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Art Exhibition By Member of Faculty of Fine Arts
 Bunditpatanasilpa Institute

2- 16 June 2022
At Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok

นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 2 - 16 มิถุนายน 2565 
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน กรุงเทพฯ
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สารจากคณบดีคณะศิลปวิจิตร

 คณะศิลปวิจิตรเปน็คณะวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปดิสอนในระดับปริญญาตรีรวม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และ

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน และในปกีารศึกษา 2565 นี้ ได้เปดิหลักสูตรใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์อีก 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ซึ่งคณะศิลปวิจิตรมีความพร้อมทั้งทางด้านกายภาพ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา 

ทำาการสอนโดยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมที่เป็นบรรยากาศทางศิลปะที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ ตลอดจนมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการต่างๆในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมุ่งให้ความสำาคัญกับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะด้านวิชาชีพที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการ เพ่ื อสร้างความพร้อมแก่ผู ้สำ าเร ็จการศึกษา

ในการประกอบอาชีพและดำารงชีวิตในสังคมได้ สามารถนำาความรู้ความสามารถทางศิลปะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงในด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการนำาศิลปะสู่การดำารงชีวิต 

             การแสดงผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์คณะศิลปวิจิตร ได้ดำาเนินการจัดมาอย่างต่อเนื่องเปน็ประจำาทุกป ี เพ่ือเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ

อันเป็นการเชื่อมโยงศิลปะสู่สังคม ทำาให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของศิลปะที่มีความสำาคัญต่อการดำารงชีวิตในทุกๆด้าน นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีสุนทรีย์และมี

ความสุขอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเปน็แรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปด้วย ในป ี2565 นี้ คณะศิลปวิจิตรได้รับเกียรติ

อย่างยิ่งจากศิลปนิแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปนิหลายท่าน รวมถึงศิลปนิจากประเทศเวียดนามที่ให้เกียรติส่งผลงานมาร่วมแสดงด้วย ในนามของคณะศิลปวิจิตร 

ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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 The Faculty of Fine Arts is a faculty in the Bunditpatanasilpa Institute. It offers a total of 3 bachelor's degree programs including Bachelor 

of Fine Arts Program, Visual Arts and Interior Design. For the Academic Year 2022, two new programs have been opened: one in field of Computer 

Graphics and Creative Media Design, and the Master of Fine Art Program in Visual Arts. The Faculty of Fine Arts has the physical resources to support 

learning on Information Technology and Educational Innovation. It also has professionally qualified faculty members who are knowledgeable and 

renowned nationally and internationally. The Faculty of Fine arts boasts of an artistic environment conducive to learning. It also has existing 

academic cooperation with external agencies and various enterprises to hone students’ potentials by focusing on the development of quality of 

life, the development of academic quality, and the enhancement of relevant professional skills. This is to prepare graduates to pursue careers and 

become functional in society by applying their knowledge and skills in art to contribute to societal and national patrimony, especially in terms of 

producing works of art and bringing art to life.

 The Faculty of Fine Arts holds an annual art exhibition for member in faculty as a means of promulgating the understanding of artistic 

value and the essence of art to the development of a truly aesthetic and happy quality of life. The art exhibitions also provide an avenue for the 

public to engage in themselves in the arts. In this year 2022, the Faculty of Fine Arts has received a lot of recognition from national artists. Many 

experts and artists, including several Artist from Vietnam, have been kind enough to submit their art works to these exhibitions spearheaded, On 

behalf of the Faculty of Fine Arts Thank you all for coming this occasion

Message from the President

Asst. Prof. Boonpard Cangkamano
Dean, Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute
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การศึกษา : ศ.บ.จิตรกรรม เกียรตินิยม
อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
: ศิลปะประกาศนียบัตร จิตรกรรมช้ันสูง 
สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม อิตาลี
                                             
Education : B.F.A Painting, 2nd 
Class Honors, Silpakorn University 
: Art diploma high-class painting 
Academy of Fine Arts of Rome, Italy

ศิลปินรับเชิญ / Guest Artist

อาจารย์ธงชัย รักปทุม
Mr. Thongchai  Rakpatum

Thongchai Rakpatum

หนาวหิมะบนยอดเขาแคชเมียร์ (2553) : 
Winter snow on the peak of kashmir (2010)
watercolor
36 x 51 cm
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พลตำารวจตรี สุรศักดิ ์ สุทธารมณ์
Pol. Maj. Gen. Surasak Suttharom 

การศึกษา : โรงเรียนนายร้อยตำารวจ                  
Education : Police Cadet School

ตีทอง : “Coppersmith barbet”
watercolor

38.1 × 27.9 cm

พล.ต.ต สุรศักดิ์  สุทธารมณ์
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ซิมโฟนีฤดูฝน : Symphony in Weather season
Mix Media
50 x 35 cm

อาจารย์กมล สุวุฒโฑ
Mr. Kamol Suwutho

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Education : Master of Fine Arts (Graphic Art), 
Faculty of Fine Art, Silpakorn University
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์
Professor Emeritus Vichai Sithiratn 

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2520
: ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2563

Education : M.F.A. (Sculpture), Silpakorn 
University, Thailand, 1977
: Honorary Doctorate Degree (Visual Arts), 
Bunditpatanasilpa Institute, Thailand, 2020

เทิดพระเกียรติรัชกาลที ่9 : In honor of the reign of King Rama 9
Bronze

80 x 85 x 20 cm
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Untitled
watercolor on paper, 2021
39 x 28 cm / 2 pieces

ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิบูลย์ ลีสุ้วรรณ
Professor Emeritus Viboon Leesuwan

การศึกษา  : 2522 ศิลปมหาบัณฑิต (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Education : 1979 M.F.A. (historical archeology), Silpakorn 
University 
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อาจารย์สมศักดิ ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
Mr. Somsak Chowtadapong

การศึกษา : 2522  ประกาศนียบัตร 
สถาบันวิจิตรศิลป เมืองอุรปโิน อิตาลี
: 2522 ศม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
                      
Education : 1979 Cert. Institute of 
Fine Arts Urbino Italy
: 1979 MFA Painting from Silpakorn 
University

S.Chow9249@gmail.com
Somsak Chowtadapong

“Colourscape”
Oil on Linin
54 x 65 cm
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ปะการัง : Coral
Sandstone Carving
25 X 25 X 45 cm

แนวความคิด
ต้องแสดงออก ถึงการเจริญ เติบโต ของส่ิงมีชีวิต โดยอาศัย 
รูปร่าง ของปะการัง ที่ผุกร่อน เปลี่ยนแปลง ตามชายหาด 
ซึ่ งมีรูปคลายคน บางจังหวะ เลยได้แนวความคิด มาสร้างงาน
ประติมากรรม แกะสล ักห ินทราย ผ ิวหยาบ เป็ นจ ุด ๆ และ
เน้นเส้น กับจุดกลม เป็นเสมือนดวงตา และ Volume ที่รู ้สึก 
พองออก ขยายออก เหมือน กำาลังเจริญเติบโต

Concept
This work takes impetus from the inevitable process 
of maturity which all living things must undergo, as 
exemplified by the corals gradually decaying along the 
beach – often providing a relaxing scenery for people. The 
work makes use of sandstones sculpted into a rough and 
speckled form, accentuated with round spots, an eye-like 
element, and a bulging form that makes it look as though 
it is expanding. 

