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คอนเสิร์ต

น้อมเกล้าฯ ถวายคารวาลัย คีตราชัน 
Homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

28 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยวิธีสอบตรง (Admission) เพื่อคัดเลือกผู้ท่ีมี

ความสามารถทางด้านดนตรศีกึษาต่อในระดบัปริญญาตร ีส�าหรบัผู้ทีผ่่าน

การคดัเลอืกจะได้รบัพจิารณาทนุ (ทนุรฐับาล) โดยสามารถสมคัรได้ต้ังแต่

วันที่ 1 สิงหาคม - 22 กันยายน 256

รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า 

หรือก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

 2. มคีวามสามารถและทกัษะในการร้องหรอืเล่นเครือ่งดนตรีชนดิใด

ชนิดหนึ่งได้ดี

 3. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะ

 4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา 

ประเภทเครื่องดนตรีในการเรียนการสอน

 1. กลุ่มเครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วยไวโอลิน วิโอลา เชลโล 

ดับเบิลเบส ฮาร์ป และกีตาร์คลาสสิก

 2. เปียโน

 3. ขับร้องคลาสสิก

 4. กลุ ่มเครื่องเป่าลมไม้ ประกอบด้วยฟลูท โอโบ คลาริเนท  

บาสซูน และแซกโซโฟน 

 5. กลุ่มเครื่องทองเหลือง ประกอบด้วยฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน 

และทูบา

 6. เครื่องกระทบ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม  สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

         2010 อรุณอมรินทร์ 36 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

         หมายเลขโทรศัพท์ 0 2447 8597 ต่อ 3104 

         เว็บไซต์ www.pgvim.ac.th / Facebook: PGVIMusic
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คอนเสิ ร ์ตน ้อมเกล ้ าฯ ถวายคารวาลัย 

คีตราชัน เป ็นคอนเสิ ร ์ตที่ สถาบันดนตรี 

กัลยาณิวัฒนามีจุดมุ่งหมายส�าคัญ เพื่อน้อม 

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

และน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

มหิตลาธิ เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อัครศิลปิน

ผู ้ทรงพระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ  ์

อันทรงคุณค่าให ้กับพสกนิกรชาวไทยทุก 

หมูเ่หล่า รวมถงึร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุใน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในโอกาสนี้ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ได ้ รับความร ่วมมือเป ็นอย ่างดีจากกรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 

กรมดุริยางค์ทหารบก, กองดุริยางค์ทหารเรือ 

ฐานทัพเรือกรงุเทพ, กองดรุยิางค์ทหารอากาศ 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, ฝ ่ายดนตรี  

กองสวัสดิการ ส�านักงานก�าลังพล ส�านักงาน

ต�ารวจแห่งชาติ, ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร 

และผูใ้ห้การสนบัสนนุแกรนด์เปียโนจากบรษิทั 

เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จ�ากัด จ�านวน 2 หลัง ส�าหรับ

การแสดงในครั้งนี้

คอนเสิร์ตน้อมเกล้าฯ ถวายคารวาลัย คีตราชัน 
Homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej 

FEATURE

การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้จัดข้ึนในวันเสาร์

ที่  28 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 19.00 

นาฬิกา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย อ�านวยเพลงโดย วาทยกร 

นอร์แมน ฮเว็น (Maestro Norman Huynh: 

Conductor) วาทยกรประจ�าวงโอเรกอน

ซิมโฟนี (Portland Symphony Orchestra) 

จากประเทศสหรัฐอเมริกา บรรเลงเพลงโดย

วงดรุยิางค์เยาวชนสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 

(PYO: Princess Galayani Vadhani Institute 

of Music Youth Orchestra) ร่วมกับนัก

ดนตรีจากทุกส่วนเหล่า พร้อมด้วยคณะนักร้อง

ประสานเสียงกว่า 100 ชีวิต
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คณะจัดงานคอนเสิร ์ตน ้อมเกล้าฯ ถวาย 

คารวาลัยคีตราชัน โดยมี รองศาสตราจารย ์

นราพร จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, 

รศ .  คุณหญิงวงจันทร ์  พินัยนิติศาสตร ์  

อ ธิการบดี สถาบันดนตรี กั ลยาณิ วัฒนา  

และตัวแทนจากผู้ให้การสนับสนุนภาคส่วน 

ต่างๆ ร่วมประชมุ ณ สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 

เพื่อเตรียมความพร้อมการแสดงคอนเสิร์ต 

“น้อมเกล้าฯ ถวายคารวาลัย”พระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิอดลุยเดช ครัง้ที ่1/ 2559 

ณ ห้อง L 100 อาคารศูนย์การเรียนรู ้และ

สันทนาการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

FEATURE

วันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ดร.ฉวีรัตน ์

เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

วฒันธรรม, รศ. คณุหญงิวงจนัทร์ พนิยันติศิาสตร์ 

อธกิารบดีสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา, และนกั

แสดงรบัเชญิ ลอว์เรนซ์ พาทซ์ลาฟฟ์ (Professor 

Laurens Patzlaff) รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

ดนตรีแห่งเมืองลือเบค (Musikhochschule 

Lübeck) สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมน ีได้ร่วมกนั 

แถลงข่าวในการจัดงาน “น้อมเกล้าฯ ถวาย 

คารวาลัยคีตราชัน”

การแสดงเริม่ต้นโหมโรงด้วยเพลง ภทัรมหาราชา 

ประพนัธ์โดยศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ ์        ธรรมบตุร 

ค�าร้องโดยรองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส  

ขับร้องโดยคณะประสานเสียง ซึ่งเป็นบทเพลง 

ที่ประพันธ์ขึ้นใหม่เพ่ือน้อมระลึกในพระมหา 

กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้ รายการต่อไป

เป็นการบรรเลงเพลงทีแ่สดงถงึพระอัจฉรยิภาพ 

ในพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช 

ในช่ือชุด เรียงร้อยบทเพลงพระราชนิพนธ์  

โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ 3 บทเพลง  

เริ่มจากเพลงแผ่นดินของเรา (Alexander) 

เพลงพระราชนิพนธ์ล�าดับที่ 34 ต่อด้วยเพลง 

ลมหนาว (Love in Spring) เพลงพระราชนพินธ์

ล�าดับที่ 19 และปิดท้ายด้วยเพลงความฝัน 

อันสูงสุด (The Impossible Dream) เพลง

พระราชนิพนธ์ล�าดับที่ 43 เรียบเรียงโดย  

วิวรรธน ์  สุทธิแย ้ม บรรเลงเพลงโดยวง 
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FEATURE

ออเคสตร ้าร ่วมกับนักแสดงรับเชิญเดี่ยว 

เปียโน ลอว์เรนซ์ พาทซ์ลาฟฟ์ (Professor  

Laurens Patzlaff) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ดนตรีแห่งเมืองลือเบค (Musikhochschule 

Lübeck) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 

คุณภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนชาวไทย ผู ้ได้

รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จ 

พระเจ ้าพี่นางเธอ เจ ้าฟ ้ากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในช่วงสุดท้ายของการแสดงเป็นการบรรเลง

