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Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra 
Presents Concert to Celebrate 150 Years of Friendship Between

Thailand and Austria

คอนเสิร์ตวงดุริยางค์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วฒันา (PYO: Princess Galyani Vadhana 

Institute of Music Youth Orchestra) 

ได้จดัแสดงคอนเสร์ิต “Friendship Between 

Thailand and Austria” ซึง่เป็นคอนเสร์ิต

ครั้งที่ 4 ปิดฤดูกาลที่ 6 โดยการสนับสนุน

จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจ�า

ประเทศไทย ในวนัอาทติย์ที่ 14 กรกฎาคม 

2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสังคีตวัฒนา 

สถาบันดนตรกัีลยาณวิฒันา เพ่ือเฉลิมฉลอง

ความสมัพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทย และ

สาธารณรัฐออสเตรีย ครบ 150 ปี 

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ             

เริม่ต้นตัง้แต่ปี 2412 ตรงกบัรชัสมยัพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่ง         

ราชอาณาจกัรไทย และสมเดจ็พระจกัรพรรดิ

ฟรานซ์โยเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิออสตรีย-

ฮังการี ทรงท�าสนธิสัญญาไมตรี การค้า

และการเดนิเรอื ฉบบัแรกระหว่างกนั หลงัจาก

นัน้ได้มกีารสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทูต 

ยคุใหม่อย่างเป็นทางการในวนัที ่2 กรกฎาคม 

2496 ซึ่งได้ต่อเนื่องยาวนานและมั่นคงใน

ทกุด้าน ทัง้การค้า การศกึษา ศิลปวัฒนธรรม 

และการดนตรี มาจนถึงปัจจุบัน   

ส�าหรับการแสดงในครั้งนี้ได้รับเกียรติ          

จากวาทยากรท่ีมีช่ือเสียงชาวออสเตรีย 

ศาสตราจารย์โจฮันเนส ไมเซลิ (Univ.-Prof. 

Johannes Meissl) โดยเริ่มจากบทเพลง 

Johann Strauss Jr.: Overture from 

the operetta “Die Fledermaus”, Felix 

Mendelssohn: Piano Concerto No.1 

in G minor, op. 25 โดยนางสาวกานต์สิรี 

จิรวัฒนาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบัน

ดนตรกีลัยาณวิฒันา Winner of PYO Call 

for Soloist 2019 ส�าหรบับทเพลงพเิศษใน

การแสดงครัง้น้ี คอื บทเพลงพระราชนพินธ์ 

กินรสีวที (Kinari Suite) ในพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร ซึง่ได้รบัเกยีรตจิาก

อาจารย์ ดร.ธรีเดช กลิน่จนัทร์ และอาจารย์

สุพัตรา แสงค�าพันธุ์ นาฏศิลปิน ส�านักการ

สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

แสดงในชุดพระสุธน-มโนราห์ ประกอบ

ในบทเพลงนี้ด้วย ซึ่งสร้างประทับใจให้กับ

ผู้ชมเป็นอย่างมาก 
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Princess Galyani Vadhana Institute

of Music Youth Orchestra in                

cooperation with Austrian present 

Concert to celebrate 150 years of 

Friendship between Thailand and 

Austria, with support by the Austrian

Embassy Sunday 14th July 2018, 

4.00 p.m. at Sangita Vadhana Hall, 

Princess Galyani Vadhana Institute 

of Music. This performance under 

baton famous Austrian conductor 

Professor Johannes Meilel. The

program started with Johann Strauss: 

Overture from the operetta “Die 

Fledermaus”, Felix Mendelssohn: 

Piano Concerto No.1 in G minor, 

op. 25 piano solo by Kansiree 

Chirawattanaphan winner of PYO 

Call for Soloist 2019. The second 

part of the program started from 

the most special song for this 

performance is the introduction 

of the song "Kinnaree Suite", 

written in His Majesty King Bhumibol

Adulyadej which was honored 

by Dr. Teeradach Klinchan and 

Supattra Saengkhamphan, the Artist, 

Fine Arts Department, Ministry of

Culture. Which is a performance that 

has been well appreciated. 

