
 
 
 

กตกิาการประกวดวงดนตรี 

โครงการ  "Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" 

คุณสมบัตขิองสมาชิกวงดนตรีที่จะเข้าประกวด 

 สมาชิกวงต้องมีสถานะเป็นนกัเรียน นกัศกึษา มีอายรุะหว่าง 15 – 22 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง 

2542) ไมจํ่าเป็นต้องศกึษาอยูส่ถาบนัเดียวกนั หรือมีภมูิลําเนาเดียวกนั 

 สมาชิกวงท่ีเข้าประกวดจะต้องไมเ่ป็นนกัดนตรีอาชีพ หรือรับจ้างแสดงดนตรีเกินสปัดาห์ละ 1 ครัง้ 

 วงดนตรีและสมาชิกวงดนตรีท่ีเข้าประกวดต้องไมมี่สญัญารับจ้างหรือข้อผกูพนักบับคุคล หรือนิตบิคุคล

ใดๆ เช่น การบนัทกึอลับัม้ แสดงภาพยนตร์ โทรทศัน์ วิทย ุการแสดงบนเวที หรือโฆษณาสนิค้า ไปจนถึง

วนัท่ี 31 พ.ค. 2558 

ขัน้ตอนการสมัครเข้าประกวด  

 ศกึษารายละเอียดการประกวด “ดนตรีสร้างคณุคา่ชีวิต” อยา่งละเอียด เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ

สมคัร โดยจะเปิดรับสมคัรวงดนตรีผา่นทางออนไลน์ ท่ี www.carabao.co.th เท่านัน้ 

 สมาชิกวงท่ีเข้าประกวดต้องมีตัง้แต ่4-10 คน โดยรวบรวมข้อมลูให้พร้อมก่อนสมคัรทางออนไลน์ ดงันี ้

ช่ือวง / รูปถ่ายสมาชิกวงจํานวน 1 รูป (ขนาดของภาพไมต่ํ่ากวา่ 1 MB) / ข้อมลูสมาชิกภายในวง ได้แก่ 

ช่ือ-นามสกลุ / ช่ือเล่น / วนั เดือน ปี เกิด / สถาบนัการศกึษา / ระดบัการศกึษา /เบอร์มือถือ / E-Mail / 

ตําแหน่งการเลน่ / คลปิวีดีโอ Demo / ท่ีอยูสํ่าหรับการจดัสง่เอกสารแจ้งผลการคดัเลือก 

 สมัครทางออนไลน์ www.carabao.co.th เมนู ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์และ

ชดัเจน 

 หลังหมดเขตรับสมัคร คณะผู้ จัดการประกวดจะแจ้งผลการคัดเลือกวงท่ีจะผ่านการคดัเลือก รอบ 

Audition ระดบัจงัหวดั พร้อมรายละเอียดของการประกวด รอบ Audition ระดบัจงัหวดั เช่น วนั เวลา 

และสถานท่ีจดัการประกวด มายงัหวัหน้าหรือตวัแทนวงตามท่ีอยู ่ท่ีระบไุว้ในใบสมคัร 



 
 

 ในวนัท่ีประกวด รอบ Audition ระดบัจังหวดั หัวหน้าวงต้องนําเอกสารการสมคัรประกวด ไปย่ืนให้

คณะกรรมการการประกวด หากพบว่ามีหลกัฐานใดท่ีขาดตกบกพร่อง หรือมีข้อมูลไม่ตรงกับในใบ

สมคัร วงดนตรีนัน้จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้ขึน้ประกวด รอบ Audition ระดบัจงัหวดั 

 นบัจากวนัประกวดรอบ Audition ระดบัจงัหวดั แล้ว ห้ามเปล่ียนตวั หรือเพิ่มสมาชิกวง ผู้สมคัรต้อง

สงักดัเพียงวงเดียวตลอดทัง้โครงการฯ ในแตล่ะปี แตส่ามารถสบัเปล่ียนหน้าท่ีในวงได้ 

 วงท่ีเคยชนะเลิศการประกวดระดบัภาคโครงการดนตรีสร้างคณุค่าชีวิต ตัง้แต่โครงการปีท่ี 1-5 ไม่มี

สทิธ์เข้าร่วมในการประกวด 

การทาํคลิปวิดโิอ DEMO  

 ต้องใช้เพลงของวงคาราบาว ท่ีมีการบนัทึกอลับัม้เท่านัน้ โดยให้ร้อง-บรรเลงตามความสามารถของ

