
 

 

คณะมนษุยศาสตรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เอกอคัรราชทตูราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด ประจาํประเทศไทย 

มลูนธิคิตีรตันและหนวยงานเอกชน รวมจดังานแสดงดนตรถีวายความราํลกึ  

“49 in Memory-ในความทรงจาํนรินัดร” 

 

 กรุงเทพฯ – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนวันครบรอบ 2 ป วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนวันที่ชาวไทยทุกคนมิอาจลืมเลือน เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ

สืบสานเรื่องราวพระเกียรติคุณ โดยเฉพาะทางดานดนตรีใหเปนที่ประจักษและจดจําตอชนรุนหลังสืบไป ตลอดจน

นําปณิ ธานการพัฒ นาวิทยาการด านดนตรี เพื่ อสานต อที่ พ ระองคทรงริ เริ่ ม ไว  คณ ะม นุษยศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เอกอัครราชทูตราชอาณาจกัรเนเธอรแลนด ประจําประเทศไทย มูลนิธิคีตรัตน รวมกับ

ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 

พรอมดวยหนวยงานเอกชน จึงไดรวมกันจัดงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก “49 in Memory-ในความทรงจาํนิ

รันดร” 
 

 นางสุธาวดี ศิริธนชัย รองกรรมการผูจัดการ ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร กลาววา “ศูนยการคา ดิ 

เอ็มควอเทียร รูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดรวมจัดงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก “49 In Memory ในความทรง

จํานิรันดร” เพื่อนอมรําลึกครบรอบ 2 ป วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 รวม คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิคีตรัตน  และหนวยงานเอกชนที่

สนับสนุนอื่นๆ โดยเมื่อป พ.ศ. 2560 ทางศูนยการคาฯ รวมกับมูลนิธิคีตรัตน จัดโครงการ "คีตรัตนบรมราชานุสรณ 

365 วันแหงความคิดถึง" และการจัดนิทรรศการที่ผสมผสานระหวางดนตรีและศิลปะที่ไดรับแรงบันดาลใจจากบท

เพลงพระราชนิพนธ ภายใตช่ืองาน “เสียง ศิลป แผนดินทอง”เพื่อเปนการนอมถวายความรําลึกและนอมสงเสด็จ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในปน้ี ก็ไดจัดงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก 49 In 

Memory ในความทรงจํานิรันดร เพื่อรวมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ

ทางการดนตรี ในโอกาสครบรอบ 2 ป วันคลายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยตอจากงานน้ีก็จะมีงาน คีต

ราชา โปรมิวสิกาจูเนียร 2018 ซึ่งจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป” 

 

รองศาสตราจารย ดร.กิติมา อินทรัมพรรย คณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา 

“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มีพระเกียรติคุณทางดนตรีและ

พระมหากรุณาธิคุณตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นับเปนความทรงจําที่ตราตรึงอยูในหัวใจของชาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไมลืมเลือน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได

พระราชทานเพลงประจํามหาวิทยาลัย “เกษตรศาสตร” โดยทรงพระราชนิพนธเพลงเกษตรศาสตรเมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม พ.ศ. 2509 และทรงดนตรีรวมเพื่ อทรงดนตรีรวมกับวง อ.ส.วันศุกร อยางตอเน่ืองมาจนถึง                 



 

ป พ.ศ. 2515 รวมจํานวน 9 ครั้ง โดยในงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก 49 in Memory-ในความทรงจํานิรันดร 

วง Kasetsart University Wind Symphony หรือ KU Wind ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดรับเกียรติในการรวมแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ รวมกับวง Dutch Swing College Band จากประเทศ

เนเธอรแลนด โดยวง KU Wind เปรียบเสมือนสื่อทางวัฒนธรรมที่จะแสดงออกถึงเกียรติภูมิและศักยภาพของ

มหาวิทยาลัย   และของประเทศไทย โดยมีผลงานสําคัญอันเปนที่ประจักษชัดตอสังคมก็คือการไดรับรางวัลเหรียญ

ทองเกียรตินิยมจากการแขงขันในรอบชิงชนะเลศิ การประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017 ครั้งที่ 18 

ณ ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งทุกทานก็จะไดรับชมรับฟงการบรรเลงเพลงของวง KU Wind ในงานครั้งน้ี ตลอดเวลา

ระยะเวลา 3 วัน ต้ังแตวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561”  

