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ระเบียบการแข่งขัน YTMF2013 ประเภท Violin 

วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อแสดงศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ ของนักดนตรีรุ่นเยาว์ที่เรียนดนตรี  ภายใต้หลักสูตร 

Yamaha Music Worldwide Education System จากประเทศญี่ปุ่น  

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ดนตรีของเด็กนักเรียนดนตรีสังกัดโรงเรียนดนตรี                        

สยามกลการ และโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายท่ัวประเทศ  

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเวทีโชว์พลังดนตรีที่ไร้ขีดจ ากัด ด้วยจินตนาการทางความคิด

สร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงให้ปรากฎต่อสายตาสาธารณชนได้อย่างยอดเยี่ยม  

4. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเยาวชนก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะและยกระดับ

ความสามารถการเล่นดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรีจากชาติอ่ืนๆ  

5. เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้รู้จักการท างานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความก้าวร้าวทางสังคมอีกทางหนึ่ง  

ก าหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 1 – 31 กรกฎาคม 2555 โดยสถาบันดนตรีฯ จะตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้มี

สิทธิ์แข่งขันให้ทางโรงเรียนดนตรีฯ ทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และจะแจ้งก าหนดการ

แข่งขันรอบคัดเลือกของเขตต่างๆ 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  

        ที่รับผิดชอบ  
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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 ให้ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ท่ีจัดส่งเป็น

ส าคัญ (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555) บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ส่งทางโทรสาร (Fax) 

กรณีส่งเอกสารโดยผ่านเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้ส่งผ่านเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโรงเรียนดนตรีฯ ที่

รับผิดชอบเท่านั้น 

3. ยอดนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทฯ จะค านวณจากยอดเฉลี่ยของจ านวนนักเรียน ที่ทาง

โรงเรียนดนตรีฯ แจ้งให้กับสถาบันดนตรีฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 – สิงหาคม 2554 (เฉพาะการ

แข่งขัน 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 

ประเภท Violin ได้แก่ Violin Solo with Piano, Violin Ensemble 

5. การพิจารณาของคณะกรรมการรอบเขต จะพิจารณาระดับความสามารถของผู้แข่งขัน  

แบ่งออกเป็น 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 หรือโรงเรียนดนตรีในเครือข่าย 

และลงทะเบียนทางระบบ YSMS ดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้สมัครแข่งขันทุกวิชาจะต้องเป็นนักเรียนท่ีเคยมีประวัติลงทะเบียนในระบบ YSMS และมีชื่ออยู่ใน

ระบบ ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 เท่านั้น 

1.2 สถาบันดนตรีฯ จะนับเวลาเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – จนถึงวันแข่งขัน

รอบเขต ซึ่งจะต้องมีจ านวนเวลาเรียนรวมไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง  (จากจ านวนเวลาเรียน 32 

ครั้ง สามารถหยุดได้ 4 ครั้งเท่านั้น) 

1.3 ส าหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องมีจ านวนเวลาเรียนต่อเนื่องจากรอบเขต – รอบชิงฯ และ

มีสิทธิ์หยุดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง โดยจะนับเวลาเรียนผ่านทางระบบ YSMS 

2. ผู้สมัครสามารถย้ายจังหวัด หรือย้ายโรงเรียนดนตรีฯ ได้ก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีประวัติการ

ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง (ประวัติการลงทะเบียนเรียนจากโรงเรียนเดิม) 
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3. ในทุกรอบการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ในทุกกรณี และผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็น

นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ หรือโรงเรียนดนตรีในเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง และ

ต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันต้ังแต่วันสมัคร จนถึงวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

4. ส าหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประเกวด Yamaha Thailand Music Festival จะไม่สามารถ

ลงแข่งขันในรุ่นเดิมได้ แต่สามารถเข้าแข่งขันในประเภทอ่ืนหรือรุ่นอ่ืนที่สูงกว่าได้  

5. ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทการแข่งขันตามสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในระบบ YSMS 1 วิชาต่อ 1 

