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ระเบียบการแข่งขัน YTMF2013 ประเภท Piano with STAGEA 

วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อแสดงศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ ของนักดนตรีรุ่นเยาว์ที่เรียนดนตรี  ภายใต้หลักสูตร 

Yamaha Music Worldwide Education System จากประเทศญี่ปุ่น  

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ดนตรีของเด็กนักเรียนดนตรีสังกัดโรงเรียนดนตรี

สยามกลการ และโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายท่ัวประเทศ  

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเวทีโชว์พลังดนตรีที่ ไร้ขีดจ ากัด ด้วยจินตนาการทาง

ความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงให้ปรากฎต่อสายตาสาธารณชนได้อย่างยอด

เยี่ยม 

4. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเยาวชนก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะและยกระดับ

ความสามารถการเล่นดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรีจากชาติอ่ืนๆ  

5. เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้รู้จักการท างานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความก้าวร้าวทางสังคมอีกทางหนึ่ง  

ก าหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2555 โดยสถาบันดนตรีฯ จะตรวจสอบและแจ้งรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์แข่งขันให้ทางโรงเรียนดนตรีฯ ทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และจะแจ้ง

ก าหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกของเขตต่างๆ ให้ทราบภายใน วันที่ 21 กันยายน 2555 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบ YSMS 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2นิ้ว  จ านวน 1 รูป 

3. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 

4. ใบน าส่งพร้อมสรุปรายละเอียดจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละรุ่น แต่ละประเภท  

หมายเหตุ  :  ข้อ 2 – 4 สามารถส่งได้ทางไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโรงเรียนดนตรีฯ ที่

รับผิดชอบ  
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สถานท่ีส่งทางไปรษณีย ์

 ส่วนการตลาดและกิจกรรม สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ)  

 อาคารสยามกลการ  ชั้น 16  ถ.พระราม 1  แขวงใหม่  เขตปทุมวัน กทม. 10330 

 โทร. 0-2215-2626-39 ต่อ 1310, 1312 

 

ประสานงานในส่วนต่างๆ 

1. Dr. Kazuo Inoue   ผู้จัดงานและดูแลกติกาการแข่งขัน 

2. ดร.สุวรรณา วังโสภณ  ผู้จัดงานการแข่งขัน 

3. คุณดาวจิต กิจหนองสรวง  ประสานงานการจัดการแข่งขัน  

4. คุณธัญยธรณ์  แสงอาทิตย์  ประสานงาน และรับสมัคร 

5. คุณเบญจวรรณ รัตนวันธุ์  ประสานงานโรงเรียนดนตรีฯ ทั่วประเทศ 

6. อาจารย์ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาอิเล็กโทน  

7. อาจารย์ Artas Balakauskas  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาเปียโน  

8. อาจารย์พรรษวัชร์ พุธวัฒนะ  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาเปียโน  

9. อาจารย์แมนรัฐ แสงสว่างวัฒนะ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชากีตาร์ 

10. อาจารย์ณัฐพร ผกาหลง  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาไวโอลิน 

11. อาจารย์ศุภรักษ์ สิริศักดานุสรณ์ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกากลุ่มวิชา PMC 
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เงื่อนไขการรับสมัคร 

1. บริษัทฯ จะรับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ผ่านระบบ YSMS เท่านั้น  

ยกเว้น การแข่งขัน Electone Solo รุ่นทั่วไป (Open Age) 

2. การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ท่ีจัดส่ง

เป็นส าคัญ (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555) บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ส่งทาง

โทรสาร (Fax) กรณีส่งเอกสารโดยผ่านเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้ส่งผ่านเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วน

บริหารโรงเรียนดนตรีฯ ที่รับผิดชอบเท่านั้น 

3. ยอดนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทฯ จะค านวณจากยอดเฉลี่ยของจ านวนนักเรียน ที่

ทางโรงเรียนดนตรีฯ แจ้งให้กับสถาบันดนตรีฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 – สิงหาคม 2554 

(เฉพาะการแข่งขัน YTMF2013 ใช้ฐานเฉลี่ย 8 เดือนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยปี 

2554) 

4. ทางสถาบันดนตรีฯ จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 หากมี

ข้อผิดพลาดให้ทางโรงเรียนดนตรีฯ แจ้งกลับมาภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2555  

