
ศิลปิน...ศิลปากร*

* หมายถึง ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาตา่ง ๆ ทุกด้านอันเป็นภารกิจของกรมศิลปากร.
** นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์   
ศิลปินแห่งชาติ 

“มังตราแห่งผู้ชนะสิบทิศ” 

อัมไพวรรณ  เดชะชาติ**  

กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานราชการที่

มีหน้าที่ในการอนุรักษ ์ ฟื้นฟู พัฒนา สร้างสรรค์

ศ ิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ท ี่หลากหลาย

ซึ่งบรรพบุรุษของชาติได้สั่งสมไว้ให้เป็นมรดก

แห่งแผ่นดิน ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทย

ก็เป็นภูม ิปัญญาของบูรพาจารย์เช่นเด ียวกัน

ดูเสมือนว่าจะเป็นที่รู ้จักของผู ้ชมในสังคมโดย

	 	 ศุภชัย  ยิ่งใหญ่ก้อง เกรียงไกร

จันทร์  แจ่มสกาวใส สว่างฟ้า

สุ  ศิลปินแห่งชาติ ชูเชิด

วรรณ์  วาวพราวทั่วหล้า เลิศล้ำศิลป์ไทย

ทั่วไปว่าเป็นภารกิจความรับผิดชอบที่โดดเด่น

ของกรมศิลปากร อีกทั้งยังนิยมชมชอบให้การ

ต้อนรับการแสดงต่าง ๆ ของกรมศิลปากรที่ผ่าน

สายตามาอย่างยาวนานบนเวทีโรงละครแห่งชาติ 

หนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมากจะขาดเสียมิได้ใน

การแสดงแตล่ะครั้ง นั่นคือ ศิลปิน หรือเรียกได้วา่ ศิลปิน หรือเรียกได้วา่ ศิลปิน

ศิลปินศิลปากร		ศิลปินศิลปากร		ศิลปินศิลปากร
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ชีวิตในวัยเยาว์
	 อาจารย์ศุภชัยฯ เก ิดวันเสาร์ท ี่ ๓๑

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่อำเภอบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี อยู่บ้าน

เลขที่ ๕๑๑/๖๘๔ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๓๗

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เป็นบุตรของคุณพ่อสำเภา และคุณแม่เพ ียร

จันทร์สุวรรณ์ มีพี่น้อง ๔ คน อาจารย์ศุภชัยฯ

เข ้าศ ึกษาระดับชั ้นประถมศ ึกษาท ี่ โรงเร ียน

ดรุณวาท แหล่งบ่มเพาะต้นกล้าศิลปินแห่งชาติ

ก็คงไม่ผิดนัก เนื่องจากครูใหญ่ของโรงเรียนซึ่ง

เป็นเพื่อนของคุณแม่ เป็นผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการ

แสดง และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โดยการเชิญครูที่มีความรู ้ด้านนาฏศิลป์ ได้แก่

ครูประกอบ ประชากุล มาสอนบรรดาลูกศิษย์

ที่โรงเรียนเพื่อจัดการแสดงในงานต่าง ๆ โดย

เฉพาะการแสดงเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์

ช่อง ๔ อาจารย์ศุภชัยฯ ได้เล่าจากความทรงจำที่

	 ศิลปินแต่ละท่านได้รับบทบาทการแสดง

แตกต่างกันไป ทั้งจากพื้นฐานการเรียนตัวพระ

ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง นอกเหนือจากนี้ ความ

เหมาะสมของรูปรา่ง หน้าตา บุคลิกลักษณะ ก็ยัง

มีผลต่อการคัดเลือกให้ได้รับบทบาทแตกต่างกัน

ไป ผู้เขียนตั้งความมุ่งหวังไว้ว่าจะพยายามสรรหา

ศิลปินศิลปากรที่น่ารู้จัก และนำเสนอชีวประวัติ

ของท่าน เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบประวัติ ผลงาน

แนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ และอีกหลายประเด็น

ที่นอกเหนือไปจากผลงานการแสดงบนเวทีที่

ทุกท่านประจักษ์ดีอยู่แล้ว นับเป็นการเก็บข้อมูล

องค์ความรู้เบื้องต้นที่สำคัญเพื่อเป็นหลักฐานทาง

วิชาการได้อีกทางหนึ่ง สำหรับนิตยสารศิลปากร

ฉบับนี้ขอแนะนำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย 

จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้ที่ฝากผลงาน

ไว้กับกรมศิลปากรมานับไมถ่้วน		

	 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีการจัดตั ้งสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

กรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติการจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรีฯ เป็นพระราชบัญญัติ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ทำให้มีฐานะ

