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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 



The Dawn of Spring
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กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา

การแสดงดนตรไีทยจีีนสร้างสรรค์์ฉลองค์วามสมัพัันธ์์ 45 ปีี 

ไทย-จีีน จัีดแสดง ณ โรงละค์รแห่่งชาติ กรุงเทพัมห่านค์ร 

ในวันที� 9 ธั์นวาค์ม 2563 เวลา 19.00 น. โดยค์วามร่วมมือ

ระห่ว่างสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถานทูตจีีนปีระจีำา

ปีระเทศไทย และมห่าวิทยาลัยศิลปีะแห่่งเมืองห่นานจีิง

ร่วมกันดำาเนินงานสร้างสรรค์์ดนตรีร่วมสมัยในรูปีแบับังาน

สร้างสรรค์์แลกเปีลี�ยนเชิงวัฒนธ์รรม ผ่่านบัทเพัลงสร้างสรรค์์

และการบัรรเลงดนตรีในรูปีแบับัวงออร์เค์สตรา นอกจีากนี� 

ยงัมีการจัีดทำาสารค์ดีการแลกเปีลี�ยนทางวัฒนธ์รรมด้านดนตรี

และการแสดงดนตรีสร้างสรรค์์ร่วมกัน เพืั�อเป็ีนห่ลักฐาน 

ทางปีระวัติศาสตร์ที�สำาคั์ญและเป็ีนปีระโยชน์ในเชิงวิชาการ

ตามพัันธ์กิจีของสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเปี็น

ศูนย์กลางการแลกเปีลี�ยนองค์์ค์วามรู้ทางดา้นดนตรทีี�สำาคั์ญ

ในภููมิภูาค์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปี

ลำาดับัการแสดงเริ�มต้นด้วย เพลงจีีนเด็็ด็ด็อกไม้้ ทางสถาบััน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้กราบับัังค์มทูล สมเด็จีพัระกนิษฐา 

ธิ์ราชเจ้ีา กรมสมเด็จีพัระเทพัรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมารี

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 

ขอพัระราชทานบัทร้องปีระกอบัเพัลงจีีนเด็ดดอกไม้ 

มาจีดัแสดงในค์รั�งนี� ซ่ึ่�งเป็ีนบัทเพัลงเกา่ของวังบัางขุนพัรห่ม 

สำาห่รับับัทเพัลงเอกของการแสดงค์รั�งนี� The Dawn of 

Spring ห่รือ รุ่่�งอรุ่่ณฤดู็ใบไม้้ผลิ ซิึ่มโฟนิกโพัเอ็มสำาห่รับั 

วงออรเ์ค์สตรา ไดรั้บัแรงบัันดาลใจีจีากบัทกวีพัระราชนพิันธ์์ใน

สมเดจ็ีพัระกนิษฐาธิ์ราชเจ้ีา กรมสมเดจ็ีพัระเทพัรตันราชสดุาฯ 

สยามบัรมราชกุมารี หยกใสรุ่�ายคำำา จีากบัทกวีจีีน ชุนเสียว 

ปีระพัันธ์์โดยเมิ�งเฮ่่าห่ราน กวีสมัยราชวงศ์ถัง โดยมี ดร.ณรงค์์ฤทธิ์� 

ธ์รรมบุัตร เป็ีนผู้่เรียบัเรียงเสียงปีระสาน, กรรมการสภูา

ผู้่ทรงคุ์ณวุฒิ นอกจีากนี�ยังมีบัทเพัลงอื�น ๆ ที�ปีระพัันธ์์

ข่�นให่ม่โดยอาจีารย์นักปีระพัันธ์์เพัลงจีากมห่าวิทยาลัย

ศิลปีะแห่่งเมืองห่นานจิีง ได้แก่ บัทเพัลง Glass Rondeau 

ของ ZHOU Yang เป็ีนบัทเพัลงที�ได้รับัแรงบัันดาลใจี

จีากบัทกวีพัระราชนิพันธ์์ในสมเด็จีพัระกนิษฐาธิ์ราชเจ้ีา 

กรมสมเด็จีพัระเทพัรัตนราชสุดาฯ สยามบัรมราชกุมารี 

ที�ชื�อว่า ลำานำาห่ญ้า ห่รือ Rondeau de I’herbe และ All Lands 

Beneath the Same Sky โดย ZANG Heng บัทเพัลงที�แสดง

ให้่เห็่นถ่งค์วามสามารถของวงดุริยางค์์ซิึ่มโฟนี และอาจีารย์ 



กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา

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

กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา
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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.

