
ก�ำหนดกำร
กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่เวทีระดับระดับชำติ นครสวรรค์สรรพศิลป์สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 1 

“ของขวัญจำกฟำกฟ้ำ” 

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

16.00-18.00 น. กิจกรรมระบายสีพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง ร.9 บนผืนผ้าใบ ขนาดความยาว 9 เมตร 

18.00-18.30 น. พิธีเปิดงาน

18.30-19.00 น.  การแสดงละครเวที The Musical ของขวัญจากฟากฟ้า Presents from Heaven และวง NSRU Band



ความเป็นมา

  โครงการนครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ต้องการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะนานาแขนง เพื่อ

แสดงศักยภาพ ความสามารถ และพลังฝีมือของคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  ซึ่งนอกจาก

จะสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจส�าคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว ยังสอดรับกับ

กฎบัตรนครสวรรค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด    นครสรรค์เป็นเมืองศิลปะนานาชาติ ที่ก�าลังจะ

เกิดขึ้นอีกด้วย

 ส�าหรับในปีพุทธศักราช 2562 เป็นการจัดโครงการนี้ขึ้นเป็นปีแรก โดยใช้ชื่อว่า นครสวรรค์       

สรรพศิลป์สร้ำงสรรค์ ครั้งที่ 1 : ของขวัญจำกฟำกฟ้ำ ซึ่งเป็นการน�าเสนอในรูปแบบการแสดงดนตรี 

ผสมผสานการแสดงมิวสิคัล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีแห่งพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะองค์อัครศิลปิน ซึ่งการ

แสดงครั้งนี้ นอกจากจะมีการเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 

ในโอกาสต่าง ๆ  ซึ่งมีความไพเราะ ทรงคุณค่า และประทับอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยทุกคนมาน�าเสนอ

แล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังได้ประพันธ์บทเพลงพิเศษ “ของขวัญจำกฟำกฟ้ำ” เป็นการ

เฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมระบายสีพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด)ในหลวง 

รัชกาลที่ 9  บนผืนผ้าใบ ความยาวขนาด 9 เมตร พร้อมการบรรเลงดนตรีเครื่องสาย String Ensemble 

สร้างบรรยากาศขณะวาดภาพด้วย เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุด

มิได้ ของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งเกิดมาเพื่อเป็นดั่งของขวัญให้แก่คนไทยทุกคนบนแผ่นดินนี้

นครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์



บรรเลงโดย NSRU Band สำขำวิชำดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

องก์ที่ 1 คีตรำชันย์
ชื่อเพลง	 	 	 	 ผู้ขับร้อง/ศิลปินรับเชิญ

ไกลกังวล    เพลงบรรเลง NSRU Big Band

แก้วตาขวัญใจ   นายอภิชาติ จุมพล

รัก     นายอภิชาติ จุมพล

ในดวงใจนิรันดร์   อาจารย์วศิน ล�่าสัน, นางสาวนัฐพร กลิ่นล�าเจียก

องก์ที่ 2 คีตรำชนิพนธ์ 
ชื่อเพลง	 	 	 	 ผู้ขับร้อง/ศิลปินรับเชิญ

ใกล้รุ่ง    นายสพลดนัย ชัยดี

ยามเย็น    นายสมบูรณ์ กัณณาลักษ์, อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข (Saxophone)

Oh I Say    นางสาวจรินทร สามงามเขียว

องก์ที่ 3 ของขวัญจำกฟำกฟ้ำ
ชื่อเพลง	 	 	 	 ผู้ขับร้อง/ศิลปินรับเชิญ

แสงเทียน    นางสาวจรินทร สามงามเขียว, วงอสรพิษแห่งลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา

รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ นางสาวจรินทร สามงามเขียว, นางสาวณิชาภัทร คชินทร, นายอภิชาติ จุมพล

