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The 10th National Youth and Juvenile Art Exhibition
by Bunditpatanasilpa Institute

โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเปิดแสดงตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันจันทร์และวันอังคาร)
at The National Gallery, Chao Fah Road, Phra Nakhon, Bangkok
June 4-30, 2015 Time 9.00 am - 4.00 pm (except Monday and Tuesday)

สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นสถานศึกษาเฉพาะด้านศิลปะในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำ�คัญในการ
รักษา สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบุคลากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ พร้อมทั้ง
ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการประกวดศิ ล ปกรรมเด็ ก และเยาวชนแห่ ง ชาติ เป็ น โครงการที ่ ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จ ั ด ขึ ้ น เพื ่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนในการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์  ผนวกกับจินตนาการ
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่สะท้อนเรื่องราวและสิ่งต่างๆ ซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๐ และในปี ๒๕๕๘  นี้  
มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้แสดงทัศนะของตนต่อค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยที่
ประพฤติปฏิบัติมาช้านาน  สะท้อนผ่านทางผลงานศิลปะอย่างน่าชื่นชม
ในนามของกระทรวงวั ฒ นธรรม ผมหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลงานศิ ล ปกรรมของเด็ ก และเยาวชน ที่ นำ � เสนอต่ อ
ประชาชน จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในค่านิยมหลักของคนไทยได้เป็นอย่างดี และขออำ�นวยพรให้เด็กและเยาวชน
ทุกคนประสบความสำ�เร็จ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคมไทย และพัฒนาสูร่ ะดับสากลต่อไป    
							

     นายวีระ   โรจน์พจนรัตน์
           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

Message from Minister of Culture
Bunditpatanasilpa Institute, the educational institution which is specific to art, is under the
Ministry of Culture. The institute plays a vital role in preserving, continuing, and creating art of the
Thai nation, and aims to generate the cultural personnel of quality as well as to offer academic
service on art and culture.
The National Youth and Juvenile Art Contest is a project held by Bunditpatanasilpa Institute
in order to promote and support an opportunity for children and youth to express their attitude,
knowledge, experience, including imagination in creation of works of art which reflect various
accounts. Now this project enters its 10th year of constant management. In the year 2015 it emphasizes
expression of children and youth’s attitude to the 12 Core Values, the good cultural ways of Thai
society which have long been behaved, through their works of art with being admired.
On behalf of the Ministry of Culture, I do hope that children and youth’s works of art exhibited
to the public will arouse awareness of Thai values quite well, and also wish all children and youth
success in creation of works of art which are valuable to Thai society, and development of their
works to the international level.
							

     Mr. Vira  Rojpojchanarat
                   Minister of Culture

สารจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น  นับว่าเป็นการแสดงบทบาทในฐานะสถาน
ศึกษาเฉพาะด้าน  ที่ผลิตบุคลากรทางด้านศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง  นอกเหนือจากการจัดการศึกษาในระบบตามปกติ
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ   ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดขึ้น  จึงถือว่าประสบความสำ�เร็จ
เป็นอย่างดียิ่ง เพราะเด็กและเยาวชน ที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ จากทั่วประเทศ ล้วนแสดงออกถึงความสามารถ
ด้านศิลปะในระดับสูง เป็นที่น่าชื่นชม และผู้ชมนั้นนับว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้มีโอกาส ชมผลงานศิลปะที่มีคุณค่า  จากฝีมือของเด็ก
และเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งจัดแสดงในที่เดียวกัน  
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน หวังว่าเด็ก และเยาวชนทุกคน
คงจะได้ใช้คณ
ุ ค่าของศิลปะ ในการสร้างสุนทรียต์ อ่ ชีวติ ตนเอง และต่อสังคม เพือ่ เสริมสร้างชีวติ ทีด่ งี ามเฉกเช่นความงามแห่งศิลปะ

      ศาสตราจารย์อภินันท์   โปษยานนท์
                        ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Message from Permanent Secretary, Ministry of Culture
To promote and offer children and youth an opportunity to create their works of art through
a project of National Youth and Juvenile Art Contest constantly carried out by Bunditpatanasilpa
Institute is regarded as one of its roles, as a specialized institution in generating the other form of
artistic personnel apart from regular formal education administration.
Therefore the project of National Youth and Juvenile Art Contest held by Bunditpatanasilpa
Institute has achieved great success as children and youth from all over the country who submitted
their works of art to every level of contest have expressed their high levels of art competence which
were worth admiring. Moreover, the audiences were regarded as the lucky ones who had a chance
to view valuable works of art created with their skill.
I would like to express my pleasure and admiration to all the winners and competitors and
hope they will make use of valuable works of art for creating aesthetics to their lives and society so
as to create their good life like the beauty of art.
							
							

     Prof. Apinan  Poshyananda
      Permanent Secretary, Ministry of Culture

สารจากอธิบดีกรมศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการประกวด
แข่งขันการสร้างสรรค์ศิลปะประเภทต่างๆ ตลอดมา ในส่วนของโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่ง
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙  จนถึงปัจจุบัน  มีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ สนับสนุนการสร้าง
งานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กและเยาวชนทุกระดับ และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ทักษะ แนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์  ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของศิลปะ อนึ่ง  การประกวด  ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ นับ
เป็นครั้งที่ ๑๐ มีแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานเน้นเรื่องค่านิยม ๑๒ ประการ  สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
กรมศิลปากร มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนาเยาวชนของชาติ ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
การนำ�ผลงานเหล่านั้นมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะยังความปิติยินดีและความภาค
ภูมิใจแก่เด็กและเยาวชนเจ้าของผลงาน หากยังได้แสดงถึงความสำ�คัญของเด็กและเยาวชนต่อการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะ
และพัฒนาชาติต่อไป

     นายบวรเวท   รุ่งรุจี
                            อธิบดีกรมศิลปากร

Message from Director General, Fine Arts Department
Bunditpatanasilpa Institute is a unit which constantly plays a vital role in promoting various
sorts of art contests. The project of National Youth and Juvenile Art Contest, persistently organized
by Bunditpatanasilpa Institute from the year 2006 to present, has its chief objectives to give support
to creation of works of art originated from all levels of youth and juvenile’s creative ideas and inspiration,
and promote development of skills, thoughts, and creative processes, including awareness of the
value of art. By the way, the contest held in this year 2015, counting the 10th contest, contains
concepts on creation of works of art which emphasize the 12 Core Values in accordance with the
government policy.
On behalf of the Fine Arts Department, I am very proud to take part in supporting and
promoting the National Youth and Juvenile Art Contest initiated by Bunditpatanasilpa Institute which
intends to promote and develop youth of the nation regarding creation of works of art. To exhibit
works of art at the National Gallery not only brings delight and pride to the youth and juvenile who
are the creators of works of art, but also reflects their significance in the development of creation of
art and the nation.
					 		
                                                                              Mr. Borvornvate  Rungrujee
       Director General, Fine Arts Department

สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ในปี ๒๕๕๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีแนวความคิดในการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน มีส่วน
ร่วมในการสร้างความตระหนักในค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ซึง่ เป็นข้อตกลงร่วมกันในการประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ดำ�รงตนในสังคมไทย
โดยแสดงออกผ่านผลงานศิลปะที่ส่งเข้าประกวด ในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เด็กและเยาวชน
คนไทย ควรจะได้ตระหนัก เข้าใจเห็นคุณค่าและพร้อมปฏิบตั ติ ามค่านิยมนี้ การทีผ่ สู้ ง่ ผลงานเข้าประกวดสะท้อนค่านิยมดังกล่าว
จึงเป็นทั้งผู้สร้างสรรค์งานศิลปะและสร้างสรรค์สังคม
การสร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นการทำ�หน้าที่ในฐานะผู้รับใช้สังคม เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด จึงเป็น
ผู้ทำ�หน้าที่สำ�คัญนี้ ตั้งแต่ยังเยาว์วัย ที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม และพัฒนาวงการศิลปะให้ก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง
ความสำ�เร็จของการจัดการประกวดศิลปกรรมในครั้งนี้ จึงเป็นทั้งความสำ�เร็จด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะและการ
สร้างเยาวชนไทยที่ดี  ซึ่งพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต
							

     นายสิริชัยชาญ  ฟักจำ�รูญ
                                                                             อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Message from President of Bunditpatanasilpa Institute
In the year 2015 Bunditpatanasilpa Institute has a concept of offering youth and juvenile an
opportunity to create awareness of the 12 Core Values, a joint agreement to be followed upon living
in Thai society, through their works of art submitted to the National Youth Art and Juvenile  Contest.
Thai youth and juvenile should realize, understand, and appreciate the aforementioned values, and
be ready to follow them. Therefore those who submitted their works of art become both creators of
art and creators who bring peace and progress to society.
As creation of art is regarded as the approaches to perform a duty as a citizen who serves
society, the youth and juvenile who submitted their works of art to the contest have been doing this
duty from their childhood. They are able to develop themselves to be good adults in the society
and continuously progress the artistic circle.
Therefore the success of this art contest includes achievements in creation of art and development
of the Thai youth to become good adults in the future.
						
     Mr. Sirichaicharn  Fachamroon
President,  Bunditpatanasilpa Institute
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ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

      ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาศิลปะของเด็กและเยาวชนไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการประกวดแข่งขันการสร้างสรรค์ศิลปะตลอดมา ศิลปินที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในปัจจุบัน ส่วนมากเป็นผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดและแข่งขันในระดับเด็กและเยาวชนมาก่อน  
การประกวดศิลปกรรมทำ�ให้เกิดการพัฒนาทักษะ แนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ จนเป็นผลสัมฤทธิ์แก่เด็กและ
เยาวชนของชาติ  ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติจำ�นวนมาก
     โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิด
อิสระและจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
อย่างมั่นคงตลอดไป  
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๗  มีระบบและมาตรฐานการประกวดศิลปกรรมซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีของการสร้างสรรค์ผล
งานศิลปกรรม  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของศิลปะอย่างยั่งยืน
     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ดำ�เนินงานโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างเดือน มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานส่งเข้าประกวดที่มี
เนื้อหาสอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังต่อไปนี้
       ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
       ๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
       ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
       ๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
       ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
       ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
       ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
       ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
       ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ� รู้ปฏิบัติตามพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ๑๐. รู้จักดำ�รงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำ�รัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำ�เป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำ�หน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
           ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
     ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำ�นาจฝ่ายต่างๆหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
           ตามหลักของศาสนา
     ๑๒. คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
การประกวดมีระเบียบดังต่อไปนี้
๑. ประเภทผลงานศิลปกรรม
     ผลงานที่ส่งเข้าประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นผลงานสร้างสรรค์
ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและแสดงที่ใดมาก่อน โดยสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานประเภทต่างๆ ดังนี้
     ๑.๑  จิตรกรรม  เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคสีนำ� ้ สีนำ�้ มัน สีอะครีลิค สีดินสอ สีเทียน ฯลฯ  
     ๑.๒  ประติมากรรม  เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการปั้น การหล่อ การเชื่อม การแกะสลัก ฯลฯ
     ๑.๓  ภาพพิมพ์  เป็นผลงานที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ เช่น แม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์โลหะ แม่พิมพ์ซิลค์สกรีน ฯลฯ
     ๑.๔  สื่อผสม  เป็นผลงานที่เกิดจากการผสมผสานเทคนิคต่างๆ ทางศิลปะ
     ๑.๕  วาดเส้น  เป็นผลงานที่เกิดจากเทคนิคการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน ฯลฯ
๖

The 10th National Youth and Juvenile Art Exhibition

๒. ขนาดผลงานศิลปกรรม
     ๒.๑  ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น  ๒  มิติ ขนาด (กว้าง x ยาว)  ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)  
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น  ๓  มิติ ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)  
ในระดับอายุ ดังนี้
๒.๑.๑  ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
๒.๑.๒  ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
๒.๑.๓  ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
     ๒.๒  ผลงานที่มีลักษณะงานเป็น  ๒ มิติ ขนาด (กว้าง x ยาว)  ด้านละไม่เกิน ๓๐๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
และผลงานที่มีลักษณะงานเป็น  ๓ มิติ ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ด้านละไม่เกิน ๓๐๐ เซนติเมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)  
ในระดับอายุ ดังนี้      
๒.๒.๑  ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี ๒.๒.๒  ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
๓. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
     ๓.๑ ระดับอายุไม่เกิน ๘ ป
๓.๒ ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
๓.๓ ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี     
     ๓.๔ ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี ๓.๕ ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
หมายเหตุ การนับอายุของผู้ส่งผลงานแต่ละระดับ นับถึงวันสุดท้ายของการส่งผลงานเข้าประกวด
๔. การส่งผลงานเข้าประกวด
     ๔.๑  ผูส้ ง่ ผลงานต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน มิฉะนัน้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะไม่รบั ผลงาน        
     ๔.๒  ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น พร้อมภาพถ่ายผลงาน ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว (พร้อมชื่อผลงานด้านหลังภาพ)
     ๔.๓  จัดส่งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
     ๔.๔  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีผู้รับรองผลงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ ครูผู้สอนในสถานศึกษา
            ผู้สอนเด็กด้อยโอกาส หัวหน้าเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครอง
     ๔.๕  ผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือตราประทับวันที่ส่งของทางไปรษณีย์เป็นวันแรกของการรับสมัคร
     ๔.๖  ผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดูแลรักษาเป็นอย่างดี ยกเว้น ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
     ๔.๗  ผู้ส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครได้ที่  www.bpi.ac.th
๕. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำ�นวยการจัดการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน คือ
     ๕.๑   นายธงชัย  รักปทุม
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
     ๕.๒   นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม
     ๕.๓   ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
     ๕.๔   พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์
ศิลปิน
     ๕.๕   รองศาสตราจารย์เลิศ  อานันทนะ
ศิลปิน
     ๕.๖   นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์
ศิลปิน
     ๕.๗   รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
ศิลปิน               
     ๕.๘   รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข            ศิลปิน
     ๕.๙   นายสาคร  โสภา
ศิลปิน
     ๕.๑๐ นายสังคม  ทองมี
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร		
     ๕.๑๑ นายพนม  พรกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
     ๕.๑๒ นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     ๕.๑๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     ๕.๑๔ นายอำ�มฤทธิ์ ชูสุวรรณ
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
     ๕.๑๕ นายเด่น หวานจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
     ๕.๑๖ นายบุญพาด ฆังคะมะโน   
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
     ๕.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ
อาจารย์ประจำ�คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

