






Thailand Philharmonic Orchestra

Alfonso Scarano
Chief Conductor

Lana Trotovšek
Violin

19 August 2022 / 7.00 p.m. / Prince Mahidol Hall
20 August 2022 / 4.00 p.m. / Prince Mahidol Hall

Phenomenal Finale

Phenomenon (9’) Narong Prangcharoen
 (b. 1973)

Violin Concerto No. 2 in D minor, Henryk Wieniawski
Op. 22 (22’) (1835-1880)
 Allegro moderato
 Romance
 Allegro con fuoco - Allegro moderato (à la zingara)

INTERMISSION

Symphonic Dances Leonard Bernstein
from West Side Story (24’) (1918-1990)
 Prologue
 Somewhere
 Scherzo
 Mambo
 Cha-Cha



 Meeting Scene
 Cool Fugue
 Rumble
 Finale

An American in Paris (16’) George Gershwin
 (1898-1937)
 arr. Campbell-Watson



Alfonso Scarano
Chief Conductor



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

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

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

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

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

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

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



Violinist Lana Trotovšek has captivated audiences with her “true 
feel of live intuitive performance” (The Strad) and for bringing 
“freshness, depth and insight” to her interpretations. Washington 
Post has described her as “Radiant” and praised her “clean, refined 
tone with musical sense of phrasing and impeccable intonation.”

Since her debut with the Mariinsky Theatre Orchestra under 
Valery Gergiev in 2012, Lana Trotovšek appeared with some of 
the world’s finest orchestras. In 2014 she toured with the Moscow 
Soloists and Yuri Bashmet and in 2016 she performed Prokofiev’s 
Violin Concerto No.1 with the London Symphony Orchestra 
under Gianandrea Noseda. Her highlights in 2019 include 
Tchaikovsky violin concerto with the Royal Philharmonic Orchestra 
under Rafael Payare, Mendelssohn violin concerto with the RTS 
Symphony Orchestra in the Shanghai Oriental Arts Centre and 
an evening recital at the Wigmore Hall. Over the past few years 
Lana has collaborated with Tan Dun and Orchestra Teatro Verdi, 
the Shanghai and Slovenian Philharmonic, as well as Uros Lajovic 
and the Sarajevo Philharmonic Orchestra, the RTV Slovenia under 
George Pehlivanian, the Kalamazoo Symphony Orchestra, and 
the Chamber Orchestra of Philadelphia, where she was described 
as “an emerging voice to watch” by Philadelphia Inquirer. In 
2016/17 Lana performed double violin concertos with Sergey 
Krylov and the Lithuanian Chamber Orchestra on a number of 
occasions including the Al Bustan Festival in Lebanon in 2018. In 
summer 2017 she was touring with John Malkovich and I Solisti 
Aquilani, performing Bach’s A minor violin concerto in festivals 
Emilia Romagna, Ljubljana, and Mittelfest.

Trotovšek has performed at some of the most prestigious venues, 
including Wigmore Hall, Vienna’s Konzerthaus, Teatro la Fenice 
in Venice, Amsterdam’s Concertgebouw and Muziekgebouw in 
Eindhoven. Her talent has taken her beyond Europe to perform in 
China, Japan, the UAE, Canada, the USA.

She has also been featured as an artist at renowned international 
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festivals including Rheingau, Aix en Provence, Shanghai 
International Arts Festival, Festival Internacional de Santander, 
Dubrovnik, Bad Kissingen, St Magnus International and 
Aldeburgh.

Trotovšek was born in Ljubljana, Slovenia, to a family of musicians. 
At the age of four she began playing the violin under the 
guidance of Majda Jamsek. When she was 17 years old her 
talent was recognized by Ruggiero Ricci who mentored her at 
the Academy Mozarteum in Salzburg. During this period, she 
continued her studies at the Academy of Music, University of 
Ljubljana with Volodja Balzalorsky and Primoz Novsak. In 2005, 
her passion and skill were rewarded with the Prešeren Award, 
the highest university award for arts in Slovenia, following 
her performance of the Khachaturian Violin Concerto with the 
Slovenian Philharmonic Orchestra under George Pehlivanian.

Between 2006 and 2011 she was a member of the Greenwich 
Piano Trio with cellist Stjepan Hauser and pianist Yoko Misumi. 
They won the Solti Foundation Award, The Tunnell Trust Award 
and other first prizes in chamber music competitions across 
Europe. They were guided by the Beaux Arts Trio cellist Bernard 
Greenhouse and pianist Menahem Pressler as well as Stephen 
Kovachevich.

Trotovšek continued her studies at Trinity College of Music with 
Vasko Vassilev, Boris Brovtsyn, and Rivka Golani, and at the Royal 
College of Music with Itzhak Rashkovsky, winning many prizes. 
Between 2011 and 2013 she was the first violinist of the Badke 
String Quartet, winners of the Melbourne International Chamber 
Music Competition.

Lana Trotovšek lives in London and is a violin Professor at the 
Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. She maintains 
close ties to her home country where she performs regularly and 
is a visiting Professor at the Academy of Music in Ljubljana. She 
plays a 1750 Pietro Antonio dalla Costa violin.
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Program Notes

Phenomenon

บทเพลง Phenomenon ได้ร้ับัแรังบนัด้าลใจจากปรัากฏการัณ์ธ์รัรัมชาติิ
ท่�ล่�ลบัและนา่พศิวง อย่า่งเช่นปรัากฏการัณ์แ์สงเหนือ ปรัากฏการัณ์ด์้าวติก 
และโด้ย่เฉพาะอย่า่งย่ิ�ง ปรัากฏการัณ์์บั�งไฟพญานาค ปรัากฏการัณ์น์่�เปน็
ปรัากฏการัณ์พ์เิศษท่�เกดิ้ขึ้้�นชว่งวันออกพรัรัษาขึ้องทุกป ีบรัเิวณ์แม่น�ำโขึ้ง
ท่�กินพื�นท่�ไปกว่า ๒๐ กิโลเมติรั ในอำเภอโพนพิสัย่ จังหวัด้หนองคาย่ 
บทเพลง Phenomenon บรัรัย่าย่ถึ้งบรัรัย่ากาศและความติื�นเติ้นขึ้อง
ปรัากฏการัณ์์ทางธรัรัมชาติิน่� บทเพลงเรัิ�มติ้นด้้วย่ความวุ่นวาย่ขึ้อง
ผู้้้คนท่�เด้ินทางไปย่ังแม่น�ำโขึ้งเพื�อชมบั�งไฟพญานาค หลังจากนั�นม่การั
บรัรัย่าย่ถึง้บั�งไฟท่�ปรัากฏอย่้ใ่ติแ้มน่�ำ ลอย่ขึ้้�นจากน�ำส้ท่อ้งฟา้ แลว้หาย่
ไปโด้ย่ไม่ติกลงส้่พื�นด้ังเช่นบั�งไฟปกติิ ม่ติำนานเล่าขึ้านกันว่า พญานาค
ได้้แสด้งบั�งไฟน่�เพื�อเฉลิมฉลองท่�พรัะพุทธเจ้าเสด้็จกลับส้่โลกหลังจาก
การัเสด้็จขึ้้�นไปโปรัด้พรัะมารัด้าท่�สวรัรัค์ชั�นด้าวด้้งส์ บทเพลงน่�เติ็มไป
ด้้วย่พลงัท่�เปรัย่่บเสมอืนสญัลกัษณ์ข์ึ้องการัเฉลมิฉลอง ความศรัทัธาอนั
แรังกลา้ขึ้องพญานาคท่�มต่ิอ่พรัะพทุธเจา้ และผู้้ค้นท่�เด้นิทางไปชมบั�งไฟ
พญานาค ผู้มมกัจะหลงใหลในพลงัขึ้องความมดื้และความสวา่งขึ้องแสง
ท่�อย่้ภ่าย่ใต้ิความมดื้ และพย่าย่ามท่�จะถ่ึาย่ทอด้พลังเหลา่นั�นออกมาใน
บทเพลง บทเพลง Phenomenon น่�ย่ังเป็นการัทด้ลองการัใช้เส่ย่งท่�อย่้่
ภาย่ในเส่ย่งอื�นๆ และการัใช้โน้ติท่�เคลื�อนท่�ภาย่ในโน้ติท่�ค้างไว้ ลักษณ์ะ
ภาย่นอกขึ้องด้นติรัถ่ึอืเปน็สว่นท่�สำคญัอย่า่งย่ิ�ง รัะย่ะหา่งรัะหวา่งเครัื�อง
ด้นติรั่และความด้ังเบา (crescendo และ diminuendo) ถึือเป็นปัจจัย่
หลกัท่�ชว่ย่สรัา้งบรัรัย่ากาศและคุณ์ภาพขึ้องเสย่่ง (timbre) การัเปดิ้เผู้ย่
รัาย่ละเอ่ย่ด้ไปมากกว่าน่�จะทำให้บทเพลงน่�ด้้ไม่ “ล้กลับและน่าพิศวง”

บทแปลภาษาไทย โดย ดร.สกาวร้�ง สายบ้ญมีี
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เอ็็นริิค เวีียนเนียฟสกีี
(ค.ศ. ๑๘๓๕-๑๘๘๐)