     นายวิทวัส สีนวน,นายอัมรินทร์ แท่งทอง, วง Low Season

ของขวัญจากฟากฟ้า  อาจารย์วศิน ล�่าสัน

ค�าว่า พ่อหลวง   นายวิทวัส สีนวน

องก์ที่ 4 สถิตในดวงใจนิรันดร์
ชื่อเพลง	 	 	 	 ผู้ขับร้อง/ศิลปินรับเชิญ

ของขวัญจากก้อนดิน  นายพงศธร รอดพานิชย์ 

ต้นไม้ของพ่อ   นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล, นายอุเทน ทองณรงค์ (Saxophone)

รูปที่มีทุกบ้าน   อาจารย์วศิน ล�่าสัน, นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล (Saxophone)

พระราชาผู้ทรงธรรม  นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล, นายก�าพล จุ้ยเรือง (Piano)

ในหลวงในดวงใจ   อาจารย์วศิน ล�่าสัน, อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข (Saxophone)

     นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล (Saxophone)

ของขวัญจากฟากฟ้า Presents from Heaven
คนบางคนเกิดมาเพื่อเป็นของขวัญ...ให้แก่ทุกคนในแผ่นดินนี้



รำยนำมศิลปิน

ที่ปรึกษำ “วง NSRU Big Band”

1. ผศ.ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ   รักษาราชการแทนรองอธิการบดี

2. รศ.ดร.สุชาติ  แสงทอง  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรี

3. ว่าที่ร.ต. ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรี

4. อาจารย์มารุต ปิยสุทธิ์  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรี

5. อาจารย์วศิน ล�่าสัน   หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

6. อาจารย์ชัชชญา กัญจา  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรี

7. อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรี

บรรเลงดนตรีเพลงพระรำชนิพนธ์ โดย “วง NSRU Big Band” 

ศิลปินรับเชิญ

1. นายอภิชาติ จุมพล  (Vocal)

2. อาจารย์วศิน ล�่าสัน (Vocal)

3. นางสาวจรินทร สามงามเขียว (Vocal)

4. อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข (Tenor Saxophone)

5. นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล (Alto Saxophone)

6. อาจารย์ชัชชญา กัญจา  (Piano)

7. นายก�าพล จุ้ยเรือง  (Piano)

8. อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร (Conductor)

กลุ่ม Saxophone

1. นางสาวสุมัสชา วงษ์สวัสดิ์   อัลโต้แซกโซโฟน ปี3

2. นาย ธนายุทธ ยอดพิโรจน์   อัลโต้แซกโซโฟน ปี3

3. นางสาวนัฐพร กลิ่นล�าเจียก   อัลโต้แซกโซโฟน ปี2

4. นายกิตติพศ แพจีน    เทนเนอร์แซกโซโฟน ปี3

5. นายภูมิทัศน์ วงษ์ศิลาธนาธิป  เทนเนอร์แซกโซโฟน ปี2

6. นายโกวิทย์ โตริต    บาริโทนแซกโซโฟน  ปี3

กลุ่ม Brass

1. นายบรรณวิทิต เพ็ชร์โต   ทรัมเป็ต ปี3

2. นายพูลศิล บัวตูม    ทรัมเป็ต ปี1

3. นายดุสิต เพียรชนะ    ทรัมเป็ต ปี2

4. นายเอกพล อินธิสาร   ทรอมโบน ปี1

5. นายวสันต์ ประภาสโนบล   ทรอมโบน ปี2

6. นายเนติพงษ์ วงค์ศรีจันทร์   ทรอมโบน ปี5

กลุ่ม Rhythm

1. นายอนุชา แป้นจันทร์   กลอง ปี2

2. นายไชยสิทธิ์ ปาละบรรพ   กลอง ปี3

3. นายชัยชนะ จันที    กีต้าร์ ปี3

4. นายชัยมงคล จันที    กีต้าร์ ปี3

5. นายโสภณวิชญ์ โฉมศรี   กีต้าร์ ปี2

6. นายนครินทร์ ศุภกิจวัฒนา   กีต้าร์ ปี1

7. นายวรพงศ์ วงค์สว่าง   เบส ปี3

8. นายธีรชาณฬป์ บุตรดา   เบส ปี2

9. นายชัยวัฒน์ เสือทุ่ง    เบส ปี1

10. นายสิทธิ์ทรา พุ่มพวง   เปียโน ปี3

11. นายวีรภัทร เจริญสาริกันฑ์  เปียโน ปี1



“วงอสรพิษแห่งลุ่มแม่น�้ำเจ้ำพระยำ”

