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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

Embassy of The People’s Republic of China in Thailand and Princess Galyani Vadhana Institute of Music present

The Dawn of Spring
Concert to Celebrate 45 Years of Diplomatic relations between
The People’s Republic of China and The Kingdom of Thailand

การแสดงดนตรีีไทยจีีนสร้้างสรรค์์ฉลองความสััมพัันธ์์ 45 ปีี
ไทย-จีีน จััดแสดง ณ โรงละครแห่่งชาติิ กรุุงเทพมหานคร
ในวัันที่่� 9 ธัันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. โดยความร่่วมมืือ
ระหว่่างสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา สถานทููตจีีนประจำำ�
ประเทศไทย และมหาวิิทยาลััยศิิลปะแห่่งเมืืองหนานจิิง
ร่่วมกัันดำำ�เนิินงานสร้้างสรรค์์ดนตรีีร่่วมสมััยในรููปแบบงาน
สร้้างสรรค์์แลกเปลี่่�ยนเชิิงวััฒนธรรม ผ่่านบทเพลงสร้้างสรรค์์
และการบรรเลงดนตรีีในรููปแบบวงออร์์เคสตรา นอกจากนี้้�
ยัังมีีการจััดทำำ�สารคดีีการแลกเปลี่่�ยนทางวััฒนธรรมด้้านดนตรีี
และการแสดงดนตรีีสร้้างสรรค์์ร่่วมกััน เพื่่�อเป็็นหลัักฐาน
ทางประวััติศิ าสตร์์ที่่สำ� ำ�คัญ
ั และเป็็นประโยชน์์ในเชิิงวิิชาการ
ตามพัันธกิิจของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในการเป็็น
ศููนย์์กลางการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีที่่สำ� ำ�คัญ
ั
ในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ต่่อไป
ลำำ�ดับั การแสดงเริ่่ม� ต้้นด้้วย เพลงจีีนเด็็ดดอกไม้้ ทางสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้กราบบัังคมทููล สมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
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ขอพระราชทานบทร้้องประกอบเพลงจีีนเด็็ดดอกไม้้
มาจััดแสดงในครั้้�งนี้้� ซึ่่ง� เป็็นบทเพลงเก่่าของวัังบางขุุนพรหม
สำำ�หรัับบทเพลงเอกของการแสดงครั้้�งนี้้� The Dawn of
Spring หรืือ รุ่่�งอรุุณฤดููใบไม้้ผลิิ ซิิมโฟนิิกโพเอ็็มสำำ�หรัับ
วงออร์์เคสตรา ได้้รับั แรงบัันดาลใจจากบทกวีีพระราชนิิพนธ์์ใน
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี หยกใสร่่ายคำำ� จากบทกวีีจีีน ชุุนเสีียว
ประพัันธ์์โดยเมิ่่ง� เฮ่่าหราน กวีีสมััยราชวงศ์์ถังั โดยมีี ดร.ณรงค์์ฤทธิ์์�
ธรรมบุุตร เป็็นผู้้�เรีียบเรีียงเสีียงประสาน, กรรมการสภา
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ นอกจากนี้้�ยัังมีีบทเพลงอื่่�น ๆ ที่่�ประพัันธ์์
ขึ้้�นใหม่่โดยอาจารย์์นัักประพัันธ์์เพลงจากมหาวิิทยาลััย
ศิิลปะแห่่งเมืืองหนานจิิง ได้้แก่่ บทเพลง Glass Rondeau
ของ ZHOU Yang เป็็นบทเพลงที่่�ได้้รัับแรงบัันดาลใจ
จากบทกวีีพระราชนิิพนธ์์ในสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ที่่�ชื่่อ� ว่่า ลำำ�นำำ�หญ้า้ หรืือ Rondeau de I’herbe และ All Lands
Beneath the Same Sky โดย ZANG Heng บทเพลงที่่�แสดง
ให้้เห็็นถึึงความสามารถของวงดุุริยิ างค์์ซิมิ โฟนีี และอาจารย์์
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
นัักประพัันธ์์เพลงจากสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ได้้แก่่ The Same Moon We See from Different Corners by
ผศ. ดร.อโณทััย นิิติพิ น, Dr. Jean-David Stephan Caillouët และอาจารย์์อานัันท์์ นาคคง โดยนำำ�พระจัันทร์์
มาเป็็นแรงบัันดาลใจในการเชื่่�อมโยงสองวััฒนธรรม ในโอกาสเฉลิิมฉลองความสััมพัันธ์์ 45 ปีี ไทย-จีีน และ
ปิิดท้้ายด้้วยบทเพลง Picking Flower เพลงพื้้�นบ้้านที่่�มีชื่่ี อ� เสีียงของเสฉวน เรีียบเรีียงโดยวิิศกมล ชััยวาณิิชศิิริิ
ผู้้�ชนะ PYO Call for Composer 2018 โดยรููปแบบที่่�มีีชื่่�อเสีียงที่่�สุุดขัับร้้องโดย Madame Peng
Liyaun สำำ�หรับั การแสดงครั้้�งนี้้�ขับร้
ั อ้ งโดยนัักร้้องเสีียง Tenor นายภาณุุภพ จัักรกลม นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา

กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

The Dawn of Spring
Concert to Celebrate 45 Years of Diplomatic relations between
The People’s Republic of China and The Kingdom of Thailand

Embassy of The People’s Republic
of China in Thailand and Princess
Galyani Vadhana Institute of Music
present The Dawn of Spring
Concert to Celebrate 45 Years
of Diplomatic relations between
The People’s Republic of China
and The Kingdom of Thailand was
staged at the National Theater,
Bangkok On December 9, 2020
at 7:00 p.m.

2 PGVIM Newsletter • Vol 23 (October – December 2020)

PGVIM Newsletter • Vol 23 (October – December 2020)

3

FEATURES

FEATURES

รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม
เยี่่�ยมชมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ในวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563 รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
การอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม พร้้อมด้้วยคณะ
ได้้เดิินทางเยี่่�ยมชมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ในฐานะ
มหาวิิทยาลััยดนตรีีเฉพาะทางแห่่งแรกของประเทศไทย ในการ
นี้้�ทางสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้จััดแสดงคอนเสิิร์์ตโดย

Princess Galyani Vadhana Internation Music Festival 2020

Classical Music Next Normal

วง PGVIM String Orchestra ซึ่่�งเป็็นวงที่่�ผ่่านการคััดเลืือก
และจะเดิินทางไปแข่่งขััน ณ กรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐ
ออสเตรีีย ควบคุุมการการแสดงโดย อาจารย์์สิทิ ธิิชัยั เพ็็งเจริิญ
รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยกิิจการพิิเศษ สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นาและโครงการเทศกาลดนตรีีและนวััตศิิลป์์นานาชาติิ
สมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมนราธิิวาสราชนคริินทร์์ จััดขึ้้น�
เป็็นครั้้�งแรกระหว่่างวัันที่่� 25-27 พฤศจิิกายน 2563 ณ สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ภายใต้้ชื่่�องานว่่า “Classical Music Next Normal” โดยมีีวััตถุุประสงค์์
สำำ�คัญ
ั เพื่่�อสนัับสนุุนและพััฒนาอุุตสาหกรรมดนตรีีคลาสสิิกที่่�เน้้นถึึงการพััฒนา
นัักดนตรีีให้้มีีความเข้้าใจถึึงความจำำ�เป็็นในการพััฒนาคุุณภาพของการนำำ�เสนอ
ผลงานและการตลาดของตนเอง รวมถึึงความสำำ�คััญต่่อการเรีียนรู้้�และพััฒนา
ตนเอง เพื่่�อให้้สามารถพััฒนาทัักษะต่่อความพร้้อมในศตวรรษที่่� 21 ในการ
สร้้างสรรค์์นวััตศิิลป์์การแสดง การเน้้นถึึงการค้้นหานวััตกรรมด้้านระบบหรืือ
วิิธีีการในการทำำ�ให้้อุุตสาหกรรมดนตรีีมีคี วามยั่่�งยืืน รวมถึึงเน้้นถึึงการนำำ�เสนอ
และสนัับสนุุนการแสดงจากนัักดนตรีีที่่�มีีคุุณภาพในระดัับชาติิและนานาชาติิ
โดยกิิจกรรมย่่อยเหล่่านี้้�จะทำำ�ให้้โครงการเทศกาลดนตรีีในปีีต่่อไปเป็็นที่่�รู้้�จััก
มากขึ้้�นในระดัับภููมิิภาคเอเชีียอาคเนย์์และประชาคมโลก
ภายในงานแบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วน คืือ ส่่วนของการแข่่งขััน โดยแบ่่งการแข่่งขััน
ออกเป็็น 2 ประเภท คืือ Category A เป็็นการประกวดเขีียนแผนธุุรกิิจ
เพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางใหม่่หรืือแก้้ไขปััญหา Start Up หรืือ Business
ในวงการอุุตสาหกรรมดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทย และ Category B
เป็็นการประกวดทำำ� Proposal และ Present การแสดงสดด้้วยการวาง
Concept หรืือ Theme ให้้มีีความน่่าสนใจต่่อผู้้�รัับชม แม้้ว่่าเป็็นการจััดขึ้้�น
ครั้้�งแรกแต่่ก็็มีีผู้้�ให้้ความสนใจในการเข้้าร่่วมการแข่่งขััน และได้้เสนอความคิิด
เห็็นว่่าเป็็นโครงการที่่�น่่าสนใจ
ในช่่วงค่ำำ��ของงานเทศกาลดนตรีี ได้้จััดกิิจกรรมที่่�แตกต่่างกัันออกไป โดย
วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ได้้มีีจัดั แสดงคอนเสิิร์ต์ เปิิดเทศกาล
ดนตรีี From Classical to Next Normal Evening Concert 1 “The
Brandenburg Concertos” ควบคุุมการแสดงโดย อาจารย์์สิิทธิิชััย เพ็็งเจริิญ
4 PGVIM Newsletter • Vol 23 (October – December 2020)

รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยกิิจการพิิเศษ และวง PGVIM
String Orchestra ซึ่่�งได้้รับั การตอบรัับเป็็น
อย่่างดีีมีผู้้�ี เข้้าชมเป็็นจำำ�นวนมาก
สำำ�หรัับวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563 เวลา
19.00 น. ได้้มีกี ารจััดเสวนา From Classical
to Next Normal Evening Concert 2
“Mommer and His Legacy” Panel
Discussion and Performance on Hans
Günther Mommer and His Legacy to
Classical Music in Thailand การเสวนา
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้มีชื่อเสียงในแวดวง
ดนตรีคลาสสิกในประเทศไทย ในคืนสุดท้าย
ของเทศกาลดนตรีวันที่ 27 พฤศจิกายน
2563 ได้มีการแสดง From Classical to
Next Normal Evening Concert 3 “Next
Normal” และการมอบรางวัลส�ำหรับผชู้ นะ
เลิศจากการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท
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Musique de la vie concert series

โครงการบริิการวิิชาการด้้านดนตรีีคลาสสิิก
Princess Galyani Vadhana International
Music Festival 2020

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และโครงการบริิการวิิชาการด้้าน
ดนตรีีคลาสสิิก ภายใต้้ชื่่�อ “Musique de la vie concert
series” ซึ่่ง� ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2556 โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�
สำำ�คัญ
ั เพื่่�อให้้อาจารย์์ประจำำ�ของสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
ได้้นำำ�เสนอผลงานสร้้างสรรค์์ในรููปแบบการบริิการวิิชาการ
ซึ่่ง� ให้้ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีผ่า่ นคอนเสิิร์ต์ ในรููปแบบที่่�แตกต่่าง

กัันไป รวมถึึงเพื่่�อสืืบสานพระปณิิธานในสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ
เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ สำำ�หรับั
ในปีี 2564 เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโคโรนาไวรััส
(Covid-19) ทำำ�ให้้มีีการเลื่่�อนการแสดงมาในช่่วงที่่�สามารถ
ดำำ�เนิินการได้้

Classical Music Next Normal
Princess Galyani Vadhana International Music
Festival or PGMF inaugurates in 2020 as part of a
new project initiation by Princess Galyani Vadhana
Institute of Music (PGVIM) which aims to continue
its mission in realizing Her Royal Highness Princess
Galyani Vadhana’s vision in promoting and
supporting classical music in Thailand.
The next normality of classical music is the
undenying question that every classical music institute,
organization, and musicians are currently facing.
What will happen next after the new normal?
Would there be another new normal? What would
the next normal be? Thus, “Classical Music Next
normal” could not be a more fitting theme for

the inaugural year of Princess Galyani Vadhana
International Music Festival. The 3-day-long festival,
starting from 25 to 27 November 2020, will explore
possibility and ways of classical music happening,
its economy, and to make it sustainable for the
current and future contexts.
The activity during the festival will be divided
into two parts in connection to the aims. Festival
performances, From Classical to next normal will
feature music from early era to new exploration.
Start up Competition will look for solutions for the
future of classical music in Thailand through two
categories: Business Model Pitching Competition
and Performance Proposal Competition.