5. หลังจากได้จ านวนสรุปยอดนักเรียนและแบ่งประเภทการแข่งขันแล้ว สถาบันดนตรีฯ  จะแจ้ง

ก าหนดการรอบคัดเลือกของเขตต่างๆ ให้ทราบภายใน วันที่ 21 กันยายน 2555 

รูปแบบการแข่งขันรอบเขต 

1. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 เขต ได้แก่ 

เขตกรุงเทพมหานคร 

เขตภาคกลางและตะวันออก 

เขตภาคเหนือ 

เขคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เขตภาคใต้ 

2. การแข่งขัน จะแข่งพร้อมกันทุกโรงเรียนดนตรีฯ ในแต่ละรุ่น แต่ละเขต  

3. การตัดสิน จะใช้กรรมการชุดเดียวกันในการแข่งขันแต่ละรุ่น  

4. ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

ประเภท Piano ได้แก่ Classical Piano , Piano Duet , Piano with STAGEA 
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ประเภท Electone ได้แก่ Electone Solo , Electone Ensemble , Electone Idol 

ประเภท Guitar ได้แก่ Classical Guitar, Guitar Ensemble 

ประเภท PMC ได้แก่ Singing for Kids, Singing with backing track,  

Singing with Instrument, Yamaha Band Battle 

ประเภท Violin ได้แก่ Classical Violin with Piano, Violin Ensemble 

5. การพิจารณาของคณะกรรมการรอบเขต จะพิจารณาระดับความสามารถของผู้แข่งขัน แบ่ง

ออกเป็น 4 ระดับ คือ 

เกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize 

เกียรติบัตรระดับ Yamaha Silver Prize 

เกียรติบัตรระดับ Yamaha Bronze Prize 

เกียรติบัตรระดับชมเชย 

6. ผู้ได้รับเกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize จะได้เป็นตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป 

กติกาและคุณสมบัติทั่วไป 

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ หรือโรงเรียนดนตรีใน

เครือข่าย และลงทะเบียนทางระบบ YSMS ดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้สมัครแข่งขันทุกวิชาจะต้องเป็นนักเรียนท่ีเคยมีประวัติลงทะเบียนในระบบ YSMS และมีชื่อ

อยู่ในระบบ ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 เท่านั้น 

1.2 สถาบันดนตรีฯ จะนับเวลาเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – จนถึงวัน

แข่งขันรอบเขต ซึ่งจะต้องมีจ านวนเวลาเรียนรวมไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง  (จากจ านวน

เวลาเรียน 32 ครั้ง สามารถหยุดได้ 4 ครั้งเท่านั้น) 

1.3 ส าหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องมีจ านวนเวลาเรียนต่อเนื่องจากรอบเขต – รอบชิงฯ 

และมีสิทธิ์หยุดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง โดยจะนับเวลาเรียนผ่านทางระบบ YSMS 

2. ผู้สมัครสามารถย้ายจังหวัด หรือย้ายโรงเรียนดนตรีฯ ได้ก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีประวัติ

การลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง (ประวัติการลงทะเบียนเรียนจากโรงเรียนเดิม) 
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3. ในทุกรอบการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ในทุกกรณี และผู้เข้าแข่งขันจะต้อง

เป็นนักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ หรือโรงเรียนดนตรีในเครือข่าย อย่าง

ต่อเนื่อง และต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันต้ังแต่วันสมัคร จนถึงวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

4. ส าหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Yamaha Thailand Music Festival จะไม่

สามารถลงแข่งขันในรุ่นเดิมได้ แต่สามารถเข้าแข่งขันในประเภทอ่ืนหรือรุ่นอ่ืนที่สูงกว่าได้  

5. ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทการแข่งขันตามสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในระบบ YSMS 1 วิชาต่อ 

1 สิทธิ์ การเข้าร่วมการแข่งขัน และประเภทการแข่งขันต้องเป็นไปตามตารางแสดงสิทธิ์ในการ

ลงสมัครแข่งขันของแต่ละวิชาที่สถาบันดนตรีฯ ก าหนด  และในกลุ่มประเภทการแข่งขัน ผู้สมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภท และ 1 รุ่นต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 

ทั้งนี้ ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชา J.A.C., A.X.C., J.S.A.C. และ S.A.C. ที่มีการลงทะเบียน

เรียนทั้งเดี่ยว และกลุ่ม สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 2 สิทธิ์ แต่หากลงทะเบียนเรียนกลุ่ม

เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 

6. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท และทุกรอบการแข่งขันจะต้องแสดงจากความจ าเท่านั้น 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดูโน้ตเพลงในทุกกรณี ยกเว้นรุ่น

ดังต่อไปนี้ 

6.1 การแข่งขัน Violin Ensemble สามารถดูโน้ตได้ 

6.2 ต าแหน่ง Conductor ส าหรับ Electone Ensemble สามารถดูโน้ตได้ 

6.3 ผู้เล่น Piano Accompaniment ส าหรับการแข่งขัน Classical Violin with Piano สามารถดู

โน้ตได้ 

6.4 ผู้เล่น Instrument ส าหรับการแข่งขัน Singing with Instrument สามารถดูโน้ตได้ 

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
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ก าหนดการแข่งขันรอบเขต 

วันที่ เขต สถานที่ 
13 – 14 ตุลาคม 2555 ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ 
20 – 21 ตุลาคม 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. อุดรธานี 
27 – 28 ตุลาคม 2555 ภาคใต ้ จ. ภูเก็ต 

2 – 3 พฤศจิกายน 2555 ภาคกลาง และตะวันออก ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 
10 -11 พฤศจิกายน 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 
17 – 18 พฤศจิกายน 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 

24 – 25 พฤศจิกายน 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 

1 – 2 ธันวาคม 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 
 

ทั้งนี ้ ส าหรับก าหนดการโดยละเอียด  ทางสถาบันดนตรีฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้

สรุปยอดจ านวนผู้แข่งขันแล้ว ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555 

รอบชิงชนะเลิศ วันท่ี 1 – 6 พฤษภาคม 2556 (โดยประมาณ) 

 

ประเภท และรุ่นอายุของผู้แข่งขัน  

 Piano with STAGEA รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี คือผู้ที่เกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2534  

(ทั้งผู้บรรเลง Piano และ Electone) 
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การใช้ฟังก์ชั่นบนอิเล็กโทน (เฉพาะการแข่งขัน Piano with STAGEA) 

1.  ไม่มีข้อจ ากัดในการใช้ User Voice 

2. การใช้งานและข้อจ ากัดด้าน Data (ข้อมูลที่ใช้ในการ Load เพลง) 

2.1 อนุญาตให้ใช้ MDR ที่มากับครื่องอิเล็กโทนท าการ Loading ข้อมูล Registration Data 

2.2 อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่น ส าหรับการเปลี่ยน Registration Data แบบอัตโนมัติ 

2.3 อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่น ส าหรับการเปลี่ยน Registration Data โดยระบบ Sequencer ผ่าน 

Sequencer buttons บนอิเล็กโทน 

2.4 อนุญาตให้ใช้ฟัง์ชั่นส าหรับ Rhythm start / stop ผ่านทาง Foot Switch 

2.5 อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่น Next Registration เพื่อเปลี่ยน Registration Data 

2.6 อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่น Tempi เพื่อเปลี่ยน Percentage (%) ของ Tempo 

2.7 ไม่อนุญาตให้บันทึกการควบคุม Expression (1st และ 2nd Expression) ผ่านระบบ Custom 

play และระบบการ Play back ต่างๆ 

2.8 ไม่อนุญาตให้บันทึกแนวท านองประสานเสียงใดๆ ไม่ว่าจะมาจากอิเล็กโทน Midi หรือ XG 

ผ่านระบบ Custom play และระบบการ Play back ต่างๆ หากไม่สามารถลบหรือปิดแนว

ประสานให้รีบติดต่อกับทางสถาบันดนตรีฯ โดยด่วน มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน 

2.9 ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงกลองทุกกรณี 

3.  การต้ังค่า Exp. (Expression) ของระบบ MIDI control ต้องอยู่ที่ต าแหน่ง INT (Internal) เท่านั้น 

4. ให้ท าการปิดเสียง Touch Panel Sound ขณะท าการแข่งขัน 

5. อนุญาตให้ใช้ Thumb Drive หรือ Flash Drive ที่มีข้อมูลเฉพาะบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น 

6. ไม่อนุญาตให้ใช้ Floppy Disk และ Smart Media กับเครื่องอิเล็กโทนรุ่น STAGEA ELS01C หรือ 

ELS01CU 

7. ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อบันทึกที่สามารถเล่น Media File ต่างๆ เช่น MP3, AAC, WMA, mid, OGG 

