
 

การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 59 

วันท่ี : 04 กันยายน - 27 ตุลาคม 2556 

สถานท่ี: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9 

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมศิลปากร สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย และหอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดดําเนินการจัดการแสดงงานศิลปกรรมแหงชาติรวมกับกรมศิลปากร ต้ังแตครั้งท่ี 1 ป 

2492 โดย ศาสตราจารยศิลป  พีระศรี  ปูชนียบุคคลในดานศิลปะของชาติเปนผูริเริ่มจัดข้ึน และไดนํามาแสดงให

ประชาชนท่ัวไปไดเขาชม 

    ในการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 13 ซ่ึงตรงกับป พ.ศ. 2505 เปนปท่ีพระบาทสมเด็จพระ-เจาอยูหัว เสด็จ

พระราชดําเนินทรงเปดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติเปนครั้งแรกและในการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 14 ได

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานภาพฝพระหัตถใหอัญเชิญเขารวมเปนครั้งแรก และพระราชทานภาพ

ผลงานฝพระหัตถใหอัญเชิญเขารวมแสดงดวยทุกครั้ง  และมหาวิทยาลัยก็ยังคงจัดการแสดงศิลปกรรมกรรม

แหงชาติรวมกับกรมศิลปากรสืบเนื่องจนกระท่ังถึงการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งท่ี 14 ป 2506 มหาวิทยาลัย

ศิลปากรไดยายสังกัดมาข้ึนอยูกับทบวงมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงไดดําเนินการจัดแสดงผลงาน

ศิลปกรรมแห งชาติ  ตั้ งแต  ครั้ ง ท่ี  15 ป  2507 แตยั งคงมีการแสดงผลงานใหประชาชนได เช าชม ณ 

พิพิทธภัณฑสถานแหงชาติ  ถนนเจาฟา  กรุงเทพฯ ในเดือนกันยายนของทุกปแจนถึงปจจบุัน นับเปนครัง้ท่ี 59  

การแสดงศิลปกรรมแหงชาตินับเปนกิจกรรมท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีสงเสริมการสรางสรรคของศิลปน และเปด

โอกาสใหเหลาศิลปนไดแสดงออกถึงศักยภาพในดานศิลปะ-วัฒนธรรม ซ่ึงจะเปนประโยชนเก้ือกูลตอการสราง

อารยธรรมของไทยสืบไป อีกท้ังเปนการเปดโอกาสใหศิลปนไดใชแนวคิดท่ีเปนอิสระของตนเอง ในการสรางสรรค

ผลงานท่ีมีลักษณะหลากหลาย เกิดการพัฒนาแนวทางการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัยท่ีแตกตางไปจากเดิม  ซ่ึง

จะเห็นไดจากการกาวกระโดดของผลงานท่ีสงประกวดในแตละป  ทําใหเราเล็งเห็นไดวาการแสดงศิลปกรรม

แหงชาติเปนโครงการหนึ่งท่ีสงเสริมศิลปนใหไดมีโอกาสแขงขันกันสรางสรรคผลงานศิลปกรรมใหมีระดับสูงถึงข้ัน
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มาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติตลอดจนใหประชาชนชาวไทยไดมีความรูความเขาใจและมีโอกาสชื่นชมความ

งดงามของศิลปกรรมรวมสมัย 

ผลงานท่ีนํามาแสดงเปนผลงานท่ีทางมหาวิทยาลัยไดทําการเชิญชวนบุคคลท่ัวไปใหเขารวมสงผลงานโดยมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผูทรงคุณวุฒิและมีความสามารถมาเปนผูคัดเลือกและตัดสินผลงาน เพ่ือ

เลือกสรรผลงานท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดในการประกวดในครั้งนั้นๆ ในปนี้ไดมีการคัดเลือกคณะกรรมการคัดเลือกและ

ตัดสิน  จํานวน 9 ทาน  ไดแก 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ชลูด     นิ่มเสมอ กรรมการ 

2.  ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด  พงษดํา กรรมการ 

3. อาจารย ถวัลย     ดัชนี กรรมการ 

4. ศาสตรเมธีนนทิวรรธน     จันทนะผะลิน กรรมการ 

5. ศาสตราจารย เดชา   วราชุน กรรมการ 

6. ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล    ตั้งโฉลก กรรมการ 

7. ศาสตราจารยปรีชา   เถาทอง กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารยสมพร   รอดบุญ กรรมการ 

