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บทคัดยอ  
 

นางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนคีตศิลปนที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนครูดนตรีอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร ประจําป 

พ.ศ.2559 ถือเปนบุคคลสําคัญของชาต ิบทความน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาชีวประวัติและวิเคราะหองคความรู ซ่ึงเปนอัตลักษณ

ที่มีสวนสําคัญตอการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน ผลการศึกษาพบวานางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนผูที่

เปยมดวยคุณสมบัติของคีตศิลปนระดับชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงไทย เน่ืองจากมีนํ้าเสียงไพเราะอยางยิ่ง ไดฝกหัด

และสะสมประสบการณดานดนตรีไทยมาแตเยาววัย และยังใฝใจแสวงหาความรูตอเพลงจากครู ผูรูหลายทาน จึงเปนผูรอบรู

และเปนครูดนตรีไทยที่สําคัญของชาติ นอกจากน้ีทานเปนผูตระหนักถึงความสําคัญ ของภาษาไทยฐานะเครื่องมือในการส่ือ

ความหมาย และนํามาใชในการขับรองเพลงไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานการออกเสียง ถอยคําที่ชัดเจนและถูกตอง 

การวิเคราะหตีความหมายของตัวบทรองไดอยางแจมแจง และเลือกใชนํ้าเสียง ส่ืออารมณไดอยางเหมาะสม ทําใหผูชมและ

ผูฟงเกิดความรูสึกซาบซ้ึงประทับใจ อัตลักษณดังกลาวน้ีมีคุณูปการ แกการสรางสรรคและสืบทอดศิลปวัฒธรรมไทยอยางยิ่ง 
 

คําสําคัญ: มัณฑนา อยูยั่งยืน  คีตศิลปน  ครูดนตรี  อัตลักษณ 
 

Abstract 
 

 Mrs. Mantana Yuyangyuen has been honored as a Rattanakosin senior music teacher in B.E. 

2559 (2016) and is considered as a national figure.  The objectives of this article were to study Mantana's 

Yuyangyuen autobiography and to analyze the body of knowledge on her unique identity that contributes to 

the promotion of Thai arts and culture. The results of this study showed that Mrs. Mantana Yuyangyuen 

is full of national music artist qualifications, especially Thai singing due to her highly melodious voice 

and consistent practiced and accumulated experience of Thai music in early childhood age as well as 

attempts to seek for additional knowledge from various teachers. As these results, she has become a 

Thai music expert and a national figure. Besides, she has realized the importance of Thai language by 

viewing it as a tool for conveying the meanings and applying to Thai singing in effective manner, including 

clear and correct pronunciation, clarified interpretation of songs and lyrics, and selection of appropriate 

emotional tone. These make audience feel impressed. In sum, this identity has contribute greatly to 

sustainable creation and succession of Thai culture. 
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1. บทนํา  

 

 คีตศิลปการขับรองเปนส่ิงที่ธรรมชาติใหมาพรอม ๆ กับมนุษยเปนศาสตรและศิลปที่ทําใหมนุษยมีความสุข เปนศิลปะ

ที่วิเศษณอยางหน่ึง มีกลวิธีลีลาเชิงชั้นมากมายตามแตกลเม็ดของบุคคลผูขับรองมีความยากงายรวมกันอยู  เปนความ

ละเอียดออนที่ปราศจากรูปรางตัวตนมองไมเห็นไดดวยตา การขับรองเปนสัญลักษณของความนุมนวล เชน เพลงกลอมเด็กที่แม

บรรจงหาวิธีการเพื่อขับกลอมใหลูกหลับลงได เปนตน นํ้าเสียงและวิธีการขับรองของผูขับรองมีผลกระทบตอจิตใจผูฟง บังเกิด

เปนอรรถรสตางๆ ทั้งน้ีก็ดวยมีบทรองที่ประพันธดวยภาษาที่สละสลวย 

 ภาษาไทย เปนภาษาที่มีเอกลักษณ เปนมรดกอันลํ้าคาที่เกิดจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษไดสรางสรรค ส่ังสมและสืบ