๖. การตัดสินการประกวด
      การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินแยกตามระดับแต่ไม่แยกประเภท และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สุดจะ
อุทธรณ์มิได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีสิทธิ์เพิ่มหรือลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรือเห็นสมควร
๗. รางวัล
     คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  จะตัดสินรางวัลตามระดับอายุ  โดยกำ�หนดรางวัล ดังนี้
     ๗.๑  ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล
๑๐,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๘,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๕,๐๐๐  บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ           ๓,๐๐๐  บาท
     ๗.๒  ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล
๑๕,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๑๐,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๗,๐๐๐  บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ          ๔,๐๐๐  บาท
     ๗.๓  ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล  
๒๐,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๑๒,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ        ๙,๐๐๐  บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ        ๕,๐๐๐  บาท
     ๗.๔  ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล  
๓๓,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๒๐,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
๑๐,๐๐๐  บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ
  ๖,๐๐๐  บาท
     ๗.๔  ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง ๑ รางวัล
เงินรางวัล  
๗๐,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ
๓๕,๐๐๐  บาท
- รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ       ๒๐,๐๐๐  บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล    
เงินรางวัล รางวัลละ       ๑๐,๐๐๐  บาท
     ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่และประกาศนียบัตร  ผู้ร่วมแสดงผลงานจะได้รับประกาศนียบัตร
๘. กำ�หนดเวลา
     ๘.๑  การส่งผลงาน  
๘.๑.๑  ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี – ระดับอายุ ๑๖ ปี  
          - ส่งผลงานจริงระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๘.๑.๒  ระดับอายุ ๑๗ – ๒๕ ปี  
          - ส่งผลงานในรูปแบบ VCD, DVD และ CD (J-PEG) ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐น. ส่งได้ที่สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
    
          - คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินคัดเลือกผลงานจาก VCD, DVD และ CD (J-PEG) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
    
          - ประกาศผลคัดเลือกผลงานจาก VCD, DVD และ CD (J-PEG) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ทางเวปไซด์
www.bpi.ac.th  

๘
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          - ส่งผลงานจริงจากผลงานในรูปแบบ VCD, DVD และ CD (J-PEG) ที่ผ่านการคัดเลือก ระหว่างวันที่
๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามสถานที่ที่กำ�หนดในข้อ ๑๑
     ๘.๒  ตัดสินผลงาน  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
     ๘.๓  การประกาศผลการตัดสิน  วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
     ๘.๔  การจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๙. กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
     ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นสมบัติของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และผลงานศิลปกรรม
ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้ง
สารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท รวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการทำ�ซำ�้ ดัดแปลง เพื่อเผยแพร่ผลงานในโอกาสต่อไป
๑๐. การรับผลงานคืน
     ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้ร่วมแสดงสามารถรับผลงานคืนได้ที่สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน
๒๕๕๘ ส่วนผลงานที่ได้รับเข้าร่วมแสดงสามารถรับคืนผลงาน ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ยกเว้นวัน
หยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยรับผลงานคืนด้วยตนเองหรือมอบผู้รับแทน หากไม่มีเจ้าของมารับผลงานคืนภายในวัน
และเวลาที่กำ�หนด ให้ถือว่าเจ้าของผลงานยินดีสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานชิ้นนั้น ซึ่งทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จะพิจารณาดำ�เนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
๑๑. สถานที่ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ตามสถานที่ดังนี้
     ๑๑.๑ ส่วนกลาง
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
             โทรศัพท์ ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖ ต่อ ๓๑๖ โทรสาร ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๐  www.bpi.ac.th  
- วิทยาลัยช่างศิลป เลขที่ ๖๐ ถนนหลวงพรต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
             โทรศัพท์ ๐ ๒๓๒๖ ๔๕๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๖ ๔๐๑๓ http://cfa.bpi.ac.th    
     ๑๑.๒ ส่วนภูมิภาค
- วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๖ หมู่ที่ ๔ ถนนมาลัยแมน ตำ�บลรั้วใหญ่ อำ�เภอเมือง
  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๕ ๕๓๗๐ โทรสาร ๐ ๓๕๕๔ ๕๗๕๐ http://cfasp.bpi.ac.th
- วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๒ ถนนนคร – นพพิตำ� ตำ�บลทอนหงส์ อำ�เภอพรหมคีรี
  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖ http://cfans.bpi.ac.th
หมายเหตุ : ผลงานที่มีขนาด ๑๕๐ – ๓๐๐ เซนติเมตร ส่งผลงานที่สำ�นักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่   		
   ๑๑๙/๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๙

ภาพบรรยากาศการตัดสินผลงาน
ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๐

รอบแรก
ตัดสินผลงานในรูปแบบ VCD, DVD และ CD (J-PEG)  ระดับอายุ ๑๗ – ๒๕ ปี  วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘
รอบสอง
ตัดสินผลงานรางวัล ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

ผลการตัดสิน

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พันธุ์ศรี
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสุข
เด็กชายปกป้อง  สายโสภา
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กชายธนวัฒน์  เจิมวรรธนะ
เด็กหญิงอรวราดา  พรหมเสน
เด็กชายไอดิน  ศรีสง่า
รางวัลชมเชย
เด็กหญิงภิมวรีย์  ดวงแดง
เด็กหญิงจิณณานิจ  รุ่งสิตา
เด็กหญิงสิริรัช  รัตตมณี
ร่วมแสดง
เด็กหญิงปวริศา  รอดพ่วง
เด็กหญิงพิมพิศา  หมั่นการนา
เด็กหญิงภัควรัญชญ์  แก้วขาว
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงค์สุข
เด็กชายคชภัค  อ่อนละออ
เด็กชายสิรวิชญ์ สุขขำ�
เด็กหญิงวันทยา  ขันดี
เด็กหญิงพิมมาดา  อิทธิกรเมธา
เด็กชายเมธัส  ขันธวิธิ
เด็กชายชลธี วงษาไฮ
เด็กหญิงภัทรภร  ธนัทวรวาณิชกุล
เด็กหญิงอรชพร  จงสุข
เด็กหญิงชุติมน  พุ่มทอง
เด็กชายธีร์ธวัช  ขันธพงษ์
เด็กหญิงศุภากร  อ่างคำ�
เด็กชายเดชาธร  สวัสดี
เด็กหญิงพวงชมพู  เรืองคริ้ง
เด็กหญิงชนัญธิดา  พลายด้วง
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
เด็กหญิงอัญชณา  ธรรมขันทา
๑๒

๑๐

ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี
ชื่อผลงาน  Happy Holiday
ชื่อผลงาน  แม่สอนฉัน
ชื่อผลงาน  พี่ปลาฉลามยิ้มสวย
ชื่อผลงาน  แหย่ไข่
ชื่อผลงาน  เจ้าหญิงวิตามินซี
ชื่อผลงาน  การเคลื่อนไหวของความเชื่อ
ชื่อผลงาน  ข้าว
ชื่อผลงาน  บ้านอบอุ่นของแม่ไก่
ชื่อผลงาน  วิถีไทยวิถีพอเพียง
ชื่อผลงาน  เด็กเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย
ชื่อผลงาน  สีสันในวันหยุด
ชื่อผลงาน  พลังมือ พลังใจ นำ�พาสู่ค่านิยม ๑๒ ประการ
ชื่อผลงาน  ของเล่นของน้อง
ชื่อผลงาน  ดูแลป่าให้สัตว์ป่ามีบ้านที่น่าอยู่
ชื่อผลงาน  หมู่บ้านคิมซี
ชื่อผลงาน  พี่หมีกับน้องแมวรักสิ่งแวดล้อม
ชื่อผลงาน  หมู่บ้านสันติสุข
ชื่อผลงาน  วัฒนธรรมไทยใส่ใจค่านิยมไทย
ชื่อผลงาน  บุญบั้งไฟ
ชื่อผลงาน  พลังของปวงชนชาวไทย
ชื่อผลงาน  โลกเราขาวไม่เท่ากัน
ชื่อผลงาน  ผักหวานเลี้ยงไก่
ชื่อผลงาน  หมู่บ้านแห่งสุข
ชื่อผลงาน  หมู่บ้านจอมขวัญ
ชื่อผลงาน  เมือง cookierun สามัคคีมีน้ำ�ใจ
ชื่อผลงาน  พระในบ้าน
ชื่อผลงาน  มีความสุข
ระดับอายุ ๙ – ๑๒ ปี
ชื่อผลงาน  สงบสุข สามัคคี วิถีแห่งความศรัทธา
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงภควรรณ  ชาญประเสริฐกิจ
เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมจันทร์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กหญิงศตนัน  สังฆ์สุข
เด็กชายกฤตภาส  เพชรานนท์
เด็กชายพชธกร  เบ็ญจรัตน์
รางวัลชมเชย
เด็กชายฐนกร  เทียงดาห์
เด็กหญิงจันทกานต์  หาญพิชานันท์
เด็กชายศุภาวิช  มาลัย
ร่วมแสดง
เด็กชายธนัทเทพ  เพียแป
เด็กหญิงนิชาภัทร  เพ็ชรสงค์
เด็กชายศรชัช  สังฆ์สุข
เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุวรรณ์
เด็กชายณัฐพัฒน์  เย็นฉ่ำ�
เด็กหญิงสริตาชล  ศรีแก้ว
เด็กชายศิวัช  เลิศชัยสุวรรณ
เด็กหญิงปพิชญา  สังข์นาค
เด็กชายณัฐวุฒิ  ท้าวฟู
เด็กชายวาริล  ติดพวงมาลี
เด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส
เด็กชายกิตติธัช  ศรีสุข
เด็กหญิงฐิติกานต์  มากสิน
เด็กชายก้องภพ  แสงแก้ว
เด็กชายก้องภพ  แสงแก้ว
เด็กชายภูนิภัทธ์ พลายด้วง
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
เด็กชายนันน์นนิน  เรืองยังมี
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายปฏิภาณ  สมบัติภักดีรัตน์
นายพลวัฒน์  สามิดี
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
นายพรดนัย  วัฒนาประดิษฐ์ชัย
เด็กหญิงอรัญญา  อรชร
รางวัลชมเชย
นางสาวณัฏฐา  พัชรเวทิน

ชื่อผลงาน  “สุข....สงบสุข”
ชื่อผลงาน  ครอบครัวสุขสันต์
ชื่อผลงาน  เมืองขยะ
ชื่อผลงาน  ทำ�ดีสร้างสรรค์
ชื่อผลงาน  ร่วมใจร่วมกัน ในวันข้างหน้า
ชื่อผลงาน  มารผจญ
ชื่อผลงาน  ไฟนรก
ชื่อผลงาน  เทพเจ้าแห่งความสำ�เร็จ
ชื่อผลงาน  บูชาพญาแถน
ชื่อผลงาน  Different
ชื่อผลงาน  นรกภูมิ
ชื่อผลงาน  ทำ�บุญตักบาตร
ชื่อผลงาน  ตามรอยพ่อ ตามวิถีความพอเพียง
ชื่อผลงาน  ศรัทธา
ชื่อผลงาน  สามัคคีคือพลัง : ตรุษจีนปากน้ำ�โพ
ชื่อผลงาน  ความสุขบนความพอเพียง
ชื่อผลงาน  ศูนย์รวมใจ
ชื่อผลงาน  อายตนะราคี
ชื่อผลงาน  หยุดเผา...เพื่อ...พวกเรา
ชื่อผลงาน  อุดมสมบูรณ์
ชื่อผลงาน  กอไก่
ชื่อผลงาน  ความสุขบนพื้นแผ่นดินไทย ๑
ชื่อผลงาน  ความสุขบนพื้นแผ่นดินไทย ๒
ชื่อผลงาน  รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ระดับอายุ ๑๓ – ๑๖ ปี
ชื่อผลงาน  F
ชื่อผลงาน  พุทธศาสนาสถานบนภูสูง
ชื่อผลงาน  ชีวิตพอเพียง
ชื่อผลงาน  ยึดมั่นในความเป็นไทย
ชื่อผลงาน  อโคจร
ชื่อผลงาน  การรอคอยและความสิ้นหวัง
ชื่อผลงาน  ความอบอุ่นแห่งวิถีชีวิตชนบท
๑๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

นายทิวทัศน์  คะนะมะ
นายณัฐวุฒิ  ธรรมเรืองฤทธิ์
ร่วมแสดง
นางสาวนภัสสรณ์  คำ�มูล
เด็กหญิงพรชิตา  ลี้สิริกุล
เด็กหญิงพรชิตา  ลี้สิริกุล
นายธนภูมิ  บัวกลิ่น
เด็กหญิงชนัญธิดา  อินวาทย์
เด็กชายธนกิตต์  ระเบียบงาม
เด็กหญิงกรกมล  อานมณี
นายศิริโรจน์  โคตรวงษา
เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนสุภา
เด็กหญิงคนึงนิจ  โพธิ์ศรี
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นางสาวพิชญา  วิศิษฐ์สรไกร
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นางสาวแพรวพรรณ  ล้วนศิริ
นายพงศกร  ชมภูวิเศษ
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายอรุณศักดิ์  เผ่าภูรี
นายศักดิ์สิทธิ์  สังขกุล
นายจักรกฤษ  หมั่นดี
รางวัลชมเชย
นายสาคร  วงษ์ราชสีห์
นายศักดิ์สิทธิ์  เคหาวัตร
นายภฤศชัย  หอมช่วงทรัพย์
ร่วมแสดง
นายศิริวัฒน์  ศรีขว่าง
นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมวงศ์
นางสาวกัญญาณัฐ  กองแก้ว
นางสาวกนกวรรณ  สุทธัง
นางสาวศิริจันทรา  มูลจักร์
นางสาวกาญจน์  เกสพานิช
นางสาวธวัลรัตน์  เปรมบุญ
นายปณตพงศ์  เทพสุทิน
นางสาววศินี  เจริญสกุลชัยพร
นายจิรายุ  ไชยพันนา
นางสาวปิยะรัตน์  เชื้อพุฒ
นางสาวมิ่งขวัญ  แก้วเพชร
๑๔