เ ป็นน ิต ิ บุ คคลแยกออกจากกรมศ ิลปากร

อาจารย์ศุภชัยฯ จึงต้องโอนย้ายมารับราชการที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อย่างไรก็ตามมิได้ทำให้

ความผูกพันที่มีต่อกรมศิลปากรเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อคราวใดที่กรมศิลปากรขอความอนุเคราะห์

ด้านการแสดง ก็มักจะได้รับความร่วมมือด้วยดี

เสมอมา อาจารย์ศุภชัยฯ จ ึงเหมาะสมด้วย

คุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นศิลปินศิลปากรอย่าง

ภาคภูมิ
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ยังไม่เคยลืมเลือนว่า	“ตอนเด็กชอบดูการแสดง 

แล้วกลับมาเลียนแบบการแสดงนั้น ทำให้เกิด

ความชอบ คุณพ่อ คุณแม่ รวมทั้งคุณครูก็

สนับสนุน ส่งเสร ิม ได้ฝ ึกหัดที่โรงเร ียน  

จนกระทั่งได้ออกแสดง ซึ่งก็แสดงเป็นตัว  

พระเอก นางเอก ตัวเอก ของทุกเรื่อง ทำให้

เกิดความภาคภูมิใจ ประทับใจเรื่อยมา และ  

มีความมุ่งมั่นในการเรียนด้านนี้อย่างแน่วแน่” 

แววของความปราดเปรื่องในการแสดง	 ทำให้	 

คุณพ่ อคุณแม่ ต ้ อ งพามาสอบ เข ้ า เ ร ี ยนท ี่	 

โรงเรียนนาฏศิลป	ในระดับชั้นต้นปีที่	๑	ในวันแรก

ที่ เข ้าเร ียน	 ก็จะมีการคัดเล ือกนักเร ียนตาม

ประเภทของตัวละคร	 คือ	 ตัวพระ	 (โขน)	 

ตัวพระ	 (ละคร)	 ตัวนาง	 ตัวยักษ์	 และตัวล ิง	

อาจารย์ศุภชัยฯ	 ได ้ถูกเล ือกให้เร ียนตัวล ิง	 

แต่คุณครูท่านหนึ่งซึ่งบรรดาลูกศิษย์ขนานนาม

ท่านว่า	 “คุณแม่ลมุล”	 ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการ

สอนนาฏศิลป์ไทย	 วิทยาลัยนาฏศิลป	 มีความ

เชี่ยวชาญทางด้านตัวพระ	 ได้เปลี่ยนให้อาจารย์	 

ศุภชัยฯ	 เรียนตัวพระ(โขน)	 เนื่องจากคุณแม่ลมุลฯ	

ได้เคยเห็นฝีมือการแสดงตั้งแต	่ เมื่อครั้งเรียนอยู่

ระดับประถม	 ทำให้อาจารย์ศุภชัยฯ	 ได้เร ียน

ตัวพระ(โขน)	 นับแต่นั้นมาจนกระทั่งจบหลักสูตร

นาฏศิลป์ชั้นสูง	 รวมระยะเวลา	๑๑	ปี	 คือ	 ระดับ

นาฏศิลป์ชั ้นต ้น	 เร ียน	 ๖	 ปี	 ระดับนาฏศิลป	์ 

ชั้นกลาง	 เรียน	 ๓	 ปี	 และระดับนาฏศิลป์ชั ้นสูง	

เรียน	 ๒	 ปี	 เรียกได้ว่า	 เรียนตั้งแต่เยาว์วัยและ

ยาวนานความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนต่าง	 ๆ	 จึงมีทั้ง

