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คำชี้แจงประเด็นกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรแข่งขันกิจกรรมดนตรีไทย
จากที่ มี ก ารเผยแพร่เ กณฑ์ ก ารแข่ง ขัน งานศิล ปหัต ถกรรมนั ก เรีย น ครั้ง ที่ 67 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ว่าด้วยกิจกรรมการแข่งขันดนตรีไทยออกไป ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย
และมี เ สียงสะท้ อ นในเชิง ลบ ทั้ ง ที่ เ ป็นผรุส วาจา และข้อคาถามอันสุ ภาพตามหลัก วิชาการ ทั้ ง นี้ สพฐ.
และคณะกรรมการปรับปรุงเกณฑ์ได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอด จึง ขอชี้แจง และทาความ
เข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักวิชาการดนตรีไทย ด้วยการอธิบายอย่างเป็นหลักการ ดังนี้
ในกรณีที่ มี ข้อ คาถามเกี่ยวกั บ ความยาก-ง่าย ของเพลงที่ ใช้ในการแข่ง ขัน โดยมี ผู้เ สนอว่า
เพลงที่กาหนดขึ้นนั้น ยากเกินไป ครู และนักเรียน ในต่างจังหวัด ไม่สามารถทาตามเกณฑ์ฯ ได้ จึงเรียกร้อง
ให้เปลี่ยนเพลงนั้น ขอชี้แจงว่า
1. เพลงที่ใช้แข่งขันในปีนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. แต่งตั้งได้ประชุม และมี
มติให้ยังคงใช้เพลงตามที่ประกาศไปทุกประการ เนื่องจากได้พิจารณาใคร่ครวญตามหลักการ และผลการ
แข่งขันของปีที่ ผ่านมา ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว เพลงที่ใช้ แข่ง ขันในปีนี้ลดระดับความยากลงแล้วตามสมควร
เนื่องจากจะต้องรักษามาตรฐานของเกณฑ์ ไม่ให้ตึง หรือหย่อน จนเกินไป
2. มี เ สียงเรียกร้อ งเรื่อ งการเข้าถึง ข้อมู ล คณะกรรมการฯ พิจ ารณาแล้วว่าในยุค ปัจ จุบั น
การมีโอกาสเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นส่วนของโน้ตเพลง คลิปเสียง และวีดิโอ นั้นเป็นเรื่องที่
ไม่ได้ลาบาก โดยทางคณะกรรมการฯ ได้เคยแนะนาโรงเรียนหลายแห่ง ได้นาข้อมูลในการศึกษาเพลง(ต่อ
เพลง) มากจาก เฟสบุค หรือ ยูทูป ดังนั้นการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ ในเพลงที่กาหนดให้ นั้น
สามารถหาตัวอย่างได้โ ดยง่าย เพราะปัจจุบันระบบการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารต่างๆ มี ความ
สะดวก และครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยาก ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
3. เกณฑ์ฯ ได้มีโน้ ตทานองหลัก (ทางฆ้อง) ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างสาคัญของเพลงไทยทุก ๆ
เพลงแนบไปให้แล้วในภาคผนวก ดังนั้นเกณฑ์ฯ ที่ทาขึ้นได้ทาหน้าที่ในการกาหนดขอบเขตของการบรรเลง
เครื่องดนตรีในทุกรายการการแข่งขันเอาไว้แล้วอย่างรัดกุม ทั้งยังเป็นโครงสร้างอย่างกว้างๆ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ครูผู้ฝึกสอน และนัก เรียน ได้มี ส่วนร่วมในการแปรทานอง หรือ ปรับ แต่งวิธีก ารบรรเลง อย่างมี อิส ระ
ทั้งการบรรเลงเพลงเดี่ยว และการบรรเลงรวมวง เป็นหน้าที่ของครูผู้ฝึกสอน และนักเรียน ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางดนตรีไทยที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกซึ่งศักยภาพ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่การ
แข่งขัน
4. เกณฑ์ฯ เป็นเครื่องมือในการวัดผล และใช้เพื่อการประเมินผล โดยทาหน้าที่หลัก 2 ประการ
4.1 ใช้เป็นตัวกาหนดในการประเมินศักยภาพของผู้เข้าประกวด เมื่ออ้างอิงตามเกณฑ์
อย่างยุติธรรมจะสามารถจัดระดับความสามารถของผู้เข้าประกวดได้เป็นอย่างดี
4.2 ใช้เป็นบรรทัดฐานในการสร้างความกระตือรือร้นสาหรับผู้ที่ต้องการเข้าประกวด
แต่ยังไม่สามารถพั ฒนาฝีมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ได้ เกณฑ์ ฯ จึงเป็นประหนึ่งจุดมุ่งหมายในการส่งเสริม
