
บทท่ี 12 
การจัดงานลีลาศและการตัดสิน 

 
การจัดงานลีลาศ 
 งานลีลาศ เปนงานท่ีจัดข้ึนเพือ่พบปะสังสรรคประเภทหนึ่ง      แตเปนการพบปะสังสรรค  
ท่ีคอนขางจะแตกตาง         จากงานพบปะสังสรรคโดยท่ัวไป  คือ  ถาเม่ือกลาวถึงงานลีลาศแลวนัน้  
หมายถึง งานพบปะสังสรรคนั้น จะตองมีการเตนรํา หรือลีลาศเขามาเปนกิจกรรมสําคัญของงาน 
งานลีลาศจึงมุงเนนท่ีจะใหผูท่ีเขามารวมงานไดมีโอกาสสนุกสนานกับการลีลาศ  รําวงมากกวา      
กิจกรรมประเภทอ่ืนๆ  
 ลักษณะของงานลีลาศในแตละโอกาส และแตละสถานท่ีนั้นจะแตกตางกันออกไป ตาม
ความเหน็ชอบของผูจัดงาน หรือตามส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยใหการลีลาศประสบผลไดมากท่ีสุด แตส่ิงท่ี
ควรคํานึงถึงเปนอยางยิ่งก็คือ งานลีลาศนั้น จะตองมีการลีลาศ รําวง เขามาเปนหวัใจสําคัญของงาน 
ผูเขามารวมงานควรไดมีโอกาสไดประกอบกิจกรรมทางการลีลาศ รําวง อยางสนกุสนานไดมาก
ท่ีสุด ในขณะงานกําลังดําเนนิอยูนั้น อาจจะจัดกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ เขามาทรอดแทรกค่ันรายการ
บาง ก็เปนเพียงนํามาใหผูเขามารวมงานไดมีโอกาสหยดุพักผอนจากการลีลาศ เพื่อไดมีโอกาส
สนทนาพูดคุยกันบาง กิจกรรมท่ีนํามาค่ันรายการนั้นควรจะมีจุดมุงหมาย เพื่อสรางความสนุกสนาน 
ตื่นตาตื่นใจใหแกผูมาเขารวมงาน ในรูปแบบอ่ืนๆ ในอันท่ีจะไมทําใหผูท่ีมารวมงานเกิดความเบ่ือ
หนายตอการลีลาศ รําวง แตเพียงอยางเดยีว เพราะบางทีกิจกรรมการลีลาศนั้น รําวง แตเพียงอยาง
เดียวต้ังแตงานเร่ิมจนงานเลิกนั้น อาจจะสรางความเบ่ือหนายแกผูเขามารวมงานไดเชนเดยีวกัน
กิจกรรมตางๆ ท่ีเลือกสรรเขามาเพ่ิมเติมเพื่อค่ันรายการนั้น จึงควรเปนกิจกรรมแปลกๆ ใหมๆ 
กอใหเกิดความสนุกสนาน ความพึงพอใจ และประทับใจแกผูรวมงานไดมากท่ีสุด ขอควรคํานึงอีก
ประการหน่ึงกคื็อ ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมของการแสดงอ่ืนๆ เขามาค่ันรายการนั้น ควรจะ
เปนไปอยางพอเหมาะไมควรมากจนเกินไป หรือนอยเกนิไป โดยท่ัวๆ ไปแลวระยะเวลาประมาณ 
10-20 นาที 
 อยางไรก็ตามการจัดงานลีลาศเปนเร่ืองละเอียดออนท่ีผูจดัจะตองมีศิลปะและประสบการณ
ในการจดัมาพอสมควร จึงจะทําใหการจัดงานมีปญหา และอุปสรรคนอยท่ีสุด งานลีลาศแมจะเปน
เพียงงานท่ีเกิดข้ึน และส้ินสุดในระยะเวลาอันส้ัน คืออาจจะมีชวงเวลาเพียง 1 คืน แตผูจัดควรจะมี
การเตรียมการ และมีการวางแผนมาแลวเปนอยางด ี และถาหากผูจัดมิไดมีอาชีพหรือมิไดมี   
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1. กําหนดความมุงหมายและวัตถุประสงคของานแตละครั้งใหชัดเจน รัดกุม การกําหนด
วัตถุประสงคของงานแตละคร้ัง จะทําใหผูจัดสามารถท่ีจะดําเนินการจัดงานไดอยางแนนอน มี    
เปาหมาย  และหาวิธีการจัดเพื่อดําเนินไปสูวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว 

    การกําหนดวัตถุประสงคของงาน เชน จัดงานเพ่ือใหนิสิต นักเรียน นักศึกษาไดมี
โอกาส นําประสบการณท่ีไดจากการเรียนลีลาศในช้ันเรียนไปใชในประสบการณจริง หรือเพ่ือเปน
การพบปะสังสรรคระหวางหมูคณะ อันจะกอนใหเกิดความสามัคคีมายิ่งข้ึน เปนตน  

2. วางแผนงาน และทําแบบแผนของโครงสรางข้ึนมา 
    การวางแผน หมายถึง  แนวทางการปฏิบัติงานในอนาคตท่ีจะทําใหตรงไปตามเปาหมาย

ท่ีตองการ โดยกําหนดงานท่ีจะทํา วิธีทํา กําหนดวัตถุประสงครายยอยของการทํางานน้ันไวลวงหนา 
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติของบุคลากรทุกฝาย 

    ประโยชนของการวางแผน และการทําแบบแผนโครงสรางของงานมีความมุงหมายเพ่ือ 
  1) เพื่ออธิบายใหรูวามีวตัถุประสงคในการทํางานนั้นๆ อยางไร ฝายไหนทํา
หนาท่ีอะไร   
  2) เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน  ตลอดจนบทบาทหนาท่ี  เพือ่ไมให
ทํางานซํ้าซอนกัน 
  3) เพื่อใหมีนโยบายชัดแจง ซ่ึงนโยบายจะเปนเคร่ืองชี้นแนวทางและชวย
ประสานงานแกบรรดาเจาหนาท่ี 
  4) เพื่อใหมองเห็นปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดลวงหนา เพื่อดําเนินการแกไขไดแต
เนิ่นๆ  
  5)  เพื่อใหฝายผูจัดงานไดควบคุมการทํางานไดนอยท่ีสุด 
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กระบวนการวางแผน 
1) ข้ันตอนในการวางแผนงาน โดยท่ัวไป เขียนเปนอักษรยอได   คือ 5 WH 1 

ไดแก 
1.1) What  คือ จะทําอะไร ก็คือการจัดงานลีลาศ ระบุช่ืองานเลย เชน งาน 

ราตรีศรีนครินทร ประสานมิตรบอลล เทาแดงคืนสูเหยา เปนตน 
1.2) Why  คือ ทําไม  เปนการกําหนดวัตถุประสงคของการจัดงานในแต 

ละคร้ังวาทําไมถึงตองจัด 
1.3)  When  คือ  เม่ือไหร เปนการกําหนดเวลาท่ีควรจะจัดงานวาควรเปน 

เวลาเยน็คํ่าหรือกลางวัน วนัไหน เดือนไหน อันจะทําใหผูจัดไดคํานึงถึงปญหาและอุปสรรคตาง
และเตรียมตัวลวงหนาได เชน ถาเปนฤดูฝนก็อาจจะเตรียมสถานท่ีในรมไว 

1.4) Where  คือ ท่ีไหน เปนการระบุสถานท่ีจะจัดงาน วาจะจัดสถานท่ีใด 
จึงจะกอใหเกดิผลสําเร็จไดมากท่ีสุด ถาเปนงานลีลาศแลว ควรคํานึงถึงสถานท่ีดวยวาเปนในรม
หรือกลางแจงดวย ถาเปนสถานท่ีในรม ตองคํานึงถึงการถายเทอากาศ ความกองของเสียงดนตรี 
และความกวางของสถานท่ีและจํานวนคน 

1.5) Who  คือ  ใคร คือการระบุบุคลากร และคณะกรรมการตางๆ ท่ีจะ 
รวมมือการจัดงานใหไดผลดท่ีีสุด การกําหนดบุคลากรนี้ จะเปนไปตามความสามารถ ตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีควรรับผิดชอบของแตละคน ใหเหมาะสมกับชนิดของงาน 

1.6) How คือ อยางไร หมายถึง การดําเนินงานจดังานแตละคร้ังควรจะจัด 
อยางไร กจิกรรมงานลีลาศมีอยางไร ควรประกอบดวยคณะกรรมการฝายใดบาง เปนการจัดรูป         
เคาโครงการดําเนินงาน วาลักษณะการจดังานควรเปนไปในรูปใด เชน จะใชวงดนตรีแบบใด 
ลักษณะใด ใชดนตรีบรรเลงกี่วง หรือจะไมใชวงดนตรีเลย กิจกรรมค่ันรายการควรมีมากนอย และ
บอยคร้ังเพียงใด หากมีการจําหนายบัตรควรราคาเทาไร บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มหรือไม 

2) ปฏิบัติตามแผน หมายถึง การวิเคราะห ศึกษา ขอมูล ขาวสารตางๆ ในดาน 
อุปกรณ เคร่ืองมือ ส่ิงอํานวยความสะดวก รวมท้ังอุปสรรค และปญหาตางๆ  

3) ข้ันตรวจสอบ และปรับปรุงแผน เพื่อติดตามผลและแกไขขอบกพรองท่ี 
เกิดข้ึน 

3.บรรจุและจัดระเบียบหรือกําหนดขอบขายของอํานาจและหนาท่ีของเจาหนาท่ีฝายบริหาร
ทุกคน เปนการกําหนดหนาท่ีของหนวยงานของแตละหนวย ระบุอํานาจหนาท่ีของการทํางานแตละ
ฝายใหชัดเจนพรอมท้ังกําหนดวิธีติดตองานของแตละฝาย การระบุและการกําหนดอํานาจหนาท่ี
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 การกําหนดหนาท่ีของแตละฝายนั้น ควรใหกรรมการทุกคนไดมีโอกาสไดรับผิดชอบ
งานมากท่ีสุด และมีโอกาสวางแผนไดเทาเทียมกนั โดยท่ัวไปหนวยงานแตละฝายในการจัดงาน
ลีลาศมักจะประกอบดวย ฝายสถานที่ ฝายแสงเสียง ฝายอาหารเคร่ืองดื่ม ฝายจัดหาการแสดงและวง
ดนตรี ฝายการเงิน ฝายประสานงาน ฝายประชาสัมพันธ (รวมท้ังการจําหนายบัตร) ฝายเลขานุการ 
ฝายสวัสดิการ 

4. การมอบหมายอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหผูอ่ืนรับงานเปนสวนๆ ไป 
 การมอบหมายงานใหกรรมการท่ีรวมดําเนนิการจัดงานรับงานเปนสวนๆ ไปตาม

อํานาจหนาท่ีของตนน้ัน ผูนํา หรือผูบริหารงาน ควรจะมีวิธีการออกคําส่ังหรือส่ังการ โดยการใช
อิทธิพลหรือการจูงใจ ใหผูรวมทํางาน โดยผูบริหารตองเนนความสําคัญของตัวบุคคลท่ีจะทํางานใน
แตละฝาย เพือ่ใหผูรับงานเกิดความภูมิใจ และควรใหคําแนะนําและคําปรึกษาท่ีมีประโยชนแกผูรับ
งานไปปฏิบัติ การมอบหมายงานน้ันจะทําใหผูรวมทํางานนั้นทราบวาเขาจะตองทําอะไรบาง 

5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับหมอบหมายใหดําเนินไปดวยด ี เปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะวางานกาวหนาไปเพยีงใด เกิดปญหา และอุปสรรคอยางไร เพื่อ
หาทางแกไขตอไปทุกระยะ หากมีส่ิงใดบกพรอง ควรชวยเหลือแนะนาํใหแกไขเสียใหม 

6. ปฏิบัติการทุกอยางท่ีจําเปน เพื่อเปนการรักษาปริมาณ และคุณภาพของงานใหอยูใน
สภาพท่ีดีเสมอ 

7. จัดใหมีการติดตอสัมพันธกันทุกหนวยงานและทุกหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกันโดยมีผู
ประสานงานการจัดใหมีการติดตอสัมพันธกันทุกฝายท่ีปฏิบัติงาน มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
รวมกันภายในหนวยงานทุกชนิด การประสานงานจึงเปนส่ิงจําเปนท่ีเปนกระบวนการในการเช่ือม
สัมพันธระหวางบุคคล วัสดุ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูประสานงานท่ีดีตองมีความรูท่ีดเีกี่ยวกับ กฎหมายทองถ่ิน กฎระเบียบ แบบ
แผน ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินและหนวยงาน บทบาทหนาท่ีเฉพาะตําแหนงของตําแหนง
ตางๆ วิธีการดําเนินการเปนหมูคณะและมีความรูเกี่ยวกบัการจัดงานลีลาศ และกลไกทํางานเกีย่วกับ
งานลีลาศ 

8. บํารุงขวัญ กระตุน และใหกําลังใจแกผูรวมงาน หรือเจาหนาท่ีทุกฝายใหทํางาน     
อยางเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพ 
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9. ประเมิณผลงานโดยเปรียบเทียบกับความมุงหมาย         และวัตถุประสงคท่ีตั้งไวแกกัน 
การประเมินผลงานนั้นควรมีการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องกันไป  วตัถุประสงคหลักของการ
ประเมินผลงานก็เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย       
ดังนั้นในการประเมินผลงานจึงตองเอาวตัถุประสงคของการจัดงานมาเปนบรรทัดฐานในการที่จะ
ประเมินผล เม่ือจัดงานลีลาศคร้ังหนึ่งคร้ังใดลงไป คณะกรรมการจดังานตองจัดการประเมินผล 
เนื้อหาขอมูล หาสถิติ และหาขอดี ขอเสีย ของการปฏิบัติงาน และการดําเนนิงาน รวมท้ัง
ขอปลีกยอยตางๆ ในการจดักิจกรรมในการประเมินผล ทุกคนท่ีสวนเขารวมในการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน และผูเขารวมกิจกรรม ควรจะไดมีสวนรวมในการประเมินผลดวย การประเมินผล
อาจจะเปนรายบุคคลหรือรายกลุมก็ได จุดประสงคหลักในการประเมินผลก็เพื่อจะพัฒนาความเปน
ผูนํา และการดําเนินการตางๆ เพื่อปรับปรุงการจัดงานลีลาศคร้ังตอไปใหดีข้ึน 
 จึงขอแสดงแบบฟอรมในการประเมินผลไวเปนตัวอยางแบบหนึ่ง ซ่ึงผูดําเนินการ     
จัดงานลีลาศอาจจะนําไปประยุกตใชดดัแปลงใหเหมาะสมกับกิจจกรรมในคร้ังตอไปได 
 

แบบประเมินผลการจัดงาน 
สถานท่ีจัดงาน……………………………….วันท่ี………………………เวลา……………………. 
ช่ือ…………………………………………………………………………………………… 
ช่ือ………………………………………………………………………… ประธานกรรมการ  
ช่ือ…………………………………………………………………………. คณะกรรมการ 
 

ปาน
กลาง 

ท่ัวไป ดีมาก ดี พอใช ควรแกไข 
ความเห็นและ
ขอแนะนํา 

1.จุดประสงคหลักของงาน 
2.งานเปนไปดวยความราบร่ืน 
   และกาวหนา 
3.บรรยากาศ 
งานของคณะกรรมการ 
1.ควบคุมงานไดด ี
2.เปนท่ีรูจักกนัท่ัวไป 
3.การอํานวยความสะดวก 
4.การจัดสถานท่ี 
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ปาน
กลาง 