หลักวิชาและประสบการณ์ที่หยั่งลึกเป็นรากฐาน

ได้อยา่งมั่นคง	

	 อาจารย์ศุภชัยฯ	 ได้เริ่มเรียนวิชานาฏศิลป์

ไทยในชั้นต้นปีที่	 ๑	 กับอาจารย์อุดม	 อังศุธร	 โดย

การฝึกหัดขั้นพื้นฐาน	 และเรียนเพลงช้าเพลงเร็ว	

เรียนเพียงเท่านี้จนครบเทอม	อีกทั้งจำนวนผู้เรียน

ตัวพระ(โขน)	 ในรุ่นเด ียวกัน	 ก็ม ีเพ ียง	 ๔	 คน	 

ครูผู ้สอนจึงมีโอกาสดูแลได้อย่างทั่วถึง	 จะแตก

ต่างกับการเรียนการสอนในสมัยปัจจุบัน	 ซึ่งมี

จำนวนนักเรียนที่มากขึ้น	 และเป็นระบบหน่วยกิต	 

ต้องเรียนให้ครบตามหลักสูตรที่กำหนดไว้	 ดู

เสมือนว่าจะมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ	ข้อดี

ของการเรียนแบบเปอร์เซ็นต์ที่ได้เรียนเป็นรุ่น

สุดท้าย	 ทำให้มีความจำแม่นยำจนถึงปัจจุบันก็ยัง

ไม่ลืม	 ต่อมาในระดับชั ้นต้นปีที่	 ๒	 ได้เรียนกับ

อาจารย์ธงไชย	 โพธยารมย	์ เป็นหลัก	 และมี

อาจารย์อีก	 ๒	 ท่าน	 ร่วมสอนด้วย	 คือ	 อาจารย์

ทองสุก	 ทองหลิม	 และอาจารย์สมบัติ	 แก้วสุจริต	

ในระดับชั้นต้นปีที่	 ๒	 นี้อาจารย์ศุภชัยฯ	 ได้รับคัด

เลือกให้ออกแสดงบทบาทพระราม	 ตอนนางลอย	

ชุดที่	 ๒	 ชุดแรกผู ้แสดงพระราม	 คือ	 อาจารย์

ไพฑูรย์	 เข ้มแข็ง	 นักเร ียนตัวพระ(โขน)	 รุ่นพี่	 

ณ	หอประชุมโรงเรียนนาฏศิลป	 จากการสังเกต

พบว่าการแสดงในสมัยก่อนจะมีผู ้แสดง	 ๒	 ชุด	

ผลัดเปลี่ยนหมุนเว ียนกันแสดง	 เพื่อสร ้าง

ประสบการณ์การแสดงให้กับนักเรียนอย่างทั่ว

ถึงกัน	 นอกจากนี ้	 ก็ได้รับคัดเลือกให้แสดงตัว

ละครสำคัญ	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทของตัว

ละครที่เป็นเด็ก	เชน่	

	 -	 ลาวแก่นท้าว	 เร ื่องราชาธิราช	 ณ	 

โรงละครแหง่ชาติ	

	 -	 พระมงกุฎ	 เรื่องรามเกียรติ์	 เนื่องใน

วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เสด็จ

พระราชทานเลี้ยงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจาก

ประเทศเอธิโอเป ีย	 ณ	 พระบรมมหาราชวัง	 

พร้อมกันนี้ได้เป็นผู้แทนนักแสดงรับพระราชทาน	 

ชอ่ดอกไม้ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น	

	 -	 พลายแก้ว	

	 -	 สินสมุทร		

	 -	 นารายณธ์ิเบศร	์	

	 -	 พลายงาม	ฯลฯ	
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การรับราชการ
	 การศึกษาในระดับนาฏศิลป์ชั ้นสูงเร ียน

ว ิชาสามัญและศิลปะ เหมือนกับชั ้นต ้นและ

ชั ้นกลาง แต่ได ้เพ ิ่มการเร ียนว ิชาครูเข ้ามา

อีกว ิชาหนึ่ง และยังคงเป็นแบบเปอร์เซ็นต์

เช่นเดิม หลังจากจบการศึกษาในระดับนี้ก็ได้สอบ

บรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่ง ครู ๒ เมื่อวันที่

๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป

กรมศิลปากร และมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์

	 อาจารย์ศุภชัยฯ เป็นผู ้ที่มีความมุ่งมั่นใน

การทำงาน แสวงหาความรู ้ตลอดเวลา ไม่เคย

ปล่อยเวลาให้หมุนผ่านโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อ

รับราชการได้ระยะหนึ่งก็ได้ลาศึกษาต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น ดังนี้
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ร่วมมือด้วยดีเสมอมา ซึ่งผลของการกระทำได้

ประจักษส์ูส่ังคมโดยไมม่ีข้อกังขา ในการรับรางวัล

เชิดชูเกียรติศิลปินแหง่ชาติ สาขาศิลปะ การแสดง

(นาฏศิลปไ์ทย) พุทธศักราช ๒๕๔๘ นับเป็นความ

ภาคภูมิใจ และเกียรติยศของอาจารย์ศุภชัยฯ

ครอบครัว ลูกศิษย์ และมิตรทุกท่าน รวมถึง

บุคคลในวงการนาฏศิลป์ไทยก็พลอยยินดีไปใน

การนี้ด้วย

	 นอกจากนี้ อาจารย์ศุภชัยฯ ยังได้รับความ

ไว้วางใจให้เป็นผู้สืบทอดหน้าที่ประธานผู้ประกอบ

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นพิธีที่สำคัญของ

ผู ้ท ี่ศ ึกษาศิลปะการแสดง ด้วยคุณสมบัต ิท ี่

ครบถ้วน เหมาะสม โดยได้รับมอบจากอาจารย์

อุดม อังศุธร ณ โรงละครแห่งชาติ ในระยะแรก

หลังจากได ้รับมอบแล ้วก็ยั งม ิ ได ้ทำหน ้าท ี่

โดยทันที อาจารย์ศุภชัยฯ ได ้ศ ึกษา เร ียนรู ้

จนกระทั่งถึงเวลาที่เหมาะสมก็ทำหน้าที่ประธาน

ผู ้ประกอบพิธีไหว้ครู ให้กับวิทยาลัยนาฏศิลป

ทุกแห่ง องค์กร สถาบันต่าง ๆ ตามที่ขอความ

อนุเคราะหม์าจนถึงปัจจุบัน

	 พ.ศ. ๒๕๒๖ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

คณะนาฏศิลปและดุริยางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยี

และอาชีวศึกษา (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล)

