
มหิดลเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดคอนเสิร์ตระดับโลก         
“Berliner Philharmoniker” Top 3 ของโลก พร้อมวาทยกร ระดับโลก Gustavo Dudamel 

ผนึก Thailand Philharmonic Orchestra จุดกระแสดนตรีคลาสสิกในไทย 

  

         มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างปรากฎการณ์ทางดนตรีคลาสสิก ครั้งแรกครั้งเดียวในไทย ทุ่มสุด

ตัวจัดคอนเสิร์ตระดับโลก Berliner Philharmoniker วงออร์เคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกจาก

เยอรมัน แสดงเต็มวง พร้อมหนุน Thailand Philharmonic สร้างความสุขให้คอเพลงคลาสสิก

ตลอดปี 

  

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รั กษาการ อธิการบดี มหาวิทยาลัย

มหิดล กล่าวว่ า “มหาวิทยาลัยมหิดล มีความภูมิใจเป็นอย่างย่ิง ที่จะได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต 

ออร์เคสตรา Berliner Philharmoniker ซึ่งเป็นวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกจากประเทศ

เยอรมัน พร้อมด้วย Gustavo Dudamel วาทยกรชั้นนำมากความสามารถ ที่มีพรสวรรค์โดดเด่น

เป็นที่กล่าวขานและถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ โดยการแสดงคอนเสิร์ต Berliner 

Philharmoniker in Bangkok with Gustavo Dudamel จะมีขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

เวลา 19.30 น. ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 “ในฐานะที่มหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ 

ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทยและประโยชน์แก่มวล

มนุษยชาติ เรามีวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพ่ือพัฒนาวงการดนตรีของไทย โดยเฉพาะดนตรี

คลาสสิกของไทย ซึ่งการจัดการแสดงดนตรีระดับโลก จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้ง

ประเทศได้พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง เพ่ือก้าวสู่การเป็นนักดนตรี วาทยกรระดับโลก 

หรือ เป็นสุดยอดในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเป็น ซึ่งการแสดงครั้งนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ได้ 

หากไม่มี มหิดลสิทธาคาร หอแสดงดนตรีระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าก่อสร้าง



รวมถึงระบบเครื่องเสียงระดับโลกกว่า 1,500 ล้านบาท รองรับผู้ชมได้ถึง 2,000 คน ซึ่งวงออร์เคส

ตราระดับโลกนั้นได้ให้การยอมรับ”  

  

          คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานวงดุริยางค์ ฟีลฮาร์โมนิก แห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า “สำหรับวันนี้ นอกจากเป็นงานเปิดตัว Berliner Philharmoniker พร้อมด้วยวาทยกร

มากความสามารถ Gustavo Dudamel ผู้มีพรสวรรค์โดดเด่นเป็นที่กล่าวขาน และถูกจับตามอง

มากที่สุดในเวลานี้แล้ว ยังเป็นการเปิดการแสดงฤดูกาลที่ 14 ของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก แห่ง

ประเทศไทย หรือ Thailand Philharmonic Orchestra โดยหนึ่งในแผนงานที่สำคัญคือ การส่ง

เสริมให้สังคมมีความสุข ที่มีโอกาสได้รับฟังดนตรีคุณภาพสูงจากวง Thailand Philharmonic 

Orchestra เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงเยาวชน รู้จัก Thailand Philharmonic Orchestra และ

หันมาฟังผลงานของ Thailand Philharmonic Orchestra มากขึ้น 

 วง Thailand Philharmonic Orchestra เป็นวงของทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง เป็นวงที่มี

ความหลากหลาย มีทางเลือกให้สังคมได้มีโอกาสในการชมการแสดงที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น จะ

เป็นมิติใหม่ของการสร้างความบันเทิงแบบสร้างสรรค์ และเป็นทางเลือกใหม่ของสังคมในวง

กว้าง ซึ่งในฤดูกาลที่ 14 การแสดงคอนเสิร์ตมีความหลากหลายมากขึ้น มีการผสมผสาน มีเพลง

ในรูปแบบต่างๆ และยังคงคุณค่าของเพลงคลาสสิกให้ผู้ชมที่เป็นแฟนเพลงคลาสสิกได้ฟัง มี

คอนเสิร์ตที่ผสมผสานเพลง popular เพ่ือขยายโอกาสให้สู่ผู้ฟังหน้าใหม่ ทั้งคอนเสิร์ตที่เก่ียวเนื่อง

กับสังคมเป็นคอนเสิร์ตครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในการมาฟังคอนเสิร์ตอีก

ด้วย”  

  ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

เสริมว่า “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลั ยมหิดล มีความภูมิ ใจเป็นอย่างย่ิงที่ได้เป็นเจ้าภาพ

ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ดนตรีคลาสสิกที่

ดีที่สุดจากวง Berliner Philharmoniker ครั้งนี้ พวกเขาจะนำผลงานบทประพันธ์ชิ้นเอก 

Symphony no. 5 ของ Gustav Mahler เป็นบทประพันธ์ที่มีผู้รักและชื่นชอบมากที่สุดชิ้นหนึ่ง

ของโลก โดย Herbert von Karajan วาทยกรชั้นนำของโลก ที่ได้ทำการแสดงร่วมกับ Berliner 



Philharmoniker มาอย่างยาวนาน เคยกล่าวถึงผลงานชิ้นนี้เอาไว้ว่า “คุณจะลืมว่าเวลาเดินผ่าน

ไป การแสดงที่ยอดเย่ียมของ Symphony no. 5 นั้นมันคือการเดินทางของประสบการณ์และ

ความยอดเย่ียมของตอนจบในท่อนสุดท้าย มันแทบจะทำให้คุณหยุดหายใจ” 

  

 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยั งคงมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์การแสดง

ดนตรีระดับโลกมาให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสกับ Gustavo Dudamel ชาวเวเนซุเอลา วัยเพียง 37 

ปี เป็นหนึ่งในวาทยกรชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก เขาได้รับเกียรติเป็นผู้อำนวยการฝ่าย

ศิลป์ของวง LA Philharmonic และถูกเชิญไปเป็นวาทยกรรับเชิญในคอนเสิร์ตสำคัญต่างๆ ใน

ระดับนานาชาติมากมาย Gustavo Dudamel ได้แรงขับเคลื่อนจากความเชื่ออันลึกซึ้งของเขาใน

พลังทางดนตรีที่ช่วยหล่อหลอมผู้คนเข้าด้วยกัน และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน 

คอนเสิร์ตในครั้งนี้เพ่ือให้เหมาะสมกับ Symphony No.5 ของ Gustav Mahler เขาได้เลือก

บทเพลง Divertimento ของ Leonard Bernstein มาร่วมทำการแสดง 

  

 ผมเชื่อมั่นว่าการแสดงคอนเสิร์ต Berliner Philharmoniker in Bangkok จะเป็น “Once 

in a Lifetime Experience” และเป็นหนึ่งในการแสดงดนตรีครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองไทยที่ทั้ง

คอเพลงคลาสสิก และผู้ชื่นชอบดนตรีทุกประเภทไม่ควรพลาด เพราะจะเป็นที่จดจำและกล่าว

ขานกันอีกนาน เนื่องจากอาจเป็นการแสดงดนตรีคลาสสิกระดับโลกจากวง Berliner 

Philharmoniker ครั้งเดียวในเมืองไทย ในหอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคารที่ย่ิงใหญ่ สวยงาม และ

มีระบบเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก” 

  

////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  
ประชาสัมพันธ์ :  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
โทร.02 800 2525 ต่อ 3108 / musicmupr1@gmail.com 


