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9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก�ากับ

ของรฐั จดัตัง้ขึน้เพือ่เทดิพระเกยีรตใินมงคลวโรกาสท่ีสมเด็จ

พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 

พฤษภาคม 2550 ด้วยส�านึกในพระกรุณาธคุิณทีท่รงบ�าเพญ็

พระกรณยีกจิเพือ่ชาวไทยตลอด ตลอดระยะเวลา 9 ปีทีผ่่าน

มา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้สืบสานพระปณิธาน ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธวิาสราชนครนิทร์ ในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้เรยีนรู้ 

เพิ่มพูนประสบการณ์ในการแสดงดนตรีอย่างมืออาชีพโดย

กจิกรรมมุง่ส่งเสรมิทกัษะการบรรเลงดนตรใีนรปูแบบออร์เคสตรา 

ด้วยการฝึึกฝึนและปฏิิบัติการจริงกับผู้อ�านวยเพลงและนัก

ดนตรีระดับชาติและนานาชาติท่ีได้ร่วมแบ่งปันและให้ความรู้

กับเยาวชน ในการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนเหล่าน้ี

ให้เป็นบุคลากรท่ีจะน�าสังคมไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ซ่ึึ่งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีเจตนารมณ์ในการสืบสาน

พระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ อันมุ่งเนน้การสรา้ง

ความร่วมมือร่วมใจในการท�างาน เพ่ือประโยชน์ และความ

สุขของผู้อ่ืน ผ่านศาสตร์แห่งดนตรี เป็นองค์ประกอบท่ีส�าคัญ

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้ไปสู่ความเจริญท้ัง

ทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ สมดังปณิธานของสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาท่ีว่า “ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน”

 ตลอดระยะเวลา 9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ได้ด�าเนินงานเพ่ือสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการ 

ส่งเสริมและพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้เป็นท่ีรู้จกั

กว้างขวางมากข้ึน รวมถึงพัฒนานักดนตรีเยาวชนให้มีความ

สามารถในระดับนานาชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

วันที่ 22 มกราคม 2556

วันที่ 22 มกราคม 2556

การประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งท่ี 1 ปี  

พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 207 อาคารอ�านวยการ สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย ศ.คลินิกเกียรติคุณ          

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบัน, 

รศ. ดร.สกุร ีเจรญิสขุ อปุนายกสภาสถาบนั และคณะกรรมการ

สภาสถาบนัผูท้รงคณุวฒุ ิได้แก่ อาจารย์ ดร.ชาคร วภิษูณวณชิ, 

อาจารย์ด�าริห์ บรรณวิทยกิจ, อาจารย์ประทักษ์ ใฝึ่ศุภการ, 

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล, ศาตราจารย์ นายแพทย ์

ศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ และ ดร.วราภรณ์ สีหนาท

การแสดงออร์เคสตราคอนเสิร์ต ณ หอประชุมมหิศร ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ด้วยความร่วมมือ 

ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ

ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ�านวยเพลงโดย 

Dariusz Mikulski วาทยกรจากสาธารณรัฐโปแลนด์ เดี่ยว

เปียโนโดย นายภูมิ พรหมชาติ ผู้ได้รับพระราชทานทุนจาก

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์  

PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021) 1

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



วันที่ 22 มกราคม 2556

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556

วันที่ 21 ธันวาคม 2557 
2556 วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธ

นารีนาถ เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นองค์ประธานใน          

การแสดงคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ณ ห้องประชุมสังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการ สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เน่ืองในโอกาสครบรอบการสถาปนา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเคร่ืองสายตะวันตก ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

(Princess Galayani Vadhana International Ensemble 

Competition 2013: String) ครั้งที่ 1 โดยความร่วมมือกับ

วิทยาลยัดรุยิางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ซึ่ึง่ได้จดัต่อเนือ่งมา

จนถงึปัจจบัุน และได้ปรับเปลีย่นเป็นแบบออนไลน์ เพือ่ให้เข้ากับ

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) 

ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกท่ีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ก่อต้ังวงดุริยางค์เยาวชน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music 

Youth Orchestra: PYO) ซ่ึึ่งมีการแสดงคร้ังแรกในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2556 ภาย

ใต้การอ�านวยเพลงของ Damian Iorio วาทยกรรับเชิญจากสหราชอาณาจักร ส�าหรับ

สมาชิกของวงประกอบด้วยเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่า 80 คน ซ่ึึ่งได้มี

โอกาสพัฒนาทักษะความสามารถในการเล่นวงดุริยางค์ร่วมกัน ส�าหรับในฤดูกาลแรก

ได้มีการแสดงต่อเน่ืองและปิดฤดูกาลในวันท่ี 30 มีนาคม 2557

เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้
มีการจัด โครงการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
“แสงรุ้งมิจางหาย แสงฉายนิรันดร” โดยมีการจัดแสดง ณ 
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาในวนัที ่18 พฤษภาคม และแสดง
อกีครัง้ในลกัษณะคอนเสร์ิตการกศุลผ่านสถานีวิทยโุทรทัศน์
กองทัพบก (ช่อง 5) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557
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วันที่ 10 กันยายน 2557 

วันที่ 21 ธันวาคม 2557 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 

CEFEDEM RhÔne-Alpes จากสาธารณรัฐฝึรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก

เอกอัครราชทูตฝึรั่งเศสประจ�าประเทศไทย H.E. Thierry Viteau ร่วมเป็น

สักขีพยาน 

การแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเคร่ืองสายตะวันตก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(Princess Galayani Vadhana International Ensemble Competition 2014: Strings) คร้ังท่ี 2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้มี

ความสามารถทางดนตรีในการแสดงดนตรีคลาสสิก ในรูปแบบการบรรเลงเป็นวงด้วยเคร่ืองดนตรี (Chamber Music)

การแสดงคอนเสิร์ต Musique de la vie et de la Terre ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน ณ สวนหลวง

พระราม 8 อ�านวยเพลง โดย อาจารย์วานิช โปตะวานิช วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

บรรเลง และศิลปินรับเชิญ สันติ ลุนเผ่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเยาวชนบางยี่ขัน และการแสดงที่ได้

รับการสนับสนุนจาก Serotonin Culture institute จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
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วันที่ 31 มกราคม 2558

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารีนาถ 

เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสร์ิต

เทดิพระเกยีรติ สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมใหญ่

ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย โดยวงดริุยางค์เยาวชนสถาบนั

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การอ�านวยเพลงของ Maestro 

Norman Huynh จากสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยศิลปินรับ

เชิญ คุณโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร 

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2558 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานใน 

การแสดงอปุรากรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เนือ่งในวโรกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุ5 รอบ 2 เมษายน 2558 

โดยจัดแสดงในลักษณะการแสดงอุปรากรจากวรรณกรรม

พระราชนิพนธ์ เรื่อง ขบวนการนกกางเขน ท่ีทรงแปลจาก

วรรณกรรมภาษาฝึรั่งเศส เรื่อง Rossignols en Cage ของ 

Madeline Treherne ในพระนามแฝึง แว่นแก้ว
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วันที่ 9 กันยายน 2558 