พ.ศ. ๒๕๓๗ จบการศึกษาระดับปริญญาโท

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๘ จบการศึกษาระดับปริญญาเอก

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

ความภาคภูมิใจและรางวัลแห่งเกียรติยศ
	 อาจารย์ศุภชัยฯ ได้อุทิศตนด้วยความรัก

และเสียสละในการประกอบอาชีพครูสอนศิลปะ

ให้กับลูกศิษย์มากมายจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งปฏิบัติ

หน้าที่ศิลปินได้อย่างดีเยี่ยม ผลงานการแสดงที่

ปรากฏสู่สายตาผู ้ชมได้ต ิดตาตรึงใจมาอย่าง

ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน

องคก์รการกุศลตา่ง ๆ อาจารยศ์ุภชัยฯ ก็ให้ความ
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รางวัลแห่งเกียรติยศ
	 ๑.	 รางวัลประกายเพชร จากมูลนิธ ิ

เพชรภาษา พ.ศ. ๒๕๔๔

	 ๒.	 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากสำนัก

นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖

	 ๓.	 รางวัลเพชรสยาม ประจำปี ๒๕๔๘

สาขาการแสดงและนาฏศิลป์ จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม

	 ๔.	 ศิษย์เก่าเกียรติยศ จากคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙

	 ๕.	 ศิษย์เก่าดีเด่น จากวิทยาลัยนาฏศิลป

พ.ศ. ๒๕๔๙

	 ๖.	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไ์ทย) พ.ศ. ๒๕๔๘

บทบาทครูผู้ถ่ายทอด
	 อาจารย์ศุภชัยฯ เริ่มรับราชการตำแหน่ง

ครู ๒ ที่วิทยาลัยนาฏศิลป หน้าที่หลักคือ ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้สอน ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัต ิด ้านนาฏศิลป์ไทยให ้กับนักเร ียน

นักศึกษา ว ิทยาลัยนาฏศิลป ถึงแม้จะดำรง

ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีภารกิจทางการบริหาร
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มากมาย แต่อาจารย์ศุภชัยฯ ก็ยังเสียสละเวลา

ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาในสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้ง นักศึกษา คณาจารย์

จากสถาบันการศึกษาอื่น หน่วยงาน องค์กร

ตา่ง ๆ มากมาย ดังนี้

	 -	 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 -	 นิสิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย

- คณาจารยโ์รงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

	 -	 คณาจารยม์หาวิทยาลัยราชภัฏตา่ง ๆ

	 -	 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศิลปินสมัครเลน่ของชมรม มูลนิธิตา่ง ๆ		

บทบาทศิลปินผู้แสดง
	 นอกจากหน้าที่หลักในการเป็นครูผู ้สอน

แล้ว อาจารย์ศุภชัยฯ ยังเป็นศิลปินผู้แสดงที่มาก

ฝีมือ ตั้งแตค่รั้งยังเป็นนักเรียนชั้นประถม นักเรียน

โรงเรียนนาฏศิลป จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงแสดง

อยู่ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู ้ที่มีใจรักในศิลปะการ

แสดงอย่างมาก มีความมุ่งมั่นตั ้งใจศึกษาใฝ่หา

ความรู้ตลอดเวลา เมื่อครั้งเป็นนักเรียนได้เรียนรู้

จากการเลียนแบบครู จนกระทั่งรำตามได้อย่าง

สวยงาม ตอ่มาเมื่อมีประสบการณม์ากขึ้น ก็ยังคง

ใช้วิธีการเดิมรว่มกับการใช้ทักษะที่สั่งสมมาบูรณา

การร่วมกัน ทำให้อาจารย์ศุภชัยฯ มีอัตลักษณ์

ของการแสดงที่เป็นของตนเองอยา่งงดงาม เหมาะ

สมกับบทบาทต่าง ๆ ไม่ว่าจะรำแบบโขน ละคร

นอก ละครใน ละครพันทาง เป็นต้น จะเห็นได้ว่า

อาจารย์ศุภชัยฯ เป็นผู ้ที่ศึกษาอย่างถ่องแท้จน

เข้าใจลึกซึ้งว่าบทบาทแต่ละบทบาทนั้นย่อมแตก

ต่างกัน เรียกได้ว่า ศึกษาอย่างรอบด้านจริง ๆ

ทำให้ม ีผู ้ท ี่ต ิดตามผลงานการแสดงเป็นแฟน

พันธ์ุแท้อย่างเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบทบาทของ มังตรา ในครั ้งแรกแสดง

