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อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ
Inson Wongsam : The Autonomous Spirit

บทที่ (-) ลบหนึ่ง “[-]1: ‘The great artist of tomorrow will go underground’ - Marcel Duchamp”
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1 ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
Foster + Partners: The Art of Architecture
2 ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3
The 3rd White Elephant Art Award Art Exhibition
3 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “อันมีทิพเนตรส่องไป”
A Photography Exhibition by Her Royal Highness Princess
Sirindhorn “Clairvoyance”
4 ซีรีย์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง
Young Curatorial Workshop
5 Experimental Video Art Exhibition,
Thai-European Friendship 2004-2014
6 MD3 Fragility and Monumentality
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มนต์เสน่ห์ไทย: มรดก + พลังสร้างสรรค์ Thai Charisma : Heritage + Creative Power
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1 เทศกาลศิลปะการแสดง Performative Art Festival 2014 (P.A.F.)
2 ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3
Bangkok Creative Writing Workshop #3
3 Bangkok Music Forum
4 เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice
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เด็กศิลป์@bacc 2557 “เมืองในฝัน” Children’s Day @bacc 2014 “Dream Town”
กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ Storytelling and Art Activity for Kids
นิทรรศการผู้หญิงประหลาด Odd Women exhibition at People’s Gallery
สัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเชิงนโยบาย Seminar on art and cultural network policies
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1 นิทรรศการ Green Sun โดย เถา โจ
Exhibition Green Sun by Tao Zhou
2 นิทรรศการภาพวาดของชิฮิโระ อิวาซากิ
Chihiro Iwasaki and Picture Books of Japan - from the Chihiro
Art Museum Collection
3 นิทรรศการภาพถ่าย โดยศิลปินเยอรมัน
The City Becoming and Decaying Exhibition and German Photo		
Book Award
4 นิทรรศการ The Fall of The Berlin Wall ในวาระครบรอบ 25 ปี
การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน
The Fall of the Berlin Wall and the Transformation of Central Europe
5 การบรรยายพิเศษ “Asian Art and A Guggenheim Constellation”
โดย ริชาร์ด อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์และมูลนิธิโซโลมอน
อาร์ กุกเกนไฮม์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
A Public Lecture “Asian Art and A Guggenheim Constellation”
by Mr. Richard Armstrong, Director of the Solomon R. 	
Guggenheim Museum and Foundation, New York”
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1 ศิลปะสนทนา 2557 BACC Art Talk 2014
2 BACC Training of Art Manager 2014
(TAM 2014)
3 กิจกรรมนำชม Educational tours
4 กิจกรรมอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ
BACC Volunteer Programme
5 กิจกรรม BACC สัญจร BACC Art on Tour
6 เสวนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสด ASIATOPIA Talk & Workshop
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ
2
Art Teacher Workshop 2014
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วิสัยทัศน์

“เป็นหอศิลปวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
พันธกิจ

1. รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนการสร้างการศึกษา การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปิน
กับประชาชน
2. สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่
3. สร้างคุณค่า แรงดลบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อความสมดุลในการพัฒนาสังคม
4. สรรหาแนวทางและหลักการการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย

1. รองรับและประสานงาน ให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและประชาชน
2. ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมองประสบการณ์และทุนเดิมของประชาชนเป็นหลัก จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย องค์ความรู้หลากหลาย จนถึงศิลปวัฒนธรรมในลีลาชีวิตของคนปัจจุบันที่สัมผัสได้จากดนตรี
ภาพยนตร์ แฟชั่น วรรณกรรม และการออกแบบ เป็นต้น
3. สร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นองค์กรส่งเสริม สร้างโอกาส ประสานการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น
4. สร้างและพัฒนาสถาบัน บุคลากร สถานที่และครุภัณฑ์ ที่มีมาตรฐานสากล
5. เป็นองค์กรนำเสนอและบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
6. เสริมสร้างศักดิ์ศรีแก่กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นมหานครแห่งศิลปวัฒนธรรมระดับโลก
Vision

“BACC visualizes itself as a centre of cultural diversity for sustainable social development.”
Mission

1. To promote arts and culture within the local community as well as encourage arts and cultural
dialogue between the artists and the general public.
2. To encourage the exchange of new ideas and knowledge.
3. To inspire and foster a sense of inspiration for the arts among the general public.
4. To put in place a framework which has, at its centre, a focus on giving the general public a
natural home in which to express itself.
Objectives

1. To organise art and cultural educational programmes for the local community and the
general public.
2. To provide a range of art and cultural activities from traditional to contemporary
across the arts.
3. To build up an art and cultural network as well as act as a supporting
organisation to liaise with government, local administrative organisations and
the private sector.
4. To become an internationally renowned organisation.
5. To provide art and cultural management and consultancy for both local
and international organisations.
6. To be a leading beacon of Bangkok’s art and culture globally.
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ในปีที่ 6 ของการเปิดหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ 
ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องสะท้อนการเติบโตที่มาจากการจับมือครั้งสำคัญของเครือข่ายศิลปิน 
ภาคประชาชน และกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการเห็นสังคมไทยมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่ทัดเทียมกับสากล และสามารถบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราสู่การเป็นคนคุณภาพ 
แต่ยังเป็นความก้าวหน้าของความร่วมมืออันหลากหลายของเครือข่ายต่างๆ 
ในปีที่ผ่านมา เรามีการจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งนอกจากประสานความร่วมมือจากภาครัฐ (กรุงเทพมหานคร) ซึ่งให้งบประมาณอุดหนุน
หอศิลปกรุงเทพฯ มาอย่างต่อเนื่อง ยังมีหน้าที่แสวงหาการสนับสนุนจากภาคเอกชน ผู้ที่มองเห็น
คุณค่าของศิลปะให้มาร่วมทำภารกิจสำคัญในการใช้นโยบายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ก้าวหน้า นอกจากนี้ เราได้ผลักดันวาระสำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ 
การปฏิรูปศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดเสวนาระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายศิลปินและ
ประชาชน เพื่อผลักดันนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและ
การปฏิรูปประเทศ  อันเป็นอีกพันธกิจหนึ่งของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศ
สิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมากคือ ความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งศิลปินที่สนับสนุนหอศิลป
กรุงเทพฯ มาโดยตลอด ศิลปินรุ่นใหม่ๆ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ ทั้งในการผลักดันนโยบายระดับประเทศ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ไม่เพียงในพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ แต่รวมถึงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับท้องถิ่นและชุมชนของกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ขณะเดียวกับที่ยังคงสร้างความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558 ซึ่งเป็นปีเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (เออีซี) ส่วนในระดับสากลก็ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายศิลปินระดับโลก
ทุกๆ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในปี 2557 เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของหอศิลปกรุงเทพฯ
ซึ่งผมในฐานะตัวแทนมูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน รวมถึงกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ศิลปิน องค์กร และภาคเอกชน ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์งาน
ดีๆ ทำให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม
สำหรับประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเป็นคน
คุณภาพ นำการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นอารยะอย่างแท้จริง
อภิรักษ์ โกษะโยธิน

ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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Apirak
Kosayodhin

Chairman of Bangkok Art and Culture Centre Foundation

In its 6th year of opening, the Bangkok Art and Culture Centre or BACC not only acts as a
reflection of the collaboration of artists, public networks and the Bangkok Metropolitan Administration
or BMA, but we also see growing progress that has emerged from such collaborations. The main
purpose of coming together based on wishes to see the Thai society equipped with a cultural learning
foundation that could meet international standards, and foster a new generation of excellent
individuals.
In the past year, an office of the Bangkok Art and Culture Centre Foundation was set up to seek  
cooperation from the governmental sector (BMA) who has provided continuous support in the form 
of budgetary for BACC, as well as supports from private sector. The foundation invites those who see
the value of the arts to join the mission in implementing policies to promote cultural change for 
the nation’s progress. Apart from that, we have pushed for another important agenda as well, which
is cultural reform, where the foundation held series of seminars to gather opinions from a network 
of artists and the public. Such an effort was to push for cultural policy to be involved in the change
and reform of the country. This is another mission of the BACC of working in partnership with various
networks to encourage development in the country. 
What we place high level of importance to is the cooperation with networks and artists who
have always supported BACC, young artists, academics and educational institutions as well as various
related agencies. Significance would be placed upon both efforts in driving national policy and the
promotion of art and culture, not only in the areas of BACC but also in the local level and city
communities in the form of supporting cultural activities. Such efforts also expand to the provinces
while also continuing to build cooperation in the ASEAN region continuously up to 2015, which is a
year welcoming part of the ASEAN Economic Community (AEC). Moreover, on the international level,
activities have been organized in conjunction with the network of world renowned artists.
Every partnership formed in 2014 is the continuous growth of BACC. On behalf of the foundation,
I truly thank all of our supporters including the Bangkok Metropolitan Administration, government
agencies, educational institutions, artists, organisations and the private sector for coming together 
in creating superb works of art, turning BACC into a center of learning and exchange of culture
among citizens and the new generation which is for their development of creativity and becoming
excellent individuals, contributing to the real development of Thailand.
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ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ขับเคลื่อน
การดำเนินงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ ให้มีลักษณะเชิง
รุกมากขึ้น โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ให้หาแนวทางร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการหอศิลปกรุงเทพฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น นำมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานจำนวน 7 ข้อ 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว นอกจากจะมีเป้าหมายไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้ว ยังมี
ความคาดหวังว่า จะสามารถยกระดับหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเป็นสถาบันที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชน และบ่มเพาะองค์ความรู้
ให้กับสังคมไทย ตลอดจนขยับขยายไปสู่การเป็นองค์กรมาตรฐานในระดับสากล แม้ว่าขั้นตอน
การดำเนินยุทธศาสตร์ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ทว่า ทิศทางการทำงานเชิงรุกจะสามารถขยายผลสู่
การเป็นองค์กรต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับองค์กรอื่นๆ หรือสังคมได้ศึกษา
อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญคือ การทบทวนการทำงานที่ผ่านมา เพราะในปี 2558 เป็นปี
ที่คณะกรรมการบริหารฯ ชุดนี้จะหมดวาระลง เราจึงพยายามหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และ
สร้างระบบการบริหารงานเพื่อความสะดวกในการสานต่อการทำงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้
มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน
เราจึงมีแผนจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ จากประชาชนในปี 2558 
โดยจะจัดกิจกรรมการระดมทุนเป็นครั้งแรก ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ สามารถดำเนินภารกิจต่างๆ เพื่อสังคมไทยต่อไป  
ในปี 2557 เป็นปีที่เราได้ผ่านช่วงวิกฤติการณ์ทางการเมือง และนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ
ประเด็นด้านศิลปวัฒนธรรมก็มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วย หอศิลปกรุงเทพฯ 
มีความยินดีที่ได้มีส่วนขับเคลื่อนและเป็นตัวกลางระดมความคิดเห็นจากภาคประชาชน ศิลปิน
และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ เพื่อนำเสนอประเด็นการปฏิรูปศิลปวัฒนธรรมในระดับ
ประเทศ และยังนำไปสู่การกำหนดทิศทางศิลปวัฒนธรรมในภาคประชาชนมากขึ้น  
ผมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริหารฯ ขอขอบคุณเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ และสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ
ให้ดำเนินภารกิจต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมากในปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันต้องขอขอบคุณ
ผู้ปฏิบัติงานหอศิลปกรุงเทพฯ ในทุกระดับที่ร่วมกันทำงานเพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่
สาธารณะด้านการแสดงออกทางศิลปะให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง สุดท้ายขอขอบคุณประชาชน
ทุกท่านที่ให้กำลังใจ และสนับสนุนการทำงานมาโดยตลอด หวังอย่างยิ่งว่าหอศิลปกรุงเทพฯ 
จะเป็นองค์กรหนึ่งที่จะเป็นฐานสร้างการเรียนรู้ และสิ่งดีๆ ให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป
ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต

ประธานกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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Asst. Prof.

Milindasuta

Chairman of Bangkok Art and Culture Centre Executive Committee

In the past year, the Executive Committee of the Bangkok Art and Culture Centre has guided the Bangkok Art and
Culture Centre or BACC towards a stronger approaching strategy. The Board of Directors at the Bangkok Art and Culture
Centre hoped to achieve higher operational efficiency through collaboration with the BACC administrative office. Such efforts
have therefore lead to the 7 strategic implementation procedures. 
Such strategies apart from being intended to lead to operation with higher performance, is also expected to help elevate
BACC and transform it into an agency with standards in culture management, as well as being a learning institution for the
public and cultivating knowledge for the Thai society. It is also further expected to expand and grow into an internationally
standardized organisation despite only being in the early strategic stages of implementation. However, the stronger
approaching strategy could result in turning BACC into a cultural role model organisation for other organisations and society
to follow or study. 
Another important factor we put high priority on is a review of our past work, due to 2015 being the year the committee
ends its term. An agenda was then sought in order to find ways to improve and build management systems to facilitate the
continued operations of works that have become higher in quality. Moreover, it is absolutely necessary that BACC be
supported by both the public and private sectors. We therefore have planned activities that would involve support which
would be provided for BACC from the public in 2015. For the very first time, a fund raising event will be held and it is hoped
that such an event will receive kind support from all sectors so BACC could further perform various missions set out for the
Thai society.
The year 2014 is during the time we have gone through a political crisis which lead to a national reform. Cultural issues
also play a role in this changing event. BACC is pleased to have been a part of driving force and act as the centre on
gathering opinions from the public, artists, and various groups of cultural networks in presenting cultural reform issues at the
national level. Such an effort also leads to determining the direction of culture within the public sector.
On behalf of the Executive Committee, I would like to thank all of the art and cultural networks that have participated 
in providing opinions in this move of cultural reform as well as support for BACC to carry out various missions until it has
been successfully accomplished in the past year. Furthermore, I would also like to extend my gratitude to all operating
officials at every level of BACC who have collaboratively worked together to make BACC become a truly realistic public area
of artistic expression to the people. Finally, thank you every member in the society for all of the encouragement and support
throughout the year. I strongly hope that BACC will be one of the organizations that would build a sustainable foundation 
for art and cultural learning for the Thai society
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การบริหารกิจการต่างๆ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2551 
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่กรุงเทพมหานครและมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดไว้ โดยวางแนวทางการ
บริหารจัดการภายใต้ 7 ยุทธศาสตร์หลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว้ การบริหารงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ในปี 2557 จึงสรุปได้ตาม
ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองคาพยพด้านศิลปะสู่สากล
ด้านความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมที่มี
มาตรฐานในระดับสากล 
โครงการสำคัญในลักษณะดังกล่าวที่เห็นได้ชัด อาทิ
1. นิทรรศการ Concept, Context, Contestation: Art and
the Collective in Southeast Asia มีการประสานความร่วมมืออย่าง
มาก ระหว่างภัณฑารักษ์ ศิลปิน และหน่วยงานศิลปะจากหลากหลาย
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการขอยืมงานที่สะสมมา
จัดแสดง นอกจากมีนิทรรศการแล้ว ยังมีการจัดสัมนาวิชาการโดยมี
ศิลปิน นักวิชาการ ภัณฑารักษ ์และผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ในระดับภูมิภาค
เข้าร่วมอีกด้วย ฝ่ายนิทรรศการยังได้เตรียมนำนิทรรศการไปสัญจรที่
ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียในปี 2558 ต่อไป
2. นิทรรศการ ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม ร่วมกับ Foster and Partners (ประเทศอังกฤษ) เป็นนิทรรศการ
ระดับนานาชาติที่ได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าชมจำนวนมาก เป็นการ
ทำงานร่วมกับบริษัทสถาปนิกระดับโลก นำโมเดลสถาปัตยกรรมสำคัญ
ซึ่งส่งอิทธิพลต่อโครงการสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดย
Foster and Partners มาจัดแสดง
3. นิทรรศการ Media Arts Kitchen ร่วมกับเจแปนฟาวน์เดชั่น 
และหอศิลปชั้นนำในภูมิภาค
4. การให้ทุนศิลปิน 1st Han Nefkens Foundation and BACC
Award for Asian Artist ซึ่งริเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2556 และได้มอบ
รางวัลแรกให้กับศิลปินจีน เถา โจว ซึ่งมาพำนัก (residency) และ
จัดแสดงผลงานที่เป็นผลจากการพำนักชื่อ Green Sun ในปี 2557
ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี และผลงานวิดีโอของ
เถา โจว ชุด Green Sun นี้ ก็จะได้นำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ
และเทศกาลศิลปะต่างๆ ในยุโรปในปีต่อไป โดยการผลักดันร่วมกันกับ
มูลนิธิฮานเนฟเก็นส์ ที่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน
5. นิทรรศการ ใกล้ ไกล สัมพัทธ์ (Proximity) ที่ฝ่ายนิทรรศการ
คัดสรรงานของศิลปินรุ่นใหม่ไทยไปแสดงที่หอศิลป Szczecin โปแลนด์
และจะวนกลับมาแสดงที่หอศิลปกรุงเทพฯ ในปี 2558
6. นิทรรศการ Experimental Video Art Exhibition (EVA)
และ Drift กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงโดยศิลปินนานาชาติร่วมกับ
หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นต้น
018

7. นิทรรศการอื่นๆ ที่เป็นการทำงานแบบความร่วมมือผ่านฝ่าย
กิจกรรมเครือข่าย อาทิ Chihiro Iwasaki and Picture Books of
Japan ซึ่งจัดร่วมกับ Chihiro Art Museum ประเทศญี่ปุ่น และ     
เจแปนฟาวน์เดชั่น
8. นิทรรศการภาพถ่ายโดยศิลปินเยอรมัน The City Becoming
and Decaying และ German Photo Book Award
9. นิทรรศการ The Fall of The Berlin Wall ในวาระครบรอบ
25 ปี การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน ร่วมกับสถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
10. การจัดอบรม Young Curatorial Workshop โดยความร่วม
มือกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เพื่อเปิดโอกาสให้กับภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ที่ยัง
ด้อยประสบการณ์ได้มีโอกาสเรียนรู้และชี้แนะแนวทางจากภัณฑารักษ์
ชั้นนำจากญี่ปุ่นและไทย รวมทั้งได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ที่
ประเทศญี่ปุ่น และนำโครงการที่ได้รับการคัดเลือกระหว่างการอบรมมา
จัดแสดงในปี 2558 ต่อไป
11. การบรรยายพิเศษโดย ริชาร์ด อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการ
พิพิธภัณฑ์และมูลนิธิโซโลมอน อาร์ กุกเกนไฮม์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมกับคณะที่ปรึกษาในเอเชียกว่า 30
ท่านเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการทีห่ อศิลปกรุงเทพฯ รวมทั้งพบปะและแลก
เปลี่ยนกับคณะผู้บริหารหอศิลปกรุงเทพฯ นับเป็นการสร้างเครือข่ายที่
สำคัญกับองค์กรพิพิธภัณฑ์ชั้นนำระดับนานาชาติ ด้วยความร่วมมือกับ
กระทรวงวัฒนธรรม
นอกจากนี้ได้เริ่มมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดมหกรรม
งานศิลปะระดับนานาชาติแบบทุก 2 หรือ 3 ปี กับเครือข่ายหอศิลป
ต่างๆ ที่เคยร่วมงานกันมาในโครงการ Bangkok ASEAN Art and
Culture Festival (BAAF) ปี 2556-57 ซึ่งก็จะได้มีการหารือกันต่อใน
ต้นปี 2558
ด้านการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้
สามารถรองรับงานระดับนานาชาติ
บุคลากรประจำทั้งหมดของหอศิลปกรุงเทพฯ ในปี 2557 มีจำนวน 
43 คน ในส่วนนิทรรรศการและกิจกรรมเครือข่ายต่างประเทศที่รับผิดชอบโครงการระดับนานาชาติโดยตรง มีจำนวน 8 คน และเจ้าหน้าที่
ชั่วคราวในส่วนผู้จัดการโครงการนำชม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6 คน
โดยส่วนใหญ่มีพื้นฐานภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ดีอยู่แล้ว ทาง
สำนักงานได้จัดให้มีการเรียนรู้เสริม ซึ่งก็สามารถจัดการโครงการต่างๆ
ได้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย รวมทั้ง
ผู้อำนวยการ ยังได้รับเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินรางวัล ภัณฑารักษ์
รับเชิญในเทศกาลศิลปะ หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้กับสถาบันศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในระดับภูมิภาคอยู่เนืองๆ ตลอดปี 2557
ด้านการจัดพื้นที่ให้สามารถรองรับการจัดแสดงนิทรรศการใน
ระดับมาตรฐานสากล
ในปี 2557 ได้มีการศึกษาพื้นที่แสดงนิทรรศการที่สามารถปรับให้

รับนิทรรศการที่มีมาตรฐานระดับพิพิธภัณฑ์อย่างน้อย 1 พื้นที่ โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์จากกรมศิลปากรมาสำรวจ รวมทั้งอบรม
ให้ความรู้บุคลากรในฝ่าย รวมทั้งฝ่ายอาคารเรื่องระบบควบคุมความชื้น
ไฟส่องสว่างศิลปะวัตถุต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งผลการศึกษาจะได้
นำมาประเมินความเป็นไปได้ในการจัดทำต่อไป อย่างไรก็ดีในเบื้องต้น
ได้ก่อสร้างห้องเก็บงานที่มีระบบควบคุมความชื้นและแสง 100% เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้เริ่มใช้กับการเก็บงานในนิทรรศการมนต์เสน่ห์ไทย
ที่จัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องมีการเก็บศิลปวัตถุโบราณของ
กรมศิลปากร และงานร่วมสมัยที่ยืมมาจากหลายแหล่งได้ทันตาม
กำหนดการ
นอกจากนี้ ฝ่ายอาคารยังได้ประสานขอกรุงเทพมหานคร ดำเนิน
การปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่เป็นเวลากว่า 3 เดือนทั้งภายใน และ
ภายนอก เนื่องจากใช้งานมากว่า 5 ปี ไม่ว่าจะเป็นการรั่วซึมที่หลังคา
และจุดเชื่อมต่อต่างๆ การเลาะหินอ่อนรอบตึกเพื่อป้องกันอันตราย
หลุดร่วง รวมทั้งการทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดในปี 2557 ในส่วนของการ
ดูแลเครื่องจักรและปรับปรุงอาคารให้อยู่ในสภาพใช้งานต่างๆ รวมทั้ง
งานแสดงนิทรรศการที่ต้องการความแน่นอนสูง ทางฝ่ายอาคารได้
ดำเนินการควบคุมดูแลจัดให้เป็นไปตามเกณฑ์เป็นอย่างดี ทั้งลิฟท์ขนส่ง
และการปรับปรุงบันไดเลื่อน
	
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความ
แตกต่างทางการแสดงออกและความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคม
ด้านเนื้อหาและกระบวนการส่งเสริมความหลากหลาย
นิทรรศการหลักที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดเอง ที่สะท้อนความหลาก
หลายและกระตุ้นจิตสำนึกในการยอมรับความแตกต่าง ได้แก่ 
1. Concept, Context, Contestation: Art and the Collective
in Southeast Asia 
2. Media Art Kitchen: Reality Distortion Field 
3. Green Sun โดยศิลปินจีน เถา โจว ซึ่งได้รับรางวัล Han
Nefkens Foundation and BACC Award 
ทั้ง 3 นิทรรศการเป็นการทำงานร่วมกันของบุคลากรนานาชาติ 
ทั้งภัณฑารักษ์ ผู้ประสานงาน ผู้ตัดสินงาน และศิลปิน ซึ่งล้วนหยิบยก
ประเด็นความเหมือน และความต่างทางบริบทในสังคมร่วมสมัยมา
ถกเถียง ทั้งที่มีรากทางประวัติศาสตร์ที่เหมือนและแตกต่าง การแสดง
ออกทางด้านสื่อในยุคต่างๆ จนถึงร่วมสมัย ความแตกต่างทางเชื้อชาติ
ที่สะท้อนในนิทรรศการเหล่านี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้เรียนรู้ และสัมผัส
ความหลากหลายของวัฒนธรรม ความคิดทางการเมือง ความเชื่อ 
และการแสดงออกที่ต่างออกไปจากที่คุ้นเคย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับกันได้ด้วยเหตุและผล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
นอกจากนี้ มีนิทรรศการที่จัดร่วมกับองค์กรอื่นโดยฝ่ายกิจกรรม
เครือข่าย ที่ส่งเสริมประเด็นเหล่านี้ เช่น 
4. The Fall of the Berlin Wall 

5. นิทรรศการเสียงเพรียกแห่งการเดินทาง ร่วมกับโครงการ
สะพานเสียง และมูลนิธิศุภนิมิต และกลุ่มศิลปินอิสระเพื่อสะท้อนเสียง
และความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติที่หลายคนอาจไม่เข้าใจ 
6. นิทรรศการใน People’s Gallery ที่ชั้น 2 อาทิ เครื่องรางในรถ
แท็กซี่ไทย โดย Dale Konstanz, Moscow Attitude and Bangkok
Attitude ซีรีย์ภาพถ่าย โดย Kengo Otake, ผู้หญิงประหลาด และ
ผู้ชายบ้าของเล่น โดยภาควิชาสื่อผสม มหาวิทยาลัยศิลปากร,
นิทรรศการภาพถ่ายกรุงเทพฯ ไม่จัดฉาก โดยกลุ่มช่างภาพอิสระ
Street Photographer ที่นำเสนอกรุงเทพฯ ในมุมที่ต่างออกไป เป็นต้น
ในส่วนของกิจกรรมศิลปะอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมและเป็นการเปิดโลกทัศน์ศิลปะใหม่ โดยการจัด
ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายและการให้บริการพื้นที่จัดงาน อาทิ 
7. การแสดงดนตรีซอหัวม้าเสียงสะท้อนทางชาติพันธุ์ 
8. นิทรรศการ 25 วงปี เด็กรักป่า: มีใบไม้เป็นครู ส่งเสริมความ
เข้าใจวิถีชุมชนที่พึ่งพาและรักษาสมดุลย์ในการอยู่กับธรรมชาติเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนเมือง 
9. เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse ที่เลือกภาพยนตร์
ที่หาชมไม่ได้ในโรงภาพยนตร์จากที่ต่างๆ ทั่วโลก 
10. ASIATOPIA เทศกาลศิลปะการแสดงสด โดยศิลปิน
Performance ร่วมสมัยจากทั่วเอเชีย นอกจากการแสดงยังมีการทำ
เวิร์คชอปกับศิลปินชั้นนำจากยุโรปและเอเชียเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ความเคลื่อนไหวในแวดวงให้กว้างขวาง
11. มหกรรมการเต้นนานาชาติ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนศิลปะและ
สถาบัน Dance Centre รวมทั้งสถานทูตต่างๆ
ด้านการจัดสรรพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการหลากหลาย
กลุ่ม 
ในส่วนพื้นที่แสดงงานทั้งหมดตั้งแต่ชั้น 1-9 รวมทั้ง ห้องสมุด   
ห้องประชุมต่างๆ ห้องอเนกประสงค์ ห้องออดิทอเรียม ลิฟท์ ห้องน้ำ
สามารถรองรับและให้บริการผู้พิการมาตั้งแต่เปิดอาคาร ซึ่งในปี 2557
ได้รับการดูแลปรับปรุงให้ใช้ได้ปกติและอยู่ในสภาพดี จะมีขัดข้องคือ
ส่วนทางลาดขึ้นระหว่างชั้น 7 ถึง 8 และ 8 ถึง 9 ซึ่งลาดชันและลื่นไม่
เหมาะกับรถเข็นผู้พิการตามที่สถาปนิกออกแบบไว้ ทางฝ่ายอาคาร
กำลังทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงต่อไป
ในปีนี้เราได้เปิดให้มีห้องละหมาดสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามที่
ชั้น 4 รวมทั้งที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็น 2 ที่ ในส่วนพื้นที่จอดรถที่ชั้น
B1 เป็นที่เรียบร้อย
	
