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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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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การประกวดร้องเพลงเป็นหนึ่งในความบันเทิงที่ได้รับความนิยมจากประชาชน สังเกตได้

ว่ามีเวทีประกวดร้องเพลงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีการพัฒนารูปแบบให้เข้ากับสมัยนิยม อาทิ
รายการชิงช้าสวรรค์, Master Key, ชุมทางเสียงทอง, KPN (ในอดีตคือสยามกลการ), The Trainer, The Star 
ค้นฟ้าคว้าดาว The Voice, True Academy Fantasia (AF) นักล่าฝันซึ่งสองเวทีหลังนี้สามารถสร้าง
การประกวดของตัวเองให้เป็นกระแสสังคมโดยเฉพาะTrue Academy Fantasia (AF) นักล่าฝัน เวทีนี้ได้
มีการซื้อลิขสิทธิ์รูปแบบการประกวดร้องเพลงจากประเทศเม็กซิโก เป็นการประกวดร้องเพลงที่มีการพัฒนา
รูปแบบมาเป็นเรียลลิตี้โชว์ (Reality Show) ท าให้การประกวดมีความน่าสนใจและใกล้ชิดผู้ชมมากขึ้น
โดยการออกอากาศสด 24 ชั่วโมงให้ได้เห็นการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเหล่านักล่าฝัน ได้เห็นถึงการเรียนร้องเพลง
เรียนเต้น ท าให้คนที่ดูอยู่ทางบ้านได้เห็นถึงพัฒนาการของตัวนักล่าฝันแต่ละคนตลอดเวลา นอกจากน้ี
ยังจัดให้มีระบบการโหวตจากทางบ้าน เพื่อท าให้ผลคะแนนของนักล่าฝันสะท้อนมาจากมุมมองของ
มหาชนซึ่งเกณฑ์การตัดสินส าหรับการประกวดเหล่านี้จะมุ่งเน้นไปที่คะแนนความนิยมของผู้ชม
(Popular Vote) เป็นหลัก เพ่ือเป็นการสร้างฐานความนิยมในตัวของนักร้องคนนั้น ในการที่จะก้าวเข้าสู่
เส้นทางของอุตสาหกรรมเพลงไทยในปัจจุบัน  

จากกระแสการประกวดร้องเพลงดังที่ได้กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษา
ถึงประวัติความเป็นมาของการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย ว่ามีจุดก าเนิดและมีพัฒนาการอย่างไร 
จนเมื่อได้ท าการศึกษา จึงพบข้อมูลว่า การประกวดร้องเพลงในประเทศไทยมีมายาวนาน โดยเริ่มจาก
การประกวดร้องเพลงในงานวัด  

มีงานที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่ทุกวัดจะขาดไม่ได้เป็นอันขาด เพราะเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วัด
เป็นอย่างมาก ถ้าวัดไหนขาดงานนี้ก็เท่ากับว่าขาดความนิยมที่จะให้คนไปชมงาน งานนั้นก็คือ การ
ประกวดร้องเพลง ไม่ว่าจะเป็นวัดเล็ก วัดกลาง วัดใหญ่ ต่างก็ต้องจัดการประกวดร้องเพลงขึ้น
ทั้งนั้น มันถึงจะสมศักดิ์ศรีของการจัดงานวัด1 

                                                           
1 ใหญ่ นภายน, “ต านานการประกวดร้องเพลงตามงานวัด,” นิตยสำรเมืองโบรำณ 19, 2 (เมษายน-

มิถุนายน 2536): 148-154. 
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จากข้อมูลที่บันทึกโดยครูใหญ่ นภายน ได้เขียนบันทึกเล่าเรื่องราวของการประกวดร้องเพลง
ไว้ในบทความเรื่องต านานการประกวดร้องเพลงตามงานวัด2 ไว้ว่า การประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 
มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของวัด และมีอยู่ไม่กี่วัดที่ได้รับความสนใจอย่างสูง
จากประชาชน วัดที่มีการจัดงานและการประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเวลานั้น คือ วัดภูเขาทอง
หรือวัดสระเกศ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าขนาดของวัดเป็นตัวบ่งชี้ถึงความนิยมในการมาเที่ยวชมงานของ
ประชาชนมากที่สุดและความนิยมนี้ได้เชื่อมโยงไปถึงความน่าเชื่อถือของเวทีการประกวดร้องเพลงไป
ด้วยทั้งจากตัวผู้เข้าประกวดและผู้ชมการประกวด ถ้าผู้เข้าประกวดท่านใดชนะเลิศจากเวทีนี้ไปได้ ท่านผู้
นั้นถือได้ว่าผ่านการขับร้องจบถึงระดับมหาวิทยาลัย เพราะคนที่เข้ามาประกวดเวทีนี้ล้วนมากด้วย
ประสบการณ์และมีความช่ าชองเวทีอยู่มากจึงเกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ผู้ชนะหลายท่านล้วนมี
ชื่อเสียงในเวลาต่อมา อาทิ ล.ลูกทุ่ง หรือเลิศ ประสมทรัพย์ นักร้องเพลงโห่คนแรกของเมืองไทย, ด.ดาวรุ่ง
หรือนริศ อารีย์, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, ด.ญ.เชอรรี่ ฮอฟแมนหรือสวลี ผกาพันธุ์ (เศวตนันท์) 

นอกจากวัดสระเกศท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงแล้วก็ยังมีอีกหลายวัดที่เป็นที่รู้จักและได้รับ
ความนิยมตามมา อาทิ วัดสามปลื้ม, วัดหัวล าโพงและวัดจางวางดิษฐ์ที่แม้เป็นวัดขนาดเล็กแต่ก็มี
ความส าคัญส าหรับผู้ที่เคยประกวดร้องเพลงเพราะเป็นสถานที่ซึ่งส่งเสริมให้นักร้องหน้าใหม่พัฒนาไป
ยังเวทีที่ใหญ่กว่า กล่าวคือ ถ้าผ่านวัดนี้ไปได้ จึงจะสามารถไปแข่งต่อยังวัดที่ใหญ่กว่าต่อไป วัดจึงเปรียบเสมือน
เป็นโรงเรียนฝึกการร้องเพลงเบื้องต้น และนักร้องทุกคนต้องการทดสอบความสามารถของตัวเองจาก
เวทีวัดดังกล่าว เพ่ือไปให้ถึงวัดที่ใหญ่กว่า เป็นการผ่านตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีวัดอินทรวิหาร, วัดแก้ว
แจ่มฟ้า, วัดยานนาวา, วัดบ้านดอนบ้านหวาย, วัดประยูรวงศ์ และวัดเลียบ ซึ่งนับเป็นสนามในการประลอง
ความสามารถของเส้นเสียง โดยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่เช่นนี้ วัดจึงเป็นที่ฝึกฝนความสามารถของ 
ผู้เข้าประกวดไปตามล าดับ ถือเป็นรูปแบบของการประกวดในช่วงเวลานั้นที่ปรากฏในประเทศไทย  

จากเวทีงานวัดเริ่มมีการปรับรูปแบบตามบริบททางสังคมท าให้การประกวดร้องเพลงเข้า
สู่ความเป็นแบบแผนมากขึ้นในปี พ.ศ. 2486 โดยมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน
ในการจัดการประกวดร้องเพลง คือ กรมโฆษณาการที่เป็นผู้ริเริ่มการจัดงาน และตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐ คือ กรมศิลปากร, กองดุริยางค์ทหารเรือ, กองดุริยางค์ทหารบกและกองดุริยางค์ทหาร
อากาศ ซึ่งร่วมกันจัดการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้ง
แรก โดยมีหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์เป็นประธานจัดงานประกวด ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์เป็นประธาน
คณะกรรมการให้คะแนน การประกวดครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดถึงประชาชนต่างพา
กันมาสมัครเข้าแข่งขันประมาณเกือบ 200 คน จากการประกวดครั้งนี้ท าให้ มัณฑนา โมรากุลได้รับรางวัล
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ชนะเลิศจากเพลงเพ่ือนหญิงไทย และกลายเป็นนักร้องประจ าวงดนตรีสุนทราภรณ์ ประกอบกับงานการ
อัดแผ่นเสียง ท าให้เธอเป็นที่รู้จักและกลายเป็นต้นแบบของการร้องเพลงในช่วงเวลานั้นไปด้วย 

การประกวดร้องเพลงยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกระแสสังคม โดยเฉพาะ
เมื่อมีการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของผู้ชมมากขึ้น 
จึงเกิดการจัดการประกวดร้องเพลงผ่านทางรายการโทรทัศน์ อาทิ รายการบันไดดารา และรายการพ็อพท็อพ
ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รายการคนดังพาเหรด ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่ง
การประกวดร้องเพลงที่มีในขณะนั้น เป็นการประกวดร้องเพลงของศิลปินที่มีชื่อเสียง อาทิ รุ่งฤดี แพ่งผ่อง
ใส, ดาวใจ ไพจิตร เป็นต้น3 

จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2519 เกิดการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียขึ้น จัด
โดยสมาพันธ์วิทยุโทรทัศน์ออกอากาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ABU (Asia Pacific Broadcasting Union) 
ซึ่งเป็นความร่วมมือทางด้านการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์แบบไม่แสวงผลก าไรระหว่างกลุ่ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกภาพด้วย เมื่อมีการลงมติให้มีการ
ประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียขึ้น แต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกต้องส่งนักร้องเข้าร่วม
การแข่งขันกันที่เกาะฮ่องกง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงได้รับมอบหมายให้เป็นสถานีโทรทัศน์ผู้แทน
จากประเทศไทยเป็นผู้จัดการประกวดเพ่ือหาผู้เข้าแข่งขันที่ดีที่สุดเพ่ือเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไป
แข่งต่อยังระดับภูมิภาคเอเชีย4 เวทีนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเนื่องจากเป็นการประกวด
ระดับประเทศ ซึ่งการประกวดนักร้องสมัครเล่นนี้ประเทศไทยได้รับความส าเร็จจากความสามารถของ
นันทิดา แก้วบัวสาย ในปี พ.ศ. 2521 มณีนุช เสมรสุต ในปี พ.ศ. 2523 และสุชาติ ชวางกูล ได้รางวัล
รองอันดับ 3 เวทีนี้มีอายุเพียงแค่ 6 ปี คือ ปี พ.ศ. 2519-2524 นับว่าเป็นการประกวดที่มีระยะเวลา
สั้นมาก แต่ประเทศไทยยังสามารถคว้ารางวัลนักร้องยอดเยี่ยมมาได้ถึงสองคน สร้างชื่อ เสียงให้แก่
ประเทศอย่างมาก  

ถัดมาในปี พ.ศ. 2526 เกิดเวทีประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่นขึ้น5 เวทีนี้
นับเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เป็นที่รู้จักเนื่องจากมีธุรกิจหลายแขนงและยังเป็นโรงเรียนสอนดนตรีด้วย เวทีนี้มี
การพัฒนารูปแบบให้มีระบบยิ่งข้ึนจากทุกเวทีที่จัดการประกวดร้องเพลงมา แต่ได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง
จนปัจจุบันคือชื่อ KPN นักร้องชื่อดังหลายท่านเคยผ่านการประกวดจากเวทีสยามกลการนี้และประสบ
ความส าเร็จในเส้นทางนักร้องอาชีพ อาทิ ธงไชย แมคอินไตย, ระวิวรรณ จินดา, อรวี สัจจานนท์, อิสริยา คูประเสริฐ, 
                                                           

3 เรื่องเดียวกัน. 
4 “มิวสิคแสควร์กับการส่งเสริมนักร้องสมัครเล่น,” นิตยสำรไทยทีวีสีช่อง 3 ฉบับภำษำไทย 

(ธันวาคม 2519): 10. 
5 สยามกลการ มิวสิคฟาวเดช่ัน, กำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศประจ ำปี 2526 (กรุงเทพฯ: สยาม

กลการ, 2526). 
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นันทนา บุญหลง, เจินเจิน บุญสูงเนิน เป็นต้น ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ได้มีอีกหลายเวทีที่ปรากฏขึ้น 
อย่าง วาทินี ซึ่งเป็นลักษณะโรงเรียนสอนดนตรีเช่นกัน และมีอยู่ตามจังหวัดขนาดใหญ่ในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับเวทีช่อง 3 และสยามกลการ 

จากการศึกษาความเป็นมาของการประกวดร้องเพลง ตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2519 ท าให้ทราบถึง
พัฒนาการของการจัดการประกวด ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการประกวดที่จัดขึ้นในงานวัด โดยในเวลาต่อมา
มีการพัฒนาให้มีแบบแผนมากขึ้นโดยภาครัฐ และในช่วง พ.ศ. 2519-2530 การประกวดร้องเพลงถูก
พัฒนามาตรฐานการจัดการประกวดโดยภาคเอกชน ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการประกวดร้องเพลงในช่วงปี 
พ.ศ. 2519-2530 มีลักษณะพัฒนาการที่โดดเด่น อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่มีความส าคัญอย่างมากต่อ
การพัฒนาของการประกวดร้องเพลงซึ่งส่งผลต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการประกวดร้องเพลงในช่วง
ดังกล่าวมรีูปแบบทีม่ีมาตรฐานชัดเจนมีความเป็นระบบระเบียบ สร้างขั้นตอนในการคัดกรองผู้เข้าประกวด
มากกว่าในอดีต เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกนักร้องที่มีความสามารถ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการส ารวจการประกวดร้องเพลงสมัยนิยม
ในช่วง พ.ศ. 2519-2530 โดยมุ่งศึกษาเฉพาะการประกวดของสองเวที คือ การประกวดนักร้องสมัครเล่น
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2519 จนถึงปี พ.ศ. 2524 
และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และยัง
ด าเนินอยู่จนถึงปัจจุบันโดยใช้ชื่อ KPN เนื่องจากผู้วิจัยพบว่าผู้เข้าประกวดหลายคนที่ผ่านการประกวด
จากสองเวทีนี้ เป็นผู้ที่ประสบความส าเร็จในอาชีพนักร้องและมีชื่อเสียงอยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับจาก
ประชาชน จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาถึงความเป็นมาของทั้งสองเวทีและวิธีการคัดกรองผู้เข้าประกวด
จนได้ผู้ชนะและมีชื่อเสียงยาวนานจวบจนถึงปัจจุบัน 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการประกวดร้องเพลงในอดีตจนถึงการประกวดนักร้องสมัครเล่น

ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ระหว่างปี พ.ศ. 2519-
2530 

2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและรูปแบบการประกวดร้องเพลงของเวทีการประกวด
นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 

 

สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1.  รูปแบบการประกวดร้องเพลงของทั้งสองเวที คือ เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม

แห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัย
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ท าการศึกษา คือปี พ.ศ. 2519–2530 เป็นสองเวทีที่มีจุดประสงค์และระบบการจัดการประกวดชัดเจน 
เพ ื่อการเฟ้นหานักร้องที่มีศักยภาพในเรื่องทักษะการร้อง 

2.  นักร้องที่ผ่านการประกวดจากทั้งสองเวทีนี้ มีคุณลักษณะเป็นที่ยอมรับในเรื่องของ
ความสามารถมากกว่ารูปลักษณ์ 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ศึกษาเฉพาะเวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวด

ร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 
 

ขั้นตอนกำรวิจัย 
1.  ค้นคว้างานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.  รวบรวมข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จาก แหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์

รายวัน บทความ และนิตยสาร ในระหว่างปี พ.ศ. 2519–2530  
3.  สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวดร้องเพลงที่ท าการศึกษา 
4.  จัดหมวดหมู่ข้อมูล 
5.  วิเคราะห์ข้อมูล 
6.  สรุปผลการศึกษา 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการศึกษาแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงที่หนึ่ง คือศึกษาการประกวด

ร้องเพลงในช่วงก่อนหน้าจะมีเวทีการประกวดแบบเป็นมาตรฐาน ช่วงที่สอง คือ ศึกษาการประกวด

ร้องเพลงในช่วงที่เวทีมีการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยจะเลือกศึกษาสองเวทีคือ เวทีประกวด

นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และเวทีการ

ประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ในระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530  

 

ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
1.  การประกวดร้องเพลง หมายถึง การแข่งขันร้องเพลงชิงชนะเลิศ จากหลายเวทีประกวด 

โดยจะเลือกมาเพียงสองเวที คือ เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและเวทีการ
ประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ซ่ึงด าเนนิการในชว่งปี พ.ศ. 2519-2530 
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2.  สื่อมวลชน หมายถึง โทรทัศน์, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์ 
3.  นักร้องอาชีพ หมายถึง ผู้มีรายได้จากการร้องเพลง 
4.  การประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศ Thailand Singing Contest หมายถึง การประกวดร้อง

เพลงที่จัดขึ้นโดยสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ซึ่งงานวิจัยเล่มนี้ จะเรียกว่า เวทีการประกวดร้องเพลง
ของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น เป็นหลัก 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การส ารวจการประกวดร้องเพลงสมัยนิยม ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 : 
กรณีศึกษาเวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยาม
กลการ มิวสิคฟาวเดชั่น เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและพรรณนาโดยมุ่งเน้นศึกษาสืบค้นพัฒนาการ รูปแบบ
การประกวดร้องเพลง การตัดสินของคณะกรรมการ ผู้เข้าประกวดและบทเพลงที่ใช้ในการประกวด โดย
ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการแข่งขันการประกวดร้องเพลงตั้งแต่ยุคงานวัด ยุคกรม
โฆษณาการ ยุคโทรทัศน์ จนกระทั่งถึงเวทีการประกวดร้องเพลงนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
เวทกีารประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น (Thailand Singing Contest) 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด
ร้องเพลงของทั้งสองเวทีดังกล่าว โดยค้นคว้าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินการประกวดร้องเพลง จึงมีแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

1.  การวิจัยเชิงส ารวจ 
2.  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
3.  พัฒนาการและกระบวนการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 
4.  การประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 
5.  กระบวนการในการต่อยอดผลงานของผู้เข้าประกวด 
 

1.  การวิจัยเชิงส ารวจ  
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นเทคนิคด้านระเบียบวิธี (Methodological 

Technique) ที่พัฒนาจากการวิจัยในเชิงทดลอง เน้นการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจากกลุ่มประชากร 
หรือกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยการสัมภาษณ์ หรือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูล แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มา
จัดระเบียบ เป็นกลุ่มย่อยและน ามาวิเคราะห์ในล าดับขั้นตอนต่อไป 

การวิจัยเชิงส ารวจมีรูปแบบที่หลากหลายในการจัดประเภทข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ วิธี
วิจัยในรูปแบบนี้นิยมน ามาใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา และประชากรศาสตร์ โดยที่
การเก็บข้อมูลจะมีการจ าแนกประเภทของข้อมูลและน ามาเปรียบเทียบในเชิงสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ผล
ตามสมมติฐาน รวมทั้งตัวแปรส าคัญ ๆ ที่มีผลต่อกลุ่มข้อมูลที่เป็นกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เชิงส ารวจอาจก าหนดศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเดียวกันแต่มีการส ารวจข้อมูลมากกว่าหนึ่งครั้ง 
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เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาตามสมมติฐานของการวิจัยตลอดจนตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา หรืออาจเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันก็ได้2 

การเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงส ารวจ กระท าได้ 2 วิธี อันได้แก่ 
1. การรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร (Documentary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เน้นการ

สืบค้นจากเอกสารที่เป็นสลายลักษณ์อักษร ซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของการวิจัยการ
สืบค้นข้อมูลจะท าให้ผู้วิจัยมองภาพปัญหาที่เชื่อมโยงกับโจทย์ของการวิจัยได้ชัดเจน และแม่นย ามากขึ้น
รวมทั้งยังเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับประเด็นวิจัยด้วย การสืบค้นในเชิงเอกสารยังช่วยให้ผู้วิจัย
เห็นแนวทางในการวิจัยจากงานวิจัยชิ้นอ่ืนซึ่งมีแนวทางหรือประเด็นหรือระเบียบวิธีที่คล้ายคลึงกัน 
หรือได้พัฒนาต่อยอดหรือตั้งข้ออภิปรายที่งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้เสนอแนะไว้ก็ได้ 

2. การรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Data) ซึ่งเป็นการรวบรวมขั้นปฐมภูมิ ผู้วิจัย
ต้องใช้วิธีการรวบรวมจากแหล่งต้นตอของข้อมูล โดยที่อาจมีโอกาสได้พบปะซักถามข้อเท็จจริงจาก
ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงด้วย การรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ส าคัญและใช้กันทั่วไปมีด้วยกัน 3 วิธี คือ การสังเกต 
(Observation) การให้ตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ Interview)3 
 
2.  ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ในกรอบแนวคิดนี้มองสังคมว่าเป็นส่วนหนึ่งของสรรพสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ด้วยสาเหตุนานัปการ สังคมจึงมีลักษณะไม่คงที่ (Static) มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัต
(Dynamic) ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ วัฒนธรรมที่สัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สังคมและวัฒนธรรม 
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ เป็นพลวัตหรือไม่คงที่ไปด้วย ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) ไว้ว่า การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรือ
รูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครองได้เปลี่ยนแปลง
ไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย 
เป็นไปได้อย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยการวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และที่เป็นประโยชน์หรือให้
โทษก็ได้ทั้งสิ้น4 หากพิจารณาถึงความหมายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทาง

                                                           
2 ดนัย ไชยโยธา และ สุวิทย์ จ าปา, การวิจัย: โครงสร้าง แนวคิด และหลักการ (กรุงเทพฯ:          

โอเดียนสโตร์, 2549). 16-19. 
3 กาญจนา แก้วเทพ, การวิจัย: จากจุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสุดท้าย (กรุงเทพฯ: ซีโน ดไีซน์, 2548), 28-

32. 
4 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑติยสถาน, 2549), 178. 
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วัฒนธรรมแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดข้ึนได้จากความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละเรื่อง อาจ
เกิดขึ้นในส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่ของความสัมพันธ์ทางสังคมก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไรก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
ทั้งสิ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการด าเนินชีวิต
ของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งย่อมจะมีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติแล้วยากท่ีจะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด  

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนวัฒนธรรมนั้น อาจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยทั้งภายนอก
และภายใน อาจเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากภายในสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ เอง หรืออาจเป็น
การรับอิทธิพลทางความคิด และค่านิยมจากภายนอกประเทศก็ได้ ยิ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางด้าน
สารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ท าให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลกับความคิดของผู้คนมากขึ้นกว่าในอดีต
มาก ทั้งยังมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วฉับไวขึ้นไปในกระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้แนวโน้มทางความคิด
และความนิยมในสิ่งต่าง ๆ ของผู้คนมีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามไปด้วย ดังนั้น พิจารณาในภาพรวม
แล้วจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเกิดจากการน าเอากระแสความคิดความนิยมที่แตกต่าง
เข้ามาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของตนนั่นเอง ซึ่งอาจจะเป็นรับเอาวัฒนธรรมที่มีความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิม หรือเป็นการผนวกผสานทางกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง หรือ
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลหรือเป็นกระแสนิยมมากกว่าก็ได้ 

 
3.  พัฒนาการและกระบวนการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 

วิวัฒนาการการประกวดร้องเพลงไทยในยุคก่อน ล้วนมีความแตกต่างในแต่ละยุคสมัย 
ผู้วิจัยจึงได้สืบค้นข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยศึกษาถึงข้อมูลประวัติศาสตร์เชิงลึก จากการ
ประกวดร้องเพลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2530 โดยผู้วิจัยได้จ าแนกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามยุคของการ
ประกวดร้องเพลงไทย แบ่งเป็นการศึกษายุคการประกวดร้องเพลงงานวัด ยุคการประกวดร้องเพลง
กรมโฆษณาการ และยุคการประกวดร้องเพลงก้าวสู่สื่อโทรทัศน์ ดังนี้  

3.1  ครูใหญ่ นภายน ได้ศึกษาเรื่อง “ต านานการประกวดร้องเพลงตามงานวัด”5 และบทความ
ทางวิชาการ เรื่อง “เพลงยุคสมัยประกวดงานวัดปี พ.ศ. 2480-2490”6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
พัฒนาการและกระบวนการในการประกวดร้องเพลงงานวัด ในสมัยปี พ.ศ. 2480 ทั้งนี้ผลการศึกษา
พบว่า วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เป็นเสมือนศูนย์รวมของผู้คน งานวัดเป็นงานที่คน

                                                           
5 ใหญ่ นภายน, “ต านานประกวดรอ้งเพลงตามงานวัด,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน-มิถุนายน 

2536): 148-156.  
6 ใหญ่ นภายน, “เพลงยุค “สมัยประกวดงานวัด พ.ศ. 2580-2490” เอกสารอัดส าเนา, 2536. 
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เฝ้ารอเพ่ือไปเที่ยวชมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้น การประกวดร้องเพลงเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของ
งานวัด จนกล่าวได้ว่า การประกวดร้องเพลงในยุคนั้น จึงเปรียบเสมือน “ดาวเด่น” ที่สามารถเรียกความ
สนใจให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวในงานวัดได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งวัดที่มีการจัดงานและการประกวดร้องเพลงที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครในขณะนั้น คือ วัดสระเกศหรือวัดภูเขาทอง7 ลงมาตามล าดับ จาก
กระบวนการทั้งหมดถือเป็นแนวคิดหลัก ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ อาทิ รูปแบบการประกวดร้องเพลง 
หลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ ผู้เข้าประกวดและบทเพลงที่ใช้ในการประกวด 

ต่อมาได้ศึกษาถึงการประกวดร้องเพลงในยุคกรมโฆษณาการ ซึ่งเป็นการประกวดร้องเพลงชิง
ชนะเลิศในยุคกรมโฆษณาการในเอกสารอัดส าเนาเรื่อง “ประวัติการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2486 ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมโฆษณาการ” (2536) และบทความเรื่อง 
“ประวัติการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2492 ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  
กรมโฆษณาการ” (2544) 

3.2  นคร ถนอมทรัพย์ ได้ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการการประกวดร้องเพลง มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาข้อมูลถึงการยกระดับ จากนักร้องท้องถิ่นขึ้นมาเป็นนักร้องสมัครเล่น ตลอดจนน าไปสู่นักร้อง
อาชีพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าประกวดแต่ละคนต้องมีสังกัดจากหน่วยงานราชการ อาทิ กรมดุริยางค์
เหล่ากองทัพต่าง ๆ หรือ หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น เพ่ือเป็นการยกระดับนักร้องการประกวดจากงานวัดสู่ยุค
กรมโฆษณาการ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการ ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นนักวิชาการทั้งหมด 
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มีเกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวดมาก8 

3.3  เจนภพ จบกระบวนวรรณ (สันติภพ เจนกระบวนหัด) ได้ศึกษาเรื่อง “บันทึกความทรงจ า” 
ทีเ่กี่ยวข้องกับการประกวดร้องเพลงในยุคกรมโฆษณาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการการ
ประกวดร้องเพลงของกรมโฆษณาการ ซึ่งมีการก าหนดกฎเกณฑ์ มีรอบการประกวดหลัก ๆ จ านวน 3 
รอบ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในสองรอบแรกนั้นเป็นการประกวดที่เน้นคัดกรองความสามารถในด้าน
การขับร้องอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ ผู้เข้าประกวดต้องขับเคี่ยวกันด้วยเสียงต่อเสียง ไม่มีเครื่องช่วย
ปรุงแต่งเสียงใด ๆ และต้องประกวดกันบนวิธีการที่มีการคัดกรองที่เข้มข้นอย่างมาก โดยรอบที่หนึ่งมี
เพลงบังคับคือ เพลง “ชโยวีรชนชาติไทย” ที่ประพันธ์ท านองโดย ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ 
ประพันธ์ค าร้องโดย ครูเนรมิต (อ านวย กลัสนิมิ) ครูมารุต (ทวี ณ บางช้าง) เวทางค์ (เรืออากาศโท ทองอิน 
บุณยเสนา) และสง่า อารัมภีร ในรอบแรกนี้จัดขึ้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรม

                                                           
7 ใหญ่ นภายน, “ต านานประกวดร้องเพลงตามงานวัด,”12. 
8 นคร ถนอมทรัพย์ “พิพิธภัณฑ์เพลง: ต านานการประกวดนักร้องแหง่ประเทศไทย.” ถนนดนตรี 1, 

1 (ตุลาคม 2529): 18-23. 
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โฆษณาการ คณะกรรมการจะถูกจัดให้อยู่ในห้องที่มีแต่ล าโพงขยายเสียงเพ่ือให้ฟังการขับร้องจากผู้เข้า
ประกวดที่ถูกจัดให้อยู่อีกห้องหนึ่ง โดยไม่มีสิทธิเห็นหน้าซึ่งกันและกัน 9 

จากนั้นได้ศึกษาถึงแนวทางการคัดเลือกของผู้ผ่านเข้ารอบแรก จึงด าเนินการเข้าสู่
การประกวดในรอบที่สอง ในรอบที่สองเป็นการประกวดบนเวทีที่โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุง 
นับเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการจะได้เห็นผู้เข้าประกวด ซึ่งในรอบนี้ได้เปลี่ยนเพลงบังคับมาเป็น 
“เพลงศรีวัฒนา” ประพันธ์ท านองโดย วีณพพัตรา ปุตตะโชติ ประพันธ์ค าร้องโดย ท่านผู้หญิงละเอียด 
พิบูลสงคราม เมื่อท าการประกวดในรอบท่ีสองจนได้ผู้เข้ารอบในรอบท่ีสามซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ  

ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การใช้บทเพลงในการประกวดในปี พ.ศ. 2492 ยังคงกระบวนการ
ประกวดแบบเดิมแต่ปรับเปลี่ยนเรื่องเพลงบังคับในแต่ละรอบ กล่าวคือ ในรอบแรกใช้ เพลง “สายฝน” 
ส่วนในรอบที่สองใช้เพลง “ดวงใจกับความรัก” ทั้งสองบทเพลงเป็นผลงานทรงพระราชนิพนธ์ท านอง
ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และนิพนธ์ค าร้องโดย ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ 
จักรพันธ์ เมื่อการประกวดสองรอบแรกด าเนินผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาถึงรอบสุดท้ายคือรอบที่
สามหรือรอบชิงชนะเลิศ ในรอบชิงชนะเลิศของปีดังกล่าวนี้ ทางกองประกวดของกรมโฆษณาการได้
เพ่ิมเพลงบังคับขึ้นมาอีกสองเพลงรวมทั้งสิ้นเป็นจ านวนสามเพลง ซึ่งสองเพลงบังคับนั้น ครูเอ้ือ สุนทรสนาน 
เป็นผู้ประพันธ์ท านอง และประพันธ์ค าร้อง โดยแก้ว อัจฉริยะกุล ได้แก่เพลง “จังหวะชีวิต” และเพลง 
“สดุดีบรรพไทย” ตามล าดับ   

3.4  ศิริพร กรอบทอง ได้ศึกษาถึง วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทยปี พ.ศ. 2481–2535
มุ่งศึกษาถึงแนวทางการประกวดเพลงลูกทุ่งในเชิงประวัติศาสตร์ เพ่ือท าความเข้าใจและปรับตัวบท
เพลงการประกวดให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะความต้องการนักร้องที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องมา
จากการตัดสินของคณะกรรมการด้านนักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ประกอบการจากองค์กรอิสระ
ทั่วไป10 ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า บทเพลงที่ใช้ในการประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ได้มีการก าหนด
เลือกเอาบทเพลงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนชนบท โดยอาศัยการแต่งท านองและเนื้อเพลงจากครูเพลง
ในสมัยนั้น นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาถึงวิธีการเหลื่อมล้ าในการตัดสินผู้เข้าประกวดร้องเพลงของ
คณะกรรมการในยุคการประกวดนั้นอีกด้วย 

3.5  สุวิมล พลจันทร์ทอง ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการการประกวดร้องเพลงยุคกรมโฆษณาการ 
ปี พ.ศ. 2496 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนการใช้บทเพลงในการประกวด รวมถึงได้ศึกษาถึง
กระบวนการพิจารณาการประกวดร้องเพลงในยุคกรมโฆษณาการ ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า การประกวด
                                                           

9 ใหญ่ นภายน, “สนทนาวิชาการเรื่อง คดิถึงเบญจมินทร์” เทปบันทึกเสียงของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคาร
กรุงเทพจ ากัด สาขาผ่านฟ้า. 12 กุมภาพันธ์ 2536.  

10 ศิริพร กรอบทอง, “วิวัฒนาการของเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย พ.ศ. 2481-2535” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาประวัติศาสตร์ บณัฑติวิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2541), 64. 
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ร้องเพลงในยุคกรมโฆษณาการจะมีการแบ่งเป็น 3 รอบในการพิจารณาตัดสิน และมีการก าหนดให้ใช้
เพลงบังคับในสมัยนั้น11 

3.6  พัชริดา วัฒนา ได้ศึกษาถึง ศิลปินเพลงไทยสากลและสื่อมวลชน : วิถีทางในการสร้าง
ความมีชื่อเสียง (Thai Pop Singers and Mass Media: the Means to Celebrity) มีประเด็น
การศึกษาประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของศิลปินเพลงไทยสากล เชื่อมโยงกับกลไกและปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการก้าวไปสู่การเป็นนักร้องอาชีพและประสบความส าเร็จในวงการบันเทิง โดยงานวิจัย
ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้สืบค้นภาพรวมในเชิงประวัติเกี่ยวกับพัฒนาการของการผลิตผลงานเพลง ตลอดจนการ
สร้างนักร้องและศิลปินตั้งแต่ยุคลีลาศมาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2536 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้านการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิงเอกสาร และการวิจัยแบบส ารวจในเชิงปริมาณจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภายในอุตสาหกรรมให้ข้อมูลภาพรวมเก่ียวกับวิวัฒนาการของแนวเพลงที่สัมพันธ์ไปกับวิวัฒนาการ
ของศิลปินเพลงไทยสากลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (วิทยานิพนธ์สิ้นสุดการศึกษาที่ปี พ.ศ. 2536) 

ผลของการศึกษาพบว่าศิลปินเพลงไทยมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง มาตามแต่ละ
ยุคสมัย ทั้งในด้านรูปแบบ การแสดง การขับร้อง การแต่งกาย แนวเพลงและเนื้อหาของเพลง นอกจากนี้ 
ความเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมาก็มีระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากล มีผลให้ศิลปินเพลงไทย
สากลมากมายหลายรูปแบบ ส่วนการสร้างความมีชื่อเสียงกับศิลปินไทยสากลนั้น ก็ได้มีวิวัฒนาการที่
เปลี่ยนไปตามระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลด้วยเช่นกัน มีการน ากลยุทธการตลาดมาใช้กับสื่อมวลชนไทย 
ท าให้มีการแข่งขันสูงขึ้น และเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้น รวมทั้งท าให้ชื่อเสียงของศิลปิน
เกิดได้จากกรรมวิธีหลากหลายต่าง ๆ กันไป โดยมีการด าเนินงานของบริษัทเทปเพลงไทยสากลและมี
การลงทุนในธุรกิจเทปเพลงไทยสากลเป็นกิจจะลักษณะ12 

ทั้งนี้ พัชริดายังชี้ให้เห็นว่า ศิลปินเพลงไทยสากลนั้นมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามแต่ละยุคสมัย ทั้งในด้านรูปแบบการแสดง การขับร้องการแต่งกาย แนวเพลงและเนื้อหาของเพลง 
และในช่วงทศวรรษที่ 2520-2536 ก็มีผลกระทบจากระบบธุรกิจเพลงไทยสากลมีผลให้ศิลปินเพลงไทย
สากลเกิดข้ึนมากมายหลายรูปแบบ ส่วนการสร้างความมีชื่อเสียงให้แก่ศิลปินเพลงไทยสากลนั้น ก็ได้มี
วิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปตามระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากลด้วยเช่นกัน โดยมีการน ากลยุทธ์ทางการตลาด
มาใช้กับระบบสื่อมวลชนไทย ท าให้การแข่งขันสูงขึ้นและเน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากข้ึน รวมทั้ง

                                                           
11 สุวิมล พลจันทร์, “กรมโฆษณาการกับการโฆษณาอุดมการณ์ทางการเมือของรัฐ (พ.ศ. 2476-

2487)” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2531), 203.   

12 พัชริดา วัฒนา, “ศิลปินเพลงไทยสากลและสื่อมวลชน: วิถีทางในการสร้างความมีช่ือเสียง” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
, 2536), 27. 
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ให้ชื่อเสียงของศิลปินเกิดได้จากกรรมวิธีหลากหลายต่าง ๆ กันไป โดยมีการด าเนินงานของบริษัทเทป
เพลงไทยสากลและมีการลงทุนในธุรกิจเทปเพลงไทยสากลเป็นกิจจะลักษณะ มีการขายโฆษณา และ
การประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ รูปแบบเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานของนักร้อง ตลอดจนช่วย
ให้นักร้อง “ติดตลาด” เพ่ือผลประกอบการในทางธุรกิจในอุตสาหกรรม  

3.7  สรุปแนวคิดด้านพัฒนาการและกระบวนการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 
จากการศึกษาแนวคิดด้านพัฒนาการและกระบวนการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 

พบว่ากระบวนการที่ผู้เชี่ยวชาญใช้ในการศึกษาการประกวดร้องเพลงในประเทศไทยตั้งแต่อดีตมี
หลักการส าคัญท่ีสอดคล้องกันหลายประการ และมีบางแง่มุมที่เป็นการศึกษาตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนศึกษาจากแนวคิดและงานวิจัยต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น 
ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด 2) ขั้นตอนการประกวดร้องเพลง 3) คณะกรรมการ
การประกวด 4) ผู้เข้าประกวด 5) ผลการประกวดและบทเพลงที่ใช้ในการประกวดร้องเพลง และ 6) ผลงาน
ของผู้เข้าประกวด ซึ่งกระบวนการศึกษาทั้ง 6 ด้าน มีความครอบคลุมการศึกษาในประเด็นส าคัญ ซึ่งสามารถ
น ามาพิจารณาเพื่อศึกษาเชิงลึกในงานวิจัยนี้ 
 
4.  การประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 

4.1  ปรียาธร มาดาเมนทร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของสื่อมวลชนเพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นนักร้องของยุวชนผู้เข้าประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ช่วงปี พ.ศ. 2537-2538 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปฏิสัมพันธ์ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ อันน ามาซึ่งการก าหนด
รูปแบบการประกวดร้องเพลง การตั้งกฎเกณฑ์ในการประกวด การเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกบทเพลง และ
พฤตกิรรมของผู้เข้าประกวด  

ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการจากนักวิชาการ และสื่อมวลชน รวมถึงบุคคลภายนอก 
มีบทบาทอย่างมากต่อการประกวดร้องเพลง รวมทั้งเรียนรู้ถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่จะสามารถท าให้ผู้เข้า
ประกวดได้รับรางวัลจากเวทีต่าง ๆ อีกด้วย ส่งผลให้ผู้เข้าประกวดเกิดคุณประโยชน์ในการร้องเพลง และ
พยายามด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะร้องเพลงให้ได้ดีที่สุด จนสามารถเข้าสู่โครงการประกวดร้องเพลงและ
ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด13 

4.2  เพ่ิมเกียรติ เรืองสกุล ได้ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตนักร้องของอุตสาหกรรมเพลง 
ในปี พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการคัดเลือกนักร้องในการตัดสินการประกวดร้องเพลง ซึ่ง

                                                           
13 ปรียาธร มาดาเมนทร์ , “บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนักร้องของยุวชนผู้เข้า

ประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537-2538” (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศ 
ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539), 53. 
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ปกติแล้วมาตรฐานของเกณฑ์การตัดสินการประกวดนักร้องก็จะแตกต่างกันไปว่าเป็นการประกวดร้อง
เพลงแบบใด แต่โดยทั่วไปแล้วในงานประกาศฯ ที่ไม่ได้สร้างเกณฑ์ขึ้นมาเองก็สามารถติดต่อขอรับ
หลักเกณฑ์การตัดสินได้ที่สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้จั ดท า
หลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดไว้แล้ว อีกทั้งยังสามารถเชิญกรรมการซึ่งเป็นบุคคลของทางสมาคมฯ 
ไปร่วมตัดสินด้วยได้ กรรมการแต่ละท่านของสมาคมฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นคณะกรรมการบริหารของ
สมาคมฯ อันประกอบไปด้วย นักร้อง นักดนตรีต่างๆ เช่น คุณมีศักดิ์ นาครัตน์ คุณวินัย พันธุ์รักษ์ คุณมณีนุช 
เสมรสุต เป็นต้น14 

เกณฑ์ที่ทางสมาคมฯ จัดท าขึ้นมา ค่อนข้างจะมีมาตรฐาน ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับ
การประกวดขับร้องทุกประเภท โดยในเกณฑ์ต่าง ๆ จะมีคะแนนก ากับอยู่ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง 
60 คะแนน เป็นคะแนนในเรื่องของการร้อง คุณภาพเสียง ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้เสียง เทคนิคการร้อง 
ความแมน่ย าในท านอง และอีก 40 คะแนนนั้น เป็นคะแนนของการสร้างความประทับใจ อันประกอบไปด้วย 
การสร้างบรรยากาศให้กับท่านผู้ชม การแต่งกาย มารยาท การพูด การให้ความบันเทิง บุคลิกภาพ ฯลฯ 

นอกจากนั้นในการประกวดอ่ืน ๆ ที่ตั้งเกณฑ์ข้ึนมาก็อาจจะมีแยกย่อยไปมากกกว่านี้ เช่น 
อาจน าเรื่องการสร้างบรรยากาศนั้นแยกออกมา เช่น เป็นคะแนนในเรื่องของการแต่งกาย คะแนนในเรื่อง
ของลีลา หรือการใช้พ้ืนที่บนเวที การแสดงออกของอารมณ์ เป็นต้น  

อย่างการขับร้องเพลงให้มีความไพเราะ และประทับใจ จะต้องสามารถผสานเกณฑ์
ต่าง ๆ เหล่านี้ให้กลมกลืนได้ดีที่สุด บทเพลงที่ขับร้องออกมาจึงจะไพเราะที่สุด และผู้ขับร้องก็สามารถ
เอาชนะใจของคณะกรรมการและผู้ฟัง ได้มากท่ีสุดด้วยเช่นกัน15 

4.2.1  คุณสมบัติของนักร้อง 
การศึกษาประวัติของนักร้องในประเทศไทยและการสัมภาษณ์นักร้อง หรือนักดนตรีใน

ประเทศไทย ผลจากการศึกษาดังกล่าว พอจ าแนกคุณสมบัติเด่นของนักร้องที่ดีข้ันพ้ืนฐานดังต่อไปนี้16 
1.  มีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลง เช่น มีเนื้อเสียงดี  
2.  เป็นผู้ที่ร้องเพลงเป็น ร้องไม่เพ้ียน ร้องถูกต้องจังหวะท านอง ร้องมีเทคนิค อักขระ

ชัดเจน 
3.  สามารถถ่ายทอดอารมณ์ และความหมายของเพลงได้อย่างลึกซึ้ง 
4.  มีความรู้ความเข้าใจทางด้านดนตรี และภาษา 
5.  มีความจ าและสมาธิดี 

                                                           
14 เพิ่มเกียรติ เรืองสกุล, “กระบวนการผลิตนักร้องของอุตสาหกรรมเพลงไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

นิเทศ ศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), 43. 
15 เรื่องเดียวกัน, 43-45. 
16 สัมภาษณ์ พงษ์เทพ กระโดนช านาญ, นักร้องและนักแต่งเพลงเพื่อชีวิต, 12 สิงหาคม 2543. 
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6.  มีความขยันหมั่นเพียร มุ่งม่ัน มานะ พยายาม รวมทั้งพัฒนาตนเอง  
7.  มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดี 
8.  มีโสตประสาทดี 
9.  เป็นผู้ช่างสังเกตมีจินตนาการ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
10.  เป็นผู้ที่มีอารมณ์อ่อนไหว 
11.  เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังทั้งดนตรี และฟังทั้งค าติ ค าชม ค าวิจารณ์  
12.  เป็นผู้ที่มีน้ าใจนักกีฬา 
13.  มีระเบียบวินัยดี มีความรับผิดชอบ 
14.  มีสุขภาพอนามัยดี 
15.  เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี ทั้งกิริยา วาจา ใจ รวมถึงการแต่งกาย 
16.  รูปร่างหน้าตาดี  
17.  เป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ส าหรับนักร้องเพ่ือชีวิต  
โดยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าคุณสมบัตินักร้องนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ หนึ่ง

ส่วนที่เรียกว่าพรสวรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งมีติดมาแต่ก าเนิด แต่ละคนไม่เท่ากัน เช่นในเรื่องเนื้อเสียง รูปร่าง
หน้าตา และอีกส่วน คือ เรื่องของพรแสวง สิ่งที่สามารถฝึกฝนหรือสร้างให้เกิดขึ้นมาได้ ดังนั้นการที่
บุคคลใดจะเป็นนักร้องควรจะต้องมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงด้วย (มณีนุช เสมรสุต, สัมภาษณ์, 24 
กรกฎาคม 2543)17 

4.3  สุรีย์พร กร่างสะอาด ได้ศึกษาเรื่อง กิจกรรมการร้องเพลงลูกกรุงของคนวัยผู้ใหญ่ : 
กรณีศึกษาชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสากลสมัครเล่น กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษากิจกรรมการร้องเพลงลูกกรุงของคนวัยผู้ใหญ่ของสมาชิกชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสากล
สมัครเล่น กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดทางมานุษยวิทยาการดนตรี  

ผลการศึกษาพบว่า ชมรมนักร้องนักดนตรีไทยสากลสมัครเล่นเกิดจากการรวมตัว
กันของกลุ่มคนที่มีความชอบและต้องการเรียนรู้เรื่องการร้องเพลง มีกิจกรรมการฝึกอบรมการร้อง
เพลงเป็นกิจกรรมหลักที่เป็นเป้าหมายส าคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนให้ชมรมเกิดการด าเนินงานต่อไป 
สมาชิกของชมรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการแสดงออกด้านการร้องเพลง เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการ
ร้องเพลงต่อหน้าสาธารณชนในงานและสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารที่มีบริการให้ลูกค้าร้องเพลง งาน
คอนเสิร์ตการกุศลต่าง ๆ รายการโทรทัศน์ การประกวดแข่งขัน เป็นต้น จากการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของการท ากิจกรรม พบประโยชน์ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับคือ 1) ได้รับความสุข
และความพึงพอใจ 2) ได้เพ่ือนและการเข้าสังคม 3) ได้ความรู้ใหม่ที่ เกิดจากการเรียนรู้และ

                                                           
17 เพิ่มเกียรติ เรืองสกุล, เรื่องเดียวกัน, 40. 
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ประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะการร้องเพลง 4) ได้มีส่วนในการอนุรักษ์เพลงลูกกรุง 5) ได้ร่วมท าบุญ และ 
6) ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจเกี่ยวกับดนตรี18 

4.4  สรุปแนวคิดการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย 
จากการค้นคว้ารวบรวมแนวคิดการประกวดร้องเพลงในประเทศไทย ผู้วิจัยสามารถ

สรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) เกณฑ์การประกวด เป็นหนึ่ง
ในปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการก าหนดรูปแบบและผลลัพธ์ของการประกวด ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
นักวิชาการ สื่อมวลชน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดเกณฑ์
การประกวดร้องเพลง 2) คุณสมบัติส าคัญของนักร้องที่ดีสามารถพิจารณาได้ในสองประเด็น ประกอบด้วย 
คุณสมบัติที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด เช่น คุณภาพเสียง, บุคลิกภาพ เป็นต้น และคุณสมบัติที่สามารถฝึกฝนได้ 
เช่น ทักษะการร้อง, ทักษะการฟัง, ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น ซึ่งสาระส าคัญทั้ง 2 ประเด็นนับเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีควรน ามาพิจารณาในการศึกษาวิจัย 
 

5.  กระบวนการในการต่อยอดผลงานของผู้เข้าประกวด 
5.1  พัชริดา วัฒนา ได้ศึกษาถึง ศิลปินเพลงไทยสากลและสื่อมวลชน: วิถีทางในการสร้าง

ความมีชื่อเสียง19  
พัชริดาได้วิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการในการเป็นศิลปินและแนวทางใน

การเข้าสู่อาชีพศิลปินว่ามีจากหลากหลายรูปแบบ อันได้แก่ การประกวดร้องเพลง การฝึกฝนและ
ประสบการณ์ของตัวศิลปินเอง การชักชวนจากบุคคลในวงการ เป็นต้น ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของ
ความเป็นมาของศิลปินเพลงไทยสากล ความเป็นมาของค่ายเทป และระบบธุรกิจเทปเพลงไทยสากล 
วิเคราะห์กลไกในการสร้างความมีชื่อเสียงให้แก่ศิลปินเพลงไทยสากลจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งพัฒนาไป
ตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและแนวกระแสนิยมของเพลงในยุคนั้น ๆ  

ผลการศึกษาพบว่า การต่อยอดความส าเร็จให้กับศิลปิน หรือนักร้องมืออาชีพใน
สมัยหลังนั้นมีปัจจัยและองค์ประกอบที่หลากหลายกว่ามาก คุณภาพหรือความสามารถอาจจะไม่ได้
เป็นเครื่องยืนยันหรือรับประกันความมีชื่อเสียงได้อีกต่อไป ทว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ “การขาย” 
ร่วมกับสินค้าอ่ืน ๆ กลายมาเป็นปัจจัยที่ส าคัญควบคู่ไปกับตัวนักร้องด้วย พัฒนาการในลักษณะเช่นนี้
สอดคล้องกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เติบโตเพ่ิมมากขึ้นไปตามยุคสมัย ทั้งวิทยุ และโทรทัศน์ 
เป็นต้น การจัดคอนเสิร์ตต่าง ๆ เพ่ือเป็นการเปิดตัวและเป็นเวทีให้มหาชนรู้จักนักร้องหรือศิลปินมาก

                                                           
18 สุรีย์พร กร่างสะอาด, “กิจกรรมการร้องเพลงลูกกรุงของคนวัยผู้ใหญ่ กรณีศึกษาชมรมนักร้องนักดนตรี

ไทยสากลสมัครเล่น กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554).  

19 พัชริดา วัฒนา, เรื่องเดียวกัน. 
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ยิ่งขึ้น รวมทั้งการโฆษณาร่วมไปกับสินค้าต่าง ๆ ทั้งนี้กล่าวได้ว่า งานวิจัยชิ้นนี้ได้ให้ข้อมูลในเชิงลึก
เกี่ยวกับพัฒนาการของแนวเพลงไทยสากล และพัฒนาการของสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบธุรกิจการท า
เพลง และมีปริมาณข้อมูลมากจากมุมมองของคนในอุตสาหกรรม ดังนั้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จึง
ถูกใช้อ้างอิงในฐานะที่เป็น “แม่แบบ” ของการศึกษาหรือการวิจัยในห้อข้อที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวเนื่อง
กับศิลปินและกลไกของระบบธุรกิจเพลงไทยสากลในงานวิจัยในชั้นหลัง ๆ 20 

ในประเด็นของภูมิหลังของการประกวดร้องเพลงซึ่งพัชริดากล่าวถึงในงานวิจัยฉบับนี้ 
ยังอาศัยแหล่งขอ้มูลเดียวกันกับผู้วิจัย กล่าวคือ การประกวดร้องเพลงยุคงานวัด ยุคกรมโฆษณาการ รวมถึง
เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิว
สิคฟาวเดชั่น ทั้งนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่อาชีพนักร้องโดยการประกวดร้องเพลง พัชริดา ได้
ให้ภาพของการประกวดร้องเพลงในสมัยก่อนว่า การประกวดร้องเพลงแนวลูกทุ่งมักจะประกวดกัน
ตามงานวัด ส่วนการประกวดร้องเพลงแนวลูกกรุงมักจะประกวดกันที่สวนอัมพร หรือตามสถานีวิทยุ เช่น 
สถานี ป.ช.ส. หรือสถานีวิทยุ ส.ท.ร. ต่อมาการประกวดร้องเพลงก็มีพัฒนาการขึ้น  มีมาตรฐานขึ้น 
นักร้องนักดนตรีที่มาจากการประกวดก็จะเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้น บางคนมีโอกาสได้ท าผลงานเพลงไทย
สากลของตนเองหลังจากการประกวด โดยอ้างอิงถึงเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
และการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น พัชริดายังกล่าวว่า การประกวด
ร้องเพลงยังคงเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพนักร้องนักดนตรีมาโดยตลอด จึงท าให้มีเวทีประกวด
ร้องเพลงเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ ทุกยุคทุกสมัย 

5.2  เพ่ิมเกียรติ เรืองสกุล เรื่อง กระบวนการผลิตนักร้องของอุตสาหกรรมเพลงไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการผลิตนักร้องของอุตสาหกรรมเพลงไทย ที่ประกอบการคัดเลือก
และกระบวนการสร้างนักร้องสมัครเล่น ต่อยอดไปถึงนักร้องมืออาชีพ ทั้งนี้ ทางผู้วิจัย ได้ชี้ให้เห็น
กระบวนการและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลอย่างยิ่งต่อการสร้างศิลปินร้องเพลงในอุตสาหกรรมบันเทิงใน
ประเทศไทย ซึ่งนิยามความหมายของการเป็นนักร้องสมัครเล่นในปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านจากการเป็น 
“ศิลปิน” ที่เป็นผู้สร้างสรรค์บทเพลง มาเป็น “สินค้าทางวัฒนธรรม” ในกลไกทางการตลาดในโลกยุค
อุตสาหกรรมเพลง การเป็นนักร้องจึงมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่วิเคราะห์ถึงกระบวนการคัดเลือก
นักร้อง21 

ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการคัดเลือกได้มาจากหลาย
ช่องทาง หรือการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกของผู้เข้าประกวดนั้น เนื่องมาจากโลกยุคอุตสาหกรรมนั้น
อิงกับการสร้างสินค้าเพ่ือตอบสนองการบริโภค ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ท่ีหลากหลายในสรรหาผู้ที่จะ

                                                           
20 เรื่องเดียวกัน 
21 เพิ่มเกียรติ เรืองสกุล, เรื่องเดียวกัน, 43. 
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น ามาผ่านกระบวนการเพ่ือท าให้กลายเป็นนักร้องสมัครเล่น การเข้ามาเป็นศิลปินมืออาชีพ ซึ่งอาจจะมาจาก
การที่ผู้เข้าประกวดสนใจเข้าติดต่อกับทางบริษัทเพลงเอง หรือการได้รับการทาบทามจากค่ายเพลง เป็นต้น  

ทั้งนี้ในส่วนของการศึกษาข้อมูลเพ่ือสรุป พบว่า ได้ท าการเก็บข้อมูลทั้งเชิงลายลักษณ์
อักษรจากสื่อต่าง ๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเพลง ดนตรี และผู้ประพันธ์ ท าให้เห็นใน
เงื่อนไขของสังคมบันเทิงในรูปลักษณ์ที่เป็นอุตสาหกรรมนั้น ทักษะความสามารถเพียงอย่างเดียวอาจ
ไม่ได้เป็นตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการสร้างชื่อเสียงของศิลปิน ซึ่งแนวคิดนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนการต่อยอดของนักร้องสมัครเล่นสู่นักร้องมืออาชีพใน
วงการบันเทิงได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในระบบอุตสาหกรรมบันเทิงต้องสร้างจุดขายอันหลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งยังต้องขยายตลาดโดยการมี
ผลงานในวงการบันเทิงที่กว้างกว่าการร้องเพลง  

5.3  กิตติธัช ส าเภาทอง ได้ศึกษาถึงพัฒนาการของไทยแลนด์แจ๊สคอมเพ็ททิชันและ
ผลกระทบต่อสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2554 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามา
อธิบายความสัมพันธ์ของดนตรีกับสังคมรวมถึงประยุกต์มาใช้ในการวิจัย การวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษา
ผลกระทบจากการแข่งขันต่อสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทยโดยศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของการแข่งขัน ไทยแลนด์แจ๊สคอมเพ็ททิชั่น (Thailand Jazz Competition) ต่อกลุ่มบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในส่วนของ ผู้เข้าแข่งขัน กรรมการตัดสิน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนทางด้านดนตรี
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และการใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง
ก าหนดค าถามตามประเด็นที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยท า
การเก็บจากกลุ่มตัวอย่างด้วยกัน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส กลุ่มคณะกรรมการตัดสิน 
กลุ่มผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส กลุ่มสื่อมวลชน22 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การสร้างเวทีและการจัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรี
แจ๊สที่เกิดข้ึนจากโครงการของมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาดนตรีแจ๊สนั้นเกิดขึ้นโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือให้เวทีการแข่งขันได้เป็นสถานที่สร้างเสริมความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่น
ในดนตรีแจ๊สของผู้ที่สนใจและได้มีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีมาตรฐาน 
ในแบบสากล โดยที่การแข่งขันเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน (วิทยานิพนธ์ครอบคลุมถึงปี 
พ.ศ. 2555) ผู้ที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีอาชีพ และคณาจารย์จากหลาย
สถาบันดนตรีและมหาวิทยาลัย 

                                                           
22 กิตติธัช ส าเภาทอง, “พัฒนาการของไทยแลนด์แจ๊สคอมเพ็ททิชันและผลกระทบต่อสังคมดนตรีแจ๊สใน

ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2548-2554” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) , 67. 
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ซึ่งเมื่อเวทีประกวดเกิดขึ้นโดยหน่วยงานในวงการศึกษาเป็นหลัก ผลกระทบของการ
แข่งขันดนตรีแจ๊สที่มีต่อวงการศึกษาดนตรีแจ๊สคือ ตัวเวทีได้ส่งผลกลับมาสู่ภาคการศึกษาในลักษณะ
ของการปรับปรุงและแนะน าวิธีการปฏิบัติดนตรีแจ๊สจากคณาจารย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
ตัดสินต่อผู้เข้าแข่งขันที่เป็น นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ส่วนผลกระทบ
ของการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่มีต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่า กระบวนการแข่งขันดนตรีแจ๊สมี
ส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมดนตรีแจ๊สโดยรวมในประเทศไทยเช่น การผลิตนักดนตรีนักวิชาการ
ทางด้านดนตรีแจ๊สสู่สังคมดนตรีในประเทศไทย การขยายฐานกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊ส การเพ่ิมเติมจ านวน 
นักดนตรีแจ๊สทั้งในส่วนของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพ และการให้ความรู้ทางด้าน
ดนตรีแจ๊สจากกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันในลักษณะของการฝึกอบรมทางด้านการทักษะในการปฏิบัติ
ดนตรีแจ๊ส เป็นต้น 

กิตติธัช ได้อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของการประกวดดนตรีขนานไปกับการประกวด
ร้องเพลง โดยได้อ้างถึงการที่ภาคสถาบันการศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดการประกวด ในลักษณะ
ที่คล้ายคลึงกับท่ีภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดการและสนับสนุนการประกวดในยุคกรมโฆษณาการ 
และการประกวดดนตรีก็เชื่อมโยงอยู่กับการประกวดร้องเพลงด้วย23 ทั้งนี้ นอกเหนือจากการสืบค้นประวัติ
การประกวดดนตรีแจ๊สในประเทศไทยแล้ว ในส่วนของการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นองค์ประกอบของ
การประกวด กิตติธัชได้ วิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส าคัญของการประกวดดนตรีเวที
แจ๊สคอมเพ็ททิชันที่มีผลต่อสังคมดนตรีแจ๊สโดยรวม อาทิ แนวคิดการประกวดดนตรีแจ๊ส วัตถุประสงค์
ของการประกวด พัฒนาการทางด้านการแข่งขันและบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันโดยเลือกศึกษาจากกลุ่ม
ข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ กลุ่มผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส กลุ่มคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มผู้ชมการแข่งขัน
ดนตรีแจ๊ส กลุ่มสื่อมวลชน ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบคิดและเครื่องมือในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของเวทีการประกวดร้องเพลงที่เป็นกรณีศึกษาได้ 

5.4  สรุปแนวคิดการศึกษากระบวนการในการต่อยอดผลงานของผู้เข้าประกวด 
เมื่อพิจารณาแนวคิดการศึกษากระบวนการในการต่อยอดผลงานของผู้เข้าประกวด 

พบว่า การประกวดร้องเพลงนับเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งที่สร้างโอกาสให้กับนักร้องสมัครเล่นได้ก้าว

                                                           
23 ในอดีตการแข่งขันซึ่งเรียกว่าการประกวดดนตรีมีการบันทึกไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นการประกวดร้อง

เพลงในวัด ในสมัยนั้นวัดเปรียบเสมือนโรงเรียนสอนขับร้อง หากนักร้องผ่านการร้องเพลงประกวดตามวัดมาแล้ วก็
เท่ากับว่าได้เรียนการขับร้อง ซึ่งผู้เข้าประกวดหลายคนกลายเป็นผู้มีช่ือเสียงในระดับครูเพลงในเวลาต่อมา หน่วยงานของ
รัฐด าเนินการ คือ การจัดประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมโฆษณาการ
ในปี พ.ศ. 2486 การประกวดในครั้งนั้นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร กองดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ 
ทหารอากาศ และวงดนตรีกรมโฆษณาการ ดูรายละเอียดใน ใหญ่ นภายน, ต านานการประกวดร้องเพลงตามงานวัด 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2536), 6. อ้างถึงใน กิตติธัช ส าเภาทอง, เรื่องเดียวกัน, 2. 
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ไปสู่ระดับอาชีพ โดยการจัดประกวดร้องเพลงมีความเกี่ยวโยงกับสังคมธุรกิจ และอุตสาหกรรมดนตรี
ในช่วงขณะนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประกวดให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพิจารณาปัจจัยในด้าน
ผลงานของผู้ประกวดหลังจบการประกวด รวมไปถึงความสัมพันธ์ของการประกวดกับสังคมธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมในขณะนั้น 
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บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การศึกษาการส ารวจการประกวดร้องเพลงสมัยนิยม ระหว่างปี พ.ศ.2519-2530 กรณีศึกษา
เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิค
ฟาวเดชั่น ผู้วิจัยได้น าเสนองานในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยจะใช้ข้อมูล
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประกวดจาก
ทั้งสองเวที อาทิ ผู้จัดงาน, กรรมการ, ผู้เข้าประกวด เป็นต้น โดยน ามาศึกษาร่วมกับข้อมูลจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน, สูจิบัตร, บทความ และนิตยสาร
รายเดือนเป็นต้นและน าข้อมูลทั้งหมดมาคัดแยกตามประเภทเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาผลสรุปน าเสนอเป็น
งานวิจัย 

 

แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาด้านการประกวดร้องเพลงครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทหลัก ประกอบด้วย 1) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 2) แหล่งข้อมูลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และ3) 
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
1.1  กลุ่มบุคคลประเภทผู้เข้าประกวดร้องเพลง 

1.  คุณทิพวรรณ ปิ่นพิบาล ผู้ชนะเลิศจากเวทีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2519, สัมภาษณ์วันศุกร์
ที ่9 กันยายน 2554, ที่บ้านคุณทิพวรรณ 

2.  คุณนันทิดา แก้วบัวสาย ผู้ชนะเลิศจากเวทีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2521 และชนะเลิศ
รางวัล Amateur Singing Contest 1978 จากเกาะฮ่องกงปี พ.ศ. 2521, สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 5 
มกราคม 2555, บนเครื่องบิน สายการบินคาเธ่ย์แปซิคฟิค เที่ยวบิน CX703 ฮ่องกง-กรุงเทพ 

3.  คุณมณีนุช เสมรสุต ผู้ชนะเลิศจากเวทีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2523 และชนะเลิศรางวัล
Asian Amateur Singing Contest 1980 จากเกาะฮ่องกงปี พ.ศ. 2523, สัมภาษณ์วันพุธที่ 21 กันยายน 
2554, ที่ร้าน T House พระราม 6 
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4.  คุณสุนทรี จวบสมัย ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงไทยสากล จากเวทีสยามกลการ มิวสิค
ฟาวเดชั่น ปี พ.ศ. 2526, สัมภาษณ์วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554, ที่ร้าน KFC สาขา BIG C ลาดพร้าว 

5.  คุณระวิวรรณ จินดา ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงสากล จากเวทีสยามกลการ มิวสิค
ฟาวเดชั่น ปี พ.ศ. 2527, สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554, ที่ร้าน Wine Connection สาขา K Village 

6.  คุณอิสริยา คูประเสริฐ ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงไทยสากลและรองชนะเลิศประเภท
เพลงสากล จากเวทีสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ปี พ.ศ. 2528, สัมภาษณ์วันพุธที่ 7 กันยายน 2554, ที่บ้าน
คุณอิสริยา 

7.  คุณมัณฑนา โมรากุล ผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี
พ.ศ. 2486 กรมโฆษณาการ, สัมภาษณ์วันพฤหัสที่ 10 ตุลาคม 2556, ที่บ้านคุณมัณฑนา 

1.2  กลุ่มบุคคลประเภทผู้ฝึกสอน ฝึกซ้อมและส่งเข้าประกวด 
1.  คุณสุดา ชื่นบาน ผู้ฝึกสอนผู้เข้าประกวด จากเวทีช่อง 3, สัมภาษณ์วันพฤหัสบดี

ที่ 22 กันยายน 2554, ที่บ้านคุณสุดา 
2.  คุณจิระชัย กุลละวณิชย์ ผู้ฝึกสอนให้ผู้เข้าประกวดหลายเวทีรวมทั้งสยามกลการ

มิวสิคฟาวเดชั่น, สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554, ที่บ้านคุณจิระชัย 
1.3  บุคคลประเภทกรรมการ 

1.  คุณวิรัช อยู่ถาวร กรรมการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเวทีช่อง 3 และสยามกลการ มิวสิค
ฟาวเดชั่น, สัมภาษณ์วันพุธที่ 28 กันยายน 2554, ที่ส านักงานใหญ่ KPN 

2.  คุณนคร วีระประวัติ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย, กรรมการผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งเวทีช่อง 3 และสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น, สัมภาษณ์วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554, 
ที่โรงแรมโซฟีเทลเซ็นทรัล ลาดพร้าว 

1.4  บุคคลประเภทคณะท างานจัดงาน การประกวดร้องเพลง 
1.  คุณบริสุทธ์ บูรณะสัมฤทธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในเวลานั้น ปัจจุบัน

ด ารงต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 
2555, ที่อาคารมาลีนนท์ 

2.  คุณชัยธวัช บุนนาค ผู้ดูแลการประกวดเวทีสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่นตั้งแต่
เริ่มก่อตั้ง, สัมภาษณ์วันที่ 14 กันยายน 2554, ที่ร้านมังสวิรัติ สาขา Golden Place 

1.5  บุคคลประเภทสื่อมวลชน 
1.  คุณนคร วีรประวัติ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย, สื่อมวลชน, 

สัมภาษณว์ันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554, ที่โรงแรมโซฟีเทลเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
2.  คุณยุทธ์เดชา สายสุด อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ดาวสยาม, สัมภาษณ์วันพุธที่ 

2 พฤศจิกายน 2554,ที่ร้านข้าวเม่าข้าวฟา่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
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1.6  บุคคลประเภทนักดนตรีทีบ่รรเลงให้ผู้เข้าประกวด 
1.  อาจารย์วิรัช อยู่ถาวรอาจารย์นักวิชาการด้านดนตรี สัมภาษณ์ที่ตึก KPN วันที่

28 กันยายน 2554  
2.  คุณภูษิต ไล้ทอง รองกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีธันเดอร์จ ากัด, สัมภาษณ์ที่อิมแพค

อารีน่า, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555  
3.  คุณธานินทร์ เคนโพธิ์ ผู้เข้าร่วมประกวดเวทีสยามกลการ, สัมภาษณ์ที่อิมแพค

อารีน่า, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 
2.  แหล่งข้อมูลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถจ าแนกเป็น4 ประเภท ประกอบด้วย 

2.1  หนังสือพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ที่มีอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2519-2530 ได้แก่ ไทยรัฐ,เดลินิวส์,บ้านเมือง,

สยามรัฐ,ดาวสยาม,เสียงปวงชนและมติชน โดยท าการถ่ายเอกสารไว้ แต่มีบางส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาต
ให้น ามาถ่ายเอกสารเพราะหนังสือพิมพ์บางฉบับมีความเก่าเกือบช ารุด จึงเก็บไว้ในลักษณะภาพถ่าย 
แล้วจึงน ามาข่าวทั้งหมดประมวลเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย  

2.2   นิตยสาร 
นิตยสารรายเดือนของทางไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ได้มีการเขียนประชาสัมพันธ์ช่วงของ

การจัดการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย  
2.3  สูจิบัตร 

สูจิบัตรการประกวดของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2530 
2.4  บทความ 

ประวัติการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2486, ใหญ่ นภายน 
3.  แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 

ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
และแหล่งข้อมูลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วยการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อผสม เช่น วีดีทัศน์ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยมุ่งเน้น
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกวดร้อง
เพลงในหน้าที่ต่าง ๆ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งปรับเปลี่ยนชุดค าถามให้มีความเหมาะสม
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กับบทบาทของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งสามารถแบ่งแบบสัมภาษณ์ได้เป็น 7 ชุด และแสดงรายละเอียดของ
ชุดค าถาม ได้ดังนี้ 

1.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้เข้าประกวด  
มีประเด็นของชุดค าถาม ประกอบด้วย 

1.1  ทราบข่าวการประกวดได้อย่างไร 
1.2  แรงจูงใจที่เลือกประกวดเวทีนี้ 
1.3  มีข้ันตอนในการประกวดอย่างไร, กี่รอบ 
1.4  เลือกเพลงอะไรในการประกวด, เพราะอะไร 
1.5  มีเทคนิคในการฝึกซ้อมอย่างไร 
1.6  มีครูสอนร้องเพลงหรือไม่  
1.7  มีโอกาสซ้อมกับวงดนตรีบ่อยแค่ไหน 
1.8  คณะกรรมการมีก่ีท่าน 
1.9  บรรยากาศในการประกวดและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าประกวดเองเป็น

อย่างไร 
1.10  คิดว่าเวทีนี้มีความตรงไปตรงมากับผลการตัดสินหรือไม่ 
1.11  เวทีประกวดมีผลท าให้ได้ออกอัลบั้มของตัวเองหรือไม่ 
1.12  หลังการประกวดมีเงื่อนไขผูกพันธ์กับตัวเวทีประกวดหรือไม่ 
1.13  คิดว่าประชาชนเชื่อหรือไม่ว่าผู้ผ่านเวทีประกวดร้องเพลงนี้ คือ นักร้องที่

เรียกว่าคุณภาพ 

1.14  คิดว่าการประกวดในช่วงปี พ.ศ. 2520-2530 มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ 
2.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้สอนผู้เข้าประกวด 

มีประเด็นของชุดค าถาม ประกอบด้วย 

2.1  ท าไมจึงได้มาเป็นครูฝึกสอน ผู้เข้าประกวดได้ 

2.2  เป็นคนเลือกเพลงให้ผู้เข้าประกวดหรือไม่ 

2.3  มีวิธีสอนอย่างไรและสอนอะไรบ้าง, มีเวลาในการฝึกซ้อม, ฝึกสอนมากแค่ไหน  

2.4  ถ้าเด็กที่เราสอนพลาดรางวัล จะบอกอะไรกับเด็ก หรือถ้าได้รางวัล จะบอก

อะไร 

2.5  คิดว่าเวทีประกวดในช่วงปี พ.ศ. 2519-2531 มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของ

คุณภาพนักร้องหรือไม่ 
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2.6  คิดว่าผลการตัดสินมีความตรงไปตรงมาหรือไม่ 

2.7  คิดว่าการจัดการประกวดมีวัตถุประสงค์อะไร 

2.8  นักร้องคุณภาพในความคิด ควรเป็นอย่างไร และผู้ที่ชนะเลิศในช่วงนั้น
เรียกว่าคุณภาพได้หรือไม่ 

3.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับกรรมการ 
มีประเด็นของชุดค าถาม ประกอบด้วย 

3.1  คิดว่าผู้เข้าประกวดมีความสามารถในทักษะการร้องจริงหรือไม่ 
3.2  เกณฑ์การตัดสินเป็นอย่างไร ใช้เกณฑ์จากที่ใดมาก าหนดหรือกองประกวด

