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bacc exhibition 

ดิน น ้ำ ป่ำ ฟ้ำ  

แรงบันดำลใจจำกพ่อ 

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

10 สิงหำคม – 12 พฤศจิกำยน 2560 

ห้องนิทรรศกำรหลัก ชั น 7 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร 

 

ภัณฑำรักษ์รับเชิญ  
ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที    

อ ำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ      

อภิศักดิ์  สนจด                  

 

ผลงำนในนิทรรศกำร 

ศิลปิน  
อ ำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ, บุญกว้ำง นนท์เจริญ, โชคชัย ตักโพธิ์, อินสนธิ์  วงค์สำม, เจด็จ ทองเฟ่ือง, เกษศักดำ วิมลทรง, ครอง

ศักดิ์ จุฬำมรกต, นรเศรษฐ์  ไวศยกุล, ภำณุ อุดมเพทำยกุล, พันธุ์ศักดิ์ จักกะพำก, ประสำท นิรันดรประเสริฐ, ประสิทธิ์  

วิชำยะ, รณภพ  เตชะวงค์, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, ศิริเดช แม้นอ่ิม, ธวัชชัย หอมทอง, วสันต์  สิทธิเขตต์,  

วิจิตร อภิชำตเกรียงไกร, วิทยำ จันมำ, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, ญำณวิทย์ กุญแจทอง 

 

ผู้น้ำชุมชน 
พระสมคิด จำรณธัมโม, ประยงค์ รณรงค์, เสถียร  ใจค ำ 
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วำดภำพประกอบ 
เพียงพอ ศุภมำตย์, ประวิทย์  มงคลเนำวรัตน์, เชิดศักดิ์ เม้ยขันหมำก 

 

ภำพถ่ำย 
ชำญพิชิต พงศ์ทองส ำรำญ, ประดิชญำ สิงหรำช 

  

นักออกแบบ 
สิงห์ อินทรชูโต และทีมงำน, ศูนย์สร้ำงสรรค์ออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อม, มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

นิทำนแผ่นดิน งำนนิเวศศิลป์ 
อ ำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ/กมล ทัศนำญชลี/นภดล วิรุฬชำตะพันธ์/ไพโรจน์  วังบอน 

ปัญญำ วิจินธนสำร/สำครินทร์ เครืออ่อน/สุริยำ นำมวงศ์/ทวี รัชนีกร/ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ 

 

กำรแสดงสดและงำนจัดวำง 
จิตติมำ ผลเสวก /จักรกริช   ฉิมนอก/ภัทรี ฉิมนอก/สำธิต   รักษำศรี 

วิชชุกร   ตั้งไพบูลย์/วิชัย   จนัทวำโร 

 

บทควำม 
นฤมล อรุโณทัย, วีระพันธุ์  ชินวัตร 
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โครงกำรสนับสนุนกำรออกแบบเมืองอัจฉริยะ  
Smart Cities-Clean Energy   

โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำนร่วมกับ มูลนิธิอำคำรเขียวไทย 

 

45 ศิลปิน 90 ผลงำน เพื่อน้อมร้ำลึกองค์อัครศิลปิน กับนิทรรศกำร “ดิน น ้ำ ป่ำ ฟ้ำ” แรงบันดำลใจจำกพ่อ 
มลูนิธิหอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชมนิทรรศการ “ดนิ น า้ ป่า ฟ้า” แรงบนัดาลใจจากพ่อ ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมร าลึกองค์อคัรศิลปิน” จดัขึน้เพ่ือน้อมร าลึกพระอจัฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้าน

ศลิปวฒันธรรมไทย  

นิทรรศการ “ดิน น า้ ป่า ฟ้า” แรงบนัดาลใจจากพ่อ เป็นนิทรรศการท่ีน าเสนอการตีความ เพ่ือการศึกษา สืบ

สาน สง่มอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสร้างสรรค์แรงบนัดาลใจให้แก่เดก็ เยาวชน และพสกนิกรของ

ทา่นให้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน 

 

 

 

 
 
 
 
 
นิทรรศการ “ดนิ น า้ ป่า ฟ้า” แรงบนัดาลใจจากพอ่ โดยภณัฑารักษ์รับเชิญ คณุฉตัรวิชยั พรหมทตัตเวที    

อาจารย์อ ามฤทธ์ิ ชสูวุรรณ   คณุอภิศกัดิ ์ สนจด จดัแสดงตัง้แตว่นัท่ี 10 สิงหาคม-12 พฤศจิกายน 2560 ชัน้ 7  
หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
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สอบถามเพิ่มเตมิฝ่ายส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร 
กลุยา กาศสกลุ  (คณุยิม้)  0964499516 yimfyi@gmail.com line : yimfyi 
กชพรรณ บญุราศี (แอม) 02 214 6630-8 ตอ่ 501, kachapan.b@bacc.or.th 
พิมลพนัธุ์ ฤทธิบญุไชย (ฝน) 02 214 6630-8 ตอ่ 503, pimonpun.l@bacc.or.th 
 

mailto:yimfyi@gmail.com

