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บทคัดย่อ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็น
องค์อุปถัมภ์ส�าคัญในการพัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย ด้วยความสนพระทัยในดนตรี
คลาสสิกพระองค์เสด็จทอดพระเนตรและรับฟังการแสดงดนตรีอย่างสม�า่ เสมอ ทัง้ ทีจ่ ดั แสดงโดยนักดนตรี
เยาวชนไปจนถึงนักดนตรีระดับอาชีพ โดยทรงให้การสนับสนุนผูจ้ ดั ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง ทรงเล็งเห็น
ความส�าคัญในการพัฒนาวงดนตรีคลาสสิกจึงทรงให้การสนับสนุนและอุปถัมภ์กจิ การวงดนตรีคลาสสิกของ
ประเทศไทย รวมทั้งได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรี
ของเยาวชน” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น “ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อขยายโอกาสให้กับนักดนตรีที่มีความต้องการ
หลากหลาย นอกจากนี้ด้วยพระปณิธานในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนดนตรีของประเทศไทยให้
ทัดเทียมนานาชาติ ทรงพระราชทานชื่อสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี
(conservatory) โดยปัจจุบนั สถาบันดนตรีฯ ได้ดา� เนินภารกิจสืบสานพระปณิธานของพระองค์อย่างต่อเนือ่ ง
ค�าส�าคัญ: พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ดนตรีศึกษา ดนตรีคลาสสิก
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ABSTRACT
Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra
was the eminent supporter for the development of classical music education in Thailand.
This paper aims to explore her activities in supporting classical music in 4 aspects consisting of 1) attending and supporting concerts of classical music in Thailand, 2) granting
her support for Thai orchestras, 3) endowing her fortune for the establishment of the
“Fund for Classical Music Promotion under the Royal Patronage of H.R.H. Princess Galyani
Vadhana”, and 4) bestowing the name of Princess Galyani Vadhana Institute of Music, the
conservatory of music that following her royal vision to educate new audiences as well
as developing an international standard for Thai musicians.
Keywords: biography, Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas
Rajanagarindra, music education, classical music
บทน�า

สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรง
เป็ น องค์ อุ ป ถั ม ภ์ ส� า คั ญ ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ดนตรี ค ลาสสิ ก ในประเทศไทย พระกรณี ย กิ จ
ด้านดนตรีที่เด่นชัดของพระองค์ ทั้งในด้านการ
เสด็ จ ทอดพระเนตรและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการ
แสดงดนตรีคลาสสิก การสนับสนุนและอุปถัมภ์
วงดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย การสนับสนุน
ทุ น การศึ ก ษาส� า หรั บ นั ก ดนตรี แ ละเยาวชนไทย
และการพัฒนาสถาบันการศึกษาดนตรีคลาสสิก
ในประเทศไทยล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น การ
พัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยใน
ช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบัน
เฉพาะทางด้านดนตรี (conservatory) ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อสนองพระปณิธานของพระองค์ในการพัฒนา
ดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยให้กา้ วหน้าทัดเทียม

นานาชาติ โดยสถาบันดนตรีฯ มีวตั ถุประสงค์ในการ
มุง่ พัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามสามารถพิเศษทางดนตรี
คลาสสิกให้มีมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้าน
ดนตรีคลาสสิกที่ดีให้กับสังคมไทย
เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะทีท่ รงเป็น
