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This descriptive study aims at exploring the development of Thailand Jazz 

Competition during 2005 to 2011 and its impacts on Jazz society in Thailand including 1.  

impacts on the competitors 2. impacts on Jazz music instruction in the higher education and 

3. impacts on the audiences and media. 

Samples were drawn from the list of the stakeholders of Thailand Jazz Competition 

during 2005 to 2011. The participants of the study comprised of 57 competitors, 17 judging 

members, 95 audiences and 9 critics. Jazz literatures were reviewed. The questionnaires 

were used as tools for data collecting. Quantitative data was analyzed by descriptive statistics 

along with descriptive qualitative analysis. 

The study reveals that throughout the period Thailand Jazz Competitions have 

been further developed in terms of types, forms and extra activities of competitions. The 

competitors gained more experiences through competitions which led to further development 

of their musical skills and creativity. In addition, the competitors were also benefit from the 

network established between musical institutions during the competition. The impacts on 

judges may seem indirect yet significant. Several issues emerging from the competitions were 

brought back to the class rooms in which music instruction and curriculums were developed.  

The audiences learned more about jazz music through attending the competitions. 

Media released the news in two styles the first one provided just general information about 

the competition while the other were more critical in nature, yet the latter one were much less 

appeared. 
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นอกจากน้ี ผู้วิจัยถือโอกาสน้ีขอขอบพระคุณเหล่านักดนตรีแจ๊สและบุคคลท่ีให้ข้อมูลที่มี

ประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงทําให้ผู้วิจัยตระหนักถึงหน้าท่ีที่สําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นหน่ึงปัจจัยท่ีมีผลทําให้เกิดพัฒนาการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย

ในหลายส่วนเช่น การพัฒนาศึกษาดนตรีแจ๊สในสถาบันอุดมศึกษา การผลิตนักดนตรีแจ๊สท่ีมีคุณภาพ

ต่อสังคมดนตรีในประเทศไทย รวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นการเผยแพร่ความรู้ความ

เข้าใจทางด้านดนตรีแจ๊สในลักษณะของการสร้างฐานกลุ่มผู้บริโภคดนตรีแจ๊สซ่ึงมีผลต่อประชาชน

ทั่วไปและสื่อมวลชนทางด้านดนตรีในประเทศไทย 
การวิจัยครั้งน้ีมุ่งเน้นศึกษาผลกระทบจากการแข่งขันต่อสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทย

โดยศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการแข่งขัน ไทยแลนด์ แจ๊สคอมเพ็ททิช่ัน (Thailand 
Jazz Competition) ต่อกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในส่วนของ ผู้เข้าแข่งขัน กรรมการตัดสิน 
ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนทางด้านดนตรี  

การจัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเกิดขึ้นจากโครงการของมหาวิทยาลัยท่ีเปิดการเรียน

การสอนในสาขาดนตรีแจ๊สและมุ่งหวังให้เวทีการแข่งขันได้เป็นสถานท่ีสร้างเสริมความรู้และเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์ในการเล่นในดนตรีแจ๊สของผู้ที่สนใจและได้มีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างถูกต้อง

เหมาะสมและมีมาตรฐานในแบบสากล การแข่งขันเริ่มข้ึนเม่ือพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันผู้ที่เข้าแข่งขัน

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา นักดนตรีอาชีพ และคณาจารย์จากหลายสถาบันดนตรีและ

มหาวิทยาลัย        
ผลจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2548 จนกระท่ังครั้งที่ 6 พ.ศ. 2553 พบว่า

กระบวนการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีความสําคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะ

ดนตรีแจ๊ส และกระบวนการคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการเพ่ิมเติมกลุ่มสังคมของนักดนตรีแจ๊สท้ังในระบบ

ของสถาบันการศึกษาและแวดวงดนตรีแจ๊สโดยท่ัวไป อย่างไรก็ตามการแข่งขันดนตรีในประเทศไทยมี

การดําเนินการในลักษณะต่างๆอย่างต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและเอกชนซ่ึงเป็น

จุดเริ่มต้นที่สําคัญของการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย 
ในอดีตการแข่งขันซ่ึงเรียกว่าการประกวดดนตรีมีการบันทึกไว้ต้ังแต่ พ.ศ. 2480 เป็นการ

ประกวดร้องเพลงในวัด ในสมัยน้ันวัดเปรียบเสมือนโรงเรียนสอนขับร้อง หากนักร้องผ่านการร้องเพลง

ประกวดตามวัดมาแล้วก็เท่ากับว่าได้เรียนการขับร้อง ซ่ึงผู้เข้าประกวดหลายคนกลายเป็นผู้มีช่ือเสียง
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ในระดับครูเพลงในเวลาต่อมา1 หลังจากน้ันการประกวดดนตรีเริ่มเข้าสู่ความเป็นแบบแผนและมี

หน่วยงานของรัฐดําเนินการ คือการจัดประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จัดโดยสถานี
วิทยุแห่งประเทศไทย กรมโฆษณาการในปี พ.ศ. 2486 การประกวดในคร้ังนั้นมีหลายหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร กองดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และวงดนตรีกรม

โฆษณาการ และเช่นเดียวกันผู้ชนะล้วนเป็นผู้มีช่ือเสียงด้านดนตรีและเป็นครูเพลงในระยะต่อมา เช่น 
มัณฑนา โมรากุล และล้วน ควันธรรม เป็นต้น2   

จากการประกวดร้องเพลงพัฒนามาเป็นลําดับจนกระทั่ง พ.ศ. 2512 เป็นช่วงที่วัฒนธรรม

ดนตรีป๊อปจากตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมดนตรีในประเทศไทย จึงได้มีการจัดการประกวดวง

ดนตรีขึ้นคือการประกวดสตริงคอมโบแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ซ่ึงจัดข้ึนโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์มีกติกาบังคับว่าเล่น

เพลงสากล 1 เพลง เพลงไทยสากล 1 เพลง และเพลงพระราชนิพนธ์ 1 เพลง ชัยชนะเป็นของ จอยท์ 
รีแอ็กช่ัน ซ่ึงต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น “ดิ อิมพอสซิเบ้ิล”3  

สําหรับการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้นพบว่าการแข่งขันครั้งแรกที่จัดข้ึนในประเทศไทยเกิดข้ึน

เม่ือ  พ.ศ. 2495 โดยโรงเรียนวชิราวุธ ในรายการ การแข่งขันดนตรีบ๊ิกแบนด์โรงเรียนวชิราวุธชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่ามีการจัดการแข่งขันเพียงครั้งเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 
2539 มีการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สเกิดข้ึนอีกครั้งในรายการ การประกวดการบรรเลงดนตรีแจ๊ส

เฉลิมพระเกียรติคร้ังที่ 1 พ.ศ. 2539 และ คร้ังที่ 2 มีขึ้นในปี พ.ศ. 2540 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม

แห่งชาติ ในการประกวดครั้งนั้นเป็นลักษณะวงบ๊ิกแบนด์ที่บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลง 
แจ๊สมาตรฐาน (Jazz Standard) 

ในระยะแรกเริ่มของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยพบว่านิยมปฎิบัติดนตรีแจ๊สในรูปแบบ   
วงบิ๊กแบนด์จึงทําให้การจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเกิดข้ึนทั้ง 2 รายการเป็นการแข่งขันในรูปแบบ

วงบิ๊กแบนด์เช่นกัน รวมทั้งการแข่งขันดนตรีแจ๊สในขณะะน้ันมีส่วนสําคัญท่ีทําให้มีนักดนตรีแจ๊สเพ่ิม

จํานวนมากขึ้นทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาและนักดนตรีแจ๊สจากองค์กรต่างๆ เช่น วงดนตรีบ๊ิก

แบนด์ทหารเรือ วงดนตรีบ๊ิกแบนด์ทหารอากาศ และวงดนตรีบิ๊กแบนด์ธนาคารออมสิน เป็นต้น   
ผลของการแข่งขันได้สร้างนักดนตรีที่ มี ศักยภาพเป็นจํานวนมาก ผู้ เข้าประกวด                      

เช่น นางสาวอโณทัย นิติพน นายพลวิทย์ โอภาพันธ์ุ นายวานิช โปตะวานิช นายกฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ           

                                                            
1ใหญ่ นภายน, ตํานานการประกวดร้องเพลงตามงานวัด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2536), 6. 
2ใหญ่ นภายน, ประวัติการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2486-

2492 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2536), 6-7. 
3วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สตริงคอมโบ, เข้าถึงเม่ือ 23 ตุลาคม 2553, เข้าถึงได้จาก 

http://th. wikipedia.org/wiki/สตริงคอมโบ  
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นายนพดล ถิรธราดล และนายกานต์ สุริยาศศิน4 สามารถไปศึกษาต่อต่างประเทศในด้านดนตรีและ

พัฒนาสู่การเป็นอาจารย์และนักวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนาดนตรีในประเทศไทย  
จากการเพ่ิมของบุคลากรทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยทั้งในส่วนของนักดนตรีแจ๊ส    

มืออาชีพ ผู้ที่สําเร็จการศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สจากต่างประเทศ ผนวกกับดนตรีแจ๊สในประเทศไทย

ได้รับความนิยมจากกลุ่มของเยาวชนมากข้ึน ทําให้ในปี พ.ศ. 2542 มีการเปิดหลักสูตรดุริยางคศาสตร

บัณฑิตข้ึนโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ประกอบอยู่ใน

หลักสูตรซ่ึงนับเป็นพัฒนาการอีกข้ันทางด้านการศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
การเรียนการสอนดนตรีแจ๊สในระดับอุดมศึกษาใช้แนวทางจากตะวันตกเป็นหลัก                      

เช่น รายวิชาเคร่ือเอก (Major Instrument), รายวิชารวมวงแจ๊ส (Jazz Ensembles), วิชา             
คีตปฎิภาณดนตรีแจ๊ส (Jazz Improvisation), และรายวิชาการปรับเปลื่ยนเสียงประสานดนตรีแจ๊ส                      
(Jazz Reharmonization) เป็นต้น รวมทั้งมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในมหาวิทยาลัยและ

กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรม แจ๊สเหอะ เกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2545 เป็นในลักษณะการ

แสดงคอนเสิร์ตสัญจร ประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส และเหล่าคณาจารย์ของ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในปี 2548 มีการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นครั้งแรกท่ีจัดโดยสถาบันอุดมศึกษา คือ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้ช่ือว่า Thailand Jazz Competition ชิงถ้วยพระราชทาน                      
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเกิดจากแนวคิดของอาจารย์นุ วุฒิวิชัย อดีตหัวหน้าสาขาดนตรีแจ๊ส             
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีเวทีในการ

แสดงออกต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สโดยเน้นการสร้าง

มาตรฐานในด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์ของดนตรีแจ๊สให้แก่สังคมไทย  
ในปีแรกของการแข่งขันมีประเภทเดียวคือประเภท Jazz Combo โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น คือ

รุ่น Junior และรุ่น Open โดยแต่ละรุ่นมีจํานวนวงที่เข้าประกวด 9 วง รวมผู้เข้าประกวดท้ังหมด 84 
คน5 การแข่งขันดนตรีแจ๊ส มีการจัดเป็นประจําทุกปี จนกระทั่งในปี 2554 ซ่ึงนับเป็นครั้งที่ 7 ของการ
แข่งขันที่จัดโดยคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการแข่งขันทั้งสิ้น 3 ประเภทได้แก่ 

                                                            
4สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การประกวดการบรรเลงดนตรีแจ๊สเฉลิม

พระเกียรติ ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2539), 25. 
5มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, เอกสารประชาสัมพันธ์งาน Thailand 

Jazz Competition คร้ังที ่1 (กรุงเทพมหานคร: คณะดุริยางคศาสตร์, 2548). 
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ประเภท Jazz Ensemble  ประเภท Individual Performance และประเภท Sing for the King 
รวมผู้เข้าประกวดทั้งหมด 98 คน6  

สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สเช่นกัน เริ่มในปี พ.ศ. 2552 
แต่จัดในรูปของเทศกาลดนตรีโดยใช้ช่ือว่า Thailand International Jazz Conference (Solo 
Competition) โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาวงการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ทั้งในด้านการ

แสดงดนตรีและด้านวิชาการอย่างจริงจัง รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้สังคมมีส่วนร่วมต่อดนตรีเพราะ

ผู้คน วิถีชีวิต ศิลปะ และดนตรีนั้นไม่อาจแยกออกจากกันได้ ปัจจุบันมีการจัดการแข่งขันไปแล้วเป็น

จํานวน 2 คร้ัง7 
ผลการแข่งขันจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาทําให้เกิดนักดนตรีแจ๊สท่ีมี

คุณภาพจํานวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่นการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2548 นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ หนึ่งในสมาชิกของวง A 440 
ในรุ่น Open ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทวงและรางวัลนักดนตรียอดเย่ียมในตําแหน่งเปียโน 
(Outstanding Musician) ปัจจุบัน นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและกําลังศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคีต
วิจัยและพัฒนา นายคม วงษ์สวัสด์ิ สมาชิกของวง Prince Manage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 
2 และรางวัลนักดนตรียอดเย่ียมในตําแหน่งเปียโน ปัจจุบัน นายคม วงสวัสด์ิ เป็นอาจารย์ประจํา

ภาควิชาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเป็นคณะดําเนินงานกิจกรรม 
Thailand International Jazz Conference  

รุ่น Junior วง 101.1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบไปด้วยนักศึกษาช้ันปีที่ 
1. นายภาสกร  สุขสันติภาพ ตําแหน่งเทเนอร์แซ็กโซโฟน 2.นายสิทธิพงศ์ สินธุปี ตําแหน่งกลอง              
3. นายธีรวัฒน์ เอ่ืยมวงศ์วาน ตําแหน่งเบส 4. นายวัชระ กัณธียาภรณ์ ตําแหน่งขับร้อง สาขาวิชา
ดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากสําเร็จการศึกษาสมาชิกทุกคนในวง

เป็นอาจารย์พิเศษสอนในรายวิชาเครื่องเอกและรายวิชาทักษะคีย์บอร์ดในสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส             
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากน้ีอีกหนึ่งความสําเร็จที่ได้รับแรงผลักดันจากการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สในประเทศไทยก็คือการคว้ารางวัลในเทศกาล International Association For 
Jazz Education: UNC/GREELY JAZZ FESTIVAL 2006: A Special Citation For Outstanding  

                                                            
6มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, เอกสารประชาสัมพันธ์งาน Thailand 

Jazz Competition คร้ังที ่5 (กรุงเทพมหานคร: คณะดุริยางคศาสตร์, 2552). 
7กฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ, “Thailand International Jazz Conference 2010,” เพลง

ดนตร ี15, 5 (มกราคม 2553): 15-35. 
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Musicianship ที่สหรัฐอเมริกา ในนามวง SU Jazz Quintet8 ประกอบไปด้วย 1.นายปฐวี บุญนันท์ 
ตําแหน่งเปียโน 2. นายพรชาติ วิริยะภาค ตําแหน่งดับเบ้ิลเบส 3. วีรฉัตร เปรมานนท์ ตําแหน่ง กลอง 
4. นายภาสกร สุขสันติภาพ ตําแหน่งแซ็กโซโฟน 5. นายพีร์ นาคประวิง ตําแหน่งกีต้าร์ โดยที่สมาชิก

ของวงล้วนเคยผ่านเวทีการแข่งขนัดนตรีแจ๊สในระดับประเทศมาในอดีต  
ทางด้านการศึกษาพบว่าพัฒนาการของการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีผลกระทบต่อภาคการศึกษา

ในลักษณะของการปรับปรุงและแนะนําวิธีการปฎิบัติดนตรีแจ๊สจากคณาจารย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของ

คณะกรรมการตัดสินต่อผู้เข้าแข่งขันท่ีเป็น นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทยโดยโยงความสัมพันธ์ของการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อภาคการศึกษาในส่วนของการพัฒนาทักษะ

ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกเหนือจากผลกระทบของการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีมีต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรี

แจ๊สพบว่า  กระบวนการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมดนตรีแจ๊ส

โดยรวมในประเทศไทยเช่น การผลิตนักดนตรีนักวิชาการทางด้านดนตรีแจ๊สสู่สังคมดนตรีในประเทศ

ไทย การขยายฐานกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊ส การเพ่ิมเติมจํานวนนักดนตรีแจ๊สท้ังในส่วนของ นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพ และการให้ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สจากกิจกรรมส่งเสริมการ

แข่งขันในลักษณะของการฝึกอบรมทางด้านการทักษะในการปฎบิัติดนตรีแจ๊ส เป็นต้น  
กล่าวได้ว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีสําคัญของนักศึกษาโดยเป็นเวที่ผลิต

และพัฒนานักดนตรีแจ๊สท่ีมีศักยภาพให้กับสังคมไทย นอกจากนี้ยังทําหน้าท่ีในการเผยแพร่ดนตรีแจ๊ส

ให้เป็นที่รู้จักให้ประชาชนท่ัวไปอีกด้วย จากการทบทวนและค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น 
งานวิจัยของ Steve Oakes “Profiling the Jazz Festival Audience.” ได้ศึกษาลักษณะของผู้ฟัง

ดนตรีแจ๊สในงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส Cheltenham International Jazz Festival9 ในด้าน อายุ เพศ 
การศึกษา ที่อยู่อาศัย การอ่านหนังสือพิมพ์ ความถ่ีในการชมการแสดงดนตรีแจ๊สพบว่าการแข่งขัน

ดนตรีทําให้ผู้ชมเกิดความสนใจในการชมการแสดงในเทศกาลต่างๆและมีพฤติกรรมการซื้อซีดีเพลง10

ซ่ึงเป็นการเผยแพร่ดนตรีที่ดีอีกช่องทางหนึ่ง ผลการศึกษาดังกล่าวยังทําให้ทราบถึงลักษณะของผู้ฟัง

ดนตรี และพฤติกรรมการฟังดนตรีที่แตกต่างกันเน่ืองจากความแตกต่างในเรื่อง อายุ เพศ และ

                                                            
8พรพิมล พิณเสนาะ, “แจ๊สรุ่นใหม่คว้าชัยต่างแดน,” กรุงเทพธุรกิจ (17 พฤษภาคม 

2549): 10. 
9เทศกาลดนตรีแจ๊สในประเทศอังกฤษเริ่มต้นครั้งแรกเม่ือ ค.ศ. 1996 เป็นเวทีเทศกาล

ดนตรีแจ๊สท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศอังกฤษโดยจัดข้ึนเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ง
ในเทศกาลมีกจิกรรมการอบรมทางด้านดนตรีแจ๊สควบคู่ไปกับกิจกรรมการแสดงของศิลปินแจ๊สระดับ
โลก  

10Steve Oakes, “Profiling the Jazz Festival Audience,” International Journal 
of Event and Festival Management 1, 2 (July 2010): 2.  
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ลักษณะการบริโภคสื่อต่างๆ ทางด้านดนตรีของผู้ชมการแสดงดนตรีแจ๊ส การศึกษาวิจัยเรื่อง 
Profiling the Jazz Festival Audience เป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการช่วยให้เข้าใจและสามารถ

แบ่งกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊ส ที่จะทําให้ผู้จัดการแสดงสามารถจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการได้มาก

ขึ้น 
การศึกษาของใหญ่ นภายน การประกวดและแข่งขันดนตรีในประเทศไทยนั้นทําให้สังคม

ทราบข้อมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับการประกวดแข่งขันดนตรีในประเทศไทยในอดีต11 รวมทั้งพบว่าการ

แข่งขันเป็นหนึ่งกระบวนการสร้างบุคคลท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นแบบอย่างให้กลุ่มนักดนตรีรุ่นหลัง

เช่นเดียวกับการแข่งขันดนตรีแจ๊ส จากการศึกษาขั้นต้นพบว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สในประเทศไทย  
ทําให้เกิดพัฒนาการทางด้านดนตรีแจ๊สต่อกลุ่มผู้เข้าแข่งขันและกลุ่มของผู้ฟังดนตรีแจ๊สเช่นกันแต่ยัง

ขาดความชัดเจนถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้องกับการแข่งขันซ่ึงประเทศไทยยังไม่มี

การศึกษาอย่างจริงจังในเร่ืองเหล่านี้หรืออาจกล่าวได้ว่ายังไม่มีการหาคําตอบเก่ียวกับเรื่องนี้อย่างเป็น

ระบบ  ทําให้ขาดข้อมูล ขาดความรู้ และขาดการค้นหาผลกระทบท่ีเกิดจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อ

สังคมไทยในด้านต่างๆ ซ่ึงนําไปสู่คําถามท่ีน่าค้นหาคือคําถามที่ว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สทําให้เกิดผล

กระทบต่อสังคมไทยอย่างไร  หากจะวิเคราะห์อย่างกว้างๆ อาจพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

แข่งขันดนตรี  แจ๊สมีหลายส่วนซ่ึงสําคัญท่ีสุดคือผู้เข้าแข่งขันและผู้จัดการแข่งขัน  อีกส่วนท่ีมี

ความสําคัญเช่นกันคือสื่อมวลชนและผู้รับชมงาน อย่างแน่นอนว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สย่อมมีอิทธิพล

ต่อกลุ่มต่างๆเหล่านี้ การศึกษาเพ่ือตอบคําถามว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีผลต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้ง 
2 กลุ่มนี้อย่างไร น่าจะช่วยนําไปสู่การพัฒนาดนตรีแจ๊สและส่งเสริมพัฒนาการแสดงดนตรีแจ๊ส 
ตลอดจนธุรกิจการบันเทิงที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีมีผลต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันในประเด็น

พัฒนาการของทักษะการปฏิบัติดนตรีแจ๊สพร้อมทั้งสํารวจการประสบความสําเร็จของผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันในเรื่องของวิชาชีพและการเติบโตของกลุ่มสังคมนักดนตรีแจ๊สจากการแข่งขัน  
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่มีผลต่อคณะกรรมการตัดสินและ

บทบาทของคณาจารย์ทางด้านดนตรีในสถาบันอุดมศึกษารวมถึงแนวทางการบูรณาการการเรียนการ

สอนดนตรีแ จ๊สที่ ไ ด้รับผลกระทบจากการแข่ง ขันดนตรีแ จ๊สต่อการศึกษาดนตรีแ จ๊สใน

สถาบันการศึกษาของประเทศไทย 

                                                            
11ใหญ่ นภายน, ประวัติการประกวดร้องเพลงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2486-

2492, 12-13. 
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3. ศึกษาผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อผู้เข้าชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สและ

ส่ือมวลชน ในประเด็นของผลกระทบการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อแนวทางในการสร้างการรับรู้ดนตรี

แจ๊สของประชาชนและสื่อมวลชนรวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
 

สมมติฐานของการศึกษา 
1. การแข่งขันดนตรีแจ๊สมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
2. การแข่งขันดนตรีแจ๊สมีผลต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางด้าน

ดนตรีแจ๊สในระบบอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
3. การแข่งขันดนตรีแจ๊สมีผลต่อการส่งเสริมการรับรู้ของประชาชนต่อดนตรีแจ๊ส 
4. การแข่งขันดนตรีแจ๊สมีผลให้ประชาชนมีความสนใจดนตรีแจ๊สและทําให้มีผู้สนใจเข้า

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีปริมาณมากขึ้น 
5. การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประสบความสําเร็จ

ต่อวิชาชีพทางด้านดนตรี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาองค์ประกอบ/บริบทของการประกวดในส่วนของผู้เข้าประกวด กติกาการแข่งขัน 
ประเภทของเพลงท่ีใช้แข่งขัน กรรมการ และสปอนเซอร์  

2. ศึกษาการแข่งขันดนตรีแจ๊สในระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2554 จัดโดย               
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เน่ืองด้วยเวทีนี้เกิดข้ึนจากมหาวิทยาลัยท่ีมีหลักสูตรดนตรี

แจ๊สและเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลรวมทั้งเป็นเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวทีแรกในนามของ

สถาบันอุดมศึกษา  
 

ข้ันตอนการศึกษา 
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในส่วนของประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สและประวัติศาสตร์

การแข่งขันดนตรีแจ๊สในอดีตถึงปัจจุบันท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
2. สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงผู้วิจัยได้ออกแบบ

เครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยกําหนดโครงสร้างคําถามตามประเด็นท่ีเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยซ่ึง

ประกอบด้วยคําถามเชิงปริมาณและคําถามเชิงคุณภาพ 
3. รวบรวมข้อมูลข้ันปฐมภูมิจากบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการแข่งขันดนตรีแจ๊สเช่น 

ประธานดําเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน และทีมงานในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ในขั้นทุติยภูมิรวบรวม

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท้ังในส่วนของข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูล วารสาร หนังสือเอกสารประกอบการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการอ่านสรุปประเด็น จัดกลุ่มเนื้อหา และบรรยายความในข้อมูล
ในเชิงคุณภาพและใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติร้อยละในข้อมูลเชิงปริมาณ 

5. สรุปข้อมูลและเขียนรายงาน ใช้ข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือเขียนอธิบาย

เนื้อหาเป็นรูปเล่ม 
 

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
เริ่มงานวิจัยต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
เสนอวิทยานิพนธ์ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 

วิธีการศึกษา 
1. การเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ผู้เข้าประกวด กรรมการ    

ผู้จัดงานและผู้ชมงาน โดยท้ังแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยคําถามเชิงปริมาณและ

คําถามเชิงคุณภาพโดยที่ต้ังคําถามตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2. จัดทําฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย ฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน วงที่เข้าแข่งขัน เพศ 

เครื่องดนตรี ฐานข้อมูลคณะกรรมการตัดสิน โดยแบ่งตามปีในการแข่งขัน  
3. สังเกตการจัดงาน จํานวนผู้ร่วมงานและบรรยากาศในการแข่งขัน 
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ 1 ข้อมูล   

ปฐมภูมิซ่ึงได้รับจากการสมัภาษณ์ 2 ข้อมูลทุติยภูมิโดยเป็นการวิเคราะห์จากเอกสารประเภทต่างๆ 
5. สรุป วิเคราะห์ จัดทํารายงานประมวลผลข้อมูลจากการศึกษา 

 
แหล่งข้อมูล 

1. ผู้เข้าแข่งขัน 
2. กรรมการ 
3. ผู้จัดงาน 
4. ผู้ชมงาน 
5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัย รายงานการดําเนินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส เอกสาร

ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน สูจิบัตรงาน เป็นต้น 
 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ์ 
3. แบบสํารวจ 
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4. เครื่องบันทึกเสียง 
5. กล้องถ่ายรูป 
 

การเสนอผลงาน 
นําเสนอผลงานโดยการตีพิมพ์ในวารสารหรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 
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บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

งานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส เวที ไทยแลนด์ แจ๊สคอมเพ็ททิช่ันและ

ผลกระทบต่อสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2548 – 2554 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดย            
มุ่งเน้นศึกษาพัฒนาการและผลกระทบของการแข่งขันต่อสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทยโดย           
ศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการแข่งขัน ไทยแลนด์ แจ๊สคอมเพ็ททิช่ัน (Thailand Jazz 
Competition) ต่อกลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในส่วนของ ผู้เข้าแข่งขัน กรรมการตัดสิน ประชาชน

ทั่วไป และสื่อมวลชนทางด้านดนตรี 
จากการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมทางด้านประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สในประเทศไทย

พบว่าในปัจจุบันปรากฏอยู่ 2 กลุ่มคือ 1. การศึกษาการกําเนิดดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 2. การศึกษา

ทางด้านพัฒนาการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดงานวิจัยดังต่อไปนี้ 
 

1. การศึกษาและวิจัยทางด้านการกําเนิดดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
การศึกษาของ สมพงษ์ ทองคํา เรื่องแจ๊สในประเทศไทย:กรณีศึกษาทํานองอิมโพรไวเซช่ัน

ของ เทวัญ ทรัพย์แสนยากร วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Jazz Music in 
Thailand: Case Study of Thewan Subseanyakorn’s Improvisation Style)1 แม้ว่า

วัตถุประสงค์การวิจัยของ สมพงศ์ ทองคํา จะมุ่งเน้นศึกษาเนื้อหาเรื่องเทคนิคและลักษณะการ       
อิมโพรไวเซชัน ของนักดนตรีแจ๊สชาวไทย แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีเน้ือหาส่วนหนึ่งได้ทําการศึกษา

และวิเคราะห์เกี่ยวกับการเริ่มต้นดนตรีแจ๊สในประเทศไทยโดยครอบคลุมเน้ือหาทางด้านพัฒนาการ

ดนตรีแจ๊สต้ังแต่ พ.ศ. 2455 ถึง พ.ศ. 2500 โดยครอบคลุมเน้ือหาในการศึกษาในประเด็นดังต่อไปน้ี 
1. วงเครื่องสายฝรั่งหลวง 2. การกําเนิดวงดนตรีแจ๊สวงแรกในประเทศไทย 3. ความรุ่งเรืองของดนตรี
แจ๊สในรูปแบบของวงดนตรีบ๊ิกแบนด์ 4. พัฒนาการดนตรีแจ๊สในประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2500 

การศึกษาของ สมพงษ์ ทองคํา แสดงให้เห็นว่าดนตรีแจ๊สในประเทศไทยได้รับอิทธิพล

ทางด้านดนตรีจากตะวันออกโดยการรับเอาแบบอย่างและวัฒนธรรมทางด้านดนตรีเข้ามาประยุกต์ใช้

                                                 
1สมพงษ์ ทองคาํ, “แจ๊สในประเทศไทย: กรณีศึกษาทํานองอิมโพรไวเซชันของ เทวัญ 

ทรัพย์แสนยากร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544), 29-36.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 

กับสังคมไทยจากจุดเริ่มต้นในวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในลักษณะวงดนตรีคลาสสิกจนกระทั่งได้รับการ

พัฒนาและสานต่อจากนักเรียนไทยที่จบการศึกษาจากต่างประเทศนําเอาความรู้ทางด้านลักษณะของ

ดนตรีแจ๊สกลับมาประยุกต์ใช้กับนักดนตรีสากลในประเทศไทยทําให้เกิดกลุ่มนักดนตรีแจ๊สมากขึ้น

ตามลําดับยุคสมัยซ่ึงพัฒนาต่อจนกลายเป็นรูปแบบวงดนตรีแจ๊สในลักษณะวงดนตรีบ๊ิกแบนด์ซ่ึงได้มี

การจัดต้ังวงดนตรีประเภทนี้หลายหน่วยงานเช่น 1. วงดนตรีโรงเรียนวชิราวุธ 2. วงดนตรีธนาคาร

ออมสิน 3. วงดนตรีโรงงานยาสูบ และวงดนตรีบ๊ิกแบนด์จาก 3 เหล่าทัพเป็นต้น นอกจากน้ียังพบว่า

ลักษณะสภาพสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงช่วงหลัง พ.ศ. 2500 น้ันมี
พัฒนาการมากขึ้นเช่น ในเรื่องจํานวนนักดนตรีแจ๊ส สถานประกอบการหรือไนท์คลับที่มีการบรรเลง

ดนตรีแจ๊สในลักษณะวงดนตรีบ๊ิกแบนด์เกิดข้ึนเป็นจํานวนมาก จนถึงการเกิดเทศกาลดนตรีแจ๊สใน

ประเทศไทยและสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สในระดับอุดมศึกษาเป็นต้น 
งานวิจัยของ วิทยา ภู่บัว เรื่อง อิทธิพลของดนตรีอเมริกันที่มีต่อเพลงไทยสมัยนิยม                 

(The Influence of American Music on Thai Popular Song)2 เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่มุ่งเน้น

การศึกษาประวัติศาสตร์การกําเนิดดนตรีแจ๊สในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา

อิทธิพลดนตรีอเมริกันต่อดนตรีไทยร่วมสมัย โดยท่ีมุ่งเน้นศึกษาจากบทวิเคราะห์ของนักวิจารณ์ดนตรี 
ข้อเขียนจากนักวิชาการทางด้านดนตรีท่ีปรากฏอยู่ในปัจจุบันซ่ึงเน้ือหาส่วนหน่ึงของงานวิจัยได้

กล่าวถึงการเติบโตของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยในเรื่องของลักษณะของบทเพลงและกลุ่มนักดนตรี

แจ๊สชาวไทยช่วงหลัง พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2540 
ผลการศึกษาเร่ือง ดนตรีอเมริกันที่มีต่อเพลงไทยสมัยนิยมของ วิทยา ภู่บัว พบว่าเพลงไทย

ได้รับอิทธิพลดนตรีอเมริกันในส่วนของการสร้างสรรค์แนวทํานองเสียงประสานและการดําเนินคอร์ด

เช่นบทประพันธ์ของหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์มีรูปแบบโครสร้างของทํานองและแนวการดําเนินคอร์ด

แบบดนตรีแจ๊สท่ีชัดเจนจากตัวอย่างเพลง ไม่อยากจากเธอ คนึงครวญ และเพลง เม่ือไหร่จะให้พบ 
เป็นต้น ซ่ึงอิทธิพลดังกล่าวเป็นหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลทําให้ดนตรีแจ๊สได้เร่ิมเป็นที่รู้จักมากขึ้นในส่วนของ

นักดนตรีไทยทําให้มีนักดนตรีไทยที่มีพ้ืนฐานความสามารถทางด้านดนตรีคลาสสิก ได้เปลี่ยนแนว

ทางการเล่นมาสู่ดนตรีในสไตล์แจ๊สท้ังน้ีเห็นได้จากจํานวนนักดนตรีแจ๊สท่ีเพ่ิมจํานวนมากขึ้นในสถาน

บันเทิง ห้องบอลรูมตามโรงแรม และจํานวนนักดนตรีแจ๊สและจํานวนวงดนตรีบิ๊กแบนด์จากหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นต้น ซ่ึงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายของ

วัฒนธรรมดนตรีอเมริกันในรูปแบบของดนตรีแจ๊สสู่ประเทศไทย 
 

                                                 
2วิทยา ภู่บัว, “อิทธิพลของดนตรีอเมริกันที่มีต่อเพลงไทยสมัยนิยม (The Influence of 

American Music on Thai Popular Song)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542), 104.  
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2. การศึกษาและวิจัยทางด้านพัฒนาการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
งานวิจัยกลุ่มน้ีมุ่งเน้นศึกษาลักษณะของกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊สท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ลักษณะของผู้บริโภคดนตรีแจ๊สในปัจจุบันซ่ึงงานวิจัยในประเภทนี้มุ่งเน้นเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคดนตรี

แจ๊สในสถานประกอบการทางด้านดนตรีแจ๊ส 
งานวิจัยของ นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย3 เป็นตัวอย่างของการศึกษาท่ีมุ่งเน้นศึกษาสถานะทาง

สังคม ระดับการศึกษา และลักษณะของกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊สในประเทศไทยโดยเน้นการศึกษาไปที่กลุ่ม

ผู้ฟังดนตรีแจ๊สท่ีร้าน Saxophone Pub & Restaurant ผลของการศึกษาพบว่ากลุ่มผู้ฟังและ

ผู้บริโภคดนตรีแจ๊สพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายวัยรุ่นจนถึงวันทํางาน มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้น

ไป มีสถานะทางการเงินระดับปานกลางรวมทั้งจะเป็นนักดนตรี นิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรี หรือ ผู้ที่

บริโภคดนตรีแจ๊สอย่างจริงจัง โดยมีปัจจัย 2 ด้านที่ทําให้ผู้บริโภคเลือกบริโภคดนตรีแจ๊สคือ 1. 
อารมณ์และความรู้สึกทางด้านดนตรีแจ๊สซ่ึงมีลักษณะเฉพาะทางโดยมักจะเกิดข้ึนเม่ือบรรเลงดนตรี

แจ๊สโดยใช้คีตปฎิภาณ (Improvisation) 2. การบริโภคดนตรีแจ๊สเพ่ือเปลี่ยนสุนทรีย์ภาพทางดนตรี

นอกเหนือจากแนวดนตรีในกระแสหลักในปัจจุบัน 
งานวิจัยของ ปรารถนา พันธุชา4 เรื่อง วัฒนธรรมสมัยนิยมดนตรีแจ๊ส กรณีศึกษา ร้าน 

บราวน์ ชูการ์ มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย ทั้งน้ีงานศึกษาของ ปรารถนา 
พันธุชา มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาโดยมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องของวัฒนธรรมสมัยนิยมดนตรีแจ๊ส 
รวมทั้งปัจจัยหลักท่ีทําให้คนไทยในกลุ่มท่ีมารับชมดนตรีแจ๊สท่ีร้านบราวน์ชูการ์ รวมทั้งทิศทางการฟัง

ดนตรีแจ๊สของกลุ่มผู้ฟังชาวไทยและการแสดงออกซ่ึงตัวตนของกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊สในปัจจุบัน 
ผลการศึกษาของ ปรารถนา พบว่าปัจจัยท่ีทําให้ดนตรีแจ๊สได้รับความนิยมมี 3 ปัจจัยหลัก

ประกอบด้วยคือ 1. เรื่องของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊สในประเทศไทย          
2. การนําเอาดนตรีแจ๊สเข้าร่วมเป็นส่วนผสมในการผลิตดนตรีในแนวต่างๆ 3. การผลิตนักดนตรีแจ๊ส 
จากสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 

สําหรับกลุ่มผู้บริโภคดนตรีแจ๊สนั้น ปรารภนา แบ่งกลุ่มผู้บริโภคดนตรีแจ๊สในประเทศไทย

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มคนวัยทํางาน 2. กลุ่มวัยกลางคนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยท่ี
ผู้บริโภคทั้ง 2 กลุ่มน้ีมีแนวทางการฟังดนตรีแจ๊สท่ีแตกต่างกันออกไปแต่มีจุดประสงค์หลักในการ

บริโภคร่วมกันคือต้องการความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียด โดยที่ผู้บริโภคกลุ่มที่ 1           
                                                 

3นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, “Saxophone Pub & Restaurant: รสชาติทางดนตรีกับตัวตนและ
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของคนเมือง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา           
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2547), 122.  

4ปรารถนา พันธุชา, “วัฒนธรรมสมัยนิยมดนตรีแจ๊ส?: กรณีศึกษาร้านบราวน์ชูการ์ ถนน
สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา           
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร, 2548), 39. 
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มีความต้องการฟังดนตรีแจ๊สในแบบผสมผสานกับแนวเพลงอ่ืนเช่น เพลงป๊อปสากลท่ีมีกลิ่นอายของ

ดนตรีแจ๊ส และเพลงไทยร่วมสมัยท่ีมีการผสมผสานลักษณะทางด้านดนตรีแจ๊ส พฤติกรรมในการฟัง

ของผู้บริโภคดนตรีแจ๊สกลุ่มท่ี 1 จะออกอาการร่วมกับการแสดงบนเวทีเนื่องด้วยมีความสุขและได้รับ

การผ่อนคลาย ผู้บริโภคกลุ่มที่ 2 ต้องการฟังดนตรีแจ๊สบรรเลงในรูปแบบดั้งเดิม (Traditional) 
พฤติกรรมในการฟังของผู้บริโภคดนตรีแจ๊สกลุ่มท่ี 2 น้ันจะค่อนข้างต้ังใจฟังท่วงทํานองของนักดนตรี

แจ๊สท่ีกําลังเล่นอยู่แต่จะออกอาการและอารมณ์ร่วมต่อเม่ือผู้แสดงได้ทําการโซโล่ (Improvisation) 
กล่าวได้ว่าเป็นผู้บริโภคดนตรีแจ๊สอย่างจริงจัง 

นอกจากน้ี ปรารถนา ยังช้ีให้เห็นว่ากลุ่มผู้บริโภคดนตรีแจ๊สในประเทศไทยมีจุดประสงค์ใน

การฟังดนตรีแจ๊สเพ่ือความผ่อนคลายมีมุมมองการบริโภคดนตรีแจ๊สที่ร้านบราวน์ชูการ์เป็น แบรนด์ 
(Brand) เหมือนกับการใช้ของหรูๆ ซ่ึงกลายเป็นว่าเป็นสถานที่มีระดับเป็นการสร้างตัวตนให้ดูดี ดูมี
รสนิยม ซ่ึงเกิดจากปัจจัยทางด้านกระแสดนตรีแจ๊สในต่างประเทศได้รับความนิยมมากทําให้คนไทย

รับเอาวัฒนธรรมการฟังดนตรีแจ๊สจากต่างชาติมาเพ่ือสร้างมาตรฐานของตน 
งานวิจัยของ ปรารถนา พันธุชา ให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการแข่งขันดนตรีแจ๊สในประเทศไทยคือ 

การแข่งขัน สมูท แจ๊สแบนด์ คอนเทสท์ (Smooth Jazz Band Contest) ซ่ึงจัดข้ึนโดยคล่ืนวิทยุ 
98.5 Breeze F.M ในช่วง พ.ศ. 2548 จัดการแข่งขันวงดนตรีแนวสมูทแจ๊สในระดับอุดมศึกษา

เน่ืองจากเล็งเห็นว่าแนวโน้มเด็กไทยท่ีสนใจทางด้านดนตรีแจ๊สและศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สใน

สถาบันการศึกษามีปริมาณมากขึ้น การแข่งขันนั้นจัดข้ึนในปี 2548 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นิสิต

นักศึกษาที่มีความสนใจในการเล่นดนตรีแจ๊สรวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้บริโภคดนตรีแจ๊ส 
อย่างไรก็ตามจากการสํารวจพบว่ามีการจัดการแข่งขัน Smooth Jazz Band Contest เกิดข้ึนแค่ปี
เดียว 

งานศึกษาอีกส่วนหนึ่งซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยและ

พัฒนาการของดนตรีแจ๊สต้ังแต่จุดเร่ิมต้นในช่วงปี พ.ศ. 2450 จนถึงปัจจุบันทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ี

ส่งเสริมให้ดนตรีแจ๊สมีความรุ่งเรืองในแต่ละช่วงเวลาประกอบด้วย การอิทธิพลของวัฒนธรรมดนตรี

ตะวันตก พัฒนาการทางการศึกษาในประเทศไทย เทคโนโลยีทางด้านดนตรีเช่น การเข้ามาของเครื่อง
เล่นแผ่นเสียง การได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทางด้านดนตรีแจ๊สในแต่ละ

ช่วงเวลา ทั้งน้ีจากการศึกษางานวิจัยทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยข้างต้นสามารถแบ่งช่วงเวลา

ของการศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยออกได้เป็น 5 ช่วงเวลาโดยพิจารณาจาก

ปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีเกิดข้ึนและการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมดนตรีในประเทศไทยโดย

มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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2.1 พระเจนดุริยางค์กับการวางรากฐานดนตรีสากลในประเทศไทย (พ.ศ. 2450- 
2470) 

ดนตรีสากลเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยรวมท้ังวางรากฐานดนตรีสากลในช่วง พ.ศ. 
2450-2470 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2423-2468) ได้ทรง

พระราชกรุณาให้ต้ังโรงเรียนพรานหลวงขึ้นที่สวนมิสกวัน เพ่ือสอนดนตรีให้กับข้าหลวงซ่ึงทํางานถวาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและจัดต้ัง วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าขึ้นเป็นครั้งแรกในกรม

มหรสพซ่ึงหน่วยราชการในพระองค์น้ีเรียกช่ือในสมัยน้ันว่า “วงเครื่องสายฝรั่งหลวง” ในปี พ.ศ. 2455 
และได้จ้างครูชาวต่างชาติคนหนึ่งช่ือ อัลแบร์โต้ นาสซาร่ี (Alberto Nazzari)5 มาฝึกสอนให้กับนัก

ดนตรีของวงป่ีพาทย์ที่มีความสารถทางดนตรีอยู่แล้ว โดยมุ่งหวังว่าจะได้ผลอย่างรวดเร็ว แต่มีอุปสรรค

ที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จอย่างถี่ถ้วนก็คือ ครูชาวต่างชาตินั้นพูดภาษาไทยไม่ได้และนักดนตรีไทยก็

พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วย การสอนจึงดําเนินไปด้วยความลําบากตลอด 
ในเวลาต่อมาครูต่างชาติได้ลาออกไปในปี 2456 เน่ืองจากมีสงครามโลกคร้ังที่ 1 

ต่อมาในปี 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดย้ายให้ “ขุนเจนรถรัฐ” ซ่ึงเป็น

บุตรครูแตรฝรั่งของกองทัพบกท่ีได้เสียชีวิตไปแล้ว ขุนเจนรถรัฐน้ันได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น 
“หลวงเจนดุริยางค์” และต่อมาได้เลื่อนมาเป็น “พระเจนดุริยางค์” ซ่ึงพระเจนดุริยางค์เป็นผู้

วางรากฐานดนตรีสากลในประเทศไทย โดยให้การสอนทั้งในด้านทฤษฎีดนตรีสากลและการปฏิบัติ

ดนตรีสากล พระเจนดุริยางค์ได้วางแนวทางใหม่ด้วยการรับเอานักเรียนท่ีมีอายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปี
เข้ามาฝึกหัด โดยให้ฝึกด้านดนตรีฝรั่งเพียงอย่างเดียว จนประสบความสําเร็จและสามารถบรรเลงบท

เพลงได้เป็นอย่างดี  
นักเรียนดนตรีในครั้งน้ันประกอบไปด้วย ครูเมล์ เอ้ือเฟ้ือ, ครูเอ้ือ สุนทรสนาน, ครู

ไสล ไกรเลิศ, ครูนารถ ถาวรบุตร เป็นต้น ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีนับได้ว่าเป็นผู้ก่อกําเนิดเพลงไทยสากลใน

ฐานนะของนักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน และผู้ควบคุมการขับร้องประสานเสียงในเวลา

ต่อมา จากการอธิบายข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ดนตรีสากลในประเทศไทยในช่วงยุคแรกน้ันพบว่า

จุดเร่ิมต้นของดนตรีตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยคือดนตรีคลาสสิกซ่ึงได้ครูสอนดนตรี

จากต่างประเทศมาสอนในลักษณะของวงดนตรีเครื่องสาย ซ่ึงกลุ่มของนักดนตรีที่เป็นนักเรียนในสมัย

น้ันก็คือข้าหลวงซ่ึงทํางานรับใช้ราชการและราชสํานัก 
ในช่วงเวลา พ.ศ. 2450 ถึงช่วงปลาย พ.ศ. 2460 ดนตรีตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลใน

ประเทศไทยแล้วผ่านนักดนตรีต่างชาติที่ได้รับการว่าจ้างให้สอนดนตรีคลาสสิกแก่วงดนตรีของราชการ

ในเรื่อง ทฤษฎีดนตรีสากล การปฏิบัติเครื่องมือ และการรวมวง ในส่วนของดนตรีแจ๊สได้เข้ามาใน

                                                 
5พูนพิศ อมาตยกุล, การก่อกําเนิดเพลงไทยสากล: แนวคิดด้านดนตรีวิทยา 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 21. 
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ประเทศไทยในยุคเช่นกัน เนื่องด้วยมีการใช้บทเพลงในลักษณะ มารช์ช่ิง (Marching) และวอลซ์ 
(Walz) เช่น เพลงคลื่นกระทบฝั่ง และเพลงโศก (Funeral Music) ซ่ึงเป็นเพลงสวนสนามซ่ึงบรรเลง

ในงานพิธีกรรมของกษัตริย์และผู้ที่มีตําแหน่งทางราชการในระดับสูง6และจากการกล่าวของขุนสมาน

เสียง ประจักษ์ (เถาว์ สินธุนาคร) ว่านักเรียนท่ีอยู่ในวงเคร่ืองสายฝรั่งหลวงของ พระเจนดุริยางค์นั้น

ถูกกําชับว่าห้ามเล่นเพลงแจ๊สเด็ดขาดเนื่องจากจะทําให้มีผลกระทบต่อในการปฏิบัติเพลงคลาสสิก

ด้อยลง อีกท้ังพระเจนดุริยางค์ได้รับคําสั่งสอนว่าดนตรีแจ๊สน้ันเป็นดนตรีของคนผิวสีดังนั้น นักเรียน
และนักดนตรีที่เล่นเพลงคลาสสิกไม่ควรฝึกหัดในบทเพลงแจ๊ส7 

ในช่วงแรกของดนตรีสากลในประเทศไทยน้ันเป็นในลักษณะดนตรีของบุคคลช้ันสูงซ่ึง

ได้ศึกษาดนตรีตามแบบฉบับดนตรีสากล เร่ืองน้ีนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีสากลในประเทศไทยใน

ลักษณะการฝึกหัดดนตรีและการรวมวงดนตรีตามแบบฉบับสากล การเผยแพร่ดนตรีในประเทศไทย

นอกจากดนตรีไทยที่ได้รับการปลูกฝังตามขนบธรรมเนียมของวัฒนธรรมไทย การเผยแพร่ดนตรีสากล

ในช่วง พ.ศ. 2450-2470 เป็นการสอนดนตรีให้แก่ผู้รับราชการ ในวงเครื่องสายฝรั่งหลวง ดังน้ันสิ่งที่

พระเจนดุริยางค์ได้เริ่มต้นไว้นั้นนับว่าเป็นกระบวนการผลิตนักดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านดนตรีสากล ซ่ึงในภายหลังบุคคลดังกล่าวเช่น นายเอ้ือ สุนทรสนาน นายไสล ไกรเลิศ       
นายนารถ ถาวรบุตร กลายเป็นบุคคลสําคัญทางด้านดนตรีในประเทศไทยและส่วนหนึ่งกลายเป็นผู้นํา

เอาดนตรีแจ๊สให้เผยแพร่และเป็นที่รู้จักต่อสังคมไทยในเวลาต่อมาผ่านบทเพลงที่ได้ประพันธ์ขึ้นซ่ึงมี

เสียงประสานและโครงสร้างในรูปแบบดนตรีแจ๊ส ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะอธิบายถึงในลําดับต่อไป 
2.2 หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ผู้บุกเบิกวงดนตรีแจ๊สในประเทศไทย (พ.ศ. 2470-2480) 

ผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศนําเอาวัฒนธรรมทางด้านดนตรีแจ๊สกลับเข้ามา

เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักดนตรีสากลในประเทศไทย หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ (พ.ศ. 2447-2510) 
จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างกําลังศึกษาน้ัน หลวงสุขุมนัย

ประดิษฐ์ ช่ืนชอบดนตรีแจ๊สเป็นอย่างมากรวมท้ังท่านมีพ้ืนฐานดนตรีสากลเป็นทุนเดิมทําให้หลังจาก

สําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมารับราชการท่ีประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2470 ดํารงตําแหน่ง

เลขาธิการสํานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ได้ตระเวนฟังวงดนตรีตาม

สถานที่ต่างๆ รวมทั้งพยายามแนะนําวิธีการเล่นในแบบดนตรีแจ๊สให้กับนักดนตรีตามสถานบันเทิงที่

บรรเลงเพลงสากล  
ต่อมาหลังจากที่ได้ศึกษาแนวเพลงที่กําลังได้รับความนิยมในประเทศไทยอยู่ใน

ปัจจุบันนั้น หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ได้รับการว่าจ้างจาก Sport Club (สปอร์ต คลับ โฮเต็ลพญาไท) 

                                                 
6เรื่องเดียวกัน. 
7พูนพิศ อมาตยกุล, “วงแจ๊สของคนไทยก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2,” เพลงดนตรี 5, 10 

(มกราคม 2553): 23. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



16 

ให้บรรเลงแนวดนตรีลีลาศเพื่อความบันเทิงจึงได้ร่วมงานกับเรือโท มานิต เสนะวีณิน ผู้มีความสามารถ
ทางด้านดนตรีที่หลากหลายและสามารถเล่นเคร่ืองดนตรีได้หลายชนิดเช่น ไวโอลิน แซ็กโฟโฟน และ 
เปียโน ทําให้หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์และเรือโท มานิต เสวีณิน ก่อต้ังวงดนตรีแจ๊สสมัครเล่นขึ้นโดยใช้

ช่ือว่า “เรนโบว์” (Rainbow)8 รับบรรเลงเพลงแจ๊สท่ี สปอร์ต คลับ โฮเต็ลพญาไทเป็นงานแรกและได้

ย้ายไปบรรเลงตามสโมสรต่างๆ เช่น สปอร์ตคลับ ยุโรปโฮเต็ล โปโลคลับ โอเรียลเต็ล นับได้ว่าเป็นวง

ดนตรีแจ๊สวงแรกของประเทศไทย 
ในระยะเวลาต่อมาหลังจากการได้รับความนิยมของแนวเพลงแจ๊สเพ่ือเต้นรําใน

สถานที่บันเทิงและ สปอร์ต คลับ ต่อมาวงดนตรี เรนโบว์ ได้เข้าสังกัดร่วมกับบริษัทไทยฟิล์ม

ภาพยนตร์ซ่ึงเป็นบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์ในประเทศไทยเป็นรายแรกๆ ในปี 2486 จากการเลิกกิจการ
ของบริษัทไทยฟิลม์ พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ อธิบดีกรมโฆษณาการคนแรกได้คิดจัดต้ังวงดนตรีแจ๊ส 
ประเภทบ๊ิกแบนด์ เพ่ือประกอบการเผยแพร่ข่าวสารของกรมทางสถานีวิทยุคลื่นสั้น หลวงสุขุมนัย

ประดิษฐ์ถูกขอให้ช่วยเหลือในเร่ืองนี้จึงนํานักดนตรีแจ๊สวงใหญ่ (Jazz Big Band) โอนเข้าไปที่กรม

โฆษณาซ่ึงนักดนตรีเหล่าน้ันล้วนแล้วเป็นลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค์ รวมทั้งสิ้น 8 คน ประกอบด้วย 
1. เอ้ือ สุนทรสนาน ตําแหน่ง ไวโอลิน และแซ็กโซโฟน  2. สริ ยงยุทธ ตําแหน่ง เปียโน 3. สมบูรณ์ 
ดวงสวัสด์ิ ตําแหน่ง ฟลูท และแซ็กโซโฟน 4. สมพงษ์ ทิพยกะสิน ตําแหน่ง ไวโอลิน และแซ็กโซโฟน 
5. ทองอยู่ ปิยะสกุล ตําแหน่ง ไวโอลิน 6. สังเวียน แก้วทิพย์ ตําแหน่ง แซ็กโซโฟน 7. สมบูรณ์        
ศิริภาค ตําแหน่ง เบส 8. สาลี กล่อมอาภา ตําแหน่ง กลอง9 รวมทั้งยังได้นักดนตรีแตรวงจาก ร.พัน.3 
มาเสริมอีก 1 คนคือ เวส สุนทรจามร และนักดนตรีแจ๊สชาวฟิลิปปินส์ที่ พันตรีวิลาศ โอสถานนท์    
ดึงตัวเข้ามาร่วมวงประกอบด้วย 1. บิลลี่ ฟลอเรส (คีติ คีตากร) ตําแหน่งกีต้าร์  2. เปเปง (ปิยะ วาทิ

ตาคม) ตําแหน่ง คลาริเน็ต 3. โจ (ภิญโญ สุรวาทย์)10 ไม่ปรากฏเคร่ืองดนตรี 
ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2470 ซ่ึงตรงกับรัชกาลที่ 7 น้ันมีการพัฒนา

ทางด้านสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทยมากขึ้นท้ังในเรื่องของจํานวนนักดนตรี สถานที่รองรับการเล่น

ดนตรีแจ๊ส เช่น สปอร์ต คลับ โฮเต็ล และเบียร์ฮอล์ (Beer Hall) รวมทั้งการสนับสนุนของภาครัฐและ

เอกชนทําให้ดนตรีแจ๊สเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกหน่ึงประเด็นที่น่าสนใจคือ ลูกศิษย์ของ พระเจน

ดุริยางค์ ซ่ึงภายหลังหันมาบรรเลงเพลงแจ๊สวงใหญ่นั้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ของผู้วิจัยน้ันพบว่า 
การทํางานตําแหน่งนักดนตรีของกรมศิลปากรน้ันมีรายได้ไม่เพียงพอกับการดํารงชีวิต อีกท้ังในช่วง 

                                                 
8พูนพิศ อมาตยกุล, การก่อกําเนิดเพลงไทยสากล: แนวคิดด้านดนตรีวิทยา, 22. 
9ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ, อดีตแห่งสยาม: เรื่องเมืองไทยสมยัก่อน (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อแกรมมี่, 

2539), 47. 
10สมพงษ์ ทองคํา, “แจ๊สในประเทศไทย: กรณีศึกษาทํานองอิมโพรไวเซชันของ เทวัญ 

ทรัพย์แสนยากร,” 31. 
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พ.ศ. 2470 น้ันอิทธิพลดนตรีอเมริกา (เพลงลีลาศท่ีมีส่วนผสมของดนตรีป็อปอเมริกาแต่ส่วนที่สําคัญ

คือดนตรีแจ๊ส) เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างมากผนวกกับความต้องการนักดนตรีวงใหญ่ของ

สถานบันเทิงท่ีสามารถบรรเลงเพลงลีลาศได้ จึงทําให้นักดนตรีที่เป็นลูกศิษย์พระเจนดุริยางค์หันมา

เล่นดนตรีแจ๊สมากขึ้น ทางด้านนักดนตรีแจ๊สชาวต่างชาติน้ันเร่ิมมีการบันทึกไว้ในช่วงยุคน้ี คือ        
นักดนตรีที่มาจากประเทศฟิลิปปินส์โดยท่ีตระเวนเล่นดนตรีแจ๊สในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง

ในประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทยซ่ึงภายหลัง จอมพล ป พิบูลสงคราม ซ่ึงเป็น

นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันได้ต้ังช่ือนักดนตรีแจ๊สชาวฟิลิปปินส์ในภาษาไทย 1. นายคีติ คีตากร (บิลลี่ 
ฟลอเรส) ตําแหน่งกีต้าร์  2. นายปิยะ วาทิตาคม (เปเปง) ตําแหน่ง คลาริเน็ต 3. นายภิญโญ สุรวาทย์ 
(โจ) และให้ร่วมกบัวงของ หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ในการบรรเลงดนตรีแจ๊สต่อไป 

2.3 ยุครุ่งเรืองของดนตรีแจ๊สในลักษณะวงบิ๊กแบนด์ (พ.ศ. 2480-2490) 
พัฒนาการของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยในเรื่องของสถานประกอบการท่ีเริ่มก่อต้ัง

ต้ังแต่ช่วง พ.ศ. 2470 เป็นต้นมาประกอบกับลักษณะดนตรีแจ๊สบ๊ิกแบนด์ซ่ึงตอบโจทย์กับลักษณะของ

สถานประกอบการทางด้านดนตรีเช่น โอเต็ลพญาไท สปอร์ตคลับ ยุโรปโฮเต็ล รวมทั้งการมีจํานวนนัก

ดนตรีสากลในประเทศไทยท่ีเริ่มเปล่ียนแนวทางในการเล่นดนตรีโดยให้ความสนใจกับดนตรีแจ๊สท่ี

เพ่ิมข้ึนมากกว่ายุคก่อนหน้านี้ 
ความรุ่งเรืองของดนตรีแจ๊สในยุคนี้เป็นผลมาจากวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกท่ีประเทศ

ไทยได้รับอิทธิพลหลายด้านไม่ใช่แค่ดนตรีแต่รวมไปถึงวัฒนธรรมทางใช้ชีวิต การแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร และเทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านดนตรีแจ๊สน้ันได้กําเนิดวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่มาก

ย่ิงขึ้นซ่ึงเหล่านักดนตรีของวงแจ๊สวงใหญ่น้ันในอดีตนั้นคือลูกศิษย์ของ พระเจนดุริยางค์ ซ่ึงในยุคน้ี

บางคนได้กลายเป็นนักดนตรีอาชีพ 
วงดนตรีแจ๊สที่เกิดข้ึนจากอิทธิพลของดนตรีอเมริกา ในประเทศไทยโดยได้รับความ

นิยมอย่างมากในช่วงปลาย พ.ศ. 2480 ซ่ึงตรงกับ ค.ศ.1937 ในยุคที่ดนตรีแจ๊สในประเทศ

สหรัฐอเมริกานิยมดนตรีแจ๊สวงใหญ่และเริ่มมีการบันทึกแผ่นเสียงซ่ึงแพร่กระจายสู่ภูมิภาคอ่ืนๆ ใน

โลก สําหรับประเทศไทยน้ันได้รับอิทธิพลจากแนวเพลงท่ีได้รับความนิยมจากอเมริกาจึงทําให้เกิดวง

ดนตรีแจ๊ส ประเภทวงใหญ่ (Jazz Big Band) ขึ้นหลายวงท้ังในส่วนของภาครัฐและเอกชนอีกทั้งนัก

ดนตรีแจ๊สในยุคน้ีก็มีจํานวนมากขึ้นกว่าสมัยก่อน ซ่ึงในช่วง พ.ศ. 2480-2490 มีวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ที่

สําคัญได้กําเนิดข้ึน 3 วง 1. วงคีตะเสวี 2. วงดุริยะโยธิน 3. วงลีลาศประจํากรมโฆษณาการ ซ่ึงทํา

หน้าท่ีบรรเลงดนตรีแจ๊สในสังกัดของตนเองและเป็นสว่นหน่ึงในการเผยแพร่ดนตรีแจ๊สให้เป็นที่รู้จักต่อ

สังคมผ่านบทเพลงท่ีบรรเลง 
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วงดนตรี คีตะเสวี ในช่วงแรกของวงดนตรี คีตะเสวี ยังไม่ได้บรรเลงแนวดนตรีแจ๊ส  
แต่เริ่มเล่นบทเพลงฝร่ังในรูปแบบต่างๆเช่น ดนตรีแชมเบอร์ (Chamber) ดนตรีป๊อป (Pop) โดยท่ีรับ

งานอิสระโดยมี โจเซฟ ซีเกร่า (Joseph Sequeira) ซ่ึงเป็นนักดนตรีเช้ือสายโปรตุเกสท่ีเกิดในประเทศ

ไทยและทํางานในบริษัทฝรั่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีได้ชักชวนเหล่าเพ่ือนนักดนตรีที่ทํางานอิสระก่อต้ังวง

ขึ้นเพ่ือรับงานตามแต่โอกาส ด้วยนักดนตรีที่มีพ้ืนฐานจากดนตรีคลาสสิกจึงทําให้วง คีตะเสวี สามารถ
บรรเลงเพลงแจ๊สรูปแบบเพลงลีลาศได้เป็นอย่างดี ในช่วงแรกของ วงคีตะเสวี ประจําอยู่ที่บาร์ช่ือ     
มูแลงเบลอ ถนนนเรศ สี่พระยา และเล่นที่ ห้องไทย ตึกนายเลิศ รวมท้ังได้ร่วมงานกับ หลวงสุขุมนัย

ประดิษฐ์ ด้วยเน่ืองจากท่านท้ังสองคนช่ืนชอบเพลงแจ๊สเหมือนกันทําให้ทั้งสองเข้ากันได้เป็นอย่างดี 
ประหน่ึงมีการใช้ตัวนักดนตรีร่วมกันกับวง เรนโบว์ ซ่ึงประจําอยู่กับกรมโฆษณาการในขณะนั้น เช่น 
เวส สุนทรจามร ตําแหน่ง ทรัมเป็ต และ เปเป็ง ตําแหน่ง แคลริเน็ตเป็นต้น รวมทั้งได้ให้บุตรชายของ

ตัวเองคือ เรมอนด์ ซีเกร่า (Reimondo Sequeira) ซ่ึงภายหลังได้รับพระราชทานช่ือไทยคือ               
แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ให้เข้าร่วมวง คีตะเสวี เน่ืองด้วยความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีหลาย

ชนิดเช่น เปียโน แอคคอร์เด้ียน รวมท้ังสามารถขับร้องได้เป็นอย่างดี 
วงดนตรี ดุริยโยธิน เกิดข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2480 โดยที่เป็นวงดนตรีแจ๊สวงแรกของ

หน่วยงานราชการจากการจดบันทึกทางประวัติศาสตร์ของดนตรีแจ๊สในประเทศไทย11 วงดุริยโยธิน 
เป็นของหน่วยงานกองทัพบกซ่ึงถือกําเนิดข้ึนจากกลุ่มทหารในคณะรัฐบาลนิยมดนตรีแจ๊สในรูปแบบ

ลีลาศ โดยคําสั่งของพันเอก หลวงพรหมโยธี ซ่ึงขณะน้ันดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงกลาโหม วง ดุริยโยธิน เป็นวงดนตรีแจ๊สคอมโบ (Combo) มีนักดนตรีจํานวน 5 คน 
ประกอบไปด้วย 1. สิบเอก จําปา เล้มสําราญ ตําแหน่ง ทรัมเป็ต 2. สิบโท ประยูร ชีรานนท์ ตําแหน่ง

ไวโอลิน 3. สิบตรี เชาวน์ แคล่วคล่อง ตําแหน่ง กีต้าร์ และ ขับร้อง 4. สิบโท ประสาท แก้วอุทัย 
ตําแหน่ง ดับเบ้ิลเบส 5. สิบตรี จํารูญ น้อยทิพย์ ตําแหน่ง กลองชุด สมาชิกชุดแรกของวงดนตรี       
ดุริยโยธิน จาก 5 คน พบว่ามีลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค์ประกอบอยู่ด้วยนั้นคือ สิบเอก จําปา             
เล้มสําราญ ส่วนท่ีเหลือก็รับราชการทหารและเป็นนักดนตรีที่มีพ้ืนฐานจากดนตรีคลาสสิกอยู่จึงทําให้

วงดุริยโยธินสามารถบรรเลงดนตรีแจ๊สในรูปแบบดนตรีลีลาศได้เป็นอย่างดี 
ต่อมาช่วงปลายเดือน มิถุนายน พ,ศ. 2482 วงดนตรี ดุริยโยธิน ได้เพ่ิมเติมนักดนตรี

อย่างมากโดยที่ต้ังเป้าหมายเพ่ือท่ีจะเป็นวงดนตรีแจ๊สใหญ่ (Jazz Big Band) โดยท่ีเพ่ิมนักดนตรีอีก 
18 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน ประกอบไปด้วย ทรัมเป็ต 5 เครื่อง ทรอมโบน 2 เคร่ือง อัลโตแซ็กโซโฟน 3 
เครื่อง เทเนอร์แซ็กโซโฟน 2 เคร่ือง บาริโทนแซ็กโซโฟน 1 เครื่อง เปียโน 1 เครื่อง กีต้าร์ 1 เครื่อง 
ดับเบิ้ลเบส 1 เครื่อง กลองชุด 1 เคร่ือง และไวโอลิน 2 เครื่อง รวมทั้งมีนักร้องผู้หญิง 18 คน นักร้อง
ผู้ชาย 12 คน นับว่าเป็นวงดนตรีแจ๊สท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น วงดุริยโยธินเป็นที่ช่ืนชอบ

                                                 
11พูนพิศ อมาตยกุล, การก่อกําเนิดเพลงไทยสากล: แนวคิดด้านดนตรีวิทยา, 30. 
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ของบุคคลสําคัญในประเทศและแขกของราชการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติโดยที่มักจะถูกเรียกให้

บรรเลงทุกครั้งในงานของกองทัพบก ซ่ึงจุดเด่นของวง ดุริยโยธิน คือการที่มีนักดนตรีที่มีฝีมือเป็น

จํานวนมากและหลายๆ คนในวงสามารถแต่งเพลงได้เป็นอย่างดี 
วงลีลาศ ประจํากรมโฆษณาการ ถือก่อต้ังขึ้นเม่ือเดือน พฤศจิกายน 2482 จากดําริ

ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยที่มอบหมายให้ พันตรี 
วิลาศ โอสถานนท์ และ หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ เป็นผู้ควบคุมวง หน้าท่ีหลักของวงดนตรีลีลาศประจํา

กรมโฆษณาการนั้นนอกจากการทําหน้าท่ีบรรเลงเพลงสําหรับการลีลาศแล้ว ยังต้องทําหน้าท่ีบรรเลง

เพลงสําหรับการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นเป็นประจําโดยบรรเลงเพลงป็อปฝรั่ง โดย
ส่วนมากเป็นบทเพลงที่มาจากภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศอเมริกา ต่อมา พ.ศ. 2483 เริ่ม
ออกอากาศเพลงไทยสากล12 ซ่ึงได้หลวง สุขุมนัยประดิษฐ์ เป็นผู้ดูแลในเร่ืองเสียงประสานของวงโดย

ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สเป็นหลักโดยมี นายบุญเอ้ือ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง ตําแหน่ง ไวโอลิน 
และแซ็กโซโฟน รวมทั้งได้โอนย้ายนักดนตรีจากวงไทยฟิล์ม ดุริยางค์สากล รวมทั้ง ดุริยางค์กองทัพบก 
เข้ามาร่วมวงดนตรีลีลาศของกรมโฆษณาการ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอนุมัติให้ซ้ือเคร่ืองดนตรี

ใหม่ทั้งชุดโดยท่ีจะต้องจัดเป็นวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ (Jazz Big Band)13 
ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยช่วง พ,ศ. 2470–2480 มีการพัฒนาการในส่วนของวง

ดนตรีแจ๊สวงใหญ่ (Jazz Big Band) ได้ถือกําเนิดมากขึ้นด้วยสาเหตุจากการมุ่งม่ันให้ประเทศไทยได้มี

วงดนตรีที่สามารถบรรเลงเพลงเต้นรําเพ่ือความบันเทิงอย่างทัดเทียมต่างชาติ โดยได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีจํานวนนักดนตรีที่สามารถบรรเลงดนตรีแจ๊สเพ่ิมมากข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงก่อน พ.ศ 2470 อีกทั้งนักดนตรีเหล่าน้ีล้วนมีฐานจากดนตรีคลาสสิกส่วนหนึ่งจาก 
พระเจนดุริยางค์ จึงทําให้สามารถประยุกต์ความสามารถให้เข้ากับดนตรีแจ๊สได้เป็นอย่างดี นอกจาก

เรื่องของการก่อต้ังวงดนตรีและจํานวนนักดนตรีแจ๊สในประเทศไทยนั้น อีกหน่ึงพัฒนาการที่ดีคือใน

