
ประวัติ ศุ  บุญเลี้ยง 
ศุ บุญเลี้ยง เกิดเมื่อ 4 ตุลาคม 2505  ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  เริ่มหัดเขียนอ่านที่ใต้ถุนบ้านครู

ป้ามุ้น ข้ามเกาะเข้าเมืองมาเรียนที่โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย จบจบชั้น มศ.3 เรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียน
วัดนวลนรดิษฐ์   และสอบเข้ารั้วจามจุรี เป็นนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ ในรั้วมหาวิทยาลัยเขาได้เห็นความผูกพัน
ในชนบท จากการออกค่ายอาสา  ได้ลองแต่งเพลง  ลองท าวงดนตรีเพื่อหาทุนให้คณะ ได้ลองท าละคร ลอง
เรียนเขียนบท  และลงมือสร้างความฝันของตัวเองอย่างจริงจัง   นั่นก็คือการเป็นนักเขียน  

ศุ  บุญเลี้ยง  มีโอกาสได้เข้ามาในวงการเสียงเพลง  ด้วยการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียง  ซึ่งเขาถือเป็น
ช่วงเวลาส าคัญช่วงหนึ่งในชีวติที่ท าให้มุมมองของเขาเติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็ท างานที่ตัวเองรักด้วยการตั้ง
ส านักศิษย์สะดือ  ท านิตยสารชื่อ “ไปยาลใหญ่” เป็นนิตยสารแนวไหนยากจะนิยาม แต่มักจะมีมุมมองเอียงๆที่
น่าสนใจ ท าให้คนอ่านอารมณ์ดีได้อยู่เป็นนิจ ต่อมาพบว่าเส้นทางความฝันของเขาไม่น่าจะได้มาด้วยการเรียน
ในระบบการศึกษา จึงหันหลังให้กับการเป็นนิสิต 

ศุ บุญเลี้ยง มีงานเขียนเป็นพ็อกเก็ตบุ้คของตัวเอง บางครั้งใช้นามปากกา สมจุ้ย เจตนาน่าสนุก และ ศุ
ราณี นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการช่วยผลิตนักเขียนหน้าใหม่เข้าสู่วงการน้ าหมึกอีกหลายคน 

ปัจจุบัน ศุ บุญเลี้ยง   ยังคงท างานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่อง  ได้ช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาให้กับ
มูลนิธิ หรือหน่วยงานเพื่อสังคมต่างๆ   ยังได้เขียนหนังสือ   ยังได้เป็นนักเดินทาง  และนักแปรรูปความฝันให้
ชีวิตต่อไป พร้อมกับบทบาทใหม่ที่ลงตัวกับชีวิต  สมกับการเป็นนักคิดท่ีสั่งสมมานาน  คือการเป็นครูสอนการ
เขียน   การได้รับเชิญไปบรรยายตามสถาบัน และโรงเรียนต่างๆ   

 
ผลงานเขียน 
1.  สารคดีบ้างไม่ดีบ้าง “หนุ่มนักโบกกับสาวขี้บ่น” 
2.    รวมเรื่องสั้น “ฝันเอียงๆ” 
3.    บทความกึ่งบันทึก “ไม่ใส่ร้ายแต่ป้ายสี” และ”ไม่มีปี่แต่มีขลุ่ย” ซึ่งน ามารวมกันภายหลัง “ไม่ใส่

ร้ายป้ายสี แต่มีขลุ่ย” 
4.    บทกวี  “หาดขาวดาวสวย และกล้วยตาก” 
5.    บทกวี  “มีรังไว้ให้รักอุ่น” 
6.    บทความจากการเดินทาง “ลิ้นชักนักเดินทาง” 
7.    บทความขี้บ่น “ด้วยรักแกมร าคาญ” 
8.    บทความนักแหกคอก “กบถแกมกวน” 
9.    บทความคลุกคลีศิลปะ “คลุกวงใน” 
10.  บันทึกแกมต าราเพ่ือการเขียน  “นักอยากเขียน” 
11.  ศุราณีรับปรึกษาปัญหาหัวใจ เล่ม 1 – 3 และก าลังด าเนินการผลิตเล่ม 4 - 5 
 