บทเพลงของคีตกวีชื่อก้องโลกชาวเยอรมนี  

กุสตาฟ มาเลอร์ (Gustav Mahler) ซิมโฟนี

หมายเลข 2 กระบวนที่ 4 และ 5 บทเพลงที่มี

ความหมายลึกซ้ึงและเหมาะส�าหรับการแสดง

คอนเสิร์ตน้อมเกล้าฯ ถวายคารวาลัยคีตราชัน

ครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะสะท้อนถึงความ

อาลัยอาวรณ์และยกย่องสรรเสริญวีรบุรุษที่ 

จากไป บทเพลงซมิโฟนหีมายเลข 2 ร่วมขบัร้อง 

โดย ศโิยน ดาวรตันหงษ์ นกัร้องเสยีงโซปราโน 

หนึง่ในนกัเรยีนผู้ได้รบัทุนส่งเสรมิดนตรคีลาสสิค 

ในพระอุปถัมภ ์สมเด็จพระเจ ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร ์  และฟ ิ โอเรลา อินคาป ิ เอ  

(Fiorella Hincapié) นักร้องเสียงเมซโซ 

โซปราโน ชาวโคลัมเบีย ร่วมด้วยคณะนักร้อง

ประสานเสียง

การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยด ี

จากความร่วมของทุกฝ่าย และสร้างความ

ประทับใจให้กับผู ้ชมในบทเพลงท่ีทางคณะ 

จดังานได้น�ามาแสดงเพือ่น้อมเกล้าฯ คารวาลยั 

คีตราชัน โดยเฉพาะบทเพลงพระราชนิพนธ์

ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช 
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาปนาขึ้นใน

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โดยได้รับ

พระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 

ราชนครนิทร์ ในฐานะองค์อปุถัมภ์ดนตรีคลาสสกิ

ในประเทศไทย และพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์

สงัคตีศลิป์ระดับชาตแิละระดบันานาชาติ ตัง้อยู่ 

บรเิวณโรงงานสรุาบางยีขั่น (เดมิ) มปีรชัญาของ

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา คอื ดนตรแีห่งชวีติ 

ดนตรีแห่งแผ่นดิน (Musique de la Vie et de 

la Terre: Music of Life, Music of Land)

ในปี พ.ศ. 2560 ทางสถาบันดนตรกีลัยาณวิฒันา

ได้ด�าเนินกิจการมาเป็นเวลา 5 ปี แล้ว ซึ่งได้มี

การจัดงาน “5 ปี สถาบันกัลยาณิวัฒนา” เพื่อ

แสดงให้เห็นว่าสถาบันยังคงยึดมั่นในปณิธาน

และปรชัญาของสถาบนัฯ โดยงานจดัขึน้ในวนัที่ 

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสังคีตวัฒนา 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีการแสดงของ

นักศึกษาร่วมกับเยาวชนบางพลัด เรื่อง นิทาน 

ส�าหรับเด็ก หนึ่งในบทพระนิพนธ์แปลใน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตีพิมพ์

ครั้งแรกส�าหรับแจกในงานวันประสูติสมเด็จ 

พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา

มาตุจฉาเจ้า 10 กันยายน พ.ศ. 2475 โดย

การแสดงชุดน้ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย 

ดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์กับสังคม 

งาน “5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา”
5th Anniversaire de PGVIM

และการเรียนการสอนในรายวิชา Music for 

Society ซึ่งในวันงานได้จัดแสดงทั้งหมด 6 

เรื่อง ได้แก่ นางงามกับหมี, ตาเดียว สองตา 

สามตา, พระราชาไม่เสวยพระกระยาหาร, 

หม้อข้าวโอ๊ต, เจ้าหญิงนอนหลับ 100 ปี และ 

Dick Whittington นักแสดงส่วนหนึ่งได้ 

คัดเลือกน้องๆ จากโรงเรียนในเขตบางพลัด 

อาทิ โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โรงเรียน

บางยี่ขันวิทยาคม และโรงเรียนศิริมงคลศึกษา  

ส�าหรับรายการแสดงชุดที่ 2 เป็นการแสดงวง 

ขบัร้องประสานเสียงบคุคลทัว่ไป PGVIM Singers 

จ�านวนกว่า 60 คน ซึ่งมีความหลากหลายทั้งวัย 

และเพศ ตั้งแต่เด็กอายุเพียง 6 ขวบ จนถึง
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FEATURE

อายุ 71 ปี โดยเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 

ศูนย ์ต ้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู ้ดนตร ี

ตลอดชีวิต ในวันงานมีการขับร้องเพลงทั้งหมด 

10 เพลง ได้แก่ ในดวงใจนิรันดร์, One Small 

Voice, Heal the World, Aya Ngena,  

เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ, Disney 

Movie Ballads, Live and Learn, กระแซะ

เข้ามาซิ, When You Believe และแสงหนึ่ง 

ซึง่เป็นเพลงสดุท้ายทีค่ณะนกัร้องประสานเสยีง 

ร ่วมกันร ้องกับแขกผู ้มี เกียรติภายในห้อง 

สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ภายในงานมี รองศาสตราจารย ์นราพร 

จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการส่งเสริม 

กจิการสถาบนัดนตรีกลัยาณวิฒันาเป็นประธาน 

ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ ผู้ปกครอง 

ชาวชุมชนบางยี่ขัน สื่อมวลชน และประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วมงาน ท�าให้งาน “5 ปี สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา” มีความสนุกสนาน 

เป็นอย่างยิ่ง 

คัดเลือกนักเรียนร่วมแสดงละคร
เม่ือวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการคัดเลือกเด็กๆ จากชุมชนในเขตบางพลัด 

อาทิ นักเรียนจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม 

และโรงเรียนศิริมงคล โดยนักเรียนที่ผ ่านการคัดเลือกได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับพี่ๆ 

และอาจารย์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แสดงละครในงาน 5 ปี สถาบันดนตรี 

กัลยาณิวัฒนา ซึ่งเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนานและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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PYO Experiment
Sun 12th, March 2017

การแสดงคอนเสิร์ต PYO Experiment เป็น

คอนเสร์ิตภายใต้การอ�านวยเพลงของวาทยากร 

Peter Veale ซึ่งเป็นการน�าเสนอผลงานของ 

ผู้ชนะการประกวด PYO Call for Score 2017 

โปรแกรมการแสดงประกอบด้วย H. Birtwistle: 

Ritual Fragment, E. Varése: Octandre,  

L. Dallapiccola: Piccola Musica Notturna 

และ Winner of PYO Call for Score 2017 

จัดแสดง ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เวลา 16.00 น. 

