บูรพศิลปิน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
สาขาศิลปะการแสดง
ชื่อศิลปิน
(เรียง ก-ฮ)

ปีเกิด/ปีเสียชีวิต

ยุคสมัย

ผลงานชั้นเลิศโดดเด่น

- การประพันธ์เนื้อร้องประกอบทํานองเพลง
27 กรกฎาคม
พระราชนิพนธ์อันดับแรก แสงเทียน ยามเย็น
2452- 13
รัตนโกสินทร์
สายฝน เทวาพาคู่ฝัน แก้วตาขวัญใจ ลมหนาว
ตุลาคม 2536
แสงเดือน พรปีใหม่ ฯลฯ
- ประพันธ์คําร้องและทํานองให้แก่วงดนตรีสุ
นทราภรณ์ ชะตาฟ้า เกาะสวรรค์ กล่อมสาว
งาม จากรัก รําวงชาวทะเล
1 เมษายน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
- เป็นนักสร้างภาพยนตร์คนแรกของวงการ
2458-2 มกราคม รัตนโกสินทร์
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ภาพยนตร์ไทย
2541
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- ด้านภาพยนตร์ ได้สร้างไว้หลายเรื่อง เช่น
ศิลปะการแสดง (ผู้สร้าง
เกาะสวาทหาดสวรรค์ แหวนทองเหลือง แม่
ภาพยนตร์ – ผู้กํากับ
นาคพระโขนง เมียน้อย เชลยศักดิ์ เครือฟ้า
การแสดง) พุทธศักราช
ฯลฯ
2539
- ด้านบทโทรทัศน์ เช่น อีแตน นางทาส
แหวนทองเหลือ ขุนแผนผจญภัย ฯลฯ
- ด้านละครเวที เช่น กู้เกียรติ ระบําบาหลี
ฯลฯ
- ด้านการประพันธ์ ใช้นามปากกาว่า
“ปรัศณีย์” โดยทรงนิพนธ์ในหนังสือบางกอก
สมิต ทรงนิพนธ์นวนิยายเรื่องแรกเรื่อง หนุ่ม
ห้าวสาวหาญ ถิ่นกาขาว ยาหยีเกษมสุข
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ

สาขาศิลปิน

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง

เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (คีตศิลป์
พื้นเมืองล้านนา)
พุทธศักราช 2541
หม่อมหลวงประพันธ์
สนิทวงศ์

เป็นผู้เชี่ยวชาญและสืบสานเพลงพื้นเมืองและ
5 มกราคม
การฟ้อนรําพื้นเมืองล้านนาที่ยังจดจําคําร้อง
2456-21
รัตนโกสินทร์ ทํานอง ไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมี
ธันวาคม 2546
ความรู้ ได้เพลงมากสามารถร้องเพลงหน้า
พาทย์ประกอบโขนละครได้ทั้งหมด

ศิลปะการแสดง

ขับร้องประกอบการแสดงจํานวนมาก อาทิ
ระบําซอ (ซอยิ้น ซอจ๊อยเจียงแสน ซอโยนก)
ซอล่อง น่าน
29 เมษายน
งานประพันธ์เพลง ในนาม ร้อยพัน อาทิในฝัน
2462-16 มีนาคม รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
บัวขาว ลมหวน เพลิน และวันเพ็ญ
2546
ในนาม ม.ล.ประพันธ์ อาทิ จุฬาฯ แซมบ้า
สุดชีวิต ขอให้รักกัน หากรู้สักนิด ชมสวน ฯลฯ
ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคํา ในปี
พ.ศ. 2514 จากเพลง หากรู้สักนิด

พระยาเสนาะดุริยางค์
(แช่ม สุนทรวาทิน)

พระเจนดุริยางค์
(ปีติ วาทยะกร)

หลวงบํารุงจิตรเจริญ
(ธูป สาตรวิลัย)

- เป็นนักดนตรีไทยที่มีฝีมือเป็นเลิศทั้งทาง
สิงหาคม 2409เครื่องและทางร้อง เป็นเอตทัคคะในแต่ละ
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
31 มกราคม 2492
แขนงของดุริยางคศาสตร์ เป็นที่ยอมรับนับถือ
กันโดยทั่วไป
- ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณฝึกซ้อม
มโหรีหญิงที่ตําหนังพระวิมาดาเธอ กรมพระสุท
ธาสินีนาฏ ในวังสุนันทาลัย และบรรเลงถวาย
ทุกคืนวันพุธ นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นครู
ของบ้านปี่พาทย์สําคัญ ๒ ตระกูลคือ ตระกูลดุ
ริยพันธุ์ และดุริยประณีต
- แต่งทางเดี่ยวของของเครื่องมือต่างๆ และ
เรียบเรียงตับมอญกระ
- ปรับปรุงการขับร้องเพลงไทยเดิมให้ละเมียด
ละไม นุ่มนวล ไพเราะต้องหูผู้ฟังโดยทั่วไป
โดยได้คิดค้นระบบเสียงที่ใช้ภายในสํานัก
เสนาะดุริยางค์ขึ้น
13 กรกฎาคม
2426-25
รัตนโกสินทร์ - ประพันธ์ทํานองเพลงชาติไทย
ศิลปะการแสดง
ธันวาคม 2511
- ประพันธ์เพลงไทยประสานเสียงประกอบ
ภาพยนตร์ เรื่อง พระเจ้าช้างเผือก (2484)
- เรียบเรียงทํานองเพลงไทยประสานเสียง
ได้แก่ แขกเชิญเจ้า ปฐม พม่าประเทศ
-เรียบเรียงตําราวิชาดนตรีสากลเป็นภาษาไทย
เช่นทฤษฎีการดนตรีตอนต้น
- แต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งคือ นกจากเถา เมื่อ
ศิลปะการแสดง
2421/2501 รัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2495
- เป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ เพลงประเภทต่างๆ

6 สิงหาคม 2424รัตนโกสินทร์ - เพลงโหมโรง
ศิลปะการแสดง
8 มีนาคม 2497
(ศร ศิลปบรรเลง)
โหมโรงกระแตไต่ไม้ โหมโรงปฐมดุสิต
- เพลงเถา
กระต่ายชมเดือนเถา ขอมทองเถา เขมรเถา
21 กันยายน
จางวางทั่ว พาทยโกศล
รัตนโกสินทร์
นายวงปี่พาทย์ และประพันธ์เพลง
ศิลปะการแสดง
2424-2481
เพลงตับ เช่น ชุดแขกไทร ตับนกสีชมพู
เพลงเถา เช่น หกบทเถา แปดบทเถา
ประดิษฐ์ท่ารํา ประเภทระบํา ได้แก่
ท่าระบําสัตว์ต่างๆ อาทิ ระบํากวาง ระบําปลา
ระบําม้า ระบําเงือก ฯลฯ ระบําอื่นๆ อาทิ
25 ธันวาคม
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์
2446 - 23 รัตนโกสินทร์ ระบําทวน ระบําวีรชัยทหารพระสุธน ประเภท ศิลปะการแสดง
เสนี
รํา ได้แก่ ท่ารําของอิเหนา ตอนจากถ้ําและ
กันยายน 2543
ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช ประเภทฟ้อน ได้แก่
ฟ้อนมาลัย ฟ้อนดวงเดือน ฟ้อนรัก ฟ้อน
ทําบทโขน บทละคร หลายเรื่อง
หลายชุด หลายตอน เช่น บทละครในเรื่อง
อิเหนา ตอนเข้าเฝ้าท้าวดาหา ตอนลมหอบ
ตอนอุณากรรณชนไก่ บทละครนอกเรื่องสังข์
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทอง ตอนเลือกคู่ ตอนนางมณฑาลงกระท่อม
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
ตอนตีคลี บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน
พุทธศักราช ๒๕๒๘
พลายเพชร พลายบัวออกศึก บทละครเรื่อง
พระอภัยมณี บทละครเรื่องไชยเชษฐ์ บทละคร
เรื่องมโนราห์ บทละครเรื่องเงาะป่า บทโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร ชุดนางลอย
ชุดปราบบรรลัยกัลป์
หลวงประดิษฐไพเราะ