ชื่อผลงาน  ชนะมาร
ชื่อผลงาน  ฤดูกาลแห่งความสุข
ชื่อผลงาน  ความดีงามในธรรมชาติ ๒
ชื่อผลงาน  หิมวันต
ชื่อผลงาน  โพธิพฤกษ์
ชื่อผลงาน  ความสุข
ชื่อผลงาน  แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย
ชื่อผลงาน  เรื่องเล่าจากภูมิปัญญา
ชื่อผลงาน  ซื้อสวรรค์
ชื่อผลงาน  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ชื่อผลงาน  ศิลปวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี
ชื่อผลงาน  รุ่งอรุณแห่งวิถี
ระดับอายุ ๑๗ – ๒๐ ปี
ชื่อผลงาน  ล้านความคิดหนึ่งเป้าหมาย
ชื่อผลงาน  ตัวเรา ตัวใคร ?
ชื่อผลงาน  ความเจริญงอกงาม
ชื่อผลงาน  สภาพสังคม
ชื่อผลงาน  สิ่งมีชีวิตในการขับเคลื่อนขาทั้ง ๘
ชื่อผลงาน  ความรักของพระผู้เป็นแม่
ชื่อผลงาน  ความทรงจำ�จากบ้าน
ชื่อผลงาน  พลังงานความสามัคคี
ชื่อผลงาน  งวดนี้เลขที่แทง ๒
ชื่อผลงาน  ทุ่งรวงทองโคกสำ�โรง ลพบุรี
ชื่อผลงาน  ทุ่งนาในอำ�เภอบ้านหมี่ ลพบุรี
ชื่อผลงาน  ความขัดแย้งของชนชั้นในสังคม
ชื่อผลงาน  ก้มหน้า
ชื่อผลงาน  ปัจจุบัน อนาคต
ชื่อผลงาน  ปลาทู
ชื่อผลงาน  ภาพหลอนของสังคมเมือง
ชื่อผลงาน  ลายเส้นของข้าพเจ้า
ชื่อผลงาน  ชีวิตข้างถนน
ชื่อผลงาน  การรอคอย ๒
ชื่อผลงาน  แกงน้ำ�เคย
ชื่อผลงาน  ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์
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นายภาสกร  แพธนะ
นายพิทรัส  ณ นคร
นายมานะศักดิ์  สีดี
นายสาเหะอุสมาน  เสะดอเล๊าะ
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นายอภิวัฒน์  ปะกิระเณย์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายจักรพันธ์  จตุพร
นายสันติสุข  พันทะวงศ์
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นางสาวสุวิมล  สุขสำ�ราญ
นางสาวแสงดาว  แทนสัน
นายสิปปกร  นครจินดา
รางวัลชมเชย
นางสาวจันทร์ทิมา  สุทธิประภา
นางสาวภัคจิรา  ชาติปัญญาวุฒิ
นายศรชัย  พงษ์ษา
ร่วมแสดง
นางสาวชลนัฐฐา  แก้วกนก
นายศิลป์สวัสดิ์  จันต๊ะไพสน
นายวิสูตร  แสงศิริ
นายกฤษฎา  พลับพลี
นายกฤษณะชัย  ศรีอินทร์กิจ
นายภัทรวิทย์  บุญพรม
นายธนกฤต  ปิ่นแก้ว
นายมงคล  โมงปันแก้ว
นางสาวกษิรปัทม์  ปานทอง
นางสาววิไลพร  สีโสดา
นายกฤต  สุวรรณวัฒนา
นายจิตรกร  พรรณสุวรรณ์
นายศัจฉาพงษ์  บริบูรณ์หิรัญธนา
นางสาวปิยะชนก  เรืองผกา
นายธนชาติ  กองพาลี
นายสิทธิศักดิ์  ทองดีนอก
นางสาวเดือนวิสาข์  ชลศิริ
นายสิราวุธ  เอี่ยมศรี
นางสาวกุนฑิกา  ช่อดอกรัก
นางสาวอำ�ไพ  ดาวกลางไพร
นายมูฮัมหมัดตอฮา  หะยียูโซ๊ะ

ชื่อผลงาน  วิถีชีวิตทะเลใต้
ชื่อผลงาน  ประมงพื้นบ้าน
ชื่อผลงาน  รักษ์ไทย
ชื่อผลงาน  ความงามภายใต้ความเจ็บปวด
ระดับอายุ ๒๑ – ๒๕ ปี
ชื่อผลงาน  ดาบสองคม
ชื่อผลงาน  Guild Wars
ชื่อผลงาน  ความสุข หมายเลข ๒
ชื่อผลงาน  ความประทับใจในวิถีชีวิต ๐๑.
ชื่อผลงาน  กู๊ก....กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กู๊ก....กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก
ชื่อผลงาน  กรงธรรมชาติ
ชื่อผลงาน  ห้องนี้ของฉัน
ชื่อผลงาน  “กระซิบรักบรรลือไลน์”
ชื่อผลงาน  มนุสสเปโต
ชื่อผลงาน  ปลาทูของยาย
ชื่อผลงาน  พลังธรรมชาติจากพระมหาชนก ชาดก
ชื่อผลงาน  ผ้าเก่าคนแก่
ชื่อผลงาน  มาตรฐานของชีวิต ๑
ชื่อผลงาน  โครงสร้างการศึกษา
ชื่อผลงาน  ภาพสะท้อนแห่งสังคมไทย
ชื่อผลงาน  เกิด - ดับ ๒
ชื่อผลงาน  THUNG YAO
ชื่อผลงาน  ความหวัง (HOPE)
ชื่อผลงาน  รัง ๒ (NEST 2)
ชื่อผลงาน  Diadema Setosum’s habitat 1
ชื่อผลงาน  อกุศลธรรมกำ�เริบ
ชื่อผลงาน  รอยฉลุ
ชื่อผลงาน  Slaughterhouse 1
ชื่อผลงาน  Machine Anatomy No.1
ชื่อผลงาน  วิถีชีวิต(เมือง) ๑
ชื่อผลงาน  Untitled 2
ชื่อผลงาน  ผิดเพี้ยนหมายเลข ๒
ชื่อผลงาน  สัตว์ประดับกับหมี on the chair
ชื่อผลงาน  ความสุขในชีวิตเคลื่อนไหว ๒ (ทอผ้า)
ชื่อผลงาน  รูปทรงแห่งความศรัทธา
๑๕

ผลงานรางวัล
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ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา พันธุ์ศรี
ชื่อภาพ : Happy Holiday
ขนาด : ๕๖ x ๖๗ เซนติเมตร
เทคนิค : สีเมจิก สีไม้ ทอง

๑๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กชายปกป้อง สายโสภา
ชื่อภาพ : พี่ปลาฉลามยิ้มสวย
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มัน

๑๘
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
เด็กหญิงญาณิศา ศรีสุข
ชื่อภาพ : แม่สอนฉัน
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มัน

๑๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ
ชื่อภาพ : แหย่ไข่่
ขนาด : ๑๐๔ x ๗๓ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค สีเทียน ปากกาเคมี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอรวราดา พรหมเสน
ชื่อภาพ : เจ้าหญิงวิตามินซี
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๒๐
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กชายไอดิน ศรีสง่า
ชื่อภาพ : การเคลื่อนไหวของความเชื่อ
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงภิมวรีย์ ดวงแดง
ชื่อภาพ : ข้าว
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๒๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐
รางวัลชมเชย

เด็กหญิงจิณณานิจ รุ่งสิตา
ชื่อภาพ : บ้านอบอุ่นของแม่ไก่
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสมผ้ากับสีชอล์ค

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงสิริรัช รัตตมณี
ชื่อภาพ : วิถีไทยวิถีพอเพียง
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปากกาสี

๒๒
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ระดับอายุ ๙-๑๒ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง

เด็กหญิงอัญชณา ธรรมขันทา
ชื่อภาพ : สงบสุข สามัคคี วิถีแห่งความศรัทธา
ขนาด : ๕๖ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

๒๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

เด็กหญิงภควรรณ ชาญประเสริฐกิจ
ชื่อภาพ : “สุข....สงบสุข”
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปากกาและสีอะครีลิค

๒๔

The 10th National Youth and Juvenile Art Exhibition

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

เด็กหญิงปทิตตา ธรรมจันทร์
ชื่อภาพ : ครอบครัวสุขสันต์
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ x ๔๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปั้นกระดาษทิชชู่ฯลฯ

๒๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงินทองแดง
เด็กชายพชธกร เบ็ญจรัตน์
ชื่อภาพ : ร่วมใจร่วมกัน ในวันข้างหน้า
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงินทองแดง
เด็กชายกฤตภาส เพชรานนท์
ชื่อภาพ : ทำ�ดีสร้างสรรค์
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม
๒๖
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงินทองแดง
เด็กหญิงศตนัน สังฆ์สุข
ชื่อภาพ : เมืองขยะ
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์และดินสอดำ�

รางวัลชมเชย

เด็กชายฐนกร เทียงดาห์
ชื่อภาพ : มารผจญ
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์

๒๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐
รางวัลชมเชย

เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์่
ชื่อภาพ : ไฟนรก
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์และดินสอดำ�

รางวัลชมเชย

เด็กชายศุภาวิช มาลัย
ชื่อภาพ : เทพเจ้าแห่งความสำ�เร็จ
ขนาด : ๕๔ x ๗๔ เซนติเมตร
เทคนิค : ลายเส้นปากกา

๒๘
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ระดับอายุ ๑๓-๑๖ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
เด็กชายนันน์นนิน เรืองยังมี
ชื่อภาพ : F
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๒๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายปฏิภาณ สมบัติภักดีรัตน์
ชื่อภาพ : พุทธศาสนาสถานบนภูสูง
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

๓๐
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายพลวัฒน์ สามิดี
ชื่อภาพ : ชีวิตพอเพียง
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

๓๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐
รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายสุธิวัฒน์ ศรีสุข
ชื่อภาพ : ยึดมั่นในความเป็นไทย
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายพรดนัย วัฒนาประดิษฐ์ชัย
ชื่อภาพ : อโคจร
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๓๒
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
เด็กหญิงอรัญญา อรชร
ชื่อภาพ : การรอคอยและความสิ้นหวัง
ขนาด : ๓๐ x ๕๘ x ๑๐๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ลายเส้น ปากกาเคมี และอื่นๆ

รางวัลชมเชย

นางสาวณัฏฐา พัชรเวทิน
ชื่อภาพ : ความอบอุ่นแห่งวิถีชีวิตชนบท
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๓๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐
รางวัลชมเชย

นายทิวทัศน์ คะนะมะ
ชื่อภาพ : ชนะมาร
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

รางวัลชมเชย

นายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์
ชื่อภาพ : ฤดูกาลแห่งความสุข
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๓๔
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ระดับอายุ ๑๗-๒๐ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง

นางสาวพิชญา วิศิษฐ์สรไกร
ชื่อภาพ : ล้านความคิดหนึ่งเป้าหมาย
ขนาด : ๑๘๐ x ๒๐๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม
๓๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นางสาวแพรวพรรณ ล้วนศิริ
ชื่อภาพ : ตัวเรา ตัวใคร ?
ขนาด : ๑๓๖ x ๑๗๘ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๓๖
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

นายพงศกร ชมภูวิเศษ
ชื่อภาพ : ความเจริญงอกงาม
ขนาด : ๑๔๐ x ๔๐ x ๑๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ดินเผาประกอบไม้

๓๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง

นายอรุณศักดิ์ เผ่าภูรี
ชื่อภาพ : สภาพสังคม
ขนาด : ๑๑๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง

นายศักดิ์สิทธิ์ สังขกุล
ชื่อภาพ : สิ่งมีชีวิตในการขับเคลื่อนขาทั้ง ๘
ขนาด : ๑๒๐ x ๙๔ x ๑๐๒ เซนติเมตร
เทคนิค : ประกอบไม้เชื่อมโลหะ
๓๘
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง

นายจักรกฤษ หมั่นดี
ชื่อภาพ : ความรักของพระผู้เป็นแม่
ขนาด : ๑๖๗ x ๑๓๐ x ๑๑๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ประกอบไม้แกะสลักไม้

รางวัลชมเชย

นายสาคร วงษ์ราชสีห์
ชื่อภาพ : ความทรงจำ�จากบ้าน
ขนาด : ๒๘๕ x ๑๗๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีฝุ่น ปากกา ประกอบไม้ บนผ้าใบ
๓๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐
รางวัลชมเชย

นายศักดิ์สิทธิ์ เคหาวัตร
ชื่อภาพ : พลังงานความสามัคคี
ขนาด : ๗๘ x ๑๒๕ x ๓๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เชื่อมโลหะ

รางวัลชมเชย

นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์
ชื่อภาพ : งวดนี้เลขที่แทง ๒
ขนาด : ๑๕๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๔๐
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ระดับอายุ ๒๑-๒๕ ปี

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทอง
นายอภิวัฒน์ ปะกิระเณย์
ชื่อภาพ : ดาบสองคม
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

๔๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน
นายจักรพันธ์ จตุพร
ชื่อภาพ : Guild Wars
ขนาด : ๒๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Wood cut

๔๒
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญเงิน

นายสันติสุข พันทะวงศ์
ชื่อภาพ : ความสุข หมายเลข ๒
ขนาด : ๓๙ x ๙๐ x ๑๑๗ เซนติเมตร
เทคนิค : Aluminium

๔๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นางสาวสุวิมล สุขสำ�ราญ
ชื่อภาพ : ความประทับใจในวิถีชีวิต ๐๑.
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Wood cut

รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง
นายสิปปกร นครจินดา
ชื่อภาพ : กรงธรรมชาติ
ขนาด : ๑๘๓ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๔๔
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รางวัลศิลปกรรมเหรียญทองแดง

นางสาวแสงดาว แทนสัน
ชื่อภาพ : กู๊ก....กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กู๊ก....กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก กุ๊ก
ขนาด : ๒๒๐ x ๒๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : กระดาษนิตยสารและกาวบนผ้าใบ

รางวัลชมเชย

นางสาวจันทร์ทิมา สุทธิประภา
ชื่อภาพ : ห้องนี้ของฉัน
ขนาด : ๑๔๐ x ๑๓๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เย็บผ้าและปะติดไม้
๔๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

รางวัลชมเชย

นางสาวภัคจิรา ชาติปัญญาวุฒิ
ชื่อภาพ : “กระซิบรักบรรลือไลน์”
ขนาด : ๕๐ x ๖๐ x ๑๗๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส

รางวัลชมเชย

นายศรชัย พงษ์ษา
ชื่อภาพ : มนุสสเปโต
ขนาด : ๒๕๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิคบนธงแดง
๔๖

ผลงานร่วมแสดง
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ระดับอายุไม่เกิน ๘ ปี

เด็กหญิงปวริศา รอดพ่วง
ชื่อภาพ : เด็กเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย
ขนาด : ๕๖ x ๗๑ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว
ชื่อภาพ : พลังมือ พลังใจ นำ�พาสู่ค่านิยม ๑๒ ประการ
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