ฯลฯ มาบันทึก Registration Data 
 

การตรวจสอบสื่อบันทึก 

1. ทางสถาบันดนตรีฯ ยินดีที่จะให้ค าแนะน าและสอบถาม Registration Data โดยจะจัดวันทดสอบ

ข้อมูลก่อนการแข่งขันในแต่ละรอบประมาณ 2 สัปดาห์ 
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2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งสื่อบันทึกต่างๆ (Thumb Drive, Flash Drive) ที่มีข้อมูลเฉพาะที่ใช้แข่งขัน 

ทุกรอบให้กับทางสถาบันดนตรีฯ เพื่อตรวจสอบหลังจากลงทะเบียน (สื่อบันทึกของผู้เข้าแข่งขันจะ

ถูกตรวจสอบ และเก็บเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาแข่งขัน และหลังจากท าการแข่งขันเสร็จ ผู้เข้า

แข่งขันจะต้องส่งสื่อบันทึกให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง) ทางสถาบันดนตรีฯ จะเก็บสื่อบันทึก

ข้อมูลไว้ และจะส่งคืนให้ภายหลังจากการประกาศผลในวันแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน หากผู้

แข่งขันไม่มารับคืน ทางสถาบันดนตรีฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

3. หากมั่นใจว่า Registration Data ที่ใช้ในการแขง่ขันไม่มีปัญหาใดๆ ก็สามารถไม่ต้องเข้าร่วมการ

ทดสอบตามหัวข้อที่ 1. ได้ กรณีที่มีการตรวจสอบพบสื่อบันทึกที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับข้อใดข้อ

หนึ่งหรือมากกว่า ทางสถาบันดนตรีฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าแข่งขัน หรือให้คะแนน

ตามความเหมาะสม 

4. สื่อบันทึก (USB) จะต้องมีเพียงข้อมูลที่ใช้ส าหรับแข่งขัน (1 USB ต่อ 1 File) เท่านั้น  ห้ามมิให้มี

ข้อมูลอื่นๆ นอกจากบทเพลงที่แข่งขันในสื่อบันทึก และห้ามใช้ร่วมกันกับรุ่นอื่นหรือวง

อื่น  หากมีข้อมูลอื่นๆ ทางสถาบันดนตรีฯ จะไม่รับตรวจสอบสื่อบันทึก และไม่ให้ท าการแข่งขัน

จนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะท าสื่อบันทึกให้เหลือเพียงบทเพลงที่ใช้ส าหรับการแข่งขันเท่านั้น 

5. ผู้เข้าแข่งขันประเภท Piano with STAGEA จะต้องส่งสื่อบันทึกที่ใช้ในการแข่งขันทุกรอบให้กับทาง

สถาบันดนตรีฯ เพื่อตรวจสอบก่อน และหลังจากการแข่งขันในแต่ละรอบ  

6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะมีเจ้าหน้าที่เก็บสื่อบันทึกข้อมูลหลังจากเล่นจบเพลง (ผู้เข้าแข่งขัน

ไม่ต้องเก็บสื่อบันทึกออกจากเครื่อง) และเจ้าหน้าที่จะท าการต้ังค่าของเครื่องอิเล็กโทนให้กลับมา

เป็นค่าปกติ (Factory Reset) 

 

การนับเวลาการแข่งขัน 

-  ส าหรับประเภท Piano with STAGEA จะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าแข่งขันเริ่มบรรเลงโน้ตตัวแรก และ

หยุดเวลาเมื่อโน้ตตัวสุดท้ายจบลง เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 6 นาที (รวมการเตรียมตัวบนเวที) 

-  หากผู้แข่งขันแสดงเกินเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้แก่ผู้แข่งขันนั้นๆ  
หมายเหตุ  :  การหยุดเวลาขณะจับเวลาจะมีขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ประการหนึ่งประการใดอันเนื่องมาจาก
สาเหตุความผิดพลาดที่ไม่ได้มาจากผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น 
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กติกาการแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 

1. การแข่งขัน Piano with STAGEA จะต้องเลือกเพลง Compulsory 1 เพลงจากบทเพลงทั้งหมดที่ก าหนดให้ 
2. บทเพลงทั้งหมดเป็นบทเพลง Classic  ในแบบบรรเลงคู่ (Duet Style) โดยมีรายชื่อเพลงดังต่อไปนี้ 

