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เรื่อง รุงธรรม ศรีวรรธนศิลป
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          นายรงุธรรม ธรรมปิยานันท เป็นบตุรของนายตงเหลียน แซลี้กบันางซยุ สขุสกลุ เกดิเมื่อวนัที่ 14 เมษายน

พ.ศ. 2501 ณ บานเลขที่ 25/33 หมู 4 ตําบลเหมืองใหม อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายรุงธรรม ธรรม

ปิยานันท มีพี่น องรวมบิดามารดาเดียวกันจํานวน 7 คน เป็นผูชาย 2 คน และเป็นผูหญิง 5 คน 

          ชวีติในวยัเดก็ของเดก็ชายรงุธรรม ธรรมปิยานันท เจรญิเตบิโตขึ้นในสิง่แวดลอมของสวนผลไมของครอบ

ครัว ไดรับการศึกษาตัง้แตชัน้ประถมศึกษา จนถึงชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในทองถิ่น คือ อําเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม ขณะพอเริ่มจําความไดเด็กชายรุงธรรม ธรรมปิยานันท ก็ไดคุนเคยกับบานเรือนไทยที่

ทําดวยไมทัง้หลังที่ตัง้บอยูทัว่ไปในชุมชน เกิดความรูสึกพอใจในเอกลักษณและสถาปัตยกรรมแบบไทยพื้นบาน

เมื่อเขาเรียนในชัน้ประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม ก็ไดพบเห็นงานใบตอง ของครูสุวรรณี คลายประ

ยงค เกิดความประทับใจในความสวยงามอยางยิ่ง 

         จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2522 ไดเรยีนงานใบตองกบัอาจารยเยื้อง ภมูิทตั เมื่อไดรบัความรูเบื้องตนเกีย่วกบังาน

ใบตองแลวก็ไดฝึกฝนอยางสมํ่าเสมอ ทําใหประสบความสําเร็จดานงานใบตอง จนไดรับรางวัลโลพระราชทานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากการประกวดกระทงที่ประดิษฐดวยใบตองหลายครัง้ 

         ในขณะที่เรยีนอยูในชัน้ประถมศกึษา ไดมีโอกาสเหน็การทาํลายไทย ลายฉลุไม ลายฉลุกระดาษ และเหน็การ

ใชขี้เลื่อยขึ้นรูปพานพุมเป็นครัง้แรกในชีวิต ซึ่งเด็กชายรุงธรรม ธรรมปิยานันท ถือวาสิ่งเหลาน้ีเป็นสิ่งที่แปลก

มหัศจรรย จึงมีความใฝ ฝันที่จะฝึกหัดทําใหได ความใฝ ฝันน้ีสะสมกับตัวมาโดยตลอด 

         จนในปัจจบุนันายรงุธรรม ธรรมปิยานันทไดฝึกฝนจนสามารถทาํได และยงัคดิใชวสัดุอื่น ๆ ทดแทนขี้เลื่อยได

อีกหลายแบบ หลังจากนัน้ก็ไดมีโอกาสพบจาทหารเรือ ชื่ออํานวย น อยสกุล ซึ่งชํานาญในการทําขนมไทย เด็กชาย

รุงธรรมไดลิม้รสขนมทองหยิบทองหยอดรสมือของจาอํานวย น อยสกุล รูสึกพึงพอใจและประทับใจในรสชาติของ

ขนมไทยมาก กลายเป็นแรงบันดาลใจใหตองหัดทําขนม และไดฝึกฝนจนกระทัง่ในปัจจุบันน้ีสามารถทําขนมไทย

จําหนายในเทศกาลประจําปี และยังไดคิดประดิษฐขนมไทยจําลองโดยประดิษฐจากแป งขาวเหนียวเป็นชุดเล็ก ๆ

เพื่อใชเป็นของชํารวยที่สวยงามมีคุณคาในงานศิลปะและการอนุรักษอีกดวย 

        เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาแลว เด็กชายรุงธรรม ธรรมปิยานันท ก็ไดเขาศึกษาตอระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย การเรียนที่โรงเรียนแหงน้ีน่ีเองที่ทําใหไดรับการถายทอดวิชา