เด็กหญิงพิมพิศา หมั่นการนา
ชื่อภาพ : สีสันในวันหยุด
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คและสีโปสเตอร์

เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงศ์สุข
ชื่อภาพ : ของเล่นของน้อง
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มัน
๔๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

เด็กชายคชภัค อ่อนละออ
ชื่อภาพ : ดูแลป่าให้สัตว์ป่ามีบ้านที่น่าอยู่
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มัน

เด็กชายสิรวิชญ์ สุขขำ�
ชื่อภาพ : หมู่บ้านคิมซี
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : ดินสอสี

เด็กหญิงวันทยา ขันดี
ชื่อภาพ : พี่หมีกับน้องแมวรักสิ่งแวดล้อม
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มัน

เด็กหญิงพิมมาดา อิทธิกรเมธา
ชื่อภาพ : หมู่บ้านสันติสุข
ขนาด : ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสมและสีอะครีลิค

๕๐
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เด็กชายเมทัส ขันธวิธิ
ชื่อภาพ : ประเพณีไทยร่วมใจใฝ่รักนิยม
ขนาด : ๕๔ x ๗๔ เซนติเมตร
เทคนิค : เทคนิคผสม
เด็กชายชลธี วงษาไฮ
ชื่อภาพ : บุญบั้งไฟ
ขนาด : ๗๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์

เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล
ชื่อภาพ : พลังของปวงชนชาวไทย
ขนาด : ๕๖ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กหญิงอรชพร จงสุข
ชื่อภาพ : โลกเราขาวไม่เท่ากัน
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

๕๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

เด็กชายธีร์ธวัช ขันธพงษ์
ชื่อภาพ : หมู่บ้านแห่งสุข
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีไม้

เด็กหญิงชุติมน พุ่มทอง
ชื่อภาพ : ผักหวานเลี้ยงไก่
ขนาด : ๑๑๒ x ๘๑ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มัน

เด็กหญิงศุภากร อ่างคำ�
ชื่อภาพ : หมู่บ้านจอมขวัญ
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีไม้
๕๒
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เด็กชายเดชาธร สวัสดี
ชื่อภาพ : เมือง cookierun สามัคคีมีนำ�้ ใจ
ขนาด : ๘๑ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีไม้

เด็กหญิงพวงชมพู เรืองคริ้ง
ชื่อภาพ : พระในบ้าน
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มัน

เด็กหญิงชนัญธิดา พลายด้วง
ชื่อภาพ : มีความสุข
ขนาด : ๗๕ x ๕๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คและสีผสมอาหาร
๕๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

ระดับอายุ ๙-๑๒ ปี

เด็กชายธนัทเทพ เพียแป
ชื่อภาพ : บูชาพญาแถน
ขนาด : ๗๕.๕ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์คนำ�้ มันและสีโปสเตอร์

เด็กชายศรชัช สังฆ์สุข
ชื่อภาพ : นรกภูมิ
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์และดินสอดำ�

เด็กหญิงนิชาภัทร เพ็ชรสงค์
ชื่อภาพ : Different
ขนาด : ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Wood cut
๕๔
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เด็กหญิงธฤษวรรณ สุวรรณ์
ชื่อภาพ : ทำ�บุญตักบาตร
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ และดินสอดำ�

เด็กหญิงสริตาชล ศรีแก้ว
ชื่อภาพ : ศรัทธา
ขนาด : ๑๒๐ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค
เด็กชายศิวัช เลิศชัยสุวรรณ
ชื่อภาพ : สามัคคีคือพลัง : ตรุษจีนปากนำ�้ โพ
ขนาด : ๗๖ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค
๕๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค
ชื่อภาพ : ความสุขบนความพอเพียง
ขนาด : ๗๖ x ๑๑๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กชายณัฐพัฒน์ เย็นฉำ�่
ชื่อภาพ : ตามรอยพ่อ ตามวิถีความพอเพียง
ขนาด : ๗๖ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวฟู
ชื่อภาพ : ศูนย์รวมใจ
ขนาด : ๗๕ x ๕๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์กับสีทอง
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เด็กชายกิตติธัช ศรีสุข
ชื่อภาพ : อุดมสมบูรณ์
ขนาด : ๗๖ x ๕๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์

เด็กหญิงศกุนิชญ์ เอี่ยมจรัส
ชื่อภาพ : หยุดเผา...เพื่อ...พวกเรา
ขนาด : ๑๐๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์และวาดเส้นบนกระดาษ

เด็กชายวาริล ติดพวงมาลี
ชื่อภาพ : อายตนะราคี
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม
๕๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

เด็กหญิงฐิติกานต์ มากสิน
ชื่อภาพ : กอไก่
ขนาด : ๕๔ x ๗๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

เด็กชายก้องภพ แสงแก้ว
ชื่อภาพ : ความสุขบนพื้นแผ่นดินไทย ๒
ขนาด : ๗๕ x ๕๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีผสมอาหารและสีโปสเตอร์
๕๘

๑๐

เด็กชายก้องภพ แสงแก้ว
ชื่อภาพ : ความสุขบนพื้นแผ่นดินไทย ๑
ขนาด : ๕๔ x ๗๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีผสมอาหารและสีโปสเตอร์

เด็กชายภูนิภัทธ์ พลายด้วง
ชื่อภาพ : รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
ขนาด : ๗๕ x ๕๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีผสมอาหารและสีโปสเตอร์ สีอะครีลิค
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ระดับอายุ ๑๓-๑๖ ปี

เด็กหญิงพรชิตา ลี้สิริกุล
ชื่อภาพ : หิมวันต
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : กำ�มะลอ ร่วมสมัย

นางสาวนภัสสรณ์ คำ�มูล
ชื่อภาพ : ความดีงามในธรรมชาติ ๒
ขนาด : ๒๘ x ๒๙ x ๙๗ เซนติเมตร
เทคนิค : ดินเผา

เด็กหญิงพรชิตา ลี้สิริกุล
ชื่อภาพ : โพธิพฤกษ์
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๕๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

นายธนภูมิ บัวกลิ่น
ชื่อภาพ : ความสุข
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

เด็กหญิงชนัญธิดา อินวาทย์
ชื่อภาพ : แผ่นดินธรรม แผ่นดินไทย
ขนาด : ๑๑๒ x ๗๖ เซนติเมตร
เทคนิค : สีชอล์ค

เด็กชายธนกิตต์ ระเบียบงาม
ชื่อภาพ : เรื่องเล่าจากภูมิปัญญา
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๖๐

เด็กหญิงกรกมล อานมณี
ชื่อภาพ : ซื้อสวรรค์
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม
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นายศิริโรจน์ โครตวงษา
ชื่อภาพ : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนสุภา
ชื่อภาพ : ศิลปวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมี
ขนาด : ๑๒๐ x ๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์และสีชอล์ค

เด็กหญิงคนึงนิจ โพธิ์ศรี
ชื่อภาพ : รุ่งอรุณแห่งวิถี
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีโปสเตอร์
๖๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

ระดับอายุ ๑๗-๒๐ ปี

นายศิริวัฒน์ ศรีขว่าง
ชื่อภาพ : ทุ่งรวงทองโคกสำ�โรง ลพบุรี
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นางสาวกัญญาณัฐ กองแก้ว
ชื่อภาพ : ความขัดแย้งของชนชั้นในสังคม
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นางสาวกนกวรรณ สุทธัง
ชื่อภาพ : ก้มหน้า
ขนาด : ๙๐ x ๑๗๒ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิคและปูนปั้น
๖๒
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นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมวงศ์
ชื่อภาพ : ทุ่งนาในอำ�เภอบ้านหมี่ ลพบุรี
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
นางสาวศิริจันทรา มูลจักร์
ชื่อภาพ : ปัจจุบัน อนาคต
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๔๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มันและด่างทับทิม

นางสาวกาญจน์ เกสพานิช
ชื่อภาพ : ปลาทู
ขนาด : ๙๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : กาแฟบนผ้าใบ

นางสาวธวัลรัตน์ เปรมบุญ
ชื่อภาพ : ภาพหลอนของสังคมเมือง
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๔๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๖๓

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

นายปณตพงศ์ เทพสุทิน
ชื่อภาพ : ลายเส้นของข้าพเจ้า
ขนาด : ๙๐ x ๒๔๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปากกาเคมี

นางสาววศินี เจริญสกุลชัยพร
ชื่อภาพ : ชีวิตข้างถนน
ขนาด : ๑๓๐ x ๑๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๖๔
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นางสาวปิยะรัตน์ เชื้อพุฒ
ชื่อภาพ : แกงนำ�้ เคย
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน
นางสาวมิ่งขวัญ แก้วเพชร
ชื่อภาพ : ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์
ขนาด : ๑๒๐ x ๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีไม้

นายภาสกร แพธนะ
ชื่อภาพ : วิถีชีวิตทะเลใต้
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สื่อผสม

นายพิทรัส ณ นคร
ชื่อภาพ : ประมงพื้นบ้าน
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิคบนกระดาษสา

๖๕

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

นายมานะศักดิ์ สีดี
ชื่อภาพ : รักษ์ไทย
ขนาด : ๑๓๙ x ๙๔ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

๑๐

นายสาเหะอุสมาน เสะดอเล๊าะ
ชื่อภาพ : ความงามภายใต้ความเจ็บปวด
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : จิตรกรรมผสม(วาดเส้นบนกระดาษและผ้าถุง)

นายจิรายุ ไชยพันนา
ชื่อภาพ : การรอคอย ๒
ขนาด : ๗๔ x ๑๐๕ เซนติเมตร
เทคนิค : Collograph
๖๖
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ระดับอายุ ๒๑-๒๕ ปี

นางสาวชลนัฐฐา แก้วกนก
ชื่อภาพ : ปลาทูของยาย
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Wood cut

นายวิสูตร แสงศิริ
ชื่อภาพ : ผ้าเก่าคนแก่
ขนาด : ๑๖๐ x ๑๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปะติด

นายศิลป์สวัสดิ์ จันต๊ะไพสน
ชื่อภาพ : พลังธรรมชาติจากพระมหาชนก ชาดก
ขนาด : ๑๒๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
๖๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

นายกฤษฎา พลับพลี
ชื่อภาพ : มาตรฐานของชีวิต ๑
ขนาด : ๑๙๐ x ๑๓๕ เซนติเมตร
เทคนิค : สีนำ�้ มัน

นายภัทรวิทย์ บุญพรม
ชื่อภาพ : ภาพสะท้อนแห่งสังคมไทย
ขนาด : ๑๒๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ปิดทอง หมึกดำ� ปะติดบนผ้าใบ
๖๘

นายกฤษณะชัย ศรีอินทร์กิจ
ชื่อภาพ : โครงสร้างการศึกษา
ขนาด : ๑๔๐ x ๑๑๐ x ๒๙๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ดัดเหล็ก ประกอบวัสดุไม้ เหล็ก ซีเมนต์

นายธนกฤต ปิ่นแก้ว
ชื่อภาพ : เกิด - ดับ ๒
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค
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นายมงคล โมงปันแก้ว
ชื่อภาพ : THUNG YAO
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Wood cut

นางสาววิไลพร สีโสดา
ชื่อภาพ : รัง ๒ (NEST 2)
ขนาด : ๘๐ x ๘๐ x ๑๘๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ขัดสานกึ่งแบบแผน

นางสาวกษิรปัทม์ ปานทอง
ชื่อภาพ : ความหวัง (HOPE)
ขนาด : ๘๐ x ๑๑๕ x ๑๕๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาสติดไม้

นายกฤต สุวรรณวัฒนา
ชื่อภาพ : Diadema Setosum’s habitat 1
ขนาด : ๗๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : Wood cut
๖๙

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

นายจิตรกร พรรณสุวรรณ์
ชื่อภาพ : อกุศลธรรมกำ�เริบ
ขนาด : ๑๕๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สีอะครีลิค

นายศัจฉาพงษ์ บริบูรณ์หิรัญธนา
ชื่อภาพ : รอยฉลุ
ขนาด : ๙๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ฉลุกระดาษ

นายสิราวุธ เอี่ยมศรี
ชื่อภาพ : ผิดเพี้ยนหมายเลข ๒
ขนาด : ๑๑๐ x ๑๔๕ x ๑๕๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เชื่อมสแตนเลส
๗๐
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นางสาวอำ�ไพ ดาวกลางไพร
ชื่อภาพ : ความสุขในชีวิตเคลื่อนไหว ๒ (ทอผ้า)
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : สาน สีอะครีลิค
นางสาวเดือนวิสาข์ ชลศิริ
ชื่อภาพ : Untitled 2
ขนาด : ๙๕ x ๖๕ เซนติเมตร
เทคนิค : ภาพพิมพ์ตะแกรงไหมและสีอะครีลิค

นายสิทธิศักดิ์ ทองดีนอก
ชื่อภาพ : วิถีชีวิต(เมือง) ๑
ขนาด : ๑๕๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ผสม

นายธนชาติ กองพาลี
ชื่อภาพ : Machine Anatomy No.1
ขนาด : ๑๗๐ x ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
๗๑

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

นางสาวกุนฑิกา ช่อดอกรัก
ชื่อภาพ : สัตว์ประดับกับหมี on the chair
ขนาด : ๒๖ x ๑๒๐ x ๑๑๘ เซนติเมตร
เทคนิค : เชื่อมแก๊สทองแดง

นางสาวปิยะชนก เรืองผกา
ชื่อภาพ : Slaughterhouse 1
ขนาด : ๑๐๐ x ๗๐ เซนติเมตร
เทคนิค : ภาพพิมพ์หิน