2.1 Sonatine Op. 20-1 (F. Kuhlau)    

2.2 Sonatine Op. 55-1 (F. Kuhlau)    

2.3 Sonatine Op. 36-3 (M.Clementi) 

2.4 Sonatine Op. 36-4 (M.Clementi) 

2.5 Sonatine Op. 36-6 (M.Clementi) 

2.6 Sonate (W. A. Mozart) 

2.7 Rondo (M.Clementi) 

2.8 Sonate Op. 49-2 (L. V. Beethoven) 

2.9 Sonate Op. 27-2 (L. V. Beethoven) 

3.   Score โน้ตจะเป็นแบบบรรเลงคู่ (Duet) ให้บรรเลงตามโน้ตเท่านั้น  

4.  ในส่วนของอิเล็กโทนผู้เล่นจะต้องท าโปรมแกรมเสียง (Registration Data) ข้ึนมาใหม่ โดยห้ามใช้เสียง

กลอง 

5.  ผู้เข้าแข่งขันสามารถเรียบเรียงโน้ตขึ้นมาใหม่ (Score arrangement) โดยต้องไม่ให้เสียงอัตลักษณ์

ทางดนตรีที่ถูกต้อง โดยผู้บรรเลงสามารถเรียบเรียงเพลงตนเองขึ้นมาใหม่ จาก Score แบบ Piano 

Solo หรือ Orchestral Score ซึ่งทางสถาบันดนตรีฯ จะไม่เตรียม Score ใดๆ ไว้ให้ นอกจากโน้ตแบบ 

Duet เท่านั้น  

6.  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่ง Score Note ณ จุดลงทะเบียนในวันที่ท าการแข่งขัน รอบคัดเลือก 3 ชุด  

และรอบชิงชนะเลิศ 5 ชุด 

หมายเหตุ :  ให้ผู้เข้าแข่งขันบรรเลงเพลงโดยไม่ต้องย้อน 
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อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ใหส้ าหรับประเภท Piano with STAGEA  

1. อิเล็กโทน STAGEA ELS-01C หรือ ELS-01CU จ านวน 1 เครื่อง 
2. Piano รุ่น C3 ส าหรับรอบคัดเลือก และ รุ่น C7 ส าหรับรอบชิงชนะเลิศ 
3. อุปกรณ์เสริมความสูง Pedal ของ Electone และ Expresstion (1st Exp.)  PK – 2   

จ านวน 1 ชุด หรือ อุปกรณ์เสริมความสูง Pedal ของ Piano 
4. หากผู้เข้าแข่งขันมีความประสงค์จะน าเก้าอ้ีเปียโนของตนเองมาใช้ในการแข่งขัน จะต้องแจ้ง

ให้ส่วนจัดงานทราบต้ังแต่ตอนที่ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียนในวันแข่งขัน  

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันยืนเล่นในทุกกรณี มิเช่นน้ัน จะถอืเป็นการผิดกติกา และถูกตัด

คะแนนสุทธิ 10    คะแนน  
 

เกณฑ์การตัดสิน Piano with STAGEA หลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วย 

1. Orchestration and arrangement การเรียบเรียงเสียงประสาน  การเรียบเรียงบทเพลงเพื่อให้ได้
อรรถรสทางดนตรีคลาสสิค ตลอดจนการเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อให้บทเพลงที่เรียบเรียงมีความ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

2. Technique (เทคนิค) ความแม่นย าในการบรรเลง, ความถูกต้องชัดเจน ตลอดจนการเล่นเข้าจังหวะได้
อย่างแม่นย า รวมถึงการใช้ความสามารถในการบรรเลงต่างๆ เช่น เทคนิคการควบคุมนิ้ว และส่วน
ต่างๆของร่างกายเพื่อถ่ายทอดส าเนียงเสียงต่างๆ ที่ผู้เข้าแข่งขันก าลังเล่นอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ 

3. Music Context (การตีความหมายทางดนตรี) ความเข้าใจในบทเพลงและการบรรเลงแบบคู่ (Duet) ท่ี
ผู้แข่งขันใช้ ซึ่งสามารถตีความหมายและสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ 

4. Style & Impression การถ่ายทอดส าเนียงของเพลง 
5. Balancing & Teamwork น้ าหนัก (Accent) ความดังหรือเบา (Dynamic) ในการเล่น รวมถึง การ

บรรเลงร่วมกับผู้อ่ืน 
6. Registration & Balancing (การปรับเสียง) การปรับเสียงและการเลือกใช้เสียงได้ถูกต้องตามหลัก