PYO:  PR INCESS  GALAYANI  VADHANA INST ITUTE  OF MUSIC  YOUTH ORCHESTRA

Arirang: Celebrating Korean–Thai  
Harmony Concert
Sun 25th, June 2017

Arirang: Celebrating Korean–Thai 

Harmony Concert เป็นคอนเสิร์ตความร่วมมอื 

เกาหลี - ไทย โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 

(College of Music, Seoul National University: 

SNU) และสถาบนัดนตรีกลัยาณวิฒันา ซึ่งมีการ

ลงนามในข้อตกลงระหว่างสถาบันการศึกษา 

ทั้งสอง รวมถึงได ้จัดแสดงดนตรีร ่วมกัน 

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 การบรรเลง

บทเพลงครัง้นีไ้ด้อญัเชญิบทเพลงพระราชนพินธ์ 

สายฝน และบทเพลงไพเราะจากเกาหลีอีก 

หลายบทเพลง ควบคมุวงโดยวาทยกรทีม่ชีือ่เสยีง 

จากเกาหล ีDocki Kim และศลิปินรบัเชญิ ได้แก่ 

Eunyeong Kim เล่นเครื่อง Haegeum,  

Jihyun Yoon เล่นเครื่อง Gayageum และ 

พิชญาธารณ์ สังวรเวชภัณฑ์ นักร้องเสียง

โซปราโนชาวไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โปรแกรมการแสดงเริม่จากเพลง Arirang–Kim 

Heejo, Falling Rain–H.M. King Bhumibol 

Adulyadej, Ari Arirang–Ahh Jungjun, 

Sanjo for Gayageum, Orchestra–Park 

SaAngkeun / Kim Heejo, Tapis for 

String Orchestra–Isang Yun และ Verses 

for Haegeum and Orchestra–Thomas 

Osborne 
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The Use of the Self: Musical Mirrors to  
the Alexander Technique
Wed 5th, April 2017

Hero’s Journey: A Beethoven Odyssey in 
Three Acts
Wed 17th, May 2017

MUSIQUE DE  LA V IE  ET  DE  LA TERRE

คอนเสิร์ต The Use of the Self: Musical 

Mirrors to the Alexander Technique 

เป็นส่วนหน่ึงใน Musique de la Vie et de 

la Terre โครงการบริการวิชาการของสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 

พ.ศ. 2560 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา เวลา 18.00 น. โดยอาจารย์ Dr. 

Jean-David Caillouët: Visuals Guitar and 

Soundscapes, Florien Antier and Andrew 

Healey: Cello, Agnès De Brunhoff: Hands, 

Keys and Voice, อาจาร์ศุภพร สุวรรณภักดี: 

Viola, พงษ์เทพ จิตดวงเปรม: Viola, วธูสิริ 

คารวพงศ์: Double Bass และนักศึกษาของ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

P   ผู้สนใจสามารถเข้าชม 

	 		วิดีโอการแสดงได้ที่
   Facebook: PGVIMusic

คอนเสิร์ต Hero’s Journey: A Beethoven 

Odyssey in Three Acts เป็นส่วนหน่ึงใน 

Musique de la Vie et de la Terre โครงการ

บรกิารวชิาการของสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 

จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ 

ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

เวลา 19.00 น. โดยศิลปินเดี่ยวเปียโนที่ม ี

ความสามารถ Dr. Elissa Miller-Kay อาจารย์

ประจ�าส�านกัวชิาดรุยิางคศาสตร์ สถาบนัดนตรี

กัลยาณิวัฒนา การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้น�า

เสนอผลงานของศิลปินชื่อก้องโลก Ludwig 

van Beethoven ท่ีเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ 

และความสามารถที่ยอดเยี่ยมไร้คู ่แข่งของ 

Beethoven ในการสร้างสรรค์บทเพลงที ่

น่ามหัศจรรย์

การแสดงครัง้นีม้กีารบรรเพลงบทประพนัธ์ของ 

Beethoven ถึง 3 เพลง ได้แก่ Piano Sonata 

Op. 10 no.2 in F major, Piano Sonata 

Op. 57 in F minor “Appassionato” และ 

Piano Sonata Op. 110 in A-flat major ซึ่ง

มีลักษณะเฉพาะในการเล่าเรื่องด้วยอารมณ ์

ละเอียดอ่อน ร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่วัยเยาว์ 

ท่ีสดใส ผ่านไปยังวัยแห่งความเจ็บปวด และ

สุดท้ายไปสู่จิตวิญญาณที่เหนือความเข้าใจ 
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โครงการพัฒนาน ั กศ ึ กษา สู่ วิ ช าชีพทางด้ านดนตรี

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไม่ได้เป็นเพียง

สถานศึกษาด ้านดนตรี เท ่านั้น	 แต ่ทาง

สถาบันฯ	ยังมีหน้าที่ส�าคัญในการเผยแพร่

ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

สถาบันดนตรีต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ	ส�าหรบัในประเทศไทยทางสถาบนัได้

มีโครงการพฒันานกัศกึษาสูว่ชิาชพีทางดนตรี

อนัเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรมในการท�านบุ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งมีการแสดงดนตรีของ

นักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อสถาบัน

ดนตรกีลัยาณวิฒันา	โดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญั

เพื่อสร้างพ้ืนท่ีการแสดงดนตรีและโอกาส

ให้กับนักศึกษาทางด้านดนตรี,	ให้นักศึกษา

เข้าใจและพฒันาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน

ดนตร	ีนอกจากนีย้งัส่งเสรมิความร่วมมอือันดี

ระหว่างสถาบันการศกึษาด้านดนตรี	อนัจะน�า

ไปสู่การสร้างเครือข่ายทางด้านดนตรี

นอกจากนี้ยังต้องการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาของ

สถาบัน	รวมถึงสถาบันการศึกษาดนตรีตาม

ภมูภิาคของประเทศไทย	ซึง่เป็นโอกาสอนัดใีน

การสร้างเครือข่ายทางดนตรีให้เกิดขึ้นท้ังใน

ปัจจบัุนและต่อไปในอนาคต	นอกจากนีย้งัเพือ่

ให้นักศึกษาด้านดนตรีสามารถเข้าใจในเร่ือง

ดนตรีอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้น	และสามารถ

น�าความรู ้เหล่าน้ีไปพัฒนาต่อยอดความรู ้ 

ทางด้านดนตรี 

AMYGDALA
Sat 18th, March 2017

AMYGDALA เป็นคอนเสร์ิตท่ีมคีวามพิเศษ

อย่างมาก เพราะเหล่านกัศกึษาของสถาบนั

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ชักชวนเพ่ือน 

ในแวดวงดนตรีมาแสดงคอนเสิร์ตร่วมกัน 

ซึ่งแสดงถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่รักใน

สิ่งเดียวกัน การแสดงจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 

18 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสังคีตวัฒนา 

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา เวลา 18.00 น. 

ส�าหรับโปรแกรมการแสดง เริ่มจาก  

N. Paganini: Cantabile in D major, 

Op. 17, A. Piazzolla: Night Club 1960,  

L. Brouwer: Sonata No 1/ I. Fandangos 

โดยเป ็นคอนเสิร ์ตที่ เ กิดขึ้นก ่อนจะมี 

การทัวร์คอนเสิร์ตตามภูมิภาคต่างๆ 

The 1st PGVIM Student Concert Tour
คอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยดุริยศิลป์
มหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การทัวร์คอนเสิร์ตได้เริ่มต้นจากภาคเหนือเป็น

ภาคแรก โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย 

ดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 

และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยในวันที่ 

7 มกราคม นักศึกษาและอาจารย์จากทั้งสอง

สถาบันได้มีการร่วมฝึกซ้อมดนตรีร่วมกันใน

บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและ

เป็นมิตร ส่วนในค�่าคืนของวันที่ 8 มกราคม ใน

เวลา 19.30 นาฬิกา ได้มกีารแสดงดนตร ีณ CRK 

Recital Hall วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัย

พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงได้รับความสนใจ

จากชาวเชียงใหม่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตครั้งน้ี 

กันอย่างคึกคัก โดยมีชาวต่างประเทศให  ้

ความสนใจมากเป็นพิเศษ 
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โครงการพัฒนาน ั กศ ึ กษา สู่ วิ ช าชีพทางด้ านดนตรี

คอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างคณะมนุษย-

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรธีรรมราช จังหวดันครศรธีรรมราช และ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของโครงการพัฒนานักศึกษาสู่วิชาชีพทาง

ด้านดนตรี โดยคร้ังน้ีเป็นครั้งที่ 3 และเป็น

ครั้งสุดท้ายส�าหรับการทัวร์คอนเสิร์ตประจ�าปี  

The 2nd PGVIM Student Concert Tour
คอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์  
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างคณะมนุษย-

ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 

2560 เวลา 16.00 น. ณ อาคาร 31 ห้องประชุม 

สุวัตร ลิปตพัลลภ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการทัวร์

คอนเสิร์ตครั้งที่ 2 ซ่ึงทางคณะสถาบันดนตรี

กลัยาณวิฒันา โดยมคีณะอาจารย์ประจ�าส�านกั

วิชาดุริยางคศาสตร์ อาทิ Dr. Jean-David 

Stephand Caillouët, Dr. Elissa Pauline 

Miller–Kay และอาจารย์ศุภพร สุวรรณภักดี 

โดยก่อนวนัแสดงจรงิอาจารย์และนักศกึษาของ

ทั้งสองสถาบันได้ร่วมฝึกซ้อมและแลกเปล่ียน

ความรู้ระหว่างกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วย

ความสนุกสนานและเป็นกันเอง 

The 3rd PGVIM Student Concert Tour 
คอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

พ.ศ. 2560 คอนเสิร์ตจดัขึน้ในวนัที ่4 กมุภาพนัธ์ 

ณ เซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช เวลา  

18.00 น. ความพิเศษของการแสดงคอนเสิร์ต 

ครั้งนี้ได้น�ารายได้สบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยน�้าท่วมภาคใต้ อ�านวยเพลงโดยอาจารย์ 

สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ

พิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
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โครงการศูนย์ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต
โครงการศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ดนตรีตลอด 

ชีวิตจัดตั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่	2	

ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	ซึ่งกล่าวถึง

การเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้

ทางด้านดนตรแีละศาสตร์อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้องให้

กับสังคม	อันเกี่ยวข้องกับปณิธานที่ว่า	ดนตรี

แห่งชีวติ	ดนตรแีห่งแผ่นดนิ	(Musique	de	la	

Vie	et	de	la	Terre–Music	of	life,	Music	

of	land)	อันกล่าวถึงคุณค่าของดนตรีที่ไม่

ได้เป็นเพียงแค่ดนตรีคลาสสิกในฐานะของ

ความหรูหราและความงามเท่านั้น	หากรวม

ไปถึงดนตรีที่มีละเอียดอ่อน	เต็มไปด้วยชีวิต	

และพัฒนาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ	์

อีกทั้งยังสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้คน 

ในทุกระดับช้ัน	ด้วยเจตจ�านงน้ีโครงการ

ศูนย์ต้นแบบฯ	จึงมีกิจกรรมทางด้านดนตรีที่

เกี่ยวข้องกับสังคมมากมาย	โดยไม่จ�ากัดอายุ	

เพศ	วัย	หรือข้อจ�ากัดใดๆ	เพราะทุกคนมี

สิทธิและควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ดนตรี

เช่นเดียวกัน 

โครงการศู นย์ ต ้ นแบบ เพื่ อการ เ ร ี ยน รู้ ดนตรี ตลอดชี วิ ต

โครงการขับร้องประสานสียงบุคคลทั่วไปรุ่น 1 
(PGVIM Singers)

โครงการขบัร้องประสานเสยีงบคุคลทัว่ไปรุน่ 1 

หรอื PGVIM Singers เป็นส่วนหนึง่ของโครงการ

ศูนย์ต้นแบบการศึกษาเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต 

เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าร่วมวงขับร้อง

ประสานเสยีงบคุคลทัว่ไป หรอื PGVIM Singers 

โดยให้ความส�าคัญกบัการมส่ีวนร่วมของบุคคล

ทั่วไป ในการเรียนรู้ด้านดนตรีจากอาจารย์มือ

อาชีพ ขับร้องประสานเสียงร่วมกัน สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาได ้ประกาศรับสมัคร

ประชาชนทั่วไปให้เข้าคัดเลือก (Audition) ซึ่ง

มีผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกตั้งแต่เด็กหญิงตัว

น้อยอายุเพียง 5 ขวบ จนถึงนายทหารเกษียณ

อายุราชการ นับเป็นความหลากหลายในเรื่อง

อายุ เพศ และวัย ท�าให้คณะนักร้องประสาน

เสียง PGVIM Singers มีเอกลักษณ์เฉพาะ การ

คัดเลือกประกอบด้วยคณะกรรมการ อาจารย์ 

ดร.อโณทัย นิติพน, และอาจารย์ขจรศักดิ ์

กิตติเมธาวีนันท ์ นอกจากนี้ยังมีอาจารย  ์

ศิโยน ดาวรัตนหงษ์ เป็นผู้ฝึกสอนการขับร้อง 

ประสานเสียง

หลังจากการคัดเลือกเรียบร้อยสมาชิกได้ฝึก

ซ้อมร่วมกันในช่วงเย็น และออกแสดงครั้งแรก

ในงาน “5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ 

ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ เป็นผู้ควบคุม ซึ่งได้ 

รับการตอบรับจากผู ้ชมเป็นอย่างมาก และ

เดือนมิถุนายนปีเดียวกันนี้ได้มีการคัดเลือก

คณะนกัร้องประสานเสียงรุน่ที ่2 เพือ่ท�าการแสดง

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติท่ีจะจัดขึ้นใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
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โครงการศู นย์ ต ้ นแบบ เพื่ อการ เ ร ี ยน รู้ ดนตรี ตลอดชี วิ ต

โครงการขับร้อง
ประสานเสียง 
บุคคลทั่วไป รุ่น 2 
(2nd PGVIM Singers)

เนื่องจากความส�าเร็จของ PGVIM Singer 

รุ่นแรก ท�าให้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้า

คณะนักร้องประสานเสียงบุคคลทั่วไปรุ่น 

2 โดยมีการคัดเลือกในวันที่ 30 มิถุนายน 

พ.ศ. 2560 เพื่อแสดงในงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันที่ 30 สิงหาคม–1 กันยายน พ.ศ. 2560 

(PGVIM International Symposium 

August 30th - September 1st 2017) 
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กิ จกรรมดนตรี

Music of Morning Calm 
คอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี
และราชอาณาจักรไทย

นับเป็นโอกาสอันดีอกีครัง้หนึง่ของสถาบนัดนตร ี

กัลยาณิวัฒนาที่ได้มีโอกาสแสดงคอนเสิร์ต 

โดยความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล 

สาธารณรัฐเกาหลี การแสดงจัดขึ้น 2 ครั้ง โดย

ครั้งแรกวันที่ 19 มกราคม ณ ห้อง C 300 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เวลา 18.00 

