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Thailand Philharmonic Orchestra

Jonathan Mann
Guest Conductor

San Jittakarn
Piano

6 May 2022 / 7.00 p.m. / Prince Mahidol Hall
7 May 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Wagner, Mozart, & Elgar

Prelude to Die Meistersinger Richard Wagner
von Nürnberg (9’) (1813-1883)

Piano Concerto No. 20 in D Minor, Wolfgang Amadeus Mozart
K. 466 (30’) (1756-1791)
 Allegro
 Romanza
 Rondo: Allegro assai

INTERMISSION

Symphony No. 1 in A-flat Major, Edward Elgar
Op. 55 (50’) (1857-1934)
 Andante; nobilmente e semplice - Allegro
 Allegro molto
 Adagio
 Lento - Allegro





Jonathan Mann
Guest Conductor



Hailed by Bernard Haitink for the “infectious joy in his conducting 
and music making”, Jonathan Mann is in demand as both 
performer and music educator. He has conducted extensively 
internationally with recent collaborations as diverse as the 
Thailand Philharmonic Orchestra, Chineke! Youth Orchestra 
(London) and the Arad State Philharmonic Orchestra (Romania).

Jonathan travels for projects throughout Asia and Europe. He 
is currently Music Director of UK based Ensemble Cambrica 
and Artistic Director of the Immanuel Orchestra - Music for Life 
Foundation in Thailand.

At the Jeunesses Musicales International Conducting Competition 
2015 in Bucharest, Jonathan received the George Enescu 
Philharmonic Orchestra prize and a special jury prize leading 
to his Polish debut with the Kielce Philharmonic Orchestra. He 
was also previously selected as one of 20 finalists from 300 
live auditionees to participate in the prestigious Besancon 
International Conducting Competition in France.

As founder and Music Director of the Cardiff Sinfonietta, Jonathan 
Mann oversaw the orchestra’s expansion over a 15 year period. 
The orchestra broadcast for the BBC and S4C and worked with 
soloists including Nicola Benedetti, Dame Evelyn Glennie, 
Benjamin Grosvenor, Sunwook Kim and Dennis O’Neill.

At the start of 2020 the Cardiff Sinfonietta merged with the Welsh 
Sinfonia to form Ensemble Cambrica, an exciting new orchestra 
aimed at reaching the community in new ways. Their first project 
was a series of virtual orchestra performances raising money 
for health workers and freelance musicians in need during the 
COVID-19 crisis.

Passionate about inspiring young musicians, Jonathan Mann 
has conducted numerous youth orchestra festivals around the 
world. Since 2015 he has been Artistic Director of the Immanuel 
Orchestra in Bangkok which is loosely modeled on the renowned 
Venezuelan music program ‘El Sistema’. During this time he has 
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raised the standard of the orchestra performing symphonies by 
Beethoven, Haydn, Mozart and Schubert. He also helps to mentor 
students and encourage them into higher education.

Jonathan is also a popular teacher of conducting as guest clinician 
for universities and conferences and teaches classes at his home 
and virtually. He is Artistic Director of the Cardiff International 
Academy of Conducting providing intensive live and virtual 
courses for emerging conductors and with the founding of the 
Thai Conductors Forum in 2019 he has started to mentor a new 
generation of young Thai conductors.

Jonathan Mann studied in London at the Royal Academy of 
Music and Guildhall School of Music and Drama. He was also Sir 
Charles Mackerras Junior Fellow in Conducting at Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance from 2017-19. His conducting 
mentors are Colin Metters, George Hurst, Jac Van Steen and 
Bernard Haitink whom he worked with at the Lucerne Festival.
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San Jittakarn
Piano



Hailed by La Libre Belgique as “an inspiring and visionary poet,” 
San won Third Prize at the prestigious Geneva International 
Music Competition in 2018. He became the first recipient of 
the Paderewski Prize, awarded by the Paderewski Foundation 
in Morges and International Paderewski Piano Competition in 
Bydgoszcz for his playing which is particularly expressive in a 
romantic tradition.

San distinguished himself at the Maria Canals International 
Competition in Barcelona, receiving the Jury’s unanimous medal 
“Unanimitat Medalla” and was a semi-finalist at the esteemed 
Queen Elisabeth International Competition in Brussels where 
his performance of Mozart’s Piano Concerto was applauded by 
Crescendo Magazine as “an unpredictable, touching pianist.” 
San won Second Prize and Classical Sonata Prize at the Shigeru 
Kawai International Piano Competition in Tokyo. He also won First 
Prizes at the Oberlin Concerto Competition, the Arthur Dann Piano 
Competition and received Oberlin's John Elvin Piano Prize.

San appeared at Victoria Hall with Orchestre de la Suisse 
Romande in Switzerland. Other concerto performances were with 
Orchestre Symphonique de l’AMAmusique, Thailand Philharmonic 
Orchestra, Orchestre Royal de Chambre de Wallonie and Oberlin 
Orchestra. His concerto performance with Orchestre de la 
Suisse Romande has been issued into a disc under Concour de 
Genève label in partnership with Montres Breguet. In Japan, his 
performance is recorded and distributed digitally by E-Onkyo.

In addition to his orchestral engagements, previous appearances 
include venues such as Shangyin Opera House in Shanghai, 
Institut Le Rosey in Rolle, Sala Aula Copernicanum in Bydgoszcz, 
Studio Ernest Ansermet in Geneva, Flagey Hall in Brussels, Petit 
Palau de Musica in Barcelona, Seoul Arts Center's Recital Hall in 
Seoul, Kawai Omotesando Concert Salon in Tokyo and Yamato 
Mirai Hall in Yokohama.

After early studies under the guidance of Thai pianists Nat 
Yontararak and Charun Poomiwadorn, San continued his studies 
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at Pre-College division of College of Music, Mahidol University 
where he studied with Sébastien Koch, Bakhtiyor Allaberganov 
and Ramasoon Sitalayan.

San attained his Bachelor of Music degree from Oberlin College 
and Conservatory where he was under the tutelage of Monique 
Duphil and Yury Shadrin. San earned his graduate degrees at 
the Juilliard School and Yale University. At Juilliard, San studied 
with Hung-Kuan Chen and Jerome Lowenthal in shared studios. 
San graduated from Yale as a George W. Miles fellow where he 
continued his studies with Hung-Kuan Chen and chamber music 
with David Shifrin.
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Program Notes

Prelude to Act I 
from Die Meistersinger von Nürnberg 

by Richard Wagner

ริิชาริ์ด วากเนอริ์ (ค.ศ. ๑๘๑๓-๑๘๘๓) เป็็นนักป็ริะพัันธ์์ชาว
เยอริมัันที่่�ที่ริงอิที่ธ์ิพัลอย่างมัากในช่วงคริ่�งหลังของศตวริริษที่่� ๑๙ 
แนวคิดหลายอย่างเก่�ยวกับดนตร่ิและการิละคริของเขามั่ผลกริะที่บใน
วงกว้างต่อศิลป็ินในยุคเด่ยวกันทีุ่กแขนง วากเนอร์ิมั่ส่่วนส่ำคัญอย่าง
มัากต่อพััฒนาการิของอุป็ริากริเยอริมัันในยุคโริแมันติก โดยเขาขยาย
ขอบเขตไป็จนถึ่งการิเกิดข่�นของงานชนิดใหมั่ที่่�เริ่ยกว่า “มัูซิิกดริามัา” 
(Musikdrama) อย่างไริก็ตามัก่อนที่่�จะไป็ถ่ึงจุดท่ี่�เอกลักษณ์์เฉพัาะตัว
ของเขาถึูกพััฒนาถึ่งข่ดสุ่ด วากเนอริ์ได้เข่ยนงานโอเป็ริ่าหลายชิ�นตามั
แนวที่างนักป็ริะพัันธ์์ริุ่นก่อนอย่างชัดเจน เริิ�มัต้นจากการิมัองตัวเอง
เป็็นนักป็ริะพัันธ์์อุป็ริากริที่่�เป็็นตัวแที่นของจิตวิญญาณ์ดั�งเดิมัในแบบ
เยอริมัันและดำเนินริอยตามัคาริ์ล มัาเริ่ย ฟอน เวเบอริ์ นักป็ริะพัันธ์์ผู้
วางริากฐานให้โอเป็ริ่าของเยอริมัันในช่วงต้นศตวริริษที่่� ๑๙

ป็ี ค.ศ. ๑๘๔๕ หลังจากเข่ยนอุป็ริากริเริ่�อง ทานฮอยเซอร์ ์เส่ริ็จ
ไป็ไม่ันาน วากเนอร์ิได้เริิ�มัป็ริะพันัธ์ ์ดิิ ไมซ์เตอร์์ซิงเกอร์์ ฟอน เนินแบร์ก์  
ที่นัที่ ่ซิ่�งเป็็นเร่ิ�องริาวเกิดข่�นในเมัอ่งนูเริมัเบิริก์ ศตวริริษที่่� ๑๖ วอลเที่อร์ิ  
ฟอน ส่ตอลซิิงค์ หลงริักเอวา แต่ว่าพั่อของเธ์อตัดส่ินใจที่่�จะยกลูกส่าว
ให้แก่ชายที่่�ชนะการิป็ริะกวดริ้องเพัลงที่่�จัดโดยส่มัาคมันักริ้องมั่ออาช่พั

13



ของเมั่องเที่่านั�น แก่นของเริ่�องริาวอยู่ที่่�ความัขัดแย้งริะหว่างความัเป็็น
อนรุิกัษ์นยิมัและวิธ่์คิดแบบหัวก้าวหน้า แม้ัวา่จะไม่ัได้ริบัการิยอมัรัิบและ
มัอุ่ป็ส่ริริค แต่ส่ดุที่า้ย ดว้ยความัช่วยเหลอ่ของฮันัส์่ ซิคัส่ ์นกัริอ้งชั�นคริู 
ตัวเอกวอลเที่อริ์ก็ชนะและเริ่�องก็จบอย่างสุ่ขส่มัหวัง

ในบที่บริริเลงนำน่� วากเนอริ์ริวบริวมัที่ำนองเด่นจากฉากต่าง ๆ 
และที่ำนองท่ี่�แส่ดงตวัตนของตวัละคริในเริ่�อง เริิ�มัตั�งแตท่ี่ำนองแริกที่่�ยิ�ง
ใหญ ่อยูใ่นลกัษณ์ะแบบการิป็ริะโคมัเป็ดิตวัของวงออริเ์คส่ตริา แส่ดงถึง่
ความัเจริิญริุ่งเริ่องของเมั่องนูเริมัเบิริ์กและความัยิ�งใหญ่ของส่มัาคมันัก
ริอ้งมัอ่อาชพ่ัป็ริะจำเมัอ่ง ที่ำนองท่ี่�ส่องซิ่�งเป็็นเพัลงริกัจากวอลเที่อริถ่์ึง
เอวา ที่ำนองเพัลงมัาริช์ของเหลา่นกัร้ิองมัอ่อาชพ่ั ไป็จนถึง่ที่ำนองเพัลง
ของวอลเที่อริท์ี่่�ร้ิองในการิป็ริะกวดจนได้ริบัชัยชนะ ส่ริปุ็จบอย่างที่ริงพัลัง
ด้วยการิกลับมัาของที่ำนองแริกอ่กคริั�ง
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Mozart Piano Concerto in D Minor, K. 466
by Wolfgang Amadeus Mozart

การิเป็็นนักป็ริะพัันธ์์อัจฉริิยะที่่�มั่ความัชำนาญด้านการิละคริ
และการิบริริเลงเป็ียโนในริะดับที่่�น้อยคนจะเที่่ยบได้นั�น ที่ำให้โวล์ฟกัง  
อะมัาเดอุส่ โมัส่าริ์ที่ (ค.ศ. ๑๗๕๖-๑๗๙๑) ส่ริ้างคุณ์ูป็การิส่ำคัญให้
แก่อุป็ริากริและคอนแชริ์โตไว้อย่างมัากมัาย ส่ำหริับโมัส่าริ์ที่นั�น การิ
แส่ดงเที่คนิคการิบริริเลงขั�นสู่งเป็็นเพั่ยงส่่วนหน่�งของการิส่ริ้างเน่�อหา
ที่างดนตร่ิท่ี่�เขม้ัขน้และที่ริงภููมัปิ็ญัญา ในบริริดาคอนแชริโ์ตที่ั�งหมัดที่่�เขา
เขย่น ผลงานป็ริะเภูที่เปี็ยโนคอนแชร์ิโตถ่ึอว่ามัค่วามัโดดเด่นที่่�ส่ดุ เพัริาะ
นอกจากจะเป็็นผลงานที่่�แส่ดงถึ่งจุดสู่งสุ่ดของคอนแชริ์โตในช่วงป็ลาย
ศตวริริษที่่� ๑๘ แล้ว ยังถึ่อเป็็นหลักหมัายที่่�ส่ำคัญยิ�งในป็ริะวัติศาส่ตริ์
ดนตริ่ตะวันตกอ่กด้วย

อัจฉริิยภูาพัของโมัส่าริ์ที่ในการิป็ริะพัันธ์์คอนแชริ์โตเจิดจริัส่ออก
มัาตั�งแตย่งัเป็น็วยัริุน่ เริิ�มัตน้จากการินำเอาบที่ป็ริะพันัธ์จ์ำพัวกโซินาตา 
ส่ำหริบัคย่บ์อริด์ของนักป็ริะพันัธ์ค์นอ่�น ๆ  มัาเริย่บเริย่งใหม่ั ยกตัวอยา่ง
เช่น เปีียโนคอนแชร์์โต, เค ๑๐๗ ที่่�เขาดัดแป็ลงโซินาตาส่ามัชิ�นจาก
ลำดิบัผลงานท่� ๕ ของโยฮันั คริิส่เตย่น บาค ใหเ้ป็น็คอนแชริโ์ต ซิ่�งหลงั
จากนั�นโมัส่าร์ิที่ที่ดลองแนวที่างใหม่ั ๆ หลายป็ริะการิในงานป็ริะเภูที่
น่� ไม่ัว่าจะเป็็นความัส่มัดุลริะหว่างที่ำนองของนักแส่ดงเด่�ยวและวง 
ออริเ์คส่ตริา บที่บาที่ใหมัข่องนกัแส่ดงเด่�ยว ริะดบัการิแส่ดงเที่คนคิขั�นส่งู 
ที่่�เพัิ�มัข่�น ไป็จนถึ่งการิจดัการิในเริ่�องโคริงส่ริา้งและความัหลากหลายใน 
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ริปู็แบบตา่ง ๆ  ซิ่�งในท่ี่�ส่ดุที่กุอยา่งที่่�กลา่วมัาน่�ถึง่จดุส่กุงอมัในชว่งที่ศวริริษ
สุ่ดที่้ายของเขาที่่�กริุงเว่ยนนา (ค.ศ. ๑๗๘๑-๑๗๙๑)

ที่่�เมัอ่งหลวงของจักริวริริดิโริมันัอันศักดิ�ส่ทิี่ธ์ิ� โมัส่าร์ิที่ที่ำงานอย่าง
กริะตอ่ริอ่ริน้ในฐานะนกัดนตริอ่สิ่ริะที่่�มัไิดอ้ยู่ภูายใตร้ิะบบอปุ็ถึมััภูศ์ลิป็นิ
ของเหล่าขุนนาง ริะหว่างเดอ่นกุมัภูาพันัธ์ ์ค.ศ. ๑๗๘๔ ถ่ึงเดอ่นม่ันาคมั 
ค.ศ. ๑๗๘๕ เขาเขย่นเปี็ยโนคอนแชร์ิโตออกมัาถ่ึงแป็ดบที่ด้วยกัน (เช่น 
เค ๔๔๙, ๔๕๐, ๔๕๑, ๔๕๓, ๔๕๖, ๔๕๙, ๔๖๖ และ ๔๖๗) ในช่วง
เวลาดังกลา่ว โมัส่าริท์ี่เริิ�มัเขา้กบัส่าธ์าริณ์ชนท่ี่�เว่ยนนาไดม้ัากข่�น ผูค้นที่่�
น่�คุน้เคยกับวัฒนธ์ริริมัส่ากลและมัร่ิส่นิยมัที่่�สู่งกว่ากลุ่มัคนฟังที่่�ซัิลซ์ิบวร์ิก  
ภูายใต้ส่ภูาวะดังกล่าวเขาพับว่าตัวเองมั่อิส่ริภูาพัในการิป็ริะพัันธ์์และ
ที่ดลองสิ่�งใหม่ั ๆ ได้มัากข่�นกว่าเดิมั ลักษณ์ะเด่นที่่�เห็นชัดเป็็นพิัเศษ
ในคอนแชริ์โตเหล่าน่� ค่อการิใช้ที่ำนองส่อดป็ริะส่านที่่�เข้มัข้น การิเพัิ�มั
บที่บาที่ของกลุ่มัเคร่ิ�องลมัไม้ั ภูาษาของเส่่ยงป็ริะส่านที่่�ซัิบซ้ิอน และ
การิหันหลังให้วิถึ่ป็ฏิิบัติดั�งเดิมัของการิป็ริะพัันธ์์คอนแชริ์โต

นอกจากน่� โมัส่าร์ิที่ได้ขยายขอบเขตของเที่คนิคการิบริริเลงเปี็ยโน 
และเน่�อหาที่างดนตริ่ที่่�ล่กซิ่�งไป็ด้วยในเวลาเด่ยวกัน บที่บาที่และการิ
ป็ฏิิส่ัมัพัันธ์์ริะหว่างนักแส่ดงเด่�ยวและวงออริเ์คส่ตริามัาถึง่จดุที่่�ลงตัวใน
ที่กุองคป์็ริะกอบ ริะดบัเที่คนคิการิบริริเลงในแนวเป็ยีโนที่่�ส่งูข่�นมัาพัริอ้มั
กับวงออริ์เคส่ตริาขนาดใหญ่ เป็ี�ยมัไป็ด้วยส่่ส่ันใหมั่ ๆ และบที่บาที่ที่่�
ส่ำคัญที่ัดเที่่ยมักัน กล่าวได้ว่า ในคอนแชริ์โตเหล่าน่� นักแส่ดงเด่�ยวและ
วงออร์ิเคส่ตริาถูึกหลอมัริวมัเป็น็เน่�อเด่ยว ที่กุแนวที่ำนองมัส่่่วนร่ิวมัต่อ
การิส่ริา้งเน่�อหาและมัติขิองอาริมัณ์ท์ี่่�ลุม่ัลก่ มันัเป็็นชดุของผลงานที่่�เตม็ั
ไป็ด้วยเอกลักษณ์เ์ฉพัาะและความัล�ำเลิศที่่�ยากจะหาคำพูัดมัาอธิ์บายได้

เปีียโนคอนแชร์์โต ในบันไดิเสี่ยงดิ่ไมเนอร์์ เค ๔๖๖ ค่อตัวอย่างที่่�
นา่ส่นใจอยา่งยิ�ง มันัถึกูป็ริะพันัธ์พ์ัริอ้มักบัเปียีโนคอนแชร์โ์ต ในบนัไดิเสีย่ง 
ซ่เมเจอร์์ เค ๔๖๗ ริะหว่างเด่อนกุมัภูาพัันธ์์ถึ่งมั่นาคมั ค.ศ. ๑๗๘๕ 
อยา่งไริก็ตามั ผลงานเหลา่น่�มัไิดม้ั่ความัคลา้ยคล่งกนัแตอ่ยา่งใด ความั
แตกตา่งริะหวา่งที่ั�งส่องชวนใหค้ดิวา่ โมัส่าริท์ี่ไดส้่ริา้งพัวกมันัข่�นมัาเป็็น
ขั�วตริงขา้มัของกนัและกนั ในขณ์ะที่่� เค ๔๖๗ อยูใ่นบนัไดเส่ย่งซิเ่มัเจอริ์
อันส่ดใส่ เค ๔๖๖ กลับอยู่ในบันไดเส่่ยงด่ไมัเนอริ์อันมั่ดมัน โดยที่ั�วไป็
โมัส่าร์ิที่มัักจะใช้บันไดเส่่ยงเมั่�อต้องการิแส่ดงอาริมัณ์์หริ่อความัริู้ส่่กใน
เชิงโศกนาฏิกริริมั ดังที่่�เริาเห็นใน เร์คเควี่ยมแมสี และในอุป็ริากริเริ่�อง 
ดิอน จิโอวีานน่ ฉากที่่�แมั่ที่ัพักำลังส่ิ�นลมั บที่ริ้องอันเต็มัไป็ด้วยความั
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เคย่ดแค้นชิงชังของริาชินแ่ห่งรัิตติกาลจาก ดิ ิเซาเบอฟลูทเทอร์์ กอ็ยูใ่น
บันไดเส่่ยงดังกล่าวเช่นกัน ความัเข้มัข้นของเน่�อหาและมัิติที่างอาริมัณ์์
ที่่�ล�ำล่กของคอนแชริ์โตบที่น่�ที่ำให้มัันเป็็นที่่�ช่�นชอบของเบโธ์เฟนและนัก
ป็ริะพันัธ์์ในยุคโริแมันติกอยา่งบริามัส์่ โดยที่ั�งส่องไม่ัเพัย่งแต่บริริเลงผลงาน 
ชิ�นน่�เที่่านั�น หากแต่ยังเข่ยนช่วงบริริเลงเด่�ยวคาเดนซิาไว้อ่กด้วย

Allegro ที่อ่นแริกเริิ�มัด้วยที่ำนองอันริกุเริา้และร้ิอนรินของเคร่ิ�อง
ส่าย ความัตง่เคริย่ดของบนัไดเส่ย่งไมัเนอริถ์ึกูที่ำใหเ้ขม้ัขน้ข่�นไป็อก่ดว้ย
ความัขัดแย้งริะหว่างแนวเส่่ยงบนที่่�เน้นจังหวะยก (Syncopation) กับ
แนวเบส่ที่่�ลงจงัหวะตกอยา่งหนกัแนน่ ดนตร่ิเตม็ัไป็ด้วยการิเป็ล่�ยนแป็ลง
อย่างกะที่ันหัน ที่่อนเช่�อมัที่่�ดุเด่อดหยุดลงอย่างฉับพัลัน ตามัมัาด้วย
ที่ำนองที่่�ส่อง บริริเลงโดยกลุ่มัเคริ่�องลมัไม้ั ที่กุอยา่งดเูหมัอ่นจะเบาบาง
ลง แต่นั�นเป็็นเพั่ยงส่ิ�งที่่�เกิดข่�นชั�วคริาวเที่่านั�น โมัส่าริ์ที่ค่อย ๆ ส่ริ้าง
ไคลแมักซิ์อันที่่วมัที่้นอย่างต่อเน่�องที่ันที่่

นกัแส่ดงเด่�ยวป็ริากฏิตวัเขา้มัาในจดุที่่�ไมัค่าดฝันัที่่�ส่ดุ นั�นคอ่กอ่น
ท่ี่�ที่่อนเปิ็ดของวงออริ์เคส่ตริากำลังจะจบลง ที่ำนองที่่�อ่อนโยนและ
เง่ยบเช่ยบของเป็ียโนถึูกนำเส่นอโดยป็ริาศจากวงออริ์เคส่ตริา ในภูวังค์
แห่งความัตะล่งงัน เป็ียโนจะค่อย ๆ พัาดนตริ่ไป็หาจุดเริิ�มัต้นใหมั่ หลัง
จากจบป็ริะโยคเพัลงนั�น ที่่อนนำเส่นอของนักแส่ดงเด่�ยวก็ได้เริิ�มัข่�น
ในที่ันที่่ ที่ำนองหลักของวงออร์ิเคส่ตริาถูึกบริริเลงซ้ิอนทัี่บเข้าไป็ด้วย
ป็ริะโยคเพัลงที่่�พัวยพัุ่งของเป็ียโน ยกริะดับความัเข้มัข้นของเน่�อหาให้
มัากข่�นไป็อ่ก กล่าวได้ว่าทีุ่กเหตุการิณ์์ที่่�เคยถูึกนำเส่นอไป็แล้ว จะถูึก
ที่ำให้ที่ริงพัลังกว่าเดิมัเมั่�อเป็ียโนได้เริิ�มัแส่ดงบที่บาที่

Romanza ที่่อนที่่�ส่องในบันไดเส่่ยงบ่แฟลตเมัเจอริ์ นำเส่นอช่วง
เวลาแหง่ความัผอ่นคลายจากความัต่งเคริย่ดของที่อ่นแริก ความัซิบัซิอ้น 
และความัดุดนัถึกูแที่นที่่�ด้วยดนตริท่ี่่�เริย่บง่ายและนุม่ันวล อยูใ่นโคริงส่ร้ิาง
แบบริอนโดที่่�ตริงไป็ตริงมัา แมัก้ริะนั�นโมัส่าริท์ี่ยงัใชท้ี่ำนองที่่�เขม้ัขน้และ
โหมักริะหน�ำแฝังเข้ามัาในที่่อนน่�เช่นกัน

ที่อ่นส่ดุที่า้ย Allegro assai กลบัมัาอยูใ่นบนัไดเส่ย่งดไ่มัเนอริอ์ก่
คริั�ง เริิ�มัตน้ดว้ยที่ำนองของนักแส่ดงเด่�ยวและรัิบชว่งตอ่โดยวงออร์ิเคส่ตริา 
ที่ันที่่ แมั้จะเต็มัไป็ด้วยเริ่�องริาวของดนตร่ิท่ี่�ผันผวนและเข้มัข้น ที่ั�งยัง
ใช้เที่คนิคที่างเส่่ยงป็ริะส่านที่่�ซิับซิ้อน แต่ทีุ่กอย่างนั�นถึูกควบคุมัและ
ดำเนนิไป็อยา่งเป็น็เหตเุป็น็ผล คล่�คลายจากความัมัด่มันของบนัไดเส่่ยง
ด่ไมัเนอริ์ไป็สู่่ที่่อนจบที่่�ส่ว่างส่ดใส่ในด่เมัเจอริ์
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Symphony No. 1 in A-flat Major, Op. 55
by Edward Elgar

แมัจ้ะเป็น็ป็ริะเที่ศที่่�เขา้สู่ก่าริป็ฏิวิตัอิตุส่าหกริริมัเป็น็ชาตแิริกและ
ที่ริงอทิี่ธ์พิัลในทุี่กดา้น แต่หลงัจากเฮันริ ่เพัอร์ิเซิล (ค.ศ. ๑๖๕๙-๑๖๙๕) 
องักฤษตอ้งริอเก่อบส่องศตวริริษกวา่จะมัน่กัป็ริะพันัธ์เ์ช่�อส่ายบริติชิที่่�โดด
เดน่ที่ดัเที่ย่มักับศลิป็นิจากป็ริะเที่ศอ่�น ๆ  ในยุโริป็ได้ การิริอคอยส่ิ�นส่ดุลง
เมั่�อถึ่งเวลาของเอดเวิริ์ด เอลการิ์ (ค.ศ. ๑๘๕๗-๑๙๓๔) บุตริชายของ
นกัไวโอลนิและชา่งจนูเป็ยีโนจากวสู่เตอริ ์ในชว่งแริก ชว่ติการิที่ำงานส่าย
ดนตริ่ของเขาไมั่มั่อะไริโดดเด่นมัากนัก ไมั่ได้เริ่ยนวิชาการิป็ริะพัันธ์์และ
ที่ฤษฎี่ตามัริะบบที่ั�วไป็ ศ่กษาด้วยตนเองเป็็นส่่วนมัาก จนเมั่�อเอลการิ์
และอลิส่ผู้เป็็นภูริริยาย้ายมัาที่่�ลอนดอน เขาจ่งมั่โอกาส่เริ่ยนริู้จากการิ
ฟงัผลงานของนักป็ริะพันัธ์ผ์ูย้ิ�งใหญ่อย่างวากเนอร์ิ บริามัส์่ และดโวชาค 
ที่ำใหภู้าษาดนตริใ่นแบบโริแมันตกิตอนป็ลายมัอ่ทิี่ธ์พิัลตอ่เขาอยา่งมัาก 
หลงัจากการิที่ำงานหนักมัาตลอด เอลการ์ิกเ็ริิ�มัป็ริะส่บความัส่ำเร็ิจและ
มั่ช่�อเส่่ยงในริะดับนานาชาติ จาก อ่นิกมาแวีร์ิเอชัน ผลงานที่่�ที่ำให้เขา
โด่งดังอย่างริวดเริ็วในป็ี ค.ศ. ๑๘๙๙ จากนั�นผลงานชั�นยอดได้ถึูกผลิต
ออกมัาอย่างต่อเน่�องจนได้ริับการิยกย่องและพัริะริาชที่านบริริดาศักดิ�
จากกษัตริิย์เอดเวิริ์ดที่่� ๗ ในป็ี ค.ศ. ๑๙๐๔

เอลการิ์ป็ริะพัันธ์์ ซิมโฟน่บทท่� ๑ ในบันไดิเสี่ยงเอแฟลตเมเจอร์์ 
ริะหว่างป็ี ค.ศ. ๑๙๐๗-๑๙๐๘ ที่ว่าเขาเริิ�มัคิดถึ่งงานชิ�นน่�ตั�งแต่ริาวส่ิบ
ป็ีก่อนแล้ว ด้วยแริงบันดาลใจจากว่ริกริริมัของนายพัลชาริ์ล กอริ์ดอน  
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ผู้เส่่ยช่วิตริะหว่างการิป้็องกันป็้อมัป็ริาการิที่่�คาริ์ทีู่มัในซิูดานป็ี ค.ศ. 
๑๘๘๕ ในเวลาต่อมัานายพัลที่่านน่�ก็ได้ริับการิยกย่องอย่างสู่งจาก
ส่าธ์าริณ์ชนชาวอังกฤษ หากแต่กว่าที่่�เอลการ์ิจะลงมั่อที่ำให้ป็ริะกาย
ความัคิดของเขาเป็็นริูป็ธ์ริริมั เวลาก็ได้ล่วงเลยไป็จนถึ่งป็ี ค.ศ. ๑๙๐๗ 
จนส่ดุที่า้ยเส่ริจ็ส่มับรูิณ์ใ์นเด่อนกนัยายนป็ต่ีอมัา การิแส่ดงคริั�งแริกมัข่่�นท่ี่� 
ฟริเ่ที่ริดฮัอลล ์(Free Trade Hall) แหง่เมัอ่งแมันเชส่เตอริ ์เดอ่นธ์นัวาคมั 
ค.ศ. ๑๙๐๘ ซิ่�งนบัวา่ป็ริะส่บความัส่ำเริจ็อยา่งยิ�งใหญ ่ผูป้็ริะพันัธ์ไ์ดร้ิบั
ความัช่�นชมัจากฝัูงชนที่่�เข้าชมัการิแส่ดงริวมัไป็ถึ่งนักดนตริ่ที่่�มั่ส่่วนริ่วมั
ด้วยเช่นกัน นอกจากน่� ในป็ี ค.ศ. ๑๙๐๙ ซิมโฟน่บทท่� ๑ ของเอลการิ์
ได้ถึูกแส่ดงที่ั�งส่ิ�น ๘๒ คริั�งที่ั�วโลก

ที่่อนแริก Andante; Nobilmente e semplice เริิ�มัต้นด้วยบที่
เกริิ�นนำอันนุ่มันวลในค่ย์เอแฟลตเมัเจอริ์ นำเส่นอที่ำนองหลักท่ี่�เร่ิยบ
ง่าย เบาส่บาย ขัดแย้งกับการิใช้คอริ์ดที่่�หว่อหวาและเส่่ยงป็ริะส่านอัน
ซิับซ้ิอนที่่�ตามัมัาในภูายหลังอย่างมัาก แนวเบส่ท่ี่�เล่นอย่างส่มั�ำเส่มัอ
ส่ริ้างความัรู้ิส่่กที่่�คล้ายกับการิเดินไป็ข้างหน้าอย่างผ่อนคลาย จากนั�น
เมั่�อถึ่งที่่อน Allegro ดนตริ่ได้เป็ล่�ยนมัาอยู่ในบุคลิกที่่�เริ่าริ้อนข่�นอย่าง
กะที่ันหัน พัริ้อมักับย้ายบันไดเส่่ยงไป็ที่่�ด่ไมัเนอริ์แที่น อ่กช่วงเวลาที่่�
ส่ำคญัคอ่ที่ำนองริองอันส่งบเย็น ม่ัการิเป็ล่�ยนอัตริาจังหวะมัาเป็น็ ๒/๒ 
พัริอ้มักับใช้เคร่ิ�องดนตริท่ี่่�เบาบางลง ชว่งกลางของท่ี่อนให้ส่ญัญาณ์ด้วย
การิกลบัมัาของที่ำนองแริกส่ดุในบนัไดเส่่ยงซ่ิเมัเจอริ ์บริริเลงโดยฮัอริน์ 
อยา่งแผว่เบา หลงัจากนั�น ที่ำนองตา่ง ๆ  ที่่�เคยนำเส่นอไป็แลว้จะถึกูนำ
มัาดดัแป็ลงเพั่�อคน้หาความัเป็น็ไป็ไดใ้หมั ่ๆ  จนถึง่จดุไคลแมักซิด์ว้ยการิ 
กลับมัาของที่ำนองริองในลักษณ์ะที่่�ยิ�งใหญ่กว่าเดิมั ช่วงท้ี่ายของท่ี่อน
จะมั่การิบริริเลงที่ำนองท่ี่�เคยนำเส่นอไป็แล้วอ่กคริั�งในริูป็แบบท่ี่�คล้าย
กับของดั�งเดิมั ส่ริุป็จบด้วยดนตริ่ที่่�ก่อตัวที่่ละนิดไป็สู่่จุดจบอันโชติช่วง

ที่อ่นท่ี่�ส่อง Allegro molto อยูใ่นลล่าแบบส่แกร์ิตโซิ (Scherzo) 
เริิ�มัตน้อยา่งริกุเริา้ในบนัไดเส่ย่งเอฟชาริป์็ไมัเนอริ ์เอลการ์ิส่ริา้งจดุเช่�อมั
ตอ่อนัแนบเนย่นนำดนตริสู่่ท่ี่อ่นกลางในบนัไดเส่ย่งบแ่ฟลตเมัเจอริ ์กอ่น
ที่่�จะย้อนกลับไป็สู่่ช่วงแริกอ่กคริั�ง ที่ว่าในริอบน่�มั่การิดัดแป็ลงที่ำนอง
เพัิ�มัเติมัในหลายจุด ดนตริ่ของที่่อนน่�แป็ริเป็ล่�ยนอยู่ตลอดเวลาจนยาก
แก่การิคาดเดา นำเส่นอส่่ส่ันของวงออริ์เคส่ตริาด้วยการิเริ่ยบเริ่ยง
เส่่ยงวงดนตริ่ที่่�หลากหลาย ส่ริ้างส่่ส่ันด้วยการิใช้เที่คนิคนิ�วด่ดบนกลุ่มั
เคริ่�องวิโอลา การิใช้เส่่ยงของฮัาริ์ป็เป็็นพั่�นริอง ไป็จนถึ่งการิบริริเลง
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เด่�ยวของไวโอลิน ฯลฯ ซิ่�งเอลการิ์ที่ำออกมัาได้อย่างถึูกที่่�ถึูกเวลาและ
ที่ริงป็ริะส่ิที่ธ์ิภูาพัอย่างยิ�ง

ที่่อนส่ามั Adagio ตามัเข้ามัาอย่างไริ้ริอยต่อ นับเป็็นที่่อนช้าที่่�
ถึ่อว่าส่วยงามัไพัเริาะอย่างยิ�ง ฮัันส่์ ริิคเตอริ์ วาที่ยกริของวงลอนดอน
ซิมิัโฟนอ่อริเ์คส่ตริาในป็ ีค.ศ. ๑๙๐๘ มัค่วามัหลงใหลในที่อ่นน่�อยา่งส่งู  
โดยริคิเตอร์ิกลา่วขณ์ะนำวงดุริยิางค์ฝักึซิอ้มัท่ี่อนน่�กอ่นการิแส่ดงครัิ�งแริก
ในลอนดอนว่า เป็็นที่่อนช้าที่่�เที่่ยบชั�นได้กับของเบโธ์เฟนที่่เด่ยว

ส่ิ�งหน่�งที่่�เอลการ์ิตอ้งการิที่ำท่ี่อนสุ่ดท้ี่าย Lento - Allegro คอ่การิ
คล่�คลายความัขดัแยง้ริะหวา่งบนัไดเส่ย่งดแ่ละเอแฟลตที่่�เกดิข่�นในที่อ่น
ก่อนหน้าน่� ที่่อน Lento เริิ�มัในบันไดเส่่ยงด่ไมัเนอริ์ด้วยบริริยากาศที่่�
วังเวงล่กลับ ที่่อน Allegro ที่่�อยู่ในจิตวิญญาณ์แบบบริามัส่์เต็มัไป็ด้วย
การิพัฒันาดัดแป็ลงที่ำนองส่ำคัญไป็ตามับันไดเส่่ยงต่าง ๆ  ในที่่�สุ่ดที่ำนอง
จากจดุเริิ�มัต้นของซิมิัโฟน่ไดห้วนกลบัมัาอก่คริั�ง แตใ่นริอบน่�ตอนจบของ
มัันได้เป็ล่�ยนไป็สู่่ความัมั่ช่วิตช่วาและชัยชนะแที่น เมั่�อพัิจาริณ์าถึ่งมัิติ
ของอาริมัณ์์อันลุ่มัล่กและหลากหลายในซิิมัโฟน่บที่น่� เริาอาจต่ความัได้
ว่า มัันต้องการิถึ่ายที่อดความัริู้ส่่กของมันุษย์ในแบบต่าง ๆ ซิ่�งสุ่ดที่้าย
แล้วไมั่ว่าอะไริจะเกิดข่�น ความัหวังถึ่งอนาคตที่่�ส่ดใส่ถึ่อเป็็นส่ิ�งส่ำคัญที่่�
ผลักดันให้เริาทีุ่กคนก้าวเดินต่อไป็ในเส่้นที่างของตัวเอง

คำบร์ร์ยายบทเพลงภาษาไทย โดิย ดิร์.ร์ัฐนัย บำเพ็ญอยู�
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Richard Wagner
Prelude to Die Meistersinger von Nürnberg

Few composers in the history of Western music represent a 
more striking contrast between the most sublime highs and the 
most objectionable lows than Richard Wagner (1813-1883). 
His contributions to music, especially the genre of opera, are 
unquestioned. His concept of Gesamtkunstwerk (total art work) 
was a visionary alliance of music, poetry, visual art, and dance that 
has influenced countless composers after him. Wagner’s operas 
are also celebrated for their innovative use of leitmotifs, which 
are themes or motives uniquely identifying a certain character or 
emotion (the styles of many modern film composers are highly 
predicated on this technique). Wagner’s Tristan und Isolde, 
premiered in 1865, also opened the door to worlds of chromatic 
harmony never before heard in Western music – the natural 
development (in his estimation) of what Beethoven had begun 
roughly forty to fifty years prior. His monumental Ring cycle (Das 
Rheingold, Die Walküre, Siegfried, and Götterdämmerung) is also 
revolutionary for the cyclical connections it introduces between its 
four operas.

For all of his artistic triumphs, however, Wagner remains to this 
day a highly divisive figure due to his repugnant views on “racial 
purity” which he published unapologetically during his lifetime. 
(In one especially blatant example, Wagner’s racially-based 1850 
condemnation so damaged the reception of Felix Mendelssohn’s 
music that Mendelssohn’s public image has only recently 
been truly rehabilitated.) In the wake of Wagner’s anti-Semitic 
writings, he was unable to enter Germany for eleven years in the 
1850s and early 1860s. Even in the present day, a great deal of 
backlash over his political views remains – few recent orchestral 
performances have attracted as much controversy as Daniel 
Barenboim’s attempt to program Wagner’s music on concerts of 
the Israeli Philharmonic, in spite of Barenboim’s belief that the 
performances would help to heal old wounds rather than stoke 
them. In all, Wagner represents perhaps the most quintessential 
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case study in Western Classical music of whether or not audiences 
are willing to separate the man from the music, as it were.

Wagner first contemplated writing Die Meistersinger von 
Nürnberg (The Mastersingers of Nuremberg) as far back as 
1845. Working on a light-hearted opera about the historical 
mastersingers and their singing contests seemed to him a 
good way to follow up his opera Tannhäuser, which he had just 
completed. Several other projects took precedence at that time, 
but in 1861 Wagner revisited this idea, noting that “as soon as 
I realized its conception, my old powers revived within me, as 
though by a sudden flash of inspiration”. While Die Meistersinger 
quickly entered the European repertory, since World War II its 
reception has been clouded by the way its nationalist sentiments 
were picked up by Nazi propagandists. The opera’s story focuses 
on a struggle between conservatism and change. The hero, 
Walther, triumphs with his song with the help of the mastersinger 
Hans Sachs (both characters were based on historical figures). 
Wagner composed the Prelude to Act 1 during a train trip in March 
1862, before completing the rest of the opera later that year. It 
introduces musical themes associated with the mastersingers and 
their apprentices, the first of which is heard during the opera’s 
celebratory final moments and the second accompanying the 
entrance of the mastersingers. The central section of the prelude 
introduces busy music for the mastersingers’ apprentices, which 
Wagner uses to create a fugue, a nod to the opera’s 16th-century 
setting. Wagner then brings back the two opening themes for a 
rousing conclusion.
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Wolfgang Amadeus Mozart
Piano Concerto in D Minor, K466

Stories about the childhood of Wolfgang Amadeus Mozart (1756-
1791) are practically the stuff of legend: 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. Although 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, including the D Minor K466 to be heard in this concert. 
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 interaction among 
the various parts in his ensemble works. Mozart’s instrumental 
works of this period were also influenced by operatic styles and 
sensibilities, which may explain their almost universally appealing 
balance between structural clarity and dramatic engagement.
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Mozart’s rise to stardom in Vienna can in some ways be traced 
to a series of concerts he gave during the years 1784 to 1786, 
for which a dozen piano concertos (from K449 to K503) were 
composed. The D Minor Piano Concerto, K466 was premiered in 
1785 and has since become a model composition of the piano 
concerto genre, beloved by performers and audiences alike. 
While losing none of the vibrant energy of his early compositions, 
this piano concerto shows evidence of Mozart’s increasingly 
exceptional attention to details of texture, rhythm, piano 
articulation, and style. One of only two minor-key piano concertos 
that Mozart composed, K466 begins in an intense manner 
befitting its tonality. Out of the stormy orchestral introduction, 
the piano emerges lyrically but its character gradually intensifies 
to match the orchestra. Due to its fiery character, it is perhaps not 
surprising that Ludwig van Beethoven was a renowned performer 
of this concerto. In fact, it was Beethoven who wrote a pair of 
powerful cadenzas for this work that are still the most frequently 
performed. The second movement, labeled a Romance, provides 
a stunningly beautiful and heartfelt contrast to the robust first 
movement. Mozart’s father, Leopold, was apparently quite 
taken with the concerto as a whole, and was especially fond of 
the second movement. As Leopold Mozart noted, tempo is an 
important aspect of this movement. He wrote that the tempo 
should be taken at the quickest speed at which the performer 
can pull off the fast triplets of its middle section, so that the 
main theme “doesn’t come out too flabby”. The third movement 
returns to the mood and character of the first, spurred on by rising 
arpeggios that launch the music into an almost frenetic spin. A 
second theme in the relative major does take some of the edge 
off, but this is only temporary. Whereas the first movement saw 
the orchestra set the tone and the piano matched its intensity, in 
the finale the piano seems to push the orchestra along with great 
insistence. In the piano cadenza, it is not hard to imagine the 
young Beethoven dazzling audiences with breathtaking pianistic 
skill and depth of expression. After the cadenza, the orchestra 
concludes the piece joyfully in D major.
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Edward Elgar
Symphony No. 1 in A-flat Major, Op. 55

The career path of the English composer Edward Elgar (1857-
1934) was somewhat unusual when compared to many of his 
contemporaries. Not renowned as a child prodigy, he did not 
achieve any measure of fame as a composer until he was in his 
forties. All of that changed with the 1899 premiere of his “Enigma” 
Variations, which Diana McVeagh calls “the most distinguished 
British orchestral work to that date. Over the next decade, he 
then achieved a level of prominence unmatched by any other 
English composer, receiving numerous honors (including being 
knighted in 1904), and becoming hailed by Richard Strauss as 
“the first English progressivist”. Michael Steinberg notes that by 
the 1910s, however, the tide began to turn, and by the end of the 
decade Elgar was considered old-fashioned when compared with 
the new musical styles of Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, and 
Béla Bartók. Shaken by the death of his wife Alice in 1920, Elgar 
essentially stopped composing afterward (apart from a few minor 
works). Always plagued by self-doubt, Elgar became increasingly 
depressed about his own “irrelevance” (a low sense of self-image 
that Steinberg notes was also likely caused by Elgar’s insecurity 
about his modest financial and educational background, 
aggravated by the fact that his neighbors often gossiped that he 
“married above his station”). In spite of his insecurities, however, 
Elgar was – for a period of two decades from roughly 1900-1920 
– widely considered England’s premier composer and left an 
especially impressive mark on the world of orchestral music.

Given Elgar’s legacy as an orchestral composer, it may be 
surprising to note that he only completed two symphonies. Yet, 
ever since the time he worked on the “Enigma” Variations (1898-
99) – the work that launched his career – Elgar had planned to 
write a symphony. He was long fascinated by the idea of writing 
a symphony commemorating British army general Charles 
George Gordon, remarking in 1899 to his publisher and close 
friend Augustus Jaeger (one of the dedicatees of the “Enigma” 
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Variations) that “the thing possesses me, but I can’t write it down 
yet”. Elgar eventually completed his Symphony No. 1 in 1908, 
and the premiere was highly anticipated. Living up to these lofty 
expectations, this symphony quickly became what The Musical 
Times called an “immediate and phenomenal success”, achieving 
100 performances worldwide within just over a year of its 
premiere.

Elgar’s Symphony No. 1 features a Romantically-inspired cyclic 
form in which the incomplete theme from the first movement 
goes through various transformations throughout the work. Elgar 
wrote that “the opening theme is intended to be simple and, in 
intention, noble and elevating”. Although the first movement 
is in a rather traditional sonata form, it highlights two disparate 
keys: A-flat major and D minor (according to the conductor Sir 
Adrian Boult, the clashing keys arose because someone made 
a bet with Elgar that he could not compose a symphony in two 
keys at once). The second movement is a brisk allegro that Elgar 
did not specifically call a scherzo, though Michael Kennedy notes 
the movement’s restless and perhaps even sinister character. 
The middle section (which Elgar asked orchestras to play “like 
something you hear down by the river”) recalls Elgar’s Wand 
of Youth suites that he had just completed the previous year. 
The conductor Hans Richter (this symphony’s dedicatee) called 
the third movement “a real Adagio” such as Beethoven would 
have written. Kennedy notes that this Adagio is remarkably 
tranquil, featuring little of the “anguished yearning usually to be 
found in [Elgar’s] quieter passages”. The first movement theme 
then dramatically returns for a complete statement in the final 
movement, bringing the symphony to a triumphant conclusion.

Program notes written by Dr. Kyle Fyr
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วงดุริิยางค์ฟีลฮัาริ์โมันิกแห่งป็ริะเที่ศไที่ย ก่อตั�งข่�นเมั่�อปี็ พั.ศ. 
๒๕๔๘ เป็น็วงดนตริท่ี่่�ดำเนินงานอย่างมัอ่อาชพ่ั ซิ่�งไดก้้าวเขา้มัามับ่ที่บาที่
ที่างด้านดนตริค่ลาส่สิ่กในสั่งคมัไที่ย โดยมัุง่เน้นที่่�จะพัฒันาศักยภูาพัของ
นักดนตริ่ เผยแพัริ่และยกริะดับดนตริ่คลาส่ส่ิกของไที่ยให้ส่ามัาริถึเข้าสู่่
ริะดบันานาชาติได ้วงดุริยิางคฟ์ลีฮัาริโ์มันกิแห่งป็ริะเที่ศไที่ยเป็น็วงดนตริ่
อาชพ่ัที่่�ไดร้ิบัเส่ย่งช่�นชมัและความัป็ริะที่บัใจจากความัมัุง่มัั�นในการิแส่ดง
บที่เพัลงคลาส่ส่กิชิ�นเอกส่ำหริบัวงออร์ิเคส่ตริา ในขณ์ะเดย่วกนักน็ำเส่นอ
บที่เพัลงไที่ยเดิมัที่่�เริ่ยบเริ่ยงข่�นเพั่�อบริริเลงด้วยวงออริ์เคส่ตริา ริวมัที่ั�ง
การิแส่ดงบที่เพัลงที่่�ส่ริ้างส่ริริค์ข่�นใหมั่จากนักป็ริะพัันธ์์เพัลงชาวไที่ย

วงดริุิยางคฟ์ลีฮัาริโ์มันกิแหง่ป็ริะเที่ศไที่ยแส่ดงป็ริะจำอยูท่ี่่�หอแส่ดง
ดนตริ่มัหิดลส่ิที่ธ์าคาริ (Prince Mahidol Hall) มัหาวิที่ยาลัยมัหิดล  
ศาลายา เป็็นหอแส่ดงดนตริ่ชั�นนำที่่�ริองริับผู้ฟังได้ถึ่ง ๒,๐๐๐ ที่่�นั�ง  
ล้อมัริอบด้วยพั่�นที่่�ส่่เข่ยว มั่ป็ริะติมัากริริมัตั�งอยู่ในส่วนที่่�เง่ยบส่งบ 
ห่างไกลจากความัวุ่นวายของตัวเมั่อง ซิ่�งวงดุริิยางค์ฟีลฮัาร์ิโมันิกแห่ง
ป็ริะเที่ศไที่ยไดจ้ดัการิแส่ดงคอนเส่ริิต์ภูายในหอแส่ดงแหง่น่�มัากกวา่ ๖๐ 
คริั�งตอ่ป็ ีและยงัไดแ้ส่ดงคอนเส่ริิต์พัเิศษนอกส่ถึานที่่�ในกริงุเที่พัมัหานคริ
อย่างส่มั�ำเส่มัอ

การิเดินที่างไป็แส่ดงในริะดับนานาชาติของวงดุริยิางค์ฟลีฮัาร์ิโมันิก
แหง่ป็ริะเที่ศไที่ย เกิดข่�นครัิ�งแริกในเด่อนตุลาคมั พั.ศ. ๒๕๕๒ เม่ั�อส่มัาคมั
วงดรุิยิางค์แห่งป็ริะเที่ศญ่�ป็ุ�น (Japanese Association of Orchestras) 
ได้เชิญให้เข้าริ่วมัแส่ดงในงานเที่ศกาลวงออริ์เคส่ตริาแห่งเอเช่ย (Asian 

วงดุุริิยางค์์ฟีีลฮาริ์โมนิิกแห่่งปริะเทศไทย
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Orchestra Festival) จัดข่�นที่่�ศูนย์แส่ดงคอนเส่ิริ์ตโตเก่ยวโอเป็ริ่าซิิต่� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) หลงัจากนั�น วงดริุิยางคฟ์ลีฮัาริโ์มันิก 
แหง่ป็ริะเที่ศไที่ยกย็งัคงป็ริากฏิตวัในเวที่น่านาชาต ิดว้ยการิแส่ดงดนตริ่
ที่่�ป็ริะเที่ศญ่�ป็ุ�น นิวซิ่แลนด์ ลาว พัมั่า และล่าสุ่ดที่่�ป็ริะเที่ศมัาเลเซิ่ย

วงดุริิยางค์ฟีลฮัาริ์โมันิกแห่งป็ริะเที่ศไที่ยได้มั่โอกาส่แส่ดงดนตริ่
ต่อหน้าบุคคลส่ำคัญที่ั�งของไที่ยและริะดับโลกหลายคริั�ง การิแส่ดง
ในวันที่่� ๒๙ กันยายน พั.ศ. ๒๕๕๓ เป็็นการิแส่ดงคริั�งส่ำคัญที่่�วง 
ดรุิยิางคฟ์ลีฮัาริโ์มันกิแหง่ป็ริะเที่ศไที่ยมัค่วามัภูาคภูมูัใิจเป็น็อยา่งยิ�ง ค่อ 
การิไดร้ิบัเก่ยริตสิ่งูส่ดุในการิแส่ดงดนตริต่อ่หนา้พัริะพักัตริพ์ัริะบาที่ส่มัเดจ็
พัริะบริมัชนกาธิ์เบศริ มัหาภูมิูัพัลอดุลยเดชมัหาริาช บริมันาถึบพิัตริ และ
ส่มัเดจ็พัริะกนิษฐาธ์ริิาชเจา้ กริมัส่มัเดจ็พัริะเที่พัรัิตนริาชสุ่ดาฯ ส่ยามับริมั
ริาชกมุัาร่ิ ณ์ หอป็ริะชมุัริาชแพัที่ยาลยั คณ์ะแพัที่ยศาส่ตริศ์ริิริิาชพัยาบาล 
โริงพัยาบาลศิริิริาช ในงาน “ศิริิริาชคอนเส่ิริ์ต เที่ิดไที่้องค์อัคริศิลป็ิน”  
โดยการิแส่ดงคริั�งน่� วงดุริิยางค์ฟีลฮัาริ์โมันิกแห่งป็ริะเที่ศไที่ยได้อัญเชิญ
บที่เพัลงพัริะริาชนิพันธ์์ในพัริะบาที่ส่มัเด็จพัริะบริมัชนกาธิ์เบศริ มัหา
ภููมัิพัลอดุลยเดชมัหาริาช บริมันาถึบพัิตริ มัาบริริเลง เพั่�อแส่ดงถึ่งพัริะ
อัจฉริิยภูาพัที่างดนตริ่

วงดรุิยิางคฟ์ลีฮัาริโ์มันกิแหง่ป็ริะเที่ศไที่ยไดม้ัุง่มัั�นส่ริา้งส่ริริคผ์ลงาน
และคณุ์ภูาพัจนกลายเป็น็วงดนตริร่ิะดบัอาชพ่ัวงแริกในป็ริะเที่ศไที่ย ๑๒ 
ฤดกูาลแริกภูายใตก้าริควบคมุัของวาที่ยกริเกย่ริตคิณุ์ กดุน ่เอ. อ่มัลิส่นั  
(Gudni A. Emilsson) ไดย้กริะดบัวงดริุิยางคฟ์ลีฮัาริโ์มันกิแหง่ป็ริะเที่ศไที่ย
ให้กลายเป็็นวงที่่�เป็็นที่่�ริู้จักกันในริะดับนานาชาติดังเช่นทีุ่กวันน่� และใน
ฤดกูาลที่่� ๑๓ อลัฟอนโซิ ส่การิาโน (Alfonso Scarano) เข้าริบัตำแหน่ง
วาที่ยกริหลกัป็ริะจำวงดุริยิางค์ฟีลฮัาร์ิโมันิกแห่งป็ริะเที่ศไที่ย ซิ่�งยังคงยน่
หยัดส่ริ้างพั่�นฐานที่่�มัั�นคง พัริ้อมัที่่�จะส่านต่อความัเช่�อมัั�น และส่่งเส่ริิมั
คุณ์ภูาพัความัเป็็นมั่ออาช่พัของวงต่อไป็

ส่ำหรัิบฤดูกาล ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดุริิยางค์ฟีลฮัาร์ิโมันิกแห่ง
ป็ริะเที่ศไที่ยมัุง่หวังที่่�จะขยายขอบเขตการิแส่ดงออกไป็ มั่จุดมัุ่งหมัาย
เพ่ั�อเป็็นวงดนตริ่ที่่�เข้าถึ่งผู้ฟังในทุี่กริะดับและมั่ส่่วนร่ิวมัต่อส่ังคมั ส่่ง
มัอบดนตริ่ในริูป็แบบวงออริ์เคส่ตริาหลากหลายแนว เพั่�อความัส่ำเริ็จ
สู่งสุ่ดในการิส่ริ้างส่ริริค์ผลงานที่่�มั่คุณ์ภูาพัริะดับนานาชาติ
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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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• นิักดุนิตริี •

ไวโอลิิน 1st 
โอมัิริอส่ ยาฟริูมัิส่ 
(หััวีหัน้าวีง)

ป็าริาโชส่ ป็าริาชูดิส่
(ร์องหััวีหัน้าวีง)

วิศน่ วงศ์วิริุฬห์
อนันตส่ิที่ธ์ิ� นางามั
ชนส่ริณ์์ จันที่ริะเป็าริยะ
อัคริพัล พังศาเส่าวภูาคย์
ชัญญา เจริิญสุ่ข
ชนิษฐา จ่ายเจริิญ
พััที่ธ์พัล จิริสุ่ที่ธ์ิส่าริ
อวิกา นิมัิตริที่ริัพัย์
กริ ริุ่งเริ่องชัย
กริกฎี ยกเจริิญ
เมัธ์าณ์่ ธ์วัชผ่องศริ่ ‡

ภูัที่ริภูริ เด่นเกศิน่ล�ำ ‡

ไวโอลิิน 2nd
อิงกา คอซิา *
อิที่ธ์ิพััที่ธ์์ พัิศาลไชยพัล †

กานต์ธ์ิดา แส่งส่ว่าง
ป็ริาณ์ชนก ตั�งที่ว่วิพััฒน์
ขจ่พัริริณ์ แจ้งจำริัส่
ธ์ัญส่ิน่ ริุจิภูาส่กุล
พัิชานิกา อาริ่ริาษฎีริ์
อธ์ิยุต พัิพััฒน์กุลส่วัส่ดิ�
พัชริพัล เตชะธ์นะชัย
ณ์ภูัที่ริติภูา ป็ริ่ชานนที่์
วริุบล จงตริอง 
ป็ที่ิตตา ลาภูจิตริกุศล ‡

วิโอลิา
ไอเบ็ก อะเชอริ์มัาตอฟ *
ดาเน่ยล ค่ส่เลอริ์ †

กฤต สุ่ภูาพัพัานิช
นวัตศิษฏิ์ กาญจนะจัย
ธ์ัชพัล ส่ริริพัาวัตริ
สุ่ริชน เลิศลบ
สุ่มัิริาโบนู แอ็บดูคอด่ริ่
เส่ฎีฐวุฒิ วงศ์ยงศิลป็์
จัตส่ัน ไดที่ริิค
พังษ์เที่พั จิตดวงเป็ริมั

เชลิโลิ
มัาริ์ชิน ซิาเวลส่ก่ *
จูริิส่ ลาคูติส่ †

ส่าหริ่าย อาษา
วริริโณ์พััฒริ์ ค้าพัลอยเข่ยว
ส่มัริริถึยา วาที่ะวัฒนะ
นิชาภูา นิลแก้ว
ชยุต กัยวิกัย
โจนัส่ ซิ่บ่ลา

ดัับเบิลิเบส
คุณ์ากริ ส่วัส่ดิ�ชูโต †

ริัชพัล คัมัภูิริานนที่์
ฤธ์วัฐริ์ ส่ินธ์ุเที่พัริัตน์
วัชริพังค์ สุ่ภูัที่ริชัยวงศ์
ริะพั่พััฒน์ พังษ์ที่ริัพัย์
ล่� ฟ�าน 
ภูัที่ริพัล จิริธ์นาธ์ริ 
ส่ิริิพังศ์ ส่ิริิริัตนาวงศ์ 

พิิกโคโลิ
วิชิต ธ์่ริะวงศ์วิวัฒน์

ฟลิุต
ยูจิน จุง *
ฮัิโริชิ มัะซิ่ชิมัา †

โอโบ 
คูเป็อริ์ ไริที่์ *
ส่มัชาย ที่องบุญ †

อิงลิิช ฮอร์์น
ป็ริัชญา เข็มันาค

คลิาร์ิเน็ต
วริวุฒิ คำชวนช่�น †

ณ์พัว่ริ์ อาริ่ย์ 

เบสคลิาร์ิเน็ต
เกริซิกอริ์ซิ เกริซิก่� †

บาสซููน
คริิส่โตเฟอริ์ เชาวบ์ *
กิตติมัา โมัล่ย์ †

ธ์นาคาริ ธ์่ริสุ่นที่ริวัฒน์

ฮอร์์น
ธ์นภูัค พัูนพัล *
สุ่ภูชัย โส่ริธ์ริ †

ดาเริน ริอบบินส่์
จุฑา จุฬาวไลวงศ์

ทร์ัมเป็็ต
สุ่ริส่่ห์ ชานกส่กุล *
โจเซิฟ โบว์แมัน †

อลงกริณ์์ เหล่าส่ายเช่�อ

ทร์อมโบน
สุ่ที่ธ์ิพังษ์ ไมั่หน่ายกิจ †

ส่ิริวิชญ์ คงบันดาลสุ่ข

เบสทร์อมโบน
ธ์นภููมัิ ศริ่วิเศษ

ทูบา
กิตติ เศวตกิตติกุล

ทิมป็านี
วริริณ์ภูา ญาณ์วุฒิ *

เพิอร์์คัสชัน
ธ์นส่ิที่ธ์ิ� ศิริิพัานิชวัฒนา *
อนุส่ริณ์์ ป็ริาบหนองบั�ว †

ชินบุตริ เเก้วโกมัินที่ริ์ 

ฮาร์์ป็
พัริริษา สุ่นที่ริริัตนาริักษ์
ตริริกมัล ดวงส่วัส่ดิ�

* หัวหน้าเคริ่�อง
† ริองหัวหน้าเคริ่�อง
‡ นกัศก่ษาฝึักหดัมัหาวทิี่ยาลัยมัหิดล
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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
Aviga Nimitsup
Korn Roongruangchai 
Korakot Yokcharoen
Maythanee Thawatpongsri ‡

Pattaraporn Denkesineelam ‡

Second Violins
Inga Causa *

Ittipat Pisalchaiyapol †

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

Violas
Aibek Ashirmatov *

Daniel Keasler †

Krit Supabpanich
Nawattasit Kanjanajai
Tachapol Sanphawat
Surachon Lerdlop
Sumirabonu Abdukodiriy
Settawut Wongyongsil
Judson Deitrich 
Pongthep Jitduangprem

Cellos
Marcin Szawelski *

Juris Lakutis †

Sarai Arsa
Vannophat Kaploykeo
Smatya Wathawathana 

Nichapa Nilkaew
Chayuth Kaivikai
Jhonas Sibila 

Double Basses
Khunakorn Svasti-xuto †

Rachapol Khumpiranond
Rutawat Sintutepparat
Watcharapong Supattarachaiyawong
Rapeepatana Phongsub
Li Fan 
Phattharaphon Jirathanatorn 
Siripong Sirirattanawong 

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Flutes
Yujin Jung *

Hiroshi Matsushima †

Oboes
Cooper Wright *

Somchai Tongboon †

English Horn
Pratchaya Khemnark

Clarinets
Worawut Khamchuanchuen †

Noppavee Aree 

Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszczyk †

Bassoons
Christopher Schaub *

Kittima Molee †

Tanakan Theerasuntornvat

Horns
Thanapak Poonpol *

Suparchai Sorathorn †

Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong

Trumpets
Surasi Chanoksakul *

Joseph Bowman †

Alongkorn Laosaichuea

Trombones
Suttipong Mainaikij †

Siravith Kongbandalsuk

Bass Trombone
Thanapoom Sriwiset

Tuba 
Kitti Sawetkittikul

Timpani 
Wannapha Yannavut *

Percussion
Tanasit Siripanichwattana *

Anusorn Prabnongbua †

Chinnabut Kaewkomin

Harps
Pansa Soontornrattanarak
Takkamol Duongsawat

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

ผูู้�อำนวยการ์ดันตร์ี
ณ์ริงค์ ป็ริางค์เจริิญ

หััวหัน�าวาทยกร์
อัลฟอนโซิ ส่การิาโน

ผูู้�ช่วยผูู้�อำนวยการ์ดันตร์ี
ธ์นพัล เศตะพัริาหมัณ์์

วาทยกร์ป็ร์ะจำ
ภูมัริพัริริณ์ โกมัลภูมัริ

ดัุร์ิยกวีป็ร์ะจำวง
ณ์ริงค์ ป็ริางค์เจริิญ

ผูู้�จัดัการ์ทั�วไป็
นพัดล ถึิริธ์ริาดล

ผูู้�จัดัการ์วงดัุร์ิยางค์
ดาเริน ริอบบินส่์

งานบร์ิหัาร์ทั�วไป็วงออร์์เคสตร์า
ป็าจริ่ย์ พัวงเดช
ณ์ัชชา ไกริเวด

งานป็ฏิิบัติการ์วงออร์์เคสตร์า
ภูากริ บัวที่อง

บร์ร์ณาร์ักษ์์
เซิ่�ยวย่� เหอ
ว่ริะพังษ์ กริะส่ินธ์ุ์

เวที
ภูากริ บัวที่อง
ว่ริะพังษ์ กริะส่ินธ์ุ์

นักวิจัย
ไคล์ เฟียริ์
บวริพังศ์ ศุภูโส่ภูณ์
ริัฐนัย บำเพั็ญอยู่

กองบร์ร์ณาธิิการ์
ธ์นพัล เศตะพัริาหมัณ์์
โจเซิฟ โบว์แมัน
ธ์ัญญวริริณ์ ริัตนภูพั

ออกแบบสิ�งพิิมพิ์
จริูญ กะการิด่
นริเศริษฐ์ ริังหอมั
ป็ริ่ยภูัส่ริ์ ส่ิป็ป็กริณ์์

งานป็ร์ะชาสัมพิันธิ์
ป็ิยะพังศ์ เอกริังส่่

งานถ่่ายภาพินิ�ง
คน่งนิจ ที่องใบอ่อน
ป็ริ่ยภูัส่ริ์ ส่ิป็ป็กริณ์์

งานถ่่ายภาพิเคลิ่�อนไหัว
อริริถึวิที่ย์ ส่ิที่ธ์ิริักษ์

ดัูแลิเว็บไซูต์
ภูริณ์์ที่ิพัย์ ส่ายพัานที่อง
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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 •

ร์องคณบดัีฝ่่ายการ์จัดัการ์หัอแสดังดันตร์ี
แลิะอาจาร์ย์ใหัญ่่เตร์ียมอุดัมดันตร์ี
ริิชาริ์ด ริาล์ฟ

ผูู้�จดััการ์สถ่านที�จัดัแสดัง (หัอแสดังดันตร์)ี
จิตติยา เนาวเพั็ญ

ผูู้�จดััการ์สถ่านที�จดััแสดัง (มหิัดัลิสิทธิาคาร์)
ป็ฐาพัันธ์์ หนูแก้ว

ผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายเทคนิค
ชยุตมั์ เจษฎีาวริานนที่์

ร์องผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายเทคนิค 
ส่ริพัล อัศวกาญจนกิจ

ผูู้�จัดัการ์ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
วริพัจน์ ป็ัญจมัานนที่์

หััวหัน�างานร์ะบบภาพิ แสง แลิะเวที
จักริยศนันที่์ เต่ยวตริะกูล

หััวหัน�างานร์ะบบเสียง
กฤตนันที่์ วิจิตริกูล

งานกำกับเวที
วัลภูา ส่ละวาส่่
ชุติพังศ์ ยองป็ริะยูริ

หััวหัน�างานจำหัน่ายบัตร์
พัริส่วริริค์ มััจฉิมั

ผูู้�ช่วยงานจำหัน่ายบัตร์
ศิริิริัตน์ แส่นเกิด

บร์ิหัาร์งาน
อุทีุ่มัพัริ สุ่ดส่วาส่ดิ�
ศริ่วิตริา ป็ิ�นตบแต่ง

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบเสียง
ขวัญพัล เมั่องหมัุด
นวกริ นวนพัริัตน์ส่กุล

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบดัิจิตอลิ
อภูิวัฒน์ เศริษฐจาริุริักษ์

เจ�าหัน�าที�งานร์ะบบภาพิ 
แสง แลิะเวที
ธ์่ริพังษ์ เก่ยริติกมัลชัย
อภูิริักษ์ ฟักภูู่
ป็ริ่ด่ ตันสุ่วริริณ์
ศิริิพัริ ศริ่เพั็ญแก้ว 
อริริถึพัริ ป็ริะกอบเพัชริ
วัชริะ วิชัยดิษฐ

เจ�าหัน�าที�ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
จิริศักดิ� ที่ับที่ิมัหอมั
บัณ์ฑิต โอษคลัง
วส่ันต์ ริัตนนิธ์าน

ยินด่ต้อนริับทีุ่กที่่านเข้าสู่่หอป็ริะชุมัมัหิดลส่ิที่ธ์าคาริและหอแส่ดงดนตร่ิ หากที่่านมั่
ข้อเส่นอแนะเก่�ยวกับส่ถึานที่่�จัดงาน กริุณ์าแจ้งมัาที่่� mshall@mahidol.ac.th หริ่อ
ติดต่อริองคณ์บด่ฝั�ายการิจัดการิหอแส่ดงดนตริ่และอาจาริย์ใหญ่เตริ่ยมัอุดมัดนตริ่ 
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

Olivier Ochanine
Guest Conductor

Grzegorz Grzeszczyk
Bass Clarinet

20 May 2022 / 7.00 p.m. / Prince Mahidol Hall
21 May 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Dracula, Porgy, and BASS

World Premiere Narong Prangcharoen
(to be announced) (b.1973)

Mina and Dracula Wojciech Kilar
from Bram Stoker's Dracula (3’) (1932-2013)

Bass Concerto for Bass Clarinet Michele Mangani
and Orchestra (20’) (b. 1966)
 Allegro
 Andante cantabile
 Rondò allegro

INTERMISSION

El Salón México (11’) Aaron Copland
 (1900-1990)

Porgy and Bess: George Gershwin
A Symphonic Picture (24’) (1898-1937)
 (arr. Bennett)




