
ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖๑๓ ประจำ�วันที่ ๖ ธันว�คม ๒๕๖๔

น้อมรำ�ลึก “ในหลวงรัชก�ลที่ ๙“ เปิดนิทรรศก�ร

“เทิดไท้องค์อัครศิลปิน”
 รมว.อว. เผย ตลอด ๗๐ ปีที่ทรงครองร�ชย์ทรงทำ�เพื่อประเทศและประช�ชนม�โดยตลอด ทรงสถิตย์อยู่กับเร�ทั้งด้�น

สติปัญญ� คว�มเป็นศิลปิน ทรงมีพระอัจฉริยภ�พหล�กหล�ยด้�นครบถ้วนทุกมิติ เป็นทั้งนักพัฒน� นักปกครอง ศิลปิน ทรงเป็น

จิตรกรชั้นเยี่ยม ช่�งภ�พฝีพระหัตถ์สูง คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ และนักประพันธ์ผู้ยิ่งยง 

 เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๔ : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์

วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” ที่แปซิฟิค คลับ ชั้น ๒๘ อาคาร ทูแปซิฟิคเพลส ถ.สุขุมวิท 

กรุงเทพฯ โดยมีศิลปินนำาภาพศิลปะ ที่มีทั้งภาพวาด ภาพเขียน รูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราชบรมนารถบพิตร มาร่วมจัดแสดง เพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วยศิลปินชื่อดังมาร่วมงานจำานวนมาก 

อาทิ ช่วง มูลพินิจ น�ยอำ�มฤทธิ์ ชูสุวรรณ  รศ.ธีรวัฒน์ ง�มเชื้อชิต ผศ.ศุภวัฒน์ อภิวัฒนภิโกวิท น�ยนกดล โชตะสิร น�ยศักดิ์วุฒิ 

วิเศษมณี  ผศ.ไพโรจน์ วังบอน น�ยศักชัย อุทธิโท น�ยจิตต์สิงห์ สมบุญ รวมทั้งศิลปินต่างชาติชาวเบลเยี่ยม น�ยจอร์จ คอลิน เข้าร่วม

แสดงผลงาน 

 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวเปิดนิทรรศการ ว่า นิทรรศการนี้มิใช่นิทรรศการศิลปะธรรมดา หากแต่เป็นนิทรรศการที่แสดงออก

ถึงความรัก ความเคารพ ความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 

องค์พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของคนไทย โดยปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ มีศิลปินกว่า ๒๐๙ คน นำาผลงานมาร่วมจัดแสดง

ต่อหน้า ๒



กว่า ๒๔๑ ชิ้นงาน ผลงานศิลปะในนิทรรศการนี้จะแสดงให้เห็น

ถึงพระปรีชาสามารถหลายด้าน ทรงงานหนักเพื่อความสุข 

ความอยู่ดีกินดีของเหล่าพสกนิกร พระองค์ขึ้นครองราชย์ในวัน

ที่ประเทศยังไม่พัฒนา คนยากจน แต่ทุกวันนี้เราได้กลายเป็น

ประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับบน คนรู้จักทั่วโลก เป็นเพราะ

ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มากว่า ๗๐ ปี พระองค์ทรง

ทำาเพื่อประเทศและประชาชนมาโดยตลอด

 รมว.อว. กล่�วต่อว่� กว่� ๕ ปีที่เสด็จสู่สวรรค�ลัย 

แต่คว�มทรงจำ�ของเร�ที่มีต่อพระองค์ท่�นยังไม่เลือนล�ง

ห�ยไป พวกเร�ยังรำ�ลึกถึงพระมห�กรุณ�ธิคุณของพระองค์

จากหน้า ๑

ท่�นอยู่เสมอ ทรงสถิตย์อยู่กับเร�ทั้งด้�นสติปัญญ�และคว�มเป็นศิลปิน ทรงมีพระอัจฉริยภ�พหล�กหล�ยด้�น ครบถ้วนทุกมิติ 

เป็นทั้งนักพัฒน� นักปกครอง และยังเป็นศิลปิน ทรงเป็นจิตรกรชั้นเยี่ยม ช่�งภ�พฝีพระหัตถ์สูง คีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ และนักประพันธ์

