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ผลงานของ มิติ เรืองกฤตยา ในนิทรรศการ Politics of ME 
Artwork by Miti Ruangkritya in Politics of ME exhibition 
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อภิรักษ์ โกษะโยธิน 
ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
นับตั้งแต่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ 
เปิดให้บริการในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับประชาชน 
มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 นั้น ในปี 2555 ถือเป็นปีที่หอศิลป-
กรุงเทพฯ มีการเริ่มต้นงานหลายๆ ด้าน ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจ 
ในการเปิดพื้นที่ให้มีความหลากหลาย สนับสนุนกระบวนการศึกษา  
และส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปวัฒนธรรม  
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายศิลปะหลากหลายองค์กรได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน สนทนาแลกเปลี่ยน และร่วม
กันขับเคลื่อนวาระด้านศิลปะร่วมสมัยของเมือง บนพื้นที่อันถือเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะของกรุงเทพมหานครแห่งนี้ ที่เกิดขึ้นจากการ 
ผลักดันของเครือข่ายภาคประชาชนและศิลปิน 
 
ผมในนามของคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ตลอดมา  ขอขอบคุณเครือข่ายศิลปิน
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ยังคงร่วมกันจรรโลงพื้นที่แห่งนี้ให้มีสีสันของ
ความรู้ เป็นพื้นที่ทางความคิด และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เยาวชน
คนรุ่นใหม่ จวบจนก้าวมาถึงปีที่ห้า 
 
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะยังคงดำเนินพันธกิจ
ในการนำเอาศิลปะเข้ามามีส่วนพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป รวมไปถึง
การมีส่วนร่วมผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านศิลป-
วัฒนธรรมของอาเซียน ทั้งในแง่การเป็นฐานความรู้ความเข้าใจบนความ
หลากหลายของภูมิภาค และการเป็นศูนย์รวมของการส่งผ่านความคิด
ในงานศิลปะร่วมสมัยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และในประชาคมโลกต่อไปในอนาคต 

 

จะยังคงดำเนินพันธกิจในการนำเอาศิลปะเข้ามามีส่วนพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป
BACC will further continue efforts of adopting art as a means of improving 

society onwards.

Apirak Kosayodhin 
Chairman of Bangkok Art and Culture Centre Foundation
 
Ever since the Bangkok Art and Culture Centre or BACC was 
established as a learning facility open to the public since July 
2008, the year 2012 marked the beginning of many initiated 
projects fulfilling the main objectives set by the facility. It 
provided a variety of educational tools encouraging children 
and the public a sense of conservation for art and culture.    
 
Moreover, collaboration among various art organizations 
showcasing their works, holding forums and workshops have 
played an important role in raising the city’s contemporary 
art existence made available to the public at this facility 
located in the heart of the city’s art scene. It was in support 
from public networks and artists alike. 
 
On behalf of Bangkok Art and Culture Centre Foundation 
committee, I would like to extend my gratitude to the 
Bangkok Metropolitan Administration in their generous budget 
allocation supporting BACC’s operations since the beginning. 
I would also like to thank all artists from various networks 
and everyone involved for the support and inspiration it has 
brought towards the younger generation throughout these 5 
years.     
 
The Bangkok Art and Culture Centre Foundation will further 
continue efforts of adopting art as a means of improving 
society onwards. It will carry on promoting Bangkok as 
ASEAN’s art and cultural hub both in terms of offering a 
broad foundation for knowledge and understanding within  
the regions while also acting as a channel portraying 
contemporary arts to neighboring countries as we are 
approaching the ASEAN Economic Community in 2015. 
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Pradech Phayakvichien
Chairman of Bangkok Art and Culture Centre Executive 
Committee
 
Since art and culture brings value and aesthetics to the city, 
the Bangkok Art and Culture Centre can be seen as a fuel, 
driving the artistic and cultural growth onwards. In 2012, 
BACC had clearly launched many art and cultural activities 
as well as creating a network of various organizational 
sectors for the benefits of a strong foundation for the city’s 
contemporary arts.   
 
As seen from the increasing number of organized events and 
visitors in 2012, resulting in a positive outlook for the coming 
years, the pace of this continuing growth is expected to 
double. Raising public awareness for both the events and 
BACC’s existence, not only to art enthusiasts, but 
communities along with various organizations and a broader 
group of foreign tourists were included as well. It further 
provided the public with an extra educational hand aimed 
towards the younger generation through an art and cultural 
aspect. It hoped to reach out to the public and communities 
living together for an individual, beneficial and pleasant 
society.  
 
BACC had stepped forward in building new ties of 
international relationships both within and outside the ASEAN 
region. Efforts have been made to highlight our potential in 
becoming ASEAN’s art and cultural hub. It must be built on a 
strong and professional foundation from the ability of all 
operational aspects. 
 
BACC’s success today wouldn’t have been possible without 
the support from various sectors including the Bangkok 
Metropolitan Administration, exclusive artists, art 
organizations, supporters and the public. On behalf of 
Bangkok Art and Culture Centre’s Executive Committee,  
I would like to thank everyone involved in continuing to 
support this effort of artistic creativity for the city onwards. 
 
 
 

ภราเดช  พยัฆวิเชียร 
ประธานกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
เมื่อศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสุนทรียะและคุณค่าให้เมือง หอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก็เปรียบเสมือนปุ๋ยที่ส่งเสริม  
กระตุ้นศิลปะและวัฒนธรรมให้เติบโตงอกงาม โดยในปี 2555 หอศิลป-
กรุงเทพฯ เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้มข้นเป็น
ระบบขึ้นตามลำดับ รวมทั้งการวางรากฐานสร้างเครือข่ายจากหลาก
หลายองค์กร เพื่อให้ศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมของเมืองมีความ 
เข้มแข็งและเติบโต 
 
จากจำนวนงานและผู้เข้าชมที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2555 เป็น
ผลลัพธ์ที่น่ายินดีของการเริ่มต้นดำเนินงานขององค์กร ในปีต่อๆ ไป  
คาดว่าจะเป็นช่วงจังหวะของการเติบโตที่เร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะ 
การสร้างการรับรู้ในงานและตัวของหอศิลปกรุงเทพฯ ไม่จำกัดเพียง
กลุ่มที่สนใจด้านศิลปะเท่านั้น แต่รวมถึงชุมชนสังคม และองค์กรต่างๆ 
รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้าง
องค์ความรู้แก่สาธารณะโดยเน้นเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในมิติ
ของศิลปวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ที่เข้าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ชุมชนสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีอัตลักษณ์ มีตัวตน 
เกิดประโยชน์ และมีความสุข  
 
หอศิลปกรุงเทพฯ ยังก้าวมาถึงวาระที่จะสร้างมิติใหม่ๆ ในด้านความ
สัมพันธ์กับต่างประเทศ ทั้งประเทศในอาเซียนและนอกอาเซียน  
โดยเฉพาะการสร้างศักยภาพความเป็นไปได้ในอันที่เราจะเป็นศูนย์กลาง
ด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาค แน่นอนว่าการบริหารขององค์กรจะ
ต้องวางรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคงและเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน 
 
การเติบโตของหอศิลปกรุงเทพฯ ไม่อาจแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาและ 
ให้ดอกผลที่สวยงามได้ หากปราศจากผู้มีส่วนร่วมหลายๆ ฝ่าย  
ทั้งกรุงเทพมหานคร ศิลปิน องค์กรศิลปะ ผู้สนับสนุน และประชาชน 
ผมในฐานะตัวแทนกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ- 
มหานคร ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และยังคงอยู่ร่วมกันสนับสนุน
การสร้างสรรค์ศิลปะให้แก่เมืองต่อไป 

หอศิลปกรุงเทพฯ ก้าวมาถึงวาระที่จะสร้างมิติใหม่ๆ
ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

BACC had stepped forward in building new ties of international relationships
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ภาพรวมการดำเนินงานปี 2555

2555 
ปีแห่งการริเริ่มโครงการศิลปะสาขาต่างๆ
สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ 
เปิดพื้นที่เครือข่ายศิลปะ 
เพิ่มพูนองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม

โดย ลักขณา คุณาวิชยานนท์   
ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

2012 
The year of initiating programs for other types of arts
Supporting young talented artists 
Opening for art network
Promoting educational activities
 
By Luckana Kunavichayanont 
Director of Bangkok Art and Culture Centre 
             

8-9.indd   9 7/10/13   8:42:07 PM



01
0 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2
01

0 
ba

cc
 a

nn
ua

l r
ep

or
t 2

01
2

พุทธศักราช 2555 เป็นปีที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ดำเนินกิจกรรม
ด้วยความคึกคักและหลากหลายขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทั้งใน
แง่ของรูปแบบกิจกรรม เนื้อหา การมีส่วนร่วมขององค์กร
เครือข่ายต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมการศึกษา และร้านค้า

ในขณะที่การแสดงงานศิลปะที่ริเริ่มและจัดโดยฝ่ายนิทรรศการที่ชั้น  
7-8-9 ก็ได้เพิ่มโครงการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ แจ้งเกิดในวงการ  
ภายใต้ชื่อนิทรรศการ Politics of ME (POM) ขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งจะเป็น
โครงการต่อเนื่องที่เราจะได้พัฒนา ส่งเสริม และทำงานร่วมกับศิลปิน
หน้าใหม่ต่อไป นอกจากการทำงานกับศิลปินแล้ว ฝ่ายนิทรรศการของ
หอศิลปกรุงเทพฯ ก็ยังได้เพิ่มโอกาสในการทำงานกับภัณฑารักษ์รับเชิญ
ในหลายโครงการ อาทิ Good to Walk ดีที่เดิน, Hear Here เสียง 
เสียง ซึ่งเป็นการร่วมงานกับภัณฑารักษ์และศิลปิน นักออกแบบจาก
หลากหลายแขนง สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์งานข้าม
สาขา และยังมีโครงการทดลอง BACC Experimental Project อย่าง 
Temporary Storage รวมทั้งมีงานนิทรรศการขนาดใหญ่ “ไทยเท่: 
จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” ที่รวบรวมผลงานสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
สมัยใหม่และร่วมสมัยของไทย ที่อยู่ในการสะสมของสถาบันรัฐและเอกชน 
คัดสรรโดยคณะภัณฑารักษ์ชั้นนำของไทย มาให้สาธารณะชนได้ชมกัน
กว่า 3 เดือน ซึ่งนับเป็นการให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังทั้งด้านงบ-
ประมาณจากทางกรุงเทพมหานคร และความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย 
ที่เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเผยแพร่งานนิทรรศการที่ให้ความรู้
และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ศิลปะไทยแก่สาธารณชนในขณะที่เรายัง
ไม่มีพิพิธภัณฑ์ที่สะสมงานเหล่านี้อย่างถาวร อีกหนึ่งนิทรรศการ ที่ถือว่า
เป็นความต่อเนื่องในการนำเสนออีกมุมหนึ่งของพัฒนาการศิลปะไทย
ประเพณีที่ยังเป็นที่นิยมและครองใจคนรักศิลปะ คือนิทรรศการสยามแอพ
ที่สะท้อนพัฒนาการของศิลปะไทยในมุมมองปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ 
นอกจากนี้หอศิลปกรุงเทพฯ ยังได้มีโอกาสนำผลงานศิลปะในระดับ
นานาชาติมาจัดแสดงให้คนไทยได้ชม เช่น นิทรรศการ You’re Not 
Alone: เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน, ชาโดว์ไลฟ์, โลกตะแคง โดยฟิลิปป์ 
ราแมตต์, การแสดงภาพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ และระยะ:ไทยไท 
 
ทางด้านงานกิจกรรมเครือข่าย นอกจากการเปิดพื้นที่ให้หน่วยงาน
ภายนอกทั้งไทยและต่างประเทศจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรมเชิงการรณรงค์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ตลอดทั้งปีแล้ว 
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายยังได้ริเริ่มจัด เทศกาลศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นการ 
คัดสรรผลงานของนักศึกษาศิลปะที่ใกล้จบการศึกษาจากหลายสถาบัน 
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่และต่อยอดให้เกิดโอกาสในการ
สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ต่อไป อีกหนึ่งโครงการสำคัญในการส่งเสริม
ศิลปินรุ่นใหม่ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ร่วมจัดกับมูลนิธิต่างประเทศที่

ปี
ใหม่ๆ ที่เข้ามาร่วมก่อรูปให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางการ
เผยแพร่ และเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยและ
นานาชาติ เป็นแหล่งบ่มเพาะความคิด การสร้างสรรค์ ให้กับคนทำงาน
ศิลปะ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
เป็นแหล่งนัดพบและแลกเปลี่ยนมุมมอง สำหรับคนทำงานทางด้านความ
คิดสร้างสรรค์ เป็นแหล่งเรียนรู้และที่พักผ่อนทางเลือกให้กับเยาวชน
และคนทั้งครอบครัว โดยที่กิจกรรมหลักทั้งหมดไม่มีการเก็บค่าเข้าชม 
เป็นห้องแสดงงานขนาดใหญ่ที่เผยให้เห็นศักยภาพและความหลากหลาย
ของผู้คน ชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องและเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองหลวง
แห่งนี้  
 
ปี พ.ศ. 2555 หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ริเริ่มโครงการศิลปะสำคัญสาขา
อื่นๆ นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการศิลปะที่ห้องแสดงงานหลัก  
ชั้น 7-8-9 เป็นประจำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Bangkok Creative 
Writing Workshop ที่เป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือนเพื่อ
สร้างนักเขียนรุ่นใหม่ ร่วมกับ Bookmoby โครงการฉายภาพยนตร์ 
Cinema Diverse ซึ่งคัดสรรภาพยนตร์คุณภาพในภูมิภาคเอเชียมานำ
เสนอในแต่ละเดือนในรอบครึ่งปีหลัง โดยมีจุดเด่นที่มีผู้กำกับและ 
นักแสดงร่วมพูดคุยด้วยหลังจบภาพยนตร์ โครงการ Bangkok Music 
Forum ที่นำเสนอผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ บุคลากรสำคัญในแวดวง
ดนตรีของไทย ไม่ว่าจะเป็นไทยร่วมสมัย ไทยสากล คลาสสิค ร็อค  
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี งานเทศกาลดนตรีและศิลปะที่ลานด้าน
หน้าหอศิลปกรุงเทพฯ MAB (Music and Art Fest at BACC) ซึ่งเปิด
โอกาสให้ดนตรีจากหลากหลายสังกัดได้นำเสนอบทเพลง รวมทั้งบรรดา
นักสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์หน้าใหม่ๆ ได้มาออกร้าน BACC 
Performance Festival ซึ่งรวมการแสดงของเครือข่ายนักสร้างสรรค์
งานละคร การเต้น และการแสดงร่วมสมัยในรูปแบบต่างๆ มาไว้ใต้
หลังคาเดียวกันเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน โครงการเหล่านี้จะเป็นกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำในทุกๆ ปี  
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สนับสนุนศิลปะคือ การให้รางวัลศิลปินในระดับภูมิภาคเอเชีย ใน
โครงการ Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contem- 
porary Art ซึ่งเริ่มกระบวนการคัดสรรมาตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2555 
และมีการประกาศผลในต้นปี 2556 การเริ่มเปิดดำเนินการ People’s 
Gallery ซึ่งเป็นห้องแสดงงานขนาดเล็ก 3 ห้อง ที่ชั้น 2 เมื่อต้นปี 
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานศิลปะ หรือกลุ่มศิลปะการแสดง  
ที่อาจไม่เคยแสดงผลงานสู่สาธารณะชนมาก่อน โดยที่ผลงานมีขนาด 
ไม่ใหญ่ หรือต้องการพื้นที่จัดแสดงมากนัก ได้มีโอกาสเผยแพร่งานของ
ตนเองสู่สาธารณชน นอกจากนี้ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายก็ยังได้ต้อนรับ
เด็กๆ และครอบครัว ในกิจกรรมที่จัดขึ้นให้เฉพาะเป็นครั้งแรกในวันเด็ก 
ในงานเด็กศิลป์@bacc รวมทั้งสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ศิลปวัฒนธรรมกับครอบครัวในกิจกรรม “ศิลป์สัมพันธ์ สุขสันต์เมษา” 
รับช่วงปิดเทอมในเดือนเมษายนของทุกปี  
 
สำหรับกิจกรรมการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ ก็ยังคงให้บริการนำชม 
หอศิลปฯ และนิทรรศการ แก่หมู่คณะและบุคคลที่สนใจตลอดทั้งปี   
ซึ่งก็มีสถาบันการศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชม
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 เป็นจำนวนมาก เรายังได้จัดให้มีการบรรยาย 
เสวนา การอบรมศิลปะต่างๆ โดยนักวิชาการ ศิลปิน นักออกแบบ
ภัณฑารักษ์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี และในปีนี้เราก็ยังสานต่อโครงการ BACC Kids ที่เคยหยุด
ไป โดยปีนี้ทำการอบรมเชิงลึกกับเด็กด้อยโอกาส เด็กติดเชื้อเอชไอวี 
เอดส์ เด็กจากศูนย์แรงงานต่างด้าว ฯลฯ โดยหวังว่ากระบวนการ
สร้างสรรค์ทางศิลปะจะช่วยเติมเต็มความรู้สึกที่พร่อง และเพิ่มพูนความ
ตระหนักในคุณค่าของตัวเองเพื่อการอยู่ร่วมอย่างปกติสุขของพวกเขาใน
สังคมธรรมดาต่อไป  
 
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในเชิงกายภาพภายในหอศิลปกรุงเทพฯ  
คือการเปิดให้บริการโซน artHUB@bacc ตั้งแต่ชั้น 1 ถึง 4 ซึ่งเป็น 
กลุ่มร้านค้าศิลปะและงานออกแบบ อุปกรณ์ศิลปะ ร้านอาหาร ขนม
และเครื่องดื่ม โรงเรียนดนตรี ร้านเครือข่ายสถาบันฯ ด้านศิลปวัฒน- 
ธรรม สิ่งแวดล้อม อาทิ ภาพยนตร์สถาน (หอภาพยนตร์แห่งชาติ), 
ร้านค้า BSO shop (วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ), สมาคมถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทย, Fashion Forum, ร้านหนังสือ Bookmoby, Hardcover, 
ร้านแกลเลอรี่กาแฟดริป, ร้านอีทอาร์ทบายฮ๊อฟอาร์ท เป็นต้น  
 

ส่วนห้องสมุดชั้น L ใต้ดิน ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเคยให้บริการเป็น
ห้องสมุดประชาชนมาก่อน ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ผ่านมาก็ได้ปรับให้เป็น   
ห้องสมุดศิลปะเต็มรูปแบบมากขึ้น มีการเพิ่มทรัพยากรหนังสือ วารสาร
ทางด้านศิลปะใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มชั่วโมงให้บริการ
จนถึง 19.30 น. ทางฝ่ายห้องสมุดก็ได้เตรียมแผนงานปรับปรุงเพิ่ม 
ชั้นวางหนังสือ และเตรียมเพิ่มโซนศูนย์ข้อมูลหอศิลปกรุงเทพฯ (bacc 
archive) จัดเก็บเอกสาร แบบสถาปัตยกรรม CD DVD สูจิบัตรและ
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของหอศิลปกรุงเทพฯ สำหรับผู้สนใจ
สืบค้นและศึกษาต่อไป  
 
ทางด้านงานประชาสัมพันธ์ วารสารแจกฟรี baccazine ที่ได้เริ่ม 
จัดพิมพ์ตั้งแต่ปลายปี 2554 ได้มีการปรับโฉมเป็นขนาดใหญ่ขึ้นในปี 
2555 และเพิ่มเนื้อหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น  
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ 
โดยได้มีการเพิ่มช่องทางการอ่าน baccazine ผ่าน application 
สำหรับผู้ใช้ iPhone และ iPad และ e-baccazine ทางเว็บไซต์ 
www.bacc.or.th  
 
ยอดจำนวนผู้เข้าชมหอศิลปกรุงเทพฯ เติบโตจากปี 2554 ขึ้น 14%  
รวมเป็นจำนวนกว่า 938,000 คน รวมถึงยอดสมาชิก Like ใน FB 
fanpage ที่เติบโตจาก 7,000 Likes ในปลายปี 2554 เป็นกว่า 70,000 
Likes ในเดือนธันวาคม 2555 ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมแรงให้กับทีมงาน
และผู้บริหารเดินหน้าต่อไป นอกเหนือจากคำติชมต่างๆ จากท่านผู้รู้ 
เครือข่าย และผู้สนับสนุนเราในทุกๆ ด้านเสมอมา  
 
ในนามตัวแทนฝ่ายบริหาร สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ ต้องขอขอบคุณ
ทุกท่านที่แสดงความเห็น ให้กำลังใจ วิจารณ์ และเสนอแนะแนวทาง
ต่างๆ มาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒน- 
ธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะที่ปรึกษา กรรมการมูลนิธิ และ
กรรมการบริหาร ผู้สนับสนุนทุกองค์กร อาสาสมัคร เครือข่ายองค์กรรัฐ
และเอกชนทั้งไทยและนานาชาติต่างๆ ศิลปิน ผู้สร้างสรรค์งานที่เคยได้
ร่วมงานทุกท่าน และผู้ชมทุกๆ ท่าน ทุกท่านล้วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนและขับเคลื่อนให้หอศิลปกรุงเทพฯ แห่งนี้ได้ดำเนินกิจกรรม
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน และเป็นพื้นที่ร่วมเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับชาวกรุงเทพมหานครต่อไป  

overview
 2012
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2012 The year of initiating programs for 
other types of arts

Supporting young talented artists
Opening for art network
Promoting educational activities
              
Forward by Luckana Kunavichayanont, 
Director of Bangkok Art and Culture Centre 
 
In 2012, the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) have 
held a diverse variety of bustling activities. This is clearly 
shown in the types of activity, the contents, the coordination 
with variety of organizations and networks, educational 
events, as well as many new shops and stores. They help 
shape BACC as another center for learning and sharing both 
Thai and international contemporary arts and culture. It is 
also a place where artists, students, and general public both 
Thai and foreign foster their ideas and creativity. It became 
a meeting place where viewpoints are being exchanged 
among those who work in creative industry, while at the 
same time also a learning and relaxing spot for children and 
family. All of our main events are free of charge. These 
events are held in an enormous exhibition area to showcase 
people’s ability, diversity, life and culture that is circulating 
within this capital city.  
 
In 2012, apart from holding regular art exhibitions in the 
Main Galleries on the 7th, 8th and 9th floors BACC has also 
initiated programs for other significant types of arts. 
“Bangkok Creative Writing Workshop” was a one month 
training session in collaboration with “Bookmoby”. It started 
in an effort to create the new generation of writers. “Cinema 
Diverse” was a movie presentation project, where a variety 
of quality movies around Asia are selected to be shown each 
month in the latter half of the year. The highlight of this 
project was that audiences got an opportunity to meet with 
director and actor/actress of the movie after the show. 
“Bangkok Music Forum” displayed creative works of many 
important figures in the Thai music industry, which includes 
Thai Contemporary, Thai Pop, Classic, and Rock and received 
an enthusiastic response. Held at BACC’s open space area, 
the “Music and Art Fest at BACC” or MAB provided an 
opportunity for artists from different record labels the chance 
to showcase their music. It also attracted new faces of 
creative product designers who came to test the market with 
their products. “BACC Performance Festival” brought together 

network of artists in plays, dance, and various forms of 
contemporary performances under one roof for almost 2 
months.  These projects will be held annually.   
  
While there are many art exhibitions that being launched 
and organized by our exhibition department on the 7th-8th-
9th floor, an additional project helping young talented artists 
to make a breakthrough in the industry is introduced and 
held for the first time under the name “Politics of ME 
(POM)”. It will become a continuous project that hope to 
improve, support and collaborate with new artists. Apart from 
working with artists, BACC exhibition department also got a 
chance to work with visiting curators in many projects such 
as “Good to Walk” exhibition and “Hear Here” exhibition. 
These exhibitions were the collaboration between curators, 
artists and designers from different fields, creating new 
possibilities in cross-field creations. There was also the BACC 
Experimental Project, which introduced “Temporary Storage”.  
 
Moreover, many leading Thai curators have joined hands and 
carefully selected art pieces to put together a large-scaled 
exhibition called “Thai Trends: From Localism to 
Internationalism”. It showcased a large number of artworks 
that belong to state and private collectors and are 
considered important to the history of Thai modern and 
contemporary arts.  It was on display for the general public 
for more than 3 months. The exhibition received full support 
in terms of funding from the Bangkok Metropolitan 
Administration and cooperation from various sectors. These 
sectors recognized the importance and value of promoting 
such events that provide knowledge and historical 
backgrounds of Thai arts to the public at a time when there 
is a lack of permanent museum to store these valuable arts. 
 
Another exhibition that considers an ongoing effort to present 
another side of the evolution of Thai arts and culture that 
are still popular and win the hearts of art enthusiasts is 
“Siam App.” exhibition. It is an interesting way to reflect 
how Thai arts have evolved in a modern day perspective. 
Apart from that, BACC also had the privilege to exhibit many 
international art pieces for the Thai public in the exhibition 
such as You’re Not Alone, Shadowlife, The Upside Down 
World of Philippe Ramatte, Bangkok Triennale International 
Print and Drawing and THAITAI 
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As for activities by arts network department, other than 
providing access to the centre for both Thai and foreign 
organizations to hold art and cultural events as well as social 
and environmental campaigning activities throughout the 
year, the arts network department has also launched the  
“BACC Art Thesis Exhibition” where the works of soon to be 
graduated art students from various institutions are selected 
to be shown. This is a part of an effort to pave the way for 
promoting and supporting of new rising artists in the future.  
Another important project in support of new upcoming artists 
is collaboration between BACC and a foreign foundation in 
support of arts. “Han Nefkens Foundation-BACC Award for 
Contemporary Art” is an award granted to distinctive Asian 
artists. The selection process began since the latter half of 
2012 while the results are announced in early 2013. 
 