นักปีระพัันธ์์เพัลงจีากสถาบัันดนตรกัีลยาณิวัฒนา ไดแ้ก่ The Same Moon We See from Different Corners by 

ผ่ศ. ดร.อโณทัย นิติพัน, Dr. Jean-David Stephan Caillouët และอาจีารย์อานันท์ นาค์ค์ง โดยนำาพัระจัีนทร์

มาเป็ีนแรงบัันดาลใจีในการเชื�อมโยงสองวัฒนธ์รรม ในโอกาสเฉลิมฉลองค์วามสัมพัันธ์์ 45 ปีี ไทย-จีีน และ 

ปิีดท้ายด้วยบัทเพัลง Picking Flower เพัลงพืั�นบ้ัานที�มีชื�อเสียงของเสฉวน เรียบัเรียงโดยวิศกมล ชัยวาณิชศิริ 

ผู้่ชนะ PYO Call for Composer 2018 โดยรูปีแบับัที�มีชื�อเสียงที�สุดขับัร้องโดย Madame Peng 

Liyaun สำาห่รับัการแสดงค์รั�งนี�ขับัร้องโดยนักร้องเสียง Tenor นายภูาณุภูพั จัีกรกลม นักศ่กษาสถาบัันดนตรี 

กัลยาณิวัฒนา 



FEATURES

ในวันที� 4 ธั์นวาค์ม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การอุดมศ่กษา วิทยาศาสตร์ วิจัียและนวัตกรรม พัร้อมด้วยค์ณะ 

ได้เดินทางเยี�ยมชมสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในฐานะ

มห่าวิทยาลัยดนตรีเฉพัาะทางแห่่งแรกของปีระเทศไทย ในการ

นี�ทางสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัีดแสดงค์อนเสิร์ตโดย 

วง PGVIM String Orchestra ซ่ึ่�งเป็ีนวงที�ผ่่านการคั์ดเลือก 

และจีะเดินทางไปีแข่งขัน ณ กรุงเวียนนา สาธ์ารณรัฐ

ออสเตรยี ค์วบัค์มุการการแสดงโดย อาจีารยสิ์ทธิ์ชัย เพ็ังเจีริญ 

รองอธ์กิารบัดฝ่ี่ายกิจีการพัเิศษ สถาบัันดนตรกัีลยาณวัิฒนา

รองอธิ์การบัดีฝ่่ายกิจีการพิัเศษ และวง PGVIM 

String Orchestra ซ่ึ่�งได้รับัการตอบัรับัเป็ีน

อย่างดีมีผู้่เข้าชมเป็ีนจีำานวนมาก 

สำาห่รับัวันที� 26 พัฤศจิีกายน 2563 เวลา 

19.00 น. ไดมี้การจัีดเสวนา 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

ค์รั�งนี�ได้รับัเกียรติจีากผู่้มีชื�อเสียงในแวดวง

ดนตรีค์ลาสสกิในปีระเทศไทย ในค์นืสดุท้าย

ของเทศกาลดนตรีวันที� 27 พัฤศจีิกายน 

2563 ได้มีการแสดง From Classical to 

Next Normal Evening Concert 3 “Next 

Normal” และการมอบัรางวัลสำาห่รับัผู้่ชนะ

เลิศจีากการแข่งขันทั�ง 2 ปีระเภูท 

สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและโค์รงการเทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์ีนานาชาติ 