PYO: Call for Soloist 2018
วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เปิดโอกาสให้นักดนตรีเยาวชนรุ่นใหม่

ได้เข้าแข่งขันในโครงการ Call for Soloist 2019 โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจ�านวน                       

5 คน เพื่อท�าการ Audition ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ผู้ชนะเลิศ คือ นางสาวกานต์สิรี

จิรวัฒนาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยได้แสดงเดี่ยวเปียโน          

ในคอนเสิร์ตครั้งที่ 4 ในฤดูกาลที่ 6 ร่วมกับวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

(PYO) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

นอกจากนี้ผู้ชนะยังได้รับเงินรางวัลจ�านวน 1,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 32,000 บาท 

Kansiree Chirawattanaphan winner of “PYO Call for Soloist 2019” 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการ           

แข่งขนัวงดนตรนีานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

(Princess Galyani Vadhana International

Ensemble Competition 2019: PGVIEC) 

ระหว่างวนัที ่17-21 กรกฎาคม 2562 โดยใน

วนัที ่17 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ 

คณุหญงิวงจันทร์ พนิยันติศิาสตร์ อธกิารบดี

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิัฒนา เป็นประธาน

ในพิธีเปิด ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โครงการนี้เป็นส่วน

หนึง่ในพนัธกจิหลกั เพือ่สนองพระปณธิาน

ในสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพทางด้านดนตรคีลาสสกิ

ของเยาวชนท้ังในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

อีกทั้งยังเป็นเวทีหนึ่งที่ให้เยาวชนดนตรี

คลาสสกิได้แสดงศักยภาพ ในการบรรเลง

ดนตรท่ีีก้าวข้ามเส้นพรมแดนของเช้ือชาติ

และวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นเวทีของการ

แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ระหว่างเยาวชนดนตรี

สายเลือดใหม่ 

 

ในปี 2562 ยังคงแบ่งการแข่งขันออก

เป็น 3 รูปแบบ คือ Category A: Large            

Ensemble การบรรเลงรวมวงใหญ่

ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจ�านวน 8-15 

ชิ้น ไม่จ�ากัดชนิดเครื่องดนตรีคลาสสิก

แต่ต้องมเีครือ่งดนตรทีีแ่ตกต่างกนัอย่างน้อย 

4 ชิ้น Category B: Chamber Music 

การแขง่ขันการบรรเลงกลุ่มประกอบดว้ย

เครื่องดนตรี 3–7 ชิ้น ไมจ่�ากดัชนดิเครื่อง

ดนตรคีลาสสกิแต่ต้องมีเครือ่งดนตรท่ีีแตก

ต่างกันอย่างน้อย 3 ชิ้น และ  Category 

C: Duo for Piano and one string or 

Wind Instrument  การแขง่ขันส�าหรบั

วงดนตรี 2 ชิน้ ประกอบไปด้วยเครือ่งสาย

หรือเครื่องเป่าหนึ่งชิ้น บรรเลงร่วมกับ      

เปียโน ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้มีนักดนตรี

มาเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ส�าหรับคณะกรรมการในการตัดสินรอบ

สุดท้ายประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ต่างประเทศทัง้หมด 7 ท่าน ซึ่งนอกเหนือ

จากตดัสนิแล้วในวนัเสาร์ที ่20 กรกฎาคม 

2562 ยังได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต

ณ ห้องสงัคตีวฒันา และจดั Master Class 

ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันและนักศึกษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คณะกรรมการตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่ 

1. Prof. Avedis Kouyoumdjian 

(piano), Austria

Chairperson

Director, Joseph Haydn Chamber 

Music Institute University of Music 

and Performing Arts, Vienna  
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2. Prof. Rico Gubler (saxophone), 

