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พิธีีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงประสิานความร่วมมือทึางวิชาการ 
ระหว่างกองทึัพเรือกับัสิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนา 
วัันที่่� 31 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องเอนกประสิงค์ 

ฐานที่ัพเรือกรุงเที่พได้้ม่พิธี่ลงนามบัันที่ึกข้้อตกลงประสิาน               

ควัามร่วัมมือที่างวัิชาการระหวั่างกองที่ัพเรือ โด้ย พลเรือตร ่

ชัยณรงค์ บัุณยรัตกลิน ผู้้้บััญชาการฐานทัี่พเรือกรุงเที่พ 

เป็นผู้้้รับัมอบัอำนาจ กับัสิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา โด้ย 

ผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย์ช้วิัที่ย์ ยุระยง อธีิการบัด้่สิถาบัันด้นตร่

กลัยาณวิัฒันา ซึ่ึ�งมว่ัตัถปุระสิงคส์ิำคญัเพื�อใหท้ี่ั�งสิองสิถาบันั

ได้ม้ก่ารประสิานควัามร่วัมมือที่างวิัชาการระหวัา่งกนัที่ั�งด้า้น

การเรย่นการสิอน การพฒันาบัคุคล การวัจิยั การบัรกิารที่าง

วัิชาการ การที่ำนุบัำรุงศิลปวััฒนธีรรม และการส่ิงเสิริมให้

ม่กิจกรรมพิเศษร่วัมกันตามควัามเหมาะสิมอันจะก่อให้เกิด้

ประโยชน์สิ้งสุิด้ในการพัฒนาศักยภาพที่างด้นตร่ ที่ั�งข้อง 

กองที่ัพเรือและสิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา 

ที่ั�งน่�ที่ั�งสิองสิถาบัันจะได้้ผู้ลักด้ันให้เกิด้โครงการต่าง ๆ ที่่�ม่

การแลกเปล่�ยนผู้้้เช่�ยวัชาญในการอบัรม การบัรรยาย และ

การร่วัมแสิด้งด้นตร่ รวัมถึงการแลกเปล่�ยนนักศึกษาและ

บัคุลากรในการที่ำกจิกรรมสิง่เสิรมิการเรย่นร้ ้สิง่เสิรมิใหเ้กดิ้ 

การที่ำวัจิยัหรอืงานสิรา้งสิรรคท์ี่่�เปน็ประโยชนต์อ่สิงัคมและ

ประเที่ศชาติร่วัมกัน, สิ่งเสิริมและสินับัสินุนทีุ่นการศึกษา

ให้บัุคลากรข้องกองดุ้ริยางค์ที่หารเรือ ฐานที่ัพเรือกรุงเที่พ 

ในการเร่ยนต่อระด้ับัปริญญาบััณฑิิต จำนวัน 2 ทีุ่น ต่อปี

การศึกษา โด้ยที่ั�งสิองฝ่่ายที่ำข้้อตกลงในการสินับัสินุนร่วัม

กันเป็นรายปี การลงนามในบัันที่ึกข้้อตกลงประสิานควัาม

ร่วัมมือที่างวัิชาการครั�งน่�ถือเป็นก้าวัสิำคัญข้องกองที่ัพเรือ

และสิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนาที่่�จะก่อให้เกิด้ประโยชน์ต่อ

วังการด้นตร่ต่อไปในอนาคต 
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การประชมุวชิาการนานาชาต ิ“นวตักรรมดนตรกีบััการพฒันาสิงัคมวฒันธีรรมอาเซียีน 2021”
Princess Galyani Vadhana Institute of Music International Symposium 2021 
(online edition)
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สิถาบันัด้นตรกั่ลยาณิวัฒันาได้จั้ด้งานประชุมวิัชาการนานาชาติ

ประจำป ีพ.ศ. 2564 ในหวััข้อ้ “นวัตักรรมด้นตรก่บััการพฒันา

สิงัคมวัฒันธีรรมอาเซึ่ย่น 2021” ระหว่ัางวันัที่่� 23-27 สิงิหาคม 

พ.ศ. 2564 วัตัถุประสิงค์สิำคัญข้องการจัด้งานเพื�อมุง่เน้นที่่�จะ

สิรา้งควัามแข้ง็แกรง่ในเครอืข้า่ยควัามรว่ัมมอืระหวัา่งสิถาบันั

การศึกษาที่างด้้านด้นตร่ที่ั�งในประเที่ศไที่ย ภ้มิภาคอาเซึ่่ยน 

และนานาชาติ โด้ยในปี พ.ศ. 2564 น่� สิถาบัันได้้จัด้ในร้ป

แบับัข้องการสิมัมนาผู้า่นเวับ็ัไซึ่ต ์(Webinar) เพื�อใหส้ิามารถ

เชื�อมโยงกบััสิถาบันัการศกึษาด้นตร่ในระด้บัันานาชาตไิด้ ้ซึ่ึ�ง

จะเปน็การแสิด้งใหเ้หน็ถงึศกัยภาพข้องสิถาบันัด้นตรก่ลัยาณิ

วัฒันา แม้ในช่วังเวัลาข้องการเปล่�ยนแปลงและข้อ้จำกัด้จาก

สิถานการณโ์ควัดิ้-19 แตถ่งึอยา่งนั�นสิถาบันัด้นตรก่ลัยาณวิัฒันา

กย็งัคงเปน็ศน้ยก์ลางในการสินบััสินนุการแลกเปล่�ยนเรย่นร้้

และสิร้างนวััตกรรมที่างด้้านด้นตร่ที่่�ม่มิติข้องการผู้สิมผู้สิาน 

ควัามเป็นสิากลและควัามเชื�อมโยงกับัรากฐานวััฒนธีรรม

ด้ั�งเด้มิในพื�นที่่� รวัมทัี่�งสิง่เสิรมิการพฒันาองคค์วัามร้ท้ี่างด้้าน

ด้นตรใ่หส้ิรา้งประโยชนต์อ่การพฒันาประเที่ศใหม้ก่ารเจรญิ

เติบัโตที่างเศรษฐกิจและสัิงคม บันพื�นฐานข้องวััฒนธีรรมที่่�

สิรา้งสิรรค ์รวัมที่ั�งการพฒันาที่รพัยากรมนษุยท์ี่่�มค่วัามเหมาะสิม

กับัแนวัที่างในการพัฒนาข้องภ้มิภาคอาเซึ่่ยน และแสิด้งถึง

ศักยภาพข้องประเที่ศไที่ย ในการเป็นผู้้้นำข้องประชาคม

อาเซึ่่ยนในด้้านศิลปวััฒนธีรรม และเป็นการเผู้ยแพร่

พระเก่ยรติคุณข้องสิมเด็้จพระเจ้าพ่�นางเธีอ เจ้าฟ้้ากัลยาณิ

วััฒนา กรมหลวังนราธีิวัาสิราชนครินที่ร์ ในการประยุกต์ใช้

ด้นตร่กับัการพัฒนาสิังคมตามพระปณิธีาน

รายละเอย่ด้เพิ�มเติมได้ท้ี่่� https://www.pgvis.pgvim.ac.th/



การแข้่งข้ันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสิมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้า
กรมสิมเด็จพระเทึพรัตนราชสิุดา ฯ สิยามบัรมราชกุมารี พ.ศ. 2564
Princess Galyani Vadhana International Ensemble Competition 2021

PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021) 3

FEATURE

การแข้ง่ข้นัวังด้นตรน่านาชาต ิรางวัลัสิมเด้จ็พระกนษิฐาธีริาชเจา้

กรมสิมเด้จ็พระเที่พรตันราชสิดุ้า ฯ สิยามบัรมราชกุมาร่ 

พ.ศ. พ.ศ. 2564 วััตถุประสิงค์สิำคัญในการจัด้งาน คือ 

เพื�อเทิี่ด้พระเก่ยรติสิมเด็้จพระเจ้าพ่�นางเธีอ เจ้าฟ้้า

กลัยาณวิัฒันา กรมหลวังนราธีวิัาสิราชนครนิที่ร์ในฐานะ

ที่่�เป็นองค์อุปถัมภ์ด้นตร่คลาสิสิิกในประเที่ศไที่ยอย่าง

ต่อเนื�องตราบัจนสิิ�นพระชนม์ อ่กที่ั�งยังยกระดั้บัและ

สิร้างมาตรฐานด้นตร่คลาสิสิิกในประเที่ศไที่ยสิ้่ระด้ับั

นานาชาต ิและเปน็พื�นที่่�ในการแสิด้งข้องนกัเรย่น นสิิติ 

นกัศกึษา และนกัด้นตรเ่ยาวัชนที่่�สินใจในด้นตรค่ลาสิสิกิ

และแวัด้วังวิัชาการข้องประเที่ศไที่ย โด้ยให้ผู้้เ้ข้า้แข่้งข้นั

ได้้มช่่องที่างเข้า้แข้ง่ข้นัและนำเสินอการแสิด้งในรป้แบับั

ออนไลนใ์นชว่ังสิถานการณ์การแพร่ระบัาด้ข้องเชื�อไวัรสัิ

โคโรนา (COVID-19), สิ่งเสิริมภาพลักษณ์ข้องสิถาบััน

ด้นตร่กัลยาณิวััฒนาในการเป็นผู้้้สิร้างสิรรค์โครงการ 

ที่่�ม่คุณภาพระดั้บันานาชาติ และสุิด้ท้ี่ายเพื�อเป็น 

การสินับัสินุนและส่ิงเสิริมการร่วัมมือกนัในระดั้บันานาชาติ

ทัี่�งน่�เนื�องด้้วัยสิถานการณ์การแพร่ระบัาด้ข้องโรคติด้

เชื�อไวัรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ส่ิงผู้ลกระที่บัเปน็ 

วังกวั้างไปที่ั�วัโลก ที่ำให้เป็นอุปสิรรคอย่างมากสิำหรับั 

นกัด้นตรใ่นการฝึ่กซ้ึ่อมรวัมวัง อก่ที่ั�งคณะกรรมการผู้้ท้ี่รง 

คณุวุัฒท่ิี่�เรย่นเชญิมารว่ัมตดั้สินิการแข่้งขั้นรอบัชงิชนะเลศิ 

จากต่างประเที่ศประสิบัปัญหาในการเด้ินที่างออก      

นอกประเที่ศเช่นเด้่ยวักัน ด้ังนั�นฝ่่ายจัด้การแข้่งข้ัน

จึงปรับัเปล่�ยนร้ปแบับัการแข้่งขั้นเป็นแบับัออนไลน์

ที่ั�งหมด้ และยกเลกิการแข้ง่ขั้นประเภที่การรวัมวังใหญ่ 

(Category A: Large Ensemble) โด้ยจัด้การแข้่งข้ัน

เหลือเพ่ยง 2 ประเภที่ ได้้แก่ ประเภที่ B: Chamber 

Ensemble และประเภที่ C: Duo for Piano and 

another Instrument

การแข้ง่ข้นัครั�งน่�ได้ร้บััเกย่รตจิากคณะกรรมการตดั้สินิ 7 ที่า่น ด้งัน่�

 1. Avedis Kouyoumdjian (Piano), Austria  

ประธีานกรรมการ

  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
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 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

 7. Leslie Tan (Cello), Singapore 

กรรมการ

  Yong Siew Toh Conservatory of Music,

  Artiste-faculty

ในวัันที่่� 28 กันยายน พ.ศ. 2564 โครงการแข้่งข้ันฯ ได้้จัด้

พธิีม่อบัรางวัลัตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบัาด้ข้องโรค

ติด้เชื�อไวัรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องสิังค่ตวััฒนา 

สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา โด้ยม่ผู้้้ได้้รับัรางวััล ด้ังต่อไปน่� 

ประเภท B: Chamber Ensemble 

รางวัลัท่� 1 (รางวัลัชนะเลศิ) วัง Nuevo String Quartet, ไที่ย

  ถ้วัยพระราชที่านสิมเด็้จพระกนิษฐาธิีราชเจ้า                

กรมสิมเด็้จพระเที่พรัตนราชสุิด้า ฯ สิยามบัรมราชกุมาร่

  เงินรางวััล 120,000 บัาที่ และเก่ยรติบััตร

รางวััลท่� 2 วัง Heng Quartet, จ่น

  เงินรางวััล 100,000 บัาที่ และเก่ยรติบััตร

รางวััลท่� 3 วัง Gusto Saxophone Quartet, ไที่ย

  เงินรางวััล 80,000 บัาที่ และเก่ยรติบััตร

ประเภท C : Duo for Piano and another Instrument

รางวััลท่� 1 (รางวััลชนะเลิศ) วัง The K.O. Duo, ไที่ย

  ถ้วัยพระราชที่านสิมเด็้จพระกนิษฐาธิีราชเจ้า                 

กรมสิมเด็้จพระเที่พรัตนราชสุิด้า ฯ สิยามบัรมราชกุมาร่

  เงินรางวััล 70,000 บัาที่ และเก่ยรติบััตร

รางวััลท่� 2 วัง Al Coda Ensemble, ไที่ย

  เงินรางวััล 50,000 บัาที่ และเก่ยรติบััตร

รางวััลท่� 3 ไม่ม่

  รางวััลพิเศษ* วัง Sostenuto Duet, ไที่ย

  เงินรางวััล 30,000 บัาที่ และเก่ยรติบััตร

* สิำหรับัวัง Sostenuto Duet นั�นเป็นวังเยาวัชนที่่�ม่อายุ

นอ้ยที่่�สิดุ้เพย่ง 12 ป ีคณะกรรมการจึงพจิารณารางวััลพิเศษ 

(Special Award) เพื�อเป็นกำลังใจและสินับัสินุนเยาวัชนใน

การบัรรเลงรวัมวังต่อไป



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

การแสิด้งคอนเสิิร์ตวังดุ้ริยางค์เยาวัชนสิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนาเป็นส่ิวันหนึ�งในโครงการแสิงรุ้งมิจางหาย แสิงฉายนิรันด้ร 