สมเดจ็ีพัระเจ้ีาพีั�นางเธ์อ เจ้ีาฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมนราธ์วิาสราชนค์รนิทร์  จัีดข่�น

เป็ีนค์รั�งแรกระห่ว่างวันที� 25-27 พัฤศจิีกายน 2563 ณ สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ภูายใต้ชื�องานว่า “Classical Music Next Normal” โดยมีวัตถุปีระสงค์์

สำาคั์ญ เพืั�อสนับัสนุนและพััฒนาอุตสาห่กรรมดนตรีค์ลาสสิกที�เน้นถ่งการพััฒนา 

นักดนตรีให้่มีค์วามเข้าใจีถ่งค์วามจีำาเป็ีนในการพััฒนาคุ์ณภูาพัของการนำาเสนอ

ผ่ลงานและการตลาดของตนเอง รวมถ่งค์วามสำาคั์ญต่อการเรียนรู้และพััฒนา

ตนเอง เพืั�อให้่สามารถพััฒนาทักษะต่อค์วามพัร้อมในศตวรรษที� 21 ในการ

สร้างสรรค์์นวัตศิลป์ีการแสดง การเน้นถ่งการค้์นห่านวัตกรรมด้านระบับัห่รือ 

วิธี์การในการทำาให้่อุตสาห่กรรมดนตรีมีค์วามยั�งยืน รวมถ่งเน้นถ่งการนำาเสนอ

และสนับัสนุนการแสดงจีากนักดนตรีที�มีคุ์ณภูาพัในระดับัชาติและนานาชาติ 

โดยกิจีกรรมย่อยเห่ล่านี�จีะทำาให้่โค์รงการเทศกาลดนตรีในปีีต่อไปีเป็ีนที�รู้จัีก

มากข่�นในระดับัภููมิภูาค์เอเชียอาค์เนย์และปีระชาค์มโลก

ภูายในงานแบ่ังออกเป็ีน 2 ส่วน คื์อ ส่วนของการแข่งขัน โดยแบ่ังการแข่งขัน

ออกเป็ีน 2 ปีระเภูท คื์อ Category A เป็ีนการปีระกวดเขียนแผ่นธุ์รกิจี 

เพืั�อนำาเสนอแนวทางให่ม่ห่รือแก้ไขปัีญห่า Start Up ห่รือ Business 

ในวงการอุตสาห่กรรมดนตรีค์ลาสสิกในปีระเทศไทย และ Category B 

เป็ีนการปีระกวดทำา Proposal และ Present การแสดงสดด้วยการวาง 

Concept ห่รือ Theme ให่้มีค์วามน่าสนใจีต่อผู้่รับัชม แม้ว่าเป็ีนการจัีดข่�น 

ค์รั�งแรกแต่ก็มีผู้่ให้่ค์วามสนใจีในการเข้าร่วมการแข่งขัน และได้เสนอค์วามคิ์ด

เห็่นว่าเป็ีนโค์รงการที�น่าสนใจี 

ในช่วงค์ำ�าของงานเทศกาลดนตรี ได้จัีดกิจีกรรมที�แตกต่างกันออกไปี โดย 

วันที� 25 พัฤศจิีกายน 2563 เวลา 19.00 น. ได้มีจัีดแสดงค์อนเสิร์ตเปิีดเทศกาล

ดนตรี From Classical to Next Normal Evening Concert 1 “The 

Brandenburg Concertos” ค์วบัคุ์มการแสดงโดย อาจีารย์สิทธิ์ชัย เพ็ังเจีริญ 
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รััฐมนตรีัว่่าการักรัะทรัว่งการัอุุดมศึึกษา วิ่ทยาศึาสตร์ั วิ่จััยและนวั่ตกรัรัม 
เยี�ยมชมสถาบัันดนตรีักัลยาณิิวั่ฒนา

FEATURES

Classical Music Next Normal
Princess Galyani Vadhana Internation Music Festival 2020

FEATURES



Musique de la vie concert series
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Princess Galyani Vadhana International
Music Festival 2020

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.