The opening of “People’s Gallery”, 3 small-sized exhibition 
rooms on the second floor, earlier this year has opened a 
window of opportunity for artists or performers who might 
not have had the chance to showcase their works before. 
Their works are not too big in size and do not require a 
huge area to exhibit. Furthermore, for the very first time, art 
network department organized an event especially for 
children and their families on Children’s Day called “DekArt 
@bacc”. The department also held an event to promote an 
understanding of art and culture for families through the “Fun 
Arts” activity during school summer break in April of every 
year.  
 
In terms of educational activities, guided tours for interested 
parties and groups are available to explore BACC building 
and exhibitions throughout the year. Number of visits by 
education institutions and various agencies has greatly 
increased from the year 2011. Throughout the year, BACC 
has held lectures, conferences and art workshops by 
academics, artists, curators, designers and experts on various 
arts and cultures. This year we brought back BACC Kids, a 
project once suspended, for underprivileged children, HIV 
infected children and children from the migrant workers 
center in the hopes of fulfilling the gap in their lives through 
creation of arts while also build their self esteem and self-
value so they can live happily in the society.  
 
The most visible physical improvement in BACC is the 
opening of the artHUB@bacc zone from the 1st to the 4th 
floor. The zone consists of shops for arts, designs, art tools, 
restaurants, shops for snacks and beverages, music schools, 
and institution network shop. In the aspect of arts, culture 

and environment, it included the National Film Archive, BSO 
(Bangkok Symphony Orchestra) shop, the Royal Photographic 
Society of Thailand (RPST), Fashion Forum, Bookmoby 
bookstore, Hardcover bookstore, Gallery Coffee Drip and Eat 
& Art by Hof Art, just to name a few. 
 
As for the Art Library on the L underground floor, once 
served as the people’s library under the Bangkok 
Metropolitan Administration, has been renovated since the 
beginning of this year to a complete art library with the 
continuous addition of books, updated art journals, and 
extended opening hours to 7:30 pm. The library team has 
also planned to add more bookshelves and getting ready to 
add bacc archive centers to keep all documents, sculptural 
blueprints, CDs, DVDs, programs, and information concerning 
the works of the BACC for interested people to research and 
further study.    
 
In terms of Public Relations, baccazine the free monthly 
magazine first published in late 2011, has been given a new 
look in 2012, with bigger size along with more contents on 
arts and culture. Apart from news release about BACC 
activities, other channels made available for subcribing 
baccazine would be through iPhone and iPad applications 
and the e-baccazine website on www.bacc.co.th      
 
Record attendance of the BACC has grown 14% from 2011 
amounting to over 938,000 visitors followed by the number of 
Likes on the FB fanpage that saw a leap from 7,000 Likes in 
late 2011 to 70,000 likes in December 2012. This has been 
an encouraging drive for our staff and team of Executives 
apart from all the comments and compliments from gurus, 
networks, and all of our supporters.  
 
On behalf of executive and staff at Bangkok Art and Culture 
Centre, we extend our gratitude to all of you for sharing your 
opinions, providing support, criticizing, and giving us 
suggestions throughout the year. We would also like to thank 
the Bangkok Metropolitan Administration, the Culture, Sports 
and Tourism Department, Chief Advisors, Foundation 
committee and Executive Comittee, every supporting 
organization, volunteers, state and private organizations both 
Thai and International, all extraordinary artists we had the 
pleasure to work with and all of our visitors. Everyone has 
played a crucial part in supporting and driving BACC toward 
developing and maintain more useful activities for public and 
serving as a place that raise the quality of life for 
Bangkokians onwards. 
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งบประมาณ
และการจัดหารายได้
 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ได้รับการ    
จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณหลักในการบริหารจากกรุงเทพมหานคร      
โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เพื่อมาดำเนินการบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่กรุงเทพมหานครวางไว้ หอศิลปกรุงเทพฯ เริ่มเปิดดำเนินการในปี     
พ.ศ. 2551 โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครในการ
บริหารจัดการอาคารและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ  
ก็ได้รับนโยบายจากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการระดมทุน และจัดหา 
รายได้เพื่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นควบคู่ไปด้วยกัน   
โดยในปี พ.ศ. 2555 หอศิลปกรุงเทพฯ มีรายรับหลักอยู่ 2 ทาง คือ 
 
 1. งบประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาโดยสภา-
กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการบริหาร
อาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจใน
งานศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานครที่มอบหมายให้
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการแทน 
 
 2. งบประมาณจากการจัดหารายได้จากช่องทางต่างๆ คือ 
  2.1 การหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ของหอศิลปกรุงเทพฯ  
      ในพื้นที่ส่วนโครงการร้านค้า artHUB 
  2.2 การหารายได้จากการให้บริการพื้นที่อื่นๆ 
  2.3 การหารายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับ 
       นิทรรศการและกิจกรรม 
  2.4 การหารายได้จากการขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
 
ทั้งนี้ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจถึงการ
จัดหารายได้ให้มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถมีทุนที่
เพียงพอในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลได้อย่าง
ต่อเนื่อง และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของ     
หอศิลปกรุงเทพฯ จากภาคเอกชน ในการจะสร้างหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็น
สถาบันทางศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป 
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Budgeting and 
Revenue Planning
 
 
The Bangkok Art and Culture Centre (BACC) was established 
and received supportive funding mainly from the BMA for the 
purpose of the facility’s management. The BMA had 
established the Bangkok Art and Culture Centre Foundation 
on the grounds of facilitating BACC and its operations which 
were aimed towards fulfilling the BMA’s goals. BACC began 
operating in 2008 with continuous budget coming from the 
Bangkok Metropolitan Administration covering the facility’s 
management and organized activities. However, the 
foundation received a BMA policy requiring efforts to raise 
funds and gather income for funding several activities. In 
2012 BACC received its main revenue through two ways: 
 

 1. Budget from the Bangkok Metropolitan Administration 
(BMA): Approved by the Bangkok Metropolitan Council for 
organizing activities and exhibitions while also funding 
BACC’s operations, the centre was expected to become a 
facility for fostering knowledge and inspiration for arts and 
cultural works. The BACC Foundation had been assigned by 
the BMA to perform this mission.   
 
 2. Budget from other revenue channels includes: 
  2.1 BACC’s real estate revenue in the artHUB zone 
      including stores, bookshops and restaurants 
  2.2 Rental space revenue 
  2.3 Sales of activities and exhibition souvenirs 
       revenue 
  2.4 Private organization sponsorship revenue 
 
 
BACC’s foundation had considerately raised an appropriate 
amount of balanced revenue aimed towards holding future 
events with international standards while at the same time 
also not to affect services provided for its visitors.  
Furthermore, it also aimed to encourage private organizations 
involvement in being a part of supporting BACC as a 
continuing art and cultural facility onwards. 
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จำนวนนิทรรศการ
และกิจกรรมตลอดปี 2555
The total number of exhibitions and arts activities in the year 2012
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เดือน/Month	 	 จำนวนงาน/number	of	events
มกราคม/January	 	 		9	
กุมภาพันธ์/February		 	11	
มีนาคม/March	 	 	17	
เมษายน/April	 	 	10	
พฤษภาคม/May	 	 	21	
มิถุนายน/June	 	 	18	
กรกฎาคม/July	 	 	17	
สิงหาคม/August	 	 		9	
กันยายน/September	 	10	
ตุลาคม/October	 	 		9	
พฤศจิกายน/November	 	11	
ธันวาคม/December		 	15	

รวมตลอดปี/total	 	 157
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The total number of visitors to Bangkok Art and Culture Centre in 2012

50
,0

00
  

 
 

60
,0

00
  

 
 

70
,0

00
  

 
 

80
,0

00
  

 
 

90
,0

00
  

 
10

0,
00

0

56
,2

93

57
,2

56

60
,2

09
 

 

60
,2

08

73
,2

75
 

 

69
,5

10
 

55
,5

15
 

 

53
,0

49
 

72
,6

59
 

 

67
,3

15
 

77
,4

66
 

 

76
,7

50
 

20-21.indd   20 7/13/13   1:29:37 PM



021

กร
กฎ

าค
ม

Ju
ly

สิง
หา

คม

Au
gu

st
 

กัน
ยา

ยน

Se
pt

em
be

r

ตุล
าค

ม

Oc
to

be
r

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

No
ve

m
be

r

ธัน
วา

คม

De
ce

m
be

r

จำนวนผู้เยี่ยมชมหอศิลปกรุงเทพฯ ตลอดปี 2555 รวมเป็น 938,940 คน 
เพิ่มจากปี 2554 จำนวน 116,802 คน หรือประมาณ 14.2 เปอร์เซนต์ 
The number of visitors increased 116,802 or 14.2 percent from 2011 to 938,940 in 2012. 

เดือน/Month	 2554/2011	 2555/2012	
รวม/Total 822,138 938,940 

83
,3

18
 

83
,2

29
 

 

93
,0

04
 

91
,9

42
 

 

94
,7

39
 

79
,5

78
 

 

10
6,

75
2 

64
,4

29
 

 

53
,3

25
 

 

83
,3

18
 

 

86
,9

38
 

90
,1

01

54
,2

18
 

 

overview
 2012

20-21.indd   21 7/13/13   1:29:40 PM



 

02
2 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2

 

02
2 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2
02

2 
ba

cc
 a

nn
ua

l r
ep

or
t 2

01
2

22-23.indd   22 7/13/13   1:34:23 PM



  

023
overview

 2012

สรุปการขยายตัวด้านจำนวนในปี 2555
Growth summary 2012

ผู้เยี่ยมชม / Visitors:  
เพิ่มจาก 822,138 คน เป็น 938,940 คน
Increasing from 822,138 to  938,940 visitors

ผู้ชมนิทรรศการหลัก / Visitors to Main Galleries :
เพิ่มจาก 392,739 คน เป็น 407,655 คน
Increasing from 392,739 to 407,655 visitors 

ผู้ใช้บริการห้องสมุดศิลปะ / Users of Art Library :
เพิ่มจาก 36,790 คน เป็น 51,953 คน
Increasing from 36,790 to 51,953 users

นิทรรศการและกิจกรรม / Exhibitions and activities : 
เพิ่มจาก 146 งาน เป็น 157 งาน
Increasing from 146 to 157 events

ผู้กด Like บนเฟสบุ๊คของหอศิลปกรุงเทพฯ / Like on BACC fanpage : 
เพิ่มจาก 7,000 คน เป็น 70,000 คน
Increasing from 7,000 to 70,000 Likes
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นิทรรศการ

ในปี 2555 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดนิทรรศการอย่างหลากหลาย
และมีจำนวนมากถึง 55 งาน โดยเป็นนิทรรศการขนาดใหญ่ ที่ห้องนิทรรศการหลัก
จำนวน 15 งาน และนิทรรศการในโครงการพิเศษ 3 งาน นอกจากนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ 
ยังได้ริเริ่มจัดเทศกาลศิลปนิพนธ์ เป็นครั้งแรก ซึ่งคัดสรรผลงานของนักศึกษาศิลปะ 
ปีสุดท้ายจากหลายสถาบันมาจัดแสดงที่ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และยังได้เปิดพื้นที่แสดง
ศิลปะสำหรับประชาชน บริเวณชั้น 2 ในชื่อว่า People’s Gallery ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่
แสดงศิลปะและการสนับสนุนการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่ นับเป็นการผลักดันที่สำคัญ
ของปี 2555 ในการส่งเสริมความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ
มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนมากขึ้น    
 
In 2012, Bangkok Art and Culture Centre (BACC) organises diverse 
exhibitions and have over 55 exhibitions, it composes of large exhibitions, 
at main galleries for 15 exhibitions and 3 exhibitions as special projects. 
Moreover, BACC has initiated BACC Art Thesis Exhibition for the first time, 
the project curates the artworks of art students at their final years from 
various institutions to be exhibited together at the 4th floor studio. It is 
also the first year to open up space for outside projects to be exhibit at 
People’s Gallery on the 2nd floor as well as there is a initiative focusing 
on young artists to present their works to the public. It is the year in 
encouraging diversity and opening up space and opportunity for art 
personals to communicate their works to the public. 
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main exhibitions

Main Exhibitions
 
For organizing large exhibitions from 7th through 
9th floor, there are exhibitions from initiative 
and operation of BACC exhibition department 
for 5 exhibitions under the brand ‘bacc 
exhibition’. This year, the important initiation is 
two curated-exhibitions, Politics of ME and the 
first sound installation Hear Here. For other large 
exhibitions, they are mainly collaborations with 
organizations and both local and abroad. 
Amongst these exhibitions are the works that 
reflects Thai Identity, ‘Thai Trends from Localism 
to Internationalism’ which is the biggest 
exhibition of the year. 
 

นิทรรศการหลัก 
 
ในการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่ที่ชั้น 7-9 มีนิทรรศการ
ที่เกิดจากความริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่ายนิทรรศการ 
จำนวน 5 งาน ภายใต้แบรนด์ bacc exhibition ซึ่งในปี 
2555 มีความริเริ่มที่สำคัญ ได้แก่ นิทรรศการที่คัดสรร
ผลงานของศิลปินหน้าใหม่คือ นิทรรศการ Politics of 
ME และการจัดนิทรรศการจัดวางเสียงเป็นครั้งแรกใน
ชื่อว่า Hear Here เสียง เสียง สำหรับนิทรรศการขนาด
ใหญ่อื่นๆ อีก 10 งานนั้น ได้รับความร่วมมือจากสถาบัน
และองค์กรด้านศิลปะทั้งไทยและต่างประเทศ ในการ 
จัดแสดงงานที่มีทั้งผลงานที่สะท้อนความเป็นไทย และ
นิทรรศการในระดับนานาชาติ โดยมีนิทรรศการไทยเท่ 
จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ เป็นนิทรรศการขนาดใหญ่ที่สุด
ของปี 
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You Are Not Alone : 
เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับมูลนิธิ ArtAids ประเทศสเปน ด้วยความร่วมมือ
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (HIV-NAT) 
17 มีนาคม-20 พฤษภาคม 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 
จำนวนผู้ชม 24,744 คน   
 
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมกับผู้ติดเชื้อ ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยจาก
ศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติทั้งหมด 16 คน 
  
ภัณฑารักษ์รับเชิญ : Hilde Teerlinck,  
Irene Aristizabal 
ภัณฑารักษ์ร่วม : พิชญา ศุภวานิช 
 
ศิลปิน: 
Otto Berchem (สหรัฐอเมริกา) 
Be>Our>Friend Studio (ไทย) 
Matthew Darbyshire (อังกฤษ) 
Elmgreen & Dragset (เดนมาร์กและนอร์เวย์) 
Latifa Echakhch (โมรอคโค) 
Pepe Espaliu (สเปน) 
David Goldblatt (แอฟริกาใต้) 
Juul Hondius (เนเธอร์แลนด์) 
สุธี คุณาวิชยานนท์ (ไทย) 
Deimantas Narkevicius (ลิทัวเนีย) 
กลุ่มศิลปิน Mute Mute (ไทย)  
Christodoulos Panayiotou (ไซปรัส) 
โอม พันธุ์ไพโรจน์ (ไทย) 
ปรัชญา พิณทอง (ไทย) 
Dahn Vo (เวียดนาม) 
Lorena Zilleruelo (ชิลี) 

You Are Not Alone :
For the same world we share
 
Presented by Bangkok art and Culture Centre 
and ArtAids foundation, Spain in collaboration 
with Thai Red Cross AIDS Research Centre 
17 March-20 May 2012 
Main Gallery, 9th floor 
24,744 visitors 
 
The contemporary art exhibition was to promote 
knowledge and understanding on HIV/AIDS 
through the works of sixteen Thai and 
international contemporary artists. 
 
Guest Curators: Hilde Teerlinck, Irene Aristizabal 
Co-curator: Pichaya Suphavanij 
 
Artist: 
Otto Berchem (United States) 
Be>Our>Friend Studio (Thailand) 
Matthew Darbyshire (United Kingdom) 
Elmgreen & Dragset (Denmark and Norway) 
Latifa Echakhch (Morocco) 
Pepe Espaliu (Spain) 
David Goldblatt (South Africa) 
Juul Hondius (Netherland) 
Sutee Kunavichayanont (Thailand) 
Deimantas Narkevicius (Lithuania) 
Mute Mute (Thailand) 
Christodoulos Panayiotou (Cyprus) 
Ohm Phanpiroj (Thailand) 
Pratchaya Phinthong (Thailand) 
Dahn Vo (Vietnam) 
Lorena Zilleruelo (Chile) 

main exhibitions
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กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
Related activities
 
1. กิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “AIDS ไม่เคย Out” 
วิทยากรรับเชิญ-โอม พันธุ์ไพโรจน์ ลุลา กันยารัตน์ ติยะพรไชย  
วาสนา เสถียรธรรมวิทย์ และดนัย ลินจงรัตน์ 
17 มีนาคม 2555 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9  
Seminar “AIDS: a trend that is never OUT” 
17 March 2012 at Main Gallery, 9th floor  
 
2. แอนิเมชั่น (3 ตอน) ส่งเสริมให้ผู้ชมทั่วไปเข้าใจและยอมรับการอยู่ร่วม
ในสังคมกับผู้ติดเชื้อ HIV 
ผู้ดำเนินกิจกรรม-กิตติศักดิ์ กนกบุสบาล 
16 มีนาคม-20 พฤษภาคม 2555 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ 
My Happiness Animation 
16 March-20 May 2012 via Social media and Websites 
 
3. Workshop ให้ความรู้เรื่อง HIV และกิจกรรมศิลปะในชุมชน 
ผู้ดำเนินกิจกรรม-นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ เจ้าหน้าที่ให้ความรู้จาก HIV-Nat  
และเจ้าหน้าที่จากชมรมเพื่อนวันพุธ 
25 มีนาคม 2555 ที่ชุมชนคลองหลอด ตรอกสาเก 
Workshop and art activity for community 
25 March 2012 at Klong Lod community 
  
4. คลินิกตรวจเลือดเคลื่อนที่, Workshop ให้ความรู้เรื่อง HIV  
และกิจกรรมศิลปะ 
ผู้ดำเนินกิจกรรม-ทีมงาน HIV-Nat  ศิลปินกลุ่มชมรมเพื่อนวันพุธ  
และทีม HIV-Nat 
31 มีนาคม 2555 ชั้น 5  
Mobile Clinic and Workshop 
31 March 2012 at 5th floor 
 
5. กิจกรรมวิ่ง “เพราะฉันเหงา ฉันจึงมาวิ่ง” 
ผู้ดำเนินกิจกรรม-Mute Mute 
5 พฤษภาคม 2555 จากเส้นทางศูนย์วิจัยโรคเอดส์, สภากาชาดไทย ไปยัง 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
Run For No One 
5 May 2012, running from Thai Red Cross AIDS Research Centre 
to BACC 
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main exhibitions

Good to Walk: ดีที่เดิน
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
31 พฤษภาคม-29 กรกฎาคม 2555 
ทางเดินโค้งระหว่างชั้น 7-9 
 
นิทรรศการออกแบบพื้นที่ทางเดินเพื่อสร้างประสบการณ์
ที่แปลกใหม่ในการเดินให้กับผู้ชม นำเสนอความคิดและ
ประสบการณ์เชิงทดลองในการแก้ไขปัญหาจิตวิทยาทาง
พื้นที่ผ่านผลงานของนักออกแบบ 5 สาขา เพื่อกระตุ้น
ความคิด ความสนใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ด้วยวิธีการ เทคนิค และวัสดุที่นักออกแบบเลือกนำมาใช้ 
 
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: กนกนุช ศิลปวิศวกุล  
และบูรณารัตน์ จิลลานนท์ 
 
นักออกแบบ 
Installation: supernormal studio 
Interior and Textile: อดา จิระกรานนท์ 
Visual Representation: Craftsmanship, Upstair, 
                  จักรกฤษณ์ อนันตกุล 
Object Light and Shadow: ศริญญา ลิมป์ทองทิพย์ 
Furniture Design: สมชัย ธรรมธรานุกูล,  
           ไชโย โอภาสสมุทรชัย 
 
กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
เสวนาในหัวข้อ “ประสบการณ์ระหว่างทาง  
กับอนุสรณ์ ติปยานนท์ 
7 กรกฎาคม 2555  ชั้น 7 

Good to Walk
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
31 May-29 July 2012 
Ramp Space 7th-9th floor 
 
A site-specific design exhibition by prominent 
Thai designers from different fields. The designers 
creatively transformed the walkway into 
something unexpected to create a one-of-a-kind 
walking experience for the viewers, which could 
potentially lead to new ideas, fascinating 
interests or even changes in behavior.  
 
Guest Curators: Kanoknuch Sillapawisawakul  
and BuranaratChillananda 
 
Designers: 
Installation: supernormal studio 
Interior and Textile: Ada Chirakranont 
Visual Representation: Craftsmanship, Upstair, 
       Jackkrit Anantakul 
Object Light and Shadow: Sarinya Limthongtip 
Furniture Design: Somchai Thumtharanukul, 
           Chaiyo Opassamutchai 
 
Related activity
Seminar “Experience Along the Way” 
7 July 2012 at 7th floor 
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Politics of ME
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
28 มิถุนายน-12 สิงหาคม 2555  
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 
จำนวนผู้ชม 33,803 คน   
 
นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ซึ่งนำเสนอมุมมองส่วนบุคคล
ที่สะท้อนการมองโลก การมองสังคม และการมองตน 
โดยผ่านสายตาของศิลปินรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจกับ
ประเด็นรอบตัวโดยถือ “ตนเอง” เป็นส่วนหนึ่งของ
ปรากฏการณ์นั้น หรือการมองหรือสะท้อนตนเองใน
ความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งนั้น 
 
ภัณฑารักษ์ : พิชญา ศุภวานิช  
ร่วมด้วย พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง, นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ 
 
ศิลปิน 
ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล 
ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ 
ณัฐพาส จิระสถิตย์วรกุล 
แพน แพน นาคประเสริฐ 
ปฐมพล เทศประทีป 
จิรัชยา พริบไหว 
อนุสรณ์ เจริญสุข 
ประเสริฐ ยอดแก้ว 
ประสิทธิ์ ลิมปสถิรกิจ 
นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ 
คีรีรัฐ งานดี 
จิระชัย ทวีศานต์ 
อเสกข์ เพ็ชรเฟื่อง 
วรพงศ์ มนูพิพัฒน์พงศ์ 
วรงค์ ราชปรีชา 
มิติ เรืองกฤตยา 
จุฬญาณนนท์ ศิริผล 

Politics of ME
 
Presented by Bangkok Art and Cultural Centre 
28 June-12 August 2012 
Main Gallery, 9th floor  
33,803 Visitors   
 
A contemporary art exhibition presented 
personal aspects on world views, on views of 
society and on self-perceptions through the eyes 
of new generation artists who pay strong 
attention to the circumstances surrounding them 
by taking ‘oneself’ as a part of the phenomenon 
or by engaging in self-inquiry relating to the 
attitude towards particular issues. 
 
Curator : Pichaya Suphavanij 
In collaboration with Pisitakun Kuantalaeng, 
Nawapol Thamrongrattanarit 
 
Artists 
Latthapol Korkiattrakul 
Prapat Jiwarangsan 
Nattapas Jirasatitwarakul 
Pan Pan Narkprasert 
Pathompon Tesprateep 
Jiratchaya Pripwai 
Anusorn Charoensuk 
Prasert Yodkaew 
Prasit Limpasatirakit 
Niwat Manatpiyalert 
Keereerat Ngan-dee 
Jirachai Taveesarn 
Asek Petfuang 
Worapong Manupipatpong 
Warong Rachapreecha 
Miti Ruangkritya 
Chulayarnnon Siriphol 
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กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
Related activites
 
1. เสวนา “คลีนิคศิลปะ: คนป่วย? สังคมป่วย? ศิลปินป่วย?”  
โดย กลุ่ม Artists Sick   
30 มิถุนายน 2555 ชั้น 9 
Seminar “Clinic Silpa: Who is sick? people? society? or artists?” 
30 June 2012 at 9th floor 
 
2. กิจกรรมและเสวนาของ Debate Room 
ตลอดเดือนกรกฎาคม 2555 ชั้น 9 
Seminar and activities at Debate Room  
July 2012 at 9 floor.  
 
3. Street Talk: GRAFFITI FORWARD (การสร้างสรรค์งานกราฟฟิตี้สด) 
โดย ZIDS, CIDER, FLORE & COAD, M (BKK GRAFF)  
5 สิงหาคม 2555 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ 
Street Talk: GRAFFITI FORWARD 
5 August 2012 at Open Space, BACC 
 
4. Your DIY Life  
ชีวิตแบบไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมสร้างงานศิลปะด้วยตัวเอง 
โดย Hoo DIY และเพื่อน  
12 สิงหาคม 2555 ชั้น 9 
Your DIY Life 
12 August 2012 at 9th floor 
 
5. Politics of U  
โดย ศิลปินนิทรรศการ 
11-12 สิงหาคม 2555 ชั้น 9 
Politics of U 
11-12 August 2012 at 9th floor 
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main exhibitions

สยามแอพ 
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
29 พฤศจิกายน 2555-17 กุมภาพันธ์ 2556 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 
จำนวนผู้ชม 22,210 คน   
 
นิทรรศการเผยแพร่คุณค่าความงามและความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะไทย ผ่านผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่สืบสานและ
พัฒนาต่อยอดจากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมไทย  
ด้วยแรงบันดาลใจในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กว่า 50 ท่าน ร่วมกับการนำเสนอความงามของพุทธ-
ศิลป์และศิลปะพื้นบ้านผ่านผลงานศิลปะภาพถ่าย  
การจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของศิลปะไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการจัดแสดงเทคนิคขั้นตอน
การสร้างสรรค์ผลงานที่ประยุกต์จากกรรมวิธีโบราณ  
 
ภัณฑารักษ์ : ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง 
ภัณฑารักษ์รับเชิญ : โอชนา พูลทองดีวัฒนา 

Siam App 
(Siam Application/Appreciate/Apply)
 
Presented by Bangkok Art and Cultural Centre 
29 November 2012-17 February 2013 
Main Gallery, 8th floor 
22,210 Visitors 
 
This exhibition publicizes value, beauty and 
knowledge of Thai art through artworks of new 
generation artists who inherit and develop Thai 
art and culture. These fifty artists are inspired 
by Buddhism and local culture to mutually 
present beauty of Buddhist art and folk art 
through artworks, photographs, exhibition 
providing knowledge of Thai art development 
and exhibition of art techniques and procedures 
applied from ancient techniques. 
  
