คณะมนุษยศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ประจําประเทศไทย
มูลนิธคิ ตี รัตนและหนวยงานเอกชน รวมจัดงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก
“49 in Memory-ในความทรงจํานิรนั ดร”
กรุงเทพฯ – 13 ตุล าคม พ.ศ. 2561 เปนวันครบรอบ 2 ป วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปนวันที่ชาวไทยทุกคนมิอาจลืมเลือน เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ
สืบสานเรื่องราวพระเกียรติคุณ โดยเฉพาะทางดานดนตรีใหเปนที่ประจักษและจดจําตอชนรุนหลังสืบไป ตลอดจน
นํ า ปณิ ธานการพั ฒ นาวิ ท ยาการด า นดนตรี เ พื่ อ สานต อ ที่ พ ระองค ท รงริ เ ริ่ ม ไว คณ ะมนุ ษ ยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ประจําประเทศไทย มูลนิธิคีตรัตน รวมกับ
ศูนยการคา ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
พรอมดวยหนวยงานเอกชน จึงไดรวมกันจัดงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก “49 in Memory-ในความทรงจํานิ
รันดร”
นางสุ ธ าวดี ศิ ริ ธ นชั ย รองกรรมการผูจัดการ ศูนยก ารคา ดิ เอ็ม ควอเทียร กลาววา “ศูนยก ารคา ดิ
เอ็มควอเทียร รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรวมจัดงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก “49 In Memory ในความทรง
จํานิรันดร” เพื่อนอมรําลึกครบรอบ 2 ป วันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 รวม คณะมนุษยศาสตรม หาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร และมูล นิ ธิคีตรัต น และหน วยงานเอกชนที่
สนับสนุนอื่นๆ โดยเมื่อป พ.ศ. 2560 ทางศูนยการคาฯ รวมกับมูลนิธิคีตรัตน จัดโครงการ "คีตรัตนบรมราชานุสรณ
365 วันแหงความคิดถึง" และการจัดนิทรรศการที่ผสมผสานระหวางดนตรีและศิลปะที่ไดรับแรงบันดาลใจจากบท
เพลงพระราชนิพนธ ภายใตชื่องาน “เสียง ศิลป แผนดินทอง”เพื่อเปนการนอมถวายความรําลึกและนอมสงเสด็จ
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช และในปนี้ ก็ไดจัดงานแสดงดนตรีถวายความรําลึก 49 In
Memory ในความทรงจํานิรันดร เพื่อรวมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ และพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ
ทางการดนตรี ในโอกาสครบรอบ 2 ป วันคลายวันสวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยตอจากงานนี้ก็จะมีงาน คีต
ราชา โปรมิวสิกาจูเนียร 2018 ซึ่งจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป”
รองศาสตราจารย ดร.กิติม า อินทรัมพรรย คณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มีพระเกียรติคุณทางดนตรีและ
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต อ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร นั บ เป น ความทรงจํ า ที่ ต ราตรึ ง อยู ใ นหั ว ใจของชาว
มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตรไมลืม เลือ น พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดชบรมนาถบพิตรได
พระราชทานเพลงประจํามหาวิทยาลัย “เกษตรศาสตร” โดยทรงพระราชนิพนธเพลงเกษตรศาสตรเมื่อวันที่ 17
ธั น วาคม พ.ศ. 2509 และทรงดนตรี ร ว มเพื่ อ ทรงดนตรี ร ว มกั บ วง อ.ส.วั น ศุ ก ร อย า งต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง

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 เปรียบเสมือนสื่อทางวัฒ นธรรมที่จ ะแสดงออกถึงเกียรติภูมิและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย และของประเทศไทย โดยมีผลงานสําคัญอันเปนที่ประจักษชัดตอสังคมก็คือการไดรับรางวัลเหรียญ
ทองเกียรตินิยมจากการแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017 ครั้งที่ 18
ณ ประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งทุกทานก็จะไดรับชมรับฟงการบรรเลงเพลงของวง KU Wind ในงานครั้งนี้ ตลอดเวลา
ระยะเวลา 3 วัน ตั้งแตวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561”
นอกจากนี้ คณะมนุษยศาสตรไดจัดตั้ง “ศูนยการเรียนรูทางดนตรีแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรพระปรีชาสามารถทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งคาดวาจะไดรับอนุมัติจัดตั้งอยางเปนทางการตั้งแตป พ.ศ. 2562 นอกเหนือจากวัตถุประสงคหลักแลว ศูนยการ
เรียนรูฯ แหงนี้จะเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรูดานดนตรีและการทดสอบมาตรฐานทางดนตรีฯ ใหแกเยาวชน
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเปนศูนยกลางวัฒนธรรมสรางสรรคของกรุงเทพมหานครตอนเหนือ โดยมี
ที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกับ “พิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร” สถาบันภาษาศาสตรและวัฒนธรรมศึกษาราช
นครินทร ในอนาคต พรอมการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาดนตรี” เพื่อใชในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการศูนยการ
เรียนรูท างดนตรีแห ง มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ตลอดจนเสริม ศัก ยภาพทางดนตรี ของภาควิชาดนตรีให มี
ความกาวหนาและไดมาตรฐานสากล”
นายเกส ปเตอร ราเดอ เอกอัครราชทูตเนเธอรแลนด ประจําประเทศไทย กลาววา “พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังเปนที่รูจกั ในฐานะ “พระมหากษัตริยนักดนตรีแจส” โดยนอกจากจะทรงอุทิศ
พระองคเพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรแลว ยังทรงสนพระราชหฤทัยและมีพระปรีชาสามารถอยางยิ่งในดานดนตรี
แจส ดังปรากฏในบทเพลงพระราชนิพนธทั้ง 49 เพลง ที่มีทั้งบทเพลงที่ใหความสนุกสนานครึกครื้น มีความแปลก
ใหมและใหความรูสึกซาบซึ้ง เชน เพลงพรปใหม เพลงยิ้มสู และเพลงมารชราชวัลลภ พระองคทานทําใหคนไทยได
รูจักดนตรีของโลกตะวันตก และทรงใชเพลงแจสเปนสะพานเชื่อมความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางประเทศไทย
กับประเทศอื่นๆ ในโลก
ดัง นั้น เนื่อ งในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช วงดนตรี
“ดัตช สวิง คอลเลจ แบนด” (Dutch Swing College Band) จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธหลากหลายบท
เพลงมาบรรเลง เพื่อ เป นการเทิดพระเกียรติและสืบ สานบทเพลงอันแสดงถึงพระอัจ ฉริยภาพทางดนตรีของ
พระองคทานใหอยูคูคนไทยและของโลก วงดัตช สวิง คอลเลจ แบนด เริ่มตนจากการเปนวงดนตรีสมัครเลนขนาด
เล็กที่เปดการแสดงครั้งแรกในวันประกาศอิสรภาพของเนเธอรแลนดจากกลุมนาซีเมื่อเกือบ 75 ปกอน และได
เติบโต จนกลายเปนวงดนตรีแจสที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งนี้ สมาชิกรุนแรกของวงมีความหลงใหลในดนตรีแจส
เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แมจะไดแรงบันดาลใจจากดนตรีแจสของอเมริกา

แตก็ไดพัฒ นาจนกลายเป นวงดนตรี แจ ส แบบชาวดัตชที่มีเอกลัก ษณ เฉพาะตัว จึง ความมั่ นใจเป นอยางยิ่ง วา
ดัตช สวิง คอลเลจ แบนด จะสามารถถายทอดความรักและพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ออกมาในบทเพลงที่อัญ เชิญ มาบรรเลง และหวังวาบทเพลงพระราชนิพ นธของ
พระองคทานจะยังคงทําหนาที่เปนสะพานเชื่อมวัฒนธรรมระหวางชาติของเราตอไปในอนาคต”