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ศิลปะสู่สังคม เพื่อกระตุ้น
ความคิด และการตั้งคำถาม
ปี 2557 มีการจัดตั้งฝ่ายการศึกษาโดยตรง เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่
ประจำ 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่หลักในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะ
สู่ประชาชนร่วมกับฝ่ายอื่นๆ โครงการหลักๆ ที่ได้ทำในปีที่ผ่านมา ได้แก่
019

1. ศิลปะสนทนา เป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดยศิลปิน นักวิชา
การแก่บุคคลทั่วไป โดยปีนี้มีหัวข้อหลักคือสุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจการทำงานของศิลปินรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดโยงกับ
ทฤษฎีความงามหรืองานศิลปะที่เป็นเพียงวัตถุเท่านั้น เพื่อให้เข้าใจถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในแวดวงการสร้างสรรค์งานศิลปะของ
ศิลปิน ช่วยให้เข้าใจงานนิทรรศการในปัจจุบันมากขึ้น และดูสนุกขึ้น จัด
บรรยายทั้งหมด 3 ครั้ง
2. อบรมครูศิลปะ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 4
รุ่น จำนวน 418 คน และปีนี้ได้เพิ่มโอกาสให้กับครูศิลปะในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สนใจอีก
ด้วย
3. โครงการ Training of Art Manager (TAM) สำหรับน้องๆ ที่
เรียนปีท้ายๆ หรือเพิ่งจบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรด้านการจัดการที่
เพียงพอให้กับวงการศิลปะ โดยรุ่นแรกจบการอบรมไปทั้งหมด 12 คน
4. อบรมอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นอาสาสมัครนำชม
นิทรรศการ และร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ
โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 และตลอดปีมีการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น
5. จัดกิจกรรมนำชมนิทรรศการร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ
6. กิจกรรม BACC สัญจร โดยสัญจรไปทำเวิร์คชอปกับโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
หอศิลปกรุงเทพฯ
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการคิด โดย
ฝ่ายห้องสมุด แบ่งเป็น
7. กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ ให้กับเด็กอายุ 5-10
ขวบ ทั้งหมด 10 ครั้ง
ด้านการส่งเสริมความรู้ในวงกว้าง ได้มีการจัดพิมพ์
8. วารสารศิลปะราย 3 เดือนในนาม baccazine อย่างต่อเนื่อง
โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นนิตยสารแจกฟรีกระจายอยู่ในที่ชุมชน
องค์กรศิลปะต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ
ด้านโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่ผู้สร้างงานและผู้เสพงาน 
มีกิจกรรมหลักๆ ที่จัดต่อเนื่องมาทุกปีโดยฝ่ายกิจกรรมศิลปะ อาทิ
9. การอบรมนักเขียนรุ่นใหม่ ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร Bangkok Creative Writing Workshop เพื่อสร้างบุคลากร
ใหม่ด้านวรรณกรรม และเปิดโอกาสให้นักเขียนรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยน
กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มข้น ทุกเสาร์อาทิตย์ ตลอดการอบรม 
1 เดือนเต็ม
10. กิจกรรม Bangkok Music Forum จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเปิด
โอกาสให้คนทำงานดนตรีได้มาบรรยายสาธิต สร้างแรงบันดาลใจและ
ถามตอบกับผู้สนใจ
11. เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse : Director’s
Choice เป็นการฉายภาพยนตร์ที่หาไม่ได้ในโรงหนังทั่วไป คัดสรรโดยผู้
กำกับชั้นนำของไทย 5 ท่าน และมีช่วงถามตอบเพื่อการแลกเปลี่ยน  
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มุมมองหลังภาพยนตร์จบ
12. เทศกาลศิลปะการแสดง Performative Art Festival 2014
(PAF) ได้รวบรวมละครและการแสดงที่กระตุ้นให้ผู้ชมคิดและตั้งคำถาม
ในประเด็นหลากหลาย ทั้งชีวิต สังคม และการเมือง ในรูปแบบการ
สร้างสรรค์งานใหม่ เช่น ละครร้องเพลงรัก 2475 ละครร้องศรีบูรพา
บันทึกแห่งอิสรา หรือการสร้างสรรค์การเต้นแบบผสมผสานตะวันตก
และตะวันออก โดย บี-ฟลอร์ และ Butoh Co-Op Thailand เป็นต้น
แต่ละโครงการที่กล่าวมามีการประเมินผลสำเร็จเฉลี่ยในระดับดี
โดยเฉพาะโครงการอบรมให้ความรู้ต่างๆ ได้รับการตอบรับและเรียก
ร้องให้จัดอย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมให้เปิดรับได้
มากขึ้น เช่น การอบรมครูศิลปะ และกิจกรรมสัญจรไปยังโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ทุกกิจกรรมหลัก อย่างเช่นนิทรรศการที่ริเริ่มและจัดโดยหอศิลป
กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมศิลปะที่เป็นลักษณะเวิร์คชอปแบบผู้ชมมี
ส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองควบคู่ไปด้วย นิทรรศการละ 1-2
ครั้ง ส่วนกิจกรรมนำชมให้ผู้สนใจหรือหมู่คณะ จะดำเนินควบคู่ไปด้วย
ตลอดห้วงเวลาที่มีนิทรรศการ
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
นิทรรรศการหลักที่มีเป้าหมายในการสืบสานงานศิลปประเพณีสู่
วัฒนธรรมร่วมสมัย ในปีนี้คือ
1. นิทรรศการ มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์ (Thai
Charisma) ซึ่งจัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยศิลปินร่วมสมัยสร้าง
งานจากแรงบันดาลใจ และการศึกษาโบราณวัตถุในคลังของกรมศิลปากร ได้นำงานต้นแบบมาจัดแสดงคู่กับงานร่วมสมัยที่ได้สร้างขึ้น
นิทรรศการสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงของการพัฒนาศิลปะไทยร่วม
สมัยที่ต่อยอดมาจากการคิดค้นและสรรสร้างของบรรพบุรุษ โดยมิได้
เป็นเพียงการลอกเลียนหรือรับคติการสร้างงานจากทางตะวันตกแต่
เพียงอย่างเดียวตามที่มักเข้าใจกัน มีศิลปินร่วมงาน 19 ท่าน
2. นิทรรศการประเพณีศิลป์อีสาน โดยทรงฤทธิ์ เหมือนพรม 
และนิทรรศการธิดาผ้าซิ่น ที่ People’s Gallery ซึ่งเป็นผลงานที่ได้แรง
บันดาลใจจากจิตรกรรมประติมากรรมดั้งเดิมของภาคอีสาน สะท้อนวิถี
เดิมและร่วมสมัย ความเชื่อและความสนุกของคนในพื้นถิ่น ซึ่งหลาย
นิทรรศการที่หอศิลปกรุงเทพฯ คัดเลือกจากการส่งโครงการเพื่อจัด
แสดงใน People’s Gallery เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ที่ทำงานด้าน
การต่อยอดทุนวัฒนธรรมได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างน้อยปีละ 2-3
นิทรรศการ
โครงการสนับสนุนบุคลากรที่มีคุณค่าสำคัญในปี 2557 ที่ริเริ่ม
และดำเนินการโดยหอศิลปกรุงเทพฯ คือนิทรรศการ อินสนธ์ วงศ์สาม:
จิตวิญญาณอิสระ ซึ่งแสดงผลงานปัจจุบันและย้อนหลังของ อินสนธ์
วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติจากจังหวัดลำพูน ผู้บุกเบิกงานประติมากรรม
ไม้แบบนามธรรม และแสดงให้เห็นสัจธรรมตะวันออกผ่านงานนามธรรม

ในหลากหลายสื่อ รวมทั้งชีวิตที่อุทิศให้กับการให้ความรู้ทางศิลปะและ
ธรรมะแก่เยาวชน โดยการจัดตั้งอุทยานธรรมที่บ้านเกิดร่วมกับภรรยา
เป็นแบบอย่างให้กับศิลปินภาคเหนือในรุ่นต่อๆ มา จากนิทรรศการนี้ได้
มีการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากผลงานบางส่วน ทั้งที่เป็นภาพพิมพ์
แกะไม้สีเดียว ประติมากรรมสำริดจำลองขนาดเล็ก สมุดจดบันทึก
กระเป๋าผ้า เสื้อยืด โปสการ์ด และสูจิบัตร เพื่อให้ผู้สนใจได้เก็บสะสม
อีกด้วย
ในปีนี้ยังมีโครงการสนับสนุนพื้นที่การจัดงานนิทรรศการ 17/80
จากเส้นสู่สร้าง เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปีสมาคมสถาปนิกสยาม 
ซึ่งแสดงผลงานเชิดชูเกียรติสถาปนิกศิลปินแห่งชาติ 17 ท่าน
	
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชมงานและใช้บริการหอศิลปกรุงเทพฯในปี 2557 มีจำนวน
ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 18% โดยมีสาเหตุหลักจากการชุมนุม
ทางการเมืองบริเวณสี่แยกปทุมวันและบริเวณด้านหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม และถึงแม้การชุมนุม
จะสลายไปแล้วก็ยังมีการประท้วงของกลุ่มต่างๆ ที่ลานหน้าอาคารอย่าง
ต่อเนื่องในระยะเวลาต่อมา ทำให้ผู้ชมขาดความมั่นใจในการเปิดปิด
อาคารและความปลอดภัย อีกทั้งในเวลาถัดมามีการซ่อมแซมอาคาร
ครั้งใหญ่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ทำให้การเข้าออกอาคาร
ไม่สะดวก ส่งผลให้การเข้าใช้บริการน้อยลงอย่างมากในช่วง 9 เดือน
แรก นอกจากนี้ ปัจจัยดังกล่าวยังทำให้การวางแผนงานนิทรรศการ
หลักๆ ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานกาณ์ที่ยากต่อการคาดเดา ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าได้ตามแผน
อย่างไรก็ดี มีการใช้ช่องทางการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้น
และทันเหตุการณ์ นอกเหนือจากข่าวแจกตามปกติ อาทิ facebook,
twitter, instagram, youtube โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอศิลปกรุงเทพฯ
ก็ช่วยให้จำนวนผู้เข้าชมในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 
หอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงจัดพิมพ์วารสารแจกฟรี baccazine ราย 3 เดือน
เพื่อเผยแพร่ข่าวสารขององค์กร และให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยโดยรวมอย่างต่อเนื่อง
	
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การสร้างความมั่นคงขององค์กร
ปี 2557 มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครยังคง    
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริหารงาน และการดูแลอาคารจาก
กรุงเทพมหานครเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของงบประมาณรายจ่าย
และประมาณ 40% เป็นรายได้ที่มูลนิธิฯ จัดหาจากค่าบริการเช่าพื้นที่
ของร้านค้า จัดกิจกรรม จอดรถ การระดมทุนจากผู้สนับสนุนภาคเอกชน
การบริจาค และการจำหน่ายของที่ระลึก หนังสือ และสูจิบัตรต่างๆ
โดยการจัดหารายได้ในปีนี้ต่ำกว่าเป้าไปกว่า 40% เนื่องจากมีการลดค่า
เช่าและบริการให้ผู้เช่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง
หลายเดือน การเก็บค่าจอดรถและให้บริการจัดงานต่างๆ ก็ลดลงอย่าง

มาก เกิดการชะงักงันของแผนการจัดงานระดมทุนที่จำเป็นต้องเลื่อนไป
เป็นไตรมาสแรกของปี 2558 อย่างไรก็ดี ด้วยงบประมาณที่จำกัด และ
การปรับลดกิจกรรมลงในช่วงครึ่งปีแรก หอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงมีความ
มั่นคง ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ด้วยความเข้าใจ และสร้าง
กิจกรรมได้ต่อเนื่องตามเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วตาม
สถานการณ์การเมืองและสถานะทางการเงิน 
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครอย่างต่อ
เนื่อง โดยเฉพาะภาพลักษณ์และความยั่งยืนของหอศิลปกรุงเทพฯ 
ในฐานะตัวแทนองค์กรที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเชิงบวกให้กับประชากรใน
เมืองหลวง นอกจากเงินสนับสนุนรายปีดังกล่าวแล้ว กรุงเทพมหานคร
ยังได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารทั้งภายในและภายนอก
ครั้งใหญ่เพื่อรักษาสภาพให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากเปิด
บริการมาเป็นปีที่ 6 ภายใต้การอำนวยการร่วมระหว่างฝ่ายอาคาร 
หอศิลปกรุงเทพฯ และฝ่ายโยธา สำนักศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
และกีฬา ของกรุงเทพมหานคร 
พร้อมกันนี้เพื่อให้องค์กรสามารถรองรับโครงการต่างๆ ที่ขยาย
เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา รวมถึงในอนาคตอันใกล้ หอศิลปกรุงเทพฯ
ได้รับบุคลากรประจำเพิ่มเป็น 43 คนตามแผนโครงสร้างองค์กรและมติ
ของกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีการจ้างพนักงานชั่วคราวตามความจำเป็น
ของแต่ละโครงการ และมีการแยกแผนกและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ชัดเจนขึ้น สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่
รับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย
	
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 สร้างความมีส่วนร่วมสนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
ในปี 2557 หอศิลปกรุงเทพฯ มีความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กร
ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศกว่า 20 เครือข่ายทั้งที่เป็น
การทำงานต่อเนื่องร่วมกันทุกปี หรือเป็นโครงการในบางปี อาทิ
(โครงการต่อเนื่องทุกปี) สำนักต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร,
กระทรวงวัฒนธรรม, หอภาพยนตร์แห่งชาติและมูลนิธิหนังไทย, 
ผู้จัดเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร,
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิเสฐียรโกเศศนาคะประทีป, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ, สยามสมาคม,
โครงการพิทักษ์มรดกสยาม, มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC), สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย,
สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, มูลนิธิยุวพัฒน์,
มูลนิธิเพื่อนศิลปะ, สยามกลการ YAMAHA, สถาบันดนตรี Trinity,
มูลนิธิศิลปแห่งรัชกาลที่ 9, เจแปนฟาวน์เดชั่น, ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี,
สถาบันเกอเธ่, สหภาพยุโรป, เครือข่ายละครกรุงเทพฯ, กรมการท่อง
เที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ห้างสรรพสินค้า MBK, สมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย, Bookmoby, มูลนิธิฮานเนฟเก็นส์ (สเปน)
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ฯลฯ และ (โครงการครั้งคราว) สมาคมสถาปนิกสยาม, การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, สถานทูตต่างๆ เช่น เบลเยี่ยม, ฟินแลนด์, บังคลาเทศ,
ฝรั่งเศส, สาธารณรัฐเช็ก, สิงคโปร์, ศรีลังกา, อิตาลี, สเปน, เกาหลีใต้,
เยอรมัน ตลอดจนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, แกลเลอรี่เอกชนใน
กรุงเทพฯ, Cemeti Art House (อินโดนีเซีย), Vagas Museum
(ฟิลิปปินส์), Singapore Art Museum (สิงคโปร์), Goethe Institut
Hanoi (เวียดนาม) เป็นต้น
ความร่วมมือนี้ ทั้งที่เป็นการจัดนิทรรศการ งานสัมมนาเผยแพร่
ความรู้และวิชาการ การให้การศึกษาและสื่อสารประเด็นต่างๆ อันเป็น
ที่สนใจในสังคม โดยในปี 2557 ได้เห็นความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ
ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและชัดเจน ทั้งในส่วนที่หอศิลปกรุงเทพฯ ขอการสนับสนุน และส่วนที่สนใจติดต่อประสานเข้ามาทำงาน
ร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ โดยตรง และผ่านทางสำนักงานกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมศิลปะสำคัญ อาทิ เทศกาลศิลปะการแสดง (Performative Arts Festival - PAF) ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วตลอด 5 เดือนหลัง
ของปี ร่วมกับเครือข่ายละครกรุงเทพฯ, มูลนิธิเพื่อนศิลปะ และสถาบัน
Dance Centre, ASIATOPIA และ Butoh Co-Op Thailand ด้วย
ความร่วมมือของสถานทูต สื่อทีวี และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเทศกาลที่ผู้
ชมให้ความสนใจเพิ่มขึ้นทุกปี
ในปีนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ โดยฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย มีส่วนสำคัญ
ในการริเริ่มการจัดพบปะเครือข่ายศิลปะสาขาต่างๆ จนนำไปสู่การ
ประชุมหารือแนวทางเพื่อการพัฒนาและหาข้อเสนอส่งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถึง 2 ครั้งส่งผลให้เกิดการระดมความคิดในงานเวทีเสวนา  
ปฎิรูปงานศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม และงานเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมพบสภาปฎิรูปแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายน เพื่อส่งต่อ
ข้อเสนอของภาคีเครือข่ายแต่ละด้าน และผลักดันให้เกิดกาเปลี่ยนแปลง
เชิงนโยบาย และการปฎิบัติที่ส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนศิลปะ
ภาคประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน นับเป็นก้าวสำคัญที่หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ร่วมขับเคลื่อนและมีบทบาทในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
ลักขณา คุณาวิชายานนท์

ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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Luckana Kunavichayanont
Director of Bangkok Art and Culture Centre

The Bangkok Art and Culture Centre or BACC’s
management since its establishment in 2009 has been
achieved accordingly to the goals of the Bangkok
Metropolitan Administration or BMA and the BACC
foundation as shown in the first page. Such management  
was conducted under 7 main strategies in order to reach  
the target that has been set. The management process of
BACC in 2014 could therefore be concluded according to  
the following strategies. 
Strategy No.1 Improve art in all aspects to reach
international standards
Collaboration with various organizations in holding
internationally standardized activities
Important projects under this view include:
1. “Concept, Context, Contestation: Art and the
Collective in Southeast Asia” is a collaboration between
curators, artists and various art institutes from countries in
the Southeast Asian region in sharing their collective art
pieces which were shown in exhibition. Apart from that, an
academic and educational seminar was also held with
regional artists, academics, curators and museum directors
joining the event. The BACC exhibition department also has
plans to take this exhibition on a tour to Vietnam, the
Philippines, and Indonesia in 2015.
2. “Foster + Partners: The Art of Architecture” exhibition
in collaboration with Foster and Partners from the United
Kingdom, is an internationally acclaimed exhibition that
receive a lot of attention from a large number of interested
visitors. The exhibition has collaborated with a world-leading
architectural company in bringing an important architectural
model that has great influence on large-scale architectural
projects, designed by Foster and Partners, to be exhibited
here. 

3. “Media Arts Kitchen” exhibition is a collaboration with
the Japan Foundation and the regional art and culture
centers.
4. 1st Han Nefkens Foundation and BACC Award for
Asian Artist
5. “PROXIMITY” exhibition by BACC exhibition
department carefully selected works of art by new generation
of Thai artists to be presented at the National Museum in
Szczecin, Poland and in return, works by Polish artists will be
displayed at BACC in 2015.
6. “Experimental Video Art Exhibition” (EVA) and “Drift”,
an experimental sound project by a collaboration of
international artists with BACC
7. Other exhibitions organized through cooperation of
the exhibition department such as “Chihiro Iwasaki and
Picture Books of Japan “together with the Chihiro Art
Musuem, Japan and the Japan Foundation.
8. Photo exhibition by German artists “The City
Becoming and Decaying” and the “German Photo Book
Award 2014”
9. “The Fall of the Berlin Wall” exhibition, celebrating
25th anniversary of the collapsing of the wall in collaboration
with the Embassy of the Federal Republic of Germany.
10. “Young Curatorial Workshop” in collaboration with
the Japan Foundation to open up opportunities for new
generation curators a chance to gather experiences and
learn from leading curators from Japan and Thailand.
Participants also had the chance to visit museums in Japan
and realized their projects selected during the workshop to
be showcased in 2015.
11. A public lecture by Mr. Richard Armstrong, Director
of the Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation,
New York. This is the first time such a lecture is held along
with over 30 Asian consultants visiting the exhibition at BACC
023

and also exchanged viewpoints with the board of directors at
BACC. The event marks an important step in networking with
an international museum organisation with the collaboration
of the Ministry of Culture. 
Furthermore, discussions have been underway in seeking
possibilities of organising international art exhibitions every
two or three years with the various networks of BACC that
have taken part in the Bangkok ASEAN Art and Culture
Festival (BAAF) 2013-2014 before. Such discussions will
continue into early 2015.
Improving staff’s quality and potentials for the purpose
of handling international-level events
All permanent staff at BACC in 2014 is comprised of 43
people. Eight are from the exhibition department and the
arts network department (international relations), directly
responsible for international events and 6 temporary staffs
overseeing project management, leading a tour and etc.
Most of the staff have a good command of English skills but
the office has provided additional learning efforts that have
been implemented smoothly and proficiently.  Head of
department staffs and directors have been invited to be
judges for various awards, guest curators in art festivals or
even constantly being honorable lecturers providing useful
knowledge to a number of regional art and cultural
institutions throughout 2014.
Organising space for showcasing international-level art
exhibitions
In 2014, thorough consideration has been put on seeking
at least one available space and area that could be adapted
to handle festivals of international museum standards. A
scientific specialist from the Fine Arts department has been
invited to inspect as well as educate staff in general and
building personnel on how to control the humidity level, and
on international standardized lights arrangement knowledge
on art pieces. Knowledge gained from such inspection would
lead to further consideration of possible events to be held in
the future. However, initially a room equipped with 100 %
humidity and controllable lighting level systems has been
constructed to keep valuable art pieces in best form. The
room was first used to receive pieces from the Thai
Charisma: Heritage + Creative Power exhibition, a
collaboration with the culture ministry which requires strict
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availability in maintaining ancient artifacts from the Fine Arts
department and contemporary art pieces borrowed from
various places.
Moreover, the building department has also coordinated
with the BMA in inquiring a huge 3-month building
renovation project of its interior and exterior due to having
been in operation for over 5 years since its opening.
Renovation is needed on the rooftops and connecting points
of the building where leaking is apparent, removal of marbles
around the building to prevent pieces from falling, as well as
a paint job for the whole building within 2014. In terms of
machinery maintenance and building renovation capable
enough in organising various events particularly ones that
require high certainty confirmation, the building department
has efficiently managed to oversee that such events were
organized accordingly including proper freight elevator
services and escalator renovations.  
Strategy No.2 Create cultural diversity, accept differences in
expressions and allow understanding towards each other in
society
On context and diversity promoting methods
Main exhibitions that BACC has organised to reflect diversity
and stimulate a moral conscience in accepting differences
include
1. Concept, Context, Contestation: Art and the Collective
in Southeast Asia
2. Media Art Kitchen: Reality Distortion Field
3. Green Sun by artist Tao Zhou, receiver of the Han
Nefkens Foundation and BACC Award
All 3 exhibitions are collaborations with international
officials including curators, judges, and artists whom all chose
similar and different aspects of the contemporary social
society as a topic of discussion. Such aspects consist of those
rooted in similarities and differences found in history and
media expressions of various eras up until the contemporary
era. Difference in nationalities reflected in these exhibitions
have opened up an opportunity for visitors to learn and
experience cultural diversity, political opinions, beliefs and
expressions that are considered different from what they
usually encounter. This would encourage reasonable
understanding and acceptance for people to live together

peacefully and harmoniously. 
Apart from that, exhibitions in collaboration with other
organisations by the arts network department that also
supports such vision include
4. The Fall of the Berlin Wall
5. An art exhibition titled “Journey of Voices”, jointly
organized with the World Vision Foundation of Thailand and
a group of independent artists is an exhibition that reflects
migrant workers’ experiences living and working in Thailand
that many people might not understand. 
6. People’s Gallery exhibition on the 2nd floor, including
“Thai Taxi Talismans” by Dale Konstanz, “Moscow Attitude
and Bangkok Attitude” a series of photos taken by Kengo
Otake,  “Odd Women” and “Gadget Boys” by the department
of Mixed-media from Silpakorn University, “Unposed Bangkok”
photo exhibition by independent Street Photographers
portraying Bangkok in a different perspective.
In terms of other art activities that promote cultural
diversity learning and broadening new art perspectives
through joint collaborations with the arts network department
and services in providing exhibition areas include
7. A musical performance of the “Horse head fiddle: The
Reflection Sounds of Ethnicity
8. Exhibition of “25 Year Anniversary of Dek Rak Pa
(Children Love Forests): Leaves as mentors” to promote
understandings of the dependent community’s way of life
that keeps a balance with nature in order to exchange
knowledge with city people.
9. “Cinema Diverse” project that selects movies from
various parts of the world that could not be seen in
commercial theaters.
10.  “ASIATOPIA” An International Performance Art
Festival by contemporary performance artists around Asia.
Apart from performances, workshops with leading artists from
Europe and Asia are also available for an opportunity to
learn and exchange on keeping up to date with the latest
movements in the industry.
11. “International Dance Festival” in collaboration with
Friends-of-the-Arts Foundation and various embassies.
Organising areas for exhibitions catered to various
groups of viewers
For all areas of exhibition grounds from the 1st-9th floor

including Art Library, various meeting rooms, Multi-Function
Room, Auditorium room, elevators and bathrooms, are
capable of receiving and welcoming disabled persons since
the opening of the building in which in 2014 has been
renovated and can operate normally under good
circumstances. The only error found would be in the
architect’s design of an upward slope between the 7th to the
8th floor and the 8th to the 9th floor, found to be too steep
and slippery, inappropriate for wheelchairs. The buildings
department is studying possibilities of improving such issues
further. This year, a Muslim Praying Room has been provided
for Muslim visitors on the 4th floor as well as two parking
spaces for wheel-chaired visitors on the B1 floor. 
	