ตอนขึ้นบ้านขุนวัง ณ สังคีตศาลา เรียกวา่ทดลอง

แสดง เพราะเป็นการแสดงละครพันทางแนวใหม่

ของกรมศิลปากร ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจาก

ผู้ชม ทำให้ต้องย้ายไปแสดงในโรงละครแห่งชาติ

อาจารยเ์สรี หวังในธรรม ศิลปินแหง่ชาติ ผู้จัดทำ

บทจึงต้องเริ่มการแสดงตั้งแต่ต้น รวมทั้งสิ้น ๖๐

กว่าตอน ใครก็ตามที่ได้ชมการแสดงละครพันทาง

เรื่องผู้ชนะสิบทิศ เป็นต้องชื่นชอบเหมือนถูกมนต์

สะกดให้คล้อยตามไปกับบทบาทไม่ว่าจะอารมณ์

ใด นับว่าเป็นละครที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์

ศุภชัยฯ โด่งดังไปทั่วประเทศสมกับชื่อเรื่องผู้ชนะ

สิบทิศ ก็คงไมผ่ิดนัก

	 อาจารย์ศุภชัยฯ มีผลงานการแสดงทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมากมาย ส่วนใหญ่จะได้

รับบทบาทตัวละครที่เป็นตัวเอก พระเอก บางครั้ง

ก็เป็นนางเอกของเรื่อง ดังนี้
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ลำดับที่ เรื่อง บทบาท

	 ๑	 รามเกียรติ์	 พระราม	พระลักษมณ์	นางสีดา	นางเบญกาย	พระมงกุฎ		

	 	 	 พระอินทร์	พระนารายณ์	พระราม	(วัยเด็ก)	

	 ๒	 อิเหนา	 อิเหนา	กระหมังกุหนิง	ยา่หรัน	

	 ๓	 มโนหร์า	 พระสุธน	

	 ๔	 ราชาธิราช	 ลาวแกน่ท้าว	สมิงพระราม	พระยาน้อย	สมิงนครอินทร	์มะกะโท	

	 ๕	 สุวรรณหงส	์ สุวรรณหงส์	พราหมณเ์กศสุริยง	

	 ๖	 คาวี	 คาวี	จันทส์ุดา	

	 ๗	 สุวรรณสาม	 สุวรรณสาม	

	 ๘	 พระอภัยมณี	 พระอภัยมณี	สินสมุทร	สุดสาคร	

	 ๙	 ขุนช้างขุนแผน	 พลายงาม	(วัยเด็ก)	พระไวย	พลายชุมพล	พลายยง	นางวันทอง	 

	 ๑๐	 ไกรทอง	 ไกรทอง	ตะเภาแก้ว	ตะเภาทอง	

	 ๑๑	 โกมินทร	์ โกมินทร์	

	 ๑๒	 รถเสน	 รถเสน		

	 ๑๓	 พระลอ	 พระลอ	

	 ๑๔	 ผู้ชนะสิบทิศ	 มังตรา	

	 ๑๕	 ไชยเชษฐ	์ ไชยเชษฐ	์นารายณธ์ิเบศร์			

	 ๑๖	 สังขท์อง	 พระสังข์	(วัยเด็ก)	พระสังข	์นางรจนา	

	 ๑๗	 ท้าวหริศจันทร	์ พระกุมารโรหิตา	

	 ๑๘	 สังขศ์ิลปช์ัย	 สังขศ์ิลปช์ัย	

	 ๑๙	 พระยาแกรก	 พระยาแกรก	(วัยเด็ก)	

	 ๒๐	 สาวิตรี	 พระสัตยวาน	

	 ๒๑	 พระยศเกตุ	 พระยศเกตุ	

	 ๒๒	 กากี	 คนธรรพ์	

	 ๒๓	 เจ้าหญิงแสนหวี	 เจ้าชายเขมรัฐ	

	 ๒๔	 พระมหาเทวี	 พระยาพิษณุโลก	

	 ๒๕	 ราชมนู	 ราชมนู	

	 ๒๖	 องคุลิมาล	 อหิงสกะ	

	 ๒๗	 สาวเครือฟ้า	 ร้อยตรีพร้อม	

	 ๒๘	 ท้าวคูลู	-	นางอั้ว	 ท้าวคูลู	

	 ๒๙	 จันทกินรี	 กินรา	

	 ๓๐	 วิวาหพระสมุทร	 อันเดร	

	 ๓๑	 เลือดสุพรรณ	 มังราย	

	 ๓๒	 พระรว่ง	 นางจันท	์
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ลำดับที่ เรื่อง บทบาท