เรื่องของการมีสถานที่เล่นดนตรีแจ๊สนอกเหนือจากการบรรเลงอยู่ในองค์กร ในยุคนี้ปรากฏว่ามี บาร์ 
(Bar) ร้านอาหารและ ห้องบอลรูม ในโรงแรมต่างๆ ซ่ึงจัดให้บรรเลงดนตรีลีลาศเกิดข้ึนอยู่จํานวนมาก 
การจัดให้มีการกระจายเสียงวิทยุคลื่นสั้นในบทเพลงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ของกรมโฆษณาการก็เป็นส่วน

หน่ึงในการเผยแพร่ดนตรีแจ๊สต่อสังคมไทย 
ภาพรวมของดนตรีแจ๊สของประเทศไทยในช่วงน้ีนั้นสามารถอธิบายได้ว่าเหตุผลท่ีทํา

ให้ดนตรีแจ๊สได้รับความนิยมอย่างมากน้ันเกิดจากการรับอิทธิพลดนตรีแบบตะวันตกและการช่ืนชอบ

ของผู้ที่มีอํานาจในประเทศจึงทําให้หน่วยงานของราชการจําเป็นต้องมีวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ไว้เพ่ือ

                                                 
12เรื่องเดียวกัน, 32. 
13ศรี อยุธยา, เอื้อ สุนทรสนาน: ดุริยกวีส่ีแผ่นดิน (กรงุเทพฯ: ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2546), 36. 
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ความบันเทิงของเจ้านายและแขกชาวต่างชาติ รวมทั้งเทคโนโลยีก็มีส่วนช่วยให้ดนตรีแจ๊สเป็นที่รู้จัก

ต่อสังคมน้ันคือการเผยแพร่ดนตรีแจ๊สจากวิทยุกระจายเสียงคลื่นสั้นของกรมโฆษณาการ 
2.4 ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2490-2500 

การถ่ายทอดดนตรีแจ๊สผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 นับว่าเป็นหนึ่งพัฒนาการที่สําคัญของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยรวมทั้งเป็นการเผยแพร่

ดนตรีแจ๊สให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ยุติลงเม่ือปลายปี พ.ศ. 
2488 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จนิวัติพระนครอย่างเป็นการถาวร พระองค์ทรงสน 
พระราชหฤทัยการดนตรีมาต้ังแต่ทรงพระเยาว์ทรงอ่านหนังสือเก่ียวกับการดนตรีต้ังแต่ทรงศึกษาอยู่ที่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงได้รับการฝึกฝนตามแบบฉบับการศึกษาวิชาดนตรีอย่างแท้จริงน่ันคือ

การเขียนโน๊ตและบรรเลงในแบบคลาสสิก มีพระอาจารย์ถวายคําแนะนําอย่างจริงจังนานกว่า 2 ปี 
หลังจากน้ันทรงฝึกหัดดนตรีขั้นพ้ืนฐานได้นานพอสมควรแล้วจึงเริ่มสนพระราชหฤทัยในแนวดนตรี

แจ๊ส (Jazz) ทรงศึกษาประวัตินักดนตรีแจ๊สท่ีมีช่ือเสียงและทรงเปรียบเทียบฝีมือการเล่นดนตรีต่างๆ 
จากแผ่นเสียงที่บรรเลงโดยนักดนตรีเหล่านั้นแล้วจึงทรงบรรเลงไปพร้อมๆกันกับแผ่นเสียงของนัก

ดนตรีที่พระองค์โปรดน่ันก็คือ การเป่าโซปราโน แซกโซโฟนของ ซิดน่ี บีเช่ (Sydney Becher)      
อัลโตแซกโซโฟนของ จอห์นน่ี ฮอดเจส (Johnny Hodges) รวมทั้ง เปียโนของวง ดุ๊ก เอลลิงตัน       
( Duke Ellington)14 เป็นต้น ยามที่ทรงว่างจากการศึกษาก็ทรงพระกรุณาโปรดให้บรรดานักเรียน

ไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปร่วมสโมสรสังสรรค์ ณ พระตําหนักวิลล่าวัฒนา และร่วมทรงดนตรี

ด้วยความสําราญพระราชหฤทัยอยู่เสมอ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีเป็นพิเศษ เคร่ือง

ดนตรีที่โปรดคือ เครื่องเป่าแทบทุกชนิด เช่น แซกโซโฟน คลาริเน็ต และทรัมเป็ต ทั้งยังทรงกีต้าร์และ

เปียโนได้อีกด้วย นอกจากน้ีทรงเล่นดนตรีร่วมกับวงดนตรีได้ทั้งไทยและเทศ ไมว่าวงดนตรีน้ันจะมี

แนวทางการเล่นแบบใดก็ตาม สําหรับวงดนตรีแจ๊สน้ันยังทรงดนตรีได้ทั้งแบบมีโน๊ตและแบบไม่มี

โน๊ต15 เม่ือถึงเวลาที่ต้องเด่ียว (Solo) ทรงสามารถใช้ปฎิภาณเล่นเด่ียวได้อย่างยอดเย่ืยม การเล่นเด่ียว

น้ันถือว่ายากเนื่องจากนักดนตรีจะต้องแต่งเน้ือหาของดนตรีขึ้นมาใหม่โดยฉับพลัน แต่อย่างไรก็ตาม
จะต้องอยู่ในกรอบของจังหวะและเสียงประสานของเพลงน้ัน พระราชอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีนั้น

ถึงขั้นทรงคลาริเน็ตและแซกโซโฟน บรรเลงได้อย่างคล่องแค่ลว และสามารถบรรเลงโต้ตอบ (Call 
and Response) กับนักดนตรีแจ๊สท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกเช่น เบนนี กู๊ดแมน (Benny Goodman) 
แจ๊ก ทีการ์เด้นท์ (Jack Teagarden) นักตีระนาดเหล็กสากล  ไลออเนล แฮมพ์ตัน (Lionel 

                                                 
14กรมศิลปากร, คีตมหาราช (กรุงเทพมหานคร: ทรงสิทธิวรรณ, 2549), 3. 
15สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การประกวดการบรรเลงดนตรีแจ๊สเฉลิม

พระเกียรติ ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2539), 4. 
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Hampton) และนักแซกโซโฟน สแตน เก็ตส์ (Stan Getz) เม่ือครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนนคร

นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปีพุทธศักราช 2503 นักดนตรีแจ๊สท่ีมีช่ือเสียงระดับโลกยกย่อง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็นนักดนตรีแจ๊สผู้ มีอัจฉริยภาพสูงส่ง รวมทั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์เพลงโดยนําเอารูปแบบของดนตรีแจ๊สเข้ามาประยุกต์

หลายเพลง ทรงใช้บันไดเสียงบูลส์ (Blues) ในการประพันธ์จากตัวอย่างเพลงเช่น Candle Light 
Blues (แสงเทียน) H.M. blues (ชะตาชีวิต) Lay Kram goes Dixie (ลายคราม) Oh I Say เป็นต้น16 

ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยช่วงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากจากการประพันธ์บทเพลง

ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทําให้คนไทยได้รู้จักดนตรีแจ๊สมากยิ่งขึ้นซ่ึงผนวกกิจกรรมทางด้านดนตรี

แจ๊สเพ่ิมที่ขึ้น เช่น ประมาณ พ.ศ. 2495 มีการแข่งขันวงดนตรีแจ๊สบิ๊กแบนด์เกิดข้ึนครั้งแรกใน

ประเทศไทย ในงานวชิราวุธชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผลให้เกิดวงดนตรี

แจ๊สขนาดใหญ่มากข้ึน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมท้ังวงดนตรีแจ๊สในนามของนิสิตนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัย ในระยะแรกมีวงดนตรีแจ๊สจากโรงเรียนวชิราวุธ และวงดนตรีแจ๊สจากมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จากนั้นก็มีวงดนตรีแจ๊สจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงดนตรีแจ๊สจากธนาคารออมสิน 
และวงดนตรีแจ๊สจากโรงงานยาสูบ ในส่วนของกองทัพก็มีวงดนตรีเข้าร่วมท้ังสามเหล่าทัพคือ วง
ดนตรีแจ๊สกองทัพบก ช่ือวงดุริยะโยธิน วงดนตรีแจ๊สกองทัพเรือ วงดนตรีแจ๊สกองทัพอากาศ ช่ือวง 
ทัพฟ้า อีกท้ังวงดนตรีของ ช่อง 7 สี (ช่อง 5 ปัจจุบัน) ช่ือวงสารสังคีต ในการแข่งขันน้ันใช้บทเพลงใน

รูปแบบของดนตรีแจ๊สด๊ิกซีแลนด์ (Jazz Dixieland) และแจ๊สมาตรฐาน  (Jazz Standard) ซ่ึงเป็น

แนวเพลงท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่ืนชอบและตรงกับความสามารถของนักดนตรีไทยในขณะนั้น 
รายการแข่งขันดนตรีแจ๊สของ วชิราวุธ เป็นกิจกรรมทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทยแรกๆที่ได้รับการจดบันทึกท่ีทําให้สังคมได้เรียนรู้และรู้จักดนตรีแจ๊สมากย่ิงขึ้น พัฒนาการของ

ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยพัฒนาอย่างเป็นลําดับในต่อมานอกจากการฟังดนตรีแจ๊สจากรายการวิทยุ

จากกรมโฆษณาการแล้วสําหรับผู้ที่สนใจซ้ือโน๊ตเพลงแจ๊สจากอเมริกาและแผ่นเสียงสามารถหาซ้ือได้

จากร้าน แบล็ค แอนด์ ไวท์ (Black and White) ซ่ึงรวบรวมเพลงและโน๊ตเพลงบิ๊กแบนด์ของแท้ที่

ได้รับความนิยมอย่างมากท้ังในการเล่นและการฟังเช่น In the Mood, St. Louis Blues, Little 
Brown Jug, Begin the Bequine รวมทั้งเพลงในรูปแบบแจ๊สลาติน (Jazz Latin)17 ก็สามารถเลือก
ซ้ือได้ตามอัธยาศัย ความนิยมของดนตรีแจ๊สในรูปแบบวงใหญ่ในประเทศไทยเพ่ิมทวีคูณมากย่ิงขึ้น

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2499 เม่ือวงดนตรีแจ๊สบ๊ิกแบนด์ของ เบนนี่ กู๊ดแมน (Benny Goodman) ได้เข้า

                                                 
16Katavetin Foundation, The Music of His Majesty King Bhumibol 

Adulyadej (Bangkok: Katavetin Foundation, 1987), 7. 
17สมพงษ์ ทองคํา, “แจ๊สในประเทศไทย: กรณีศึกษาทํานองอิมโพรไวเซชันของ เทวัญ 

ทรัพย์แสนยากร,” 32. 
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มาแสดงในประเทศไทยโดยได้บรรเลงเพลงไทย ลาวดวงเดือน ในรูปแบบ แจ๊สสวิง (Jazz Swing) ให้
ประชาชนโดยท่ัวไปได้รับชมรับฟัง18 

2.5 ดนตรีแจ๊สหลัง พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน 
จากพัฒนาการของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2450 จนถึงในช่วงหลัง พ.ศ. 

2500 เป็นต้นมากล่าวได้ว่าดนตรีแจ๊สได้วางรากฐานและสถาปนาอย่างม่ันคงในสังคมดนตรีใน

ประเทศไทยแล้วดังน้ันในหัวข้อน้ีผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดของพัฒนาการดนตรีแจ๊สในช่วงหลัง 
พ.ศ. 2500 ซ่ึงมีหลายปัจจัยท่ีมีความสําคัญต่อพัฒนาการของดนตรีแจ๊สในประเทศไทย โดยจัดกลุ่ม
ของปรากฏการณ์ทางด้านดนตรีและสังคมที่เกิดข้ึนทั้งหมดอยู่ภายใต้ พ.ศ. 2500 

ในขณะที่ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยรับความนิยมนั้นมีดนตรีแนว ป็อป ร็อค (Pop 
Rock) จากประเทศอังกฤษและอเมริกาเข้ามาเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย ทําให้จากเดิมผู้นิยม

ฟังดนตรีแจ๊สประเภทวงใหญ่มีปริมาณลดน้อยลงเช่นเดียวกันกับสถานท่ีในการแสดงดนตรีแจ๊สก็มี

จํานวนจํากัดเม่ือสถานที่ประกอบการนิยมจ้างวงดนตรีแนว ป็อป ร็อค มากกว่าแนวดนตรีแจ๊สเน่ือง

จากมีจํานวนผู้เล่นน้อยกว่าและดนตรีแนว ป็อป ร็อค น้ันเข้ากันกับบรรยากาศของสถานที่กินด่ืมของ

คนรุ่นใหม่ ทําให้นักดนตรีแจ๊สนอกเหนือจากที่ทํางานจากกรมโฆษณาการจึงได้แต่เล่นอยู่ในสถาบัน

หรือมหาวิทยาลัยของตนเอง 
ในยุคหลัง พ.ศ. 2500 ขณะที่ดนตรีแจ๊สได้รับความนิยมน้อยลง เอ้ือ สุนทรสนาน 

ศิษย์เอกของ พระเจนดุริยางค์ ซ่ึงขณะนั้นรับราชการท่ีกรมโฆษณาการเป็นผู้ควบคุมวง หัสดนตรี หรือ

แจ๊สวงใหญ่ ได้เริ่มก่อต้ังวงดนตรีและบันทึกเสียงในนามของ สุนทราภรณ์ มาต้ังแต่ปี 2495 เป็นผู้ทํา

ให้แนวดนตรีแจ๊สเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆเน่ืองจากรูปแบบเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์

จํานวนมากมีลักษณะของเพลงแจ๊ส มีการใช้เครื่องดนตรีบรรเลงแบบอิมโพรไวเซชัน (Improvisation) 
โดยเฉพาะเพลงชุดแรกๆ ที่บรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ นั้น หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ได้ประพันธ์ขึ้นหลาย

บทเพลงโดยท่ีใช้โครงสร้างของทํานองและแนวดําเนินคอร์ด (Progression Chord) ในแบบแจ๊ส 
มาตรฐาน (Jazz Standard) เช่นเพลง ไม่อยากจากเธอ คนึงครวญ และเม่ือไหร่จะให้พบ19 เป็นต้น 
กลุ่มผุ้ฟังดนตรีของสุนทราภรณ์น้ันเป็นกลุ่มของคนทํางานช่วงวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุเนื่องด้วยเป็นบท

เพลงที่ฟังสบายและมีเนื้อหาของเพลงท่ีดี แต่ด้วยสังคมสมัยใหม่บวกกับเทคโนโลยีที่เติบโตข้ึนเรื่อยๆ

น้ันทําให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมการบริโภคแนวดนตรีอ่ืนๆ เช่นเดียวกันจึงทําให้ดนตรีแจ๊สมีบทบาท

และความนิยมอยู่เฉพาะแค่กลุ่มท่ีช่ืนชอบและบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

                                                 
18ประทักษ ์ใฝ่ศภุการ, “เปิดโลกทัศน์ดนตรีแจ๊ส,” ใน ประชุมวิชาการการดนตรี คร้ังท่ี 3, 

สุกร ีเจริญสุข, บรรณาธิการ (นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), 24. 
19สมพงษ์ ทองคํา, “แจ๊สในประเทศไทย: กรณีศึกษาทํานองอิมโพรไวเซชันของ เทวัญ 

ทรัพย์แสนยากร,” 34. 
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ภายหลัง พ.ศ. 2505 เป็นต้นมานักดนตรีที่นิยมเล่นแจ๊สต่างก็อยู่ในสถาน

ประกอบการหรือมหาวิทยาลัยกันหมด บ้างก็เล่นเพลงแจ๊สตามแบบที่ตนเองชอบ มีนักดนตรีที่ชอบ

แจ๊สและเล่นแจ๊สอยู่ตลอดเวลาในรุ่นต่อมาคือ วิชัย อ้ึงอัมพร ตําแหน่ง แซ็กโซโฟน สมเจตน์ จรุณ
โกเศศ ตําแหน่ง กีต้าร์  มังกร ป่ีแก้ว ตําแหน่ง กลอง ม.ร.ว.พรพุฒิ วรวุฒิ ตําแหน่ง เปียโน ประสาน 
สุทัศน์ ณ อยุธยา ตําแหน่ง เบส ซ่ึงนักดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่น้ีนิยมเล่นดนตรีแจ๊สในลักษณะบูลส์ (Blues) 
เป็นหลักและนักดนตรีแจ๊สในช่วงเวลานี้มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนาดนตรีแจ๊สในเวลาต่อในจาก

การเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สคือ 1) วิชัย อ้ึงอัมพร 2) สมเจตน์ จรุณโกเมศ 3) มังกร
ป่ีแก้ว เวทีการแข่งขัน Thailand Jazz Competition 

จุดเด่นของช่วงหลัง พ.ศ. 2500 คือการมีนักดนตรีแจ๊สจํานวนมากท่ีสามารถบรรเลง

ดนตรีแจ๊ส  นอกเหนือจากดนตรีแจ๊สในแบบลีลาศได้ ซ่ึงนักดนตรีหลายๆ คนสนใจแนวดนตรีแจ๊ส ใน
รูปแบบของ ฟังค์และฟิวช่ันแจ๊สมากขึ้น มีการบักทึกเสียงของนักดนตรีแจ๊สชาวไทยซ่ึงเริ่มข้ึนในสมัยน้ี

เช่น ศรายุทธ สุปัญโญ ตําแหน่ง แซ็กโซโฟน ได้บันทึกเสียงโดยเรียบเรียงดนตรีในแบบฟังค์กี้สไตล์ ช่ือ
วงว่า โอเรียลเต็ล ฟังค์ (Oriental Funk) ในปี พ.ศ. 2523 และในเวลาต่อมาในปี พ.ศ. 2529       
ศรายุทธ สุปัญโย ได้ก่อต้ังวงดนตรีแจ๊สแนวฟิวช่ันขึ้นในนามของ อินฟินิต้ี (Infinity)20 ซ่ึงประกอบไป

ด้วยนักดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่เช่น ชุมพล สุปัญโญ ตําแหน่ง กีต้าร์ (คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรี

แจ๊ส Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 6)  อภิชัย เย็นพูนสุข ตําแหน่ง คีย์บอร์ด และนักแซ็ก
โซโฟนที่มีช่ือเสียงทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยในสมัยน้ันคือ เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ร่วมด้วย 
ในอัลบ้ัม เดอะแคนเดิล ไลท์บูลส์ (The Candle Light Blues) ซ่ึงภายหลัง เทวัญ ทรัพย์แสนยากร 
เป็นผู้บุกเบิกกิจกรรมคอนเสิร์ตดนตรีแจ๊สครั้งแรกในประเทศไทยโดยที่ผู้วิจัยจะกล่าวในลําดับต่อไป 

การท่ีนักดนตรีแจ๊สในยุคน้ีสามารถออกอัลบั้มได้นั่นหมายถึงการมีฐานผู้ฟังดนตรีแจ๊ส

ในสังคมอยู่เป็นจํานวนมากรวมท้ังดนตรีแจ๊สก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่นอกเหนือจากแนวดนตรี

ประเภทอ่ืนที่ได้เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับความเจริญงอกงามของเทคโนโลยีและการเปิดรับ

วัฒนธรรมตะวันตก ดนตรีแจ๊สในช่วง พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดในหลายด้านขึ้นเช่น บทเพลง

จากวงดนตรี สุนทราภรณ์ ที่นําเอาแนวทางของดนตรีแจ๊สมาใช้และประยุกต์ให้เข้ากับ เมโลด้ี 
(Melody) และคําร้องที่มีความเป็นไทย และลักษณะการเล่นดนตรีแจ๊สของนักดนตรีแจ๊สชาวไทยมี

ลักษณะแนวดนตรีแจ๊สฟิวช่ัน และฟังค์กี้แจ๊ส เนื่องด้วยช่วง พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) เป็นยุคท่ีดนตรี

แจ๊สโพสบ็อพ (Jazz Post Bop) กําลังได้รับความนิยมในประเทศอเมริกา ดนตรีแจ๊สโพสบ็อพ ได้รับ
อิทธิพลจากแนวดนตรีแขนงอ่ืนเช่นกันจึงทําให้เกิดการรวมกันระหว่างดนตรีแจ๊สและแนวดนตรีอ่ืนๆ

เช่น ดนตรีป็อป ดนตรีร็อค และดนตรีฟังค์กี้ ดังน้ันเรื่องของดนตรีจึงส่งอิทธิพลให้ในเร่ืองของลักษณะ

ของการรวมวงดนตรีแจ๊สซ่ึงจากเดิมเป็นการรวมวงในลักษณะวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ ซ่ึงในยุคน้ี

                                                 
20ประทักษ ์ใฝ่ศภุการ, “เปิดโลกทัศน์ดนตรีแจ๊ส,” 24. 
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กลายเป็นการรวมวงดนตรีแจ๊สในลักษณะ วงแจ๊สคอมโบ (Jazz Combo) พัฒนาการในเร่ืองของการ

บันทึกเสียงและผลิตผลงานทางด้านดนตรีแจ๊สของนักดนตรีแจ๊สชาวไทยก็นับว่าเป็นอีกหน่ึง

พัฒนาการที่ดีในส่วนของการสร้างสรรค์และเป็นการช่วยเผยแพร่ดนตรีแจ๊สในประเทศเช่นกัน 
อน่ึงการเล่นดนตรีแจ๊สในรูปแบบของวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ยังคงได้รับความนิยมอยู่

เช่นกันซ่ึงวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันและองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนซ่ึงมีการจัดต้ังวงมากข้ึนเม่ือเช่น วงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ของ บริษัท ยามาฮ่า ในช่ือวง (The 
Yamaha Sound) ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น เฉลิมราชย์ จากการที่ได้เปลี่ยนมาเป็นวงดนตรีสังกัด

สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ วงดนตรีแจ๊สวงใหญ่จากสถาบันการศึกษาที่กําเนิดข้ึนเช่น วงดนตรี

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 
ช่วงปี 2520 มีนักดนตรีหลายกลุ่มต่างก็ออกผลงานเพลงท่ีเป็นการอิงรูปแบบแจ๊ส 

แบบด้ังเดิม และแบบใหม่ตัวอย่างคือ เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี ออกงานเพลงมาหลาย

ชุด ผสมกันทั้งแนวแจ๊สและแนวเพ่ือชีวิต มณพ วโรนิธิภาส ออกอัลบ้ัมโซโล ซ่ึงทําให้ดนตรีแจ๊สเร่ิม

เป็นที่นิยมข้ึนอีกครั้งในประเทศไทยมีรวมท้ังมีวงดนตรีแจ๊สประเภทต่างๆจากต่างประเทศหมุนเวียน

กันเข้ามาแสดงเช่น สไปโรเจรา (Spyro Gyra), เคาท์ เบซี (Count Basie), ลี ลิตเต้ิลนาว (Lee 
Ritenour), ซาดาโอะ วาตานาเบ (Sadao Watanabe) ทั้งในรูปแบบแจ๊สมาตราฐาน (Jazz 
Standard) และแจ๊สฟิวช่ัน(Jazz Fusion) เม่ือ พ.ศ. 2539 ได้มีการจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สข้ึนเป็นครั้ง

แรกในประ เทศไทย  เ น่ืองจาก จัดขึ้ น เ พ่ือ เทิดพระเ กียร ติ ในวโรกาส ท่ีพระบาทสมเด็ จ                      
พระเจ้าอยู่หัว ครองราชย์ครบ 50 ปี Thailand International Jazz Festival จัดข้ึนที่สวนอัมพร 
โดยนักดนตรีแจ๊สสายเลือดไทยซ่ึงเคยกล่าวถึงคือ คุณ เทวัญ ทรัพย์แสนยากร ซ่ึงได้งบประมาณและ

การร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีเวที 10 เวทีในการโชว์มีวงดนตรีที่ร่วมงานเช่น Tokyo 
Ska Paradise Orchrestra Art Porter jr.และวงแจ๊สไทยอย่าง Infinity อย่างไรก็ตามเทศกาลดนตรี

แจ๊สครั้งแรกในประเทศไทยยังไม่ค่อยได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ฟังโดยทั่วไปมานักจึงทําให้เทศกาล

ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยต้องตัวหยุดลงกระท่ังปี พ.ศ. 2546 ถึงจะเร่ิมต้นขึ้นอีกครั้ง 
 

3. เทศกาลดนตรีแจ๊สและกิจกรรมทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
เทศกาลดนตรีแจ๊สได้เริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในนามของ บางกอกแจ๊ส เฟสติวัล 

(Bangkok Jazz Festival) พ.ศ. 254621 ที่สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผู้ริเริ่ม
เทศกาลดังกล่าวคือ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ 
(Heineken) และผู้ดําเนินการจัดงานได้แก่ บริษัท เทอร์มินัล เอ็กซ์ตร้า เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ศิลปิน

                                                 
21ปรารถนา พันธุชา, “วัฒนธรรมสมัยนิยมดนตรีแจ๊ส?: กรณีศึกษาร้านบราวน์ชูการ์ ถนน

สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,” 39. 
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แจ๊สที่เข้าร่วมงานน้ันก็มากันอย่างคับคั่งละเป็นในระดับนักดนตรีแจ๊สแนวหน้าของโลกเช่น Al 
Jarreau, David Saborn, James Taylor Quartet, Fourplay,Earl Klugh เป็นต้น วัตถุประสงค์

ของการจัดงานน้ันคือต้องการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านดนตรีในภูมิภาคเอเซียและ

เพ่ือสะท้อนให้ชาวต่างชาติเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในเร่ืองของการเป็นประเทศท่ีน่าท่องเที่ยว 
นอกจากน้ีแนวทางการดําเนินงานก็เพ่ือสร้างความต่อเน่ืองของกิจกรรมเทศกาลดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทยซ่ึงได้รับอิทธิพลต่อเน่ืองมากระท่ังงาน บางกอกแจ๊สเฟสติวัล (Bangkok Jazz Festival 2005) 
โดยกําหนดให้มีการจัดงานเป็นเวลา 3 วัน ได้เชิญนักดนตรีแจ๊สระดับโลกท่ีมีช่ือเสียงและศิลปินแจ๊ส

ไทยเข้าร่วมงานด้วยรวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดนตรีแจ๊สไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยส่วนของบรรยากาศและความสําเร็จของกิจกรรมในคร้ังนี้ก็ได้การ

ตอบรับจากบรรดาคอเพลงแจ๊สท้ังขาจรและขาประจําเป็นจํานวนมากทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดบรรยากาศ

ของงานและสถานที่ได้อย่างเหมาะสมโดยเลือกบริเวณสนามเสือป่าใกล้ลานพระบรมรูปทรงม้าซ่ึงเป็น

ลานกว้างลมพัดเย็นสบายซ่ึงสามารถตอบโจทย์ของกลุ่มผู้ฟังท่ีต้องการผักผ่อนในบรรยากาศของ

วันหยุดได้เป็นอย่างดี 
เช่นเดียวกันกับเทศกาลแจ๊สท่ีจัดขึ้นที่หัวหิน หรือ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล เริ่มต้นขึ้นเม่ือ ปี 

พ.ศ. 2546 โดยใช้ช่ือ ไฮเนเก้น แจ๊ส เฟสติวัล หัวหิน (Heineken Jazz Festival Huahin) โดยได้รับ
ความร่วมมือระหว่างบริษัท  ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จํากัด (Heineken) การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย สมาคมโรงแรมห้าดาวหัวหิน และเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกันกันจัดข้ึน เพ่ือดึงดูดให้ผู้มี

ใจรักในเสียงดนตรีและนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาชมมหกรรมดนตรี

แจ๊สของไทย จุดเด่นของเทศกาลดนตรีแจ๊สท่ีหัวหินน้ันคือ การที่สามารถรวบรวมเอาศิลปินแจ๊ส

คุณภาพของไทยเช่น โก้ มิสเตอร์แซกแมน พัชรา ดิล่า โปรด ธนภัทร และออลสตาร์แจ๊ส มารวมตัว
กันแสดงและศิลปินรับเชิญจากต่างประเทศมาบรรเลงดนตรีแจ๊สในหลากหลายสไตล์ให้ผู้ฟังได้รับฟัง

กันในโอกาสเดียว 
เทศกาลดนตรีแจ๊ส ไฮเนเก้น แจ๊ส เฟสติวัล หัวหิน เป็นกิจกรรมที่เบียร์ไฮเนเก้นร่วมกับ

สมาคมโรงแรมห้าดาวจัดข้ึน โดยได้รับการส่งเสริมจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมือง

หัวหิน และกลุ่มผู้สนับสนุนรองเช่น ฮอนด้า เคร่ืองด่ืม สไปร์ท บางกอกโพส Breeze FM UBC หรือ 
True Vision ในปัจจุบัน บรรยากาศของงานน้ันเต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซ่ึงมีทั้ง

คนไทยและนักท่องเที่ยวจากต่างชาติด้วยบรรยากาศท่ีสบายบริเวณริมหาดหัวหินก็สามารถเรียกกลุ่ม

ผู้ฟังดนตรีแจ๊สจากเมืองหลวงหรือจังหวัดต่างๆ ให้เข้ามาร่วมสัมผัสกับบรรยากาศดังกล่าวได้เป็นอย่าง

ดี อีกั้งการจัดงานในคร้ังนี้ไม่เพียงเจาะกลุ่มคนทํางานเท่าน้ันสิ่งที่พบเห็นภายในงานเทศกาลดนตรีแจ๊ส

น้ันก็คือกลุ่มนักศึกษาที่สนใจทางด้านดนตรีแจ๊สหรือกําลังศึกษาอยู่ก็ต่างให้ความสนใจในเทศกาล

ดนตรีแจ๊สอีกด้วย 
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นอกจากเทศกาลดนตรีแจ๊สทั้ง 2 งานท่ีผู้วิจัยได้ค้นหาและเก็บข้อมูลน้ัน อีกส่วนหน่ึงที่เป็น

แรงผลักดันของกิจกรรมการแสดงทางด้านดนตรีแจ๊สซ่ึงแต่ละปีมีการจัดแสดงอยู่เสมอคือ คอนเสิร์ต

จุดประกาย22 ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจซ่ึงจะจัดข้ึนทุกๆ 2 เดือน ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ

ไทยการแสดงน้ันมีหลากหลายรูปแบบเช่นรูปแบบ บ๊ิกแบนด์แจ๊ส รูปแบบดนตรีแจ๊สกลุ่มเล็ก และงาน
การแสดงดนตรีในรูปแบบของร้ัวมหาวิทยาลัยก็เป็นอีกหน่ึงช่องทางการเผยแพร่ดนตรีแจ๊สต่อ

สังคมไทยเช่นกัน กิจกรรม แจ๊สเหอะ ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นการแสดง

คอนเสิร์ตแจ๊สสัญจรตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วประเทศไทย (Campus Tour) เช่นมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย

มหาสารตามรวมท้ังร่วมมือกับสถาบันดนตรี Yamaha ในกิจกรรม Work Shop ที่จังหวัดภูเก็ต 
กิจกรรม แจ๊สเหอะนําโดยวงดนตรีคณาจารย์ วงแม้นศรี ประกอบไปด้วย อาจารย์นุ วุฒิวิชัย อาจารย์ 
โดม หโยดม อาจารย์พิสุทธิ  ประทีปะเสน และ อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ ร่วมกับวงดนตรีแจ๊ส

นักศึกษาของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากน้ี ด้านสาขาดนตรีแจ๊ส คณะ       
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกิจกรรมสําหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปท่ีมีความสนใจ

ทางด้านดนตรีแจ๊สคือ ค่ายดนตรีวิธีศิลปากรโดยใช้ช่ือว่า No Ego Jazz Camp ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือ

เป็น SU Jazz Camp เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรังสิตสําหรับกิจกรรม Yes Academy ซ่ึงเปิดให้ผู้ที่

สนใจทางด้านดนตรีแจ๊สได้เข้ารับการอบรมทักษะดนตรีแจ๊ส 
ดนตรีแจ๊สในสังคมไทยนั้นได้รับการยอมรับมากขึ้นจากกิจกรรมและเทศกาลดนตรีแจ๊สท่ี

เกิดข้ึนรวมทั้งได้มีสถาบันการศึกษาได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีแจ๊สน้ันย่อมเป็นเรื่องดี

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย อีกหนึ่งส่วนท่ีสําคัญสําหรับการเป็นหนึ่งช่องทางที่จะ

ทําให้แฟนเพลงแจ๊สและประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ถึงข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส 
เป็นหน้าท่ีของส่ือมวลชนในทุกแขนงสําหรับการเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ สําหรับสื่อ

ส่ิงพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับดนตรีแจ๊สน้ันผู้ วิ จัยได้ค้นหาและเก็บสะสมไว้เป็นจํานวนหน่ึงซ่ึงหาก

เปรียบเทียบกับสื่อทางด้านดนตรีประเภทอ่ืนในสังคมไทยนั้นนับได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านดนตรีแจ๊ส

ยังคงน้อยอยู่รวมทั้งในปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์เหล่าน้ีได้ปิดตัวลงไปแล้วก็ว่าได้ 
 

4. บทบาทของส่ือประชาสัมพันธ์ทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
นับต้ังแต่ พ.ศ. 2519 ผลงานของ ไขแสง สุขวัฒนะ ดนตรีอเมริกัน,23 ผลงานของ อาจารย์ 

อนันต์ ลือประดิษฐ์ “แจ๊ส อิสรภาพทางดนตรีของมนุษยชาติ” ตีพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2545, “ฤาจะร้อนเร่า
เท่าแจ๊ส” และ “ฤาจะอ่อนหวานปานแจ๊ส” ผลงานของ อาจารย์ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ และ “เสี้ยว

                                                 
22เรื่องเดียวกัน, 41. 
23ประทักษ ์ใฝ่ศภุการ, “เปิดโลกทัศน์ดนตรีแจ๊ส,” 25. 
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แจ๊ส” ของสิเหร่ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีคอลัมม์ตามนิตยสารต่างๆ ที่กล่าวถึงดนตรีแจ๊สโดยเฉพาะ 
คอลัมม์ จุดประกาย ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ และคอลัมม์ “แจ๊สวิว” ในเนช่ันสุดสัปดาห์ โดย 
อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ แต่นิตยสารท่ีโด่งดังและเก่ียวข้องกับดนตรีแจ๊สโดยตรงน้ันจะหนีไม่พ้น

นิตยสารท่ีมีช่ือว่า “แจ๊สซีน” (Jazz Seen) ซ่ึงเริ่มก่อต้ังขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2548 โดย พรหมมินท์         
สุนทระศานติก เป็นบรรณาธิการเนื้อหาและสาระในนิตยสารล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับดนตรีแจ๊สทั้งสิ้น 
ต้ังแต่การเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์ของดนตรีแจ๊ส การแนะนําอัลบ้ัมของนักดนตรีแจ๊สช้ันนําของโลก 
กิจกรรมดนตรีแจ๊สท้ังในไทยและนอกประเทศ รวมไปถึงข่าวคราวความเคล่ือนไหวของวงการดนตรี

แจ๊สของโลกด้วย  ทั้งนี้ยังได้นักวิจารณ์ดนตรีแจ๊สและผู้รู้เกี่ยวกับดนตรีแจ๊สของเมืองไทยมาเป็น  
คอลัมนิสต์อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่านิตยสาร “แจ๊สซีน” (Jazz Seen) ที่เน้ือหา

สาระเกี่ยวกับดนตรีแจ๊สอย่างจริงจังกลับมีอายุค่อนข้างน้อยโดยท่ีตีพิมพ์ต้ังแต่ พ.ศ. 2548 ถึงช่วง 
พ.ศ. 2549 

ในปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านดนตรีแจ๊สท่ียังคงสามารถหาได้น้ันปรากฏอยู่ในลักษณะของ

คอลัมน์ในวารสาร นิตยสาร รวมทั้งเว็บไซต์ เช่น วารสารเพลงดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วารสาร
ดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นิตยสาร Art Square, Music & Art เป็นต้น และเว็บไซต์ 
bangkokjazzlife.com ซ่ึงรวมเร่ืองราวเก่ียวกับความเคล่ือนไหวของดนตรีแจ๊สท้ังในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ รวมท้ังมีรายช่ือและประวัตินักดนตรีแจ๊สไทยรวบรวมไว้ด้วย และจากบล็อกของเว็บไซต์ 
oknation.net “rakmusic” (http://www.oknation.net/blog/rakmusic) โดยอาจารย์อนันต์          
ลือประดิษฐ์ ก็ยังคงเดินหน้าเน้ือหาทางด้านดนตรีแจ๊สในมุมมองของนักประวัติศาสตร์ทางด้าน

ดนตรีแจ๊สรวมทั้งนักวิจารณ์ดนตรี 
สื่อทางด้านวิทยุที่เกี่ยวกับดนตรีแจ๊สในประเทศไทยน้ันปัจจุบันไม่ปรากฏว่ายังคงมีอยู่

เนื่องจากภาวะการเสพฟังดนตรีของกลุ่มผู้บริโภคในสังคมไทยจึงทําให้คลื่นวิทยุที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

แจ๊สได้ปิดตัวลงไป ในอดีตสื่อทางด้านวิทยุที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับดนตรีแจ๊สรวมถึงได้ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของดนตรีแจ๊สที่ดีๆ ต่อผู้บริโภคดนตรีแจ๊สในเมืองไทยน้ันคือ “98.5 
Breeze F.M. Smooth Jazz and More” ได้ทําการออกอากาศต้ังแต่เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2548 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ สมูธแจ๊ส แอนด์ มอร์ (Smooth Jazz and More)24 ซ่ึงหมายความว่า นอกจาก
เพลงแจ๊สท่ีเป็นในรูปแบบของ สมูธแจ๊สแล้วยังคละเคล้าไปด้วยเพลงแจ๊สในรูปแบบอ่ืนๆด้วยเช่น บอส

ซาโนว่า (Bossanova) ลาตินแจ๊ส (Latin Jazz) และริธ่ึมแอนด์บูลส์ (Rhythm and Blues) 
วัตถุประสงค์ของคลื่นวิทยุดนตรีแจ๊สช่องนี้นั้นต้องการให้คนฟังมีทางเลือกใหม่ๆในการฟังเพลงและ

                                                 
24ปรารถนา พันธุชา, “วัฒนธรรมสมัยนิยมดนตรีแจ๊ส?: กรณีศึกษาร้านบราวน์ชูการ์ ถนน

สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,” 41. 
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สําหรับคนที่ไม่เคยฟังดนตรีแจ๊สได้มีทางเลือกในการฟัง รวมทั้งได้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาที่

กําลังศึกษาวิชาดนตรีแจ๊สอยู่ได้มีสื่อและช่องทางในการรับฟังดนตรีแจ๊สจากต่างประเทศ 
บทบาทหน้าท่ีของคลื่นวิทยุ 98.5 Breeze F.M. นอกจากทําหน้าท่ีเป็นสื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสารวงการดนตรีแจ๊สท้ังในและนอกประเทศแล้วอีกหน่ึงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีใจรักเพลง

แจ๊สน้ันคือ การประกวดสมูธ แจ๊สแบนด์ คอนเทสท์ (Smooth Jazz Band Contest) การประกวด

น้ันจัดข้ึนในระดับอุดมศึกษาเน่ืองจากเล็งเห็นว่าแนวโน้มเด็ดไทยที่เรียนทางด้านดนตรีแจ๊สมีจํานวน

มากขึ้นจึงต้องการริเริ่มให้การสนับสนุนเยาวชนไทยอย่างจริงจัง วัตถุประสงค์ของการจัดงานน้ันเพ่ือ

สนับสนุนให้เยาวชนไทยท่ีมีใจรักในดนตรีแจ๊สได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีให้เป็นที

ประจักษ์และเพ่ือส่งเสริมวงการดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้เป็นที่แพร่หลายมากย่ิงขึ้น โดย

กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจในการเล่นดนตรีแจ๊สและประชาชนทั่วไปที่ช่ืน

ชอบดนตรีแจ๊ส 
 

5. การศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
การเรียนรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยน้ันเกิดข้ึนจากการได้รับความรู้จากผู้ที่จบ

การศึกษาจากต่างประเทศเช่น หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ผู้เป็นแบบอย่างทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทยในช่วงยุคแรกเร่ิมการบรรเลงดนตรีแจ๊สในรูปแบบวงดนตรีลีลาศ จากน้ันนักดนตรีแจ๊สหลายคนได้

ทําการศึกษาเองผ่านแผ่นเสียงและโน๊ตเพลงที่พอจะหาได้จากการนําเข้าจากต่างประเทศ ดังน้ัน

การศึกษาในช่วงแรกของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยนั้นเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระยะเวลา

ต่อเน่ืองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้นักดนตรีแจ๊สในประเทศไทยมีช่องทางในการรับรู้แนวทาง

วิธีการเล่นดนตรีแจ๊สในรูปแบบต่างๆซ่ึงเป็นสิ่งท่ีนักดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้ความสนใจมากกับ

ดนตรีแจ๊สในสไตล์อ่ืนๆ จากน้ันดนตรีแจ๊สเริ่มมีเยาวชนท่ีสามารถเล่นดนตรีแจ๊สได้ซ่ึงมีจํานวนมากข้ึน

เรื่อยๆ จึงทําให้ต้องมีการเปิดการเรียนการสอนดนตรีในระดับอุดมศึกษา 
ในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้บรรจุหลักสูตรวิชาดนตรี

แจ๊สเข้าไว้กับหลักสูตรดนตรีประเภทอื่นซ่ึงสามารถดึงดูดเด็กนักเรียนและผู้ที่สนใจในทางด้านดนตรี

แจ๊สได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซ่ึงสืบเน่ืองจากกระแสนิยมทางด้านดนตรีแจ๊สใน

ประเภทไทยท้ังในด้านของกิจกรรม เทศกาลดนตรีแจ๊ส และการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆและที่สําคัญ

ที่สุดยังได้บุคลากรท่ีได้รับการศึกษาจากต่างประเทศท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีแจ๊ส

โดยตรงได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนในระดับอุดมศึกษาตัวอย่างเ ช่น  อาจารย์นุ  วุ ฒิ วิ ชัย             
อาจารย์ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ อาจารย์ปณัฐ นาควัชระ อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธ์ เป็นต้น ในหัวข้อ

เรื่องการศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทยในที่นี้น้ันผู้วิจัยหมายถึงการศึกษาในระบบอุดมศึกษาซ่ึง

ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้เปิดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊ส มหาวิทยาลัยท่ีเปิด
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สอนวิชาดนตรีแจ๊สหลักๆ นั้นมีดังต่อไปน้ี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัย       
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เน้ือหาและหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีแจ๊สนั้นได้ใช้รูปแบบตะวันตกเน้ือหา

หลักของการเรียนดนตรีแจ๊สน้ันคือการอิมโพรไวส์ (Improvisation) โดยท่ีมีการเรียน วิชาเคร่ืองเอก 
(Major Instrumental) วิชาการรวมวงดนตรีแจ๊ส (Jazz Ensembles) วิชาแจ๊สอิมโพรไวส์ (Jazz 
Improvisation) วิชาทฤษฎีดนตรีแจ๊ส (Jazz Theory) เป็นหลักที่ระบบการศึกษาดนตรีแจ๊สใช้ในการ

เรียนการสอนรวมทั้งกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้มีเวทีการแสดงออกและฝึกฝนทักษะทางด้านดนตรีแจ๊ส 
เช่น กิจกรรมแจ๊สเหอะ จากมหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ออกแสดงทุกภูมิภาคของประเทศ

ไทย 
 

6. การแข่งขันดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
ความรุ่งเรืองของดนตรีแจ๊สในรูปแบบของวงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ (Jazz Big Band) 

จนกระท่ังการพัฒนารูปแบบวงดนตรีแจ๊สในรูปแบบของวงดนตรีแจ๊สคอมโบ (Jazz Combo) การมี

นักดนตรีแจ๊สรุ่นเยาวชนมากข้ึน รวมท้ังการเปิดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทย

ทําให้การแข่งขันดนตรีแจ๊สเริ่มต้นขึ้นซ่ึงจากการค้นคว้าและรวบรวมเอกสารท่ีสําคัญทางด้านดนตรี

แจ๊สในประเทศไทยผู้วิจัยสามารถจัดเรียงการแข่งขันดนตรีแจ๊สได้  6 รายการแข่งขันซ่ึงเป็นกิจกรรม

ขององค์กรเอกชนและภาครัฐรวมท้ังสถาบันการศึกษาซ่ึงเปิดการเรียนการสอนดนตรี 
การแข่งขันดนตรีบิ๊กแบนด์โรงเรียนวชิราวุธชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ          

พระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2495 ซ่ึงเป็นท่ีน่าเสียดายเน่ืองด้วยกาค้นหาเอกสารหรือการจดบันทึกสําหรับการ

แข่งขันรายการนี้ในปัจจุบันไม่ปรากฏข้อมูลอย่างละเอียดซ่ึงผู้วิจัยรับรู้ว่าเป็นเป็นการแข่งขันดนตรี

แจ๊สเวทีแรกในประเทศไทยซึ่งจัดข้ึนสําหรับการแข่งขันดนตรีแจ๊สวงใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า หัสดนตรี 
ความเป็นมาของรายการแข่งขันดนตรีแจ๊สครั้งน้ันจากการศึกษาท่ีมาของการแข่งขันพบว่า เนื่องด้วย
โรงเรียน วชิราวุธ วิทยาลัยได้พระราชทานก่อต้ังวงดนตรี 3 ส่วนคือ วงโยธวาทิต วงป่ีสก๊อต และวงหัส

ดนตรี ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้การสนับสนุนอย่างมากในการศึกษาดนตรี ผนวกกับใน

ช่วงเวลา พ.ศ. 2495 น้ันแนวทางของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยเป็นลักษณะแจ๊สวงใหญ่และมีวงดนตรี

เกิดมากทั้งจากสถาบันการศึกษารวมท้ังส่วนของภาครัฐและเอกชนเช่น วงดนตรี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย วงดนตรีเกษตรศาสตร์ วงดนตรีช่อง 7 สี (ช่อง 5 ในปัจจุบัน) และวงดนตรีแจ๊สท้ังสาม

เหล่าทัพ เข้าร่วมการแข่งขัน สําหรับเพลงท่ีใช้ในการแข่งขันน้ันเป็นเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Jazz 
standard) และเพลงแจ๊สลีลาศ เป็นต้น สามารถกล่าวได้ว่ากิจกรรมทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทยในช่วงแรกของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยน้ันนอกจากกิจกรรมการบรรเลงดนตรีแจ๊สวงใหญ่ตาม
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งานต่างๆ นั้นการแข่งขันดนตรีแจ๊สก็เป็นกิจกรรมแรกๆ เช่นกันในการมีส่วนร่วมการเผยแพร่ดนตรี

แจ๊สในประเทศไทย 
การประกวดแข่งขันดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ      

พระเจ้าอยู่หัวคร้ังที่ 1 ในปี พ.ศ. 253925 และคร้ังที่ 2 ในปี พ.ศ. 2540 จัดข้ึนโดย สํานักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ 
และพระปรีชาสามารถอันล้ําเลิศในด้านการดนตรี โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเภทแจ๊สให้เป็นท่ีแพร่หลาย

รวมทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ มีความสนใจดนตรีแจ๊สได้มีโอกาสฝึกฝน เพ่ิมพูน

ประสบการณ์ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในดนตรีแจ๊สให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ การแข่งขัน
มีการคัดเลือกวงดนตรีแจ๊สจากสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยในการ

คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยซ่ึงหลายคนเป็นนักดนตรี

แจ๊สรุ่นบุกเบิกในช่วงแรกของการเล่นดนตรีในประเทศไทยเช่น แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ประสิทธ์ิ 
พยอมยงค์ สมาน นภายน วิรัช อยู่ถาวร ปราจีน เผ่าทอง ดนู ฮันตระกูล ดนัย วิไลพรรณ วิชัย 
ต่อเน่ือง สันทัด ตัณฑนันทน์ กิตติ ศรีเปารยะ  วีระวัธน์ เทพโสธร เป็นต้น เพลงที่ใช้ในการแข่งขันมี 2 
กลุ่มคือ เพลงบังคับซ่ึงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพลงอิสระเป็น

เพลงแจ๊สมาตราฐาน โดยท้ังสองกลุ่มน้ันจะต้องมีการ อิมโพรไวเซช่ัน (Improvisation) ในท่อนเพลง

ร่วมอยู่ด้วย โดยรวมน้ันการแข่งขันดนตรีแจ๊สรายการน้ีทั้ง 2 ปีมีวงผ่านรอบคัดเลือกทั้งสิ้น 16 วง

ดนตรี รวมนักดนตรีได้ 196 คน อย่างท่ีผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทนําของการวิจัยในครั้งนี้ว่าการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพนักดนตรีแจ๊สไทยซ่ึงในระยะเวลาต่อมาได้ผลิต       
นักดนตรีแจ๊สท่ีมีคุณภาพให้กับสังคมไทยทั้งในส่วนของแวดวงวิชาการและศิลปินนักดนตรีแจ๊สท่ีได้รับ

ความนิยมเช่น อาจารย์ดร.อโณทัย นิติพน อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธ์ุ อาจารย์วานิช โปตะวนิช 
อาจารย์กานต์ สุริยศสิน และอาจารย์นพดล ถิรธราดล26 เป็นต้น 

การประกวดสมูธ แจ๊สแบนด์ คอนเทสท์ (Smooth Jazz Band Contest) พ.ศ. 254827 
สืบเน่ืองจากดนตรีแจ๊สหลัง พ.ศ. 2530 ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในลักษณะวงดนตรีแจ๊ส คอมโบ 
(Jazz Combo) ซ่ึงมีความแตกต่างจากยุคแรกของดนตรีแจ๊สในประเทศไทยท่ีเล่นแต่แจ๊สวงใหญ่ การ
รับรู้ข่าวสารและวิธีการเล่นดนตรีแจ๊สแนวใหม่ของนักดนตรีแจ๊สในต่างประเทศ รวมกับการที่ประเทศ

ไทยมีเทศกาลดนตรีแจ๊สเกิดข้ึนหลายครั้งทําให้วงการดนตรีแจ๊สในประเทศไทยมีการขยายทั้งกลุ่มผู้ฟัง

                                                 
25สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การประกวดการบรรเลงดนตรีแจ๊สเฉลิม

พระเกียรติ ครั้งท่ี 1, 1. 
26สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การประกวดการบรรเลงดนตรีแจ๊สเฉลิม

พระเกียรติ ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2540), 9. 
27“วงแจซซ์ฝีมือดีระดับมหาวิทยาลัย,” เดลินิวส์ (30 ตุลาคม 2548): 5. 
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และกลุ่มผู้เล่นมากขึ้น จึงทําให้เกิดการจัดการประกวดดนตรีแจ๊สข้ึนซ่ึงรายการประกวดสมูธ แจ๊ส
แบนด์ คอนเทสท์ (Smooth Jazz Band Contest) จัดข้ึนโดย คลื่นวิทยุ 98.5 Breeze F.M. 
ลักษณะของการแข่งขันน้ันระบุเป็นแนวเพลง สมูธ แจ๊ส ซ่ึงกําลังได้รับความนิยมในขณะน้ัน ผู้ที่

สามารถได้จะต้องกําลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนื่องด้วยผู้จัดเล็งเห็นว่าแนวโน้มเด็กไทยที่เรียน

ทางด้านดนตรี เริ่มหันมาให้ความสนใจดนตรีแจ๊สมากข้ึน จึงต้องการริเริ่มให้การสนับสนุนเยาวชนไทย

อย่างจริงจัง วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดน้ันเพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่มีใจรักการเล่น

ดนตรีแจ๊ส ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีให้ประจักษ์และเพ่ือร่วมส่งเสริมวงการดนตรี

แจ๊สในประเทศไทย ให้แพร่หลายมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่น ซ่ึงมีเป้าหมายหลักคือ นิสิต 
นักศึกษา ที่มีความสนใจทางด้านดนตรีแจ๊ส อย่างไรก็ตามการประกวดดนตรีแจ๊สรายการนี้ไม่พบ

ข้อมูลของการแข่งขันมากนักรวมท้ังจากการค้นหาข้อมูลการแข่งขันในปีต่อมาไม่พบว่ามีการจัดการ

แข่งขันต่อ 
การแข่งขันไทยแลนด์แจ๊สคอมเพ็ททิช่ัน (Thailand Jazz Competition) พ.ศ. 2548             

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นับได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษารายแรกที่จัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรีแจ๊สข้ึนในเมืองไทยอย่างเป็น

ทางการต้ังแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2554 รวมได้ 7 คร้ัง สําหรับ

วัตถุประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันนั้น เพ่ือยกระดับและสร้างมาตราฐานดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทยและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีแจ๊สในแวดวงวิชาการของ

เมืองไทย ลักษณะของการแข่งขันในช่วง 3 ปีแรกนั้นจัดในรูปแบบวงคอมโบ (Jazz Combo) โดย

แบ่งเป็นรุ่น โอเพน (Open) และรุ่นจูเนียร์ (Junior) จากน้ันปีที่ 4 ของการแข่งขันได้เพ่ิมเติมประเภท 
การแข่งขันเด่ียว (Individual Performance) ปีที่ 5 เพ่ิมเติมประเภทขับร้อง (Sing for The King) 
คณะกรรมตัดสินการแข่งขันนั้นโดยภาพรวมแล้วเป็นคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดการเรียน

การสอนทางด้านดนตรีแจ๊ส เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต และ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพ รวมทั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทย ดังน้ันตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมานับได้ว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวทีนี้เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้

สังคมรู้จักดนตรีแจ๊สมากย่ิงขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่ได้ทําการโรดโชว์ทุก

ภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งเป็นการผลิตนักดนตรีแจ๊สท่ีมีคุณภาพต่อสังคมจํานวนหน่ึง 
การแข่งขันไทยแลนด์ อินเตอร์เนช่ันเนล แจ๊สคอนเฟอเรนช์ (Thailand International 

Jazz Conference)28 พ.ศ. 2552 จัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดข้ึนใน

ลักษณะงานเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติ ตัวงานประกอบด้วยเร่ืองใหญ่ๆ 4 ส่วนคือ การอบรมเชิง

                                                 
28กฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ, “Thailand International Jazz Conference 2010,” เพลง

ดนตร ี15, 5 (มกราคม 2553): 15-35. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

ปฏิบัติการ (Workshop) การแสดงดนตรี (Concert) การแข่งขันเด่ียวเครื่องมือ (Solo 
Competition) และการออกร้านจําหน่ายสินค้า (Exhibition) ในส่วนของการแข่งน้ันมีประเภทเดียว

คือการแข่งขันเด่ียว (Individual Performance) แบ่งเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นโอเพน (Open Division) และ
รุ่นจูเนียร์ (Junior Division) บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันเป็นลักษณะของเพลงแจ๊สมาตราฐาน (Jazz 
Standard0 และแจ๊สบีบ็อพ (Jazz Bebop) คณะกรรมการน้ันผู้จัดเลือกใช้นักดนตรีแจ๊สระดับแนว

หน้าของวงการดนตรีแจ๊สในต่างประเทศมาเป็นผู้ตัดสินรวมทั้งเป็นนักดนตรีที่เข้ามาร่วมกิจกรรมใน

ส่วนของการ สอนวิธีการเล่นดนตรีแจ๊สในรูปแบบต่างๆ (Master Class) เช่น รอน มายส์ (Ron 
Miles) เทเลอร์ อิคสติก (Tylor Eigsti)  ดาริโอ เปเลซ (Danilo Perez)  และ เคิร์ท โรเซนวิงเคล 
(Kurt Rosenwinkel) เป็นต้น จุดเด่นของรายการน้ีเป็นเรื่องของการเรียนรู้นอกเหนือจากการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊ส (Solo Competition) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบในเทศกาลดนตรีแจ๊สนานาชาติแล้วจุดประสงค์

หลักของโครงการคือการที่นักดนตรีทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้าน

ดนตรีซ่ึงกันและกันอีกทั้งยังได้ศิลปินดนตรีแจ๊สระดับโลกมาให้ความรู้และแนะแนววิธีการเล่นใน

รูปแบบของอบรม (Work Shop and Master Class) รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงค่ําของงาน 
แจ๊สดรีมทีม จากรายการ 108 Music สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) 108 Music 

เป็นรายการโทรทัศน์ที่นําเสนอข้อมูลในโลกปัจจุบันเกี่ยวข้องกับดนตรีหลากหลายประเภทเช่น 
ดนตรีป๊อป ดนตรีร๊อค ดนตรีแจ๊ส ดนตรีสกาเรคเก้ เป็นต้น ซ่ึงควบคุมและดูแลรายการโดย อาจารย์ 
ปราชญ์ อรุญรังษี ในส่วนของการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้นเป็นลักษณะรายการทีวีโชว์โดยที่มีวัตถุประสงค์

หลักเพ่ือเป็นการเฟ้นหาสุดยอดฝีมือทางด้านดนตรีแจ๊สโดยท่ีแบ่งตามประเภทของเครื่องมือคือ กลอง 
เบส กีต้าร์ เปียโน ทรัมเป็ต และขับร้อง สําหรับบทเพลงที่ใช้แข่งขันน้ันผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถ

เลือกบทเพลงแจ๊สได้ทุกแนวไม่จํากัดแนวทางการเล่นแต่เป็นลักษณะการเล่นในแบบดนตรีแจ๊ส ใน
ส่วนของกรรมการท่ีเป็นผู้ตัดสินนั้นมี 3 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ อาจารย์
ปราชญ์ อรุณรังษี คุณอริชญ์ ปานพุ่ม (เล็ก ทีโบน) ทางด้านผู้เข้าแข่งขันมีหลากหลายกลุ่มท่ีเข้าร่วม

แข่งขันทั้งจากสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางดก้านดนตรีแจ๊สและสถาบันอุดมศึกษา

ทั่วไป เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในส่วนของผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศนั้นเป็นนักดนตรีแจ๊สที่เคยผ่านเวทีการแข่งขัน

ในระดับประเทศมาแล้วทุกคนทั้งเวทีการแข่งขันของ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเวทีการแข่งขันของ

มหาวิทยาลัยมหิดล อน่ึงจุดเด่นท่ีแตกต่างของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส แจ๊สดรีมทีม จากการ
สัมภาษณ์ผู้ได้รางวัลชนะเลิศน้ันผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวว่า เนื่องจากการแข่งขันครั้งน้ีเป็นรายการ

โทรทัศน์จึงทําให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงออกต่อสาธารณะชนซ่ึงมีจุดเด่นมากกว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
เวทีอ่ืนอย่างมากรวมท้ังหลังจากได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็มีการติดต่อของบุคคลต่างๆ ในการร่วมงาน

ทางด้านดนตรีแจ๊สต่อไป 
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7. งานศึกษาวิจัยในต่างประเทศ 
งานวิจัยทางด้านดนตรีแจ๊สในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเทคนิควิธีการปฏิบัติดนตรี

แจ๊สและการศึกษาในเรื่องของการเผยแพร่อิทธิพลของดนตรีแจ๊สท่ีขยายอิทธิพลต่อกลุ่มประเทศต่างๆ

ทั้งในยุโรปและเอเชียที่งานวิจัยอีกด้านหน่ึงมุ่งเน้นศึกษากลุ่มผู้ฟังและกลุ่มบริโภคดนตรีแจ๊สโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคดนตรีแจ๊สรวมท้ังจัดประเภทของผู้บริโภคดนตรีแจ๊สท่ีมี

ความต้องการท่ีแตกต่างกัน 
จากงานวิจัยเรื่อง Profiling the Jazz Festival Audience29 (การศึกษาลักษณะของผู้ฟัง

ดนตรีแจ๊สในงานเทศกาล) โดย Steve Oakes: University of Liverpool Management School, 
Liverpool, UK 2010 งานวิจัยของ Steve Oakes น้ันได้ให้ความสนใจเรื่องของกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊ส 
จากเทศกาลในด้านของ เพศ อายุ การศึกษา ที่อยู่ การอ่านหนังสือพิมพ์ ความถ่ีในการรับชมงาน

เทศกาลดนตรีแจ๊ส รวมท้ังพฤติกรรมการซ้ือซีดีเพลง ในส่วนของการเก็บข้อมูลนั้นได้ใช้วิธีการเก็บ

ข้อมูลจากผู้ชมการแสดงดนตรีแจ๊สท่ี Cheltenham International Jazz Festival ซ่ึงสามารถแยก
กลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊สได้เป็น 2 กลุ่มคือ Modern และ Hybrid โดยท่ีกลุ่ม Hybrid jazz fans หมายถึง

กลุ่มท่ี ซ้ือ ซีดีประเภท Traditional/Mainstream Jazz ในขณะท่ีกลุ่ม Modern Jazz Fans จะไม่
ซ้ือซีดีประเภท Traditional/Mainstream Jazz เป็นต้น 

ผลการศึกษาพบว่าผู้เข้าชมการแสดงดนตรีแจ๊สท้ัง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันในด้าน เพศ 
ลักษณะการอ่านหนังสือพิมพ์  พฤติกรรมการเลือกซ้ือซีดี และความสนใจต่อการชมการแสดงดนตรี

แจ๊สในเทศกาลอ่ืนๆ ผลของการศึกษาสามารถนําไปสู่การจัดประเภทของกลุ่มผู้บริโภคดนตรีแจ๊สซ่ึง

เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการจัดการแสดงโดยท่ีสามารถจัดงานให้สอดคล้องกับความต้องการได้มาก

ขึ้น เลือกสินค้าที่จะนํามาจําหน่ายได้เหมาะสม และทําให้จัดหาสปอนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียังสามารถแบ่งกลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊ส ออกได้เป็น 3 กลุ่ม Highbrow Middlebrow or 
Lowbrow กลุ่ม Middlebrow และ Lowbrow สามารถส่งเสริมผ่านสื่อได้ ในขณะท่ีกลุ่ม Highbrow  
ต้องใช้การส่ือสารผ่านระบบการศึกษา  

การศึกษาของ Steve Oakes ให้มุมมองทางด้านกลุ่มผู้รับฟังดนตรีแจ๊สในประเทศอังกฤษ              
รวมทั้งสังคมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแจ๊สในส่วนของเทศกาลดนตรีแจ๊ส มุมมองทางด้านการแยกกลุ่มผู้ฟัง

ดนตรีแจ๊สซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการจัดการเทศกาลดนตรีแจ๊สในอนาคต  
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการแข่งขันดนตรีแจ๊สในปัจจุบันพบว่ามีจํานวนจํากัด จากการศึกษา

พบว่าข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การประชันและการแข่งขันดนตรีแจ๊สปรากฏอยู่ในลักษณะ 

                                                 
29Steve Oakes, “Profiling the Jazz Festival Audience,” International Journal 

of Event and Festival Management 1, 2 (July 2010): 2-3. 
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หนังสือประวัติศาสตร์ บทความทางด้านดนตรีแจ๊สจาก นิตยสาร รวมท้ังเว็บไซต์ของการแข่งขันดนตรี

แจ๊สโดยมีรายละเอียดของประวัติศาสตร์การประชันและการแข่งขันดนตรีแจ๊สตามช่วงเวลาดังต่อไปน้ี 
บทความของชาร์ล บราวน์ (Charles Brown) กล่าวถึงความเป็นมาของการแข่งขันการ

ประชัน Cutting Contest ความเป็นมาของการแข่งขันหรือท่ีเรียกว่าการประชันดนตรีแจ๊สจุด

แรกเริ่มนั้นเกิดข้ึนในดนตรีบูลส์ประเภท บูกี-วูกี (Boogie-Woogie) โดยการเล่นน้ันจะเป็นการเล่นใน

แบบ สไตร์คเปียโน (Stride Piano) โดยที่มีจังหวะ (Rhythm) ในแบบ ชัพเฟิล (Shuffle) ซ่ึงอยู่

ระหว่างปี 1920-1940 โดยท่ีขยายวงกว้างไปถึงยุคสวิงแจ๊สกับการให้ความสําคัญในเรื่องของการด้น

สด (Improvisation) มากกว่าเดิมรวมท้ังประเภทของเคร่ืองดนตรีที่มีความหลากหลายมากกว่าแค่

เปียโนอย่างเดียวซ่ึงแตกต่างจากในยุคแรกๆของการประชัน สถานที่ที่ทําการแข่งขันและประชันนั้น

มักจะจัดกันภายในลักษณะของสังคมนักดนตรีท้องถิ่นที่มารวมตัวกันในปาร์ต้ี (Rent Party)30ของนัก

ดนตรีผิวสีในย่านฮาร์เล็ม (Harlem) โดยท่ีมีเงินรางวัลเป็นตัวขับเคล่ือนการประชัน การแข่งขันหรือ

การประชันดนตรีในรูปแบบนี้ถูกเรียกว่า Cutting Contest หรือท่ีเรียกกันว่า “Carving Contest”31 
Cutting ในที่น้ีนั้นหมายความว่า การตัดนักดนตรีอีกคนออกไปแล้วสวมแทนที่ให้ดีกว่าเดิม การ
ประชันของ Cutting Contest น้ันให้ความสําคัญท่ีความแตกต่างกันของวิธีการเล่นในแต่ละคนซ่ึงมี

วิธีการเล่นเปียโนท่ีมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง 
การแข่งขันและการประชันย่ิงทวีคูณความเข้มข้นมากเรื่อยๆเน่ืองจากได้รับความนิยมมาก

ในหมู่นักดนตรีเน่ืองจากสามารถหาเงินได้เป็นอย่างดีและทําให้มีผู้คนรู้จักมากย่ิงขั้น อีกท้ังทําให้ 
Stride Piano ได้ถูกบัญญัติไว้เม่ือปี 1920 ว่าเป็นแนวทางการเล่นในอีกรูปแบบ อย่างไรก็ตามการ
แข่งขันการประชันในรายการ Cutting Contest น้ันได้ดําเนินมาเรื่อยๆสามารถสร้างช่ือเสียงให้นัก

ดนตรีแจ๊สรวมทั้งเรื่องของเงินทองที่ได้รับจนกระทั่งช่วงปี 1940 ที่ได้รับความนิยมน้อยลงจากนัก

ดนตรีที่เข้าแข่งขันเนื่องจาก Art Tatum นักเปียโนแจ๊สตาบอดผู้ที่มีความสามารถในการเล่นเปียโนใน

รูปแบบของ สไตร์คเปียโน (Stride Piano) ได้เก่งฉกาจและเหตุผลท่ีทําให้เวที Cutting Contest 
ได้รับความนิยมน้อยลงน้ันก็เพราะเหตุจาก Art Tatum นั้นมักจะชนะในการประชันอยู่เสมอจึงทําให้

ไม่ค่อยมีนักดนตรีคนอ่ืนเข้าประชันด้วย รายช่ือตัวอย่างผู้เข้าแข่งขันประชันกับ Art Tatum เช่น Fats 
Waller, Teddy Wilson, Count Basie, Earl “Father” Hines, Albert Ammons, Harry 
Gibson, Pete Johnson, Clarence Prophet และ Claude Hopkins เป็นต้น32 

                                                 
30Charles T. Brown, Jazz Experience (Iowa: WM. C. Brown, Dubuque, 1989). 
31R. P. Jones, “Jazz,” in Jazz in the Open Air (London: Methuen and Co 

LTD, 1963). 
32Henry Martin, “Pianist of the 1920s and 1930s.” in The Oxford 

Companion to Jazz, ed. Bill Kirchner (New York: Oxford University Press, 2000), 354.  
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นักดนตรีที่เข้าร่วมการแข่งขันการประชันในรายการ Cutting Contest น้ันมีจํานวนมาก

แต่ที่ได้รับความสนใจและความนิยมในบรรดานักดนตรีและแฟนเพลงน้ันเช่น James P. Johnson 
และคู่ประชันอย่าง Willie “The Lion” Smith33 ซ่ึงทั้งสองต่างผลัดกันแพ้ชนะมาโดยตลอดแต่ว่าท้ัง

สองก็ให้ความเคารพนับถือซ่ึงกันและกันในด้านความสามารถของแต่ละคน ดังนั้นการแข่งขันการประ

ชัดดนตรีแจ๊สในยุคแรกเร่ิมนั้นเป็นไปในรูปแบบของกิจกรรมยามว่างที่จัดควบคู่กับงานเลี้ยงสังสรรค์

ของกลุ่มนักดนตรีแจ๊สผิวสีในย่านฮาร์เล็ม โดยที่มีเงินรางวัลเป็นจุดมุ่งหมายรวมทั้งทําให้ได้รับความ

นับน่าถือตาในสังคมนักดนตรีแจ๊ส และสิ่งที่เกิดข้ึนเป็นผลพลอยได้จากการแข่งขันน้ันทําให้การเล่น

เปียโนในแบบ สไตร์คเปียโน (Stride Piano) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงส่งให้เกิดการพัฒนา

ทางด้านดนตรีแจ๊สอย่างเป็นรูปธรรมจากน้ันวิวัฒนาการทางด้านดนตรีแจ๊สได้รับการพัฒนามาเป็น

ลําดับจากเร่ืองของดนตรีถึงสภาพสังคมจนกระท่ังเริ่มมีการแข่งขันทั้งประเภทร้องและประเภทเล่นซ่ึง

ไม่จํากัดรูปแบบและแนวทางของดนตรี 
การแข่งขัน Amateur Night เริ่มต้นเม่ือปี 1934 โดยมีการจัดการแข่งขันในทุกรูปแบบ

เช่น การแสดงละคร ตลก เต้น ขับร้อง ดนตรีในประเภทต่างๆ มากมาย Amateur Night อยู่ภายใต้

การดูแลและจัดการของ Apollo Theater ซ่ึงปัจจุบันต้ังอยู่ที่มหานครนิวยอร์ค พลอลโล่ เธียเตอร์นั้น
ได้ถูกเรียกว่าเป็นมิวสิกฮออล์ (Music Hall) ที่มีช่ือเสียงมากในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเรื่อง

ของการโชว์ของคนผิวสีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสําหรับผู้ชม 
การแข่งขันเร่ิมต้นขึ้นเม่ือปี 1934 ผู้ที่ชนะในการแข่งขันในปีแรกน้ันคือ เอลลา ฟิตซ์เจอรัล   

(Ella Fitzgerald) ซ่ึงภายหลังได้กลายเป็นนักร้องแจ๊สหญิงผู้ย่ิงใหญ่ในวงการดนตรีแจ๊ส ในการ