ไวโอลิินคอนแชร์์โต หมายเลิข ๒ ในบัันไดเสีียงดีไมเนอร์์
ผลิงานลิำดับัที่ี� ๒๒

เอ็นรัิค เว่ย่นเน่ย่ฟสก่ จัด้เป็นศิลปินเด้่�ย่วเครัื�องด้นติรั่ฝีีมือเย่่�ย่ม 
ท่�สามารัถึปรัะพันธ์บทเพลงท่�ไวใ้ชส้ำหรับัแสด้งเด่้�ย่วอวด้ฝีมืีอด้ว้ย่ตินเอง
ได้ ้การัเป็นได้ท้ั�งศลิปนิเด้่�ย่วและนกัแติง่เพลงเปน็ความสามารัถึท่�สบืทอด้
มานับแต่ิย่คุบาโรักในศติวรัรัษท่� ๑๗ เวย่่นเนย่่ฟสกยั่่งเป็นบุคคลท่�ค้ค่วรั
กับคำว่า “ติำนาน” ในหลาย่ ๆ ปรัะการั เขึ้าเป็นหน้�งในเด้็กอัจฉรัิย่ะ
ท่�ได้้ผู่้านเข้ึ้าศ้กษาในสถึาบันด้นติรั่ชั�นนำรัะดั้บโลกท่�กรุังปารั่ส (Paris 
Conservatoire) ติั�งแติ่อายุ่ได้้เพ่ย่ง ๙ ขึ้วบ จบการัศ้กษาในวัย่เพ่ย่ง 
๑๓ ป ีและก็เรัิ�มวถิึช่วิ่ติในอาชพ่ศิลปนิเด่้�ย่วไวโอลินท่�มช่ื�อเสย่่งขึ้จรัขึ้จาย่
ไปทั�วยุ่โรัป ในวัย่ ๒๕ ปี เขึ้าได้้รัับเชิญจากอันโติน รั้บินสไติน์ (Anton 
Rubinstein) ให้ไปเย่ือนเมืองเซนติ์ปีเติอรั์สเบิรั์ก (St. Petersburgh) 
ซ้�งเขึ้าได้ใ้ช้เวลาพำนักอย่้ ่๑๒ ป ีในติำแหนง่ศาสติรัาจารัย์่ไวโอลนิปรัะจำ
สถึาบันด้นติรั่แห่งเมืองน่� และออกแสด้งด้นติรั่อย่่างสม�ำเสมอ อ่กทั�งได้้
ม่โอกาสออกไปติรัะเวนแสด้งคอนเสิร์ัติในสหรััฐอเมริัการ่ัวมกับอันโติน  
รั้บินสไติน์ ในรัาย่การัแสด้งกว่า ๒๐๐ รัาย่การั

เขึ้าเป็นหน้�งในติำนานฝีมืีอไวโอลินรัะดั้บขึ้ั�นเทพ ท่�หลาย่คนย่อมรับั
ว่าย่ิ�งใหญ่ในรัะด้ับเป็นผู้้้สืบทอด้ติำนานไวโอลินอย่่างนิกโคโล ปากานิน่ 
(Niccolo Paganini) เขึ้าม่ชื�อเส่ย่งในด้้านเทคนิคการัใช้มือซ้าย่ท่�น่าท้�ง 
แติ่ว่ากันว่าเทคนิคการัใช้คันชักในมือขึ้วานั�นม่ลักษณ์ะแปลกปรัะหลาด้ 
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พิสด้ารั ผู้ิด้แบบแผู้นท่�ไม่น่าจะเป็นแบบอย่่างได้้ และท่�เหนือไปกว่านั�น
ก็คือ เขึ้าเป็นนักไวโอลินในศติวรัรัษท่� ๑๙ ท่�ปรัะสบความสำเรั็จอย่่าง
สง้ในการัใชเ้ทคนคิการัสั�นไหวขึ้องกรัะแสเสย่่ง (ท่�เรัย่่กวา่ Vibrato) ซ้�ง
ในขึ้ณ์ะนั�นย่ังไม่ได้้รัับการัย่อมรัับในการัเล่นไวโอลินด้ังเช่นทุกวันน่� จน
ศิลปินเด้่�ย่วไวโอลินอย่่างฟรัิติซ์ ไครัซ์เลอรั์ (Fritz Kreisler) กล่าวว่า 
“เขึ้าได้เ้ปน็ผู้้น้ำพาเทคนคิ Vibrato ส้ก่ารัย่อมรับัในวงกวา้ง ในรัะด้บัสง้
อย่่างท่�ไม่เคย่ม่มาก่อน”

ในบทบาทขึ้องนักปรัะพันธ์ด้นติรั่นั�น เว่ย่นเน่ย่ฟสก่ม่ผู้ลงานการั
ปรัะพนัธด์้นติรัไ่มม่ากนกั และกเ็ปน็บทเพลงเด้่�ย่วไวโอลนิท่�เขึ้าเขึ้ย่่นขึ้้�น
เพื�อไว้ใช้บรัรัเลงเด้่�ย่วอวด้ฝีีมือตินเองในการัแสด้งคอนเสิรั์ติติ่าง ๆ ม่
บทเพลงไวโอลินคอนแชรั์โติ ๓ บท (ซ้�งหมาย่เลขึ้ ๓ ส้ญหาย่ไป) และ
บทเพลงไวโอลินคอนแชรั์โติ หมาย่เลขึ้ ๒ ท่�ท่านจะได้้ฟังกันในวันน่� ก็
เป็นหมาย่เลขึ้ท่�ได้้รัับความนิย่มอย่่างส้งและจัด้อย่้่ในคลังวรัรัณ์กรัรัม
ไวโอลินคอนแชร์ัโติมาติรัฐาน ท่�ศิลปินเด้่�ย่วไวโอลินและผู้้้รัักด้นติรั่ทั�ว
โลกให้ความสนใจกันอย่้่เสมอมา

บทเพลงได้ร้ับัการันำออกแสด้งรัอบปฐมทัศนใ์นวนัท่� ๒๗ พฤศจิกาย่น  
ค.ศ. ๑๘๖๒ ท่�เมืองเซนติ์ปีเติอรั์สเบิรั์ก โด้ย่ม่อันโติน รั้บินสไติน์ เป็น
วาทย่กรั ได้้ติ่พิมพ์เผู้ย่แพรั่ในปี ค.ศ. ๑๘๗๐ พรั้อมคำจารั้กอุทิศให้แก่
สหาย่รักัท่�เปน็ติำนานศลิปนิเด้่�ย่วไวโอลนิชาวสเปน “พาโบล เด้อ ซารัา
ซาเติ” (Pablo de Sarasate)

บทเพลงแบ่งออกเป็น ๓ ท่อน ด้ังน่�
ที่่อนแร์ก : Allegro moderato (เร์็ว พอปร์ะมาณ)
วงออร์ัเคสติรัาเปิด้การันำเสนอแนวทำนองหลัก (Exposition) ขึ้้�น

มาก่อน แนวทำนองแรักม่ลักษณ์ะล้กลับ เรั่ารั้อน กรัะวนกรัะวาย่ อย่้่
ในบนัได้เสย่่งหลกัคอืด้ไ่มเนอรั ์ในอ่กอ้ด้ใจเด้ย่่วแนวทำนองรัองกต็ิามมา
ในบันได้เส่ย่งเอฟเมเจอร์ัท่�โล่งกรัะจ่างขึ้้�นบ้าง (นำเสนอโด้ย่แติรัฮอร์ัน 
และกลุ่มเครัื�องลมไม้) แนวทำนองแรักและแนวทำนองรัองนำเสนอ
สลับกันไป-มา จนนำไปส้่พลังความด้ังอันก้องกังวานโด้ย่กลุ่มเครัื�อง
ลมทองเหลือง จากนั�นแนวบรัรัเลงเด่้�ย่วไวโอลินจ้งบรัรัเลงสอด้เข้ึ้ามา
ในลักษณ์ะล่ลาอ่อนหวานแบบเพลงรั้อง แนวบรัรัเลงเด้่�ย่วไวโอลินและ
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วงออรั์เคสติรัารั่วมกันนำเสนอแนวทำนองทั�งสองในลักษณ์ะขึ้ย่าย่และ
สรั้างพัฒนาการัพลิกแพลงไปอย่่างย่ืด้ย่าว โด้ย่ในท่อนน่� เว่ย่นเน่ย่ฟสก ่
ไมส่รัา้งสว่นย้่อนกลับ (Recapitulation) ขึ้องบทเพลงติามแบบฉนัทลกัษณ์์
โซนาติา (Sonata) มาติรัฐานทั�วไป บทเพลงติ่อเนื�องเขึ้้าส้่ท่อนท่�สอง
โด้ย่ไม่ม่การัหยุ่ด้พักรัะหว่างท่อน

ที่่อนที่ี�สีอง : Romance, Andante non troppo (ช้าแต่ไม่มาก
นัก ในอาร์มณ์อ่อนหวานแบับัโร์มานซ์์)

เลโอโปลด้์ อาวเออรั์ (Leopold Auer) ปรัมาจารัย่์ไวโอลินคน
สำคัญแห่งสำนักรััสเซ่ย่ กล่าวถึ้งความงามในท่อนช้าน่�เอาไว้ว่า “น่�คือ
เพลงรั้องในวิถึ่ทางท่�ทำให้พวกเรัาลืมเครัื�องด้นติรั่ไปเลย่” แนวทำนอง
หลักอย่้่ในบันได้เส่ย่งบ่แฟลติเมเจอรั์ ในอัติรัาจังหวะ 12/8 ซ้�งนำไปส้่
ชว่งส้งสดุ้ในพลงัอารัมณ์ต์ิอนกลางทอ่น บทเพลงในทอ่นน่�เลื�อนไหลเขึ้า้
ส้่ท่อนสุด้ท้าย่โด้ย่ไม่ม่การัหยุ่ด้พักรัะหว่างท่อนเช่นเด้่ย่วกัน

ที่่อนสีุดที่้าย : Allegro con fuoco - Allegro moderato (a 
la Zingara) (เร์็วแลิะร์้อนแร์งปร์ะดุจเปลิวไฟ - ตามมาด้วยจังหวะ
เร์็วปานกลิางในลิีลิาแบับัดนตร์ียิปซ์ี)