อาจารย์ศราวุธ  ดวงจำาปา
Mr. Saravudth Duangjampa

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม 
บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Education : Master of Fine Arts Sculpture 
college Silpakorn University

ภูษณิศา ศราวุธ ดวงจำาปา 
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แนวความคิด
การออกเดินทางสร้างให้เกิดพัฒนาการแก่มนุษย์ทุกยุคสมัย

Concept
Traveling creates the development of human beings in every era.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปริญญา ตันติสุข
Professor Emeritus Parinya Tantisuk 

การศึกษา : 2528 - ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : 1985 - Master of Fine Arts, Painting, 
Graduate School, Silpakorn University

pektan181@gmail.com
parinya tantisuk

ออกเดินทาง : Traveling
Acrylic on canvas

60 x 60 cm
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แนวความคิด
ในพ้ืนฐานการสร้างงานจิตรกรรม เส้นเป็นทัศนธาตุที่สำ าคัญ 
เปน็จุดเริ่มต้นขิงทัศนธาตุอื่น ที่เราจะบรรจง คิด และต่อเติม
เข้าไป จนก่อกันเปน็รูป ตามที่เรามีจินตนาการ ในพ้ืนที่นั้น ๆ

Concept
Among the fundamental elements of visual arts is the 
“Line” – the starting point in the creation of all sophisticated 
artistic elements, where artists begin and then elaborate 
depending on their though processes and imaginations.

อาจารย์อำามฤทธิ ์ชูสุวรรณ
Mr. Amrit Chusuwan

การศึกษา : ปริญญาโท จิตรกรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       

Education : MFA Faculty of Painting 
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn 
University

เส้น : รูป : Line : Shape
Acylic
100 x 80 cm

264amrit@gmail.com
อำามฤทธิ์ ชูสุวรรณ
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แนวความคิด
จากสภาวะความเครียดของสังคมในปัจจุบันในด้านต่างๆท่ีอยู่รอบตัว จึงทำาให้เกิด
แนวความคิดท่ีอยาก จะถ่ายทอดภาวะท่ี “ตึง” เครียด

Concept
from the stressful state of today's society in various areas around. 
Causing the concept of wanting to convey a state of "tense" stress.

รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ พิชยะสุนทร
Assoc. Prof. Prasert Pichayasoonthorn

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
และภาพพิมพ์
: ปริญญาโท คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

Education : Bachelor’s degree of fine arts 
(sculpture) Silpakorn University
: Master’s degree of fine art (sculpture)
Silpakorn University

ภาวะ : condition
Mixed Media 

35 x 25 x 85 cm

Prasert.mate20@gmail.com
Prasert Pichaya
prasertpichaya
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ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง
Prof. Yanawit Kunchaethong

การศึกษา  : ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ 
(เกียรตินิยมอันดับ2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
: ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชวลดีไซน์ 
มหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ ประเทศญี่ปุ่น 
: ประกาศนียบัตร ภาพพิมพ์ สถาบันวิจิตร
ศิลป์แห่งฟลอเรนซ์ อิตาลี

Education : BFA. Graphic Arts 
Silpakorn University
: MFA. Visual Design Aichi University 
of the Arts Japan
: Certificate Incisione Accademia di 
belle Arti di Firenze Italy

กลายพันธุ์ 2022  : Transfigure 2022 
Monoprint
28 x 37 cm

yanawit@gmail.com
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักด์ิ  รัตนจันทร์
Asst. Prof. Chalermsak Radanachan

การศึกษา : 2533 ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : 1990 Master of Fine Arts 
(Graphic Art), Faculty of Fine Art,  
Silpakorn University 

“Dvalapala, Wat Ratbropit”
Etching

70 x 50 cm
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นกน้อยในป่าไผ่ : little Bird in bamboo
watercolor
38 x 26 cm

ดร.สมพร สืบถวิลกุล
Dr. Somporn Suebthawilkul 

การศึกษา  : ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
Education : Doctor of Philosophy 
( Ph.D ). Public Administration.
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คุณจรูญ นราคร
Mr. Charoon Narakhon

การศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Education : Master of Education 
Program in Educational 
Administration and Management 
Srinakharinwirot University

บุญ : Merit
watercolor

35 × 22.5 cm
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คุณมณทิพย์ เทพวารินทรามาศ
Ms. Monthip Thepvarintramas

การศึกษา : ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ การบริหาร
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       

Education : Bachelor of Arts management 
Suan Sunandha Rajabhat University

อุ่นอ้อมกอดทะเล : warm sea embrace 
watercolor
26.5 × 36.5 cm
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แนวความคิด
ธรรมชาติท่ีไร้การปรุงเแต่งอย่างมุมน้ี ท่ีมีกอบัวหลวงสีขาว ฝังตัวอยู ่ใน
ที่รกริมสระน้ำา ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะจินตนาการออกมาเป็น
ภาพวาดที่ให้ชื่อว่า ดอกบัวขาวในคืนเดือนเพ็ญ

Concept
Unadulterated nature like this angle with white lotus 
buried in the swamp by the canal causing inspiration to 
imagine a painting that was named “White lotus on the 
full moon night” 

ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
Dr. Wijit Apichatkriengkrai 

การศึกษา : 2557-2560 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                     
Education : 2014-2017 Doctor of Philosophy 
Visual Arts Faculty of Painting, Sculpture and 
Graphic Arts graduate school Silpakorn

wijit.thaiform@gmail.com
วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

ดอกบัวขาวในคืนเดือนเพ็ญ : white lotus on the full moon night
Oil Painting on Circle Canvas

Diamete 60 cm
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แนวความคิด
ความรู ้สึกจากนิทานพ้ืนบ้านภาคอีสานจากเรื่อง “สังสินไซ” 
ที่ เล่าเรื่ องความดีที่ต้องมีอุปสรรค  ก่อนที่ จะพบความสุข 
เปน็ข้อคิดต่อการดำาเนินชีวิตผ่านนิทานพ้ืนบ้านจากอดีตสู่ปัจจุบัน

Concept
This painting has been inspired by the folklore story known 
as Sangsinchai. Sangsinchai is an East-Northern (Isan) Thai 
folkore story about a prince who has to endure many 
hardships and obstacles in his life until he reaches happiness 
at the end of the tale. This folklore serves as a teaching tool 
to help people endure hardship while continuing to follow 
good precepts as it will lead to a happy life at the end.