FEATURES

โครังการับัริัการัวิ่ชาการัด้านดนตรีัคลาสสิก
สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโค์รงการบัรกิารวิชาการด้าน

ดนตรีค์ลาสสิก ภูายใต้ชื�อ “Musique de la vie concert 

series” ซ่ึ่�งดำาเนินการมาตั�งแต่ปีี 2556 โดยมีวัตถุปีระสงค์์ที�

สำาคั์ญเพืั�อให้่อาจีารยป์ีระจีำาของสถาบัันดนตรีกลัยาณิวฒันา 

ได้นำาเสนอผ่ลงานสร้างสรรค์์ในรูปีแบับัการบัริการวิชาการ 

ซ่ึ่�งให้่ค์วามรู้ทางด้านดนตรีผ่่านค์อนเสิร์ตในรูปีแบับัที�แตกต่าง

กันไปี รวมถ่งเพืั�อสืบัสานพัระปีณธิ์านในสมเดจ็ีพัระเจ้ีาพีั�นางเธ์อ

เจ้ีาฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมห่ลวงนราธ์วิาสราชนค์รินทร์ สำาห่รับั

ในปีี 2564 เนื�องจีากสถานการณ์แพัร่ระบัาดของโค์โรนาไวรัส 

(Covid-19) ทำาให้่มีการเลื�อนการแสดงมาในช่วงที�สามารถ

ดำาเนินการได้

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 

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.



Musique de la vie concert series

สถาบัันดนตรกัีลยาณิวัฒนา และโค์รงการบัรกิารวิชาการด้าน

ดนตรีค์ลาสสิก Musique de la vie concert series ได้จัีด

แสดงค์อนเสิร์ต  Sawasdee Peter and His wolf ในวันที� 

30 ตุลาค์ม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้่องสังคี์ตวัฒนา สถาบััน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย อาจีารย์ ดร.ค์มสัน ดิลกคุ์ณานันท์ 

และวงสวัสดีวู�ดวินต์ค์วินเต็ท (Sawasdee Woodwind 

Quintet) ปีระกอบัด้วยกัลยาณ์ พังศธ์ (ฟลูต) สมชาย ทองบุัญ 

(โอโบั) สุมิตา อังศวานนท์ (เปีียโนและผู้่บัรรยาย) กิตติมา โมลีย์

(บัาซึ่ซูึ่น) ธี์ระพังษ์ ทรัพัย์มูล (ค์ลาริเน็ต) 