ซึ่ึ�งได้้ด้ำเนินต่อเนื�องมาจนถึงฤด้้กาลที่่� 8 แต่เนื�องจากการแพร่ระบัาด้ข้องโรคติด้เชื�อไวัรัสิโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�สิ่งผู้ล 

กระที่บัเปน็วังกวัา้งไปที่ั�วัโลกที่ำใหก้ารแสิด้งคอนเสิริต์ตอ้งมก่ารเปล่�ยนแปลงรป้แบับั โด้ยด้ำเนนิการในลกัษณะออนไลนผ่์ู้านที่าง

Social Media สิำหรับัในฤด้้กาลที่่� 8 ได้้ม่การจัด้แสิด้ง 3 ครั�ง ได้้แก่  

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

การแสิด้งครั�งแรกในฤด้้กาลท่ี่� 8 เริ�มด้้วัยการแสิด้ง

ออนไลน์ซึ่่ร่�สิ์ Carmen From Home: excerpts from 

Carmen จากอุปรากรข้องฝ่รั�งเศสิ เรื�อง Carmen 

โด้ย George Bizet Je dis rien ne m'épouvante                     

(Air de Michaela) ซึึ่�งเป็นอุปรากรที่่�ม่ชื�อเสิ่ยง 

เรื�องหนึ�งข้องโลก โครงการแสิงรุง้มจิางหาย แสิงฉายนรินัด้ร 

ได้ด้้ำเนินการคัด้เลอืกและที่ำการอบัรมเชิงปฏิบิัติัการ (Work 

Shop) กบััวิัที่ยากร โด้ยมสุ่ิชญัญา ตนัวิัเชย่ร รบัับัที่ Carmen 

สิาวัยิปซึ่ผู้้่้ม่ควัามงามแต่แฝ่งไว้ัด้ว้ัยควัามน่ากลัวั พชิญาธีารณ์ 

สิังวัรเวัชชภัณฑิ์ รับับัที่ Micaëla และภาณุภพ จักรกรม 

รับับัที่ Don José ชายหนุ่มชาวับัาสิก์ที่่�เกิด้ในแควั้นนาวัาร์ 

(ที่างเหนือข้องสิเปน) ในตระก้ลขุ้นนางที่่�สิืบัเชื�อสิายมาจาก

ชาวัคริสิเต่ยน บัรรเลงโด้ยวังด้นตร่เยาวัชนสิถาบัันด้นตร่

กัลยาณิวััฒนา ในร้ปแบับัออนไลน์ระหว่ัางวัันท่ี่� 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 Galy-

ani 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]

การแสิด้งคอนเสิิร์ตข้องวังดุ้ริยางค์เยาวัชนสิถาบัันด้นตร่

กัลยาณิวััฒนาในครั�งที่่� 2 ได้้แสิด้งระหว่ัางการประชุม

วัิชาการนานาชาติ 2021 ในชื�อวั่า PYO - Beyond the 

Cages [PYO@PGVIS2021] โด้ยควัามรว่ัมมอืที่างด้้านด้นตร่

ระหว่ัางวังด้รุยิางคส์ิถาบันัด้นตรก่ลัยาณวิัฒันา และ Studio 

Musikfabrik สิหพันธีรัฐเยอรมน่ ควับัคุมการแสิด้งโด้ย 

Peter Veale: Director of Studio Musikfabrik โปรแกรม

การแสิด้ง เริ�มด้้วัย John Cage I Concert for Piano and 

Orchestra และปิด้ท้ี่ายด้้วัย James Tenney I Form 2

(In Memoriam of John Cage) บัรรเลงโด้ย นักด้นตร่

เยาวัชนวังดุ้รยิางค์สิถาบันัด้นตรกั่ลยาณิวัฒันา และนักด้นตร่

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: 

สิามารถชมยอ้นหลงัได้้ท่ี่� https://www.facebook.com/

Princess GalyaniVadhanaYouthOrchestra/videos/

และเวั็บัไซึ่ต์สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา www.pgvim.

ac.th 

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
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พิธีีลงนามในบัันทึึกข้้อตกลงความร่วมมือทึางวิชาการ
ระหว่างสิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนากับัมหาวิทึยาลัยดนตรีและศิลปะการแสิดง กรุงเวียนนา 
(University of Music and Performing Arts Vienna) สิาธีารณิรัฐออสิเตรีย

Princess Galyani Vadhana Institute of Music Activity

เนื�องด้้วัยสิถาบันัด้นตรก่ลัยาณวัิัฒนาเปน็สิถาบัันเฉพาะที่าง
ด้้านด้นตร่ ม่วััตถุประสิงค์เพื�อพัฒนานักด้นตร่เยาวัชนใน
ประเที่ศไที่ยใหม่้ฝ่มืีอที่ดั้เท่ี่ยมกบัันกัด้นตร่ในระด้บัันานาชาติ 
ด้งันั�นสิถาบันัด้นตรก่ลัยาณวัิัฒนาจงึแสิวังหาควัามรว่ัมมอืใน
ระด้ับันานาชาต ิโด้ยเฉพาะสิถาบัันการศกึษาที่างด้้านด้นตร่
ในที่วั่ปยุโรป และครั�งน่�ถือเป็นก้าวัสิำคัญอ่กก้าวัหนึ�งข้อง
สิถาบันัด้นตรกั่ลยาณิวัฒันา ในการลงนามในบันัทึี่กข้อ้ตกลง
ควัามร่วัมมือที่างวัิชาการกับัมหาวัิที่ยาลัยด้นตร่และศิลปะ
การแสิด้ง กรุงเวั่ยนนา สิาธีารณรัฐออสิเตร่ย มหาวัิที่ยาลัย
ด้า้นด้นตรท่ี่่�มช่ื�อเสิย่งระด้บััโลก โด้ยมจ่ดั้พธิีล่งนามอยา่งเปน็
ที่างการในวัันที่่� 23 กันยายน พ.ศ. 2564 

