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FEATURE
ค่ายอักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง: Creative Music and Arts Camp # 1
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนจุฬา–ธรรมศาสตร์ 3 ต�ำบลแม่หละ อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

“...เราจับมือมั่น ร่วมสร้างฝันอันยิ่งใหญ่ หลอมรวมดวงใจ เป็นหนึ่งเดียวกัน...”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดอาคาร
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์
พระทีน่ งั่ ทีก่ ารบินต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานโครงการใน
พระราชด�ำริที่โรงเรียนต�ำรวจตระเวน

ชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่
ออกฮู ต�ำบลแม่หละ อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก เพือ่ เปิดอาคารเอนกประสงค์
อักษร–ศิลป์ เพื่อน้อง อาคารที่เกิด
จากความร่วมมือของ 4 สถาบัน คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ซึง่ ได้รว่ มกันสร้างขึน้ เพือ่ น้อมฯ ถวายใน
โอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อเด็กนักเรียน
และนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ออกค่ายอาสาพัฒนา ท�ำงาน
วิจัยเก็บข้อมูล และบูรณาการเรียนการ
สอนร่วมกัน
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนจุฬาธรรมศาสตร์ 3 แต่เดิมมีชื่อว่า โรงเรียน
ถิน่ ไทยพัฒนา เปิดท�ำการเรียนการสอน
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มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2509 มีนกั เรียนเพียง 21
คน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ ซึง่
พูดและเขียนภาษาไทยไม่ได้ จนกระทัง่
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้
พระราชทานเงินทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายจัดสร้างอาคารเรียน
ถาวรในปี พ.ศ. 2515 และเมื่ออาคาร
เรียนแล้วเสร็จได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
เปิดอาคารเรียนพร้อมพระราชทานนาม
ปัจจุบนั โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ประสบผลส�ำเร็จไป
ได้ด้วยดี มีนักเรียน 131 คน เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา
ชัน้ ปีที่ 6 โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย
นักเรียนแข็งแรงไม่เจ็บป่วย นักเรียน
เติบโตสมวัย ไม่พบโรคหนอนพยาธิ
มาลาเรีย หรือคอพอก ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลการประเมินมาตรฐานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรในระดับจังหวัด
และระดับประเทศด้านการพัฒนาสถาน
ศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน

ค่ายอักษร–ศิลป์ เพือ่ น้อง ณ โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดนจุฬา–ธรรมศาสตร์ 3 ต�ำบล
แม่หละ อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัด
ขึน้ ระหว่างวันที่ 9–13 พฤศจิกายน 2560
ซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากอาคารอักษรศิลป์ เพื่อน้อง สร้างขึ้นเพื่อน้อมฯ ถวาย
ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ
ครบ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ได้แล้วเสร็จ อาจารย์และนักศึกษา 3
สถาบัน คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา จึงร่วมมือกันจัดค่ายอาสา
ขึ้นเพื่อทดลองใช้อาคารหลังนี้

อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน จ�ำแนกหมวดหมู่หนังสือ
โดยใช้แถบสีแทนระบบสากล เพื่อให้เด็ก
นักเรียนสามารถจดจ�ำและเข้าใจได้งา่ ยขึน้
อีกทั้งได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ
ในหัวข้อ “หนังสือร้องไห้” เพือ่ ให้นกั เรียน
ส�ำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันจัด จินตนาการหากหนังสือมีชีวิตแล้วต้องถูก
ขึ้น สถาบันทั้ง 3 ได้พยายามบูรณาการ ท�ำลายจะรู้สึกอย่างไร กิจกรรมปรับปรุง
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอน จึง ห้องเรียนชัน้ อนุบาล ด้วยการทาสีผนังห้อง
ท�ำให้กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท และวาดภาพสัตว์นานาชนิดภายในวงกลม
คือ การจัดห้องสมุด โดยจัดหาหนังสือและ ที่เปรียบเสมือนโลก
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และกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ของสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียน
รูเ้ รือ่ งต่าง ๆ ผ่านบทเพลง เช่น เพลง “ล้าง
มือ” ซึง่ เป็นการปลูกฝังการรักษาสุขอนามัย

PYO: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
พืน้ ฐานก่อนการรับประทานอาหาร เพลง
“หนังสือ” ซึง่ ปลูกฝังให้นกั เรียนรักและไม่
ท�ำลายหนังสือ นอกจากนี้ยังให้นักเรียน
ช่วยกันแต่งเพลงที่มีเนื้อหาของบทเพลง

สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม
ของชนเผ่าปกาเกอะญอ โดยนักศึกษา
ได้ร่วมคิดท�ำนองและเนื้อร้องภาษาไทย
ส่วนนักเรียนช่วยแปลค�ำร้องเป็นภาษาถิน่
แม้ว่าการออกค่ายครั้งนี้เป็นเพียงแค่การ
ทดลองใช้อาคาร ถึงอย่างนัน้ อาจารย์และ
นักศึกษาต่างก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้
เรื่องการให้ โดยเฉพาะกับเด็กด้อยโอกาส
ในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดจิตสาธารณะ และมิตรภาพ
ทีด่ รี ะหว่างนักศึกษาจากสถาบันทีเ่ ข้าร่วม
จัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ท�ำให้งานออกค่ายอักษร-ศิลป์
เพื่อน้อง รุ่นที่ 1 ประสบความส�ำเร็จและ
ผ่านพ้นไปด้วยดี ส�ำหรับในค�่ำคืนสุดท้าย
ของการจัดกิจกรรม วันที่ 13 พฤศจิกายน
2560 มีการฉายวิดที ศั น์ประมวลภาพการ
ด�ำเนินกิจกรรม รวมถึงการแสดงผลงาน
ให้ครูใหญ่ ครู ผู้ปกครอง และชาวบ้าน
ในชุมชนร่วมให้ก�ำลังใจ ท�ำให้บรรยากาศ
อบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น
กิจกรรมในคืนสุดท้ายประกอบด้วยการน�ำ
เสนอผลงานด้านปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล
ให้สอดคล้องกับช่วงวัย จากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การน�ำเสนอผลงานการแสดงบทเพลง
“หนังสือ” โดยน้องนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาชั้นปีที่ 6 และการแสดงชุดสุดท้าย
เป็นการแสดงของน้องนักเรียนและพี่ ๆ
นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PYO: Celebration of the 160th Anniversary of the Diplomatic
Relationship between France and Thailand
Tuesday 28th November 2017
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ เสด็จเป็นองค์ประธานใน
การแสดงคอนเสิรต์ เปิดฤดูกาลที่ 5 (5th Concert Season) ของวงดุรยิ างค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลครั้งนี้ถือเป็น
ก้าวส�ำคัญของวงทีไ่ ด้จดั การแสดงคอนเสิรต์ เนือ่ งในโอกาสเฉลิมฉลองครบ
รอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและ
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย ควบคุมการแสดงโดย
วาทยากรชาวฝรั่งเศส Nicolas Krüger ร่วมด้วยนักร้องเสียงโซปราโน
ชาวฝรั่งเศส Maïlys de Villoutreys คณะนักร้องประสานเสียงนักศึกษา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และนักร้องประสานเสียงสวนพลู
วงดุริยางค์เยาวชนดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร ที่มีเจตนารมณ์ในการสืบสาน
พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาเยาวชนนักดนตรีคลาสสิก
ให้มีทักษะความสามารถที่เป็นเลิศทัดเทียมนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่น
วงออร์เคสตราให้กับนักดนตรีเยาวชนไทยที่มีความสามารถเป็นเลิศ ดังที่เห็นได้จากสมาชิกของวงที่ได้รับการคัดเลือกจากเยาวชน
ดนตรีกว่า 200 คน จาก 20 สถาบันการศึกษา เพื่อร่วมแสดงในฤดูกาลคอนเสิร์ตที่ 5
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PYO: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
รายการแสดงคอนเสิรต์ มีทงั้ หมด 3 บทเพลง
จาก 3 นักประพันธ์ชาวฝรัง่ เศสทีม่ รี ปู แบบที่
ต่างกัน เริ่มจากงานของ Francis Poulenc
ทีม่ สี ำ� เนียงสมัยใหม่ ในบทเพลง Gloria จาก
นั้นตามด้วยงานของนักประพันธ์ Gabriel
Fauré ในลักษณะไพเราะ เรียบง่าย ตาม
ขนบธรรมเนียม เน้นความสวยงามของท�ำนอง
และเสียงประสาน ในบทเพลง Cantique de
Jean Racine ส่งท้ายด้วยผลงานการประพันธ์
ของ Claude Debussy ที่มีลักษณะเฉพาะ
ในแบบอิมเพรสชันนิสม์ แม้บางครัง้ อาจฟังดู
เรียบง่ายแต่มคี วามซับซ้อนด้วยเสียงประสาน