สากล เม็ดเสียงควรจะมีความคมชัดและมีความใกล้เคียงกับเครื่องดนตรีจริงๆ หรือในกรณีที่เป็นเสียง
สังเคราะห์ต้องมีการจัดองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสม และในการท า Balancing ให้จัดมิติเสียงให้
พอเหมาะอย่าให้ดังเกินไปหรือเบาเกินไป ทั้งนี้ อาจส่งผลกับคะแนนโดยรวม  

7. Stage Presentation (การแสดงบนเวที) การแสดงบนเวที รวมถึงการแต่งกายมีผลต่อการให้คะแนน
ทั้งสิ้น ผู้เข้าแข่งขันต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย ไม่ควรสวมชุดล าลองหรือรองเท้าแตะ  
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คณะกรรมการตัดสิน 

1. รอบเขตจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน  
2. รอบชิงชนะเลิศจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 ท่าน  
3. ในแต่ละรอบจะมีหัวหน้าคณะกรรมการ 1 ท่านเป็นผู้ชี้ขาดและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกติกาต่างๆรวมถึงผล

การตัดสิน  
4. กรรมการจับเวลาจะมีด้วยกัน 2 ท่านโดยจะประจ าต าแหน่งอยู่บริเวณคณะกรรมการตัดสิน  1 ท่าน และ

บริเวณเวทีแสดงอีก 1 ท่าน โดยการจับเวลาจะยึดเอาผลการจับเวลาที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นหลัก  
 

เกณฑ์การลงโทษ  

1. การกระท าผิดตามกติกา  ในหัวข้อประเภทการแข่งขัน Piano with STAGEA, กติกา, คุณสมบัติของ

ผู้สมัคร, การใช้ฟังก์ชั่นบนอิเล็กโทน, และการตรวจสื่อบันทึก จะไม่มีการตัดสินให้คะแนนใดๆ  

2. การกระท าความผิดในหัวข้อเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน จะมีการพิจารณาตัดคะแนนตามสมควร  

ตามที่ระบุไว้ 

3. การตัดสิทธิ์การแข่งขันจะใช้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันกระท าความผิดในขั้นร้ายแรง  เช่น การโกงอายุ,

การปลอมแปลงหลักฐานต่างๆ, การจงใจกระท าความผิดประการหนึ่งประการใดอันมีผลให้ผู้แข่งขัน

รายอ่ืนได้รับความเสียเปรียบ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน  

4. หากผู้เข้าแข่งขัน หรือบุคคลใดก็ตาม ที่กระท าการละเมิดสิทธิ หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับการ
แข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางสถาบันดนตรีฯ ขอสงวนสิทธิ์
การเขา้ร่วมแข่งขันของโรงเรียนดนตรีต้นสังกัด ในปีถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน  

 
รางวัลรอบเขต แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize 
 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Silver Prize 
 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Bronze Prize 
 เกียรติบัตรระดับชมเชย 
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รางวัลรอบชิงชนะเลิศ 
ถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

หมายเหตุ : กรณผีู้มทีี่ได้รับรางวัลสูงสุดในการแข่งขันในแต่ละรุ่น แต่มาตรฐานการแสดง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ที่คณะกรรมการตัดสินก าหนด จะไม่มีการพิจารณาถ้วยประทาน ให้กับผู้เข้าแข่งขันในรุ่นนั้นๆ  

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศประเภท Piano with STAGEA 

ชนะเลิศ  ผู้แข่งขันจะได้รับถ้วยประทาน / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 15,000 บาท                                                 

ครูผู้ฝึกสอนจะได้รับโล่เกียรติคุณ / ทุนสนับสนุน 5,000  บาท                               

โรงเรียนผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับโล่เกียรติคุณ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้แข่งขันจะได้รับโลเ่กียรติคุณ / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 10,000 บาท                                                         

ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน ได้รับโล่เกียรติคุณ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้แข่งขันจะได้รับโล่เกียรติคุณ / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 5,000 บาท                                          

ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน ได้รับโล่เกียรติคุณ  

ดีเด่น   ได้รับเกียรติบัตร 

 
การแต่งกาย 
1.  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพ เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ, กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น  

2.  ผู้เข้าแข่งขันที่แต่งกายไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมจะไม่อนุญาตให้ขึ้นแสดง  