แข่งขันคร้ังนั้น Ella Fitzgerald อายุได้เพียง 15 ปีซ่ึงยังเด็กอยู่มากแต่เรื่องของความสามารถน้ันเรียก

ได้ว่าสะกดตาผู้ชมและกรรมการได้เหมือนมีเวทย์มนต์ เพลงที่ Ella Fitzgerald ได้ใช้ในการแข่งขันใน

คร้ังเป็นผลงานของ Hoagy Carmichael ในบทเพลง Judi และเพลง The Object of My 
Affection ผลงานอัดเสียงของ Boswell Sister สําหรับเรื่องของรางวัลน้ัน Amateur Night ได้มอบ
รางวัลให้ Ella Fitzgerald 25 เหรียญสหรัฐอเมริกาซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบตามยุคสมัยน้ันก็นับว่าเป็นเงิน

รางวัลที่มีค่าไม่น้อยสําหรับคนผิวสีที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา34 
ในปี 1939 Apollo Theater ได้มีพัฒนาการมากข้ึนจากเจ้าของคือ Ralph Cooper ที่

โฆษณาสถานท่ีแห่งนี้ว่า “Where stars are born and legends are made” หมายความว่าเป็น

สถานที่ๆ สร้างดาวรุ่งและสร้างตํานานของกลุ่มนักดนตรี นักแสดง Amateur Night ได้มีช่ือเสียงมาก

                                                 
33Schuller Gunther, “Harlem Pianists.” in Early Jazz: Its Roots and musical 

Development (New York: Oxford University Press, 1968), 216. 
34Apollo Theater, Amateur Night History and Legacy, accessed December 

30, 2012, available from http://www.apollotheater.org/history 
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ย่ิงขึ้นและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับมือสมัครเล่นในการแข่งขันเนื่องจากเป็นที่ๆสามารถ

สร้างอาชีพได้หากได้รับชัยชนะตัวอย่างผู้เข้าแข่งขันที่กลายมาเป็นผู้มีช่ือเสียงในระดับโลกทางด้าน

ดนตรีแจ๊สและรวมทั้งนักดนตรีแนวอื่นด้วยเช่น Billie Holiday นักร้องแจ๊สระดับตํานานของโลก 
James Brown นักร้องเพลง Soul Funk Diana Ross & The Supremes, Marvin Gaye, Aretha 
Franklin, Stevie Wonder, Sarah Vaughan และ Patti Labelle เป็นต้น 

หลังจากการประชันและแข่งขันดนตรีแจ๊สในรูปแบบของเวทีการแข่งขันที่จัดข้ึนจากงาน

เลี้ยงเพ่ือได้มาซ่ึงเงินและการได้รับการยกย่องหรือแม้กระทั่งเวทีของมือสมัครเล่นก็ตาม หลังจากนั้น

ดนตรีแจ๊สได้รับการศึกษาเข้ามาช่วยส่งเสริมในหลายๆ ด้านซ่ึงทําให้ยกระดับจากการเล่นและแสดง

ตามท้องถนนรวมถึงการแข่งขันก็มีเวทีการแข่งขันที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาดนตรีแจ๊สคือ เวทีการ

แข่งขันจาก Thelonious Monk Institute of Jazz สถาบันดนตรีแจ๊ส 
เหตุผลท่ีผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเวทีการแข่งขันนี้เนืองจากมีความเหมือนท่ีใกล้เคียงกับการ

แข่งขัน Thailand Jazz Competition คือเป็นสถาบันการศึกษารวมท้ังสอนในสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
เช่นกัน การแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thelonious Monk International Jazz Competition น้ันเริ่ม

ขึ้นเม่ือปี 1987 ในนามของ Thelonious Monk Institute of Jazz ซ่ึงเป็นเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส

ที่ได้รับการยอมรับจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในด้านดนตรีแจ๊สว่าเป็นเวทีการแข่งขันที่มีเกียรติมากท่ีสุด

ในโลกรวมทั้งมีรางวัลท่ีย่ิงใหญ่และมีมูลค่าสูง ตัวอย่างเช่นปี 2011 รางวัลเงินสด 20,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกาที่เป็นทุนการศึกษาสําหรับผู้เข้าแข่งขัน การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือประเภท 
Individual และ ประเภท Composers ในส่วนของ Individual น้ันทีมผู้จัดการแข่งขันได้ให้

ความสําคัญในเรื่องของความแตกต่างของแต่ละเครื่องมือซ่ึงทุกๆ ปีจะจัดเพียงแค่หน่ึงเครื่องเช่นในปี 
2011 Thelonious Monk International Jazz Piano Competition35 

ทางด้านคณะกรรมการตัดสินในแต่ละปีของการแข่งขันนั้นได้คัดเลือกโดยอิงจากเคร่ืองมือ

ในการแข่งขันในแต่ละปี แน่นอนว่ากรรมการท่ีมาตัดสินเป็นนักดนตรีแจ๊สระดับโลกซ่ึงบางคนก็เคย

ผ่านเวทีการแข่งขันมาเช่นกัน ตัวอย่างคณะกรรมการมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
1. Hank Jones ในปี 1987 Thelonious Monk International Piano Competition 
2. Horace Silver ในปี 1989 Thelonious Monk International Piano 

Competition       
3. Brandford Marsalis ในปี 1991 Thelonious Monk International Jazz 

Saxophone Competition  

                                                 
35Thelonious Monk Institute of Jazz, Thelonious Monk International Jazz 

Competition History, accessed December 30, 2012, available from 
http://www.monkinstitute.org/competition/history.php 
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4. Dave Brubeck 1993 Thelonious Monk International Jazz Piano 
Competition           

5. Pat Metheny ในปี 1995 Thelonious Monk International Jazz Guitar 
Competition 

6. Herbie Hancock ในปี 1999, 2006, 2011 Thelonious Monk International 
Jazz Piano Competition 

7. Clark Terry ในปี 1990, 2007 Thelonious Monk International Jazz Trumpet 
Competition 

8. Dave Brubeck ในปี 1993 Thelonious Monk International Jazz Piano 
Competition 

9. Marian Mapartland ในปี 1993 Thelonious Monk International Jazz Piano 
Competition 

10. Diana Krall ในปี 1998 Thelonious Monk International Jazz Vocal 
Competition 

11. Quincy Jones ในปี 2004 Thelonious Monk International Jazz Vocal 
Competition และ ในปี 2007 Thelonious Monk International Jazz Piano Competition 

12. Brian Blade ในปี 2012 Thelonious Monk International Jazz Drums 
Competition 

ทางด้านของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแข่งขันในประเภท Individual น้ันมีเครื่องดนตรี

ดังต่อไปน้ี เปียโน (Piano) เบส (Bass) เพอคัสช่ัน (Percussion) แซ็กโซโฟน (Saxophone) ทรัมเป็ต 
(Trumpet) กีต้าร์ (Guitar) ขับร้อง (Vocal) และ ทรอมโบน (Trombone) ทางด้านของผู้เข้าร่วม

การแข่งขันนั้นใน   แต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากเน่ืองจากเป็นเวทีการแข่งขันที่การตัดสิน

จากกรรมการท่ีเป็นนักดนตรีแจ๊สระดับโลกและเป็นเวทีที่ได้รับความนับถือจากสังคมนักดนตรีแจ๊ส 
ของโลก 

นอกเหนือจากน้ันการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thelonious Monk International Jazz 
Competition ยังเป็นสถานที่สร้างและผลิตนักดนตรีดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่สามารถยึดอาชีพนักดนตรีแจ๊ส

เป็นหลักได้ ตัวอย่างเช่น Joshua Redman ในการแข่งขันปี 1991 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
Thelonious Monk International Jazz Saxophone Competition หลังจากนั้นได้ประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างสูงด้วยการเซ็นสัญญากับค่ายเพลง Warner Bros Record และประสบ

ความสําเร็จกับอัลบ้ัมแรกด้วยการขึ้นอันดับที่ 1 บิวบอร์ด (Billboard Album) ที่ได้ออกกับค่ายเม่ือปี 
1994 และได้รับการบันทึกช่ือจากนิตยสาร Downbeat ในประเภท Artist ด้วยในปีเดียวกัน Marcus 
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Robert หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ Thelonious Monk International Jazz Piano 
Competition ในปี 1987 ซ่ึงเป็นปีแรกในการจัดการแข่งขันน้ัน Marcus Robert ได้ออกผลงาน

อัลบ้ัมมากมายและได้ติดอันดับ 1 ที่ได้รับความนิยมในปีที่ออกอัลบั้ม รวมท้ังได้เป็นผู้อํานวยการ

ศิลปะการแสดงดนตรีแจ๊สท่ี Lincoln Center Jazz Orchestra หรือแม้กระท่ังนักดนตรีแจ๊สที่เป็นท่ี

รู้จักเป็นอย่างดีที่เคยผ่านเวทีการแข่งขัน Thelonious Monk International Jazz Competition 
ตัวอย่างเช่น 

1. Joey Defrancesso เข้าร่วมการแข่งขันในปี 1987 Thelonious Monk 
International Piano Competition 

2. Jane Monheit เข้าร่วมการแข่งขันในปี 1998 Thelonious Monk International 
Jazz Vocal Competition 

3. Chris Potter เข้าร่วมการแข่งขันในปี 1991 Thelonious Monk International 
Jazz Saxophone Competition 

4. Jorge Rossy เข้าร่วมการแข่งขันในปี 1992 Thelonious Monk International 
Saxophone Jazz Competition 

5. Jacky Terrasson เข้าร่วมการแข่งขันในปี 1993 Thelonious Monk International 
Piano Jazz Competition 

ทั้งหมดน้ีได้มีผลงานเป็นของตัวเองและประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงในฐานะนักดนตรี

แจ๊สมืออาชีพ นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัลน้ันผู้เข้าแข่งขันท่ีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศก็ประสบความสําเร็จ

ทางด้านการเล่นการประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนดนตรีแจ๊สซ่ึงผู้เข้าแข่งขันเหล่าน้ีก็กลายเป็นกลุ่ม

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อดนตรีแจ๊สต่อไป 
ทางด้านการเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันน้ันในปี 2011 เวทีการแข่งขัน Thelonious 

Monk International Jazz Competition ได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากสื่อมวลชนในการ

เผยแพร่ข่าวและช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสาร รวมทั้งวารสาร นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ เช่น The New York Times, Washington Post, People Magazine เป็นต้น สื่อ
ทางด้านวิทยุนั้นได้ออกอากาศทางคลื่นวิทยุแห่งชาติ (National Public Radio) ทางด้าน Black 
Television, BET J ได้รวบรวมและผลิตรายการที่เกี่ยวกับการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขัน และจากบท

สัมภาษณ์ของคณะกรรมการตัดสินในปี 1999 สําหรับเวทีการแข่งขันในประเทศไทยน้ันได้รับอิทธิพล

ในการจัดการแข่งขันในส่วนของการแข่งขันคือประเภท Individual Performance ที่ทางคณะ       
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเวที Thailand Jazz Competition ได้เปิดการแข่งขันขึ้น

ในปีที่ 4 เม่ือ พ.ศ. 2551 
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8. ลักษณะทั่วไปของการแข่งขันดนตร ี
การแข่งขันดนตรีนับว่าเป็นหน่ึงปรากฏการณ์ที่สําคัญในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีประเภทต่างๆ ให้ผู้ชมได้รับรู้ ซ่ึงในทาง

ประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีได้เห็นถึงความสําคัญในการแข่งขันดนตรีและได้รับการจดบันทึกโดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
การแข่งขันดนตรีเป็นกิจกรรมที่เฟ้นหานักดนตรีและวงดนตรีที่มีความสามารถโดดเด่นใน

สไตล์ของดนตรีแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่นการแข่งขันดนตรีป๊อป (Pop) ซ่ึงมีการจัดการแข่งขัน

เกิดข้ึนทั่วมุมโลกเพ่ือเป็นการสร้างศิลปินหน้าใหม่ (Pop Star) ให้เกิดข้ึนในสังคมดนตรี ซ่ึงการแข่งขัน
ดนตรีประเภทนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรท่ีเห็นถึงความสําคัญเช่น All-Japan Band 
Association Annual Contest จากประเทศญ่ีปุ่น The World Music Contest และ Eurovision 
Song Contest เป็นต้น36 

ในอดีตการแข่งขันดนตรีในยุโรปพบว่าเป็นการแข่งขันดนตรีคลาสสิกจัดขึ้นโดยอาศัย

สถาบันทางด้านดนตรีเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันต่อผู้ที่มีความสามารถเป็นเลิศทางด้าน

ดนตรีได้เข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือความเป็นมืออาชีพและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาชีพไปในตัว การ
แข่งขันที่เกิดข้ึนน้ันมี 2 ลักษณะคือ 1. การแข่งขันในรูปแบบเด่ียว 2. การแข่งขันในรูปแบบวงดนตรี 
พบว่าเคร่ืองมือในการแข่งขันที่มากท่ีสุดคือ เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass) รวมทั้งผู้เข้าร่วมแข่งขัน

ส่วนมากเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีจํานวนมากท่ีสุดในกลุ่มของผู้เข้าแข่งขัน ในการจัดการ

แข่งขันดนตรีน้ันพบว่ามักจะจัดขึ้นร่วมกับเทศกาลดนตรีต่างๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนทั่วไปมีความสนใจในการรับชม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพบว่าการแข่งขันดนตรีเวทีใหญ่ๆท่ัวมุมโลกได้จัดการแข่งขันดนตรี

ในรุปแบบผสมผสานในการแข่งขันคือ มีการจัดการแข่งขันดนตรีหลากประเภทเช่น โซล (Soul) ฟังค์ 
(Funk)  ป๊อป (Pop) ร๊อค (Rock) เนื่องจากดนตรีประเภทน้ีมีกลุ่มผู้บริโภคจํานวนมาก ในส่วนของ
ระยะเวลาในการแข่งขันน้ันขึ้นอยู่กับจํานวนของนักดนตรีและจํานวนของวงดนตรีที่เข้าร่วมการ

แข่งขันซ่ึงในแต่ละเวทีการแข่งขันดนตรีนั้นใช้ระยะเวลาในการแข่งขันไม่เท่ากัน แม้กระทั่งการจัดการ

แข่งขันดนตรีในเทศกาลดนตรีต่างๆ ย่ิงใช้ระยะเวลาในการแข่งขันมากย่ิงขึ้น 
สถิติในปี 2005 ในการแข่งขันดนตรีพบว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันดนตรีในรายการ 

World Music Contest (Kerkrade) ประเทศเนเธอร์แลนด์ จํานวนไม่น้อยกว่า 650,000 คน จํานวน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 19,000 คนจาก 30 ประเทศซ่ึงนับได้ว่าการแข่งขันรายการน้ีเป็นการ

แข่งขันดนตรีที่ใหย่ที่สุดในยุโรป ในเอเซียการแข่งขันดนตรีรายการ All-Japan Band Association 

                                                 
36Wikipedia the free encyclopedia, Music competition, accessed March 8, 

2013, available from http://en.wikipedia.org/wiki/Music_competition 
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Annual Contest มียอดผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดในโลกจํานวนประมาณ 800,000 คน และ
จํานวนวงดนตรีที่เข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 14,000 คน เป็นต้น 
  
9. ความหมายและลักษณะของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส  

The New Grove Dictionary of Jazz ได้ให้ความหมายของคําว่า Battle of Bands ว่า 
เป็นเหตุการณ์ที่วงดนตรีพยายามที่จะเอาชนะกันทางด้านเทคนิคการบรรเลงดนตรีแจ๊สในการโดยท่ี

ลักษณะและรูปแบบการประชันน้ันมีต้นกําเนิดมาจากวงดนตรี นิวออรีนส์ (New Orleans) โดยท่ี

ประชันกันกลางแจ้ง ด้นสด (Improvisation) ตอบโต้กันบางคร้ังประชันกันกลางถนน รวมทั้งการที่มี

คนชมการประชันแบบน้ีอย่างล้นหลามทําให้บางคร้ังก่อให้เกิดการประชันและแข่งขันดนตรีแจ๊สเพ่ือ

มุ่งหวังทางกําไรในลักษณะของเงินและช่ือเสียง37    
ในช่วงยุคสวิง (Swing) โดยเฉพาะกลางปีคริสต์ศักราช 1930 วงดนตรี 3-4 ช้ินหลายกลุ่ม

ได้เปิดทําการตระเวนทําการแสดงในโรงละคร ในรูปแบบของการประกวด ยกตัวอย่างเช่น ไอวิง มิลล์ 
(Irving Mills) ได้จัดการตระเวนการประชันดังกล่าวที่ โรงละคร คีท ออเฟียร์ม (Keith-Orpheum) 
การประชันในบางครั้งเกิดขึ้นโดยมีส่วนร่วมจากนักดนตรีแจ๊สระดับ ตํานาน อย่างเช่น ชิกค์ เวปบ์ 
(Chick Webb) และ เบนน่ี กูดแมน (Benny Goodman) ในสถานท่ีเช่น เดอะ ซาวอยล์ (The 
Savoy) ในย่าน ฮาเร็ม (Harlem) เมืองนิวยอร์ค และ อีกตัวอย่าง เคาท์ เบซ่ี (Count Basie) และ 
ลัคกี้ มิลลินเดอร์ (Lucky Millinder) ที่เมืองบัลติมอร์ (Baltimore) 

การประชันของกลุ่มนักดนตรีแจ๊สเช้ือสายแอฟริกัน-อเมริกัน ซ่ึงได้ประชันหลังจากเลิกงาน

หรือตามงานเลี้ยงเพ่ือสังสรรค์และหารายได้พิเศษ นําไปสู่การยอมรับของกลุ่มนักดนตรีแจ๊สโดยท่ัวไป 
และเป็นการสร้างงานให้กับตัวเอง การประชันเริ่มมีวิวัฒนาการจนนําไปสู่การแข่งขันดนตรีแจ๊สใน 
รูปแบบของโรงละคร (Music Hall) ในนามของ Amature Night ซ่ึงมีแบบแผนมากย่ิงขึ้นทําให้เกิด

วัฒนธรรมการฟังดนตรีในโรงละครของผู้ฟังดนตรีแจ๊สเช้ือสายแอฟริกัน-อเมริกันจากน้ันการศึกษาก็

เข้ามามีส่วนสําคัญท่ีทําให้ดนตรีแจ๊สได้รับการพัฒนาต่อไปทําให้เกิดทฤษฏีใหม่ๆ และแนวทางในการ

เล่นซ่ึงมีความซับซ้อนและระดับความยากมากข้ึนจนกระทั่งมีการแข่งขันดนตรีแจ๊สในนามของ

สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สเกิดข้ึนซ่ึงผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลของการจัดแข่งขันดนตรีแจ๊สจากอดีต

ถึงปัจจุบันจากการศึกษา และวิเคราะห์ผ่านประวัติศาสตร์การแข่งขันรวมทั้งสามารถจัดรูปแบบของ

การจัดแข่งขันดนตรีแจ๊สได้ดังต่อไปน้ี 
 
 

                                                 
37Barry Kemfeld and Alyn Shipton, “Battle of bands,” in The New Grove 

Dictionary of jazz, (New York: Oxford, 2002), 162. 
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10. รูปแบบของการแข่งขัน 
รูปแบบที่ 1 การแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวกันของนักดนตรีหลังจากการ

เล่นดนตรีตามผับ บาร์ (Rent Party) 
รูปแบบที่ 2 การแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเกิดข้ึนในงานเล้ียงปาร์ต้ี (Rent Party) ของกลุ่มนัก

ดนตรีแจ๊สผิวสีในย่านฮาร์เล็ม (Harlem)  
รูปแบบที่ 3 การแข่งขันความสามารถพิเศษที่จัดข้ึนโดยไม่จํากัดแนวทางในการแข่งขัน 

(Amateur Night)  
รูปแบบที่ 4 การแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเกิดข้ึนจากเทศกาลดนตรีแจ๊ส เช่น (Montreux Jazz 

Festival) และ (Bucharest Jazz Festival) 
รูปแบบที่ 5 การแข่งขันดนตรีแจ๊สทีเกิดข้ึนจากสถาบันดนตรีและสถาบันอุดมศึกษา 

Thelonious Monk Institute ในการแข่งขัน Thelonious Monk International Jazz 
Competition มหาวิทยาลัยศิลปากร Thailand Jazz Competition มหาวิทยาลัยมหิดล Thailand 
International Jazz Conference เป็นต้น 
 
11. ประเภทในการแข่งขันดนตรี 

การแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันจากการศึกษาพบว่าสามารถจัดประเภทได้เป็น 4 กลุ่มคือ  
1. Cutting Contest เป็นการแข่งขันโดยที่มีผู้แข่งขัน 2 คนและเป็นเคร่ืองมือเดียวกัน

เช่น Piano Saxophone Trumpet และ Guitar เป็นต้น ตัดสินจากความสามารถในเร่ืองของ

ความเร็วและการเล่นด้นสด (Improvisation)  
2. Individual Performance เป็นการแข่งขันในลักษณะเด่ียวที่มีนักดนตรีในเคร่ืองมือ

อ่ืนๆ เล่น Back Up ให้  
3. Ensemble เป็นการแข่งขันในลักษณะประเภทของวงโดยท่ีทั่วไปแล้วจะมีผู้เข้าแข่งขัน

ภายในวงประมาณ 4-5 คนประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีหลักเช่น Bass Drums Piano Guitar และ 
Saxophone เป็นต้น 

4. Composition เป็นการแข่งขันดนตรีแจ๊สในรูปแบบของการประพันธ์ดนตรีแจ๊สใน

ประเภทของวงดนตรีต่างๆ เช่น ลักษณะดนตรีแจ๊สบ๊ิกแบนด์ (Jazz Big Band) ลักษณะของวงดนตรี

แจ๊สคอมโบ (Jazz Combo)  
จากรูปแบบการแข่งขันดนตรีแจ๊สและประเภทในการแข่งขันซ่ึงปรากฏอยู่ในอดีตถึง

ปัจจุบันน้ันสามารถจัดเรียงหมวดหมู่ของการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเกิดขึ้นและยังคงดําเนินอยู่ได้

ดังต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  1 แสดงรายช่ือการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

ลําดับท่ี ชื่อการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน 
ปีที่เริ่มการ
แข่งขัน 

ประเทศ 

1 Montreux Jazz Festival Solo Competition 1967 Switzerland 

2 Iowa High School Jazz 
Championships 

Ensemble 
Competition 

1982 USA 

3 Carmine Caruso International 
Jazz Trumpet Competition 

Solo Competition 1983 USA 

4 Thelonious Monk International 
Jazz Competition 

Solo Competition 
Composer 
Competition 

1985 USA 

5 Berklee College of Music: High 
School Jazz Competition 

Ensemble 
Competition 

ไม่ปรากฏข้อมูล USA 

6 Wangaratta Jazz Festival: Piano 
Jazz Competition 

Solo Competition 1900 Australia 

7 Yokohama Jazz Promenade 
Competition 

Ensemble 
Competition 
Solo Competition 

1993 Japan 

8 Essential Ellington High School 
Jazz Band Competition and 
Festival 

Ensemble 
Competition 

1995 USA 

9 Komeda Jazz Festival: 
Composers Competition 

Composers 
Competition 

1995 Poland 

10 Mid-Atlantic Jazz Festival: High 
School Jazz Band and 
Competition 

Ensemble 
Competition 

1997 USA 

11 Dutch Jazz  Competition Ensemble 
Competition 

2000 Holland 

12 Jazzmandu: Jazz Competition Ensemble 
Competition 

2002 Nepal 
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ตารางท่ี  1 แสดงรายช่ือการแข่งขันดนตรีแจ๊ส (ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อการแข่งขัน ประเภทการแข่งขัน 
ปีที่เริ่มการ
แข่งขัน 

ประเทศ 

13 International Trombone 
Association: J.J. Johnson Jazz 
Trombone Solo Competition : 
High School & College of Music 

Solo Competition 2005 USA 

14 Thailand Jazz Competition Ensemble 
Competition 
Solo Competition 
Composer 
Competition 

2005 Thailand 

15 European Jazz Festival Solo Competition 2006 Europe 

16 Bucharest Jazz Competition Solo Competition 2007 Romania 

17 Charles Mingus High school 
Jazz Festival and Jazz 
Competition 

Ensemble 
Competition 
Solo Competition 

2008 USA 

18 Nottingham International Jazz 
Piano Competition 

Solo Competition 2008 England 

19 Angel City Jazz Festival: 
Ensemble Competition 

Ensemble 
Competition 

2008 USA 

20 Thailand International Jazz 
Conference 

Solo Competition 2009 Thailand 

21 North Carolina Central 
University: Jazz Competition 

Ensemble 
Competition 

2010 USA 

22 Boy Katindig Jazz Competition 
and Song Writing Contest 

Solo Competition 
Composers Contest 

ไม่ปรากฏข้อมูล Philippines 

23 Sarah Vaughan International 
Vocal Jazz Competition 

Vocal Jazz 
Competition 

2012 USA 

 

จากตารางพบว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีจัดขึ้นเพ่ือเป็นการประชันและเฟ้นหานักดนตรีแจ๊ส 
ที่มีความสามารถโดดเด่นเด่นในเรื่องของทักษะการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ซ่ึงจากจํานวนของกิจกรรมการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีผู้วิจัยได้รวบรวมทั้งสิ้น 23 รายการ พบว่าเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สส่วนหนึ่งเป็น
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การจัดกิจกรรมของสถาบันการศึกษาท้ังระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้นักเรียน นิสิต

นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกต่อสาธารณชนจํานวน 10 รายการ ประกอบด้วย 1. Iowa High 
School Jazz Championships  2. Thelonious monk International Jazz Competition 3. 
Berklee College of Music: High School Jazz Competition 4. Essential Ellington High 
School Jazz Band Competition and Festival 5. Mid-Atlantic Jazz Festival: High School 
Jazz Band and Competition 6. Charles Mingus High school Jazz Festival and Jazz 
Competition 7. International Trombone Association: J.J. Johnson Jazz Trombone Solo 
Competition: High School & College of Music 8. North Carolina Central University: 
Jazz Competition 9. Thailand Jazz Competition 10. Thailand International Jazz 
Conference 

จากตัวอย่างของกิจกรรมการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเกิดข้ึนทั้งในส่วนของเทศกาลดนตรีและ

การแข่งขันดนตรีแจ๊สจากสถาบันการศึกษาน้ันกล่าวได้ว่า การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นปัจจัยที่มี

ความสําคัญต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเร่ืองของการพัฒนาทักษะและเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 
รวมทั้งการแข่งขันมีส่วนผลักดันให้ระบบการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สได้รับการพัฒนาอย่าง

เป็นรูปธรรม 
ประเด็นทางด้านการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อภาคการศึกษานั้นจากการสํารวจพบว่ามีรายงาน

บางส่วนได้ทําการศึกษาประเด็นในเรื่องน้ี จากนิตยสาร DownBeat Magazine เป็นนิตยสารราย

เดือนทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีมีอายุยาวนานมากที่สุดในโลกโดยเริ่มตีพิมพ์เม่ือปี ค.ศ. 193438 โดยในปี 
ค.ศ. 2008 ได้ตีพิมพ์เนื้อหาส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยการสัมภาษณ์นักวิชาการ

ทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศสหรัฐอเมริกาในประเด็นของผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการแข่งขันและ

ความเช่ือมโยงประเด็นในการศึกษา จากหัวข้อ Win or Go Home? 
การศึกษาในเรื่องของลักษณะของการแข่งขันดนตรีแจ๊สและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อภาค

การศึกษาโดยท่ีมีกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา 2. กลุ่มของ

คณะกรรมการในบทบาทของคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาซ่ึงมีการต้ังคําถามในประเด็นเรื่อง

ความสัมพันธ์ของผลการแข่งขันดนตรีแจ๊สกับพัฒนาการทักษะในการปฎิบัติดนตรีแจ๊สของ นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา รวมทั้งศึกษาในเรื่องผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้เข้าแข่งขันทั้งผู้ที่ประสบ

ความสําเร็จและผู้ที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จโดยมุ่งเน้นเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณาจารย์และ   
นักดนตรีแจ๊สช้ันนําเป็นหลัก 

                                                 
38Wikipedia the free encyclopedia, Down Beat, accessed March 9, 2013, 

available from http://en.wikipedia.org/wiki/ Down_Beat  
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สรุปภาพรวมของการแข่งขันดนตรีแจ๊สจากสถาบันการศึกษาว่า คุณค่าของการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สไม่ได้อยู่ที่ผลของการแข่งขันแค่ว่าใครชนะใครแพ้ แต่สิ่งที่ควรตระหนักและคํานึงถึงน้ันเป็น

ในเร่ืองของการได้เรียนรู้คุณค่าของการแข่งขันพบว่า การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นการสร้างแรงบันดาล

ใจและแรงจูงใจที่จะทําให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มีการพัฒนาเทคนิคและทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สไป

ในตัวจากบทเพลงและสไตล์ของวงดนตรีที่ผู้เข้าแข่งขันได้เลือกในการแข่งขัน รวมท้ังหากประสบ

ความสําเร็จในการแข่งขันน้ันก็จะทําให้เกิดการยอมรับจากบันดานักดนตรีแจ๊สท่ัวไปซ่ึงผลดังกล่าวนั้น

มีส่วนทําให้วิชาชีพทางด้านดนตรีแจ๊สได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ในส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลน้ันก็

ยังคงได้รับคําแนะนําและวิธีการปรับปรุงในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สจากกรรมการซ่ึงเป็นนักดนตรีแจ๊สมือ

อาชีพ รวมทั้งบทความในเรื่องนี้มีการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส กรรมการ 
คณาจารย์ นักดนตรีแจ๊ส ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่เกิดขึ้นโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 
ร็อบ คีแวนส์ (Rob Klevan) นักดนตรี อาจารย์นักวิชาการทางด้านดนตรีแจ๊ส จาก 

Monterey Peninsula College39 ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนและการผลิตผลงาน

วิชาการทางด้านดนตรีแจ๊สยาวนานมากกว่า 27 ปี กล่าวว่า “ส่ิงที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับจากการ

แข่งขันนั้นคือแรงบันดาลใจที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญของดนตรีแจ๊สรวมท้ัง

การฝึกสมาธิและการควบคุมตัวเองในขณะแข่งขัน”40 เช่นเดียวกับนักดนตรีแจ๊สระดับโลก เวนตัน มา
เซลิส (Wynton Marsalis) นักดนตรีแจ๊สระดับโลก อาจารย์ทางด้านดนตรีแจ๊ส มีประสบการณ์ในการ

สอนดนตรีแจ๊สในสถาบันการศึกษามากกว่า 29 สถาบันทั้งในประเทศสําหรับอเมริกาและ

ต่างประเทศ41 กล่าวว่า 
 
...การแข่งขันดนตรีแจ๊สเปรียบเสมือนกับการรวมตัวของกลุ่มคนต่างๆ ท่ีมีความช่ืน

ชอบดนตรีแจ๊สและเป็นท้ังการสร้างและยกระดับคุณภาพผู้ฟังดนตรีแจ๊สให้มีมากข้ึน ในส่วน

ของผู้เข้าแข่งขันนั้นจํานวนของนักเรียน นิสิตนักศึกษา นับว่าเป็นจํานวนมากท่ีสุดของ

                                                 
39Robert Klevan, accessed February 13, 2013, available from 

http://music.ucsc.edu /faculty/robert-klevan  
40Brad Howey, “Win or Go Home?,” Down Beat Magazine 75, 10 (October 

2008): 133. 
41Biography, accessed February 13, 2013, available from 

http://wyntonmarsalis.org/about/bio  
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ผู้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจากอาจารย์จากสถาบันดนตรีต่างๆ ท่ัว

ประเทศจึงทําให้มีความสนใจในการแข่งขัน...42 
 

จากบทสัมภาษณ์ของ มาเซลิส แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีทั้ง

สังคมของนักดนตรีแจ๊สและสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการ

แข่งขันดนตรีแจ๊ส ซ่ึงไม่ได้มองเพียงแค่ผลของการแข่งขันว่าใครแพ้ใครชนะแต่มองถึงประโยชน์ที่

เกิดข้ึนทั้งในส่วนของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเรื่องทักษะการปฎิบัติดนตรีแจ๊สในด้านต่างๆ รวมทั้ง

ประโยชน์ทางด้านสังคมดนตรีแจ๊สท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ โดยมีมุมมองว่าการ
แข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นการสร้างฐานกลุ่มผู้บริโภคดนตรีแจ๊สให้มีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นผ่านกิจกรรม

ดนตรีแจ๊สท่ีเกดิข้ึน 
ทางด้าน บ็อบ แอ็ดทาเดย์ (Bob Athayde) นักดนตรี อาจารย์ นักวิชาการทางด้านดนตรี

แจ๊สจาก Stanley Middle School Music Department43 แสดงความคิดเห็นในการแข่งขันดนตรี

แจ๊สต่อกลุ่มเยาวชนว่า การฝึกซ้อมทักษะการปฏิบัติและเทคนิคขั้นสูงทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีมีผลจาก

การแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้นคือรางวัลชนะเลิศที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนได้รับ

ซ่ึงมีคุณค่ามากกว่าช่ือเสียงและเงินทองที่ได้รับจากการแข่งขัน44 
จากบทสัมภาษณ์ของแอ็ดทาเดย์  กล่าวได้ว่าคุณค่าของการแข่งขันดนตรีแจ๊สไม่8ได้อยู่ที่ผล

ของการแข่งขันว่าใครแพ้ใครชนะรวมทั้งช่ือเสียงเงินทองที่ได้รับจากการแข่งขัน แต่หัวใจของคุณค่าท่ี

แท้จริงและเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ต่อกลุ่มผู้เข้าแข่งขันคือ การปฏิบัติของผู้เข้าแข่งขันเองคือ การฝึกซ้อม
ทางด้านดนตรีแจ๊ส การเอาใจใส่รายละเอียดของบทเพลง รวมทั้งการฝึกสมาธิควบคุมตนเองในการ

แข่งขัน สิ่งเหล่านี้คือรางวัลที่มีค่ามากท่ีสุดไม่ใช่ผลของการแข่งขัน 
การศึกษาในเร่ืองของการแข่งขันดนตรีแจ๊สจากบทความของ Brad Howey น้ันพบว่าการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อพัฒนาการดนตรีแจ๊สและพัฒนาการต่อระบบการศึกษาดนตรี

ในสถาบันการศึกษาในลักษณะของการแนะนําแนวทางการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติดนตรีแจ๊สของกลุ่ม

คณาจารย์ต่อกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

                                                 
42Brad Howey, “Win or Go Home?,” Down Beat Magazine 75 (October 

2008): 136. 
43Randi Pines, Bob Athayde Director of Music Education, accessed 

February 13, 2013, available from  http://stanleymusic.org/people/faculty/bob-
athayde 

44Brad Howey, “Win or Go Home?,” Down Beat Magazine 75 (October 
2008): 136. 
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จากการศึกษางานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องทางด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการ

ดนตรีแจ๊สพบว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงของการพัฒนาดนตรีแจ๊สใน

ต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยเช่นกัน สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ไทย

แลนด์ แจ๊ส คอมเพ็ททิช่ัน (Thailand Jazz Competition) เป็นเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีมีการ

จัดการแข่งขันต่อเน่ืองและยาวนานที่สุดในประเทศไทยรวมทั้งเป็นเวทีการแข่งขันเวทีเดียวท่ีได้รับ

รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทยในกลุ่มของ ผู้เข้าแข่งขัน 
คณะกรรมการตัดสิน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาในแง่มุมของ 
การเผยแพร่ดนตรีแจ๊สต่อสังคมไทยผ่านพัฒนาการของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส รวมทั้ ง                     
ส่ือประชาสัมพันธ์ทางด้านดนตรีแจ๊สในรูปแบบของ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บทความทางด้าน

วิชาการ และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีจัดเพ่ือท้ังภายในมหาวิทยาลัยและ

ภายนอกต่อสาธารณชน 
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บทที่  3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีผู้ทําวิจัยได้ออกแบบการดําเนินการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) โดยใช้ข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการตอบคําถามการวิจัยว่า

การแข่งขันดนตรีแจ๊ส มีผลกระทบต่อสังคมไทยในส่วนของผู้เข้าแข่งขัน ผู้จัด ผู้ชมงานและส่ือมวลชน 
อย่างไรบ้าง โดยใช้การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เอกสารประชาสัมพันธ์งาน 
Thailand Jazz Competition งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้ง หนังสือทางด้านวิชาการทางด้านดนตรี สื่อ
ส่ิงพิมพ์ และข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเก่ียวเก่ียวข้อง เช่น ผู้จัดงาน คณะกรรมการ ผู้เข้า
แข่งขัน สื่อมวลชน และ ผู้ชมงาน แล้วจึงนําข้อมูลท่ีได้มาทั้งหมดมาแยกประเภทของข้อมูล วิเคราะห์
สรุปเพ่ือเขียนรายงานการวิจัย  
 
ประชากรในการศึกษา 

ประชากรในการศึกษาในที่ น้ีหมายถึงกลุ่มประชากรที่ผู้ทําวิจัยได้กําหนดขึ้นจาก

ความสัมพันธ์ของสมมุติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนั้นกลุ่มประชากรในการวิจัยจึงมี

ดังต่อไปน้ี 
1. ผู้เข้าแข่งขัน หมายถึง ผู้ที่เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สจากการแข่งขัน Thailand Jazz 

Competition ต้ังแต่ปี 2548 ในคร้ังที่ 1 ถึง ปี 2554 ในคร้ังที่ 7 
2. ผู้จัดงาน หมายถึง คณะกรรมการจัดงาน Thailand Jazz Competition ประธานจัด

งาน รองประธานจัดงาน และประธานดําเนินงาน ซ่ึงเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
3. คณะกรรมการในการแข่งขัน หมายถึง ผู้ที่เป็นกรรมการการตัดสินการแข่งขันทั้งรอบ 

รอบชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ จากการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ต้ังแต่ปี 2548 ใน
ครั้งที่ 1 ถึง ปี 2554 ในคร้ังที่ 7 

4. ผู้ชมงาน หมายถึง ผู้ที่ได้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิง

ชนะเลิศในสถานทีที่จัดการแข่งขัน 
5. สื่อมวลชน หมายถึง ผู้ที่ทําหน้าหรือหน่วยงานท่ีเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนท่ัวไป

รับทราบถึงการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างในเก็บข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้เลือกโดยอิงจากความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ

การศึกษานั้นมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาดังต่อไปน้ี 
1. กลุ่มตัวอย่างจากผู้เข้าแข่งขัน โดยคัดเลือกจากวงท่ีเข้าแข่งขันและเป็นรายบุคคลท่ี

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในทุกประเภทของการแข่งขันรวมทั้งผู้ที่ไม่ได้รางวัลโดยคัดเลือกจากผู้เข้า

แข่งขันที่เข้ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศท้ังในแบบวงและรายบุคคลท่ีสามารถติดต่อได้ 
2. กลุ่มตัวอย่างจากผู้จัดการงาน คัดเลือกจากผู้ที่ทําหน้าท่ีเป็นประธานการดําเนินงาน

และทีมดําเนินงานที่สามารถติดต่อและให้ข้อมูลได้ 
3. กลุ่มตัวอย่างจากกรรมการตัดสิน คัดเลือกจากผุ้ที่ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตัดสิน

ต้ังแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันจํานวนอย่างน้อยปีละ 2 หรืออย่างน้อยสัมภาษณ์กว่าข้อมูลจะครบถ้วน

และไม่มีข้อมูลใหม่เพ่ิมเติม 
4. กลุ่มตัวอย่างจากผู้ชมงานและสื่อมวลชน คัดเลือกจากผู้ที่มาชมงานและสื่อมลชนท่ีทํา

ข่าวทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันครั้งที่ 7 
 

ตัวแปรในการศึกษา 
1. ตัวแปรด้านผู้เข้าแข่งขัน คือ เพศ อายุ เคร่ืองดนตรีที่ใช้แข่งขัน ประสบการณ์ในการ

แข่งขันดนตรี สถาบันการศึกษา เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 
2. ตัวแปรด้านผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน คือ ความคิดเห็นในการจัด

การศึกษาหลังจากการแข่งขัน ทัศนะคติในการตัดสิน 
3. ตัวแปรด้านผู้ชมการแข่งขัน คือ ความสนใจในดนตรีแจ๊ส การซ้ือและสะสมผลงาน

ดนตรีแจ๊ส การติดตามและเข้าชมการแสดงดนตรีแจ๊ส 
4. ตัวแปรด้านสื่อมวลชน คือ ความเข้าใจในดนตรีแจ๊ส ความสนใจในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ดนตรีแจ๊ส 
 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
เพ่ือท่ีจะให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ผู้วิจัยได้สร้างมือในการดําเนินการวิจัยโดย

อิงจากการเก็บข้อมูลในแบบปริมาณและแบบคุณภาพโดยต้ังคําถามตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. แบบสัมภาษณ์ (Interview Schedule)1   
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1.1 กลุ่มผู้เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งกลุ่มของคําถามเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
วิเคราะห์เรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ความถี่ ในการร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
สถาบันการศึกษา ส่วนที่ 2. เป็นคําถามเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลในเรื่องของผลกระทบของการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สต่อวิชาชีพและการศึกษาทางด้านดนตรี 
1.2 กลุ่มของคณะกรรมการตัดสิน แบ่งกลุ่มของคําถามเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ข้อมูลส่วน

บุคคล วิเคราะห์เรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ความถี่ในการเข้าร่วมตัดสินการแข่งขันดนตรี
แจ๊ส สถาบันการศึกษา ส่วนที่ 2. เป็นคําถามเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลในเรื่องของผลกระทบของการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สต่อแนวทางการเรียนการดนตรีแจ๊สในระดับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะคณาจารย์

ทางด้านดนตรี 
2. แบบสอบถาม (Questionnaire) ในแบบคําถามแบบเปิด (Open-Ended Question) 

และในแบบคําถามแบบปิด (Close – Ended Question)2  
2.1 กลุ่มของผู้ชมการแข่งขัน ตัดสิน แบ่งกลุ่มของคําถามเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ข้อมูล

ส่วนบุคคล วิเคราะห์เรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ความถ่ีในการเข้าร่วมชมการแข่งขันดนตรี
แจ๊ส ส่วนท่ี 2. คําถามในการรับชมรับฟังดนตรีแจ๊ส การรับข่าวสารทางด้านดนตรี ความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านดนตรีแจ๊สท้ังก่อนชมและหลังชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส และข้อเสนอแนะ 

2.2 กลุ่มสื่อมวลชน แบ่งกลุ่มของคําถามเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
วิเคราะห์เรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ต้นสังกัดของสื่อมวลชน ส่วนท่ี 2. ข้อมูลในการ

เผยแพร่การแข่งขันดนตรีแจ๊ส ความถี่ในการเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
แนวทางในการนําเสนอข่าวสาร ความเช่ือม่ันต่อเวทีการแข่งขันจาก ผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมตัดสิน 
และสถาบันที่จัดการแข่งขันดนตรีแจ๊ส และข้อเสนอแนะ 

 
ข้ันตอนการดาํเนินงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีดําเนินงานวิจัยโดยท่ีเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดท่ี

เกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการประชันดนตรีแจ๊สเพ่ือกําหนดแนวทางการศึกษาวิจัย จากนั้นกําหนด

แหล่งข้อมูลในการศึกษาซ่ึงสามารถข้อมูลแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ในส่วนบุคคลเป็นลักษณะของการสัมภาษณ์ ผู้ที่อยู่ในแวดวงดนตรีแจ๊ส

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันดนตรีแจ๊สประกอบด้วย ผู้เข้าแข่งขัน คณาจารย์ทางด้านดนตรี

แจ๊สจากสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการตัดสิน ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชนทางด้านดนตรีแจ๊ส 
เป็นต้น 
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ ในส่วนของเอกสารท่ีผู้วิจัยได้สํารวจและรวบรวมจัดแยกหมวดหมู่ตาม

ลักษณะของข้อมูลของเอกสาร ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูล 9 ประเภทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
2.1 หนังสือพิมพ์ 

2.1.1 The Nation : “Let’s Jazz it up” ฉบับวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 
2548 

2.1.2 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “Thailand Jazz Competition ชิง
ถ้วยพระราชทานครั้งที่ 1” ฉบับวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2548 

2.1.3 เดลินิวส์ : “วงแจซซ์ฝีมือดีระดับมหาวิทยาลัย”  ฉบับวันอาทิตย์ที่ 30 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 

2.1.4 ข่าวสด : บันเทิง “ศิลปากรผุดโปรเจ็คต์ เยาวชน สนใจดนตรีแจ๊ส” ฉบับ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
2.1.5 ไทยรัฐ : กราวกีฬา “คอแจ๊สไทยรุ่นใหม่” ฉบับวันจันทร์ที่ 14 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
2.1.6 ข่าวสด : บันเทิง “คนแจ๊ซ” ฉบับวันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2548  
2.1.7 มติชนรายวัน : บันเทิง “สานฝันคนรักดนตรีแจ๊ส” ฉบับวันอังคารที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
2.1.8 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “แม้นศรี จุดตัดของถนนสายแจ๊ส” 

ฉบับวันพุธท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
2.1.9 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายบันเทิง “ชมการประกวดดนตรีแจ๊ส ชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1” ฉบับวันพุธท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
2.1.10 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “ชมฟรีการประกวดดนตรีแจ๊สรอบชิง

ชนะเลิศวันน้ี” ฉบับวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
2.1.11 คม ชัด ลึก : “ไทยแลนด์ แจ๊ส คอมเพททิช่ัน ยกระดับ แจ๊สไทย เฟ้นหา

ยอดวงดนตรี” ฉบับวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
2.1.12 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายบันเทิง TJC#2 โรดโชว์ (อีกครั้ง) พรุ่งนี้  

ฉบับวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2549 
2.1.13 โพสต์ทูเดย์ : “Thailand Jazz Competition ถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2” ฉบับวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
2.1.14 กรุงเทพธุรกิจ : “9 คําถามกับการประกวดแจ๊ส” ฉบับวันพุทธท่ี 9 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2549  
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2.1.15 กรุงเทพธุรกิจ : “ศิลปากร-พรูเด็นเชียล ชวนชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
รอบชิงชนะเลิศ” ฉบับวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2549 

2.1.16 Bangkok Business daily newspaper : จุดประกาย “ฟินาเล่            
คอนเสิร์ต ประชัน 6 ศิลปินดัง” ฉบับวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550 

2.1.17 คม ชัด ลึก : วาไรต้ีบันเทิง “ไทยแลนด์ แจ๊ส คอมเพ็ททิช่ันครั้งที่ 2             
ฟินาเล่ คอนเสิร์ต” ฉบับวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 

2.1.18 ไทยรัฐ : บันเทิงไทยรัฐ “นัดรวมพลคนรักแจ๊ส”ฉบับวันพุธท่ี 21 มีนาคม 
พ.ศ. 2550 

2.1.19 ไทยรัฐ : บันเทิงไทยรัฐ “กบ-ฟอร์ด-ป๋ัง จ้ีต่อมแจ๊ส” ฉบับวันเสาร์ที่ 24 
มีนาคม พ.ศ. 2550 

2.1.20 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายบันเทิง “แม้นศรี นักวิชาการดนตรีแจ๊สผู้เปิด

เส้นทาง Jazz สู่คนรุ่นใหม่”ฉบับวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 
2.1.21 ไทยรัฐ : บันเทิงไทยรัฐ “คลื่นลูกใหม่ ปะทะ ขุนพลแจ๊ส เคลิ้ม ไทยแลนด์ 

แจ๊ส คอมเพททิช่ัน” ฉบับวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550 
2.1.22 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายโซไซต้ี “Thailand Jazz Competition 

Finale Concert # 2” ฉบับวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2550 
2.1.23 Global Business : “ประกวดแจ๊สรางวัลพระราชทาน” ฉบับวันจันทร์ที่ 

5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
2.1.24 Dara Daily : Movement “แจ๊สชิงถ้วยพระราชทาน” ฉบับวันอังคารที่ 

4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
2.1.25 Today Express : “ Jazz Competition” ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 

ธันวาคม พ.ศ. 2550 
2.1.26 คม ชัด ลึก : Social-Life Style “เปิดหูฟังแจ๊สช้ันดีกลางสวนสวย                 

เบญจสิริ” ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
2.1.27 บ้านเมือง : Entertain “ ชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ฉบับวัน

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
2.1.28 แนวหน้า: บันเทิง “Thailand Jazz Competition#3” ฉบับวันอาทิตย์

ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 
2.1.29 สยามราช : Economics “Thailand Jazz Competition” ฉบับวันพุธ

ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2551 
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2.1.30 Today Express ข่าวกิจกรรมดนตรี : “ ศิลปินร่วมงานประกวดดนตรี

แจ๊ส” ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 
2.1.31 ไทยโพสต์ : Marketing-Insurance “มอบรางวัลงานประกวดดนตรี

แจ๊ส” ฉบับวันพุธท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2551 
2.1.32 Bangkok Post : Up & Coming “Thailand Jazz Competition # 3 

Finale Concert” ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 
2.1.33 Daily Express : “Clash of the Jazz generations” ฉบับวันศุกร์ที่ 

18 เมษายน พ.ศ. 2551 
2.1.34 Thai Post : “TJC # 3 แจ้งเกิดแจ๊สสายเลือดใหม่” ฉบับวันพุธท่ี 23 

เมษายน พ.ศ. 2551 
2.1.35 Manager Daily : “น.ศ. ศิลปากรคว้าแชมป์แจ๊ส ก่อนโกอินเตอร์” ฉบับ

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
2.1.36 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “แจ๊ส จูเนียร์ แผลงฤทธ์ิ” ฉบับวันพุธ

ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
2.1.37 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “ภารกิจล่าฝันตัวจริง” ฉบับวันศุกร์ที่ 

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
2.1.38 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “ก้าวย่างท่ี 4 ของ Thailand Jazz 

Competition วงการแจ๊สไทยทวนกระแสเติบโต” ฉบับวันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
2.1.39 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายบันเทิง “TJC # 4 The Finale Concert 

เวทีโชว์ศักยภาพคนไทยแจ๊ส” ฉบับวันพุธท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2552 
2.1.40 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายบันเทิง “สัมผัส เจวอน แจ็คสัน ชมสุดยอด

การประชันยอดฝีมือแจ๊ส Thailand Jazz Competition # 6” ฉบับวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2554 

2.1.41 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “ จาวอน แจ็คสัน “ผมอยากเป็น

นักแซ็กที่จริงใจ” ฉบับวันพุธท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
2.1.42 กรุงเทพธุรกิจ : จุดประกายดนตรี “Jazz.com โชว์สุดมันส์คว้ายอดวง

ดนตรี TJC คร้ังที่ 7 ฉบับวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 
2.1.43 สยามบันเทิง: “ประกวดแจ๊ส” ฉบับวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555 
2.1.44 เดลินิวส์ : “ สุดยอดวงแจซซ์ถ้วยพระราชทาน” ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 

มีนาคม พ.ศ. 2555 
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2.1.45 Bangkok Today: “เด็กไทยโชว์ดนตรีแจ๊ส” ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 
มีนาคม พ.ศ. 2555 

2.2 วารสาร 
2.2.1 เพลงดนตรี Music Journal “กรึ่มแจ๊สแกล้มลมหนาวที่สนามเสือป่า” 

ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2547 
2.2.2 เพลงดนตรี Music Journal Barry Finnerty แจ๊สกีต้าร์ปิดทองหลังพระ 

ฉบับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 
2.2.3 ปาฐกถาศิลป์ พีระศรี “การก่อเกิดเพลงไทยสากล : แนวคิดทางด้าน

ดนตรีวิทยา วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 
2.2.4 เพลงดนตรี "Thailand International Jazz Conference 2010" ฉบับ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 
2.2.5 International Journal of Event and Festival Management 

“Profiling the Jazz Festival Audience” July 2010 
2.2.6 Journal of American Musicological Society “Musicology and 

the New Jazz Studies” Spring 1998 
2.3 นิตยสาร 

2.3.1 Jazz Seen “Copenheken Jazz Festival” ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม พ.ศ. 2548 

2.3.2 Jazz Seen “Jazz Cult Figure” ฉบับเดือน เมษายน - พฤษภาคม 
พ.ศ. 2548 

2.3.3 Jazz Seen “Form Africa to the New World” ฉบับเดือน มิถุนายน 
- กรกฎาคม พ.ศ. 2548 

2.3.4 Jazz Seen “Cover Story: Bangkok Jazz Festival 2005” ฉบับ

เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2548 
2.3.5 Jazz Seen “Beauty is a rare thing : Miles Davis Early Electric 

Band & The Sound os 70’s” ฉบับเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 
2.3.6 Howey, Brad. “Win or Go Home?,” Down Beat Magazine. 

Vol.75.Number 10. October, 2008. 133-136. 
2.3.7 Nation Junior Talented Teen: “Jazz till you drop” ฉบับเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2549  
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2.3.8 นิตยสารการศึกษาอัพเกรด “ม.ศิลปากร จัดการประกวด Thailand 
Jazz Competition’3 รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ฉบับเดือน ธันวาคม 
พ.ศ. 2550 

2.3.9 Music & Art Magazine “German Jazz Deutscher Jazz” ฉบับ

เดือน มกราคม พ.ศ. 2553 
2.3.10 Art Square “Thailand Jazz Competition เวทีสําหรับคนไทยหัวใจ

แจ๊ส” ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555  
2.3.11 Music & Art Magazine “เทศกาลดนตรีแจ๊สเพ่ือการเรียนรู้ 2556     

สุดยอดการรวมตัวของศิลปินแจ๊สระดับโลก และศิลปินแจ๊สชาวไทย” ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 
2.4 งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

2.4.1 วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ 
“การศึกษาวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีประจําชาติไทยและญ่ีปุ่น” ของสุวรรณา วังโสภณ  

2.4.2 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “แจ๊สใน
ประเทศไทย: กรณีศึกษาทํานองอิมโพรไวเซชันของเทวัญ ทรัพย์ แสนยากร” ของสมพงษ์ ทองคํา 

2.4.3 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “อิทธิพล

ดนตรีอเมริกันที่มีต่อเพลงไทยสมัยนิยม” ของวิทยา ภู่บัว 
2.4.4 วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ หัวข้อ “Saxophone Pub & Restaurant: รสชาติดนตรีกับตัวตน และพ้ืนที่ทาง

วัฒนธรรมของคนเมือง” ของฉัตรอุทัย นันทวัฒน์ 
2.4.5 งานวิจัยจาก ประชุมวิชาการการดนตรีครั้งที่ 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล “เปิดโลกทัศน์ดนตรีแจ๊ส” ของประทักษ์  ใฝ่ศุภการ 
2.4.6 “Jazz and the Cultural Transformation of America in the 

1920s”  Carney, Courtney Patterson. PhD  
2.4.7 “Where are the Girls? : A look at the factors that limit female 

participation in instrumental jazz” Alexander, Ariel Ann 
2.5 หนังสือทางด้านดนตรีแจ๊สท่ัวไป 

2.5.1 อดีตแห่งสยาม: เรื่องเมืองไทยสมัยก่อน ของ ชาลี เอ่ียมกระสินธ์ุ 
2.5.2 เอ้ือ สุนทรสนาน: ดุริยกวีสี่แผ่นดิน ของ ศรี อยุธยา 
2.5.3 เสี้ยวแจ๊ส ของ สิเหร่ 
2.5.4 การประกวดการบรรเลงดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 1 ของ 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ    
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2.5.5 การประกวดการบรรเลงดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติ ครั้งท่ี 2 ของ
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 

2.5.6 ดนตรีตะวันตก ของ คมสันต์ วงค์วรรณ์ 
2.5.7 JazzLife  ของ อนันต์ ลือประดิษฐ์ 
2.5.8 ฤาจะอ่อนหวานปานแจ๊ส ของ ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ 
2.5.9 ฤาจะร้อนเร่าเท่าแจ๊ส ของ ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ 

2.5.10 Jazz: An Introduction to the History and Legends / Bob 
Blumenthal 

2.5.11 Jazz Generation: a life in American music and society / 
Collette Buddy 

2.5.12 The Oxford Companion to Jazz / Bill Kirchner, eds 
2.5.13 Jazz Research and Performance Materials / Eddie Meadows  
2.5.14 Vision of Jazz: The First Century / Gary Giddins  
2.5.15 What Is This Thing Called Jazz? African American Musicians as 

Artists, Critics and Activists / Eric Porter 
2.5.16 The Cultural Study of Music: a critical introduction / Clayton, 

Martin, Herbert, Trevor, and Middleton, Richard, eds. 
2.5.17  “Harlem Pianists.” Early Jazz: Its Roots and musical 

Development / Schuller Gunther 
2.6 สูจิบัตรงานการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

2.6.1 สูจิบัตรการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition คร้ังที่ 1 
พ.ศ. 2548 – ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2554 

2.6.2 สูจิบัตรเทศกาลดนตรีแจ๊สเพ่ือการเรียนรู้ Thailand International Jazz 
conference คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2552 – ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 

2.7 เอกสารประกอบการดําเนินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
2.7.1 เอกสารประกอบการดําเนินงาน การแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz 

Competition ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 – คร้ังที่ 7 พ.ศ. 2554 
2.8 รายงานผลดําเนินงาน 

2.8.1 รายงานผลดําเนินงาน การแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz 
Competition ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 – คร้ังที่ 7 พ.ศ. 2554 
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2.8.2 รายงานผลการดําเนินงานสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553 

2.9 เว็บไซต์ 
2.9.1 http://www.thailandjazzcompetition.com/ 
2.9.2 http://www.music.mahidol.ac.th/tijc/  
2.9.3 http://www.oknation.net/blog/rakmusic  
2.9.4 http://www.bangkokjazzlife.com/  
2.9.5 http://www.monkinstitute.org/competition/  

หลังจากการกําหนดแหล่งข้อมูลในการศึกษาในครั้งน้ีแล้ว ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือตอบคําถามว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันมีผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างในเรื่องใดบ้าง สามารถ

แบ่งเป็น 4 กลุ่มดังต่อไปน้ี กลุ่ม 1 ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส กลุ่ม 2 ผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการ

ตัดสิน กลุ่ม 3 ผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส และกลุ่ม 4 สื่อมวลชน หลังจากที่ได้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถ

หาคําตอบได้น้ันจึงจัดทําเครื่องมือในการวิจัยประกอบไปด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ

สํารวจ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน Thailand Jazz 
Competition โดยแบ่งเป็นแต่ละปีต้ังแต่คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ 2548 ถึง พ.ศ. 2554 เม่ือได้ข้อมูลใน
การศึกษาครบถ้วนแล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแข่งขันดนตรแีจ๊ส ไทยแลนด์แจ๊ส คอมเพ็ททิชั่น 
 

ดนตรีแจ๊สในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองโดยมีปัจจัยท่ีสําคัญคือบุคคลและ

หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับดนตรีแจ๊สในขณะนั้นเช่น หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ กับการก่อต้ังวงดนตรี

แจ๊สวงแรก “เรนโบว์” ครูเ อ้ือ สุนทรสนาน ผู้ควบคุมวงดนตรีแจ๊สลีลาศ กรมโฆษณาการ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับบทประพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์ในสไตล์บูลส์แจ๊ส 
และหน่วยงานที่มีส่วนส่งเสริมให้ดนตรีแจ๊สเป็นที่รู้จักในมุมกว้างของสังคมไทยได้แก่ 1. กรม

โฆษณาการในเร่ืองของการกระจายเสียงวิทยุคลื่นสั้นที่ออกอากาศเพลงแจ๊สในสไตล์ต่างๆเช่น เพลง

แจ๊สลีลาศ เพลงแจ๊สมาตรฐาน (Jazz Standard) 2. ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติกับการจัดการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สเฉลิมพระเกียรติในลักษณะของวงดนตรีแจ๊สบิ๊กแบนด์  3. สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรี

ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีแจ๊สมีส่วนสําคัญในการผลิตบุคคลากรทางด้านดนตรีแจ๊ส 
รวมทั้งการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเกิดขึ้นจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละส่วนนับว่าเป็นตัว

สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
ในบทน้ีจะศึกษาในเรื่องพัฒนาการของเวทีการแข่งดนตรีแจ๊สช่วง พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 

2554 โดยแบ่งเป็น ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันดนตรี

แจ๊ส  ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปน้ี 1. ประวัติความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการแข่งขัน                
2. วัตถุประสงค์ในการแข่งขัน 3. พัฒนาการประเภทในการแข่งขัน 4. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน

และเงินรางวัลในแต่ละปี 5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊ส และผลจากการใช้แบบ

สัมภาษณ์และแบบสอบถาม กับ 4 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 
ประวัติความเป็นมาการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition 

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อต้ังขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2541 ภายใต้ช่ือ โครงการ
จัดต้ังคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใน พ.ศ. 2542 มีการเรียนการสอน 2 สาขาคือ 
สาขาการแสดงดนตรี และสาขาดนตรีแจ๊ส จนกระทั่ง พ.ศ. 2546 เพ่ิมสาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ ใน
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต นับต้ังแต่การก่อต้ัง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า

มีจํานวนของนิสิตนักศึกษามากขึ้นทุกปี โดยในช่วง 5 ปีแรกต้ังแต่ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 มีจํานวน
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นักศึกษาทั้งหมด 368 คนรวมทั้ง 3 สาขา1 โดยสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส ในปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546 มี
จํานวน 148 คน 

อาจารย์นุ วุฒิวิชัย อดีตหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส หลังจากจบการศึกษา Cornish 
College of the Arts รัฐ Seattle2 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือ พ.ศ. 2542 หลังจากนั้น พ.ศ. 2544 ได้ดํารงตําแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส โดยเป็นหน่ึงในเหล่าคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีแจ๊สผู้ที่ผลักดันให้นิสิต

นักศึกษาได้มีเวทีการแสดงออกต่อสาธารณชน โครงการ “แจ๊ส เหอะ” โรดโชว์ เกิดขึ้นเม่ือ พ.ศ. 
2545 จากทัศนคติที่อยากให้ดนตรีแจ๊สได้เผยแพร่และเป็นที่รู้จักต่อสังคมไทยผนวกกับจํานวนนิสิต

นักศึกษาดนตรีแจ๊สมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจึงอยากให้มีเวทีในการแสดงออกของนิสิตนักศึกษาและให้เข้ารู้

ความเข้าใจทางด้านดนตรีแจ๊สต่อประชาชนท่ัวไป 
หลังจากกิจกรรม แจ๊ส เหอะ โรดโชว์ ที่ได้สัญจรเล่นทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยโดย

ดําเนินการมาถึง 5 ปีใน พ.ศ. 2548 อาจารย์นุ วุฒิชัย ได้นําเรื่องเข้าปรึกษากับ ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.แมนรัตน ์ ศรีกรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีและอดีตสมาชิกวง อ.ส. วันศุกร์3 ซ่ึงขณะนั้น

ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาทางด้านดนตรีให้กับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยท่ี
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ได้ช่วยผลักดันให้เกิดเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
Thailand Jazz Competition รวมทั้งกราบทูลขอถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 ให้เป็นรางวัลแก่ผู้เข้าแข่งขัน ซ่ึงการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition 
เป็นการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวทีเดียวในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2548 ที่มีถ้วยพระราชทานของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9  
 

...ช่วงนั้นผมเป็นหัวหน้าสาขาดนตรีแจ๊สและรู้สึกว่าประเทศไทยมีการจัดประกวด

ดนตรีมากมาย แต่ไม่มีเวทีการประกวดดนตรีแจ๊ส ท่ีให้คนท่ีมีความสามารถทางด้านดนตรีแจ๊ส

ได้แสดงออกเลย ในฐานนะที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษา

ทางด้านดนตรีซึ่งมีการเปิดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊ส พวกผมเหล่าคณาจารย์

สาขาวิชาดนตรีแจ๊สจึงอยากจะเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สรวมทั้งสร้างมาตรฐาน

ทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการท่ีนิสิตนักศึกษาดนตรีแจ๊สได้มีเวทีการแสดงออกท่ีมีมาตรฐาน

                                                        
1ระบบทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร, เข้าถึงเม่ือ 13 กุมภาพันธ์ 2556, เข้าถึง

ได้จาก  http://reg2.su.ac.th/registrar/studentByProgram.asp?acadyear=2542&facultyid 
=10&levelid=1  

2Wichai support qualification, accessed February 22, 2013, available from  
http://www. bangkokjazzlife.com/archives/738#more-738 

3กรมศิลปากร, คีตมหาราช (กรุงเทพมหานคร: ทรงสิทธิวรรณ, 2549), 6. 
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เทียบเท่าสากล ผมจึงคิดโครงการประกวดดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ขึ้น

เพ่ือให้คนท่ีมีความสามารถด้านนี้ได้มาพบมาเจอกัน ได้มาสนุกร่วมกันผ่านดนตรีแจ๊สท่ีรัก 
และท่ีสําคัญเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 คีตราชันย์ด้านดนตรี

แจ๊สในประเทศไทย...4 

 
กล่าวได้ว่าการกําเนิดของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition มีปัจจัย

จากการเปิดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งการมี

บุคลากรทางด้านดนตรีแจ๊สที่ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการแข่งขันดนตรีแจ๊ส สามารถแบ่งได้เป็น    
2 กลุ่มคือ 1. คณาจารย์สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2. 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
 
แนวคิดของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

แนวคิดในการริเริ่มโครงการ Thailand Jazz Competition ถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2548 อาจารย์นุ วุฒิวิชัย อดีตรองคณบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีแจ๊สในขณะน้ัน ผู้ริเริ่มแนวคิดในการจัดการแข่งขันกล่าว

ไว้ว่า  
 

...แนวคิดหลักๆ ในการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้นมีอยู่ 2 ประเด็นคือ 1 เนื่องด้วย
เพราะเราเป็นสถาบันการศึกษาและเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส มันจึงเป็น

หน้าท่ีของพวกเราคณาจารย์ท่ีต้องออกมาจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊ส 
และสร้างมาตรฐานท้ังด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์ของดนตรีแจ๊สให้แก่เยาวชนให้ไป

ด้วยกันได้ดีรวมท้ังต้องมีคุณภาพอย่างแท้จริง ประเด็นท่ี 2 ทางคณาจารย์สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

เล็งเห็นว่าการแข่งขันและการประกวดดนตรีในเมืองไทยมีการจัดขึ้นอยู่เยอะมากและ

หลากหลายแต่ยังไม่เคยมีการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเป็นในรูปแบบอย่างทางการ ซ่ึงในหลวงของ

เราทรงเป็นคีตราชันแห่งดนตรีแจ๊สรวมทั้งนักดนตรีแจ๊สในต่างประเทศต่างยกย่องท่านในเรื่อง

นี้ ดังนั้นการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สก็เป็นอีกหนึ่งหน้าท่ีของพวกเราคณาจารย์สาขาวิชา

ดนตรีแจ๊ส รวมท้ังประจวบเหมาะกับในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เราจึงมี

                                                        
4มินา ปวริส, “Cover Story Thailand Jazz Competition เวทีสําหรบัเยาวชนไทยหัวใจ

แจ๊ส,” Art Square, no. 3 (2011): 13. 
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ความรู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถของพระองค์

ท่านแก่เยาวชนไทย...5 

 
จากคํากล่าวของ อาจารย์นุ วุฒิชัย สะท้อนให้เห็นว่าสภาพสังคมดนตรีในช่วง พ.ศ. 2548 

น้ันมีการแข่งขันทางด้านดนตรีที่หลากหลายที่เกิดข้ึนในประเทศไทยแต่ไม่ค่อยมีเวทีการแข่งขันดนตรี

แจ๊สเกิดข้ึน ทั้งที่ช่วงเวลาดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาหลายสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนทางด้าน          
ดนตรีแจ๊สเช่น คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2542 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 25386 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 25457 เป็นต้น ดังน้ันการไม่
มีเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สทําให้นักศึกษาในสถาบันต่างๆ ขาดประสบการณ์และส่งผลต่อการพัฒนา

ทางด้านดนตรีในสถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน 
 

วัตถุประสงค์ของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
การแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 พบว่ามีวัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อและมีการเพ่ิมเติมข้อ

วัตถุประสงค์พิเศษ (บางปีของการแข่งขัน) ซ่ึงมีผลจากลักษณะการดําเนินงาน ข้อพันธกิจในระบบ

สถาบันการศึกษา และผลประโยชน์ที่คาดหวังของโครงการ เป็นต้น ซ่ึงแบ่งวัตถุประสงค์โครงการได้

เป็น 2 ช่วงโดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
ช่วงที่ 1 ในปีการแข่งขัน ปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงปีที่ 5 พ.ศ. 2552 
วัตถุประสงค์การแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 (วัตถุประสงค์หลัก) 
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นด่ังผู้บุกเบิก

ดนตรีแจ๊สข้ึนในประเทศไทย  
2. เพ่ือยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ซ่ึงกําลังเป็นกระแสนิยมให้

ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนได้อย่างย่ังยืนในสังคมไทย 
3. เพ่ือสนับสนุนบรรยากาศทางด้านวิชาการแห่งศิลปะดนตรีแจ๊ส ในหมู่เยาวชนไทย และ

บุคคลทั่วไป 

                                                        
5มโนทัย มโนภาพ, “9 คําถามกับการประกวดดนตรีแจ๊ส,” กรุงเทพธุรกิจ (9 พฤศจิกายน 

2549): 6. 
6วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, เข้าถึงเม่ือ 13 กันยายน 2555, เข้าถึงได้จาก  

http://www.music.mahidol.ac.th/th/about/about_overview.php 
7The Conservatory of Music, Rangsit University, accessed September 13, 

2012, available from  http://www.rsumusic.com/th/about.html  
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4. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีแจ๊ส ในแวดวงวิชาการในประเทศ

ไทย 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัตถุประสงค์การแข่งขันปีที่ 2 พ.ศ. 2549 ใช้วัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อ และเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์พิเศษ 2 ข้อคือ  
1. เพ่ือปลูกจิตสํานึกของเยาวชนและผู้ชมโครงการในรูปแบบ Clean Entertainment ที่

