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Abstract
“Research and Survey for Visual Artist Database : A Case Study of Fua Hariphitak
(A Painter)” purposes artistic bibliography of Fua Hariphitak and collecting his works of
art such as visual art , reservation work, art research and articles. The main objective is
to study analytically his artistic activities , to classify his works of art and to conclude
unique art style of Fua Hariphitak for deeply recognizing all utility of his works of art
in Thai society.
The research and survey for artistic activities of Fua Hariphitak shows that he was
educated from Poh Chang College and the School of Fine Arts in Bangkok with his hope to
be an artist. Then, he had studied at Visva Bharati Santini Katan, India where he was
influenced of reservation of traditional art. Then in 1954 – 1956, he recieved the
scholarship to study at Academy de Eella Arti di Roma, Italy and he attended the
conference of 3th International Association of Art in Vienna, Austria in 1960. These
experiences of Fua Hariphitak introduce his works of art showing art style and technic
influencing and developing from art, he studied.
Fua’s works of art can be catagorized into 3 periods. The first one is between 1933 1941, the second one is between 1941 - 1954 and the third one is 1954 - 1973. They can
also be catagorized by his styles, concept and technique for creating into 3 groups : Works of
Fua’s style, record drawing and restoration of Thai traditional art. His works of art can be
analyzised his identity for art creation by historical evidences and academic archives related
to him which are Fua’s artist talent, pictured atmosphere as his imagination, form presented
by his skill, pictured structure arrangement and using color as represented his idea.
Keywords : Fua Hariphitak, Fua Hariphitak’s painting, Fua Hariphitak’s drawing,
reservation of Thai mural painging