28 ธันวาคม
2457-17
รัตนโกสินทร์ ประพันธ์ทํานองเพลงบัวขาว
ศิลปะการแสดง
สิงหาคม 2543
ในปี พ.ศ. 2522 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียของ
ยูเนสโก ประเทศฟิลิปปินส์ ได้คัดเลือก "เพลง
บัวขาว" เป็น "เพลงแห่งเอเชีย"
5 กุมภาพันธ์
- สร้างและทําเครื่องละคร รวมทั้งออกแบบ
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
2449-4
รัตนโกสินทร์ เครื่องละครพันทางที่แต่งเป็นพม่า มอญ ลาว ศิลปะการแสดง
กรกฎาคม 2531
ตลอดจนประดิษฐ์ทรงผมตัวละครเป็นแบบต่างๆ
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- แต่งเพลง ทั้งเนื้อร้องและทํานองเพลง
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
จํานวนมากถึง 190 กว่าเพลง
ไทย) พุทธศักราช 2530
15 กุมภาพันธ์
- เป็นนักร้องประจําวงดนตรีวังบางขุนพรหม
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ 2454-23
รัตนโกสินทร์ ของสมเด็จเ จ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพิ
ศิลปะการแสดง
พฤศจิกายน 2538
นิตมาตั้งแต่เด็กจนถึง 2475
- ทําหน้าที่เป็นนักร้องวงเครื่องสายพิเศษ
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
บรรเลง ขับร้องถวายหน้าพระที่นั่ง ในวัน
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
สมโภชขึ้นพระตําหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกล
ไทย) พุทธศักราช 2529
กังวล หัวหิน พ.ศ. 2472
- แต่งเพลงทํานองร้อง (ทางร้อง) เพลงวาปี
พ.ศ. 2524
26 มกราคม
- แสดงโขน (ลิง) โดยเฉพาะตัวหนุมาน
นายกรี วรศะริน
2457-17
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
แสดงได้เป็นเยี่ยมยากจะหาผู้ใดทัดเทียม
สิงหาคม 2541
- สอนวิชานาฏศิลป์โขน ภาคปฏิบัติฝ่ายลิง
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
แก่นักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปเป็นเวลากว่า 20
– โขน) พุทธศักราช 2531
ปี
- สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสําคัญ ได้แก่ รําเถิดเทิง
รําปลุกใจ รําโคม ชุดหนุมานจับนางเบญกาย
กระบวนท่ารําของสิบแปดมงกุฎ (วีรชัยสิบ
แปดมงกุฎ) กระบวนทางรําการจัดพลวานร
กระบวนท่าการเกี้ยวพาราสี กระบวนท่ารํา
ฉุยฉายลิง กระบวนท่ารําชมตลาด (หนุมาน
ทรงเครื่อง) ฯลฯ
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัย
วงศ์

นายกั้น ทองหล่อ

- ได้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อการ
2453-14
รัตนโกสินทร์ พัฒนาการเล่นหนังตะลุง เช่น การใช้เครื่อง
พฤษภาคม 2531
ขยายเสียง เพื่อช่วยเสียงธรรมชาติให้ดังขึ้น

ศิลปะการแสดง

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (หนัง
ตะลุง) พุทธศักราช 2529
11 สิงหาคม
นางกัณทรีย์ (นาคประภา)
2467-4 กันยายน รัตนโกสินทร์ นักแสดง ละครเรื่อง มณฑาทิพย์ และ นาฎลิกา ศิลปะการแสดง
สิมะเสถียร
2544
ผู้จัดและผู้กํากับ เรื่อง สวรรค์เบี่ยง และบ้าน
ทรายทองและพจมาน
15 พฤษภาคม
นายแก้ว อัจฉริยะกุล 2458 -8 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ประพันธ์คําร้องเพลงประเภทต่าง ๆ
ศิลปะการแสดง
2524
- ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
- ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
29 มีนาคม
นายจวงจันทร์ จันทร์คณา
2444 - 6
รัตนโกสินทร์ ประพันธ์บทเพลง ขวัญของเรียม
ศิลปะการแสดง
(พรานบูรพ์)
มกราคม 2519
กล้วยไม้
อยากจะรักสักครั้ง

21 ตุลาคม
- ร้องเพลงไทย ขับเสภา พากย์โขน แสดงลิเก
นายจําเนียร ศรีไทยพันธ์
2463-27
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
(ทางวิทยุ) หมอขวัญ
มิถุนายน 2540
- เล่นเครื่องเป่า (ปี่ และขลุ่ย) และบรรเลง
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
เครื่องดนตรีไทยทุกชนิด ให้กรม
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
ประชาสัมพันธ์ ละครคณะพลายมงคล นัก
ไทย) พุทธศักราช 2536
ดนตรีวงฟองน้ํา วงกังสดาล
- ประพันธ์เพลง ทั้งเพลงไทย ประเภทโหม
โรง แต่งทํานองเพลง ทํานองร้อง บทร้อง
ทํานองร้อง เพลงลูกทุ่ง มีส่วนร่วมกับสุรพล
สมบัติเจริญ และ พร ภิรมย์ เช่น เพลง
พระจันทร์ตกน้ํา เพลงบัวตูมบัวบาน เพลง
ดาวลูกไก่ เพลงไทยสากล แต่งทั้งทํานองและ
เนื้อร้องหลายเพลง เช่น เพลงไทรโยคน้อย
เพลงเจริญตา เพลงมาร์ช ได้แก่ ทัพบกรุกรบ
- แสดงนาฏศิลป์ประเภทต่างๆ เป็นตัวนางเอก
11 มกราคม
และตัวเอกฝ่ายนางในการแสดงโขน ละคร
นางสาวจําเรียง พุธประดับ 2459-10 มีนาคม รัตนโกสินทร์ และเป็นตัวนางคู่หน้าเสมอ เช่น ระบําดาวดึงส์ ศิลปะการแสดง
2545
ระบําพรหมาสตร์ ระบําย่องหงิด ระบําสี่บท
ระบําบุษบาชมศาล เป็นต้น
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- ควบคุมการแสดงในโอกาสเผยแพร่
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม โอกาสถวายการ
ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ รับรองแขกของ
– ละคร) พุทธศักราช
รัฐบาล
2531

