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กรมพินิจฯ
จัดประกวดดนตรี

“สืบสานงานของพ่อ”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นคีตกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่อง
ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี ทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิด ตลอดจน
ทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่าง ๆ อย่างแท้จริง ดังที่พสกนิกรชาวไทยได้น้อมเกล้าฯ ถวายพระราช
สมัญญาว่า “อัครศิลปิน” แปลตามศัพท์วา่ “ผูม้ ศี ิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผูเ้ ป็นใหญ่ในศิลปิน” พระองค์
ทรงเป็นเลิศในศิลปะทัง้ มวล ทรงได้รบั การยกย่องสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ ทัง้ จากพสกนิกรและศิลปินทัว่ โลก
ในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบมิ ได้ และทรงเป็นเอตทัคคะในศิลปะหลายสาขา และเพื่อเป็น
การน้อมรำ�ลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรี “ในหลวงรัชกาลที่ 9” อัครศิลปินในดวงใจของพสกนิกร
ชาวไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ กรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเป็นองค์กรทีน่ �ำ ดนตรีเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการแก้ ไขบำ�บัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธรดำ�เนินการ
จัดโครงการเพือ่ รำ�ลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ผ่านกิจกรรมการแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชนทั่วทั้งประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต
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ผลการแข่งขัน

โครงการประกวดดนตรีสืบสานงานของพ่อ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่
26 มกราคม 2560 โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานเปิดโครงการประกวดดนตรีสืบสานงานของพ่อ รอบชิง
ชนะเลิศระดับประเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสุชพี
ปุณญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อำ�เภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม โดยมีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรีแก่เด็ก
และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
ตลอดจนเพื่อพัฒนาทักษะกิจกรรมดนตรีบำ�บัดให้แก่ผ้ปู ฏิบัติหน้าที่
สอนดนตรี หรื อ จั ด กิ จ กรรมด้ า นดนตรี สำ�หรั บ เด็ ก และเยาวชน
ของกรมพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนต่อไป ทัง้ นี้ คณะผูบ้ ริหาร
รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งให้กำ�ลังใจ
เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขันดนตรีในครัง้ นีด้ ว้ ย
โดยการแข่ ง ขั น โครงการประกวดดนตรี สืบ สานงานของพ่ อ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท   คือ ประเภทบทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประเภท
บทเพลงที่ น้ อ มรำ�ลึ ก ถึ ง พระบาทพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และในพิธีปิดและการมอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ศาสตราจารย์พเิ ศษวิศษิ ฏ์  วศิ ษิ ฏ์สรอรรถ  อธิบดีกรมพินจิ และคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชน กระทรวงยุตธิ รรม ได้กล่าวให้ขอ้ คิดมีใจความสำ�คัญ
ตอนหนึง่ ว่า

