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 Scherzo: Bewegt, lebhaft
 Adagio: Langsam, feierlich
 Finale

Finale movement completed by Roberto Ferrazza (b. 1965)



Alfonso Scarano
Chief Conductor



2021/2022 marks Alfonso Scarano’s fifth season as Chief 
Conductor of the Thailand Philharmonic Orchestra after having 
served as Guest Conductor for six consecutive seasons since 
2011/2012. His previous positions include Chief Conductor of 
the Severočeská Filharmonie Teplice (2013-2018), Principal Guest 
Conductor of the Virtuosi di Praga (2000-2010) and Music Director 
and Conductor of the Toscana Opera Festival in Italy (2006-2008).

Alfonso Scarano was the winner of the 1993 Bottega International 
Conducting Competition in Treviso, winner of the 1997 Franco 
Capuana European Community Conducting Competition in Rome, 
second prize (first and third not assigned) at 2005 Luigi Mancinelli 
International Conducting Competition in Orvieto and recipient of 
2003 Young European Conductors scholarship for Daniele Gatti 
biennial conducting course at Scuola di Musica in Fiesole in Italy.

In addition to his position in Bangkok, Alfonso Scarano regularly 
conducts worldwide orchestras included the Jerusalem Symphony 
Orchestra in Israel, Orquestra Sinfonica de Porto Alegre in 
Brazil, The New Russia State Symphony Orchestra in Moscow 
Tchaikovsky Hall, IDSO Istanbul State Symphony Orchestra in 
Turkey, Daejeon Philharmonic Orchestra in South Korea, Savaria 
Symphony Orchestra in Hungary, Kiev National Radio Television 
Symphony Orchestra, Orchestra del Teatro Regio di Parma in 
Italy, Helsingborg Symphony Orchestra in Sweden and Prague 
Philharmonia in tour with Mischa Maisky.

Alfonso Scarano has conducted the mainstays of operatic 
repertoire including Nabucco, La Traviata, Rigoletto, Tosca, 
La Bohème, Madama Butterfly, Carmen, Don Pasquale, La 
Sonnambula, Pagliacci, Cavalleria Rusticana, Il Barbiere di Siviglia, 
Gianni Schicchi and Gluck’s opera Le Cinesi in theatres such us 
Politeama Greco in Lecce, Teatro Sperimentale in Spoleto, Teatro 
Civico in Vercelli, Teatro Comunale in Treviso, Pompei Festival, 
Anfiteatro Romano di Ostia Antica in Roma, Teatro Nuovo Giovanni 
da Udine, Stagione Lirica in San Gimignano, Friedrichshafen 
Theater, Freiburg Theater, Roman Amphitheater in Plovdiv and 
Prince Mahidol Hall in Bangkok.
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A supporter of the contemporary music, he has conducted 
several works (some in first world performance) by Aharon 
Harlap, Gerhard Kaufmann, Narong Prangcharoen, Piyawat 
Louilarpprasert, Simon Laks, Paolo Ugoletti, Roberto Di Marino, 
Renato Dionisi, Ede Terényi, Fredrik Osterling, Colin Riley and 
many others.

Besides the classic ballets (Swan Lake, Don Quixote and 
Raymonda), Alfonso Scarano has concentrated its attention on 
the historical twentieth century repertoire conducting La Giara 
by Alfredo Casella, Romeo and Juliet by Prokofiev and Apollon 
Musagete by Stravinsky. The international dance gala conducted 
at Mittelfest 2009, 2010 and 2011 was enthusiastically reviewed 
by the press. He has collaborated with the greatest dancers of 
the world and particularly with etoiles from Wiener Staatsoper, 
Ljubljana Ballet, Hamburg Ballet, American Ballet Theatre, New 
York City Ballet, Ballet du Capitole de Toulouse, Ballet de l’Opèra 
de Paris and Birmingham Royal Ballet. In 2011 he has conducted 
the first performance of the ballet “The Death and the Maiden” 
by Schubert in the version for orchestra by Gustav Mahler, new 
creation of the Balletto di Roma.

His discography includes recordings for Tactus (first world 
recording of the Suite for organ and orchestra by Respighi), 
Lupulus (works of Verdi, Puccini, Donizetti with Virtuosi di Praga), 
Triart (Menschheit op.28 by Erwin Schulhoff and Mahler’s 
Kindertotenlieder) as well as several Thai music CD recorded with 
Thailand Philharmonic Orchestra.

Alfonso Scarano was born in Italy and he is graduated summa cum 
laude in Conducting (Conservatorio Umberto Giordano in Foggia), 
Opera Conducting (Accademia Musicale Pescarese) as well as in 
Choral Conducting (Conservatorio Niccolò Piccinni in Bari) and 
Trumpet (Conservatorio Tito Schipa in Lecce).
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Darko Brlek
Clarinet



Darko Brlek is the General Director and the Artistic Director of 
the Ljubljana Festival. He became the youngest ever director 
of the Slovenian National Theatre Opera and Ballet in Ljubljana 
in 1991. A year later he also became the youngest ever artistic 
director of the Ljubljana Festival, eventually taking over as 
executive director of the country's most important cultural festival 
in 1995. In addition to his long-running stewardship of the 
Ljubljana Festival, he has also held positions at other Slovenian 
cultural institutions. He was among the founders of the Cultural 
Chamber of Slovenia and has served as chairman of the Council 
for Culture of the Government of the Republic of Slovenia. He 
is currently the President of the Expert Council of the Slovene 
National Theatre Maribor. Despite his extensive commitments to 
the promotion of culture in Slovenia, he is also active in various 
international bodies. In 1995 he became a member of the EFA 
Board at the General Assembly in Ljubljana. After becoming the 
Vice President of the European Festivals Association (EFA) in 
1997, he served as its President from 2005 to 2017 and is now 
the Honorary member of the Association. He is also the President 
of the Festival Academy, an initiative of the European Festivals 
Association (EFA) for young festival managers. Art and culture 
are more than just a profession for Darko Brlek, who in 2016 
was one of the two recipients of the annual management award 
for outstanding economic achievements given by the Finance 
newspaper and the Faculty of Economics in Ljubljana. He has 
also been the recipient of numerous other awards, including the 
Betteth Award for artistic achievements and the Župančič Award, 
which is the highest prize granted by the City of Ljubljana for 
outstanding creation in the field of art and culture. On the 4th 
of July 2018 Darko Brlek received the prestigious state award 
of the President of the Republic of Slovenia – Order for merits, 
for his contribution to Slovenian culture and merit for program 
excellence and international acclaim of cultural and artistic events. 
In 2020 Darko Brlek was also nominated for the honorary title of 
Delo’s Personality of the Year. In November 2021, he received the 
honorary title of Congress Ambassador of Slovenia in the field of 
scientific and professional events. He still performs as a concert 
clarinetist.
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Roberto Ferrazza
Composer



Roberto Ferrazza is a graduate of the Conservatorio Santa 
Cecilia in Rome where he studied composition. In addition to 
composition, he studied musicology. His research focused on 
the European music of the second half of the 19th century, in 
particular of the Austrian-German area. About Bruckner, Ferrazza 
published an essay book Tecnica e concezione compositiva 
nel sinfonismo di Anton Bruckner (Technical and Composition 
Concepts in Anton Bruckner's Symphonies) in three volumes.

Mr. Ferrazza’s completion of the Finale of the Ninth Symphony was 
written between 2009 and 2017, with the Coda being written first 
in 2008. The score published in two versions: first as a philological 
version (comparison between original and integrated notes), and 
the second as execution (without comparison).

Mr. Ferrazza has been a member of the International Bruckner 
Gesellschaft since 2008.
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Program Notes

วอล์์ฟกััง อมาเดอุส โมสาร์์ท
(ค.ศ. ๑๗๕๖-๑๗๙๑) 

คลาริิเน็็ตคอน็แชริ์โต ใน็บััน็ไดเสีียงเอเมเจอริ์ ผลงาน็ลำดับัที่ี� ๖๒๒

โมสาร์ท์เป็็นนักป็ร์ะพันัธ์ด์นตรี์ที�มีคุณุูปู็การ์ต่อวงการ์ดนตรี์ป็ร์ะเภท
เคุร์่�องลมเป็็นอย่่างมาก แม้ว่าในยุ่คุสมัย่ของเขา เคุร์่�องดนตร์ีป็ร์ะเภท
เคุร่์�องเป็า่ย่งัไมไ่ดรั้์บการ์พัฒันาวัสด-ุกลไกต่าง ๆ  มาจนลงตัวและสะดวก
ตอ่การ์บร์ร์เลงมากกวา่ดงัเช่่นทกุวนันี� ในขณูะที�เคุร่์�องดนตร์เีหลา่นี�กำลงั
อยู่่ในช่่วงทดลองและพััฒนา โมสาร์์ทก็ได้ร์่วมม่อกับนักเล่นเคุร์่�องเป็่า
ฝีีม่อดีหลาย่ต่อหลาย่คุน ป็ร์ะพัันธ์์บทเพัลงอันไพัเร์าะสำหรั์บเคุร่์�อง
ดนตร์ีเหล่านั�น ไม่ว่าจะเป็็น ป็ี�โอโบ (Oboe) แตร์ฮอร์์น (Horn) ฟลุต 
(Flute) และป็ี�คุลาริ์เน็ต (Clarinet) ผลงานดนตรี์เหล่านี�ที�โมสาร์์ท
เขีย่นข้�น มีทั�งดนตร์ีแช่มเบอร์์มิวสิก (Chamber Music) ขนาดย่่อมที�
นำเคุร่์�องสาย่มาผสมวงขนาด ๓-๕ ช่ิ�น ผลงานสำหรั์บวงเคุร่์�องเป่็าล้วน ๆ   
ขนาด ๖-๘ ช่ิ�น สำหร์บับร์ร์เลงกลางแจง้ในย่ามคุ�ำคุน่ (Serenade) ตลอดไป็
จนถึง้บทเพัลงเดี�ย่วอวดฝีมีอ่อย่า่งคุอนแช่ร์โ์ต ที�ถึอ่กนัวา่เป็น็ดรุ์ยิ่างคุนพิันธ์ ์
ที�ย่ังคุงอยู่่ในกร์ะแสคุวามนิย่มอย่่างมากต่อเน่�องมาจนปั็จจุบันกว่า 
๒๐๐ ป็แีลว้ แต่เร์าสามาร์ถึกล่าวได้วา่ ผลงานเหล่านี�ย่งัคุงไม่ตกกร์ะแส 
หร์่อล้าสมัย่แต่อย่่างใด เช่่นเดีย่วกับบทเพัลงคุลาร์ิเน็ตคุอนแช่ร์์โต 
ที�เขาเขีย่นข้�นไว้เพีัย่งบทเดีย่วในชี่วติ แต่กลบัย่งัคุงเป็น็ที�ทา้ทาย่สำหรั์บ
นักเป็่าคุลาร์ิเน็ตกันจนทุกวันนี�
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เสม่อนกับบทเพัลงคุอนแช่ร์โ์ตสำหรั์บเคุร่์�องเป็า่บทอ่�น ๆ  ที�เขาป็ร์ะพันัธ์์
ข้�น นั�นกค็ุอ่ เป็น็ผลงานที�เขยี่นข้�นเพั่�อมอบใหแ้กม่ติร์สหาย่ซึ่้�งเป็น็นกัเลน่
เคุร์่�องเป็า่ฝีมีอ่ดแีห่งยุ่คุสมัย่ บทเพัลงคุลาร์เิน็ตคุอนแช่ร์โ์ต คุลาร์เินต็คุวนิเทต็  
(Clarinet Quintet) คุลาร์ิเน็ตทร์ิโอ (Clarinet Trio) หร์่อแนวบร์ร์เลง
คุลาร์ิเน็ตอันงดงามป็ร์ะกอบการ์ร์้องเพัลง (Obbligato) ๒ เพัลง ใน
อปุ็ร์ากร์เร์่�อง “La Clemenza di Tito” บร์ร์ดาผลงานที�อวดแนวคุลาร์เินต็ 
อย่่างโดดเด่นเหล่านี� โมสาร์์ทล้วนแต่เขีย่นให้เพั่�อนนักเป็่าป็ี�คุลาร์ิเน็ต 
ฝีีม่อเย่ี�ย่มของเขาที�ช่่�อว่า “อันโตน ช่ตาดเลอร์์” (Anton Stadler) 
เพัยี่งคุนเดยี่ว เร์่�องฝีไีมล้าย่มอ่คุงไมต่อ้งพัดูถึง้ เพัร์าะนอกจากโมสาร์ท์
จะเขีย่นบทเพัลงอันงดงามอมตะให้มากมาย่แล้ว บันท้กหลักฐานจาก
ผู้คุนร่์วมสมัย่ในยุ่คุนั�นต่างสย่บย่อมต่อฝีีม่อคุลาร์ิเน็ตที�ไม่ธ์ร์ร์มดาของ
เขากันทั�งสิ�น แต่หากจะกล่าวถึ้งนิสัย่ส่วนตัวแล้ว อันโตน ช่ตาดเลอร์์  
เป็็นเพ่ั�อนโมสาร์์ทที�คุร์อบคุรั์วโมสาร์์ทพัากันรั์งเกีย่จเหล่อคุณูา โดย่
เฉพัาะอย่่างย่ิ�ง โซึ่ฟี เวเบอร์์ (Sophie Weber) น้องสาวของภร์ร์ย่า
โมสาร์์ทนั�นบอกว่า ช่ตาดเลอร์์เป็็นเสม่อนผีดูดเล่อด มิตร์เทีย่ม และ
เพั่�อนนักตลกบร์ิโภคุในโต๊ะอาหาร์ (และโต๊ะเล่นการ์พันันกับโมสาร์์ท) 
โมสาร์ท์เองช่่�นช่อบอนัโตน ช่ตาดเลอร์์ ผูน้ี�มาก และท้าย่สดุ ช่ตาดเลอร์ ์
ผู้นี�ก็ย่่มเงินโมสาร์์ทไป็จำนวน ๕๐๐ กิลเดอร์์ดัตช่์ (gulden) และไม่
ย่อมจ่าย่คุ่นจวบจนวาร์ะสุดท้าย่ที�โมสาร์์ทตาย่อย่่างย่ากจนข้นแคุ้น ก็
ไม่ได้หนี�ก้อนโตนี�กลับคุ่นมาแต่อย่่างใด (เงินจำนวนนี�มากกว่าคุ่าจ้าง
แต่งอุป็ร์ากร์ ๑ เร์่�อง ในยุ่คุนั�น!)

อันโตน ช่ตาดเลอร์์ เป็็นสมาชิ่กของสมาคุมลับฟรี์มาซึ่อน 
(Freemason) เหมอ่นกับโมสาร์ท์ เขาเป็น็นักเป็า่ป็ี�คุลาร์เินต็ที�ช่่�นช่อบและ
สนใจช่ว่งเสยี่งต�ำอนัสขุมุล้กลบัของเคุร์่�องดนตร์ชี่นดินี� จนไป็ร์ว่มมอ่กบันกั
ป็ร์ะดษิฐเ์คุร์่�องดนตร์แีหง่ร์าช่สำนกักร์งุเวยี่นนาที�ช่่�อวา่ “ธ์โีอดอร์ ์ลอทซึ่”์  
(Thedore Lotz) พััฒนาป็ี�บาสเซึ่็ตคุลาร์ิเน็ต (Basset Clarinet) ให้
มีลำตัวเคุร์่�องย่าวข้�น มีกร์ะเด่�องป็ิด-เป็ิดร์ูมากข้�น บร์ร์เลงช่่วงเสีย่งต�ำ
ได้มากกว่าและช่ัดเจนกว่า และสุดท้าย่ อันโตน ช่ตาดเลอร์์ ก็แทบจะ
ได้ช่่�อว่าเป็็นผู้ป็ร์ะดิษฐ์เคุร์่�องดนตร์ีช่นิดนี�ไป็โดย่ป็ร์ิย่าย่ ซึ่้�งเคุร์่�องดนตร์ี
ช่นิดนี�เอง ที�โมสาร์์ทป็ร์ะพัันธ์์บทเพัลงสำหรั์บป็ี�คุลาริ์เน็ตทั�งหลาย่ให้
เขา นี�ย่งัคุงเป็น็ป็ร์ะเด็นสบัสนอย่า่งมากมาจนทุกวนันี�วา่ ตกลงบทเพัลง
คุลาริ์เน็ตคุอนแช่ร์์โตของโมสาร์์ทบทเดีย่วนี� เขาป็ร์ะพัันธ์์เพั่�อให้เคุร่์�อง
ดนตร์ีช่นิดใดบร์ร์เลงกันแน่ บ้างก็ว่า แท้จร์ิงแล้ว อันโตน ช่ตาดเลอร์์ 
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น่าจะบร์ร์เลงบทเพัลงนี�ด้วย่เคุร์่�องดนตร์ีที�คุล้าย่คุล้งกันมาก ที�เร์ีย่กว่า 
“บาสเซึ่็ตฮอร์์น” (Basset Horn) มากกว่า เพัร์าะว่าแม้บทเพัลงนี�จะ
ป็ร์ะพัันธ์ข์้�นเพัยี่งไมกี่�เด่อนกอ่นโมสาร์ท์เสยี่ช่วีติ แตท่วา่ตน้ฉบบัลาย่มอ่
นั�นสูญหาย่ไป็โดย่ไม่มีใคุร์พับเห็น

ป็ร์ะเด็นคุวามสับสนย่ังเกิดข้�นอีก เพัร์าะว่ามีบทเพัลงในลักษณูะ
เดยี่วกนันี�ที�โมสาร์ท์เขยี่นไวเ้พีัย่งท่อนเดยี่วแตไ่มเ่สร็์จ และย่งัคุงมีตน้ฉบบั
ลาย่มอ่ตกทอดมาเป็็นหลักฐาน นั�นก็คุอ่ คุอนแช่ร์โ์ตสำหรั์บบาสเซ็ึ่ตฮอร์น์  
ในบันไดเสีย่งจีเมเจอร์์ (ซึ่้�งย่ังคุงเป็็นที�ถึกเถึีย่งกันอีกว่า เขีย่นข้�นในป็ี 
คุ.ศ. ๑๗๘๙ หร์่อป็ี คุ.ศ. ๑๗๙๑ กันแน่) โมสาร์์ทเขีย่นไว้ได้ ๑๙๙ 
ห้องเพัลง (Bar) ซึ่้�งมีเน่�อหาพั้องกับคุลาร์ิเน็ตคุอนแช่ร์์โตบทนี�กว่าคุร์้�ง 
ตน้ฉบบัลาย่มอ่บทเพัลงที�เขยี่นโดย่โมสาร์ท์จร์งิ ๆ  สญูหาย่ไป็กบัการ์เดนิ
ทางตร์ะเวนแสดงดนตร์ีของอันโตน ช่ตาดเลอร์์ จวบจนมร์ณูกร์ร์มของ
โมสาร์์ทผ่านพั้นไป็ร์าว ๑๐ ป็ี บทเพัลงนี�ก็ได้ร์ับการ์ตีพัิมพั์ในป็ี คุ.ศ. 
๑๘๐๑ เป็็นฉบับที�เร์ีย่บเร์ีย่งข้�นโดย่นักเร์ีย่บเร์ีย่ง-ดัดแป็ลงนิร์นาม ซึ่้�ง
มีการ์ดัดแป็ลงเน่�อหาดนตร์ีหลาย่ตอนเพั่�อสะดวกต่อการ์บร์ร์เลงโดย่ป็ี�
คุลาร์เินต็ในวงออร์เ์คุสตร์าทั�ว ๆ  ไป็ได ้และแมว้า่นี�อาจจะไมใ่ช่่ดนตร์จีาก
ป็ลาย่ป็ากกาของโมสาร์ท์ตามที�เขาตั�งใจไว้ทั�งหมด แต่เร์ายั่งคุงสัมผสัได้
ถึง้เงาเสยี่งและกลิ�นอาย่ของเคุร่์�องดนตร์ดีั�งเดมิ ที�อนัโตน ช่ตาดเลอร์ ์ได้
ใช่้บร์ร์เลงในคุร์ั�งแร์ก นั�นก็คุ่อ บาสเซึ่็ตฮอร์์น (หร์่ออาจจะเป็็นบาสเซึ่็ต
คุลาร์ิเน็ตก็ได้!) ซึ่้�งอวดคุวามงามและเสน่ห์ของช่่วงเสีย่งต�ำหลาย่ตอน 
อีกทั�งย่ังอวดศักย่ภาพัของป็ี�คุลาริ์เน็ตได้อย่่างหลากหลาย่ จนทุกวันนี�
กดู็เหมอ่นวา่จะย่งัหาคุอนแช่ร์โ์ตสำหรั์บปี็�คุลาร์เิน็ตบทอ่�นใดมาทดัเทยี่ม
ได้ย่าก (แม้ว่าจะมีอีกหลาย่บทป็ร์ะพัันธ์์เกิดข้�นในยุ่คุต่อ ๆ มาก็ตาม)

บทเพัลงแบ่งออกเป็็น ๓ ท่อนมาตร์ฐาน ดังนี�
ที่่อน็แริก :- Allegro (เริ็ว) 
กลุม่เคุร่์�องสาย่เป็ดิการ์นำเสนอแนวทำนองหลกัอนัไพัเร์าะงดงาม

และออ่นหวานข้�นมาในทนัท ีมกีาร์พัฒันาผนัแป็ร์เลก็นอ้ย่ กอ่นที�จะสง่แนว
ทำนองนี�ให้ป็ี�คุลาริ์เน็ตบร์ร์เลงซึ่�ำอีก ในท่อนนี� แนวทำนองหลักและแนว
ทำนองร์องต่างแบง่ออกเป็็น ๒ สว่นย่อ่ย่เหมอ่น ๆ  กนั ในช่ว่งพัฒันาการ์
นั�น นำเน่�อหาจากแนวทำนองหลักมาพััฒนาผันแป็ร์ การ์เตรี์ย่มตัว 
สง่ดนตร์เีขา้สูก่าร์ย่อ้นคุน่ (Recapitulation) ของทำนองหลกัที�ใหม้ติสีิสัน
อย่า่งโดดเดน่ บทเพัลงทอ่นนี�อวดการ์บร์ร์เลงคุลาร์เินต็อย่า่งคุลอ่งแคุลว่
ทั�งในช่่วงเสีย่งสูงและเสีย่งต�ำ
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ที่่อน็ที่ี�สีอง :- Adagio (ช้า) 
ท่อนนี�แสดงถึ้งพัร์สวร์ร์คุ์ในการ์สร์้างสร์ร์คุ์แนวทำนองแบบเพัลง

ร์้องในละคุร์อุป็ร์ากร์ของโมสาร์์ทได้เป็็นอย่่างดี แม้จะไม่มีคุำร์้อง แต่
เพัยี่งแคุต่วัแนวทำนองโดด ๆ  โดย่เสยี่งป็ี�คุลาร์เินต็ลว้น ๆ  กเ็ป็น็ที�อา้งองิ
ถึ้งคุวามหมาย่ของ “ไพัเร์าะป็ร์ะดจุเพัลงร์อ้ง” ไดเ้ป็น็อย่่างด ีโคุร์งสร์า้ง
อยู่่ในฉันทลักษณู์แบบสามส่วน แนวทำนองในท่อนนี�ย่ังได้ร์ับการ์นำไป็
ใช่้ป็ร์ะกอบภาพัย่นตร์์โร์แมนติกเร์่�อง “Out of Africa” อันโด่งดังในป็ี 
พั.ศ. ๒๕๒๘ อีกด้วย่ แนวทำนองหลักที�ฟังดูอ้างว้างเศร์้าสร์้อย่ และ
แนวทำนองตอนกลางเพัลงที�ฟงัดเูสมอ่นการ์คุร์ุน่คุดิร์ำพัง้ร์ำพันักบัตัวเอง

ที่่อน็สีุดท้ี่าย :- Rondo Allegro (จังหวะเริ็วใน็ฉััน็ที่ลักษณ์์
แบับัริอน็โด)

ปี็�คุลาริ์เน็ตเปิ็ดการ์นำเสนอแนวทำนองหลักอันมีช่วีติชี่วาแฝีงคุวาม
ซึุ่กซึ่นฉลาดป็ร์าดเป็ร์่�องข้�นมาในทันที วงออร์์เคุสตร์าบร์ร์เลงโต้ตอบ
สนทนาอย่่างเป็็นธ์ร์ร์มช่าติ อีกทั�งแนวทำนองแทร์ก (Episode) ต่าง ๆ   
ที�มีบุคุลิกลักษณูะทางดนตร์ีแตกต่างกันไป็ แม้จะอยู่่ในฉันทลักษณู์แบบ
ร์อนโด แต่ก็มีการ์เป็ลี�ย่นบันไดเสีย่งที�เสม่อนการ์เป็ลี�ย่นสีสันทางเสีย่ง
ได้อย่่างฉูดฉาดทีเดีย่ว แนวทำนองแทร์กกลางท่อนที�ฟังดูคุล้าย่เพัลง
ร์้องในอุป็ร์ากร์มากที�สุด อีกทั�งส่วนหาง (Coda) ที�นำบทเพัลงจบลง
อย่่างหนักแน่น

คำบรรยายบทเพลงภาษาไทย โดย บวรพงศ์์ ศ์ุภโสภณ
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The Final of Anton Bruckner’s Ninth Symphony

บทเพัลงซิึ่มโฟนีหมาย่เลข ๙ ซ้ึ่�งเป็น็ซิึ่มโฟนีบทสุดท้าย่ของอันโทน 
บร์คุุเนอร์ ์(Anton Brucker) เป็น็บทเพัลงที�ย่งัป็ร์ะพันัธ์ไ์ม่เสร็์จสิ�น โดย่
บร์ุคุเนอร์์ได้ถึ้งแก่กร์ร์มเม่�อวันที� ๑๑ ตุลาคุม คุ.ศ. ๑๘๙๖ และย่ังไม่
สามาร์ถึป็ร์ะพัันธ์์ท่อนที� ๔ ซ้ึ่�งเป็น็ท่อน Finale จนจบได้ ถึง้แม้วา่เขาจะ
อุทิศเวลากว่า ๒ ป็ีในบั�นป็ลาย่ช่ีวิตของเขาในการ์ป็ร์ะพัันธ์์ท่อนนี�ตั�งแต่
ช่่วงฤดูใบไม้ผลิ คุ.ศ. ๑๘๙๕ จนถึ้งช่่วงฤดูร์้อน คุ.ศ. ๑๘๙๖ ป็ร์ะกอบ
กบัการ์เผชิ่ญสภาวะทางสุขภาพัอันไม่แนน่อนที�สง่ผลให้เขาต้องเล่�อนการ์
ป็ร์ะพัันธ์์ออกไป็อยู่่หลาย่คุร์ั�ง ต้นฉบับที�เขีย่นด้วย่ลาย่ม่อจำนวนมาก
ป็ร์ะกอบไป็ดว้ย่ภาพัร์า่งและโนต้ของทอ่น Finale จากซึ่มิโฟนหีมาย่เลข 
๙ ซึ่้�งโช่คุไม่ดีที�ต้นฉบับเหล่านี�หลงเหล่อไว้เพัีย่งบางส่วน (บางส่วนได้
สญูหาย่ไป็) โดย่ต้นฉบับเหล่านี�ทำให้เร์าได้เห็นช่ว่งเวลาแห่งการ์สร้์างสร์ร์ค์ุ
สดุทา้ย่ในช่วีติของบร์คุุเนอร์ ์ตน้ฉบบัที�เขีย่นดว้ย่ลาย่มอ่นั�นแสดงใหเ้หน็
วา่โคุร์งสร์า้งหลกัของทอ่นนี�ไดถ้ึกูกำหนดไวเ้ร์ยี่บร์อ้ย่แลว้ ถ้ึงแมว้า่หลาย่
ป็ร์ะโย่คุจะย่งัดเูหมอ่นอยู่ใ่นช่่วงการ์จัดร์ะบบใหมก่ต็าม ซึ่้�งในตน้ฉบบันั�น
มีโน้ตในช่่วงท่อนการ์เกร์ิ�นนำไป็จนถึ้งช่่วงแร์กของท่อนเป็ลี�ย่นผ่านไป็สู่
ท่อน Coda (จำนวนมากกว่า ๕๒๐ ห้อง) ซึ่้�งท่อน Coda เอง บางทีก็
อาจจะมีการ์ร์่างไว้แล้วแต่อาจจะสูญหาย่ไป็ ในขณูะเดีย่วกัน บร์ุคุเนอร์์
ได้ดำเนินการ์ในเร่์�องการ์เรี์ย่บเรี์ย่งเสีย่งป็ร์ะสานสำหรั์บวงออร์์เคุสตร์า 
(orchestration) ที�อาจถึ่อได้ว่าเสร็์จเร์ีย่บร์้อย่แล้ว อย่่างน้อย่มีการ์
ดำเนินการ์ถึ้งในท่อนที� ๓ ซึ่้�งร์วมไป็ถึ้งท่อน Exposition เก่อบทั�งหมด 
และท่อน Development ส่วนใหญ่ สำหร์ับส่วนที�เหล่อของโน้ตนั�น มี
การ์ป็ร์ากฏหลักฐานภาพัร่์างในส่วนของการ์กำหนดเคุร่์�องสาย่ทั�งหมด 
และการ์บ่งช่ี�สำหร์ับเคุร์่�องลมในจุดต่าง ๆ จำนวนมาก

ถึง้แมว้า่ตน้ฉบบัที�เขยี่นด้วย่ลาย่มอ่นั�นจะย่งัไมเ่สร์จ็สมบรู์ณูด์ ีแต่
กเ็ป็็นไป็ได้ที�จะกล่าวว่าทอ่นนี�มคีุวามสมบูร์ณูแ์ลว้ดว้ย่คุวามตั�งใจอันแร์ง
กล้าของบรุ์คุเนอร์์ในการ์ป็ร์ะพัันธ์์ และเหน่อสิ�งอ่�นใดคุ่อการ์ที�ทำนอง
หลัก (themes) และโมทีฟ (motifs) ของท่อน Finale ได้ถึูกนำเสนอ
ออกมาแล้วและมีการ์พััฒนาไป็อย่่างเพีัย่งพัอที�ทำให้สามาร์ถึสังเกตได้ 
ดังที�ได้กล่าวไป็แล้วในข้างต้น คุ่ออย่่างน้อย่มีการ์พััฒนาไป็ถึ้งช่่วงแร์ก
ของท่อนเป็ลี�ย่นผ่านไป็สูท่่อน Coda ซ้ึ่�งเป็น็ท่อนสรุ์ป็ของเพัลงในท่อนนี�
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โคุร์งสร์า้งของทอ่น Finale ป็ร์ากฏอย่า่งช่ดัเจนจากโนต้ตน้ฉบบัที�
เขยี่นดว้ย่ลาย่มอ่และการ์ใช่ร้์ปู็แบบโซึ่นาตาฟอร์ม์ (sonata form) ที�บร์คุุ
เนอร์ใ์ช้่ในซิึ่มโฟนีบทก่อนหน้า ซ้ึ่�งมีการ์แบ่งออกเป็น็ส่วนใหญ่ ๆ  จำนวน 
๒ ส่วน ได้แก่ “First Part” ซึ่้�งเกิดข้�นในช่่วงเวลาใกล้เคุีย่งกันกับท่อน 
Exposition ที�ป็ร์ะกอบไป็ด้วย่กลุม่ทำนองหลักใหญ่ ๆ  ๓ กลุม่ โดย่กลุม่
ทำนองหลักกลุ่มแร์กนำเสนอคุวามดังที�คุ่อย่ ๆ เพัิ�มข้�น (crescendo) 
ในตอนท้าย่ ซ้ึ่�งทำนองหลักนี� (Hauptthema) จะมีคุวามกร์ะฉับกร์ะเฉง
และนำเสนอในรู์ป็แบบยู่นซิึ่นั (unison) โดย่วงออร์เ์คุสตร์า กลุม่ทำนอง
หลักกลุม่ที�สอง (Gesangsperiode) จะมีคุวามเกาะกลุม่กันและมีคุวาม
เศร์้ามากกว่า ซึ่้�งเป็็นทำนองหลักที�เป็็นเสีย่งสะท้อนของทำนองหลักใน
กลุ่มแร์ก โดย่มีกลุ่มทร์ิโอ (trio) เป็็นกลุ่มหลัก กลุ่มทำนองหลักกลุ่ม
ที�สามเป็็นการ์ขับร์้องป็ร์ะสานเสีย่งที�เกี�ย่วกับศาสนาที�มีคุวามเคุร์่งขร์้ม
และน่าเกร์งขาม (Choralthema) อีกส่วนหน้�งคุ่อ “Second Part” ที�
ป็ร์ะกอบไป็ด้วย่ท่อน Development (ซึ่้�งมีท่อน Recapitulation ของ
ทำนองหลักแร์ก คุ่อ Hauptthem ด้วย่) ท่อน Recapitulation ของ 
Gesangsperiode ท่อน Recapitulation ของ Choralthema และท่อน 
Coda (ซ้ึ่�งเป็น็บทสรุ์ป็ของท่อน Finale นี�) ทอ่น Development เร์ิ�มดว้ย่
การ์อา้งองิถ้ึงเสยี่งฟลตุที�เป็น็โมทฟีจากผลงานคุอร์าลซึ่มิโฟนกิของบร์คุุ
เนอร์อ์ย่า่ง Te Deum และตามดว้ย่การ์นำเสนอทำนองจากหลาย่ทำนอง
หลักและโมทีฟอย่า่งป็ร์ะณีูตในท่อน Exposition ซ้ึ่�งส่งผลให้เกิด Fugue 
อันทร์งพัลังซึ่้�งอยู่่บนฐานของกลุ่มทำนองหลักแร์ก (Hauptthema)

จากการ์วเิคุร์าะหข์อ้มลูที�มีอยู่่ ทอ่น Finale ของซึ่มิโฟนหีมาย่เลข 
๙ มีคุวามสอดคุล้องกับแนวทางการ์ป็ร์ะพัันธ์์ช่่วงสุดท้าย่ของบร์ุคุเนอร์์  
ซึ่้�งผลงานซิึ่มโฟนีจะป็ร์ะกอบไป็ด้วย่ ๓ ท่อน โดย่มีคุวามป็ร์าร์ถึนาที�
จะทำให้ท่อน Finale มีช่ีวิตช่ีวาเช่่นเดีย่วกับซึ่ิมโฟนีหมาย่เลข ๘ และ
หมาย่เลข ๕ ซึ่้�งจะมกีาร์สนบัสนนุดว้ย่โคุร์งสร์า้งอนัสงา่งามที�คุร์อบคุลมุ
ไป็ทั�วทั�งซึ่มิโฟน ีโดย่สามทอ่นแร์กมกีาร์นำเสนอคุุณูลกัษณูะในร์ปู็แบบที�
เป็น็ทางการ์มากอ่นดว้ย่ อย่า่งไร์กต็าม ในทอ่น Finale นั�น ทั�งการ์แย่ก
สว่นของทำนองหลกัไป็สูโ่มทีฟเลก็ ๆ  และการ์สลาย่ตวัขององคุป์็ร์ะกอบ
ทางด้านเสีย่งป็ร์ะสานถึูกทำให้เด่นช่ัดมากยิ่�งข้�นกว่าใน ๓ ท่อนแร์ก 
ด้วย่การ์เพั่งมองคุาดการ์ณู์ล่วงหน้าไป็ย่ังศตวร์ร์ษที� ๒๐ องคุ์ป็ร์ะกอบ
ทั�งดา้นทำนองและเสยี่งป็ร์ะสานทำใหท้อ่น Finale มคีุวามเกร์ี�ย่วกร์าด 
มีเสีย่งที�แข็งกร์้าว เต็มไป็ด้วย่เสีย่งป็ร์ะสานที�กร์ะด้าง (dissonances) 
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มคีุวามตง้เคุร์ยี่ด ขาดแคุลนบทที�มคีุวามร์่�นห ูซึ่้�งถึอ่เป็น็การ์เนน้ย่�ำการ์
เป็ลี�ย่นแป็ลงทางดนตร์ ีเป็น็การ์ลบลา้งกฎเกณูฑ์์เดมิที�เน่�อหาสว่นสำคุญั
ที�อยู่ใ่นทอ่นแร์กจะตอ้งถึกูแทนที�ในทอ่น Finale ดว้ย่สิ�งที�เป็น็นามธ์ร์ร์ม 
สิ�งที�สมมติข้�นเอง ไม่ว่าจะเป็็นการ์ร์ะล้กถึง้คุวามหลังในอดีตช่าติ คุวาม
กลัว และคุวามตาย่ที�ไม่อาจเลี�ย่งได้ในมุมมองใหม่ที�มีคุวามไม่แน่นอน
และคุวามหม่นหมอง ซึ่้�งจากแนวคุิด horror vacui (แนวคุิดเร์่�องการ์
เกลีย่ดช่ังพั่�นที�ว่าง) บร์ุคุเนอร์์ต่อต้านเร์่�องคุวามศร์ัทธ์าของช่ีวิตในโลก
หน้าในภาวะพั้�งพัิงซึ่้�งกันและกันของพัร์ะผู้เป็็นเจ้า

การ์แสดงบทเพัลงซิึ่มโฟนีหมาย่เลข ๙ โดย่ป็ร์าศจากท่อน Finale 
นั�น ไมส่ามาร์ถึแสดงใหเ้หน็ถึง้บคุุลกิอนัซึ่บัซึ่อ้นของนกัดนตร์แีละเป็น็การ์
นำเสนอเพีัย่งบางส่วนของผลงานและบางส่วนของหนทางอันสร้์างสร์ร์ค์ุ
ของซึ่ิมโฟนีหมาย่เลข ๙ เท่านั�น จากการ์ที�ท่อนที� ๔ เป็็นท่อน Finale 
ของซึ่ิมโฟนีนี� บรุ์คุเนอร์์มีคุวามตั�งใจที�จะแก้ป็ัญหาและยั่บย่ั�งคุวามน่า
สลดใจและคุวามฉนุเฉยี่วอนัทกุข์ทร์มานของทอ่นแร์กและทอ่น Adagio 
อย่่างสอดคุล้อง กร์ะฉับกร์ะเฉง และหนักแน่น อย่่างไร์ก็ตามก็ยั่งมี
คุวามซึ่ับซึ่้อนและเช่่�อมโย่งกับการ์ร์ำล้กทางป็ร์ะวัติศาสตร์์ (การ์หวน
ย่้อนไป็ถึ้งสิ�งต่าง ๆ ผลงานในยุ่คุก่อน เช่่น Fugue and the Choral 
หร์่อ Gregorian melopea) ด้วย่คุวามคุิดอยู่่เสมอว่านี�จะเป็็นผลงาน
ช่ิ�นสดุทา้ย่ของเขา บรุ์คุเนอร์ต้์องการ์อุทศิผลงานชิ่�นนี�ให้แก่พัร์ะผูเ้ป็น็เจ้า 
(เช่่�อกนัวา่ซิึ่มโฟนหีมาย่เลข ๙ นี� เป็็นการ์อุทิศให้แกพ่ัร์ะเจ้า และ Dem 
Lieben Gott พั่ออันเป็็นที�ร์ัก) การ์ภาวนาและการ์สวดคุร์ั�งสุดท้าย่ของ
เขาเต็มไป็ด้วย่ศร์ัทธ์า คุวามต้องการ์ป็ลดป็ล่อย่ตัวเองจากคุวามงุนงง
สงสัย่ คุวามวิตกกังวล และขีดจำกัดทางโลก โดย่สังเกตได้จากทำนอง
หลักที�เกี�ย่วกับศาสนาอย่่าง Choralthema (กลุ่มทำนองหลักที�สามใน
ท่อน Finale) และโมทีฟที�มีการ์อ้างถึ้งผลงานคุอร์าลซึ่ิมโฟนิกอย่่าง Te 
Deum ที�ได้ช่ี�ให้เห็นถึ้งคุวามป็ร์าร์ถึนาต่อพัร์ะเจ้า และถึ่อเป็็นสิ�งสำคุัญ
อย่่างย่ิ�งในการ์ทำคุวามเข้าใจท่อน Finale และซึ่ิมโฟนีทั�งบทเพัลง

บทแปลภาษาไทย โดย ดร.สกาวรุ�ง สายบุญมีี
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Wolfgang Amadeus Mozart
Clarinet Concerto in A Major, K. 622

Stories about the childhood of Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) are well documented (practically the stuff of legend, in 
fact): the travels around Europe with his father and sister, the 
frequent concertizing which established his reputation as a child 
prodigy, and the stunningly astute and charming compositions 
that belied his young age. It was not until he moved permanently 
to Vienna in 1881, however, that Mozart’s style truly began 
to cohere into the singular compositional voice that is now so 
renowned. Though Mozart’s time in Vienna was not always the 
picture of financial and critical success that might be assumed 
from his current reputation, many of his most enduring works 
were composed during those ten years. His most famous 
operas—Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, and Die 
Zauberflöte—were all products of a magnificent five-year stretch 
from 1786-1791 in Vienna (though Don Giovanni was premiered 
in Prague and only came to Vienna a year later). Some of his most 
beloved symphonies, including the “Jupiter” Symphony No. 41, 
also date from his Viennese period. Mozart’s move to Vienna 
further witnessed the rekindling of his interest in the string 
quartet, ten of which were written during this decade. Finally, he 
composed 19 remarkable piano concertos after 1781. Perhaps 
just as significant in Mozart’s development after 1781 were events 
in his personal life, including marriage to his wife Constanze 
in 1782, and the subsequent birth of their six children (four of 
whom tragically died in infancy). Mozart’s marriage (and financial 
troubles, which began to surface around the same time) were a 
source of friction with his father, though he did eventually receive 
his father’s begrudging approval to marry. In terms of musical 
style, the compositions of Mozart’s Vienna years move away from 
extravagance and toward greater clarity, with increased focus on 
counterpoint and “dialogical” interactions among the various parts 
in his ensemble works. Even Mozart’s instrumental works of this 
period were always influenced by operatic styles and sensibilities, 
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which may explain their almost universally appealing balance 
between structural clarity and dramatic engagement.

In contrast to his childhood, stories about the end of Mozart’s all-
too-brief life are so tragic that they have often been exaggerated 
in soap-opera fashion. Stresses from financial difficulties, 
unexplained health problems, and depression were all likely 
factors in accelerating Mozart’s demise, but 1791 was a very 
productive year for Mozart nonetheless. That year’s Die Zauberflöte 
(The Magic Flute) was arguably Mozart’s most successful opera, 
one that seemed to have at long last brought him into favor 
with Viennese audiences. During 1791, Mozart also composed 
his only concerto for the clarinet, which has become one of the 
standards of the instrument’s repertoire. The history of Mozart’s 
Clarinet Concerto in A Major is complicated, however. The concerto 
was written for the clarinetist Anton Stadler in late 1791, but 
no longer exists in the form that Mozart first composed it. An 
earlier autograph fragment indicates that Mozart began writing 
the concerto for basset horn (a relative of the clarinet), before 
changing directions. Mozart was taken by Stadler’s playing, 
especially his ingenuity in “correcting the deficiencies” of the 
clarinet’s low register by building instruments that extended the 
clarinet’s range downward. These “extended clarinets” apparently 
did not become widely used, however, as the earliest editions of 
the concerto show that editors gradually adjusted the score to fit a 
standard clarinet range.

Mozart wrote the Clarinet Concerto in A Major, a key in which he 
often wrote music of a somewhat introspective character, and this 
concerto is no exception. The first movement’s opening theme 
feels intimate (not the outgoing character one might expect 
from the first movement of a concerto), but this simple melody 
is gloriously worked out in various polyphonic arrangements. 
The clarinet’s themes are at times melancholy, but always gentle 
and delicate (a character mirrored in Mozart’s orchestration, as 
the lowest instruments are often left out to create a lightness 
of sound that fits the overall atmosphere). The Adagio second 
movement brings a profundity of character, again elaborating 
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simple materials in complex ways. The movement begins slowly 
and quietly, but grows in intensity as the music moves ahead. The 
clarinet soloist’s virtuosity is readily recognizable here. In keeping 
with the first two movements, Mozart then closes the concerto 
with a Rondo third movement that makes a lot out of an economy 
of materials. A move to minor in the middle of the movement 
is particularly effective in this respect. Mozart also grabs the 
listener’s attention toward the end of the movement through the 
use of well-timed silences.

Program note written by Dr. Kyle Fyr

The Final of Anton Bruckner’s 
Ninth Symphony

Anton Bruckner’s last symphony, the Ninth, remained unfinished. 
The Maestro, who died on 11 October 1896, was unable to finish 
the fourth movement, the Finale, despite having dedicated the 
last two years of his life to its writing, from the spring of 1895 to 
the summer of 1896, albeit limited by the precarious conditions 
of health that forced him to suspend the composition several 
times. The numerous autographed manuscripts containing the 
sketches (sheets in particella) and the score sheets of the Finale 
of the Ninth Symphony, which unfortunately have only partially 
reached us (some sheets are in fact lost), testify to this last creative 
phase.

The state of the autographed material testifies to a phase in which 
the formal structure of the movement is defined, even if several 
passages and episodes still seem to be in the reorganization 
phase: there is a continuity of score sheets from the introductory 
phase to the beginning of the transition to Coda (over 520 
measures); Coda itself, perhaps, had probably been sketched, in 
sketch or score sheets which unfortunately did not reach us. At the 
same time, Bruckner was proceeding with the orchestration, to 
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be considered completed, at least to the extent of a third: almost 
entirely the Exposition, and a large part of the Development. 
The rest of the score, on the other hand, appears with the 
writing of the entire strings and various indications for the wind 
instruments, even if only in a draft state.

Despite the objective level of incompleteness of the autographed 
material, it is possible to arrive at a sufficient and dignified 
completion of the movement by virtue of the intrinsic strength 
of what Bruckner composed, considering, among other things, 
that all the themes and motifs of the Finale are present. and 
adequately developed and that, in some way, a continuity of 
the writing can be detected, as mentioned, at least until the 
beginning of the transition to the Coda, which is the concluding 
section of the movement.

The structure of the Finale clearly emerges from the autographed 
sheets of the score and undoubtedly refers to the model of the 
Bruckner sonata-form of the last symphonies, divided into two 
large blocks: the “First Part”, coinciding with the Exposition, 
is made up of three large thematic groups: the first thematic 
group presents a large crescendo at the end of which there is 
the vigorous main theme (Hauptthema) exposed in unison by 
the orchestra; the second thematic group (Gesangsperiode), 
more collected and sad, contains a theme that is an echo of the 
Hauptthema, with a central lyrical trio; the third thematic group 
is represented by a solemn and majestic choral (Choralthema). 
The “Second Part” includes the Development (in which the 
Hauptthema Recapitulation is merged), the Gesangsperiode 
Recapitulation, the Choralthema Recapitulation, and finally the 
Coda (concluding section of the movement). The Development 
begins with the citation to the flute of the motif derived from 
Bruckner’s previous choral symphonic work, Te Deum, and 
presents an articulated elaboration of the thematic cells of the 
various themes and motifs of the Exposition, culminating in a 
powerful Fugue based on the theme main (Hauptthema).
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From the analysis of the existing material, the Finale of the 
Ninth appears consistent with Bruckner’s last compositional 
choices, widely recognizable in the three completed movements 
of the symphony. First of all, there is the desire to give life to 
a monumental Finale, such as those of the Eighth and Fifth 
Symphony, supported by a grandiose structure that crowns and 
seals the entire symphony, whose first three movements are 
also characterized by broad formal commitment. In the Finale, 
however, both the fragmentation of the thematic element into 
motivic cells and the dissolution of the harmonic functional 
logic are accentuated, in an even more radical form than in the 
first three movements, with an anticipatory gaze towards the 
Twentieth Century. All these thematic and harmonic choices 
give the language of the Finale a harsh, harsh tone, strewn with 
harmonic dissonances, in continuous expressive tension, with 
meager lyrical episodes, now almost completely expunged, 
precisely to underline, as a musical transfiguration, the 
progressive detachment of the composer from the earthly world 
(and by the rules of the so-called compositional orthodoxy): the 
vital underground impulses that are felt in the first movements, 
are replaced in the Finale by an abstract, metaphysical vision, 
between the nostalgic retrospective reflection of the past life and 
the feared neighbor and ineluctable passage to death, in a new 
uncertain and dark dimension, to whose horror vacui Bruckner 
opposes the faith, if not the hope, of a new future life in symbiosis 
with the Divine.

Consequently, the performance of the Ninth Symphony without 
its Finale does not fully reveal the complex personality of the 
musician and offers only a part of the project and the creative path 
of the Ninth Symphony. Precisely because the fourth movement 
represented the Finale of the Symphony, Bruckner attempted 
to resolve and appease the tragic and anguished exasperations 
of the First Movement and the Adagio in a formal structure, 
however complex, articulated, historically retrospective (among 
other things, ancient genres such as the Fugue and the Choral, 

25



the Gregorian melopea), expressively coherent, vigorous and 
intense. Aware of having to carry out his last creative act, Bruckner 
wanted to raise to God the dedicatee (it is believed that the Ninth 
Symphony was dedicated by Bruckner to God, to the Beloved 
Father, Dem Lieben Gott) his final invocation and prayer, with 
sincere faith, freeing himself, albeit laboriously, from the doubts, 
anxieties and limits of his earthly experience: in this sense, the 
hieratic Choralthema (fulcrum of third thematic group of the 
Finale) and the motivic reference in the score to his previous 
symphonic-choral work, Te Deum, are symptomatic elements 
of the will to seek and yearn for the divine and are extremely 
important for the aesthetic understanding of the Finale and of the 
entire symphony.
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วงดุร์ิย่างคุ์ฟีลฮาร์์โมนิกแห่งป็ร์ะเทศไทย่ ก่อตั�งข้�นเม่�อปี็ พั.ศ. 
๒๕๔๘ เป็น็วงดนตรี์ที�ดำเนนิงานอย่า่งมอ่อาชี่พั ซ้ึ่�งไดก้้าวเขา้มามบีทบาท
ทางด้านดนตรี์คุลาสสิกในสังคุมไทย่ โดย่มุง่เน้นที�จะพัฒันาศักย่ภาพัของ
นักดนตร์ี เผย่แพัร์่และย่กร์ะดับดนตร์ีคุลาสสิกของไทย่ให้สามาร์ถึเข้าสู่
ร์ะดบันานาช่าติได ้วงดุร์ยิ่างคุฟ์ลีฮาร์โ์มนิกแห่งป็ร์ะเทศไทย่เป็น็วงดนตรี์
อาช่พีัที�ไดร้์บัเสยี่งช่่�นช่มและคุวามป็ร์ะทบัใจจากคุวามมุง่มั�นในการ์แสดง
บทเพัลงคุลาสสกิช่ิ�นเอกสำหร์บัวงออร์์เคุสตร์า ในขณูะเดยี่วกนักน็ำเสนอ
บทเพัลงไทย่เดิมที�เร์ีย่บเร์ีย่งข้�นเพั่�อบร์ร์เลงด้วย่วงออร์์เคุสตร์า ร์วมทั�ง
การ์แสดงบทเพัลงที�สร์้างสร์ร์คุ์ข้�นใหม่จากนักป็ร์ะพัันธ์์เพัลงช่าวไทย่

วงดริุ์ย่างคุฟ์ลีฮาร์์โมนกิแหง่ป็ร์ะเทศไทย่แสดงป็ร์ะจำอยู่ท่ี�หอแสดง
ดนตร์ีมหิดลสิทธ์าคุาร์ (Prince Mahidol Hall) มหาวิทย่าลัย่มหิดล  
ศาลาย่า เป็็นหอแสดงดนตร์ีช่ั�นนำที�ร์องร์ับผู้ฟังได้ถึ้ง ๒,๐๐๐ ที�นั�ง  
ล้อมร์อบด้วย่พั่�นที�สีเขีย่ว มีป็ร์ะติมากร์ร์มตั�งอยู่่ในสวนที�เงีย่บสงบ 
ห่างไกลจากคุวามวุ่นวาย่ของตัวเม่อง ซ้ึ่�งวงดุร์ิย่างค์ุฟีลฮาร์์โมนิกแห่ง
ป็ร์ะเทศไทย่ไดจ้ดัการ์แสดงคุอนเสริ์ต์ภาย่ในหอแสดงแหง่นี�มากกวา่ ๖๐ 
คุร์ั�งตอ่ป็ ีและย่งัไดแ้สดงคุอนเสริ์ต์พัเิศษนอกสถึานที�ในกร์งุเทพัมหานคุร์
อย่่างสม�ำเสมอ

การ์เดินทางไป็แสดงในร์ะดับนานาช่าติของวงดุร์ยิ่างค์ุฟลีฮาร์โ์มนิก
แหง่ป็ร์ะเทศไทย่ เกิดข้�นคุรั์�งแร์กในเด่อนตุลาคุม พั.ศ. ๒๕๕๒ เม่�อสมาคุม
วงดรุ์ยิ่างค์ุแห่งป็ร์ะเทศญี�ป็ุน่ (Japanese Association of Orchestras) 
ได้เช่ิญให้เข้าร์่วมแสดงในงานเทศกาลวงออร์์เคุสตร์าแห่งเอเช่ีย่ (Asian 

วงดุร์ิยางค์์ฟีล์ฮาร์์โมนิิกัแห่่งปร์ะเทศไทย
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Orchestra Festival) จัดข้�นที�ศูนย่์แสดงคุอนเสิร์์ตโตเกีย่วโอเป็ร์่าซึ่ิตี� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) หลงัจากนั�น วงดรุ์ยิ่างคุฟ์ลีฮาร์โ์มนกิ 
แหง่ป็ร์ะเทศไทย่กย็่งัคุงป็ร์ากฏตวัในเวทนีานาช่าต ิดว้ย่การ์แสดงดนตร์ี
ที�ป็ร์ะเทศญี�ป็ุ่น นิวซึ่ีแลนด์ ลาว พัม่า และล่าสุดที�ป็ร์ะเทศมาเลเซึ่ีย่

วงดุร์ิย่างค์ุฟีลฮาร์์โมนิกแห่งป็ร์ะเทศไทย่ได้มีโอกาสแสดงดนตร์ี
ต่อหน้าบุคุคุลสำคัุญทั�งของไทย่และร์ะดับโลกหลาย่คุร์ั�ง การ์แสดง
ในวันที� ๒๙ กันย่าย่น พั.ศ. ๒๕๕๓ เป็็นการ์แสดงคุร์ั�งสำคัุญที�วง 
ดรุ์ยิ่างคุฟ์ลีฮาร์โ์มนกิแหง่ป็ร์ะเทศไทย่มคีุวามภาคุภมูใิจเป็น็อย่า่งย่ิ�ง คุ่อ 
การ์ไดร้์บัเกยี่ร์ตสิงูสดุในการ์แสดงดนตร์ตีอ่หนา้พัร์ะพักัตร์พ์ัร์ะบาทสมเดจ็
พัร์ะบร์มช่นกาธิ์เบศร์ มหาภูมพิัลอดุลย่เดช่มหาร์าช่ บร์มนาถึบพิัตร์ และ
สมเดจ็พัร์ะกนิษฐาธ์ริ์าช่เจา้ กร์มสมเดจ็พัร์ะเทพัร์ตันร์าช่สดุาฯ สย่ามบร์ม
ร์าช่กมุาร์ ีณู หอป็ร์ะช่มุร์าช่แพัทย่าลยั่ คุณูะแพัทย่ศาสตร์ศ์ริ์ริ์าช่พัย่าบาล 
โร์งพัย่าบาลศิร์ิร์าช่ ในงาน “ศิร์ิร์าช่คุอนเสิร์์ต เทิดไท้องคุ์อัคุร์ศิลป็ิน”  
โดย่การ์แสดงคุร์ั�งนี� วงดุร์ิย่างคุ์ฟีลฮาร์์โมนิกแห่งป็ร์ะเทศไทย่ได้อัญเช่ิญ
บทเพัลงพัร์ะร์าช่นิพันธ์์ในพัร์ะบาทสมเด็จพัร์ะบร์มช่นกาธิ์เบศร์ มหา
ภูมิพัลอดุลย่เดช่มหาร์าช่ บร์มนาถึบพัิตร์ มาบร์ร์เลง เพั่�อแสดงถึ้งพัร์ะ
อัจฉร์ิย่ภาพัทางดนตร์ี

วงดรุ์ยิ่างคุฟ์ลีฮาร์โ์มนิกแหง่ป็ร์ะเทศไทย่ไดมุ้ง่มั�นสร์า้งสร์ร์คุผ์ลงาน
และคุณุูภาพัจนกลาย่เป็น็วงดนตร์รี์ะดบัอาช่พีัวงแร์กในป็ร์ะเทศไทย่ ๑๒ 
ฤดกูาลแร์กภาย่ใตก้าร์คุวบคุมุของวาทย่กร์เกยี่ร์ตคิุณุู กดุน ีเอ. อมีลิสนั  
(Gudni A. Emilsson) ไดย้่กร์ะดบัวงดริุ์ย่างคุฟ์ลีฮาร์์โมนกิแหง่ป็ร์ะเทศไทย่
ให้กลาย่เป็็นวงที�เป็็นที�ร์ู้จักกันในร์ะดับนานาช่าติดังเช่่นทุกวันนี� และใน
ฤดกูาลที� ๑๓ อลัฟอนโซึ่ สการ์าโน (Alfonso Scarano) เข้าร์บัตำแหน่ง
วาทย่กร์หลกัป็ร์ะจำวงดุร์ยิ่างค์ุฟีลฮาร์โ์มนิกแห่งป็ร์ะเทศไทย่ ซ้ึ่�งยั่งคุงย่น่
หย่ัดสร์้างพั่�นฐานที�มั�นคุง พัร์้อมที�จะสานต่อคุวามเช่่�อมั�น และส่งเสร์ิม
คุุณูภาพัคุวามเป็็นม่ออาช่ีพัของวงต่อไป็

สำหรั์บฤดูกาล ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดุร์ิย่างค์ุฟีลฮาร์์โมนิกแห่ง
ป็ร์ะเทศไทย่มุง่หวังที�จะขย่าย่ขอบเขตการ์แสดงออกไป็ มีจุดมุ่งหมาย่
เพ่ั�อเป็็นวงดนตรี์ที�เข้าถึ้งผู้ฟังในทุกร์ะดับและมีส่วนร์่วมต่อสังคุม ส่ง
มอบดนตร์ีในร์ูป็แบบวงออร์์เคุสตร์าหลากหลาย่แนว เพั่�อคุวามสำเร์็จ
สูงสุดในการ์สร์้างสร์ร์คุ์ผลงานที�มีคุุณูภาพัร์ะดับนานาช่าติ
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Thailand Philharmonic Orchestra

Since its founding in 2005 the Thailand Philharmonic Orchestra 
has been a significant force in Bangkok’s musical and cultural 
scenes, always pushing forward to elevate the awareness of 
orchestral music in Thai society and earning recognition for 
Thailand in the world’s classical-music circles. The orchestra has 
become well known for its devotion to performing the orchestral 
masterworks as well as promoting Thai traditional music in 
orchestral form, and commissioning groundbreaking new works 
from Thai composers.

The Thailand Philharmonic Orchestra makes its performing home 
at the stunning 2000-seat Prince Mahidol Hall on the campus of 
Mahidol University in Salaya. The hall is situated in lush green 
surroundings, away from the bustle of the city, where concertgoers 
can enjoy the quiet gardens and sculptures of the campus. The 
orchestra performs over sixty concerts a year in this hall, and 
regularly performs special-event concerts in other locations 
throughout Bangkok.

The orchestra's first international appearance occurred in October 
2009 when the Japanese Association of Orchestras extended the 
invitation to perform at the Asian Orchestra Festival in the Tokyo 
Opera City Concert Hall. The Thailand Philharmonic Orchestra has 
continued to maintain an international presence with concerts in 
Japan, New Zealand, Laos, Myanmar, and most recently Malaysia.

The Thailand Philharmonic Orchestra is honored to have 
performed for several important Thai and international 
dignitaries. Most notably, on 29 September 2010, the Thailand 
Philharmonic Orchestra had the distinct honor to give a command 
performance for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great 
and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at 
the Rajapattayalai Auditorium at Siriraj Hospital. In the concert 
Thailand Philharmonic Orchestra paid tribute to His Majesty’s 
considerable musical talent.

30



Over its first fourteen seasons the Thailand Philharmonic Orchestra 
has matured into a full-time symphony orchestra, the first of its 
kind in Thailand. The orchestra has been guided primarily by its 
Founding Chief Conductor, Gudni A. Emilsson. Maestro Emilsson 
nurtured the orchestra for its first twelve seasons, shaping it 
into the internationally-recognized ensemble it is today. In its 
thirteenth season Maestro Alfonso Scarano accepted the post of 
Chief Conductor and continues to build on the orchestra's strong 
foundation and traditions.

For its 2021-2022 season the Thailand Phil looks forward to 
further expanding its scope. It aims to be an orchestra in touch 
with its audience and engaged with its community, offering 
orchestral music of many varieties at the highest level.
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Chairperson
Khunying Patama Leeswadtrakul

Board Members
Prof. Banchong Mahaisavariya
Dr. Boon Vanasin
Dr. Charles Henn
M.R. Chatu Mongol Sonakul
Dr. Disaphol Chansiri
Ms. Duangkamol Pechlert
Mr. Kittiratt Na-Ranong
Mr. Kreingkrai Kanjanapokin
Mr. Narit Sektheera
Dr. Narong Prangcharoen
Prof. Piyamitr Sritara
Prof. Dr. Pornchai Matangkasombut
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
Ms. Yaovanee Nirandara

Board of Directors
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• นิักัดนิตร์ี •

ไวโอลิน็ 1st 
โอมิร์อส ย่าฟร์ูมิส 
(หััวหัน้�าวง)

ป็าร์าโช่ส ป็าร์าชู่ดิส 
(รองหััวหัน้�าวง)

วิศนี วงศ์วิร์ุฬห์
อนันตสิทธ์ิ� นางาม
ช่นสร์ณู์ จันทร์ะเป็าร์ย่ะ
อัคุร์พัล พังศาเสาวภาคุย่์
ช่ัญญา เจร์ิญสุข
ช่นิษฐา จ่าย่เจร์ิญ
พััทธ์พัล จิร์สุทธ์ิสาร์
สร์ีวันท์ วาทะวัฒนะ
กร์ ร์ุ่งเร์่องช่ัย่
อวิกา นิมิตร์ทร์ัพัย่์
ณูัฐวัฒน์ เล่�อนตามผล 
โช่ติร์ส วาดะ ‡

ไวโอลิน็ 2nd
อิงกา คุอซึ่า *
อิทธ์ิพััทธ์์ พัิศาลไช่ย่พัล †

กานต์ธ์ิดา แสงสว่าง
ป็ร์าณูช่นก ตั�งทวีวิพััฒน์
ขจีพัร์ร์ณู แจ้งจำร์ัส
ธ์ัญสินี ร์ุจิภาสกุล
พัิช่านิกา อาร์ีร์าษฎร์์
อธ์ิยุ่ต พัิพััฒน์กุลสวัสดิ�
พัช่ร์พัล เตช่ะธ์นะช่ัย่
ณูภัทร์ติภา ป็ร์ีช่านนท์
วร์ุบล จงตร์อง 
ภัทร์ภร์ เด่นเกศินีล�ำ ‡

วิโอลา
ดาเนีย่ล คุีสเลอร์์ †

กฤต สุภาพัพัานิช่
นวัตศิษฏ์ กาญจนะจัย่
ธ์ัช่พัล สร์ร์พัาวัตร์
สุร์ช่น เลิศลบ
สุมิร์าโบนู แอ็บดูคุอดีร์ี
เสฎฐวุฒิ วงศ์ย่งศิลป็์
จัตสัน ไดทร์ิคุ
กฤตบุญ ดอกเตย่ ‡

เชลโล
มาร์์ช่ิน ซึ่าเวลสกี *
จูร์ิส ลาคุูติส †

สาหร์่าย่ อาษา
วร์ร์โณูพััฒร์์ คุ้าพัลอย่เขีย่ว
สมร์ร์ถึย่า วาทะวัฒนะ
ช่ยุ่ต กัย่วิกัย่
ป็ภาณูิน สุขีโมกข์
โจนัส ซึ่ีบีล่า 

ดับัเบัิลเบัสี
คุุณูากร์ สวัสดิ�ชู่โต †

ร์ัช่พัล คุัมภิร์านนท์
ร์ะพัีพััฒน์ พังษ์ทร์ัพัย่์
ลี� ฟ่าน 
ภัทร์พัล จิร์ธ์นาธ์ร์ 
สิร์ิพังศ์ สิร์ิร์ัตนาวงศ 
จิร์ายุ่ส เถึาลิโป็้ 
สุภกิจ สุภัทร์ช่ัย่วงศ์ 

พิิกโคโล
วิช่ิต ธ์ีร์ะวงศ์วิวัฒน์

ฟลุต
ยู่จิน จุง *
ฮิโร์ช่ิ มะซึ่้ช่ิมา †

โอโบั 
คุูเป็อร์์ ไร์ท์ *
สมช่าย่ ทองบุญ †

อิงลิช ฮอริ์น็
ป็ร์ัช่ญา เข็มนาคุ

คลาริิเน็็ต
ฮันเนโลเร์ เฟอเมีย่ร์์ *
ณูพัวีร์์ อาร์ีย่์ 

เบัสีคลาริิเน็็ต
เกร์ซึ่กอร์์ซึ่ เกร์ซึ่กี� †

บัาสีซููน็
คุร์ิสโตเฟอร์์ เช่าวบ์ *
กิตติมา โมลีย่์ †

ธ์นาคุาร์ ธ์ีร์สุนทร์วัฒน์

ฮอริ์น็
ธ์นภัคุ พัูนพัล *
สุภช่ัย่ โสร์ธ์ร์ †

ดาเร์น ร์อบบินส์
จุฑ์า จุฬาวไลวงศ์
สิขเร์ศ พั้�งผล 
ทนุพัณู ช่มสมุทร์ 
กช่กร์ สัมพัลัง 
นวพัร์ กังสาภิวัฒน์ 

ที่ริัมเป็็ต
สุร์สีห์ ช่านกสกุล *
โจเซึ่ฟ โบว์แมน †

อลงกร์ณู์ เหล่าสาย่เช่่�อ

ที่ริอมโบัน็
ไมเคุิล โร์บินสัน จูเนีย่ร์์ *
สุทธ์ิพังษ์ ไม่หน่าย่กิจ †

เบัสีที่ริอมโบัน็
ธ์นภูมิ ศร์ีวิเศษ

ทีู่บัา
กิตติ เศวตกิตติกุล

ที่ิมป็าน็ี
วร์ร์ณูภา ญาณูวุฒิ *

ผู้ช่วยวาที่ยกริ
วิษณู์กมล ช่ัย่วานิช่ศิร์ิ

* หัวหน้าเคุร์่�อง
† ร์องหัวหน้าเคุร์่�อง
‡ นกัศก้ษาฝึีกหดัมหาวทิย่าลัย่มหิดล
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• MUSICIANS •

First Violins
Omiros Yavroumis 
(Concertmaster)
Paraschos Paraschoudis
(Assistant Concertmaster)
Visanee Vongvirulh
Anantasit Na-ngam
Chanasorn Chantarapaoraya
Akarapol Pongsarsauwaphak
Chanya Charoensook
Chanitta Jaicharoen
Pattapol Jirasuttisarn
Sreewan Wathawathana 
Korn Roongruangchai 
Aviga Nimitsup
Nattawat Luantampol 
Chotirose Wada ‡

Second Violins
Inga Causa *
Ittipat Pisalchaiyapol †

Kantida Sangsavang
Pranchanok Tangtaweewipat
Khajeepaan Jangjamras
Tansinee Rujipasakul
Pichanika Areeras
Atiyut Pipatkulsawat
Pacharapol Techatanachai
Naphatipa Preechanon
Warubon Chongtrong 
Pattaraporn Denkesineelam ‡

Violas
Daniel Keasler †

Krit Supabpanich
Nawattasit Kanjanajai
Tachapol Sanphawat
Surachon Lerdlop
Sumirabonu Abdukodiriy
Settawut Wongyongsil
Judson Deitrich 
Krittaboon Doktoey ‡

Cellos
Marcin Szawelski *
Juris Lakutis †

Sarai Arsa
Vannophat Kaploykeo
Smatya Wathawathana 
Chayuth Kaivikai

Paphanin Sukemoke
Jhonas Sibila 

Double Basses
Khunakorn Svasti-xuto †

Rachapol Khumpiranond
Rapeepatana Phongsub
Li Fan 
Phattharaphon Jirathanatorn 
Siripong Sirirattanawong 
Jiratyut Thaolipo  
Supakit Supattarachaiyawong  

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Flutes
Yujin Jung *
Hiroshi Matsushima †

Oboes
Cooper Wright *
Somchai Tongboon †

English Horn
Pratchaya Khemnark

Clarinets
Hannelore Vermeir *
Noppavee Aree 

Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszczyk †

Bassoons
Christopher Schaub *
Kittima Molee †

Tanakan Theerasuntornvat

Horns
Thanapak Poonpol *
Suparchai Sorathorn †

Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong
Sikared Puengpol 
Tanupol Chomsamut 
Kotchakorn Samphalang  
Nawaporn Kungsapiwatana  

Trumpets
Surasi Chanoksakul *
Joseph Bowman †

Alongkorn Laosaichuea

Trombones
Michael Robinson Jr *
Suttipong Mainaikij †

Bass Trombone
Thanapoom Sriwiset

Tuba 
Kitti Sawetkittikul

Timpani 
Wannapha Yannavut *

Assistant Conductor
Viskamol Chaiwanichsiri

* Principal 
† Associate Principal
‡ Mahidol Student Intern
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• ADMINISTRATION AND STAFF •

ผู้อำน็วยการิดน็ตริี
ณูร์งคุ์ ป็ร์างคุ์เจร์ิญ

หัวหน็้าวาที่ยกริ
อัลฟอนโซึ่ สการ์าโน

ผู้ช่วยผู้อำน็วยการิดน็ตริี
ธ์นพัล เศตะพัร์าหมณู์

วาที่ยกริป็ริะจำ
ภมร์พัร์ร์ณู โกมลภมร์

ดุริิยกวีป็ริะจำวง
ณูร์งคุ์ ป็ร์างคุ์เจร์ิญ

ผู้จัดการิที่ั�วไป็
นพัดล ถึิร์ธ์ร์าดล

ผู้จัดการิวงดุริิยางค์
ดาเร์น ร์อบบินส์

งาน็บัริิหาริที่ั�วไป็วงออริ์เคสีตริา
ป็าจร์ีย่์ พัวงเดช่
ณูัช่ช่า ไกร์เวด

งาน็ป็ฏิิบััติการิวงออริ์เคสีตริา
ภากร์ บัวทอง

บัริริณ์าริักษ์
เซึ่ี�ย่วย่ี� เหอ
วีร์ะพังษ์ กร์ะสินธ์ุ์

เวที่ี
ภากร์ บัวทอง
วีร์ะพังษ์ กร์ะสินธ์ุ์

น็ักวิจัย
ไคุล์ เฟีย่ร์์
บวร์พังศ์ ศุภโสภณู
ร์ัฐนัย่ บำเพั็ญอยู่่

กองบัริริณ์าธิิการิ
ธ์นพัล เศตะพัร์าหมณู์
โจเซึ่ฟ โบว์แมน
ธ์ัญญวร์ร์ณู ร์ัตนภพั

ออกแบับัสีิ�งพิิมพิ์
จร์ูญ กะการ์ดี
นร์เศร์ษฐ์ ร์ังหอม
ป็ร์ีย่ภัสร์์ สิป็ป็กร์ณู์

งาน็ป็ริะชาสีัมพิัน็ธิ์
ป็ิย่ะพังศ์ เอกร์ังสี

งาน็ถ่่ายภาพิน็ิ�ง
คุน้งนิจ ทองใบอ่อน
ป็ร์ีย่ภัสร์์ สิป็ป็กร์ณู์

งาน็ถ่่ายภาพิเคล่�อน็ไหว
อร์ร์ถึวิทย่์ สิทธ์ิร์ักษ์

ดูแลเว็บัไซูต์
ภร์ณู์ทิพัย่์ สาย่พัานทอง
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• ADMINISTRATION AND STAFF •

Music Director
Narong Prangcharoen

Chief Conductor
Alfonso Scarano

Assistant Music Director
Thanapol Setabrahmana

Resident Conductor
Pamornpan Komolpamorn

Composer in Residence
Narong Prangcharoen

General Manager
Noppadol Tirataradol

Orchestra Manager
Daren Robbins

Orchestra Administration
Pacharee Phuangdej
Natcha Kraiwed

Orchestra Operations
Pakorn Buathong

Librarians
Xiaoyi He
Veerapong Grasin

Stage Managers
Pakorn Buathong
Veerapong Grasin

Researchers
Kyle Fyr
Borwonpong Supasopon
Rattanai Bampenyou

Editorial Committee
Thanapol Setabrahmana 
Joseph Bowman
Thunyawan Rattanapop

Graphic Designers
Jaroon Kakandee
Noraseth Ranghom
Preeyapat Sippakorn

Public Relation
Piyapong Ekrangsi

Photographers
Kanuengnit Thongbaion
Preeyapat Sippakorn

Video Content Creator
Attawit Sittirak

Webmaster
Pornthip Saipantong
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• VENUE MANAGEMENT •

ริองคณ์บัดีฝ่่ายการิจัดการิหอแสีดงดน็ตริี
และอาจาริย์ใหญ่่เตริียมอุดมดน็ตริี
ร์ิช่าร์์ด ร์าล์ฟ

ผูจ้ดัการิสีถ่าน็ที่ี�จัดแสีดง (หอแสีดงดน็ตริ)ี
จิตติย่า เนาวเพั็ญ

ผูจ้ดัการิสีถ่าน็ทีี่�จดัแสีดง (มหิดลสิีที่ธิาคาริ)
ป็ฐาพัันธ์์ หนูแก้ว

ผู้จัดการิฝ่่ายเที่คน็ิค
ช่ยุ่ตม์ เจษฎาวร์านนท์

ริองผู้จัดการิฝ่่ายเที่คน็ิค 
สร์พัล อัศวกาญจนกิจ

ผู้จัดการิฝ่่ายวิศวกริริม
วร์พัจน์ ป็ัญจมานนท์

หัวหน็้างาน็ริะบับัภาพิ แสีง และเวที่ี
จักร์ย่ศนันท์ เตีย่วตร์ะกูล

หัวหน็้างาน็ริะบับัเสีียง
กฤตนันท์ วิจิตร์กูล

งาน็กำกับัเวที่ี
วัลภา สละวาสี
ชุ่ติพังศ์ ย่องป็ร์ะยู่ร์

หัวหน็้างาน็จำหน็่ายบััตริ
พัร์สวร์ร์คุ์ มัจฉิม

ผู้ช่วยงาน็จำหน็่ายบััตริ
ศิร์ิร์ัตน์ แสนเกิด

บัริิหาริงาน็
อุทุมพัร์ สุดสวาสดิ�
ศร์ีวิตร์า ป็ิ�นตบแต่ง

เจ้าหน็้าที่ี�งาน็ริะบับัเสีียง
ขวัญพัล เม่องหมุด
นวกร์ นวนพัร์ัตน์สกุล

เจ้าหน็้าที่ี�งาน็ริะบับัดิจิตอล
อภิวัฒน์ เศร์ษฐจาร์ุร์ักษ์

เจ้าหน็้าที่ี�งาน็ริะบับัภาพิ 
แสีง และเวที่ี
ธ์ีร์พังษ์ เกีย่ร์ติกมลช่ัย่
อภิร์ักษ์ ฟักภู่
ป็ร์ีดี ตันสุวร์ร์ณู
ศิร์ิพัร์ ศร์ีเพั็ญแก้ว 
อร์ร์ถึพัร์ ป็ร์ะกอบเพัช่ร์
วัช่ร์ะ วิช่ัย่ดิษฐ

เจ้าหน็้าที่ี�ฝ่่ายวิศวกริริม
จิร์ศักดิ� ทับทิมหอม
บัณูฑ์ิต โอษคุลัง
วสันต์ ร์ัตนนิธ์าน

ย่ินดีต้อนร์ับทุกท่านเข้าสู่หอป็ร์ะชุ่มมหิดลสิทธ์าคุาร์และหอแสดงดนตร์ี หากท่านมี
ข้อเสนอแนะเกี�ย่วกับสถึานที�จัดงาน กร์ุณูาแจ้งมาที� mshall@mahidol.ac.th หร์่อ
ติดต่อร์องคุณูบดีฝี่าย่การ์จัดการ์หอแสดงดนตรี์และอาจาร์ย่์ใหญ่เตร์ีย่มอุดมดนตร์ี 
richard.ral@mahidol.ac.th
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Assoc. Dean for 
Venue Management and
Principal, Pre-College 
Richard Ralphs

MACM Manager 
Jittiya Naovapen 

Prince Mahidol Hall Manager 
Pratapun Nookaew 

Technical Manager 
Chayut Jessadavaranon 

Deputy Technical Manager 
Sorapol Assawakarnjanakit 

Engineering Manager 
Vorapoj Panjamanon 

Head of Visual, Lighting,
and Stage Technology
Chakrayossanant Tiewtrakool

Head of Sound
Krittanan Vijitgool

Stage Management
Wanlapa Salawasri
Chutipong Yongprayoon

Head of Box Office
Pornsawan Mudchim

Assistant Box office
Sirirat Seankeot

Administration
Uthumporn Sudsawasd
Sriwittra Pintobtang

Sound Technician 
Khwanpol Muangmud 
Nawakorn Nawanopparatsakun

Sound and Digital Signage
Apiwat Setthajarurak

Visual, Lighting, and
Stage Technology Team
Teerapong Keatkamonchai
Apirak Fakphu
Predee Thunsuwan
Siriporn Sripenkeaw 
Uthaporn Prakobpech
Watchara Wichaidit

Engineering Team
Jirasak Tubtimhom
Bundit Osaklung
Wasan Rattananitan

The Venue Management Team welcomes you to Prince Mahidol Hall and MACM. If you 
have any suggestions or comments regarding your visit to our venue today please send 
your feedback to mshall@mahidol.ac.th or to Assoc. Dean for Venue Management and 
Principal, Pre-College, richard.ral@mahidol.ac.th
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• FRIENDS AND PATRONS OF THE THAILAND PHIL •

The Friends and Patrons of the Thailand Phil program is a meaningful way to join hands with fellow 
donors who share a love and passion for music.

Ticket sales cover only a portion of the costs associated with producing our exceptional artistic, 
education, and community initiatives. Your membership support at any level is vital and makes a 
difference!

By joining you will also receive exclusive benefits such as special discounts at the College Shop, 
recognition in all concert programs, invitations to attend post-concert receptions of the Thailand Phil 
concerts, and much more.

Thailand Philharmonic Orchestra is pleased to offer the following benefits and privileges to our 
generous members who support the annual fund with unrestricted gifts. Please note that most benefits 
are for individual donors and include all cumulative support for a twelve-month period.

Supporter Level (30,000 Baht)
• Up to 10,000 Baht of complimentary tickets for Thailand Phil and College of Music concerts
• Name listing in all concert programs and on the Thailand Philharmonic Orchestra website for the 
entire season
• Discounts and special offers at the College Shop and select Thailand Phil corporate partners
• Privilege discounts and reservations on all Thailand Phil and College of Music special event concerts
• Invitation to attend post-concert receptions of the Thailand Phil concerts (when applicable)

Associate Level (60,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 20,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts

Benefactor Level (100,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 30,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts
• Exclusive Dinner with Thailand Phil Music Director and Thailand Phil Artists

Ambassador Level (200,000 Baht)
All of the previous benefits, plus
• Complimentary Ticket Value at 60,000 Baht to any of Thailand Phil and other College of Music concerts
• Entitled to be Special Guest Presenting Flowers at the Thailand Phil concert

To be a Friend or Patron of Thailand Phil please contact:
Mr. Piyapong Ekrangsi
Assistant Dean for Marketing and Communications
College of Music, Mahidol University
Tel: 0 2800 2525 ext. 3110
Mobile: 06 2556 3594
Email: tpofriends@thailandphil.com

A gift to the Thailand Philharmonic Orchestra is an investment in the future of music. We count on your 
generosity to help further Thailand Phil’s mission of promoting excellence in the arts in Thailand.
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• THAILAND PHIL DONORS •

Ambassador Level (200,000 Baht and above)
• Yuthachai and Piyawan Charanachitta

Benefactor Level (100,000 Baht and above)
• Linda Cheng
• Don Moisen and Nawaphol Mahamon

Associate Level (60,000 Baht and above)
• Sylvester van Welij
• Baan Suksabye Fund

* Donations from 1 November 2021 to 30 September 2022
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Thailand Philharmonic Orchestra

Pamornpan Komolpamorn
Resident Conductor

Pomelo Town
Krit Buranavitayawut, Alto Saxophone

Darin Pantoomkomol, Piano
Noppadol Tirataradol, Double Bass

Sarute Wijitwechakarn, Drums

Guest Soloist
Sekpol Unsamran (Koh Mr. Saxman), Saxophone

30 April 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Thailand International 
Jazz Conference 2022

A Tale from Pomelo Town (47’) Darin Pantoomkomol
 (b. 1971)

Once upon a time Arr. Sarit Tanpensuk
The Stranger Arr. Sarute Wijitwechakarn
Mission Arr. Pinchanan Jaiprasong
Light Arr. Napat Tangsujaritpun