ศิลปะประดิษฐ จากอาจารยธนู ซึ่งเป็นผูมีความสามารถในการประดิษฐงานศิลปะจากวัสดุพื้นเมืองที่หางาย และ

นํามาประกอบเขาดวยกันอยางเหมาะสมและพิถีพิถัน ทําใหงานศิลปะประดิษฐมีความงดงามเป็นที่ประทับใจ 

        จนในปี พ.ศ. 2520 ระหวางเป็นนักศกึษา นายรงุธรรม ธรรมปิยานันท ไดเขาแขงขนัประดษิฐงานศลิปะ ใน

งานแขงขันทักษะภาคเหนือ ณ จังหวัดพิจิตร และไดรับรางวัลชนะเลิศ ตอจากนัน้ไดหมัน่เรียนรูและฝึกฝนมาโดย

ตลอด จนประสบความสําเร็จเชนในปัจจุบัน เมื่อสําเร็จการศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอัมพวัน

วิทยาลัยแลว ก็เขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยชุมพรเขตอุดมศักดิ ์ กรุงเทพ
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มหานคร โดยเลือกศึกษาในสาขาออกแบบเครื่องแตงกายสตรี และไดศึกษาอยางตอเน่ืองจนสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) พ.ศ. 2523 

งาน ภูมิปัญญา ความสําเร็จ 

         หลงัจากนายรงุธรรม ธรรมปิยานันท ไดสาํเรจ็การศกึษาระดบัชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูแลว นายรงุ

ธรรมเริ่มสนใจประกอบอาชีพครู จึงไดศึกษาตอจนสําเร็จชัน้ประกาศนียบัตรฝึกหัดครูมัธยม (ป.ม.) และยังคงให

ความสนใจในสาขาออกแบบเครื่องแตงกายสตรี เชนเดิม จนเมื่อเขารับราชการเป็นขาราชการครู ประจําวิทยาลัย

เทคนิคกําแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2525 นายรุงธรรม ธรรมปิยานันท ไดเขาศึกษาตอในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร

และสําเร็จการศึกษาสาขา ครุศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2528 ดวยความอุตสาหะในการใฝ หาความรู 

รางวัลแหงเกียรติยศ 

          นายรุงธรรม ธรรมปิยานันท เป็นบุคคลที่ไดรับการยอมรับและไดรับรางวัลเป็นประกาศนียบัตรรับรอง

เกียรติคุณมาแลว ดังน้ี 

           - รางวัลอาชีวศึกษาครบวงจรดีเดน กรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ.2528 

           - รางวัลวงจรทอง กรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2529 

           - ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ จัตุรถาภรณชางเผือก (จ.ช.) พ.ศ. 2530 

           - รางวัลเสมาทอง กรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2530 

           - ไดรับเลือกใหเป็นครูตัวอยาง กรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2531 

           - ไดรับเลือกเป็นครูดีเดนของคุรุสภา อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร ในปีพ.ศ. 2532 

           - ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณตริตาภรณมงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ. 2533 

           - ไดรบัเลอืกเป็นบคุคลผูมีผลงานดีเดนทางวฒันธรรมของศนูยวฒันธรรม จงัหวดักาํแพงเพชร ปี พ.ศ. 2534 

           - สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมงกฎุราชกมุาร พระราชทานโลผูมีอปุการคณุตอโรงเรยีนมธัยมในพระ

ราชูปถัมภ พ.ศ. 2534 

           - ไดรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชัน้ที่ 3 ปี พ.ศ. 2535 

           - ไดรบัประกาศเกยีรตคิณุยกยองเป็นบคุคลดีเดนประเภทอนรุกัษและสงเสรมิวฒันธรรม จงัหวดักาํแพงเพชร