พิธี่ลงนามครั�งน่�ม่ ผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย์ช้วัิที่ย์ ยุระยง 
อธีิการบัด้่, อาจารย์ ด้ร.คมสิัน ด้ิลกคุณานันที่์ คณบัด้่สิำนัก
วัิชาดุ้ริยางคศาสิตร์ อาจารย์จิรเด้ช เสิตะพันธีุ, ร่วัมด้้วัย 
Mag.A art. Ulrike Sych อธีิการบัด้่มหาวัิที่ยาลัยด้นตร่
และศิลปะการแสิด้ง กรุงเวั่ยนนา และ Univ.-Prof. Dr.h.c. 
Johannes Meissl รองอธีิการบัด้่ฝ่่ายวัิเที่ศสิัมพันธี์และ
ศิลปะ นอกจากน่�ยังม่แข้กผู้้้ม่เก่ยรติเข้้าร่วัมอ่กหลายที่่าน 
อาทิี่ รองศาสิตราจารย์คุณหญิงวังจันที่ร์ พินัยนิติศาสิตร์, 
เอกอคัรราชที่ต้ไที่ยประจำกรงุเวัย่นนา สิาธีารณรฐัออสิเตรย่ 
และเอกอัครราชที่้ตออสิเตร่ย ประจำกรุงเวั่ยนนา โด้ยได้้ม่
การปรึกษาหารือเก่�ยวักับัการด้ำเนินควัามร่วัมมือระหวั่าง
กันในด้้านต่าง ๆ โด้ยเฉพาะที่างด้้านการศึกษา 

PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021) 7

FEATURE



อุดมศึกษาไทึยสิ่่มิติใหม่ ไปกับั “Digital Transcript” 

สิถาบันัด้นตรกั่ลยาณิวัฒันา โด้ย อาจารย์ ด้ร.อภชิยั จนัที่นข้จรฟุ้ง้ 

รองอธิีการบัด้ ่เป็นตวััแที่นเข้า้ร่วัมงานแถลงข่้าวัอุด้มศกึษาไที่ย 

สิ้่มิติใหม่ไปกับั “Digital Transcript” โด้ยกระที่รวังการ

อุด้มศึกษา วัิที่ยาศาสิตร์ วัิจัยและนวััตกรรม (อวั.) ร่วัมกับั 

สิำนักงานพัฒนารัฐบัาลด้ิจิที่ัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA 

สิำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบับัราชการ คณะที่ำงาน

กำหนด้มาตรฐานการจัด้ที่ำเอกสิารสิำคัญที่างการศึกษาใน

รป้แบับัด้จิทิี่ลั (Digital Transcript) ซึ่ึ�งถอืเปน็ควัามกา้วัหนา้

ด้้านการศึกษาไที่ยที่่�เกิด้จากควัามร่วัมมอืข้องหนว่ัยงานภาค

รฐัและภาคเอกชน จนสิามารถใหบ้ัรกิารเอกสิารสิำคญัที่างการ

ศึกษาในร้ปแบับัด้ิจิที่ัลที่่�ม่ควัามปลอด้ภัยและน่าเชื�อถือ แก่

ผู้้้สิำเร็จการศึกษาในปี 2563 และปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

ช่วัยลด้งบัประมาณและข้จัด้ปัญหาควัามยุ่งยากแบับัด้ั�งเด้ิม 

โด้ยม่สิถาบัันอุด้มศึกษาเข้้าร่วัม จำนวัน 39 แห่ง ซึ่ึ�งสิถาบััน

ด้นตรกั่ลยาณิวัฒันาเป็น 1 ในสิถาบันัอุด้มศึกษาที่่�เข้า้ร่วัมให้

บัรกิารเอกสิารสิำคญัที่างการศกึษาในรป้แบับัด้จิทิี่ลั Digital 

Transcript ซึ่ึ�งโครงการน่�จะเปน็ประโยชนต์อ่ผู้้เ้ก่�ยวัข้อ้ง ที่ั�ง

อำนวัยควัามสิะด้วักในทีุ่กข้ั�นตอนที่ั�งการข้อ การรับั การจัด้

เก็บั การใช้งาน และการตรวัจสิอบัในอนาคต
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เนื�องในวัันที่่� 13 ตุลาคม ข้องทีุ่กปี เป็นวัันคล้ายวัันสิวัรรคต

ในพระบัาที่สิมเด็้จพระบัรมชนกาธีเิบัศร มหาภมิ้พลอดุ้ลยเด้ช

มหาราช บัรมนาถบัพิตร ด้้วัยสิำนึกในพระมหากรุณาธีิคุณ   

ในวัันที่่� 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา

นำโด้ยอธีกิารบัด้ ่ผู้้ช้ว่ัยศาสิตราจารยช้์วัทิี่ย ์ยรุะยง รว่ัมด้ว้ัย  

ผู้้ช้ว่ัยศาสิตราจารย ์ด้ร.ชนนาถ มน่ะนันที่น ์ท่ี่�ปรกึษาและกำกบัั

ด้้แลด้้านการบัริหาร และอาจารย์ ด้ร.อภิชัย จันที่นข้จรฟุ้้ง 

รองธีิการบัด้่ คณาจารย์ บัุคลากร และนักศึกษา ร่วัมที่ำบัุญ

ตักบัาตร ณ วััด้พระยาศิริไอยสิวัรรย์ จากนั�นได้้ร่วัมกันจัด้

พธิีร่ำลึกโด้ยมค่ำกล่าวัน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิีคณุสิว่ัน

หนึ�ง ด้ังน่�

“... พระองค์์ท่่านท่รงงานด้ว้ยหลัักการ เข้า้ใจ เข้า้ถึึง พัฒนา 

ผ่า่นโค์รงการอนัเน่�องมาจากพระราชด้ำรกิวา่ 5,000 โค์รงการ 

ซึ่ึ�งชว่ยพฒันาประเท่ศใหเ้ข้ม้แข้ง็ แลัะนำค์วามสงบรม่เยน็มาส่่

ประเท่ศชาติ ิอกีท่ั�งพระราชท่านหลักัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่�อเป็นแนวท่างให้พสกนิกรชาวไท่ยสามารถึด้ำเนินชีวติิด้ว้ย

ค์วามผ่าสุก มั�นค์ง แลัะยั�งยน่ พระอัจฉริยภาพอันลั�ำเลิัศ แลัะ

พระปรชีาสามารถึข้องพระองค์ ์เปน็ท่ี�ประจกัษแ์ลัะจะประท่บั

อย่่ในใจข้องปวงชนชาวไท่ยส่บไป

ด้้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิิคุ์ณท่ี�ท่รงมีต่ิอปวงชนชาวไท่ย 

ข้้าพระพุท่ธิเจ้าท่ั�งหลัายจะน้อมนำแนวท่างติามพระบรม

ราโชวาท่ พระราชด้ำรสั แลัะพระราชด้ำรทิ่ี�ได้เ้ค์ยพระราชท่าน

ไว้มาปฏิิบัติิติน เพ่�อให้เกิด้ประโยชน์แก่ประเท่ศชาติิแลัะ

ประชาชนส่บไป” 