วันที่ 4 ธันวาคม 2558

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดแสดงคอนเสิร์ตจาก

โครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซึ่ียน 2015 (ASEAN Youth 

Ensemble: AYE) ซึ่ึง่เป็นโครงการทีไ่ด้รับการสนบัสนนุจาก

กระทรวงวัฒนธรรม โดยโครงการได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ 

ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซีึ่ยน ประเทศ

ละ 1 ท่าน พร้อมด้วยนักดนตรีเยาวชน 2 คน เข้าร่วมแสดง

กับวงดุริยางค์เยาวชนอาเซีึ่ยน พร้อมกับเข้าร่วมงานประชุม

วิชาการนานาชาติท่ีจัดข้ึนโดยสถาบันดนตรีกลัยาณิวฒันา ซ่ึึ่ง

ได้จัดต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน แต่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ 

เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 

(Covid-19)

รศ. นราพร จนัทร์โอชา ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิกจิการสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา และ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสทิธ์ิ วัฒนาภา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นประธานเปิด

โครงการแสดงดนตรีเพื่อสร้างรอยยิ้ม ซึ่ึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงในโครงการดนตรีแห่งชีวิต (Music

of Life) โดยความสนับสนุนของบริษัท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ณ อุทยานสถานพิมุข โรงพยาบาลศิริราช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

วงดรุยิางค์เยาวชนสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 

(PYO) ได้รบัเชญิจากกระทรวงการต่างประเทศ

แสดงคอนเสร์ิตเฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเดจ็

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม 2558
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสร์ิต

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในวโรกาส

เสด็จพระราชด�าเนินเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็น

ทางการ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559 และฉลอง

ครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-กัมพูชา โดย 

วงดรุยิางค์เยาวชนสถาบนัดนตรกัีลยาณวัิฒนาร่วมกับเยาวชน

ดนตรีจากกัมพูชาจาก Royal University of Fine Arts

วันที่ 25 มีนาคม 2559

วันที่ 28 มกราคม 2559 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสร์ิต

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่งในวโรกาส

เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 

ณ สมาคมฝึรัง่เศส โดยอาจารย์สทิธชัิย เพง็เจรญิ รองอธกิารบดี

ฝึ่ายกิจการพิเศษ และนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ในรายการแสดง Petit Déjeuner Musical

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ 

เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อระลึกถึง 

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ In Memory of HRH Princess           

Galyani Vadhana โดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตร ี

กัลยาณิวัฒนา ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 1 ธันวาคม 2559 

วันที่ 20 เมษายน 2559

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2559

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนารับมอบอาคารกัลยาณินคีตการ 

น�าโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล 

สกลสัตยาทร นายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา,

รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ประธานคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการสถาบัน และรองศาสตราจารย ์คุณหญิงวงจันทร์ 

พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี จากพลโทธนพล สุรารักษ์ 

เจ้ากรมทหารช่าง และคณะ ซึ่ึ่งได้รับความอนุเคราะห ์

การก่อสร้างจากกรมการทหารช่าง กองทัพบก เพื่อใช้เป็น

อาคารเรียน 

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ

รฐับรุษุ ได้ให้เกยีรตเิป็นประธาน ในการแสดงคอนเสร์ิต 

A Piano Recital in Memory of HRH Princess 

Galayani Vadhana by Poom Prommachart ของ

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา ซึ่ึง่ได้รบัการสนบัสนนุโดย

เซึ่็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป และ Kawai Music School 

ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

โดยศิลปิน ภูมิ พรหมชาติ นักเรียนทุนพระราชทาน

ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวาย               

ความอาลัยการสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเทิดพระเกียรติ

พระอจัฉริยภาพทางดนตรีให้เป็นทีป่ระจักษ์อย่างกว้างขวาง 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ท�าการบึกทึกเสียงบทเพลง

พระราชนิพนธ์ ณ ห้องสงัคตีวัฒนา สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 

โดยเผยแพร่ทาง http://www.pgvim.ac.th/kingsong

สถาบนัดนตรีกลัยาณวัิฒนาได้รับเชญิจากธนาคารไทยพาณชิย์ 

จ�ากัด (มหาชน) เพื่อบรรเลงดนตรีในงาน ปณิธานความดี 

ตามรอยพระบาททีย่าตรา อ�านวยเพลงโดย อาจารย์สทิธชิยั 

เพ็งเจริญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝึ่ายกิจการพิเศษ 

และวงออร์เคสตรานักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ณ ลานน�้าพุ ธนาคารไทยพาณิชย์ ส�านักงานใหญ่

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 27 ธันวาคม 2559 วันที่ 28 มกราคม 2560 

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงพระสหุร่าย

พระอนสุาวรย์ีสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทรงเปิดอาคาร 

คีตราชนครินทร์และอาคารกัลยาณินคีตการ สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา
สถาบนัดนตรีกลัยาณวิฒันาได้จัดคอนเสิร์ตน้อมเกล้าฯ ถวาย

คารวาลัย คีตราชัน เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยพระบาท

สมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

อ�านวยเพลงโดย วาทยกรนอร์แมน ฮเวน็ (Maestro Norman 

Huynh) บรรเลงเพลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา ร่วมกับนักดนตรีจากกรมดุริยางค์ทหารบก 

กองดรุยิางค์ทหารเรอื กองดรุยิางค์ทหารอากาศ หน่วยบญัชาการ

อากาศโยธนิ และฝ่ึายดนตร ีกองสวัสดกิาร ส�านกังานก�าลงัพล 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จัดแสดง ณ หอประชุมใหญ่          

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                  

บรมนาถบพิตร โดยการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์อ�านวยเพลงโดย อาจารย์

สิทธชัิย เพง็เจริญ รักษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีึายกจิการพเิศษ และวงออร์เคสตรา 

นกัศกึษา ณ ลานด้านหน้าพระอนสุาวรย์ีสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒันา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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สถาบนัดนตรกัีลยาณวัิฒนาน�าโดยรองศาสตราจารย์ 

คณุหญงิวงจันทร์ พนิยันติศิาสตร์ อธกิารบด ีผูบ้รหิาร 

คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมบ�าเพญ็พระราชกศุล

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ณ พระบรมมหาราชวัง

วันที่ 22 มกราคม 2560 

วันที่ 2 มีนาคม 2560 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับเกียรติจาก           

สถานเอกอัครราชทูตฝึรั่งเศสประจ�าประเทศไทย ใน

การแสดงรับรองแขกรับเชิญเนื่องในงานเฉลิมฉลอง 

160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐ

ฝึรั่งเศสและประเทศไทย โดยสถาบันได้แสดงดนตรี

ในลักษณะวง Chamber และวง Jazz ณ ท�าเนียบ

เอกอัครราชทูตฝึร่ังเศสประจ�าประเทศไทย เพื่อให้

นักศกึษาเรยีนรู้และมีส่วนรวมในการสร้างสรรค์สงัคม 

และฝึึกทักษะการแสดงดนตรี รวมถึงเผยแพร่ดนตรี                      

คลาสสิกต่อหน้าสาธารณชน 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดงานครบรอบ 5 ปี 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ท่ีได้จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 

