
หลกัการและเหตุผล 

 จงัหวดันครสวรรค ์ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างหรือ
ภาคกลางตอนบน การคมนาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไดมี้การ
ติดต่อเช่ือมโยงกนัโดย แม่น ้ าปิง ถนนและทางรถไฟ ดงันั้นจึงไดรั้บ
อิทธิพลดา้นดนตรีจากภาคเหนืออยูบ่า้ง ไม่มากก็นอ้ย หากเปรียบวา่
ดนตรีภาคเหนือเป็นดั่งสายลมเหนือท่ีพัดผ่านเข้า สู่จังหวัด
นครสวรรค์แต่อยูเ่ป็นเนือง ๆ ซ่ึงส าเนียงท านองของภาคเหนือนั้น  
มีลกัษณะเฉพาะ น่าสนใจ กลุ่มของขา้พเจา้จึงสนใจท่ีจะศึกษาดนตรี
ของภาคเหนือ และน ามาประยกุตใ์นการน ามาสร้างเป็นบทเพลงเพื่อ
น ามาเสนอต่อสาธรณชน  
 ในการศึกษารายวิชาการเสนอผลงานดนตรีไดก้ าหนดให้
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีน าความรู้ความสามารถทางดนตรีและการ
บริหารจัดการท่ีได้ศึกษามา เพื่อบูรณาการและสร้างผลงานทาง
ดนตรีตาม แนวคิดของตนเองในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่จ ากดัส่ือท่ี
น าเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปใชป้ระกอบ อาชีพในอนาคต
ซ่ึงในคร้ังน้ีนกัศึกษาได ้น าแนวคิดเก่ียวกบัดนตรีพ้ืนบา้นภาคเหนือ
ท่ีหาดูได้ยากมาให้รับชมและรับฟัง ท าให้ผู ้เข้าชมได้เข้าถึง
บรรยากาศกล่ินอายความเป็นภาคเหนือโดยน าเสนอในรูปแบบของ
คอนเสิร์ตดนตรีพ้ืนบา้น 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสนอผลงานทางดนตรี ของนกัศึกษาหลกัสูตร 
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ชั้ นปีท่ี 4 คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 2. เพื่อบูรณการความรู้ความสามารถของนกัศึกษาในการ
น าเสนองานดนตรีต่อสาธารณชน 
 3. เพ่ือให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานร่วมกัน 
ในการด าเนินงานจดัการแสดงผลงานดนตรีต่อสาธารณชน 
 4. เพ่ือให้ผู ้ชมการแสดงดนตรีเกิดสุนทรียรสจากการ
ไดรั้บชมการแสดงดนตรี 

รายการการแสดง 
ก าหนดการ 
เวลา 12.30 น. เร่ิมงาน 
เวลา 13.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน 

 
เร่ิมการแสดง 
ช่วงที ่1 ประตูสู่ล้านนา 

ล่องแม่ปิง                                                                                                                                 
 สร้อยเวยีงพิงค ์              

            ฤาษีหลงถ ้า                                                                                                                                  
            กหุลาบเชียงใหม่  (ขบัร้องโดย น.ส.ศศิวมิล  ศรชา)          
ช่วงที ่2 แอ่วเมืองเหนือ 
            หมู่เฮาจาวเหนือ                                      
 พม่าเขว,คล่ืนกระทบฝ่ัง,สาวเครือฟ้า (เมดเล่ย)์ 

 ปุ่มเป้ง             
            มาม่วนกัน๋  (ประพนัธ์โดย น.ส.กมลภพ จนัทร์สวา่ง)  
ช่วงที ่3 สดบัทพิย์พายพัดุริยางค์ 
 ล่องน่าน   
 นอ้ยใจยา    
 ป่ันฝ้าย   (การแสดงฟ้อนประกอบดนตรี) 
 หริภุญชยั  (การแสดงฟ้อนประกอบดนตรี)         
ช่วงที ่4 ดุริยะร่วมสมยั 
 สญัญากาสะลอง  (ขบัร้องโดย น.ส.ศศิวมิล  ศรชา)          

 ฮาน่ีบ่าเฮย้  (ขบัร้องโดย น.ส.ศศิวมิล  ศรชา   
      และนายสญัญา  อินทร์เมรี)          

 ไวใ้จไดก้า (ขบัร้องโดย น.ส.สุนิสา  ข าขนุ)         
 เสเลเมา  (ขบัร้องโดย น.ส.ศศิวมิล  ศรชา)          
เวลา 15.00 น. พธีิปิด 