หลังจากนั�นผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย์ช้วัิที่ย์ ยุระยง อธิีการบัด้ ่          

ผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย์ชนนาถ ม่นะนันที่น์ ที่่�ปรึกษาและกำกับั

ด้้แลการบัริหาร คณาจารย์ บัุคลากร และนักศึกษาสิถาบััน

ด้นตร่กัลยาณิวััฒนา ร่วัมกันที่ำควัามสิะอาด้บัริเวัณโด้ย

รอบัสิถาบัันในฐานะจิตอาสิาพระราชที่าน 904 เพื�อถวัาย

เป็นพระราชกุศลแด้่พระบัาที่สิมเด็้จพระบัรมชนกาธิีเบัศร                    

มหาภ้มิพลอดุ้ลยเด้ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร

พิธีีทึำาบัุญเนื�องในวันคล้ายวันสิวรรคต 
พระบัาทึสิมเด็จพระบัรมชนกาธีิเบัศร มหาภู่มิพลอดุลยเดชมหาราช บัรมนาถบัพิตร

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

กิจรรมสิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนา



พิธีีทึำาบัุญเนื�องในวันคล้ายวันพระราชสิมภูพ
พระบัาทึสิมเด็จพระบัรมชนกาธีิเบัศร มหาภู่มิพลอดุลยเดชมหาราช บัรมนาถบัพิตร

สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนาได้้จัด้กิจกรรมเนื�องในวัันคล้าย

วันัพระบัรมราชสิมภพ พระบัาที่สิมเด็้จพระบัรมชนกาธีเิบัศร 

มหาภ้มิพลอดุ้ลยเด้ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร วัันชาติ           

และวัันพ่อแห่งชาติ 5 ธีันวัาคม พ.ศ. 2564 โด้ยในวัันที่่� 3 

ธีันวัาคม พ.ศ. 2564 เวัลา 07.30 น. ผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย์

ช้วัิที่ย์ ยุระยง อธิีการบัด้่ ได้้เป็นประธีานในพิธี่ที่อด้ผู้้าไตร 

ร่วัมด้้วัยผู้้้บัริหาร คณาจารย์ และบัุคลากร จากนั�นได้้ถวัาย

เครื�องไที่ยธีรรม กรวัด้น�ำรับัพร และกราบัลาพระรัตนตรัย

หลังจากนั�นได้้จัด้พิธี่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธีิคุณข้อง

พระบัาที่สิมเด้็จพระบัรมชนกาธีิเบัศร มหาภ้มิพลอดุ้ลยเด้ช

มหาราช บัรมนาถบัพติร ณ บัรเิวัณโถงชั�น 1 อาคารอำนวัยการ 

สิถาบันัด้นตร่กัลยาณิวััฒนา ผู้้ช้ว่ัยศาสิตราจารย์ชวิ้ัที่ย์ ยรุะยง 

อธีิการบัด้่ ประธีานในพิธ่ีวัางพานพุ่มด้อกไม้และกล่าวั        

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธีิคุณ 

โด้ยสิ่วันหนึ�งข้องคำกล่าวัน้อมรำลึก ม่ข้้อควัามสิ่วันหนึ�งวั่า

“...ติลัอด้ระยะเวลัา 70 ปี ท่ี�ท่รงค์รองสิริราชสมบัติิเป็น            

พระมหากษัติริย์พระองค์์ท่ี� 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

พระบาท่สมเด็้จพระชนกาธิิเบศร มหาภมิ่พลัอดุ้ลัยเด้ชมหาราช 

บรมนาถึบพิติร ท่รงปกค์รองอาณาประชาราษฎร์ใต้ิร่ม

พระบารมที่ั�วราชอาณาจกัรด้ว้ยท่ศพธิิราชธิรรม พระราชกรณยีกจิ 

นานัปการท่ี�ท่รงทุ่่มเท่กำลัังพระวรกายแลัะพระสติิปัญญา 

เพ่�อดั้บทุ่กข้์ร้อนแก่ปวงพสกนิกร แลัะก่อให้เกิด้ค์ุณอเนก

อนันต์ิแก่ประเท่ศชาติิ พระมหากรุณาธิิค์ุณแลัะพระเมติติา

อันเปี�ยมล้ันในพระราชหฤทั่ย ประจักษ์แจ้งแลัะประทั่บอย่่

ในใจปวงประชา นับเป็นบุญข้องปวงข้้าพระพุท่ธิเจ้าท่ี�ได้้มี 

ชีวิติอย่่อย่างผ่าสุกร่มเย็นบนผ่่นแผ่่นดิ้นไท่ย ภายใต้ิร่ม 

พระบารมีข้องพระมหากษัติริย์ผ่่้ท่รงค์ุณอันประเสริฐ...”
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กิจกรรมเนื�องในวันพ่อแห่งชาติ 

สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา ร่วัมน้อมรำลึกเนื�องในวัันคล้าย

วันัพระบัรมราชสิมภพ พระบัาที่สิมเด็้จพระบัรมชนกาธีเิบัศร 

มหาภ้มิพลอดุ้ลยเด้ชมหาราช บัรมนาถบัพิตร วัันชาติ และ 

วันัพอ่แหง่ชาต ิ5 ธีนัวัาคม พ.ศ. 2564 อก่ที่ั�งยงัเปน็วันัด้นิโลก 

เพื�อสิดุ้ด้่พระเก่ยรติคุณข้องพระองค์ โด้ยใช้วัันน่�เป็นวััน

รณรงค์ให้ชาวัโลกได้้ตระหนักถึงควัามสิำคัญข้องที่รัพยากร

ด้นิ ที่่�ม่ต่อควัามอย้ร่อด้ข้องมวัลมนุษยชาตแิละสิภาพแวัด้ล้อม 

และควัามจำเป็นต้องมก่ารจัด้การที่รัพยากรที่่�ดิ้นอย่างยั�งยืน  

โด้ยผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย์ ด้ร.อโณที่ัย นิติพน รองอธีิการบัด่้ 

สิถาบันัด้นตรกั่ลยาณวิัฒันา และศลิปนิศลิปาธีร ได้อ้อกแบับัเสิย่ง

ร่วัมกับั Jean-David Caillouët อาจารย์ประจำสิำนักวัิชา

ดุ้ริยางคศาสิตร์ สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา ข้ับัร้อง โด้ย 

แม่ข้วััญจิต ศร่ประจันต์ (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์พันธีวัิที่ย์       

อศัวัเด้ชเมธีากุล อาจารย์ประจำสิำนักวัชิาดุ้รยิางคศาสิตร์ (Voice) 

กลุ่มศิลปินคิด้บัวักสิิปป์ สินับัสินุนโด้ยสิำนักศิลปวััฒนธีรรม

ร่วัมสิมัย กระที่รวังวััฒนธีรรม สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา 