เนน้สถาบันครอบครัว  
2. เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และองค์กร

ผู้สนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพเพ่ือเป็นการตอบแทนสังคม อย่างสมํ่าเสมอ 
ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถขยายความได้ว่าคณะดําเนินงานต้องการให้เยาวชนและ

ผู้ฟังดนตรีแจ๊สท่ัวไปได้ตระหนักถึงความสําคัญของการห่างไกลยาเสพติดและมีมุมมองท่ีดีต่อนักดนตรี

ที่ไม่จําเป็นต้องด่ืมสุราและสูบบุหรี่โดยท่ีมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดําเนินชีวิต  
สําหรับวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ขยายความได้ว่าคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต้องการปลูกฝังภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมในเรื่องของการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีที่ส่งเสริม

กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมไทย 
วัตถุประสงค์การแข่งขันปีที่ 3 พ.ศ. 2550 ถึงวัตถุประสงค์การแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 

2552 ใช้วัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อไม่มีการเพิ่มเติมข้อวัตถุประสงค์พิเศษ 
จากวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์พิเศษของการแข่งขันดนตรีแจ๊สต้ังแต่ พ.ศ. 2548 – 

พ.ศ. 2552 สรุปได้ว่า ผู้กําหนดวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีเจตนารมย์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวงการดนตรี

แจ๊สในประเทศไทยทั้งในด้านวิชาการและด้านสุนทรียศาสตร์ รวมท้ังการพัฒนาเยาวชน นิสิต 
นักศึกษา ในการแสดงออกต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องมีคุณภาพเทียบเท่าสากล นอกจากน้ี

วัตถุประสงค์ที่คณะดําเนินงานได้จัดต้ังยังเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ประชาชนท่ัวไปได้เรียนรู้ดนตรีแจ๊ส 
และมีการฟังท่ีเหมาะสมจึงสามารถกล่าวได้ว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมใน

รูปแบบหนึ่ง 
ช่วงที่ 2 ในปีการแข่งขันปีที่ 6 พ.ศ. 2553 ถึงปีการแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554  
วัตถุประสงค์ในการแข่งขันปีที่ 6 พ.ศ. 2553 ใช้วัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อและเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์พิเศษ 1 ข้อดังต่อไปน้ี 
1. เพ่ือดําเนินตามพันธกิจของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการบริการ

วิชาการด้านดนตรีที่มีมาตรฐานต่อสังคม ควบคู่ไปกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการตอบแทนสังคมในเร่ืองของการบริการ

วิชาการท่ีมีคุณภาพต่อเยาวชนและประชาชนท่ัวไปโดยเป็นหน่ึงพันธกิจหลักของคณะดุริยางคศาสตร์

ในส่วนของการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา 
วัตถุประสงค์ในการแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554 ใช้วัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อและเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์พิเศษ 2 ข้อคือ 
1. เพ่ือหารายได้สมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคล 
2. เพ่ือให้ความรู้ และส่งเสริม ความเข้าใจในบทเพลงพระราชนิพนธ์แก่บุคคลท่ัวไป 

นักศึกษา ในการแสดง และขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ 
จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เน่ืองจากปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องการเผยแพร่พระปรีชาสามารถางด้านดนตรีแจ๊ส เนื่องในโอกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คณะดําเนินงานได้

กําหนดให้ผู้เข้าแข่งขันในทุกประเภทบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เน่ืองจากต้องการให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ในบทเพลงพระราชนิพนธ์ซ่ึงนํามาบรรเลงในสไตล์แจ๊สต่อผู้เข้าแข่งขัน และผู้ชมโดยท่ัวไป 

วัตถุประสงค์ของการแข่งขันดนตรีแจ๊สต้ังแต่ครั้งแรก พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554 น้ันสามารถ
สรุปข้อวัตถุประสงค์หลักได้ทั้งสิ้น 4 วัตถุประสงค์หลักดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะองค์คีตราชันทางด้านดนตรี

แจ๊สในประเทศไทย 
2. เพ่ือยกระดับมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้ทัดเทียมสากล 
3. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเรียนการสอนดนตรีแจ๊สในแวดวงการศึกษาในประเทศไทย 
4. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์หลัก 5 การแข่งดนตรีแจ๊สทุกปีพบว่าทุกข้อบรรลุ

วัตถุประสงค์โดยมีตัวช้ีวัดในแต่ละข้อดังต่อไปน้ี  
1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นด่ังผู้บุกเบิก

ดนตรีแจ๊สข้ึนในประเทศไทย ตัวช้ีวัดคือ การใช้บทเพลงพระราชนิพนธ์ในการแข่งขันดนตรีแจ๊สท้ังใน

ประเภท Jazz Ensembles, Individual Performance, Sing for the King  
2. เพ่ือยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ซ่ึงกําลังเป็นกระแสนิยมให้

ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนได้อย่างยั่งยืนในสังคมไทย 
ตัวช้ีวัดคือ การใช้คณะกรรมการท่ีเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านดนตรีแจ๊สโดยเฉพาะซ่ึงประกอบไป
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ด้วย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี

แจ๊ส และนักดนตรีแจ๊สช้ันนําของโลก  
3. เพ่ือสนับสนุนบรรยากาศทางด้านวิชาการแห่งศิลปะดนตรีแจ๊ส ในหมู่เยาวชนไทย และ

บุคคลท่ัวไป ตัวช้ีวัดคือ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทางด้านดนตรีแจ๊สในลักษณะของการ โรดโชว์ 
ซ่ึงจัดขึ้นเพ่ือเป็นการให้ นิสิต นักศึกษาได้มีเวทีการแสดงออกต่อสาธารณชนและการให้ความรู้

ทางด้านการปฏิบัติดนตรีแจ๊สแก่บุคคลท่ีมีความสนใจในการปฏิบัติ 
4. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีแจ๊ส ในแวดวงวิชาการในประเทศ

ไทย ตัวช้ีวัดคือ กิจกรรม Master Class และกิจกรรม Work shop ซ่ึงเป็นกิจกรรมในลักษณะของ

การฝึกอบรมทางด้านดนตรีแจ๊สจาก คณาจารย์ และนักดนตรีแจ๊สช้ันนําท้ังภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ โดยพบว่ามีการจัดกิจกรรมร่วมทุกครั้งในการแข่งขัน 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตัวช้ีวัดคือ 

นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากรประสบความสําเร็จจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สรวมท้ังสร้าง

ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเป็นตัวสะท้อนการบรรลุวัตถุประสงค์ในข้อน้ี 
ส่วนหน่ึงของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการแข่งขันดนตรีแจ๊สต้ังแต่คร้ังที่ 1 ถึงครั้งที่ 7 

สามารถระบุผลโดยมีหลักฐานการประเมินโครงการได้ 3 ครั้งคือ การแข่งขันครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 การ
แข่งขันครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 และการแข่งขันครั้งที่ 7 พ.ศ. 2554 เนื่องจากสามารถสืบค้นหลักฐานได้

เพียง 3 ปี โดยมีการบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
การแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อ Thailand Jazz 

Competition ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งท่ี 18 ผลการสํารวจความ
คิดเห็นจากผู้ชมการแข่งขันพบว่า 

1. การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์และสนับสนุนความสามารถทางด้าน

ดนตรี ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มากท่ีสุด   
2. การแข่งขันดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีทําให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อดนตรี/นักดนตรี ผลจากการ

วิเคราะห์อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  
3. การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเผยแพร่ ช่ือเสียงคณะดุริยางคศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มาก 
จากคําถามซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดการประสบความสําเร็จของวัตถุประสงค์หลักได้ในข้อ

วัตถุประสงค์หลักข้อ 1. เพ่ือยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทยซ่ึงกําลังเป็นกระแส

นิยมให้ดําเนินไปอย่างมีคุณภาพมีมาตรฐานท่ีสามารถเป็นแบบอย่างต่อเยาวชนได้อย่างย่ังยืนใน

                                                        
8มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 1,” 2548, 6-7. 
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สังคมไทย 2. เพ่ือสนับสนุนบรรยากาศทางด้านวิชาการแห่งศิลปะดนตรีแจ๊สในหมู่เยาวชนไทยและ

บุคคลทั่วไป 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
การแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 2552 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อ Thailand Jazz 

Competition ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คร้ังที่ 59 พบว่ามีการสํารวจความ

คิดเห็นจากผู้ชมการแข่งขันโดยการต้ังคําถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางดนตรีแจ๊สของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ผู้เป็นด่ังบิดาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์อยู่

ในระดับ มาก  
2. การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นกิจกรรมที่ยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศ

ไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มากที่สุด 
3. การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี

แจ๊สในแวดวงวิชาการของเมืองไทย ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มากที่สุด 
4. การแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นกิจกรรมที่ ช่วยเผยแพร่ ช่ือเสียงคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น ผลการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มากที่สุด 
จากการสํารวจความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Jazz Competition ต้ังแต่ปี

ที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงปีที่ 7 พ.ศ. 2554 แม้ว่าผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะ

อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามการสํารวจความ

คิดเห็น น้ันไม่ได้บ่งช้ีถึงความคิดเห็นของสังคมจริงๆ ซ่ึงผลการวิเคราะห์คามคิดเห็นน้ันเป็นผลของ

กลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็น  ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่มีความสนใจทางด้านดนตรีแจ๊สอย่างจริงจัง ซ่ึง
ประกอบด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักดนตรีอาชีพ และนักฟังดนตรีแจ๊ส อย่างไรก็ตามการจะ
สรุปว่าวัตถุประสงค์การแข่งขันดนตรีแจ๊สประสบความสําเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ยัง
สามารถสรุปและวิเคราะห์ได้จากกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊ส “แจ๊ส เหอะ” ต้ังแต่ 
พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 ซ่ึงรายละเอียดของการวิเคราะห์ข้อมูลสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการ

แข่งขันดนตรีแจ๊ส รวมทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพ ในเรื่องการแข่งขันมีส่วนในการพัฒนาและผลิตนักดนตรี

แจ๊สท่ีมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถจนเป็นที่ยอมรับของสังคมดนตรีนับว่าเป็นความสําเร็จอย่าง

หน่ึงของการแข่งขันด้วยเช่นกัน ซ่ึงรายละเอียดของตัวช้ีวัดในเชิงคุณภาพผู้วิจัยจะกล่าวในส่วนต่อไป

ในบทน้ี 
 
 

                                                        
9มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานการดําเนินงานโครงการ สาขา

ดนตรีแจ๊ส ประจําปีการศึกษา 2552,” 2553, 139-142. 
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ประเภทและพัฒนาการในการแข่งขัน 

การแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition แบ่งประเภทการแข่งขันได้เป็น 
4 ประเภทใน 3 ช่วงเวลาในการแข่งขัน  

ประเภทท่ี 1 แจ๊สคอมโบ (Jazz Combo) ใช้ในการแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงปีที่ 3 
พ.ศ. 2550 มีลักษณะเป็นการแข่งขันประเภทวงดนตรีแจ๊สท่ีมีส่วนประกอบของ ริธ่ึมแซกช่ัน 
(Rhythm Section) กลอง (Drums) เบส (Bass) กีต้าร์ (Guitar) และเปียโน (Piano) เครื่องเมโลด้ี 
(Melody Section) แซ็กโซโฟน (Saxophone) ทรัมเป็ต (Trumpet) นักร้อง (Vocal) เป็นต้น 

ประเภทท่ี 2 แจ๊สอองซอมเบ้ิล (Jazz Ensembles) ใช้ในการแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551     
เป็นต้นมามีลักษณะเป็นการแข่งขันประเภทวงเหมือนกับประเภท แจ๊สคอมโบ แต่ได้เปลี่ยนช่ือเรียก

เนื่องจากไม่มีการแบ่งรุ่นการแข่งขันเหมือนกับประเภท แจ๊สคอมโบ 
ประเภทท่ี 3 บุคคลเด่ียว (Individual Performance) ใช้ในการแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551 

เป็นต้นมามีลักษณะเป็นการแข่งขันเด่ียวสามารถแข่งขันได้ทุกเคร่ืองมือยกเว้น กลอง 
ประเภทท่ี 4 ซิง ฟอร์ เดอะ คิงส์ (Sing for The King) ใช้ในการแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 2552 

เป็นต้นมามีลักษณะเป็นการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงแจ๊สมาตรฐาน (Jazz 
Standard)   

ซ่ึงในแต่ละประเภทที่มีปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแข่งขันคือ 1. 
ลักษณะของผู้เข้าแข่งขันในเรื่องของพัฒนาการทักษะดนตรีแจ๊ส 2. สภาพแวดล้อมทางด้านสังคมท่ีไม่

เอ้ืออํานวยการบรรเลงดนตรีแจ๊สในรูปแบบของวงดนตรี 3. ความเหมาะสมทางด้านทักษะดนตรีใน

ประเภทการขับร้อง จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของประเภทการแข่งขันสามารถแบ่งช่วงเวลาได้เป็น 
3 ช่วงเวลาของการแข่งขันดังต่อไปนี้ 

ช่วงท่ี 1 ปีที่ 1 พ.ศ. 2548 – ปีที่ 3 พ.ศ. 2550 
การแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ประเภท แจ๊สคอมโบ (Jazz Combo) ซ่ึงเป็นประเภทหลัก

ประเภทเดียวในการแข่งขันปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition 
มีลักษณะการบรรเลงดนตรีแจ๊สในลักษณะวงดนตรีซ่ึงเป็นแนวทางท่ีได้รับความนิยมในบรรเลงดนตรี

แจ๊สหลังยุคบีบ็อพ (Bebop) และสอดคล้องกับการเล่นดนตรีแจ๊สในประเทศไทยหลัง พ.ศ. 2500 เป็น

ต้นมาเนื่องจากการได้รับอิทธิพลดนตรีแจ๊สจากตะวันตกซ่ึงได้รับการเผยแพร่ผ่านแผ่นเสียงและ

เทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สมี

การจัดการเรียนการสอนวิชา แจ๊สอองซอมเบ้ิล (Jazz Ensembles) เป็นวิชาการรวมวงดนตรีแจ๊ส 
ดังนั้นการแข่งขันในประเภทแจ๊สคอมโบจึงเป็นรูปแบบแรกท่ีผู้จัดการแข่งขันได้บรรจุไว้ในรายการ

แข่งขันเพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับแนวทางการเล่นดนตรีแจ๊สของสังคมไทยในขณะน้ัน 
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โดยท่ีการแข่งขันประเภทแจ๊สคอมโบ เวที Thailand Jazz Competition แบ่งเป็น 2 รุ่น 
คือรุ่น Junior เฉพาะ นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา สมาชิกในวง 5-9 
คนโดยเป็นการบรรเลงดนตรีแจ๊สท่ีประกอบไปด้วย กีต้าร์ (Guitar) เบส (Bass) กลอง (Drums) 
เปียโน (Piano) และ เครื่องเป่าทุกชนิด (Brass)  รุ่น Open เฉพาะบุคคลท่ัวไปโดยท่ีมีรายละเอียด

ของรูปแบบการแข่งขันเหมือนกับรุ่น Junior ยกเว้นสมาชิกในวงซ่ึงมีจํานวน 4-7 คนเท่าน้ัน กติกาบท

เพลงที่ในการแข่งขันประเภทแจ๊สคอมโบ ทั้ง 3 ปีกําหนดให้บรรเลง 2 เพลง คือ เพลงบังคับ 1 เพลง 
และเพลงอิสระ 1 เพลง โดยท่ีแต่ละเพลงต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ซ่ึงในแต่ละปีมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 
การแข่งขันครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พบว่าแนวทางการกําหนดประเภทการแข่งขันมีปัจจัย

ดังต่อไปน้ี  
1. ลักษณะสังคมดนตรีแจ๊สในช่วงเวลานั้นซ่ึงนิยมรวมวงดนตรีแจ๊สท่ีมีจํานวนสมาชิก 3 - 

4 ขึ้นไป  
2. สไตล์เพลงที่ได้รับความนิยมอาทิเช่น แนวเพลง Contemporary Jazz และ Fusion 

Jazz  
3. แนวทางการเรียนการสอนและรูปแบบวิชาการรวมวงดนตรีแจ๊สจากสถาบันอุดมศึกษา  
กําหนดให้บรรเลงเพลงบังคับรูปแบบดนตรีแจ๊สโดยเลือกได้จากยุค นิวออร์ลีนส์ (New 

Orleans) ถึงยุค โพสบ็อพ (Post Bop) และเพลงอิสระให้บรรเลงในรูปแบบคอนเทมโพรารี แจ๊ส 
(Contemporary Jazz) ตัวอย่างผลงานของ สไปร์โร เจร่า (Spyro Gyra) โฟร์เพลย์ (Fourplay) 
เดอะริปพิงทัน (The Rippingtons)10 เพลงอิสระที่กําหนดให้บรรเลงในรูปแบบ Contemporary 
สังเกตได้ว่าแนวทางในการกําหนดรูปแบบเพลงอิสระนั้นผู้จัดต้องการให้มีความแตกต่างในเร่ืองแนว

เพลงท่ีใช้แข่งขัน  รวมท้ังคณะกรรมการตัดสินแต่ละท่านมีความชํานาญในรูปแบบดนตรีแจ๊สที่

แตกต่างกัน รวมทั้งประเด็นในเรื่องของการรับอิทธิพลดนตรีแจ๊สในรูปแบบ Contemporary หรือท่ี

เรียกว่า แจ๊สฟิวช่ัน (Jazz Fusion) ซ่ึงได้รับความนิยมจากเทศกาลดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
(Thailand International Jazz Festival) พ.ศ. 253911 เป็นต้นมาโดยท่ีมีนักดนตรีแจ๊สชาวไทยเช่น 
อินฟินนิต้ี (Infinity) เทวัญ ทรัพย์แสนยากรณ์ แม้นศรี และวงดนตรีต่างชาติเช่น โตเกียว สกาพารา

ไดซ์ (Tokyo Skaparadise) สไปร์โร เจร่า (Spyro Gyra) โฟร์เพลย์ (Fourplay) และ ซาดาโอะ     

                                                        
10มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 1,” 2548, 3.  
11ปรารถนา พันธุชา, “วัฒนธรรมสมัยนิยมดนตรีแจ๊ส?: กรณีศึกษาร้านบราวน์ชูการ์ ถนน

สารสิน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาศิลปากร, 2548), 39. 
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วาตานาเบ (Sadao Watanabe) ได้นํารูปแบบของดนตรีร่วมสมัย (Contemporary) ให้เป็นท่ีนิยม

ต่อผู้ฟังและนักดนตรีแจ๊สท่ีเป็นบุคคลท่ัวไปและเยาวชน 
การแข่งขันปีที่ 2 พ.ศ. 2549 ซ่ึงตรงกับวโรกาสเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี        

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยท่ีเพ่ิมเพลงบังคับโดยท่ีให้ผู้เข้าแข่งขันเล่น 2 เพลงท่ี 1. บท

เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพลงท่ี 2. ให้เลือกบทประพันธ์

ดนตรีแจ๊สจากยุค นิวออร์ลีนส์ (New Orleans) ถึงยุค โพสบ็อพ (Post Bop) และเพลงอิสระ 1 เพลง

ซ่ึงใช้กฎกติกาเหมือนกับการแข่งขันปีที่ 1 คือให้บรรเลงเพลงอิสระในรูปแบบ Contemporary Jazz 
การเพ่ิมเติมบทเพลง พระราชนิพนธ์ ในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 2 น้ันเกิดข้ึนแนวคิดของ

คณะดําเนินที่ต้องการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีแจ๊สของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้

ทรงเป็นด่ังผู้บุกเบิกดนตรีแจ๊สในประเทศ12 ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส

และให้เข้ากับวโรกาสเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อีกท้ังบทพระราชนิพนธ์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีโครงสร้างทางด้านดนตรีแจ๊สคือ ทํานอง (Melody) เสียงประสาน 
(Harmony) จังหวะ (Rhythm) เป็นส่วนประกอบที่สําคัญรวมท้ังในบทเพลงพระราชนิพนธ์สามารถใช้

การ อิมโพรไวเซช่ัน (Improvisation) ในแบบดนตรีแจ๊สหรือแนวทางของดนตรี บูลส์ (Blues) ได้ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์กับการแข่งขันดนตรีแจ๊สเน่ืองจากผู้เข้าแข่งขันต้อง อิมโพรไวเซซ่ัน ในบทเพลงพระราช

นิพนธ์ที่วงได้เลือกในการแข่งขัน ตัวอย่างบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ผู้เข้าแข่งขันได้นํามาบรรเลงในรอบ

รองชนะเลิศเช่น แสงเทียน ฝัน ไกลกังวล ในดวงในนิรันดร์ ยามเย็น และดวงใจกับความรักเป็นต้น13 
ด้านของเพลงอิสระนั้นผู้จัดยังคงเลือกแนวเพลง Contemporary Jazz เหมือนกับการแข่งขันครั้งที่ 1 
เพ่ือให้การแข่งขันมีความหลากหลายของแนวเพลงท่ีใช้ในการแข่งขัน 

การแข่งขันปีที่ 3 พ.ศ. 2550 คณะดําเนินงานยังคงใช้กฎกติกาเหมือนกับการแข่งขันใน

ครั้งที่ 1 คือ เพลงบังคับ 1 เพลง เพลงอิสระ 1 เพลงและไม่เปลี่ยนรายละเอียดเพลงท่ีใช้แข่งขัน 
ภาพรวมของการแข่งขันดนตรีแจ๊สในช่วงท่ี 1 เป็นการแข่งขันดนตรีแจ๊สในรูปแบบ แจ๊ส 

คอมโบ ประเภทเดียวโดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 รุ่น คือรุ่น Junior และ Open กําหนดบทเพลงใน

การแข่งขันตามยุคสมัยที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส รวมทั้งแนวเพลงแจ๊สท่ีได้รับความ

นิยมในขณะนั้นจากศิลปินแจ๊สชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาแสดงคอนเสิร์ตในเทศกาลดนตรีแจ๊สใน

ประเทศไทย  

                                                        
12มโนทัย มโนภาพ, “9 คําถามกับการประกวดดนตรีแจ๊ส,” กรุงเทพธุรกิจ (9 พฤศจิกายน 

2549): 6 
13มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, เอกสารประชาสัมพันธ์งาน Thailand 

Jazz Competition คร้ังที ่2 รอบชิงชนะเลิศ (กรุงเทพฯ: คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2549), 5. 
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สําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในเรื่องกฎกติกาการแข่งขันดนตรีแจ๊สเม่ือการแข่งขันครั้ง

ที่ 2 พ.ศ. 2549 ในส่วนของการกําหนดแนวทางของเพลงบังคับ (เพลงพระราชนิพนธ์) นับได้ว่าเป็น

การปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในขณะนั้น อน่ึงผู้วิจัยพบว่า

ในการแข่งขันปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 มีการหมุนเวียนผู้เข้าแข่งขันระหว่างประเภท Junior และประเภท 
Open เช่นผู้เข้าแข่งขันที่ลงสมัครในรุ่น Junior ก็ลงสมัครแข่งขันในรุ่น Open ด้วยซ่ึงเป็นปัจจัยท่ี

สําคัญที่แสดงให้เห็นในเรื่องการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส ดังน้ันลักษณะ

ผู้เข้าแข่งขันในท้ัง 2 รุ่นของการแข่งขันจึงมีผลต่อแนวทางการปรับปรุงประเภทในการแข่งขันในช่วงที่ 
2 ต่อไป 

ช่วงท่ี 2 ปีที่ 4 พ.ศ. 2551  
การแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551 เปลี่ยนประเภทการแข่งขันจากประเภท แจ๊สคอมโบ (Jazz 

Combo) เป็นประเภทแจ๊สอองซอมเบิล (Jazz Ensemble)14 ด้วยเหตุผลที่ว่าทักษะและ

ความสามารถในการบรรเลงดนตรีแจ๊สของผู้เข้าแข่งขันท้ังรุ่น Junior และรุ่น Open มีความใกล้เคียง
กันจึงไม่จําเป็นต้องแบ่งรุ่นในการแข่งขันและที่ผ่านมาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ในรุ่น Open มีผู้เข้าแข่งขัน
ในรุ่น Junior เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่น Open และบางคนได้รับรางวัลนักดนตรียอดเย่ียมเช่น 1. นาย
ภาสกร สุขสันติภาพ (แช๊กโซโฟน) ได้รับรางวัลนักดนตรียอดเย่ียม ในการแข่งขันดนตรีแจ๊สครั้งที่ 1 
กับวง 101.1 (รุ่น Junior) และวง อู๊ดมาร์กาเร็ต (รุ่น Open) 2. นายปฐวี บุญนันท์ (เปียโน) วงอู๊ด
มาร์กาเร็ต 3. นางสาวกุมาริกา ศุภการ (ขับร้อง) วง Prince Manage 4. นายพชระ คุ้มชัยสกุล 
(กีต้าร์) วง Super Save Quartet Band15 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาฝีมือของเยาวชน ในส่วนของ
คุณสมบัติผู้สมัครน้ันสามารถสมัครได้ทั้ง นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไม่จํากัดอายุและเช้ือชาติ

จํานวนสมาชิกในกลุ่ม 4 - 6 คนซ่ึงเหมือนกับกฎกติกาการแข่งขันในช่วงเวลาแรก บทเพลงในการ

แข่งขันกําหนดให้บรรเลง 2 เพลงคือบทเพลง ในจังหวะ Swing เพลงใดก็ได้จากยุค New Orleans 
ถึงยุค Post Bop  

ในปีเดียวกันคณะดําเนินงานได้เพ่ิมประเภทการแข่งขันอีกหนึ่งประเภทคือ บุคคลเด่ียว 
(Individual Performance) การริเริ่มในการจัดแข่งขันในประเภท Individual Performance นั้น

                                                        
14เป็นการแข่งขนัในประเภทวงดนตรีแจ๊ส สมาชิก 4-6 คนเหมือนกับการแข่งขันในประเภท 

แจ๊สคอมโบ โดยที่เปลี่ยนช่ือประเภทแต่ไม่มีการแบ่งรุ่นในการแข่งขันเหมือนปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 
15มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 3,” 2550, 10. 
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เกิดข้ึนจากการที่จัดแสดงคอนเสิร์ตแจ๊สสัญจร แจ๊ส เหอะ16 ในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย อาจารย์นุ 
วุฒิวิชัย ได้กล่าวว่า  

 
.. .มักจะพบว่าเยาวชนหรือนิสิตนักศึกษาท่ีอยู่ต่างจังหวัดท่ีศึกษาดนตรีจาก

สถาบันการศึกษาหรือผู้ท่ีศึกษาดนตรีแจ๊สด้วยตัวเองนั้นไม่มีวงดนตรีแจ๊สทําให้ไม่ได้เข้าร่วม

การแข่งขันดังนั้นการแข่งขันได้ในประเภท Individual Performance จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ของผู้ท่ีสนใจการแข่งขันดนตรีแจ๊สแต่ยังไม่มีวงดนตรีแจ๊สของตนเอง...17  
 

การแข่งขันในรูปแบบ Individual Performance น้ันมีเวทีการแข่งขันที่เริ่มข้ึนต้ังแต่ ปี 
ค.ศ.1987 หรือ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน นั้นคือเวทีการแข่งขัน Thelonious Monk International 
Jazz Competition ซ่ึงเป็นแม่แบบของการแข่งขันในรูปแบบน้ีแต่ข้อแตกต่างก็คือการแข่งขันดนตรี

แจ๊สเวที Thelonious Monk International Jazz Competition น้ันแบ่งตามเครื่องดนตรีในแต่ละปี 
แต่การแข่งขันประเภท Individual Performance ของ Thailand Jazz Competition จัดรวม

เคร่ืองมือซ่ึงมีคุณสมบัติผู้สมัครคือ นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ และ เช้ือชาติ 
สมัครได้ทุกเคร่ืองมือและขับร้อง ยกเว้น Drums และ Percussion บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน

ประเภท Individual Performance กําหนดให้บรรเลง 2 เพลงคือ แบ่งเป็นเพลงบังคับ 1 เพลง คือ 
คอนเฟอร์เมช่ัน (Confirmation) ผลงานของ ชารีล์ ปาร์คเกอร์ (Charlie Parker) เป็นเพลงในยุค         
บีบอพ ซ่ึงนิยมเล่นเนื่องจากเป็นบทเพลงท่ีท้าทายทักษะของผู้เล่นรวมทั้งมีความซับซ้อนในเร่ือง

โครงสร้างเสียงประสานในบทเพลงดังกล่าว เพลงอิสระ 1 เพลง โดยให้บรรเลงเพลง ในจังหวะ Swing 
เพลงใดก็ได้จากยุค New Orleans ถึงยุค Post Bop18 

 
 

                                                        
16กิจกรรมบริการวิชาการซ่ึงจัดขึ้นโดยสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการนําเสนอการแสดงดนตรีแจ๊สระดับมาตรฐานสากลในลักษณะของ 
Campus Tour เป็นโครงการแรกและโครงการเดียวที่มุ่งสู่ทั่วภูมิภาคและทั่วประเทศ โดยคณาจารย์
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  และนักศึกษาที่ มีฝี มือโดดเด่น  ร่วมด้วยศิลปินรับเ ชิญออกแสดง  ณ 
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศโดยการให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ
ผ่านการแสดงคอนเสิร์ต 

17มโนทัย มโนภาพ, “ก้าวย่างที่ 4 ของ Thailand Jazz Competition วงการแจ๊สไทย
ทวนกระแสเตบิโต,” กรุงเทพธุรกิจ (10 ธันวาคม 2551): 12. 

18มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 
Jazz Competition, ครั้งที่ 4,” 2551, 5.  
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ช่วงท่ี 3 ปีที่ 5 พ.ศ. 2552 – ปีที่ 7 พ.ศ. 2554 
การแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 2552 ในการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ได้เพ่ิมการ

แข่งขันประเภท Sing for The King (ประเภทขับร้อง) รวมกับ Jazz Ensembles และ Individual 
Performance รวมทั้งสิ้น 3 ประเภทการแข่งขัน สาเหตุที่เพ่ิมประเภทการขับร้องในการแข่งขันนั้น

เนื่องด้วยการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ต้ังแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งใน

รุ่น Jazz Ensemble และ Individual Performance ในเครื่องมือการขับร้อง ซ่ึงมีความคลุมเครือ
กับประเภทของการแข่งขันว่าด้วยเรื่องของทักษะทางด้านดนตรีดังนั้นคณะดําเนินการแข่งขันจึง

เล็งเห็นถึงความสําคัญของประเภทการขับร้อง รวมทั้งในระดับอุดมศึกษามีการเรียนการสอนทางด้าน

การขับร้องแจ๊สเช่นเดียวกับการเรียนการสอนทางด้านเครื่องมืออ่ืนๆ บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันนั้นผู้

จัดกําหนดให้ ขับร้อง 1 เพลงคือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
9 ซ่ึงเป็นเพลงใดก็ได้ทั้งคําร้องภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างเพลงที่ผู้เข้าแข่งขันได้เลือกขับ

ร้องเช่น แก้วตาขวัญใจ ใกล้รุ่ง ความฝันอันสูงสุด ดวงใจกับความรัก Still On My Mind และ I 
Never Dream เป็นต้น19 ในส่วนของผู้สมัครแข่งขันในประเภทการขับร้องพบว่ามาจาก

สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สเช่น คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยดนตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิตซ่ึงมีการเรียนขับร้องแจ๊ส รวมทั้งบุคคลท่ัวไปจํานวนหน่ึง 

ประเภท Jazz Ensemble น้ันไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาการแข่งขันแต่เพ่ิมเติม

คุณสมบัติของผู้สมัครคือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปไม่จํากัดอายุจํานวนสมาชิกในกลุ่ม 4 - 6 
คนและไม่จํากัดเช้ือชาติเน่ืองจากผู้จัดต้องการเปิดกว้างให้กับนักดนตรีแจ๊สท่ีอยู่ประเทศใกล้เคียงได้มี

โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเช่นประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น กฎกติกาการ

แข่งขันกําหนดให้บรรเลง 1 เพลงในรอบรองชนะเลิศ และบรรเลง 2 เพลงในรอบชิงชนะเลิศ โดยท่ี
บรรเลงในจังหวะ สวิง (Swing) เพลงใดก็ได้จากยุค New Orleans ถึงยุค Post Bop แต่ละเพลง

ความยาวไม่เกิน 10 นาที 
ประเภท Individual Performance ได้มีการเพ่ิมเติมในส่วนของบทเพลงในการแข่งขัน

จากปีที่ 4 ซ่ึงเป็นปีแรกในการแข่งขันประเภท Individual Performance ซ่ึงกําหนดให้บรรเลง 1 
เพลงบังคับคือ Confirmation ในปีที่ 2 ของการแข่งขันประเภทน้ีผู้จัดกําหนดให้บรรเลง 1 เพลงใน

รอบรองชนะเลิศ โดยเป็นเพลงอิสระบรรเลงในจังหวะ สวิง (Swing) เพลงใดก็ได้จากยุค New 
Orleans ถึงยุค Post Bop ความยาวเพลงไม่เกิน 10 นาที รอบชิงชนะเลิศกําหนด 2 เพลงโดย

แบ่งเป็นเพลงบังคับ 1 เพลงคือ ฮัลลูซิเนช่ัน (Hallucination) ผลงานของ บัด พาวล์ (Bud Powell) 
และเพลงอิสระ 1 เพลงบรรเลงในจังหวะ สวิง (Swing) เพลงใดก็ได้จากยุค New Orleans ถึงยุค 

                                                        
19มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 5,” 2552, 3.  
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Post Bop ความยาวเพลงไม่เกิน 10 นาที ให้บรรเลงเพลงอิสระ คุณสมบัติของผู้สมัครคือ นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุและเช้ือชาติ สมัครได้ทุกเครื่องมือและขับร้อง ยกเว้น Drums 
และ Percussion 

การแข่งขันปีที่ 6 พ.ศ. 2553 มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างในการแข่งขันหลายส่วนเช่น 
การจัดการในการดําเนินงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน และกฎกติกาการแข่งขัน ซ่ึงเกิด
จากการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ รับหน้าท่ีประธาน

ดําเนินงานเป็นปีแรกซ่ึงก่อนหน้านี้ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน Thailand Jazz Competition 
ต้ังแต่ปีแรกของการแข่งขัน20 รูปแบบในการแข่งขันยังคงใช้รูปแบบเดิมแต่มีการเพ่ิมเติมรายละเอียด

ของการแข่งขันให้มีความชัดเจนในเรื่องของบทเพลงในแต่ละประเภทของการแข่งขันเพ่ือเป็นการ

สร้างกรอบมาตรฐานในการแข่งขันและเพ่ือความเหมาะสมในการตัดสินของคณะกรรมการดังต่อไปนี้  
ประเภท Jazz Ensemble กําหนดให้รอบรองชนะเลิศบรรเลง 2 เพลงโดยแบ่งเป็นเพลง

บังคับให้เลือก 1 ใน 4 เพลงคือ 1. Joy Spring คลิปฟอร์ด บราวส์ (Clifford Brown) 2.  Someday  
My Prince will Come ลารี่ย์ โมเรย์ (Larry Morey) 3.  All The Things You Are เจโรม เคิร์น 
(Jerome Kern) 4. Body and Soul  จอนห์นี่ กรีน (Johnny Green) และ 1 เพลงเลือกอิสระโดย

บรรเลงเพลงในจังหวะ Swing เพลงใดก็ได้จากยุค New Orleans ถึงยุค Post Bop  
การกําหนดบทเพลงบังคับโดยท่ีให้เลือก 1 ใน 4 นั้นผู้จัดต้องการสร้างมาตรฐานสําหรับบท

เพลงในการแข่งขันประเภท Jazz Ensemble เน่ืองจากในการแข่งขันใน 5 ปีที่ผ่านมาเกิดความ

ได้เปรียบและเสียเปรียบเรื่องของการเลือกบทเพลงซ่ึงมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่น การเลือกเพลงแจ๊ส

ในสไตล์ บีบอพ กับ การเลือกเพลงแจ๊สในสไตล์ ฟิวช่ัน (Fusion) ซ่ึงทั้ง 2 สไตล์มีลักษณะทางด้าน

ดนตรีบางอย่างที่แตกต่างกันเช่น การบรรเลงในลักษณะ สวิง ในสไตล์ บีบอพ กับการบรรเลงใน

ลักษณะ กรู๊ฟ (Groove) ในสไตล์ ฟิวช่ัน รวมทั้งในเรื่องโครงสร้างเสียงประสานของบทเพลงก็มี

ลักษณะที่แตกต่างกัน ของคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันคือ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปไม่จํากัด

อายุจํานวนสมาชิกในกลุ่ม 4 - 6 คนและไม่จํากัดเช้ือชาติ 
ประเภท Individual Performance กําหนดให้รอบรองชนะเลิศ บรรเลง 1 เพลงบังคับ I 

Hear a Rhapsody แจ็ค เบเกอร์ (Jack Baker) รอบชิงชนะเลิศ บรรเลง 1 เพลงบังคับ Invitation 
Bronislau Kaper (โบรนิสลาฟ เคเปอร์) ซ่ึงเป็นผลมาจาการของการแข่งขันในประเภท Individual 
Performance ในปีที่ 5 ซ่ึงผู้จัดเล็งเห็นว่าการกําหนดบทเพลงบังคับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีความ

เหมาะสมสําหรับผู้เข้าแข่งขันและการพิจารณาการให้คะแนนของกรรมการตัดสิน เหตุผลท่ีเลือก 2 
บทเพลงในการแข่งขันเน่ืองจากท้ัง 2 เพลงมีลักษณะพิเศษของเพลงคือ มีโครงสร้างการดําเนินคอร์ดท่ี

                                                        
20มินา ปวริส, “Cover Story Thailand Jazz Competition เวทีสําหรบัเยาวชนไทย

หัวใจแจ๊ส,” Art Square, no. 3 (2011): 15.  
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เป็นการสลับคีย์ (Modal Interchange Chord Progression) และจังหวะของเพลงมีการผสมกัน

ระหว่าง สวิง (Swing) กับ ลาติน (Latin) รวมทั้งเป็นบทเพลงท่ีต้องใช้ความสามารถสูงในการ              
อิมโพรไวเซช่ัน (Improvisation)  

ประเภท Sing For The King (ไม่มีการจัดการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเนื่องจากจํานวน

ผู้สมัครมีจํานวนน้อย) กําหนดให้รอบชิงชนะเลิศ ขับร้องบทเพลงบังคับโดยเลือก 1 ใน 5 ของเพลงท่ี

กําหนดไว้ 1. Love For Sale โคล พอเตอร์ (Cole Porter) 2. Body and Soul จอห์นน่ี กรีนส์ 
(Johnny Green) 3. Desafinado อันโตนิโอ คาร์ลอซ โจบิม (Antonio Carlos Jobim) 4. How 
Deep Is The Ocean เออวิงส์ เบอร์ลิน (Irving Berlin) การเพ่ิมเติมกฎกติกาการแข่งขันประเภทน้ี

คือการกําหนดให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสแกต (Scat)21 ในบทเพลงท่ีเลือกในการแข่งขันเน่ืองจากเป็น

เอกลักษณ์ของการขับร้องเพลงแจ๊ส 
การแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554 ในการดําเนินการแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีน้ีมีความล้ายคลึง

กับการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 5 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทําให้มีผลต่อแนวทางในการกําหนดบทเพลงที่ใช้ใน

การแข่งขันทั้ง 3 ประเภทเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระปรีชา

สามารถทางด้านดนตรีแจ๊สและทรงเป็นด่ังผู้บุกเบิกดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 
ประเภท Jazz Ensemble กําหนดให้บรรเลง 2 เพลง ทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิง

ชนะเลิศ โดยแบ่งเป็นเพลงบังคับ 1 เพลง คือ เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 บรรเลงในสไตล์แจ๊สโดยที่ไม่เปลี่ยนทํานองและโครงสร้างหลักของบทเพลง บทเพลง

ตัวอย่างที่ผู้เข้าแข่งขันเลือกใช้ในการแข่งขันขันเช่น สายฝน ยามเย็น ชะตาชีวิต ดวงใจกับความรัก 
No Moon Still on my mind เป็นต้น22 1 เพลงอิสระโดยบรรเลงเพลงในจังหวะ Swing เพลงใดก็

ได้จากยุค New Orleans ถึงยุค Post Bop ในแต่ละบทเพลงความยาวไม่เกินเพลงละ 10 นาที 
ประเภท Individual Performance กําหนดให้บรรเลง 2 เพลงทั้งรอบรองชนะเลิศและ

รอบชิงชนะเลิศโดยแบ่งเป็นเพลง บังคับ 1 เพลง H.M Blue เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 บรรเลงในสไตล์แจ๊สโดยไม่เปลี่ยนทํานองและ เพลงอิสระเลือกจาก 1 ใน 3 
คือ 1) Angel Eyes แมตช์ เดนิส (Matt Denis) 2) The Days of Wine and Roses เฮนรี่ แมนซินี 
(Henry Mancini) 3) Beautiful Love เวนย์ คิงส์ และ วิคเตอร์ ยัง (Wayne King, Victor Young) 

                                                        
21การเปล่งเสียง ฮัม แทนเครื่องดนตรีซ่ึงนับเป็นการแสดงคีตปฎิภาณของนักร้องแจส๊ 

อ้างอิงจาก Wikipedia the free encyclopedia, Scat singing, accessed October 8, 2012, 
available from http://en.wikipedia.org/wiki/Scat_singing  

22มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 
Jazz Competition, ครั้งที่ 6,” 2553, 8.  
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ประเภท Sing For The King กําหนดให้ขับร้อง 2 เพลงโดยขับร้องเพลง บังคับ 1 เพลง

จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในสไตล์แจ๊สโดยไม่

เปลี่ยนทํานอง   และเพลงอิสระเลือกจาก 1 ใน 3 คือ 1. Angel Eyes แมตช์ เดนิส (Matt Denis) 2. 
The Days of Wine and Roses เฮนร่ี แมนซินี (Henry Mancini) 3. Beautiful Love เวนย์ คิงส์ 
และ วิคเตอร์ ยัง (Wayne King, Victor Young) โดยที่ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสแกต (Scat) ในบท

เพลงที่เลือกซ่ึงจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภท Sing for the King พบว่าผู้เข้าแข่งขันบาง

คนจัดเตรียมการ (Scat) ล่วงหน้าซ่ึงไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการแข่งขันประเภทการขับร้องเพลง

แจ๊สและเกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอ่ืน23  
การแข่งขันในช่วงที่ 3 ปีที่ 5 พ.ศ. 2552 ถึงปีที่ 7 พ.ศ. 2554 มีการปรับปรุงกฎกติกาบท

เพลงการแข่งขันทุกประเภทโดยการให้ผู้เข้าแข่งขันประเภท Jazz Ensemble, Individual 
Performance, Sing for the King เลือกบทเพลง (เพลงบังคับ) จากการกําหนดสไตล์เพลงของคณะ

ดําเนินงานเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังเพ่ิมเติมรายละเอียดในการพิจารณาการให้คะแนนใน

ประเภท Sing for the King จากการ สแกต (Scat) ต้ังแต่ปีที่ 6 เป็นต้นมา 
พัฒนาการของการแข่งขันคร้ังที่ 8 พ.ศ. 2555 แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาใน

ครั้งน้ี แต่อย่างไรก็ตามพบว่าแนวทางการกําหนดรูปแบบของการแข่งขันในการคร้ังที่ 8 พ.ศ. 2555 มี
ผลจากพัฒนาการของการแข่งขันต้ังแต่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2554 ในเร่ืองดังต่อไปน้ี 
1. พัฒนาการทักษะความสามารถของผู้เข้าแข่งขัน 2. ความสามารถในการประพันธ์เพลงของผู้เข้า

แข่งขัน 3. ผลจากการสํารวจผู้เข้าแข่งขันประเภท Individual Performance พบว่าผู้เข้าแข่งขันต้อง

ให้มีการจัดการแข่งขันในเครื่องดนตรีประเภทเดียวกันเพ่ือไม่ให้เกิดการได้เปรียบและเสียทางด้าน

ดนตรี เป็นต้น จากปัจจัยดังกล่าวทําให้มีการกําหนดรูปแบบการแข่งขันในปีที่ 8 พ.ศ. 255524 
ดังต่อไปน้ี 

ประเภท Jazz Ensemble Competition กําหนดให้มีสมาชิกจํานวน 4-6 คน โดยที่ไม่

จํากัด เพศ อายุ และต้องไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงออกผลงานอัลบ้ัมในสังกัดค่ายเพลงหลัก ทั้ง

ภายในประเภทและต่างประเทศมาก่อน กติกาการแข่งขัน กําหนดให้บรรเลง 2 เพลง โดยแบ่งเป็น

เพลงบังคับเลือก 1 เพลงประกอบไปด้วย 1. Groovin’ High (Dizzy Gillespie) 2. Airegin (Sonny 
Rollins) 3. The eyes of hurricane (Herbie Hancock) และเพลงอิสระ 1 เพลงโดยไม่จํากัดแนว

เพลงและสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นเพลงแจ๊สของศิลปินต่างประเทศ หรือบทเพลงที่วงประพันธ์ขึ้นเอง 

                                                        
23เรื่องเดียวกัน, 6. 
24มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 8,” 2555, 4-5.   
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(Original Composition) และเพลงอ่ืนๆ ที่นํามาเรียบเรียงใหม่ในสไตล์แจ๊สโดยเวลาในการบรรเลง

ทั้ง 2 เพลงความยาวไม่เกิน 10 นาที  
ประเภท Jazz Woodwind & Brass Competition คุณสมบัติ นักเรียน นิสิตนักศึกษา

และบุคคลท่ัวไป ไม่จํากัดเพศและอายุ รวมทั้งต้องไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงออกผลงานอัลบั้มใน

สังกัดค่ายเพลงหลัก ทั้งภายในประเภทและต่างประเทศมาก่อน รวมทั้งต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ

จากการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ในครั้งก่อน ผู้สมัครจะต้องใช้เคร่ืองดนตรีในกลุ่ม

เครื่องป่าลม (Woodwind Instrumental) และกลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instrumental) 
เช่น เทเนอร์ แซ็กโซโฟน (Tenor saxophone), อัลโต้ แซ็กโซโฟน (Alto saxophone), คลาริเน็ต 
(Clarinet), เบส คลาริเน็ต (Bass Clarinet), ทรัมเป็ต (Trumpet), ทรอมโบน (Trombone), ฟลูเกิล

ฮอร์น (Flugelhorn) เป็นต้น โดยมีกติกาการแข่งขัน คือ เลือกบรรเลง 1 เพลง ความยาว 10 นาที 
จากบทเพลงที่กําหนดไว้ 3 บทเพลงดังต่อไปน้ี 1. Yardbird Suite (Charlie Parker) 2. Daahound 
(Clifford Brown) 3. One Finger Snap (Herbie Hancock) ทั้งน้ีผู้เข้าแข่งขันจะต้องบรรเลงบท

เพลงดังกล่าวที่ได้เลือกโดยคํานึงถึงเรื่องของ ภาษา และ สไตล์ตามลักษณะของ Jazz Tradition ของ
เพลงในแต่ละยุค ไม่ว่าจะเป็น บี บ็อพ (Bebop) ฮาร์ด บ็อพ (Hard Bop) และ โพส บ็อพ (Post 
Bop) เป็นต้น 

ประเภท Jazz Composers Competition คุณสมบัติ นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคล

ทั่วไป ไม่จํากัดเพศและอายุ กติกาในการแข่งขัน ผู้สมัครส่งผลงานบทประพันธ์เพลงแจ๊สอิสระ 1 
เพลงความยาว 15 นาที โดยไม่จํากัดประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประพันธ์ และจะต้องเป็น

ผลงานท่ีสร้างสรรค์ทํานองและจังหวะข้ึนมาใหม่ (Original Composition) บทประพันธ์จะต้องถูก

เขียนเพื่อความเหมาะสมกับวง Jazz Combo แจ๊สคอมโบ ซ่ึงประกอบไปด้วย Rhythm Section 
และ Melody Section ขนาดของวงดนตรีจํานวน 4-6 ช้ิน ไม่เคยผ่านการบันทึกเสียงและออกผลงาน

อัลบ้ัมในสังกัดค่ายเพลงหลัก หรือบันทึกเสียงและแสดงสดโดยศิลปินที่มีช่ือเสียงรวมทั้งบทประพันธ์

จะต้องไม่ผูกกับลิขสิทธ์ทางดนตรีหรือจากเวทีการแข่งขันอ่ืนๆ 
 

สถานท่ีใช้ในการแช่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงปีที่ 7 พ.ศ. 2554 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการ Thailand Jazz Competition 

ต้ังแต่ครั้งแรกถึงปัจจุบันโดยนับรวมรอบรองชนะเลิศ รอบชิงนะเลิศ และรอบคัดเลือก (ปีที่ 2 พ.ศ. 
2549) โดยในแต่ละปีมีการสลับเปลี่ยนสถานท่ีในการแข่งขันท่ีมีลักษณะที่แตกต่างกันท้ัง จากทุกรอบ

การแข่งขัน 15 ครั้งพบว่ามีการใช้สถานท่ีในการแข่งขัน 2 ลักษณะคือ  
1. สถานที่ในโรงร่ม (Hall) จํานวน 7 ครั้ง  
2. สถานที่กลางแจ้ง 8 ครั้ง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การกําหนดสถานที่ในการแข่งขันแต่ละครั้งพบว่ามีแนวทางในการตัดสินใจ 3 ประเด็น

ดังต่อไปน้ี  
1. วิสัยทัศน์และทัศนะของคณะดําเนินงานการแข่งขันปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 พบว่ามีลักษณะ

การใช้สถานที่กลางแจ้งมากกว่าสถานที่ในโรงละครเน่ืองจากวิสัยทัศน์ของ อาจารย์นุ วุฒิวิชัย 
ประธานดําเนินงานการแข่งขันดนตรีแจ๊สในขณะนั้น มีแนวคิดที่ต้องการให้ดนตรีแจ๊สเข้าถึงบุคคล

ทั่วไปได้ง่ายโดยการเลือกใช้สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางของเยาวชนและประชาชนทั่วไป25 เช่น ลาน
เอนกประสงค์ สยามดิสคัฟเวอรี่ พาร์คพารากอน สยามพารากอน รวมทั้งสวนสาธารณะ อุทยาน

แห่งชาติสวนเบญจสิริ เป็นต้น  
2. งบประมาณในการแข่งขันที่มาจากเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงาน

ภายนอก26  
3. ความต้องการของผู้สนับสนุนที่ต้องการเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรในรูปแบบของ 

CSR27 ด้วยการให้ใช้สถานท่ีของหน่วยงาน เช่น การแข่งขันครั้งที่ 7 รอบรองชนะเลิศ ณ ห้อง 
Conference Room บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ โดยสามารถจัดเรียงสถานที่ในการ

แข่งขันต้ังแต่ปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงการแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ 2554 ได้ดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี  2 สถานที่แข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงปีที่ 7 
พ.ศ 2554 

 

ปีการแข่งขัน รอบคัดเลอืก รอบรองชนะเลศิ รอบชงิชนะเลิศ 

ปีท่ี 1 พ.ศ. 2548  
 

× ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
หอประชุมเล็ก 

ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย  

ปีท่ี 2 พ.ศ. 2549 MCC Hall  
the Mall บางกะปิ 

ลานเอนกประสงค์ 
สยามดิสคัฟเวอรี ่

โรงภาพยนตร์สกาล่า 
 

                                                        
25“ไทยแลนด์ แจ๊สคอมเพททิช่ัน ยกระดับ ‘แจ๊สไทย เฟ้นหายอดวงดนตรี’,” คม ชัด ลึก 

(24 มิถุนายน 2549): 12.  
26มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 7,” 2553, 16-17.  
27Corporate Social Responsibility หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่าความรับผิดชอบต่อ

สังคมของธุรกจินั้น หมายถึง การดําเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการกํากับที่ดี ควบคู่ไปกับการ
ใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและสิง่เเวดล้อม เพ่ีอนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน อ้างอิงจาก CSRI 
สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม, เข้าถึงเม่ือ 9 ตุลาคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
www.csri.or.th/knowledge/csr/193  
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ตารางท่ี  2 สถานที่แข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงปีที่ 7 
พ.ศ 2554 (ต่อ) 

 
ปีการแข่งขัน รอบคัดเลอืก รอบรองชนะเลศิ รอบชงิชนะเลิศ 

ปีท่ี 3 พ.ศ. 2550 × พาร์คพารากอน สยามพารากอน อุทยานสวนเบญจสิร ิ

ปีท่ี 4 พ.ศ. 2551 × อุทยานสวนเบญจสิร ิ อุทยานสวนเบญจสิร ิ

ปีท่ี 5 พ.ศ. 2552 × อุทยานสวนเบญจสิร ิ อุทยานสวนเบญจสิร ิ

ปีท่ี 6 พ.ศ. 2553 × หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ หอศิลปวัฒนธรรม

กรุงเทพ 

ปีท่ี 7 พ.ศ. 2554 
 

× บริษัท บริหารสนิทรัพย์กรุงเทพ

พาณิชย์ ห้องประชุมช้ัน 17 
หอศิลปวัฒนธรรม

กรุงเทพ 

 
การประเมินการใช้สถานที่โครงการ Thailand Jazz Competition สามารถระบุหลักฐาน

จากการสืบค้นได้ 1 ปีในการแข่งขันคือ การแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 2552 รอบชิงชนะเลิศ ณ อุทยานสวน

เบญจสิริ อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ Thailand Jazz Competition #5 
ระบุว่าผู้ชมการแข่งขันมีระดับความพึงพอใจสถานที่จัดการแข่งขันในระดับ มาก28  

อน่ึง แบบรายงานผลดําเนินงานการแข่งขันปีที่ 729 พ.ศ. 2554 มีรายงานเป็นลายลักษณ์

อักษรจากผู้ประสานงานโครงการในเรื่องปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สถานที่ซ่ึงแบ่งเป็น 2 รอบการ

แข่งขัน ในรอบรองชนะเลิศพบว่า การใช้สถานที่แข่งขัน ณ บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ ห้อง

ประชุมช้ัน 17 เกิดผลให้ประชาชนท่ัวไปไม่ทราบถึงการแข่งขันเน่ืองจากจัดอยู่ในอาคารพาณิชย์ซ่ึงไม่

สามารถรับรู้ได้โดยตรง รอบชิงชนะเลิศ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ พบว่าสถานที่ไม่เพียงพอต่อ

จํานวนผู้เข้าชมการแข่งขันที่มีจํานวนมากกว่าท่ีต้ังเป้าไว้ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการเลือกใช้สถานที่ใน

ลักษณะกลางแจ้งมีความเหมาะสมกว่าการใช้สถานที่ในลักษณะห้องประชุมในเร่ืองของการรับรู้การ

แข่งขันดนตรีแจ๊สของประชาชนท่ัวไป 
 
 

 

                                                        
28มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานการดําเนินงานโครงการ สาขา

ดนตรีแจ๊ส ประจําปีการศึกษา 2552,” 2553. 140. 
29มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 7,” 2553, 5.   
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รางวัลในการแข่งขันปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 
ช่วงท่ี 1 (ปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงปีที่ 3 พ.ศ. 2550) 
การแข่งขันดนตรีแจ๊สได้รับงบประมาณแผ่นดินในการสนับสนุนจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

Thailand Jazz Competition รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ปี
ละ 400,000 บาท ในการจัดสรรเงินรางวัลในการแข่งขัน โดยท่ีผู้จัดให้ความสําคัญกับการแข่งขัน

ประเภท Jazz Combo ในการแข่งขันปีที่ 1 และปีที่ 3 ได้รับรางวัลเป็นเงินสดสําหรับวงชนะเลิศ 
100,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และเกียรติบัตร ซ่ึง
เป็นจุดเด่นของเวที Thailand Jazz Competition ซ่ึงไม่เคยมีการจัดการแข่งขันในประเภทน้ีเกิดข้ึน

ในประเทศไทย สําหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทและเกียรติบัตร รวมทั้งเงินรางวัล       
นักดนตรียอดเยี่ยม จํานวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร 

ดังนั้น เงินรางวัลในการแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึง ปีที่ 3 พ.ศ. 2550 แต่ละปีมีจํานวน 
400,000 บาทซ่ึงมาจากงบประมาณแผ่นดินท้ังสิ้น 

ช่วงท่ี 2 (ปีที่ 4 พ.ศ. 2551 ถึงปีที่ 5 พ.ศ. 2552) 
จากการเพ่ิมประเภทของการแข่งขันในปีที่ 4 พ.ศ. 2551 จึงทําให้เงินรางวัลในส่วนของนัก

ดนตรียอดเย่ียมซ่ึงมีมูลค่า 50,000 บาทได้ถูกตัดไปเพ่ือที่จะเพ่ิมให้ในส่วนของเงินรางวัลประเภท 
Individual Performance ซ่ึงเป็นประเภทการแข่งขันใหม่โดยที่มีรายละเอียดดังน้ี รางวัลชนะเลิศ
ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและ

เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาทและเกียรติบัตร สําหรับเงินรางวัลประเภท Jazz 
Ensemble ในส่วนของรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับยังคงเงินรางวัลเหมือนช่วง

ที่ 1 ของการแข่งขัน แต่เพ่ิมเติมเงินรางวัลในส่วนของ รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท 
ในการแข่งขันปีนี้เนื่องจากประเภท Jazz Ensemble มีวงดนตรีผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 11 วงทําให้ผู้จัด

ต้องการเฉลี่ยเงินรางวัลให้ครอบคลุมกับจํานวนวงดนตรีที่เข้าแข่งขัน และปัจจัยในเรื่องของผู้ให้การ

สนับสนุนซ่ึงมีมากข้ึนกว่าการแข่งขันในช่วงที่ 1   
ในปีการแข่งขันที่ 5 พ.ศ. 2552 เงินรางวัลในประเภท Jazz ยังคงเหมือนเดิม แต่เพ่ิมเติม

เงินรางวัลในส่วนของรางวัลชมเชย 3 รางวัล จํานวนรางวัลละ 10,000 บาท อีกทั้งในปีน้ีมีการ

เพ่ิมเติมการแข่งขันประเภท Sing for the King ซ่ึงมีรายละเอียดเงินรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ

ได้รับถ้วยพระราชทานพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
รับเงินรางวัล 30,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 15,000 บาท

และเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัลรับเงินรางวัล 5,000 บาทและเกียรติบัตร รวมทั้งการ
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เพ่ิมเติมเงินรางวัลให้กับประเภท Individual Performance ในรางวัลชมเชย 3 รางวัล จํานวนรางวัล
ละ 5,000 บาท รวมเงินรางวัลในการแข่งขันปีที่ 5 ทั้งสิ้น 420,000 บาท  

ช่วงท่ี 3 (ปีที่ 6 พ.ศ. 2553 ถึงปีที่ 7 พ.ศ. 2554) 
เงินรางวัลสําหรับการแข่งขันในช่วงปีที่ 6 และปีที่ 7 เหมือนกันท้ัง 2 ปีโดยท่ีประเภทการ

แข่งขัน Jazz Ensemble และประเภท Individual Performance ยังคงกําหนดให้เงินรางวัล

เหมือนกับการแข่งขันครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552 แต่มีการปรับเปลี่ยนเงินรางวัลในประเภท Sing for the 
king จากเดิมเงินรางวัลในประเภท Sing for the King มีจํานวน 105,000 บาทในปีที่ 5 โดยแยกเป็น

รางวัลชนะเลิศ    รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 2 
รางวัลแต่ในการแข่งขันปีที่ 6 กําหนดให้เงินรางวัลรวมท้ังสิ้น 80,000 บาทโดยแบ่งเป็น รางวัล
ชนะเลิศ 50,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 30,000 บาทและเกียรติ

บัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 15,000 บาทและเกียรติบัตร แต่เพ่ิมเติมในส่วนของรางวัล

ชมเชยซ่ึงจากเดิมมีแค่ 2 รางวัลจํานวนเงินรางวัลละ 5,000 บาท เป็นรางวัลชมเชย 4 รางวัล จํานวน
รางวัลละ 5,000 บาท  

สาเหตุการปรับเปลี่ยนเงินรางวัลในประเภท Sing for the King น้ันเน่ืองจากการ

ปรับเปลี่ยนคณะดําเนินงานในปีที่ 6 ดังนั้นผู้สนับสนุนบางรายจึงไม่ได้สนับสนุนในส่วนของ

งบประมาณการแข่งขันต่อจากปีเดิม ดังน้ันการจัดสรรเงินรางวัลก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแผ่นดินซ่ึงใน

แต่ละปีมีจํานวน 400,000 บาท ซ่ึงในปีที่ 6 พ.ศ. 2553 และปีที่ 7 พ.ศ. 2554 เงินรางวัลทั้ง 2 ปีก็มา

จากงบประมาณแผ่นดิน 400,000 ทั้งสิ้น 
 

กิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่การแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สที่ได้จัดขึ้นน้ันทางคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาดนตรีแจ๊สได้มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในชื่อว่า “Jazz เหอะ 
Campus Tour” เป็นโครงการแรกและโครงการเดียวที่ออกแสดงทั่วทุกภูมิภาค ซ่ึงเริ่มต้นขึ้นเม่ือปี 
พ.ศ. 2545 โดยที่เป็นการนําเสนอการแสดงดนตรีแจ๊สระดับมาตรฐานในลักษณะ Road Show โดย
คณาจารย์สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส วงแม้นศรี และนักศึกษาจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ออกทําการแสดงในทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยไปจัดในมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีการเรียน

การสอนทางด้านดนตรี ผลดีของโครงการแจ๊สเหอะน้ันคือ นักศึกษาท่ีออกไปแสดงได้รับประสบการณ์

ทางด้านการแสดงออก การพัฒนาของทักษะการเล่นดนตรีแจ๊สรวมทั้งมิตรภาพที่เกิดข้ึนร่วมกับนิสิต

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ อีกหนึ่งส่วนที่เป็นความคาดหวังของผู้จัดโครงการนั้นคือการเผยแพร่

ดนตรีแจ๊สให้กับบุคคลท่ัวไปรวมทั้งนิสิตนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิชาดนตรีนอกเหนือจากดนตรีแจ๊สก็

ได้เปิดโลกทัศน์ทางด้านดนตรีเพ่ิมข้ึน  
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เม่ือการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition คร้ังที่ 1 เริ่มต้นขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 
2548 นั้นกิจกรรมแจ๊สเหอะโรดโชว์ซ่ึงจัดข้ึนเป็นปีที่ 4 ก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเผยแพร่

เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สซ่ึงอยู่ในแนวทางปฏิบัติงานของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

ดังต่อไปน้ี 
1. เพ่ือร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Jazz Competition ถ้วยรางวัล

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี 9 
2. เพ่ือค้นหาสุดยอดฝีมือแห่งดนตรีแจ๊ส ในทุกระดับช้ันเพ่ือเข้าสู่การแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
3. เป็นการเผยแพร่ดนตรีแจ๊สแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับ

ชมการแสดงดนตรีแจ๊สในแนวทางของ ศิลปะดนตรีเพ่ือให้ทั้งความบันเทิงและการเรียนรู้ อย่างมี
มาตรฐานตามหลักสากล 

4. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้บุกเบิกโครงการให้สถาบันการศึกษา

ทั้งระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศท่ีเข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถทางด้าน

ดนตรีเพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีแก่กัน 
 
ตารางท่ี  3 สถานที่ดําเนินกิจกรรม แจ๊ส เหอะ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553 
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต ้

1. มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ จังหวัด

เชียงใหม่ 

1. มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

วังท่าพระ กรุงเทพ 

1. มหาวิทยาลัย

บูรพา จังหวัดชลบุรี 
1. มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จังหวัด

ขอนแก่น 

1. มหาวิทยาลัย

สงขลา จังหวัด

สงขลา 

2. มหาวิทยาลัย
พายัพ วิทยาเขต
กาดสวดแก้ว 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร์ นครปฐม 

 2. มหาวิทยาลัย 
สารคาม จังหวัด

มหาสารคาม 

2. มหาวิทยาลัย

ทักษิณ จังหวัด

สงขลา 

 3. จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ 

   

 4. มหาวิทยาลัย   
ศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 
กรุงเทพ 
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ตารางท่ี  3 สถานที่ดําเนินกิจกรรม แจ๊ส เหอะ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต ้

 5. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 
กรุงเทพ 

   

 6. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎพระนคร 
กรุงเทพ 

   

 7. มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา 
กรุงเทพ 

   

 8. กองดุริยาง  
ทหารเรือ กรุงเทพ 

   

 
 

จากตัวอย่างรายการแสดงในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันเวที Thailand Jazz 
Competition โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2553 รวมระยะเวลาของกิจกรรมได้ 5 ปี 
พบว่าประสบความสําเร็จในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์งานโดยมีตัวช้ีวัดจากการต้ังคําถามเพ่ือสํารวจ

ความคิดเห็นจากผู้ชมคอนเสิร์ตและผู้เข้าอบรมดังซ่ึงอ้างอิงจากรายงานการดําเนินงานสาขาวิชาดนตรี

แจ๊ส ประจําปีการศึกษา 255230 ดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ แจ๊สเหอะ #9  Jazz Concert ณ คาเฟ่ 

เดอ นิมมาน วันที่ 22 มกราคม 2553 ในข้อ กิจกรรมแจ๊สเหอะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ได้รู้จักโครงการ 
Thailand Jazz Competition # 6 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากย่ิงขึ้น 
ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มากที่สุด 

2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ แจ๊สเหอะ #9  Jazz Concert ณ Nim 
City Daily วันที่ 23 มกราคม 2553 ในข้อ กิจกรรมแจ๊สเหอะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ได้รู้จักโครงการ 
Thailand Jazz Competition # 6 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากย่ิงขึ้น 
ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มาก 

                                                        
30มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานการดําเนินงานโครงการ สาขา

ดนตรีแจ๊ส ประจําปีการศึกษา 2552,” 2553. 35-52.  
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3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ แจ๊สเหอะ #9  Jazz Workshop ณ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ในข้อ กิจกรรมอบรมทางด้าน

ดนตรีแจ๊สเป็นส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจในการศึกษาทางด้านดนตรี ผลจากการ
วิเคราะห์อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 

4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ แจ๊สเหอะ #9  Jazz Concert ณ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยสารคาม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ในข้อ กิจกรรมแจ๊สเหอะเป็น

กิจกรรมท่ีช่วยให้ได้รู้จักโครงการ Thailand Jazz Competition # 6 ถ้วยรางวัลพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากย่ิงขึ้น ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มากท่ีสดุ 
5. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ แจ๊สเหอะ #9  Jazz Concert ณ สวน

รัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ในข้อ กิจกรรมแจ๊สเหอะเป็นกิจกรรมที่ช่วย

ให้ได้รู้จักโครงการ Thailand Jazz Competition # 6 ถ้วยรางวัลพระราชทาน        
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากย่ิงขึ้น ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มาก 

การแสดงกิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz 
Competition นั้นนอกเหนือจากคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจะเป็นเจ้าภาพในการจัด

กิจกรรมเองน้ันผู้สนับสนุนหลักอย่าง Starbucks Coffee ร่วมเป็นผู้สนับสนุนต้ังแต่การแข่งขันปีที่ 2 
ถึงการแข่งขันปีที่ 5  ก็เป็นหน่ึงของผู้สนับสนุนท่ีส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมที่จะทําให้ประชาชนท่ัวไป

ได้รับข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊สควบคู่ไปกับการรับชมรับฟังศิลปะทางด้านดนตรีแจ๊สจาก

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเริ่มต้น
ขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2550 ซ่ึงตรงกับการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ปีที่ 3 โดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า 
In The Mood Roadshow at Starbucks Coffee เป็นกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบที่

แตกต่างกัน 6 คร้ัง วัน เวลา สถานที่ในการแสดงน้ันจัดท่ี Starbucks Coffee  6 สาขาในทุกวันเสาร์

สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนโดยเริ่มต้ังแต่เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม เวลา 18.00-19.00 
เป็นต้นไป ตัวอย่างการแสดงในปีแรกมีดังต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี  4 การแสดงโรดโชว์ In The Mood Roadshow at Starbucks Coffee คร้ังที่ 1 

 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี สถานท่ีในการแสดง 

1 เสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2550 Starbucks Coffee สาขา La villa ซอยอารีย์ 
สะพานควาย 

2 เสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 Starbucks Coffee สาขา ปิยะรมย์ 

3 เสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2550 Starbucks Coffee สาขา บ้านสีลม 
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ตารางท่ี  4 การแสดงโรดโชว์ In The Mood Roadshow at Starbucks Coffee คร้ังที่ 1 (ต่อ) 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี สถานท่ีในการแสดง 

4 เสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2550 Starbucks Coffee สาขา หลังสวน 

5 เสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2550 Starbucks Coffee สาขา บ้านทองหล่อ 

6 เสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2550 Starbucks Coffee สาขา Market Place  
ทองหล่อ 2 

 
ต่อมาปีที่ 4 ซ่ึงจัดข้ึนพร้อมกับการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ครั้งที่ 4 พ.ศ. 