- เป็นนายหนังตะลุง แต่งเรื่องที่ใช้แสดง
มากกว่า 100 เรื่อง เรื่องที่นํามาแสดงบ่อยครั้ง
และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ ศิลป์วงศ์
2465-17
น้ําใจแม่เลี้ยง เกศรินทร์ – สินนรายณ์ บุปผา
ศิลปะการแสดง
นายจูเลี่ยม กิ่งทอง
รัตนโกสินทร์
กรกฎาคม 2547
สวรรค์ ขุนพลแพ้รัก กงกรรม เลือดกตัญญู
ไร้แผ่นดิน สิ้นแม่เหมือนแพแตก สาวสลาตัน
ราชินีนอกบัลลังก์ สายเลือดพยาบาท รอย
แส้ แผลแค้น มาลัยสี่ชาย วงศ์เทวัญ ฯลฯ
- คณะหนังตะลุงคณะแรกที่นําไวโอลินเข้ามา
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ประสมวงรวมทั้งนําเพลงลูกทุ่ง และ
ศิลปะการแสดง (หนัง
การละเล่นของภาคอื่นๆ เข้ามาแทรก เช่น
ตะลุง) พุทธศักราช 2535
ลิเก เพลงฉ่อย ลําตัด หมอลํา
- แต่งเพลงลูกทุ่งประกอบการแสดง ซึ่งจู่เลี่ยม
กิ่งทอง จะเป็นผู้แต่งขึ้นเองทั้งสิ้น แต่ละเพลง
ได้รับความนิยมจากชาวภาคใต้อย่างกว้างขวาง
เช่น เพลงทําพรือ หวังเหวิด แต๋วจ๋า หนุ่ม
ล่องซุง เทวทัต หมอนข้าง ต่างทรวง นิราศ
รักพุมเรียง กลับเถิดน้องแต๋ว เรือด่วนโดยสาร
สะหละเหม้า อยากเป็นยกทรง กลัวผู้หญิง
เป็นต้น
16 กันยายน
- ถวายการสอนดนตรี สมเด็จพระเทพ
ศิลปะการแสดง
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
2458-10
รัตนโกสินทร์
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมษายน 2554
- ค้นคิดและประดิษฐ์เพลง เช่น แต่งทางร้อง
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
เพลงพลาสี่เสา จินตะหราวดี สาวสุดสวย
ศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
ฉลองพระนคร ลาวทวน ทางร้องเพลงฉิ่ง
พุทธศักราช 2530
พระฉัน 2 ชั้นของโบราณ
- บรรเลงดนตรี ทั้งเครื่องปี่พาทย์และ
เครื่องสาย โดยเฉพาะซอสามสายนับว่าเป็นเลิศ
ทั้งยังเป็นคนแรกที่สีซอสามสายพร้อมกับการ
- ขับร้องและบันทึกลงในแผ่นเสียง เพื่อเป็น
แบบฉบับจํานวนมาก ได้รับรางวัลนักร้องยอด
เยี่ยมระดับชาติ

3 พฤศจิกายน
แสดงละครเวทีราชินีบอด นันทาเทวีและนาง
นายฉลอง สิมะเสถียร
2468 - 2
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
กลางเมือง
เมษายน 2520
บ้านทรายทอง
รางวัลใบโพธิ์ทอง ในฐานะผู้อ่านโฆษณาทาง
วิทยุ โทรทัศน์ที่อ่านภาษาไทยได้ถูกอักขระวิธี
17 กันยายน
- แสดงโขน เป็นทศกัณฐ์ คนแรกของโรงเรียน
นายฉลาด เค้ามูลคดี
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
2465-2522
ศิลปากร
- บรรเลงดนตรีไทย เชี่ยวชาญระนาดทุ้มและ
เครื่องหนัง และบรรเลงเป็นประจําทุกเดือน
ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
- ตั้งคณะนาฏดนตรี (ลิเก) และคณะละครวิทยุ
ชื่อ คณะฉลาด เค้ามูลคดี คณะโต้งกับรอง
คณะดุษฎีศิลปะ เผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานี
ปชส.๗ สถานีเสียงสามยอด และสถานีวิทยุ
พิทักษ์สันติราษฎร์วังปารุสก์
- ประพันธ์บทละครวิทยุจํานวนมากเกือบ
๑๐,๐๐๐ เรื่อง แต่งบทกลอนประกอบและ
แต่งคําร้องเพลงภาษาไทย ในภาพยนตร์
อินเดีย ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ยุคหนึ่ง
- แสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์
11 พฤศจิกายน
- แสดงละครประเภทต่างๆ เช่น ละครนอก
นางเฉลย ศุขะวณิช
2447-14
รัตนโกสินทร์ ละครใน ละครดึกดําบรรพ์ ละครพันทาง
ศิลปะการแสดง
เมษายน 2547
ส่วนมากจะรับบทเป็นตัวเอกของเรื่อง
- ประดิษฐ์ลีลาท่ารํา ระบําต่างๆ หลายชุด
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
เช่น ระบํากินนร รําบําโบราณคดี 4 ชุด
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
ฟ้อนแคน เซิ้งสัมพันธ์ ระบําฉิ่งทิเบต ระบํา
พุทธศักราช 2530
กรับ รํากิ่งไม้เงินทองถวายพระพร ระบํามิตร
ไมตรีซีเกมส์ ระบําขอม ระบําสวัสดิรักษา
- นักร้องต้นเสียงร้องสักวา ของวงสักวาสวน
กุหลาบ นักร้องวงคอนเสิร์ตวังสวนกุหลาบ

นายเฉลิม บัวทั่ง
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) พุทธศักราช 2529

29 สิงหาคม
- ประเภทเพลงโหมโรง เช่น เพลงโหมโรงลาว
2453-10
รัตนโกสินทร์ สมเด็จ, เพลงโหมโรงสรรเสริญพระจอมเกล้า ศิลปะการแสดง
มิถุนายน 2530
เพลงโหมโรงมหาปิยะ ฯลฯ
- ประเภทเพลงเรื่อง เช่น เรื่องอารยวิถี เรื่อง
จานรินทร์ เรื่องนิ้วเพชร

- ประเภทเพลงเถา เช่น เพลงเขมรนายเรือ
เพลงพัดชายเขา เพลงลาวครวญ เพลงลาว
เจริญศรี เพลงเทวาประสิทธิ์ ฯลฯ
- ประเภทเพลงระบํา เช่น เพลงปทุมบันเทิง
เพลงระบําส้ม เพลงระบําตะกร้อ เพลงระบํา
เก็บกระวาน
- ประเภททําทางเดี่ยว เช่น เดี่ยวจะเข้
เดี่ยวปี่ เดี่ยวระนาด เดี่ยวซอด้วง เดี่ยวซออู้
- ประเภทเพลงที่แต่งขึ้น เช่น เพลงชุดถวาย
พระพร เพลงประชุมเทพ เพลงสําเนียง
โปรตุเกส ฯลฯ
- เป็นผู้มีความสามารถในการร้อง การ
19 กันยายน
บรรเลงและการเชิดหุ่นเป็นเลิศ มีความ
ศิลปะการแสดง
นางชูศรี (ชื้น) สกุลแก้ว
2450-4
รัตนโกสินทร์
ละเอียดอ่อน ประณีต มีชีวิตชีวาและสวยงาม
พฤษภาคม 2548
จนเป็นที่นิยมและยอมรับกันอย่างแพร่หลาย
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- ด้านวิชาการ เป็นวิทยากรพิเศษให้กับ
ศิลปะการแสดง (หุ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแผนกนาฏศิลป์
กระบอก) พุทธศักราช
กรมศิลปากร มาศึกษาเชิดหุ่นเพื่อไปเป็น
2529
ตัวแทนในการเชิดหุ่นของโลก ณ ประเทศรัสเซีย
- ดานเผยแพร นาหุนไปแสดงทประเทศ
อังกฤษ และนําหุ่นกระบอกของไทยเข้าร่วม
การแข่งขันหุ่นจากประเทศเอเชีย 9 ประเทศ
เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ จนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ และประเทศฝรั่งเศส ได้ส่งคนมา
เรียนการเชิดหุ่นในประเทศไทย โดยมีนางชื้น
เป็นผ้ฝึกสอน

4 มีนาคม
- มีความสามารถอย่างสูงทางด้าน ระนาดเอก
นายเชื้อ ดนตรีรส
2460-30
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
ระนาดทุ้ม และฆ้องใหญ่
พฤษภาคม 2543
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- มีผลงานแต่งเพลงไทยที่มีคุณค่าจํานวนมาก
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
อาทิ โหมโรงสร้อยพระศรี โหมโรงสมเด็จพระ
ไทย) พุทธศักราช 2542
ยา โหมโรงพระนคร โหมโรงศรีปทุมฯ
- เขียนตําราด้านดนตรีไทย โน้ตอักษรเพลง
ไทย ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
วงการดนตรีไทยเป็นอย่างยิ่ง
15 ธันวาคม
นายไชยลังกา เครือเสน 2447-27 มีนาคม รัตนโกสินทร์ - แสดงดนตรี และขับซอพื้นเมือง
ศิลปะการแสดง
2535
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- ประดิษฐ์เครื่องดนตรีพื้นบ้านเมืองเหนือ
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
หลายชนิด ประเภทสะล้อ พิณ (ซึง) ฯลฯ
พื้นบ้าน) พุทธศักราช 2530
นับจํานวนร้อยชิ้น ทั้งฝีมือและคุณภาพยอด
- แต่งบทซอ เป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า
“ค่าว” จํานวนมาก ประดิษฐ์คําร้องและ
ทํานองซอปั่นฝ้าย ซึ่งมีเนื้อร้องกล่าวถึงการ
ทํางานของชาวล้านนาในอดีต เนื้อร้องไพเราะ
ทั้งลีลาและเนื้อหา
- หัวหน้าคณะวงดนตรีพื้นบ้าน “ไชยมงคล”
รับแสดงในงานต่างๆ จนมีชื่อเสียง