ผลงานเพลง  



-    กับเฉลียง ชุด “อ่ืนๆ อีกมากมาย” และ “เอกเขนก” 
-       กับไทละเมอ และศิษย์สะดือ ชุด “หอมกลิ่นความฝัน” และ “ชุดรับแขก” 
-       ศิลปินเดี่ยว ชุด“ศิลปินนอนเปล”, ชุด“จากเพ่ือนถึงเพ่ือน”, ชุด”ล าลอง”,      ชุด”นัก

เดินทาง”, ชุด”แรงใจไฟฝัน”, ชุด”ด้ือ”,ชุด”ความจ าสั้นความฝันยาว” 
-       เพลงลูกทุ่ง ชุด”ผักบุ้งลอยฟ้า” และ ชุด”ชิงช้าสวรรค์” 
-       เป็นโปรดิวซ์เซอร์ให้เพลงเด็ก น้องแจ้ชุด “ดอกไม้หัดบาน” และเพลงประกอบรายการ ”ทุ่งแสง

ตะวัน” 
-       ปี 2546 ออกอัลบั้มชุด “หัวใจไกวเปล”  
-       ปี 2547 ออกอัลบั้มคาราโอเกะ และซีดี ชุด รวมใจไฟฝัน และอัลบั้มชุด  "คิดถึงอย่างแรง” 
-       ปี 2550 เป็นโปรดิวเซอร์ อัลบั้ม “ชายหาดติดดาว” ให้กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-       ปี 2551 ออกอัลบั้มชุด “โปรดฟังอีกครั้ง” และ “ของฝากจากทะเล” 
-       ตอนนี้ก าลังเตรียมท าอัลบั้มชุดใหม่ ชื่อ “เสมอค ายืนยัน” และ “เพลงรักไม่รู้โรย”  
 
งานอ่ืนๆ  
1.  เคยเขียนประจ าหลายคอลัมน์ หนังสือ Music and Cinema 
2.    ร่วมตั้งส านักศิษย์สะดือ 
-          ท านิตยสารไปยาลใหญ่ 
-          ท าละครเวที 4 เรื่อง : ความรักของมาลัยในห้องไอ.ซี.ยู., บริษัทจ ากัดฝัน , สัตว์เลี้ยงลูกเงิน 

และบ่งหนามออกแล้วบอกรัก 
3.    เคยเขียนคอลัมน์นักอยากเขียน ในนิตยสารไรเตอร์ 
4.    เคยเขียนคอลัมน์กบถแกมกวน ในนิตยสารแพรวสุดสัปดาห์ 
5.    เคยเขียนคอลัมน์ฮวงสมจุ้ยในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันอาทิตย์ 
6.    เป็นโปรดิวเซอร์ รายการสภาเด็ก 
7.    เป็นบรรณาธิการจุลสาร ที เค ปาร์ค8.    ฯลฯ    
รางวัลที่เคยได้รับ 
1.      รางวลัปากกาทองค า จากการเขียนละครเรื่อง ชีวิตสุขส าราญ ของ อ.ชลประคัลล์  จันทร์เรือง 
2.      รางวลันักร้องชายยอดเยี่ยม จากเพลง “บทเพลงใต้แสงดาว” ในงานประกาศรางวัลพระพิฆเนศ

ทอง พระราชทาน ครั้งที่ 1พ.ศ. 2534 
3.      รางวลัแต่งค าร้องยอดเยี่ยมจากเพลง “หวังดี” ” ในงานประกาศรางวัลพระพิฆเนศทอง 

พระราชทาน ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 
4.      รางวลันักร้องใหม่ยอดเยี่ยมชุด ของฝากจากทะเล   จากสีสันอวอร์ดรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยม 

เพลงวิงวอน  จากสีสันอวอร์ด (จ า พ.ศ. ไม่ได้) 


