Exhibition Statement
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“ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน”
โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย
คัดสรรโดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล
อารัมภบท :
จากนิทรรศการ Crossover :The Unveiled Collection ในปี พ.ศ. 2558 โดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ดาเนินการนาเสนอนิทรรศการรวบรวม
ผลงานศิลปกรรมไทยของนักสะสมไทยและต่างชาติครั้งแรก ได้สร้างผลกระทบอย่างกว้างขวาง สร้างการตื่นตัวถึงกลไกสาคัญในระบบนิเวศทางศิลปะทางด้านการสะสม
ผลงานศิลปกรรมไทย ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการศิลปะไทย ตลอดจนการเผยแผ่องค์ความรู้ ‘มุมมอง’ และ ‘ทักษะ’ การสะสมศิลปกรรมสู่
สาธารณะ
ปี พ.ศ. 2563 -2565 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงสาระสาคัญแห่งศตวรรษ ‘การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม-เมือง-พฤติกรรม’ การแสวงหาจุด
สมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติในบริบทสังคมยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสมองกล สร้างการเรียนรู้ตระหนักรู้ถึงปัญหา และ
สภาวะการเปลี่ยนทางธรรมชาติที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์ นาไปสู่หนทางการปฏิบัติการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อีกทั้งสร้างแนวคิดการเคารพซึ่งกันและกัน ผ่าน

กิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ EARLY YEARS PROJECT #5 by MILLCON: 20/20 ‘เปลี่ยน’ (Fluidity of Change) โครงการเมืองเปลี่ยนแปลง
(Urban in Progress) และเทศกาลพลเมืองร่วมเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ท่ามกลางความผันแปรเปาะบางไม่แน่นอนของการระบาดโควิด-19
ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน สร้างความต่อเนื่อง เน้นย้าความสาคัญโครงการศิลปกรรมสะสมโดยนักสะสมไทย (โดยร่วมมือกับสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย) ภายใต้
หัวข้อ ‘ผสาน’ (The Nature of Relationships) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลผลงานศิลปกรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ผ่านคลังสะสมผลงานศิลปะขององค์กรรัฐ/เอกชน และ
นักสะสมไทย ที่แสดงถึงประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลายุคสมัย ตลอดจนมายาคติเบื้องหลังผลงานศิลปกรรม เช่นเดียวกับการเปิดเผยมุมมองของ
ศิลปินที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงพื้นที่ ทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและพื้นที่ ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและแตกต่างจากสภาวการณ์
ปัจจุบันอย่างมีนัยยะสาคัญ นิทรรศการครั้งนี้อภิปรายวงโคจรความสัมพันธ์ 3 ส่วน ระหว่าง ศิลปะ-ศิลปิน-สิ่งแวดล้อม ผ่านการศึกษาสิ่งปรากฏในอดีตจากผลงาน
ศิลปะสมัยใหม่ โดยเลือกศึกษาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านศิลปะไทยสมัยใหม่จาก พ.ศ. 2488 ยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 สู่ พ.ศ. 2543 วิกฤตการณ์ทางการเงิน_ต้มยากุ้ง
(ก่อนเข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์ร่วมสมัย) คัดสรรผลงานที่เป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ 3 องค์ประกอบข้างต้น
ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน จาแนกลักษณะปรากฏการณ์ทางภาพออกเป็น 6 ประเด็น ได้แก่
1 ทรรศนีย์ (Scenery)
2 เชื่อ (Site of Beliefs)
3 องศาภายใน (A Part of Mind)
4 เหนือจริง (Surrealism)
5 สลายรูป (The Nature in Abstraction)
6 หน้าที่วิภาค (Social Criticism)

1 ทรรศนีย์ (Scenery)
เผชิญหน้าระหว่างศิลปิน_พื้นที่ จาลอง/ลอกเลียนสาระความจริงที่ปรากฏ ผสาน ความอุดมสมบรูณ์ ช่วงเวลา บรรยากาศ สถานการณ์ ความทรงจา ผ่านความ
หลากหลายทางสุนทรียศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ที่ศิลปินยึดถือเป็นแบบอย่าง สร้างลักษณะอัตลักษณ์พิเศษทั้งทางด้านสาระและรูปแบบ ก่อกาเนิดวิวัฒนาการทางศิลปะ
สมัยใหม่
2 เชื่อ (Site of Beliefs)
พื้นที่_ความเชื่อ อาทิ นรก สวรรค์ จักรวาล เขาพระสุเมรุ เขามอ ชาดก เชื่อมโยงกรอบหลักคติธรรม ผสาน เข้ากับสภาวะโลกสมัยใหม่ ที่นิพพานยังคงเป็นสาระสาคัญ
ต่อปัจเจกบุคคลในสังคมไม่มากก็น้อย พื้นที่ในทางศิลปะเชิงประเพณีคงเป็นแนวทางสาคัญต่อการสะท้อนความเชื่อดั้งเดิมสอด ผสาน เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมไทยในมิติของอัตลักษณ์ไทย
3 องศาภายใน (A Part of Mind)
ความรู้สึก_จิตใจ พื้นที่ที่สร้างขึ้น ผสาน มายาคติและความซับซ้อนในความคิดของมนุษย์ แต่กลายเป็นพื้นที่สาคัญของความเป็นปัจเจกสูงสุด สภาวะหมกมุ่น วนเวียน
จมดิ่ง ติดยึดกับสิ่งเกิดขึ้นภายใน สะท้อนการสร้างพื้นที่ความเป็นส่วนตัวเพื่อการปลดปล่อย และหรือบาบัดความต้องการที่เกิดขึ้น ตอบสนองเสี้ยวของความต้องการ
สภาวะจิตใต้สานึก ศิลปะจึงทาหน้าที่เป็นพื้นที่การสะท้อนความปรารถนาที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ
4 เหนือจริง (Surrealism)
พื้นที่_ไทยเซอร์เรียลิสม์ กระบวนการของการสลายหลักความจริงให้อ่อนแรงลง แต่ ผสาน การสร้างพื้นที่แห่งความเป็นตัวแทน และนัยยะแฝงในเชิงสัญลักษณ์ เพื่อบ่ง
ชี้ให้เห็นชุดแห่งความจริงแท้อีกมุมหนึ่งของปัจเจก สะท้อนการหลุดพ้นจากกรอบความจริง ก้าวข้ามกรอบแห่งกฎเกณฑ์ ผสาน ความคิดฝันและล่องลอยของศิลปิน ใช้
ความคิดตนเป็นเกณฑ์หลักในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ‘ศิลปเลออัตถนิยม’ ผสาน โลกคู่ขนานระหว่างจริง-ลวง_จนปรากฏเป็นภาพอันสมจริงให้นึกฝัน