26 พฤษภาคม 2555 การจดังานคร้ังน้ีต้องการแสดง

ให้เห็นว่า สถาบันยังคงยึดม่ันในปณิธานและปรัชญา 

โดยมีการจัดแสดงของนักศึกษาและเยาวชนบางพลดั 

เร่ือง นิทานส�าหรับเด็ก หน่ึงในบทพระราชนิพนธ์

แปลในสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ และการแสดงของ

วงขบัร้องประสานเสยีงบุคคลท่ัวไป PGVIM Singers 

โดยรองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา ได้ให้เกียรติ

มาเป็นประธานในงานคร้ังน้ี 

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021) 9



วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560  

สถาบันดนตรกีลัยาณวิฒันาจดัการแข่งขนันานาชาตขิองวงดนตรเีครือ่งสายตะวนัตก ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่ึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ Category 

A: String Ensemble, Category B: Chamber Ensemble และ Category C: Duet for Piano and One String of Wind 

Instrument

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 

วันที่ 26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับ

เกียรติจากประธานองคมนตรีและ

รัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, 

รองศาสตราจารย์นราพร จนัทร์โอชา 

และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต Musique de 

la vie et de la Terre Duo Recital ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แสดงโดยศิลปินที่มีพรสวรรค์ 2 ท่าน 

อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝึ่ายกิจการพิเศษและนักไวโอลิน และคุณภูมิ พรหมชาติ นักเปียโนที่มีพรสวรรค์ ซึ่ึ่งได้

รับทุนพระราชทานส่วนพระองค์จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชน

อาเซึ่ียน (ASEAN Youth Ensemble: AYE) เป็น 

วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของเยาวชนอาเซีึ่ยนทั้ง 

10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อนิโดนีเซีึ่ย เมยีนมาร์ มาเลเซีึ่ย 

ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวยีดนาม กมัพชูา และไทย รวม

ทั้งหมด 24 คน ซึ่ึ่งมีทั้งนักประพันธ์เพลงและนักดนตรี 

นอกจากน้ียงัมีนกัดนตรแีละนักประพันธ์เพลงรับเชญิจาก 

Studio Musikfabik สหพันธรัฐเยอรมนี และ Collage 

of Music, Seoul National University สาธารณรัฐ

เกาหลี (เกาหลีใต้)

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 

วันที่ 1 กันยายน 2560 

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นราพร จนัทร์โอชา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกจิการสถาบนั

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซึ่ียน” หรือ 

International Symposium “Music and Socio-Cultural Developments of ASEAN” ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา ซึ่ึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4

วันที่ 1 กันยายน 2560 

สถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนาไดล้งนามความรว่มมือระหวา่งกัน 

กับสถาบันยง่เสียวโถว (Yong Siew Toh Conservatory of 

Music) มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University 

of Singapore) สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ 

คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ เป็นประธาน การลงนาม

ความร่วมมือระหว่าง Professor Bernard Lanskey คณบดี

สถาบันย่งเสียวโถว และรองศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย 

นิติพน คณบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาได้เป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุ

เครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ THEMAN 

(Thailand Higher Education Music Academic Network) 

ณ ห้อง G 201 อาคารคตีราชนครินทร์ สถาบนัดนตรีกลัยาณิ

วัฒนา โดยมีมหาวิทยาลัยที่ท�าการเรียนการสอนด้านดนตรี

จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม เช่น คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต, 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดความ

ร่วมมอืและสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาด้านดนตรี 

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 4 ตุลาคม 2560

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 

เน่ืองด้วยวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตในพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันท่ี
13 ตุลาคม 2560 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับ
เกยีรตจิากบรษิทั อสมท จ�ากดั (มหาชน) เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในรายการ “ใต้แสงแห่งพระบารมี” รายการพิเศษ
เพื่อแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดง
ความอาลัยต่อพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยเข้าบันทึกเสียง ณ วันที ่
4 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา บรรเลงโดยวงดุริยางค์เยาวชนสถาบัน
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ควบคุมวงโดยอาจารย์สิทธิชัย 
เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ึายกิจการพิเศษ ขับร้องโดยนัก
ร้องท่ีมีช่ือเสยีง นันทิดา แกว้บัวสาย, นภทัร อินทร์ใจเอ้ือ, 
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ธนษิต จตุรภุช, อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์, 
พา นภพา และศิลปินผู้บกพร่องทางการมองเห็น 
S2S: From street to star 

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการแสดง

ศลิปวฒันธรรม เนือ่งในงานการจดันทิรรศการงานพระราชพธิี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ณ ท้องสนามหลวง ด้านทศิ

เหนอื การแสดงครัง้นีเ้ป็นการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดย 

วงดรุยิางค์สถาบันดนตรกัีลยาณวิฒันา และคณะนกัร้องประสาน

เสยีงสถาบันดนตรกีลัยาณวัิฒนา ควบคมุวงโดย อาจารย์สทิธชิยั 

เพ็งเจริญ รองอธิการบดีฝึ่ายกิจการพิเศษ นอกจากนี้ยังได้รับ

เกียรติจากคณะนักร้องตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ คณุหญงิวงจนัทร์ พนิยันิตศิาสตร์ อธกิารบดี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าร่วมการประชุมสามัญที่

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม

จีระ บุญมาก ช้ัน 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เป็นประธาน
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วันที่ 19 ธันวาคม 2560 

พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยสร้างข้ึนเพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายในโอกาสท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2558 เพ่ือใช้ประโยชน์

ในการออกค่ายอาสาพัฒนา ท�างานวิจัยเก็บข้อมูล และบูรณาการเรียนการสอนร่วมกัน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินเปิดอาคารเอนก 

ประสงค์อักษร-ศิลป์ เพ่ือน้อง 

อาคารท่ีเกิดจากความร่วมมือ 

ของ 4 สถาบนั ได้แก่ คณะอกัษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะ

ศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จ

เป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสร์ิตเปิดฤดกูาลที ่5 (5th Concert 

Season) ของวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร และเฉลิมฉลองครบรอบ 

160 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ

ฝึร่ังเศส ซ่ึึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฝึร่ังเศส

ประจ�าประเทศไทยและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ควบคุมการ

แสดงโดยวาทยกรชาวฝึร่ังเศส Nicolas Krüger ร่วมด้วยนักร้อง

เสียงโซึ่ปราโนชาวฝึร่ังเศส Maïlys de Villoutreys คณะนักร้อง

ประสานเสียงนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะนกัร้อง

ประสานเสียงสวนพลู
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วันที่ 14 มกราคม 2561 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญพงศ์ ทองสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีฝึ่ายวิเทศสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนของ

ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ จดัแสดงคอนเสร์ิตซ่ึึ่งเป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจิยั เพลงร้องศิลป์ในประเทศไทย การเรยีบเรยีง 

และการแสดงผลงานเพลงร้องของ ดร.สายสุรี จุติกุล ในการนี้ อ.สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการฝึ่ายกิจการพิเศษร่วมแสดงด้วย

วันที่ 18 มกราคม 2561 

วันที่ 26 มกราคม 2561  

สถานเอกอคัรราชทตูโปรตเุกสประจ�าประเทศไทย โดยท่านเอกอคัรราชทูต

โปรตุเกสประจ�าประเทศไทย Francisco Vaz Patto และ the Comões 

Portuguese Culture Center ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา                      

จดัแสดงคอนเสร์ิต Piano Recital by Portuguese Pianist Vasco Dantas 

ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

วันที่ 22 มกราคม 2561 

สถานเอกอคัรราชทูตตุรกีประจ�าประเทศไทยร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาจัดแสดงคอนเสิร์ต Turkish Concert ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยศิลปินชาวตุรกี Rüya Taner (Pianist) และ 

Dinçer Õzer (Percussion)

สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจ�าประเทศไทย ร่วมกับคณะ
กรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส�าหรับเอเชียแปซึ่ิฟิก    
(Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) 
ได้ให้เกียรตเิชิญสถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนาเข้าร่วมงาน วนัร�าลึกถึง
เหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลขององค์การสหประชาชาติ: UN 
International Holocaust Memorial Day เพื่อร�าลึกถึงผู้บริสุทธิ์
ท่ีเสียชีวิตในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 
โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้แสดงดนตรีในบทเพลง 
Heitor Villa- Labos’Bachianas Brasileiras No.5

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 27 มกราคม 2561 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ

เสดจ็เป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสร์ิต เฉลมิพระเกยีรติ 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ

นารีนาถ (In Honour of HRH Princess Saomsawali) 

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรมแห่งประเทศไทย โดย 

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และคณะ

นักร้องประสานเสียงสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ควบคุม

การแสดงโดย นอร์แมน ฮเว็น (Norman Huynh) ซึ่ึ่ง

เป็นการแสดงในฤดกูาลที ่5 ของวงดรุยิางค์เยาวชนสถาบนั

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

กงสุลกิตติมศักด์ิมาดากัสการ์ประจ�าประเทศไทย ร่วมกับ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาได้จัดแสดงคอนเสิร์ต Bloco Malagasy โดยคณะ

นักดนตรีจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ณ ลานด้านหน้า 

พระอนุสาวรียส์มเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ เพ่ือประชาสมัพันธ์เก่ียวกับ

เสรีภาพและการพัฒนาชีวิตของผู้หญิงในแอฟริกาใต้

สถาบนัดนตรีกลัยาณวัิฒนาได้ต้อนรบั Japan Youth Guitar 

Ensemble ควบคมุวงโดยวาทยกร Touru Kobayashi ซึ่ึง่ได้

มาอบรมเชงิปฏิบิัตกิารให้กบันกัศึกษาสถาบันดนตรกีัลยาณิ

วฒันา และจดัแสดงคอนเสร์ิตร่วมกับนกัศกึษาเอกกีตาร์คลาสสกิ

ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 10 มิถุนายน 2561

วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2561

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดแสดงคอนเสิร์ต In Memoriam: Celebrating the 
Lift of HRH Princess Galayani Vadhana on the Occasion of the 10th Anniversary of her Passing เน่ืองในโอกาสครบรอบ
10 ปี แห่งการส้ินพระชนมข์องสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบนั
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ควบคุมวงโดยวาทยกรท่ีมีช่ือเสียงชาวสวีเดน นิคลาส วิลเลน (Maestro Niklas Willén)

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในช่วงเช้าได้มีพิธีท�าบุญเลี้ยงภัตตาหารพระสงฆ์ 9 รูป โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานหลายท่าน ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี หลังจากนั้น
ในช่วงบ่ายได้มีการแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PGVIM Singers)

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการแข่งขันนานาชาติของวงดนตรีเคร่ืองสายตะวันตกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2018: PGVIEC) ซ่ึึ่งเป็นการจัดต่อเน่ือง 
โดยยังแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รูปแบบ
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วันที่ 19 ตุลาคม 2561  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม โปรดเกล้าฯ 

ให้วงสตริงควอเต็ท (String Quartet) สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา ประกอบดว้ย อาจารยสิ์ทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธกิารบดี

ฝ่ึายกิจการพิเศษ, อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี ผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ึายกิจการนักศึกษา, อาจารย ์Margaret Hayne Kim 

และนายอานิก เวพาสยนันท์ บรรเลงดนตรีถวายใน

พระราชวโรกาสพระราชทานเล้ียงอาหารค�่า คณะกรรมการ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2561 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิง่ต่อสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 31 สิงหาคม 2561  

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดการประชุมเครือข่ายนิสิต

นักศกึษาสถาบนัอดุมศกึษาทางด้านดนตรแีห่งประเทศไทย: 

THEMSN ณ ห้อง A 209 อาคารอ�านวยการ ซึ่ึง่เป็นการประชมุ

เพือ่แลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึึ่งกนัและกนั โดยเฉพาะกจิกรรมทาง

ด้านดนตรทีีน่กัศกึษาจากสถานศกึษาต่าง ๆ  จะได้ท�าร่วมกนั 

วันที่ 9-16 กันยายน 2561  

นายเขตสนิธ์ จจูนัทร์ และนายพงศ์ธร เตชะบุญอคัโข นกัศกึษา

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้เข้าร่วมฝึึกซึ่้อมและแสดงใน

งาน Art Space ณ มหาวทิยาลยัแห่งชาตกิรงุโซึ่ล สาธารณรฐั

เกาหลี (เกาหลีใต้) ซึ่ึ่งเกิดขึ้นจากการลงนามความร่วมมือ

ระหว่างกัน
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9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ส�าเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจ�าปีการศึกษา 2560 จ�านวน 13 คน ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซ่ึึ่งเป็นบัณฑิตรุ่นแรก พร้อมกันน้ีสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุริยางคศาสตร์ดุษฎีีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาดุริยางคศาสตร์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 31 มกราคม 2562

วันที่ 26 มกราคม 2562
สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาและวงดรุยิางค์เยาวชนสถาบนัดนตรี
กัลยาณิวัฒนา ได้จัดแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั โดยทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น
สุทธนารีนาถ เสด็จพระด�าเนินแทนพระองค์ ณ หอประชุมใหญ่ 
ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย การแสดงจดัขึน้เพือ่ถวายความ
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง
เป็นการแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทาน
แก่พสกนิกรชาวไทย โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาร่วมกับ
หน่วยงานในความร่วมมือ ได้แก่ กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม, กรมดริุยางค์ทหารบก, กองดริุยางค์ทหารเรอื ฐานทพั
เรือกรุงเทพ, กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศ
โยธิน, ฝึ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส�านักงานก�าลังพล ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ, ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร และวงดุริยางค์
เยาวชนสถาบนัดนตรกีลัยาณวัิฒนา ภายใต้การอ�านวยเพลงของ 
Maestro Niklas Willén วาทยกรจากราชอาณาจักรสวีเดน