และคิด้บัวักสิิปป์ ร่วัมกันจัด้ที่ำบัที่เพลงพลังด้ิน "Song of 

the Earth" (บัที่เพลงแผู้่นด้ิน) สิามารถรับัชมย้อนหลังได้้ที่่� 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb

id=469310148092053&id=100050392154157
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วัันที่่� 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สิมาคมครุศาสิตร์สิัมพันธี์

จุฬาลงกรณ์มหาวิัที่ยาลัย นำโด้ยอาจารย์ชัยธีวััชว์ั ไที่ยง 

นายกสิมาคมครุศาสิตร์สิัมพันธี์ ได้้เข้้าแสิด้งควัามยินด้่กับั 

ผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย์ช้วัิที่ย์ ยุระยง ในโอกาสิเข้้ารับัตำแหน่ง

อธีิการบัด้่สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา จากนั�นได้้สิักการะ 

พระอนุสิาวัรย์่สิมเด็้จพระเจ้าพ่�นางเธีอ เจ้าฟ้า้กัลยาณิวัฒันา

กรมหลวังนราธิีวัาสิราชนครินที่ร์ เย่�ยมชมสิถาบัันด้นตร่

กัลยาณิวััฒนา และเข้้าสัิกการะพระบัรมราชานุสิาวัร่ย์

พระบัาที่สิมเด็้จพระปรเมนที่รมหาอานันที่มหิด้ล 

พระอัฐมรามาธีิบัด้ินที่ร

สิมาคมครุศาสิตร์สิัมพันธี์ จุฬาลงกรณิ์มหาวิทึยาลัย
เข้้าแสิดงความยินดีกับั ผู้่้ช่วยศาสิตราจารย์ช่วิทึย์ ยุระยง ในโอกาสิเข้้ารับัตำาแหน่งอธีิการบัดี
สิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนา  
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วัันท่ี่� 7 ธีนัวัาคม พ.ศ. 2564 ศ. (พเิศษ) ด้ร. เอนก เหลา่ธีรรมที่ศัน์

รัฐมนตร่ว่ัาการกระที่รวังการอุด้มศึกษา วัิที่ยาศาสิตร์                

วัจัิยและนวัตักรรม (อวั.) รว่ัมด้ว้ัยผู้้บ้ัรหิารสิง้สุิด้ข้องทุี่กหน่วัย

งานในสิังกัด้ข้อง อวั. เข้้าร่วัมประชุมเพื�อรวัมพลังข้ับัเคลื�อน

และบัร้ณาการควัามร่วัมมือในการพฒันาประเที่ศ ณ สิถาบััน

ด้นตรก่ลัยาณวิัฒันา โด้ยม่จุด้ประสิงค์สิำคัญเพื�อใหท้ี่ราบัแนวั

นโยบัาย และที่ิศที่างการเป็นองค์กรหลักในการข้ับัเคลื�อน

ประเที่ศเชิงบั้รณาการในทีุ่กมิติ โด้ยใช้ควัามได้้เปร่ยบัเชิง

ที่รพัยากรและวัฒันธีรรม เปน็ฐานในการพัฒนาท่ี่�มเ่ปา้หมาย

ร่วัมคือ "ก้าวัพ้นกับัด้ักรายได้้ปานกลางส่้ิประเที่ศที่่�พัฒนา

แล้วัอย่างยั�งยืน ภายใน 7 ปี" ในการน่� ผู้้้ช่วัยศาสิตราจารย ์

ชวิ้ัที่ย ์ยรุะยง อธิีการบัด้ ่และคณะผู้้้บัริหาร ได้ใ้หก้ารตอ้นรบัั 

พรอ้มด้ว้ัยสิำนกัวัชิาด้รุยิางคศาสิตรย์งัได้จ้ดั้การแสิด้งด้นตร่

โด้ยนกัศกึษาสิถาบันัด้นตรกั่ลยาณวิัฒันา สิร้างควัามประที่บัั

ใจให้กับัคณะผู้้้บัริหารข้องกระที่รวังฯ และผู้้้เข้้าร่วัมประชุม

เป็นอย่างมาก

ศ. (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธีรรมทึัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทึรวงการอุดมศึกษา วิทึยาศาสิตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
เข้้าร่วมประชุมเพื�อรวมพลังข้ับัเคลื�อนและบั่รณิาการความร่วมมือในการพัฒนาประเทึศ 
ณิ สิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนา
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นายนิธีิศ รุจิข้จรเด้ช นักศึกษาสิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนา ได้้รางวััล

ชนะเลิศอันด้ับัที่่� 1 การแข้่งข้ัน Snare Drum Solo ในรายการ World 

Percussion Movement ประเที่ศอิตาล่ ซึ่ึ�งจัด้ข้ึ�นในวัันที่่� 6 - 11 

กันยายน พ.ศ. 2564 โด้ยการแข่้งข้ันน่�ม่กรรมการระดั้บัโลก ได้้แก่ 

Ludwig Albert, Sergei Golovko, Andrew Lynge, Markus 

Leoson, Nanae Mimura, Seung-Myeong and Filippo Lattanzi 

และ Tanasit Siripanichwattana

นายกรวัชิญ ์อนนุตการณุ นกัศกึษาสิถาบัันด้นตรก่ลัยาณิ

วััฒนา ได้้รับัทีุ่นการศึกษาจาก ASEAN-UNINET และ 

Austrian Exchange Service (OEAD) สิาธีารณรัฐ

ออสิเตร่ย ให้ไปศึกษา ณ สิถาบัันด้นตร่แห่งกรุงเวั่ยนนา 

(Universität für Musik und darstellende Kunst 

Wien) เป็นเวัลา 9 เดื้อน จากควัามสิามารถในการเล่น

เครื�องกระที่บั (Percussion)

"ดนตรีดลใจ 90 ปี สิัมพันธีไมตรี ไทึย-สิวิสิ" 
Inspired Melodies Celebrating 90 Years of Thai-Swiss Relations 

นักศึกษาสิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนาได้รับัรางวัลชนะเลิศอันดับั 1

นักศึกษาสิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนาได้รับัรางวัลชนะเลิศอันดับั 1

เนื�องในโอกาสิครบัรอบั 90 ป ีการสิถาปนาควัามสัิมพนัธีท์ี่างการที่ต้ระหว่ัางราชอาณาจักรไที่ยกับัสิมาพันธีรัฐสิวิัสิ กระที่รวังวัฒันธีรรม 

สิถานเอกอัครราชที่ต้สิวัติเซึ่อรแ์ลนด้ป์ระจำประเที่ศไที่ย สิถานเอกอัครราชที่ต้ไที่ย ณ กรงุเบิัรน์ สิมาพนัธีรัฐสิวิัสิ และสิถาบันัด้นตร่