5 สลายรูป (The Nature in Abstraction)
ธรรมชาติ_บังเกิดในนามธรรม ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ศิลปินสร้างประสบการณ์การทาความเข้าใจธรรมชาติ ผ่านการ ผสาน นานาองค์ประกอบทัศนธาตุ
การลดทอน สลายรูป ควบคุมจัดการ เส้น สี น้าหนัก ให้เชื่อมโยงสิ่งที่ตาเห็น และความรู้สึกของตนสร้างผลสัมฤทธิ์ทางนามธรรม บางครั้งบางคราว นามธรรม ปรากฏ
มิติซ่อนเร้นที่นาไปสู่อภิปรัชญาทางโลก เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
6 หน้าที่วิภาค (Social Criticism)
พื้นที่_เสียงสะท้อนทางโลก สิ่งต่าง ๆ ย่อมได้รับการวิภาคเป็นสามัญ ศิลปะทาหน้าที่ในการสะท้อน ผสาน ความรู้สึกนึกคิดต่อสิ่งที่ปรากฏรายล้อมบริบทต่าง ๆ รอบตัว
มนุษย์ ทั้งทางด้านบวก/ลบ บทบาทของศิลปะยังทาหน้าที่บันทึกช่วยจา เพื่อย้าเตือนและบันทึกสิ่งที่ศิลปะในช่วงเวลานั้นส่งเสียงสะท้อนถึงปัญหาและการไม่สามารถ
หลุดพ้นต่อปัญหา (สิ่งแวดล้อม สังคม ชีวิต) ที่คงหมุนวนเวียนไปตามกาล กัลปาวสาน

ครอสโอเวอร์ ๒ : ผสาน ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่
ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จากัด, บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด, บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน), มูลนิธหิ อศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9, มูลนิธิบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ, มูลนิธิหอศิลป พีระศรี, สานักกลางนักเรียนค
ริสเตียน และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมถึงนักสะสมระดับบุคคลได้แก่
คุณฐิติพงศ์ นวเลิศพร, คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล, คุณพิริยะ และคุณกรกมล วัชจิตพันธ์, คุณพงศ์ชิต เอครพานิช, คุณสัมพันธ์ มั่นการโชค คุณเสริมคุณ
คุณาวงศ์ และบุตรสาวทั้งสอง, คุณอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ และขอขอบคุณ คุณกิตติโชติ หริตวร, นายแพทย์ สมรัช หิรัญยะวิสิต และคุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์

นิทรรศการครั้งนี้สามารถเปิดการอภิปรายวิสัยทัศน์ขององค์กรรัฐ/เอกชน และนักสะสมที่มีต่อศิลปะ (ไทย) จากอดีตสู่อนาคต ผ่านมิติของการรักษาสมดุลของคุณค่า
และมูลค่า รวมไปถึงความแตกต่างและสอดคล้องจากประวัติศาสตร์การสะสมผลงานศิลปะของนักสะสมไทย (หรือผู้อุปถัมภ์) ในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง ปัจจุบัน
เหนือสิ่งอื่นใดสาระทางสุนทรียศาสตร์เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งที่นักสะสมศิลปะสามารถที่จะช่วยอภิปรายมุมมองดังกล่าวผ่านประสบการณ์การเก็บสะสมผลงานศิลปกรรม
ทั้งนี้การเก็บสะสมผลงานศิลปกรรมยังปรากฏให้เห็นภาพความสาคัญของระบบนิเวศน์ทางศิลปะ ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างนักสะสม องค์กร และศิลปิน
ตลอดจนบทบาทผู้อยู่ระหว่างกลางของเวลาทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทย องค์ความรู้ได้จากมุมมองผู้สะสมถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนวงการศิลปะ
ทั้งในอนาคต ผนวกรวมถึงการสนับสนุนกระตุ้นการสะสมผลงานศิลปกรรมในระดับปัจเจกบุคคล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางศิลปะให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ประสบการณ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ

EN

“CROSSOVER II: The Nature of Relationships”
In a collaboration with Thai Art Collector Association (TACA)
Curated by Suebsang Sangwachirapiban
Prologue:
Crossover: The Unveiled Collection (2015) was the first exhibition by Bangkok Art and Culture Centre (BACC) that presented a collection of
Thai artworks by Thai and foreign collectors. The exhibition had a significant impact and generated awareness on the importance of art
collecting in the Thai art ecosystem, which plays a vital role in propelling the Thai art industry and spreading knowledge, perspectives, and
skills of the art collection to the public.
In the past 3 years (2020 – 2022), the Bangkok Art and Culture Centre has been focusing on environmental, urban, and behavioural change,
which are the core essences of the century. The exhibitions concentrate on finding equilibrium between man and nature, utilisation of raw

materials in the context of digital society with the growing role of artificial intelligence, and building knowledge and awareness of issues that
arise from environmental changes caused by the exploitation of natural resources by humans leading to a way of living in harmony with
nature, as well as developing mutual respect through contemporary art and cultural activities; for instance, EARLY YEARS PROJECT #5 by
MILLCON: 20/20 'Fluidity of Change', Urban in Progress, and Festival: Citizens Make Change, which were organised under fluctuating
situations in the midst of the COVID-19 pandemic.
CROSSOVER II: The Nature of Relationships aims to build continuity on similar subjects and emphasises the importance of art collection
by Thai collectors. The exhibition is organised in collaboration with the Thai Art Collector Association under the theme The Nature of
Relationships or "Pasan" (Transcribed from the Thai word 'ผสาน'), which means to integrate or to unite, presenting modern Thai artworks
with environmental motif. It depicts social issues and the environment in each era through collections of public and private organisations as
well as Thai individual collectors. Furthermore, the exhibition explores the myths that surround the artworks, the artists' perspectives on the
tangible and ethereal spatial surroundings, and the relationships between the artists and spaces that demonstrate significant similarities and
differences from the present day. This exhibition discusses a triangle of relationships between Art – Artist – Environment through the
research of Thai modern art in a transitional period - from 1945, at the end of World War II, to 2000, the year of the Tom Yum Kung financial
crisis (before Thailand entered the state of the contemporary phenomena). All works in the exhibition represent the relationship between
the three elements mentioned above.

Crossover II: categorising visual phenomena into six distinct groups.
1. Scenery
2. Site of beliefs

3. A Part of Mind
4. Surrealism
5. The Nature in Abstraction
6. Social Criticism
1. Scenery
The confrontation of the artist_The space simulates and imitates the reality that integrates abundance, time, atmosphere, circumstance,
and memories through various forms of modern art's aesthetics that the artist modelled after, developing a distinct identity in terms of
substance and form to bring about the evolution of the modern art.
2. Site of Beliefs
Site_Beliefs such as hell, heaven, the universe, Phra Sumeru Mountain (Mount Meru), Khao Mo (mountain replica) and Jataka tales (stories
of the former incarnations of the Lord Buddha) are linked to the framework of moral principles and the modern world; where nirvana
remains more or less essential to each individual in society. Traditional Thai art remains an important genre that reflects traditional beliefs,
and its integration with societal changes forms a new dimension of Thai identity.