Strategy No.3 Instill the urge to learn about art to the
society, to trigger thought and curiosity
The year 2014 saw the direct establishment of the
Educational department initially consisting of 2 permanent
staffs who mainly came up with art-learning activities
provided to the society together with other departments.
Main projects implemented in the past year include:
1. “Art Talk”, an educational lecture session by artists
and academics for the general public. This year’s main topic
is relational aesthetics which focuses on creating
understanding for the public about the new generation of
artists who are not attached to the theory of beauty or
viewing art as just another material or item. It would help in
understanding the quick change in artist’s creativity of art
pieces and enjoy and make more sense out of the
exhibitions held nowadays. There were three sessions held in
total.   
2. Training for art teachers in schools under the BMA
including 4 classes, totaling 418 people and in this year,
opportunity has also been provided for interested teachers
from schools under the Office of Basic Education Commission
(OBEC).   
3. The “Training of Art Manager (TAM)” programme for
university students in their last years of study or newly
graduates. The programme creates managing officials that
are deficient in the art industry at the moment. The first
class ended the programme with 12 graduates.  
4. “BACC Volunteer” programme trains art volunteers to
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become exhibition tour guides and supporters of various
activities of BACC. This year is the 3rd year of the programme
and throughout the year, 3 classes have completed the
programme. 
5. Exhibition tours have been implemented together with
the exhibition department. 
6. Mobile art activities travelling to do art workshops
with schools under the Bangkok Metropolitan Administration
totaling 10 schools that are situated near the BACC. 
Furthermore, activities held in promotion of reading and
thinking was conducted by the library department categorized
as follows:
7. Kid’s story-telling and art craft workshop for kids aged
5-10 years old. Thea activity was held 10 times.
Promote educational knowledge on a wider scale in
the form of printing:
8. A 3-month free copy magazine of contemporary art
called “baccazine” by the public relations department aimed
for the public in various communities and art institutions all
over Bangkok.
Exchange programmes among creators and admirers of
art consist of the following activities held annually by the art
activity department:
9. “Bangkok Creative Writing Workshop” is a training for
young generation of writers. The activity aims to create more
literature writers and open up opportunities for the young
writers to have full discussion and exchange viewpoints with
professional writers. The training was open on Saturdays and
Sundays for one whole month. 
10. “Bangkok Music Forum” allows people in the music
industry a chance to demonstrate, inspire and answer
questions to interested viewers. The event was held 2 times.
11. “Cinema Diverse: Director’s Choice” project selects
movies that could not be seen in theaters in general by 5
leading Thai directors including a Q&A session after the end
of the movies.
12. “Performative Art Festival 2014 (PAF)” gathers plays
and performances that are thought-provoking and raise
viewers curiosity on many levels such as social life, politics,
new forms of creating pieces of works including “2475 The
Musical”, “Sri Burapha: Memoir of Isara The Musical”, or
even new styles of dancing which is a mix between the East
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and the West by the Butoh International group. 
Each project mentioned has been evaluated to reveal an
average success rate in the level considered to be good and
fine particularly projects and events that provide various
types of knowledge. They have received such good feedback
that more demand has been requested for them to be
organized regularly and inquiring for an additional amount of
participants to join in on the activities such as the art
teacher’s training program and a mobile visit to schools
under the BMA. 
Every main activity such as events, had begun and been
organised by the BMA. There are art activities in the form of
workshops where viewers have a chance to participate in
self-learning procedures. These activities or events are held
once or twice whereas tours of the exhibitions would be
provided alongside and throughout the period of events being
held.  
Strategy No.4 Supporting the conservation of Culture
The main exhibition with this goal of passing on art,
culture and traditions to the contemporary culture this year
includes
1. “Thai Charisma: Heritage + Creative Power” exhibition
in collaboration with the Ministry of Culture by contemporary
artists through inspirations and the study of ancient artifacts
from the Fine Arts Department. Original artifacts have been
displayed alongside newly created contemporary pieces of
art. The exhibition reflects on the connection between the
developments of Thai contemporary art pieces that has
drawn inspiration from our ancestors creativity and inventions.
The newly creations do not show only the sense of derivation
from the western perspective as most people might assume.
The exhibition saw 19 artists joining in on the event. 
2. “Traditional Isan Art” exhibition by Songrit Muainprom
and “The Angel of ISAN” at the People’s Gallery are works
inspired from traditional Isan (northeastern part of the
country) paintings and sculptures that express the old ways
of life with the contemporary ones as well as local people’s
beliefs and enjoyments. Such events were chosen by BACC
as an opportunity for the young and new generation of
artists whose works of art aim to promote continuing culture,
to have the chance to show case their works of art at least

2-3 times at the People’s Gallery.   
Projects by the BACC that support valuable individuals  
in 2014 is the “Inson Wongsam : The Autonomous Spirit”
exhibition which showcases present-day works of art and
previous works of Inson Wongsam, national artist from
Lamphun province. He is a pioneer in abstract wood
sculpture that reflects the actual truth of the East through
various channels of abstract medium. He also dedicated 
his life to educating art and dharma teachings to children. 
A dharma national park was established at his hometown
together with his wife. They set the example for later
generations of Northern artists. This exhibition of “Inson
Wongsam : The Autonomous Spirit”  gave rise to the
production of souvenirs inspired by the artist’s works
including prints, miniature sculptures, notebooks, canvas
bags, T-shirts, postcards and exhibition catalogues for those
interested in collecting them. 
This year, BACC also became venue for the exhibition
“17/80 From Lines to Structure” in occasion of the
Association of Siamese Architects (ASA) 80th anniversary
which showcased 17 Architecture National Artist’s renowned
achievements. 

outlets of facebook, twitter, Instagram and youtube by
BACC’s PR department, has boosted the amount of visitors to
the BACC tremendously in the last quarter. BACC is still
printing free 3-month magazine copies of “baccazine” to
spread the news and information concerning BACC while also
providing general contemporary cultural art knowledge
continuously to the public.  

Strategy No.6 Building a strong sense of security for the
organization
In 2014, the Bangkok Art and Culture Centre Foundation
is still receiving an allocation of supportive budgeting from
the BMA for the center’s management and building
renovation on a ratio of 60% from the budget on expenses
and 40% from the foundation’s own efforts in raising funds
from providing space for rent, holding activities, parking
space, fund-raising from supporters in the private sector,
donations, sales of souvenirs, books and schedule programs.
This year’s total income is over 40% below earlier
expectations due to the lowering of rental fees and service
charges for renters, an effect from several months of political
protests. Collection of parking fees and organizing of events
also saw a drastic drop leading to unsmooth management of
Strategy No.5 Public relations communication
plans to organise fund-raising events which had to be pushed
Visitors and customers of BACC’s services in 2014 saw a back and postponed to be held in the first quarter of 2015
decline in number compared to 2013 at approximately 18%. instead. However, within a limited budget and a change in
The main factor would be from political rallies since January lowering the amount of activities held in the first half of the
continuing into March at the Pathumwan intersection and in year, BACC still remains strong, and has received a lot of
front of the BACC. Despite the dispersal of the rally, various support from all sectors with true understanding. BACC has
other groups still had gatherings at BACC’s perimeters
also been able to organise events continuously according to
causing visitors lack of confidence in the closing, opening
the swift change in conditions of the political situation and
and security of the building.  Moreover, a huge renovation
financial status at that time. 
also took place in July up until September causing difficulties
Moreover, BACC has always received continuous support
in entering and leaving the building. This has resulted in a
from the BMA particularly concerning BACC’s image and
low number of visitors to the BACC during the first 9 months. stability, which plays the role of representing an organization
Factors mentioned earlier had also affected scheduling plans that encourages a positive way of life for city people. Apart
for major events to take place which must be scheduled
from the annual budget mentioned earlier, the BMA has also
depending on the situation that is hard to predict. Due to
taken the initiative to renovate the building’s interior and
such factors, strategies to promote the events were then
exterior so the center could continue its operations after
impossible to go as planned. 
having been opened for the past 6 years under the joint
However, communicating through social media outlets
management of the BACC Facility Department and the BMA’s
that are emerging rapidly and swiftly apart from the usual
Culture, Sports and Tourism Department of public works.
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In a bid to expand capabilities in organising more events
during this past year, as well as in the coming future, BACC
has accepted 43 more officials which is according to the
organisation’s plans and agreed consent from committee
members of the BACC foundation. Temporary staff were hired
only on a necessary basis of each project while categorization
of each department was also organized for a clearer idea of
the responsibilities each official must tend to. Knowledgeable
and appropriate qualifications of employees or staff that work
with BACC were sought out in order to put the right person
in the right job and eventually reach the expected goals. 

Public Broadcasting Service (TPBS), private art galleries in
Bangkok, Cemeti Art House (Indonesia), Vagas Museum (The
Philippines), Singapore Art Museum (Singapore), Goethe
Institut Hanoi (Vietnam), etc. 
All of these collaborative works in the form of exhibitions,
academic and educational seminars communicating different
social issues in 2014 saw cooperation from various existing
networks as well as additional networks joining in on the
collaborative works.  
Important art activities such as the Performative Arts
Festival-PAF, already held for the 3rd time during this year’s
past 5 months, was a collaboration with the Bangkok Theatre
Strategy No.7 Encourage participation of supporting
Network (BTN), the Friends-of-the-Arts Foundation and
networks that are for the development of art and culture.
Dance Centre, ASIATOPIA and Butoh Co-Op Thailand, as  
In 2014, BACC had collaborated with more than 20
well as cooperation from various embassies, TV media and
domestic and international art and cultural networks whether publishing houses in which the festival has gained more and
it be annual events that both sides usually organise together more attention from audiences in the coming years. 
every year or some projects that are organised occasionally
This year, BACC’s arts network department played a
yet continuously despite not being held every year. Projects significant role in initiating meetings between the different
or events that are held annually include those under the
art networks coming from different fields, eventually leading
Bangkok Metropolitan Administration, Ministry of Culture,
to 2 formal meetings for the discussion on how to improve  
National Film Archive and Thai Film Foundation, organisers of or propose suggestions to related agencies resulting in the  
the Bangkok Design Festival, True Corporation Public
1st forum on art and cultural reformation in August and
Company Limited, Thai Beverage Public Company Limited,
another meeting of the art and culture network meeting with
Silpakorn University, Chulalongkorn University, Sathirakosesthe National Reform Council (NRC) in November. The purpose
Nagapradjpa Foundation, The Royal Photographic Society of of such meetings were to pass on the proposals that network
Thailand (RPST), Siam Society, Siamese Heritage Protection, parties from different fields are concerned with and push for
Civic Art and Culture Promotion Foundation, Urban Design
change in terms of policy as well as practices that would
and Development Center (UDDC), Thai Urban Designers
affect development and support for art of the public sector in
Association, Thai Graphic Designers Association, Seub
a truly, sustainable way. This is a huge and significant step
Nakhasathien Foundation, Yuvabadhana Foundation, Friends- for BACC to have played a part in this motivating effort in
of-the-Arts Foundation, Siam Music YAMAHA, Trinity London such an appropriate time while receiving full cooperation
Thailand, Rama IX Art Museum, The Japan Foundation,
from all sides and organisations.   
Korean Cultural Center, Goethe-Institut, the European Union,
Bangkok Theatre Network (BTN), Department of Tourism,
Ministry of Tourism and Sports, MBK Center, The Writer’s
Association of Thailand, Bookmoby, Han Nefkens Foundation
(Spain), etc. Projects held occasionally include The
Association of Siamese Architects (ASA), Tourism Authority of
Thailand (TAT), various embassies (such as the embassies of
Belgium, Finland, Bangladesh, France, Czech Republic,
Singapore, Sri Lanka, Italy, Spain, Korea, Germany), Thai
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งบประมาณและการจัดหารายได้

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  หรือหอศิลปกรุงเทพฯ 
ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณหลักในการบริหารจาก
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อมาดำเนินการบริหารหอศิลป
กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กรุงเทพมหานครวางไว้ 
หอศิลปกรุงเทพฯ เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับงบ
ประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการอาคาร
และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ ก็ได้รับนโยบายจาก
กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการระดมทุน และจัดหา รายได้เพื่อการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นควบคู่ไปด้วยกัน โดยในปี พ.ศ.
2557 หอศิลปกรุงเทพฯ มีรายรับหลักอยู่ 2 ทาง คือ
1. งบประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาโดย
สภากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการ
บริหารอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และ
แรงบันดาลใจในงานศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ที่มอบหมายให้มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้
ดำเนินการแทน
2. งบประมาณจากการจัดหารายได้จากช่องทางต่างๆ คือ
2.1 การหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ของหอศิลปกรุงเทพฯ 
    ในพื้นที่ส่วนโครงการร้านค้า artHUB
2.2 การหารายได้จากการให้บริการพื้นที่อื่นๆ
2.3 การหารายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับ
    นิทรรศการและกิจกรรม
2.4 การหารายได้จากการขอสนับสนุนจากหน่วยงาน
  ภาคเอกชน
ทั้งนี้ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจ
ในการจัดหารายได้ให้มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สามารถมีทุนที่เพียงพอในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐาน
ระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของ หอศิลปกรุงเทพฯ จากภาคเอกชน 
ในการจะสร้างหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นสถาบันทางศิลปวัฒนธรรม
ที่ยั่งยืนต่อไป

Budgeting and Revenue Planning

The Bangkok Art and Culture Centre or BACC was
established and received supportive funding mainly from the
Bangkok Metropoliran Administration or 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 BMA covering
the facility’s management and organised activities. However,
the foundation received a BMA policy requiring efforts to
raise funds and gather income for funding several activities.
In 2014 BACC received its main revenue through two ways:
1. Budget from the Bangkok Metropolitan Administration
(BMA): Approved by the Bangkok Metropolitan Council for
organising 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 organisation 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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ผู้เยี่ยมชม
Visitors
จาก 1,205,455 คน ในปี 2556 
เป็น 987,295 คน ในปี 2557  
From 1,205,455 visitors in 2013 
to 987,295 visitors in 2014
Down 218,160 visitors or 18 % 
นิทรรศการและกิจกรรม
Exhibitions & art activities
จาก 450 งาน ในปี 2556 
เป็น 237 งาน ในปี 2557
From 450 events in 2013 
to 237 events in 2014
Down 213 events or 47.3 %
ผู้ชมนิทรรศการหลัก
Visitors to Main Galleries
จาก 337,835 คน ในปี 2556 
เป็น 204,918 คน ในปี 2557
From 337,835 visitors in 2013 
to 204,918 visitors in 2014
Down 132,917 visitors or 39.3 %
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
Users of Art Library
จาก 46,719 คน ในปี 2556 
เป็น 37,641 คน ในปี 2557 
From 46,719 visitors in 2013 
to 37,641 visitors in 2014
Down 9,078 visitors or 19.4 %
คณะเยี่ยมชม
Educational tours
จาก 6,452 คน ในปี 2556 
เป็น 1,680 คน ในปี 2557
From 6,452 visitors in 2013 
to 1,680 visitors in 2014 
Down 4,772 or 73.9 %
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Main
Exhibi
สำหรับงานของฝ่ายนิทรรศการในปี 2557 ประกอบไปด้วยงาน
BACC EXHIBITION เริ่มด้วย นิทรรศการ “อินสนธิ์ วงค์สาม : 
จิตวิญญาณอิสระ” จัดแสดงผลงานประติมากรรม จิตรกรรม และ
ผลงานศิลปะประยุกต์ตั้งแต่ปี 2517- ปัจจุบัน ร่วมร้อยชิ้น เป็น
นิทรรศการที่ถ่ายทอดมุมมองและการทำงานที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า
ของการทำงานและผลงานที่มีพัฒนาการผ่านระยะเวลา รวมทั้งได้
ศิลปินร่วมสมัย จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และวชร กัณหา สร้างสรรค์
ผลงานต่อเนื่องจากผลงานเดิม โดยจุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้
เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่งานของศิลปินรุ่นอาวุโสให้เป็นที่รู้จักในกลุ่ม
ผู้ชมรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ในส่วนของนิทรรศการที่สนับสนุนผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ “บทที่
(-) ลบหนึ่ง : The grest artist of tomorrow will go undergroundMarcel Duchamp” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Y.A.N (Young
Artist Network) นิทรรศการนี้อยู่ในรูปแบบกิจกรรมเชิงทดลองบน
พื้นที่ เพื่อสืบหาประเด็นทางศิลปะและความคิดร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
ใหม่ โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาและวิจัยเพื่อหาแนวทางให้งานของ
ศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นได้อย่างตรงเป้าหมาย สอดคล้องกับความเปลี่ยน
แปลงในอนาคต ทั้งนี้ได้เชื่อมไปถึงการสร้างความมีส่วนร่วม และการ
ให้ความรู้ต่อผู้ชมรวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายของศิลปินยุคปัจจุบัน 
นอกเหนือจากงานที่ริเริ่มโดยฝ่ายนิทรรศการเองแล้ว ฝ่ายนิทรรศการมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับองค์กรอิสระ ศิลปิน และภัณฑารักษ์อิสระ
ในการจัดนิทรรศการต่างๆ ดังต่อไปนี้ ต้นปี 2557 นิทรรศการทาง
สถาปัตยกรรม ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ : ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม
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นำเสนอผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน
โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 3 ในปี 2558 ภายใต้หัวข้อ
“บ้านเรา” สนับสนุนการทำงานของศิลปินทางด้านการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะในรูปแบบเหมือนจริง ในอีกด้านที่แตกต่างกันคือนิทรรศการ
Monologue Dialogue 3 Fragility and Monumentality ได้นำเสนอ
ผลงานศิลปะร่วมสมัยเชิงแนวความคิดจากศิลปินอังกฤษและศิลปินไทย
สร้างบทสนทนาต่างภาษาทางความหมาย และโครงการ Experimental
Video Art Exhibition ซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการศิลปะทางด้านสื่อ
วิดีโอ ซึ่งมีรากฐานมาจากความร่วมมือจากประเทศในแถบยุโรปและ
ประเทศไทย สื่อสารงานวิดีโออาร์ตในระดับสากลในยุคปัจจุบัน ในส่วน
ของการสร้างบทสนทนานำเสนอผ่านงานนิทรรศการ “มนต์เสน่ห์ไทย:
มรดก + พลังสร้างสรรค์” จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอผลงาน
ของช่างฝีมือและศิลปินไทยร่วมสมัยที่ได้นำแรงบันดาลใจจากโบราณ
วัตถุมาสร้างสรรค์ผลงานของตน และนิทรรศการ “อันมีทิพเนตรส่อง
ไป” ซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี นำเสนอภาพถ่ายจากการเดินทาง รวมถึงภาพถ่ายเชิง
วิทยา- ศาสตร์จากกล้องโทรทรรศน์ ภาพถ่ายมุมสูงจากโดรน และ
ภาพถ่ายอวกาศ โดยโครงการนิทรรศการเหล่านี้สนับสนุนแนวคิดอัน
หลากหลายของเครือข่ายในการนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
นอกจากนี้ โครงการขนาดเล็ก BACC Experimental Project
ประจำปี 2557 คือโครงการ “Drift” Experimental Sound Project
ซึ่งเป็นโครงการนำเสนอดนตรีทดลองและเสียง ในฐานะงานศิลปะ 
อีกทั้งด้วยความร่วมมือกับเจแปนฟาวน์เดชั่น ได้ริเริ่มโครงการ Young
Curatorial Workshop ซึ่งฝ่ายนิทรรศการได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การทำงานของภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ ภายใต้แนวความคิด “Rethink” 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ศิลปะสู่สังคม กระตุ้นความคิด
และตั้งคำถาม
ในส่วนงานที่มุ่งยุทธศาสตร์ของการนำเสนองานในระดับสากล 
คืองานนิทรรศการ “ใกล้ ไกล สัมพัทธ์” ซึ่งเกี่ยวกับศิลปะ ทางด้าน
มีเดียและศิลปะร่วมสมัยนำเสนอผลงานของศิลปินไทย 9 คนที่หอศิลป
Szczecin ประเทศโปแลนด์ โดยผลงานของศิลปินไทยได้นำเสนอต่อ  
ผู้ชมในประเทศโปแลนด์เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นจะมีการนำ
เสนอผลงานทางด้านศิลปะร่วมสมัยของศิลปินโปแลนด์ในปีถัดไป
แต่ละนิทรรศการเป็นการทำงานนิทรรศการควบคู่ไปกับการนำเสนอ
แผนการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของผู้ชมในผลงาน
ศิลปะ การทำงานของศิลปิน รวมถึงดึงความคิดวิเคราะห์ในนิทรรศการ
ให้ชัดเจนมากขึ้น
	

scientific telescope, aerial view shots taken by drones and
photos of outer space. These exhibitions support diverse
concepts proposed by our various cultural partners to the
public.
Moreover, the small-scale BACC Experimental Project
2014 includes “DRIFT” Experimental Sound Project, which is 
a series of experimental sounds and acknowledging sound as
art. Collaboration with the Japan Foundation was the
beginning of the “Young Curatorial Workshop” project,
initiated by the exhibition department, was organized to
promote the work of a new generation of curators under 
the concept “Rethink”, with the purpose of cultivating
learning of art to the society as well as provoking ideas 
and asking questions. 
An exhibition that aims to strategically present works of
art on a national level, include the “PROXIMITY” exhibition
which is about the arts of media and contemporary art,
presenting the works of 9 artists at the Szczecin gallery,
Poland in which the works of Thai artists were presented to
audiences in Poland for a period of three months, then the
contemporary artworks of Polish artists will be presented in
the following year. Alongside exhibition works, educational
programmes are created to promote knowledge and
understanding among audiences on the concept of the show
and the works displayed. This is to help enhance the viewer’s
better analytical view towards understanding of the artists’
works.   

Main Exhibitions นิทรรศการ

n
bitions
Exhibitions in 2014 consisted of the BACC EXHIBITION
which began with the exhibition “Inson Wongsam : The
Autonomous Spirit” showcasing paintings, sculptures and
works of applied art since  1974 to present, totaling over a
hundred pieces to date. The exhibition conveys the artist’s
views and his works that have been improved over a long
period. The show also features contemporary artists Jirasak
Saengpolsith and Wachara Kanha who have created
continuous works inspired from sculptures of Inson Wongsam.  
The purpose of this project is to support and publicizes the
work of senior artists to be recognised among the younger
generation to promote further cultural prosperity.
As for the exhibition that supports the work of young
artists “(-)1 : “The great artist of tomorrow will go
underground” - Marcel Duchamp”, part of YAN (Young Artist
Network) exhibition was in the form of experimental  
activities aiming to investigate issues of contemporary art
and ideas of young artists. The purpose of studying and
research was to find channels to portray the works of new
generation artists that accordingly responds to changes in the
future. This has also linked to the creation of participating
efforts and educating audiences as well as providing support
for the network of artists today.
Apart from the exhibition initiated by the department
itself, there are exhibitions jointly organized with independent
organisations, artists and curators in early 2014 including 
the architecture exhibition “Foster + Partners: The Art of
Architecture”, presenting architectural design in the context
of sustainable development. The “3rd White Elephant Art
Award : My Home”, supports the work of artists creating
works of art in the form of realism. On the contrary, the
“MD3 Fragility and Monumentality” exhibition, showcases 
the British and Thai artist’s concept of contemporary art. 
It created a meaning-based, different language dialogue. 
The “Experimental Video Art Exhibition, Thai-European
Friendship 2004-2014” (EVA project) supports contemporary
video arts projects which has their origins from the cooperation of European countries and Thailand. The “Thai
Charisma: Heritage + Creative Power” exhibition, coorganised with the Ministry of Culture, presents ancient
artifacts by anonymous craftsmen alongside artworks by
contemporary artists who have been inspired by those said
works. The “Clairvoyance” photography exhibition by Her
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, presents
photographs from various trips including images from a
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อินสนธิ์ วงศ์สาม : จิตวิญญาณอิสระ

โดย ฝ่ายนิทรรศการ
12 กันยายน-23 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
ภัณฑารักษ์ - ทักษิณา พิพิธกุล
จัดแสดงผลงานประติมากรรม (2517-ปัจจุบัน) ภาพพิมพ์แกะไม้ (2542-ปัจจุบัน) 
และงานจิตรกรรมชุดใหม่ (2556-ปัจจุบัน) ของอินสนธิ์ วงค์สาม ร่วมร้อยชิ้น ผลงานมัก
ถ่ายทอดลักษณะพิเศษหลายอย่างที่ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับความล้ำลึกจากจิตใจภายใน
ของมนุษย์ รวมถึงศิลปกรรมชิ้นสำคัญอื่นๆ เช่น ประติมากรรมไม้ชุดห้วยไฟ (2517-2520)  
ที่สร้างสรรค์จากเศษซากตอไม้สักขนาดใหญ่ แสดงถึงการโหยหาความบริสุทธิ์ในสภาวะ
ธรรมชาติ ช่วยโน้มนำชุมชนให้ระลึกถึงต้นไม้และผืนป่าที่สูญเสีย ผลงานประติมากรรม
โลหะจำลอง ขนาดเล็กชุดใต้ทะเล (2511-2517) ที่แสดงถึงความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม
และวิกฤตทางธรรมชาติ  ซึ่งผลงานบางส่วนยังได้รับการถ่ายทอดให้เป็นจินตภาพที่สมบูรณ์ใน
รูปแบบวิดีโออาร์ตโดยศิลปินร่วมสมัย  จิรศักดิ์ แสงพลสิทธิ์ และผลงานประติมากรรมถอดได้
(2540-ปัจจุบัน) ที่นำเศษไม้รูปทรงแปลกมาประกอบกันด้วยวิธีการเข้าไม้สลักเดือย ที่สามารถ
จับปรับขยับทิศทางรูปทรงได้ เป็นต้น
Inson Wongsam : The Autonomous Spirit

By Exhibition Department
12 September-23 November 2014
Main Gallery, 9th floor
Curator - Tuksina Pipitkul
The exhibition features over 100 works including sculptural pieces (1974-now),
woodprints (1999-now), and the recent paintings (2013-now). His works usually
reveal uniqueness in relation to the depth of human mind. The exhibition also
includes another significant series of sculptures such as “Huay Fai” (1974-1977)
which was created from the huge stump of teak unfolds the yearning for the purity
abides in nature that instigates the community to concern with the loss of trees
and forests; miniatures of “Sculptures Under the Sea” (1968-1974), a series of
metallic sculptures that suggests the awareness of environmental problems and
natural crisis. Some pieces belonging to the series are fully expressed through a
piece of Video art by Jirasak Saengpolsith, Thai contemporary artist; and there is
also a set of reassemble sculptures (1997-now), which assembles distinctive pieces
of wood with dowel joints that can be adjustable.
Visitors : 27,818
034