นอกจากน้ี คณะมนุษยศาสตรไดจัดต้ัง “ศูนยการเรียนรูทางดนตรีแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ซึ่งคาดวาจะไดรับอนุมัติจัดต้ังอยางเปนทางการต้ังแตป พ.ศ. 2562 นอกเหนือจากวัตถุประสงคหลักแลว  ศูนยการ

เรียนรูฯ แหงน้ีจะเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรูดานดนตรีและการทดสอบมาตรฐานทางดนตรีฯ ใหแกเยาวชน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเปนศูนยกลางวัฒนธรรมสรางสรรคของกรุงเทพมหานครตอนเหนือ โดยมี

ที่ต้ังอยูในบริเวณเดียวกับ “พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร” สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราช

นครินทร ในอนาคต พรอมการจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาดนตรี” เพื่อใชในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการศูนยการ

เรียนรูทางดนตรีแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนเสริมศักยภาพทางดนตรีของภาควิชาดนตรีใหมี

ความกาวหนาและไดมาตรฐานสากล” 

 

นายเกส ปเตอร ราเดอ เอกอัครราชทูตเนเธอรแลนด ประจําประเทศไทย กลาววา “พระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังเปนที่รูจกัในฐานะ “พระมหากษัตริยนักดนตรีแจส” โดยนอกจากจะทรงอุทิศ

พระองคเพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรแลว ยังทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระปรีชาสามารถอยางย่ิงในดานดนตรี

แจส ดังปรากฏในบทเพลงพระราชนิพนธทั้ง 49 เพลง ที่มีทั้งบทเพลงที่ใหความสนุกสนานครึกครื้น มีความแปลก

ใหมและใหความรูสึกซาบซึ้ง เชน เพลงพรปใหม เพลงย้ิมสู และเพลงมารชราชวัลลภ พระองคทานทําใหคนไทยได

รูจักดนตรีของโลกตะวันตก และทรงใชเพลงแจสเปนสะพานเช่ือมความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางประเทศไทย

กับประเทศอื่นๆ ในโลก  

 ดังน้ัน เน่ืองในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วงดนตรี  

“ดัตช สวิง คอลเลจ แบนด” (Dutch Swing College Band) จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธหลากหลายบท

เพลงมาบรรเลง เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและสืบสานบทเพลงอันแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ

พระองคทานใหอยูคูคนไทยและของโลก วงดัตช สวิง คอลเลจ แบนด เริ่มตนจากการเปนวงดนตรีสมัครเลนขนาด

เล็กที่เปดการแสดงครั้งแรกในวันประกาศอิสรภาพของเนเธอรแลนดจากกลุมนาซีเมื่อเกือบ 75 ปกอน และได

เติบโต จนกลายเปนวงดนตรีแจสที่มีช่ือเสียงระดับโลก ทั้งน้ี สมาชิกรุนแรกของวงมีความหลงใหลในดนตรีแจส 

เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แมจะไดแรงบันดาลใจจากดนตรีแจสของอเมริกา 



 

แตก็ไดพัฒนาจนกลายเปนวงดนตรีแจสแบบชาวดัตชที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว จึงความมั่นใจเปนอยางย่ิงวา               

ดัตช สวิง คอลเลจ แบนด จะสามารถถายทอดความรักและพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จ พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกมาในบทเพลงที่อัญเชิญมาบรรเลง และหวังวาบทเพลงพระราชนิพนธของ

พระองคทานจะยังคงทําหนาที่เปนสะพานเช่ือมวัฒนธรรมระหวางชาติของเราตอไปในอนาคต” 

 