3. A Part of Mind
Feelings_The Mind is a space created to combine the mysticism and the complexity of human thoughts; thus, it became an important area
of ultimate individuality, leading to obsession, repetition, drowning in feelings, and attachment to what is happening within oneself. All these
are reflected in the creation of private spaces for liberation, which heals the longing that arises, meeting a fraction of the needs in a
subconscious state. Art, therefore, acts as a space that reflects the desires that form within the mind.

4. Surrealism
Space_Thai Surrealism is the process of diminishing the truth but creating another representation of it to produce symbolic connotations
that imply another set of facts from an individual perspective, expressing a break away from reality and transcending the rules, blending the
artist's visions and dreams, and considering one's surroundings primarily through the lens of one's thoughts. "Surrealism in Art" mixes the
parallel realms of reality and illusion into a believable image.
5. The Nature in Abstraction
Nature_A birth in the abstract: To understand the magnificence of the natural world, artists manifest their experiences with nature by
combining numerous visual elements: simplifying shapes, decomposition, manipulation of lines, colours, and weights to connect what the
eye can see and the feelings to create abstract achievements. Sometimes in the abstract, hidden dimensions lead to worldly metaphysics,
which is to rise, exist, and fall.
6. Social Criticism
Space_Secular echoes: Everything is subject to criticism. Art serves to reflect and combine thoughts and emotions regarding the various
circumstances in which human beings exist, both positive and negative. At the same time, it also serves as a journal to recall and record
how the art of that era reflected on the current issues of that time and the incapacity to escape the perpetually revolving problems (related
to the environment, society, and life).
CROSSOVER II: The Nature of Relationships receives cooperation and support from the public and private organisations, including:
Kasikornbank Public Company Limited, TMBThanachart Bank Public Company Limited, United Overseas Bank Limited (UOB), Toshiba Thailand
Company Limited, TISCO Financial Group Public Company Limited, TISCO Securities Company Limited, PTT Public Company Limited, Rama IX

Art Museum Foundation, Bualuang Foundation Bangkok Bank, The Bhirasri Institute of Modern Art Foundation, Student Christian Center, The
Art Centre Silpakorn University
And the following individual art collectors:
Dr Thitipong Navalertporn, Mr Thirachai Phuvanatnaranubala, Mr Piriya & Ms Kornkamol Vachajitpan, Mr Pongchit Ekaraphanich, Mr Samphan
Mankarnchok, Mr Sermkhun Kunawong and his daughters, Mr Akkarawat Chantadansuwan with special thanks to Mr Kittishote Haritaworn, Dr
Somratch Hiranyawasit, MD., and Mr Kittiporn Jalichandra.
This exhibition aims to spark a discussion among the government, private sectors, and art collectors towards
Thai art from the past to the future, examining the balance of artistic value and monetary value. In addition, the fluctuations persist in the
history of Thai collector circles (or patrons) from the Post-World War II period onwards. At present, aesthetics is another area in which art
collectors can contribute their expertise since they have experience on the subject through artwork collecting. Moreover, art collections
reveal a lot about the art ecosystem – the relationship between collectors, institutions and artists. Besides, collectors are also mediators
who transcend a vast period of artistic development in Thai art history. Knowledge gathered from the collectors' point of view is essential in
driving the art industry towards the future. Combined with the support and promotion of individual art collecting, it will mobilise the
development of artistic infrastructure, encouraging the exchange of views and experience and leading to effective practices.

*โปรดดูรายละเอียดผลงานด้านล่าง
*PLEASE FIND ARTWORK LIST BELOW
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เฟื้ อ หริพท
ิ ักษ์

Fua Haripitak

ิ ป์ พีระศรี, 2505
ภาพเหมือน ศาสตราจารย์ศล

Portrait of Prof. Silpa Bhirasri, 1962

106 x 85 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

106 x 85 cm.
Oil on canvas

ิ ป พีระศรี
สมบัตข
ิ องมูลนิธห
ิ อศล

Courtesy of The Bhirasri Institute of Modern Art
Foundation

จ ักรพ ันธุ ์ โปษยกฤต

Chakrabhand Posayakrit

ิ ป์ พีระศรี, 3 พฤษภาคม 2517
อาจารย์ ศล

Professor Silpa Bhirasri, 3 May 1974

105.5 x 84 ซม.
ี ้ ามันบนกระดานไม ้
สน

105.5 x 84 cm.
Oil on panel

ิ ป พีระศรี
สมบัตข
ิ องมูลนิธห
ิ อศล

Courtesy of The Bhirasri Institute of Modern Art
Foundation

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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Themes
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No.
3

4

5

Image
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นิโร โยโกต้า

Niro Yokota

พายเรือในคลอง, เมษายน 2509

Rowing in a Canal, April 1966

62 x 49 ซม.
ี ้ า ลายเสน้
สน

62 x 49 cm.
Watercolour and Drawing

ิ ปะสะสมโดย บมจ. ธนาคารกสก
ิ รไทย
ศล

Courtesy of Kasikorn Bank Art Collection

หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล

M. L. Poum Malakoul

ื่ , 2509
ไม่ปรากฏชอ

Untitled, 1966

56.5 x 66 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

56.5 x 66 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมของ ธีระชย
ั ภูวนาถนรานุบาล
ศล

Courtesy of Thirachai Phuvanatnaranubala

ั ร ักปทุม
ธงชย

Thongchai Rakpathum

ื่ , 2507
ไม่ปรากฏชอ

Untitled, 1964

89.6 x 104.7 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

89.6 x 104.7 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย สานั กกลางนั กเรียนคริสเตียน
ศล
–
ิ ปกรรม ของสานักกลาง
รางวัลชมเชย งานประกวดศล
นักเรียนคริสเตียน ครัง้ ที่ 4

Courtesy of Student Christian Center
–
Honourable Mentioned Prize, The 4th Art
Competition of the Christian Students Center

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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01 ทรรศนีย ์
Scenery