ท่ัวไป ดีมาก ดี พอใช ควรแกไข 
ความเห็นและ
ขอแนะนํา 

      5.งบประมาณ 
6.เคร่ืองดื่ม 
7.รายการท่ีจัด 
8.ทําความสะอาด 
9.วงดนตรี 
ปฏิกิริยาของผูเขารวมงาน 
1.ความสนุกสนาน 
   ของกิจกรรม 
2.การเขารวมกิจกรรม 
    สนุกสนานที่จัด 
3.ความสนใจและความ 
   พึงพอใจในกิจกรรม 
 

10. พิจารณางานในอนาคตพรอมเตรียมลูทาง ตลอดจนเคร่ืองไมเคร่ืองมือ สําหรับการจัด
งานลีลาศคร้ังตอไป 

 
หลักท่ัวไปในการจัดงานลีลาศ 
1. การจัดงานลีลาศแตละคร้ังจะตองแจง และขออนุญาตเปนลายลักษณอักษรตอผูท่ี 

เกี่ยวของทราบ เชน เจาของสถานท่ี ผูบังคับบัญชา เจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดูแล  
ความสงบเรียบรอยในพืน้ท่ีท่ีจะจดังาน เชน เจาหนาท่ีตํารวจ ฯลฯ 

2. การจัดงานตองยึดเอาความตองการ ความสนใจ ของชุมชนน้ันเปนส่ิงสําคัญ 
3. โครงการท่ีจะจัดตองใหทุกคนไดทราบ ไดรับรูถึงความสําคัญโดยใชส่ิงพิมพ หนังสือ  

วิทยุ โทรทัศน แจงใหทุกคนทราบ 
4. งานท่ีจัดตองไมขัดตอวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศีลธรรมอันดีงาม 

ของชุมชนนั้น รวมท้ังกิจกรรม การแสดงท่ีจะนํามาแสดงในวนัจัดงาน 
5. โครงการของงาน ตองสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ กอใหเกดิ 

การพัฒนาทางกาย ทางใจ ทางอารมณ และทางสังคม 
6. โครงการจัดงานควรคํานึงถึงฤดูกาล และสถานท่ีท่ีเหมาะสม 
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7. โครงการตองมีการโฆษณา ชักชวน เราใจใหบุคคลเขามารวมงาน 
8. โครงการจัดงาน ควรยดืหยุนไดตามความตองการของผูเขารวม เพื่อใหผูเขารวม 

ไดรับความสนุกสนาน ความบันเทิงใจไหมากท่ีสุด 
9. โครงการจัดงานควรจัดในรูปแบบขององคการ หนวยงาน หรือชุมชนตางๆ  

มีคณะกรรมการบริการดําเนนิงาน 
10. คณะกรรมการจัดงานควรเตรียมการลวงหนาแตเนิ่น การตกลงนัดหมาย เชน วงดนตรี  

นักรอง สถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม หรือส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมท้ังการแบงอํานาจหนาท่ีท่ี
จะตองทําในวนัจัดงาน จะตองเสร็จเรียบรอยกอนวันจดังาน 

11. การจัดงานลีลาศทุกคร้ัง ควรเปดโอกาสใหบุคคล ไดมีโอกาสเขารวมแสดงความ 
คิดเห็น และเสนอขอเสนอแนะตางๆ โดยเสรี 

12. โครงการจัดงานจะตองมีการตรวจสอบ วัดผลอยูเสมอ เพื่อปรับปรุง แกไขใหดีข้ึน  
โดยคณะกรรมการจะจดัใหมีการประชุมข้ึนทุกๆ ระยะ 

13. งานลีลาศคร้ังใดหากมีการจาํหนายบัตร หรือมีบัตรเชิญ จะตอง ระบุวนั เวลา สถานท่ี  
อยางชัดเจน หากเปนไปไดควรมีกําหนดการของงานไวดานหลังของบัตร 

14. งานลีลาศโดยท่ัวไปอาจจําเปนตองระบุเคร่ืองแตงกายไวดวยในโอกาสท่ีตองการให 
ผูมารวมงานแตงกายไดถูกตองตามกาละเทศะ เชน แตงกายตามสบาย แตงกายชุดสากลนิยม แตง
แฟนซี เปนตน 
 