ก าหนดกันเอง 
3.3  ในขณะนั้นการประกวดมุ่งเน้นหาอะไร 
3.4  คิดว่าการเลือกเพลงของผู้เข้าประกวดแต่ละคน มีผลต่อคะแนนหรือไม่ 
3.5  ผลการตัดสินในแต่ละครั้งเป็นเอกฉันท์หรือไม่ 
3.6  คิดว่าผลการตัดสินจากกรรมการตรงใจผู้ชมหรือไม่ ดูจากอะไร 
3.7  มีระบบเส้นสายแทรกแซงการประกวดบ้างหรือไม่ 
3.8  เคยมีบ้างหรือไม่ ที่ผู้เข้าประกวดตัวเก็งพลาดรางวัล 
3.9  คุณคิดว่านักร้องคุณภาพควรเป็นอย่างไร และผู้ชนะใช่นักร้องคุณภาพหรือยัง 
3.10  คุณคิดว่าประชาชนเชื่อในตัวเวทีประกวดหรือไม่ และเชื่อว่านักร้องที่ชนะ

คือนักร้องคุณภาพจริง 
3.11  คุณคิดว่าเวทีประกวดช่วงปี พ.ศ. 2519-2530 มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของ

คุณภาพนักร้องที่ชนะหรือไม่ 
4.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้จัดงานประกวด 

มีประเด็นของชุดค าถาม ประกอบด้วย 
4.1  เวทีนี้เกิดข้ึนมาได้อย่างไร 
4.2  วัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดคืออะไร 
4.3  วางกระบวนการประกวดไว้อย่างไรเพื่อให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
4.4  เกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างไร ก าหนดเองหรือเอาจากท่ีอ่ืน 
4.5  เลือกคณะกรรมการอย่างไร 
4.6  มีการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เข้าถึงประชาชน 
4.7  มีเงินสนับสนุนจากท่ีใดบ้าง 
4.8  หลังการประกวด มีเงื่อนไขกับผู้ชนะอย่างไรบ้าง 
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4.9  คิดว่าประชาชนเชื่อในสิ่งที่กองประกวดสร้างขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
4.10  คิดว่าการประกวดที่จัดขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 

5.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับนักดนตรี 
มีประเด็นของชุดค าถาม ประกอบด้วย 

5.1  ในมุมมองของนักดนตรี คุณเชื่อในความสามารถของผู้เข้าประกวดหรือไม่ 
5.2  คุณคิดว่าผู้ชนะค้านกับความคิดตนเองหรือไม่ 
5.3  คุณคิดว่าตัวเวทีมีความตรงไปตรงมาในการตัดสินหรือไม่ 
5.4  คุณคิดว่าเพลงที่เลือกมาประกวดมีส่วนช่วยในการแสดงศักยภาพของนักร้อง

หรือไม ่
6.  แบบสัมภาษณ์ส าหรับสื่อมวลชน 

มีประเด็นของชุดค าถาม ประกอบด้วย 

6.1  ในปี พ.ศ. 2519-2530 ท่านท างานอยู่หนังสือพิมพ์ใด 

6.2  เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 
สร้างความตื่นเต้นให้คนดูมากน้อยอย่างไร 

6.3  ในขณะนั้นมีวิธีการท าข่าวอย่างไร 
6.4  ในมุมมองสื่อมวลชน มองว่าการประกวดร้องเพลงทั้งสองเวทีนี้มีความ

น่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร 
6.5  คิดว่าการข่าวมีส่วนท าให้คนเชื่อด้วยหรือไม่ 
 

การสร้างฐานข้อมูล 
ผู้วิจัยสร้างฐานข้อมูลจากข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์แบ่ง

ประเภทของข้อมูลออกตามแหล่งข้อมูล และวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบ และสรุปผลการวิจัยได้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บข้อมูลประเภทบุคคล ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยในระหว่างการสัมภาษณ์
ได้ท าการอัดเสียงการสนทนา และจดบันทึกในประเด็นส าคัญแล้วน ามาถอดเทปค าสัมภาษณ์เพ่ือ
รวบรวมสรุปใจความส าคัญอีกครั้ง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่อาศัยการสัมภาษณ์ตัวบุคคลเป็นหลัก และจากการ

สัมภาษณ์ในแต่ละท่านจะได้ข้อมูลที่ปรากฏไปในทิศทางเดียวกันหรืออาจต่างกันบ้างในบางประเด็น 
การวิเคราะห์ข้อมูลจึงด าเนินควบคู่ไปกับการเปรียบเทียบกับข้อมูลประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งการพยายาม
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องนั้นมีประโยชน์ต่อการสัมภาษณ์ครั้งต่อไป และยังช่วยให้ผู้วิจัยมองเห็น
ทิศทางการท างานในแต่ละขั้นตอน จนเมื่อได้รับข้อมูลเพียงพอต่อความต้องการแล้วจึงวิเคราะห์หา
ข้อสรุป โดยพิจารณาร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องน าเสนอผลการวิจัย
ตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1  วิเคราะห์พัฒนาการของการประกวดร้องเพลงในยุคก่อนการประกวดนักร้องสมัครเล่น
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งจ าแนกได้ 3 ยุค ดังนี้ 

1.  ยุคของการประกวดร้องเพลงตามงานวัด 
2.  ยุคการประกวดร้องเพลงโดยกรมโฆษณาการ 
3.  ยุคการประกวดร้องเพลงผ่านสถานีโทรทัศน์ 
ตอนที่ 2  วิเคราะห์ภูมิหลังและความเป็นมา วัตถุประสงค์ ศึกษาประวัติ พัฒนาการ และรูปแบบ

การประกวดร้องเพลง ประกอบด้วย กรรมการ ผู้เข้าประกวด ผลการประกวดร้องเพลง บทเพลงที่ใช้ในการ
ประกวดร้องเพลง และผลงานของผู้เข้าประกวดหลังจบการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
และเวทกีารประกวดสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 
 
การน าเสนอข้อมูล 

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจนได้ข้อสรุป ผู้วิจัยท าการน าเสนอข้อมูลด้วยการบรรยาย
โดยเรียบเรียงข้อมูลแต่ละส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจัย พร้อมอภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะ
เป็นงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

บทที ่4 นี้ น ำเสนอผลกำรศึกษำพัฒนำกำรและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรประกวดร้อง
เพลงของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย โดยมีสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รับ
หน้ำที่เป็นเจ้ำภำพจัดกำรแข่งขันในประเทศไทย และกำรจัดกำรประกวดร้องเพลงเวทีสยำมกลกำร 
มิวสิคฟำวเดชั่น โดยท ำกำรแบ่งเนื้อหำออกเป็น 2 ตอน อันได้แก่  

ตอนที่ 1  ศึกษำพัฒนำกำรของกำรประกวดร้องเพลงในช่วงก่อนกำรประกวดนักร้อง
สมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งสำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 ยุค อันได้แก่ 1) ยุคกำรประกวดร้องเพลงตำม
งำนวัด 2) ยุคกำรประกวดร้องเพลงโดยกรมโฆษณำกำร จนเข้ำยุค 3) ยุคกำรประกวดผ่ำนสถำนีโทรทัศน์  

ตอนที่ 2  ศึกษำเปรียบเทียบพัฒนำกำรและรูปแบบกำรประกวดร้องเพลงของเวทีกำร
ประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 
โดยจะท ำกำรอภิปรำยถึงปัจจัยที่ศึกษำออกเป็นหัวข้อย่อย และในแต่ละหัวข้อย่อย จะแยกอธิบำยผล
กำรศึกษำของแต่ละเวทีออกจำกกัน โดยก ำหนดหัวข้อที่ท ำกำรศึกษำดังนี้ 1) ควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกำรประกวดร้องเพลง 2) ขั้นตอนกำรประกวดร้องเพลง 3) คณะกรรมกำร 4) ผู้เข้ำประกวด 5) ผลกำร
ประกวดและบทเพลงที่ใช้ในกำรประกวดร้องเพลง และ 6) ผลงำนของผู้เข้ำประกวดหลังจบกำรแข่งขัน 

 
ตอนที่ 1  พัฒนาการของการประกวดร้องเพลงในยุคก่อนการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชีย 
1.  ยุคการประกวดร้องเพลงตามงานวัด 

เรื่องรำวของกำรประกวดร้องเพลงตำมงำนวัด ด ำเนินอยู่ในสังคมไทยตำมบริบทสังคมและ
ท้องถิ่นนั้น ๆ เรื่อยมำจนกระทั่งปี พ.ศ. 2480 เป็นปีที่ ใหญ่ นภำยน ใช้เป็นปีตั้งต้นแห่งกำรจดบันทึก
เรื่องกำรประกวดร้องเพลงตำมงำนวัด และในปี พ.ศ. 2486 เป็นช่วงเวลำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงของ
กำรประกวดร้องเพลง ที่จัดประกวดโดยกรมโฆษณำกำร เป็นผลให้ กำรประกวดร้องเพลงถูกยกระดับ
สู่กำรประกวดในระดับประเทศโดยกำรร่วมมือกันของหน่วยงำนรำชกำรที่มุ่งส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถ
ในด้ำนกำรร้องเพลงให้เป็นที่ยอมรับในสังคมที่กว้ำงขึ้น ต่อมำกำรประกวดร้องเพลงถูกปรับเปลี่ยนไป
ตำมกระแสสังคมและรูปแบบกำรใช้ชีวิตของผู้คน รวมถึงมีพัฒนำกำรและควำมเปลี่ยนแปลงควบคู่ไป
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กับพัฒนำกำรด้ำนเทคโนโลยี เมื่อโทรทัศน์เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตผู้คนจึงส่งผลให้วิธีกำรรับรู้
ข้อมูลเปลี่ยนไป กำรประกวดร้องเพลงก็เริ่มปรับตัวเองเข้ำสู่ระบบของกำรออกอำกำศโทรทัศน์เช่นกัน1 

ใหญ่ นภำยน ได้บันทึกเป็นบทควำมไว้ว่ำ กำรประกวดร้องเพลงในประเทศไทยเริ่มต้น
ในช่วงปี พ.ศ. 24802 ซึ่งเป็นกำรประกวดกันตำมงำนวัด ในสมัยนั้นวัดกับชุมชนมีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงใกล้ชิด เป็นเสมือนศูนย์รวมของผู้คน งำนวัดเป็นงำนที่คนเฝ้ำรอเพ่ือไปเที่ยวชมกิจกรรมต่ำง ๆ ที่
ทำงวัดจัดขึ้น กำรประกวดร้องเพลงเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักที่งำนวัดจะขำดไปมิได้ จนกล่ำวได้ว่ำ ถ้ำวัด
ไหนไม่มีกำรจัดกำรประกวดร้องเพลง วัดนั้นจะมีผู้คนไปเที่ยวชมงำนบำงตำ กำรประกวดร้องเพลงในยุค
นั้นจึงเปรียบเสมือน “ดำวเด่น” ที่สำมำรถเรียกควำมสนใจให้ผู้คนเข้ำมำเที่ยวในงำนวัดได้เป็นจ ำนวนมำก 
ซึ่งวัดที่มีกำรจัดงำนและกำรประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหำนครในขณะนั้นคือ วัดสระเกศ
หรือวัดภูเขำทอง3 

โดยกำรประกวดร้องเพลงในสมัยงำนวัด มีรูปแบบกำรจัดงำนไม่ซับซ้อนไม่ว่ำจะเป็นลักษณะ
ของกำรจัดเวที หรือกำรวำงระเบียบขั้นตอนในกำรแข่งขัน เวทีประกวดมักนิยมตั้งไว้ที่หน้ำโบสถ์ เพ่ือ
อำศัยโบสถ์เป็นฉำกหลัง หรือในบำงกรณี ถ้ำวัดที่จัดกำรประกวดมีพ้ืนที่น้อย ก็อำจตั้งเวทีที่ข้ำงป่ำช้ำ
หรือข้ำงที่เก็บกระดูก และน ำผ้ำม่ำนที่ใช้บังหลังหีบศพเวลำมีกำรสวดอภิธรรมมำขึงบนเวทีเพ่ือใช้เป็น
ฉำกหลังแทน ตัวเวทีประกวดยังไมเ่น้นกำรประดับตกแต่งอะไรมำก มีเพียงกำรยกเวทีขึ้นจำกพ้ืนเพียง
เล็กน้อย ด้วยกำรน ำถังน้ ำมันมำเป็นฐำนรองรับไม้กระดำนที่น ำมำพำดและยึดเข้ำด้วยกัน กำรยกพ้ืน
                                                           

1 โดยกำรจัดกำรประกวดร้องเพลงผ่ำนรำยกำรทีวีท่ีแต่ละสถำนีได้สร้ำงรำยกำรมำรองรับ อำทิ รำยกำรบันได
ดำรำ รำยกำรพ็อพท็อพ เป็นต้น จนกระท่ังปี พ.ศ. 2519 ได้เกิดกำรประกวดร้องเพลงระดับชำติขึ้นคือกำรประกวดนักร้อง
สมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซ่ึงถือเป็นกำรประกวดท่ีผู้คนให้ควำมสนใจอย่ำงมำก และนักร้องจำกประเทศไทยสำมำรถคว้ำ
แชมป์มำให้คนไทยได้ถึงสองท่ำนคือ มณีนุช เสมรสุตและนันทิดำ แก้วบัวสำย กำรประกวดเวทีน้ีนับเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับกำร
ประกวดร้องเพลงขึ้นอีกระดับหน่ึง เพรำะเป็นเวทีประกวดระหว่ำงประเทศ ต่อมำในระยะเวลำท่ีใกล้เคียงกันน้ีได้มีกำรประกวด
ของบริษัทสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น แต่เป็นกำรประกวดกำรประพันธ์เพลงไทยป๊อปในปี พ.ศ. 2525 สยำมป๊อปซองเฟสติวัลในปี 
พ.ศ. 2525 ซ่ึงกำรประกวดน้ีก็เป็นกำรประกวดระดับชำติเช่นเดียวกัน จนมำถึงปี พ.ศ. 2526 สยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นได้จัดให้มี
เวทีกำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซ่ึงกำรประกวดครั้งน้ีได้พัฒนำกำรประกวดให้เป็นระบบระเบียบอย่ำง
ชัดเจนมำกขึ้นและค่อย ๆ เป็นท่ีรู้จักของประชำชนในวงกว้ำง พัฒนำกำรของกำรประกวดร้องเพลงในประเทศไทยจึงมีมำอย่ำง
ยำวนำน ดังจะแจกแจงให้ทรำบถึงท่ีมำจำกอดีตท่ีมีกำรบันทึกไว้จนถึงช่วงเวลำท่ีผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำน่ันคือเวทีประกวด
นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและเวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
ใน ใหญ่ นภำยน, “สนทนำวิชำกำรเรื่อง คิดถึงเบญจมินทร์” เทปบันทึกเสียงของศูนย์สังคีตศิลป์ ธนำคำรกรุงเทพจ ำกัด สำขำ
ผ่ำนฟ้ำ. 12 กุมภำพันธ์ 2536. 

2 ใหญ่ นภำยน,  “ต ำนำนกำรประกวดร้องเพลงตำมงำนวัด,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษำยน-มิถุนำยน 
2536): 148-154.  

3 แหล่งเดียวกัน. 

   ส
ำนกัหอ
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รอบที่ 1 

กรรมกำรจ ำนวน 3-5 คน 

เปิดรับสมัครและด ำเนินกำร
ประกวดคดัเลือกผู้เข้ำแข่งขัน
แบบวันต่อวัน และคัดคนที่ได้
คะแนนสูงสดุในล ำดบัท่ี 1-3 
ของแต่ละวันไว้เพื่อประกวดใน
รอบต่อไป (จ ำนวนวันแล้วแต่
ทำงวัดเป็นผู้ก ำหนด) 

รอบที่ 2 

กรรมกำรจ ำนวน 3-5 คน 

ด ำเนินกำรประกวดรอบตดัสิน
จำกผู้ผำ่นกำรคดัเลือกในรอบ
แรกจ ำนวนวันละ 3 ท่ำน มำ
รวมประกวด เพื่อให้ไดผู้้ชนะ
จ ำนวน 3 รำงวัล 
 
มอบถ้วยเงินหรือถ้วยทอง
ส ำหรับผู้ได้รำงวลัทั้ง 3 ล ำดับ 

เวทีข้ึนเพียงเล็กน้อยนี้ เป็นไปเพ่ือให้คนดูได้มองเห็นหน้ำของผู้ประกวดได้ชัดมำกขึ้น ส่วนพ้ืนเวทีไม่มี
กำรปูพรมหรือผ้ำใด ๆ ปล่อยไว้เพียงกระดำนเปล่ำ ๆ โดยจะมีเพียงไมโครโฟนที่ผูกผ้ำแพรเป็นธรรมเนียมต้ัง
เอำไว้ ซึ่งผ้ำแพรนี้ใช้กันหลำยสีได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีขียว แต่โดยมำกแล้วจะใช้เป็นผ้ำแพรสีแดง ซึ่ง
ธรรมเนียมกำรผูกผ้ำแพรที่ไมโครโฟนนี้ไมไ่ด้มีกำรอธิบำยเหตุผลไว้ชัดเจน4 

ทั้งนี้ ขั้นตอนในกำรประกวดร้องเพลงตำมงำนวัดไม่ว่ำจะเป็นวัดขนำดเล็กหรือวัดขนำดใหญ่ 
มักมีกำรจัดงำน 5-7 วัน โดยจะแบ่งกำรประกวดออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังที่ 1 แสดงขั้นตอนกำรประกวดร้องเพลงงำนวัด 
 

จำกแผนผังที่ 1 แสดงกำรประกวดร้องเพลงของงำนวัด อธิบำยได้ว่ำ ในแต่ละวัน ทำงวัดจะ
เปิดรับสมัครนักร้องเวลำประมำณ 20.00 น. และเริ่มท ำกำรประกวด โดยมีกรรมกำรประมำณ 3-5 ท่ำน 
ซึ่งมักเป็นครูเพลงที่อยู่ในละแวกนั้นหรือเป็นผู้ที่เคยประกวดร้องเพลงชนะมำแล้วจำกหลำยเวทีจนเป็น
ที่รู้จัก อำทิ เลิศ ประสมทรัพย์ เป็นต้น โดยคณะกรรมกำรจะท ำกำรคัดเลือกผู้เข้ำแข่งขันที่มีคะแนน
ล ำดับ 1-3 ของกำรประกวดในแต่ละวันเก็บไว้ และกระท ำเช่นนี้จนครบจ ำนวนของวันที่จัดงำน จนกระทั่ง
ถึงคืนสุดท้ำย ผู้ที่ถูกคัดเลือกไว้ในแต่ละวันต้องกลับมำแข่งขันกันเองอีกครั้งจนได้ผู้ชนะที่แท้จริง 
ตำมล ำดับคอื รำงวัลที่ 1 รองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 เมื่อประกำศผลรำงวัลเป็นที่เรียบร้อย จึงได้เชิญ
ผู้ชนะเลิศพร้อมรองอันดับ 1 และรองอันดับ 2 ขึ้นมำแสดงกำรขับร้องอีกครั้ง ในส่วนของรำงวัลใน
                                                           

4 เรื่องเดียวกัน. 
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ำนกัหอ
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สมัยนั้นมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละเวที โดยส่วนใหญ่ มักเป็นถ้วยเงินหรือถ้วยทองแดงน ำไปชุบเงิน 
บำงวัดเป็นขันน้ ำท ำจำกเงินหรืออำจเป็นทองแดงชุปเงิน บำงวัดเป็นแหวนทองเหลืองหรือเป็นเงินรำงวัล  

อย่ำงไรก็ดี แม้ว่ำในกำรประกวดร้องเพลงที่นิยมตำมงำนวัดนั้น จะยังไม่ได้มีกำรประชำสัมพันธ์
ตำมสื่อที่แพร่หลำยในระดับประเทศดังเช่นที่พัฒนำต่อมำในยุคหลัง ทว่ำกำรประกวดร้องเพลงในงำนวัดได้
สร้ำงนักร้องจ ำนวนไม่น้อยให้ปรำกฏขึ้นในวงกำรเพลงไทยและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลำยต่อหลำยท่ำน 
อำท ิค. ธ ำมะรงค์ (ค ำรณ สัมบูรณำนนท์) ล. ธ ำมะรงค์ (เล็ก อ่ ำเที่ยงตรง) ล. ลูกทุ่ง (เลิศ ประสมทรัพย์) 
พ.พยอมไพร (สถำพร มุกดำประกร) ด. ดินด ำ (ดอกดิน กัญญำมำลย์) ธ. เอ่ียวพญำ (ชำญ เย็นแข) ด. ดำวรุ่ง 
(นริศ อำรีย์) เด็กหญิงผ่องศรี (เพ็ญศรี พุ่มชูศรี) ต. กิ่งเพ็ชร์ (ตำล กิ่งเพ็ชร์) ส. สี่พระยำ (ใหญ่ นภำยน) 
เด็กหญิงเชอรี่ ฮอฟแมน (สวลี ผกำพันธ์  เศวตนันท์) และไชยยศ อมำตยกุล เป็นต้น กำรประกวดร้องเพลง
ในยุคงำนวัดนี้ท ำให้ท่ำนเหล่ำนี้ได้รู้จักสนิทสนมกันดี เพรำะผลจำกกำรเข้ำร่วมแข่งขัน ที่ผลัดกันแพ้ผลัด
กันชนะจนท ำให้คุ้นเคยกันเป็นอย่ำงดี และกลำยเพ่ือนกันในที่สุด ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้ต่อมำได้เป็นนักร้อง
ที่มีชื่อเสียงและผลงำนเป็นที่รู้จัก และหลำยท่ำนได้รับกำรยกย่องให้เป็นครูเพลงอีกด้วย 

 
2.  ยุคการประกวดร้องเพลงของกรมโฆษณาการ 

กำรประกวดร้องเพลงในยุคของกรมโฆษณำกำร ได้รับกำรปรับปรุงรูปแบบกำรประกวด
ให้มีระบบ ระเบียบ สร้ำงขั้นตอนในกำรคัดกรองผู้เข้ำประกวดมำกขึ้นกว่ำในอดีต  โดยได้รับกำร
สนับสนุนจำกรัฐ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมซึ่งควำมสำมำรถของนักร้อง ทั้งที่เป็นบุคลำกร
ในหน่วยงำนรำชกำรและประชำชนที่เคยผ่ำนกำรประกวดตำมงำนวัด ให้ถูกยกระดับขึ้นเป็นนักร้อง
ระดับประเทศได้ ท ำให้ได้นักร้องที่มีควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับจำกผู้ฟังหลำยต่อหลำยท่ำน และกลำยเป็น
ต้นแบบของกำรร้องเพลง ทีจ่ัดว่ำเป็นนักร้องชั้นเลิศในเวลำต่อมำ  

กำรประกวดร้องเพลงของกรมโฆษณำกำร5 จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2486 แล้วเว้นช่วงไป  
6 ปี จึงได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 24926 มีหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์เป็นประธำนจัดงำนประกวด 

                                                           
5 กรมโฆษณำกำร หรือท่ีเรียกว่ำ กรมประชำสัมพันธ์ ในปัจจุบัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 3 พฤษภำคม พ.ศ. 2476 ในช่วงแรก

เรียกว่ำ กองกำรโฆษณำ ต่อมำเปล่ียนชื่อเป็น ส ำนักงำนโฆษณำกำร จนเปลี่ยนเป็นกรมโฆษณำกำรในปี พ.ศ. 2483 สำเหตุ
ประกำรหน่ึงในกำรก่อตั้งกรมโฆษณำกำรในสมัยน้ัน อันถือได้ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกับนโยบำย “รัฐนิยม” ของ จอมพล ป. พิบูลสงครำม 
ผู้น ำประเทศในช่วงน้ัน คือ กำรสร้ำง “วัฒนธรรมบันเทิง” ให้ยกระดับขึ้นอย่ำงเป็นอำรยะ กล่ำวคือ ให้มีระเบียบแบบแผนและมี
ควำมเป็น “ศิวิไลซ์” ท่ีเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงควำมเจริญงอกงำมของประเทศชำติมำกขึ้น และท ำกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะโดยกรม
โฆษณำกำร ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน ภัทรวดี ภูชฎำภิรมย์, วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย: การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมความบันเทิงใน
สังคมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2491-2500 (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 155-157. 

6 อันท่ีจริง แล้วกำรประกวดดนตรีและกำรขับร้องของกรมโฆษณกำรน้ัน มีจัดขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในทุก ๆ ปี แต่
สำเหตุท่ีเลือกกล่ำวถึงเฉพำะกำรประกวดท่ีจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2486 และปี พ.ศ. 2492 เพรำะเน่ืองจำกเป็นกำรแข่งขันประกวดร้อง
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ศำสตรำจำรย์พระเจนดุริยำงค์ (ปิติ วำทยะกร) เป็นประธำนคณะกรรมกำรกำรให้คะแนน โดยได้รับควำม
ร่วมมือจำกหน่วยงำนรำชกำรหลำยหน่วยงำน อันได้แก่ กรมศิลปำกร กองดุริยำงค์ทหำรเรือ กองดุริยำงค์
ทหำรบก และกองดุริยำงค์ทหำรอำกำศ เป็นต้น กำรประกวดร้องเพลงของกรมโฆษณำกำรนี้มีควำมเป็น
ระบบระเบียบและพัฒนำขึ้นจำกกำรประกวดร้องเพลงตำมงำนวัดอย่ำงเห็นได้ชัด 

ใหญ่ นภำยน และนคร ถนอมทรัพย์ ได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกวดร้องเพลงของ
กรมโฆษณำกำรในปี พ.ศ. 24867 ว่ำ มีรอบกำรประกวดหลัก ๆ 3 รอบ ซึ่งใน 2 รอบแรกนั้นเป็นกำร
ประกวดที่เน้นคัดกรองควำมสำมำรถในด้ำนกำรขับร้องอย่ำงเห็นได้ชัด กล่ำวคือ ผู้เข้ำประกวดต้องขับ
เคี่ยวกันด้วยเสียงต่อเสียง ไม่มีเครื่องช่วยปรุงแต่งเสียงใด ๆ และต้องประกวดกันบนวิธีกำรที่มีกำรคัด
กรองที่เข้มข้นอย่ำงมำก8 โดยรอบที่หนึ่งมีเพลงบังคับคือ เพลง “ชโยวีรชนชำติไทย” ที่ประพันธ์ท ำนอง
โดย ศำสตรำจำรย์พระเจนดุริยำงค์ ประพันธ์ค ำร้องโดย ครูเนรมิต (อ ำนวย กลัสนิมิ) ครูมำรุต (ทวี ณ บำงช้ำง) 
เวทำงค์ (เรืออำกำศโท ทองอิน บุณยเสนำ) และ สง่ำ อำรัมภีร์ ในรอบแรกนี้จัดขึ้นที่สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
แห่งประเทศไทย กรมโฆษณำกำร คณะกรรมกำรจะถูกจัดให้อยู่ในห้องที่มีแต่ล ำโพงขยำยเสียงเพ่ือให้
ฟังกำรขับร้องจำกผู้เข้ำประกวดที่ถูกจัดให้อยู่อีกห้องหนึ่ง โดยไม่มีสิทธิเห็นหน้ำซึ่งกันและกัน และจะ
ไม่ใช้กำรขำนชื่อของผู้เข้ำประกวด แต่จะใช้กำรขำนหมำยเลขประจ ำตัวผู้เข้ำประกวดแทนกำรเรียกชื่อ 
ดังนั้น จึงไม่มีโอกำสที่คณะกรรมกำรจะทรำบว่ำเป็นใคร ทั้งหมดนี้เพ่ือป้องกันกำรเอนเอียงของผลคะแนน
ที่อำจมีแนวโน้มเข้ำข้ำงคนของตนหรือลดปัญหำกำรใช้เส้นสำยนั่นเอง  

เมื่อคัดเลือกผู้ผ่ำนเข้ำรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงด ำเนินกำรเข้ำสู่กำรประกวดในรอบที่ 2 
โดยในรอบที ่2 เป็นกำรประกวดบนเวทีที่โรงภำพยนตร์ศำลำเฉลิมกรุง นับเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมกำรจะได้
เห็นผู้เข้ำประกวด ซึ่งในรอบนี้ได้เปลี่ยนเพลงบังคับมำเป็น “เพลงศรีวัฒนำ” ประพันธ์ท ำนองโดย วีณพพัตรำ 
ปุตตะโชติ ประพันธ์ค ำร้องโดยท่ำนผู้หญิงละเอียด พิบูลสงครำมเมื่อท ำกำรประกวดในรอบที่สองจนได้ผู้
เข้ำรอบในรอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบนี้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเห็นตรงกันว่ำ สมควร

                                                                                                                                                                      

เพลงโดยเฉพำะ ไม่ได้แทรกร่วมอยู่ในกำรประกวดดนตรีหรือวงดนตรีดังเช่นในปีอื่นๆ ดูรำยละเอียดใน ใหญ่ นภำยน, “ต ำนำน
ประกวดร้องเพลงตำมงำนวัด,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษำยน-มิถุนำยน 2536): 148-156. 

7 ใหญ่ นภำยน, “ประวัติกำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2486,” วารสารไทย 21, 
76 (ตุลำคม-ธันวำคม, 2543): 82-94. 

8 กำรจัดกำรและวำงเกณฑ์รูปแบบของกำรประกวดท่ีคณะกรรมกำรและผู้เข้ำประกวดไม่เห็นหน้ำกันน้ี ใหญ่ 
นภำยน เรียกว่ำ เป็นกำรประกวดท่ีมีระบบคัดเลือก ท่ีมีควำม “บริสุทธิ์ยุติธรรม” แสดงให้เห็นว่ำ กำรประกวดร้องเพลงตำมงำนวัดก่อนหน้ำน้ี 
ท่ีไม่มีกำรวำงระบบและมำตรฐำนท่ีชัดเจน จึงท ำให้อำจเกิดประเด็นเกี่ยวกับควำมล ำเอียงของคณะกรรมกำร และกำรพิจำรณำด้วย “เส้น
สำย” ควำมสัมพันธ์ส่วนบุคคลขึ้นได้ กำรวำงระบบกำรคัดเลือกอย่ำง “บริสุทธิ์ยุติธรรม” ในแง่น้ี จึงเหมือนเป็นกำรวำงมำตรฐำน โดย
วัดท่ีคุณภำพด้ำนกำรขับร้องเป็นส ำคัญ ดูรำยละเอียดใน รำยกำรเพิ่งอ้ำง. 
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เปิดโอกำสให้นักร้องได้เลือกบทเพลงที่ตนเองมีควำมช ำนำญเข้ำมำใช้ประกวดได้ตำมควำมชอบ และให้
กลับไปประกวดยังสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย กรมโฆษณำเช่นรอบแรก  

กำรประกวดในปี พ.ศ. 24929 ยังคงกระบวนกำรประกวดแบบเดิมแต่ปรับเปลี่ยนเรื่องเพลง
บังคับในแต่ละรอบ กล่ำวคือ ในรอบแรกใช้ เพลง “สำยฝน” ส่วนในรอบที่สองใช้เพลง “ดวงใจกับควำมรัก”
ทั้งสองบทเพลงเป็นผลงำนทรงพระรำชนิพนธ์ท ำนองในองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และนิพนธ์ค ำร้องโดย ม.จ. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์  

เมื่อกำรประกวดสองรอบแรกด ำเนินผ่ำนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มำถึงรอบสุดท้ำยคือ 
รอบที่สำมหรือรอบชิงชนะเลิศ ในรอบชิงชนะเลิศของปีดังกล่ำวนี้ ทำงกองประกวดของกรมโฆษณำกำรได้
เพ่ิมเพลงบังคับขึ้นมำอีกสองเพลง รวมทั้งสิ้นเป็นจ ำนวนสำมเพลง ซึ่งสองเพลงบังคับนั้น ครูเอ้ือ สุนทรสนำน 
เป็นผู้ประพันธ์ท ำนอง และประพันธ์ค ำร้อง โดย แก้ว อัจฉริยะกุล ได้แก่เพลง “จังหวะชีวิต” และเพลง 
“สดุดีบรรพไทย” ตำมล ำดับ โดยเพลงบังคับทั้งสองเพลงนี้เป็นเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นมำใหม่เพ่ือใช้ใน
กำรประกวดร้องเพลงในครั้งนี้โดยเฉพำะ10  

ในแง่ของกำรเป็นโจทย์ส ำหรับกำรประกวดเพลง “จังหวะชีวิต” เป็นเพลงที่ครูเอ้ือตั้งใจ
แต่งท ำนองให้ยำก โดยใช้โน้ตที่สูงและต่ ำคละเคล้ำกันทั้งเพลง11 เป็นกำรด ำเนินท ำนองที่ท ำให้ยำกต่อ
กำรควบคุมเสียงให้ตรงตำมโน้ตที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งจังหวะก็ใช้โน้ตสำมพยำงค์อยู่เป็นช่วง  ๆ ของเพลง 
ซึ่งกำรวำงจังหวะท ำนองลักษณะดังกล่ำวในเพลงนี้ถือว่ำยำกส ำหรับนักร้อง ฉะนั้น จึงเป็นเพลงที่มี
ประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมส ำหรับใช้วัดขีดควำมสำมำรถทำงกำรร้องของผู้เข้ำประกวด12 ส่วนอีกหนึ่ง
เพลงบังคับหนึ่งคือ “สดุดีบรรพไทย” เป็นเพลงจังหวะมำร์ช ซึ่งไม่มีควำมซับซ้อนอย่ำงเพลงแรก ส่วนเพลง
สุดท้ำยให้ผู้เข้ำประกวดเลือกเองได้โดยอิสระ โดยผู้เข้ำประกวดต้องร้องทั้งสำมเพลงติดต่อกันโดยจะได้
ท ำกำรแจกแจงเป็นตำรำงดังนี้ 

 
 
 
 
 

                                                           
9 ใหญ่ นภำยน, “ประวัติกำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2492,” วารสารไทย 22, 

77 (มกรำคม-มีนำคม, 2544): 80-86. 
10 นคร ถนอมทรัพย์ “พิพิธภัณฑ์เพลง: ต ำนำนกำรประกวดนักร้องแห่งประเทศไทย.” ถนนดนตรี 1, 1 

(ตุลำคม 2529): 18-23. 
11 เรื่องเดียวกัน.  
12 เรื่องเดียวกัน. 
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   ปี พ.ศ. 2486       ปี พ.ศ. 2492 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนผังที่ 2  แสดงกำรประกวดร้องเพลงของกรมโฆษณำกำร 
 

จำกแผนผังที่ 2 กำรประกวดร้องเพลงของกรมโฆษณำกำรในทั้งสองครั้งนี้ ได้สร้ำงนักร้องที่
ได้รับกำรยอมรับจำกประชำชน โดยผู้ชนะกำรประกวดในปี พ.ศ. 2486 คือ จ.ท. ถวัลย์ วรวิบูลย์ กับเพลง 
“ศรีอยุธยำ” และมัณฑนำ โมรำกุล ด้วยเพลง “เพ่ือนหญิงไทย” โดยได้รับรำงวัลในกำรประกวดเป็นเข็ม
กลัดทองค ำลงยำเป็นรูปคฑำ พร้อมกับเงินสดจ ำนวน 2,000 บำท ส่วนผู้ชนะในปี พ.ศ. 2492 คือบุญช่วย 
หิรัญสุนทร กับเพลง “โลมอนงค์” และ ทัศนัย ชะอุ่มงำม กับเพลง “ดอกบัว” ได้รับรำงวัลขันน้ ำพำนรอง 
และประกำศนียบัตร พร้อมด้วยเงินสดอีกจ ำนวน 1,000 บำท ผู้ชนะทั้งสี่ท่ำนนี้ได้ผ่ำนขั้นตอนในกำร
ประกวดที่เข้มข้น โดยมีคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและครูเพลงที่มำกประสบกำรณ์อย่ำง 
พระเจนดุริยำงค,์ ครูนำรถ ถำวรบุตร, อำจำรย์วีณพพัตตรำ ปุตตะโชติ, ครูแก้ว อัจฉริยะกุล เป็นต้น13  

จะเห็นได้ว่ำ กำรประกวดร้องเพลงในยุคของกรมโฆษณำกำรที่รัฐเข้ำมำมีบทบำทในกำรส่งเสริม
สนับสนุนและประชำสัมพันธ์ จึงท ำให้กำรประกวดร้องเพลง  ของกรมโฆษณำกำร เป็นกำรประกวดที่มีระบบ
ที่เป็นมำตรฐำนขึ้นมำกกว่ำงำนวัด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมควำมสำมำรถของนักร้องให้ถูก
ยกระดับขึ้นเป็นนักร้องระดับประเทศได้ ท ำให้ได้นักร้องที่มีควำมสำมำรถเป็นทีย่อมรับจำกผู้ฟัง และยัง
กลำยเป็นต้นแบบให้กับนักร้องยุคต่อมำได้เรียนรู้ถึงวิธีกำรร้องในเวลำต่อมำ 

 
 

                                                           
13 เรื่องเดียวกัน. 

รอบที ่1  ผู้เข้าประกวดร้องเพลงบังคับ “ 
เพลงชโยวีรชนชาติไทย ”  โดยแยกห้อง
กับคณะกรรมการ 

รอบที่ 2  ผู้เข้ำประกวดร้องเพลงบังคับ 

“เพลงศรีวัฒนำ” ต่อหน้ำคณะกรรมกำร 

รอบที่ 3 ผู้เข้ำประกวดร้องเพลงทีเ่ลือก

มำเอง ต่อหน้ำคณะกรรมกำร 

รอบที่ 1  ผู้เข้ำประกวดร้องเพลงบังคับ  
“เพลงสำยฝน” โดยแยกห้องกับคณะกรรมกำร 

รอบที่ 2  ผู้เข้ำประกวดร้องเพลงบังคับ” 
ดวงใจกับควำมรัก” ต่อหน้ำคณะกรรมกำร 

รอบที่ 3  ผู้เข้ำประกวดร้องเพลงบังคับ 
จังหวะชีวิต, สดุดบีรรพไทย, เพลงเลือก
เองติดต่อกันสำมเพลง ต่อหน้ำคณะกรรมกำร    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 
 

 
35 

 

3.  ยุคการประกวดผ่านสถานีโทรทัศน์  
จำกกำรประกวดร้องเพลงตำมงำนวัดได้พัฒนำสู่กำรประกวดร้องเพลงอย่ำงเป็นแบบแผน

ภำยใต้กำรดูแลของกรมโฆษณำกำรดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น นับว่ำทั้งสองยุคนี้เป็นช่วงเวลำที่มีควำมส ำคัญ
ต่อกำรประกวดร้องเพลงอย่ำงมำก เพรำะแสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรของกำรประกวดร้องเพลงอย่ำง
ชัดเจนและเป็นรำกฐำนของกำรประกวดในยุคต่อมำ จนกระทั่งระบบของกำรแพร่ภำพทำงสื่อโทรทัศน์เริ่ม
เข้ำมำมีบทบำทต่อชีวิตประจ ำวันของประชำชน กำรประกวดร้องเพลงก็ได้มีกำรปรับตัวและพัฒนำ
รูปแบบกำรน ำเสนอให้เข้ำกับบริบทของสังคม โดยกำรใช้โทรทัศน์เป็นสื่อกลำงในกำรประชำสัมพันธ์
กำรประกวดร้องเพลง  

อนึ่ง น่ำสนใจว่ำ ช่วงเปลี่ยนผ่ำนของกำรประกวดร้องเพลงจำกยุคกรมโฆษณำกำรมำสู่
โทรทัศน์ มีควำมสัมพันธ์ควบคู่ไปกับพัฒนำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรแพร่ภำพออกอำกำศทำง
โทรทัศน์ด้วย กล่ำวคือ ในช่วงสมัยที่โทรทัศน์จะพัฒนำจำกเทคโนโลยีกำรออกอำกำศจำกยุคโทรทัศน์
ขำว-ด ำ มำจนถึงยุคที่มีกำรแพร่ภำพออกอำกำศเป็นสัญญำณภำพสี ในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นปีแรกของ
รำยกำรบันไดดำรำ เป็นรำยกำรโทรทัศน์ที่เป็นวำไรตี้บันเทิง ที่ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง 7 (ในยุคนั้นยังเป็นระบบขำว-ด ำ) ที่มีเนื้อหำอันหลำกหลำย เกมโชว์ รวมทั้งกำรประกวดร้องเพลง และ
ยังเป็นรำยกำรที่มุ่งสนับสนุนให้เยำวชนมีควำมกล้ำแสดงออกและกระตือรือล้นเพ่ือฝึกฝนตนเอง และ
รำยกำรพ็อพท็อพ ที่ใช้ค ำขวัญประจ ำรำยกำรว่ำ เพ่ือผู้ชม โดยผู้ชม เป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับ
รำยกำรบันไดดำรำ ซึ่งมีเนื้อหำแบบวำไรตี้บันเทิงเช่นเดียวกัน ทั้งสองรำยกำรยังด ำเนินรำยกำรโดย
พิธีกรหลักท่ำนเดียวกัน คือ พันเอกกำรุณ เก่งระดมยิง14 รวมถึง อีกรำยกำรหนึ่งคือ รำยกำรคนดัง
พำเหรด เป็นรำยกำรโชว์กำรประกวดร้องเพลงที่มำจำกผลงำนของนักร้องที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น อำทิ รุ่ง
ฤดี แพ่งผ่องใส และ สวลี ผกำพันธุ์ เป็นต้น จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2510 จึงเริ่มมีกำรออกอำกำศเป็น
ภำพสีเป็นครั้งแรกโดยสถำนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 

นับว่ำทั้งสองยุคนี้เป็นช่วงเวลำที่มีควำมส ำคัญต่อกำรประกวดร้องเพลงอย่ำงมำก เพรำะ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนำกำรของกำรประกวดร้องเพลงอย่ำงชัดเจนและเป็นรำกฐำนของกำรประกวดใน
ยุคต่อมำ จนกระทั่งระบบของกำรแพร่ภำพทำงสื่อโทรทัศน์เริ่มเข้ำมำมีบทบำทต่อชีวิตประจ ำวันของ
ประชำชน กำรประกวดร้องเพลงก็ได้มีกำรปรับตัวและพัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอให้เข้ำกับบริบทของ
สังคม โทรทัศน์กลำยเป็นสื่อกลำงในกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดร้องเพลง โดยจัดไว้ในรำยกำรที่
มุ่งเน้นให้ผู้ชมที่ชื่นชอบกำรประกวดร้องเพลงได้ติดตำมชมในลักษณะให้ควำมบันเทิงอย่ำงรำยกำร 
บันไดดำรำ และรำยกำรพ็อพท็อพ เพ่ือผู้ชมโดยผู้ชม จนมำถึงกำรประกวดที่ท ำให้สังคมไทยให้ควำม

                                                           
14 กำรุณ เก่งระดมยิง “เรื่องเก่ำมำเล่ำใหม่,” พ็อพท็อพ (ธันวำคม 2511): 5-15. 
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สนใจอย่ำงมำกในปี พ.ศ. 2519 คือกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นกำร
ประกวดในระดับภูมิภำคเอเชีย ภำยใต้กำรดูแลของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

 
ตอนที่ 2  การประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และการประกวดร้องเพลงของสยาม
กลการ มิวสิคฟาวเดชั่น (Thailand Singing Contest) 

จำกกำรศึกษำ ผู้วิจัยพบว่ำ เวทีกำรประกวดของทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้ท ำ
หน้ำที่สถำนีผู้แทนจำกประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประกวดเฟ้นหำนักร้องเพ่ือส่งไปประกวดใน
ระดับประเทศ ทั้งนี้เนื่องจำกว่ำ กำรจัดกำรประกวดในเวทีนี้ ถูกเสนอต่อสมำพันธ์ ABU โดยสถำนีโทรทัศน์ 
RTV ของฮ่องกง ดังนั้นในแง่หนึ่งจึงท ำให้กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนี้ เป็นกำร
ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักของชำวต่ำงชำติไปด้วย ควำมร่วมมือกันใน
กำรจัดงำนประกวด อีกทั้งยังสำมำรถช่วยส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่ำงชำติให้พัฒนำยิ่งขึ้นไป ถือเป็น
กำรร่วมมือกันของวงกำรสื่อโทรทัศน์ในแถบภูมิภำคเอเชียในเวลำนั้น จำกกำรประกวดร้องเพลงตำม
งำนวัดได้พัฒนำสู่กำรประกวดร้องเพลงอย่ำงเป็นแบบแผนภำยใต้กำรดูแลของกรมโฆษณำกำรดังที่ได้
กล่ำวไว้ข้ำงต้น 

 
1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดร้องเพลง 

1.1  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชีย 

กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย เป็นเวทีกำรแข่งขันประกวดระดับ
ภำคพ้ืนทวีปเอเชีย ระหว่ำงสถำนีโทรทัศน์ซึ่งเป็นสมำชิกภำพของสมำพันธ์วิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก 
(Asia Pacific Broadcasting Union หรือ ABU หรือ APBU) ซึ่งสมำพันธ์นี้เกิดจำกกำรรวมตัวกัน
ของสถำนีโทรทัศน์ภำคพ้ืนเอเชีย เป็นสมำพันธ์ควำมร่วมมือทำงด้ำนกำรออกอำกำศวิทยุและโทรทัศน์
แบบไม่แสวงผลก ำไรระหว่ำงกลุ่มประเทศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกรวมไปถึงในระดับสำกล ก่อตั้งขึ้น
ในปี พ.ศ. 2507 ปัจจุบันมีสมำชิกภำพกว่ำ 200 สถำนีใน 57 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์และมี
บทบำทในกำรส่งเสริมสนับสนุนควำมร่วมมือและกำรพัฒนำด้ำนกำรออกอำกำศในภูมิภำค ส่งเสริม
ผลประโยชน์ร่วมกัน และพัฒนำเทคโนโลยีในกำรออกอำกำศระหว่ำงสถำนี โทรทัศน์สมำชิก รวมทั้ง 
จัดกำรประชุมเพ่ือหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกันทำงด้ำนกำรออกอำกำศโทรทัศน์วิทยุ เช่น กำรจัดตั้ง
โครงกำร Asiavision เพ่ือแลกเปลี่ยนข่ำวสำรประจ ำวันระหว่ำงประเทศสมำชิกภำพ กำรร่วมผลิตและ
แลกเปลี่ยนรำยกำรโทรทัศน์ กำรเจรจำข้อตกลงกำรเป็นตัวแทนออกอำกำศกำรแข่งขันกีฬำในระดับทวีป
และระดับสำกล 
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กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2519 เกิดจำกกำร
ที่สถำนีโทรทัศน์ในกลุ่มประเทศสมำชิกภำพของทำงสมำพันธ์ได้ลงมติให้มีกำรจัดกำรประกวดนักร้อง
สมัครเล่นขึ้น ซ่ึงสถำนีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทย ณ ขณะนั้นได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของทำงสมำพันธ์ฯ 
ทำงสมำพันธ์ฯ จึงได้หำรือให้มีกำรจัดกิจกรรมที่สำมำรถท ำร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ประเทศในกลุ่มสมำชิกภำพ จึงได้มีกำรประชุมและหำข้อสรุปเกี่ยวกับมติดังกล่ำวนี้ สถำนีโทรทัศน์ที่
เป็นผู้ริเริ่มและมีบทบำทส ำคัญในกำรเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำรกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชีย คือ สถำนีโทรทัศน์ RTV (Rediffusion Television)15 เนื่องจำกในช่วงก่อนหน้ำนี้สถำนีโทรทัศน์ 
RTV ได้มกีำรจัดกำรประกวดร้องเพลงภำยในสถำนีของตนเองอยู่ก่อนแล้ว จึงรับเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดกำร
ประกวดร้องนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียครั้งนั้น ดังนั้น ในช่วงปลำยปี พ.ศ. 2518 ก่อนกำรประกวด 
ปีแรก ในปี พ.ศ. 2519 ทำงสถำนีโทรทัศน์ RTV ของประเทศฮ่องกง ได้ยื่นข้อเสนอต่อตัวแทนสถำนีโทรทัศน์
ภำคพ้ืนเอเชียว่ำ สถำนีโทรทัศน์ในกลุ่มประเทศภำคพ้ืนเอเชียควรมีควำมร่วมมือกันจัดหรือท ำกิจกรรม
เพ่ือเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกประเทศสำมำรถเข้ำร่วมได้ จำกข้อเสนอนี้กลุ่ม
สมำชิกจึงเห็นตรงกันว่ำให้ใช้กำรประกวดร้องเพลงเป็นกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน เมื่อได้
ข้อสรุปดังกล่ำวสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงได้รับมอบหมำยให้เป็นสถำนีโทรทัศน์ผู้แทนจำกประเทศไทย
รับนโยบำยกำรประกวดให้เป็นผู้ด ำเนินงำนจัดกำรแข่งขันนักร้องสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพ่ือส่งไป
ประกวดในระดับเอเชียต่อไป ดังข้อควำมในนิตยสำรรำยเดือนของไทยทีวีสีช่อง 3 ได้อธิบำยไว้ดังนี้  

สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดให้มีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นเพ่ือส่งไปชิงต ำแหน่ง
นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียที่ฮ่องกงขึ้นเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ก็เนื่องมำจำกผลกำรหำรือระหว่ำง
ผู้แทนสถำนีโทรทัศน์ในภำคพ้ืนเอเชียบำงประเทศ ซึ่งรวมถึงช่อง 3 ในฐำนะสถำนีโทรทัศน์จำกประเทศ
ไทยว่ำสถำนีโทรทัศน์ในกลุ่มประเทศเอเชีย น่ำที่จะร่วมมือกันท ำกิจกรรมอะไรสักอย่ำงขึ้นมำ ซึ่งในท้ำยที่สุด
ก็ลงมติออกมำว่ำเห็นควรที่จะจัดให้มีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นระหว่ำงชำติต่ำง ๆ ในเอเชียขึ้น 
เพรำะเป็นกิจกรรมที่ท ำได้ง่ำยและประสพปัญหำน้อยที่สุด16 

ส ำหรับสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้น ำเสนอรำยกำรต่ำง ๆ ผ่ำนรำยกำรโทรทัศน์
แล้ว ทำงสถำนียังได้มีกำรเผยแพร่ข่ำวสำรรวมทั้งทรำบผลตอบรับเกี่ยวกับรำยกำรของทำงสถำนีฯ 

                                                           
15 เป็นสถำนีโทรทัศน์แห่ง แรกในฮ่องกง ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2500 ต่อมำในปี พ.ศ. 2525 ได้ขำย

หุ้นของสถำนีและเปลี่ยนชื่อเป็น ATV หรือ Asia Television ซ่ึงในปัจจุบันหุ้นท้ังหมดได้ถูกขำยให้กับ Phoenix Satellite 
Television Holdings Limited. 

16 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ แผนกนิตยสำร สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ครบรอบ 15 ปี สถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3, นิตยสำรฉบับพิเศษครบรอบ 15 ปีสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, (กรุงเทพฯ: สหมิตรกำรพิมพ์, 2513), 15. 
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โดยมีกำรจัดท ำนิตยสำรรำยเดือน17 ขึ้นเพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทำงที่จะเข้ำถึงผู้ชมและประชำสัมพันธ์ข่ำว
ครำวควำมเคลื่อนไหวตลอดจนรำยกำรต่ำง ๆ ของสถำนีอย่ำงต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เนื่องจำกว่ำในยุคนั้น
ถือได้ว่ำเป็นยุคทศวรรษแรก  ๆ(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงปี พ.ศ. 2510-2519) ของกำรพัฒนำสัญญำณโทรทัศน์
สี กำรมีนิตยสำรเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ จึงยังเป็นอีกช่องทำงที่จะประชำสัมพันธ์กับผู้ชม รวมทั้งเป็นช่องทำง
ให้ผู้ชมได้แสดงควำมคิดเห็นและติชมรำยกำรต่ำงๆ ของทำงช่อง เพ่ือจะได้รับรู้ถึงปัญหำระหว่ำงคนดูที่มี
ต่อรำยกำรหรือระบบส่งสัญญำณของสถำนีไปพร้อมกัน และจะได้น ำข้อมูลเหล่ำนี้ไปปรับปรุงตัวรำยกำรที่
ยังมีเสียงต ำหนิจำกทำงบ้ำน ถือเป็นกำรได้ส ำรวจควำมชอบของตลำดคนดูร่วมไปด้วย  

กำรประกวดร้องเพลงเพ่ือเฟ้นหำตัวแทนจำกประเทศไทยในครั้งนี้ ได้มีควำมเชื่อมโยงกับ
รำยกำรประเภทวำไรตี้บันเทิงที่ออกอำกำศที่สถำนีอยู่แล้ว ข้อสังเกตประกำรหนึ่งเกี่ยวกับคณะท ำงำน
จัดกำรกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ที่ทำงสถำนีไทยทีวีสีช่อง 3 ได้มอบหมำยให้ 
อำจำรย์แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์เป็นที่ปรึกษำใหญ่ให้ดูภำพรวมของกำรประกวดและได้ใช้คณะท ำงำน
ชุดเดียวกันจำกรำยกำรมันส์ให้เป็นคณะท ำงำนของกำรประกวดร่วมไปด้วย ได้แก่ มนัส มณีเปรม, มีศักดิ์ 
นำครัตน์, ศักรินทร์ บุญฤทธิ์, วิรัช อยู่ถำวร, รัชวุฒิ รัชตนำวิน, ณัฐวุฒิ ศักดิ์บริสุทธิ์, นริศ ทรัพย์ประภำ 
และบริสุทธิ์ บูรณสัมฤทธิ์ เป็นต้น บุคคลกลุ่มนี้จึงเป็นผู้มีบทบำทกับกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่ง
เอเชีย18 

ในปีแรกคือ ปี พ.ศ. 2519 กำรประกวดด ำเนินงำนร่วมกับกำรออกอำกำศในรำยกำร 
“มันส์” ต่อมำใน ปี พ.ศ. 2520-2522 ประกวดผ่ำน “รำยกำร มิวสิคแสควร์” และในช่วงปีท้ำย ๆ ของกำร
ประกวด คือ ปี พ.ศ. 2523-2524 ประกวดผ่ำน “รำยกำรออลสตำร์ วำไรตี้” สำมรำยกำรนี้เป็นรำยกำรใน
ลักษณะบันเทิง โดยกำรเชิญศิลปินนักร้องตลอดถึงวงดนตรีชั้นน ำที่มีชื่อเสียงอยู่ในเวลำนั้น มำแสดง
สลับกันไปในแต่ละสัปดำห์ กำรประกวดนี้จึงสัมพันธ์ควบคู่ไปกับแนวทำงกำรน ำเสนอของตัวรำยกำรใน
ฐำนะที่เป็นเรื่องของกำรแสดงควำมสำมำรถและถือเป็นเรื่องของควำมบันเทิงที่ได้รับควำมสนใจจำก
ผู้ชมไปโดยปริยำย 

รำยกำรมันส์ เป็นรำยกำรออกอำกำศสดรูปแบบวำไรตี้โชว์ เริ่มออกอำกำศในเดือน
ตุลำคม 2518 ออกอำกำศมำตั้งแต่ก่อนเริ่มมีเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

                                                           
17 นิตยสำรน้ี มีควำมหนำเพียง 32 หน้ำ จ ำนวนพิมพ์ 20 ,000 ฉบับต่อเดือน ต่อมำได้มีกำรปรับปรุงเน้ือหำ

สำระมำกขึ้น เพื่อให้เป็นท่ีน่ำสนใจและชวนติดตำม เป็นผลให้ต้องมีกำรพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็นล ำดับ จนเมื่อปี พ.ศ. 2524 มียอด
พิมพ์เพ่ิมขึ้นถึง 340,000 ฉบับ นอกจำกนี้ทำงสถำนีได้มีกำรจัดพิมพ์นิตยสำรในรูปแบบภำษำอังกฤษและภำษำจีน แนบไปกับ
หนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษและภำษำจีนในประเทศไทย นิตยสำรน้ีนับว่ำมีควำมส ำคัญในกำรเชื่อมโยงผู้ชมและเป็นหน่ึ งใน
ช่องทำงประชำสัมพันธ์ของตัวสถำนีได้ด้วยเช่นกัน ซ่ึงในงำนวิจัยเล่มน้ีได้ใช้ข้อมูลจำกนิตรสำรดังกล่ำวเป็นหน่ึงในข้อมูลหลัก
ในเชิงลำยลักษณ์อักษร ดูรำยละเอียดใน รำยกำรเพิ่งอ้ำง, 14-15. 

18 สัมภำษณ์, บริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์, ฝ่ำยประชำสัมพันธ์สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. 13 มกรำคม 2554. 
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รำยกำรมันส์ออกอำกำศเป็นประจ ำทุกวันอำทิตย์ของทุกสัปดำห์เวลำ 13.30 -15.00 น. เริ่มออกอำกำศ
ครั้งแรกเมื่อช่วงเดือนตุลำคม 2518 และได้ใช้เป็นพ้ืนที่ในกำรประกวดช่วงเดือน กุมภำพันธ์-พฤษภำคม 
เนื้อหำรำยกำรมุ่งเน้นในเรื่องให้ควำมบันเทิงเป็นหลัก ลักษณะของรำยกำรเป็นกำรน ำศิลปินนักร้อง 
นักแสดง หรือนักดนตรีที่มีชื่อเสียง มำแสดงออกอำกำศสลับในแต่ละสัปดำห์ ศิลปิน นักแสดง และนักดนตรี
ทีม่ำร่วมแสดงออกอำกำศในช่วงนั้น ได้แก่ ดำวใจ ไพจิตร, ดิอิมพอสซิเบิ้ล, ซิลเวอร์แซนด์, ชำย เมืองสิงห์, 
ภัทรำวดี มีชูธน, บุษยำ รังสี เป็นต้น ในกรณีที่ไม่ใช่กลุ่มที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสื่อ ทีมงำนจะออกไป
ทำบทำมจ้ำงวงดนตรีอำชีพที่มีฝีมือดี และได้รับควำมสนใจจำกนักเที่ยวจำกสถำนบันเทิงชื่อดังต่ำง ๆ 
มำแสดงสดในรำยกำร จนกระทั่งเมื่อทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้รับมอบหมำยให้เป็น
ตัวแทนในกำรจัดกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ในประเทศไทยขึ้น ทำงสถำนีจึงน ำเอำ
กำรประกวดร้องเพลงเพ่ือเฟ้นหำนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมมำประยุกต์จัดกำรแข่งขันร่วมกับกำรแสดง
ดนตรีในรำยกำรนี้ 

ต่อมำรำยกำรมันส์ด ำเนินกำรร่วมกับกำรประกวดได้เพียงปีเดียวก็เกิดเหตุให้ต้องมีกำร
เปลี่ยนแปลง กล่ำวคือ ในช่วงปี พ.ศ. 2519 อันเป็นช่วงที่มีวิกฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองในประวัติศำสตร์ ณ 
ขณะนั้น19 กำรใช้อ ำนำจของผู้น ำเผด็จกำรทำงกำรทหำรได้เข้ำควบคุมสื่อและกำรแสดงออกถึงควำมคิดเห็น
ในทำงกำรเมืองอย่ำงรัดกุม ครำวนั้นทำงรำยกำรมันส์ได้เชิญวงดนตรีชั้นน ำที่มีชื่อเสียง ดิอิมพอสซิเบิ้ลมำ
เล่นประชันสดกันกับวงคำรำวำนซึ่งเป็นวงดนตรีแนวเพ่ือชีวิต วงคำรำวำนได้เลือกแสดงในบทเพลงชื่อ 
“คนกับควำย” ที่มีเนื้อหำ กล่ำวถึง ประชำชนผู้ใช้แรงงำนและควำมเหลื่อมล้ ำในระบบชนชั้นของสังคมไทย ซึ่ง
เนื้อหำดังกล่ำวนี้ไปถูกน ำไปเชื่อมโยงกับกำรต่อสู้เรียกร้องทำงกำรเมืองในช่วงเวลำนั้น  ดังเช่นปรำกฏ
ในส่วนหนึ่งของเนื้อเพลง “คนกับควำย” ควำมว่ำ 

“ ... คนกับควำยควำมหมำยมันลึกล้ ำ ลึกล้ ำท ำนำมำเนิ่นนำน 
แข็งขันกำรงำนมำเนิ่นนำน  ส ำรำญเรื่อยมำพอสุขใจ 
ไปเถิดไปพวกเรำไปเถิดไป   ไปเถิดไปแบกไถไปท ำนำ 
ยำกจนหม่นหมองมำนำนนัก  นำนนักน้ ำตำมันตกใน 
ยำกแค้นล ำเค็ญในหัวใจ   ร้อนรุ่มเพียงใดไม่หวั่นเกรง 
เป็นบทเพลงเสียงเพลงแห่งควำมตำย ควำมเป็นคนสลำยลงไปพลัน 
กฎุมภีกินแรงแบ่งชนชั้น   ชนชั้นชำวนำจึงต่ ำลง 

                                                           
19 ช่วงเวลำน้ันคำบเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ “เดือนตุลำฯ” ในท้ังสองสมัย คือ 14 ตุลำคม 2516 และ 6 ตุลำคม 2519 

ซ่ึงถือเป็นเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองท่ีมีควำมรุนแรงครั้งหน่ึงในหน้ำประวัติศำสตร์ไทยและมีกำรนองเลือดน ำมำซ่ึงกำรสูญเสียชีวิต
เป็นจ ำนวนมำก ดังน้ันสื่อต่ำง ๆ จึงโดนคุกคำมถ้ำพบว่ำมีกำรน ำเสนอรำยกำรไปในทิศทำงกระตุ้นควำมรุนแรงทำงสังคมก็อำจ
ถูกเพิกถอนรำยกำรได้ กำรเมืองในยุคดังกล่ำวจึงถูกเรียกขำนว่ำปกครองโดยระบอบทหำรซ่ึงถูกมองว่ำเป็นรัฐบำลเผด็จกำร 
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เหยียดหยำมชำวนำว่ำป่ำดง  ส ำคัญมั่นคงคือควำมตำย” 
จำกเนื้อหำของเพลงส่งผลให้หลังจำกออกอำกำศสดตำมเวลำปกติของทำงรำยกำร

แล้ว วันรุ่งขึ้นจึงมีกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์จำกสื่อหนังสือพิมพ์ไปหลำยทิศทำง ทั้งในด้ำนชื่นชมและต ำหนิติ
เตียน กำรออกอำกำศเทปนั้น จึงส่งผลกระทบกับตัวรำยกำรมันส์ เป็นเหตุให้ต้องระงับกำรผลิตรำยกำรนี้ 
ด้วยเกรงว่ำจะเป็นกำรปลุกกระแสทำงกำรเมืองให้ระอุอีกครั้ง เนื่องจำกในขณะนั้นบทเพลงแนวเพ่ือชีวิตถือ
เป็นสัญลักษณ์ในทำงสะท้อนควำมเป็นไปทำงสังคม รวมทั้ง ถูกน ำมำใช้ในกำรต่อสู้เรียกร้องทำงกำรเมือง
หลำยต่อหลำยครั้ง ณ ช่วงเวลำนั้น โดยนัยนี้ ด้วยเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองที่มีควำมรุนแรงอยู่ก่อนแล้ว 
เป็นผลให้รำยกำรต้องยุติลงด้วยเหตุผลทำงกำรเมือง บริสุทธิ์ บูรณสัมฤทธิ์ หนึ่งในคณะท ำงำนของรำยกำร
ในช่วงนั้น ได้อธิบำยเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในรำยกำรไว้ว่ำ 

รำยกำรมันส์ถูกยุบครับ เพรำะเรำเอำคำรำวำนกับอิมพอสซิเบิ้ล ซึ่งอิมพอสซิเบิ้ลก ำลังดังมำก มำประชัน
กันในรำยกำร ซึ่งตอนนั้นก็หลัง 14 ตุลำพอดี เรำก็จัดรำยกำรขึ้นมำ ก็เอำสองสุดยอดมำประชันใน
รำยกำร เล่นที่มณเฑียร ผมจ้ำง 5 พัน ตอนนั้นคุณจรัญเป็นผู้จัดกำรวง แต่ตอนนั้นเรื่องกำรเมืองมันพีค 
พอเอำคำรำวำนมำร้องเพลงคนกับควำย ก็ร้องอยู่ไม่กี่เพลง รุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ทั้งชมทั้งด่ำเพียบ ก็เลย
ต้องยุบรำยกำรมันส์ไป20 

จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวจึงท ำให้คณะท ำงำนของรำยกำรต้องรีบหำรือเพ่ือสร้ำงรำยกำร
ใหม่เพ่ือมำแทนรำยกำรมันส์ทันที ซึ่งก็คือ รำยกำรมิวสิคสแควร์ โดยมีรูปแบบที่คล้ำยคลึงกับรำยกำร
เดิมที่ยุติลงไป นั่นก็คือ ยังคงควำมเป็นรำยกำรสดออกอำกำศในเวลำเดิม แต่เพ่ิมเติมรำยละเอียดของ
กำรน ำกำรแสดงบรรจุเข้ำไปในแต่ละสัปดำห์ให้น่ำสนใจมำกขึ้น กล่ำวคือ รำยกำรมิวสิคสแควร์นี้ด ำเนิน
รำยกำรโดยสองพิธีกรอย่ำง สุดำ ชื่นบำน และมีศักด์ นำครัตน์ พร้อมวงดนตรีบรรเลงสด วงใหญ่กว่ำ 
20 ชิ้น นักร้องประจ ำรำยกำร และนำฏลีลำประกอบกำรแสดงและได้คณะท ำงำนกลุ่มเดิมจำกรำยกำร
มันส์มำดูแลรำยกำรมิวสิคสแควร์21 และด้วยเหตุที่รำยกำรมันส์ที่ใช้ส ำหรับเป็นเวทีประกวดนักร้อง
สมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียในประเทศไทยอยู่ก่อน มิวสิคสแควร์จึงได้มำแทนที่รำยกำรมันส์ 
หลังจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียจบลงในเดือนพฤษภำคม 2519 รำยกำรมิวสิคสแควร์
จึงเริ่มเข้ำมำแทนท่ีในเดือนมิถุนำยน 2519 และกลำยเป็นพ้ืนที่ของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นในปี
ต่อ ๆ ไป รำยกำรมิวสิคแสควร์ด ำเนินกำรอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2519-2522 ออกอำกำศทุกวันอำทิตย์ 
เวลำ 13.00 น. เริ่มออกอำกำศเดือนมิถุนำยน 2519 ซึ่งเป็นรำยกำรประเภทวำไรตี้บันเทิงเช่นเดียวกัน 
โดยปรับรูปแบบให้ ตัวรำยกำรมีเนื้อหำน่ำสนใจมำกขึ้น ทั้งเรื่องของวงดนตรีที่มีขนำดใหญ่ขึ้น กำรโชว์ที่มี

                                                           
20 สัมภำษณ์ บริสุทธิ์ บูรณสัมฤทธิ์, ฝ่ำยประชำสัมพันธ์โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3, 13 มกรำคม 2554. 
21 รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรมิวสิคแสควร์ ดูได้ในในบทควำมอธิบำยรำยกำรจำกนิตยสำรรำยเดือนของช่อง 3 

ในภำคผนวก ก.   
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ทั้งกำรเต้นแบบตะวันตกหรือร ำไทย เป็นต้น ดังนั้น ช่วงปี พ.ศ. 2520-2522 จึงได้ท ำกำรประกวดนักร้อง
สมัครเล่นแห่งเอเชียในรำยกำรมิวสิคสแควร์แทนรำยกำรมันส์ จนกระทั่งถึงเดือนธันวำคม 2522 รำยกำร
มิวสิคสแควร์ได้ย้ำยเวลำออกอำกำศมำเป็น วันพุธ เวลำ 18.15-19.15 น. และสิ้นสุดลงในเดือนธันวำคม 
2522 ซึ่งเป็นกำรออกอำกำศครั้งสุดท้ำยของรำยกำรมิวสิคสแควร์ และได้ปรับเปลี่ยนเป็นรำยกำรออลสตำร์ 
วำไรตี้โชว์ และใช้เป็นพ้ืนที่ของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นในปีต่อไป 

กำรปรับเปลี่ยนรำยกำรได้ถูกด ำเนินกำรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2523 จำกมิวสิคแสควร์ให้
กลำยเป็นรำยกำรออลสตำร์ วำไรตี้22 ที่ยังคงลักษณะของรำยกำรที่ให้ควำมบันเทิงเป็นหลัก และยัง
ประกอบไปด้วยโชว์ที่หลำกหลำยจำกศิลปินรับเชิญ รวมถึงยังเป็นเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นอย่ำง
ต่อเนื่อง รำยกำรออลสตำร์ วำไรตี้โชว์ ออกอำกำศทุกวันพุธ เวลำ 18.20-19.20 น. เริ่มต้นออกอำกำศ
เดือนมกรำคม 2523 ซึ่งเป็นรำยกำรใหม่ที่ทำงสถำนีไทยทีวีสีช่อง 3 ต้องกำรปรับปรุงตัวรำยกำรให้มี
ควำมทันสมัยและครบทุกด้ำนของเรื่องบันเทิงมำกขึ้น รูปแบบรำยกำรยังคงควำมเป็นรำยกำรเ พ่ือ
ควำมบันเทิงโดยเฉพำะ แต่ยังคงเน้นน้ ำหนักไปในเรื่องของกำรแสดงสดของวงดนตรีและนักร้องที่มี
ชื่อเสียง จึงสร้ำงรำยกำรออลสตำร์วำไรตี้โชว์ขึ้น เพ่ือมำแทนรำยกำรมิวสิคสแควร์ จนกระทั่งกำรประกวด
นักร้องได้ยุติลงในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งถือเป็นปีสุดท้ำยของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชีย 
เนื่องจำกทำง RTV ของฮ่องกงเปลี่ยนผู้บริหำรใหม่ และผู้บริหำรชุดใหม่นี้ไม่สนับสนุนนโยบำยกำรประกวด
ร้องเพลงระหว่ำงชำติอีกต่อไป ทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงต้องระงับกำรประกวดตำมไปด้วย 
อันถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุดกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของทำงสถำนี ดังจะสรุปกำร
ประกวดที่มีควำมสัมพันธ์กับตัวรำยกำรได้เป็นตำรำงดังนี้ 

 
 

ตำรำงที่ 1  แสดงผลสรุปควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและ
รำยกำรประเภทวำไรตี้บันเทิงทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 

 

    2519     2520    2521      2522    2523     2524 

รำยกำรมันส์                รำยกำรมิวสิคสแควร์   รำยกำรออลสตำร์ วำไรตี้โชว์ 

 
หลังจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียมีเหตุต้องยุติลงในปี พ.ศ. 2524 

ได้มีเวทีกำรประกวดร้องเพลงอีกหนึ่งเวทีที่สร้ำงควำมสนใจให้กับประชำชนอีกครั้งด้วยกำรจัดกำรประกวด
ร้องเพลงในระดับประเทศภำยใต้ชื่อของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 

                                                           
22รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรออลสตำร์วำไรตี้โชว์ ดูได้ในในบทควำมอธิบำยรำยกำรจำกนิตยสำรรำยเดือนของ

ช่อง 3 ในภำคผนวก ก. 
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1.2  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 
(Thailand Singing Contest) 

กำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นเป็นเวทีกำรประกวดร้องเพลง
เพ่ือเฟ้นหำผู้ที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรขับร้องและกำรแสดง ริเริ่มจำกปณิธำนของ ดร.ถำวร พรประภำ 
และคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช (พรประภำ) ที่มีควำมรักในดนตรีและอยำกเห็นเมืองไทยเป็นเหมือน
กรุงเวียนนำ ตะวันออกที่มีดนตรีเป็นภำพลักษณ์ของเมือง จึงริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนดนตรีสยำมกลกำร
ขึ้นในประเทศไทย เดิมที ดร.ถำวร ได้ประกอบธุรกิจอุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคน
ไทยทั้งสิ้น ธุรกิจกลุ่มสยำมกลกำรภำยใต้กำรด ำเนินงำนของ ดร.ถำวร นั้นถือได้ว่ำประสบควำมส ำเร็จ
ในระดับประเทศเป็นอย่ำงมำก จนได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชโปรดเกล้ำพระรำชทำนเครื่องหมำยตรำตั้งครุฑให้เป็นบริษัทในพระองค์ เมื่อวันที่ 19 
มิถุนำยน 2515 ถือเป็นเครื่องหมำยแห่งกำรด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ขององค์กร ตลอดจนกิจกำร
ในลักษณะองค์กรที่น ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศไทย โดย ควบคู่ไปกับกำรประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทสยำม
กลกำรในฐำนะที่เป็นกลุ่มธุรกิจชั้นน ำของประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จยังได้มีนโยบำยที่ท ำกิจกรรม
เพ่ือตอบแทนสังคมอยู่เสมอ23  

เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2509 โดยมีคุณหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ และอำจำรย์แมนรัตน์ 
ศรีกรำนนท์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้น24 บริษัทสยำมดนตรี ยำมำฮ่ำ จ ำกัด จึงมีบทบำทเป็นทั้งบริษัทจ ำหน่ำย
อุปกรณ์และเครื่องดนตรียำมำฮ่ำ และเป็นโรงเรียนสอนดนตรีซึ่งถือเป็นโรงเรียนดนตรีแห่งแรกที่มี
ระดับมำตรฐำนสำกลในประเทศไทย อีกทั้งมีเครือข่ำยสำขำในหลำยที่ทั่วประเทศไทย โดยในโรงเรียน
ได้มีกำรจัดแยกประเภทสำขำวิชำให้เลือกเรียนทั้งดนตรีไทยและดนตรีสำกล อำทิ ขับร้อง, เรียบเรียง
เสียงประสำน, ร ำไทย, บัลเล่ย์, เครื่องดนตรีประเภทต่ำง ๆ แม้ว่ำกำรเปิดโรงเรียนดังกล่ำวจะไม่ได้ผล
ก ำไรเหมือนกับกลุ่มธุรกิจภำคอ่ืน ๆ เแต่เพียงสำมำรถเลี้ยงตัวเองได้ก็เป็นที่พอใจของ ดร.ถำวร อีกทั้ง
เล็งเห็นว่ำกำรได้เรียนดนตรีจะช่วยในกำรสร้ำงเสริมสังคมเหมือนดังเช่นนโยบำยกำรตอบแทนสังคมที่
สยำมกลกำรได้กระท ำอยู่เสมอ โดยมีคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช (พรประภำ) บุตรสำวผู้ช่วยดูแล
กิจกำรและสำนต่อเจตนำรมณ์ของ ดร. ถำวร ในเวลำต่อมำ ซึ่งธุรกิจกลุ่มสถำบันดนตรีนี้ถือเป็นควำม
ภูมิใจของ ดร.ถำวร เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นผู้รักในเสียงดนตรีและอยำกเห็นประเทศไทยมีกำรเรียน
                                                           

23 ปรียำธร มำดำเมนทร์ , “บทบำทของสื่อมวลชนเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับควำมเป็นนักร้องของยุวชนผู้เข้ำ
ประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระรำชทำนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537-2538” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำนิเทศ ศำสต
รมหำบัณฑิต ภำควิชำกำรสื่อสำรมวลชน บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2539), 53. 