บทที่ (-) ลบหนึ่ง

โดย ฝ่ายนิทรรศการ
13 ธันวาคม 2557-1 กุมภาพันธ์ 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์ - พิชญา ศุภวานิช
ส่วนหนึ่งของโครงการ Young Artist Network (Y.A.N) กิจกรรมในรูปแบบการทดลอง
ในพื้นที่นิทรรศการนี้คือการตั้งคำถามเชิงโครงสร้าง เพื่อสืบหาประเด็นทางศิลปะและความคิด
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นใหม่ผ่านการทำงานในรูปแบบเครือข่ายเพื่อแตกประเด็น ด้วยกระบวนการ
เชิงทดลองสังเกตุการณ์ ถกเถียง ศึกษาเพื่อจัดเก็บเป็นฐานความคิด และการดำเนินงานเกี่ยวกับ
ศิลปินรุ่นใหม่ในอนาคต บทที่ ลบหนึ่ง คือจุดยืนจาก ‘ใต้ดิน’ ถอยกลับไปที่ประเด็นพื้นฐาน 
ตั้งคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับศิลปะและศิลปินรุ่นใหม่ สำรวจวาทกรรมจากแกนของผู้ผลิต พึ่งพา
ความเข้าใจในบริบทรอบด้าน เพื่อกระตุ้นความเข้มแข็งทางความคิด และหล่อเลี้ยงเจตจำนง
ที่แท้จริงของศิลปินในการสร้างงานศิลปะ สนับสนุนความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการ ที่เป็น
วิวัฒนาการผ่านข้อจำกัดหลากมิติ เพื่อสร้างเครือข่ายของความคิดและคุณค่าเชิงลึกที่เป็น
พลังขับเคลื่อนแห่งยุคสมัย
“[-]1: ‘The great artist of tomorrow will go underground’
– Marcel Duchamp”

By Exhibition Department
13 December 2014-1 February 2015
Main Gallery, 7th floor
Curator - Pichaya Suphavanij
As part of the pilot project Young Artist Network (Y.A.N), the project is
represented as an experimental activity in exhibition space raising structural
questions to explore viewpoints of art and contemporary thinking. It also analyzes
such points through process of experimenting, observing, discussing and studying
phenomenon. The objective of the project is to conclude the results for informative
analyzing to be gathered as fundamental ideas for projects to support young artists
in the future. “[-]1:‘The great artist of tomorrow will go underground’ - Marcel
Duchamp” presents the standpoint of the ‘underground’, regresses to fundamental
points, raises open-ended questions on young art and young artists and explores
the discourse from the core of the creation through ground of understanding in
different contexts. The further mind frame of the project is to strengthen artists’
critical thinking, nourish their wills in creating art and support their practicality
developed to surpass multi-dimensional limitations to construct deep values
considered as the driving force of the age.
Visitors : 19,694
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ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์: ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรม

โดย ฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ ฟอสเตอร์แอนด์พาร์ทเนอร์
4 เมษายน-29 มิถุนายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์ - สรรพล ศรกุล
นิทรรศการสัญจรครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการแสดงผลงาน
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายมากที่สุดของฟอสเตอร์
แอนด์พาร์ทเนอร์ที่ได้รับการกล่าวขวัญยกย่องอย่างสูงหลังการจัดแสดง
ที่ประเทศจีนและมาเลเซียมาแล้ว นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอเนื้อหาการ
ออกแบบก่อสร้างภายใต้หัวข้อโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสูงระฟ้า
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทั้งหมดเป็นการออกแบบในบริบทของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน จากผลงานที่นำมาแสดงจะเห็นได้ว่าบริษัทได้ทำการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมมากมายหลายโครงการ ในการแสดง
นิทรรศการมีรายละเอียดโครงการใหม่ๆ ในเอเชียด้วย
Foster + Partners: The Art of Architecture

By Exhibition Department
in collaboration with Foster+Partners
4 April-29 June 2014
Main Gallery, 7th floor
Curator - Sunphol Sorakul
The touring exhibition is the first survey of the practice’s
work in Thailand and follows critically acclaimed shows in
China and Malaysia. Arranged around the themes of
infrastructure, high-rise, urban design, history and culture all within the context of a sustainable agenda - the works on
display highlight the incredible diversity of the practice’s
work. Details of new projects underway in Asia will be
revealed.
Visitors : 30,369
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ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
9 เมษายน-25 พฤษภาคม 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกในหัวข้อ “บ้านเรา” นำเสนอผล
งานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบเหมือน
จริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ
กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้
ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ ผลงานที่
จัดแสดงประกอบด้วยผลงานรางวัลสูงสุด คือรางวัลช้างเผือก ซึ่งจะได้
รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท และผลงานรางวัลอื่นๆ รวม 19 รางวัล
พร้อมผลงานที่ได้รับคัดเลือกรวมกว่า 50 ผลงาน ผ่านการคัดเลือกจาก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
The 3rd White Elephant Art Award Art Exhibition, Themed “My Home”

By Thai Beverage Public Company Limited
9 April-25 May 2014
Main Gallery, 8th floor
The exhibition, themed “My Home” displays art works
both Realistic and Figurative concept, including works of art
created by painting, sculpture, and print with unlimited
techniques, materials, and creations to be applied in order 
to provide the particiapants to show their skills and creativity.
The winner received The White Elephant reward with Baht
1,000,000 and another 19 award-winning art entries. There
are showcases of art entries which include 50 entries
showed. The panel of judges consists of many professional
photographers and distinguished artists.  
Visitors : 17,100
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MD3 Fragility and Monumentality

โดย ฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ แอนดรูว์ สโตล
27 มิถุนายน-24 สิงหาคม 2557
ห้องนิทรรศการ ชั้น 9
ภัณฑารักษ์ - แอนดรูว์ สโตล
‘ความเปราะบางและยิ่งใหญ่’ คือคำสำคัญในนิทรรศการครั้งนี้ 
ซึ่งไม่ได้มีจุดหมายเพื่ออธิบายภาพของอะไรออกมา และก็ไม่ได้อธิบาย
ถึงทฤษฎีหรือแนวความคิดไหน แต่ทว่าเป็นการรวบรวมบทกวีเพื่อความ
ไม่แน่นอน ศิลปินกลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์กับงานแสดงครั้งนี้ โดยคิดค้น
ประกอบ ระบายสี และสร้างมันขึ้นมา ซึ่งเราคาดหวังได้ถึงการพูดคุย
ที่มีชีวิตชีวา และน่าตื่นเต้น หรือแม้กระทั่งล้มเหลว แต่ความล้มเหลว
และความว่างเปล่าก็เป็นคำสำคัญในศิลปะที่ควรได้รับการรวบรวมเอาไว้
เพื่อทำให้เกิดพื้นที่สำหรับความเปราะบางและจินตนาการที่คาดไม่ถึง
ขึ้นมาได้ ความยิ่งใหญ่นั้นจะสัมพันธ์กับการปรากฏตัวขึ้นที่สามารถ
เชื่อมโยงได้ถึงแม้กับการดำรงอยู่ที่ดูไม่ลงตัว

MD3 Fragility and Monumentality

By Exhibition Department in collaboration with Andrew Stahl
27 June-24 August 2014
Main Gallery, 9th floor
Curator - Andrew Stahl
The key words here are fragility and monumentality. 
This show illustrates nothing. It is not an illustration of a
theory or concept; it embraces the poetic and uncertainty
will sometimes surface. The artists will interact, fabricate,
assemble, paint and construct this show - we expect an
electric conversation with excitement and perhaps even
failure. Failure and nothingness are key words in art and
ones that can be embraced resulting in fragility and a vision
that is unexpected. Monumentality is about presence, and
can be about the awkwardness of being. This exhibition
provides a nervous platform for an extraordinary conversation
that will develop between the artists participating and their
artworks. There will be a dynamic range of installations,
sculptures and paintings from this extremely diverse group of
artists that touch on a range of contemporary issues such as
the transcultural language of art, spectacular painting and
installation and artistic dialogue.
Visitors : 13,553
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Experimental Video Art Exhibition,
Thai-European Friendship 2004-2014

โดยฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ คมสัน หนูเขียว
18 กรกฎาคม-28 กันยายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์ - คมสัน หนูเขียว, พาสเคาร์เฟนเดริก
และซาบีน่า มาร์ทะ
นำเสนอผลงานวิดีโอจากประเทศไทย และประเทศในแถบยุโรป
โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งโครงการนี้มุ่งประเด็นไปที่
สุนทรียศาสตร์และเนื้อหาของเทคนิควีดีโอ อันเป็นสื่อที่สำคัญประการ
หนึ่งในโลกศิลปะปัจจุบัน โดยตัวของมันเองมีส่วนร่วมแสดงอย่างมาก
ต่อโลกศิลปะร่วมสมัยหรืออาจจะมากกว่าสื่อแบบเก่า (เช่น จิตรกรรม
ภาพพิมพ์ และประติมากรรม) โดยวีดีโอมักใช้เทคนิคสมัยใหม่ ผ่านการ
คำนวนทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้พื้นฐานของสุนทรีย์ศิลปะเป็นตัว
แสดงออกและผลพวงจากสิ่งเหล่านี้มาจากสภาพแวดล้อมของเรา ที่มี
ชีวิตอันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยในประเทศไทย วิดีโอ
อาร์ต ยังไม่เป็นสื่อที่ใช้อย่างแพร่หลายนักในทางศิลปะ

Experimental Video Art Exhibition,
Thai-European Friendship 2004-2014

By Exhibition Department
in collaboration with Komson Nookiew
18 July-28 September 2014
Main Gallery, 7th floor
Curators - Komson Nookiew, Pascal Fendrich and Sabine Marte
The exhibition is an annual presentation of new video
art from Thailand and Europe, which started in 2004. The
exhibition focuses on artistic video practices to reveal new
media’s important position and versatile use in contemporary
art that differs from traditional art media such as painting,
sculpture, and print making. Video art uses new technology,
computer calculation and engineering practices for artistic
expression and generates results in close proximity to our
increasingly technological living environments. In Thailand
video art and its emphasis on technology has not been
widely presented, yet.
Visitors : 18,784
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มนต์เสน่ห์ไทย : มรดก + พลังสร้างสรรค์

โดย ฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม
29 สิงหาคม-16 พฤศจิกายน 2557
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์ - ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
นิทรรศการนำเสนอพลังการรังสรรค์งานของช่างฝีมือและศิลปิน
ชาวไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโบราณวัตถุ โดยการสร้างสรรค์
ต่อยอดเพื่อสืบสานมรดกของชาติ โครงการศิลปะครั้งนี้ได้รับการพัฒนา
จากนิทรรศการศิลปะ “ไทยไหลนิ่ง” ที่ Singapore Art Museum 
ในปี 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Cultural Fest จัดโดย    
The National Heritage Board, ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับกรม
ศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
นำเสนอความหลากหลายของการสร้างสรรค์งานที่แสดงถึงรากเหง้า
และความร่วมสมัย รวมไปถึงศิลปะที่เกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนาในทาง
ที่มีความหมายสำคัญ
Thai Charisma : Heritage + Creative Power

By Exhibition Department in collaboration Ministry of Culture
29 August-16 November 2014
Main Gallery, 8th floor
Curator - Prof. Dr. Apinan Poshyananda
The exhibition offers an insightful glimpse into the power
of making by Thai artisans and artists who have drawn
inspirations from traditional artifacts as they continue to
create new expressions responding to their heritage and
faith. This art project has developed from the exhibition Thai
Transience at Singapore Art Museum in 2012 that was part of
Thai Cultural Fest co-organized by the National Heritage
Board, Singapore and Fine Arts Department and Office of
Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture, Thailand.
Thai Transience comprised of multidisciplinary practices to
display heritage and contemporary as well as secular and
religious art in meaningful ways.
Visitors : 30,688
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นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“อันมีทิพเนตรส่องไป”

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
11 ธันวาคม 2557-26 เมษายน 2558
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
นิทรรศการภาพถ่าย 158 รวมทั้งภาพที่ถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์
(telescope) ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด
(Scanning Electronic Microscope) มีรูปจากยานไร้คนขับหรือโดรน
ที่ทำให้เห็นภาพจากที่สูง เครื่องมือเหล่านี้ทำให้เรามีตาทิพย์ที่ได้เห็นสิ่ง
ที่ไม่น่าเห็นได้ อันเป็นที่มาของชื่อนิทรรศการ ซึ่งมาจากบทกลอนเรื่อง
อิเหนาตอนจรการำกฤช และมีภาพที่ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ
พระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับบาง
ประเทศเป็นการเสด็จฯ ไปเป็นครั้งแรก 

A Photography Exhibition by Her Royal Highness Princess Sirindhorn “Clairvoyance”

By The Royal Photographic Society of Thailand
11 December 2014-26 April 2015
Main Gallery, 9th floor
The photography exhibition by Her Royal Highness
Princess Sirindhorn is considered an auspicious occasion for
public to appreciate Princess Siridhorn’s artistic intelligence.
All of 158 photographs were taken from domestic and
international trips during 2013-2014
Visitors : 46,912
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BACC Exhibition International Project
ใกล้ ไกล สัมพัทธ์
นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

โดย ฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ inSPIRACJE International
29 มิถุนายน-7 กันยายน 2557
ณ หอศิลป Szczecin, ประเทศโปแลนด์
ภัณฑารักษ์ - พิชญา ศุภวานิช และ บาร์เท็ค โอท็อคก์
การนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินจากประเทศไทยและ
ประเทศโปแลนด์ ด้วยเนื้อหาที่สร้างแนวความคิดของงานที่ส่งอิทธิพล
ต่อผู้ชมในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศโปแลนด์และ
ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายนำเสนอความเข้มข้นทั้งในเนื้อหาและ
ประสบการณ์การรับรู้ที่ก้าวข้ามประเด็นในสามารถมองเห็นในระดับ
พื้นผิวของความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นในมุมทางภูมิศาสตร์ สังคม
ประวัติศาสตร์ หรือศาสนาที่เป็นดัชนีบ่งบอกความแตกต่าง 
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PROXIMITY
An art exhibition of distance and relativity

By Exhibition Department in collaboration with inSPIRACJE
International
29 June-7 September 2014
At National Museum in Szczecin, Poland
Curators - Pichaya Suphavanij and Bartlomiej Otocki
Starting from the same origination, the project will have
two parts; the first part as the works of Thai artist presenting
in a ‘PROXIMITY’ exhibition at National Museum in Szczecin
in June, 2014 and the second part will be the works of Polish
artists at Bangkok Art and Culture Centre in 2015. The coexistence of the works of art from different cultural areas in
two exhibition spaces at different time will carry varying
messages to audience. It aims that the outcome from the
project will be an effective communication to expanded
audience and become a further opportunity to explore
alternative aspects to connect artworks of artists on the
international scene in the flux of the contemporary.

BACC Experimental Project
special events by exhibition department

ซีรีส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียง

โดย ฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ SO::ON Dry FLOWER
7 สิงหาคม 2557-2 พฤษภาคม 2558
ภัณฑารักษ์ - พิชญา ศุภวานิช และ โคอิชิ ชิมิสึ
ซีรียส์กิจกรรมทดลองทางด้านเสียงนำเสนอผ่านแนวคิด “Drift”
หรือการไหลลื่นในความหมายเชิงเทคนิคของการแข่งรถในการเคลื่อน
ตัวอย่างลื่นไหลทางกายภาพ จุดประสงค์ของงานคือให้ผู้ชมเข้าใจดนตรี
และเสียงในฐานะรูปแบบของศิลปะที่เปิดกว้างต่อสถานการณ์ที่เอื้อต่อ
การรับรู้แบบใหม่ ผ่านการแสดงดนตรีสด ศิลปะการจัดวางทางเสียง
การแสดงเสียงอิมโพรไวส์ต่อเนื่อง รวมถึงปฏิบัติการและการบรรยาย
ทั้งจากศิลปินไทยและนานาชาติ ทั้งหมดนำเสนอด้วยรูปแบบที่แตกต่าง
แต่สร้างสรรค์ร่วมกันบนฐานของแนวคิดเชิงทดลอง โดยมีการจัด
กิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้
Project#1: DURATION : 07-08.11.2014
Project#2: TOOL : 31.01-01.02.2015 
Project#3: ACCIDENT : 28.04-02.05.2015
A series of experimental sound project

By Exhibition Department in collaboration with SO::ON Dry
FLOWER
7 August 2014-2 May 2015
Curators - Pichaya Suphavanij and Koichi Shimizu
An experimental sound project presents the intensity and
tension using ‘Drift’ as in motor racing technique where the
driver intentionally oversteers while maintaining control. The
focus is to allow the audience to understand sound as an art
form and open up to incidents and situations to arrive at
their new listening experience. With combination of solo
performances, sound installations, improvising sessions,
workshops and lectures, the project investigates unheard
perceptions of sound through works by international / local
sound artists via different formats under experimental
approach. The 3 events of experimental sound projects have
been held as follows: 
Project#1: DURATION : 07-08.11.2014
Project#2: TOOL : 31.01-01.02.2015 
Project#3: ACCIDENT : 28.04-02.05.2015
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Young Curatorial Workshop

โดย ฝ่ายนิทรรศการ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น
26-28 มิถุนายน 2557
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
กิจกรรมส่งเสริมการทำงานของภัณฑารักษ์รุ่นใหม่ ภายใต้แนว
ความคิด “Rethink” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ศิลปะสู่
สังคม กระตุ้นความคิดและให้เกิดการตั้งคำถาม ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับการจัดการศิลปะจาก
ภัณฑารักษ์มืออาชีพและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ได้แก่ 
คุณยูกิเอะ คามิยะ หัวหน้าภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์ Hiroshima
City Museum of Contemporary Art และคุณกฤติยา กาวีวงศ์ 
ผู้อำนวยการและหัวหน้าภัณฑารักษ์ประจำหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน 
อีกทั้งผู้ชนะเลิศโครงการยังได้รับโอกาสศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และ
หอศิลป์ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ระบบวิธีคิดและแนวทางการ
บริหารจัดการ โดยนำประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างเวิร์คชอปมาจัด
นิทรรศการของแต่ละคนในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น สื่อผสม วิดีโอ
การแสดงสด เป็นต้น ซึ่งได้มีการจัดแสดงงานนิทรรศการ ทั้งที่กรุงเทพ
และเชียงใหม่ ระหว่างเดือนธันวาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558 
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Young Curatorial Workshop

By Exhibition Department
in collaboration with Japan Foundation
26-28 June 2014
Friends of bacc, 6th Floor
Young Curatorial Workshop is a programme aimed to
enhance expertise in installing and curating contemporary art
and related platforms falling under the theme of “rethink
(……)”. The intention of this project is to broaden beyond
boundaries to reassess issues at hand in their entirety and
how contemporary art should be seen as art that actively
involved in this reconsideration. The participants have joined
a curatorial workshop conducted by Hiroshima City Museum
of Contemporary Art chief curator Yukie Kamiya and Thai
lecturer/ curator/ artistic director of The Jim Thompson Art
Center Gridthiya Gaweewong and the winners, in addition,
were granted a study tour in Japan. As a result, the young
participants curate their exhibitions in diverse formats such
as mixed media, video, and performances based on
development of their initial proposals in three venues, two in
Bangkok and one in Chiang Mai during December 2014February 2015. 

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ

นิทรรศการหลักของฝ่ายนิทรรศการมีจุดประสงค์ในการให้ความรู้
เพิ่มความเข้าใจ สร้างความคิดวิเคราะห์ กระตุ้นหรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างงานศิลปะกับประสบการณ์ของผู้ชม กิจกรรมการศึกษา
จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ชม โดยกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานิทรรศการครอบคลุมกลุ่มอายุตั้งแต่เด็ก
จนถึงผู้ใหญ่ โดยเนื้อหากิจกรรมจะนำมาหรือต่อยอดจากนิทรรศการ
ตัวอย่างเช่น การนำชมนิทรรศการ กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมกับ
ศิลปิน หรือภัณฑารักษ์ ได้พบปะทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเกี่ยวกับนิทรรศการ กิจกรรมเสวนาพูดคุย หรือการบรรยายเป็น
รูปแบบกิจกรรมให้ความรู้โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ หรือศิลปิน
พูดคุยถึงประเด็น หรือหัวข้อที่มีความสนใจร่วมกัน กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ กิจกรรมทดลองทำงานศิลปะสอนและสาธิตในระยะเวลา
สั้นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญหรือศิลปิน นิทรรศการ Children’s Workshop
และกิจกรรมลงมือทำงานศิลปะสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้วิธีการ
ทำงานศิลปะโดยลดทอนขั้นตอนให้ง่ายขึ้น และยังมีรูปแบบกิจกรรม
อื่นๆ ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวเสริมเข้ามาแต่เนื้อหายังคงสอดคล้องกับ
นิทรรศการ เช่น การเยี่ยมชมบ้านศิลปิน เป็นต้น
แต่ละกิจกรรมการศึกษานิทรรศการจะกระตุ้นและสนับสนุนความ
คิดเชิงในเชิงสร้างสรรค์ และการปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
กิจกรรมนิทรรศการต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกลักษณะ
กิจกรรมที่เหมาะสมและสนใจในแต่ละกิจกรรมได้ตามความสนใจ

Exhibition Education and Activity

The exhibition organised by the Exhibition Department
aims to educate, increase understanding, foster critical
thinking, and encourage audiences to exchange views and
perceptions on art works. Educational activities, therefore,
are an essential component in creating a common understanding
for the audiences who can range from children to adults. The
content of the activities is derived from the exhibition itself,
for example, exhibition tour; group discussion between
artists/curators and audiences; seminar/talk/lecture over the
mutually interested aspects or topics conducted by experts,
artists, or other relevant figures. Other forms of activities
include workshop-a demonstration on art creation and
experimentation by experts or artists; Children’s Workshop-a
platform that allows the children to learn and experience
their own art creation by following simple steps. A visit to
the artist’s residence, which is another form of activities that
possesses individual uniqueness and yet retains the exhibition’s
contents and themes, can also be used to reinforce the
audiences’ understanding.
Each educational activity simultaneously stirs participants’
creativity and enriches their performance in its own way.
Participants can choose the type of activity that suits their
interests.
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Arts
Acti
กิจกรรมศิลปะที่จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ในปี 2557 มีดังนี้
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse : Director’s
Choice ต่อเนื่องจากปลายปี 2556 มุ่งเน้นการเปิดประสบการณ์ชม
ภาพยนตร์ที่ค่อนข้างหาชมยาก โดยเชิญผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยที่มี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ ร่วมคัดสรรภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ โดยภาพยนตร์ที่
ได้เลือกสรรนั้นมีเนื้อหาและคุณภาพของการสร้างงานภาพยนตร์ที่มี
ความโดดเด่นน่าสนใจ โดยผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยจะร่วมพูดคุย
เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่จัดฉายกับผู้กำกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่หมุนเวียน
กันมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจในแต่ละครั้งของการจัด
กิจกรรมฉายภาพยนตร์ด้วย การจัดกิจกรรมภาพยนตร์คัดสรรนั้นยัง
ส่งผลให้เกิดการขยายกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ทางเลือก และขยายโอกาส
ในการเปิดรับประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานกับเหล่าผู้กำกับ
ภาพยนตร์ไทยที่มีแนวการทำงานที่หลากหลายให้แก่กลุ่มผู้ชมชาวไทย
อีกด้วย 
ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 (Bangkok
Creative Writing Workshop #3) เป็นการสานต่อโครงการอบรม
ผู้มีความสนใจเรียนรู้ในงานวรรณกรรมที่ได้ริเริ่มขึ้นในปี 2555 และ
มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้หัวใจหลักยังคงเพื่อให้ความรู้ 
และมีการสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์  
โดยวิทยากรผู้มีความชำนาญด้านวรรณกรรมแตกต่างกันไป และลงมือ
เขียนงานของตนเองในรูปแบบเรื่องสั้น คนละ 1 เรื่อง โดยจะได้รับ
คำวิจารณ์และการแนะนำของวิทยากรและผู้ร่วมชั้นเรียน และเมื่อจบ
โครงการ ผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับการบรรณาธิการ
และพิมพ์รวมเล่มในวารสาร “สะกด” ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับโครงการนี้
โดยเฉพาะ
Bangkok Music Forum ครั้งที่ 7 และ 8 โดยในครั้งที่ 7 เป็นการ
พูดคุยถึงการทำงานด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์ โดยคุณชาติชาย
พงษ์ประภาพันธ์ ซึ่งดนตรีประกอบภาพยนตร์นั้นมีบทบาทมากในการ
สร้างอารมณ์และถ่ายทอดความรู้สึกและเล่าเรื่องราวของตัวละครไปสู่
ผู้ชม โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้สังคม
เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของดนตรีประกอบภาพยนตร์
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ส่วน Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8 เสวนาเกี่ยวกับชีวิตและ
ประสบการณ์ของการทำงานด้านสื่อมวลชนและเส้นทางสายดนตรีของ
มาโนช พุฒตาล ที่มีอิทธิพลต่อวงการดนตรีและวงการสื่อสารมวลชน
ของไทย ในการเสวนาครั้งนี้ทำให้สังคมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ศิลปิน และได้รับฟังบทเพลงที่ศิลปินเป็นผู้ประพันธ์ขึ้น อันเป็นการส่ง
ต่อแรงบันดาลใจจากศิลปินมาสู่ผู้ชม 
เทศกาลศิลปะการแสดง (Performative Art Festival : P.A.F.)
จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวที บูโต ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการ
เต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มี
โอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม
ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับ
การอบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อ
ประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถ
นำมาวิเคราะห์ได้ว่า งานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือ
สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตร
ในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะ
การแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือใน
การสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดงอีกด้วย รูปแบบ
กิจกรรมปี 2557 มุ่งเน้นที่การเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้ชมในการรับชม
ศิลปะการแสดงอันหลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปิน
หลายกลุ่มที่มีลักษณะทางการแสดงที่แตกต่างกัน ทั้งยังประกอบด้วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปะการแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจ 

his insights on his own inspiration behind those famous
scores.
The 8th Bangkok Music Forum is titled, “Manoch Puttal
In His Own Point of View and Others”. This time the forum
discovers the life and the expansive music career of Manoch
Puttal, a famous DJ and musician and how he has impacted
the music scene and the Thai media industry. 
The Performative Art Festival 2014 (P.A.F.) marks the
third consecutive year for the collaboration between Bangkok
Art and Culture Centre and Performing Artists Network to
promote performing arts as a medium between artists and
the public as well as encourage knowledge and ideas
exchange. The festival features various types of live
performances from both local and international artist. Apart
from performances, there are also artists’ talks and workshops
on performing arts, dance and Butoh. With artists and
participants from many countries all over the world, this
festival opens up opportunities and chances for the public to
experience and exchange ideas with various groups of
acclaimed performing artists on a wider scale.