กลัยาณวิัฒันา ได้ร้ว่ัมกนัจดั้แสิด้งคอนเสิริต์ออนไลน์ “ด้นตร่ด้ลใจ 90 ป ีสิมัพนัธีไมตร่ไที่ย-สิวัสิิ” ในวันัพธุีที่่� 15 ธีนัวัาคม พ.ศ. 2564 

เวัลา 19.00 น. และสิามารถรับัชมย้อนหลังได้้ที่่� https://www.youtube.com/watch?v=or0n0EtYJKo
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มอบัดนตรีสิ่่สิังคม 10 ปี สิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนา

สิถาบันัด้นตรกั่ลยาณวิัฒันาด้ำเนนิโครงการบัริการวัชิาการเพื�อ

สิังคมนับัจาก พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบััน เพื�อสิานต่อพันธีกิจ

หนึ�งข้องสิถาบันัด้นตรใ่นการที่่�จะเปน็ศน้ยก์ลางข้องการเผู้ยแพร ่

องค์ควัามร้้ที่างด้้านด้นตร่และศาสิตร์อื�น ๆ ที่่�เก่�ยวัข้้องให้

กับัสัิงคม โด้ยอาศัยแนวัคิด้การออกแบับักิจกรรมว่ัาด้้วัย

การข้้ามศาสิตร์ (Interdisciplinary) การเชื�อมร้อยควัาม

แตกตา่งระหว่ัางวัยั (Multigeneration) และการเป็นผู้้ส้ิรา้ง

ควัามเปล่�ยนแปลง (Change Agent) ที่ั�งน่� สิถาบัันด้นตร่ใน

ฐานะสิถาบัันการศึกษาที่่�เปิด้การเร่ยนการสิอนที่างด้า้นด้นตร ่

คลาสิสิกิตอ้งเผู้ชญิกบััปราการด้า่นแรก “ที่ำอยา่งไรใหด้้นตร่

อย้่ค้่ชุมชนรอบัข้้างอย่างกลมกลืน”

ดนตรีทึี�โน้มเข้้าหาผู้่้คน

ผู้้ช้ว่ัยศาสิตราจารย ์ด้ร. อโณที่ยั นติพิน รองอธีกิารบัด้ ่กลา่วั

ยอ้นไปถึงจดุ้เริ�มตน้ถงึวัธิีก่ารสิื�อสิารและสิานสัิมพนัธีก์บััผู้้ค้น

ในชุมชนโด้ยรอบั 

“อยา่งแรกเลัยในสว่นข้องวดี้ทิ่ศันแ์นะนำสถึาบนัฯ เราพยายาม

ท่ี�จะนำเสนอภาพข้องสถึาบันฯ ท่ี�อย่โ่อบล้ัอมกับวถิึขี้องชุมชน

บางยี�ข้ันเช่�อมร้อยมาจากอด้ีติถึึงปัจจุบัน ด้้วยสถึานท่ี�เด้ิม

ก่อนก่อติั�งเป็นโรงสุราบางยี�ข้ัน เราอนุรักษ์โค์รงสร้างอาค์าร

เด้ิมแลัะบ่รณะปรับปรุงจนเป็นอาค์ารค์ีติราชนค์รินท่ร์ที่�หัน

หน้าเข้้าส่่สะพานพระราม 8 วิถึีข้องพ่อค์้าแม่ข้าย ค์นท่ี�มา

ออกกำลัังกายท่ี�สวนสาธิาณะสะพานพระราม 8 ก็ยังด้ำเนิน

ชีวิติข้องพวกเค์้าติ่อไป หากมีเวลัาเด้ินเลั่น เราก็จะเห็น 

วดั้ด้าวด้งึษารามซึ่ึ�งภายในมภีาพวาด้ฝาผ่นงัติั�งแติส่มยัอยธุิยา

ท่ี�สวยมาก...

...อีกอย่างค์อ่เราเป็นสถึาบันด้นติรีค์ลัาสสิก แต่ิเราก็ไม่อยาก

ให้ค์นมองว่าติ้องปีนกระได้ขึ้�นไปฟััง ไม่อยากให้พ่�นท่ี�ข้อง

สถึาบนัฯ เปน็แบบหอค์อยงาช้าง หร่อเปน็ด้นติรขี้องชนชั�นสง่ 

โจท่ย์แรกเลัยท่ี�เราท่ำ ค์่อถ้ึามองไปด้้านข้้างฝั�งอาค์าร

กัลัยาณินค์ีติการ ติอนนั�นจะเป็นกำแพงสีข้าว ๆ เราก็เพ้นท่์

กราฟัฟิัตีิ�กนัเลัย ค์นที่�เพน้ท่ก์ค็์อ่เด้ก็ ๆ  ในพ่�นที่�โรงเรยีนแถึบนั�น

...ติอนมาอย่่ใหม่ ๆ ก็ไม่เค์ยร่้ว่าเด็้กท่ั�งสองฝั�งไม่ถึ่กกัน แต่ิ

เราก็ชวนเด้็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมข้องสถึาบันฯ ด้้วยกัน             

มาประชันกันในท่างด้นติรีด้ีกว่า อย่างปีแรก ๆ ก็มีแบบให้

มาด้วลักลัองกัน”

PGVIM  Newsletter • Vol 25 (April-June 2021) 15

กิจรรมสิถาบัันดนตรีกัลยาณิิวัฒนา



ดนตรีทึี�แนบัชิดกับัชุมชน

ดนตรีข้องทึุกคน

สิถาบัันด้นตร่กัลยาณิวััฒนาริเริ�มกิจกรรม Rossignols en 

Cage from Literature to Children Opera ซึ่ึ�งเป็นสิ่วัน

หนึ�งข้องโครงการด้นตร่เพื�อประชาสิังคม เมื�อปี พ.ศ. 2558 

โด้ยมว่ัตัถปุระสิงคเ์พื�อสิรรคส์ิรา้งงานศลิปะท่ี่�มุง่เนน้ถงึควัาม

สิวัยงามข้องการผู้สิมผู้สิานด้นตร ่ละคร การเคลื�อนไหวั และ

ภาพ ข้ณะเด่้ยวักนัสิถาบันัด้นตรเ่ปดิ้โอกาสิใหเ้ด้ก็และเยาวัชน

จากชมุชนบัางย่�ข้นัเข้า้มามส่ิว่ันรว่ัมในการแตง่บัที่เพลงและ

แสิด้งอุปรากรเยาวัชนเรื�อง “ข้บัวันการนกกางเข้น”                    

จากพระราชนิพนธี์แปลข้องสิมเด้็จพระกนิษฐาธิีราชเจ้า 

สิมเด้็จพระเที่พรัตนราชสิุด้า ฯ สิยามบัรมราชกุมาร่

 “ถึ้าเราวางว่า ลัะค์รสามารถึพัฒนาเด้็ก ๆ ได้้ เรา

ค์งจะติอ้งเอาใจใสใ่นรายลัะเอยีด้ ไมใ่ชเ่พยีงแค์ว่่าเค์า้มคี์วาม

สามารถึท่ำได้้แค์่ไหน แต่ิว่ามันเข้้าไปช่วยให้เค้์าเข้้าใจโลัก

มากข้ึ�น เข้้าใจบท่บาท่ข้องตัิวเอง เข้้าใจว่าติัวเองสามารถึ

ท่ำอะไรได้้บ้าง ซึึ่�งไม่ใช่สามารถึท่ำอะไรได้้บ้างในฐานะ

นกัแสด้งเท่า่นั�น แติใ่นฐานะมนษุยอ์าย ุ12-13 ค์นนงึ ท่ี�กำลังั

จะเติิบโติข้ึ�นไป แลั้วการท่ี�เรียนร่้ในข้ณะท่ี�ท่ำงานลัะค์รเนี�ย 

เค้์าจะเติิบโติข้ึ�นไปเป็นค์นท่ี�เข้้าใจค์นอ่�นมากแค์่ไหน เข้้าใจ

โลัก เข้้าใจสงัค์มมากแค์ไ่หน มคี์วามลัะเอยีด้ออ่นกบัสิ�งที่�เกดิ้

ขึ้�นท่ั�งกับติวัเองท่ั�งกับผ่่อ่้�นยงัไงบา้ง ซึ่ึ�งอันนี�มันเปน็ฐาน เปน็

ค์ณุสมบตัิสิำค์ญัข้องค์วามเปน็มนษุย์ แลัว้ก็จากประสบการณ์

ในการท่ำงานก็มีค์วามเช่�อว่า ข้ั�นติอนติ่าง ๆ  เหลั่านี� มันช่วย

หลั่อหลัอม ค์วามเข้้าใจโลัก ค์วามเข้้าใจติัวเอง ค์วามเข้้าใจ

ค์นอ่�นข้องผ่่้ท่ี�อย่่ในกระบวนการ”

ในเวัลาตอ่มาประมาณ พ.ศ. 2560 กจิกรรม PGVIM Singers 

ถอืกำเนดิ้ข้ึ�นจากควัามตั�งใจที่่�จะข้ยายมติกิารบัรกิารวัชิาการ

สิ้่สิังคมให้ครอบัคลุมกลุ่มคนทุี่กช่วังวััย ตั�งแต่วััยเด็้ก วััยรุ่น 

ผู้้ใ้หญ ่จนถงึผู้้ส้ิง้วัยั การข้บััรอ้งเพลงรว่ัมกนัเข้า้มาที่ำหนา้ที่่�

เป็นสิื�อกลางเชื�อมร้อยควัามแตกต่างข้องกลุ่มคนต่างยุคต่าง

สิมัย โด้ยอาศัยกระบัวันการอบัรมบั่มเพาะจากวัิที่ยากรท่ี่�ม่ 
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ควัามเช่�ยวัชาญแตกต่างกัน แต่ม่หมุด้หมายหนึ�งเด้่ยวัคือ            

เพื�อให้ PGVIM Singers เป็นผู้้้เล่น (Amateur) ที่่�ได้้ที่ำใน

สิิ�งซึ่ึ�งตวััเองรกั และนกัด้นตรเ่องร้ว้ัธิีท่ี่่�จะสิื�อสิารควัามรกัข้อง 

ตัวัเองที่่�ม่ต่อด้นตร่ให้กับัผู้้้อื�น

“การท่ี�สถึาบนัฯ ท่ำภารกจินี�ข้ึ�นมา ค์อ่ ภารกจิท่ี�ท่ำใหด้้นติรี

มันเข้้าใจง่าย แท่นท่ี�เราจะสร้างผ่่้สร้างด้นติรี แติ่เปลัี�ยนเป็น

ท่ำให้ผ่่้สร้างด้นติรีไปเปิด้ Space เปิด้พ่�นท่ี�ท่ี�ทุ่กค์นจะสร้าง

การมีสว่นร่วมได้ ้เราจะเห็นวา่ เอะ๊ ท่ำไมเราต่ิ�นปุ�บ ออกจาก

บา้นปุ�บ มาอย่ท่่ี�นี� เรารอ้งเพลังได้เ้ลัย เราสามารถึเปลัง่เสยีง

บางอย่าง เราสามารถึอย่่ในวงประสานเสียง เราสามารถึเข้้า

กบัเพ่�อนได้้ มนัต่ิางจากการรอ้งเพลังอย่่ท่ี�บา้นค์นเด้ยีว เวลัา

มาท่ำงานรว่มกบันกัด้นติรที่ี�เรยีกวา่มคี์วามเกง่ข้องเค์า้แหลัะ 

แติค่์วามเกง่ข้องเค้์า เค์า้ไม่ได้ห้วงแหน เค์า้พรอ้มท่ี�จะใหเ้รา”

หลงัจากโครงการด้ำเนินการมาเป็นเวัลาหลายปี ในที่่�สุิด้เมล็ด้พันธีุ์

แหง่ PGVIM Singers ได้เ้บัง่บัานในกจิกรรม Music Makes Changes 

ซึ่ึ�งจัด้ข้ึ�นระหว่ัางเด้ือนกุมภาพันธี์และม่นาคม พ.ศ 2565 

ผู้่านกระบัวันการออกแบับัการเร่ยนร้้ การอบัรมเชิงปฏิิบััติ

การ การออกแบับักิจกรรม และการนำเสินอผู้ลงาน 

ด้้วัยที่่มวัิที่ยากรมากฝ่ีมือที่ั�ง 5 ที่่าน ได้้แก่ มิรา เวัฬุภาค 

ผู้้้ก่อตั�ง Flock Learning / Mappa และนักวัิจัยอิสิระด้้าน

การศึกษา รัศม่ เผู้่าเหลืองที่อง ผู้้้กำกับัการแสิด้ง นักเข้่ยน 

และครส้ิอนการแสิด้ง สินัต ิลอรัชว่ั ผู้้ก่้อตั�ง Practical School 

of Design และนักออกแบับักราฟ้ฟ้ิก สิุมณฑิา สิวันผู้ลรัตน์ 

ศิลปินศิลปาธีร สิาข้าศิลปะการแสิด้ง พ.ศ. พ.ศ. 2564 และ

คร้สิอนการแสิด้ง และอโณที่ัย นิติพน ศิลปินศิลปาธีร สิาข้า

ด้นตร่  พ.ศ. พ.ศ. 2564 นักประพันธี์ และคร้ด้นตร่

ดนตรีสิร้างความเปลี�ยนแปลง
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