ดร.อนุโรจน์  จันทร์โพธิศ์รี
Dr. Anurot  chanphosri

การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(สาขาทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร                                             

Education : Ph.D. (Visual Arts)
Faculty of Painting Sculpture and 
Graphic Arts, Silpakorn University 

“สินไซ” : "Sinchai" 
Batik inscribed technique
60 x 90 cm

joe_anurot@hotmail.com
Anurot Chanphosri
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แนวความคิด
ผู้สร้างสรรค์ต้องการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ทางอารมณ์กับ
ท่วงท่าที่แสดงออกทางกายที่ส่ือถึงความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ 
และมีความสุข

Concept
In this artwork, the artist aims to present a physical 
gesture that conveys feelings of carefree relaxation, 
comfort, and happiness.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำานวย นวลอนงค์
Asst. Prof. Amnuay Nualanong

การศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต                                      
Education : Master's degree

nuaynual @gmail.com  
AMNUAY NUALANONG

ท่วงท่า : Smack
ceramics

33 x 19 x 18 cm
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มนต์เสน่ห์แห่งท้องทุ่ง : beauty of farmland
ceramics
28 x 32 x 50 cm

แนวความคิด
ในศตวรรษที่ผ่านมา เกษตรกรรมได้มีการใช้ปุ๋ยสังเคราะห์และ
สารกำาจัดศัตรูพืช ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของเกษตรแบบ
ดั้งเดิม จนเกษตรกรกลับมา การจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการและ
การเล้ียงสัตว์เพ่ือใช้งานในการทำาเกษตร เกิดแนวคิดการเกษตร
กรรมแบบอินทรีย์และยั่งยืน

Concept
In the last century, agriculture has used synthetic fertilizers 
and pesticides.  This affects the environment of traditional 
agriculture, until the farmers return to integrated pest 
management and animal husbandry for use in agriculture. 
Which gave rise to the concept of organic and sustainable 
agriculture

อาจารย์จรัญ หนองบัว
Mr. Jarun Nongbua

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.)
เครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : M.F.A.(Ceramics)
Silpakorn University
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แนวความคิด
ดอกไม้ให้คุณค่าความสดใสเบิกบาน ส่งผลต่อพลังบวกให้กับชีวิต 
เมื่ อสร้างสรรค์ด้วยการถักทอวัสดุไหมพรมด้วยแล้วจะยิ่ง
ให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนมากยิ่งขึ้ น และแสดงถึงความนุ่มนวล 
อ่อนโยนของหญิงสาว

Concept
Flower give value to brightness and cheerfulness. Affects 
positive energy in life when created by knitting croche, it gives 
a more gentle feeling, and showing softness gentle girl.

อาจารย์ขวัญใจ พิมพิมล
Mrs. Kwanjai Pimpimon 

การศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร                                      

Education : M.A. (Community Psychology), 
Silapakorn University, Thailand 2020 

arjarnkwan@hotmail.com
kwanjai Pimpimon

ดอกไม้ : Flower
Craft / Crochet

50 x 60 cm
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แนวความคิด
เป็ นการออกแบบบ้านผู ้อ ำานวยการ โดยใช้ความร่วมสมัย
ทางการออกแบบ มาใช้ในวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

Concept
It is the interior design of the director's house. by 
using a Contemporary design for visitors to Nakhon Si 
Thammarat College of Fine Arts.

อาจารย์ศุภชัย ระเห็ดหาญ
Mr. Supachai Rahethan

การศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง                           

Education : Master of Architecture 
King Mongkut’s Institute of 
Technology Ladkrabang

Home interior design
Drawing
35 x 50 cm

supachai9490@gmail.com
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แนวความคิด
ข้าพเจ้าต้องการระลึกถึงผู ้ทรงคุณปการในเส้นทางศิลปะ 
ผู ้เป็นต้นกำาเนิดแห่งแรงบันดาลใจ ด้วยการแสดงความสำาคัญ
ของบุคคลดังกล่าวผ่านกระบวนการศิลปะและมุมมองส่วนตัว

Concept
I want to express my thoughts to an important person 
in the art world, he is my inspiration, by sculpting it as 
a work of art and personal perspective.

อาจารย์ลาภ อำาไพรัตน์
Mr. Larp Ampairat
การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Education : Master of fine 
Arts Program in Visual Arts, 
Bunditpatanasilpa Institute

Hiroshi Fujimoto
Oil on Canvas
100 X 80 cm

ลัด อัมภัยราบ
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พระคณปติ : Genes’a
Acrylic paint on canvas
40 x 30 cm

แนวความคิด
เทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคอุปถัมภ์แห่งศิลปะวิทยาการและศาสตร์ท้ัง
ปวงทรงเปน็เทพเจ้าแห่งความเฉลียวฉลาดและปัญญาเทพแห่ง
ความสำาเร็จทุกประการ

Concept
God who removes obstacles, patron of all arts and 
sciences, is the god of ingenuity and wisdom, the god 
of all success.

อาจารย์ธราธร แก้วโสนด
Mr. Tarathorn Kaewsano

การศึกษา  : ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
Education : Master of fine Arts Program in Visual Arts, 
Bunditpatanasilpa Institute

ธราธร แก้วโสนด
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Concept
In front of the beauty of nature, human soul is 
cleansed and regenarated to new concept, which 
creates values in cultural, spirit, and beliefs. By 
applying different arts technique, I create the lively 
speckled light dan

Anh Pham Hoang
Education : Master of fine arts

hoanganhpham5@gmail.com
Anh Pham Hoang

Summer Melody
Acrylic

100 x 100 cm
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Concept
The adoption of semiabstract and symbolic 
elements in this series of works developed 
from my interest in the rock paintings of 
indigenous people of Sapa mountainous area 
(Vietnam). Along with the use of symbolic 
elements, by employing the palette of 
natural colors I would like to convey the 
theme fertility and the everlasting mystery 
of Life and Nature.

DO Ky-Huy
Education : MFA, The University 
of New South Wales 

huykydo@gmail.com

Apple of Eden
Tempera, seashell powder on handmade paper
68 x 90 cm
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Concept
The painting depicts the Tigon flowers, with 
their attractive and vivid beauty like pink 
heart-shaped dewdrops, with a love message 
like the wide sea

Hoa Nguyen Thi
Education : MFA (Graphic Arts),
: PhD (Theory and History of Fine Arts)

haihoanguyen@gmail.com
Hoa Nguyen

Nostalgia
Acrylic

70 x 90 cm
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Time No.4
Oil on canvas 
100 x 80 cm.

Concept
Time passing by can overlap everything, in another 
hand time can preserver and reflect not only the pass 
but also the present.

Pham Binh Minh
Education : MFA, Mahasarakham University

binhminh12112011@gmail.com
Binh Minh Pham
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Lotus in spontaneity- Six Desires (6 panels)
woodcut-print – trucchigraphy 

30 x 40 cm. / 6 pieces 

Concept
New light - New sight - New life 

Phan Hai Bang
Education  : M.F.A. faculty of fine & applied arts- 
maha sarakham university- thailand- 2012 
: B.F.A. hue college of arts- hue university- vietnam- 1995

haibangartvn@gmail.com
Phan Hải Bằng
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คณาจารย์ คณะศิลปวิจิตร Member in Faculty of Fine Arts

สองด้าน : two sides
plaster casting
h 27.5 x w 24.5 x l 30 cm

แนวความคิด
พึงรักษาดุลยภาพของความแตกต่างอย่างมีสติและปัญญา

Concept
Maintain a balance of differences consciously and wisely

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน
Asst. Prof. Boonpard Cangkamano

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม)
Education : Master of Fine Arts (Sculpture)

boonmano@gmail.com
Boonpard C. Mano
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แนวความคิด
ในชีวิตประจำาวันของคนเราทุกคนต้องพบเจอกับความจริง 
ความดี ความงาม ความสุข ความทุกข์ ท่ีผ่านเข้ามากระทบจิตใจ 
ทั้งรู้ตัวบ้าง และไม่รู้ตัวบ้าง ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวันในแต่ละช่วงเวลานำามาสร้างสรรค์ผลงาน
ชิ้นนี้ “Self-portrait in April 2022” ผ่านวัตถ ุวัสดุที่พบเห็น
ในชีวิตประจำาวันของข้าพเจ้าเช่นกันนำามาประกอบเป็นรูปทรง
ประติมากรรมโดยอาศัยทัศนธาตุทางศิลปะ เพ่ื อแสดงออก
ถึงอารมณ์ ความรู ้สึกที่มีต่อช่วงเวลาในขณะนั้น

Concept
In our daily life, we all have to face reality, goodness, 
beauty, happiness, and suffering that come through 
our minds, both consciously and unconsciously.I was 
inspired by the daily life of each moment to create this 
piece. “Self-portrait in April 2022” through objects and 
materials that I see in my daily life as well. brought 
together to form a sculpture using visual elements to 
express emotions the feeling of that moment.