ปีีเตอร์และห่มาป่ีา (Peter and the Wolf) เปีน็ผ่ลงานที� เซึ่อร์เก 

โปีรโค์เคี์ยฟ (Sergel Prokofiev) นักปีระพัันธ์์ชาวรัสเซีึ่ย 

ในช่วงต้นค์ริสศตวรรษที� 20 ได้รับัการว่าจ้ีางจีากผู้่อำานวยการ

โรงละค์รดนตรีเด็กแห่่งกรุงมอสโค์ว สห่พัันธ์รัฐรัสเซีึ่ย โดยออก

แสดงเป็ีนค์รั�งแรกในวันที� 2 พัฤษภูาค์ม 2479 ซ่ึ่�งไม่ปีระสบั

ค์วามสำาเร็จีมากนัก แต่ห่ลังจีากนั�นกลับัได้รับัค์วามนิยมเป็ีน

อย่างสูงจีากปีระเทศต่าง ๆ ทั�วโลก เนื�องด้วยค์วามน่าสนใจี

ของบัทปีระพัันธ์์ การใช้เค์รื�องดนตรีและทำานองที�เห่มาะสม 

กับัตัวละค์ร รวมถ่งมีการพัากย์ที�ค่์อยเล่าเรื�องราวให้่ผู้่ฟัง 

จีนทำาให้่เป็ีนการแสดงที�เห่มาะสำาห่รับัทุกวัย

การแสดงค์รั�งนี�นอกเห่นือจีากการแสดงดนตรี ยังมีภูาพั

ปีระกอบัที�ทำาให้่ผู้่ชมได้สนุกสนานไปีพัร้อมกับัการฟังดนตรี 

สำาห่รับัผู้่วาดภูาพัปีระกอบัค์รั�งนี�เป็ีนผ่ลงานของ สมชาย

เกตุรัตนมาลี ที�เล่าเรื�องของปีีเตอร์และเห่ล่าผ่องเพืั�อนที�ช่วยกัน

จัีดการกับัห่มาป่ีาที�หิ่วกระห่าย 
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By Sawasdee Woodwind Quintet
Sawasdee Peter and His wolf

Musique de la vie concert series #2

สถาบัันดนตรกัีลยาณิวัฒนา และโค์รงการบัรกิารวิชาการด้าน

ดนตรีค์ลาสสิก Musique de la vie concert series ได้จัีด

แสดงค์อนเสิร์ต  Strike! ในวันที� 6 พัฤศจิีกายน 2563 เวลา 

19.00 น. ณ ห้่องสังคี์ตวัฒนา สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

โดย อาจีารย์ธ์นสิทธิ์� ศิริพัาณิชวัฒนา: เค์รื�องมือกระทบั 

อาจีารย์ปีระจีำาสำานักวิชาดุริยางค์ศาสตร์ นอกจีากนี�ยังได้

รับัเกียรติจีากศิลปิีนรับัเชิญที�มีชื�อเสียง ได้แก่ 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

By Tanasit Siripanichwattana
Strike!

Musique de la vie concert series



กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา

Musique de la vie concert series #4

By Hayne Kim
Brahms and the Schumanns

สถาบัันดนตรกัีลยาณิวัฒนา และโค์รงการบัรกิารวิชาการด้าน

ดนตรีค์ลาสสิก Musique de la vie concert series ได้จัีด

แสดงค์อนเสิร์ต Brahms and the Shumanns ในวันที� 2 

ธั์นวาค์ม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทย-อาเซีึ่ยน 

อาค์ารกัลยาณินคี์ตการ สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย 

อาจีารย์เฮ่นย์ คิ์ม (Hayne Kim: Violin) อาจีารย์ปีระจีำาสำานัก

วิชาดุริยางค์ศาสตร์ นอกจีากนี�ยงัได้รับัเกียรติจีากศิลปิีนรับัเชิญ 

ได้แก่ 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
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By Punwitt Asawadejmetakul
Stabat Master · Vivaldi

Musique de la vie concert series #3

สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโค์รงการบัริการวิชาการ

ด้านดนตรีค์ลาสสิก Musique de la vie concert series 

ได้จัีดแสดงค์อนเสิร์ต  Stabat Master · Vivadi ในวันที� 

10 พัฤศจิีกายน 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้่องสังคี์ตวัฒนา 

สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย อาจีารย์พัันธ์วิทย์ อัศวเดช-

เมธ์ากุล: ขับัร้อง อาจีารย์ปีระจีำาสำานักวิชาดุริยางค์ศาสตร์ 

นอกจีากนี�ยงัได้รับัเกียรติจีากศิลปิีนรับัเชิญ ได้แก่ Morakot 

Cherdchoo-ngram: Organ และ The Happiness 4: 