24 อำจำรย์แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์ เป็นหน่ึงในบุคลำกรคนส ำคัญในเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ด้วย ดังน้ัน เมื่ออำจำรย์แมนรัตน์ได้มำเป็นหน่ึงในผู้ร่วมในโครงกำรดนตรีสยำมกลกำร จึงได้
กลำยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนส ำคัญในกำรจัดกำรกำรประกวดร้องเพลงของเวทีสยำมกลกำรด้วยเช่นกัน 
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กำรสอนดนตรีอย่ำงเป็นระบบ และให้ทัดเทียมกับนำนำประเทศ รวมถึงอยำกปลูกฝังดนตรีให้กับเด็ก ๆ 
ได้เข้ำใจและเรียนรู้ซึ่งอำรมณ์ในดนตรีและน ำมำปรับใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ ทั้งนี้ในระหว่ำงที่ด ำเนินงำน 
ทำงโรงเรียนยำมำฮ่ำได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับโรงเรียนอยู่ เป็นระยะ ๆ เช่น กำรจัดกำร
แข่งขันอิเล็คโทน, กำรจัดกำรประกวดประพันธ์เพลงไทยสำกลไทยป๊อปในปี พ.ศ. 2525, สยำมป๊อป
ซองเฟสติวัลในปี พ.ศ. 2525 

ในปี พ.ศ. 2526 จึงได้ริเริ่มกำรประกวดร้องเพลงในนำมสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 
(Thailand Singing Contest) อย่ำงเป็นทำงกำร กำรประกวดนี้ท ำให้ชื่อของสยำมกลกำรให้เป็นที่
รู้จักและควำมเชื่อถือมำกขึ้นตำมล ำดับ และจำกกำรริเริ่มครั้งนี้กำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร
ได้กลำยเป็นกิจกรรมหลักประจ ำปีของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.  ส่งเสริมกำรแสดงออกซึ่งควำมสำมำรถของเยำวชนไทย ในกำรขับร้องและแสดงบนเวที 
2.  พัฒนำกำรขับร้องและกำรแสดงบนเวทีให้มีมำตรฐำนทัดเทียมกับนำนำประเทศ 
3.  ยกระดับค่ำนิยมของเยำวชนและประชำชนที่มีต่อศิลปินนักร้อง25 
วัตถุประสงค์ของเวทีสยำมกลกำรมุ่งเน้นชัดเจนในกำรส่งเสริมควำมสำมำรถของ

นักร้องให้ออกสู่สำยตำประชำชน และพยำยำยำมสร้ำงเวทีของตนเองให้เดินทำงสู่ควำมเป็นมำตรฐำน 
จึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่รักกำรร้องเพลงให้มีพ้ืนที่ในกำรแสดงควำมสำมำรถให้ประจักษ์ 
ยกระดับนักร้องในฐำนะที่เป็นอำชีพที่มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับในสังคมมำกขึ้น วัตถุประสงค์เหล่ำนี้
จึงท ำให้กำรประกวดร้องเพลงเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526 โดยใช้ชื่อว่ำ สยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชัน่  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของท้ังสองเวที 
เมื่อพิจำรณำจำกภูมิหลังและควำมเป็นมำของเวทีประกวดทั้งกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น

ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น มีข้อสังเกตดังนี้  
เวทีประกวดทั้งสองมีลักษณะเหมือนกันในจุดเริ่มต้นเชิงธุรกิจ แล้วจึงขยำยเชื่อมโยงมำสู่

กำรประกวดร้องเพลง ซึ่งเมื่อกำรจัดกำรประกวดเวทีร้องเพลงนั้นเป็นกำรช่วยส่งเสริมและต่อยอดตัว
ธุรกิจที่มีอยู่เดิม กล่ำวคือ เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ที่จัดโดยสถำนีวิทยุโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 มีจุดริเริ่มในกำรจัดกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียเนื่องด้วยทำง
สถำนีฯ เป็นหนึ่งในสมำชิกภำพของสมำพันธ์วิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก กำรจัดประกวดในฐำนะ
สมำชิกภำพในสมำพันธ์จึงด ำเนินกำรไปตำมเงื่อนไขของควำมร่วมมือในเชิงธุรกิจเป็นหลัก เพรำะก่อน
หน้ำนี้ ทำงช่อง 3 ได้ด ำเนินธุรกิจซื้อขำยแลกเปลี่ยนรำยกำรและละครโทรทัศน์แต่เดิมอยู่แล้ว ฉะนั้น 
กำรได้เป็นผู้จัดกำรประกวดนี้ก็ถือว่ำได้เชื่อมควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจในเรื่องกำรซื้อขำยภำพยนตร์ให้แน่น

                                                           
25 รวบรวมจำก สูจิบัตรกำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชัน ระหว่ำง พ.ศ. 

2526-2530. 
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แฟ้นมำกขึ้น นอกจำกนี้ กำรได้จัดกำรประกวดครั้งนี้ ยังเป็นโอกำสที่ดีในกำรประชำสัมพันธ์ตัวช่องให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงเพ่ิมมำกขึ้นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ นับเป็นกำรได้บ่งบอกถึงศักยภำพของสถำนี
ยังเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนเกี่ยวกับตัวเวทีในกำรจัดกำรประกวด แต่เป็นกำรใช้ประโยชน์จำก
ตัวรำยกำรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ำในแง่ของกำรลงทุน ใช้ตัวเนื้อหำหลักคือเรื่องของเพลงในกำรน ำเสนอให้เกิด
ควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ถือเป็นกำรใช้กำรประกวดนี้เป็นหนึ่งในเนื้อหำให้รำยกำรได้หลำยเทปในช่วงที่มี
กำรประกวดในแต่ละปี และเนื่องจำกกำรประกวดนี้เป็นกำรประกวดระดับชำติ เมื่อนักร้องจำกประเทศไทย
ได้เป็นแชมป์นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จึงได้สร้ำงควำมภำคภูมิใจให้กับประเทศไทยและ
ช่อง 3 เป็นอย่ำงมำก ผลที่ตำมมำคือ ช่อง 3 เป็นที่รู้จักและมีภำพลักษณ์ที่แข็งแรงขึ้นในสำยตำผู้ชม
และวงกำรสื่อในวงกว้ำงตำมไปด้วย 

ในขณะที่กำรประกวดร้องเพลงของเวทีสยำมกลกำรนั้น มีวัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริม
ยกระดับนักร้องให้เป็นที่ยอมรับและกลำยเป็นอำชีพที่มีเกียรติเป็นในสังคม รวมถึงมีควำมสำมำรถ 
ทำงกำรร้องและกำรแสดงได้มำตรฐำนทัดเทียมสำกล ทั้งนี้ ควำมมุ่งหวังอีกประกำรหนึ่งของกำรจัดกำร
ประกวดร้องเพลงในเวทีสยำมกลกำรนั้นวำงอยู่บนฐำนของกำรต่อยอดในเชิงธุรกิจด้วยเช่นกัน กำรเริ่ม
วำงโครงกำรโดยเริ่มจำกกำรสร้ำงสถำบันกำรศึกษำโรงเรียนสอนดนตรีในแบบของสยำมกลกำรนั้นจึง
ด ำเนินงำนในลักษณะที่มีกำรเรียนกำรสอน “ครบวงจร” ทั้งกำรด ำเนินงำนสอนดนตรีตำมหลักสูตร
ของเจ้ำของลิขสิทธิ์คือต้นสังกัดยำมำฮ่ำของทำงญี่ปุ่น และเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องดนตรีร่วมด้วย ในแง่
ของกำรร่ำงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนนั้น มีวิชำทักษะที่มีควำมเป็นสำกล เป็นต้นว่ำ ร้องเพลง บัลเล่ย์ 
รวมถึงวิชำกำรประพันธ์เพลง และวิชำทักษะเครื่องดนตรีต่ำง ๆ อำทิ กีตำร์คลำสสิค เปียโน อิเลคโทน 
แซกโซโฟน ไวโอลิน ฯลฯ อีกทั้งยังได้เปิดสอนอีกหลำกหลำยวิชำ เพ่ือให้มีควำมเชื่อมโยงกับสภำพ
ของสังคมและผู้เรียนที่เติบโตมำกับวัฒนธรรมไทย เช่น ร ำไทย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อด ำเนินงำนธุรกิจ
เปิดสอนทักษะวิชำดนตรี ทำงสยำมกลกำรจึงได้ด ำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเครื่องดนตรีเองด้วย 

เมื่อสยำมกลกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรียนดนตรีอย่ำงครบวงจรเช่นนี้ ทำงโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนในแต่ละแขนง อำทิ จัดกำรแสดงผลกำรศึกษำของผู้เรียนใน
สำขำต่ำง ๆ เช่น กำรแสดงกีตำร์ เปียโน ไวโอลิน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวเป็นส่วนที่ทำงสยำมกลกำร
พยำยำมสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรศึกษำของผู้เรียนส่งถึงผู้ปกครอง ว่ำบุตรหลำนมีกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงไร 
นับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจให้เห็นเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกำรประกวดประพันธ์
เพลง เพ่ือส่งเสริมวิชำกำรประพันธ์เพลงให้ถูกต่อยอดถึงระดับสำกล อย่ำง World Pop  

ส่วนกำรจัดประกวดร้องเพลง คือ กำรสร้ำงกิจกรรมที่ส่งเสริมภำพลักษณ์ของสถำบันให้
มีควำมเคลื่อนไหวทำงกระแสสังคม และเป็นควำมตั้งใจของสยำมกลกำรที่อยำกส่งเสริมนักร้องให้มี
พ้ืนที่ในกำรแสดงควำมสำมำรถอย่ำงเป็นทำงกำร ทั้งนี้ กำรประกวดร้องเพลงดังกล่ำวยังส่งผลให้ชื่อ
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ของสยำมกลกำร เป็นที่รู้จักและมีแนวโน้มว่ำจะมีมำกขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจำกกำรประกวดร้องเพลงมีควำม
ตั้งใจให้เป็นงำนกิจกรรมพิเศษ นอกเหนือจำกท ำหน้ำที่ในกำรเฟ้นหำนักร้องที่มีควำมสำมำรถแล้ว ยังท ำ
หน้ำที่ประชำสัมพันธ์ชื่อของสยำมกลกำรร่วมด้วย 

ดังนั้น กำรประกวดร้องเพลงทั้งสองเวที มีควำมเหมือนกันในมิติเชิงธุรกิจ แต่คนละ
วัตถุประสงค์ ช่อง 3 เป็นธุรกิจด้ำนโทรทัศน์ที่ใช้กำรประกวดร้องเพลงเป็นตัวเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์
ของวงกำรโทรทัศน์ที่รวมตัวในภูมิภำคเอเชีย ส่วนสยำมกลกำร มีมิติทำงธุรกิจควำมเป็นสถำบันกำรศึกษำ
เรื่องดนตรีแบบครบวงจร ใช้กำรประกวดร้องเพลงมุ่งส่งเสริมหำนักร้องที่มีควำมสำมำรถ และยกระดับ
ให้เป็นที่ยอมรับในสำยอำชีพ นอกจำกนั้นยังมีมิติของกำรประชำสัมพันธ์ร่วมอยู่ด้วย กล่ำวคือ เมื่อเวที
ประกวดร้องเพลงได้รับควำมสนใจและเป็นที่รู้จักมำกขึ้นเท่ำไหร่ จะมีผลสะท้อนกลับมำยังสถำบันสยำมกลกำร 
เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียที่จัดโดยสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นยุคที่กำรประกวด
ร้องเพลงพัฒนำควบคู่ไปกับเทคโนโลยีในกำรออกอำกำศยิ่งท ำให้เกิดควำมนิยมในผู้ชมและมีแนวโน้ม
ที่มำกขั้นเรื่อย ๆ กำรจัดกำรประกวดร้องเพลงจึงเป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนด้ำนผู้ชมในวงกว้ำงขึ้น และเป็นที่
ยอมรับมำกข้ึน พอมำถึงยุคท่ีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น จัดกำรประกวดร้องเพลงอย่ำงเป็นทำงกำร
ก็ประกอบไปด้วยปัจจัยที่เอ้ืออ ำนวยในหลำย  ๆด้ำน เพ่ือจัดกำรประกวดร้องเพลงให้มีมำตรฐำนในระดับสำกล 
และยังสำมำรถด ำเนินควบคู่ไปกับธุรกิจอ่ืนในองค์กรเชิงพำณิชย์ได้ด้วยนั่นเอง 
 
2.  ขั้นตอนการประกวดร้องเพลง 

ขั้นตอนกำรประกวด เป็นปัจจัยส ำคัญอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดผลของกำรประกวด
ร้องเพลง นั่นคือ ขั้นตอนกำรคัดกรองตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบสุดท้ำย รอบที่ถูกแบ่งนี้จะเป็นตัวกรอง
คุณภำพของผู้เข้ำประกวด เพ่ือให้ได้ผู้มีควำมสำมำรถที่สมบูรณ์ที่สุด เหมำะสมกับเกณฑ์และควำม
ต้องกำรของกำรประกวด ฉะนั้น รูปแบบหรือวิธีกำรคัดกรองเพ่ือให้ได้มำซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนี้ จึงเป็น
เรื่องส ำคัญท่ีทำงกองประกวด ต้องคิดค้นวิธีกำรอย่ำงรัดกุม รอบคอบ เพื่อให้เกิดข้ันตอนในกำรจัดกำร
ประกวดอย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุด 

ทั้งสองเวทีที่ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำ คือ เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
และเวทีประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น จึงมีรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรประกวดใน
ลักษณะของตัวเอง โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดจำกทีมท ำงำนของแต่ละเวที แปรสภำพออกมำเป็น
ขั้นตอน โดยก ำหนดให้รูปแบบกำรประกวดถูกแบ่งออกเป็นรอบ ๆ เพ่ือคัดกรองซึ่งควำมสำมำรถของ
ผู้เข้ำประกวดจนเหลือคนที่มีควำมสำมำรถที่สุดให้เป็นผู้ชนะ โดยทั้งสองเวทีมีวิธีกำรจัดขั้นตอนกำร
ประกวดร้องเพลง ดังจะได้แจกแจงดังนี้  

2.1  ขั้นตอนของการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
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กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ของประเทศไทยเพ่ือไปชิง
ต ำแหน่งนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ตลอดระยะเวลำ 6 ปี ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีกำรคัดเลือก
นักร้องด้วยกำรสร้ำงขั้นตอนของกำรประกวด โดยกำรแบ่งออกเป็น 3 รอบ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรฟังและดูภำพรวมควำมสำมำรถของผู้เข้ำแข่งขันแบบเป็นล ำดับ ซึ่งขั้นตอนของกำรประกวดที่ได้
สร้ำงขึ้นมำนั้น เป็นไปเพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของตัวเวทีที่ต้องกำรเฟ้นหำผู้ที่มีควำมสำมำรถใน
กำรขับร้องเพลงเพ่ือเป็นตัวแทนจำกประเทศไทยเพ่ือไปประกวดในระดับภูมิภำคเอเชียต่อไป เพ่ือให้
เป็นไปตำมข้อตกลงของทำงสมำพันธ์โทรทัศน์ภำคพ้ืนเอเชียด้วย รูปแบบที่ได้แจกแจงไว้ข้ำงต้น จึงเป็น
เสมือนกลไกในกำรหำผลลัพธ์ของตัวเวที โดยแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละรอบของกำรประกวด จะผ่ำนองค์
ควำมรู้ของผู้ที่ถูกเลือกเข้ำมำให้ท ำหน้ำที่เป็นกรรมกำร  

โดยหลังจำกรับนโยบำยกำรประกวด ทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยคณะท ำงำน
ดังกล่ำว ส่วนหนึ่งคือบุคคลที่ท ำงำนประจ ำอยู่ในตัวสถำนี และในรำยกำรของทำงสถำนีให้มำเป็นทีมงำน
เพ่ือดูแลกำรประกวด และได้เชิญอำจำรย์แมนรัตน์  ศรีกรำนนท์ มำเป็นประธำนที่ปรึกษำร่วมกันกับ
คณะท ำงำนกลุ่มนี้ ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรร้องและกำรดนตรี26 
อำทิ มีศักดิ์ นำครัตน์, สักรินทร์ บุญญฤทธิ์, สุดำ ชื่นบำน เป็นต้น บุคคลกลุ่มนี้ คือ บุคคลกลุ่มหลักที่ได้
ร่วมกันสร้ำงระบบขั้นตอนและคัดสรรคนท ำงำนเพ่ือหำนักร้องที่มีควำมสำมำรถที่สุด ไปประกวดในระดับ
เอเชียต่อไป ทั้งนี้ผลจำกกำรหำรือท ำให้ปรำกฏรูปแบบของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชีย ของประเทศไทยเพ่ือไปประกวดยังเอเชีย ได้ก ำหนดขั้นตอนในกำรแข่งขัน โดยจัดแบ่งกำรประกวด
ร้องเพลงออกเป็น 3 รอบ เพ่ือใช้แต่ละรอบคัดกรองผู้เข้ำแข่งขันจนได้พลลัพธ์ที่ตัวเวทีต้องกำร  

เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ของประเทศไทยเพ่ือไปประกวด
ยังเอเชีย ได้ก ำหนดรูปแบบของกำรประกวด โดยแบ่งออกเป็นรอบ จ ำนวน 3 รอบ เพ่ือใช้คัดกรองผู้เข้ำ
ประกวดจนให้ได้ผลลัพธ์ตรงตำมควำมต้องกำรของตัวเวทีให้ได้มำกที่สุด ซึ่งกำรแบ่งกำรแข่งขันออกเป็น
รอบนี้ได้ผ่ำนกำรคิดพิจำรณำจำกกลุ่มคนที่มีคุณวุฒิและประสบกำรณ์ในด้ำนดนตรีโดยเฉพำะ และเป็น

                                                           
26 สัมภำษณ์, บริสุทธ์ บูรณสัมฤทธิ์ ผู้ดูแลฝ่ำยงำนประชำสัมพันธ์ในยุคน้ันได้เล่ำถึงกำรหำรือในเวลำน้ันว่ำไว้

ดังน้ี  
“หลังจำกเรำรู้ว่ำช่อง 3 ต้องรับหน้ำท่ีน้ีก็มำประชุมกันภำยใน เรำมำน่ังคุยกันครับ นำยก็มำ มันก็มีกำรพูดคุยกัน

กับอำจำรย์แมนรัตน์ ตอนน้ันอำจำรย์แมนรัตน์ยังท ำอยู่แบงค์กรุงเทพ ยังจ ำได้ว่ำคุยท่ีดุสิตธำนี โดยมีคุณประชำ มีผม 
(บริสุทธ์ บูรณสัมฤทธ์ิ) แล้วพี่มี (มีศักดิ์ นำครัตน์) มีสำมคน อย่ำงพี่มี อ. แมนรัตน์ รู้จักกันอยู่แล้วโดยส่วนตัว แล้วก็มีกำรเรสชื่อ
ขึ้นมำ ว่ำใครน่ำจะอะไรยังไง จริง ๆ แล้ว คุณแมนรัตน์ ในแง่ของทำงสถำนีน่ี ท่ำนก็เคยมำแสดงนู้น แสดงน่ีแล้วก็ชื่อเสียงของท่ำน
กับอะไรต่ำง ๆ จบมำจำกเบิคเล่ย์ แบคกรำวก็เป็นท่ีรู้กัน ก็ลองไปคุย ท่ำนก็รับท่ีจะมำเป็นคนช่วยด ำเนินกำรในแง่ของกำร
ดนตรี เรื่องประกวดก็ปรึกษำกัน”, ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมใน สัมภำษณ์, บริสุทธ์ บูรณสัมฤทธิ์ ผู้ดูแลฝ่ำยงำนประชำสัมพันธ์. 
13 มกรำคม 2554.  
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ที่ยอมรับของคนสำยอำชีพเดียวกันและสังคมโดยรวมอย่ำง แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์, นริศ ทรัพย์ประภำ 
และคณะท ำงำนที่มีประสบกำรณ์ในสถำนีเอง วิธีกำรประกวดโดยกำรแบ่งออกเป็นรอบนี้ ท ำให้กำรประกวด
มีแบบแผนและขั้นตอนในกำรคัดกรองผู้เข้ำประกวดอย่ำงมีระบบ ได้เห็นถึงควำมสำมำรถของผู้เข้ำประกวด
ได้อย่ำงละเอียดขึ้นเป็นล ำดับ แม้ชื่อกำรประกวดคือ กำรประกวดนักร้องสมัครเล่น แต่เป็นสมัครเล่นแห่ง
เอเชีย วิธีกำรคัดกรองจึงต้องเข้มข้นเพ่ือให้ได้ตัวนักร้องสมัครเล่นที่เก่งที่สุดเพ่ือส่งต่อไปประกวดระดับชำติ 
ถือเป็นหน้ำตำของประเทศไทย ซึ่งกำรคัดกรองดังที่อธิบำยมำท ำให้ได้นักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียถึง
สองท่ำน คือ นันทิดำ แก้วบัวสำย และมณีนุช เสมรสุต นับว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นที่น่ำพอใจมำกเมื่อ
เทียบกับอำยุของเวทีนี้ที่มีกำรประกวดเพียง 6 ปีเท่ำนั้น  

ตั้งแต่กำรรับสมัคร จนถึงกำรประกวดในแต่ละรอบของกำรแข่งขัน ประกอบไปด้วย
วิธีกำรคัดกรองของทำงคณะกรรมกำรที่สรรหำมำจำกกองประกวด โดยเริ่มต้นขั้นตอนกำรประกวด
ด้วยกำรประกำศรับสมัคร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้  

ก่อนเริ่มมีกำรประกวด ทำงสถำนีฯ จะประชำสัมพันธ์กำรประกวด โดยประกำศรับ
สมัครตำมช่องทำงต่ำง ๆ อำทิ วิทยุ, หนังสือพิมพ์รำยวัน, นิตยสำรรำยเดือนของทำงสถำนีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 , รำยกำรต่ำง ๆ ของทำงสถำนีสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นต้น27 ซึ่งในแต่ละรอบ 
ทำงกองประกวดแบ่งขั้นตอนกำรคัดเลือกออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

รอบที่ 1  ผู้สมัครต้องมำร้องเพลงต่อหน้ำคณะกรรมกำร โดยร้องเพลงที่แจ้งควำมจ ำนง
ไว้ในขั้นตอนที่ท ำกำรสมัคร ซึ่งทีมงำนทำงช่อง 3 จะเตรียมวงดนตรี 3-4 ชิ้นไว้ หรือเปียโนหนึ่งตัว เพ่ือ
บรรเลงไปกับกำรร้องของผู้เข้ำประกวด โดยรอบที่หนึ่งนี้จะท ำกำรคัดจำกจ ำนวนทั้งหมดที่เข้ำมำสมัคร ให้
เหลือประมำณ 30-40 คนหรือมำกกว่ำนั้นแล้วแต่ควำมเหมำะสมในแต่ละปี เพ่ือประกวดในรอบต่อไป 
โดยทำงกองประกวดจะนัดวันเพ่ือมำซ้อมร้องกับวงที่จะเล่นจริงในกำรประกวดรอบต่อไป 
 

                                                           
27 โดยในกำรสมัครจะเรียงเป็นล ำดับหมำยเลขให้กับผู้เข้ำร่วมแข่งขัน ซ่ึงในตอนสมัครน้ีผู้แข่งขันต้องแจ้งเพลงท่ี

จะใช้ในกำรประกวดไว้ด้วย หลังจำกรวบรวมผู้สมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ทำงกองประกวดจะนัดวันเวลำกับผู้เข้ำแข่งขัน และติดต่อโดยกำร
ส่งไปรษณียบัตรเพื่อแจ้งให้มำท ำกำรประกวดในรอบแรก 
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ภำพที่ 1 กำรคัดเลือกนักร้องรอบแรก 
ที่มำ หนังสือพิมพ์ดำวสยำมฉบับวันที่ 8 มีนำคม 2519 

รอบที่ 2  ผู้เข้ำประกวดที่ผ่ำนเข้ำมำ 30 หรือ 40 คนหรือมำกกว่ำนั้น จะต้องร้อง
เพลงเดิมกับวงที่มีขนำดใหญ่ข้ึน โชว์ในรำยกำรประเภทวำไรตี้ของทำงช่อง 3 ที่ออกอำกำศเป็นประจ ำ
รำยสัปดำห์ ซึ่งกำรร้องดังกล่ำวถือเป็นกำรประกวดด้วย โดยใช้วิธีกำรจับสลำกเพ่ือจัดล ำดับร้องโชว์ใน
แต่ละสัปดำห์ จนครบจ ำนวนที่ได้คัดตัวไว้ และทำงคณะกรรมกำรจะคัดเลือกไว้ในแต่ละสัปดำห์ จน
เหลือประมำณ 10-12 คนเพ่ือเข้ำประกวดกันในรอบสุดท้ำย  

รอบที่ 3  หรือรอบชิงชนะเลิศ จะเหลือผู้เข้ำชิงประมำณ 10-12 คน ผันแปรตำมควำม
เหมำะสมในแต่ละปี แล้วท ำกำรแข่งขันกันในรำยกำรที่ทำงกองประกวดได้จัดเอำไว้ โดยจะแข่งให้
เสร็จสิ้นในวันเดียวและแพร่ภำพให้ทำงบ้ำนได้ชมพร้อมกัน จนได้ผู้ชนะตำมอันดับ 1, 2, 3 ซึ่งผู้ที่ได้
ต ำแหน่งอันดับ 1 และอันดับ 2 เท่ำนั้นที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดยังฮ่องกงเพ่ือชิงชนะเลิศ
นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียต่อไป (ยกเว้นปีสุดท้ำยที่ทำงฮ่องกงเปลี่ยนกติกำให้ส่งนักร้อง
ผู้แทนของแต่ละประเทศเพียงชำติละหนึ่งคนเท่ำนั้น)28 

ขั้นตอนในกำรประกวดตำมรำยละเอียดดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนี้ ถือเป็นรูปแบบที่
ใช้ด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ของประเทศไทยเพ่ือไปประกวดยัง
เอเชีย ตลอดระยะเวลำ 6 ปีที่มีเวทีประกวดนี้ ซึ่งระยะเวลำ (Timeline) ในกำรจัดกำรประกวด จะอิงกับ
กำรประกวดที่ประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นผู้ก ำหนดวันแข่งขันของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชีย ดังตำรำงแสดงภำพรวมของขั้นตอนและช่วงเวลำของกำรประกวดนักร้องทั้ง 6 ปี ดังนี้ 

                                                           
28ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ แผนกนิตยสำร สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, “นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

นักร้องจำกเมืองไทยก็มีสิทธิ์หยิบรำงวัล” นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 ฉบับภาษาไทย 4, 72 (พฤษภำคม 2524) : 22-23. 
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ตำรำงที่ 2  ขั้นตอนและช่วงเวลำกำรจัดประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 
2519-2524 

 

พ.ศ. 
ช่วงเปิดรับสมัคร/

สถานที่ 

รอบท่ี 1/ 

สถานที่ประกวด 

รอบรองชนะเลิศ/

สถานที่ประกวด 

รอบชิงชนะเลิศ/

สถานที่ประกวด 
วันประกวดท่ีประเทศฮ่องกง 

2519 

9-28 ก.พ. 2519 6-7 มี.ค. 2519 14 และ 21 มี.ค. 2519 24 มี.ค. 2522 

17 พ.ค 
แผนกประชำสัมพันธ์

ช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

อำคำรส ำนักงำนไทย

ทีวีสีช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

รำยกำรมันส์ รำยกำรมันส์ 

2520 

ส.ค. 2519-ม.ค. 2520 ก.พ. 2520  มี.ค.  13 เม.ย. 2520   

16 พ.ค 
แผนกประชำสัมพันธ์

ช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

อำคำรส ำนักงำน 

ไทยทีวีสีช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

รำยกำรมิวสิคสแควร์ รำยกำรมิวสิคสแควร์ 

2521 

9-30 ม.ค. 2522 
6, 13, 20 และ 27               

ก.พ. 2522 
มี.ค.  26 มี.ค. 2522 

25 พ.ค แผนกประชำสัมพันธ์

ช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

อำคำรส ำนักงำน 

ไทยทีวีสีช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

รำยกำรมิวสิคสแควร์ รำยกำรมิวสิคสแควร์ 

2522 

22 ม.ค-15 ก.พ. 2522 
19, 20, 26 ,27 ก.พ. 

2522 
5 มี.ค. 2522 25 มี.ค. 2522 

15 พ.ค แผนกประชำสัมพันธ์

ช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

อำคำรส ำนักงำน 

ไทยทีวีสีช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

รำยกำรมิวสิคสแควร์ รำยกำรมิวสิคสแควร์ 

2523 

1-15 ก.พ. 2523 18 ก.พ. 2523 3-7 มี.ค. 2523 26 มี.ค. 2523 

11 พ.ค 
แผนกประชำสัมพันธ์

ช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

อำคำรส ำนักงำน 

ไทยทีวีสีช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

รำยกำรออลสตำร์วำ

ไรต้ีโชว์ 

รำยกำรออลสตำร์วำ

ไรต้ีโชว์ 

2524 

15 ต.ค-10 พ.ย 2523 
17, 18, 24 และ 25 

พ.ย 2523 
1 ธ.ค. 2523 27 ธ.ค. 2523 

31 พ.ค แผนกประชำสัมพันธ์

ช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

อำคำรส ำนักงำน 

ไทยทีวีสีช่อง 3 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 

รำยกำรออลสตำร์วำ

ไรต้ีโชว์ 

รำยกำรออสตำร์วำไรต้ี

โชว ์

 
จำกตำรำงที่ 2 แสดงให้เห็นว่ำ ในช่วงระยะเวลำ 6 ปีของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอด

เยี่ยมแห่งเอเชียของโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยรูปแบบ ขั้นตอน กระบวนกำรของกำรประกวดไม่ได้
มีควำมเปลี่ยนแปลงมำกนัก ทั้งในแง่ของวิธีกำร กำรเปิดรับสมัคร และสถำนที่รับสมัคร รวมถึงกำร
แบ่งกำรประกวดออกเป็น 3 รอบ กำรประกวดด ำเนินไปในลักษณะเช่นนี้อย่ำงคล้ำยคลึงกันไปทุก ๆ ปี 
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ช่วงเวลำของกำรประกวดก็ยังเป็นช่วงเวลำเดิม เนื่องจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นนี้เป็นกำรประกวด
ที่รับนโยบำยจำกสมำพันธ์ สถำนีโทรทัศน์ RTV เจ้ำภำพในกำรจัดกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอด
เยี่ยมแห่งเอเชีย ที่ฮ่องกงเป็นผู้ก ำหนดวันและช่วงเวลำในกำรประกวด ตำมข้อมูลที่ปรำกฏจะพบว่ำ
ช่วงเวลำของกำรแข่งขันที่ฮ่องกงนั้น จะอยู่ในช่วงระหว่ำงเดือนพฤษภำคมของทุกปี ส่งผลให้กำร
ประกวดในประเทศไทยต้องจัดกำรแข่งขันภำยในประเทศให้สอดคล้องกับช่วงเวลำที่ฮ่องกงได้ก ำหนดไว้  

2.2  ขั้นตอนการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 
เวทีประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ที่เกิดขึ้นหลังจำกเวทีประกวด

นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้เพียง 1 ปี รวมถึงคณะท ำงำน
ตลอดจนส่วนหนึ่งของคณะกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในเวทีประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นนั้น 
เคยร่วมเป็นคณะท ำงำนในเวทีของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ด้วย ฉะนั้น รูปแบบ ระบบ และ
กระบวนกำรด ำเนินกำรประกวดจึงมีกำรปรับปรุงให้พัฒนำมำกยิ่งขึ้นไปกว่ำเวทีก่อนหน้ำนี้  

เวทีประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น จึงมีรูปแบบกำรจัดกำร
ประกวดที่มีระบบตลอดจนมีควำมเข้มข้นมำกขึ้นกว่ำทุกเวทีที่มีมำในอดีต กำรที่มีส่วนหนึ่งของ
บุคลำกรที่ด ำเนินงำนในเวทีประกวดก่อนหน้ำนี้จึงได้รับอิทธิพลมำปรับใช้ รวมถึงกำรที่เวทีประกวด
เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งซึ่งส่งเสริมสถำบันฝึกสอนดนตรีที่มีหลักสูตรชั้นน ำในระดับสำกล ในแง่หนึ่งจึงมี
ควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรจัดกำรประกวดร้องเพลง นอกจำกนี้ ทำงสถำบันสยำมกลกำรเคยได้มี
ประสบกำรณ์จำกกำรจัดประกวดกำรประพันธ์เพลงมำแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2524-2525 คือ งำน World 
Pop และ Siam Popular Song Festival จึงได้น ำเอำแนวทำงมำประยุกต์ใช้เพ่ือจัดกำรประกวดร้อง
เพลงด้วย เพ่ือสร้ำงระบบที่ประสิทธิภำพที่เป็นไปได้ที่สุดเพ่ือค้นหำ นักร้องที่ดีที่สุด โดยในกระบวนกำร
ได้แบ่งขั้นตอนกำรแข่งขันออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) รอบเทปคำสเซ็ท 2) รอบคัดเลือกรอบที่ 1 3) รอบ
คัดเลือกรอบท่ี 2 และ 4) รอบชิงชนะเลิศ29 

ช่วงก่อนกำรประกวดในรอบแรก ทำงกองประกวดได้เปิดขำยใบสมัครส ำหรับ
ผู้สนใจเข้ำร่วมกำรประกวด โดยที่ในช่วงเปิดรับสมัครเปิดขำยใบสมัครนี้จะมีเทปที่เป็นเพลงต้นฉบับ
และเป็น Backing track  เพ่ือใช้เป็นเพลงบังคับให้ผู้เข้ำประกวดเลือกร้องเพลง ทั้งเพลงไทยและเพลง
สำกล ซึ่งเป็นเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นมำใหม่โดยนักประพันธ์เพลง ที่เข้ำร่วมประกวดในโครงกำร
ประกวดเพลง Siam Popular Song Festival และ World Pop ที่ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงโครงกำร
กำรประกวดเพลงไทยสำกล ไทยป๊อป ที่จัดให้มีขึ้นในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2524-2525 เพลงที่น ำมำใช้
เป็น “เพลงโจทย์” ส ำหรับเวทีประกวดร้องเพลงทั้งที่เป็นเพลงสำกล และเพลงไทยสำกล คือ เพลงที่

                                                           
29Thailand Singing Contest’ 87, กำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศประจ ำปี 2530 Thailand Singing 

Contest 1987 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, 13 กันยำยน-25 ตุลำคม 2530 (ม.ป.ท., 2530). 
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ชนะกำรประกวดเวทีต่ำง ๆ ข้ำงต้น เพลงที่ประพันธ์ขึ้นมำใหม่นี้ล้วนเป็นเพลงที่ผ่ำนกำรตัดสินจำก
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนดนตรีแล้วทั้งสิ้น ซึ่งผลงำนเพลงที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวด
ดังกล่ำว จะแยกประเภท เป็น เพลงไทยสำกลและเพลงสำกล ให้ผู้สมัครสำมำรถเลือกเพ่ือน ำเพลงนั้น 
ๆ มำแข่งขันตำมประเภทที่ตนเองลงสมัคร โดยจะมีเพลงตัวอย่ำงที่มีเสียงของผู้ร้อง และมีทั้งดนตรี
เปล่ำ เพ่ือให้ผู้สมัครน ำไปอัดพร้อมเสียงร้อง โดยอัดใส่เทปคลำสเซ็ทแล้ว จึงน ำมำส่งยังกองประกวด
เพ่ือรอผล เพ่ือเข้ำสู่รอบต่อไป เพลงจึงมีควำมท้ำทำยและวัดควำมสำมำรถของผู้เข้ำสมัครแข่งขันกำร
ประกวดร้องเพลงได้อย่ำงเหมำะสมที่จะน ำมำใช้เป็นข้อก ำหนดในกำรประกวด ส่วนกำรคัดเลือกในอีก
สำมรอบที่เหลือ จึงเป็นขั้นตอนที่ทำงกองประกวดจะได้เห็นผู้เข้ำประกวดและได้ฟังน้ ำเสียงและ
ควำมสำมำรถในกำรร้อง และใช้คณะกรรมกำรเป็นเครื่องมือในกำรชี้วัดถึงผลของกำรประกวดในแต่
ละรอบจนได้ผู้ชนะในที่สุด 

1.  กำรประกวดในรอบแรก (รอบเทปคำสเซ็ท) เป็นกำรคัดเลือกที่พิจำรณำจำกเทปคลำสเซ็ท
ที่ผู้เข้ำประกวดได้บันทึกเสียงของตนเอง เป็นกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรที่เป็นสำยดนตรีเพียงอย่ำงเดียว
เท่ำนั้น โดยจะร่วมกันคัดเลือกด้วยกำรร่วมกันนั่งฟังและช่วยกันคัดเลือก จนได้ตำมจ ำนวนที่ต้องกำร โดย
ขั้นตอนนี้อำจใช้เวลำ 2-3 วัน และคัดไว้เพียง 60 คน 

2.  รอบคัดเลือก (ร้องสด) ในรอบที่ 1 ในรอบนี้ นักร้องที่ผ่ำนเข้ำมำได้ ต้องมำร้องให้
คณะกรรมกำรฟังต่อหน้ำ เพ่ือตรวจสอบว่ำเป็นเสียงเดียวกันกับในรอบเทปหรือไม่ ในรอบนี้จะท ำกำร
ร้องควบคู่กับดนตรี Backing Track ของทำงกองประกวด โดยยังใช้เพลงเดิมที่ผู้เข้ำประกวดเลือกใช้
แข่งขัน ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ของผลตัดสิน โดยรอบนี้จะพิจำรณำจำกน้ ำเสียงสด ๆ 
ของผู้เข้ำประกวด, จังหวะ, ท ำนอง, บุคลิก, ลีลำกำรแสดงบนเวที โดยไม่ค ำนึงถึงเครื่องแต่งกำยประกอบ 
ซึ่งในรอบนี้จะท ำกำรคัดไว้เหลือจ ำนวนทั้งสิ้น 20 คนจำกทั้งสองประเภท อันได้แก่ประเภทเพลงไทย
สำกล 10 คน และประเภทเพลงสำกลอีก 10 คน 

3.  รอบคัดเลือก (ร้องสด) รอบที่ 2 ในรอบนี้เหลือเพียง 20 คนที่แยกประเภทเพลงไทย
และเพลงสำกลเป็นเรียบร้อยแล้ว จึงน ำมำประกวดอีกครั้ง ต่อหน้ำประชำชนและคณะกรรมกำรชุดเดิม 
เพลงยังคงเป็นเพลงเดิมที่ผู้เข้ำแข่งขันน ำมำประกวด และยังคงร้องกับ Backing Track โดยเปิดให้
ประชำชนเข้ำชม ด้วยกำรจ ำหน่ำยบัตร 

4.  รอบชิงชนะเลิศ ในรอบนี้ผู้เข้ำประกวดจะเหลือ 10 คนสุดท้ำย และสำมำรถเลือกเพลง
ที่อยำกร้องได้เอง โดยจะร้องกับวงของทำงสยำมกลกำรคือวง Yamaha  Orchestra เป็นวงใหญ่
ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 40 ชิ้น ภำยใต้กำรอ ำนวยเพลงโดย อำจำรย์วิรัช อยู่ถำวร โดยวงดนตรีจะท ำ
กำรเรียบเรียงโน้ตเพลงขึ้นมำใหม่ตำมเพลงที่ผู้เข้ำประกวดเลือก ในรอบชิงชนะเลิศนี้ ทำงเวทีได้เปิดให้
ประชำชนเข้ำชมอย่ำงเป็นทำงกำร โดยกำรจ ำหน่ำยบัตร 
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ตำรำงที่ 3  ขั้นตอนและช่วงเวลำกำรจัดประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ปี พ.ศ. 

2526-2530 

ปี พ.ศ. 
ช่วงเปดิรบั

สมัคร/จ านวน 

รอบคัดเลือก

จากเทปคลาส

เซ็ท 

รอบคัดเลือก

รอบทื่ 1/

สถานที่ 

รอบคัดเลือก

รอบที่ 2 /    

สถานที่ 

รอบชิงชนะเลิศ/สถานที ่

2526 

เปิดรับสมัครช่วง

เดือนมกรำคม คัดเลือกช่วงปลำย 

ม.ค.-ต้นก.พ. 

ช่วงเดือน ก.พ. ช่วงเดือน ก.พ. 
13 มี.ค. 

ห้องแกร์นบอลลูมโรงแรม

นำรำยณ ์

 
250 

สถำบันสอน

ภำษำ AUA 
โรงแรมเอเชีย 

2527 

เปิดรับสมัครช่วง

เดือน ก.ย.2526 [  ?  ] 
[  ?  ] 

ช่วงเดือน ธ.ค. 

(4 ธ.ค.) 
5 ก.พ. 

โรงละคอนแห่งชำติ 
[  ?  ]  โรงแรมเอเชีย 

2528 

เปิดรับสมัครช่วง

เดือน ก.ย. 2527 [  ?  ] 
[  ?  ] [  ?  ] 25 มี.ค. 

ห้องนภำลัยโรงแรมดุสิตธำนี 
593 [  ?  ] [  ?  ] 

2529 
[  ?  ] 

[  ?  ] 
[  ?  ] [  ?  ] 

27 ก.ย. 

MBK HALL มำบญุครอง

เซ็นเตอร์ [  ?  ] [  ?  ] โรงแรมเอเชีย 

2530 
[  ?  ] 

[  ?  ] 
[  ?  ] [  ?  ] 

25 ต.ค. 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย 695 [  ?  ] โรงแรมดุสิตธำนี 

 
ดังจะเห็นได้ว่ำ กำรจัดกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น นี้มีกำร

ก ำหนดขั้นตอนรอบของกำรประกวดหลำยรอบมำกกว่ำของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชียที่จัดโดยสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมีกำรเพ่ิมกำรคัดเลือกนักร้องคือ รอบเทปคลำสเซ็ท ซึ่ง
ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรสมัคร ส่วนช่วงของกำรประกวด จะเห็นว่ำ กำรประกวดร้องเพลงมีช่วงเวลำที่
ไม่แน่นอน เนื่องจำกเป็นกำรประกวดที่ทำงสยำมกลกำรก ำหนดเอง ไม่ได้ถูกก ำหนดช่วงเวลำจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัดภำยนอก เหมือนกับเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ฉะนั้น กำรประกวดของสยำมกลกำรจึงมีอิสระในก ำหนดช่วงระยะเวลำในกำรประกวดมำกกว่ำอีกเวทีหนึ่ง 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการประกวดร้องเพลงของทั้งสองเวที 
ผลกำรศึกษำขั้นตอนกำรประกวดร้องเพลงของทั้งสองเวที พบว่ำ มีกำรจัดกำรระบบขั้นตอน

กำรประกวดในลักษณะเดียวกันคือ กำรแบ่งกำรประกวดออกเป็นรอบ แต่จ ำนวนรอบแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ 
กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย แบ่งกำรประกวดออกเป็น 3 รอบ ส่วนกำรประกวดของ
สยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น แบ่งออกเป็น 4 รอบ ดังจะแสดงผลเปรียบเทียบออกเป็นแผนผัง ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
แผนผังที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบแบ่งรอบของกำรประกวดทั้งสองเวที 

 
จำกแผนผังที่ 3 แสดงผลกำรแบ่งจ ำนวนรอบในกำรประกวดร้องเพลงจำกทั้งสองเวที จะเห็น

ว่ำ เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ได้แบ่งกำรประกวดออกเป็น 3 รอบ และวิธีกำร
กำรคัดเลือกในแต่ละรอบ ผู้เข้ำประกวดและกรรมกำรจะได้เห็นตัวฟังเสียงกันตั้งแต่รอบแรกของกำร

เวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น 
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ปี พ.ศ. 2519-2524 

เวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร 
ปี พ.ศ. 2526-2530 

รอบที่ 1 ผู้สมัครต้องร้องเพลงต่อหน้ำ
กรรมกำร โดยคัดเลือกจำกจ ำนวน

ผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือประมำณ 30-40 
คน หรือมำกกวำ่นั้น ตำมควำมเหมำะสม 

รอบที่ 2 ผู้ผ่ำนเข้ำรอบจะต้องร้องเพลง
เดิมกับวงขนำดใหญ่ โชว์ในรำยกำร
ประเภทวำไรต้ีของช่อง 3 และทำง

กรรมกำรจะคัดเลือกไว้ในแต่ละสปัดำห ์
จนเหลือประมำณ 10-12 คน 

รอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ท ำกำรแข่งขัน
กันให้เสร็จสิ้นภำยในวันเดียวและแพร่
ภำพให้ทำงบ้ำนได้ชม จนได้ผู้ชนะตำม
อันดับ 1,2,3 ซึ่งผู้ได้อันดับ 1, 2 จะได้
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดยัง
ฮ่องกง เพื่อชิงชนะเลิศนักร้องสมัครเล่น

ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

รอบที่ 1 คัดเลือกจำกเทปคลำสเซ็ท ที่ผู้
เข้ำประกวดบันทึกเสียงของตนเอง ไว้

เพียงจ ำนวน 60 คน โดยใช้เวลำ 2-3 วนั 

รอบที่ 2 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบที่ 1 
ต้องมำร้องสดควบคู่กับดนตรี Backing 
Track ต่อหน้ำกรรมกำร จำกทั้งสอง
ประเภท คือ ไทยสำกล และสำกล  

รอบที่ 3 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบที่ 2 
ต้องมำร้องสด โดยใช้เพลงเดิมควบคู่กับ

ดนตรี Backing Track ต่อหน้ำ
กรรมกำรและประชำชน  

รอบที่ 4 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบที่ 3 
สำมำรถเลือกเพลงร้องเองได้ โดยร้องกับ
วงของสยำมกลกำร ด ำเนินกำรคัดเลือก

จนได้ผู้ชนะเลิศ  
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ประกวด จำกนั้น ทำงช่อง 3 จึงเริ่มใช้รำยกำรโทรทัศน์เป็นพ้ืนที่ในกำรประกวดรอบต่อไป ส่วนเวทีสยำมกลกำร 
แบ่งกำรประกวดออกเป็นจ ำนวน 4 รอบ โดยกำรเพ่ิมรอบเทปคลำสเซ็ทเข้ำมำป็นรอบแรก ด้วยกำรขำย 
ใบสมัครพร้อมเทปคลำสเซ็ทที่มีเพลงบังคับเลือกบรรจุอยู่ พร้อมดนตรีเปล่ำ (Backing Track) เพ่ือให้
ผู้สมัครใช้ดนตรีเปล่ำอัดพร้อมเสียงร้องส่งเข้ำมำประกวด ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่เป็นรอบแรกที่
ทำงกองประกวดจะท ำกำรคัดเลือกจำกเส ียงที่ส่งเข้ำมำ แล้วจึงเดินทำงสู่รอบคัดเลือกครั้งที่ 1 และ 2 
ต่อไป ซึ่งรอบคัดเลือกนี้จึงจะเป็นรอบที่กรรมกำรจะได้เห็นหน้ำของเจ้ำของเสียงในเทปคลำสเซ็ทเป็นครั้งแรก 

จะสังเกตได้ว่ำ เวทีกำรประกวดของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นนั้น เดินตำมหลังเวที
ประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของประเทศไทยเพ่ือไปประกวดยังเอเชียเพียง 1 ปี คือ
เริ่มประกวดนักร้องครั้งแรกปี พ.ศ. 2526 ด้วยประสบกำรณ์จำกกำรจัดกำรประกวดประพันธ์เพลง
ไทยป๊อบเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมำ จึงท ำให้สยำมกลกำรมีประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรประกวด เมื่อ
จัดกำรประกวดร้องเพลงอย่ำงเป็นทำงกำร จึงมีกำรวำงขั้นตอนกำรประกวดอย่ำงมีระบบ ซึ่งกำรวำง
ระบบนี้อำจประเมินได้ว่ำ เป็นกำรพัฒนำจำกเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย  โดย
ก ำหนดขั้นตอนของกำรแข่งขันเพ่ิมเป็น 4 รอบ ซึ่งมำกว่ำกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นอยู่หนึ่งขั้นตอน 
ดังที่ได้อธิบำยไว้ก่อนหน้ำนี้ ขั้นตอนที่เพ่ิมคือรอบเทปนี้ จึงมีนัยยะเชิงธุรกิจเข้ำมำเกี่ยวข้อง เนื่องจำก
สยำมกลกำรเป็นโรงเรียนสอนดนตรี จึงได้พยำยำมสร้ำงสรรค์กิจกรรมที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำร
สอนของหลักสูตรที่มีอยู่ อำทิ กำรจัดคอนเสิร์ตเพ่ือแสดงถึงผลงำนของผู้เรียนในสำขำวิชำต่ำง ๆ จนได้มี
กำรจัดประกวดประพันธ์เพลงทั้ง ประเภทเพลงไทยและเพลงสำกล เมื่อปี พ.ศ. 2524-2525 ก่อน
หน้ำที่จะจัดกำรประกวดร้องเพลง ซึ่งผลงำนเพลงที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดดังกล่ำว ถูกน ำมำเชื่อมโยง
เพ่ือใช้เป็นเพลงบังคับส ำหรับผู้ที่จะเข้ำประกวดร้องเพลง โดยแยกประเภท เป็น เพลงไทยสำกลและ
เพลงสำกล ให้ผู้สมัครสำมำรถเลือกเพลงที่ชนะเหล่ำนั้น เพ่ือมำแข่งขัน โดยจะมีเพลงตัวอย่ำงที่มีเสียง
ของผู้ร้อง และมีทั้งดนตรีเปล่ำ เพ่ือให้ผู้สมัครน ำไปอัดพร้อมส่งเข้ำประกวด  วิธีกำรนี้ นอกจำกจะได้
น ำผลงำนที่ชนะจำกกำรประกวดประพันธ์เพลงมำใช้ประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องแล้ว ยังสำมำรถท ำรำยได้
จำกกำรขำยใบสมัครได้อีกทำงหนึ่งด้วย ถือเป็นกำรเชื่อมโยงผลงำนจำกกิจกรรมหนึ่งให้เป็นต้นทำงสู่
กำรจัดอีกกิจกรรมหนึ่ง ส่วนกำรคัดเลือกในอีกสำมรอบที่เหลือ จึงเป็นขั้นตอนที่ทำงกองประกวดจะได้
เห็นผู้เข้ำประกวดและได้ฟังน้ ำเสียงและควำมสำมำรถในกำรร้อง และใช้คณะกรรมกำรเป็นเครื่องมือ
ในกำรชี้วัดถึงผลของกำรประกวดในแต่ละรอบจนได้ผู้ชนะในที่สุด 

กำรวำงวิธีคัดกรองดังกล่ำว ได้ผ่ำนกระบวนคิดของของคณะท ำงำนและคณะกรรมกำร
บำงส่วน ก็เป็นคนท่ีเคยท ำงำนประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียมำแล้ว จึงเป็นกลุ่มคนที่
มีประสบกำรณ์ตรงในกำรจัดกำรประกวด ท ำให้มีหลักกำรท ำงำนที่ชัดเจนทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำร
และกำรบันทึกข้อมูลที่มีออกมำในลักษณะของสูจิบัตรชี้แจงรำยละเอียดต่ำง ๆ ไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนใน
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แต่ละปี ดังนั้นกำรวำงกระบวนกำรของทำงสยำมกลกำรจึงเป็นไปโดยผู้มีประสบกำรณ์ตรงในกำร
ท ำงำนประกวดส่วนหนึ่ง และเนื่องจำกสยำมกลกำรเป็นโรงเรียนสอนดนตรี จึงท ำให้มีบุคลำกรทำง
วิชำกำรดนตรี, ครูสอนดนตรี มำเป็นองค์ประกอบในกำรสร้ำงกระบวนกำรให้เกิดควำมรัดกุมยิ่งขึ้น 

ในส่วนของพ้ืนที่ของกำรประกวด จะเห็นได้ว่ำ ช่อง 3 ได้น ำกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย เข้ำเป็นส่วหนึ่งในเนื้อหำของรำยกำรประเภทวำไรตี้ จึงไม่ต้องลงทุนสร้ำงเวทีกำร
ประกวดแบบเฉพำะเจำะจง เพียงปรับกำรประกวดให้เข้ำกับรูปแบบของรำยกำรที่ใช้ประกวดเท่ำนั้น เป็น
กำรใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมทำงธุรกิจ และยังเป็นกระแสให้ผู้คนได้ติดตำมและรู้จักรำยกำร
ร่วมไปด้วย ส่วนเวทีประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นนั้น มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุน
หลำยต่อหลำยครั้ง รวมถึงไม่ได้มีช่องทำงออกกำศในกำรประชำสัมพันธ์เป็นของตนเอง ท ำให้สถำนที่
กำรจัดงำนจะเห็นว่ำ มีควำมเปลี่ยนแปลงหลำยครั้งตำมควำมเหมำะสม ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่นี้ 
เป็นกำรใช้สถำนที่ซึ่งมีภำพลักษณ์เป็นทำงกำร ท ำให้กำรประกวดดูมีมำตรฐำนและน่ำเชื่อถือมำกขึ้น ส่วน
ในรอบคัดเลือกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง ส่วนใหญ่ใช้สถำนที่เดิม ๆ ซึ่งน่ำจะเป็นเพรำะควำมสัมพันธ์
ส่วนตัวหรือทำงธุรกิจ เวทีและสถำนที่ที่จัดขึ้นจึงมีภำพลักษณ์ที่ดีเพ่ือให้ส่งเสริมซึ่งกันและกัน จะสังเกตได้
ว่ำ กำรจัดประกวดในรอบสุดท้ำยมีกำรขยับสถำนที่ของกำรประกวดทุกปีและในแต่ละปี สถำนที่ซึ่งใช้จัด 
จึงมีควำมน่ำเชื่อถือด้ำนภำพลักษณ์ละมูลค่ำทำงสังคม และมีลักษณะเป็นสถำนที่ปิด อย่ำง โรงแรมดุสิต
ธำนี ซึ่งถือเป็นโรงแรมระดับห้ำดำว หรือ โรงละครแห่งชำติ ที่เป็นสถำนที่เฉพำะเพ่ือกำรแสดงมโหรสพ 
หรือ MBK HALL ที่เป็นสถำนที่จัดคอนเสิรต์ต่ำง ๆ และเป็นสถำนที่ที่ได้รับควำมนิยมในหมู่ประชำชน 
ณ เวลำนั้น จนกระทั่งปีสุดท้ำยที่ท ำกำรศึกษำ ได้ขยับขึ้นมำจัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งถือ
เป็นสถำนที่จัดคอนเสิร์ตและมหรสพต่ำง ๆ ที่มีมำตรฐำนมำกที่สุดในเวลำนั้น จึงเห็นได้ชัดเจนว่ำ กำร
จัดกำรประกวดของสยำมกลกำรที่ว่ำด้วยตัวเวทีและสถำนที่จัดงำน มีควำมพยำยำมสร้ำงชื่อของเวทีให้
มีมำตรฐำนและค่อยๆพัฒนำให้สู่ระดับสำกลตำมล ำดับ ตำมควำมตั้งใจของเจ้ำของธุรกิจ  
 
3.  คณะกรรมการการประกวดร้องเพลง 

กรรมกำรเป็นหัวใจส ำคัญของกำรประกวดร้องเพลงเป็นอย่ำงมำก รวมทั้งเป็นปัจจัย
ส ำคัญอย่ำงหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรของกำรประกวด กรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรชี้วัดผลของกำรประกวดร้อง
เพลงโดยตรง โดยทั้งสองเวทีมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อมำท ำหน้ำที่คัดกรองผู้เข้ำประกวดจนได้ผู้มี
ควำมสำมำรถที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของตัวเวทีอย่ำงใกล้เคียงที่สุด กำรสรรหำคณะกรรมกำรแต่ละเวที 
มีหลักกำรและวิธีกำรสรรหำที่แตกต่ำงกัน ตำมแต่เงื่อนไขของคณะท ำงำนของตัวเวทีในกำรคัดเลือก  
ดังจะแจกแจงถึงวิธีกำรคัดสรรกรรมกำรของทั้งสองเวทีดังนี้ 
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3.1  กรรมการของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
คณะกรรมกำรของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียทำง สถำนีโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง 3 มีกำรคัดสรรคณะกรรมกำรโดยกำรตั้งคณะท ำงำนขึ้นมำเป็นผู้ท ำกำรคัดเลือกกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล เพ่ือคัดเลือกนักร้องเข้ำมำประกวดและตัดสินผลกำรประกวดในแต่ละรอบตำมที่ก ำหนด
ขึ้น ซึ่งหลักฐำนที่ระบุรำยนำมของคณะกรรมกำรปรำกฏว่ำ รำยชื่อกรรมกำรในรอบคัดเลือกไม่ได้มี
กำรจดบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจนเป็นทำงกำร ปรำกฏเพียงบำงส่วนจำกแหล่งข้อมูลที่เป็น
สื่อหนังสือพิมพ์รำยวัน30และนิตยสำรรำยเดือนของทำงสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ลงข่ำวและ
ประชำสัมพันธ์ในช่วงนั้น ๆ ในบำงปีของกำรประกวดข้อมูลจำกทั้งสองแหล่ง ขำดควำมต่อเนื่อง เท่ำที่
พิจำรณำจำกข้อมูลหลักฐำนที่ปรำกฏ พบว่ำ กรรมกำรที่ถูกเลือกเข้ำมำให้รับหน้ำที่ดังกล่ำว ล้วนเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มีควำมช ำนำญทำงด้ำนดนตรี หรือเป็นผู้มีอำชีพเป็นนักดนตรี นักประพันธ์ และ
นักร้อง ดังแสดงในตำรำงดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 4  รำยนำมคณะกรรมกำรกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของสถำนีโทรทัศน์

ไทยทีวีสีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2519-252431 
 

รายนาม 2519 2520 2521 2522 2523 2524 อาชีพ 

แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์       นักวิชำกำรด้ำนดนตรี 

มีศักดิ์ นำครัตน์       นักร้องอำชีพ, นกัแสดง ,พิธกีร 

สักรินทร์ บุญฤทธ ์       นักร้อง, นักแสดง 

สุดำ ชื่นบำน       นักร้องอำชีพ, นักแสดง 

กรองทอง ทัศนพันธ ์       นักร้องอำชีพ 

ศรีไศล สุชำตวุฒ ิ       นักร้องอำชีพ 

วิรัช อยูถ่ำวร 
      

นักดนตรี, นักประพันธ์เพลง, เรียบ
เรียงเสียงประสำน 

ประสิทธิ์ พยอมยงค์       นักประพันธ์เพลง, นักดนตรี 

วิมล จงวิไล       นักประพันธ์เพลง, นักดนตรี 

นริศ ทรัพย์ประภำ 
      

นักประพันธ์เพลง, เรียบเรียงเสียง
ประสำน 

ไพบูลย์ ลีสุวัฒน ์       นักประพันธ์เพลง, นกัดนตรี 

สง่ำ อรัมภีร       นักประพันธ์เพลง, นกัดนตรี 

                                                           
30 สง่ำ อำรัมภีร์, “มองศิลป,” เสียงปวงชน (26 มีนำคม 2519): 9. 
31 รำยนำมคณะกรรมกำรในกำรประกวดนักร้องสมคัรเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ในรอบชิงชนะเลิศ 

ตั้งแต่ปี 2519-2524 ได้น ำมำรวบรวมไว้ในรูปแบบตำรำง เพื่อดูกำรเข้ำออกของคณะกรรมกำร 
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ตำรำงที่ 4  รำยนำมคณะกรรมกำรกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของสถำนีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2519-2524 (ต่อ) 

 
รายนาม 2519 2520 2521 2522 2523 2524 อาชีพ 

ประเสริฐศรี จันทรอำภรณ์       นักร้องอำชีพ 

ร้อยแกว้ รักไทย       นักประพันธ์เพลง 

ตรอง ทิพย์วัฒน ์
      

นักประพันธ์เพลง, เรียบเรียงเสียง
ประสำน 

มล.อัศนี ปรำโมทย ์
      

นักประพันธ์เพลง, ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้ำนดนตรี 

ปรำจีน ทรงเผ่ำ 
      

นักประพันธ์เพลง, ผู้อ ำนวยเพลง, 
เรียบเรียงเสียงประสำน, นักดนตรี 

เสรี ลืออ ำรุง       นักดนตรี 

ศรวณี โพธิเทศ       นักร้องอำชีพ 

ไพบูลย์ ศุภวำร ี
      

นักประพันธ์เพลง, นำยกสมำคม
ดนตรีแห่งประทศไทย 

วิชัย อึ้งอัมพร       นักดนตรี, นักประพันธ์เพลง 

ฉันทนำ กิตยิพันธ ์       นักร้องอำชีพ, นักแสดง 

ประทักษ์ ปะทีปเสน 
      

นักดนตรี, นักประพันธ์เพลง, เรียบ
เรียงเสียงประสำน 

รวม 12 7 7 8 6 7 

 
จำกตำรำงที ่4 แสดงรำยนำมคณะกรรมกำรของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม

แห่งเอเชียของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระหว่ำงปี พ.ศ. 2519-2524 เห็นได้ว่ำ ในบรรดำกรรมกำร
ทั้งหมดที่เข้ำร่วมตัดสินในช่วงกำรประกวดทั้ง 6 ปีนี้ เป็นบุคคลที่มีอำชีพหรือท ำงำนซึ่งเกี่ยวข้องกับวงกำร
ดนตรีในหลำยบทบำท ซึ่งสำมำรถจ ำแนกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนดนตรี 2) กลุ่ม
นักร้อง 3) กลุ่มนักดนตรี และ 4) กลุ่ม นักประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสำน ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มนี้ 
สำมำรถแจกแจงได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนดนตรี ได้แก่ ม.ล.อัศนี ปรำโมทย์, แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์ 
กลุ่มที่ 2 นักร้อง ได้แก่ สุดำ ชื่นบำน, มีศักดิ์ นำครัตน์, ศรีสไล สุชำตวุฒิ, กรองทอง ทัศนพันธ์, 

ศรวณี โพธิเทศ, ฉันทนำ กิตติยพันธ์, ประเสริฐศรี จันทรอำภรณ์ สักรินทร์ ปุญญฤทธิ์ ซึ่งทั้งหมดนี้คือ 
กลุ่มนักร้องอำชีพที่มีผลงำนเป็นที่รู้จักและได้รับกำรยอมรับ  

กลุ่มที่ 3 นักดนตรี ได้แก่ วิมล จงวิไล, เสรี ลืออ ำรุง, วิชัย อ้ึงอัมพร นักดนตรีอำชีพที่ถูกเชิญ
เข้ำร่วมให้ตัดสิน 
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กลุ่มที่ 4 นักประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสำน ได้แก่ วิรัช อยู่ถำวร , ไพบูลย์ ศุภวำรี, 
ตรอง ทิพย์วัฒน์, ร้อยแก้ว รักไทย, ประทักษ์ ปะทีปเสน, สง่ำ อำรัมภีร, ประสิทธิ์ พยอมยงค์, ปรำจีน 
ทรงเผ่ำ, นริศ ทรัพยประภำ 

ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำแล้วจะเห็นได้ว่ำ ตลอดระยะเวลำของกำรประกวดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-
2524 มีกรรมกำรทั้งสิ้นจ ำนวน 23 คน เป็นเพศชำย 18 ท่ำน เพศหญิง 5 คน จ ำนวนเฉลี่ยในแต่ละปี
อยู่ที่ 7-8 คน โดยมีกำรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ำมำท ำหน้ำที่กรรมกำรตัดสิน และในบรรดำกรรมกำร
ที่อยู่ในสำยดนตรีนั้น บำงท่ำนสำมำรถจัดอยู่ในบำงกลุ่มจ ำเพำะประเภทใดประเภทหนึ่ง ในขณะที่
กรรมกำรบำงท่ำนมีคุณลักษณะควำมสำมำรถในหลำย ๆ ด้ำน ซ้อนอยู่กับกลุ่มอ่ืน ๆ มำกกว่ำหนึ่งประเภท 
อำทิ อำจำรย์ปรำจีน ทรงเผ่ำ ที่มีควำมสำมำรถท้ังกำรประพันธ์เพลง กำรเรียบเรียงเสียงประสำน เล่น
ดนตรีและอ ำนวยเพลง หรือ อำจำรย์วิรัช อยู่ถำวร ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับอำจำรย์ปรำจีน เป็นต้น 

นอกจำกกำรแบ่งกลุ่มคณะกรรมกำรดังที่ได้แจกแจงข้ำงต้น ยังสำมำรถจ ำแนกคุณลักษณะ
ของกรรมกำรได้อีกสองประเภท คือ กรรมกำรจำกภำยใน คือ บุคลำกรที่ท ำงำนประจ ำอยู่ในรำยกำร
ซึ่งใช้เป็นพ้ืนที่ของกำรประกวด และกรรมกำรจำกภำยนอก หมำยถึง บุคคลที่ไม่ได้ท ำงำนในรำยกำร
หรือในช่อง 3 ถูกเชิญมำร่วมตัดสิน ทั้งนี้จะพบว่ำ กรรมกำรจำกภำยนอกนี้ จะปรำกฏอยู่ในปีแรกของ
กำรประกวดมำกที่สุด ด้วยองค์ประกอบดังได้ที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น กำรประกวดในปีแรกจึง มี
คณะกรรมกำรที่ถูกคัดสรรมำมำจำกหลำกหลำยแขนงเพ่ือสร้ำงศักยภำพ และกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ 
ตลอดจนสร้ำงกระแสควำมสนใจของสังคมวงกว้ำงให้กับตัวเวทีประกวด โดยได้อำศัยกรรมกำรที่มี
ฐำนะและชื่อเสียงสังคมที่เป็นที่ยอมรับในระดับแถวหน้ำทั้งด้ำนควำมรู้และฐำนะทำงสังคมมำช่วยเพ่ิม
น้ ำหนักควำมน่ำเชื่อถือจำกผู้ชม ดังจะจ ำแนกพอสังเขปดังนี้ 

3.1.1.  กรรมกำรจำกภำยนอก 
มล. อัศนี ปรำโมทย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิและภำพลักษณ์ที่มีควำมน่ำเชื่อถือใน

สังคมหลำยมิติ อำทิ ในแง่ของต ำแหน่งทำงรำชกำร มล.อัศนี เป็นหนึ่งในผู้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำน
จัดกำรทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์ ส่วนในมิติด้ำนดนตรี ท่ำนเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีโปรมิวสิคก้ำ 
ซึ่งนับว่ำเป็นวงดนตรีที่บุกเบิกวงกำรดนตรีคลำสสิคของประเทศไทยจนได้รวมตัวครั้งใหม่และพัฒนำ
เป็นวงดนตรีที่ใหญ่ขึ้นซึ่งมีชื่อว่ำ วงดุริยำงค์ซิมโฟนีกรุงเทพ หรือ บำงกอกซิมโฟนีออร์เครสตร้ำที่รู้จัก
กันภำยหลังในนำม B.S.O. นอกจำกนี้ยังมีผลงำนประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสำนอีกหลำกหลำย
ผลงำน อำทิ เพลงควำมฝันอันสูงสุด เพลงลมหนำว เพลงอำทิตย์อับแสง ซึ่งเป็นเพลงพระรำชนิพนธ์
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยคุณวุฒิดังที่ได้กล่ำวมำนี้ จึงท ำให้ มล.อัศนี ได้รับ
เชิญมำเป็นกรรมกำรในปีแรกของกำรประกวด 
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ฉันทนำ กิตติยพันธ์ เป็นนักร้องอำชีพที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงสังคม อีกทั้ง
ยังเป็นนักพำกย์ นักแสดงและพิธีกร ซึ่งในรำยกำรมิวสิคสแควร์ฉันทนำก็เป็นหนึ่งในนักร้องที่มำร้องโชว์
อยู่เสมอ มีผลงำนเพลงเป็นที่รู้จัก อำทิ เกลียดคนสวย ข้ำวนอกนำ เพลงสุดท้ำย กลกำมแห่งควำมรัก ฯลฯ 
นับเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถรอบด้ำน 

วิชัย อ้ึงอัมพร คือ นักดนตรีและนักประพันธ์เพลงอำชีพ ซึ่งต่อมำเป็นผู้
ควบคุมกำรผลิต (Producer) ให้กับศิลปินอีกมำกมำยภำยใต้บริษัทแกรมมี่ เอนเตอร์เทนเม้นท์ใน
ภำยหลัง อำทิ ศรันย่ำ ส่งเสริมสวัสดิ์ นันทิดำ แก้วบัวสำย เป็นต้น 

ประทักษ์ ปะทีปเสน เป็นนักไวโอลินแนวคลำสสิคแถวหน้ำของเมืองไทยซึ่ง
กอปรด้วยคุณวุฒิทำงดนตรี นอกจำกนี้ และยังเป็นนักประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสำน ผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนดนตรีสำกลสังกัดกองกำรสังคีต กรมศิลปำกร  

3.1.2  กรรมกำรภำยใน 
แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิทำงด้ำนดนตรีเป็นที่ยอมรับ โดยได้รับ

พระรำชทำนทุนส่วนพระองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ส่งไปศึกษำวิชำเรียบเรียงเสียงประสำนที่
โรงเรียนกำรดนตรีเบริ์กลีย์ ปัจจุบันคือ วิทยำลัยเบริ์กลีย์ นอกจำกนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งวงดนตรีคีตะเสวี 
ในปี พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นวงดนตรีร่วมสมัยยุคเดียวกับวงดนตรีสุนทรำภรณ์ และในกำรประกวดครั้งนี้
ยังรับหน้ำที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรร่วมด้วย 

