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พิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงประสานความร่่วมมืือทางวิิชาการ
ระหว่่างกองทััพเรืือกัับสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
วัันที่่� 31 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้้องเอนกประสงค์์
ฐานทััพเรืือกรุุงเทพได้้มีีพิิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงประสาน
ความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่่างกองทััพเรืือ โดย พลเรืือตรีี
ชััยณรงค์์ บุุณยรััตกลิิน ผู้้�บััญชาการฐานทััพเรืือกรุุงเทพ
เป็็นผู้้�รัับมอบอำนาจ กัับสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดย
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา ซึ่่ง� มีีวััตถุุประสงค์์สำคััญเพื่่�อให้้ทั้้ง� สองสถาบััน
ได้้มีีการประสานความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่่างกัันทั้้�งด้้าน
การเรีียนการสอน การพััฒนาบุุคคล การวิิจัยั การบริิการทาง

วิิชาการ การทำนุุบำรุุงศิิลปวััฒนธรรม และการส่่งเสริิมให้้
มีีกิิจกรรมพิิเศษร่่วมกัันตามความเหมาะสมอัันจะก่่อให้้เกิิด
ประโยชน์์สููงสุุดในการพััฒนาศัักยภาพทางดนตรีี ทั้้�งของ
กองทััพเรืือและสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
ทั้้�งนี้้�ทั้้�งสองสถาบัันจะได้้ผลัักดัันให้้เกิิดโครงการต่่าง ๆ ที่่�มีี
การแลกเปลี่่�ยนผู้้�เชี่่�ยวชาญในการอบรม การบรรยาย และ
การร่่วมแสดงดนตรีี รวมถึึงการแลกเปลี่่�ยนนัักศึึกษาและ
บุุคลากรในการทำกิิจกรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้� ส่่งเสริิมให้้เกิิด
การทำวิิจัยั หรืืองานสร้้างสรรค์์ที่เ่� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ สัังคมและ
ประเทศชาติิร่่วมกััน, ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนทุุนการศึึกษา
ให้้บุุคลากรของกองดุุริิยางค์์ทหารเรืือ ฐานทััพเรืือกรุุงเทพ
ในการเรีียนต่่อระดัับปริิญญาบััณฑิิต จำนวน 2 ทุุน ต่่อปีี
การศึึกษา โดยทั้้�งสองฝ่่ายทำข้้อตกลงในการสนัับสนุุนร่่วม
กัันเป็็นรายปีี การลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงประสานความ
ร่่วมมืือทางวิิชาการครั้้�งนี้้�ถืือเป็็นก้้าวสำคััญของกองทััพเรืือ
และสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาที่่�จะก่่อให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อ
วงการดนตรีีต่่อไปในอนาคต
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การประชุุมวิิชาการนานาชาติิ “นวััตกรรมดนตรีีกับั การพััฒนาสัังคมวััฒนธรรมอาเซีียน 2021”
Princess Galyani Vadhana Institute of Music International Symposium 2021
(online edition)
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาได้้จัดั งานประชุุมวิิชาการนานาชาติิ
ประจำปีี พ.ศ. 2564 ในหััวข้้อ “นวััตกรรมดนตรีีกัับการพััฒนา
สัังคมวััฒนธรรมอาเซีียน 2021” ระหว่่างวัันที่่� 23-27 สิิงหาคม
พ.ศ. 2564 วััตถุุประสงค์์สำคััญของการจััดงานเพื่่�อมุ่่�งเน้้นที่่จ� ะ
สร้้างความแข็็งแกร่่งในเครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างสถาบััน
การศึึกษาทางด้้านดนตรีีทั้้�งในประเทศไทย ภููมิิภาคอาเซีียน
และนานาชาติิ โดยในปีี พ.ศ. 2564 นี้้� สถาบัันได้้จััดในรููป
แบบของการสััมมนาผ่่านเว็็บไซต์์ (Webinar) เพื่่�อให้้สามารถ
เชื่่อ� มโยงกัับสถาบัันการศึึกษาดนตรีีในระดัับนานาชาติิได้้ ซึ่ง่�
จะเป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงศัักยภาพของสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนา แม้้ในช่่วงเวลาของการเปลี่่ย� นแปลงและข้้อจำกััดจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 แต่่ถึงึ อย่่างนั้้�นสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา
ก็็ยังั คงเป็็นศููนย์์กลางในการสนัับสนุนุ การแลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้�
และสร้้างนวััตกรรมทางด้้านดนตรีีที่่�มีีมิิติิของการผสมผสาน
ความเป็็นสากลและความเชื่่�อมโยงกัับรากฐานวััฒนธรรม
ดั้้�งเดิิมในพื้้�นที่่� รวมทั้้�งส่่งเสริิมการพััฒนาองค์์ความรู้้�ทางด้้าน
ดนตรีีให้้สร้า้ งประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนาประเทศให้้มีีการเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจและสัังคม บนพื้้�นฐานของวััฒนธรรมที่่�
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สร้้างสรรค์์ รวมทั้้�งการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ที่มีี่� ความเหมาะสม
กัับแนวทางในการพััฒนาของภููมิิภาคอาเซีียน และแสดงถึึง
ศัักยภาพของประเทศไทย ในการเป็็นผู้้�นำของประชาคม
อาเซีียนในด้้านศิิลปวััฒนธรรม และเป็็นการเผยแพร่่
พระเกีียรติิคุุณของสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิ
วััฒนา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ ในการประยุุกต์์ใช้้
ดนตรีีกัับการพััฒนาสัังคมตามพระปณิิธาน
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� https://www.pgvis.pgvim.ac.th/
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การแข่่งขัันวงดนตรีีนานาชาติิ รางวััลสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี พ.ศ. 2564
Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2021
การแข่่งขัันวงดนตรีีนานาชาติิ รางวััลสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
พ.ศ. พ.ศ. 2564 วััตถุุประสงค์์สำคััญในการจััดงาน คืือ
เพื่่�อเทิิดพระเกีียรติิสมเด็็จพระเจ้้าพี่่�นางเธอ เจ้้าฟ้้า
กััลยาณิิวัฒ
ั นา กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ในฐานะ
ที่่�เป็็นองค์์อุุปถััมภ์์ดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทยอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตราบจนสิ้้�นพระชนม์์ อีีกทั้้�งยัังยกระดัับและ
สร้้างมาตรฐานดนตรีีคลาสสิิกในประเทศไทยสู่่�ระดัับ
นานาชาติิ และเป็็นพื้้�นที่่ใ� นการแสดงของนัักเรีียน นิิสิติ
นัักศึึกษา และนัักดนตรีีเยาวชนที่่ส� นใจในดนตรีีคลาสสิิก
และแวดวงวิิชาการของประเทศไทย โดยให้้ผู้เ้� ข้้าแข่่งขััน
ได้้มีีช่อ่ งทางเข้้าแข่่งขัันและนำเสนอการแสดงในรููปแบบ
ออนไลน์์ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
โคโรนา (COVID-19), ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาในการเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์โครงการ
ที่่�มีีคุุณภาพระดัับนานาชาติิ และสุุดท้้ายเพื่่�อเป็็น
การสนัับสนุนุ และส่่งเสริิมการร่่วมมืือกัันในระดัับนานาชาติิ
ทั้้�งนี้้�เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิด
เชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่ส่� ง่ ผลกระทบเป็็น
วงกว้้างไปทั่่�วโลก ทำให้้เป็็นอุุปสรรคอย่่างมากสำหรัับ
นัักดนตรีีในการฝึึกซ้้อมรวมวง อีีกทั้้�งคณะกรรมการผู้้�ทรง
คุุณวุุฒิที่ิ เ่� รีียนเชิิญมาร่่วมตััดสิินการแข่่งขัันรอบชิิงชนะเลิิศ
จากต่่างประเทศประสบปััญหาในการเดิินทางออก
นอกประเทศเช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�นฝ่่ายจััดการแข่่งขััน
จึึงปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการแข่่งขัันเป็็นแบบออนไลน์์
ทั้้�งหมด และยกเลิิกการแข่่งขัันประเภทการรวมวงใหญ่่
(Category A: Large Ensemble) โดยจััดการแข่่งขััน
เหลืือเพีียง 2 ประเภท ได้้แก่่ ประเภท B: Chamber
Ensemble และประเภท C: Duo for Piano and
another Instrument

