
ศิลปิน...ศิลปากร* 

* หมายถึง ผูรู ผูเชี่ยวชาญในงานสาขาตาง ๆ ทุกดานอันเปนภารกิจของกรมศิลปากร. 
** นักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร. 

อาจารยวันทนีย  มวงบุญ  
“ดวงดาวคางฟาศิลปากร” 

 

อัมไพวรรณ  เดชะชาติ**   

 

วันทนีย  มวงบุญ  “นอย” 
 

      วันทนีย เรืองสวัสดิ์ล้ำ ปรีชญา 

 มวง มณีเดนดารา เสกสราง 

 บุญ เสริมเพิ่มศรัทธา เจริญรุง 

 นอย หนึ่งดวงดาวคาง ฟากฟาศิลปากร 

 อาจารยวันทนีย มวงบุญ หรือเปนที่รู จัก

ของรุนนอง รุนศิษย เพื่อนรวมงานสำนักการ

สังคีต ดวยความผูกพันมาอยางยาวนาน ในนาม 

ของอาจารยน อย หร ือครูน อย หร ือปาน อย 

ผู ม ีความสามารถโดดเดนทั ้งทางทฤษฎีและ 

ปฏิบัต ิด านนาฏศิลปไทย นับเปนกำลังสำคัญ        

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและภารกิจหลัก      

ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร บทกลอน       

ขางตนมิอาจอธิบายความไดครอบคลุมความเปน

มาของอาจารยวันทนียฯ ไดทั ้งหมดในทุกอณู      

แหงความรูความสามารถ แตผู เขียนก็พยายาม

รอยกรองมอบใหดวยความศรัทธา เพื่อเปนจุด

เริ่มตนในการทำความรู จักกับอาจารยฯ อยาง     

ลึกซึ้งผานบทความในนิตยสารศิลปากรฉบับนี้ 
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นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ 9๓

ชีวิตในวัยเยาว
	 อาจารย์วันทนีย์ฯ	 เกิดวันพฤหัสบดีที่	 ๑๗		

ธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๔๙๖	 ปจจุบันอายุ	 ๕๘	 ป										

อยู่บ ้านเลขที่	 ๑๕๐	 ถนนอิสรภาพ	 ซอยวัด								

ประดิษฐาราม	 แขวงหิรัญรูจี	 เขตธนบุรี	 จังหวัด

กรุงเทพมหานคร	 เป็นบุตรคนโตของคุณพ่อมานิต		

และคุณแม่ฉวีวรรณ	 ม่วงบุญ	 มีน้องชาย	 ๒	 คน

และน้องสาว	 ๒	 คน	 อาจารย์วันทนีย์ฯ	 มีความ

ผูกพันอยู่กับกรมศิลปากรมาแต่เยาว์วัย	 โดย							

เข้าศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลป	 (ปจจุบันวิทยาลัย

นาฏศิลป)	ในปพ.ศ.	๒๕๐๖	หลังจากจบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาที่ โรงเร ียนประสาทศิลป	

และโรงเรียนวัดประดิษฐาราม	 เนื่องด้วยคุณพ่อ

รับราชการตำแหน่งดุร ิยางคศิลปน	 แผนก			

ดุร ิยางค์ไทย	 กองการสังค ีต	 กรมศิลปากร		

อาจารย์วันทนีย์ฯ	 จึงเป็นลูกไม้ใต้ต้นเลยทีเดียว						

ก็ว่าได้	 ด้วยความรักและปรารถนาดีของคุณพ่อ	

กอรปกับความกตัญูท ี่ม ีต่อคุณพ่อคุณแม	่

อาจารย์วันทนีย์ฯ	 จึงมิได้ขัดความประสงค์ในการ

เข้าศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลป	นับวา่คุณพอ่มานิตฯ	

เป็นผู้ที่มีสายตาอันชาญฉลาดและยาวไกล	 เล็งเห็น

ความเจริญก้าวหน้าในอนาคตของบุตรสาวได้

อยา่งแมน่ยำ	อาจารยว์ันทนียฯ์	ได้กลา่วถึงคุณพอ่

ด้วยความรักและระลึกถึงว่า	 “คุณพอทำงานอยูที่

แผนกดุร ิยางคไทย เมื่อตอนเด็กก็ได ต ิดตาม       

คุณพอมาที่กองการสังคีตบอย ๆ ชอบดูการแสดง

ทุกอยาง เรื่องนี้คุณแมไดเลาใหฟงวา ตอนเด็ก ๆ 

เมื่อดูละครหรือลิเกแลวจะเลียนแบบทั้งทาทาง 

และการแตงตัว ทั ้งหมดไดซ ึมซับโดยไมรู ตัว       

คุณพอคุณแมเห็นวามีแวว และความชอบสวนตัว 

เมื่อจบชั้นประถมก็ลองมาสอบเขาเรียนที่โรงเรียน

นาฏศิลป ปรากฏวาสอบไดก็เรียนอยางสนใจ 

ตั้งใจมาโดยตลอด จนกระทั่งจบแลวก็เขาทำงานที่

กองการสังคีต ที่เดียวกับคุณพอ คุณพอเสียชีวิต

ไปแลวหลายป หากทานหยั่งรูไดก็คงจะภาคภูมิใจ 

กับเกียรติยศที่ไดรับ ซึ่งขณะนี ้ไดรักษาการใน

ตำแหนงนักวิชาการละครและดนตรีทรงคุณวุฒิ 

นับเปนมงคลอันสูงสงในชีวิตการรับราชการที่  

กรมศิลปากร” 
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9๔ นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔

ชีวิตการรับราชการ
	 เมื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียนนาฏศิลป	 สาขา