2551 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดคอนเสิร์ตข้ึนโดยที่เพ่ิมระยะเวลาการประชาสัมพันธ์

ให้มากขึ้นซ่ึงจากเดิมใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนในปีน้ีได้เพ่ิมเป็น 7 เดือนเริ่มจากเดือนมิถุนายน ถึง 
เดือนธันวาคม 2551 รวมได้ 12 สาขาของ Starbucks Coffee31 ในกรุงเทพมหานคร และย้ายวัน
จากวันเสาร์มาเป็นวันศุกร์แทนเนื่องจากผู้สนับสนุนแนะนําว่าในวันศุกร์จะมีประชาชนทั่วไปเข้ามา

รับชมรับฟังมากกว่าวันเสาร์ โดยมีรายการการแสดงดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี  5 การแสดงโรดโชว์ The Mood Roadshow at Starbucks Coffee ครั้งที่ 2 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี สถานท่ีในการแสดง 

1 ศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา รอยัลการ์เด้นเจริญนคร 

2 ศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา จามจุรี สแควร์ 

3 ศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา คริสเติลพาร์ค 

4 ศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา ซีคอนสแควร ์
5 ศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว 

6 ศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา โพโมโดโร่ สยามสแควร์ 

7 ศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ 

8 ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา เซ็นทรัลเวิร์ล ช้ัน 3 

9 ศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา เอสเอฟ พหลโยธิน 

10 ศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา สยามเซ็นเตอร์ 

                                                        
31มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 4,” 2551. 8-9.   
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ตารางท่ี  5 การแสดงโรดโชว์ The Mood Roadshow at Starbucks Coffee ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี สถานท่ีในการแสดง 

11 ศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา เอสเอฟ เอกมัย 

12 ศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 Starbucks Coffee สาขา เอสเอฟ แจ้งวัฒนะ 

 
ปีที่ 5 เป็นปีสุดท้ายที่มีกิจกรรม In the Mood Roadshow at Starbucks Coffee พบว่า

มีกิจกรรม 2 ครั้งดังต่อไปน้ี  
คร้ังที่ 1 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 Sing for the King ณ Starbucks Coffee 

สาขาทองหล่อ 2  
คร้ังที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 Ladies in Jazz ณ Starbucks Coffee 

สาขาหลังสวน 
การประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Jazz Competition จากกิจกรรม In the Mood 

Roadshow at Starbucks Coffee พบว่าประสบความสําเร็จในการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลท่ัวไป

รู้จักดนตรีแจ๊สและเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สจากตัวช้ีวัดหลักฐานในปีที่ 3 ของกิจกรรมซ่ึงตรงกับการ

แข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 255232 ดังต่อไปน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “Jazz Coffee – In the mood 

Roadshow @ Starbucks Coffee” ณ Starbucks Coffee สาขาทองหล่อ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2552 ในข้อ กิจกรรม In the mood Roadshow @ Starbucks Coffee เป็นส่วนส่งเสริมศิลปะ

ดนตรีแจ๊สให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในกลุ่มบุคคลท่ัวไป ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มาก 
2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “Jazz Coffee – In the mood 

Roadshow @ Starbucks Coffee” ณ Starbucks Coffee สาขาทองหล่อ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2552 ในข้อ กิจกรรม In the mood Roadshow @ Starbucks Coffee เป็นกิจกรรมที่ทําให้ท่านได้

รู้จักเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 5 ผลจาก

การวิเคราะห์อยู่ในระดับ มาก 
3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “Jazz Coffee – In the mood 

Roadshow @ Starbucks Coffee” ณ Starbucks Coffee สาขาหลังสวน วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2552 ในข้อ กิจกรรม In the mood Roadshow @ Starbucks Coffee เป็นส่วนส่งเสริมศิลปะ

ดนตรีแจ๊สให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในกลุ่มบุคคลท่ัวไป ผลจากการวิเคราะห์อยู่ในระดับ มาก 
                                                        

32มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานการดําเนินงานโครงการ สาขา
ดนตรีแจ๊ส ประจําปีการศึกษา 2552,” 2553. 116-127.   
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4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ “Jazz Coffee – In the mood 
Roadshow @ Starbucks Coffee” ณ Starbucks Coffee สาขาหลังสวน วันท่ี 27 พฤศจิกายน 
2552 ในข้อ กิจกรรม In the mood Roadshow @ Starbucks Coffee เป็นกิจกรรมที่ทําให้ท่านได้

รู้จักเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 5 ผลจาก

การวิเคราะห์อยู่ในระดับ มาก 
พัฒนาการของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition จากการแข่งขัน

ครั้งแรกปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึง การแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554 พบว่าพัฒนาการเกิดข้ึน 3 ด้านโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. พัฒนาการทางด้านการแข่งขัน คือ ประเภทของการแข่งขันต้ังแต่ช่วงที่ 1 ถึงช่วงที่ 3 
ซ่ึงเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนจากการแข่งขันประเภท Jazz Combo แบ่งเป็น 2 รุ่น junior และ Open 
เป็นการแข่งขันประเภท Jazz Ensembles ซ่ึงไม่มีการแบ่งรุ่นในการแข่งขันโดยมีผลจากทักษะ

ความสามารถของผู้เข้าแข่งขันในรุ่น junior หรือรุ่นของนักเรียน นิสิตนักศึกษา มีความใกล้เคียงกับผู้

เข้าแข่งขันในรุ่น Open รวมทั้งในช่วงที่ 1 ของการแข่งขันพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันในรุ่น junior เข้าร่วม
แข่งขันในรุ่น Open ด้วย ดังน้ันการแบ่งรุ่นการแข่งขันจึงไม่จําเป็นอีกต่อไป ช่วงที่ 2 เพ่ิมเติมประเภท

การแข่งขัน Individual Performance ซ่ึงเป็นการแข่งขันในลักษณะเดี่ยวเน่ืองจากพบว่ามีผู้สนใจเข้า

ร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส  ซ่ึงอยู่ต่างจังหวัดรวมทั้งไม่มีวงดนตรีเป็นของตัวเองดังน้ันการแข่งขัน

ประเภท Individual Performance นี้จึงเป็นหน่ึงช่องทางสําหรับผู้ที่สนใจในการแข่งขันซ่ึงไม่

จําเป็นต้องมีวงดนตรีก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันได้และอีกเหตุผลหน่ึงคือคณะดําเนินงานการแข่งขัน

ต้องการให้มีประเภทการแข่งขันที่เน้นการด้นสด Improvisation เป็นหลักซ่ึงก็สอดคล้องกับการ

แข่งขันประเภท Individual Performance เนื่องจากเป็นการแข่งขันเด่ียวผู้เข้าแข่งขันจึงจําเป็นต้อง

แสดงคีตปฏิภาณทางด้านดนตรีแจ๊สให้เป็นที่ประจักษ์มากท่ีสุด ประเภท Sing for the king เป็นการ

แข่งขันการขับร้องดนตรีแจ๊สซ่ึงในครั้งแรกของการแข่งขันประเภทน้ีเริ่มต้นจากการกําหนดให้ขับร้อง

บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และได้พัฒนาต่อมาเป็นการขับ

ร้องบทเพลงในสไตล์แจ๊สมาตรฐาน Jazz Standard และในช่วงที่ 3 ของการแข่งขันนั้นได้กําหนดให้ผู้

เข้าแข่งขันประเภท Sing for ธhe King ต้องทําการสแกต (Scat) ในบทเพลงท่ีได้เลือกในการแข่งขัน 
2. พัฒนาการบทเพลงในการแข่งขัน สามารถแบ่งได้ 2 ประเด็น  

2.1 เพลงจากการคัดเลือกจากคณะดําเนินงานในการแข่งขัน (เพลงบังคับ) เช่นใน

ประเภท Individual Performance ซ่ึงเริ่มทําการแข่งขันขึ้นในปีที่ 4 พ.ศ. 2551 ในบทเพลง 
Confirmation / Charlie Parker ปีที่ 5 พ.ศ. 2552 Hallucination / Bud Powell ปีที่ 6 พ.ศ. 
2553 I Hear a Rhapsody / Jack Baker ในรอบรองชนะเลิศและเพลง Invitation / Bronislau 
Kaper ในรอบชิงชนะเลิศ สําหรับการแข่งขันในปีที่ 7 พ.ศ. 2554 ให้เลือก 1 ใน 3 ของบทเพลงที่
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คณะดําเนินงานกําหนดไว้คือ 1The Days of wine and roses 2 Angel Eyes 3. Beautiful Love 
ซ่ึงจากบทเพลงดังกล่าวนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการเพ่ิมระดับความยากของการแข่งขันในแต่ละ

ปีจากพัฒนาการของบทเพลงซ่ึงมีรายละเอียดของบทเพลงที่แตกต่างกันไปเช่นเพลง Confirmation 
และบทเพลง Hallucination ที่มีลักษณะการดําเนินคอร์ดท่ีซับซ้อนรวมทั้งเป็นบทเพลงที่มีความเร็ว

ในการปฏิบัติทั้งในส่วนของ ทํานอง (Melody) และ การด้นสด (Improvisation) ซ่ึงทําให้ผู้เข้า

แข่งขันต้องมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติบทเพลงดังกล่าว 
2.2 บทเพลงในการแข่งขันจากการประพันธ์ของผู้เข้าแข่งขันซ่ึงจากฐานข้อมูลพบว่ามี

ผู้เข้าแข่งขันแต่งเพลงเพ่ือเข้าแข่งขันในประเภท Jazz Ensemble ในประเภทเพลงอิสระโดยนับว่า

เป็นหน่ึงพัฒนาของการแข่งขันซ่ึงมีผลจากทักษะความสามารถของผู้เข้าแข่งขันดังมีรายช่ือผู้ประพันธ์

และบทเพลงดังต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี  6 แสดงผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีประพันธ์บทเพลงในการแข่งขัน 
 

ลําดับ ช่ือ นามสกุล บทเพลง 
1 รัตนะ  วงศ์สรรเสริญ Klof Song 

Real Player 
Queens 

2 สร้างสรรค์  วัฒกุล Minority 
Illusion 

3 พชร  คุ้มชัยสกุล May one 
4 ณณิก  ตันศรีสกุล Pajingo Song 
5 จุติโชค  อัศรัสกร Deceptive Things 

 
3. พัฒนาการทางด้านการจัดการ เช่น การเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การ

แข่งขัน สถานท่ีในการแข่งขัน และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สท้ังในส่วนของ

คณะดุริยางคศาสตร์เป็นผู้จัดเองและจัดร่วมกับองค์กรภายนอก ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนด้านน้ี

สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการและความเหมาะสมของการแข่งขันซ่ึงปรากฏ

ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีจากตัวช้ีวัดในรายงานการดําเนินหลายๆปีที่ผ่านท่ีผู้วิจัยได้อ้างอิง

เป็นต้น 
เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีพัฒนาการหลายด้านเช่น การเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ รูปแบบ

ประเภทการแข่งขัน กฎกติกา  บทเพลงในการแข่งขัน เงินรางวัล สถานที่ในการแข่งขัน และกิจกรรม
ที่เป็นส่วนหน่ึงในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน อีกหนึ่งประเด็นที่จําเป็นต้องอธิบายและเป็นส่วนท่ี

สําคัญท่ีสุดของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สรวมท้ังเป็นเรื่องหลักของวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยใน
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เรื่องนี้คือเน้ือหาในส่วนของ ผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน ผู้ชมและส่ือมวลชน คือสิ่งท่ีผู้วิจัย

ต้องการตอบคําถามในเรื่องของผลกระทบของการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีมีผลต่อกลุ่มสังคมดนตรีแจ๊สท้ัง 
4 ส่วน ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงสามารถ

วิเคราะห์และสรุปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
กลุ่มผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สในเวทีการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ต้ังแต่คร้ังที่ 

1 พ.ศ. 2548 ถึงการแข่งขันคร้ังที่ 7 พ.ศ. 2554 จากฐานข้อมูลท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลใน

ส่วนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันพบว่าแยกกลุ่มผู้เข้าแข่งขันได้ 2 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย

ต่างๆ พบว่าผู้เข้าแข่งขันจํานวนมากในทุกๆ ปีเป็นกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา

ที่มีการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊ส เช่น คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัย   
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ คณะ    
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งผู้เข้าแข่งขัน

จากโรงเรียนมัธยมสารสาสน์เอกตรา และ Kincaid International School เป็นต้น  
กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มของนักดนตรีอาชีพและอาจารย์พิเศษซ่ึงจากข้อมูลพบว่าเป็นจํานวนรอง

จากกล่มที่ 1 รวมท้ังจํานวนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีในกลุ่มน้ีพบว่าอยู่ในช่วงเวลาของการ

แข่งขันครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 - คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2550 ซ่ึงในเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาแรกของการ

แข่งขันโดยมีการแบ่งรุ่นในการแข่งขันคือ Junior Division และ Open Division  
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในเรื่องของกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่เป็นกลุ่มของนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ซ่ึงมีปริมาณที่มากกว่ากลุ่มของนักดนตรีอาชีพและอาจารย์พิเศษน้ันสามารถเช่ือมโยงได้จากการ

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันที่มุ่งเน้นตามสถานท่ีในลักษณะของสถาบันการศึกษาตามภาคส่วนต่างๆ ใน
ประเทศไทยรวมทั้งกิจกรรมบริการวิชาการ  “แจ๊ส เหอะ” และกิจกรรมโรดโชว์ที่เป็นส่วนหน่ึงของ

การประชาสัมพันธ์เวทีการแข่งขันโดยท่ีผู้จัดการแข่งขันเล็งเห็นถึงกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์

ได้แก่กลุ่ม นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหลักของการแข่งขันดนตรีแจ๊สเช่น

กัน ซ่ึงมีรายละเอียดรายช่ือวงและรายช่ือผู้เข้าแข่งขันแบ่งตามประเภทดังต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี  7 สรุปจํานวนผู้เข้าแข่งขันในการรายการ Thailand Jazz Competition ประเภท 
Ensemble ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 แบ่งตามเพศและชื่อวง 

 

ปีการแข่งขัน ลําดับ ชื่อวง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ปีที่ 1 รุ่น Junior 1 UnPsudo 5 0 5 

พ.ศ. 2548 2 Two-Five-One oh! 4 1 5 
  3 **101.1 5 0 5 

  4 *Torato 5 0 5 

  5 **สมหมาย อะเคดามี 5 0 5 

รุ่น Open 6 Dep-5 5 0 5 

  7 **Almost There 4 0 4 

  8 **Prince Manage 5 1 6 

  9 อู๊ด มาร์กาเล็ต 4 0 4 
  10 *A 440 4 0 4 

ปีที่ 2 รุ่น Junior 1 **Jass Ju 5 0 5 

พ.ศ. 2549 2 Jazz ฆาตกร 4 1 5 

  3 11 Tones 5 0 5 

  4 *Jazz ปากนํ้าโพธ์ิ 6 0 6 

  5 **The Technique 5 0 5 

รุ่น Open 6 Trinity 4 0 4 

  7 **Almost There 4 0 4 
  8 **เมาฟรี (ลูกหมาป่า) 5 0 5 

  9 *Quintet X 5 0 5 

  10 Super Save Quartet Band 4 0 4 

ปีที่ 3 รุ่น Junior 1 BioloJazz 5 0 5 

พ.ศ. 2550 2 ลูกแจ๊ค 5 0 5 

  3 **Maxim Quintet 5 0 5 

  4 **RSCM BAND 7 0 7 
  5 สิงห์คะนองนา Quintet 4 1 5 
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ตารางท่ี  7 สรุปจํานวนผู้เข้าแข่งขันในการรายการ Thailand Jazz Competition ประเภท 
Ensemble ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 แบ่งตามเพศและชื่อวง (ต่อ) 

 

ปีการแข่งขัน ลําดับ ชื่อวง เพศ รวม 

   ชาย หญิง  

  6 The Jazz Specters 5 0 5 

  7 ก ไก่ 5 0 5 
  8 Jazz ปากน้ํานนท์ 5 0 5 

  9 The Real Jazz จู๋ 5 0 5 

  10 Kiki Band 5 0 5 

  11 Jungzy Jazz 5 0 5 

  12 *Criminal Jazz Band 5 0 5 

  13 The Technak 6 0 6 

รุ่น Open 14 **Neko Jazz 4 2 4 
  15 Ja-Dub 5 0 5 

  16 **Doraemon 4 0 4 

  17 Summer Samba 6 1 7 

  18 *Jazzohal 6 0 6 

ปีที่ 4 1 8:00 AM 5 0 5 

พ.ศ. 2551 2 มะขวิด Quintet 6 0 6 

  3 *Jazz สหพร 5 0 5 

  4 สิงห์คะนองนา 6 0 6 
  5 **MYK 6 0 6 

  6 Next Generation 6 0 6 

  7 Suika 4 0 4 

 
8 **A Fast The เฟ้ียว  

A เฟ้ียว The เงาะ 
4 0 4 

 9 ณร 3 2 5 

 10 รมณีย์แจ๊ส 4 0 4 

 11 สวนมะลิ Jazz Band 5 0 5 
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ตารางท่ี  7 สรุปจํานวนผู้เข้าแข่งขันในการรายการ Thailand Jazz Competition ประเภท 
Ensemble ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 แบ่งตามเพศและชื่อวง (ต่อ) 

 

 
 

ปีการแข่งขัน ลําดับ ช่ือวง เพศ รวม 

   ชาย หญิง 

ปีที่ 5 1 9-Gay Jazz Band 4 1 5 

พ.ศ. 2552 2 *Google Jazz 4 0 4 

  3 Tomato City 5 0 5 
  4 Ektra 09 5 0 5 

  5 The Stick Men Show 4 0 4 

  6 Sugar Please 5 0 5 

  7 Wonder Boys 6 0 6 

  8 Coffee Break 4 0 4 

  9 **Undergray 4 0 4 

  10 Jazzson Five 4 0 4 

  11 Sudden Union 4 0 4 

  12 **Fresh Flesh 4 0 4 
  13 Forty Degree Jazz Band 5 0 5 

  14 A "Round" 5 0 5 

  15 Jokey & Friends 5 0 5 

  16 San-Kwan (สนัขวาน) 5 0 5 

ปีที่ 6 1 **Jazz TB 5 0 5 

พ.ศ. 2553 2 ยสเส Quartet 4 0 4 

  3 *Fresh Flesh 4 0 4 

  4 Jazz Rugru 5 0 5 

  5 Green M 4 0 4 

 6 Now's The Time 4 0 4 

 7 The เจ้าพ่อ Quartet 4 0 4 

 8 **Crispy Panda 4 0 4 
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ตารางท่ี  7 สรุปจํานวนผู้เข้าแข่งขันในการรายการ Thailand Jazz Competition ประเภท  
 Ensemble ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 แบ่งตามเพศและชื่อวง (ต่อ) 
 

 
ตารางท่ี  8 สรุปจํานวนเพศและเคร่ืองมือในการแขง่ขนั Thailand Jazz Competition ประเภท 

Individual Performance ปีที่ 4 ถึงปีที่ 7 
 

ปีการ
แข่งขัน 

ลําดับ ชื่อ 
เพศ 

เครื่องมือ 
ชาย หญิง 

ปีที่ 4 1 **ธีรภัทร์  จันทบ  
 

เปียโน 

พ.ศ. 2551 2 **พชร  คุ้มชัยสกุล  
 

กีต้าร์ 

  3 จักรกริช  ต้ังสง่าวงศ์  
 

กีต้าร์ 

 
 

ปีการแข่งขัน ลําดับ ช่ือวง เพศ รวม 

   ชาย หญิง 

  9 Jazz ผ่อง 4 0 4 

  10 Arm Band 1 4 0 4 

ปีที่ 7 1 **เจ้าพ่อ Quartet 4 0 4 
พ.ศ. 2554 2 *Jazzbo.com 4 0 4 

  3 มงคล Jazz band 5 0 5 

  4 เสือ สิงห์ กระทิง ช้าง 4 0 4 

  5 **นังปัง ปังนงั 4 0 4 

  6 Green M 4 0 4 

  7 Tin Tin In the Band 6 0 6 

  8 Swingtigo 30 4 0 4 

  9 The wake Up Call 5 0 5 

  10 Ektra 09 4 0 4 
  11 ไก่ป้าต้อย ควอเต็ต 4 0 4 

รวม 86  402 10 412 
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ตารางท่ี  8 สรุปจํานวนเพศและเคร่ืองมือในการแขง่ขนั Thailand Jazz Competition ประเภท 
Individual Performance ปีที่ 4 ถึงปีที่ 7 (ต่อ) 

 

ปีการ
แข่งขัน 

ลําดับ ชื่อ 
เพศ 

เครื่องมือ 
ชาย หญิง 

  4 ฐากูร  คุณากรจิติรักษ์  
 

กีต้าร์ 

  5 ณัฐกร  พรปฤงคพ  
 

กีต้าร์ 
  6 วรรณวุฒิ  วรรณารุณ  

 
เบส 

  7 ศุภนาถ  คุณากรจิติรักษ ์  
 

เบส 

  8 ทวีศักด์ิ  บูรณพานิชพันธ์ุ  
 

แซ็กโซโฟน 

  9 สุทธิดา  ศรีถาวร 
 

 แซ็กโซโฟน 

  10 *อานนท์  เฟ่ืองฟู  
 

แซ็กโซโฟน 

  11 ภารวี  สมบัติศิริ 
 

 ขับร้อง 

ปีที่ 5  1 *พนาย อ่ิมใจ  
 

กีต้าร์ 
พ.ศ. 2552 2 กิติภัทร  ภูวะปัจฉิม  

 
กีต้าร์ 

  3 จักรกริช  ต้ังสง่าวงศ์  
 

กีต้าร์ 

  4 รัฐเขตต์  ช่วยสมบูรณ์  
 

แซ็กโซโฟน 

  5 **โสภณ  สุวรรณกิจ  
 

เปียโน 

  6 **จุติโชค  อัศรัสกร  
 

กีต้าร์ 

  7 รัตนพงษ์  พุ่มลอยฟ้า  
 

เบส 

  8 พิรนันท์  ชนภัณฑารักษ์ 
 

 ขับร้อง 

ปีที่ 6 1 ทวีศักด์ิ  บูรณพานิช   
 

แซ็กโซโฟน 
พ.ศ. 2553 2 ป่าไม้  เชิดเกียรติศักด์ิ   

 
กีต้าร์ 

  3 นนทวัฒน์  จิตต์อําไพ   
 

เปียโน 

  4 กานต์  เดชอุดม   
 

กีต้าร์ 

  5 ณป่าน  พิชัยกุล   
 

กีต้าร์ 

  6 ศิริวัฒน์  เปลี่ยนสันเทียะ   
 

เบส 

  7 ภัคพสิษฐ์  คันธาเวช   
 

กีต้าร์ 

  8 โสภณ  สุวรรณกิจ   
 

เปียโน 
  9 **Jose  Perez   

 
แซ็กโซโฟน 

  10 **จุติโชค  อัศรัสกร   
 

กีต้าร์ 
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ตารางท่ี  8 สรุปจํานวนเพศและเคร่ืองมือในการแขง่ขนั Thailand Jazz Competition ประเภท 
Individual Performance ปีที่ 4 ถึงปีที่ 7 (ต่อ) 

 

ปีการ
แข่งขัน 

ลําดับ ชื่อ 
เพศ 

เครื่องมือ 
ชาย หญิง 

  11 รัตนพงษ์  พุ่มลอยฟ้า   
 

เบส 

  12 *เก่งฉกาจ  เก่งการค้า   
 

เปียโน 
  13 วสันต์  สุคนธมัต   

 
แซ็กโซโฟน 

ปีที่ 7  1 ภัคพสิษฐ์  คันธาเวช   
 

กีต้าร์ 

พ.ศ. 2554 2 เจนพัฒน์  มนตรีเลิศรัศมี   
 

เปียโน 

  3 เฉลิมศักด์ิ  คงมี   
 

กีต้าร์ 

  4 ธัญธร  เลาหสถิตย์   
 

กีต้าร์ 

  5 ณป่าน  พิชัยกุล   
 

กีต้าร์ 

  6 พัชรพล  อภัยราช   
 

เปียโน 
  7 **ศิริวัฒน์  เปลี่ยนสันเทียะ  

 
เบส 

  8 กีรต  ประชากูล   
 

กีต้าร์ 

  9 โสภณ  สุวรรณกิจ   
 

เปียโน 

  10 อนุชิต  ชูช้าง   
 

แซ็กโซโฟน 

  11 *จุติโชค  อัศรัศกร   
 

กีต้าร์ 

  12 สุรเสกข์  เกียรติบุญครอง   
 

กีต้าร์ 

  13 กรพัฒน์  ศรีสืบสาย   
 

กีต้าร์ 

  14 ถิรเจตน์  มีสายญาติ   
 

กีต้าร์ 
  15 ***ณัฐกิตต์ิ  ธนพูลสวัสด์ิ   

 
แซ็กโซโฟน 

      43 คน 3 คน  

 
อธิบาย สัญลักษณ์  
 * หมายถึง รางวัลชนะเลิศ 
 ** หมายถึง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
 *** หมายถึง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
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ตารางท่ี  9 สรุปจํานวนเพศในการแข่งขนั Thailand Jazz Competition ประเภท Sing For The 
king ปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 

 

ปีการ
แข่งขัน 

ลําดับ ช่ือ 
เพศ 

ชาย หญิง 

ปีที่ 5 1 **พิรนันท์  ชนภัณฑารักษ ์  
พ.ศ. 2552 2 กุลกรณ์พัชร์  โพธ์ิทองนาค   
  3 **ณัชชา  จิตตานนท์   

 4 *วชิรัตน์  ท้วมเทศ   
  5 จันทร์กระพ้อ  ภู่ไพโรจน์   
  6 เจนจิรา  ศิริรักษ์   
  7 สิริญญา  สัมปัตตะวนิช   
  8 กุมมาริกา  ศุภการ   
  9 นิภัทร  กําจรปรีชา   
  10 สิปปกรณ์  อรรถการุณ   

ปีที่ 6 1 **ณัชชา  จิตตานนท์    
พ.ศ. 2553 2 ***นิภัทร  กําจรปรีชา    

  3 กิตติธัช  สําเภาทอง    

  4 สนธิชัย  รติสุขพิมล    

  5 *บัณฑิตา  ประชามอญ    
  6 สิริกร  ตระกลพิพัฒน์    
ปีที่ 7 1 *ณัชชา  จิตตานนท์    
พ.ศ. 2554 2 ยุทธพงศ์  ตันตินันทตระกูล   

  3 ระพีพรรณ  ต่อศรี   

  4 **อธิศรี  สงเคราะห์   

  5 ขวัญแก้ว  เตียวตระกูล   
 6 **นนทวิทย์  ศิริพรไพบูลย ์   

 7 วัลลภา  นกพ่ึงพุ่ม   
 8 พีราภรณ์  เทพวิวัฒน์   
 9 อชิรญาณ์  ศุภลักษณ์นาร ี   
   9 คน 16 คน 
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 จากตารางแสดงจํานวนวงและผู้ที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศต้ังแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 
ในทั้ง 3 ประเภท สามารถสรุปดังต่อไปน้ี 

1. ประเภท Ensemble รวมวงท่ีสามารถเข้ารอบรองชนะเลิศได้ 86 วง โดยเป็นเพศชาย

จํานวน 402 คน เพศหญิง 10 คน รวมท้ังสิ้น 412 คน  
2. ประเภท Individual Performance รวมผู้ที่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ 46 

คน โดยเป็นเพศชายจํานวน 43 คน และเพศหญิงจํานวน 3 คน 
3. ประเภท Sing For The King  รวมผู้ที่สามารถผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ 25 คน 

โดยเป็นเพศชายจํานวน 7 คน และเพศหญิงจํานวน 18 คน 
อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าการแข่ง Thailand jazz Competition ปีที่ 1 ถึงปีที่ 7 น้ันมี     

ผู้เข้าแข่งขันซํ้ากันในแต่ละปีรวมทั้งมีการเปลี่ยนประเภทในการแข่งขัน 
จากจํานวนของผู้เข้าแข่งขันที่แสดงจํานวนเพศนั้นจะเห็นได้ถึงจํานวนที่แตกต่างกันอย่าง

มาก ซ่ึงแสดงให้ได้อย่างชัดเจนในการแข่งขันประเภท Ensemble และประเภท Individual 
Performance ซ่ึงทั้งสองประเภทน้ีมีจํานวนเพศหญิงที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศท้ังหมด 13 คน โดยท่ี
ประเภท Ensemble ได้เริ่มทําการแข่งขันต้ังแต่ปีแรก พ.ศ. 2548 และประเภท Individual 
Performance เริ่มทําการแข่งขันเม่ือปี พ.ศ. 2551 แต่กลับกันในประเภท Sing For The King ซ่ึงมีผู้
เข้าแข่งขันที่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึงสามารถอธิบายได้จากการลักษณะสภาพความเป็นจริง

ของสังคมนักดนตรีแจ๊สทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงพบว่าเพศชายมีบทบาทมากกว่าเพศ

หญิงในเรื่องของการปฏิบัติเครื่องดนตรี แต่ในส่วนทางด้านการขับร้องนั้นเพศหญิงมีบทบาทมากกว่า

เพศชายเช่นกัน 
จากงานวิจัยของ Ariel Ann Alexander ที่มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นศึกษาบทบาทเพศหญิงใน

การปฏิบัติดนตรีแจ๊ส โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทางด้าน

ดนตรีแจ๊สในประเทศสหรัฐอเมริกา33 โดยผลของการศึกษาพบว่าทักษะความสามารถของผู้หญิงการ

ปฏิบัติดนตรีแจ๊สน้ันมีความเท่าเทียมกับเพศชายในเรื่องการปฏิบัติดนตรีแจ๊สและการด้นสด 
(Improvisation) แต่ในทางกลับกันพบว่าจํานวนเพศหญิงที่ปฏิบัติดนตรีแจ๊สยังคงมีจํานวนน้อยกว่า

เพศชาย เน่ืองจากพฤติกรรมในการฟังเพลงและความช่ืนชอบของเพศหญิงในการปฏิบัติดนตรี  แจ๊สมี
ความแตกต่างกันกับเพศชายโดยที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาของ Ariel Ann Alexander ที่เป็นเพศ

หญิงพบว่ามักจะเลือกการ ขับร้อง เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สด้วยเหตุผลท่ีว่าความช่ืนชอบ

ส่วนบุคคลในการฟังดนตรีแจ๊สท่ีเป็นเพลงร้องมากกว่าเพลงแจ๊สท่ีเป็นการบรรเลง (Instrumental) 

                                                        
33Ariel Ann Alexander, “Where are the Girls? : A look at the factors that limit 

female participation in instrumental jazz,” in DMA Jazz Candidate (California: 
University of Southern California, 2011), 3-4. 
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บทบาทเพศหญิงและเพศชายในการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition 
น้ันพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ariel Ann Alexander ในเร่ืองของบทบาทของเพศหญิง

ในการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้นพบว่าเป็นลักษณะของการเล่น Melody (ทํานอง) เช่นในประเภท 
Ensemble นั้นพบว่ามีผู้หญิงที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดจํานวน 10 คน สามารถแยกผู้เข้าแข่งขันใน

ส่วนของ Vocal ได้ 6 คน เครื่องดนตรีประเภท Saxophone 3 คน และ Piano ได้ 1 คน ส่วน
ทางด้านเพศชายนั้นพบว่ามีบทบาททางด้านดนตรีแจ๊สหลากหลายทั้งในส่วนของ Rhythm Section 
ที่ประกอบไปด้วย กลอง เบส เปียโน ส่วนของ Harmony ได้แก่ กีต้าร์ เปียโน และเครื่องดนตรีเสียง
สังเคราะห์ซ่ึงมีปริมาณมากกว่าเพศหญิงอย่างเห็นได้ชัด 

 
ผลกระทบของแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อผู้เข้าแข่งขัน 

ความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาและอาชีพของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันนับว่าเป็นหน่ึง

ประเด็นที่ผู้ วิจัยให้ความสําคัญในการศึกษาในครั้งน้ีเน่ืองจากต้องการตอบคําถามในเร่ืองของ

ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อผู้เข้าแข่งขันว่าการแข่งขันนั้นมีส่วนที่ทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านการศึกษา

และอาชีพอย่างไร จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มตัวอย่างจํานวน 57 คนสามารถสรุปเน้ือหา

สาระการสัมภาษณ์ในเรื่องของผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สได้ 3 ข้อดังต่อไปน้ี 
1. การพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีแจ๊ส นับว่าเป็นผลกระทบที่ผู้ เข้าแข่งขันทุกคน

ตระหนักถึงความสําคัญมากท่ีสุดจากการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ซ่ึงจากการสัมภาษณ์สามารถแยกได้เป็น 3 
ประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.1 ทักษะการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ผลกระทบทางด้านการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี

แจ๊สน้ัน  พบว่าการพัฒนาทักษะน้ันเกิดข้ึนจากการฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอในบทเพลงท่ีถูกกําหนดจาก

กติกาการแข่งขันและบทเพลงท่ีผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้เลือก ซ่ึงมีระดับความยากและความซับซ้อนที่สูง 
เช่น  ในปีการแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551 บทเพลงบังคับในประเภท Individual Performance ซ่ึง

กําหนดให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศทุกคนต้องเล่นบทเพลง Confirmation ผลงานของ 
Charlie Parker เพลง Confirmation เป็นบทเพลงในยุค บี บ็อพ (Bebop) ซ่ึงมีระดับความยากใน

เรื่องของ Harmony ในการด้นสด (Improvisation) ทําให้ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมตัวและฝึกฝนอย่าง

มาก จากการสัมภาษณ์ ตัวอย่างที่ 1 นายณัฐกร พรปฤงคพ34 ผู้เข้าแข่งขันในประเภท Individual 
Performance ในการแข่งขันปีที่ 4 กล่าวว่า เพลง Confirmation น้ันตนเองใช้เวลาในการฝึกซ้อม

ก่อนเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศประมาณ 1 เดือนโดยที่แบ่งการฝึกซ้อมต้ังแต่เรื่องของการทําความ

เข้าใจในบทเพลงเรียนรู้เร่ืองของการดําเนินของคอร์ด (Progression Chord) การใช้เสียงประสานที่

                                                        
34สัมภาษณ์ ณัฐกร พรปฤงคพ, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 13 

พฤศจิกายน 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



97 

เหมาะสมในการด้นสดอีกท้ังเพลง Confirmation น้ีเป็นเพลงท่ีผู้แต่งประพันธ์ขึ้นในยุคของ บี บ็อพ 
Be Bop ดังน้ันการเล่นก็ต้องคงไว้ในเรื่องของเอกลักษณ์และสําเนียงของบี บ็อพ อีกท้ังเพลง 
Confirmation มีระดับความยากมากในเร่ืองของ Harmony และในเรื่องของความเร็วในเพลง

เนื่องจากเพลงนิยมเล่นแบบเร็วและผู้เล่นต้องมีทักษะท่ีดีถึงจะสามารถด้นสด Improvisation ในเพลง 
Confirmation ดังน้ันการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจึงเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนทักษะ

ด้านดนตรีแจ๊สข้ึนสูง 
1.2 การศึกษา จากการสัมภาษณ์ นายจุติโชค อัศรัสกร35 ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 

7 วง Jazzbo.com กล่าวว่า ความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาและการประกอบอาชีพทางด้านดนตรี

แจ๊สน้ันส่วนหน่ึงได้รับแรงผลักดันจากเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ในเร่ืองของการได้รับมุมมองทางด้าน

การเล่นดนตรีแจ๊สจากคณะกรรมการตัดสินและแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันอ่ืนๆ 
ในด้านของการประกอบอาชีพน้ันการแข่งขันดนตรีแจ๊สทําให้มีเครือข่ายทางด้านกลุ่มนักดนตรีแจ๊สท่ีน

อกเหนือสถาบันเดียวกันแต่อยู่ต่างสถาบันและพบนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพทําให้เกิดการชักจูงเพ่ือ

ประกอบอาชีพนักดนตรี สําหรับกลุ่มท่ีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา การเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
มีส่วนทําให้เกิดการเรียนรู้ในช้ันเรียนและนําประสบการณ์ที่ได้เข้าสู่การพัฒนาการเรียนนอกช้ันเรียน

อย่างเป็นรูปธรรมเช่นในรายวิชา การรวมวงดนตรีแจ๊ส (Jazz Ensemble) เคร่ืองเอกดนตรีแจ๊ส 
(Jazz Major Instrumental) คีตปฎิภาณทางด้านดนตรีแจ๊ส (Jazz Improvisation) จากการ

สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีที่ 7 ในประเภท Jazz Ensemble และ

ประเภท Individual Performanceผลการสัมภาษณ์พบว่านักศึกษามีความชัดเจนต่อสาระของการ

เรียนรู้ในช้ันเรียนเม่ือได้นําความรู้และทักษะไปใช้ในเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สรวมทั้งตระหนักถึง

ความสําคัญของการได้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่าจากการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz 

Competition ประเภท Sing for the King หรือประเภทขับร้องแจ๊สนั้นมีคําถามท่ีเกิดข้ึนตามมา

เนื่องจากประเภท Sing for the King ในการแข่งขันปีที่ 6 พ.ศ. 2553 – การแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 
2554 กําหนดให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องสแกต (Scat) ในบทเพลงที่เลือกเช่น 1. Love For Sale โคล 
พอตเตอร์ (Cole Porter) 2. Body and Soul จอห์นน่ี กรีนส์ (Johnny Green) 3. Desafinado 
อันโตนิโอ คาร์ลอซ โจบิม (Antonio Carlos Jobim) 4. How Deep Is The Ocean  เออวิงส์ 
เบอร์ลิน (Irving Berlin) 5. Angel Eyes แมตช์ เดนิส (Matt Denis) 6. The Days of Wine and 
Roses เฮนรี่ แมนซินี (Henry Mancini) 7. Beautiful Love เวนย์ คิงส์ และ วิคเตอร์ ยัง (Wayne 
King, Victor Young) จากการสํารวจพบว่าการสแกต ของผู้เข้าแข่งขันเกิดข้ึนจากการเตรียมไว้

                                                        
35สัมภาษณ์ จุติโชค อัสรัศกร, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 15  
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ล่วงหน้าก่อนจึงทําให้ในการแข่งขันเกิดความได้เปรียบและเสียเปรียบข้ึน ดังน้ันปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็น

ประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดการแข่งขันประเภทการขับร้องแจ๊สในปีถัดไป 
ในภาคการศึกษานั้นจากการสํารวจกลุ่มนิสิต นักศึกษาท่ีเรียนการขับร้องดนตรี

แจ๊สในสถาบันอุดมศึกษาพบว่าการเรียนการสอนเป็นลักษณะการเพ่ิมเพลง Repertoire ที่มีลักษณะ

และสไตล์ที่แตกต่างกันไป ในเรื่องของทักษะพบว่ามีการเรียนการสอนในทักษะเบ้ืองต้นเช่น การร้อง
โน๊ต (Sight Singing) การปรบมือตามจังหวะที่มีอัตราส่วนต่างๆ และการเรียนเทคนิคการขับร้องเพลง

แจ๊สในลักษณะต่างๆ แต่การเรียนทางด้านคีตปฎิภาณดนตรีแจ๊สน้ันพบว่าอยู่ในระดับพ้ืนฐานซ่ึงทําให้

นักศึกษายังไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ดังน้ันการขับร้องใน

สถาบันอุดมศึกษาจึงยังคงต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในด้านคีตปฎิภาณทางด้านดนตรีแจ๊สของนิสิต 
นักศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป  

1.3 การประพันธ์ดนตรี จากการสัมภาษณ์ นายสร้างสรรค์ วัฒนกุล36 ผู้เข้าแข่งขัน 
Thailand Jazz Competition ในปีที่ 5 พ.ศ. 2552 ประเภท Jazz Ensemble วง Undergray 
กล่าวว่า เพลง Minority ที่ตนเองประพันธ์ขึ้นสําหรับการแข่งขัน Thailand Jazz Competition นั้น
เป็นครั้งแรกท่ีได้ประพันธ์เพลงมาแข่งขันหลังเข้าร่วมการแข่งขันต้ังแต่ปี 2 พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาสิ่งที่

ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้คือการได้เพ่ิมทักษะทางด้านการประพันธ์ดนตรีแจ๊สที่มีระดับ

ความยากขึ้นในเรื่องของ Harmony และ Rhythm ซ่ึงเม่ือเพลงที่ประพันธ์ขึ้นน้ันมีความยากมากการ

เล่นก็ต้องการทักษะและความสามารถที่จะรองรับในบทเพลงจนกลายมาเป็นที่มาของการฝึกฝนอย่าง

สมํ่าเสมอทั้งในส่วนของตนเองและการฝึกซ้อมกับเพ่ือนร่วมวงซ่ึงใช้เวลาหลายอาทิตย์กว่าจะสามารถ

เล่นเพลงท่ีตนเองประพันธ์ได้ออกมาดีรวมทั้งการทําความเข้าใจและเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเพลงก็

เป็นส่วนสําคัญ ส่วนน้ีเพ่ือนร่วมวงเป็นมีส่วนร่วมในการนําเสนอไอเดียและแนวคิดในการตกแต่ง

รายละเอียดของเพลงเช่น มือกลอง นําเสนอแนวคิดของจังหวะท่ีมีความซับซ้อนในบทเพลง มือกีต้าร์
และมือเบสนําเสนอ Harmony ในแบบสมัยใหม่ในบทเพลงเป็นต้น ดังน้ันสรุปได้ว่าการเข้าร่วมการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สโดยการประพันธ์เพลงขึ้นใหม่น้ันเป็นทักษะขั้นสูงท่ีได้รับจากการแข่งขันรวมท้ัง

ประสบการณ์ในการทํางานเป็นทีม 
2. ประสบการณ์และประโยชน์จากการแสดงดนตรีต่อสาธารณชน สามารถแบ่งได้ 2 

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
2.1 การแสดงดนตรี นอกเหนือจากทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีผู้เข้าแข่งขันได้รับยังมี

ประสบการณ์จากเวทีการแข่งขัน อีกหนึ่งประเด็นท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับ

ต้ังแต่การแข่งขันปีที่ 1 จนถึงการแข่งขันปีที่ 7 ได้แก่การมีโอกาสแสดงในเวทีที่มีลักษณะทั้งในสถานท่ี

                                                        
36สัมภาษณ์ สร้างสรรค์ วัฒนกุล, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16  

พฤศจิกายน 2554.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เปิดเช่น อุทยานสวนเบญจสิริ ลานเอนกประสงค์ สยามพารากอน และสถานท่ีปิดเช่น ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งชาติ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นั้นทําให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับประสบการณ์จากการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สในเร่ืองของการแสดงออกต่อหน้าสาธารณะชนในการแข่งขัน รวมทั้งการควบคุม

จิตใจของตนเองในการแข่งขันน้ันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทําให้ผู้เข้าแข่งขันน้ันได้ฝึกฝนการแสดงออก

ต่อหน้าคนดูที่จํานวนมาก  
2.2 การสื่อสาร จากตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันประเภท Jazz Ensemble 

ประโยชน์ที่ผู้เข้าแข่งขันจํานวนมากเห็นถึงความสําคัญคล้ายๆ กันคือในเร่ืองของการสื่อสารภายในวง

และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่นจากการสัมภาษณ์ นายสถิตพร สมพงษ์37 ผู้เข้าแข่งขัน Thailand 
Jazz Competition วง Undergray ตําแหน่ง กลอง กล่าวว่าในฐานะที่เป็นเครื่องมือในกลุ่ม 
Rhythm Section ประโยชน์ที่ได้จากการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ในเร่ือง
ของการสื่อสารภายในวงนับว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างมากของการเล่นดนตรีแจ๊สเนื่องจากแต่ละคนต้อง

ส่ือสารกันผ่านการปฏิบัติดนตรีรวมท้ังต้องสามารถคาดเดาวิธีการปฏิบัติดนตรีของเพ่ือนร่วมวงว่ามี

แนวทางไหนแล้วเราจะต้องรองรับวิธีการเล่นของเคร่ืองโซโล่อย่างไร ซ่ึงในขณะปฏิบัติน้ันไม่สามารถ

ส่ือสารกันได้ทางการพูดจึงเป็นเรื่องท่ีจําเป็นอย่างมากที่จะต้องสื่อสารกันทางดนตรี นายธีรวัฒน์ 
เอ่ืยมวงศ์วาน38 ตําแหน่ง เบส กล่าวเสริมในเรื่องประโยชน์จากการแข่งขันในเรื่องการสื่อสารโดย

สามารถแบ่งได้ 2 ช่วงได้ดังต่อไปน้ี  
ช่วงที่ 1 คือช่วงที่เตรียมตัวก่อนการแข่งขันช่วงน้ีถือว่าสําคัญอย่างมากเน่ืองจาก

สมาชิกของวงจะต้องหารือและพูดคุยกันอย่างมาก ต้องโฟกัสรายละเอียดของวงว่าจะนําเสนอใน

รูปแบบไหน เพลงที่ใช้ในการแข่งขันจะเป็นบทเพลงยุคสมัยไหน ใช้เครื่องดนตรีกี่ ช้ินเพ่ือความ

เหมาะสม  
ช่วงที่ 2 ของการสื่อสารท่ีสําคัญ คือช่วงระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากเวลาที่

กําลังแข่งขันนั้นไม่สามารถสื่อสารได้โดยภาษาพูด  การสื่อสารในระหว่างการแข่งขันจึงใช้วิธีการ

ส่ือสารกันด้วยสัญญาณทางด้านดนตรี ซ่ึงเป็นวิธีที่เรียกว่าการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เล่นในวง เช่น 
ตอนเปียโนกําลังด้นสด Improvisation อยู่นั้นบทบาทและหน้าท่ีของมือกลองและมือเบสจะต้องทํา

หน้าท่ีในการ Support หรือแม้กระทั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของปัญหาที่เกิดระหว่างทํา

การแข่งขัน  การสื่อสารกันด้วยสัญญาณทางดนตรี จะทําให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถควบคุมสถานการณ์

                                                        
37สัมภาษณ์ สถิตพร สมพงษ์, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 19 

พฤศจิกายน 2554.  
38สัมภาษณ์ ธีรวัฒน์ เอ่ืยมวงศ์วาน, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

19 พฤศจิกายน 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ได้ ดังน้ันการสื่อสารภายในวงจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากและการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นการเปิด

โอกาสให้ได้พัฒนาประสบการณ์น้ัน 
3. เครือข่ายสังคมทางด้านดนตรีแจ๊ส  

ประเด็นในเรื่องสังคมของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันมีความสําคัญอย่างมากและเกิด

ประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สท้ังในปัจจุบันและอนาคตจากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition พบว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีทัศนคติที่ดีในเร่ือง

ของการรู้จักผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สจากสถาบันต่างๆ ทั้งในกลุ่มของของผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา รวมท้ังผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพและผู้เข้าแข่งขันที่เป็น

อาจารย์ทางด้านดนตรีแจ๊ส  
จากการสัมภาษณ์ นายพชร คุ้มชัยสกุล39 ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สประเภท Jazz 

Ensemble วง Jazz ปากนํ้าโพธ์ิ  นายพชร แสดงทัศนะในเรื่องของเครือข่ายสังคมทางด้านดนตรี

แจ๊สว่าการแข่งขันทําให้ผู้เข้าแข่งขันได้พบปะกับนักดนตรีแจ๊สท่ีไม่รู้จักกันมาก่อนและทําให้มีการ

ชักชวนในการทํางานเช่ือมโยงถึงกัน จากการที่ผู้เข้าแข่งขันได้เคยแข่งขันดนตรีแจ๊สมาด้วยกันและทํา

ให้มีคนรู้จักเพ่ิมข้ึนและเม่ือคนรู้จักมากขึ้นและเห็นฝีมือเราก็ย่ิงทําให้เครือข่ายกว้างขวางขึ้นด้วย เพ่ิม

โอกาสทางด้านอาชีพมากขึ้นไป ในเรื่องของการเรียนน้ันได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้จาก

เพ่ือนผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในเรื่องของการเรียนและการฝึกซ้อม ดังนั้น
การแข่งขันดนตรีแจ๊สจึงเปรียบเสมือนเป็นเวทีของการสร้างสัมพันธ์ของกลุ่มนักดนตรีแจ๊ส ผู้เข้า
แข่งขันดนตรีแจ๊สได้รู้จักกันมากขึ้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ตามมาคือการมีเครือข่ายทางสังคมของผู้เข้า

แข่งขันดนตรีแจ๊สซ่ึงเป็นจุดเริ่มให้เกิดการพัฒนาอาชีพอย่างกว้างขวางต่อไป 
 

ความก้าวหน้าและความสําเร็จของกลุ่มผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส  
จากการสํารวจพบว่าความก้าวหน้าและความสําเร็จสะท้อนออกมาใน 2 ลักษณะคือการ

พัฒนาไปเป็นอาจารย์สอนทางด้านดนตรีแจ๊สและนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพดังผู้ที่มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

                                                        
39สัมภาษณ์ พชร คุ้มชัยสกุล, นักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 22 

พฤศจิกายน 2554.  

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 10 แสดงผู้เข้าแข่งขันท่ีประสบความสําเร็จในส่วนของอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ 
อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

สถาบันการศึกษา 
ปีที่ร่วม 
การ

แข่งขัน 

1 นายรัตนะ  วงศ์สรรเสริญ เปียโน   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 
1,2,3 

2 นายพงษ์ศิริ  ขจรเวคิน กีต้าร์   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 2 

3 นายคม  วงษ์สวัสด์ิ เปียโน, 
กลอง 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 
1,2,3,4,
5 

4 นายสฤษฎ  ตันเป็นสุข ทรัมเป็ต   มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 
1,2,3 

5 นายทวีศักดิ์  บูรณพานิช แซ็กโซโฟน   มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 4 

6 นายธีรัช  เลาห์วีระพานิช แซ็กโซโฟน   มหาวิทยาลัยรังสิต ปีท่ี 1,2 

7 นายไพรัช  ลูกจันทร์ เปียโน   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 1 

8 นายพชร  คุ้มชัยสกุล กีต้าร์   มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 2,4 

9 นายสร้างสรรค์  วัฒนกุล เปียโน   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 
1,2,3,4,
5,6 

10 นายสิทธิพงษ์  สินธุปี กลอง   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 
1,2,3,4,
5 

11 นางสาวภารวี  สมบัติสิริ ขับร้อง   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 3,4 

12 นายพรชาติ  วิริยะภาค เบส   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 2 

13 นายวีรฉัตร  เปรมานนท์ กลอง   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 2,3 

14 นางสาวบัณฑิตา ประชามอญ ขับร้อง   มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ปีท่ี 6 
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การเป็นนักดนตรีมืออาชีพที่มีช่ือเสียงและมีเครือข่ายทางด้านดนตรีซ่ึงโอกาสเหล่านี้ส่วน

หน่ึงเป็นผลจากการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สทําให้ได้สร้างประสบการณ์สร้างความเช่ือม่ันและเข้า 
สู่เครือข่ายของผู้ที่ มีความสามารถท่ีสังคมทางด้านดนตรีให้การยอมรับ ผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มน้ี

ยกตัวอย่างเช่น 
 
ตารางท่ี 11 แสดงผู้เข้าแข่งขันท่ีประสบความสําเร็จในส่วนของวิชาชีพทางด้านดนตรี 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา ปีที่ร่วมการแข่งขัน 

1 นายสรเสกข์  ศรีวิภานนท์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 1,2,3 

2 นายอรรถพล  หมั่นเจริญ ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 4 

3 นายวาริญ  ถาธัญ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 1,3,4 

4 นายวัชระ  กัณธียาภรณ์ ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 1,4 

5 นายธีรวัฒน์  เอื่ยมวงศ์วาน เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 1,3 

6 นายเอกพล  ธรรมประกอบ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 1,2,3 

7 นายศิริวัฒน์  เปล่ียนสันเทียะ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 5,6,7 

8 นายพัชรพล  อภัยราช เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 5,6,7 

9 นายจุติโชค  อัศรัสกร กีต้าร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 5,6,7 

10 นางสาววชิรัตน์  ท้วมเทศ ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 5 

11 นายเก่งฉกาจ  เก่งการค้า เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีท่ี 6,7 

12 นายโสภณ  สุวรรณกิจ เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต ปีท่ี 5,6,7 

13 นายณัฐกร  พรปฤคพ กีต้าร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีท่ี 3,4 

14 นายธีรภัทร์  จันทบ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 2,3,4 

15 นายอานนท์  เฟื่องฟู แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีท่ี 1,2,3,4 

16 นายภาสกร  สุขสันติภาพ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีท่ี 1,2,3 

 
 

ในส่วนของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีไม่ได้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้น

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ผู้วิจัยศึกษาว่าการแข่งขันน้ันมีผลต่อกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สอย่างไร โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในกลุ่มน้ีทั้งสิ้นจํานวน 22 คน โดยเป็น

การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์เป็นรายบุคคลครอบคลุมทุกประเภทของการแข่งขัน

และสถาบันในการศึกษา 
ผลของการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ัน                 

ยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อดนตรีแจ๊สรวมทั้งยังคงปฏิบัติดนตรีในวิชาชีพโดยที่ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊ส 
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ประยุกต์กับดนตรีประเภทต่างๆ ในการทํางาน การสอนดนตรี เป็นต้น ทางด้านผลกระทบทางด้านลบ

น้ัน ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สบางคนมีความรู้สึกในเรื่องของความชัดเจนในการตัดสินบางประเภท 
ตัวอย่างเช่น การแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีที่ 4 พ.ศ. 2552 ประเภท Individual Performance น้ันเป็น

การแข่งขันเด่ียวซ่ึงจากการแข่งขันพบว่ามี เคร่ืองดนตรีหลากหลายประเภททําให้ผู้เข้าแข่งขันบางคน

เกิดข้อสงสัยในเร่ืองของแนวทางการตัดสินนอกเหนือจากเทคนิคการปฏิบัติดนตรีแจ๊สในเครื่องมือ

ต่างๆ 
จากการสัมภาษณ์ นายจารุ ลิ่มศิลา อดีตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตรผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส ประเภท Jazz Combo ในการแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 และใน
การแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551 กล่าวว่า 

 
...จากการแข่งขันครั้งท่ี 1 นั้นแม้ว่าผมจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันแต่

ว่าสิ่งท่ีได้รับนั้นคือคําแนะนําของเหล่าคณาจารย์ คณะกรรมการตัดสินในเรื่องของวิธีการ

ปฏิบัติและเล่นดนตรีแจ๊สรูปแบบต่างๆ ซ่ึงเปรียบเสมือนแรงผลักดันท่ีทําให้ต้องพัฒนา

ศักยภาพทางด้านดนตรีแจ๊สต่อไป ต่อมา ผมเลยเข้าร่วมแข่งขันในปีท่ี 4 อีกครั้งกับเพ่ือนๆ 
ร่วมวงแต่ก็ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือได้รับรางวัลเช่นเคยแต่ว่าสิ่งท่ีดีก็คือผมได้รู้จักกับ

นักดนตรีแจ๊ส จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ มากยิ่งขึ้นได้เห็นถึงพัฒนาการของวงที่เคยเข้าแข่งขันปี

ก่อนๆ หน้าน้ีซึ่งเหมือนกับเป็นการจุดไฟให้เราต้องพัฒนาศักยภาพในการเล่นดนตรีแจ๊สของ

เราครับ…40 

 
นายทองปอนด์ ลักขณาชัย ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส ประเภท Jazz Combo ในการแข่งขัน

ปีที่ 2 พ.ศ. 2549 เครื่องดนตรี เปียโน กล่าวว่า 
 

...ในการแข่งขันปีน้ันถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันแต่ผมกับบรรดา

เพ่ือนๆ ในวงก็รู้สึกดีใจกับการท่ีอย่างน้อยเราเองก็ได้เข้าแข่งขันถึงรอบรองชนะเลิศรวมท้ังยัง

ได้นําเสนอตัวตนของวงดนตรีท่ีผมกับเพ่ือนๆได้ร่วมกันซ้อมเป็นระยะเวลานานพอสมควร 
ตอนนี้ก็ยังคงรู้สึกดีกับการท่ีเคนเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันดนตรีแจ๊สครับเพราะว่าอย่าง

น้อยเราก็ได้ประสบการณ์จากการแข่งขันในเรื่องของการควบคุมจิตใจและการกล้าแสดงออก

ต่อสาธารณชน…41 

                                                        
40สัมภาษณ์ จารุ ลิ่มศิลา, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18 

ตุลาคม 2554.   
41สัมภาษณ์ ทองปอนด์ ลักขณาชัย, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

21 ตุลาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



104 

 
นางสาวรชยา แอร์รับเซ้ิน ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส ประเภท Jazz Combo ในการแข่งขันปี

ที่ 2 พ.ศ. 2549 ปีที่ 3 พ.ศ. 2550 เครื่องดนตรี ขับร้อง กล่าวว่า 
 

...ตอนนั้นรู้สึกประหม่านิดหน่อยเพราะว่าเราเป็นนักร้องคนเดียวท่ีแข่งขันประเภท 
Jazz Ensembles ซ่ึงมีหน้าท่ีในการขับร้องเมโลด้ี (Melody) และด้นสด (Improvisation) 
โดยที่เป็นหัวใจหลักของการแข่งขันดนตรีแจ๊สซ่ึงปรากฏว่าก็ทําออกมาได้อย่างเป็นท่ีหน้าพอใจ

กับตัวเองและบรรดาเพ่ือนร่วมวง แต่ก็อาจจะยังดีไม่พอกับเวทีการแข่งขันซ่ึงเราเองก็ไม่ได้ติด

ใจอะไรว่าทําไมถึงไม่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือมีข้อสงสัยกับการตัดสิน หลังจากน้ัน

อาจารย์นุ วุฒิชัย ก็มาแนะนําข้อบกพร่องและสิ่งท่ีควรจะพัฒนาในการขับร้องและด้นสดซ่ึงทํา

ให้เราเห็นถึงสิ่งท่ีเรายังคงต้องแก้ไขอีกต่อไป ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะได้ค่อยได้ร้องเพลงแจ๊ส 
มากเท่าไหร่แต่ก็ยังคงใช้ความรู้และทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สและประสบการณ์ในการ

แสดงออกต่อหน้าสาธารณชนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทํางานและการสอนในด้านดนตรี

ต่อไป…42  
 

จากบทความ Win or go Home? นั้นมีประเด็นในเรื่องของผลกระทบของการแข่งขัน

ดนตรีในหัวข้อ What are possible dangers of competition in jazz education? ซ่ึงมุ่งเน้น
รายงานผลการสัมภาษณ์บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันประกอบด้วย คณะกรรมการตัดสิน 
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่ ส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน ตัวอย่างการ

สัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
เวนตัน มาเซลิส (Wynton Marsalis) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า 
 

...หลังจากการแข่งขันบางครั้งพบว่าผู้เข้าแข่งขันบางคนโดนว่ากล่าวในเรื่องของผล

ของการแข่งขันจากคณาจารย์หรือผู้ปกครองซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับการแข่งขันดนตรี

แจ๊ส รวมทั้งเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้เข้าแข่งขัน ซ่ึงในเรื่องนี้อยากให้อาจารย์และผู้ปกครอง

ได้มองถึงข้อดีและพูดชมเชยให้กําลังใจกับผู้เข้าแข่งขันซ่ึงเค้ายังเป็น นักเรียนในระดับชั้นมัธยม

                                                        
42สัมภาษณ์ รชยา แฮร์รับเซ้ิน, นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 27 

ตุลาคม 2554. 
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และนักเรียนในสถาบันดนตรี โดยท่ีไม่อยากให้พูดโดยเป็นการตัดกําลังใจผู้เข้าแข่งขันซ่ึงมันไม่

ยุติธรรมกับเค้าเลยในสายดนตรีแจ๊ส...43 
 

บ็อบ แอ็ดทาเดย์ (Bob Athayde) แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า 
 

...ผมเป็นอาจารย์สอนดนตรีแจ๊สมา 32 ปีและร่วมส่งเด็กของเราร่วมการแข่งขันเสมอ

ในเร่ืองของผลของการแข่งขันว่าใครแพ้ใครชนะน้ันผมค่อนข้างไม่สนใจแต่ผมจะถามกับเด็กๆ

ของผมว่าคุณเรียนรู้อะไรบ้างกับการแข่งขันซ่ึงน่ันเป็นสิ่งท่ีผมอยากได้ยินมากกว่าใครแพ้ใคร

ชนะซ่ึงเม่ือถามถึงการศึกษามองจะบอกให้นักเรียนของผมว่ามันเป็นการพัฒนาสมาธิ 

พัฒนาการกล้าแสดงออกและใช้วิชาความรู้ท่ีเรามีให้คุ้มค่ามากท่ีสุด...44 
ดังน้ันผลกระทบทางลบในการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกของผู้เข้า

แข่งขันซ่ึงเกิดจากแรงกดดันจากผู้อ่ืน การป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านลบน้ันผู้วิจัยเสนอว่า ผู้ที่

สําคัญท่ีสุดในการให้กําลังแก่ผู้เข้าแข่งขันน้ันคือ อาจารย์และผู้ปกครองซ่ึงควรข้อเด่นของการปฏิบัติ

ดนตรีแจ๊สของผู้เข้าแข่งขันมากกว่าข้อด้อย รวมท้ังควรแนะนําวิธีการในการพัฒนาเทคนิคและวิธีการ

ปฏิบัติดนตรีแจ๊สแก่ผู้เข้าแข่งขันอย่างต่อเน่ือง 
  
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition หลังจากผู้วิจัย

ได้รวบรวมรายช่ือจากเอกสารประชาสัมพันธ์งาน สูจิบัตร และเอกสารโครงการ ทั้ง 7 ปีและสร้าง

ฐานข้อมูลเพ่ือจัดแยกประเภทของข้อมูลที่ต้องการศึกษาทั้งในส่วนของสถิติที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

และศึกษาผลกระทบของการแข่งขันต่อคณะกรรมการตัดสินในด้านการศึกษาท่ีมีผลจากการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สโดยสามารถสรุปข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังต่อไปนี้ 
จากการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition ทั้ง 7 ปี มีคณะกรรมการ

เข้าร่วมตัดสินทั้งสิ้น 33 คน เป็นเพศชายจํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละได้ 93.93 เพศหญิง 2 คน  ใน
ส่วนของเคร่ืองดนตรีพบว่าเครื่องดนตรีที่คณะกรรมการใช้มากที่สุดสามารถจัดลําดับได้ 3 ลําดับคือ 
ลําดับที่ 1 แซ็กโซโฟน จากจํานวนคณะกรรมการท่ีใช้เคร่ืองดนตรีแซ็กโซโฟน 9 คน คิดเป็นร้อยละได้ 
27.27 ลําดับที่ 2 เครื่องดนตรีประเภท กีต้าร์ จากจํานวนคณะกรรมการที่ใช้เครื่องดนตรีกีต้าร์จํานวน 

                                                        
43Brad Howey, “Win or Go Home?,” Down Beat Magazine 75 (October 

2008): 133.  
44Ibid., 134. 
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7 คน คิดเป็นร้อยละได้ 21.21 ลําดับที่ 3 เครื่องดนตรีประเภท เปียโน จากจํานวนคณะกรรมการท่ีใช้

เครื่องดนตรีเปียโนจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละได้ 15.15   
การรวบรวมข้อมูลและจัดแยกกลุ่มของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่า

สามารถจัดแยกได้เป็น 3 กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มของคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา  ในกลุ่มของคณะกรรมการตัดสินที่เป็น

อาจารย์จากสถาบันการศึกษาพบว่ามีจํานวนมากท่ีสุดลําดับที่ 1 ซ่ึงมีจํานวนทั้งสิ้น 21 คนจาก

คณะกรรมการตัดสินทั้งหมด 33 คนต้ังแต่การแข่งขันในครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555 
โดยเป็นคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 12 คน วิทยาลัย            
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 4 คน วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จํานวน 4 คน 
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพ จํานวน 1 คน   

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยซ่ึงมาจาก

หลายส่วนของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยเช่น นักวิชาการทางด้านดนตรีแจ๊ส 
นักดนตรีแจ๊สมืออาชีพรุ่นบุกเบิกดนตรีแจ๊สในประเทศไทย และส่ือมวลชนทางด้านดนตรีแจ๊ส             
พบว่ามีจํานวนรองมาจากกลุ่มของคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา มีจํานวนท้ังสิ้น 10 คน  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มของนักดนตรีแจ๊สชาวต่างชาติ ซ่ึงการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz 
Competition ต้ังแต่การแข่งขันปีที่ 1 ถึงการแข่งขันในปีที่ 7 พบว่ามีคณะกรรมการตัดสินที่เป็น

ผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีแจ๊สจากต่างประเทศ 2 คน คือ Mr. Javon Jackson เข้าร่วมเป็นกรรมการ

ตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีที่ 6 พ.ศ. 2554 และ Mr. Steve Lane Cannon เข้าร่วมเป็น

กรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีที่ 7 พ.ศ. 2555   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางที่ 12 แสดงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงการแข่งขันดนตรแีจ๊สปีที่ 7 พ.ศ. 2554 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล 
เพศ อาชีพ ปีที่เข้าร่วมตัดสิน   

ชาย หญิง 
อาจารย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 รวม 
ศิลปากร มหิดล รังสิต อัสสัมชัญ 

โปรดิว
เซอร์ 

สื่อมวลชน 
นักดนตรี

แจ๊ส 
        

1 อาจารย์ นครินทร ์ธีระภินันท์                 7 ครั้ง 

2 อาจารย์ พิสุทธิ ประทีปะเสน                 7 ครั้ง 

3 อาจารย์ ชนุตร์ เตชธนนันท์                 7 ครั้ง 

4 อาจารย์ ดริน พันธุมโกมล                 7 ครั้ง 

5 อาจารย์ กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ                 7 ครั้ง 

6 อ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ                 7 ครั้ง 

7 อาจารย์ อนันต์ ลอืประดิษฐ์                 7 ครั้ง 

8 อาจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ                 6 ครั้ง 

9 อาจารย์ โดม หโยดม                 6 ครั้ง 

10 อาจารย์ ศักดิศ์ร ีวงศ์ธราดล                 6 ครั้ง 

11 อาจารย์ น ุวุฒิวิชัย                 5 ครั้ง 

12 อาจารย์ รตันะ วงศส์รรเสริญ                 4 ครั้ง 

13 อาจารย์ Daniel James 
Phillps 

                4 ครั้ง 

14 อาจารย์ พลวิทย์ โอภาพันธ์                 4 ครั้ง 

15 อาจารย์ กิตติ ศรีเปารยะ                 4 ครั้ง 

16 อาจารย์ วิชัย อึ้งอัมพร                 4 ครั้ง 

17 อาจารย์ มังกร ปี่แก้ว                 4 ครั้ง 
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ตารางที่ 12 แสดงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงการแข่งขันดนตรแีจ๊สปีที่ 7 พ.ศ. 2554 (ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล 
เพศ อาชีพ ปีที่เข้าร่วมตัดสิน   

ชาย หญิง 
อาจารย ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 รวม 
ศิลปากร มหิดล รังสิต อัสสัมชัญ 

โปรดิว
เซอร์ 

สื่อมวลชน 
นักดนตรี

แจ๊ส 
        

18 อาจารย์ ธรีัช เลาหวีระพานิชย์                 2 ครั้ง 

19 อ.ดร. ภาธร ศรกีรานนท์                 2 ครั้ง 

20 อาจารย์ ปิต ิเกยูรพันธ์                 2 ครั้ง 

21 อาจารย์ เสาวนิตย์ นวพันธ์                 2 ครั้ง 

22 อาจารย์ ประทกัษ์ ใฝ่ศุภการ                 2 ครั้ง 

23 อาจารย์ พงษ์ศิริ ขจรเวคิน                 2 ครั้ง 

24 อาจารย์ ณภัทร พิรยิะกิตติ์
ศรัณย์ 

                2 ครั้ง 

25 อาจารย์ ธนภัทร มัธยมจันทร์                 1 ครั้ง 

26 อาจารย์ นพดล ถิรธราดล                 1 ครั้ง 

27 คุณ ชุมพล สุปัญโญ                 1 ครั้ง 

28 คุณ อริญญ ์ปานพุ่ม                 1 ครั้ง 

29 คุณ เจษฎา สุขทรามร                 1 ครั้ง 

30 คุณ ยาจิต ศรีดลิก                 1 ครั้ง 

31 คุณ ธานี โหมดสง่า                 1 ครั้ง 

32 Mr. Javon Jackson                 1 ครั้ง 

33 Mr. Steve Lane Cannon                 1 ครั้ง 

 รวม 31 2 12 4 4 1 1 1 9 19 17 15 17 13 17 20  
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ตารางที่ 13 แสดงเครื่องมือในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สของคณะกรรมการตัดสิน 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล 
ตารางเครื่องมือคณะกรรมการ 

กลอง เบส กีต้าร ์ เปียโน แซ๊กโซโฟน ทัมเป็ต ทรอมโบน ขับร้อง ไม่มี 

1  อาจารย์ นครินทร์ ธีระภินันท์  
             

2  อาจารย์ พิสุทธิ ประทีปะเสน            
3  อาจารย์ ชนุตร์ เตชธนนันท์  

             
4  อาจารย์ ดริน พันธุมโกมล                 
5  อาจารย์ กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ       

         
6  อ.ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ       

         
7  อาจารย์ อนันต์ ลือประดิษฐ์            

8  อาจารย์ วุฒิชัย เลิศสถากิจ  
           

9  อาจารย์ โดม หโยดม  
 

           

10  อาจารย์ ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล   
           

11  อาจารย์ นุ วุฒิวิชัย   
         

12  อาจารย์ รัตนะ วงศ์สรรเสริญ   
         

13  อาจารย์ Daniel James Phillps  
         

14  อาจารย์ พลวิทย์ โอภาพันธ์              
15  อาจารย์ กิตติ ศรีเปารยะ     

         
16  อาจารย์ วิชัย อึ้งอัมพร             

 

17  อาจารย์ มังกร ปี่แก้ว       
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ตารางที่ 13 แสดงเครื่องมือในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สของคณะกรรมการตัดสิน (ต่อ) 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล 
ตารางเครื่องมือคณะกรรมการ 

กลอง เบส กีต้าร ์ เปียโน แซ๊กโซโฟน ทัมเป็ต ทรอมโบน ขับร้อง ไม่มี 

18  อาจารย์ ธีรัช เลาหวีระพานิชย์  
         

19  อ.ดร. ภาธร ศรีกรานนท์          
20  อาจารย์ ปิติ เกยูรพันธ์              
21  อาจารย์ เสาวนิตย์ นวพันธ์           

22  อาจารย์ ประทักษ์ ใฝ่ศุภการ  
          

23  อาจารย์ พงษ์ศิริ ขจรเวคิน  
           

24  อาจารย์ ณภัทร พิริยะกิตติ์ศรัณย์               
25  อาจารย์ ธนภัทร มัธยมจันทร์  