Curator : Pakorn Klomkliang                                                                                                      
Guest Curator : Ochana Poonthongdeewatthana 
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กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
Related activities
 
1. กิจกรรมสาธารณศิลป์  
โดย อ.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร 
12 ธันวาคม 2555 ชั้น 8  
Art activity 
12 December 2012 at 8th floor  
 
2. เสวนา “สยามแอพประทับใจอะไร...ทำไมต้องดู” 
โดย ภัณฑารักษ์ 
12 ธันวาคม 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
Seminar Siam App by curators 
12 December 2012 at Auditorium, 5th floor 
 
3. สาธิตเทคนิค: ลายรดน้ำลายกำมะลอ, แกะสลักหนัง 
19 มกราคม 2556 ชั้น 8 
Workshop by artists 
19 January 2013 at 8th floor 
 
4. เสวนา “แรงบันดาลใจจากแรงบันดาลไทย...ในงานสยามแอพ”  
โดย อ.ไพโรจน์ ธีระประภา (โรจ สยามรวย)  
และอ.ไพโรจน์ พิทยเมธี (อริสโตตึ๋ง) 
19 มกราคม 2556 ชั้น 8  
Seminar Thai inspiration by the exhibition artists 
19 January 2013 at 8th floor 
 
5. เสวนาและสยามแอฟทัวร์ 
โดย ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม และคุณพรชัย วิริยะประภานนท์ 
2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้น 5 และนอกสถานที่ (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร และวัดสำคัญๆ) 
Lecture and Siam App Tour 
2-3 February 2013 at 5th floor and outdoor (National Museum 
Bangkok and temples) 
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Hear Here เสียง เสียง
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
9 ธันวาคม 2555-10 กุมภาพันธ์ 2556 
ทางเดินโค้งระหว่างชั้น 7-9 
จำนวนผู้ชม 27,549 คน 
 
นิทรรศการจัดวางเสียง นำเสนอประสบการณ์และ 
เรื่องราวของเสียงที่ถูกจัดวางในพื้นที่เฉพาะเพื่อสร้าง 
การรับรู้หลากหลายรูปแบบ ศิลปินใช้เสียงเพื่อสื่อสาร 
ในแบบของตน ตั้งแต่เสียงที่ฟังแล้วน่าตระหนกใจ  
เสียงของอวัยวะภายในที่ไม่เงียบในตัวเรา เสียงพึมพำ
ของเมือง เสียงคำรามของถนน หรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้น
ของตัวสถานที่ที่เราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่างตั้งใจ    
 
ภัณฑารักษ์ : พิชญา ศุภวานิช 
ภัณฑารักษ์รับเชิญ : อโณทัย นิติพน 
 
ศิลปิน 
ฌอง-ดาวิดไกยูเอต์ 
สรวิศ อินทร์ศิริพงษ์ 
ประทีป เจตนากูล 
วรเมธ มาตุธรรมธาดา 
วรงค์ ราชปรีชา และพร้อมวุฒิ อัศวโสภณกุล 
สรัญรัตน์ แสงชัย 
จิรเดช และปรินดา เสตะพันธุ 
ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา 
 
ออกแบบกราฟฟิก โดย จักรกฤษณ์ อนันตกุล 

Hear Here
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
9 December 2012–10 February 2013 
Ramp Space 7th-9th floor 
27,549 Visitor 
 
A sound Installation exhibition was to portray 
experiences and stories of sounds that were 
installed in the given space in order to create 
the various ways of perception. Artists employed 
different types of sound to symbolically 
communicate. Sounds were varied such as the 
frightening sound, the sound of organs quietly 
work in our body, the murmur of towns, the 
roaring to roads or even the sound of place 
itself that we never attentively listen to like in 
BACC.  
 
Curator : Pichaya Suphavanij 
Guest Curator : Anothai Nitibhon 
 
Artists 
Jean-David Caillouet 
Sorrawis Insiriphong 
Prateep Jattanakul 
Woramet Matutamtada 
Warong Rachapreecha and  
Promwut Assawasoponkul 
Saranrat Sangchai 
Jiradej and Prinda Setabundhu 
Pattarapong Sripanya 
 
Graphic by Jackkrit Anantakul 
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กิจกรรมระหว่างนิทรรศการ
Related activities
 
1. เสวนา “เสียงกับภาพเคลื่อนไหว” โดยวิทยากรรับเชิญ  
Dr.Jean-David Caillouet 15 ธันวาคม 2555 ชั้น 4 
Seminar “Moving Sound” 15 December 2012 at 4th floor 
 
2. เสียงในบทกวี โดยวิทยากรรับเชิญ อาจารย์ อานันท์ นาคคง  
และท่านมหาสุรารินทร์ 16 ธันวาคม 2555 ชั้น 6 
Seminar“Sound in Words”, 16 December 2012 at 6th floor 
 
3. Workshop สำหรับเด็กๆ “ฤดูกาลหาเสียง”  
โดย ดร.อโณทัย นิติพน 22 ธันวาคม 2555 ชั้น 6 
Searching for Sound Workshop, 22 December 2012 at 6th floor 
 
4. คอนเสิร์ต ASEAN Contemporary Music Ensemble (ACME)  
& Studio musikFabrik  5 มกราคม 2556 ชั้น 1 
ASEAN Contemporary Music Ensemble (ACME) & Studio  
musikFabrik Concert, 5 January 2013 at 1st floor 
 
5. การแสดงสดทางแสงและเสียง ตามด้วย Artist Talk 
โดยศิลปินรับเชิญจากญี่ปุ่น Atsuhiro Ito 19 มกราคม 2556 ชั้น 4 
Noise Talks: Noise performing by Guest Artist Atsuhiro Ito 
19 January 2013 at 4th floor 
 
6. Sound of Electronics: การบรรยายสลับกับปฏิบัติการแสดงสด  
โดยศิลปินรับเชิญ โรเบิรท์ พิโอโทรวิช โคอิชิ ชิมิสึ Kijjaz 
24 มกราคม 2556 ชั้น 1 
Sound of Electronics: An Advance Use of Synthesizers 
24 January 2013 at 1st floor 
 
 
7. เสียง/ภาพ: มุมมองเกี่ยวกับเสียงและภาพ  
โดย ฌอง-ดาวิด ไกยูเอต์ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้น 4 
Visual Music: Perspectives in Audio-Vision Part II   
2 February 2013 at 4th floor 
 
8. การบรรยายพัฒนาการและประวัติศาสตร์ของ Sound Art 
โดยศิลปินรับเชิญ คริสติน่า คูบิช 9 กุมภาพันธ์ 2556 ชั้น 1 
Lecture sound art-A Personal History of Sound Art (1970s-2013) 
9 February 2013 at 1st floor 
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main exhibitions

“BORN TO THIS WORLD” 
The Royal Photo Exhibition 
by H.R.H. Princess Maha Chakri 
Sirindhorn of Thailand
 
Presented by Royal Photographic Society  
of Thailand (RPST), Bangkok Metropolitan 
Administration, BACC and Office of 
Contemporary Art and Culture, Ministry  
of Culture  
5 January-19 February 2012 
Main Gallery, 9th floor 
18,163 Visitors 
 
More than 190 photographs taken by HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn were on show 
at the exhibition. The photographs were taken 
during domestic and overseas trips the Princess 
made in 2010 and 2011. The photos have also 
been compiled into book. 
 

“อุปบัติ ณ โลกี” นิทรรศการภาพถาย
ฝพระหัตถในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 
นำเสนอโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงาน 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
5 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9  
จำนวนผู้ชม 18,163 คน   
 
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชื่นชมพระ-
อัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงมีพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัดแสดงใน
นิทรรศการครั้งนี้  จำนวน 190 ภาพ ที่ได้ทรงบันทึกไว้
ในช่วงปี 2553-2554 ตามแนวคิดหลักในการถ่ายทอด
ความรู้สึกผ่านการถ่ายภาพ 
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main exhibitions

Hosanna to Our King
 
Presented by Faculty of Painting, Sculpture and 
Graphic Arts, Silpakorn University   
9 February-18 March 2012 
Main Gallery, 7th floor 
23,788 Visitors 
 
The art project is arranged in collaboration of 
the Faculty members and guest artists, on the 
auspicious occasion of His Majesty the King’s 
Birthday Anniversary. The exhibition present two 
different types of the art work. First, the art 
project is arranged in collaboration of artists 
and second created potentials through personal 
artwork. 

น้ำ น้ำพระทัย
 
นำเสนอโดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
9 กุมภาพันธ์-18 มีนาคม 2555 
ห้องนิทรรศการชั้นหลัก ชั้น 7 
จำนวนผู้ชม 23,788 คน   
 
นิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่  28 เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  
นำเสนอผลงานเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ โครงการร่วม
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมหัวข้อ “น้ำ น้ำพระทัย”  
โดยมีแนวความคิดจากเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับคำ  
“น้ำพระทัย” และ “น้ำ” และโครงการสร้างสรรค์ศิลปะ
ส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยผลงานลักษณะ 2 มิติ หรือ 
3 มิติ 
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main exhibitions

The Upside Down World 
of Philippe Ramette
 
Presented by Alliance Francaise Thailand and 
Bangkok Art and Culture Centre 
16 February-29 April 2012 
Main Gallery, 8th floor 
29,723 Visitors 
 
Philippe Ramette is a French sculptor and 
photographer born in 1961. He likes to defy      
the laws of gravity, as well as those of logic.  
He started to use photography on as a means of 
including himself within his own works. This 
became a pretext to all sorts of experimenting. 
Ramette creates stunning images of landscapes, 
which he himself integrates in the most 
astonishing way. He then produces shots in 
cooperation with photographer Marc Domage. 
These photos are never retouched because, 
above all, Philippe Ramette aims at remaining 
to remain in touch with the sculptural aspect of 
his work. Philippe Ramette is represented in 
France by Xippas gallery (Paris)  
 

 

โลกตะแคง โดย ฟิลิปป์ ราแมตต์
 
นำเสนอโดย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และหอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   
16 กุมภาพันธ์-29 เมษายน 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 
จำนวนผู้ชม 29,723 คน   
 
นิทรรศการผลงานภาพถ่ายที่น่าค้นหาฝีมือของ ฟิลิปป์  
ราแมตต์ ประติมากรและช่างภาพฝรั่งเศส ที่ชอบท้าทาย
ทั้งกฎแห่งตรรกะและแรงโน้มถ่วง เขาใช้การถ่ายภาพ
เพื่อบันทึกภาพศิลปะจัดวางที่เขาสร้างสรรค์โดยใช้ 
ตัวเองเป็นองค์ประกอบหนึ่งในภาพ นำเสนอในรูปแบบ
เหนือจริง แปลกตากับมุมมองไม่ซ้ำใคร ภาพถ่ายชุดนี้
เขาทำงานร่วมกับช่างภาพอีกหนึ่งคน คือ มาร์ค โดมาฌ 
ไม่ใช้เทคนิคการตัดต่อภาพใดๆ เพราะศิลปินต้องการให้
ศาสตร์แห่งประติมากรคงอยู่อย่างสมบูรณ์ ฟิลิปป์  
ราแมตต์ เป็นศิลปินในเครือ Xippas gallery (ปารีส) 
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main exhibitions

ชาโดว์ไลฟ์
 
นำเสนอโดย สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ  
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2 มีนาคม-29 เมษายน 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 
จำนวนผู้ชม 23,867 คน   
 
นิทรรศการผลงานภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว โดยกลุ่ม
ศิลปินพื้นเมืองชาวออสเตรเลียผู้มีชื่อเสียงระดับโลก 
จำนวน 9 คน (และศิลปินผู้ทำงานร่วมอีกหนึ่งท่านที่มิได้
เป็นชนพื้นเมือง) เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ออสเตรเลีย-ไทย 
นิทรรศการจัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างเอเชียลิงค์ 
และเบนดิโก อาร์ต แกลลอรี่ โดยนิทรรศการนี้เดินทาง
มาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก เพื่อให้ผู้ชม
ชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะอันมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว  
 
ภัณฑารักษ์ : จอน มันดีน และนาตาลี คิง 
 
ศิลปิน 
เวอร์นอน อาห์ คี 
บินดี้ โคล 
เบรนด้า แอล ครอฟท์ 
เดสทินี่ ดีคอน และเวอร์จีเนีย เฟรเซอร์ 
ฟิโอนา โฟลีย์ 
แกรี่ ลี 
ไมเคิล ไรลีย์ 
คริสเตียน ธอมป์สัน 
ไอวาน เซน 

Shadowlife
 
Presented by Australian Embassy Bangkok and 
Bangkok Art and Culture Centre  
2 March-29 April 2012 
Main Gallery, 8th floor 
23,867 Visitors 
 
The exhibition presented image works by nine 
internationally renowned contemporary 
Australian Aboriginal artists (and one non-
Indigenous collaborator) engaged in photo-
based practices. This was part of the Australian 
Embassy’s activities organized in celebration of 
the 60th Anniversary of Bilateral Relations 
between Australia and Thailand.  Developed by 
Asialink and the Bendigo Art Gallery, audiences 
in Thailand had a chance to see this unique 
exhibition that will tour in Australia and Asia. 
 
Curators : Djon Mundine OAM and Natalie King 
 
Artists 
Vernon Ah Kee 
Bindi Cole 
Brenda L. Croft 
Destiny Deacon and Virginia Fraser 
Fiona Foley 
Gary Lee 
Michael Riley 
Christian Thompson 
Ivan Sen. 
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Art and Research Works by Staff 
Members 
 
Presented by Faculty of Fine Arts, Chiang Mai 
University and Bangkok Art and Culture Centre 
5 April-27 May 2012 
Main Gallery, 7th floor 
30,146 Visitors 
 
The art academic exhibition on occasion of 30th 
anniversary of the Faculty of Fine Arts, Chiang 
Mai University is intended to publish academic 
of contemporary art, design and academic 
research and conservation of local art to 
students and other interested parties. The 
exhibit includes the work of academic lecturers 
and senior lecturers of faculty of Fine Arts 
Painting, Sculpture, Mixed media, Graphic 
design, Art and Photography, Performing arts 
and study research and other etc. This 
exhibition is the work of the Faculty of Fine Arts 
48 people. 

ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์
 
นำเสนอโดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
5 เมษายน-27 พฤษภาคม 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 
จำนวนผู้ชม 30,146 คน   
 
นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการ 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านศิลปะร่วมสมัย  
การออกแบบ และผลงานวิชาการด้านวิจัย และอนุรักษ์
ศิลปะพื้นถิ่น ผลงานที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วยผลงาน
ประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม 
การออกแบบ ศิลปะภาพถ่าย ศิลปะการแสดง และ 
ผลงานการศึกษาค้นคว้า วิจัย และอื่นๆ อีกจำนวนมาก 
ศิลปินที่ร่วมแสดงเป็นคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์  
จำนวน 48 คน 
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The 3rd Bangkok Triennale 
International Print and Drawing 
Exhibition
 
Presented by Silpakorn University 
17 May-12 August 2012 
Main Gallery, 8th floor 
46,632 Visitors 
 
The exhibition was composed of 246 pieces of 
the finalist artists’ works around the world in 
both print and drawing, including art works by 
Boonmee Sangkhum, a young blood Thai artist  
who  won the Grand Prize in print with the 
concept of “Essence, Truth, Reality No.13” and 
Cyprian Bielaniec, a high-profiled Polish artist 
who won the Grand Prize in drawing with his 
concept of “Hell and Heaven”  
 
 

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ 
ครั้งที่ 3  
 
นำเสนอโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
17 พฤษภาคม-12 สิงหาคม 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 
จำนวนผู้ชม 46,632 คน   
 
นิทรรศการนำเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือก 
เข้าร่วมแสดงประเภทภาพพิมพ์และวาดเส้นของศิลปิน
จากทั่วโลกจำนวน 246 ชิ้น ในจำนวนนี้เป็นผลงานของ
ศิลปินไทย บุญมี แสงขำ จากผลงานชื่อ “Essence, 
Truth, Reality No. 13” ซึ่งได้รับรางวัลสูงสุด Grand 
Prize ประเภทภาพพิมพ์ และศิลปินชาวโปแลนด์ 
Cyprian Bielaniec ซึ่งคว้ารางวัลสูงสุด Grand Prize 
ประเภทวาดเส้น จากผลงานชื่อ “Hell and Heaven” 
นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำผลงานภาพพิมพ์  
การฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทำศิลปะภาพพิมพ์  
และการเสวนาหัวข้อวาดเส้นและภาพพิมพ์ร่วมสมัย 
ของไทยกับเวทีนานาชาติ 
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The 1st White Elephant Art Award
 
Presented by Thai Beverage Public Company 
Limited 
14 June-29 July 2012 
Main Gallery, 7th floor 
12,263 Visitors 
 
The art exhibition presented artworks on the 
“The White Elephant Art Award”. This event is 
the first competition under the theme “Our 
Beloved King”. There were 60 showcases of art 
entries with Realistic and Figurative Art concept 
which include the 19 award-winning art entries. 
 

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1
 
นำเสนอโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
14 มิถุนายน-29 กรกฎาคม 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 
จำนวนผู้ชม 12,263 คน   
 
นิทรรศการแสดงผลงานจากโครงการประกวด 
“ศิลปกรรมช้างเผือก” ภายใต้หัวข้อ “พระเจ้าอยู่หัวของ
ปวงชนชาวไทย” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเป็นโครงการ
ที่เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมใน 
วงกว้าง และได้แสดงออกถึงศักยภาพทางศิลปะใน 
รูปแบบ Realistic (เชิงเหมือนจริง) และ Figurative 
Art (เชิงสัญลักษณ์) โดยผู้พิชิตรางวัลช้างเผือก  
พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาทคือ นายชัยรัตน์ แสงทอง 
ชื่อผลงาน “พรุ่งนี้” 
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ไทยเท...จากทองถิ่นสูอินเตอร
 
นำเสนอโดย กรุงเทพมหานคร และหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร 
30 สิงหาคม-4 พฤศจิกายน 2555 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7-9 และชั้น 3-5 
จำนวนผู้ชม 103,689 คน  (เฉพาะชั้น 7-9) 
 
นิทรรศการศิลปะครั้งสำคัญที่สุดในรอบทศวรรษแห่ง
ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย ประกอบด้วยการจัดแสดงผล
งานศิลปะของศิลปินที่อยู่ในสมัยรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย มากกว่า 300 ชิ้น ทั้งงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานจัดวาง  
และศิลปะแนวทดลอง จัดแสดงโดยแบ่งตามแนวเรื่อง  
9 กลุ่ม พร้อมข้อมูลทางวิชาการที่น่าสนใจ ตลอดจน
การนำเสนอลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญทางศิลปะของไทย 
โดยเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทั้งในซีกโลกตะวัน-
ออกและตะวันตก 
 
ภัณฑารักษ์ : ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ลักขณา  
คุณาวิชยานนท์, เสริมคุณ คุณาวงศ์, กฤติยา กาวีวงศ์ 
ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง และนิกันต์ วะสีนนท์  
  
ศิลปิน 
ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและศิลปินร่วมสมัย
เกือบ 300 ท่าน ตั้งแต่บรมจารย์รุ่นอาวุโสจนถึงรุ่น
ปัจจุบัน อาทิ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี, เฟื้อ  
หริพิทักษ์, จิตร บัวบุศย์, สวัสดิ์  ตันติสุข, ชำเรือง  
วิเชียรเขตต์, ประหยัด พงษ์ดำ, เฉลิม นาคีรักษ์, อังคาร 
กัลยาณพงศ์, อินสนธิ์  วงศ์สาม, ดำรง วงศ์อุปราช, 
เหม เวชกร, ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ, ประเทือง เอมเจริญ, 
ถวัลย์ ดัชนี, ม.จ.มารศีสุขุมพันธ์ บริพัตร, กมล 
ทัศนาญชลี, อิทธิพล ตั้งโฉลก, เดชา วราชุน, เข็มรัตน์ 
กองสุข, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, มณเฑียร บุญมา,  
พิษณุ ศุภนิมิตร, ถาวร โกอุดมวิทย์, ปรีชา อรชุนกะ, 
สุรสิทธิ์ เสาว์คง, สมชัย หัตถกิจโกศล, ประสงค์  
ลือเมือง, ประทีป คชบัว, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, กมล  
เผ่าสวัสดิ์, อารยา ราษฎร์จำเริญสุข, วิโรจน์  
เจียมจิราวัฒน์ รวมถึง อุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, ธวัชชัย 
พันธุ์สวัสดิ์, ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, 
ดาว วาสิกศิริ, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, บุษราพร 
ทองชัย, อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์, Alex Face ฯลฯ 
นอกจากนี้ ยังมีศิลปินต่างชาติร่วมแสดง เช่น Niro 
Yogota, Theo Meier, Raden Basuki, Elizabeth 
Romhild และ Varsha Nair เป็นต้น 

Thai Trends from Localism 
to Internationalism
 
Presented by Bangkok Metropolitan Administration and 
Bangkok Art and Culture Centre 
30 August-4 November 2012 
3rd- 5th floor and Main Gallery, 7th-9th floor 
103,689 Visitors (7th-9th floor) 
 
The grand exhibition consisted of presentation of various 
fields of art created in the reign of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej along with chronology of significant 
events on Thai art, artists’ talks and academic seminar. 
The exhibition of seven decades of Thai art displayed 
more than 300 artworks created by nationally renowned 
artists and young, emerging artists. The artistic creations 
on display during the exhibition include paintings, 
sculptures, prints, photographs, video art.  
 
Curators : Prof. Dr. Apinan Poshyananda, Luckana 
Kunavichayanont, Sermkhun Kunawong, Gridthiya 
Gaweewong, Pakorn Klomkliang and Nikan Wasinondh.  
 
Artists 
From Professor Silpa Bhirasri-the father of modern art in 
Thailand as well as senior artists Fua Haribhitak, Jitr 
Buabusya, Sawat Tantisuk, Chamrueng Vichienkhet, 
Prayad Pongdam, Chalerm Nakeerak, Anghan 
Kalayanapongs, Inson Wongsam, Damrong Wong-Uparaj, 
Hem Vejakorn, Paiboon Suwannakudt, Pratuang 
Emjaroen, Thawan Dachanee, Princess Marsi Paribatra, 
Kamol Tassananchalee, Ithipol Thangchalok, Decha 
Warashoon, Khemarat Kongsuk, Chalermchai Kositpipat, 
Montien Boonma, Pisanu Supanimitr, Thavorn Ko-
Udomvit, Pricha Arjunka, Surasit Saokong, Somchai 
Hattakitkosol, Prasong Luemuang, Pinaree Sanpitak, 
Kamol Phaosavasdi, Araya Rasdjarmrearnsook, Viroj 
Chiamchirawat, as well as Udomsak Krisanamis, 
Tawatchai Puntusawasdi, Rirkrit Tiravanija, Surasi 
Kusolwong, Kamin Lertchaiprasert, Dow Wasiksiri, 
Apichatpong Weerasethakul, Bussaraporn Thongchai, 
Imhathai Suwatthanasilp, Alex Face and many more. In 
addition, art works by expatriate artists such as Niro 
Yogota, Theo Meier, Raden Basuki, Elizabeth Romhild and 
Varsha Nair.  

60-63.indd   61 7/15/13   8:17:21 PM



06
2 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2

กิจกรรมเสวนาระหวางนิทรรศการ
Related seminars 
 
1. Curator Talk โดย ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ลักขณา คุณาวิชยานนท์ 
กฤติยา กาวีวงศ์ และปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง 
9 กันยายน 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
Curator Talk, 9 September 2012 at Auditorium, 5th floor 
 
2. ฝรั่งมองไทย โดย David Elliott, Philip Cornwel-Smith  
และ Rolf Von Bueren      
16 กันยายน 2555  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
Farang gaze Thai trends by David Elliott, Philip Cornwel-Smith and 
Rolf Von Bueren 
16 September 2012 at Auditorium, 5 floor 
      
3. แสวงหาความเป็นไทย,งานฝีพระหัตถ์ โดย อ.ปรีชา เถาทอง อ.ปัญญา 
วิจินธนสาร  อ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ดร. ณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ และ  
อ.สุธี คุณาวิชยานนท์ 
29 กันยายน 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
Search of Thai Identities, 29 September 2012 at 5th floor 
 
4. จินตนาการกับความเหนือจริง โดย อ.สดชื่น ชัยประสาธน์ ประทีป คชบัว 
ทวีศักดิ์ ศรีทองดี 
6 ตุลาคม 2555 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
Fantasy and ‘Sur’ reality 
6 October 2012 at Multi-Function Room, 1st floor 
 
5. การต่อสู้ทางสังคมและการเมืองและวัฒนธรรมการอุปถัมภ์ศิลปะ 
โดย อ.ถนอม ชาภักดี อ.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ  อ.โชคชัย ตักโพธิ์ และ
ไพศาล ธีรพงษ์วิษณุพร 13 ตุลาคม 2555 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1       
Socio Political Struggle,13 October 2012 at 1st floor 
 
6. นามธรรมและปัจเจกชน โดย อ.วิโชค มุกดามณี อ.เดชา วราชุน และ 
อ.สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงษ์ 14 ตุลาคม 2555 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
Abstraction and Individualism, 14 October 2012 at 1st floor 
 
7. ศิลปะทดลองและสื่อทางวัฒนธรรม โดย สันติ อิศโรวุธกุล อ.อภิชาติพงษ์ 
วีระเศรษฐกุล ทัศนัย เศรษฐเสรี และกฤติยา กาวีวงศ์  
27 ตุลาคม 2555 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
Experimental Art and Media Culture, 27 October 2012 at 1st floor 
 
8. เพศภาพและความเป็นชายขอบ โดย บุษราพร ทองชัย ไมเคิล เชาวนาศัย 
และนิวัฒน์ กองเพียร 3 พฤศจิกายน 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5   
Gender and Marginality, 3 November 2012 at 5th floor 
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exhibitions

main exhibitions

THAITAI 
 
Presented by Open Contemporary Art Center 
(OCAC), jiandyin (Jiradej and Pornpilai 
Meemalai) in cooperation with Bangkok Art and 
Culture Centre, Art Centre of Silpakorn 
University 
22 November 2012-3 February 2013 
Main Gallery, 7th floor 
22,322 Visitors 
 
“THAITAI: A Measure of Understanding” is a 
contemporary art exchange project 
independently initiated for the first time by Thai 
and Taiwanese artists. The two-stage spine of 
dialogue is the works of the two countries’ 
artists created locally and overseas. 10 
Taiwanese and 10 Thai artists collaborated, 
exhibited, and extended activities such as forum 
performance, and workshop. The first stage was 
in Bangkok and the second stage will operate in 
Taiwan in 2013. 
 