ครูผู้ฝึกสอน และนักเรียนให้มีความมุมานะในการพัฒนา ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่า การพัฒนาฝีมือให้อยู่
ในระดับมาตรฐานนั้น ไม่ได้ยากจนเกินไป หรือเข้มงวดจนเกินพอดี
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5. กรณีการจัดทาคลิปวีดีโอตัวอย่างขอชี้แจงว่าไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากจะทาให้ผู้เข้า
แข่ ง ขั น เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด คิ ด ว่ า วิ ดี โ อดั ง กล่ า ว คื อ วิ ธี ก ารบรรเลงที่ ดี ที่ สุ ด ถู ก ต้ อ งที่ สุ ด หรื อ ตรงใจ
คณะกรรมการตัดสินมากที่สุด ซึ่ง อาจเกิ ดการเลียนแบบวิธีก ารบรรเลงในวิดีโอตัวอย่าง งานศิล ปะก็ จ ะ
กลายเป็ นงานคั ด ลอก (Copy) ที่ ไม่ ไ ด้ เ สริม สร้ า งกระบวนการคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ แ ต่ อ ย่ า งใด ซึ่ ง ผิ ด
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการแข่งขันที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดผลงานทางดนตรีที่มี
ความหลากหลาย มีคุณค่า และเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น เป็นไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล อย่างชัดเจน
6. สพฐ. เห็นว่า โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จะต้องส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ในรายการการแข่งขันเหล่านี้เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้จัดทาวิดีโอตัวอย่าง
เนื่องจากจะเกิดข้อครหาว่ามีความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน โดยอาจทาให้ผู้เข้าแข่งขันอื่นๆ เข้าใจผิดว่า
ต้องใช้ท างเพลง หรือ แนวทางการบรรเลง อย่ างโรงเรีย นมั ธยมสัง คีตวิท ยา กรุง เทพมหานคร เท่ านั้ น
จึงจะถูกต้อง ทาให้โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันอื่นๆ เพราะบรรเลง
ด้วยทางเพลง หรือแนวทางในการบรรเลงเช่นนี้ ได้อย่างชานาญอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อเป็น การป้องกันการเกิด
กรณีเช่นนี้ จึงไม่สมควรให้โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จัดทาวิดีโอตัวอย่างการบรรเลง
7. การแข่ง ขันดนตรีไทย ต้องยึดสาระสาคัญในการบรรเลงเป็นหลัก คือ พัฒนาฝีมื อควบคู่
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น การบรรเลงเพลงไม่ว่าจะประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี หรือ
การบรรเลงประสมวง ล้วนมุ่ ง เน้นเรื่อ งการส่ง เสริม มาตรฐานดนตรีไทยทั้ ง สิ้น โดยพิ จ ารณาตามหลั ก
สุนทรียศาสตร์ (ความไพเราะ) และความเหมาะสม โดยไม่ ได้เ น้นเรื่อง ความยาก ความผาดโผน หรือ
แม้กระทั่งความพิลึกพิลั่นใดๆ ดังนั้นขอทาความเข้าใจว่า การปรับวง หรือปรับทางเพลง สามารถปรับได้บน
พื้นฐานความเหมาะสม ไม่ จาเป็นต้อ งยาก หรือง่าย จนเกิ นไป และที่ส าคัญ เนื่องจากมี เพลงที่ ใช้ในการ
บรรเลงเพลงเดี่ยวบางเพลง มีข้อครหาว่ายากไป ทางคณะกรรมการฯ ต้องขอชี้แจงให้เห็นภาพชัดเจนว่าเพลง
ที่มีความยาวไม่ใช่เ พลงยากเสียทั้งหมด ความยากขึ้นอยู่กับการแต่งเติม ปรับปรุงเพลงจากทานองหลักโดย
ผสมกับหลักการของการบรรเลงเดี่ยว (เทคนิคการบรรเลงเดี่ยว) ดังนั้นแล้วจึงเป็นเรื่องอิสระที่จะหยิบเทคนิค
การบรรเลงมาใช้และจัดวางให้เหมาะสมแก่ศักยภาพของผู้บรรเลง
8. มี ข้อ วิจ ารณ์ม ากว่า เกณฑ์ ฯ ยาก จนท าให้ครูที่ ไม่ ได้จ บเอกดนตรี ที่ต้องมาสอนดนตรี
ไม่สามารถทาการสอนได้ ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาว่า วิชาชีพครูดนตรี ย่อมมีความสาคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่าวิชาชีพอื่น มีมาตรฐานวิชาชีพสูงพอๆ กับสาขาวิชาอื่นๆ การที่บุคคลได้รับมอบหมายให้สอนดนตรี แสดง
