
 

การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ คร้ังที่ 3 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

 

วันท่ี : 17 พฤษภาคม - 12 สิงหาคม 2555 

สถานท่ี: หองนิทรรศการชั้น 8 

ผูจัด มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

การแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ ครั้งท่ี 3  ซ่ึงประกอบดวยผลงานท่ีไดรับรางวัลและคัดเลือกเขารวม

แสดงประเภทภาพพิมพและวาดเสนของศิลปนจากท่ัวโลก จํานวน  246  ชิ้น  นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทํา

ผลงานภาพพิมพ  และการฉายวีดิทัศนเก่ียวกับการทําศิลปภาพพิมพในงานอีกดวย  

 

มหาวิทยาลัย ศิลปากรได ริ เริ่มจัดการแสดงภาพพิมพ และวาดเสนนานาชาติ ข้ึน เป นครั้ งแรก เม่ือป

พุทธศักราช   2546  โดยเปนการจัดการแสดงศิลปกรรมระดับนานาชาติท่ีจัดข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   และครั้งท่ี  2  ระหวาง พุทธศักราช 2551 – 2553  โดยมีศิลปนจากท่ัวโลก

จัดสงผลงานเขารวมประกวดเปนจํานวนมาก  อีกท้ังผลงานท่ีไดรับรางวัลหรือผลงานท่ีไดรวมแสดงสวนหนึ่งเปน

ผลงานของศิลปนท่ีมีชื่อเสียงในระดับมาตรฐานโลก เพ่ือแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของวงการศิลปะในประเทศไทยท่ี

สามารถพัฒนาข้ึนถึงระดับทัดเทียมนานาอารยประเทศ  และความกาวหนาของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยาง

ตอเนื่อง      

 

มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจัดการแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ  ครั้งท่ี  2  ระหวาง พ.ศ. 2551 – 

2553   กําหนดจัดแสดงข้ึนทุก 3 ป ตอครั้ง  และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7 

รอบ 5 ธันวาคม  2554  จึงจัดการแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ  ครั้งท่ี 3  ข้ึน  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลท่ี 9 “อัครศิลปนแหงสยาม”    มีศิลปน 1146  คน  จาก 

60 ประเทศท่ัวโลก  สงผลงานเขาประกวด  จํานวนถึง  2963  ชิ้น  มีผลงานท่ีไดรับรางวัล จํานวน  30  ชิ้น  และ

รวมแสดง 216  ชิ้น  รวมท้ังสิ้น  จํานวน  246  ชิ้น  แบงเปนผลงานภาพพิมพ  จํานวน  148  ชิ้น  และวาด

เสน   จํานวน  98  ชิ้น 



 

โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกาศผลรางวัลการแสดงภาพพิมพและวาดเสนนานาชาติ  ครั้งท่ี  ๓  เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธนัวาคม  ๒๕๕๔  บุญมี  แสงขํา  ศิลปนไทยจากผลงาน

ชื่อ   “Essence, Truth, Reality  No. 13”    ไดรับรางวัลสูงสุด    Grand   Prize  ประเภทภาพพิมพ  และ

ศิลปนชาวโปแลนด   Cyprian   Bielaniec   วัย  ๕๘  ป  ควารางวัลสูงสุด Grand  Prize  ประเภทวาดเสน  จาก

ผลงานชื่อ  “Hell  and  Heaven” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thai Artists and Polish Artist won the Grand Prize in Print and Drawing in the 3rd 
Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition 

 

 

Date : 17 May - 12 August 2012 

Location: Gallery, 8th floor 

Organized by Silpakorn University 

 

Silpakorn University announced the result of the final round selection and judginging in the 

3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition to celebrate on the auspicious 

occasion of His Majesty the King’s 7th Cycle Birthday Anniversary  5th December 2011 which 

was held on January 21st , 2012 at Silpakorn University, Sanamchandra Palace Campus in 

Nakhon Pathom province. 

 

Boonmee Sangkhum, a  young blood Thai artist aged  thirty-seven and graduated from 

Department of Graphic Arts, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts of Silpakorn 

University won the Grand Prize in print and talked about the concept of his award-winning 

work “ Essence, Truth, Reality No.13”as follows : 

 

“ Buddhist Philosophy is considered the main inspiration in creating my artworks. According to 

Buddhism, things in general  must be driven by the power of origin and factors that influence 

specific situations . Therefore, the teaching of universal truth aims to pass on the knowledge of 

the understandings both nature and life by practicing meditation for it well leads us to the 

peaceful hereafter.  Clearly, the teaching artworks apply Mezzotint  technique to portray 

different plants in order to reflect happiness, solitude and concentration which are the meaning 

of Buddhist lifestyle.” 



 

Boonmee also had many solo exhibitions both in Thailand and abroad as well as he 

participated in many international  art  competitions. His latest award-winning prize was the First 

Prize from the 8th Kochi International  Triennial Exhibition of Prints in Aichi prefecture, Japan. 

 

Cyprian Bielaniec, a high-profiled Polish artist won the Grand Prize in drawing from this contest 

and  talked about his concept  of “ Hell and Heaven”, the award-winning work  as follows: 

 

“ In my works, I combine incompatible realities and materials. I deal with eschatological story. 

In the work “Hell and Heaven” , I set the extremes (Reality ? and Sercret?) recognized by many 

religions. The mystery of hell and heaven exceeds the human capacity of understanding and 

imagination. Despite this, I’m trying to get closer to the mystery as old monsters of European 

painting in the fifteenth and sixteenth century.” 

 

Cyprian Bielaniec joined and won many awards from a great number of international art 

competitions, for example, the Award of the Mayor of Belchato  from All-Polish “ Young Art 

Festival” – Belchatow (Poland) ; the Award of the Mayor of Lublin from “ The Best Graphics 

and  Drawing of the Year ”- Lublin (Poland); 11th Pre-Auction Modern Polish Painting Exhibition 

– New York (USA) ;  5thInternational Pastel Biennial – Nowy Sacz (Poland) including his many 

exhibitions in Italy, Denmark , Slovakia, Holland, Romania etc. 

The grand exhibition of 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition will be 

held from 17 May – 29 July  2012 at 8th Floor, Bangkok Art and Culture Center, Pathumwan , 

Bangkok.  The exhibition is composed of  246 pieces of the finalist artists’ works around the 

world  in both print and drawing , the real presentation and demonstration of different 

printmaking techniques including  VDO presentations about how to create  printmaking works. 

 

 

After the grand exhibition in Bangkok, the exhibition will be moved to display at Sanamchandra 

Art Gallery, Silpakorn University, Sanamchandra Palace campus in Nakhon Pathom Province 

during 10 January – 20 February 2013 and in June 2013 at Chiang Mai University Art Center, 

Chiang Mai University in the northern part of Thailand. 


	การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 3
	วันที่ : 17 พฤษภาคม - 12 สิงหาคม 2555
	สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 8
	ผู้จัด มหาวิทยาลัยศิลปากร

	Thai Artists and Polish Artist won the Grand Prize in Print and Drawing in the 3rd
	Date : 17 May - 12 August 2012
	Location: Gallery, 8th floor
	Organized by Silpakorn University