รองศาสตราจารย ดร. ภาธร ศรีกรานนท รักษาการประธานกรรมการมูลนิธคิ ตี รัตน และเปนผูถวายงานดานดนตรี
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มากวา 30 ป ในฐานะนักดนตรีวงดนตรี อ.ส.วันศุกร กลาววา “
ตามที่ไดเคยเลาไปแลวหลายครัง้ ในหลายโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดดนตรีแจส โดยเฉพาะ
ดนตรีนิวออลีนสแจส ที่มีตนกําเนิดมาจากประเทศสหรัฐฯ แตทั้งนี้ในสมัยที่ยังทรงประทับอยูในทวีปยุโรป ดนตรีนิวสออ
ลีนสที่ทรงไดฟงและตอมาไดเปนแรงบันดาลใจใหกับพระองคดวยเชนกันนั้นเปนดนตรีนิวออลีนสที่บรรเลงในยุโรป เพราะ
นักดนตรีทเี่ ปนคนแอฟริกันอเมริกันในขณะนั้นออกจากสหรัฐอเมริกามาแสดงในยุโรปและไดทําใหดนตรีนิวออลีนส
แพรหลายในยุโรปอยางมาก Dutch Swing College Band ก็เปนวงดนตีแจสระดับโลกอีกวงหนึง่ ที่มีชื่อเสียงมาก มีอายุ
ยาวนานกวา 70 ป เปนอีกวงที่พระองคทานรูจ ักและเคยไดฟงสมัยที่ยังทรงประทับอยูในตางประเทศ เมื่อครัง้ ที่มีแนวคิด
วาจะนํานิวออลีนสมาถวายทานถึงเมืองไทย นอกจากวงแจสจากเมืองนิวออลีนสแลว ก็ยังมีวง Dutch Swing College
Band นี่แหละที่ตงั้ ใจจะนํามาเลนถวายเฉพาะพระพักตร แตก็ทรงสวรรคตเสียกอน ในโอกาสที่ครบ 2 ป ของการสวรรคต
นี้ จึงตั้งใจอยากนําวงนี้มาเลนถวายความรําลึกแดพระองคทา น ก็ครบสมดังที่ตงั้ ใจแลว ทั้งนี้ใหคนไทยไดมารวมกันถวาย
ความรําลึกผานดนตรีทที่ านโปรดพรอมๆกันใหดงั ไปถึงขางบน ใหทานอยูในใจในความทรงจําที่ดีที่สุดของพวกเราตลอดไป
และจะนําปณิธานดีๆ สิ่งดีๆที่ทรงสอนพวกเราไว นํามาปฏิบตั ิและสืบสาน ใหดียงิ่ ๆขึ้นไป และ เพื่อสงเสริมการเรียนรูท าง
ดนตรีตอไปใหเยาวชนรุนหลังและประชาชน ดวยผมไดเห็นและทราบวัตถุประสงคของจัดตัง้ “ศูนยการเรียนรูทางดนตรี
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” เห็นวาเปนประโยชนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ทางคีตรัตนจึงได
สนับสนุนโครงการดังกลาวโดยมอบทุนสนับสนุนเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท รวมทั้งความรวมมือในการทํางานรวมกัน
ในอนาคต โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะมีสวนชวยกระดับความสามรถในการเรียนรู และพัฒนาการเรียนรูวิชาการทางดนตรี
ของคนไทย ทั้งนี้ขอขอบคุณทางคณะมนุษยศาสตร วง KU Wind ทานเอกอัครราชทูตเนเธอแลนดประจําประเทศไทย วง
Dutch Swing College Band สื่อมวลชน ทานผูมเี กียรติ ทานผูใหญที่ใหเกียรติมารวมงาน ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย บริษัทบุญรอดบริวเวอรรี่ จํากัดและผูส นับสนุนทุกทานที่ชวยกัน รวมมือกันในการจัดงาน
คอนเสิรตในการถวายความรําลึกในครั้งนี้ครับ”
งานแสดงดนตรีถวายความรําลึก “49 in Memory-ในความทรงจํา นิรันดร” จัดขึ้นในระหวาง วันที่ 1315 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00–21.00 น. ณ บริเวณ ควอเทียร แกลอรี่ ชั้น M ศูนยการคา ดิ เอ็มควอเทียร ภายใน
งานจะไดรับ ชมการแสดงดนตรี จากวงดนตรีไทยและตางประเทศ นําโดยวง KU WIND และ Dutch Swing
College Band วง The Jazzminions ซึ่งเปนการแสดงทั้งแบบวงคลาสสิคและแบบแจส ติดตามขอมูลขาวสาร
และกิจกรรมของมูลนิธิคีตรัตน ไดที่ www.facebook.com/KitaratFoundation
---------------------------------------------

ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพรขาวประชาสัมพันธ
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส แอนด มารเก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส 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