1. นายภูมิทัศน์ วงษ์ศิลาธนาธิป   ปี2

2. นายดุสิต เพียรชนะ     ปี2

3. นายอนุชา แป้นจันทร์    ปี2

4. นายโสภณวิชญ์ โฉมศรี    ปี2

5. นายธีรชาณฬป์ บุตรดา   ปี2

6. นายนิรันดร์ ภูมิสัตย์    ปี2

7. นายสหรัถ หมื่นที    ปี2

8. นายสุวสันต์ สอนนิล   ปี2

9. นายพิศรุต สุขสวัสดิ์นุวงษ์   ปี 1

10. นายนครินทร์ ศุภกิจวัฒนา  กีต้าร์ ปี1

11. นายสิทธิ์ทรา พุ่มพวง   เปียโน ปี3

“วง NSRU String Ensemble”

1. นายภาณุพงศ์ ใบตระกูล   ไวโอลิน ปี1 

2. นายนันฐพงษ์ ศรีพัฒน์   วิโอล่า ปี 1 

3. นายชัยวัฒน์ เสือทุ่ง    เชลโล่ ปี1 

4. นายกิตติศักดิ์ วรลาภานนท์   ไวโอลิน ปี2

5. นายณัฐพล เทียนทอง   เชลโล่ ปี3

6. นายพีรวัช ติโนชัง    ดับเบิ้ลเบส ปี3

7. นางสาวสุกัญญา ทามา   ไวโอลิน ปี3

8. นายชาญวิทย์ ต่ายเกิด   วิโอล่า ปี5

 

นักดนตรีรับเชิญ 

วง Cross over  นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

“วง Low Season”

1. นายกิตติพัฒน์ พันอ้น 

2. นางสาวณิชาภัทร คชินทร 

3. นายปวีณ มุสิพรหม 

4. นายไตรภพ ธาตุสุวรรณ 

5. นายสราวุธ ประภาสวัสดิ์ 

6. นายพูนศักดิ์ เสือเถื่อน 

7. นายกฤษฎา สนจันทรา 

8. นายอัมรินทร์ แท่งทอง 

9. นายวิทวัส สีนวน

10. นายปัณณธร ปทุมานนท์

 

“นักร้องประสำนเสียง”

1. นายชายชนะ ปาระมีศรี   ปี1

2. นางสาวพิชญธิดา พิมมล   ปี1

3. นายอภิพล อักนิษฐธีรพันธ์   ปี1

4. นายอัครชัย ชื่นภิรมย์   ปี1

5. นายสหภาพ เชื้อชวด   ปี1

6. นายสิรวิชญ์ จันทมาส   ปี1

7. นายชัยวัฒน์ เสือทุ่ง    ปี1

8. นายเขมทัต วิหกโต    ปี1

9. นายนิรันดร์ ยงกสิกรรม   ปี1

10. นางสาวสุธิดา นุ่มมีศรี   ปี2

11. นายเนตินัย พวงสมบัติ   ปี3

12. นายด�าเกิง พรมทอง   ปี3

13. นางสาววงศ์ศุลี พวงอุทัยกาญจน์  ปี3



Musical
บทละครเวที โดย ดร.อาทิตย์  ดรุนัยธร  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย

ประพันธ์ท�านองเพลงประกอบละครเวที โดย อาจารย์วศิน  ล�่าสัน  หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

บรรเลงดนตรีประกอบการแสดง โดย  อาจารย์ชัชชญา  กัญจา อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรี

ฝึกซ้อมกำรแสดงโดย

1. อาจารย์ภัทธิรา  จันทร์ดี หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

