๒๖. พระครูพิทักษศิลปาคม
วิทยากร

- เสวนาประเด็น “ภูมิปญญาทองถิ่นพื้นบานกับการพัฒนาทองถิ่น
ราชบุรี” ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การวิจัยภูมิปญญา
พื้นบานกับการพัฒนาทองถิ่นจังหวัดราชบุรี” วันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๒
- บรรยายเรือ่ ง หนังใหญวดั ขนอน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“มัคคุเทศกทองถิ่น” ระหวางวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

ที่อยู

วัดขนอน บานเลขที่ ๑ หมูที่ ๔ ตําบล สรอยฟา อําเภอ โพธาราม
จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย ๗๐๑๒๐

โทรศัพท

มือถือ : ๐๘-๑๗๕๓-๑๒๓๐ วัดขนอน: ๐๓๒-๒๓๔๘๓๔
โทรสาร: ๐๓๒-๓๕๔๒๗๒ E-mail :๑nangyai@gmail.com

ประวัติการศึกษา

- พ.ศ.๒๕๒๕ สําเร็จการศึกษาวิชาสามัญชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕)
- พ.ศ.๒๕๓๕ สําเร็จการศึกษา(ทางธรรม) นักธรรม ชั้นเอก
- พ.ศ.๒๕๑๙ ศึกษาการเชิดหนังใหญจากครูจาง กันแกว และเปน
เยาวชนชุดแรกที่นําหนังใหญออกเผยแพร
- พ.ศ.๒๕๔๓ ศึกษาชางแกะสลักหนังจากหนังสุชาติ (อ.วาที ทรัพยสิน)
- พ.ศ.๒๕๕๔ รับปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
- การศึกษาพิเศษ งานศิลปะ/งานสถาปตยกรรมเรือนไมทรงไทยแบบ
โบราณและการอนุรักษ

๒

สมณศักดิ์

เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ระราช
ทานแตงตั้งสมณศักดิใ์ หเปนพระครูสัญญาบัตรเจาอาวาสวัดราษฎรชั้นโท
ในพระราชทินนาม ที่ “พระครูพิทักษศิลปาคม”