vities

Arts Activities กิจกรรมศิลปะ

There are four main arts activities organised by Bangkok
Art and Culture Centre in 2014; 
Cinema Diverse: Director’s Choice is a series of 
bi-monthly screenings starting from November 2013 to
September 2014 which aims to motivate arts and cultural
values and give inspiration to the local community by
screening international films with diverse cultural and social
content. For Cinema Diverse: Director’s Choice, the Arts
Activity Department has invited five acclaimed Thai directors
to select five international films of their choosing. The chosen
films address diverse cultural and social issues from which 
the audience can gain new ideas and perspectives. Through
this project, the audience is encouraged to discover a new
perspective, enjoy a new experience and gain knowledge
from cinema. They are also encouraged to exchange their
own ideas by taking part in the talk and the Q&A session
after the screening with the filmmakers and film experts.
Bangkok Creative Writing Workshop # 3 is a
continuation of our literature project initiated in 2012.
Bangkok Creative Writing Workshop offers workshops,
seminars and courses for those who are interested in creative
writing. It has been very successful, with many famous
writers stepping in as mentors. The third Bangkok Creative
Writing Workshop continues to encourage the dialogue
between the participants and their mentors. During the
course, the participants will get to create their own short
stories, one piece per one person. Their works will be the
subject of insightful critiques and with suggestions from the
lecturer and other participants. After the project has ended,
the participants’ works will be published in the “Sakod”
journal published especially for this project.  
The Bangkok Music Forum Project is part of the Bangkok
Art and Culture Centre’s mission to promote music as part of
arts and culture and encourage the public to discover new
perspectives and knowledge. This ambition is realised through
people experiencing live music performances, taking part in
seminars and dialogues between the artists and the audience.
Each event will focus on a different genre of music and
musician in order to display a rich diversity of talent as well
as expose the audience to new ideas and perspectives in
musical form. 
The 7th Bangkok Music Forum “Film Score” focuses on
the stories of the original film scores composed for motion
pictures from one of the most acclaimed music composers in
Thailand. We  are treated to Chatchai Pongprapaphan and
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เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ / By Activity Department
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 / Auditorium, 5th floor

Between Two Worlds (Sri Lanka, 2009)
คัดสรรโดย เป็นเอก รัตนเรือง ร่วมด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ชาวศีลังกา วิมุกติ จายะสุนทรา 
Chosen by Pen-ek Ratanaruang together with the film director, Wimukthi Jayasundara
22 มีนาคม 2557 / 22 March 2014
The Good, The Bad, The Weird (Korea, 2008)
คัดสรรโดย นนทรีย์ นิมิบุตร ร่วมด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ชาวเกาหลี คิม จี วูน
Chosen by Nonzee Nimibutr together with the film director, Kim Jee-Woon
17 พฤษภาคม 2557 / 17 May 2014
Autumn Spring (Czech Republic, 2001)
คัดสรรโดย จิระ มะลิกุล ร่วมด้วย วิทยา ทองอยู่ยง
Chosen by Jira Maligool together with Withaya Thongyuyong
19 กรกฎาคม 2557 / 19 July 2014
Himizu (Japan, 2011)
คัดสรรโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ร่วมด้วย คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง 
Chosen by Tanwarin Sukkhapisit together with Kanchat Rangseekansong
20 กันยายน 2557 / 20 September 2014 
Total participants: 1,200
Between Two Worlds (Sri Lanka, 2009)

Autumn Spring (Czech Republic, 2001)
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The Good, The Bad, The Weird (Korea, 2008)

Himizu (Japan, 2011)

ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ
4 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2557
ห้อง Friends of bacc, ชั้น 6
โครงการเปิดรับผู้สนใจในวรรณกรรมส่งผลงานเขียนเพื่อรับการพิจารณาอบรมด้านวรรณกรรม รายละเอียดหลักสูตรประกอบด้วย
ประวัติศาสตร์วรรณกรรมสร้างสรรค์ไทย อิทธิพลศิลปะอาวองการ์ดในแวดวงวรรณกรรมไทย บทกวีสร้างสรรค์ บทความกับการเขียนสร้างสรรค์
และเห็นเรื่องเป็นภาพ
วิทยากร : ปราบดา หยุ่น (วิทยากรหลัก), รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน (นักวิชาการ นักเขียน) สุชาติ สวัสดิ์ศรี (ศิลปินแห่งชาติ บรรณาธิการและ
ผู้ก่อตั้งรางวัล “ช่อการะเกด” ผู้รู้ด้านวรรณกรรมโด่งดังจากนามปากกา “สิงห์สนามหลวง”) โตมร ศุขปรีชา (บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ นักแปล
และพิธีกรโทรทัศน์) ศักดิ์สิริ มีสมสืบ (กวีรางวัลซีไรต์ ปี 2535)  และ Pianissimo Press Shop (กลุ่มผู้สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์) 
Bangkok Creative Writing Workshop #3

By Arts Activity Department
4 May-14 June 2014
Friends of bacc room, 6th floor
The project welcomes participants aged 18-30 years old. Interested participants had to send in their writing pieces for
consideration. Details of the workshop would include: Thai creative historical literature, the influence of avant garde art on
the Thai literary scene, creative poetry, articles and creative writing and Stories seen as images
Lecturers : Prabda Yoon, Rungwit Suwanaphichon (academic, writer), Suchart Sawasdsri (national artist, editor of Chokaraket
Magazine, literature expert known from his famous pen name “Sing Sanamluang”), Tomorn Sookprecha , editor, columnist,
translator and TV show host), Saksiri Meesomsueb (poet who won the 1992 S.E.A. Write Award) and Pianissimo Press Shop group
Participants joining workshop : 15 / Total participants joining discussion panel : 400
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Bangkok Music Forum

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ / By Arts Activity Department
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 / Auditorium, 5th floor
Bangkok Music Forum ครั้งที่ 7 “ดนตรีประกอบภาพยนตร์”
26 กรกฎาคม 2557
นำเสนอผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์มือหนึ่งของประเทศ
ไทย คุณชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ ผู้สร้างสรรค์ดนตรีประกอบ
ภาพยนตร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ 
นางนาก จันดารา ก้านกล้วย The Letter พี่มากพระโขนง Timeline
จดหมาย ความทรงจำ ฯลฯ ร่วมเสวนาโดย นนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับ
ภาพยนตร์ชื่อดัง พร้อมรับชมการแสดงดนตรีสดที่เรียบเรียงใหม่ผ่าน
เสียงร้องของ ปุ้ย The Voice ร่วมกับเหล่านักดนตรีคลาสสิกชั้นนำ
อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน อาจารย์อภิชัย เลี่ยมทอง และ
จิรเจต เจษฎาเชษฐ์
Bangkok Music Forum # 7 “Film Score”
26 July 2014
Meet one of the most acclaimed Film Score composers
in Thailand, Mr. Chatchai Pongprapaphan who wrote scores
for films such as Nang Nak, Jan Dara, Khan Kluay, The Letter,
Pee Mak, etc. There are also live performances of some of
his famous scores specially rearranged for this event. 
Participants : 260
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Bangkok Music Forum ครั้งที่ 8
“มาโนช พุฒตาล ในทัศนะของข้าพเจ้าและคนอื่นๆ”
18 ตุลาคม 2557
เรื่องราวชีวิตและประสบการณ์ในเส้นทางสายดนตรีของมาโนช 
พุฒตาล ร่วมเสวนาโดย พจนาถ พจนาพิทักษ์ และหนุ่มเมืองจันท์
พร้อมรับชมการแสดงดนตรีสดจากวง The Lamb และการเล่าเรื่อง
ประกอบเสียงกีตาร์โดย มาโนช พุฒตาล 
Bangkok Music Forum # 8
“Manoch Puttal In His Own Point of View and Others”
18 October 2014
The life stories in the lifelong music career of Manoch
Puttal with guest speakers, Pojanath Pojanapitak and Num
Mueng Chan along with performances by The Lamb and
Manoch Puttal’s guitar telling stories. 

Participants : 300

เทศกาลศิลปะการแสดง 2014

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ ร่วมกับเครือข่ายทางการแสดง
18 กรกฎาคม-21 ธันวาคม 2557
กิจกรรมการแสดง ประกอบด้วย
โครงการ Connecting ASEAN Plus 2014 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ 
การแสดง “เงา-ร่าง” โดยพระจันทร์เสี้ยวการละคร
การแสดงละครร้อง เรื่อง ศรีบูรพา บันทึกแห่งอิสรา โดยนิตยสารไรท์เตอร์ 
เสวนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสด โดยแรนดี้ เกรดฮิลล์  
การแสดงละครร้อง เรื่อง เพลงรัก 2475 โดยอนัตตา ร่วมกับเดโมเครซี่สตูดิโอ 
Hipster The King โดย เดโมเครซี่สตูดิโอ  
เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย ครั้งที่ 16/2014 โดย กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย
เทศกาลละครกรุงเทพ โดยเครือข่ายละครกรุงเทพฯ 
มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2557 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ 
การแสดงบูโต Butoh Fever โดย บี-ฟลอร์ และ Butoh Co-Op Thailand 
Performative Art Festival 2014 (P.A.F.)

By Arts Activity Department in collaboration with Performing Artists Network
18 July-21 December 2014
Highlights of this year’s festival include; 
“Connecting ASEAN Plus” 2014 by Friends-of-the-Arts Foundation
Shade Borders by Crescent Moon Theatre
Sri Burapha: Memoir of Isara The Musical by Writer Magazine
Artist Talk / Workshop by Randy Gledhill 
2475 The Musical by Anatta and Democrazy Studio 
Hipster the King by Democrazy Studio  
The 16th ASIATOPIA 2014 by ASIATOPIA artists
Bangkok Theatre Festival 2014 by Bangkok Theatre Network
International Dance Festival 2014 by Friends-of-the-Arts Foundation
The 9th International Butoh Festival Thailand 2014 by B-Floor Theatre (Thailand) and Butoh Co-Op Thailand
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Arts Network Activities กิจกรรมเครือข่าย

twork
ities
ปี 2557 กิจกรรมเครือข่าย ยังคงมีงานหลากหลายเพื่อดำรง
วัตถุประสงค์สำคัญของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในการสร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาคี
เครือข่ายและศิลปินสาขาต่างๆ
กิจกรรมเครือข่ายเป็นกลุ่มงานที่ดูแล ให้บริการ จัดสรรพื้นที่ให้กับ
หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายตลอดจนศิลปินทุกสาขาได้ใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ภายในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลป
กรุงเทพฯ เพื่อการเผยแพร่ผลงาน ต่อยอดทุนวัฒนธรรมและจัด
กิจกรรมหลากหลาย
หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นมากกว่าพื้นที่แสดงงานศิลปะ หากเป็นพื้นที่
เพื่อการสร้างและแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันนำ
ไปสู่การเรียนรู้ นำมาซึ่งความเข้าใจระหว่างกัน การสนับสนุนภาคี
องค์กรเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาองคาพยพด้านศิลปะ
มุ่งสู่สากลทั้งในรูปของของการสนับสนุนพื้นที่ อุปกรณ์ งบประมาณ 
จึงถือเป็นพันธกิจที่กลุ่มงานกิจกรรมเครือข่ายได้ดำเนินการตลอดปี
นอกจากนี้ ปี 2557 ในห้วงของกระแสการปฏิรูปประเทศ 
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายยังได้สร้างสรรค์กิจกรรมที่มุ่งก่อให้เกิดความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาวงการศิลปวัฒนธรรมในระดับนโยบายโดยการ
จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนวาระปฏิรูปศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
และได้ส่งต่อข้อเสนอการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่สมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติไปเมื่อวันที่ 13 พ.ย 2557

In 2014, the Arts Network Department has organised
various activities and events which serve Bangkok Art and
Culture Centre’s objective and misson in building and
sustaining relationships as well as opening new grounds 
for networking and cultural dialogue between artists,
organisations and the general public. 
The Arts Network Department manages spaces and
provides services for organisations, institutions, artists, etc.
who want to rent out spaces for art and culture related
events and exhibitions.
Bangkok Art and Cultural Centre or BACC is more than
just a place to display artworks. It serves as an open
platform for creativity and culturally diversified expressions
while acting as a public space encourging creative learnings
which leads to unity and better understading among people
in society. It also fosters and strengthens art and cultural
networks between different partners and organisation with
aim to improve and develops all aspects of art to meet the
international standards. Such improvements are in the forms
of spaces, equipment, services and financial supports. All of
these activities are efforts put forth by the Arts Network
Department throughout the year. 
The year 2014 marks the time for national reform, thus
the Arts Network Department has initiated activities designed
to raise awareness for governmental supports for art and
cultural sections on a policy-making level. Such seminars,
talks and meetings including the official submission of “Art
and Culture Reformation” to the National Reform Council
(NRC) on 13 November 2014, intend to continuously heighten
the importance of art and culture to the society and petition
for the reformation to be incorporated in national agenda.
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สัมมนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเชิงนโยบาย

กิจกรรมเสวนา สัมมนา เพื่อระดมความคิดเห็นในการผลักดันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย
กิจกรรม “หอศิลปกรุงเทพฯ ชวนล้อมวงคุยปฏิรูปศิลปวัฒนธรรม” ห้อง Friends of bacc รวม 6 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน 2557
เวทีเสวนา “ปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม “ของเก่าก็หายฯ” ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 
กิจกรรม “หอศิลปกรุงเทพฯ พบสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)” ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 วันที่ 13 พฤศิกายน 2557  
Seminars and Workshops on Art and Culture Policy

A series of seminars and workshops to brainstorm ideas in pushing forward policies on art and culture in 2014 includes:
6 group discussions on Art and Culture Reform at Friends of bacc room, during February-September 2014
A dialogue session on the reformation of traditional arts, “Old Things Are Gone, New Things Are Born, Don’t Let Art and
Cultural Works Be Left Behind”, at Multi-Function Room, 1st floor, 20 August 2014
A round table activity,“BACC meets the National Reform Council (NRC)” at Multi-Function Room, 1st floor, 13 November 2014
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นิทรรศการศิลปะ Green Sun โดย เถา โจว
ศิลปินคนแรกที่ได้รับรางวัล Han Nefkens - BACC
Award for Contemporary Art

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ร่วมกับ มูลนิธิฮาน เนฟเก็นส์
6-29 มิถุนายน 2557
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
ในปี 2555 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ 
มูลนิธิฮาน เนฟเก็นส์ ได้ริเริ่มรางวัล Han Nefkens-BACC Award for
Contemporary Art โดยเชิญบุคลากรผู้มีชื่อในวงการศิลปะร่วมสมัย
เอเชีย เพื่อคัดเลือกและให้โอกาสแก่ศิลปินเอเชีย ซึ่งมีผลงานโดดเด่น
แต่ไม่เคยจัดแสดงผลงานเดี่ยวหรือได้รับการยอมรับในวงกว้าง โดยศิลปิน
ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เดินทางมาพำนักที่ประเทศไทย เพื่อผลิตผลงาน
ศิลปะ ในปีแรกนี้ ศิลปินจากประเทศจีน เถา โจว ได้รับคัดเลือกโดย
มีมติเป็นเอกฉันท์ ผลงานของเถา โจว มีความเกี่ยวข้องของตัวศิลปิน
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเขา และยังแตะในประเด็นที่สนใจ
หลังจากที่เถา โจวได้รับคัดเลือก เขาได้เดินทางมายังประเทศไทย 
และสำรวจพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรสาคร และจันทบุรี ในเดือนมีนาคม
2556 และเดินทางมาพำนักที่กรุงเทพฯ อีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2556
ถึงมกราคม 2557 
นิทรรศการ Green Sun ประกอบด้วย งานวิดีโอ ภาพถ่าย 
งานจิตรกรรม และงานจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่ศิลปินให้
ความสนใจ สัมพันธ์กับสิ่งที่ศิลปินพบเจอ ตลอดช่วงเวลาที่พำนัก
อยู่ที่กรุงเทพฯ

Art Exhibition ‘Green Sun’ by Tao Zhou,
the first Han Nefkens - BACC Award for
Contemporary Art winner

By Arts Network Department
in collaboration with the Han Nefkens Foundation
6-29 June 2014
Studio, 4th floor
Starting in 2012, Bangkok Art and Culture Centre
together with Han Nefkens Foundation began Han Nefkens
Foundation-BACC Award for Contemporary Art which has
worked with renowned personnels in Asian art circle to get
one artist who will make the most of one’s residency in
Bangkok and to produce artworks which represent artist-self
and surroundings. Tao Zhou, Chinese artist has been
unanimously chosen. Tao Zhou’s works have always been
involved with himself together with the environment he is in,
touching subjects that interest the artist. After Tao was
selected, he came to Bangkok for survey the area of Bangkok,
Samutsakhon, and Chanthaburi in March 2013 and then
again August 2013-January 2014 for his residency. 
‘Green Sun’ is comprised of video, photos, paintings, 
and mural painting presenting his concern together what 
the artist has been involving during his visits to Bangkok 
and between.
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กิจกรรมที่ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กิจกรรมจัดฉายและเสวนาภาพยนตร์เรื่อง Chasing Ice 
จัดร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์สัญจร จัดร่วมกับพิพิธภัณฑ์
ชาวบางกอก เดือนมีนาคม-เมษายน 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติศาลายา 4 จัดร่วมกับหอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) วันที่ 25-30 มีนาคม 2557 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 
การแสดง ชุด ตามไก่ จัดร่วมกับ พิเชษฐ์ กลั่นชื่น แดนซ์คอมพานี
วันที่ 4-6 เมษายน 2557 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 
กิจกรรมเสวนา ‘กว่าจะก้าวไปเป็นนักดนตรีคลาสสิกมืออาชีพยุค
โซเชียลมีเดีย’ จัดร่วมกับมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
การจัดแสดงนิทรรศการ Green Sun โดย เถา โจว ศิลปินคนแรกที่
ได้รับรางวัล Hans Nefkens-BACC Award for Contemporary Art
วันที่ 6-29 มิถุนายน 2557 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18 ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การ
มหาชน) และมูลนิธิหนังไทย วันที่ 28 สิงหาคม-7 กันยายน 2557 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 โดยหอศิลปกรุงเทพฯ ได้ร่วมสนับสนุนรางวัล
BACC Award ซึ่งภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมีสองเรื่องคือ The Bird
And The Fish โดย กนิษฐรินทร์ ไทยแหลมทอง และ อีสานมาร์ 
โดย ป.แสงศร
กิจกรรม 25 ปี เด็กรักป่า จัดร่วมกับกลุ่มเด็กรักป่า วันที่ 23-31
สิงหาคม 2557 ห้องอเนกประสงค์ และโถง ชั้น 1 
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เทศกาลศิลปะการแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย 57 ร่วมกับ
เทศกาลศิลปะการแสดงสดเอเชียโทเปีย วันที่ 30 ตุลาคม-2
พฤศจิกายน 2557 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
มหกรรมการเต้นนานาชาติ 2014 จัดร่วมกับมูลนิธิเพื่อนศิลปะ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2557 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรม Clean for the King วันที่ 5 ธันวาคม
2557
นิทรรศการภาพถ่าย เมืองกับความผันแปรและเสื่อมถอย จัดร่วมกับ
สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย วันที่ 11 ธันวาคม 2557-4 มกราคม 2558
ผนังโค้ง ชั้น 3-5 
กิจกรรมอบรมพัฒนาการเป็นพลเมืองจิตอาสา จัดร่วมกับแผนงาน
สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557            
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 2557 ศิลปะ แสดงสด ดนตรี
กวี ศิลป์ จัดร่วมกับเครือข่ายศิลปิน วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ลานหน้า
หอศิลปกรุงเทพฯ
การบรรยายพิเศษ “Asian Art and A Guggenheim
Constellation” โดย ริชาร์ด อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์
และมูลนิธิโซโลมอน อาร์ กุกเกนไฮม์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา วันที่ 25
กันยายน 2557 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

Activities supported or co-organised by the Arts Network Department with various art and
cultural networks both locally and internationally

Special Panel Screening of “Chasing Ice” in collaboration
with the Goethe-Institut Thailand, 23 February 2014,
Auditorium, 5th floor
Children’s mobile storytelling and arts activities in
collaboration with the Bangkok Folk Museum, March-April
2014, Bangkok Folk Museum, 
The 4th Salaya International Documentary Film Festival in
collaboration with Film Archive (Public Organisation), 25-30
March 2014, Auditorium, 5th floor
Tam Kai (Hunting the Chicken) Performance in
collaboration with Pichet Klunchun Dance Company, 4-6 April
2014, Studio, 4th floor 
Discussion on “Before Becoming a Professional Classical
Musician in the Social Media Era” in collaboration with the
Bangkok Symphony Orchestra Foundation (BSO), 18 May
2014 Multifunction Room, 1st floor 
Art Exhibition ‘Green Sun’ by Tao Zhou, the first Han
Nefkens - BACC Award for Contemporary Art winner, 6-19
June 2014, Studio, 4th floor
The 18th Short Film and Video Festival in collaboration
with Film Archive (Public Organisation) and Thai Film
Foundation, 28 August-7 September 2014, Auditorium, 5th
floor. Apart from being a venue partner, Bangkok Art and
Culture Centre also fund an award called BACC Award and
the winners for BACC Award are “The Bird and the Fish” 
by Kanitrin Thailamthong and “Isan Mars” by P. Sangsorn.

“25th Anniversary of Dek Rak Pa (Children Love Forest)
Exhibition in collaboration with Children Love Forest Group,
23-31 August 2014, Multi Function Room, 1st floor
ASIATOPIA International Performance Art Festival 2014 in
collaboration with ASIATOPIA International Performance Art
Festival, 30 October-2 November 2014, Studio, 4th floor
International Dance Festival in collaboration with the
Friends-of-the-Arts Foundation, 21 November-3 December
2014, Studio, 4th floor
“Clean for the King” activity, 5 December 2014
Photo Exhibition “The City. Becoming and Decaying” in
collaboration with the Goethe-Institut Thailand, 11 December
-4 January 2014, Curved Wall, 3rd-5th floor
Volunteer Training Workshop in collaboration with Thai
Health Promotion Foundation, 30 November 2014 MultiFunction Room, 1st floor
International Anti-Corruption Day 2014 in collaboration
with the Artist Network, 9 December 2014, Open Space
A Public Lecture “Asian Art and A Guggenheim
Constellation” by Mr. Richard Armstrong, Director of the
Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation, New York,
25 September 2014, Multi-Function Room, 1st floor
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หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ
มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนศิลปินทั้งรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพหลากหลาย
สาขาให้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปะเพิ่มมากขึ้น จึงได้เปิดพื้นที่โซน
อาร์ตฮับบริเวณชั้น 2 จำนวน 3 ห้องย่อย เพื่อจัดทำโครงการ พีเพิ่ล
แกลเลอรี่ เป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555
เป็นต้นมา โดยในปี 2557 มีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะจำนวน 
17 งาน 
นิทรรศการ Living Ink 
โดย จตุรงค์ หิรัญกาญน์ : 18 มกราคม-26 กุมภาพันธ์ 2557                                 
นิทรรศกร I’m a Painter 
โดย ภาคินี รัตนะ : 18 มกราคม-.26 กุมภาพันธ์ 2557  
นิทรรศการภาพถ่ายไม่เคยโกหก (มาก) 
โดย อำพรรณี สะเดาะ, ทวีวิทย์ กิจธนสนุทร, ฉัต ไชยคุตร 
และณัชณิชา แก้วชื่น : 4-29 มีนาคม 2557  
นิทรรศการอยากกิน 
โดย พลอย นิกะดานนท์ : 3-27 เมษายน 2557
นิทรรศการดอกไม้กระดาษ  
โดย ปุณยวีย์  เอี่ยมสกุล : 8-27 เมษายน 2557 
นิทรรศการผู้หญิงประหลาด 
โดย ธิญญาภัทร นิธิภัทรอนันต์, วิลาวัณย์ เวียงทอง, สุทธามน วรพงษ์
และอมรา ยาวิลาส : 3-29 พฤษภาคม 2557  
นิทรรศการผู้ชายบ้าของเล่น 
โดย ธรีพล หอสง่า, ธนวัช สิริเดช, วิวัฒน์  ภักดีธรรมาภรณ์ 
และเจตน์สฤษฎ์  แก้วรากมุข : 3-28 พฤษภาคม 2557 
นิทรรศการมายาภาพ 
โดย สกล เต่า : 4-27 มิถุนายน 2557 
นิทรรศการร่องรอยแห่งปรารถนา 
โดย ภานุวัฒน์ จิตติวุฒิการ : 4-27 มิถุนายน 2557 
นิทรรศการเทพธิดาผ้าซิ่น 
โดย ไพศาล สิงธรรม : 6-29 สิงหาคม 2557
นิทรรศการเครื่องรางแท็กซี่ไทย 
โดย Dale Konstanz : 1-29 สิงหาคม 2557 
นิทรรศการไตรภาพสมบูรณ์ 3 
โดย กาญจนา ชลศิริ, ณัฐภัทร ดิสสร 
และวรัญญู ช่างประดิษฐ์ : 3-27 กันยายน 2557
นิทรรศการความสัมพันธ์แห่งความทรงจำ (ชั่วคราว) 
โดย กมล หอมกลิ่ม : 3-29 ตุลาคม 2557     
นิทรรศการรูปแห่งความทุกข์ 
โดย วราวัจน์ พิมพิสัย : 3-29 ตุลาคม 2557 
นิทรรศการ ประเพณีอีสาน 
โดย ทรงฤทธิ์ เหมือยพรหม : 5-28 พฤศจิกายน 2557  
นิทรรศการ MIND+DIARY 
โดย วชิระ ตราชู : 4-28 พฤศจิกายน 2557
นิทรรศการ ธรรมชาติ: มิติในความว่าง 
โดย สมวงศ์ ทัพพรัตน์ : 4-25 ธันวาคม 2557 

One of the missions of Bangkok Art and Culture Centre or
BACC is to promote and support both professional and
emerging artists from various fields of art. The 3 rooms of the
artHUB area on the 2nd floor therefore provide spaces that
are open for anyone to submit application to display their
artworks. The People’s Gallery project has been open for
public application since March 2013. For 2014, there are 
17 exhibitions shown at People’s Gallery
Living Ink by Jaturong Hirankarn 
: 18 January-26 February 2014
I’m a Painter by Kingtun (PakineeRattana)
: 18 January-26 February 2014
Photography cannot lie (much) by Ampannee Sado,
Tawewit Kidtanasuton, Chat Chaiyakut and Natnicha
Khecwchaun : 4-29 March 2014
Eating Behaviour by Ploy Nikadanont : 3-27 April 2014
“BRIDE” Installation art exhibition 
by PunyaweeIamsakul : 8-27 April 2014
Odd Women by Wilawan Wiangthong, Rinyaphat
Nithipattaraahnan, Sutthamon Worapong and Slalee
Sombutmee : 3-29 May 2014
Gadget Boys by Teerapon Hosanga, Wivat
Phakdeethammaporn, Thanarat Siripidej and Jedsarid
Kaewrakmuk : 3-28 May 2014
Illusion of Human Body by Sakon Taoklam 
: 4-27 June 2014
Trace of Dream by Bhanuwat Jittivuthikran 
: 4-27 June 2014
The Angel of ISAN by Paisan Singtham : 6-29 August 2014
Thai Taxi Talismans by Dale Konstanz : 1-29 August 2014
Including 3 Solo Exhibition by Kanjana Chonsiri, Nattapat
Dissorn and Waranyou Changpradit : 3-27 September 2014
Emotional Season by Kamol Homklin : 3-29 October 2014
Image of Suffering by Warawat Pimpisai 
: 3-29 October 2014
Traditional Isan by Songrit Muaiprom 
: 5-28 November 2014
Insight : Mind : Journey by Wachira Trachoo 
: 4-28 November 2014
NATURE • TIME • SPACE by Somwong Tupparat 
: 4-25 December 2014
Visitors : 29,068
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งานบริการพื้นที่สำหรับการจัด
กิจกรรมให้หน่วยงานภายนอก
Provided service areas
for activities of external
organisations