นาฬิกา และวันที่ 20 มกราคม เวลาเดียวกัน 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี (Korean Culture 

Center, Bangkok: KCC) ภายในงานมี 

การแสดงดนตรีพื้นบ้านเกาหลี Music of 

Morning Calm มี Prof. Sngkn Kim เป็น

วาทยากร และบรรเลงเพลงโดยนักศึกษาจาก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

โซล (College of Music Seoul National 

University) และนักศึกษาจากสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา 
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โครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซียน 2017
(ASEAN Youth Ensemble–AYE)

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนารับสมัครนักดนตรี

ไทย (Traditional) อายุระหว่าง 15 - 30 ปี  

ที่มีความสนใจในการเรียนรู ้ดนตรีร่วมสมัย

และผสมผสานวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นตัวแทน

ประเทศไทยในโครงการ ASEAN Youth  

Ensemble  2017 ณ สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 

โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม  

และ ASEAN Cultural Council ผู้สมัครท่ี

ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Workshop 

และแสดงร ่วมกับนักดนตรีอาเซียน และ 

นักดนตรีรับเชิญจากต่างประเทศ ในระหว่าง

วันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2560 โดยเข้า

ร่วมคัดเลือก ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

เม่ือ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 - 

16.00 น. 

กิ จกรรมดนตรี

การแสดงดนตรีเนื่องในวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ส�านักเขตบางพลัดได้จัดงานวันผู้สูงอายุ ณ บริเวณ

ใต้สะพานพระราม 8 (ฝ่ังธนบรีุ) โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการสืบสานวฒันธรรมไทย

อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่า เป็นการพัฒนาจิตใจ รวมถึงสร้างสรรค์สังคมให้อยู ่

ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ ภายในงานมกิีจกรรมต่างๆ มากมาย อาท ิสรงน�า้หลวงพ่อ

พระพุทธแซกค�า (จ�าลอง), สรงน�้าพระสงฆ์ และรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนี้

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังมีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน  

ด้วยการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความครึกครื้นให้กับงาน 



14

PGVIM NEWSLETTER  Vol. 9 (Junuary - June 2017)

กิ จกรรมพัฒนานั กศึ กษา

PGVIM Study Week Presentation

การแสดงคอนเสิร์ต PGVIM Study Week 

Presentation ระหว่างวนัที ่6–10 มีนาคม พ.ศ.  

2560 เวลา 13.00–15.30 น. โดยนักศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องสังคีต

วัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โปรแกรม

การแสดง K. Stockhausen: Tierkreis,  

คอนเสิร์ต “PGVIM’S String Extravaganza” 

String Orchestra Concert เป็นคอนเสิร์ต

ภายใต้การอ�านวยเพลงและเดี่ยวไวโอลิน โดย

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่าย

กิจการพิเศษ ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2517 

“PGVIM’S String Extravaganza” 
String Orchestra Concert
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2517 

J. Tenney: From 1, C. Bauckholt: Treibstoff, 

และ PGVIM Student’s Composition 

Presentation ส�าหรับที่ปรึกษา (Mentor) 

คอนเสิร์ตได้รับเกียรติจาก Peter Veale, Prof. 

Dr. Kee Yong chong, อาจารย์ ดร. จิรเดช  

เสตะพนัธ ุและ Dr. Jean–David Caillouët 

เวลา 19.00 น. ซึ่งในค�่าคนืนีไ้ด้บรรเลงบทเพลง 

Holberg Suit, Op.40 ผลงานการประพนัธ์ของ 

E. Grieg/ Concerto for Violin and String 

Orchestra in D minor ผลงานการประพันธ์

ของ F. Mendelssohn และ Concerto for 

Strings ผลงานการประพันธ์ของ N. Rota  
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กิ จกรรมพัฒนานั กศึ กษา

การแสดงคอนเสิร์ต Harmonious A Vocal 

เป็นการแสดงของนักศึกษาขับร้องของสถาบัน

ดนตรกีลัยาณวิฒันา (PGVIM Voice Students) 

และอาจารย์ขจรศักดิ์ กิตติเมธาวีนันท์ โดย 

มีอาจารย์ศิโยน ดาวรัตนหงษ์ เป็น Music 

Director บทเพลงที่แสดงในค�่าคืนน้ีเป็นเพลง 

The Magic Flute ผลงานการประพันธ์ของ  

W. A. Mozart จดัการแสดงในวันที ่24 เมษายน 

พ.ศ. 2560 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา เวลา 19.00 น. 

Collaborative Winds Concert เป็นคอนเสร์ิต

ซึ่งบรรเลงเพลง Sextet for Wind and Piano 

ผลงานการประพันธ์ของ F. Poulenc, เพลง 

Spot ของ F. Rzewski ผลงานการประพันธ์

ของ F. Rzewski, เพลง Suit No.2 ผลงานการ

ประพันธ์ของ T. Dubois และปิดท้ายด้วย

บทเพลง Octoot ผลงานการประพันธ์ของ P. 

D. Q. Bach โดยมี Christoph Wichert รับ

หน้าที่เป็น Music Director แสดง ณ ห้อง

สังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อ

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 

Harmonious A Vocal
Mon 24th, April 2017 

Collaborative 
Winds Concert 
Tue 25th, April 2017 
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การแสดงคอนเสิร ์ตคร้ังน้ีเป็นการบรรเลง

บทเพลงคลาสสิกท่ีมีชื่อเสียงก้องโลก ต้ังแต่

ศิลปินชื่อก้องโลก Wolfgang Amadeus 

Mozart ไปจนถึงผลงานการประพันธ์ของ 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky นักประพันธ์เพลง

ชาวรัสเซีย โดยการอ�านวยเพลงของอาจารย์

สิทธิชัย เพ็งเจริญ (วาทยกร) รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ส�าหรับบทเพลงที่บรรเลงในค�่าคืนของวัน

ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เริ่มด้วยบทเพลง 

Mazeppa–Cossack Dance ผลงานการ

ประพันธ์ของ P. Tchaikovsky, บทเพลงล�าดับ

ต่อไป Kol Nidrei, Op. 47 for Viola and 

PGVIM Symphony Orchestra Concert 
Thu 27th, April 2017

Orchestra ผลงานการประพนัธ์ของ M. Bruch, 

บทเพลง Concerto for Double Bass Op.3 

ผลงานของ S. Koussevizky และ Symphony 

No.41 in C major, K.55 “Jupiter” 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงเดี่ยววิโอลาโดย  

ภัทรพจน์ สว่างแจ้ง และเดี่ยวดับเบิลเบส 

โดย ณัฐวุฒิ สังฆัสโร นักศึกษาสถาบันดนตร ี

กัลยาณิวัฒนา ซ่ึงณัฐวุฒิ เป ็น ศิลป ินที่ มี

พรสวรรค์และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 

2 ของกลุ่ม A (ไม่มีผู ้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 1) จากการแข่งขันดนตรีเบโธเฟน  

(The Final Beethoven Competition 2016) 

โดยสถาบันเกอเธ ่ ประเทศไทย ประเภท 

เครื่องสาย รวมถึงได้รับคัดเลือกให้แสดงใน

เทศกาลดนตรี Beethoven ณ เมืองบอนน์ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ส�าหรับภัทรพจน์เป็นศิลปินที่มีพรสวรรค์เช่น

