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bacc exhibition 

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” 

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

29 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

ภัณฑารักษ์  
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ 

ธวัชชัย สมคง 

ศักดิ์ชัย กาย 

 

ศิลปิน  
อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, อ านาจ วชิรสูตร, อ านาจ คงวารี, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, บัญชา หนังสือ, 

บรรจบ ปูธิปิน, เบญจรงค ์โควาพิทักษ์เทศ, บุญม ีแสงข า, ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล, ชัชวาล รอดคลองตัน, ชูศักดิ์ กุทัณฑ์มาศ, 

ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ, ดินหิน รักพงษ์อโศก, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรี คงแก้ว, จรัสพร ชุมศรี, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์, ไข่

มุกต์ ชูโต, คามิน เลิศชัยประเสิรฐ, เกษียร จินดาลักษณ,์ เขียน ยิ้มศิร,ิ ไกรศักดิ ์จิรชัยสกุล, กฤช งามสม,  

กฤษดา ภควัตสุนทร, ล าพ ูกันเสนาะ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ, นิติกร กรัยวิเชียร, โอภาส โชติพันธวานนท์, พลุตม์ มารอด, 

ปัญญา วิจินธนสาร, ปาริชาติ ศุภพันธ์, ปีย ์มาลากุล ณ อยุธยา, ภัคพงศ ์เช็ง, ภัทรกร สิงห์ทอง (ณัฐวุฒิ สิงห์ทอง),  

พีระศิลป์ ดวงอินทร์, พินิตย์ พันธประวัติ, ประดิษฐ์ ตั้งประสาทวงศ์, ปรัชญา วุฒิธ ารง, ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง,  

ประวีณ เปียงชมภู, ปรีชา เถาทอง, พร้อมธรรม วรวุฒิ, รชฏ วิสราญกุล, เริงศักดิ ์บุญวนิช, รุ่งศักดิ ์ดอกบัว,  

สาครินทร์ เครืออ่อน, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สนั่น ศิลากรณ,์ สนิท ดิษฐพันธุ์, เสนีย์ แช่มเดช, สมโภชน์ ทองแดง,  

สมภพ บุตราช, สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ, ศรีใจ กันทะวัง, สุดใจ ชัยพันธ์, สุรเดช แก้วท่าไม้, สุรสิทธิ์ เสาว์คง,  
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สุวัฒน์ วรรณมณ,ี สุวิทย์ ใจปอ้ม, ธีร์ นันทวริศ, ธีรวัฒน์ นชุเจริญผล, ไทวิจิต พ่ึงเกษมสมบูรณ์, ธณฤทธิ์ ทิพย์วารี, ถาวร 

โกอุดมวิทย์, ทวีชัย เจาวัฒนา, ทวีศักดิ ์ศรีทองดี, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, เทวินทร์ จรรยาวงษ,์ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, อุบัติสัตย์, 

วิระศักดิ ์มนต์แก้ว, วัลลภ หาญสันเทียะ, วรนันท์ ชัชวาลทพิากร, วราวุธ ชูแสงทอง, วราวุฒิ โตอุรวงศ,์  

วัชระ กล้าค้าขาย, วัชระ ประยูรค า, วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร, วิศเวท วัฒนสุข, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, สรรพวิทย์ สิทธิสันต์, 

ยุทธนา พงศ์ผาสุก 

 

 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของ

โครงการ “น้อมร าลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพ่ือน้อมร าลึกพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย  

 

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้น

น าของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่น   

 

พระบรมสาทิศลักษณ์ชื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2559 - 2560,ใช้เทคนิคสีอะคริลิคและ

ทองค าบนผ้าใบ ขนาด 200 x 160 ซม. ผลงานของคุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 

 

หรือผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินที่แกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่ีใช้ในธนบัตร กับ
ผลงาน นวมินทราชา หมายเลข 8, 2556 ใช้เทคนิคการแกะแม่พิมพ์โลหะและการกัดกรด ขนาด 34 x 27.5 ซม. 

 



 

 

                                                                       939 ถ .พระราม1 แขวงวั งใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 02 214 8-6630 โทรสาร  02 214 6639  

                                                                                            เว็บไซต์  http://www.bacc.or.th  เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/baccpage   

                                                                                             Rama I Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330  Tel. +662 214 6630-8  Fax. +662 214 6639 

                                                                                             Website  http://www.bacc.or.th  Facebook  http://www.facebook.com/baccpage  

  

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่ายหลากหลายภาพไม่ปรากฏชื่อ 

ช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่ายหลายภาพ ไม่สามารถระบุเวลา ได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลา หรือสถานที่แห่งใด 

 

นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” โดยการคัดเลือกผลงานจาก 3 ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์  

คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กาย จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 26 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 8  

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

สอบถามเพ่ิมเติมฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

กุลยา กาศสกุล  (คุณยิ้ม)  096 4499516   yimfyi@gmail.com line : yimfyi 

กชพรรณ บุญราศรี (แอม) 02 214 6630-8 ต่อ 501, kachapan.b@bacc.or.th 

พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย (ฝน) 02 214 6630-8 ต่อ 503, pimonpun.l@bacc.or.th 

mailto:yimfyi@gmail.com