นาฏศิลปไทย	 ได ้รับคัดเล ือกให้เร ียนตัวพระ					

ความทรงจำเมื่อแรกเริ่มฝกหัดนาฏศิลปไทยที่ไม่

อาจลืมเลือน	 จากคำบอกเล่าของอาจารย์ฯ	 ซึ่งยัง

สามารถฉายภาพในอดีตได้อย่างชัดเจนว่า	 “ไดมี

โอกาสเปนศิษยของบรมครูที่มีคุณูปการตอวงการ

นาฏศิลปไทยหลายทาน อาทิ ครูลมุล ยมะคุปต 

ครูอบเชย ทิพโกมุท ครูนิตยา จามรมาน ครูอุดม  

อังศุธร ครูรติวรรณ กัลยาณมิตร การเร ียน

ประกอบดวยวิชาสามัญและวิชานาฏศิลปตาม

หลักสูตรที่กำหนด จะฝกซอมเปนพิเศษเมื่อมีการ

แสดงในแตละครั ้ง เริ่มแรกก็ไดรับคัดเลือกให

แสดงระบำ รำ การแสดงเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ตอมา

เมื่อเรียนชั้นที่สูงขึ้นก็ไดรับคัดเลือกใหแสดงละคร 

ซึ่งตองฝกซอมดวยความพยายามและอดทน     

มาก ๆ กวาจะไดแสดงผลงาน ทำใหอดทนจน

เคยชินและเปนผลดีที่ทำใหมีฝมือมาถึงปจจุบัน”  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

	 การได้รับความรู้ที่เป็นพื้นฐานอย่างมั่นคง	

ความตั ้งใจ	 ความเพียรพยายามในการเรียนรู ้	

เป็นสว่นสำคัญที่ส่งเสริมให้อาจารยฯ์	 มีคุณสมบัติ

ของนักเรียนนาฏศิลปที่ครบถ้วน	 โดดเด่น	 ในการ

ก้าวเข้าสู่เวทีของการแสดงระดับชาติ	 สิ่งชี ้วัด

ความสามารถด้านการแสดงประการหนึ่ง	 คือ	

ระหว่างที่ศ ึกษาอยู่ชั ้นกลางปที่	 ๓	 ได้รับการ	

บรรจุเป็นศิลปนสำรอง	 ตำแหน่ง	 ศิลปนจัตวา				

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ 9๕

 วันเดือนป ตำแหนง หนวยงาน

เมื่อวันที่	 ๒๐	 ตุลาคม	 ๒๕๑๕	 แผนกนาฏศิลป	

กองการสังคีต	 กรมศิลปากร	 อัตราเงินเดือน	

๖๐๐	บาท	เมื่อจบการศึกษาในระดับนาฏศิลปชั้นสูง 

พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 ได้บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง	

นาฏศิลปน	 ๑	 งานนาฏศิลป	 กองการสังค ีต							

กรมศิลปากร	 เมื่อวันที่	๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๑๘	

มีความก้าวหน้ามาตามลำดับ	ดังนี้	

	 ๑	ตุลาคม	๒๕๑๙	 นาฏศิลปน	๒			 งานนาฏศิลป	กองการสังคีต	กรมศิลปากร			

	 ๑	ตุลาคม	๒๕๒๑	 นาฏศิลปน	๓	 	 	 												”	

	 ๒๔	ตุลาคม	๒๕๒๕	 นาฏศิลปน	๔	 	 	 												”	

	 ๒	กรกฎาคม	๒๕๓๒	 นาฏศิลปน	๕	 	 	 												”	

	 ๑๖	กรกฎาคม	๒๕๓๔	 นักวิชาการละครและดนตรี	๖	 งานวิชาการ	กองการสังคีต	กรมศิลปากร		

	 ๒๖	มีนาคม	๒๕๓๙	 นักวิชาการละครและดนตรี	๗	ว.	 กลุม่งานวิจัยและพัฒนาการแสดง		

   สถาบันนาฏดุริยางคศิลป	กระทรวงศึกษาธิการ	

	 ๑		พฤษภาคม		๒๕๔๑	 นักวิชาการละครและดนตรี	๘	ว.	 กลุม่งานวิจัยและพัฒนาการแสดง	สำนักการสังคีต	

	 	 	 กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม				

	 ๑		ตุลาคม		๒๕๔๖	 นักวิชาการละครและดนตรี	๘	ว.	 รักษาการหัวหน้ากลุม่นาฏศิลป	กลุม่นาฏศิลป		

   สำนักการสังคีต	กรมศิลปากร	กระทรวงวัฒนธรรม     

 ๑	พฤศจิกายน	๒๕๔๗-	 นักวิชาการละครและดนตรี	๙	ชช.	 กลุม่นาฏศิลป	สำนักการสังคีต	กรมศิลปากร 

	 พฤศจิกายน	๒๕๕๑			 หัวหน้ากลุม่งานนาฏศิลป	 กระทรวงวัฒนธรรม				

 ๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	–	 นักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญ	 สำนักการสังคีต	กรมศิลปากร	

	 ๑๐		มีนาคม	๒๕๕๔			 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ	 กระทรวงวัฒนธรรม	

	 	 สำนักการสังคีต	

	 ๙	มิถุนายน	๒๕๕๓	 รักษาการในตำแหนง่	 กรมศิลปากร		กระทรวงวัฒนธรรม	

	 	 นักวิชาการละครและดนตรี	

	 	 ทรงคุณวุฒิ	

สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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9๖ นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔

ความภาคภูมิใจและเกียรติยศที่ไดรับ
 

เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ

	 เบญจมาภรณม์งกุฏไทย	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๑	

	 เบญจมาภรณช์้างเผือก	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๒	

	 จตุรถาภรณม์งกุฏไทย	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	

	 จตุรถาภรณช์้างเผือก	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๒๖	

	 ตริตาภรณม์งกุฏไทย	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	

	 ตริตาภรณช์้างเผือก	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๓๙	

	 ทวีติยาภรณม์งกุฏไทย	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 ทวีติยาภรณช์้างเผือก	 วันที่	๕	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	

	 ประถมาภรณม์งกุฏไทย	 วันที่	๒๔	เมษายน		พ.ศ.	๒๕๔๙	

	 ประถมาภรณช์้างเผือก	 วันที่	๕	เมษายน		พ.ศ.	๒๕๕๒	

เกียรติคุณที่ไดรับ
	 ๑.	 ข ้าราชการประจำตัวอย่าง	 จาก

กระทรวงศึกษาธิการ	 เม ื่อวันที่	 ๑	 เมษายน									

พ.ศ.	๒๕๔๒	

	 ๒.	 ศิลปนประกายเพชร	ผู้ถา่ยทอดภาษาไทย

ได้ดีเด่น	 ได้รับเกียรติบัตรและเข็มประกายเพชร	

จากพระวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าวิมลฉัตร	 มูลนิธิ

เพชรภาษา	เมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๓	
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นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ 9๗