F

No.
6

7

Image
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ทวี น ันทขว้าง

Tawee Nandakwang

ภูเขาทอง, 2502

Phu Khao Tong, 1959

68 x 91 ซม.
ี ้ ามันบนกระดานไม ้
สน

68 x 91 cm.
Oil on panel

ิ ปะสะสมของ พิรย
ศล
ิ ะ และกรกมล วัชจิตพันธ์

Courtesy of Piriya and Kornkamol Vachajitpan

สว ัสดิ์ ต ันติสข
ุ

Sawasdi Tantisuk

งานพระราชพิธศ
ี พของ พระนางเจ ้าราไพพรรณีพระบรม
ิ
ราชนน
ี าถ ในรัชกาลที่ 7, 2529

The Royal Cremation Ceremony of Queen Rambhai
Barni, 1986

55 x 71 ซม.
ี ้ าบนกระดาษ
สน
ิ ปะสะสมของ ธีระชย
ั ภูวนาถนรานุบาล
ศล

* Translated from Thai
55 x 71 cm.
Watercolour on paper

Courtesy of Thirachai Phuvanatnaranubala

8

ประเทือง เอมเจริญ

Pratuang Emjaroen

กระท่อม, 2520

Hut, 1977

110 x 90 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน
ิ ปะสะสมของ ฐิตพ
ศล
ิ งศ ์ นวเลิศพร

* Translated from Thai
110 x 90 cm.
Oil on canvas
Courtesy of Thitipong Navalertporn

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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10

11
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์ าม
อินสนธิ์ วงศส

Inson Wongsam

ท่าพระ, ไม่ปรากฏปี

Tha Phra Area, Unknown

121.7 x 305 ซม.
แม่พม
ิ พ์แกะไม ้

121.7 x 305 cm.
Woodcut

ิ ปะสะสมโดย สานั กกลางนั กเรียนคริสเตียน
ศล

Courtesy of Student Christian Center

สุรพล แสนคา

Surapol Sankam

ชวี ต
ิ สลัม, 2525

Life of Slum, 1982

150 x 127 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

150 x 127 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธบ
ศล
ิ ัวหลวง
–
รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย จากงานนิทรรศการ
จิตรกรรมบัวหลวง ครัง้ ที่ 6 พ.ศ. 2525

Courtesy of Bualuang Foundation
–
3rd Prize: Contemporary Thai, The 6th Bua Luang
Paintings Contest, 1982

หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล

M. L. Poum Malakoul

ิ ปากร, 2508
โรงอาหารทีศ
่ ล

Canteen at Silpakorn, 1965

* แปลจากภาษาอังกฤษ
35 x 35 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

ิ ปะสะสมของ ธีระชย
ั ภูวนาถนรานุบาล
ศล

35 x 35 cm.
Oil on canvas
Courtesy of Thirachai Phuvanatnaranubala

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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12

13

14

Image

TH

EN

ิ ย์คเณศ
สุเชาว์ ศษ

Suchao Sisganes

ื่ , ไม่ปรากฏปี
ไม่ปรากฏชอ

Untitled, Unknown

40 x 45 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

40 x 45 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมของ ธีระชย
ั ภูวนาถนรานุบาล
ศล

Courtesy of Thirachai Phuvanatnaranubala

จ ักรพ ันธุ ์ โปษยกฤต

Chakrabhand Posayakrit

เกาะเสม็ด, 2508

Koh Samed, 1965

80 x 100 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

80 x 100 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ ์ และบุตรสาวทัง้ สอง
ศล

Courtesy of Sermkhun Kunawong and his daughters

นิต ิ ว ัตุยา

Niti Wattuya

แม่น้ าเจ ้าพระยา, 2523

Chao Phraya River, 1980

117 x 148 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

117 x 148 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย ศล
ิ ปะสะสมทิสโก ้
ศล

Courtesy of TISCO Art Collection

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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ื่ เย็น
พย ัต ชน

Payat Chunyen

ธรรมชาติ, 2524

Nature, 1981

130 x 165.3 ซม.
ี นบนกระดาษสา
สฝ
ุ่

130 x 165.3 cm.
Tempera on paper

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธบ
ศล
ิ ัวหลวง
–
รางวัลที่ 2 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี นิทรรศการจิตรกรรม
บัวหลวง ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2524

Courtesy of Bualuang Foundation
–
2nd Prize: Traditional Thai, The 5th Bua Luang
Paintings Contest, 1981

สมโภชน์ อุปอินทร์

Sompot Upa-In

นรก, 2499

The Hell, 1956

* แปลจากภาษาอังกฤษ
121.7 x 244.5 ซม.
ี ้ ามันบนกระดานไม ้
สน
ิ ปะสะสมของ พิรย
ศล
ิ ะ และกรกมล วัชจิตพันธ์
17

121.7 x 244.5 cm.
Oil on panel
Courtesy of Piriya and Kornkamol Vachajitpan

ปัญญา วิจน
ิ ธนสาร

Panya Vijinthanasarn

พุทธศาสนาในศตวรรษที่ 25, 2522

Buddhism in the 25th Century, 1979

122.3 x 98 ซม.
ื่ ผสม
สอ

122.3 x 98 cm.
Mixed media

ิ ปะสะสมของ ฐิตพ
ศล
ิ งศ ์ นวเลิศพร

Courtesy of Thitipong Navalertporn

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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02 เชอ
Site of Beliefs

F
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18

19
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ั โฆษิตพิพ ัฒน์
เฉลิมชย

Chalermchai Kositpipat

มุมหนึง่ ของชวี ต
ิ ไทย, 7 ตุลาคม 2520

A Corner of Thai Life, 7 October 1977

64.5 x 121.5 ซม.
ี นบนกระดาษสา
สฝ
ุ่

64.5 x 121.5 cm.
Tempera on paper

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธบ
ศล
ิ ัวหลวง
–
รางวัลที่ 1 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี นิทรรศการจิตรกรรม
บัวหลวง ครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2520

Courtesy of Bualuang Foundation
–
1st Prize: Traditional Thai, The 3rd Bua Luang
Paintings Contest, 1977

ขร ัวอินโข่ง

Khrua In-Khong

ปริศนาธรรม, สมัยรัชกาลที่ 4

The Dharma Riddle, King RAMA IV period

67.3 x 53.5 ซม.
ี นบนกระดานไม
สฝ
ุ่
้
ิ ปะสะสมของ พิรย
ศล
ิ ะ และกรกมล วัชจิตพันธ์

* Translated from Thai
67.3 x 53.5 cm.
Tempera on panel

Courtesy of Piriya and Kornkamol Vachajitpan

20

ปรีชา เถาทอง

Preecha Thaothong

แสงและเงา 4, 2516

Lights and Shades 4, 1973

108 x 123 ซม.
ี ะคริลค
สอ
ิ บนผ ้าใบ

108 x 123 cm.
Acrylic on canvas

ิ ปะสะสมโดย คลังสะสมศล
ิ ปกรรมมหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร Courtesy of Silpakorn Art Collections, under the care
ศล
ิ
ิ
ดูแลโดย หอศลป์ มหาวิทยาลัยศลปากร
of the Art Centre, Silpakorn University
–
เกียรตินย
ิ มอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดง
ิ ปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 23 พ.ศ. 2518
ศล

