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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจําวันที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้ า
่ สิง่ พิมพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได ้จัดระบบข่าวสือ

พระมหาชนก
เมื่ อ เดื อ นมี น าคมที่ ผ่ า นมา มี ก ารแสดงดนตรี ว งดุ ริ ย างค์ ซิ ม โฟนี อ อร์ เคสตร้ า
ประกอบสื่อร่ วมสมัยในบทพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" โดยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็ นกิจกรรมการแสดงครั ง้ ที่ 1 บนพืน้ ที่ของศูนย์ วัฒนธรรมแห่ ง
ประเทศไทย ได้ รั บ ความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่ วไปเป็ นจํ า นวนมาก
นอกจากความบันเทิงแล้ วยังได้ รับสาระในคติธรรมจากบทพระราชนิพนธ์ ด้ วยเหตุนี ้ ทาง
กรมส่งเสริ มวัฒนธรรมจึงจัดได้ แถลงโครงการ "ร้ องรํ าทําเพลง" อย่างเป็ นทางการขึน้ ณ หอประชุมเล็ก
ศูนย์วฒ
ั ธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ปริ ศนา พงษ์ ทดั ศิริกลุ อธิบดีกรมส่งเสริ มวัฒนธรรม เป็ นประธานใน
การแถลงข่าว กล่าวว่า กลุ่มเยาวชนที่มีทกั ษะในด้ านดนตรี ยงั ขาดพื ้นที่ในการแสดงออก และมองเห็นว่า
ศูน ย์ วัฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทยมี ข นาดใหญ่ เ พี ย งพอที่ จ ะเปิ ดเป็ นเวที ใ ห้ ศิ ล ปิ นได้ แ สดงผลงานอัน
สร้ างสรรค์ ในคราวเดียวกันยังเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้ และฝึ กฝนทักษะอย่างสมํ่าเสมอ ให้ ได้ มาซึง่
ผลงานที่สวยงามและมีคุณภาพ จึงมีการประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาที่มีความสนใจจะเข้ าร่ วม
โครงการ นอกจากนี แ้ ล้ ว อยากให้ เ ป็ นพื น้ ที่ ห นึ่ ง ที่ ค นทุก กลุ่ม วัย ได้ ซึ ม ซับ สุน ทรี ย ะ รวมไปถึ ง ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทยอีกทางหนึ่งด้ วย และกิจกรรมตามโครงการที่จะจัดในครัง้ ต่อไปมี
ดั
ง
นี ้
ครัง้ ที่ 2 การแสดงคอนเสิร์ตโดยกลุม่ นักร้ องรางวัลนานาชาติ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00
น.
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ครัง้ ที่ 3 การแสดงคอนเสิร์ต “NERANNENAH” ร้ องรํ าทําเพลง ครื น้ เครงเพลงประสาน โดย
สมาคมขับร้ องประสานเสียงแห่งประเทศไทย วันเสาร์ ที่ 16 มิถนุ ายน 2555
ครัง้ ที่ 4 การแสดงคอนเสิร์ต RUAM SMAI BIG BAND โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วัน
ศุกร์ ที่ 29 มิถนุ ายน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555
ครัง้ ที่ 5 การประกวดขับร้ องเพลง “แม่ของแผ่นดิน” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2555 และการแสดง
คอนเสิร์ต “ลูกทุ่งไทยไม่กลายพันธุ์” วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 โดยสมัชชาศิลปิ นแห่งประเทศไทย
และสมาพันธ์ศิลปิ นเพื่อสังคม
ครัง้ ที่ 6 การแสดงคอนเสิร์ต WIND ORCHETRA (BSRU) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จ
เจ้ าพระยา วันศุกร์ ที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555
ครัง้ ที่ 7 การแสดงคอนเสิร์ตดนตรี คลาสสิก โดยมูลนิธิส่งเสริ มดนตรี สากลเยาวชน ในวันอาทิตย์ที่
12 สิงหาคม 2555
อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจะ ประธานสาขาดนตรี สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา
กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยร่ วมกับศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ได้ จดั โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ดนตรี ส่นู ักดนตรี มืออาชีพ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และ
พัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องลมไม้ (woodwind) แก่เยาวชนไทยอายุระหว่าง 1318 ปี เข้ าฝึ กอบรมกับนักดนตรี มืออาชีพและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี สากลเป็ นเวลา 2 วัน โดยมุ่งเน้ นให้ มี
การพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี เสริ มแนวคิดการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ พร้ อมชมการแสดงดนตรี
จากนักศึกษา วง BSRU WIND ORCHESTRA มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา ในวันที่ 14-15
กรกฎาคม 2555 โดยได้ เล่าถึงความพร้ อมของวงว่า
"วง BSRU WIND ORCHESTRA ได้ มีการฝึ กซ้ อมมาตลอด และมีโอกาสได้ ไปแสดงทังในและ
้
ต่างประเทศมากมาย ล่าสุดมีโอกาสไปฝึ กซ้ อมให้ กบั นักเรี ยนสถาบันดนตรี ในประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ได้ รับการ
ตอบรับจากอาจารย์และนักเรี ยนที่นนั่ เป็ นอย่างดี และในวันแสดงจะเป็ นในรู ปแบบเต็มวงรวมทังหมด
้
40
คน โดยจะบรรเลงเพลงหลากหลายสไตล์ รวมทัง้ มีนักร้ องรั บเชิ ญที่มีชื่อเพลงร่ วมขับร้ องให้ กับวงด้ วย"
อาจารย์กล่าว ในการแถลงข่าวครัง้ นี ้ยังมีการแสดงจากนักร้ องรางวัลนานาชาติจาก พันธ์ นิธาน ศรี เอี่ยม,
ปรี ยาพร ยอดสลุง, ศรัณย์ คุ้งบรรพต และนรัฏฐา กรี พานิช ขับร้ องจํานวน 2 บทเพลง และยังมีคณะนักร้ อง
ประสานเสี ย ง จํ า นวน 50
คน จากสมาคมขั บ ร้ องประสานเสี ย งแห่ ง ประเทศไทย
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ทังนี
้ ้ ขอเชิญชวนประชาชนทัว่ ไปร่ วมร้ องรํ าทําเพลง เข้ าชมกิจกรรมต่างๆ ได้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใด ณ
หอประชุมเล็ก ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงวัน-เวลาดังกล่าว สอบถามรายละเดียดหรื อสํารองที่
นัง่ ได้ ที่ 0-2247-0028 ต่อ 4119, 4162 หรื อเว็บไซต์ www.culture.go.th.
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