	 แม้ว่าการปฏิบัต ิหน้าที่นาฏศิลปนจะมี

ภารกิจมากมาย	 ทั ้งการแสดงเพื่อเผยแพร	่						

ศ ิลปวัฒนธรรมในประเทศ	 และต่างประเทศ	

อาจารยว์ันทนียฯ์	ก็มีความมานะ	อุตสาหะ	อดทน	

ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 และปริญญาโท	

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิลปนรุ่นหลัง	 จนสำเร็จ

การศึกษาปริญญา	ครุศาสตรบัณฑิต	 (ภาษาไทย)		

พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 	 จากวิทยาลัยครูธนบุรี	 (ปจจุบัน		

คือ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)	 และปริญญา									

ศ ิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 (จาร ึกภาษาไทย)								

พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 จากบัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	

 

	 ๓.	 เพชรสยาม	 ประจำป	 ๒๕๔๙	 สาขา	

การแสดงและนาฏศิลป	 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม	

	 ๔.	 ได ้ รับ โล่ เก ี ยรต ิคุณจากโรง เร ียน

ปราโมชวิทยารามอินทรา	 สังกัดสำนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาเอกชน	 กระทรวงศึกษาธิการ	

เนื่องจากให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัด

กิจกรรมของทางโรงเรียนด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

เสมอมา	

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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9๘ นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔

บทบาทนาฏศิลปน
	 คำกล่าวที่ว่า	 การเร ียนรู ้ไม่ม ีวันสิ ้นสุด	

เหมาะสมอย่างย ิ่ งกับการศ ึกษาในศาสตร	์

แห่งศ ิลปะ	 ไม่ว่าแขนงใดก็ตาม	 การเร ียนรู ้	

นาฏศิลปไทยก็เช่นเด ียวกัน	 ซ ึ่งดูเสมือนว่า	

อาจารย์วันทนีย์ฯ	 ก็ได้ยึดหลักการนี้มาตลอดใน

ชีวิตของนาฏศิลปน	 อาจารย์ฯ	 ไม่เคยหยุดพักการ

แสวงหาความรู้	 ความชำนาญ	 เพื่อเสริมทักษะ	

ความเชี่ยวชาญให้กับตนเอง	 ทำให้มีองค์ความรู้

รอบด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงโขน	 ละคร	

ระบำ	 รำ	 ฟอน	 ด้านวิชาการ	 การประพันธ์บท	

ต่าง	 ๆ	 แม้บทบาทความรับผิดชอบในหน้าที่จะ

เปลี่ยนแปลงสูงขึ้น	 คือ	 เป็นที่ปรึกษา	 ผู้ถ่ายทอด	

ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานศิลปะแล้วก็ตาม	 การได้

รับโอกาสฝกฝน	 ความรู ้ด ้านการแสดงต่าง	 ๆ	

จากครูนาฏศิลป	 ชั้นยอดของกรมศิลปากร	 อาทิ	

ท่านผู ้หญิงแผ้ว	 สนิทวงศ์เสนี	 ศิลปนแห่งชาติ							

ครูลมุล	 ยมะคุปต	์ ครูสุวรรณี	 ชลานุเคราะห	์

ศิลปนแห่งชาติ	 ครูศิริวัฒน	์ ดิษยนันทน	์ ศิลปน	

แห่งชาติ	 ครูธงไชย	 โพธยารมย	์ ครูอุดม	 อังศุธร	

ครูอ ิสระ	 โพธิเวส	 ครูสุนทร ีย	์ กองทรัพย์โต	

ครูบุนนาค	 ทรรทรานนท	์ ครูจันทนา	 ทรงศรี	

ทำให้อาจารย์วันทนีย์ฯ	 ได้เป็นผู้ที่อนุรักษ์กระบวน

ท่ารำสำคัญ	 ๆ	 ในการแสดงประเภทต่าง	 ๆ	 ที่

เป็นการสืบทอดในสายหลวงมาแต่โบราณ	 อาทิ	

บทบาทกวางทอง	 เป็นตัวละครที่สร้างชื่อเสียง

อย่างโด่งดัง	 ด้วยลีลาท่ารำที่สามารถถ่ายทอด

อารมณ	์ กิริยาท่าทางได้อย่างสมบทบาท	 จนเป็น

อัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร	 และยังไม่มีใครเหมือน	

สร้างภาพที่ติดตาตรึงใจผู ้ชมมิรู ้ลืม	 โดยได้รับ

ถ่ายทอดท่ารำจากท่านผู้หญิงแผ้ว	 สนิทวงศ์เสนี	

ศิลปนแห่งชาติ	 นอกจากนี้	 บทบาทอิเหนา	 ก็มี

ความสำคัญ	และสร้างชื่อเสียงให้เชน่กัน	ครั้งแรก

จัดแสดงที่ช่อง	 ๔	 เมื่อพ.ศ.	 ๒๕๑๘	 (แต่งกาย	

แบบชวา)	 ต่อมาได้แสดงที่โรงละครแห่งชาติ	

พ.ศ.	 ๒๕๑๙	 แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาเป็นเวลา

หลายสิบป	 อาจารย์วันทนีย์ฯ	 ก็ยังคงแสดง

บทบาทเดิมได้อย่างสง่างามมีมาตรฐาน	 อาจ	

ดูม ีความเช ี่ ยวชาญสมบทบาทมากข ึ ้นจาก

ประสบการณต์รงก็วา่ได้	

กวางทอง อิเหนา (แตงกายแบบชวา) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
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นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ 99