 
          

26  อาจารย์ นพดล ถิรธราดล  
              

27  คุณ ชุมพล สุปัญโญ   
 

          

28  คุณ อริญญ์ ปานพุ่ม               
29  คุณ เจษฎา สุขทรามร  

            
30  คุณ ยาจิต ศรีดิลก              

 
31  คุณ ธานี โหมดสง่า             

 

32  Mr. Javon Jackson              
33  Mr. Steve Lane Cannon           

 

  รวม 4 2 7 5 9 1 0 2 2 
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บุคคลสําคัญ (Key person) ในการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
บุคคลสําคัญในการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition 

หมายถึง บุคคลที่เข้าร่วมการตัดสินต้ังแต่ 5 คร้ังขึ้นไปจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สท้ังหมด 7 คร้ังการ

สํารวจจากฐานข้อมูลการแข่งขันพบว่าบุคคลมีจํานวนท้ังสิ้น 11 คนโดยที่พบว่าบุคคลสําคัญในการ

แข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ทุกคนเป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทางด้าน

ดนตรีแจ๊สรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีในประเทศไทยโดยมีรายช่ือดังตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 14 แสดงบุคคลสําคัญในการแข่งขันดนตรแีจส๊จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล เคร่ืองดนตรี 

1 อาจารย์ชนุตร์ เตชะธนนันท์ กลอง 
2 อาจารย์พิสุทธิ ประทีปะเสน แซ็กโซโฟน 
3 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท ์ กีต้าร์ 
4 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ กีต้าร์ 
5 อาจารย์นุ วุฒิชัย เปียโน 
6 อาจารย์ศักด์ิศรี วงศ์ธราดล เปียโน 

 
ตารางท่ี 15 แสดงบุคคลสําคัญในการแข่งขันดนตรแีจส๊จากวิทยาลัยดุรยิางคศลิป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล เคร่ืองดนตรี 

1 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล เปียโน – กีต้าร์ 
2 อาจารย์กฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน 

 
ตารางท่ี 16 แสดงบุคคลสําคัญในการแข่งขันดนตรแีจส๊จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล เคร่ืองดนตรี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ เปียโน 
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ตารางท่ี 17 แสดงบุคคลสําคัญในการแข่งขันดนตรแีจส๊ในส่วนของผูท้รงคณุวุฒิทางด้านดนตรีแจส๊ใน

ประเทศไทย 
 

ลําดับ ชื่อ นามสกุล เคร่ืองดนตรี 

1 อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ ไม่ปรากฏข้อมูลเครื่องดนตร ี

 
เคร่ืองมือในการปฏิบัติดนตรีของบุคคลสําคัญในการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าประกอบด้วย 

เปียโน 4 คน กีต้าร์ 3 คน แซ็กโซโฟน 2 คน กลอง 1 คน รวมทั้งผู้วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะท่ี

สําคัญของบุคคลสําคัญในการแข่งขันดนตรีแจ๊สได้ดังต่อไปนี้ 
1. บุคคลท่ีมีความสําคัญในการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นคณาจารย์จากสถาบัน

ทางด้านดนตรีที่มีช่ือเสียงในประเทศไทยรวมทั้งมีผลงานทางด้านดนตรีแจ๊สในรูปแบบของการแสดง 
การบันทึกเสียง และงานเขียนทางด้านวิชาการ ให้เป็นแบบอย่างต่อนิสิตนักศึกษา ตัวอย่างเช่น 
ผลงานของ อาจารย์ศักด์ิศรี วงศ์ธราดล ได้มีผลงานการอัดเสียงทางด้านดนตรีแจ๊สในอัลบ้ัม Seagull 
อาจารย์กฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ และอาจารย์ดริน พันธุมโกมลซ่ึงเป็นคณาจารย์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีผลงานออกมาในรูปแบบของการอัดเสียงของสมาชิกอาจารย์ในอัลบ้ัม Pomelo 
Town ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต มีผลงาน
ร่วมกับสมาชิกคณาจารย์จากวิทยาลัยดนตรีแจ๊สในนามของ Denny and Friends อาจารย์นุ วุฒิวิชัย 
อดีตหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ริเริ่มแนวคิดการ

แข่งขันเวที Thailand Jazz Competition ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผลงาน
ทางด้านดนตรีแจ๊สท้ังในส่วนของการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยสากลและเพลงไทยโบราณ

รวมทั้งการบันทึกเสียงทางด้านดนตรีแจ๊สในอัลบั้มของเหล่าคณาจารย์จาก คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัลบ้ัม Jazz is Happening My Love 3 อัลบ้ัม อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ 
มีผลงานการเขียนทางด้านดนตรีมากกว่า10ปี ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เนช่ัน คมชัดลึก นิตยสาร
หลากหลายฉบับ และ หนังสือ Jazz: อิสรภาพทางดนตรีของมนุษยชาติ รวมท้ังเว็บไซต์ ดนตรีแจ๊ส 
Bangkok jazz life ที่รวมข้อมูลทางด้านดนตรีแจ๊สไทยในประเทศและต่างประเทศ 

2. จบการศึกษาทางด้านดนตรีจากต่างประเทศรวมทั้งได้รับการฝึกอบรมทางด้านดนตรี

แจ๊ส (Private Lesson) กับนักดนตรีที่มีช่ือเสียงจากต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ จากการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัย North 
Texas สาขาดนตรีแจ๊สและการประพันธ์ดนตรี อาจารย์ศักด์ิศรี วงศ์ธราดล จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย North Texas สาขาดนตรีแจ๊สและการประพันธ์ดนตรี อาจารย์วุฒิชัย 
เลิศสถากิจ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก Australian Institute สาขา Music Contemporary 
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อาจารย์นุ  วุฒิวิชัย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัย Cornish College of Art 
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส จากข้อมูลดังกล่าวน้ีสามารถอธิบายได้ว่าการศึกษาดนตรีแจ๊สจากต่างประเทศ

เป็นจุดแข็งของคณะกรรมการเน่ืองจากดนตรีแจ๊สมีรากฐานจากวัฒนธรรมตะวันตก การได้ไปศึกษา

จากต้นกําเนิดจึงเป็นเรื่องที่ดีที่ได้นําเอาแบบฉบับด้ังเดิมมาใช้ในการพัฒนาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย  
3. เคยผ่านเวทีการแข่ ง ขันทางด้ านดนตรีในอดีต  จากการทบทวนชีวประ วั ติ

คณะกรรมการแข่งขันพบว่ามีกรรมการท่ีเป็นบุคคลสําคัญได้ผ่านการแข่งขันดนตรีในอดีตท้ังในส่วน

ของการแข่งขันเด่ียว Individual ตามแต่ละประเภทของเคร่ืองดนตรีและการแข่งขันดนตรีในรูปแบบ

ของวงดนตรี Ensemble เช่น อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ จากการแข่งขันสุดยอดมือกลองแห่ง

ประเทศไทยครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 ซ่ึงจัดข้ึนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และแถบประเทศภูมิภาค

อาเซียน ซ่ึงได้รับการรับรองจากองค์กรของมือกลองนานาชาติ Percussive Arts Society 
International Convention (PASIC)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Drumtech Centre อาจารย์
นุ วุฒิวิชัย แข่งขันอิเล็คโทนตอน 7 ขวบ ที่โรงเรียนดนตรีสยามกลการ เป็นแชมป์ติดต่อกัน 3 สมัย 
อาจารย์ พิสุท ธิ ประทีปะเสน  เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีเยาวชนของวิทยาลัยดุริยางศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 ปรากฏว่าได้รับรางวัลชนะเลิศ จึงได้โควตาเข้าเรียนต่อท่ีวิทยาลัย        
ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล อาจารย์กฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันบรรเลงดนตรี

แจ๊สเฉลิมพระเกียรติครั้งท่ี 1 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ในนามของวง ลายไทย อาจารย์วุฒิชัย              
เลิศสถากิจ เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทท่ัวไป ในการแข่งขันวงดนตรีถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ประจําปี 2535 ในปีเดียวกันก็เป็นหน่ึงในนักดนตรีไทยท่ีได้รับเชิญไปร่วมแสดงใน

งาน Music Quest’92 The International Pop and Rock Showcase ที่กรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่น 
 
ภูมิหลังของบุคคลสําคัญต่อแนวทางการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

ประเด็นในเรื่องภูมิหลังของคณะกรรมการตัดสินน้ันเป็นคําถามที่ผู้วิจัยสนใจว่ามีส่วน

เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับแนวทางในการตัดสินมากน้อยเพียงใด จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ของ

คณะกรรมการกับแนวทางในการตัดสินน้ันมีส่วนเก่ียวข้องและสัมพันธ์กันในบางประเด็น เช่น แนว

ทางการให้คะแนนตามความช่ืนชอบส่วนบุคคล ตัวอย่างคือ  ผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนิสิต นักศึกษา จาก
สถาบันเดียวกับกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีเหมือนกับกรรมการ และผู้เข้าแข่งขันที่มี

แนวทางการปฏิบัติดนตรีแจ๊สคล้ายคลึงกับกรรมการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของ      
แนวทางการตัดสินน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสินแค่คนเดียวเนื่องจากการตัดสินน้ันเป็นการรวม

คะแนนจากคณะกรรมการหลายคน ดังนั้นความสัมพันธ์ของประวัติและภูมิหลังของกรรมการกับ
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แนวทางในการตัดสินจึงไม่เป็นผลกระทบหลักในการตัดสิน แต่เป็นผลกระทบรองในแนวทางการให้

คะแนนในรายบุคคล  
แต่ในทางกลับกันพบว่าความชื่นชอบในส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อแนวทางการกําหนด

รูปแบบการแข่งขันในส่วนของสไตล์เพลง เช่น จากการแข่งขันดนตรีแจ๊สครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 ซ่ึงมี

คณะดําเนินงานคือ อาจารย์นุ วุฒิวิชัย อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ อาจารย์ชนุตร์ เตชธนะนันท์ 
อาจารย์พิสุทธิ ประทีปะเสน อาจารย์โดม หโยดม ซ่ึงกล่าวได้ว่าการกําหนดบทเพลงในส่วนของ เพลง

อิสระในรูปแบบ Contemporary Jazz หรือ Fusion Jazz ซ่ึงใช้ในการแข่งขันประเภท Jazz 
Combo และ Jazz Ensemble ต้ังแต่การแข่งขันครั้งที่ 1 ถึงการแข่งขันคร้ังที่ 7 ได้รับผลกระทบจาก

ความช่ืนชอบส่วนบุคคลของคณะดําเนินงานและกรรมการซ่ึงเป็นนักดนตรีแจ๊สในนามของวง “แม้น
ศรี” ซ่ึงนิยมปฏิบัติดนตรีแจ๊สในสไตล์ Jazz Contemporary และ Fusion Jazz ซ่ึงอ้างอิงได้จาก

ผลงานการบันทึกเสียงในอัลบ้ัม Jazz is Happening my love Vol. 1 และ Jazz is happening 
my love Vol. 2 ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่าแนวทางการปฏิบัติดนตรีของคณะดําเนินงานและ

กรรมการมีความสัมพันธ์กับแนวทางการกําหนดรูปแบบบทเพลงในการแข่งขัน เป็นต้น 
 

รูปแบบของการตัดสินและเกณฑ์การให้คะแนน 
รูปแบบของการตัดสินการแข่งขันดนตรีดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition น้ันเป็น

รูปแบบวิธีการให้คะแนนโดยคณะกรรมการตัดสินจากการกรอกคะแนนเม่ือผู้เข้าแข่งขันกําลังแสดง      
โดยที่คะแนนที่คณะกรรมการได้กรอกลงน้ันถือว่าเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถปรับเปลี่ยนคะแนนได้

หลังจากการแข่งขันสิ้นสุดลงคณะกรรมการตัดสินทุกคนก็เข้าประชุมเพ่ือสรุปคะแนนในการแข่งขันใน

ส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนน้ันทุกประเภทของการแข่งขัน Thailand Jazz Competition ใช้เกณฑ์

การให้คะแนนแบบเดียวกันซ่ึงรายละเอียดในส่วนรูปแบบเกณฑ์การให้น้ันพบว่าแยกได้เป็น 2 ช่วงของ
การแข่งขันคือช่วงที่ 1. การแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึงการแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554 ช่วงที่ 2. การ
แข่งขันปีที่ 8 พ.ศ. 2555 เป็นต้นมาโดยเอกสารนั้นผู้วิจัยได้จัดแยกประเภทอยู่ในภาคผนวก 

การกําหนดคะแนนแบ่งเป็น 4 ส่วนดังต่อไปนี้ 
1. Improvisation (ด้านปฏิภาณทางด้านดนตรีแจ๊ส)  40 คะแนน ในเรื่องของการใช้

ปฏิภาณไหวพริบทางด้านดนตรีแจ๊ส โดยท่ีผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของการด้นสดในบท

เพลงที่กําหนดหรือเลือกในการแข่งขัน 
2. Sound (ด้านความเหมาะสมของเสียง) 30 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องน้ีมี

องค์ประกอบย่อยอีก 4 เรื่องคือ 
2.1 Jazz Articulation เรื่องของประโยคทางด้านดนตรีแจ๊ส  
2.2 Style Authenticity เร่ืองของลักษณะทางด้านดนตรีแจ๊ส 
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2.3 Dynamics เร่ืองของระดับความดังเบาของบทเพลง  
2.4 Balance เรื่องของความสมดุลของระดับเสียงในวง  

3. Rhythm (ด้านจังหวะ) 20 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องน้ีมีองค์ประกอบย่อย

อีก 3 เร่ืองคือ 
3.1 Time Feel เรื่องของการควบคุมจังหวะ  
3.2 Swing Feel เรื่องของสําเนียงในรูปแบบสวิง 
3.3 Rhythm Section ภาพรวมของการควบคุมจังหวะของวง 

4. Creativity (ด้านการสร้างสรรค์) 10 คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนในเร่ืองนี้มี

องค์ประกอบย่อยอีก 4 เรื่องคือ 
4.1 Presentation การนําเสนอรูปแบบทางด้านดนตรีแจ๊ส 
4.2 Arrangement การเรียบเรียงหรือดัดแปลง 
4.3 Appearance ภาพรวมของการแสดง 
4.4 Musicianship ความมีนํ้าใจนักกีฬา 

จากรายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนนน้ันพบว่าในประเภท Jazz Ensemble 
คณะกรรมการตัดสินให้ความสําคัญกับรายละเอียดของวงดนตรีเช่น ความสมดุลของการปฏิบัติดนตรี 
ความคิดสร้างสรรค์ จากการนําเสนอรูปแบบของดนตรีแจ๊สและคีตปฏิภาณทางด้านดนตรีแจ๊ส ในส่วน
ของประเภท Individual Performance และ Sing for the King น้ันพบว่าคณะกรรมการให้

ความสําคัญกับทักษะส่วนตัวของผู้เข้าแข่งขันและคีตปฏิภาณทางด้านดนตรีแจ๊สซ่ึงก็มีความคล้ายคลึง

กับประเภท Jazz Ensemble เช่นกัน 
 
ผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อคณะกรรมการตัดสินในบทบาทของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ผลจากการสัมภาษณ์ในส่วนของผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อคณะกรรมการ

ตัดสินซ่ึงเป็นคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจํานวนพบว่า ผลกระทบท่ีเกิดกับกรรมการตัดสินการ

แข่งขันในประเด็นด้านการศึกษาน้ันพบว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สยังไม่เป็นผลกระทบทางตรงต่อ

โครงสร้างใหญ่ของระบบการศึกษาดนตรีแจ๊สในแนวทางของการปรับปรุงหลักสูตรดนตรีแจ๊สและ

ผลงานสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีแต่มีผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดการศึกษาในลักษณะของ

การเรียนการสอนท่ีมีการแนะนําแนวทางการปรับปรุงข้อบกพร่องจากการแข่งขันของนักศึกษาซ่ึง

เกิดขึ้นในรายวิชาเครื่องเอกและรายวิชารวมวงจึงนําไปสู่แนวทางในการพัฒนาการศึกษาท่ีมีผลจาก

การแข่งขันดนตรีแจ๊ส อาจารย์ชนุตร์  เตชธนะนันท์ กล่าวว่า   
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...ผลกระทบจากการเป็นคณะกรรมตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นลักษณะของการ

เพ่ิมเติมเนื้อหานอกจากแผนการเรียนการสอนท้ัง 15 สัปดาห์ของภาคการศึกษา ในเรื่องของ

การแนะนําวิธีการเล่นดนตรีแจ๊สในหลายๆ รูปแบบซึ่งมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันไป รวมท้ัง

ยังโยงความสําคัญในส่วนของการแข่งขันดนตรีแจ๊สกับส่วนของการศึกษาในเรื่องของ       
แนวทางการฝึกซ้อมท่ีจําเป็นต่อรูปแบบต่างๆ ของดนตรีแจ๊สเพ่ือให้นักศึกษาได้นําไปใช้เพื่อ

การศึกษาและเพื่อเป็นการปรับปรุงในเรื่องของทักษะการเล่นดนตรีแจ๊สต่อไป...45 

 
โดยพบว่าแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีมีผลกระทบต่อ

การศึกษาเกิดข้ึนในรายวิชาการปฏิบัติดนตรีแจ๊สรวมทั้งวิชาการประพันธ์ดนตรีแจ๊สโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์พิสุทธิ ประทีปะเสน อาจารย์ประจําคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สอนในรายวิชา Major Instrument เครื่องมือ แซ็กโซโฟน (Saxophone)             
สรุปความได้ว่า การเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สทําให้ได้เห็นการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส 
ของ ผู้เข้าแข่งขันซ่ึงเป็น นิสิต นักศึกษา ที่ตนสอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย จากสังเกตทําให้ทราบถึง

ลักษณะของการปฏิบัติดนตรีแจ๊สของผู้เข้าแข่งขันทั้งจุดด้อยและจุดเด่น ซ่ึงจากน้ันเม่ือได้พบกับ

นักศึกษาจึงนําเอาความเห็นจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สจากตนเองและจากคณะกรรมการหลายท่านมา

ให้นักศึกษาดูเพ่ือปรับปรุงข้อด้อยในการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ซ่ึงผู้สอนให้แนวทางในการปรับปรุงและ

คําแนะนําในการเรียนการสอน ในลักษณะของการฝึกซ้อมต่างๆเช่น การสร้างแบบซ้อมและ

แบบฝึกหัด การแนะนําการฟังดนตรีแจ๊สในสไตล์ที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้งวิธีการเลือกเครื่องดนตรี

ในการรวมวงเป็นต้น46 
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์ศักด์ิศรี วงศ์ธราดล อาจารย์ประจํา คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สอนรายวิชา Jazz Ensembles เครื่องมือ เปียโน (Piano) สรุปความได้ว่า 
การแข่งขันดนตรี แจ๊สมีส่วนสัมพันธ์กับรายวิชาการเรียนรวมดนตรีแจ๊สอย่างมากเนื่องจาก ประเภท

หลักของการแข่งขันคือ Jazz Ensemble โดยท่ีประกอบไปด้วยผู้เข้าแข่งขันหลายๆ เครื่องมือเช่น 
กลอง (Drum) เบส (Bass) กีต้าร์ (Guitar) เปียโน (Piano) แซ็กโซโฟน (Saxophone) เป็นต้น ซ่ึงใน
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการรวมวงดนตรีแจ๊สท่ีได้รับผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้น

ปรากฏอยู่ในแผนการเรียน 15 สัปดาห์อยู่แล้วแต่พบว่าผู้สอนได้นําเอาข้อสังเกตในการแข่งขันมา

                                                        
45สัมภาษณ์ ชนุตร์ เตชธนนันท์, อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 

มีนาคม 2555.  
46สัมภาษณ์ พิสุทธิ ประทีปะเสน, อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 18 

มีนาคม 2555. 
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ประยุกต์ใช้กับแนวทางของการเรียนการสอนในลักษณะของการแนะนําวิธีการรวมวงในแต่ละสไตล์

เพลงทางด้านดนตรีแจ๊ส การสื่อสารภายในวง การปรับเปล่ืยนจังหวะที่มีความซับซ้อนจากปกติจาก

บทเพลงในแต่ละสไตล์ การปรับเปล่ืยนเสียงประสานให้เกิดความสมดุลในแต่ละเครื่องดนตรี รวมทั้ง

การแนะนําในเรื่องของการเลือกฟังวงดนตรีแจ๊สเพ่ิมเติมในส่วนต่างๆ47 
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ อาจารย์ประจําคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สอนรายวิชา Jazz Reharmonization เครื่องมือ เปียโน (Piano) สรุปความ

ได้ว่า การแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition นั้นจากการเป็นคณะกรรมการตัดสิน

พบว่าทุกครั้งในการแข่งขันประเภท Jazz Ensemble ปรากฏบทเพลงท่ีมีการปรับเปลี่ยนเสียง

ประสานและการดัดแปลงจังหวะของผู้เข้าแข่งขันในประเภทน้ีซ่ึงในแต่ละวงดนตรีมีข้อด้อยและ

ข้อเด่นที่แตกต่างกันไป ในส่วนของการเพ่ิมเติมทางด้านการศึกษาน้ันผู้สอนตระหนักถึงผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการแข่งขันที่มีผลต่อการปรับปรุงและเพิ่มเติมเน้ือหาเช่นกัน ในเรื่องของการทดลองให้ 
นิสิต นักศึกษา ได้ลองปรับเปลี่ยนเสียงประสานในบทเพลงแจ๊สในสไตล์ต่างๆ การแนะนําเรื่องของ

เสียงประสาน (Harmony) ที่มีความซับซ้อนรวมทั้งแนวคิดทฤษฎีทงด้านดนตรีแจ๊สในแต่ละยุคสมัยซ่ึง

เป็นส่วนสําคัญในการปรับเปล่ืยนเสียงประสานของบทเพลงแจ๊ส รวมท้ังโยงความสัมพันธ์ของบทเพลง

ที่ นิสิต นักศึกษา ได้ใช้ในการแข่งขันมาเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างเป็น

รูปธรรม48   
จากการสัมภาษณ์  อาจารย์แดน  ฟิลลิปส์  อาจารย์ประจําคณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สอนรายวิชา Jazz Composition เครื่องมือกีต้าร์ (Guitar) สรุปความได้ว่า 
การประพันธ์บทเพลงของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สประเภท Jazz Ensemble น้ันเป็นหน่ึงพัฒนาการที่

สําคัยของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สและเป็นพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขันหลายๆ คนซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น 
นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊ส ในส่วนของการเรียนการสอนในรายวิชา การ
ประพันธ์ดนตรีแจ๊ส (Jazz Composition) น้ันตนเองได้ให้คําแนะนําผู้เข้าแข่งขันที่เป็น นิสิต 
นักศึกษา ที่ประพันธ์บทเพลงในการแข่งขันทั้งก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขนั ในเรื่องของแนวคิด
การสร้างสรรค์บทเพลง ลักษณะของเครื่องดนตรีในการประพันธ์และการประยุกต์ให้เข้ากับ

สถานการณ์จริง ซ่ึงหลังจากการแข่งขันพบว่า นิสิต นักศึกษา หลายคนมีการใช้ความรู้ในการเรียน

ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์จริงได้ รวมทั้งจากการเป็นคณะกรรมการตัดสินได้สังเกตเห็นถึงข้อด้อย

ของผู้เข้าแข่งขัน จึงให้คําแนะนําสําหรับแนวทางการปรับปรุงในเร่ืองที่เกิดข้ึนในชั่วโมงการเรียนใน

                                                        
47สัมภาษณ์ ศักด์ิศรี วงศ์ธราดล, อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 22 

มีนาคม 2555. 
48สัมภาษณ์ รัตนะ วงศ์สรรเสริญ, อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 27 

มีนาคม 2555. 
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รายวิชาเช่น การฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความชํานาญต่อการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส การสร้างความเข้าใจของบท

ประพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมวงว่าเพลงท่ีประพันธ์ขึ้นน้ันผู้แต่งต้องการนําเสนอในสไตล์ไหนและจุดเด่นของ

เพลงเป็นในลักษณะใด รวมท้ังผู้สอนได้ยกตัวอย่างบทเพลงที่เป็นการประพันธ์ของนักดนตรีแจ๊สช้ันนํา

ของโลกเพ่ือให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีแล้วจึงให้ นิสิต นักศึกษา นําเอาความรู้รับจากการฟังไป

ประยุกต์ใช้กับแนวทางการประพันธ์ดนตรีแจ๊สของนักศึกษาต่อไป49  
แนวทางการปรับปรุงและแนะนําการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีมีผลกระทบจาก

การแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันพบว่าคณาจารย์ได้มีการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนทางด้านดนตรี      
แจ๊สซ่ึงเกิดขึ้นในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ยกตัวอย่างพร้อมสรุปการสัมภาษณ์ซ่ึงกล่าวได้ว่าการแข่งขันดนตรี

แจ๊สเป็นหนึ่งปัจจัยท่ีทําให้เกิดการพัฒนาการศึกษาดนตรีแจ๊สภายในสถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรี

แจ๊สในประเทศไทย 
นอกจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนแล้วผู้ วิจัยพบว่าประเด็นในเรื่องของผลงาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ได้ผลิตเช่น การบันทึกเสียงผลของ อาจารย์แดน ฟิลลิปส์ อัลบั้ม “Bangkok 
Edge” และสื่อประกอบการเรียนการสอน “Jazz Guitar Basics and Beyond”, “Over the 
Barline” ผลงานของอาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ อัลบ้ัม Seagull ผลงานของอาจารย์ศักด์ิศรี       
วงศ์ธราดล และ ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ “Denny Euprasert Trio 
featuring Benny Golson and Joris Teepe” รวมท้ังการจัดคอนเสริต์ดนตรีแจ๊สของเหล่า

คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยทางด้านดนตรีเช่น คอนเสิร์ต Silpakorn Faculty Concert Series : Su 
Jazz Acappella ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์รัตนะ วงศ์สรรเสริญ Dan Phillips Jazz Guitar 
Concert ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์แดน ฟิลลิปส์ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานคอนเสิร์ตจากคณาจารย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในนามของวง Pamelo 
Town ประกอบไปด้วย อาจารย์กฤษต์ิ บูรณวิทยวุฒิ อาจารย์ดริน พันธุมโกมล อาจารย์นพดล      
ถิรธราดล และอาจารย์คม วงศ์สวัสด์ิ ซ่ึงตัวอย่างผลงานของเหล่าคณาจารย์น้ันพบว่าเป็นแรงบันดาล

ใจในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สต่อนิสิต นักศึกษา และเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามีความต้องการในการ

ปฏิบัติดนตรีแจ๊สซ่ึงสอดคล้องกับผลจากการเก็บข้อมูลท่ีพบว่ากลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนิสิตนักศึกษา

ได้รับแรงบันดาลใจจากทักษะความสามารถทางด้านดนตรีแจ๊สและผลงานสร้างสรรค์ของเหล่า

คณาจารย์ในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สเช่นกัน 
อีกหนึ่งส่วนที่ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจพบว่าในการแข่งขันดนตรีแจ๊สแต่ละครั้งมีกิจกรรม

เสริมในการแข่งขัน เช่น การจัดกิจกรรม Master Class และ กิจกรรม Workshop จากนักดนตรีแจ๊ส
ช้ันนําของต่างประเทศเช่น Benny Lackner, Javon Jackson, Ari Hoenig ซ่ึงสาขาวิชาดนตรีแจ๊ส                   

                                                        
49สัมภาษณ์ แดน ฟิลลิปส์, อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 27 

มีนาคม 2555. 
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คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดกิจกรรมข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้

ประโยชน์ในการรับชมดนตรีแจ๊สจากนักดนตรีแจ๊สระดับโลก 
ในส่วนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นก็มีกิจกรรมใหญ่ซ่ึงจัดขึ้นเป็น

ประจําทุกปีคือกิจกรรม Thailand International Jazz Conference เป็นกิจกรรมเชิงอบรมทักษะ

ทางด้านดนตรีแจ๊สต่อบุคคลท่ัวไปและนิสิตนักศึกษารวมทั้งมีการแข่งขันดนตรีแจ๊สบรรจุไว้ในรายการ

ซ่ึงเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ Individual Performance โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นคือ Junior Division 
และ Open Division โดยท่ีกิจกรรม Thailand International Jazz Conference มีนักดนตรีแจ๊ส 
ระดับโลกเข้าร่วมเป็นวิทยากรผู้ให้คําอบรมและเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเช่น Benny 
Green, Kurt Rosenwinkel, Tiger Okashi, Taylor Eigsti, Marcus Strickland เป็นต้น   

ทางด้านวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้ดนตรีแจ๊สคือ

กิจกรรม Yes Academy ซ่ึงได้รับความร่วมมือกับสถานฑูตอเมริกาในการจัดอบรมทางด้านดนตรี

แจ๊สหรือค่ายฤดูร้อนให้กับนิสิต นักศึกษารวมท้ังบุคคลท่ัวไปได้ฝึกฝนอบรมทักษะทางด้านดนตรีแจ๊ส

กับคณาจารย์ทั้งในประเทศไทยและนักดนตรีแจ๊สมืออาชีพจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นการแนะนําแนว

ทางการเล่นดนตรีแจ๊สและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนผู้ที่สนใจทางด้านดนตรีแจ๊สรวมท้ังเพ่ือ

เป็นการสร้างเสริมทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สต่อตัวนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาเช่นกัน  
 
ผู้ชมการแข่งขัน 

ผลจากการเก็บข้อมูลผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ปีที่ 7 
รอบรองชนะเลิศวันที่ ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์จํากัด ห้องประชุมช้ัน 15 และรอบ
ชิงชนะเลิศวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 โดย

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการทําแบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือข้อมูลส่วนบุคคล

และส่วนท่ี 2 คือข้อมูลในการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยท่ีมีข้อมูลท้ังเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง

คุณภาพในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแขง่ขันดนตรแีจ๊สโดยแบ่งตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

61 
34 

64.21 
35.79 

รวม 95 100.00 
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จากตารางแสดงค่าสถิติในเร่ืองของผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งเป็นเพศชายจาก

จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 64.21 และเพศหญิง จากจํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.79 รวมทั้ง

สองกลุ่ม ร้อยละ 100 จาก 95 คน  
 

ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนและสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามช่วงอายุ 
 

อายุ (ปี) จํานวน (คน) ร้อยละ 
12 - 15 12 12.63 
16 - 20 39 41.05 
21 - 25 13 13.68 
26 - 30 8 8.42 
31 - 35 6 6.32 
36 - 40 3 3.16 
41 - 45 3 3.16 
46 - 50 2 2.10 
51 - 55 1 1.05 
56 - 60 2 2.10 
61 - 65 3 3.16 
66 - 70 2 2.10 
71 ปีขึ้นไป 1 1.05 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางแสดงค่าสถิติในเร่ืองช่วงอายุของผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส พบว่าช่วงอายุที่

รับชมการแข่งขันดนตรีมากลําดับที่ 1 คือช่วงอายุระหว่าง 16 – 21 ปี จากจํานวน 39 คน คิดเป็น

ร้อยละ 41.05 ลําดับที่ 2 คือช่วงอายุระหว่าง 21 – 25 ปี จากจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.68 
ลําดับที่ 3 คือช่วงอายุระหว่าง 12 – 15 ปี จากจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.63  
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามระดับการศึกษา  
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา 0 0 
มัธยมศึกษาตอนต้น 20 21.05 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 20 21.05 
ปวช. 4 4.21 
อนุปริญญาตรี 2 2.10 
ปริญญาตรี 35 36.84 
ปริญญาโท 10 10.52 
อ่ืนๆ 1 1.05 

รวม 95 100 

 
จากตารางแสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามระดับการศึกษาพบว่า

ระดับการศึกษาของผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สมากที่สุดลําดับที่ 1 คือระดับปริญญาตรีโดยท่ีจาก

จํานวนผู้ชมการแข่งขัน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 ลําดับที่ 2 พบว่ามีระดับการศึกษาเท่ากันคือ

ระดับมัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 21.05 ทั้ง 2 กลุ่ม จากจํานวนผู้ชมการ

แข่งขันในกลุ่มมัธยมตอนต้นจํานวน 20 คน และมัธยมตอนปลาย 20 คน  
 

ตารางท่ี 21 แสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามลักษณะอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 60 63.15 
ข้าราชการ 2 2.10 
พนักงานของรฐั 4 4.21 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 3.16 
ธุรกิจส่วนตัว 7 7.36 
รับจ้าง 6 6.32 
ศิลปิน 3 3.16 
อ่ืนๆ 10 10.52 

รวม 95 100.00 
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จากตารางแสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามลักษณะอาชีพพบว่า

ลักษณะอาชีพของผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สมากที่สุดลําดับที่ 1 คือ นักเรียน นักศึกษา จากจํานวน

ผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 60 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 63.15 ลําดับที่ 2 คือกลุ่มอาชีพอิสระหรือนัก

ดนตรีแจ๊สมืออาชีพ จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 10 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 10.52  
จากข้อมูลในเชิงปริมาณทั้ง 3 ตารางพบว่ากลุ่มผู้รับชมรับฟังการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นเพศ

ชายมากกว่าเพศหญิงรวมทั้งพบว่าอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปีซ่ึงสอดคล้องกับตารางในเร่ืองของ

ระดับการศึกษาและตารางระดับอาชีพ โดยจากการเก็บข้อมูลในคร้ังน้ีกล่าวได้ว่าผู้ชมการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สส่วนใหญ่เป็นผู้ฟังในระดับ นักเรียน นิสิตนักศึกษา แบ่งได้เป็นจํานวนของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 20 คน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คน ระดับปริญญาตรีจํานวน 
35 คน 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ชมการแข่งขันพบว่ามีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

ของวัตถุประสงค์โครงการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ซ่ึงมุ่งเน้นกลุ่มผู้ชมการ
แข่งขันท่ีกลุ่มของ นักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ข้อมูลส่วนท่ี 2 ข้อมูลส่วนการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 
ตารางท่ี 22 แสดงการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามความถี่ในการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

จํานวนครั้งท่ีเข้าชม จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั้ง 52 54.73 
2 ครั้ง 17 17.89 
3 ครั้ง 10 10.52 
4 ครั้ง 3 3.16 
5 ครั้ง 3 3.16 
6 ครั้ง 1 1.05 
7 ครั้ง 4 4.21 
มากกว่า 7 ครั้ง 5 5.26 

รวม 95 100.00 

 
จากตารางแสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามความถี่ในการรับชมการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าผู้ชมการการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 1 ครั้งมากท่ีสุดลําดับที่ 1 จากจํานวน
ผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 52 คน โดยคิดเป็นร้อยละได้ 54.73 ลําดับที่ 2 จํานวนคร้ัง 2 ในการรับชม
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การแข่งขันดนตรีแจ๊ส จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.89 ลําดับที่ 3 
จํานวนคร้ัง 3 ในการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.52 ซ่ึงจากตัวเลขที่เก็บข้อมูลจากการการแข่งขันดนตรีแจ๊สสามารถกล่าวได้ว่าผู้ชม

การแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ชมการแข่งขันขาจรไม่ใช่ผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สประจํา แต่
ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีติดตามรับชมการแข่งขันอย่างสมํ่าเสมอก็มีอยู่เช่นกัน 
จากตารางพบว่าผู้ที่ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 7 คร้ัง จากจํานวนผู้ชมการแข่งขัน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.21 และผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่รับชมมากกว่า 7 ครั้งจากจํานวนผู้ชมการการแข่งขันดนตรี    
แจ๊ส จํานวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 5.26  
 
ตารางท่ี 23 แสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามประเภทของสื่อในการรับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

ส่ือในการรับขา่วสาร จํานวน (คน) ร้อยละ 

วิทยุ 1 0.91 
โทรทัศน์ 2 1.83 
สื่อในการรับขา่วสาร 22 20.18 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน 52 54.73 
อ่ืนๆ (บุคคล) 32 33.68 

รวม 109 100.00 
 

จากตารางแสดงจํานวนสถิติผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามประเภทของสื่อในการ

รับข่าวสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สทราบข่าวสารจาก

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลําดับที่ 1 จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 52 คน คิดเป็นร้อย

ละ 54.73  ลําดับท่ี 2 จากบุคคลหรือการบอกต่อกัน จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68  ลําดับที่ 3 ข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ จากจํานวนผู้ชมการ
แข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18  
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ตารางท่ี 24 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจจากการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

คําถาม 

ระดับความรู้ความเขา้ใจ 

มากท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. ความสนใจและติดตามข่าวสารท่ี
เกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส 

31 
(32.63) 

24 
(25.26) 

28 
(29.47) 

11 
(11.57) 

1 
(1.05) 

95 
(100) 

2. ก่อนมาชมการแข่งขันมีความรู้
ความเข้าใจด้านดนตรีแจ๊สระดับใด 

9 
(9.47) 

11 
(11.57) 

41 
(43.15) 

24 
(25.26) 

10 
(10.52) 

95 
(100) 

3. เมื่อมาร่วมงานในคร้ังนี้ทําให้มี

ความรู้ความเข้าใจดนตรีแจ๊สมาก

ข้ึนระดับใด 

16 
(16.84) 

43 
(45.26) 

31 
(32.63) 

3 
(3.16) 

2 
(2.10) 

95 
(100) 

4. คิดว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีส่วน
ทําให้สังคมไทยได้รู้จักดนตรีแจ๊ส 
มากขึ้นระดับใด 

27 
(28.42) 

43 
(45.26) 

22 
(23.15) 

3 
(3.16) 

0 
(0) 

95 
(100) 

 
 

จากตารางแสดงระดับความรู้ความเข้าใจจากการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าคําถาม

ข้อท่ี 1 ในเรื่องความสนใจและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับดนตรีแจ๊สมีผู้รับชมการแข่งขันดนตรี         
แจ๊สเลือกตอบในข้อ มากที่สุด จากผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.63 
คําถามข้อท่ี 2 ในเรื่องของ ก่อนการมาชมการแข่งขันมีความรู้ความเข้าใจด้านดนตรีแจ๊สระดับใดมี

ผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเลือกตอบมากท่ีสุดในข้อ ปานกลาง จากผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
41 คน  คิดเป็นร้อยละ 43.15 คําถามข้อท่ี 3 ในเร่ืองของเม่ือมาร่วมงานในคร้ังน้ีทําให้มีความรู้ความ

เข้าใจดนตรีแจ๊สมากข้ึนระดับใด มีผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเลือกตอบมากที่สุดในข้อ มาก จากผู้
รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 43 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25  
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ตารางท่ี 25 แสดงระดับความเช่ือม่ันเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition โดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน 

 

ระดับความเชื่อม่ัน 

ระดับความเชื่อมั่น 

มากท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านกรรมการตัดสิน 33 
(34.73) 

47 
(49.47) 

15 
(15.79) 

0 
(0) 

0 
(0) 

95 
(100) 

2. ด้านผู้เข้าแข่งขัน 22 
(23.15) 

56 
(58.94) 

17 
(17.89) 

0 
(0) 

0 
(0) 

95 
(100) 

3. สถาบันการศึกษาที่จัด 31 
(32.63) 

43 
(45.26) 

18 
(18.94) 

3 
(3.16) 

0 
(0) 

95 
(100) 

 

จากตารางแสดงจํานวนระดับความเช่ือม่ันเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz 
Competition พบว่าลําดับที่ 1 ระดับความเช่ือม่ันทางด้านคณะกรรมการตัดสินอยู่ในระดับ มาก 
จากจํานวนผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละได้ 49.47 ลําดับที่ 2 ระดับ

ความเช่ือม่ันทางด้านผู้เข้าแข่งขันอยู่ในระดับ มาก จากจํานวนผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 58.94  
 

ตารางท่ี 26 แสดงระดับความสนใจและความต้องการกิจกรรมทางด้านดนตรีแจ๊ส ผู้ชมการแข่งขัน

สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

ความสนใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 

สัมมนาทางด้านดนตรีแจ๊ส 24 8.79 
เข้าร่วมค่ายดนตรีแจ๊สฤดูร้อน 32 11.72 
เลือกซ้ือ CD,DVD ทางด้านดนตรีแจ๊ส 39 14.28 
แนะนําผู้อ่ืนในการฟังดนตรีแจ๊ส 40 14.65 
ฝึกอบรมทางด้านการเล่นดนตรีแจ๊ส 44 16.11 
เข้าชมคอนเสิร์ตและการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 65 23.81 
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแจ๊ส 25 9.15 
อ่ืนๆ 4 1.46 

รวม 273 100 
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จากตารางแสดงระดับความสนใจและความต้องการทางด้านดนตรีแจ๊สของผู้รับชมการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าระดับความสนใจและความต้องการมากที่สุดลําดับที่ 1 คือ การเข้าชม
คอนเสิร์ตและการแข่งขันดนตรีแจ๊ส คิดเป็นร้อยละ 23.81 จากจํานวนการเลือกตอบซ่ึงผู้รับชมการ

แข่งขันดนตรีสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ลําดับที่ 2 คือความในใจและต้องการฝึกอบรม

ทางด้านการเล่นดนตรีแจ๊ส คิดเป็นร้อยละ 16.11  ลําดับที่ 3 คือการแนะนําผู้อ่ืนในการฟังดนตรีแจ๊ส 
คิดเป็นร้อยละ 14.65  

 
ตารางท่ี 27 แสดงระดับความต้องการในการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สในครั้งต่อไป 

 

การมาชมการแข่งขันครั้งต่อไป จํานวน (คน) ร้อยละ 

มา 94 98.90 
ไม่มา 1 1.05 

รวม 95 100 

 
จากตารางแสดงความต้องการในการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สในคร้ังต่อไปพบว่าร้อยละ 

98.90 จากจํานวนผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 94 คน มีความต้องการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส

ในคร้ังต่อไป ร้อยละ 1.05 จากจํานวนผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 1 คน ไม่มีความต้องการรับชม

การแข่งขันดนตรีแจ๊สในครั้งต่อไป 
 
ตารางท่ี 28 แสดงข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขัน จํานวน (คน) ร้อยละ 

การประชาสัมพันธ์น้อย 14 35.9 
สถานที่จัดงานเล็กไป 12 30.77 
พิธีกรไม่มีความพร้อม 2 5.12 
การแข่งขันควรเปิดกว้างมากกว่าน้ีในเรื่องของ

เยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
5 12.82 

เวลาในแต่ละวงน้อยเกินไป 2 5.12 
ควรมีการจัดงานอีกในต่อถัดไป 4 10.25 

รวม 39 100 
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จากตารางแสดงข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไปพบว่าข้อเสนอแนะนําในการ

จัดการแข่งขันครั้งต่อไปนั้นผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สแนะนําในข้อท่ี 1 เรื่องของการสนับสนุนและ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยจากจํานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 35.90 ซ่ึงมี

ผู้ให้ข้อเสนอแนะนําการจัดการแข่งขันในครั้งต่อไปจํานวน 39 คน ในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์งาน

น้ันในปีการแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2555 นี้เหตุที่ทําให้ผู้รับชมรู้สึกว่ามีการประชาสัมพันธ์น้อยลงไปนั้น

สามารถอธิบายได้จากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงทําให้การแข่งขันดนตรี

แจ๊ส Thailand Jazz Competition ทั้งในส่วนของการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและการแข่งขันใน

รอบชิงชนะเลิศได้ถูกเล่ือนออกไปดังน้ันการประชาสัมพันธ์เวทีการแข่งขันในก่อนหน้าน้ีจึงทําให้

ประชาชนและผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวนหน่ึงไม่ได้รับข่าวสารในการเลื่อน

วันและเวลาในการจัดการแข่งขันทั้งในส่วนของรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ อีกท้ังในปีการ

แข่งขันปีที่ 7 น้ีการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีออกสู่สาธารณชนก็มีจํานวนลด

น้อยลงกว่าแต่ก่อนซ่ึงส่วนหน่ึงมีสาเหตุจากการปรับเปลี่ยนในเรื่องของคณะดําเนินโครงการ  
ข้อเสนอแนะนําการจัดการแข่งขันข้อที่ 2 ในเรื่องของสถานที่ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 30.77 

จากจํานวน 12 คน ในปีการแขง่ขันปีที่ 7 น้ีในรอบรองชนะเลิศน้ันได้จัดข้ึนท่ี บริษัท บริหารสินทรัพย์

กรุงเทพ พาณิชย์จํากัด ห้องประชุมใหญ่ช้ัน 15 และรอบชิงชนะเลิศจัดข้ึนที่ หอศิลปวัฒนธรรม

กรุงเทพมหานคร ห้องออดิทรอเรียม ช้ัน 5 เนื่องจากในปีน้ีเป็นการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สในสถานที่

ปิดท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจึงทําให้พ้ืนท่ีถูกจํากัดตัวอย่างเช่นในการจัดการแข่งขันใน

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ห้องออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒธรรมกรุงเทพ นั้น
สามารถจุผู้ชมได้ 220 ที่แต่เม่ือถึงเวลาแข่งขันน้ันปรากฏว่ามีผู้สนใจในการชมการแข่งขันประมาณ 
300 คนดังนั้นจึงไม่สามรถรองรับผู้ชมได้ทั้งหมด ซ่ึงผู้ให้ข้อเสนอแนะนําการจัดการแข่งขันในปีต่อไป 
เสนอว่าควรจัดการแข่งขันในสถานที่เปิดเหมือนในปีก่อนเช่นจัดที่ อุทยานสวนเบญจสิริ หรือลาน

พาร์กพารากอน สยามพารากอน ซ่ึงสามารถรองรับผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สได้เป็นจํานนมาก 
รวมทั้งยังได้ผู้ชมขาจรที่สนใจในกิจกรรมเข้าร่วมรับชมอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะนําการจัดการแข่งขันข้อที่ 3 ในเร่ืองของความพร้อมของพิธีกร ซ่ึงคิดเป็นร้อย

ละ 5.21 จากจํานวน 2 คน ในเรื่องน้ีทางด้านผู้จัดงานได้ให้ทางด้าน ทีมงานจัดการแข่งขันเป็นผู้เลือก

พิธีกรจึงทําให้การคัดเลือกอาจจะไม่ได้รับความเหมาะสมกับงานสักเท่าไหร่ ข้อเสนอแนะนําจากผู้

รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้น แนะนําว่าควรหาพิธีกรที่มีประสบการณ์โดยตรงท่ีสามารถควบคุมงาน

ที่เป็นทางการได้ดี 
ข้อเสนอแนะนําการจัดการแข่งขันข้อที่ 4 ในเร่ืองของ การเปิดกว้างของเวทีการแข่งขันใน

ส่วนของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 12.82 จากจํานวน 5 คน 
ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้นั้นสามารถโยงเกี่ยวความสัมพันธ์กับการโปรโมทและประชาสัมพันธ์เวทีการ
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แข่งขัน Thailand Jazz Competition ได้เน่ืองด้วยการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีน้ี

ไม่ได้มีโครงการและกิจกรรมที่ออกไปประชาสัมพันธ์เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สเม่ือปีก่อนๆ ที่มี

กิจกรรม แจ๊ส เหอะ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีประชาสัมพันธ์เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สและมีส่วนสําคัญท่ีทํา

ให้เยาวชนนอกเหนือจากภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รู้จักกับดนตรีแจ๊สและการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊ส จึงทําให้ในปีน้ีมีวงที่เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีเป็นวงดนตรีจากมัธยมศึกษาจํานวน 1 
วง ผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเสนอเนะนําว่า ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เวที

การแข่งขันดนตรีแจ๊สในระดับ มัธยมศึกษาให้มากกว่าน้ีเพ่ือเป็นการสร้างฐานผู้เล่นและฐานผู้ฟังให้

มากอีกทั้งควรให้ความรู้วิธีการเล่นดนตรีแจ๊สควบคู่ไปกับการปลูกฝังค่านิยมการฟังดนตรีแจ๊สอีกด้วย   
ข้อเสนอแนะนําการจัดการแข่งขันข้อท่ี 5 ในเร่ืองของ เวลาในการแข่งขันในแต่ละประเภท

ปริมาณน้อยไป ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.12 จากจํานวน 2 คน เนื่องด้วยปริมาณจากวงดนตรีแต่ละ

ประเภทการแข่งขันที่มากและเวลาในการใช้สถานท่ีมีจํากัด ดังน้ันทําให้เวลาการแข่งขันในแต่ละ

ประเภทแต่ละวงมีจํานวนจํากัดจึงทําให้ผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สรู้สึกว่าการแข่งขันน้ันควรมีเวลา

ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากว่าน้ีซ่ึงปัญหาในเร่ืองเวลาในการแข่งขันน้ันเกิดข้ึนในประเภท Jazz 
Ensemble มากท่ีสุด ข้อเสนอแนะนําจากผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สนั้น เสนอว่าควรเริ่มงานให้เร็ว

กว่านี้เพ่ือไม่ให้ช่วงเวลาของการแข่งขันเร่งจนเกินไปและในเรื่องของการจํากัดเวลาของสถานที่น้ันควร

เลือกใช้สถานที่ที่สามารถยืดยุ่นในเรื่องของเวลาในการจัดงานเช่น ลานเอนกประสงค์ สยามพารากอน 
หรือ อุทยานแห่งชาติสวนเบญจสิริ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะนําการจัดการแข่งขันข้อท่ี 6 ในเร่ืองของ ควรมีการจัดงานในครั้งต่อๆ ไปอีก 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.25 จากจํานวน 4 คน ข้อเสนอแนะในเร่ืองควรมีการจัดงานในคร้ังต่อไปน้ันผู้ชม

การแข้งขันดนตรีแจ๊สเสนอว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อเยาวชนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส

และประชาชนที่สนใจท่ีจะเรียนรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สเพ่ิมเติมดังน้ันการจัดกิจกรรมการแข่งขันดนตรี

แจ๊สควรจะจัดต่อไปในทุกๆ ปีและควรขยายกิจกรรมในรูปแบบต่างๆเพ่ิมมากขึ้นเช่นกิจกรรมสอน

พ้ืนฐานผู้ที่มีความสนใจการเล่นดนตรีแจ๊สหรือจัดนิทรรศการ ประชุมวิชาการ ควบคู่กับการจัด

กิจกรรมการแข่งขันอีกด้วย 
 

ส่ือมวลชน  
ผลจากการเก็บข้อมูลสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition 

ปีที่ 7 รอบรองชนะเลิศวันที่ ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ พาณิชย์จํากัด ห้องประชุมช้ัน 15 
และรอบชิงชนะเลิศวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ ห้อง ออดิทอเรียม ช้ัน 
5 โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการทําแบบสอบถามซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือข้อมูลส่วน
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บุคคลและส่วนท่ี 2 คือข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยที่มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ

และข้อมูลเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จากการสัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานการแข่งขัน Thailand Jazz Competition คร้ัง

ที่ 7 รอบชิงชนะเลิศ จํานวน 9 คน ซ่ึงเป็นสื่อมวลชนสาขาโทรทัศน์จํานวน 4 คนและสาขานิตยสาร
และสื่อสิ่งพิมพ์จํานวน 5 คน 

ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนสถิติสื่อมวลชนในการแขง่ขนัดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

9 
- 

100 
- 

รวม 9 100.00 

 
จากตารางแสดงค่าสถิติของสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่ามีเพศชาย จํานวน 9 

คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนและสถิติสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามช่วงอายุ 
 

อายุ (ปี) จํานวน (คน) ร้อยละ 

12 - 15 - - 
16 - 20 - - 
21 - 25 - - 
26 - 30 5 55.56 
31 - 35 2 22.22 
36 - 40 1 11.11 
41 - 45 - - 
46 - 50 1 11.11 
51 - 55 - - 
56 - 60 - - 
61 - 65 - - 
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ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนและสถิติสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามช่วงอายุ (ต่อ) 
 

อายุ (ปี) จํานวน (คน) ร้อยละ 

66 – 70 - - 
71 ปีขึ้นไป - - 

รวม 9 100 

 
จากตารางแสดงค่าสถิติในเร่ืองช่วงอายุของสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าลําดับ

ที่ 1 คือช่วงอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.56 จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 5 คน 
ลําดับที่ 2 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22 จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 2 คน 
 
ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนสถิติสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษา - - 
มัธยมศึกษาตอนต้น - - 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
ปวช. 2 22.22 
อนุปริญญาตรี 1 11.11 
ปริญญาตรี 6 66.67 
ปริญญาโท - - 
ปริญญาเอก - - 
อ่ืนๆ - - 

รวม 9 100 
 

จากตารางแสดงสถิติในเร่ืองระดับการศึกษาของสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่า

ลําดับที่ 1 คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 6 คน คิด
เป็นร้อยละได้ 66.67 ลําดับที่ 2 ระดับการศึกษา ปวช จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
2 คน  คิดเป็นร้อยละได้ 22.22  
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ข้อมูลส่วนท่ี 2 ข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 
ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนสถิติสื่อมลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามความถ่ีในการเผยแพร่

ข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊ส   
 

จํานวนครั้งท่ีเข้าชม จํานวน (คน) ร้อยละ 

1 ครั้ง 2 22.22 
2 ครั้ง 1 11.11 
3 ครั้ง 2 22.22 
4 ครั้ง 4 44.45 
5 ครั้ง - - 
6 ครั้ง - - 
7 ครั้ง - - 
มากกว่า 7 ครั้ง - - 

รวม 9  100 

 
จากตารางแสดงสถิติในเรื่องความถี่ในการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สพบว่าลําดับที่ 

1 คือจํานวน 4 คร้ัง จากจํานวนจากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 4 คน คิดเป็นร้อยละ

ได้ 44.45 ลําดับที่ 2 คือจํานวน 3 คร้ัง จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 2 คน คิดเป็น

ร้อยละได้ 22.22  
 
ตารางท่ี 33 แสดงจํานวนสถิติสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยแบ่งตามประเภทของส่ือในการ

รับข่าวสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

ส่ือในการรับขา่วสาร จํานวน (คน) ร้อยละ 

วิทยุ - - 
โทรทัศน์ 3 33.33 
สื่อในการรับขา่วสาร 1 11.11 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน 4 44.45 
อ่ืนๆ (บุคคล) 1 11.11 

รวม 9 100 
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จากตารางแสดงสถิติการเผยแพร่ข่าวสารทางด้านการแข่งขันดนตรีแจ๊สของสื่อมวลชน

พบว่าลําดับที่ 1 คือ สื่อสิ่งพิมพ์ จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 4 คน คิดเป็นร้อยละ

ได้ 44.45 ลําดับที่ 2 คือ โทรทัศน์ จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 3 คน คิดเป็นร้อย

ละได้ 33.33 จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 3 คน 
 

ตารางท่ี 34 แสดงระดับความเช่ือม่ันเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition จาก
สื่อมวลชนโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน 

 

ระดับความเชื่อม่ัน 

ระดับความเชื่อมั่น 

มากท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ปาน
กลาง 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านกรรมการตัดสิน 6 
(66.67) 

3 
(33.33) 

- - - 9 
(100) 

2. ด้านผู้เข้าแข่งขัน 2 
(22.22) 

4 
(44.45) 

3 
(33.33) 

- - 9 
(100) 

3. สถาบันการศึกษาท่ีจัด 7 
(77.78 

1 
(11.11) 

1 
(11.11) 

- - 9 
(100) 

 
จากตารางแสดงสถิติในเร่ืองของความเช่ือม่ันของสื่อมวลชนต่อเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

ในด้านกรรมการตัดสินพบว่าอยู่ในระดับ มากท่ีสุด จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 6 
คน คิดเป็นร้อยละได้ 66.67 ในด้านผู้เข้าร่วมการแข่งขันพบว่าอยู่ในระดับ มาก จากจํานวนสื่อมวลชน
ในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 4 คน คิดเป็นร้อยละได้ 44.45 ในด้านสถาบันการศึกษาท่ีจัดอยู่ในระดับ 
มากที่สุด จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 7 คน คิดเป็นร้อยละได้ 77.78  
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ตารางท่ี 35 แสดงระดับความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับทางด้านดนตรีแจ๊สของสื่อมวลชนจากการชมการ

แข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

ระดับความรู้ความเขา้ใจ 

มากท่ีสุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

มาก 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อย 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

น้อยที่สุด 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จํานวน 
(ร้อยละ) 

1 
(11.11) 

5 
(55.56) 

3 
(33.33) 

- - 9 
(100) 

 
จากตารางแสดงสถิติระดับความรู้ความเข้าใจทางด้านดนตรีแจ๊สของสื่อมวลชนพบว่าลําดับ

ที่ 1 คือ มาก จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 5 คน คิดเป็นร้อยละได้ 55.56 ลําดับที่ 
2 คือ ปานกลาง จากจํานวนสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  

จากการสัมภาษณ์สื่อมวลชนในคําถามเชิงคุณภาพท่ีผู้วิจัยได้กําหนดจากวัตถุประสงค์ใน

การศึกษาครั้งนี้สามารถอธิบายได้ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
1. ท่านคิดว่าประชาชนมีการตอบรับของข่าวสารเก่ียวกับดนตรีแจ๊สอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์พบว่าสื่อมวลชนมีมุมมองต่อประชาชนในเร่ืองการบริโภคและการ

ตอบรับข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สอยู่ในระดับปานกลางโดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่ม

ผู้บริโภคดนตรีแจ๊สอย่างจริงจังเช่นใน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ทางด้านดนตรี และนักดนตรี

อาชีพ 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยที่กลุ่มท่ีให้การตอบรับกับข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สน้ันอยู่ในกลุ่ม

ที่ 1 มากกว่ากลุ่มท่ี 2 
คุณธานี โหมดสง่า บรรณาธิการนิตยสาร GM 2000 กล่าวว่า  
 
…โดยท่ัวไปแล้วประชาชนท่ีบริโภคดนตรีแจ๊สในประเทศไทยนั้นยังเป็นกลุ่มรองหาก

เปรียบเทียบกับการบริโภคดนตรีประเภทอ่ืนในประเทศไทยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กับการ

ประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารของสื่อมวลชนทางด้านดนตรีในประเทศไทยดังนั้น สื่อใน
ปัจจุบันท่ียังคงทําหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านดนตรีแจ๊สนั้นไม่พบอยู่ในสื่อ

กระแสหลักแต่ปรากฏอยู่ในลักษณะของสื่อรอง เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารของ
มหาวิทยาลัยทางด้านดนตรีมากกว่าซ่ึงทําให้ประชาชนท่ัวไปเข้าไม่ถึงสื่อก็ว่าได้ ในแง่มุมของ

การตอบรับข่าวสารเกี่ยวกับดนตรีแจ๊สนั้นผมว่าค่อนข้างดีกว่าแต่ก่อนเพราะว่าปัจจุบัน

ประเทศไทยเรามีกลุ่มเยาวชนท่ีสนใจดนตรีแจ๊สมากขึ้น มีกิจกรรม เทศกาลดนตรี และ
สถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สมากกว่าก่อน จึงทําให้การรับข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี
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แจ๊สในกลุ่มของผู้ท่ีมีความสนใจอยู่ในระดับดี แต่ในทางกลับกันในส่วนของประชาชนท่ัวไป

ยังคงต้องให้สื่อเป็นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์ดนตรีแจ๊สต่อไป…50  
 
ผลการสัมภาษณ์พบว่า สื่อมวลชนมีความคิดเห็นต่อประชาชนในการรับฟังดนตรี

แจ๊สว่า ในปัจจุบันประชาชนมีความสนใจทางด้านดนตรีแจ๊สเพ่ิมข้ึน แต่ยังคงจํากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ที่

เกี่ยวช้อง เช่น กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน รวมทั้งญาติพ่ีน้องและเพ่ือน อีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่แสวงหา

แนวดนตรีแนวใหม่และกลุ่มบุคลากรทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีแจ๊สนอกเหนือจากกลุ่ม

เหล่าน้ีแล้วมีความสนใจในระดับตํ่าเน่ืองจากขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องขาดการให้

ความรู้ด้านดนตรีแจ๊สแก่สังคม 
2. ปริมาณพ้ืนที่ข่าวสารของดนตรีแจ๊สเม่ือเปรียบเทียบกับดนตรีประภทอ่ืนท่านคิดว่ามี

มากน้อยต่างกันหรือไม่ อย่างไร และท่านมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรในฐานะสื่อมวลชน 
จากการสัมภาษณ์พบว่าสื่อมวลชนทุกคนให้ความคิดเห็นว่าข่าวสารในการ

ประชาสัมพันธ์และพ้ืนที่ของดนตรีแจ๊สมีปริมาณน้อยหากเปรียบเทียบกับดนตรีประเภทอ่ืนที่ปรากฏ

อยู่ในประเทศไทย ในส่วนของแนวทางแก้ไขน้ันสื่อมวลชนมีความคิดเห็นโดยแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเด็นคือ 1. การร่วมมือกันขององค์กรที่มีส่วนเก่ียวข้องกับศิลปวัฒธรรมทางด้านดนตรีในประเทศ

และองค์กรของสื่อมวลชนโดยท่ีอาจจะเป็นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้าน

ดนตรีแก่สื่อมวลชนเพ่ือท่ีจะทําให้ส่ือมวลชนสามารถวิเคราะห์และถ่ายทอดข่าวสารทางด้านดนตรีต่อ

ประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. การสร้างสื่อในรูปแบบต่างๆของสถาบันและหน่วยงานท่ี

เป็นผู้จัดกิจกรรมทางด้านดนตรีแจ๊ส เช่น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษา การสร้างเว็บไซต์

กิจกรรม เป็นต้น 3. การผลิตส่ือมวลชนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความเข้าใจทางด้านดนตรีเฉพาะทาง

เพ่ือถ่ายทอดให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจอย่างแท้จริง 
จากการสัมภาษณ์พบว่าการเผยแพร่ดนตรีแจ๊สต่อประชาชนยังเป็นไปในลักษณะของ

ส่ือกระแสรองเช่น นิตยสารและส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เข้าถึงประชาชนได้น้อยกว่าสื่อกระแส

หลักเช่น สื่อโฆษณา และรายการดนตรีจากโทรทัศน์ สาเหตุที่เป็นดังน้ีมาจากสาเหตุของการขาดการ

ส่ือสารระหว่างสถาบันที่เก่ียวข้องกับดนตรีแจ๊สและสื่อมวลชนทําให้ดนตรีแจ๊สเข้าถึงสื่อกระแสหลักได้

น้อย ดังน้ันจากความคิดเห็นในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันจําเป็นจะต้องได้รับความ

ร่วมมือทุกฝ่ายจึงจะทําให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในส่วนของข้อเสนอแนะท่ีได้จากสื่อมวลชนต่อการในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ประเด็น

ด้านการจัดงานในส่วนของ สถานท่ีและการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงในปีล่าสุดของการแข่งขัน Thailand 
Jazz Competition ครั้งที่ 7 รอบชิงชนะเลิศน้ันใช้ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ 

                                                        
50สัมภาษณ์ ธานี โหมดสง่า, สื่อมวลชน, 7 มีนาคม พ.ศ. 2555. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



135 

ดังน้ันสื่อมวลชนให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจัดการแข่งขันท่ีเป็นสถานที่เปิดเช่น สวนสาธารณะ หรือถ้าเป็น

สถานที่ปิดนั้นจะต้องรองรับผู้ชมได้ปริมาณมาก อีกหน่ึงข้อเสนอแนะนําคือเรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์งานนั้นควรมีเตรียมการประชาสัมพันธ์งานให้มากกว่านี้และควรมีกิจกรรมในช่วงก่อน

การแข่งขันเพ่ือเป็นการแนะนําการเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันต่อเยาวชนและบุคคลท่ัวไป รวมทั้ง

การนําเสนอข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊สใน กระแสหลักก็เป็นหน่ึงประเด็นที่มีความสําคัญท่ีจะต้อง

ได้รับการพัฒนาต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 
การศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ดนตรีแจ๊สอีกรูปแบบหนึ่งคือการ

วิเคราะห์จากสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมและจัดแยกประเภทจากฐานข้อมูลของข่าวสาร

ต้ังแต่ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2554 โดยแบ่งเป็นสื่อ 4 ประเภทคือ 1. หนังสือพิมพ์ 2. นิตยสาร                  
3. วารสาร 4. เว็บไซต์ 

1. หนังสือพิมพ์ 
สื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สในรูปแบบของหนังสือพิมพ์น้ันผู้วิจัยแบ่ง

ช่วงเวลาของการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สได้เป็น 2 ช่วงคือช่วงที่ 1. พ.ศ. 2548 - พ.ศ 
2552 และช่วงที่ 2. พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่มีการเปล่ียนแปลง 
ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลาท่ี 1 จากการวิเคราะห์พบว่า

มี 2 ลักษณะของการให้รายงานข่าวสารข้อมูลคือ 1. ประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand 
Jazz Competition เพ่ือเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจในการแข่งขันดนตรีแจ๊สเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้ง

เชิญชวนผู้ฟังให้เข้าร่วมชมการแข่งขัน พบว่ามีปริมาณมากซ่ึงอยู่ในเนื้อหาข่าวสารประเภท บันเทิง 
จากหนังสือพิมพ์เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และ
หนังสือพิมพ์ข่าวสด เป็นต้น ทั้งนี้ในหัวข้อการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันมีการสัมภาษณ์

ในส่วนของผู้จัดและผู้สนับสนุนของโครงการแข่งขัน 2. การให้ข้อมูลเชิงลึกของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
เช่น การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทัศนคติของคณะกรรมการแข่งขันต่อ

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งพบว่ามีการรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการแข่งขันตัวอย่างเช่น การ
สัมภาษณ์แนวทางการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน บทเพลงที่ใช้แข่งขัน รูปแบบและเอกลักษณ์

ของการจัดวงดนตรีแจ๊สตามสไตล์ต่างๆ การติดตามพัฒนาการของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
หลังการแข่งขันพบว่าเป็นหน่ึงความสนใจของสื่อมวลชนโดยพบว่ามีการสํารวจและสอบถามจากผู้เข้า

แข่งขันและผู้จัดถึงพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขันและพัฒนาการของเวทีการแข่งขัน อย่างไรก็ตามจาก
สํารวจพบว่ามีปริมาณจํานวนสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทท่ี 2 นี้มีปริมาณน้อยกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ในประเภทท่ี 1   

ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลาที่ 2 พบว่ามีปริมาณของสื่อ

ประชาสัมพันธ์ประเภทหนังสือพิมพ์ลดน้อยลงกว่าช่วงเวลาแรกซ่ึงสาเหตุสืบเน่ืองจากการ
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เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการแข่งขันดนตรีแจ๊สในส่วนของบุคคลากรและผู้จัดโดยมีผลกระทบกับ

การเปลี่ยนแปลงของสื่อท่ีคณะผู้จัดการแข่งขันในช่วงเวลาที่ 1 ได้ติดต่อไว้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์

การแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
ลักษณะของข้อมูลการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สในช่วงเวลาท่ี 2 พ.ศ. 