String Quartet 

การแสดงค์รั�งนี�ได้แสดงในบัทเพัลง Stabat Mater เป็ีนบัทเพัลง

ในภูาษาละตินที�สรรเสริญพัระแม่มารี (Virgin Mary) โดย

ศาสนกวีที�ปีระพัันธ์์ข่�นปีระมาณค์ริสต์ศตวรรษ 13 ปีระกอบั

ด้วยบัทกวีทั�งห่มด 13 บัท แต่ค์อนเสิร์ตค์รั�งนี�นำาเสนอเพีัยง 

9 บัท สำาห่รับัชื�อบัทเพัลงมาจีากวลีแรกของปีระโยค์แรกที�มี

เนื�อค์วามเตม็ว่า Stabat Mater dolorosa ห่มายถ่ง พัระแม่

ยนืโศกโศกา สำาห่รับัเนื�อค์วามส่วนให่ญ่กล่าวถ่ง พัระแมม่ารี

ที�ต้องตรอมตรมจีากการที�ต้องเห็่นพัระเยซูึ่ถูกตร่งอยู่บันไม้

กางเขน ศาสนกวีผู้่ปีระพัันธ์์นี�เปีรียบัเสมือนเป็ีนตัวแทนของ

เห่ล่าศาสยานุศิษย์ผู้่อยูใ่นเห่ตุการณ์ นอกจีากค์วามพัเิศษจีาก

บัทเพัลงที�ใช้ในการแสดงแลว้ ก่อนเริ�มค์อนเสร์ิตได้มีการแสดง

ของนักศ่กษาสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เอกขับัร้อง และ

ภูาพัปีระกอบัที�ทำาให้่ผู้่ชมสามารถเข้าใจีบัทเพัลงได้มากยิ�งข่�น 

Musique de la vie concert series Musique de la vie concert series



Musique de la vie concert series #5

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

สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโค์รงการบัริการวิชาการ

ด้านดนตรีค์ลาสสิก Musique de la vie concert 

series ได้จัีดแสดงค์อนเสิร์ต J.S. Bach 6 Sonatas 

and Partitas for Solo Violin, BWV 1001-1006 

ในวันที� 4 ธั์นวาค์ม 2563 เวลา 19.00 น. ณ ห้่องสังคี์ต

วัฒนา สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยอาจีารยสิ์ทธิ์ชัย 

เพ็ังเจีริญ : โวโอลิน รองอธิ์การบัดีฝ่่ายกิจีการพิัเศษ

By Sittichai Pengcharoen
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Musique de la vie concert series กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา

ร้ัอุยดว่งใจั สานสายใจั มุทิตาจิัต 
รัอุงศึาสตรัาจัารัย ์คุณิหญิิงว่งจัันทรั ์พิินัยนิติศึาสตรั ์อุธิิการับัดี
สถาบัันดนตรีักัลยาณิิวั่ฒนา

วันที� 2 ธั์นวาค์ม 2563 สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัีด

กิจีกรรมมุทิตาจิีต รองศาสตราจีารย์ คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์ 

พิันัยนิติศาสตร์ อธิ์การบัดีสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เนื�องใน 

โอกาสค์รบัวาระในการดำารงตำาแห่น่งในวันที� 7 มกราค์ม 

2564 โดยตามที�ได้มีพัระบัรมราชโองการโปีรดเกล้าฯ แต่งตั�ง 

คุ์ณห่ญิงวงจีนัทร์ พิันัยนิติศาสตร ์ให้่ดำารงตำาแห่นง่อธิ์การบัดี

สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั�งแต่วันที� 12 พัฤศจิีกายน 2555 

ตามปีระกาศสำานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที� 19 พัฤศจิีกายน 

2555 นั�น เนื�องจีาก รองศาสตราจีารย์ คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์ 

พิันัยนิติศาสตร์ ได้ดำารงตำาแห่น่งมาค์รบักำาห่นดตามวาระแลว้ 

และที�ปีระชุมสภูาสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ค์รั�งที� 5/2559 

เมื�อวันที� 7 กันยายน 2559 ได้มีมติเห็่นชอบัให้่ขอพัระราชทาน

โปีรดเกล้าฯ แต่งตั�ง คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์ พิันัยนิติศาสตร์ 

ดำารงตำาแห่น่ง อธิ์การบัดีสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไปี
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กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา

อีกวาระห่น่�งและได้นำาค์วามกราบับัังค์มทูลทรงพัระกรุณา

โปีรดเกล้าฯ แต่งตั�งต่อไปีแล้ว ทั�งนี� ได้มีพัระบัรมราชโองการ

โปีรดเกล้าฯ ให้่ดำารงตำาแห่น่งอธิ์การบัดีสถาบัันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ตั�งแต่วันที� 8 มกราค์ม 2560

