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 ค�าประกาศเกียรติคุณ

 นายประพัฒน์ มะนิสสา

 ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม 

 ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

 

 นายประพัฒน์ มะนิสสา เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ปัจจุบันอายุ 

๕๑ ปี เป็นบุตรของนายยน และ นางสีทัน มะนิสสา ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ ๓ จากโรงเรียนค�าม่วง อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สมรสกับนางสัมพันธ์ มะนิสสา  

มีบตุร ๒ คน อาชพีช่างท�าลวดลายอาคารศาสนสถาน ทีอ่ยูปั่จจบัุน ๒๖๖ / ๑ บ้านทุง่คลอง อ�าเภอ

ค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

  นายประพฒัน์ มะนสิสา ส�าเร็จการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓ จาก โรงเรยีนค�าม่วง 

อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยข้อจ�ากัดทางฐานะหลายประการ จึงไม่ได้ศึกษาต่อยังสถาบัน

การศึกษาใดๆ แต่ด้วยความรัก และสนใจในงานด้านศิลปะเป็นพื้นฐาน หลังจากจบการศึกษาใน

ระดบัดงักล่าวแล้ว จงึได้แสวงหาความรู้ในงานศลิปะด้านทีต่นมคีวามถนัด โดยศึกษาจากทกุแหล่ง

ความรู้ที่พอจะศึกษาได้ ตามอัตภาพ และ โอกาส โดยอาศัยความมานะพยายามในการใฝ่ศึกษา

หาความรู้ อย่างไม่ลดละ จึงท�าให้ ประพัฒน์ มะนิสสา มีความรู้ และสามารถเพิ่มพูนทักษะในงาน

ศิลปะด้านที่ตนเองถนัด ได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเมื่อย้ายไปอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มี

โอกาสได้ศกึษางานศลิปะปนูป้ัน ทีต่นเองมีความรักอยูเ่ป็นพืน้ฐาน และทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ได้ท�าให้ 

ประพฒัน์ มะนสิสา ได้รบัความรูจ้ากครชู่างพ้ืนบ้านท่ีมีความสามารถหลายท่าน จนกระทัง่สามารถ

พัฒนาฝีมือของตนเองก้าวขึ้นสู่การเป็นช่างปั้นปูนสด มืออาชีพ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อดทน 

ตลอดจนความมานะพยายามในการใฝ่แสวงหาความรู้อยู่อย่างสม�่าเสมอ จึงท�าให้ ผลงานการปั้น

ปนูสดของ ประพฒัน์ มะนสิสา เป็นทีย่อมรบัทัว่ไปในวงการงานศิลปะการป้ันปนูสด และได้รับการ

กล่าวขานถึงอย่างกว้างขวาง จนชื่อเสียงได้แพร่ขจรขยายออกไปสู่สาธารณะมากขึ้น 

  อย่างไรก็ตาม ประพัฒน์ มะนิสสา ได้มีการค้นคว้า หาเทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ 

ผลงานศิลปะประติมากรรมนั้นอยู่อย่างสม�่าเสมอตลอดเวลา ด้วยหวังให้เป็นผลงานศิลปะท่ีทรง

คณุค่าเพือ่สบืต่อส่งไปยงัอนชุนรุน่หลงัได้อย่างภาคภมูใิจ ผลงานทีน่ายประพฒัน์ มะนสิสา ถ่ายทอด

ออกมา จึงสามารถสื่อถึงเจตนารมณ์อันงดงามและยิ่งใหญ่ ซึ่งควบคู่ไปพร้อมพลังศรัทธาต่อบวร

พทุธศาสนาอนัแรงกล้า จนเป็นทีย่อมรบัจากสาธารณะชน และบุคคลทัว่ไปอย่างกว้างขวาง ทัว่ท้ัง

ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ในระดับประเทศ จนได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน

ต่างๆอย่างมากมาย อาทิ รางวัลเชิดชูเกียรติครูศิลป์แห่งแผ่นดินอีสาน The Art Masters of 
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Isaanจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์

อีสาน” ชื่อผลงาน “พญานาคเผือก” ขนาด สูง ๑๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ 

เมตร เทคนิค ปูนปั้น ทาสีขาว เป็นต้นนอกจากนี้ นายประพัฒน์ มะนิสสา ยังเป็นผู้เห็นคุณค่าใน

การช่วยเหลือสังคม ด้วยการอุทิศตนเพื่อเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและผู้

สนใจอย่างต่อเนื่องตลอดมา 

 ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ในการสร้างสรรค์ตลอดจนความมานะพยายามในการเผยแพร่

ผลงานอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างสูงยิ่ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

  นายประพัฒน์ มะนิสสา จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินพ้ืนบ้าน 

อีสานสาขาประติมากรรม ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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ประวัติและผลงานโดยสังเขป 

นายประพัฒน์ มะนิสสา

ศิลปินพื้นบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม (ช่างปูนปั้น)