 ลำดับที่ ประเภทการแสดง เรื่อง บทบาท

	 ๑	 โขน	 รามเกียรติ์	 กวางทอง	พระมงกุฎ	นางสีดา		

	 		 	 	 พราหมณน์ารายณ์	นางนารายณ์	

	 	 	 	 และนางมณโฑ	

	 ๒	 ละคร	 อิเหนา	 อิเหนา	ยา่หรัน	วิหยาสะกำ																

	 	 	 	 อุณากรรณ	ปะตาระกาหลา		

	 	 	 	 แอหนัง	และสังคามาระตา	

	 ๓	 ละคร	 มโนหร์า	 พระสุธน	และนางมโนหร์า	

	 ๔	 ละคร	 ราชาธิราช	 สมิงพระราม	สมิงนครอินทร	์

	 	 	 	 ทหารจีน	พระราชธิดา	และเม้ยมะนิก	

	 ๕	 ละคร	 สุวรรณหงส	์ สุวรรณหงส	์พราหมณเ์กศสุริยง		

		 	 	 	 และเงือกชาลีกรรณ	

	 ๖	 ละคร	 คาวี	 คาวี	และจันทส์ุดา	

	 ๗	 ละคร	 สุวรรณสาม	 สุวรรณสาม	

	 ๘	 ละคร	 พระอภัยมณี	 สินสมุทร	สุดสาคร		

	 	 	 	 สุวรรณมาลี	และนางละเวง	

	 ๙	 ละคร	 ขุนช้างขุนแผน	 พลายบัว	แวน่แก้ว	วันทอง																

	 	 	 	 ศรีมาลา	และแก้วกิริยา	

	 ๑๐	 ละคร	 ไกรทอง	 ตะเภาทอง	และวิมาลา	

	 ๑๑	 ละคร	 โกมินทร	์ ลูกพญานาค	และพระธิดาดวงมณี	

	 ๑๒	 ละคร	 รถเสน	 รถเสน	

	 ๑๓	 ละคร	 พระลอ	 พระเพื่อน	และพระแพง	

	 ๑๔	 ละคร	 มหาเวสสันดร	 อมิตดา	และมัทรี	

	 ๑๕	 ละคร	 ไชยเชษฐ	์ ไชยเชษฐ์	

	 ๑๖	 ละคร	 สังขท์อง	 พระสังข์	

	 ๑๗	 ละคร	 จันทโครพ	 นางโมรา	

	 ๑๘	 ละคร	 สาวิตรี	 สาวิตรี	

	 ๑๙	 ละคร	 มัทนะพาธา	 มัทนะพาธา	

	 ๒๐	 ละคร	 กากี	 กากี	

	 ๒๑	 ละคร	 เงาะปา่	 นางลำหับ	

	 ๒๒	 ละคร	 ผู้ชนะสิบทิศ	 นันทวดี	

	 	 ผลงานการแสดงดังกล่าวข้างต้นที่โดดเด่นเป็นพิเศษแล้ว	 ยังมีผลงานการแสดงอีกมากมาย

และหลากหลาย	 ฝากไว้ให้กับกรมศิลปากรตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องเป็นที่ชื่นชอบ

ของผู้ชมทุกยุคทุกสมัย	อาทิ	

AW-������-�������-4.indd   99 9/16/11   4:16:06 PM



๑๐๐ นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔

 ลำดับที่ ประเภทการแสดง เรื่อง บทบาท

	 ๒๓	 ละคร	 พมา่เสียเมือง	 พระนางศุภยรัตน	์

	 ๒๔	 ละคร	 ผาแดง	-	นางไอ	่ นางไอ	่

	 ๒๕	 ละคร	 ท้าวคูลูกับนางอั้ว	 นางอั้ว	

	 ๒๖	 ละคร	 ตามอ่งลา่ย	 ยมโดย	

	 ๒๗	 ละคร	 นางสร้อยดอกหมาก	 นางสร้อยดอกหมาก	

	 ๒๘	 ละคร	 นางอรพิม	 นางอรพิม	

	 ๒๙	 ละคร	 เจ้าแมล่ิ้มโกเหนี่ยว	 ลิ้มโกเหนี่ยว	

	 ๓๐	 ละคร	 อาบูฮะซัน	 นางไขมุ่ก	

	 ๓๑	 ละคร	 เจ้าจันทผ์มหอม	 เจ้าจันท	์

	 ๓๒	 ละคร	 ขุนผาเมือง	 นางเสือง	

	 ๓๓	 ละคร	 พระนล	 นางทมยันตี	

	 ๓๔	 ละคร	 ศกุนตลา	 นางศกุนตลา	

	 ๓๕	 ละคร	 สมเด็จพระนเรศวร	 พระสุพรรณกัลยา	

	 การปฏิบัติหน้าที่นาฏศิลปนมีหลายบทบาท	

ไม่ว่าจะเป็นผู้แสดง	 ช่วยกำกับการแสดง	 กำกับ

การแสดง	 ช่วยอำนวยการฝกซ้อม	 อำนวยการฝก

ซ้อมการแสดง	 จะสังเกตได้ว่าอาจารย์วันทนีย์ฯ	

ได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทสำคัญในเรื่อง					

ไมว่า่จะเป็นพระเอก	นางเอก	หรือตัวเอก	ทุกเรื่อง	

โดยชื่อของตัวละครที่ได้แสดงมักจะเป็นชื่อของ

เรื่องที่แสดงด้วย	จึงเป็นสิ่งที่ยืนยัน	หรือรับประกัน

ในความสามารถโดยไม่ต ้องบรรยายมากนัก	

นอกจากการแสดงโขน	ละครแล้ว	ก็ยังมีการแสดง

เบ็ดเตล็ดตา่ง	ๆ	เชน่	ระบำ	รำ	ฟอน	เซิ้ง	เป็นต้น		

	 การแสดงดังกล่าวข้างต้นเป็นการแสดงที่

กรมศิลปากรจัดแสดงเผยแพร่ให้ประชาชนชม						

ณ	 โรงละครแห่งชาติ	 หรือตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 ที่

หนว่ยงานทั้งภาครัฐ	และเอกชนขอความอนุเคราะห	์

ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ	

 ถายแบบลงพิมพหนังสือ 
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นิตยสารศิลปากร • ปที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ ๑๐๑

ผลงานการแสดงในตางประเทศ  
 ผลงานการเผยแพรศ ิลปวัฒนธรรมใน       

ตางประเทศ ในฐานะหัวหนาคณะ เลขาคณะฯ         

ผู กำกับการแสดง ผู แสดง และผู ประสานงาน     

ดวยการนำโขนและการแสดงวิพิธทัศนาในชุด  

ตาง ๆ ไปเผยแพรยังประเทศแถบทวีปเอเซีย  

ยุโรป และอเมริกา อาทิ  

ทวีปเอเซีย ไดแก ประเทศอิหราน บังคลาเทศ 

มาเลเซ ีย อ ินโดนีเซ ีย ส ิงคโปร ฟ ล ิปปนส         

เม ียนมา กัมพูชา เว ียดนาม ญี่ปุน เกาหลี        

ฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทวีปยุโรป ได แก ประเทศรัสเซ ีย โปแลนด  