-1st Prize: Gold Medal (Painting), The 23th National
Exhibition of Art in 1975

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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Site of Beliefs

F
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22

Image

TH
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มานิตย์ ภูอ
่ ารีย ์

Manit Poo-Aree

มาลัยเสยี่ งรัก, 2505

Garland of Love, 1962

55 x 39.5 ซม.
ภาพพิมพ์ครัง้ เดียว

55 x 39.5 cm.
Monoprint

ิ ปะสะสมโดย ศล
ิ ปะสะสมทิสโก ้
ศล

Courtesy of TISCO Art Collection

ิ ปไชย)
พระเทวาภินม
ิ มิต (ฉาย เทียมศล

Phrathewaphinimmit (Chai Tiamsilchai)

นารายณ์บรรทมสนิ ธุ,์ 2477

Vishnu Asleep in the Cosmic Ocean on the Back of
a Great Serpent (Naraibantomsin), 1934

69 x 51.5 ซม. (วงรี)
ี ้ ามันบนกระดานไม ้
สน
ิ ปะสะสมของ พิรย
ศล
ิ ะ และกรกมล วัชจิตพันธ์

* Translated from Thai
69 x 51.5 cm. (Oval)
Oil on panel
Courtesy of Piriya and Kornkamol Vachajitpan

23

ั ศรีสข
ธงชย
ุ ประเสริฐ

Thongchai Srisukprasert

ั ลักษณ์แห่งจักรวาล, 2537
รูปสญ

Symbol of the Universe, 1994

190 x 190 ซม.
ี ะคริลค
สอ
ิ และทองคาเปลวบนผ ้าใบ

* Translated from Thai

190 x 190 cm.
Acrylic and gold leaf on canvas

ิ ปะสะสมโดย คลังสะสมศล
ิ ปกรรมมหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
ศล
ิ ป์ มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
ดูแลโดย หอศล
Courtesy of Silpakorn Art Collections, under the care
of the Art Centre, Silpakorn University
—
เกียรตินย
ิ มอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การ
—
ิ
แสดงศลปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 40 พ.ศ. 2537
3rd Prize: Bronze Medal (Painting), The 40th National
Exhibition of Art in 1994

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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25

03 องศาภายใน
A Part of Mind

26

Image

TH
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เกรียงไกร เมืองมูล

Kriengkrai Muangmul

ปี๋ ใหม่หมูเ่ ฮา, 2540

A Northern New Year, 1997

150 x 200 ซม.
ี ะคริลค
สอ
ิ บนผ ้าใบ

150 x 200 cm.
Acrylic on canvas

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธบ
ศล
ิ ัวหลวง
–
รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัว
หลวง ครัง้ ที่ 21 พ.ศ. 2540

Courtesy of Bualuang Foundation
–
3rd Prize: Semi-Traditional Thai, The 21th Bua Luang
Paintings Contest, 1997

อภิชาต แสงไกร

Apichart Sangkrai

้ นหนึง่ ณ ถนนสายเชยี งใหม่สวนสวรรรค์ 1994 (เชาวั
่ งสอน), 2537
แม่ฮอ

Thai’s Garden, 1994 (A morning on the road from
Chiang Mai-Mae Hong Sorn), 1994

79.5 x 144 ซม.
ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (¼)

79.5 x 144 cm.
Colour Silk Screen (¼)

ิ ปะสะสมโดย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ศล
–
ิ ปกรรมครัง้ ที่ 9 ประจาปี 2537
รางวัลดีเด่น การประกวดศล

Courtesy of PTT Public Company Limited
–

ประสงค์ ลือเมือง

Prasong Luemuang

ผีบ ้า, 8 พฤศจิกายน 2537

Ghost, 8 November 1994

61 x 81 ซม.
ี นบนผ
สฝ
ุ่
้าใบ
ิ ปะสะสมของ พงศช
์ ต
ิ เอครพานิช
ศล

The Distinguished Award, The 9th PTT Art Contest, 1994

* Translated from Thai
61 x 81 cm.
Tempera on canvas

Courtesy of Pongchit Ekaraphanich

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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Themes

03 องศาภายใน
A Part of Mind

F

No.
27

28

Image

TH

EN

ประเทือง เอมเจริญ

Pratuang Emjaroen

ปากน้ าปราณบุร,ี 2506

Pak Nam Pran Buri, 1963

65 x 89 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

65 x 89 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมของ อัครวัฒน์ ฉั นทแดนสุวรรณ
ศล

Courtesy of Akkarawat Chantadansuwan

พิษณุ ศุภนิมต
ิ ร

Pishnu Supanimit

หมอกระหว่างหุบเขา และเมือง, ธันวาคม 2529

Mist. Hills & Towns, December 1986

* แปลจากภาษาอังกฤษ
87 x 56.7 ซม.
ปะติด และเทคนิคผสม

ิ ปะสะสมโดย บมจ. ธนาคารกสก
ิ รไทย
ศล

29

87 x 56.7 cm.
Collage and Mixed Techniques
Courtesy of Kasikorn Bank Art Collection

ประหย ัด พงษ์ดา

Prayat Pongdam

ผู ้หญิงกับดวงเทียน, 2537

Woman and Candle Light, 1994

60 x 40 ซม.
ภาพพิมพ์แกะไม ้

60 x 40 cm.
Woodcut

ิ ปะสะสมของ สม
ั พันธ์ มั่นการโชค
ศล

Courtesy of Samphan Mankarnchok

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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03 องศาภายใน
A Part of Mind

F

No.
30

Image

TH

EN

พ ัชรินทร์ เผือกศริ พ
ิ บ
ิ ล
ู ย์

Patcharin Pueksiripiboon

ใต ้คุ ้งน้ า 1, 2540

Underneath the Riverbend, 1997

190 x 150 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

31

190 x 150 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย บริษัท โตชบ
ิ า ไทยแลนด์ จากัด
ศล
–
รางวัลดีเด่นพิเศษประจาปี 2540

Courtesy of Toshiba Thailand Company Limited

ี ์ กุศลวงศ ์
สุรสห

Surasi Kusolwong

คืนมืด 1993, 2536

Deep Night 1993, 1993

* แปลจากภาษาอังกฤษ
92 x 67.3 ซม.
แกรไฟต์ และเทคนิคภาพพิมพ์บนกระดาษ
ิ ปะสะสมโดย บมจ. ธนาคารกสก
ิ รไทย
ศล

