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Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra Concert

IN
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Celebrating the Life of HRH Princess Galyani Vadhana
on the Occasion of the 10th Anniversary of her Passing
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FEATURE
Princess Galyani Vadhana Institute of Music Orchestra Concert: PYO

In Memoriam Celebrating the Life of HRH Princess Galyani Vadhana
on the Occasion of the 10th Anniversary of her Passing

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วงดุริยางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้
จัดการแสดงคอนเสิร์ต PYO ครั้งที่ 4
"In Memoriam: Celebrating the Life
of HRH Princess Galyani Vadhana on
the Occasion of the 10th Anniversary
of her Passing" เนื่องในโอกาสครบรอบ
10 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วย

ส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรง
ประกอบพระกรณียกิจเพื่อปวงชน น้อม
ร�ำลึกถึงองค์ผพู้ ระราชทานพระราชด�ำริใน
การก่อตัง้ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา อีก
ทัง้ วงดุรยิ างค์เยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนายังเกิดขึ้นภายใต้โครงการ “แสงรุ้ง
มิจางหาย แสงฉายนิรนั ดร” ซึง่ มีเจตนารมย์
เพือ่ สืบสานพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
สงขลานครินทร์ ในการพัฒนาเยาวชน
นักดนตรีคลาสสิกให้มที กั ษะความสามารถ
ที่เป็นเลิศทัดเทียมกับนานาชาติ

การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ควบคุมโดย
วาทยากรทีม่ ชี อื่ เสียงชาวสวีเดน นิคลาส วิลเลน
(Maestro Niklas willén) วาทยากรผู้มี
ความรูค้ วามสามารถ เริม่ ต้นด้วยบทเพลง
Overture Fidelio, Op.72 ของ Ludwig van
Beethoven จากนัน้ ตามด้วยการแสดงเดีย่ ว
ไวโอลินของผูช้ นะการประกวดจากโครงการ
PYO Call for Soloist พลศิลฎ์ โสภณศิริ
ในบทเพลง The Violin Concerto in E
minor, Op.1 ของ Julius Conus ส�ำหรับ
บทเพลงปิดท้ายเป็นเพลง Symphony
No.4 Op.36 ของ Peter I. Tchaikovsky

PYO: Call for Soloist 2018
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เปิดโอกาสให้นักดนตรี
เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าแข่งขันในโครงการ Call for Soloist 2018 ซึ่งมีผู้ส่ง
ผลงานทั้งหมด 13 ผลงาน และผ่านเข้ารอบสุดท้ายจ�ำนวน 5 คน เพื่อท�ำการ
Audition ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผูช้ นะเลิศ คือ พลศิษฎ์ โสภณสิริ
ได้แสดงคอนเสิร์ตครั้งที่ 4 ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา (PYO) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถนุ ายน 2561 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นานอกจากนีผ้ ชู้ นะยังได้รบั เงินรางวัลจ�ำนวน 1,000 ดอลลาร์
หรือประมาณ 32,000 บาท
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Musique de la vie et de la Terre

6 ป สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Images and Imagining: Robert Schumann’s

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้าน
ดนตรีแห่งแรกของประเทศ โดยสถาปนา
ขึน้ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพือ่
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ยังเพื่อสนองพระ
ปณิธานในการที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิก
ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียม
นานาชาติ ด้วยการพัฒนาบุคคลากร
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
คลาสสิกให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ

เพือ่ ระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาจึงได้จดั งานเฉลิมฉลอง
“เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาปนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” ในวันเสาร์
ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ช่วงเช้า
ได้มีพิธีท�าบุญเลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์
9 รูป โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
อาทิ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ และคุณหญิงวรรณา
สิริวัฒนภักดี