ฝรั่งเศส เชคโกสโลวาเกีย โรมาเนีย ออสเตรีย  

ฮังการี สวิตเซอรแลนด เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี

เนเธอรแลนด ฟนดแลนด  เบลเยี่ยม 

ทวีปอเมริกา ได แก ประเทศสหรัฐอเมร ิกา  

เม็กซิโก แคนาดา  

ทวีปออสเตรเลีย ไดแก  ประเทศออสเตรเลีย 

นางจินตะหรา เรื่องอิเหนา (แตงกายแบบชวา) นางสรอยดอกหมาก 

นันทวดี 
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๑๐๒ นิตยสารศิลปากร • ปที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔

บทบาทนักวิชาการ 
 นอกจากจะปฏิบัติหนาที่นาฏศิลปนแลว     

อาจารยวันทนียฯ ยังมีบทบาทของนักวิชาการ       

ซึ่งมีความรู แตกฉานในศาสตรทางดานนาฏ- 

ดุริยางคศิลป ปฏิบัติหนาที่จัดทำบท เรียบเรียง 

บทละครใน ละครนอก ละครพันทาง ละครเสภา 

ฯลฯ บทขับรอง บทถวายพระพร บทอวยพร 

คำบรรยายการแสดงนาฏศิลป เพื่อใชแสดงใน

โอกาสที่เหมาะสมทั่วไป และเปนพิธีกร อาทิ 

 ๑. จัดทำบทความและเอกสารทาง      

วิชาการนาฏศิลป สำหรับเปนขอมูลการศึกษา  

คนควา ลงพิมพในสูจิบัตรตาง ๆ ไดแก  

 คำบรรยายการแสดงโขน ชุดและตอน

ตาง ๆ ในรายการเผยแพรให ประชาชนชม 

ณ โรงละครแหงชาติ รายการดนตรีสำหรับ

ประชาชน ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑ- 

สถานแหงชาติ เชน การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์  

ตอนพระจักรีอวตารปราบมารราย นางอดูลปศาจ

สิงรูป สืบมรรคา ทศกัณฐลงสวน – เผาลงกา 

กโลบายฝายลงกา จองถนน – กำเนิดมัจฉานุ   

ฯลฯ 

 คำบรรยายการแสดงละครตาง ๆ และ

การแสดงเบ็ดเตล็ด ในรายการเผยแพรให 

ประชาชนชม ณ โรงละครแหงชาติ รายการดนตรี

สำหรับประชาชน ณ สังค ีตศาลา บร ิเวณ

พิพ ิธภัณฑสถานแหงชาติ เชน ผู ชนะสิบทิศ 

ราชาธิราช อิเหนา ขุนช างขุนแผน โกมินทร       

พระอภัยมณี  มโนหรา จันทโครบ อุณรุท คาวี 

อาบูฮะซัน  สาวิตร ี ท าวแสนปม สุวรรณหงส      

กามนิต-วาสิฏฐี รถเสน พญาผานอง พระลอ 

เงาะปา แกวหนามา สังขทอง พระยาราชวังสัน  

สามัคคีเภท ขอมดำดิน พระมหาชนก พระเกียรติรถ 

พระลอ 

สมิงพระราม 
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นิตยสารศิลปากร • ปที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ ๑๐๓

ละครแนวตลก เรื่องพระอภัยมณี ละครนิทาน   

พื ้นบาน การแสดงเบิกโรง การแสดงตำนาน      

การแสดงวิพิธทัศนา การแสดงลิเก เรื่องพระ        

หันอากาศ การแสดงลิเกพื้นบาน การแสดงหุน      

ละครเล็ก การแสดงพื้นบาน   

 เอกสารทางวิชาการ ประกอบการ

บรรยายและสาธิต  อาทิ  

 เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณคดี 

การละคร เร ื่อง แนวการศึกษาวรรณคดีแก        

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 เอกสารที่ ใช ประกอบการบรรยายและ

สาธิต ชื่อ The Preliminary Course of Training in 

Thai Theatrical Art 

 เอกสารประกอบการสาธิต เรื่องวรรณคดี

และนาฏศิลป ในงานวรรณคดีศิลป ประสานศิลป

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 เอกสารประกอบการสอนมัคคุเทศก ในวิชา

นาฏศิลปสำหรับมัคคุเทศก ณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 บทความ อาทิ 

 บทความ เรื่อง Remarks on the Khon,      

The Thai Ramayana Play ลงในหนังสือทาง       

ว ิชาการ ซ ึ่ง Thai Bharat Cultural Lodge, 

Ratchadamnoen Av.Bangkok, Thailand เปน        

ผูจัดพิมพในการสัมมนานานาชาติ เรื่อง รามายณะ   

เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ 

นางลำหับ พระมงกุฏ                     พระลบ 

กากี 
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๑๐๔ นิตยสารศิลปากร • ปที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔

 บทความ เรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย บรรยาย

ในรายการสืบสาน สืบสายไทย ทางสถานีวิทยุ

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ

ทหารสูงสุด  ทางคลื่น AM 1521  

 หนังสือวิจัย เรื่องลักษณะประติมานวิทยา

ของหุนเรื่องรามเกียรติ์ ของกรมพระราชวังบวร      

วิไชยชาญ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 บทความประวัติและผลงานศิลปนศิลปากร 

อาทิ นางเรณู จีนเจริญ นางนันทินี เวชสุทัศน     

นางรัตติยะ วิกสิตพงศ นางนฤมัย ไตรทองอยู  

นางประพิศพรรณ ศรีเพ็ญ นางสาวนิตยา       

จามรมาน นายปกรณ  พรพิสุทธิ์ 

 ๒. ประพันธและเรียบเรียงบทละคร  

ไดแก เร ื่องพระเวสสันดร กัณฑจุลพน เร ื่อง 

เราคือคนไทย เร ื่องอ ิเหนา ตอนลักผิดตัว 

พบรัก  และประสันตากอศึก เรื่องลักษณวงศ 

ตอนประหารพราหมณเกสร เร ื่องสังขทอง 

ตอนเลือกคู – พระสังขถอดเงาะ เรื่องสังขศิลปชัย 

ตอนตกเหว – พระอินทรชวยสังขศ ิลปชัย 

เรื่องพระยาราชวังสัน ตอนที่ ๑ เรื่องกามนิต – 

วาสิฏฐี เรื่องอิเหนา ตอน “กริชรวมตระกูล” 