JAN
มกราคม

นิทรรศการภาพถ่าย The Blue Man
โดยเสริมคุณ คุณาวงศ์
Photography Exhibition
“The Blue Man” by Sermkhun Kunawong
7 January-9 February 2014, Studio,
4th floor
กิจกรรมโครงการ “your own private
issue” โดยนิตยสาร NYLON ประเทศไทย
Workshop “your own private issue”
by NYLON Thailand Magazine
8 January 2014, Multi-Function Room,
1st floor
กิจกรรม “จุดเทียนเขียนสันติภาพ”
โดยกลุ่มหยุดความรุนแรง
“Candle lighting for peace” by the Stop
Violence group
10 January 2014, Open Space
การจัดแสดง World Opera Week
โดยมูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ /
บางกอกโอเปร่า
World Opera week by Bangkok Opera
12 January 2014, Multi-Function Room,
1st floor
นิทรรศการภาพถ่าย-บทกวี-ศิลปะ
“THREE WORLDS” by Andrew J. West
“THREE WORLDS” An Art Exhibition by
Andrew J. West
14 January-16 February 2014, Wall,
3rd-4th floor

FEB
กุมภาพันธ์

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก
สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
Unable to hold activities due to staging
of political rallies

MAR
มีนาคม

การจัดประชุมคณะอาจารย์
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทย
Thammasat University‘s teacher and
alumni meeting by Thammasat Thailand
Apiwat group
1 March 2014, Meeting Room 501
การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย
“จากขุนเขา จรดแนวปะการัง”
โดย คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ
Photography Exhibition “Wild Range” by
Baramee Temboonkiat
4-30 March 2014, Wall, 3rd-4th floor
การรับบริจาคโลหิตเพื่อส่งมอบให้
สภากาชาดไทยฯ
โดย กลุ่มธรรมศาสตร์อภิวัฒน์ประเทศไทย
Blood donation event for the Thai Red
Cross society by Thammasat Thailand
Apiwat group
8 March 2014, Hall, 1st floor
กิจกรรม The Global Mentoring Walk
Bangkok โดย Wedu Foundation
(Thailand)
The Global Mentoring Walk Bangkok
โดย Wedu Foundation (Thailand)
8 March 2014, Meeting Room 501

คอนเสิร์ตการแสดงเดี่ยวเพอคัสชั่น
โดย คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Percussion Senior Recital by Faculty of
Music Silpakorn University
12 March 2014, Auditorium, 5th floor
เสวนาจากภาพถ่าย
จากขุนเขา จรดแนวปะการัง (ส่วนหนึ่งของ
นิทรรศการ จากขุนเขา จรดแนวปะการัง)
โดยคุณบารมี เต็มบุญเกียรติ
Photo dialogue of “Wild Range” photos
(part of the “Wild Range” exhibition)
by Baramee Temboonkiat
13 March 2014, Auditorium, 2014
กิจกรรม Energy Revolution
LIVE Concert Vol.1 โดย ศานติ สยาม
Energy Revolution LIVE Concert Vol.1
by Santi Siam
14-15 March 2014, Open Space
กิจกรรมถ่ายทำคลิปวิดีโอรณรงค์ต่อต้าน
การซ้อมทรมาน
โดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
VDO clip recording in campaign against
physical abuse by Amnesty International
Thailand
22 March 2014, Open Space
กิจกรรมเพื่อนอาสา Volunteer Dialogue
โดย โครงการธนาคารจิตอาสา
“Volunteer Dialogue” activity by JitArsa
Bank
23 March 2014, Friends of bacc, 6th floor
การจัดงานมอบรางวัลละครเวทีและนาฎศิลป์
ร่วมสมัยของประเทศไทย ประจำปี 2556
โดย ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง
IATC-Thailand Awards 2013 by
International Association of Theatre
Critics/Thailand Centre
25 March 2014, Multi-Function Room,
1st floor
รวมพลคนแกะลาย และการแถลงข่าวเปิดตัว
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นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการชุดใหม่
โดย สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
Tattoo Hair Festival by Hairdresser Beauty Association of Thailand (HBAT)
26 March 2014, Multi-Function Room,
1st floor and Open Space
กิจกรรมเสวนา “สนามปูชนียบุคคล แห่งสันติ
ประชาธรรม” และการจัดแสดงนิทรรศการ
ภาพวาด 13 ภาพ โดยโครงการเตรียมงาน
รำลึก 100 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ป๋วย
อิ๊งภากรณ์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
PUEY TALKS Instead of Worshiping
Dr.Puey, How About Working Like Him?
by Sathirakoses-Nagapradipa
Foundation
29 March 2014, Multi-Function Room,
1st floor
	
กิจกรรมอบรมการเขียนบทละครเวที
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
Playwright writing training by Crescent
Moon Theatre
29 March 2014, Meeting Room 501

APR
เมษายน

กิจกรรมการฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์
โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Mini Thesis film screening by the
Faculty of Information and
Communication Technology (ICT),
Silpakorn University
1-6 April 2014, Meeting Room 401
นิทรรศการภาพถ่าย Moscow Attitude
โดย คุณเคนโกะ โอทาเขะ
Photography Exhibition “Moscow
Attitude” by Kengo Otake
2-30 April 2014, Wall, 3rd-4th floor
การแสดงดนตรีโครงการให้ความบันเทิง
ด้านดนตรีสากล ประจำปี 2557
Annual musical performance of the
international music entertainment
project 2014
4 April 2014, Open Space

กิจกรรมงานแถลงข่าว เรื่องเล่าผ่านภาพ
สะท้อนผ่านหนัง โดย สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Press conference of “Stories through
reflective photos and films” by the
Quality Learning Foundation (QLF) and
Thai PBS TV station
24 April 2014, Multi-Function Room, 1st
floor
กิจกรรม Fashion Anywhere 2014 “การ
พัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจใน
อุตสาหกรรมแฟชั่น” โดยสำนักพัฒนาการ
จัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
The “Fashion Anywhere 2014,Developing
business potentiality in the fashion
industry” by the Bureau of Industrial
Development, Department of Industrial
Promotion
24-25 April 2014, Multi-Function Room,
1st floor and Meeting Room 401

กิจกรรมการประกาศผลการประกวด
INFOGRAPHICS โครงการต้นหอมพอเพียง
นิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ งดงามตามวิถีโลก โดย กลุ่มบิ๊กทรี
โดย เครือข่ายคณบดีและหัวหน้าภาควิชาทาง Award-presenting event of the
INFOGRAPHICS for the sufficiency
ดานนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชน
A Photo Exhibition : A Beautiful World philosophy project by Big Trees
24 April 2014, Friends of bacc, 6th floor
by Network of Deans and Heads in
Communication Arts and Mass
กิจกรรมการแสดงดนตรี
22-24 April 2014, Hall, 5th floor
ABRSM High Scorer Concert
โดย โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
กิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
Musical performance of “ABRSM High
Thailand Animation Contest 2014 by
Allianz Ayudhya โดย บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา Scorer’s Concert” by Churairat Music
School
ประกันชีวิต
26 April 2014, Auditorium, 5th floor
“Thailand Animation Contest 2014”
press conference by Allianz Ayudhya
Assurance Public Company Limited
22 April 2014, Auditorium, 5th floor
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กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Annual general meeting of 2014 by The
Royal Photographic Society of Thailand
(RPST)
27 April, 2014, Auditorium, 5th floor

MAY
พฤษภาคม

กิจกรรมอบรมหลักสูตร IAMD College :
Innovation Arts & Multimedia Design
Program
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
กิจกรรมเสวนาระดมความคิดเห็นเพื่อการ
IAMD College : Innovation Arts &
เปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร Multimedia Design Program by Sakon
โดย กองวัฒนธรรม สวท.
Nakhon Patanasilpa Vocational College
Dialogue session on gathering ideas to (SPC)
begin services of the Children’s Museum 4 May-10 August 2014 (every Sunday),
in Bangkokby the Culture Sports and
Meeting Room 501
Tourism Department, Culture division
	
27 April 2014, Meeting Room 501
งานแถลงข่าวประกวดภาพยนตร์สั้นสำนักงาน
เสขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กิจกรรมงานแถลงข่าว Sook Library
โดย สำนักงานเสขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดย สำนักสนับสนุนการเรียนรู้ สุขภาวะ สสส. (สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา)
“Sook Library” press conference by the Short Film of Parliament 2014
Thai Health Promotion Learning Center by The Secretariat of The House of
	
Representatives
งานแถลงข่าวการประกวดรางวัลวรรณกรรม 8 May 2014, Hall, 1st floor
สร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่
“ASEAN Young Writers Award” press
พิธีปิดค่ายเตรียมความพร้อม Summer
conference
Institute
29 April 2014, Hall, 1st floor
โดย Teach for Thailand
	
Summer Institute closing ceremony by
การฉายภาพยนตร์ เทศกาลภาพยนตร์
Teach for Thailand
นักเรียนนักศึกษานานาชาติ กรุงเทพฯ
8 May 2014, Multi-Function Room,
ครั้งที่ 5 โดยคณะนิเทศศาสตร์
1st floor
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Bangkok International Student Film
นิทรรศการเราทุกคน คือ บิลลี่
Festival ‘BISFF 5’ by Bangkok University โดย กลุ่มดินสอสี
29 April-4 May 2014, Auditorium,
WE ALL BILLY by Dinsorsee
5th floor
9-11 May 2014, Hall and Multi-Function
Room, 1st floor
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การอบรมภาพยนตร์วิจักษณ์
โดย มูลนิธิหนังไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคล
กา“Film Appreciation training session”
by Thai Film Foundation under the
Royal Patronage of Prince
Anusornmongkolkarn
10 May-22 June 2014, Meeting Room 401
การแสดงดนตรี Trevor Wye Flute Master
Class and Concert in Thailand 2014
โดย Trinity College London Thailand
Trevor Wye Flute Master Class and
Concert in Thailand 2014
by Trinity College London Thailand
11 May 2014, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมวันสากลเพื่อยุติการเกลียดกลัวคนรัก
เพศเดียวกันและคนข้ามเพศ
โดย เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
International Day Against Homophobia
& Transphobia
by Thai Transgender Alliance
16 May 2014, Multi-Function Room,
1st floor
การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการยุติความ
เกลียดกลัวต่อความหลากหลายทางเพศ
โดย มูลนิธิอัญจารี
Meeting activity on the topic of “Ending
hatred and fear towards sexual
diversity” by Anjaree Foundation
17 May 2014, Multi-Function Room, 1st
floor
		
การฉายภาพยนตร์ Movie on Design
โดย Bangkok Design Festival
“Movies on Design” screening
by Bangkok Design Festival
20-22, 27-29 May 2014, Auditorium,
5th floor

นิทรรศการ ‘เล่าเรื่อง เมืองหนังสือโลก’
(กรุงเทพเมืองหนังสือโลก)
โดย กรุงเทพมหานคร
“Bangkok Read for Life” (Bangkok World
Book Capital) by Bangkok Metropolitan
Administration (BMA)
21 May-29 June 2014, Hall, 1st floor
and Wall, 3rd-4th floor
งานแถลงข่าว ‘รวมพลคนโตไปไม่โกง’
โดย สำนักการศึกษาและศูนย์
สาธารณประโยชน์และประชาสังคมสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“Children’s Anti-corruption program”
press conference
by the Department of Education and
theCenter for Philanthropy and Civil
Society (CPCS), National Institute of
Development Administration (NIDA)
28 May 2014, Multi-Function Room,
1st floor

JUN
มิถุนายน

กิจกรรมบัตรลดดอก ปั่นลดพุง
กับธนาคารธนชาต (โครงการจักรยาน
สาธารณะกรุงเทพมหานคร)
โดย สำนักการจราจรและขนส่ง
กรุงเทพมหานคร
Biking activity with Thanachart Bank
(Bangkok Pun-Pun Bike Share project
by the Bangkok Metropolitan
Administration) by the Traffic and
Transportation Department
1 June 2014, Open Space
		
การฉายภาพยนตร์เมืองหนังสือโลก
(ภาพยนตร์เยอรมัน)
โดย กรุงเทพมหานคร
Film screening of a World Book Capital
film (German Film) by the Bangkok
Metropolitan Administration (BMA)
3 &17, June 2014, Auditorium, 5th floor

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ MK
Young Creative Design Contest :
Universal Design 2014
โดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
Workshop activity for “MK Young
Creative Design Contest : Universal
Design 2014” by M.K. Real Estate
Development Public Company Limited
5 June 2014, Multi-Function Room,
1st floor
เทศกาลหนังขายยา ครั้งที่ 3 : OFF LABEL
โดย แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนา
ระบบยา (กพย.) และนิตยสาร Bioscope
The 3rd FilmFestival Telling the Truth
about Drug Companies by Drug System
Monitoring Mechanism Development
Program and Bioscope Magazine
7 June 2014, Auditorium, 5th floor
เทศกาลภาพยนตร์เรื่องสั้นสัญจร
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับหอ
ภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)
ChopShots Travel Festival 2014
by Goethe Institut Thailand together
with Thai Film Archive
8 June 2014, Auditorium, 5th floor
		
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop
Mannam : Urban Myth (Project Next :
Thai-Korean Art Exchange) by Korean
Cultural Center
Workshop Mannam : Urban Myth
(Project Next : Thai-Korean Art
Exchange) by Korean Cultural Center
5-21 June 2014, Multi-Function Room,
1st floor and Friends of bacc room,
6th floor

กิจกรรม PTT Comic contest ปี 4
หัวข้อ ‘Energy Phenomenon’ พลังงานเป็น
พื้นที่ฐานชีวิต โดย บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด
“4th PTT Comic Contest” under the title
of “Energy Phenomenon”
by Daypoets Co., Ltd.
15 June 2014, Multi-Function Room,
1st floor
การแสดงเต้นรอบโลกในหนึ่งวัน 2557
โดย สถาบันเต้นรำนานาชาติรำปุรี
Dance the World in One Day 2014
by RumPUREE world dance studio
21-22 June 2014, Auditorium, 5th floor
การแสดง Mannam : Urban Myth
(Project Next : Thai-Korean Art
Exchange) โดย ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี
Mannam : Urban Myth (Project Next :
Thai-Korean Art Exchange)
by the Korean Cultural Center
22 June 2014, Multi-Function Room,
1st floor
	
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการแสดงระหว่าง
กรุงเทพมหานคร กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น)
Signing memorandum of cooperation in
the arts, culture and performances
between the Bangkok Metropolitan
Administration and Bangkok University
by the Bangkok Youth Center (ThaiJapan)
25 June 2014, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมสนทนาหม่อมดุษฎี บริพัตร
ณ อยุธยา กับคุณค่าผลงานด้านการอ่านของ
เด็กและเยาวชน
โดย กรุงเทพมหานคร
Discussion dialogue with Mom Dusdi
Paribatra na Ayudhya on the value of
children and youthsreading by the BMA
25 June 2014, Multi-Function Room,
1st floor
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กิจกรรม Youth Power : รวมพลคนโตไป
ไม่โกงปีที่ 4 โดย สำนักการศึกษาและศูนย์
สาธารณ ประโยชน์และประชาสังคม สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
“Youth Power: 4th Anti-Corruption
gathering” by the Department of
Education and the Center for
Philanthropy and Civil Society (CPCS),
National Institute of Development
Administration (NIDA)
27 June 2014, Multi-Function Room,
1st floor

JUL

เสวนา หัวข้อ “วิธีการและกลไก เพื่อปกป้อง
มรดกทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์”
โดย สำนักผังเมือง
กรกฎาคม
Dialogue discussion under the topic
“Methods and mechanisms to protect
นิทรรศการศิลปะภายใต้การนิเทศ “ระลึก”
โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย the cultural historical heritage
by the Department of City Planning
Supervised Study in Art Exhibition
9 July 2014, Multi-Function Room,
“Remind” by Faculty of Education,
1st floor
Chulalongkorn University
2-13 July 2014, Hall, 1st floor
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Fashion
Anywhere “การพัฒนาศักยภาพการ
นิทรรศการผลงานทางวิชาการคณาจารย์
บริหารธุรกิจในอุตสาหากรรมแฟชั่น”
คณะวิจิตรศิลป์ ฉลองครบรอบ 50 ปี
การแสดงคอนเสิร์ต เธอจะไม่มีวันเดินคนเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศิลปิน อารักษ์ อาภากาศ
“Fashion Anywhere 2014,Developing
โดย คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย บริษัท กะทิกะลา จำกัด
business potentiality in the fashion
Exhibition of Faculty of Fine Arts
“You’ll never walk alone” concert with professors’ academic works, Celebrating industry” workshop by the Department
artist Arak Abhakhas
of Industrial Promotion(DIP)
Chiang Mai University’s 50 th
by Katikala Company
Anniversary by the Faculty of Fine Arts, 10 &16 July 2014, Multi-Function Room,
28 June 2014, Auditorium, 5th floor
1st floor
Chiang Mai University
3-18 July 2014, Studio, 4th floor
กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
กางจอ 21 END SLATE
	
ปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
งานแสดงแฟชั่นโชว์ ‘Sisnature’ โดย สาขา โดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
โดย สำนักงานเขตปทุมวัน
มหาวิทยาลัย
วิชาออกแบบแฟชั่น คณะมนุษยศาสตร์และ
Campaigning activity to prevent and
21 END SLATE by the Faculty of Fine
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
tackle drugs (TO BE NUMBER ONE) by Graduate Fashion Show “Sisnature”
Arts, Chulalongkorn University
the Pathumwan District Office
11-12 July 2014, Multi-Function Room,
by Dhonburi Rajabhat University
28 June 2014, Multi-Function Room,
1st floor
4 July 2014, Multi-Function Room,
1st floor
1st floor
การแสดงคอนเสิร์ต Time Ensemble Asia
กิจกรรมสัมมนาและการแสดงผลงานทาง
Tour 2014 โดยวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติอาสาสมัคร “ศิลปะการ
ศิลปะทางภาพยนตร์ “เฮ็ดหนังไทย ทำหนัง
รังสิต
สื่อสารเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น”
ลาว” โดย สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิ โดย ธนาคารจิตอาสา(JitarsaBank)
Time Ensemble Asia Tour 2014 Concert
ทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
by Conservatory of Music, Rungsit
Workshops for volunteers, “The art of
บัณฑิต
University
communication to understand
Seminar and artwork presentation
11 July 2014, Multi-Function Room,
themselves and others”
through film, “Making Thai and Lao
1st floor
by the JitarsaBank
movies” by the Department of Film and 6 July 2014, Friends of bacc, 6th floor 	
Digital Media, Faculty of Communication 	
Arts, Kasem Bundit University
29 June 2014, Auditorium, 5th floor
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การตัดสินภาพถ่าย โครงการช้าง ไฟน์อาร์ต
โฟโต้ คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Fine Art Photography : Light (as in
brightness) by The Royal Photographic
Society of Thailand
15 July 2014, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการ Me Me and Me
จากโซเชียลเน็ตเวิร์คสู่นิทรรศการ
โดย นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาทฤษฎีศิลป์
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ME ME and ME Exhibition
by Faculty of Painting, Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University’
15-27 July 2014, Wall, 5th floor

กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน
ATP Artist Program Showcase
โดย D-Dance School
“ATP Artist Program Showcase”
by D-Dance School
20 July 2014, Auditorium, 5th floor
	
นิทรรศการผลงานประติมากรรม
So Far So Good II
โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Sculpture Exhibition “So Far So Good
II” by Department of Sculpture, Faculty
of Painting, Sculpture and Graphic Arts,
Silpakorn University
22 July-3 August 2014, Studio, 4th floor

การประกาศผลการตัดสิน มอบรางวัล และ
ฉายภาพยนตร์ โครงการประกวดภาพยนตร์
นิทรรศการภาพถ่าย Turkish Delight
สั้น หยุดขโมยความคิด (ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์)
โดย อาจารย์สาขาวิชาภาพถ่าย คณะ
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
STOP!!! Stealing Ideas
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
by Suan Sunandha Rajabhat University
Photography Exhibittion “Turkish
23 July 2014, Auditorium, 5th floor
Delight” by Faculty of Architecture, King 	
Mongkut’s Institute of Tecnology
การแสดงคอนเสิร์ต ‘Gone with the
Ladkrabang
Woodwind’ โดย Pro Musica ร่วมกับ
15 July-3 August 2014, Hall, 1st floor
Silpakorn Summer Music School (SSMS)
	
“Gone with the Woodwind” concert
งานแถลงข่าวโครงการธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม by Pro Musica in collaboration with
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 43 ปี 2557
Silpakorn Summer Music School (SSMS)
โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
27 July 2014, Auditorium, 5th floor
Thai Etiqutte and Reading Contest 2014
by Thanachart Bank Public Company
Limited
16 July 2014, Auditorium, 5th floor
	
การอบรมการเขียนบทละครเวที
โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร
Playwright writing training
by Crescent Moon Theatre
19 &26 July, 2014, Meeting Room 502

การอบรมโครงการ
“ค่ายเล่าเรื่อง...นิยายรัก ปี 4”
โดย บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
Workshop training of “4th Writing
Camp…Romantic Novels”
by Jamsai publishing Company Limited
27 July 2014, Meeting Room 401
การแสดงดนตรีเล่าเรื่อง แตกหน่อ อาขยาน
แตกก้านวรรณกรรม
โดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
“Reciting in Concert” by the
Department of Education, Bangkok
Metropolitan Administration (BMA)
29 July 2014, Multi-Function Room,
1st floor

AUG
สิงหาคม

กิจกรรม “เท่-เหนือ-ไทย” ๑ เขต ๑
วรรณกรรม โดย กรุงเทพมหานคร
Activity of “One district, one literary
work” by the Bangkok Metropolitan
Administration (BMA)
1-2 August 2014, Multi-Function Room,
1st floor
เทศกาลการเรียนรู้ดนตรี
Music Learning Fest Bangkok
โดย Trinity College London ประเทศไทย
“Music Learning Fest Bangkok”
by Trinity College London, Thailand
1-3 August 2014, Auditorium, 5th floor	
นิทรรศการ 17/80 จากเส้น สู่สร้าง
ครบรอบ 80 ปี สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
“17/80 from Lines to Structure”
exhibition on 80 th anniversary of the
Association of Siamese Architects (ASA)
Under Royal Patronage
1-31 August 2014, Wall, 3rd-4th floor
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กิจกรรมอบรมโครงการ “ค่ายเล่าเรื่อง...นิยาย
รัก ปี 4“ โดย บริษัท แจ่มใส่ พับลิชชิ่ง จำกัด
Workshop training of “4th Writing
Camp…Romantic Novels” by Jamsai
publishing Company Limited
2 August 2014, Meeting Room 501
กิจกรรมแนะนำหนังสือ “ผู้หญิงในพุทธ
ศาสนา” โดย มูลนิธิสานแสงอรุณ
Book review of “Women in Buddhism”
by Sarnsaeng-Arun foundation
3 August 2014, Multi-Function Room,
1st floor
งานสัมมนาเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพ
ในอนาคต
International Youth Conference for
Peace in the Future
5, 6 &9 August 2014, Auditorium, 5th
floor
การเสวนา Exploring Bangkok Seminar
and Book Launch
โดย บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง จำกัด
Dialogue discussion on “Exploring
Bangkok Book Launch and Seminar by
Li-zenn Publishing”
5 August 2014, Multi-Fuction Room,
1st floor

งานแถลงข่าวการประชุม One Young
World โดย ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุ่น) และ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและ
การท่องเที่ยว
“One Young World” press conference
by Bangkok Youth Centre (Thai-Japan)
and the Department of Culture, Sports,
and Tourism.
7 August 2014, Multi-Fuction Room,
1st floor
การตัดสินผลงาน โครงการ MK Young
Creative Design Contest 2014 :
Universal Design ครั้งที่ 1
โดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
Final selection on “MK Young Creative
Design Contest : Universal Design 2014”
by M.K. Real Estate Development Public
Company Limited
8 &30 August 2014, Meeting Room 502
กิจกรรม Workshop กีต้าร์
โดย บริษัท บูมเมอร์มิวสิค
Guitar workshop
by Boomer Music Co., Ltd.
13 August 2014, Multi-Function Room,
1st floor

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี “นักวิทย์น้อยทรู”
นิทรรศการ Art Thesis Exhibition 2014
โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
โดย สาขาออกแบบเซรามิกส์ สาขากราฟิก
Science and technology project contest,
อาร์ตและกราฟิกมีเดีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ “True Young Scientist” by True
มหาวิทยาลัยบูรพา
Corporation Public Company Limited
“Art Thesis Exhibition 2014”
15 August 2014, Multi-Function Room,
by the Department of Ceramics,
1st floor
Department of Graphic Art and Graphic
media, Faculty of Fine and Applied
กิจกรรมตลาดนัด ECO Market
Arts, Burapha University
โดย บริษัท คิคคิด จำกัด (ECO Shop)
5-17 August 2014, Auditorium, 5th floor ECO Market (ECO shop)
by Kidkid Co., Ltd
16-17 August 2014, Hall, 1st floor
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กิจกรรมตลาดนัด Sharerity Fair
โดย Hit or Miss
“Sharerity Fair” market hosted
by hit or miss
17 August 2014, Multi-Function Room,
1st floor
คอนเสิร์ต The Young Generation of Thai
Musicians โดย กรุงเทพมหานคร
“The Young Generation of Thai
Musicians” concert by the Bangkok
Metropolitan Administration (BMA)
17 August 2014, Auditorium, 5th floor
พิธีเปิดงานนิทรรศการ 17 80 จากเส้น สู่
สร้าง ครบรอบ 80 ปี สมาคมสถาปนิกสยามฯ
โดย สมาคมสถาปนิกสยาม
Opening ceremony of “17 80 from Lines
to Structure” exhibition on 80th
anniversary of the Association of
Siamese Architects (ASA) Under Royal
Patronage
18 August 2014
นิทรรศการผลงานศิลปกรรรม
ครูศิลป์ : สายธารแห่งวัฒนธรรม
“Art Teachers: Cultural Streams”, art
exhibition of 6 Southern Vocational
Education Group
19-31 August 2014, Hall, 1st floor
กิจกรรมตัดสินผลงานเรื่องสั้นและการ์ตูน
โครงการ ปิ๊งส์ เด็กเฮ้ว นักผลิตสื่อสร้างเสริม
สุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ“อย่าปล่อย
ให้เด็กอ้วนและไม่อยากอ้วน” โดย สสส.
Final round of short stories and
cartoons competition under the “Dek
Health Project: Don’t let children
become obese or become afraid of
obesity” by the Thai Health Promotion
Foundation
19 August 2014, Meeting Room 501

