
 
 

นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือก คร้ังที่ 2 

วันท่ี : 13 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 2556 

สถานท่ี: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8 

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) รวมกับหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เชิญชมนิทรรศการ

ศิลปกรรมชางเผือก ครั้งท่ี 2 หัวขอ "น้ําแหงชีวิต" โดยมีผลงานแนว Realistic และ Figurative รวมแสดงรวม 60 

ผลงาน 

 

— 

  



 
the 2nd White Elephant Art Award Art Exhibition 

Date : 13 June - 11 August 2013 

Location: Main Gallery, 8th floor 

By Thai Beverage Public Company Limited 

Thai Beverage Public Company Limited and Bangkok Art and Culture Centre proudly present the 

2nd White Elephant Art Award Art Exhibition "Water of Life" with more than 60 pieces of realistic 

and figurative art works on display. 

ผลงานสีน้ํามันบนผาใบ “น้ํา ชีวิต ธรรมชาติ” ควารางวัลชางเผือก 1 ลานบาท 

โครงการศิลปกรรมชางเผือก ครั้งท่ี 2 

 

 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด “ศิลปกรรมชางเผือก” ครั้งท่ี 2 ภายใต

หัวขอ “น้ําแหงชีวิต”  ชิงเงินรางวัล มูลคา  3,610,000 บาท  เฟนหาศิลปนท่ีมีความสามารถทางศิลปะอันโดดเดน 

โดยไมจํากัดเทคนิค กระบวนการสรางสรรค หรือรูปแบบของผลงาน  ศิลปนสามารถแสดงออกถึงทักษะและ

แนวความคิดเก่ียวกับน้ําและชีวิตไดโดยอิสระ นับเปนหนึ่งในเวทีการประกวดศิลปกรรมของศิลปนรุนใหม ท่ีเปดรับ

การแสดงออกในเชิงสรางสรรคอยางกวางขวาง เชื่อมโยงศิลปนและผลงานศิลปะสูสาธารณชน เพ่ือใหงานศิลปะ

รวมสมัยเปนแหลงเรียนรูและสรางความเขาใจเชิงวัฒนธรรมแกสังคม  ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และ

ศิลปะรูปลักษณ (Figurative) ท้ังในแงของความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ความเหมือนจริงเชิงอุดมคติ หรือความ

เหมือนจริงเชิงสังคม  

 โครงการประกวด “ศิลปกรรมชางเผือก” ครั้งท่ี 2 ภายใตหัวขอ   “น้ําแหงชีวิต”  ไดรับความสนใจจาก

ศิลปนท้ังระดับอาชีพและสมัครเลนสงผลงานเขาประกวดท้ังสิ้น 145 ชิ้น  โดยแบงเปนงานประเภท จิตรกรรม 123 

ชิ้นงาน  ประติมากรรม 4  ชิ้นงาน   และ ภาพพิมพ 8  ชิ้น   โดยดึงสุดยอดปรมาจารยและผูทรงคุณวุฒิในวงการ

ศิลปะ รวมเปนคณะกรรมการตัดสิน อาทิ  อาจารยลาวัณย อุปอินทร อดีตอาจารยสอนศิลปะท่ีคณะจิตรกรรม 



 
ประติมากรรมระหวางป ๒๕o๒-๑๗ ตอมาไดยายไปสังกัดภาควิชาศิลปประยุกต คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จิตรกรชื่อดัง เจาของผลงานภาพพอตเทรตพระมหากษัตริยไทยในอดีตหลายพระองค,  ศาสตราจารย

อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปนแหงชาติสาขาทัศนศิลป ประจําป 2551, อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาต ิ

สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจําป 2554, ผูชวยศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย   อาจารยประจําคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, อาจารยนิติกร กรัยวิเชียร ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และศิลปนนักถายภาพ ,อาจารยธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 

อาจารยประจํา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คุณวัชระ ประยูรคํา  ประติมา

กรชื่อดัง และคุณธวัชชัย สมคง ศิลปนอิสระและบรรณาธิการนิตยสาร Fine Art 

 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดตัดสินให ภาพเขียนชื่อ “น้ํา ชีวิต ธรรมชาติ” ผลงานของนายชัชวาลย 