นายมูฮัมหมัดตอฮา หะยียูโซ๊ะ
ชื่อภาพ : รูปทรงแห่งความศรัทธา
ขนาด : ๑๐๐ x ๑๘๐ เซนติเมตร
เทคนิค : จิตรกรรมสื่อผสม
๗๒
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ที่ไปของการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็นสรรพพัญญูรอยรู้ถึงวัฏฏจักรของการขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของ
วงการศิลปะตระหนักดีว่าลำ�พังการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ความสามารถ
ขององค์ความรู้ทางศิลปะให้เกิดขึ้นในสาธารณชนเท่านั้น แต่ยังมีส่วนของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมซึ่งเป็นผลผลิตของ
ศิลปิน และส่วนของการบริหารจัดการทางด้านศิลปะที่จะเป็นส่วนสำ�คัญในการเผยแพร่ วงการศิลปะให้ดำ�รงอยู่อย่าง
มั่นคงและดำ�เนินไปร่วมกับวิถีการดำ�เนินชีวิตของสังคม ดังนั้นนอกจากท่านจะเป็นกำ�ลังหลักในการก่อตั้งสถาบันการ
ศึกษาการเรียนการสอนทางด้านศิลปะคือมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ท่านยังส่งเสริมให้มกี ารประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ หลังจากที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ก่อตั้งมาเป็นปีที่ ๗ และยังดำ�เนินมาจนถึงปัจจุบันนับเป็น
เวลาเกินครึ่งศตวรรษ ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาครัฐและเอกชนได้จัดประกวดงานศิลปกรรม
ของตนเองขึ้น ในลักษณะที่เป็นการประกวดประจำ�ปีและการประกวดตามวาระที่สำ�คัญๆอย่างมากมาย ทั้งในระดับ
ประชาชน ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับประถมศึกษา ตลอดไปจนถึงระดับอนุบาล
การเปิดโอกาสและพื้นที่อย่างกว้างเช่นนี้ทำ�ให้วงการสร้างสรรค์ศิลปะของประเทศไทยมีพัฒนาการมาเป็นลำ�ดับ
ถ้าจะถามว่าการประกวดศิลปกรรมมีคุณประโยชน์อย่างไรก็พอจะมีคำ�ตอบได้ว่า
๑. ศิลปินได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของตนเองออกสู่สังคม
๒. เมื่อผลงานศิลปกรรมของศิลปินทั้งหลายมาอยู่ร่วมกันทำ�ให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลื่ยนซึ่งกันและกัน
เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางขึ้น
๓. เมื่อมีโลกทัศน์กว้างขวางขึ้น ก็จะเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้มีพลังในการสร้างสรรค์ยิ่งๆขึ้นไป
๔. ศิลปินที่ได้รับรางวัลก็จะได้รับการยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้น อาจจะมีการยอมรับกันว่าการตัดสินของ
คณะกรรมการตัดสินอาจจะไม่สมบูรณ์รอ้ ยเปอร์เซ็นต์ แต่ดว้ ยวิธกี ารตัดสินทีเ่ ป็นรูปแบบของคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
จึงเป็นเครื่องรับประกันได้ว่าผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลต้องมีคุณภาพแน่นอน
ถึงแม้ว่าการประกวดศิลปกรรมจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทรงอานุภาพของการพัฒนาวงการสร้างสรรค์ศิลปะ
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แต่การประกวดศิลปกรรมก็ไม่ใช่คำ�ตอบสุดท้ายของศิลปินผู้สร้างสรรค์ เพราะศิลปกรรมนั้น เป็นการสื่อความหมาย
ของจิตวิญญาณของศิลปิน วันหนึ่งเมื่อการแสวงหาแรงบันดาลใจจากการรับรู้ภายนอก กลับมาสู่การรับรู้ภายใน
ที่เป็นการโหยหาที่แท้จริงจากจิตวิญญาณของตนเมื่อนั้นศิลปินก็จะเกิดความรู้แจ้งของความหมายที่แท้จริงของการ
สร้างสรรค์ศิลปะ อย่างไรก็ตามการประกวดศิลปกรรมก็เป็นมรรควิถีหนึ่งที่นำ�มาสู่การรู้แจ้งนี้ได้เช่นกัน
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หลังจากที่ท่านได้วางรากฐานการศึกษาศิลปะ การสร้างแรงกระตุ้นการสร้างสรรค์
ศิลปะแล้ว ท่านยังทำ�หน้าที่บริหารจัดการทางศิลปะด้วยการเผยแพร่ศิลปกรรมไทยสู่สังคมโลกด้วยการจัดการแสดง
ผลงานของศิลปินไทยในต่างประเทศอีกด้วย และหลังจากที่การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติดำ�เนินมากว่า ๑๐ ปีใน
ช่วงเวลาเหล่านี้ท่านได้พยายามเก็บรวบรวมผลงานที่ทรงคุณค่าที่ชนะการประกวดมาไว้ภายในห้องทำ�งานของท่านเป็น
จำ�นวนมาก ในขณะเดียวกันท่านก็พยายามเรียกร้องให้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะเพื่อเก็บรวบรวมศิลปกรรมเหล่านี้เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและให้เห็นถึงพัฒนาการของการสร้างสรรค์ของศิลปินไทยที่จะเป็นมรดกทางสุนทรียภาพของ
ศิลปวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันของประเทศไทย ในหนังสือศิษย์อาจารย์ศิลป์ ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆจากศิษย์ของท่านที่
มีต่อท่าน รวบรวมโดย นิพนธ์ ขำ�วิไล อุดรฐานโนสตศิษย์คนหนี่งของท่านได้เล่าไว้ว่า วันนั้นท่านได้ไปพบกับ ดร.ป๋วย
อึ๊งภากรณ์ เรื่องเกี่ยวกับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย ซึ่ง ดร.ป๋วย ได้อนุมัติในหลักการแล้วและให้ท่านมาทำ�
โครงการรายละเอียดเพื่อนำ�เสนอต่อไปท่านพูดด้วยความยินดี แต่วันรุ่งขึ้นท่านต้องเดินทางไปโรงพยาบาลศิริราชเพื่อ
ผ่าตัดลำ�ไส้ และจากวันนั้นท่านก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับวันนั้นเป็นวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๕ จากไปพร้อมๆกับ
พิพิธภัณฑ์ศิลปสมัยใหม่ของประเทศไทยอย่างไม่มีวันกลับเช่นกัน ผลงานศิลปกรรมที่ชนะการประกวดถูกซุกไว้ตาม
ซอกหลืบต่างๆอย่างไร้คุณค่าเหมือนคนเร่ร่อนพเนจรหมอนหมิ่น จะมีก็แต่ผลงานที่ท่านได้รวบรวมไว้ในห้องทำ�งานของ
ท่านซึ้งได้จัดเป็นอนุสรณ์สถานของท่านเท่านั้น บัดนี้ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเวลา ๕๓ ปีแล้ว ทุกอย่างยังเหมือนเดิมคำ�
พูดที่ว่า สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไม่น่าจะเป็นจริงอีกต่อไป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ริเริ่มการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้น เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่
ได้เปิดพื้นที่และโอกาสให้ศิลปินระดับเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพทางการสร้างสรรค์ของตน ผลงานที่ส่งเข้า
ประกวดมีพัฒนาการทางด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือของบุคลากรก็เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ถือว่าประสบ
ความสำ�เร็จในระดับหนึ่ง แต่ถ้าต้องการความสำ�เร็จอย่างยั่งยืนถาวรอย่างแท้จริง กรณีตัวอย่างของการจัดเก็บรักษา
และเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมที่ชนะการประกวดจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติน่าจะเป็นบทเรียนได้อย่างชัดเจน
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของเยาวชนแห่งชาติ ที่เก็บรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่าที่ได้มาจากการประกวดศิลปกรรม
เด็กและเยาวชนแห่งชาติที่ถูกสร้างขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะเป็นมรดกทางสุนทรียภาพของศิลปวัฒนธรรมใน
ยุคปัจจุบันของชาติไทยและเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเติมความปรารถนาของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ให้เต็มสมบูรณ์ดุจ
พระจันทร์วันเพ็ญ นี้คือที่ไปอันยั่งยืนมั่นคงและถาวรของการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

							

   นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิ
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The 10th National Youth and Juvenile Art Exhibition

Direction of the National Youth and Juvenile Art Contest

NONTHIVATHN  CHANDHANAPHALIN  National Artist in the field of Visual Arts (Sculpture)

Professor Silpa Bhirasri who was well-versed in the cycle of activities that leaded to the
progress of the artistic circle, realized that besides the study on creation of art which cultivated
knowledge and abilities obtained from artistic body of knowledge among the public, there were also  
creation of a work of art or an artist’s product and the management of art which play a significant
role in disseminating the artistic circle in order that it could firmly stand and proceed along with the
way of life of the society. Therefore he was not only a mainstay in the establishment of  an educational
institution which was Silpakorn University, but also gave support for the national art contest in 1949
which was held after the seventh year of the establishment of the university. The national art contests
have been organized up to the present time, counting more than half a century. This became inspiration
to the government and private sector in organizing many of their own art contests both the annual
contests and the contests held in various important occasions in public level, higher education level,
vocational education level, secondary school level, primary school level, and kindergarten level.
Such activities in which gave a wide opportunity for people to participate caused development of
Thailand artistic circle.
If one asks how beneficial the art contest is, the answers will be as follows:
1. Artists can publicize their creative works of art to society.
2. Coexistence of artists’ works of art causes exchange of knowledge and other relevant
information among each other that broaden their vision.
3. Wider vision will bring an incentive for unlimited creative power.
4. Artists who received rewards will be increasingly acknowledge in society. It may be accepted  
that the judges’ decision may be not one hundred per cent completely right. However, those qualified
judges’ prescribed decision-making method can guarantee the quality of the works of art which
received rewards.
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Although the art contest is the powerful force of development of the artistic circle, it is not an artist’s
last destination as a work of art is communication of the artist’s soul. Some day whenever the seeking of
inspiration from external perception returns to internal perception which is the real yearning from his soul,
he can thoroughly understand the true meaning of art creation. However the art contest is one of the
means to lead to this enlightenment as well.
After professor Silpa Bhirasri has laid the foundation of art education and creation of an incentive for
art creation, he also disseminated Thai works of art to the world society through exhibitions of the works of
Thai artists in foreign countries. During the time the national art contests have been held for over ten years,
he tried to collect  a great number of works of art which received rewards and keep them in his workroom.
At the same time he demanded the establishment of an art museum for keeping those works of art as a
learning site on art and reflecting the development of the Thai artists’ creation of works of art to be an
aesthetic legacy of Thai art and culture at the present time. In a book entitled “Sitajarn” (means a teacher’s
disciples) which contains various matters that his disciples spoke of him compiled by Mr. Nipon Khamvilai,
Mr. Udorn Thannosot, one of his disciples, said that Professor Silpa Bhirasri went to meet with Dr. Puey
Ungpakorn that day so as to discuss the establishment of a contemporary art museum. Dr. Puey was
pleased to give approval in principle and advised him to submit the detailed information in this matter but
the following day Dr. puey was admitted to Siriraj Hospital for intestinal surgery. On that day, May 14, 1962,
Dr. Puey passed away together with the hope for the foundation of Thailand contemporary art museum.
As a result, the works of art which received rewards were placed in various nooks and deemed worthless
like vagrants except those collected in Professor Silpa Bhirasri’s workroom and then placed in his remembrance.
From that day to the year 2015, counting 53 years, nothing has been changed. Therefore an expression
“Everything changes over time” is not likely to be true any more.
Bunditpatanasilpa Institute, one of the institutions which gave youth artists an opportunity of
developing their creative potential, initiated the National Youth and Juvenile Art Contest. There has been
continual quality of the development of works of art submitted to the contest and lively cooperation
among the staff. The contest was deemed moderately successful. However, if actual permanent success is
needed, the instance of maintenance and dissemination of the works of art which received rewards from
the national art contest will be an obvious lesson. The National Youth Contemporary Art Museum, founded
by Bunditpatanasilpa Institute for the purpose of collecting valuable works of art from the national youth
and juvenile art contests, will be an aesthetic legacy of Thai present art and culture, and a part that fills
Professor Silpa Bhirasri’s empty wish until it reaches a completely full state like a full moon. The above-mentioned
statements reveal the permanent direction of the National Youth and Juvenile Art Contest.
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                                                                                Nonthivathn  Chandhanaphalin
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ศิลปะสำ�หรับคนรุ่นใหม่
เพื่อประเทืองปัญญาและสันติสุข

“

รองศาสตราจารย์ เลิศ อานันทนะ

แม้หัวใจจะแตกสลาย
ความหวังพินาศ พังทลาย
ความรักสูญสิ้น วอดวาย
ศิลปะอาจช่วยได้...
ถ้าหากใครคนนั้นมีศิลปะ
อยู่ในใจ

“

โลกของศิลปะเปิดประตูต้อนรับคนทุกเพศทุกวัย
ไม่จำ�กัดชนชั้น  ไม่มีกำ�แพงขวางกั้นใดๆ

ศิลปะกำ�ลังถูกท้าทาย

บทความนี้เขียนเพื่อต้อนรับในโอกาสที่การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ก้าวสู่
ปีที่ ๑๐ และกำ�ลังขึ้นสู่ทศวรรษใหม่ท่ามกลางความท้าทายและความน่าสนใจของสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย เนื้อหาสาระสำ�คัญในบทความนี้จึงมุ่งเน้นด้านแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะที่มีอยู่ในหลักปรัชญาชีวิต
และจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการดำ�รงชีวิตโดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะปรับตนเอง และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคคลอื่นในสภาพแวดล้อมรอบข้าง
๗๗

นิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่

๑๐

โลกยุคใหม่ทุกวันนี้  ทำ�ให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆไปจนถึงคนที่เรียนอยู่ใน
มหาวิทยาลัย  กำ�ลังถูกแย่งชิงเอาความสนใจออกไปจากหัวใจที่สะอาด  บริสุทธิ์   ความไร้เดียงสานี้อ่อนเยาว์ต่อโลกรุก
ก้าวเดินอย่างกระชั้นชิดไปสู่โลกยุคใหม่ของสื่อดิจิตอลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย   เต็มไปด้วยภาพมายา   ล่อหลอกชวน
ให้ใหลหลง  จมดิ่งลงไปเหมือนคนหมดสติ   ดุจดังมีเวทย์มนต์คาถาลึกลับสะกดทำ�ให้คนหลายคนหน้ามืดตามัวก้มหน้า
กดที่หน้าจออย่างลุ่มหลง
คนรุ่นใหม่บางคนยินยอมสลัดทิ้งพู่กันและจานสีอันเก่าๆ ไปอย่างไม่ไยดี ดิ้นรนไปหาเงินหรือขอจากพ่อแม่
เพื่อชื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ราคาแพงมาครอบครองด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ปรากฏให้เห็นดาษดื่นอยู่ทั่วไป
ไม่ว่าจะอยู่บนรถเมล์ประจำ�ทางที่ผู้คนแออัดยัดเยียด ในเรือยนต์ข้ามฟากที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน ในย่านชุมชนที่มี
คนเดินพลุกพล่านก็มักกระทำ�โดยเปิดเผย ไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะรู้สึกอย่างไรไม่สบสายตากับใคร ไม่คำ�นึงถึงการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ประพฤติตนแบบคนไม่รู้จักกาลเทศะเอาแต่ก้มหน้าที่หน้าจอราวกับคนไร้หัวใจ