กิจกรรมอบรมเสวนาทางวิชาการ
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โดย สมาคมสถาปนิกฝังเมืองไทย
Academic training seminar and annual
meeting of 2014 by the Thai Urban
Designers Association (TUDA)’
24 August 2014, Auditorium, 5th floor

SEP
กันยายน

การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ
โดย สำนักวัฒนธรรมฯ กรุงเทพมหานคร
Art workshop training
by the Culture, Sports and Tourism
Department. Bangkok Metropolitan
Administration (BMA)
2 September 2014, Multi-Functiom
Room, 1st floor
	
งานแสดงผลงาน “โปรเจ็ค 7 เปอร์เซนต์”
โดย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
“Project 7%” Exhibition by Asia Injury
Prevention Foundation (AIP)
2-11 September 2014, Creative Society
room, 1st floor
	
พิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อโฆษณา
สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทาง
สถานีโทรทัศน์ ชุด “กรุงเทพฯ มหานครแห่ง
อาเซียน” โดย กรุงเทพมหานคร
BMA TV Contest Award under “Bangkok
the city of ASEAN” by Bthe Bangkok
Metropolitan Administration (BMA)
3 September 2014, Multi-Function
Room, 1st floor

กิจกรรม Workshop โครงการฮอนด้า
ซุเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2014 “คิด(ส์)
กระหึ่มโลก” โดย ฮอนด้า ออโตโมบิล
ประเทศไทย (จำกัด)
Honda Super Idea Contest 2014
by Honda Automobile Thailand Co., Ltd.
4 September 2014, Multi-Function
Room, 1st floor

การอบรม คัดตัว-คั่วบท ครั้งที่ 2
โดย มูลนิธิหนังไทย
Screenplay Writing Course 2014
by Thai Film Foundation
13-14, 20-21 Sepember 2014,
Meeting Room 502

กิจกรรม ศศิน young เดิน ก้าวต่อก้าว
ใจต่อใจ และเปิดตัวหนังสือ สถานะเดินเท้า
การตัดสินผลงานโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
“Sasin Young Dern” activity and book
“สุขพอที่พ่อให้”โดย สำนักราชเลขาธิการ
launch
Announcement ceremony of multimedia by Seub Nakhasathien Foundation
development program according to His 14 Sepember 2014, Multi-Function
Majesty the King’s Royal initiatives
Room, 1st floor
“Sukphor: Enough happiness given
from our Father” by the Office of His
เวทีนำเสนอผลงาน โครงการ “เสริมสร้างพลัง
Majesty’s Principal Private Secretary
เยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่น่าอยู่”
5 September 2014, Multi-Function
โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม
Room, 1st floor
Project presentation of “Youth
development through creative media for
นิทรรศการผลงานศิลป์ ปี 57 “ไทย-ธรรม”
a better society” by the University
โดย คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์
Network for Change : UNC
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16 September 2014, Multi-Function
“Thai-Dhamma” Exhibition
Room, 1st floor
by Member of Faculty of Fine and
	
Applied Arts, Dhurakij Pundit University การจัดแสดงผลงานนักศึกษา โครงการ
9-21 September 2014, Hall, 1st floor
“เสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์สื่อเพื่อ
สังคมที่น่าอยู่”
การเสวนา ตั้งหลัก ก่อนตรวจ
โดย มูลนิธิสาธารสุชแหงชาติ (มสช.)
โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ “Youth development through creative
(สช.) ร่วมกับ นิตยสารชีวจิต
media for a better society”
Dialogue discussion on being prepared by the National Health Foundation
before getting health checkups
16-21 September 2014, Creative
by the National Health Commission of
Society room, 1st floor
Thailand (NHCO) in collaboration with
Cheewajit Magazine
การแสดงงานโครงการ AA Projet“ฟรุ้งฟริ้ง”
11 September 2014, Multi-Function
โดย เทศกาลบางกอกออกแบบ (art4d)
Room, 1st floor
Exhibition of “AA Project”
by Bangkok Design Festival (art4d)
16-30 September 2014, 5th floor
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ค่ำคืนแห่งวรรณกรรม Literarischeครั้งที่ 2
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
Literarische Nacht #2
by Goethe Institut Thailand
17 September 2014, Auditorium,
5th floor
การประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 1
โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Short Film of Parliament 2014
by The National Assembly Radio and
Television Broadcasting Station
18 September 2014, Auditorium,
5th floor
การเสวนาการอนุรักษ์ประติมากรรมและ
ลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร
“มรดกเมืองที่ถูกลืม”
โดย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Discussion dialogue on preserving
sculptures and decorative ornaments of
Bangkok bridges, “Forgotten Heritage”
by the Bangkok Metropolitan
Administration (BMA), Silpakorn
University and Kasetsart University
23 September 2014, Multi-Function
Room, 1st floor
กิจกรรม จากป่า สู่เมือง รำลึก 24 ปี
สืบ นาคะเสถียร โดย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร
“From Forest to Town: 24th Year in
Memorial of Seub Nakhasathien”
by Seub Nakhasathien foundation
26-28 September 2014, Multi-Function
Room, 1st floor

สัมมนาดนตรีพร้อมการแสดงสด “Uses of
Music in Everyday Life” โดย คณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Music Seminar “Uses of Music in
Everyday Life” Lecture
by Dr. Oswaldo Lorenzo by Faculty of
Music, Silpakorn University
27 September 2014, Auditorium,
5th floor

การจัดแสดงภาพถ่าย Youth of Bangkok
โดย เพลย์ฮาวด์ (PLAYHOUND)
“Youth of Bangkok” photo exhibition
by PLAYHOUND
5 October-7 December 2014, Wall,
Open Space

OCT

งานแถลงข่าวการส่งเยาวชนไทย
เข้าร่วมประชุม โครงการการเข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอด One Young World Summit
2014 โดย กรุงเทพมหานคร
Press announcement for Thai youth
attending “One Young World Summit
2014” by the Bangkok Metropolitan
Administration (BMA)
7 October 2014, Multi-Function Room,
1st floor

นิทรรศการภาพวาดของชิฮิโระ อิวาซากิ
โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯร่วมกับ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะชิฮิโระแห่งเมืองอะซูมิโนะ
กิจกรรมเปิดตัวหนังสั้น 10 ปี
และหอศิลปกรุงเทพฯ
โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย
Chihiro Iwasaki and Picture Books of
โดย มูลนิธิเอสซีจี
Japan From the Chihiro Art Museum
Short Film for 10th Anniversary of young Collection
Thai Artist Award Project
by Japan Foundation, Bangkok with
by SCG Foundation
Chihiro Art Museum Azumino and BACC
30 September 2014, Auditorium,
5 October-16 November 2014, Wall,
5th floor
3rd-5th floor

ตุลาคม

เทศกาลศิลปะการแสดงนานาชาติ โดย
กรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
IF International Performing Arts Festival
Performances from 9 Countries
1-2 October 2014
กิจกรรมโครงการ One Young World
โดย กรุงเทพมหานคร
”One Young World” program
by the Bangkok Metropolitan
Administration (BMA)
2 October 2014, Hall, 1st floor
กิจกรรมเปิดตัวหนังสือและบรรยาย Size
does not matter : Big idea for small
medium โดย บริษัท ลายเส้น พับบลิชชิ่ง
LI-ZENN Seminar 2014 Small Medium
House 2 “Size Doesn’t Matter : Big ldea
for Small & Medium Houses
4 October 2014, Auditorium, 5th floor
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สัมมนาทางวิชาการ “สถาปัตย์สมัย ครั้งที่1
สืบสานสถาปัตยกรรมไทย”
โดย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Academic seminar on “1st Architect
Era: Thai Architecture” by the
Department of Architecture, Faculty of
Architecture, Chulalongkorn University
9 October 2014, Auditorium, 5th floor

การแถลงข่าว เสวนา “สีสันสร้างความสุข”
และเซ็นต์MOU โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร
และบริษัท นานมี อุตสาหกรรม จำกัด
Press conference on “Color brings
Happiness” dialogue and MOU signing
between Silpakorn University and Nan
Mee Industry Co.,Ltd.
9 October 2014, Multi-Function Room,
1st floor
The 5th UOB Painting of the Year
Exhibition
โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
The 5th UOB Painting of the Year
Exhibition by UOB
14-31 October 2014, Hall, 1st floor
กิจกรรม Creative Bangkok
by Institute for Knowledge and
Innovation South East Asia (IKI-SEABangkok University) and Mosaic (HEC
Montreal)
Creative Bangkok by Institute for
Knowledge and Innovation South East
Asia (IKI-SEA-Bangkok University) and
Mosaic (HEC Montreal)
14 October 2014, Multi-Function Room,
1st floor
การแข่งขันเปียโน
โดย โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
Churairat Piano Competition 2014
by Churairat Music School
14-17 October 2014, Auditorium,
5th floor
การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์สังคมที่ดี
กว่าด้วยแอนิเมชั่นอินโฟกราฟิก
โดย นิตยสารสารคดี
Happy Society Driven by Animation
Infographic by Sarakadee Magazine
18 October 2014, Multi-Function Room,
1st floor

พิธีประกาศผลรางวัลนิทรรศการ
5th UOB Painting of the Year
โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน
5th UOB Painting of the Year Awards
by United Overseas Bank (Thai) Public
Company Limited
22 October 2014, Multi-Function Room,
1st floor

เทศกาลกีตาร์นานาชาติ
โดย สมาคมกีตาร์กรุงเทพ
Thailand International Guitar Festival
2014 by Bangkok Guitar Society
7-9 November 2014, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมฉายภาพยนตร์ #สร้างเสริม
#ประสบการณ์ #ชีวิต (ส.ป.ช.) โดย รีเบล
อาร์ท สเปซ และแฮปปี้แลนด์ สตูดิโอ
#Addtional Experiences#
by Rebel Art Space, Happyland Studio
11 November 2014, Auditorium, 5th floor

กิจกรรมเสริมทักษะงานพับผ้าเช็ดหน้า
โดย กองนันทนาการ (กลุ่มพัฒนาศูนย์เยาวชน)
Improving skills: Hankerchief folding
by Recreational Division, Youth Center
Development group
ฉายภาพยนตร์เยอรมัน Berlin Film Nights
22-25, 31 October & 1 November 2014, โดย สถานทูตเยอรมนี (กรุงเทพฯ)
Hall, 1st floor
“Berlin Film Nights” screening
by the German Embassy Bangkok
กิจกรรมเวิร์คชอปนักเปลี่ยนแปลงสังคม
12-14 November 2014, Auditorium,
โดย วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
5th floor
ธรรมศาสตร์
GSSE Changemaker Workshop by School งาน Martin Experience
of Global Studies, Thammasat University โดย Boomer Music
25 October 2014, Meeting Room 501
Martin Experience by Boomer Music
15 November 2014, Multi-Function
Room, 1st floor

NOV
พฤศจิกายน

กิจกรรม Workshop DIY “Gift for Give”
โดย ECO Shop Common
Workshop DIY “Gift for Give” by ECO
Shop Common
1 November 2014, Hall 1st floor
นิทรรศการครบรอบ 25 ปี
การล่มสลายกำแพงเบอร์ลิน
โดย สถานทูตเยอรมนี (กรุงเทพฯ)
25 Years of Freedom The Fall of the
Berlin and the Transformation of Central
Europe by Embassy of the Federal
Republic of Germany, Bangkok
4-23 November 2014, Hall, L floor

กิจกรรมวันเบาหวานโลก
โดย สำนักอนามัย(กองสร้างเสริมสุขภาพ
และสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย)
“World Diabetes Day”
by the Health Department, Health
Promotion Division and Diabetes
Association of Thailand
15 November 2014, Open Space
งานสัมมนาวิชาการ “อักษรศิลป์นานาชาติ
กรุงเทพฯ” (BITS 2014)
โดย บริษัท คัดสรร ดีมาก จำกัด
BITS MMXIV Bangkok International
Typographic Symposium (BITS 2014)
by Cadson Demak Co., Ltd.
15-16 November 2014, Auditorium,
5th floor
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งานดนตรี ตุ๊ แครี่ออน (สุธน สุขพิทักษ์)
ตอน คนยังเดิน โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
“Tu Carry on, Sutone Sukpitak” musical
performance
by Seub Nakhasathien Foundation
16 November 2014, Multi-Function
Room, 1st floor
นิทรรศการแสดงผลงาน Architecture
Museum of 21st Century Competition
2014 โดย B-1 Magazine & Knauf
(CHARLES&SMITH CO.,LTD)
Exhibition of Architecture Museum of
21st Century Competition 2014
by B-1 Magazine & Knauf (CHARLES&
SMITH CO.,LTD)
18-23 November 2014, Hall, 1st floor
พิธีมอบรางวัล Architecture Museum of
21st Century Competition 2014
โดย B-1 Magazine & Knauf (CHARLES&
SMITH CO.,LTD)
Award Ceremony : Architecture
Museum of 21st Century Competition
2014
by B-1 Magazine & Knauf (CHARLES&
SMITH CO.,LTD)
18-23 November 2014, Hall, 1st floor
งาน Yamaha Live with Music Presents
Yamaha Guitar Clinic by Lee Ritenour
โดย Yamaha
Yamaha Live with Music Presents
Yamaha Guitar Clinic by Lee Ritenour
by Yamaha
22 November 2014, Auditorium, 5th floor
ฉายภาพยนตร์สารคดี
The Life by Vaclav Havel
โดย สถานทูตเช็กประจำประเทศไทย
Film Screening
“The Life by Vaclav Havel”
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by Embassy of the Czech Republic in
Thailand
23 November 2014, Auditorium, 5th floor

เวทีสาธาณะ เรื่อง การปฏิรูปประเทศไทย
“มิติความหลากหลายทางเพศ”
โดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
The Sexual Diversity National Day
by The Foundation of Thai Transgender
Alliance for Human Rights
29 November 2014, Multi-Function Room,
1st floor

กิจกรรม The 7% Project
เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก
โดย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP)
และองค์การช่วยเหลือเด็ก
The 7% Project
by The Asia Injury Prevention
Foundation - AIP and Save the Children กิจกรรมวันเอดส์โลก โดย สภากาชาดไทย
23 November 2014, Open Space
World Aids activity
by Thai Red Cross Society
นิทรรศการ “มา-โชว์-คิด” เจ็บ...กว่าจะได้ไอ 29 November 2014, Open Space
เดียแสบ โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
การแสดงดนตรี
Mashowkid Exhibition
โดย สถาบันดนตรีและศิลปะมิวสิคคัลเลอร์ส
by ICT, Silpakorn University
Fun Together by Music Concerts 2014
25-28 November 2014, Hall, 1st floor
30 November 2014, Auditorium, 5th floor
งานตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น
“ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”
โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
EGAT Short Film Award 2014
by ICT, Silpakorn University with
Electricity Generating Authority of
Thailand
27 November 2014, Auditorium, 5th floor
การแข่งขันทักษะภาษาจีน
“จีนาภิวัฒน์” ครั้งที่ 2
โดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
“2nd Chinaphiwat Chinese Language
Contest” by Oriental Knowledge and
Language School (OKLS)
28 November 2014, Auditorium, 5th floor
การอบรมเชิงปฏิบัติการ TGO Animation
Infographic Contest โดย นิตยสารสารคดี
Workshop on “TGO Animation
Infographic Contest”
by Sarakadee Magazine
28-29 November 2014, Meeting Room 502

DEC
ธันวาคม

นิทรรศการและกิจกรรมในโครงการ ๙ ใน
ดวงใจ เปิดโลกทัศน์ ก้าวสู่วิถียั่งยืน “ซอหัวม้า
เสียงสะท้อน ทางชาติพันธุ์
โดย เครือข่ายบ้านนาวิลิตและเพื่อนไทย สยาม
Exhibition and activities under the “9 in
our hearts program, widening our
horizons, towards a sustainable path”
with the “Horse-head fiddle, reflection
of origins” by the Baan Na Walit and
Friends
2-4 December 2014, Wall and
Auditorium, 5th floor
	

กิจกรรมโครงการ Fashion Graduate
Season 7
โดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
“Fashion Graduate Season 7” by Faculty
of Home Economics, Rajamangala
university of technology krungthep
3 December 2014, Multi-Function Room,
1st floor

สัมมนาบรรยายธรรม โดย ดร.วรภัทร ภู่เจริญ
โดย ร้านอาหาร เลอ ปลาแดก
Dhamma discussion with Dr.Woraphat
Phucharoen by Le Pla Daak restaurant
14 December 2014, 4th floor
นิทรรศการศิลปะเชิงโต้ตอบ กับ Phil
America เสียงเพรียกหาแห่งการเดินทาง
โดย โครงการสะพานเสียง
Interactive art exhibition with Phil
America, “Journey of Voices” by
Saphan Siang campaign
16-21 December 2014, Hall, 1st floor

การแสดงดนตรี คอนเสิร์ตเพื่อพ่อ “Solo
Concert for Father”
โดย โรงเรียนดนตรีเมโลดี้ พลัส
“Solo Concert for Father” by MelodyPlus
School of Dance and Music
กิจกรรมเผยแพร่ผลงานโครงการกิจกรรม
5 December 2014, Auditorium, 5th floor
พัฒนาไหมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
(Modern Thai Silk) โดย สถาบันพัฒนา
กิจกรรมเวิร์คชอป PASCH-Student
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
“Modern Thai Silk” exhibition by the
“PASCH-Student” workshop by Goethe- Thailand Textile Institute
Institut Thailand
16 December 2014, Multi-Function
10 December 2014, Meeting Room 501
Room, 1st floor
นิทรรศการภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” โดย กลุ่มบริษัททรู
ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
The nature conservation photography
exhibition by True Cooperation in
collaboration with the Department of
National Park Wildlife and Plant
Conservation
9-14 December 2014, Hall, 1st floor
& L floor
กิจกรรมเวิร์คชอปประกอบนิทรรศการ Photo
Exhibition ‘The City Becoming and
Decaying’ Photography Workshop :
Portrait in an urban or personal setting
โดย Ute and Werner Mahler
Photo Exhibition ‘The City Becoming
and Decaying’ Photography Workshop :
Portrait in an urban or personal setting
by Ute and Werner Mahler
13 December 2014, Meeting Room 401

กิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดี “When Bjork
Met Attenborough” และ ภาพยนตร์
คอนเสิร์ต “Biophilia Live”
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
Science Film Festival 2014 : Screening
of Documentary “When Bjork Met
Attenborough” and “Biophilia Live” by
Goethe-Institut Thailand
20 December 2014, Auditorium, 5th floor
and Open Space
กิจกรรมอบรมผู้เข้าประกวดโครงการประกวด
นวัตกรรมของเด็กและเยาวชนเรื่อง การ
จัดการภัยพิบัติในชุมชนเมือง “ไอคิดสู้ภัย”
โดย Save the Children และ D4D :
Design for Disasters Workshop training
for contestants of youth innovation for
city disaster management “IKidsSupai”
contest by Save the Children and D4D :
Design for Disasters
20-21 December 2014, Friends of bacc,
6th floor

การบรรยายสาธิตวงดนตรีแคนจีน และการ
แสดงเพลงจีนสิงคโปร์ร่วมสมัย
โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
Music for a thousand smiles by Faculty
of Music, Silpakorn University
17 December 2014, Auditorium, 5th floor
กิจกรรม International Migrants Day
2014 โดย โครงการสะพานเสียง
“International Migrants Day 2014”
activities by Saphan Siang campaign
18 December 2014, Multi-Function
Room, 1st floor
กิจกรรมโครงการประกวด สร้างนักคิด
พิชิตฝัน โดย บริษัท ฟรีฟอร์ม จำกัด
Thailand Creators’ Challenge : Mobile
Content Awards by Free Form Company
Limited
19 December 2014, Multi-Function
Room, 1st floor
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ฝ่ายการศึกษา ดำเนินการภายใต้กรอบความคิดที่ต้องการสร้าง
องค์ความรู้ ประสบการณ์ ของทัศนคติที่ดีต่องานศิลปวัฒนธรรมใน
ระดับพื้นฐาน เพื่อให้ต่อยอดไปสู่งานศิลปะร่วมสมัยได้ ซึ่งในปี 2557
กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี ทำให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างฐานความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม
เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น จากกิจกรรมลักษณะต่างๆ ที่จัดขึ้นให้ตอบ
สนองต่อความต้องการกลุ่มผู้สนใจที่แตกต่างกัน
กิจกรรม ศิลปะสนทนา 2557 (BACC Art Talk 2014) ชุด
สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์ (Relational Aesthetics) เป็นกิจกรรม
การเสวนาที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ไม่แปลกแยก และอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้คน ผ่านแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตร์ร่วมสมัย “สุนทรียศาสตร์เชิงสัมพันธ์” โดยศิลปินร่วม
สมัยที่มีความน่าสนใจ และสามารถสื่อสารความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะ
กับสังคมด้วยวิธีการเรียบง่าย ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา 3 ครั้ง
โครงการ BACC Training of Art Manager 2014 (TAM 2014)
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างฐานนักจัดการศิลปวัฒนธรรมรุ่นใหม่ โดยเปิดรับสมัครนิสิตนัก
ศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้
รับองค์ความรู้จากการบรรยายโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง และ
ได้รับประสบการณ์จากการศึกษาฝึกงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของหอศิลป
กรุงเทพฯ ในระยะเวลา 2 เดือน เมื่อสิ้นเสร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมจะ
ต้องจัดทำโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมจำลอง เพื่อเป็นการสรุปความรู้
ความเข้าใจการจัดการศิลปวัฒนธรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะประจำปี 2557
เป็นโครงการที่มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูศิลปะ ซึ่งเป็น
บุคคลสำคัญในการวางรากฐานความรู้ด้านศิลปะให้กับเด็กและเยาวชน
โดยมีเป้าหมายในการขยายวงขององค์ความรู้ด้านศิลปะให้กว้างยิ่งขึ้น
ซึ่งโครงการในปี 2557 ได้ขยายวงไปสู่ครูศิลปะในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ทำให้กิจกรรมการอบรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น
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กิจกรรม BACC สัญจร เป็นกิจกรรมต่อยอดจากโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการสำหรับครูศิลปะ ที่พยายามสร้างบทบาทให้กับครูศิลปะใน
โรงเรียน โดยนำกิจกรรมศิลปะเข้าไปสร้างสรรค์ร่วมกับเด็กนักเรียน 
ซึ่งมีครูศิลปะเป็นผู้ประสานงานและเตรียมการต่างๆ และยังเป็นการ
สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ห่างไกลจากหอศิลปกรุงเทพฯ อีกด้วย กิจกรรม “ BACC สัญจร” 
ได้รับผลตอบรับจากโรงเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
มีเสียงเรียกร้องให้จัดต่อเนื่องในทุกๆ ปี 
กิจกรรมอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อ
เนื่อง ภายใต้แนวคิดในการเชื่อมโยงหอศิลปกรุงเทพฯ สู่พื้นที่ทางสังคม
ให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมต่อไป โดยมีความพยายามขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน
อาสาสมัครเพิ่มเติมจากเดิมที่เน้นการปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการ
เป็นการสนับสนุนงานต่างๆ ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ เช่น 
งานประชาสัมพันธ์ งานผู้ช่วยวิทยากร งานเก็บข้อมูล เป็นต้น
กิจกรรม ASIATOPIA Workshop เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านศิลปะการแสดงสด และสร้างศิลปินรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ
ASIATOPIA ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดเป็นกิจกรรมเสวนาและ
การอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงด้านศิลปะการแสดงสด
จากหลากหลายประเทศทั่วโลก 
อย่างไรก็ตามพันธกิจหลักในการจัดกิจกรรมการศึกษาของฝ่าย
การศึกษา ยังคงเน้นสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านศิลปะผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของช่วงวัยและศักยภาพของผู้ที่
สนใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด จากการปฏิบัติ
งานในปี 2557 ทำให้เห็นถึงศักยภาพของฝ่ายการศึกษาและข้อ
ผิดพลาดต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมการ
ศึกษาในปีต่อๆ ไป ให้ตรงต่อความต้องการของผู้สนใจและเกิดการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

The Education Department is initiated to build knowledge,
create experience and promote positive attitude towards art
and culture. In 2014, the Education Department’s activities
were well received by the participants, achieving the mission
to generate better understanding of art and culture with
various types of talks, seminars and workshops catered for
different audiences.
BACC Art Talk 2014: Relational Aesthetics is a series of 
3 art talks that try to convey that art is one of the most
important parts of society and essential to our daily lives.
BACC Art Talk 2014: Relational Aesthetics talks embrace the
concept of “Relational Aesthetics” exampled by contemporary
artists who are invited to give talks about the connection
between art and society.
BACC Training of Art Manager 2014 (TAM 2014) Project
aims to promote art and cultural management learning and
encourage new generation of art and cultural managers by
inviting students to attend workshops and internship trainings
conducted by the experts and staff from every department of
BACC for 2 months. At the end of the project, the attendants
will get a chance to present their case study to the lecturers.
Art Teacher Workshop 2014 wants to help improve the
capability and potential of art teachers. The goal is to extend
the basic knowledge of art. For 2014, we provide workshops
to the art teachers who affiliate with Office of 
The Basic Education Commission. 