การแข่่งขัันครั้้ง� นี้้�ได้้รับั เกีียรติิจากคณะกรรมการตััดสิิน 7 ท่่าน ดัังนี้้�
1. Avedis Kouyoumdjian (Piano), Austria		
ประธานกรรมการ
		 University of Music and Performing Arts Vienna,
Dean for the Instrumental Studies
2. Paul Archibald (Trumpet), United Kingdom		
กรรมการ
		 Principal Trumpet, London Mozart Player
		 Former Co-Principal Trumpet, Orchestra of the
Royal Opera House, Covent Garden
3. Damrih Banawitayakit (Oboe), Thailand		
กรรมการ
		 Princess Galyani Vadhana Institute of Music,
Acting Vice President for Administration

PGVIM Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)

3

FEATURE
4. Barbara Doll (Violin), Switzerland
กรรมการ
		 Music Academy in Basel, Professor
5. Prof. Rico Gubler (Saxophone), Germany
กรรมการ
		 Musikhochschule Lübeck, President
6. Néstor Manuel Pou Rivera (Viola), Spain
กรรมการ
		 Conservatorio Superior de Música de Castilla
y León, Professor

รางวััลที่่� 2 วง Heng Quartet, จีีน
เงิินรางวััล 100,000 บาท และเกีียรติิบััตร
รางวััลที่่� 3 วง Gusto Saxophone Quartet, ไทย
เงิินรางวััล 80,000 บาท และเกีียรติิบััตร

7. Leslie Tan (Cello), Singapore
กรรมการ
		 Yong Siew Toh Conservatory of Music,
		 Artiste-faculty

ประเภท C : Duo for Piano and another Instrument
รางวััลที่่� 1 (รางวััลชนะเลิิศ) วง The K.O. Duo, ไทย
	ถ้้ ว ยพระราชทานสมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เงิินรางวััล 70,000 บาท และเกีียรติิบััตร
รางวััลที่่� 2 วง Al Coda Ensemble, ไทย
เงิินรางวััล 50,000 บาท และเกีียรติิบััตร
รางวััลที่่� 3 ไม่่มีี
รางวััลพิิเศษ* วง Sostenuto Duet, ไทย
เงิินรางวััล 30,000 บาท และเกีียรติิบััตร

ในวัันที่่� 28 กัันยายน พ.ศ. 2564 โครงการแข่่งขัันฯ ได้้จััด
พิิธีมี อบรางวััลตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้้องสัังคีีตวััฒนา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา โดยมีีผู้้�ได้้รัับรางวััล ดัังต่่อไปนี้้�
ประเภท B: Chamber Ensemble
รางวััลที่่� 1 (รางวััลชนะเลิิศ) วง Nuevo String Quartet, ไทย
	ถ้้ ว ยพระราชทานสมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้ า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เงิินรางวััล 120,000 บาท และเกีียรติิบััตร
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* สำหรัับวง Sostenuto Duet นั้้�นเป็็นวงเยาวชนที่่�มีีอายุุ
น้้อยที่่สุ� ดุ เพีียง 12 ปีี คณะกรรมการจึึงพิิจารณารางวััลพิิเศษ
(Special Award) เพื่่�อเป็็นกำลัังใจและสนัับสนุุนเยาวชนใน
การบรรเลงรวมวงต่่อไป

FEATURE

Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
คอนเสิิร์์ตวงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
PYO: Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra

การแสดงคอนเสิิร์์ตวงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในโครงการแสงรุ้้�งมิิจางหาย แสงฉายนิิรัันดร
ซึ่่�งได้้ดำเนิินต่่อเนื่่�องมาจนถึึงฤดููกาลที่่� 8 แต่่เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่่งผล
กระทบเป็็นวงกว้้างไปทั่่�วโลกทำให้้การแสดงคอนเสิิร์ต์ ต้้องมีีการเปลี่่ย� นแปลงรููปแบบ โดยดำเนิินการในลัักษณะออนไลน์์ผ่า่ นทาง
Social Media สำหรัับในฤดููกาลที่่� 8 ได้้มีีการจััดแสดง 3 ครั้้�ง ได้้แก่่

PYO: Virtual performance - Carmen from Home: excerpts from Carmen

การแสดงครั้้� ง แรกในฤดููกาลที่่� 8 เริ่่� ม ด้้ ว ยการแสดง
ออนไลน์์ซีีรี่่�ส์์ Carmen From Home: excerpts from
Carmen จากอุุ ป รากรของฝรั่่� ง เศส เรื่่� อ ง Carmen
โดย George Bizet Je dis rien ne m'épouvante
(Air de Michaela) ซึ่่� ง เป็็ น อุุ ป รากรที่่� มีีชื่่� อ เสีียง
เรื่่อ� งหนึ่่�งของโลก โครงการแสงรุ้้�งมิิจางหาย แสงฉายนิิรันั ดร
ได้้ดำเนิินการคััดเลืือกและทำการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ าร (Work
Shop) กัับวิทิ ยากร โดยมีีสุุชัญ
ั ญา ตัันวิิเชีียร รัับบท Carmen

สาวยิิปซีีผู้้�มีีความงามแต่่แฝงไว้้ด้ว้ ยความน่่ากลััว พิิชญาธารณ์์
สัังวรเวชชภััณฑ์์ รัับบท Micaëla และภาณุุภพ จัักรกรม
รัับบท Don José ชายหนุ่่�มชาวบาสก์์ที่่�เกิิดในแคว้้นนาวาร์์
(ทางเหนืือของสเปน) ในตระกููลขุุนนางที่่�สืืบเชื้้�อสายมาจาก
ชาวคริิสเตีียน บรรเลงโดยวงดนตรีีเยาวชนสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา ในรููปแบบออนไลน์์ระหว่่างวัันที่่� 26-28
กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth
Orchestra: Virtual performance was premiered during
26 – 28 July 2022. The first online concert of the
8th season of Princess Galyani Vadhana Institute
of Music Youth Orchestra in the name of “Carmen
from home” with excerpts from Carmen by George

Bizet. “Carmen is a world-famous opera. After a
workshop by talented instructors from Princess Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra, the
cast are as follows: Soloist Panupop Jakklom-Don
José, Musicians Princess Galyani Vadhana Institute
of Music Youth Orchestra
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PYO: Beyond the Cages [PYO@PGVIS2021]
การแสดงคอนเสิิร์์ตของวงดุุริิยางค์์เยาวชนสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนาในครั้้�งที่่� 2 ได้้แสดงระหว่่างการประชุุม
วิิชาการนานาชาติิ 2021 ในชื่่�อว่่า PYO - Beyond the
Cages [PYO@PGVIS2021] โดยความร่่วมมืือทางด้้านดนตรีี
ระหว่่างวงดุุริยิ างค์์สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา และ Studio
Musikfabrik สหพัันธรััฐเยอรมนีี ควบคุุมการแสดงโดย

Peter Veale: Director of Studio Musikfabrik โปรแกรม
การแสดง เริ่่�มด้้วย John Cage I Concert for Piano and
Orchestra และปิิดท้้ายด้้วย James Tenney I Form 2
(In Memoriam of John Cage) บรรเลงโดย นัักดนตรีี
เยาวชนวงดุุริยิ างค์์สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา และนัักดนตรีี
จาก Studio Musikfabrik

PYO: Beyond the Cages [PYO@PGVIS2021]
The 2nd concert of the Galyani Vadhana Institute
of Music Youth Orchestra was performed during
the 2021 International Symposium under the name
PYO - Beyond the Cages [PYO@PGVIS2021] by the
collaboration of music between the Galyani Vadhana
Institute of Music Orchestra and Studio Musikfabrik,
Federal Republic of Germany. Directed by Peter Veale:

Director of Studio Musikfabrik. The program starts
with John Cage I Concert for Piano and Orchestra
and ends with James Tenney I Form 2 (In Memoriam
of John Cage), played by young musicians of the
Galyani Vadhana Institute of Music Youth Orchestra
and musicians from Studio Musikfabrik

สามารถชมย้้อนหลัังได้้ที่่� https://www.facebook.com/
Princess GalyaniVadhanaYouthOrchestra/videos/
และเว็็บไซต์์สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา www.pgvim.
ac.th
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Princess Galyani Vadhana Institute of Music Activity

พิิธีีลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือทางวิิชาการ
ระหว่่างสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนากัับมหาวิิทยาลััยดนตรีีและศิิลปะการแสดง กรุุงเวีียนนา
(University of Music and Performing Arts Vienna) สาธารณรััฐออสเตรีีย

เนื่่�องด้้วยสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาเป็็นสถาบัันเฉพาะทาง
ด้้านดนตรีี มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อพััฒนานัักดนตรีีเยาวชนใน
ประเทศไทยให้้มีีฝีมืี อื ทััดเทีียมกัับนักั ดนตรีีในระดัับนานาชาติิ
ดัังนั้้�นสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาจึึงแสวงหาความร่่วมมืือใน
ระดัับนานาชาติิ โดยเฉพาะสถาบัันการศึึกษาทางด้้านดนตรีี
ในทวีีปยุุโรป และครั้้�งนี้้�ถืือเป็็นก้้าวสำคััญอีีกก้้าวหนึ่่�งของ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ในการลงนามในบัันทึึกข้้อตกลง
ความร่่วมมืือทางวิิชาการกัับมหาวิิทยาลััยดนตรีีและศิิลปะ
การแสดง กรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐออสเตรีีย มหาวิิทยาลััย
ด้้านดนตรีีที่่มีีชื่่
� อ� เสีียงระดัับโลก โดยมีีจััดพิธีิ ลี งนามอย่่างเป็็น
ทางการในวัันที่่� 23 กัันยายน พ.ศ. 2564

