
 

 

YAMAHA DUO IDOL 

รุ่นอายุไม่เกนิ 22 ปี 
 

รุ่นและประเภทการแข่งขัน 

- Duo Idol     รุ่นอายไุมเ่กิน 22  ปี  คือ ผู้ที่เกิดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2537 
 

หมายเหตุ : การนบัอายใุห้นบัจนถึงปี 2559 และนบัเฉพาะปี พ.ศ.ที่เกิด 
 

เวลาที่ใช้ในการแข่งขนัประเภท 

ประเภท  เวลาแสดง 

                  Duo Idol <22 5 นาท ี
 
โจทย์การแสดงส าหรับ Duo Idol  

จดัการแสดงดนตรี ไมจ่ ากดัแนวเพลงและจ านวนบทเพลง สามารถแสดงในลกัษณะ Battle ได้ 

 

กตกิาของผู้แข่งขนั Duo Idol 

1. วงที่เข้าประกวดจะต้องใช้เวลาบรรเลงประกวดรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 5 นาที 

2. เนือ้เพลง ต้องไมม่ีเนือ้หาที่หยาบคาย หรือจาบจ้วงสถาบนัหลกัของชาติ  

3. ผู้ เข้าประกวดสามารถเลอืกเลน่เฉพาะเพลงบรรเลงได้ ในกรณีที่ไมม่ีนกัร้อง  

4. แตล่ะวงต้องมีสมาชิกภายในวง 2 คน โดยเลอืกใช้เคร่ืองดนตรีได้ดงันี ้

- กีต้าร์ยามาฮา่ทกุรุ่น            - ฟลู้ท  

-  เบสยามาฮา่ทกุรุ่น                             - แซ็กโซโฟน  

- กลองชดุ                            - อคูเูลเล ่

- ไวโอลนิ              - ร้องเพลง 

- เปียโนไฟฟา้(Clavinova 605)                       - อิเลก็โทน (ELS-02C) 

- คีย์บอร์ด 

หมายเหต ุผู้ เข้าแขง่ขนัสามารถใช้ทกุฟังก์ชัน่ของ อิเลก็โทน (ELS-02C) 

 และ เปียโนไฟฟา้ (Clavinova 605) โดยไมถื่อวา่เป็นการใช้ Backing Track                        
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5. เสยีงร้องถือเป็นเคร่ืองดนตรี สามารถแสดง Beat Box หรือ A cappella โดยปราศจากเคร่ืองดนตรีอื่นๆได้  

6. จะเร่ิมจบัเวลาเมื่อผู้ เข้าแขง่ขนัโค้งตอ่กรรมการ และหยดุการจบัเวลาเมื่อเพลงสดุท้ายจบลง  

7. ไมอ่นญุาติให้ใช้ Backing Track ในการแสดง 
8. สมาชิกในวงต้องเป็นนกัเรียนของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า โดยมีช่ืออยูใ่นระบบ YSMS  

9. มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ให้กบับทเพลงแตง่เอง หรือน าของเดมิมาท าใหม ่  

10. อปุกรณ์บนเวทีมใีห้ตามรายการที่แจ้ง ผู้ เข้าประกวดไมส่ามารถขอเพิ่มได้  

11. ค าตดัสนิของกรรมการถือเป็นสิน้สดุ โดยผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไมส่ามารถโต้แย้ง หรืออทุธรณ์ใดๆได้ 

 

หมายเหต ุหากผู้เข้าแขง่ขนัแสดงเสร็จเกินกวา่เวลาที่ก าหนด คณะกรรมการจะตดัคะแนนตามกติการทัว่ไป  

การหยดุเวลาขณะจบัเวลา จะมขีึน้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดประการหนึง่ประการใดอนัเนื่องมาจากสาเหตคุวาม 

ผิดพลาดที่ไมไ่ด้มาจากผู้ เข้าแขง่ขนัเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 



 

 

เคร่ืองดนตรีที่มีให้บนเวที 

1. Drum set 5 ใบ พร้อมฉาบ Crash Cymbal 16”,18”, Ride Cymbal 20”, HiHat และกระเดื่องคู่ จ านวน 1 

ชดุ (รวม ฉาบ 3 ใบ + HiHat + กระเดื่องคู)่ 

2. Stage Piano (Synthesizer)  จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมขาตัง้คีย์บอร์ด 2ชัน้ จ านวน 1 ชดุ 

3. แอมป์เบส 1 ตู้   

4. แอมป์กีตาร์ไฟฟา้ 2 ตู้ , แอมป์อคสูติคกีตาร์ 1 ตู้   

5. แอมป์คีย์บอร์ด 2 ตวั 

6. อิเลก็โทน ELS-02C 

7. เปียโนไฟฟา้ Clavinova 605 

(ทัง้นีอ้ปุกรณ์อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ตามความเหมาะสม และดลุยพินิจของฝ่ายจดัการแขง่ขนั โดยไม่

จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

 
1. เคร่ืองดนตรีที่ใช้ จะต้องใช้เคร่ืองดนตรีที่ทางบริษัทฯ จดัให้เทา่นัน้ ไมส่ามารถปรับเปลีย่นรุ่น 

หรือเคร่ืองได้ ยกเว้น Stage Piano, Snare drum และกระเดื่องคู ่แตจ่ะต้องเป็นของ Yamaha เทา่นัน้ และอนญุาตให้เพิ่ม

ฉาบพร้อมขาตัง้ได้โดยต้องน ามาเอง 

2. เคร่ืองดนตรีที่ใช้ในการแขง่ขนัต้องเป็นเคร่ืองดนตรี Yamaha เทา่นัน้ ยกเว้นเคร่ืองดนตรีที่ทาง Yamaha  ไมไ่ด้

ท าการผลติ หรือไมไ่ด้น าเข้ามาท าตลาดในประเทศไทย 

3. ทางสถาบนัฯ ให้ Sound check ในช่วงก่อนการแขง่ขนั โดยมเีวลาให้ วงละไมเ่กิน 7 นาท ี

4. ในช่วงของการแขง่ขนัจริงไมอ่นญุาตให้ผู้เข้าแขง่ขนั Sound check บนเวทีได้อกี  

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วย 
1. ความถกูต้อง ชดัเจน และความแมน่ย าในการบรรเลง                                        
2. การน าเสนอความเป็น Duo               
3. การแสดงออกบนเวที และการสือ่สารกบัผู้ชม             
4. ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงบทเพลง                          
5. ความสมดลุของเสยีงเคร่ืองดนตรีชิน้ตา่งๆภายในวง  . 
6. การเลอืกเสือ้ผ้าและการแตง่กายให้เหมาะกบัแนวเพลง และภาพลกัษณ์ของวง   

 
 
 
 
 
 



 

 

รางวัลในรอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
 เกียรติบตัรระดบั Yamaha Golden Prize  เกียรติบตัรระดบั Yamaha Silver Prize  

 เกียรติบตัรระดบั   Yamaha Bronze Prize  เกียรติบตัรระดบัชมเชย 
 

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ Duo Idol 

ชนะเลศิ (Grand Prize Award)                            รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 (1st Runner-up Award) 

รองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 (2nd Runner-up Award)     รางวลัพิเศษ Entertainment Award 
 รางวลัพิเศษ Talented Musician             รางวลัพเิศษ Creative Duo  

  
 

 

 

 

 

 


