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SET เยาวชนดนตรีฯ ปี 2562 มุ่งขยายฐานในภูมิภาค เฟ้ นหาสุดยอดเยาวชนดนตรีทวประเทศ
ั่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิ ทยาลัยดุริยางคศิ ลป์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล จัดประกวด SET เยาวชนดนตรี
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2562 ด้วยเอกลักษณ์ ของการประกวดที่ เปิ ดรับเครื่องดนตรีทุกชนิ ดที่ ไม่ใช้
ไฟฟ้ าและการขับร้อง มุ่งส่ งเสริ มศักยภาพทางดนตรีแก่เยาวชนไทยที่ สนใจและรักในเสี ยงดนตรี ได้แสดง
ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ ในปี นี้ มุ่งขยายฐานเยาวชนในภูมิภาคผ่านเครือข่ายด้านดนตรีและสื่อดิ จิทลั ให้
เข้าร่วม ชิ งรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาท เปิ ดรับผลงานตัง้ แต่วนั นี้ ถึง 1 ต.ค. นี้
นางสาวนพเก้ า สุจริ ตกุล ผู้ช่วยผู้จดั การ หัวหน้ ากลุ่ มงานพัฒนาเพื่ อสังคมและสื่ อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเยาวชนในหลายมิติ ทัง้ การส่งเสริมความรู้
ด้านการออมและการบริหารการเงิน และความสามารถทางกีฬาและดนตรี โดยเฉพาะการส่งเสริมความสามารถทางดนตรี
ทาให้เยาวชนมีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ
ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยต่ อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 22 เพื่อเป็ นเวทีท่เี ปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้พฒ
ั นา
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีใหญ่ในระดับสากล สอดคล้องกับแนวทางดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
มุ่งมันพั
่ ฒนาตลาดทุนให้เป็ นประโยชน์ ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “To Make the Capital Market 'Work' for
Everyone”
“การประกวดในปี น้ี ยังคงเอกลักษณ์ของการประกวดความสามารถทางดนตรีทเ่ี ปิ ดกว้างมากทีส่ ุด ในการรับเครื่องดนตรี
ทุกชนิดที่ไม่ใช้ไฟฟ้ าและการขับร้อง โดยได้มุ่งขยายฐานเยาวชนในหลายจังหวัด ผ่านเครือข่ายด้านดนตรีของวิทยาลัย
ดุรยิ างคศิลป์ ผนวกกับการสร้างแรงบันดาลใจในการส่งผลงานเข้าประกวดแสดงความสามารถทางดนตรีผ่านสื่อดิจทิ ลั ที่
เข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องทีไ่ ด้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ ” นางสาวนพเก้ากล่าว
นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิ ทยาลัยดุริยางคศิ ลป์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล กล่าวว่า “ดนตรีเป็ นเรื่องของจิตใจ ต้อง
พัฒนาไปพร้อม ๆ กับร่างกาย โดยเยาวชนดนตรีทเ่ี ข้าร่วมการประกวดจะได้รบั ประสบการณ์ ซึง่ เปรียบเสมือนบทเรียนที่
สาคัญบทหนึ่งของชีวติ ทีช่ ่วยให้เยาวชนได้พฒ
ั นาตนเอง ไม่ว่าจะชนะหรือไม่กต็ าม นอกจากนี้ไฮไลท์การประกวดปี น้ี เน้น
ให้ผเู้ ข้าชมการประกวดมีส่วนร่วมในการประกวดด้วย โดยจะนาคะแนน Popular Vote มาร่วมพิจารณาด้วย นอกจากนี้
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม จะมีการเชิญนักเรียนผูด้ อ้ ยโอกาส และกลุ่มผูส้ งู อายุจากบ้านพัก
คนชราต่าง ๆ เข้าชมการประกวดต่อยอดการดาเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ และสังคมของไทยให้ดขี น้ึ ด้วย”
โครงการประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ตลอด 21 ปี ทผ่ี ่านมา ได้สร้างโอกาสให้กบั เยาวชนกว่า 10,000 คน
ฝึ กความสามารถตัง้ แต่การอัดคลิป ส่งผลงานในรอบคัดเลือก จนถึงการแสดงบนเวทีในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศ
ในจานวนนี้มเี ยาวชนหลายคนที่ก้าวเข้าสู่อาชีพด้านดนตรีทงั ้ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ นางสาวพิจาริน
วิรยิ ะศักดากุล ทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษาต่อในสาขาขับร้องที่ University of Music and Performing Arts Vienna ประเทศ
ออสเตรีย นายนาภาค ศรีบณ
ั ฑิตมงคล ซึ่งปั จจุบนั เป็ นนักดนตรีประจาวงออเคสตร้าสัญชาติจนี ที่ใหญ่ท่สี ุดในประเทศ
ออสเตรเลีย นายเอกชัย เจียรกุล ทีไ่ ปประสบความสาเร็จในหลายเวทีระดับโลก

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษา ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือโรงเรียนดนตรี โดยเฉพาะสถาบันอุดม
ศึกษาทุกแห่งที่เปิ ดสอนในสาขาดนตรีส่งนักเรียน นิ สติ นักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ร่ วมแสดงผลงานได้ตงั ้ แต่ ว ันนี้ 1 ตุลาคม 2562 รายละเอียด เพิม่ เติมที่ www.music.mahidol.ac.th/set หรือสอบถามโทร 0-2800-2525 ต่อ 3117 3109
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