
โครงการประกวดบรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน 
……………………………………………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล  
 

ดนตรีเป็นวัฒนธรรมส ำคญัอย่ำงหน่ึงของทุกชำต ิ สมควรจะได้รับกำรท ำนุบ ำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ ให้
ยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ในยคุปัจจุบันเทคโนโลยีต่ำง ๆ ไดก้้ำวหน้ำไปอย่ำงรวดเรว็ และเกิดมิติใหม ่ ๆ ในกำรติดตอ่ 
สื่อสำรที่มุ่งเน้นควำมสะดวกรวดเรว็ เช่นโทรศัพท์สมำร์ทโฟน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ เยำวชนในปัจจุบันมี สมำร์ท
โฟนเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงสำมำรถ ท ำงำนได้มำกกว่ำเป็นเครื่องมือสื่อสำร สมำร์ทโฟนเป็นทั้งโทรศัพท์ คอมพิวเตอร ์
เครื่องคิดเลข รวมถึงเป็นเครื่องดนตรีได้อีกดว้ย 

ศูนย์ภูมิภำคโบรำณคดีและวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้ำนโบรำณคด ี และ
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ตระหนักในคณุค่ำควำมส ำคัญของดนตรีดั้งเดิมในภูมิภำค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีควำมคดิวำ่หำกเรำใช้สมำร์ทโฟนส่งเสริมให้เยำวชนสรำ้งสรรค์ผลงำนเพลง หรือดนตร ี
ผ่ำนสมำร์ทโฟนที่ทุกคนต่ำงมีแล้วนั้น จะเป็นกำรดึงควำมสนใจให้เยำวชนในภูมิภำคฯ หันมำสนใจและตระหนัก ใน
คุณค่ำของดนตรีในฐำนะวัฒนธรรม โดยสำมำรถบรรเลงดนตรีบนแอพพลเิคชัน เพื่อเป็นกำรใช้เวลำว่ำง ให้เป็น
ประโยชน์ และมีโอกำสได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ผ่ำนมิติทำงดนตรี 

ตำมที่ประเทศไทยได้ประกำศนโยบำยประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำย ที่ต้องกำรเปลี่ยน 
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนนโยบำยรัฐบำลเรื่องควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ซึ่งโมเดลนี้จะส ำเร็จได้ ต้องใช้แนวทำงสำนพลังประชำรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนรว่มของภำคเอกชน 
ธนำคำร ประชำชน สถำนศึกษำและสถำบันวิจัยต่ำง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้ำง 
ด้ำนกำรสื่อสำรและโทรคมนำคมที่มีคุณภำพ มีอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมประชำกรมำกที่สดุ เพื่อให้สำมำรถ 
เชื่อมโยงทุกภำคส่วนได้อย่ำงไม่สะดุด กำรประกวดบรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอพพลิเคชัน 
สมำร์ทโฟน จึงเป็นส่วนหน่ึงที่จะเสริมสร้ำงควำมยั่งยืนทำงวัฒนธรรม ในรปูแบบนวัตกรรมทำงดนตรีได้เป็นอย่ำงด ี 

จำกที่กลำ่วไว้ข้ำงต้น จะเห็นว่ำกำรประกวดบรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอพพลิเคชัน 
สมำร์ทโฟนที่แบ่งเป็นกำรประกวดในระดับประถมศึกษำ มัธยมศกึษำ อุดมศึกษำ และประชำชนทั่วไปจะช่วย 
ส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์สือ่สำรในรูปแบบใหม่ มำกไปกว่ำกำรตดิต่อสือ่สำรและนันทนำกำร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิด 
กำรพัฒนำแอพพลิเคชัน หรือซอฟท์แวร์บนสมำร์ทโฟน ซึ่งผู้พัฒนำแอพพลิชันจะได้มีโอกำสสร้ำงสรรค์ผลงำน 
ใหม่ๆ  ทำงดนตรี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้วัฒนธรรมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
 
 