27 มกราคม
- บรรเลงเพลงเดี่ยว เครื่องดนตรีหลายชนิด
นายเตือน พาทยกุล
2448-6
รัตนโกสินทร์ ทั้งระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวง ศิลปะการแสดง
กรกฎาคม 2546
เล็ก ซอสามสาย ซอด้วง ขลุ่ย
- ประพันธ์เพลงไทยจํานวนมาก เช่น เพลง
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
โหมโรงเทพอัศวินสามชั้น แขกมอญบางช้าง
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
สองชั้น (ทางเปลี่ยน) โหมโรงเพชรศรีอยุธยา
ไทย) พุทธศักราช 2535
นาคบริพัตรทางเปลี่ยน นกจากทางเปลี่ยน
ลาวนกต่อเถา ลาวดําเนินทราย (ทางเปลี่ยน)
- ประดษฐเครองดนตรไทยไดทุกชนด อาท
ตะโพน ระนาด ซอสามสาย ซอด้วง ซออู้
และเครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็ก ซึ่ง
สามารถใช้บรรเลงเป็นมาตรฐานได้ (เป็นคน
แรก)
- เป็นผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมและรอบรู้ใน
18 พฤษภาคม
กระบวนวิชาการขับร้องเพลงไทยทุกประเภท
นายท้วม ประสิทธิกุล 2439-7 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ เช่น เพลงเกร็ด เพลงตับ เพลงเถา เพลง
ศิลปะการแสดง
2534
หน้าพาทย์ ฯลฯ ตลอดจนการขับร้องเพลง
เสภา ขับเสภาและการตีกรับ
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- เป็นผู้ริเริ่มโครงสร้างทฤษฎีการขับร้องของ
ศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
ประเทศไทยเป็นคนแรก และเป็นผู้พัฒนา
พุทธศักราช 2529
วิธีการสอนวิชาดนตรีไทย
- ผลงานการขบรองเพลงไทย เชน เปน
นักร้องประจําสํานักรัชกาลที่ 5 เป็นนักร้อง
ประจําวง เพชรบูรณ์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุช
ธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย นักร้อง
ประจําวงมโหรีหลวงในรัชกาลที่ 7 เป็นผู้ขับ
ร้องบันทึกแผ่นเสียงต่างๆ เช่น เพลงตับอิเหนา
ตอนที่ 1 – 2 เพลงบุหลัน 3 ชั้น เพลงเทพทอง
ฯลฯ

นายทองดี ชูสัตย์

2385-2470

รัตนโกสินทร์

ผู้ประพันธ์บทเพลง
เพลงช้า เรื่องเต่าทอง และ
เพลงตระประทานพร
6 กุมภาพันธ์
- เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านกลอน จนได้
นายทองมาก จันทะลือ 2467-17 มีนาคม รัตนโกสินทร์ รางวัลชนะเลิศ ได้ประกาศนียบัตรหมอลําชั้น
2554
พิเศษ 4 ดาว
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (หมอลํา)
- จัดตั้งโรงเรียนหมอลําชื่อ ศิลปศึกษา
พุทธศักราช 2529
- เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านหมอลําให้แก่
อนุชนรุ่นหลัง และเป็นวิทยากร
- เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเพลงพื้นบ้านดี
2422-4 เมษายน
นางทองหล่อ ทําเลทอง
รัตนโกสินทร์ เยี่ยม เช่น เพลงปรบไก่ เพลงพาดควาย
2536
เพลงฉ่อย เพลงแอ่วเคล้าซอ ฯลฯ
- เป็นผู้ถ่ายทอดเพลงและให้คําแนะนําแก่คน
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
รุ่นหลัง เพื่อได้ชื่นชมและรับรู้เรื่องราวต่างๆ
ศิลปะการแสดง (เพลง
ของเพลงพื้นบ้านอย่างดี อุทิศตนเพื่อให้เกิด
พื้นบ้าน) พุทธศักราช 2529
ประโยชน์แก่สังคม
16 ตุลาคม
แต่งเพลง
นายนารถ ถาวรบุตร
2448 - 26 รัตนโกสินทร์
ดวงดารา
มกราคม 2524
มาร์ชกองทัพบก
มาร์ชตํารวจ

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง

ศิลปะการแสดง

- ร้องเพลงพื้นบ้านหลายชนิด ได้แก่ เพลงเรือ
24 กรกฎาคม
เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงทรงเครื่อง เพลง
นางบัวผัน จันทศรี
2463-1
รัตนโกสินทร์ เต้นกํา เพลงพานฟาง เพลงพวงมาลัย เพลง ศิลปะการแสดง
พฤศจิกายน 2548
ระบําบ้านไร่ เพลงยั่ว เพลงแห่นางแมว
เพลงกล่อมเด็ก
- เผยแพรเพลงพนบานในสถานทตางๆ เชน
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ออก
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
รายการสถานีวิทยุท้องถิ่น ลพบุรี อัดวิดีโอ
ศิลปะการแสดง (เพลง
สาธิตเพลงพื้นบ้านให้แก่หน่วยงาน
พื้นบ้าน) พุทธศักราช 2533
สถาบันการศึกษาต่างๆ บันทึกเทปตัวอย่าง
เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

- บรรเลงปี่พาทย์ประกอบการแสดงนาฏดนตรี
มีนาคม 2463-9
ในคณะของบิดา บรรเลงเครื่องดนตรีไทยได้
นายบุญยงค์ เกตุคง
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
พฤษภาคม 2539
หลายประเภท มีความสามารถและชํานาญใน
การเดี่ยวระนาดเอก ระนาดทุ้มและฆ้องวง
- ประพันธ์เพลง ประเภทเพลงโหมโรง อาทิ
โหมโรงสามสถาบัน โหมโรงสามจีน โหมโรง
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
จุฬามณี เพลงเถา ได้แก่ ทยอยเถา ชะเวดา
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
กองเถา เกษรสําอางเถา ศรีอโศกเถา วัฒนา
ไทย) พุทธศักราช 2531
เวียดนามเถา รวมทั้งเพลงประกอบละคร
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ ได้รับรางวัลเพลง
ประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
- นักดนตรีประจําวงดนตรีไทย ของกรม
ประชาสัมพันธ์ ร่วมบรรเลงกับวงดนตรีสากลที่
เรียกว่า ดนตรีสังคีตสัมพันธ์ ในยุคนั้นและ
บรรเลงประกอบการแสดงละครไทย ละคร
พันทาง หุ่นกระบอก
- ประดิษฐ์เพลงหน้าพาทย์พิเศษชื่อว่า “ตระ
นาฏราช”

นายบุญยัง เกตุคง

- เป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถทาง
2467-22
ศิลปะการแสดงลิเก เป็นผู้รอบรู้ทั้งกระบวน
รัตนโกสินทร์
สิงหาคม 2540
กลอนกระบวนร้อง และกระบวนรํา ของลิเก
ทรงเครื่อง