องค์อปุ ถัมภ์การศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย
ตลอดพระชนม์ชีพ สถาบันดนตรีฯ จึงจัดให้มีการ
ศึกษาวิจัยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระประวัติ
และพระกรณียกิจด้านดนตรีของพระองค์ ตลอด
จนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติสถาบันดนตรีกัลยา
ณิวัฒนา เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ
โดยจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการถาวร ณ อาคาร
คี ต ราชนคริ น ทร์ สถาบั น ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นา
(ปองภพ สุกิตตติวงศ์, 2558)
ในการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารและสื่อ
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ประกอบกับการสัมภาษณ์ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ในบาง
ประเด็นที่ได้รับข้อมูลหรือหาข้อสรุปได้ไม่สมบูรณ์
ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกเอกสารมุง่ เน้นความน่าเชือ่ ถือของ
ข้อมูล โดยพิจารณาจากเอกสารที่จัดท�าโดยหน่วย
งานราชการ เอกสารที่แต่งโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ และเอกสารที่จัดท�าโดยองค์กรที่มีความ
น่าเชื่อถือการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยจัดท�าฐานข้อมูลส�าเนาของเอกสารที่
จัดหมวดหมู่ตามประเด็นย่อที่ศึกษา เพื่อสามารถ
ใช้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างแหล่งข้อมูลหลาย
แหล่งและหาข้อสรุปเชิงอุปนัยโดยเรียบเรียงความ
เป็นรายงานวิจยั รวมทัง้ จัดท�าฐานข้อมูลส�าหรับการ
จัดนิทรรศการ
อนึง่ ผลการวิจยั ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
สนพระทัยและพระกรณียกิจในการสนับสนุนการ
ศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย จะน�าเสนอ
ประเด็นทีส่ า� คัญภายในบทความนี้ โดยแบ่งออกเป็น
2 ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ ความสนพระทัยในดนตรี
คลาสสิก และ พระกรณียกิจในการสนับสนุนการ
ศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย
ความสนพระทัยในดนตรีคลาสสิก
ภายหลั ง จากสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ น างเธอ
เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวงนราธิ ว าสราช
นครินทร์ เสด็จนิวัตประเทศไทยในปี พ.ศ. 2493
พระองค์เริ่มทรงงานด้านวิชาชีพครูตามการรับสั่ง
แนะน� า ของสมเด็ จ พระบรมราชชนนี โดยเริ่ ม
จากทรงด� า รงต� า แหน่ ง อาจารย์ พิ เ ศษภาควิ ช า
ภาษาฝรั่ ง เศส คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ในปี พ.ศ. 2495 และต่ อ มาทรง
ด� า รงต� า แหน่ ง อาจารย์ ป ระจ� า คณะศิ ล ปศาสตร์
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มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2513
จนถึง พ.ศ. 2519 จากนั้นทรงพระกรุณาเป็นองค์
บรรยายและอาจารย์พเิ ศษให้กบั สถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2527 (กรมสรรพสามิต, 2551;
สุกัญญา บ�ารุงสุข และคณะ, 2554) เมื่อพระราช
กิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีมีมากขึ้น ทรงหยุด
การทรงงานที่ทรงใฝ่พระหฤทัยในการเป็นครู เพื่อ
สามารถตามเสด็จและแบ่งเบาพระราชกิจสมเด็จ
พระบรมราชชนนีในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ส�าหรับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
นอกเหนื อ จากพระกรณี ย กิ จ ในด้ า น
การสอนภาษาฝรั่งเศส และด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ทรงมีพระกรณียกิจที่เด่นชัดในด้าน
อักษรศาสตร์ โดยเฉพาะทรงนิพนธ์หนังสือวิชาการ
และสารคดีท่องเที่ยวจ�านวนหลายเล่ม แม้พระองค์
ทรงมีภารกิจมากมาย แต่ด้วยความสนพระทัยใน
ดนตรี ทรงสละเวลาและทุ่มเทพระวรกายให้กับ
พระกรณียกิจด้านดนตรี ซึ่งปัจจัยส�าคัญน่าจะมา
จากความสนพระทัยส่วนพระองค์ ซึง่ พระองค์โปรด
การฟังดนตรีมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยเฉพาะ
ทรงโปรดการฟังดนตรีขณะท�าการบ้าน ทรงเริ่ม
เรียนเปียโนพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล ขณะทรงศึกษาระดับชัน้ ประถม
ศึกษา ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่เมื่อประทับที่
เจนีวาก็ทรงไม่ได้เรียนต่อเนื่องเนื่องจากไม่มีครู อีก
ทั้งต้องทรงงานมากขึ้นจึงไม่มีเวลาฝึกซ้อม ส�าหรับ
ความสนพระทัยด้านดนตรีคลาสสิกในช่วงทีป่ ระทับ
อยูใ่ นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม้ไม่มขี อ้ มูลทีบ่ นั ทึก
เอาไว้มากนักแต่เคยรับสั่งว่าสมัยนั้นหาตั๋วชมการ
แสดงได้ยาก อีกทั้งการเสด็จไปก็ยากล�าบาก จึง
ไม่ค่อยได้เสด็จเท่าใด (กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)
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พระกรณียกิจในการสนับสนุนการศึกษาดนตรี
คลาสสิกในประเทศไทย
พระกรณียกิจในการสนับสนุนการศึกษา
ดนตรีคลาสสิกของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นที่ปรากฏชัดและเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการ
ในวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน จากการศึกษาสามารถสรุปพระกรณียกิจ
ที่ส�าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การ
เสด็ จ ทอดพระเนตรและรั บ ฟั ง การแสดงดนตรี
คลาสสิกการสนับสนุนและอุปถัมภ์กิจการวงดนตรี
คลาสสิก การอุปถัมภ์ทุนส�าหรับเยาวชนและนัก
ดนตรีคลาสสิก และการพัฒนาสถาบันการศึกษา
ดนตรีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ด้านดังนี้
1. การเสด็จทอดพระเนตรและรับฟังการ
แสดงดนตรีคลาสสิก
ด้วยความสนพระทัยของพระองค์ในฐานะ
ผู้ฟังดนตรีคลาสสิก เมื่อทรงมีเวลาว่างจากการทรง
งาน พระองค์จะเสด็จทอดพระเนตรและรับฟังการ
แสดงดนตรีคลาสสิกเป็นประจ�า การเสด็จทอด
พระเนตรการแสดงดนตรีในหลายครัง้ จะทรงให้การ
สนับสนุนการด�าเนินงานของผูจ้ ดั ทัง้ ทรงรับเป็นองค์
ประธานจัดงานหรือองค์ประธานในการเสด็จทอด
พระเนตร ทรงชักชวนผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนการ
จัดแสดงคอนเสิร์ต ทรงพระราชทานข้อเสนอแนะ
และพระราชวินจิ ฉัยในการจัดงาน รวมทัง้ เสด็จทอด
พระเนตรการแสดงอย่างสม�า่ เสมอ ท�าให้ประชาชน
ทราบข่าวและให้ความสนใจเข้าร่วมชมการแสดง
ดนตรีคลาสสิกมากยิ่งขึ้น
การแสดงดนตรีคลาสสิกครั้งส�าคัญที่ทรง
เสด็จทอดพระเนตรภายในประเทศไทยอาจจ�าแนก

ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) การแสดงคอนเสิร์ตโดยวงซิมโฟนีออร์
เคสตราของประเทศไทย เช่นวงดุริยางค์ซิมโฟนี
กรุ ง เทพฯ (BSO) วงซิ ม โฟนี อ อร์ เ คสตราแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ฯ (CU
symphony orchestra) และวงดุริยางค์เยาวชน
ไทยในพระอุปถัมภ์ (Thai youth orchestra)
2) การแสดงดนตรีคลาสสิกทีจ่ ดั โดยหน่วย
งานต่าง ๆ เช่น ชมรมต�าหนักประถมและศูนย์ฮาร์พ
ต�าหนักประถม นักดนตรีฝรั่งเศสที่จัดที่โรงแรม
สุโขทัย โดยบริษทั โลโรทัย การแสดงขับร้องประสาน
เสียงของผู้ต้องขังโดยกรมราชทัณฑ์ และการแสดง
คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก ณ พระราชวังพญาไท ซึ่ง
จัดขึ้นโดยชมรมคนรักวัง เป็นต้น และ
3) การแสดงดนตรี ค ลาสสิ ก ในเทศกาล
ดนตรี เช่น “Bangkok’s International Festival
of Dance and Music” และ “La Fête” ซึ่งจัด
โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเป็นประจ�าทุกปี
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2551; ด�ารง ธนะชานันท์
และคณะ, 2553)
ส� า หรั บ เทศกาลดนตรี “Bangkok’s
International Festival of Dance and Music”
ซึ่งผู้จัดได้เชิญศิลปิน นักดนตรี นักแสดงนาฏลีลา
คณะบั ล เล่ ต ์ ท่ี มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกมาแสดงให้
คนไทยได้ชม สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ประธานอยู่ระยะหนึ่ง