2553 - พ.ศ. 2555 พบว่าเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สและกิจกรรม

เสริมในการแข่งขันเช่น การจัดฝึกอบรม (Workshop) ของศิลปินดนตรีแจ๊สชาวต่างชาติที่ทางคณะ  
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เชิญมาให้ความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สแก่ ประชาชนทั่วไป และ 
นักเรียน นิสิตนักศึกษาทางด้านดนตรีเพ่ือเป็นแนวทางในปฏิบัติดนตรีแจ๊สและแนะนําวิธีการในการ

คัดเลือกบทเพลงในการแข่งขัน รวมทั้งศิลปินชาวต่างชาติที่มาจัดฝึกอบรมน้ันก็เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สเช่นกันประกอบไปด้วย 1. Benny Lackner Trio                 
2. Jeremy Monteiro 3. Javon Jackson 4. Steve Cannon 5. Jacob Dinesen 6. Ji Young 
Lee Trio เป็นต้น 

สําหรับข้อมูลในเร่ืองของบทวิเคราะห์จากการแข่งขันพบว่าไม่ปรากฏเด่นชัดจาก

ส่ือสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ในช่วงเวลาท่ี 2 ซ่ึงโดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพียงการรายงานผลของ

การแข่งขันและผู้ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันดนตรีแจ๊สประเภทต่างๆ 
2. นิตยสาร  

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารจากการสํารวจข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สต้ังแต่ พ.ศ. 
2548 – พ.ศ. 2555 พบว่ามีปริมาณอยู่จํานวนหน่ึงประกอบด้วย 1. นิตยสาร Jazz Seen 2. นิตยสาร 
Hamburger 3. นิตยสาร a day 4. นิตยสาร Music & Art 5. นิตยสาร Art Square 6. นิตยสาร 
Fine Art 

ข้อมูลข่าวสารในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารพบว่าเป็นลักษณะการบรรยายและ

พรรณาข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สและความเคลื่อนไหวในเร่ืองของกิจกรรมดนตรีแจ๊ส เทศกาล 
อัลบั้มเพลง ศิลปินดนตรีแจ๊สทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พบว่านิตยสาร Jazz Seen มุ่งเน้น
ข่าวสารทางด้านน้ีมากที่สุด และนับได้ว่าเป็นนิตยสารทางด้านดนตรีแจ๊สเล่มแรกของประเทศไทยใน

ส่วนของข่าวสารทางด้านการศึกษาพบว่า Jazz Seen มีคอลัมน์ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติดนตรี

แจ๊สในสไตล์ต่างๆ โดยได้รับคําบรรยายจากคณาจารย์ทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยอาทิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ อาจารย์ดริน พันธุมโกมล อาจารย์ประทักษ์  ใฝ่ศุภการ เป็นต้น  

ข้อมูลการรายงานข้อมูลข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz 
Competition พบว่าอยู่ในนิตยสาร Music & Art และนิตยสาร Art Square โดยท่ีมีการรายงานผล

การแข่งขันและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในส่วนของ ผู้เข้าแข่งขัน คณะกรรมการตัดสิน และผู้ชมดนตรี
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แจ๊สทั่วไป รวมท้ังบทวิเคราะห์ภาพรวมของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สจากมุมมองของสื่อมวลชน

ทางด้านดนตรี 
การประชาสัมพันธ์เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นหน่ึงความสนใจของสื่อทางด้าน

นิตยสารโดยให้ความสนใจไปในเร่ืองของการจัดการแข่งขัน อาทิเช่น นิตยสาร Hamburger นิตยสาร 
a day และนิตยสาร Fine Art พบว่ามีเนื้อหาข้อมูลในคอลัมน์ บันเทิง โดยเป็นการบอกรายละเอียด

การจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สทั้งในส่วนของการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและการแข่งขันรอบชิง

ชนะเลิศรวมท้ังรายละเอียดของศิลปินรับเชิญของการแข่งขัน 
3. วารสาร 

สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารพบว่าปรากฏอยู่ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์ของ

สถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีประกอบไปด้วย 1. วารสารเพลงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2. วารสารดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 3. วารสารดนตรี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จากการสํารวจข้อมูลพบว่าเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการในรูปแบบของการวิจัย

ต่างๆโดยท่ีเป็นผลงานของคณาจารย์ทางด้านดนตรีแต่ละประเภทและผลงานวิจัยในระดับปริญญาโท

ของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน ในแง่มุมของข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สพบว่าปรากฏอยู่ในวารสารเพลง

ดนตรี ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีกิจกรรม Thailand International Jazz 
Conference เป็นกิจกรรมหลักของสาขาดนตรีแจ๊ส ประกอบด้วยเน้ือหาการประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ดนตรีแจ๊ส การบรรยายลักษณะของกิจกรรมในส่วนของ การฝึกอบรม การแสดงดนตรี รวมทั้งให้

ข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์คณะผู้จัดกิจกรรมและศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้า

ร่วมงานในแต่ละปี  
ในส่ วนของข้ อ มูลของการแ ข่ ง ขันดนตรี แจ๊ สของ โคร งการ  Thailand 

International Jazz Conference พบว่าเป็นลักษณะการรายงานผลของการแข่งขันและการ

สัมภาษณ์ความคิดเห็นของคณะกรรมการและผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี 
4. เว็บไซต์ 

ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดนตรีแจ๊สในรูปแบบอินเทอร์เน็ตน้ันพบว่าอยู่ใน

ลักษณะของเว็บไซต์ซ่ึงสามารถจัดแยกได้ 2 ลักษณะคือ 1. เว็บไซต์ของสื่อส่ิงพิมพ์เช่น 
www.bangkokjazzlife.com  เป็นสื่อข้อมูลข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สโดยตรงของนิตยสาร Jazz 
Seen ซ่ึงปัจจุบันพบว่าได้ปิดตัวลงไปแล้ว www.oknation.net/blog/index.php เป็นลักษณะ

บล็อกงานเขียนทางด้านดนตรีแจ๊สของ อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ โดยที่มีข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊ส

ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งมีการรายงานและบทวิเคราะห์เหตุการณ์และปรากฏการณ์

ทางด้านดนตรีแจ๊ส และประเด็นทางด้านการศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย อาทิ 1. แจ๊สไทยจะก้าว
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ไปไหน 2. OMAH แจ๊สไทยรุ่นใหม่คารวะ จิมมี แวน ฮิวเสน 3. ใครเป็นใครในงาน Sawasdee Jazz 
#1 4. เม่ือสื่อไทยยังห่างไกลกับวงการดนตรีแจ๊ส 5. นักดนตรีแจ๊สช่ือดังเข้าร่วมงาน Thailand Jazz 
Competition 6. สุดยอดแจ๊สร่วมสมัยในงาน TIJC 2011 เป็นต้น 

ข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดนตรีแจ๊สลักษณะท่ี 2 พบว่าเป็นเว็บไซต์ของ

สถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊ส 2 เว็บไซต์คือ  
4.1 http://www.music.mahidol.ac.th/tijc/ จาก วิทยาลั ย ดุ ริ ย า งคศิ ล ป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเว็บไซต์หลักของกิจกรรม Thailand International Jazz Conference ซ่ึงมี
ข้อมูลข่าวสารมุ่งเน้นในเรื่องของกิจกรรมของสาขาดนตรีแจ๊สของมหาวิทยาลัย การอธิบาย

รายละเอียดของการจัดอบรมทางด้านดนตรี ข้อมูลการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ศิลปินรับเชิญในการจัด

กิจกรรมและตารางกิจกรรมที่เกิดข้ึนทั้งหมดของงาน มีจํานวนยอดผู้เข้าชมทั้งส้ิน 24,865 คน เม่ือ

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556  
4.2 www.thailandjazzcompetition.com จ า ก คณ ะ ดุ ริ ย า ง ค ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเว็บไซต์หลักโครงการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz competition 
โดยมีรายละเอียดข้อมูลการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นหลักในส่วนของประวัติความเป็นมาของการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊สกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส รายงานผลการแข่งขันดนตรีแจ๊ส
ในแต่ละปี รวมทั้งรายช่ือคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นต้น                                

รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไปตั้งแต่ พ.ศ. 
2548 – พ.ศ. 2555 ที่ผู้วิจัยได้รวบรวมและจัดแยกประเภทของข้อมูลพบว่า ปริมาณข่าวสารทางด้าน

ดนตรีแจ๊สและทางด้านการแข่งขันดนตรีแจ๊สอยู่ในลักษณะของส่ือกระแสรองเช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสาร และเว็บไซต์ของเวทีการแข่งขัน โดยท่ีมีลักษณะข้อมูลเป็นไปในส่วนของการ

ประชาสัมพันธ์และโฆษณากิจกรรมและการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ซ่ึงมีปริมาณจํานวนน้อยที่พบว่ามีการ

รายงานข้อมูลเชิงเคราะห์ข้อมูลของการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อผู้บริโภค ซ่ึงเน้ือหาการรายงานเชิง

วิเคราะห์นั้นพบอยู่ในช่วงเวลา พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2552 ซ่ึงหลังจากช่วงเวลานี้พบว่ามีปริมาณน้อยลง

กว่าเดิม สาเหตุอาจเกิดขึ้นจากการปิดตัวลงของสื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านดนตรีแจ๊สคือ แจ๊สซีน (Jazz 
Seen) รวมท้ังสื่อมวลชนที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยยังมีจํานวนจํากัดอยู่ 
อย่างไรก็ตามกล่าวได้ว่าสื่อประชาสัมพันธ์ทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยยังขาดการรายงานเชิง

วิเคราะห์ข้อมูลในการนําเสนอต่อผู้บริโภค 
ข้อสังเกตของผู้วิจัยต่อสื่อมวลชนท่ีได้จากการสัมภาษณ์พบว่า สื่อมวลชนยังมีความ

เข้าใจต่อดนตรีแจ๊สในระดับตํ่าซ่ึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ขาดความสนใจและไม่สามารถถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารด้านดนตรีแจ๊ส สู่สาธารณชนได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งปัญหาในเรื่องของสถานนะภาพของ

ส่ือมวลชนทางด้านดนตรีในประเทศไทยพบว่าเป็นลักษณะของลูกจ้างและพนักงานของค่ายเพลงช้ัน
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นําของประเทศทําให้การถ่ายทอดข่าวสารและแนวเพลงที่เกิดข้ึนจากสื่อโทรทัศน์ สื่อทางด้านวิทยุ          
ซ่ึงเป็นสื่อกระแสหลักในประเทศไทยถูกครอบคลุมด้วยกระแสของค่ายเพลง  

ในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์นั้นสื่อมวลชนไม่สามารถประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมเติม

กลุ่มผู้ฟังดนตรีแจ๊สให้มากขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับดนตรีสาขาอ่ืนๆซ่ึงในประเด็นนี้พบว่ามีความ

สอดคล้องกับผลการเก็บข้อมูลในส่วนของสื่อมวลชนทางด้านดนตรีแจ๊สจากการกล่าวของ คุณ ธานี 
โหมดสง่า ดังน้ันหากจะส่งเสริมการเข้าถึงดนตรีแจ๊ส ของประชาชนควรเร่ิมต้ังแต่การพัฒนาความรู้

ความเข้าใจแก่สื่อมวลชนอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือให้สื่อมวลชนมีความรู้และทัศนคติที่เหมาะสม

ต่อการถ่ายทอดดนตรีแจ๊สเพ่ือช่วยเผยแพร่ดนตรีแจ๊สต่อสังคมดนตรีในประเทศไทยต่อไป 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยหัวข้อ พัฒนาการของการแข่งขันดนตรีแจ๊สกับผลกระทบต่อสังคมดนตรีแจ๊ส

ในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของเนื้อหาที่เป็นงานวิจัย บทความ 
งานเขียนทางด้านวิชาการและข้อมูลประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรีแจ๊ส ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือนํามาอธิบายความสัมพันธ์ของดนตรีกับสังคมรวมทั้งประยุกต์นํามาใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี ในส่วน

ของการเก็บข้อมูลน้ันผู้ วิ จัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และการใช้

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างกําหนดคําถามตามประเด็นที่เป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยซ่ึงเป็นคําถาม

ปลายเปิด โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ทําการเก็บ

ข้อมูลประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 57 คน กลุ่มคณะกรรมการตัดสิน

จํานวน 17 คน กลุ่มผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 95 คน กลุ่มสื่อมวลชนจํานวน 9 คน การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณใช้สถิติเป็นร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการอ่านสรุปประเด็น 
จัดกลุ่มเน้ือหา และบรรยายความ ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นท่ีมีความสัมพันธ์ในเรื่องของพัฒนาการของ

เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สThailand Jazz Competition กับผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสังคมดนตรีแจ๊ส

ในประเทศไทยได้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพัฒนาการของ

เวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 2. ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามกับ 4 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพัฒนาการของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

จากการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่เกิดขึ้นในนามของสถาบันการศึกษา Thailand Jazz 
Competition จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่คร้ังที่ 1 ปี พ.ศ. 2548 – คร้ังที่ 
7 ปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีพัฒนาการหลายด้านของการแข่งขันที่เกิดข้ึนประกอบไปด้วย  

1. พัฒนาการของวัตถุประสงค์ของการแข่งขันดนตรีแจ๊ส  พบว่าวิสัยทัศน์ของ

สถาบันการศึกษาเป็นตัวกําหนดข้อวัตถุประสงค์ในการแข่งขันดนตรีแจ๊สในแต่ละปีซ่ึงพบว่ามีการใช้

วัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อคือ 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2. เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทย 3. เพ่ือยกระดับและสร้างมาตรฐานดนตรีแจ๊สในประเทศไทย    
4. เพ่ือกระตุ้นเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย 
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5. ข้อวัตถุประสงค์พิเศษในแต่ละปีซ่ึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ในแต่ละปีของมหาวิทยาลัยว่าต้องการ

พัฒนาการแข่งขันดนตรีแจ๊สในด้านใดผลจากการศึกษาพบว่าแนวทางการต้ังข้อวัตถุประสงคต่์างๆ นั้น
เพ่ือให้เกิดพัฒนาสังคมดนตรีแจ๊สในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นทางด้านการศึกษาเป็นหลัก ซ่ึงจากตัวช้ีวัด
ทั้งในรูปแบบของแบบสํารวจที่จัดทําโดยมหาวิทยาลัยและจากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ของกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคมดนตรี

แจ๊สในประเทศไทย   
2. พัฒนาการของประเภทการแข่งขันดนตรีแจ๊ส พบว่าต้ังแต่การแข่งขันแรกจนถึงการ

แข่งขันในปีที่ 7 พ.ศ. 2554 มีพัฒนาการของประเภทในการแข่งขันดนตรีแจ๊สเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
โดยพบว่ามีการปรับปรุงการกําหนดแนวทางการแข่งขันดนตรีแจ๊ส เช่น ประเภท Jazz Combo และ 
Jazz Ensemble นั้นมีการรวมกันของรุ่นในการแข่งขันทั้ง รุ่น Junior และ รุ่น Open ซ่ึงเกิดจาก

พัฒนาการของผู้เข้าแข่งขันรุ่น Junior มีระดับความสามารถในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สเท่าเทียมกับผู้เข้า

แข่งขันในรุ่น Open ทางผู้จัดจึงรวมการแข่งขันประเภทน้ีไว้เป็นการแข่งขัน Jazz Ensemble โดยไม่
มีการแบ่งรุ่นในการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อไป  

การแข่งขันประเภท Individual Performance เป็นอีกหน่ึงพัฒนาการที่สําคัญของ

การแข่งขันดนตรีแจ๊สสืบเนื่องกิจกรรมโรดโชว์ แจ๊สเหอะ ซ่ึงพบว่ามี นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทางด้าน

ดนตรีแจ๊ส ที่อาศัยอยู่แต่ละภูมิภาคท่ัวไปประเทศไทยให้ความสนใจกับการแข่งขันดนตรีแจ๊สแต่โดย

ส่วนมากไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้เน่ืองจากไม่มีวงดนตรีเป็นของตัวเอง ดังน้ันการจัดการ

แข่งขันประเภทน้ีเพ่ือต้องการให้ผู้ที่สนใจในการแข่งขันดนตรีแจ๊สสามารถเข้าร่วมได้โดยท่ีไม่ต้องมีวง

ดนตรีเป็นของตัวเอง ซ่ึงจากการสํารวจพบว่าปริมาณของผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภท Individual 
Performance ประกอบไปด้วย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและแต่ละภาคส่วน

ของภูมิภาคในประเทศไทย 
การแข่งขันประเภท Sing for The King น้ันเป็นผลมาจากการเรียนการสอนทางด้าน

การขับร้องดนตรีแจ๊สจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยพบว่ามี 2 มหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียน

การสอนทางด้านการขับร้องดนตรีแจ๊สประกอบด้วย 1. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
2. วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในการแข่งขันดนตรีแจ๊สก่อนหน้าน้ีพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันโดย

การขับร้องมีอยู่จํานวนหนึ่งซ่ึงค่อนข้างไม่ตรงกับประเภทการแข่งขัน ดังนั้นในปีการแข่งขันที่ 5 พ.ศ. 
2552 ผู้จัดจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดการแข่งขันประเภทน้ีเพ่ือรองรับผู้เข้าแข่งขันที่ศึกษา

ทางด้านการขับร้องดนตรีแจ๊สในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยรวมท้ังผู้เข้าแข่งขันอ่ืนๆ ที่มีความ

สนใจในการขับร้องดนตรีแจ๊ส ซ่ึงจากการแข่งขันพบว่ามีจํานวนของผู้เข้าแข่งขันที่เป็น นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เป็นอันดับที่ 1 รวมทั้งผู้เข้าแข่งขันซ่ึงเป็นบุคคลท่ัวไป เป็นอันดับที่ 2  
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พัฒนาการประเภทของการแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีที่ 8 พ.ศ. 2555 สืบเน่ืองจากปัจจัย

ในเรื่องของพัฒนาการความสามารถของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส ซ่ึงมีการบรรจุประเภทการแข่งขัน

เพ่ิมเติมคือ ประเภท Jazz Composer Competition เป็นการแข่งขันดนตรีแจ๊สในการประพันธ์บท

เพลงในรูปแบบของวงดนตรีแจ๊สคอมโบ โดยพบว่าก่อนหน้าน้ีในแต่ละปีของการแข่งขันมีผู้เข้าร่วม

การแข่งขันดนตรีแจ๊สประเภท Jazz Ensemble ได้ประพันธ์บทเพลงใหม่เป็นของตนเองรวมท้ังใช้บท

เพลงท่ีประพันธ์ขึ้นในการแข่งขันทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ดังนั้นการจัดการแข่งขัน

ประเภทนี้เพ่ือตอบสนองผู้เข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีมีความสามารถในประพันธ์ดนตรีแจ๊สรวมทั้ง

ยังเป็นการจัดแยกประเภทของการแข่งขันให้ตรงกับลักษณะของการแข่งขัน  
ในปีเดียวกันมีการจัดแยกเครื่องมือในการแข่งขันประเภท Individual Performance 

โดยกําหนดให้การแข่งขันในแต่ละปีมีเครื่องดนตรีประเภทเดียวในการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความ

เหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันรวมทั้งเพ่ือความยุติธรรมในการตัดสิน โดยในปีที่ 8 พ.ศ. 2555 การแข่งขัน
กําหนดเฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่าลมทองเหลืองและเครื่องเป่าลมไม้ 
(Brass Wind & Woodwind) ซ่ึงในปีต่อๆ ไปจัดจัดเรียงเครื่องดนตรีในการแข่งขันตามความสัมพันธ์

ของผู้เข้าแข่งขัน 
ผลจากการศึกษาประเภทของการแข่งขันพบว่า 2 ปัจจัยในแนวทางการกําหนด

ประเภทการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่เกิดข้ึนคือ 1. การกําหนดรูปแบบของการแข่งขันดนตรีแจ๊สจาก

วิสัยทัศน์ของคณะผู้จัดในแต่ละปี 2. พัฒนาการทักษะความสามารถของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สใน   
แต่ละด้านเช่น การปฏิบัติดนตรีแจ๊ส การประพันธ์ดนตรีแจ๊ส เป็นต้น โดยพบว่าพัฒนาการของ

ประเภทการแข่งขันมีส่วนสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สเช่นกัน ในเร่ืองของ 
จํานวนผู้เข้าแข่งขัน และพัฒนาการทางด้านการปฏิบัติดนตรีแจ๊สของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  

3. พัฒนาการของกิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันดนตรีแจ๊สและกิจกรรมฝึกอบรมทักษะ

ความสามารถทางด้านดนตรีแจ๊ส พบว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะน้ีเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการ

เรียนการสอนทางด้านดนตรีแจ๊สซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขัน โดยพบว่ามีการจัดกิจกรรมใน

ลักษณะน้ีทุกปีควบคู่ไปกับการแข่งขันดนตรีแจ๊ส โดยเป็นการฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรีแจ๊ส ของ 
นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยและจาก 
นักดนตรีแจ๊สช้ันนําของโลก เช่น  Benny Lackner จากประเทศเยอรมัน, Jeremy Monteiro จาก
ประเทศสิงคโปร์, Javon Jackson จากประเทศสหรัฐอเมริกา, Jacob Dinesen จากประเทศ

เดนมาร์ก และ Ari Hoenig จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมโรดโชว์ที่เกิดข้ึนเม่ือ 
พ.ศ. 2545 แจ๊สเหอะ โดยเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สเม่ือ พ.ศ. 
2548 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีในเรื่อง การปฏิบัติดนตรีแจ๊ส ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ทางด้านดนตรีในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ รวมทั้งเพ่ือเป็นการฝึกการแสดงออกต่อหน้า
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สาธารณชนของ นักศึกษา ที่ได้ร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสานต่อมาถึง

ปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมเหมือนกับการจัดครั้งแรก

ที่เกิดข้ึน 
4. พัฒนาการในเร่ืองของเงินรางวัลและสถานท่ีในการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊ส พบว่า

พัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของเงินรางวัลน้ันจากการสํารวจพบว่าเป็นการใช้งบประมาณของ

แผ่นดินที่ได้รับในแต่ละปีรวมทั้งหลายๆ ปีได้รับการสนับสนุนจากองค์ภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วน

ของสถานท่ีในการจัดการแข่งขันนั้นพบว่าคณะดําเนินงานมีวิสัยทัศน์ในการเลือกใช้สถานที่จาก

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย   ในการแข่งขันโดยพบว่ามีการเลือกใช้สถานที่ 2 ลักษณะคือ 1. สถานที่

เปิด เช่น พาร์คพารากอน โรงละครกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อุทยานสวนเบญจสิริ 
เป็นต้น 2. สถานที่ปิดในลักษณะของหอประชุมและโรงละคร เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ห้อง

ประชุมบริษทับริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จํากัด และศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติหอเล็ก เป็นต้น 
จากพัฒนาการที่เกิดข้ึนเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊ส Thailand Jazz Competition ในช่วง 

พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2554 นั้นสามารถกล่าวได้ว่ามีพัฒนาการของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ีดีอย่าง

ต่อเนื่องโดยที่มีปัจจัยทางด้านสังคมเป็นตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนาเวทีการแข่งขันดนตรี               
แจ๊สซ่ึงจากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพัฒนาการของเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่า 
พัฒนาการของการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นการพัฒนาท่ีควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมดนตรี    
แจ๊สเช่นกัน 
 
ผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามกับ 4 กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
ผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาถึงผลกระทบ

ของการแข่งขันต่อการศึกษา การประสบความสําเร็จ และเครือข่ายทางด้านดนตรีของผู้เข้าแข่งขันซ่ึง

จากจํานวนของกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส จํานวน 57 คนอยู่ในสถานะของ นิสิต 
นักศึกษา พบว่าผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นเพศชายมีปริมาณมากกว่าเพศหญิงท้ังในประเภท Jazz 
Ensemble และประเภท Individual Performance แต่ในประเภท Sing for The King พบว่าเพศ

หญิงมีปริมาณมากกว่าเพศชาย จากจํานวนเพศท่ีมีความแตกต่างกันของเพศชายและเพศหญิงในการ

แข่งขันดนตรีแจ๊ส จากการศึกษาพบว่าพฤติกรรมในการฟังดนตรีระหว่างเพศหญิงและเพศชายมีความ

แตกต่างกันทําให้การเลือกในการปฏิบัติดนตรีแจ๊สจึงมีความต่างกันโดยท่ีเพศหญิงมีความสนใจในการ

ฟังเพลงร้องมากกว่าเพศชายท่ีมีความสนใจในการฟังเพลงบรรเลง    
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ผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อผู้เข้าแข่งขันน้ันผลจากการสัมภาษณ์พบว่า                      
ผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่แสดงทัศนะว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับ                
ประเทศในส่วนของการได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรีเพ่ิมขึ้นทั้งในเรื่องของ ประสบการณ์จากการ

แข่งขัน การควบคุมจิตใจ การส่ือสารในวงดนตรี รวมทั้งยังได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องของการประยุกต์

ความรู้ที่ได้รับจากช้ันเรียนนํามาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการได้ค้นคว้าข้อมูลในส่วนของทักษะ

การเล่นในรูปแบบต่างๆท่ีในปัจจุบันมีสื่อทางด้านอิเล็คทรอนิคซ่ึงสามารถค้นคว้าได้อย่างเป็น

ประโยชน์ และได้สร้างบทเรียน แบบฝึกหัดท่ีเหมาะสมสําหรับบทเพลงท่ีต้องแข่งขัน รวมทั้งเหล่าผู้เข้า

แข่งขันจํานวนมากมองว่าการแข่งขันเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ทางด้านดนตรี 
ในส่วนด้านสังคมและเครือข่ายทางด้านดนตรีนั้นเป็นประโยชน์จากการแข่งขันดนตรีแจ๊สท่ี

ผู้เข้าแข่งขันได้รับนอกเหนือไปจากส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาได้แก่ การมีเครือข่ายต่าง

สถาบันการศึกษาที่ผู้เข้าแข่งขันสังกัด และทําให้เกิดการสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการเรียนและ

การประกอบอาชีพซ่ึงนับได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับสังคมของนักดนตรี ด้านการประสบ

ความสําเร็จและความก้าวหน้าของ  ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันเกิดข้ึนหลายรูปแบบเช่นการประสบ

ความสําเร็จทางด้านการศึกษา การประสบความสําเร็จในวิชาชีพทางด้านดนตรี 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
ผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ัน

ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงผลกระทบของการแข่งขันต่อแนวทางการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนดนตรี

แจ๊สในสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงจากจํานวนของกลุ่มตัวอย่างของคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรี

แจ๊สจํานวน 17 คน จากการศึกษาผลกระทบของการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่า คณะกรรมการแต่ละ

ท่านในนําประสบการณ์ส่วนตัวมาใช้ในการพัฒนาการแข่งขันและทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง

และทัศนคติทางด้านดนตรี นอกจากนี้กรรมการยังได้นําเอาประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมการตัดสินไปใช้

ในการทํางานทางด้านดนตรีซ่ึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน ได้แก่  
ด้านการเรียนการสอนในช้ันเรียนน้ันและด้านการจัดแสดงดนตรี สําหรับการเรียนการสอน

ในช้ันเรียนนั้นเกิดขึ้นในส่วนของข้อเสนอแนะในการปฏิบัติดนตรีซ่ึงกรรมการในการแข่งขันดนตรี           
แจ๊สส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจึงทําให้เห็นจุดอ่อนและจุดแข็งในการ

เล่นดนตรีแจ๊สในรูปแบบต่างๆทําให้นําไปสู่การเสนอแนะนําในขั้นต่อไป รวมทั้งการเพ่ิมเติมเน้ือหาท่ี

อยู่นอกเหนือจากแผนการสอน 15 สัปดาห์ซ่ึงเน้ือหาบางส่วนอาจจะอยู่ในแผนการสอนอยู่แล้วแต่เพ่ิม

วิธีการและแนวทางในการฝึกซ้อมจากแบบฝึกหัดที่เหมาะสมกับรูปแบบการเล่นในส่วนต่างๆของ

ดนตรีแจ๊ส  
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ด้านการจัดแสดงดนตรีแจ๊ส พบว่ากรรมการตัดสินไม่ได้แสดงถึงพบกระทบโดยตรงในเรื่อง

ของการจัดแสดงดนตรีแจ๊สแต่จากการทบทวนเอกสารการแข่งขันพบว่ามีการพัฒนาปรับปรุงการ

แข่งขันเป็นระยะทั้งเวที Thailand Jazz Competition และเวที Thailand International Jazz 
Conference ซ่ึงเป็นผลมาจากการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินดนตรีแจ๊ส 

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สครั้งที่ 7 ในรอบรองชนะเลิศและ

รอบชิงชนะเลิศเป็นจํานวน 95 คน ผลท่ีได้จากการศึกษากลุ่มผู้ชมการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่าผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงจากจํานวน เพศชาย 
จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 64.21 เพศหญิง จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.79 ในส่วนของช่วง
อายุพบว่า ช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี มีจํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 41.05 เรื่องของระดับ

การศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดโดย จากจํานวนผู้ชมการแข่งขัน 35 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.84   
ในเรื่องของลักษณะอาชีพพบว่าลักษณะอาชีพของผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สมากท่ีสุด

ลําดับที่ 1 คือ นักเรียน นักศึกษา จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 60 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 
63.15 เรื่องของความถี่ในการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าผู้ชมการการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 
1 คร้ังมากท่ีสุด จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 52 คน โดยคิดเป็นร้อยละได้ 54.73 สื่อในการ
รับข่าวสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่าผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สส่วนใหญ่ทราบ

ข่าวสารจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ มากที่สุด จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สจํานวน 52 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.73  

ทางด้านข้อมูลเชิงคุณภาพข้อท่ี 1 พบว่าผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีความสนใจและ

ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับดนตรีแจ๊ส มีผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเลือกตอบในข้อ มากท่ีสุด จากผู้
รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 31 คน คิดเป็นร้อยละ 32.63 จากการสัมภาษณ์พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

เลือกตอบข้อ มากที่สุด น้ันพบว่ากลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวสารทางด้านดนตรีแจ๊สในประเทศไทยอย่าง

สมํ่าเสมอท้ังในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต 
นิตยสาร และหน้าเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรี รวมทั้งให้ความสําคัญกับกิจกรรม

ทางด้านดนตรีแจ๊สท้ังในส่วนของคอนเสิร์ต การฝึกอบรมทางด้านทักษะการเล่นดนตรีแจ๊ส และ
ประชุมวิชาการทางด้านดนตรีตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อท่ี 2 ในเรื่องของ ระดับความรู้ความเข้าใจทางด้านดนตรีแจ๊สก่อนรับชมการแข่งขัน 
พบว่ามีผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเลือกตอบมากท่ีสุดในข้อ ปานกลาง จากผู้รับชมการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊ส 41 คนคิดเป็นร้อยละ 43.15 จากการสัมภาษณ์พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกตอบข้อ  
ปานกลาง นั้น พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างที่ได้สัมภาษณ์ก่อนรับชมการแข่งขัน
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ดนตรีแจ๊สน้ันอยู่ในลักษณะของความรู้เบื้องต้นทางด้านดนตรี คือ สามารถแยกบทเพลงที่มีลักษณะ 
ช้า เร็ว บรรเลงในรูปแบบ สวิง (Swing) บรรเลงในรูปแบบ บอสวาโนว่า (Bossanova) ได้ และ
สามารถระบุได้ว่าเครื่องดนตรีมาตรฐานในการรวมวงดนตรีแจ๊สมีเครื่องดนตรีชนิดบ้าง เป็นต้น 

ข้อท่ี 3 ในเรื่องของ ระดับความรู้ความเข้าใจทางด้านดนตรีแจ๊สหลังการรับชมการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊ส พบว่ามีผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเลือกตอบมากท่ีสุดในข้อ มาก จากผู้รับชมการแข่งขัน

ดนตรีแจ๊ส 43 คน คิดเป็นร้อยละ 45.26 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกตอบข้อ มาก นั้น
พบว่าผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่เลือกตอบข้อ มาก เน่ืองจากการได้รับความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊ส

เพ่ิมขึ้นในส่วนของ ช่ือผู้ประพันธ์บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน การรวมวงดนตรีแจ๊สที่มีความ

หลากหลาย ลักษณะเฉพาะทางของแนวเพลงในการ ด้นสด (Improvisation) ทั้งในส่วนของ สวิง 
(Swing) บอสซาโนวา (Bossanova) ลาตินและฟิวช่ัน (Latin and Fusion) รวมทั้งสามารถอธิบาย

รายละเอียดในส่วนของการแสดงได้เช่น แซ็กโซโฟนและนักร้องเป็นผู้เล่นในส่วนของทํานองหลัก 
เปียโนและกีต้าร์เป็นผู้เล่นในส่วน   ของเสียงประสาน เบสและกลองเป็นผู้เล่นในส่วนของผู้ควบคุม

จังหวะ และที่สําคัญได้รับความรู้ในเรื่องของ การสร้างสรรค์แนวทํานองใหม่ซ่ึงเกิดข้ึนจากการปรับ           
เปลื่ยนเสียงประสานของผู้เข้าแข่งขัน แต่อย่างไรก็ตามผู้ชมการแข่งขันน้ันไม่สามารถระบุได้ว่า ผู้เล่น
ใช้เทคนิคแบบใดในการเล่น แต่สามารถอธิบายได้ว่ามีความแตกต่างจากบทเพลงต้นฉบับในส่วนของ

เสียงประสาน และจังหวะของบทเพลง      
ข้อท่ี 4 ในเร่ืองของ ความคิดเห็นในเรื่องของการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีส่วนทําให้สังคมไทยได้

รู้จักดนตรีแจ๊สมากขึ้นระดับใด พบว่ามีผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สเลือกตอบมากท่ีสุดในข้อ มาก 
จากผู้รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 43 คน คิดเป็นร้อยละ 45.26 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่

เลือกตอบข้อ มาก น้ันพบว่าผู้ชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สที่เลือกตอบข้อ มาก เน่ืองจากมีมุมมองว่าการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันมีส่วนประกอบของกลุ่มคนในสังคมหลากหลายส่วน เช่น นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรี สื่อมวลชน ผู้สนับสนุนการแข่งขันจาก

ภาครัฐและภาคเอกชน ญาติ พ่ีน้อง ผู้ปกครองของผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส และประชาชนท่ัวไปท่ีเป็นผู้

รับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สซ่ึงมีความหลากหลายทางด้านสถานะทางสังคม ดังน้ันการแข่งขันดนตรี

แจ๊สย่อมเป็นส่วนหน่ึงที่จะทําให้สังคมไทยได้ยกระดับความรู้ความเข้าใจในการฟังดนตรีอีกประเภท

หน่ึง รวมทั้งส่วนของผู้เข้าแข่งขันนั้นล้วนแต่เป็น นิสิตนักศึกษา ซ่ึงเป็นกําลังหลักในอนาคตที่จะทําให้

ดนตรีแจ๊สย่ิงเติบโตมากย่ิงขึ้น เช่นเดียวกับการโปรโมทประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมการแข่งขันดนตรี

แจ๊สท่ีออกสู่สาธารณก็เป็นหนึ่งช่องทางที่จะทําให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักดนตรีแจ๊สมากข้ึน 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มส่ือมวลชน 
ผลกระทบจากการแข่งขันดนตรีแจ๊สต่อสื่อมวลชนทางด้านดนตรีแจ๊สน้ันผู้วิจัยได้ศึกษาถึง

ผลกระทบของการแข่งขันต่อแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการแข่งขันดนตรีแจ๊สใน
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ประเทศไทยซ่ึงจากจํานวนของกลุ่มตัวอย่างของสื่อมวลชนทางด้านดนตรีแจ๊สจํานวน 9 คน จากการ
เก็บข้อมูลในการแข่งขันดนตรีแจ๊สครั้งที่ 7 ในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถาม 
ผลของการศึกษาความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการแข่งขันดนตรีแจ๊สพบว่า สื่อมวลชนมี

ข้อเสนอแนะในเรื่องของ สถานท่ี การประชาสัมพันธ์ และรูปแบบการจัดการแข่งขัน เรื่องสถานที่

ส่ือมวลชนแนะนําให้จัดการแข่งขันในสถานที่เปิดเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปท้ังท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจมา

ร่วมงานเข้าชมการแข่งขันได้หรือถ้าเป็นสถานที่ปิด ควรจัดในสถานที่กว้างขวางและรองรับจํานวน

ผู้ชมการแข่งขันได้จํานวนมาก เรื่องการประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนเสนอแนะว่าควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากกว่าน้ีและควรเลือกสื่อกระแสหลักในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน

เพ่ือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ดี ในส่วนชองรูปแบบการจัดการแข่งขันน้ันส่ือมวลชนแนะนําว่า

ควรมีกิจกรรมเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปการแข่งขันดนตรีแจ๊ส จะ
ทําให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และจะช่วยในเร่ืองของจํานวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้มี

มากขึ้นต่อไป 
สําหรับสื่อมวลชนจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านดนตรี   

แจ๊สในระดับที่ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารางด้านดนตรีแจ๊สซ่ึงเป็นผลให้การเผยแพร่ดนตรีแจ๊ส

ในสังคมไทยเป็นไปได้ช้ากว่าแนวดนตรีประเภทอ่ืน รวมทั้งการสร้างฐานกลุ่มผู้ ฟังรุ่นใหม่ที่

นอกเหนือจากกลุ่มของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ศึกษาดนตรีแจ๊สในสถาบันอุดมศึกษาก็มีปริมาณ

น้อยหากเปรียบเทียบกับดนตรีสาขาอ่ืนๆ ดังน้ันหากจะพัฒนาการประชาสัมพันธ์ควรเริ่มจากการ

พัฒนาสื่อให้มีความรู้ความเข้าใจดนตรีแจ๊สมากย่ิงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ด้านการจัดการแข่งขัน  
จากการศึกษาเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition ผู้วิจัย

เสนอแนะในส่วนของกฎกติกาการแข่งขันในประเภท Ensemble เรื่องของบทเพลงท่ีใช้ในการแข่งขัน 
(เพลงบังคับและเพลงอิสระ) เน่ืองจากการต้ังกฎกติกาน้ันทําให้ผู้เข้าแข่งขันจํานวนไม่น้อยเกิดความไม่

เข้าใจเน่ืองจากการต้ังกฎกติกาที่ว่าด้วยเร่ืองของบทเพลงที่ใช้แข่งขันมีความคลุมเครือคือ การให้ผู้เข้า

แข่งขันเลือก 1 เพลงเลือกอิสระโดยบรรเลงเพลง ในจังหวะ Swing เพลงใดก็ได้จากยุคนิวออร์ลีนส์  
(New Orleans) ถึงยุคโพสบ็อพ (Post Bop) ดังน้ันจากโจทย์ที่ให้มาทําให้ผู้เข้าแข่งขันบางวงเลือก

เพลงที่มีระดับความยาก ง่าย ต่างกันซ่ึงทาํให้เกิดข้อสงสัยสําหรับผู้เข้าแข่งขันในส่วนของเกณฑ์การให้

คะแนน และท่ีสําคัญวงท่ีเข้าแข่งขันบางวงน้ันบรรเลงบทเพลงในรูปแบบของฟิวช่ันแจ๊สเป็นจํานวน

มากซ่ึงก็ผิดจากกฎกติกาที่ผู้จัดต้ังไว้ ข้อเสนอแนะในเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันน้ัน ผู้วิจัยเสนอว่า
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ควรมีการชําระ กฎกติกาในประเภทการแข่งขัน Jazz Ensemble ให้มีรายละเอียดและชัดเจนต่อผู้

เข้าแข่งขันเช่น กําหนดให้บทเพลงบังคับอยู่ในช่วงของยุคสมัยใดสมัยหน่ึง และรูปแบบการบรรเลงใน

การแข่งขัน เช่นเดียวกับบทเพลงอิสระที่ต้องกําหนดช่วงระยะเวลายุคของบทเพลง และรูปแบบการ

บรรเลงในการแข่งขัน จึงจะทําให้มีความชัดเจนในเร่ืองของกฎกติกาการแข่งขัน 
ข้อเสนอแนะต่อการจัดการแข่งขันข้อท่ี 2 ผู้วิจัยเสนอแนะในเร่ืองของการจัดการ

แข่งขันดนตรีแจ๊สประเภท Individual Performance ซ่ึงในปัจจุบันการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที 
Thailand Jazz Competition นั้นบรรจุการแข่งขันประเภทน้ีไว้ซ่ึงทําการแข่งขันไปแล้วจนถึง

ปัจจุบันจํานวน 4 คร้ัง ซ่ึงแต่ละครั้งน้ันมีผู้เข้าแข่งขันลงสมัครเป็นจํานวนมากแต่สิ่งที่ยังคลุมเครืออยู่

น้ันเป็นในเรื่องของเคร่ืองดนตรีที่สามารถใช้ในการแข่งขันซ่ึงผู้จัดเลือกให้ทุกเครื่องมือสามารถลง

แข่งขันได้ยกเว้น เครื่องดนตรีประเภทกลอง (Percussion) ดังน้ันจึงทําให้เกิดข้อเด่นและข้อด้อยใน

เครื่องดนตรีในส่วนของเทคนิคการเล่นซ่ึงเครื่องดนตรีบางประเภทไม่สามารถเล่นหรือสร้างเทคนิค

บางอย่างเม่ือเปรียบเทียบกับเคร่ืองดนตรีบางประเภท จึงนําไปสู่ข้อกังขาในส่วนของเกณฑ์การให้

คะแนน ข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดการแข่งขันในประเภทนี้ ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรกําหนดให้มี

การแข่งขันในแต่ละปีเพียงหน่ึงเคร่ืองและให้มีการหมุนเวียนเครื่องดนตรีที่เข้าแข่งขันในประเภท 
Individual Performance จากตัวอย่างการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thelonious Monk 
International Jazz Competition  ซ่ึงในแต่ละปีก็จะมีการหมุนเวียนเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแข่งขัน

รวมทั้งเครื่องดนตรีประเภท กลอง (Percussion) ก็สามารถลงแข่งขันได้ ดังน้ันควรจะกําหนดให้แต่

ละปีของการแข่งขันปีระบุเครื่องดนตรีที่สามารถแข่งขันให้ชัดเจนเพ่ือให้ไม่เกิดข้อได้เปรียบและข้อเสีย

เปรียบต่อผู้เข้าแข่งขัน รวมทั้งทําให้เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนสามารถกระทําได้ง่ายโดยท่ีไม่

มีข้อเปรียบเทียบกับเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืน  
ข้อเสนอแนะข้อที่ 3 ผู้วิจัยเสนอแนะในเรื่องของการจัดการแข่งขันดนตรีแจ๊สประเภท 

Sing for The King ซ่ึงในปัจจุบันการแข่งขันดนตรีแจ๊สเวที Thailand Jazz Competition นั้นบรรจุ

การแข่งขันประเภทน้ีไว้ซ่ึงทําการแข่งขันไปแล้วจนถึงปัจจุบันจํานวน 4 ครั้ง ซ่ึง 2 คร้ังสุดท้ายปีการ

แข่งขันปีที่ 6 และปีที่ 7 นั้นผู้จัดได้กําหนดกติกาในการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องด้นสด 
(Improvisation) หรือการสแกต (Scat) ในบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ทําให้ผู้เข้าแข่งขันบางคนจัด

เตรียมการสแกต มาล่วงหน้าจึงทําให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบซ่ึงข้อเสนอแนะในเรื่องน้ี 
อาจารย์เสาวนิตย์ นวพันธ์ อาจารย์ประจําวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ซ่ึงเป็นคณะกรรมการ

ตัดสินในประเภท Sing for The King ปีการแข่งขันปีที่ 7 ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้เช่นกัน 
ดังน้ันข้อเสนอแนะในการจัดการแข่งขันประเภท Sing for The King น้ันควรมีการจับสลากบทเพลง

ในการแข่งขันเพ่ือป้องกันการเตรียมตัวของผู้เข้าแข่งขัน หรือเปลี่ยนกฎกติกาให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถ
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แต่งสแกต ได้โดยท่ีต้องแจ้งให้ชัดเจนล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน เพ่ือป้องกันการได้เปรียบและ

เสียเปรียบ 
ข้อเสนอแนะข้อท่ี 4 จากการทบทวนเอกสารโครงการแข่งขันดนตรีแจ๊สในส่วนของ

กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขัน ผู้วิจัยพบว่ากิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันดนตรีแจ๊สในช่วงปีที่ 1 ถึงปีที่ 
5 มีประสิทธิภาพอย่างมากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขัน เน่ืองจากมีการโรดโชว์
ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนดนตรีแจ๊สในรูปแบบของ การเพ่ิมทักษะปฎิบัติดนตรีแจ๊สเบ้ืองต้น ในภูมิภาค

ต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งคาราวานคอนเสิร์ตดนตรีแจ๊ส แจ๊สเหอะ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การ

แข่งขันและเพ่ือเผยแพร่ดนตรีแจ๊สต่อเยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้รู้จักดนตรีแจ๊สและเวทีการ

แข่งขันมากย่ิงขึ้น ในปีการแข่งขันปีที่ 6 และในปีการแข่งขันปีที่ 7 ซ่ึงเป็นปีการแข่งขันปัจจุบันนั้น

พบว่า กิจกรรมสนับสนุนการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีปริมาณลดน้อยลงรวมทั้งพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมไม่

ครอบคลุมมากเท่าท่ีควร ดังน้ันทําให้ผู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊สในปีการแข่งขันปีที่ 6 และปีการแข่งขันปี

ที่ 7 เป็นผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น ข้อเสนอแนะในการจัดการ

แข่งขันในช่วงเตรียมการน้ันผู้วิจัยเสนอว่า ควรมีกิจกรรมที่ออกสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่น 
กิจกรรมคอนเสิร์ต การฝึกอบรมและการสอนดนตรีแจ๊สเบ้ืองต้น (Workshop and Master Class) 
การให้ความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดน้ีควรจัดให้ครอบคลุม

ทุกส่วนของประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการจัดการแข่งขันทั้งในส่วนของ ผู้จัด นิสิต 
นักศึกษาที่ได้ทํากิจกรรมและประชาชนโดยท่ัวไปที่ให้ความสนใจทางด้านดนตรีแจ๊ส 

2. ด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
ข้อเสนอแนะข้อที่ 1 ควรเลือกสื่อกระแสหลักในการเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันดนตรี

แจ๊สเพ่ือเป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึงต่อประชาชนทั่วไป ข้อเสนอแนะข้อท่ี 2 ควรจัด

กิจกรรมเพ่ือเป็นการส่งเสริมการแข่งขันดนตรีแจ๊สในรูปแบบของ คอนเสิร์ต การฝึกอบรมทักษะ

ทางด้านดนตรีแจ๊ส และอาจมีการส่งจดหมายข่าวให้กับผู้แข่งขันปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์

และให้ข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องซ่ึงอาจจะอยู่ในแวดวงดนตรีแจ๊สเช่นกัน ข้อเสนอแนะข้อท่ี 3 ควรเพ่ิมจุด

การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สให้ครอบคลุมสถานที่สําคัญต่างๆซ่ึงจะทําให้มี

จํานวนผู้ชมการแข่งขัน ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลส่วนของผู้เข้าชมการแข่งขันพบว่าผู้ชมการแข่งขันดนตรี

แจ๊สทราบข่าวสารจากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ลําดับที่ 1 จากจํานวนผู้ชมการแข่งขันดนตร ี                     
แจ๊สจํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 54.73 ดังน้ันการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊สโดยการ

ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันจึงเป็นหน่ึงช่องทางที่จะทําให้ประชาชนทั่วไปได้รับข่าวสารการ

แข่งขันดนตรีแจ๊ส ข้อเสนอแนะข้อท่ี 4 การสร้างเว็บไซด์หรือช่องทางการสื่อสารทางด้านอินเทอร์เน็ต

ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งในส่วนของข่าวสารการแสดงดนตรีแจ๊ส การฝึกอบรมทางดนตรีแจ๊ส

และการประชาสัมพันธ์การแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
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3. ด้านการศึกษา 
ข้อเสนอแนะนําด้านการศึกษาน้ันเน่ืองด้วยเวทีการแข่งขันดนตรี Thailand Jazz 

Competition นั้นเป็นเวทีที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สแก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา       
ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ดังน้ันเน่ืองด้วยกลุ่มของผู้เข้าแข่งขันเป็นเยาวชนทั้งท่ีศึกษาดนตรีใน

สถาบันอุดมศึกษาและศึกษาดนตรีเอง ข้อเสนอแนะในเรื่องการศึกษาน้ันผู้วิจัยเสนอว่าควรให้ความรู้

แก่นิสิตนักศึกษาในแนวทางของการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีมีผลมาจากการแข่งขันว่ามี

จุดเด่นหรือจุดด้อยในเรื่องใด ในกรณีน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ท่ีสอนในรายวิชาเมเจอร์ (Major 
Instrument) และรายวิชารวมวง (Ensemble) ควรมีส่วนร่วมในการช้ีแจงให้กับนักศึกษาผู้ที่เคยผ่าน

การแข่งขันเพ่ือท่ีจะให้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ได้ศึกษาดนตรีในระบบ

อุดมศึกษาน้ัน ผู้จัดการแข่งขันควรจะมีการฝึกอบรมทั้งในส่วนของ ก่อนการแข่งขันในหัวข้อที่เก่ียวกับ

การเตรียมตัว การเตรียมพร้อมทางด้านทักษะ หรือแม้กระท่ังในส่วนของการแนะนําเทคนิคการเล่น

ดนตรีแจ๊สในรูปแบบต่าง เช่นกันกับหลังการแข่งขันน้ันผู้จัดการแข่งขันควรให้ความรู้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

ในด้านของการเล่นเช่น แสดงทัศนะในเรื่องของการเล่นของผู้เข้าแข่งขัน และเสนอแนวทางในการ

ฝึกซ้อมให้เป็นรูปธรรมเพ่ือผู้เข้าแข่งขันจะได้นําความรู้ไปพัฒนาต่อยอดทักษะทางด้านดนตรีแจ๊สต่อ

ไป 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป          
ในการศึกษาและวิจัยในครั้งต่อไปน้ันหลังจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาในหัวข้อ การแข่งขันดนตรี

แจ๊สกับสังคมไทยน้ัน ทําให้เห็นถึงลักษณะต่างๆทางด้านดนตรีแจ๊สสังคมไทยท่ีมีความหลากหลายใน

เรื่องของกลุ่มสังคมซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยที่ผ่านมาทั้ งในส่วนของ ผู้ เข้าแข่งขัน 
คณะกรรมการตัดสิน ผู้ชมการแข่งขัน ส่ือมวลชน ดังน้ันการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปผู้ วิ จัยมี

ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การศึกษาอิทธิพลของกลุ่มต่างๆที่มีต่อการแข่งขันดนตรีแจ๊ส เช่น กลุ่มผู้เข้าแข่งขัน 

กลุ่มคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มผู้ชมการแข่งขัน กลุ่มสื่อมวลชน ซ่ึงควรเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณโดยท่ีทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีละกลุ่มเพ่ือท่ีจะได้ศึกษาในเชิงลึก โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงส่วนของสื่อมวลชนทางด้านดนตรีแจ๊สท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ดนตรีแจ๊สในสังคมไทย เป็นต้น 
2. การศึกษาวิจัยในประเด็นทางด้านดนตรีวิทยาเรื่องของบทเพลงท่ีใช้ในการแข่งขัน คือ

การหาคําตอบในเร่ืองของวงดนตรีแจ๊สที่ เข้าแข่งขันในส่วนของ บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน 
ตัวอย่างเช่น แนวเพลงประเภทใดที่ผู้เข้าแข่งขันทุกๆ ปีเลือกใช้ในการแข่งขัน รวมทั้งหาสาเหตุของ

ความน่าจะเป็นในส่วนของวงท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศว่าวงท่ีได้รับรางวัลน้ันใช้บทเพลงใด เป็นแนวเพลง
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ประเภทใด การรวมวงมีลักษณะอย่างไรเป็นต้น เพ่ือหาความสัมพันธ์ของรูปแบบวงดนตรีแจ๊สท่ีใช้ใน

การแข่งขันเป็นต้น           
3. การวิจัยในส่วนการศึกษา ควรศึกษาองค์ประกอบที่มีส่วนสําคัญในการเรียนรู้ของ 

นักเรียน นิสิต นักศึกษาทางด้านดนตรีแจ๊สในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก นักศึกษาทางด้านดนตรี

แจ๊สในปัจจุบันน้ันนอกเหนือจากการศึกษาความรู้ทางด้านดนตรีแจ๊สในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน           
การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็เป็นหน่ึงความสําคัญท่ีนักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการ

สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีแจ๊สได้ เช่น การทํากิจกรรมทางด้านดนตรีกับสถาบันอุดมศึกษา การชม
คอนเสิร์ต การเข้าร่วมการฝึกอบรมทางด้านดนตรีแจ๊สและ การประกอบอาชีพนักดนตรีแจ๊สในขณะที่

ศึกษาอยู่ ดังนั้นการศึกษาองค์ประกอบการเรียนรู้ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทางด้านดนตรีแจ๊ส 
นอกช้ันเรียนก็เป็นอีกประเด็นที่ควรได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง 
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แบบสอบสัมภาษณ์ในการวิจัย 
 

1. แบบสัมภาษณผ์ู้เข้าแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลในการแข่งขันในอดีต 
 
1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. อายุ   ………. ปี 

3. อาชีพ    นักเรียน / นักศึกษา    ข้าราชการ     พนักงานของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

 ธุรกิจส่วนตัว   ลูกจ้าง         ศิลปิน    อื่นๆ.......................... 

4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ปวช.           อนุปริญญาตรี     ปริญญาตรี  

     ปริญญาโท       ปริญญาเอก      อื่นๆ.......................................... 

5. จํานวนท่ีเข้าร่วมแข่งขันในอดีต   6 ครั้ง   5 ครั้ง   4 คร้ัง   3 คร้ัง 

             2 ครั้ง   1 ครั้ง   ไม่เคยร่วมการแข่งขัน 

6. ท่านได้ใช้ระยะเวลาเตรียมตัวในการแข่งขันนานเท่าไร………………………………… 

7. รับข่าวสารการแข่งขันจากไหน    วิทยุ   อินเตอร์เน็ต  นิตยสาร  

         การประกาศจากมหาวิทยาลัย 

8. ท่านมีบุคคลในครอบครัวท่ีมีความเกี่ยวข้องกับดนตรีหรือไม่    พ่อ   แม่  พี่น้อง     ไม่มี 

9.  ช่ือ …………………………………………………..วง……………………………………………… 

10.  มหาวิทยาลัย …………………………………….. 
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ตอนที่ 2 ชุดคําถาม 
1. การเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันได้ประสบการณ์ด้านใดบ้างและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ทางด้านดนตรีอย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การแข่งขันท่ีผ่านมา/ครั้งนี้มีผลกระทบทางด้านลบบ้างหรือไม่/อย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................................................................................... 

3. เมื่อมาเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีแจ๊สแล้วมีผลต่อการเรียนและการประกอบอาชีพอย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การมาร่วมแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันทําให้ท่านได้เครือข่ายทางด้านดนตรีเพิ่มข้ึนหรือไม่/อย่างไร/ และ
เป็นประโยชน์อย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. ปัจจุบันท่านคือว่าความก้าวหน้าในอาชีพนักดนตรีของท่านได้รับอิทธิพล/แรงผลักดันจากการ
แข่งขันหรือไม่/ด้านไหน/อย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. แบบสัมภาษณค์ณะกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 
1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. อายุ   ………. ปี 

3. อาชีพ    ข้าราชการ      พนักงานของรัฐ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

 ธุรกิจส่วนตัว   ลูกจ้าง         ศิลปิน    อื่นๆ.......................... 

4. ระดับการศึกษา  ปวช.           อนุปริญญาตรี     ปริญญาตรี  

     ปริญญาโท       ปริญญาเอก      อื่นๆ.......................................... 

5. จํานวนการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊ส   1 ครั้ง   2 ครั้ง   3 คร้ัง   4 คร้ัง 

              5 ครั้ง   6 ครั้ง   7 คร้ัง   ไม่เคย 

6.  ช่ือ ………………………………………………….. มหาวิทยาลัย …………………………………….. 

 
ตอนที่ 2 ชุดคําถาม 

1. การมาเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สน้ันท่านเห็นพัฒนาการของการแข่งขันด้านใดบ้าง? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. การมาเป็นกรรมการตัดสินมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานเพลง

และผลงานทางด้านวิชาการอย่างไรบ้าง? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….......................................................................................................................................... 
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3. ท่านคิดว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพของการศึกษาดนตรีแจ๊สใน

สถาบันอุดมศึกษาหรือไม่/อย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านมีปัญหา/อุปสรรในการเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันดนตรีแจ๊สหรือไม่/อย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

5. ข้อเสนอแนะนําในการตัดสินและการแข่งขันในครั้งต่อไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามในการวิจัย 
 

1. แบบสอบถามผู้ชมการแข่งขนัดนตรีแจ๊ส 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 
1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. อายุ   ………. ปี 

3. อาชีพ    นักเรียน / นักศึกษา    ข้าราชการ     พนักงานของรัฐ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

 ธุรกิจส่วนตัว   ลูกจ้าง         ศิลปิน    อื่นๆ.......................... 

4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ปวช.           อนุปริญญาตรี     ปริญญาตรี  

     ปริญญาโท       ปริญญาเอก      อื่นๆ.......................................... 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลในการรับชมการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

5. จํานวนท่ีเข้าร่วมชมการแข่งขัน  7 ครั้ง   6 ครั้ง   5 คร้ัง   4 คร้ัง  

         3 ครั้ง   2 ครั้ง   1 คร้ัง   มากกว่า 7 ครั้ง 

6. รับข่าวสารการแข่งขันจากไหน    วิทยุ   โทรทัศน์  อินเตอร์เน็ต  นิตยสาร  

         การประกาศจากมหาวิทยาลัย 

7. ท่านสนใจและติดตามข่าวสารท่ีเก่ียวกับดนตรีแจ๊สในระดับใด 

   มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

8. ก่อนมาชมการแข่งขันท่านคิดว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจดนตรีแจ๊สในระดับใด 

   มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

9. เมื่อมาร่วมงานในคร้ังนี้ทําให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจดนตรีแจ๊สมากข้ึนในระดับใด 

   มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

10. ท่านคิดว่าการแข่งขันดนตรีแจ๊สมส่ีวนทําให้สังคมไทยได้รู้จักดนตรีแจ๊สมากขึ้นในระดับใด 

   มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 
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11. ท่านมีความเชื่อมั่นในเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สครั้งนี้ในด้านต่อไปนี้ในระดับใด (การเป็นเวทีการแข่งขันท่ีได้

มาตรฐานและมีคุณภาพ) 

  11.1 ด้านกรรมการตัดสิน 

    มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

 11.2 ด้านผู้เข้าแข่งขัน 

    มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   นอ้ย   น้อยท่ีสุด 

 11.3 สถาบันการศึกษาที่จัด 

    มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

12. นอกจากการมาชมการแข่งขันดนตรีแจ๊สแล้วท่านสนใจร่วม/ทํากิจกรรมทางด้านดนตรีแจ๊สในเร่ืองใดบ้าง (ตอบ

ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   สัมมนาทางด้านดนตรีแจ๊ส  ฝึกอบรมทางด้านการเล่นดนตรีแจ๊ส (Work Shop, Master Class)                 

   เข้าร่วมค่ายดนตรีแจ๊สฤดูร้อน   เข้าชมคอนเสริต์และการแข่งขันดนตรีแจ๊ส   

 เลือกซ้ือ CD, DVD ทางด้านดนตรีแจ๊ส  ศึกษาต่อในในสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีแจ๊ส   

 แนะนําผู้อื่นให้ฟังดนตรีแจ๊ส           อ่ืนๆ…………………………………………………….. 

13. ถ้ามีโอกาสท่านจะมาชมการแข่งขันหรือไม่ 

  มา   ไม่มา 

14.ข้อเสนอแนะนําในการจัดการแข่งขันในคร้ังตอ่ไป 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. แบบสอบถามสื่อมวลชนในการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว 
 
1. เพศ    ชาย   หญิง 

2. อายุ   ………. ปี 

3. ส่ือมวลชนจาก ………...................................................................  

4. ระดับการศึกษา  ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     ปวช.           อนุปริญญาตรี     ปริญญาตรี  

     ปริญญาโท       ปริญญาเอก      อื่นๆ.......................................... 

 

ตอนที่ 2 ข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 

5. จํานวนคร้ังท่ีเข้าร่วมชมและทําข่าวการแข่งขันดนตรีแจ๊ส รวมคร้ังน้ีด้วย  

   7 ครั้ง    6 ครั้ง    5 ครั้ง    4 คร้ัง     

   3 ครั้ง    2 ครั้ง    1 ครั้ง    มากกว่า 7 ครั้ง 

6. วิธีการนําเสนอข่าวสารการแข่งขันดนตรีแจ๊สของท่านคือวิธีใด    

  วิทยุ …………………………………………………………………………………………………      

  โทรทัศน์……………………………………………………………………………………………                    

  อินเตอร์เน็ต……………………………………………………………………………………… 

  หนังสือพิมพ์………………………… …………………………………………………….….. 

  นิตยสาร…………………………….…………………………………………………………...        

  วารสาร………………………………………….......……………………………………….…. 

  อื่นๆ…………………………………………………………………………………………….…. 
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7. ในฐานะของส่ือมวลชนท่านมีความเช่ือมั่นในเวทีการแข่งขันดนตรีแจ๊สคร้ังนี้ในด้านต่อไปน้ีในระดับใด (การเป็น

เวทีการแข่งขันท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ) 

 7.1 ด้านกรรมการตัดสิน 

    มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

 7.2 ด้านผู้เข้าแข่งขัน 

    มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

 7.3 สถาบันการศึกษาที่จัดการแข่งขัน 

    มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

8. ท่านคิดว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกักับดนตรีแจ๊สมากน้อยแค่ไหน 

   มากท่ีสุด     มาก   ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด 

9. ท่านคิดว่าประชาชนมีการตอบรับของข่าวสารเก่ียวกับดนตรีแจ๊สอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ปริมาณพื้นท่ีข่าวสารของดนตรีแจ๊สเมื่อเปรียบเทียบกับดนตรีประเภทอ่ืนท่านคิดว่ามีมากน้อยต่างกันหรือไม ่

อย่างไร และมี แนวทางการแก้ไขอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ข้อเสนอแนะนําในการจัดการแข่งขันในคร้ังต่อไปในทัศนะของส่ือมวลชน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ฐานข้อมูลผู้เขา้แข่งขันดนตรีแจ๊ส 
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การแข่งขันปทีี่ 1 พ.ศ. 2548 Jazz Combo 
Junior Division 

1. วง UnPsudo บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Afro Blues / M.Santamaria     
2. I'll Take Romance / Ben Oakland 

 
ตารางท่ี 36 ผู้เข้าแข่งขันวง UnPsudo 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายชมชนม์ ใจรักษ ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายสิทธิพร ปานคง เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายสฤษฎ ตันเป็นสุข ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายภานุวัฒน์ เล็กรังส ์ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายธวัช แก้วสมัคร กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2. วง Two-Five-Oh! บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Spian / Chick Corea         
2. Invitation / Kaper Washinton 

 

ตารางท่ี 37 ผู้เข้าแข่งขันวง Two-Five-Oh! 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายจารุ ลิ่มศิลา กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 

2 นายนพดล บุญลลีากลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 

3 นางสาวนิษฐานันท์ ไทยเจริญศร ี แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 

4 นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ เบส มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 

5 นายสุธพิจน์ หวังวัฒนานุกูล กลอง มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 
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3. วง 101.1 บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Four / Miles Davis 2. Cold Duck / 
Al Jarreau 

 

ตารางท่ี 38 ผู้เข้าแข่งขันวง 101.1 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายวารินทร์ ถาธัญ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายวัชระ กณัธยีาภรณ์ ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายภาสกร สุขสันติภาพ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายธีรวัฒน์ เอืย่มวงศ์วาน เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายสิทธิพงศ์ สนิธุปี กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4. วง Torato บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Moment's Notice / John Coltrane 
2. Tortoise and the Hare / Yellow Jackets 

 

ตารางท่ี 39 ผู้เข้าแข่งขันวง Torato 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายอรรถพล ตัง้กุลทวีทรัพย ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายคม วงษ์สวัสดิ ์ เปียโน ไม่ปรากฏ 
3 นายอรรณวิน เกิดท่ีสุด แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายชยัญ พริิโยดม เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายอัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

5. วง สมหมาย อะคาเดมี บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Aphosa / Adam Rogers 
2. A Night in Tunisia / Dizzy Gillespie 

 

ตารางท่ี 40 ผู้เข้าแข่งขันวง สมหมาย อะคาเดมี 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายจุลพรรษา จันทรไพโรจน์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายไพรัช ลูกจันทร์ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางท่ี 40 ผู้เข้าแข่งขันวง สมหมาย อะคาเดมี  (ต่อ) 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

3 นายอานนท์ เฟ่ืองฟู แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายพิทักษ์ อรณุกิจอยู่สขุ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายสากล ปาสงิห์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

Open Division ประกอบไปด้วยนักดนตรีอาชีพ และอาจารย์พิเศษ 
1. วง Dep-5 บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Four on Six / Wes Montgomery 2. 