พิิ ธีี ล งนามครั้้� ง นี้้� มีี ผู้้�ช่่ ว ยศาสตราจารย์์ ชููวิิ ทย์์ ยุุ ร ะยง
อธิิการบดีี, อาจารย์์ ดร.คมสััน ดิิลกคุุณานัันท์์ คณบดีีสำนััก
วิิชาดุุริิยางคศาสตร์์ อาจารย์์จิิรเดช เสตะพัันธุุ, ร่่วมด้้วย
Mag.A art. Ulrike Sych อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยดนตรีี
และศิิลปะการแสดง กรุุงเวีียนนา และ Univ.-Prof. Dr.h.c.
Johannes Meissl รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิเทศสััมพัันธ์์และ
ศิิลปะ นอกจากนี้้�ยัังมีีแขกผู้้�มีีเกีียรติิเข้้าร่่วมอีีกหลายท่่าน
อาทิิ รองศาสตราจารย์์คุุณหญิิงวงจัันทร์์ พิินััยนิิติิศาสตร์์,
เอกอััครราชทููตไทยประจำกรุุงเวีียนนา สาธารณรััฐออสเตรีีย
และเอกอััครราชทููตออสเตรีีย ประจำกรุุงเวีียนนา โดยได้้มีี
การปรึึกษาหารืือเกี่่�ยวกัับการดำเนิินความร่่วมมืือระหว่่าง
กัันในด้้านต่่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้้านการศึึกษา
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กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

อุุดมศึึกษาไทยสู่่�มิิติิใหม่่ ไปกัับ “Digital Transcript”

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา โดย อาจารย์์ ดร.อภิิชัยั จัันทนขจรฟุ้้�ง
รองอธิิการบดีี เป็็นตััวแทนเข้้าร่่วมงานแถลงข่่าวอุุดมศึึกษาไทย
สู่่�มิิติิใหม่่ไปกัับ “Digital Transcript” โดยกระทรวงการ
อุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.) ร่่วมกัับ
สำนัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล (องค์์การมหาชน) หรืือ DGA
สำนัักงานคณะกรรมการพััฒนาระบบราชการ คณะทำงาน
กำหนดมาตรฐานการจััดทำเอกสารสำคััญทางการศึึกษาใน
รููปแบบดิิจิทัิ ลั (Digital Transcript) ซึ่่ง� ถืือเป็็นความก้้าวหน้้า
ด้้านการศึึกษาไทยที่่เ� กิิดจากความร่่วมมืือของหน่่วยงานภาค
รััฐและภาคเอกชน จนสามารถให้้บริกิ ารเอกสารสำคััญทางการ
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ศึึกษาในรููปแบบดิิจิิทััลที่่�มีีความปลอดภััยและน่่าเชื่่�อถืือ แก่่
ผู้้�สำเร็็จการศึึกษาในปีี 2563 และปีีการศึึกษา พ.ศ. 2564
ช่่วยลดงบประมาณและขจััดปััญหาความยุ่่�งยากแบบดั้้�งเดิิม
โดยมีีสถาบัันอุุดมศึึกษาเข้้าร่่วม จำนวน 39 แห่่ง ซึ่่�งสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาเป็็น 1 ในสถาบัันอุุดมศึึกษาที่่เ� ข้้าร่่วมให้้
บริิการเอกสารสำคััญทางการศึึกษาในรููปแบบดิิจิทัิ ลั Digital
Transcript ซึ่่ง� โครงการนี้้�จะเป็็นประโยชน์์ต่อ่ ผู้้เ� กี่่ย� วข้้อง ทั้้�ง
อำนวยความสะดวกในทุุกขั้้�นตอนทั้้�งการขอ การรัับ การจััด
เก็็บ การใช้้งาน และการตรวจสอบในอนาคต

กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

พิิธีีทำำ�บุุญเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
เนื่่�องในวัันที่่� 13 ตุุลาคม ของทุุกปีี เป็็นวัันคล้้ายวัันสวรรคต
ในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร ด้้วยสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ
ในวัันที่่� 12 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
นำโดยอธิิการบดีี ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ชููวิทย์
ิ ์ ยุุระยง ร่่วมด้้วย
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ชนนาถ มีีนะนัันทน์์ ที่่ป� รึึกษาและกำกัับ
ดููแลด้้านการบริิหาร และอาจารย์์ ดร.อภิิชััย จัันทนขจรฟุ้้�ง
รองธิิการบดีี คณาจารย์์ บุุคลากร และนัักศึึกษา ร่่วมทำบุุญ
ตัักบาตร ณ วััดพระยาศิิริิไอยสวรรย์์ จากนั้้�นได้้ร่่วมกัันจััด
พิิธีรี ำลึึกโดยมีีคำกล่่าวน้้อมรำลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ส่่วน
หนึ่่�ง ดัังนี้้�
“... พระองค์์ท่่านทรงงานด้้วยหลัักการ เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา
ผ่่านโครงการอัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำริิกว่่า 5,000 โครงการ
ซึ่่ง� ช่่วยพััฒนาประเทศให้้เข้้มแข็็ง และนำความสงบร่่มเย็็นมาสู่่�
ประเทศชาติิ อีีกทั้้�งพระราชทานหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง
เพื่่อ� เป็็นแนวทางให้้พสกนิิกรชาวไทยสามารถดำเนิินชีีวิติ ด้้วย
ความผาสุุก มั่่�นคง และยั่่ง� ยืืน พระอััจฉริิยภาพอัันล้้ำเลิิศ และ
พระปรีีชาสามารถของพระองค์์ เป็็นที่่�ประจัักษ์์และจะประทัับ
อยู่่�ในใจของปวงชนชาวไทยสืืบไป
ด้้วยสำนึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณที่่�ทรงมีีต่่อปวงชนชาวไทย
ข้้าพระพุุทธเจ้้าทั้้�งหลายจะน้้อมนำแนวทางตามพระบรม
ราโชวาท พระราชดำรััส และพระราชดำริิที่่ไ� ด้้เคยพระราชทาน