Germany 

President of Musikhochschule Lübeck

3. Martin Schippers (trombone), 

Netherlands 

Concertgebouw Orchestra Hoch-

schule Luzen 

4. Ivy Chuang (flute), Hong kong 

Brannen Brothers Artist, Hong Kong 

Academy for Performing Arts

5. Prof. Takumi Kubota (violin), 

Japan

Toho Gakuen School of Music

6. Néstor Manuel Pou Rivera           

(viola), Spain 

Orchestra de Castilla y Leon, Spain 

7. Leslie Tan (cello), Singapore 

Yong siew Toh Conservatory of Music 

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

รองศาสตราจารย์นราพร จนัทร์โอชา ทีป่รกึษา

สภาสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา ให้เกยีรติ

เป็นประธานในพธิปิีด ณ ห้องสังคตีวฒันา 

พร้อมทัง้มอบถ้วยรางวลั ประกาศนยีบตัร 

และเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน           

รวมถึงมีการแสดงของผู้ชนะการแข่งขัน

ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชมด้วย

ผู้ชนะการแข่งขันประจ�าปี 2562 ได้แก่ 

Category A: String Ensemble 

รางวัลที่ 1 Per Le Sourire ประเทศไทย 

ได้รบัถ้วยรางวลั เกียรตบัิตร 

และเงนิรางวลั 200,000 บาท     

รางวัลท่ี 2 The Headachehorse 

ประเทศไทย ได้รับเกียรติ

บตัรและเงนิรางวลั 150,000 

บาท 

รางวัลที่ 3  ‘Supak and Friends’ Wind 

chamber ประเทศไทย ได้

รบัเกยีรตบิตัรและเงนิรางวลั 

100,000 บาท     

Category B: Chamber Ensemble 

ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

Category C: Duo for Piano and one 

String or Wind Instrument  

รางวัลที่ 1 Jonathan Ma & Matthew 

leung เขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง ได้รับถ้วยรางวัล 

เกียรติบัตร และเงินรางวัล 

75,000 บาท  

รางวัลที่ 2  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล      

รางวัลที่ 3  Gap & Jean Duo ประเทศไทย 

ได้รับเกียรติบัตร และเงิน

รางวัล 25,000 บาท

The first Princess Galyani Vadhana 
International Ensemble Competition 
(PGVIEC), to win the prestigious H.R.H. 
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
Torphy, was inaugurated in 2013 
and opened in one category: String 
Ensemble. The competition was 
designed to create a platform for 
young emerging musicians to share 
their artistry on an international stage, 
and to create opportunities for the 
public to appreciate the talents of 
young artists and there by expand 
their knowledge and appreciation 
of Western classical music. In 2019, 
the competition was opened to an 
even greater variety of ensemble 
especially in category A. The             
Categories this year are as follows: A)

large ensemble (8-15 performer’s 
comprising of at least three different 
instrument, without a conductor), B) 
Chamber Ensemble (3 to 7 performs 
comprised of at least three different 
instrument) and C) Duo for Piano 
and one string or wind Instrument.  

Winner for Princess Galyani Vadhana 
International Ensemble Competition 
2019 is 

Category A: String Ensemble 
First prize Per Le Sourire: Thailand, 

with trophy, certificate 
and 200,000 Baht 

Second Prize  The Headachehorse: 
Thailand, with certificate 
and 150,000 Baht 

Third Prize  ‘Supak and Friends’ Wind 
chamber: Thailand, with 
certificate and 100,000 
Baht   

Category B: Chamber Ensemble 
Without winner

Category C: Duo for Piano and one 
String or Wind Instrument  
First prize Jonathan Ma & Matthew 

leung: Hong Kong, with 
trophy, certificate and 
75,000 Baht 

Second Prize  -       
Third Prize  Gap & Jean Duo:
  Thailand, with certificate 

and 25,000 Baht 
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Princess Galyani Vadhana Institute of Music 
International Ensemble Competition (PGVIEC) 2019
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สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่         

28-30 สิงหาคม 2562 ในหวัข้อ “Music Matters” โดยมพิีธเีปิดอย่างเป็นทางการ

โดย รองศาสตราจารย์นราพร จนัทร์โอชา ทีป่รกึษาสภาสถาบนัดนตรกีลัยาณิวัฒนา

ในวนัที ่28 สงิหาคม 2562 ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด นอกจากการปาฐกถา

ของอาจารย์ทีมี่ช่ือเสยีงจากต่างประเทศแล้ว ยงัมกีารแสดงคอนเสร์ิตในช่วงค�า่ของ

ทุกวัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

Between 28th-30th August 2019 at 

Princess Galyani Vadhana Institute of 

Music in the topic “Music Matters”. 

At the most elemental level, music is 

sound-sound that has been chosen 

or sculpted; sound that inevitably. 

Arouses our memories and instincts. 

Sonic waves have a powerful effect 

on our bodies. Thus, in cultures 

around the world, it is used as a form 

of medicine and conversely, as an 

instrument of war. Within religious 

traditions, music connects us to the 

realm of the spirits and God. At the 

same time, it serves as a perennial 

source of inspiration for scientific 

inquiry. From tuning systems to 

electronic instruments and software, 

the disciplines of physics and music 

have progressed hand in hand.

In a world that has become increasingly

homogenized, the essential vibrational

impact of music is all too often 

obscured by the restless noise of 

consumerist fervor. At the 2019 

PGVIM International Symposium,        

we offer an opportunity to slow 

down; to examine and appreciate the 

myriad sonic expressions of musical 

"matter.” We invite contributions 

that reflect on all aspects of sonic 

experience, from the development of 

instruments and digital technologies 

to the design of acoustic spaces to 

the sounds of prayer. We hope that 

this celebration of music’s sonic 

dimension will help remind us all 

why music really matters. 

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
“MUSIC MATTERS”
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Princess Galyani Vadhana Institute of Music International 
Symposium 2019 “MUSIC MATTERS”
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ในวนัที ่5 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. 