ปี พ.ศ. 2536 

           - คุรุสภามอบเกียรติบัตรยกยอง ชมเชยวาเป็นผูปฏิบัติงานที่มีผลงานดีเดนจากนายสัมพันธ ทองสมัคร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2537 

           - ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) พ.ศ. 2538 
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           - ไดรับเลือกเป็นครูดีเดนของกรมอาชีวศึกษา ปี พ.ศ. 2538 

           - ครุุสภามอบเกยีรติบตัรยกยองชมเชยวาเป็นผูปฏบิตัิงานมีผลงานดีเดนจากนายสขุวิช รงัสติพล รฐัมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2539 

           - ไดรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชัน้ที่ 2 ปี พ.ศ. 2539 

           - ไดรับเกียรติบัตรในฐานะเป็นบุคคลที่สรางคุณประโยชนใหแกสังคมจากสมาคมนักหนังสือพิมพและ

สื่อมวลชนกําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2541 

           - ไดรับประกาศเกียรติบัตรฐานะเป็นบุคคลที่ทําคุณประโยชนจาก FESPIC ปี พ.ศ. 2542 

           - ไดรบัเกยีรติบตัรในฐานะเป็นผูใหความอปุถมัภสนับสนนุวนัอนรุกัษมรดกไทย ปี พ.ศ. 2542 จากศนูยจรยิ

ศึกษา สธ. 

           - ไดรบัโลเกยีรตคิณุพระราชทานกรณีพเิศษ จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี พ.ศ.

2542 

           - ไดรับคัดเลือกใหเป็นศิษยเกาดีเดนของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร ปี พ.ศ. 2542 

           - ไดรบัโลเกยีรตคิณุการจดักจิกรรมศลิปหตัถกรรมสนับสนนุอตุสาหกรรมการทองเทีย่วไทย ปี พ.ศ. 2542

จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

           - ไดรบัเลอืกเป็นสมาชกิครุุสภา ผูมีจรรยามารยาทและผลการปฏบิตัิงานดีเดน ปี พ.ศ. 2543 ของสาํนักงาน

คณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดกําแพงเพชร 

           - ไดรบัเลอืกเป็น ขาราชการตวัอยาง ของกระทรวงศกึษาธกิาร จากนายสมศกัดิ ์ ปรศินานันทกลุ รฐัมนตรี

วาการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2542 

ผลงานสําคัญ 

          ผลงานของนายรงุธรรม ธรรมปิยานันท จาํแนกตามวสัดุและลกัษณะวธิีประดษิฐไดเป็น 10 ประเภท และงาน

ทุกประเภทเหลาน้ี นายรุงธรรม ธรรมปิยานันท เป็นผูรูจริงปฏิบัติไดจริงและสมบูรณดวยคุณภาพ นายรุงธรรม มี

ความรูความสามารถและทักษะในงานศิลปะสาขาตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

             1. งานดอกไมสด 

             2. งานแกะสลักผัก ผลไมและหยวกกลวย 

             3. เครื่องแขวนไทย 

            4. ของชํารวย ของที่ระลึก 

            5. งานปิดทอง เครื่องประดับตาง ๆ 

            6. เครื่องหอมไทย 
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            7. งานใบตอง 

            8. งานออกแบบตัดเย็บเสื้อผา 

            9. งานศึกษาคนควาวัฒนธรรมไทย 

            10. งานจัดสวนและตกแตงภูมิทัศน 

          ผลงานจากความรู ทกัษะและความสามารถของนายรงุธรรม ธรรมปิยานันทไดเผยแพรและปรากฏตอสงัคม

ในโอกาสตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

            1. งานรัฐพิธี พระราชพิธี และบุคคลสําคัญของชาติ 

            2. งานเผยแพรงานวิชาการและการประกวดผลงานดานศิลปะ

ภาพโดย : http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/page/rungtam_per.htm

คําสําคัญ : บุคคลสําคัญ

ที่มา : http://province.m-culture.go.th/kamphangphet/page/rungtam_per.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-03-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=623&code_db=610003&code_type=01
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