Thai artists 
Suwicha and Kritsada Dussadeewanich 
Preeyachanok Ketsuwan, Jakrawal Nilthamrong 
Sakarin Krue-On, jiandyin (Pornpilai & Jiradej 
Meemalai), Suporn Shoosongdej, Wasinburee 
Supanichvoraparch, Sutthirat Supaparinya 
Thaweesak Srithongdee 
 
Taiwan Artists 
CHANG En Maan, CHIU Chao Tsai, CHIU Chen 
Hung, CHOU Yu Cheng, FAN Hsiao Lan, HSU 
Chia Wei, LIN Chi Wei, LIU Ho Jang, LO Shih 
Tung, YEH Wei Li 

ระยะ : ไทยไท
 
นำเสนอโดย Open Contemporary Art Center 
(OCAC), ศิลปินคู่ jiandyin (Jiradej and Pornpilai 
Meemalai) ร่วมด้วย หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร และหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
22 พฤศจิกายน 2012-3 กุมภาพันธ์ 2556 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 
จำนวนผู้ชม 22,322 คน 
 
นิทรรศการที่เกิดจากโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย 
ริเริ่มโดยศิลปินไทยและไต้หวัน ผลงานของศิลปินที่
สร้างสรรค์ขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  
คือผลลัพท์ของการสื่อสารระหว่างกัน ที่ได้ดำเนินมา
อย่างต่อเนื่อง นิทรรศการนำเสนอผลงานจากศิลปิน
ไต้หวัน 10 ท่านและศิลปินไทย 9 ท่าน ที่เข้าร่วม 
โครงการฯ นอกจากนี้ มีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ  
การสัมมนา การแสดงสด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

64-65.indd   65 7/15/13   8:18:17 PM



06
6 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2
06

6 
ba

cc
 a

nn
ua

l r
ep

or
t 2

01
2

66-67.indd   66 7/15/13   8:18:55 PM



067
exhibitions

main exhibitions

“Camera in Motion: a Global 
Perspective” The Royal Photo 
Exhibition by H.R.H. Princess 
Maha Chakri Sirindhorn of Thailand
 
Presented by Royal Photographic Society of 
Thailand (RPST), Bangkok Metropolitan 
Administration, BACC and Office of 
Contemporary Art and Culture, Ministry of 
Culture  
11 December 2012-3 February 2013 
Main Gallery, 9th floor 
16,305 Visitors 
 
181 photographs taken by HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn were on show at the 
exhibition. The photographs were taken during 
domestic and overseas trips the Princess made 
in 2011 and 2012. The photos have also been 
compiled into book.  
 

“ควงกล้องท่องโลก” นิทรรศการภาพถ่าย
ฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
 
นำเสนอโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
11 ธันวาคม 2555-3 กุมภาพันธ์ 2556 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 
จำนวนผู้ชม 16,305 คน   
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่าย 
ฝีพระหัตถ์ ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราช- 
ดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
ในช่วงปี 2554-2555 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ 
จำนวน 181 ภาพ ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำ    
วิดีทัศน์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เอง  
มาจัดฉายให้แก่ผู้ร่วมชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิด 
และเกร็ดมุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ 
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นิทรรศการโครงการพิเศษ
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีนิทรรศการในโครงการพิเศษจำนวน 3 งาน ภายใต้แบรนด์ bacc 
experimental, bacc photo และ bacc design โดย bacc experimental เป็นโครงการเชิงทดลองของหอศิลป-
กรุงเทพฯ ที่นำเสนอโครงการจากภัณฑารักษ์และศิลปินในรูปแบบนิทรรศการขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนความคิด
ก้าวหน้าเชิงค้นหาของผู้สร้างสรรค์งาน, bacc photo เป็นโครงการสนับสนุนผลงานของช่างภาพรุ่นใหม่ ด้วยประเด็น
และเนื้อหาของภาพถ่ายที่ผ่านข้ามสื่อให้เห็นถึงความเป็นศิลปะทั้งในเนื้อหา และวิธีการนำเสนอ, bacc design  
เป็นโครงการริเริ่มเพื่อนำเสนอผลงานทางการออกแบบ ที่เน้นเนื้อหาในการเรียนรู้ โดยในปี 2555 ได้เริ่มจาก
โครงการร่วมจัดอย่างเช่น Bravos นิทรรศการการออกแบบจากสเปน ซึ่งเป็นการทำงานร่วมตั้งแต่ต้นกับสถานทูต
สเปน และร่วมจัดแผนการศึกษาการบรรยายสำหรับนักศึกษา ทั้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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special projects

Temporary Storage #01
 
ดำเนินงานโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
10 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2555 
ชั้น 5 และป้ายบนสกายวอร์ค สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 
นิทรรศการกึ่งโครงการเพื่อศึกษาทดลองหาความเป็น 
ไปได้ในการจัดการ และผลิตนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 
โดยเน้นไปที่กระบวนการส่งผ่านงานวิจัย ผลงาน        
และองค์ความรู้ ที่ศิลปินและผู้ทำงานเกี่ยวเนื่องในสาย
ศิลปวัฒนธรรมออกสู่ผู้ชม ประกอบด้วยผลงานของ
ศิลปินที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมถึง 
กลุ่มสถาปนิก all(zone) และองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม 
The Reading Room นิทรรศการนำเสนอความเป็นไปได้
ในการ อ่าน ตีความ และการทำความเข้าใจในเนื้อหา
ของงานที่นำมาเสนอ โดยอิงไปกับบริบทของสถานที่และ
เวลา และเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ของผู้ชม  
 
ภัณฑารักษ์ : จิตติ เกษมกิจวัฒนา 
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ : แมรี่ ปานสง่า 
 
Temporary Storage #01
 
Operated by Bangkok Art and Culture Centre 
10 November-9 December 2012 
5th floor and poster of BTS skywalk 
 
A project-based exhibition, trying to explore  
the possibility of creating multi-platform for 
contemporary art exhibitions. Focusing on the 
process of transmitting research work, artwork 
and idea produced by artists and those who are 
in related fields to the public. Works are from 
artists who are based in both Thailand and 
abroad and also from an architects’ group, 
all(zone) and a not-for profit organization,  
The Reading Room. This exhibition provided  
the possibility of readings, interpreting and 
perceiving the presented works in relation to  
the context of time and place and to emphasize 
the viewers’ experiences.  
 
Curator : Chitti Kasemkitvatana 
Assisting Curator : Mary Pansanga 
 

BACC special projects 
 
The BACC exhibition department organizes exhibitions of special projects 
for 3 exhibitions under the brand bacc experimental, bacc photo and 
bacc design. ‘bacc experimental’ project is the experimental project  
with the intention to open up a thinking space and support projects 
from independent curators with avant-garde concepts. ‘bacc photo’ is 
the project to support the works of emerging photographers with issues 
and contents of the photos that is beyond the medium. ‘bacc design’ is 
the project proposes the design works with education purpose. The year 
2012 is the collaboration design project between BACC and Spanish 
Embassy, Bravos is the design exhibition presenting the important works 
of Spanish Designers with BACC support in educational program, co-
organize the lectures at Chulalongkorn University and Silpakorn 
University. 
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สมบูรณ์แบบ : นิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 1 
: 3 Women
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
25 พฤศจิกายน 2555-6 มกราคม 2556  
ชั้น 3-4 
 
นิทรรศการนำเสนอวิถีแห่งการมองผ่านโลกของภาพถ่าย 
ที่เผยให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตในยุคร่วมสมัย 
และแสดงให้เห็นถึงอีกมุมของความงาม หรือแม้แต่ความ
บริสุทธิ์ที่หลบซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ โดยจุด 
มุ่งหมายคือการสร้างพื้นที่เพื่อค้นหาชั้นความหมายแห่ง
การมอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการมองผ่านพื้นผิวของ
ภาพถ่าย เปิดมิติในความหมายของความสมบูรณ์แบบ
ด้วยมุมมองที่มีต่อเพศหญิงผ่านผลงานของช่างภาพหญิง 
  
ภัณฑารักษ์ : พิชญา ศุภวานิช 
ศิลปิน : ชไมพร วาดเขียน และชรินทร ราชุรัชต 
 
Picture Perfect : A Photography 
Series Exhibition Part I : 3 Women
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
25 November 2012-6 January 2013  
3rd-4th floor 
 
The exhibition presented how the world seen 
through photographs that show subtlety of life in 
the contemporary age and alternative 
viewpoints of beauty and purity hidden in flaws 
of reality. The exhibition aims at conveying the 
depth of seeing photograph, passing on 
meaningful relationships between audience and 
pictures based on complications of reality, and 
finally understanding stories beyond their frames. 
It opened up viewpoints towards women 
through female photographers’ works. 
  
Curator : Pichaya Suphavanij 
Artists : Chamaiporn Wadkien and Charinthorn 
Rachurutchata 
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BRAVOS: งานออกแบบสเปนแนวใหม่
 
นำเสนอโดย สถานทูตสเปนประจำประเทศไทย  
และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
6 ธันวาคม 2555-13 มกราคม 2556 
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 
 
นิทรรศการงานออกแบบแหวกแนว ที่แสดงให้เห็นถึง
นวัตกรรมและความหลากหลายในงานออกแบบสเปน
แนวใหม่ ประกอบด้วยผลงานของนักออกแบบหนุ่มสาว
ชาวสเปน ที่มีความสามารถและประสบความสำเร็จ 
นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอการสร้างสรรค์งานออกแบบ
อุตสาหกรรมที่ดีที่สุดในยุคที่เจริญรุ่งเรืองของสเปน 
 
ภัณฑารักษ์ : Juli Capella. 
   
 
BRAVOS: Groundbreaking Spanish 
design
 
Presented by Spanish Embassy and Bangkok Art 
and Culture Centre 
6 December 2012-13 January 2013 
Studio, 4th floor 
An innovative design exhibition portrayed the 
innovation and diversity of the new Spanish 
design scene. It includes the work of twenty-
one talented and successful young Spanish 
designers, and represents the best industrial 
design creations of the Spanish Design Boom. 
  
Curator : Juli Capella. 
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เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 
 
เป็นปีแรกที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
ได้จัดงานเทศกาลศิลปนิพนธ์ โดยได้รับความร่วมมือ 
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ อันได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึ่งผู้ชมจะได้รับรู้มุมมองทางความคิดเกี่ยวกับชีวิต สังคม 
สิ่งแวดล้อม ที่นิสิตนักศึกษาผู้สร้างสรรค์ได้สะท้อนผ่าน
ผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมไทย จิตรกรรม
สากล ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ประติมากรรม และศิลปะ 
จัดวาง จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เปิดสอนทางด้าน
ศิลปะ เทศกาลศิลปนิพนธ์จึงเป็นเวทีสุดท้ายของการ 
เผยแพร่ผลงานในสถานะความเป็นนิสิตนักศึกษา การทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบัน และในขณะเดียวกันก็จะ
เป็นเวทีแรก เป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตัว เพื่อก้าวเดินสู่
สายอาชีพทางด้านศิลปะ และเติบโตไปเป็นศิลปิน  
หรือคนทำงานศิลปะสาขาต่างๆ ต่อไป  
 
BACC Art Thesis Exhibition 2012
 
This is the first year that Bangkok Art and 
Culture Centre presented BACC Art Thesis 
Exhibition in cooperation with numbers 
universities namely Chulalongkorn University, 
Bangkok University, Rajamangala University of 
Techonogy Thanyaburi, King Mongkut’s Institute 
of Technology Ladkrabang, Pohchang Academy 
of Arts, Rangsit University, Dhurakij Pundit 
University, and Chiang Mai University. This 
exhibition aims to provide audiences perspective 
in living being, society, and environment which 
presented by university students through 
artworks. BACC Art Thesis Exhibition is somehow 
the last arena for those students to show their 
works as being students but at the same time, 
the first step to their artistic career. 
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art thesis exhibition

เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 ช่วงที่ 1 
(จิตรกรรมไทย-จิตรกรรมสากล)
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
25 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2555  
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 
 
BACC Art Thesis Exhibition 2012 : 
First period (Thai–International 
Painting) 
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
25 May-7June 2012  
Studio, 4th floor 
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เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 ช่วงที่ 2 
(ภาพพิมพ์-ภาพถ่าย)
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
13 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2555 
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 
 
BACC Art Thesis Exhibition 2012 : 
Second period (Print–Photograph)
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
13 June-3July 2012  
Studio, 4th floor 
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เทศกาลศิลปนิพนธ์ 2555 ช่วงที่ 3 
(ประติมากรรม - ศิลปะจัดวาง)
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
10-29 กรกฎาคม 2555 
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 
 
BACC Art Thesis Exhibition 2012 : 
Third period (Sculpture-Installation)
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
10-29 July 2012  
Studio, 4th floor 

กิจกรรมเสวนาระหว่างนิทรรศการ
เสวนา “เมื่อครั้งทำศิลปนิพนธ์” โดย ศิลปินรับเชิญ  
อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ และลำพู กันเสนาะ  
28 กรกฎาคม 2555  

Related seminar
A special talk “When I was doing an art thesis”  
28 July 2012 

exhibitions

art thesis exhibition
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เป็นพื้นที่ห้องกระจก 3 ห้อง (P1,P2,P3) บริเวณชั้น 2 ภายในโซน artHUB ของหอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ใหม่และเปิดกว้างเพื่อรองรับการแสดงผลงาน 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหลากหลายสาขา จากศิลปินที่มีความพร้อมในการแสดงออก 
 
People’s Gallery is on three grass rooms (P1, P2, and P3) located on 2nd floor 
of Bangkok Art and Culture Centre, artHUB zone. This space opens up to 
showcase contemporary art by artists who are ready to exhibit their works. 
 

พีเพิลส์ แกลเลอรี่

People’s Gallery
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จะรักหรือหลอก ก็บอกตรงๆ
โดย นพไชย อังควัฒนะพงษ์  
27 เมษายน-27 พฤษภาคม 2555 

Awkward 
By Nopchai Ungkavatanapong 
27 April-27 May 2012 

สีน้ำจากเฟซบุ๊ค
โดย บุญกว้าง นนท์เจริญ  
10 มีนาคม-10 เมษายน 2555 

Face to Face
By Boonkwang Noncharoen 
10 March-10 April 2012 
 

ผมแห่งความหวัง
โดย อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์  
แนวคิดโดย เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย  
17 มีนาคม-10 เมษายน 2555 
 
Hair for Hope
By Imhathai Suwatthanasilp,  
Concept by Leo Burnett Group Thailand  
17 March-10 April 2012 
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ศรัทธา
โดย อิสรางค์ สว่างดี 
2 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2555 

The Reflection of Faith
By Itsarang Sawangdee 
2 June-12 July 2012 
 

ศิลป์กระจาย
โดย พวงเพชร 
2 มิถุนายน-13 กรกฎาคม 2555 

Art Actually
By Pat Parth 
2 June-13 July 2012 

ผลงานสายวิชาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 3
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
20 กรกฎาคม-29 สิงหาคม 2555 
 
Visual Art Thesis #3
By Faculty of Fine and Applied Arts,  
Khon Kaen University 
20 July-29 August 2012 
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ภาพเหมือนบุคคลผู้เป็นที่รัก
โดย ดินหิน รักพงษ์อโศก 
5 ธันวาคม 2555-13 มกราคม 2556 
 
Beloved Portrait Collection
By Dinhin Rakpong-Asoke 
5 December 2012-13 January 2013 

พูดไปสองไพเบี้ย
โดย ฟ้าสาง นาวาอรัญ และสุรพงษ์ มัยตรีเดช 
18 กันยายน-19 ตุลาคม 2555 

In The Peace
By Fasang Nava-aran and Surapong Maitreedach 
18 September-19 October 2012 

ดารุมะคาเฟ่
โดย กลุ่มสี่ดารุมะ 
28-30 กันยายน 2555 

Daruma cafe’
By 4Daruma  
28-30 September 2012 

จิตรกรรมไทยกลุ่มอุโบสถศรัทธา 8 
โดยศิลปิน กลุ่มอุโบสถ  
25 ตุลาคม–28 พฤศจิกายน 2555  
 
Ubosot Thai Art Exhibition Faith 8
By Ubosot Group 
25 October-28 November 2012 
 

78-79.indd   79 7/15/13   8:26:26 PM



08
0 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2

exhibition of art network

บันทึกอาสาฯ
 
จัดโดย ศูนย์อาสาฯ คนไทยช่วยน้ำท่วม มูลนิธิ- 
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร  
20 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2555 
ชั้น 2-3 
 
นิทรรศการภาพถ่ายและสื่อผสม ปรากฏการณ์พลัง 
จิตอาสาในมหาอุทกภัยปี 2554 สะท้อนภาพการทำงาน 
ความร่วมมือและทุ่มเทของคนไทยและองค์กร ที่ช่วย
เหลือสังคมยามเกิดพิบัติภัย นับเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับ
การชื่นชมไปทั่วโลก เรื่องราวอันเกิดจากพลังเล็กๆ  
ของบรรดาอาสาสมัครในสถานการณ์น้ำท่วมนี้เป็น 
จุดเริ่มต้นของบทบันทึกอันยิ่งใหญ่ของความร่วมมือ 
ที่เกิดขึ้น บันทึกเป็นผลงานหลากหลาย เช่น ภาพถ่าย 
ศิลปะการจัดวาง สื่อวีดิทัศน์ และสื่อแอนนิเมชั่น  
พร้อมทั้งเปิดให้คนทั่วไปส่งภาพการทำงานอาสาสมัคร 
ของตัวเองเข้ามาร่วมแสดงในนิทรรศการด้วย 
  
The Story of Asa
 
Organized by Asa Thai Flood Center, M.R. SENI 
PROMOJ Foundation and Bangkok Art and 
Culture Centre 
20 January-26 February 2012 
2nd-3rd floor 
 
Photograph and mixed media exhibition: the 
volunteer spirit phenomenon in the 2011 flood 
crisis, gathering stories of volunteer spirit that 
emerged during the recent flood crisis. The 
exhibition was held to shed lights on 
volunteerism and power of the Thai people 
unified during the flood. The cooperation and 
selfless dedication of each individual and 
organization to relieve social and natural crisis, 
was widely recognized the world over. On 
display are photographs, mixed media 
installations, VDO presentations as well as talks 
during the exhibition period. 
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หนังสือคือเพื่อนที่แสนดี
14-19 กุมภาพันธ์ 2555 โถง ชั้น 1 
โดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
For Good Books, Good Friends 
14-19 February 2012 at 1st floor 
By Bangkok Metropolitan Administration 
 
วัฒนธรรมรำลึกไร้รูปไร้เงา
17 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2555 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4   
โดย ดร.เตยงาม คุปตะบุตร วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร 
และอรอนงค์ กลิ่นศิริ 
Culture: Commemorable, 
Formless, Shadowless 
17 February-11 March 2012 at Studio, 4th floor 
By Dr. Toeingam Guptabutra, On-anong Glinsiri, 
and Wantanee Siripattananuntakul 
 
111ปีอนุรักษ์ช้างไทย
13-15 มีนาคม 2555  ชั้น 1   
โดย มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ 
111 Years Thai Elephant 
Conservation 
13-15 March 2012 at 1st floor 
By Elephant Reintroduction Foundation 
 
โรฮิงยา...บนเส้นทางสุดขอบโลก
27 มีนาคม-1 เมษายน 2555 ชั้น 1   
โดย มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย ร่วมกับกลุ่มสมาชิกรัฐสภา
อาเซียนเพื่อพม่า  
Stateless Rohingya…Running on 
Empty 
27 March-1 April 2012 at 1st floor 
By Asian Resource Foundation (ARF), and the 
ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus 
(AIPMC)  
 
ภาพถ่ายไฟน์อาร์ต
10 เมษายน-27 พฤษภาคม 2555 ชั้น 5  
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
Fine Art Photo Exhibition 
10 April–27 May 2013 at 5th floor 
By Royal Photographic Society of Thailand 
 

Media Morphosis 
8-13 พฤษภาคม 2555 ชั้น 1  
โดย คณะ Computer Graphic and Multimedia 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
Media Morphosis 
8–13 May 2012 at 1st floor 
By Computer Graphic and Multimedia, Bangkok 
University 
 
การเดินทางของไอ้จุดหมาน้อยจาก
กรุงเทพฯ–ราชบุรี
15 พฤษภาคม-23 กันยายน 2555 ลานด้านหน้า 
โดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 
The journey of I Jud, from Bangkok 
to Rachaburi 
15 May-23 September 2012 at Open Space 
By Wasinburee Supanichvoraparch 
 
ทุกอย่าง20ล้างสต๊อกทั้งรุ่น
17-20 พฤษภาคม 2555 ชั้น L  
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ThesisExhibitionARCH20
17–20 May 2012 at L floor 
By Faculty of Architecture, Rangsit University 
 
ผลงานวิทยานิพนธ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29-31 พฤษภาคม 2555 ชั้น 1  
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์  
Thesis exhibition, Faculty of 
Architecture, Kasetsart University  
29–31 May 2012 at 1st floor 
By Faculty of Architecture, Kasetsart University 
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ผลงานในนิทรรศการธรรมะแกลเลอรี่ 
Artwork of Dhamma Gallery exhibition 
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ศิลปะการ์ตูนคอมิกส์มังงะ&โค
5-30 มิถุนายน 2555 ชั้น 3-4  
โดย Goethe-Institut Thailand 
COMIC,MANGO&CO.
5-30 June 2012 at 3rd–4th floor 
By Goethe-Institut Thailand 
 
ธรรมะแกลเลอรี่
19-30 มิถุนายน 2555 ชั้น 5  
โดย สวนโมกข์ 
Dhamma Gallery 
19–30 June 2012 at 5th floor 
By Suanmok 
 
Raffles T-shirt Design Contest 
2011
10-22 กรกฎาคม 2555 ชั้น 4  
โดย Raffles International College  
Raffles T-shirt Design Contest 
2011
10–22 July 2012 at 4th floor 
By Raffles International College  
 
นิทรรศการใบปิดจิตรกรรมชวนะบุญชู
10-29 กรกฎาคม 2555 ชั้น 3    
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
Film Poster Art by Chawana 
Boonchoo 
10–29 July 2012 at 3rd floor 
By Thai Film Achive 
 
The Colour of the Narrative 
12-22 กรกฎาคม 2555  ชั้น 5  
โดย สถานเอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย 
The Colour of the Narrative 
12–22 July 2012, 5th floor 
By Embassy of the Islamic Republic of Pakistan, 
Bangkok 
 

ศิลปนิพนธ์“สามแม่ครัว”
17-22 กรกฎาคม 2555 โถง ชั้น L   
โดย สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
“SamMaeKua”ArtThesis
17–22 July 2012 at L floor 
By Faculty of Architecture, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang 
 
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
27 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2555 ชั้น L   
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
Believe It or Not 
27 July-5 August 2012 at L floor 
By Faculty of Architecture, King Mongkut’s 
Institute of Technology Ladkrabang 
 
ทัย
11-19 สิงหาคม 2555 ชั้น L 
โดย สถาบันแนะแนวสร้างสรรค์ศิลปะและการออกแบบ
อีเซิ่ล สตูดิโอ 
Thai 
11-19 August 2012 at L floor 
By Easel Studio  
 
โครงการสรรสร้างศิลปินร่วมสมัย
ประจำปี2555
22 สิงหาคม-2 กันยายน 2555 ชั้น L  
โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
กระทรวงวัฒนธรรม  
The Young Artists Talent Art 
Exhibition2012
22 August-2 September 2012 at L floor 
By OCAC, Ministry of Culture 
 
MediaArtsExhibition:MAX2012
30 สิงหาคม-2 กันยายน 2555 ชั้น 1  
โดย กลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (FAA) 
MediaArtsExhibition:MAX2012
30 August-2 September 2012 at 1st floor 
By Fine and Applied Art (FAA), Mahidol 
University International College 
 

exhibitions

Other exhibitionsนิทรรศการอื่นๆ

ผลงานในนิทรรศการธรรมะแกลเลอรี่ 
Artwork of Dhamma Gallery exhibition 
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ผลงานในนิทรรศการ Plasticbang!kok  
Artwork of Plasticbang!kok exhibition 
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โครงการ10ปีของการบูรณาการความรู้
10ปีICTศิลปากร
6-9 กันยายน 2555  
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และ ชั้น L  
โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
A Decade of Knowledge Integration 
6-9 September 2012 at Multi-Function Room, 
1st floor and L floor 
By Faculty of ICT, Silpakorn University 
 
