
 

นิทรรศการ สามสายลายเสน 

8 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2559 

ณ หองสตูดิโอ ช้ัน 4 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

 

ในแวดวงของนักเขียนภาพสเก็ตซ อาจไมคุนเคยกับงานเขียนภาพลายเสนของศิลปนท้ัง 3 ทาน ดวย

ท้ังสามคนเขียนภาพสเก็ตซลายเสนเปนงานอดิเรกหรือเขียนข้ึนในโอกาสท่ีเดินทางไปทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆ 

ใชเวลาวางเขียนภาพลายเสนจากสิ่งท่ีไดพบเห็นและประทับใจ คุณชวน  หลีกภัย เขียนภาพลายเสนมานาน

กวา 50 – 60 ป จนเปนท่ีรูจักคุนเคยในวงการงานศิลปะ คุณชวน เคยรับเชิญใหสงผลงานเขารวมในงาน

นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะรวมกับศิลปนทานอ่ืนๆ ในหลายโอกาส บางโอกาสไดรวมกับกลุมสถาปนิก 

ไดพบไดพูดคุยกับเพ่ือนๆ นองๆ สถาปนิก และมีโอกาสไดพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติดานการเขียนภาพลายเสน

นี้กับคุณนิธิ (สถาปตานนท) สถาปนิกผูท่ีรักการเขียนภาพลายเสนในแนวทางเดียวกันนี้  

ท้ังยังไดปรารภถึงความเปนไปไดท่ีจะจัดการแสดงภาพเขียนลายเสนสเก็ตซรวมกันสักครั้ง กอปรกับใน

ชวงเวลานั้น คุณจักรพันธุ (โปษยกฤต) ศิลปนแหงชาติดานการเขียนภาพสีน้ํามันท่ีเลื่องชื่อ ไดใชเวลาวางได

เขียนภาพลายเสนสเก็ตซในโอกาสท่ีเดินทางไปพักผอนในสถานท่ีตางๆเม่ือพบปะกันและไดเอยปากเชิญชวนให

นําภาพสเก็ตซเหลานี้มาจัดแสดงรวมกัน คุณจักรพันธุ ก็ยินดีและเต็มใจเขารวมดวย จึงเปนท่ีมาของการจัด

นิทรรศการภาพเขียนลายเสนของศิลปน (ก่ึงสมัครเลน) ท้ัง 3 ทาน กอปรกับทางหอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานครไดใหการสนับสนุนดานสถานท่ีและการจัดการตางๆ นับเปนโอกาสอันดียิ่งท่ีสาธารณชนท่ัวไป

จะไดเห็นผลงานแหงความประทับใจเหลานี้ของศิลปนอาวุโสท้ัง 3 ทาน มีโอกาสจะไดเห็นเสนสายของลายเสน

ท่ีมีความเห็นเอกลักษณเฉพาะตัวของแตละทาน ท้ังยังจะไดเห็นถึงสุนทรียภาพทางดานการสรางงานศิลปะ

ท่ีมาจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของศิลปนอาวุโสท้ังสามคน 

 คณะผูดําเนินการจัดแสดงตองขอขอบคุณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครท่ีเอ้ือเฟอสถานท่ี

จัดแสดงงานและชวยเหลือใหความสะดวกในการจัดแสดงอยางดียิ่ง พรอมท้ังขอขอบคุณกรมสงเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม บริษัทและองคกรตางๆ ท่ีใหการสนับสนุนชวยใหการจัดแสดงนิทรรศการใน

ครั้งนี้สําเร็จลงไดสมดังเจตนารมณทุกประการ 

 

 



 

วัตถุประสงคของการจัดงาน 

 เจตนารมณเบื้องตน ท่ีตองการจัดแสดงครั้งนี้เพ่ือตองการใหผูสนใจ โดยเฉพาะนักเรียนและนิสิต

นักศึกษา ท่ีเรียนมาทางดานศิลปะไดมาชมนิทรรศการนี้อยางท่ัวถึง เพ่ือเปนแรงบันดาลใจใหผูท่ีสนใจหัน

กลับมาฝกฝนหัดวาดภาพสเก็ตซลายเสน เพ่ือใหงานเขียนภาพลายเสนเชนนี้ยังคงยั่งยืนและมีการพัฒนา

ตอเนื่องไปได 

ประวัติ ชวน  หลีกภัย  

ชวน  หลีกภัย เกิดเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2481 ท่ีอําเภอเมือง จังหวัดตรัง สําเร็จการศึกษา 

โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยชางศิลปใน

ปจจุบัน) และสําเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือป พ.ศ.2505 ดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีสมัยแรกเม่ือป พ.ศ.2535 และสมัยท่ีสองเม่ือป พ.ศ.2540 ปจจุบันดํารงตําแหนงประธานสภาท่ี

ปรึกษาพรรคประชาธิปตย และใชเวลาเขียนภาพสเก็ตซเปนงานอดิเรก เม่ือมีโอกาสเดินทางไปทองเท่ียวใน

สถานท่ีตางๆ 

ประวัติ จักรพันธุ  โปษยกฤต 

 จักรพันธุ  โปษยกฤต เกิดเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2486 ท่ีกรุงเทพมหานคร ระยะแรกเขาศึกษาท่ี

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย จากนั้นเขาศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับปริญญา ศบ. (จิตรกรรม) เม่ือป 

พ.ศ.2511 และไดรับยกยองเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจําป พ.ศ.2543 

อาจารยจักพันธุ เปนศิลปนอิสระท่ีมีความเชี่ยวชาญดานจิตรกรรมท้ังแบบไทยประเพณีและศิลปะรวมสมัย 

ปจจุบันไดกอตั้งมูลนิธิจักรพันธุ โปษยกฤต จัดทําโครงการกอสรางพิพิธภัณฑ จัดสรางโรงละครหุนกระบอก 

และใชเวลาวางเขียนภาพลายเสนสเก็ตซของสถานท่ีตางๆ ท่ีประทับใจ 

ประวัติ นิธิ สถาปตานนท 

 นิธิ  สถาปตานนท เกิดเม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2490 ท่ีกรุงเทพมหานคร สําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมท่ีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

และไดรับปริญญาโท สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เม่ือป พ.ศ.2516 และไดรับยกยองเชิดชูเกียรติเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สถาปตยกรรมรวมสมัย) 

เม่ือป พ.ศ.2545 คุณนิธิ เปนผูกอตั้งบริษัท สถาปนิก 49 และเกษียณจากการประกอบวิชาชีพเม่ือป พ.ศ.2555 

ปจจุบันใชเวลาวางเขียนหนังสือและเขียนภาพลายเสนสเก็ตซเปนงานอดิเรก 



 

Lines From Three Lives Exhibition 

8 April – 29 May 2016 

Studio, 4th floor, Bangkok Art and Culture Centre 

 

These three people are not professionally known for their sketches. Their sketches are what 

they do in their spare time or when travelling. Chuan Leekpai has been drawing sketches for 

over 50 years, and often invited to exhibit his works in various shows. The ones he 

participated with some architects gave rise to his discussion and sharing for the love of 

sketching with the architect Nithi Sthapitanonda. They met with up with Chakrabhand 

Posayakrit, the renowned National Artist who also has sketches from his travels, and so he 

was asked and was delighted to join the exhibition. 

 

The organisers would like to thank Bangkok Art and Culture Centre, Department of Cultural 

Promotion, Ministry of Culture, and all the companies and organisations who helped making 

this exhibition possible. 

Chuan Leekpai 

ChuanLeekpai was born on 28th July1938 in Muang District, Trang Province. He graduated 

from the Painting and Sculpture Department, Silpa Suksa School (now Chang Silp College), 

before going on to study law at Thammasat University in 1962. He was Thailand's Prime 

Minister in the years 1992–95 and1997–2001). Presently he is the Democrat Party’s Chief 

Advisor, and has time to pursue his sketching activity. 

 Chakrabhand Posayakrit 

Chakrabhand Posayakrit was born on 16th August 1943 in Bangkok. He completed his 

primary and secondary education at Vajiravudh College, then went on to study at the 

Faculty of Painting and Sculpture, Silpakorn University, graduating in 1968. Chakrabhand 

Posayakrit was honoured with the title of National Artist in Visual Arts (Painting) in 2000. 

Currently, at his house on Ekamai Road, he has established a foundation in his name, which 

operates as a museum, office, workshop and puppet theatre. 



 

  

Nithi Sthapitanonda 

Nithi Sthapitanonda was born on 7th July 1947 in Bangkok. He studied at Vajiravudh College 

before he went on to complete his Bachelor Degree from the Faculty of Architecture, 

Chulalongkorn University and Master Degree from University of Illinois USA in 1973. Nithi was 

named National Artist in 2002 in the field of Contemporary Architecture by the Ministry of 

Culture. He is founder of the leading architectural firm, Architects 49.  Nithi retired in 2012 

and has been spending time writing and drawing. 
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