สถาบนัดนตรีกลัยาณวิฒันา และโครงการ 

Musique de la vie et de concert  

series 2019  ได้จดัแสดงคอนเสร์ิต Picnic 

Concert ณ ห้องสังคตีวัฒนา สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา โดย อาจารย์ ดร.อภิชัย

จนัทนขจรฟุง้ (กตีาร์คลาสสกิ) อาจารย์ประจ�า

ส�านักวชิาดุริยางคศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์ 

ดร.อโณทยั นติพิน (เปียโน) อาจารย์ประจ�า

ส�านกัวชิาบวดริุยางคศาสตร์, นายศกัดิร์ะพี 

รักตประจิต และศิลปินรับเชิญอีกหลาย

ท่าน โดยเป็นการแสดงเพลงที่มีชื่อเสียง 

Claude Bolling “Picnic Concert” 

5th July 2019, 7.00 p.m. Princess 

Galyana Vadhana Institute of Music

and Musique de la vie concert          

series 2019 presented Picnic Concert

at Sangita Vadhana Hall, Princess 

Galyana Vadhana Institute by 

Apichai Chantanakajornfung (guitar), 

Anothai Nitiphon (piano), Sakrapee 

Raktaprajit (double bass), Sethapong 

Janyarayachon (flute) and Thammasak

Hirunkajonroj (drums) 

Picnic Suite was primarily composed 

for two distinguished musicians in 

the part who befriended long before 
knowing the composer, Jean-Pierre 
Rampal on the flute and Alexandre 
Lagoya on the guitar. They both
requested the composer separately 
to write a piece for them. So it turned 
out to be “Suite for Flute and Jazz 
Piano” foe Rampal and the “Concerto 
for Classical Guitar and Jazz Piano” 
for Lagoya. After a huge success, 
they together asked Bolling again 
“Why not write something for the 
two of us to play – with you? Thus, 

became this present composition”    
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ASEAN Youth Ensemble (AYE) 
& ASEAN Young Composer Workshop & Performance 2019
การแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรีเยาวชนอาเซียน และการอบรมเชิงปฏิบัติการนักประพันธ์เพลง
เยาวชนอาเซียน 

ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2562 โครงการวงดุริยางค์

เยาวชนอาเซยีนเกิดขึน้จากความร่วมมอืระหว่างสถาบนัดนตรี

กลัยาณวิฒันา และกระทรวงวฒันธรรม ตัง้แต่ปี 2557 โดย

คดัเลอืกตวัแทนเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนั

ออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและ

จดัแสดงดนตรร่ีวมกบันักศกึษาสถาบนัดนตรีกลัยาณวิฒันา 

เพื่อเผยแพร่ดนตรีพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้

เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้างมากขึน้ ทีส่�าคญัทีสุ่ดเป็นการน�าดนตรี

พื้นเมืองมาผสมผสานกับดนตรีคลาสสิก รวมถึงมีการ

คดัเลอืกนกัประพนัธ์เพลงเยาวชนท่ีมีความสนใจในการสร้าง

งานที่ผสมผสานรากฐานวัฒนธรรมด้ังเดิมของภูมิภาคกับ

วัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกอีกด้วย 

ในปี 2562 สถาบนัดนตรีกัลยาณวิฒันายงัคงด�าเนนิโครงการ

อย่างต่อเนือ่ง ซึง่มนีกัดนตรแีละนักแต่งเพลงจากฟิลปิปินส์ 

เมียนมา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย นอกจาก

นี้ยังมี Ensemble Musikhochschule จากสหพันธรัฐเยอรมนี 

ควบคมุการแสดงโดยวาทยากรทีม่ชีือ่เสียงจาก Studio MusikFabrik

สหพันธรัฐเยอรมนี Meastro Peter Veale และ Mentor:              

Professor Dietor Mack 

Musique de la vie Concert Series:  
Picnic Concert
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Musique de la vie concert series 2019 Musique de la vie concert series 2019

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 20.00 น. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ

โครงการ Musique de la vie et de concert series 2019  ได้จัดแสดง

คอนเสิร์ต The Rhythms of Life: Standing in the Shadow of the Now 

ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย อาจารย์ ดร.จอง ดาวิด 

สตเีฟ่น คายเูอต อาจารย์ประจ�าส�านกัวชิาดรุยิางคศาสตร์, อาจารย์ ดร.อโณทยั 

นิติพน (เปียโน) อาจารย์มากาเร็ต เฮย์น คิม (ไวโอลิน) และศิลปินรับเชิญอีก

หลายท่าน

This concert about celebrate our birthdays. A moment of renewal, 

the celebration of a new cycle. Each cycle informed by the previous 

one as we carve new experiences along the grooves of the record 

of life, the future and the past overshadow the lucid moments 

that form the temporal particles of our transient existence. Time is 

endless in thy hands, my lord. There is none to count thy minutes. 