อย่าจมดิ่งอยู่กับภาพมายา
สิ่งที่มองเห็นนั้นมันไม่ใช่ภาพของความจริงแท้แต่มันเป็นเพียงภาพลวงตา เป็นภาพมายาที่จำ�ลอง
รูปแบบมาจากภาพของจริงเท่านั้น  สำ�หรับคนที่มีจิตใจอ่อนไหวขาดความรักความอบอุ่น  ใจแคบ  เห็นแก่ตัว
ขาดมนุษยสัมพันธ์ที่ดี คนประเภทนี้ย่อมตกเป็นทาสทางวัตถุที่มีภาพลวงตาเป็นสื่อชักนำ�ได้ง่ายดาย วันไหนเกิดลืมเอา
โทรศัพท์ติดตัวออกนอกบ้าน วันนั้นจิตใจจะกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขทำ�อะไรไม่ได้เลย
จากการสำ�รวจวิจัยของนักจิตวิทยาพบว่าคนที่ติดโทรศัพท์และสื่อดิจิตอลต่างๆในประเทศอังกฤษ จากบรรดา
เยาวชนจำ�นวน ๒,๐๐๐ กว่าราย  ตั้งแต่อายุ ๕ ปี   จนถึง ๑๖ ปี   ใช้ชีวิตอยู่ที่หน้าจอเฉลี่ยวันละ ๖ ชั่วโมง ๓๐ นาที  
และในวัยรุ่นชายเฉลี่ยวันละ ๘ ชั่วโมง นี่เป็นการใช้เวลาถึง ๑ ใน ๓ ของวันเลยทีเดียว  แม้ว่าเด็กวัยรุ่นไทยอาจจะไม่
รุนแรงมากขนาดนั้น  แต่แนวโน้มความนิยมการใช้สื่อได้แพร่หลายไปทั่วโลกรวดเร็วราวกับโรคระบาด
ผลดีของโทรศัพท์และสื่อดิจิตอล คือ การสื่อสารที่รวดเร็วทันสมัย ส่วนผลเสียที่จะติดตามมาได้แก่ พฤติกรรม
ที่เปลี่ยนไป คนเหล่านั้นจะเสพติดสื่อจมปลักอยู่ในโลกของตัวเอง กลายเป็นคนบูชาวัตถุ ไว้เนื้อเชื่อใจในสิ่งที่มองเห็นที่
หน้าจอ หากแต่เป็นคนที่ไร้เพื่อน ขาดมิตรสนิทที่ไว้ใจได้ เพราะยอมให้ตัวเองกลายเป็นสาวกโดยยกให้โทรศัพท์เป็นทุก
สิ่งทุกอย่างในชีวิตไปเสียแล้ว
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“

บุคคลที่ยิ่งใหญ่ในโลกศิลปะ
หรือคนที่อยู่ในสนามรบ
สนามรัก เช่น เจงกิสข่าน
นโปเลียน เช เกวาร่า
ดอนฮวน โมปาร์ซังต์
มิเคอัล แองเจโล เลโอนาร์โด
ดา วินชี ปิกัสโซ ฯลฯ
ทุ่มเทเสียสละชีวิต เลือดเนื้อ
แบบหมดหัวใจ ยิ่งกว่าคนธรรมดา
หลายร้อยหลายพันเท่า

โลกนี้มีเหรียญสองด้าน

“

เออร์เนสโต้ “เช” เกวาร่า
ภาพสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้เพื่อมวลมนุษยชาติ

สรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีสิ่งตรงกันข้ามอยู่ด้วยเสมอ คนที่เคยเรียนดีอาจจะตกตำ� ่ สิ่งที่เป็นคุณอาจจะกลายเป็น
โทษ เหมือนดาบสองคมเมื่อใดก็ได้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจึงเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้าน คือ มีด้านหัวและ
ด้านก้อย คนทุกคนย่อมจะมีทั้งสุขและทุกข์ สมหวังและผิดหวังปะปนกันไป

ในการปรับตัวของคนเราจึงต้องอาศัยหลักการทางศิลปะจัดการตำ�แหน่งและพื้นที่ของอารมณ์
และความรู้สึกให้เหมาะสมจนเกิดภาวะความสมดุล แน่นอนล่ะ!.....คนที่มี “คุณภาพ” ย่อมจะสามารถตัดสินใจ

และเลือกสรรว่าอะไรควรทำ�และอะไรไม่ควรทำ�  ดังคำ�พูดคนที่ประสบความสำ�เร็จมักจะพูดว่า “มีอะไรจะให้ฉันช่วย
บ้างไหม ?” ส่วนคนที่ล้มเหลวมักจะพูดว่า “ไม่ใช่หน้าที่ของฉัน !” นี่เป็นตัวอย่างถ้อยคำ�ที่มักจะได้ยินทั่วไปเกือบทุก
วงการที่เกี่ยวข้องกับ “คุณภาพของคน”
บุคคลที่ยิ่งใหญ่ในโลกของศิลปะ ในสนามรบหรือสนามรัก เช่น เจงกิสข่าน นโปเลียน เช เกวาร่า ดอนฮวน
โมปาร์ซังต์ มิเคอัล แองเจโล เลโอนาร์โด ดา วินชี ปิกัสโซ ฯลฯ เบื้องหลังชีวิตของเขาเหล่านี้ทำ�งานเสียสละใน
ฐานะผู้ให้ มากยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไปหลายร้อยหลายพันเท่าที่ควรนำ�มากล่าวขวัญถึง
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สิ่งดีที่สุดสำ�หรับคนรุ่นใหม่ คือ การเตรียมใจเอาไว้ต้อนรับสิ่งที่ให้ความสุข สมหวัง และสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไว้

จงจำ�ไว้ว่าทุกครั้งที่หยิบเหรียญขึ้นมาดูย่อมมีสองหน้าเสมอ วันนี้หรือในวันข้างหน้าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้น เราจะได้เตรียมตัวต้อนรับอย่างทรนงองอาจแบบอย่างของคนที่มีศักดิ์ศรี

คนรู้ไม่ทำ� คนทำ�ไม่รู้
ขงจื๊อ นักปราชญ์ของจีนที่ทั่วโลกรู้จักกันดี เขียนเอาไว้กว่า ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ด้วยบทกวีที่เต็มไปด้วยหลัก
ปรัชญาที่คมคายลึกซึ้ง เกินกว่าใครจะเขียนคำ�อธิบายขยายความให้แจ่มแจ้งชนิดคนโง่เขลาที่สุดจะเข้าใจได้
หลักปรัชญาและคำ�คมของบุคคลสำ�คัญของโลกเขียนเอาไว้ให้เตือนใจคน โดยมักจะเขียนเป็นคำ�สั้นๆ แต่บรรจุสาระ
สำ�คัญเป็นอันมาก คนที่มีเชาวน์ปัญญาสูงย่อมจะเข้าใจได้ แต่สำ�หรับคนทั่วไปอ่านแล้วต้องมีประสบการณ์ชีวิตอีกระยะ
หนึ่งจึงเกิดความเข้าใจได้ในภายหลัง
ตัวอย่าง คำ�กลอนของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล นักการศึกษาดีเด่นของโลกปี ๒๕๔๔ ขององค์การสหประชาชาติ
ซึ่งท่านได้เขียนไว้ว่า

“การศึกษา คือ สิ่งที่เหลืออยู่ เมื่อลืมเรียนที่ครูได้สั่งสอน”

การอธิบายขยายความอาจจะเป็นการยัดเยียดและทำ�ลายบรรยากาศของการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเอง
การค่อยๆตีความทำ�ความเข้าใจในเวลาไม่ช้าไม่นานย่อมจะได้รับรู้ความหมายที่ลำ�้ ค่าอย่างดีที่สุด

ศิลปะตัวอักษรภาษาจีนอ่านว่า “ฮุก” แปลว่า “พระ”
เขียนไว้ที่กำ�แพงวัดแห่งหนึ่ง เพื่อสร้างจิตสำ�นึกที่ดีให้แก่ผู้พบเห็น
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ศิลปะสร้างฝันสู่โลกกว้าง

“

คนใดที่ไม่มี
ความฝัน
คนนั้นมีชีวิต
เหมือนเดินอยู่ใน
ทะเลทราย
ที่อ้างว้างและ
เดียวดาย

“

เด็กมีความคิดจินตนาการที่สะอาดบริสุทธิ์ อยากรู้อยากเห็น
นำ�ไปสู่การสร้างสรรค์เกิดขึ้นในภายหลัง

ศิลปะเป็นสิ่งดีเลิศประเสริฐมากยิ่งกว่าวิชาการและกิจกรรมอื่นๆ ในโลกรวมกันทั้งหมด เพราะว่า
ธรรมชาติของศิลปะสามารถรองรับอารมณ์และสัญชาตญาณดิบๆ ของมนุษย์ในทุกรูปแบบ การแสดงออก

ทางศิลปะที่อิสรเสรีจะเป็นเครื่องมือที่ขัดเกลาจิตใจและอุปนิสัยที่เก็บซ่อนเอาไว้ภายในให้ใสสะอาด ใครที่มีจิตใจด้าน
ลบ ชอบรุนแรงและทำ�ร้ายผู้อื่นก็จะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ร้าย ฆาตกรและการก่ออาชญากรรม ไปสู่การเป็นคนที่มี
จิตสำ�นึกในความสุภาพอ่อนโยน มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
ส่วนคนทีม่ จี ติ ใจด้านบวก ศิลปะจะมีบทบาทในการตกแต่งและเสริมสร้างเชาวน์ปญ
ั ญาให้สงู ส่งและดีงามยิง่ ขึน้
องค์ประกอบสำ�คัญต้องเริ่มต้นที่มีความฝันก่อนแล้วจึงใช้ศิลปะเป็นสื่อสร้างสรรค์ให้เป็นความจริงขึ้นมา
คนใด ที่มีความฝัน คนนั้นย่อมมีความหวัง
คนใด ที่ไร้ความฝัน คนนั้นย่อมมีชีวิตที่จำ�เจซำ�้ ซากน่าเบื่อหน่าย เหมือนเดินอยู่ในทะเลทรายที่อ้างว้าง
เดียวดาย
ทั้งนี้ความใฝ่ฝันใดๆ จะเป็นจริงได้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าใครคนนั้นมีสภาพอารมณ์จิตใจแบบไหน
ด้วย ดังคำ�กล่าวที่ว่า
คนที่มีจิตใจเข้มแข็ง ย่อมมีความตั้งใจ
คนที่มีจิตใจอ่อนแอ ย่อมมีเพียงความปรารถนา
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แม้วา่ ผูใ้ ดจะมีสภาพจิตใจแบบไหนก็ตาม ศิลปะทำ�หน้าทีร่ องรับอารมณ์จติ ใจและความรูส้ กึ ทีด่ แี ละร้ายได้เสมอ
ผลดีจากการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะจะครอบคลุมต่อการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้าน ดังนี้
   • การพัฒนาด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
• การพัฒนาด้านร่างกาย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประสาทตากับกล้ามเนื้อนิ้วมือและ
การเคลื่อนไหว
• การพัฒนาด้านอารมณ์จติ ใจ ช่วยบำ�บัดความรูส้ กึ เก็บกดความรุนแรง ก้าวร้าว การทำ�ร้ายตนเองและผูอ้ น่ื
• การพัฒนาด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม สร้างจิตสำ�นึกสร้างมิตรภาพและการมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี อ่ ผูค้ นรอบข้าง
บทบาทของศิลปะได้เปิดประตูและหน้าต่างไว้ต้อนรับคนรุ่นใหม่ทุกคน เพื่อก้าวไปสู่โลกกว้าง
ไร้ขีดจำ�กัดในทุกสถานการณ์

แม้หัวใจจะแตกสลาย
ความหวังพินาศ พังทลาย
ความรักสูญสิ้น วอดวาย
ศิลปะอาจช่วยได้...
ถ้าหากใครคนนั้นมีศิลปะอยู่ในใจ

รองศาสตราจารย์ เลิศ อานันทนะ

๘๒
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Art for Young Generation

for the Enrichment of One’s Mind and Peacefulness

Associate Professor Lert Anandana

“

Although one’s
heart is broken,
Hope is shattered and
totally destroyed,
Love is lost and razed,
Art may help…
If he has art in his mind.

“

The world of art gives chances to people of all ages, sexes,
and classes without any barricades.

Art is being challenged.

This article is written on the occasion that the National Youth and Juvenile Art Contest enters
its tenth year and is moving ahead to the new decade among the challenge and interestingness of
modern technological media. Therefore the content of this article aims to emphasize the concepts
on art which exist in the philosophy of life and the psychologies concerning living, especially
learning to adapt oneself and having good interaction with other persons in the surrounding
environment.
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Nowadays the modern world causes people’s behavior to change. This includes not only young
children but students studying at universities. Their interest is being snatched from their pure hearts.
Their innocence steps closely towards the modern world of up-to-date digital and technological media
which is full of fascinatingly inducible illusions. These illusions make their minds deeply sink like
unconscious men, identical to having mysterious magic that hypnotises many men into the senseless
state and causes them to bend their heads and fascinatingly press the smartphone screens.
Some of the young generation agree to leave their paintbrushes and old palettes without
care and have to struggle to make money or ask their parents for money so as to proudly buy new
models of expensive smartphones. Many of  them are seen playing with their smartphones in various
places all around, such as the crowded buses, the ferries that have face to face seating, and congested
areas without care for other persons’ feelings. They neither make eye contact nor have interaction
with other people. It seems that they behave inappropriately, just bend their heads looking at the
screens like heartless persons.

Never be stuck with illusions.

Anything we have seen is not a real sight but a mirage. It is only an illusion imitating a sight
of a real thing. People who are sensitive, narrow-minded, selfish, and lack of warm love and good
human relationships are always easily induced by mirages to become material slaves. Whenever
they go to any places and forget to take their smartphones with them, they must suffer from anxiety
and can do nothing.
According to research by psychologists, more than 2,000 youths in England from 5 to 16
years of age who are addicted to digital media and smartphones spend an average of 6 hours and 30
minutes a day in front of screens while teenaged boys spend an average of  8 hours a day watching
screens, which is one third of a day. Although Thai teenagers do not spend the times doing so as
frequently as those ones, the trend in media use has rapidly spread to all over the world like
plagues. One of the advantages of the digital media and smartphones is that they offer rapid and
up-to-date communication. However, they also have some disadvantages, for example they cause
people’s behavior to change. Those people will be addicted to the media and live their lives in their
own world. They become material worshippers who believe what they see on the screens. Moreover,
they lack for trusted friends as they become smartphone followers who regard the smartphones as
everything in their lives.
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“

Great persons of the world of
art or persons who were in the
love and battle fields, for example
Genghis Khan, Napoleon, Che Guevara,
Don Juan, Maupassant, Michelangelo,
Leonardo da Vinci, Picasso, etc.,
dedicated their lives with great
exertion, thousands of times more
than ordinary people.