กัน โดยได้รับคัดเลือกจาก จาก Prof. Jörg 

Linowitzki จาก Musikhochschule Lübeck 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้เป็น 1 ใน 4 

ของนักศึกษาที่ได้ไปร่วมฝึกซ้อมและบรรเลง 

ในวงออร์เคสตร้าเยาวชน ณ เมือง Lübeck  

สหพันธ ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว ่างวันที่  

17 กันยายน – 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

กิ จกรรมพัฒนานั กศึ กษา



17

PGVIM NEWSLETTER  Vol. 9 (Junuary - June 2017)

“Connected Stories”
PGVIM’s Student Showcase,
Inspired by the TK Park 
Sun 14th May, 2017

การแสดงคอนเสร์ิตภายใต้ชือ่ “หนงัสอืมเีสยีง” 

ได้รับความอนุเคราะห์ให้จัดแสดงโดยอุทยาน

การเรียนรู ้ (TK park) และมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความสนใจใน 

การอ่านหนงัสือ ผ่านประสบการณ์การทางด้าน

ดนตรี ด ้วยการน�าหนังสือภายในอุทยาน 

การเรียนรู้มาเล่าผูกเป็นเรื่องราว ร่วมไปกับ

การเดินทางผ่านเสียงดนตรี ผ่านแนวคิดท่ีว่า  

ทุกอย่างเริ่มจากการออกเดินทาง การเดิน

ทางพาเราไปพบกับความแตกต่างหลากหลาย  

ความแตกต ่างท�าให ้ เ กิดการเ รียนรู ้และ

ในวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ชมรม

กีฬาและชมรมสาระ-รูป องค์การนักศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เชิญชวนชาว 

PGVIM ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากร

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาเข้าร่วมการแข่งขนั

แบดมินตัน ณ MaMa Badminton Court 

Pinklao โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นคู่ผสม 

ชายคู่ และหญงิคู ่ผูท้ีเ่ข้าร่วมกนัการแข่งขนัต่าง

สนุกสนานไปพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อย   

กีฬาสัมพันธ์ PGVIM 
Unison ครั้งที่ 1

กิ จกรรมพัฒนานั กศึ กษา

ประสบการณ์ ความพยายามในการจารึก

ความทรงจ�านั้นสร้างให้เกิดทั้งตัวหนังสือและ 

เสียงดนตรี ท�าให้การแสดงคอนเสิร์ตคร้ังนี ้

มีความพิเศษมากคร้ังหนึ่ง เพราะเป็นครั้งแรก

ที่นักดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ได้แสดง ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK park) 

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค ์ความรู ้ 

(องค์การมหาชน) โดยเป็นส่วนหนึง่ในโครงการ

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของสถาบันดนตรี

กลัยาณวิฒันา จดัแสดงเมือ่วนัที ่14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 
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กิ จกรรมสถาบั นดนตรี กั ลยาณิวัฒนา

งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 160 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย

ในวนัที ่2 มีนาคม พ.ศ. 2560 สถานเอกอคัร-

ราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทยได ้จัด 

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ

ความสัมพันธ์ ณ ท�าเนียบเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย โดยไทยและ

ฝรั่งเศสได้มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน

ตั้ งแต ่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

แห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ได ้มีการลงนามใน 

สนธิสัญญาทางพระราชไมตรี การค้า และ 

การเดินเรืออย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2399 

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 4 และจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 

เน่ืองในโอกาสนี้ทางสถานเอกอัครราชทูต

ฝรั่งเศสได้ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ 

วงดนตรีจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

เพือ่ร่วมบรรเลงรับรองแขกรบัเชญิ ซึง่ในการนี ้

ทางสถาบันฯ ได ้ส ่งวงดนตรีเข ้าร ่วมงาน

ประกอบด้วยวง Chamber และวง Jazz เพื่อ

ให้นักศึกษาเรียนรู ้ถึงการมีส่วนรวมในการ

สร้างสรรค์สังคม พร้อมกับฝึกทักษะการแสดง

ดนตรี และเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกต่อหน้า

สาธารณชน
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าร่วมบ�าเพ็ญพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กิ จกรรมสถาบั นดนตรี กั ลยาณิวัฒนา

เมือ่ในวนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเดจ็ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศร 

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาล 

ศริริาช ซึง่น�าความเศร้าโศกมาสูป่วงชนชาวไทย 

เป็นอันมาก ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

อันหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บคุลากรสถาบันดนตรกีลัยาณวิฒันาได้เข้าร่วม

บ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย ในวันที่ 22 มกราคม 

พ.ศ. 2560 

รางวัล “อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น  
ประจ�าปี 2559”

วันท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ให้ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�าปี 

2559 ประเภทอาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ณ สถาบันดนตรีย่งเสียวโถว (Yong Siew Toh Conservatory of Music) 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ท�าบุญครบรอบ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสถาบัน

ดนตรกีลัยาณิวฒันา ณ สถาบนัดนตรย่ีงเสยีวโถว 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สาธารณรัฐ

สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 

เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันดนตรี

กลัยาณวิฒันา วนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

ครบรอบปีที่ 5 คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักด ี

ที่ ป รึ กษาสถาบั นดนตรี กั ลยาณิ วัฒนา , 

ศาสตราจารย ์ เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  

พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และ

บุคลากรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้มี

โอกาสเรยีนรูก้ารเรยีนการสอน รวมถึงการบริหาร

งานของสถาบนัดนตรย่ีงเสยีวโถวซึง่เป็นสถาบนั

ศรีอรุณ, รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ 

พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี ร่วมด้วยคณาจารย์ 

และบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

ได้ร ่วมในพิธีตักบาตร ณ ด้านหน้าอาคาร 

คีตราชนครินทร์ 

ดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ มีนักศึกษา

ประมาณ 210 คน ในระดบับณัฑติและมหาบณัฑติ 

อีกทั้งนักศึกษาบางส่วนยังได้รับทุนการศึกษา

ทั้งค่าเล่าเรียนและทุนสนับสนุนที่พัก  

กิ จกรรมสถาบั นดนตรี กั ลยาณิวัฒนา
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พิธีถวายพานพุ่ม
ถวายสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 8

โครงการสัมมนา เรื่อง “การติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน 
(Work Manual)” 

ระหว่างวันที่ 8–9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบัน

ดนตรกีลัยาณวิฒันาได้จดัโครงการสมัมนา เรือ่ง 

การติดตามและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และจัดท�าคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual)  

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

การสัมมนาครั้ งนี้  รศ. คุณหญิงวงจันทร ์  

พินัยนิติศาสตร์ ต้องการให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 

และบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ เนื่องจาก

รฐับาลได้ออกพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น

ฉบับใหม่และจะเริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 

2560 นี้เป็นต้นไป โดยมีวิทยากรจากกรมบัญชี

กลาง นางอัมพวรรณ พุกด�า ต�าแหน่ง นิติกร

ปฏิบัติการมาให้ความรู้ 

นอกจากน้ียังได้มีการติดตามและทบทวน

ยทุธศาสตร์และแผนปฏบิติัราชการปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ในไตรมาสที ่1 และ 2 ของส�านกังาน