สุดำ ชื่นบำน เป็นหนึ่งในคณะกรรมกำรที่ควบรวมควำมเป็นหนึ่งในคนท ำงำน 
ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้
ด ำเนินรำยกำร และเป็นนักร้องหลักประกอบในรำยกำรมันส์และรำยกำรมิวสิคสแควร์ ที่ใช้เป็นพ้ืนที่
ในกำรจัดกำรประกวดนักร้อง ดังที่ได้อธิบำยไว้ในหัวข้อควำมเป็นมำของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น
แห่งเอเชีย  

นริส ทรัพย์ประภำ ผู้มีควำมช ำนำญในกำรเรียบเรียงเสียงประสำนและประพันธ์
เพลง และยังเป็นผู้ควบคุมวงดนตรีที่ใช้ในกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพ่ือไปประกวดยัง
เอเชีย 

ปรำจีน ทรงเผ่ำ คือหนึ่งในสมำชิกวงดิอิมพอสซิเบิ้ล ที่มีควำมสำมำรถทั้งใน
ด้ำนกำรเป็นนักดนตรี กำรประพันธ์เพลง และเรียบเรียงเสียงประสำน โดยเฉพำะวงบิ๊กแบนด์ ที่ปรำจีน มี
ควำมช ำนำญมำกในกำรเรียบเรียงเสียงประสำน จนถือว่ำเป็นผู้มีฝีมือในระดับต้น ๆ ของเมืองไทย  

มีศักดิ์ นำครัตน์ หนึ่งในสมำชิกวง “ สำมศักดิ์ ” เป็นนักร้องที่มีทักษะกำรร้อง
แบบตะวันตก และมีผลงำนเป็นที่รู้จักอยู่มำกในเวลำนั้นทั้งงำนด้ำนกำรร้องเพลง กำรแสดงและพิธีกร 
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มีศักดิ์ เป็นที่จดจ ำในกำรน ำเพลงที่มีท ำนองต่ำงประเทศอย่ำงพลง “ Day-o ” มำใส่เนื้อร้องเป็นภำษำไทย 
อย่ำงเพลง “ แดดออก ” 

ประสิทธิ์ พยอมยงค์ นักดนตรี นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสำน
ที่มีฝีมือเป็นที่ยอมรับของวงกำรดนตรีในเมืองไทย ส่วนในด้ำนกำรประพันธ์เพลง โดยส่วนใหญ่มักประพันธ์
ร่วมกับนักประพันธ์เพลงท่ำนอ่ืนอย่ำง ครูชำลี อินทรวิจิตร, ร้อยแก้ว รักไทย, สุรพล โทณะวณิก เป็นต้น 
อำทิเพลง รักเธอเสมอ, สำยชล, ฆ่ำฉันให้ตำยดีกว่ำ ฯลฯ ภำยหลังถูกยกย่องให้เป็นครูเพลง และได้
เป็นศิลปินแห่งชำติในปี พ.ศ. 2532 สำขำศิลปะกำรแสดง (เพลงไทยสำกล) 

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ เวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียนี้ โดยรวมแล้วใช้
คณะกรรมกำรไม่มำกนัก และกรรมกำรทุกท่ำนเป็นบุคคลทำงสำยดนตรีในระดับที่มีควำมช ำนำญตำม
สำขำควำมถนัดของตนเองดังที่ที่ได้แจกแจงให้เห็นในข้ำงต้น และเมื่อวิเครำะห์เป็นรำยปี ยังพบรำยละเอียด
ปลีกย่อย ดังนี้ 

ในแต่ละปีแรก เป็นปีที่ใช้กรรมกำรมำกที่สุดถึง 12 ท่ำน สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ ในปี 
พ.ศ. 2519 เป็นปีแรกของกำรประกวดและเป็นกำรประกวดระดับภูมิภำคเอเชีย ซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่
ของสังคมไทยและคณะท ำงำนในยุคนั้นพอสมควร คณะท ำงำนของตัวเวทีจึงต้องท ำงำนกับกำรประกวดนี้
ไปพร้อมกับกำรจับทิศทำงของกำรประกวดที่จะมีต่อไปในระดับภูมิภำคเอเชียที่เกำะฮ่องกง กำรประกวด
ในปีแรกนี้จึงนับเป็นกำรเริ่มท ำงำนกำรประกวดร้องเพลงระดับชำติที่ต้องสร้ำงภำพรวมของกำรจัดกำร
ประกวดให้มีควำมเป็นสำกล และถือเป็นกำรวัดศักยภำพของตัวสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่
รับหน้ำที่เป็นเจ้ำภำพตัวแทนประเทศไทยจัดกำรประกวดนี้ให้ปรำกฏต่อสำยตำประชำชนและภูมิภำค
เอเชียด้วย  

จนกระทั่งกำรประกวดนักร้องในปีต่อ ๆ มำ คือ ระหว่ำงช่วงปี พ.ศ. 2520-2524 สังเกตได้
ว่ำ เริ่มมีกำรปรับเปลี่ยนรำยนำมกรรมกำรและลดจ ำนวนกรรมกำรลงจำกปีแรกที่มีถึง 12 ท่ำนเหลือเฉลี่ย
เพียงปีละ 7-8 ท่ำน ในช่วงกำรแข่งขันตลอด 3 ปี เนื่องจำกว่ำคณะท ำงำนของตัวเวทีมีประสบกำรณ์
จำกกำรจัดงำนเมื่อปี พ.ศ. 2519 มำแล้ว แต่ก็ยังเป็นบุคคลกลุ่มคนที่มีคุณภำพทำงด้ำนดนตรีเป็นหลัก 
และยังเป็นที่รู้จักในวงสังคมอยู่เป็นส่วนใหญ่ หรือเรียกว่ำ ขำประจ ำ จึงมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวกรรมกำร
ค่อนข้ำงน้อย คนกลุ่มนี้คือบุคลำกรที่ท ำอยู่ในรำยกำรมิวสิคสแควร์ร่วมอยู่ด้วย อำทิ สุดำ ชื่นบำน, มีศักดิ์ 
นำครัตน์ ที่เป็นบุคลำกรของรำยกำรดังกล่ำวให้กับสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อยู่ในขณะนั้น จึง
สำมำรถจับทิศทำงของกำรประกวดได้ว่ำควรด ำเนินงำนต่อไปอย่ำงไร นอกจำกนี้ ผู้จัดงำนยังเริ่มประเมิน
ได้ว่ำเวทีระดับเอเชียที่ต้องส่งนักร้องจำกประเทศไทยไปร่วมประกวดนั้น ต้องกำรนักร้องในลักษณะใด  

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของประเทศไทย ที่จัด
โดยสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพ่ือส่งไปประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียนี้ มีเรื่องของ
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ภำพลักษณ์ระดับประเทศเข้ำมำเกี่ยวข้อง กำรประกวดจึงต้องเน้นทักษะควำมสำมำรถของตัวผู้เข้ำ
ประกวดอย่ำงมำก แม้ว่ำกำรประกวดจะใช้ค ำว่ำ “ ประกวดนักร้องสมัครเล่น ” แต่ก็เป็นกำรประกวด
ในระดับชำติ จึงมีกำรคัดสรรกรรมกำรที่ประกอบไปด้วยคุณวุฒิและควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีเป็น
หลักส ำคัญ ทั้งยังจัดอยู่ในขั้นของบุคลำกรทำงดนตรีที่ได้รับกำรยอมรับจำกวงกำรดนตรีและสังคมโดยรวม
ว่ำ เป็นบุคคลที่มีศักยภำพที่น่ำเชื่อถือในด้ำนดังกล่ำว แม้ว่ำตัวเวทีจะเลือกใช้คณะกรรมกำรจ ำนวนไม่
มำก แต่ก็สำมำรถคัดกรองผู้เข้ำแข่งขันให้ได้ต ำแหน่งชนะเลิศจำกกำรประกวดในระดับเอเชียถึงสอง
คน จำกกำรแข่งขันในระยะเวลำ 6 ปี คือจำกปี พ.ศ. 2519-2524 

3.2  กรรมการเวทกีารประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 
กำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นได้แบ่งกำรคัดเลือกนักร้อง

ออกเป็น 4 รอบ กรรมกำรจึงถูกแบ่งออกตำมจ ำนวนรอบที่ได้ก ำหนดไว้ แต่ในหลักฐำนกำรจดบันทึก
จำกสูจิบัตรรำยปีของกำรประกวดได้ปรำกฏเพียงรำยชื่อคณะกรรมกำรรอบคัดเลือกหรือรอบ 
semifinal  และในรอบชิงชนะเลิศเท่ำนั้น ดังนั้นใน 2 รอบแรกจึงไม่พบรำยชื่อคณะกรรมกำร มีแต่
เพียงภำพบรรยำกำศในกำรคัดเลือกรอบเทปประกอบในสูจิบัตรเท่ำนั้น  

 

ภำพที่ 2 กำรคัดเลือกรอบแรกจำกเทปคลำสเซ็ทของกำรประกวดร้องเพลงสยำมกลกำร 
ที่มำ สูจิบัตรกำรประกวดร้องเพลงสยำมกลกำร ปี พ.ศ. 2530 
 

รอบท่ี 1 (รอบเทป) คณะกรรมกำรในรอบนี้ เป็นกรรมกำรที่มำจำกสำยดนตรีเพียงอย่ำง
เดียว และเป็นคณำอำจำรย์ที่สอนดนตรีอยู่ในโรงเรียนสยำมกลกำร ซึ่งในรอบนี้ เป็นกำรประกวด
คัดเลือกกันเองภำยในกองประกวดเท่ำนั้น และไม่มีกำรบันทึกข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษร แต่
ประเมินผลได้จำกกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องในด้ำนกำรจัดงำน อย่ำง ชัยธวัช บุนนำค ซึ่งกล่ำวว่ำ 
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รอบเทปนี่พวกกรรมกำรคัดเลือกก็มี อำจำรย์ปรำจีน ทรงเผ่ำ อำจำรย์วิรัช พวกนักดนตรี
ทั้งหลำยของยำมำฮ่ำซำวด์นี่แหละฟังเทป พวกนักวิชำกำรดนตรีล้วน ๆ ฟังประมำณสิบกว่ำคน แล้วก็ให้
เป็นลิสไงว่ำจะเลือกคนไหนมำขึ้นโหวดกันว่ำเบอร์นี้ เรำไม่เขียนช่ือนักร้อง เขียนเป็นเทปคำสเซ็ทสมัยก่อน

ไม่เป็นซีดี และเป็นหมำยเลขว่ำเบอร์หนึ่งเพลงน้ีเพลงที่สองเพลงนี้32 

จำกค ำสัมภำษณ์ของชัยธวัช บุนนำค กล่ำวถึงกรรมกำรของเวทีกำรประกวดนักร้องชิง
ชนะเลิศของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชันไว้ว่ำ ในรอบคลำสเซ็ท และรอบคัดเลือกรอบแรกนั้น มีรำยนำม
กรรมกำรไม่ชัดเจน แต่เท่ำท่ีปรำกฏชื่อก็จะเป็นบุคลำกรที่อยู่ใน Yamaha Sound อยู่แล้ว  
ในช่วงของกำรคัดเลือกในรอบเทปคลำสเซ็ทจึงเป็นไปโดยบุคลำกรที่ท ำงำนอยู่ในสยำมกลกำรอยู่แล้ว 
ทั้งที่เป็นอำจำรย์สอนดนตรีและที่เล่นอยู่กับวงดนตรีของ Yamaha Sound เท่ำนั้น ได้มำร่วมกันท ำ
หน้ำที่คัดเลือกนักร้องจำกกำรฟังเทปที่ส่งเข้ำมำทีละม้วน ๆ โดยใช้กำรขำนเป็นหมำยเลขและใช้วิธีกำร 
ยกมือโหวตให้คะแนนเพ่ือเลือกนักร้องเข้ำสู่รอบที่สอง ซึ่งกรรมกำรในรอบนี้อำจมีประมำณ 7-10 ท่ำน 
และท ำกำรคัดเลือกหลำยวัน เพรำะในแต่ละปีมีจ ำนวนผู้สมัครหลำยร้อยคน กรรมกำรชุดนี้จึงต้องนั่ ง
ฟังอย่ำงละเอียดเพื่อคัดเลือกนักร้องให้ได้ตำมจ ำนวนที่ต้องกำร ซึ่งถือว่ำรอบนี้เป็นกำรคัดเลือกกันเอง
ภำยในกองประกวด 

รอบที่ 2 เป็นรอบคัดเลือกรอบที่หนึ่งอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกเป็นรอบที่กรรมกำรจะได้
เห็นหน้ำของผู้เข้ำประกวดเป็นครั้งแรก คณะกรรมกำรในรอบนี้ ยังคงเป็นกรรมกำรชุดเดียวกับรอบ
แรก หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่มำก และยังคงเป็นบุคลำกรสำยดนตรีเพียงอย่ำงเดียว
ในสยำมกลกำร กรรมกำรในรอบนี้ต้องฟังเสียงร้องแบบเห็นหน้ำเป็นครั้งแรก และต้องฟังเพ่ือเช็คว่ำ
เสียงที่ร้องส่งเข้ำมำตอนรอบเทปคลำสเซ็ท เป็นเสียงเดียวกับผู้เข้ำประกวดที่ก ำลังร้องให้ฟังหรือไม่
โดยกำรให้คะแนนนั้นจะให้คะแนนจำกเสียงร้อง จังหวะที่ถูกต้องเป็นหลัก ไม่มีเรื่องเครื่องแต่งกำยเข้ำ
มำเกี่ยวข้องกับคะแนนแต่อย่ำงใด จำกนั้นกรรมกำรจึงท ำกำรคัดเลือกเอำไว้ เพ่ือเข้ำสู่รอบคัดเลือก
รอบท่ี 3 หรือรอบ “Semifinal” ต่อไป  

รอบท่ี 3 (semifinal รอบคัดเลือกรอบที่ 2 ) เริ่มท ำกำรประกวดอย่ำงเป็นทำงกำร
ต่อสำธำรณชน กรรมกำรจึงเริ่มปรำกฏรำยนำมอย่ำงเป็นทำงกำรในสูจิบัตรของกำรประกวดในแต่ละปี 
ซึ่งยังคงเป็นกรรมกำรจำกสำยดนตรีเพียงอย่ำงเดียว และยังเป็นบุคคลำกรในสยำมกลกำร ดังจะแจก
แจงเป็นตำรำงดังนี้ 

 
 
 

                                                           
32 สัมภำษณ์ ชัยธวัช บุนนำค, ผู้ดูแลกำรประกวด สยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น, 15 กันยำยน 2554. 
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ตำรำงที่ 5  รำยนำมคณะกรรมกำรกำรประกวดสยำมกล มิวสิคฟำวเดชั่นกำรรอบคัดเลือกปี พ.ศ. 2526-
2530 

 
รายนาม  2526  2527 2528 2529  2530 อาชีพ 

อ.ประสิทธิ์ พยอมยงค์      
นักประพันธ์เพลง, ที่ปรกึษำวิชำกำร

เปียโนโรงเรียนดนตรียำมำฮ่ำ 

อ.ตรอง ทิพยวัฒน ์      
นักประพันธ์เพลง, เรียบเรียงเสียง

ประสำน 

อ.วิวิทย์ ท้วมเพิ่มทรพัย ์       

อ.หิรัญ ยศสุนทรำกุล       

อ.สุทธิเลิศ รัตนทัศนีย      นักประพันธ์เพลง 

อ.ยงยศ แสงไพบูลย ์      
นักประพันธ์เพลง, อำจำรย์สอนดนตรี

โรงเรียนดนตรียำมำฮ่ำ 

อ.ถิระ ไชยลังกำรณ์      
นักเรียบเรียงเสียงประสำน,  

นักประพันธ์เพลง 

อ.ดวน ศรีสะอำด      
นักประพันธ์เพลง, เรียบเรียงเสียง

ประสำน, นักกีตำร์คลำสสิคและอำจำรย์
โรงเรียนดนตรียำมำฮ่ำ 

อ.วันชัย โมรำวงศ์      นักกีตำร ์

อ.ศรสวรรค์ ศิริจรรยำ      นักประพันธ์เพลง, นกัเปียโน 

อ.พิชัย ปรัชญำนุสรณ์      นักวิชำกำรด้ำนดนตรี 

อ.วิชัย โพธิ์ทองค ำ      นักวิชำกำรด้ำนดนตรี 

อ.ฤชุ สิงคเสลิต      นักวิชำกำรด้ำนดนตรีศึกษำ 

อ.เรวันต์ ยอดกมล       

อ.เฉลิมเกียรติ ลีละบุตร       

คุณวิศิษฐ์ จิตรรังสรรค์      
นักประพันธ์เพลง,  

เรียบเรียงเสียงประสำน 

คุณอนุพงษ์ อมำตยกุล      นักประพันธ์เพลง 

คุณกิตติ ศรีเปำรยะ      
นักประพันธ์เพลง,  

เรียบเรียงเสียงประสำน 

อ.ม.ล.พ้องพงษ์ ทองแถม      
ผู้ช่วยหวัหน้ำวิชำกีตำร์โรงเรียนดนตรี

สยำมกลกำร 

คุณธนพจน์ ภูมภิักด ์      อำจำรย์สอนดนตรี 

อำจำรย์วรินทรำ อินทรียงค์       
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ตำรำงที่ 5  รำยนำมคณะกรรมกำรกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นกำรรอบคัดเลือกปี พ.ศ. 
2526-2530 (ต่อ) 

 
รายนาม  2526  2527 2528 2529  2530 อาชีพ 

คุณส ำรอง พูนทว ี      นักดนตรี 

คุณบุญมำก ทองสุข      
หัวหน้ำวงดตรียำมำฮำ่ซำวน์และนักเรียบ

เรียงเสียงประสำน 

นำยไพบูลย ์ปรัชญำนุสรณ ์      

นักดนตรีและหัวหน้ำวงดนตรีของ

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ธรรมศำสตร์, 

วงดนตรีสโมสรธนำคำรกรุงเพทพ, 

ผู้จัดกำรส่วนเผยแพร่ดนตรีของบริษัท

สยำมดนตรียำมำฮ่ำจ ำกัด 

นำยวจิิตร จิตรรังสรรค์      
นักประพันธ์เพลง,  

เรียบเรียงเสียงประสำน 

น.ส.คัทยำ ภวันดร      
อำจำรย์สอนเปียโนโรงเรียนดนตรี 

สยำมกลกำร 

นำยดนัย สำลักษณ ์      
อำจำรย์สอนกีตำร์โรงเรียนดนตรี 

สยำมกลกำร 

นำยพลรักษ ์โอชกะ      นักประพันธ์เพลง 

อ.ดนัย วิไลพรรณ      
กรรมกำรบริหำรสมำคมดนตรี.

นักวิชำกำร 

นำยอนุพันธ์ สินำคม      
ผู้จัดกำรทั่วไปส ำนังำนประชำสัมพันธ์

บริษัทสยำมกลกำรจ ำกัด, ผู้จัดกำรวงดนตรี 

อำจำรย์สันทัด ตัณฑนันท์      นักประพันธ์เพลง, นกัดนตรี 

รวม 15 7 7 10 8  

 
จำกตำรำงที่ 5 รำยนำมคณะกรรมกำรในรอบคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2530 นี้ มี

กรรมกำรจ ำนวน 31 ท่ำน เป็นเพศชำย 28 คน เป็นเพศหญิง 3 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นบุคลำกรทำงสำยดนตรี
ทั้งหมด จำกตำรำงที่ 5 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนคณะกรรมกำรในแต่ละปี สังเกตได้ว่ำ จ ำนวนกรรมกำรจะ
เฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 7-10 คน และเป็นบุคคลทำงสำยดนตรีเพียงอย่ำงเดียว ที่ประกอบไปด้วย บุคคล 
4 กลุ่ม อันได้แก่ 1) นักประพันธ์ หรือนักเรียบเรียงเสียงประสำน 2) นักดนตรี 3) อำจำรย์สอนดนตรี และ 
4) นักวิชำกำรด้ำนดนตรี  
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จำกรำยชื่อของคณะกรรมกำรรอบคัดเลือกที่ประกอบไปด้วย นักวิชำกำรด้ำนดนตรี นัก
ดนตรี อำจำรย์สอนดนตรีนี้ วิเครำะห์ได้ว่ำ บุคคลเหล่ำนี้อำจมีบำงท่ำนที่อยู่ในกลุ่มคณะกรรมกำรที่
ตัดสินในรอบเทปคลำสเซ็ท และรอบคัดเลือกครั้งที่หนึ่งด้วย และเป็นบุคลำกรในสยำมกลกำร กรรมกำรใน
รอบคัดเลือกหรือทั้งในรอบแรกและรอบที่สองนี้จะต้องท ำกำรคัดเลือกนักร้องจำกที่ผ่ำนเข้ำมำในสอง
รอบแรก ให้เข้ำสู่รอบสุดท้ำยเพ่ือท ำกำรแข่งขันชิงชนะเลิศ โดยกรรมกำรต้องฟังนักร้อง ร้องเพลงที่
เลือกใช้แข่งขันเข้ำมำตั้งแต่รอบเทป โดยร้องกับดนตรีแบคกิ้งแทรค ซึ่งรอบนี้ กรรมกำรจะคัดจำก
เสียงร้องและทักษะกำรร้อง จังหวะ และลีลำท่ำทำงในกำรแสดงตลอดเวลำที่ขับร้องอยู่บนเวที และใน
รอบนี้กรรมกำรจะพิจำรณำไปถึงกำรแต่งกำยที่เหมำะสมร่วมด้วย 

สิ่งที่น่ำสนใจคือ ในปีแรกของกำรแข่งขันกำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศปี พ.ศ. 2526 
จ ำนวนของคณะกรรมกำรในรอบคัดเลือกมีถึง 15 คน ซึ่งกล่ำวได้ว่ำ  มำกที่สุดจำกจ ำนวนปีที่อยู่ใน
ขอบเขตของกำรศึกษำในงำนวิจัยเล่มนี้ โดยสำเหตุที่ทำงคณะผู้จัดใช้คณะกรรมกำรจ ำนวนมำกขนำด
นั้น เนื่องจำกเป็นกำรประกวดครั้งแรกของเวทีนี้ รวมทั้งยังเป็นช่วงรอยต่อของกำรประกวดในเวที
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่เคยมีมำก่อนหน้ำนี้ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2519-2524 เมื่อถึงปี พ.ศ. 2526 ที่
ทำงสยำมกลกำรต้องกำรสร้ำงเวทีเพ่ือกำรประกวดร้องเพลงโดยเฉพำะจึงท ำให้กำรจัดกำรประกวด
ครั้งแรก จ ำเป็นต้องสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับตัวเวที ฉะนั้น กำรใช้จ ำนวนกรรมกำรที่เป็นบุคลำกร
ทำงสำยดนตรีในจ ำนวนที่มำกกว่ำปีอื่น ๆ นั่นแสดงให้เห็นว่ำ ทำงสยำมกลกำรได้พยำยำมสร้ำงกระบวนกำร
ตัดสินให้มีควำมน่ำเชื่อถือและควำมตรงไปตรงมำ และเป็นปัจจัยหนึ่งในกำรสร้ำงมำตรฐำนของเวที
ประกวด ตลอดจนได้รับกำรยอมรับในแง่ศักยภำพของผู้เข้ำประกวดและจำกมหำชน ซึ่งในทำงหนึ่งกล่ำว
ได้ว่ำเป็นกำรสร้ำงหน้ำตำและภำพลักษณ์อันดีให้กับเวทีประกวดในมิติของคุณภำพของผู้เข้ำประกวด 
และยังเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในเชิงธุรกิจกับกลุ่มสถำบันกำรดนตรีสยำมกลกำรที่เป็นหน่วยงำนที่
ริเริ่มสร้ำงเวทีประกวดอีกทำงหนึ่งด้วย 

ต่อมำในกำรประกวดปีหลัง ๆ คณะกรรมกำรมีจ ำนวนเฉลี่ยอยู่ที่ 7-10 ท่ำน แต่ยังคงเป็น
บุคคลจำกสำยดนตรี ทว่ำมีกำรลดปริมำณกรรมกำรลง อำจเพรำะตัวเวที มีประสบกำรณ์จำกกำรจัดกำร
ประกวดในปีแรกมำแล้ว จึงมีกำรปรับจ ำนวนของคณะกรรมกำรเพ่ือควำมเหมำะสม และในขณะเดียวกัน
ยังมีรักษำคุณภำพในกำรตัดสินได้ไปพร้อม ๆ กันด้วย 

รอบท่ี 4 หรือรอบชิงชนะเลิศเป็นกลุ่มคณะกรรมกำรที่มีข้อมูลเป็นลำยลักษณ์อักษรมำก
ที่สุด และเมื่อพิจำรณำจำกรำยนำมกรรมกำรแล้วจะพบว่ำ กรรมกำรจะถูกคัดสรรมำจำกหลำกหลำยสำขำ
อำชีพ เฉลี่ยจ ำนวน 25-31 คนในแต่ละปี หรืออำจมำกกว่ำนี้ โดยทำงกองประกวดจะท ำกำรคัดเลือก
กรรมกำรที่ทรงคุณวุฒิในสำยอำชีพต่ำง ๆ เข้ำมำร่วมท ำกำรตัดสิน และยังคงไว้ซึ่งกรรมกำรทำงด้ำน
ดนตรีจ ำนวนหลำยท่ำน ซึ่งวิธีกำรนี้ วิรัช อยู่ถำวร ได้กล่ำวอธิบำยไว้ว่ำ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
66 

 

กำรประกวดร้องเพลงสยำมกลกำรเค้ำก็มีแนวคิดอีกแบบหนึ่ง คือแนวคิดสยำมกลกำร
ตอนนั้นคือแนวคิดตำมญี่ปุ่น อันนี้เริ่มมีเรื่องอื่นเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วยแล้ว อย่ำงเช่น กรรมกำรเยอะ แล้ว
กรรมกำรที่มีควำมรู้เรื่องดนตรี เรื่องร้องเพลงบำงส่วน และกรรมกำรซึ่งเป็นบุคคลนอก ซึ่งอำจจะไม่มี
ควำมรู้เรื่องดนตรีเลยแต่เค้ำมีแนวคิดว่ำ นักร้องที่จะได้รับควำมนิยมนั้น ก็ต้องหำบุคคลทั่วไปที่ไม่มี
ควำมรู้เรื่องดนตรีมำช่วยดู ว่ำคนนี้ดีนะ33 

แนวคิดดังกล่ำว ท ำให้กำรประกวดรอบชิงชนะเลิศ ประกอบไปด้วยกรรมกำรจ ำนวนมำก ทั้ง
กรรมกำรที่มำจำกสำยดนตรี และกรรมกำรที่มำจำกสำยอำชีพอ่ืน เพ่ือมำร่วมท ำกำรคัดกรองผู้เข้ำ
ประกวดที่ได้ผ่ำนเข้ำมำถึงรอบสุดท้ำย แต่ยังคงประกอบไปด้วยคณะกรรมกำรด้ำนดนตรีรวมอยู่ด้วย
จ ำนวนหนึ่ง ดังจะแจกแจงเป็นตำรำงรำยนำมในแต่ละปีดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 6  รำยนำมคณะกรรมกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศปี พ.ศ. 

2526-253034 
 

ชื่อ 2526 2527 2528 2529 2530 อาชีพ 

ดร. เกษม ณรงค์เดช      ประธำนคณะกรรมกำร 

*ดนัย วิไลพรรณ      กรรมกำรบริหำรสมำคมดนตรีแห่งประเทศไทย 

*ม.ร.ว.เบญจำภำ ไกรฤกษ์      นักร้อง/นักแสดง 

*ธรรมนูญ ปุงคำนนท ์      นักร้อง/นักโฆษณำ 

*ยงยศ แสงไพบูลย ์      ผู้ช่วยหวัหน้ำฝำ่ยอิเลคโทนสยำมกลกำร 

*วรชัย ธรรมสังคีติ      ผู้ช่วยหวัหน้ำวิชำกีตำร ์

ดร.ครรชิต กูรมะโรหิต      หัวหน้ำงำนวิจยัปัญหำพิเศ ษดินและปุ๋ยพืชไร่ 

ดร.เจริญ คันธวงศ์      นักกำรเมือง 

จิรวรรณ กัมปนำทแสนยำกร      ผูอ้ ำนวยกำรบริษัทจิรบันเทิงฟิลม์ จ ำกัด 

ดร.โชคชัย อักษรนันท ์      กรรมกำรและเลขำธกำรสมำคมอุตสำหกรรมไทย 

ชนิตร ภู่กำญจน ์      หัวหน้ำข่ำวบันเทิงหนังสือพิมพ์สยำมรัฐ 

น.ท.นพ.เดชำ สุขำรมณ์      ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเดชำ 

ถิระ ไชยลังกำรณ์      ผู้ช่วยหวัหน้ำฝำ่ยวิชำกำรอิเลคโทนของ 
สยำมกลกำร 

                                                           
33 สัมภำษณ์ วิรัช อยู่ถำวร, ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร สถำบันดนตรีเคพีเอ็น, 28 กันยำยน 2554. 
34 ตำรำงรำยนำมคณะกรรมกำรรอบชิงชนะเลิศน้ี ผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมจำกสูจิบัตรในแต่ละปีท่ี

ท ำกำรศึกษำคือ2526-2530 แจกแจงในรูปแบบตำรำงเพื่อให้เห็นถึงกำรเข้ำออกของคณะกรรมกำรและเพื่อท ำให้กำร
วิเครำะห์เห็นได้ชัดเจนขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตำรำงที่ 6  รำยนำมคณะกรรมกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศปี พ.ศ. 
2526-2530 (ต่อ) 

 
ชื่อ 2526 2527 2528 2529 2530 อาชีพ 

ธรรณพ ธนะเรือง      อุปนำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวบันเทิงแห่งประเทศไทย 

นิพนธ์ จรัญวำศน ์      กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทอุตสำหกรรมถังโลหะไทย 

นริศ เลขะกุล      นำยธนำคำรกรุงเทพ 

ไพโรจน์ สังวริบุตร      นักแสดง 

พงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร 
     อำจำรย์พิเศษมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์/

จุฬำลงกรณ์/มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
/วิทยำลยักรุงเทพ 

ภิญโญ ธีรนิติ      อธิบดีผู้พิพำกษำศำลอำญำ 

วันชัย โมรำวงศ์      บรรณำธิกำรฝ่ำยภำพหนังสือพิมพ์ดำวสยำม 

วิชัย วลำพล      ผู้บังคับกำรต ำรวจนครบำลใต ้

พล.ต.ท.เสน่ห์ สิทธิพันธ ์      ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ำรวจ 

เศกสม บัณฑิตกุล 
     นำยกองค์กำรนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

อุษำ ทวิไผ่งำม      เจ้ำของ/ผู้จัดกำรโรงเรียนทิวไผ่งำม 

*ดวน ศรีสอำด      อำจำรย์สอนดนตรี 

*นำดิง อริสทำเรนัส      นักดนตรีอำชีพ 

*นำยแพทยว์รำวุฒิ สุมำวงศ์      นำยกสมำคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย 

*ประสิทธิ ์พยอมยงค์      นักประพันธ์เพลง 

*สวลี ผกำพันธุ ์      นักร้องอำชีพ 

*ฉันทนำ กิตติยพันธ ์      นักแสดง/นักร้อง 

*สรำวธุ มหำนนท ์
     นักร้องและผู้จัดกำรฝ่ำยปกครองโรงแรม 

แอมบำสเดอร ์

*ตรอง ทิพยวัฒน ์      นักประพันธ์เพลง/นักดนตรี 

พันโทกนต์ธีร ์สุวรรณรัต      ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด 

ชุมสำย หัสดิน 
     เลขำธิกำรกิตติมศักดิ์เภสัชกรรมสมำคมแห่ง

ประเทศไทย 

เจียม ลิ้มสดใส      นักจัดรำยกำรวิทย ุ

คุณนันทวัน สุวรรณปิยะศิริ      นักแสดง 

ประจวบ อินออ๊ด      นักวิชำกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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ตำรำงที่ 6  รำยนำมคณะกรรมกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศปี พ.ศ. 
2526-2530 (ต่อ) 

 
ชื่อ 2526 2527 2528 2529 2530 อาชีพ 

ผำนิต พูนศิริวงศ์      ผู้อ ำนวยกำรหนังสือพิมพ์แนวหน้ำ 

พงษ์เทพ มหำเปำรยะ      นักเขียน/นักหนังสือพิมพ ์

พันโทพยุง ฉันทสำรทโกศล      ฝ่ำยรำยกำรโทรทัศน์สีช่อง 5 

วิชัย หำญประภำ      ผู้จัดกำรส่วนกำรตลำดบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต 

รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ      ผู้เชี่ยวชำญภำษำไทย 

สุทธิกิจ เพทะวณิช 
     นักศึกษำชั้นปีที่สี ่และเป็นนำยกสโมสร 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 

อนันท์ อัศวนนท ์      บรรณำธิกำรหนังสือพิมพ์บ้ำนเมือง 

อ ำนวย อินทะภูต ิ      ข้ำรำชกำรทำงด้ำนกฏหมำย 

พันต ำรวจโทสิทธิพร โน้มจุ้ย      เจ้ำของกิจกำรภัตคำรสกุณตลำ 

รัชนี ศิริสัมพันธ์      นักจัดรำยกำร 

*พ.อ.จุมพล สุดบรรทัด      หัวหน้ำวงดนตรีนำยร้อยจปร. 

*ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร      นักแต่งเพลง 

*ดุษฎี บุญทัศนกุล 
(พนมยงค์) 

     อำจำรย์สอนร้องเพลง 

*แมนรัตน์ ศรีกรำนนท ์      นักแต่งเพลง 

*ประสิทธ ์ช ำนำญไพร      นักดนตรี/นักแต่งเพลงอำชีพ 

*ปรำจีน ทรงเผ่ำ      นักดนตรี/นักแต่งเพลง 

*ผศ.พึงจิตต์ สวำมภิักดิ ์      อำจำรย์สอนร้องเพลง 

*ไพบูลย์ ศุภวำร ี      นำยกสมำคมดนตรีแห่งประเทศไทย 

*มนต์มุนินทร์ ศรีเปำรยะ      รำชกำรกรมที่ดิน/นักแต่งเพลง 

*เรวันต์ ยอดกมล      อำจำรย์สอนเปียโน 

*วำสนำ ศิวะสินำงกูร      นักร้อง/นักแต่งเพลงสมัครเล่น 

อำภัสรำ หงสกุล      นำงงำมจักรวำล 

อภิชำติ หำล ำเจยีก      นักแสดง/พิธีกร 

*อัสนี โชตกิุล      นักร้อง/นักแต่งเพลง 

*ศุภกร บญุยำนันต ์      นักดนตรีอำชีพ 

*แววมณี สำลักษณ์      นักแต่งเพลง 

*สมำน นภำยน      นักดนตรี/หัวหน้ำงำนบันเทิงกรมประชำสัมพันธ ์

ม.ร.ว.พันธุ์ดิศ ดิศกุล      นักธุรกิจโฆษณำ 

   ส
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ตำรำงที่ 6  รำยนำมคณะกรรมกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศปี พ.ศ. 
2526-2530 (ต่อ) 

 
ชื่อ 2526 2527 2528 2529 2530 อาชีพ 

กิตติศักดิ์ นภำพรรณวรรัตน์      นักจัดรำยกำรวิทย ุ

จัตวำ กลิ่นสุนทร      บรรณำธิกำรบริหำรหนังสือพิมพ์สยำมรฐั 

จุรี โอศิร ิ      นักแสดง/นักพำกย์/นักรอ้ง 

ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ      รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ปรำศรัย รัชไชยบุญ      นักแปลนำมปำกกำนิดำ 

ปิแอร์ เดลำลองด ์      ผู้ช่วยผู้จัดกำรโรงแรมบำงกอกเพนนินซูล่ำ 

พรเทพ พรประภำ      นักบริหำร 

วิทิต ตันสัจจำ      นักธุรกิจ 

พอ.วินัย ภัททยิกุล      รองผู้บังคับกำรมณฑลทหำรรำบที่ 1 

*จิตรนำถ วัชรเสถียร      นักแต่งเพลง 

*ดิเรก อมำตยกุล      นักร้อง 

*นิศำ เทพอัครพงศ์ 
     กรรมกำรคัดเลือกเพลงและนักร้องของ 

ห้องอัดเสียงทอง 

*ม.ร.ว.พรพุฒิ วรวุฒิ      กรรมกำรบริหำรสมำคมดนตรีแห่งประเทศไทย 

*ระววิรรณ จินดำ 
     นักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงสำกล 

ปี พ.ศ.2527 

*วิเชียร อัศวศิวะกุล      กรรมกำรบริหำรบริษัทนธิิทัศน์ โปรโมชัน่ 

*วิรัช ปัณฑวังกูร 
     นักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงสำกล 

ปี พ.ศ. 2526 

*สุดำ ชื่นบำน      นักร้อง 

*อัญชลี จงคดีกิจ      นักร้อง 

*โอสถ ประยูรเวช      นักดนตรีและนักร้อง 

จิรำพรรณ ลิ่มไทย      ดีเจ ค่ำยไนท์สปอร์ต 

พ.ต.อ.เฉลิมเดช ชมพูนุช  
ณ อยุธยำ 

     
ผู้ก ำกับกำร 8 กองปรำบปรำม 

ชำติเชื้อ กรรณสูต      ผู้อ ำนวยกำรสถำนีโทรทัศน์ช่อง7 

สุทธิธรรม จิรำธิวัฒน ์      กรรมกำรรองผู้จัดกำรหำ้งเซ็นทรัล 

ไชย ณ ศลีวันต ์      นักบริหำร ธนำคำรกรุงเทพ 

พล.ต ณัฎฐ์ เทศะกรณ์      ผู้ช่วยเสนำธกิำร กรป.กลำง 
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ตำรำงที่ 6  รำยนำมคณะกรรมกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศปี พ.ศ. 
2526-2530 (ต่อ) 

 
ชื่อ 2526 2527 2528 2529 2530 อาชีพ 

ทวีชัย จิระเอี่ยมอุดม      ผุ้จัดกำรทั่วไปบริษัท Music Line 

ธนศักดิ์ เทอดเกียรติกุล      ผู้จัดกำรทั่วไปบริษัทครีเอเทีย อำร์ทติสท์ 

ประยุทธ อุ่นจะน ำ      กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท มีเดียเชียคอมแพ็คกรุ๊ป 

พ.อ.พัฑฒะนะ พุทธำนำนนท ์      ผู้ช่วยเจ้ำกรมยุทธโยธำทหำรบก 

คุณหญิงพันเครือ ยงใจยุทธ      ภริยำ ผู้บัญชำกำรทหำรบก 

พ.ต.อ.วรำฤทธิ ์จำรุวัสตร์      รองเลขำนุกำร กรมต ำรวจ 

สุรชัย ตั้งใจตรง 
     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท Four Seas 

Commercial 

อมร เตชะหรูวิจิตร      กรรมกำรรองผู้อ ำนวยกำรโรงแรมเอเชีย 

อร่ำม โกฏีกุล      ผู้จัดกำรสมำคมอุตสำหกรรมไทย 

อัมพร จักกะพำก      ผู้จัดกำรแผนกโปรโมชั่นของไนท์สปอร์ต 

อ ำนำจ สิงหแพทย ์      นักบริหำรงำนโฆษณำ 

*คัทยำ ภวันดร      อำจำรย์สอนเปียโน สยำมกลกำร 

*ดร.ณัชชำ พันธุ์เจริญ 
     อำจำรย์คณะศิลปกรรม จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย 

*ชรัส เฟื่องอำรมณ์      ศิลปิน/นักร้อง/นักแต่งเพลง 

*ดนัย สำลักษณ ์      อำจำรย์สอนกีตำร์ 

*ธงไชย แมคอินไตย      ศิลปิน/นักร้อง 

*นันทิดำ แก้วบัวสำย      ศิลปิน/นักร้อง 

*บุปผำ ธรรมบุตร      ศิลปิน/นักร้อง 

*ร.ท.พิทูร บุณยะปำนะ      นักแต่งเพลง/เรียบเรียงเสียงประสำน 

*มำลีวัลย์ เจมิน่ำ      ศิลปิน/นักร้อง 

*นพ.วรำวุธ สุมำวงศ์      นำยกสมำคมนักแต่งเพลง 

*สักกรินทร์ ปุญญฤทธิ ์
     หัวหน้ำฝำ่ยศิลปกรรมสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี

ช่อง 3/นักร้อง 

*สันติ เศวตวิมล 
     หัวหน้ำข่ำวบันเทิงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ/ 

นักแต่งเพลง 

*มร.แอนเดอร์ส เนลสัน 
     นักดนตรี/นักร้อง/เจ้ำของกิจกำรบันเทิงและ

ผลิตเพลงแห่งฮ่องกง 
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ตำรำงที่ 6  รำยนำมคณะกรรมกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศปี พ.ศ. 
2526-2530 (ต่อ) 

 
ชื่อ 2526 2527 2528 2529 2530 อาชีพ 

*มร.แอนเดอร์ส เนลสัน 
     นักดนตรี/นักร้อง/เจ้ำของกิจกำรบันเทิงและ

ผลิตเพลงแห่งฮ่องกง 

*อุสนำ ยุวจิตต ิ      นักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงไทยสำกลปี2526 

*เกล กิตยิำ      นักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงสำกลปี2529 

พลตรีสหเดช บุนนำค 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนสำรนิเทศกองบญัชำกำร

ทหำรสูงสุด 

สุรำงค์ เปรมปรีด์      ผู้จัดกำรฝ่ำยรำยกำร ช่อง 7 สี 

ขวัญชัย กิตกศรีไสว      กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ไนท์สปอตโปรดัคชั่น 

ไพบูลย์ ด ำรงชัยธรรม 
     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทแกรมมี่ เอนเตอร์ 

เทนเมนท์ 

กีรติ ชลสิทธ ์      ดีไซเนอร์ 

ทวีศักดิ์ เสนำณรงค์      อธิบดีกรมศิลปำกร 

ปรัชญำเทวี ตะเวทกิุล      รองบรรณำธิกำร หนังสือพิมพ์บำงกอกโพสต์ 

พ.ต.ท.ประจิต ศรีไชยยันต์      รองผู้ก ำกับกำรต ำรวจนครบำล 3 

พรวุฒิ สำรสิน      ผู้จัดกำรโฆษณำ บริษัทไทยน้ ำทิพย์ 

ศันสนีย์ กรัดศิริ 
     หัวหน้ำฝำ่ยส่งเสริมกำรตลำดสำยกำรบนิคำเธ่ย์

แปซิฟิค 

รวม 24 24 30 30 31  

 
จำกตำรำงที่ 6 แสดงรำยนำมคณะกรรมกำรของเวทีประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร 

มิวสิคฟำวเดชั่น รอบชิงชนะเลิศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2530 จะเห็นว่ำ ในแต่ละปีใช้กรรมกำรเป็นจ ำนวน
มำก เฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ประมำณ 30 คน และพบว่ำกรรมกำรมี 2 ประเภท คือ กรรมกำรที่มำจำกสำย
ดนตรี และกรรมกำรที่มำจำกสำยวิชำชีพอ่ืน ๆ ซึ่งกรรมกำรทั้งสองประเภทนี้ สำมำรถแจกแจงที่มำ 
ออกเป็นกลุ่มเพ่ือคัดแยกตำมสำยวิชำชีพ ได้ดังนี้ 1) กลุ่มที่ 1 ข้ำรำชกำร ประกอบด้วย ทหำร ต ำรวจ อำจำรย์
มหำวิทยำลัย เป็นต้น 2) กลุ่มที่ 2 ภำคเอกชน ประกอบด้วยนักบริหำร เจ้ำของธุรกิจส่วนตัว 3) กลุ่มที่ 3 
วิชำชีพสื่อ ประกอบด้วยผู้ที่อยู่ในวงกำรสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ทั้งหลำย บรรณำธิกำร
หนังสือพิมพ์ นักจัดรำยกำรวิทยุ เจ้ำของธุรกิจสื่อ และ 4) กลุ่มท่ี 4 นักร้องนักแสดง คนสำยดนตรี  

ในแต่ละปีของกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรจะถูกคัดสรรเข้ำมำจำกหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ 
แต่มีข้อสังเกตว่ำ ในแต่ละปีของกำรแข่งขันจะมีกรรมกำรที่มำจำกสำยดนตรีเข้ำมำจ ำนวนไม่น้อย เมื่อ
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เปรียบเทียบสัดส่วนกับกรรมกำรสำยอ่ืน ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงสมดุลระหว่ำงกรรมกำรที่ไม่ใช่สำยดนตรีและ
กรรมกำรสำยดนตรี โดยสยำมกลกำร มีแนวคิดว่ำ กำรเชิญกรรมกำรที่ไม่ใช่สำยดนตรีเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินส ำหรับรอบชิงชนะเลิศนี้ เพรำะต้องกำรให้กรรมกำรเหล่ำนี้เป็นสำยตำแทนประชำชนทั่วไป 
เพรำะเชื่อว่ำ นักร้องที่ดีนั้น ควรได้รับกำรยอมรับทั้งจำกคนที่มีควำมรู้และไม่มีควำมรู้ด้ำนดนตรีเช่นกัน 
ถ้ำมีกำรยอมรับจำกกรรมกำรทั้ง 2 ประเภท จึงเสมือนเป็นกำรยืนยันว่ำ ได้นักร้องที่มีควำมสำมำรถ
อย่ำงแท้จริง ดังจะเห็นได้จำกตำรำงดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 7  กำรเปรียบเทียบสัดส่วนคณะกรรมกำรกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบ 

ชิงชนะเลิศ 
 

ปี จ านวนกรรมการทั้งหมด กรรมการสายดนตร ี คิดเป็นสัดส่วน 

2526 24 5 20.83% 

2527 22 8 36.36% 

2528 30 17 56.66% 

2529 30 12 40% 

2530 31 20 64.51% 

 
จำกตำรำงที่ 7 จะเห็นได้ว่ำ แม้ว่ำในแต่ละปีมีกรรมกำรที่มำจำกสำยดนตรีประกอบอยู่

ด้วยจ ำนวนไม่น้อย ทว่ำในเวทีนี้มีกำรเชิญกรรมกำรในวงกำรอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกสำยดนตรีให้เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรตัดสินด้วย กล่ำวคือ กรรมกำรที่มำจำกสำยดนตรีมีค่ำเฉลี่ยเกือบครึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรโดยรวม จะมีเพียงปีแรกที่กรรมกำรสำยดนตรีดูจะน้อยที่สุด ซึ่งในควำมเป็นจริงแล้วหำก
เทียบกับกรรมกำรที่มำจำกสำยอำชีพอ่ืนแบบแบ่งกลุ่มตำมที่ได้แจกแจงไว้ ซึ่งเมื่อจ ำแนกกรรมกำรออก
ตำมสำยอำชีพในแต่ละกลุ่มเป็นรำยบุคคล จะพบว่ำ ทำงกองประกวดให้น้ ำหนักไปที่กรรมกำรสำยดนตรี
มำกกว่ำกลุ่มกรรมกำรสำยวิชำชีพอ่ืนในทุกปีของกำรประกวด เพ่ือเฉลี่ยน้ ำหนักในกำรตัดสินของกลุ่ม
คนอำชีพอ่ืนที่ไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนดนตรีแต่ประกอบไปด้วยควำมรู้เฉพำะด้ำน ดังจะยกตัวอย่ำงดังนี้ 

กลุ่มผู้ที่เป็นกรรมกำรนอกสำยดนตรี อำทิ จิรวรรณ กัมปนำทแสนยำกร ผู้อ ำนวยกำรบริษัท
จิรบันเทิงฟิล์ม เป็นคนสร้ำงหนังแถวหน้ำของเมืองไทยในช่วงเวลำนั้น และเป็นที่รู้จักในวงสังคมตำม
หน้ำหนังสือพิมพ์ หรือ ธรรณพ ธนะเรือง อุปนำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวบันเทิงแห่งประเทศไทย, จิรพรรณ ลิ่มไทย 
ดีเจค่ำยไนท์สปอต ซึ่งเวลำนั้นค่ำยนี้เป็นค่ำยที่เปิดเพลงสำกล เป็นคลื่นเพลงที่มีภำพลักษณ์ควำมสำกล
อยู่มำก, อ ำนำจ สิงหแพทย์ นักบริหำรงำนโฆษณำ, ชำติเชื้อ กรรณสูตร ผู้อ ำนวยกำรสถำนีโทรทัศน์สี
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กองทัพบกช่อง 7, ธนศักดิ์ เทอดเกียรติกุล ผู้จัดกำรทั่วไปบริษัทครีเอเทีย อำร์ทติสท์, รศ. สุนีย์ สินธุเดชะ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำไทย เป็นต้น กลุ่มบุคคลที่ยกตัวอย่ำงมำนี้ ถูกเชิญมำเพ่ือเป็นหนึ่งในคณะกรรมกำร
ร่วมตัดสินดังที่ปรำกฏอยู่ในตำรำง 

น่ำสังเกตเป็นอย่ำงยิ่ง คือ กลุ่มบุคคลที่มำจำกสำยอื่นนอกเหนือจำกสำยดนตรี มักจะเป็น
บุคคลที่มีฐำนะและหน้ำตำทำงสังคมร่วมอยู่ด้วย ซึ่งประเด็นนี้ท ำให้มองเห็นถึงมิติกำรประชำสัมพันธ์
ที่ทับซ้อนอยู่ในกรรมกำรกลุ่มนี้ ทั้งนี้ แต่ละท่ำนที่ถูกเชิญมำนี้ ล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้ำนต่ำง ๆ ของ
ตนเอง และอยู่ในต ำแหน่งระดับหัวหน้ำที่มีก ำลังควำมสำมำรถในหน่วยงำนที่ตนเองประจ ำอยู่ กำรที่
ทำงสยำมกลกำรเชิญบุคคลดังกล่ำวมำจึงได้น ำภำพลักษณ์ในเชิงสังคมและกำรประชำสัมพันธ์จำกตัว
กรรมกำรดังกล่ำวร่วมด้วย อีกทั้งกรรมกำรบำงท่ำนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเฉพำะด้ำนจึงได้น ำควำมรู้ควำมสำมำรถ
มำเติมสิ่งที่ขำดจำกกรรมกำรกลุ่มสำยดนตรี ที่อำจมุ่งควำมสนใจไปที่เสียงและทักษะกำรร้องเป็นส่วนใหญ่ 
กำรที่น ำกรรมกำรสำยอำชีพอ่ืนมำร่วมด้วย จะสำมำรถน ำมำช่วยเสริมกำรมองเรื่องอ่ืน ๆ เช่น รศ. สุนีย์ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนภำษำไทย จะได้มำช่วยฟังกำรออกเสียงในค ำต่ำงๆ ของผู้เข้ำประกวดว่ำถูกต้องตำม
อักขระมำกน้อยเพียงใด หรือเช่น จิรวรรณ ผู้อ ำนวยกำรบริษัทจิรบันเทิงฟิล์ม สำมำรถน ำควำมรู้ใน
กำรมองบุคลิกภำพหรือภำพมวลรวมของนักร้อง อย่ำงคนที่มีมุมมองในแง่กำรสร้ำงดำรำ ว่ำควรมี
ภำพลักษณไ์ปในทิศทำงใด ส่วนกรรมกำรที่มำจำกสำยดนตรีนั้น ก็เป็นที่รู้จักกันในหมู่สังคมดนตรี และ
วงสังคม เพรำะบำงท่ำนก็เป็นคนดนตรีที่มีชื่อเสียงในระดับนักร้องนักดนตรีที่ประชำชนรับรู้ว่ำประกอบไป
ด้วยควำมสำมำรถ อำทิ ปรำจีน ทรงเผ่ำ, วิรัช อยู่ถำวร, ประสิทธิ์ พยอมยงค์, แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์ 
เป็นต้น ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้มีประสบกำรณ์ตรงจำกกำรเป็นกรรมกำรของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่น
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของประเทศไทยเพ่ือไปประกวดยังเอชียมำแล้วเมื่อช่วงปี พ.ศ. 2519-2524 หรือ 
อัสนี โชติกุล นักร้อง, นักดนตรี, นักประพันธ์เพลงที่มีควำมสำมำรถแบบครบเครื่องและมีชื่อเสียงในหมู่นัก
ฟังเพลง, ดุษฏี บุญทัศนกุล (พนมยงค์) อำจำรย์สอนร้องเพลงที่มีชื่อเสียง, จุรี โอศิริ นักแสดง, นักพำกย์, 
นักร้อง เป็นต้น บุคคลเหล่ำนี้นอกจำกเป็นกรรมกำรจำกสำยดนตรีที่มีควำมเชี่ยวชำญแล้ว ก็ยังเป็นเป็น
บุคคลที่มิติเชิงสังคมและเชิงประชำสัมพันธ์เช่นเดียวกับกรรมกำรกลุ่มสำยอำชีพอ่ืนด้วยเช่นกัน 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบคณะกรรมการของทั้งสองเวท ี
ผลสรุปกำรศึกษำเรื่องกรรมกำรของเวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

และเวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น พบว่ำ ทั้งสองเวทีใช้คณะกรรมกำรที่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนกำรประกวด และเป็นส่วนชี้วัดผล
กำรประกวด โดยกรรมกำรจะท ำงำนสอดคล้องกับรอบของกำรประกวดตำมที่ทั้งสองเวทีได้แบ่งไว้ ดังนี้ 
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แผนผังที่ 4  แสดงกำรจัดสรรกรรมกำรในแต่ละรอบของเวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชียและเวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 

 
จำกแผนผังที่ 4 แสดงกำรจัดสรรกรรมกำรในแต่ละรอบ พบว่ำ ทั้งสองเวทีมีวิธีกำรแบ่ง

รอบของกำรแข่งขันแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ เวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ใช้กำร
คัดกรองแบ่งเป็น 3 รอบ โดยคณะกรรมกำรประกอบด้วยสำยดนตรีเพียงอย่ำงเดียว ส่วนเวทีกำร
ประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ใช้กำรคัดกรองแบ่งเป็น 4 รอบ โดย 3 รอบแรก
เป็นคณะกรรมกำรจำกสำยดนตรีเพียงอย่ำงเดียว และในรอบสุดท้ำยเพ่ิมจ ำนวนคณะกรรมกำรจำก
สำยอำชีพอ่ืนมำร่วมตัดสินด้วย  

จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น พบว่ำ ทั้งสองเวทีมีกำรใช้กรรมกำรเป็นเครื่องมือในกำรชี้วัดถึง
ผลกำรประกวดในแต่ละรอบจนได้ผู้ชนะในที่สุด อีกทั้งยังสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับเวที
ประกวดได้อีกด้วย ซึ่งจะสังเกตได้จำกรำยนำมคณะกรรมกำรที่ทั้งสองเวทีได้คัดสรรมำเป็นผู้ตัดสิน
กำรประกวดร้องเพลง โดยเวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ใช้ศักยภำพของ

รอบที่ 1 กรรมกำรสำยดนตร ี

รอบที่ 2 กรรมกำรสำยดนตร ี

รอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) กรรมกำร 

สำยดนตร ี

เวทีกำรประกวดนักร้องสมัคร 

เล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

เวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร 
มิวสิคฟำวเดชั่น 

รอบที่ 1 รอบเทป กรรมกำรสำยดนตร ี

รอบที่ 2 รอบคัดเลือกรอบที่ 1 กรรมกำร

สำยดนตร ี

รอบที่ 3 รอบคัดเลือกรอบที่ 2 กรรมกำร

สำยดนตร ี

รอบที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ  กรรมกำรสำย

ดนตรีและกรรมกำรสำยอำชีพอ่ืน 
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กรรมกำรสำยดนตรีที่ทรงอิทธิพลในวงกำรดนตรี ณ เวลำนั้น อีกทั้งยังอำศัยองค์ควำมรู้และชื่อเสียง
ของคณะกรรมกำรในกำรคัดกรองผู้เข้ำประกวด ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับผลกำรประกวด 
ในขณะที่เวทีประกวดของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ใช้ทั้งคณะกรรมกำรที่ทรงอิทธิพลทำงด้ำน
ดนตรีให้เข้ำมำคัดกรองผู้เข้ำประกวดใน 3 รอบแรกของกำรแข่งขัน และในรอบชิงชนะเลิศได้เพ่ิมเติม
คณะกรรมกำรจำกสำยงำนอำชีพอ่ืน ๆ โดยบุคคลเหล่ำนี้ถือเป็นตัวแทนของประชำชนในกำรเข้ำมำร่วม 
คัดกรองผู้เข้ำประกวดเพ่ือเฟ้นหำผู้ชนะเลิศ และยังคงไว้ซึ่งคณะกรรมกำรสำยดนตรี ซึ่งประเด็นนี้พบว่ำ 
เวทีกำรประกวดของสยำมกลกำรใช้ผู้ทรงควำมรู้และทรงอิทธิพล ทั้งในแวดวงดนตรีและแวดวงอำชีพอ่ืน 
เพ่ือสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับตัวเวทีได้มีควำมหลำกหลำย ทั้งเชิงประชำสัมพันธ์ เชิงกำรตลำด และ
เชิงสังคม รวมถึงผลของกำรประกวดด้วย  

 
4.  ผู้เข้าประกวด 

จำกกำรศึกษำข้อมูลของผู้เข้ำประกวดเวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชีย และเวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ระหว่ำงช่วงปี พ.ศ. 2519-2530 
พบว่ำ เวทีกำรประกวดทั้ง 2 เวที ได้วำงหลักเกณฑ์ของผู้เข้ำประกวด เพ่ือให้สอดคล้องกับเวทีกำร
ประกวด ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่ำว ส่งผลให้ทั้ง 2 เวที ได้ผู้เข้ำประกวดในลักษณะที่แตกต่ำงกัน  

ซึ่งในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรแบ่งผลกำรศึกษำออกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) คุณสมบัติของผู้
เข้ำประกวด 2) ผู้เข้ำประกวดในรอบชิงชนะเลิศ 3) ภูมิหลังของผู้เข้ำประกวด โดยจะท ำกำรแจกแจง ดังนี้  

4.1 คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด โดยผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำข้อมูล พบว่ำ กำรประกวดร้อง
เพลงของทั้งสองเวที มักใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรโดยหนังสือพิมพ์รำยวัน รำยกำรโทรทัศน์ และรำยกำร
วิทยุ ซึ่งสื่อเหล่ำนี้เป็นช่องทำงหลักในกำรสื่อสำรในขณะนั้น กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชียและเวทีประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ต่ำงใช้ช่องทำงในกำรประกำศ
รับสมัครผู้เข้ำประกวดจำกสื่อกลุ่มต่ำง ๆ ดังที่ได้กล่ำวข้ำงต้น และกำรเปิดรับสมัครนักร้องของทั้งสอง
เวที ได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรรับสมัครไว้ คือ เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด ซึ่งทั้งสองเวทีมี
ควำมแตกต่ำงกันในหลำย ๆ  ด้ำน โดยผู้วิจัยจะได้ท ำกำรแจกแจงถึงหลักเกณฑเ์รื่องคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด
ที่ทำงกองประกวดได้ก ำหนดไว้ รวมถึงผู้เข้ำประกวดในรอบชิงชนะเลิศในแต่ละเวที และภูมิหลังของผู้เข้ำ
ประกวดพอสังเขปของทั้งสองเวที ดังนี้ 

4.1.1  คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดและผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ตั้งข้อก ำหนดเรื่องคุณสมบัติ

ของผู้ร่วมแข่งขันไว้อย่ำงชัดเจน โดยคณะท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ดูแลกำรประกวด ได้ร่วมกัน
ก ำหนด คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดเพ่ือเฟ้นหำนักร้องที่มีควำมสำมำรถ โดยวำงเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่
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จะมำร่วมแข่งขันว่ำ “ผู้เข้ำประกวดต้องเป็นนักร้องสมัครเล่น ไม่เคยร้องเป็นอำชีพมำก่อน มีอำยุตั้งแต่ 16 
ปีขึ้นไป มีสัญชำติไทย เพลงที่ร้องไม่จ ำกัด ไทย-สำกล หรือ สำกล ยกเว้นคลำสสิค”35 

จำกหลักเกณฑ์ที่ทำงช่อง 3 ได้วำงไว้ จะเห็นว่ำตัวเวทีต้องกำรนักร้องสมัครเล่น
อย่ำงแท้จริง เพื่อให้เป็นไปตำมข้อตกลงตำมนโยบำยของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นเพ่ือส่งประกวด
ต่อในระดับเอเชียต่อไป ข้อตกลงนี้จึงเป็นไปอย่ำงชัดเจน ว่ำผู้เข้ำประกวดต้องไม่ใช่ผู้มีรำยได้จำกกำร
ร้องเพลงหรือเป็นนักร้องอำชีพ และกำรก ำหนดอำยุของผู้เข้ำประกวดว่ำห้ำมต่ ำกว่ำ 16 อำจเนื่องจำก
กำรประกวดนี้เป็นกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น กำรก ำหนดอำยุของผู้เข้ำประกวดจึงไม่ให้อยู่ใน
ระดับท่ีเด็กจนเกินไป ควรอยู่ในระดับกลำงระหว่ำงเยำวชนหรือวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ จึงก ำหนดลงที่อำยุไม่
ต่ ำกว่ำ 16 ปี และไม่ก ำหนดปิดช่วงอำยุว่ำไม่เกินเท่ำใดจึงห้ำมประกวด ประเด็นนี้อำจคำดได้ว่ำ ทำง
กองประกวดอำจต้องกำรผู้ที่มีสำมำรถในกำรร้องเพลงหลำกหลำยวัยเพ่ือพำไปประกวดต่อยังเอเชีย
ต่อไป ซึ่งเรื่องของอำยุนี้ คณะกรรมกำรสำมำรถคัดกรองและดูถึงควำมเหมำะสมได้ รวมถึงองค์กร
ประกอบด้ำนกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ขั้นพ้ืนฐำนไม่ต่ ำกว่ำ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ซึ่งจ ำเป็นต้องมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจด้ำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษเบื้องต้น เพ่ือใช้ทักษะเบื้องต้นนี้ในกำรอ่ำนออกเขียนได้  
และกำรออกเสียง อักขระ ที่ชัดเจน ส่วนในเรื่องของบทเพลงที่น ำมำประกวดห้ำมใช้เพลงประเภท
คลำสสิค เนื่องจำกว่ำ แนวทำงของเพลงคลำสสิคถือเป็นแนวทำงเพลงที่มีควำมพิเศษมีท ำนองที่มีกำร
ใช้โน้ตในเสียงที่สูงมำก ๆ ซึ่งช่วงเสียงกว้ำงกว่ำเพลงแนวอ่ืน ๆ เช่น แนวป๊อป แจ๊ส สำกล หรือเพลง
ไทย เพลงคลำสสิคเป็นเพลงที่ยำกต่อกำรร้อง ผู้ร้องจึงต้องผ่ำนกระบวนกำรเรียนจึงจะสำมำรถร้องได้ 
วิธีกำรของกำรร้องนี้ ผู้ร้องต้องมีระดับเสียงที่กว้ำงกว่ำกำรร้องเพลงประเภทอ่ืน ๆ และต้องได้รับกำร
ฝึกหัดมำเป็นอย่ำงดี ท ำให้ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงแนวคลำสสิค อำจได้เปรียบกำรร้องของ
เพลงประเภทอ่ืน ๆ ทำงกองประกวดจึงเล็งเห็นว่ำ ไม่เหมำะสมที่จะน ำมำจัดอยู่ร่วมกับเพลงประเภท
อ่ืน ๆ อีกปรำกำรหนึ่ง เพลงคลำสสิค ถือว่ำเป็นแนวเพลงที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังและไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลำย
เหมือนเพลงประเภทอ่ืน ๆ 

ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ก ำหนด และน ำมำใช้ตลอดระยะเวลำ 6 ปี ที่มีกำรประกวด ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2519-2524 ซึ่งจำกข้อก ำหนดถึงคุณสมบัติดังกล่ำว ส่งผลให้จ ำนวนของผู้เข้ำประกวดนักร้อง
สมัครเล่นแห่งเอเชีย ในแต่ละปีมีผู้สมัครเพ่ือเข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนี้ ปรำกฏ
จ ำนวนอยู่เป็นหลักร้อย (นิตยสำรไทยทีวีสีช่อง 3 ปี พ.ศ. 2519–2524: ชุดที่ 2-ชุดที่ 5) จำก
หนังสือพิมพ์รำยวันที่ได้เขียนแสดงควำมคืบหน้ำของกำรประกวด โดยผู้วิจัยจะท ำกำรแจกแจงดังนี้ 

 
 

                                                           
35 “มองศิลป์ในแง่ดี” ไทยรัฐ ( 7 กุมภำพันธ์ 2519): 9. 
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ตำรำงที ่8  จ ำนวนผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียปี พ.ศ. 2519-2524 

ปี พ.ศ. จ านวนผู้สมัคร 

2519 479 

2520 ไม่ปรำกฎจ ำนวน 

2521 520 

2522 400   

2523 324 

2524 345 ( 344 ) 

 

จำกตำรำงที่ 8 ข้อมูลที่ปรำกฏในตำรำงที่ 8 ผู้วิจัยพบว่ำ ผู้สมัครในปี พ.ศ. 2521 มีผู้เข้ำ
แข่งขันมำกที่สุดคือ 520 คน และปี พ.ศ. 2523 มีผู้เข้ำแข่งขันน้อยที่สุดคือ 324 คน ซึ่งจ ำนวน
ทั้งหมดที่ปรำกฎนี้ ทำงกองประกวดไม่ได้คัดแยกเพศแต่อย่ำงใด รำยงำนเพียงตัวเลขทั้งหมดของ
ผู้สมัครในแต่ละปีเท่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำจำกจ ำนวนผู้สมัครจำกปี พ.ศ. 2519 จนถึงปี พ.ศ. 2521 ได้รับ
ควำมสนใจจำกจ ำนวนผู้สมัครเพ่ิมขึ้น สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ รำยกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นทำง
ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นที่นิยมและเข้ำถึงกลุ่มคนผู้สนใจได้ โดยทำงช่อง 3 ได้ใช้กำรข่ำวและสำยสัมพันธ์
กับหนังสือพิมพ์เป็นช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์ เพ่ือให้เกิดกระแสของกำรประกวดไปสู่คนทำงบ้ำน 
บริสุทธิ์ ได้อธิบำยเรื่องนี้ไว้ว่ำ 

ผู้สื่อข่ำวมีอยู่ไม่กี่คน ในแต่ละเล่มที่เป็นข่ำวบันเทิง ผมเองก็รู้จักคุ้นเคยอยู่บ้ำง  ผมก็เคย
ท ำ นสพ.มำบ้ำงในสมัยเรียน ก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนคอยช่วยเหลือกัน ซึ่งมีกำรแถลงข่ำวและเรำ
ได้เชิญมำก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งไม่ได้มีเป็นร้อยๆคนเหมือนตอนนี้ เรำส่งครับ ส่วนใหญ่แต่วันประกวดก็
เชิญเค้ำมำ เค้ำก็เขียนเองด้วย ก็เชิญเค้ำมำสัมภำษณ์ในวันประกวดในสตูเองเลย แล้วเรำก็มีกำรโป
รโมทข่ำวในรำยกำรเรำด้วย36 

 

 

                                                           
36 สัมภำษณ์ บริสุทธิ์ บูรณสัมฤทธิ์, ฝ่ำยประชำสัมพันธ์สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3. 13 มกรำคม 2554 . 
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ภำพที่ 3  แสดงข่ำวกำรประกำศรับสมัครผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชีย 
ที่มำ ภำพข่ำวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (นสพ.ไทยรัฐ, 2519: 2 และ13) 

 

จำกข้อมูลดังกล่ำว ผู้วิจัยพบว่ำ ด้วยประเด็นกำรส่งข่ำวที่มีกำรชักน ำควำมสนใจให้กลุ่ม
คนทั่วไป เข้ำมำสมัคร พร้อมประกำศเงินรำงวัลเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจ ซึ่งกำรลงข้อควำมดังกล่ำวตำมหน้ำ
หนังสือพิมพ์รำยวัน ท ำให้ผู้คนได้เห็นผ่ำนตำและอำจมีกำรชักชวนเพ่ือนหรือคนรู้จักที่มีควำมสำมำรถ
ทำงกำรร้องเพลงให้มำร่วมประกวด ดังตำรำงที่ได้แสดงไว้ ซึ่งจำกนั้นมีหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืนลงข่ำว
ประชำสัมพันธ์ในประเด็นเดียวกันอีกหลำยฉบับ 

 

 

ภำพที่ 4  แสดงข่ำวกำรประกำศรับสมัครผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย  

ที่มำ ภำพข่ำวของหนังสือพิมพ์เสียงปวงชน (นสพ.เสียงปวงชน, 2521 :หน้ำ13) 
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จำกข้อมูลข่ำวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและเสียงปวงชน ผู้วิจัยพบว่ำ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์โทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 3 เน้นกำรประชำสัมพันธ์ตำมช่องทำงที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันในหน้ำบันเทิงของสื่อ
สิ่งพิมพ์ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ในรำยกำรประเภทบันเทิงท่ีออกอำกำศในช่วงเวลำนั้นด้วย 

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2522-2524 ปรำกฏจ ำนวนของผู้สมัครลดลง ถึงแม้ว่ำจะไม่มีกำรปรับเปลี่ยน
คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดแต่อย่ำงใด อำจสืบเนื่องจำกเป็นเวทีกำรประกวดร้องเพลงระดับนำนำชำติ 
และต้องผู้เข้ำประกวดที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรร้อง และกำรออกส ำเนียงด้ำนภำษำอังกฤษตำม
มำตรำฐำนสำกล จึงท ำให้คนทั่วไปเกิดควำมไม่มั่นใจในควำมสำมำรถของตนเอง ประกอบกับ ผู้ชนะเลิศ 
ปี พ.ศ. 2521 นันทิดำ แก้วบัวสำย ได้สร้ำงกำรยอมรับจำกคณะกรรมกำรระดับนำนำชำติ  ท ำให้เกิด
คุณลักษณะของนักร้องที่ได้รับรำงวัลจำกเอเซียกลำยเป็นมำตรฐำนของเวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ด้วยมำตรฐำนดังกล่ำวอำจส่งผลให้คนทั่วไปที่สนใจกำรประกวดต้องทบทวนขีด
ควำมสำมำรถของตนเอง  

ในประเด็นนี้ มณีนุช เสมรสุต ผู้ชนะเลิศกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย  
ปี พ.ศ. 2523 ไดใ้ห้ควำมเห็นเกี่ยวกับ นันทิดำ แก้วบัวสำย ผู้ชนะเลิศกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชีย ปี พ.ศ. 2521 ว่ำ  

“นันทิดำ แก้วบัวสำย คือมำตรฐำน ถำมว่ำนันทิดำ แก้วบัวสำย มำตรฐำนหรือนันทิดำ แก้วบัวสำย 
Standard คืออะไร Powerful Voice ภำษำอังกฤษดี จริง ๆ เท่ำที่เรำรู้สึก”37 

ค ำกล่ำวของมณีนุช ได้บ่งบอกถึงคุณลักษณะของนันทิดำในกำรออกส ำเนียงกำรร้อง
ในเพลงภำษำอังกฤษ ว่ำมีควำมชัดเจนและมีส ำเนียงเป็นสำกล และเสียงร้องที่มีพลัง เมื่อรวมกัน
แล้ว ท ำให้นันทิดำกลำยเป็นมำตรฐำนใหม่ของเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชีย และเป็น
คนไทยคนแรกในกำรคว้ำรำงวัลนี้มำได้ ซึ่งค ำกล่ำวของมณีนุช ยังสอดคล้องกับค ำกล่ำวของ มี
ศักดิ์ นำครัตน์ ที่ให้ควำมเห็นถึงนันทิดำตอนเข้ำประกวดในช่วงอำยุ 17 ปีว่ำ 

“นันทิดำร้องเพลงคุณฟังได้มั้ย ฟังได้ ฝรั่งก็ฟังได้ ฝรั่งฟังออกหรือเปล่ำ ฝรั่งฟังออก โอเค
คุณไม่ต้องเถียง ฝรั่งเขำฟังออก” 38 

ค ำกล่ำวของ มีศักดิ์ ท ำให้ประเด็นเรื่องส ำเนียงกำรร้องเพลงภำษำอังกฤษของนันทิดำ 
มีควำมเด่นชัดขึ้นว่ำ แม้แต่เจ้ำของภำษำยังฟังรูเรื่องว่ำนันทิดำก ำลังสื่อสำรสิ่งใด นั่นแปลว่ำ กำรออก
เสียงร้องค ำภำษำอังกฤษของนันทิดำ ได้รับกำรยอมรับว่ำ รู้เรื่องและอยู่ในระดับที่ดีมำก นอกจำก
กำรออกส ำเนียงจะเป็นที่ยอมรับจำกนักร้องอย่ำงมณีนุชแล้ว ค ำกล่ำวของมีศักดิ์ ยังช่วยยืนยัน
ควำมสำมำรถของนันทิดำไปในทิศทำงเดียวกันด้วย ซึ่งทั้งสองท่ำนนี้ เป็นนักร้องอำชีพที่มีควำม