ปกป้องแม่น้ำโขงหยุดเขื่อนไซยะบุรี
9-16 กันยายน 2555 ชั้น 1 และลานด้านหน้า  
โดย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 
จังหวัดภาคอีสาน, เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำ
โขง, โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA), 
พันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง, องค์การแม่น้ำนานาชาติ, 
Photo Journ และหอศิลปกรุงเทพฯ  
Save the Mekong, Say NO to 
Xayaburi Dam 
9-16 September 2012  
at 1st floor and Open Space 
By Network of the Councils of Mekong Tambon 
Community Organisation in Thailand’s 7 
Northeastern Provinces, The Thai People’s 
Network for Mekong, Toward Ecological 
Recovery and Regional Alliance (TERRA), Save 
the Mekong Coalition, International Rivers, 
Photo Journ and Bangkok Art and Culture 
Centre 
 
ศิลปะเยาวชน“ศิลป์รักษ์โลก”ครั้งที่3
14-23 กันยายน 2555 ชั้น 1  
โดย ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และซากุระโปรดัคส์ 
(ไทยแลนด์) 
Arts for the Planet’ Thai Youth 
Painting Exhibition 
14-23 September 2012 at 1st floor 
By Sakura Products (Thailand) Co., Ltd. and 
ONYX Hospitality Group 
 

DreamThailandส่งเสียงฝันรังสรรค์
อนาคต
16-21 ตุลาคม 2555 ชั้น 1 
โดย มูลนิธิ ฟรีดริช เนามัน และหอศิลปวัฒธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
Dream Thailand  
16-21 October 2012 at 1st floor 
By Friedrich Naumann Foundation and Bangkok 
Art and Culture Centre 
 
Plasticbang!kok 
14-28 พฤศจิกายน 2555 ลานด้านหน้า  
โดยกลุ่มสถาปนิกชาวสเปนในนาม “Basurama 
Plasticbang!kok 
14-28 November 2012 at Open Space 
By Basurama 
 
ภาพศิลปะเด็ก‘ร่วมมือร่วมใจไทยน่าอยู่’
4-16 ธันวาคม 2555 ชั้น L 
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
Children’s Art Exhibition from the 19th 
Yuvabadhana Children’s Art Contest 
2012
4-16 December 2012 at L floor 
By Yuvabadhana Foundation and Silpakorn 
University 
 
ศิลปะต่อต้านคอรัปชั่น“คอรัป‘ฉัน’ไม่ขอรับ”
9-16 ธันวาคม 2555 ชั้น 1 
โดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)  
ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
Anti-corruption themed art exhibition
9-16 December 2012 at 1st floor 
By the United Nations Development Programme 
(UNDP) and the National Anti-Corruption 
Commission (NACC) 
 
 

exhibitions

Other exhibitionsนิทรรศการอื่นๆ
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ในปี 2555 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมที่มี
ส่วนสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากงานทัศนศิลป์ อาทิ 
ภาพยนตร์ ดนตรี วรรณกรรม และศิลปะการแสดง โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้  
ทางฝ่ายกิจกรรมได้สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและสร้างรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้
ครอบคลุมความสนใจของผู้คนในสังคมแต่ละกลุ่ม ทั้งการจัดเทศกาลดนตรีและศิลปะ 
การอบรมงานเขียนสร้างสรรค์ การฉายภาพยนตร์คัดสรร การจัดเสวนาทางดนตรี ฯลฯ 
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในที่มาของสิ่งต่างๆ เพื่อกระตุ้นการใฝ่รู้ ความคิด
วิเคราะห์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ ที่จะนำไปสู่การต่อยอดการสร้างสรรค์  
เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
 
In 2012, the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) initiated many 
artistic and cultural projects apart from the usual visual arts such as 
cinema, music, literature and performance art. These activities were 
continuously implemented with creativity aimed towards grabbing the 
attention of a wider audience in different social groups through various 
art forms. Among the activities include MAB: Music & Art Fest at BACC, 
Bangkok Creative Writing Workshop, Cinema Diverse, Bangkok Music 
Forum, etc. Such events provide knowledge and understanding of the true 
origin of things while also triggering one’s desire for knowledge, analytical 
thinking, imagination and inspiration. It encourages society to further 
develop in a strong and secure direction onwards. 
 

a r t s   a c t i v i t i e s3 

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
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There are totaling 20 music events, organized  
by Bangkok Art and Culture Centre and arts 
network. Two music series are initiated by BACC 
under the brand bacc music: 
 
MAB : Music & Art Fest at BACC- Acting as 
another channel for society to acknowledge and 
embrace art and music while seeing it in terms 
of being one with culture, had inspired people 
and opened their eyes to a variety of musical 
art forms. Artists showcased their works 
reflecting the artistic and cultural surroundings 
of people’s lives living in today’s society. It also 
allowed artists to express themselves freely 
resulting in the seamless connection between 
the performer and the audience giving rise to a 
new media-consuming method. These methods 
included concerts and organized fairs for 
designers of unique and products. The event’s 
organized every year, starting from 2012. 
 
Bangkok Music Forum- The forum, which also 
serves as a stage for artists, attended by artists 
with different backgrounds, styles and ideologies 
came together to share their viewpoints and 
opinions on music as a means to inspire and 
encourage creativity and imagination for people 
in the society onwards. The first forum started in 
July 2012. 

มีกิจกรรมดนตรี 20 งาน ในจำนวนนี้เป็นงานดนตรีที่ 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดเอง 
หรือ bacc music จำนวน 2 งานใหญ่ คือ  
 
MAB : เทศกาลดนตรีและศิลปะ- เป็นกระบวนการหนึ่ง
ในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปะการแสดงดนตรี  
ในแง่มุมที่ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม 
เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และได้รับ
ชมการแสดงดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ นำเสนอผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคม
ปัจจุบัน และเพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออกของศิลปิน 
และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี 
เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีก
รูปแบบหนึ่ง ประกอบด้วยการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน 
และการออกร้านจากร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว หอศิลปกรุงเทพฯ จัดงานเทศกาล
ดนตรีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปี 2555 นับเป็นปีแรก 
 
Bangkok Music Forum- เวทีเสวนาและแสดงดนตรี
จากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่แตกต่างกัน ทั้งใน
แนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเป็นการ
เปิดประสบการณ์ ถ่ายเทความรู้ แนวคิด มุมมอง 
ทัศนคติทางดนตรี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอด
ความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนในสังคม
ต่อไป เริ่มจัดเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 
และจัดอย่างต่อเนื่อง    
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MAB : Music & Art Fest at BACC
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
18-19 February 2012 
Open Space, in front of BACC 
Audience 1,000 (500 per day) 
 
Opening space for art lovers to enjoy the 
evening with live music from Thai creative 
bands including Piece of cake, The 38 Years 
Ago, Young & Foolish, The jukks, Pumijit, The 
Super Glasses Ska Ensemble, Chladni Chandi, 
Harmonica Sunrise, Electric Neon Lamp, Happy 
Band and Scrubb. Apart from the concert, there 
were art market featuring great books, CDs,  
T-shirts and handmade goods. 

MAB : เทศกาลดนตรีและศิลปะ 
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
18-19 กุมภาพันธ์ 2555 
เวทีกลางแจ้งด้านหน้าอาคาร 
จำนวนผู้ชม ประมาณ 1,000 คน (หรือวันละ 500 คน) 
 
เปิดพื้นที่ให้ชุมชนคนรักดนตรีได้มาร่วมสนุกสนานกับ
การชมคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปินที่มีส่วนผสมของ
การสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะ ในบรรยากาศงานออก
ร้านจากคนทำงานในแวดวงดนตรีและศิลปะ ศิลปินที่มา
ร่วมแสดงคอนเสิร์ต ได้แก่ Piece of cake, The 38 
Years Ago, Young & Foolish, The jukks, ภูมิจิต, 
The Super Glasses Ska Ensemble, Chladni 
Chandi, Harmonica Sunrise, Electric Neon Lamp, 
Happy Band และ Scrubb นอกจากนี้ มีการออกร้าน
ขายสินค้าสร้างสรรค์ เช่น  RE+PAIR, Little & Big, 
Pakamian, Walk on the wild side, happening, 
ไต้ฝุ่น และสินค้าจากการออกแบบของศิลปิน โลเล, 
เมื่อย สครับบ์ และตั้ม วิศุทธิ์ 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร

ดนตรี

arts activities
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นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
21 กรกฎาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
จำนวนผู้ชม 180 คน 
 
เรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีจากครูเพลงคน
สำคัญ บรูซ แกสตัน ซึ่งพูดถึงมุมมองทางการทำงาน
กว่า 20 ปีที่ร่วมสร้างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรมดนตรี
ไทยให้มีชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้คน
รุ่นใหม่เกิดพลังในการสืบทอดมรดกทางดนตรีไทยต่อไป 
ร่วมด้วยการแสดงดนตรีจากอาจารย์บรูซ การแสดง
แตรวงในเพลงมหาชัยจากนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิต และการพูดคุยกับเหล่าลูกศิษย์        
คนดนตรีแถวหน้า ผู้สืบทอดการสร้างสรรค์ผลงาน 
ดนตรีในแวดวงดนตรีของไทยอย่างต่อเนื่อง 

Bangkok Music Forum # 1 
“Special talk by Bruce Gaston”
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
21 July 2012 
Auditorium, 5th floor 
Audience 180 
 
A talk by one of innovative music icons, Bruce 
Gaston. He shared his more than 20 years 
experience on importance of Thai music and its 
inspiration to the new generations. Along with 
music performance by Bruce Gaston and RSU 
Brass and Percussion Ensemble from 
Conservatory of Music, Rangsit University, there 
will be a discussion with Gaston’s students as 
well as other music buffs on the significance 
and development of Thai music. 
 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร

m
us

ic Bangkok Music Forum ครั้งที่ 1 
“เคาะกะโหลก โขกกะลา ประสา Bruce Gaston”

92.indd   92 7/10/13   11:13:12 PM



093
arts activities

Bangkok Music Forum # 2 
“Love Songs, Nursery Rhymes, Ghost Songs 
and Other Great Songs by Manus Pitisarn: 
Never-Ending Imagination”
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
27 October 2012 
Auditorium, 5th floor 
Audience 180 
 
Maestro Manus Pitisarn, owner of the Thai legendary love 
songs and ghosts songs including “Sa-ne-haa” or “Passion”, 
“Fun-Glang-Rudoo-Fon” or “Daydreaming in the Rain”, “Mae-
Nak-Pra-Khanong” and “Pob-Phee-Fah”, just to name a few. 
He shared his life experiences and his interestingly unique 
style of music as well as exchanged viewpoints among those 
who he had inspired such as Assoc. Prof. Dr. Kanjana 
Intarasunanont, Pradit Prasartthong, Kapol Thongplub. 
Beautiful music composed by Manus, was also played by  
the “Korphai Ensemble” and sang by extinguished singers.  

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 2 
“เพลงรัก เพลงเด็ก เพลงผี เพลงดี 
ครูมนัส ปิติสานต์ จินตนาการไม่รู้จบ”
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
27 ตุลาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
จำนวนผู้ชม 180 คน 
 
ครูมนัส ปิติสานต์ ผู้สร้างตำนานให้วงการเพลงไทย ศิลปินเจ้าของ
บทเพลงรักและเพลงผีอันโด่งดัง อย่าง เสน่หา ฝันกลางฤดูฝน แม่นาค
พระโขนง ปอบผีฟ้า ฯลฯ มาเล่าชีวิตและผลงานซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวที่น่าสนใจศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้ที่ได้รับแรง-
บันดาลใจ อาทิ รศ.ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท์, ประดิษฐ์ ปราสาท
ทอง, กพล ทองพลับ และฟังบทเพลงไพเราะจากปลายปากกาของ   
ครูมนัส โดยวงกอไผ่ และนักร้องรับเชิญ 

ดนตรี
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Bangkok Music Forum ครั้งที่  3 
“ตำนานกีตาร์ร็อค แหลม มอริสัน” 
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
22 ธันวาคม 2555  
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
จำนวนผู้ชม 180 คน 
 
เสวนาเนื้อหาทางดนตรีร็อค กับศิลปินระดับตำนาน
เพลงร็อคของเมืองไทย “แหลม มอริสัน” ซึ่งได้รับ
ฉายา “กีตาร์คิง” และได้รับการยอมรับในต่างประเทศ 
พูดคุยจุดเริ่มต้นในแวดวงดนตรี เส้นทางการเดินทาง
ผ่านช่วงเวลาของสงครามเวียดนาม มาจนถึงการ
ทำงานดนตรีในต่างประเทศ และกลายเป็นกีตาร์ฮีโร่ 
ในที่สุด  
 

Bangkok Music Forum # 3 
“The Rock Legend Lam Morrison”
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre 
22 December 2012 
Auditorium, 5th floor 
Audience 180 
 
A special talk on rock music with the legendary 
Thai rocker, “Lam Morrison” who is also known 
as Thailand’s “guitar king”. He is one of a very 
few Thai guitarists that has been internationally 
acknowledged. He shared his life experience 
from the very beginning, how he got started in 
the music industry, the tough time during the 
Vietnam War, the period when he went to 
work aboard and how he is finally known as 
Thailand’s most celebrated guitar hero.  
 
 

m
us

ic

94.indd   94 7/10/13   11:16:13 PM



095
arts activities

TrueMusic Arena #1
25 กุมภาพันธ์ 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
โดย บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด 
ภายใต้ ทรู คอร์ป ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

TrueMusic Arena #1
25 February 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
By True Digital Content And Media under True 
Corporation in collaboration with Bangkok Art 
and Culture Centre 
 
Thailand Jazz Competition 
รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7
7 มีนาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Thailand Jazz Competition #7 
Under The Royal Patronage of 
His Majesty The King
7 March 2012
Auditorium, 5th floor 
By Faculty of Music, Silpakorn University 
 
การแสดงเดี่ยวเปียโน โดย ธีรนัย จิระสิริกุล
23 มีนาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย ธีรนัย จิระสิริกุล 

Piano Recital by Teeranai Jirasirikul
23 March 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Teeranai Jirasirikul 
 

TrueMusic Arena #2
31 มีนาคม 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
โดย บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด 
ภายใต้ ทรู คอร์ป ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

TrueMusic Arena #2
31 March 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
By True Digital Content And Media under True 
Corporation in collaboration with Bangkok Art 
and Culture Centre 
 
ECHOES#2  
นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาและบัณฑิต
คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2555
5-7 เมษายน 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1, ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
และลานด้านหน้าอาคาร 
โดย นักศึกษาและบัณฑิตคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ECHOES#2 
Art thesis exhibition 
5-7 April 2012 
Mulit-Fuction Room, 1st floor, Auditorium,  
5th floor and Open Space 
By student of Faculty of Music, Silpakorn 
University 
 
คอนเสิร์ตเพลงแห่งสยามครั้งที่ 14
8 เมษายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย ชมรมเพลงแห่งสยาม 

Music of Siam # 14
8 April 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Music of Siam club 

กิจกรรมดนตรีอื่นๆ
Other music events

ดนตรี
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TrueMusic Arena #3
29 เมษายน 2555 
Multi-Function Room, 1st floor 
โดย บริษัท ทรู ดิจิตอล คอนเท้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด 
ภายใต้ ทรู คอร์ป ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 

TrueMusic Arena #3
29 April 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
By True Digital Content And Media under True 
Corporation in collaboration with Bangkok Art 
and Culture Centre 
 
PMS Music Academy grand student 
concert 2012
20 พฤษภาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย โรงเรียนดนตรี PMS 

PMS Music Academy grand student 
concert 2012
20 May 2012 
Auditorium, 5th floor 
By PMS Music Academy 
 
Tarobei & flower
Music & Art Exhibition
29 มิถุนายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  

Tarobei & flower”  
Music & Art Exhibition
29 June 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Japan Foundation, Bangkok 
 

คอนเสิร์ตการกุศล “โลกนี้คือละคร”
7 กรกฎาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย หน่วยโรคภูมิแพ้และโรคข้อในเด็ก ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

Charity Concert
7 July 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Allergy Immunology and Rhumatology Unit, 
Department of Pediatric, Faculty of Medicine, 
Ramathibodi Hospital 
 
โอ้พระเจ้า!!!!!!
31 กรกฎาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย Fanatic Percussion 

OH MY GOD!!!!!!
31 July 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Fanatic Percussion 
 
อองซอมเบิล โมเดโร ปาลู
7 กันยายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย สถาบัน ไคลี แห่งสุลาเวสีกลาง อินโดนีเซีย 

Ensamble Modero Palu
7 September 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Kaili Institute of Central Sulawesi, Indonesia  

Bangkok City of Jazz 2
12 ตุลาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย สมุยแจ๊ส 

Bangkok City of Jazz 2
12 October 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Samui Jazz 
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ดนตรี

เทศกาลกีตาร์คลาสสิกนานาชาติครั้งที่ 12
8-11 พฤศจิกายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย สมาคมกีตาร์กรุงเทพ 

Thailand International Guitar Festi-
val 2012
8-11 November 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Bangkok Guitar Society 
 
MARTIN TAYLOR Exclusively (A)-
LIVE in BKK
4 ธันวาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย เอ เอ็ม ไอ อีเวนส์ และสนับสนุนโดย เอ เอ็ม ไอ 
เร็คคอร์ด เอื้อเฟื้อโดย โรงแรมอมารี เอเทรียม และ 
มิวสิค อคูเมน 

MARTIN TAYLOR Exclusively (A)-
LIVE in BKK
4 December 2012 
Auditorium, 5th floor 
Presented by AMI Events and sponsored by AMI 
Records and supported by AMARI ATRIUM Hotel 
and Music Acumen. 
 
การแสดงคอนเสิร์ต เราคือคนไทย 
ในแผ่นดินรัชกาลที่ 9
8 ธันวาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย มูลนิธิธรรมดี และกลุ่มศิลปะเปิดจิต/จีวันแบนด์ 

Concert “We are Thai people of King 
Rama 9”
8 December 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Tum-Dee Foundation and G-One Band  

95-97.indd   97 7/13/13   1:56:29 PM



09
8 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2

There are 24 film screenings and seminars, 
including a movie presentation project which is 
collaboration between the Bangkok Art and 
Culture Centre (BACC) and the FilmS Forum 
group, under the brand ‘bacc cinema’ : 
 
Cinema Diverse- The project aspired to promote 
a wider range of plots and storylines as well as 
rare movies for people in the society to explore. 
The variety of selected movies came from every 
region while the films quality in production and 
its storyline were key factors considered during 
the selection process. Apart from entertainment, 
the project also portrayed cultural diversity 
through films and provided an opportunity for 
Thai audiences and those interested in the 
movie industry a chance to meet and exchange 
viewpoints with Directors of the film. The project 
created a connection between movie-makers 
and audiences through motion pictures. 

กิจกรรมฉายและเสวนาเกี่ยวกับภาพยนตร์ มี 24 งาน 
โดยมีกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่าง หอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครกับกลุ่ม FilmS Forum 
ภายใต้แบรนด์ของ bacc cinema ซึ่งเป็นงานที่จัดอย่าง
ต่อเนื่องเกือบทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 
2555 คือ 
  
Cinema Diverse เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร- เป็น
กระบวนการรณรงค์ให้สังคมเปิดรับการชมภาพยนตร์      
ที่มีเนื้อหาหลากหลาย และเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างหา
ชมยาก โดยในการคัดเลือกได้มีการผสมผสาน
ภาพยนตร์จากทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน เน้นการคัดสรร 
จากเนื้อหาของภาพยนตร์และคุณภาพของการสร้าง    
งานภาพยนตร์เป็นหลัก นอกเหนือจากความบันเทิง      
ยังเป็นการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมด้านเนื้อหาทาง
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย และเป็นอีก 
ช่องทางการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในแง่มุมที่ภาพยนตร์
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิด
โอกาสให้สังคมไทยและกลุ่มผู้รับชมที่สนใจงานด้าน
ภาพยนตร์ได้มีโอกาสพบปะ พูดคุย ซักถามข้อสงสัย 
และแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้ชมและผู้สร้างงาน
ภาพยนตร์ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างสรรค์งาน
และผู้เสพงานศิลปะในเชิงของภาพยนตร์ 
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Cinema Diverse #1 : 
Colors of Passion (India)
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre in 
cooperation with FilmS Forum 
24 June 2012 
Auditorium, 5th floor 
Audience 180-220 
 
Film Screening of Colors of Passion (Rang 
Rasiya), based on the life of Raja Ravi Varma, 
the 19th century painter from Kerala in southern  
India, who went on to become the most famous 
portrait painter of India. He specialized in 
portraits, especially of women goddesses from 
the Hindu pantheon, which are still worshipped 
in the Indian temples today. After the film 
show, there was a Q&A session with the director 
about the film as well as to share experience 
between the content provider and consumer. 
 

ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse #1 : 
Colors of Passion (อินเดีย)
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ FilmS Forum 
24 มิถุนายน 2555  
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
จำนวนผู้ชม 180-220 คน 
 
ฉายภาพยนตร์อินเดียที่อิงเรื่องราวชีวิตของ “Raja Ravi 
Varma” จิตรกรที่มีชื่อเสียงชาวอินเดียในศตวรรษที่ 19 
จากรัฐเกระลา (เกรละ) ภาคใต้ของอินเดีย ผู้วาดภาพ 
ผู้หญิงและเทพธิดาของฮินดูจนเป็นที่เคารพบูชาในโบสถ์
ของอินเดียมาจนถึงปัจจุบัน มีการเสวนากับผู้กำกับ     
และนักแสดงนำเพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์      
และมุมมองของผู้สร้างสรรค์งานและผู้เสพงานศิลปะ    
ในเชิงภาพยนตร์ 
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Cinema Diverse #2 : 
August Drizzle (Srilanka)
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre in 
cooperation with FilmS Forum 
28 July 2012  
Auditorium, 5th floor 
Audience 180-220 
 
Film Screening of August Drizzle which is the  
most-talked-about Srilankan film. It is the first 
feature film of talented director Aruna  
Jayawardana, and was selected in the  
Competitive New Currents section of the 
prestigious Busan festival. It won two top 
awards at the well-known Asian Film Festival in 
Vesoul, France. The film takes a close look at 
the position of Asian women in contemporary 
society, especially when she does an 
untraditional job, like that of a mortician 
(burying the dead). The Director and the actress 
attend a seminar after the film show.     
 

ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse #2 : 
August Drizzle (ศรีลังกา)
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
ร่วมกับ FilmS Forum 
28 กรกฎาคม 2555  
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
จำนวนผู้ชม 180-220 คน 
 
ภาพยนตร์ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดในประเทศศรีลังกา 
และได้รับการคัดเลือกให้เป็น Competitive New 
Currents ในเทศกาลภาพยนตร์ Busan International 
Film Festival ได้รับรางวัลสองรางวัลใหญ่ หนึ่งในนั้น
คือใน Asian Film Festival ใน Vesoul ฝรั่งเศส      
นำเสนอบทบาทของผู้หญิงชาวเอเชียในสังคมปัจจุบัน 
โดยเฉพาะตัวเอกของเรื่องที่มีอาชีพสัปเหร่อ นอกจากนี้ 
มีเวทีพูดคุยโดยผู้กำกับและนักแสดง กับผู้ชมหลังการ
ฉายภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์
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Cinema Diverse #3 : 
Nino (Philippines)
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre in 
cooperation with FilmS Forum 
20 October 2012  
Auditorium, 5th floor 
Audience 180-220 
 
The film has won awards and praise at many 
festivals around the world. Well-known actress 
Shamaine Centera Buencamin, won the Asian 
Film Award for Best Supporting Actress, at the 
Hongkong Film Festival. The story centres 
around the young child Nino, who dresses up as 
Santo Nino, the child-christ who the Filippinos 
believe, will bring miracles. After the film show, 
there was a Q&A session with the director 
about the film.  

ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse #3 : 
Nino (ฟิลิปปินส์)
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ FilmS Forum 
20 ตุลาคม 2555  
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
จำนวนผู้ชม 180-220 คน 
 
ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้รับการยกย่อง
จากหลายเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก นำแสดงโดย 
นักแสดงหญิงที่มีชื่อเสียง Shamaine Centara 
Buencamin ผู้ได้รับรางวัลนักแสดงประกอบหญิง 
ยอดเยี่ยมที่ Hongkong Film Festival ภาพยนตร์ 
มุ่งความสนใจไปยังเด็กน้อยผู้ที่แต่งตัวเป็น Santo Nino 
พระคริสต์เด็กผู้เป็นชาวฟิลิปปินส์ โดยเชื่อว่าจะนำ
ปาฏิหาริย์มาให้ ช่วงท้ายรายการมีการเสวนากับผู้กำกับ
เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองของ 
ผู้สร้าง ci
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ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse #4 : 
The Clay Bird (บังคลาเทศ) 
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ FilmS Forum 
17 พฤศจิกายน 2555  
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
จำนวนผู้ชม 180-220 คน 
 
ภาพยนตร์คลาสสิกเกิดขึ้นท่ามกลางฉากหลังของความ
ไม่สงบในตะวันออกของปากีสถาน ในปลายทศวรรษที่ 
1960 นำไปสู่สงครามแห่งการปลดปล่อยในบังคลาเทศ 
เรื่องราวของ Anu เด็กชายที่ถูกส่งไปที่ madrasah 
(โรงเรียนสอนศาสนา) ที่นั่นเขาได้เป็นเพื่อนกับ Rokon 
ที่แสนประหลาดและนอกรีต ในโรงเรียนสอนศาสนา    
ที่เข้มงวดและสับสนเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา     
ท้ายรายการมีการพูดคุยกับผู้สร้างภาพยนตร์ 

 

Cinema Diverse #4 : 
The Clay Bird (Bangladesh)
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre in 
cooperation with FilmS Forum 
17 November 2012  
Auditorium, 5th floor 
Audience 180-220 
 
The classic film is set against the backdrop of 
unrest in East Pakistan in the late 1960s, leading 
up to the Bangladesh War of Liberation. Anu,  
a young boy, is sent off to a madrasah (religious 
school) by his devout father Kazi. While there,  
he befriends Rokon, an eccentric misfit in the 
rigorous school and gets confused about his 
religious beliefs. After the film show, there was a 
Q&A session with the director about the film.  
 