32

* Translated from Thai

–

Awarded Special Prize in 1997

92 x 67.3 cm.
Graphite Pastel, Body Print on Paper
Courtesy of Kasikorn Bank Art Collection

อารยา ราษฎร์จาเริญสุข

Araya Rasdjarmrearnsook

ชวี ต
ิ ในทุง่ หญ ้า, 2523

Life in Landscape, 1980

62 x 51 ซม.
⅓ A.P. ภาพพิมพ์ร่องลึก

62 x 51 cm.
⅓ A.P. Intaglio

ิ ปะสะสมโดย คลังสะสมศล
ิ ปกรรมมหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
ศล
ิ
ิ
ดูแลโดย หอศลป์ มหาวิทยาลัยศลปากร
—
เกียรตินย
ิ มอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดง
ิ ปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 26 พ.ศ. 2523
ศล

Courtesy of Silpakorn Art Collections, under the care
of the Art Centre, Silpakorn University
—
1st Prize: Gold Medal (Printing), The 26th National
Exhibition of Art in 1980

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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03 องศาภายใน
A Part of Mind

F

No.
33

34

35

Image

TH

EN

อารยา ราษฎร์จาเริญสุข

Araya Rasdjarmrearnsook

กลางคืน, 2524

Dead of Night, 1981

66.9 x 60 ซม.
⅓ A.P. ภาพพิมพ์ร่องลึก

66.9 x 60 cm.
⅓ A.P. Intaglio

ิ ปะสะสมโดย บมจ. ธนาคารกสก
ิ รไทย
ศล
–
ิ ปกรรม ประจาปี พ.ศ. 2524
รางวัลชนะเลิศศล

Courtesy of Kasikorn Bank Art Collection
–
First Prize Kasikorn Contemporary Art Exhibition in
1981

ิ ย์คเณศ
สุเชาว์ ศษ

Suchao Sisganes

เหลืองระทม, 2513

Sorrow, 1970

92 x 82 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

92 x 82 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย ศล
ิ ปะสะสมทิสโก ้
ศล

Courtesy of TISCO Art Collection

ิ ย์คเณศ
สุเชาว์ ศษ

Suchao Sisganes

ื่ , 2517
ไม่ปรากฏชอ

Untitled, 1974

30 x 40.5 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

30 x 40.5 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมของ ธีระชย
ั ภูวนาถนรานุบาล
ศล

Courtesy of Thirachai Phuvanatnaranubala

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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03 องศาภายใน
A Part of Mind

F

No.
36

Image

TH

EN

จ ักรพ ันธุ ์ โปษยกฤต

Chakkrabhand Posayakrit

ื่ , 2510
ไม่ปรากฏชอ

Untitled, 1967

68 x 55 ซม.
ี น
สฝ
ุ่ และน้ าข ้าวบนกระดาษ

68 x 55 cm.
Tempera and rice water on paper

ั ้ ปี 5 คณะจิตรกรรม)
(งานเรียนเมือ
่ ชน

(The artist’s university assignment in the 5th
academic year at Faculty of Painting)

ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

Courtesy of K. J. collection
37

ี ร
บ ัณฑิต ผดุงวิเชย

Bundit Padungvichien

งานเต ้นราการกุศล, 2510

Dance in a Charity Event, 1967

140 x 200 ซม.
เทคนิคผสมบนผ ้าใบ

* Translated from Thai

140 x 200 cm.
Mixed technique on canvas

ิ ปะสะสมโดย คลังสะสมศล
ิ ปกรรมมหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
ศล
ิ ป์ มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
ดูแลโดย หอศล
Courtesy of Silpakorn Art Collections, under the care
of the Art Centre, Silpakorn University
–
เกียรตินย
ิ มอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดง
-ิ ปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 18 พ.ศ. 2511
ศล
2nd Prize Silver Medal (Painting), The 21st National
Exhibition of Art in 1968

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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04 เหนือจริง
Surrealism

F

No.
38

39

Image

TH

EN

สุดใจ ไชยพ ันธุ ์

Sudjai Chaiyapan

ชวี ต
ิ กับจินตนาการ, 22 มีนาคม 2543

Life with Imagine, 22 March 2000

122 x 153.5 ซม.
ี ้ ามัน และสอ
ี ะคริลค
สน
ิ บนผ ้าใบ

122 x 153.5 cm.
Oil and Acrylic on canvas

ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

Courtesy of K. H. collection

ชาติชาย ปุยเปี ย

Chatchai Puipia

ื่ (จากผลงานชุด "ระหว่างทางไปหาพระพุทธ
ไม่ปรากฏชอ
พบโกแกงเดินสวนทางมา, ข ้าฯ ลังเล"), 2541 - 2542

Untitled (Part of the series "On passage to Buddha,
encountered Gauguin passing by, I think twice"),

72 x 85 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน
ิ ปะสะสมของ ฐิตพ
ศล
ิ งศ ์ นวเลิศพร

40

1998 - 1999

72 x 85 cm.
Oil on canvas
Courtesy of Thitipong Navalertporn

อ ังคาร ก ัลยาณพงศ ์

Angkarn Kallayanapong

ิ ธิจ์ ากดวงดาว, 2540
กินรีรา่ ยมนต์ขอกายสท

Kinnara’s Incantation, 1997

110 x 80.5 ซม.
ี นบนผ
สฝ
ุ่
้าใบ
ิ ปะสะสมของ สม
ั พันธ์ มั่นการโชค
ศล

* Translated from Thai
110 x 80.5 cm.
Tempera on canvas

Courtesy of Samphan Mankarnchok

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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04 เหนือจริง
Surrealism

F

No.
41

Image

TH

EN

อร ัญ หงษ์โต

Arun Hongto

่ นเร ้น, 2531
สภาวะแห่งจิตซอ

State of Hidden Spirit, 1988

160 x 120 ซม.
เทคนิคผสม
ิ ปะสะสมโดย มูลนิธบ
ศล
ิ ัวหลวง
–
รางวัลที่ 1 จิตรกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัว
หลวง ครัง้ ที่ 12 พ.ศ. 2531

42

43

* Translated from Thai
160 x 120 cm.
Mixed Techniques

Courtesy of Bualuang Foundation
–
1st Prize: Contemporary Thai, The 12th Bua Luang
Paintings Contest, 1988

ั ห ัตถกิจโกศล
สมชย

Somchai Hattakitkosol

คอลเกิรล
์ , 2517

Call Girl, 1974

71 x 114.5 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

71 x 114.5 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

Courtesy of S. H. collection

สมพง อดุลยสารพ ัน

Sompong Ardulyasaraphun

หอยหลังเกาะเสม็ด, 7 กุมภาพันธ์ 2527

Shell behind Samet Island, 7 February 1984

80 x 100 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน
ิ ปะสะสมของ อัครวัฒน์ ฉั นทแดนสุวรรณ
ศล