เปดิ้การับรัรัเลงในลล่าอนัรัอ้นแรังขึ้้�นมาด้ว้ย่การับรัรัเลงอนัรัวด้เรัว็
อวด้ฝีมีอืแบบก้�งคาเด็้นซา (Cadenza) นำเข้ึ้าส้แ่นวทำนองหลกัขึ้องทอ่น
น่�ท่�รัอ้นแรังแบบด้นติรัยิ่่ปซฮั่งการั ่เอ็นรัคิ เวย่่นเนย่่ฟสก ่สร้ัางเอกภาพ
ให้แก่บทเพลงน่�ด้้วย่การัหย่ิบย่กแนวทำนองรัองจากท่อนแรักมาใช้เป็น
แนวทำนองแทรัก (Episode) ในท่อนสุด้ท้าย่น่� และสรั้างแนวทำนอง
แทรักอก่ทำนองหน้�งขึ้้�นมาในลล่าแบบเพลงเต้ินรัำโพโลเนซ (Polonaise) 
เพื�อสร้ัางสสั่นอันหลากหลาย่ในฉันทลักษณ์ร์ัอนโด้ (Rondo) ท่�ม่ชวิ่ติชว่า
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เลโอ็นาริ์ด เบิิริ์นสไตน์
(ค.ศ. ๑๙๑๘-๑๙๙๐)

ซ์ิมโฟนิกแดนซ์์ จากลิะคร์เพลิงเร์่�องเวสีต์ไซ์ด์ สีตอร์ี

เลโอนารั์ด้ เบิรั์นสไติน์ เป็น “มนุษย่์ด้นติรั่” ในความหมาย่ท่�น่า
ศก้ษาเรัย่่นรั้แ้ละเปน็แบบอย่า่งในรัะด้บัปรัากฏการัณ์แ์ห่งศติวรัรัษท่� ๒๐ 
เขึ้าเป็นพลเมอืงอเมริักันโด้ย่กำเนดิ้ เกดิ้และเติบิโติในมลรัฐัแมสซาชเ้ซติส์  
(Massachusetts) เบิร์ันสไติน์เป็นทุก ๆ ความหมาย่ขึ้อง “มนุษย์่
ด้นติรั”่ ไมว่า่จะเปน็ นกัปรัะพนัธด์้นติรั ่ผู้้อ้ำนวย่เพลง ศลิปนิเด่้�ย่วเปยี่โน  
ครั้ อ่กทั�งสื�อสารัมวลชนผู้้้บรัรัย่าย่ให้ความร้้ัทางด้นติรั่แก่เย่าวชนและ
ผู้้้สนใจด้นติรั่ทั�ว ๆ ไป ซ้�งเขึ้าปรัะสบความสำเรั็จในรัะด้ับส้งสุด้ในทุก ๆ  
บทบาททางด้นติรั่

ละครัเพลงเรัื�อง “เวสติไ์ซด้ ์สติอรั”่ (West Side Story) มท่่�มาท่�
ย่อ้นกลบัไปในป ีค.ศ. ๑๙๔๙ เมื�อเบริัน์สไติน์และสหาย่ศลิปนิอย่า่งเจโรัม 
รัอบบนิส ์(Jerome Robbins) นกัปรัะด้ษิฐท์า่เติน้ และอาเธอรั ์ลอเรันส์ 
(Arthur Laurents) นักเขึ้่ย่นบทละครั ได้้มารั่วมกันครัุ่นคิด้-สนทนา
หาทางนำเอาวรัรัณ์กรัรัมบทละครัอมติะเรัื�องโรัเมโอและจเ้ลย่่ติ (Romeo 
and Juliet) ขึ้องวิลเล่ย่ม เชกสเปีย่รั์ (William Shakespeare) กลับ
มาเล่าใหม่ ติ่ความใหม่ ในบรัิบทและฉากแห่งความขึ้ัด้แย่้งท่�เกิด้ขึ้้�นใน
มหานครันวิย่อรัก์ในชว่งเวลานั�น เบริัน์สไตินไ์ด้เ้คย่ย่อ้นรัำลก้ความหลงัวา่ 
“ในนิวย่อรั์ก ม่พวกชาวเปอรั์โติรัิโก (Puerto Rico) อาศัย่อย่้่มากมาย่ 
และในติอนนั�นติามหน้าหนังสือพิมพ์ก็เติ็มไปด้้วย่ขึ้่าวเหติุการัณ์์รัุนแรัง 
ความขึ้ัด้แย่้งในหม้่แก๊งอันธพาลวัย่รัุ่น” เหติุการัณ์์ความขึ้ัด้แย่้งเกิด้ขึ้้�น

18



ในหม้่คนติ่าง ๆ ในสังคมนิวย่อรั์ก
โครังการัน่�ขึ้องเบริัน์สไตินแ์ละสหาย่ใชเ้วลานานพอควรัในการัติกผู้ลก้ 

แรักเริั�มเด้มิทจ่ะติั�งเคา้โครังเรัื�องในชื�อ “East Side Story” ซ้�งเปน็เรืั�อง
เก่�ย่วกบัค้ร่ักัท่�ไมส่มหวงัรัะหวา่งสาวชาวย่วิกบัหนุม่ชาวคาทอลกิท่�อาศยั่
อย่้ท่างแถึบติะวนัออกเฉย่่งใติข้ึ้องนวิย่อรัก์ แติต่ิอ่มากเ็ปล่�ย่นแปลงเพื�อ
ให้สอด้คล้องกับเหติุการัณ์์ท่�กำลังคุกรัุ่นอย่้่ในขึ้ณ์ะนั�นให้มากขึ้้�น นั�นคือ
เรัื�องรัาวความขึ้ดั้แย่ง้รัะหวา่งแกง๊วัย่รัุน่อันธพาลติา่ง ๆ  (มผู่้้ต้ิั�งขึ้อ้สงัเกติ
ว่า ด้นติรั่ในละครัเพลงเรัื�องน่�ม่ความสอด้คล้องและพัฒนาการัท่�ควบค้่
ไปกบัอปุรัากรัเรัื�อง Candide ท่�เบริัน์สไตินก์ำลงัปรัะพนัธอ์ย่้ใ่นขึ้ณ์ะนั�น) 
เบริัน์สไตินใ์ชเ้วลาในการัปรัะพนัธล์ะครัเพลงเรัื�องน่�ในชว่งรัะหวา่งป ีค.ศ. 
๑๙๕๕ จนถึ้งช่วงฤด้้รั้อนขึ้องปี ค.ศ. ๑๙๕๗ ละครัเพลง “West Side 
Story” นำออกแสด้งรัอบปฐมทศันใ์นวนัท่� ๑๙ สงิหาคม  ค.ศ. ๑๙๕๗ 
ณ์ กรัุงวอชิงติัน และได้้รัับการันำออกแสด้งอ่กถึ้ง ๗๗๒ ครัั�งท่�โรังละครั
บรัอด้เวย่์ (Broadway) ในรัะย่ะเวลาเพ่ย่ง ๒ ปี อ่กทั�งย่ังได้้รัับการันำ
ไปสรั้างเป็นภาพย่นติรั์ในปี ค.ศ. ๑๙๖๑

ในรัาวติ้นปี ค.ศ. ๑๙๖๑ เบิรั์นสไติน์ได้้ปรัับปรัุงแก้ไขึ้สกอรั์ด้นติรั่ 
และคดั้เลอืกบทเพลง ๙ เพลงมารัวมกนัในลกัษณ์ะเพลงชดุ้เติน้รัำท่�เขึ้า
เรั่ย่กมันว่า ซิมโฟนิกแด้นซ์ (Symphonic Dances) โด้ย่ม่แรังผู้ลักด้ัน
โครังการัน่�มาจากการัจัด้คอนเสิรัต์ิเพื�อหารัาย่ได้ส้มทบกองทุนเพื�อผู้้เ้กษ่ย่ณ์
อาย่แุหง่วงนวิย่อรัก์ฟลีฮารัโ์มนิก ท่�จดั้งานน่�ขึ้้�นในคนืกอ่นวนัเทศกาลแหง่
ความรักั งานน่�ย่งัได้แ้สด้งออกถึง้ความรัักความผู้ก้พนัรัะหวา่งเบริัน์สไติน์ 
กับวงนิวย่อร์ักฟีลฮาร์ัโมนิก และยั่งเป็นเสมือนการัแสด้งความยิ่นด้่ท่�
เบริัน์สไตินย์่อมรับัติอ่สญัญาในการัเปน็วาทย่กรัใหแ้กว่งด้นติรัน่่�ติอ่ไปอก่ 
๗ ป ีในการัทำใหบ้ทเพลงชุด้น่�มป่รัะสทิธิภาพเหมาะสมย่ิ�งขึ้้�น ผู้้ช้ว่ย่งาน
ด้นติรัส่องคนขึ้องเขึ้า คอื ซดิ้ รัามนิ (Sid Ramin) และเออร์ัวนิ คอสทาล  
(Irwin Costal) ผู้้ท่้�ช่วย่กนัเรัย่่บเรัย่่งด้นติรัล่ะครัเพลงเพื�อไปใชป้รัะกอบ
ในฉบบัภาพย่นติรั ์ได้เ้สนอแนะใหเ้บริัน์สไตินเ์รัย่่งลำด้บับทเพลงใหม ่โด้ย่
ไม่ติ้องเรั่ย่งติามลำด้ับเรัื�องรัาวในละครัเพลง แติ่ให้เรั่ย่งลำด้ับใหม่ติาม
ความติอ่เนื�องแหง่เนื�อหาด้นติร่ัในตัิวเอง ซ้�งในบทเพลงชุด้น่�จะมบ่ทเพลง
ย่อด้นยิ่มในเรัื�องแค ่Somewhere และ Maria เทา่นั�น โด้ย่ไมม่บ่ทเพลง
ย่อด้นยิ่มอื�น ๆ  อาท ิAmerica, One Hand-One Heart, I Feel Pretty 
และ Tonight รัวมอย่้ด้่้วย่ บทเพลงชดุ้เติน้รัำ (Symphonic Dances) น่� 
นำออกแสด้งรัอบปฐมทัศน์ ณ์ คารั์เนก่ฮอลล์ (Carnegie Hall) ในคืน
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วนัท่� ๑๓ กมุภาพนัธ ์ ค.ศ. ๑๙๖๑ บรัรัเลงโด้ย่วงนวิย่อร์ักฟีลฮารัโ์มนกิ  
อำนวย่เพลงโด้ย่ ล้กัส ฟอส (Lukas Foss) โด้ย่ใช้ชื�อรัาย่การัว่า “A 
Valentine for Leonard Bernstein” ซ้�งเป็นรัาย่การัพิเศษหารัาย่ได้้
เขึ้้ากองทุนผู้้้เกษ่ย่ณ์อายุ่ขึ้องวงด้นติรั่น่�เอง