                                                           
37 สัมภำษณ์ มณีนุช เสมรสุต, ครูสอนร้องเพลง, 21 กันยำยน 2554. 
38 สัมภำษณ์ มีศักดิ์ นำครัตน์, นักร้อง, 25 ตุลำคม 2555. 
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ถนัดในกำรร้องเพลงภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังได้รับข้อมูลจำกบุคคลที่ไม่ใช่อำชีพ
นักร้อง แต่เป็นผู้อยู่ในแวดวงกำรข่ำวและเป็นนำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวบันเทิงในเวลำนั้นอย่ำง นคร 
วีรประวัติ ได้กล่ำวถึงนันทิดำว่ำ  

“ใช่ มีคุณภำพ มีควำมสำมำรถเป็นที่ยอมรับที่ไปประกวดต่ำงประเทศมำ อย่ำงนันทิดำ 
ยิ่งท ำให้คนเข้ำใจแล้วว่ำ ค ำว่ำ คุณภำพเป็นอย่ำงนี้หรือ”39  

จำกค ำกล่ำวของนคร ซึ่งเป็นมุมมองในแวดวงผู้สื่อข่ำวบันเทิง ได้ให้ค ำว่ำคุณภำพกับนันทิดำ 
และยังขยำยควำมค ำว่ำ “คุณภำพ” ของนันทิดำเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจไปสู่ผู้ฟังว่ำนักร้องที่มีคุณภำพ
คือนักร้องอย่ำงนันทิดำ 

จำกค ำกล่ำวของทั้งสำมท่ำน ท ำให้ นันทิดำ แก้วบัวสำย คือ มำตรฐำนของเวทีประกวด
นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย โดยคนไทย ซึ่งควำมสำมำรถที่นันทิดำมี อำจส่งผลให้ผู้ที่คิดเข้ำ
มำร่วมประกวดรุ่นต่อ ๆ มำ อำจต้องทบทวนควำมสำมำรถเพ่ือให้ได้มำตรฐำนอย่ำงนันทิดำ ซึ่งประเด็นนี้ 
อำจเป็นผลให้จ ำนวนผู้เข้ำประกวดลดลง และเกิดข้อจ ำกัดในเรื่องของควำมสำมำรถมำกขึ้นของผู้เข้ำ
ประกวด ซึ่งสวนทำงกับกระแสที่ควรมีเพ่ิมมำกขึ้น เพรำะประเทศเพ่ิงได้รับควำมส ำเร็จเป็นปีแรก แต่
กลับกลำยเป็นว่ำ จ ำนวนผู้สมัครลดน้อยลง  

4.1.2  คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดของเวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 
เวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ในกำรประกวดปีแรกๆ นั้น ไม่ได้ระบุคุณสมบัติ

ของผู้เข้ำประกวดแต่อย่ำงใด ไม่มีกำรก ำหนดเกณฑ์ของอำยุ ใช้วิธีกำรวัดควำมสำมำรถจำกกำรร้องเพลง
เพียงอย่ำงเดียว จนกระทั่งกำรแข่งขันด ำเนินมำถึงปี พ.ศ. 2531 จึงได้ก ำหนดถึงคุณสมบัติของผู้ประกวด
โดยตัวเวทีไว้ดังนี้  

ก ำหนดให้ผู้สมัครมีอำยุไม่เกิน 25 ปี ขับร้องทั้งเพลงไทยและเพลงสำกลโดย
มุ่งหวังที่จะให้นักร้องที่ผ่ำนเวทีกำรประกวดแห่งนี้ มีควำมสำมำรถรอบด้ำนและมีโอกำสที่จะก้ำวไปสู่
กำรเป็นนักร้องอำชีพ40 

กำรก ำหนดคุณสมบัติดังกล่ำวเพ่ิงระบุขึ้นภำยหลังท ำกำรประกวดไปแล้วถึง 
6 ปี ท ำให้กำรแข่งขันช่วง 6 ปีแรก เป็นไปอย่ำงอิสระ ผู้เข้ำประกวดจึงมีหลำกหลำย ทั้งที่เป็นนักร้อง
อำชีพและนักร้องสมัครเล่น ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียที่มีข้อก ำหนด
ชัดเจนว่ำ ผู้สมัครต้องไม่ใช่นักร้องอำชีพ ซึ่งกำรไม่ก ำหนดถึงคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดอำจส่งผลให้

                                                           
39 สัมภำษณ์ นคร วีรประวัติ, นำยกสมำคมผู้สื่อข่ำวบันเทิง, 21 ธันวำคม 2554. 
40 Thailand Singing Contest’ 87, กำรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศประจ ำปี 2530 Thailand Singing 

Contest 1987 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, 13 กันยำยน-25 ตุลำคม 2530 (ม.ป.ท., 2530). 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เวทีสยำมกลกำรได้ผู้เข้ำประกวดที่มีควำมหลำกหลำย ทำงควำมสำมำรถ มีหลำยช่วงอำยุ หลำกหลำย
แนวเพลงที่เลือกใช้ในกำรประกวด ซึ่งอำจจะท ำให้ได้ผู้สมัครเป็นจ ำนวนมำกในแต่ละปี  

ทั้งนี้ ส ำหรับเวทีสยำมกลกำรไม่ได้บันทึกข้อมูลยอดรวมของจ ำนวนผู้สมัคร
ในแต่ละปีไว้แต่อย่ำงใด ปรำกฎเพียงข้อมูลของผู้เข้ำประกวดที่ผ่ำนเข้ำมำในรอบชิงชนะเลิศเท่ำนั้น ส่งผลให้
ผู้วิจัยไม่สำมำรถอภิปรำยถึงประเด็นนี้ได้ ยกเว้นปี พ.ศ. 2530 ที่สยำมกลกำรได้บันทึกรำยชื่อของผู้เข้ำ
ประกวดที่ผ่ำนเข้ำมำ ตั้งแต่รอบเทป, รอบคัดเลือก1, รอบคัดเลือกที่ 2 จนถึงรอบชิงชนะเลิศไว้ในสูจิบัตร
ประจ ำปี พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นข้อมูลเพียงปีเดียว ไม่สำมำรถชี้วัดควำมเคลื่อนไหวเรื่องจ ำนวนผู้สมัครในแต่
ละปีได ้

4.2  ผู้เข้ำประกวด 
4.2.1  ผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย   

จำกข้อก ำหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดท ำให้ในแต่ละปีตัวเวทีได้ผู้สมัคร
ตำมจ ำนวนที่ได้แจกแจงไว้ในตำรำงที่ 8 จำกนั้นผู้เข้ำประกวดทั้งหมดต้องผ่ำนกระบวนกำร กำรคัดกรอง
ของตัวเวทีจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งมีผู้เข้ำประกวดเหลือเพียง 12 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ท ำกำรรวบรวมรำยนำม
ทั้ง 6 ปี ของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น และน ำเสนอเป็นรูปแบบของตำรำงดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 9  ผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของประเทศไทยเพ่ือเป็นตัวแทนไป
ประกวดยังเอเชีย รอบชิงชนะเลิศ ปี พ.ศ. 2519-2524 

 

จ านวน 2519 2520 2521 2522 2523 2524 

1 นำยนฤชยั 

ศิริยศ 

นำยวรพงษ ์

เสรีวัฒน์ 

นำยวีรนิตย ์

กิตติก้อง 

นำยศุภพงษ ์

กฤษณำกำญจน ์

นายนพดล 

เจริญสรรพ ์

นำยเชวง 

จิตรสมบรูณ์ 

2 นำยประสิทธิ์ 

แสนอำจ 

นายสกล 

สุชาตวุฒิ 

นำยด ำร ิ

ลิ้มมหำกุล 

นำยศุภกร 

สุขประเสริฐ 

นำยธนิช 

สุเมธประดิษฐ์ 

นายสุชาต ชวาง

กูล 

3 นำยบุญชว่ย 

ตัณทวยกุล 

นำยเรวัต ิ

ธำรำพันธ ์

นายประจวบ 

สินเทศ 

นำยอภิรัชฏ ์

โสภโณดร 

นำยอภิรัชฏ์ 

โสภโณดร 

นำยสมพล ธนำ

สว่ำงกุล 

4 นำยฉัตรชัย 

ธรรมกุล 

นำยสมศักดิ ์

พุ่มพวง 

นำยพงษ์พรหม 

ไพศำลเวชกรรม 

นำยประวิทย ์

เสวกะ 

นำยประวิทย ์

เสวกะ 

นำยอธิคม กัลโล

เวย ์

5 น.ส.พรรณี ชัย

วัชรำภรณ์ 

นำยธัมยวัติ 

ธีระเชษฐมงคล 

นำยอัศวิน 

ผจญยุทธ 

นำยอัศวิน 

ผจญยุทธ 

นำยสตีเว่น 

โซโลมอน 

น.ส.ทัจมำพร ศุข

สุเมฆ 

6 น.ส.วีณำ 

มณฑำทิพย ์

น.ส.สิริมำศ เจียม

สังข์ทอง 

น.ส.นันทิดา 

แก้วบัวสาย 

นำยสัมพันธ ์

ปำนม่วง 

นำยรณชัย 

นิตยำกร 

น.ส.ประไพศรี 

พิลำลัย 

7 น.ส.จิรำพร 

ลิมปิชัย 

น.ส.วำณ ี

วีระรัตน ์

น.ส.เมธี 

ศิริภัทรำภำ 

น.ส.วัชร ี

เนตรประไพ 

นำยสุรชัย 

ท้วมสมบรูณ์ 

น.ส.พิชนี จันทรำ

ทิพย ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตำรำงที่ 9  ผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของประเทศไทยเพ่ือเป็นตัวแทนไป
ประกวดยังเอเชีย รอบชิงชนะเลิศ ปี พ.ศ. 2519-2524 (ต่อ) 
 

จ านวน 2519 2520 2521 2522 2523 2524 

8 น.ส.จันทร์เพ็ญ 

เขียวสอำด 

น.ส.แสงจันทร์ 

กาญจนินทุ 

น.ส.เกษรำ 

สดประเสริฐ 

น.ส.จุฑารัตน์ 

สมานกล 

นำยสำมำรถ สุ

ขนิษฐำ 

น.ส.พรรณี รอด

อินทร ์

9 น.ส.หว่ำงสี 

แซ่อึ้ง 

น.ส.จำรุวรรณ โนน

ประเสริฐ 

น.ส.พัชรำภรณ์ 

โสภำพันธ ์

น.ส.สุดใจ 

ธนาวัฒนเจริญ 

น.ส.มณีนุช 

เสมรสุต 

น.ส.ระพีพรรณ 

เผือกเนียร 

10 น.ส.เกวลิน 

บุญศิริธรรม 

น.ส.จงชื่น 

บูรณะปัทมะ 

นงสงสกุณตลำ 

มินทร์ขิน 

น.ส.นิศำลักษณ์ ศรี

นำคำ 

น.ส.เกษรำ สุด

ประเสริฐ 

น.ส.ระวิวรรณ 

ระดมสุทธิสำร 

11 น.ส.ทิพวรรณ 

ปิ่นภิบาล 

น.ส.ทิพวรรณ 

ปิ่นภิบำล 

น.ส.ธำรทิพย์ 

ทินกร ณ อยธุยำ 

น.ส.ธำรทิพย์ 

ทินกร ณ อยธุยำ 

น.ส.สกุณตลำ 

มินทร์ขิน 

น.ส.อุทัยวรรณ 

ทรัพยแสนยำกร 

12 
 

น.ส.กรรณิกำร์ อำรี

สมำน 

น.ส.กรรณิกำร์ อำรี

สมำน 

น.ส.สุวรรณี เจริญ

ธุระยนต ์

น.ส.สุวรรณี 

เจริญธุระยนต ์
น.ส.อุไร อินพุ่ม 

หมำยเหต:ุ ตัวอักษรหนำ หมำยถึง ผู้ชนะกำรประกวด 

จำกตำรำงที่ 9 แสดงผลรำยนำมของผู้เข้ำประกวดในรอบชิงชนะเลิศทั้ง 6 ปี แต่ละปีมี
จ ำนวนผู้เข้ำประกวดอยู่ที่ 12 คน โดยเฉลี่ยเป็นเพศหญิงปีละ 7 คน เพศชำย 5 คน มีเฉพำะปี  พ.ศ. 
2523 ที่มีเพศชำยเข้ำมำถึงรอบสุดท้ำยมำกที่สุดอยู่ที่ 8 คน ซึ่งตลอดระยะเวลำของกำรประกวดทั้ง  
6 ปี ยังพบว่ำ ผู้เข้ำประกวดบำงท่ำนได้กลับมำท ำกำรแข่งขันซ้ ำอยู่หลำยท่ำน ดังจะได้จ ำแนกเป็น
รำยบุคคลดังนี้ 

 
ตำรำงที่ 10  รำยนำมผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียที่กลับมำประกวดซ้ ำ 

รายนามผู้เข้าประกวด 2519 2520 2521 2522 2523 ผล 

ทิพวรรณ ปิ่นภิบำล      ชนะปี2519 / พลำดรำงวัล 2520 

กรรณิกำร์ อำรีสมำน      ไม่ได้รำงวัลทั้งสองปี 

ธำรทิพย ์ทินกร ณอยุธยำ      ไม่ได้รำงวัลทั้งสองปี 

อัศวิน ผจญยุทธ      ไม่ได้รำงวัลทั้งสองปี 

อภิรัชฏ์ โสภโณดร      ไม่ได้รำงวัลทั้งสองปี 

ประวิทย ์เสวกะ      ไม่ได้รำงวัลทั้งสองปี 

สกุณตลำ มินทร์ขิน      ไม่ได้รำงวัลทั้งสองปี 

สุวรรณี เจริญธุระยนต ์      ไม่ได้รำงวัลทั้งสองปี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อมูลจำกตำรำงที่ 10 ผู้วิจัยพบว่ำ เวทีกำรประกวดไม่ได้ตั้งข้อก ำหนดในกำรเข้ำประกวดซ้ ำ 
จึงเป็นเหตุให้ผู้ที่ชนะเลิศ และผู้เข้ำประกวดที่พลำดรำงวัล ยังสำมำรถกลับมำวัดขีดควำมสำมำรถ
ตนเองจำกเวทีนี้กำรประกวดนี้ได้อีก ซึ่งผู้เข้ำประกวดซ้ ำส่วนใหญ่สำมำรถเข้ำถึงรอบชิงชนะเลิศได้ จึง
สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ ผู้เข้ำประกวดซ้ ำยังคงมีคุณสมบัติที่อยู่ในควำมเหมำะสมของเกณฑ์กำรคัดเลือก ซึ่ง
ขีดควำมสำมำรถของผู้เข้ำประกวดเหล่ำนี้ส่งผลให้ องค์กรธุรกิจ นำยห้ำง ตลอดจนค่ำยเทป น ำไปต่อยอด
ทำงธุรกิจด้วยกำรน ำผู้เข้ำประกวดเหล่ำนี้ ออกอัลบั้ม ร้องเพลงประกอบภำพยนตร์ ละครโทรทัศน์ 
ดังนั้น ผู้เข้ำประกวดที่พลำดรำงวัลบำงท่ำน จึงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในเวลำต่อมำ  

4.2.2  ผู้เข้ำประกวดเวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2530 
ผู้เข้ำประกวดเวทีสยำมกลกำรมีควำมหลำกในหลำย ๆ ด้ำน เนื่องจำกกำร

เปิดกว้ำงรับสมัครผู้ที่มีใจรักในกำรร้องเพลง กล่ำวคือ มีหลำยช่วงอำยุและผู้เข้ำประกวดบำงท่ำนยังมี
พ้ืนฐำนของชื่อเสียงเป็นต้นนทุนทำงสังคม และผู้เข้ำประกวดมีทั้งที่ไม่ใช่นักร้องอำชีพและเป็นนักร้อง
อำชีพ ซึ่งในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยจะท ำกำรรวบรวมข้อมูลของผู้เข้ำประกวดที่สำมำรถผ่ำนเข้ำมำถึงรอบ
สุดท้ำย ของทั้ง 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2530 ในลักษณะตำรำงดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที่ 11  ผู้เข้ำประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526-2530  

ล า 

ดับ 

2526 2527 2528 2529 2530 

ประเภทเพลงไทยสากล ไทย/สากล 

 1 น.ส.สุนทร ี
จวบสมัย 

นำยสิทธิโชค 
แย้มด ี

น.ส.อิสริยำ 
คูประเสรฐ 

น.ส.อุสนำ 
ยุวจิตต ิ

นำยสมพล 
ธนำสว่ำงกุล 

 2 นำยรุ่งเรือง 
เริงใจ 

นำยธงไชย 
แม็คอนิไตย 

นำยสุทธนิันท์ จนัทระ 
นำยอนนัต ์
เข็มทอง 

น.ส.นนัทนำ 
บุญหลง 

 3 นำยบุญชิต 
บูรณสถิตย์พร 

นำยประเชญิ 
บุญสูงเนนิ 

น.ส.กลุวด ี
เวกชำลิกำรนนท ์

นำยสมพล 
ธนำสว่ำงกุล 

นำยทัชพงษ์ 
ลีลำจริยำธรรม 

 4 น.ส.อจัฉรำ 
วงษ์ไทย 

ม.ล.สรำล ี
กิตติยำกร 

น.ส.พัฒนวด ี
ดิษยพงษ์ 

น.ส.ปิยำณ ี
วิริยำนนท ์

นำยธันวำ 
เสถียรปกริกรณ ์

 5 น.ส.วรำภรณ ์ 
สรรพกิจจำนท ์

(อรวีร ์สัจจำนนท์) 

น.ส.อำภำภรณ ์
ศิริเขต 

น.ส.ภิรมย์พร 
อินพุ่ม 

น.ส.บังอร 
ประจ ำกิจ 

น.ส ศิรนิันท ์
ปลอดเปลี่ยว 

 6    นำยชัยวุฒิ 
ดีประจง 

นำยศรำ 
เอี่ยมไอ 

 7    น.ส.วนิดำ 
ชำติวงศ ์

น.ส ประไพพรรณ  
สังข์จันทร ์

 8    น.ส.ปยิธิดำ 
อัตถำกร 

นำยนรอรรถ 
จันทรก์ล่ ำ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตำรำงที่ 11  ผู้เข้ำประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526-2530 (ต่อ) 
 
ล า 

ดับ 

2526 2527 2528 2529 2530 

ประเภทเพลงไทยสากล ไทย/สากล 

 
ประเภทเพลงสากล 

น.ส ธำริณ ี
เทียรชัย 

 1 นำยวิรัช 
ปัณฑวังกูร 

น.ส.ระวิวรรณ จินดำ 
น.ส.เกษร 
พละกุญชร 

น.ส.กติิยำ 
ลูน่ำกุล 

นำยพิทักษ์ 
วิเศษโพธิ ์

 2 นำยสิยำกร 
สุรรณกฤต 

น.ส.เบ็ญจรัตน ์
ห่วงทอง 

น.ส.อิสริยำ 
คูประเสรฐิ 

นำยฉัตรชัย 
ชินินทร 

 

 3 
น.ส.จุไรรัตนร์ัตนวงศ ์

น.ส.อนุทนิ 
สุขเที่ยง 

น.ส.สุมิตรำ 
มีสุวรรณ 

น.ส.อุสนำ 
ยุวจิตต ิ

 

 4 นำยเธียรชัย 
สุขเที่ยง 

น.ส.ศศิธร 
ธวัชบุร ี

น.ส.จำรุณ ี
นำอำจ 

น.ส.ฉฐัยำ 
วงศ์ศิริเดช 

 

 5 นำยพงษ์พรหม ไพศำล
เวชกรรม 

น.ส.สุวิชำ 
โกมลทัต 

นำยอนริุธ 
ณ สงขลำ 

นำยสมัชชำ 
พุ่มแกว้ 

 

 6    น.ส นติยำ 
บุญสูงเนนิ 

 

 7    นำยพจน ์
ชะอุ่มงำม 

 

 8    น.ส ชลทิพย์ 
ก ำภู ณ อยุธยำ 

 

รวม 10 10 9 16 10 

 

จำกตำรำงที่ 11 แสดงผลรำยนำมของผู้เข้ำประกวดรอบสุดท้ำยของเวทีสยำมกลกำร ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2526-2530 ในแต่ละปีเฉลี่ยเป็นเพศหญิงปีละ 7 คน เพศชำย 6 คน มีปี พ.ศ. 2529 ที่มีเพศหญิงเข้ำ
มำถึงรอบสุดท้ำยมำกที่สุดอยู่ที่ 10 คน แต่ละปีมีจ ำนวนผู้เข้ำประกวดในรอบชิงชนะเลิศเฉลี่ยปีละ 10 คน 
โดยแยกประเภทเพลงไทยสำกลและประเภทเพลงสำกล ซึ่งผู้เข้ำประกวดบำงท่ำนได้ลงแข่งขันทั้งสอง
ประเภท คือ อิสริยำ คูประเสริฐ ผู้เข้ำประกวดในปี พ.ศ. 2528 ทั้งนี้ในตำรำงที่ 11 ได้แสดงถึงล ำดับ
ของรำงวัลทั้งสองประเภทร่วมด้วย คือ นักร้องยอดเยี่ยมหนึ่งรำงวัล และนักร้องดีเด่นอีกสำมรำงวัล  

ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดทั้งสองเวที  
จำกกำรศึกษำเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดจำกทั้งสองเวทีพบว่ำ เวทีกำรประกวดนักร้อง

สมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนั้น ได้ตั้งข้อก ำหนดเรื่องคุณสมบัติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ ต้องเป็นเพียงนักร้อง
สมัครเล่นเท่ำนั้น และต้องไม่ใช้เพลงประเภทคลำสสิค ซึ่งข้อก ำหนดดังกล่ำวส่งผลให้ทำงกองประกวดได้
นักร้องที่ค่อนข้ำงจ ำกัดในเรื่องของประสบกำรณ์กำรแสดงบนเวทีในแบบมืออำชีพ แต่ไม่ได้หมำยรวม
ว่ำ นักร้องสมัครเล่นเหล่ำนี้ จะไม่มีควำมสำมำรถในลักษณะนักร้องอำชีพ เพรำะนักร้องเหล่ำนี้ล้วนมี
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ประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรร้องเพลงด้วยกันทั้งสิ้น เห็นได้จำกภูมิหลังโดยสังเขป จะพบว่ำ แต่ละท่ำนนั้นมี
ประสบกำรณ์ในทำงที่ต่ำงกันออกไป บำงท่ำนได้รับกำรศึกษำทำงด้ำนร้องเพลงอย่ำงจริงจัง บำงท่ำน
ฝึกเองโดยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งในด้ำนครอบครัวนี้จะสังเกตได้ว่ำ คนใดคนหนึ่งในครอบครัว
มักจะมีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงอยู่ด้วย จึงเป็นกำรสืบสำยเลือดทำงด้ำนควำมสำมำรถในดนตรี
ร่วมกัน หรือบำงท่ำนหำประสบกำรณ์โดยกำรเป็นนักร้องในวงดนตรีมหำวิทยำลัย อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ผู้
เข้ำประกวดทุกคนมีเหมือนกันคือ มีควำมชอบในกำรร้องเพลงเป็นพ้ืนฐำนด้วยกันทั้งสิ้น  

ส่วนเวทีสยำมกลกำร ในช่วงหกปีแรกของกำรประกวดไม่มีกำรตั้งข้อก ำหนดในเรื่อง
คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดแต่อย่ำงใด ตั้งไว้เพียงกำรแยกประเภทเพลงไทยสำกลและเพลงสำกล 
กำรไม่ตั้งข้อก ำหนดนี้ ท ำให้กำรประกวดได้เปิดกว้ำงมำกกว่ำเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชีย จึงส่งผลให้กำรประกวดได้ปรำกฎนักร้องที่หลำกหลำยทั้งที่เป็นนักร้องอำชีพและนักร้อง
สมัครเล่นเข้ำมำร่วมแข่งขัน สังเกตได้จำกภูมิหลังว่ำ นักร้องที่มำแข่งขันในเวทีนี้ส่วนมำกเป็นนักร้อง
อำชีพที่มีประสบกำรณ์ทำงกำรร้องและกำรแสดงบนเวทีมำไม่น้อย หรือบำงท่ำนได้รับกำรศึกษำใน
ด้ำนกำรร้องเพลงอย่ำงเป็นระบบ    

4.3  ภูมิหลังของผู้เข้ำประกวด 
นอกจำกนี้ผู้วิจัยจะท ำกำรแจกแจงภูมิหลังของผู้เข้ำประกวดจำกเวทีประกวด

นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีกำรประกวดร้องเพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น พอ
สังเขป โดยยกตัวอย่ำง ผู้เข้ำประกวดที่มีควำมโดดเด่น เพ่ือให้ดูพ้ืนฐำนควำมสำมำรถและปัจจัย
แวดล้อมของผู้เข้ำประกวดโดยจะเลือกน ำเสนอ ดังนี้ 

4.3.1  ภูมิหลังของผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
1.  ทิพวรรณ ปิ่นภิบำล อำยุ อำยุ 23 ปี เพ่ิงจบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็ก ทิพวรรณเป็นนักร้องที่เคยผ่ำนกำรประกวดมำแล้วหลำยครั้ง ถือเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ตรงในกำรประกวดอยู่เป็นทุน และกำรเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงจึงมีโอกำส
ได้เป็นนักร้องในนำมของวงของมหำวิทยำลัยคือ RU Band ทิพวรรณจึงมีโอกำสฝึกฝนจำกส่วนนี้อยู่
เรื่อยมำ เมื่อได้ทรำบข่ำวกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นจำกคุณพ่อของคนรัก ซึ่งให้กำรสนับสนุน
ส่งเสริมให้ทิพวรรณเข้ำประกวดในเวทีไทยทีวีช่อง 3 ทิพวรรณจึงตัดสินใจเข้ำประกวด 

2.  แสงจันทร์ กำญจนินทุ อำยุ 24 ปี เรียนจบปริญญำด้ำนศิลปะกำรแสดงจำก 
University of Sounthern Californai กลับมำเมืองไทยจึงประกอบอำชีพเป็นประชำสัมพันธ์โรงแรมหลำย
แห่ง แสงจันทร์เติบโตที่อเมริกำจึงเป็นคนที่มีภำษำอังกฤษที่แข็งแรง กำรเติบโตในวัฒนธรรมที่เสรีอย่ำง
อเมริกำส่งผลให้แสงจันทร์เป็นคนที่กล้ำแสดงออก ผนวกกับเรียนจบทำงด้ำนศิลปกำรแสดง แสงจันทร์
จึงมีควำมโดดเด่นเมื่ออยู่บนเวทีและมีควำมมั่นใจในกำรร้องและกำรแสดง  
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3.  นันทิดำ แก้วบัวสำย อำยุ 17 ปีจบกำรศึกษำมัธยมปลำยจำกโรงเรียนบดินทร
เดชำ (สิงห์ สิงหเสนี) นันทิดำ มีชื่อเล่นว่ำ ตู่ เกิดวันที่ 13 สิงหำคม 2503 ที่จังหวัดนครสวรรค์และได้
ย้ำยเข้ำมำในกรุงเทพเมื่ออำยุ 7 ขวบ นันทิดำได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนร้องเพลงและกำรเต้นจำก
ครอบครัวเป็นอย่ำงดี เพรำะเธอมีสำยเลือดศิลปินเต็มตัวจำกคุณย่ำศรีนวล แก้วบัวสำยซึ่งคุณย่ำศรี
นวลเป็นนักพำกษ์กำร์ตูนและเป็นนักร้องต้นฉบับเพลงนกขมิ้น นันทิดำได้กล่ำวถึงคุณย่ำศรีนวลไว้ว่ำ 

คุณย่ำศรีนวล แก้วบัวสำย เล่นละครร้องสมัยก่อน เพรำะฉะนั้นศำลำเฉลิมกรุง 
พวกนี้คือเล่น ละครร้องในสมัยก่อน ซึ่งออริจินัลคุณย่ำร้องเพลงนกขมิ้น พ่ีพ่ึงรู้จำกอำพยงค์ มุกดำ 
ก่อนเสียชีวิตว่ำรู้มั๊ยว่ำศรีนวล  แก้วบัวสำย คือเจ้ำของเพลง ๆ นี้ แต่สมัยก่อนสงคครำมโลกครั้งที่ 2 
มันเป็นแผ่นครั่ง มันก็เลยไม่มีเสียงให้คุณย่ำ พ่ีก็ปลื้มใจ เพรำะว่ำพ่ีเป็นอะไรก็ไม่รู้ท ำไมถึงชอบเพลงนี้จัง ก็
กลำยเป็นแล้วได้อัดเพลงนี้ตอนอยู่แกรมมี่ อันนี้พูดเกินเลยไปนะคะ ท ำไมคุณพ่อถึงให้พ่ีฝึก เพรำะคุณ
พ่อเนี่ย ก่อนคุณย่ำจะเสียชีวิต พ่ีไม่ได้ดูคุณย่ำเล่นละครร้องแล้ว คุณย่ำเป็นนักพำกษ์ Flipper อัดม้ำ
เพ่ือนแก้ว มันจะเป็นหนังที่ดังในวันอำทิตย์ทุกคนต้องดูหนังฝรั่ง (They Call Him Flipper,Flipper) 
ปลำโลมำเพ่ือนยำกทุกวันนี้หนูก็ยังต้องรู้พวกนี้ มันเป็นเรื่องที่อมตะ คุณย่ำพำกษ์ พ่ีจะไปเรียนร ำไทยทุก
วันอำทิตย์ แล้วพ่ีก็จะชอบวิ่งไปดูคุณย่ำพำกษ์ แล้วตอนหลังคุณย่ำเป็นมะเร็งที่สำยเสียง พ่ียังจ ำคค
วำมได้เลย คุณย่ำเรียกให้พ่ีไปร้อง พูดไม่ได้แล้วต้องเจำะ ร้องเพลงให้ย่ำฟังซิ พ่ีก็ร้องจ ำไม่ได้ว่ำร้อง
อะไร งูงูปลำปลำ ตอนนั้นไม่ได้เรียน 6,7,8 ขวบ ร้องแล้วคุณพ่อมำเล่ำให้พ่ีฟังตอนหลังว่ำ ให้ดูไอ้ตัวเล็กนี้
ดีดี เพรำะคุณพ่อมีลูก 3 คน ให้ดูไอ้ตัวเล็กนี้ดีดี มันจะมำแทนฉัน พ่ีรู้เรื่องนี้คือตอนที่คุณย่ำเสียชีวิต
แล้วเผำไปแล้ว แล้วคุณพ่อมำเล่ำให้ฟัง41  

เมื่อมีสำยเลือดศิลปินเต็มตัว นันทิดำจึงเต็มไปด้วยพรสวรรค์และมีคุณพ่อ
และคุณแม่เป็นผู้เติมพรแสวงให้อย่ำงเต็มที่ โดยกำรให้เรียนร้องเพลงกับครูชำวเกำหลีเป็นประจ ำและ
เรียนบัลเล่ต์เพ่ือเสริมกำรเคลื่อนไหวให้สง่ำงำม นันทิดำมีประสบกำรณ์บนเวทีและได้แสดงควำมสำมำรถ
ตั้งแต่ยังเล็ก ช่วงอำยุ 6-7 ขวบได้ขึ้นร้องเพลงที่บลูมูนไนท์คลับและยังได้ออกรำยกำร บันไดดำรำและพ็อพท็อพ 
ทั้งหมดนี่มำจำกแววแห่งควำมสำมำรถของเธอ จนกระทั่งมีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ของประเทศไทยเกิดขึ้น 

4.  จุฑำรัตน์ สมำนกล อำยุ 17 ปี จบมัธยมศึกษำปีที่สำมจำกเซนโยเซฟคอนแวนต์ 
ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กและฝึกฝนด้วยตัวเอง โดยมีคุณพ่อซึ่งเป็นนักดนตรีเป็นผู้ดูแลให้ก่อนกำรประกวด
อย่ำงใกล้ชิด จุฑำรัตน์เป็นอีกหนึ่งผู้เข้ำประกวดที่มีสำยเลือดทำงดนตรีจำกคุณพ่อ เธอชอบร้องเพลง
ตั้งแต่เด็กและมีประสบกำรณ์กำรร้องเพลงมำไม่น้อย เธอเป็นนักร้องประจ ำโรงเรียนและเคยถูกเชิญมำ

                                                           
41 สัมภำษณ์นันทิดำ แก้วบัวสำย. ผู้ชนะเลิศกำรแข่งขันประกวดร้องเพลงของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวี 3 5 

มกรำคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
87 

 

ร้องเพลงตำมงำนต่ำงๆของสถำนีโทรทัศน์ นอกจำกกำรร้องเพลงแล้ว จุฑำรัตน์ยังมีควำมสำมำรถเล่นกีตำร์
และเปียโนได้นิดหน่อย 

5.  มณีนุช เสมรสุต 19 ปี ก ำลังศึกษำอยู่ปี 1 แผนกเลขำนุกำรที่ Holy In Fant 
Jesus School ไม่เคยมีพ้ืนฐำนทำงดนตรีมำก่อนแต่ชอบฟังเพลง และที่มำประกวดเพรำะเพ่ือนเชียร์ 
มณีนุช เสมรสุต มีชื่อเล่นว่ำ อ้วน เติบโตมำกับครอบครัวที่มีฐำนะพอสมควร คุณพ่อเป็นอดีตนักร้อง
รองชนะเลิศของจังหวัดอยุธยำ คุณแม่เป็นอดีตเลขำ เธอมีควำมสนใจในเรื่องของภำษำ ชอบฟังเพลง
ภำษำอังกฤษและเป็นแฟนรำยกำรมิวสิคสแควร์เนื่องจำกมีกำรโชว์เพลงในแบบที่เธอชอบ ซึ่งโดย
พ้ืนฐำนกำรชอบของมณีนุช คือกำรชอบร้องเพลงและไม่เคยเรียนร้องเพลง แต่ด้วยควำมสำมำรถที่ติด
ตัวเธอมำ ท ำให้คนรอบข้ำง ได้เห็นและช่วยกันผลักดันให้เธอเข้ำสู่กำรประกวดร้องเพลงครั้งนี้ ที่เธอ
เองไม่เคยมีประสบกำรณ์กำรประกวดมำก่อน ทุกอย่ำงจึงเกิดขึ้นเพรำะเพ่ือน เพ่ือนเป็นคนกรอกใบสมัคร
ให้เธอ ขอเพียงเธอมีหน้ำที่ไปประกวดให้ตรงเวลำ 

6.  สุชำติ ชวำงกูล อำยุ 20 ปี ก ำลังศึกษำอยู่มหำลัยรำมค ำแหงปีที่ 2 คณะ
รัฐศำสตร์ สำขำศิลปศำสตร์บัณฑิต บริหำรรัฐกิจ เป็นนักร้องประจ ำวง RU Band สุชำติเติบโตมำใน
ครอบครัวชั้นกลำง คุณพ่อเป็นวิศวกรเครื่องยนต์และมีภรรยำหลำยคน คุณม่ของสุชำติเป็นภรรยำคน
ที่หก เค้ำเป็นบุตรคนที่ 13 และมีพ่ีน้องร่วมมำรดำเดียวกันอีกหนึ่งคน รวม ๆ แล้วสุชำติมีพ่ีน้อง 15 คน  
สุชำติเป็นคนที่หลงใหลกับเสียงเพลงตั้งแต่เด็กๆ ชอบร้อง ชอบฟัง จนได้เข้ำร่วมร้องเพลงกับคณะประสำน
เสียงอำสำนอกหลักสูตรที่ส ำนักงำนส่งเสริมเยำวชนแห่งชำติ จนสำมำรถรวบรวมเพ่ือนๆตั้งวงดนตรี
ลูกทุ่งสุโขทัยและรับงำนต่ำง ๆ อำทิ บวชนำค, งำนแต่งงำนตลอดจนงำนรื่นเริงต่ำงๆ จึงกลำยเป็นกำรหำ
รำยไดจ้นสำมำรถส่งตัวเองเรียนในระดับอุดมศึกษำได้ 

7.  เกษรำ สุดประเสริฐ กำรศึกษำขั้นประถมตอนต้น ที่โรงเรียนอ ำนวยพิทยำ 
และชั้นประถมตอนปลำยที่โรงเรียนพญำไท ชั้นมัธยมศึกษำที่โรงเรียนศรีอยุธยำ ระดับปริญญำตรี คณะศิลป
ศำสตร์ สำขำจิตวิทยำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เกษรำ รักกำรร้องเพลงมำตั้งแต่เด็ก และด้วยควำม
สนับสนุนจำกคุณแม่ คุณแม่จึงพำเข้ำประกวดร้องเพลงเลื่อนมำตั้งแต่เด็กจนโต เกษรำ มีวิธีฝึกฝนกำรร้อง
เพลง จำกกำรฟังเพลงทำงวิทยุ แล้วเรียนแบบครูพักลักจ ำ จนกระทั่งได้เข้ำมำศึกษำที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
จึงได้ประกวดร้องเพลงเพื่อเข้ำเป็นนักร้องของวงดนตรีประจ ำของมหำวิทยำลัย Tu Band ซี่งชนะเลิศ
ด้วยกำรประกวดเพลงไทยสำกลและเพลงลูกทุ่ง ประสบกำรณ์ของกำรร้องเพลงจึงเพ่ิมพูนในช่วงเวลำ 
4 ปีที่อยู่ในมหำวิทยำลัย หลังจำกนั้น จึงได้เข้ำร่วมประกวดกำรแข่งขันนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเซีย 

8.  กรรณิกำร์ อำรีสมำน ชื่อเล่นซะ เป็นคนกรุงเทพโดยก ำเนิด กำรศึกษำชั้นประถม 
ศึกษำและมัธยมศึกษำ ได้ศึกษำในโรงเรียนละแวกใกล้บ้ำน ซึ่งโรงเรียนเหล่ำนี้ ปัจจุบันได้ปิดตัวลงไปแล้ว 
ต่อมำได้เข้ำศึกษำในระดับมหำวิทยำลัยที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะครุศำสตร์ เอกเคมีคณิตศำสตร์ 
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และเข้ำร่วมชมรม CU Band จึงได้เริ่มกำรร้องเพลงอย่ำงจริงจัง กรรณิกำร์ สนใจกำรร้องเพลงตั้งแต่เด็ก 
โดยมีพ่ีชำยเป็นนักดนตรี คุณพ่อชอบเล่นดนตรีแต่ไม่ใช่นักดนตรีอำชีพ จึงท ำให้ กรรณิกำร์ ถูกหล่อหลอม 
ด้วยครอบครัวที่รักดนตรีมำตั้งแต่เด็ก ในช่วงที่ก ำลังศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย กรรณิกำร์ ได้รับกำรชักชวน
จำกคนในชมรม CU Band ให้ลองเข้ำร่วมประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเซีย เนื่องจำกเป็นคน
ชอบร้องเพลงอยู่เป็นทุน จึงตัดสินใจเข้ำร่วมแข่งขัน ในปี พ.ศ. 2520 ด้วยควำมสำมำรถที่มีพำให้ กรรณิกำร์ 
เข้ำถึงรอบสุดท้ำยแต่พลำดรำงวัล จึงกลับมำประกวดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2521 ซึ่งยังสำมำรถเข้ำถึงรอบ
สุดท้ำยเช่นกัน แต่ไม่ได้รับรำงวัล 

9.  วำณี จูงฑังคะ (วีระรัตน์) เกิดวันอำทิตย์ 11 สิงหำคม 2500 ภูมิล ำเนำเดิม 
อ ำเภอสำยบุรี จังหวัดปัตตำนี กำรศึกษำ ระดับประถมศึกษำในจังหวัดปัตตำนี ระดับมัธยมศึกษำ
ศึกษำที่วิทยำลัยนำฎศิลป์กรุงเทพ เอก คีตศิลป์สำกล จบปริญญำตรี เทคโนโลยีรำชมงคล วำณี รักกำรร้อง
เพลงตั้งแต่วัยเยำว์ จนได้เข้ำมำศึกษำที่วิทยำลัยนำฎศิลป์กรุงเทพ โดยเลือกเรียนวิชำเอกด้ำนคีตศิลป์
สำกล ซึ่งเป็นกำรเรียนกำรสอนร้องเพลงในแบบคลำสสิคคัลมิวสิค โดยเริ่มเรียนกับครูคนแรก คือ วณี ลัดดำกลม 
ในกำรร้องเพลงเบื้องต้น หลังจำกนั้น ได้ศึกษำด้ำนกำรร้องต่อกับ อำจำรย์พึงจิตร์ สวำมิภักดิ์ ในช่วงที่
ก ำลังศึกษำอยู่ที่วิทยำลัยนำฎศิลป์ในระดับมัธยมตอนปลำย วำณี ได้เข้ำร่วมประกวดร้องเพลงในรำยกำร
คนดังพำเหรดทำงสถำนีโทรทัศนไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งเป็นรำยกำรลักษณะประกวดร้องเพลง ของนักร้อง
อำชีพที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น วำณี เข้ำร่วมประกวดครั้งแรกโดยกำรร้องเพลงของ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ด้วย
เพลงกังหันสวำท ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ ต่อมำได้เข้ำร่วมประกวดอีกครั้ง โดยกำรร้องเพลงของ สวลี 
ผกำพันธ์ ได้รำงวัลรองชนะเลิศ จำกนั้น ได้เข้ำร่วมประกวดร้องเพลงของ รังสิยำ เพลงบำงน้ ำเปรี้ยว ครั้ง
นี้ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ทำงรำยกำรจึงขอให้หยุดเข้ำประกวด จนทรำบข่ำวกำรประกวดนักร้อง
สมัครเล่นนอดเยี่ยมแห่งเอเชียจึงได้มำลองประกวดด้วยวัย 20 ปี ซึ่งอยู่ในระหว่ำงศึกษำวิทยำลัยนำฎศิลป
ในระดับชั้นสูง (เทียบเท่ำ ปวส.)  

10.  สัมพันธ์ ปำนม่วง เกิดเมื่อ 23 มีนำคม 2496 เกิดที่จังหวัดนครสวรรค์จบ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรี คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นนักร้องอยู่วง KU Band 
ปัจจุบันท ำอำชีพส่งออกรถแทรกเตอร์มือสอง สัมพันธ์ เมื่อสมัยวัยเยำว์ รักกำรร้องเพลงตั้งแต่เด็ก แต่
ไม่ได้เรียนเป็นกิจลักษณะอำศัยครูพักรักจ ำจำกศิลปินที่ตนชื่นชอบแล้วร้องเลียนเสียงตำม จนกระทั่ง
เข้ำศึกษำที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึงได้สมัครเข้ำชมรมดนตรีของมหำวิทยำลัย KU Band ในต ำแหน่ง
นักร้องประจ ำวง จึงเป็นช่วงเวลำที่ได้ร้องเพลงอย่ำงจริงจัง และถือว่ำเป็นช่วงเวลำที่ได้ฝึกฝนทักษะกำรร้อง
ของตัวเองให้แข็งแรงยิ่งขึ้น จนกระทั่งทรำบข่ำวกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย จำกกำร
ชมรำยกำรมิวสิคแสควร์ จึงตัดสินเข้ำร่วมประกวดร้องเพลงและใช้ควำมสำมำรถเดินทำงมำถึงรอบสุดท้ำย  
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สรุปภูมิหลังของผู้เข้าประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย  
ผู้เข้ำประกวดทุกท่ำนมีต้นทุนควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรร้องและมีควำมสนใจในดนตรี แม้ว่ำ

บำงท่ำนไม่ได้เรียนกำรขับร้องมำโดยตรง แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยเรื่องรำวของดนตรี ซึ่ง
แวดล้อมดังกล่ำวเอ้ืออ ำนวยให้ผู้เข้ำประกวดเหล่ำนี้ มีพ้ืนฐำนด้ำนดนตรี เช่น ทิพวรรณ ปิ่นภิบำล, สัมพันธ์ 
ปำนม่วง, กรรณิกำร์ อำรีสมำน สำมท่ำนนี้ ล้วนเป็นนักร้องประจ ำชมรมดนตรีประจ ำมหำวิทยำลัย จึง
ได้มีโอกำสร้องเพลงตำมงำนต่ำง ๆ ที่วงดนตรีต้องไปเล่น จึงส่งผลให้สำมท่ำนนี้มีประสบกำรณ์ในกำร
ร้องเพลงกับวงดนตรีสด และได้ฝึกฝนทักษะกำรร้องโดยใช้ต้นทุนควำมสำมำรถที่มีอยู่ก่อนมำพัฒนำต่อ
ยอดไปด้วย ส่วนผู้เข้ำประกวดที่ได้รับกำรเรียนกำรสอนโดยตรงด้ำนกำรร้องเพลงอย่ำง วำณี จูงฑังคะ ที่ดู
เหมือนว่ำเรียนร้องเพลงอย่ำงเป็นแบบแผน เนื่องจำกเรียนที่วิทยำลัยนำฏศิลป์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีกำร
เรียนกำรสอนในเรื่องของศิลปะเฉพำะทำงอย่ำงคีตศิลป์สำกล แม้ว่ำกำรเรียนร้องเพลงที่นำฏศิลป์จะ
เป็นกำรเรียนร้องเพลงในแนวทำงคลำสิคก็ตำม แต่ถ้ำไม่ได้ใช้เพลงแนวคลำสสิคมำแข่งขัน ก็ไม่ถือว่ำผิด
ข้อก ำหนดเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวดที่ว่ำด้วย ห้ำมใช้เพลงคลำสสิคเข้ำร่วมแข่งขัน ส่วนนันทิดำ 
แก้วบัวสำย เป็นผู้เข้ำประกวดอีกหนึ่งท่ำนที่ได้เรียนร้องเพลง แต่ไม่ใช่แนวทำงคลำสสิคเหมือนอย่ำง
วำณี นันทิดำเรียนร้องเพลงกับครูชำติเกำหลี ซึ่งกำรเรียนของนันทิดำเป็นกำรเรียนเพลงตำมยุคสมัย
และเทคนิคกำรใช้เสียงเป็นหลัก อย่ำงไรก็ดี จำกภูมิหลังของผู้เข้ำประกวดที่ได้ยกตัวอย่ำงมำ ชี้ให้เห็นว่ำ 
แต่ละท่ำนนั้น มีต้นทุนทำงดนตรีแตกต่ำงทิศทำงกันออกไป จึงสะท้อนให้เห็นว่ำ กำรประกวดนักร้อง
สมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนี้ ได้ผู้เข้ำประกวดที่มีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดของทำงกองประกวดชัดจน
ในเรื่องของ แต่ละท่ำนไม่ใช่นักร้องอำชีพที่มีรำยได้จำกกำรร้องเพลง แต่ไม่สมัครเล่นในเรื่องของกำร
ร้องและประสบกำรณ์บนเวที ดังค ำกล่ำวของวิรัช อยู่ถำวร ว่ำ 

“นักร้องที่ประกวดในช่วงนั้นเนี่ย เท่ำที่จ ำได้จริง ๆ แล้วไม่เป็นนักร้องสมัครเล่นหรอก คือ
นักร้องที่เป็นแบคกรำวด์เรื่องกำรร้องเพลงมำก่อนทุกคน แต่ว่ำเค้ำไม่ใช่นักร้องที่บันทึกแผ่นแบบสวลี 
ผกำพันธ์ หรืออะไรพวกนั้น และเค้ำก็ไม่ได้ร้องไนท์คลับนะแต่ว่ำเค้ำก็มีแบคกรำวด์เรื่องกำรร้อง
เพลงมำ มีประสบกำรณ์เร่ืองกำรร้องเพลงมำ”42 

จำกค ำกล่ำวของ วิรัช ท ำให้เห็นว่ำ ผู้เข้ำประกวดที่สำมำรถผ่ำนเข้ำมำถึงรอบสุดท้ำย ดังที่ได้
ยกตัวอย่ำงไว้ข้ำงต้นนั้น ล้วนมีประสบกำรณ์ในกำรร้องเพลงมำแทบทุกคน ซึ่งประสบกำรณ์ดังกล่ำว อำจมี
ที่มำแตกต่ำงกัน ทั้งจำกกำรเรียนโดยตรง จำกกำรร้องกับวงดนตรีมหวิทยำลัย หรืออยู่ในครอบครัวที่เป็น
นักดนตรี ปัจจัยต่ำง ๆ นี้ เป็นผลให้ผู้เข้ำประกวดเหล่ำนี้ คือ ผู้ที่มีควำมสำมำรถพร้อมกับประสบกำรณ์ที่
สั่งสมมำจนอำจใกล้เคียงนักร้องแบบอำชีพ 

 

                                                           
42 สัมภำษณ์วิรัช อยู่ถำวร, ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำรสถำบันดนตรีเคพีเอ็น, 28 กันยำยน 2554. 
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4.3.2  ภูมิหลังของผู้เข้ำประกวดรอบสุดท้ำยเวทีสยำมกลกำร  
1.  สุนทรี จวบสมัย เกิดวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2499 ได้รับต ำแหน่งเมื่ออำยุ 26 ปี 

ขณะนั้นท ำงำนประจ ำอยู่ที่บริษัทเวิร์ลด์เอกซ์เพรส ประวัติกำรศึกษำและควำมสนใจกำรร้องเพลงนั้น 
สุนทรีจบกำรศึกษำสำขำพำณิชยกำรจำกโรงเรียนอัสสัมชันพำณิชย์ ประสบกำรณ์และควำมสนใจด้ำนกำร
ร้องเพลง สุนทรีเคยเป็นสมำชิกร่วมอยู่ในคณะนักร้องประสำนเสียงตั้งแต่ครั้งที่ยังเป็นนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชันคอนแวนต์ จึงได้มีโอกำสขึ้นร้องในกิจกรรมงำนแสดงต่ำงๆ รวมทั้งงำนกำรกุศลของโรงเรียน 
ต่อมำจึงได้จับกลุ่มกับเพ่ือนที่สนใจดนตรี ไปเล่นดนตรีแนวโฟล์คซองตำมร้ำนอำหำรเพ่ือหำรำยได้และ
หำทุนกำรศึกษำ 

2.  วิรัช ปัณฑวังกูร  เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2500 จบกำรศึกษำปริญญำ 
ครุศำสตร์บัณฑิต จำกวิทยำลัยครูนครรำชสีมำ เนื่องจำกว่ำเป็นผู้มีควำมรักและสนใจกำรร้องเพลงมำ
ตั้งแต่ยังเด็ก หลังจำกจบกำรศึกษำวิรัชจึงได้ยึดอำชีพนักร้อง นอกจำกนี้ ยังเป็นผู้ให้ควำมสนใจในกำร
แสดงละครและร้องเพลงอย่ำงมำก ถึงขนำดเคยลำงำนแล้วเดินทำงมำกรุงเทพเพ่ือติดตำมชมกำร
ประกวดสยำมป๊อป’ 82 เพรำะเกิดควำมประทับจำกกำรรับชมเทปบันทึกโทรทัศน์ของกำรประกวดในปีก่อน  ๆ
เพรำะควำมชอบกำรแสดงและกำรร้องเพลงนี้ จึงได้เป็นแรงขับดันให้วิรัชเดินทำงเข้ำมำสมัครประกวด
ในปี พ.ศ. 2526 

3.  สิทธิโชค แย้มดี ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน ไพศำลศิลป์ บำงขุนเทียน แผนก
ศิลป์ และเรียนต่อขั้นอุดมศึกษำที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สิทธิโชค มีควำมรักในกำรร้องเพลงเป็น
อย่ำงมำก และชอบไปประกวดร้องเพลงในที่ต่ำง ๆ ที่มีกำรจัดกำรประกวด ควำมรัก สมัครเรียนร้องเพลง
กับสถำบันสุนทรำภรณ์กำรดนตรี มีอำชีพเป็นนักร้อง 

4.  ระวิวรรณ จินดำ มีชื่อเล่นว่ำ อุ้ย เป็นคนจังหวัดนครรำชสีมำแต่ได้เข้ำ
มำเรียนในระดับมัธยมศึกษำที่โรงเรียนสตรีวิทยำ 2 ที่กรุงเทพ และเมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 ระวิวรรณ
สำมำรถสอบเทียบได้ และสอบเข้ำเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศำสตร์สำขำ
สื่อสำรมวลชน แต่เมื่อศึกษำไปได้เพียงสองปี มีเหตุต้องมำท ำงำนด้ำนกำรร้องเพลงที่จังหวัดสงขลำ จึงย้ำย
มำเป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง เพ่ือให้ตัวเองมีควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนและกำรเรียนมำกขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2527 เธอเข้ำร่วมประกวดร้องเพลงเวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น โดยเพ่ือนเป็นผู้สนับสนุน
และจัดหำใบสมัครให้ทั้งหมด เธอเลือกประกวดประเภทเพลงสำกล เนื่องจำกมีควำมถนัดมำกว่ำเพลง
ไทยสำกล เพรำะเธอฝึกร้องเพลงด้วยตัวเองโดยฝึกร้องเพลงสำกลเป็นหลัก ระวิวรรณยังได้ร้องเพลง
ตำมโรงแรม ท ำให้เธอได้ฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ ๆ และได้เรียนรู้เพลงใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ  

5.  อิสริยำ คูประเสริฐ มีชื่อเล่นว่ำ หนึ่ง อำยุ 21 ปี เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง และเป็นนักร้องประจ ำวงดนตรีของมหำวิทยำลัยคือวง RU Band นอกจำกนี้ อิสริยำยังเป็น
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หนึ่งในคณะนักร้องประสำนเสียงเยำวชนไทย อิสริยำมีควำมรักในกำรร้องเพลงอย่ำงมำกและเธอศึกษำกำร
ร้องเพลงอย่ำงจริงจังโดยศึกษำในแนวทำงกำรร้องแบบคลำสสิค โดยเรียนกับอำจำรย์ศำลำ เกษมศรี 
และอำจำรย์ดุษฎี พนมยงค์ โดยที่เธอไม่ได้มีควำมรู้หรือควำมเข้ำใจในแนวทำงนี้มำก่อน แต่ก็มุ่งมั่นที่
จะเรียนเพรำะใจรัก อิสริยำเข้ำร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงเวทีสยำมกลกำรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 แต่
ไม่ได้เข้ำรอบ จึงสมัครอีกครั้งในปี พ.ศ. 2527 ครั้งนี้เธอเข้ำรอบ 20 คนแต่ไม่ได้รำงวัล จนกระทั่งปี 
พ.ศ. 2528 เธอจึงอยำกลองอีกครั้ง 

6.  เกษร พละกุญชร เป็นนักร้องอำชีพมำตั้งแต่ก่อนเข้ำร่วมสมัครประกวด 
โดยเริ่มร้องเพลงครั้งแรกท่ีโรงแรมเอรำวัณแล้วจึงย้ำยไปร้องที่โรงแรมสุคนธำ จังหวัดสงขลำ เคยได้รับ
เกียรติให้เป็นตัวแทนไปร่วมร้องเพลงในงำนของเจ้ำมำเลเซียถึง 2 รัฐ ต่อมำได้ย้ำยเข้ำมำอำศัยในกรุงเทพ 
ก็ได้หยุดร้องเพลงไปพักหนึ่งโดยหันควำมสนใจไปสู่กำรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้ำ โดยได้รับกำรศึกษำ
จำกสถำบันกรสยำมและระพี จนกระทั่งได้หวนคืนสู่ควำมสนใจด้ำนกำรขับร้องอีกครั้งเมื่อได้รับกำร
ทำบทำมจำกฉันทนำ กิติยพันธ์ ให้กลับไปเป็นนักร้องอีกครั้งที่โรงแรมเชอรำตัน จึงได้ท ำงำนด้ำนกำร
ร้องเพลงควบคู่ไปกับงำนด้ำนกำรตัดเสื้อ โดยเปิดกิจกำรตัดเสื้อของตัวเองไปพร้อมกับที่ย้ำยมำร้องประจ ำ
อยู่ที่ร้ำนอำหำรทิพย์ที่สยำมแสควร์ 

7.  อุสนำ ยุวจิตติ เกิดวันที่ 24 สิงหำคม 2507 ได้สมัครเข้ำประกวดนักร้องชิง
ชนะเลิศ หลังจำกจบกำรศึกษำจำกคณะอักษรศำสตร์บัณฑิต โดยได้รำงวัลเกียริตินิยมจำกจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย สมัยเป็นนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นสมำชิกชมรมดนตรี Cu Band โดยได้รับกำร
ฝึกฝน กำรขับร้องกับอำจำรย์บรู๊ซ แกสตัน จนต่อมำเมื่อจบกำรศึกษำแล้วจึงได้เรียนเพ่ิมเติมจำก
อำจำรย์ดุษฎี (พนมยงค์) บัญทัศน์กุล โดยที่มีควำมชื่นชอบสีสันและเพลงของนักร้องผิวด ำทั้งหลำย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง Diana Ross 

8.  กิติยำ ลูน่ำกุล หรือที่รู้จักกันในนำม เกล ดีลำ เกิดเมื่อวันที่ 18 มกรำคม 
2508 ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจำกโรงเรียนบ้ำนฉำงวัทยำ จังหวัดระยอง เป็น
นักร้องอำชีพมำตั้งแต่ก่อนเข้ำประกวด โดยได้เริ่มร้องเพลงมำตั้งแต่อำยุ 17 ปี และมำร้องประจ ำที่ชำมัวร์ 
(หลังสวน) และที่โรงแรมเชอรำตัน กิติยำชื่นชอบผลงำนของศิลปินหลำยท่ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ชรัส 
เฟ่ืองอำรมณ,์ เรวัติ พุฒินันท์, Olivia Newtonjohn, Melisa Manchester เป็นต้น 

9.  สมพล ธนำสว่ำงกุล อำยุ 27 ปี เป็นคนกรุงเทพ กำรศึกษำชั้นมัธยม จบสวน
กุหลำบวิทยำลัย ขั้นอุดมศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คณะอักษรศำสตร์ สำขำญี่ปุ่น เป็นนักร้อง
ประจ ำวง Cu Band สมพลรักกำรร้องเพลงเป็นอย่ำงมำก และชอบวัดควำมสำมำรถของตัวเองอยู่
เสมอ เมื่อมีโอกำสสมพลจะร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงจนได้รำงวัลมำแล้วจำกหลำย ๆ สถำบัน เช่น 
วำทิณี และสมพลยังเคยเข้ำร่วมประกวดนักนักร้องสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
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10.  อรวี สัจจำนนท์ เกิดเมื่อ 9 มีนำคม พ.ศ 2509 เดิมชื่อ วรำภรณ์ สรรพกิจจำนนท์ 
ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อรวี สัจจำนนท์  เกิดที่อ ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยในขณะที่
เรียนในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ไม่ปรำกฎชื่อโรงเรียน ได้ร่วมประกวดร้องเพลงครั้งแรกที่พระประแดง 
ใช้เพลง “ตระเวนชำยแดน” ของจินตนำ สุขสถิตย์ จนได้รับรำงวัลรองชนะเลิศในครั้งนั้น ต่อมำช่วง
กำรศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ได้ย้ำยมำที่โรงเรียนหอวัง อรวี ได้เข้ำร่วมประกวดร้อง
เพลงรุ่นเด็ก แต่คณะกรรมกำรให้ประกวดรุ่นผู้ใหญ่ อรวี จึงเลือกเพลง ไฟรัก เข้ำประกวด ท ำให้อรวี 
ได้รับรำงวัลนักร้องดีเด่น จำกนั้นเข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี นิเทศศำสตร์บัณฑิตจำกมหำวิทยำลัย
รำชภัฎพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2546 (เป็นลักษณะศึกษำผู้ใหญ่) อรวี เกิดในครอบครัวเชื้อสำยจีน พ่อแม่มี
อำชีพค้ำขำย ด้วยควำมที่เป็นคนรักกำรร้องเพลงมำตั้งแต่เด็ก ๆ จึงหมั่นฝึกฝนร้องเพลงด้วยตัวเอง อย่ำง
สม่ ำเสมอ แม้ว่ำครอบครัวจะไม่สนับสนุนเรื่องกำรร้องเพลง 

อรวี มีควำมพยำยำมที่จะก้ำวสู่กำรเป็นนักร้องอำชีพ ด้วยควำมรักในกำร
ร้องเพลง ได้เดินสำยประกวดร้องเพลงตำมเวทีกำรประกวดต่ำงๆ จนได้รับรำงวัลโดมทองค ำปี พ.ศ. 2523 
และรำงวัลนักร้องยอดเยี่ยมมิตซูบิชิในปี พ.ศ. 2524 ด้วยเพลง “ลำก่อนควำมรัก” ของ แจ้ ดนุพล แก้วกำญจน์ 

11.  ประเชิญ บุญสูงเนิน เกิดที่จังหวัดนครรำชสีมำ อ ำเภอพิมำย มีพ่ีน้องร่วมกัน  
5 คน ประเชิญเป็นลูกชำยคนเดียว มีน้องสำว 4 คน พ้ืนฐำนครอบครัวมีฐำนะยำกจน กำรศึกษำประเชิญ
เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่3 และเข้ำไปเรียนโรงเรียนรำชสีมำวิทยำลัย ศึกษำในระดับปริญญำตรีที่มหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ คณะศึกษำศำสตร์  

ประเชิญ สนใจกำรร้องเพลงตั้งแต่เด็ก เริ่มจำกกำรฝึกฝนด้วยตัวเองในลักษณะ 
ครูพักลักจ ำ มีศิลปินที่ชื่นชอบในดวงใจ คือ ฟรำนซิส ยิป และดำวใจ ไพจิตร ประเชิญจึงร้องเพลง
ของฟรำนซิสยิป ได้ทุกเพลง ด้วยพรสวรรค์ด้ำนเสียงที่ไม่เหมือนใคร และบุคลิกลักษณะที่เปิดเผยว่ำ 
ตนคือเพศทำงเลือก ท ำให้ประเชิญมีอิสระในกำรถ่ำยทอดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกผ่ำนเพลง โดยไม่มีเงื่อนไข
เรื่องเพศ หรือควำมกดดันทำงสังคมเข้ำมำเกี่ยวข้อง ประเชิญจึงด ำเนินชีวิตในทำงเลือกของตัวเองด้วย
กำรประกำศตนเป็นเพศท่ีสำม 

เมื่อประเชิญเริ่มเรียนที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ทำงบ้ำนไม่สำมำรถส่งเสียค่ำ
เล่ำเรียนได้เนื่องจำกพ่อต้องหำเลี้ยงน้องอีกสี่คน ท ำให้ประเชิญต้องส่งเสียตัวเองเรียน จึงหำรำยได้พิเศษ
ด้วยกำรร้องเพลงโดยกำรไปสมัครร้องเพลงที่สวนอำหำรเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ชื่อสวนอำหำรขนุน
ด้วยกำรออดิชั่น เพลงท ำไมถึงท ำกับฉันได้ ของ ดำวใจ ไพจิตร จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกำรประกอบอำชีพ
นักร้องตั้งแต่นั้นมำ ด้วยค่ำตัวคืนละ 60 บำท เมื่อร้องไปได้หนึ่งปีค่ำตัวเพ่ิมเป็นคืนละ 80 บำท และ
ชื่อเสียงของประเชิญในนำม เจิน เจิน ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ประเชิญ ถูกเรียกตัว
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ให้ร้องประจ ำตำมโรงแรมและสถำนบันเทิงต่ำงๆอีกหลำยที่ จนกระทั่งเรียนจบ ประเชิญจึงเข้ำร่วม
ประกวดร้องเพลงกับสยำมกลกำร 

12.  ธงไชย แมคอินไตย  มีชื่อภำษำอังกฤษ “อัลเบิร์ต แมคอินไตย์” เกิดเมื่อ
วันศุกร์ที่ 12 สิงหำคม 2501 ย่ำนบำงแค ฝั่งธนบุรี กำรศึกษำ เรียนในระดับชั้นประถมศึกษำ ที่โรงเรียน
นิมมำนรดี และย้ำยมำเรียนในระดับมัธยมศึกษำที่โรงเรียนปัญญำวรคุณ จำกนั้นศึกษำต่อในระดับ
อนุปริญญำ สำขำกำรจัดกำร ที่วิทยำลัยพำณิชยกำรธนบุรี ธงไชย เป็นบุตรที่ 9 ในจ ำนวนพี่น้อง 10 คน 
ของคุณพ่อ เจมส์(จิมมี่) และ คุณแม่อุดม แมคอินไตย์ และด้วยชีวิตครอบครัวที่มีฐำนะค่อนข้ำง
ยำกจน ท ำให้ในวัยเด็ก ธงไชย ต้องช่วยจุนเจือครอบครัวด้วยกำรช่วยพับถุงขำย ขำยเรียงเบอร์ และ
เก็บกระป๋องนมขำย แต่ด้วยมีนิสัยรักกำรร้องเพลงตั้งแต่เด็ก จึงได้เข้ำประกวดร้องเพลงในงำนวัดต่ำง ๆ 
และเคยได้รับรำงวัล จำกนั้นได้ฝึกฝนกำรร้องเพลงด้วยตัวเอง ประกอบกับเรียนรู้กำรร้องเพลงจำกคน
ในครอบครัว พ่อแม่และพ่ี ๆ ท ำให้ธงไชย เริ่มเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือครูในกิจกรรมร้องร ำท ำเพลง
ต่ำง ๆ ในช่วงเรียนในระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ ซึ่งมักจะได้รับกำรชื่นชมจำกคุณครู
เสมอในด้ำนควำมกล้ำแสดงออกและเป็นคนร่ำเริง  

พบจบกำรศึกษำในระดับอนุปริญญำ ธงไชย ได้เข้ำท ำงำนเป็นพนักงำน
ประจ ำที่ ธนำคำรกสิกรไทย สำขำนำนำ และได้ย้ำยมำสำขำท่ำพระ ฝ่ำยต่ำงประเทศ ในเวลำต่อมำ 
ซึ่งเป็นที่สุดท้ำยก่อนที่จะเข้ำสู่วงกำรบันเทิงอย่ำงเต็มตัว 

จำกนั้นปี พ.ศ. 2526-2529  ธงไชย ได้รับกำรชักชวนจำก ผู้จัดละคร ไก่ วรำยุทธ 
มิลินทจินดำ ให้ก้ำวสู่วงกำรบันเทิง โดยเริ่มเป็นนักแสดงสมทบในละครเรื่องแรก คือ น้ ำตำลไหม้ ทำง
ช่อง 3 ปี พ.ศ. 2526 ซึ่งในขณะนั้น ธงไชย ก็ท ำงำนเป็นพนักงำนประจ ำด้วยและเล่นละครไปด้วย ซึ่ง
เวลำนี้ ธงไชยได้เข้ำร่วมประกวดกับสยำมกลกำรใน ปี พ.ศ. 2527  

13.  นันทนำ บุญหลง เกิดวันที่ 3 พฤษภำคม 2511 จบกำรศึกษำ ในระดับประถม
และมัธยมศึกษำจำกโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และในปัจจุบัน ศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ชั้นปีที่2 คณะมนุษย์ศำสตร์ ภำควิชำศิลปะนิเทศดนตรี วิชำเอก ขับร้องสำกล ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โดยศึกษำกับอำจำรย์พึงจิตร์ สวำมิภักดิ์ นันทนำ มีควำมสนใจในกำรดนตรี โดยกำรเรียนที่โรงเรียน
สยำมกลกำรปทุมวัน โดยเรียนกีต้ำร์ ขับร้องสำกล นอกจำกนี้ยังเรียนวิชำทฤษฎีดนตรีสำกลกับ อำจำรย์ตรอง 
และเรียนวิชำเรียบเรียงเสียงประสำน กับ อำจำรย์แมนรัตน์ ศรีกรำนนท์ และอำจำรย์ แมนรัตน์ อยู่
ถำวร เคยร้องเพลงชนะเลิศกำรประกวดกำรประพันธ์เพลงพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ปี พ.ศ. 2529  นอกจำกควำมสนใจในดนตรีแล้ว นันทนำ ยังมีควำมสนใจในศิลปะแขนงอ่ืน ๆ และมี
ควำมสำมำรถพิเศษในกำรเต้น แจ๊ส แดนซ์   
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14.  นรอรรถ จันทร์กล่ ำ เกิดวันที่ 15 กรกฎำคม 2510 ภูมิล ำเนำเป็นกรุงเทพมหำนคร 
ด้ำนกำรศึกษำ นรอรรถ จบชั้นประถมศึกษำที่ โรงเรียนวุฒิศึกษำ จำกนั้นศึกษำต่อชั้นมัธยมปลำยที่ 
วิทยำลัยนำฎศิลป์ ด้วยกำรเรียนวิชำเอกดนตรีสำกล โดยเลือกไวโอลิน ต่อมำเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ
ในคณะศิลปกรรมศำสตร์ ที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ยังคงเรียนไวโอลินอย่ำงต่อเนื่อง ระหว่ำงศึกษำ
ในระดับมหำวิทยำลัยนี้เอง นรอรรถ ได้เข้ำร่วมชมรมดนตรีคือ CU Band ด้วยกำรสมัครเข้ำในต ำแหน่ง
นักร้อง จึงเริ่มชอบกำรร้องเพลง และได้รับกำรฝึกฝนด้ำนกำรร้องจำกรุ่นพ่ีบ้ำง จำกกำรได้ออกงำนต่ำง ๆ 
กับชมรมบ้ำง จนกระทั่งได้เห็นรุ่นพ่ีบำงคนได้ประกวดร้องเพลง จึงเริ่มมีแรงบันดำลใจที่อยำกประกวดบ้ำง 
จึงได้ตัดสินใจเข้ำมำประกวดในเวทีสยำมกลกำร 

สรุปภูมิหลังของผู้เข้าประกวดร้องเพลงของสยามกลการ  
ผู้เข้ำประกวดเวทีสยำมกลกำรนี้ จะเห็นว่ำ ผู้เข้ำประกวดแทบทุกท่ำน มีประสบกำรณ์กำรร้อง

เพลงในลักษณะนักร้องอำชีพ เนื่องจำกทำงสยำมกลกำรไม่ก ำหนดข้อห้ำมในเรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ำ
ประกวด ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องอำยุ แนวเพลงที่ใช้เพ่ือประกวด หรือแม้แต่ประสบกำรณ์กำรร้องเพลงว่ำจะเป็น
นักร้องอำชีพหรือนักร้องสมัครเล่น ปัจจัยที่กล่ำวมำแล้วนี้ท ำให้ได้ผู้เข้ำประกวดที่มีคุณลักษณะ
หลำกหลำย และมีประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรร้องเพลงในระดับใกล้เคียงหรือเทียบเท่ำนักร้องอำชีพ ซึ่ง
มีแนวโน้มว่ำจะได้ผู้เข้ำประกวดที่มีประสบกำรณ์ทำงกำรร้องกำรแสดงบนเวทีเป็นส่วนใหญ่ หรืออำจ
ได้ผู้เข้ำประกวดที่มีรสนิยมชอบกำรแข่งขัน เดินสำยประกวดเพ่ือวัดระดับควำมสำมำรถของตัวเอง อย่ำง 
สมพล ธนำสว่ำงกุล ที่เข้ำร่วมแข่งขันในเวทีสยำมกลกำรและเข้ำถึงรอบสุดท้ำยถึงสองปี คือ ปี  พ.ศ. 
2529 และปี พ.ศ. 2530 นอกจำกนี้ยังพบว่ำ สมพล ยังได้เคยเข้ำร่วมประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2524 และเข้ำถึงรอบสุดท้ำย 

 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติและภูมิหลังผู้เข้าประกวดทั้งสองเวที  