เรื่องขุนชาง-ขุนแผน ตอน “ชิงรักครอง ตอง

อาญา พึ่งพาพระพิจ ิตร” เร ื่องพระอภัยมณี     

ตอน “ปประโลมโฉมวัลฬา” เรื่องทาวแสนปม 

รวมกับนายสุจิตต วงษเทศ เรื่องขุนชางขุนแผน 

ตอน พลายงามอาสาตีเชียงใหม ละคร เรื่องเทพ

ปรานี บารมีอำนวยพร เกษตรกรรมเย็น เรื่องพอ

ของแผนดิน ตอนพอผู ยุติธรรม เพลงตับเรื่อง 

สามกก ตอนเทพบุตรแหงเสียงสาน บทขับรอง

เพลงตับเรื่องสังขทอง ตอนรักแทของแมพันธุรัต 

บทขับรองเพลงตับเรื่องราชาธิราช ตอนแคน 

ซอนแคนทดแทนทำ บทขับรองรำชุดปกิณกะ 

พระอภัยมณี เร ื่องเงาะปา เร ื่องสุวรรณสาม 

เรื่องรถเสน ตอนรถเสนจากเมรี เรื่องอิเหนา 

ตอนประสันตาตอนก รบระตูบุษสิหนา - จินตะหรา

พบรัก เร ื่องพระอภัยมณี ตอนวจีพ ิฆาต - 

หลงเลหเสนหละเวง รำถวายพระพร รำอวยพร          

รำเท ิดพระเก ียรต ิพระเจ าตากส ินมหาราช        

รำเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปนเกลา

เจาอยูหัว รำสดุดีสุนทรภูครูชาวไทย ระบำจีน      

บทชมปลาน้ำจืด บทชมปลาทะเล ระบำสาว        

ชมดอกทอ ระบำผีเสื ้อกับดอกไม ระบำชักเยอ 

ระบำฮูลาฮุบ  ระบำปทุมวิจิตรอธิษฐาน ระบำ

ดอกไมแหงความรัก รำมังรายกะยอชะวายกทัพ 

ยาหรัน 

นางวันทอง  
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นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔ 10๕

รำสมิงพระรามยกทัพ	 รำฉุยฉายสอพินยา								

ระบำนางตานีแปลง	 รำฉุยฉายพระเอกลิเก											

รำฉุยฉายพระอภัยมณี	 รำฉุยฉายนางผีเส ื ้อ						

สมุทรแปลง	 เพลงกรมศิลปากร	 เพลงเกียรติศักดิ์

นักรบสี่ เหล่าทัพ	 เพลงขอบคุณมาลัยน้ำใจ							

เพลงฉัตรแก้วคุ้มประชา		

	 ๓.	 พิธีกรดำเนินรายการ	 การแสดงโขน-

ละคร	 นาฏศิลป์-ดนตรี	 ณ	 โรงละครแห่งชาติ		

สังคีตศาลา	และสถานที่อื่น	ๆ	 			

	 ๔.	 กรรมการ	 อนุกรรมการ	 และคณะ

ทำงาน	อาทิ	

	 	 -	 ก ร ร ม ก า ร ตั ด ส ิ น ป ร ะ ก ว ด	

ศิลปวัฒนธรรมไทยในโครงการอนุรักษ	์สง่เสริม		

	 	 -	 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ศ ิลป	์	

รูปแบบการอนุรักษ์และสร้างสรรค	์ หลักสูตร

ศ ึ กษาศาสตรบัณฑ ิ ตของนั กศ ึ กษาระดั บ							

ปริญญาตรี	ชั้นปีที่	๔	คณะนาฏศิลปแ์ละดุริยางค	์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ปี	๒๕๔๕	-ปจจุบัน	

	 	 -	 กรรมการคัดเลือกนักศึกษา	เพื่อรับ

ทุนมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ	์ ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี	 คณะนาฏศิลป์และดุริยางค	์ สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล	ปี	๒๕๔๕	–ปจจุบัน	

	 	 -	 คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ

การวิจัยและงานวิชาการของกรมศิลปากร	

	 	 -	 เป็นคณะกรรมการดำเน ินงาน	

จัดเก็บข้อมูลภูมิปญญา	 และเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบข้อมูลด้านศิลปการแสดงในโครงการ

ภูมิบ้านภูมิเมือง	 ของสำนักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๑	–	๒๕๕๒	

	 	 -	 คณะบรรณาธ ิการจัดทำสารา-	

นุกรมศัพท์ดนตรีไทย	 (ภาคระบำรำฟ้อน)	 ของ

ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๕๑	-	ปจจุบัน	

	 	 -	 กรรมการกำกับและติดตามผลการ

ควบคุมภายในของกรมศิลปากร	

นางสนม เรื่องลิลิตตะเลงพาย 

นางไขมุก เรื่องอาบูฮะซัน 

AW-������-�������-4.indd   105 9/16/11   4:17:36 PM



106 นิตยสารศิลปากร • ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๔

	 	 -	 คณะกรรมการมูลน ิธ ิพระบรม		

ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นภาลัย	ในพระบรมราชูปถัมภ	์

	 	 -	 คณะผู้ตรวจราชการกรมศิลปากร	

	 	 -	 คณะทำงานการพัฒนามาตรฐาน

งานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	:	การวางระบบการ

ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กร		

สูร่ะดับบุคคล	

	 	 -	 คณะกร รมกา รคั ด เ ล ื อ กและ

สัมภาษณ์	 เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน

ตำแหนง่นาฏศิลปิน	

	 ๕.	 ว ิทยากรและอาจารย์พ ิ เศษของ

สถาบันต่าง	 ๆ	 อาทิ	 มหาวิทยาลัยศิลปากร																												

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี							

ราชมงคล	 โรงเร ียนวัดกู ้	 (นันทภิวัฒน์ว ิทยา)	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม					