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ลิเก)
พุทธศักราช 2534

- เป็นผู้มีความสามารถแสดงได้หลายบทบาท
ทั้งพระเอก ตัวโกงและตัวตลก

ศิลปะการแสดง

- มีความสามารถบรรเลงดนตรีทั้งปี่พาทย์และ
เครื่องสายจนถึงการบรรเลงเดี่ยวและประชันวง
- เป็นผู้พัฒนาลิเกทรงเครื่องให้มีคุณค่าทาง
ศิลปะยิ่งขึ้น

นายประเวช กุมุท

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) พุทธศักราช 2532

- แต่งบทละคร เพลงประกอบการแสดงละคร
บทโทรทัศน์ ตลอดจนคําประพันธ์ โคลง
10 ธันวาคม
ฉันท์ กาพย์ กลอน เช่น บทละครเรื่องเอก
2466-11
รัตนโกสินทร์ ราชสุโขทัย บทละครรําหลายเรื่อง บทละคร
มิถุนายน 2542
วิทยุ ประพันธ์เพลง ทํานองเพลงแขกเล่นกล
เถา ทํานองเพลงเขมรเป่าใบไม้เถา บรรจุ
เพลงชุดตับพาลีสอนน้อง สร้างทางเพลง ฯลฯ
- บรรเลงเครื่องดนตรีหลายประเภท ทั้ง
เครื่องสาย เครื่องเป่า ปี่พาทย์ ทั้งการแสดง
บันทึกบนแผ่นเสียง ออกรายการโทรทัศน์
- ผู้ประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ
บรรยายประวัติการดนตรีทางวิทยุ
- ผลิตโน้ตเพลงไทย ทางบรรเลงเดี่ยว ทาง
บรรเลงธรรมดา

ศิลปะการแสดง

นายประสิทธิ์ ถาวร

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) พุทธศักราช 2531

นายประสิทธิ์ ศิลปะ
บรรเลง

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นักแต่ง
เพลง) พุทธศักราช 2541

- นักดนตรี ประจําสํานัก “จุฬาลงกรณ์
9 กันยายน
มหาวิทยาลัย” บรรเลงระนาดเอกอย่างยอด
2464-15
รัตนโกสินทร์ เยี่ยม บรรเลงวงปี่พาทย์พม่าในประเทศไทย ศิลปะการแสดง
พฤศจิกายน 2545
เป็นคนแรก ควบคุมวงดนตรีไทยไปเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ
- ประพันธ์เพลงเดี่ยวทุกชนิด ให้ทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประดิษฐ์ทํานอง
เพลงระบําร่อนแร่ และเพลงพม่านิมิต เพลง
เทวาประสิทธิ์เถา เพลงม่านรามัญ และเพลง
เกร็ดอีกหลายเพลง ประดิษฐ์ทาง
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น เพลงแขกลพบุรี
- ก่อตั้งวงมหาดุริยางค์เป็นคนแรกในประเทศ
ไทยใช้ผู้บรรเลงและผู้ขับร้องประมาณ 200 –
300 คน
เปนผูเชยวชาญดนตรไทย นอกจากนยงม
ความสามารถด้านดนตรีสากลเป็นอย่างสูงอีก
ด้วยโดยเป็นศิษย์ของพระเจนดุริยางค์ ได้
สร้างสรรค์ผลงานเพลงสําคัญ ๆ ไว้เป็นจํานวน
10 กรกฎาคม
มาก เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการยกย่องว่า
2455- 4
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
เป็นนักแต่งเพลงระดับคลาสสิค มีรูปแบบของ
กันยายน 2542
บทเพลงซิมโฟนี ชื่อ ไซมิส สวิท (Siamess
Suite) บทเพลงนี้ได้แสดงในงานประชุมดนตรี
แห่งเอเชีย เป็นที่ชื่นขอบของชาวต่างประเทศ
เป็นอย่างยิ่ง
นายประสิทธิ์ เป็นผู้ประพันธ์เพลง
ประกอบการแสดงละครไว้เป็นจํานวนมาก
อาทิ เพลงโฉมงาม ดรรชนีไฉไล เงาในน้ํา รัก
พยาบาท รักแท้ ภาวนารัก ฯลฯ

เปรื่อง ชื่นประโยชน์

31 พฤษภาคม
2465-6 สิงหาคม
2544

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ประพันธ์
เพลง) พุทธศักราช 2538

ผาย นุปิง

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (การ
แสดงพื้นบ้าน – ขับซอ)
พุทธศักราช 2538

19 พฤษภาคม
2467-23
กันยายน 2557

- นักดนตรี และนักแต่งเพลง มีผลงานแต่ง
เพลง เพลงแรกตั้งแต่อายุเพียง 18 ปี ชื่อเพลง
"เพื่อนรักเก่า" เพลงที่มีชื่อเสียง ได้แก่ เพลง
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
มารหัวใจ พ่อพระในดวงใจ มนต์รักเรียกหา
คอย สักวันหนึ่ง เจ้าดวงใจ นอกจากนี้ยังมี
เพลงกว่าจะรู้ เกิดเป็นคน แก่งคอย กลับมา
- ไดรบรางวลแผนเสยงทองคา
พระราชทาน 2 ครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2507 จากเพลง
"มารหัวใจ" และ พ.ศ. 2509 จากเพลง "ไม่มี
วัน" โดยเฉพาะเพลงไม่มีวัน ได้รับรางวัลทั้งใน
สาขาทํานอง คําร้อง และเรียบเรียงเสียง
ประสานยอดเยี่ยม
- ก่อตั้งวงดนตรี "ป. ชื่นประโยชน์" ขึ้นรับ
งานทั่วไป
- เปดโรงเรยนสอนดนตรทสแยกบางขุน
พรหม และแต่งตําราวิชาดนตรีออกเผยแพร่
และยังได้เป็นหัวหน้าวงดนตรีพินทุสร ของ
องค์การ ร ส พ
- มีความสามารถในการขับซอ ที่มีปฏิภาณ
ไหวพริบเชิงปฏิภาณกวีท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมผู้
รัตนโกสินทร์ หนึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาขนในจังหวัด
ศิลปะการแสดง
ภาคเหนือ สามารถเขียนบทซอที่มีสํานวน
ภาษาอันตลอดจนแนะนําลูกศิษย์ได้ เช่น สะล้อ
-

ถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ
ซอ ซึง แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป

- ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก
หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ มากมาย เช่นโล่เชิดชู
เกียรติการประกวดสื่อสารการแสดงพื้นบ้าน
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นศิลปินที่
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นมรดกการ
แสดงของภาคเหนือ เป็นต้น
นายไพบูลย์ บุตรขัน

4 กันยายน
2461 - 29 รัตนโกสินทร์ มนต์เมืองเหนือ
สิงหาคม 2515
มนต์รักลูกทุ่ง

ศิลปะการแสดง

นายมงคล อมาตยกุล

9 กุมภาพันธ์
2461-20
รัตนโกสินทร์ บทเพลงเย้ยฟ้าท้าดิน
กันยายน 2532
ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคําพระราชทาน
สาขาการเรียบเรียงเสียงประสาน ในปี พ.ศ.