 รองศาสตราจารย ดร. ภาธร ศรกีรานนท รกัษาการประธานกรรมการมลูนธิคิตีรตัน และเปนผูถวายงานดานดนตรี 
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มากวา 30 ป ในฐานะนักดนตรีวงดนตรี  อ.ส.วันศุกร กลาววา “ 
ตามที่ไดเคยเลาไปแลวหลายครัง้ในหลายโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดดนตรีแจส โดยเฉพาะ
ดนตรีนิวออลีนสแจส ที่มีตนกําเนิดมาจากประเทศสหรัฐฯ  แตทั้งน้ีในสมัยที่ยังทรงประทับอยูในทวีปยุโรป ดนตรีนิวสออ
ลีนสที่ทรงไดฟงและตอมาไดเปนแรงบันดาลใจใหกับพระองคดวยเชนกันน้ันเปนดนตรีนิวออลีนสที่บรรเลงในยุโรป เพราะ
นักดนตรีทีเ่ปนคนแอฟริกันอเมรกิันในขณะน้ันออกจากสหรฐัอเมริกามาแสดงในยุโรปและไดทําใหดนตรีนิวออลีนส
แพรหลายในยุโรปอยางมาก  Dutch Swing College Band ก็เปนวงดนตีแจสระดับโลกอกีวงหน่ึงที่มีช่ือเสียงมาก มอีายุ
ยาวนานกวา 70 ป  เปนอีกวงที่พระองคทานรูจักและเคยไดฟงสมัยที่ยังทรงประทบัอยูในตางประเทศ  เมื่อครัง้ที่มีแนวคิด
วาจะนํานิวออลีนสมาถวายทานถึงเมืองไทย นอกจากวงแจสจากเมืองนิวออลีนสแลว ก็ยังมีวง Dutch Swing College 
Band น่ีแหละที่ต้ังใจจะนํามาเลนถวายเฉพาะพระพกัตร แตก็ทรงสวรรคตเสียกอน  ในโอกาสที่ครบ 2 ป ของการสวรรคต
น้ี จึงต้ังใจอยากนําวงน้ีมาเลนถวายความรําลกึแดพระองคทาน ก็ครบสมดังที่ต้ังใจแลว ทั้งน้ีใหคนไทยไดมารวมกันถวาย
ความรําลึกผานดนตรีทีท่านโปรดพรอมๆกันใหดังไปถึงขางบน ใหทานอยูในใจในความทรงจําที่ดีที่สุดของพวกเราตลอดไป 
และจะนําปณิธานดีๆ สิ่งดีๆที่ทรงสอนพวกเราไว นํามาปฏิบติัและสบืสาน ใหดีย่ิงๆข้ึนไป   และ เพื่อสงเสริมการเรียนรูทาง
ดนตรีตอไปใหเยาวชนรุนหลังและประชาชน ดวยผมไดเห็นและทราบวัตถุประสงคของจัดต้ัง “ศูนยการเรียนรูทางดนตรี
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” เห็นวาเปนประโยชนและสอดคลองกบัวัตถุประสงคของมลูนิธิฯ  ทางคีตรัตนจึงได
สนับสนุนโครงการดังกลาวโดยมอบทุนสนับสนุนเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท รวมทั้งความรวมมือในการทํางานรวมกัน
ในอนาคต โดยหวังเปนอยางย่ิงวาจะมีสวนชวยกระดับความสามรถในการเรียนรู และพัฒนาการเรียนรูวิชาการทางดนตรี
ของคนไทย  ทั้งน้ีขอขอบคุณทางคณะมนุษยศาสตร วง KU Wind  ทานเอกอัครราชทูตเนเธอแลนดประจําประเทศไทย วง 
Dutch Swing College Band สื่อมวลชน ทานผูมเีกียรติ ทานผูใหญที่ใหเกียรติมารวมงาน ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทบญุรอดบริวเวอรรี่ จํากัดและผูสนับสนุนทุกทานที่ชวยกัน รวมมือกันในการจัดงาน
คอนเสริตในการถวายความรําลกึในครั้งน้ีครับ” 
 

 งานแสดงดนตรีถวายความรําลึก “49 in Memory-ในความทรงจํา นิรันดร” จัดข้ึนในระหวาง  วันที่ 13-

15 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00–21.00 น. ณ บริเวณ ควอเทียร แกลอรี่ ช้ัน M ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร ภายใน

งานจะไดรับชมการแสดงดนตรี จากวงดนตรีไทยและตางประเทศ นําโดยวง KU WIND และ Dutch Swing 

College Band วง The Jazzminions ซึ่งเปนการแสดงทั้งแบบวงคลาสสิคและแบบแจส ติดตามขอมูลขาวสาร

และกิจกรรมของมูลนิธิคีตรัตน ไดที่ www.facebook.com/KitaratFoundation 
 

--------------------------------------------- 

http://www.facebook.com/KitaratFoundation


 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพรขาวประชาสัมพันธ 
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมูนิเคช่ันส จํากัด 
นภัสวรรณ ขานอก โทร. 062-541-9924, 0-2610-2364-5   napatsawan@dcconsultants.co.th 
มธุรดา พงษมาลา โทร. 081-835-6680    mathurada@dcconsultants.co.th 

ภาณุวัฒน สาสนัส โทร. 084-953-8361    panuwat@dcconsultants.co.th 
 
 
 
 

mailto:panuwat@dcconsultants.co.th