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

“ ใต้แสงแห่งพระบารมี”
การบันทึกภาพและเสียงการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์
ร่วมกับรายการ Nine Entertain บริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน)

ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานได้มีอิทธิพลกับดนตรีสมัยใหม่ที่ก�ำลังตามมา ในบทเพลง
Nocturnes แต่ทั้ง 3 บทเพลงได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมไม่แพ้กัน
ส�ำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต อาทิ Mr. Gilles Garachon
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย, รองศาสตราจารย์ คุณหญิง
วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, อาจารย์ดุษฎี
พนมยงค์ ผูอ้ ำ� นวยการคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู อาจารย์สดุ า พนมยงค์,
ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา,
ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ และอาจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน คณบดี
ส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, Mr. Fabain Forni
Conseiller de Coopération et d′Action Culturelle และ Vanessa Silvy,
Attachée culturelle สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย

นับตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชสมบัติ
เป็นมหากษัตริย์ล�ำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์
จักรี ทรงมีปฐมบรมราชโองการว่า “เรา
จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ด้วยเหตุนี้
พระองค์ท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่นานัปการ พระราชทานความ
ช่วยเหลือชาวไทยทุกหมู่เหล่า นับเป็น
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้
6 PGVIM Newsletter • Vol. 11 (October – December 2017)

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลเดชยังทรงมีพระอัจริยภาพ
ด้านดนตรี ทรงเป็นอัครศิลปิน ทรงเครือ่ ง
ดนตรีได้หลายชนิด ทั้งเปียโน แซ็กโซโฟน
กีตาร์ คราริเน็ต และทรัมเป็ต ทรงเริ่ม
ศึกษาดนตรีตั้งแต่พระชนมายุ 13 พรรษา
ขณะประทับอยูท่ สี่ มาพันธรัฐสวิส และเริม่
พระราชนิพนธ์เพลงครัง้ แรกเมือ่ พระชนมายุ
18 พรรษา ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2507
มหาวิทยาลัยการดนตรีและศิลปะการแสดง

แห่งกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ได้
ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรและสมาชิก
กิตติมศักดิล์ ำ� ดับที่ 23 แด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระนามาภิไธย “ภูมิพล
อดุลยเดช” ปรากฏอยูบ่ นแผ่นจ�ำหลักหิน
ของสถาบัน ซึง่ ทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
ทีม่ พี ระชนมายุนอ้ ยทีส่ ดุ และเป็นชาวเอเชีย
เพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรตินี้
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การแสดงมหรสพเนื่องในงานการจัดนิทรรศการ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานการจัดนิทรรศการงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่
20 พฤศจิกายน 2560 ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวง
ด้านทิศเหนือ การแสดงครั้งนี้เป็นการบรรเลงบทเพลง
พระราชนิพนธ์โดยวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
(PGVIM Orchestra) และคณะนักร้องประสานเสียงสถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา (PGVIM Singers) ควบคุมวงโดย อาจารย์
สิทธิชยั เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ นอกจากนี้
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังได้รับเกียรติจากคณะนักร้อง
ตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2560 ซึ่ ง เป็ น วั น คล้ า ยวั น เสด็ จ สวรรตในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บริษทั อสมท จ�ำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติเชิญสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรายการ “ใต้แสงแห่งพระบารมี” รายการ
พิเศษเพื่อแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช โดยเข้าบันทึกเสียงในวันที่ 4 ตุลาคม
2560 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รายการนี้ได้ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
หมายเลข 30 โดยน�ำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระอัจริยะใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่าง ๆ

ส�ำหรับในส่วนของสถาบันดนตรีกัลยาณิ
วัฒนาได้โอกาสในส่วนของพระอัฉริยภาพ
ทางด้านดนตรี ด้วยการบรรเลงบทเพลง
พระราชนิพนธ์โดยวงดุรยิ างค์สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา (PGVIM Orchestra) กว่า
70 ชีวิต ควบคุมวงโดย อาจารย์สิทธิชัย
เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
ร่วมกับศิลปินแถวหน้าของประเทศไทยที่
ร่วมร้อยดวงใจถวายความอาลัยและส�ำนึก

ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ผ่ า นบทเพลง
พระราชนิพนธ์ อาทิ Still on My Mind
(ในดวงใจนิรันดร์) ขับร้องโดย ตู่ นันทิดา
แก้วบัวสาย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้กลับมา
ร้องเพลงกับวงดุรยิ างค์อกี ครัง้ , กัน นภัทร
อินทร์ใจเอื้อ ขับร้องบทเพลง แผ่นดิน
ของเรา, เพลงลมหนาว โดย บุ๋ม ปนัดดา
วงศ์ผู้ดี, เพลง Oh I say โดย ต้น ธนษิต
จตุรภุช, เพลงยามเย็น โดย ดิว อรุณพงศ์
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การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ครั้งนี้ได้บรรเลงทั้งหมด
28 บทเพลง ได้แก่ แสงเทียน แสงเดือน ชะตาชีวิต ยามค�่ำ
แก้วตาขวัญใจ ภิรมย์รัก ดวงใจกับความรัก เทวาพาคู่ฝัน
ในดวงใจนิรันดร์ ลมหนาว ยามเย็น ยิ้มสู้ Oh I say รัก
มหาจุฬาลงกรณ์ ยูงทอง เกษตรศาสตร์ สายฝน ฝัน แว่ว
อาทิตย์อับแสง ค�ำหวาน เมื่อโสมส่อง ศุกร์สัญลักษณ์ เกิดเป็นไทยตายเพื่อตาย เกาะในฝัน แผ่นดินของเรา และความฝันอันสูงสุด
ซึ่งเพลงทั้งหมดล้วนแต่เป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจ�ำของพสกนิกรชาวไทย และแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรีของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ชัยวินติ ย์, เพลงแสงเทียน และเพลงดวงใจ
กับความรัก โดย พา นภพา (แป๋ว นภาดา
สุขกฤต) เพลงยิ้มสู้ โดยศิลปินผู้บกพร่อง
ทางการมองเห็น S2S: From Street to
Stars และบทเพลงความฝันอันสูงสุด โดย
ต๊อก ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ ซึ่งทุกบทเพลง
ล้วนเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ทไี่ พเราะ
ซาบซึง้ และตราตรึงอยูใ่ นดวงใจไทยนิรนั ดร์

ก่อนการแสดงทางวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะนักร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ฝึกซ้อมร่วม
กัน เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด อีกทั้งในวันแสดงทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนายังเผชิญกับฝนตกหนักตลอดช่วงบ่าย ถึงอย่าง
นั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคในการแสดง ในที่สุดการแสดงได้ผ่านพ้นไปด้วยความประทับใจของผู้ที่มารอชมการแสดง
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DUO Recital
Steven Isserlis: Cello
ปรัชญ์ บุญดีสกุล: เปียโน

นักศึกษาแสดงดนตรีในพิธีเปิดมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22
(Book Expo Thailand 2017)
การแสดงคอนเสิร์ต DUO Recital โดย Steven
Isserlis: Cello และ ปรัชญ์ บุญดีสกุล: เปียโน เป็น
โอกาสครั้งส�ำคัญของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่
ได้ต้อนรับนักเชลโลชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงในระดับ
โลกอย่าง Steven Isserlis ที่เดินทางมาเปิดการ
แสดงครัง้ แรกทีเ่ มืองไทย ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน
ดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา เมือ่ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา
19.30 น. โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บีกริม
เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