บทเพลงได้้รัับการัเรั่ย่งลำด้ับใหม่เป็นชุด้ ๙ บทเพลง ด้ังน่�
Prologue (Allegro moderato = เร์็วปานกลิาง) : ความเป็น

ปฏิปักษ์ท่�ทว่ค้ณ์ย่ิ�งขึ้้�น รัะหว่างแก๊งวัย่รัุ่น แก๊งชาคส์ (Sharks) และ
แก๊งเจติส์ (Jets)

Somewhere (Adagio = ช้า) : บัลเลติ์ในฝีัน สองแก๊งผู้สาน
มิติรัไมติรั่กัน

Scherzo (Vivace e leggiero = เร็์วมากอย่างบัางเบัา-อ่อนโยน) :  
ในความฝัีนเด้ย่่วกันนั�น พวกเขึ้าก็แย่กจากกันออกไปส้น่อกกำแพงเมือง
และพบกับดิ้นแด้นอันกว้างใหญ่ ขึ้อบฟ้าอนักว้างไกล อากาศสด้ชื�น และ
แสงแด้ด้อันเจิด้จ้า

Mambo (Presto = เร์็วมาก) : กลับมาส้่โลกแห่งความจรัิงอ่ก
ครัั�ง เมื�อสองแก๊งมาเติ้นรัำปรัะชันกันอย่่างรั้อนแรัง

Cha-Cha (Andantino con grazia = ช้าอย่างสีง่างาม) : ค้่รััก
อันเครัาะห์ร้ัาย่ไม่สมหวัง (โทน่และมาเรั่ย่) ได้้มาพบหน้ากันเป็นครัั�ง
แรักและได้้เติ้นรัำด้้วย่กัน

Meeting Scene (Meno mosso = คอ่นขา้งชา้) : ด้นติรัป่รัะกอบ
การัสนทนากันครัั�งแรักขึ้องทั�งค้่

Cool Fugue (Allegretto = เร์็วปานกลิาง) : การัเติ้นรัำอัน
งด้งาม ซ้�งแก๊งเจติส์ได้้พย่าย่ามควบคุมอารัมณ์์ ความเกล่ย่ด้ชัง

Rumble (Molto allegro = เร์็วมาก) : บรัรัย่ากาศแห่งการั
ปะทะกัน เมื�อหัวหน้าแก๊งทั�งสองถึ้กสังหารั

Finale (Adagio = ชา้) : ด้นติร่ัแห่งความรักัท่�ชวนให้รัำลก้ไปถ้ึง
บรัรัย่ากาศแหง่ความฝีนัท่�สองแกง๊ผู้ก้มติิรัไมติรัก่นัในบทเพลง Somewhere
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จอ็ริ์จ เกีิริ์ชวีิน
(ค.ศ. ๑๘๙๘-๑๙๓๗)

แอน อเมร์ิกัน อิน ปาร์ีสี

บทเพลง “แอน อเมรัิกัน อิน ปารั่ส” ขึ้องจอรั์ช เกิรั์ชวิน น่� คือ
หน้�งในติัวอย่่างแห่งความสำเรั็จขึ้องการัผู้สมผู้สานศิลปะด้นติรั่รัะหว่าง
ด้นติร่ัแจ๊สและด้นติรั่คลาสสิกขึ้องเขึ้า และน่�ย่ังอาจจะเป็นอ่กติัวอย่่าง
หน้�งขึ้องผู้ลงานด้นติรั่ท่�ชาวอเมริักันกำลังแสวงหาอัติลักษณ์์บางอย่่าง
ในศิลปะด้นติร่ัขึ้องติัวเองอ่กด้้วย่ บทเพลงน่�จัด้อย่้่ในงานปรัะเภท 
ซิมโฟนิกโพเอ็ม (Symphonic Poem) หรัือด้นติรั่พรัรัณ์นาเล่าเรัื�องรัาว
เหติกุารัณ์อ์ะไรับางอย่า่ง ซ้�งในกรัณ์น่่�คอืการัเล่าเรัื�องรัาวการัไปท่องเท่�ย่ว
กรัุงปารั่สขึ้องติัวเขึ้าเอง อันละม้าย่คล้าย่คล้งกับแนวคิด้บทเพลงเชิง
พรัรัณ์นาอื�น ๆ  ท่�เคย่มม่าก่อน เช่น การัไปเยื่อนอติิาลข่ึ้องเมนเด้ลโซห์น  
(Felix Mendelssohn) ในซิมโฟน่ หมาย่เลขึ้ ๔ (Italian) หรัือการัเล่า
เรัื�องรัาวช่วิติติัวเองในบทเพลง A Hero’s Life ขึ้องรัิคารั์ด้ ชเติรัาส์  
(Richard Strauss)

เป็นท่�ปรัะจักษ์ชัด้ว่าเกิรั์ชวินเป็นผู้้้ท่�ย่กรัะดั้บด้นติรั่สมัย่นิย่ม 
(Popular Music) ด้้วย่การัใช้องค์ความรั้้และทฤษฎี่ติะวันติกสากลขึ้ั�น
สง้เขึ้า้ไปปรัะย่กุติใ์ช ้ถึอืเปน็การัทำใหด้้นติรัส่มยั่นิย่มเปน็ผู้ลงานท่�สง้ด้ว้ย่
เนื�อหาและชั�นเชงิทางด้นติรั ่สว่นในด้า้นด้นติรัค่ลาสสกิ เขึ้ากน็ำเอารัป้แบบ 
ด้นติรัส่มยั่นยิ่มและด้นติร่ัแจส๊บางอย่า่งเขึ้า้ไปผู้สมผู้สานเพื�อสรัา้งด้นติรั่
คลาสสกิในรัป้แบบใหมข่ึ้้�นมา มติิรัภาพและความสมัพนัธร์ัะหวา่งเขึ้าและ
มัวรัิซ รัาเวล (Maurice Ravel) เป็นเรัื�องท่�น่าพิจารัณ์า เขึ้าได้้รัับแรัง
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บันด้าลใจอันแรังกล้าจากมัวรัิซ รัาเวล และเคย่ขึ้อรั้องท่�จะฝีากติัวเป็น
ล้กศิษย่์ขึ้องรัาเวล แติ่ก็ได้้รัับการัปฏิเสธแบบน่าชื�นใจและติรังไปติรังมา
ว่า “ทำไมคุณ์จะติ้องมาเป็นรัาเวลชั�นรัอง ในเมื�อคุณ์เองก็สามารัถึเป็น
เกริัช์วนิชั�นหน้�งได้้” ปรัมาจารัย์่ด้นติรัส่ภุาพสติร่ัชาวฝีรัั�งเศสอก่ผู้้ห้น้�งคอื 
นาเด้ย่่ บล้องแชร์ั (Nadia Boulanger) กเ็คย่ปฏิเสธท่�จะรับัเกิรัช์วินเป็น
ศิษย่์หลังบททด้สอบ “ฉันจะสอนอะไรัในสิ�งท่�เธอย่ังไม่ม่ในติัวเองพรั้อม
สรัรัพได้้อ่กเล่า?” มิติรัภาพรัะหว่างเขึ้าและรัาเวลน่�เองย่ังได้้นำมาซ้�ง
บทเพลง “แอน อเมรัิกัน อิน ปารั่ส” บทเพลงน่�อ่กด้้วย่