สิทธิ์ การเข้าร่วมการแข่งขัน และประเภทการแข่งขันต้องเป็นไปตามตารางแสดงสิทธิ์ในการลงสมัคร

แข่งขันของแต่ละวิชาที่สถาบันดนตรีฯ ก าหนด  และในกลุ่มประเภทการแข่งขัน ผู้สมัครสามารถสมัคร

เข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภท และ 1 รุ่นต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 

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

ทั้งเดี่ยว และกลุ่ม สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 2 สิทธิ์ แต่หากลงทะเบียนเรียนกลุ่มเพียงอย่าง

เดียวจะไม่สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 

6. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท และทุกรอบการแข่งขันจะต้องแสดงจากความจ าเท่านั้น 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดูโน้ตเพลงในทุกกรณี ยกเว้นรุ่น

ดังต่อไปนี้ 

6.1 ผู้เล่น Piano Accompaniment ส าหรับการแข่งขัน  Violin Solo with Piano อนุญาตให้ดูโน้ตได้ 

6.2 ผู้เล่น Instrument ส าหรับการแข่งขัน Singing with Instrument อนุญาตให้ดูโน้ตได้ 

6.3 Conductor ส าหรับการแข่งขัน Electone Ensemble อนุญาตให้ดูโน้ตได้ 

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 ภาคใต้ 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 จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้สรุป

ยอดจ านวนผู้แข่งขันแล้ว ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555 

รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 1 – 6 พฤษภาคม 2556 (โดยประมาณ) 

 
รุ่น และประเภทการแข่งขัน  

- Violin Solo with Piano รุ่นอายุ 16 – 22 ปี คือผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2534 - 2540 
- Violin Ensemble รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี คือผู้ที่เกิดต้ังแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ : การนับอายุให้นับจนถึงปี 2556 และนับเฉพาะปี พ.ศ.ที่เกิด 
 
กติกา และคุณสมบัติของผู้แข่งขัน Violin Solo with Piano (รุ่นอายุ 16 - 22ปี) 

1. การแข่งขันประเภท Violin Solo with Piano ต้องมีผู้แข่งขันจ านวน 2 คน  
ประกอบด้วย ผู้เล่นไวโอลิน 1 คน และผู้เล่น Piano Accompaniment 1 คน  

2. ผู้เล่น Piano Accompaniment ต้องมีชื่อในระบบ และมีคุณสมบัติสิทธิ์ของการแข่งขัน ซึ่งต้องมีอายุไม่
เกิน 25 ปี 

3. ผู้เล่น Violin จะต้องเล่นจากความจ า (ห้ามดูโน้ต) ทั้งนี้อนุญาตให้ดูโน้ตส าหรับผู้เล่น Piano 
Accompaniment  เท่านั้น 

4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่น 4.1. แบบฝึกหัดบังคับ และ 4.2. บทเพลงบังคับเลือก ที่ก าหนดให้เท่านั้น 
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5. ไวโอลินที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็น Violin ยี่ห้อ Yamaha หรือยี่ห้อ Synwin ที่ทางบริษัทฯ ได้น าเข้ามา
ท าตลาดในประเทศไทยเท่านั้น 

6. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน ย้อน และเพิ่มเติม หรือดัดแปลงโน้ต แนวไวโอลิน (Violin Part) ใดๆ ทั้งสิ้น 
(ฝ่าฝืนตัด 20 คะแนน) 

7. ก าหนดเวลาการบรรเลง    
รอบเขต   รวมทั้งหมด ไม่เกิน 5 นาท ี 
รอบชิงชนะเลิศ   รวมทั้งหมด ไม่เกิน 6 นาที 

        
บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน Violin Solo with Piano (รุ่นอายุ 16 - 22ปี) 