	 ๓๓	 พระมหาชนก	 พระมหาชนก	 ๓๓	 พระมหาชนก	 พระมหาชนก	 ๓๓	 พระมหาชนก	 พระมหาชนก

	 ๓๔	 กำเนิดพระคเณศร	์ พระขันธกุมาร	 ๓๔	 กำเนิดพระคเณศร	์ พระขันธกุมาร	 ๓๔	 กำเนิดพระคเณศร	์ พระขันธกุมาร

	 ๓๕	 นา่นเจ้า	 เจ้าชายใหญ่	 ๓๕	 นา่นเจ้า	 เจ้าชายใหญ่	 ๓๕	 นา่นเจ้า	 เจ้าชายใหญ่

	 ๓๖	 อาบูฮะซัน	 อาบูฮะซัน	 ๓๖	 อาบูฮะซัน	 อาบูฮะซัน	 ๓๖	 อาบูฮะซัน	 อาบูฮะซัน

	 ๓๗	 ศกุนตลา	 ท้าวทุษยันต์	 ๓๗	 ศกุนตลา	 ท้าวทุษยันต์	 ๓๗	 ศกุนตลา	 ท้าวทุษยันต์

	 ๓๘	 พระคเณศรเ์สียงา	 พราหมณแ์ปลง	 ๓๘	 พระคเณศรเ์สียงา	 พราหมณแ์ปลง	 ๓๘	 พระคเณศรเ์สียงา	 พราหมณแ์ปลง

	 ๓๙	 พระนล	 พระนล	 ๓๙	 พระนล	 พระนล	 ๓๙	 พระนล	 พระนล

	 ๔๐	 แก้วหน้าม้า	 มานพ	 ๔๐	 แก้วหน้าม้า	 มานพ	 ๔๐	 แก้วหน้าม้า	 มานพ พระปิน่ทอง		

	 ๔๑	 สมุทรโฆษ	 สมุทรโฆษ	 ๔๑	 สมุทรโฆษ	 สมุทรโฆษ	 ๔๑	 สมุทรโฆษ	 สมุทรโฆษ

	 ๔๒	 ตำนานโนหร์าชาตรี	 พระเทพสิงหร	 ๔๒	 ตำนานโนหร์าชาตรี	 พระเทพสิงหร	 ๔๒	 ตำนานโนหร์าชาตรี	 พระเทพสิงหร

	 ๔๓	 พญาผานอง	 อามป้อม	 ๔๓	 พญาผานอง	 อามป้อม	 ๔๓	 พญาผานอง	 อามป้อม ขุนไสยศ

	 ๔๔	 มณีพิชัย	 นางยอพระกลิ่น	 ๔๔	 มณีพิชัย	 นางยอพระกลิ่น	 ๔๔	 มณีพิชัย	 นางยอพระกลิ่น

ผลงานการแสดงในต่างประเทศ
	 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ในฐานะหัวหน้าคณะ ผู ้กำกับการแสดง และ

ผู้แสดง ด้วยการนำศิลปะการแสดงในชุดต่าง ๆ

ไปเผยแพรย่ังตา่งประเทศ อาทิ

พ.ศ. ๒๕๑๙	 กรุงปักกิ่ง กวางเจา เซี่ยงไฮ้ ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. ๒๕๒๐	 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ. ๒๕๒๑	 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน่

พ.ศ. ๒๕๒๓	 นครลอสแองเจลีส ประเทศสหรัฐ-

อเมริกา
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พ.ศ. ๒๕๒๕	 นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

พ.ศ. ๒๕๒๗	 กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุน่

พ.ศ. ๒๕๒๘	 เม ืองนารา เก ียวโต โอกินาวา

ประเทศญี่ปุน่

พ.ศ. ๒๕๓๐	 กรุงแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

พ.ศ. ๒๕๓๓	 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน่

พ.ศ. ๒๕๓๕	 กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

พ.ศ. ๒๕๓๘	 เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณ

รัฐประชาชนจีน

พ.ศ. ๒๕๔๐	 กรุงโรม ประเทศอิตาลี

พ.ศ. ๒๕๔๒	 กรุงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ. ๒๕๔๓	 ร่วมคณะสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเฉลิมพระเกียรติ

๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๓ ประเทศ คือ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กรุง

มิวนิค ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน นครบอสตัน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. ๒๕๔๔	 ร่วมคณะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นคร

เซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

พ.ศ. ๒๕๔๖	 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน่

พ.ศ. ๒๕๔๗	 เมืองฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย กรุง

เทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล กรุงเบอร์ล ิน

ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน

พ.ศ. ๒๕๔๘	 นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเทศภูฏาน ประเทศเนปาล

พ.ศ. ๒๕๕๐	 กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

พ.ศ. ๒๕๕๑	 ประเทศสหภาพเมียนมาร์

พ.ศ. ๒๕๕๓	 ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. ๒๕๕๔	 เมืองบลัวซาร์ ประเทศตุรกี
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ผลงานทางวิชาการ
	 อาจารย์ศุภชัยฯ เป็นผู ้ที่เห็นความสำคัญ

ของการศึกษา จึงได้ศึกษาต่อจนถึงระดับสูงสุด

ของการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย นับเป็นแบบ

อย่างที่ด ีและได้ใช้ความรู ้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

องค์กร สถาบัน ด้วยการเข ียนบทความทาง

นาฏศิลป์ไทย สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทาง

วิชาการสำหรับศึกษาตอ่ไปในอนาคต ซึ่งบทความ

ทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยมีแหล่งให้ค้นคว้า

ได้น้อย จึงเป็นสิ่งที่ดี มีคุณค่าสำหรับชนรุ่นหลัง

ดังนี้

	 ๑.	 บทความเรื่อง “โรงเรียนพรานหลวง

สถาบันสอนนาฏศิลป์ - ดนตรี ตามพระราช

บัญญัติแห่งแรกในประเทศไทย” ลงพิมพ์นิตยสาร

ศิลปากร พ.ศ. ๒๕๓๙
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	 ๒.	 บทความเร ื่อง “สถาบันบัณฑิต-

พัฒนศิลป์” ลงพิมพ์หนังสือครบรอบ ๗๐ ปี

การกอ่ตั้งสถาบันสอนนาฏศิลป์ สังกัดกรมศิลปากร

พ.ศ. ๒๕๔๕

	 ๓.	 บทความเร ื่อง “เจ ้าพระยาวรพงศ์

พิพัฒน์ผู ้ ถูกลืม” เอกสารแจกงานสัมมนา ณ

โรงละครแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖

	 ๔.	 บทความเรื่อง “การรำตามแบบแผน

โขนตัวพระ” เอกสารแจกงานสัมมนา ณ

โรงละครแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘

	 ๕.	 บทความภาษาอังกฤษเร ื่อง “The

differences between the Traditional Dancing

of the Khon Male Character and that of the

Lakhon Male Character” ลงในวารสารของ

SPAFA

	 ๖.	 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง

“การวิเคราะห์โรงเรียนพรานหลวงในพระบรม

ราชูปถัมภ์ สถาบันสอนนาฏศิลป์ดนตรีแห่งแรก

ในประเทศไทย”		

	 ๗.	 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง

“วิเคราะห์วิธีการร่ายรำตามแบบแผนโขนตัวพระ

กรณีศึกษาตัวพระราม”		

	 ๘.	 บทความเรื่อง “เนื่องด้วยพระบารมี

ล ้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖” ลงพิมพ์วารสาร

วชิราวุธานุสาร	

	 ๙.	 บทความเร ื่อง “พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ กับการอนุรักษ์ดนตรีไทยและ

นาฏศิลป์ไทย” ลงพิมพ์วารสารวชิราวุธานุสาร

๖ เมษายน ๒๕๕๑		

	 ๑๐. บทความเรื่อง “นางโขน ๑” และ

“นางโขน ๒” ลงพิมพน์ิตยสารศิลปากร

	 ๑๑. บทความเร ื่อง “การรำตามแบบ

ตัวพระ” ลงในวารสารวัฒนธรรมไทย กุมภาพันธ์

๒๕๕๒
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ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
	 อาจารยศ์ุภชัยฯ ได้ประดิษฐส์ร้างสรรคก์าร

แสดงตั ้งแต่ยังศึกษาในระดับปริญญาตรีและ

ผลงานดังกล่าวก็ยังคงแสดงอยู่ในปัจจุบัน ต่อมา

เมื่อรับราชการแล้วก็ได้ประดิษฐ์ท่ารำการแสดง

อยู่หลายชุด ปัจจุบันได ้เป็นผู ้ควบคุมผลงาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ด้วยหลักการให้ยึดแนวทางตามองค์ความรู้เดิม

ในเชิงอนุรักษ์ ดังนี้

	 ๑.	 เซิ ้งโปงลาง ร่วมกับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) ได้รับความ