โดยทรงเข้ า ร่ ว มประชุ ม และพระราชทาน
ข้อเสนอแนะและพระวินิจฉัย พร้อมกับรับเป็น
องค์ประธานในการเสด็จทอดพระเนตรการแสดงที่
จัดขึน้ เกือบทุกรายการ ทัง้ นีจ้ ะทรงค้นคว้าหาข้อมูล
เกี่ยวกับการแสดงก่อนที่จะเสด็จทอดพระเนตร
อีกด้วย (กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)
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ภาพที่ 1 เสด็จเป็นประธานในงานคอนเสิร์ตการ
กุศล ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวัง
พญาไท เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2548
ที่มา : ด�ารงค์ธนะชานันท์ และคณะ (2553)
2. การสนั บ สนุ น และอุ ป ถั ม ภ์ กิ จ การวง
ดนตรีคลาสสิก
วงดนตรี นั บ เป็ น องค์ ป ระกอบส� า คั ญ
ส�าหรับการพัฒนาการศึกษาดนตรี เนื่องจากวง
ดนตรีเป็นช่องทางในการแสดงออก การฝึกฝน
เรียนรู้ และการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมส�าหรับ
นั ก ดนตรี อย่ า งไรก็ ต ามการด� า เนิ น กิ จ การของ
วงดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
รู ป แบบวงออร์ เ คสตรา ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย หลาย
ด้าน เช่น งบประมาณ ผู้ฝึกสอนและวาทยากร นัก
ดนตรี สถานที่ในการฝึกซ้อมและจัดแสดง เป็นต้น
(เศรษฐพงศ์ จรรยารยชน, 2557) ซึ่งล้วนเป็น
อุ ป สรรคที่ ท ้ า ทายการพั ฒ นาวงออร์ เ คสตราใน
ประเทศไทย
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ทรงสนพระทัยและติดตามทอดพระเนตร
การแสดงดนตรีของวงออร์เคสตราในประเทศไทย
มาโดยตลอด ทรงเล็งเห็นความส�าคัญในการพัฒนา
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วงดนตรีคลาสสิกจึงทรงให้การสนับสนุนการด�าเนิน
กิจการของวงออร์เคสตราทีส่ า� คัญในขณะนัน้ ได้แก่
วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระอุปถัมภ์ฯ (CU symphony orchestra) ซึ่ง
จัดตั้งขึ้นในโอกาสครบรอบ 73 ปีแห่งการสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแสดงเป็นครั้งแรก ใน
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธาน
ในการแสดงดังกล่าว และในเวลาต่อมาทรงรับวง
ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไว้ในพระอุปถัมภ์
ปั จ จุ บั น วงซิ ม โฟนี อ อร์ เ คสตราแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อยูใ่ นความ
ดูแลของส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ก่อตั้งวงได้มี
พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ทั้งด้าน
การขยายรูปแบบของการรวมวงดนตรีทหี่ ลากหลาย
มากขึ้น เช่น วงเครื่องสาย (string orchestra) วง
เครื่องกระทบ (percussion ensemble) วงฟลูต
(flute ensemble) วงเครื่องลมทองเหลือง (brass
ensemble) คณะนักร้องประสานเสียง (concert
choir) และวงวิโอล่า (viola ensemble) รวมทั้ง
มีการเชิญผู้อ�านวยเพลงจากวงดนตรีที่มีชื่อเสียง
ในต่างประเทศมาเป็นผู้อ�านวยเพลงรับเชิญเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้แก่คณาจารย์และนิสิต
อีกด้วย (ส�านักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2556)
นอกจากนี้ทรงอุปถัมภ์วงดุริยางค์เยาวชน
ไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (Thai youth orchestra)
ซึ่งเป็นวงออร์เคสตราที่เริ่มต้นจากนักดนตรีกลุ่ม
เล็ก ๆ ที่มีความสนใจในดนตรีคลาสสิก รวมตัว
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

3. การอุ ป ถั ม ภ์ ทุ น ส� า หรั บ เยาวชนและ
นักดนตรีคลาสสิก
ในการเสด็จทอดพระเนตรและรับฟังการ
แสดงดนตรีคลาสสิกของวงดุรยิ างค์ซมิ โฟนีกรุงเทพ
ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม ารที่ จั ด เป็ น ประจ� า ณ ศู น ย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทรงสังเกตเห็นว่าเป็นวง
ดุรยิ างค์ทนี่ กั ดนตรีมคี วามสามารถและมีพฒ
ั นาการ