ประวัติการทํางาน

ปจจุบัน ดํารงตําแหนง เจาอาวาสวัดขนอน

ผลงานดีเดนทีไ่ ดรับการยกยอง
ดานการบริหารและงานปกครอง
- พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนครูสอนปริยัติธรรมประจําอําเภอโพธาราม
- พ.ศ. ๒๕๔๒ หนาที่ ดํารงตําแหนง เจาอาวาสวัดขนอน
- พ.ศ. ๒๕๔๒ หนาที่ ดํารงตําแหนง ผูบ ริหารพิพิธภัณฑหนังใหญวัด
ขนอน
- พ.ศ. ๒๕๔๓ หนาที่ ดํารงตําแหนง ประธานหนวยอบรมประชาชน
ตําบลสรอยฟา(อ.ป.ต.)
- พ.ศ. ๒๕๔๓ หนาที่ ดํารงตําแหนง คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนวัดขนอน
- พ.ศ. ๒๕๔๕ หนาที่ ดํารงตําแหนง ประธานกลุมอนุรักษหนังใหญวัด
ขนอน
- พ.ศ. ๒๕๔๖ หนาที่ ดํารงตําแหนง กรรมการที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรม
อําเภอโพธาราม
- พ.ศ. ๒๕๔๗ หนาที่ ดํารงตําแหนง กรรมการที่ปรึกษาสภา
วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
- พ.ศ. ๒๕๔๗ หนาที่ ดํารงตําแหนง คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนโพธาวัฒนา เสนี
- พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง ประจําภาค ๑๕
- พ.ศ.๒๕๕๔ หนาที่ ดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลสรอยฟา-ชําแระ
ดานตํารา
- ดําเนินการเขียนหลักสูตรทองถิ่น สําหรับใชในการศึกษาในโรงเรียนวัด
ขนอน โดยมี หลักสูตรกระบวนการเรียนรูศิลปะการแสดงชั้นสูง หนัง
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ใหญวดั ขนอน และ การศึกษาแบบเรงรัด สําหรับผูที่สนใจในการศึกษา
เรื่องของการแสดงหนังใหญ จะใช หลักสูตรกระบวนการเรียนรู
ศิลปะการแสดงชั้นสูง หนังใหญวัดขนอน(เรงรัด)
- กําลังดําเนินการเขียนหนังสือ เรื่อง “หนังใหญวัดขนอน” ประกอบการ
เรียนการศึกษาของหลักสูตรทองถิ่น
- เขียนหนังสือกระบวนการถายทอดองคความรูมรดกวัฒนธรรมจับตอง
ไมไดที่ไดรับการประกาศขึน้ ทะเบียนประจําป ๒๕๕๒“การถายทอด
การเชิดหนังใหญ”และ“การแกะสลักหนัง” ให สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
ดานบทความ
- บทความเรือ่ ง “กวาจะเปนหนังใหญวดั ขนอน” ในวารสาร การศึกษา
กับการถายทอดวัฒนธรรม คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- บทความเรื่อง “สานตอลมหายใจหนังใหญวัดขนอน” ในวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นราชบุรี ฉบับที่ ๒ ปที่ ๒
- เขียนหนังสือกระบวนการถายทอดองคความรูมรดกวัฒนธรรมจับตอง
ไมไดที่ไดรับการประกาศขึน้ ทะเบียนประจําป ๒๕๕๒ “การถายทอด
การเชิดหนังใหญ” และ “การแกะสลักหนัง” ให สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ
ดานการแสดงหนังใหญ
(๑) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ นําหนังใหญฯขึ้นทูลเกลาถวายเปนโครงการ
พระราชดําริฯ
(๒) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนคณะกรรมการ โครงการจัดทําหนังใหญวัด
ขนอนในพระราชดําริฯ
(๓) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนคณะกรรมการการจัดสรางอาคารพิพิธภัณฑ
หนังใหญวัดขนอนในโครงการพระราชดําริฯ
(๔) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนผูจัดตัวหนังและนิทรรศการแสดงภายใน
พิพิธภัณฑหนังใหญวดั ขนอนในพระราชดําริฯ
(๕) ดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑวัดขนอนและหนังใหญวัดขนอนเพื่อเปน
แหลงเรียนรูของชุมชนและ ประชาชนทั่วไป
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(๖) ดําเนินการจัดสรางโรงแสดงหนังใหญวัดขนอน และโรงฝกซอมการ
แสดง-ดนตรีไทย เพื่อเปนแหลงเรียนรูและการเผยแพรงานแสดงหนัง
ใหญฯ อยางสมบูรณ
(๗) เปนผูฝกสอนเยาวชน ของโรงเรียนวัดขนอน(รุนที่ ๓) แสดงหนังใหญฯ
โดยโครงการพัฒนาเยาวชนของศูนยการศึกนอกโรงเรียน
(๘) จัดใหมีการเรียนการสอนและการอนุรักษในเรื่องหนังใหญวดั ขนอน ๓
ดาน
(๘.๑) การเรียนการสอนดานการแสดงหนังใหญ โดยเปนผูฝกสอน
เองและรวมกับวิทยากร
(๘.๒) การเรียนการสอนดานดนตรีไทยประกอบการแสดงหนังใหญ
โดยจัดใหวิทยากรเปนผูฝกสอน
(๘.๓) การเรียนการสอนดานการแกะสลักหนังใหญ โดยเปนผู
ฝกสอนเองและรวมกับวิทยากร
(๙) เปนอาจารยพิเศษและวิทยากรพิเศษ เฉพาะเรื่องหนังใหญและงาน
พิพิธภัณฑฯใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ อาทิ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ
(๑๐) เปนวิทยากรพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการเรื่องวัฒนธรรมทองถิ่น
หนังใหญฯและพิพิธภัณฑฯใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ , หนวยงาน
ราชการ-เอกชน เชน ศูนย มานุษยวิทยา-สิรินธร, ศูนยวัฒนธรรม
แหงประเทศไทย, ม.ราชภัฎหมูบานจอมบึง, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
จ.นครปฐม เปนตน
(๑๑) เปนวิทยากรบรรยายใหความรูเรื่องหนังใหญฯและงานพิพิธภัณฑฯ
ใหกับสถาบันการศึกษาตางๆ ,หนวยงานราชการ-เอกชนและคณะผู
เขาเยี่ยมชม วัดและพิพิธภัณฑหนังใหญวดั ขนอน
(๑๑.๑) ป พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนวิทยากรและใหการตอนรับหนวยงาน
ตางๆ จํานวน ๕๔ แหง
(๑๑.๒) ป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนวิทยากรและใหการตอนรับหนวยงาน
ตางๆ จํานวน ๗๐ แหง
(๑๑.๓) ป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนวิทยากรและใหการตอนรับหนวยงาน
ตางๆ จํานวน ๔๑ แหง
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(๑๑.๔) ป พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนวิทยากรและใหการตอนรับหนวยงาน
ตางๆ จํานวน ๑๑๑ แหง
(๑๑.๕) ป พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนวิทยากรและใหการตอนรับหนวยงาน
ตางๆ จํานวน ๑๐๘ แหง
(๑๒) จัดนิทรรศการเรื่องหนังใหญวัดขนอนโดยรวมกับสถาบันการศึกษา
และหนวยงานราชการ เอกชนตางๆเปน ประจําทั้งภายในและ
ตางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน, ประเทศอิตาลี , ประเทศรัสเซีย
เปนตน(ขององคกร)
(๑๓) จัดพิมพหนังสือหนังใหญวัดขนอน(ภาษาไทยและอังกฤษ)
ประกอบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑหนังใหญวัดขนอน
(๑๔) จัดงานเทศกาลหนังใหญวัดขนอนสงเสริมงานวัฒนธรรม พื้นบาน
ทั้ง ๔ ภาคและสงเสริมศิลปนพื้นบานใหมเี วทีแลกเปลี่ยนการแสดง
(ทุกป วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน)
(๑๕) เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ เขารวมประชุมสัมมนา และนําเสนอผลงาน (การ
อนุรักษหนังใหญวัดขนอนในโครงการพระราชดําริฯ) แก
คณะกรรมการ และผูที่ไดรับรางวัล ยูเนสโก (ACCU PRIZE) ณ
ประเทศญี่ปุน
ประกาศเกียรติคุณที่เคยไดรบั หรือ เกียรติบัตร
- พ.ศ.๒๕๔๑ Best Tourist Attraction , Cultural of Thailand Tourism
Awards ๑๙๙๘ จาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ขององคกร)
- พ.ศ.๒๕๔๓ ประกาศเกียรติคุณ โครงการดูแลทรัพยสินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ โดย กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
- พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศเกียรติคุณ โครงการดูแลทรัพยสินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ โดย กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
- พ.ศ.๒๕๔๖ ใหการสนับสนุนการแสดงหนังใหญวัดขนอนในพิธี
เปด-ปด กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๑๙ โดย จังหวัดเพชรบุรี
- พ.ศ.๒๕๔๘ เปนองคกรดีเดนทางดานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี สาขา
ภาคเอกชนจาก จังหวัดราชบุรี ( ขององคกร )
- พ.ศ.๒๕๔๙ ใหการสนับสนุนการแสดงหนังใหญวัดขนอน ในงาน
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-