ปี	๒๕๔๔		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต			

	 ๖.	 ผู้จัดทำโครงการ	อาทิ	

	 โครงการสาธิตการแสดง	 และสัมมนา								

เช ิงปฏิบัต ิการ	 เพ ื่อการศึกษานาฏศิลป์ไทย									

กับประเทศพมา่	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	มาเลเซีย	

และอินโดนีเซีย	

	 โครงการเผยแพร่ศ ิลปวัฒนธรรมด้าน							

นาฏศิลป์-ดนตรีไทยกับประเทศต่าง	 ๆ	 อาทิ		

สาธารณรัฐประชาชนจีน	สหรัฐอเมริกา	โมร็อคโค	

ฯลฯ	

	 โครงการสร้างระบำไดโนเสาร	์เพื่อจัดถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราช

กุมารี	 ทอดพระเนตร	 ในงานเปิดนิทรรศการพิเศษ	

เนื่องในวันอนุรักษม์รดกไทย	ประจำปี	๒๕๔๔	

	 โครงการการแสดงโขน-ละครย้อนยุค					

ของสำนักการสังคีต	 กรมศิลปากร	 เพื่อแสดง		

ณ	โรงละครแหง่ชาติ	ปี	๒๕๔๔	

	 โครงการแลกเปล ี่ ยนทางวัฒนธรรม								

ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี	 งานเฉลิมฉลอง	 ๓๐๐	 ปี			

ณ		นครเซ็นตป์ีเตอรเ์บอรก์		สหพันธรัฐรัสเซีย	

	 โครงการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี	 ฉลองครบ

รอบ	๔๐๐	ปี	สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอรแ์ลนด์	

	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่องหลัก

และวิธีการสร้างสรรคน์าฏศิลปไ์ทย		

	 โครงการอบรมทา่รำมอญแบบดั้งเดิม	

	 โครงการรวบรวม	 และวิเคราะห์ผลงาน		

นายเสรี	หวังในธรรม	ศิลปินแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๓		

	 โครงการอนุรักษ์การแสดงละครดึกดำบรรพ์	

กรณีศึกษาเรื่องคาวี	 ตอน	 “คาวีเผาพระขรรค์”						

พ.ศ.	๒๕๕๔		

	

บทบาทผู้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงาน	
	 ศาสตร์แห่งศิลปะด้านนาฏศิลป์ไทย	 เป็น

องค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในตัวบุคคล	 ซึ่งแต่ละบุคคล

จะมีเทคนิค	 ลีลาท่ารำ	 กลเม็ดเคล็ดลับที่แตกต่าง

กันขึ้นอยู่กับการรับการถ่ายทอด	 ประสบการณ์	

และความเพียรพยายามในการฝึกฝน	 อาจารย์

วันทนีย์ฯ	 ร่ำเรียนวิชาความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยมา

ตั ้งแต่เยาว์วัยจากผู ้เชี่ยวชาญมากมาย	 อีกทั ้ง

ประสบการณ์ตลอดระยะเวลาการทำงานอย่าง	

ต่อเนื่อง	 สามารถสร้างสมองค์ความรู้ได้ถึงแก่น

แท้ของการแสดงแต่ละประเภทอย่างไม่มีวันลืม	

ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ		

กรมศิลปากร	 ที่มุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์	 เผยแพร่									

และพัฒนาสร้างสรรค์อย่างมีรากฐานเดิมเป็นไป

อย่างมีระบบ	 แบบแผนที่ถูกต ้อง	 เหมาะสม	

งดงามอย่างมีคุณค่า	 สร้างประโยชน์ต่อวงการ										

นาฏศิลปไ์ทยได้อยา่งแท้จริง	
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การแสดงละครใน เรื่องอิเหนา ตอนบวงสรวง ณ วังสระปทุม วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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นางเงือก 

นางวันทอง พราหมณเกสร เรื่อง ลักษณวงศ 

นางมัทรี 
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	 ผลงานสำคัญที่ถ่ายทอดให้กับนาฏศิลปินรุ่นน้อง	 รุ่นศิษย์	 ของสำนักการสังคีต	 กรมศิลปากร          

นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 ล้วนแล้วแต่เป็น

บทบาทของตัวละครที่ผา่นการแสดงบนเวทีมาแล้วนับครั้งไมถ่้วน	อาทิ	

	 -	 บทบาทนางวันทอง	 ละครเสภา	 เรื่องขุนช้างขุนแผน	 ตอนขึ้นเรือนขุนช้างถึงพา					

วันทองหนี	

	 -	 บทบาทนางแก้วกิริยา		 ละครเสภา	 เรื่องขุนช้างขุนแผน	 ตอนขึ้นเรือนขุนช้าง	 เข้าห้อง

แก้วกิริยา	

	 -	 บทบาทพราหมณเ์กศสุริยง	 ละครนอก	เรื่องสุวรรณหงส์	ตอนรบกุมภณฑ์	–	ชมถ้ำ	

	 -	 บทบาทพราหมณน์้อย		 การแสดงเบิกโรง	เรื่องพระคเณศเสียงา	

	 -	 บทบาทอิเหนา		 ละครใน	 เรื่องอิเหนา	 ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช	 ศึกกะหมัง										

กุหนิง,	 บวงสรวง	 และเร ื่องอ ิเหนา	 (แต่งกายแบบชวา)	 