ผู้ยิ่งยง 

	 “คนไทยรักพระเจ้าอยู่หัว	 ไม่เหมือนที่รู้สึกกับนักการเมือง	 นักการทหาร	 กษัตริย์ไทยใกล้ชิดประชาชน	 ไม่เหมือนกษัตริย์อื่นๆ

ในโลก	 พระเจ้าอยู่หัวของไทยสืบทอดความคิดแบบโบราณราชประเพณี	 พระองค์ภูมิใจท่ีประชาชนของท่านมีหลากหลายเช้ือชาติ	

หลากหลายภาษา	 หลากหลายศาสนา	 และหลากหลายวัฒนธรรม	 จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยู่ในผืนแผ่น

ดินไทยนี้”	ดร.เอนก กล่าว



อว. แสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ  ในหลวงรัชก�ลที่ ๙

พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ ๕ ธันว�คม

พร้อม “รวมพลัง ทำ�คว�มดีถว�ยพ่อหลวง”

จัดกิจกรรม “Clear and Clean”

 เมื่อวันที่ ๑ ธันว�คม ๒๕๖๔ : 

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่�ธรรมทัศน์ รัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อว. จะจัด

กิจกรรมการแสดง “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ

๕ ธันว�คม ๒๕๖๔” เพื่อแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและน้อมรำาลึกในพรมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชบรมนาถบพิตร รวมถึงส่งมอบความสุข

ให้คนไทยท่ัวประเทศผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์

เพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้านและอีกหลากหลาย

แนวเพลง  โดยฝีมือการบรรเลงของนิสิต นักศึกษา

จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ท้ังในรูปแบบ

วงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทยและวงดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งเริ่มบรรเลงพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๕ ธันวาคม 

เวลา ๑๗.๐๐ น. ในพื้นที่ ๔๘ จังหวัด กระจายไปทั่วทุกภูมิภาค

 รมว.อว. กล่าวต่อว่า ที่พิเศษคือในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะมีการจัดแสดงดนตรีต่อเนื่องเป็นระยะเวลาถึง ๑๕ วัน 

คือ ต้ังแต่วันท่ี ๕ - ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔ โดยในวันท่ี ๕ - ๗ ธันวาคม จัดแสดงท่ีลานพาร์คพารากอน วันท่ี ๘ - ๑๒ ธันวาคม จัดแสดง

ท่ีไอคอนสยามริเวอร์พาร์ค และวันที่ ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม จัดแสดงที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งทั้ง ๓ แห่ง ถือเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง

และทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะจัดแสดงเฉพาะวันที่ ๕ ธันวาคม ทั้งในพื้นที่ของทางมหาวิทยาลัยและ

พื้นที่ชุมชนของทางจังหวัด เช่น จังหวัดอุดรธานี จัดที่เวทีกลาง ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จัดที่เฮือนกำานัน อุทยานศิลปวัฒนธรรม

อีสานและลุ่มนำ้าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดลำาปาง จัดที่ข่วงวัฒนธรรม สำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลำาปาง จังหวัดพิษณุโลก จัดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดที่

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและ จังหวัดปัตตานี ที่ลานการแสดงริมแม่นำ้าปัตตานี เป็นต้น

	 “การจัดการแสดงดนตรีในครั้งนี้	 เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีชาว	 อว.	 ท้ังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง	 หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรมของ	 อว.	 ผนึกกำาลัง	 เพื่อแสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	 ไม่เพียงแต่ทางด้าน

การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 แต่ยังทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะด้าน

ดนตรี	 และเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทางดนตรีอีกด้วย	 ทรงส่งเสริมทั้งดนตรีไทยและสากล	 และมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ศิลปินดนตรี

อย่างทั่วหน้า	 อันเป็นประโยชน์นานัปการแก่สังคม	 และประชาชนชาวไทย	 สมดังที่พสกนิกรชาวไทยน้อมเกล้าฯ	 ถวายพระราชสมัญญา	

“อัครศิลปิน”” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

 นอกจากนี้ อว. ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ และสถาบันอุดมศึกษาในกำากับ อว. ทั่วประเทศมาร่วมทำา

กิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ ภายใต้ “อว.รวมพลัง ทำ�คว�มดีถว�ยพ่อหลวง” โดยในช่วงเช้าวันที่ ๕ ธันวาคม ผู้บริหารและบุคลากรของ 

อว. มาร่วมทำากิจกรรม “Clear and Clean”  ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
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