จอรั์จ เกิรั์ชวิน ไปเย่ือนกรัุงปารั่สครัั�งแรักในฤด้้รั้อนขึ้องปี ค.ศ. 
๑๙๒๓ มนัคอืปรัากฏการัณ์ใ์นแบบท่�ศลิปนิผู้้ย้่ิ�งใหญท่ั�งหลาย่ปรัะสบพบมา
คลา้ย่ ๆ  กนั นั�นคอืความติื�นติาติื�นใจและพลงัแหง่การัสรัา้งสรัรัคผ์ู้ลงาน 
ใหม่ ๆ เกิรั์ชวินก็เช่นเด้่ย่วกัน เขึ้าเกิด้แรังบันด้าลใจท่�จะเขึ้่ย่นด้นติรั่
พรัรัณ์นาในแนวคดิ้ท่�ใชต้ิวัเองเปน็ผู้้เ้ลา่เรัื�องรัาวความนา่ตืิ�นติาติื�นใจขึ้อง
กรัุงปารั่สผู้่านเส่ย่งด้นติรั่ในแบบซิมโฟนิกโพเอ็ม แติ่ด้้วย่ในขึ้ณ์ะนั�นเขึ้า
ย่ังม่ผู้ลงานด้นติรั่ท่�ปรัะพันธ์ค้างคาไว้อ่กมากมาย่ ทั�งแรัปโซด้่ อิน บล้ 
(Rhapsody in Blue) และเปีย่โนคอนแชรั์โติ อ่กทั�งละครัเวท่ชวนหัว
อ่ก ๘ เรัื�อง ทำให้เขึ้าติ้องพักเรัื�องน่�ไว้ก่อน เกิรั์ชวินเชิญรัาเวลให้ไป
เย่ือนอเมรัิกาในเด้ือนม่นาคม ค.ศ. ๑๙๒๘ ซ้�งได้้จุด้ปรัะกาย่ให้เกิรั์ชวิน 
อย่ากกลับไปเรัย่่นด้นติรัเ่พิ�มเติมิในฝีรัั�งเศสอก่ครัั�ง (กับนาเด้ย่่ บ้ลองแชร์ั  
แติถ่ึก้ปฏเิสธ) และเขึ้ากไ็ด้ก้ลบัไปเย่อืนกรังุปารัส่เปน็ครัั�งท่�สอง ซ้�งในครัั�ง
น่�เองท่�เขึ้าได้้โอกาสใช้เวลาอย่่างจรัิงจังในการัปรัะพันธ์ “แอน อเมรัิกัน 
อิน ปาร่ัส” จนเป็นผู้ลสำเร็ัจ เขึ้าม่อารัมณ์์ซุกซนถึ้งกับซื�อแติรัลมรัถึ
แท็กซ่�กลับจากกรัุงปารั่สติิด้มือกลับไปอเมรัิกา เพื�อใช้ในการับรัรัเลง
บทเพลงน่� มันคือสัญลักษณ์์แห่งความจ้อกแจ้กจอแจและความวุ่นวาย่
ในกรัุงปารั่ส บทเพลงได้้รัับการันำออกแสด้งรัอบปฐมทัศน์ในวันท่� ๑๓ 
ธนัวาคม ค.ศ. ๑๙๒๘ ณ์ สงัคต่ิสถึาน คาร์ัเนกฮ่อลล์ (Carnegie Hall) 
บรัรัเลงโด้ย่วงนวิย่อรัก์ฟลีฮารัโ์มนกิ อำนวย่เพลงโด้ย่ วอลเติอรั ์แด้มรัอช  
(Walter Damrosch)

บทเพลงม่โครังสร้ัางแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน เปิด้การับรัรัเลงข้ึ้�น
มาด้้วย่ใจความด้นติรั่หลักในลักษณ์ะขึ้องการัเด้ินเติรั็ด้เติรั่แบบสบาย่ใจ 
(Walking Theme) เส่ย่งแติรัรัถึย่นติ์ท่�ด้ังขึ้้�นเป็นจังหวะคอย่แทรักอย่้่ 
ใจความด้นติรั่ท่�สองนำเสนอโด้ย่ปี�คลารัิเน็ติ ใจความด้นติรั่ทั�งสองและ
ด้นติร่ัส่วนอื�น ๆ  ผู้สมผู้สาน สนทนากันอย่่างมช่วิ่ติชว่า ในท่อนน่�บรัรัย่าย่
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ภาพการัเด้ินสำรัวจเมืองอย่่างติื�นเติ้น ด้นติรั่ถึอนลงเปล่�ย่นเป็นจังหวะ
ชา้เข้ึ้าส่้สว่นท่�สองอนัยื่ด้ย่าว ใจความด้นติรัใ่นสว่นแรักย่งัคงติดิ้ติามเข้ึ้า
มา เส่ย่งบรัรัเลงเด้่�ย่วไวโอลินอันเย่้าย่วนนำเขึ้้าส้่แนวทำนองอันสำคัญ
ในลักษณ์ะเพลงบล้ส์ (Blues) อันย่ืด้ย่าว รัาวกับบรัรัย่ากาศแห่งความ
คดิ้ถ้ึงบ้านอย่า่งหนัก และแล้วก็เปล่�ย่นเข้ึ้าส้จั่งหวะเร็ัว วุน่วาย่ สลับกับ
ทำนองเพลงบลส์้แหง่ความคิด้ถึง้บา้น ในติอนท้าย่ด้นติรัเ่ปล่�ย่นเป็นจงัหวะ
เรั็วรัื�นเรัิงด้้วย่กลุ่มเครัื�องลมทองเหลือง เนื�อหาแนวทำนองในส่วนแรัก
ย่้อนกลับมาปิด้ท้าย่อย่่างสั�นกรัะชับ ความวุ่นวาย่ อ้กท้ก เรั่งเรั้า และ
ทา้ย่สุด้ใจความด้นติรับ่ลส์้กป็า่วปรัะกาศแทรักขึ้้�นมาในติอนจบ แติค่รัั�งน่�
ฟงัด้ว้า่เปน็เสย่่งแหง่ความปตีิสิขุึ้มากกวา่ท่�จะคดิ้ถึง้บา้นหรัอืละหอ้ย่หา 
ใด้ ๆ อ่กติ่อไป

คำบรรยายบทเพลงภาษาไทย โดย บวรพงศ์์ ศ์้ภโสภณ
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Narong Prangcharoen
Phenomenon

Phenomenon was inspired by mysterious and unexplainable 
natural phenomena, such as the Aurora Borealis, the Bolides, and, 
especially, the Naga Fireballs. The Naga Fireball is an extraordinary 
phenomenon occurs annually at the end of Buddhist Lent in the 
area of the Mekong River stretching over 20 kilometers between 
Pak-Ngeum district and Phenophisai district in Nong Khai 
province, Thailand. Phenomenon expresses the atmosphere and 
sensation of such natural phenomenon. The piece starts with the 
chaotic texture of people traveling to Mekong River to observe 
the Naga Fireballs. After that, it describes the fire balls appearing 
at the bottom of the river, rising above the water, floating into the 
sky, and then disappearing without falling back to the earth as the 
normal fireballs. The legend describes that Nagas performed the 
fireballs to celebrate the Lord Buddha as he returned to the earth 
from the second heaven where he traveled to perform a sermon 
for his mother. This piece is full of energy to represent both the 
celebration and the strong faith of Nagas to the Lord Buddha 
and the people who traveled to observe the Naga Fireballs. I am 
frequently fascinated by the forces of darkness and brightness, 
of light in in the dark, and I try to convey all of these energies. 
Phenomenon is also an experiment in sounds within other 
sounds, and in the use of moving notes within sustained notes. 
The surface of the music is critical, and the distance between the 
instruments and dynamics (crescendo and diminuendo) are the 
main factors that create atmosphere and timbre. More explanation 
than this would betray “the mysterious and the unexplained.”

Program note written by Dr. Narong Prangcharoen, 2004
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Henryk Wieniawski
Violin Concerto No. 2 in D Minor, Op. 22

The most celebrated member of a talented musical family, the 
Polish violinist and composer Henryk Wieniawski (1835-1880) 
was renowned for a style of violin playing that Boris Schwarz has 
described as “a combination of French schooling and Slavonic 
temperament”. While Wieniawski’s technique was superlative, 
his performances were also famous for their emotional qualities. 
According to fellow violin virtuoso Fritz Kreisler, Wieniawski’s 
motto was “il faut risquer” (you have to risk). Wieniawski also 
influenced a great number of later violinists through his method 
of bowing, which was quite unconventional for its time. Schwarz 
notes that Wieniawski held his right elbow rather high and 
pressed the bow with his index finger above the second joint, 
stiffening his arm to produce what would become known as 
his “devil’s staccato”, a virtuosic effect created by playing many 
staccato notes on a single string. Sometimes called the “Russian 
bow grip” because it was adopted by many Russian violinists, this 
technique can actually be traced to Wieniawski.

Settling in St. Petersburg from 1860-1872, Wieniawski’s Russian 
years contributed greatly to his artistic development, not just as 
a violinist but also as a composer. Composed in 1862, during 
his stay in Russia, the Violin Concerto No. 2 in D Minor is widely 
regarded as Wieniawski’s finest work. This concerto was premiered 
in St. Petersburg in November 1862 under the direction of Anton 
Rubinstein and was later published in 1879 with the inscription 
“to my dear friend Pablo de Sarasate” (the legendary Spanish 
violin virtuoso). Written in a standard three-movement form, 
Wieniawski’s Violin Concerto No. 2 balances lush lyricism with 
technical fireworks. The concerto begins with a restless, yet lyrical 
theme first presented by a solo horn and then embellished by 
the solo violin. In addition to the aforementioned innovative 
bowing techniques, the first movement also includes a great deal 
of technical demands on the solo violinist, including chromatic 
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glissandos, double stops in many different intervals, and artificial 
harmonics (which are produced by stopping the string with the 
first or second finger, and then slightly pressing the string with the 
fourth finger to create sounds that are up to two octaves above the 
originally placed note). The Russian composer Cesar Cui, normally 
a rather harsh critic, wrote upon hearing the premiere of the piece 
that “I still haven’t recovered from the impact of that first Allegro”. 
At the conclusion of the first movement, the music continues 
without pause into the second movement: Romance. This 
movement features a lilting melody that, while written in the key 
of B-flat major, prominently projects the note G-flat, thus lending 
a melancholy element to an otherwise lush atmosphere. A solo 
cadenza marked Allegro con fuoco then leads to the rousing final 
movement. This finale notably borrows elements of Gypsy-style 
violin playing, bringing the concerto to an exciting conclusion.