Days and nights pass and ages bloom and fade like flowers. Thou 

knowest how to wait. Thy centuries follow each other perfecting 

a small wild flower. Rabindranath Tagore Combining electronics, 

visuals and an acoustic ensemble, this performance will combine 

re-visitations of music and sounds from the past as well as new 

significations of our perception of the tangible medium of time. 
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Musique de la vie Concert Series:   
The Rhythms of Life: Standing in the Shadow of the Now 

Musique de la vie Concert Series:    
CÍrculo Trio: Danzón 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. 

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา และโครงการ 

Musique de la vie et de concert         

series 2019 ได้จดัแสดงคอนเสร์ิต Círculo 

Trio: Danzón ณ ห้องสงัคตีวฒันา สถาบัน

ดนตรกัีลยาณวิฒันา โดย อาจารย์มากาเรต็

เฮย์น คิม (ไวโอลิน) อาจารย์ประจ�า

ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์, และศิลปิน

รับเชญิ ธญัวฒัน์ ดิลกคุณานนัท์ (คลาริเนต) 

และ Zhao Wang (เปียโน) โปรแกรมการ

แสดงเริ่มต้นด้วยบทเพลง J. B. Vanhal: 

Trio in E flat, Op. 20 no. 5, และจบ

ด้วยบทเพลง A. Márquez arr. M. Ferk: 

Danzón no. 2 นอกจากนี้ยังมีการแสดง

ประกอบจาก Bangkok City Ballet

9th August 2019, 7.00 p.m. Princess 

Galyana Vadhana Institute of Music 

and Musique de la vie concert series 

2019 presented concert CÍrculo Trio: 

Danzón at Sangita Vadhana Hall, 

Princess Galyana Vadhana Institute 

by Hayne Kim (violin), Tanyawat 

Dilokkunanant (clarinet) and Zhao 

Wang (piano)

This Program explores a diverse 

selection of contemporary and 

classical composition for violin, 

clarinet and piano by composers 

from Asia Europe and America. The 

unifying element is that three of 

the pieces on our program today 

are related to the art of dance. 

Thea Musgrave’s Pierrot originally a 

concert piece of trio with optional 

theatrical elements, was performed 

with dancers in the Verdehr Trio’s 

televised performance of the work. 

Igor Stravinsky’s L’histoire du Soldat 

was originally written for a cast of 

musicians, a narrator and dancers 

with dance being a crucial aspect 

of the music and story, specially 

featured in the movement “Three 

Dances-Tango-Waltz-Ragtime.” The 

last piece on oue program, Danzón, 

refers to a type of Latin American 

partner dance that has its original in 

Cuba as well as in regions of Mexico 

and Puerto Ric. The remaining two 

pieces, the Classical-era trio by Johann 

Baptist Vanhal and contemporary 

piece by Narongrit Dhamabutra, 

will serve as musical preludes to 

the two dance-inspired halves of 

the program.  
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Musique de la vie concert series 2019 Musique de la vie concert series 2019

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา และโครงการ Musique de la vie et de concert series 

2019 ได้จดัแสดงคอนเสร์ิต Music Movement Don Quixote ณ 

ห้องสงัคตีวฒันา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา โดย อาจารย์ธนสทิธิ์ 

ศิริพานิชวัฒนา (Percussion) และอาจารย์สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข 

(Trombone) อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ และธรณ์ 

ทักษิณวราจาร (ผู้บรรยาย) และศิลปินรับเชิญ Quarterbone 

Trombone Quartet การเป็นการแสดงในมิติที่แตกต่างจากการ

แสดงคอนเสร์ิตทีผ่่านมาของศลิปินทัง้สองท่าน โดยน�าวรรณกรรม

เลื่องชื่อของสเปน ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันชา ขุนนางต�่าศักดิ์นักฝัน 