นิยมมาจนถึงปัจจุบัน

	 ๒.	 รำฉุยฉายมังตรา ประกอบการแสดง

ละครพันทาง เรื่องผู ้ชนะสิบทิศ และการแสดง

ชุดเอกเทศ โดยมีอาจารย์ธงไชย โพธยารมย์

เป็นที่ปรึกษา

	 ๓.	 รำฉุยฉายไกรทอง ประกอบการแสดง

ละคร เรื่องไกรทอง และการแสดงชุดเอกเทศ

ประพันธ์บทโดยอาจารย์เสรี หวังในธรรม ศิลปิน

แหง่ชาติ ประดิษฐร์ว่มกับนาฏศิลปินกรมศิลปากร

	 ๔.	 กระบวนท่ารบขึ้นลอยของโกมินทร์กับ

พญานาค ประกอบการแสดงละคร เรื่องโกมินทร์

	 ๕.	 ฟ้อนลาวคำหอม เพื่อถ่ายทอดการ

อบรมนาฏศิลปเ์ครือขา่ย

	 ๖.	 รำถวายพระพร อาศิรวาท อวยพร ใน

โอกาสตา่ง ๆ		

	 ๗.	 ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา

อาทิ รับขวัญข้าว รอยอิสาน ล่องใต้ บึงมัจฉา

ชิงชว่งลวงเลน่ ชาวดอย เป็นต้น
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ข้อค ิดเห็นต่อการพัฒนางานด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์

ในยุคปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ  

การดำรงชีวิต เทคโนโลยี ข่าวสาร วัฒนธรรม  

ต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย อาหาร เป็นต้น ศิลป

วัฒนธรรมด้านศิลปะการแสดง ก็เช่นเดียวกัน 

อาจารย์ศุภชัยฯ เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า การ

เปลี่ยนแปลงศิลปะการแสดงไม่ใช่เรื่องเสียหาย 

ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ก้าวไป  

ให ้ทันต่อโลก การอนุรักษ์เพ ียงอย่างเด ียว

คงไม่พอ แต่การพัฒนา ต่อยอด สร้างสรรค์

องค์ความรู ้ใหม ่ ต้องอยู่บนพื ้นฐานเดิม อยู่ใน

กรอบที่เหมาะสม การใช้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จึง

สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแก่นแท้ของศิลปะ ดังจะ

เห็นได้จากนโยบายของการบริหารงานในฐานะ

ผู ้นำทางด้านการศึกษาของสถาบันระดับชาติ 

อาจารย์ฯ จะให้ความสำคัญ และเน้นย ้ำกับ

นักศึกษาที่สร้างสรรค์ผลงานอยู่เสมอในหลักการ

ดังกลา่ว สมกับคำที่วา่ 

“อนุรักษ์ด้วยหัวใจและสร้างสรรค์ด้วย

ปัญญา” 

หลักคิดและปรัชญาในการทำงาน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จ       

ดูจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลาย ๆ คน แต่สำหรับ

อาจารย์ศุภชัยฯ เห็นว่าปัญหาและอุปสรรค

ทุกอย่าง เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้

ยังให้แนวคิดไว้วา่

“การทำงานทุกอย่างให้ทำด้วยความ

ตั้งใจ ทุ่มเทให้เต็มกำลังความสามารถ พยายาม

ให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ทั้งนี้

ย ึดหลักความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน

ให้เกียรติทุก ๆ คน แม้จะอาวุโสน้อยกว่าก็ตาม 

นอกจากนี้ยังเตือนตัวเองเสมอว่า การเรียนรู้นอกจากนี้ยังเตือนตัวเองเสมอว่า การเรียนรู้นอกจากนี้

ไม่มีวันสิ้นสุด แม้จะมีหน้าที่การงาน ตำแหน่ง

ต่าง ๆ ที่สังคมมอบให้ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันว่า 

เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง และรู้มากกว่าผู้อื่น โดย

เฉพาะในวงการศิลปะแขนงนี้ ไม่มีใครเก่งที่สุด 

ไม่มีใครเก่งคนเดียว และไม่มีใครเก่งกว่าใคร”

ภาพภายนอกที่ทุกคนได้สัมผัสย่อมสะท้อน

สิ่งท ี่อยู่ภายในได้เป็นอย่างด ี ดังเช่นผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ์ ศิลปิน

แห่งชาติ ผู้มีบุคลิกที่สุภาพ เรียบร้อย มีไมตรีจิตแห่งชาติ ผู้มีบุคลิกที่สุภาพ เรียบร้อย มีไมตรีจิตแห่งชาติ ผ

กับผู ้อื่นเสมอ นับว่าเป็นครูผู ้รอบรู ้และศิลปิน       

ผู ้อ่อนโยน ผู ้ เข ียนขอขอบพระคุณในความ

อนุเคราะห์เผยแพร่ช ีวประวัติและข้อคิด โดย      

หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับผู ้อ่านน ิตยสาร

ศิลปากรฉบับนี้   
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