Leonard Bernstein
Symphonic Dances from West Side Story 

The lives of few twentieth-century musicians could rival that 
of Leonard Bernstein (1918-1990). As a performer, conductor, 
composer of concert and stage works, and as a music educator 
who recognized the power of television, Bernstein was a 
uniquely talented and versatile musician who became a popular 
phenomenon through his engaging personality. Born to Russian-
Jewish immigrants just outside Boston, Bernstein made such 
rapid progress as a young musician (especially on the piano) that 
he made his parents proud and concerned in equal measure. 
His father, Samuel, marveled at his musical talents, but initially 
objected to his son pursuing music as a career; he would later 
remark, “How could I know my son was going to grow up to be 
Leonard Bernstein?” During his studies at Harvard and the Curtis 
Institute, Bernstein would meet such legendary musical figures 
as Serge Koussevitzky and Aaron Copland; the former would 
become Bernstein’s role model as a conductor while the latter 
would become a lifelong friend and – through informal lessons 
– his most important mentor for composition. Bernstein’s rise to 
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fame began on November 14, 1943, when he substituted at the 
last moment for an ill Bruno Walter on a New York Philharmonic 
concert that was broadcast nationally. He then became a national 
icon when in 1958 he was appointed the youngest-ever director 
of the New York Philharmonic (and its first American-born music 
director). It would not be exaggeration to say that Bernstein 
revolutionized not only the New York Philharmonic but also 
American orchestras in general: the New York Philharmonic’s 
audience tripled during his tenure, became a year-round 
ensemble, added new concert series (Bernstein felt strongly that 
concert programs “should be built not singly but in series, cycles, 
blocks … a festival of a particular composer, or a particular time 
or a particular movement”), and developed a consistent television 
presence. Bernstein’s televised “Young People’s Concerts” became 
American cultural icons and his broadcasts directed more at 
adult audiences were equally successful due to his uncanny 
ability to present complex musical ideas in an entertaining and 
engaging – as well as educational – way. As a composer, Bernstein 
is best remembered for his dramatic works such as West Side 
Story and Candide. Late in life, Bernstein would remark that 
his greatest regret was that he had composed so little. He lived 
a tremendously full life, however, pursuing a great variety of 
interests both in music and outside of music, leaving an indelible 
legacy upon the musical – and cultural – landscape of America and 
on the world as a whole. 

West Side Story (1957) was originally a Broadway musical in which 
Bernstein created a uniquely appealing combination of Latin 
rhythms, jazz influences, and melodic lyricism, brought together 
by a symphonic approach to composition in which unity is created 
by the recurrence and development of prominent musical ideas. 
In 1960, Bernstein revisited his scores to West Side Story and 
extracted a set of what he called “Symphonic Dances”. 

Jack Gottlieb, Bernstein’s assistant at the New York Philharmonic 
from 1958 to 1966, notes that “Bernstein had speculated much 
earlier that a genuine, indigenous form of American musical 
theater would eventually arise out of what has been known as 
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musical comedy… in West Side Story, this theory began to be 
implemented. Elements from the European and American musical 
stage traditions were fused into an original art form that is neither 
opera nor musical comedy”. Gottlieb further notes that Bernstein’s 
reasoning for calling the version heard in this concert a set of 
Symphonic Dances was that “the dance music, even in its original 
format, is symphonically conceived. … This is music on its own 
terms, music that does not have to depend upon presupposed 
knowledge of the unfolding events on stage”. Nevertheless, the 
music does correspond with the stage actions, and the Symphonic 
Dances are divided into nine parts (played without breaks), 
portraying the drama as follows: 1) Prologue – the rivalry between 
two teenage gangs; 2) Somewhere – the gangs are united in a 
dream; 3) Scherzo – in the same dream, the gangs break out of the 
city walls; 4) Mambo – a dance competition between the gangs; 
5) Cha-cha – the dance of the star-crossed lovers Tony and Maria; 
6) Meeting Scene – Tony and Maria’s first words to each other; 7) 
Cool Fugue – one gang reins in their hostility through dance; 8) 
Rumble – the gangs battle and their respective leaders are killed; 
9) Finale – Maria leads a procession, recalling “Somewhere”.

George Gershwin
(arr. Campbell-Watson)

An American in Paris

The combination of popular and critical success that George 
Gershwin (1898-1937) achieved during his all-too-brief career 
was matched by few other composers in the twentieth century. 
Writing music that integrated jazz and classical styles, he was 
a rare composer who attained not only critical praise but also 
commercial success during his own lifetime. Born in Brooklyn, 
New York to two Russian immigrants, Gershwin actually had 
little exposure to music in his early childhood (his parents only 
bought their first piano in 1910). Although he started late, he 
immediately showed a great aptitude for music. While he became 
deservedly famous for his instrumental music, Gershwin gained 
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just as much fame as a songwriter (along with his brother Ira, 
who wrote most of the lyrics for his songs). George Gershwin 
was a gifted performing pianist, and many of his compositions 
are written for – or at least include – the piano. His works infuse 
the rhythmic vitality and melodic/harmonic inflections of jazz 
into classical idioms, a model that became common among later 
American composers but was extremely novel in Gershwin’s time. 
In the late 1920s, Gershwin visited Europe and expressed interest 
in studying composition with the celebrated French composer 
Maurice Ravel. Ravel, however, worried that if Gershwin became 
his student, he would “lose that great melodic spontaneity and 
write bad Ravel”. This was not a show of disrespect toward his 
younger American colleague; on the contrary, Ravel recognized 
that Gershwin had already fashioned a uniquely personal and 
innovative style. Tragically, Gershwin began to experience bouts 
of dizziness in early 1937, lapsed into a coma in July and died a 
few days later of an apparent brain tumor at the young age of 38. 
It is fascinating to wonder what he would have accomplished had 
he lived longer. In any case, Gershwin passed away at the peak of 
his popularity and in a short lifetime left a legacy that influenced 
many musicians of successive generations.

Though already recognized as a gifted songwriter, the earliest 
source of Gershwin’s wider fame came in 1924, when he 
performed his Rhapsody in Blue for piano and orchestra in 
a highly publicized concert. Richard Crawford notes that as 
Gershwin’s popularity soared in the wake of composing Rhapsody 
in Blue, one of his most remarkable accomplishments was that 
he managed to broaden his musical activities and interests 
without sacrificing his popularity. One of the fruits of Gershwin’s 
broadening musical purview was his 1928 orchestral work An 
American in Paris. Gershwin described the piece by saying that 
it portrays “the impressions of an American visitor in Paris as 
he strolls about the city, listens to the various street noises, 
and absorbs the French atmosphere”. The American visitor is 
described as first feeling homesick, but becomes energized by 
the city sounds of Paris. In order to vividly depict these French 
city elements, Gershwin included celesta, saxophones, and 
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taxi horns in his orchestration of this piece. In the 1940s, Frank 
Campbell-Watson published a revised version of the piece which 
simplified the orchestration, and this became the standard 
performing edition for many years. Musicologists and editors have 
recently revisited the piece, however, and have begun to restore 
Gershwin’s original orchestration as well as reintegrating some 
musical material that the conductor Walter Damrosch had cut 
prior to the 1928 premiere. Gershwin insisted that An American 
in Paris is most successful in performance when played with 
high energy at a crisp tempo, remarking that “It’s a humorous 
piece, nothing solemn about it. It’s not intended to draw tears. If 
it pleases symphony audiences as a light, jolly piece, a series of 
impressions musically expressed, it succeeds”.

Program notes written by Dr. Kyle Fyr
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วงดุ้รัิย่างค์ฟีลฮารั์โมนิกแห่งปรัะเทศไทย่ ก่อติั�งขึ้้�นเมื�อปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ เป็นวงด้นติรัท่่�ด้ำเนนิงานอย่า่งมืออาชพ่ ซ้�งได้ก้า้วเขึ้า้มามบ่ทบาท
ทางด้า้นด้นติรัค่ลาสสิกในสังคมไทย่ โด้ย่มุง่เน้นท่�จะพัฒนาศักย่ภาพขึ้อง
นักด้นติรั่ เผู้ย่แพรั่และย่กรัะด้ับด้นติรั่คลาสสิกขึ้องไทย่ให้สามารัถึเขึ้้าส้่
รัะด้บันานาชาติไิด้ ้วงดุ้รัยิ่างคฟ์ลีฮารัโ์มนกิแห่งปรัะเทศไทย่เป็นวงด้นติรั่
อาชพ่ท่�ได้ร้ับัเสย่่งชื�นชมและความปรัะทบัใจจากความมุง่มั�นในการัแสด้ง
บทเพลงคลาสสกิชิ�นเอกสำหรัับวงออร์ัเคสติรัา ในขึ้ณ์ะเด้ย่่วกนักน็ำเสนอ
บทเพลงไทย่เด้ิมท่�เรั่ย่บเรั่ย่งขึ้้�นเพื�อบรัรัเลงด้้วย่วงออรั์เคสติรัา รัวมทั�ง
การัแสด้งบทเพลงท่�สรั้างสรัรัค์ขึ้้�นใหม่จากนักปรัะพันธ์เพลงชาวไทย่

วงด้ริุัย่างคฟ์ลีฮารัโ์มนกิแหง่ปรัะเทศไทย่แสด้งปรัะจำอย่้ท่่�หอแสด้ง
ด้นติรั่มหิด้ลสิทธาคารั (Prince Mahidol Hall) มหาวิทย่าลัย่มหิด้ล  
ศาลาย่า เป็นหอแสด้งด้นติรั่ชั�นนำท่�รัองรัับผู้้้ฟังได้้ถึ้ง ๒,๐๐๐ ท่�นั�ง  
ล้อมรัอบด้้วย่พื�นท่�ส่เขึ้่ย่ว ม่ปรัะติิมากรัรัมติั�งอย่้่ในสวนท่�เง่ย่บสงบ 
ห่างไกลจากความวุ่นวาย่ขึ้องตัิวเมือง ซ้�งวงดุ้รัิย่างค์ฟีลฮาร์ัโมนิกแห่ง
ปรัะเทศไทย่ได้จ้ดั้การัแสด้งคอนเสริัต์ิภาย่ในหอแสด้งแหง่น่�มากกวา่ ๖๐ 
ครัั�งติอ่ป ีและย่งัได้แ้สด้งคอนเสริัต์ิพิเศษนอกสถึานท่�ในกรังุเทพมหานครั
อย่่างสม�ำเสมอ