 

ภาพยนตร์

arts activities
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Cinema Diverse #5 : 
Tears of the Black Tiger 
(Fah Talai Jone from Thailand) 
 
Presented by Bangkok Art and Culture Centre in 
cooperation with FilmS Forum 
15 December 2012  
Auditorium, 5th floor 
Audience 180-220 
 
The debut feature film of talented Thai director 
Wisit Sasanatieng, with its saturated colours, 
loud actions, melodramatic emotions, created 
big waves when it was made, and soon became 
a ‘hit’ on the international festival favourite. It 
was the first Thai film which was in Competition 
at the Un Certain Regard section of the 
prestigious Cannes festival. The story is about a 
cowboy hero and his trysts with love, with the 
law, and with filial revenge. There was a Q & A 
after the movie. 
 

ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse #5 : 
ฟ้าทะลายโจร (ภาพยนตร์ไทย) 
 
นำเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับ FilmS Forum 
15 ธันวาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  
จำนวนผู้ชม 180-220 คน 
 
ภาพยนตร์เรื่องฟ้าทะลายโจรได้รับรางวัล Dragons & 
Tigers award for young cinema จาก Vancouver 
Film Festival, Canada ในปี พ.ศ. 2543 และยังเป็น
ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าชิง
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ที่เมืองคานส์ ปี พ.ศ. 
2552 อย่างเป็นทางการในสายอันเซอร์เทิล รีการ์ต  
(Un Certain Regards) นอกจากชมภาพยนตร์แล้ว  
ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ฟ้าทะลายโจร  
คุณวิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง และนักแสดง สเตล่า มาลูกี้ 
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กิจกรรมภาพยนตร์อื่นๆ
Other cinema events

ภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จัดฉายหนัง ประจำเดือนมกราคม 2555
10-31 มกราคม 2555 
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Thai Film Archive Monthly Film 
Screening (January 2012) 
10-31 January 2012 
Meeting room 401, 4th floor 
By Thai Film Archive  

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ป พ.ศ. 2554
17 มกราคม 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันส่ง
เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)  
และสถานทูตฝรั่งเศส 
The Science Film Festival in 
Thailand 2011
17 January 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
By Goethe-Institut Thailand, the Institute for the 
Promotion of Teaching Scince and Technology 
and the French Embassy in Thailand 
 

เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ ครั้งที่ 6
28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย โปรเจค 304 และ มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระเจ้าอนุสรมงคลการ สนับสนุนโดย 
มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป 
The 6th Bangkok Experimental Film 
Festival (BEFF6)
28 January-5 February 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Project 304, Thai Film Foundation and 
supported by Asia-Europe Foundation-ASEF 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดฉายหนัง 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
1-29 กุมภาพันธ์ 2555 
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4  
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Thai Film Archive Monthly Film 
Screening (February 2012) 
1-29 February 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
By Thai Film Archive  

แถลงข่าวและเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง 
“Last Rescue in Siam-
สาวน้อยผจญภัย”
21 กุมภาพันธ์ 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
โดย มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผู้หญิง 
The premier screening of short film 
“Last Rescue in Siam”
21 February 2012 
Multi-Function Room, 1st Floor, 
By Empower Foundation 
 

arts activities
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หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
จัดฉายหนัง ประจำเดือนมีนาคม 2555
1-28 มีนาคม 2555  
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Thai Film Archive Monthly Film 
Screening (March 2012) 
1-28 March 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
By Thai Film Archive  
 
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา
ครั้งที่ 2
31 มีนาคม-1 เมษายน 2012 
ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
The  2nd Salaya International Docu-
mentary Film Festival
31 March-1 April 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Thai Film Archive  
 
งานแสดงผลงานภาพยนตร์จุลนิพนธ์
นักศึกษา “พี่ครับ...ผมยังไม่ได้นอน”
5-8 เมษายน 2555  
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 
โดย สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Mini-thesis Film Screening “Dear 
brother and sister, I haven’t slept at 
all”
5-8 April 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
By Faculty of ICT, Silapakorn University 
 

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จัดฉายหนัง ประจำเดือนเมษายน 2555
10-26 เมษายน 2555 
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Thai Film Archive Monthly Film 
Screening (April 2012) 
10-26 April 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
By Thai Film Archive  
 
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
จัดฉายหนัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2555
1-31 พฤษภาคม 2555 
ห้องประชุม 401 ชั้น 4  
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
Thai Film Archive Monthly Film 
Screening (May 2012) 
1-31 May 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
By Thai Film Archive  
 
จัดฉายภาพยนตร์ เมื่อครั้งเสด็จฯ 
ทอดพระเนตรภาพยนตร์
22-27 พฤษภาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
A Film Screening of “His Majesty the 
King’s Royal Visit to the Cinema” 
22-27 May 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Thai Film Archive  
 
เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2012
31 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย European Union 
2012 European Union Film Festival 
31 May-10 June 2012
Auditorium, 5th floor 
By European Union  
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ภาพยนตร์

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
จัดฉายหนัง ประจำเดือนมิถุนายน 2555
5-14 มิถุนายน 2555 
ห้องประชุม 401 ชั้น 4 
โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)  
Thai Film Archive Monthly Film 
Screening (June 2012) 
5-14 June 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
By Thai Film Archive  
 
ฉายภาพยนตร์เรื่อง ‘36’
16-17 มิถุนายน 2555 
ห้องประชุม 401 ชั้น 4  
โดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ 
Film Screening of ‘36’
16-17 June 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
by Nawapol Thamrongrattanarit 
 
กางจอ 1/9
16-17 มิถุนายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย ภาควิชาการภาพยนตร์และภาพนิ่ง  
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Kangjor 1/9
16-17 June 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Faculty of Communication Arts, 
Chulalongkorn University 
 
งานหนังสั้นมาราธอน ครั้งที่ 16
19 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2555 
ห้องประชุม 401 ชั้น 4  
โดย มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าอนุสรมงคลการ  
ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Short Film Marathon 16
19 June-31 July 2012 
Meeting room 401, 4th floor  
By Thai Film Foundation and Thai Film Archive 
 

เทศกาลภาพยนตร์นักเรียน 
นักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 3
10 กรกฎาคม-15 กรกฎาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย เทศกาลภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษานานาชาติ 
กรุงเทพ 
The 3rd Bangkok International Film 
Festival (BISFF)
10 July-15 July 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Bangkok International Student Film Festival 
 
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 16
16-26 สิงหาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และห้องประชุม 401 ชั้น 4 
โดย มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระเจ้าอนุสรมงคลการ   
16th Thai Short Film and Video 
Festival
16-26 August 2012 
Auditorium, 5th floor and Meeting room 401,  
4th floor 
By Thai Film Foundation 
 
เทศกาลภาพยนตร์เนเธอร์แลนด์ ประเทศไทย
21-23 พฤศจิกายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย เทศกาลภาพยนตร์เนเธอแลนด์ ประเทศไทย 
The Dutch Film Festival in Thailand
21-23 November 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Dutch Film Festival in Thailand 
 
 

arts activities
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มีกิจกรรมเกี่ยวกับวรรณกรรม 10 งาน ในจำนวนนี้เป็น
โครงการอบรมวรรณกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง-
กรุงเทพมหานคร เป็นผู้จัดขึ้นเป็นปีแรก ภายใต้แบรนด์ 
bacc literature โดยจัดอบรมแก่ผู้สมัครที่ได้รับการคัด
เลือกทุกวันเสาร์เป็นเวลา 7 สัปดาห์  
 
ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพฯ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับ บริษัท บุ๊คโมบี้ จำกัด 
จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างองค์
ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมอันหลากหลายให้แก่
สังคมและประชาชน การอบรมได้เปิดโอกาสให้กลุ่ม    
นักเขียนมือใหม่ได้เรียนรู้จากมุมมองและประสบการณ์
ของวิทยากรในแวดวงวรรณกรรม โดยกลุ่มนักเขียนและ
วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงวรรณกรรม
มาร่วมกันสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรมที่ครอบคลุม
ความรู้ด้านวรรณกรรม เพื่อสร้างสรรค์นักเขียนหน้าใหม่
ที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียน ในรูปแบบ
เรื่องสั้น นวนิยาย และบทกวี การอบรมในครั้งนี้จะ     
ส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดความรู้จากวิทยากร และนำ
ผลงานของผู้เข้าร่วมการอบรมออกสู่สังคมผ่านรูปแบบ
ของ e-book ทั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานด้านศิลป-
วัฒนธรรมที่แวดล้อมในชีวิตของคนในสังคมปัจจุบัน 
และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน 

There are 10 literature activities and it is the 
first time Bangkok Art and Culture Centre 
organized a literature workshop called Bangkok 
Creative Writing Workshop every Saturday for   
7 weeks.  
 
Bangkok Creative Writing Workshop held for the 
very first time by Bangkok Art and Culture 
Centre together with Bookmoby intended to 
provide additional artistic and cultural 
knowledge for the community. The workshop 
gave an opportunity to new generation writers 
to learn from experts in the literary scene,  
learn from their experiences and also their 
perspectives. The group of talented writers and 
experts in the field of literature helped create 
this course to cover all aspects of literature in 
an effort to create new generation of writers 
that will help build a society based on reading 
and writing in the form of short stories, novels 
and poetry. The workshop educated participants 
with a higher level of knowledge passed on from 
literary experts. Their writings were also made 
available to the public in the form of e-books. 
Their works displayed an artistic and cultural 
surrounding of people living in the society 
today, creating the connection between the 
writer and the reader. 
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วรรณกรรม

ค่ายเขียนงานสร้างสรรค์กรุงเทพฯ
ทุกวันเสาร์, 28 เมษายน-9 มิถุนายน 2555 
ห้องกระจก ชั้น 6 และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
และ Bookmoby 
ผู้เข้าร่วมอบรม 20 คน 
 
กิจกรรมอบรมให้กับผู้รักงานเขียนวรรณกรรม
สร้างสรรค์ โดยการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเข้าร่วม
อบรมจำนวน 20 คน ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วรรณกรรมในหัวข้อ ศิลปะของการเขียน เรื่องสั้น
อเมริกันศึกษา เรื่องสั้นยุโรปศึกษา วรรณกรรมไทยร่วม
สมัย ศิลปะของงานสารคดี และปรัชญาในวรรณกรรม 
นอกจากนี้ ผู้อบรมทุกคนได้เขียนเรื่องสั้นคนละหนึ่งเรื่อง 
ภายใต้การแนะนำจากวิทยากรและเพื่อนผู้อบรมด้วยกัน  
 
วิทยากรรับเชิญ 
วินทร์ เลียววาริณ, ซะการีย์ยา อมตยา, อุทิศ เหมะมูล, 
วาด รวี, วรพจน์ พันธุ์พงศ์ และธเนศ วงศ์ยานนาวา 
 
ผู้คุมค่าย 
ปราบดา หยุ่น และกิตติพล สรัคคานนท์ 

Bangkok Creative Writing Workshop
Every Saturday, 28 April-9 June 2012 
Glass Room, 6th floor, and Auditorium, 5th floor 
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
and Bookmoby 
Participants 20 
 
The workshop was dedicated to those who had 
passion for creative writing in literature. 20 
participants were selected during the application 
process. They gained literary experience on the 
arts of writing, American short stories, European 
short stories, Thai contemporary literature, the 
art of documentaries and philosophy in 
literature. Participants also had to write their 
own short story under the supervision of the 
workshop’s lecturers.   
 
Guest Lecturers 
Win Lieowarin, Zakariya Amataya, Uthit 
Hemamul, Wad Rawee, Worapoj Panpong and 
Thanet Wongyannawa 
 
Workshop overseen by 
Prabda Yoon and Kittiphol Sarakkanonda 
 

arts activities
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อบรมเขียนบท จากใจสู่ปลายนิ้ว
4 พฤษภาคม 2555 
ห้องกระจก ชั้น 6 
โดย กลุ่มพระจันทร์เสี้ยวการละคร 
Writing Workshop 
4th May 2012 
Glass Room, 6th Floor 
By Crescent Moon Theatre 

กิจกรรมปล่อยหนังสือ ครั้งที่ 1
16 มิถุนายน 2555 
ชั้น 4 โดย ร้านหนังสือจุดประกาย 
Ploi-Nhung-Sue (Books exchange 
activity) #1
16 June 2012 at 4th floor 
By Jood-pra-kai Bookstore 
 
กิจกรรมปล่อยหนังสือ ครั้งที่ 2
22 กรกฎาคม 2555 
ชั้น 4 โดย ร้านหนังสือจุดประกาย 
Ploi-Nhung-Sue (Books exchange 
activity) #2
22 July 2012 at 4th floor 
By Jood-pra-kai Bookstore 
 
กิจกรรมปล่อยหนังสือ ครั้งที่ 3
26 สิงหาคม 2555 
ชั้น 4 โดย ร้านหนังสือจุดประกาย 
Ploi-Nhung-Sue (Books exchange 
activity) #3
26 August 2012 at 4th floor 
By Jood-pra-kai Bookstore 
 

กิจกรรมด้านวรรณกรรมอื่นๆ 
Other literature events

กิจกรรมปล่อยหนังสือ ครั้งที่ 4
24 กันยายน 2555 
ชั้น 4 โดย ร้านหนังสือจุดประกาย 
Ploi-Nhung-Sue (Books exchange 
activity) #4
24 September 2012 at 4th floor 
By Jood-pra-kai Bookstore 
 
กิจกรรมปล่อยหนังสือ ครั้งที่ 5
13 ตุลาคม 2555 
ชั้น 4 โดย ร้านหนังสือจุดประกาย 
Ploi-Nhung-Sue (Books exchange 
activity) #5
13 October 2012 at 4th floor 
By Jood-pra-kai Bookstore 
 
กิจกรรมปล่อยหนังสือ ครั้งที่ 6
18 พฤศจิกายน 2555 
ชั้น 4 โดย ร้านหนังสือจุดประกาย 
Ploi-Nhung-Sue (Books exchange 
activity) #6
18 November 2012 at 4th floor 
By Jood-pra-kai Bookstore 
 
กิจกรรมปล่อยหนังสือ ครั้งที่ 7
16 ธันวาคม 2555 
ชั้น 4 โดย ร้านหนังสือจุดประกาย 
Ploi-Nhung-Sue (Books exchange 
activity) #7
16 December 2012 at 4th floor 
By Jood-pra-kai Bookstore 
 
งานเปิดตัวหนังสือ คาถาชีวิต
18 ธันวาคม 2555 
ลานด้านหน้าอาคาร 
โดย มูลนิธิอมตะ 
Book Launch ‘Ka-tha-chee-vit’ 
18 December 2012
Open Space  
By Amata Foundation 
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กิจกรรมด้านวรรณกรรมอื่นๆ 
Other literature events
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There are 11 performing arts events in 2012.  
It is the first initial year for Bangkok Art and 
Culture Centre, in collaboration with the art 
network and organisations of performances, to 
put together event called BACC Performance 
Festival under the brand ‘bacc performance’. 
 
BACC Performance Festival- The event is 
seeking the opportunity to display a board 
selection of performances, with efforts to 
encourage participants to have an idea of the 
creations of art that demonstrates creativity, 
innovation, and appreciation toward art of 
performance. This festival features a variety 
selection of performances, which best represents 
the ideals of the art in performance, for 
instance, performing art, mime, and 
contemporary dance. Morever, audiences are 
welcome to participate in workshop activities for 
performing art and dance, facilitates by  
talented artists passionate to share  
insight-information and  
exchange different viewpoints,  
knowledge and ideas, in effort 
to make performances both  
a high-quality art experience  
and a board exposure to art. 

มีกิจกรรมด้านศิลปะการแสดง 11 งาน เกิดขึ้นในปี 
2555 และเป็นปีแรกที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการ
แสดงร่วมกันจัด เทศกาลศิลปะการแสดง ภายใต้แบรนด์  
bacc performace  
 
เทศกาลศิลปะการแสดง- จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานศิลปะ
การแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์     
ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้     
และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตอย่างสร้างสรรค์ 
ภายใต้เทศกาลฯ ในครั้งนี้ การแสดงต่างๆ ประกอบด้วย     
การแสดงละครเวที ละครใบ้ ศิลปะการแสดงสด      
ศิลปะการเต้นร่วมสมัย อีกทั้งยังมีกิจกรรม Workshop      
ด้านศิลปะการแสดงสดและศิลปะการเต้นร่วมสมัย       
ที่เปิดรับผู้สนใจให้ได้ลองเข้าร่วมกิจกรรมกัน การเสวนา
จากกลุ่มผู้สร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดง โดยได้รับ
ความร่วมมือจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มีลักษณะ
ทางการแสดงที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย 
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BACC Performance Festival # 1
 
Organized by Bangkok Art and Culture Centre in 
cooperation with art network 
9-30 November 2012 
Studio, 4th floor  
and Multi-Function Room, 1st floor 
 
This festival features a variety selection of 
performances, which best represents the ideals 
of the art in performances including: 
- Expression Mime by Konnakhao Institution 
- Performance, talk and workshops of 
ASIATOPIA The International Performance Art 
Festival #14/2012 RECONSTRUCT DECONSTRUCT 
by internationally well-known artists; Chumpon 
Apisuk and his friends 
- About Face by 11 groups of Bangkok Theatre 
- Performance and talk (Noting) Noting the Self 
by Tanatchaporn Kittikong 
- International Dance Festival 2012 by Friends 
of the Arts 

BACC Performance Festival # 1
 
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ
เครือข่ายศิลปะการแสดง 
9-30 พฤศจิกายน 2555 
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
 
นำเสนอศิลปะการแสดงชั้นเยี่ยมของเหล่าศิลปินมาก
ความสามารถ ที่วาดลวดลายสร้างสรรค์ ได้แก่ 
- การแสดง พระจันทร์สีส้มอมชมพู โดย สถาบันละคร
ใบ้คนหน้าขาว 
- การแสดง เสวนา และ Workshop เทศกาลศิลปะ 
แสดงสดนานาชาติ “เอเชียโทเปีย # 14/2012 รีคอน
สตรัค ดีคอนสตรัค” โดยศิลปินศิลปะแสดงสดที่มีชื่อ
เสียงระดับสากล จุมพล อภิสุข และเพื่อนๆ ศิลปินระดับ
นานาชาติ  
- การแสดง หนังหน้า ม(า)หาภัย โดยศิลปินในเครือ-
ข่ายละครกรุงเทพ 11 คณะ  
- การแสดง กำหนด-รู้ (Noting) Noting the Self 
โดย ธนัชพร กิตติก้อง  
- มหกรรมการเต้นนานาชาติ โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ 
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ศิลปะการแสดง

ละครเวทีการกุศล คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “แอนโดรเมดา”
11-12 กุมภาพันธ์ 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
Soap opera “Andromeda”
11-12 February 2012 
Auditorium, 5th floor. 
By Faculty of Science, Mahidol University 
 
กิจกรรม มุสลิม ณ บางกอก : 
ความเรืองรองแห่งมหานครกรุงเทพฯ
12-13 พฤษภาคม 2555 
ชั้น 1 และลานด้านหน้าอาคาร 
โดย มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพือการศึกษาและพัฒนา 
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง-
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
กรุงเทพ สภาศิลปวัฒนธรรมมุสลิมสยาม  
และองค์กรเครือข่าย 
Muslims @ Bangkok : The Light of 
Metropolitan
12-13 May 2012 
1st floor and Open Space  
By FICED (The Foundation of Islamic Culture for 
Education and Development) together with 
Bangkok Metropolitan Administration, Bangkok 
Art and Culture Centre, The Office of Islamic 
Affairs Committee of Bangkok Metropolis and 
network 
 

ละครเวที เรื่อง มาซูรี คำสาป 7 ชั่วคน
21-23 กันยายน 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
MAHSURI SEVEN GENERATION CURSE
21-23 September 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
By Suansunandha Rajabhat University  
 
International Performance Art 
ASIATOPIA 14/2555
2-31 ตุลาคม 2555 
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 
โดย ศูนย์บ้านตึก และหอศิลปกรุงเทพฯ
International Performance Art  
ASIATOPIA 14/2555
2-31 October 2012 
Studio, 4th floor 
By Concrete House  
and Bangkok Art and Culture Centre 
 
เต้นรอบโลกในวันเดียว 2555
1-2 ธันวาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย สถาบันสอนเต้นรำนานาชาติ รำปุรี  
DANCE THE WORLD IN ONE DAY 
2012
1-2 December 2012 
Auditorium, 5th floor 
By rumPUREE-world dance studio 
 
พรุ่งนี้
27-29 ธันวาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 โดย ดีแดนซ์ สคูล  
Tomorrow
27-29 December 2012 
Auditorium, 5th floor by D-Dance School 
 

กิจกรรมศิลปะการแสดงอื่นๆ
Other performance events
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DUCTH MILL 4in1 ประโยชน์สุดทีน
21-22 มกราคม 2555 
ชั้น 1 และลานด้านหน้าอาคาร 
โดย นมเปรี้ยวดัชมิลล์ร่วมกับแฟตเรดิโอ 104.5 
Dutch Mill 4-in-1 Soodteen Contest
21-22 January 2012 
1st floor and Open Space 
By Dutchmill Yoghurt Drink and Fat Radio 104.5 
 

Bangkok Bicycle Show 2012 & Bangkok 
Vintage Bicycle Show ครั้งที่ 3
11 มีนาคม 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และชั้น L 
โดย สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย 
Bangkok Bicycle Show 2012 & Bangkok 
Vintage Bicycle Show #3
11 March 2012 
Multi-Function Room, 1st floor and L floor 
By Thai Cycling for Health Association 
 

True Young Producer Award 2011
โครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
15 มีนาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 
โดย ทรู วิชั่นส์ 
True Young Producer Award 2011
15 March 2012 
Auditorium, 5th Floor 
By True Visions 
 

มหาสงกรานต์ มหาสติ
30 มีนาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 
โดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันวิมุตตยาลัย 
Mahasongkarn Maha-Sati
30 March 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Alcohol Consumption Control, Thai Health Promotion 
Foundation in cooperation with Vimuttayalaya Institute 
 
งานแถลงข่าวและเปิดตัวรายงาน 
“การเสวนาข้ามศาสนา : ปัญหาและทางออก 
สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้”
10 พฤษภาคม 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
โดย มูลนิธิศักยภาพชุมชน และเครือข่ายจังหวัดชายแดนใต้ 
Press Conference and report for solving 
violence situation in Thailand’s Three 
Southern Border Provinces
10 May 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
By People’s Empowerment Foundation and Southern Border 
Provincee network 
 

แถลงข่าวการจัดงานแสดงตราไปรษณียากรโลก 
พ.ศ.2556
3 ตุลาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
Press conference for THAILAND 2013 World 
Stamp Exhibition
3 October 2012 
Auditorium, 5th floor 
By Thailand Post Co.,Ltd.  

กิจกรรมอื่นๆ 
other activities

arts activities
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การศึกษา

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้เปิดพื้นที่และขยายขอบเขตการเรียนรู้ด้วยการใช้
กิจกรรมศิลปะในแขนงต่างๆ มาเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
จิตวิจารณญาณในงานศิลป์ ให้กับผู้เยี่ยมชมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุและกลุ่มความสนใจ 
ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการสร้างการศึกษาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
ทางด้านศิลปะ โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ซึ่งในปี 2555         
ได้ริเริ่มกิจกรรมวันเด็ก และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นปีแรก นอกเหนือจากสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิทรรศการที่มุ่งเน้น
การขยายโอกาสให้ผู้เข้าชมงานศิลปะในกลุ่มอายุและกลุ่มความสนใจต่างๆ สามารถเข้าถึง 
และเข้าใจงานศิลปะที่จัดแสดงขึ้นในนิทรรศการ ผ่านกิจกรรมเสวนาและโครงการ BACC 
อาสา เพื่อเป็นการสร้างฐานอาสาสมัครและผู้ชมงานที่มีจิตวิจารณญาณในงานศิลป์  
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาธารณสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ต่อไป 
 
The Bangkok Art and Culture Centre (BACC) opened up its facility and 
expanded its knowledgeable horizon for visitors through organized activities 
adapted from different fields of art. It was a tool that encouraged 
understanding and also brought about art enthusiasts who included every age 
group and every interested group of people. Furthermore, it played an important 
role as a great educational outlet introducing new artistic experiences mainly 
focused towards children and the younger generation. In 2012, “Children’s Day” 
and the “Workshop for Art Teachers in schools under the BMA” were initiated 
allowing participants of the event, including people from all ages and all groups 
of people who were interested, an opportunity of getting in touch with art 
through these forums as well as BACC Volunteer project. As a result, emergence 
of volunteers and art enthusiasts together played a significant role in further 
improving this art and cultural facility onwards.  
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนศิลปะ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
3-4, 10-11, 17-18, 25-26 ตุลาคม 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 4 รุ่น 480 คน 
 
ฝ่ายการศึกษาได้เชิญครูสอนศิลปะในระดับชั้นประถม
ศึกษา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และบุคลากร      
ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน
ศิลปะให้เกิดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ การนำ
เทคนิคทางศิลปะไปปรับใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการ
สอน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปะให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟัง 
การบรรยายพิเศษ โดยศิลปินอาวุโส และศิลปินแห่งชาติ 
ได้แก่ เทพศิริ สุขโสภา ถวัลย์ ดัชนี เฉลิมชัย โฆษิต-
พิพัฒน์ และบินหลา สันกาลาคีรี รวมทั้งฝึกปฏิบัติการ 
อาทิ การอบรมภาพพิมพ์ โดย อาจารย์วรพงษ์ อรุณ-
เรือง และอาจารย์พัลลภ วังบอน คณาจารย์จากสาขา
ศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กิจกรรมนิทานสร้าง
งานศิลปะ โดย คุณชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ Hello Kids บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด 
กิจกรรมมากกว่าศิลปะ โดย คุณศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล 
ผู้อำนวยการโครงการไฟฟ้า ของธนาคาร TMB และ 
คุณพนิดา มาสกุล บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร 
Pregnancy & Baby  
 
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทั้งด้านแนวคิด เทคนิค วิธีการ 
และการนำสิ่งที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนให้กับเด็กและเยาวชน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ใหม่ให้กับการเรียนการสอนศิลปะอย่างสร้างสรรค์      
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

กิจกรรมอบรม

workshop

Workshop for Art Teachers in 
schools under the BMA
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
3-4, 10-11, 17-18 and 25-26 October 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
4 classes totaling 480 participants 
 
The educational department had invited primary 
school art teachers under the Bangkok 
Metropolitan Administration (BMA) as well as 
teacher assistants to participate in the 
workshop. Acting as a means to increase their 
artistic knowledge hoping they could adapt new 
methods in teaching techniques while also 
producing creative learning materials for their 
students. Participants gained additional 
knowledge from special lectures given by 
extinguished artists and national artists including 
Thepsiri Sooksopa, Thawan Duchanee, 
Chalermchai Kositpipat and Binlah Sonkalagiri. 
Training sessions on “The Art of Printing” was 
also available by Worapong Arunrueang and 
Pallop Wangborn from Poh-Chang Academy of 
Arts, Rajamangala University of Technology 
Rattanakosin. The activity of “Art creations from 
Story Tales” was led by Chairit Srirojrit, editor of 
“Hello Kids” publishing, Plan for Kids Co., Ltd. 
The “More than Arts” activity was led by 
Sakchai Sriwattanapitikul, Thai Military Bank’s 
“Fai Fah” project director and Panida Masakul, 
executive editor of “Pregnancy & Baby” 
magazine.   
 
