โครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ โดย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด ปี ที่ 3
(Pro Musica Junior Camp Supported by Boon Rawd Brewery 3)
หลักการและเหตุผล
โครงการโปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์ โดย บริ ษัท บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Pro Musica Junior Camp Supported by Boon Rawd Brewery) เป็ นโครงการที่
จัดขึ ้นเพื่อพัฒนาวงการดนตรี คลาสสิกของไทย โดยได้ น้อมนาแนวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หวั ด้ านดนตรี มาเป็ นแรงบันดาลใจในการจัดทาโครงการ ด้ วยพระปรี ชาสามารถด้ านดนตรี ของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงเป็ น ต้ น แบบให้ นัก ดนตรี ห รื อ ผู้ที่ ส นใจด้ านดนตรี ได้ น้ อ มน าไปเป็ น
แบบอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ของตน โดยโครงการจะเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนในท้ องถิ่นภูมิภาค
ทัว่ ประเทศที่สว่ นมากมักจะขาดโอกาสในการฝึ กฝน และการสนับสนุนด้ านดนตรี คลาสสิก มาเข้ าร่วมอบรม
และฝึ กฝนบ่มเพาะความสามารถด้ านดนตรี โดยเฉพาะการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในช่วงปิ ดภาค
การศึกษาที่แค้ มป์ ฝึ กอบรมด้ านดนตรี ที่ กรุ งเทพมหานคร ซึ่งจะมีคณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิทางด้ านดนตรี
หลายๆ ท่านกรุณาสละเวลาอันมีคา่ ยิ่งในการฝึ กสอน และเยาวชนผู้ได้ รับคัดเลือกเหล่านี ้จะมีโอกาสบรรเลง
เพลงพระราชนิพนธ์ ในคอนเสิร์ตที่จดั ขึ ้นเป็ นพิเศษสาหรับโครงการนี ้ด้ วย
โครงการดังกล่าวได้ รับการยอมรั บและความร่ วมมือ จากเยาวชนผู้มีความรู้ ความสามารถด้ าน
ดนตรี คลาสสิกเป็ นอย่างดี ผู้ดาเนินโครงการจึงจัดทาโครงการ Pro Musica Junior Camp Supported by
Boon Rawd Brewery เป็ นปี ที่ 3 ซึ่ ง นอกจากจะเฟ้ น หาตัว แทนเยาวชนมาเข้ า ร่ ว มอบรมและฝึ ก ฝน
ความสามารถด้ านดนตรี คลาสสิกแล้ ว ในปี นี ้ได้ เพิ่มเติมให้ มีการประกวดเครื่ องดนตรี เครื่ องเป่ าลมไม้ (Flute
และ Piccolo) เพื่อแสดงร่ วมกับวงเครื่ อ งสายในบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อ สนับสนุนให้ เยาวชนฝึ กฝน
ทักษะด้ านดนตรี ในด้ านเครื่ องเป่ าให้ มากขึ ้นอีกด้ วย โดยผู้ชนะการประกวดจะได้ ร่วมบรรเลงบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ในคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ ้นวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อร่ วมเฉลิมพระเกี ยรติและเผยแพร่ พระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ด้ าน
ดนตรี ใ ห้ เ ป็ น ที่ ป ระจัก ษ์ ด้ ว ยทรงเป็ น ต้ น แบบให้ นัก ดนตรี หรื อ ผู้ที่ ส นใจด้ า นดนตรี ได้ น้ อ มน าไปเป็ น
แบบอย่างเพื่อพัฒนาศักยภาพทางดนตรี ของตน
2.กิจกรรมนี ้จะเป็ นประสบการณ์ครัง้ หนึ่งในชีวิตของเยาวชน และช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ ตงใจ
ั้
พัฒนาศักยภาพทางดนตรี ตลอดจนคาดหวังว่าเยาวชนกลุม่ นี ้จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาวงการดนตรี
คลาสสิกของไทยให้ ก้าวหน้ าต่อไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ
บริ ษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด
บริ ษัท สิงห์ คอร์ เปอเรชัน่ จากัด
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
บริ ษัท โอเวชัน่ สตูดิโอ จากัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ฯพณฯ องคมนตรี พลเรื อเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช
พลเรื อตรี วีระพันธ์ วอกลาง
อาจารย์ทศั นา นาควัชระ

อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้อานวยการโครงการ Pro Musica Junior Camp
Supported by Boon Rawd Brewery ปี ที่ 3
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อาจารย์กิตติคณ
ุ สดประเสริ ฐ

อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน

อาจารย์คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์กลั ยา พงศธร

อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์พิเศษสถาบันดนตรี กลั ยาณิวฒ
ั นา

กลุ่มเป้ าหมาย
เยาวชนรุ่นใหม่ นักเรี ยน นิสติ นักศึกษา ที่มีความสามารถในด้ านดนตรี สว่ นภูมิภาคทัว่ ประเทศ

โจทย์ เพลงพระราชนิพนธ์ สาหรับประกวดเครื่องเป่ าลมไม้ (Flute และ Piccolo)
1. ใกล้ รุ่ง (Near Dawn)
2. เพลงเตือนใจ (Old Fashioned Melody)
3. มาร์ ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)

ระยะเวลาการรับสมัครและส่ งผลงาน
 รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) รับสมัครพร้ อมส่งผลงานเป็ นบันทึกการแสดงเดี่ยว บทเพลงพระราชนิพนธ์
3 เพลง ในรูปแบบ DVD และ Link VDO ตังแต่
้ วนั ที่ 1-31 สิงหาคม 2559
 รอบที่ 2 (รอบตัดสิน) ผู้ผา่ นรอบคัดเลือกแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ 3 เพลง พร้ อมกับวง
Orchestra ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
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การประกาศผล
 ประกาศผลรอบแรกในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ทาง Facebook : Pro Musica Junior
 ประกวดและประกาศผลรอบตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด
 ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท จานวน 1 รางวัล
 ผู้ชนะการประกวดจะได้ ร่วมบรรเลงในงานคอนเสิร์ต Pro Musica Junior Camp Supported by
Boon Rawd Brewery

คุณสมบัติของผู้สมัครและกติกาการเข้ าร่ วมประกวดเครื่องดนตรีเครื่องเป่ าลมไม้ (Flute และ
Piccolo) ระดับเยาวชน
1. ผู้สมัครต้ องมีอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์ (ณ วันส่งใบสมัครและผลงาน) สัญชาติไทย พร้ อมเตรี ยม
หลักฐานตามแบบฟอร์ มการสมัคร โดยส่งเป็ นผลงานเดี่ยว
2. ผู้สมัครต้ องส่ง ผลงานบรรเลงเดี่ยวโดยใช้ เ ครื่ อ งดนตรี บังคับตามบทเพลงพระราชนิ พ นธ์ ที่
เรี ยบเรี ยงโดย ฯพณฯ องคมนตรี พลเรื อเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช บทเพลงที่ใช้ ในการประกวดมีทงสิ
ั ้ ้น
3 บทเพลง คือ
2.1 ใกล้ รุ่ง (Near Dawn) เครื่ องดนตรี Flute
2.2 เพลงเตือนใจ (Old Fashioned Melody) เครื่ องดนตรี Flute
2.3 มาร์ ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March) เครื่ องดนตรี Piccolo
หมายเหตุ : ผู้สมัครต้ องส่งผลงานทัง้ 3 เพลง
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3. ผู้สมัครจะต้ องไม่เปลี่ยนแปลงทานองไปจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ดงเดิ
ั ้ มที่เรี ยบเรี ย งโดย
ฯพณฯ องคมนตรี พลเรื อเอก หม่อมหลวง อัศนี ปราโมช โดยสามารถดาวน์โหลดโน้ ตเพลงพระราชนิพนธ์
และ VDO ตัวอย่างได้ ที่ Facebook : Pro Musica Junior
4. ผู้ส่งวิดีโอเข้ าประกวดจะต้ องยินยอมให้ โ ครงการ Pro Musica Junior Camp Supported by
Boon Rawd Brewery นาผลงานออกเผยแพร่เพื่อใช้ ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
5. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดถือเป็ นลิขสิทธิ์ของโครงการ Pro Musica Junior Camp Supported by
Boon Rawd Brewery
6 .ผู้สมัครต้ องส่งผลงานการแสดงเดี่ยวในรูปแบบ DVD และ Link สาหรับ Download
7. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ทาง
Facebook : Pro Musica Junior
8. ผลการตัดสินจากกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด

หลักฐานประกอบการสมัครและการส่ งผลงาน
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน นิสติ นักศึกษา
2. ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้ านหน้ าขนาด 3x5 นิ ้ว หรื อ ขนาด 4x6 นิ ้วจานวน 1 ใบ
3. ภาพถ่ายสีหน้ าตรงไม่สวมหมวกหรื อใส่แว่นตาหรื อปกปิ ดใบหน้ าขนาด 2 นิ ้ว 1 ใบ สาหรับติดใบ
สมัคร (ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน)
4. ใบสมัค รและหนังสือรั บรองจากอาจารย์ ผ้ ูท รงคุณวุฒิ สามารถดาวน์ โ หลดเอกสารได้ ทาง
Facebook: Pro Musica Junior
5. รวบรวมหลักฐานประกอบการสมัครและผลงานที่จะส่งประกวดให้ คณะกรรมการได้ 2 ช่องทาง
ดังนี ้
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 ส่ง ทางไปรษณี ย์ (หลัก ฐานการสมัค รพร้ อม DVD บัน ทึก การแสดงเดี่ย ว) มาที่ บ ริ ษัท
โอเวชั่น สตูดิ โ อ จ ากัด เลขที่ 7/1 ซอยต้ น สน ถนนเพลิน จิ ต แขวงลุม พิ นี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 และส่งหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF หรื อ JPG รวมไป
ถึ ง ลิ ง ค์ ส า ห รั บ ด า ว น์ โ ห ล ด วิ ดี โ อ บั น ทึ ก ก า ร แ ส ด ง เ ดี่ ย ว ม า ที่ อี เ ม ล ล์
promusicajuniorcamp@gmail.com ด้ วย คณะกรรมการจะยึดจากตราไปรษณีย์ ณ วัน
ส่งเป็ นสาคัญ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
 ส่งด้ วยตัวเอง (หลักฐานการสมัครพร้ อม DVD บันทึกการแสดงเดี่ยว) ที่บริ ษัท โอเวชั่น
สตู ดิ โ อ จ ากั ด เลขที่ 7/1 ซอย ต้ นสน ถนน เพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร 10330 หมายเลขโทรศัพท์ 02 015 1358 วันจันทร์ ถึงวันศุกร์
เวลา 09.00 – 18.00 น. และ ส่งหลักฐานการสมัครในรู ปแบบไฟล์ PDF หรื อ JPG รวมไป
ถึ ง ลิ ง ค์ ส า ห รั บ ด า ว น์ โ ห ล ด วิ ดี โ อ บั น ทึ ก ก า ร แ ส ด ง เ ดี่ ย ว ม า ที่ อี เ ม ล ล์
promusicajuniorcamp@gmail.com ด้ วย คณะกรรมการจะยึดจากวันที่เซ็นรั บเอกสาร
เป็ นสาคัญ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
สิ่งที่ผ้ สู มัครต้ องเตรียมพร้ อมเมื่อได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ได้ รับรางวัลชนะเลิศ
1. ผู้ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศต้ องมารายงานตัวในวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ บริ ษัท โอเวชัน่ สตูดิโอ
จากัด พร้ อมเตรี ยมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อสาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา เพื่อ
ตอบรับและรักษาสิทธิ์ของผู้ได้ รับรางวัล
2. ผู้ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศจะได้ รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท จานวน 1 รางวัล
ในวันแสดงคอนเสิร์ตที่จะจัดขึ ้นวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
3. ผู้ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศต้ องมาซ้ อมร่วมกับวงในวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรม Somerset
สุขมุ วิท 16 และร่วมแสดงในวันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
4. หากผู้ที่ได้ รับ รางวัลชนะเลิศไม่ป ฏิบัติ ตามเงื่อ นไขดัง กล่าว ให้ ถือ ว่ าผู้ได้ รับ รางวัลชนะเลิ ศ
สละสิทธิ์ และโครงการ Pro Musica Junior Camp Supported by Boon Rawd Brewery จะติดต่อรายชื่อ
สารองคนถัดไป
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