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Youth Orchestra) 

และสถานทตูฝึรัง่เศสประจ�าประเทศไทย ได้จดัการแสดงคอนเสร์ิต “Stories and Fairy Tales” ควบคมุการแสดงโดยวาทยากร

ที่มีชื่อเสียงชาวฝึรั่งเศส Léo Warynski ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รายการแสดงเริ่มจากเพลง Maurice 

Ravel: Ma mère I’Oye, Joey Yeo Zhe Qi (Winner of the PYO Call for Score 2019): Kempung Nelayan (Fishing 

Village), Paul Dukas: The Sorcerer’s Apprentice และ PVIM Creation: Heroes and Villains 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับเกียรติเข้าร่วมแสดงมหรสพสมโภช เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิบรมราชาภเิษก พระบาทสมเดจ็

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ภายใต้การแสดง มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักด์ิ ชุด “ทศมราชันขวัญหล้า”                     

ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ต้ังแต่เวลา 18.30-21.30 น. ณ เวทีสนามหลวง ด้านทิศใต้ (ฝัึ�งพระบรมมหาราชวัง)

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 25 มิถุนายน 2562

เน่ืองในโอกาสครบ 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย ใน 

ปี 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณารับเชิญ

เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธาน “การแสดงดนตรี

ฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย” ณ โรงละคร 

พระราชวงัเชินบรุนน์ กรุงเวียนนาสาธารณรฐัออสเตรีย นับเป็น

พระกรุณาธิคุณต่อการกระชับมิตรภาพท่ีแน่นแฟ้นยาวนาน

ระหว่างสองประเทศด้วยดนตรีอันเป็นภาษาสากล อีกท้ัง

ยงัเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลต่อการเช่ือมโยงความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยดนตรี

และศิลปะการแสดง เวียนนา อีกด้วย การแสดงคร้ังน้ีควบคุม

การแสดงโดยวาทยากรท่ีมช่ืีอเสียงชาวออสเตรยี ศาสตราจารย์ 

โจฮันเนส ไมเซิึ่ล บรรเลงบรรเลงเพลงโดยวงดุรยิางค์เฉพาะกิจ

ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยดนตรี

และศลิปะการแสดง ณ กรงุเวียนนา ภายใตก้ารอ�านวยเพลง 

ของวาทยากรท่ีมีช่ือเสียง แสดงเด่ียว Piano Forte                

โดยศิษย์เก่าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา นางสาวธนพร      

ทรงเกียรติศักด์ิ 

สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรงุบดูาเปสต์ สาธารณรฐัฮงัการี 

ร่วมกบัสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา ได้จัดแสดงดนตรีฉลอง 150 ปี 

สัมพันธไมตรีไทย–ฮังการี ณ Nador Hall การแสดงครั้งนี้

บรรเลงโดยวง PGVIM Strings ควบคุมวงและเดี่ยวไวโอลิน

โดย อาจารย์สิทธิชยั เพ็งเจรญิ รองอธกิารบดฝ่ีึายกิจการพิเศษ 

ความสมัพนัธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฮังการ ีได้สบืเนือ่ง

มาจากการลงนามในสนธสิญัญาไมตรทีางการค้าและการเดิน

เรอืระหว่างราชอาณาจกัรสยามกบัจักรวรรดอิอสเตรยี-ฮังการี 

เมื่อ 2412 และได้มีความสัมพันธไมตรีกันสืบเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการศึกษา

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 23 มิถุนายน 2562

20  PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)



สถาบนัดนตรีกลัยาณวิฒันาได้จัดการแข่งขันวงดนตรนีานาชาตชิงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2019: PGVIEC) 

ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎีาคม 2562 โดยในวันที่ 17 กรกฎีาคม 2562 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 

อธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โครงการนี้เป็น

ส่วนหนึง่ในพนัธกิจหลกั เพือ่สนองพระปณธิานในสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์

ที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีคลาสสิกของเยาวชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีหนึ่งที่ให้เยาวชนดนตรี

คลาสสิกได้แสดงศกัยภาพ ในการบรรเลงดนตรทีีก้่าวข้ามเส้นพรมแดนของเชือ้ชาตแิละวฒันธรรม อกีท้ังยังเป็นเวทขีองการแลก

เปลี่ยน-เรียนรู้ระหว่างเยาวชนดนตรีสายเลือดใหม่ 

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2562

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (PYO: Princess Galyani 
Vadhana Institute of Music Youth Orchestra) ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต 
“Friendship Between Thailand and Austria” ซ่ึึ่งเป็นคอนเสิร์ตคร้ัง
ท่ี 4 ปิดฤดูกาลท่ี 6 โดยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย
ประจ�าประเทศไทย เพ่ือเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย
และสาธารณรัฐออสเตรียครบ 150 ปี การแสดงในคร้ังน้ีได้รับเกียรติจาก 
วาทยากรท่ีมีช่ือเสียงชาวออสเตรยี ศาสตราจารยโ์จฮันเนส ไมเซิึ่ล (Univ.-Prof. 
Johannes Meissl) โดยเร่ิมจากบทเพลง Johann Strauss Jr.: Overture 
from the operetta “Die Fledermaus”, Felix Mendelssohn: Piano 
Concerto No.1 in G minor, op. 25 โดยนางสาวกานต์สิรี จิรวัฒนาพันธ์ 

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Winner of PYO call for Soloist 2019
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โครงการวงดรุยิางค์เยาวชนอาเซีึ่ยนเกดิขึน้จากความร่วมมือ

ระหว่างสถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา และกระทรวงวฒันธรรม 

ต้ังแต่ปี 2557 โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เข้าร่วมอบรม

เชิงปฏิิบัติการและจัดแสดงดนตรีร่วมกับนักศึกษาสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อเผยแพร่ดนตรีพื้นเมืองของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ที่ส�าคัญ

ทีส่ดุเป็นการน�าดนตรพีืน้เมอืงมาผสมผสานกับดนตรคีลาสสกิ 

รวมถงึมกีารคดัเลอืกนกัประพนัธ์เพลงเยาวชนทีม่คีวามสนใจ

ในการสร้างงานที่ผสมผสานรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ภูมิภาคกับวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกอีกด้วย

วันที่ 24-30 สิงหาคม 2562

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562

โครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2562 

สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันาได้จดัการประชมุวชิาการนานาชาติระหว่างวันท่ี 28-30 สงิหาคม 2562 ในหวัข้อ “Music Matters” 

