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การแข่งขัน DUO IDOL 

 

รุ่นและประเภทการแข่งขัน 

- Duo Idol     รุ่นอายไุมเ่กิน 22  ปี  คือ ผู้ ท่ีเกิดตัง้แตปี่ พ.ศ. 2538 
 

หมายเหตุ : การนบัอายใุห้นบัจนถึงปี 2560 และนบัเฉพาะปี พ.ศ.ท่ีเกิด 

 

เวลาที่ใช้ในการแข่งขันประเภท 

ประเภท  เวลาแสดง (นบัจากประกาศช่ือ
วง) 

Duo Idol รุ่นอายไุมเ่กิน 22 6 นาที 
 

วงท่ีเข้าประกวดจะต้องใช้เวลาบรรเลงประกวดรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 6 นาที โดยเร่ิมจบัเวลาเม่ือพิธีกร

ประกาศช่ือวง (นกัดนตรีจะถกูปลอ่ยตวัขึน้เวทีพร้อมกบัการประกาศช่ือวง) และหยดุจบัเวลาเม่ือนกัดนตรี

โค้งให้กบัผู้ชมหลงัจบการแสดง (หากนกัดนตรีไมท่ าการโค้ง ทีมงานจะหยดุจบัเวลาเม่ือสมาชิกคนสดุท้าย

ของวงเดนิออกจากเวที)  

หมายเหต ุหากผู้ เข้าแขง่ขนัแสดงเสร็จเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการจะตดัคะแนนตามกตกิาทัว่ไป 

(ทุก 10 วินาที หัก 1 คะแนนจากคะแนนสุทธิ ถ้าไม่ถงึ 10 วินาที ให้คิดเป็น 10 วินาท)ีการหยดุ

เวลาขณะจบัเวลาจะมีขึน้เม่ือเกิดข้อผิดพลาดประการหนึ่งประการใด อนัเน่ืองมาจากสาเหตคุวาม

ผิดพลาดท่ีไมไ่ด้มาจากผู้ เข้าแขง่ขนัเทา่นัน้ 

- มีเวลาให้ซาวด์เช็คก่อนการแขง่ขนัวงละ 5 นาที  

 

โจทย์การแสดงส าหรับ Duo Idol  

จดัการแสดงดนตรีในเวลาท่ีก าหนดไมจ่ ากดัแนวเพลงและจ านวนบทเพลง สามารถแสดงใน

ลกัษณะ Battle ได้ 
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กตกิาของผู้แข่งขัน Duo Idol 

1. สมาชิกในวงต้องเป็นนกัเรียนของโรงเรียนดนตรียามาฮา่ โดยมีช่ืออยูใ่นระบบ YSMS 

2. ผู้ เข้าประกวดสามารถเลือกเลน่เพลงบรรเลงได้ ในกรณีท่ีไมมี่นกัร้อง  

3. แตล่ะวงต้องมีสมาชิกภายในวง 2 คน โดยเลือกใช้เคร่ืองดนตรีได้ดงันี ้

- กีต้าร์ยามาฮา่ทกุรุ่น             - ฟลู้ท  

-  เบสยามาฮ่าทกุรุ่น                             - แซ็กโซโฟน  

- กลองชดุ                - อคูเูลเล่ 

- ไวโอลิน                - ร้องเพลง 

- เปียโนไฟฟ้า (CVPรุ่นตามท่ีบริษัทก าหนด) - อิเล็กโทน (ELS-02C) 

- คีย์บอร์ด 

หมายเหต ุผู้ เข้าแขง่ขนัสามารถใช้ทกุฟังก์ชัน่ของ อิเล็กโทน (ELS-02C) 

 และ เปียโนไฟฟ้า (CVP) โดยไมถื่อวา่เป็นการใช้ Backing Track                        
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4. เสียงร้องถือเป็นเคร่ืองดนตรี สามารถแสดง Beat Box หรือ A cappella โดยปราศจากเคร่ือง

ดนตรีอ่ืนๆได้  

5. ไมอ่นญุาตใิห้ใช้ Backing Track ในการแสดง 
6. มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ให้กบับทเพลงแตง่เอง หรือน าของเดมิมาท าใหม ่  
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7. อปุกรณ์บนเวทีมีให้ตาม Stage Layout ผู้ เข้าประกวดไมส่ามารถขอเพิ่มได้  