9. รองศาสตราจารยเข็มรัตน   กองสุข กรรมการ 

ในการนี้ไดเชิญชวนใหศิลปนเขารวมสงผลงาน 4 ประเภท โดยสามารถสงผลงานไดประเภทละไมเกิน 3 ชิ้น 

(ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทตองมีขนาด กวาง ยาว สูง แตละดานไมเกิน  ๒.๘๐ เมตร รวมกรอบและฐาน) 

การจัดการแสดงครั้งนี้ไดเชิญชวนใหศิลปนสัญชาติไทยจัดสงผลงานศิลปกรรมเขารวมประกวดและแสดง โดยแบง

ประเภทของผลงานศิลปกรรมเปน 4 ประเภท ไดแก ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ และสื่อ

ประสม   โดยกําหนดรางวัลดังนี้ 

  



 

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม  อันดับ 1   เหรียญทอง    และเงินรางวัล  150,000  บาท 

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม  อันดับ 2   เหรียญเงิน    และเงินรางวัล   100,000  บาท 

ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม  อันดับ 3   เหรียญทองแดง  และเงินรางวัล    80,000  บาท 

  

นอกจากนี้ยังมีรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย  แบงเปน 2   ประเภทรางวัล  ดังนี้ 

รางวลัสนับสนนุโดยธนาคารกรุงไทย  รางวัลท่ี   1 เงินรางวัล 120,000 บาท 

รางวลัสนับสนนุโดยธนาคารกรุงไทย  รางวัลท่ี   2 เงินรางวัล   80,000 บาท 

  

และเพ่ือเปนการสงเสริมประชาชนใหเกิดความสนใจในงานศิลปกรรมรวมสมัย และกระตุนใหศิลปนไทยมุงม่ัน

สรางสรรคงานศิลปะอันมีคุณคาและใหมีความกาวหนายิ่งข้ึน มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงกําหนดคุณสมบัติของศิลปน

ผูท่ีสมควรจะไดรับเกียรติยกยองใหเปนศิลปนชั้นเยี่ยม ดังนี้    

1. ศิลปนผูไดรับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทองครบ 3 ครั้ง ในประเภทเดียวกัน 

2. ศิลปนผูไดรับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทอง 2 ครั้ง กับเหรียญเงิน 2 ครั้ง ในประเภทเดียวกัน 

ปรากฏวามีศิลปนผูสนใจจัดสงผลงานรวมท้ังสิ้น จํานวน 171  คน จากผลงานศิลปกรรม 278 ชิ้น   โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทจิตรกรรม ผลงาน 161 ชิ้น 

ประเภทประติมากรรรม ผลงาน   26 ชิ้น 

ประเภทภาพพิมพ ผลงาน   63 ชิ้น 

ประเภทสื่อประสม ผลงาน   28  ชิ้น  

  

ในปนี้ไมมีผลงานในประเภทใดไดรับรางวัลเหรียญทอง รางวัลสูงสุดท่ีไดรับในปนี้เปนรางวัลเหรียญเงินจํานวน 6 

รางวัล  รางวัลเหรียญทองแดง 8 รางวัล  และรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลท่ี 2 จํานวน 12 รางวัล 

นอกจากผลงานศิลปกรรมท่ีไดรับรางวัลแลว  ยังมีผลงานศิลปกรรมท่ีไดรับการคัดเลือกเขารวมแสดงรวมท้ังสิ้น

จํานวน 76  ชิ้น   



 

The 59th National Exhibition of Art 

Date : 04 September - 27 October 2013 

Location: Main Gallery, 9th floor 

By Silpakorn University with Department of Fine Arts and Office of Contemporary Art And 

Culture  

 

76 artworks are selected for the 59th National Art Exhibition. None of the selected artworks is 

awarded Gold Medal this year. There are 6 Silver Medals, 8 Bronze Medals and 2 Second Prize 

awards from Krung Thai Bank given this year. Only Thai artists are eligible for this competition 

which are divided into 4 categories; Painting, Sculpture, Graphic Arts and Mixed Media. 
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