ผลงานการประพันธ์ของนักเขียนชาวสเปน มิเกล เอ เซร์บันเตส 

ซาอาเบดรา มาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง

 21st August 2019 Princess Galyana Vadhana Institute of 

Music and Musique de la vie concert series 2019 presented 

concert Music Movement Don Quixote at Sangita Vadhana

Hall, Princess Galyana Vadhana Institute by Siravith 

Kongbandalsuk–Trombone, Tanasit Siripanichwattana-

Percussion and Dhorn Taksinwarajan-Narrtor and 

special guest Quarterbone Trombone Quartet. This 

program about literature from the Spanish Golden 

Age “Don Quixote De La Mancha” by Miquel de 

Cervantes Saavedra 

ในวนัที ่5 กนัยายน 2562 เวลา 19.00 น. สถาบนัดนตรกีลัยาณิ

วฒันา และโครงการ Musique de la vie et de concert series 

2019 ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต Duo Recital ณ ห้องสังคีตวัฒนา 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ           

(Violin) รองอธกิารบดฝ่ีายกจิกรรมพเิศษ และอาจารย์ ดร.ชัญพงศ์

ทองสว่าง (harpsicord and piano) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

วเิทศสมัพันธ์ การแสดงเริม่ต้นด้วยบทเพลง J. S. Bach: Partita

no.3 in E-Major for violin solo, BMV 1006 และปิดท้าย

ด้วยเพลง M. Ravel: Tzigane – Rapsodie de Concert 

5th September 2019, 7.00 p.m. Princess Galyana             

Vadhana Institute of Music and Musique de la vie concert 

series 2019 presented concert Dou Recital by Sittichai 

Pengchareon, violin and Chanyapong Thongsawang, 

harpsichord & piano at Sangita Vadhana Hall, Princess 

Galyana Vadhana Institute. The program started with 

J. S. Bach: Partita no.3 in E-Major for violin solo, BMV 

1006 and the last with M. Ravel: Tzigane – Rapsodie 

de Concert. 
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Musique de la vie Concert Series:     
Music Movement of Don Quixote 

Musique de la vie Concert Series:      
Duo Recital 
By Sittichai Pengchareon, violin and Chanyapong Thongsawang, harpsichord & piano  
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Musique de la vie concert series 2019Musique de la vie concert series 2019

ในวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. สถาบันดนตรี                
กลัยาณิวฒันา และโครงการ Musique de la vie et de concert

series 2019 ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต Darkness Visible ณ 

ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดย อาจารย์

ดร.เอลิสซ่า พอลลีน มิลเลอร์ เคย์ และอาจารย์มากาเร็ต

เฮย์น คิม อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 

บทประพันธ์ 3 ชิ้น ที่ได้น�าเสนอในการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้
ถ่ายทอดแง่มุมของความมืดที่แตกต่างกันออกไป เริ่มต้นด้วย 
Thomas Adés: Darkness Visible ได้พาเราไปดื่มด�่ากับเพลง
ร้อง “In Darkness Let me Dwell” ของ John Dowland         
คตีกวียคุฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ซ่ึงถกูประพนัธ์ไว้อย่างประณีตงดงาม 
ตามด้วยบทเพลง Ludwig van Beethoven: Sonata Quasi 
Una Fantasia Op. 27 No. 2 เริม่ต้นด้วยท่อน adagio ทีคุ่น้หู 
ชวนให้ผูฟั้งจากรุน่สูจ่นิตนาการถงึความงามของแสงจนัทร์ และ
ปิดท้ายด้วยเพลง Dmitri Shostakovish: Sonata in A-Flat 

major, Op. 110 อันมีพลังท�าลายล้างให้แสงสว่างแก่ความ

มืดแห่งสงครามและการสูญเสีย 

10th September 2019, 7.00 p.m. Princess Galyana 
Vadhana Institute of Music and Musique de la vie 
concert series 2019 presented concert Darkness
Visible by Elissa Miller-Kay (piano), Hayne Kim (violin) 
and Tapalin Charoensook (cello). The three works on 
this program each give expression to a different facet 
of darkness: ‘Thomas Adés’ Darkness Visible takes us 
on an immersive journey in Renaissance composer 
John Dowland’s exquisite song “In Darkness Let me 
Dwell;” Beethoven’s celebrated piano sonata Op. 27 
No. 2 open with a haunting adagio that generations of 
listeners have associated with the beauty of moonlight; 
and Shostakovich’s devastating Piano No.2 e minor 

illuminates the darkness of war and loss. 

ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการ 

Musique de la vie et de concert series 

2019 ได้จดัแสดงคอนเสร์ิต M I D O R I ณ ห้อง

สงัคตีวฒันา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา โดย 

อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ รองอธิการบดี

ฝ่ายการศกึษา และ The MIDORI Group ร่วม

ด้วย backup vocal ธรณ์ ทกัษิณวราจาร โดย

เป็นการแสดงเพลง Pop ทีแ่ต่งข้ึนใหม่ทัง้หมด 

5 เพลง ได้แก่ Anything she Chose, Love is 

An Error, Burning, Feeling Magic, Painted 

in Blue and There Is A Chance   

20th September 2019, 7.00 p.m. Princess 

Galyana Vadhana Institute of Music and 

Musique de la vie concert series 2019 

presented concert M I D O R I: Live in 

Bangkok New Song by Jiradej Setabundhu

and The MIDORI Group and backup 

vocal: Dhorn Taksinwarajan with 5 new 

song, Anything she Chose, Love is An 

Error, Burning, Feeling Magic, Painted 

in Blue and There Is A Chance. 
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Musique de la vie Concert Series:       
Darkness Visible  
The meaning of darkness are manifold: the unknown, ignorance, evil, death, sadness, anger; 
but also solitude, contemplation, and peace.

Musique de la vie Concert Series:       
M I D O R I Live in Bangkok 
New Song by Jiradej Setabundhu    
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กิจกรรมนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กิจกรรมนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2562

ชมรมกีฬา: กีฬาสัมพันธ์ (แบดมินตัน)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท
ประจ�าปีการศึกษา 2562 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 501 อาคาร             

กลัยาณินคตีการ ประจ�าปีการศึกษา 2562 เพือ่เป็นการต้อนรบั

นักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ 

และความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ นักศึกษา 

และผู้ปกครอง วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ�าปีการศึกษา 

2562 จึงเป็นวันที่ส�าคัญที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

พร้อมทัง้จะเป็นวนัทีน่กัศกึษาทัง้สามรุน่จะได้เริม่ท�าความเรยีนรู้

ระหว่างกัน ก่อนที่จะเริ่มใช้ชีวิตนักศึกษาด้วยกันต่อไป  

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 

น. ณ ห้อง Thai-Asian Center อาคาร             

กลัยาณนิคตีการ สถาบนัดนตรกัีลยาณวิฒันา 

โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข้อมลูด้าน

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดุริยางค

ศาสตรมหาบณัฑติ ข้อมลูด้านการศกึษา และ

ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษา รวมถงึเปิดโอกาสให้

ร่วมแลกเปลีย่นข้อมลูในด้านต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง

กิจกรรมไหว้ครู

THEMSN: Thailand Higher Education Music Student Network
การประชมุเครอืข่ายนสิิตนกัศึกษาสถาบนัอดุมศึกษาแห่งประเทศไทย  

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ชมรมกีฬาได้จัดงานกีฬาสัมพันธ์ โดยจัดการ

แข่งขนัแบดมนิตนั ณ มามา แบดมนิตนั ในการแข่งขนัครัง้นีม้นีกัศกึษา

สนใจและเข้าร่วมพอสมควร บรรยากาศเป็นไปอย่างครกึครืน้ สนกุสนาน

โดยใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์สงูสดุตามนโยบายเป้าหมายของชมรม

ได้จดัต้ังไว้ ระยะเวลาในการท�ากจิกกรมครัง้นีใ้ห้ประมาณ 4-5 ชัว่โมง 

และยงัมโีค้ชนกักฬีา (แบดมนิตนั) มาให้ความรู ้ความเข้าใจและเตรยีม

ความพร้อมของร่างกาย (Warm up) และยังเป็นกรรมการของการ

แข่งขันครั้งนี้อีกด้วย 

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาได้จดัการ

ประชุมเครือข่ายนิสิตนักศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาทางด้านดนตรี

แห่งประเทศไทย หรือ THEMSN 

2/2019 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 

2562 ณ ห้อง A 209 อาคาร

อ�านวยการ ซ่ึงเป็นการประชุม          

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรีท่ี

นกัศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาจะ

จัดขึ้นร่วมกัน 
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สถาบนัดนตรกีลัยาณวัิฒนาได้จดัพธิไีหว้ครขูึน้ในวนัที ่22 สิงหาคม 

2562 ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการ ซึ่งจัดเป็นประจ�า

ทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที

ต่ออาจารย์ทีป่ระสทิธปิระสาทวชิาความรู ้โดยนกัศกึษาได้ท�าพานท่ี

มคีวามสวยงามและมคีวามคดิสร้างสรรค์ ซึง่ท�าขึน้จากความตัง้ใจ
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กิจกรรมนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 2562 

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับรางวัล

ท�าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าประกวดร้องเพลง 

ในโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                    

บรมนาถบพติร โดยเป็นโครงการทีก่รงุเทพมหานครจัดขึน้ เนือ่ง

ด้วยตระหนกัถงึคณุค่าในบทเพลงพระราชนพินธ์ อกีทัง้ยงัมคีวาม

ไพเราะ มีเสน่ห์ เป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจให้กับนักร้อง 