เดินออกกําลังกายเพื่อสุขภาพถวายแดในหลวงโดย จังหวัดราชบุรี
และศูนยการทองเที่ยวฯ
พ.ศ.๒๕๕๐ รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร สาขา อนุรักษ
วัฒนธรรมมรดกไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี จาก สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กระทรวง
วัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๐ ACCU PRIZE of The Continuity and Revitalization of
Nang Yai at What Khanon Community by Asia / Pacific cultural
Centre for UNESCO จาก องคการยูเนสโก ( ขององคกร )
พ.ศ.๒๕๕๐ รางวัล ผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร (เพาะชาง)
พ.ศ.๒๕๕๐ ประกาศเกียรติคุณ โครงการดูแลทรัพยสินทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการโดย กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๐ เกียรติบตั ร ไดรวมสัมมนาพระนักเผยแผ
พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดย สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ
พ.ศ.๒๕๕๑ ไดเปนวิทยากรและรวมกิจกรรมถวายความรูแดพระ
สังฆาธิการ เพื่อสืบสานงานพิพิธภัณฑ ครั้งที่ ๒โดย พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย
พ.ศ.๒๕๕๑ เกียรติบัตร ไดผานการอบรม เรื่อง การอนุรักษเชิง
ปองกันโดย สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแ หงชาติ
พ.ศ.๒๕๕๑ ประกาศเกียรติคุณ ใหวดั ขนอนเปน วัดสงเสริม
สุขภาพ ดีเดนโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๕๒ รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ ผูทําคุณประโยชนตอ
กระทรวงวัฒนธรรม ดานวัฒนธรรม “ระดับประเทศ” โดย
กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศเกียรติคณ
ุ ใหเปน ปราชญทองถิ่น สาขา การ
จัดการดานวัฒนธรรม (หนังใหญ) ย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๓ Best Tourist Attraction , Cultural of Thailand
Tourism Awards ๒๐๑๐ จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
( ขององคกร )