On Fire / Michel Camilo 

 

ตารางท่ี 41 ผู้เข้าแข่งขันวง Dep-5 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายภาสกร ภู่ประภา กีต้าร ์
2 นายดาลเินล เอ มานาเล็ค เปียโน 
3 นายปรัชญา พรหมสุรินทร ์ แซ็กโซโฟน 
4 นายเอกรัฐ กันทพวงศ์ เบส 
5 นายพันธวัจน์ นาวิก กลอง 

 

2. วง Almost There บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Stutter Man / Super Cook 
2. Mode Four / Donny McCaslin/David Binney 

 

ตารางท่ี 42 ผู้เข้าแข่งขันวง Almost There 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายขวัญชัย สังข์วิจิตร กีต้าร ์
2 นายกริชพล อินทนิน กีต้าร ์
3 นายธีรัช เลาห์วรีะพานิช แซ็กโซโฟน 
4 นายทนงชัย พุทธศร กลอง 
5 นายขวัญชัย สังข์วิจิตร กีต้าร ์
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3. วง Prince Manage บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Intrepid / Freddie 
Hubbard 2. My Favorite Thing / Richard Rodgers 

 

ตารางท่ี 43 ผู้เข้าแข่งขันวง Prince Manage 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายกฤษฎ์ิ นันทะราช กีต้าร ์
2 นายพงศธร เมฆทิพย์พาชัย เปียโน 
3 นายสรเสกข์ ศรวีิภานนท์ แซ็กโซโฟน 
4 *นางสาวกุมารกิา ศุภการ ขับร้อง 
5 นายธีรวัฒน์ ตันบุตร เบส 

 

4. วง อู๊ดมาร์กาเร็ต บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Freedom Land / Yellow 
Jackets 2. 107 Steps / Jeff Tianwatt 

 

ตารางท่ี 44 ผู้เข้าแข่งขันวง อู๊ดมาร์กาเร็ต 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายปฐวี บุญนนัท์ เปียโน 
2 *นายภาสกร สขุสันติภาพ แซ็กโซโฟน 
3 นายเอกพล ธรรมประกอบ เบส 
4 นายพฤกษชาติ บูรณะพิมพ ์ กลอง 

 

5. วง A440 บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Wee See / Thelonious Monk       
2. Klof Song / Rattana Wongsansern 

 

ตารางท่ี 45 ผู้เข้าแข่งขันวง A440 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ เปียโน 
2 นายพิชญัญ ทับทิม แซ็กโซโฟน 
3 นายณฐพงศ์ พงษ์สุธีรุ่งเรอืง เบส 
4 นายเมลโิต้ กราเซียร ์ กลอง 
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 จากตารางในการแข่งขันปีที่ 1 เนื่องด้วยผู้เข้าแข่งขันในรุ่นน้ีส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหล่านัก

ดนตรีอาชีพและอาจารย์ทางด้านดนตรีจึงไม่สามารถจัดแยกสถาบันการศึกษา จากสัญลักษณ์ * มี

จํานวน 2 คนท่ีเป็นนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

การแข่งขันปีที่ 2 พ.ศ. 2549 Jazz Combo 
Junior Division 

1. วง Jass Ju บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ฝัน 2. 
Ornithology / Charlie Parke 3. Lonnie's Lament / John Coltrane 

 
ตารางท่ี 46 ผู้เข้าแข่งขันวง Jass Ju 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายชมชนม์ ใจรักษ ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายวีกิจ วิตตานนท์ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายอานนท์ เฟ่ืองฟู แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายจารุภูมิ สายน้ําปราณ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายธวัช แก้วสมัคร กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2. วง Jazz ฆาตกร บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ไร้เดือน 
2. Jazz Fusion / Yellow Jackets 3. Ju-Ju / Wayne Shorter 

 
ตารางท่ี 47 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazz ฆาตกร 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐพล นันท์สวัสดิ ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายสร้างสรรค์ วัฒนกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นางสาวรชยา แฮร์ริบเซิ้น ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายทินกร พลฤทธิ์ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายสถิตพร พรหมสถิตย์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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3. วง 11 Tones บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในดวงใจ  
นิรันดิ์ 2. Nine Over Reggae / Pat Matheny 3. Take The A Train / Duke Ellington 

 
ตารางท่ี 48 ผู้เข้าแข่งขันวง 11 Tones 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพิชญนันท์ ยันตะดิลก กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายทองปอนด์ ลักขณาชัย เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายเอกปิยะ สงัขทับทิมสังข์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายธีรวัฒน์ เอืย่มวงศ์วาน เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายสิทธิพงศ์ สนิธุปี กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4. วง Jazz ปากน้ําโพธ์ิ บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ไกล
กังวล 2. The Hart of The Day / Pat Matheny 3. Night Dreamer / Wayn Shorter 

 

ตารางท่ี 49 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazz ปากนํ้าโพธ์ิ 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพชระ คุ้มชัยสกุล กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายณรัชกร ธนภูบดี เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายธีรภัทร์ จันทบ คีย์บอร์ด มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายสฤษฎ ตันเป็นสุข ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายธรีไท แก้วมณี เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 นายโฆษิต สันตโยดม กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

5. วง The Technique บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
แก้วตาขวัญใจ 2. Chick's Tune / Chick Corea 3. First Impression / Gary Burton 

 

ตารางท่ี 50 ผู้เข้าแข่งขันวง The Technique 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสาธร เชิญรุ่งโรจน ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายสิทธิพร ปานคง เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ตารางท่ี 50 ผู้เข้าแข่งขันวง The Technique (ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

3 นายภควัต ตันสกุล แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายตะวัน จิระศรีปัญญา เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายฐิติรฐั ดลิกหัตถการ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
Open Division  

1. วง Trinity บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน 2. 
SEiS 5 / Miguel Zenon 3. Giant Steps / John Coltrane 

 

ตารางท่ี 51 ผู้เข้าแข่งขันวง Trinity 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายอรรถพล ตัง้กุลทวีทรัพย ์ กีต้าร ์
2 นายอรรณวิน เกิดท่ีสุด แซ็กโซโฟน 
3 นายชยัญ พิริโยดม เบส 
4 *นายอัศวิน นรทิรกุล ณ อยุธยา กลอง 
5 นายอรรถพล ตัง้กุลทวีทรัพย ์ กีต้าร ์

 

2. วง Almost There บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยาม
เย็น 2. Peanut / Joey Baron, Tim Berme 3. Skippy / Thelonious Monk 

 

ตารางท่ี 52 ผู้เข้าแข่งขันวง Almost There 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ เปียโน 
2 นายพิชญัญ ทับทิม แซ็กโซโฟน 
3 นายณฐพงศ์ พงษ์สุธีรุ่งเรอืง เบส 
4 นายเมลโิต้ กราเซียร ์ กลอง 
5 นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ เปียโน 
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3. วง เมาฟรี (ลูกหมาป่า) บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
ใกล้รุ่ง 2. Hook-Up / Mike Stern 3. Joyful / David Sanchez 

 

ตารางท่ี 53 ผู้เข้าแข่งขันวง เมาฟรี (ลูกหมาป่า) 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายอาณัติ เอื่ยมสุข กีต้าร ์
2 *นายปฐวี บุญนนัท์ เปียโน 
3 นายสรเสกข์ ศรวีิภานนท์ แซ็กโซโฟน 
4 นายเอกพล ธรรมประกอบ เบส 
5 นายวีรฉัตร เปรมานนท์ กลอง 

 

4. วง Quintet X บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลินภู

ภิงค์ 2. Real Player / Rattana Wongsansern 3. Monk's Dream / Thelonious Monk 

 

ตารางท่ี 54 ผู้เข้าแข่งขันวง Quintet X 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายพงษ์ศิริ ขจรเวคิน กีต้าร ์
2 นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ เปียโน 
3 *นายภาสกร สขุสันติภาพ แซ็กโซโฟน 
4 นายพรชาติ วิรยิะภาค เบส 
5 นายคม วงษ์สวัสดิ ์ กลอง 

 

 

5. วง Super Save Quartet Band บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. บทเพลงพระราช

นิพนธ์ ดวงใจกับความรัก 2. Joshua / Miles Davis 3. Sweet Nasty / Joshua Redman 
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ตารางท่ี 55 ผู้เข้าแข่งขันวง Super Save Quartet Band 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 *นายพชระ คุ้มชัยสกุล เปียโน 

2 นายประหยัด ศุภจิตรา แซ็กโซโฟน 

3 นายธเนศ งามดี กีต้ารเ์บส 

4 นายเกียรติพิรณุ ชาวเมืองโขง กลอง 

 

สัญลักษณ์ *   มีจํานวน 4 คนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแต่ลงแข่งขันในรุ่น Open Division         
1. นายอัศวิน นริทรกุล ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2. นายปฐวี บุญนันท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
3. นายภาสกร สุขสันติภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4. นายพชระ คุ้มชัยสกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การแข่งขันปีที่ 3 พ.ศ. 2550 Jazz Combo 
Junior Division 

1. วง Biolo Jazz บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Question and Answer / Pat 
matheny 2. Epistrophy / Thelonious Monk 

 
ตารางท่ี 56 ผู้เข้าแข่งขันวง Biolo Jazz 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายกลุธีร์ บรรจุแก้ว กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายพชร พิฆาตไพรี ทรอมโบน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายอภิพันธ์ จันทร์แจ่มใส แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายกิตตโิชติ คุณานันกิจ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายวรนาถ ศิรนิาค กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. วง ลูกแจ๊ค บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Lady Bird / Tedd Dameron 2. The 
Hipso Calyso / Great Geissman Q. 
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ตารางท่ี 57 ผู้เข้าแข่งขันวง ลูกแจ๊ค 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายดิลก สุวรรณวิฑิต กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
2 นายณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย ์ เปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
3 นายกฏตภาส องักรูสินธนา แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
4 นายปถมพรรณ มณีแดง เบส มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
5 นายอนุวรรต สทุธิรักษ์ กลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

 

3. วง Maxim Quintet บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Nutville / Horace silver 2. 
May One / พชร คุ้มชัยสกุล 

 
ตารางท่ี 58 ผู้เข้าแข่งขันวง Maxim Quintet 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายเฉลิมพล พละชีวะ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายชวสิทธิ์ รมยานนท์ ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายรัฐเขต ช่วยสมบูรณ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายพัชรพงศ์ เรืองหิรัญวงศ์ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายศิริชัย ปรีชาศุทธิ์ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. วง RSCM Band บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Quartet No.2 / Chick Corea 
2. Brasillero / Ray Obiedo 

 
ตารางท่ี 59 ผู้เข้าแข่งขันวง RSCM Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐพล สุทธิเกษม กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 นายเอกนรินทร ์มุกดาสนิท ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 นายวสันต์ สุคนธมัต แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 นายอาร์ม สุวรรณนคร ทรอมโบน มหาวิทยาลัยรังสิต 
5 นายเฉลิมพล พละชีวะ เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ตารางท่ี 59 ผู้เข้าแข่งขันวง RSCM Band (ต่อ) 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

6 นายวิทวัส ขอทวีวัฒนา เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
7 นายทนงชัย พุทธศร กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

5. วง สิงห์คะนองนา Quintet บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Physical Cities / 
The Bad Plus 2. Stella by Starlight / Victor Young 

 
ตารางท่ี 60 ผู้เข้าแข่งขันวง สิงห์คะนองนา 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภาคภูมิ วชิรเชาวพงศ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายพศธร เสถยีรนิธ ิ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นางสาวรชยา แฮร์รับเซิ้น ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายวารินทร์ ถาธัญ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายสิทธิพงศ์ สนิธุปี กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
6. วง The Jazz Specters บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Intrepid / Freddie 

Hubbard 2. Maiden Voyage / Herbie Hancock 
 

ตารางท่ี 61 ผู้เข้าแข่งขันวง The Jazz Specters 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายเบน ภูชมวงศ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
2 นายจิรวัฒน์ ใจคําบุญเรือง ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยพายัพ 
3 นายประพีร์ ประสิทธิพันธ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยพายัพ 
4 นายบัณฑิต สิทธิ์สิน เบส มหาวิทยาลัยพายัพ 
5 นายอานุภาพ คํามา กลอง มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

7. วง ก.ไก่ บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Day Ride / Stanley Clarke 2. A Night 
in Tunisia / Dizzy Gillespie 
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ตารางท่ี 62 ผู้เข้าแข่งขันวง ก.ไก่ 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายธีณทัต ต่อบุญย์ศุภชัย กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายอริชย์ ภานเุวศย ์ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายณัฐพล ลิ้มสุธาโภชน์ ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายเกษมสมยั คหะแก้ว เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายสุทธิพล บัวอานนท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

8. วง Jazz ปากน้ํานนท์ บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Alone / ไม่ปรากฏข้อมูล 2. 
Four / Miles Davis 

 
ตารางท่ี 63 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazz ปากนํ้านนท์ 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายธีรภัทร จันทบ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายวัชระ อัจฉริยวรานนท์ ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายชนินทร์ ธรรมรุจิกลุ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายศิวณัฐ สุวรรณวัฒน ์ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายทอฝัน ดลิกวิทยรัตน์ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

9. วง The Real Jazz จู๋ บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Highway Bop / ไม่ปรากฎ

ข้อมูล 2. Giant Steps / John Coltrane 
 

ตารางท่ี 64 ผู้เข้าแข่งขันวง The Real Jazz จู๋ 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายชมชนม์ ใจรักษ ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายวีกิจ วิตตานนท์ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายอานนท์ เฟ่ืองฟู แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายจารุภูมิ สายน้ําปราณ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายวรรณพงศ์ แจงบํารุง กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 
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10. วง Kiki Band บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Round Midnight / Thelonious 
Monk 2. Joy Spring / Clifford Brown 

 
ตารางท่ี 65 ผู้เข้าแข่งขันวง Kiki Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายคัชพล ปิณฑวนิช กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายณณิก ตันศรีสกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายอิศรา มหาชัย ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายทศพร สิงหกฤตพิศาล เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายปิยะ วรศาสตร ์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
11. วง Jungzy Jazz บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. There Will Never Be 

Another You / Warner/Gordon 2. The Red One / Pat metheny 
 

ตารางท่ี 66 ผู้เข้าแข่งขันวง Jungzy Jazz 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสุธพัินธิ์ ปานคง กีต้าร-์เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายพนายอิ่มใจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายจิตวัฒน์ วรรณธนาด ี เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายกรนนท์ อดิพัฒน์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายกัณตภณ จันทร์เจริญ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

12. วง Criminal Jazz Band บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Collective Overtune 
/ Miguel Zenon 2. The Sigent / Jazz Kamikaze 

 
ตารางท่ี 67 ผู้เข้าแข่งขันวง Criminal Jazz Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐกร พรปฤงคพ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายสร้างสรรค์ วัฒนกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางท่ี 67 ผู้เข้าแข่งขันวง Criminal Jazz Band  (ต่อ) 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

3 นายภาสกร สุขสันติภาพ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายธีรวัฒน์ เอืย่มวงศ์วาน เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายสถิตพร พรหมสถิตย์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

13. วง The Technak บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Salaya Boogaloo / Udo 
Van Boren 2. Stablemates / Benny Golson 

 

ตารางท่ี 68 ผู้เข้าแข่งขันวง The Technak 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสาทร เชิญรุ่งโรจน์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายภควัต ตันสกุล แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายเอกปิยะ สงัขทับทิมสังข์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายตะวัน จิระศรีปัญญา เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายสิทธิพร ปานคง เพอร์คัสช่ัน มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 นายฐิติรฐั ดลิกหัตถการ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

Open Division  
1. วง Neko Jazz บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Crooked Creek / Brain Blade 

2. Moanin' / Art Blakey 
 

ตารางท่ี 69 ผู้เข้าแข่งขันวง Neko Jazz 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายพงศธร เมฆทิพย์พาชัย เปียโน 
2 นางสาวภารวี สมบัติศิร ิ ขับร้อง 
3 *นางสาวกุมารกิา ศุภการ ขับร้อง 
4 นายสรเสกข์ ศรวีิภานนท์ แซ็กโซโฟน 
5 นายเอกพล ธรรมประกอบ เบส 
6 นายคม วงษ์สวัสดิ ์ กลอง 
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2. วง Ja-Dub บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Transform / Terence Blanchard 
2. Seven Steps to Heaven / Miles Davis 

 

ตารางท่ี 70 ผู้เข้าแข่งขันวง Ja-Dub 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายณธัชกร ธนภูบดี เปียโน 
2 *นายสฤษฎ ตันเป็นสขุ ทรัมเป็ต 
3 นายทวีศักดิ์ บูรณพานิชพันธุ ์ แซ็กโซโฟน 
4 นายณัฐพล มานิกัมปิไล เบส 
5 นายโฆษิต สันตโยดม กลอง 

 
3. วง Doraemon บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Cubism / Kurt Rosenwinkel 2. 

Very Early / Bill Evans 
 

ตารางท่ี 71 ผู้เข้าแข่งขันวง Doraemon 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายอรรถพล ตัง้กุลทวีทรัพย ์ กีต้าร ์
2 นายสหัสนันท์ เวชชพิทักษ์ เปียโน 
3 นายชยัน พิรโิยดม เบส 
4 *นายอัศวิน นรนิทรกุล ณ อยุธยา กลอง 

 

4. วง Summer Samba บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Par Ti Latino / Spyro 
Gyra 2. Fly Me To The Moon / Bart Howard 

 

ตารางท่ี 72 ผู้เข้าแข่งขันวง Summer Samba 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายณัฐวุฒิ ทองเกิด กีต้าร ์
2 นายจิรนัย พ่ีงแพง ทรัมเป็ต 
3 นายศักดา ทองทิพย์มาก แซ็กโซโฟน 
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ตารางท่ี 72 ผู้เข้าแข่งขันวง Summer Samba  (ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

4 นางสาวปัญจรัตน์ สิงห์กาณจนาวงศา ขับร้อง 
5 นายอนันตพงษ์ ไชยศักดิ ์ เบส 
6 นายอนุสรณ์ เกดิแก้ว เพอร์คัสชั่น 
7 นายธนาณัติ สิทธิกรทวีชัย กลอง 

 

5. วง Jazzohal บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Queens / Rattana Wongsansern 
2. I'll Remenber April / Cole Porter 

 

ตารางท่ี 73 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazzohal 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เครื่องมือ 

1 นายอาณัติ เอื่ยมวงศ์ศรีกุล กีต้าร ์
2 นายรัตนะ วงศ์สรรเสริญ เปียโน 
3 นายอรรณวิน เกิดท่ีสุด แซ็กโซโฟน 
4 นายจิรธิติกานต ์เหมสุวรรณ ทรอมโบน 
5 นายธีรวัฒน์ ตันบุตร เบส 
6 นายวีรฉัตร เปรมานนท์ กลอง 

 

สัญลักษณ์ *  มีจํานวน 3 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยแต่ลงแข่งขันในรุ่น Open Division 1. นางสาว   
กุมาริกา ศุภการ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2. นายสฤษฎ ตันเป็นสุข 3. นายอัศวิน 
นรินทรกุล ณ อยุธยา จาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551 Jazz Ensembles, Individual Performance 
Jazz Ensembles 

1. วง 8 Am บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Evidence / Thelonious Monk       
2. Running the family / steve Swallow 
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ตารางท่ี 74 ผู้เข้าแข่งขันวง 8 Am 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพนายอิ่มใจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายวัชระ อัจฉริยวรานนท์ ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายชนินทร์ ธรรมรุจิกลุ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายสุธรี์ อัญชันบุตร เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายกัณตภณ จันทร์เจริญ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2. วง มะขวิด Quintet บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Free for All / Dave 
Holland 2. Bolivia / Freddie Hubbard 

 

ตารางท่ี 75 ผู้เข้าแข่งขันวง มะขวิด Quintet 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายวิศิน พฤกษ์พงศ์รัตน์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายพัชรพล อภัยราช เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายอภิพันธ์ จันทร์แจ่มใส แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายไพศาล ประสารการ ไวปราโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายปิยวิทย์ ขอบโคกกรวด เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6 นายณัฐพล เทพพิทักษ์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3. วง Jazz สหพร บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Evinrude / Fifty-Fifth 2. Just 
friends / John Klenner 

 

ตารางท่ี 76 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazz สหพร 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายธีรภัทร์ จันทบ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายรัฐเขตต์ ช่วยสมบรูณ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายอานนท์ เฟ่ืองฟู แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายภูวิช ทวาสนิธนเดช เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายทอฝัน ดลิกวิทยรัตน์ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 
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4. วง สิงห์คะนองนา บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Frist Circle / Pat Metheny, 
Lyle Mays 2. Frist Circle / Pat Metheny, Lyle Mays 

 
ตารางท่ี 77 ผู้เข้าแข่งขันวง สิงห์คะนองนา 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภาคภูมิ วชิรเชาวพงศ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายสร้างสรรค์ วัฒนกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายอรรพล หมั่นเจริญ ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายวัชระ กณัธยีาภรณ์ ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายวารินทร์ ถาธัญ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
6 นายสิทธิพงศ์ สนิธุปี กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

5. วง MYK บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Seven Step To Heaven / Clifford 
Brown 2. Aphelion / ไม่ปรากฏข้อมูล 

 
ตารางท่ี 78 ผู้เข้าแข่งขันวง MYK 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายปรีดิ์ รัตนสญัญา เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายวรุตม์ สมานทรัพย ์ ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายสรุชาติ ไชยสาล ี แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายจิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ ทรอมโบน มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 

วิโรฒประสานมติร 
5 นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 นายอัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

6. วง Next Generation บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Body and Soul / 
Johnny Green 2. Minuao / ไม่ปรากฏข้อมูล 
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ตารางท่ี 79 ผู้เข้าแข่งขันวง Next Generation 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐพล สุทธิเกษม กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 นายเฉลิมพล พละชีวะ เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 นายทนงชัย พุทธศร ขับร้อง มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 นายวสันต์ สุคนธบัต ิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต 
5 นายปราโมทย์ ปาทาน เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
6 นายกิตติคุณ ใหม่เจริญ กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
7. วง Suika บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Now He Beats The Drum Now He 

Stops / Chick Corea 2. So In Love / Cole Porter 
 

ตารางท่ี 80 ผู้เข้าแข่งขันวง Suika 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพชระ คุ้มชัยสกุล กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายสหัสนันท์ เวชชพิทักษ์ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายจารุภูมิ สายน้ําปราณ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายฐิติรฐั ดลิกหัตถการ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

8. วง A Fast The เฟ้ียว A เฟ้ียว The เงาะ บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. 
Evinrude - Fifty / Brian Blade 2. Litha / Chick Corea 

 
ตารางท่ี 81 ผู้เข้าแข่งขันวง A Fast The เฟ้ียว A เฟ้ียว The เงาะ 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายกลุธีร์ บรรจุแก้ว กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายณณิก ตันศรีสกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายธีรวัฒน์ เอืย่มวงศ์วาน เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายสถิตย์พร พรหมสถิต กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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9. วง ณร ไม่ปรากฏบทเพลงในการแข่งขัน 
 

ตารางท่ี 82 ผู้เข้าแข่งขันวง ณร 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายจารุ ลิ่มศิลา กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 

2 นางสาวนิษฐานันท์ ไทยเจริญศร ี แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 

3 นางสาวสุทธิดา ศรีถาวร แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒประสานมติร 

4 นายยศวีร์ ทองแพ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายชัชชัย โยธีเสวต กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

10. วง รมณีย์แจ๊ส บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Joy Spring / Clifford Brown 2. 
ไม่ปรากฏข้อมูลบทเพลงในการแข่งขัน 

 
ตารางท่ี 83 ผู้เข้าแข่งขันวง รมณีย์แจ๊ส 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายศรายุทธ พรหมพันธ์ ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
2 นายกฤตภาส องักรูสินธนา แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
3 นายปถมพรรณ มณีแดง เบส มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
4 นายนพพร รอดสง กลอง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 

 

10. วง สวนมะลิ Jazz Band บทเพลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 1. Jazz Crimes / Joshua 
Redman 2. Passion Dance / Mccoy Tyner 
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ตารางท่ี 84 ผู้เข้าแข่งขันวง สวนมะลิ Jazz Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายจุติโชค อัศรัสกร กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายกวิน อิทรวงษ์ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายพงศธร จิระวัฒน์พงศา แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายณัชพล ชูสกุล เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายปอง นครชัย กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

Individual Performance 
 

ตารางท่ี 85 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Individual Performance 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา บทเพลงในการแข่งขัน 

1 นายธีรภัทร์  จันทบ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 1) Confirmation / 
Charlie Parker 

2) Stolen Moments / 
Oliver Nelson 

2 นายพชร  คุ้มชัยสกุล กีต้าร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1) Confirmation / 
Charlie Parker 

2) All of Me /  Gerald 
Marks andSeymour 
Simons 

3 นายจักรกริช  ตั้งสง่าวงศ์ กีต้าร์ ไม่ปรากฏ

สถาบันการศึกษา 
1) Confirmation / 

Charlie Parker 
2) Four / D.Miles 

4 นายฐากูร  คุณากรจิติรักษ์ กีต้าร์ สถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล คลอง 6 
1) Confirmation / 

Charlie Parker 
2) Giant Steps / John 

Coltrane 

5 นายณัฐกร  พรปฤงคพ กีต้าร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
1) Confirmation / 

Charlie parker 
2) Donna Lee / Charlie 

parker 
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ตารางท่ี 85 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Individual Performance  (ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา บทเพลงในการแข่งขัน 

6 นายวรรณวุฒิ  วรรณารุณ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 1) Confirmation / 
Charlie Parker 

2) Donna Lee / Charlie 
parker 

7 นายศุภนาถ  คุณากรจิติรักษ์ ดับเบิ้ลเบส มหาวิทยาลัยมหิดล 1) Confirmation / 
Charlie Parker 

2) Nigerian 
Marketplace / Oscar 
Peterson 

8 นายทวีศักด์ิ  บูรณพานิชพันธ์ุ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 1) Confirmation / 
Charlie Parker 

2) Spirit Dance / 
Charlie Parker 

9 นางสาวสุทธิดา  ศรีถาวร แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 

1) Confirmation / 
Charlie Parker 

2) Reincornation of 
Love Bird / Charles 
Mingus 

10 นายอานนท์ เฟ่ืองฟู แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 1) Confirmation / 
Charlie Parker 

2) I'll Remember April 
/ Cole Porter 

11 นางสาวภารวี  สมบัติศิริ ขับร้อง ไม่ปรากฎ

สถาบันการศึกษา 
1) Confirmation / 

Charlie Parker 
2) That's All / Alan 

Brandt and Bob 
Haymes 
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การแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 2552 Jazz Ensembles, Individual Performance, Sing for The King 
Jazz Ensembles 

1. วง 9-Gay Jazz Band บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. In The Mellow Tone 
/ Duke Ellington 

 
ตารางท่ี 86 ผู้เข้าแข่งขันวง 9-Gay Jazz Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายวรัท ศรีขจร กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นางสาวชญานี มหาศรี เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายนิภัทร กําจรปรีชา ขับร้อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายรัตนพงษ์ พุ่มลอยฟ้า เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายวรนาถ ศิรนิาถ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

2. วง Google Jazz บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. On The Verge / Aaron 
Parks  บทเพลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 1. On The Verge / Aaron Parks 2. Everytime We 
Say Goodbye / Cole Porter 

 
ตารางท่ี 87 ผู้เข้าแข่งขันวง Google Jazz 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายคม วงษ์สวัสดิ ์ เปียโน ไม่ปรากฏสถาบนัการศึกษา 
2 นายจิรธิติกานต์ เหมสุวรรณ ทรอมโบน มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 

วิโรฒประสานมติร 
3 นายธีรวัฒน์ ตันบุตร เบส ไม่ปรากฏสถาบนัการศึกษา 
4 นายอัศวิน นริทร ณ อยธุยา กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

3. วง Tomato City บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Make a wish Part 2 / 
Chick Corea  บทเพลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 1. Make a wish Part 2 / Chick Corea  2. ไม่
ปรากฏบทเพลงในการแข่งขัน 
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ตารางท่ี 88 ผู้เข้าแข่งขันวง Tomato City 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสุทธิพันธ์ ปานคง กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายกวิน อินทวงษ์ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายพงศธร จิรวัฒน์พงศา แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายภูวิช ทองสินธนเดช เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายวรรณพงษ์ แจงบํารุง กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

4. วง Ektra 09 บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Brasileiro / Ray Obiedo 
 

ตารางท่ี 89 ผู้เข้าแข่งขันวง Ektra 09 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสรุเสกข์ เกยีรติบุญครอง กีต้าร ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
2 นายณัฐพล สุทธิเกษม กีต้าร ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
3 เด็กชายณัฐกิตติ์ ธนพูลสวัสด์ิ แซ็กโซโฟน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
4 นายธวัชชัย ชนะเศรษฐกูล เบส โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 
5 นายเบญจ์ ภูวรรีานนท์ กลอง โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 

 

5. วง The Stick Men Show บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Above & Below 
/ Randy Brecks 

 

ตารางท่ี 90 ผู้เข้าแข่งขันวง The Stick Men Show 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายกลุธีร์ บรรจุแก้ว กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายณณิก ตัณศรีสกุล เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายธนะรัตน์ ไชยชนะ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายสรวิศ แย้มลักษณะเลิศ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

6. วง Sugar Please บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Muddy in the Bank / 
Steve Swallow 
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ตารางท่ี 91 ผู้เข้าแข่งขันวง Sugar Please 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายกีรต ประชากูล กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายวัชระ อัจฉริยวรานนท์ ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายชนินทร์ ธรรมรุจิกลุ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายสุธัช นฤนาทวานิช เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายกัณตภณ จันทร์เจริญ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
7. วง Wonder Boys บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Bourbon Street Parade 

/ Paul Barbarim 
 

ตารางท่ี 92 ผู้เข้าแข่งขันวง Wonder Boys 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายกฤตวิทย์ ภูมิถาวร กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายตฤณ สืบภา ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายฤทธิฉตัร วงษ์ศักดิ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายเกียรติพัฒน์ สิงห์เรือง ทรอมโบน มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายนฤพัฒน์ รตันทวีโสภณ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 นายมฆวัน ศรสีมัพันธ ์ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

8. วง Coffee Break บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. The South Of 
Everywhere / Jonathan Kreisberg 

 
ตารางท่ี 93 ผู้เข้าแข่งขันวง Coffee Break 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพนายอิ่มใจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายรัฐเขตต์ ช่วยสมบรูณ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายธนรัฐ บญุเลี้ยง เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายสิทธิพงศ์ สนิธุปี กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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9. วง Undergray บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Minority / Sangsun 
Wattanakul บทเพลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 1. Minority / Sangsun Wattanakul 2. 
Seament / Charlie Parker 

 

ตารางท่ี 94 ผู้เข้าแข่งขันวง Undergray 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายกิติภัทร ภูวะปัจฉิม กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายสร้างสรรค์ วัฒนกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 ธีรวัฒน์ เอื่ยมวงศ์วาน เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายสถิตพร สมพงษ์ (พรหมสถิตย์) กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

10. วง Fresh Flesh บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Trim / John Scofield บท

เพลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ไม่ปรากฏบทเพลงในการแข่งขัน 
 

ตารางท่ี 95 ผู้เข้าแข่งขันวง Fresh Flesh 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายจุติโชค อัศสกร กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายพัชรพล อภัยราช เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายณัชพล ชูสกุล เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายพงศกร ทัศนพาณิชย์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

11. วง Jazzson Five บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Cake / Kurt 
Rosenwinkle 

 

ตารางท่ี 96 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazzson Five 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพุทธพงศ์ เลสิวนสัวงษ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายภาวิน ลิ่มกงัวาฬมงคล เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายสมาธิ ลือชารัศมี เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายพอพัฒน์ กจิไกรศาล กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 
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12. วง Sudden Union บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Tipatina's / Mike Stren 
 

ตารางท่ี 97 ผู้เข้าแข่งขันวง Sudden Union 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายคชา พลศร ี กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายจรรยาพงศ์ สวัสดิเวทิน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายยศวีร์ ทองแพ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายปอง นครชัย กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

13. วง Forty Degree Jazz Band บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Vill Du Bli 
Munk / Jazz Kamikaze 

 
ตารางท่ี 98 ผู้เข้าแข่งขันวง Forty Degree Jazz Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสรุมนต์ หิรญัประดิษฐ ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายวีกิจ วิตตานนท์ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายประหยัด ศุภจิตรา แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายจารุภูมิ  สายน้ําปราณ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายสถาพร ปัทมาลัย กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

14. วง A "Round" บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Caravan / Duke Ellington 
 

ตารางท่ี 99 ผู้เข้าแข่งขันวง A "Round" 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภัคสิษฐ์ คันธาเวช กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายณัฐพลญ์ พุทธโกษา เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายพชร หุนตระกูล แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายศิริวัฒน์ เปลื่ยนสันเทียะ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายเจษฎา ศิริภักด ี กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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15. วง Jokey & Friends บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Riddles / Richie 
Beirach 

 
ตารางท่ี 100 ผู้เข้าแข่งขันวง Jokey & Friends 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพรวิษย์ สัมฤทธิ์วิลาส กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 นายโสภณ สุวรรณกิจ เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 นายกิตตติุณ เทพขํา แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 นายเอกดนัย บญุถีกลุ เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
5 นายนพรัตน์ นกีเว้น กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

16. วง San-Kwan บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Slings and Arrows / 
Michael Brecker บทเพลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 1. Jazz Crime / Joshua Redman 2. Slings 
and Arrows / Michael Brecker 

 
ตารางท่ี 101 ผู้เข้าแข่งขันวง San-Kwan 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐพล จันทร์เจริญ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 นายเฉลิมชัย พละชีวะ เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 นายวสันต์ สุคนธมัต แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 นายกิตติคุณ ใหม่เจริญ เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
5 นายทนงชัย พุทธศร กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Individual Performance 

 

ตารางท่ี 102 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Individual Performance 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ นามสกุล เครื่องมือ สถาบันการศกึษา 
บทเพลงในการแข่งขัน

รอบรองชนะเลิศ 
บทเพลงในการแข่งขัน 

รอบชิงชนะเลิศ 

1 นายพนาย อิ่มใจ กตี้าร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 Wave/ Antonio 
Carlos Jobim 

1. Hallucinations / 
Bud Powell 

2. Darn That Dream 
/ Jimmy Van 
Heusen 

2 นายกิติภัทร  ภูวะปัจฉิม กตี้าร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 All of You / Cole 

Porter 
1.  Hallucinations / 

Bud Powell 
2.  Very Early / Bill 

Evans 

3 นายจักรกริช ตั้งสง่าวงศ์ กตี้าร์ ไม่ปรากฎ

สถาบันการศกึษา 
 Like Sonny / John 
Coltrane 

× 

4 นายรัฐเขตต์ ช่วยสมบูรณ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 Mile Stone / Miles 
Davis 

1. Hallucinations / 
Bud Powell 

2. Maiden Voyage / 
Herbie Hancock 

5 นายโสภณ สุวรรณกิจ เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต Midnight Voyage / 
Michael Brecker 

1. Hallucinations / 
Bud Powell  

2. Midnight Voyage 
/ Herbie Hancock 

6 นายจุติโชค อัศรัสกร กตี้าร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
Time Remembered 

/ Bill Evans 
1. Hallucinations / 

Bud Powell 
2. Time 

Remembered / 
Bill Evans 

7 นายรัตนพงษ์ พุ่มลอยฟ้า เบส มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
  Body and soul / 
Johnny Green 

× 

8 นางสาวพิรนันท์  
ชนภัณฑารักษ์ 

ขับร้อง ไม่ปรากฏ

สถาบันการศกึษา 
This Masquerade / 

Leon Russell 
× 
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Sing for The King 
 
ตารางท่ี 103 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Sing for The King 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล สถาบันการศึกษา 
บทเพลงในการแข่งขันรอบ

รองชนะเลิศ 

1 *นางสาวพิรนันท์ ชนภัณฑารักษ์ ไม่ปรากฏสถาบันการศึกษา บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
Still On My Mind 

2 นางสาวกุลกรณ์พัชร์  
พธ์ิทองนาค 

มหาวิทยาลัยรังสิต บทเพลงพระราชนิพนธ์          
I Never Dream 

3 *นางสาวณัชชา จิตตานนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
แก้วตาขวัญใจ 

4 *นางสาววชิรัตน์ ท้วมเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทเพลงพระราชนิพนธ์ Blue 
Day 

5 นางสาวจันทร์กระพ้อ ภู่ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทเพลงพระราชนิพนธ์ แว่ว 

6 นาสาว เจนจิรา ศิริรักษ์ มหาวิทยาลัยรังสิต บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
 ใกล้รุ่ง 

7 เด็กหญิง สิริญญา สัมปัตตะวนิช Kinciad International 
School 

บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
เตือนใจ 

8 *นางสาวกุมมาริกา ศุภการ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
Never Mind The Hungry 
Men's Bues 

9 นายนิภัทร กําจรปรีชา มหาวิทยาลัยศิลปากร บทเพลงพระราชนิพนธ์ 
ดวงใจกับความรัก 

10 *นายสิปปกรณ์ อรรถการุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร บทเพลงพระราชนิพนธ์ ความ
ฝันอันสุงสุด 

 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย * แสดงถึงผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยท่ีการแข่งขันประเภท 
Sing for The king ในปี พ.ศ. 2552 กําหนดบทเพลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและการแข่งขันรอบ

ชิงชนะเลิศเป็นบทเพลงเดียวกัน 
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การแข่งขันปีที่ 6 พ.ศ. 2553 Jazz Ensembles, Individual Performance, Sing for The King 
Jazz Ensembles 

1. วง Jazz TB บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Joy Spring / Clifford Brown 2. 
Out of Blues / Simon Phillips 

 
ตารางท่ี 104 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazz TB 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐกร พรปฤงคพ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายกวิน อินทวงษ์ เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายอานนท์ เฟ่ืองฟู แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายวรรณวุฒิ วรรณารุณ เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
5 นายฐิติรัช ดิลกหัตถการ กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

2. วง ยสเส Quartet บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Joy Spring / Clifford 
Brown 2. The Jupiter Line / Seamus Blake 

 
ตารางท่ี 105 ผู้เข้าแข่งขันวง ยสเส Quartet 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐพงศ์ แก้วไทรช ู กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายพชร หุนตระกูล แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายฐิติวัฒน์ ตรภีพ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายชัชวาล วราหะจีระกูล กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3. วง Fresh Flesh บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Body & Soul / Edward 
Heyman  2. Peaceful warrior / Aaron parks 
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ตารางท่ี 106 ผู้เข้าแข่งขันวง Fresh Flesh 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายจุติโชค อัศสกร กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 นายพัชรพล อภัยราช แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 นายณัชพล ชูสกุล เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 นายพงศกร ทัศนพาณิชย์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

4. วง Jazz Rugru บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. All The Things You Are / 
Jerome Kern 2. Bolivia / Freddie Hubbard 

 
ตารางท่ี 107 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazz Rugru 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายกีรต ประชากูล กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายภาวิน ลิ้มกงัวาฬมงคล เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายเกียรติพัฒน์ สิงห์เรือง ทรอมโบน มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายภูวิช ธวาสนิชนเดช เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 นายกัณตภณ จันทร์เจริญ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

5. วง Green M บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. All The Things You Are / 
Jerome Kern 2. Illusion / สร้างสรรค์ วัฒนกุล 

 
ตารางท่ี 108 ผู้เข้าแข่งขันวง Green M 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสร้างสรรค์ วัฒนกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายอนุชิต ชูช้าง แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายธีรวัฒน์ เอืย่มวงศ์วาน เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายสรวิศ แย้มลักษณะเลิศ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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6. วง Now's The Time บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Someday My Prince 
Will Come / Larry Morey 2. 500 Miles High / Chick Corea 

 
ตารางท่ี 109 ผู้เข้าแข่งขันวง Now's The Time 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณัฐภัทร ศิริพินท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 นายเก่งฉกาจ เก่งการค้า เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 นายเอกดนัย บญุถีกลุ เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 นายนพรัตน์ นกึเว้น กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

7. วง The เจ้าพ่อ Quartet บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Body & Soul / 
Edward Heyman 2. Pumkin / Andrew Hill 

 
ตารางท่ี 110 ผู้เข้าแข่งขันวง The เจ้าพ่อ Quartet 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณธัชกร ธนภูบดี กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 นายพงศธร จิระวัฒน์พงศา เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 นายสุธัช พฤนาทวานิช เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 นายอัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

8. วง Crispy Panda บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Someday My Prince 
Will Come / Larry Morey 2. The Unpredictable / Cold Wi 

 
ตารางท่ี 111 ผู้เข้าแข่งขันวง Crispy Panda 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภาสกร ภู่ประภา กีต้าร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 Mr. Jose Perez แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 นายสริิภพ สิทธิส์น เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 9.  วง Jazz ผ่อง บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Someday My Prince Will 
Come / Larry Morey 2. The Next Step / Kurt Rosenwinkle 

 
ตารางท่ี 112 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazz ผ่อง 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภาสกร ภู่ประภา กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 Mr. Jose Perez แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 นายสริิภพ สิทธิส์น เบส มหาวิทยาลัยรังสิต 
4 นายอานุภาพ คํามา กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

10.  วง Arm Band 1 บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Joy Spring / Clifford 
Brown 2. Havona / Jaco Pastorius 

 
ตารางท่ี 113 ผู้เข้าแข่งขันวง Arm Band 1 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภาคภูมิ วชิรเชาวพงศ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายณณิก ตันศรีสกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายรัตนพงศ์ พุ่มลอยฟ้า เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายองอาจ กวีเกียรติคุณ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Individual Performance 
 

ตารางท่ี 114 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Individual Performance 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ นามสกุล เครื่องมือ สถาบันการศกึษา 
บทเพลงในการแข่งขัน

รอบรองชนะเลิศ 
บทเพลงในการแข่งขัน 

รอบชิงชนะเลิศ 

1 นายทวีศักดิ ์บูรณพานิช แซ็กโซโฟน ไม่ปรากฎ

สถาบันการศกึษา 
I Hear a Rhapsody / 

Jack Baker, 
George Fragos 

Invitation / Bronislau 
Kaper 

2 นายป่าไม้ เชิดเกียรติศกัดิ ์ กตี้าร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

I Hear a Rhapsody / 
Jack Baker 

× 

3 นนทวัฒน์ จิตต์อําไพ เปียโน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

I Hear a Rhapsody / 
Jack Baker 

× 

4 กานต ์เดชอดุม กตี้าร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

I Hear a Rhapsody / 
Jack Baker 

× 

5 ณป่าน พิชัยกุล กตี้าร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
I Hear a Rhapsody / 

Jack Baker 
× 

6 ศิริวัฒน์ เปลื่ยนสันเทียะ เบส มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
I Hear a Rhapsody / 

Jack Baker 
× 

7 ภัคพสิษฐ์ คันธาเวช กตี้าร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
I Hear a Rhapsody / 

Jack Baker 
Invitation / Bronislau 

Kaper 

8 โสภณ สุวรรณกิจ เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต I Hear a Rhapsody / 
Jack Baker 

Invitation / Bronislau 
Kaper 

9 Mr. Jose Perez แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต I Hear a Rhapsody / 
Jack Baker 

Invitation / Bronislau 
Kaper 

10 นายจุติโชค อัศรัสกร กตี้าร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
I Hear a Rhapsody / 

Jack Baker 
Invitation / Bronislau 

Kaper 

11 นายรัตนพงษ์ พุ่มลอยฟ้า เบส มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
I Hear a Rhapsody / 

Jack Baker 
× 

12 นายเก่งฉกาจ เก่งการค้า เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต I Hear a Rhapsody / 
Jack Baker 

Invitation / Bronislau 
Kaper 

13 นายวสันต ์สุคนธมัต แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต I Hear a Rhapsody / 
Jack Baker 

× 
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Sing for The King 
 
ตารางท่ี 115 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Sing for The King 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล สถาบันการศึกษา 
บทเพลงในการแข่งขันรอบ

รองชนะเลิศ 

1 นางสาวณัชชา จิตตานนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Love For Sale / Cole 
Porter 

2 นายนิภัทร กําจรปรีชา มหาวิทยาลัยศิลปากร Body & Soul / Johnny 
Green 

3 นายกิตตธิัช สําเภาทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร Love For Sale / Cole 
Porter 

4 นายสนธิชัย รตสิุขพิมล มหาวิทยาลัยรังสิต Desafinado / Antonio 
Carlos Jobim 

5 นางสาวบัณฑิตา ประชามอญ มหาวิทยาลัยรังสิต How Deep Is The Ocean 
/ Irving Berlin  

6 เด็กหญิง สิรกิร ตระกลพิพัฒน ์ Kincaid International 
School 

Body & Soul / Johnny 
Green 

7 นายพฤฒธิมตั มหาชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร Desafinado / Antonio 
Carlos Jobim 

 

หมายเหตุ  การแข่งขันประเภท Sing for The King ในปีที่ 6 พ.ศ. 2553 ไม่มีการจัดการแข่งขันใน
รอบรองชนะเลิศ 
 

การแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554 Jazz Ensembles, Individual Performance, Sing for The King 
Jazz Ensembles 

1. วง เจ้าพ่อ Quartet บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. We see / Thelonious 
Monk 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ No Moon 
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ตารางท่ี 116 ผู้เข้าแข่งขันวง เจ้าพ่อ Quartet 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภาวิน ลิ่มกงัวาฬมงคล เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายพงศธร จิระวัฒน์พงศา แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายสุธัช พฤนาทวานิช เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายอัศวิน นรินทรกุล ณ อยุธยา กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

2. วง Jazzbo.com บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Deceptive Thing / 
Jutichock Aussaratsakorn 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน 

 
ตารางท่ี 117 ผู้เข้าแข่งขันวง Jazzbo.com 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายจุติโชค อัศรัสกร กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายพัชรพล อภัยราช เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายศิริวัฒน์ เปลื่ยนสันเทียะ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายอภิพงศ์ เหลืองอร่าม กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

3. วง มงคล Jazz Band บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Tacit Dance / Kenny 
Garrett 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ Still on my mind 

 
ตารางท่ี 118 ผู้เข้าแข่งขันวง มงคล Jazz Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายภัคพสิษฐ์ คันธาเวช กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายธงไชย ภาคพิธเจริญ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายพชร หุนตระกูล แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายศุภฤกษ์ ถาวร เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายเจษฎา ศิริภักด ี กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4. วง เสือ สิงห์ กระทิง ช้าง บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Microcosm For 
Two / Jonathan Kreisberg 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น 

 
ตารางท่ี 119 ผู้เข้าแข่งขันวง เสือ สิงห์ กระทิง ช้าง 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายเฉลิมศักดิ์ คงมี กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายอนชิต ชูช้าง แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายอัครเรศ มาตวิจิตร ์ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายพงษ์วัสดิ์ ทรงสุภาพ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

5. วง นังปัง ปังนัง บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Deluge / Wayne Shorter 
2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต 

 
ตารางท่ี 120 ผู้เข้าแข่งขันวง นังปัง ปังนัง 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายณป่าน พิชยักลุ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายณณิก ตันศรีสกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายรัตนพงษ์ พุ่มลอยฟ้า เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายองอาจ กวีเกียรติคุณ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

6. วง Green M บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Celia / Bud Powell 2. บท

เพลงพระราชนิพนธ์ ดวงใจกับความรัก 
 

ตารางท่ี 121 ผู้เข้าแข่งขันวง Green M 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายธัญธร เลาหสถิตย ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายสร้างสรรค์ วัฒนกลุ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายกิตตโิชติ คุณานันทกิจ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายสรวิศ แย้มลักษณะเลิศ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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7. วง Tin Tin In the Band บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Yes or No / 
Wayne Shorter 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต 

 
ตารางท่ี 122 ผู้เข้าแข่งขันวง Tin Tin In the Band 
 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพุทธิพงศ์ เลิศวนสัวงศ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 นายอัครวินท์ โอภาสสุขสถิต เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 
3 นายตฤน สืบภา ทรัมเป็ต มหาวิทยาลัยมหิดล 
4 นายเกียรติพัฒน์ สิงห์เรือง ทรอมโบน มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 นายศิวณัฐ สุวรรณวัฒน ์ เบส มหาวิทยาลัยมหิดล 
7 นายพอพัฒน์ กจิไกรลาศ กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

8. วง Swingtigo 30 บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. The Wizard of Montara 
/ Christian Mcbride 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ Still on my mind 

 
ตารางท่ี 123 ผู้เข้าแข่งขันวง Swingtigo 30 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายถิรเจตน์ มีสายญาต ิ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายธนวัฎ พุ่มจันทร์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายสมาธิ ลือชารัศมี เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายปฎิรูป สุภัทรดิลกกุล กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

9. วง The wake Up Call บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Karmd / The Wake 
Up Call 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ Still on my mind 

 
ตารางท่ี 124 ผู้เข้าแข่งขันวง The wake Up Call 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายฐิติภัทร อรรถจินดา กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายพลวัต หิรญัวัขรพฤกษ์ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตารางท่ี 124 ผู้เข้าแข่งขันวง The wake Up Call  (ต่อ) 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

3 นายชาติสยาม คีรีพัฒน ์ แซ็กโซโฟน โรงเรียนดรุิยางทหารเรือ 
4 นายรัชพล รูปขจร เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5 นายอธิพงศ์ หวานเหลือ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

10.  วง Ektra Zero Nine บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Daahound / Clifford 
Brown 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต 

 
ตารางท่ี 125 ผู้เข้าแข่งขันวง Ektra Zero Nine 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายสรุเสกข์ เกยีรติบุญครอง กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายณัฐกติต์ิ ธนพูลสวสัดิ ์ แซ็กโซโฟน โรงเรียน สารสาสน์ เอกตรา 
3 นายธวัชชัย ชนะเศรษฐกุล เบส โรงเรียน สารสาสน์ เอกตรา 
4 นายเบญจ์ ภูวรรีานนท์ กลอง โรงเรียน สารสาสน์ เอกตรา 

 

11.  วง ไก่ป้าต้อย ควอเต็ต บทเพลงแข่งขันรอบรองชิงชนะเลิศ 1. Daahound / 
Clifford Brown 2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ชะตาชีวิต 

 
ตารางท่ี 126 ผู้เข้าแข่งขันวง ไก่ป้าต้อย ควอเต็ต 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศึกษา 

1 นายพีรชัช กี่ศิร ิ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 นายเจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 นายสหพันธ์ ศภุรักษ์อนันต ์ เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 นายนิธิดล เพ็ชรประพันธก์ลุ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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Individual Performance 
 

ตารางท่ี 127 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Individual Performance 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ นามสกุล เครื่องมือ สถาบันการศกึษา 
บทเพลงในการแข่งขันรอบ

รองชนะเลิศ 

บทเพลงในการ
แข่งขัน 

รอบชิงชนะเลิศ 

1 นายภัคพสิษฐ์ คันธาเวช กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
The Days of wine and 
roses / Henry Mancini 

× 

2 นายเจนพัฒน์ มนตรีเลิศรัศมี เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต Angel eyes / Matt Denis × 

3 นายเฉลิมศักดิ์ คงมี กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
The Days of wine and 
roses / Henry Mancini 

× 

4 นายธัญธร เลาหสถิตย ์ กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
Beautiful Love / Victor 
Young 

× 

5 นายณป่าน  พิชัยกุล กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
Beautiful Love / Victor 
Young 

× 

6 นายพัชรพล  อภัยราช เปียโน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
Beautiful Love / Victor 
Young 

Invitation / 
Bronislau Kaper 

7 นายศิริวัฒน์ เปลื่ยนสันเทียะ เบส มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
The Days of wine and 
roses / Henry Mancini 

Invitation / 
Bronislau Kaper 

8 นายกีรต ประชากูล กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

Beautiful Love / Victor 
Young 

× 

9 นายโสภณ  สุวรรณกิจ เปียโน มหาวิทยาลัย 
รังสิต 

Beautiful Love / Victor 
Young 

Invitation / 
Bronislau Kaper 

10 นายอนุชิต  ชูช้าง แซ็ก

โซโฟน 
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
Beautiful Love / Victor 
Young 

× 

11 นายจุติโชค  อัศรศักร กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
The Days of wine and 
roses / Henry Mancini 

Invitation / 
Bronislau Kaper 

12 นายสุรเสกข์ เกียรตบุิญครอง กตี้าร ์ โรงเรียนสารสาสน ์  
เอกตรา 

Beautiful Love / Victor 
Young 

× 

13 นายกรพัฒน์ ศรสีืบสาย กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
Beautiful Love / Victor 
Young 

× 

14 นายถิรเจตน์ มีสายญาต ิ กตี้าร ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
The Days of wine and 
roses / Henry Mancini 

× 

15 นายณัฐกิตติ ์ธนพูลสวสัดิ ์ แซ็ก

โซโฟน 
โรงเรียนสารสาสน ์  
เอกตรา 

The Days of wine and 
roses / Henry Mancini 

Invitation / 
Bronislau Kaper 
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Sing for The King 
 
ตารางท่ี 128 ผู้เข้าแข่งขันประเภท Sing for The King 
 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ นามสกุล สถาบันการศึกษา 
บทเพลงในการแข่งขันรอบรอง

ชนะเลิศ 

1 นางสาวณัชชา จิตตานนท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ปรากฏบทเพลงในการแข่งขัน 

2 นายยุทธพงศ์ ตันตินันทตระกูล มหาวิทยาลัยรังสิต 1. Beautiful Love / Victor Young 

3 นางสาวระพีพรรณ ต่อศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร 1. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น 

4 นางสาวอธิศรี สงเคราะห์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1. Beautiful Love / Victor Young 
2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามคํ่า 

5 นางสาวขวัญแก้ว เตียวตระกูล มหาวิทยาลัยศิลปากร 1. The Days of wine and roses / 
Henry Mancini 

2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ดวงใจกับ
ความรัก 

6 นายนนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 1. The Days of wine and roses / 
Henry Mancini 

2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ ยามเย็น 

7 นางสาววัลลภา นกพ่ึงพุ่ม มหาวิทยาลัยรังสิต 1. The Days of wine and roses / 
Henry Mancini 

2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ แสงเดือน 

8 นางสาวพีราภรณ์ เทพวิวัฒน์ Los Angeles High 
School  

1. The Days of wine and roses / 
Henry Mancini 

2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ H.M. 
Blues 

9 นางสาวอชิรญาณ์ ศุภลักษณ์นารี มหาวิทยาลัยรังสิต 1. The Days of wine and roses / 
Henry Mancini 

2. บทเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ฐานข้อมูลคณะกรรมการตัดสิน 
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การแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548  
 
ตารางที่ 129 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 1 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 อาจารย์นุ วุฒิวชัิย เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อาจารย์โดม หโยดม เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 อาจารย์พงษ์ศิริ ขจรเวคิน กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธุ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8 อาจารย์พิสุทธ ิประทีปะเสน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล กีต้าร,์เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล  

10 อาจารย์กิตติ ศรีเปารยะ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

11 อาจารย์กฤษติ ์บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น   
อยู่ประเสรฐิ 

เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

13 อาจารย์ก้อง พิริยกิจ กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต  

14 อาจารย์ธนภัทร มัธยมจันทร์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรุงเทพ 
 

15 อ.ดร. ภาธร ศรกีรานนท์ แซ็กโซโฟน   

16 อาจารย์วิชัย อึ้งอัมพร แซ็กโซโฟน   

17 อาจารย์มังกร ปี่แกว้ กลอง   

18 อาจารย์ปิติ เกยูรพันธ ์ แซ็กโซโฟน   

19 อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ ×   
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การแข่งขันปีที่ 2 พ.ศ. 2549  
 
ตารางที่ 130 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 2 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 อาจารย์นุ วุฒิวชัิย เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อาจารย์โดม หโยดม เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธุ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 อาจารย์พิสุทธ ิประทีปะเสน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8 อาจารย์ศักดิ์ศร ีวงศ์ธราดล เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล กีต้าร,์เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล  

10 อาจารย์กิตติ ศรีเปารยะ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

11 อาจารย์กฤษติ ์บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น   
อยู่ประเสรฐิ 

เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

13 อ.ดร. ภาธร ศรกีรานนท์ แซ็กโซโฟน   

14 อาจารย์ปิติ เกยูรพันธ ์ แซ็กโซโฟน   

15 อาจารย์วิชัย อึ้งอัมพร แซ็กโซโฟน   

16 อาจารย์มังกร ปี่แกว้ กลอง   

17 อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ ×   

 

การแข่งขันปีที่ 3 พ.ศ. 2550 
 
ตารางที่ 131 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 3 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 อาจารย์นุ วุฒิวชัิย เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อาจารย์โดม หโยดม เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตารางที่ 131 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 3 
(ต่อ) 

 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธุ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 อาจารย์พิสุทธ ิประทีปะเสน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8 อาจารย์ศักดิ์ศร ีวงศ์ธราดล เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล กีต้าร,์เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล  

10 อาจารย์กิตติ ศรีเปารยะ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

11 อาจารย์กฤษติ ์บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

12 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น 
อยู่ประเสรฐิ 

เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

13 อาจารย์วิชัย อึ้งอัมพร แซ็กโซโฟน   

14 อาจารย์มังกร ปี่แกว้ กลอง   

15 อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ ×   

 

การแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551 
 
ตารางที่ 132 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 4 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 อาจารย์นุ วุฒิวชัิย เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อาจารย์โดม หโยดม เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 อาจารย์พิสุทธ ิประทีปะเสน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 อาจารย์ศักดิ์ศร ีวงศ์ธราดล เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8 อาจารย์รัตนะ  วงศ์สรรเสริญ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9 อาจารย์แดน  ฟิลลิปส ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตารางที่ 132 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 4 
(ต่อ) 

 
ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล กีต้าร,์เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล 10 

11 อาจารย์กิตติ ศรีเปารยะ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 11 

12 อาจารย์กฤษติ ์บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล 12 

13 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น 
อยู่ประเสรฐิ 

เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 13 

14 อาจารย์ธีรัช  เลาหวีระพานิชย ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต  

15 อาจารย์วิชัย อึ้งอัมพร แซ็กโซโฟน   

16 อาจารย์มังกร ปี่แกว้ กลอง   

17 อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ ×   

 

การแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 2552 
 
ตารางที่ 133 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 5 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 อาจารย์นุ วุฒิวชัิย เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อาจารย์โดม หโยดม เบส มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5 อาจารย์พิสุทธ ิประทีปะเสน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 อาจารย์ศักดิ์ศร ีวงศ์ธราดล เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 อาจารย์รัตนะ  วงศ์สรรเสริญ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8 อาจารย์แดน  ฟิลลิปส ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล กีต้าร,์เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล  

10 อาจารย์กฤษติ ์บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

11 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น 
อยู่ประเสรฐิ 

เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

12 อาจารย์เสาวนติย์  นวพันธ ์ ขับร้อง มหาวิทยาลัยรังสิต  
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ตารางที่ 133 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินทั้งรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 5  
   (ต่อ) 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

13 อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ ×   

 

การแข่งขันปีที่ 6 พ.ศ. 2553 
 
ตารางที่ 134 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 6 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 อาจารย์พิสุทธ ิประทีปะเสน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5 อาจารย์ศักดิ์ศร ีวงศ์ธราดล เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 อาจารย์รัตนะ  วงศ์สรรเสริญ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 อาจารย์พลวิทย์ โอภาพันธุ ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8 อาจารย์แดน  ฟิลลิปส ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

9 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล กีต้าร,์เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล  

10 อาจารย์กฤษติ ์บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

11 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น 
อยู่ประเสรฐิ 

เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

12 อาจารย์ประทักษ์  ใฝ่ศุภการ กีต้าร ์   

13 คุณยาจิต  ศรีดิลก ขับร้อง   

14 คุณชุมพล  สุปญัโญ กีต้าร ์   

15 อาจารย์อนันต์ ลือประดิษฐ์ ×   

16 Mr.Javon Jackson แซ็กโซโฟน   
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การแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554 
 
ตารางที่ 135 รายช่ือคณะกรรมการตัดสินท้ังรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันปีที่ 7 
 

ลําดับท่ี ชื่อ นามสกุล เคร่ืองมือ สถาบันการศกึษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 

1 อาจารย์นครินทร์ ธีระภินันท์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3 อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กลอง มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 อาจารย์พิสุทธ ิประทีปะเสน แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

5 อาจารย์ศักดิ์ศร ีวงศ์ธราดล เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

6 อาจารย์รัตนะ  วงศ์สรรเสริญ เปียโน มหาวิทยาลัยศิลปากร  

7 อาจารย์แดน  ฟิลลิปส ์ กีต้าร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

8 อาจารย์ดริน พันธุมโกมล กีต้าร,์เปียโน มหาวิทยาลัยมหิดล  

9 อาจารย์กฤษติ ์บูรณวิทยวุฒิ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยมหิดล  

10 อาจารย์นพดล  ถิรธราดล เบส มหาวิทยาลัยมหิดล  

11 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่น 
อยู่ประเสรฐิ 

เปียโน มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

12 อาจารย์ณภัทร  พิริยะกิตติ์ศรัณย ์ กลอง มหาวิทยาลัยรังสิต  
13 อาจารย์เสาวนติย์  นวพันธ ์ ขับร้อง มหาวิทยาลัยรังสิต  

14 อาจารย์ธีรัช  เลาหวีระพานิชย ์ แซ็กโซโฟน มหาวิทยาลัยรังสิต  
15 อาจารย์ประทักษ์  ใฝ่ศุภการ กีต้าร ์   

16 คุณอริชญ์  ปานพุ่ม กลอง   

17 คุณเจษฎา  สุขทรามร ×   
18 คุณธานี  โหมดสง่า ×   
19 อาจารย์อนันต์  ลือประดิษฐ์ ×   
20 Mr. Steve  Canon ทรัมเป็ต   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เอกสารการให้คะแนนการแข่งขันดนตรีแจ๊ส 
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ช่วงเวลาท่ี 1 การแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548 ถึง การแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ 2554  
ประเภท Jazz Combo, Jazz Ensemble, Individual Performance, Sing for The King  
 
ตารางที่ 136 เอกสารการให้คะแนนการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ช่วงเวลาที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 

Detail Comments Score 

Improvisation (40) 
 
 

  

Sound (30) 
     Jazz Articulation 
     Style Authenticity 
     Dynamics 
     Balance 

  

Rhythm (20) 
     Time Feel 
     Swing Feel 
     Rhythm Section 

  

Creativity (10) 
     Presentation 
     Arrangement 
     Appearance 
     Musicianship 

  

Penalty (Duration) 
 

  

TOTAL 
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ช่วงเวลาท่ี 2 การแข่งขันปีที่ 8 พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา  
ประเภท Jazz Ensemble  
 
ตารางที่ 137 เอกสารการให้คะแนนการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ช่วงเวลาที่ 2 ประเภท Jazz Ensemble 
 

Factors Evaluated Comments Score 

ENSEMBLE 

Overall tone quality (10) 

Consider: resonance control, clarity, focus, 

 
 

 

Intonation (10) 

Consider: within ensemble, accuracy to printed 

 
 

 

Rhythmic feel (10) 

Consider: pulse, accuracy of note and rest 

 
 

 

Balance, blend (10) 

Consider:, awareness of ensemble, 

 
 

 

Interpretation (10) 

Consider: style, arrangements, expressiveness, 

 
 

 

Technique (10) 

Consider: attacks, releases, control of ranges, 
  

RHYTHM SECTION 

Time (10) 

Consider: dynamic, texture 

 
 

 

Comping,  fills (10) 

Consider: creative responsibility 

 
 

 

SOLOS 

Improvisation (10) 

Consider: choice of notes, Appropriate Solos,  
 

Creativity, musicianship (10) 

 

 
 

 

Total Score (100)  
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ประเภท Jazz Composers Competition  
 
ตารางที่ 138 เอกสารการให้คะแนนการแข่งขันดนตรีแจ๊ส ช่วงเวลาท่ี 2 ประเภท Jazz Composers 

Competition  
 

Composers Competition 

Factors Evaluated Comments Score 

Musicality (25) 

The Composition uses thematic material in a 
creative way and develops it approptiately 

 
 

Instrumentation (25) 

The Composition uses all instruments in a 
creative way with proper ranges and techniques 

 
 

Craftsmanship (25) 

The Composition uses a creative arrangement 
with a mastery of voicing and style 

 

 
 

Score Preparation (25) 

The Composition uses properly written dynamics 
stylistic marking and articulations 

 
 

Total Score (100)  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ฐานข้อมูลผู้สนับสนนุ 
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การแข่งขันปีที่ 1 พ.ศ. 2548  
 
ตารางที่ 139 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 1  
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

1 บริษัท มาดามเฮง 1949 จํากัด 

2 บริษัท เพาเวอร์ ไอเดีย จํากัด 

 
การแข่งขันปีที่ 2 พ.ศ. 2549  
 
ตารางที่ 140 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 2 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

1 Prudential 

2 ไทยทีวีสีช่อง 3 

3 นํ้าด่ืมตราสิงห์ 

4 ยามาฮ่า 
5 สถานีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม 

6 The Mall 

7 Siam Discovery Center 

8 Starbucks Coffee 

9 Post Today 

10 Click 

11 Modeling 22 
  

นายอภิธร  อมาตยกุล  รองประธานการตลาด  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรบริษัท 
พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด ( มหาชน ) ผู้สนับสนุนหลัก กล่าวว่า 

 
…รู้สึกยินดีและภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 แล้ว 

ท้ังน้ี ทางบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะคืนประโยชน์กลับคืนสู่สังคมโดยเน้นการทํากิจกรรมเพื่อ

สังคมตลอดมา โดยเฉพาะกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชนเพราะถือว่าเป็นกําลังสําคัญของชาติจึง
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ตระหนักดีว่าการส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสได้รับฟังสิ่งท่ีดี ซึ่งการนํา "ดนตรี" นับเป็นสื่อหนึ่งท่ี

สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาสติปัญญา (IQ) และวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) ตลอดจน

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ซ่ึงจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตได้ด้วย ส่วนบริษัทฯ 
เองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการฟังอย่างมีคุณภาพเนื่องจากเป็นพ้ืนฐานความเข้าใจในทุกๆ 
เรื่อง ซ่ึงตรงกับปรัชญาของบริษัทฯ ท่ีว่า “เรารับฟังเสมอ หรือ Always Listening, Always 
Understanding” โครงการน้ีถือเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถได้อย่าง

เต็มท่ีทางบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าสถาบันท่ีมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะที่ยาวนานท่ีสุดของ

ประเทศไทยอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรซ่ึงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจนประสบความสําเร็จ

ต่อเนื่องมาถึงปีท่ี 4 จะสามารถสร้างนักดนตรีแจ๊สในกลุ่มเยาวชนไทยไปสู่เวทีระดับโลกได้ใน

ไม่ช้าและทางพรูเด็นเชียลประกันชีวิตจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดีๆใน

ลักษณะนี้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างต่อเนื่องในอนาคตด้วย…1 
 

การแข่งขันปีที่ 3 พ.ศ. 2550  
 
ตารางที่ 141 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 3 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

1 Prudential 

2 ไทยทีวีสีช่อง 3 

3 นํ้าด่ืมตราสิงห์ 

4 ยามาฮ่า 

5 สถานีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม 
6 Bangkok Jazz Festival 

7 Siam Discovery Center 

8 Starbucks Coffee 

9 Post Today 

10 Click 

11 Modeling 22 

 
 
                                                 

1มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 
Jazz Competition, ครั้งที่ 2,” 2549, 6.  
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ตารางที่ 141 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 3  (ต่อ) 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

12 The Mall 

13 Siam Paragon 
14 Maestro 

15 Happening Magazine 

16 A Day Magazine 

17 Way Magazine 

18 Fine Art Magazine 

19 The Nation 
 

มร.เท็ด ซี ริดจ์เวย์  กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต กล่าวว่า 
 

...รู้สึกยินดีและภูมิใจมากท่ีมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว พรูเด็นเชียล มีนโยบายท่ี

จะคืนกําไรกลับสู่สังคมไทยอยู่แล้วโดยเน้นการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมตลอดมาโดยเฉพาะ

กิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคต "เราได้เข้าร่วม
สนับสนุน โครงการ Thailand Jazz Competitionอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพราะตระหนักดี

ว่าการส่งเสริมให้คนได้รับฟังสิ่งท่ีดี มีสาระประโยชน์ ฟังอย่างมีคุณภาพเป็นพ้ืนฐานความ

เข้าใจในทุกๆเร่ืองซ่ึงตรงกับปรัชญาของบริษัทฯ ท่ีว่า "เรารับฟังเสมอ" ท่ีสําคัญ "ดนตรี" ยัง
เป็นสื่อท่ีเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาด้านสติปัญญา และพัฒนาการทางด้าน IQ-EQ มุมมอง

ความคิด การเรียนรู้  ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติในอนาคตโดยท่ีโครงการน้ีจะเป็นเวที ท่ีเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดง

ความสามารถและสั่งสมประสบการณ์ได้อย่างเต็มท่ีผมเช่ือม่ันว่าสถาบันท่ีมีช่ือเสียงทางด้าน

ศิลปะท่ียาวนานท่ีสุดของประเทศไทยอย่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันจนประสบความสําเร็จต่อเนื่องมาถึงปีท่ี 3 จะสร้างนักดนตรีแจ๊สในกลุ่มเยาวชนไทย

ไปสู่เวทีระดับโลกได้ในไม่ช้า...2 
 
 
 

                                                 
2มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 3,” 2549, 5.  
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การแข่งขันปีที่ 4 พ.ศ. 2551  
 
ตารางที่ 142 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 4 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

1 Prudential 

2 กรุงเทพมหานคร 
3 Yamaha 

4 Starbucks Coffee 

5 Dockers San Francisco 

6 Maestro 

7 Happening Magazine 

8 A Day Magazine 

9 Way Magazine 

10 Fine Art Magazine 

11 The Nation 

12 MCOT 

13 Daiily XPRESS 

14 95.5 Breeze FM 

15 GM 

16 Post Today 
17 The Nation 

 

Starbucks Coffee เล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อวงการดนตรีแจ๊ส

ในประเทศไทยในส่วนของการส่งเสริมการศึกษาดนตรีแจ๊สกับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปให้ไก้เรียนรู้

ศิลปะแขนงน้ีในแบบอย่างตามมาตรฐานสากล รวมทั้งตระหนักถึงในเรื่องของโอกาสในการแสดงออก

ต่อสาธารณชนของเยาวชนที่ มีความสามารถในการเล่นดนตรีแจ๊ส ดังน้ันการสนับสนุนของ 
Starbucks Coffee น้ันจึงเป็นเรื่องของการเน้นที่จะสงเสริมการศึกษาดนตรีแจ๊สของเยาวชนไทยให้

ก้าวไกลในระดับสากล และเพ่ือให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝนทักษะในการนําเสนอและในขณะเดียวกัน
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เวทีการแข่งขัน Thailand Jazz Competition น้ันจะทําให้ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ทางด้านดนตรีร่วมกัน3 

 
การแข่งขันปีที่ 5 พ.ศ. 2552  
 
ตารางที่ 143 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 5 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

1 Prudential 

2 บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จํากัด 

3 กรุงเทพมหานคร 

4 Yamaha 

5 Starbucks Coffee 

6 Maestro 
7 Happening Magazine 

8 A Day Magazine 

9 Way Magazine 

10 Fine Art Magazine 

11 The Nation 

12 MCOT 

13 Daiily XPRESS 

14 95.5 Breeze FM 
15 GM 

 

คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง 
จํากัด กล่าวว่า  

 
 

                                                 
3มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 4,” 2549, 7. 
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...ปีนี้เป็นเป็นแรกท่ี บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ ท้ังนี้ 
บริษัทสิงห์มีนโยบายตอบแทนสังคมด้วยการสนับสนุนโครงการท่ีได้เห็นโอกาสเด็กๆ และคน

รุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีโดยเฉพาะประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมี

ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊ส ยาวนานอีกท้ังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพ

ทางดนตรีจึงนับว่าเป็นเรื่องท่ีดีท่ีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมเยาวชนพัฒนาดนตรีแจ๊ส

ให้ทัดเทียมในระดับนานาชาติ...4 
 

การแข่งขันปีที่ 6 พ.ศ. 2553  
 
ตารางที่ 144 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 6 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ 

2 Fine Art Magazine 

3 Music and Art Magazine 
 

การแข่งขันปีที่ 7 พ.ศ. 2554  
 
ตารางที่ 145 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 7 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

1 บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน 

2 
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

3 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด 

4 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ 

5 บริษัท ตะไคร ้
6 Yamaha 

 

                                                 
4มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 5,” 2549, 6.  
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ตารางที่ 145 ฐานข้อมูลผู้สนับสนุนในการแข่งขันดนตรีแจ๊สปีที่ 7  (ต่อ) 
 

ลําดับที่ องค์กรสนับสนุน 

7 PTTET 

8 Fine Art Magazine 

9 Music and Art Magazine 
 

คุณสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์     
กล่าวว่า 

 
...มีความยินดีอย่างย่ิงท่ีได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ Thailand Jazz 

Competitionโดยปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนเด็กและเยาวชนท่ีรักการเล่นดนตรีซ่ึง

สอดคล้องกับแนวนโยบายการดําเนินธุรกรรมของบริษัทท่ีควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือ

สังคมและกิจกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องตลอดจนโครงการนี้เป็นเวทีเปิด

โอกาสให้เยาวชนได้แสดงถึงความสามารถแบบสร้างสรรค์อย่างเต็มท่ีซึ่งเชื่อม่ันว่าการจัด

กิจกรรมครั้งน้ีจะเป็นการจุดประกายให้เด็กและเยาวชนหันมาให้ความสนใจดนตรีแจ๊สมาก

ย่ิงขึ้นรวมท้ังเป็นการยกระดับวงการดนตรีแจ๊สของไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากล...5 
 

คุณสายันต์ ไพรมยนวิทยา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครื่องเสียงบริษัทสยามดนตรียามาฮ่ากล่าวว่า 
 

…ความน่าสนใจของการสนับสนุนโครงการ"บริษัทสยามดนตรียามาฮ่าตระหนักถึง

ความสําคัญของกิจกรรม Thailand Jazz Competition เป็นกิจกรรมดนตรีท่ีท้าทายกลุ่มคน

รุ่นใหม่ในกลุ่มคนผู้มีหัวใจรักดนตรีแจ๊สท่ีในอนาคตกําลังก้าวสู่เวทีนักดนตรีแจ๊สระดับอินเตอร์

แสดงว่าปัจจุบันน้ีกระแสดนตรีแจ๊สได้รับความนิยมและเป็นท่ีชื่นชอบของคนไทยไม่แพ้

ต่างประเทศและสิ่งท่ีวิเศษท่ีสุดของการแสดงดนตรีแจ๊ส นั่นคือความสมบูรณ์แบบท่ีลงตัวอย่าง

น่าอัศจรรย์และปัจจุบันนี้กระแสดนตรีแจ๊สได้รับความนิยมมากย่ิงขึ้นในประเทศไทยทําให้

ศิลปินไทยหลายวงได้เติมกลิ่นอายความเป็นแจ็สเข้าไปในงานเพลงของตนเองรวมถึงกลุ่มนัก

ดนตรีแจ๊สเลือดใหม่…6 

                                                 
5มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 7,” 2549, 4. 
6มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะดุริยางคศาสตร์, “รายงานผลดําเนินงานโครงการ Thailand 

Jazz Competition, ครั้งที่ 7,” 2549, 5.  
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ - สกุล นายกิตติธัช สําเภาทอง 
วันเดือนปีเกิด  10 เมษายน 2530 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี

มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
พ.ศ. 2551 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ดนตรีแจ๊ส เอกขับร้องแจ๊ส เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะดุรยิางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ. 2553 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน ตําแหน่ง ผู้ช่วยสอน คณะดุรยิางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอน

ในรายวิชาสาขาดนตรีแจ๊ส เช่น Ear Training I-II, Aural Training III-
IV, Jazz Ear Training I-IV, Jazz Aural Training I-II, Basic 
Keyboard I-IV, Keyboard Skills I-IV     

 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา

บัณฑิต ในรายวิชา โสตทักษะ สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส 
 วิทยากรโครงการ เรียนดนตรีวิธีศิลปากร (SU Jazz Camp) สอนใน

รายวิชาโสตทักษะ และวิชาการขับร้องแจ๊ส ต้ังแต่ครั้งที่ 5 ถึงปัจจุบัน 
 คณะดําเนินกิจกรรม Thailand Jazz Competition  ต้ังแต่ครั้งที่              

4 ถึงปัจจุบัน 
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