2. ผศ.ดร.นงลักษณ์  ปิยมังคลา  อาจารย์ประจ�าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

3. อาจารย์เยาวนาถ  ดาเกลี้ยง อาจารย์ประจ�าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

4. นายณัฐวุฒิ  แสงดี  ศิษย์เก่าสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร  

รำยชื่อนักแสดง

1.นายณฐพล  สมพงษ์  ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี  รับบท ลุงเสนาะ

2.นายโชคชัย  วงษ์แสงน้อย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย   รับบท คีตะ

3.นายธนกฤทธิ์  ฉุยฉาย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับบท พนักงานออฟฟิศ

4.น.ส.ศศิธร  ทับทิมศรี  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับบท หญิงสาว

5.น.ส.นริศรา  วีระเดชะ  นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี  รับบท หญิงสาว

6.น.ส.ปิยะธิดา  วิลาจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  รับบท หญิงสาว

7.นายณัฐณิชาร์  หงส์ไทย  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  รับบท นักศึกษา

8.น.ส.ปรายฟ้า  เตห่าน  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับบท นักเรียน

9.น.ส.ปาลิตา  วงษ์หิรัญ  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  รับบท แม่ค้า

10.น.ส.พลอยชมพู  ไทรงาม นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย   รับบท แม่ค้า

ขอขอบคุณ
1. นักร้องประสานเสียง NSRU คอรัส

2. วงดนตรี NSRU band ควบคุมวงโดย อาจารย์ปัณณรุจน์ อนันต์จรัสภัทร สาขาวิชาดนตรี Music NSRU

3. วง Lowseason

4. ทีม Musical ฝึกซ้อมโดยสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และเขียนบท โดย ดร.อาทิตย์ ดรุนัยธร

5. อ.วศิน ล�่าสัน หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

6. ศิลปินรับเชิญ คุณจรินทร สามงามเขียว (เฟิร์น เดอะวอยซ์)

7. คุณก�าพล จุ้ยเรือง (แน๊ก)

8. อาจารย์วรวิทย์ เถื่อนสุข (อ.แอ๊ด)

9. นายณพัชนิพนธ์ อัฏฐากมล (คิว)

10. NSRU String Ensemble และวง Cross over จากเอกดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11. สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12. ทีมงานเบื้องหลัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น�าโดย ท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ

13. เทศบาลนครนครสวรรค์ 

14. เวที แสง สี เสียง โดยทีมงาน อู๋ ไลท์แอนด์ซาวด์ ซิสเท็ม

15. ทีม Live สด และบันทึกภาพ โดย The Success Production และ TOT สนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

16. ทีมถ่ายภาพจิตอาสาลูกหลานชาวนครสวรรค์

17. กลุ่มช่างผมจิตอาสา นครสวรรค์

18. สมาคมศิษย์เก่าฯ มรภ.นครสวรรค์

19. สื่อมวลชนทุกส�านัก

20. จิตอาสาที่น�าอาหารมาแจกจ่าย

21. ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Live สด 

และขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวนครสวรรค์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้



ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่ส�ำคัญอย่ำงหนึ่ง...“

  ...มนุษย์เกือบทั้งหมดชอบและรู้จักดนตรี

ควำมรอบรู้ทำงดนตรีอย่ำงกว้ำงขวำง

ย่อมขึ้นกับเชำวน์และควำมสำมำรถในกำรแสดงของแต่ละคน

 อำศัยเหตุนี้จึงกล่ำวได้ว่ำ ในระหว่ำงศิลปะนำนำชนิด

 ดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลำยกว่ำศิลปะอื่น ๆ

”...และมีควำมส�ำคัญในด้ำนกำรศึกษำของประชำชนทุกประเทศด้วย

พระรำชด�ำรัส พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

 ในโอกำสที่ Academy of Music and Dramatic Arts แห่งกรุงเวียนนำ ทูลเกล้ำถวำยประกำศนียบัตร

และเชิญเป็นสมำชิกกิตติมศักดิ์ ล�ำดับที่ 23

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
http://hs.nsru.ac.th


