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Yamaha Band Idol 
 

รุนและประเภทการแขงขัน 
 

- รุนอายุไมเกิน 15 ป : สําหรับผูที่มีอายุไมเกิน 15 ป (ผูท่ีเกิดต้ังแตป พ.ศ.2543 เปนตนไป) 

การสอบเกรดใหดูรายละเอียดในตารางสิทธิ์ โดยแนบสําเนาผลสอบมาพรอมกับใบสมัคร    

- รุนอายุไมเกิน 22 ป : สําหรับผูที่มีอายุไมเกิน 22 ป (ผูท่ีเกิดต้ังแตป พ.ศ.2536 เปนตนไป) 

การสอบเกรดใหดูรายละเอียดในตารางสทธิ์  โดยแนบสําเนาผลสอบมาพรอมกับใบสมัคร    
 

หมายเหตุ : การนับอายุใหนับจนถึงป 2558 และนับเฉพาะป พ.ศ. ที่เกิด เทาน้ัน 
 

รางวัลรอบเขต แบงออกเปน 4 ระดับ 

- เกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize 

- เกียรติบัตรระดับ Yamaha Silver Prize 

- เกียรติบัตรระดับ Yamaha Bronze Prize 

- เกียรติบัตรระดับชมเชย 

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ 
 
ถวยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร                    

หมายเหตุ : กรณีมีผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดในการแขงขันในแตละรุน แตมาตรฐานการแสดง ไมเปนไปตามเกณฑ

ที่คณะกรรมการตัดสินกําหนด จะไมมีการพิจารณาถวยประทาน ใหกับผูเขาแขงขันในรุนน้ันๆ  

 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ YAMAHA BAND IDOL (ท้ัง 2 รุน) 

รางวัลชนะเลิศ  ผูแขงขันจะไดรับถวยพระราชทานฯ/ เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 30,000 บาท   

ครูผูฝกสอนจะไดรับโลเกียรติคุณ/ทุนสนับสนุน 5,000 บาท   

โรงเรียนผูใหการสนับสนุนจะไดรับโลเกียรติคุณ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผูแขงขันจะไดรับโลเกียรติคุณ / เกียรติบัตร /ทุนการศึกษา 20,000 บาท   

ครูผูฝกสอน และโรงเรียนผูใหการสนับสนุน ไดรับโลเกียรติคุณ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผูแขงขันจะไดรับโลเกียรติคุณ / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 10,000 บาท    

                              ครูผูฝกสอน และโรงเรียนผูใหการสนับสนุน ไดรับโลเกียรติคุณ 

รางวัลดีเดน             ไดรับเกียรติบัตร (วงที่ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ) 
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คณะกรรมการตัดสิน 

 รอบคัดเลือก จะมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 3 ทาน  

 รอบชิงชนะเลิศ จะมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 5 ทาน  

 หมายเหตุ : ในรอบชิงชนะเลิศจะมีหัวหนาคณะกรรมการ 1 ทานเปนผูชี้ขาด และใหคําปรึกษาเก่ียวกับ 

         กติกา ตางๆ รวมถึงผลการตัดสิน  

 

หลักเกณฑการใหคะแนนประกอบไปดวย 
 

รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน 15 ป 

     1.   ทักษะและเทคนิคในการเลนเครื่องดนตรี (Proficiency of Performing instruments)      40 คะแนน 

     2.   การควบคุมระดับเสียงและการปรับสมดุลยของวง (Overall sound)                              30 คะแนน 

     3.   ความคิดสรางสรรคกับการถายทอดบทเพลง และการแสดงของตนเองโดยสามารถ           30 คะแนน 

           ถายทอดใหผูชมสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับบทเพลงและผูแขงขันอยางเหมาะสม(Entertainment) 

                                                                                                                      รวม  100 คะแนน  

รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน 22 ป 

    1.   ทักษะและเทคนิคในการเลนเครื่องดนตรี (Proficiency of Performing instruments)      40 คะแนน 

     2.   การควบคุมระดับเสียงและการปรับสมดุลยของวง (Overall sound)                              30 คะแนน 

     3.   ความคิดสรางสรรคกับการถายทอดบทเพลง และการแสดงของตนเองโดยสามารถ           30 คะแนน 

           ถายทอดใหผูชมสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับบทเพลงและผูแขงขันอยางเหมาะสม (Entertainment) 

                                                                                                                       รวม  100 คะแนน 

 

การแตงกาย 

1. ผูเขาแขงขันจะตองแตงกายสุภาพ เชน หามสวมรองเทาแตะและรองเทาผาใบ และกางเกงขาสั้น 

2. ผูเขาแขงขันที่แตงกายไมสุภาพหรือไมเหมาะสมจะไมอนุญาตใหขึ้นแสดง  
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เคร่ืองดนตรีท่ีจัดเตรียมไวใหสําหรับการแขงขันบนเวที  

1. Drum set 5 ใบ พรอมฉาบ Crash Cymbal 16”,18”, Ride Cymbal 20”, HiHat และกระเด่ืองคู 

จํานวน 1 ชุด (รวม ฉาบ 3 ใบ + HiHat + กระเด่ืองคู) 

2. Stage Piano (Synthesizer)  จํานวน 1 เครื่อง พรอมขาต้ังคียบอรด 1ชั้น จํานวน 2 ชุด 

3. แอมปเบส 1 ตู  

4. แอมปกีตารไฟฟา 2 ตู, แอมปอคูสติคกีตาร 1 ตู  

5. แอมปคียบอรด 2 ตัว 

6. ไมโครโฟน และสายเคเบิลสําหรับเชื่อมตอ  เครื่องดนตรีอ่ืนๆของยามาฮา (Saxophone) ไมโครโฟน 

จํานวน 4 ตัว 

หมายเหตุ :   

1. เครื่องดนตรีในขอ 1 – 5 จะตองใชเครื่องดนตรีที่ทางบริษัทฯ จัดใหเทานั้น ไมสามารถปรับเปลี่ยนรุน 

หรือเครื่องได ยกเวน Stage Piano, Snare drum และกระเด่ืองคู แตจะตองเปนของ Yamaha เทาน้ัน และ

อนุญาตใหเพิ่มฉาบพรอมขาต้ังไดโดยตองนํามาเอง 

2. สําหรับผูแขงขันที่นํา Synthesizer, PSR มาใชในการแขงขัน อนุญาตใหใชสื่อบันทึกทุกประเภทเชน 

Diskทุกชนิด, Smart Media, Thumb Drive, Flash Drive ฯลฯ บนเครื่องน้ันๆ และอนุญาตใหใชฟงกชั่นของแต

ละอุปกรณไดอยางเต็มประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดใหเทานั้น 

3. เครื่องดนตรีที่ใชในการแขงขันตองเปนเครื่องดนตรี Yamaha เทานั้น ยกเวนเครื่องดนตรีที่ทาง 

Yamaha  ไมไดทําการผลิต หรือไมไดนําเขามาทําตลาดในประเทศไทย 

4. ทางสถาบันฯ ให Sound check ในชวงกอนการแขงขัน โดยมีเวลาให วงละไมเกิน 5 นาที 

5. ในชวงของการแขงขันจริงไมอนุญาตใหผูเขาแขงขัน Sound check บนเวทีไดอีก  

 

เวลาท่ีใชในการแขงขัน 
 รอบคัดเลือก  

             ทั้ง 2 รุน มีเวลาในการบรรเลงรวมการเซ็ทเครื่องดนตรี ไมเกินวงละ 8 นาที 

             รอบชิงชนะเลิศ  

           ทั้ง 2 รุน มีเวลาในการบรรเลงรวมการเซ็ทเครื่องดนตรี ไมเกินวงละ 8 นาที 
 

หมายเหตุ :1. จะเริ่มจับเวลาเมื่อผูแขงขันโคงตอกรรมการ และจะหยุดจับเวลาเมื่อโนตตัวสุดทายจบลง   

      2. เมื่อสมาชิกในวงอยูบนเวทีใหโคงตอกรรมการกอน แลวจึงทําการเซ็ทเครื่องดนตรี 

3. การหยุดเวลาขณะจับเวลา จะมีขึ้นเมื่อเกิดขอผิดพลาด ประการหนึ่งประการใดอันเนื่องมาจาก