ทอดกันมาเปนเวลายาวนาน ถือเปนวัฒนธรรมเปนรากเหงาของความเปนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการรอยเรียงภาษาเปน

วรรณกรรม บทประพันธสรางเสริมใหเกิดภาษาที่สวยงาม ซาบซ้ึง และมีคุณคา ใหเห็นเปนที่ประจักษวา ภาษาไทย มีความ

สละสลวย แสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพชนไทย 

 นางมัณฑนา อยูยั่งยืน เปนคีตศิลปที่เปยมดวยความรู ความสามารถทางคีตศิลปเปนที่ประจักษในฐานะ “ครูดนตรี

อาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร” โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงไทย ทานไมเพียงแตมีเสียงรองที่แจมชัด ไพเราะนาฟง อัน

เปนคุณสมบัติพื้นฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิดเทาน้ัน แตยังใฝใจในการศึกษาและตอเพลงจากครูผูรูตางๆ จนมีความเชี่ยวชาญใน

การขับรองเพลงไทยไดถูกตองตามทวงทํานอง ที่สําคัญอยางยิ่งคือทานเปนผูตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยฐานะ

เครื่องมือในการส่ือความหมาย และนํามาใชในการขับรองเพลงไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทางดานการออกเสียง ถอยคําที่

ชัดเจนและถูกตอง การวิเคราะหตีความหมายของตัวบทรองไดอยางกระจาง และเลือกใชนํ้าเสียงเปนชองทางในการส่ืออารมณ

ไดอยางเหมาะสม ทําใหผูชมและผูฟงเกิดความรูสึกซาบซ้ึง คลอยตาม และประทับใจในการใชนํ้าเสียงถายทอดเน้ือหาอารมณ 

ดวยความสามารถและความเชี่ยวชาญดังกลาว ทําให นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดรับเชิญไปเปนอาจารยพิเศษ กรรมการตัดสิน

การประกวด และผูทรงคุณวุฒิดานการขับรองเพลงไทยจากสถาบันการศึกษา และหนวยงานตาง ๆ มากมาย นํามาซ่ึงเหตุผลที่

ผูเขียนมีความสนใจเปนอยางยิ่งในการศึกษาอัตชีวประวัติของนางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  เพื่อเปนอีกหน่ึงชองทางในการยกยอง

เชิดชูเกียรติปูชีนยบุคคลทางดานวัฒนธรรมที่มีคุณูปการอยางยิ่งสืบไป 

 

2.  อัตชีวประวัติของนางมัณฑนา  อยูยังยืน  ครูดนตรีครูดนตรีอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร 

 

 ประวัติความเปนมาของนางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  ผูเขียนไดศึกษาขอมูลจากเอกสารการวิจัยเรื่องคีตศิลปนในสมัย

รัตนโกสินทรของพันธศักดิ์ วรรณดี (2553) 9 กอปรกับทานไดกรุณาเลาใหฟงดวยตนเองอยางละเอียด วาเกิดวันที่ 19 

พฤษภาคม 2491 ที่บานนาแค ตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี อายุ  67  ป  บิดาชื่อ นายบุญมี อยูยั่งยืน 

มารดาชื่อ นางถนอม อยูยั่งยืน  สถานภาพสมรส  มีบุตรีจํานวน  2  คน  ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ คีตศิลปน สังกัด

สถาบันนาฏดุริยางคศิลป กรมศิลปากร   นางมัณฑนา อยูยั่งยืน มีความสนใจและใสใจในการขับรองเพลงไทยมาตั้งแตวัยเยาว

และมีพรสวรรคและความสามารถเปนที่ปรากฏเดนชัด เม่ือเริ่มเขารับราชการในกรมศิลปากร ก็ไดรับการถายทอดความรูทั้ง