“

Ernesto “Che” Guevara
An emblem of  fighting for all humanity

The world is like a two-sided coin.
Everything always has an opposite.  Anyone who used to study well may has poor study.
Some useful things may become harmful like a double-edged sword at any time. Therefore whatever
happens in life is like a two-sided coin which has heads and tails. Everyone must have both happiness
and sadness, fulfilment and disappointment.
Men adaptations; therefore, require principles of art to properly adjust the positions and
areas of emotions and feelings in order to achieve balance. Of course!  a person of “quality” can
always decide and choose what he should or should not do. For example, a success often says
“What can I do for you?” while a failure frequently says “It’s not my duty!”  This is an example of
the expressions we always hear in almost every circle concerning “the quality of men”. The
backgrounds of the lives of the great persons of the world of art who were in the love or battle fields,
for instance Genghis Khan, Napoleon, Che Guevara, Don Juan, Maupassant, Michelangelo, Leonardo da
Vinci, Picasso, etc., should be admiringly mentioned since they had worked with dedication as
contributors thousands of  times harder than the ordinary people.
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The best thing for the young generation is to prepare his mind in advance for facing anything
that brings happiness and fulfilment including undesirable things.
Remember that every coin always has two sides. For that reason, no matter what happens,
one can prepare oneself to courageously encounter it in the way of a person with dignity.

Knowers don’t do, doers don’t know.

Confucius, a well known Chinese philosopher wrote over 2,000 years ago poems filled
with deeply and sharp philosophies which were too profound to give clear explanations so as to
make the most foolish man understand. The important persons of the world’s philosophies and epigrams
were written in order to remind people. Most of them were written in short expressions filled with
substantial content. The wise men are able to understand them but the ordinary men require more
life experience to help them understand these philosophies later.
An example of a poem of Mom Luang Pin Malakul who was designated the outstanding
educator of the year 2001 by the United Nations.
“Education is the remainder when forgetting what a teacher taught.”
To explain these philosophies may thrust opinions upon others and blast an atmosphere of
self-understanding. To gradually interpret is the best way to bring the valuable meanings.
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Don’t
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A Chinese letter pronounced “hook”, meaning “monk”, was
written on a temple wall so as to cultivate the viewers’ good conscience.
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Art creates dreams to the vast world.

“

Anyone who has
no dreams
lives his life like
walking in the
desolate and
lonely desert

“

Children have pure and clean imagination
and curiosity which lead to creation afterwards.

Art is more excellent than all academic matters and activities in the world since the nature
of art can amend every form of men’s emotions and raw instincts. Free art expression is a tool for
purifying one’s mind and character that are hidden inside. As a result, anyone who has a negative
attitude and likes both violence and doing harm to other people will be away from being a criminal
and a murderer as well as committing a crime, and will turn to be the one who has conscience of
politeness and good feelings towards himself and. other people.
As for anyone who has a positive attitude, art will play a vital role in embellishing and
strengthening his intellectual to be more lofty and excellent.
Anyone who has a dream must have hope.
Anyone who has no dream must have a tiresome life like walking in the desolate and
lonely desert.
Whether a dream will come true or not, it also depends on which sorts of a state of mind
and emotions one has, as the following expressions say:
One who has strong mind must have intention.
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One who has weak mind must have only desires.
No matter which sorts of a state of mind one has, art can always amend good and wicked
emotions, mind, and feelings.
The advantages of performing activities on art include every aspect of life development
which is as follows:
Intellectual, creativity, and imagination development.
Physical development, especially the relation between the optic nerve and finger
muscles as well as movement.
Emotions and mind development which help assuage suppression of feelings, violence,
aggressiveness as well as hurting oneself and others.
Social and environmental development which cause conscience, friendship, and good
interaction among others.
The doors and windows of art are open for young generation in order that they can step to
the vast and unlimited world in every situation.
Although one’s heart is broken,
Hope is shattered and totally destroyed,
Love is lost and razed,
Art may help…
If he has art in his mind.

								 Lert Anandana

๘๘

คำ�สั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ ๕๖ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำ�นวยการโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
****************************************************
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำ�หนดดำ�เนินงานโครงการประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในการสร้างผลงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะสาขาต่างๆ ทำ�ให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนไว้เป็น
สมบัติของชาติ  เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำ�คัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้การเตรียมการและการจัดงานดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
อำ�นวยการโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอำ�นวยการ

  ๑. นายธงชัย  รักปทุม
  ๒. นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
  ๓. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี
  ๔. พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์
  ๕. นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์
  ๖. อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  ๗. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      (นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)
  ๘. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      (นางกัญญา  ทองมั่น)
  ๙. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
      (นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง)
๑๐. ผู้อำ�นวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
๑๑. คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
๑๒. คณบดีคณะศิลปศึกษา
๑๓. คณบดีคณะศิลปวิจิตร
๑๔. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๑๕. รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
                (นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์)

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. วางแผน  กำ�หนดนโยบายและวิธีดำ�เนินการจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
    ครั้งที่ ๑๐  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
๒. ให้การสนับสนุนและให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม		
    แผนและนโยบายของโครงการฯ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ
						
สั่ง  ณ  วันที่  ๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘
							
                                                                   (นายสิริชัยชาญ  ฟักจำ�รูญ)
                     อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

คำ�สั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ ๘๖ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
......................................................
ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำ�หนดจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนของชาติได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมด้านทัศนศิลป์  
ทำ�ให้ได้ผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนไว้ศึกษาและเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่สนใจศิลปะ อีกทั้งเพื่อให้สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมที่สำ�คัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้การคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมของเด็กและเยาวชนที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ กระทรวงวัฒนธรรมจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรม  ดังนี้
๑. นายธงชัย  รักปทุม
ประธานกรรมการ
    ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
กรรมการ
    ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี
กรรมการ
    ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์
กรรมการ
    ศิลปินด้านจิตรกรรม
๕. นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
กรรมการ
    ศิลปินด้านจิตรกรรม
๖. รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
กรรมการ
    ศิลปินด้านจิตรกรรม
๗. รองศาสตราจารย์เลิศ  อานันทนะ
กรรมการ
    ศิลปินด้านจิตรกรรม
๘. นายสาคร  โสภา
กรรมการ
    ศิลปินด้านจิตรกรรมไทย
๙. นายสังคม  ทองมี
กรรมการ                                                                                            
    ผู้อำ�นวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

๑๐. นายพนม  พรกุล
      รองอธิการบดี สำ�นักบริหารเพาะช่าง
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
๑๑. นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์
      รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์
      คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๓. นายอำ�มฤทธิ์  ชูสุวรรณ
      คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
      มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๔. นายบุญพาด  ฆังคะมะโน
      ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๑๕. รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข
      อาจารย์ประจำ�คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
      มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ
      อาจารย์ประจำ�คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
๑๗. นายเด่น  หวานจริง
      คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘
							
  (นายวีระ   โรจนพจนรัตน์)
        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

คำ�สั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ ๘๔ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
**************************
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม กำ�หนดจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  
แสดงผลงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในการสร้างผลงาน
ศิลปะด้านทัศนศิลป์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปะ
สาขาต่างๆ ทำ�ให้ได้ผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนไว้เป็นสมบัติของชาติ เพื่อการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน
ศิลปกรรมที่สำ�คัญของชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้การดำ�เนินการจัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานและคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้
คณะกรรมการดำ�เนินงาน
๑.   อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒.   รองอธิการบดี (นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์)
๓.   รองอธิการบดี (นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)
๔.   รองอธิการบดี (นางกัญญา  ทองมั่น)
๕.   รองอธิการบดี (นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง)
๖.   รองอธิการบดี (นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา)
๗.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายชนัย  วรรณะลี)
๘.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายโพธิพันธ์  พานิช)
๙.   ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์)
๑๐. คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
๑๑. คณบดีคณะศิลปศึกษา
๑๒. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๑๓. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
๑๔. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๑๕. คณบดีคณะศิลปวิจิตร
๑๖. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวดวงหทัย พงศ์ประสิทธิ์)
๑๗. ผู้อำ�นวยการกองกลาง (นางสุภัทร  กิจเวช)
๑๘. นางสาวสิริลักษณ์  ชยางศุ
๑๙. นายภูกิจ  พาสุนันท์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

มีหน้าที่

๑. กำ�หนดแผนงานและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
๒. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งกำ�หนดหน้าที่การปฏิบัติงาน
๓. พิจารณาจัดสรรงบประมาณสำ�หรับฝ่ายต่าง ๆ
๔. กำ�กับดูแลและประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของ		
    คณะกรรมการอำ�นวยการ
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการอำ�นวยการมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายรับ-คืนผลงานศิลปกรรม
๑.   รองอธิการบดี (นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)
๒.   ผู้อำ�นวยการกองบริการการศึกษา (นายสมศักดิ์  พนเสาวภาคย์)
๓.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายเจริญ  ว่องปรีชากุล)
๔.   รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวสุจิตตา  บุญทรง)
๕.   นางสาวสุมาลี  เอกชนนิยม
๖.   นางมินทร์ลดา  จักรชัยอนันท์
๗.   นางสาวจำ�ลอง  แจ่มนาม
๘.   นางแสงแข  โคละทัต
๙.   นางสาวพนิดา  จันทร์ประสิทธิ์
๑๐. นายโอภาส  นุชนิยม
๑๑. นายจีระชน  บุญมาก
๑๒. นางสาวเจติยา  โคละทัต
๑๓. นายศุภกร  กำ�เนิดกลาง
๑๔. นายศรธวัช  กำ�ปั่นเพ็ชร์
๑๕. นางสาวสุกัญญา  มุ่งเครือกลาง
๑๖. นายวันเฉลิม  สว่างไสว
๑๗. นายสพร่าง  รักปทุม
๑๘. นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล
๑๙. นางสาวชลลดา  ศรเดช
๒๐. นางสาวดวงมณี  พรหมพิงค์
๒๑. นายมารุต  สอาดเอี่ยม

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. พิจารณาแยกประเภทผลงานศิลปกรรม
๒. รับและส่งคืนผลงานศิลปกรรม
๓. จัดทำ�รายชื่อผู้ส่งผลงานศิลปกรรม
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตัดสินผลงานศิลปกรรม
๑. คณบดีคณะศิลปวิจิตร
ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
รองประธานอนุกรรมการ
๓. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
รองประธานอนุกรรมการ

มีหน้าที่

๔.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายจรัญ  หนองบัว)
๕.   ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นายชยากร  เรืองจำ�รูญ)
๖.   นายวิศิษฐ  พิมพิมล
๗.   นายโกเมศ  คันธิก
๘.   นายศรัณย์  โรจนพนัส
๙.   นายถนอม  จันทร์ต๊ะเครือ
๑๐. นายนที  ทับทิมทอง
๑๑. นางสาวสุมาลี  เอกชนนิยม
๑๒. นายสพร่าง  รักปทุม
๑๓. นายนรินทร์  อ้วนดำ�
๑๔. นายกิตติ  บุญมี
๑๕. นายจีระชน  บุญมาก
๑๖. นายโอภาส  นุชนิยม
๑๗. นางมินทร์ลดา  จักรชัยอนันท์
๑๘. นายภัทรพร  เลี่ยนพานิช
๑๙. นายชนัส  คงหิรัญ
๒๐. นายวิสุทธิ์  ยิ้มประเสริฐ
๒๑. นายธีรานนท์  จักรชัยอนันท์
๒๒. นายสักชาติ  ศรีสุข
๒๓. นางจีรภา  สุพรรณรัตน์
๒๔. นายณรงค์  แซ่ลอ
๒๕. นายวุฒิบูรณ์  สอาดดี
๒๖. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์)
๒๗. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ)
๒๘. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวสุจิตตา  บุญทรง)
๒๙. นายวันเฉลิม  สว่างไสว
๓๐. นางสาวศุภราภรณ์  ฉายจรุง
๓๑. นางสาวเฟื่องฟ้า  ตองอ่อน
๓๒. นางสาวจีรวรรณ  คนหาญ
๓๓. นางสาวพเยาว์  บรรหาร
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยยกผลงานศิลปกรรม  จำ�นวน ๒๐ คน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อนุกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตัดสิน
๒. จัดเตรียมคัดแยกผลงานศิลปกรรมเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน
๓. จัดทำ�ผลคะแนนและสรุปผลคะแนนผลงานศิลปกรรมที่ได้รางวัลและร่วมแสดง
๔. จัดทำ�ผลสรุปผลงานศิลปกรรมส่งคณะกรรมการตัดสิน
๕. รวบรวมข้อมูลส่งฝ่ายจัดทำ�สูจิบัตร
๖. สรุปรายชื่อผู้เข้ารับรางวัล
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย

     
     
    
     
     
     
     
     
     
     
     
    
     
     
     
     
     
     
    
     
     
     
     
มีหน้าที่

คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและสถานที่
๑.   ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
๒.   ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี (นางขวัญใจ พิมพิมล)
๓.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายจรัญ หนองบัว)
๔.   รองผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป (นายเจริญ ว่องปรีชากุล)
๕.   ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นายชยากร  เรืองจำ�รูญ)
๖.   นางสาวสุมาลี เอกชนนิยม
๗.   นางมินทร์ลดา จักรชัยอนันท์
๘.   นางรัชดาภรณ์ ศรีพฤกชาติ
๙.   นายคมสันต์ คืนดี
๑๐. นายชนัส คงหิรัญ
๑๑. นายนรินทร์ อ้วนดำ�
๑๒. นายสพร่าง รักปทุม
๑๓. นายบดินทร์ สิงหเสนี
๑๔. นายอดินันท์ ดามะอู
๑๕. นายศรัณย์ โรจนพนัส
๑๖. นายจีระชน บุญมาก
๑๗. นายโอภาส นุชนิยม
๑๘. นายภัทรพร เลี่ยนพานิช
๑๙. นางสาวสุกัญญา มุ่งเครือกลาง
๒๐. นายมารุต สอาดเอี่ยม
๒๑. นายธีระโชติ เสรีทวีกุล
๒๒. นายธนวัต เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๒๓. นางสาวกมลรส ชัยศรี
๒๔. นางสาวดวงมณี พรหมพิงค์
๒๕. นางสาวชลลดา ศรเดช