Singers) เวลา 14.00 น. ณ ห้องสังคีต
วัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่ง
รศ.นราพร จันทร์โอชา และ รศ. คุณหญิง
วงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดีสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ให้เกียรติเป็นประธาน
โปรแกรมการแสดงเริม่ จากเพลง Játék ต่อ
ด้วยเพลง When You Believe, Over the
Rainbow, Que Sera Sera (Whatever
Will be, Will Be), สุขกันเถอะเรา, Close
To You, Dancing Queen, รักคุณเข้าอีก
แล้ว (Falling in Love) รักข้ามคลอง
นิทานหิง่ ห้อย, Look at the World, The
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายได้มีการแสดง Sound of Music, Do-re-me, You Raise
คอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียง Me Up และปิดท้ายด้วยเพลง “แสงหนึง่ ”
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM เพลงประจ�าสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา

Dr. Elissa Miller-Kay

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา
19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นา และโครงการ Musique de
la vie et de la Terre: ดนตรีแห่งชีวิต
ดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต
Images and Imaginings โดยอาจารย์
ดร. Elissa Miller- Kay นักเปียโนและ
อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เพลงคาร์เนวาล (Carnaval) ซึง่ ได้รบั ยกย่อง
ว่าเป็นหนึง่ ในบทเพลงโรแมนติกทีส่ มบูรณ์
ที่สุดบทเพลงหนึ่ง เนื่องจากมีแรงบันดาล
ใจมาจากคูห่ มัน้ ของเขา แอร์เนสทีน ฟอน
ฟรีกเคน (Ernestine von Fricken) ชูมานน์
ได้จินตนาการถึงบ้านเกิดของแอร์เนส
ทีน ARCH ท�าให้เกิดการรวมอักษรโน้ต
ดนตรีเข้าด้วยกัน (ในภาษาเยอรมนี S=
E-flat และ H = B) จากโน้ต 4 ตัวนี้ เขา
ได้สร้างสรรค์โลกแห่งแฟนตาซี งานเต้นร�า
การแสดงครั้งนี้ได้น�าเสนอบทเพลงของ ใส่หน้ากากที่น่าหลงใหล ในบรรดาผู้เข้า
นักประพันธ์เพลงชาวเยอรมนีโรเบิร์ต ร่วมงานมีทั้งเพื่อนของชูมานน์ และแขก
ชูมานน์ Robert Schumann ทีม่ ชี อื่ เสียง ที่ลึกลับที่แต่งตัวตามลักษณะการแสดง
มากในยุคโรแมนติก โดยบทเพลงแรกเป็น ละครเวทีสมัยก่อน

บทเพลงที่ 2 เป็นเพลงคินเดอร์เซเนน
(Kinderzenen) หรือภาพความทรงจ�า
ในวัยเด็ก ชูมานน์ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นใน
ปี ค.ศ. 1838 หลังจากเพลงคาร์เนวาล
4 ปี ซึง่ ขณะนัน้ เขาได้หมัน้ หมายกับคลารา
เวียค (Clara Wieck) นักเปียโนสาวฝีมือ
ฉกาจและมีความสุขในการสร้างสรรค์ ใน
ทีส่ ดุ ชูมานน์ได้มอบโน้ตทีต่ พี มิ พ์ครัง้ แรกให้
กับคลาราในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2839 โดย
พรรณาว่า “ผมไม่สามารถทีจ่ ะน�าออกมา
จากจิตใจผมได้ มันเรียบง่ายมาก เหมือน
หัวใจที่อบอุ่น เหมือนกับ ‘เธอ’ มาก”