สาเหตุความผิดพลาดที่ไมไดมาจากผูเขาแขงขันเทาน้ัน 
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การเลือกบทเพลงในรอบคัดเลอืก และรอบชิงชนะเลิศ 
 

 รอบคัดเลือก 

- รุนอายุไมเกิน 15 ป ใชเพลงประกวด โดยเปนเพลง เลือกอิสระจํานวน 1 เพลง (โดยจะเลือกใชบท

เพลงท่ีมีเนื้อรอง,บทเพลงบรรเลง หรือบทเพลงแตงเองก็ได) 

- รุนอายุไมเกิน 22 ป ใชเพลงประกวด โดยเปนเพลง เลือกอิสระจํานวน 1 เพลง  (โดยจะเลือกใชบท

เพลงท่ีมีเนื้อรอง,บทเพลงบรรเลง หรือบทเพลงแตงเองก็ได) 
 

รอบชิงชนะเลิศ   

- รุนอายุไมเกิน 15 ป ใชเพลงประกวดโดยเปนเพลงเลือกอิสระจํานวน 1 เพลง (โดยจะเลือกใชบท

เพลงท่ีมีเน้ือรอง,บทเพลงบรรเลง,บทเพลงแตงเอง หรือสามารถเลือกใชเพลงเดิมกับรอบคัดเลือกก็

ได)   

- รุนอายุไมเกิน 22 ป ใชเพลงประกวด โดยเปนเพลงเลือกอิสระจํานวน 1 เพลง (โดยจะเลือกใชบท

เพลงท่ีมีเน้ือรอง,บทเพลงบรรเลง,บทเพลงแตงเอง หรือสามารถเลือกใชเพลงเดิมกับรอบคัดเลือกก็

ได)   

หมายเหตุ : หามใชบทเพลงลูกทุง และลูกกรุง 

 

กติกา และคุณสมบัติของผูแขงขัน YAMAHA BAND IDOL 
 

การแขงขันประเภท YAMAHA BAND IDOL ทุกรุนจะตองมีผูเลนอยางนอย 4 คนแตไมเกิน 8 คน โดย

ใหแสดงความสามารถในการเลนดนตรีรวมกันเปนวง โดยเลือกจากเครื่องดนตรีที่กําหนดใหดังตอไปน้ี 

1.1 Synthesizer       1 คน  

1.2 Portable Keyboard      1 คน 

1.3 Drums set       1 คน 

1.4 Electric Guitar หรือ Silent Guitar   0 - 2 คน 

1.5 Electric Acoustic Guitar (Nylon หรือ Steel)  1 คน  

1.6 Electric Bass       1 คน  

1.7       Saxophone และ นักรอง                           0 - 4 คน                                                                  
 

หมายเหตุ :  

1. สามารถใช Function และสื่อบันทึกตางๆสําหรับ Synthesizer, Portable Keyboard ไดอิสระ 

2.เพลงท่ีใชในการแขงขันรอบคัดเลือก  และรอบชิงชนะเลิศ สามารถใชเพลงเดียวกันหรือเปลี่ยนเพลง

ใหมได 
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3.ผูเขาแขงขันตองสงโนตเพลงอยางนอยที่มีบรรทัดทํานองโนตที่มีแนวคอรด,คํารองและคียเพลงนั้นๆ

แนบมาใหกับฝายจัดงานโดยตองสงสําเนาโนตเพลงไดท่ีจุดลงทะเบียน  ณ  วันแขงขัน จํานวน 3 ชุด สําหรับ

รอบเขต และจํานวน 5 ชุด สําหรับรอบชิงชนะเลิศ  

4.การสงสําเนาโนตเพลงของผูเขาแขงขันตองสงตามจํานวนที่ระบุไวตามกติกาที่บริเวณจุดลงทะเบียน

กอนการแขงขันในแตละรอบเทาน้ัน หามสงสําเนาโนตเพลงมากอนลวงหนาเด็ดขาด 
 

หมายเหตุ : สําหรับผูที่ไมสงสําเนาโนตเพลงตามระยะเวลาที่กําหนด จะถูกตัดคะแนนสุทธิ 10 คะแนน 
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