Musique de la vie concert series
Princess Galyani Vadhana Institute of Music initiates
Musique de la vie concert series in 2013 as a platform
for its School of Music’s faculties to present their
creative works and to promote classical music to
Thai society. Since then, Musique de la Vie concert
series provide a wide range of possibilities in giving
a performance ranging to a great success, from a
6 PGVIM Newsletter • Vol 23 (October – December 2020)

series of violin virtuoso recitals, off-stage chamber
music, to semi-documentary with live music just
music to name a few. For Musique de la Vie concert
series 2020, Komsun Dilokkunanant, Tanasit
Siripanichwattana, Punwitt Asawadejmetakul, Hayne
Kim and Sittichai Pengcharoen will curate five
different programs that represents their interests.
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Musique de la vie concert series

Sawasdee Peter and His wolf
By Sawasdee Woodwind Quintet

Musique de la vie concert series #2
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และโครงการบริิการวิิชาการด้้าน
ดนตรีีคลาสสิิก Musique de la vie concert series ได้้จััด
แสดงคอนเสิิร์์ต Sawasdee Peter and His wolf ในวัันที่่�
30 ตุุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดย อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์
และวงสวััสดีีวู๊๊�ดวิินต์์ควิินเต็็ท (Sawasdee Woodwind
Quintet) ประกอบด้้วยกััลยาณ์์ พงศธ (ฟลููต) สมชาย ทองบุุญ
(โอโบ) สุุมิติ า อัังศวานนท์์ (เปีียโนและผู้้�บรรยาย) กิิตติิมา โมลีีย์์
(บาซซููน) ธีีระพงษ์์ ทรััพย์์มููล (คลาริิเน็็ต)
ปีีเตอร์์และหมาป่่า (Peter and the Wolf) เป็็นผลงานที่่� เซอร์์เก
โปรโคเคีียฟ (Sergel Prokofiev) นัักประพัันธ์์ชาวรััสเซีีย
ในช่่วงต้้นคริิสศตวรรษที่่� 20 ได้้รับั การว่่าจ้้างจากผู้้�อำำ�นวยการ
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โรงละครดนตรีีเด็็กแห่่งกรุุงมอสโคว สหพัันธรััฐรััสเซีีย โดยออก
แสดงเป็็นครั้้�งแรกในวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2479 ซึ่่�งไม่่ประสบ
ความสำำ�เร็็จมากนััก แต่่หลังั จากนั้้�นกลัับได้้รัับความนิิยมเป็็น
อย่่างสููงจากประเทศต่่าง ๆ ทั่่�วโลก เนื่่�องด้้วยความน่่าสนใจ
ของบทประพัันธ์์ การใช้้เครื่่�องดนตรีีและทำำ�นองที่่�เหมาะสม
กัับตััวละคร รวมถึึงมีีการพากย์์ที่่�ค่่อยเล่่าเรื่่�องราวให้้ผู้้�ฟััง
จนทำำ�ให้้เป็็นการแสดงที่่�เหมาะสำำ�หรัับทุุกวััย

Strike!

By Tanasit Siripanichwattana

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และโครงการบริิการวิิชาการด้้าน
ดนตรีีคลาสสิิก Musique de la vie concert series ได้้จััด
แสดงคอนเสิิร์์ต Strike! ในวัันที่่� 6 พฤศจิิกายน 2563 เวลา
19.00 น. ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
โดย อาจารย์์ธนสิิทธิ์์� ศิิริิพาณิิชวััฒนา: เครื่่�องมืือกระทบ

อาจารย์์ประจำำ�สำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ นอกจากนี้้�ยัังได้้
รัับเกีียรติิจากศิิลปิินรัับเชิิญที่่�มีีชื่่�อเสีียง ได้้แก่่ Wannapha
Yannavut, Anusorn Prabnongbua, Jirapat Praeprasert,
Teeraphong Prathumrat and Kerksakul Jaree

Program: Spine: Michael Laurello for Percussion
Quartet, Departures: Emmanuel Sejourme for
Marimba Duo, Danses Dogoriennes: Etienne
Perruchon for 5 Timpani & Violoncello (Euphonium