หลักการตัดสินลีลาศ 
 ลีลาศไดมีการพัฒนาใหเจริญรุดหนากนัตลอดเวลา มีการแขงขันเพื่อชิงความเปนเลิศ       
อยูเสมอ ๆ เปนการยกระดบัของการลีลาศใหไดมาตรฐาน และสวยงามยิ่งข้ึน ผูท่ีเปนสวนหนึง่      
ในการยกระดบัใหลีลาศมีมาตรฐานคือ คณะกรรมการผูตัดสินการแขงขันลีลาศ (Judge or 
adjudicator) นั่นเอง ซ่ึงโดยปกติแลวจะคัดเลือกมาจากครูผูสอนลีลาศท่ีทรงคุณวุฒ ิ มีความรอบรู
เร่ืองลีลาศเปนอยางด ีจึงจะเปนท่ีเช่ือถือและยอมรับของผูเขาแขงขัน ผูชมและผูเกีย่วของนั้น ๆ ดวย 
 จากการตัดสินทําใหเกดิปญหาข้ึนบอย ๆ เนื่องจากกรรมการทุกคนก็เปนคนธรรมดา ยอมมี
ความคิดเหน็แตกตางกันทุกคนมีสิทธิท่ีจะใชความคิดเหน็ของตนเองเปนใหญ ยอมตัดสินไปตาม
ทรรศนะของตนเอง จึงเปนเหตุใหเกิดปญหาตาง ๆ ภายหลังการแขงขันเสมอ ซ่ึงมาจากผูชมการ  
แขงขัน ผูเขาแขงขันและครูผูฝกสอน สวนมากจะมองเขาขางตนเองหรือพรรคพวกตนมากกวา  
ดวยเหตนุี ้ จําเปนตองมีหลักการท่ีจะตัดสินการแขงขันลีลาศท่ีกรรมการลีลาศทุกคนใชเปนแนว
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กรรมการผูตัดสิน 
หลักการตัดสินการแขงขันลีลาศนั้น จะเปรียบเทียบจากความสามารถ ความสวยงามของ    

ผูเขาแขงขันทุกคู  แลวจัดเรียงตําแหนงกนัลงมา  ซ่ึงเรียกกันตามสํานวนของนกัลีลาศวา “การให
คะแนน” การใหคะแนนจะเรียงเปนลําดับ เชน ลําดับท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 หรือท่ี 4 เปนตน ซ่ึงการจัดอันดับ
นี้จะใหตําแหนงเปนเลขเต็มๆ เชน ลําดับท่ี 1 หรือลําดับท่ี 2 จะไมมีการจัดอันดับท่ีเปนเศษสวน  
 

กรรมการรวมคะแนน 
นอกจากจะมกีรรมการผูตัดสินการแขงขันลีลาศแลว ในการแขงขันแตละคร้ังจะตอง         

มีกรรมการรวมคะแนนอีกดวย  การรวมคะแนนจะใชระบบ Skating system  หมายถึง วิธีการหา
ตําแหนงท่ี 1 ใหไดเสียกอนจงึจะหาตําแหนงท่ี 2, 3 หรือ 4 ตอไป 
 
วิธีการตัดสินลีลาศ 
 วิธีการตัดสินเปนวิธีการตัดสินของสภากรรมการลีลาศของอังกฤษ (Official Board Of  
Ballroom Dancing) เปนผูจัดวางระเบียบวิธีการตัดสิน  ซ่ึงท่ัวโลกยอมรับวาเปนหลักการท่ีดีท่ีสุดวิธี
ตัดสินนี้จะยดึหลักเอาความรูทางดานวิชาการ  และดานการปฏิบัติ  โดยถือเอาความสวยงามท่ี       
ถูกตองตามหลักของศิลปะ ซ่ึงสอดคลองกับธรรมชาติ  มาเปนมาตรฐานในการพิจารณาการตัดสิน 
หลักการตัดสินการแขงขันลีลาศเพื่อใหมีมาตรฐานเปนไปในแนวทางเดียวกันและใหเปนท่ียอมรับ
ของบุคคลท่ัว ๆ ไป การตัดสินของผูตัดสินจะตองมีหลักเกณฑ โดยพิจารณาจาก  
 
ทางดานวิชาการ (ภาคทฤษฎ)ี 

การพิจารณาตดัสินการแขงขันลีลาศของผูตัดสินทางดานวิชาการนี้มีหลายประการ คือ 
1.     ลักษณะทาทางเฉพาะตัว 
เปนลักษณะทาทางของแตละคูท่ีแสดงออกมาปรากฏใหเห็นได  มีหลักการพิจารณาดังนี ้

       1.1  ลักษณะการจับคูท่ีถูกตอง  ผูตัดสินจะมองดูตัง้แตกอนการเร่ิมลีลาศ การจับมือ การ
วางตําแหนงของมือ และแขนท้ังสองวาอยูในลักษณะท่ีสวยงามและถูกตองหรือไมซ่ึงการจับ จะจับ
กันอยางสบาย ๆ แตมองดูสงาและสวยงาม 
       1.2  ระยะหางเม่ือจับคู   เม่ือยืนเขาคูกนัอยูนั้น  มีระยะหางพอดีไมหางกันเกินไป   
หรือเบียดชิดกนัเกินไป 
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       1.3   ลักษณะการยืน  เม่ือมองเห็นจะรูสึกวาสวยงาม ลําตัวชวงบนจะยืดพอสมควร 
 และผ่ึงผายสงางาม การทรงตัวด ี
       1.4   การทรงตัวท่ีด ี  รูจักการวางน้ําหนักของตัวเอง การถายน้ําหนกัจากเทาหนึ่งไปอีก 
 เทาหนึ่งท่ีถูกตอง  ทุกกาวจะมีการทรงตัวท่ีดีอยูเสมอ ทําใหมองดใูนขณะท่ีลีลาศนั้นสวยงาม มีการ
เฉล่ียน้ําหนกัท่ีดี เล้ียงตัวดี คลายขอ 1.3 
       1.5  การแตงกาย   จะตองพิจารณาจากการแตงกายท่ีถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ   
ความสวยงามของเส้ือผา สีของชุดท่ีแตงนั้นเขากับบุคลิกของผูแตงเพียงใด และเหมาะสมกับจังหวะ
เพลงนั้น ๆ หรือไม 
       1.6  ลักษณะการเคล่ือนไหว   การกาวเทาท่ีมีความสงางามทุกอากปักิริยาท่ีเคล่ือนไหว 
จะนุมนวล  สงาผาเผยและสวยงามตามธรรมชาติ  เพราะแตละคูจะแตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจน  
การวางเทานุมนวลสวยงามเปนธรรมชาติ  ไมแข็งลุกล้ีลุกลน 
 