ไว้้มาปฏิิบััติิตน เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ประเทศชาติิและ
ประชาชนสืืบไป”
หลัังจากนั้้�นผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง อธิิการบดีี
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชนนาถ มีีนะนัันทน์์ ที่่�ปรึึกษาและกำกัับ
ดููแลการบริิหาร คณาจารย์์ บุุคลากร และนัักศึึกษาสถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ร่่วมกัันทำความสะอาดบริิเวณโดย
รอบสถาบัันในฐานะจิิตอาสาพระราชทาน 904 เพื่่�อถวาย
เป็็นพระราชกุุศลแด่่พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
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พิิธีีทำำ�บุุญเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้จััดกิิจกรรมเนื่่�องในวัันคล้้าย
วัันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร วัันชาติิ
และวัันพ่่อแห่่งชาติิ 5 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 โดยในวัันที่่� 3
ธัันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น. ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ชููวิิทย์์ ยุุระยง อธิิการบดีี ได้้เป็็นประธานในพิิธีีทอดผ้้าไตร
ร่่วมด้้วยผู้้�บริิหาร คณาจารย์์ และบุุคลากร จากนั้้�นได้้ถวาย
เครื่่�องไทยธรรม กรวดน้้ำรัับพร และกราบลาพระรััตนตรััย
หลัังจากนั้้�นได้้จััดพิิธีีน้้อมรำลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณของ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร ณ บริิเวณโถงชั้้น� 1 อาคารอำนวยการ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ชููวิทย์
ิ ์ ยุุระยง
อธิิการบดีี ประธานในพิิธีีวางพานพุ่่�มดอกไม้้และกล่่าว
น้้อมรำลึึกในพระมหากรุุณาธิิคุุณ
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โดยส่่วนหนึ่่�งของคำกล่่าวน้้อมรำลึึก มีีข้้อความส่่วนหนึ่่�งว่่า
“...ตลอดระยะเวลา 70 ปีี ที่่�ทรงครองสิิริิราชสมบััติิเป็็น
พระมหากษััตริิย์์พระองค์์ที่่� 9 แห่่งพระบรมราชจัักรีีวงศ์์
พระบาทสมเด็็จพระชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์์ใต้้ร่่ม
พระบารมีีทั่่ว� ราชอาณาจัักรด้้วยทศพิิธราชธรรม พระราชกรณีียกิิจ
นานััปการที่่�ทรงทุ่่�มเทกำลัังพระวรกายและพระสติิปััญญา
เพื่่�อดัับทุุกข์์ร้้อนแก่่ปวงพสกนิิกร และก่่อให้้เกิิดคุุณอเนก
อนัันต์์แก่่ประเทศชาติิ พระมหากรุุณาธิิคุุณและพระเมตตา
อัันเปี่่�ยมล้้นในพระราชหฤทััย ประจัักษ์์แจ้้งและประทัับอยู่่�
ในใจปวงประชา นัับเป็็นบุุญของปวงข้้าพระพุุทธเจ้้าที่่�ได้้มีี
ชีีวิิตอยู่่�อย่่างผาสุุกร่่มเย็็นบนผืืนแผ่่นดิินไทย ภายใต้้ร่่ม
พระบารมีีของพระมหากษััตริิย์์ผู้้�ทรงคุุณอัันประเสริิฐ...”

กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

กิิจกรรมเนื่่�องในวัันพ่่อแห่่งชาติิ
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ร่่วมน้้อมรำลึึกเนื่่�องในวัันคล้้าย
วัันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร วัันชาติิ และ
วัันพ่่อแห่่งชาติิ 5 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 อีีกทั้้�งยัังเป็็นวัันดิินโลก
เพื่่�อสดุุดีีพระเกีียรติิคุุณของพระองค์์ โดยใช้้วัันนี้้�เป็็นวััน
รณรงค์์ให้้ชาวโลกได้้ตระหนัักถึึงความสำคััญของทรััพยากร
ดิิน ที่่มีีต่
� อ่ ความอยู่่�รอดของมวลมนุุษยชาติิและสภาพแวดล้้อม
และความจำเป็็นต้้องมีีการจััดการทรััพยากรที่่ดิ� นิ อย่่างยั่่ง� ยืืน
โดยผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.อโณทััย นิิติิพน รองอธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา และศิิลปิินศิิลปาธร ได้้ออกแบบเสีียง
ร่่วมกัับ Jean-David Caillouët อาจารย์์ประจำสำนัักวิิชา

ดุุริิยางคศาสตร์์ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ขัับร้้อง โดย
แม่่ขวััญจิิต ศรีีประจัันต์์ (ศิิลปิินแห่่งชาติิ) อาจารย์์พัันธวิิทย์์
อััศวเดชเมธากุุล อาจารย์์ประจำสำนัักวิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์ (Voice)
กลุ่่�มศิิลปิินคิิดบวกสิิปป์์ สนัับสนุุนโดยสำนัักศิิลปวััฒนธรรม
ร่่วมสมััย กระทรวงวััฒนธรรม สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
และคิิดบวกสิิปป์์ ร่่วมกัันจััดทำบทเพลงพลัังดิิน "Song of
the Earth" (บทเพลงแผ่่นดิิน) สามารถรัับชมย้้อนหลัังได้้ที่่�
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb
id=469310148092053&id=100050392154157
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กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