โดยมพีธิีเปิดอย่างเปน็ทางการโดย รองศาสตราจารย์นราพร จนัทรโ์อชา ในวนัที่ 28 สงิหาคม 2562 ที่ปรึกษาสภาสถาบันดนตรี

กลัยาณวัิฒนา ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธเีปิด นอกจากการปาฐกถาของอาจารย์ทีม่ชีือ่เสียงจากต่างประเทศแล้ว ยงัมกีารแสดง

คอนเสิร์ตในช่วงค�่าของทุกวัน ซึ่ึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี 

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เข้าประกวดร้องเพลง 

ในโครงการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร โดยเป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น 

เนื่องด้วยตระหนักถึงคุณค่าในบทเพลงพระราชนิพนธ์ อีกทั้ง

ยังมีความไพเราะ มีเสน่ห์ เป็นต้นแบบ และแรงบันดาลใจให้

กับนักร้อง นักดนตรี และผู้ฟัง รวมถึงเต็มไปด้วยปรัชญาแห่ง

ชวีติทีม่คีวามหวงั และมศีรทัธาในการด�าเนนิชวีติ มีอาจารย์วริชั 

อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีสากล ประจ�าปี 2560) 

เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน โดยนักศึกษาสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา นางสาวพิชญาธรณ์ สังวรเวชชภัณฑ์ (ส้มเขียว

หวาน) ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้รบัถ้วยรางวัลและ

เงนิรางวลั จ�านวน 20,000 บาท และนางสาวสชุญัญา ตนัวเิชยีร 

ได้รบัรางวลัชมเชย ได้รบัถ้วยรางวลัและเงนิรางวลั 5,000 บาท

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับรางวัล 

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2562

นางสาวสชุญัญา ตนัวเิชยีร ได้รบัรางวลัชมเชย ประเภท

สถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ขนาดเล็ก 

จากการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 

เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจ�าปีการศึกษา 2561 

จากส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม

วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดงาน Project 

week showcase ซึ่ึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม

สัปดาห์พิเศษ โดยในช่วง 1 สัปดาห์ ส�านักวิชา

ดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ได้จัดการเรียนการสอนพิเศษนอกเหนือจาก 

การเรยีนการสอน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ตามความ

สนใจของนักศึกษา ได้แก่ Chamber Soloist,

On Stage Acting, Sing and Perform Thai 

Music, Creative Music Improvisation and 

Recording Project จากนั้นในวันที่ 11 ตุลาคม 

2562 ได้จัดให้มีการแสดงของนักศึกษา   

ค่ายอักษร-ศิลป์ เพ่ือน้อง ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 ต�าบลแม่หละ อ�าเภอ

ท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่ึง่เกดิข้ึนสืบเน่ืองมาจากอาคาร

อักษรศิลป์ เพ่ือน้องสร้างข้ึนเพ่ือน้อมฯ ถวายในโอกาสท่ี 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เจริญพระชนมายคุรบ 5 

รอบ เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2558 ได้แล้วเสร็จ หลังจาก

น้ันได้มีการจัดต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน โดยคร้ัง

น้ีได้มีอาจารย์และนักศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะอักษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

ธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 4 มกราคม 2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจ�าปีการศึกษา 2561 จ�านวน 14 คน ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8-11 มกราคม 2563
ค่ายสานฝัึนปันดนตร ีณ โรงเรยีนมธัยมกลัยาณวิฒันา 

อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ึ่งจัดขึ้นเป็น 

ปีที ่3 และยงัคงให้ความส�าคญัในการพฒันานกัศกึษา

อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา

นักศึกษาสู่วิชาชีพทางด้านดนตรีของสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึึกฝึนทักษะที่ 

นอกเหนอืจากการเรยีนดนตรี เช่น การบรหิารจดัการ 

การแสดง การจดัรายการแสดง การท�างานร่วมกนัเป็นทีม

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 25 มกราคม 2563
การแสดงคอนเสิร์ต “Ode To Joy” เป็นคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลท่ี 7 ของวงดุริยางค์
เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็นผู้แทน
พระองค์ การแสดงคอนเสิร์ตคร้ังน้ีวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ได้คัดเลือกบทเพลงท่ีมีความหมาย 2 บทเพลง คือ แสงหน่ึง ซ่ึึ่งเป็นเพลงเพ่ือระลึก
ถึงสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
และ Symphony No.9 in D minor, op.125 เพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง 250 ปีชาติกาล 
ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน (Ludwig van Beethoven, 1770–1827) หรือท่ีรู้จักกันดีใน
ช่ือ “คอรัลซิึ่มโฟนี” ซ่ึึ่งเป็นผลงานระดับต�านาน และประสบความส�าเร็จอยา่งงดงาม
ต้ังแต่การแสดงคร้ังแรก ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เม่ือปี ค.ศ. 1824
ส่วนส�าคัญท่ีสุดของบทเพลง คือ ในกระบวนท่ี 4 ใช้เสียงนักร้องเป็นส่วนหน่ึงของการแสดง  

วงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ

สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ จัดแสดงคอนเสิร์ต “Musik der 

Aufklärung” ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบนัดนตรักัลยาณิวัฒนา 

เพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาบันเกอเธ่ 

กรุงเทพฯ และฉลอง 250 ปีชาติกาล ของนักแต่งเพลงคนส�าคัญ 

ของโลก ลุดวิก ฟาน เบโธเฟน (Ludwig van Beethoven, 

1770–1827) ด้วยบทเพลงส�าคัญ Symphony No. 7 in A major, 

Op. 92 ซ่ึึ่งเป็นบทเพลงท่ีมีความส�าคัญและมีความหมายพิเศษ 

อย่างมาก   

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

สถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับสมาคมฝึร่ังเศส กรงุเทพฯ จัดแสดงคอนเสร์ิต “A little night music” ควบคมุวงโดยวาทยกร

ชาวฝึร่ังเศส Léo Warynski และนักดนตรีเยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาพร้อมด้วยคณะนักร้องประสานเสียงจากสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

วันที่ 8 มีนาคม 2563

วันที่ 28 มกราคม 2563
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วันที่ 8 มีนาคม 2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Ensemble MusikFabrik 

(Germany) ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันใน ณ ห้อง

สังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ท้ังน้ีได้รับเกียรติจากตัวแทนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

รองศาสตร์จารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี 

และ อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ รองอธิการบดีฝ่ึาย 

การศึกษา ลงนามร่วมกับตัวแทนจาก Ensemble MusikFabrik, 

Ulrich Löffler: Director และ Peter Veale   

ดนตรีสร้างรอยยิ้ม

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้วยความสนับสนุนของ บริษัท 

ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) จัดโครงการแสดงดนตรีเพ่ือ

สร้างรอยยิม้ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพ่ือสร้างขวัญก�าลังใจให้

กับผู้ป่วยและญาติ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย ์ได้ผ่อนคลาย 

