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bacc music    

 
หอศิลปกรุงเทพฯ ชวนสนทนากบัศิลปนเพลงชัน้ครู 

ผูเตงเพลง เสนหาและแมนาคพระโขนง ครูมนัส ปติสานต 
 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร จัด Bangkok Music Forum คร้ังท่ี 2 เชิญครูมนัส ปติสานต ศิลปนเจาของบท
เพลงรักและเพลงผีอันโดงดัง อยาง เสนหา ฝนกลางฤดูฝน แมนาคพระโขนง ปอบผีฟา ฯลฯ มาเลาชีวิตและผลงานซ่ึงมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว พรอมพูดคุยกับลูกศิษยในวงการ และฟงเพลงดังจากวงกอไผ นับเปนโอกาสท่ีหาไดยากมากในการท่ีจะไดรวมฟงและ
พบปะพูดคุยกับศิลปนเพลงชั้นครูผูนี้ ในเสารท่ี 27 ตุลาคม 2555 15.30 น. เปนตนไป ท่ีหองออดิทอเรียม ชั้น 5 

การจัดงาน Bangkok Music Forum ครั้งท่ี 2 น้ี มีช่ืองานวา “เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดี ครูมนัส ปติสานต จินตนาการ

ไมรูจบ” เพ่ือเสวนาเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานดนตรี โดยครูมนัส ปติสานต ผูซึ่งมีการสรางสรรคงานดนตรีท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

โดยเฉพาะเพลงประกอบละครโทรทัศนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับผี เพลงรัก และเพลงประกอบภาพยนตร อาทิ เพลงแมนาคพระโขนง เพลงหุน

ไลกา เพลงหองหุน เพลงปอบผีฟา เพลงดาวพระศุกร เพลงพิภพมัจจุราช ฯลฯ ซึ่งมีเอกลักษณท่ีนาสนใจศึกษาถึงการสรางสรรคผลงาน

ของทาน   

นอกจากน้ี มกีารพูดคุยถึงแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน และแรงบันดาลใจท่ีสงอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงาน  ประกอบกับ

การแสดงความเห็นจากผูสรางสรรคผลงานในแวดวงท่ีเก่ียวของ ท้ังแวดวงบันเทิงหรือรายการโทรทัศน ศิลปนดานศิลปะการแสดง 

นักวิชาการทางดานดนตรี พบกับการแสดงดนตรีจากวงกอไผ และการนําบทเพลงจากปลายปากกาของครูมนัสมาขับรองโดยลูกศิษย

มากมาย และกลาวถึงผลงานท่ีเคยสรางสรรคในรูปแบบตางๆ โดยมีตัวอยางการทํางานในรูปแบบตางๆ อันหลากหลายมาแสดงใหผูชม

ไดรับชมดวย   

โครงการ Bangkok Music Forum ของหอศิลปกรุงเทพฯ เปนกระบวนการหน่ึงในการรณรงคใหสังคมรูรักศิลปการแสดง

ดนตรี ในแงมุมท่ีดนตรีเปนสวนหน่ึงของศิลปวัฒนธรรม เปนการกระตุนใหผูคนในสังคมมีการเปดรับความรูและไดรับชมการแสดง

ดนตรีและการเสวนาเก่ียวกับเน้ือหาสาระทางดนตรีท่ีหลากหลายรูปแบบ เรียนรูการแลกเปลี่ยนทัศนะระหวางศิลปนและผูชม เพ่ือ

เปนเวทีของการแสดงจากศิลปนหรือผูสรางสรรคผลงานใหไดมีพ้ืนท่ีแสดงงานสูสังคม และเกิดการเช่ือมโยงระหวางผูเลนดนตรีและ

ผูฟงดนตรี เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหน่ึง      

 

สอบถามเพ่ิมเติม 

ฝายสื่อสารและประชาสัมพันธ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

โทร. 66 2 2146630 ตอ 520  Email – prbacc@hotmail.com 

Website – www.bacc.or.th  Facebook – www.facebook.com/baccpage  
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กําหนดการเสวนา Bangkok Music Forum คร้ังท่ี 2 
“เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดีครูมนัส ปติสานต จินตนาการไมรูจบ” 
เสารท่ี 27 ตุลาคม 2555 เวลา 15.30-18.30 น. 
หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
............................................................................................................................ 

ดานหนาหองออดิทอเรียม จัดแสดงนิทรรศการเรื่องผลงานครูมนัส ปติสานต และงานศิลปะท่ีเกิดจากละครโทรทัศนสยองขวัญ 

15.30 น. ชมวิดีทัศนผลงานเพลงครูมนัส และวิดีทัศนสัมภาษณ  

16.00 น. พิธีกรกลาวตอนรับ วงกอไผบรรเลงเพลงรัก 

สเนหา - เปลวไฟรัก – ระฆังใจ : อุมาพร บัวพ่ึง  

เธอก็รู –เหมือนคนละฟากฟา : ผศ.ชาญชัย อินทรสุนานนท   

สามปอยหลวง : รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท  

ดาวพระศุกร: จตุพร ใจฟอง  

เจาสาวชุดสีดํา : ยุวรินทร ประกอบสุข  

ฝนกลางฤดูฝน: โสภิดา เกษมโกสินทร  

16.30 น. เชิญครูมนัส ปติสานต เสวนาเรื่องชีวิตและผลงาน 

17.00 น. ชมวิดีทัศนละครสยองขวัญและละครจักรๆวงศๆสําหรับเด็ก 

17.05 น.  วงกอไผ บรรเลงเพลงเด็กและเพลงผ ี

  แมนาคพระโขนง : ยุวรินทร ประกอบสุข  

  ปอบผีฟา : จตุพร ใจฟอง  

และนักรองวงกอไผในเพลงขุนแผนผจญภัย  

- หุนไลกา  

– พิภพมัจจุราช  

- ขวานฟาหนาดํา 

- กระสือ  

- หองหุน 

17.45 น.  เสวนา แรงบันดาลใจจากงานเพลงครูมนัสกับงานสรางสรรค  

                          โดย กพล ทองพลับ, ประดิษฐ ปราสาททอง, รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท  

อ.อานันท นาคคง ดําเนินการเสวนา  

18.15 น. ถาม-ตอบ และบทสรุป 

18.30 น. มอบของท่ีระลึก และปดงาน 