ทั้งสองเวทีมีจุดต่ำงเรื่องกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด ตำมวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดกำรประกวด ซึ่งกำรก ำหนดดังกล่ำวต่ำงส่งผลให้ทำงเวทีประกวดได้ผู้สมัครที่มีควำมแตกต่ำง
กันเพียงค ำว่ำ อำชีพ และ สมัครเล่น โดยเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ต้องกำร
นักร้องสมัครเล่นเพียงชื่อแต่โดยควำมสำมำรถแล้วควรเทียบเท่ำนักร้องอำชีพ ส่วนเวทีสยำมกลกำร 
ไม่ก ำหนดคุณสมบัติใด ๆ ต้องกำรเพียงนักร้องที่มีควำมสำมำรถที่ดีที่สุด จึงเปิดทำงให้เหล่ำนักร้อง
อำชีพได้มีโอกำสเข้ำร่วมกำรแข่งขัน ตลอดจนนักร้องสมัครเล่นก็ยังเข้ำร่วมแข่งขันได้ ซึ่งในควำมเป็น
จริงแล้ว ผู้เข้ำประกวดทั้งสองเวที ต่ำงมีควำมสำมำรถในระดับอำชีพทั้งสิ้น ซึ่งค ำว่ำอำชีพในที่นี้คือ 
กำรร้องเพลงตำมสถำนบันเทิงและรับค่ำตอบแทน แต่ไม่ใช่นักร้องที่อัดแผ่นเสียงขำย ส่วนค ำว่ำ
สมัครเล่น คือ นักร้องที่ร้องเพลง และไม่ได้รับค่ำตอบแทนแต่อย่ำงใด แต่เป็นผู้มีประสบกำรณ์ทำงด้ำน
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กำรร้อง กำรแสดงบนเวทีที่มีผู้ชมจริง จึงเปรียบเสมือนนักร้องอำชีพอยู่โดยภำพลักษณ์ ซึ่งนักร้องทั้ง
สองแบบ ต่ำงมีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงทั้งสิ้น สังเกตได้จำกภูมิหลังของผู้เข้ำประกวดทั้งสองเวที 
จะเห็นได้ว่ำ สิ่งที่ผู้เข้ำประกวดมีเหมือนกันคือ มีควำมชอบในกำรร้องเพลงเป็นพ้ืนฐำน แต่มีวิธีกำรต่อ
ยอดหลำกหลำยกันออกไป อำทิ เรียนร้องเพลงอย่ำงจริงจัง เข้ำชมรมดนตรีของมหำวิทยำลัยเพ่ือเป็น
นักร้องประจ ำชมรม  เพรำะกำรประกวดร้องเพลงทั้งสองเวที ย่อมต้องกำรนักร้องที่ดีที่สุดเป็นผลสะท้อน
เพ่ือชี้วัดคุณภำพในกำรประกวด แม้ว่ำวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรประกวดจะต่ำงกันก็ตำม 
 
5. ผลการประกวดและบทเพลงท่ีใช้ในการประกวดร้องเพลง 

บทเพลง คือ เครื่องมือส ำคัญ ที่จะท ำให้ได้เห็นถึงศักยภำพในตัวผู้ร้อง ว่ำมีทักษะในกำร
ใช้สียง และลีลำในกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ของเพลง ให้ผู้ฟังเกิดควำมคล้อยตำมได้มำกน้อยแค่ไหน บทเพลง
จึงเป็นส่วนส ำคัญและมีส่วนชี้วัดถึงผลของกำรประกวด 

ผลของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และผลกำรประกวดร้องเพลง
ของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น คือผลลัพธ์ของทั้งสองเวทีที่เป็นตัวชี้วัดว่ำ กระบวนกำรประกวดร้อง
เพลงของทั้งสองเวที สำมำรถคัดกรองนักร้องได้ตำมวัตถุประสงค์ของตัวเวที ซึ่งผู้เข้ำประกวดที่ชนะเลิศ 
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรขับร้องมำกที่สุด บทเพลงที่ใช้ในกำรประกวดจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่มี
ควำมส ำคัญอย่ำงหนึ่งของนักร้อง เพรำะตัวเพลงในแต่ละเพลงมีลักษณะเด่นและลักษณะด้อย นักร้อง
จึงต้องเลือกใช้เพลงด้วยควำมรอบคอบ และเหมำะสมกับก ำลังควำมสำมำรถของตัวเอง บทเพลงจึงมี
ส่วนส ำคัญในกำรส่งเสริมให้เห็นถึงศักยภำพของตัวนักร้องได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้น นักร้องกับบทเพลงจึง
มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมำกในกำรน ำเสนอต่อผู้ชม หัวข้อนี้ผู้วิจัยจึงท ำกำรวิเครำะห์ผู้ชนะและบทเพลงที่
เลือกใช้ในกำรประกวดของทั้งสองเวที ดังนี้ 

5.1  ผลกำรประกวดและบทเพลงที่ใช้ในกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ของประเทศไทยเพ่ือไปประกวดยังเอเชีย 

ในกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนั้น ได้มีข้อก ำหนดเรื่องของ
เพลงที่ใช้ในกำรแข่งขัน ว่ำ ห้ำมเป็นเพลงแนวคลำสสิค ซึ่งเป็นข้อก ำหนดตั้งแต่แรกรับสมัคร แต่ไม่ได้
ห้ำมนักร้องแนวคลำสสิคร่วมประกวด  

กำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนี้มีข้อมูลของกำรประกวดที่
ค่อนข้ำงจ ำกัด กำรรวบรวมข้อมูลจึงท ำได้ไม่ละเอียดในข้อมูลบำงประเภท ซึ่งในเรื่องของบทเพลงที่
ก ำลังจะได้อธิบำย คือข้อมูลประเภทหนึ่งที่มีอย่ำงจ ำกัด และปรำกฎเพียงแค่เพลงที่ใช้ในกำรประกวด
ของผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศเพ่ือใช้แข่งขันที่ฮ่องกงเท่ำนั้น ไม่ได้แจกแจงถึงเพลงที่ถูกใช้ในแต่ละ
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รอบของกำรแข่งขันที่ประกวดในประเทศไทย ผู้วิจัยจะได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลของผู้ชนะสองคน
พร้อมกับเพลง43ที่ได้น ำไปประกวดในระดับเอชียโดยน ำเสนอในรูปแบบตำรำงดังนี้  

 
ตำรำงที่ 12  รำยนำมผูช้นะกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียของประเทศไทยและบทเพลง

ที่ใช้ในกำรประกวดแข่งขันนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียปี พ.ศ. 2519-2524 
 

พ.ศ. รายนามผู้ชนะสองล าดับ เพลงที่ใช้ในการประกวดที่ฮ่องกง 

2519 
ทิพวรรณ ปิ่นพิบำล 
เกวลิน บุญศิริธรรม 

Let me try again 
Im sorry 

2520 
แสงจันทร์ กำญจนินท ุ

สกล สุชำตวุฒ ิ
Cabaret 

If I had my way 

2521 
นันทิดำ แกว้บวัสำย 
ประจวบ สินเทศ 

I who have nothing 
A House Is Not 

2522 
จุฑำรัตน์ สมำนกล 

สุดใจ ธนำวัฒนเจริญ 
For once im my life 

A bridge over troubled water 

2523 
มณีนุช เสมรสุต 

นพดล เจริญสรรพ์ 
If you go away 
He ain't heavy 

2524 สุชำต ชวำงกูล Without love 

 

จำกตำรำงที่ 12 แสดงผลพบว่ำ ผู้เข้ำประกวดที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งในแต่ละปีมีแนวโน้ม
ที่จะ เลือกใช้เพลงที่มีลักษณะเข้มข้นในกำรถ่ำยทอดทำงอำรมณ์ และ มีช่วงเสียงที่กว้ำง ซึ่งปัจจัย
เหล่ำนี้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำประกวดใช้ทักษะกำรร้องเพ่ือถ่ำยทอดตัวเพลงดังกล่ำวให้เกิดควำมสมบูรณ์
มำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสัมภำษณ์ของผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท ำ
กำรวิเครำะห์ผลของผู้เข้ำประกวดที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2524 และเพลงที่ใช้ใน
กำรประกวดทั้ง 6 ท่ำน ทั้งนี้ข้อมูลของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ยังเป็น
ข้อมูลที่จ ำกัดและขำดควำมสม่ ำเสมอในบำงข้อมูล กำรวิเครำะห์จึงสำมำรถท ำได้ตำมหน้ำข้อมูลที่มี 
ดังนี้  

5.1.1.  ปี พ.ศ. 2519 ทิพวรรณ ปิ่นพิบำล ผู้ชนะเลิศในปีแรกของกำรประกวด ซึ่งตอนประกวด
รอบสุดท้ำยในประเทศไทยนั้น ทิพวรรณ เลือกใช้เพลง Till ของ Tony Bennett ซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้ำง

                                                           
43 เรื่องบทเพลงท่ีใช้ในกำรประกวดของกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ปรำกฎเพียงแค่

สองท่ำนท่ีต้องไปแข่งขันยังฮ่องกงในแต่ละปี ดูรำยละเอียดใน ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ แผนกนิตยสำร สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 
3, แหล่งเดียวกัน.  
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มีอำยุมำก ลักษณะเพลงเป็นเพลงที่เปิดให้นักร้องได้โชว์กำรร้องได้อย่ำงเต็มที่ ด้วยช่วงเสียงที่กว้ำง
และประโยคของเพลงที่ยำว ซึ่งต้องอำศัยควำมแข็งแรงของเส้นเสียงและทักษะกำรร้องที่คล่องแคล่ว 
และเนื่องจำกตัวเพลงมีประโยคเพลงที่ยำว นักร้องจึงต้องมีควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อหน้ำท้องและ
กระบังลมในกำรร้องเพ่ือพยุงเสียงที่เป็นประโยคยำว ให้ไม่เกิดกำรแฟลต หรือเสียงเพ๊ียนต่ ำ ซึ่ง
ทิพวรรณ มีลักษณะเด่นของเสียงร้องที่มีควำมก้องกังวำนและมีควำมทุ้มแต่ไม่ให้ควำมรู้สึกทึบ 
กล่ำวคือมีลักษณะเสียงที่หนำแต่ให้ควำมรู้สึกสว่ำง ในควำมก้องกังวำนของเสียงนั้นยังมีควำมคมของ
เสียงที่รู้สึกจับต้องได้ เวลำทิพวรรณร้องเพลงจะมีลีลำกำรแสดงบนเวทีสวยงำม กำรเคลื่อนไหวของ
ร่ำงกำยพริ้วไหวไปตำมบทเพลงแบบพอดี ๆ กำรเลือกเพลงนี้ท ำให้ทิพวรรณสำมำรถเอำชนะผู้เข้ำประกวด
ทั้งหมดมำได้  

หลังจำกชนะเลิศในประเทศไทย ทิพวรรณเลือกใช้เพลง Let Me Try Again 
ของ Frank Sinatra ซ่ึงเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลักษณะอ่อนหวำน ไม่เข้มข้นทำงอำรมณ์เหมือนเพลง 
Till และผู้ร้องต้องอำศัยกำรถ่ำยทอดที่ละเมียดละไม ร้องไปในแนวทำงให้เกิดควำมไพเรำะมำกกว่ำ
กำรใช้พลังในกำรร้อง ซึ่งในกำรประกวดที่ฮ่องกงเพ่ือชิงต ำแหน่งนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนี้ 
ทิพวรรณพลำดรำงวัล ด้วยควำมรู้สึกของทิพวรรณว่ำ  

“พี่ร้องเพลง Till มันเป็นเพลงของนักร้องเก่ำมำก แต่ตอนพี่ไปประกวดที่ฮ่องกงพี่ใช้ Let 
Me Try Again ซึ่งเสียดำยว่ำถ้ำร้อง Till นะอำจจะได้รำงวัลนะ Let Me Try Again เหมือนเรำยัง
ไม่อินกับมันเท่ำไหร่ และ พี่ก็มั่นใจในตัวเพลงนี้อีกด้วยน่ะ เลือกเองเลย”44 

จำกข้อมูลสัมภำษณ์ ผู้วิจัยพบว่ำ ผู้เข้ำประกวดเลือกเพลงในลักษณะที่ไม่
ค่อยอ ำนวยให้ได้ใช้เทคนิคกำรร้องมำกนัก ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้เข้ำประกวดดังที่ให้สัมภำษณ์
ไว้ เนื่องจำกเป็นเพลงที่มีลักษณะไพเรำะแต่ไม่ฉูดฉำด ด้วยท่วงท ำนองที่ใช้ช่วงห่ำงของเสียงไม่
กว้ำงมำกนัก และเป็นเพลงที่มีลักษณะเป็นเพลงฟังสบำย ๆ ไม่เน้นกำรเค้นอำรมณ์ ประกอบกับผู้เข้ำ
ประกวดมีเวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจตัวเพลงน้อย อยู่ในระดับที่ยังไม่มีควำมช ำนำญในตัวเพลง
เท่ำที่ควร จึงส่งผลให้ทิพวรรณรู้สึกว่ำ ตัวเองร้องเพลงนี้ยังไม่สมบูรณ์จนเป็นเหตุให้พลำดรำงวัล
ในกำรประกวดบนเวทีระดับภูมิภำคเอเชีย   

5.1.2  ปี พ.ศ. 2520 แสงจันทร์ กำญจนินทุ ข้อมูลเรื่องเพลงในกำรประกวดของแสงจันทร์
ปรำกฎเพียงเพลงที่น ำไปใช้ประกวดที่ฮ่องกง แสงจันทร์ เลือกใช้เพลง Cabaret เป็นหนึ่งในเพลงหลัก
ของภำพยนต์เพลงที่มีลักษณะบรอดเวย์ คือ ละครเพลง เป็นเพลงที่มีลักษณะเล่ำเรื่องรำวของตัว

                                                           
44 สัมภำษณ์  ทิพวรรณ ปิ่นภิบำล, ผู้ชนะเลิศเวทีกำรประกวดของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, 22 

กันยำยน 2554. 
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ละคร โดยมำกมักเรียบเรียงเสียงประสำนเป็นวงใหญ่หรือวงบิ๊กแบนด์ ถือเป็นเพลงที่อ ำนวยให้ผู้ร้องได้
โชว์ศักยภำพอย่ำงมำก เนื่องจำกตัวเพลงมีลีลำของท่วงท ำนองที่สูงต่ ำแสดงถึงกำรเคลื่อนที่ของตัวโน้ต
อย่ำงรวดเร็ว ผู้ร้องจึงต้องมีทักษะกำรร้องที่มีควำมคล่องแคล่วของเสียง และต้องมีควำมมั่นใจในกำร
เปล่งเสียงพร้อมค ำร้องที่ค่อนข้ำงต้องกำรกำรเน้นย้ ำทำงอำรมณ์ ซึ่งแสงจันทร์มีคุณลักษณะที่มีควำม
เป็นสำกล ดังสุดำ ชื่นบำน ได้กล่ำวถึงว่ำ 

แสงจันทร์ เค้ำเป็นนักเรียนอเมริกำ เค้ำชอบเต้นระบ ำเค้ำเต้นสวยเชียว แสงจันทร์ กำญจนินทุ 
กับ สกล สุชำติวุฒิ สกลนี่เป็นน้องพี่ตุ้ม ศรีสไล ท ำงำนกำรบินไทยเป็นคนร้องเพลงดี ปีนั้นต้อมร้อง
เพลง A House Is Not a Home แสงจันทร์เอำ Cabaret ไปร้อง เค้ำเลือกของเค้ำเองเอำสบำยใจเค้ำ 
อย่ำงแสงจันทร์นี่ไม่ต้องห่วงออนสเตจ เพรำะว่ำเค้ำเต้นระบ ำเก่งแต่พำวเวอร์ในกำรร้องเพลงเค้ำสู้
ต้อมไม่ได้ พอร้องเสร็จแล้วมันไปเจอนักร้องฟิลิปปินส์ทุกปี 45 

เพรำะได้รับกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ จึงมีควำมมั่นใจและช ำนำญในภำษำอย่ำง
มำก และด้วยควำมที่ได้ศึกษำที่ต่ำงประเทศนี้เอง ท ำให้แสงจันทร์มีบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้ำงทันสมัย
และกล้ำแสดงออก แต่แสงจันทร์ก็ไม่สำมำรถคว้ำต ำแหน่งนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียมำ
ครองได้ 

5.1.3  ปี พ.ศ. 2521 นันทิดำ แก้วบัวสำย ชนะเลิศในกำรประกวดร้องเพลงในประเทศไทย
ด้วยเพลง I Who Have Nothing ซึ่งเป็นเพลงที่มีลักษณะเข้มข้นทำงอำรมณ์ ใช้พลังเสียงมำก และ
ต้องมีกำรร้องที่ทรงพลัง มั่นใจในกำรออกเสียงเน้นย้ ำโน้ตอย่ำงชัดเจน บำงช่วงของเพลง มีประโยคเพลง
ที่ต้องลำกเสียงยำว ผู้ร้องจึงต้องมีกล้ำมเนื้อหน้ำท้องและกระบังลมที่แข็งแรง เพ่ือประคองโน้ตเสียง
ยำวนั้นให้เกิดควำมนิ่งในเสียงไม่แกว่งไปแกว่งมำ และต้องถึงอำรมณ์ของเนื้อหำได้เป็นอย่ำงดี หลังจำกที่
ได้รับต ำแหน่งในประเทศไทยแล้ว นันทิดำมีควำมลังเลในกำรเลือกเพลงเพ่ือใช้ส ำหรับกำรประกวดที่
ฮ่องกง โดยในตอนแรกได้เลือกเพลง With Pen in Hand ด้วยเหตุผลว่ำ  

พี่ยังอยำกร้อง With Pen in Hand อยู่เพรำะพี่เบื่อ I Who Have Nothing แต่พี่เม้ำท์
บอกไม่ได้ With Pen in Hand มันมีไดนำมิคมำกกว่ำ ถ้ำขึ้นเวทีเกิดตู่ตกใจ อำรมณ์ไม่มำมัน
เหมือนเพลงบ่นเพลงพูด เหมือนเพลงเล่ำ ต้องมีอำกำรอินเนอร์ถึงจะพูดออกมำได้ แม่ตุ๋ยก็จะเขียน
จดหมำยมำบอกว่ำอะไรที่ร้องมำกเกินกว่ำพันคร้ัง ป๋ำกับแม่บอกว่ำนั้นคือสิ่งที่แม่นย ำที่สุดแล้ว เอำ
อันนั้นเถอะลูก พี่เม้ำท์บอก เนี่ยแม่ฝำก46 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำว ท ำให้นันทิดำได้ทบทวนถึงกำรเลือกเพลงเพ่ือใช้ในกำรประกวดที่ฮ่องกง
อีกครั้ง จนตกผลึกได้ผลว่ำ 

                                                           
45 สัมภำษณ์สุดำ ชื่นบำน, ผู้ฝึกสอนร้องเพลง, 22 กันยำยน 2554. 
46 นันทิดำ แก้วบัวสำย, ศิลปินนักร้อง, 5 มกรำคม 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
99 

 

ใช้เพลง I Who Have Nothing ตั้งแต่รอบกำรประกวดที่เมืองไทย พอไปประกวดที่นู้น 
พี่ก็ใช้เพลง I Who Have Nothing ประกวดเหมือนกัน เนื่องจำกเรำมีเวลำซ้อม และร้องบ่อย และ
กรรมกำรก็มั่นใจในตัวเรำจำกเพลงนี้ บวกกับคุณแม่เรำเป็นคนเลือกเพลงนี้ให้อยู่แล้ว และครูก็สอน
เพลงนี้พี่ตั้งแต่ตอนอำยุ11 ขวบ ซึ่งคุณครูก็ฝึกฝนเพลงนี้ให้มำตลอด คุณแม่พี่บอกว่ำ ควรใช้เพลงที่
เรำมีควำมแม่นย ำที่สุดแล้ว ซึ่งพี่เมำท์ก็เห็นดีด้วย เอำเพลงนี้แหละ47 

จำกข้อมูลสัมภำษณ์ จะเห็นได้ว่ำ เพลงที่นันทิดำ น ำมำใช้ เป็นเพลงที่ได้รับกำรฝึกฝนใน
กำรร้องมำตั้งแต่เด็ก ด้วยกำรส่งเสริมจำกครอบครัวและคุณครูผู้สอน ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้เข้ำประกวดมี
ควำมแม่นย ำในกำรร้องเป็นอย่ำงดี อำจกล่ำวได้ว่ำ ร้องจนเข้ำเนื้อและเกิดควำมช ำนำญมำก ซึ่งกำร
เข้ำถึงเพลงนี่เอง ส่งผลให้นันทิดำ คว้ำต ำแหน่งนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียมำครองได้ส ำร็จเป็นคน
แรกของประเทศไทย  

5.1.4  ปี พ.ศ. 2522 จุฑำรัตน์ สมำนกล ผู้ชนะในปี พ.ศ. 2522 เลือกใช้เพลง For Once 
in My Life ของ Fank Sinatra เพ่ือใช้ประกวดในเวทีระดับชำติที่ประเทศฮ่องกง เพลงนี้เป็นเพลงที่มี
ลักษณะค่อย ๆ ไล่ระดับเสียงจำกต่ ำไปสูง และเป็นเพลงที่มีลีลำกำรร้องกึ่งพูดในช่วงแรกๆ แล้วจึง
ค่อยๆไล่ระดับเสียงเป็นระดับกลำง จนในช่วงท้ำยเพลงจึงใช้โน๊ตที่สูงที่สุด ซึ่งโดยรวมแล้วตัวเพลง
ไม่ได้มีช่วงเรนจ์เสียงที่กว้ำงมำกนัก แต่ต้องกำรกำรถ่ำยทอดที่เต็มอำรมณ์เพลง ผู้ร้องต้องใช้วิธีกำร
ร้องแบบเสียงเต็มไม่มีหลบเสียง จึงจะท ำให้สีสันของเพลงและอำรมณ์ ชัดเจน เพลงนี้ถือว่ำเป็นเพลงที่
เหมำะแก่กำรใช้เพ่ือประกวด เนื่องจำกได้โชว์ทักษะกำรร้อง และอำรมณ์เพลงได้เป็นอย่ำงดี 

5.1.5  ปี พ.ศ. 2523 มณีนุช เสมรสุต เลือกใช้เพลง Around The World ในกำรประกวด
ที่ประเทศไทย และเลือกใช้เพลง If you go away ไปประกวดยังฮ่องกง เพลงนี้เป็นเพลงที่มีช่วงเสียง
ค่อนข้ำงกว้ำง เป็นเพลงที่เน้นอำรมณ์หรืออำจบอกได้ว่ำ เป็นเพลงที่มีสีสันไปในทำงหม่นหมอง ให้ควำมรู้สึก
อึดอัดกดดัน และต้องกำรออกสียงร้องอย่ำงเต็มเสียงถึงจะสอดรับกับอำรมณ์เพลง มณีนุชมีรสนิยม
กำรฟังเพลงในแบบสำกลอยู่เดิม แต่อำศัยควำมชอบทำงกำรร้อง ร้องตำมด้วยควำมสนุกในอำรมณ์ 
สังเกตได้จำกเพลงที่เลือกใช้ในกำรประกวด พบว่ำเพลงที่มณีนุชเลือกใช้ประกวด เป็นเพลงที่ต้องใช้
เสียงที่มีก ำลัง และแรงในกำรร้องอย่ำงมำก และเป็นเพลงที่สื่อสำรเรื่องอำรมณ์เพลงเป็นหลัก กำรออก
เสียงภำษำอังกฤษต้องชัดเจน ควำมแม่นย ำของโน้ตต้องดี ซึ่งมณีนุชมีจุดเด่นที่ส ำคัญคือ กำรถ่ำยทอด
อำรมณ์เพลงที่เธอสำมำรถถ่ำยทอดออกมำได้อย่ำงลึกซึ้ง และเข้ำใจองค์ประกอบของนักร้องที่มี
มำตรฐำนระดับโลก ดังนั้นจึงท ำให้ผู้เข้ำประกวดใช้เทคนิคเหล่ำนี้ น ำมำซึ่งกำรได้รำงวัลชนะเลิศ 

5.1.6  ปี พ.ศ. 2524 สุชำต ชวำงกูร เลือกใช้เพลง Without love ของ ทอม โจนส์ 
เป็นเพลงที่มีลักษณะกำรใช้ช่วงเสียงที่กว้ำง มีกำรเคลื่อนที่ของโน้ตอยู่ในระดับเสียงสูง ผู้ร้องต้องมี

                                                           
47 เพิ่งอ้ำง. 
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เลนจ์เสียงที่กว้ำงมำก ถึงจะสำมำรถร้องเพลงนี้ได้ดีในทุกโน๊ต นอกจำกนี้เพลงยังมีลักษณะที่แสดง
อำรมณ์ในเรื่องของควำมรัก กำรเล่ำเรื่องจึงต้องอำศัยอำรมณ์ควำมรู้สึ กของผู้ร้อง สุชำตใช้เพลงนี้ใน
กำรประกวดที่ฮ่องกงและสำมำรถคว้ำรำงวัลเหรียญบลอนด์ไพรส์จำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่น
แห่งเอเชีย 

จำกข้อมูลทั้งหมดที่ได้แจกแจงมำถึงผลกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
และเรื่องของกำรเลือกใช้เพลงเพ่ือแข่งขันของนักร้อง จะเห็นได้ว่ำ ผู้เข้ำประกวดมีแนวโน้มที่จะเลือก
เพลงที่สำมรถแสดงกำรใช้เสียงของตนเอง และตัวเพลงที่ปรำกฎชื่อนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มีขนำด
ใหญ่ คือ มีช่วงเสียงที่กว้ำงและมีกำรใช้ดนตรีที่มำกชิ้น ท ำให้นักร้องต้องใช้พลังเสียง ในกำรร้อง เพ่ือ
สำมำรถสู้ดนตรีให้ได้ และเมื่อกลับไปดูภูมิหลังของนักร้องที่ชนะเลิศ ในหัวข้อที่ 4 เรื่องของภูมิหลังของผู้
เข้ำประกวด จะเห็นได้ว่ำ บุคคลเหล่ำนี้ มีต้นทุนทำงดนตรีทุกคน แตกแต่งเพียงวิธีกำร ซึ่งทั้งหมด
เริ่มต้นด้วยควำมสนใจและชอบร้องเพลง จึงหำวิธีเพ่ือท ำให้ตัวเอง ได้ท ำในสิ่งที่ชอบได้เป็นรูปธรรม
มำกขึ้นตำมล ำดับ ซึ่งบำงท่ำนได้รับกำรสนับสนุนจำกทำงบ้ำน ก็ได้เรียนร้งอเพลงอย่ำงเป็นกิจจลักษณะ 
หรือบำงท่ำน อำจไม่ได้เรียนอย่ำงเป็นรูปแบบ ก็จะพบว่ำ มีกำรเรียนแบบครูพักลักจ ำ หรือหำประสบกำรณ์
โดยกำรร้องเพลงในสิ่งแวดล้อมที่ตัวอยู่ เช่น มหำวิทยำลัย 

ดังนั้น เพลงที่ใช้ในกำรประกวดจึงมีผลสัมพันธ์กับกำรพิจำรณำถึงควำมสำมำรถ เนื่องจำก
เพลงเป็นเครื่องมือ ที่ใช้ชี้วัดถึงขีดควำมสำมำรถของผู้ร้อง จำกผู้ชนะเลิศทั้ง 6 ท่ำนที่ได้น ำมำวิเครำะห์ 
จะเห็นได้ว่ำ แนวทำงของเพลงที่มีแนวโน้มในเรื่องของกำรใช้พลังทำงกำรขับร้อง และเน้นถึงอำรมณ์
เพลงที่มี Dramatic (เร้ำอำรมณ์) เพลงประเภทนี้ส่งให้ผู้ขับร้องต้องใช้ควำมสำมำรถในระดับสูง เพ่ือ
ควบคุมตัวเพลงให้ออกมำสมบูรณ์ ในทำงกลับกัน ถ้ำผู้ขับร้องมีควำมสำมำรถไม่อยู่ในระดับที่แข็งแรง 
จะท ำให้นักร้องผู้นั้นมีศักยภำพไม่เพียงพอกับตัวเพลง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงค้นพบว่ำ เพลงมีส่วนเปิดเผยให้
เห็นควำมสำมำรถของนักร้องแต่ละคน ในขณะเดียวกันเพลงก็มีส่วนเปิดเผยถึงข้อบกพร่องของนักร้อง
ได้เช่นกัน 

5.1.7  วิเครำะห์เพ่ิมเติมถึงลักษณะเด่นของผู้ชนะเลิศนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
คือ นันทิดำ แก้วบัวสำย ปี พ.ศ. 2521 และมณีนุช เสมรสุต ปี พ.ศ. 2523  

เนื่องจำกทั้งสองท่ำนประสบควำมส ำเร็จในกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอด
เยี่ยมแห่งเอเซีย ผู้วิจัยจึงวิเครำะห์เพ่ิมเติมถึงลักษณะเด่นของเสียงและกำรร้องของทั้งสองท่ำน พร้อม
ปัจจัยเกื้อหนุน ดังนี้  

1.  นันทิดำ แก้วบัวสำย มีลักษณะเด่นคือ มีเสียงในโทนทุ้มและนุ่มนวลหรือเรียกว่ำ
เป็นเสียง Alto คือค่อนข้ำงมีเสียงต่ ำ มีทักษะกำรร้องที่แม่นย ำในโน้ต ใช้ภำษำได้ชัดเจนตำมอักขระ
ไทยและเมื่อร้องเพลงสำกลก็สำมำรถออกส ำเนียงได้ดี สิ่งเหล่ำนี้เป็นผลอันเนื่องมำจำกพรสวรรค์และกำร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
101 

 

เรียนร้องเพลงอย่ำงจริงจังโดยมีครอบครัวให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดี จำกกำรฝึกฝนเป็นประจ ำและได้
แสดงควำมสำมำรถอยู่บ่อยครั้งท ำให้นันทิดำมีประสบกำรณ์ที่ค่อยๆสั่งสมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ กำรร้องของ
นันทิดำได้รับกำรยอมรับจำกประชำชนในวงกว้ำง และอยู่ในระดับแม่แบบของวงกำรเพลงไทย จุดเด่น
อีกประกำรของนันทิดำ คือ กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงที่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำของบทเพลงสร้ำง
ควำมเข้ำใจให้ผู้ฟังเข้ำถึงตัวเพลงได้เป็นอย่ำงดี และนันทิดำยังมีควำมสำมำรถในกำรร้องเพลงได้หลำย
แนวอำทิ เพลงไทย, เพลงสำกล, เพลงลูกทุ่ง, เพลงลูกกรุง กำรแสดงบนเวทีของนันทิดำเป็นอีกหนึ่งใน
ควำมสำมำรถทีท่ ำให้ผู้ชมชื่นชอบในตัวเธอ เธอมีควำมเป็นผู้ให้ควำมบันเทิง สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้คนดู
มีอำรมณ์ร่วมไปกับเธอได้ไม่ว่ำจะเป็นในช่วงของกำรร้องเพลงหรือยำมพูดคุยบนเวที นันทิดำยังมีลีลำ
ท่ำทำงที่สง่ำงำมบนเวทีเวลำเคลื่อนไหวไปยังจุดต่ำง ๆ บนเวที เธอรู้ว่ำจะใช้พ้ืนที่บนเวทีให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวเธอและคนดูได้อย่ำงไร กำรแสดงคอนเสริ์ตของนันทิดำจึงมีควำมเป็นกันเองกันกับดู  

เมื่อดูภูมิหลังของนันทิดำ ก่อนเข้ำมำประกวดเวทีนี้ จะพบว่ำ นันทิดำ มีต้นทุนทำงดนตรี
ที่มำจำกสำยเลือด นั่นคือคุณยำยศรีนวล ที่เป็นนักร้องเช่นกัน และยังเป็นต้นฉบับเสียงเพลงอมตะ
อย่ำงเพลง นกขมิ้น ท ำให้เธอได้รับอิทธิพลควำมเป็นศิลปินมำโดยม่รู้ตัว นอกจำกนี้ยังได้รับกำร
สนับสนุนจำกคุณแม่ โดยกำรให้นันทิดำเรียนร้องเพลงและเรียนเต้นร ำ จึงท ำให้เธออยู่กับดนตรีมำ
ตั้งแต่เด็ก และในช่วงที่นันทิดำเข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนี้เอง นันทิดำมองเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตว่ำเป็นเรื่องของโชคชะตำ จึงเกิดเหตุกำรณ์ที่นันทิดำเองไม่ได้คำดคิดมำก่อน 
เธอจึงมองว่ำทุกอย่ำงที่เกิดขึ้นนี้คือโชคชะตำ ควำมบังเอิญของจังหวะเวลำระหว่ำงนันทิดำและสุดำ 
ชื่นบำน ที่มีควำมสัมพันธ์กัน โดยในขณะที่นันทิดำก ำลังซ้อมร้องเพลงอยู่นั้นตรงกับช่วงเวลำที่สุดำ 
ก ำลังว่ำยน้ ำใกล้กับบ้ำนพัก และเป็นร้ำนเสริมสวยของนันทิดำ เสียงร้องของนันทิดำท ำให้สุดำเกิดควำม
สนใจและอยำกชักชวนเพื่อให้เข้ำร่วมประกวดนักร้องสมัครเล่นดังกล่ำว ซึ่งในขณะนั้นสุดำเอง คือหนึ่ง
ในคณะกรรมกำรและทีมงำนที่ดูแลกำรประกวดอยู่ นันทิดำเล่ำถึงเหตุกำรณ์นี้ว่ำ 

“มันเป็น Destiny ท ำไมพี่เม้ำท์ต้องมำว่ำยน้ ำที่หมู่บ้ำนศำนตินิเวศ สระว่ำยน้ ำอื่นก็มี 
แล้วท ำไมฉันต้องมำนั่งซ้อมเพลงในวันนัน้ที่ she มำว่ำย มันเป็นเร่ืองที่ Destiny อ่ะน้อง แล้วพี่ก็ไม่
รักด้วยนะ พี่ไม่ได้รักในตรงนี้ เสร็จแล้วแม่ก็บอกคุณพ่อในวันนั้น บอกว่ำฉันพำลูกไปแบบนี้”48  

จำกนั้นคุณแม่ของนันทิดำจึงเป็นคนน ำทำงให้เดินตั้งแต่นั้นมำ นันทิดำเล่ำให้ผู้วิจัยฟังว่ำ
เธอถูกคุณแม่หลอกให้ไปประกวดโดยเธอไม่รู้ตัวและไม่ได้เตรียมตัวมำก่อน คุณแม่ไปรับเธอที่โรงเรียน 
บดินทรเดชำและบอกเธอว่ำจะไปเยี่ยมคุณยำยที่โรงพยำบำลสยำมย่ำนคลองตันแต่ขอแวะหำเพ่ือนแม่
ที่เพชรบุรีตัดใหม่ก่อน เมื่อถึงยังตึกของช่อง 3 คุณแม่ยังถำมเธอว่ำจะขึ้นไปกับแม่หรือจะนั่งรอในรถ 
เธอจึงเลือกที่จะไปด้วย และคุณแม่พำเธอไปนั่งหน้ำห้องที่มีเสียงเปียโนก ำลั งบรรเลงอยู่ และหันมำ

                                                           
48 เพิ่งอ้ำง. 
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บอกกับเธอว่ำเดี๋ยวถ้ำมีคนมำเรียกชื่อลูกก็เข้ำไป เขำให้ร้องอะไรก็ร้องนะ ในขณะนั้นนันทิดำรับรู้ว่ำ
ตนเองถูกคุณแม่ลวงให้มำร้องเพลง เมื่อมีคนเรียกชื่อนันทิดำ แก้วบัวสำย เธอจึงเดินเข้ำไป และพบว่ำ
มีคนอยู่ในห้องโล่ง ๆ ห้ำคน คือ นริศ ทรัพย์ประภำประจ ำอยู่ที่เปียโน, สุดำ ชื่นบำน, แมนรัตน์ ศรี
กรำนนท์, มีศักดิ์ นำครัตน์และสักรินทร์ บุญญฤทธ์ และถำมเธอว่ำร้องเพลงอะไรได้บ้ำงให้ร้องให้ ฟัง
ทั้งเพลงไทยและเพลงสำกล นันทิดำจึงเลือกร้องเพลง My Way ของ Frank Sinatra และเพลงกำมเทพ
ของ สวลี ผกำพันธ์ เมื่อร้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณแม่จึงพำเธอกลับบ้ำนโดยไม่ได้เยี่ยมคุณยำย 
เพรำะคุณยำยไม่ได้อยู่โรงพยำบำล และทั้งหมดนี้คือจุดเปลี่ยนของนันทิดำ ที่ท ำให้เธอเดินบนเส้นทำง
นี้จนกระทั่งเธอได้ใช้โชคชะตำและควำมสำมำรถน ำชื่อเสียงมำสู่ประเทศไทยได้ส ำเร็จ หลังจำกได้ต ำแหน่ง
นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

2.  มณีนุช เสมรสุต ลักษณะเด่นคือ มีสีเสียงอยู่ในลักษณะเสียงกลำงของผู้หญิง
คือ Mezzo Soprano เป็นลักษณะสียงที่มีควำมกว้ำงปำนกลำงคือร้องได้ทั้งในย่ำนเสียงต่ ำและย่ำน
เสียงสูง ในเสียงให้ควำมคมชัด ในเนื้อเสียงมีมวลเสียงหนำแน่นท ำให้ลักษณะของเสียงเป็นสียงที่มีพลัง 
กำรออกอักขระชัดเจนทั้งภำษำไทยและภำษอังกฤษ ควำมแม่นย ำของโน้ตดี มีสัดส่วนจังหวะเฉพำะตัว 
คือมีกำรร้องดึงจังหวะเป็นบำงช่วงของเพลง จุดเด่นที่ส ำคัญอีกอย่ำงของมณีนุช คือ กำรถ่ำยทอดอำรมณ์
เพลงโดยเฉพำะบทเพลงที่มีเนื้อหำไปในทำงควำมรักผิดหวัง หรือเพลงที่ต้องกำรอำรมณ์แบบลึกซึ้ง แต่มี
พลัง มณีนุชสำมำรถท ำเรื่องนี้ได้อย่ำงดีเยี่ยม กำรแสดงบนเวทีของมณีนุชมักมีกำรใช้ร่ำงกำยช่วย เล่ำ
เรื่องประกอบเพลงเพ่ือช่วยในกำรสื่ออำรมณ์และขยำยควำมเข้ำใจในบทเพลงที่เธอน ำเสนอ องค์รวม
เหล่ำนี้เมื่อประกอบเป็นภำพรวมท ำให้มณีนุชมีบุคลิกภำพของควำมเป็นนักร้องอำชีพและเป็นนักร้อง
ที่ทรงพลังคนหนึ่งของเมืองไทย เป็นนักร้องที่มีพ้ืนฐำนกำรร้องเพลงที่มำจำกพรสวรรค์ เธอไมได้เรียน
เป็นแบบแผน เพียงแค่ชอบร้องเพลง และร้องในระดับที่เรียกว่ำร้องเล่น ๆ ไม่ได้คิดจะเอำดีในทำงร้อง
เพลง แต่กำรที่มณีนุชได้มำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียนี้ ท ำให้ชีวิตของมณีนุชพลิก
ผันไปสู่กำรเป็นนักร้องอำชีพ 

จำกจุดนี้เป็นต้นมำ คือ จุดเปลี่ยนของชีวิตของมณีนุช ที่ท ำให้เธอก้ำวเข้ำมำสู่กำรเป็น
นักร้องซึ่งผิดจำกควำมตั้งใจเดิมที่ต้องกำรท ำงำนด้ำนเลขำนุกำรตำมที่ได้มุ่ งเรียนมำเพ่ือตำมรอยคุณ
แม่ของเธอ และจำกกำรเข้ำประกวดครั้งนี้ส่งผลให้มณีนุชประกวดชนะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย แต่
ขณะที่ก ำลังจะประกวดอยู่ยังฮ่องกงนั้น เกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันคือ บิดำของมณีนุช ประสบอุบัติเหตุ
ถึงแก่ชีวิต ส่งผลให้มณีนุชได้รับควำมกระทบกระเทือนใจอย่ำงมำก และต้องตัดสินใจระหว่ำงกำรทิ้ง
กำรประกวดเพ่ือเดินทำงกลับไปเผำผู้เป็นบิดำ หรือจะยังคงด ำเนินหน้ำที่ตัวแทนประเทศไทยเพ่ือ
ประกวดนักร้องสมัครเล่นต่อไป ตรงนี้มณีนุชได้เล่ำว่ำ 
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ก่อนจะเดินทำงเนี่ย วันพระรำชทำนเพลิงที่ถูกก ำหนดออกมำถูกเลื่อนตำมกำรเดินทำงของ
อ้วนตลอด เพรำะฉะนั้นเรำก็มีควำมรู้สึกเหมือนกับว่ำเรำถูกบีบว่ำถ้ำอยู่คือทิ้งประกวด ถ้ำจะประกวด
ก็ทิ้งพ่อ แม่ตัดสินใจ เรำก็ไปพอไปปั๊บ ยังตำมไปหลอนหลอกว่ำนำทีของกำรพระรำชทำนเพลิง คือ
แม่ก็ใส่เป็นธูปใส่ถุงไปให้บอกว่ำเมื่อไปถึงที่นั้นนะ วันประกวดมันเป็นวันเดียวกันกับพี่เผำคุณพ่อ ก็บอก
ว่ำไม่เป็นไร อ้วนจุดธูปดูเวลำนะลูกที่ใกล้เวลำเผำที่สุด คือประเทศก็จะไล่เหมือนมิสยูนิเวิสร์ ไล่ตัว 
Alphabet มำเรื่อยแทนที่มันจะเป็นไทยแลนด์ มันก็จะต้องไปอยู่หลัง ๆ แต่ควำมที่เรำมี 2 
Contestant เพรำะฉะนั้นมันจะไล่ คือพอจับฉลำกปั๊บกลำยเป็นว่ำ สมมุติ 1-10 กับ 11-20 มันก็
ต้องแยกเป็นไทยแลนด์ 10 แรกกับ 20 หลัง ไปจับฉลำกได้เป็นอันหลัง แต่ด้วยควำมที่เป็นหญิง
ชำย ๆ เค้ำก็เลย Switch ให้เรำมำอยู่เป็นตรงนี้ เท่ำกับว่ำเรำจะต้องร้องเป็นคนที่ 3 แล้วพี่โจ้ที่ไป
ด้วยร้องเป็นคนที่ 13 นำทีของกำรที่ 54321 ออนแอร์หน่ะแล้วนับเวลำของกำรร้องเพลงมำจนถึง
เรำ ตรงนำทีนี้คือนำทีพระรำชทำนเพลิงพอดี เรำจะมีควำมรู้สึกว่ำมันต้องท ำเพรำะฉะนั้น มันก็
จะต้องไปจุดธูปเอำเวลำที่มันใกล้ที่จะต้องขึ้นเวที เพรำะจะได้ใกล้เวลำที่จะเผำพ่อ มันส ำคัญอะไรกัน
นักหนำไม่รู้ แต่มันต้องส ำคัญที่สุดในชีวิต แม้แต่หน้ำตำยังไม่แต่งเลย พี่อ้วนไม่ให้ควำมส ำคัญกับมันเลย49 

ซึ่งในช่วงของกำรแสดง มณีนุช ได้น ำควำมรู้สึกของกำรสูญเสียปล่อยอำรมณ์ทั้งหมดไว้ที่
บทเพลงจนเป็นผลให้ กำรร้องของมณีนุชสำมำรถเอำชนะใจกรรมกำร จนกลำยเป็นนักร้องสมัครเล่นยอด
เยี่ยมแห่งเอเชียคนที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งกำรได้รำงวัลนี้ท ำให้เธอกลำยเป็นมำตรฐำนใหม่ของเวที
ประกวดด้วยกำรเป็นนักร้องที่ Emotional Present on Stage ส ำหรับคนฟัง ซึ่งเธอยังกล่ำวเพ่ิมเติม
ถึงตอนที่เธอท ำควำมเข้ำใจเพลงนี้ว่ำ 

อำจำรย์วิรัช มำแต่งดนตรีที่ท ำให้มันมี Dynamic มีเรื่องมีรำวและสุดยอดก็คือ ทุกค ำร้องของมัน
มันบรรยำยเร่ืองรำวของเรำทุกค ำพูด คุณศักดิ์รินทร์เค้ำไปด้วยวันพรุ่งนี้จะขึ้นเวที คุณศักดิ์รินทร์ก็
บอก อ้วน ๆ รู้มั๊ยว่ำกำรร้องเพลงมันต้องมำจำกอำรมณ์ เรำรู้สิก็เดือนนึงที่ผ่ำนมำทุกคนก็บอกเรำ
ให้ปล่อยอำรมณ์ ก็ปล่อยได้แค่นี้แต่อำรมณ์เรำพึ่งมำทะลุเมื่อ 1 อำทิตย์ก่อนจะมำนี่เพรำะคุณพ่อ 
เสีย ร้องไห้ไปร้องเพลงไป50  

มณีนุช จึงกลำยเป็นนักร้องที่มีควำมชัดเจนในเรื่องของกำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลง ภำยหลัง
จำกกำรประกวด ได้เดินทำงไปเรียนต่อต่ำงประเทศและมีผลงำนต่อมำในภำยหลัง  

เห็นได้ว่ำ ทั้งสองท่ำน มีจุดเริ่มต้นคล้ำยคลึงกัน คือ ควำมชอบในกำรร้องเพลง ซึ่งผู้วิจัย
จะท ำกำรแจกแจงถึงควำมเหมือนและควำมต่ำงพอสังเขปดังนี้ 

                                                           
49 สัมภำษณ์มณีนุช เสมรสุต, ผู้ชนะเลิศเวทีกำรประกวดร้องเพลงของสถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พ.ศ. 

2523. 21 กันยำยน 2554. 
50 เพิ่งอ้ำง. 
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ทั้งสองคน มีควำมชอบในกำรร้องเพลง และสนใจที่จะฟังเพลง แต่นันทิดำได้รับกำร
สนับสนุนจำกครอบครัวเป็นอย่ำงมำก ในขณะที่มณีนุช มีเพียงควำมชอบ แต่ไม่ได้ขวนขวำยถึงขั้นเรียน 
ท ำแค่เพียงร้องตำมนักร้องที่ตนชื่นชอบ และอำศัยกำรฟังมำก ๆ เมื่อมำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอด
เยี่ยมแห่งเอเชีย ทั้งคู่มีควำมเหมือนกันคือ ไม่ได้ตั้งใจมำประกวดด้วยตัวเอง กล่ำวคือ ไม่ได้มำจำกควำมคิด
ของตนเอง นันทิดำ ถูกคุณแม่ชักน ำด้วยอุบำยให้มำประกวด ส่วนมณีนุช ถูกเพ่ือน ๆ ที่เห็นถึงควำมสำมำรถ
ของเธอ เป็นคนจัดกำรสมัครให้ เธอจึงต้องมำแข่ง ซึ่งทั้งสองท่ำนมีสำยเลือดของศิลปินทั้งคู่ นันทิดำได้
จำกคุณยำย มณีนุช ได้จำกคุณพ่อ จึงท ำให้สองท่ำนนี้ได้มรดกทำงพันธุกรรมมในเรื่องของกำรร้องเพลงติด
ตัวมำด้วย ซึ่งเรื่องควำมสำมำรถทำงกำรร้องของทั้งคน ได้รับกำรยอมรับจำกคณะกรรมกำรทั้งในประเทศไทย
และต่ำงประเทศซึ่ง 

กำรร้องของนันทิดำ ได้รับกำรกล่ำวว่ำ เป็นมำตรฐำนของนักร้องในยุคนั้น อำจเนื่องจำก
นันทิดำ ได้รับกำรเทรน์เรื่องกำรร้องมำตั้งแต่เด็ก ด้วยกำรเรียนร้องเพลงกับครูต่ำงประเทศ ส่งผลให้
นันทิดำ ได้เรียนรู้เพลงที่นอกเหนือจำกเพลงไทยที่ร่วมสมัยในยุคนั้น และได้ฝึกร้องอย่ำงเป็นแบบแผน 
ซึ่งกำรได้รับกำรเรียนย่อมมีกำรเข้ำถึงรำยละเอียดของเพลงได้มำกกว่ำกำรซ้อมเอง เนื่องจำกวัยและ
ประสบกำรณ์ในเวลำนั้น ไม่อำจท ำควำมเข้ำใจได้อย่ำงลึกซึ้ง กำรได้ค ำแนะน ำจำกครูต่ำงชำติ น่ำจะท ำให้
นันทิดำ ค่อย ๆ สั่งสมวิธีกำรร้องและกำรถ่ำยทอดได้อย่ำงเป็นระบบ  

กำรร้องของมณีนุช คือนักร้องที่มีควำมชัดในกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ (Dramatic) เนื่องจำกมณีนุช 
ไม่ได้รับกำรเรียนอย่ำงนันทิดำ แต่อำศัยกำรฝึกร้องตำมเพลงที่ชอบ ซึ่งมณีนุช มีรสนิยมชอบฟังเพลง
สำกลอยู่แล้ว จึงท ำให้ได้ซึมซับค่ำนิยมกำรแสดงออก กำรสื่อสำร ในแบบตะวันตก จึงท ำให้มณีนุช มี
กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ท่ีเข้มข้น ซึ่งพ้ีนฐำนดังกล่ำวเป็นต้นทุนทำงอำรมณ์ที่ตนเองได้รับมำจำกเพลง แต่
เหตุกำรณ์กำรสูญเสียคุณพ่อ ในขช่วงเวลำที่ต้องร้องประกวด ท ำให้เธอได้เข้ำใจและเข้ ำถึงด้วย
ประสบกำรณ์จริง จึงท ำให้เธอเป็นนักร้องที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณ์ 

5.2  ผลกำรประกวดและบทเพลงที่ใช้ในกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 
ในส่วนของเวทีสยำมกลกำรนี้ ผู้วิจัยได้ท ำกำรศึกษำข้อมูลและจะท ำกำรวิเครำะห์

เฉพำะผู้ชนะกำรประกวด และเพลงที่ใช้ประกวด ซึ่งแบ่งเป็นประเภทเพลงสำกล และเพลงไทยสำกล 
และเพลงที่ถูกใช้เพ่ือแข่งขันบ่อยที่สุด โดยจะท ำกำรรวบรวมข้อมูลทั้ง 5 ปี แจกแจงในรูปแบบของ
ตำรำงเป็นรำยปีดังต่อไปนี้ 
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5.2.1  ปี พ.ศ. 2526 
 

ตำรำงที่ 13  รำยนำมผู้เข้ำประกวดและเพลงที่ใช้ในกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบ
สุดท้ำย ปี พ.ศ. 252651 

 
รางวัลที่ได้รบั รายชื่อ เพลงบังคับเลือก เพลงผู้เข้าประกวดเลือกเอง 

รางวัลประเภทเพลงไทยสากล 

นักร้องยอดเยี่ยม สุนทรี จวบสมัย มองไม้ บัวขำว 

นักร้องดีเด่น 4 ล ำดับ นำยรุ่งเรือง เริงใจ วันใหม ่ จะรักเสียอย่ำง 

 นำยบุญชิต บูรณสถิตย์พร ลืมสียเถิดไม่ป็นไร รักฉันนั้นเพื่อเธอ 

 น.ส.อัจฉรำ วงษ์ไทย ดอกไม้คู่ภมร ดอกไม้ร่วง 

 
 

น.ส.วรำภรณ์  
สรรพกิจจำนท ์ 

(อรวีร์ สัจจำนนท์) 
มองไม้ เงำไม้ 

รางวัลประเภทเพลงสากล 

นักร้องยอดเยี่ยม วิรัช ปัณฑวังกูร That distant star Touch me in the morning 

นักร้องดีเด่น 4 ล ำดับ นำยสิยำกร สุรรณกฤต 
Can’t Believe I’m 

losing you 
My way 

 น.ส.จุไรรัตน์รัตนวงศ์ Love is the answer My way 

 นำยเธยีรชัย สุขเทีย่ง That distant star He 

 นำยพงษ์พรหม  
ไพศำลเวชกรรม 

That distant star He ain’t heavy his my brother 

 
1.  ประเภทเพลงไทยสำกล สุนทรี จวบสมัย เลือกใช้เพลง บัวขำว ของคุณหญิงพวงร้อย 

สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ ซึ่งลักษณะของเพลงมีเลนจ์เสียงที่กว้ำงมำก และรูปแบบกำรประพันธ์ไปในแนวทำง
คลำสสิคคัล ผู้ร้องจึงต้องมีเสียงที่สูงค่อนข้ำงมำก คืออยู่ในระดับเสียง Soprano ซึ่งสุนทรี เป็นผู้ที่มี
ระดับเสียงดังกล่ำว ส่วนเนื้อหำของเพลงบัวขำว เป็นกำรบรรยำยถึงธรรมชำติของดอกบัวที่อยู่ในบึงน้ ำ
ขนำดใหญ่ มองเห็นแล้วให้ควำมรู้สึกสะอำดตำ นอกจำกนี้ตัวเพลงยังได้บรรยำยถึงธรรมชำติแวดล้อมร่วม
ด้วย นับว่ำเป็นเพลงที่มีควำมงำมในตัวเอง ผู้ถ่ำยทอดพลงนี้จึงต้องมีควำมเข้ำถึงสิ่งที่บรรยำยในเพลง
จึงจะท ำให้คนฟังเห็นถึงควำมงำมในตัวเพลงได้ ซึ่งสุนทรีได้กล่ำวถึงช่วงเวลำที่ก ำลังร้องเพลงนี้บนเวที
ประกวดไว้ว่ำ 

                                                           
51 บทเพลงที่ใช้ในกำรประกวดของเวทีกำรประกวดสยำมกลกำร ได้ปรำกฏอยู่ในสูจิบัตรของกำรแข่งขันในแต่

ละปี  ตั้งแต่ 2526-2530 จึงได้ท ำกำรรวบรวม และน ำเสนอออกมำเป็นตำรำง 
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เสียง แล้วก็ Feeling คือเวลำร้องเพลงพี่จะเป็นคนที่ใส่ใจเข้ำไปด้วย คือแบบหลับตำแล้ว
เค้ำจะเห็นภำพ จะต้องรู้ก่อนว่ำเพลงมันหมำยควำมว่ำอะไร เรำพยำยำมจะสื่ออะไรให้ผู้ฟังให้เค้ำ
รับรู้ว่ำเรำก ำลังจะร้องให้คุณเชิญชมนะบัวขำวเนี่ย อย่ำงเช่นว่ำเรำร้องบัวขำวคนที่เค้ำเป็น
กรรมกำรเค้ำจะบอกว่ำเค้ำหลับตำและเค้ำจะเห็นมันมีบัวอยู่ตรงนั้น 52 

ด้วยควำมเข้ำใจในบทเพลง ประกอบกับประสบกำรณ์ที่สั่งสมจำกกำรร้อง
เพลงเป็นอำชีพ ท ำให้สุนทรีได้รับต ำแหน่งนักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงไทยสำกลเป็นคนแรกของเวที
สยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 

2.  ประเภทเพลงสำกล วิรัช ปัณฑวังกูร เลือกใช้เพลง Thouch me in The Morning 
เพลงนี้มีลักษณะช่วงเสียงที่กว้ำงและมีบำงช่วงอำจต้องใช้เสียงหลบ ซึ่งถือเป็นเทคนิคของผู้ร้อง ซึ่งวิรัช 
เป็นนักร้องที่มีประสบกำรณ์ในกำรร้องเพลงที่อยู่ในระดับของค ำว่ำอำชีพ จึงสำมำรถพำตัวเองให้กลำยเป็น
นักร้องยอดเยี่ยมประเภทเพลงสำกลของเวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นได้ 

5.2.2  ปี พ.ศ. 2527 
 

ตำรำงที่ 14  รำยนำมผู้เข้ำประกวดและเพลงที่ใช้ในกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบ
สุดท้ำยปี พ.ศ. 2527 

 

รางวัลที่ได้รบั รายนาม เพลงที่ใชป้ระกวด 

รางวัลประเภทเพลงไทยสากล 

นักร้องยอดเยี่ยม นำยสิทธโิชค แย้มด ี ผู้ชนะสิบทิศ 

นักร้องดีเด่น 4 ล ำดับ นำยธงไชย แม็คอินไตย ชีวิตละคร 

 
นำยประเชิญ บุญสูงเนิน สุดเหงำ 

 
ม.ล.สรำลี กิตติยำกร สุขใจ 

 
น.ส.อำภำภรณ์ ศิริเขต ชีวิตนี้เพื่อเธอ 

รางวัลประเภทเพลงสากล 

นักร้องยอดเยี่ยม น.ส.ระวิวรรณ จินดำ Cabaret 

นักร้องดีเด่น 4 ล ำดับ น.ส.เบ็ญจรัตน์ ห่วงทอง My way 

 
น.ส.อนุทิน สุขเที่ยง Don’t cry out loud 

 
น.ส.ศศิธร ธวัชบุร ี Don’t cry out loud 

 
น.ส.สุวิชำ โกมลทัต I will survive 

 
1.  ประเภทเพลงไทยสำกล สิทธิโชค แย้มดี เลือกใช้เพลงผู้ชนะสิบทิศ เพลงนี้

เป็นเพลงประกอบภำพยนต์เรื่องผู้ชนะสิบทิศ ที่มีเนื้อหำพรรณนำควำมในใจของบุเรงนอง ท่วงท ำนองเพลง

                                                           
52 สัมภำษณ์สุนทรี จวบสมัย, ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงไทยสำกล เวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 2526, 20 

กันยำยน 2554. 
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ไม่ถึงกับใช้โน้ตที่กว้ำงมำก แต่ถือเป็นเพลงที่มีสีสันและเป็นเพลงอมตะเพลงหนึ่งของไทย ในเพลง
ต้องกำรเล่ำเรื่องที่เข้ำถึง เนื่องจำกเพลงพูดถึงควำมรัก และกำรรบ ซึ่งเท่ำกับมีอำรมณ์ของเรื่องที่ซ้อน
กันอยู่ในเพลง ผู้ร้องจึงต้องเป็นนักเล่ำเรื่องที่เก่ง  

2.  ประเภทเพลงสำกล ระวิวรรณ จินดำ เลือกใช้เพลง Cabaret ในกำรประกวด
รอบสุดท้ำย เพลงนี้เป็นเพลงประเภท Brodway มีลักษณะที่เหมำะแก่กำรโชว์ทักษะกำรร้องในแบบ
กำรออกเสียงร้องที่เต็มไปด้วยพลังของเสียงเต็มที่ไม่ใช่เสียงหลบ ตัวเพลงไม่ได้ต้องกำรกำรร้องที่
ไพเรำะหรือควำมละเมียดละไมมำกนัก แต่เพลงต้องกำรควำมเด็ดขำดของส ำเนียงในกำรออกเสียง 
ออกค ำที่มั่นใจ ส่วนเรื่องของช่วงเสียงมีเรนจ์ที่กว้ำงพอสมควร ซึ่งระวิวรรณ มีเสียงในระดับ Mezzo 
Soprano คือเสียงระดับกลำงของผู้หญิง ในเนื้อเสียงมีมวลควำมหนำ ฟังแล้วให้ควำมรู้สึกถึงพลังที่มี
มำกในกำรใช้เสียง แต่ในเนื้อเสียงมีควำมคมชัดรวมถึงกำรออกเสียงอักขระมีควำมชัดเจนอย่ำงมำก มี
กำรเน้นน้ ำหนักในแต่ละค ำได้เป็นอย่ำงดี ร้องโน้ตได้แม่นย ำและมีควำมมั่นใจในกำรร้องท ำให้เพลงที่
ระวิวรรณถ่ำยทอด มีมิติของเพลง กำรแสดงบนเวทีมีควำมเป็นโชว์แบบสำกล กำรเคลื่อนไหวที่สอดคล้อง
กับบทเพลง ท ำให้เพลงดูมีสีสันเพ่ิมขึ้นโดยภำพรวม ทักษะของระวิวรรณเป็นกำรสั่งสมประสบกำรณ์
จำกกำรร้องเพลงประจ ำ ท ำให้เธอรู้จักเพลงเป็นจ ำนวนมำก และได้ร้องฝึกฝนทุกคืนท ำให้เส้นเสียง
ของเธอมีควำมแข็งแรง และมีควำมช ำนำญในกำรร้องเพลงได้หลำกหลำยแนวเพลง ซึ่งระวิวรรณเป็น
คนที่มีลักษณะเสียงเหมำะสมกับเพลงนี้ และเธอเป็นผู้เลือกเพลงเองในแต่ละรอบที่ประกวด ซึ่งระวิวรรณ 
ได้กล่ำวถึงกำรเลือกเพลงในตอนนั้นว่ำ  

อย่ำงแรกเลยต้องบอกว่ำ ตอนรอบแรกก็เฉย ๆ ร้องไป ไม่ได้จะเอำอะไร จะเพลงอะไร ไม่คิด
ด้วยว่ำจะติด พอติดรอบเข้ำมำ 20 คน ก็เริ่มคิดนิดนึงว่ำ จะร้องเพลงอะไร ก็เลยเอำเพลงที่ถนัด
และคิดว่ำ ต้องเป็นเพลงที่เรำร้องเข้ำไปถึงสำยเลือด เพรำะไม่อย่ำงนั้นเนี้ย เวลำเรำตื่นเต้น เวลำ
เรำไปเจอกรรมกำรนั่งเป็นแถว 20-30 คน มันสำมำรถลืมได้ง่ำย ๆ ถ้ำเพลงเรำไม่ชินหรือว่ำต้องมำ
หัดใหม่ เพรำะฉะนั้นไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่ได้คิดอย่ำงอื่นเลย คิดแค่ว่ำเพลงไหนที่เรำถนัดที่สุด เพลง
ไหนที่เข้ำกับเสียงเรำที่สุด คือพูดง่ำย ๆ ว่ำถ้ำมันเข้ำกับเสียงเรำ เรำจะรู้สึกว่ำเรำท ำได้ดีที่สุด อันเนี้ย
รอบ 20 เรำก็เลือกอันนั้น แต่พอรอบสุดท้ำยรอบชิงชนะเลิศเนี้ย ครำวนี้คิดเยอะไม่ได้ถนัดเพลง 
Cabaret แต่คิดหลำยอย่ำงมำก อย่ำงแรกก็คือว่ำ อีก 10 คนเนี้ย เค้ำเลือกเพลงอะไร ต้องคิดก่อน
ถ้ำเรำเลือกเพลงเหมือนเดิมอีกมันก็จะไม่มีอะไรแตกต่ำงและมันก็จะไม่โดด เพรำะฉะนั้นก็ต้อง
เลือกเพลงอย่ำงแรกเลย เพลงเนี่ยต้องโดดเด่น เพลงต้องแบบว่ำร้องออกไปเสร็จแล้วคนจ ำได้ อย่ำง
ที่2. ต้องเป็นเพลงที่คนรู้จักพอสมควร ไม่ใช่ไม่รู้จักเลยเรำก็จะล ำบำก ถึงจะโชว์เสียงแค่ไหนถ้ำไม่
รู้จักเลย ไม่คุ้นหูเลยก็ไม่สำมำรถดึงคนได้ตั้งแต่นำทีแรก อย่ำงที่ 3. ถ้ำเพลงช้ำเกินไปแล้วแสดง
ออกมำไม่ดีหรือก ำลังตื่นเต้นมำกตอนนั้นอำรมณ์ไม่ถึง มันก็เท่ำกับ Fail ก็เลยต้องแบบเอำชนิดที่
แบบว่ำเพลงมันต้องสำมำรถท ำให้คนดู 1) มีควำมรู้สึกว่ำ อุ้ยดี 2) อุ้ยรู้จัก 3) อุ้ยท ำดีอ่ะ อะไรอย่ำงเงี้ย 
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คือเรำมีเวลำแค่ 3 นำทีบนเวที ท ำยังไงมันเหมือนกับเรำแบบ คือบังเอิญว่ำแบบเป็นคนคิดเยอะเพรำะ
เรียนมำเกตติ้งมำตลอดเพรำะฉะนั้นก็จะแบบว่ำ คิดว่ำ 3 นำทีเนี่ยจะ Present อะไรให้คนดูรู้สึก
ประทับใจ ให้กรรมกำรรู้สึกประทับใจพอที่จะให้คะแนนเรำ53 

ซึ่งระวิวรรณ ลักษณะเสียงของระวิวรรณ มีควำมเหมำะกับเพลงประเภทนี้ 
และเธอสำมำรถเอำชนะใจกรรมกำร ได้เป็นแชมป์ประเภทเพลงสำกลในที่สุด 

5.2.3  ปี พ.ศ. 2528 
 

ตำรำงที่ 15  รำยนำมผู้เข้ำประกวดและเพลงที่ใช้ในกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบ
สุดท้ำยปี พ.ศ. 2528 

 
รางวัลที่ได้รบั รายนาม เพลงที่ใช้ในการประกวด 

รำงวัลประเภทเพลงไทยสำกล 

นักร้องยอดเยี่ยม น.ส.อิสริยำ คูประเสรฐ เสน่หำ 

นักร้องดีเด่น 4 ล ำดับ นำยสุทธินันท ์จันทระ ผู้ชนะสิบทิศ 

 น.ส.กุลวดี เวกชำลิกำรนนท ์ ลมหวล 

 น.ส.พัฒนวดี ดิษยพงษ ์ ชีวิตบัดซบ 

 น.ส.ภิรมย์พร อินพุ่ม ไฟ 

 รำงวัลประเภทเพลงสำกล  

นักร้องยอดเยี่ยม น.ส.เกษร พละกุญชร The sound of music 

นักร้องดีเด่น 4 ล ำดับ น.ส.อิสริยำ คูประเสริฐ I cloud have dance all night 

 น.ส.สุมิตรำ มีสุวรรณ This is my life 

 น.ส.จำรุณี นำอำจ Without Love 

 นำยอนิรุธ ณ สงขลำ Whit one more look at you watch 
closely now 

 
1.  ประเภทเพลงไทยสำกล อิสิริยำ คูประเสิรฐ เลือกใช้เพลงเสน่หำ ของมนัส ปิติสำนต์ 

ในกำรประกวดรอบสุดท้ำย เพลงนี้เป็นไทยคลำสสิคคัล เนื้อหำกล่ำวในเชิงพร่ ำพรรณำถึงควำมรู้สึก
เรื่องควำมรัก มีท่วงท ำนองที่ไพเรำะ แต่ยำกแก่กำรร้อง เนื่องจำกมีบำงช่วงของเพลงที่มีควำมละเอียด
เรื่องของโน้ตเพลง ท ำให้ผู้ร้องต้องเอ้ือนเสียงในแบบกำรร้องไทยเดิมเข้ำมำผสมผสำนเพลงมีช่วงเรนจ์ที่
กว้ำง มีเสียงต่ ำมำกถึงสูงมำก ซึ่งอิสริยำ เป็นคนที่พยำยำมเรียนรู้ที่จะท ำควำมรู้จักเสียงและขีด
ควำมสำมำรถของตัวเองพอสมควร จึงได้ให้ทัศนะถึงตัวเองในช่วงเวลำนั้นไว้ว่ำ 

                                                           
53 สัมภำษณ์ ระวิวรรณ จินดำ. ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงสำกล เวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น 2527, 16

กันยำยน 2554. 
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ณ เวลำนั้น ช่วงนั้นเป็นเด็กจะแบบเพลงอะไรก็ได้อยำกร้องหมด ตอนนั้นไม่รู้จักตัวเองดันไป
ชอบ Dionne Warwick เป็นนิโกรตัวใหญ่แล้วก็ร้องเพลงห้ำว ๆ เสียงใหญ่ ๆ ซึ่งเรำไม่รู้ว่ำเรำไม่ใช่
ธรรมชำติแบบนั้น เรำก็อยำกร้องอย่ำงงั้นและร้องไม่ได้ พอเสียงสูงที่เป็นเสียงจริงเรำก็ตำมสไตล์พี่ 
มันก็ไม่มีแรงร้องไม่ได้ใช้คอไม่ได้ไม่มีเสียงต่ ำ ไม่ใช่เสียงอลังกำร เรำก็มีควำมรู้สึกเรำคงมีข้อจ ำกัดมำก 
ๆ ในกำรร้องเพลง นี่คือปัญหำ ซึ่งไม่รู้ว่ำเด็กสมัยนี้เค้ำรู้รึเปล่ำว่ำเสียงเค้ำเป็นยังไง แต่พี่ไม่รู้ตัวเอง
ในช่วงนั้น ไม่รู้ว่ำตัวเองเป็น Type แบบนี้ คือไม่รู้ว่ำมนุษย์มีหลำกหลำย ชอบแบบนี้มันมีพลังและก็
ร้องไม่ได้ พอร้องไม่ได้ตัวเองก็มีควำมรู้สึกว่ำตัวเองไม่ใช่ทะลุปรุโปร่ง มีข้อจ ำกัดเพรำะเรำตัน เรำรู้
ว่ำเรำไม่ไหว และเรำได้บ้ำงไม่ได้บ้ำง คือถ้ำวันไหนร้องเพลงแล้วมีควำมเสี่ยง ต้องขอพระเจ้ำขอฟ้ำ
ขอฝน มันไม่ใช่ ถ้ำร้องเพลงต้องมั่นใจว่ำได้ มันต้องอยู่ในก ำมือ เรำต้องไปขี่บนตัวโน้ตจริง ไม่ใช่
วันนี้จะถึงมั๊ย ถ้ำอย่ำงนี้ไม่ใช่ ณ วันนั้นก็เลยยังครึ่ง ๆ กลำง ๆ ไม่รู้ว่ำตัวเองเป็นใครแบบไหน54 

จำกค ำสัมภำษณ์ดังกล่ำว ท ำให้เห็นว่ำ อิสริยำ พยำยำมเลือกเพลงที่เข้ำกับ
ลักษณะเสียงของตนเอง มำกกำว่ำจะมุ่งเน้นกำรโชว์ถึงพลังกำรร้อง อิสริยำมีช่วงเสียงที่กว้ำงมำก จัดว่ำมีสี
เสียงเป็นสียงสูงของผู้หญิงคือ Soprano เธอมีเนื้อเสียงที่คมชัดมำกและก้องกังวำน มีช่วงเสียงที่กว้ำงและ
ไพเรำะท้ังย่ำนเสียงต่ ำและย่ำนเสียงสูง มีกำรร้องโน้ตที่แม่นย ำมำก ทักษะกำรร้องคล่องแคล่ว ฟังแล้ว
ให้ควำมนุ่มนวลแต่คมชัด ออกอักขระได้ชัดเจนมำก ท ำให้คนฟังได้ยินทุกค ำและเข้ำใจในสิ่งที่เธอร้อง
ได้เป็นอย่ำงดี มีลีลำกำรร้องเฉพำะตัวเป็นไปในแนวทำงที่เธอเรียนมำคืออิงกำรร้องแบบคลำสสิคหรือ
มิวสิคเคลเสมอ เพลงที่เธอได้ร้องมักเป็นเพลงที่มีเสียงสูงและมีคู่เสียงที่ห่ำงกัน อำทิ เงำไม้ , จันทร์
กระจ่ำงฟ้ำ, เสน่หำ เป็นต้น กำรถ่ำยทอดอำรมณ์เพลงให้ควำมรู้สึกเยือกเย็นและให้ควำมส ำคัญกับทุก
โน้ตและทุกค ำท่ีร้อง อิสริยำจึงเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ละเอียดมำกคนหนึ่ง กำรแสดงของเธอบนเวที
ไม่มีอะไรสร้ำงควำมตื่นตำตื่นใจมำกนักเป็นไปอย่ำงเรียบง่ำยดูสบำยตำตำมบุคลิกของเธอ แต่เธอใช้
ทักษะกำรร้องของเธอผนวกกับกำรตีควำมเพลง ให้มีแนวทำงเฉพำะตัวของเธอ ท ำให้เพลงที่เธอร้องฟัง
แล้วเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวในแบบอิสริยำซึ่งกำรร้องที่เหมำะกับเสียงนี้เอง ท ำให้อิสริยำสำมำรถคว้ำ
แชมป์ประเภทเพลงไทยสำกลได้ส ำเร็จ 

2.  ประเภทเพลงสำกล เกษร พละกุญชร เลือกใช้เพลง The Sound of Music 
เพลงนี้มีลักษณะเป็นแนวเพลงมิวสิคัล มีช่วงเสียงที่กว้ำงพอสมควรแต่ไม่ถึงกับสูงมำก ท่วงท ำนองมี
ควำมไพเรำะนุ่มนวล ให้ควำมรู้สึกเห็นธรรมชำติ ผู้ร้องจึงต้องมีทักษะกำรร้องที่ดีเพ่ือให้สำมำรถ
บรรยำยบรรยำกำศของเพลงได้ เกำร ซึ่งเป็นนักร้องอำชีพ สั่งสมประสบกำรณ์มำกพอสมควรจึงสำมำรถ
ร้องเพลงนี้และเอำชนะใจคณะกรรมกำรจนได้แชมป์ประเภทเพลงสำกล 

                                                           
54 สัมภำษณ์อิสริยำ คูประเสริฐ, ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงสำกล เวทีสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชัน, 7กันยำยน

2554. 
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5.2.4  ปี พ.ศ. 2529 
 

ตำรำงที่ 16  รำยนำมผู้เข้ำประกวดและเพลงที่ใช้ในกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบ
สุดท้ำยปี พ.ศ. 2529 