คินเดอร์เซเนนประกอบไปด้วย 13 บทเพลงย่อย ซึ่งแต่ละบทเพลงจะ
แสดงให้เห็นถึงภาพฉากและอารมณ์ของเด็ก ในขณะทีบ่ ทเพลงคาร์เนวาล
หรูหราแพรวพราว บทเพลง คินเดอร์เซเนน มีความกะทัดรัดมากกว่า
แต่ทุกโน้ตมีความส�าคัญยิ่ง แม้ว่าดนตรีเกี่ยวกับวัยเยาว์ของเด็กแต่
คินเดอร์เซเนนไม่ใช่บทเพลงที่เหมาะส�าหรับให้เด็กเล่น ในการบรรเลง
เพลง คินเดอร์เซเนน อาจารย์ ดร. Elissa ยังได้การสนับสนุนจากศิลปิน
รุ่นเยาว์ในชุมชนบางยี่ขันได้วาดรูปประกอบบทเพลงและบทสัมภาษณ์
สั้น ๆ ซึ่งสร้างความประทับใจให้ผู้ชมอย่างมาก
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Solo and Ensemble: Percussion

Quartet for the End of Time: Oliver Messiaen)

Tanasit Siripanichwattana

Margaret Hayne Kim

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา 19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและโครงการ
Musique de la vie et de la Terre:
ดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัด
แสดงคอนเสิรต์ Quartet for the end of
Time หรือ Quatuor pour la fin du
temps, 1941 โดยอาจารย์ Margaret
Hayne Kim อาจารย์ประจ�ำส�ำนักวิชา
ดุรยิ างคศาสตร์ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
และนั ก ไวโอลิ น ร่ ว มด้ ว ย ธั น ยวั ฒ น์
ดิลกคุณานันท์: clarinet, Andrew Healey:
cello และอาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน
คณบดีส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์
วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา
19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นาและโครงการ Musique de
la vie et de la Terre: ดนตรีแห่งชีวิต
ดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต
Solo and Ensemble: Percussion โดย
อาจารย์ธนสิทธิ์ ศิริพานิชวัฒนา อาจารย์
ประจ�ำส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมด้วย Anusorn

Quatuor pour la fin du temps หรือที่
รูจ้ กั ในชือ่ ภาษาอังกฤษว่า Quartet for the
end of Time เป็นผลงานการประพันธ์ของ
นักประพันธ์ชาวฝรัง่ เศส Oliver Messiaen
ส� ำ หรั บ วงดนตรี Chamber ส� ำหรั บ
คลาริเนต (B-flat) ไวโอลิน เชลโล และ
เปียโน ส่วนหนึ่งของบทเพลงเขาเขียน
ขึ้นระหว่างเป็นเชลยศึกของเยอรมนี โดย
แสดงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2484 ระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ให้กับเชลยศึกใน
ค่ายกักกัน ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นผลงานที่
ส�ำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดบทเพลงหนึ่ง
ของ Messiaen

บทเพลง Quatuor pour la fin du temps
มีทงั้ หมด 8 ท่อน ได้แก่ I. Crystal Liturgy,
II. Vocalise, for the angel who
announces the end of time, III. Abyss
of the birds IV. Interlude V. Praise
to the Eternity of Jesus VI. Dance
of fury, for the seven trumpets VII.
Tangle of rainbow, for the angel
who announces the end of time, VIII.
Praise to the Immortality of Jesus
ซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้บรรเลงทั้งหมด

Prabnongbua: Marimba และ Time
Soul Percussion Group: Percussion

Keiko Abe นักประพันธ์ของและนักดนตรี
ชาวญี่ปุ่น บทเพลงที่ 3 เป็นผลงานการ
ประพันธ์ของอาจารย์ธนสิทธิ์ ศิรพิ านิชวัฒนา
การแสดงเริม่ ต้นด้วยเพลง God Particles
ในบทเพลง Shaka-Shaka (for Solo Snare
(for Marimba solo and Electronics)
and Percussion Quartet) ส�ำหรับเพลง
ผลงานการประพันธ์ของ Tomasz Goliń ski
สุดท้ายเป็นบทเพลง Concertino (for
นักประพันธ์เพลงและนักดนตรีทมี่ ชี อื่ เสียง
Marimba and Percussion Ensemble)
ชาวโปแลนด์ ตามด้วยเพลง Reflection on
ผลงานของ Dwayne Rice
Japanese Children (for Two Marimbas
and Percussion) ผลงานการประพันธ์ของ
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Chamber Music Concert:

Play Around Concert:

Dr. Anothai Nitibhon

Apichai Chantanakajornfung
วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา
19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวฒ
ั นาและโครงการ Musique de
la vie et de la Terre: ดนตรีแห่งชีวิต
ดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต
Chamber Concert with Guitar: Play
Around Concert โดยอาจารย์อภิชัย
จันทนขจรฟุ้ง อาจารย์ประจ�าส�านักวิชา
ดุรยิ างคศาสตร์ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ร่วมด้วย กัลยา พงศธร: Flute, Hayne
Kim: Violin, ศุภพร สุวรรณภักดี: Viola,

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา
16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรี กั ล ยาณิ วั ฒ นาและโครงการ
Musique de la vie et de la Terre:
ดนตรีแห่งชีวิตดนตรีแห่งแผ่นดิน ได้จัด
แสดงคอนเสิรต์ Chamber Music Concert
โดยอาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน คณบดี
ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา คอนเสิร์ตครั้งนี้อาจารย์
ดร.อโณทัย ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่า
“เกิดจากการทีอ่ าจารย์สนั ติ ลอรัชวี ศิลปิน
ดีไซเนอร์คนส�าคัญทีไ่ ม่เพียงแต่สร้างสรรค์
งานสวย ๆ ให้กับสถาบันฯ มาตั้งแต่เรา
เริ่มท�างาน แต่อาจารย์ยังเป็นผู้ร่วมงานที่
ก่อร่างสร้างความคิดและแรงบันดาลใจมา
ตลอดการท�างานช่วงห้าปีนี้ เราได้มโี อกาส

ท�างานร่วมกันนอกเหนือจากหน้าที่ ครั้ง
หนึ่ง เมื่ออาจารย์ชวนไปปะติดปะต่องาน
ดนตรีให้กับนิทรรศการเปิดตัวหนังสือ
‘สิทธารถะ' ของคุณภิญโญ ไตรสุรยิ ธรรมา
แห่ง open books จากงานเล็ก ๆ ทีง่ ดงาม
และอบอุน่ ต่อยอดมาเป็นความคิด ทีอ่ ยากจะ
เห็นความหมายของการแสดงดนตรี เติบโต
ขึน้ กว่าวาระของการร่วมเสพซึง่ ความงาม
และความสุขเพียงชัว่ ขณะ ไปเป็นการเริม่
ต้นของบทสนทนาระหว่างมิตรสหายและ
ครูบาอาจารย์ที่เคารพ ในการสะท้อนคิด
เรือ่ งราว ปรากฏการณ์ และชีวติ ดังทีโ่ ลก
ของเชมเบอร์มวิ สิคเคยสร้างบทสนทนาของ
ความคิดทีน่ า� ไปสูก่ ารสร้างสรรค์และความ
เปลีย่ นแปลงมากมายในประวัตศิ าสตร์ของ
ดนตรีและวิถีที่เปลี่ยนแปลงของโลก
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Andrew Healey: Cello, เผด็จ เนตรภักดี:
Guitar, พีรวิชญ์ อุน่ เรือน: Guitar, กิตติพร
วงศ์พยัคฆ์: Guitar
การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้อาจารย์อภิชัย
มีความต้องการให้ผู้ชมได้รู้สึกถึงบทเพลง
เสมือนหนึ่งบทเพลงได้เล่นอยู่รอบ ๆ
ความรู้สึกที่อยู่ภายในของผู้ชม ทั้งความ
สุข ความตืน่ เต้น ความสงบ และความรูส้ กึ
อื่น ๆ นอกจากนี้อาจารย์อภิชัยยังหวังว่า
คอนเสิร์ต Play Around จะท�าให้ผู้ชมได้
เกิดแรงบันดาลใจ