อาจารย์วิสุทธิ ์ยิม้ประเสริฐ
Mr. Wisut Yimprasert

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                                                     

Education : MFA. (Sculpture) Faculty of 
Painting Sculpture and Graphic Arts, 
Silpakorn University

wisutyim@gmail.com
wisut yimprasert

Self-portrait in April 2022
mixed technique 
12 x 81 x 51 cm
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แนวความคิด
ความสุขจากแมวเปน็เหมือนครอบครัว ใกล้ชิด ด้วยความรัก 
ความสุข ความอบอุ่น แปลผันเปน็สีสันแห่งความสุข

Concept
The happiness of cats is like family, close with love, 
happiness, warmth, translated into the colors of 
happiness

รองศาสตราจารย์ศุภชัย สุกขีโชติ
Assoc. Prof. Supachai Sukkeechote

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม)                                             
Education : Master of Fine Arts (Painting)

Supachai.s26@gmail.com

ชาร์โคล
Digital Video
Time 3.46 Minute
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แนวความคิด
ฤดูร้อนเปน็ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นจากแสงแดดท่ีแผดจ้า
เหล่ามวลดอกไม้ใบหญ้าต่างเบ่งบานสีสันเพ่ือรอรับแสงสว่างแห่ง
ความสุข

Concept
Summer the hot season of the year shining bright 
for the blooming vivid flowers that waiting for the 
happiness. 

รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี
Assoc. Prof. Sannarong Singhaseni 

การศึกษา : ศ.ม. (จิตรกรรม) ม.ศิลปากร                                      
Education : M.F.A.(Painting) Silpakorn University 

sannarong48@icloud.com 
Sannarong Singhaseni

“ฤดูร้อน” 2565 : “Summer” 2022
Acrylic on canvas

80 x 100 cm
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แนวความคิด
ผลการสร้างสรรค์พบว่า เทคนิคปักครอสติชอิสระที่แสดงออก
ถึงความประทับใจในสีสันของดอกไม้ในธรรมชาติ ท่ีบริสุทธ์ิ งดงาม 
เบิกบานใจ ให้เกิดเป็นผลงานปักร่วมสมัย แบบจิตรกรรมนามธรรม
ส่ือผสม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการปักในทิศทางที่ไม่มี
ข้อกำาหนดที่ตายตัว ผู้สร้างสรรค์มีอิสระมากขึ้นในปักและสามารถ
จินตนาการลายปักด้วยสีสันที่เกิดจากความรู ้สึก ซึ่งตอบสนองต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางศิลปะร่วมสมัยที่พยายามค้นหา
กระบวนการ ข้ันตอนท่ีแปลกใหม่และแตกต่างจากท่ีเคยมีมาก่อนเพ่ือ
สร้างผลงานท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตน อันนำามาซ่ึงความพิเศษของช้ินงาน
และเปน็ส่วนกระตุ้นเร้าให้ผู้สนใจสามารถนำาเทคนิคปักครอสติชอิสระนี้
ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ื อยกระดับผลงานหัตถกรรมแบบเก่าเป็ น
ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและเปน็ที่ยอมรับ

Concept
The results were found to be creative. An independent cross-
stitch technique that expresses the impression of the colors of 
flowers in nature that are pure, beautiful, and delightful to create a 
contemporary embroidery work. mixed media abstract painting It is 
the creation of works that are embroidered in a direction that has 
no fixed restrictions. Creators have more freedom in embroidering 
and can imagine embroidering with colors that evoke feelings. which 
responds to the creation of works in contemporary art that seeks 
to find the process A unique and unprecedented process to create 
a unique piece of work. Which brings about the uniqueness of the 
piece and is a stimulus that encourages interested people to apply this 
independent cross stitch technique to develop further to upgrade old 
handicrafts to be valuable works of art and that is accept

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา สุวรรณศร
Asst. Prof. Dr. Metta Suwanasorn

การศึกษา : ปริญญาเอก ปรด. ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร                                             

Education : Doctor of Philosophy in 
Visual Arts, Silpakorn University

แรกรัก : First love
Free Cross Stitch
50 x 70 cm

metta_a@hotmail.com 
metta da te Glumglin
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แนวความคิด
ร่องรอยที่ถูกสลักจากความร้อนบนแผ่นเหล็ก เปรียบเสมือน
การกระตุ้นเตือนสติ ให้ระลึกรู้อยู่เสมอ การกำาหนดจุด เส้น ที่รวม
กันเปน็รูปทรงนั้นคือการรวบรวมสติเพ่ือใช้สร้างสรรค์

Concept
Heat-etched traces on the steel plate. as a stimulus to 
awaken consciousness Always keep in mind that defining 
the points, lines that form together is the gathering of 
consciousness for creativity.

อาจารย์หนึ่งฤทัย ยิม้ประเสริฐ
Ms. Neungruthai Yimprasert

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : M.F.A (Visual Art). The 
Faculty of Painting Sculpture and 
Graphic  Art, Silpakorn University

สติ (ระลึก-รู้-ชอบ) : Mindfulness
Laser-Cutting Steel Plate

80 x 120 cm (2 pcs)

sagoontala_1@hotmail.com
Neungruthai Puekpean
neungruthai_sagoontala
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แนวความคิด
แสดงอารมณ์ความรู้สึกด้วยการปาดการป้ายรอยแปรงให้
เกิดร่องรอยพ้ืนผิว และน้ำาหนักสีในที่ว่าง จากความประทับใจ
บรรยากาศการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ของธรรมชาติ

Concept
The piece aims to portray emotions through brushstrokes 
inspired by the color hues of the changing atmosphere in 
different periods of nature

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น หวานจริง
Asst. Prof. Den Warnjing

การศึกษา : ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) 
: ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร                                             

Education : B.F.A. (Thai Art) 
: M.F.A (Thai Art) Silpakorn University

พระอาทิตย์ตกในฤดูหนาว : Sunset in winter 
Acrylic on canvas
80 x 120 cm

denwarnjing@hotmail.com
Den Warnjing
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แนวความคิด
ดวงจันทร์ทอแสง สรรพส่ิงชีวิตต่างๆ ออกมาร่วมฉลองยินดี

Concept
The moon shines All living things come out to celebrate

อาจารย์ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน
Mr. Paramat Lueng-on 

การศึกษา : ศิลปบัณทิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร                                      
Education : B.F.A Thai Art. The Faculty of Painting 
Sculpture and Graphic Art, Silpakorn University, Thailand

เต็มดวง : Full moon
Acrylic on canvas

60 x 45 cm

paramat @yahoo.com
Paramat Lueng-on
paramat_lueng_on
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แนวความคิด
สีสัน รูปทรง และบรรยากาศธรรมชาติริมคลอง แสดงให้เห็นถึง
ความมีชีวิต ชีวา ความร่ืนรมย์ และความงดงามของธรรมชาติ 
ท่ีผูกพันธ์กับวิถีชีวิตริมคลองของคนไทย