ทฤษฎีและปฏิบัติโดยรวมงานใกลชิดกับครูอาวุโส สงผลใหมีความรูอยางกวางขวางในเพลงขับรองและทางรองตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับรองเพลงประกอบการแสดงโขนละครไดรับความไววางใจใหเปนผูขับรองประกอบการแสดงตางๆ 

ของกรมศิลปากรเปนจํานวนมากตลอดจนไดรับคัดเลือกใหขับรองเพลงไทยบันทึกเสียง สําหรับเผยแพรออกอากาศทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน  ไดถวายงานดานขับรองและบรรเลงดนตรี  ในพระราชพิ ธีตางๆ ใน

                                                        
 9 พันธศักดิ์ วรรณดี .(2553). คีตศิลปนไทยในสมัยรัตนโกสินทร.กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา. 
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พระบรมมหาราชวังนอกจากน้ันยังเปนตัวแทนของหนวยงานไปเผยแพรวัฒนธรรมของประเทศไทยยังประเทศตางๆ อีกดวย 

แมเกษียณอายุราชการแลว ทานก็ธํารงรักษาเพลงรองละครดวยการขับรองประกอบการแสดงโขนใหแกสถาบันตางๆ ดังเชน 

โขนของมูลนิธิคึกฤทธ์ิ  80  ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือการขับรองในฐานะ 

“ครูอาวุโส” ในงาน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร” ประจําทุกป เปนอาท ิ

 การผสานความสามารถทางภาษาไทยกับความเชี่ยวชาญดานคีตศิลปน้ันทําให นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ประสบ

ความสําเร็จในการขับรองเพลงไทยนอกจากจะมีทักษะในการรับสารดวยการทําความเขาใจกับบทรอง สามารถตีความเนื้อหา

และอารมณไดอยางชัดเจนกระจางแจงแลว นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ยังใหความสําคัญกับการสงสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อทํา

ใหผูฟงมีความเขาใจในบทรองอยางถูกตองและบังเกิดจินตภาพจากการฟงไดโดยใชกลการ “ประคบคํา” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  นางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  ไดเขารับพระราชทานเข็มในฐานะครูดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร   

ประจําป พ.ศ. 2559  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

ที่มา : www.facebook.com/มัณฑนา  อยูยั่งยืน 

 

3.  องคความรูซึ่งถือเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนางมัณฑนา  อยูย่ังยืน 

 

 การประคบคํา เปนเทคนิคการออกเสียงคํารองใหออกมาอยางไพเราะตามทํานองเพลงและถูกตองตามอักขระ 

สามารถตกแตงคํารองใหกลมกลืนกับทํานองเพลงใหเหมาะกับสําเนียงเพลง โดยระมัดระวังไมใหเสียงของคําผิดเพี้ยนไป เนน

เสียงเพื่อชวยใหคํารองชัดเจน  เพื่อใหผูฟงไดยินคําที่ไมผิดความหมาย และการถายทอดอารมณเพลงตามบทรองไดอยาง

เหมาะสม เพื่อใหผูฟงเขาใจในเน้ือหาของคํารองที่เปลงเสียงออกมา 

 ดวยความตระหนักวาการใชภาษาไทยใหถูกตองน้ัน เปนบันไดขั้นแรกในการส่ืออารมณและความหมายของบทเพลง 

จึงทําให  ครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ใหความสําคัญกับการใชภาษาไทย ทั้งในการทํางาน การถายทอดความรู และการใช

ชีวิตประจําวัน ตลอดจนคอยใสใจตักเตือนใหความรูแกผูใกลชิดจนเปนที่ประจักษทราบโดยทั่วไปในหมูเพื่อนรวมงานและลูก

ศิษย และไดยึดถือ นางมัณฑนา  อยูยั่งยืน เปนตนแบบที่ดีในดานการใชภาษาไทย 

 นอกจากจะเปนผูมีความสามารถเชี่ยวชาญในการขับรองเพลงไทยไดอยางไพเราะ  สามารถส่ือความหมายไดอยาง