ประจ�าปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประวัติส่วนตัว

 ชื่อ-สกุล   นายประพัฒน์ มะนิสสา 

 วัน เดือน ปี เกิด ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑  

 อายุปัจจุบัน ๕๑ ปี 

 บิดาชื่อ   นายยน   มะนิสสา

 มารดาชื่อ      นางสีทัน มะนิสสา 

  สถานภาพ  สมรสกับนางสัมพันธ์ มะนิสสา มีบุตร ๒ คน

  ส�าเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนค�าม่วง อ�าเภอค�าม่วง  

   จังหวัดกาฬสินธุ์

  อาชีพ   ช่างท�าลวดลายอาคารศาสนสถาน และงานประติกรรมอันเนื่อง 

   ด้วยศาสนาและความเชื่อ

 ที่อยู่ปัจจุบัน  ๒๖๖/๑ บ้านทุ่งคลอง อ�าเภอค�าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๘-๐๙๖๓๖๕๗,๐๘๗-๘๖๑๙๒๒๘

ประสบการณ์การท�างาน  (ในสาขาที่ได้รับการคัดเลือก) ๓๑ ปี

ประวัติการท�างาน 

 นายประพัฒน์ มะนิสสา หรือ “ปื๊ด ปูนปั้น” ผู้ก่อต้ังกลุ่ม “สินไซ” จบการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนค�าม่วง หลังจากนั้น ก็ไม่ได้เข้าศึกษาที่ใดอีกเลย เริ่มศึกษาศิลปะ

แขนงต่างๆด้วยตัวเอง ตั้งแต่อายุ ๑๙ ปี เริ่มต้นจากถามไถ่ความรู้เรื่องศิลปะจากพี่น้องที่มาเรียน

อาชีวะศึกษามหาสารคาม และฝึกฝนเรื่อยๆ มา หลังจากนั้นได้มีโอกาสไปท�างานอยู่ที่จังหวัด

เชียงใหม่ และได้เริ่มเรียนรู้งานศิลปะปั้นปูนที่จังหวัดเชียงใหม่ คือ ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเป็น

เวลา ๗ ปี

 ในปี ๒๕๓๗ จึงได้กลับมาที่ภาคอีสาน และเริ่มงานปั้นปูน ที่วัดพุทธนิมิต ต.ตาลหนอง

เทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นวัดแรกของอีสานโดยใช้เวลาสร้างงานนาน ๑๐ ปี จึงแล้วเสร็จ 

ลักษณะการท�างานเป็นแบบปั้นปูนสดนั้น มีความแตกต่างจากงานปั้นหล่อคือ การปั้นสดนั้นต้อง

ใช้ความอดทน ที่ค่อนข้างสูงมากด้วยข้อจ�ากัดหลายประการ และงานนั้นได้ปริมาณค่อนข้างน้อย
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เมือ่เทยีบกบังานหล่อ ทัง้ยงัต้องอดทนกบัสภาวะความผันแปรของปัจจยัภายนอก อกีหลายประการ

เป็นเวลากว่า ๒๐ ปีที่นายประพัฒน์ มะนิสสา ได้ใชัความเพียรพยายามสร้างงาน ปั้นปูนสด ในภาค

อีสานเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะที่งดงามและสูงค่า ให้คงอยู่คู่กับภูมิภาคตลอดไป 

ผลงานที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 ๑.พญานาคเผอืก ณ พระยานาคเผอืก อทุยานบวัเฉลมิพระเกียรติ ์ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒.พญาศรมีกุดามหามุนนีลิปาลนาคราช วดัรอยพระพทุธบาท ภมูโนรมย์ จงัหวัดมกุดาหาร 

สูง ๒๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒๒ เมตร พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๓.พระพทุธมหาราชานาคาบรีรักษ์ ภูผาแด่น จงัหวดัสกลนคร ขนาด ๑.๖๐ เมตร สูง ๑๙ เมตร 

ยาว ๑๓๙ เมตร พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลงานที่โดดเด่น

 ๑.พญานาคเผอืก ณ พระยานาคเผือก อทุยานบัวเฉลมิพระเกยีรต์ิ ม.เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒.พญาศรมีกุดามหามนุนีลิปาลนาคราช วดัรอยพระพทุธบาท ภมูโนรมย์ จ.มกุดาหาร สงู 

๒๐ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๒๒ เมตร พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๓.พระพทุธมหาราชานาคาบรรีกัษ์ ภผูาแด่น จ.สกลนคร ขนาด ๑.๖๐ เมตร สงู ๑๙ เมตร 

ยาว ๑๓๙ เมตร พ.ศ.๒๕๖๒

รางวัลและเกียรติคุณที่ได้รับ

 ๑.รางวัล เชิดชูเกียรติครูศิลป์แห่งแผ่นดินอีสาน The Art Masters of Isaan จาก คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์อีสาน” ชื่อผลงาน 

“พญานาคเผือก” ขนาด สูง ๑๒ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร เทคนิค  

ปูนปั้น ทาสีขาว

  ๒.รางวัล ศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน สาขาประติมากรรม (ช่างปูนปั้น)ประจ�าปี พุทธศักราช 

๒๕๖๒ จากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย มหาสารคาม เมื่อป ี  

พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
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