ศิลปะการแสดง

จากเพลง "ความหลังฝังใจ" ซึ่งแต่งร่วมกับ ศักดิ์
เกษม หุตาคม (อิงอร) ขับร้องโดย ทูล ทองใจ
17 มิถุนายน
นายมนตรี ตราโมท 2443-6 สิงหาคม รัตนโกสินทร์ - บรรเลงดนตรีไทย
ศิลปะการแสดง
2538
- แต่งเพลงไว้เป็นจํานวนมาก เพลงที่แต่งมีทั้ง
เพลง 3 ชั้น เพลงเถา เพลงประวัติศาสตร์
เพลงระบํา และเพลงเบ็ดเตล็ด ประเภทเพลง 3
ชั้น เพลงแรกที่แต่งคือ ต้อยตริ่ง 3 ชั้น เพลงรา
โค เพลงขับไม้บัณเฑาะว์ เพลงประพาส
มหรรณพ เพลงเทพนม เพลงเทพไสยาสน์
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ประเภทเพลงเถา อาทิ เพลงโสมส่องแสง
เพลงแขกกุลิต เพลงแขกต่อยหม้อ เพลงพม่าเห่
ศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย) พุทธศักราช 2528
เพลงมอญรําดาบ ประเภทเพลงประวัติศาสตร์
อาทิ เพลงไทยมุง เพลงน่านเจ้า เพลงสิบสองจุ
ไท เพลงฝั่งโขง ประเภทเพลงระบํา ซึ่งมีทั้งเนื้อ
ร้อง ทํานองเพลง และทํานองไม่มีบทร้อง เช่น
ระบํานกเขา ระบํานพรัตน์ ฟ้อนม่านมงคล
ประเภทเพลงรําวง
แต่งทํานองเพลงรําวง
มาตรฐานหลายเพลง ได้แก่ งามแสงเดือน รําซิ
- บรรเลงวงมโหรีและเครื่องสาย ประจํา
ทางสถานีวิทยุ

- ตั้งคณะโนรา “โนรายกทะเลน้อย” แสดง
โนราทั่วทุกจังหวัดในภาคใต้และบางจังหวัดใน
ภาคกลาง และแสดงในโอกาสสําคัญๆ หลาย
2465-8 สิงหาคม
นายยก ชูบัว
รัตนโกสินทร์ ครั้ง เช่น รําให้ทูตวัฒนธรรมของ ๒๕
ศิลปะการแสดง
2549
ประเทศชมที่กรุงเทพฯ รําถวายสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ทอดพระเนตร รํา
ออกรายการโทรทัศน์ ฯลฯ
- ครูสอนโนราแก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจ ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น
มหาวิทยาลัยราชัฏนครศรีธรรมราช
ศิลปินแห่งขาติ สาขา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ศิลปะการแสดง (โนรา)
หาดใหญ่ จนสามารถตั้งคณะโนราของ
พุทธศักราช 2530
มหาวิทยาลัยได้สําเร็จ โรงเรียนธัญเจริญ
โรงเรียนเกษตรชลธี
14 สิงหาคม
นายรงภักดี (เจียร จารุ
- เป็นผู้ถ่ายทอดท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพิรา
2444-3 สิงหาคม รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
จรณ)
พซึ่งเป็นหน้าพาทย์สูงสุดให้แก่ศิลปิน
2531
- แสดงโขนเป็นตัวเอกในเรื่องรามเกียรติ์ เช่น
พิราพ รามสูร กุมภกรรณ ไมยราพย์ วิรุญ
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
จําบัง และอื่นๆ ที่สําคัญแสดงโขนหน้าพระที่
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
นั่งถวายพระบาทสมเด็๗พระมงกุฎเกล้า
พุทธศักราช 2529
เจ้าอยู่หัวหลายครั้ง
24 ธันวาคม
นายล้วน ควันธรรม
2455- 27
รัตนโกสินทร์ แต่งบทเพลงค่ําแล้วในฤดูหนาว
ศิลปะการแสดง
มกราคม 2522
แหวนประดับก้อย
พรานเบ็ด

นายวิจิตร คุณาวุฒิ

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง
(ภาพยนตร์) พุทธศักราช
2530

23 มกราคม
- นักเขียนเรื่องสั้นและสารคดีประมาณ 100
2465-31
รัตนโกสินทร์ เรื่อง เรื่องสั้นเรื่องแรกคือ “บนทางรถไฟสาย ศิลปะการแสดง
กรกฎาคม 2540
พม่า” ซึ่งสร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
- ผู้อํานวยการสร้าง ผู้กํากับการแสดง เขียน
บทภาพยนตร์ เช่น สันติวีณา ธนูทอง ผาสีซอ
ปรารถนาแห่งหัวใจ รมดี คู่ชีวิต เหนือ
มนุษย์ มือโจร สายเลือดสายรัก ดวงตา
สวรรค์ จําเลยรัก ฉลามเหล็ก นางสาว
โพระดก คนแสนคม เสน่ห์บางกอก เดือน
ร้าว ไทรโศก ดาวรุ่ง แม่ศรีไพร น้ําเซาะ
ทราย เมียหลวง คนภูเขา ลูกอีสาน หญิง
- ได้รับรางวับด้านภาพยนตร์จํานวนมาก ได้แก่
รางวัลพระสุรัสวดี รางวัลสุพรรณหงส์ทองคํา
รางวัลสิงโตทองคํา ภาพยนตร์เอเชีย
- เขียนบทและกํากับการแสดงทางโทรทัศน์

- ประพันธ์เพลงสากล ทั้งบทร้อง ทํานอง
แยกเสียงประสาน ผลงานมากกว่า 2,000
11 ธันวาคม
เพลง ประพันธ์เพลงประกอบการแสดงละคร
นายสง่า อารัมภีร
2464-3 มิถุนายน รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
เวที ภาพยนตร์ โทรทัศน์ กว่า 250 เรื่อง เพลง
2542
ที่โด่งดังและรู้จักกันคือ น้ําตาแสงไต้ หนึ่งใน
ร้อย เรือนแพ ฯลฯ
- ควบคุมวงดนตรี สรรหานักร้องที่เหมาะกับ
เพลงที่ประพันธ์ซึ่งมีส่วนส่งเสริมให้นักร้องเพลง
ไทยสากลมีผลงานดีเด่นจํานวนมาก เช่น สุเทพ
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
วงศ์กําแหง ชรินทร์ นันทนาคร สวลี ผกา
ศิลปะการแสดง (เพลงไทย
พันธุ์ ธานินทร์ อินทรเทพ ทนงศักดิ์ ภักดีเท
สากล) พุทธศักราช 2531
วา ชาญ เย็นแข นริศ อารี จินตนา สุข
สถิตย์ ฯลฯ
- นักเขียน นามปากกา “แจ๋ว วรจักร”
มหาเมฆ น้อยหน่า อัญชลี ณ เวียงฟ้า ร่วม
ทีมงานหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น พิมพ์
ไทย นิตยสารดารา ผลงานเขียนปรากฏใน
สยามสมัย ดาราไทย ไทยรัฐ เสียงปวงชน
ฟ้าเมืองไทย ฟ้าอาชีพ ฟ้านารี ถนนดนตรี
เป็นต้น

นายสมควร กระจ่าง
ศาสตร์
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ละครเวที
– นักแสดง) พุทธศักราช
2539

- เป็นนักแสดงที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ
13 ธันวาคม
ของทุกคนในวงการ เป็นนักแสดงที่ผ่านชีวิต
2464-12
รัตนโกสินทร์ การแสดงทั้งจากละครเวที ภาพยนตร์ ละคร
มกราคม 2551
โทรทัศน์ ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ตุ๊กตาเงิน
สุพรรณหงส์ทองคํา

ศิลปะการแสดง

- แสดงภาพยนตร์ เป็นพระเอกในเรื่อง แม่ศรี
เรือน พี่ชาย นางแมวป่า ม้าขาว ทาสเทวี
เมียแก้ว ฯลฯ
- แสดงละครเวที ในบทที่ต้องใช้
ความสามารถสูง เช่น บทชีวิต บททหารเอก
บทนักดาบ ฯลฯ
- แสดงทางโทรทัศน์ ได้ริเริ่มการใช้การแสดง
สอนคุณธรรม จริยธรรมในสังคม ด้วยการ
กํากับการแสดงภาพยนตร์โทรทัศน์ ชุดพิภพ
มัจจุราช หุ่นไล่กา ชุมทางชีวิต
- เป็นครูสอนการแสดงละครเวที