อย่างต่อเนื่อง จึงทรงจัดเวลาเสด็จทอดพระเนตร
อย่างสม�า่ เสมอ เมือ่ พระราชทานก�าลังใจแก่ผดู้ า� เนิน
การและนักดนตรีไทย แต่ละครั้งจะทรงซักถามถึง
ปัญหาและอุปสรรคเพื่อที่จะทรงช่วยเหลือแก้ไข
ทรงตระหนักว่านักดนตรีไทยส่วนใหญ่ต้องใช้ทุน
ทรัพย์ของตนเองในการศึกษาดนตรีด้วยความรัก
อย่างจริงจัง อีกทั้งเป็นงานที่ไม่มีรายได้สม�่าเสมอ
หลายคนเมื่อศึกษาถึงระดับหนึ่ง ก็จ�าเป็นจะต้อง
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ
เพราะผูเ้ ชีย่ วชาญดนตรีคลาสสิกทีม่ ชี อื่ เสียงล้วนอยู่
ในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาการเสียค่าใช้จ่ายจ�านวน
สูงเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ ตัง้ พระทัยทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดพัฒนาการ
ในวงการดนตรีคลาสสิกของไทยเพื่อให้ทัดเทียม
กั บ นานาอารยประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2543
ได้ พระราชทานทุนทรัพ ย์ส่ วนพระองค์ให้จัดตั้ง
“กองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีของเยาวชน”
โดยให้ ค ณะกรรมการส่ ว นหนึ่ ง ของวงดุ ริ ย างค์
ซิมโฟนีกรุงเทพฯ เป็นผู้ดูแล และได้มีการจัดสรร
ทุนให้แก่นักดนตรีไทยหลายคนไปศึกษาอบรมและ
ภาพที่ 2 ทรงฉายพระรู ป ร่ ว มกั บ นั ก ดนตรี ว ง เข้าแข่งขันระดับนานาชาติในต่างประเทศโดยต่อ
ดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์
มาในปี พ.ศ. 2547 ทรงเห็นสมควรปรับเปลี่ยนเป็น
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม (2551)
“ทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิก ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

กันฝึกซ้อมที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน (เกอเธ่)
ภายใต้การน�าของอาจารย์สุทิน ศรีณรงค์ และนาย
วิทยา ตุมรสุนทร ผูจ้ ดั การวงดุรยิ างค์ซมิ โฟนีกรุงเทพ
(Bangkok Symphony Orchestra) โดยวงดุรยิ างค์
เยาวชนไทยมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วม
กิจกรรมในระดับนานาชาติหลายครัง้ จนเมือ่ สมเด็จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จ
ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต “สองทศวรรษ
วงดุริยางค์เยาวชนไทย” ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.
2548 ด้วยความตั้งใจของนักดนตรีเยาวชนที่ร่วม
กันบรรเลงดนตรีที่โปรดถวายจนเป็นที่พอพระทัย
ส� า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ไ ด้
ถวายวงดุริยางค์เยาวชนไทยให้อยู่ในพระอุปถัมภ์
พระองค์ได้พระราชทานพระเมตตาทรงรับกลุ่ม
นั ก ดนตรี เ ยาวชนที่ มี ชื่ อ ว่ า “วงดุ ริ ย างค์ เ ยาวชน
ไทย” ไว้ในพระอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการในวันที่
2 พฤษภาคมพ.ศ. 2549 ตลอดเวลาที่ผ่านมา วง
ดุริยางค์เยาวชนไทยได้ผลิตบุคคลากรทางดนตรี
ที่มีคุณภาพของชาติไม่น้อยกว่า 1,500 คน หลาย
คนประจ�าในสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ
และเอกชนทั่วประเทศ หลายคนเป็นนักดนตรีใน
วงดุริยางค์ระดับชาติและนานาชาติ (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2551)
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พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อให้เหมาะสมกับความ
หลากหลายของนั ก ดนตรี ค ลาสสิ ก ไทย ทั้ ง ด้ า น
อายุและความต้องการในการศึกษาเพิ่มพูนความรู้
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราช
นคริ น ทร์ ท รงด� า รงต� า แหน่ ง องค์ ป ระธาน และ
ทรงร่วมกับคณะกรรมการอีก 7 คน ในการจัดท�า
ข้อบังคับ ด�าเนินการจดทะเบียน และขอยกเว้น
ภาษีส�าหรับผู้บริจาคเงินสมทบทุน ในการพิจารณา
ให้ทุนแก่ผู้สมัคร องค์ประทานจะโปรดให้เขียน
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาโดยละเอียด
โดยเลขาธิการกองทุนมีหน้าที่หาข้อมูลเพิ่มเติม
ในเรื่องที่ไม่ชัดเจน เมื่อมีผู้ขอทุนที่อยู่ในเกณฑ์จะ
ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าเพื่อการสัมภาษณ์และทดสอบ
พร้อมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์
ก็มิได้เคร่งเครียดแต่ทรงสอบถามด้วยพระเมตตา
และใส่พระทัย เมื่อผู้รับทุนเดินทางกลับจากการ
ศึกษาก็จะทรงติดตามความก้าวหน้าของผู้รับทุน
แต่ ล ะคนด้ ว ยความสนพระทั ย บางคนผู ้ รั บ ทุ น
ก็ ก ลั บ มาจั ด การแสดงดนตรี เ พื่ อ น� า รายได้ ถ วาย
สมทบทุนต่อไป นอกจากนี้ทรงเห็นความส�าคัญ
ของการประชาสัมพันธ์ยิ่ง ดังนั้น ผู้รับทุนจะได้รับ
พระราชทานทุนจากพระหัตถ์ และเมื่อมีการเผย
แพร่ข่าวทางสื่อทุกประเภทจึงมีผู้ให้ความสนใจ
สนับสนุนถวายเงินสมทบทุนจ�านวนมาก ซึ่งเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นความสนใจดนตรีคลาสสิก
ในประเทศไทย (กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)
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ภาพที่ 3 ทรงมี พ ระด� า รั ส กั บ นั ก เรี ย นทุ น ฯ ใน
คอนเสิร์ตพระกรุณาธิคุณทุนดนตรีคลาสสิก แสง
หนึ่งคือรุ้งงาม
ที่มา: เฉลิมพงษ์ โกมารกุล ณ อยุธยา (2550, 15
กรกฎาคม)
4. การพัฒนาสถาบันการศึกษาดนตรีของ
ประเทศไทย
ด้วยพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ของ
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่
ทรงเห็นว่าการทีท่ รงสนับสนุนวงดนตรีคลาสสิกและ
ทุนการศึกษาต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ จ�าเป็นต้องพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนดนตรีคลาสสิกต่อเนื่องทุก
ระดับ มิใช่เน้นที่ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ทรงเห็น
ว่าระบบการเรียนการสอนในลักษณะสถาบันเฉพาะ
ทางด้านดนตรี (conservatory) ทีห่ ลายประเทศใน
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียใช้อยู่ จึงจะสามารถ
ผลิตนักดนตรีที่มีทักษะและความสามารถระดับ
สากลได้ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2551)
เพื่ อ สนองพระปรารภดั ง กล่ า ว คณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ
กระทรวงวัฒนธรรมจัดท�า “โครงการจัดตั้งสถาบัน
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ดนตรี ” ในลั ก ษณะของสถาบั น เฉพาะทางด้ า น
ดนตรีถวายเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซึ่ง
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ได้พระราชทานชื่อสถาบันดนตรีแห่งนี้ว่า “สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา” และสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณ
รับเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการ (วงจันทร์
พินัยนิติศาสตร์, คุณหญิง อโณทัย นิติพน และ
กมลพร วงศ์เจริญชัย, 2556)
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณโรงงานสุราบางยี่ขันเดิม ซึ่งกรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมอุตสากรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่และ
อาคาร ทั้งนี้ สถาบันดนตรีฯ มีปณิธานในการเทิด
พระเกี ย รติ แ ละสื บ สานพระปณิ ธ านของสมเด็ จ
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึง่ ปรากฏ
ชัดเจนในพันธกิจและกิจกรรมของสถาบันดนตรีทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ 1) การเป็นสถาบันดนตรีที่สร้างและ
พัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีศักยภาพสูง มี
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถจะประยุกต์
ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์และ
เหมาะสมกับบริบทของสังคม 2) การเป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่องค์ความรูท้ างด้านดนตรีและศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม และ 3) การเป็น
ศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่างบุคคล