สมาคมครุุศาสตร์์สััมพัันธ์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เข้้าแสดงความยิินดีีกัับ ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง ในโอกาสเข้้ารัับตำำ�แหน่่งอธิิการบดีี
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564 สมาคมครุุศาสตร์์สััมพัันธ์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย นำโดยอาจารย์์ชััยธวััชว์์ ไทยง
นายกสมาคมครุุศาสตร์์สััมพัันธ์์ ได้้เข้้าแสดงความยิินดีีกัับ
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ชููวิิทย์์ ยุุระยง ในโอกาสเข้้ารัับตำแหน่่ง
อธิิการบดีีสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา จากนั้้�นได้้สัักการะ
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พระอนุุสาวรีีย์์สมเด็็จพระเจ้้าพี่่น� างเธอ เจ้้าฟ้้ากััลยาณิิวัฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ เยี่่�ยมชมสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวััฒนา และเข้้าสัักการะพระบรมราชานุุสาวรีีย์์
พระบาทสมเด็็ จ พระปรเมนทรมหาอานัั น ทมหิิ ด ล
พระอััฐมรามาธิิบดิินทร

กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

ศ. (พิิเศษ) ดร. เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม (อว.)
เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อรวมพลัังขัับเคลื่่�อนและบููรณาการความร่่วมมืือในการพััฒนาประเทศ
ณ สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

วัันที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ศ. (พิิเศษ) ดร. เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจัยั และนวััตกรรม (อว.) ร่่วมด้้วยผู้้�บริหิ ารสููงสุุดของทุุกหน่่วย
งานในสัังกััดของ อว. เข้้าร่่วมประชุุมเพื่่�อรวมพลัังขัับเคลื่่�อน
และบููรณาการความร่่วมมืือในการพััฒนาประเทศ ณ สถาบััน
ดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา โดยมีีจุุดประสงค์์สำคััญเพื่่�อให้้ทราบแนว
นโยบาย และทิิศทางการเป็็นองค์์กรหลัักในการขัับเคลื่่�อน
ประเทศเชิิงบููรณาการในทุุกมิิติิ โดยใช้้ความได้้เปรีียบเชิิง

ทรััพยากรและวััฒนธรรม เป็็นฐานในการพััฒนาที่่มีี� เป้้าหมาย
ร่่วมคืือ "ก้้าวพ้้นกัับดัักรายได้้ปานกลางสู่่�ประเทศที่่�พััฒนา
แล้้วอย่่างยั่่�งยืืน ภายใน 7 ปีี" ในการนี้้� ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์
ชููวิิทย์์ ยุุระยง อธิิการบดีี และคณะผู้้�บริหิ าร ได้้ให้้การต้้อนรัับ
พร้้อมด้้วยสำนัักวิิชาดุุริยิ างคศาสตร์์ยังั ได้้จัดั การแสดงดนตรีี
โดยนัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา สร้้างความประทัับ
ใจให้้กัับคณะผู้้�บริิหารของกระทรวงฯ และผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม
เป็็นอย่่างมาก
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กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

"ดนตรีีดลใจ 90 ปีี สััมพัันธไมตรีี ไทย-สวิิส"
Inspired Melodies Celebrating 90 Years of Thai-Swiss Relations
เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 90 ปีี การสถาปนาความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างราชอาณาจัักรไทยกัับสมาพัันธรััฐสวิิส กระทรวงวััฒนธรรม
สถานเอกอััครราชทููตสวิิตเซอร์์แลนด์์ประจำประเทศไทย สถานเอกอััครราชทููตไทย ณ กรุุงเบิิร์น์ สมาพัันธรััฐสวิิส และสถาบัันดนตรีี
กััลยาณิิวัฒ
ั นา ได้้ร่ว่ มกัันจััดแสดงคอนเสิิร์ต์ ออนไลน์์ “ดนตรีีดลใจ 90 ปีี สััมพัันธไมตรีีไทย-สวิิส” ในวัันพุุธที่่� 15 ธัันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 19.00 น. และสามารถรัับชมย้้อนหลัังได้้ที่่� https://www.youtube.com/watch?v=or0n0EtYJKo

นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับ 1
นายนิิธิิศ รุุจิิขจรเดช นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา ได้้รางวััล
ชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 การแข่่งขััน Snare Drum Solo ในรายการ World
Percussion Movement ประเทศอิิตาลีี ซึ่่�งจััดขึ้้�นในวัันที่่� 6 - 11
กัันยายน พ.ศ. 2564 โดยการแข่่งขัันนี้้�มีีกรรมการระดัับโลก ได้้แก่่
Ludwig Albert, Sergei Golovko, Andrew Lynge, Markus
Leoson, Nanae Mimura, Seung-Myeong and Filippo Lattanzi
และ Tanasit Siripanichwattana

นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาได้้รัับรางวััลชนะเลิิศอัันดัับ 1
นายกรวิิชญ์์ อนุุนตการุุณ นัักศึึกษาสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิ
วััฒนา ได้้รัับทุุนการศึึกษาจาก ASEAN-UNINET และ
Austrian Exchange Service (OEAD) สาธารณรััฐ
ออสเตรีีย ให้้ไปศึึกษา ณ สถาบัันดนตรีีแห่่งกรุุงเวีียนนา
(Universität für Musik und darstellende Kunst
Wien) เป็็นเวลา 9 เดืือน จากความสามารถในการเล่่น
เครื่่�องกระทบ (Percussion)
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กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

มอบดนตรีีสู่่�สัังคม 10 ปีี สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา
สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นาดำเนิินโครงการบริิการวิิชาการเพื่่�อ
สัังคมนัับจาก พ.ศ. 2555 จนถึึงปััจจุุบััน เพื่่�อสานต่่อพัันธกิิจ
หนึ่่�งของสถาบัันดนตรีีในการที่่จ� ะเป็็นศููนย์์กลางของการเผยแพร่่
องค์์ความรู้้�ทางด้้านดนตรีีและศาสตร์์อื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องให้้
กัับสัังคม โดยอาศััยแนวคิิดการออกแบบกิิจกรรมว่่าด้้วย
การข้้ามศาสตร์์ (Interdisciplinary) การเชื่่�อมร้้อยความ