การัเดิ้นทางไปแสด้งในรัะดั้บนานาชาติิขึ้องวงดุ้รัยิ่างค์ฟลีฮาร์ัโมนิก
แหง่ปรัะเทศไทย่ เกิด้ขึ้้�นครัั�งแรักในเดื้อนตุิลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื�อสมาคม
วงด้รุัยิ่างค์แห่งปรัะเทศญ่�ปุน่ (Japanese Association of Orchestras) 
ได้้เชิญให้เขึ้้ารั่วมแสด้งในงานเทศกาลวงออรั์เคสติรัาแห่งเอเช่ย่ (Asian 

วีงดุริิยางค์ฟีลฮาริ์โมนิกีแห่่งปริะเทศไทย
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Orchestra Festival) จัด้ขึ้้�นท่�ศ้นย่์แสด้งคอนเสิรั์ติโติเก่ย่วโอเปรั่าซิติ่� 
(Tokyo Opera City Concert Hall) หลงัจากนั�น วงด้รุัยิ่างคฟ์ลีฮารัโ์มนกิ 
แหง่ปรัะเทศไทย่กย็่งัคงปรัากฏติวัในเวทน่านาชาติ ิด้ว้ย่การัแสด้งด้นติรั่
ท่�ปรัะเทศญ่�ปุ่น นิวซ่แลนด้์ ลาว พม่า และล่าสุด้ท่�ปรัะเทศมาเลเซ่ย่

วงดุ้รัิย่างค์ฟีลฮารั์โมนิกแห่งปรัะเทศไทย่ได้้ม่โอกาสแสด้งด้นติรั่
ติ่อหน้าบุคคลสำคัญทั�งขึ้องไทย่และรัะดั้บโลกหลาย่ครัั�ง การัแสด้ง
ในวันท่� ๒๙ กันย่าย่น พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการัแสด้งครัั�งสำคัญท่�วง 
ด้รุัยิ่างคฟ์ลีฮารัโ์มนกิแหง่ปรัะเทศไทย่มค่วามภาคภม้ใิจเปน็อย่า่งย่ิ�ง คอื 
การัได้ร้ับัเกย่่รัติิสง้สดุ้ในการัแสด้งด้นติรัต่ิอ่หนา้พรัะพกัติรัพ์รัะบาทสมเด้จ็
พรัะบรัมชนกาธิเบศรั มหาภมิ้พลอดุ้ลย่เด้ชมหารัาช บรัมนาถึบพิติรั และ
สมเด้จ็พรัะกนิษฐาธริัาชเจา้ กรัมสมเด้จ็พรัะเทพรัตัินรัาชสุด้าฯ สย่ามบรัม
รัาชกมุาร่ั ณ์ หอปรัะชมุรัาชแพทย่าลยั่ คณ์ะแพทย่ศาสติรัศ์ริัริัาชพย่าบาล 
โรังพย่าบาลศิรัิรัาช ในงาน “ศิรัิรัาชคอนเสิรั์ติ เทิด้ไท้องค์อัครัศิลปิน”  
โด้ย่การัแสด้งครัั�งน่� วงดุ้รัิย่างค์ฟีลฮารั์โมนิกแห่งปรัะเทศไทย่ได้้อัญเชิญ
บทเพลงพรัะรัาชนิพนธ์ในพรัะบาทสมเด็้จพรัะบรัมชนกาธิเบศรั มหา
ภ้มิพลอดุ้ลย่เด้ชมหารัาช บรัมนาถึบพิติรั มาบรัรัเลง เพื�อแสด้งถึ้งพรัะ
อัจฉรัิย่ภาพทางด้นติรั่

วงด้รุัยิ่างคฟ์ลีฮารัโ์มนกิแหง่ปรัะเทศไทย่ได้มุ้ง่มั�นสรัา้งสรัรัคผ์ู้ลงาน
และคณุ์ภาพจนกลาย่เปน็วงด้นติรัร่ัะด้บัอาชพ่วงแรักในปรัะเทศไทย่ ๑๒ 
ฤด้ก้าลแรักภาย่ใติก้ารัควบคมุขึ้องวาทย่กรัเกย่่รัติคิณุ์ กดุ้น ่เอ. อ่มลิสนั  
(Gudni A. Emilsson) ได้ย้่กรัะด้บัวงด้ริุัย่างคฟ์ลีฮารัโ์มนกิแหง่ปรัะเทศไทย่
ให้กลาย่เป็นวงท่�เป็นท่�รั้้จักกันในรัะด้ับนานาชาติิด้ังเช่นทุกวันน่� และใน
ฤด้ก้าลท่� ๑๓ อลัฟอนโซ สการัาโน (Alfonso Scarano) เข้ึ้ารับัติำแหน่ง
วาทย่กรัหลกัปรัะจำวงดุ้รัยิ่างค์ฟีลฮาร์ัโมนิกแห่งปรัะเทศไทย่ ซ้�งยั่งคงยื่น
หย่ัด้สรั้างพื�นฐานท่�มั�นคง พรั้อมท่�จะสานติ่อความเชื�อมั�น และส่งเสรัิม
คุณ์ภาพความเป็นมืออาช่พขึ้องวงติ่อไป

สำหรัับฤด้้กาล ๒๕๖๔-๒๕๖๕ วงดุ้รัิย่างค์ฟีลฮาร์ัโมนิกแห่ง
ปรัะเทศไทย่มุง่หวังท่�จะขึ้ย่าย่ขึ้อบเขึ้ติการัแสด้งออกไป ม่จุด้มุ่งหมาย่
เพื�อเป็นวงด้นติรั่ท่�เขึ้้าถึ้งผู้้้ฟังในทุกรัะดั้บและม่ส่วนรั่วมติ่อสังคม ส่ง
มอบด้นติรั่ในรั้ปแบบวงออรั์เคสติรัาหลากหลาย่แนว เพื�อความสำเรั็จ
ส้งสุด้ในการัสรั้างสรัรัค์ผู้ลงานท่�ม่คุณ์ภาพรัะด้ับนานาชาติิ
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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.

35



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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ไวโอลิิน 1st 
มหกิจ เลิศช่วานันท์
(รักษาการแทนหััวหัน�าวง)

สรั่วันท์ วาทะวัฒนะ
(รักษาการแทนรองหััวหัน�าวง)

วิศน่ วงศ์วิรัุฬห์
อนันติสิทธิ� นางาม
ชนสรัณ์์ จันทรัะเปารัย่ะ
อัครัพล พงศาเสาวภาคย่์
ชัญญา เจรัิญสุขึ้
ชนิษฐา จ่าย่เจรัิญ
พัทธพล จิรัสุทธิสารั
อวิกา นิมิติรัทรััพย่์
กรั รัุ่งเรัืองชัย่
ณ์ัฐวัฒน์ เลื�อนติามผู้ล 
เมธาณ์่ ธวัชผู้่องศรั่ ‡

ภัคศักด้ิ� เชาวน์ฤทธิ� ‡

ไวโอลิิน 2nd
อิงกา คอซา *
อิทธิพัทธ์ พิศาลไชย่พล †

กานติ์ธิด้า แสงสว่าง
ปรัาณ์ชนก ติั�งทว่วิพัฒน์
ขึ้จ่พรัรัณ์ แจ้งจำรััส
ธัญสิน่ รัุจิภาสกุล
พิชานิกา อารั่รัาษฎีรั์
อธิยุ่ติ พิพัฒน์กุลสวัสด้ิ�
พชรัพล เติชะธนะชัย่
ณ์ภัทรัติิภา ปรั่ชานนท์
วรัุบล จงติรัอง
ภัทรัภรั เด้่นเกศิน่ล�ำ ‡ 

วิโอลิา
ไอเบ็ก อะเชอรั์มาติอฟ *
ด้าเน่ย่ล ค่สเลอรั์ †

กฤติ สุภาพพานิช
นวัติศิษฏ์ กาญจนะจัย่
ธัชพล สรัรัพาวัติรั
สุรัชน เลิศลบ
เสฎีฐวุฒิ วงศ์ย่งศิลป์

จัติสัน ได้ทรัิค
จันทรั์เจ้า นิพภย่ะ ‡ 
กฤติบุญ ด้อกเติย่ ‡

เชลิโลิ
มารั์ชิน ซาเวลสก่ *
จ้รัิส ลาค้ติิส †

กัญฐิกา คำณ์พัฒน์
สาหรั่าย่ อาษา
สมรัรัถึย่า วาทะวัฒนะ
นิชาภา นิลแก้ว
โจนัส ซ่บ่ลา
อ้รั์ช้ลา คอปีคอฟสกา

ดับัเบัิลิเบัสี
เว่ย่ เหว่ย่ *
คุณ์ากรั สวัสด้ิ�ช้โติ †

รััชพล คัมภิรัานนท์
ฤธวัฐรั์ สินธุเทพรััติน์
วัชรัพงค์ สุภัทรัชัย่วงศ์
รัะพ่พัฒน์ พงษ์ทรััพย่์
แพรัววนิติสิติา ณ์่ศะนันท์
ล่� ฟ่าน 

พิกโคโลิ
วิชิติ ธ่รัะวงศ์วิวัฒน์

ฟลิุต
ย่้ จิน จุง *
ฮิโรัชิ มะซ้ชิมา †

โอโบั 
ค้เปอรั์ ไรัท์ *
สมชาย่ ทองบุญ †

อิงลิิช ฮอร์์น
ปรััชญา เขึ้็มนาค
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คลิาร์ิเน็ต
ฮันเนโลเรั เฟอเม่ย่รั์ *
ณ์พว่รั์ อารั่ย่์
สุขึ้สันติ์ รััตินะผู้ล