Participants received many useful techniques 
and ideas that could be adapted in their 
methods of teaching art. It equipped teachers 
with a creative educational technique for 
children to learn and discover their limitless 
potentials. 
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BACC อาสา
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
7 ตุลาคม 2555-17 กุมภาพันธ์ 2556 
 
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่   
18 ปีขึ้นไป มีจิตอาสา และมีใจรักในงานศิลป์ ทุกสาขา
อาชีพ ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของ
นิทรรศการหลักของทางฝ่ายนิทรรศการ ได้แก่ 
นิทรรศการสยามแอพ และนิทรรศการ Hear Here 
เสียง เสียง เพื่อเป็นการสร้างฐานอาสาสมัคร และผู้ชม
งานที่มีจิตวิจารณญาณในงานศิลป์ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสาธารณสมบัติทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ 
ต่อไป โดยจัดให้มีการอบรมอาสาสมัครของโครงการ          
เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานนำชม
นิทรรศการ และกิจกรรมการศึกษาจากนิทรรศการ      
ในหัวข้อที่จำเป็น ได้แก่ รู้จักหอศิลปกรุงเทพฯ,          
งานจิตอาสาพัฒนาตนเอง, เทคนิคศิลปะ..เล่าเรื่องยาก
ให้เป็นเรื่องง่าย, เทคนิคการนำชม, ขอบข่ายงาน 
อาสาสมัครนิทรรศการ ความรู้จากนิทรรศการ 
สยามแอพ และนิทรรศการ Hear Here เสียง เสียง 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร

กิจกรรมอบรม

workshop

BACC Volunteer
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
7 October 2012-17 February 2013 

The project was opened to people from all walks 
of life aged 18 and above who had a 
volunteering spirit and the love for art. The 
volunteering groups took part in BACC’s main 
event-organizing team including the “Siam App” 
and “Hear Here” exhibitions. It aimed to gather 
volunteers and art enthusiasts hoping their 
participation would further influence and 
improve this art and cultural facility onwards. 
Training sessions were held to prepare 
volunteers in providing assistance to exhibition 
visitors under important guidelines such as 
background of the BACC, self-improvement in 
volunteering, artistic techniques (telling a 
complicated story into an easy-to-understand 
one) tour guide techniques, the scope of a 
volunteer’s duty in the exhibition and knowledge 
attained from the “Siam App” and “Hear Here” 
exhibitions.  
 

124-125.indd   124 7/10/13   11:55:36 PM



125
education

124-125.indd   125 7/10/13   11:55:54 PM



12
6 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2

BACC Kids 2012 
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
30 มิถุนายน-3 พฤศจิกายน 2555  
 
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ใช้กิจกรรมศิลปะศึกษามาเป็น
เครื่องมือในการสร้างจิตวิจารณญาณให้กับเด็กและ
เยาวชนวัย 6-12 ปี มาตั้งแต่ปี 2553 โดยทางโครงการ
มุ่งหวังที่จะสร้างรากฐานความคิดของเยาวชน ให้เอื้อกับ
การพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ระยะยาวทั้งกับตนและสังคมต่อไป สำหรับในปี 2555 
ได้จัดอบรมอาสาสมัครโครงการจำนวน 50 คน  
และจัดกิจกรรมศิลปะ “Art for Peace” เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ภายในให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  
จำนวน 60 คน โดยจัดเป็นกิจกรรม 3 หลักสูตร ได้แก่ 
  
1. กิจกรรม Rhythm of Love สำหรับเด็กชาติพันธุ์ 
จากบ้านนักบุญอันนาสงเคราะห์ (สมุทรสาคร)  
จำนวน 20 คน โดยวิทยากรศิลปะ คุณพนิดา มาสกุล  
และอาสาสมัครโครงการ 
2. กิจกรรม Peace in Mind สำหรับเด็กหญิงที่ได้รับ
ผลกระทบจากการทารุณกรรมทางเพศจากบ้านแรกรับ
เด็กหญิงธัญญพร (ปทุมธานี) จำนวน 20 คน โดย
วิทยากรศิลปะ คุณศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล และอาสา-
สมัครโครงการ 
3. กิจกรรม Time of Moment สำหรับเด็กที่มีภาวะ 
ติดเชื้อ HIV จากสภากาชาดไทย จำนวน 20 คน โดย
วิทยากรศิลปะ คุณอัศวิน เสงี่ยมสุนทร และอาสาสมัคร
โครงการ    
 
ทางโครงการยังได้จัดนิทรรศการ “Art for Peace” 
และกิจกรรมการศึกษาจากนิทรรศการนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 
8 ธันวาคม 2555–13 มกราคม 2556 เพื่อเผยแพร่
แนวคิดจากนิทรรศการและผลงานการทำกิจกรรมศิลปะ
ของเด็กด้อยโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 

ศิลปะสำหรับเด็ก

art for kids

BACC Kids 2012
Organized by Bangkok Art and Culture Centre
30 June-3 November 2012   
 
Initiated since 2010, the continuing project 
aimed to apply artistic educational activities in 
shaping the minds of children aged 6-12 years 
old, to have a considerate and thoughtful soul. 
It hoped to instill these young minds the path of 
becoming virtuous individuals in society with 
long term benefits both to themselves and the 
community onwards. In 2012, the “Art for 
Peace” project were held in efforts to raise 
awareness among children and underprivileged 
children. The projects saw 60 participants in 
total offering 3 categorized activities including: 
 
1.”Rhythm of Love”, for 20 children from St.Ann 
Catholic’s Aid Center for Migrants in Samut 
Sakorn province, held by art expert Panida 
Masakul and the projects volunteers.  
2.”Peace in Mind”, for 20 children who 
experienced sexual harassment, coming from the 
Ban Thanyaporn Girl Remand Home Division in 
Pathumthani province, held by art expert Sakchai 
Sriwattanapitikul and the projects volunteers.  
3. “Time of Moment”, for 20 HIV infected 
children from the Thai Red Cross Society, held 
by art expert Assawin Sangiemsunthorn and the 
projects volunteers.   
 
Apart from these activities, the “Art for Peace” 
exhibition was also held between December 8th 
2012 and January 13th 2013, aimed to depict 
ideas from the exhibition while also showcasing 
artworks created by underprivileged children 
who participated in the activities.  
 
 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร
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เด็กศิลป์ @bacc
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
14 มกราคม 2555 
ชั้น 1 และ ชั้น L 
 
กิจกรรมวันเด็กปีแรกของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง-
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กๆ มาเปิดโลกจินตนาการ
ผ่านกิจกรรมศิลปะ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านศิลปะ การสร้างสรรค์จินตนาการกับการ
วาดรูปอย่างอิสระ กิจกรรมทัวร์หอศิลปกรุงเทพฯ  
ตลอดจนร่วมสนุกกับกับการแสดงบนเวที ได้แก่  
ละครใบ้ นิทานกระโดด การแสดงโขนเด็ก การแสดง
ดนตรีเยาวชน การเล่านิทานประกอบดนตรี นิทานน่ารัก
จากหนูน้อยนักเล่านิทาน ละครหุ่นมือกลุ่มแต้มฝัน  
และชมภาพยนตร์ฉบับครอบครัว  

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร

ศิลปะสำหรับเด็ก

art for kids

DekArt @bacc
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
14 January 2012 
1st floor and L floor 
 
Held for the very first time at Bangkok Art and 
Culture Centre, the Children’s Day event aimed 
to expand children’s imagination through artistic 
activities including one’s which encourage 
artistic learning, creative imagination through 
free style drawing and a complete tour of the 
BACC. Children also had the opportunity to join 
in fun performances on stage such as mimes, 
children’s story-telling, khon and music 
performances, hand-puppet shows from the 
“Tamfun” story group as well as watching family 
films at BACC. 
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ศิลป์สัมพันธ์ สุขสันต์เมษา
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เสาร์-อาทิตย์ เมษายน 2555  
บริเวณหน้าห้องสมุดศิลปะ ชั้น L 
เด็กกลุ่มอายุ 6-12 ปี  
รับเด็กเข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 40 คน/วัน 
 
สร้างการเรียนรู้ และสนับสนุนกระบวนการสร้างการ
ศึกษาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ  
ทางด้านศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นหลัก  
นอกจากนี้ เป็นการนำศิลปะมาใช้พัฒนา ขัดเกลา  
หรือบำบัดจิตใจให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นสื่อ 
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว โดยกิจกรรมทางศิลปะสำหรับเด็ก ได้แก่  
 
ครั้งที่ 1 “แต้มสี ตุ๊กตาตัวน้อย” (ระบายสีตุ๊กตาผ้า)  
สร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ จากการเลือกสี 
มาแต่งแต้มตุ๊กตาผ้าสีขาวล้วนด้วยตัวของเอง ฝึกการใช้
สายตาจากการผสมสีออกมาให้เป็นสีต่างๆ และระบายสี 
ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย ฝึกฝนสมาธิ 
มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านจิตใจและสติปัญญา 
ครั้งที่ 2 กระดาษมหัศจรรย์ ฝันเป็นจริง” (กิจกรรมทำ
การ์ดจากกระดาษที่ตัดเป็นรูปต่างๆ) 
เพิ่มจินตนาการด้วยการนำกระดาษที่ตัดเป็นรูปต่างๆ 
เปรียบเสมือนตัวละคร แล้วนำไปประกอบบนแผ่น
กระดาษ เพื่อจินตนาการและกระตุ้นให้เด็กช่างสังเกต 
วิเคราะห์ และแยกแยะ 
ครั้งที่ 3 ปั้นร่าง สร้างเพื่อนรัก (กิจกรรมประดิษฐ์    
หัวดินสอจากกระดาษที่ใช้แล้ว) 
จุดประกายความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆ พร้อม
ปลูกจิตสำนึกให้เด็กเห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ยังสามารถ  
นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้  

ศิลปะสำหรับเด็ก

art for kids

Fun Arts in April
Organized by Bangkok Art and Culture Centre
Saturdays-Sundays April 2012 
Library hall, L floor 
Children aged 6-12 years old, limited to  
40 participants per day 
 
The project encouraged, inspired and exposed 
children to new experiences in the aspect of 
arts in an educational way. It also brought 
about the use of arts as a tool in improving, or 
nurturing children’s hearts and souls. It created 
understanding along with strengthening 
relationships within the family institution. Art 
activities for children included:  
 
1. “Little Dolly’s Coloring Time” (Coloring fabric 
dolls) 
The activity encouraged creative thinking 
through the selection of colors painted onto 
their own white dolls. It also physically improved 
visual development by mixing colors and 
painting which further enhanced their 
concentration while also lifting their spirits and 
improving their ways of thinking.    
2. “Magical Card-Making” (Making cards from 
paper cut out in different shapes) 
Increasing imagination with the use of paper 
cut into different shapes representing characters 
that were then placed onto the cards. It 
stimulated children’s observing, analytical and 
creative skills. 
3. “Sculpting a Friend” (Making pencil toppers 
with used paper)   
This activity sparked ideas and fresh new 
inspirations for children together with creating 
an eco-friendly conscience of recycling materials 
that could be put back to use once again.  
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มีกิจกรรมนำชมให้แก่ผู้เยี่ยมชมที่ติดต่อมาเป็นหมู่คณะ 
ในปี 2555 มีคณะเยี่ยมชมตลอดปี จำนวน 243 แห่ง 
รวมจำนวนผู้เยี่ยมชม 8,534 คน แบ่งเป็น
 
โรงเรียนประถมศึกษา 163 แห่ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 20 แห่ง 
โรงเรียนนานาชาติ 8 แห่ง 
มหาวิทยาลัย 46 แห่ง 
สถาบันการศึกษาด้านศิลปะต่างประเทศ 2 แห่ง  
องค์กรต่างๆ 4 แห่ง 

There are educational tours 243 groups in 
total 8,534 participants in 2012 including
 
Elementary schools 163 
Secondary schools 20 
International Schools 8 
Universities 46 
International Education Institutes 2  
Organizations and others 4 

เดือน/Month ปร
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มศ
ึกษ
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่าง
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ห่ง
)
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ห่ง
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To
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s

รว
มจ

ำน
วน

ผู้ช
ม 

(ค
น)

To
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f p

ar
tic

ip
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ts

มกราคม/January  2 5 1          8 161

กุมภาพันธ์ /February  2 11  13 799

มีนาคม /March 1 3 7 1 12 541

เมษายน /April  1  1 2 190

พฤษภาคม /May   3  3 71

มิถุนายน /June 80 2 2 1 85 2,273

กรกฎาคม /July 80 2 8  90 2,880

สิงหาคม /August  2 3  5 332

กันยายน /September     1 5 4  10 299

ตุลาคม /October 1 7 1 2 11 813

พฤศจิกายน /November   1  1 34

ธันวาคม /December                   2                1                                     3       141

รวม /Total 163 28 46 6 243 8,534

กิจกรรมนำชม

educational tours
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บรรยายด้านการศึกษา

talks and lectures

The Royal Academy of Arts: Past, 
Present and Future
โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพันธ์ 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
การบรรยายพิเศษโดย Charles Saumarez Smith       
ผู้บริหารระดับสูงของ Royal Academy of Arts สหราช
อาณาจักร เกี่ยวกับสถาบันศิลปะที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งก่อตั้ง
ในปี พ.ศ. 2311 โดยพระเจ้าจอร์จที่ 3 เพื่อสนับสนุน
งานศิลปะและการออกแบบในสหราชอาณาจักรผ่านการ
ศึกษาและนิทรรศการ 

The Royal Academy of Arts: Past, 
Present and Future
By Ministry of Culture and Bangkok Art and 
Culture Centre 
28 February 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
A special lecture by Charles Saumarez Smith, 
Chief Executive of the Royal Academy of Arts, 
London. This lecture gave a rare opportunity for 
Thai audience to know more about this grand 
art institution founded in 1768 by King George 
III with a mission to promote art and design in 
Britain through education and exhibition. 

ศิลานักปราชญ์: การแสวงหาสติปัญญา
ในการเล่นแร่แปรธาตุและมนุษยชาติ
โดย ATTA Gallery และ Atelier Rudee สนับสนุนโดย 
สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม และหอศิลปกรุงเทพฯ 
5 มิถุนายน 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
บอกเล่าโลกแห่งการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ของ Ruudt 
Peters ผ่านการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ระหว่างปี 
พ.ศ. 2517-2555 
 
The Philosopher’s Stone: 
The Search for Wisdom in Alchemy 
and Mankind
By ATTA Gallery and Atelier Rudee with supports 
by OCAC, Ministry of Culture and Bangkok Art 
and Culture Centre  
5 June 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
Take a trip through a presentation of a large 
body of work created by Ruudt Peters between 
1974-2012.  
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Masterclass#4 ชั้นครู เปี๊ยก โปสเตอร์ 
ผู้กำกับหัวใจศิลปิน
โดย สถาบันหนังไทย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
13 มิถุนายน 2555 
ห้องประชุม ชั้น 4 
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสสัมผัสไฟแห่งการสร้างสรรค์
ที่ไม่เคยมอดดับของผู้กำกับหัวใจศิลปินผู้นี้อย่างใกล้ชิด 
จึงได้เชิญ เปี๊ยก โปสเตอร์ ออกเดินทางจากบ้านพักที่
ปากช่อง นครราชสีมา มาถ่ายทอดความคิดและ
ประสบการณ์ตลอดชีวิตการเป็นผู้กำกับ 
 

Masterclass#4 with Peak Poster, 
the Artistic Director
By the Thai Film Archive 
13 June 2012 
Meeting Room, 4th floor 
The session was a great chance for the younger 
generation to get up close and personal with 
this ever-enthusiastic Director Peak Poster. He 
left his residence in Pak Chong, Nakorn 
Rachasima province to join us in sharing his life 
experiences of being a director.  

สัมมนาเชิงวิชาการ “สะบัด รัด ฟัด เหวี่ยง 
โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4-5 สิงหาคม 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
การศึกษาบทบาทของสื่อศิลปะเชิงสร้างสรรค์ในบริบท
ของสังคมร่วมสมัยของไทย พร้อมทั้งมีการจัดแสดงผล
งานจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จระเข้ฟาดหาง: 
ศิลปะขยับได้”  
 
Academic Seminar “FIGHT!”
By Faculty of Painting, Sculpture and Graphic 
Arts, Silpakorn University 
4-5 August 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
The program aims to examine the roles of mixed 
media and new media art in the context of Thai 
contemporary period.  
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บรรยายด้านการศึกษา

talks and lectures

การบรรยาย Designers’ Saturday 9
โดย โครงการเทศกาลออกแบบบางกอก  
24 พฤศจิกายน 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
งานบรรยายของนักออกแบบและนักธุรกิจผู้มี
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์โรงแรมชั้นนำมาแล้ว  
ซึ่งประกอบไปด้วย Loh Lik Peng, Lyndon Neri และ 
Studio Ina+Matt โดยมี พงษ์เทพ สกุลคู เป็นผู้ดำเนิน
การเสวนา  
 
Designers’ Saturday 9
By Bangkok Design Festival Project 
24 November 2012 
Auditorium, 5th floor 
Lectures from veteran designers and 
entrepreneurs behind the success of 
internationally renowned hotels: Loh Lik Peng, 
Lyndon Neri and Studio Ina+ Matt. Lecture by 
Loh Lik Peng, Lyndon Neri, Ina Meijer / Matthijs 
van Cruijsen 

การบรรยายพิเศษ 
ที่ทางของละครร่วมสมัยไทย 
จากกรณีศึกษาละครโรงเล็กในโตเกียว
โดย คุณประดิษฐ ประสาททอง  
ศิลปินศิลปาธร สาขาการแสดง ปี 2547 
25 ตุลาคม 2555 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
การบรรยายประกอบภาพยนตร์สั้นและภาพนิ่ง  
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูงานละครโรงเล็กใน
โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี โดยทุนปัญญาชน
สาธารณะเอเชีย Asian Public Intellectual (API)  
ปี 2554-2555 จาก Nippon Foundation   
 
Direction of Contemporary Thai 
Theatre, from Case Study of Inde-
pendent Theatre in Tokyo
By Pradit Prasartthong, Silparhorn Award  
Recipient on Performing Art 
25 October 2012 
Auditorium, 5th floor 
Lecture presented with short film and still 
images based on Pradit Prasartthong’s a year 
experience surveying independent theatres in 
Tokyo, Japan. This study was done during his 
visit to Tokyo on Asian Public Intellectual (API) 
2011-2012 from Nippon Foundation. 
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การบรรยาย “เมตา ดีไซน์” 
และการแสดงผลงาน “วันแห่งความสุขทั้ง 7 สี”
22 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
Lecture Talk and Performance Installation: 
Meta Design + 7 COLOURS - HAPPY DAYS” 
22 February 2012, Multi-Function Room, 1st floor
By School of Architecture and Design King Mongkut’s 
University of Technology Thonburi 
 
Fulbright Talk Show on “Secret of Every 
Sweet Success”
2 มีนาคม 2555 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
โดย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์), สำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกา 
Fulbright Talk Show on “Secret of Every 
Sweet Success”
2 March 2012, Multi-Function Room, 1st floor 
By Thailand-United States Educational Foundation (TUSEF/
Fulbright Thailand) Office of Higher Education Commission, 
Ministry of Education, U.S. Embassy, Bangkok  

เสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองทางศิลปะ เรื่อง 
“Awkward in Art”
20 พฤษภาคม 2555 ด้านหน้า People’s Gallery ชั้น 2 
โดย ผศ.ดร.อู่ทอง โฆวินทะ (อดีตอาจารย์วิชาภาคปรัชญา คณะ
ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์) นพไชย อังควัฒนะพงษ์ (ศิลปิน)  
และบุญชัย กัลยาศิริ  
Seminar on “Awkward in Art” 
20 May 2012, 2nd floor, in front of People’s Gallery 
By Asst. Prof. Dr. Uthong Khowintha and Nopchai 
Ungkavatanapong with Boonchai Kalyasiri as a moderator 
 

กิจกรรมการศึกษาอื่นๆ 
Other seminars and lectures

สัมมนาการออกแบบคาแรกเตอร์ดีไซน์ หัวข้อ 
วิธีการที่จะเป็นสุดยอดนักออกแบบคาร์แรคเตอร์ดีไซต์
27 กรกฎาคม 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และบริษัท คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก 
พลัส จำกัด (นิตยสารซีจีพลัส) 
Seminar: Japanese Character Design Topic : 
How to be a great Character Designers
27 July 2012, Auditorium, 5th floor 
By the Japan Foundation, Bangkok and COMPUTER GRAPHIC 
PLUS Co.,Ltd. (CG+Magazine) 
 
การสัมมนาทางด้านการออกแบบกราฟิกหัวข้อ
CG+ International Workshop
20 กันยายน 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย บริษัท คอมพิวเตอร์ กราฟิก พลัส จำกัด (นิตยสารซีจีพลัส) 
CG+ International Workshop
20 September 2012, Auditorium, 5 floor 
By COMPUTER GRAPHIC PLUS Co.,Ltd. (CG+Magazine) 
 
งานแนะนำมูลนิธิพิริยะ ไกรฤกษ์ 
ปาฐกถาพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ 
แนะนำหนังสือ รอยพระพุทธบาทพระเจ้าห้าพระองค์ โดย อาจารย์
สมหวัง แก้วสุฟอง พุทธศิลป์นิกายธรรมยุติ โดย ดร.สุธา ลีนวัต 
ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2000-2400 
โดย คุณนิพัทธ์พร เพ็งแก้ว และวิทยากรท่านอื่นๆ  
13 ธันวาคม 2555 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
โดย มูลนิธิ พิริยะ ไกรฤกษ์  
The Launch Of Piriya Krairiksh Foundation
13 December 2012, Auditorium, 5th floor 
By Piriya Krairiksh Foundation 
 

education
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ห้องสมุดศิลปะ

art library

Art Library
 
The art library came under the supervision of 
the Bangkok Art and Culture Centre Foundation 
since 2011 hence seeing significant changes in 
various management aspects in 2012. The library 
has full authority in its management such as 
directly selecting and providing information 
materials to the library. Furthermore, the 
library’s membership and borrowing system had 
to be cancelled temporarily since October 2012 
onwards because of the revision in library 
membership fee. However, the library still 
provides internet, reading, and other services for 
the best convenience of its users.  
 
In 2012 the art library provided 7,000 books for 
the public reading and classified 555 new titles, 
totaling 584 books. Meanwhile the library made 
subscriptions to 16 Thai magazines and 8 foreign 
magazines. Apart from that, the library received 
book donations and information materials from 
both internal and external organizations as well 
as from the library’s users totaling 692 items. 
The library itself also donated 132 books in 
Politics of ME exhibition.  
 
The art library initiated the projects of digital 
library and the BACC information center in 
order to publicize the art information resources, 
produced by BACC, via digital system. Moreover, 
it is the BACC’s resource conservation as well. 
  
Art Library users increased 15,163 users in 2011 
to 51,953 users in 2012.  
 