ในการนี� รองศาสตราจีารย ์คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์ พิันัยนิติศาสตร์ 

ดำารงตำาแห่น่งอธิ์การบัดีสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็ีน

วาระที� 2 ตั�งแต่วันที� 8 มกราค์ม 2560 และห่มดวาระในวนัที� 

7 มกราค์ม 2564 เพืั�อเป็ีนการแสดงมุฑิิตาจิีตแก่รองศาสตราจีารย์ 

คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์  พิันัยนิติศาสตร์ อธิ์การบัดีสถาบัันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา จ่ีงได้จัีดกิจีกรรมดังกล่าวข่�น ซ่ึ่�งได้รับัเกียรติ

จีากแขกมีผู้่เกียรติห่ลายท่านที�มีค์วามสัมพัันธ์์อันดีและร่วมกัน

ทำางานกับัอธิ์การบัดีมาเป็ีนตลอดระยะในการดำารงตำาแห่น่ง

ของรองศาสตราจีารย์ คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์ พิันัยนิติศาสตร์ 

อธิ์การบัดี อาทิ ศาสตราจีารยเ์กียรติคุ์ณ คุ์ณห่ญิงไขศรี ศรีอรุณ,

ศาสตราจีารย์ค์ลินิกเกียรติคุ์ณ นายแพัทย์ปิียะสกล สกลสัตยาทร 

นายสภูาสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, รองศาสตราจีารย์

นราพัร จัีนทร์โอชา ที�ปีร่กษาสภูาสถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

และปีระธ์านค์ณะกรรมการส่งเสริมกิจีการสถาบััน เป็ีนต้น

กิจีกรรมเริ�มจีากค์อนเสิร์ตจีากนักศ่กษาสถาบัันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา Les Misérables ซ่ึ่�งเปี็นการแสดงจีากโค์รงการ 

Project week เพืั�อเป็ีนการแสดงมุทิตาจิีตต่ออธิ์การบัดี ณ 

ห้่องสังคี์ตวัฒนา สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จีากนั�นได้ร่วม

รับัปีระทานอาห่าร และชมการแสดงในชุดระบัำาเทพับัันเทิง    

พิิธิีท�าบัุญิตักบัาตรั เนื�อุงในว่ันคล้ายว่ันสว่รัรัคต 
พิรัะบัาทสมเด็จัพิรัะบัรัมชนกาธิิเบัศึรั
มหาภูมิพิลอุดุลยเดชมหารัาช บัรัมนาถบัพิิตรั

เนื�องในวันค์ล้ายวันสวรรค์ตพัระบัาทสมเด็จีพัระ

ชนกาธิ์เบัศร มห่าภููมิพัลอดุลยเดชมห่าราช บัรมนาถบัพิัตร 

วันที� 13 ตุลาค์ม ของทุกปีี สถาบัันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาโดย รองศาสตราจีารย์ คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์ 

พิันัยนิติศาสตร์ ค์ณะผู้่บัริห่าร ค์ณาจีารย ์นักศ่กษา และ

บุัค์ลากร ได้ร่วมทำาบุัญตักบัาตรพัระสงฆ์์ จีำานวน 

9 รูปี เพืั�อถวายเป็ีนพัระราชกุศลแด่พัระบัาทสมเด็จี 

พัระชนกาธิ์เบัศร มห่าภููมิพัลอดุลยเดชมห่าราช 

บัรมนาถบัพิัตร

กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา



เนื�องในวันค์ล้ายวันพัระราชสมภูพัในพัระบัาทสมเด็จี

พัระชนกาธิ์เบัศร มห่าภููมิพัลอดุลยเดชมห่าราช บัรมนาถบัพิัตร 

วันที� 5 ธั์นวาค์ม ของทุกปีี สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โดย รองศาสตราจีารย์ คุ์ณห่ญิงวงจัีนทร์ พิันัยนิติศาสตร์ 