- ผู้อํานวยการสร้างภาพยนตร์ ผู้กํากับการ
แสดง เขียนบท เขียนเรื่อง ลําดับภาพ
ตลอดจนเป็นนักแสดง ผลงานการกํากับกากร
แสดงมีจํานวนมาก เช่น กังวานไพร สาวเวียง
16 พฤศจิกายน
ฟ้า น้ําใจสาวจีน ขวัญใจคนจน ล่องสมุทร
ศิลปะการแสดง
นายสมชาย อาสนจินดา
2464-19
รัตนโกสินทร์
สิบเก้ามงกุฎ ดาวเรือง สองดาบ สเว็ตเตอร์สี
กันยายน 2536
แดง รักคุณเข้าแล้ว ทุรบุรุษทุย สุภาพบุรุษ
สะลืมสะลือ พ่อจ๋า 1 ต่อ 7 ประจัญบาน
นักเลงเดี่ยว เจ็ดตะลุมบอน ดรุณีสีเลือด
เพชรพระอุมา โบตั๋น
- ได้ฉายา “ศิลปินชั้นครู” “ศิลปินที่มี
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ความสามารถรอบตัว” “บุรุษเหล็กแห่ง
ศิลปะการแสดง (ละครเวที
วงการบันเทิง” ได้รับรางวัลในระดับชาติ
ละครภาพยนตร์
และกลุ่มประเทศอาเซียนมากมาย
และละครโทรทัศน์)
พุทธศักราช 2533

นายสมพงษ์ พงษ์มิตร

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นักแสดง)
พุทธศักราช 2540

นายสมาน กาญจนะผลิน

ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (เพลงไทย
สากล) พุทธศักราช 2531

8 กรกฎาคม
2463-30
รัตนโกสินทร์ - แสดงลิเก โขน ที่วิกตลาดนานา บางลําภู ศิลปะการแสดง
พฤษภาคม 2544
- แสดงจําอวด คณะเอกะสิงห์ แสดงประจํา
ที่โรงละครเฉลิมบุรี ต่อมาตั้งคณะจําอวด
“เบญจศิลป์ พงษ์มิตร” และแสดงให้กับคณะ
จําอวดอื่นๆ เช่น คณะศิวารมย์ คณะลูกไทย
คณะอัศวินการละคร เป็นต้น
- แสดงภาพยนตร์ ละครเวที ละครโทรทัศน์
ที่เริ่มมีชื่อเสียงคือ ละครเรื่อง พันท้ายนรสิงห์
รับบทเป็น “นายอ่อน” และนําไปสู่วงการ
ภาพยนตร์ต่อมา ซึ่งสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว
ประเทศ
- รับราชการกองดุริยางค์ กรมตํารวจ ทํา
หน้าที่โฆษกและแสดงกล่อมขวัญตํารวจ
ชายแดนทั่วประเทศ
- บรรเลงดนตรีสากล นักดนตรีประจําบาร์และ
ไนท์คลับต่าง ๆ นักดนตรีในวงดุริยางค์ของ
กรมศิลปากรและวงดนตรี “ประสานมิตร”
10 มีนาคม
หัวหน้าวงดนตรีสากลของธนาคารออมสิน และ
ศิลปะการแสดง
2464-25
รัตนโกสินทร์
โรงงานยาสูบ เป็นที่ยอมรับกันว่า เป่าแตร
มิถุนายน 2538
ทรัมเป็ตได้ยอดเยี่ยม ตีระนาดฝรั่งเป็นเลิศ
บรรเลงเปียโน อิเล็คโทน และแอ๊คคอเดียน ได้
อย่างดี ประกฎผลงานบรรเลงในแผ่นเสียง
- ประดิษฐ์เพลงไทยสากล ประเภท “สังคีต
ประยุกต์” โดยนําเพลงไทยของเก่ามา
ประดิษฐ์เป็นทางสําหรับบรรเลงด้วยวงดนตรี
- ประพันธ์เพลงไทยสากลทั่งเพลงปลุกใจ
เพลงเพื่อจริยธรรม สาสนา เพลงสําหรับเด็ก
ลูกเสือ เนตรนารี เพลงประกอบภาพยนตร์
และละครมากกว่า 2,000 เพลง
- เรียบเรียงเสียงประสาน เช่น เพลงสดุดีมหา
ราชา เพลงสังคีตประยุกต์อื่นๆ
ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ทั้งแผ่นเสียง
ทองคําพระราชทาน รางวัลตุ๊กตาทอง เสา
อากาศทองคํา สังข์เงิน เป็นต้น

- มีความสามารถด้านเพลงบอกมา ว่าเพลง
บอกในงานบวช งานรื่นเริง งานเทศกาล และ
งานประชัน งานกุศล งานสาธารณะประโยชน์
2468-1
ศิลปะการแสดง
นายสร้อย ดําแจ่ม
รัตนโกสินทร์
อื่นๆ และงานศพ ได้ออกโรงว่าเพลงบอกมา
พฤษภาคม 2549
ตั้งแต่อายุ 17 ปี โดยมีงานสืบเนื่องต่อกันมา
อย่างไม่ขาดตอน ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประชันเพลง
บอกเสมอ นักเลงเพลงบอกน้อยคนนักที่จะไม่
รู้จักศิลปินผู้นี้ ในการว่าเพลงบอกทุกครั้ง
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
เพลงบอกสร้อยได้มีการแทรกกลอนหนังตะลุง
ศิลปะการแสดง (การ
โนรา เข้าไปด้วย ทําให้มีหลากรสหลายทํานอง
แสดงพื้นบ้าน – เพลงบอก)
เมื่อประกอบเข้ากับสติปัญญา และไหวพริบใน
พ.ศ. 2538
การหยิบเอาเรื่องราวมาผสมผสานเข้ากับ
เนื้อหา ทําให้มีชื่อเสียงติดปากคนปักษ์ใต้ว่า
"เพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ" บทเพลงบอก
เสียงเสนาะ มีคุณค่ายิ่งต่อสังคม
- นักแสดงตลก ทีมีบุคลิกโดดเด่นไม่เหมือน
ใคร จนเป็นที่รู้จักทั่วไปในนาม “ล้อต๊อก” ชื่อ
ล้อต๊อก มาจากการแสดงภาพยนตร์ ใกล้เกลือ
กินเกลือ รับบทเป็น เสี่ยล้อต๊อก คนจนที่
1 เมษายน
ร่ํารวยขึ้นมาแล้วลืมกําพืดตัวเอง เมื่อ พ.ศ.
2457-30
รัตนโกสินทร์ ๒๔๙๕ ต่อด้วยงานกํากับของ ดอกดิน กัญญา ศิลปะการแสดง
นายสวง ทรัพย์สํารวย
เมษายน 2545
มาลย์ แนวตลกชุดสามเกลอ (ล้อต๊อก สมพงษ์ พงษ์มิตร - ดอกดิน) สามเกลอถ่าย
หนัง ปีเดียวกัน และ สามเกลอเจอจานผี ปีถัด
มา และคงความเป็นเอกด้านการแสดงตลก
ตลอดระยะเวลา ยาวนานกว่า ๖๐ ปี
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- แสดงตลกโชว์ในนามคณะล้อต๊อก ตาม
ศิลปะการแสดง (นักแสดง
สถานที่ต่างๆ
– ตลก) พุทธศักราช 2538
- สร้างภาพยนตร์ไทย หลายเรื่อง เช่น แสน
รัก ทหารเกณฑ์ ไอ้แก้วไอ้ทอง
- บุกเบิกจัดตลกแสดงโชว์ทางโทรทัศน์ ใน
รายการ ประตูดวง ขายหัวเราะ