กับเสียงเพลงหลากหลายแนว โดยอาสาสมัครท้ังหมดเป็น

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซ่ึึ่งนอกจากจะได้

แสดงดนตรีแล้ว ยังเป็นการฝึึกฝึนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ 

การเป็นจิตอาสา และการท�างานท่ีนอกเหนือไปจากการเรียน

ดนตรีภายในห้องเรียน ซึ่ึง่การแสดงดังกล่าวจัดข้ึนท้ังหมด 30 

คร้ัง ตามอาคารต่าง ๆ สลับกันไป เช่น ศาลาศิริราช 100 ปี, 

ตึกผู้ป่วยนอกช้ัน 5, ตึกผู้ป่วยนอกช้ัน 6

ส�าหรับในโอกาสครบรอบ 8 ปี ในวันอังคาร

ท่ี 26 พฤษภาคม 2563 ทางสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาได้จัดท�าบุญตักบาตรด้านหน้า

อาคารอ�านวยการ สถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ในช่วงเช้า และรายการพิเศษเน่ืองในโอกาส

น้ี รวมถึงมีการแสดงดนตรีผ่านทางhttps://

www.facebook.com/PGVIMusic/

โดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

จ�านวน 4 บทเพลง ซ่ึึ่งบรรเลงด้วย String 

Quintet และนักร้องเสียง Soprano และ 

Tenor

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันท่ี 28 สิงหาคม 2563

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี

สถาบนัดนตรกัีลยาณิวัฒนา ไดจั้ดพิธีลงนามบนัทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือกับรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์ณ ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมด้วย

อาจารย ์ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์ คณบดี ส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาสพงศ์ 

ศรีพิจารณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อน

การลงนามอธิการบดีท้ังสองท่านได้กล่าวถึงความร่วมมือท้ังท่ีผ่าน

มาในอดตี และท่ีจะมีร่วมกันในอนาคตท้ังเร่ืองการศึกษา การเรียน

การสอน และความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ราชอาณาจักรไทย และมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟ 

สหราชอาณาจักร (Cardiff University: United Kingdom) ได้ลงนาม 

ความร่วมมือระหว่างกันโดยผ่านระบบ Webinar Zoom เน่ืองจาก

สถานการณ์โควิด มีรองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์, 

เป็นประธานลงนามโดย อาจารย์ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ รองอธิการบดี และ 

อาจารย์ ดร.คมสัน ดิลกคุณานันท์ คณบดีส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ Professor Kenneth Hamilton, Dean

(International) for College of Arts, Humanities and Social Sciences, 

Head of School of Music and Dr. Monika Hennemann, Co-Director 

of International Engagement ณ ห้อง A 204 อาคารอ�านวยการ สถาบนั

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กับ Covid-19
และความปกติใหม่ (New Normal)  

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเร่ืองมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน เพ่ือลดความ

เส่ียงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แต่เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน

ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร

ประกาศแนวทางการปฏิิบัติกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ โดยปรับการจัดการเรียน

การสอนให้เสร็จส้ินในระยะเวลาท่ีเร็วกว่าก�าหนดการเดิมได้ เร่ิมจากการจัด

ท�าไฟล์ภาพและเสียงแบบดิจิทัลไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาและ

ทบทวนด้วยตนเอง เพ่ือจัดการสอนระบบออนไลน์ หรือในรูปแบบผสมผสาน 

(Blended Learning) รวมถึงปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบการมอบ

หมายงาน (Assignment-based) โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการเข้าช้ันเรียน เช่น โครง

งาน (Project-based), กรณีศึกษา (Case Study) เป็นต้น และ/หรือใช้ระบบ

ออนไลน์บูรณาการร่วม

วันท่ี 16 กรกฎาคม 2563

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2563

วันท่ี 2 ธันวาคม 2563

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาและโครงการ

เทศกาลดนตรีและนวัตศิลป์นานาชาติ 

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ

วัฒนา กรมนราธิวาสราชนครินทร์  ซ่ึึ่ง

จัดข้ึนเป็นคร้ังแรกภายใต้ช่ืองานว่า 

“Classical Music Next Normal” 

โดยมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิกท่ีมีการเน้นถึงการพัฒนานักดนตรี ให้มีความ

เข้าใจถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาคุณภาพของการน�าเสนอผลงานและการตลาดของตนเอง รวมถึงความส�าคัญต่อการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองตลอดเพ่ือใหส้ามารถพฒันาทกัษะตอ่ความพรอ้มในศตวรรษท่ี 21 ในการสรา้งสรรคน์วัตศิลป์การแสดง การเนน้ถึง 

การค้นหานวัตกรรมด้านระบบหรือวิธีการในการท�าให้อุตสาหกรรมดนตรีมีความยัง่ยนื รวมถึงการเน้นถึงการน�าเสนอและสนับสนุน

การแสดงจากนักดนตรีท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ โดยท่ีกิจกรรมยอ่ยเหล่าน้ีจะท�าให้โครงการเทศกาลดนตรีในปีต่อ

ไปเป็นท่ีรู้จักกว้างข้ึนในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อธิการบดี

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เน่ืองในโอกาสครบวาระใน 

การด�ารงต�าแหน่งในวันท่ี 7 มกราคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะได้เดินทาง

เยี่ยมชมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในฐานะ

มหาวิทยาลัยดนตรีเฉพาะทางแห่งแรกของ

ประเทศไทย ในการน้ีทางสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาได้จัดแสดงคอนเสิร์ตโดย วง PGVIM String 

Orchestra ซ่ึึ่งเป็นวงท่ีผ่านการคัดเลือกและจะ

เดินทางไปแข่งขัน ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย ควบคุมการการแสดงโดย อาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ รองอธิการบดี

ฝ่ึายกิจการพิเศษ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

28  PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)



วันที่ 9 ธันวาคม 2563

โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สถานทูต 

จีนประจ�าประเทศไทย และมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งเมือง 

หนานจิง ร่วมกันด�าเนินงานสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยในรูป

แบบงานสร้างสรรค์แลกเปล่ียนเชิงวัฒนธรรม ผ่านบทเพลง

สร้างสรรค์และการบรรเลงดนตรีในรูปแบบวงออร์เคสตรา 

นอกจากน้ียงัมีการจัดท�าสารคดีการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม

ด้านดนตรีและการแสดงดนตรีสร้างสรรค์ร่วมกัน เพ่ือเป็น

หลักฐานทางประวติัศาสตรท่ี์ส�าคัญและเปน็ประโยชนใ์นเชิง

วิชาการตามพันธกิจของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการ

เป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทางด้านดนตรีท่ี

ส�าคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

นายพงษ์ไพโรจน์ เลิศสุดวิชัย นักศึกษา

สถาบนัดนตรกัีลยาณิวฒันา ชัน้ปีท่ี 1 เครือ่ง

มือเอกไวโอลิน ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็ก

และเยาวชนดเีด่น ประเภทเดก็และเยาวชน

ที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 

2564 ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี นับ

ว่าเป็นเกยีรตต่ิอนกัศกึษาและสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาเป็นอย่างมาก

นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับคัดเลือกให้ได้
รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น 

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันท่ี 4 มกราคม 2564 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

ดุริยางคศาสตรบัณฑิตแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจ�าปีการศึกษา 2562 จ�านวน 

29 คน ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอ�านวยการ สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

โดยศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นายกสภาสถาบนัดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประธานในพธีิให้เกียรติ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ 

บุคลากร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และแขกผู้มีเกียรติ 

เข้าร่วมพิธีในคร้ังน้ี

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอ้ือวรากุล คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การ
แพทยเ์จ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจฬุาภรณ์ และคณะ อัญเชิญ
ไดอาร่ีพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี มามอบให้ รองศาสตราจารย์ คุณหญิง
วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบัน
ดนตรกัีลยาณวัิฒนา และ อาจารย ์ดร.คมสนั ดิลกคุณานันท์ 
คณบดีส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ ในโอกาสน้ีได้ร่วมกันหารือ
เพ่ือแลกเปล่ียนทางวิชาการ 

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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วันที่ 18 มีนาคม 2564 
พลเรือตรี ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน ผู้บัญชาการฐานทัพ

เรือกรุงเทพ และคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมกับ

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ณ ห้อง 209 อาคาร 

อ�านวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา น�าโดย

รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 

ผู้รักษาการอธิการบดี เก่ียวกับความร่วมมือทางด้าน

วิชาการและการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเยาวชน

ดนตรีคลาสสิกร่วมกัน เช่น การส่งก�าลังพลเข้าศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาตรี ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

เป็นต้น

วันที่ 20 มีนาคม 2564

ศูนย์วิทยคีตศิลป์คลองหลวง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

คณะผูบ้รหิารและบคุคลากรสถาบนัดนตรกัีลยาณวิฒันา 

ได้จัดประชุมการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์สถาบัน ระยะ 5 

ปี พ.ศ. 2565-2569 ใน ณ ห้อง L 100 อาคารศูนย์

การเรยีนรูแ้ละสนัทนาการ สถาบนัดนตรกีลัยาณวิฒันา 

วิทยากรรับเชิญ คุณกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้าน

พฒันาระบบคณุภาพและการจดัการเชงิยทุธศาสตร์ใน

หน่วยงานรัฐและเอกชน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้ริเร่ิมโครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ โดยใช้ช่ือว่า “ศูนย์วิทยคีตศิลป์” บนเน้ือท่ีกว่า 6 ไร่ 

ณ ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงบประมาณ 

ในลักษณะผูกพันเป็นเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดา้นการวจัิยดนตรี ลักษณะอาคารเปน็

อาคารเอนกประสงค์ประกอบด้วยห้องจัดแสดงขนาดเล็ก ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องปฏิิบัติการด้านนวัตกรรมดนตรี

9 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
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ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลท่ี 8)

รองศาสตราจารยคุ์ณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร ์ผู้รักษาการ

แทนอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ถวายแจกนัดอกไม้ 

และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาส 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 พร้อมด้วยผู้

บริหารและคณะ ณ ศาลาสหทยัสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั

เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารยคุ์ณหญิงวงจันทร์ พินัย

นิติศาสตร์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ ยุระยง ผู้รักษาการแทนรอง

อธิการบดี พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีวาง

พวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดิ

นทร (รัชกาลท่ี 8) เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรม

ราชานุสาวรีย์รัชกาลท่ี 8 สวนหลวงพระราม 8

32  PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)

กิจกรรมสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา



ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาดุริยางคศาสตร์ 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ได้รับรางวัล ศิลปาธร ประจ�าปี 2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน อาจารย์ประจ�าส�านัก

วิชาวิชาดุรยิางคศิลป์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา ได้รับรางวัล 

ศิลปาธร ด้านดนตรี จากส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม จากความทุ่มเทการท�างานด้านดนตรี 

และงานวิจัยภาคสนามทางด้านวัฒนธรรม ผลงานท่ีส�าคัญ

ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับแนวคิดทางวัฒนธรรม การปฏิิสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรม การบูรณาการภาษาของดนตรีร่วมสมัย

เข้ากับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน การรวบรวมนักแสดงประเภทต่าง ๆ  

อีกท้ังยังเป็นผู้ริเร่ิมโครงการวงดุริยางค์เยาวชนอาเซีึ่ยน 

(ASEAN Youth Ensemble (AYE) ท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และกระทรวงวัฒนธรรม 

ต้ังแต่ปี 2557 โดยคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เข้าร่วมอบรม

เชิงปฏิิบัติการและจัดแสดงดนตรีร่วมกับนักศึกษาสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพ่ือเผยแพร่ดนตรีพ้ืนเมืองของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้างมากข้ึน ท่ีส�าคัญ

ท่ีสุดเป็นการน�าดนตรพ้ืีนเมืองมาผสมผสานกบัดนตรีคลาสสิก

รวมถึงมีการคัดเลือกนักประพันธ์เพลงเยาวชนท่ีมีความ       

สนใจในการสร้างงานท่ีผสมผสานรากฐานวฒันธรรมด้ังเดิม

ของภูมิภาคกับวัฒนธรรมดนตรีคลาสสิกอีกด้วย และงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติ (Princess Galyani Vadhana 

Institute of music International Symoposium) ซึ่ึง่จัดข้ึนเป็นประจ�า

ทุกปี และมีหัวข้อท่ีพยายามน�าเสนอในเร่ืองดนตรีกับวัฒนธรรรมท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ โครงการต่าง ๆ เหล่าน้ีได้เป็นเวทีส�าคัญท่ี

เปิดโอกาสให้นักดนตรีได้อภิปรายเชิงสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ซ่ึึ่งท�าให้

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาดนตรีในเอเซีึ่ยตะวันออกเฉียงใต้

รางวัลศิลปาธรเป็นส่วนหน่ึงของโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วม

สมัยดีเด่นรางวลั “ศิลปาธร” เร่ิมด�าเนนิการมาต้ังแตปี่พุทธศักราช 2547 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง 

ท่ีได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งม่ัน เพ่ือสร้างสรรค์ 

ผลงานอันทรงคุณค่าให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย มีผลงาน

ได้รับการเผยแพร่ และเป็นท่ียอมรับท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ

อย่างต่อเน่ือง 

ค�าว่า “ศิลปาธร” หมายถึง ผู้ทรงไว้ซ่ึึ่งศิลปะ หรือ ผู้รักษาไว้ซ่ึึ่งศิลปะ โดยท่ี

ผ่านมาทางส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ด�าเนินอยา่งเข้มงวดภาย

ใต้กระบวนการสรรหาและพิจารณาตัดสิน ตามข้ันตอนของคณะกรรมการ 

คัดสรรฯ และคณะกรรมการตัดสินฯ ซ่ึึ่งประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีช่ือเสียงและผลงานในด้านศิลปะร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ  ได้
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