วัตถุประสงค์  
๑. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนได้เรียนรู้ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่ำนกำรบรรเลงด้วยสมำร์ทโฟนอย่ำงสร้ำงสรรค ์
๒. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนเข้ำใจศิลปวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริบทปัจจุบัน 
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนรู้จักแสวงหำควำมรูด้้วยตนเองและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ดนตรีเป็นสื่อในกำร     
    อยู่รว่มกับผู้อื่นอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๔. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญและมีควำมรกั ควำมภำคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองมำกขึ้น 
                
ขั้นตอนด าเนินงาน  
๑.  ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ  
๒.  จัดท ำโครงกำรเสนอผู้บริหำร  
๓.  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร  โดยมีกิจกรรมดังนี้  

๓.๑   ประกำศรับสมัครผ่ำนเวปไซด์ของ SEAMEO SPAFA ช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ ์     
๓.๒   รับสมัครผู้เข้ำประกวด ก.ย. ๖๑ – พ.ย. ๖๑ โดยส่งไฟล์เป็น VDO clip ควำมยำว เพลงละไม่เกิน  
        ๑๐ นำที  
๓.๓   ธันวำคม ๖๑  คณะกรรมกำร คัดเลือกคลิปที่ส่งเข้ำประกวด และประกำศผลผู้ชนะเลิศ  
 

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนนุโครงการ 
 ๑. มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ๒. มหำวิทยำลัยศรีปทุม วทิยำเขตชลบุรี 
 
เงื่อนไขและกติกาการประกวด 

๑. ประเภทของวงดนตรีที่จัดประกวด 

 ๑.๑ ประเภทวงดนตรีแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ระดับประถมศึกษา 

๑.๒ ประเภทวงดนตรีแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ระดับมัธยมศึกษา 

๑.๓ ประเภทวงดนตรีแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ระดับอุดมศึกษา 

๑.๔ ประเภทวงดนตรีแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ประเภทประชาชนทั่วไป  

 



๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

 ๒.๑ ผู้เข้ำประกวดระดับประถมศึกษำ ต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษำ  

 ๒.๒ ผู้เข้ำประกวดระดับมัธยมศึกษำ ต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ 

 ๒.๓ ผู้เข้ำประกวดระดับอุดมศึกษำ ต้องเป็นนิสิต นักศึกษำระดับอุดมศึกษำ  

 ๒.๔ ผู้เข้ำประกวดประเภทประชำชนทั่วไป ไมจ่ ำกัดอำยุ  

 ๒.๕ ผู้เข้ำประกวดสำมำรถสมัครได้เพียง ๑ ประเภทเท่ำนั้น  

 ๒.๖ ผู้เข้ำประกวดในแตล่ะวง ต้องถือสัญชำติเดียวกันทุกคน    

๓. การรับสมัคร 

 ๓.๑ ประกำศรับสมัครทำงเวปไซด์ www.seameo-spafa.org ตั้งแต่ 1 ก.ย. ๖๑ – ๓๐ พ.ย. ๖๑ 

 ๓.๒ ผู้สมัครเข้ำประกวดต้องกรอกใบสมัครผ่ำน application form ทำงเวปไซด์ หรือ ดำวน์โหลด ใบ

สมัครแล้วส่งอีเมล competition@seameo-spafa.org ภำยในวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๒๔.๐๐ น. 

ตำมเวลำ ในประเทศไทย 

 ๓.๓ ผู้สมัครเข้ำประกวดต้องบันทึกวิดีโอคลิปกำรขับร้องและบรรเลง โดยถ่ำยให้เห็นหน้ำและมือของ ผู้

บรรเลงทั้งวงขณะบรรเลง แล้วอัพโหลดเข้ำเวปไซด์ YouTube และแนบลิ้งค์มำพรอ้มใบสมัคร ภำยในวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ 

๔. รางวัลในการประกวด 

 คณะกรรมการประกวดก าหนดให้มีรางวัลประเภทละ ๕ รางวัล ดังนี ้ 

๔.๑ รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒๐๐ USD  

๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๕๐ USD 

๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐ USD 

๔.๔ รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร ๒ รางวัล 

http://www.seameo-spafa.org/


๕. การประสมวงดนตรีในการประกวด 

 เป็นดนตรีอิสระที่ใช้เสียงจำกแอพพลิเคชันบนสมำร์ทโฟนและสำมำรถใช้เครื่องขยำยเสียง หรอืประสม 