Concept
Colors, shapes and natural atmosphere along the canal Shows 
the vitality, dynamism, joy and beauty of nature. that is related to 
the way of life along the canal of Thai people

อาจารย์บุญฤทธิ ์ พูนพนิช
Mr. Boonyarit  Poonpanit

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์), 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558       

Education : Master of Fine Arts (VISUAL ARTS), 
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, 
Silpakorn University, 2558

สีสันริมคลอง : Colorful along the canal 
watercolor on paper
28 x 38 cm

poonpanitboonyarit@gmail.com
บุญฤทธิ์ พูนพนิช (Boonyarit Poonpanit)
Herqry  
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แนวความคิด
ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีขีดจำากัดทำาให้เกิดปัญหาต่อสภาพ
แวดล้อมทั้งในระดับทางตรงและทางอ้อม จากผลเสียเล็กน้อยกระเพ่ือมสู่
วงกว้างที่ในอนาคตภายภาคหน้าธรรมชาติอาจไม่หวนคืนให้เราได้เห็น ได้ใช้
และให้ความสุขเราได้อย่างเช่นปัจจุบัน

Concept
The impact of the infinite use of resources creates environmental 
problems both directly and indirectly. From a small ripple effect 
to a wider area, in the future, nature may not return to us to use 
and give us happiness as we are today.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์
Asst. Prof. Dounghatai Pongprasit

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Master of Fine Arts At Faculty of Painting 
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University 

จากวงปี ถึงดวงดาว : From Tree ring to the Star
Mixed media

200 x 150 cm

dounghatai3368@gmail.com
Dounghatai Pongprasit
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แนวความคิด
เกิดจากการนำาเอาภาพวาดของลูกชายวัย 7 ขวบ ท่ีวาดตัวประหลาด
ซ่ึงส่วนใหญ่ได้รับอิทธพลจากการดูเปรตช่ือไซเรนเฮดในช่องยูทูป 
โดยผู้สร้างสรรค์นำามาต่อเติมสร้างจินตนาการเพ่ือสะท้อน
ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูก เปร ียบเปรยเป็ นเร ื่ องราวท ี่
ส่ื อถ ึงส่ิ งท ี่ แม ่ต ้องการบอกล ูกว ่า “กลางวันไม่มีผีหรอก
ครับ มีแต่คนเท่านั้นที่น่ากลัว เวลาลูกออกนอกบ้าน อย่าคุย
กับคนแปลกหน้า!! และอย่าเล่นแท็บเล็ต และดูไซเรนเฮดใน
ยูทูปมากไป มันน่ากลัว!!”

Concept
The piece is inspired by a painting of the artist’s 7-year-old boy 
– a strange figure, mostly influenced by his perception of the 
ghost named Siren Head which he saw on a YouTube channel. 
The artist developed the painting to portray the concept 
of mother's concern for her children. “There are no ghosts 
during the day. The scary ones are the people who have cruel 
intentions. So, don't talk to strangers! And cut down on your use 
of the tablet and from watching too much of that Siren Head on 
YouTube. It's scary!”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ
Asst. Prof. Sutthasinee  Suwuttho

การศึกษา : ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Master of Fine Arts At Faculty 
of Painting Sculpture and Graphic  Arts, 
Silpakorn University

โปรดอย่าออกไปนอกบ้าน : Please don’t go to outside 
Pen & Black Acrylic and WaterColor on Inkjet Canvas Installation Flipbook
100 x 120 cm

golf_donkey@hotmail.com
Sutthasinee Suwuttho
Sutthasinee Suwuttho
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แนวความคิด
เราต่างเสพติด ลุ่มหลงในมาตรฐานความงามอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว 
ในวัฒนธรรมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเพ่ือเพ่ิมลดสัดส่วน
นั้นต้องแลกมาด้วยเงิน เวลา ความอดทน เจ ็บปวด ทรมาน 
เหมือนการดำาดิ่ งลงไปสำ ารวจในร่างกายของตนเอง หมกมุ่น 
เวียนว่าย วกวน สุขสม จนขาดอากาศเพ่ือหายใจ

Concept
we are addicted Unconsciously obsessed with beauty 
standards. In the culture of building a body's strength, 
to increase and decrease the proportions are exchanged 
for money, time, patience, pain, suffering, like diving 
into one's own body, obsessed, swam, muddled, and 
suffocated until you run out of air to breathe.

ดร.อรอนงค์ กลิน่ศิริ
Dr. On-anong  Glinsiri

การศึกษา : ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Doctor of Philosophy in 
Visual Arts, Silpakorn University 

Narcissus : A pain in the ass
Mixed Media 

100 x 150 cm

kailord29@gmail.com
On-anong Glinsiri 
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แนวความคิด
ความเจริญในป ี2022 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลาย
อย่างให้รวมเป็นความเมืองที่ย่ิงใหญ่ผสมผสานทุกภาคมุมส่วน 
ผสานการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ทุกส่ิ งสัมพันธ์กัน
อย่างต่อเนื่ องในบริบทของความเจริญ

Concept
Prosperity in 2022 consists of many elements to be 
included as Great politics mix every corner Combining 
movement all the time, non-stop Everything is constantly 
interrelated in the context of prosperity.

อาจารย์ภัทรพร  เลีย่นพานิช
Mr. Phattaraporn  Leanpanit

การศึกษา : ศม.ทัศนศิลป์ 
Education : MFA. Visual Arts

Civilization 2022 
Acrylic on canvas
80 x 120 cm

phat.pine14@gmail.com
Phattaraporn  Leanpanit
phattaraa
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อาจารย์กิตติ บุญมี
Mr. Kitti Boonmee

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต สาขา
จิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Master of Fine Arts in 
Painting, Silpakorn University

“The masks of Buddha”
Drawing-Water color on Arches paper 300g

78 x 56 cm

midan.kiti@gmail.com
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Evolution Tree Year 2050
Kinetic sculpture
vary by area

แนวความคิด
ส่ิงแวดล้อมในยุคปัจจุบันท่ีมีปัญหาไปท่ัวโลก ซ่ึงผลงานจะแสดงให้เห็น
ถึงวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่จำานวนมากท่ีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีบริโภค
อย่างไร้สติ และให้ความสำาคัญกับส่ิงเหล่าน้ีมากว่าธรรมชาติท่ีมีความ
สำาคัญมากท่ีสุดในชีวิต ผลงานจะกระตุ้นเตือนให้มนุษย์รู้ว่าในอนาคต
ต่อไปข้างหน้าถ้ามนุษย์ไม่ให้ความสำาคัญกับธรรมชาติ จะต้องนำาวัสดุ
เหลือใช้เหล่าน้ีมาสร้างเรียนแบบธรรมชาติให้หวนคิดถึงว่าธรรมชาติ
เปน็ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดกับธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตบนโลก

Concept
Environmental problems now seem to be on a global scale. 
This art work aims to portray how the vast amount of waste 
material produced by the unconscious consumption behavior 
of humans has taken its toll on nature and affected the lives of 
people as a means of reminding everyone the pivotal role that 
nature plays in our lives. These piece aims to serve as a call 
for better waste management as a means of protecting nature, 
and hence, people’s lives. 