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ    
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
๒. จัดทำ�กรอบผลงานศิลปกรรมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการฯ
๓. ติดตั้งและจัดเก็บผลงานศิลปกรรม
๔. ตกแต่งสถานที่ภายในอาคารแสดงงานศิลปกรรม
๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมฝ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ สูจิบัตรและประชาสัมพันธ์
๑. ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
ประธานอนุกรรมการ
๒. นางสาวจำ�ลอง  แจ่มนาม
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายวิศิษฐ  พิมพิมล
อนุกรรมการ
๔. นางนันท์นลิน  นิ่มเกตุ
อนุกรรมการ
๕. นายนิมิตร  รอดรับบุญ
อนุกรรมการ
๖. นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ
อนุกรรมการ

มีหน้าที่

มีหน้าที่

๗.   นางสุนันทา  ลูกศร
๘.   นายธนาธรณ์  มาสม
๙.   นายสุภัค  เฉยเจริญ
๑๐. นางสาววิริยา  ก่อสันติมุกขัง
๑๑. นางสาวธันยธรณ์  วิโมกเกษม
๑๒. นายคมสัน  จุลนวล
๑๓. นางสาวจิราภรณ์  นรรัตน์
๑๔. นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๕. นางสาวกมลรส  ชัยศรี
๑๖. นายจตุพร  ภักดี
๑๗. นางสาวสุดขวัญ  พลเตชา
๑๘. นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ
๒. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
๓. ลงข่าวประชาสัมพันธ์งานประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
    ใน Website / facebook สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. จัดทำ�สูจิบัตร
๕. จัดทำ�แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ต่าง ๆ
๖. จัดทำ�บัตรเชิญ
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำ�รางวัลและประกาศนียบัตร
๑.   คณบดีคณะศิลปวิจิตร
ประธานอนุกรรมการ
๒.   นายวิศิษฐ  พิมพิมล
รองประธานอนุกรรมการ
๓.   นายนรินทร์  อ้วนดำ�
อนุกรรมการ
๔.   นายจีระชน  บุญมาก
อนุกรรมการ
๕.   นายโอภาส  นุชนิยม
อนุกรรมการ
๖.   นายชนัส  คงหิรัญ
อนุกรรมการ
๗.   นายศรธวัช  กำ�ปั่นเพ็ชร์
อนุกรรมการ
๘.   นายศุภกร  กำ�เนิดกลาง
อนุกรรมการ
๙.   นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ
อนุกรรมการและเลขานุการ
๑๐. นายวันเฉลิม  สว่างไสว
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. จัดทำ�ของรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
๒. จัดทำ�ใบประกาศนียบัตรผู้ได้รับรางวัล
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ

๑. คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
๒. รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์)

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มีหน้าที่

๓.   รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (นายฤทธิเทพ  เถาว์หิรัญ)
๔.   รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (นางสาวขวัญใจ   คงถาวร)
๕.   รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวสุทธาสินีย์  สุวุฒโฑ)
๖.   รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นางสาวสุจิตตา  บุญทรง)
๗.   ปฏิบัติหน้าที่รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร (นายชยากร  เรืองจำ�รูญ)
๘.   นายนพคุณ  สุดประเสริฐ
๙.   นางสาวสุมาลี  เอกชนนิยม
๑๐. นางสาวจันทิมา  ใหญ่ยิ่ง
๑๑. นางสาวณัฐหทัย  พงศ์พิทักษ์
๑๒. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ์
๑๓. นางสาวคัทรียา  ประกอบผล
๑๔. นายนิติพงษ์  ทับทิมหิน
๑๕. นายพรเทพ  เลี้ยงสอน
๑๖. นายอนัส  มาลาวงษ์
๑๗. รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ (ผศ.ดร.จินตนา  สายทองคำ�)
๑๘. นางสาวยุบภดี  อาจแก้ว
๑๙. นางสาวรุ่งฤทัย  อยู่เย็น

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. ประสานงานการจัดทำ�คำ�กล่าวรายงานและคำ�กล่าวเปิดงาน
๒. จัดเตรียมกรรไกรสำ�หรับตัดริบบิ้น
๓. จัดเตรียมสมุดลงพระนามและปากกา
๔. จัดฝึกซ้อมผู้เข้ารับรางวัล
๕. จัดดอกไม้ในพิธีเปิดงาน
๖. จัดผู้นำ�ส่งรางวัล
๗. จัดนักศึกษาลงทะเบียน
๘. จัดเรียงลำ�ดับผู้เข้ารับรางวัล
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายรับ – ส่งเสด็จฯ
๑.   รองอธิการบดี (นางกัญญา  ทองมั่น)
๒.   คณบดีคณะศิลปศึกษา
๓.   นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ์
๔.   นายบัณฑิต  เข็มทอง
๕.   นางสาวมรกต  ไพรศรี
๖.   นายภุมรินทร์  มณีวงษ์
๗.   นางสาวนันทิกานต์  แสงคำ�
๘.   นายพรเทพ  เลี้ยงสอน
๙.   นายวีรกร  ศุขศาสตร์
๑๐. นายจีระชน  บุญมาก
๑๑. นางสาวสุจิตตา  บุญทรง

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มีหน้าที่

มีหน้าที่

มีหน้าที่

๑๒. นางสาวหทัยรัตน์  พงศ์พิทักษ์
๑๓. นางปิ่นชนก  บุญช่วย
๑. จัดนักศึกษารับ – ส่งเสด็จฯ
๒. จัดเตรียมพวงมาลัยพร้อมพานในการถวายมาลัยข้อพระกร
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำ�เครื่องหมาย
๑. รองอธิการบดี (นางกัญจนภัสร  สุทธิประภา)
๒. ผู้อำ�นวยการกองกลาง (นางสุภัทร กิจเวช)
๓. นางบุบผา  โหมดศรี
๔. นางสาวมนัสวันต์  ช้างทองคำ�
๕. นางสาวอภิษฐา  อิ่มปิติวงศ์
๖. นางสาวสุพัชนี  พงษ์พูล
๗. นางสาววิริยา ก่อสันติมุกขัง
๘. นางสาวภัทรวดี  จันทะนพ   
๙. นางสาวปัณฑ์ธพัชญ์  เกิดสวัสดิ์     

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดทำ�บัตรติดรถยนต์
๒. จัดทำ�เครื่องหมายสำ�หรับผู้เข้าร่วมงาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง
๑. รองอธิการบดี (นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์)
๒. นายทักสินธุ์  รอดแก้ว
๓. นายมารุต  สอาดเอี่ยม
๔. นายยงยุทธ  ไหวพริบ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๑. จัดเตรียมและขนย้ายเครื่องเสียงในพิธีเปิด
๒. ดูแลระบบเครื่องเสียงในพิธีเปิด
คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ

มีหน้าที่

อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. นายนิมิตร  รอดรับบุญ
๒. นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล
๓. นายธนวัต  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๔. นางสาวกมลรส  ชัยศรี
๕. นักศึกษาชายช่วยยกผลงานศิลปกรรม  จำ�นวน  ๖  คน

๑. จัดเตรียมอุปกรณ์การบันทึกภาพ
๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวการตัดสินผลงานศิลปกรรม
๓. บันทึกภาพพิธีเปิดนิทรรศการรวมทั้งการถ่ายภาพผู้เข้าร่วมงาน
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

มีหน้าที่

คณะอนุกรรมการฝ่ายงบประมาณและจ่ายเงินรางวัล
๑.   รองอธิการบดี (นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์)
๒.   รองอธิการบดี (นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง)
๓.   นายวิชิต  เพ็ชรดี
๔.   นางสาวนปภา  ชูเกียรติ
๕.   นางบุบผา  โหมดศรี
๖.   นางสาวอโนชา  จบกลศึก
๗.   นางสาวสุนันทา  มุ่งเครือกลาง
๘.   นางสาวยุวภรณ์  อินทอง
๙.   นางสาวอนุสรา เอี๋ยวประเสริฐ
๑๐. นางสาวกมลวรรณ  ยังลือ
๑๑. นางพิมลภรณ์  รอดแก้ว
๑๒. นางสาวเมศยา  มุกข์จีน
๑๓. นางสาวรัตนา  จงเกียรติขจร
๑๔. นางสาวสิริลักษณ์  ชยางศุ
๑๕. นายภูกิจ  พาสุนันท์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดทำ�ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
๒. ให้ความสะดวก คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�แก่คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. ดำ�เนินการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
๔. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและจ่ายเงินรางวัลผู้ชนะการประกวด
๕. รวบรวมใบสำ�คัญเพื่อเบิกจ่าย และหักล้างเงินยืม
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายโพธิพันธ์  พานิช)
๒. นายชานนท์  พรมเสือ
๓. นางสาวตรีฉัตร  ทองเลิศ
๔. นางสาวสุภัสสร ศรีงาม
๕. นายธีรพงษ์  ฉลาด
๖. นายปรเมศวร์  พืชผักหวาน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดทำ�เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดงาน
๒. ดำ�เนินการแจกและเก็บเครื่องมือการประเมินผล
๓. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานประเมินผลนำ�เสนอสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
๑. คณบดีคณะศิลปศึกษา
๒. นางอุษา  สบฤกษ์

คณะอนุกรรมการฝ่ายต้อนรับ

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มีหน้าที่

มีหน้าที่

๓.   นายชรินทร์  พรหมรักษ์
๔.   นางสาวสุจิตตา  บุญทรง
๕.   นางสาวจันทิมา  ใหญ่ยิ่ง
๖.   นางสาวมรกต  ไพรศรี
๗.   นางสาวพัชรินทร์  จันทรัดทัต
๘.   นายจตุพร  ภักดี
๙.   นางสาวนันทนา  สาธิตสมมนต์
๑๐. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา (ผศ. วรินทร์พร  ทับเกตุ)
๑๐. นางสาวอรอุมา  สุขิตโภคากุล

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. จัดทำ�ผังที่นั่งสำ�หรับแขกรับเชิญ
๒. ต้อนรับแขกรับเชิญที่มาร่วมงานและนำ�พาไปนั่งตามผังที่กำ�หนด
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายธุรการและสวัสดิการ
๑. ผู้อำ�นวยการกองกลาง (นางสุภัทร กิจเวช)
๒. นางสาวจำ�ลอง  แจ่มนาม
๓. นางสุพิชชา  นราพงศ์
๔. นางสาวสกาวรัตน์  งามหยดย้อย
๕. นางสาวสุรีรัตน์  มุ่งปั่นกลาง
๖. นายไพสิฐ  ศรีปู่
๗. นางสาววิไลวรรณ  พูลทรัพย์
๘. นางเรณู  อิ่นอ้น
๙. นางสาวพธูทิพย์  ประชุมพวก

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. อำ�นวยความสะดวกในการจัดพิมพ์ เอกสาร ส่งเอกสาร ส่งบัตรเชิญ
๒. จัดเลีย้ งอาหารว่างและอาหารกลางวันสำ�หรับกรรมการตัดสินการประกวดและเจ้าหน้าทีใ่ นวันตัดสินการประกวด
๓. จัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิดการแสดงผลงานศิลปกรรมฯ
๔. จัดส่งหนังสือเชิญประธาน
๕. จัดทำ�เอกสารลงทะเบียน
๖. จัดเตรียมยาสามัญ
๗. ประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
๑. ผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์  พูนสวัสดิ์)
๒. นายภัทรพร  เลี่ยนพานิช
๓. นายบัณฑิต  กลิ่นสุคนธ์
๔. นายวัชรากร  บุญเพ็ง
๕. นายภิรมย์  ใจชื้น

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

มีหน้าที่

มีหน้าที่

๖. นายธราธิป  สิทธิชัย
๗. นายวิชัย  ภู่เพ็ชร์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

๑. ประสานตำ�รวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัย (กรณีมีเสด็จฯ)
๒. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน
๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
คณะอนุกรรมการฝ่ายดุริยางค์
๑. รองคณบดีคณะศิลปศึกษา (นายดุษฎี  มีป้อม)
๒. นายศรายุทธ  หอมเย็น
๓. นายสุทิน  ดวงเดือน
๔. นายดิเรก  ทัศมาลัย
๕. นายฐกฤต  สุกุลกิตติไกร
๖. นางสาวธนกร  วิริยาลัย
๗. นางสาวดารารัตน์  หุตะวัฒนะ
๘. นายจีรวัฒน์  แสงอนันต์
๙. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม

๑. จัดวงดุริยางค์บรรเลงรับ – ส่งเสด็จฯ และบรรเลงในพิธีเปิดงาน
๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานมอบหมาย
			
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
			
สั่ง  ณ  วันที่   ๑๘   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘
							
                                                                  (นายสิริชัยชาญ  ฟักจำ�รูญ)
         อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ขอขอบคุณ
นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
ศาสตราจารย์อภินันท์  โปษยานนท์

ดร.สิริชัยชาญ  ฟักจำ�รูญ

นายบวรเวท  รุ่งรุจี

นางสาวอัจฉรา  แข็งสาริกิจ
กองงานส่วนพระองค์ สํานักพระราชวัง
นายธงชัย  รักปทุม
นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
ศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี
พลตำ�รวจตรีสุรศักดิ์  สุทธารมณ์
รองศาสตราจารย์เลิศ  อานันทนะ
นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์
รองศาสตราจารย์สรรณรงค์  สิงหเสนี
นายสาคร  โสภา
นายสังคม  ทองมี
นายพนม  พรกุล
นายเฉลิมศักดิ์  รัตนจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์
นายอำ�มฤทธิ์  ชูสุวรรณ
นายเด่น  หวานจริง
นายบุญพาด  ฆังคะมะโน   
รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชต
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณะศิลปวิจิตร
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยนาฏศิลป
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ออกแบบและจัดรูปเล่ม : นายธีระโชติ  เสรีทวีกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อธิบดีกรมศิลปากร
ผู้อำ�นวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
ศิลปิน
ศิลปิน
ศิลปิน
ศิลปิน               
ศิลปิน
ผู้อำ�นวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณบดีคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยช่างศิลป
อาจารย์ประจำ�คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์		
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจำ�คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