เสียงได้ โดยมีผู้บรรเลงไม่น้อยกว่ำ ๕ คน และนักร้อง ๑ คน ห้ำมใช้เครื่องดนตรีจริงในกำรบรรเลง และห้ำมใช้ 

เสียงจำกโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่แอพพลิเคชัน 

๖. เพลงที่ใช้ประกวด 

 เพลงที่ใช้ในการประกวดมี ๒ เพลง  

 ๖.๑ เพลงท้องถิ่นของประเทศตนเอง โดยใช้แอพพลิเคชันดนตรีทีส่อดคล้องกบับทเพลงนั้น ควำมยำวไม่

เกิน ๑๐ นำท ีโดยต้องมบีทร้องและนักร้องไม่น้อยกว่ำ 1 คน 

 ๖.๒ เพลงท้องถิ่นของประเทศอื่น ๆ ที่อยูใ่นภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๑ เพลง โดยเลือกเพลง จำก

เพลงท้องถิ่นของประเทศไทย บรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย ลำว มำเลเซีย เมียนมำร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์เลสเต 

และ เวียดนำม โดยใช้แอพพลิเคชันดนตรีที่สอดคล้องกับบทเพลงนั้นๆ ควำมยำวไม่เกิน ๑๐ นำท ีโดยมีผู้บรรเลง

ไม่น้อยกว่ำ ๕ คน อำจจะมีบทร้อง และ นักร้องหรือไม่มีก็ได้ เฉพำะเพลงท้องถิ่นของประเทศอื่นๆเท่ำนั้น 

๗. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน 

 ๗.๑  ทักษะกำรบรรเลงดนตร ี

 ๗.๒  ควำมคิดสรำ้งสรรค์ทำงดนตรี 

 ๗.๓  ภำพและเสียงดนตรีในวดีีโอคลิป มีคุณภำพคมชดั 

 ๗.๔ ควำมเห็นของคณะกรรมกำรที่ผ่ำนกำรพจิำรณำถือเป็นที่สุด  

๘. วิธีการให้คะแนน 

  เพื่อให้กรรมกำรผูต้ัดสินสำมำรถให้คะแนนได้สะดวกและตรงตำมควำมหมำยที่กล่ำวถึงมำกที่สดุ 

คณะกรรมกำรจัดประกวดบรรเลงดนตรีผ่ำนแอพพลิเคชัน จึงแบ่งควำมหมำยของระดับคะแนนออกเป็น ๗ ระดับ 

ในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

  ระดับความหมายของคะแนน 



   ดีมาก   ๑๐ คะแนน  (เป็นคะแนนสูงสุด) 

   ค่อนข้างดีมาก  ๙ คะแนน 

   ดี   ๘ คะแนน 

   ค่อนข้างดี  ๗ คะแนน 

   ใช้ได้   ๖ คะแนน  (คะแนนต่ าสุดที่ถือว่าผา่น) 

   ค่อนข้างใช้ได้  ๕ คะแนน 

   ยังต้องปรับปรุง ๔ คะแนน (เป็นคะแนนต่ าสุด) 

 หมายเหต ุ คณะกรรมกำรมีสิทธิ์ให้คะแนนเป็น “จุดทศนิยม” ไดใ้นกรณทีี่เห็นว่ำผู้ประกวด มี

ควำมสำมำรถแตกต่ำงกนัเพียงเล็กน้อย แต่สูงสุดต้องไม่เกิน ๑๐ คะแนน และต่ ำสุดต้องไมต่่ ำกว่ำ ๔ คะแนน 

 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ศูนย์ภูมิภำคโบรำณคดีและวิจิตรศิลป์ (SEAMEO SPAFA)  

เบอร์โทรศัพท ์๐๒-๒๘๐-๔๐๒๒-๙ ต่อ ๑๑๐  

อีเมลล์ competition@seameo-spafa.org   

mailto:competition@seameo-spafa.org