 
 

ห้องสมุดศิลปะ
 
ห้องสมุดศิลปะ ได้รับการโอนย้ายมาอยู่ในการดูแลของ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 ทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
หลายด้านในปี 2555 ซึ่งห้องสมุดเป็นฝ่ายดำเนินการเอง 
เช่น การคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เป็นต้น 
นอกจากนี้ จำเป็นต้องยกเลิกระบบสมาชิกห้องสมุด และ
การยืมทรัพยากรสารสนเทศ ชั่วคราวตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2555 เป็นต้นมา เนื่องจากมีการพิจารณาปรับค่า
ธรรมเนียมการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด อย่างไรก็ตาม 
ห้องสมุดยังให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริการการอ่าน
เช่นเดิม รวมทั้งบริการด้านอื่นๆ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้
บริการมากที่สุด  
 
ในปี 2555 ห้องสมุดศิลปะ มีหนังสือให้บริการสำหรับ
ประชาชนประมาณ 7,000 เล่ม และได้วิเคราะห์ 
หมวดหมู่หนังสือใหม่จำนวน 555 ชื่อเรื่อง 584 เล่ม 
ขณะเดียวกันได้สมัครสมาชิกนิตยสารภาษาไทยจำนวน 
16 รายชื่อ และนิตยสารภาษาต่างประเทศจำนวน  
8 รายชื่อ นอกจากนี้ มีการรับบริจาคหนังสือ และ
ทรัพยากรสารสนเทศจากทั้งหน่วยงานภายใน และ
ภายนอก รวมทั้งจากผู้ใช้บริการห้องสมุด รวม 692 
รายการ และห้องสมุดร่วมบริจาคหนังสือในงาน
นิทรรศการ Politics of ME จำนวน 132 เล่ม 
 
ห้องสมุดศิลปะเริ่มจัดทำโครงการห้องสมุดดิจิทัลและ
ศูนย์ข้อมูลหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ทรัพยากร 
สารสนเทศด้านศิลปะที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลซึ่งหอศิลป-
กรุงเทพฯ เป็นผู้ผลิตเอง นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรฯ ที่หน่วยงานผลิตเองด้วย 
 
ห้องสมุดมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 
15,163 คน เป็น 51,953 คน ในปี 2555 
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a r t s  n e t w o r k 5 

กิจกรรมเครือข่าย

งานกิจกรรมเครือข่ายเป็นงานที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นกิจกรรมที่สร้าง 
ช่องทางการสื่อสารเพื่อความเชื่อมโยงกันระหว่างหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ- 
มหานคร กับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เป็นภาคีพันธมิตรด้านศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ในและต่างประเทศ ในอันที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลักดันหรือส่งเสริมวาระ
ทางศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย นอกจากบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบประสานงาน 
ดูแลจัดสรร แบ่งปันพื้นที่ภายในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อการสนับสนุนให้กลุ่ม 
องค์กรภาคีทางศิลปวัฒนธรรมได้มาใช้ประโยชน์ในรูปของการจัดกิจกรรม หรือจัด
แสดงนิทรรศการศิลปะต่างๆ แล้ว ในรอบปี 2555 งานกิจกรรมเครือข่ายยังได้จัด
กิจกรรมทั้งริเริ่มใหม่ และเป็นกิจกรรมสืบเนื่อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับ
กลุ่มองค์กรภาคีพันธมิตร 
 
Arts network activities aim to tighten relationships and serve as a 
communicational channel between the Bangkok Art and Cultural Centre 
(BACC) and various sectors, organizations and people, considered to be 
an art and cultural alliance both domestically and internationally. It 
aspired to generate a diversified artistic and cultural cooperation. Apart 
from overseeing coordination, managing BACC’s space for the 
convenience of activities held by art organizations and holding art 
exhibitions, in 2012 the arts network activities have implemented new 
projects along with continuing existing ones. It hoped to strengthen 
relationships among organizational alliances.   
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หอศิลปกรุงเทพฯ พบเครือขายศิลปน 
ครั้งที่ 1
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
17 พฤศจิกายน 2555 
ชั้น 1  
 
เป็นกิจกรรมริเริ่มใหม่ที่ให้ความสำคัญไปยังภาคีเครือข่าย
ศิลปิน ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการร่วมรณรงค์ผลักดัน
ให้เกิด หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ 
หอศิลปกรุงเทพฯ และเพื่อร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ 
ของการมีส่วนร่วมของเครือข่ายศิลปินและประชาชน  
โดยมีเวทีเสวนาย้อนความหลัง “เมื่อครั้งต่อสู้เพื่อ 
หอศิลปกรุงเทพฯ” แนะนำโครงการจดหมายเหตุ 
หอศิลปกรุงเทพฯ และการแสดงดนตรี โดย อารักษ์  
อาภากาศ วสันต์ สิทธิเขตต์  ไก่ แมลงสาป สลับการ
เชิญศิลปินตัวแทนสาขาต่างๆ ขึ้นแสดงทัศนะต่อทิศทาง
กิจกรรมหอศิลปกรุงเทพฯ 

เทศกาลภาพยนตรคัดสรรThe 1st BACC meets Artists’ 
Network
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
17 November 2012 
1st floor 
 
The activity places importance on the alliance 
of artist networks that played a key role in 
BACC’s existence. The activity was also in 
remembrance of a part of history dating back to 
the cooperation of the network and the public 
through a retrospective forum called “A battle 
once fought for BACC”. It introduced the BACC 
chronicles, held musical performances by Arak 
Abakas, Wasan Sitikate, Kai Malangsaab in 
rotation with other extinguished artists 
exchanging their viewpoints on the direction of 
BACC’s activities.  
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เพื่อนสื่อหอศิลปกรุงเทพฯ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
16 กรกฎาคม-15 ธันวาคม 2555  
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6  
 
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสื่อมวลชนที่สนใจด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาของศิลป-
วัฒนธรรมร่วมสมัย อันนำไปสู่การสื่อสารกับผู้อ่านใน
เชิงลึกและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้มีช่องทางในการ
หาความรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นพื้นที่ให้เกิดการรวมตัวของสื่อมวลชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม อันจะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมโดยรวม  
โดยผ่านการจัดกิจกรรม คือ 
Artists Meet Press 4 ครั้ง- เชิญศิลปินแขนงต่างๆ  
มาล้อมวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น
ระหว่างศิลปินและสื่อมวลชน 
Art & Culture Tour 1 ครั้ง- พาสื่อมวลชนเดินทาง 
ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้แก่ วังบางขุนพรหม  
และวังสวนผักกาด  

Media friends of BACC
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
16 July-15 December 2012 
Friends of bacc room, 6th floor 
 
The activity caters to media interested in art 
and culture by having the opportunity of 
understanding contemporary arts leading to an 
effective means of communication for them and 
their readers. It also opens up the chance of 
exchanging knowledge among related agencies. 
Apart from that, the activity brings together a 
group of art-enthusiastic mediums that further 
encourage society’s improvements through 
contemporary arts through activities including:  
Artists Meet Press- Inviting artists from various 
sectors to exchange opinions and share 
experiences between artists and the media 
Art and Culture Tour- Taking the media on an a 
trip to Bangkhunphrom Palace and Suan Pakkad 
Palace 
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The Han Nefkens Foundation-BACC 
Award for Contemporary Art
กันยายน 2555
 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ 
ฮานเนฟเก้นส์ ได้ตกลงที่จะร่วมกันส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย ด้วยการจัดกิจกรรม
มอบรางวัล “The Han Nefkens Foundation-BACC 
Award for Contemporary Art” โดยแต่งตั้งคณะ
กรรมการผู้คร่ำหวอดในวงการศิลปะในทวีปเอเชียจำนวน 
10 คน ในการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ชาวเอเชีย 1 คน 
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ศิลปินร่วมสมัยในทวีปเอเชียเป็น
ที่รู้จักมากขึ้น และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
ศิลปะระดับนานาชาติ  

The Han Nefkens Foundation-BACC 
Award for Contemporary Art
September 2012
 
Bangkok Art and Culture Centre and Han 
Nefkens Foundation signed an agreement on this 
award to further promote contemporary art in 
Asia by giving out ‘The Han Nefkens 
Foundation-BACC Award for Contemporary Art’ 
to one artist out of thirty nominated artists 
proposed by ten international scouts. The award 
event also matures relationship between 
international organizations which is one of 
principles BACC continues exploring.  
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ปทุมวันเกมส์ 
22 เมษายน 2555  
สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย 
 
เป็นปีแรกที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีกับ  
5 องค์กรเพื่อนบ้าน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า MBK 
สำนักงานเขตปทุมวัน กรมการท่องเที่ยว กรมพลศึกษา 
และสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ในอันที่จะได้ร่วมงานกันในโอกาสอื่นๆ 
 

Pathumwan Games
22 April 2012 
Supachalasai Stadium 
 
Bangkok Art and Culture Centre participated in 
the sports competition with 5 fellow networks 
including MBK Shopping Center, Pathumwan 
District Office, Department of Tourism, 
Department of Physical Education and the 
Pathumwan Police Station. The activity positively 
strengthened ties paving a way for future 
collaborations.   
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BACC thanks press
Organized by Bangkok Art and Culture Centre 
9 March 2012 
Multi-Function Room, 1st floor 
 
The activity was held for the first time to media 
who have been publishing and broadcasting art 
and culture news.  

BACC thanks press
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
9 มีนาคม 2555 
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
 
เป็นการจัดงานสังสรรค์เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนสายศิลป
วัฒนธรรมและบันเทิงที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสาร
ด้านศิลปวัฒนธรรม และเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดี
ระหว่างสื่อมวลชนกับองค์กร 
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a r t H U B6 

ร้านค้าและบริการความรู้

การปรับปรุงด้านพื้นที่มีความชัดเจนมากขึ้นในปี 2555 เมื่อเปิดให้บริการโซน artHUB 
@bacc ตั้งแต่ชั้น 1-4 เพื่อเป็นแหล่งนัดพบ ร้านค้าศิลปิน การออกแบบ และงาน
บริการความรู้ ทำให้ช่วยเกิดการหมุนเวียนของกลุ่มคนใหม่ๆ ที่ไม่เคยมาหอศิลป-
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี 2555 มีเปิดให้บริการ จำนวน 25 ร้าน  
โดยแบ่งเป็น  
 
ร้านค้าศิลปะและบริการความรู้จำนวน 15 ห้อง  
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 5 ห้อง 
ร้านค้าชั่วคราว จำนวน 5 ห้อง 
 
A more visible improvement of the area was clearly seen in 2012 after 
the launch of artHUB @bacc from the 1st-4th floor. It was designed to 
become a meeting place including stores for artists and designers together 
with educational services. These services have brought about new faces to 
the BACC. In 2012, 25 stores were opened and categorized as follows:  
 
Art and educational services, 15 units 
Food and beverages, 5 units 
Pop up stores, 5 units 
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artHUB

1st
4

3

21

ชั้น 1 first floor
1  BKKgraff
2  Pedal Lane 
3  Thai Ga  
4  แกลเลอรี่กาแฟดริป - Gallery Coffee Drip
 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
under renovation
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artHUB

2nd

1 2

3

4

5
ชั้น 2 second floor
1  SHOUT About Art 
2  EAT & ART by Hof Art
3  สมาคมถ่ายภาพฯ - RPST 
4  ภาพยนตร์สถาน – FA Cinematheque
5  Music Library

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
under renovation
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artHUB

3rd

1 2 3

4

5

6

7
8

9 ชั้น 3 third floor
1  Coffee Booms
2  อโณทัย - Anothai
3  ชูใจ – Choo Jai  
4  Bangkok Symphony Orchestra
5  HARDCOVER
6  ShannTa
7  Artist Colors 
8  Happening
9  Monrissa 

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
under renovation
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artHUB

4th

1 2

ชั้น 4 – fourth floor
1  Icedea 
2  Bookmoby 
3  Green Thai Product
4  มงเฌอ – Mon Cher 
5  กูนสตูดิโอ – Goon Studio 
6  ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ – Bangkok Sculpture Center
7  ศูนย์ข้อมูลศิลปะไทย - Thai Art Archive
8  Fashion Forum

4

5

6

7

8

3

อยู่ระหว่างการปรับปรุง
under renovation
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artHUB

ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7-9 
ห้องออดิทอเรียม และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 

ห้องสตูดิโอ และห้องประชุม ชั้น 4 
อาร์ตฮับ และพีเพิลส์แกลเลอรี่ ชั้น 1-4 

ห้องอเนกประสงค์ และโถงกิจกรรม ชั้น 1 
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L 

 
 
 

Main Galleries, 7th-9th floor 
Auditorium and bacc information, 5th floor 
Studio and Meeting Rooms, 4th floor 
artHUB zone and People’s Gallery, 1st-4th floor 
Multi-Function Room and Main Hall, 1st floor 
Art Library, L floor 
 
 
 
 

7-9
4

1
5

1-4
L

การจัดสรรพื้นที่อย่างชัดเจนภายในหอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2555
Physical improvement of BACC in 2012
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p r i n t s   a n d   g i f t s 7 

สิ่งพิมพ์และของที่ระลึก

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ ได้ผลิตสิ่งพิมพ์ 
หลากหลายรูปแบบในปี 2555 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะ และประชาสัมพันธ์
นิทรรศการและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้จัด ได้แก่ นิตยสาร
ศิลปะ สูจิบัตร และโปสเตอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำของที่ระลึกสำหรับงาน
สำคัญต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ 
 
Bangkok Art and Culture Centre (BACC) circulated art knowledge and 
information to public through various publications such as magazine, 
catalogues, posters and others. BACC also created souvenir products for 
our events  
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นิตยสาร baccazine รายงานประจำปี  
e book และสูจิบัตรกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ 

 
baccazine, annual report, e-book  

and catalogues of arts activities by BACC 

bacc

2   
11

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ำ ป   
ห อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
แ ห ง ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร   
2 5 5 4

annual  rep   rt

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
เลขที่	939	ถนนพระราม	1	แขวงวังใหม	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท	0	2214	6630-8	โทรสาร	0	2214	6639

Bangkok Art and Culture Centre
939	Rama	1	Road,	Wangmai,	
Pathumwan,	Bangkok	10330
Tel.	0	2214	6630-8	Fax.	0	2214	6639

     www.bacc.or.th
     www.facebook.com/baccpage
     www.twitter.com/baccnews

issue 05
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สูจิบัตรและสิ่งพิมพ์ประกอบนิทรรศการของหอศิลปกรุงเทพฯ 
Catalogues and prints of exhibitions by BACC 
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โปสเตอร์นิทรรศการของหอศิลปกรุงเทพฯ
PostersofexhibitionsbyBACC
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หอศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร	

BANGKOK	ART	
AND	CULTURE
CENTRE (bacc)

and

present

filmS	forum

รวมกับ
filmS	forum

เทศกาลภาพยนตรคัดสรร

* ไมเสียคาใชจายในการชมภาพยนตร	/	Free	entry

สอบถามรายละเอียด	/	more	information	

www.bacc.or.th		I baccpage

หองออดิทอเรียม	/	Auditorium			5	fl.
							17.20	-	21.00น. /	5.20	-	9.00	p.m.

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร	(สี่แยกปทุมวัน	/	BTS	สนามกีฬาแหงชาติ)
Bangkok	Art	And	Culture	Centre	(Pathumwan	intersection	/	BTS	National	Stadium	station)

02	214	6630	-	8	ตอ	528	/	02	214	6630	-	8	ext.	528

เสนอ

สนับสนุนโดย	/	sponsored	byจัดโดย	/	organized	by

ฟาทะลายโจร

24	มิ.ย.55	/
24	June	2012

28	ก.ค.55	/
28	July	2012

20	ต.ค.55	/
20	Oct	2012

24	พ.ย.55	/
24	Nov	2012

22	ธ.ค.55	/
22	Dec	2012

เปดโลกการเรียนรูดานศิลปะ
ตอเติมจินตนาการและความคิดสรางสรรค

พบกับกิจกร
รม

ฟรี
รับจำนวน	40	คน

เวลา	13.00	-	16.00	น.
**	สำหรับเด็กอายุ	6-12	ป

ชั้น	L
โถงหนาหองสมุดศิลปะ

แตมสี ตุกตาตัวนอย
7-8	เมษายน	2555

ปนราง	สรางเพื่อนรัก
28-29	เมษายน	2555

กระดาษมหัศจรรย	ฝนเปนจริง
21-22	เมษายน	2555

ติดตอสอบถาม	02	2146630-8	ตอ	528

โปสเตอร์กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ของหอศิลปกรุงเทพฯ
Postersofartsactivities
byBACC

166-167.indd   167 7/15/13   7:48:04 PM



16
8 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2 à¾ÃÒÐÍÂÙ‹º¹
âÅ¡à´ÕÂÇ¡Ñ¹

 Bangkok Art and Culture Centre 
and ARTAIDS Foundation Invite you to

“ You Are Not Alone : for the same world we share ”
A Contemporary Art Exhibition to promote understanding of Aids and those who are HIV infected.

Opening Reception at gallery 9th Floor

82555
March
2012

6.00àÇÅÒ pm.

“ You Are Not Alone : à¾ÃÒÐÍÂÙ‹º¹âÅ¡à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ”
à¡ÕèÂÇ¡Ñº AIDS áÅÐ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¡Ñº¼ÙŒµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ

 ³ ËŒÍ§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ ªÑé¹ 9  

Ã‹ÇÁ¡ÑºÁÙÅ¹Ô¸Ô ARTAIDS

µỐ µ‹ÍÊÍº¶ÒÁ

â·Ã 02 214 6630-8   â·ÃÊÒÃ. 02 214 6639

More Details
939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bkk. 10330
Tel. 02 214 6630-8 Fax. 02 214 6639 www.bacc.or.th 

Artists

DEIMANTAS NARKEVICIUS, 
CHRISTODOULOS PANAYIOTOU

DANH VO, Lorena Zilleruelo

V
OTTO BERCHEM

MATTHEW DARBYSHIRE
ELMGREEN AND DRAGSET, LATIFA ECHAKHCH

PEPE ESPALIU, DAVID GOLDBLATT
/

exhibition

The Thai Red Cross Society
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 Bangkok Art and Culture Centre 
and ARTAIDS Foundation Invite you to

“ You Are Not Alone : for the same world we share ”
A Contemporary Art Exhibition to promote understanding of Aids and those who are HIV infected.

Opening Reception at gallery 9th Floor

82555
March
2012

6.00àÇÅÒ pm.

“ You Are Not Alone : à¾ÃÒÐÍÂÙ‹º¹âÅ¡à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ”
à¡ÕèÂÇ¡Ñº AIDS áÅÐ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¡Ñº¼ÙŒµÔ´àª×éÍàÍªäÍÇÕ

 ³ ËŒÍ§¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ ªÑé¹ 9  

Ã‹ÇÁ¡ÑºÁÙÅ¹Ô¸Ô ARTAIDS

µỐ µ‹ÍÊÍº¶ÒÁ

â·Ã 02 214 6630-8   â·ÃÊÒÃ. 02 214 6639

More Details
939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bkk. 10330
Tel. 02 214 6630-8 Fax. 02 214 6639 www.bacc.or.th 

Artists

DEIMANTAS NARKEVICIUS, 
CHRISTODOULOS PANAYIOTOU

DANH VO, Lorena Zilleruelo

V
OTTO BERCHEM

MATTHEW DARBYSHIRE
ELMGREEN AND DRAGSET, LATIFA ECHAKHCH

PEPE ESPALIU, DAVID GOLDBLATT
/

exhibition

The Thai Red Cross Society

บัตรเชิญของหอศิลปกรุงเทพฯ
InvitationcardsbyBACC
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เสื้อยืดของที่ระลึกส.ค.ส.ปีใหม่และสิ่งพิมพ์อื่นๆของหอศิลปกรุงเทพฯ
T-shirts,souvenirs,aHappyNewYearcardandotherprintsbyBACC
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ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานคร 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี 
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม 

 
 
M.R. Sukhumbhand Paribatra, Bangkok Governor 
Ms. Taya Teepsuwan, Deputy Bangkok Governor 
Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) 
Deputy Permanent Secretary for the BMA 
Director-General of Budget Department 
Director-General of Legal and Litigation Division 
Director-General of Culture, Sports and Tourism Department 
Director of Culture Division 
 

ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 
กรรมการที่ปรึกษา 

กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ 
 
 
 

Chairman 
Vice-Chairman 
Vice-Chairman 
Vice-Chairman 

Committee 
Committee 
Committee 

Committee and Secretary 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2553-2555)  
 

Advisory Board of Bangkok Art and Culture Centre (2010-2012)
 

17
0 

ba
cc

 a
nn

ua
l r

ep
or

t 2
01

2

170-173.indd   170 7/13/13   3:21:35 PM



นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
ศ.ปรีชา เถาทอง 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 
นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที 
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 
นางชฎาทิพ จูตระกูล 
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
นายศุภชัย เจียรวนนท์ 
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ 
นายเพชร โอสถานุเคราะห์ 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายจุมพล อภิสุข 
 
 
นายภราเดช พยัฆวิเชียร 
นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที 
นายจิตติชัย แสงทอง 
นายสุภัทร์ วนกำจร 
ผ.ศ.สรรเสริญ มิลินทสูต 
 
 
Mr. Apirak Kosayodhin 
Prof.Preecha Thaothong 
Ms. Kobkarn Wattanavrangkul 
Mr. Chatvichai Promadhattavedi 
Mr. Kraisak Choonhavan 
Ms. Chadathip Chutrakul 
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi 
Mr. Suphachai Chearavanont 
Prof.Dr.Apinan Poshyananda 
Mr. Petch Osathanugrah 
Mr. Pradech Phayakvichien 
Mr. Chumpon Apisuk 
 
 
Mr. Pradech Phayakvichien 
Mr. Chatvichai Promadhattavedi 
Mr. Jittichai Sangthong 
Mr. Supat Wanakumjorn 
Asst.Prof. Sansern Milindasuta 
 

ประธานกรรมการมูลนิธิ 
รองประธานกรรมการมูลนิธิ 

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ 
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ 

กรรมการมูลนิธิ 
กรรมการมูลนิธิ 
กรรมการมูลนิธิ 
กรรมการมูลนิธิ 
กรรมการมูลนิธิ 
กรรมการมูลนิธิ 
กรรมการมูลนิธิ 
กรรมการมูลนิธิ 

 
 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

 
 

Chairman 
Duputy Chairman 

Comittee and Treasurer  
Committee and Secretary  

Committee 
Committee 
Committee 
Committee 
Committee 
Committee 
Committee 
Committee 

 
 

Chairman 
Committee 
Committee 
Committee 
Committee 

 

คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2553-2555)
 

 
คณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2553-2555)

Bangkok Art and Culture Centre Foundation Committee (2010-2012)

 
Bangkok Art and Culture Centre Executive Committee (2010-2012)
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ที่ปรึกษา (2553-2555) 
นายมานิต ศรีวานิชภูมิ 
รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์ 
นางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ 
ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร 
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
นายประดิษฐ ประสาททอง 
นางสาวชลิดา เอื้อบำรุงจิต 
นายวิทยา ตุมรสุนทร 
นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ 
นายนิธิ สถาปิตานนท์ 
นายเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ 
นางสาววิมล อังสุนันทวิวัฒน์ 
 

 
 

Advisors (2010-2012) 
Mr.Manit Sriwanichpoom 

Asso.Prof.Onchuma Yuthavong 
Ms.Gridthiya Gaweewong 
Dr.Weeraphan Shinawatra 
Mr.Naowarat Pongpaiboon  

Mr.Pradit Prasartthong 
Ms.Chalida Uabumrungjit 

Mr.Witaya Tumornsoontorn 
Mr.Anant Lerpradit 

Mr.Nithi Sthapitanonda 
Mr.Kriengsak Lohachala 

Ms.Wimol Angsunantawiwat 
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Director of Bangkok Art and Culture Centre
Luckana Kunavichayanont 

 
Exhibition Department

Pichaya Suphavanij 
Pakorn Klomkliang 

Amornman Paimrungrueng 
Ratsadakorn Chairuangrat 

Patthira Krongrat 
Orathai Pamsoongnern 

Aniwat Tongseeda 
 

Activity and Art Network Department
Nuanlaor Phungprom 
Paniti Potchanapitak 
Kanharat Leamthong 

Sompong Vicheyla 
Sarinda Nuntaruji 

Haisang Javanalikikorn  
 

Media and Public Relations Department
Rachaneeporn Rueangditsayarat 

Thanakorn Younghaiphol 
Pichairat Mekchai 
Sittidech Nuhoung 

Suwatchree Udomphat 
Supphakarn Wongkaew  

Bussarin Somyothee 
Anuwad Nachaipool 

 
Education and Art Library Department

Kamonrat Sookmark 
Sudarat Sukeetham 
Pattama Kaewsurin 

Wanida Loaphakdee 

Administration Department
Chanyut Manooviriyakul 

Pattama Sansoenkun 
Oraphan Paleekul 
Patcharin Kimhea 
Onusa Khanonkun 

Janyaporn Maitreejit 
Piyapong Muanglen 

 
 
 
 
 
 

คณะทำงานหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร ปี 2555

ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ลักขณา คุณาวิชยานนท์ 
 
ฝ่ายนิทรรศการ
พิชญา ศุภวานิช 
ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง 
อมรแมน เปื่ยมรุ่งเรือง 
รัษฎากร ชัยเรืองรัชต์ 
พัทธิรา ครองราษฎร์ 
อรทัย แป่มสูงเนิน 
อนิวัฒน์ ทองสีดา 
 
ฝ่ายกิจกรรมและกิจกรรมเครือข่าย
นวลลออ พึ่งพรหม 
ปณิธิ พจนาพิทักษ์ 
กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง 
สมพงษ์ วิเชยละ 
สรินดา นันทรุจิ 
ให้แสง ชวนะลิขิกร 
 
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
รัชนีภรณ์ เรืองดิษยรัตน์ 
ธนกร ยังให้ผล 
พิชัยรัตน์ เมฆฉาย 
สิทธิเดช หนูห่วง 
สุวัชรี อุดมพัฒน์ 
ศุภกานต์ วงษ์แก้ว 
บุษรินทร์ โสมโยธี 
อนุวัฒน์ นาชัยพูล 
 
ฝ่ายการศึกษาและห้องสมุดศิลปะ
กมลรัตน์ สุขมาก 
สุดารัตน์ สุขีธรรม 
ปัทมา แก้วสุรินทร์ 
วนิดา เหล่าภักดี 

ฝ่ายอำนวยการ
ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล 
ปัทมา สรรเสริญคุณ 
อรพรรณ ปาลีกุล 
พัชรินทร์ กิมเฮี๊ยะ 
อรอุษา ขนอนกุล 
จรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์ 
ปิยะพงษ์ เมืองเล็น 
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ผลงานของ วิชัย สิทธิรัตน์ ในนิทรรศการ ไทยเท่ จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ 
Artwork by Vichai Sithiratn in Thai Trends from Localism to Internationalism 
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ขอขอบคุณ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
คุณทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 
สภากรุงเทพมหานคร 
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 
กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  
กระทรวงวัฒนธรรม 
เครือข่ายศิลปินและประชาชนเพื่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ 
สื่อมวลชนทุกแขนง 
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Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is opened in July 2008,  
set up and funded by Bangkok Metropolitan Administration under  
the management of BACC Foundation. 
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