ชุ ม ชน และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า ง ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ (วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, คุณหญิง
และคณะ, 2557; อโณทัย นิติพน และคณะ, 2556)

ภาพที่ 4 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ที่มา: สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (2556)
สรุป

การพัฒนาการศึกษาดนตรีสากลโดยเฉพาะ
ดนตรีคลาสสิกในประเทศไท ยที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555;
Roongruang, 2001) ต่อเนื่องมาจนถึงการผสม
ผสานดนตรีสากลให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ
ผู้คน ในรูปแบบเพลงไทยสากลโดยสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต (ธีรภัทร์ ทองชื่น, 2556) ล้วน
เป็นรากฐานของการพัฒนาเพลงไทยสากลที่เป็น
ดนตรีกระแสหลักของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ทั้งใน
รูปแบบเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง่ และเพลงไทยสากล
สมัยนิยม
แม้ดนตรีคลาสสิกซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐาน
ของเพลงไทยสากลจะไม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มในเชิ ง
กว้างนัก แต่ในช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การ
พัฒนาการศึกษาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยได้
เติบโตมากขึ้น ทั้งด้วยแรงผลักดันของนักดนตรี
ศิลปิน ผู้ชม และหน่วยงานต่าง ๆ ท�าให้ปัจจุบัน
เยาวชนรุ่นใหม่ให้ความสนใจศึกษาเรียนรู้ดนตรี
คลาสสิกมากขึ้นในฐานะดนตรีที่มีคุณค่า

Phranakhon Rajabhat Research Journal (Humanities and Social Sciences)
Vol.11 No.2 (July - December 2016)

พระกรณียกิจในการพัฒนาการศึกษาด้าน
ดนตรีของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา
ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น
ปั จ จั ย ส� า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
พั ฒ นาการศึ ก ษาดนตรี ค ลาสสิ ก ในประเทศไทย
ด้วยความสนพระทัยดนตรีคลาสสิกในฐานะผู้ฟัง
ของพระองค์ ความทีท่ รงเป็นนักการศึกษา ประกอบ
กับพระปณิธานทีแ่ น่วแน่ ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจ
ด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพระกรณียกิจในแต่ละ
ด้ า นนั้ น ได้ ก ่อให้เ กิดการพัฒนาการศึก ษาดนตรี
คลาสสิกอย่างเป็นระบบ กล่าวได้ว่าการสนับสนุน
การแสดงดนตรีคลาสสิกของพระองค์ส่งผลต่อการ
พัฒนากลุม่ ผูฟ้ งั ในเชิงกว้างมากขึ้น ซึง่ มีทั้งผูท้ สี่ นใจ
ทั่วไปและผู้ฟังที่จะพัฒนาเป็นนักดนตรี นอกจากนี้
ยังเป็นช่องทางส�าคัญให้นกั ดนตรีได้แสดงดนตรีเพือ่
พัฒนาตนเอง ในด้านการอุปถัมภ์วงดนตรีคลาสสิก
นับเป็นการพัฒนาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
กล่าวคือวงดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะวงออร์เคส
ตรามีการจัดการแสดงและฝึกซ้อมพัฒนานักดนตรี
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งเป็นช่องทางส�าคัญ
ทีส่ ามารถพัฒนานักดนตรีตงั้ แต่ระดับเยาวชนจนถึง
ระดับอาชีพ ในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็น
โอกาสส�าหรับนักดนตรีที่ต้องการพัฒนาตนเองใน
ระดับสูง ซึง่ ในปัจจุบนั ผูท้ ไี่ ด้รบั ทุนหลายคนได้กลาย
เป็นก�าลังส�าคัญในหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
ทางด้านดนตรี และในด้านสุดท้ายซึ่งสืบสานจาก
พระปณิธานในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ดนตรีในประเทศไทย คือการก่อตั้งสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางด้านดนตรี
ที่จะด�าเนินภารกิจเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการ
ศึกษาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยต่อไป
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