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84 Years of Charoon Boonsuan คือ นิทรรศการท่ีบอกเล่าถึงเรือ่งราวการ

เดินทางในโลกจิตรกรรมของ จรูญ บุญสวน จากฉากลิเกท่ีเป็นแรงบันดาลใน

วัยเด็ก ผลักดันให้ชีวิตมุ่งหน้าสู่สถาบันศิลปะอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานท่ีจัดแสดงในนิทรรศการครัง้นี้จะคล่ีคลายชีวิตในฐานะจิตรกรท่ีทํางาน

อยา่งไมเ่คยหยดุพกัมาตลอด 84 ปี  

 

จรูญ บุญสวน ฝึกฝนวิถีปฏิบัติด้วยแรงผลักดันจากบุคคลสําคัญอย่าง ศ. ศิลป์ 

พีระศร ีและ เฟ้ือ หรพิิทักษ์ ท่ีศิลปินยังคงปฏิบัติและยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน 

ความชํานาญท่ีก่อเกิดจากการสังเกตและความหมั่นเพียร สะท้อนผ่านผลงาน

จิตรกรรมหลายรูปแบบ ท้ังผลงานจิตรกรรมนามธรรม ผลงานจิตรกรรมคิว

บิสม์ โดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ ท่ีเหนือชั้นด้วยเทคนิคการใช้สี การ

จัดวางองค์ประกอบ และความคิดอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน ผสาน

กับการวิเคราะห์ สังเกต และตีความ จากการเฝ้ามองจนเขา้ใจ  

จิตรกรรมทิวทัศน์ของเขาแต่ละชิ้นอบอวลด้วยบรรยากาศท่ีน่าพิศวง แม้แต่

นักเขียนชั้นนําอย่าง รงค์ วงษ์สวรรค์ เองยังเอ่ยถึงจรูญว่าเป็นศิลปินท่ีวาดภาพ

ด้วยการกล่ันกรองวัตถุท่ีอยู่ตรงหน้าออกมาเป็นชุดสีได้อย่างสลับซับซ้อน 

อัศจรรย์  ผลงานของจรูญจึงเปรยีบได้กับฉากของชีวิตท่ีเกิดจากเทคนิคการ

ทํางานเฉพาะตัว โดยเฉพาะการสังเกตโลกภายนอกด้วยความคิดและ

ประสบการณ์ของตัวเอง 

 

จรงิใจแกลเลอร ีภูมิใจนําเสนอนิทรรศการเด่ียวเนื่องในโอกาสอายุครบ 84 ปี 

ของ จรูญ บุญสวน ท่ีจะบอกเล่าเรือ่งราวชวิีตและ การทํางานของศิลปิน รวมถึง

ปรชัญาท่ีได้พบเจอมาตลอดการทํางานในฐานะจิตรกร นิทรรศการ 84 Years 

of Charoon Boonsuan จะเปิดให้เข้าชมต้ังแต่วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2565 จนถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2566 ทุกวันอังคารถึงวันศุกร ์ต้ังแต่เวลา 

10:00 – 18:00 น. วันเสารแ์ละวันอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 08:00 – 18:00 น. 

(หยุดทุกวันจันทร)์ เข้าชมฟรโีดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ

อย่างเป็นทางการในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2565 ต้ังแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้น

ไป ณ จรงิใจแกลเลอร ีภายในโครงการจรงิใจมารเ์ก็ต ในเครอืกลุ่มเซน็ทรลั 
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The 84 Years of Charoon Boonsuan exhibition is the story of Charoon 

Boonsuan’s 84-year journey through the world of paintings. From his 

initial desire of painting backdrops for Likay performances, Charoon 

would go on to enroll at renowned art institute Silpakorn University. 

The works displayed in this exhibition gradually reveal the venerable 

artist’s career, a continuous tapestry of work spanning over 84 years. 

 

Fua Haripitak and Prof. Silpa Bhirasri were influential figures who 

collectively established the artist’s working process, a guideline that 

many artists still practice and follow to this day: The achievement of 

mastery through perseverance, reflected through various forms of 

work, from abstract paintings, cubism paintings, and landscape 

paintings. Works of art may stand out through color usage, technique, 

composition, and conceptualization, a combination of traits that are 

unique to each individual artist. Combined with analysis, observation, 

and interpretation, to achieve a level of understanding, the artist can 

then take the beginning steps towards the realization of a piece of art. 

Even Rong Wongsawan himself has called Charoon an artist who is 

capable of painting whatever object presented to him with such 

wondrous and complex color palettes. This makes Charoon’s 

comparable to scenes from life, created through his original 

techniques, observing the outside world and his own inner thoughts 

alike through the lens of personal experience.         

 

JingJai Gallery proudly presents this solo exhibition in 

commemoration of Charoon Boonsuan’s 8 4 th birthday, telling the 

story of his life and works, as well as the personal philosophies he 

has lived by in his life as an artist. The 84 Years of Charoon Boonsuan 

exhibition will be on display from the 19 th of November (2022)  till 

the 1 9 th of February (2 0 2 3 ) .  The exhibition will be available for 

viewing from 10:00 - 18:00 Tuesdays to Fridays, and 8:00 - 18:00 on 

weekends (closed on Mondays). Entry is free for all, with an official 

opening event held on the 1 9 th of November, 2 0 2 2 , from 1 7 : 0 0 

onwards at the JingJai Gallery at JingJai Market, a Central Group 

development.   

 

 