Isserlis เป็นนักเชลโลชาวอังกฤษทีม่ ชี อื่ เสียงอย่างมาก แม้วา่ การแสดง ณ
ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาเป็นไปในลักษณะ Chamber
Music ถึงอย่างนั้นความเป็นมืออาชีพของเขาก็แสดงให้ผู้ชมได้ฟังเพลง
ที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับเวทีใหญ่ ๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะน�้ำเสียง
อันเป็นเอกลักษณ์แบบดัง้ เดิมของซอเชลโลทีใ่ ช้สายท�ำจากเอ็นฟัน่ เกลียว
แบบโบราณในคริสต์ศตวรรษที่ 17-18
นักดนตรีอกี ท่านหนึง่ คือ ปรัชญ์ บุญดีสกุล นักเปียโนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา
ณ สถาบันดนตรีเมนูฮิน (Yehudi Menuhin School) จากนั้นได้รับทุน
ไปศึกษาต่อที่สถาบันดนตรีกิลด์ฮอลล์ (Guildhall School of Music)
สหราชอาณาจักร จากสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ซึง่ ท�ำให้เขาได้มโี อกาส
รูจ้ กั นักดนตรีทมี่ ชี อื่ เสียงระดับโลกจ�ำนวนมาก และได้ชกั ชวนให้ Isserlis
มาแสดงในเมืองไทย
การแสดงเริ่มต้นด้วยเพลง Romances Op. 94 ผลงานของ Robert
Schumann (1810-1856) จากนั้นตามด้วยเพลง Cello Sonata in
B-flat Major Op. 71 หลังจากนัน้ ได้เริม่ ต้นการแสดงครึง่ หลังด้วยบทเพลง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“Lullaby หรือ ค�ำ่ แล้ว” ซึง่ สร้างความประทับใจให้กบั ผูช้ มชาวไทยภายใน
ห้องสังคีตวัฒนาอย่างมาก ส�ำหรับ 2 เพลงสุดท้าย เป็นเพลง Chanson
Russe et Danse Orientale ของ Olli Mustonen (b. 1967) และ
Cello Sonata in A Major Op. 69 ของ Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
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เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าร่วม
แสดงในพิธเี ปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครัง้ ที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์
งานมหกรรมหนังสือครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18–29 ตุลาคม 2560 โดย
สมาคมผูจ้ ดั พิมพ์และผูจ้ ำ� หน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) มีชอื่ งาน
อย่างเป็นทางการว่า “ความทรงจ�ำ ความท๙งจ�ำ” แสดงถึงแนวคิดหลักที่
ใช้เลข ๙ แทน ร เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ รวมถึงเป็นชื่อเดียวกับการแสดงเปิดงานอีกด้วย ซึ่งเริ่มต้น
ด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช Still on My Mind ของคณะนักศึกษา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ภายในงานยังมีการออกร้านจ�ำหน่ายหนังสือของส�ำนักพิมพ์
ต่าง ๆ เสวนาวิชาการ เปิดตัวหนังสือใหม่ และนิทรรศการทีจ่ ดั แสดงหนังสือ
พระราชนิพนธ์ทสี่ ำ� คัญ คือ นิตยสาร “วงวรรณคดี” ฉบับเดือนสิงหาคม 2490
ซึง่ ได้รบั พระราชทานพระบรมราชานุญาตพิเศษให้ตพี มิ พ์พระราชนิพนธ์เรือ่ ง
“เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์”

สัมภาษณ์รายการ “บ้านพระราม 4”
เนื่องจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับเกียรติให้ร่วม
แสดงในการแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช จึงได้รับเกียรติจากรายการ “บ้านพระราม 4” ออก
อากาศทางช่อง 3 Family หมายเลข 13 ให้เข้าร่วมสัมภาษณ์สด
ส�ำหรับสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาน�ำโดย อาจารย์ ดร.อโณทัย
นิติพน คณบดีส�ำนักวิชาดุริยางคศาสตร์ อาจารย์ขจรศักดิ์
กิตติเมธาวีนันท์ และนักศึกษาที่ขับร้องเพลงประสานเสียง
พร้อมกันนี้ทางรายการได้เชิญอาจารย์สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม อาจารย์ฉันทนา โปร่งน�้ำใจ และ
นักเรียนทีข่ บั ร้องเพลงประสานเสียงจากโรงเรียนราชินี โดยพูด
คุยเกี่ยวกับการแสดง การเตรียมความพร้อม และความรู้สึกที่
ได้ร่วมแสดงในงานที่ส�ำคัญที่สุดครั้งนี้
นอกจากร่วมพูดคุยแล้ว นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
และนักเรียนโรงเรียนราชินียังได้ขับร้องประสานเสียงร่วม
กันในบทเพลงที่ใช้ในการแสดงมหรสพสมโภช ได้แก่ เพลง
แผ่นดินของเราและเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Upcoming Events

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560

PYO: The Celebrations on the
Auspicious Occasion of HRH Princess
Soamsawali Soamsawali’s 5th Cycle
Birthday Anniversary

Musique de la Vie: Souls
(Percussion Solo and Ensemble
Concert)

Norman Huynh, Conductor
Saturday, January 27, 2018
8.00 p.m. Main Hall, Thailand Culture Centre

Tanasit Siripanichwattana
Wednesday, April 11, 2018
7.30 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Music for Violin
and Guitar

Musique de la Vie: Quatuor pour la
fin du temps

Sittichai pengcharoen, Violin
Ekachai Jearakul, Guitar
Wednesday, February 28, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
รศ. คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
อธิการบดีสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นา ได้
เข้าร่วมการประชุมสามัญทีป่ ระชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 6/2560
จัดขึน้ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เวลา 8.00–12.30น. ณ ห้องประชุมจีระ
บุญมาก ชัน้ 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี
ศ.ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานทีป่ ระชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นประธานใน
การประชุม ทีป่ ระชุมได้มกี ารหารือเกีย่ วกับ
ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการ/คณะ
ท�ำงานชุดต่าง ๆ ของที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย, รายงานความก้าวหน้า
โครงการ Innovation Hubs เพื่อมุ่งสู่

