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ธนพร แวกประยูร:  การส ารวจการประกวดร้องเพลงสมัยนิยม ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 : กรณีศึกษาเวทีการประกวดนักร้อง
สมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์. 
158 หน้า.  

การวิจัยเชิงส ารวจและพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 
ประกอบด้วย 1) ศึกษาพัฒนาการของการประกวดร้องเพลงในอดีตจนถึงการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และการประกวดร้องเพลงของ
สยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 และ 2) ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและรูปแบบการประกวดร้องเพลงของเวทีการประกวด
นักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น  

กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคัดเลือกจากผู้เกี่ยวข้องกับการประกวดร้องเพลง ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 ประกอบด้วย ผู้เข้า
ประกวด กรรมการตัดสิน คณะท างานในการจัดการประกวดร้องเพลง ผู้ฝึกสอนผู้เข้าประกวด นักดนตรี และสื่อมวลชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัย พบว่า การประกวดร้องเพลงในประเทศไทยมีพัฒนาการปรากฏตามหลักฐานที่บันทึกไว้ชัดเจน มาตั้งแต่ พ.ศ. 
2480 โดยเร่ิมจากการประกวดร้องเพลงในงานวัด และเริ่มพัฒนาต่อมาโดยมีหน่วยงานของภาครัฐให้การสนับสนุน จนกระทั่งในสมัยต่อมา
การประกวดร้องเพลงได้รับการพัฒนาโดยภาคเอกชนซ่ึงท าให้การประกวดร้องเพลงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นกว่าในยุคก่อนหน้า การประกวด
นักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียซ่ึงด าเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2519-2524 และการประกวดร้องเพลงสยามกลการในช่วงต้น คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2526-2530 ได้รับอิทธิพลจากการประกวดร้องเพลงในอดีต และพัฒนาการประกวดให้มีความสมสมัยในยุคนั้น ทั้งนี้ ทั้งสองเวทีมี
กระบวนการ การจัดประกวดที่แตกต่างกันท าให้วัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดและวิธีการในการจัดการประกวด แต่ทั้งสองเวทีต่าง
ประสบความส าเร็จในการจัดการประกวดและได้นักร้องเป็นที่รู้จักของประชาชนในเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน 

เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ต่างมี
กระบวนการที่มีวิธีการการคัดสรรจนได้นักร้องให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงทั้งสองเวที ต่างประสบความส าเร็จในการประกวดนักร้อง 
จนกระทั่งนักร้องเหล่านั้น ได้มีผลงานเป็นที่รู้จัก และบางท่านยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงหรือวงการบันเทิงอยู่จนปัจจุบัน อาทิ นันทิดา แก้วบัวสาย, 
มณีนุช เสมรสุต, สุชาติ ชวางกูล, เกษรา สดประเสริฐ, จากเวทีประกวดร้องเพลงสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และธงไชย แมคอินไตย, ระวิวรรณ 
จินดา, ประเชิญ บุญสูงเนิน, นิตยา บุญสูงเนิน, อรวี สัจจานนท์, อิสริยา คูประเสริฐ จากการประกวดร้องเพลงสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น และ
บุคคลเหล่านี้กลายเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นใหม่ ๆ  ได้อาศัยยึดถือเป็นแนวทางเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงการประกวดร้องเพลง เป็นหนึ่งในทางเดิน
ของบุคคลเหล่านี้ และเป็นฐานของการมีชื่อเสียงมาจนปัจจุบัน  

ส าหรับกระบวนการสร้างนักร้องนั้น พบว่า เวทีการประกวดทั้งสองเวทีมีส่วนในการสร้างนักร้องเหล่านี้ให้ได้ประสบผลส าเร็จ ในฐานะ
ที่เป็นพื้นที่ให้ได้แสดงซ่ึงความสามารถจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้ชม และผู้ประกอบการธุรกิจค่ายเพลง น าความสามารถที่ได้แสดงบนเวทีไปต่อ
ยอดทางธุรกิจเพลงต่อไป โดยไม่ขึ้นอยู่กับผลรางวัลว่า ต้องเป็นนักร้องที่ชนะเลิศของการประกวดร้องเพลง หรือไม่ได้รางวัลก็มีโอกาสในการได้
ออกผลงานเช่นเดียวกัน และเมื่อบุคคลเหล่านี้ประสบผลส าเร็จหลังการประกวดแล้ว ท าให้ชื่อเสียงของเขาเหล่านั้น กลับมาเป็นปัจจัยในการส่งเสริม
ให้ตัวเวทีเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากประชาชนมากขึ้น นับเป็นการเอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกัน  
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THANAPORN WAGPRAYOON: A SURVEY OF POPULAR SINGING CONTESTS DURING 1976-1987: A CASE STUDY OF 
THE BEST ASIAN AMATEUR SINGING CONTESTS AND SIAM KOLAKARN MUSIC FOUNDATION SINGING CONTESTS. THESIS 
ADVISOR: NATTHAWUT BORIBOONVIREE, PH.D. 158 pp. 
 

The objectives of this research are: 1) to study the history and development of singing contests in 
Thailand between 1976-1987, and 2) to study the purposes and process of Asian Amateur Singing Contest and those 
of Siam Motors Music Foundation Singing Contest, using qualitative study procedures. Sources of information are: 1) 
contestants, 2) coaches, promoters, 3) judges, 4) contest producers, 5) mass media, and 6) musicians. Research tools 
used are in-depth questionnaires with adjusted questions to suit interviewees' roles. 

The results of the research show that, according to the written evidences, the singing contests in 
Thailand have been showing up and flourished around 1940s. Singing contests were organized as parts of temple 
feasts. After that, contests were evolved and supported by government agency and later be developed by the private 
organizations. The Asian Amateur Singing Contest, organized during 1976-1981, and the early years of the Siam Motors 
Music Foundation Singing Contest, between 1983 and 1987, were influenced by the singing contest from the previous 
era and were developed to be more up-to-date at time. Both contests were holding different process and 
organization. That was making them precede different aims and different methods for the competition. Nonetheless, 
both contests were successful for the execution of competitions and brought about singers who have been popular 
since that day until today. Both the Asian Amateur Singing Contest and the Siam Motors Music Foundation Singing 
Contest succeeded in establishing efficient processes for selecting singers to meet their objectives. Most of the 
winners of both contests became famous. Some of them are still active in today's music and entertainment business. 
Nantida Kaewbuasai, Maneenuch Samerasut, Suchart Chawangkul, and Kesara Sudprasert are examples from the Asian 
Amateur Singing Contest. Some of the successful winners from the Siam Motors Music Foundation Singing Contest are 
Thongchai McIntyre, Rawiwan Chinda, Prachoen Boonsoongnoen, Nitaya Boonsoongnoen, Orawee Satjanont, and 
Isariya Kooprasert. These singers have become models to the new generations of artists on their road to success. The 
contests were their early steps to fame up to the present.  

Both contests also contributed to promoting these singers. They acted as stages for the singers to 
present their abilities to the public and the music business. The contestants' opportunity to enter the industry did not 
depend on the results of the contest. Whether or not they won the contest, they had equal chance of landing a 
record deal. Their success after participating in the contests in turn helped promote the credibility of the contests. 
The contests and the contestants benefited each other.  
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