รอบเขต  
1. แบบฝึกหัดบังคับ “Exercise Kreutzer no.3”  (สามารถดาวน์โหลดโน้ตเพลงได้จากระบบ YSMS)   
2. บทเพลงบังคับเลือก  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกเล่น 1 บทเพลง  

จากรายการบทเพลงที่ก าหนดให้ดังนี้   
เพลงบังคับเลือก ผู้ประพันธ์ 

1. Variations on a Theme from "Caprice No.24" N. Paganini 
2. “Mi-a-ou” from Dolly Suite Op.56 G.U. Faure 

3. “La Campanella” from Violin Concerto No.2 N. Paganini 
4. Salut d’ Amour  E. Elger 

บทเพลงจากหนังสือเรียน  Violin Yamaha Text Book.3 

       (ดาวน์โหลดโน้ตเพลง Piano accompaniment ผ่านระบบ YSMS) 
 

 
รอบชิงชนะเลิศ  
1. แบบฝึกหัดบังคับ “Le Cygne”  จากหนังสือเรียน Violin Yamaha Text Book.3 (ดาวน์โหลดโน้ตเพลง 

Piano accompaniment ผ่านระบบ YSMS)  
2. บทเพลงบังคับเลือก  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกเล่น 1 บทเพลง  
จากรายการบทเพลงที่ก าหนดให้ดังนี้  

เพลงบังคับเลือก ผู้ประพันธ์ 
1.  Allegro J.-H. Fiocco 
2. Concerto in  A  Minor 3rd Movement A. Vivaldi 
3. Sonata No.4 G.F. Handel 

สามารถดาวน์โหลดโน้ตเพลงได้จากระบบ YSMS 
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กติกา และคุณสมบัติของผู้แข่งขัน Violin Ensemble (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)  
1. การแข่งขันประเภท Violin Ensemble จะต้องมีผู้แข่งขันอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ไวโอลินแนว 1 ไวโอลินแนว 2 และไวโอลินแนว 3 โดยไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภทอ่ืนๆประกอบ
นอกเหนือจากที่ก าหนด โดยเลือกเล่นบทเพลงที่ก าหนดให้เท่านั้น 
2. ผู้เล่น Violin Ensemble จะต้องเล่นจากความจ าเท่านั้น  
3. ไวโอลินที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็น Violin ยี่ห้อ Yamaha หรือยี่ห้อ Synwin ที่ทางบริษัทฯ ได้น าเข้ามาท า
ตลาดในประเทศไทยเท่านั้น 
4. อนุญาตให้มี Conductor ได้ 1 คน หรือไม่มีก็ได้  (ในกรณีที่มี Conductor จะมีการให้คะแนนส าหรับ 
Conductor โดยจะต้อง Conducting จากความจ าเท่านั้น) 
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงโน้ต แนวไวโอลินต่างๆ ใดๆ ทั้งสิ้น  
(ฝ่าฝืนตัด 20 คะแนน) 
6. ก าหนดเวลาการบรรเลงรวมทั้งหมดไม่เกิน 5 นาที  
 

 

บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน Violin Ensemble (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) 
รอบเขต          : เลือกเล่นบทเพลงที่ก าหนดให้ในกลุ่ม A   จ านวน 2 บทเพลง   
รอบชิงชนะเลิศ : เลือกเล่นบทเพลงที่ก าหนดให้ในกลุ่ม B   จ านวน 1 บทเพลง   
 

รายชื่อบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน Violin Ensemble (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี) 

รอบเขต (กลุ่ม A) ผู้ประพันธ์ รอบชิงชนะเลิศ (กลุ่ม B) ผู้ประพันธ์ 
1. MUSICAL PASTIME V. Rathgeber 1.THE MERRY SUNSHINE M a z a s 
2. MENUET J. Krieger 2. THE SINGING CLASS P l e y e l 
3. PRELUDE J. Walther 3. A DAY IN THE COUNTRY B l u m e n thal 
4. TOCCATA C. Seixas 4. THE HOLIDAY PROCESSION                                              Anonymous 
5. SONATINA G.F. Handel 5. THE PICNIC PARTY M a z a s 
6. LES FIFRES   J.F. Dandrieu 6. PLAYING SHOOL C o r e l i 