1. รางวัลมือกีตาร์ยอดเยีย่ ม ได้แก่ เยาวชนชายจาก
ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี
2. รางวัลมือเบสยอดเยีย่ ม ได้แก่ เยาวชนชายจาก
ศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี
3. รางวัลมือกลองยอดเยีย่ ม ได้แก่ เยาวชนชาย
จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
4. รางวัลมือคียบ์ อร์ดยอดเยีย่ ม ได้แก่ เยาวชนชาย
จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 อุบลราชธานี
5. รางวัลนักร้องยอดเยีย่ ม ได้แก่ เยาวชนหญิง
จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี
6. รางวัลนักดนตรีขวัญใจกรรมการ ได้แก่ เยาวชนชาย
จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์
ผลการแข่งขันประเภท ก บทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
1. รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี
2. รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงดนตรี
จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนสิรนิ ธร
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงดนตรี
จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงดนตรี
จากศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
ผลการแข่งขันประเภท ข บทเพลงน้อมรำ�ลึก
ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
1. รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา
2. รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 ขอนแก่น
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชนสิรนิ ธร
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงดนตรีจากศูนย์ฝกึ
และอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี
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“ในชีวติ จริงของคนเรานัน้ มักจะหลีกเลีย่ งการแข่งขันไปไม่ได้
ไม่ว่าเราจะอยากแข่งหรือไม่อยากแข่งก็ตาม แต่ถ้าเราได้แข่ง
ในสิง่ ทีช่ อบจะเป็นสิง่ หนึง่ ทีท่ ำ�ให้เรามีความสุข ฉะนัน้ การแข่งขัน
กั น ทำ�ความดี แข่ ง กั น ทำ�งาน แข่ ง กั น ดู แ ลสั ง คม เป็ น สิ่ง ที่ดี
สิง่ หนึง่ ทีอ่ ยากจะฝากไว้ คือ การให้รางวัลนัน้ ผมเชือ่ ว่ากรมพินจิ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนกำ�ลังพยายามทำ�ให้ทุกคนมองเห็น
ความเป็นธรรม เพราะความเป็นธรรมเป็นเรือ่ งทีด่ มี าก เป็นส่วนหนึง่
ของการทำ�ความดี การแข่งขันระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 นี้
ทำ�ให้เห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชนหลายคน สำ�หรับคนที่
ไม่ได้รบั รางวัล หรือได้รบั รางวัลชมเชยไม่ตอ้ งคิดมาก เพราะการที่
เราได้มีโอกาสมาแสดงบนเวทีน้ที ำ�ให้ทุกคนได้เห็นความสามารถ
และพัฒนาการของตัวเรา พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการ
และครูทุกท่านที่ฝึกสอนให้เด็กและเยาวชน คำ�ว่า “ครู” นั้น  
อาจไม่ได้หมายถึงผู้ท่ีมีตำ�แหน่งเป็นครู แต่เมื่อเราสอนแล้วเด็ก
และเยาวชนได้รบั ฟังแล้วนำ�มาพัฒนา นัน่ แสดงถึงว่า เราได้เข้าไป
ในใจเขา ได้เข้าไปพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเหล่านัน้ ได้จริง
ขอขอบคุ ณ ครู ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ก รุ ณ ามาดู แ ลเด็ ก ๆ ในวั น นี้
และขอขอบคุ ณ เยาวชนชายหญิ ง ทุ ก ที ม วั น นี้ เราได้ แ สดง
ให้เห็นถึงศักยภาพทีพ่ วกเรามีให้ทกุ คนได้เห็นแล้ว”
และในโอกาสนี้ กระทรวงยุ ติ ธ รรม โดยกรมพิ นิ จ และ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอขอบคุณอาจารย์สุธน สีหตระกูล
หัวหน้าภาคดนตรี/ศิลปะสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิต
พั ฒ นศิ ล ป์ อาจารย์ อ ลิ ส า วั ช รประภาพงศ์ อาจารย์ ป ระจำ�
สาขาวิชาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร อาจารย์ พ ลธรายุ ท ธ ทิ พ ยุ ท ธ อาจารย์ ส าขาวิ ช า
ดนตรี ส มั ย นิ ย ม วิ ท ยาลั ย ดุ ริย างคศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
อาจารย์ ถ าวร หวานชะเอม ครู ชำ�นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย น
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ดร.ภัทรภร ผลิตากุล
อาจารย์ ป ระจำ�สาขาวิ ช าการแสดงดนตรี แ ละสาขาสั ง คี ต
วิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ ‘ปิงปอง’ ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์ ศิลปิน นักร้อง นักแต่งเพลง
และโปรดิวเซอร์ช่อื ดังของเมืองไทย มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน
ผลการแข่งขัน รวมทัง้ ผูใ้ ห้การสนับสนุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านการเล่นดนตรี
การขั บ ร้ อ ง เพื่อ เพิ่ม พู น ประสบการณ์ ก ารแสดงและทำ�งาน
ร่ ว มกั บ ผู้อ่ืน สิ่ง เหล่ า นี้ถือ เป็ น หั ว ใจสำ�คั ญ ในการพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชนให้รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท้ังกายและจิตใจ
รวมทั้ ง เป็ น การสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ เ ด็ ก และเยาวชนรู้ จั ก
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และนำ�ไปใช้ในการดำ�รงชีวิตและ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป
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