ทางดานปฏิบตั ิ

ความรูทางดานเทคนิค  จะพิจารณาจาก 2. 
       2.1   การใชเทา  นกัลีลาศท่ีดีตองสามารถใชเทาไดถูกตองตามหลักวิชาการ  ตองรูวา

ควรใชสนเทาและปลายเทาเม่ือไร  กาวไหนควรเขยงหรือลดมากนอยเพียงใด  มีความประณีตใน
การวางเทาใหถูกตองตามตําแหนงและทิศทางท่ีถูกตอง 
      2.2   การใชลําตัวท่ีถูกตองสวยงาม  ตองรูจักใชลําตัวใหถูกตอง  เชน  ในกรณท่ีีจะบิด
เบ่ียงลําตัวเล็กนอยเรียกวา Contrary  Body Movement (C.B.M.) จะตองสวยงามทุกคร้ังท่ีมีการกาว
เทาไปขางหนาและตองมี C.B.M. ลําตัวทอนบนจะเบนหันไปในทิศทางตรงกันขามกับท่ีเทาจะกาว
ไป  อยูในลักษณะเคล่ือนท่ี   ถาเปนการวางทาอยูกับท่ีเรียกวา Contrary  Body  Movement  Position 
(C.B.M.P.) ในการใชลําตัวใหถูกตองจะตองอาศัยการฝกซอมมาก ๆ เพราะไมใชมีแต C.B.M. หรือ 
C.B.M.P. แตยังมีลักษณะการใชลําตัวในการเอียงเพื่อชวยใหการทรงตัวขณะท่ีหมุนอยางชา ๆ ไป
ทางซาย หรือทางขวาเรียกวา Body  Sway  เพราะการเอนลําตัว  นอกจากจะชวยในการทรงตัวแลว
ยังเพิ่มความสวยงามใหแกคูลีลาศอีกดวย 
 นอกจากการเอนลําตัวแลว  ยังตองรูจักการใชสะโพกสัมผัสกันของคูลีลาศ (Hip contact) 
คือ ฝายชายและฝายหญิงในขณะท่ีเขาคูลีลาศ  ตองรูวาจะเอาสวนไหนของสะโพกใกลชิดกับคูมาก
นอยแคไหน  ถามากเกนิไปคูก็อึดอัดหายใจไมสะดวก ถาหางเกนิไปก็จะทําการเตนไมราบเรียบ      
จะมีอาการกระแทกหรือ ลําตัวจะกระทบกันตลอดเวลา ขาดความสวยงาม 
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การรูจักจังหวะทวงทํานองท่ีดีและใชไดถูกตอง 3. 
       ลีลาศควรรูจักทวงทํานองจังหวะท่ีดแีละสามารถใชไดอยางถูกตอง สามารถลีลาศใหมี

ความสัมพันธสอดคลองกับจังหวะดนตรี   และควรจะแยกพิจารณาดังนี ้
       3.1  การลีลาศใหลงจังหวะ  ไดแก  การวางเทาใหถูกตองกับจงัหวะชา-เร็ว  ตามท่ี
กําหนดไวในหลักวิชา  โดยเฉพาะฟกเกอรมาตรฐาน  ถือวาสําคัญยิง่กวาลวดลายพิสดาร   ถาคูใด
ลีลาศข้ันพื้นฐานไมลงจังหวะแลวผูตัดสินจะไมยอมใหคะแนนเลย 
       3.2  การเคล่ือนไหวท่ีสอดคลองกับทวงทํานองดนตรี  คูลีลาศตองรูจักการบังคับการ
เคล่ือนไหวของรางกายใหสอดคลองกับทวงทํานองดนตรี  ถาดนตรีมีทวงทํานองชา  ออนหวานก็
ตองรูจักใชลีลาศในความเคลื่อนไหวท่ีนุมนวล  ออนชอย  ถาดนตรีเร็วประเภทเราใจต่ืนเตน
สนุกสนาน  ตองลีลาศใหสอดคลองกับทํานอง  อันจะทําใหการลีลาศเต็มไปดวยชีวิตชีวา 

ความสามารถในการใชเนื้อท่ีบนฟลอรลีลาศ 4. 
       เปนการพจิารณาดูความเจนจัดของการใชพื้นที่บนฟลอรลีลาศใหเกิดประโยชนมาก 