สามารถดาวน์โหลดโน้ตเพลงได้จากระบบ YSMS 
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เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 

1. ประเภท Violin Solo with Piano  
รอบเขต  รวมทั้งหมด ไม่เกิน 5 นาที  
รอบชิงชนะเลิศ   รวมทั้งหมด ไม่เกิน 6 นาที  

2. ประเภท Violin Ensemble ให้เวลาบรรเลงไม่เกิน 5 นาท ี 
 
การจับเวลาการแข่งขัน 

1. การจับเวลาของการแข่งขันไวโอลินทั้ง 2 ประเภท คณะกรรมการจะเริ่มจับเวลาเมื่อผู้เข้าแข่งขันบรรเลงโน้ต
ตัวแรก และจะหยุดจับเวลาเมื่อโน้ตตัวสุดท้ายจบลง  

2. กรณีบรรเลง 2 บทเพลง ช่วงรอยต่อของบทเพลง คณะกรรมการจะจับเวลาต่อเนื่อง (ไม่หยุดเวลา) 
3. หากผู้เข้าแข่งขันแสดงเกินเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้กับผู้เข้าแข่ง ขันน้ันๆ  
4. การหยุดเวลาขณะจับเวลา จะมีขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ประการใดประการหนึ่ง อันเนื่องมาจากสาเหตุ

ความผิดพลาดที่ไม่ได้มาจากผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วย 

1. ท่าทางการบรรเลง (Posture) ประกอบด้วย มือซ้าย (L.H) และมือขวา (R.H) ที่ถูกต้อง  
2. การบรรเลงด้านระดับเสียง (Pitch, Intonation) ความแม่นย าในการบรรเลงแต่ละโน้ต  
3. จังหวะของบทเพลง และโน้ตต่างๆ (Tempo, Rhythm of the Melody) ความถูกต้องตรงตาม Score  
4. การควบคุมคันชัก (Bowing) ที่ถูกต้องตรงตาม Score ของผู้เล่นไวโอลิน  
5. เครื่องหมายต่างๆเช่น (Dynamics, Articulation) และอื่นๆ  
6. การใช้นิ้ว (Fingering) และต าแหน่งของการเล่นใน Position ต่างๆ  
7. การถ่ายทอดส าเนียงของเพลง ความเข้าใจในบทเพลง การตีความหมายเพื่อสื่อต่อผู้ฟัง Style & 

Expression อันรวมไปถึงคุณภาพของเสียงที่ดี Tone Quality  
8. ความสามารถในการใช้เทคนิคต่างของไวโอลิน (Violin Technique)  
9. การบรรเลงร่วมกัน (Balancing & Ensemble & Teamwork)  

10. การแสดงออกบนเวที (Stage Performance) รวมถึงการแต่งกายให้เข้ากับบทเพลง และไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียม อันดีงาม ทั้งนี้รวมถึงผู้ควบคุมวง (Conductor) อันเป็นการสร้างภาพรวม และ
ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้เข้าแข่งขัน 
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คณะกรรมการตัดสิน 
1. รอบเขต ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน 
2. รอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 5 ท่าน 
3. การแข่งขันในแต่ละรอบ มีหัวหน้าคณะกรรมการ 1 ท่านเป็นผู้ชี้ขาด และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกติกา    

ต่างๆ อันรวมไปถึงผลการตัดสิน  
4. กรรมการจับเวลา 2 ท่าน คือ 1. บริเวณคณะกรรมการตัดสิน และ 2. บริเวณเวที โดยการจับเวลาจะยึด

ผลการจับเวลาที่น้อยที่สุดเป็นหลัก  
 
เกณฑ์การลงโทษ 

1. การกระท าผิดในหัวข้อประเภทการแข่งขัน, กติกา และคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน จะไม่มีการตัดสินให้
คะแนนใดๆ ทั้งสิ้น 