นกัดนตร ีและผูฟั้ง รวมถงึเตม็ไปด้วยปรชัญาแห่งชีวติทีม่คีวามหวงั

และมีศรัทธาในการด�าเนินชีวิต มีอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปิน

แห่งชาติ สาขาดนตรีสากล ประจ�าปี 2560) เป็นประธานคณะ

กรรมการตัดสิน โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นางสาวพิชญาธรณ์ สังวรเวชชภัณฑ์ (ส้มเขียวหวาน: ที่ 2 จาก

ซ้าย) ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้รบัถ้วยรางวลัและเงิน

รางวัล จ�านวน 20,000 บาท และนางสาวสุชัญญา ตันวิเชียร 

(มินท์: ที่ 3 จากซ้าย) ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับถ้วยรางวัลและ

เงินรางวัล 5,000 บาท  

นางสาวสชุญัญา ตนัวเิชยีร ได้รับรางวลั

ชมเชย ประเภทสถาบันอดุมศกึษา เขต

กรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก จากการ

คัดเลือกนักเรยีน นักศึกษา และสถาน

ศกึษา เพือ่รบัรางวัลพระราชทานประจ�า

ปีการศกึษา 2561 จากส�านกังานคณะ

กรรมการการอดุมศกึษา ส�านกังานปลดั

กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม 

วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00–10.00  น. สถาบนัดนตรี

กลัยาณิวัฒนาโดยคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษา 

ได้จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตร ณ ด้านหน้าอาคารอ�านวยการ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรรษา พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ในวนัที่ 

28 กรกฎาคม นอกจากนีย้งัมีกจิกรรมถวายพระพรชยัมงคลและ

ร่วมกันร้องเพลงเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

ท�าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00–10.00 น. สถาบันดนตรี

กลัยาณิวัฒนาโดยคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร และนกัศกึษา 

ได้จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตร ณ ด้านหน้าอาคารอ�านวยการ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เนื่องในมงคลวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม นอกจากนี้ยัง

มีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงเบื้องหน้า

พระบรมฉายาลักษณ ์
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กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PGVIM Summer School for Chamber Music 2019

THEMAN: Thailand Higher Education Music Academy Network
การประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย  

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรม Summer Music 
School for Chamber Music 2019 ระหว่างวันที่ 15-28 
กรกฎาคม 2562 เพือ่อบรมเชงิปฏบิตักิารทางด้านดนตรใีห้แก่
นกัศกึษาสถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนา นกัศึกษาแลกเปล่ียนจาก
ต่างประเทศ และบคุคลท่ัวไปท่ีสนใจ รวมถึงนักเรียนในโครงการ 
PGVIM Young Artist Academy และ PGVIM Weekend 
School เพือ่เป็นการพฒันาทกัษะความสามารถและศกัยภาพทาง
ด้านดนตรี รวมถึงร่วมแลกเปลีย่นประสบการณ์ โดยมวีทิยากร
เป็นอาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ และวิทยากรผู้มี
ความรู้ความสามารถจากนานาชาติ ได้แก่ Caroline Fischer 
(piano), Robert Visser (Euphonium), Ivy Chuang (flute), 

Martin Schippers (trombone) and Peter Steijves (oboe).  

Instrument workshop with international artists flute 

oboe trombone euphonium and piano. Chamber                    

music coaching by PGVIM and guest instruction. Culture 

exchange activities for Thai and international students. 

Master class by faculty members Komson Dilokkunanant 

(horn), Sittichai Pengchareon (violin), and guest Caroline 

Fischer (piano), Robert Visser (Euphonium), Ivy Chuang 

(flute), Martin Schippers (trombone) and Peter Steijves 

(oboe). 
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วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 

G 201 อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่ง

ประเทศไทย หรือ THEMAN (Thailand Higher Education 

Music Academy Network) 1/2019 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่มี

การเรียนการสอนด้านดนตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม

เป็นจ�านวนมาก เช่น คณะดริุยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

วทิยาลยัดนตร,ี มหาวทิยาลยัรงัสติ, วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ ทัง้น้ีเพ่ือ

ให้เกดิความร่วมมอืและสร้างเครอืข่ายระหว่างสถาบนัอดุมศกึษา

ด้านดนตร ีโดยมวีาระพเิศษเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพการศึกษา

มาตรฐานยุโรป โดย Prof. Martin Prchal, Vice President of 

Royal Conservatory of The Hague 

 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
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Phone: (66)2447-8597 / Fax: (66)2447-8598
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