ชัดเจน  และถูกตองแลว นางมัณฑนา อยูยั่งยืน  ยังไดใชความรู ความสามารถทางภาษาไทยที่มีอยูอยางถึงพรอมน้ันในการ

สรางสรรคผลงานดานการประพันธบทรองเพลงไทย ซ่ึงไดใชความรูความสามารถทางภาษาไทยในการประพันธรอยกรอง และ

ความเชี่ยวชาญทางคีตศิลปผสานกับความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย ประพันธบทรองและบรรจุเพลงรองเพื่อเปน

การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ ใน

วาระโอกาสสําคัญ  ใหแกหนวยงานตาง ๆ มาโดยตลอด อาทิ การประพันธเพลง “ทศพิธราชธรรม” เน่ืองในโอกาสมหามงคล
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พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 1927 

ฉลองครบรอบ  50  ปครองราชย ในการประกวดการประพันธเพลง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และประพันธเพลง เล่ือมเสียงสี 

ใหแก  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  เพื่อถวายพระพรเ น่ืองในงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา  ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เปนตน 

 การประพันธทางขับรอง การสรางสรรคประพันธทางขับรองของ นางมัณฑนา อยูยั่งยืน น้ันจะใหความสําคัญ และ

คํานึงถึงการออกเสียงถอยคําที่ถูกตองชัดเจน สอดรับกลมกลืนกับทวงทํานองเพลง สงผลใหเพลงดังกลาวสามารถส่ือ

ความหมายไดอยางไพเราะถึงพรอมดวยรสคําและรสความ   ซ่ึงหลักฐานที่เปนประจักษพยานที่แสดงถึงความสามารถดานการ

ประพันธทางขับรองเพลงไทยของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดเปนอยางดีน้ัน คือ รางวัลการประพันธทางขับรอง   ตาง  ๆ  ไดแก 

การประพันธทางขับรองเพลงใตรมพระบารมี  และเพลงบัลลังกราชภาษสรรเสริญ   ในงานประกวดวงปพาทยวง

อุดมศึกษา “เสรีปพาทย” ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงไดรับรางวัลชนะเลิศ และ

รองชนะเลิศอันดับสอง เม่ือพุทธศักราช  2549  และการประพันธทางขับรอง เพลงเฉลิมราช สองช้ัน  ไดรับรางวัลชนะเลิศ

ในการประกวดบานดนตรีศรีผอง พุทธศักราช 2549 เปนตน นอกจากน้ัน ทานยังไดใชความสามารถดังกลาวในการบริการ

วิชาการ ใหแกนิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาตาง ๆ ไดแก การประพันธทางขับรองเพลงสุดคะนึง เถา ใหแก นิสิตคณะครุ

ศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพลงบัวกลางบึง เถา แกนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป 10  

 ในดานการถายทอดความรูดานการขับรองเพลงไทย ครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดส่ังสมความรูเก่ียวกับการขับรองเพลง

ไทยมายาวนาน โดยไดรับการถายทอดจากครูอาวุโสตางๆ  ในกรมศิลปากร อาทิ ครูมนตรี ครูพูลทรัพย ตราโมท ครูอาคม 

สายาคม  ครูจิรัส อาจณรงค ครูสุดา เขียววิจิตร ครูแชมชอย ดุริยพันธ ครูอุษา คันธมาลัย ครูศรีนาฏ เสริมศิริ ครูแจง 

คลายสีทอง ครูปญญา นิตยสุวรรณ ครูพัฒนี พรอมสมบัติ และไดฝกฝนจนกลายเปนภูมิรูเฉพาะบุคคล อยางไรก็ตาม ครู

มัณฑนา  อยูยั่งยืน มิไดเก็บภูมิรูดังกลาวไวเพียงลําพังเฉพาะตน หากแตไดประมวลภูมิรูเหลาน้ันมาถายทอดตอใหนักเรียน 

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป อยางไมปดบังอําพราง และไมเห็นแกความเหน่ือยยากลําบาก ดวยตองการใหเยาวชนไดตระหนัก