Reduction), Construction: Tanasit Siripanichwattana
for Multi-Percussion Duo & Electronic and Matimba
Concertino “The Wave”: Keiko Abe for Solo Marimba
& 4 Percussionists

การแสดงครั้้�งนี้้�นอกเหนืือจากการแสดงดนตรีี ยัังมีีภาพ
ประกอบที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ชมได้้สนุุกสนานไปพร้้อมกัับการฟัังดนตรีี
สำำ�หรัับผู้้�วาดภาพประกอบครั้้�งนี้้�เป็็นผลงานของ สมชาย
เกตุุรัตั นมาลีี ที่่�เล่่าเรื่่อ� งของปีีเตอร์์และเหล่่าผองเพื่่�อนที่่�ช่ว่ ยกััน
จััดการกัับหมาป่่าที่่�หิิวกระหาย
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

Musique de la vie concert series

Musique de la vie concert series #3

Stabat Master · Vivaldi
By Punwitt Asawadejmetakul

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา และโครงการบริิการวิิชาการ
ด้้านดนตรีีคลาสสิิก Musique de la vie concert series
ได้้จััดแสดงคอนเสิิร์์ต Stabat Master · Vivadi ในวัันที่่�
10 พฤศจิิกายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา โดย อาจารย์์พันั ธวิิทย์์ อััศวเดชเมธากุุล: ขัับร้้อง อาจารย์์ประจำำ�สำำ�นัักวิิชาดุุริิยางคศาสตร์์
นอกจากนี้้�ยังั ได้้รัับเกีียรติิจากศิิลปิินรัับเชิิญ ได้้แก่่ Morakot
Cherdchoo-ngram: Organ และ The Happiness 4:
String Quartet
การแสดงครั้้�งนี้้�ได้้แสดงในบทเพลง Stabat Mater เป็็นบทเพลง
ในภาษาละติินที่่�สรรเสริิญพระแม่่มารีี (Virgin Mary) โดย

ศาสนกวีีที่่ป� ระพัันธ์์ขึ้้น� ประมาณคริิสต์์ศตวรรษ 13 ประกอบ
ด้้วยบทกวีีทั้้�งหมด 13 บท แต่่คอนเสิิร์์ตครั้้�งนี้้�นำำ�เสนอเพีียง
9 บท สำำ�หรัับชื่่�อบทเพลงมาจากวลีีแรกของประโยคแรกที่่�มีี
เนื้้�อความเต็็มว่่า Stabat Mater dolorosa หมายถึึง พระแม่่
ยืืนโศกโศกา สำำ�หรับั เนื้้�อความส่่วนใหญ่่กล่่าวถึึง พระแม่่มารีี
ที่่�ต้้องตรอมตรมจากการที่่�ต้้องเห็็นพระเยซููถููกตรึึงอยู่่�บนไม้้
กางเขน ศาสนกวีีผู้้�ประพัันธ์์นี้้เ� ปรีียบเสมืือนเป็็นตััวแทนของ
เหล่่าศาสยานุุศิษิ ย์์ผู้้�อยู่่�ในเหตุุการณ์์ นอกจากความพิิเศษจาก
บทเพลงที่่�ใช้้ในการแสดงแล้้ว ก่่อนเริ่่ม� คอนเสิิร์ต์ ได้้มีกี ารแสดง
ของนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เอกขัับร้้อง และ
ภาพประกอบที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ชมสามารถเข้้าใจบทเพลงได้้มากยิ่่ง� ขึ้้น�

Musique de la vie concert series #4

Brahms and the Schumanns
By Hayne Kim

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และโครงการบริิการวิิชาการด้้าน
ดนตรีีคลาสสิิก Musique de la vie concert series ได้้จััด
แสดงคอนเสิิร์์ต Brahms and the Shumanns ในวัันที่่� 2
ธัันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศููนย์์การเรีียนรู้้�ไทย-อาเซีียน
อาคารกััลยาณิินคีีตการ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดย
อาจารย์์เฮนย์์ คิิม (Hayne Kim: Violin) อาจารย์์ประจำำ�สำำ�นักั
วิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์ นอกจากนี้้�ยังั ได้้รับั เกีียรติิจากศิิลปิินรัับเชิิญ
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ได้้แก่่ Omporn Kowintha: Violin, Miti Wisuthumpor:
Violin, Panyaphat Wongwechwiwar: cello และ
Ramasoon Sitalayan: Piano Program Three Romances
for Violin and Piano, Op. 22: Clara Schumann, String
Quartet no.2 in A Minor, Op.51: Johannes Brahms
and Piano Quintet in E-flat Major, Op.44