อาจารย์วิสูตร แสงศิริ
Mr. Wisud sangsiri

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Education : Master of Arts (Visual Arts), 
Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute

Gotchopperpaint@gmail.com
wisud sangsiri
got_ws
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แนวความคิด
ความงามของทัศนธาตุทางศิลปะ ปริมาตร เส้น แสงเงา ที่แฝงอยู่ใน
รูปทรง ของมนุษย์

Concept
The beauty of the visual elements of art, volume, light and 
shadow inherent in the human form

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระชน บุญมาก
Asst. Prof. Jerachon Boonmak

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2547

Education : M.F.A. (Sculpture), the Faculty 
of Painting Sculpture and Graphic Arts, 
Silpakorn University, Thailand, 2004

รูป 2564 : form 2564
plaster

40 x 40 x 75 cm

jerachon@hotmail.com 
จีระชน บุญมาก
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ทุกรกิริยา : self-mortification
Bronze
30 x 19 x 46.5 cm

แนวความคิด
ผลงานท่ีได้เเรงบันดาลใจจากศิลปะคันธาระ และนำามาผสมผสาน 
กับแนวทางศิลปะ คลาสสิคและศิลปะสมัยใหม่

Concept
Works inspired by the art of Gandhara and combined 
with the approach of classical and modern art.

อาจารย์นที  ทับทิมทอง
Mr. Natee Tubtimthong

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม)
Education : Master of Sculpture

tubtimtong@hotmail.com
Natee Tubtimthong
tubtimtong14sculpture
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อาจารย์ไพยันต์ บรรจงเกลีย้ง
Mr. Paiyan Banjongklieng 

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544

Education : M.F.A. (Sculpture), the Faculty 
of Painting Sculpture and Graphic Arts, 
Silpakorn University, Thailand, 2001

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) 2022 :
Somdej Phra Ariyawongsakattanayan (Amporn Amparo) 2022

marble carving
w 30 x l 25 x h 40 cm

Paiyan Banjongklieng
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รัชกาลที ่9 : kingrama 9
Plaster
high 85 cm

แนวความคิด
ข้าพเจ้าต้องการน้อมรำาลึกถึงในหลวงรัชกาลท่ี 9 ผู้เปน็แบบอย่างใน
การใช้ชีวิตของข้าพเจ้า 

Concept
This work is a tribute to His Majesty King Rama IX, the 
epitome of great magnanimity and a role model for all time.

อาจารย์อานันต์ แซ่ฉั่ว
Mr. Arnun Saechue 

การศึกษา  : มหาลัยศิลปกร
Education : Silpakorn university

Arnun.984@gamil.com
ArnunSaechue
arnun_saechue
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แนวความคิด
ผมสงสัยต่อความผิดแปลกจากส่ิงที่มองไม่เห็นผ่าน ‘ร่างกาย’ 
จากพฤติกรรมคนเมืองสู่ปัญหาทางสุขภาพจิต สะท้อนผลกระทบ
จากปัญหาส่ิงแวดล้อมและมลภาวะทางสังคม โดยเฉพาะปรากฏการณ์
ความขัดแย้งที่นำาไปสู่ความรุนแรงในพ้ืนที่ชุมชนเมือง  ผมมุ่งตั้ง
ข้อสังเกตุถึงส่ิงที่ส่งผลให้รูปร่าง(มนุษย์)บิดเบี้ยว แปลกประหลาด 
กระท้ังลดท่อนจนหายไป ในแง่ของภาวะเชิงอารมณ์และความรู้สึก
ภายในของผู้คน เช่น อาการสับสน อารมณ์แปรปวน ฉุนเฉียว
ไม่มั่นคง จนนำาไปสู่สาเหตุของโรคทางสุขภาพจิตท่ีแผ่หลายสู่ผู้คน
ในปัจจุบันอย่างชัดเจน

Concept
I’m questioning the oddities of non-visible signs of the 
human body, examining the urban resident’s behavior 
and mental health issues caused by their environment 
and social problems. In particular, conflict situations 
that lead to violence in urban areas. The aim is to 
examine irregular shapes and forms of human to the 
point of formlessness in terms of internal feelings and 
emotions, such as; confusion, aggresstion, emotional 
instability and insecurity, leads to mental health issues 
of urban residents.

อาจารย์สุชน สุจิต
Mr. Suchon sujit

การศึกษา : ป.โท สาขาประติมากรรม
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : M.F.A: Faculty of Painting, 
Sculpture and Graphic Art in Sculpture 
major at Silpakorn University

The deep structure of psychology
resin / stainless / sound

200 x 180 x 200 cm

suchon1990@gmail.com
suchon sujit
suchonnn / suchonsculptor_studio



52

COVID 19 : 2 - 2021
23 Layers, Photocopy Transfer 
74 x 52 cm

แนวความคิด
จากการที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยกับกลุ่มคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรค Covid 19 มีทั้งการสูญเสียบุคคลในครอบครัว การสูญเสียรายได้จากการ
ประกอบอาชีพ ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ จึงต้องการบันทึกกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

Concept
According to my conversation with people affected by COVID-19 
pandemic, the impact includes loss of family members, earnings 
and etc. This work visualizes the affected people from the current 
situation.

อาจารย์ปรานต์  ชาญโลหะ
Mr. Pran Chanloha

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Education : M.F.A. Graphic Arts, Silpakorn University, Bangkok

pran049@gmail.com
Pran Ch
pran_chanloha
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แนวความคิด
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะถ่ายทอดความประทับใจในความงดงามขององค์
พระมหาเจดีย์  ส่ีรัชกาล ประดิษฐาน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ที่เปน็
สัญลักษณ์ของความเชื่อ ความศรัทธา และเปน็ศูนย์รวมแห่งคุณความดี

Concept
Create works of art to convey the impression of the beauty 
of Phra Maha Chedi Four Reigns, enshrined at Phra Chetuphon 
Wimonmangkalaram Temple. which is a symbol of faith, faith and 
is the center of virtue

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินทร์ลดา จักรชัยอนันท์
Asst. Prof. Mintlada Jakchaianan

การศึกษา : ปริญญาโท (ศิลปมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร
Education : Master's degree
(Master of Fine Arts) Silpakorn University

Impression of Phra Maha Chedi No.8
Screen print
76 x 58 cm

mintlada.ple@gmail.com
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ตัวฉันทีไ่ม่สามารถปกปิดมันได้ : I can't hide it.
digital print
42 x 30 cm

แนวความคิด
การก้าวข้ามข้อจำากัดของสถานภาพทางเพศ ท่ีถูกจำากัดไว้ด้วยบริบท ของสังคม วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี

Concept
Overcoming gender limitations that are limited by the context of society 
and culture

อาจารย์พิทวัล สุวภาพ
Ms. Pittawan Suwapab

การศึกษา  : ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Education : Master of Fine Arts (Visual Arts), Faculty of Fine Arts 
Chiang Mai University

pittawan.su@gmail.com
pittawan.su
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แนวความคิด
ผู้สร้างสรรค์นำาเสนอคุณค่าและสุนทรียะที่ เกิดขึ้ นจากรูป
และเสียงผ่านเส้นและสี เพ่ือบันทึกเสียงจากความรู้สึกศรัทธา
ถ่ายทอดลงบนผลงานศิลปะ แสดงความรุ่งเรืองทางจิตวิญญาณ
ของชาวพุทธ โดยใช้ระฆังแทนค่าเตือนสติให้ตื่นรู้ เวลา เคลื่อนที่ 
เคลื่อนไหว เกิดดับ อยู่กับปัจจุบันในห้วงแห่งการตื่นรู้

Concept
Creators present the values and aesthetics that arise 
from form and sound through lines and colors. to 
record, the sound of faith conveyed in the works of art 
showing the spiritual prosperity of Buddhists by using 
bells instead of reminders to wake up, to be aware of 
time, movement, movement, birth, and death, and stay 
in the present in the realm of awakening.