* Translated from Thai
80 x 100 cm.
Oil on canvas

Courtesy of Akkarawat Chantadansuwan

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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04 เหนือจริง
Surrealism

F

No.
44

45

Image

TH

EN

ถว ัลย์ ด ัชนี

Thawan Duchanee

หอยมือเสอื , 2507

Marine Forms, 1964

80.5 x 109.5 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

80.5 x 109.5 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

Courtesy of K. J. collection

ั ์ ชานนนารถ
เกียรติศกดิ

Kiettisak Chanonnart

วูบหนึง่ ของความรู ้สกึ , 2515

Dazzling, 1972

93 x 83 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน
ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

46

* Translated from Thai
93 x 83 cm.
Oil on canvas
Courtesy of S. H. collection

สมพง อดุลยสารพ ัน

Sompong Ardulyasaraphun

ฝั นครัง้ หลัง, 5 กันยายน 2521

After Dream, 5 September 1978

121.5 x 142.5 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

121.5 x 142.5 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย บมจ. ธนาคารกสก
ิ รไทย
ศล
–
ิ ปกรรม ประจาปี พ.ศ. 2522
รางวัลชนะเลิศศล

Courtesy of Kasikorn Bank Art Collection
–
First Prize Kasikorn Contemporary Art Exhibition
1979

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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04 เหนือจริง
Surrealism

F

No.
47

48

Image

TH

EN

ไพศาล ธีรพงศว์ ษ
ิ ณุ พร

Paisal Theerapongvisanuporn

ื่ กดขีแ
เพลงชอ
่ ห่งท ้องทุง่ , 2524

Oppressive Song of Open Field, 1981

100 x 95 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

100 x 95 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ ์ และบุตรสาวทัง้ สอง
ศล

Courtesy of Sermkhun Kunawong and his daughters

รางวัลเกียรตินย
ิ มอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดง
ิ ปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 27 พ.ศ. 2523
ศล

Awarded 3rd Prize Bronze Medal (Painting), The 27th
National Exhibition of Art in 1980

ั สุขโี ชติ
ศุภชย

Supachai Sukkechod

ประตูภภ
ิ พ, ไม่ปรากฏปี

Land Entrance, Unknown

ิ ปะสะสมโดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
ศล
(มหาชน)

Courtesy of TMBThanachart Bank Public Company
Limited

ั
โกวิท เอนกชย

Kovit Anakechai

ทะเลสาปตาย, 2537

The Dead Lake, 1994

80 x 100 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

05 สลายรูป
The Nature in
Abstraction

49

50 x 70 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน
คลังสะสมสว่ นบุคคล

80 x 100 cm.
Oil on canvas

* Translated from Thai
50 x 70 cm.
Oil on canvas
Courtesy of K. J. collection

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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05 สลายรูป
The Nature in
Abstraction

F

No.
50

Image

TH

EN

สว ัสดิ์ ต ันติสข
ุ

Sawasdi Tanitisuk

ลมพริว้ ไหว, 2528

Wind Sweep, 1985

* แปลจากภาษาอังกฤษ
59 x 79 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

59 x 79 cm.
Oil on canvas
Courtesy of Pongchit Ekaraphanich

ิ ปะสะสมของ พงศช
์ ต
ิ เอครพานิช
ศล
51

ไชยยศ จ ันทราทิตย์

Chaiyot Chandratita

มิต ิ 86/9, 2529

Dimension 86/9, 1986

* แปลจากภาษาอังกฤษ
45.6 x 65.7 ซม.
แม่พม
ิ พ์กระดาษ
ิ ปะสะสมโดย ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ศล

52

45.6 x 65.7 cm.
A.P. Paper Block
Courtesy of UOB Bank Public Company Limited

ประเทือง เอมเจริญ

Pratuang Emjaroen

ดวงตาฟ้ า, 2531

Blue Eye of the Sky, 1988
* Translated from Thai

130 x 110 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน
ิ ปะสะสมของ พงศช
์ ต
ิ เอครพานิช
ศล

130 x 110 cm.
Oil on canvas
Courtesy of Pongchit Ekaraphanich

มูลนิธห
ิ อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 939 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-214-6630-38 อีเมล exhibition@bacc.or.th
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The Nature in
Abstraction

F

No.
53

54

55

Image

TH

EN

บารุง สมบูรณ์

Bumroong Somboon

ฟ้ าคราม, 2529

Blue Abstract, 1986

91 x 121.5 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

91 x 121.5 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ศล

Courtesy of UOB Bank Public Company Limited

่ งั้
จ่าง แซต

Chang S.Tang

ื่ , 2504
ไม่ปรากฏชอ

Untitled, 1961

92 x 199 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

92 x 199 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย พิรย
ศล
ิ ะ และกรกมล วัชจิตพันธ์

Courtesy of Piriya and Kornkamol Vachajitpan

เสริมสุข เธียรสุนทร

Sermsuk Thiensoonthorn

แสงส ี 1, ไม่ปรากฏปี

Colour of Light No.1, Unknown

150 x 170.5 ซม.
ี น
ี ะคริลค
สพ
่ และสอ
ิ บนผ ้าใบ

150 x 170.5 cm.
Airbrush and acrylic on canvas

ิ ปะสะสมโดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
ศล
(มหาชน)

Courtesy of TMBThanachart Bank Public Company
Limited

มูลนิธห
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F

No.
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57

58

Image

TH

EN

อิทธิพล ตงโฉลก
ั้

Ithipol Thangchalok

สายฟ้ า, 2537

Lightning, 1994

160 x 110 ซม.
ี ้ ามันและสอ
ี ะคริลค
สน
ิ บนกระดาษ

160 x 110 cm.
Oil and Acrylic on paper

ิ ปะสะสมโดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
ศล
(มหาชน)

Courtesy of TMBThanachart Bank Public Company
Limited

ว ันเจริญ จ่าปะค ัง

Wancharoen Japakang

พลังของแสง, 2537

Power of Light, 1994

92 x 92 ซม.
เทคนิคผสม

92 x 92 cm.
Mixed Techniques

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
ศล

Courtesy of Rama IX Art Museum Foundation

สว ัสดิ์ ต ันติสข
ุ

Sawasdi Tantisuk

สุรย
ิ คราส, 2538

Solar Eclipse, 1995

100 x 100 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

100 x 100 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
ศล

Courtesy of Rama IX Art Museum Foundation

มูลนิธห
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ิ ธิพล
อภิผล สท

Apipol Sittipol

ป่ าตะวันตก หมายเลข 2, ไม่ปรากฏปี

The Western Forest No. 2, Unknown

190 x 250 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน
ิ ปะสะสมโดย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ศล
–
ิ ปกรรมครัง้ ที่ 15 ประจาปี
รางวัลดีเด่น การประกวดศล
2543
60