 

รางวัลที่ได้รบั รายนาม เพลงที่ใชป้ระกวด 

รางวัลประเภทเพลงไทยสากล 

นักร้องยอดเยี่ยม น.ส.อุสนำ ยุวจิตต ิ คิดถึง 

นักร้องดีเด่น 3 ล ำดับ นำยอนันต์ เข็มทอง เศรษฐีน้ ำตำ 

 
นำยสมพล ธนำสว่ำงกุล ควำมหวัง 

 
น.ส.ปิยำณี วิริยำนนท ์ เสน่หำ 

รางวัลประเภทเพลงสากล 

นักร้องยอดเยี่ยม น.ส.กิติยำ ลูน่ำกุล Break It to Me Gently 

นักร้องดีเด่น 3 ล ำดับ นำยฉัตรชัย ชินินทร I Write The Song 

 น.ส.อุสนำ ยุวจิตต ิ Touch Me in The Morning 

 น.ส.ฉัฐยำ วงศ์ศิริเดช Flashdance 

1.  ประเภทเพลงไทยสำกล อุสนำ ยุวจิตติ เลือกร้องเพลง Touch Me in the Moring 

ของ Diana Ross เพลงนี้เป็นเพลงที่มีช่วงเสียงค่อนข้ำงกว้ำง และกำรร้องที่อำจต้องมีเทคนิคเพ่ือใช้กับ

บำงช่วงของเพลง อำทิ เสียงหลบที่แข็งแรง บำงช่วงอำจใช้เสียงเต็ม อุสนำ เป็นนักร้องประจ ำชมรมของ

มหำวิทยำลัย ถือเป็นคนที่มีประสบกำรณ์ในกำรร้องเพลง 

2.  ประเภทเพลงสำกล กิตติยำ ลูน่ำกุล (เกล ดีลำ) เพลง Break It To Me Gently 
เพลงนี้มีลีลำของเพลงที่ค่อนข้ำงหนัก ดนตรีมีควำมเป็นสโลร็อค ช่วงเสียงค่อนข้ำงกว้ำง และต้องกำร
กำรเล่ำเรื่องที่ชัดเจน ผู้ร้องต้องมีควำมเข้ำใจเรื่องของจังหวะเป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นจังหวะที่มี
ควำมหน่วง เวลำร้องจะรู้สึกดึงจังหวะอยู่หน่อย ๆ และผู้ร้องต้องสำมำรถใส่ลูกเล่นของเสียงร้องให้
คล้อยตำมดนตรี และต้องใช้เสียงที่เต็มก ำลัง จึงจะเห็นถึงมวลรวมของเพลงได้อย่ำงชัดเจน  
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5.2.5  ปี พ.ศ. 2530 
 

ตำรำงที่ 17  รำยนำมผู้เข้ำประกวดและเพลงที่ใช้ในกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นรอบ
สุดท้ำยปี พ.ศ. 2530 

 

รางวัล รายนามผู้เข้าประกวด เพลงที่ใชป้ระกวด 

นักร้องยอดเยี่ยม นำยสุวธิัช ธนำสวำ่งกุล 
น้ ำตำแสงใต้ 

Yesterday When I Was Young 

นักร้องดีเด่น น.ส.นันทนำ บุญหลง 
คือผู้หญิง 
Fame 

นักร้องดีเด่น นำยทัชพงษ์ ลีลำจริยำธรรม 
แล้วจะเช่ือใคร 

Didn’t Almost Have It All 

นักร้องดีเด่น นำยธันวำ เสถียรปกิรกรณ์ 
ใจ 

Greatest Love of All 
 

ในปีสุดท้ำยนี้ ไม่มีกำรแบ่งประเภทของเพลง เนื่องจำกทำงสยำมกลกำรก ำหนด
กติกำใหม ่ให้ผู้เข้ำประกวดร้องทั้งเพลงไทยสำกลและเพลงสำกล โดยสมพล ธนำสว่ำงกุล เลือกใช้เพลง
น้ ำตำแสงใต้ และ Yesterday when I Was Young เพลงน้ ำตำแสงใต้ เป็นเพลงไทยอมตะและมี
ช่วงเสียงไม่กว้ำงมำก แต่มีโน้ตที่ละเอียด ยำกต่อกำรร้องพอสมควร ผู้ร้องจึงต้องใช้ควำมละเอียด
ละเมียดละไมในกำรถ่ำยทอด และท ำควำมเข้ำใจถึงเนื้อหำให้ละเอียด ส ำหรับเพลงสำกล เป็นเพลง
ทอดอำลัยถึงอดีต ท่วงท ำนองไม่ยำก แต่ยำกที่ควำมหมำยของเพลง ผู้ร้องอำจต้องมีประสบกำรณ์ทำง
อำรมณ์มำประมำณหนึ่ง จึงจะถ่ำยทอดออกมำได้ดี ซึ่งสมพล ถือเป็นคนมีประสบกำรณ์ในกำรร้อง
เพลงมำไม่น้อย  

สรุปผลของกำรแข่งขันของเวทีสยำมกลกำร จะเห็นว่ำ ผู้ชนะเลิศในแต่ละปี มีแนวโน้ม
เลือกเพลงที่เปิดโอกำสให้ได้โชว์ควำมสำมำรถในกำรใช้เสียงอย่ำงมำก ดังจะเห็นได้จำกข้อมูลที่ได้
แสดงไว้ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอสรุปข้อมูลของผู้ชนะทั้งประเภทเพลงไทยสำกลและเพลงสำกล พร้อมด้วย
เพลงที่ใช้ในกำรแข่งขันรอบสุดท้ำย ดังตำรำงนี้ 
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ตำรำงที่ 18  ผู้ชนะเลิศและเพลงที่ใช้ในกำรประกวดสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่น ปี พ.ศ. 2526-2530  
 

ปี ประเภทเพลงไทยสากล ประเภทเพลงสากล 

2526 
สุนทรี จวบสมัย 

เพลงบัวขำว 
วิรัช ปัณฑวังกูร 

Thouch me in the morning 

2527 
สิทธิโชค แย้มดี 

เพลงผู้ชนะสิบทิศ 
ระวิวรรณ จินดำ 

Cabaret 

2528 
อิสริยำ คูประเสริฐ 

เพลงเสน่หำ 
เกษร พละกุญชร 

The sound of music 

2529 
อุสนำ ยวุจิตต ิ
เพลงคิดถึง 

กิตติยำ ลูนำ่กูล 
Break it me gently 

2530 
สมพล ธนำสว่ำงกุล 

เพลงน้ ำตำแสงใต้ และ Yesterday when I was young 

 
จำกตำรำงที่ 18 จะเห็นได้ว่ำ เพลงที่ผู้เข้ำประกวดได้เลือกมำแข่งขันทั้งสองประเภท ล้วนเป็น

เพลงที่มีช่วงของเสียงค่อนข้ำงกว้ำงมำก เสียงสูงต่ ำของเพลง จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่ำ ผู้ร้องมีควำมสำมำรถ
ในกำรบังคับสียงให้มีควำมคล่องแคล่วไปตำมโน้ตที่มีกำรเคลื่อนไหวหรือไม่ ในส่วนประเภทเพลงไทย
สำกลนั้น จะเห็นได้ว่ำ เพลงที่ถูกน ำมำใช้ คือ บัวขำว, คิดถึง หรือ เสน่หำ ซึ่งสำมเพลงนี้ เป็นเพลงไทยที่มี
กำรประพันธ์ไปในแนวทำงคลำสสิค คือใช้โน้ตที่มีช่วงเสียงที่ห่ำงกันมำก ๆ และโน้ตเล็ก ๆ ให้ได้ร้องคล้ำย
กำรร้องแบบไทยเดิมแทรกอยู่เป็นระยะ ผู้ร้องจึงต้องใช้กำรร้องที่ละเอียดอย่ำงมำกที่จะเก็บทุกตัวโน้ต
ให้ได้ครบทุกเสียง ซึ่งเพลงประเภทนี้ ถือว่ำเป็นเพลงที่ยำกต่อกำรร้อง ผู้ร้องต้องมีประสบกำรณ์ทำงกำร
ร้องเพลงมำไม่น้อย และต้องมีควำมสำมำรถในกำรบังคับเสียงได้เป็นอย่ำงดี ส่วนเพลงอย่ำงผู้ชนะสิบทิศ 
ถือได้ว่ำ เป็นเพลงที่เหมำะสมส ำหรับกำรประกวดพอสมควร เนื่องจำกมีบำงช่วงของเพลงให้ได้แสดง
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำว ท ำให้ได้เห็นถึงควำมสำมำรถของผู้ร้อง ส่วนเพลงน้ ำตำแสงใต้ 
เน้นอำรมณ์และควำมปรำณีตในกำรทอดเสียงและเปล่งค ำ 

ในส่วนประเภทเพลงสำกล จะสังเกตได้ว่ำ ตัวเพลงที่ใช้มำประกวดมีหลำกหลำยแนวเพลง 
ทั้งนี้ล้วนเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้เข้ำประกวด ที่แต่ละท่ำน มีทัศนะคติในกำรเลือกแตกต่ำงกัน 
บำงท่ำนเลือกใช้เพลงที่ตัวเองถนัด และคิดว่ำร้องจนเข้ำใจ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้ตัวเอง ในขณะที่บำง
ท่ำนเลือกในสิ่งที่คิดว่ำเหมำะกับเสียงและสะดวกใจที่จะร้องโดยไม่ค ำนึง ถึงผลลัพธ์ว่ำจะชนะหรือไม่ 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลการประกวดและเพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งสองเวที 
จำกบทเพลงที่ผู้เข้ำประกวดเลือกใช้ในกำรแข่งขัน จะเห็นได้ว่ำ โดยส่วนใหญ่ทั้งสองเวที

จะเลือกเพลง ในแนวทำงป๊อป ที่เป็นที่รู้จัก และในแต่ละเพลงค่อนข้ำงเป็นเพลงลักษณะที่มีช่วงเสียงที่
กว้ำง เพ่ือโชว์ควำมสำมำรถทำงกำรร้องของผู้เข้ำประกวด ซึ่งผู้เข้ำประกวดทั้งสองเวทีมีทิศทำงกำร
เลือกเพลงใกล้เคียงกัน ต่ำงเพียงเวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียมีข้อบังคับห้ำมน ำเพลงแนว
คลำสสิคเข้ำมำประกวด และผู้ชนะจำกประเทศไทยที่ต้องไปแข่งขันต่อยังฮ่องกง เพลงที่ถูกน ำไปใช้จึง
ต้องเป็นเพลงสำกลและควรเป็นที่รู้จักในสมัยนิยม แต่สยำมกลกำรไม่จ ำกัดแนวทำง จึงได้เห็นเพลงที่มี
ลักษณะใกล้เคียงหรือมีแนวทำงคล้ำย ๆ เพลงคลำสสิคให้เห็นอยู่บ้ำงทั้งประเภทเพลงไทยสำกลและ
เพลงสำกล อำทิ The Sound Of Music หรือ เพลงคิดถึง เป็นต้น สยำมกลกำรจึงเป็นเวทีที่เปิดกว้ำง
กว่ำในเรื่องของกำรเลือกบทเพลง 

จึงเห็นได้ว่ำ โดยธรรมชำติของกำรประกวดร้องเพลง มีแนวโน้มว่ำ ผู้เข้ำประกวดมักเลือก
เพลงที่เป็นที่รู้จักในสมัยนิยม และเป็นเพลงที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรแสดงศักยภำพทำงกำรร้องได้อย่ำง
ชัดเจน เพรำะบทเพลงคือเครื่องมือสื่อสำรที่ถ่ำยทอดควำมสำมำรถของผู้ร้องมำสู่ผู้ฟัง และเป็นส่วนที่
สำมำรถชี้วัดทักษะกำรร้องได้เป็นอย่ำงดี บทเพลงจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรประกวดร้องเพลง 
 
6. ผลงานของผู้เข้าประกวดหลังจบการแข่งขันประกวดร้องเพลง 

นักร้องที่ผ่ำนเวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีกำรประกวดร้อง
เพลงของสยำมกลกำร มิวสิคฟำวเดชั่นนั้น ต่ำงได้รับโอกำสทำงธุรกิจเพลง ให้มีอัลบั้มเป็นของตัวเอง
หลำยท่ำน โดยผู้วิจัยจะแจกแจงออกในแต่ละเวที โดยจะยกตัวอย่ำงที่โดดเด่นในด้ำนผลงำนหลังกำร
ประกวดเสร็จสิ้นลง และจะแบ่งนักร้องออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และกลุ่มที่
ได้รับรำงวัลอันดับรอง หรือไม่ได้รับรำงวัลใด ๆ ดังนี้ 

6.1  ผลงำนของผู้เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
6.1.1  ผลงำนของผูเ้ข้ำประกวดที่ชนะกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

1.  ทิพวรรณ ปิ่นภิบำล 
1.1  ผลงำนในภำพรวม  

หลังจำกได้รำงวัลจำกเวทีกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม
แห่งเอเชีย ภำยหลังกำรประกวดทิพวรรณได้อัดแผ่นเสียงหลำยเพลง ผลงำนเพลงชุดแรก คือ ฉันรัก
รถเมล์ หลังจำกนั้นก็ได้รับโอกำสจำกช่อง 3 ให้ท ำงำนเป็นสตำฟฟ์ฝ่ำยจัดรำยกำร ก่อนที่จะเดินทำงไป
ประกวดร้องเพลงชิงแชมป์เอเชียที่ฮ่องกง แม้ว่ำจะไม่ประสบผลส ำเร็จจำกกำรเป็นตัวแทนประเทศไทย
บนเวทีระดับเอเชีย แต่เรื่องงำนผลิตโทรทัศน์ ทิพวรรณ ได้มีโอกำสเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์งำนบันเทิงทั้ง
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เบื้องหน้ำและเบื้องหลัง ควำมรู้ประสบกำรณ์ที่ได้ร่วมบุกเบิกงำนทีวีกับทำงช่อง 3 ก็พอจะสร้ำงปีก 
อันแข็งแกร่งให้ ทิพวรรณหันมำเอำดีทำงด้ำนธุรกิจบันเทิง เปิดบริษัทผลิตรำยกำรโทรทัศน์ ให้กับ
สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยมียักษ์ใหญ่อย่ำงบริษัทกันตนำร่วมถือหุ้น ก่อนที่บริษัทกันตนำจะขำย
หุ้นทั้งหมดให้กับทิพวรรณ เพรำะต้องกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจเพ่ือเข้ำสู่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และในช่วงเวลำที่ท ำงำนประจ ำกับทำงช่อง 3 ช่วงเวลำเย็นก็ยังวิ่งรอกร้อ งเพลงท ำให้เกรงใจ
ผู้ใหญ่ ผนวกกับควำมควำมมีใจรักร้องเพลงเป็นทุนเดิม ทิพวรรณ จ ำเป็นต้องหันหลังให้กับงำนทีวีมำ
เดินสำยร้องเพลง จนในที่สุดก็ประสบผลส ำเร็จทำงด้ำนกำรร้องเพลง ท ำให้บทเพลงหลำยเพลงของ
เธอโด่งดัง ได้รับควำมนิยมจำกผู้ฟัง และยังได้รับรำงวัลกำรันตรีอีกมำกมำย  

1.2  ผลงำนด้ำนเกียรติยศและชื่อเสียง  
ปี พ.ศ. 2525 ทิพวรรณ ได้รับรำงวัลแผ่นเสียงทองค ำพระรำชทำน

จำกพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สำขำนักร้องเพลงลูกกรุงจำกเพลงสุดเหงำ 
ปี พ.ศ. 2526 ทิพวรรณ ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนประเทศไทย

ในฐำนะนักร้องรำงวัลกรังปรีซ์เฟรนไฟร์ ไปร่วมร้องเพลงงำนมหกรรมเพลงอำเซียน ครั้งที่ 1 ที่มำเลเซีย 
และครั้งที่ 3 ที่ประเทศสิงค์โปร์  

ปี พ.ศ. 2527 ได้รับรำงวัลพิณทอง จำกผลงำนเพลง “ในโลกบันเทิง” ซึ่ง
ประพันธ์โดย อำจำรย์ วิมล จงวิไล  

ทิพวรรณ ได้ร่วมเล่นละครเพลงประกอบแสง สี เสียง ในบทนำง
นกเอ้ียง เรื่องพระเจ้ำตำก ท ำให้ทิพวรรณ สนใจในศิลปะกำรแสดง และอยำกสืบสำนพร้อมถ่ำยทอด
เป็นศำสตร์วิทยำ จึงได้ร่วมมือกับอำจำรย์ นิมิตร พิพิธกำล ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรแสดงจัดตั้งสถำบัน
สอนศิลปะกำรแสดง ชื่อ มันตำ 

ปี พ.ศ. 2546 ทิพวรรณ ได้รับรำงวัลพระพิฆเนศทองพระรำชทำน 
2 รำงวัล จำกเพลง “อัศดง” และ“น้ ำเซำะทรำย” ซึ่งในปีเดียวกัน ทิพวรรณ ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ศิลปินประกำยเพชร จำกมูลนิธิเพชรภำษำ จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร 

ปัจจุบัน ทิพวรรณ ยังคงประกอบอำชีพร้องเพลง และเป็นวิทยำกร
สอนร้องเพลงให้กับ กองดุริยำงค์ทหำรเรือ กลุ่มแม่บ้ำนมหำดไทย รวมถึง สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ มำกมำย 

2.  นันทิดำ แก้วบัวสำย  
2.1  ผลงำนในภำพรวม 

ผลงำนภำยหลังจำกได้ต ำแหน่งนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียแล้วจึง
เซ็นสัญญำกับทำงช่อง 3 เป็นเวลำ 3 ปี และได้ออกแผ่นเสียงครั้งแรกกับทำงช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2523 
เป็นเพลงสำกล และปลำยปีเดียวกันก็ออกผลงำนเพลงไทยออกมำอีกชุดชื่อ “รักต่ำงแดน” ซึ่งท ำกับ
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ห้ำงแผ่นเสียง เอ บี ซี จำกนั้นก็ทยอยตำมมำอีกหลำยชุด ซึ่งงำนที่ท ำกับเอ บี ซี ส่วนใหญ่เป็นเพลง
ลูกทุ่งหลำยบทเพลง จนได้รับรำงวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยมจำกเพลง “ ข้อยเว้ำแม่นบ่”  

หลังจำกหมดสัญญำกับทำงช่อง 3 นันทิดำได้ย้ำยเข้ำมำเป็นนักร้อง
ในสังกัดแกรมมี่ โดยช่วงรอยต่อระหว่ำงย้ำย นันทิดำได้ออกเทปเพลงสำกลกับบัตเตอร์ฟลำย ชุด 
“Somethiing in Our Mind” อัลบั้มแรก และหลังจำกนั้นก็ออกอัลบั้มเดี่ยวและอัลบั้มพิเศษอย่ำง
ต่อเนื่อง รวมถึงยังมีผลงำนกำรแสดงควบคู่กันอีกมำกมำย  

2.2  ผลงำนกำรออกอัลบั้ม 
ปี พ.ศ. 2523 อัลบั้มเพลงสำกล I Who Have Nothing, อัลบั้ม

เพลงรักดอกไม้บำน, อัลบั้มรักต่ำงแดน 
ปี พ.ศ. 2524 อัลบั้มเพลงลูกทุ่งชุด จ ำกันบ่ได้ก๋ำ 
ปี พ.ศ. 2526 อัลบั้มข้อยเว้ำแม่นบ่, อัลบั้ม Something in Our Mind 
ปี พ.ศ. 2527 อัลบั้มนันทิดำ’27 
ปี พ.ศ. 2528 อัลบั้มรัก  
ปี พ.ศ. 2529 อัลบั้มเม่ือวันฟ้ำสวย 
ปี พ.ศ. 2531 อัลบั้มในฝัน 
ปี พ.ศ. 2532 อัลบั้มบ่งบอก 
ปี พ.ศ. 2534 อัลบั้มขอเป็นคนหนึ่ง 
ปี พ.ศ. 2537 อัลบั้ม The Theatre 
ปี พ.ศ. 2541 อัลบั้มคืนสุดท้ำย 
ปี พ.ศ. 2543 อัลบั้มปลำยฟ้ำ 
ปี พ.ศ. 2546 อัลบั้มคนที่แสนดี 
ปี พ.ศ. 2548 อัลบั้ม Me & My Orchestra 1,2 
ปี พ.ศ. 2550 Love is Still Beautiful 
ปี พ.ศ. 2552 Nantida This is My Life 
ปี พ.ศ. 2557 เพลงเจ็บจนเข้ำใจ (ลูกทุ่ง) และเพลงประกอบละคร 

สุสำนคนเป็น 
2.3  ผลงำนทำงด้ำนกำรแสดง (พอสังเขป) 

นอกเหนือจำกผลงำนทำงด้ำนกำรร้องเพลงแล้ว นันทิดำ ยังมี
ผลงำนทำงด้ำนกำรภำพยนตร์และละครโทรทัศน์ ล ำดับได้ดังนี้ 
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ด้ำนกำรแสดงภำพยนต์ อำทิ เพลงรักดอกไม้บำน, พ่อจ๋ำ, สันก ำแพง, 
รุ้งเพชร, ไอ้ถึกทหำรโข่ง, แก่นกะลำสี, เขตขัดดอก, ผู้ใหญ่อ้วน ก ำนันผอม,สำยใจ, ถล่มค่ำยนรกจำงซีฟู, 
เทพบุตรข้ำงถนน, เพชรตัดหยก, สำยเลือดเดียวกัน, หนูอยำกเป็นทหำร, ครูดอย, แผ่นดินเหล็ก, ลูบคมพยัคฆ์, 
น.ส.เย็นฤดี, 7ทโมน, ที่รักจ๋ำ, ขอโทษที ที่รัก, นักเพลงผู้ยิ่งใหญ่, นักร้องนักเลง, ที่รักเธออยู่ไหนและ 
ต ำรวจเหล็ก  

ด้ำนละครโทรทัศน์ อำทิ กรุงเทพฯ รำตร,ี คลับฟรำยเดย ์เดอะซีรีส์ 4, 
บัลลังก์เมฆ และละครเวที เรื่องล ำซิ่งซิงเกอร์ 

2.4  ผลงำนด้ำนเกียรติยศและชื่อเสียง  
ปี พ.ศ. 2526 นันทิดำได้รับรำงวัลนักร้องลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยม และ

รำงวัลนักร้องแผ่นเสียงทองค ำพระรำชทำนจำกเพลง “ข้อยเว้ำแม่นบ่” 
ปี พ.ศ. 2533 ได้รัลรำงวัลเชิดชูเกียรติ ชีวิตติดดำว” ลูกกตัญญู

ยอดเยี่ยมแห่งปี 
ปี พ.ศ. 2534 ได้รับรำงวัลสีสันอะวอร์ดสำขำ นักร้องหญิงยอดเยี่ยม 
ปี พ.ศ. 2541 ได้รับรำงวัลสตรีตัวอย่ำงประจ ำปี 2541 สำขำสร้ำงสรรค์

ศิลป สังกัดแกรมมี่โกลด์ 
ปี พ.ศ. 2542 ได้รับรำงวัลพระพิฆเณศทองพระรำชทำนจำกเพลง 

“ทรำยกับทะเล”  
ปี พ.ศ. 2546 ได้รับโล่เกียรติคุณให้เป็นลูกกตัญญูกตเวทีอย่ำงสูง

ต่อแม่ และรำงวัลบุคคลช่วยส่งเสริมและพัฒนำสังคม 
ปี พ.ศ. 2547 ได้รับโล่เกียรติคุณในฐำนะผู้สนับสนุนคอนเสิร์ตกำร

กุศล รักเพลง รักแผ่นดิน  
ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรำงวัลผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม Star 

Entertainment award 2007 
ปี พ.ศ. 2553 ได้รับรำงวัลบุคคลที่แต่งตัวดีแห่งปี Best Dress 

จำกนิตยสำร OK Awards  
ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรำงวัลที่น่ำสนใจที่สุดแห่งปี จำกนิตยสำร OK 

Awards 
3.  มณีนุช เสมรสุต ผลงำนภำยหลังจำกได้ต ำแหน่งนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชีย

แล้ว ได้ออกแผ่นเสียงครั้งแรกเป็นเพลงประกวดที่ชนะ “If You Go Away” เพลงสำกลและเพลงประกอบ
ละครท ำนองจีน และใช้ชีวิตอยู่วงกำรเพลงมำได้ 2 ปี ก็ตัดสินใจเดินทำงไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ แต่ช่วง
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ปิดภำคเรียนฤดูร้อนได้กลับมำท ำงำนเพลงอีก 2 อัลบั้ม ก็กลับไปเรียนต่อจนจบ แล้วก็กลับมำท ำผลงำน
เพลงออกอัลบั้มเดี่ยวและอัลบั้มพิเศษอย่ำงต่อเนื่องล ำดับได้ดังนี้ 

3.1  ผลงำนกำรออกอัลบั้ม 
อัลบั้ม If You Go Away 
อัลบั้ม Desire 
อัลบั้ม Maneenuch Golden Memory มีทั้งหมด 4 อัลบั้ม 
อัลบั้มชีวิตนี้เพื่อเธอ 
อัลบั้มรักที่หลุดลอย 
อัลบั้มโลกของฉัน 
อัลบั้มมำรักกันเถิด 
อัลบั้มรักใหม่ของเพ่ือนเก่ำ 
อัลบั้มมณีนุช วิท อินฟินีตี้ (เพลงสำกล 1 ชุด เพลงลูกกรุง 1 ชุด) 
อัลบั้มคิดถึง 
อัลบั้มฉันจะลอง 
อัลบั้มรักพ่อ...มิรู้ลืม (อัลบั้มพิเศษ เพลงพระรำชนิพนธ์) 
อัลบั้มหยำดเพชร I Miss You (อัลบั้มพิเศษ) 
อัลบั้มเพลงดังละครฮิต วนิดำ (อัลบั้มพิเศษ) 

3.2  ผลงำนด้ำนเกียรติยศ และชื่อเสียง  
ปี พ.ศ. 2528 ได้รับรำงวัล The Best Modeling of The Year 

จำกสถำบัน Barizon ที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ปี พ.ศ. 2555 ได้รับรำงวัล “บุคคลแห่งปี” ระฆังทอง ครั้งที่ 5 สำขำ

สร้ำงสรรค์ สนับสนุนมวลชนและสังคมดีเด่นประเภทศิลปินดำรำ นักแสดง นักร้อง ของกรมประชำสัมพันธ์  
3.3  ผลงำนด้ำนอื่น ๆ (พอสังเขป) 

มีผลงำนทำงด้ำนภำพยนต์ 3 เรื่อง ได้แก่ สะใภ้เรือ เศรษฐีใหม่ 
และครูไหวใจร้ำย 

มีผลงำนด้ำนละคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526–ปัจจุบัน จ ำนวน 24 เรื่อง 
ผลงำนด้ำนซิมคอม จ ำนวน 2 เรื่อง 
ผลงำนด้ำนละครเวที จ ำนวน 5 เรื่อง 

ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนศิลปะกำรใช้เสียงและ
ลีลำ กรรมกำรบริษัทแอนเจิลไมนด์ กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้ถือลิขสิทธิ์ในบริษัทสตำร์เมเกอร์ และยัง
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โลดแล่นอยู่ในวงกำรบันเทิงโดยกำรเป็นก รรมกำรในกำรประกวดควำมสำมำรถช่วงดันดำรำของรำยกำร 
ตีสิบ และอีกหลำย ๆ รำยกำร 

4.  สุชำติ ชวำงกูร เข้ำประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2524 และเป็นปีแรกที่ผู้ชนะเป็นผู้ชำย โดยที่เค้ำเองไม่ได้คำดคิดเอำไว้เนื่องจำกผลกำรประกวดทั้ง 5 ปี 
ที่ผ่ำนมำผู้ชนะล้วนเป็นผู้หญิงทั้งหมด เมื่อเค้ำได้รำงวัลจึงได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ฮ่องกง
และสุชำติก็สำมำรถคว้ำรำงวัลเหรียญบอร์นเทียบเท่ำรองอันดับสองมำได้ส ำเร็จ ภำยหลังกำรประกวด 
สุชำติมีผลงำนเพลงกับ 3 ค่ำยเพลง จ ำนวน 13 อัลบั้ม ดังนี้ 

4.1  ผลงำนกำรออกอัลบั้ม 
-  ค่ำยเพลง EMI (Electric & Musical Industries Ltd.) 
ปี พ.ศ. 2526 อัลบั้มสำยธำร  
ปี พ.ศ. 2526 (ปลำยปี) อัลบั้มฝันรัก 
ปี พ.ศ. 2527 อัลบั้มไกลรัก 
ปี พ.ศ. 2528 อัลบั้มดั่งเม็ดทรำย 
ปี พ.ศ. 2528 อัลบั้ม Live In Concert 
-  ค่ำยเพลง CBS SONY (Thailand) 
ปี พ.ศ. 2529 อัลบั้มเมื่อควำมรักเรียกหำ 
ปี พ.ศ. 2530 อัลบั้มจำกฉันถึงเธอ 
-  ค่ำยเพลงรถไฟดนตรี 
ปี พ.ศ. 2531 อัลบั้มเพรำะขอบฟ้ำกว้ำง 
ปี พ.ศ. 2532 อัลบั้ม Love Letters 
ปี พ.ศ. 2533 อัลบั้มหัวใจใกล้กัน 
ปี พ.ศ. 2534 อัลบั้มลูกทุ่งกรุงเทพ 1  
ปี พ.ศ. 2534 อัลบั้มลูกทุ่งกรุงเทพ 2 
ปี พ.ศ. 2535 อัลบั้มพริ้วไหวในสำยลม  

4.2  ผลงำนเกียรติยศ และชื่อเสียง  
ปี พ.ศ. 2524 สุชำติ ได้รับรำงวัล Bronze Prize  

4.3  ผลงำนด้ำนอื่น ๆ (พอสังเขป)  
ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทถึง 3 สำขำ ได้แก่ Master of International 

Management (MIM) จำก University of Denver, Master Of Science In Finance (MS-Finance) จำก 
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University Of Colorado และ Master Of Science In Economics (MS-Economics) จำก 
State University Of New York 

หลังจบกำรศึกษำปริญญำโททั้ง 3 สำขำแล้ว สุชำติ เคยด ำรงต ำแหน่ง
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรบริหำรของสถำบันระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ (องค์กำรมหำชน) 
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร, ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลโรงแรมดุสิตธำนี หัวหิน, อำจำรย์
พิเศษประจ ำโครงกำร Y-MBA มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงสอนวิชำกำรบริหำรกำรเงิน ให้กับ นักศึกษำ
ระดับปริญญำโท คณะบริหำรธุรกิจ, อำจำรย์ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบัน
เป็นอำจำรย์พิเศษให้กับมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ, เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกำรบริหำรองค์กร 

ปัจจุบัน เป็นผู้ด ำเนินรำยกำรวิทยุ “Block Box” สถำนีวิทยุแห่ง
ประเทศไทย FM 97.0 ทุกวันอำทิตย์ เวลำ 15.00-17.00 น., ผู้ด ำเนินรำยกำร “เพลงเพ่ือคุณ
(Beautiful Music)” ทำง Super บันเทิง ทำงสถำนีข่ำวบันเทิงผ่ำนดำวเทียม ช่วงเวลำ 20.20-22.30 น. 

ทั้ง 4 ท่ำนได้มีผลงำนเป็นของตัวเองหลังกำรประกวดเสร็จสิ้นลง และมีชื่อเสียงเป็น
ที่รู้จักในวงกว้ำง ได้รับรำงวัลเกียรติยศจำกผลงำนเพลง ที่ได้ออกสู่สำยตำประชำชน ซึ่งผลงำนของทั้ง 
4 ท่ำน ดังที่ได้แจกแจงไว้ข้ำงต้น จะเห็นว่ำ มีออกมำอย่ำงต่อเนื่อง นั่นถือเป็นควำมส ำเร็จอย่ำงหนึ่ง
บนเส้นทำงกำรเป็นนักร้องอำชีพ เพรำะเมื่อนักร้องคนหนึ่งได้ออกผลงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ นั่นหมำยถึง 
ผลงำนของเขำและเธอ ต้องได้รับกำรยอมรับจำกผู้ฟัง จึ งได้รับกำรสนับสนุน จำกค่ำยเพลงที่ต้อง
ลงทุนเม็ดเงินในกำรผลิต และแบ่งผลประโยชน์จำกกำรขำยเทปหรือซีดี แก่นักร้องและคนท ำงำน ซึ่ง
ทั้งสี่ท่ำนนี้ มีผลงำนเพลงจนกลำยเป็น ภำพจ ำในใจคน ภำพของนักร้องที่มีรำงวัลรับรองคุณภำพเรื่อง
ของควำมสำมำรถในกำรร้องเพลง และยังต่อยอดไปถึงกำรมีงำนเพลงที่อยู่ในระดับของเพลงฮิตติดหู
คนฟัง ซึ่งหนุนให้ได้เห็นภำพลักษณ์ตัวตนจริงของพวกเขำ ท ำให้ภำพของกำรเป็นนักร้องประกวดกลำยเป็น
ภำพรอง เพ่ือคอยสนับสนุนภำพปัจจุบันให้เกิดควำมแข็งแรงในค ำว่ำ นักร้องคุณภำพ ซึ่งภำพนั้น 
ยังคงเชื่อมโยงมำถึงยุคปัจจุบัน แม้ว่ำจะไม่โด่งดังในลักษณะเดิม แต่วิถีทำงจำกเส้นทำงเดิม ส่งผลให้
คนเหล่ำนี้ มีภำพลักษณ์ใหม่ คือ ภำพของคนคุณภำพที่อยู่ในลักษณะไอดอล กลำยเป็นแบบอย่ำงให้
คนรุ่นใหม่ได้ด ำเนินตำม  

6.1.2  ผลงำนของผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลอันดับรองและไม่ได้รับรำงวัล  
1.  เกษรำ สุดประเสริฐ หลังจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยม

แห่งเอเชีย เกษรำได้ท ำผลงำนเพลงเป็นอัลบั้มแรกโดยกำรชักชวน จำกคุณปิยะ รณรื่น ให้ได้ท ำผลงำน
ชุดแรก ชื่อชุดนกน้อย แต่ไม่ได้หกออกจ ำหน่ำย จึงได้ท ำผลงำนชื่อชุด ฟ้ำมิอำจกั้น โดยมีอำจำรย์ วิรัช 
อยู่ถำวรเป็นโปรดิวเซอร์ ซึ่งชุดนี้ได้รับกำรโปรโมทและจัดจ ำหน่ำย เพลงที่ท ำให้เกษรำเป็นที่รู้จัก คือ เพลง
รักผิดสเป็ค จำกนั้นมีผลงำนตำมมำอีกหลำยชุด เป็นอัลบั้มเดี่ยวทั้งหมด 6 ชุด และอัลบั้มเพลงคู่ 4 ชุด 
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นอกจำกนี้ ยังร้องเพลงประกอบละครทีวี ทั้งช่อง 3 5 และ 7 ซึ่งเพลงที่ผู้ฟังชื่นชอบ ได้แก่ เพลง
สัญญำใจ จำกละครแม่นำคพระโขนง ทำงช่อง 3 และเพลงประกอบละครเรื่อง อุบัติเหตุ ทำงช่อง 7 
ปัจจุบัน เกษรำ ยังคงท ำงำนเบื้องหลัง อยู่ที่บริษัท เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย  

2.  กรรณิกำร์ อำรีสมำน หลังจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชีย
เสร็จสิ้นแล้ว กรรณิกำร์ ได้รับกำรทำบทำมให้ออกอัลบั้มเพลง และ ได้เข้ำกระบวนกำรอัดเสียงจน
เสร็จพร้อมวำงจ ำหน่ำย แต่เกิดกำรสะดุดทำงธุรกิจท ำให้อัลบั้มนี้ไม่ได้วำงขำย เนื่องจำกเพลงทั้งหมด
ถูกซื้อจำกนำยทุน ท ำให้ กรรณิกำร์ พลำดโอกำสจำกอัลบั้มนี้ แต่ในเวลำต่อมำ กรรณิกำร์ ได้รับ
โอกำสท ำอัลบั้มอีกครั้งในอัลบั้มเป็น Duet คู่กับ ป้อม ฉวีวรรณ ทองแย้ม ชุดรักช้ ำใน ในนำม The 
Thouch ซึ่งอัลบั้มนี้ได้รับควำมนิยมจนเป็นที่รู้จัก ในค่ำย SSP Promotion ปัจจุบัน กรรณิกำร์ ยังคง
ร้องเพลงตำมงำนต่ำงๆ อำทิ ศำลำเฉลิมกรุง เป็นต้น 

3.  วำณี จูฑังคะ หลังจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชีย วำณีได้เข้ำ
รับรำชกำร วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2521 จนถึงปัจจุบัน ด ำรงต ำแหน่ง คีตศิลปินกลุ่มดุริยำงค์สำกล 
ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร และยังเข้ำร่วมเป็นหนึ่งในคณะนักร้องประสำนเสียงเยำวชนไทยควบคุม
โดย คุณหญิงมำลัยวัลย์ บุญยะรัตเวช นอกเหนือจำกกำรเป็นนักร้องของกรมศิลปำกรแล้ว ปัจจุบัน
วำณียังเป็นอำจำรย์พิเศษที่สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นับว่ำ วำณี ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั้งจำก
กำรเรียนร้องเพลงอย่ำงเป็นรูปแบบ และจำกประสบกำรณ์ของกำรประกวดร้องเพลงอีกหลำย ๆ เวที 
มำประกอบวิชำชีพได้อย่ำงตรงทำง แม้ว่ำวำณี ไม่ได้มีผลงำนอัลบั้มเป็นของตัวเอง แต่วำณี ได้อัดเพลง
พิเศษในวำระต่ำง ๆ ที่กรมศิลปำกรเป็นผู้บันทึก วำณี จึงเป็นนักร้องที่เป็นที่รู้จักของผู้ฟังที่ชื่นชอบกำร
ฟังเพลงในงำนที่จัดโดยกรมศิลปำกร  

4.  สมพันธ์ ปำนม่วง หลังจำกกำรประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่ง
เอเชีย สมพันธ์ ได้รับกำรทำบทำมจำกห้องเสียง ศรีกรุง ให้ท ำอัลบั้มน ำเพลงเก่ำมำร้องใหม่ อำทิ เพลง
รักพ่ีน่ะ, คอยเธอ, จูบ และเพลงแก้วใจ ทั้งนี้หลังจำกท ำอัลบั้มเพลงได้ไม่นำน สมพันธ์ ได้หันมำ
ประกอบอำชีพท ำธุรกิจส่งออก จนถึงปัจจุบัน 

บุคคลทั้ง 4 ท่ำนนี้ มีผลงำนที่แตกต่ำงกันออกไป หลังจำกกำรประกวดจบลง เกษรำ 
มีผลงำนออกมำมำกที่สุดจำกนักร้องทั้งสี่ท่ำนนี้ ด้วยแนวทำงกำรร้องที่สบำย ๆ เป็นงำนเพลงลักษณะ
ฟังสบำย ๆ ท ำให้เกษรำ ถือเป็นนักร้องวัยรุ่นในสมัยนั้นที่มีผลงำนติดต่อกันหลำยอัลบั้ม ในขณะที่ 
กรรณิกำร์ ได้ออกเพลงในลักษณะกำรร้องคู่กับนักร้องท่ำนอ่ืน เป็นงำนร้องในแบบ Chorus ซึ่งมี
ออกมำเพียงชุดเดียว แต่กรรณิกำร์ ได้ฉำยำว่ำ เป็น ทีน่ำ เทอเนอร์ เมืองไทย จำกกำรร้องเพลงใน
แบบฉบับของตัวเอง ส่วนวำณี จูงฑังคะ ได้ท ำหน้ำที่ของกำรเป็นนักร้องในหน่วยงำนรำชกำรอย่ำง
กรมศิลปำกร ซึ่งเส้นทำงของวำณี ค่อนข้ำงชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นกำรร้องเพลง ด้วยกำรเรียนร้องแบบ
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คลำสสิคและประกวดเพรำะชอบ ถึงแม้วำณี ไม่ได้ออกผลงำนเป็นของตนเอง แต่เสียงของวำณี ได้
บันทึกไว้ตำมงำนของกรมศิลปำกร ในรูปแบบของกำรร้องท่ีถูกต้องทั้งท ำนองและเนื้อเพลง บรรจุไว้ใน
พิพิธภัณฑ์เพลงของกรมศิลปำกร ส่วนสมพันธ์ ปำนม่วงนั้น นับว่ำ เป็นนักร้องที่ร้องเพลงเก่ำได้ไพเรำะ 
จึงมีผลงำนออกมำ เพรำะถูกชักชวนจำกห้องเสียงศรีกรุงให้อัดแผ่น ซึ่งผลงำนของเขำมีเพียงไม่กี่เพลง 
แต่สัมพันธ์ ได้หันเหตัวเองมำท ำธุรกิจที่ตนถนัด นักร้องที่พลำดรำงวัลหรือได้รำงวัลอันดับรองเหล่ำนี้ 
ต่ำงมีผลงำนที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถของตนเอง แต่เป็นที่รู้จักไม่เท่ำกับนักร้องที่ได้รับรำงวัล 

6.2  ผลงำนของผู้เข้ำประกวดเวทีสยำมกลกำร 
6.2.1  ผลงำนของผู้เข้ำประกวดที่ชนะเลิศเวทีสยำมกลกำร  

หลังจำกกำรประกวดนักร้องสยำมกลกำรเสร็จสิ้นลง พบว่ำ ผู้เข้ำประกวด
หลำยท่ำนได้ปรำกฎผลงำนออกสู่สำยตำประชำชน โดยกำรออกอัลบั้มเป็นของตัวเอง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ท ำกำรแจกแจงข้อมูลที่ปรำกฎดังนี้ 

ผู้เข้ำประกวดที่ชนะเลิศ ในแต่ละประเภทรวม 5 ปี มีทั้งสิ้น 9 คน มีเพียง 4 คน 
ที่ได้ออกอัลบั้มเพลง คือ  

1.  สุนทรี จวบสมัย  
หลังจำกกำรแข่งขัน ได้รับกำรทำบทำมจำกค่ำยเพลง เมโทร ให้ออกอัลบั้ม

แรก โดยเป็นกำรน ำท ำนองเพลงจีน มำใส่ในเนื้อร้องไทย เพลงที่เป็นที่รู้จักในขณะนั้น คือ เพลงพ่อจ๋ำ
อย่ำร้องไห้ และ เพลงพ่อจ๋ำแม่อยู่ไหน ซึ่งเป็นเพลงประกอบภำพยนตร์เรื่อง พ่อจ๋ำอย่ำร้องไห้ PaPa 
Can You Hear Me Sing หรือคนขำยขวด 

2.  อิสริยำ คูประเสิรฐ 
ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีที่อิสริยำประสบควำมส ำเร็จอย่ำงงดงำมด้วยกำรลง

ประกวดทั้งประเภทเพลงไทยสำกล และประเภทเพลงสำกล เธอสำมำรถคว้ำต ำแหน่งชนะเลิศ
ประเภทเพลงไทยสำกล และได้รำงวัลดีเด่นประเภทเพลงสำกลมำครองได้ส ำเร็จ หลังจำกพยำยำม
พิสูจน์ตัวเองถึงสำมปีติดกัน ภำยหลังกำรประกวด อิสริยำออกผลงำนเพลงกับค่ำยเมโทร ชื่ออัลบั้ม
เต็มใจให้ เป็นกำรน ำเพลงของหลำกหลำยศิลปินมำเรียบเรียงดนตรีใหม่ โดยมีอิสริยำขับร้องทั้งหมด 
ถือเป็นผลงำนเดี่ยวเพียงชุดเดียวของเธอ นอกจำกนี้อิสริยำยังได้ร้องเพลงสุนทรำภรณ์คู่กับ สมำ สวย
สดและมีงำนอีกหลำยชิ้นที่ได้ร้องแต่ไม่ได้เป็นอัลบั้ม เป็นลักษณะงำนเพลงธรรมะบ้ำง หรือเพลง
เฉพำะกิจตำมวำระต่ำง ๆ อิสริยำสอนร้องเพลงอยู่ที่บ้ำนบำงโอกำส และยังคงถูกเชิญให้ร่วมร้องเพลง
ตำมคอนเสริ์ตต่ำง ๆ อำทิ คอนเสริ์ตของกองทัพอำกำศ, กองทัพเรือ, กองทัพบก อยู่เสมอ 
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3.  ระวิวรรณ จินดำ 
ภำยหลังจำกกำรประกวดจนได้ต ำแหน่งชนะเลิศประเภทเพลงสำกลปี 

พ.ศ. 2527 แล้ว ระวิวรรณ ได้ออกผลงำนเพลงกับค่ำยเพลงครีเอเทียใน สร้ำงควำมส ำเร็จให้เธออย่ำง
มำก ท ำให้ชื่อของระวิวรรณ เป็นที่รู้จักของประชำชนในวงกว้ำง และได้รับควำมนิยม ควำมมีชื่อเสียง
จำกกำรออกอัลบั้มนี้ส่งผลให้เธอได้แสดงภำพยนต์สองเรื่องคือ ภำพยนต์เรื่อง อีกครั้ง และภำพยนตร์
เรื่องยิ้ม หลังจำกอัลบั้มแรกประสบควำมส ำเร็จจึงมีกำรออกอัลบั้มที่สองตำมมำในระยะเวลำอันใกล้ใน
ปีต่อมำ หลังจำกนี้ระวิวรรณไปศึกษำต่อที่ Glendale College รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
ผลงำนของระวิวรรณมีดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2529 ชื่ออัลบั้มรุ้งอ้วน 
ปี พ.ศ. 2530 ชื่อผลงำน เพรำะเรำเข้ำใจ 
ปี พ.ศ. 2535 ระวิวรรณได้ออกผลงำนเพลงชื่ออัลบั้ม อีกครั้ง 
ปี พ.ศ. 2538 ออกอัลบั้มชื่อ Somewhere In Time  
ปี พ.ศ. 2540 ออกอัลบั้มชื่อ ดั่งเธอมีเวทมนต์  
ปี พ.ศ. 2543 เป็นอัลบั้มสุดท้ำยคือ Circle  
มีผลงำนรวมทั้งหมด 6 อัลบั้ม ระวิวรรณได้ท ำงำนในบริษัทฟำติมำ บอรดคำสติ้ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ในต ำแหน่งผู้บริหำร 
4.  กิติยำ ลูน่ำกูล 

เป็นที่รู้จัก ในนำม เกล ดีล่ำ หลังจำกกำรประกวด เกล ดีล่ำ มีผลงำนไม่มำกนัก 
เนื่องจำกเกล เป็นนักร้องในสไตล์แจ๊ส ซึ่งมีคนฟังเฉพำะกลุ่ม แต่เธอก็ยังได้ท ำกำรเพลงออกสู่
ประชำชน ด้วยกำรรวมตัวกันกับ 6 นักร้องหญิงของสยำมกลกำร จนล่ำสุด กลับมำเป็นหนึ่งในนักร้องที่เข้ำ
ประกวดกำรแข่งขันกำรประกวดร้องเพลง เดอะวอยซ์ ไทยแลนด์ ฤดูกำล 1 ผลงำนของเกล ดีล่ำ ได้แก ่

ปี พ.ศ. 2543 Gail Dila  
ปี พ.ศ. 2545 Jazzy 

6.2.2  ผลงำนของผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลอันดับรองหรือไม่ได้รับรำงวัลจำกเวที
สยำมกลกำร  

1.  อรวี สัจจำนนท์ 
หลังกำรประกวด อรวี ได้รับโอกำสครั้งส ำคัญ ด้วยควำมสำมำรถและ

พรสวรรค์ด้ำนกำรร้องเพลง ท ำให้ อำจำรย์ทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ นักเปียโนมืออำชีพของสยำมกลกำร 
เป็นผู้ผลักดันให้ อรวี ออกอัลบั้มเดี่ยว กับบริษัท คีตำเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ในแนวเพลงลูกกรุง ซึ่งเป็น
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เพลงเก่ำน ำมำร้องใหม่ อำทิ เพลง กว่ำจะรักกันได้, ยังจ ำได้ไหม, และจูบในใจ ก่อนที่จะได้ร้องคู่กับ วีระ 
บ ำรุงศรี ในนำมศิลปิน เยื่อไม้ เป็นที่รู้จักของผู้ฟังหลำกหลำยอำยุ  

จำกนั้นในปี พ.ศ. 2533 ได้รับกำรชักชวนจำก อ๊อด กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ 
ผู้บริหำรบริษัท แกรมมมี่สำยงำนธุรกิจเพลง และไพบูลย์ ด ำรงชัยธรรม ให้ออกอัลบั้มในค่ำยแกรมมี่ 
จึงท ำให้ อรวี มีผลงำนท ำอัลบั้มเพลงกับสังกัดใหม่ตั้งแต่ช่วงเวลำนั้นเป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน โดยมี
ผลงำนต่อมำ คือ 

ปี พ.ศ. 2534 อัลบั้ม อรวีกับควำมรัก สำยน้ ำ เสียงสะอ้ืน 
ปี พ.ศ. 2535 อัลบั้มทะเลอำรมณ์ 
ปี พ.ศ. 2538 อัลบั้มดอกไม้เปลี่ยนสี มีกำรเปลี่ยนแนวบทเพลงเพื่อชีวิต 
ปี พ.ศ. 2539 อัลบั้มเพชรน้ ำหนึ่ง ชุดที่ 1-6 
ปี พ.ศ. 2540 อัลบั้มค่ำควรเมือง ชุดที่ 1-3, อัลบั้มทับทิมสยำมชุดที่ 1-3, 

อัลบั้มดำวร้อยเดือน 3  
ปี พ.ศ. 2541 อัลบั้มลมไผ่ชุดที่ 1-3 
ปี พ.ศ. 2542 อัลบั้มค่ำควรเมืองชุดที่ 4-6 และแกรมมี่โกลด์ ซีรีส์ สุนทรำภรณ์ 
ปี พ.ศ. 2543 อัลบั้มไข่มุกบูรพำ ชุดที่ 1-2 
ปี พ.ศ. 2544 อัลบั้มไข่มุกบูรพำ ชุดที่ 1-3 
ปี พ.ศ. 2545 อัลบั้มขวัญเมืองชุดที่ 1-2, อัลบั้มชื่นใจ, อัลบั้ม

วรรณกรรมน้ ำเอกชุดที่ 1-3 
ปี พ.ศ. 2546 อัลบั้มล ำน้ ำแห่งสำยลมชุดที่ 1-2 
ปี พ.ศ.2547 อัลบั้มประกำยแก้ว ชุดที่ 1-4 และอัลบั้มคู่เคียงส ำเนียงรัก

ชุดที่ 1-4 
ปี พ.ศ. 2548 อัลบั้มรักที่คิดถึง ชุดที่ 1-8 และอัลบั้ม 10 ปี แกรมมี่โกลด์ 
ปี พ.ศ. 2549 อัลบั้มรักที่คิดถึงชุดที่ 9-12 และ อัลบั้มชุดที่ 1 คนใช่ในวงเล็บ 
ปี พ.ศ. 2550 อัลบั้มดอกไม้จำกผองศิษย์ ด้วยรักแด่ครูสลำ และอัลบั้ม 

12 ปี แกรมมี่โกลด์ 
ปี พ.ศ. 2552 อัลบั้มบทเพลงแห่งรัก (น ำบทเพลงของแจ้ ดนุพล แก้วกำญจน์ 

มำขับร้องใหม่) 
ปี พ.ศ. 2555 อัลบั้มอันเป็นดวงใจ ชุดที่ 1-2 
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2.  ธงไชย แมคอินไตย 
หลังจำกกำรประกวดปี พ.ศ 2527 ด้วยควำมที่ ธงไชย เป็นที่รักของ

คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช ผู้บริหำรเวทีประกวดของสยำมกลกำร จึงอนุญำตให้ ธงไชย ออกไปรับ
งำนแสดงภำพยนตร์ได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบสัญญำ  

ต่อมำในปี พ.ศ. 2529 ธงไชย ได้ออกอัลบั้มแรก ชื่อว่ำ หำกทรำย สำยลม 
สองเรำ ในค่ำย จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ด้วยกำรชักชวนของ เรวัต พุทธินันท์ เพลงที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดใน
ช่วงเวลำนั้นคือ เพลงด้วยรักและผูกพัน ฝำกฟ้ำทะเลฝัน และบันทึกหน้ำสุดท้ำย และด้วยควำมที่เพลง
ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี จึงได้ถูกน ำไปใช้ประกอบภำพยนตร์เรื่อง ด้วยรักและผูกพัน ซึ่งธงไชย 
ต้องเดินทำงไปถ่ำยภำพยนตร์ที่ต่ำงประเทศและใช้เวลำนำน จึงได้ตัดสินใจลำออกจำกงำนประจ ำ และก้ำว
สู่กำรท ำงำนในวงกำรบันเทิงอย่ำงเต็มตัว จนถึงปัจจุบัน 

2.1  ผลงำนที่ปรำกฎต่อมำ 
ปี พ.ศ. 2529 คอนเสิร์ตใหญ่เปิดอัลบั้มครั้งแรกชื่อว่ำ คอนเสิร์ตสุดชีวิต 

ธงไชย และถือเป็นกำรจัดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด ครั้งแรก ซึ่งเป็นกำรร่วมร้องเพลงของธงไชย และคุณแม่
อุดม แมคอินไตย์ ในเพลง “บ้ำนหลังน้อย” ซึ่งเป็นเพลงที่คุณพ่อเจมส์ แมคอินไตย์ แต่งให้คุณแม่อุดม
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ โดยมีพ่ีชำยท้ง4คนเล่นกีต้ำร์ ไวโอลิน และคีย์บอร์ดบนเวทีคอนเสิร์ต 

ปี พ.ศ. 2530 อัลบั้มชื่อ สบำย สบำย เป็นเพลงที่ได้รับควำมนิยม
ที่สุดในอัลบั้ม และได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลงเป็นภำษำจีน ฝรั่งเศส และประกอบภำพยตร์เรื่อง หลังคำแดง 
ส่งผลให้เพลง สบำย สบำย ได้รับรำงวัลเพลงประกอบภำพยนตร์ยอดเยี่ยมจำกงำนประกำศผลรำงวัล 
“สุพรรณหงศ์ทองค ำ” ครั้งที่ 7 จำกควำมส ำเร็จ 

ปี พ.ศ. 2530 เป็นผลให้มีกำรจัดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ดโชว์ครั้ง
ที่ 2 น ำมำซึ่งกำรจัดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ ครั้งต่อๆมำจนถึงปัจจบัน 

ปี พ.ศ. 2530 เป็นพิธีกรรำยกำร 7 สีคอนเสิร์ต และได้รับรำงวัลผู้
ด ำเนินรำยกำรดีเด่นชำย รำงวัลเมฆขลำด้วย และปี พ.ศ. 2530 อัลบั้มของขวัญวันใหม่ 

ปี พ.ศ. 2531 อัลบั้ม ส.ค.ศ. 
ปี พ.ศ. 2532 คอนเสิร์ตแบบเบิร์ด เบิร์ด โชว์ ครั้งที่ 3 
ปี พ.ศ. 2533 ผลงำนเพลงและผลงำนละคร เรื่อง คู่กรรม 
ปี พ.ศ. 2534 อัลบั้มชุดที่ 6 พริกขี้หนู 
ปี พ.ศ. 2536 อัลบั้มเพลงและผลงำนละคร วันนี้ที่รอคอย และได้รับ

รำงวัลดำรำน ำชำยดีเด่น โทรทัศน์ทองค ำครั้งที่ 8 
ปี พ.ศ. 2537 อัลบั้มธ ธง 
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ปี พ.ศ. 2538 ได้รับเลือกร้องเพลง กำรเปิดกำรแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 13 
ปี พ.ศ. 2541 ผลงำนเพลงอีกสี่อัลบั้ม ไม่ปรำกฎข้อมูล 
ปี พ.ศ. 2545-2546 อัลบั้มชุดรับแขก 
ปี พ.ศ. 2547 อัลบั้มพิเศษ เบิร์ด-เสก 
ปี พ.ศ. 2548 อัลบั้มวอลลุ่มวัน  

2.2  ผลงำนด้ำนเกียรติยศและชื่อเสียง 
ปี พ.ศ. 2530 รำงวัลศิลปินดีเด่น จำกคณะกรรมกำรส่งเสิรมและ

ประสำนงำนเยำวชนแห่งชำติ (สยช.) และในปีเดียวกันได้รับรำงวัลยอดนิยมจำกโค้ก มิวสิคอวอร์ด 
ปี พ.ศ. 2531 รำงวัลเพลงประกอบภำพยนตร์ยอดเยี่ยม จำกงำน

ประกำศรำงวัลสุพรรณหงส์ทองค ำครั้งที่ 7  
ปี พ.ศ. 2533 รำงวัลพิเศษอัลบั้มที่ประสบควำมส ำเร็จสูงสุด 
ปี พ.ศ. 2534 ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันเป็นที่

เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก 
ปี พ.ศ. 2536 ได้รับรำงวัลยอดนิยมจำก Vote Awards โดยคลื่น 

วิทยุ 93.5 
ปี พ.ศ. 2539 ได้รับรำงวัลนักร้องยอดนิยม จำกงำนประกำศรำงวัล 

Billboards Viewer’s Choice Awards และ ได้รับรำงวัล ประพันธ์ค ำร้องยอดเยี่ยม จำกงำนประกำศผล
รำงวัลพระพิฆเนศทอง โดยสมำคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

ปี พ.ศ. 2544 รำงวัลเพลงยอดเยี่ยม จำกรำงวัลสีสันอวอร์ด 
ปี พ.ศ. 2545-2554 รำงวัลนักร้องชำยยอดเยี่ยม จำกรำงวัลท็อปอวอร์ด 

และได้รับรำงวัลพระรำชำทำนปริญญำกิตติมศักดิ์ (ดนตรีสำกล) ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
ปี พ.ศ. 2549 ได้รับรำงวัลพิเศษศิลปินสร้ำงสรรค์ จำกงำนประกำศ

ผลรำงวัล เอ็มทีวี เอเชีย อวอร์ด ครั้งที่ 5 และ ในปีเดียวกันได้รับรำงวัลศิลปินไทยยอดนิยม จำกงำน
ประกำศผลรำงวัลแชนแนลวี ประเทศไทยครั้งท่ี 5 

ปี พ.ศ. 2555 รำงวัลนักร้องด้ำนกำรขับร้องดีเด่นด้ำนภำษำไทย 
จำกกำรประกำศรำงวัลเพชรในเพลง  

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณศิลปินผู้ร่วมกิจกรรมเพ่ือ
สังคม และในปีเดียวกันได้รำงวัลเชิดชูเกียรติบุคคลซึ่งเป็นเพชรน้ ำงำมที่สุด ต่อมำได้รับรำงวัลขวัญใจ
มหำชน รำงวัลซุปเปอร์สตำร์ตลอดกำล รำงวัลนักร้องยอดเยี่ยมจำกโครงกำรต้นแบบก้ำวปณิธำน
ถวำยพ่อหลวง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
126 

 

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับรำงวัลเกียรติยศศิลปินผู้ทรงคุณค่ำต่อวงกำร
บันเทิง และท ำคุณประโยชน์ต่อประเทศชำติจำกงำนมอบรำงวัลดำวเมขลำ และ ได้รับรำงวัลสตำร์
ไอดอล จำกงำนประกำศผลรำงวัลสยำมดำรำสตำร์ อวอร์ด จัดโดย หนังสือพิมพ์ สยำมดำรำรำยวัน 

3.  ประเชิญ บุญสูงเนิน 
หลังจำกได้รับต ำแหน่งนักร้องดีเด่นประเภทเพลงไทยสำกล ปี พ.ศ. 2527 

ประเชิญ ได้เซ็นสัญญำ 2 ปีกับสยำมกลกำร หลังจำกนั้น ประเชิญ ได้รับงำนร้องเพลงตำมงำนที่ทำง
สยำมกลกำรจัดให้ไปร้อง และยังคงรับงำนร้องโชว์ตำมสถำนบันเทิง 7 ที่ต่อคืน นับเป็นช่วงเวลำที่
สร้ำงรำยได้และชื่อเสียงให้เริ่มเป็นที่รู้จัก จนกระทั่ง ได้รับกำรทำบทำมจำกค่ำย เล็ปโซ่ สตูดิโอ โปรมีเดีย 
มำร์ท ให้ออกอัลบั้ม จึงมีอัลบั้มแรก ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งอัลบั้มชุดนี้ถ่ำยทอดมำ
จำกชีวิตจริงของเจินเจินทั้งหมด และประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำก จำกนั้นได้มีอัลบั้มชุดอ่ืน ได้แก่ 
ผีเสื้อรำตรี ข้ำคือคนไทย เป็นต้น  

ต่อมำปี พ.ศ. 2545 เจิน เจิน เดินทำงไปใช้ชีวิตอยู่ใน สหรัฐอเมริกำ ตั้งใจ
ท ำธุรกิจร้ำนอำหำรจำกกำรชักชวนของเพ่ือน แต่หยุดลง เนื่องจำกเกิดกำรขัดแย้งทำงธุรกิจ เจิน เจิน 
จึงใช้ควำมสำมำรถที่ตัวเองมี คือ กำรร้องเพลง หำเลี้ยงตัวเอง ด้วยกำรเดินสำยร้องเพลงอยู่ที่สหรัฐอเมริกำ
นำนถึง 14 ปี และปัจจุบันได้ตัดสินใจกลับมำเมืองไทย และท ำกิจกำรร้ำนขำยซำลำเปำ ขนมจีบ ชื่อเจิน 
เจิน ซำลำเปำ ที่ซอยโชคชัยร่วมมิตร และปฏิบัติธรรมไปด้วย 

4.  นิตยำ บุญสูงเนิน 
หลังจำกกำรประกวด นิตยำ ได้เซ็นสัญญำท ำอัลบั้มเพลง กับ ค่ำยโปรมีเดีย

มำร์ช โดยท ำอัลบั้มเพลงทั้งหมด 9 อัลบั้ม อัลบั้มแรกของนิตยำ ชื่อว่ำ นิด แอนด์ เลเซอร์ เป็นเพลง
แนวสไตล์พังค์ ซึ่งไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร จำกนั้น นิตยำ ได้ท ำอัลบั้มใหม่ เพลงที่สร้ำงชื่อเสียง คือ 
เพลงเจ็บนิดเดียว, ต่อจำกนี้เรำอย่ำได้เจอกัน และเพลงต่อเวลำให้ฉันสักนิด ปัจจุบัน ได้หันมำประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวทำงด้ำนอำหำร 

5.  นันทนำ บุญหลง  
หลังจำกได้รับต ำแหน่งนักร้องดีเด่นประเภทเพลงสำกล ในปี พ.ศ. 2533 

นันทนำ ได้มีผลงำนกำรแสดงกับค่ำยกันตนำ เรื่องข้ำวนอกนำ ส่งผลให้ นันทนำ มีชื่อเสียงมำกในขณะนั้น 
จำกนั้น นันทนำ ได้รับกำรทำบทำมจำกบริษัทแกรมม่ี เอนเตอร์เทนเมนท์ โดยมีผลงำนทั้งหมดดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2534 อัลบั้มแรก หัวใจข้ำงขวำ 
ปี พ.ศ. 2537 อัลบั้มเพลง Foot Work  
ปี พ.ศ. 2542 อัลบั้ม แอน For Men  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 

 
127 

 

ผลงำนด้ำนอ่ืน ๆ เมื่อปี พ.ศ. 2544 นันทนำ ร้องเพลงประกอบภำพยนตร์
ประวัติศำสตร์ ชื่อเพลง อยู่คู่แผ่นดินนี้ และ Now And Forever ประกอบภำพยนต์สุริโยไทย จนใน
ระยะหลังได้ผันตัวมำเป็นนักพำกย์ กำร์ตูน อำทิ ในกำร์ตูนเรื่อง ก้ำนกล้วย และนำค ปัจจุบันเป็นครู
สอนร้องเพลง และเป็นเทรนเนอร์ฝึกกำรร้องเพลงในรำยกำรทรูอะคำเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 8 และ 
ทรูอะเคเดม่ีแฟนเทเซีย ซีซั่นที่ 9 

6.  นรอรรถ จันทร์กล่ ำ 
หลังจำกเข้ำประกวดแข่งขันในปี พ.ศ. 2545 นรอรรถ ได้รับทุนจำก

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพ่ือไปศึกษำด้ำนกำรอ ำนวยเพลงกับ ไมเคิล จินโบที่ โรงเรียนแห่งกำรอ ำนวยกำร
เพลงปิแอร์ มองเตอ รัฐเมน สหรัฐอเมริกำ และเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ นรอรรถ ได้อ ำนวยเพลงให้กับวง
ซิมโฟนีออร์เคสตรำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย รวมถึง เป็นผู้อ ำนวยเพลงให้กับวงดุริยำงค์กรม
ศิลปำกรและวงบำงกอกซิมโฟนีออร์เคสตรำ แม้ว่ำนรอรรถ จะไม่มีผลงำนเพลงอย่ำงผู้เข้ำประกวด
ท่ำนอ่ืน ๆ แต่นรอรรถ ก็ยังเป็นที่รู้จักในฐำนะนักไวโอลินที่เก่งคนหนึ่งของเมืองไทย เพรำะกำรเป็นนักดนตรี
คือทำงที่เด่นชัดของนรอรรถมำตั้งแต่เริ่มต้น แต่กำรร้องเพลงคือสิ่งที่นรอรรถชอบเป็นเรื่องรองลงมำ 
แต่อย่ำงไรก็ตำม นรอรรถก็ยังได้ร้องเพลงตำมงำนต่ำงๆอยู่เรื่ อยๆ ในฐำนะนักร้องรับเชิญ หรือใน
บำงครั้งนรอรรถยังได้อัดเพลงพิเศษตำมวำระต่ำง ๆ บ้ำง 

ต่อมำเม่ือปี พ.ศ. 2550 ได้รับรำงวัลอัลบั้มเพลงยอดเยี่ยม จำกคมชัดลึก 
อวอร์ด ด้วยกำรบรรเลงไวโอลิน ในผลงำนกำรบันทึกเสียงชุด "ไตร"  

ปัจจุบัน นรอรรถ เป็นผู้อ ำนวยเพลงประจ ำให้กับวงซิมโฟนีออเคสตรำที่
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย วงเครื่องสำยแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และผู้อ ำนวยเพลงรับเชิญประจ ำวง
ซิมโฟนีกรุงเทพ 

ทั้ง 6 ท่ำนนี้ มีผลงำนแตกต่ำงกันออกไป โดยคนที่โดดเด่นมำกที่สุดคือ ธงไชย เป็น
งำนเพลงแนวป๊อป และประสบควำมส ำเร็จอย่ำงสูง โดยมีผลงำนต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้เป็นที่จดจ ำ
ในใจคนในระดับของค ำว่ำซุปเปอร์สตำร์ ส่วนประเชิญ ประสบควำมส ำเร็จกับควำมเป็นตัวของตัวเอง 
ด้วยเสียงร้องท่ีไม่เหมือนใคร บุคลิกที่เปิดตัวว่ำ เป็นเพศที่สำม ผนวกกับเพลงที่ฟังเข้ำใจง่ำยด้วยภำษำ
ที่ไม่ซับซ้อน ประเชิญจึงเป็นที่จดจ ำชัดเจนในตัวตนของเขำเอง นิตยำ เป็นนัองสำวแท้ ๆ ของประเชิญ 
ซึ่งได้รับควำมส ำเร็จในจุดเดียวกับประเชิญหรืออำจหย่อนจำกกันไม่มำกนัก นิตยำมีผลงำนมำกพอสมควร 
และเป็นที่รู้จักในกลุ่มตลำดที่เป็นกลุ่มมวลชน ส ำหรับอรวี นับว่ำประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมำกในหมู่
คนฟังเพลงเก่ำ ด้วยกำรร้องและวำงแนวทำงไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ อรวี เป็นนักร้องที่ร้องในแบบย้อนยุค ซึ่ง
จุดนี้กลำยเป็นภำพในใจคนฟัง และยอมรับว่ำเธอคือคนที่ร้องเพลงได้ไพเรำะน่ำฟัง ส่วนนันทนำ เป็นที่
รู้จักด้วยกำรออกอัลบั้ม แต่ไม่อยู่ในระดับป๊อปสตำร์ ด้วยภำพควำมสำมำรถของรองแชมป์สยำมกลกำรปี 
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พ.ศ. 2530 และควำมสำมำรถอีกหลำยๆด้ำน ที่วำงไว้เป็นองค์ประกอบ ทั้งด้ำนกำรเต้น กำรเรียนรู้ด้ำน
ดนตรี คนสุดท้ำย นรอรรถ ผู้เข้ำประกวดที่ไม่ได้รับรำงวัลเมื่อครั้งประกวด ปี พ.ศ. 2530 แต่นรอรรถ 
เป็นที่รู้จักในภำพของนักดนตรีไวโอลินระดับประเทศ เขำไม่มีผลงำนด้ำนร้องที่เป็นชิ้นงำนเหมือนนักร้อง
ท่ำนอ่ืน แต่นรอรรถ ถูกจ ำว่ำร้องเพลงเพรำะ และมักถูกเชิญให้ไปร้องตำมงำนพิเศษวำระต่ำง ๆ จะ
เห็นได้ว่ำ นักร้องทั้ง 6 ท่ำน มีแนวทำงกำรท ำเพลงที่หลำกหลำยแนวอย่ำงมำก ซึ่งสัมพันธ์กับควำมสำมำรถ
ที่มีอยู่ และได้รับควำมส ำเร็จแตกต่ำงกันไป 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลงานหลังการประกวด 
ผลงำนของผู้เข้ำประกวดจำกทั้งสองเวที จะเห็นได้ว่ำ กำรที่ผู้เข้ำประกวดจะได้รับรำงวัล

หรือไม่ก็ตำม ถ้ำเป็นผู้มีควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริงแล้ว อำจได้รับโอกำสให้ได้สร้ำงผลงำนเป็นของ
ตัวเอง ซึ่งผลงำนดังกล่ำว ต้องข้ึนอยู่กับผู้ลงทุน คือค่ำยเพลง ที่จะเป็นผู้มองและหำตัวตนให้กับนักร้อง
ว่ำควรไปในทิศทำงใด ทั้งทำงด้ำนภำพลักษณ์และแนวเพลง ซึ่งต้องอ่ำนจำกควำมสำมำรถที่ตัวนักร้อง
มีน ำมำผนวกเข้ำกับกำรตลำด ปรุงแต่งให้ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ฟัง ซึ่งต้องอำศัยกำรคำดเดำและ
จับทิศทำงกำรเคลื่อนไหวของตลำดประกอบ อย่ำงไรก็ดี นักร้องที่มีควำมสำมำรถเหล่ำนี้ มีระดับของ
กำรมีชื่อเสียงแตกต่ำงกันออกไป ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของรำงวัลที่ได้หรือไม่ได้ เมื่อออกผลงำน
เพลงมำแล้ว กำรเป็นนักร้องที่ได้รำงวัล อำจไม่ใช่ปัจจัยหลักในกำรมีชื่อเสียง แต่อำจเป็นผลงำนที่จะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงกำรมีชื่อเสียงของแต่ละท่ำน  

ฉะนั้น เวทีประกวดร้องเพลงทั้งสองเวที คือ พ้ืนที่เปิดเพ่ือให้คนที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรร้อง
เพลง ได้เข้ำมำวัดทักษะควำมสำมำรถของตนเองให้ประจักษ์ต่อสำยตำ กรรมกำรและประชำชน ซึ่ง
กำรได้แสดงควำมสำมำรถดังกล่ำว อำจส่งผลให้ควำมสำมำรถนั้นถูกต่อยอดไปยังผู้ประกอบธุรกิจค่ำย
เพลง ให้น ำผู้เข้ำประกวดท่ำนนั้น ๆ ไปผลิตผลงำนเพลงเป็นอัลบั้มเพ่ือวำงจ ำหน่ำย และน ำมำซึ่ง
ชื่อเสียงและรำยได้ แต่อำจได้รับไม่เท่ำกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยอีกหลำย ๆ ด้ำน อำทิ ควำมต้องกำรของ
คนฟัง กำรกระเพ่ือมของตลำดเพลง คุณภำพของงำนเพลง และควำมเชื่อในตัวนักร้อง 
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บทที่ 5 
 

บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเรื่องการส ารวจการประกวดร้องเพลงสมัยนิยม ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 :
กรณีศึกษาเวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียจัดโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
ช่วงปี พ.ศ. 2519-2524 และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ช่วงปี พ.ศ. 
2526-2530 จากการศึกษาถึงข้อมูลทั้ง 2 เวทีนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแบ่งข้อมูล
ออกเป็น 2 ประเภทคือข้อมูลประเภทเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งข้อมูลประเภทบุคคลนี้ ได้สร้างชุดค าถามที่สอดคล้องตามบทบาทของแต่ละบุคคล แล้วจึงน าข้อมูลทั้ง 
2 ประเภทมาสังเคราะห์และวิเคราะห์ จนได้ผลการศึกษา และแบ่งการอภิปรายดังนี้ 1) พัฒนาการของการ
ประกวดร้องเพลงในอดีตจนถึงการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และการประกวดร้องเพลง
ของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 2) เปรียบเทียบพัฒนาการและรูปแบบการ
ประกวดร้องเพลงของเวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของ
สยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 

 
1.  พัฒนาการของการประกวดร้องเพลงในอดีตจนถึงการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 
และการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น ระหว่างปี พ.ศ. 2519-2530 

การประกวดร้องเพลงในประเทศไทยนั้น มีมายาวนาน และอยู่กับสังคมไทยเรื่อยมาในทุกยุค
ทุกสมัยโดยมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทของสังคม ซึ่งจากการศึกษา พบว่า การประกวดร้องเพลง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงเวลาที่ชัดเจน ผู้วิจัยจะท าการแบ่งการสรุปผลทั้ง 3 ช่วงเวลาดังนี้ 

1.1  ยุคที่ 1 การประกวดร้องเพลงโดยภาคประชาชน 
ในอดีตการประกวดร้องเพลงในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นในงานวัด จากการบันทึกข้อมูล

ของครูใหญ่ นภายน ได้บันทึกว่า เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2480 แต่การบันทึกดังกล่าวเป็นการประมาณการถึงปีที่
เกิด ซึ่งน่าจะมีมาก่อนหน้านี้แต่ไม่มีการบันทึก การประกวดร้องเพลงสมัยนั้นจัดกันในวัด ซึ่งถือเป็น
กิจกรรมหลักท่ีดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวงานวัด  
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การประกวดร้องเพลงตามงานวัดนี้ยังได้แบ่งแยกเรื่องของความนิยม วัดที่ได้รับความ
นิยมอันดับหนึ่ง คือ วัดสระเกศหรือวัดภูเขาทอง เพราะเป็นวัดหลวง ซึ่งคืออันดับหนึ่งของการประกวดร้องเพลง
ร่วมด้วย ถ้านักร้องท่านใดผ่านเวทีนี้จนได้รับรางวัลถือว่า คือที่สุดแห่งนักร้องที่เข้าประกวด ส่วนในวัดที่
รองลงมาได้แก่ วัดสามปลื้ม วัดอินทร์ วัดหัวล าโพง และอีกหลายวัดดังที่ได้เล่าไว้ในบทที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง
ความเป็นมาของการประกวดร้องเพลง 

การประกวดร้องเพลงในยุคนี้ ได้ท าให้เกิดนักร้องขึ้นมากมาย เพราะนักร้องที่จะมี
ชื่อเสียงในยุคนั้นได้ต้องผ่านเวทีการประกวดตามงานวัด เนื่องจากเป็นสถานที่ที่เดียว ที่เปิดกว้างให้ผู้รัก
การร้องเพลง ได้แสดงความสามารถ ซึ่งการประกวดของยุคนี้ เป็นยุคที่ไม่มีการปรุงแต่งมาก ตัวเวทีสร้าง
แบบง่าย ๆ บนเวทีมีเพียงไมโครโฟนตัวเดียว ไม่มีแสงสีเสียงเข้าช่วยผู้เข้าประกวด มีเพียงกระบวนการประกวด
เท่านั้น ที่ใช้คัดกรองจนกว่าจะได้นักร้องที่เก่งที่สุด ด้วยการประกวดตามจ านวนวันของการจัดงาน โดยการ
หาผู้ชนะในแต่ละวันไว้ จนถึงวันสุดท้าย จึงน าผู้ชนะของแต่ละวันมาแข่งขันกันจนได้ผู้ชนะในที่สุด นักร้อง
ที่เกิดในยุคนี้จึงเป็นนักร้องที่มีความสามารถสูงเพราะไม่มีเครื่องช่วยเรื่องเสียง และต้องเดินสายแข่งขันอยู่
เสมอตามวัดที่มีการจัดงาน ซึ่งจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา พบว่า มีนักร้องมากมายที่ประสบความส าเร็จมี
ผลงานเป็นที่รู้จัก และมีความสามารถทางด้านการร้องในระดับค าว่า ชั้นครู หรือ แม่แบบ อาทิ เพ็ญศรี 
พุ่มชูศรี, สวลี ผกาพันธ์, นริศ อารีย์, เลิศ ประสมทรัพย์, ชาญ เย็นแข ฯลฯ  

จะเห็นว่า เวทีประกวดของงานวัด คือ พ้ืนที่ในการแสดงออกและเป็นฐานในการสร้าง
นักร้องในยุคสมัยนั้น ซึ่งด าเนินตามสภาพภูมิสังคมไทย ที่มีชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ดังนั้น นักร้องที่ผ่านการ
ประกวดร้องเพลงในยุคชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนนี้ จึงเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ดี เพราะยุคนี้ เป็นยุคที่ไร้
การปรุงแต่ง มีเพียงกระบวนการประกวดเท่านั้นที่ใช้คัดกรองจนกว่าจะได้นักร้องที่เก่งที่สุด แต่วิธีการคัด
กรองขึ้นอยู่กับแต่ละวัดว่าจะมีวิธีการจัดระบบอย่างไร การประกวดร้องเพลงตามงานวัดจึงยังไม่มีมาตรฐานที่
สมบรูณ์ สอดคล้องกับบทความทางวิชาการของครูใหญ่ นภายน เคยกล่าวไว้ว่า  

การประกวดร้องเพลงตามงานวัดนี้ ตามความเป็นจริงแล้วจะยึดถือเอามาเป็นหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่แน่นอนในการร้องเพลงประกวดได้ไม่มากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกวดนั้นว่า วัดใดเป็นผู้จัด
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และวัดนั้นอยู่แถวไหนต าบลอะไร และผู้เข้าร้องประกวดเพลงนั้นเป็นเด็กแถวไหนลูกศิษย์ใคร และใครเป็น
กรรมการผู้ตัดสิน อันนี้คือความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบของผูท้ี่จะมาสมัครเข้าประกวดร้องเพลงตามงานวัด59 

จากค ากล่าวของครูใหญ่ ท าให้เห็นว่า การประกวดร้องเพลงช่วงเวลานี้ ยังไม่เกิดมาตรฐาน
ที่น่าเชื่อถือมากนัก เพราะมีความไม่ตรงไปตรงมาในเรื่องของการเข้าประกวดได้ ซึ่งอาจมาจากภูมิสังคมไทย ที่
อยู่กันมาในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัย จึงเกิดความเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่บ้าง แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่า
การประกวดอาจยังไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัด แต่การประกวดร้องเพลงช่วงงานวัดนี้ ยังสามารถคัดกรองการ
ประกวด จนได้ผลลัพธ์ที่กลายมาเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังหลายท่านในเวลาต่อมา 

1.2  ยุคที่ 2 การประกวดร้องเพลงโดยภาครัฐ 
การประกวดร้องเพลงเริ่มได้รับการดูแลโดยภาครัฐ คือกรมโฆษณาการ ที่เริ่มเล็งเห็นว่า 

ดนตรี คือเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงประชาชน และควรได้รับการจัดการให้เป็นระบบระเบียบ สร้างแบบแผนให้
ดนตรี กลายเป็นของที่สร้างความรื่นรมย์แบบมีอารยะ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มประเทศ
ตะวันตก ซึ่งในยุคของกรมโฆษณาการนี้ มีเรื่องของการเมืองการปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงร่วมอยู่ด้วย 
การดนตรี จึงถูกปรับเปลี่ยนจากการประกวดร้องเพลงตามงานวัด ให้เข้ามาสู่การดูแลของภาครัฐ ที่มุ่งหวังจะ
ยกระดับนักร้องที่มีความสามารถให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะสู่ผู้ฟัง  

การประกวดที่จัดขึ้นโดยกรมโฆษณาการและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ
อีกหลายภาคส่วน การประกวดร้องเพลงจึงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2486 และได้ก าหนดรูปแบบและกติกา
อย่างเป็นระบบมากขึ้นกว่าการประกวดงานวัด โดยสร้างระบบขั้นตอนของการประกวดที่มีแบบแผนแน่นอน 
คณะกรรมการประกอบด้วยหลายภาคส่วน มีการประพันธ์เพลงใหม่เพ่ือใช้วัดความสามารถในการร้องของ
ผู้เข้าประกวด วิธีการแข่งขันที่แข็งแรง โดยในรอบแรกให้กรรมการฟังเพียงเสียงร้อง เพ่ือป้องกันการเอนเอียง
ของผลคะแนน หากทราบว่าผู้ร้องเป็นใคร ซึ่งประเด็นนี้ อาจเชื่อมโยงมาจากการประกวดร้องเพลงตามงานวัด 
ที่ระบบเส้นสายมีให้เห็น ซึ่งอาจท าให้เกิดความเอนเอียงในผลลัพธ์ การใช้การคัดกรองหลายรอบเพ่ือคัดกรอง
ความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน จนกว่าจะพบนักร้องที่สมบรูณ์ที่สุด คือ มัณฑนา โมรากุล และจ.ท.ถวัลย์ 
วรวิบูลย์ ปี 2486 และนายบุญช่วย หิรัญสุนทร และทัศนัย ชอุ่มงาม ปี พ.ศ. 2492 

                                                           
59 ใหญ่ นภายน, “ต านานการประกวดร้องเพลงตามงานวัด,” นิตยสารเมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน-

มิถุนายน 2536): 148-154. 
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จะเห็นได้ว่า กระบวนการการประกวดร้องเพลงของภาครัฐ เริ่มท ากันอย่างมีระบบและ
เป็นไปเพ่ือต้องการหานักร้องที่สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือเป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้จากการคัดสรรกันมา
อย่างรอบคอบด้วยวิธีการคัดกรอง โดยผ่านองค์ความรู้ของกรรมการที่ทรงภูมิรู้ทางดนตรี อย่างพระเจนดุริยางค์, 
ครู เอื้อ สุนทรสนาน, ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ฯลฯ ดังค ากล่าวของครูใหญ่ นภายน ว่า  

เห็นมั้ยครับท่าน.ว่าการประกวดร้องเพลงของคนสมัยก่อนนั้น เขาท ากันอย่างมีแบบแผน 
ไม่ได้ท ากันแบบสุกเอาเผากิน นักร้องแต่ละท่านนั้นต้องดีเลิศจริง ๆ ทุกคนต้องใช้ความสามารถของตัวเอง 
ขับร้องกันสด ๆ ด้วยเสียงที่ดังกังวานโดยไม่มีเครื่องเสียงใดๆมาช่วย การร้องประกอบด้วยลีลาทั้งจังหวะ
อันแม่นย า อักขระชัดเจนไม่อ้อมแอ้มอยู่ในล าคอเหมือนเด็กที่เพิ่งจะเร่ิมหัดพูด60 

การประกวดร้องเพลงที่จัดโดยภาครัฐนี้ จึงเป็นจุดก าเนิดของระบบวิธีการประกวดที่มี
ความชัดเจน นับได้ว่าเป็นการพัฒนาการประกวดร้องเพลงให้มีมาตรฐานมากขึ้น 

1.3  ยุคที่ 3 การประกวดร้องเพลงโดยภาคเอกชน 
การประกวดร้องเพลงเริ่มมีการพัฒนาจากภาครัฐเข้าสู่ภาคเอกชน คือ ในยุคที่เริ่มมี

โทรทัศน์เข้ามามีบทบาทกับผู้คน ในปี พ.ศ. 2498 โดยบริษัทไทยโทรทัศน์ จ ากัด (โมเดิร์นไนน์ ทีวี ) เริ่มมี
การจัดการประกวดร้องเพลงผ่านโทรทัศน์ โดยเริ่มจากการสร้างตัวรายการที่เกี่ยวกับความบันเทิงและมี
การประกวดร้องเพลงอยู่ด้วย เช่น รายการบันไดดารา, พ็อพท็อพ ซึ่งรายการในลักษณะนี้ เริ่มมีความเป็นเรื่อง
ของธุรกิจโทรทัศน์ โดยใช้หลักธุรกิจเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมีการประกวดร้องเพลงเป็นหนึ่งในเนื้อหา
ของรายการให้ผู้คนได้ติดตามและร่วมเข้าประกวดได้ และการประกวดร้องเพลงเริ่มเป็นเครื่องมือทางธุรกิจ
โทรทัศน์ภาคเอกชน และพัฒนาไปตามกลไกของธุรกิจที่เริ่มมีการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง มีเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์เข้ามาเพ่ือท าให้รายการต่าง ๆ ได้ออกสู่สายตาประชาชนได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน เมื่อการ
ประกวดร้องเพลงเป็นเรื่องของธุรกิจบันเทิงอย่างหนึ่งและมีความใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น การประกวด
ร้องเพลงจึงเริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนมากข้ึน ตามแรงประชาสัมพันธ์ 

ดังนั้น จากการศึกษาถึงความเป็นมาของการประกวดร้องเพลงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัย
จึงสรุปได้ว่า การประกวดร้องเพลงในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลาหลัก ๆ โดยการประกวดทั้ง 3 
ช่วงเวลายังพบได้อยู่ในปัจจุบันเพียงแต่เกิดแรงเสื่อมความนิยมลงไป เนื่องจากบทบาทของยุคสื่อโทรทัศน์เข้า

                                                           
60 ใหญ่ นภายน, “ประวัติการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2486-2492 ณ 

สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมโฆษณาการ,” บทความทางวิชาการ พ.ศ. 2536, 4. 
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มาสร้างอิทธิพลใหม่ให้กับผู้บริโภคเพราะเป็นความบันเทิงส าเร็จรูปที่ผู้บริโภคสามารถมีความใกล้ ชิดและ
เข้าถึงได้ง่ายขึน้ 

จึงกล่าวได้ว่ายุคของภาคเอกชน ซึ่งเป็นยุคที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ และสามารถ
เข้าถึงผู้ชมได้อย่างแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางส าคัญในการจัดการประกวดร้องเพลงที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
และมีนักร้องที่มีชื่อเสียงหลายท่านผ่านเวทีการประกวดจากช่วงเวลานี้ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสองเวที 
คือ การประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ การประกวดร้องเพลงของเวทีสยามกลการ 
มิวสิคฟาวเดชั่น โดยท าการสรุปผลการศึกษาดังนี้ 

 
2.  เปรียบเทียบการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและการประกวดร้องเพลงของ
สยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น 

จากการศึกษาเปรียบเทียบวัตถุประสงค์และกระบวนการประกวดร้องเพลงของทั้ง 2 เวที 
พบว่า การจัดการประกวดร้องเพลงประสบความส าเร็จ สามารถท าให้ชื่อของทั้ง 2 เวทีเป็นที่รู้จักของผู้คน 
และผู้เข้าประกวดจากทั้งสองเวทีหลายท่าน ได้กลายเป็นนักร้องอาชีพ ที่มีผลงานเป็นที่นิยมหลังจากผ่าน
การประกวดจากสองเวทีไปแล้ว ซึ่งจากการศึกษา พบว่า มีปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ที่ส่งผลให้แต่ละเวที 
ได้นักร้องที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับจากประชาชน ดังนี้ 

2.1  ขั้นตอนการประกวด 
ทั้งสองเวทีมีการด าเนินการประกวด โดยใช้การแบ่งการประกวดออกเป็นรอบ ซึ่งเวทีการ

ประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย แบ่งการประกวดออกเป็น 3 รอบ ส่วน เวทีสยามกลการ 
มิวสิคฟาวเดชั่น แบ่งการประกวดออกเป็น 4 รอบ ซึ่งการแบ่งรอบนี้ ท าให้ได้เห็นความสามารถของผู้เข้า
ประกวดได้อย่างเป็นล าดับ เหมือนเป็นการได้ตรวจสอบถึงความสามารถของผู้เข้าประกวดที่จะผ่านเข้าไป
ในรอบที่ลึกกว่าตามล าดับ ท าให้เห็นถึงทักษะทางการร้อง ว่ามีความสม่ าเสมอในเรื่องของคุณภาพเสียง 
และการถ่ายทอดบทเพลงหรือไม่ ดังนั้น การแบ่งการประกวดออกเป็นหลายรอบ จึงเป็นวิธีการในการ
คัดเลือกและคัดแยก ซึ่งความสามารถของผู้เข้าประกวดได้เป็นอย่างดี 

2.2  กรรมการ 
ในการประกวดจากเวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและเวทีการ

ประกวดของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่นนั้น ตัวกรรมการคือ หัวใจหลักของการประกวดร้องเพลง เนื่องจาก
ในอดีต การประกวดไม่สามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่า คะแนนความนิยมของผู้ชมได้ (Popular vote) จึงต้อง
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อาศัยจากการใช้ดุลยพินิจและผลการตัดสินของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการชี้
วัดถึงผลของการประกวดในแต่ละรอบ จนกว่าจะได้ผู้ชนะในที่สุด ดังนั้น กรรมการจึงถือเป็นกลไกหลักในการ
คัดเลือกพิจารณาผลตัดสิน ให้ประจักษ์ต่อสายตาของสังคมที่คอยจับจ้องการประกวด ด้วยปัจจัยดังที่ได้กล่าว
มาท าให้ทางการประกวด ต้องคัดเลือกกรรมการที่เป็นบุคคลทางสายดนตรีโดยตรง ซึ่งประกอบไปด้วย
นักวิชาการทางด้านดนตรี นักประพันธ์เพลง นักดนตรี รวมไปถึงนักร้องอาชีพ กลุ่มบุคคลดังกล่าวมานี้ ล้วน
เป็นผู้คร่ าหวอดอยู่กับดนตรี ท าให้มีภูมิความรู้และประสบการณ์จริง จนถึงระดับค าว่าอาชีพได้ นั่น
หมายถึง กลุ่มคณะกรรมการที่ถูกคัดสรรมา คือกลุ่มคนที่มีมาตรฐานทางการดนตรี ซึ่งเมื่อกลุ่มคนเหล่านี้ 
ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้คัดกรองผู้เข้าประกวด จนได้ที่สุดของนักร้องที่สมบรูณ์ จึงเป็นผลให้แต่ละเวที ได้
ผลลัพธ์ที่มีมาตรฐานตามภูมิรู้ของคณะกรรมการตามไปด้วย 

เวทีประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย โดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ยกระดับวิทยฐานะของนักร้อง ด้วยฐานะของสื่อ ในขณะที่สยามกลการ ยกฐานะของนักร้อง ในฐานะคน
ท าธุรกิจดนตรี ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกันทางด้านวิวัฒนาการของวัตถุประสงค์จากช่อง 3 สู่สยามกลการ 

ช่อง 3 ประกวดนักร้องในแนวคิดที่ต้องการคนร้องเพลงดี มีทักษะทางการร้องและ ความสามารถ
ในระดับสากล เพ่ือส่งไปแข่งขันต่อในระดับเอเชียต่อไป แต่สยามกลการ ประกวดนักร้องในแนวคิดที่
ต้องการ คนร้องเพลง ที่มีทักษะที่มากกว่าการร้องเพลง คือ ต้องประกอบความเป็นคนสาธารณะร่วมไปด้วย 
ซึ่งประเด็นเป้าประสงค์ของการประกวด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากคณะกรรมการที่ทั้งสองเวทีเลือกมาเป็นผู้ชี้
วัดถึงผลการประกวดที่จะเกิดข้ึน กล่าวคือ  

การประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย เลือกใช้กรรมการที่มีภูมิรู้ทางด้านดนตรี
อย่างแท้จริง และเป็นกลุ่มกรรมการที่มีความคุ้นเคยกับเพลงสากลเป็นอย่างดี ซึ่งคณะกรรมการของช่อง 3 มี
การเคลื่อนไหวตลอดระยะเวลาของการประกวด 6 ปี ค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นรายนามเดิม ๆ ซึ่ง
กลุ่มคณะกรรมการดังกล่าว เป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนดนตรีด้วยกัน และจากประชาชน ซึ่งกรรมการเหล่านี้ 
เรียกร้องสิ่งที่เรียกว่าทักษะการร้องที่แม่นย าจากผู้เข้าประกวด และประเมินทักษะนั้นเพ่ือน าไปแข่งกับ
นักร้องประเทศอ่ืน ๆ ได้  

การประกวดของสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น เลือกใช้กรรมการ 2 ชุด ชุดแรกเป็นกลุ่ม
คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงภูมิทางด้านดนตรีเพียงอย่างเดียว เพ่ือคัดกรองทักษะความสามารถของนักร้อง 
ให้เป็นต้นทางที่ประกอบไปด้วยต้นทุนทางทักษะที่กรองโดยผู้รู้อย่างแท้จริงถึง 3 รอบในการคัดกรอง 
จนกระทั่งในรอบสุดท้าย จึงได้เชิญคณะกรรมการที่ไม่ใช่บุคคลทางสายดนตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการชี้
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วัดผลตัดสิน ด้วยเหตุผลว่า เพื่อเป็นตัวแทนจากภาคประชาชน ด้วยแนวคิดที่ว่า นักร้องที่เก่งจริงควรได้รับ
การยอมรับจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านดนตรีและไม่มีความรู้ทางด้านดนตรี ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มบุคคลที่ทาง
สยามกลการเชิญเข้ามาร่วมการตัดสินในรอบสุดท้ายนี้ เป็นกลุ่มบุคคลที่ ไม่ใช่บุคคลสามัญทั่วไป แต่เป็น
กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลในเชิงสังคม ด้วยเป็นคนที่สังคมได้กลั่นกรองแล้วว่า เป็นคนที่น่าเชื่อถือในแต่ละด้าน 
นับเป็นการแสดงความสามารถของคณะกรรมการกลุ่มนี้ ซึ่งหมุนเวียนกันมาในแต่ละปี ซึ่งกรรมการกลุ่ม
ดังกล่าว คือกลุ่มที่จะมาท าหน้าในเพ่ือเรียกร้องสิ่งที่นอกเหนือความสามารถของทักษะการร้อง เนื่องจาก
สิ่งเหล่านี้ได้ถูกกรองโดยผู้รู้จริงไปแล้วในเบื้องต้น คนกลุ่มนี้จึงมาหาความสามารถท่ีนอกเหนือออกไป ตาม
สายอาชีพของแต่ละคน กล่าวคือ อาจารย์ภาษาไทย เรียกร้องทักษะทางด้านภาษาไทยในการออกเสียงร้อง 
นางงามเรียกร้องบุคลิกท่ีสง่างาม ผู้ก ากับภาพยนตร์ เรียกร้องทักษะการแสดงบนเวที เป็นต้น นอกจากนี้ 
กรรมการที่ถูกเชิญมาในสายอาชีพสื่อ นักเขียน นักข่าว มีมิติเชิงประชาสัมพันธ์รวมอยู่ด้วย ในแง่ของการส่ง
นักร้องให้เป็นที่รู้จักโดยการเชิญบุคคลกลุ่มนี้มาร่วมตัดสิน เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้น าไปขยายผลสู่ผู้อ่าน
ต่อไป และที่ขาดไม่ได้ คือยังคงไว้ซึ่งกรรมการสายดนตรีในสัดส่วนครึ่งหนึ่ง หรือมากกว่านั้นพอประมาณ 
เพ่ือยังคงไว้เพ่ือเรียกร้อง ซึ่งทักษะการร้องเพลงจากผู้เข้าประกวด นับเป็นการสร้างสมดุลให้เวทีประกวดเป็น
ที่น่าจับตามอง ด้วยการจัดระบบคณะกรรมการดังที่ได้ท าการอภิปรายมา จากคุณสมบัติของกรรมการ
ทั้งหมดส่งผลให้ สยามกลการ ได้ภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือให้ตัวเวที โดยอาศัยอิทธิพลทางอาชีพของ
กลุ่มบุคคลที่มีผลต่อสังคม ท าให้เวทีสยามกลการเป็นที่ยอมรับในวงกว้างด้วยกรรมการ ไม่ได้จ ากัดเพียง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีเพียงอย่างเดียว 

ปัจจัยเรื่องกรรมการของทั้ง 2 เวทีดังที่ได้อภิปรายข้างต้น พบว่าผลของการประกวดจากเวทีทั้ง 
2 ได้รับการยอมรับจากประชาชนในด้านการเป็นนักร้องที่มีความสามารถอย่างแท้จริง ซึ่งนักร้องเหล่านี้ 
เมื่อได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัล แต่ถ้าสามารถผ่านเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ นับว่าได้รับโอกาสต่อยอด
ความสามารถให้ออกสู่สาธารณะด้วยการออกอัลบั้ม ส่วนนักร้องที่ ได้รับรางวัล จะได้รับใบรับรอง
ความสามารถ ให้ได้รับโอกาสมากขึ้นในเชิงการรับรองคุณภาพ แต่สิ่งที่ผู้วิจัยศึกษา ยังพบว่า รางวัลเป็นเพียง
การรับรองความสามารถ ณ ขณะนั้น ในเวลาที่ท าการประกวด แต่ไม่ได้รับรองถึงการประสบความส าเร็จ
บนเส้นทางการเป็นนักร้องอาชีพต่อไป เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจค่ายเพลงมีการมองในมุมทางการตลาด
เข้ามาเสริมความสามารถของตัวนักร้อง ให้ถูกตรงตามความต้องการของผู้ฟังให้ได้มากที่สุด 

สรุปได้ว่า เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียเป็นเวทีที่จุดประกายการ
ประกวดให้เข้าสู่ระดับสากล โดยใช้การประกวดเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ ส่วนเวทีสยามกลการใช้การ
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ประกวดเพ่ือสร้างมาตรฐานให้เดินทางสู่ความเป็นสากล เป็นไปเพ่ือยกระดับค าว่าดนตรีให้เป็นที่ยอมรับ 
ด้วยเหตุผลทางด้านธุรกิจดนตรี เพราะถ้าดนตรีมีทิศทางที่ดี ธุรกิจดนตรีจะดีตามไปด้วย ทั้งสองเวทีมีส่วนใน
การยกระดับนักร้องไปสู่ค าว่า นักร้องอาชีพโดยใช้เวทีการประกวดร้องเพลง เป็นฐานในการส่งเสริม และ
ใช้คณะกรรมการเป็นตัวชี้วัดผล เพ่ือให้ผลได้ถูกหยิบมาต่อยอดความสามารถสู่ผู้ฟังและเมื่อบุคคลเหล่านี้
ประสบผลส าเร็จหลังการประกวดจนได้มีผลงาน ชื่อเสียงของเขาเหล่านั้น จะกลับมาส่งผลให้ตัวเวทีเป็นที่
น่าเชื่อถือมากขึ้น นับเป็นการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องการส ารวจการประกวดร้องเพลงสมัยนิยม ในช่วงปี พ.ศ. 2519-2530 : กรณีศึกษา
เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และเวทีการประกวดร้องเพลงของสยามกลการ มิวสิค
ฟาวเดชั่น ในครั้งนี้ เป็นเพียงแนวทางในการค้นหากระบวนการการประกวดร้องเพลงในยุคที่ได้รับการยอมรับ
ว่า เป็นช่วงของการประกวดร้องเพลงที่ได้มาตรฐานชัดเจน หากจะมีการน าการศึกษานี้เป็นแนวทางในการ
จัดการประกวดร้องเพลง โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปพัฒนาต่อยอดให้เวทีการประกวดร้องเพลงมี
มาตรฐานและเข้ากับยุคสมัยต่อไป 
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รายการอ้างอิง 
 

ภาษาไทย 
“ก.ย.นี้.” ไทยรัฐ (1 กันยายน 2529): 13. 
“กรรมการตัดสินหนักใจคัดเลือกนักร้องสมัครเล่นไปฮ่องกง.” สยามรัฐ (17 มีนาคม 2519): 8. 
กองบรรณาธิการ, “ธงไชย แมคอินไตย์ ผู้มอบความฝันบนเสียงเพลง” วารสารถนนดนตรี 1, 7, 

(พฤษภาคม 2530): 11-14. 
“การประกวดนักร้องสมัครเล่น.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (กุมภาพันธ์ 2520): 77. 
“การประกวดนักร้องสมัครเล่น.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (เมษายน 2523): 26. 
“การประกวดนักรอ้งสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (กุมภาพันธ ์2523): 15. 
“การประกวดนักร้องสมัครเล่น 21.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (มีนาคม 2521): 12. 
“การประกวดนักร้องสมัครเล่น aasc 79.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (กุมภาพันธ์ 2522): 19. 
“การประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย.” ข่าวสด (19 ตุลาคม 2530): 12. 
“เกียรติประวัตินักร้องไทยขจรขจายอีกครั้งทั่วเอเชีย.” ดาวสยาม (14 พฤษภาคม 2523): 13. 
 “กิตติยา – อุสนาคว้ารางวัลนักร้องยอดเยี่ยม.” สยามรัฐ (30 กันยายน 2529): 9. 
“กร มรกต.” ตะวันสยาม (2 มิถุนายน 2521): 8. 
“คณะหน้า 11.” บ้านเมือง (6 พฤษภาคม 2523): 11.  
“คณะหน้า 11.” บ้านเมือง (9 มีนาคม2523): 11. 
“คนเก่ง! คว้าแชมป์ชนะเลิศ.” ข่าวสด (29 ตุลาคม 2530): 12. 
“คัด 10 นักร้องชิงชนะเลิศประกวดสยามมิวสิคฯ.” ข่าวสด (18 กันยายน 2530): 12. 
“คัดคนเสียงดี.” ดาวสยาม (8 มีนาคม 2519): 13. 
“คัดตัวนักร้องสมัครเล่นรอบรอง 9 เหลือ 12 คน.” บ้านเมือง (12 มีนาคม 2523): 11. 
“คัดเลือกนักร้องชิงชนะเลิศของสยามกลการ.” ข่าวสด (19 สิงหาคม 2529): 12.  
“คามุส.” เสียงปวงชน (22 พฤษภาคม 2523): 13. 
“ค าบอก.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (มีนาคม 2519): 3. 
“ค าบอก.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (มีนาคม 2519): 3. 
“คุณหญิง พรทิพย์ ณรงค์เดช บอกวันที่ 25 นี้ ปิดรับสมัครนักร้องประกวดแน่นอน.” บ้านเมือง  

(5 มีนาคม 2526): 11. 
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“คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช.” บ้านเมือง (19 กันยายน 2530): 11. 
“คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช.” บ้านเมือง (19 มีนาคม 2528): 11. 
“คุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช กับนักร้องรอบชิงชนะเลิศ.” สยามรัฐ (18 กันยายน 2530): 9. 
“คืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์.” เสียงปวงชน (8 พฤษภาคม 2520): 9. 
“ใคร...จะเป็นดาวดวงใหม่ในวงการเพลง!.” ข่าวสด (28 กันยายน 2529): 12. 
“จู๊ต ค าให้การของนักดนตรี,”คุณพร้อมหรือยังถ้าคิดจะเล่นดนตรีเป็นอาชีพ วารสารถนนดนตรี  

1, 6 (มีนาคม 2530): 41-43. 
“จัดประกวดนักร้องสมัครเล่นเพ่ือส่งไปชิงต าแหน่งเอเชีย.” เสียงปวงชน (6 กุมภาพันธ์ 2521): 13. 
จิระชัย กุลละวณิชย์, ผู้ฝึกสอนผู้เข้าประกวด. สัมภาษณ์,22 กันยายน 2554. 
“เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เป็นองค์ประธานประกวดร้องเพลงสยามกลการ.” มติชน (7 มีนาคม 2526): 7. 
“โฉมหน้านักร้อง 40 คน.” สยามรัฐ (5 สิงหาคม 2529): 9. 
“โฉมหน้านักร้องแชมป์เปี้ยนสยามกลการแห่งประเทศไทย.” ข่าวสด (11 พฤศจิกายน2530): 12. 
“โฉมหน้าส่วนหนึ่ง.” ตะวันสยาม (18 มีนาคม 2521): 8. 
“ชนะเลิศ.” เดลินิวส์ (21 มีนาคม 2523): 17. 
“ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2528.” สยามรัฐ (30 มีนาคม 2528): 9. 
“ช่อง 3 ก าหนดตัดสินนักร้องฯ อาทิตย์ที่ 28 มี.ค.” บ้านเมือง (3 มีนาคม 2522): 11. 
“ช่อง 3 คัด 324 นักร้องเข้าประกวด.” บ้านเมือง (24 กุมภาพันธ์ 2523): 11. 
“ช่อง 3 ได้สองนักร้องสาวชนะเลิศชี้มาตรฐานสูงส่งชิงฮ่องกง พ.ค.นี้.” บ้านเมือง (26 มีนาคม 2522): 11. 
“ช่อง 3 ได้นักร้องชายหญิงชิงแชมป์.” เสียงปวงชน (15 มีนาคม 2520): 13. 
“ช่อง 3 ประกวดร้องเพลงคัดผู้ชนะไปชิงที่ฮ่องกง.” สยามรัฐ (9 กุมภาพันธ์ 2519): 8. 
“ช่อง 3 ร่นวันตัดสินประกวดร้องเพลงสมัครแล้วกว่า 200 เกวลินสมัครด้วย.” สยามรัฐ  

(24 กุมภาพันธ์ 2519): 8. 
“ช่อง 3 รับนักร้องส่งประกวดที่ฮ่องกง.” ไทยรัฐ (1 กุมภาพันธ์ 2523): 13. 
“ช่อง 7 สีแพร่ภาพ 1 พ.ย. นี้ วันดวลนักร้องยอดเยี่ยม.” มติชน (29 ตุลาคม 2530): 7. 
“ช่อง 3 มั่นใจ 2 นักร้องภาษีดีกว่า.” บ้านเมือง (8 พฤษภาคม 2523): 11. 
“ช่อง 3 รับสมัครประกวดร้องส่งชิงแชมป์เริ่มศุกร์ที่ 1.” ดาวสยาม (1 กุมภาพันธ์ 2523): 13. 
ชะวัชชัย ภาดิณธุ, “ประวัติชวีิตและผลงานนางผ่องศรี วรนุช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง 

(นักร้องลูกทุ่ง)” นิตยสารวัฒนธรรมไทย 47, 5 (กุมภาพันธ์ 2536): 14-16. 
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“ชิงชัยนักร้องสยามกลการ วันนี้ เผย 19 นักร้องรอบสุดท้ายจาก 593.” บ้านเมือง (24 มีนาคม 2528): 11. 
“แชมป์เก่า – แชมป์ใหม่.” บ้านเมือง (21 พฤษภาคม 2523): 11. 
“ใช้เวทีศูนย์วัฒนธรรมประกวดร้องเพลงรอบชิง.” บ้านเมือง (22 กันยายน 2530): 11. 
“ชิงชนะเลิศวันนี้.” เดลินิวส์ (25 ตุลาคม 2530): 17. 
“ช่อง 3 ประกวดร้องเพลงหาตัวแทนไปชิงฮ่องกง.” ไทยรัฐ (7 กุมภาพันธ์ 2519): 13. 
“ดร. ถาวร พรประภา มอบรางวัลยอดเยี่ยมผู้ชนะเลิศร้องเพลงสยามกลการ ปี 26 ที่โรงแรมนารายณ์.” 

ข่าวสด (16 มีนาคม 2526): 12. 
“ได้ 20 นักร้องคัดเลือกรอบสุดท้าย.” บ้านเมือง (1 กันยายน 2530): 11. 
“ได้ตัวนักร้องชิงแชมป์เอเชีย.” บ้านเมือง (11 มีนาคม 2519): 11. 
“ได้ 10 ผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายสยามกลการมิวสิคฟาวเดชั่น.” มติชน (21 กันยายน 2530): 7. 
“ตัดต่อ.” บ้านเมือง (25 มีนาคม 2522): 11. 
“ตัดสินประกวดร้องเพลง 19 นี้ ช่อง 3 หนักใจ คาดไทยมีสทิธิ์ควา้รางวัล.” บ้านเมือง (17 มีนาคม 2523): 11.  
ทิพวรรณ ปิ่นภิบาล, ผู้ชนะเลิศ เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย พ.ศ.2519. 

สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2554. 
“ที. วี. สี. ช่อง 3 จัดประกวด”นักร้องสมัครเล่น” ชิงยอดนักร้องเอเชีย.” ดาวสยาม (5 มกราคม 2521): 13. 
“ที. วี. สี. ช่อง 3.” ดาวสยาม (22 มีนาคม 2520): 13. 
“ที. วี. สี. ช่อง 3 คัดเลือกนักร้องสมัครเล่นชิงต าแหน่งเอเชีย.” เสียงปวงชน (6 กุมภาพันธ์ 2521): 13. 
“ทีวี 3 จัดชิงนักร้องชนะเลิศ 22 มีนานี้.” ดาวสยาม (12 มีนาคม 2522): 13. 
“ทีวีช่อง 3 ฉายหนัง มณีนุช.” ดาวสยาม (22 พฤษภาคม 2523): 13. 
“เทปนักร้องเอเชียแพร่ภาพ 25 พ.ค. นี้.” บ้านเมือง (22 พฤษภาคม 2523): 11. 
“ทีวี. ช่อง 3 น าเทปประกวดนักร้องยอดฯ ออกอากาศ.” เสียงปวงชน (22 พฤษภาคม 2523): 13. 
ธวัชชัย บุนนาค. ผู้ดูแลการประกวด สยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่น. สัมภาษณ์,15 กันยายน 2554. 
นคร ถนอมทรัพย์, “การประกวดนักร้องแห่งประเทศไทย” วารสารถนนดนตรี 1, 1 (ตุลาคม 2529): 18-23. 
__________., “ความเป็นมาของเพลงลูกทุ่ง” วารสารถนนดนตรี 1, 5, (กุมภาพันธ์ 2530): 46-48. 
__________., ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 

สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2554. 
นพชัย อานนท์, “มัณฑนา โมรากุล ตัวแทนนักร้องของยุคหนึ่ง” วารสารดนตรี 1, 3, (ธันวาคม 2529): 56-58. 
“นักร้องชนะเลิศ.” มติชน (9 กุมภาพันธ์ 2527): 7. 
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“นักร้องผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ.” เดลินิวส์ (16 กันยายน 2529): 17. 
“นักร้องยอดเยี่ยมเอเชียมณีนุช เสมรสุต.” บ้านเมือง (14 พฤษภาคม 2523): 11. 
“นักร้องยอดเยี่ยมสยามกลการ “30 สมพล ธนาสว่างกุล.” สยามรัฐ (28 ตุลาคม 2530): 9.  
“นักร้องสมัครเล่น ‘81.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (ธันวาคม 2523): 14. 
“นักร้องสมัครเล่น.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (เมษายน 2520): 74. 
“นักร้องสมัครเล่นการประกวดในรอบปีใหม่.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (พฤศจิกายน 2523): 14. 
“นักร้องสยามกลการ.” มติชน (9 กุมภาพันธ์ 2526): 7. 
นันทิดา แก้วบัวสาย, ผู้ชนะเลิศ เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย พ.ศ.2521. 

สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2555. 
“นันทิดา แก้วบัวสาย.” ดาวสยาม (25 มีนาคม 2521): 13. 
“นันทิดา แก้วบัวสาย.” เสียงปวงชน (21 มีนาคม 2521): 13 
“นากระถิน.” สยามรัฐ (28 มกราคม 2526): 9. 
นิติกร กรัยวิเชียร, “นางเชอรี่ เศวตนันทน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงไทยสากล- ขับร้อง) 

พุทธศักราช 2532” นิตยสารสกุลไทย 47, 2 (สิงหาคม 2544). 46. 
“นี้คือโฉมหน้าของนกัร้องยอดเยี่ยมเพลงไทยสากลและเพลงสากล.” ข่าวสด (29 มีนาคม 2528): 12. 
บริสุทธิ์ บูรณสมัฤทธิ.์ รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทศัน์ไทยทีวสีีชอ่ง 3. สัมภาษณ,์ 13 

มกราคม 2555. 
“บางเสี้ยวกับการประกวดนักร้องสมัครเล่น .”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (มีนาคม 2521): 2. 
ปนาพันธ์ นุตร์อ าพันธ์, ดนตรวิีวัฒน์ (Progressive Music). กรุงเทพฯ: นายสุข, 2542. 
“ประกวด.” มติชน (7 สิงหาคม 2529): 7. 
“ประกวดนักร้อง.” มติชน (12 มีนาคม 2526): 7. 
“ประกวดนักร้อง.” มติชน (3 ธันวาคม 2526): 7. 
“ประกวดนักร้อง.” มติชน (12 มีนาคม 2526): 7. 
“ประกวดนักร้อง.” มติชน (3 ธันวาคม 2526): 7. 
“ประกวดนักร้อง ฯ.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (มีนาคม 2522): 22. 
“ประกวดนักร้องเสียงเสนาะ.” ข่าวสด (8 กุมภาพันธ์ 2527): 12. 
“ประกวดนักร้องเอเชียไทยผ่านเข้าชิงชัยดาราเพลงฮ่องกงชื่นชม.” (23 มีนาคม 2521): 13. 
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“ประกวดนักร้องสมัครเล่นรอบชิงชนะเลิศของช่อง 3 คัดเลือกรายการ มิวสิคสแควร์.” ดาวสยาม (12 
มีนาคม 2520): 13. 

“ประกาศผลนักร้องสยาม วันที่ 3 ก.พ. นี้.” เดลินิวส์ (1 กุมภาพันธ์ 2526): 17. 
“ประกวดเพลงครั้งใหญ่รอบสุดท้าย พรุ่งนี้.” ข่าวสด (23 มีนาคม 2528): 12. 
“ประกวดเพลงที่ฮ่องกง.” ไทยรัฐ (25 พฤษภาคม 2521): 13. 
“ประกวดร้องเพลง.” บ้านเมือง (10 มีนาคม 2528): 11. 
“ประกวดร้องเพลงฯ เข้มใช้ 28 กรรมการตัดสิน.” สยามรัฐ (10 กันยายน 2530): 9. 
“ประกวดร้องเพลงชนะเลิศแห่งประเทศไทย.” เดลินิวส์ (11 กันยายน 2530): 17. 
“ประกวดรอ้งเพลงไดส้องพธิีกรดังกับสองแชมป์กอ่นร้องโชวด์้วย.” บ้านเมือง (6 ตุลาคม 2530): 11. 
“ประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศบ่ายนี้ศูนย์วัฒนธรรม.” เดลินิวส์ (25 ตุลาคม 2530): 17. 
“ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบประกวดเพลงสยามกลการ.” บ้านเมือง (30 มกราคม 2526): 11. 
“ประชา มาลีนนท์.” ไทยรัฐ (29 มีนาคม 2519): 13. 
“ประสาน มาลีนนท์” ในนาม ที. วี. สี. ช่อง 3.” ตะวันสยาม (23 มีนาคม 2520): 13. 
“ปิดรับนักร้อง.” มติชน (14 มกราคม 2526): 7. 
ปรียาธร มาดาเมนทร์, “บทบาทของสื่อมวลชนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นนักร้องของยุวชนผู้เข้า

ประกวดร้องเพลงยุวชนถ้วยพระราชทานชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2537-2538” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2539. 

“เป็นเลิศของเอเชีย.” ไทยรัฐ (21 พฤษภาคม 2523): 13. 
“เปิดสมัครร้องเพลง.” บ้านเมือง (10 กุมภาพันธ์ 2519): 11. 
“ผลประกวดนักร้อง.” มติชน (19 มีนาคม 2526): 7. 
“ผลการประกวดเพลงสากล.” บ้านเมือง (26 กุมภาพันธ์ 2527): 11. 
“ผลประกวดร้องเพลงรอบคัดเลือก.” สยามรัฐ (18 สิงหาคม 25129): 9. 
“ผลประกวดร้องเพลงสมัครเล่น.” ไทยรัฐ (25 มีนาคม 2519): 13. 
“ผ่านรอบรอง.” มติชน (9 ธันวาคม 2526): 7. 
“ผู้ชนะเลิศประกวดร้องเพลงที่ฮ่องกง.” ไทยรัฐ (31 พฤษภาคม 2521): 13. 
“ผู้มาและจากไป.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (พฤษภาคม 2523): 3. 
“เผย 20 นักร้องเข้ารอบสุดท้าย.” มติชน (1 กันยายน 2530): 7. 
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“เผยชื่อผู้เข้ารอบร้องเพลงประกวด.” ข่าวสด (27 สิงหาคม 2529): 12. 
“เผยเบือ้งหลังความส าเรจ็มณนีุชเปลีย่นเพลง ร้องได้ดีกว่าเกา่.” เดลินิวส์ (14 พฤษภาคม 2523): 17. 
“เผยมณีนุชพิชิตชัยชนะ.” เดลินิวส์ (13 พฤษภาคม 2523): 17. 
“เผยรายชื่อนักร้องสมัครเล่นรวม 12 คน ชิงชนะเลิศประกวดเพลงทางช่อง 3 สี.” ดาวสยาม  

(11 มีนาคม 2522): 13. 
เพ่ิมเกียรติ เรืองสกุล, “กระบวนการผลิตนักร้องของอุตสาหกรรมเพลงไทย” วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. 
“ฟ้าหญิงฯ” เสด็จเป็นองค์ประธานชิงชนะเลิศสยามกลการ.” บ้านเมือง (13 มีนาคม 2526): 11. 
“ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เสด็จฯ งานตัดสินเพลงประกวดสยามกลการ.” สยามรัฐ (7 มีนาคม 2526): 9. 
“ฟ้าหญิงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานตัดสินประกวดร้องเพลงสยามกลการมิวสิคฟาวเดชั่น ประจ าปี 26.”  

ข่าวสด (6 มีนาคม 2526): 12. 
ภัทราวดี ภูชฎาภิรมย์. วัฒนธรรมดนตรีและเพลงพื้นเมืองภาคกลาง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 
__________. วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย: การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมบันเทิงในสังคมกรุงเทพ 

พ.ศ. 2491-2500. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550. 
“ภูกระดึง.” เดลินิวส์ (1 กุมภาพันธ์ 2523): 17. 
“ภูกระดึง.” เดลินิวส์ (14 พฤษภาคม 2523): 17. 
“ภูกระดึง.” เดลินิวส์ (22 พฤษภาคม 2523): 17. 
“ภาพข่าว “ผู้ชนะ...สยามกลการมิวสิคฟาวเดชั่น.” บ้านเมือง (8 กุมภาพันธ์ 2527): 11. 
“มณีนุช แชมป์เอเชียกลับมาแล้ว ผวาเข้ากอดแม่ทั้งน้ าตา.” บ้านเมือง (13 พฤษภาคม 2523): 11.  
“มณีนุชและนพดลกับสิ่งที่จะเป็นไปได้”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (กรกฏาคม 2523): 6. 
“มณีนุช เสมรสุต เธอยิ้มร่าสวยสุดๆ กอดรางวัลชนะเลิศนักร้องสมัครเล่น.” สยามรัฐ  

(14 พฤษภาคม 2523): 9. 
“มณีนุช เสมรสุต นักร้องยอดเยี่ยมช่อง 3.” บ้านเมือง (21 มีนาคม 2523): 11. 
“มณีนุช เสมรสุต นักศึกษาวัย 18 ชนะแข่งขันเพลง “ช่อง 3” ปีนี้.” ไทยรัฐ (21 มีนาคม 2523): 13. 
มณีนุช เสมรสุต, ผู้ชนะเลิศ เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย พ.ศ.2523. สัมภาษณ์, 

21 กันยายน 2554. 
มนต์ชีพ ศิวะสินางกูล. คนล่าฝัน___หรือฝันล่าคน. กรุงเทพฯ: คอนเซพท์คาสเทิล, 2548. 
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“มยุรา-ธงชัย รับเป็นพิธีกรประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศ.” เดลินิวส์ (22 กันยายน 2529): 17. 
“มหกรรมการประกวดร้องเพลงชิงชระเลิศแห่งประเทศไทย.” มติชน (25 กันยายน 2529): 7. 
“มองศิลป์ในแง่ดี.” เสียงปวงชน (7 กุมภาพันธ์ 2519): 9. 
“มันส์.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (พฤษภาคม 2519): 66. 
“มันส์.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (มีนาคม 2519): 18. 
“มิวสิคสแควร์.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (กันยายน 2519): 82. 
“มิวสิคสแควร์.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (พฤษภาคม 2521): 87. 
“มิวสิคสแควร์.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (มิถุนายน 2521): 88. 
“มิวสิคสแควร์.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (พฤษภาคม 2522): 83. 
“มิวสิคสแควร์กับการส่งเสริมนักร้องสมัครเล่น.”  นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (ธันวาคม 2519): 10. 
มีศักดิ์ นาครัตน์. กรรมการคัดเลือกเวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย. สัมภาษณ์, 25 

ตุลาคม 2554. 
แมนรัตน์ ศรีกรานนท์. ประธานกรรมการ บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า. สัมภาษณ์, 25 กุมภาพันธ์ 2554. 
“ยอดดอย.” เดลินิวส์ (28 กันยายน 2530): 17. 
“ยิ่งยงแหย่ดารา.” เดลินิวส์ (28 ตุลาคม 2530): 17. 
ยุทธ์เดชา สายสุด. อดีตผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ดาวสยาม. สมัภาษณ์, 2 พฤศจิกายน 2554. 
“ร่นการประกวดนักร้องเอเชียเริ่มคัดเลือก 200 คน 6 มีนา นี้.” เสียงปวงชน (21 กุมภาพันธ์ 2519): 8.  
“ร้องเพลงชิงชนะเลิศ.”สยามรัฐ (25 กันยายน 2529): 9. 
“รอบดวงดาว.” เสียงปวงชน (15 มีนาคม 2522): 13. 
“รอบดวงดาว.” เสียงปวงชน (24 มีนาคม 2522): 13.  
ระวิวรรณ จินดา. ผู้ชนะเลิศประเภทเพลงสากล เวทีสยามกลการ มิวสิคฟาวเดชั่นปี 2527. สัมภาษณ์, 16 

กันยายน 2554. 
“ระยะหลายปีมานี้วงการเพลงคึกคัก.” บ้านเมือง (12 มีนาคม 2528): 11. 
“รับสมัครด่วน.” ข่าวสด (16 มกราคม 2526): 12. 
“รัศมีดารา.” บ้านเมือง (26 มีนาคม 2522): 11.  
“รู้เอาไว้เดี๋ยวจะเก้อ.” สยามรัฐ (13 มกราคม 2526): 9. 
“ลีลาเส้นเสียง.” ไทยรัฐ (4 กันยายน 2529): 13. 
“ลีลาเส้นเสียง.” มติชน (1 พฤศจิกายน 2530): 7. 
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เลิศชาย คชยุทธ. ไทยลูกทุ่ง: บันไดทองสู่นักร้องอาชีพ ประกวดร้องเพลงงานวัด ย้อนยุค 
กึ่งศตวรรษ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2538. 

วชิราภรณ์ วรรณดี, “วัฒนธรรมและมารยาทในการขับร้องเพลงไทย” ภาษาและวัฒนธรรม 20, 3 
(มกราคม-เมษายน 2544): 90-91. 

“วงจรจอแก้ว.” ไทยรัฐ (25 มีนาคม 2523): 13. 
“วิก 7 สีร่วมสยามกลการ จัดประกวดรอ้งเพลงยิ่งใหญ่ ก าหนดถ่ายทอดสดช่อง “7 สีคอนเสิร์ต” ที่ 27. 
“วิรัช ปัณทรังกูร.” สยามรัฐ (17 มีนาคม 2526): 9. 
วิรัช อยู่ถาวร. ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันดนตรีเคพีเอ็น. สัมภาษณ์, 28 กันยายน 2554. 
วาณี จูฑังคะ. ศิลปิน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร. สัมภาษณ์, 5 กันยายน 2557. 
“ศิรินันท์ เก็งแชมป์ 25 นี้รู้แน่.” ข่าวสด (24 ตุลาคม 2530): 12. 
ศิริพร กรอบทอง. วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: พันธกิจ, 2547. 
“เศรษฐา ศิระฉายา กับ อุทุมพร ศิลาพันธุ์ ตกลงรับเป็นพิธีกรบนเวทีการประกวดร้องเพลง 

ชิงชนะเลิศฯ ของสยามกลการฯ ในรอบชิงชนะเลิศ.” สยามรัฐ (5 ตุลาคม 2530): 9. 
“เศรษฐา-อุทุมพร พิธีกรประกวดร้องเพลง.” ข่าวสด (5 ตุลาคม 2530): 12. 
สดับพิณ รัตนเรือง, “ความเป็นมาของดนตรีตะวันตก” วารสารถนนดนตร ี 1, 8, (มิถุนายน 2530): 36-38. 
“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จฯ เป็นองค์ประธานตัดสินประกวดร้องเพลง.” 

บ้านเมือง (5 มีนาคม 2526): 11. 
“สมพล ชนะสว่างกุล ชนะเลิศร้องเพลง.” บ้านเมือง (29 ตุลาคม 2530): 11. 
 “สยามฯ ตัดสินเพลงชนะเลิศ.” บ้านเมือง (17 กุมภาพันธ์ 2526): 11. 
“สยามกลการฯ ตัดสิน 5 ก.พ. นักร้องประกวดเพลงไทยสากล.” บ้านเมือง (29 มกราคม 2527): 11. 
“สยามกลการร่วมกับ 7 สีคอนเสิร์ตถ่ายทอดประกวดนักร้องชิงชนะเลิศ.” ข่าวสด (24 กันยายน 2529): 12. 
“สยามกลการรับนักร้องประกวดเพลงไทย – สากล.” บ้านเมือง (10 มกราคม 2526): 11. 
“ส่วนหนึ่งของผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศสยามกลการมิวสิคฟาวเดชั่น.”  

ข่าวสด (16 ตุลาคม 2530): 12. 
“สองนักร้องสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ปี ‘79.” นิตยสารไทยทีวีสีช่อง 3 (พฤษภาคม 2522): 2. 
“สองนักร้องสมัครเล่นของไทยก่อนไปฮ่องกงมารู้จักกันหน่อย.” สยามรัฐ (10 พฤษภาคม 2522): 8.  
“สองนักร้องสาวชนะเลิศทีวี. 3 ไปประกวดฮ่องกง.” เสียงปวงชน (18 พฤษภาคม 2522): 13. 
“สองพิธีกร สองแชมป์.” มติชน (5 ตุลาคม 2530): 7. 
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“สาวไทยครั้งที่ 1 นักร้องเอเชีย.” ไทยรัฐ (30 พฤษภาคม 2521): 16. 
สุดา ชื่นบาน. ผู้ฝึกสอนผู้เข้าประกวด เวทีการประกวดนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย. สัมภาษณ์, 22 

กันยายน 2554. 
“สุดา - นริศ เทรนสองนักร้องสาวชิงแชมป์เอเชีย.” บ้านเมือง (2 เมษายน 2522): 11. 
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มิวสิคสแควร์ 
ท่านทั้งหลายคงได้ชมรายการ “ มิวสิคสแควร์ “ ซึ่งเสนอเป็นประจ าทุกวันอาทิตย์ เวลา 

13.30-15.00 น. แล้วรายการมิวสิคสแควร์นี้มีผู้ชมเขียนมาติชม อีกทั้งถามถึงวิธีด าเนินรายการอย่าง
มากมาย ดังนั้นก็จะขอบอกเล่ารวบยอดกันเสียที การริเริ่มรายการ “ มิวสิคสแควร์ ” ตามข้อเท็จจริง
แล้วก่อนหน้าที่รายการ “ มันส์ “ ยังมิได้ถูกระงับ คุณประชา มาลีนนท์ ในฐานะผู้ควบคุมทั้งรายการ 
“ มันส์ “ และ “ มิวสิคสแควร์ “ มีความประสงค์จะเริ่มรายการใหม่ โดยให้รายการมีคุณภาพ
ทัดเทียมต่างประเทศ นั่นคือวงดนตรีจะต้องมากกว่า 17 ชิ้ นขึ้นไป นักร้องต้องซ้อมหนักก่อน
ออกอากาศ เพลงบางเพลงอาจจะมีนางลีลาประกอบ เพ่ือเปลี่ยนอารมณ์ผู้ชมนอกนั้นอาจจะทอด
แทรกด้วยตลกหรือการคุยกันเบาๆสมอง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ชมได้รับความเพลิดเพลินอย่างแท้จริง ดังนั้น 
เมื่อรายการ “มันส์“ ถูกระงับมิให้จัดต่อไป คุณประชาจึงขออนุมัติจัดท ารายการ “มิวสิคสแควร์“ 
ทันที ซึ่งท่านกรรมการผู้จัดการโปรดกรุณาอนุมัติ ในที่สุด “มิวสิคสแควร์“ ก็ปรากฎออกมาเป็น
รายการสดที่ยิ่งใหญ่ต่อท่านผู้ชม 

องค์ประกอบของ “ มิวสิคสแควร์ “ ก็อย่างที่บอกให้ทราบแล้วว่า รายการนี้จะต้องท าให้
ท่านผู้ชมเห็นว่า สถานีโทรทัศน์ในประเทศเราก็สามารถท ารายการทัดเทียมต่างประเทศได้ ฉะนั้นใน
ขั้นต้นจึงต้องจัดหาวงดนตรีซึ่งใช้เครื่องดนตรีประมาณ 17 ชิ้นขึ้นไป ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับความร่วมมือจาก
คุณแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ เป็นอย่างดี โดยแนะน าผู้ควบคุมคือ คุณนริส ทรัพย์ประภา และนักดนตรี
ฝีมือดีอีก 17 คนให้ เมื่อได้วงดนตรีแล้ว ยังขาดผู้เรียบเรียงเสียงประสาน เพราะเพลงแต่ละเพลงหาก
ไม่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่และเมื่อบรรเลงกับวงระดับมาตรฐานเช่นนี้ก็จะขาดความไพเราะโดย
สิ้นเชิง ใน ในที่สุดคุณแมนรัตน์ก็กรุณาจัดหาให้อีกตามเคย 

เมื่อได้วงดนตรีและผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วท าให้ “ มิวสิคสแควร์ “ เป็นรูปเป็นร่าง
ขึ้น จากนั้นก็มาถึงพิธีกร, นักร้อง, นาฏศิลป์ประจ ารายการ ส าหรับพิธีกรประจ ารายการนั้น ในเมื่อ
รายการของเรามุ่งตรงเพ่ือให้ผู้ชมได้รับความส าราญอย่างเดียว  

พิธีกร จึงจ าเป็นต้องแสดงความสามารถตั้งแต่ร้องเพลง เล่นตลก, แสดงรีวิวต่างๆได้ ซึ่งมี
บุคลิคความสามารถก็ได้แก่ มีศักดิ์ สุดา และศิริพร ดังท่านผู้ชมพบทั้ง 3 คนแทบทุกอาทิตยือยู่แล้ว 
ส่วนนักร้องประจ ารายการด้วยมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนนักร้องสมัครเล่นอยู่แล้วทั้งนี้จะได้
คัดเลือกส่งเข้าประกวดชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ฮ่องกงในปีหน้าอีก จึงให้ยึดนโยบายเดิมคือคัดเลือก
นักร้องสมัครเล่นไว้ก่อนแล้ว ทะยอยส่งขึ้นร้องเพลงในรายการ “ มิวสิคสแควร์ “ เพ่ือประสพการณ์
ด้านร้องเพลง และแน่นอนก่อนที่จะขึ้นเวที นักร้องสมัครเล่นเหล่านี้ต้องผ่านการฝึกซ้อมครั้งแล้วครั้ง
เล่าจากผุ้ช านาญด้านนี้โดยตรง  
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นอกเหนือจากนักร้องสมัครเล่น ยังมีดาราและนักร้องอาชีพที่เชิญมาร่วมรายการอีก แต่ผู้
ได้รับเชิญมาร่วมกับ “ มิวสิคสแควร์ “ ต้องมาฝึกซ้อมเพลงและบทแสดงต่างๆ ก่อนออกอากาศกับวง
ดนตรีของเราเป็นเวลาสองวัน คือฝึกซ้อมในวันเสาร์คั้งหนึ่งและก่อนออกอากาศในวันอาทิตย์อีกครั้ง
หนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือป้องกันเกิดอุปสรรค ในขณะที่ร้องหรือแสดง 

เมื่อได้นักร้องแล้ว ก็จะมาถึงนาฏศิลป์ที่เต้นประกอบเพลง เพราะเพลงประกอบต่างๆ 
เมื่อร้องบ่อยๆครั้งโดยไม่มีการเต้นประกอบจะท าให้เบื่อหน่ายเร็ว และหลังจากใช้เวลาพอสมควรจึง
ได้นาฏศิลป์ที่ช านาญการเต้น ลีลาต่างๆมาร่วม 7 คน เป็นหญิง 5 คน และชายอีก 2 คน นาฏศิลป์
เหล่านี้ก่อนออกรายการ จะท าการฝึกซ้อมลีลาตามเพลงจังหวะต่างๆโดยอาจารย์เสรี ลืออ ารุง 
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศด้านนี้โดยตรงเป็นผู้ฝึกสอน  

ในที่สุดรายการ “ มิวสิคสแควร์ “ ก็เกือบครบองค์ประกอบแล้วยังขาดแต่ผู้แสดงตลก ผู้
ด าเนินงานจึงปรึกษากันเห็นว่า หากใช้พิธีกรแสดงตลกบ่อยครั้ง บางครั้งอาจจะไม่ตลก จึงเชิญสีหมึก
และสีทองมาร่วมรายการด้วย ซึ่งทั้งสองก็เต็มใจมาร่วมด้วย 

การเตรียมงานและฝึกซ้อมมิวสิคสแควร์ 
ทางเราได้มรการประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อคัดเลือกรายการที่จะออกแสดง แต่ละ

อาทิตย์จะมีการประชุม วางแผน บรรจุรายการลงในอาทิตย์ต่างๆ ล่วงหน้าประมาณ 4 -5 อาทิตย์ 
อาทิตย์ไหนจะเชิญดาราผู้ใดมาแสดง ก็จะสอบถามละเชิญทันที หากดาราผู้ใดว่างอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์
ใด ก็จะบรรจุเข้าไว้ในรายการและเป็นสิ่งที่น่าสังเกตว่า ราจะไม่เชิญดารามาสัมภาษณ์เป้นอันขาด
เมื่อได้วัตถุดิบหรือคิวรายการแล้ว ทุกๆวันอังคารประมาณ 6 โมงเย็นจะประชุมผู้ร่วมรายการทั้งหมด
เพ่ือส่งเพลงให้ผู้เรียบเรียงเสียงประสานแจ้งเพลงที่จะมีลีลาประกอบเพลงให้ผู้ฝึกสอนนาฏศิลป์คิด
ท่าทางการเต้น และแจ้งบทตลกอีกทั้งเตรียมการแสดงต่างๆส าหรับดาราและนักร้องรับเชิญ จากนั้น
จึงเริ่มท าบทโทรทัศน์อย่างละเอียดตามคิวที่ก าหนดไว้ในรายการ และเมื่อถึงวันเสาร์ตอนเที่ยงครึ่งจะ
เริ่มฝึกซ้อมเพลงทันที ในระหว่างที่ฝึกซ้อมเพลงจะมีผู้ช านาญด้านเพลงแนะน าท่าทางท่วงที ท านอง
การร้อง ให้ถูกต้องตามจังหวะของเพลง ในกรณีส าหรับนักร้องสมัครเล่นต้องฝึกซ้อมจนกว่าจะเป็น
ผลที่น่าพอใจจึงจะผ่านไปซ้อมกับผู้อ่ืนต่อไป ในระหว่างการซ้อมเพลงเหลานาฏศิลป์และดารารับชิญ 
หรือผู้แสดงอ่ืนๆ ตามคิวรายการก็จะฝึกซ้อมไปเรื่อยจนกระทั้งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว จึงเริ่มซ้อม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ตั้งแต่แรกจนจบคิวรายการ 

เมื่อถึงวันออกอากาศจริงทุกคนที่ร่วมรายการจะถึงสถานีประมาณ 10 โมงเช้าและเริ่ม
ซ้อมเข้ากับฉากจริงในห้องส่งอีกครั้งหนึ่ง การซ้อมใหญ่ตชครั้งนี้ ก็เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆ
เช่น คุณภาพของเสียงเพลงขณะออกอากาศ, ดนตรีรับไม่ทัน, นักแสดงเล่นผิดคิว, จ าบทไม่ได้ และ
นาฏศิลป์ควรจะยืนห่าง ห่าง ยืน ชิด ขนาด ไหนจึง จะสวยงามเป็นต้น 
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ที่คือมิวสิคสแควร์ของท่าน ที่ช่อง 3 พยายามจัดท าอย่างดีที่สุด เรากล้าที่จะกล่าวว่า
รายการซึ่งใช้ดนตรี 17 ชิ้น เพลงแต่ละเพลงต้องเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ นาฏศิลป์ฝึกซ้ อมลีลา
ประกอบเพลงเกือบตลอดอาทิตย์ ผู้ด าเนินงานเตรียมงานล่วงหน้าเป็นประจ าทุกวัน และผู้ร่วม
รายการต้องฝึกซ้อมเป็นเวลาเกือบ 2 วัน ก่อนออกอากาศจริง หรือเตรียมงาน 6 วัน เพ่ือใช้เวลา
ด าเนินรายการเพียงชั่วโมงครึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ที่ม่นับค่าเวลาครั้งละมากกว่าสามหมื่นห้าพันบาท 
ม่เคยมีใครท ามาก่อน แต่ช่อง 3 กล้าท าเพราะนอกจากจะท าให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินจาก
รายการนี้แล้วยังท าให้ท่านภูมิใจว่าสถานีโทรทัศน์บ้านเรายังมีรายการสดรายการหนึ่งที่มีความยิ่งใหญ่
ของรายการทัดเทียมต่างประเทศ 

 

ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์  
เผลอกระพริบแวบเดียว มิวสิคสแควร์ก็ได้ผ่านสายผู้ชมไปแล้วถึง 4 ปีเต็มส าหรับศักราช

ใหม่ในปี 2523 นี้ แน่นอนที่สุด รายการของเราจะไม่หยุดอยู่กับที่เด็ดขาด การเตรียมการแสวงหา
และสร้างสรรค์ความสุขหรรษาในบรรยากาศที่ไม่ซ้ าแบบใคร ยิ่งแปลกและยิ่งใหญ่ได้ด าเนินมาตลอด
กลางปีที่ผ่านมา เราได้พยายามพลิกรูปแบบของรายการให้เปลี่ยนไป เพ่ือความชื่นมื่นในอารมณ์ท่าน 

ดังนั้น สารพัดบันเทิงที่จะมาแทนมิวสิคสแควร์ จึงได้ชื่อว่า ออล สตาร์ วาไรตี้โชว์ และ
ย้ายเวลาออกอากาศจาก บ่ายวันอาทิตย์ มาเป็นทุกเย็นวันพุธ เวลา 18.15 น. เป็นเวลา 50 นาทีเต็มเหยียด 

ข้อนั้นส าคัญไฉน.....คุณค่านั้นมิได้มุ่งมั่นที่ชื่อของรายการ.....ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์ เป็น
เพียงสัญลักษณ์ที่บอกให้ทราบถึงคุณภาพของรายการที่เราพยายามจะจัดสร้างมาตรฐานมหกรรม
บันเทิงเพ่ือท่านผู้ชมโดยแท้จริง และนับเนื่องจากนี้ไป เราอยากจะให้ท่านสลัดคามคิดที่ว่ารายการ
เพลงนั้นจะต้องเป็นเพลงตลอดช่วงเวลาที่เสนอท่านอย่างมิวสิคสแควร์ แต่นี่เป็น ออลสตาร์ วาไรตี้
โชว์ ...แล้วมันคืออะไรกัน...ท าไมจึงต้องวางมาตรฐานบันเทิงด้วยล่ะ........ 

ปกติแล้วรายการเพลงที่น ามาเสนอท่านนั้นถือว่าเป็นรายการที่จะเปิดช่องทางส่งเสริมให้
นักร้องได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ในขณะเดียวกัน นักดนตรีก็
ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความเก่งกาจของตนเช่นกัน จึงไม่แปลกอะไรนักที่ มิวสิคสแคว์ จึงยืนหยัดมา
ได้ถึง 4 ปีเต็ม โดยที่นักฟังเพลงยังติตามรายการไม่ขาดระยะ แต่นั่นแหละ ในเมื่อเวลาออกอากาศ
ของสถานีถูกหั่นให้สั้นลงมา การที่จะเสนอรายการอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมเติมเข้าไปนั้น จึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่ควรจะต้องคิดค านึงกันทั้งเวลาของผู้ชมที่นั่งอยู่หน้าจอทีวี ละคุณค่าที่ท่านจะได้รับ 

ที่สุดของการตัดสินใจก็คือ การท ารายการให้ได้คุณภาพและเน้นคุณค่าของความบันเทิง
ที่จะมอบให้กับผู้ชมให้ได้รับมากท่ีสุดและทั่วถึงกัน 

ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์ จึงเกิดขึ้นมาเพ่ือรวมเอาความบันเทิงทุกรูปแบบ ตั้งแต่การแสดง
ความสามารถเฉพาะตัวของนักร้อง นักแสดง จ าอวด ดาราดัง และดาวเด่นในทุกวงการที่ท าความดี
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งาม อุทิศประโยชน์ส่วนตนเพื่อสังคม รวมทั้งสรรพสิ่งที่แปลกใหม่ทั้งในและนอกประเทศมาส าแดงให้
ชมกัน 

...อ๊ะ คุณผู้ชมอย่าเพ่ิงมองรายการของเราว่าก าลังจะเป็นจับฉ่ายหรือย าใหญ่ หามิได้ 
ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์ ได้วางรูปลักษณ์ของรายการไว้แล้วว่า ดนตรีนั้นเป็นหัวใจของรายการจึงขอ
เสนอต่อท่านถึง 50% ส่วนประกอบอื่นนั้นก็ลดหลั่นกันตามล าดับความส าคัญมากน้อย 

นักฟังเพลงอาจจะคลางแคลงใจตรงนี้ว่า ถ้ารายการลดปริมาณเพลงลงมาคุณค่าและ
ความน่าฟังของเพลงนั้นจะลดลงมาด้วย ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์ ขอยืนยันเด็ดขาดว่า วงดนตรีที่จะ
เสนอท่านในรายการนี้นั้น เป็นวงดนตรีระดับมาตรฐานที่เรียกว่า Big Band นอกเหนือจากเครื่องเป่า
และเครื่องเคาะครบครันแล้ว เรายังเพ่ิมเครื่องสาย-เครื่องสี (String) เข้าไปด้วย เพ่ือให้เพลงในทุก
รูปแบบมีความไพเราะนุ่มนวลมากขึ้นกว่าเดิม จึงขอรับรองได้ว่า ไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าได้ติดตามฟัง
เพลงจาก ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์  

ส่วนท่านที่รักเสียงหัวเราะ ไม่ควรพลาดชม โชว์ตลกยอดเยี่ยมยุคใหม่ ที่ดาวจ าอวดทั้ง
ดาวค้างฟ้าและดาวรุ่งได้ดึงมุขตลกที่มีอยู่ในแต่ละตัวบุคคลออกมาจี้เส้นท่านให้หายเหงาปากได้ไม่รู้เบื่อ 

ส าหรับผู้ชมที่ชอบความเป็นดารานักแสดง ท่านจะได้สัมผัสอิริยาบทเบื้องหลังการแสดง
อันฉกาจฉกรรจ์ของดาราทั้งเก่าและอาวุโสลายครามและนักแสดงรุ่นใหม่ที่ท่านติดใจมาแล้วบนจอเงิน 

และแน่นอนที่สุด เหนือความสนุกสนานทั้งมวล ความตื่นเต้น ประเภทเซอร์ ไพรส์ ท่าน
จะหาชมได้เสมอจาก ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์ จึงขอแนะน าท่านผู้ชมตรงนี้ว่า ทุกเย็นวันพุธ เวลา 18.15 น. 
เป็นต้นไป ย่อยอาหารอยู่กับบ้านด้วยรายการ ออลสตาร์ วาไรตี้โชว์ แล้วท่านจะได้ลิ้มรสความบันเทิง
ในทุกรูปแบบ 

                                                                                            ป้อม แปดศูนย์    
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