ว่า ครู ท่ านนั้ น มี ค วามสามารถพื้ น ฐานอยู่ บ้า ง ประกอบกั บ การเอาใจใส่ การฝึ ก ฝนและพั ฒ นาทั ก ษะ
ทางดนตรี ค้ น คว้ า ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม ให้ เ ข้ า ใจเทคนิ ค การสอนทางดนตรี ศึ ก ษา วิ ช าดนตรี เ ป็ น วิ ช าชี พ
ที่ ส าคัญ อีก แขนงหนึ่ง ต้อ งเข้าใจทั ก ษะ และหลัก การเชิง ทฤษฎี อย่างครอบคลุม เพื่อท าให้ดนตรีไทย
มีมาตรฐาน และเสริมสร้างพัฒนาการทีด่ ี การกาหนดเกณฑ์ฯ จึงจาเป็นต้องไม่เอื้อกับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึง่
9. มีข้อครหาว่า “เหตุใดคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมปรับปรุงเกณฑ์ฯ จึงเป็นคณะครูดนตรี
จากโรงเรียนมัธยมสัง คีตวิท ยา กรุงเทพมหานคร เท่ านั้น ” สพฐ. ขอชี้แจงว่า โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา
กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษด้านดนตรีเพียงหนึ่งเดียว ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จึ ง เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี ค วามเหมาะสมโดยหน้ า ที่
สมควรที่จะได้รับมอบหมายให้ดาเนินการเกี่ยวกั บกิจการทางด้านดนตรี มากที่สุด โดยมอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนิ น การจั ด การแข่ ง ขั น ดนตรี ไ ทย ในงานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ และตั้ ง แต่ ร่ ว มเป็ น

3
คณะกรรมการประชุม ปรับ ปรุง เกณฑ์การแข่งขันประจาปี คณะกรรมการจากโรงเรียนมัธยมสัง คีตวิทยา
กรุงเทพมหานคร เป็นเพียงหนึ่งในคณะกรรมการจัดทาข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
สาหรับประชุมหาความลงตัว และป้องกันการเกิดปัญหาที่เป็นผลมาจากการกาหนดเกณฑ์ โดยเลือกที่จะขอ
คาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทยที่เป็นคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา หรือ ดุริยางคศิลปิน ที่
ได้อบรมสั่งสอนวิชาการดนตรีไทย ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ จนเป็นที่
ยอมรับ และรู้จักกันโดยทั่วไป เป็นฐานข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงเกณฑ์ฯ ของทุกๆ ปี
10. เนื่องจากในวงการดนตรีไทย มีบ้าน วง สายสานัก หรือสถาบัน ที่ให้ความรู้ทางดนตรีไทย
อยู่เป็นจานวนมาก ย่อมทาให้ผู้เรียนดนตรีไทยส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า วิชาการดนตรีต่างๆ ที่ตนได้ร่าเรียน
มานั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทเพลง ทางเพลง ลีลาการบรรเลง เทคนิคการบรรเลงและการขับร้อง มีความ
ไพเราะ งดงาม ยอดเยี่ยม ตามหลักสุนทรียศาสตร์ไม่แพ้ผู้ใด ซึ่งเป็นเรื่องไม่ผิดที่จะคิดเช่นนั้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็น
การแทรกแซงและแสวงหาผลประโยชน์จากการแข่งขันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และขอทาความเข้าใจว่า
คณะกรรมการฯ ผู้มีหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์จาเป็นต้องมีจุดยืนที่มั่นคง แต่ก็ไม่ปฏิเสธที่จะรับฟังการ
วิจารณ์อย่างเป็นธรรม คือ มีใจเป็นกลาง มีความยินดี และเตรียมใจพร้อมรับการวิจารณ์การวิจารณ์ (แต่ต้อง
ไม่ใช่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล) ข้อวิจารณ์ ต้องสามารถบอกถึงข้อดีข้อเสีย และทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมชอบ
ด้วยหลักวิชาการ เราอยากเห็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อ งกับดนตรีไทย มีวิจารณญาณ ในการวิจารณ์ มากกว่าการ
ทาตัวเหนือกฎเกณฑ์ ขอให้ทุกท่ านพยายามฝึกฝนศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เ พื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ

