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Pamornpan Komolpamorn
Resident Conductor



First Prize Winner in the 2018 American Prize Conducting 
Competition, Prize Winner and Career Encouragement Citation 
of The 2019 American Prize in Conducting, and National Finalists 
of the 2019 American Prize Ernst Bacon Memorial Award for 
the Performance of American Music. Pamornpan Komolpamorn 
has appointed as a resident conductor of Thailand Philharmonic 
Orchestra since 2020. She also serves as a Director of Orchestras 
and Instructor of Conducting at Mahidol University's College of 
Music in Thailand. Pamornpan is also the Founder and Music 
Director of Amass Chamber Ensemble and is committed to 
performing diverse music of various composers and periods, from 
early to contemporary music. Pamornpan's repertoire is wide-
ranging, and encompasses orchestral, wind, operatic, chamber, 
early music and contemporary genres. She has conducted wind 
bands, orchestras and chamber ensembles across the world, 
such as in Italy, the Czech Republic, Singapore, Malaysia, Hong 
Kong, Macau, Thailand, and the United States [New York, Georgia, 
Illinois, Texas, Maryland].

Pamornpan has appeared as a guest conductor for ensembles, 
such as the Nuova Orchestra AdM in Udine, Italy (to commemorate 
the 91st anniversary of the world premiere of the opera 'Il 
Tramonto' by Ottorino Respighi), Illinois State University, Dallas 
Winds, Thailand International Composition Festival, the Yala City 
Municipality Youth Orchestra, Dr. Sax Chamber Orchestra, Unity 
Symphony Orchestra, Dallas Winds, Pesante String Chamber, 
Bangkok Silpakorn Wind Orchestra (she was appointed as a 
residence conductor), Bangkok Youth Wind Orchestra, and 
Thailand Philharmonic Pop Orchestra, Project Unity Orchestra. 
She has conducted such widely-acclaimed soloists, such as Steven 
Mead, Steve Rosse, Paul Luxenberg, and Misa Mead. 

Pamornpan received a Doctoral Degree in Conducting at the 
University of Texas at Austin where she studied with Jerry Junkin 
and served as an Assistant Instructor for conducting classes and 
ensembles. She received a Master’s degree in Conducting and 
a Bachelor of Arts in trumpet performance (Summa Cum Laude) 
at Mahidol University. She has also worked extensively with 
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Richard Rosenberg at the National Music Festival (Chestertown, 
Maryland), where she was selected as Assistant Conductor. She 
was selected to be 1 of 8 conducting fellow for Marin Alsop 
conducting workshop 2019 and 1 of 12 conducting fellow in the 
2018 Inaugural Reynolds Conducting Institute with H. Robert 
Reynolds, as a Conducting Participant at the Midwest Clinic in 
2018. Her other conducting teachers and mentors include Marin 
Alsop, Carl St. Clair, John Farrer, James Collin, Dirk Brossé, Adrian 
Gnam, Gregory Pritchard, Salvatore Di Vittorio, Mark Scatterday, 
Donald Hunsberger, Kevin Sedatole, Jeannie Wagar, and Bundit 
Ungrangsee.

The judge of the American Prize had this to say about her 
conducting: “Terrific conductor!! Knows her scores nearly memory. 
Wide range of beat styles appropriate to composers and the 
music of the moment. VERY expressive when it calls for it and 
very precise when that is the order of the day. Free use of left 
hand for expressive purposes and correct cuing. A thoroughly 
artistic approach to virtually every measure of music. Clear time, 
passionate conducting and a group that responds to everything 
she does, and happily, by the sound of it. GREAT 99.”
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Boonyarit Kittaweepitak
Euphonium



Boonyarit Kittaweepitak is a Besson performing artist and 
a lecturer of euphonium at the College of Music, Mahidol 
University, Thailand. Boonyarit is also one of the founders and 
music director of Mahidol University Brass Band. 

As a soloist, Boonyarit appeared with orchestras and bands 
around the globe, including Thailand Philharmonic Orchestra, 
Dallas Brass Band (USA), Million Wind Philharmonic, Blackburn, 
Darwen Brass Band (UK), and MCGP Youth Wind Ensemble. 
He was invited as a guest soloist in several festivals, including 
Great Plains Regional Tuba Euphonium Conferences (USA), Asia 
Tuba Euphonium Festival in China and South Korea, and Brass 
Explosion (Singapore).

As a chamber musician, Boonyarit has performed with fLOW tuba 
quartet in the United States and Japan. He performed concerts 
and gave masterclasses in Texas, Kentucky, Tokyo, Hiroshima, 
Saitama, and Yamaguchi. fLOW quartet released an album, “4 
Dreams: The Quartet of Yuji Ono”. Moreover, Boonyarit was also 
a member of E-Tan Quartet. The quartet performed at Festival, 
including Sydney International Brass Festival, Tuba Mania 
International Festival in Thailand, and the International Tuba 
Euphonium Conference in Austria.

Boonyarit received his musical training at the University of North 
Texas (USA), the Royal Northern College of Music (UK), and the 
Mahidol University. His primary teachers include Steven Mead, 
Brian Bowman, David Childs, and Kitti Sawetkittikul. Boonyarit 
began his musical journey at Assumption College, Thailand with 
Wichai Yongvanitjit and Jakkrit Ruenvuth in 1999.

Boonyarit Kittaweepitak is a Besson performing artist and 
performs on a Besson Prestige BE2052 Euphonium.
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Program Notes

จอห์์น อดััมส์์
(เกิิดปีี ค.ศ. ๑๙๔๗)

“Short Ride in a Fast Machine” 
(บทเพลงปีระโคมสำหรับวงออร์เคสตรา)

จอห์์น อดััมส์์ เป็็นนักป็ระพัันธ์์ดันตรีร่วมส์มัยชาวอเมริกัน ผู้้�มี
ผู้ลงานการป็ระพัันธ์์ดันตรีในแนวทางที�เรียกกันว่า “Minimalism” (ใช�
กล่่มโน�ตดันตรีส์ั�น ๆ ย�อนซ้�ำ ๆ กันไป็-มา เส์มือนการเต�นของชีพัจร
ทางดันตรี เพัื�อส์ร�างเป็็นใจความห์ลักทางดันตรี) ผู้ลงานของเขาจัดัไดั�
ว่าเป็็นดันตรีร่วมส์มัยที�ไดั�รับความนิยมนำออกมาบรรเลงบ่อยที�ส์่ดัคน
ห์น่�งของวงการ แนวทางที�ถือืไดั�ว่าเป็น็ดันตรแีบบ “มนิมิอลิซ้ม่” ของเขา 
ไดั�ส์ืบทอดัมาจากแนวทางของดั่ริยกวีร่่นพัี�อย่าง “ฟิิลิป็ กลาส์” (Philip 
Glass) และ “ส์ตีฟิ ไรค์” (Steve Reich) ซ้่�งมีแนวคิดัต่อต�านดันตรี
แบบไร�บันไดัเสี์ยง (Serialism) ของกล่ม่ด่ัรยิกว ี“เวยีนนาที�ส์อง” (2nd 
Viennese School) ผู้ลงานที�มชีื�อเส์ยีงของจอห์น์ อดััมส์ ์อาทิ อป่็รากร
เรื�อง “ป็ระธ์านาธ์ิบดัีนิกส์ันในเมืองจีน” (Nixon in China) ผู้ลงาน 
ในป็ี ค.ศ. ๑๙๘๗ บทเพัลงบรรเลงส์ำห์รับวงออร์เคส์ตราที�ชื�อว่า 
“Harmonium” ผู้ลงานในป็ ีค.ศ. ๑๙๘๕ และบทเพัลง “Short Ride in 
a Fast Machine” ผู้ลงานในป็ี ค.ศ. ๑๙๘๖ ที�ท่านจะไดั�ฟิังกันในวันนี�

จอห์์น อดััมส์์ อธ์ิบายถื่งแนวคิดัในการป็ระพัันธ์์บทเพัลงป็ระโคม 
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(Fanfare) เพัลงนี�วา่ “...ภาพัลักษณ์ท์ี�ผู้มมใีนขณ์ะป็ระพันัธ์บ์ทเพัลงนี�ก็
คอื ป็ระส์บการณ์์ที�ครั�งห์น่�งผู้มเคยเข�าไป็นั�งอย้ใ่นรถืแข่ง ญาติของผู้มคน
ห์น่�งไป็ซ้ื�อรถืเฟิอรร์าร ี(Ferrari) และกลางดัก่คืนห์น่�งเขากช็วนผู้มออก
ไป็ขบัรถืแขง่คนันี�เลน่กนับนถืนนห์ลกัส์ายให์ญ ่มนัชา่งเป็น็ป็ระส์บการณ์์
อนัชวนระทก่ขวัญ เมื�อเราเข�าไป็นั�งอย้ใ่นรถืแข่งความเร็วส์ง้ที�ขบัโดัยคน
ขับที�ไม่มีความชำนาญ...”

บทเพัลงมคีวามยาวป็ระมาณ์ ๕ นาท ีเริ�มต�นดั�วยการเคาะกลอ่ง
ไม� (Woodblock) ในลักษณ์ะชีพัจรเต�น วงออร์เคส์ตราโดัยกล่่มป็ี� 
คลาริเน็ตและ “ซ้ินธ์ิไซ้เซ้อร์” (Synthesizer) เริ�มบรรเลงกล่่มตัวโน�ต
ที�เริ�มบรรยากาศการออกตวัเดันิทาง ชพีัจรแห์ง่การเดันิทางเริ�มผู้จญกบั
บรรยากาศแห์ง่การแขง่ขนัที�คอ่ย ๆ  ป็รากฏออกมาจากกล่ม่เครื�องดันตรี
อื�น ๆ  อาท ิกล่ม่ทรมัเป็ต็ ๔ ตวั ที�แขง่ขนัขดััแย�งกบัชพีัจรการเคาะกลอ่ง
ไม� การผู้ส์มผู้ส์านนี�ให์�ความร้�ส์ก่เส์มอืนการเคลื�อนที�อนัรวดัเรว็ การเคาะ
ชีพัจรจงัห์วะอนัคงที�โดัยกลอ่งไม� ที�ต�องตอ่ส์้�กบักระแส์เส์ยีงตา่ง ๆ  จาก
แนวเครื�องดันตรสี์ารพัดััชนดิัในวงออรเ์คส์ตรา ให์�ความร้�ส์ก่ทั�งตง่เครยีดั
และน่าส์น่กตื�นเต�น จนแทบจะห์ล่ดัโลก

บทเพัลงไดั�รับการบรรเลงในรอบป็ฐมทัศน์ โดัยวง “พัิตต์ส์เบิร์ก
ซ้ิมโฟินีออร์เคส์ตรา” (Pittsburg Symphony Orchestra) เพัื�อใช�เป็็น
เพัลงเป็ิดัเทศกาลดันตรีฤดั้ร�อน “Great Woods” อีกทั�งยังไดั�รับการนำ
ออกบรรเลงในเทศกาลดันตรี “BBC Proms” ในป็ี ค.ศ. ๒๐๐๔ ค.ศ. 
๒๐๑๔ และ ค.ศ. ๒๐๑๙ อันเป็็นเทศกาลดันตรีที�โดั่งดัังในป็ระเทศ
อังกฤษ จัดัไดั�ว่าเป็็นเพัลงคลาส์ส์ิกร่วมส์มัยที�ไดั�รับความนิยมส์้งส์่ดั
เพัลงห์น่�งทีเดัียว
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มาร์์ติิน เอลเลอร์์บีี
(เกิิดปีี ค.ศ. ๑๙๕๗)
ยููโฟเนีียูม คอนีแชร์โต

มารต์นิ เอลเลอรบ์ ีเป็น็นกัป็ระพันัธ์ด์ันตรรีว่มส์มยัชาวองักฤษ ไดั�
รบัการศ่กษาจากราชวทิยาลยัดันตรแีห์ง่กร่งลอนดัอน (Royal College of 
Music, London) โดัยเป็น็ศษิยข์องโยเซ้ฟิ โฮโรวทิซ้ ์(Joseph Horovitz) 
ผู้ลงานการป็ระพัันธ์์ดันตรีของเขามีมากมายห์ลากห์ลายร้ป็แบบ ทั�ง
บทเพัลงส์ำห์รับวงออร์เคส์ตรา วงขับร�องป็ระส์านเส์ียง วงดั่ริยางค์
เครื�องลม ดันตรีป็ระกอบบัลเลต์ เชมเบอร์มิวส์ิก และการเรียบเรียง 
เส์ียงป็ระส์านดันตรีในเชิงพัาณิ์ชย์ร้ป็แบบต่าง ๆ ผู้ลงานเห์ล่านี�ไดั�รับ
การบรรเลงออกอากาศและบันท่กเสี์ยงแพัร่ห์ลายไป็ทั�วย่โรป็ เอเชีย 
และส์ห์รัฐอเมริกา ไดั�รับการตีพัิมพั์เผู้ยแพัร่อย่างกว�างขวาง ไดั�รับการ
บันท่กเส์ียงเป็็นแผู้่นซ้ีดัีมากกว่า ๗๐ แผู้่น

ผู้ลงานดันตรีของเขาไดั�นำออกแส์ดังในเทศกาลดันตรีและส์ังคีต
ส์ถืานส์ำคัญ ๆ มากมายห์ลายแห์่ง ไม่ว่าจะเป็็น บี.บี.ซ้ี. พัรอมมินาดั 
ไลพั์ซ้ิกเกอวานดั์เฮาส์์ (Leipzig Gewandhaus) บาร์บิคัน (Barbican 
Centre) รอยลัอลัเบริต์ (Royal Albert Hall) เอดันิเบริก์ (Edinburgh) 
ซ้ริ้ก (Zurich) ฯลฯ มาร์ตนิ เอลเลอร์บ ียงัมพีันัธ์กิจในงานทางดั�านการ
ศ่กษาอีกมาก ทั�งการเป็็นศาส์ตราจารย์รับเชิญให์�แก่ส์ถืาบันการศ่กษา
ของกองทัพัอากาศ (Royal Air Force) เป็็นหั์วห์น�าส์าขาวิชาการ
ป็ระพัันธ์์ดันตรี และดันตรีร่วมส์มัย ณ์ ส์ถืาบันดันตรีและการส์ื�อส์าร 
(London College of Music and Media) ดัำรงตำแห์น่งผู้้�อำนวยการ 

14



ฝ่่ายศิลป็์ของบริษัท Studio Music Company, London และดัำรง
ตำแห์นง่ผู้้�อำนวยการอาวโ่ส์ฝ่า่ยการผู้ลติของ Polyphonic Recordings

ส์ำห์รับบทเพัลง “ยโ้ฟิเนียมคอนแชรโ์ต” บทนี� ป็ระพัันธ์ข์่�นในชว่ง
ระห์ว่างปี็ ค.ศ. ๑๙๙๔ ถืง่ต�นปี็ ค.ศ. ๑๙๙๕ จากการมอบห์มายว่าจ�าง
โดัยส์ตีฟิ มีดั (Steve Mead) ศิลป็ินเดัี�ยวย้โฟิเนียมฝ่ีมือดัีชาวอังกฤษ 
ผู้้�อท่ศิตวัเพัื�อเครื�องดันตรชีนดิันี�ที�เขารกั เขาไดั�ออกแส์ดังเดีั�ยวยโ้ฟิเนยีม
ร่วมกับวงออร์เคส์ตราระดัับนานาชาติมากมายห์ลายวง อีกทั�งยังเป็็นผู้้�
บก่เบกินำผู้ลงานดันตรีส์ำห์รับยโ้ฟิเนียมของดัริ่ยกวหี์ลายคนออกแส์ดัง
เป็็นครั�งแรก ไม่ว่าจะเป็็น ผู้ลงานของวลาดัิเมียร์ คอส์มา (Vladimir 
Cosma) จอห์น์ รแีมน (John Reeman) รอล์ฟิ รด้ันิ (Rolf Rudin) ฯลฯ  
และของมาร์ติน เอลเลอร์บี บทนี� ซ้่�งเป็็นผู้ลงานที�อ่ทิศให์�แก่เขา

บทเพัลงแบ่งออกเป็็น ๔ ท่อน ดัังนี�
ท่อนีแรกิ : Fantasy (แฟนีตาซีี)
เริ�มต�นดั�วยส่์วนนำ (Introduction) ส์ั�น ๆ และย้โฟิเนียมก็จะ

บรรเลงเดัี�ยวเข�ามาในทันทีดั�วยวลีเพัลงที�เป็็นก่ญแจส์ำคัญของท่อนใน
จังห์วะเร็ว (Tempo 1) ใจความนี�ไดั�รับการพััฒนาไป็จนถื่งการเป็ลี�ยน
เป็็นจังห์วะช�าลง (Tempo 2) ณ์ จ่ดันี� อารมณ์์เพัลงจะอย้่ในลักษณ์ะ
ไตร่ตรองคร่่นคิดั แต่นี�ก็เป็็นเพัียงช่วงเวลาส์ั�น ๆ ที�เข�ามาแทรก เพัราะ
จังห์วะเร็ว (Tempo 1) ก็จะย�อนกลับมาอย่างรวดัเร็ว จากนั�นเนื�อห์า
ในช่วงต�นจะไดั�รับการแป็ลงร้ป็โฉม ในระห์ว่างนี�จังห์วะช�า (Tempo 2) 
จะห์วนกลับมาอีกเป็็นครั�งคราว ดันตรีในท่อนนี�จบลงอย่างห์�วนกระชับ
ดั�วยเส์ียงเบา ๆ 

ท่อนีที�สอง : Capriccio (คาพริชโช)
ในทอ่นนี�มลัีกษณ์ะแบบดันตรทีี�เรยีกวา่ “คาพัรชิโช” (Capriccio) 

ที�แส์ดังออกในเชิงเชาวน์ไวไห์วพัริบป็ฏิภาณ์ ที�แฝ่งการอวดัเทคนิคฝ่ีมือ
ดั�วยจังห์วะที�รวดัเร็ว แฝ่งลักษณ์ะอารมณ์์ขันทางดันตรีที�มักจะเรียกกัน
ว่า “ส์แกร์โซ้” (Scherzo) โดัยในท่อนนี�เป็ิดัโอกาส์ให์�ศิลป็ินเดัี�ยวอวดั
ลวดัลายฝ่มีอือยา่งพัลกิแพัลง ทั�งทางเทคนคิการบรรเลงและจงัห์วะอนั
คมคาย-ท�าทาย ภายในระยะเวลาที�ไม่ยืดัยาวมากนัก

ท่อนีที�สาม : Rhapsody (For Luis)
ท่อนช�าในจังห์วะ “Lento” ท่อนนี� เปิ็ดัโอกาส์ให์�ศิลป็ินเดัี�ยว

แส์ดังออกทางอารมณ์์ความร้�ส์่กโดัยการใช�ค่ณ์ลักษณ์ะแบบเพัลงร�อง
เป็็นส์ำคัญ เส์มือนกับท่ก ๆ ท่อนของผู้ลงานชิ�นนี� นั�นคือ วลีเพัลงเริ�ม
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ต�นจะเป็็นการป็้ทางไป็ส์้่พััฒนาการให์ม่ ๆ ในเวลาต่อมา ท�ายที�ส์่ดัก็
จะนำไป็ส่้์ช่วงส้์งส่์ดัแห่์งอารมณ์์เพัลง จากนั�นจะค่อย ๆ ส์งบลงดั�วย
การย�อนรำล่กไป็ถื่งความงดังามน่ารักของท่อนช�าในบทเพัลงย้โฟิเนียม 
คอนแชรโ์ตของโยเซ้ฟิ โฮโรวทิซ้ ์(Joseph Horovitz; อาจารยข์องมารต์นิ 
ในช่วงป็ลายทศวรรษ ๑๙๗๐) ซ้่�งไดั�ส์ร�างความป็ระทับใจตราตร่งอย่าง
ไม่มีวันเลือน ท่อนนี�อ่ทิศให์�แก่ ล้อิส์ มัลดัานาโดั (Luis Maldanado) 
ผู้้�เรียบเรียงส์กอร์ฉบับเต็มส์ำห์รับวงเครื�องลมทองเห์ลือง (Brass) ซ้่�ง
ถื่งแก่กรรมก่อนวัยอันควร

ท่อนีสุดท้ายู : Diversions
ท่อนส่์ดัท�ายนี�อย้่ในร้ป็แบบฉันทลักษณ์์แบบการแป็รทำนอง 

(Variations) ในอัตราจังห์วะ ๓/๔ ท่อนนี�มีลักษณ์ะอารมณ์์ความร้�ส์่ก
แบบดันตรีแจ๊ส์ (Jazz) ทั�งในดั�านจังห์วะและการป็ระส์านเส์ียง ดั�วย
แนวทำนองห์ลกัที�ป่็าวป็ระกาศแส์ดังออกอยา่งกา๋กั�นมั�นใจ เป็ดิัข่�นมาโดัย
ศิลป็ินเดัี�ยว ห์ลังจากนั�นก็ตามมาดั�วยลำดัับช่ดัต่าง ๆ ของแนวทำนอง
คั�นและแนวทำนองห์ลกัที�ถืก้ป็รบัแตง่ผู้นัแป็รที�ย�อนกลบัมา และจงัห์วะ
ก็จะค่อย ๆ เร่งข่�น ๆ จนจบลงอย่างทรงพัลังส์มบ้รณ์์แบบ
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ไมเคิิล โดัเฮอร์์ติี
(เกิิดปีี ค.ศ. ๑๙๕๔) 
เมโทรโปีลิส ซีิมโฟนีี

เขาเป็็นนักป็ระพัันธ์์ดันตรีร่วมส์มัยที�ยังมีชีวิตอย้่ ซ้่�งมีผู้ลงานที�
ไดั�รับการนำออกบรรเลง บันท่กเส์ียง และไดั�รับการมอบห์มายว่าจ�าง
ป็ระพัันธ์์มากที�ส์่ดัคนห์น่�งในวงการดันตรีคอนเส์ิร์ตของส์ห์รัฐอเมริกา 
นติยส์ารไทมส์ ์(Times) แห์ง่องักฤษ ยกยอ่งเขาในฐานะ “...ผู้้�ส์ร�างแรง
บันดัาลใจ แบบอย่างอันส์ำคัญ ดั�วยจินตนาการอย่างกล�าห์าญ เส์รีไร�
ขอบเขต และกอป็รดั�วยโส์ตป็ระส์าทอันป็ระณ์ตี...” ไมเคลิ โดัเฮอรต์ ีเริ�ม
เป็็นที�จับตามองในระดัับนานาชาติเมื�อวงบัลติมอร์ซ้ิมโฟินีออร์เคส์ตรา 
(Baltimore Symphony Orchestra) ไดั�นำเอาบทเพัลง “เมโทรโป็ลิส์
ซ้มิโฟิน”ี (Metropolis Symphony) บทเพัลงนี�ของเขา ออกบรรเลง ณ์ 
คาร์เนกีฮอลล์ (Carnegie Hall) ในป็ี ค.ศ. ๑๙๙๔ อำนวยเพัลงโดัย 
เดัวิดั ซ้ินแมน (David Zinman) นับแต่นั�นมา ผู้ลงานการป็ระพัันธ์์
ดันตรีของโดัเฮอร์ตีกเ็ข�าส่้์ส์ถืานะกลายเป็น็บทเพัลงมาตรฐานส์ำห์รับวง
ดันตรีท่กป็ระเภท ทั�งวงออร์เคส์ตรา วงโยธ์วาทิต และเชมเบอร์มิวส์ิก 
ทางดั�านส์ห์พัันธ์์วงออร์เคส์ตราแห์่งอเมริกา (League of American 
Orchestra) ไดั�ป็ระกาศว่า เขาคือห์น่�งในส์ิบของดั่ริยกวีที�ยังมีชีวิตอย้่ 
ซ้่�งผู้ลงานดันตรีไดั�รับการนำออกแส์ดังมากที�ส์่ดั 

ไมเคิล โดัเฮอร์ตี เกิดัในป็ี ค.ศ. ๑๙๕๔ ที�มลรัฐไอโอวา (Iowa) 
โดัยมบีดิัาเป็น็มอืกลองในวงดันตรเีต�นรำ ตวัเขาเป็น็บต่รคนโตของพัี�น�อง
ทั�งห์มดั ๕ คน (เป็น็นกัดันตรอีาชพีัทก่คน!) ไมเคลิเรยีนวชิาการป็ระพันัธ์์
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ดันตรีที�มห์าวิทยาลัยนอร์ธ์เท็กซ้ัส์ (University of North Texas) ในช่วง
ระห์วา่งป็ ีค.ศ. ๑๙๗๒-๑๙๗๖ และที�ส์ถืาบนัดันตรีแมนฮัตตัน (Manhattan 
School of Music) ในช่วงระห์ว่างป็ี ค.ศ. ๑๙๗๖-๑๙๗๘ และวิชาดันตรี
คอมพัิวเตอร์ (Computer Music) ณ์ ส์ถืาบันดันตรีบ้เลซ้ (Boulez’s 
IRCAM) ที�กร่งป็ารีส์ ในช่วงระห์ว่างป็ี ค.ศ. ๑๙๗๙-๑๙๘๐ เขาจบการ
ศก่ษาระดัับดั่ษฎีีบัณ์ฑิิตในป็ี ค.ศ. ๑๙๘๖ จากมห์าวิทยาลัยเยล (Yale 
University) ในช่วงระห์ว่างนี�เองเขายังไดั�ร่วมงานกับศิลป็ินดันตรีแจ๊ส์ร่่น
ให์ญ่อย่าง กิล อีแวนส์์ (Gil Evans) ที�นิวยอร์ก และยังไดั�ศ่กษาต่อกับนัก
ป็ระพันัธ์ด์ันตรีผู้้�ยิ�งให์ญ่อย่าง จอร์จ ีลเิกติ (Gyorgy Ligeti) ที�เมืองฮัมบวร์ค  
(Hamburg) เยอรมนี ในช่วงระห์ว่างป็ี ค.ศ. ๑๙๘๒-๑๙๘๔ 

ภายห์ลังจากที�เขาไดั�ส์อนวิชาการป็ระพัันธ์์ดันตรี ณ์ ส์ถืาบัน
ดันตรีโอเบอร์ลิน (Oberlin Conservatory of Music) ในช่วงระห์ว่าง
ป็ี ค.ศ. ๑๙๘๖-๑๙๙๐ เขายังไดั�ส์อนอย้่ที�ส์ถืาบันดันตรีและการละคร
แห์่งมห์าวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan School of Music, 
Theatre and Dance) เขาเป็น็ศิลปิ็นรับเชิญให์�วงออร์เคส์ตรา เทศกาลดันตรี 
มห์าวทิยาลยัและส์ถืาบันดันตรตีา่ง ๆ  ทั�วโลก เป็็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย
ให์�ความร้�ในทางการป็ระพันัธ์ด์ันตรีแกน่กัศก่ษาวิชาการป็ระพันัธ์ด์ันตรีและ
ศิลป็ินดันตรีมากมาย อีกทั�งยังไดั�รับตำแห์น่งนักป็ระพัันธ์์ดันตรีป็ระจำวง 
ออรเ์คส์ตรา (Composer in Residence) ให์�วงออร์เคส์ตราชั�นนำห์ลายตอ่
ห์ลายวง อาทิ ห์ล่ยส์์วิลส์์ซ้ิมโฟินีฯ (Louisville Symphony Orchestra) 
ดัีทรอยต์ซ้ิมโฟินีฯ (Detroit Symphony Orchestra) โคโลราโดัซ้ิมโฟินีฯ 
(Colorado Symphony Orchestra)

เกิี�ยูวกิับบทเพลง
ไมเคิล โดัเฮอร์ตี เล่าถ่ืงเรื�องราวที�มาของการป็ระพัันธ์์ซ้ิมโฟินี 

“เมโทรโป็ลิส์” เอาไว�ดัังนี�
ผู้มเริ�มป็ระพัันธ์์ “ซ้ิมโฟินีเมโทรโป็ลิส์” ในป็ี ค.ศ. ๑๙๘๘ ซ้่�งไดั�รับ

แรงบันดัาลใจมาจากการเฉลิมฉลองในเมืองคลีฟิแลนดั์ (Cleveland) ใน
วาระครบรอบ ๕๐ ป็ี แห์่งการป็รากฏข่�นครั�งแรกของฮีโร่ “ซ้้เป็อร์แมน” 
(Superman) ในฉบับการ์ต้น เมื�อผู้มเขียนส์กอร์เส์ร็จส์มบ้รณ์์ในป็ี ค.ศ. 
๑๙๙๓ ผู้มไดั�อ่ทิศบทเพัลงนี�แดั่ เดัวิดั ซ้ินแมน (David Zinman) ผู้้�ที�ไดั�
ให์�กำลังใจผู้มในการป็ระพัันธ์์ผู้ลงานชิ�นนี� และผู้มก็ยังอ่ทิศผู้ลงานนี�ให์�แก่
วงบัลติมอร์ซ้ิมโฟินี (Baltimore Symphony Orchestra) อีกดั�วย พัวก
เขาไดั�เป็็นผู้้�นำออกบรรเลงรอบป็ฐมทัศน์ในเดืัอนมกราคม ค.ศ. ๑๙๙๔ 
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บทเพัลงซิ้มโฟินีเมโทรโป็ลิส์ ไดั�ป็ล่กตำนานเทพันิยายแบบอเมริกัน ซ้่�ง
ผู้มไดั�พับเจอห์นังส์ือช่ดัการ์ต้นนี�และติดัตามอ่านอย่างกระตือรือร�นในช่วง
คริส์ต์ทศวรรษ ๑๙๕๐-๑๙๖๐ ในแต่ละท่อนของซ้ิมโฟินีบทนี� ที�ส์ามารถื
แยกออกไป็บรรเลงต่างห์ากไดั�นั�น มันล�วนแต่เป็็นป็ฏิกิริยาตอบส์นองทาง
ดันตรีที�มตีอ่เทพันยิายซ้เ้ป็อรแ์มน ผู้มไดั�ใช�วรีบร่ษ่ซ้เ้ป็อรแ์มนในฐานะที�เป็น็
ส์ิ�งอ่ป็มาในการส์ร�างส์รรค์โลกดันตรีที�เป็็นอิส์ระซ่้�งป็ล่กเร�าต่อจินตนาการ 
ซ้ิมโฟินีบทนี�มีโครงส์ร�างอันเคร่งครัดัชัดัเจน ป็ราศจากเรื�องราวเบื�องห์ลัง
ใดั ๆ เป็็นผู้ลงานที�แส์ดังออกซ้่�งพัลัง ความกำกวมคล่มเครือ ความย�อน
แย�ง และภ้มิป็ัญญาแห์่งวัฒนธ์รรมร่วมส์มัยของอเมริกา

บทเพัลงแบ่งออกเป็็น ๕ ท่อน ดัังนี�
ท่อนีแรกิ : Lex derives (วายูร้ายู “เล็กิซี์” ปีรากิฏตัว) 
ชื�อของท่อนนี�นำมาจากจอมวายร�ายผู้้�ห์น่�งของซ้้เป็อร์แมน เขาคือ

ตัวร�ายนามว่า “เล็กซ้์ ล้เธ์อร์” (Lex Luthor) ในส์กอร์เพัลงระบ่ดั�วยคำ
วา่ “ป็ระดัจ่ป็ศีาจ” ซ้่�งในทอ่นนี�จะมกีารบรรเลงเดัี�ยวไวโอลนิอยา่งยากดั�วย
เทคนิค (เป็น็ตัวแทน “เล็กซ์้”) ไวโอลินบรรเลงเทคนิคที�ยากด่ัจปี็ศาจ เป็น็ใจ
ความห์ลักในจังห์วะเร็วจี� ติดัตามมาดั�วยการบรรเลงของวงออร์เคส์ตรา 
และกล่่มเครื�องป็ระกอบจังห์วะ ซ้่�งรวมถ่ืงเส์ียงนกห์วีดักรรมการ ๔ ตัว 
วางในตำแห์น่ง ๔ ทิศทางบนเวที

ท่อนีที�สอง : Krypton (คริปีตันี) 
ท่อนนี�มีความห์มายอ�างอิงถื่งการระเบิดัของดัาวเคราะห์์ซ้่�งทารก

ซ้้เป็อร์แมนห์นีเล็ดัรอดัออกมาไดั� เสี์ยงที�ฟิังดั้มืดัดัำ บรรเลงโดัยกล่่ม
เครื�องส์าย ทรอมโบน และไซ้เร็น ดั�วยการใช�ช่วงเสี์ยงแคบ ๆ เพีัยงไม่
ถื่งคร่�งเส์ียง (เรียกว่า ไมโครโทน) บรรเลงดั�วยการร้ดัส์าย (กล่่มเครื�อง
ส์าย) และเลื�อนท่อลม (ทรอมโบน) ผู้้�เล่นกล่่มเครื�องป็ระกอบจังห์วะส์อง
คนยืนตรงข�ามกัน เคาะระฆัังให์�มีเส์ียงตอบโต�กันตลอดัทั�งท่อน ในขณ์ะ
ที�ใจความดันตรีบรรเลงเดัี�ยวในท่อนแรกย�อนกลับมาโดัยกล่่มเชลโลและ
เส์ียงส์ัญญาณ์เตือนจากกล่่มเครื�องเป็่าทองเห์ลือง ดันตรีท่อนนี�จะค่อย ๆ  
ทวีพัลังความเข�มข�นข่�นจนจบลงราวโลกาวินาศ

ท่อนีที�สาม : MXYZPTLK
ตั�งชื�อตามป็ศีาจร�ายแห์ง่มติทีิ� ๕ ซ้่�งไดั�ตามรงัควานส์ร�างความห์ายนะ

ให์�มห์านครของซ้้เป็อร์แมนอย้่เส์มอ ๆ ท่อนที�จำแนกเส์ียงเครื�องดันตรี
อย่างแจ่มจ�านี� ก็คือท่อนส์แกร์โซ้ (Scherzo) ห์รือท่อนเบาส์มองของ
บทเพัลงซ้ิมโฟินีนั�นเอง เน�นการบรรเลงให์�อย้่ในช่วงระดัับเส์ียงส์้ง ๆ ของ 
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วงออร์เคส์ตรา มีการใช�ศิลป็ินเดัี�ยวฟิล่ตส์องคนยืนอย้่ตรงข�ามกัน คนละ
ฝั่�งของวาทยกร ฟิลต่ทั�งส์องจะบรรเลงไลเ่ส์ยีงส์ง้-ต�ำข่�นลงส์ะท�อนกนั ผู้า่น
การบรรเลงของวงออรเ์คส์ตรา ในขณ์ะที�การบรรเลงดัดีัส์ายของกล่ม่เครื�อง
ส์ายจะบรรเลงเส์มือนแส์งไฟิส์่องอย้่ในการบรรเลง ถืือเป็็นการกำห์นดั
ออกแบบการเคลื�อนไห์วที�ถื้กต�องแม่นยำ ในการส์ร�างบรรยากาศความ
ร้�ส์่กแห์่งห์�วงอวกาศ

ท่อนีที�สี� : Oh, Lois!
ป็ล่กจินตนาการให์�น่กไป็ถื่ง “ลอยส์์ เลน” (Lois Lane) นักข่าว

แห์่งเดัลิแพัลเน็ต (Daily Planet) และผู้้�อย้่เคียงข�าง “คลาร์ก เคนต์”  
(Clark Kent; ซ้้เป็อร์แมนในร่างแฝ่ง) มีการเขียนคำกำกับจังห์วะไว�ว่า 
“เร็วกวา่ความเรว็กระส์น่ป็นื!” นี�คอืชว่งอวดัเทคนคิของวงแบบ “คอนแชรโ์ต  
ส์ำห์รับวงออร์เคส์ตรา” (Concerto for Orchestra) ที�มีความยาวเพัียง
ป็ระมาณ์ ๕ นาที มีการใช�เครื�องป็ระกอบจังห์วะที�เรียกว่า เฟิล็กซ้าโทน 
(Flexatone) ส์ร�างระดับัเสี์ยงที�ไห์ลลื�นข่�น-ลง และวิป็ (Whip) ที�ห์วดัเสี์ยง
ดััง เพัื�อส์ร�างจังห์วะดันตรีอันผู้ส์มผู้ส์านห์ลากห์ลายในเวลาเดัียวกัน ส์อดั
ป็ระส์านกัน ซ้่�งชวนให์�น่กไป็ถื่งเห์ต่ร�าย เส์ียงกรีดัร�อง การส์นทนา การ
ป็ะทะต่อส์้� และความห์ายนะ ในจังห์วะดันตรีที�รวดัเร็วเห์ลือเชื�อ

ท่อนีที�ห้า : Red Cape Tango
ป็ระพัันธ์์ข่�นภายห์ลังจากการต่อส์้�ของซ้้เป็อร์แมนจนส์ิ�นชีพัในวัน

ส์ิ�นโลก และมันคือผู้ลงานดันตรีชิ�นส์่ดัท�ายที�ไมเคิล โดัเฮอร์ตี ป็ระพัันธ์์ข่�น
จากเทพันิยายซ้้เป็อร์แมน แนวทำนองห์ลักบรรเลงครั�งแรกโดัยป็ี�บาส์ซ้้น
ซ้่�งไดั�ห์ยิบยกมาจากบทส์วดัภาษาละติน “Dies irae” แห์่งย่คมัธ์ยส์มัย  
(Medieval) บทเพัลงระบำแห์ง่ความตายนี� ใช�รป้็แบบจงัห์วะแทงโก (Tango) 
ซ้่�งในห์ลาย ๆ  ครั�งจะนำเส์นอในรป้็แบบคอนแชร์ตโิน (Concertino = กล่่ม
ผู้้�บรรเลงเดัี�ยวในวงออร์เคส์ตรา ที�บรรเลงในบทบาทส์ำคัญ) ซ้่�งป็ระกอบไป็
ดั�วย กล่่มเครื�องส์าย ๕ ชิ�น ป็ี�บาส์ซ้้น ระฆััง และกรับส์เป็น (Castanets) 
จังห์วะแทงโกจะนำข่�นมาโดัยกรับส์เป็นและฉาบนิ�ว (Finger Cymbals) 
ค่อย ๆ บรรเลง เพัิ�มทวีการเป็ลี�ยนส์ีส์ันทางเส์ียง นำไป็ส์้่การจบลงอย่าง
น่าตื�นเต�นดั�วยการตีฉาบให์ญ่ การกระห์น�ำกลอง วงออร์เคส์ตราบรรเลง
ส์ลบักนัระห์วา่งกล่ม่ที�บรรเลงเส์ยีงเชื�อมโยง (Legato) และกล่ม่ที�บรรเลง
แบบเส์ียงส์ั�น (Staccato) ที�ให์�ความร้�ส์่กราวกับการส์้�วัวกระทิงทางดันตรี

คำบรรยายบทเพลงภาษาไทย โดย บวรพงศ์์ ศ์ุภโสภณ
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John Adams
Short Ride in a Fast Machine

Over the past forty-plus years, John Adams (b. 1947) has 
cemented his legacy as one of the world’s most successful 
living composers. As Alex Ross notes, “Adams is one of the very 
few American composers who receive a comfortable income 
from commissions and royalties” and that sales numbers 
for his recordings are “exceptional for a classical release and 
altogether freakish for new music”. Adams has been able to strike 
a rare balance between critical acclaim and popular success, 
a fact reflected in the frequency with which his compositions 
are performed. His compositional style is notable among his 
contemporaries for the way it has constantly evolved, but certain 
characteristics persist throughout his output, helping to make 
Adams’s music almost instantly recognizable. Beginning in the 
1970s, Adams found that minimalism was a style of music that 
could accommodate his creative energies, with the music of Steve 
Reich as a particular inspiration. Although Adams did not set out 
to copy Reich’s style, the tightness and professionalism of Reich’s 
ensemble performances contributed to the sound world that 
resonated so deeply with him. Adams recalls that the first time he 
heard Reich’s Music for 18 Musicians, he felt that “the experience 
of pure aural pleasure, so long absent in contemporary classical 
music, had reemerged from a long, dark night of the soul”. 
Interestingly, Adams’s relationship with minimalism has always 
been somewhat tenuous, however. He noted that “I felt that the 
classics of the [minimalist] style were groundbreakers for sure, but 
I also recognized that Minimalism as a governing aesthetic could 
and would rapidly exhaust itself”. Adams’s reservations did not 
cause him to reject musical minimalism, but instead he sought 
ways to incorporate minimalist elements into a more expressive 
style, noting that “I needed to find a musical language that could 
contain my expressive needs, a language that was formally and 
emotionally much more malleable, much more capable of a 
sudden change of mood, one that could be both blissfully serene 
and then violently explosive within the same minute”. It is this 
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unique mixture of minimalist techniques infused with a sense 
of drama that became the hallmark of Adams’s immediately 
recognizable style.

In the mid-1980s, around the time the famed conductor Michael 
Tilson Thomas commissioned him to compose an orchestral 
piece, Adams had recently taken a wild ride in a sports car 
driven by a friend and noted that he “hadn’t yet recovered 
from the experience”. In the piece that reflected this experience 
musically, Short Ride in a Fast Machine (1986), Adams pulled off a 
remarkable trick by creating a taut, energetic thrill-ride that might 
only seem possible to write for a small ensemble, yet he managed 
it with a full orchestra. The piece begins with the woodblock 
laying out a constant rhythmic pulse which is soon picked up by 
the trumpets, clarinets, and synthesizers. In fact, the woodblock 
constantly articulates this pulse without break throughout the first 
three minutes of this four-minute piece. The rest of the orchestra, 
however, plays rhythmic patterns that often strongly contradict the 
woodblock pulse. (As Adams describes it, the woodblock “creates 
a kind of rhythmic gauntlet through which the orchestra has to 
pass”.) For the orchestra members, one of the greatest challenges 
in performing this piece is fitting their syncopated rhythmic 
patterns into the strict framework laid down by the woodblock. 
On the other hand, perhaps the even greater challenge is for 
the woodblock player (and the conductor!) to keep a steady beat 
amid this rhythmic pandemonium. Part of what makes Short Ride 
so thrilling is that it always seems to be on the verge of falling 
apart yet somehow stays together. In an interview with Michael 
Steinberg, Adams summed up the piece as follows: “You know 
how it is when someone asks you to ride in a terrific sports car, and 
then you wish you hadn’t?”
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Martin Ellerby
Euphonium Concerto

Martin Ellerby is an English composer born in 1957 who has 
written in many musical forms including several sinfonias and 
concertante works, music for strings, several instrumental sonatas 
and suites, songs and choral music including a Mass for choir 
and orchestra. He has also written test pieces for brass band 
contests worldwide (Tristan Encounters, Elgar Variations, Genesis, 
Electra, etc.) and much repertoire for concert band (Paris Sketches, 
Venetian Spells, Meditations, Via Crucis, etc.). Additionally, he 
has composed examination and sight-reading material for the 
Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) and other 
educational bodies and publishers.

Ellerby’s music has been broadcast and recorded all over the 
world by leading ensembles and performed at prestigious venues 
including the Royal Albert Hall, Royal Festival Hall, St. Paul’s 
Cathedral, Barbican and Wigmore Halls in London; Carnegie Hall 
and the Lincoln Center in New York City; Leipzig’s Gewandhaus 
and St. Thomas Church in Germany; La Madeleine in Paris and the 
Sydney Opera House in Australia. He has been twice represented 
at the BBC Henry Wood Promenade Concerts at the RAH 
(broadcast on BBC Radio 3). 

Among Ellerby’s awards and citations are the W. S. Lloyd Webber 
Director’s Prize, the Westminster Prize, the Arts Council of Great 
Britain Dio Fund Award, an Allcard Award, the George Butterworth 
and Norman Sykes Memorial Fund Awards, the Freedom of the 
City of London, the Royal Military School of Music 2008 Dr. Martin 
Ellerby Class, the 2012 BUMA International Brass Award (Holland), 
and the 2017 John Henry Iles Medal of the Worshipful Company 
of Musicians. He holds a Doctor of Musical Arts Degree (DMA) 
from the University of Salford, an Honorary Doctor of Letters 
Degree (Hon DLitt) from the University of West London and five 
fellowships. He is the Artistic Director for Studio Music Company 
(London), External Examiner to the Royal Air Force Music Services 
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(RAF Northolt) and Honorary Principal of the Victoria College of 
Music Examinations Board. 

Composed in 1994-95, the Euphonium Concerto is one of 
Ellerby’s earlier works. This piece now exists in versions for 
symphony orchestra, concert band, and brass band. One of 
the most challenging works in the euphonium repertoire, 
Ellerby’s Euphonium Concerto explores the technical limits of 
the euphonium in regards to range, dexterity, and endurance. 
The opening Fantasy features the alternation of an energetic 
rising theme, sometimes slurred and sometimes tongued, with a 
beautiful melodic section. Next, the Capriccio is a technically and 
rhythmically demanding movement. The writing here features a 
wide variety of harmonic and melodic colors in an angular style. 
The third movement, Rhapsody (for Luis), pays homage to the 
lyrical euphonium concerto by Ellerby’s teacher, Joseph Horovitz. 
The final movement, Diversions, then features an intense rhythmic 
drive. From its opening accompaniment figure played by the 
orchestra that sets the pace, this movement places large technical 
demands on the soloist, including the use of many extended 
techniques.
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Michael Daugherty
Metropolis Symphony 

Multiple GRAMMY Award-winning composer Michael Daugherty 
(b. 1954) has achieved international recognition as one of the 
ten most performed American composers of concert music, 
according to the League of American Orchestras. His orchestral 
music, recorded by Naxos over the last two decades, has received 
six GRAMMY Awards, including Best Contemporary Classical 
Composition in 2011 for Deus ex Machina for piano and orchestra 
and in 2017 for Tales of Hemingway for cello and orchestra. As 
a young man, Daugherty studied composition with many of the 
preeminent composers of the 20th century including Pierre 
Boulez at IRCAM in Paris, Jacob Druckman, Earle Brown, Bernard 
Rands and Roger Reynolds at Yale, and György Ligeti in Hamburg. 
Daugherty was also an assistant to jazz arranger Gil Evans in New 
York from 1980-82. In 1991, Daugherty joined the University 
of Michigan School of Music, Theatre and Dance as Professor of 
Composition, where he has been a mentor to many of today’s 
most talented young composers. He is also a frequent guest of 
professional orchestras, festivals, universities and conservatories 
around the world.

Metropolis Symphony (1988-93) is one of Daugherty’s earliest 
orchestral works. An abbreviated version of the composer’s 
description of the piece is as follows:

“I began composing my Metropolis Symphony in 1988, inspired 
by the celebration of the fiftieth anniversary of Superman’s first 
appearance in the comics. The Metropolis Symphony evokes an 
American mythology that I discovered as an avid reader of comic 
books in the fifties and sixties. Each movement of the symphony—
which may be performed separately—is a musical response to the 
myth of Superman. 
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I. ‘Lex’ derives its title from one of Superman’s most vexing 
foes, the supervillain and business tycoon Lex Luthor. Marked 
‘Diabolical’ in the score, this movement features a virtuoso 
violin soloist (Lex) who plays a fiendishly difficult fast triplet 
motive in perpetual motion, pursued by the orchestration and 
a percussion section that includes four referee whistles placed 
quadraphonically on stage.

II. ‘Krypton’ refers to the exploding planet from which the infant 
Superman escaped. A dark, microtonal soundworld is created by 
glissandi in the strings, trombone, and siren. Two percussionists 
play antiphonal fire bells throughout the movement, as it evolves 
from a recurring solo motive in the cellos into ominous calls from 
the brass section. Gradually the movement builds toward an 
apocalyptic conclusion.

III. ‘Mxyzptlk’ is named after a mischievous imp from the fifth 
dimension who regularly wreaks havoc on Metropolis. This 
brightly orchestrated movement is the scherzo of the symphony, 
emphasizing the upper register of the orchestra. It features 
dueling flute soloists who are positioned on either side of the 
conductor. Rapidly descending and ascending flute runs are 
echoed throughout the orchestra, while open-stringed pizzicato 
patterns, moving throughout the orchestra, are precisely 
choreographed to create a spatial effect.

IV. ‘Oh, Lois!’ invokes Lois Lane, news reporter at the Daily Planet 
alongside Clark Kent (alias Superman). Marked with the tempo 
‘faster than a speeding bullet’, this five-minute concerto for the 
orchestra uses flexatone and whip to provide a lively polyrhythmic 
counterpoint that suggests a cartoon history of mishaps, screams, 
dialogue, crashes, and disasters, all in rapid motion.

V. ‘Red Cape Tango’ was composed after Superman’s fight to the 
death with Doomsday. The principal melody, first heard in the 
bassoon, is derived from the medieval death chant ‘Dies irae’. This 
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dance of death is conceived as a tango, played by string quintet, 
brass trio, bassoon, chimes, and castanets. The tango rhythm 
undergoes a gradual transformation, concluding dramatically with 
crash cymbals, brake drum, and timpani. The orchestra alternates 
between legato and staccato sections to suggest a musical 
bullfight.”

Program notes written by Dr. Kyle Fyr
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วงด่ัริยางค์ฟิีลฮาร์โมนิกแห์่งป็ระเทศไทย ก่อตั�งข่�นเมื�อปี็ พั.ศ. 
๒๕๔๘ เป็น็วงดันตรีที�ดัำเนนิงานอย่างมอือาชพีั ซ้่�งไดั�ก�าวเข�ามามีบทบาท
ทางดั�านดันตรีคลาส์สิ์กในสั์งคมไทย โดัยม่่งเน�นที�จะพัฒันาศักยภาพัของ
นักดันตรี เผู้ยแพัร่และยกระดัับดันตรีคลาส์ส์ิกของไทยให์�ส์ามารถืเข�าส์้่
ระดับันานาชาติไดั� วงดัริ่ยางคฟ์ิลีฮารโ์มนกิแห่์งป็ระเทศไทยเป็น็วงดันตรี
อาชพีัที�ไดั�รบัเส์ยีงชื�นชมและความป็ระทบัใจจากความม่ง่มั�นในการแส์ดัง
บทเพัลงคลาส์ส์กิชิ�นเอกส์ำห์รบัวงออร์เคส์ตรา ในขณ์ะเดัยีวกนักน็ำเส์นอ
บทเพัลงไทยเดัิมที�เรียบเรียงข่�นเพัื�อบรรเลงดั�วยวงออร์เคส์ตรา รวมทั�ง
การแส์ดังบทเพัลงที�ส์ร�างส์รรค์ข่�นให์ม่จากนักป็ระพัันธ์์เพัลงชาวไทย

วงดัร่ยิางคฟ์ิลีฮารโ์มนกิแห์ง่ป็ระเทศไทยแส์ดังป็ระจำอย้ท่ี�ห์อแส์ดัง
ดันตรีมห์ิดัลส์ิทธ์าคาร (Prince Mahidol Hall) มห์าวิทยาลัยมห์ิดัล  
ศาลายา เป็็นห์อแส์ดังดันตรีชั�นนำที�รองรับผู้้�ฟิังไดั�ถื่ง ๒,๐๐๐ ที�นั�ง  
ล�อมรอบดั�วยพัื�นที�ส์ีเขียว มีป็ระติมากรรมตั�งอย้่ในส์วนที�เงียบส์งบ 
ห์่างไกลจากความว่่นวายของตัวเมือง ซ้่�งวงดั่ริยางค์ฟิีลฮาร์โมนิกแห่์ง
ป็ระเทศไทยไดั�จดััการแส์ดังคอนเส์ริต์ภายในห์อแส์ดังแห์ง่นี�มากกวา่ ๖๐ 
ครั�งตอ่ป็ ีและยงัไดั�แส์ดังคอนเส์ริต์พัเิศษนอกส์ถืานที�ในกรง่เทพัมห์านคร
อย่างส์ม�ำเส์มอ

การเดิันทางไป็แส์ดังในระดัับนานาชาติของวงด่ัริยางค์ฟิลีฮาร์โมนิก
แห์ง่ป็ระเทศไทย เกิดัข่�นครั�งแรกในเดืัอนต่ลาคม พั.ศ. ๒๕๕๒ เมื�อส์มาคม
วงดัร่ยิางค์แห่์งป็ระเทศญี�ป็่น่ (Japanese Association of Orchestras) 
ไดั�เชิญให์�เข�าร่วมแส์ดังในงานเทศกาลวงออร์เคส์ตราแห์่งเอเชีย (Asian 

วงดัุร์ิยางคิ์ฟีีลฮาร์์โมนิกแห์่งปร์ะเทศไทย
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Orchestra Festival) จัดัข่�นที�ศ้นย์แส์ดังคอนเส์ิร์ตโตเกียวโอเป็ร่าซ้ิตี� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) ห์ลังจากนั�น วงดัริ่ยางคฟ์ิลีฮารโ์มนกิ 
แห์ง่ป็ระเทศไทยกย็งัคงป็รากฏตวัในเวทนีานาชาต ิดั�วยการแส์ดังดันตรี
ที�ป็ระเทศญี�ป็่่น นิวซ้ีแลนดั์ ลาว พัม่า และล่าส์่ดัที�ป็ระเทศมาเลเซ้ีย

วงด่ัริยางค์ฟีิลฮาร์โมนิกแห่์งป็ระเทศไทยไดั�มีโอกาส์แส์ดังดันตรี
ต่อห์น�าบ่คคลส์ำคัญทั�งของไทยและระดัับโลกห์ลายครั�ง การแส์ดัง
ในวันที� ๒๙ กันยายน พั.ศ. ๒๕๕๓ เป็็นการแส์ดังครั�งส์ำคัญที�วง 
ดัร่ยิางคฟ์ิลีฮารโ์มนกิแห์ง่ป็ระเทศไทยมคีวามภาคภม้ใิจเป็น็อยา่งยิ�ง คอื 
การไดั�รบัเกยีรตสิ์ง้ส์ด่ัในการแส์ดังดันตรตีอ่ห์น�าพัระพักัตรพ์ัระบาทส์มเดัจ็
พัระบรมชนกาธิ์เบศร มห์าภมิ้พัลอดัล่ยเดัชมห์าราช บรมนาถืบพิัตร และ
ส์มเด็ัจพัระกนษิฐาธ์ริาชเจ�า กรมส์มเด็ัจพัระเทพัรตันราชส์ด่ัาฯ ส์ยามบรม
ราชกม่ารี ณ์ ห์อป็ระช่มราชแพัทยาลยั คณ์ะแพัทยศาส์ตรศ์ริริาชพัยาบาล 
โรงพัยาบาลศิริราช ในงาน “ศิริราชคอนเส์ิร์ต เทิดัไท�องค์อัครศิลป็ิน”  
โดัยการแส์ดังครั�งนี� วงดั่ริยางค์ฟิีลฮาร์โมนิกแห์่งป็ระเทศไทยไดั�อัญเชิญ
บทเพัลงพัระราชนิพันธ์์ในพัระบาทส์มเดั็จพัระบรมชนกาธิ์เบศร มห์า
ภ้มิพัลอดั่ลยเดัชมห์าราช บรมนาถืบพัิตร มาบรรเลง เพัื�อแส์ดังถื่งพัระ
อัจฉริยภาพัทางดันตรี

วงดัร่ยิางคฟ์ิลีฮารโ์มนกิแห์ง่ป็ระเทศไทยไดั�ม่ง่มั�นส์ร�างส์รรคผ์ู้ลงาน
และคณ่์ภาพัจนกลายเป็น็วงดันตรรีะดับัอาชพีัวงแรกในป็ระเทศไทย ๑๒ 
ฤดัก้าลแรกภายใต�การควบคม่ของวาทยกรเกยีรตคิณ่์ กด่ัน ีเอ. อมีลิส์นั  
(Gudni A. Emilsson) ไดั�ยกระดัับวงด่ัรยิางคฟ์ิลีฮารโ์มนกิแห์ง่ป็ระเทศไทย
ให์�กลายเป็็นวงที�เป็็นที�ร้�จักกันในระดัับนานาชาติดัังเช่นท่กวันนี� และใน
ฤดัก้าลที� ๑๓ อลัฟิอนโซ้ ส์การาโน (Alfonso Scarano) เข�ารับตำแห์น่ง
วาทยกรห์ลักป็ระจำวงดัริ่ยางค์ฟีิลฮาร์โมนิกแห่์งป็ระเทศไทย ซ้่�งยังคงยืน
ห์ยัดัส์ร�างพัื�นฐานที�มั�นคง พัร�อมที�จะส์านต่อความเชื�อมั�น และส์่งเส์ริม
ค่ณ์ภาพัความเป็็นมืออาชีพัของวงต่อไป็

ส์ำห์รับฤดั้กาล ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดั่ริยางค์ฟิีลฮาร์โมนิกแห่์ง
ป็ระเทศไทยม่่งห์วังที�จะขยายขอบเขตการแส์ดังออกไป็ มีจ่ดัม่่งห์มาย
เพัื�อเป็็นวงดันตรีที�เข�าถื่งผู้้�ฟัิงในท่กระดัับและมีส์่วนร่วมต่อส์ังคม ส์่ง
มอบดันตรีในร้ป็แบบวงออร์เคส์ตราห์ลากห์ลายแนว เพัื�อความส์ำเร็จ
ส์้งส์่ดัในการส์ร�างส์รรค์ผู้ลงานที�มีค่ณ์ภาพัระดัับนานาชาติ
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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.
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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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• นักดันติร์ี •

ไวโอลินี 1st 
โอมิรอส์ ยาฟิร้มิส์ 
(หััวหัน้้าวง)

ป็าราโชส์ ป็าราช้ดัิส์
(รองหััวหัน้้าวง)

วิศนี วงศ์วิร่ฬห์์
อนันตส์ิทธ์ิ� นางาม
ชนส์รณ์์ จันทระเป็ารยะ
อัครพัล พังศาเส์าวภาคย์
ชัญญา เจริญส์่ข
ชนิษฐา จ่ายเจริญ
พััทธ์พัล จิรส์่ทธ์ิส์าร
ส์รีวันท์ วาทะวัฒนะ
อวิกา นิมิตรทรัพัย์
กร ร่่งเรืองชัย
มห์กิจ เลิศชีวานันท์
ภัคศักดัิ� เชาวน์ฤทธ์ิ� ‡

ไวโอลินี 2nd
อิงกา คอซ้า *
อิทธ์ิพััทธ์์ พัิศาลไชยพัล †

กานต์ธ์ิดัา แส์งส์ว่าง
ป็ราณ์ชนก ตั�งทวีวิพััฒน์
ขจีพัรรณ์ แจ�งจำรัส์
ธ์ัญส์ินี ร่จิภาส์ก่ล
พัิชานิกา อารีราษฎีร์
อธ์ิย่ต พัิพััฒน์ก่ลส์วัส์ดัิ�
พัชรพัล เตชะธ์นะชัย
ณ์ภัทรติภา ป็รีชานนท์
ภัทรภร เดั่นเกศินีล�ำ ‡ 
เมธ์าณ์ี ธ์วัชผู้่องศรี ‡

วิโอลา
ไอเบ็ก อะเชอร์มาตอฟิ *
ดัาเนียล คีส์เลอร์ †

กฤต ส์่ภาพัพัานิช
นวัตศิษฏ์ กาญจนะจัย
ธ์ัชพัล ส์รรพัาวัตร
ส์่รชน เลิศลบ
ส์่มิราโบน้ แอ็บดั้คอดัีรี
เส์ฎีฐว่ฒิ วงศ์ยงศิลป็์

จัตส์ัน ไดัทริค
กฤตบ่ญ ดัอกเตย ‡

เชลโล
มาร์ชิน ซ้าเวลส์กี *
จ้ริส์ ลาค้ติส์ †

ส์าห์ร่าย อาษา
วรรโณ์พััฒร์ ค�าพัลอยเขียว
ส์มรรถืยา วาทะวัฒนะ
ชย่ต กัยวิกัย
โจนัส์ ซ้ีบีล่า
ชญานิศ ศิริโรจน์

ดับเบิลเบส
เว่ย เห์ว่ย *
ค่ณ์ากร ส์วัส์ดัิ�ช้โต †

รัชพัล คัมภิรานนท์
ฤธ์วัฐร์ ส์ินธ์่เทพัรัตน์
วัชรพังค์ ส์่ภัทรชัยวงศ์
ระพัีพััฒน์ พังษ์ทรัพัย์
แพัรววนิตส์ิตา ณ์ีศะนันท์
ลี� ฟิ่าน

พิกิโคโล
วิชิต ธ์ีระวงศ์วิวัฒน์

ฟลุต
ย้จิน จ่ง *
ธ์ีรวัฒน์ รัตนป็ระภาเมธ์ีรัฐ
ธ์นวิชญ์ แตงจ่ดั ‡

โอโบ 
ค้เป็อร์ ไรท์ *
ส์มชาย ทองบ่ญ †

อิงลิช ฮอร์นี
ป็รัชญา เข็มนาค

คลาริเนี็ต
ฮันเนโลเร เฟิอเมียร์ *
วรว่ฒิ คำชวนชื�น †
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• นักดันติร์ี •

เบสคลาริเนี็ต
เกรซ้กอร์ซ้ เกรซ้กี� †

บาสซีูนี
คริส์โตเฟิอร์ เชาวบ์ *
กิตติมา โมลีย์ †

ธ์นาคาร ธ์ีรส์่นทรวัฒน์
ค่ณ์าทร ทีฆัก่ล ‡

ฮอร์นี
ธ์นภัค พั้นพัล *
ส์่ภชัย โส์รธ์ร †

ดัาเรน รอบบินส์์
จ่ฑิา จ่ฬาวไลวงศ์

ทรัมเปี็ต
ส์่รส์ีห์์ ชานกส์ก่ล *
โจเซ้ฟิ โบว์แมน †

อลงกรณ์์ เห์ล่าส์ายเชื�อ
ส์่ชล นินทวงค์ ‡

ทรอมโบนี
ไมเคิล โรบินส์ัน จ้เนียร์ *
ส์่ทธ์ิพังษ์ ไม่ห์น่ายกิจ †

เบสทรอมโบนี
ธ์นภ้มิ ศรีวิเศษ

ทูบา
กิตติ เศวตกิตติก่ล

ทิมปีานีี
วรรณ์ภา ญาณ์ว่ฒิ *

เพอร์คัสชันี
ธ์นส์ิทธ์ิ� ศิริพัานิชวัฒนา *
อน่ส์รณ์์ ป็ราบห์นองบั�ว †

ชินบ่ตร เเก�วโกมินทร์ 
ค่ณ์นิธ์ิ โบจรัส์ ‡

ฮาร์ปี
พัรรษา ส์่นทรรัตนารักษ์

เปีียูโนี
บาคติยอร์ อัลลาเบอร์กานอฟิ

ผูู้้อ่านีสกิอร์
ธ์นัท วงศ์ส์่นทร ‡

* ห์ัวห์น�าเครื�อง
† รองห์ัวห์น�าเครื�อง
‡ นักศ่กษาฝ่ึกห์ัดัมห์าวิทยาลัยมห์ิดัล
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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
Aviga Nimitsup
Korn Roongruangchai 
Mahakit Leardcheewanan 
Bhakasak Jaowanaridhi ‡

Second Violins
Inga Causa *

Ittipat Pisalchaiyapol †

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

Maythanee Thawatpongsri ‡

Violas
Aibek Ashirmatov *

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
Jhonas Sibila 
Chayanit Siriroj 

Double Basses
Wei Wei *

Khunakorn Svasti-xuto †

Rachapol Khumpiranond
Rutawat Sintutepparat
Watcharapong Supattarachaiyawong
Rapeepatana Phongsub
Prawwanitsita Neesanant 
Li Fan 

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Flutes
Yujin Jung *

Teerawat Ratthanaphapameteerat
Tanawit Tangjud ‡

Oboes
Cooper Wright *

Somchai Tongboon †

English Horn
Pratchaya Khemnark

Clarinets
Hannelore Vermeir *

Worawut Khamchuanchuen †

Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszczyk †

Bassoons
Christopher Schaub *

Kittima Molee †

Tanakan Theerasuntornvat
Kunatorn Teekakul ‡

Horns
Thanapak Poonpol *

Suparchai Sorathorn †

Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong
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Trumpets
Surasi Chanoksakul *

Joseph Bowman †

Alongkorn Laosaichuea
Suchol Nintawong ‡

Trombones
Michael Robinson Jr *

Suttipong Mainaikij †

Bass Trombone
Thanapoom Sriwiset

Tuba 
Kitti Sawetkittikul

Timpani 
Wannapha Yannavut *

Percussion
Tanasit Siripanichwattana *

Anusorn Prabnongbua †

Chinnabut Kaewkomin
Koonniti Bojarus ‡

Harp
Pansa Soontornrattanarak

Piano
Bakhtiyor Allaberganov 

Score Reader
Tanut Vongsoontorn ‡

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

ผูู้้อำนีวยูกิารดนีตรี
ณ์รงค์ ป็รางค์เจริญ

หัวหนี้าวาทยูกิร
อัลฟิอนโซ้ ส์การาโน

ผูู้้ช่วยูผูู้้อำนีวยูกิารดนีตรี
ธ์นพัล เศตะพัราห์มณ์์

วาทยูกิรปีระจำ
ภมรพัรรณ์ โกมลภมร

ดุริยูกิวีปีระจำวง
ณ์รงค์ ป็รางค์เจริญ

ผูู้้จัดกิารทั�วไปี
นพัดัล ถืิรธ์ราดัล

ผูู้้จัดกิารวงดุริยูางค์
ดัาเรน รอบบินส์์

งานีบริหารทั�วไปีวงออร์เคสตรา
ป็าจรีย์ พัวงเดัช
ณ์ัชชา ไกรเวดั

งานีปีฏิบัติกิารวงออร์เคสตรา
ภากร บัวทอง

บรรณารักิษ์์
เซ้ี�ยวยี� เห์อ
วีระพังษ์ กระส์ินธ์่์

เวที
ภากร บัวทอง
วีระพังษ์ กระส์ินธ์่์

นีักิวิจัยู
ไคล์ เฟิียร์
บวรพังศ์ ศ่ภโส์ภณ์
รัฐนัย บำเพั็ญอย้่

กิองบรรณาธิิกิาร
ธ์นพัล เศตะพัราห์มณ์์
โจเซ้ฟิ โบว์แมน
ธ์ัญญวรรณ์ รัตนภพั

ออกิแบบสิ�งพิมพ์
จร้ญ กะการดัี
นรเศรษฐ์ รังห์อม
ป็รียภัส์ร์ ส์ิป็ป็กรณ์์

งานีปีระชาสัมพันีธิ์
ป็ิยะพังศ์ เอกรังส์ี

งานีถ่่ายูภาพนีิ�ง
คน่งนิจ ทองใบอ่อน
ป็รียภัส์ร์ ส์ิป็ป็กรณ์์

งานีถ่่ายูภาพเคล่�อนีไหว
อรรถืวิทย์ ส์ิทธ์ิรักษ์

ดูแลเว็บไซีต์
ภรณ์์ทิพัย์ ส์ายพัานทอง
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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 •

รองคณบดีฝ่่ายูกิารจัดกิารหอแสดงดนีตรี
และอาจารยู์ใหญ่่เตรียูมอุดมดนีตรี
ริชาร์ดั ราล์ฟิ

ผูู้จ้ดักิารสถ่านีที�จัดแสดง (หอแสดงดนีตร)ี
จิตติยา เนาวเพั็ญ

ผูู้จ้ดักิารสถ่านีที�จดัแสดง (มหิดลสิทธิาคาร)
ป็ฐาพัันธ์์ ห์น้แก�ว

ผูู้้จัดกิารฝ่่ายูเทคนีิค
ชย่ตม์ เจษฎีาวรานนท์

รองผูู้้จัดกิารฝ่่ายูเทคนีิค 
ส์รพัล อัศวกาญจนกิจ

ผูู้้จัดกิารฝ่่ายูวิศวกิรรม
วรพัจน์ ป็ัญจมานนท์

หัวหนี้างานีระบบภาพ แสง และเวที
จักรยศนันท์ เตียวตระก้ล

หัวหนี้างานีระบบเสียูง
กฤตนันท์ วิจิตรก้ล

งานีกิำกิับเวที
วัลภา ส์ละวาส์ี
ช่ติพังศ์ ยองป็ระย้ร

หัวหนี้างานีจำหนี่ายูบัตร
พัรส์วรรค์ มัจฉิม

ผูู้้ช่วยูงานีจำหนี่ายูบัตร
ศิริรัตน์ แส์นเกิดั

บริหารงานี
อ่ท่มพัร ส์่ดัส์วาส์ดัิ�
ศรีวิตรา ป็ิ�นตบแต่ง

เจ้าหนี้าที�งานีระบบเสียูง
ขวัญพัล เมืองห์ม่ดั
นวกร นวนพัรัตน์ส์ก่ล

เจ้าหนี้าที�งานีระบบดิจิตอล
อภิวัฒน์ เศรษฐจาร่รักษ์

เจ้าหนี้าที�งานีระบบภาพ 
แสง และเวที
ธ์ีรพังษ์ เกียรติกมลชัย
อภิรักษ์ ฟิักภ้่
ป็รีดัี ตันส์่วรรณ์
ศิริพัร ศรีเพั็ญแก�ว 
อรรถืพัร ป็ระกอบเพัชร
วัชระ วิชัยดัิษฐ

เจ้าหนี้าที�ฝ่่ายูวิศวกิรรม
จิรศักดัิ� ทับทิมห์อม
บัณ์ฑิิต โอษคลัง
วส์ันต์ รัตนนิธ์าน

ยินดัีต�อนรับท่กท่านเข�าส์้่ห์อป็ระช่มมห์ิดัลส์ิทธ์าคารและห์อแส์ดังดันตรี ห์ากท่านมี
ข�อเส์นอแนะเกี�ยวกับส์ถืานที�จัดังาน กร่ณ์าแจ�งมาที� mshall@mahidol.ac.th ห์รือ
ติดัต่อรองคณ์บดัีฝ่่ายการจัดัการห์อแส์ดังดันตรีและอาจารย์ให์ญ่เตรียมอ่ดัมดันตรี 
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



Thailand Philharmonic Orchestra

Alfonso Scarano
Chief Conductor

Akkrawat Srinarong
Guest Conductor

9 July 2022 / 7.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Side-by-Side with the Thailand Phil

Danzón No. 2 (10’) Arturo Márquez
 (b. 1950)

Danse macabre, Op. 40 (8’) Camille Saint-Saëns
 (1835-1921)

Kaiser-Walzer, Op. 437 (10’) Johann Strauss
 (1825-1899)

Finlandia, Op. 26 (8’) Jean Sibelius
 (1865-1957)

Marche slave, Op. 31 (10’) Pyotr Ilyich Tchaikovsky
 (1840-1893)



INTERMISSION

Mars and Jupiter Gustav Holst
from The Planets, Op. 32 (13’) (1874-1934)

Pirates of Caribbean (6’) Klaus Badelt
 (b. 1967)
 Arr. Ted Ricketts

Star Wars: Suite for Orchestra (24’) John Williams 
 Main Title (b. 1932)
 Princess Leia's Theme
 The Imperial March (Darth Vader's Theme)
 Yoda's Theme
 Throne Room & End Title