ค์ณะผู้่บัริห่าร ค์ณาจีารย์ นักศ่กษา และบุัค์ลากร ได้ร่วม

ทำาบุัญตักบัาตรพัระสงฆ์์ จีำานวน 9 รูปี เพืั�อถวาย

เป็ีนพัระราชกุศลแด่พัระบัาทสมเด็จีพัระชนกาธิ์เบัศร 

มห่าภููมิพัลอดุลยเดชมห่าราช บัรมนาถบัพิัตร ในวันที� 

4 ธั์นวาค์ม 2563 ณ ลานดา้นห่น้าอาค์ารอำานวยการ 

เวลา 9.30 น.
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พิิธีิท�าบุัญิตักบัาตรั เนื�อุงในวั่นคล้ายวั่นพิรัะรัาชสมภพิ 
พิรัะบัาทสมเด็จัพิรัะบัรัมชนกาธิิเบัศึรั

มหาภูมิพิลอุดุลยเดชมหารัาช บัรัมนาถบัพิิตรั

กิิจกิรรมสถาบัันดนตรีกัิลยาณิิวััฒนา กิิจกิรรมนัักิศึึกิษา

นักศึึกษาสถาบัันดนตรีักัลยาณิิวั่ฒนา 
ได้รัับัคัดเลือุกให้ได้รัับัรัางวั่ลเด็กและเยาว่ชนดีเด่น 
ปรัะเภท เดก็และเยาว่ชนที�น�าช่�อุเสยีงมาสู่ปรัะเทศึชาต ิปรัะจั�าปี 2564

เนื�องด้วยกระทรวงศ่กษาธิ์การมีการพิัจีารณาคั์ดเลือกเด็ก

และเยาวชนดีเด่น ปีระเภูท เด็กและเยาวชนที�นำาชื�อเสียงมา

สู่ปีระเทศชาติ ปีระจีำาปีี 2564 ด้านศิลปีวัฒนธ์รรมและดนตรี 

สำาห่รับัเกณฑ์ิการคั์ดเลือกข้อสำาคั์ญ ผู้่สมัค์รต้องเป็ีนผู้่ชนะ

การปีระกวด/แข่งขัน ในปีระเภูทเดี�ยวห่รือทีม  ในการแข่งขัน

ระดับันานาชาติที�มีผู้่เข้าร่วมแข่งขั�นไม่น้อยกว่า 4 ชาติ โดยได้

รับัรางวัลที� 1 2 3, เห่รียญทอง เห่รียญเงิน เห่รียญทองแดง 

ห่รือชื�อเรียกอื�นที�แสดงถ่งการได้รับัรางวัลชนะเลิศ ซ่ึ่�งเป็ีน

ผ่ลงานที�เกิดจีากกิจีกรรมที�แสดงออกถ่งค์วามรู้ค์วามสามารถ

และทักษะด้านศิลปีวัฒนธ์รรมและดนตรี เช่น จิีตรกรรม 

ทัศนศิลป์ี ปีระติมากรรม หั่ตถศิลป์ี การออกแบับั 

ศิลปีหั่ตถกรรม วรรณกรรม สุนทรพัจีน์ ศิลปีะการเต้น

นาฏศิลป์ี การแสดงดนตรี การขับัร้อง ขับัร้องปีระสานเสียง 

เป็ีนต้น ซ่ึ่�งนายพังษ์ไพัโรจีน์ เลิศสุดวิชัย นักศ่กษาสถาบััน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ชั�นปีีที� 1 เค์รื�องมือเอกไวโอลิน ได้รับั

การคั์ดเลือกเป็ีนเด็กและเยาวชนดีเด่น ปีระเภูทเด็กและ

เยาวชนที�นำาชื�อเสียงมาสู่ปีระเทศชาติ ปีระจีำาปีี 2564 ด้าน

ศิลปีวัฒนธ์รรมและดนตรี นับัว่าเป็ีนเกียรติต่อนักศ่กษาและ

สถาบัันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็ีนอย่างมาก  
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