เพลง ล่องแม่ปิง   
ผูป้ระพนัธ์ : จรัล  มโนเพช็ร 
เพลง สร้อยเวียงพงิค์ 
ผูป้ระพนัธ์ : เพลงพ้ืนบา้นภาคเหนือ ไม่ทราบนามผูป้ระพนัธ์ 
เพลง ฤาษีหลงถ า้ 
ผูป้ระพนัธ์ : เพลงพ้ืนบา้นภาคเหนือ ไม่ทราบนามผูป้ระพนัธ์ 
เพลง กุหลาบเชียงใหม่  (เอ้ืองผึง้  จันผา)         
ผูป้ระพนัธ์ :  จรัล  มโนเพช็ร 
เพลง ปุ่มเป้ง 
ผูป้ระพนัธ์ : เพลงพ้ืนบา้นภาคเหนือ ไม่ทราบนามผูป้ระพนัธ์ 
เพลง หมู่เฮาจาวเหนือ 

ผูป้ระพนัธ์ : สนิท ศ. 
เพลง พม่าเขว 
ผูป้ระพนัธ์ : นายสุรชยั บุญแต่ง 
เพลง มาม่วนกัน๋  
ผูป้ระพนัธ์ : กลมภพ จนัทร์สวา่ง 
เพลง ล่องน่าน 
ผูป้ระพนัธ์ : เพลงพ้ืนบา้นภาคเหนือ ไม่ทราบนามผูป้ระพนัธ์ 
เพลง น้อยใจยา 
ผูป้ระพนัธ์ :  ทา้วสุนทรพจนกิจ 
เพลง ป่ันฝ้าย 
ผูป้ระพนัธ์ : ท่อนท่ี 1 พ่อครูไชยลงักา เครือเสน 
     ท่อนที่ 2 นายสุนทร ณ เชียงใหม่ 
เพลง หริภุญชัย 
ผูป้ระพนัธ์ : สุชาติ กนัชยั 
เพลง เสเลเมา 
ผูป้ระพนัธ์ :  จรัล  มโนเพช็ร  
เพลง สัญญากาสะลอง 
ผูป้ระพนัธ์ : หน่ึง ณรงคว์ทิย ์เตชะธนะวฒัน์  
เพลง ฮาน่ีบ่าเฮ้ย 
ผูป้ระพนัธ์ : จรัล   มโนเพช็ร 



 
 

ช่ือผู้ประพนัธ์และแนวคิดในการประพนัธ์เพลง 
 
นางสาวกมลภพ จันทรสว่าง 
เพลงมาม่วนกัน๋ 
แรงบนัดาลใจ : เกิดจากความ
ประทบัใจในบรรยากาศของเมือง
เหนือ ความสนุกสนานร่ืนเริง และ
รอยยิม้ของชาวลา้นนาเลยท าให้
เกิดเป็นบทเพลงน้ีข้ึน 

 
 

รายช่ือนักดนตรี 
นางสาวกมลภพ จนัทร์สวา่ง  (ขลุ่ยหลีบ/ซึงเลก็/สลอ้)  
นักดนตรีรับเชิญ / นักร้องรับเชิญ 

นายสหรัถ หม่ืนที  (กลองเต่งถ้ิง) 
นายสุวสนัต ์สอนนิล           (ฉาบ)  

นายนิรันดร์ ภูมิสตัย ์          (ฉ่ิง/โหม่ง) 
นางสาวสุธิดา นุ่มมีศรี            (ซึงกลาง) 
นางสาววงศศุ์ลี พวงอุทยักาญจร์   (ซึงกลาง)     
นางสาวปัญจรัตน์ อุไรเวช  (สลอ้) 

 

 
 

 

นางสาววรีดา สุขศรี           (สลอ้) 
นางสาวสุพิชญา แกว้จรูญ       (สลอ้)  
นายพชัรพงษ ์ปานบุดดา           (ซึงเลก็) 

 

นางสาวศศิวมิล ศรชา          (นกัร้องน า) 
นายสญัญา อินทร์เมรี        (กีตา้ร์โปร่ง) 
นายเดชาธร ศรีจนัทร์          (เบสไฟฟ้า) 

นางสาวสุนิสา ข าขนุ         (เปียโน) 
นายเกียรติศกัด์ิ  เกิดสตัย ์   (คาฮอง) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์สาขาวชิาดนตรีและคณะผู้บริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมทั้งผู้ปกครองที่ให้การ

สนับสนุนด้วยดตีลอดมา ขอขอบคุณเพ่ือนๆพีแ่ละน้อง 
ในสาขาวชิาดนตรีผู้ที่มส่ีวนเกีย่วข้องทุกท่าน 

**ขอขอบคุณมา ณ ที่นี*้* 

 
 

“สดบัทพิย์พายพัดุริยางค์” 
มนุษย์ศาสตร์ฯ คอนเสิร์ต 

คร้ังที่ 33 
 

 
มนุษยศาสตร์ฯ คอนเสิร์ต คร้ังที่ 33 

ตอน “สดบัทิพย์พายพัดุริยางค์”
 

วนั พธุ ที ่16 ตุลาคม 2562 
เวลา 12.30 น. – 15.00 น. 

ณ โดมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 