ถึงคุณคา และความสําคัญของการขับรองเพลงไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ดังจะเห็นไดจากการรับเปนวิทยากร

หรืออาจารยพิเศษในการเผยแพรความรูเก่ียวกับการขับรองเพลงไทยใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งในระดับมัธยมและ

อุดมศึกษาหรือบอยครั้งที่ทานไดเปดบานของตนเองใหเปนหองเรียนชั่วคราว เม่ือมีสนใจแวะเวียนเขามาขอความรูหรือ

คําปรึกษา ทานจะใหคําชี้แนะดวยความยินดีและเต็มใจเสมอ ดวยความทุมเททั้งกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญาใหการ

ถายทอดความรูและความเอาใจใสฝกสอนลูกศิษยอยางใกลชิด สงผลสัมฤทธ์ิใหลูกศิษยของทานมีความสามารถในการขับรอง

เพลงไทย เปนที่ยอมรับและสามารถควารางวัลระดับประเทศมาได ดังเชน นางสาวรจนา บัวกล่ิน ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทองการขับรองเพลงไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ซ่ึงจัดโดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล เปนอาท ิ

 ผลงานการถายทอดภูมิรูดานการขับรองเพลงไทยที่ปรากฏเปนรูปธรรม และเปนคุณูปการตอวงการคีตศิลปและ

วรรณศิลปอยางยิ่ง อีกประการหน่ึง คือ การใหความอนุเคราะหแก กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการสืบ

ทอดภาษาและหนังสือที่มีคุณคา ดวยการนํามาใหนักศึกษาอาน พากย ขับ และรอง ไดแก “หนังสือพรอมส่ืออิเล็กทรอนิคส 

ชุด เปนถนิมประดับกรรณ ทุกเม่ือ” ตั้งแตพุทธศักราช 2552 – 2557   ซ่ึงครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดเสียสละเวลาและอุทิศ

ตนเปนผูฝกสอน ควบคุมการขับรองและบันทึกเสียงอยางใกลชิด การถายทอดภูมิในดานการขับรองเพลงไทยดวยความยินดี

และความเต็มใจ ประกอบกับความสามารถที่โดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตน ทําใหมีนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ

บัณฑิตศึกษาจํานวนมากใหความสนใจที่จะศึกษาวิจัยวิธีการขับรอง และวิธีการถายทอดของนางมัณฑนา อยูยั่งยืนในประเด็น

ตาง ๆ ไดแก เทคนิคการขับรองประกอบการแสดงละครใน ของนางมัณฑนา อยูยั่งยืน เชน 1)  กรณีศึกษา : เรื่องอิเหนาตอน

                                                        
 10 มัณฑนา  อยูยั่งยืน.คีตศิลปน. สัมภาษณ. 10  มิถุนายน  2560. 
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บุษบาชมศาล-ตัดดอกไม-ฉายกริช ของนางสาวรจนา ผาดไพบูลย (2550)11 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

มนุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2)  การสรางส่ือการขับรองเพลงไทยระดับอุดมศึกษาขั้นตน : กรณีศึกษา 

เพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชัน้ เพลงตับลมพัดชายเขา สามชั้น ตามกลวิธีของอาจารยมัณฑนา อยูยั่งยืน ของนางสาวสาวิตรี แจม

ใจ (2559) 12 ปริญญานิพนธ สาขาวิชาดุริยางคไทย คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  3) การศึกษาศัพท

ทางการขับรองเพลงไทยของครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ของนางสาวพรรณธร แสงสกล (2556) 13 ปริญญานิพนธ ภาควิชาดนตรี 

คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  4) กระบวนการถายทอดการขับรองเพลงไทยของครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ของ

นายเอกสาร มีไมจน (2557) 14 รายงานการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนตน 

 ดวยความตระหนักถึงความสําคัญของคีตศิลปและการขับรองเพลงไทยใหส่ือสารความหมายไดชัดเจนและถูกตอง