ท่ีสุด สามารถเลือกฟกเกอรมาใชไดอยางเหมาะสม  โดยพิจารณาดังนี ้
        4.1   การผูกลวดลายเขาดวยกัน  ผูตัดสินดูจากประสบการณของแตละคูท่ีนําเอา 
ฟกเกอรตาง ๆ มาผูกเขาดวยกันเปนกลุมท่ีสวยงามกลมกลืนตอเนื่องกนัดีหรือไม  ตอนไหนควรใช
ลวดลายข้ันพืน้ฐาน  ตอนไหนควรใชลวดลายพิสดาร  ฉะนั้น การผูกลวดลายของลีลาศข้ึนอยูกับ
ความชํานาญของแตละคน 
      4.2   การนําและการตามของคูลีลาศ  หมายถึงการนําคูของฝายชายและการตามคูของ
ฝายหญิง  ท้ังคูมีความสามารถในการผูกลวดลายและลีลาศได  และสามารถลีลาศไปบนฟลอรโดยที่
ไมใหชนกับคูอ่ืนที่ผานมาในทิศทางของตนเอง  หรือสามารถจะหยดุการเคล่ือนไหวทันทีเม่ือพบคู
อ่ืน  แมวาจะลีลาศไปเพียงคร่ึงกลุม  แลวเปล่ียนกลุมลวดลายอ่ืนใหมเพื่อหลีกเล่ียงการชนกับคูอ่ืน  
มีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปนอยางดีโดยไมชะงัก    หรือทําใหเสียจังหวะ
การลีลาศ  สามารถเคล่ือนไหวไปไดรอบ ๆ หองโดยไมยอนทิศทางหรือไปขวางทางของคูลีลาศอ่ืน 
 
 5.  การแสดงความรูสึกของลีลาศ 
   หมายถึง   การท่ีคูลีลาศสามารถถายทอด   สอดใสอารมณออกมาอยางมีชีวิตจิตใจ  
สามารถสรางความประทับใจใหกับผูชม  โดยพิจารณาจาก 
       5.1   การแสดงความหมายตามเอกลักษณของจังหวะเพลง    ผูลีลาศตองทราบ 
ความหมายและตีความหมายของแตละฟกเกอรออกมาใหกลมกลืนกับทวงทํานองดนตรี  โดย 
แสดงออกทางหนาตาทาทางของคู 
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       5.2   การฝกซอมจนเปนนิสัย  หมายถึงการท่ีคูลีลาศไดฝกซอมกันจนสามารถกระทําได
โดยไมเคอะเขิน  ถูกตองตามหลักวิชาและธรรมชาติ   นักลีลาศจะตองเขาใจถึงความหมายของ
ลวดลายแตละอยาง  สามารถแสดงออกได  ซ่ึงแลวแตความสามารถและความเช่ียวชาญของแตละ
คน 
 
ส่ิงท่ีกรรมการผูตดัสินตองคาํนึงถึง 

1. ผูตัดสินจะตองตัดสินจากส่ิงท่ีปรากฏเฉพาะหนา 
              2. ผูตัดสินตองเปนตัวของตัวเอง  มีการตัดสินใจท่ีแนนอน  ไมเอนเอียง  มีความเช่ือม่ันใน
ตนเอง  เชน ถาคูแขงขันคูใดท่ีผูตัดสินพิจารณาแลวเห็นวาควรไดอันดับท่ี 2 หรือท่ี 3 แลวใน
ขณะเดียวกันนั้น  ผูตัดสินคนอ่ืนใหคะแนนคูนั้นอยูในอันดับท่ี 1 ผูตัดสินจะตองไมเปล่ียนแปลงคํา
ตัดสินของตนเองตามไปดวย 
              3. เพื่อปองกันการเขาใจผิดอันอาจจะเกิดข้ึนได    ผูตัดสินไมควรจะพูดจาวิสาสะกับผูเขา
แขงขันคนหนึง่คนใดในขณะท่ีทําหนาท่ีเปนผูตัดสินการแขงขัน 
 4. ผูตัดสินไมควรปรึกษาหารือกันในขณะท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ี 
 5. ผูตัดสินควรวางตัวเปนกลาง  และใหความยุติธรรมแกทุกคนเทา ๆ กัน 
 6. ผูตัดสินควรระลึกอยูเสมอวา  การตัดสินมีอิทธิพลตอรสนิยมและรูปแบบของ 
การลีลาศอยูมาก   ฉะนัน้ผูตัดสินไมสมควรตัดสินใหเนนผูชนะอันเนือ่งมาจากฟกเกอรท่ีโลดโผน 

7. ผูตัดสินจะตองพิจารณาความสวยงามของลักษณะเฉพาะแบบ  และความ 
สวยงามจากลีลาของฟกเกอรมาตรฐานท่ีถูกตอง 

8. ในการแขงขันแตละคร้ังนั้น จะมีผูเขาแขงขันหลายคูท่ีทําการแขงขันพรอมๆ กันบางคร้ัง
อาจจะ 10 คูข้ึนไปก็มี บางคร้ังอาจจะถึง 20 คู ฉะนั้น ในการแขงขัน  กรรมการผูตัดสินจะไมมีเวลา
ท่ีจะพิจารณาดคููใดคูหนึ่งมากนัก  จะมองผานแคเพยีงไมกี่วินาทีตอแตละคู  ดังนัน้กรรมการผูตัดสิน  
จะตองมีความรูในดานวิชาการเปนอยางด ี  มีเทคนิคท่ีดีและมีประสบการณในการแขงขันมาก
พอสมควร 

9. ผูตัดสิน จะตองตัดสินการแขงขันจากความสามารถของผูเขาแขงขันในขณะนั้น  จะตอง
ไมเอาประวัตสิวนตัว  หรือศักดิ์ศรีของการเปนแชมปในคร้ังกอน ๆ ของ      ผูเขาแขงขันมาพิจารณา
ในการแขงขัน 