* Translated from Thai
190 x 250 cm.
Oil on canvas

Courtesy of PTT Public Company Limited
–
The Distinguished Award The 15th PTT Art Contest, 1997

มณเฑียร บุญมา

Montien Boonma

ื่ 3 องค์, 2537
ผลงานภาพร่างโครงการชอ

TRIPLE 1994 Sketch for Drawing White Space 400,

82.5 x 70 ซม.
ผงหินทรายเคลือบบนผ ้าใบ และไม ้เนือ
้ แข็ง
ิ ปะสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ ์ และบุตรสาวทัง้ สอง
ศล

1994

82.5 x 70 cm.
Sandstone powder on canvas, plywood and
hardwood
Courtesy of Sermkhun Kunawong and his daughters

61

ประเทือง เอมเจริญ

Pratuang Emjaroen

ตอไม ้, 2518

Stump, 1975

80 x 96 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

80 x 96 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

Courtesy of K. J. collection

มูลนิธห
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63
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มณเฑียร บุญมา

Montien Boonma

ื่ , ไม่ปรากฏปี
ไม่ปรากฏชอ

Unknown, Unknown

144 x 87 ซม.
เทคนิคผสม

144 x 87 cm.
Mixed technique

ิ ปะสะสมของ เสริมคุณ คุณาวงศ ์ และบุตรสาวทัง้ สอง
ศล

Courtesy of Sermkhun Kunawong and his daughters

ั
ิ ธิเขตต์
วสนต์
สท

Vasan Sitthiket

พระราชาแห่งเมืองขยะ, 2543

King of Garbage City, 2000

* แปลจากภาษาอังกฤษ
100 x 100 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

ิ ปะสะสมของ อัครวัฒน์ ฉั นทแดนสุวรรณ
ศล

100 x 100 cm.
Oil on canvas
Courtesy of Akkarawat Chantadansuwan

มูลนิธห
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64

65

66

Image

TH

EN

ั
คามิน เลิศชยประเสริ
ฐ

Kamin Lertchaiprasert

ประชาธิปไตยแบบ เบิรด
์ เบิรด
์ , 17 ธันวาคม 2535

Entertaining Democracy, 17 December 1992

152 x 121.7 ซม.
ี ะคริลค
สอ
ิ บนผ ้าใบ

152 x 121.7 cm.
Acrylic on canvas

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
ศล

Courtesy of Rama IX Art Museum Foundation

ั
สนติ
ทองสุข

Santi Thongsuk

ื่ , 30 มกราคม 2538
ไม่ปรากฏชอ

Untitled, 30 January 1995

128.8 x 179.5 ซม.
ี ้ ามันบนผ ้าใบ
สน

128.8 x 179.5 cm.
Oil on canvas

ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

Courtesy of K. H. collection

ก ัญญา เจริญศุภกุล

Kanya Chareonsupkul

ธง: พฤษภาคม 2535/2, 2535

Flag: May 1992/2, 1992

90 X 170 ซม.
ี นบนผ
สฝ
ุ่
้าใบ

90 X 170 cm.
Tempera on canvas

ิ ปะสะสมโดย ศล
ิ ปะสะสมทิสโก ้
ศล

Courtesy of TISCO Art Collection

มูลนิธห
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เทอดเกียรติ หว ังว ัชรกุล

Therdkiat Wangwatcharakul

รถเมล์, 2541

The Bus, 1998

122.3 x 200 ซม.
ื่ ผสม
สอ
ิ ปะสะสมโดย บริษัท โตชบ
ิ า ไทยแลนด์ จากัด
ศล
–
รางวัลดีเด่น ประจาปี 2541
68

122.3 x 200 cm.
Mixed media
Courtesy of Toshiba Thailand Company Limited
—
Awarded Outstanding Prize in 1998

สมโภชน์ ทองแดง

Sompoch Thongdang

ป่ าไม ้จากจินตนาการของข ้าพเจ ้า, ไม่ปรากฏปี

A Forest from My Imagination, Unknown

126.4 x 206.5 ซม.
ี ะคริลค
สอ
ิ บนผ ้าใบ
ิ ปะสะสมโดย บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ศล
–
ิ ปกรรม ปตท. ครัง้ ที่ 2
รางวัลดีเด่น การประกวดศล
ประจาปี 2530
69

* Translated from Thai

* Translated from Thai
126.4 x 206.5 cm.
Acrylic on canvas

Courtesy of PTT Public Company Limited
—
The Distinguished Award, The 2nd PTT Art Contest, 1987

เลอพงษ์ พุฒช
ิ าติ

Lerpong Pudhichart

แรงงานเด็ก, 2534

Child Labour, 1991

77 x 58 ซม.
ปากกาบนกระดาษ

77 x 58 cm.
Pen on paper

ิ ปะสะสมโดย มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9
ศล

Courtesy of Rama IX Art Museum Foundation

มูลนิธห
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71
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ไทวิจต
ิ พึง่ เกษมสมบูรณ์

Thaiwijit Puengkasemsomboon

โลกอนาคต, 27 สงิ หาคม 2535

Future World, 27 August 1992

70 x 49.7 ซม.
เทคนิคผสม

70 x 49.7 cm.
Mixed technique

ิ ปะสะสมโดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
ศล
(มหาชน)

Courtesy of TMBThanachart Bank Public Company
Limited

อามฤทธิ์ ชูสว
ุ รรณ

Amrit Chusuwan

เงาสะท ้อน หมายเลข 1, 2527

Reflections No.1, 1984

120 x 139.5 ซม.
ี ะคริลค
สอ
ิ บนผ ้าใบ

120 x 139.5 cm.
Acrylic on canvas

ิ ปะสะสมโดย คลังสะสมศล
ิ ปกรรมมหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร Courtesy of Silpakorn Art Collections, under the care
ศล
ิ ป์ มหาวิทยาลัยศล
ิ ปากร
ดูแลโดย หอศล
of the Art Centre, Silpakorn University

72

—
เกียรตินย
ิ มอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดง
ิ ปกรรมแห่งชาติ ครัง้ ที่ 30 พ.ศ. 2527
ศล

—
Awarded 3rd Prize Bronze Medal (Painting), The 40th
National Exhibition of Art in 1984

่ งั้
จ่าง แซต

Chang S.Tang

ละแวกบ ้าน, 2530

Neighbourhood, 1987

78 x 108.5 ซม.
สโี ปสเตอร์บนกระดาษ

78 x 108.5 cm.
Poster colour on paper

ิ ปะสะสมสว่ นบุคคล
ศล

Courtesy of K. J. collection

มูลนิธห
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