บทเพลงที่ได้แสดงในค�่าคืนนี้เริ่มจาก
บทเพลงของ Niccolo Paganini: Terzetto
for Violin, Cello and Guitar ตามด้วย
บทเพลงของ Franz Schubert: Quartett
for Flute, Viola and Guitar และ
Andrew York: Harumi for Four Guitars
ส�าหรับบทเพลงสุดท้ายได้แสดงบทเพลงของ
Aaron Copland: Two Portraits (arr.
For four guitars by Gregg Nestor)

…ขอบคุณเพือ่ นสนิทมิตรสหาย และครูบา
อาจารย์ทกุ ท่าน ทีร่ บั ปากจะมาร่วมแสดง
แม้ว่าจะไม่แน่ใจว่อโณทัยจะท�าอะไร แต่
ความเชื่อใจของทุกท่าน คือ มิตรภาพที่มิ
อาจประเมินค่า เป็นสิ่งที่มีความหมายยิ่ง
และเป็นเหตุผลส�าคัญส�าหรับการมีชีวิต
ในดนตรีต่อไป”
ด้วยแรงบันดาลใจนีค้ อนเสิรต์ ครัง้ นีจ้ งึ เต็ม
ไปด้วยเรือ่ งราว บทเพลงทีห่ ลากหลาย และ
ผู้แสดงที่มากมาย ที่ต่างคนต่างที่มา และ
ล้วนมีความสัมพันธ์ในฐานะพี่ น้อง ลูกศิษย์
หลาน และเกี่ยวข้องกับเจ้าของคอนเสิรต์
ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง คอนเสิร์ตจึงเต็มไป
ด้วยความอบอุ่นกับบทเพลงที่ไพเราะ
ข้อมูลเพิม่ เติมที่ https://www.anothain.
com
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Ensemble Multilateral Concert: 31st May 2018

โครงการปฐมนิเทศและสานสมพันธ์
ภายในองค์กรของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ต้อนรับวง
ดนตรีจากสาธารณรัฐฝรัง่ เศส Ensemble
Multilatèrale ซึง่ มีความเชีย่ วชาญในด้าน
การแสดงดนตรีร่วมสมัย โดยมี Musical
director Léo Warynski และ artistic
director Yann Robin ซึง่ สร้างสรรค์ความ
แปลกใหม่สู่ดนตรีร่วมสมัย รวมไปถึงได้
ชักชวนให้ผคู้ นกลุม่ ใหม่ ๆ มาฟังดนตรีรว่ ม
สมัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนนัก
ประพันธ์เพลงรุ่นใหม่อีกหลายคนเช่นกัน
การมาเยือนครัง้ นีเ้ ป็นการมาประเทศไทย
ครั้งที่ 3 และการแสดงก่อนหน้านี้ทั้ง 2
ครั้งได้รับการตอบรับอย่างดี

periferia dell’impero 10’ pour basse
flute, clarinet, violin and cello ตาม
ด้วย Gérard Grisey, Talea, 15’ flute,
ส�าหรับ Program เริ่มจาก Fausto clarinet, piano, violin, cello จากนั้น
Romitelli, Le Domeniche alla เป็นบทเพลงของ Yann Robin, Fterà II

ระหวางวันที่ 20–22 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม Phuket Graceland จังหวัดภูเก็ต
โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือในเรื่องแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี แผน
ยุทธศาสตร์ และการมอบหมายภาระงานให้กบั ผูบ้ ริหารของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา นอกจากนี้ยังประชุมกันในเรื่องแผนงานประกันคุณภาพ
โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ ที่ปรึกษาด้านงานแผนและงาน
ประกันคุณภาพ, งานการประกันคุณภาพระบบ Musique โดย อาจารย์
ดร.อโณทัย นิตพิ น คณบดีสา� นักวิชาดุรยิ างคศาสตร์ ต่อด้วยเรือ่ งแผนการ
รับนักศึกษา, แผนการจัดการเรียนการสอน, แผนงานพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโท และแผนพัฒนาอาจารย์
12’ pour basse clarinette, cello and
piano และบทเพลงสุดท้ายเป็นบทเพลง
ของ Siraseth Pantura-Umporn, new
piece for flute, clarinet, piano, violin,
cello