ระบบนวัตกรรมของประเทศ, โครงการ
เฉลิมฉลอง ทปอ. 45 ปี อุดมศึกษา และ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงเกณฑ์เข้า
สูต่ ำ� แหน่งวิชาการ ก.พ.อ. 2560 อีกทัง้ ยัง
มีการมอบนโยบายด้านการอุดมศึกษา โดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ
ั นาได้จดั โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร เทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ระหว่าง
เวลา 9.00-13.00 น. เนือ่ งจากในปัจจุบนั
องค์กรภาครัฐมีความจ�ำเป็นในการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติ
งานและการสื่อสาร อีกทั้งยังแสดงถึง
ประสิทธิภาพขององค์กรอีกด้วย และเพือ่
ให้การท�ำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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Sturm und Drang
Professional Career Development for
Students Project

Princess Galyani Vadhana Institute of music
Student Organization
PGVIM Student and their Friends
Friday, March 30, 2018,
6.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

PYO: Experiment

Peter Veale, Conductor
Saturday, March 24, 2018
4.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Images and Imaginings:
Robert Schumann’s Carnaval and
Kinderszenen

Elissa Miller-Kay
Wednesday, April 4, 2018
7.00 p.m.
Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Hayne Kim, violin
Andrew Healey, cello
Tanyawat Dilokkunanant, clarinet
Anothai Nitibhon, piano
Wednesday, May 16, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Duo Recital for
Pianoforte and Harpsichord

Chanyapong Thongsawang, Pianoforte
Alberto Firrincieli, Harpsichord
Wednesday, May 30, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

PYO: His Majesty King Vajiralongkorn’s
Coronation Concert

Niklas Willén, Conductor
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Youth Orchestra
Sunday, June 10, 2018
6.00 p.m. Main Hall, Thailand Cultural Center

Musique de la Vie: Chamber Music
Concert
Anothai Nitibhon
Saturday, June 23, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
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Upcoming Events
Musique de la Vie: Play around Concert

Kalaya Pongsathorn, Flute
Margaret Hayne Kim, Violin
Apichai Chantanakajornfung, Guitar
Padet Netpakdee, Guitar
Sakol Siripipattanakul, Guitar
Kittaporn Wongpayak, Guitar
Andrew Healey, Cello
Wednesday, June 27, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Duo Recital for
Violin and Piano

Sittichai pengcharoen, Violin
Eri Nakagawa, Piano
Wednesday, July 11, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

PYO: 6th Princess Galyani Vadhana
International Ensemble Competition
2018

Wednesday – Sunday, 18-22, July, 2018
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: “The Rhythms of
Life” In search of The Four Seasons….

General Information
Musique de la Vie: Ensemble Music
Makers: PGVIM Viola Ensemble

Suppaborn Suwanpakdee
Miti Visut-Umporn
Pongthep Jitduangprem and PGVIM Viola
Students
Wednesday, August 1, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Musique de la Vie: Migration Redux

Jiradej Setabunhu
PGVIM Students
Wednesday, August 8, 2018
7.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music)
เลขที่ 2010 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์ 0 2447 8597
โทรสาร 0 2447 8598
Website www.pgvim.ac.th
Facebook PGVIMusic
			
PrincessGalyaniVadhanaYouthOrchestra
			
pgvsorganization
Email
reservation@pgvim.ac.th
			
activity@pgvim.ac.th

ASEAN Youth Ensemble (AYE) Workshop

ASEAN Young Musicians & Composers
Saturday-Friday, 25-31, August, 2018
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Princess Galyani Vadhana Institute of
Music International Symposium
Wednesday-Friday, 29-31, August, 2018
Princess Galyani Vadhana Institute of Music

Jean-David Caillouët with special guests
Wednesday, July 25, 2018
8.00 p.m. Sangita Vadhana Hall
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
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PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC
2010, Arun Amarin 36, Bang Yi Khan
Bang Phlat, Bangkok Thailand 10700
Phone: (66)2-447-8597 / Fax: (66)2-447-8598
Website: www.pgvim.ac.th
Facebook: PGVIMusic / PrincessGalyaniVadhadaYouthOchestra / pgvsorganization
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