อาจารย์ธีรานนท์ จักรชัยอนันท์
Mr. Thiranon  Jakchaianan

การศึกษา : ปริญญาโท (ศิลปมหา
บัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : Master's degree 
(Master of Fine Arts) Silpakorn 
University

Visible sound No.3
Screen print

180 x 150 cm

Thiranon.kar@gmail.com
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แนวความคิด
น้ำาน้ันมีความสำาคัญกับทุกชีวิต ไม่ว่าจะเปน็ต้ังแต่ส่ิงมีชีวิตตัวเล็ก ๆ  จำาพวก
ส่ิงมีชีวิตเซลล์เดียวไปจนถึงสัตว์หรือต้นไม้ขนาดใหญ่ แม้กระท่ังต้นไม้หรือ
เมล็ดพันธ์ุท่ีถูกเผาไหม้จากไฟป่าเม่ือได้รับน้ำาก็สามารถกลับมาเจริญเติบโต
งอกงามมีชีวิตได้อีกคร้ัง

Concept
Water is important for all living things, from tiny unicellular 
organisms to huge animals or trees. Even if trees or seeds 
burn in a wildfire, they can grow up again after receiving water.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์
Asst. Prof. Supannikar Tiranaparin

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบเคร่ืองประดับ) 
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559

Education : M.F.A. (Jewelry Design), the Faculty of 
Decorative Arts, Silpakorn University, Thailand, 2016

น้ำาให้ชีวิต 2022 : Water gives life 
Ceramics, Hand forming, Raku firing 1,050 oC, Glaze firing 1,200 oC
25 x 40 x 23 cm

fang_bas37@hotmail.com
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แนวความคิด
ลักษณะเฉพาะบุคคลที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ถูกแทนค่า
ด้วยพ้ืนผิวที่ปรากฏบนผลงาน

Concept
The details of personal identity were recorded as a 
journal. Both family inheritance and daily experience 
were collected and displayed on my work.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรพร เทวกุล
Asst. Prof. Chaturaporn Devakula

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่อง
เคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

Education : MFA (Ceramic) 
Silpakorn University

20.22.02
Ceramic

15 x 20 x 10 cm

dpomde@gmail.com
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แนวความคิด
การปรับตัวของสรรพสัตว์ในปัจจุบัน ต้องแปรเปลี่ยนไปตาม
สภาวการณ์ อันเกิดจากจำานวนประชากรของมนุษย์ที่เพ่ิมมาก
ขึ้น นั้นหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมขึ้น การทำาลาย
ส่ิงแวดล้อมที่มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ
เพ่ือดำารงคงอยู่ของเผ่าพันธุ์

Concept
Growing human population results to exhaustion 
of natural resources and gradual destruction of the 
environment, thereby affecting the entire cosmos and 
endangering the existence of certain species. Animals 
of today must therefore adapt in response to these 
circumstances.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส นุชนิยม
Asst. Prof. opas nuchniyom

การศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต (เคร่ืองเคลือบดินเผา) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร       

Education : MA, Ceramics, Silapakorn University 

ผันแปร : VARY 
ceramics / glaze
35 x 40 x 25 cm

Opas7065@gmail.com 
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แนวความคิด
โครงการออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อนและสันทนาการบนพ้ืนที่
ขนาด 6 ไร่ การออกแบบพ้ืนที่แห่งนี้เกิดจากการแปลความต้องการของ
เจ้าของพ้ืนที่ผสมผสานกับหลักการออกแบบที่คำานึงถึงหลักการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและผลกระทบทั้งจากทิศทางแสงแดด ลม ฝน เสียงและ
กล่ิน รวมถึงการมองเห็นท้ังจากภายในและภาย นอกอีกท้ังการประสานงาน
กับผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในส่วน งานระบบต่าง ๆ เพ่ือให้พ้ืนท่ีท่ีออกแบบ
น้ันตอบสนองต่อความต้องการและการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

Concept
This is a project on the Renovation and Design of a 6-rai 
Leisure and Recreation structure. The design involved a 
systematic integration of the specifications set by the owner 
and the various principles of design including the principles 
of environmental analysis and the internal and external 
impacts of sunlight, wind, rain, noise, and smell. The design 
also integrates the recommendations of several specialists to 
ensure the functional efficiency of the structure.

อาจารย์ชนัส คงหิรัญ
Mr. Chanut Khonghiran

การศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
Education : Master’s degree of Architecture

การออกแบบพ้ืนท่ีกิจกรรมกลางแจ้ง บ้านเขาใหญ่ : 
HARDSCAPE LANDSCAPE & PAVILION KYO-YAI

Computer Graphic
420 x 297 mm

CKstationpoint@gmail.com
ChanutKhonghiran
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วิถีชุมชนริมน้ำาวัดสาละวัน : The way of the community by the water at Salwan Temple
Chinese ink and watercolor pens
56 x 43 cm

แนวความคิด
เพ่ือเปน็การศึกษา วิถีชุมชนริมน้ำาวัดสาละวัน ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย
ใช้กระบวนการการทำางานทางด้านทัศนศิลป์ ประเภทงานวาดเส้นพู่กันหมึกจีนในการวาดภาพให้เกิด
โครงสร้างรวมของงานและนำาสีน้ำามาใช้เพ่ือการถ่ายทอดบรรยากาศ อารมณ์และความรู้สึกช่วงเวลา
น้ัน เพ่ือเก็บบันทึกการเปล่ียนแปลงของชุมชนในเชิงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนน้ัน

Concept
For education Community way of the waterfront at Salawan Temple, Salaya Subdistrict, 
Phutthamonthon District  Nakhon Pathom Province  by using the process of working in 
the visual arts Type of work of Chinese ink brush strokes in painting to create the overall 
structure of the work and use watercolors to convey the atmosphere.  emotions and 
feelings at that time  To keep a record of community changes in terms of improving the 
quality of life of people in that community

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร  เรืองจำารูญ
Asst. Prof. Chayakorn  Ruengchamroon

การศึกษา  : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Education : M.A. Interior Design Management Bangkok University  

chayakornruen@gmail.com
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แนวความคิด
เป็นกระบวนการออกแบบที่จะเห็นการใช้สอยภายในอาคาร โดย
คำานึงถึงปริมาตรของพ้ืนที่ว่าง ครุภัณฑ์ รวมถึงระบบประกอบ
อาคาร

Concept
a design process that will see the usability inside the 
building. taking into account the volume of space, 
furniture, and building assembly systems.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรินทร์ อ้วนดำา
Asst. Prof. Narin Ouandam

การศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย)

Education : Master of Architecture 
(Thai Architectural)

รูปตัดโรงอาหารวังหน้า : Section of Wangna Canteen
Program Computer and Paper Print

420 x 594 mm

nu_narin@hotmail.com
Narin Ouandam
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แนวความคิด
“นี่อาจไม่ใช่บ้านสำ าหรับคุณแต่เป็นบ้านของใครคนนึง”ภาพ
แสดงให้เห็นถึงบ้านชาวป่าที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาบรรทัดกว่า
หมื่นปี ภาพนี้อาจอธิบายความหมายของ “บ้าน” ในลักษณะ
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแต่ความหมาย “บ้าน” ของชาว
มันนิที่แท้จริงนั้นอาจหมายถึงป่า ครอบครัว หรือชาติกำาเนิด

Concept
“This may not be a home for you, but it is for someone 
else.” The picture shows a forest dwelling on the Banthat 
mountain range some ten thousand years ago. The image 
may meet the architectural & structural definition of a 
“house.” But for the Manni people who lived here, this 
forest is their birthplace, their family their “home.”