Ensemble Multilateral Concert: 31st May 2018

จากนัน้ อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
ได้พูดถึงแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามด้วยคุณพรวิลัย เดชอมรชัย
ทีป่ รึกษาด้านการเงินและบัญชีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ได้บรรยายถึงแผน
งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสานสัมพันธ์
ของพนักงานสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงการสมมนาเพื่อติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยเนือ่ งใน
เทศกาลสงกรานต์สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รดน�้าพระ
พุทธรูป และรดน�า้ ด�าหัว รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินยั นิตศิ าสตร์ อธิการบดี
และคุณหญิงไขศรี แสงอรุณ
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สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั โครงการ
สั ม มนาเพื่ อ ติ ด ตามและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่ ให้สามารถ
จัดท�าแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 รวมถึงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจ ในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน
ของผู้บริหารสถาบันว่ามีความประสงค์
ทีจ่ ะให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด�าเนินการไปในทิศทาง
ใดให้ถูกต้องจนประสบผลส�าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตาม ในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย รวมถึงรายงานผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาใน 2 ไตรมาสแรกว่ามีการด�าเนิน
ที่สถาบันก�าหนดไว้ และสามารถน�ามาใช้ การไปแล้วอย่างไรบ้าง
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

Collaborative Concert

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกาศเจตจ�ำนง
เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Collaborative Concert เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา Collaborative ของสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา โดยมีคอนเสิรต์ ทัง้ หมด
7 คอนเสิรต์ จัดแสดง ณ ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาให้ความส�ำคัญในด้านการป้องกัน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ภายในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง มีการก�ำหนด
ให้มมี าตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อ
เป็นการสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงาน จึงได้กำ� หนดนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
โดยมีนโยบายส�ำคัญแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
โปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ด้านคุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน
ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้ประกาศเจตจ�ำนงและลงนามในนโยบาย
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุม 207 อาคาร
อ�ำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร
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• Woodwind: Consensus แสดงใน
วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา
19.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยเป็นการแสดง
ของเครื่องเป่าลมไม้

คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการ
ประกาศเจตจ�ำนงในนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และพร้อมที่จะ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว เพือ่ ให้การด�ำเนินงานในทุกขัน้ ตอนของ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เป็นไปด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว
ต่อไป และในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์
คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนา ได้ประกาศเจตจ�ำนงและลงนามในนโยบายส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
อีกครั้งเป็นครั้งที่ 2

• The Brass Family Concert แสดง
ในวันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา
19.00 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา เป็นการแสดงของในกลุ่ม

เครื่องลมทองเหลือง ของสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาและตัวแทนเครื่องลมทอง
เหลืองจากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย
มาแสดงร่วมกัน
• Strumming Night แสดงในวันพฤหัสบดี
ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00
ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา เป็นการแสดงของกีตาร์คลาสสิก
• One in Harmony PGVIM String
Chamber แสดงในวันพฤหัสบดีที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 ณ ห้อง
สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เป็นการแสดงกลุ่มเครื่องสาย ควบคุม
การแสดงโดยอาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
• Collaborative Voice and Chorus
แสดงในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2561 เวลา 19.00 ณ ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เป็นการแสดง
กลุ่มขับร้องประสานเสียง
• Collaborative Orchestra: The
Planet แสดงในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 ณ ห้องสังคีตวัฒนา
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เป็นการแสดง
วงดุรยิ างค์นกั ศึกษาสถาบันดนตรีกลั ยาณิ
วัฒนา (PGVIM Orchestra) ควบคุมการ
แสดงโดยอาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