1.เป็นครูผู้ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีด้าน
ศิลปะการแสดง
ทฤษฎีและปฏิบัติ เพลงประเภทต่าง
2.ประพันธ์ทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่และระนาดเอก
3.เป็นครูผู้ถ่ายทอดด้านความรู้ด้านดนตรีด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ เพลงประเภทต่างๆ
มีความสามารถในศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
หลายประเภท ทั้งโขน ละคร ลิเก โดยเฉพาะ
การเชิดหุ่น นอกจากเป็นผู้อนุรักษ์ฟื้นฟูการ
แสดงหุ่นละครเล็กแล้ว หุ่นละครเล็กของนาย
2465-21
นายสาคร ยังเขียวสด
รัตนโกสินทร์ ได้รับการพัฒนาให้สามารถหันหน้าได้ทุกตัว มี ศิลปะการแสดง
พฤษภาคม 2450
รูปทรงได้สัดส่วนงดงามมากขึ้น ใส่
เครื่องประดับที่ งดงามมากขึ้น และมีความ
ประณีตในการแสดงมากขึ้น เพื่อให้หุ่นมี
ท่วงท่าการรํา และการเจรจาเหมือนคนจริง
เป็นผู้ถ่ายทอดศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็ก
ให้แก่ทุกคนในครอบครัว โดยเฉพาะลูกหลาน
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ที่อยู่ในวัยเยาว์ให้สามารถแสดงโขนได้โดยตั้ง
ศิลปะการแสดง (หุ่นละคร
เป็น “คณะโขนเด็ก” รวมทั้งได้ก่อตั้งโรง
เล็ก) พุทธศักราช 2539
ละครโจหลุยส์ เธียร์เตอร์ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยน
ชื่อมาเป็น โรงละครนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก
ไม่ปรากฎปีเกิด
นายสุดใจ ศรีเบ็ญจา
รัตนโกสินทร์ - หัวหน้าจําอวดคณะสุดใจ ศรีเบ็ญจา
ศิลปะการแสดง
และเสียชีวิต
- นักประพันธ์บทละครร้อง เช่นเรื่องจันทร์เจ้า
ขา และประพันธ์เพลงทั้งคําร้องและทํานอง
อาทิ เพลงเจ้าพระยาคืนเพ็ญ ยามไร้ อนิจจา
- แต่งหนังสือ “ฝึกเรียนกีตาร์วิธีลัดกับ
โน้ตเพลงสากลด้วยตนเอง”
นายสอน วงฆ้อง

2445-2518

รัตนโกสินทร์

- แสดงนาฏศิลป์โขน (ตัวยักษ์) ตั้งแต่เสนา
24 เมษายน
ยักษ์ ยักษ์ต่างเมือง เช่น สหัสเดชะ สัทธา
นายหยัด ช้างทอง
2462-8
รัตนโกสินทร์ สูร มูลพลัม มังกรกัณฐ์ แสงอาทิตย์ กุม
ศิลปะการแสดง
พฤษภาคม 2539
ภกรรณ อินทรชิต และทศกัณฐ์ โดยเฉพาะ
ทศกัณฐ์ มีความสามารถเป็นพิเศษ
- แสดงละคร เช่น เรื่องพระร่วม เป็นท้าว
พันธุม เรื่องอิเหนาตอนประสันตาต่อนก เป็นพี่
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
เลี้ยงของปันหยี เรื่องไกรทอง ตอนไกรทอง
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์
อาสา เป็นชาละวันตัวจระเข้ เรื่องราชาธิราช
– โขน) พุทธศักราช 2532
ตอนสมิงพระรามอาสา เป็นเสนาผู้ใหญ่ เรื่อง
ขุนช้างขุนแผน เป็นพระพันวษา
- ได้รับมอบท่ารําหน้าพาทย์องค์พระพิราพ ซึ่ง
เป็นหน้าพาทย์สูงสุด และศักดิสิทธิ์ในวิชา
นาฏศิลป์ จากนายรงภักดี (เจียร จารุจรณ)
- ถ่ายทอดศิลปะการแสดงลําตัดด้วยลีลา
มีนาคม 2468-26
ท่าที การแต่งเพลง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
นายหวังดี นิมา
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
มิถุนายน 2555
รับงานต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร และยัง
ชํานาญเพลงพื้นเมืองอื่นๆ เช่น เพลงเรือ
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
- แต่งเพลง มีความเป็นเลิศทั้งด้านปฏิภาณ
ศิลปะการแสดง (เพลง
และและความคิด สามารถด้นกลอนสดและ
พื้นบ้าน) พุทธศักราช 2531
แต่งคําร้องอย่างคมคาย
- ตั้งคณะลําตัดหวังเต๊ะ ได้รับความนิยมจาก
ผู้ชม ผู้ฟัง จํานวนมาก เป็นที่ยอมรับของ
สาธารณชน
- ฝีกสอนลูกศิษย์ จัดทําเทปเพื่อการเรียนการ
สอนและจําหน่ายให้ผู้สนใจฟัง

10 พฤศจิกายน
นายเหนี่ยว ดุริยพันธ์
2459 - 23 รัตนโกสินทร์ ผลงานเพลงของครู
ศิลปะการแสดง
พฤศจิกายน 2498
ซึ่งไม่มีใครมีการบันทึกเสียงไว้ในครั้งนั้น
ส่วนใหญ่เป็นการขับร้องเคยอัดเสียงกับห้าง ต.
เง็กชวน
3 เพลง คือ ปราทอง 3 ชั้น บุหลัน 2 ชั้น และ
เขมรไทรโยค
เปนหมอเพลงโคราชทมปฏภาณไหวพรบท
สามารถว่าเพลงโต้ตอบ ทั้งหมอเพลงคู่โต้ได้
อย่างเฉียบแหลมคมคาย มีความไพเราะใน
31 มกราคม
นายใหญ่ วิเศษพลกรัง
2463-30
รัตนโกสินทร์เนื้อหาสาระความเป็นฉบับของเพลงโคราช จน ศิลปะการแสดง
ได้รับฉายาว่า “ใหญ่เพลงงาม หรือ ใหญ่เมือง
สิงหาคม 2554.
คงดํารงศิลป์” ได้ทุ่มเทชีวิตกับเพลงโคราช
ตลอดมา
- ผู้กํากับภาพยนตร์ ผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้
บุกเบิกการสร้างภาพยนตร์ไทยด้วยฟิล์ม ๑๖
21 เมษายน
ม.ม. กํากับภาพยนตร์เรื่องแรก บ้านไร่นาเรา
ศิลปะการแสดง
อํานวย กลัสนิมิ
2458-19
รัตนโกสินทร์
ที่มีเนื้อหาปลุกใจให้รักชาติ สร้างโดยกอง
กุมภาพันธ์ 2548
ภาพยนตร์ทหารอากาศ ตามนโยบายของ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และกํากับภาพยนตร์อีก
ศิลปินแห่งชาติ สาขา
จํานวนมากรวมทั้ง ภาพยนตร์ ๑๖ มม.เด่นๆ
ศิลปะการแสดง (ผู้สร้าง
ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมาก ได้แก่ โบตั๋น สามารถ
ภาพยนตร์-ผู้กํากับ
ทํารายได้ถึงหนึ่งล้านบาท ,หงษ์หยก ที่มี เก่อ
ภาพยนตร์) พุทธศักราช
หลาน จากฮ่องกง ร่วมแสดงและขับร้องเพลง
2538
ประกอบ วรรณกรรมอมตะของยาขอบ ผู้ชนะ
สิบทิศ

นายเอื้อ สุนทรสนาน

21 มกราคม
1.ผลงานเพลงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2453 - 1
รัตนโกสินทร์
ศิลปะการแสดง
อาทิ
เมษายน 2528
1.1 ราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น 1.2 ฑีฆายุโกโหตุ
มหาราชา 1.3 สดุดีมหาราชินี
2. ผลงานเพลงเกี่ยวกับเทศกาล อาทิ
เทศกาลปีใหม่ เช่น สวัสดีปีใหม่ รื่นเริงเถลิงศก
ฯลฯ
เทศกาลลอยกระทง เช่น รําวงลอยกระทง ฯลฯ
3. ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้
เป็นบุคคลสําคัญของโลก สาขาการศึกษาและ
วัฒนธรรม (ดนตรีสากล) เมื่อปีพ.ศ. 2553