PGVIM Newsletter • Vol 23 (October – December 2020)

11

Musique de la vie concert series

กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

Musique de la vie concert series #5

J.S. Bach 6 Sonatas and Partitas for Solo Violin,
BWV 1001-1006
By Sittichai Pengcharoen

ร้้อยดวงใจ สานสายใจ มุุทิิตาจิิต

รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ อธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา และโครงการบริิการวิิชาการ
ด้้านดนตรีีคลาสสิิก Musique de la vie concert
series ได้้จััดแสดงคอนเสิิร์์ต J.S. Bach 6 Sonatas
and Partitas for Solo Violin, BWV 1001-1006
ในวัันที่่� 4 ธัันวาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้้องสัังคีีต
วััฒนา สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา โดยอาจารย์์สิทิ ธิิชัยั
เพ็็งเจริิญ : โวโอลิิน รองอธิิการบดีีฝ่่ายกิิจการพิิเศษ

วัันที่่� 2 ธัันวาคม 2563 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้จััด
กิิจกรรมมุุทิิตาจิิต รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์
พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา เนื่่�องใน
โอกาสครบวาระในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในวัันที่่� 7 มกราคม
2564 โดยตามที่่�ได้้มีพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�ง
คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ตั้้ง� แต่่วันั ที่่� 12 พฤศจิิกายน 2555
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ตามประกาศสำำ�นัักนายกรััฐมนตรีี ลงวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน
2555 นั้้�น เนื่่�องจาก รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์
พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ ได้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งมาครบกำำ�หนดตามวาระแล้้ว
และที่่�ประชุุมสภาสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา ครั้้�งที่่� 5/2559
เมื่่�อวัันที่่� 7 กัันยายน 2559 ได้้มีมี ติิเห็็นชอบให้้ขอพระราชทาน
โปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�ง คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาต่่อไป
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

พิธีท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อีีกวาระหนึ่่�งและได้้นำำ�ความกราบบัังคมทููลทรงพระกรุุณา
โปรดเกล้้าฯ แต่่งตั้้�งต่่อไปแล้้ว ทั้้�งนี้้� ได้้มีพี ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้้าฯ ให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิ
วััฒนา ตั้้�งแต่่วัันที่่� 8 มกราคม 2560
ในการนี้้� รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา เป็็น
วาระที่่� 2 ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 8 มกราคม 2560 และหมดวาระในวัันที่่�
7 มกราคม 2564 เพื่่�อเป็็นการแสดงมุุฑิติ าจิิตแก่่รองศาสตราจารย์์
คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์ อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา จึึงได้้จััดกิิจกรรมดัังกล่่าวขึ้้�น ซึ่่�งได้้รัับเกีียรติิ
จากแขกมีีผู้้�เกีียรติิหลายท่่านที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์อันั ดีีและร่่วมกััน
ทำำ�งานกัับอธิิการบดีีมาเป็็นตลอดระยะในการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ของรองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์
อธิิการบดีี อาทิิ ศาสตราจารย์์เกีียรติิคุณ
ุ คุุณหญิิงไขศรีี ศรีีอรุุณ,
ศาสตราจารย์์คลินิิ กิ เกีียรติิคุณ
ุ นายแพทย์์ปิยิ ะสกล สกลสััตยาทร
นายสภาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา, รองศาสตราจารย์์
นราพร จัันทร์์โอชา ที่่�ปรึึกษาสภาสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา
และประธานคณะกรรมการส่่งเสริิมกิิจการสถาบััน เป็็นต้้น
กิิจกรรมเริ่่ม� จากคอนเสิิร์ต์ จากนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิ
วััฒนา Les Misérables ซึ่่�งเป็็นการแสดงจากโครงการ
Project week เพื่่�อเป็็นการแสดงมุุทิิตาจิิตต่่ออธิิการบดีี ณ
ห้้องสัังคีีตวััฒนา สถาบัันดนตรีีกัลั ยาณิิวัฒ
ั นา จากนั้้�นได้้ร่ว่ ม
รัับประทานอาหาร และชมการแสดงในชุุดระบำำ�เทพบัันเทิิง

เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระ
ชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
วัันที่่� 13 ตุุลาคม ของทุุกปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนาโดย รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์
พิินัยั นิิติศิ าสตร์์ คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ นัักศึึกษา และ
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บุุคลากร ได้้ร่่วมทำำ�บุญ
ุ ตัักบาตรพระสงฆ์์ จำำ�นวน
9 รููป เพื่่�อถวายเป็็นพระราชกุุศลแด่่พระบาทสมเด็็จ
พระชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร
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กิิจกรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

กิิจกรรมนัักศึึกษา

นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
พิิธีีทำำ�บุุญตัักบาตร เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

ได้้รัับคััดเลืือกให้้ได้้รับร
ั างวััลเด็็กและเยาวชนดีีเด่่น
ประเภท เด็็กและเยาวชนที่่�นำำ�ชื่อ่� เสีียงมาสู่่�ประเทศชาติิ ประจำ��ปีี 2564

เนื่่�องด้้วยกระทรวงศึึกษาธิิการมีีการพิิจารณาคััดเลืือกเด็็ก
และเยาวชนดีีเด่่น ประเภท เด็็กและเยาวชนที่่�นำำ�ชื่่อ� เสีียงมา
สู่่�ประเทศชาติิ ประจำำ�ปีี 2564 ด้้านศิิลปวััฒนธรรมและดนตรีี
สำำ�หรัับเกณฑ์์การคััดเลืือกข้้อสำำ�คััญ ผู้้�สมััครต้้องเป็็นผู้้�ชนะ
การประกวด/แข่่งขััน ในประเภทเดี่่ย� วหรืือทีีม ในการแข่่งขััน
ระดัับนานาชาติิที่่มี� ผู้้�ี เข้้าร่่วมแข่่งขั้้น� ไม่่น้อ้ ยกว่่า 4 ชาติิ โดยได้้
รัับรางวััลที่่� 1 2 3, เหรีียญทอง เหรีียญเงิิน เหรีียญทองแดง
หรืือชื่่�อเรีียกอื่่�นที่่�แสดงถึึงการได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ซึ่่�งเป็็น
ผลงานที่่�เกิิดจากกิิจกรรมที่่�แสดงออกถึึงความรู้้�ความสามารถ
และทัักษะด้้านศิิลปวััฒนธรรมและดนตรีี เช่่น จิิตรกรรม

เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็็จ
พระชนกาธิิเบศร มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
วัันที่่� 5 ธัันวาคม ของทุุกปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
โดย รองศาสตราจารย์์ คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินัยั นิิติศิ าสตร์์
คณะผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ นัักศึึกษา และบุุคลากร ได้้ร่ว่ ม
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ทัั ศ นศิิ ล ป์์ ประติิ ม ากรรม หัั ต ถศิิ ล ป์์ การออกแบบ
ศิิลปหััตถกรรม วรรณกรรม สุุนทรพจน์์ ศิิลปะการเต้้น
นาฏศิิลป์์ การแสดงดนตรีี การขัับร้้อง ขัับร้้องประสานเสีียง
เป็็นต้้น ซึ่่�งนายพงษ์์ไพโรจน์์ เลิิศสุุดวิิชััย นัักศึึกษาสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ชั้้�นปีีที่่� 1 เครื่่�องมืือเอกไวโอลิิน ได้้รัับ
การคััดเลืือกเป็็นเด็็กและเยาวชนดีีเด่่น ประเภทเด็็กและ
เยาวชนที่่�นำ�ชื่่
ำ �อเสีียงมาสู่่�ประเทศชาติิ ประจำำ�ปีี 2564 ด้้าน
ศิิลปวััฒนธรรมและดนตรีี นัับว่า่ เป็็นเกีียรติิต่อ่ นัักศึึกษาและ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาเป็็นอย่่างมาก

ทำำ�บุุญตัักบาตรพระสงฆ์์ จำำ�นวน 9 รููป เพื่่�อถวาย
เป็็นพระราชกุุศลแด่่พระบาทสมเด็็จพระชนกาธิิเบศร
มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ในวัันที่่�
4 ธัันวาคม 2563 ณ ลานด้้านหน้้าอาคารอำำ�นวยการ
เวลา 9.30 น.
PGVIM Newsletter • Vol 23 (October – December 2020)

17

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