ตวัเอง 

 การทําดนตรีไม่จําเป็นต้องเหมือนกับต้นฉบับ หรือ เรียบเรียงทํานองและการบรรเลงใหม่ (Re-

arrange) ก็ได้ โดยเพลงท่ีใช้ประกวดทัง้หมด ให้คงเนือ้ร้อง และ Melody ของบทเพลงคาราบาวเหมือน

ต้นฉบบั 

 ในคลปิวีดีโอ Demo จะประกอบไปด้วย การแนะนําวงสัน้ๆ และ เพลง Demo 

 บนัทกึเป็นคลปิวีดีโอ (ทัง้ภาพและเสียง) upload ไฟล์วีดีโอ ผา่น Youtube และสง่ Link ภายในวนัท่ี  

15 กนัยายน 2557 

 ไม่จําเป็นต้องกรอกข้อมูลการสมัคร และ ส่ง คลิปวีดีโอ Demo พร้อมกัน แต่ต้องกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วนภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 

การเตรียมตวัในรอบ Audition ระดบัจังหวัด 

 วงดนตรีท่ีเข้าประกวด รอบ Audition ระดบัจงัหวดั ต้องใช้เคร่ืองดนตรีอย่างน้อย 4 ชิน้ (ไม่นบัเคร่ือง

เคาะ) 

 เพลงท่ีใช้ในการประกวด รอบ Audition ระดบัจงัหวดั ต้องเป็น เพลงของวงคาราบาว ท่ีมีการบนัทึก

เป็นอลับัม้เท่านัน้ จํานวน 1 เพลง (เพลงท่ีใช้ทํา Demo อนญุาตให้ใช้เป็นเพลงในการประกวดได้) โดย



 
 

สามารถเลน่เหมือนต้นฉบบั หรือ เรียบเรียงทํานองและการบรรเลงใหม่ (Re-arrange) ก็ได้ โดยเพลงท่ี

ใช้ประกวดทัง้หมด ให้คงเนือ้ร้อง และ Melody ของบทเพลงคาราบาวเหมือนต้นฉบบั 

 อปุกรณ์เคร่ืองเสียงท่ีทางผู้จดัการประกวดจะเตรียมไว้ให้คือ 

- กลองชดุ 1 (กระเด่ืองเดียว) / ตู้แอมป์เบส 1 / ตู้แอมป์กีตาร์ 3 / ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 2 

- ไมโครโฟนสายสําหรับร้องอยา่งน้อย 9 / ไมโครโฟนไร้สายอยา่งน้อย 2 

- Monitor ร้อง 4 aux (ไมมี่ Sidefills)  

- Spare line สําหรับอปุกรณ์ดนตรีเพิ่มเติม 3 / แรควางคีย์บอร์ด 2 ชัน้ 2 อนั / Note stand 

5 อนั 

- วงดนตรีท่ีจะเข้าประกวดต้องเตรียมเคร่ืองดนตรีทุกชนิด (ยกเว้นกลองชุด) / สายแจ๊ค / 

Effect + Power adapter + สายไฟ / และเคร่ือง Percussion ทัง้หมดไปเอง 

- ห้าม ใช้อปุกรณ์ประเภท Sequencer / Rhythm Box / MD / Backing Track หรืออปุกรณ์

ช่วยร้องช่วยเลน่ใดๆ รวมถึง Application ตา่งๆ โดยเดด็ขาด 

- ระหว่างท่ีเข้าประกวด อนุญาตให้มีตัวแทนวงเข้าไปให้คําแนะนําเจ้าหน้าผู้ ท่ีควบคุม 

Sound Control แต่ห้ามแตะต้องอุปกรณ์ใดๆ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีผู้ ท่ี

ควบคมุ Sound Control 

รางวัล  

 รางวลัชนะเลศิ ระดบัประเทศ จํานวน 1 รางวลั ได้รับทนุการศกึษา 100,000 บาท พร้อมโลเ่กียรตยิศ  

จากมลูนิธิคาราบาว 

 รางวลัรองชนะเลศิ ระดบัประเทศ จํานวน 1 รางวลั ได้รับทนุการศกึษา 30,000 บาท 

 รางวลัชมเชย ระดบัประเทศ จํานวน 3 รางวลั ได้รับทนุการศกึษา 20,000 บาท 

ระยะเวลา เวทแีละรอบของการประกวด 

การประกวดแบง่เป็น 4 รอบ คือ รอบ Audition ระดบัจงัหวดั / รอบ Audition 80 วง / รอบ Semi-Finals 

20 วง และรอบ ชิงแชมป์ระดบัประเทศ 



 
 
รอบ Audition ระดบัจังหวัด 

 ช่วงเวลาของการประกวดรอบ Audition ระดบัจงัหวดั อยูร่ะหวา่งเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน  2557  

 คัดเลือกวงท่ีผ่านเข้ารอบ  Audition ระดับจังหวัด  จากผลงานคลิปวีดีโอ  Demo ท่ีสมัครผ่าน 

www.carabao.co.th เท่านัน้ 

 การประกวดรอบ Audition ระดบัจงัหวดั เพ่ือคดัเลือกวงให้เหลือ 80 วงทัว่ประเทศ ผา่นเข้ารอบตอ่ไป  

ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ภาค จังหวัด วันที่ – เวลา สถานที่ 

กรุงเทพฯ  กรุงเทพฯ 
เสาร์ท่ี 20 กนัยายน 2557

VICTORY POINT อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ 
อาทิตย์ท่ี 21 กนัยายน 2557

เหนือ 
พิษณโุลก ศกุร์ท่ี 26 กนัยายน 2557 ศนูย์การค้า เซน็ทรัลพลาซา่ พิษณโุลก
เชียงใหม ่ อาทิตย์ท่ี 28 กนัยายน 2557 MAYA LIFESTYLE SHOPPING CENTER ชัน้ G

อีสาน 
นครราชสีมา ศกุร์ท่ี 3 ตลุาคม 2557 อยูร่ะหวา่งพิจารณาสถานท่ีจดังาน 
อบุลราชธานี อาทิตย์ท่ี 5 ตลุาคม 2557 ศนูย์การค้า เซน็ทรัลพลาซา่ อบุลราชธานี
อดุรธานี ศกุร์ท่ี 10 ตลุาคม 2557 UD TOWN ซอย 1

กลาง 
ชลบรีุ อาทิตย์ท่ี 12 ตลุาคม 2557 ตกึคอมชลบรีุ ชัน้ G
สพุรรณบรีุ ศกุร์ท่ี 24 ตลุาคม 2557 โรบนิสนั สพุรรณบรีุ

ใต้ สรุาษฏร์ธานี อาทิตย์ท่ี 26 ตลุาคม 57 ศนูย์การค้า เซน็ทรัลพลาซา่ สรุาษฎร์ธานี
สงขลา เสาร์ท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 ศนูย์การค้าไดอานา่คอมเพลก็ซ์ อีเวนท์ฮอลล์

  

รอบ Audition 80 วงทั่วประเทศ 

 วงท่ีผ่านเข้ารอบ Audition 80 วงทัว่ประเทศ จะได้เข้าประกวดพร้อมร่วมถ่ายทํารายการฯ ท่ี สตดูิโอ 

Workpoint เพ่ือคดัเลือกวงท่ีผา่นเข้ารอบ Semi-Finals 20 วง ภายในเดือนธนัวาคม 2557  

 



 
 
รอบ Semi-Finals 20 วง 

 วงท่ีผ่านเข้ารอบ Semi-Finals 20 วง จะได้เข้าร่วม Work Shop กับ พ่ีแอ๊ด และวงคาราบาว และ

ประกวดรอบ Semi- Finals เพ่ือคดัเลือกให้เหลือ 5 วงสดุท้าย เข้าประกวดรอบ ชิงแชมป์ระดบัประเทศ

พร้อมถ่ายทํารายการฯ ท่ี สตดูโิอ Workpoint  

รอบ ชิงแชมป์ระดบัประเทศ 

 วงท่ีผ่านเข้ารอบ 5 วงสดุท้าย จะแข่งขนัรอบ ชิงแชมป์ระดบัประเทศ และร่วมเล่นคอนเสิร์ตกบัพ่ีแอ๊ด 

และวงคาราบาว พร้อมถ่ายทํารายการฯ ท่ี สตดูโิอ Workpoint 

หมายเหตุ  

 หากพบผู้ เข้าประกวด ไม่ปฏิบัติตามกติกาการประกวด ผู้ จัดการประกวดฯ สามารถตัดสิทธ์ิการ

ประกวดได้ทนัที 

 ในกรณี วงดนตรีท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าประกวด แต่ได้สละสิทธ์ิ หรือไม่สามารถประกวดได้ ทางผู้จดั

สามารถให้สทิธ์ิวงดนตรีท่ีได้ผา่นการคดัเลือกในลําดบัถดัไป ของการประกวดในระดบันัน้ๆ 

 การพิจารณานอกเหนือจากกฎเกณฑ์ท่ีระบุ หากมีข้อพิพาทใดๆ การตดัสินขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ

ผู้จดัการประกวดฯ 

 

 

 