10. เม่ือเร่ิมการตัดสิน  ผูตัดสินจะเลือกพิจารณาถึงสไตลการเดิน  และการเคล่ือนไหว  
เพราะเปนส่ิงท่ีจะเห็นไดงายแมจะมองแคเพียงผาน ๆ ไป  จากนั้นจะพิจารณาถึงมาตรฐานเบ้ืองตน
ท่ัวไป  แลวหมายตาไวกอนยังไมจดบันทึกคูใดคูหนึ่ง  ตอจากนัน้จะพิจารณาการใชเทาการเขาคู 
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11. ผูตัดสินจะตองไมใสใจใหความสําคัญเฉพาะท่ีภาพนิ่งหรือ  Picture  Variation  แตจะ
พิจารณารูปฟกเกอรท่ีเปนหลัก ๆ Basic walk หรือ Moving picture 
 12. เม่ือผูตัดสินไดพจิารณาผูเขาแขงขันตามหลักเกณฑตาง ๆ  ครบทุกคูแลว  จะหมายตา
ได  2 - 3 คู ตองมาจัดลําดับเปรียบเทียบกนัอีกคร้ังหนึ่งจากลีลาของการเคล่ือนไหว  คูใดจะนุมนวล
กวากนั การนาํและการตามใชแรงดึงร้ังกนัมากเกนิไปจนแลดูเปนการเกร็งไมสวยงาม  คูใดท่ีมองดู
แลวมีความสบายตามากกวากันผูตัดสินจะตองคัดเลือกเอาคูท่ีไมดีออกไปกอนเชน  คูท่ี 6  คูท่ี 5  คูท่ี 
4  คูท่ี 3  แลวเหลือ  2  คูสุดทาย  ผูตัดสินจะพิจารณาเปรียบเทียบจนกระท่ังไดคูชนะเลิศท่ี 1 เปนตน 
 

บทสรุป 
 การจัดงานลีลาศท่ีสําคัญตองมุงเนนท่ีจะใหผูเขารวมงานไดมีโอกาสสนุกสนาน  กับการ
ลีลาศและรําวงเปนสําคัญ  ซ่ึงในงานอาจจะมีกจิกรรมอ่ืนสอดแทรกบางแตไมควรใชเวลานาน  ใน
การจัดงานลีลาศ  ผูจัดควรจะตองคํานึงหลักในการจัด  ดงันี้ 
  1. กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน 
  2. วางแผนงาน 
  3. การแบงงานและความรับผิดชอบ 
  4. ติดตามการปฏิบัติงานท่ีมอบหมาย 
  5. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ท่ีเกี่ยวของ 
  6. ประเมินผลงานเพ่ือนําไปแกไขปรับปรุงในคร้ังตอไป 
 
 หลักในการตัดสินลีลาศ 
 ปจจุบันลีลาศไดจัดเปนกฬีาชนิดหนึง่  ดังน้ันวิธีการตัดสินจึงนบัวาสําคัญเปนอยางยิ่ง  
โดยเฉพาะลีลาศเปนการตัดสินดวยสายตา  จึงอาจเกิดความลําเอียงหรือไมยุติธรรมข้ึนได  กรรมการ  
ทุกคนจะตองคํานึงถึงความยุติธรรมใหมากท่ีสุด  ดังนั้นเม่ือเปนผูตัดสินควรมีหลักในการให
คะแนนดังน้ี 
  1. ดานวิชาการ  พิจารณาจากการจับคู  ระยะหางของการจับคู  การทรงตัว  ความ
สวยงามในขณะเคล่ือนไหว 
  2. ดานปฏิบัติ  พิจารณาจาก  การใชเทา  การใชลําตัวท่ีสวยงาม 

 



 

 

338 

  3. การรูจักจังหวะและทํานองท่ีถูกตอง        พิจารณาจากการลีลาศใหลงจังหวะ  
เคล่ือนไหวสอดคลองกับดนตรี 
   4. ความสามารถในการใชพืน้ท่ีบนฟลอร  พิจารณาจากการผูกลวดลาย  และการ
นําการตามหาคูลีลาศ 
  5. การแสดงความรูสึกของลีลาศ  พิจารณาจากการออกลีลาทาทาง  ใหตรงกับ
ความหมายของจังหวะเพลง  และความกลบเกล่ือนของทาเตน 
 
 ส่ิงท่ีเปนหัวใจของกรรมการผูตัดสินก็คือ  การวางตวัในการตัดสินใหเปนกลาง  จะชวยให
การตัดสินเปนผลดี  และถูกตอง  
 
 ผูตัดสินพึงระลึกอยูเสมอวา  การตัดสินของทานเปนแนวทางท่ีจะใหผูเขาแขงขันมีความ
ม่ันใจ  เช่ือใจในการแขงขัน  ผลการตัดสินของผูตัดสินจะออกมาอยางไร  ผูเขาแขงขันจะคิดเสมอ
วาการตัดสินนัน้ดี  และถูกตองท่ีสุดแลว  ผูเขาแขงขันจะพยายามปรับตัวใหเขากับการตัดสิน  เพือ่
ความเปนผูชนะเลิศในการแขงขันผูเขารวมการแขงขันทุกคนจึงมีความตองการผูตัดสินท่ี“ยุติธรรม” 
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