สถาบนัและส�านกัวชิาดรุยิางคศาสตร์ ซึง่แต่ละ

ส�านักได้บรรลุผลตามแผนที่ก�าหนดไว้ พร้อม

น�าเสนอเกี่ยวกับข้อสังเกตและปัญหาต่างๆ  

เพื่อพัฒนาการท�างานของสถาบันดนตรี 

กัลยาณิวัฒนา ส�าหรับในวันที่ 9 มิถุนายน 

ได ้ มี การ สัมมนา โดย เ ชิญคุณกิ ตติพั ทธ ์  

จิร วัสวงศ ์  วิทยากรที่มีความช�านาญใน 

การจัดท� า คู ่ มือปฏิบัติ งานมาให ้ความรู ้  

เพื่อให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กิ จกรรมสถาบั นดนตรี กั ลยาณิวัฒนา

เมือ่วนัที ่9 มถินุายน พ.ศ. 2560 รศ. คณุหญงิ

วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ คณาจารย์ และ

บคุคลากรสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา ร่วมพธิี 

ถวายพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานสุาวรย์ี 

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 

พระอฐัมรามาธบิดนิทร รัชกาลที ่8 เพือ่เป็นการ 

เฉลมิพระเกยีรต ิและร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ณ บริเวณ สวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพาน

พระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันการ

ศกึษาเพือ่พฒันาศกัยภาพและทกัษะด้านดนตรี

คลาสสิคส�าหรับผู้มีความสามารถพิเศษและ

บุคคลทั่วไปทั้งในระบบและนอกระบบการ

ศึกษา รวมทั้งท�าหน้าที่เผยแพร่ดนตรีคลาสสิค

แก่สาธารณชนในลักษณะของการแสดงดนตรี 

การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมทักษะอื่นๆ 

เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

UPCOMING EVENT

การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเครื่องสายตะวันตก 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2017 (PGVIEC)

นอกจากนีย้งัมหีน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางการเผยแพร่

องค์ความรู้ด้านดนตรี การสร้างเครือข่ายด้าน

ดนตรีในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ 

ทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงได้จัดการ

แข่งขนันานาชาตขิองวงดนตรเีครือ่งสายตะวนัตก 

ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เป็นประจ�าทุกปีตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา โดยแต่เดิมได้มี 

การจดัแข่งขนัเพยีง 2 รปูแบบ คอื วงเครือ่งสาย 

10–15 ชิ้น จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับ 

ความสนใจอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ  

ในป ี น้ีได ้ มีการจัดการแข ่งขันเพิ่มเติมอีก

ประเภทหน่ึง คือ การแข่งขันในรูปแบบวง

ดนตรี 2 ชิ้น ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะทาง

ด้านดนตรีสูง

To win

H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Trophy
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ดังน้ันในปี พ.ศ. 2560 ทางสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 

ประเภท ได้แก่

Category	A:	String	Ensemble	(วงเครื่อง

สายจ�านวน 10 - 15 ชิ้น) 

 รางวัลที่ 1 400,000 บาท

 รางวัลที่ 2 200,000 บาท 

 รางวัลที่ 3 100,000 บาท  

 รายชื่อวงที่เข้ารอบสุดท้าย

 1. Hong Kong Youth Strings Soloists 

 2. Unithree Ensemble  

Category	B.	Chamber	 Ensemble	 

(การบรรเลงกลุ่มประกอบด้วยเครื่องดนตรี 

3 - 6 ชิ้น ไม่จ�ากัดชนิดเครื่องดนตรีคลาสสิก 

แต่จะต้องมีเครื่องดนตรีที่แตกต่างกันอย่าง

น้อย 3 ชิ้น)

 รางวัลที่ 1 200,000 บาท

 รางวัลที่ 2 150,000 บาท 

 รางวัลที่ 3 100,000 บาท

	 รายชื่อวงที่เข้ารอบสุดท้าย

 1. C.U. Woodwind Chamber 

 2. Emergezna Quartet 

 3. J2N2 

 4. Resonance Quartet (สละสิทธิ์)

 5. Sunny Quartet 

 6. The Camerata 

 7. The Headache Horse 

 8. Victoria Quartet     

Category	C.	Duet	for	Piano	and	one	

String	of	Wind	Instrument (วงดนตรี 2 

ชิน้ ประกอบด้วยเครือ่งสายหรอืเคร่ืองเป่าหนึง่

ชิ้นบรรเลงร่วมกับเปียโน)

 รางวัลที่ 1 100,000 บาท

 รางวัลที่ 2   75,000 บาท 

 รางวัลที่ 3   50,000 บาท

 รายชื่อวงที่เข้ารอบสุดท้าย

 1. Chin and Jean 

 2. Les Deux 

 3. Melodio

 4. Sonata Duet (สละสิทธิ์)

 5. The Bonn Duo 

 6. The Brio

ผู ้ ท่ีสนใจเข ้าร ่วมการแข ่งขันสามารถส ่ง 

ผลงานเป็นวิดีโอคลิปเข้ามาได้ที่สถาบันดนตร ี

กัลยาณิวัฒนาระหว่างวันที่ 15 มีนาคม –  

28 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยวันที่ 9 พฤษภาคม 

ทางคณะกรรมการได ้ประกาศวงดนตรีที ่

เข้ารอบสดุท้าย ซึง่จะท�าการแข่งขนักนัในเดอืน

กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ผูส้นใจสามารถเข้าร่วมชม

การแข่งขัน หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ www.pgvim.ac.th เว็บไซต์ของสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galayani 

Vadhana Institute of Music) รวมถงึกจิกรรม 

อื่นๆ ของสถาบัน

ส�าหรบัวันแข่งขนัท่ีจะจดัขึน้ ณ ห้องสงัคตีวฒันา 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย Category 

A แข่งขันรอบสุดท้ายเพียงรอบเดียวในวันที ่

21 กรกฎาคม เวลา 17.00 นาฬิกา ส�าหรับ 

Category B และ C แข่งขันรอบแรกในวันที่ 

19 กรกฎาคม โดย Category B เริ่มแข่งขันใน

เวลา 13.00 นาฬิกา ส�าหรับ Category C เริ่ม

แข่งขันในเวลา 17.00 นาฬิกา และแข่งขันรอบ

สุดท้ายในวันที่ 20 กรกฎาคม โดย Category 

B เริ่มแข่งขันในเวลา 13.00 นาฬิกา ส�าหรับ 

Category C เริ่มแข่งขันในเวลา 17.00 นาฬิกา

หลังการแข่งขันในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 

2560 เวลา 19.00 นาฬิกา ณ ห้องสังคีตวัฒนา 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดให้มีการ

แสดงของคณะกรรมการซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อ

เสียงระดับโลก และในอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 

เวลา 16.00 นาฬิกา เป็นการแสดงของวงดนตรี

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งนี้ทางสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาขอเชิญผู้ที่มีความสนใจในดนตรี

คลาสสิกเข้าร่วมเป็นเกียรติร่วมชมการแข่งขัน 

รวมถึงการแสดงของคณะกรรมการและการ

แสดงของวงดนตรทีีไ่ด้รับรางวลัชนะเลศิได้ตาม

วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ภาพการจับสลากล�าดับการแข่งขัน 

PGVIEC 2017 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2560

UPCOMING EVENT
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The Princess Galyani Vadhana Institute 

of Music is pleased to announce that it 

is now accepting submissions for its 4th 

UPCOMING EVENT

“Music, Myths & Realities“ PGVIM International Symposium
August 30th -  September 1st 2017

ASEAN Youth Ensemble (AYE) Workshop
August 26th – September 2nd, 2017

For this year’s AYE performance in the 

context of our International Symposium 

2017 explor ing “Music ,  Myths &  

Realities”, we have invited young 

musicians and composers from the  

ASEAN countries to create dialogues  

related the Princess Galyani Vadhana 

Internat ional Symposium 2017’s 

challenging theme in collaboration 

with students from Princess Galyani 

Vadhana Institute of Music, member 

of our Youth Orchestra (PYO), and also 

guest performers from Yong Siew Toh 

Conservatory of Music, Seoul National  

University and our other partner 

universities/ orchestras within the  

region. 