แตกต่่างระหว่่างวััย (Multigeneration) และการเป็็นผู้้�สร้า้ ง
ความเปลี่่�ยนแปลง (Change Agent) ทั้้�งนี้้� สถาบัันดนตรีีใน
ฐานะสถาบัันการศึึกษาที่่เ� ปิิดการเรีียนการสอนทางด้้านดนตรีี
คลาสสิิกต้้องเผชิิญกัับปราการด่่านแรก “ทำอย่่างไรให้้ดนตรีี
อยู่่�คู่่�ชุุมชนรอบข้้างอย่่างกลมกลืืน”

ดนตรีีที่่�โน้้มเข้้าหาผู้้�คน
ผู้้�ช่ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร. อโณทััย นิิติพิ น รองอธิิการบดีี กล่่าว
ย้้อนไปถึึงจุุดเริ่่ม� ต้้นถึึงวิิธีกี ารสื่่อ� สารและสานสััมพัันธ์์กับั ผู้้ค� น
ในชุุมชนโดยรอบ
“อย่่างแรกเลยในส่่วนของวีีดิทัิ ศั น์์แนะนำสถาบัันฯ เราพยายาม
ที่่�จะนำเสนอภาพของสถาบัันฯ ที่่�อยู่่โ� อบล้้อมกัับวิิถีขี องชุุมชน
บางยี่่�ขัันเชื่่�อมร้้อยมาจากอดีีตถึึงปััจจุุบััน ด้้วยสถานที่่�เดิิม
ก่่อนก่่อตั้้�งเป็็นโรงสุุราบางยี่่�ขััน เราอนุุรัักษ์์โครงสร้้างอาคาร
เดิิมและบููรณะปรัับปรุุงจนเป็็นอาคารคีีตราชนคริินทร์์ที่่�หััน
หน้้าเข้้าสู่่�สะพานพระราม 8 วิิถีีของพ่่อค้้าแม่่ขาย คนที่่�มา
ออกกำลัังกายที่่�สวนสาธาณะสะพานพระราม 8 ก็็ยัังดำเนิิน
ชีีวิิตของพวกเค้้าต่่อไป หากมีีเวลาเดิินเล่่น เราก็็จะเห็็น
วััดดาวดึึงษารามซึ่ง่� ภายในมีีภาพวาดฝาผนัังตั้้ง� แต่่สมััยอยุุธยา
ที่่�สวยมาก...

...อีีกอย่่างคืือเราเป็็นสถาบัันดนตรีีคลาสสิิก แต่่เราก็็ไม่่อยาก
ให้้คนมองว่่าต้้องปีีนกระไดขึ้้�นไปฟััง ไม่่อยากให้้พื้้�นที่่�ของ
สถาบัันฯ เป็็นแบบหอคอยงาช้้าง หรืือเป็็นดนตรีีของชนชั้้น� สููง
โจทย์์แรกเลยที่่�เราทำ คืือถ้้ามองไปด้้านข้้างฝั่่�งอาคาร
กััลยาณิินคีีตการ ตอนนั้้�นจะเป็็นกำแพงสีีขาว ๆ เราก็็เพ้้นท์์
กราฟฟิิตี้้กั� นั เลย คนที่่�เพ้้นท์์ก็คืื็ อเด็็ก ๆ ในพื้้�นที่่�โรงเรีียนแถบนั้้�น
...ตอนมาอยู่่�ใหม่่ ๆ ก็็ไม่่เคยรู้้�ว่่าเด็็กทั้้�งสองฝั่่�งไม่่ถููกกััน แต่่
เราก็็ชวนเด็็ก ๆ มาร่่วมกิิจกรรมของสถาบัันฯ ด้้วยกััน
มาประชัันกัันในทางดนตรีีดีีกว่่า อย่่างปีีแรก ๆ ก็็มีีแบบให้้
มาดวลกลองกััน”
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กิิจรรมสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนา

ดนตรีีที่่�แนบชิิดกัับชุุมชน

สถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวััฒนาริิเริ่่�มกิิจกรรม Rossignols en
Cage from Literature to Children Opera ซึ่่�งเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของโครงการดนตรีีเพื่่�อประชาสัังคม เมื่่�อปีี พ.ศ. 2558
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อสรรค์์สร้า้ งงานศิิลปะที่่มุ่่�� งเน้้นถึึงความ
สวยงามของการผสมผสานดนตรีี ละคร การเคลื่่อ� นไหว และ
ภาพ ขณะเดีียวกัันสถาบัันดนตรีีเปิิดโอกาสให้้เด็็กและเยาวชน
จากชุุมชนบางยี่่ขั� นั เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการแต่่งบทเพลงและ
แสดงอุุปรากรเยาวชนเรื่่�อง “ขบวนการนกกางเขน”
จากพระราชนิิพนธ์์แปลของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
“ถ้้าเราวางว่่า ละครสามารถพััฒนาเด็็ก ๆ ได้้ เรา
คงจะต้้องเอาใจใส่่ในรายละเอีียด ไม่่ใช่่เพีียงแค่่ว่า่ เค้้ามีีความ
สามารถทำได้้แค่่ไหน แต่่ว่่ามัันเข้้าไปช่่วยให้้เค้้าเข้้าใจโลก