2. การตัดสิทธิ์การแข่งขันจะใช้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันกระท าความผิดในขั้นร้ายแรง  เช่น การโกงอายุ, การ
ปลอมแปลงหลักฐานต่าง ๆ การจงใจกระท าความผิดประการหนึ่งประการใดอันมีผลให้ผู้แข่งขันรายอ่ืน
ได้รับความเสียเปรียบ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน และการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

3. การกระท าผิดในหัวข้อเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน จะมีการพิจารณาตามที่ระบุไว้ข้างต้น  
4. หากผู้เข้าแข่งขัน หรือบุคคลใดก็ตาม ที่กระท าการละเมิดสิทธิ  หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับการแข่งขัน 

Yamaha Thailand Music Festival ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางสถาบันดนตรีฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วม
แข่งขันของโรงเรียนดนตรีต้นสังกัด ในปีถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน 

 

 
อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้บนเวทีมีดังนี้ 
การแข่งขันประเภท Violin Solo with Piano 

1. Grand Piano จ านวน 1 หลัง 
รอบเขต Grand Piano C3 
รอบชิงชนะเลิศ Grand Piano C7 หรือรุ่นที่สูงกว่า  

2. Microphone 2 ตัว ส าหรับ Grand Piano และผู้เล่นไวโอลิน (พร้อมขาต้ัง)  
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การแข่งขัน Violin Ensemble 
 Microphone 3 ตัว (พร้อมขาต้ัง)  

หมายเหต ุ    การจัดอุปกรณ์ทั้งหมดของการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนแปลงไดค้วามเหมาะสม และดุลยพินิจของคณะผู้จัดการแข่งขัน 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

รางวัลรอบเขต แบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize 
 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Silver Prize 
 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Bronze Prize 
 เกียรติบัตรระดับชมเชย 

ถ้วยรางวัลรอบชิงชนะเลิศ 
ถ้วยประทาน : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 

หมายเหต ุ: กรณีผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการแข่งขันในแต่ละรุ่น แต่มาตรฐานการแสดง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที ่
     คณะกรรมการตัดสินก าหนด จะไม่มีการพิจารณาถ้วยประทาน ให้กับผู้เข้าแข่งขันในรุ่นน้ันๆ 

 
รางวัลรอบชิงชนะเลิศประเภท Violin Solo with Piano และ Violin Ensemble 

ชนะเลิศ ผู้แข่งขันจะได้รับถ้วยประทาน / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 15,000 บาท 
ครูผู้ฝึกสอนจะได้รับโล่เกียรติคุณ / ทุนสนับสนุน 5,000 บาท 
โรงเรียนผู้ให้การสนับสนุนจะได้รับโล่เกียรติคุณ 
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้แข่งขันจะได้รับโล่เกียรติคุณ / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 10,000 บาท 
ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน ได้รับโล่เกียรติคุณ 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้แข่งขันจะได้รับโล่เกียรติคุณ / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 5,000 บาท 
ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน ได้รับโล่เกียรติคุณ 
ดีเด่น ได้รับใบเกียรติบัตร 
 

การแต่งกาย 
1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพ เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะ และรองเท้าผ้าใบ, กางเกงขาสั้น,  

กระโปรงสั้น 
2.  ผู้เข้าแข่งขันที่แต่งกายไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมจะไม่อนุญาตให้ขึ้นแสดง 
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การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ 
1.  เป็นการแข่งขันส าหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยประทานฯ, รางวัลรองชนะเลิศ และ

รางวัลดีเด่น 
2.  นักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะต้องแจ้งชื่อเพลงที่ใช้ในการ 
3. ส าหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องมีจ านวนเวลาเรียนอย่างต่อเนื่องจากรอบเขตถึงรอบชิงชนะเลิศ 

และมีสิทธิ์ลาหยุดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง โดยจะนับเวลาเรียนผ่านทางระบบ YSMS 
 

 

 

 