Connected Stories
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ ส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน: TK Park) ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต
Connected Stories หรือ “หนังสือมีเสียง” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิรด์ ชัน้ 8 การแสดงครัง้ นีม้ มี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้เยาวชน
รุ่นใหม่มีความสนใจในการอ่านหนังสือ ผ่านประสบการณ์ทางด้านดนตรี
ด้วยการน�ำหนังสือภายในอุทยานการเรียนรูม้ าเล่าผูกเป็นเรือ่ งราวร่วมไป
กับการเดินทางผ่านเสียงดนตรี
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแสดงดนตรีคลาสสิกบนเวทีระดับโลก
WIPO

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับคัดเลือกจาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้แสดงดนตรี ณ เวที
องค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาแห่งโลก สมาพันธรัฐสวิส ในคืนวันที่ 7
มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 เพือ่ เผยแพร่ พระเกียรติคณ
ุ สมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ครบรอบปีที่ 95 แห่งการประสูติ เพือ่ เทิดพระเกียรติและสืบสาน
พระปณิธานการส่งเสริมดนตรีคลาสสิกสูเ่ ยาวชนรุน่ ใหม่ การแสดง
ครัง้ นีเ้ ป็นการแสดงในลักษณะ Chamber Music บรรเลงบทเพลง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และเพลงแสงหนึ่ง ในการแสดงครั้งนี้มีนายเสข
วรรณเมธี เอกอัครราชทูตคณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ
ณ นคร เจนีวา, นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูต
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ�ำองค์การการค้าโลก และองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก, ข้าราชบริพาร และผู้เคยถวายงานใน
สมาพันธรัฐสวิส คณะทูตานูทตู ชาวสวิส และคนไทยทีพ่ ำ� นักอยู่

ในนครเจนีวาเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจ�ำนวนมาก หลังจากการ
แสดงคณะนักแสดงได้เดินทางไปจัดแสดงยังปราสาทอองแดร์
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับรางวัล
นางสาวเบญจมาศ ไม้เกตุ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้รบั รางวัลชมเชย จากการประเมิน
และคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ รับรางวัลพระราชทานระดับ
อุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปี 2560 โดย
รางวัลดังกล่าวได้รับเลืิอกเป็นล�ำดับถัดไปจ�ำนวน 2
รางวัล ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดของรางวัลพระราชทาน

ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ชมรมกีฬา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา
ได้จัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ PGVIM
Badminton 2018 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่
2 ณ Mama Badminton Club
เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงและความ
สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา
และบุคลากรภายในสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา
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เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ประจ�ำปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ทีจ่ ะเข้าศึกษาต่อในสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เริม่ จากอธิการบดีกล่าวต้อนรับ
นักศึกษาใหม่ จากนั้นนักศึกษาได้สักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาแสดงคอนเสิร์ต
ณ สาธารณรัฐไซปรัส
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
นางสาววธูสริ ิ คารวพงศ์ (บัณฑิต Double
Bass) นางสาวนาฏวดี สุทธิสมบูรณ์
(บัณฑิต: Piano) นางสาวญาณินี พงศ์
ภคเธียร (นักศึกษาชั้นปีที่ 4: Violin)
นางสาวฉมามาศ แก้วบัวดี (นักศึกษาชัน้
ปีที่ 4: Violin) ได้เข้าร่วมแสดงคอนเสิรต์
ในงาน North Cyprus International
Bellapais Music Festival ครั้งที่ 22

PGVIM Newsletter • Vol. 13 (April – June 2018)

15

PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC
2010, Arun Amarin 36, Bang Yi Khan
Bang Phlat, Bangkok Thailand 10700
Phone: (66)2447-8597 / Fax: (66)2447-8598
Website: www.pgvim.ac.th
Facebook: PGVIMusic / PrincessGalyaniVadhadaYouthOchestra / pgvsorganization