เบัสีคลิาร์ิเน็ต
เกรัซกอรั์ซ เกรัซก่� †

บัาสีซ์ูน
ครัิสโติเฟอรั์ เชาวบ์ *
กิติติิมา โมล่ย่์ †

ธนาคารั ธ่รัสุนทรัวัฒน์

อัลิโต แซ์กโซ์โฟน
สุพัฒน์ หาญพัฒนชัย่

เที่เนอร์์ แซ์กโซ์โฟน
เมธาวุฒิ พิมพะปะติัง

บัาร์ิโที่น แซ์กโซ์โฟน
กิติติิคุณ์ จันทรั์เกษ

ฮอร์์น
ธนภัค พ้นพล *
ธนเด้ช ธนหิรััญโชติิ †

ด้าเรัน รัอบบินส์
จุฑา จุฬาวไลวงศ์

ที่ร์ัมเป็ต
สุรัส่ห์ ชานกสกุล *
โจเซฟ โบว์แมน †

อลงกรัณ์์ เหล่าสาย่เชื�อ

ที่ร์อมโบัน
ไมเคิล โรับินสัน จ้เน่ย่รั์ *
สุทธิพงษ์ ไม่หน่าย่กิจ †

เบัสีที่ร์อมโบัน
ธนภ้มิ ศรั่วิเศษ

ทีู่บัา
กิติติิ เศวติกิติติิกุล

ที่ิมปานี
วรัรัณ์ภา ญาณ์วุฒิ *

เพอร์์คัสีชัน
ธนสิทธิ� ศิรัิพานิชวัฒนา *
อนุสรัณ์์ ปรัาบหนองบั�ว †

ชินบุติรั เเก้วโกมินทรั์ 
คุณ์นิธิ โบจรััส ‡

ฮาร์์ป
พรัรัษา สุนทรัรััตินารัักษ์

เปียโน
บาคติิย่อรั์ อัลลาเบอรั์กานอฟ

* หัวหน้าเครัื�อง
† รัองหัวหน้าเครัื�อง
‡ นักศ้กษาฝีึกหัด้มหาวิทย่าลัย่มหิด้ล
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First Violins
Mahakit Leardcheewanan 
(Acting Concertmaster)

Sreewan Wathawathana
(Acting Assistant Concertmaster)

Visanee Vongvirulh
Anantasit Na-ngam
Chanasorn Chantarapaoraya
Akarapol Pongsarsauwaphak
Chanya Charoensook
Chanitta Jaicharoen
Pattapol Jirasuttisarn
Aviga Nimitsup
Korn Roongruangchai 
Nattawat Luantampol
Maythanee Thawatpongsri ‡

Bhakasak Jaowanaridhi ‡

Second Violins
Inga Causa *

Ittipat Pisalchaiyapol †

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

Violas
Aibek Ashirmatov *

Daniel Keasler †

Krit Supabpanich
Nawattasit Kanjanajai
Tachapol Sanphawat
Surachon Lerdlop
Settawut Wongyongsil
Judson Deitrich
Janjao Nipbhaya ‡

Krittaboon Doktoey ‡

Cellos
Marcin Szawelski *

Juris Lakutis †

Guntiga Comenaphatt
Sarai Arsa

Smatya Wathawathana 
Nichapa Nilkaew
Jhonas Sibila
Urszula Kopijkowska

Double Basses
Wei Wei *

Khunakorn Svasti-xuto †

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

Piccolo
Vichit Teerawongwiwat

Flutes
Yu Jin Jung *

Hiroshi Matsushima †

Oboes
Cooper Wright *

Somchai Tongboon †

English Horn
Pratchaya Khemnark

Clarinets
Hannelore Vermeir *

Noppavee Aree
Sooksan Ratanapol

Bass Clarinet
Grzegorz Grzeszcyk †

Bassoons
Christopher Schaub *

Kittima Molee †

Tanakan Theerasuntornvat

Alto Saxophone
Supat Hanpatanachai

Tenor Saxophone
Methawut Pimphapatang
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Baritone Saxophone
Kittikun Jungate

Horns
Thanapak Poonpol *

Thanadech Thanahirunchot †

Daren Robbins
Chuta Chulavalaivong

Trumpets
Surasi Chanoksakul *

Joseph Bowman †

Alongkorn Laosaichuea

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

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

ผู้อำนวยการ์ดนตร์ี
ณ์รังค์ ปรัางค์เจรัิญ

หัวหน้าวาที่ยกร์
อัลฟอนโซ สการัาโน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ์ดนตร์ี
ธนพล เศติะพรัาหมณ์์

วาที่ยกร์ปร์ะจำ
ภมรัพรัรัณ์ โกมลภมรั

ดุร์ิยกวีปร์ะจำวง
ณ์รังค์ ปรัางค์เจรัิญ

ผู้จัดการ์ที่ั�วไป
นพด้ล ถึิรัธรัาด้ล

ผู้จัดการ์วงดุร์ิยางค์
ด้าเรัน รัอบบินส์

งานบัร์ิหาร์ที่ั�วไปวงออร์์เคสีตร์า
ปาจรั่ย่์ พวงเด้ช
ณ์ัชชา ไกรัเวด้

งานปฏิิบััติการ์วงออร์์เคสีตร์า
ภากรั บัวทอง

บัร์ร์ณาร์ักษ์์
เซ่�ย่วย่่� เหอ
ว่รัะพงษ์ กรัะสินธุ์

เวที่ี
ภากรั บัวทอง
ว่รัะพงษ์ กรัะสินธุ์

นักวิจัย
ไคล์ เฟีย่รั์
บวรัพงศ์ ศุภโสภณ์
รััฐนัย่ บำเพ็ญอย่้่

กองบัร์ร์ณาธิิการ์
ธนพล เศติะพรัาหมณ์์
โจเซฟ โบว์แมน
ธัญญวรัรัณ์ รััตินภพ

ออกแบับัสีิ�งพิมพ์
จรั้ญ กะการัด้่
นรัเศรัษฐ์ รัังหอม
ปรั่ย่ภัสรั์ สิปปกรัณ์์

งานปร์ะชาสีัมพันธิ์
ปิย่ะพงศ์ เอกรัังส่

งานถ่่ายภาพนิ�ง
คน้งนิจ ทองใบอ่อน
ปรั่ย่ภัสรั์ สิปปกรัณ์์

งานถ่่ายภาพเคลิ่�อนไหว
อรัรัถึวิทย่์ สิทธิรัักษ์

ดูแลิเว็บัไซ์ต์
ภรัณ์์ทิพย่์ สาย่พานทอง
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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 •

ร์องคณบัดีฝ่่ายการ์จัดการ์หอแสีดงดนตร์ี
แลิะอาจาร์ย์ใหญ่่เตร์ียมอุดมดนตร์ี
รัิชารั์ด้ รัาล์ฟ

ผูจ้ดัการ์สีถ่านที่ี�จัดแสีดง (หอแสีดงดนตร์)ี
จิติติิย่า เนาวเพ็ญ

ผูจ้ดัการ์สีถ่านทีี่�จดัแสีดง (มหิดลิสิีที่ธิาคาร์)
ปฐาพันธ์ หน้แก้ว

ผู้จัดการ์ฝ่่ายเที่คนิค
ชยุ่ติม์ เจษฎีาวรัานนท์

ร์องผู้จัดการ์ฝ่่ายเที่คนิค 
สรัพล อัศวกาญจนกิจ

ผู้จัดการ์ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
วรัพจน์ ปัญจมานนท์

หัวหน้างานร์ะบับัภาพ แสีง แลิะเวที่ี
จักรัย่ศนันท์ เติ่ย่วติรัะก้ล

หัวหน้างานร์ะบับัเสีียง
กฤตินันท์ วิจิติรัก้ล

งานกำกับัเวที่ี
วัลภา สละวาส่
ชุติิพงศ์ ย่องปรัะย่้รั

หัวหน้างานจำหน่ายบััตร์
พรัสวรัรัค์ มัจฉิม

ผู้ช่วยงานจำหน่ายบััตร์
ศิรัิรััติน์ แสนเกิด้

บัร์ิหาร์งาน
อุทุมพรั สุด้สวาสด้ิ�
ศรั่วิติรัา ปิ�นติบแติ่ง

เจ้าหน้าที่ี�งานร์ะบับัเสีียง
ขึ้วัญพล เมืองหมุด้
นวกรั นวนพรััติน์สกุล

เจ้าหน้าที่ี�งานร์ะบับัดิจิตอลิ
อภิวัฒน์ เศรัษฐจารัุรัักษ์

เจ้าหน้าที่ี�งานร์ะบับัภาพ 
แสีง แลิะเวที่ี
ธ่รัพงษ์ เก่ย่รัติิกมลชัย่
อภิรัักษ์ ฟักภ้่
ปรั่ด้่ ติันสุวรัรัณ์
ศิรัิพรั ศรั่เพ็ญแก้ว 
อรัรัถึพรั ปรัะกอบเพชรั
วัชรัะ วิชัย่ด้ิษฐ

เจ้าหน้าที่ี�ฝ่่ายวิศวกร์ร์ม
จิรัศักด้ิ� ทับทิมหอม
บัณ์ฑิติ โอษคลัง
วสันติ์ รััตินนิธาน

ย่ินด้่ติ้อนรัับทุกท่านเขึ้้าส้่หอปรัะชุมมหิด้ลสิทธาคารัและหอแสด้งด้นติรั่ หากท่านม่
ขึ้้อเสนอแนะเก่�ย่วกับสถึานท่�จัด้งาน กรัุณ์าแจ้งมาท่� mshall@mahidol.ac.th หรัือ
ติิด้ติ่อรัองคณ์บด้่ฝี่าย่การัจัด้การัหอแสด้งด้นติรั่และอาจารัย์่ใหญ่เติรั่ย่มอุด้มด้นติรั่ 
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