= For	more	information:

www.pgvim.ac.th/sym

= For	more	information	

&	application	

www.pgvin.ac.th/aye

International Symposium investigating 

the theme of “Music, Myths, and 

Realities.” 
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Concert Schedule of Princess Galayani Vadhana Institute of Music  

1st - 2nd

PGVIM	Young	Artist	Workshop

}  9	a.m.	–	5	p.m.

9th

PYO	Call	for	Soloist–Final	Round 

}  3	–	7	p.m.

f  Finalists	of	PYO	Call	for	Soloist

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

With the goal to develop young talented 

orchestral players, our PYO’s Call for 

Soloist creates an opportunity for the 

next generation of soloists who are 

passionate about performing with the 

orchestra and developing their artistic 

voices. For more information, Visit www.

pgvim.ac.th/callforsoloist2017.com

12th

Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre	

“Pianoforte	Recital”

}  7	p.m.

f  Dr.	Chanyapong	Thongsawang,	 

	 	 Pianoforte

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

Performed on a replica of Mozart’s 

fortepiano in Salzburg, rebuilt by 

Merzdorf for Princess Galayani Vadhana 

Institute of Music, the program includes 

various repertoires from the late Baroque 

to Viennese Classic eras.

22nd

PGVIEC	2017	Jury	Concert	

}  7	p.m.

f  PGVIEC	Jury 

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

Performance by this year’s PGVIEC jury.

23rd

PGVIEC	2017	Winner’s	Concert   

}  4	p.m.

f  Winner	of	PGVIEC	

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

Performed by this year’s PGVIEC winners.

25th

Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre	

“Sittichai	Pengcharean	/ 

Poom	Prommachart”

}  7	p.m.

f  Sittichai	Pengcharean,	Violin

	 	 Poom	Prommachart,	Piano	

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

Favorite Classical and Romantic sonata 

for violin and piano by two of the most 

prominent musicians of Thailand.

30th

PYO	Concert

}  4	p.m.

7  TBA	

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

July 2017

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

} :	Time  /  f : Artist(s)		/		7 :	Conductor   /  , :	Avenue

UPCOMING EVENT
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} :	Time  /  f : Artist(s)		/		7 :	Conductor   /  , :	Avenue

August 2017

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2nd

Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre	 

“The	Valley	is	Uncanny”

}  7	p.m.

f  Dr.	Jaradej	Sethabundhu 

	 	 and	PGVIM	Student   

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM	

World premiere of new works for live 

musicians, electronics and multimedia 

by Jiradej Sethabundhu.

9th

Musique	de	la	Vie	et	de	la	Terre	

“Ensemble	Music	Maker:	Guitar	 

and	String	Quartet”

}  7	p.m.

f  Anawin	Sawattabovorn,	Violin 

	 	 Kiratikorn	Promdevej,	Violin	

  Suppabhorn	Suwanpakdee,	Viola	

	 	 Jetjumnong	Jongprasert,	Guitar     

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

A chamber music night featuring 

composition for guitar and string quartet 

by Brouwer, Piazzolla and Suwanpakdee, 

performance by Ensemble Music Maker 

(EMM)

27th

PYO 4th	Concert	Season	Finale

}  4	p.m.

7  Sittichai	Pengchareon

f  Winner	of	PYO	Call	for	Soloist	2017      

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM	

Sittichai Pengchareon leads a program 

featuring Toru Takemitsu’s composition. 

Joining is the up and coming winner 

concerto competition “PYO call for 

soloist”, in this Finale Concert of the 

PYO’s 4th Season.

UPCOMING EVENT

Concert Schedule of Princess Galayani Vadhana Institute of Music  
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} :	Time  /  f : Artist(s)		/		7 :	Conductor   /  , :	Avenue

September 2017

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2nd

ASEAN Youth Ensemble (AYE)
}  TBA

f  Selected	ASEAN	Young	Musicians	

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM	

For this year’s AYE performance in the 

context of our International Symposium 

2017 exploring “Music, Myths & Realities”, 

we have invited young musicians and 

composers from the ASEAN countries 

to create dialogues related the 

Princess Galyani Vadhana International 

Symposium 2017’s challenging theme in 

collaboration with students from Princess 

Galyani Vadhana Institute of Music, 

member of our Youth Orchestra (PYO), 

and also guest performers from Yong 

Siew Toh Conservatory of Music, Seoul 

National University and our other partner 

universities/orchestras within the region.

For more information, please visit  

www.pgvim.ac.th/aye.

For its fourth International Symposium, 

The Princess Galyani Vadhana Institute  

of Music invites submission for papers  

and creative works exploring the 

connections between music and 

mythology in Southeast Asia, ranging 

from ancient beliefs and folktales 

to contemporary mythologies. We 

will investigate how myths and music 

interrelate, and how they come  

together to inform or even transform 

our current realities.

UPCOMING EVENT

We are inviting music scholars, prac-

titioners, educators, and other music 

related professionals, both local and 

international, to submit research papers 

and creative works to be presented during 

the symposium. Submissions relating 

to all musical disciplines including 

performance, composition, pedagogy, 

musicology, as well as interdisciplinary 

projects are welcome.

More inforomation is available at

www.pgvim.ac.th/sym

30th August - 1st September
4th	Princess	Galyani	Vadhana	International	Symposium	2017

“Music,	Myths	&	Realities”

}  7	p.m.

,  Sangita	Vadhana	Hall,	PGVIM

Concert Schedule of Princess Galayani Vadhana Institute of Music  
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} :	Time  /  f : Artist(s)		/		7 :	Conductor   /  , :	Avenue

November 2017

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

28th

Her Royal Highness Princess Sirivannavari Nariratana presides over The PYO Celebration of the 160th Year 
of The Diplomatic Relations Between France - Thailand Opening Concert of PYO 5th Concert Season

}  TBA

7  Nicolas	Krüger	

,  Assumption	Cathedral,	Bangkok

General Information

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

2010 อรุณอมรินทร์ 36, แขวงบางยี่ขัน,

เขตบางพลัด, กรุงเทพฯ 10700 

หมายเลขโทรศัพท์  0 2447 8597

โทรสาร  0 2447 8598

เว็บไซต์:  www.pgvim.ac.th

Facebook:  PGVIMusic

UPCOMING EVENT

Concert Schedule of Princess Galayani Vadhana Institute of Music  
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