วรรณโพธิ์ ไดรับรางวัลชางเผือก พรอมเงินรางวัล 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ไปครอง สวนผลงานชื่อ 

“ถึงบาน” ผลงานของ นายศรชัย คงวุน  ไดรับรางวัลชนะเลิศ พรอมเงินรางวัล 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมี

รางวัลรองชนะเลิศจํานวน 5 รางวัล พรอมเงินรางวัล รางวลัละ 150,000 บาท และรางวัลชมเชยจํานวน 17 

รางวัล พรอมเงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท รวมเปนเงินรางวัลท้ังสิ้น 3,610,000 บาท 

 ท้ังนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดนิทรรศการ 

“โครงการประกวดศิลปกรรมชางเผือก ครั้งท่ี 2” และพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ ในวันพุธท่ี 19 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4


 
 นายนิติกร กรัยวิเชียร ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) กลาววา  “โครงการศิลปรรมการชางเผือก ครั้งท่ี 2 ในหัวขอ “น้ํา แหง ชีวิต” มีศิลปนท้ังในระดับอาชีพ

และสมัครเลน สงผลงานเขามากมาย ผลงานมีความโดดเดนมาก โดยเพราะอยางยิ่งมีความหลากหลายในเรื่องของ

รูปแบบ แนวความคิดตางๆมากมาย ทําใหคณะกรรมการตัดสินภาพคอนขางยาก  ผลงานท่ีไดรับรางวัลชางเผือก มี

ชื่อภาพวา “น้ํา ชีวิต ธรรมชาติ” ซ่ึงเปนภาพของแหนท่ีลอยอยูในน้ํา  หากมองแบบผิวเผินอาจมองวาเปนภาพของ

ธรรมชาติท่ัวไป แตหากมองภาพดังกลาวในแงของความสึกซ้ึงจะมีแนวความคิดแฝงอยู ฝมือถือวายอดเยี่ยม 

สําหรับอีกภาพท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ มีชื่อภาพวา “ถึงบาน”  คณะกรรมการทุกทานยอมรับในฝมือในเรื่องของ

รายละเอียด และความปราณีต  

 คุณนิติกร กรัยวิเชียร กลาวเพ่ิมเติมวา “การทํางานศิลปะเปนการสรางสิ่งสวยงาม  ไมวาจะเปนแนวใดก็

ตามถือวาเปนสิ่งท่ีดี สรางความรื่นรมยใหกับคนท่ีไดพบเห็น ในขณะเดียวกัน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) ไดนํากิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมมาสงเสริมศิลปนรุนใหม ใหมีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ

ทางดานศิลปะ เปนการเนนทักษะและฝมือในการเขียนภาพ อาจมีหลายเวทีท่ีเนนในเรื่องของนามธรรม ความคิด 

แตสําหรับเวทีของศิลปกรรมชางเผือก เราใหความสําคัญกับผูท่ีทุมเทกายใจ และใชฝมือในการสรางผลงานศิลปะ

อยางแทจริง หวังวากิจกรรมในครั้งนี้จะเปนประโยชนกับสังคมในหลายดาน สําหรับโครงการศิลปกรรมชางเผือก 

ในครั้งท่ี 3 หัวขอท่ีใชประกวดจะประกาศใหทราบตอไป อยากศิลปนท้ังมืออาชีพและสมัครเลน ท่ีมีความรักในดาน

ศิลปะติดตามขาว และสงภาพเขามาประกวดกันครับ ” 

 ดาน ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย อาจารยประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรและท่ีปรึกษาโครงการฯ กลาววา  “ผลงานท่ีผานเขามาในรอบตัดสิน ทุกชิ้นงานมีความโดดเดน มีอัต

ลักษณในตัวเอง สําหรับชิ้นงานท่ีไดรับรางวัลชางเผือก  มีความนาสนใจคือ เม่ือมองแบบผิวเผินจะเปนงานใน