มากขึ้้�น เข้้าใจบทบาทของตััวเอง เข้้าใจว่่าตััวเองสามารถ
ทำอะไรได้้บ้้าง ซึ่่�งไม่่ใช่่สามารถทำอะไรได้้บ้้างในฐานะ
นัักแสดงเท่่านั้้�น แต่่ในฐานะมนุุษย์์อายุุ 12-13 คนนึึง ที่่�กำลััง
จะเติิบโตขึ้้�นไป แล้้วการที่่�เรีียนรู้้�ในขณะที่่�ทำงานละครเนี่่�ย
เค้้าจะเติิบโตขึ้้�นไปเป็็นคนที่่�เข้้าใจคนอื่่�นมากแค่่ไหน เข้้าใจ
โลก เข้้าใจสัังคมมากแค่่ไหน มีีความละเอีียดอ่่อนกัับสิ่่ง� ที่่�เกิิด
ขึ้้น� ทั้้�งกัับตััวเองทั้้�งกัับผู้้�อื่น่� ยัังไงบ้้าง ซึ่ง่� อัันนี้้�มันั เป็็นฐาน เป็็น
คุุณสมบััติสิ ำคััญของความเป็็นมนุุษย์์ แล้้วก็็จากประสบการณ์์
ในการทำงานก็็มีีความเชื่่�อว่่า ขั้้�นตอนต่่าง ๆ เหล่่านี้้� มัันช่่วย
หล่่อหลอม ความเข้้าใจโลก ความเข้้าใจตััวเอง ความเข้้าใจ
คนอื่่�นของผู้้�ที่่�อยู่่�ในกระบวนการ”

ดนตรีีของทุุกคน
ในเวลาต่่อมาประมาณ พ.ศ. 2560 กิิจกรรม PGVIM Singers
ถืือกำเนิิดขึ้้น� จากความตั้้�งใจที่่จ� ะขยายมิิติกิ ารบริิการวิิชาการ
สู่่�สัังคมให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มคนทุุกช่่วงวััย ตั้้�งแต่่วััยเด็็ก วััยรุ่่�น
ผู้้ใ� หญ่่ จนถึึงผู้้�สููงวััย การขัับร้อ้ งเพลงร่่วมกัันเข้้ามาทำหน้้าที่่�
เป็็นสื่่�อกลางเชื่่�อมร้้อยความแตกต่่างของกลุ่่�มคนต่่างยุุคต่่าง
สมััย โดยอาศััยกระบวนการอบรมบ่่มเพาะจากวิิทยากรที่่�มีี
16 PGVIM Newsletter • Vol 25 (April-June 2021)
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ความเชี่่�ยวชาญแตกต่่างกััน แต่่มีีหมุุดหมายหนึ่่�งเดีียวคืือ
เพื่่�อให้้ PGVIM Singers เป็็นผู้้�เล่่น (Amateur) ที่่�ได้้ทำใน
สิ่่ง� ซึ่ง่� ตััวเองรััก และนัักดนตรีีเองรู้้�วิธีิ ที่ี จ่� ะสื่่อ� สารความรัักของ
ตััวเองที่่�มีีต่่อดนตรีีให้้กัับผู้้�อื่่�น
“การที่่�สถาบัันฯ ทำภารกิิจนี้้�ขึ้้น� มา คืือ ภารกิิจที่่�ทำให้้ดนตรีี
มัันเข้้าใจง่่าย แทนที่่�เราจะสร้้างผู้้�สร้้างดนตรีี แต่่เปลี่่�ยนเป็็น

ทำให้้ผู้้�สร้้างดนตรีีไปเปิิด Space เปิิดพื้้�นที่่�ที่่�ทุุกคนจะสร้้าง
การมีีส่ว่ นร่่วมได้้ เราจะเห็็นว่่า เอ๊๊ะ ทำไมเราตื่่น� ปุ๊๊�บ ออกจาก
บ้้านปุ๊๊�บ มาอยู่่�ที่่นี่่� � เราร้้องเพลงได้้เลย เราสามารถเปล่่งเสีียง
บางอย่่าง เราสามารถอยู่่�ในวงประสานเสีียง เราสามารถเข้้า
กัับเพื่่อ� นได้้ มัันต่่างจากการร้้องเพลงอยู่่�ที่่บ้� า้ นคนเดีียว เวลา
มาทำงานร่่วมกัับนัักดนตรีีที่่เ� รีียกว่่ามีีความเก่่งของเค้้าแหละ
แต่่ความเก่่งของเค้้า เค้้าไม่่ได้้หวงแหน เค้้าพร้้อมที่่�จะให้้เรา”

ดนตรีีสร้้างความเปลี่่�ยนแปลง

หลัังจากโครงการดำเนิินการมาเป็็นเวลาหลายปีี ในที่่สุ� ดุ เมล็็ดพันั ธุ์์�
แห่่ง PGVIM Singers ได้้เบ่่งบานในกิิจกรรม Music Makes Changes
ซึ่่�งจััดขึ้้�นระหว่่างเดืือนกุุมภาพัันธ์์และมีีนาคม พ.ศ 2565
ผ่่านกระบวนการออกแบบการเรีียนรู้้� การอบรมเชิิงปฏิิบััติิ
การ การออกแบบกิิ จ กรรม และการนำเสนอผลงาน
ด้้วยทีีมวิิทยากรมากฝีีมืือทั้้�ง 5 ท่่าน ได้้แก่่ มิิรา เวฬุุภาค
ผู้้�ก่่อตั้้�ง Flock Learning / Mappa และนัักวิิจััยอิิสระด้้าน
การศึึกษา รััศมีี เผ่่าเหลืืองทอง ผู้้�กำกัับการแสดง นัักเขีียน
และครููสอนการแสดง สัันติิ ลอรััชวีี ผู้้�ก่อ่ ตั้้ง� Practical School
of Design และนัักออกแบบกราฟฟิิก สุุมณฑา สวนผลรััตน์์
ศิิลปิินศิิลปาธร สาขาศิิลปะการแสดง พ.ศ. พ.ศ. 2564 และ
ครููสอนการแสดง และอโณทััย นิิติิพน ศิิลปิินศิิลปาธร สาขา
ดนตรีี พ.ศ. พ.ศ. 2564 นัักประพัันธ์์ และครููดนตรีี
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