อาจารย์พิพัฒน์ จรัสเพ็ชร
Mr. Phiphat Jaratphet

การศึกษา : สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต       

Education : Master of Architecture
(interior Architecture)

บ้านชาวมันนิ : Home of Maniq 
pen drawing
420 x 594 mm

phiphat_asst@outlook.com
Phiphat Jaratphet
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แนวความคิด
ผู้สร้างสรรค์ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงจินตนาการ ด้วยการนำา
แนวคิดภาวะคิดถึงบ้าน (Homesick) โหยหาความรัก ความอบอุ่น
จากครอบครัว  มีการพัฒนาแนวคิดรูปแบบผลงานการจัดวาง
องค์ประกอบ และอิริยาบถที่ต่างออกไปจากเดิม โดยนำาภาพถ่าย
ครอบครัวเมื่อครั้งเปน็วัยเยาว์ และนำากาน้ำาชาซึ่งเป็นอุปกรณ์ใน
การดำารงชีพของครอบครัว ร้านกาแฟโบราณ มาจัดองค์ประกอบ
และการใช้สีสัน ให้เสมือนอยู่ในความฝัน ทำาให้ผลงานมีแต่ความสุข
ความอบอุ่นในการฝันถึงครอบครัวในช่วงวัยเยาว์ในอดีต 

Concept
Creators want to express their imagination. By applying 
the concept of homesickness (Homesick) yearning for 
love, warmth from family There has been a development 
of the concept of the work style of the composition. and 
different gestures from the original by bringing family 
photos when they were young and bring a teapot, which 
is the family's living equipment antique coffee shop 
Let's arrange the composition and use of color. to be in 
a dream Makes the work full of happiness and warmth 
in dreaming about the family in childhood in the past.

นางสาวกมลรส ชัยศรี
Ms. Kamonros Chaisri

การศึกษา : : ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Education : Master of Arts 
(Visual Arts), Faculty of Fine Arts, 
Bunditpatanasilpa Institute 

“Memorie of Happiness 2”
Inkjet, Water-based paint, Acrylic paint

120 x 140 cm

momogiveme2022@gmail.com
Kamonros Giveforyou
givemetofly
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แนวความคิด
มนุษย์กับธรรมชาติและสัญญะทางพระพุทธศาสนา การสะท้อน
สัจธรรมวิถีในธรรมชาติของมนุษย์ การมองถึงธรรมชาติด้วยหลัก
ธรรมที่ถ่ายทอดผ่านสุนทรียภาพทางศิลปะ ดังหลักพุทธศาสนา
คือหลักความจริงทั้งหลายทั้งปวง พุทธศาสนาจึงมุ่งเน้นหลัก
ของความปราณีตและสภาวะของการไม่เบียดเบียน ในสรรพส่ิง
คุณค่ากับการขัดเกลาจิตวิญญาณ ด้วยสัญญะทางธรรมชาติท่ี
ส่ือถึงคติธรรมหลักจริยวิถีแห่งความจริง ท่ีประจักษ์ท้ังในข้ันพ้ืนฐาน
และเชิงลึกกับการดำาเนินชีวิตของมนุษย์น้ันผ่านส่ือทางทัศนศิลป์

Concept
Humans and nature and Buddhist symbols, reflections 
on the truth in human nature. Looking at nature 
with principles conveyed through artistic aesthetics 
Buddhism is the principle of all truths. Buddhism 
therefore focuses on the principles of refinement and 
the state of non-persuasion. In all things valued with 
spiritual polish, with natural symbols that convey the 
principles of truth, manifested both in basic and in-
depth with human life through visual arts.

อาจารย์สักชาติ ศรีสุข
Mr. Sakachart Srisuk

การศึกษา : กำาลังศึกษา ศาสนศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสนาและปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Education : Studying Doctor of 
Theology (Buddhism and Philosophy) 
Mahamakut Rajabhat University

ธรรมสะท้อน สะท้อนธรรมชาติ : Dharma Reflex Natural Reflections 
Black pencil and powdered pencil filling on paper 
38 x 56 cm

romsilp.art@gmail.com
สักชาติ ศรีสุข
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แนวความคิด
การศึกษาทำาความเข้าใจขั้นพ้ืนฐาน เปน็ส่ิงสำาคัญในการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง 

Concept
Studies on Basic Understanding is Essential to be able to Start 
Right

อาจารย์ณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์
Mr. Nutthawoot Tangwattanaphiboon

การศึกษา : ปริญญาโท ทัศนศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Education : Degree Master of Visual Arts 
Program in Visual Arts

พ้ืนฐาน : Basic
Oil on canvas
110 x 180 cm

anuttareal@outlook.co.th
Nutthawoot Tangwattanaphiboon 
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ขอขอบคุณ

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คุณสมบัติ วัฒนไทย    กรรมการผู้จัดการสมบัติเพ่ิมพูนแกลเลอรี่

ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ    ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำานวย นวลอนงค์  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รองศาสตราจารย์วรินทร์พร ทับเกตุ    รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน  คณบดีคณะศิลปวิจิตร

นายจรัญ หนองบัว    ผู้อำานวยการวิทยาลัยช่างศิลป

นางขวัญใจ พิมพิมล    ผู้อำานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นายศุภชัย ระเห็ดหาญ    ผู้อำานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรธรรมราช

นายพงศพัศ บัวแก้ว    รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร

นายวิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ    รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน

กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

บรรณาธิการ : นายวิสุทธิ์ ยิ้มประเสริฐ และ นายภัทรพร เลี่ยนพานิช

ออกแบบรูปเล่ม : นางสาวลาภลัคน์ บุณยาคม 

รวบรวมข้อมูล : นางสาวธนาภรณ์ โพธิ์เพชร

บันทึกภาพ : นายณัฐวุฒิ แต่งวัฒนไพบูลย์

แปลภาษาอังกฤษ : Fernie Villanueva Bucang
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คณะศิลปวิจิตร
เปน็คณะวิชาหนึ่ง ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

มีหน้าที่ผลิตศิลปนิ นักวิชาการ นักบริหารจัดการ ด้านศิลปไทย ศิลปกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน

เปดิสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) โดยเปดิสอนใน 2 สาขา
วิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประกอบไปด้วย
- วิชาเอกศิลปไทย
- วิชาเอกจิตรกรรม 
- วิชาเอกประติมากรรม 
- วิชาเอกภาพพิมพ์ 
- วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา
2. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน

ท่ีอยู่ : คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/10 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร  : 0 2482 2186, 88

เปดิสอนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต 1 สาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและส่ือสร้างสรรค์ 

และปัจจุบันได้เปดิสอนในระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ภายใต้การดูแลของ
โครงการบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
โดยเปดิสอนใน 1 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาทัศนศิลป์

ศิลปไทย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ออกแบบ
ตกแต่งภายใน

คอมพิวเตอร์
กราฟิก

ศิลปมหาบัณฑิต

websiteFacebook

เครื่องเคลือบ
ดินเผา