ตามทวงทํานองทําใหตลอดระยะเวลาที่ผานมา นางมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดมุงม่ันอุทิศตนในการทํางาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การประกวดแขงขันดานการอานออกเสียงทํานองเสนาะ และขับรองเพลงไทยแกเยาวชนดวยความเต็มใจ ดัง จะเห็นไดจาก

การเปนกรรมการกําหนดหลักเกณฑและกรรมการตัดสินการประกวดที่เก่ียวของกับการอานทํานองเสนะและการขับรองเพลง

ไทย เชน การประกวดขับรองเพลงไทยเดี่ยวชายและหญิง ของสถาบันนาฏดุริยางคศิลป กรมศิลปากร การประกวดแตง

เพลงไทยและประกวดดนตรีไทย ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง การประกวดโครงการเพาะกลาพันธุเกงเพลงพื้นบาน ถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย การประกวดอานทํานอง

เสนาะระดับอุดมศึกษา ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : สรวลเสียงเสนาะทํานอง อาน-พากย-ขับ-รอง 

ซองถวาย ของ กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแกน การประกวดขับรองเพลงพมาเหและเพลงพัดชา สองช้ัน ของ 

มูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี เปนตน 

ในการเปนกรรมการตัดสินตาง ๆ  นางมัณฑนา อยูยั่งยืน จะใหความสําคัญกับการใชภาษาไทยของผูเขาประกวดในการขับรอง

และส่ืออารมณ ควบคูไปกับความถูกตองของทวงทํานองสงผลใหเกิดการคัดสรรคีตศิลปนรุนเยาวที่เปยมดวยความสามารถ

ดานการอานทํานองเสนาะและขับรองเพลงไทยจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนการปลูกฝงใหเยาวชนทั้งหลายเกิดความรัก ความรู 

ความสนใจ ตระหนักถึงคุณคาตลอดจนภาคภูมิใจในภาษาไทย และวัฒนธรรมทางคีตศิลปสืบไป 
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ภาพที่ 2  นางมัณฑนา  อยูยั่งยืน  ไดถวายงานดนตรีไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ในฐานะครู

ดนตรีไทยอาวุโสแหงกรุงรัตนโกสินทร  ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

ที่มา : www.facebook.com/มัณฑนา  อยูยั่งยืน 

 

4.  บทสรุป 

 จากประสบการณและผลงาน จึงทําใหครูมัณฑนา อยูยั่งยืน ไดรับรางวัลและการยกยองเชิดชูเกียรติ จากหนวยงาน

และสถาบันตาง ๆ อาทิ ไดรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ไดรับรางวัลวัฒนธรรมสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน “ศิลปนคึกฤทธ์ิ” สาขา

ดนตรีไทย (ขับรอง) ประจําปพุทธศักราช  2555 จาก มูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80 ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี   และ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน ผูใชภาษาไทยดีเดน พุทธศักราช  2560 จาก กรมสงเสริม

วัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  เปนหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงวา  ครูมัณฑนา  อยูยั่งยืน   เปนผูมีความเชี่ยวชาญ        

มีผลงานเปนที่ยอมรับของวงการคีตศิลปไทย ทั้งยังเปนผูมีความโดดเดนในดานการผสานความรูทางภาษาไทย เขากับการ

ถายทอดผานการขับรองเพลงไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม งดงาม ตามความหมายของถอยคําทวงทํานองของบทเพลง  

สามารถสรางสรรคงานคีตศิลปดวยพื้นฐานความรูความเขาใจทางภาษาไทยอยางแทจริง  พรอมเสียสละ ทุมเท ถายทอด

ความรูเพื่อบมเพาะ “คีตศิลปรุนเยาว” บนหลักคิดวา ภาษาไทยเปนเอกลักษณและเกียรติภูมิของชาติ และ “การใชภาษาที่

ถูกตอง” คือพื้นฐานและมาตรฐานสําคัญของการขับรองเพลงไทย 
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