
 

นิทรรศการการตูนและศิลปะรวมสมัย 

วันท่ี : 21 กุมภาพันธ - 12 พฤษภาคม 2556 

สถานท่ี: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 9 

โดย ราช เลอสรวง  และเด็กชายสมบูรณ หอมเทียนทอง 

จัดโดย สมบูรณ หอมเทียนทอง และ อภิศักดิ์ สนจด รวมกับฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร 

 

นิทรรศการการตูนและศิลปะรวมสมัยโดย ราช เลอสรวง และสมบูรณ หอมเทียนทอง  พบกับผลงานของนักเขียน

การตูนรุนใหญท่ีถูกเชื้อเชิญกลับมาวาดในยุทธจักรการตูนอีกครั้ง พรอมกับการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีสนทนา

รวมกัน รวมดวยผลงานศิลปะท้ังภาพเขียนสีน้ํามัน วาดเสน ประติมากรรมและการจัดวาง กวา 400 ชิ้น ท่ีจะทําให

ผูชมซาบซ้ึงกับผลงานนามธรรมท่ีพบวามีท่ีมาจากการตูนท่ีเราคุนเคยในวัยเด็ก 

 

กิจกรรมนิทรรศการ  

โครงการนิทรรศการการตูนและศิลปะรวมสมัย โดย ราช เลอสรวง  และ เด็กชายสมบูรณ หอมเทียนทอง 

  

เสารท่ี 9 มีนาคม 2556  เวลา 14.00 – 16.00 น.   ณ หองนิทรรศการชั้น 9  

***ปาฐกถา โดย ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ ในรูปแบบวิเคราะหและวิจารณผลงานนิทรรศการ นําเสนอแนวความคิด

ของศิลปน รวมถึงท่ีมาของแนวคิดในการจัดนิทรรศการ โดย สมบูรณ หอมเทียนทอง และตั้งคําถามรูปแบบชวน

คุยในประเด็น ท่ีแตกออกไปโดย คุณพิชญา ศุภวานิช หัวหนาฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร  

  

  

เสารท่ี 20 และอาทิตยท่ี 21 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองนทิรรศการหลักชั้น 9  

Workshop  การตูนวาดเปน เห็นตัวเอง  Mission Possible One โดย  ศิลปะสรางสรรค กลุมดินน้ํามันและกลุม

ชื่นม่ืน 

***รับจํานวนผูเขารวม 50 คน  อายุ  10 -12 ป 

http://www.bacc.or.th/event/Thai-Cartoons-and-abstract-illustration-exhibition-.html


 

Workshop  การตูนวาดเปน เห็นตัวเอง  Mission Possible One Two โดย  ศิลปะสรางสรรค กลุมดินน้ํามัน

และกลุมชื่นม่ืน 

***รับจํานวนผูเขารวม 50 คน  อายุ  10 -12 ป 

  

  

อาทิตยท่ี 28 เมษายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองนิทรรศการหลักชั้น 9  

Workshop การตูนวาดเปน เห็นตัวเอง Mission Possible 3 โดย ศิลปนอิสระ จาก Let’s Comic ไดแก ไตรภัค 

สุภวัฒนา (Puck)และ วีรชัย ดวงพลา (The Duang)และธัญลักษณ เตชศรีสุธี บรรณาธิการ Let’s Comic 

***รับจํานวนผูเขารวม 50 คน  อายุ  13 - 18 ป 

  

เสารท่ี 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ หองนิทรรศการหลักชั้น 9 

***เสวนา โดย คุณราช เลอสรวง คุณสมบูรณ หอมเทียนทอง และคุณธัญลักษณ เตชศรีสุธี  ในหัวขอ  “กาวแรก

การตูน กาวตอไปกาวอยางไร”ดําเนินการเสวนาโดยคุณสุรบถ หลีกภัย(ปลื้มVRZO) 

  

ติดตอสํารองชื่อผูเขารวมกิจกรรม สงชื่อ อายุ และเบอรติดตอกลับมาท่ี   

ประชาสัมพันธนิทรรศการ 

ฆนรส เติมศักดิ์เจริญ(หยิน) 

เบอรโทรศัพท :  08 4699 6413  / 08 5115 5771 / 085 660 1027 

E-mail :  somboon.raj@gmail.com, missyinyang@gmail.com 

Facebook :  RajLoesuangAndTheBoyHormtienthong 

  

ฝายสื่อสารและประชาสัมพันธหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

คุณธนกร ยังใหผล 02 2146630-8 ตอ 501  
  



 

Thai Cartoons and abstract illustration exhibition 

Date : 21 February - 12 May 2013 

Location: Main Gallery, 9th floor 

By Raj Loesuang and Somboon Hormtientong 

Organized By SomboonHormtientong and Apisak Sonjod 

Co-Organized By Bangkok Art and Culture Centre  (bacc) 

 

Thai Cartoons and abstract illustration exhibition by Raj Loesuang and Somboon Hormtientong. 

More than 400 drawings, paintings, sculptures and installation art will be on display and you will 

have a chance to meet with the artists. Visiting this exhibition, perhaps you will recognize the 

familiar cartoons from your childhood that have been engraved in your memory. 

 

Activity Exhibition Raj Loesuang and The Boy SomboonHormtienthong Exhibition       

                                                                                     

On Saturday 9th , March 2013 at 2.00 p.m. – 4.00 p.m. in exhibition room on 9th floor. 

*** Special speech by Prof. Dr. JettanaNakwatchara in the style of analyze and criticize arts 

working of exhibition to present idea of artists including the origin of idea for exhibition by 

SomboonHormtientong and ask the questions in discuss style about different issues by 

KhunPitchayaSupavanith, the leader of exhibition, Bangkok Art and Culture Center and 

KhunApisakSonjod , the director of TADU ThaiyarnyonContemporary Art 

  

On Saturday 20th and Sunday 21st , April 2013 at 1.00 p.m. – 4.00 p.m. in exhibition room on 

9th floor. 

---Workshop “Drawn Cartoon Seen Oneself” by Creative Art ,Dinnammon Group and 

Chuenmuen Group 

*** Limit the amount of participants 100 people  Age 10 – 12 years 

  

On Sunday 28th , April 2013 at 2.00 p.m. – 4.00 p.m. in exhibition room on 9th floor. 

http://en.bacc.or.th/event/Thai-Cartoons-and-abstract-illustration-exhibition-.html


 

Workshop “Character Design” by the independent artists from Let’s Comic are 

TripuckSupawattana (Puck) and WirachaiDuangpla (The Duang) and TanyaluckTechasrisuthee , 

the editor of Let’s Comic.  

*** Limit the amount of participants 100 people per a day      Age 13 years up 

  

On Saturday 11th , May 2013  at 2.00 p.m. – 4.00 p.m. in exhibition room on 9th floor. 

*** Talking with Khun Raj Loesuang , KhunSomboonHormtientong , and 

KhunTanyaluckTechasrisuthee on topic “The first Step Cartoon and Next Step Thai Cartoon” 

managed by KhunSurabothLeekpai (Purm VRZO) 

 

  

Ask some information and reserve name of participants , send name , age , and phone number 

to 

PR Exhibition 

k.Yhin   - Phone number : 08-4699-6413 / 08-5115-5771 

Email :somboon.raj@gmail.com 

Facebook :Raj Louesuang and The boy Somboon Hormtienthong Exhibition        

----------------------- 

Media and Public Relations Dept. (bacc) 

T 02 2146630 – 8 /  F 02 214 6639 
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