8. ค าตดัสินของกรรมการถือเป็นสิน้สดุ  

หมายเหต ุหากผู้ เข้าแขง่ขนัแสดงเสร็จเกินกว่าเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการจะตดัคะแนนตาม

กตกิาทัว่ไป (ทุก 10 วินาที หัก 1 คะแนนจากคะแนนสุทธิ ถ้าไม่ถงึ 10 วินาที ให้คิดเป็น 

10 วินาที)การหยดุเวลาขณะจบัเวลาจะมีขึน้เม่ือเกิดข้อผิดพลาดประการหนึง่ประการใด อนั

เน่ืองมาจากสาเหตคุวามผิดพลาดท่ีไมไ่ด้มาจากผู้ เข้าแข่งขนัเทา่นัน้ 

 

 

เคร่ืองดนตรีที่มีให้บนเวที 

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

คู ่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. แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า 2 ตู้ , แอมป์อคสูตคิกีตาร์ 1 ตู้   

5. แอมป์คีย์บอร์ด 2 ตวั 

6. อิเล็กโทน ELS-02C 

7. เปียโนไฟฟ้า (CVPรุ่นตามท่ีบริษัทก าหนด)  

8. ไมโครโฟน 3 ตวั พร้อมขาตัง้  

(ทัง้นีอ้ปุกรณ์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม และดลุยพินิจของฝ่ายจดัการแขง่ขนั 

โดยไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า) 

 
เคร่ืองดนตรีท่ีบริษัทฯ จดัเตรียมไว้ให้บนเวที จะต้องใช้ตามท่ีบริษัทฯ จดัให้เท่านัน้ ไม่สามารถปรับเปล่ียน
รุ่นหรือเคร่ืองได้ ยกเว้น Stage Piano, Snare drum และกระเดื่องคู ่แตจ่ะต้องเป็นของ Yamaha เทา่นัน้ 
และอนญุาตให้เพิ่มฉาบพร้อมขาตัง้ได้โดยต้องน ามาเอง 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการแขง่ขนัต้องเป็นเคร่ืองดนตรีย่ีห้อ Yamaha และเคร่ืองดนตรีหรืออปุกรณ์ท่ีบริษัท
สยามดนตรียามาฮา่ เป็นผู้น าเข้าเทา่นัน้ 

     ในชว่งของการแขง่ขนัจริงไมอ่นญุาตให้ผู้ เข้าแขง่ขนั Sound check บนเวทีได้อีก  
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วย 
1. ความถกูต้อง ชดัเจน และความแมน่ย าในการบรรเลง  (40 คะแนน)                                      
2. การน าเสนอความเป็น Duo (20 คะแนน)               
3. การแสดงออกบนเวที และการส่ือสารกบัผู้ชม (15 คะแนน)             
4. ความคดิสร้างสรรค์ในการเรียบเรียงบทเพลง (15 คะแนน)                         
5. ความสมดลุของเสียงเคร่ืองดนตรีชิน้ตา่งๆภายในวง (5 คะแนน) . 
6. การเลือกเสือ้ผ้าและการแตง่กายให้เหมาะกบัแนวเพลง และภาพลกัษณ์ของวง (5 คะแนน)  

 
 
คณะกรรมการตัดสิน 

1. รอบเขตมีคณะกรรมการ 3 ท่าน 
2. รอบชิงชนะเลิศมีคณะกรรมการ 5 ทา่น 
3. ในแตล่ะรอบจะมีหวัหน้ากรรมการ 1 ทา่นเป็นผู้ ชีข้าดและให้ค าปรึกษาเก่ียวกบักติกาตา่งๆรวมถึง

ผลการตดัสิน 
 
รางวัลในรอบคัดเลือก Duo Idol 

เกียรตบิตัรระดบั Yamaha Golden Prize  เกียรตบิตัรระดบั Yamaha Silver Prize  

เกียรตบิตัรระดบั Yamaha Bronze Prize  เกียรตบิตัรระดบัชมเชย 
 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ Duo Idol 

ชนะเลิศ (Grand Prize Award)                  รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 (1st Runner-up Award) 

รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 (2nd Runner-up Award)      รางวลัดีเดน่ 
 
 

 

 

 

 

 

 