ลักษณะนามธรรม  (Abstract) ใชความเปนแอบสแตรกในการกําหนดจังหวะรูป  เชน น้ําหนักของทองฟา หญา 

ลูกมะพราว เม่ือเราใชจิตหยุดมองเราจะเห็นถึงความเหมือนจริงของภาพ ตามกฎของธรรมชาติ จึงทําให

คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นตรงกันท่ีจะมอบรางวัลชางเผือกใหกับ ผลงานท่ีมีชื่อวา  “น้ํา ชีวิต ธรรมชาติ”  



 
แตในขณะรูปท่ีไดรับรางวัลชนะเลิศ ซ่ึงทําใหเห็นถึงทักษะการทํางานสูง แตอยางไรก็ตามการ    ประเมินคุณคาทาง

ศิลปะ ไมใชวัดเพียงมิติเดียว แตยังตองดูองครวมวารูปนั้นใหความรูสึกในลักษณะใด”  

 

 “ในบริบททางศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย ศิลปนสวนใหญเนนใหความสําคัญกับการแสดงออกใน

ลักษณะท่ีเปนนามธรรมมาก อยากใหศิลปนไทยไดหวนกลับมาพิจารณาในเรื่องของทักษะ ฝมือในการแสดงออก 

รวมถึงความคิดสรางสรรค  นิทรรศการศิลปกรรมชางเผือกในปนี้อาจเรียกวา เปนนิทรรศการเดียวในประเทศไทย 

ท่ีนอกจากจะไดชมผลงานของสุดยอดฝมือดานศิลปะของประเทศแลว ยังทําใหเกิดความเขาใจและเห็นความงดงาม

ในศิลปะชัดเจนยิ่งข้ึน” ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย กลาวตอ 

  

ในขณะท่ี  อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน  ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) ประจําป 2554 

กลาวถึงการประกวดโครงการศิลปกรรมชางเผือก ครั้งนี้ วา  “ในหัวขอ “น้ําแหงชีวิต”เปนเรื่องของฝมือลวนๆ เปน 

Realistic คือทุกอยางตองเหมือนจริง หรือมีองคประกอบท่ีเหนือจริง ซ่ึงตองมาจากฝมือ เราอยากใหนักวาดรูปทุก

คนไดสนใจในเรื่องของฝมือ เพราะโดยปกติการแสดงงานศิลปะ ปจจุบันนี้ไมคอยมีฝมือ ภายหลังจากไทยเบฟ

จัดการประกวดศิลปกรรมชางเผือกเม่ือปท่ีผานมา ทําใหนักวาดรูปฝกฝนทักษะฝมือบวกกับความคิดของตนเอง 

และจินตนาการมากยิ่งข้ึน จากการกําหนดหัวขอดังกลาว ทําใหเราไดคนมีฝมือมากข้ึนในประเทศไทย บาง

ภาพเหมือนจริงยิ่งกวารูปถาย หรือในภาษาศิลปะเรียกวา “ดิบ ดิบ” รูปวาดท่ีทางคณะกรรมการมีความเห็นตัดสิน

ใหเปนผลงานท่ีชนะ ลวนแลวแตเปนรูปท่ีมีความลึกซ้ึง มีชีวิต และมีจิตวิญญาณ สิ่งตางๆเหลานี้คือสิ่งท่ีเราแสวงหา 

ดังนั้น การเขียนรูปเหมือนจะตองเหมือนกวารูปเหมือนปกติ  โครงการประกวดศิลปกรรมชางเผือก     จึงแตกตาง

จากการประกวดท่ัวไป คือ ใหความสําคัญในเรื่องของการยอนกลับไปสูความมีฝมือของนักวาดภาพ”      

 

 สําหรับผูท่ีสนใจสามารถเขาชมนิทรรศการ “โครงการประกวดศิลปกรรมชางเผือก” โดยไมเสียคาใชจาย

ใดๆ ท้ังสิ้น ระหวางวันท่ี 13 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2556 วันอังคาร-วันอาทิตย (หยุดวันจันทร) เวลา 10.30-

21.00 น. ณ ชั้น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน สอบถาม โทร. 0-2422-2092, 08-

6890-2762 
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