ตอนสั่งถ้ำ		

	 -	 บทบาทนางบุษบา		 ละคร	เรื่องอิเหนา	ตอนสึกชี	

	 -	 บทบาทอุณากรรณ		 ละครใน	เรื่องอิเหนา	ตอนลมหอบ	

	 -	 บทบาทสมิงพระราม		 ละครพันทาง	 เรื่องราชาธิราช	 ตอนสมิงพระรามรบกามนี								

สมิงพระรามแตง่งาน	และลาพระราชธิดา	

	 -	 บทบาทพระลอ		 ละครพันทาง	 เรื่องพระลอ	 ตอนเสี่ยงน้ำ	 ตามไก	่ ลงสวน								

เข้าห้อง	 	

	 -	 บทบาทพระสุธน		 ละครชาตรี	เรื่อง	มโนหร์า	ตอนเข้าห้อง		เดินปา่	เลือกคู่	

	 -	 บทบาทกวางทอง		 โขน	 เรื่องรามเกียรติ์	 ตอนรามราชสุริยวงศ	์ และเสร็จศึกลงกา	

สีดาออกศึก	 	 	 	 	 	

	 -	 บทบาทนางมัทรี		 ละครชาดก	เรื่องพระมหาเวสสันดร	

	 -	 บทบาทนางอมิตดา		 ละครชาดก	เรื่องพระมหาเวสสันดร	

	 -	 บทบาทนางสาวิตรี		 ละครพูดสลับลำ	เรื่องสาวิตรี	

	 -	 บทบาทนางปอรเ์ชีย		 ละครพูด	เรื่องเวนิสวานิช	

	 -	 บทบาทนางยมโดย		 ละครพื้นบ้าน	เรื่องตามอ่งลา่ย	

	 -	 บทบาทนางนันทวดี		 ละครพันทาง	เรื่องผู้ชนะสิบทิศ	ตอนมังตราต้องทวน	

	 -	 บทบาทสินสมุทร		 ละครนอก	เรื่องพระอภัยมณี	ตอนหนีนางผีเสื้อ	

	 -	 บทบาทสุดสาคร		 ละครนอก	 เร ื่องพระอภัยมณี	 ตอนสุดสาครจับม้ามังกร	

สุดสาครบวช	
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ผลงานการประดิษฐทารำและสรางสรรคชุดการแสดงตาง ๆ อาทิ   
	 -	 รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	และพระบรมวงศานุวงศ	์

	 -	 รำเทิดพระเกียรติ	 และสดุดีบูรพกษัตริย	์ อาทิ	 รัชกาลที่	 ๒	 รัชกาลที่	 ๕	 รัชกาลที่	 ๖	

พระเจ้าตากสินมหาราช	และพระปินเกล้าเจ้าอยูห่ัว		

	 -	 รำอวยพรในโอกาสตา่ง	ๆ	อาทิ	วันเกิด	วันขึ้นปใหม	่วันเกษียณอายุราชการ	วันสำคัญของชาติ			

	 -	 รำอาลัย	

	 -	 ระบำเขมร		 	 	 	

	 -	 รำแมศ่รี			

	 -	 ระบำปลา	 	 	 	

	 -	 ระบำดอกไม้แหง่ความรัก	

	 -		 ระบำสาวชมดอกท้อ	 	 	

	 -		 ระบำชักเยอ่	

	 -		 ระบำฮูลาฮุบ	

	 -	 ระบำสามกษัตริยป์ระวัติศาสตร	์

	 -		 ระบำปทุมวิจิตรอธิษฐาน	

	 -		 ระบำผีเสื้อกับดอกไม้	

	 -		 ระบำมิตรมั่นสัมพันธไ์ทย	

	 -		 ฟอนเวียงพิงค	์

	 -		 การแสดงชุดมโนมัยในโขนละคร	

	 -		 การแสดงชุดเสนห่บ์ุเรงนอง	

	 -		 การแสดงชุดปกิณกะพระสังข	์

	 -		 การแสดงชุดปกิณกะพระอภัยมณี	

	 -		 การแสดงชุดคูร่ักคูข่วัญวรรณคดี	

	 -		 การแสดงชุดสามยักษิณีวรรณคดีเอก	

	 -		 การแสดงชุดหลงรูปนางละเวงวัลฬา	

	 -		 การแสดงชุดรำฉุยฉายรถเสน	

	 -		 การแสดงชุดรำฉุยฉายเมรี  

	 -	 การแสดงชุดขุนแผนพานางวันทองหนี	

 

นางอั้ว 

สาวิตรี 
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แนวปฏิบัติแหงความสำเร็จ 
 การปฏ ิบัต ิ งานของอาจารยวันทน ียฯ 

ดำเนินไปตามครรลองของระบบราชการ เรียบ

งาย เพราะจะเปนการทำงานตามคำสั่งผู บังคับ

บัญชา แตทุกครั้งที่ไดรับมอบหมายงานตาง ๆ ก็

จะปฏิบัติดวยความตั้งใจอยางเต็มความสามารถ 

ผลงานที่สำเร็จลุลวง ผานพนอุปสรรคนานา

ประการได ก็เพราะยึดคำสอนของคุณพอที่มอบ

ใหขณะทำงานที่กองการสังคีต และเริ่มเปนที่รูจัก

ของสังคมผานบทบาทการแสดงบนเวที 

 

นอย 
 เมื่อเด็กลูกมุงเรียนทางนี้ตามที่ใจรัก 

บัดนี้ก็นับวาสำเร็จแลวสวนหนึ่ง มีคนรูจัก

กวางขวางเปนที่นิยม และบัดนี้ลูกก็กำลังกาว

ตอไปขางหนา ถึงแมวามันจะลำบาก แตความ

สำเร็จมันตองผานความลำบากเปนธรรมดา 

มุงหนาตอไปเถอะนะลูก ในอีกไมกี่เดือนชีวิต

ลูกจะเปลี่ยนแปลงหนาที่การงานไป 

  “เมื่อลูกหวังมาทางนี้ก็ดีอยู 

 มีคนรูจักชื่อลือวาเดน 

 จงมุงหนาตอไปอยางใจเย็น 

 จะดังเดนอยาใหเพลินจะเกินดี 

 พอไมอางคติมากขอคิด 

 พอไมสอนแนวชีวิตเลือกเต็มที่ 

 การณทุกอยางผิดถูกลูกรูดี 

 แตพอสอนวันทนียลูกพอนิต” 

  

 ในฐานะที่ เปนผู ผานประสบการณการ

ทำงานดานศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากรมา

เกือบ ๔๐ ป อาจารยวันทนียฯ ไดฝากขอคิดของ

การปฏิบัติหนาที่เพื่อสืบสานมรดกของชาติใหคง

อยูอยางยั่งยืนวา “ขอใหศิลปนรุนหลังถือคติสอน

ใจที่วา อันความรูรูกระจางเพียงอยางเดียว แตให

เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล และการที่จะทำไดดีนั้น 

จะตองมีอิทธิบาท ๔ ไดแก ฉันทะ ความพึงพอใจ 

วิริยะ ความเพียรพยายาม จิตตะ ความตั้งใจจริง 

วิมังสา ความไตรตรอง พิจารณา รวมทั้งตองตรง

ตอเวลา รักษาหนาที่ และมีน้ำใจ”    

ถายกับทานผูหญิงแผว สนิทวงศเสนี 

ฟอนเงี้ยว 
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