Education การศึกษา

ation

BACC Art on Tour is a continuation of the Art Teacher
Workshop that attempts to provide a role for art teacher in
school by introducing art activities to schools. Art teacher is
encouraged to act as the leader and coordinator for these
activities. BACC Art on Tour is a great way to bring activities
from BACC to the children who live in the far reach area
outside of BACC.
BACC Volunteer Programme is also a continuous project
with aim to connect BACC with the public so that the
general audience can volunteer to work with us and
contribute to our cause in promoting art and culture. 
In 2014, the BACC Volunteer Programme broadens the
volunteers’ responsibilities from exhibition guides to act 
as assistants to other departments such as public relations,
assistants to the lecturers and record data collectors, etc.
ASIATOPIA Workshop focuses on promoting performing
art learning and foster new artists under ASIATOPIA Project 
by organising talks and workshops by international acclaimed
artists and performers from all over the world.
The main mission of the Education Department is to
build up basic understanding of art through various creative
learning activities which respond and cater to the needs of
the different age groups and interests of the audience. Our
projects in 2014 show both the potentials and mistakes which
we will review and learn from them in order to improve our
future programmes.
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ศิลปะสนทนา 2557

โดย ฝ่ายการศึกษา
กิจกรรมการพูดคุย แลกเปลี่ยนระหว่างศิลปิน ภัณฑารักษ์ และ  
ผู้ที่สนใจทั่วไป
ศิลปะกับนาข้าว : ความเชื่อมโยงชีวิต สังคม และงานศิลปะ ของ
สาครินทร์ เครืออ่อน โดย อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน และอาจารย์
โอชนา พูลทองดีวัฒนา วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 
ชีวิตแห่งเจตจำนง โดย คามิน เลิศชัยประเสริฐ 
วันที่ 13 กันยายน 2557  
สุนทรีย์ ผัสสะ โดย อริญชย์ รุ่งแจ้ง และวรเทพ อรรคบุตร 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 
BACC Art Talk 2014

By Education Department
Discussion and exchange of ideas between artists,
curators and general public. 
Art and Rice Field: Relationship between life society and
the art of Sakarin Krue-on moderated by Ochana
Poontongdeewatthana on November, 26 July 2014. 
Life Specific by Kamin Lertchaiprasert, 13 September 2014.                                                                                                                                               
Aesthetics Makes Sense by Arin Rungjang moderated by
Worathep Akkabootara, 8 November 2014.
Total participants : 300
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BACC Training of Art Manager 2014
(TAM 2014)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ 2557

โดย ฝายการศึกษา ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
โดย ฝ่ายการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมอบรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
โครงการที่ตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
เพื่อสร้างฐานนักจัดการศิลปวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม- บุคลากรครูศิลปะ จัดในช่วงเดือนตุลาคม 2557
มิถุนายน 2557
BACC Training of Art Manager 2014

By Education Department
The training aims to promote art and cultural
management learning to encourage new generation of art
and cultural managers, held during May-June 2014 
Participants : 15

Art Teacher Workshop in 2014

By Education Department and Culturem, Sports and Tourism
Department, Bangkok Metropolitan Administration
The workshop aims to improve the capability and
potential of art teachers held in October 2014
Total participants : 418
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อาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ

โดย ฝ่ายการศึกษา
โครงการต่อเนื่องที่เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
ร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
BACC Volunteer

By Education Department
A continuous project aims to connect BACC with the
public so that the general audience can volunteer to work
with BACC and contribute to our cause in promoting art and
culture.
Total partcipants : 180

เสวนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะแสดงสด

โดย ฝ่ายการศึกษา
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงชาว
แคนาดา แรนดี้ เกรดฮิลล์ ในหัวข้อศิลปะแสดงสดในกระแสสังคมใหม่,
การฝึกปฏิบัติแสดงสดกับ แรนดี้ เกรดฮิลล์ และการแสดงศิลปะแสดง
สดจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี จุมพล อภิสุข และนพวรรณ สิริเวชกุล
ศิลปินศิลปะการแสดงสดของไทย ร่วมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ 3-6
กันยายน 2557
Performance Art Workshop

By Education Department
The workshop includes artist talk by a well-known
Canadian artist ‘Randy Gledhill’ on the topic of current
performance art trends and issues, workshop with Randy
Gledhill, and performance art by workshop’s participants, 3-6
September 2014. 
Participants : 50
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กิจกรรมนำชม

Educational tours

โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 3 แห่ง
วิทยาลัยและอาชีวศึกษา 5 แห่ง
โรงเรียนนานาชาติ 7 แห่ง
มหาวิทยาลัย 35 แห่ง
องค์กรต่างๆ  5 แห่ง

2 Kindergarten and elementary schools 
3 Secondary schools
5 Colleges and vocational training schools
7 International schools
35 Universities 
5 Organisations and others

มีคณะเยี่ยมชมเพื่อการศึกษาและดูงานในปี
2556 จำนวน 57 แห่ง รวมจำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด 1,680 คน แบ่งเป็น

There are 57 educational tour groups totaling 1,680
participants in 2014 including
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เด็กศิลป์@bacc 2557 “เมืองในฝัน”

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
11 มกราคม 2557
ทุกชั้นของหอศิลปกรุงเทพฯ
เปิดทุกพื้นที่เพื่อให้เด็กๆ สร้างสรรค์ “เมืองในฝัน” ผ่านกิจกรรม
เวิร์คช้อปศิลปะร่วมกับศิลปิน การชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและเล่น
เกมส์สนุกๆ เพลิดเพลินกับการแสดงบนเวทีที่คัดสรรมาส่งมอบรอยยิ้ม
เสียงหัวเราะ เพื่อเป็นของขวัญแห่งความสุขสำหรับเด็กๆ รับผลงาน
ศิลปะที่เด็กๆ สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และของที่ระลึกจากหอศิลป
กรุงเทพฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเด็กๆ ได้มาร่วมสร้างเมืองในฝันร่วมกัน
ในวันพิเศษนี้    
Children’s Day @bacc 2014 “Dream Town”

By Arts Network Department
11 January 2014
Every floor of BACC
Bangkok Art and Culture Centre invite children to
explore their imaginations with Children’s Day @bacc 2014
“Dream Town” with various children’s art activities,
performances and workshops where kids will be able to learn
and create their own art pieces as well as learning more
about art with Exhibition Tour for Kids. 
Participants : 600
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กิจกรรม BACC สัญจร

โดย ฝ่ายการศึกษา และห้องสมุดศิลปะ
เป็นกิจกรรมที่พยายามสร้างบทบาทให้กับครูศิลปะในโรงเรียน
โดยนำกิจกรรมศิลปะเข้าไปสร้างสรรค์ร่วมกับเด็กนักเรียน ในพื้นที่
รอบๆ หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งมีครูศิลปะเป็นผู้ประสานงานและเตรียม
การต่างๆ จัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2557
BACC Art on Tour

By Education Department and Art Library
The activity attempts to provide a role for art teachers
in schools by introducing art activities to schools in the
neighbourhood of BACC. Art teachers are encouraged to act
as the leader and coordinator for these activities held during
November-December 2014. 
Total participants : 1,675

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะแบบฉบับของฉัน

โดยฝ่ายการศึกษา
21 และ 28 กันยายน 2557
กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ที่ดึงเอาสิ่งที่ชอบมานำเสนอผ่านงานประดิษฐ์ด้วยวัสดุกระดาษ ที่ไม่
จำกัดกรอบของการสร้างสรรค์ และสามารถที่จะประดิษฐ์เป็นอะไรก็ได้
ที่อยากทำ โดยวิทยากร ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล (ครูชัย) สำหรับเด็ก
อายุตั้งแต่ 9-12 ปี และสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 13-16 ปี
ART APPRECIATION My art as My heart

By Education Department
21 & 28 September 2014
An activity for children and youths to create works of art
that encourage them to choose something they like and
present it through their creations made from paper materials.
They were given full freedom in creativity and were able to
create anything they wanted. The activity was led by
honorable lecturer Sakchai Sriwatthanapetekun (Kru Chai) for
children aged 9-12 years old and children aged 13-16 years
old.
Total participants : 40
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ในปี 2557 ห้องสมุดศิลปะได้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน
ศิลปะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นหนังสือ นิตยสาร และ 
สูจิบัตร โดยยังไม่ได้เปิดรับสมัครสมาชิกห้องสมุดและบริการยืมคืน 
ห้องสมุดศิลปะได้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ จำนวน 300 รายการ และสมัครสมาชิกนิตยสารภาษาไทย
จำนวน 17 รายชื่อ และนิตยสารภาษาต่างประเทศ จำนวน 10 รายชื่อ 
ด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหอศิลปกรุงเทพฯ ห้องสมุดได้ศึกษา
รูปแบบ ระบบการจัดเก็บ การใช้งาน และการให้บริการ BACC Digital
Art Archive ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ภายในปี
2558
ด้านการใช้บริการ มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 37,641 คน
และมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 6,226 คน
สำหรับการจัดกิจกรรมของห้องสมุดในปีนี้ ได้แก่ 
กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานอาเซียนโดยกลุ่ม
นิทานแต้มฝัน ห้องสมุดจัดกิจกรรมนี้ทั้งหมด 10 ครั้ง 
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้แก่ DIY Bookmaking (BACC
สัญจร) ร่วมจัดกิจกรรมกับฝ่ายการศึกษา เป็นกิจกรรมสอนเย็บสมุดให้
กับเยาวชนอายุ 10-15 ปี, Nobody is perfect เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจตนเอง และกิจกรรมฝึกสมาธิและ
ความอดทนกับภาพมานดาลา (BACC สัญจร) ร่วมจัดกิจกรรมกับฝ่าย
การศึกษา เป็นกิจกรรมที่สอนการฝึกสมาธิและความอดทนให้กับเด็ก
เล็กโดยการระบายสีภาพมานดาลาและภาพมานดาลาจากดอกไม้
กิจกรรมพบนักเขียน โดย ตั้ม วิศุทธิ์ พรนิมิตร เป็นกิจกรรม
ที่ผู้อ่านได้พบนักเขียน/ศิลปินในดวงใจ มีช่วงการพูดคุยกับศิลปิน 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน

Art Library ห้องสมุดศิลปะ

ibrary
In 2014, the Art Library has provided information
resources in art, both Thai and English languages, including
books, magazines and exhibition catalogues. The library has
not yet begun the membership and circulation service.
This year, the library has purchased 300 Thai and English
resources as well as subscribed 17 Thai magazines, and 10
international magazines.
In terms of developing the BACC Information Center, the
library has studied the system of managing, utilizing and
service-providing of the BACC Digital Art Archive which is
aimed to be fully operational by 2015.
In this year there were 37,641 visitors along with 6,226
internet users.
Library activities included:
Storytelling and Art Activity for Kids of the ASEAN Tales.
This year, the library has organized 10 activities.
Learning activities outside the classroom were divided into
3 activities including DIY Bookmaking (BACC Art on Tour)
was a collaboration with the Education Department. The
children aged 10-15 years old learned how to make DIY
notebooks. The “Nobody is Perfect” activity is aimed at
teaching participants in knowing and understanding who they
are. Practicing concentration and patience with Mandala
(BACC Art on Tour) was a collaboration with the Education
Department. The young children learmed to practice their
concentration and patience through the art of coloring
Mandala pictures and making Mandala from flowers.
Meet the writers’ activity titled “Mamuang Talk with Wisut”
by Wisut Ponnimit. The activity was a chance for the readers
to meet with their favorite artists during a session of talks
with the artist, creating inspiration for the readers.
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กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ นิทานอาเซียน
โดยกลุ่มนิทานแต้มฝัน

โดย ห้องสมุดศิลปะ
ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก และหอศิลปกรุงเทพฯ มุม Kid’s corner
ของห้องสมุดศิลปะ และห้อง Friends of bacc
ปีนี้ห้องสมุดจัดกิจกรรมนี้ทั้งหมด 10 ครั้ง ได้แก่ นิทานเรื่อง ตา
อินกะตานา กระจงน้อยกับจระเข้ เมอร์ไลอ้อน เห็ดหูลิง เจ้าหญิงกบ
จิ้งจอกตาลายกับกระต่ายเจ้าปัญญา กำเนิดค้างคาว ภูเขาทองคำกับ
เมล็ดข้าว อาบู นาวัส และกำเนิดเวียดนาม ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2557 

Storytelling and Art Activity for Kids of the
ASEAN Tales by Tamfun Story Group

By Art Library
At the Bangkok Folk Museum, BACC Art Library’s Kid’s
corner and Friends of bacc room
The library has organized 10 activities every last Saturday
of the month since March-December 2014 including the tales
of “Ta-in and Ta-na”, “A mouse deer and crocodile”, “Merlion”,
“Monkey-ear mushroom”, “The Frog Princess”, “The starving
fox and wise rabbit”, “The birth of bats”, “The Golden
Mountain and the Weeping Grain of Rice”, “Abu Nawas” and
“The Legend of Vietnam.”
Total participants : 548 (271 children and 277 parents)
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กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

โดย ห้องสมุดศิลปะ และฝ่ายการศึกษา
แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
DIY Bookmaking (ฺBACC สัญจร) โดยวิทยากร พรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์และทีมงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
ครอบครัว ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 49 คน
ฝึกสมาธิและความอดทนกับภาพมานดาลา (BACC สัญจร) 
โดยวิทยากรคือ ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย วันที่ 7-8 ตุลาคม 2557 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ตันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองพลทหารม้า
ที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 134 คน
Nobody is perfect โดยวิทยากร ดร.อรุโณทัย ไชยช่วย วันที่ 4
ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 หอศิลปกรุงเทพฯ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 คน 

Learning activities outside the classroom

By Art Library and Education Department
Divided into 3 activities including
DIY Bookmaking (BACC Art on Tour) by Phonchan
Kraiwatnutsorn and team on August 17th, 2014 at the
Bangkok Family Center, Thung Khru, Bangkok. There were
49 participants in this activity. 
Practicing concentration and patience with Mandala (BACC
Art on Tour) by Dr. Arunothai Chaichuay on October 7th-8th
2014 at Wat Phai Ton Child Development center and King’s
Guard, 2nd Cavalry Division Child Development center
(Sanam Pao). There were 134 participants in this activity.
Nobody is Perfect” activity by Dr. Arunothai Chaichuay on
October 4th 2014, at the Friends of bacc room, 6th floor.
There were 24 participants.
Total participants : 207
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กิจกรรมพบนักเขียน ตอน Mamuang Talk with
Wisut โดย ตั้ม วิศุทธิ์ พรนิมิตร

โดย ห้องสมุดศิลปะ
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
กิจกรรมที่ผู้อ่านได้พบศิลปินในดวงใจ คุณตั้ม วิศุทธิ์ พรนิมิตร 
และมีการแสดงแอนิเมชันการ์ตูนน้องมะม่วงประกอบการแสดงดนตรี
ซึ่งมีศิลปินรับเชิญคือ คุณป๊อก Stylish Nonsense ร่วมแสดงด้วย 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 
Meet the writers activity titled “Mamuang
Talk with Wisut” by Wisut Ponnimit

By Art Library
Auditorium on 5th floor
The readers met their favorite artist Wisut Ponnimit and
saw an animation of the cartoon “Mamuang” played
alongside a musical performance by Pok Stylish Nonsense, on
November 21st, 2014.
Participants : 263
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งานบริการหนังสือและอินเทอร์เน็ต

มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 37,641 คน 
และมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 6,226 คน
Books and internet services

There are 37,641 visitors
along with 6,226 internet users.
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Facili
artHUB
การบริหารจัดการอาคาร - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้
อาคารเป็นหลัก จึงได้ดำเนินการปรับปรุงผนังภายนอกอาคารโดยรอบ
ครั้งใหญ่ รวมทั้งการทาสีใหม่ทั้งหมด รวมไปถึงหลังคาสีทองและเสา
ทั้ง 4 ต้นบริเวณลานด้านหน้าอาคาร ทำให้อาคารดูใหม่ขึ้นอีกครั้ง 
และยังจัดทำรั้วบริเวณทางลาดรถขึ้นลานด้านหน้าอาคาร ซ่อมแซม
ระบบน้ำพุเพื่อการใช้งานตามปกติ ส่วนภายในอาคารยังได้ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนป้าย Fire Exit และติดตั้งป้ายแบบ
มาตรฐานทั้งอาคาร และยังติดตั้งโคมไฟแสงสว่างเพิ่มเติมที่ลาน
จอดรถชั้นใต้ดินทั้ง 2 ชั้น เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่
ผู้ที่นำรถเข้ามาจอดภายในอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน 
นอกจากนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ยังได้เห็นความสำคัญของผู้พิการ 
จึงได้จัดทำช่องจอดรถผู้พิการเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้
พิการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมงานและเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ในอาคารได้
สะดวกยิ่งขึ้น  เปลี่ยนลูกขั้นบันไดเลื่อนเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้เข้า
มาใช้บริการในอาคาร รวมทั้งได้ปรับปรุงภายในห้องออดิทอเรียม
ได้แก่ ติดตั้งชุดลำโพง จัดทำประตูด้านข้างเพิ่ม เปลี่ยนท่อลมแอร์  
ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ประจำห้องประชุมห้อง 501 และ 502 เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ห้องประชุม ปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ ชั้น 1 และ ชั้น 5 เพื่อให้เหมาะสมกับการให้บริการ
รวมทั้งจัดทำ Locker Room ที่ชั้น 5 ให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น ติดตั้งผนัง
กระจกที่ห้องกระจกชั้น 6 เพื่อป้องกันเสียงรบกวนจากด้านล่าง ส่วน
ห้องสำนักงานชั้น 6 ได้ปรับเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูกระจกและ
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ติดตั้งระบบ Access Control เพื่อความปลอดภัย และติดตั้งอุปกรณ์
ควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศภายในห้องควบคุม เป็นต้น
artHUB - ร้านค้าในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาการชุมนุมประท้วงในช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์ 2557
ขณะที่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่
อาคารได้ติดตั้งนั่งร้านโดยรอบอาคารเพื่อปรับปรุงผนังอาคาร จึงได้
พิจารณาช่วยเหลือผู้เช่าโดยการปรับลดราคาค่าเช่า/ค่าบริการในช่วง
ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณชั้น 3 จากร้าน
จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์กราฟิตี้ BKK Graff และ
ที่ชั้น 1 ได้เปิดให้มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ศูนย์การเรียนรู้ ขณะเดียวกัน ร้านอาหารบริเวณชั้น 2 และ ชั้น 4 ได้
เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ร้าน Shout about art, Eat & Art by
hofart, The Painter’s Table และ Le Pla Daak
bacc shop - หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เปิดร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่
ระลึกของหอศิลปกรุงเทพฯ เองในปี 2557 อย่างเป็นทางการเป็นปีแรก
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ให้ยั่งยืนต่อไป 
โดยได้บริษัท Whitespace เป็นผู้ออกแบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
จำนวน 2 จุด คือ bacc shop บริเวณโถงต้อนรับ ชั้น 5 เริ่มเปิดให้
บริการเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 และ bacc kiosk บริเวณทางเชื่อม
เข้าอาคาร ที่ชั้น 3 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ
มุ่งเน้นคัดสรรสินค้าดีที่เชื่อมโยงกับศิลปะ ได้แก่ หนังสือ สูจิบัตร
โปสเตอร์ เครื่องเขียน ของที่ระลึก สินค้าแฟชั่น ของใช้ เครื่องประดับ
ฯลฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าถึงศิลปะได้ในอีกทางหนึ่ง 

officially launched included “Shout about art”, “Eat & Art by
hofart”, “The Painter’s Table” and “Le Pla Daak” 
bacc shop - BACC had officially opened its own souvenir
shop in 2014 to sustainably support BACC and its activities.
Whitespace Company was the designer for the souvenir shops
at two locations comprising of the bacc shop at the
reception hall, 5th floor which opened on June 28th 2014
and the bacc kiosk at the connection walkway to the
building on the 3rd floor on October 3rd 2014. The shops
were opened on June 28th and October 3rd, 2014
respectively. BACC focuses on choosing products that
represent a connection to art such as art books, posters,
exhibition catalogs, stationeries, souvenirs, fashion products,
jewelry, etc. which serves as another way for visitors to
connect to art.
	

Facility, artHUB & bacc shop อาคารและร้านค้า

ty
UB&
bacc
shop
Building Management - Bangkok Art and Culture Centre
or BACC mainly takes into consideration the safety of users
to the facility or building, leading to a huge renovation to
the entire building’s exterior walls. This also included a whole
new paint job to the building, a gold-painted rooftop and it’s
4 pillars standing at the front of the building, giving the
building a new fresh look. A fence has been erected on the
way up of the parking lot ramp which is in front of the
building, the water fountain has received maintenance while
electrical circuits within the building has been repaired as
well. Such repair has been dedicated to changing the ‘Fire
Exit’ sign and installation of signs in general for the whole
building. More lighting has been installed on both floors of
the underground parking lots to increase security for visitors
parking on the underground zones.   
Moreover, BACC places importance on disabled persons
and designated parking spaces particularly for them and their
conveniences in visiting the center and participate in various
art exhibitions held throughout the building. Parts of the
escalator had been changed as well for visitor’s better
experience in the building.  Moreover, the second auditorium
room had new speakers installed, additional doors on the
side of the room were added, air-conditioning equipment
replaced and a projector from room 501 and 502 was set up
for users of the meeting rooms. Change has also been made
to the information counters on the 1st and 5th floors to
better accommodate each floor’s specific purposes while a
Locker Room has also been added on the 5th floor for a
clearer partitioned area. In addition, a glass wall was
installed in the glass room on the 6th floor to prevent
interrupting noises from the floors below. As for the office
room on the 6th floor, the entrance door was replaced with
a glass door equipped with an Access Control system for
safety measures. A temperature controller was also installed
in the control room.
artHUB 2014 - Stores within BACC were effected by
political protests from January to February while mid-March
to mid-May, a scaffold was erected around the building for
renovation purposes on the exteriors of BACC. The center
decided to help assist renters by lowering rental fees and
service charges during the particular period. There was also
change to the 3rd floor, switching from a fashion clothing
store to a graffiti equipment store BKK Graff instead. The 1st
floor also saw the opening of an environmentally-friendly
store.  Meanwhile, restaurants on the 2nd and 4th floors
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bacc kiosk, 3rd floor

< bacc shop, 5th floor
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1 2
3

5

4

6
New shops @artHUB opened in 2014 1 Art n Meal by Shout about art, 2nd floor
2 Eat & Art by hofart, 2nd floor
3 The Painter’s Table, 2nd floor
4 BKK Graff, 3rd floor
5 Le Pla Daak, 4th floor
6 Eco Shop, 1st floor
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1

2 3

4
1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 New Information Counter, 5th floor
2 ห้องล็อคเกอร์ ชั้น 5 Locker Room, 5th floor
3 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 New Information Counter, 1st floor
4 ภายนอกอาคารได้รับการทาสีใหม่ New paint to building’s exterior walls
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Prints & PR materials
of arts activities
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PR materials & souvenir
of educational activities
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Prints & PR materials
of educational activities
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Prints, PR materials
& souvenirs
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คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2556-2558)

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

Advisory Board of Bangkok Art and Culture Centre (2013-2015)

M.R. Sukhumbhand Paribatra, Bangkok Governor
Mr. Amorn Kitchawengkul, Deputy Bangkok Governor
Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
Deputy Permanent Secretary for the BMA
Director-General of Budget Department, BMA
Director-General of Legal and Litigation Division, BMA
Director-General of Culture, Sports and Tourism Department, BMA
Director of Culture Division, BMA
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ประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา	
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ
Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Committee
Committee
Committee
Committee and Secretary

mittee
2014
คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(2556-2558)
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ศ.ปรีชา เถาทอง
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
กรรมการมูลนิธิ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการมูลนิธิ
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
กรรมการมูลนิธิ
นายจุมพล อภิสุข
กรรมการมูลนิธิ
นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการมูลนิธิ
นางชฎาทิพ จูตระกูล
กรรมการมูลนิธิ
นายเพชร โอสถานุเคราะห์
กรรมการมูลนิธิ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการมูลนิธิ
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ
นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ

Bangkok Art and Culture Centre Foundation Committee
(2013-2015)
Mr. Apirak Kosayodhin
Chairman
Prof. Preecha Thaothong
Vice-Chairman
Mr. Kraisak Choonhavan
Committee
Mr. Pradech Phayakvichien
Committee
Prof.Dr. Apinan Poshyananda
Committee
Mr. Chumpon Apisuk
Committee
Mr. Suphachai Chearavanont
Committee
Ms. Chadatip Chutrakul
Committee
Mr. Petch Osathanugrah
Committee
Mr. Thapana sirivadhanabhakdi Committee
Ms. Kobkarn Wattanavrangkul Committee & Treasurer
Mr. Chatvichai Promadhattavedi Committee & Secretary

คณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(2556-2558)
ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต
ประธานกรรมการบริหาร
นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
กรรมการบริหาร
นายสุภัทร์ วนกำจร
กรรมการบริหาร
นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
กรรมการบริหาร
นายธวัชชัย สมคง
กรรมการบริหาร
นายจักรพันธ์ วิลาสินีกุล
กรรมการบริหาร
นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร
กรรมการบริหาร
นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
กรรมการและเลขานุการ

Bangkok Art and Culture Centre Executive Committee
(2013-2015)
Asst.Prof. Sansern Milindasuta Chairman
Mr. Chatvichai Promadhattavedi Committee
Mr. Supat Wanakumjorn
Committee
Mr. Manit Sriwanichpoom
Committee
Mr. Tawatchai Somkong
Committee
Mr. Jakapan Vilasineekul
Committee
Mr. Jate Sopitpongstorn
Committee
Ms. Luckana Kunavichayanont Committee & Secretary
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สำนักงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปี 2557

ผู้อำนวยการ
ลักขณา คุณาวิชยานนท์

ฝ่ายการศึกษา
อนิวัฒน์ ทองสีดา
วรฉัตร วาทะพุกกณะ

ฝ่ายนิทรรศการ
พิชญา ศุภวานิช
อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรื่อง
พัทธิรา ครองราษฎร์
ให้แสง ชวนะลิขิกร
กาญจนภวัล ชัยวิริยานนท์
กฤษณา หัตถอัจฉรากุล
อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต

ฝ่ายห้องสมุดศิลปะ
กมลรัตน์ สุขมาก
พรรณพร ขจายเกียรติกำจร
ปัทมา แก้วสุรินทร์
วนิดา เหล่าภักดี
ปรียาธร บัวยังตูม

ฝ่ายการตลาดและร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ	
สุภัค สุภัคศรัณย์
ณิชาภา ทองโสภา
รุจิรา ทองสุก
ชุติมา พึ่งวงษ์ญาติ
พรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
ทรงศักดิ์ จิระประพาฬ

ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
นวลลออ พึ่งพรหม
ปณิธิ พจนาพิทักษ์
สมพงษ์ วิเชยละ
พิชัยรัตน์ เมฆฉาย
พัชรพร เนียมสร้อย

ฝ่ายอำนวยการ
ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล
ปัทมา สรรเสริญคุณ
อรพรรณ ปาลีกุล
ชลิดา ทองเพ็ชร์
ธันยาภัทร์ ภคณัฐธัญโรจน์
อรอุษา ขนอนกุล
นักรบ น้อยวงษ์
ศีตลา บุญมาดี

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ
กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง
ไลลา บุนนาค

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ธนกร ยังให้ผล
สิทธิเดช หนูห่วง
สุวัชรี อุดมพัฒน์
อนุวัฒน์ นาชัยพูล
สุมิตตา ลี้สธนกุล
ฐะปนันท์ อุปการ์
กุลกานต์ กลิ่นระคนธ์
สุจิรา จิ๋วสุข
พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย
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ฝ่ายอาคาร
จรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์
ปิยะพงษ์ เมืองเล็น

.

สำนักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร		
นงรัตน์ ทันจิตต์
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Office of Bangkok Art and Culture Centre 2014

Director
Luckana Kunavichayanont

Exhibition Department
Pichaya Suphavanij
Amornman Paimrungrueng
Patthira Krongrat
Haisang Javanalikikorn
Kanchanapawan Chaiviriyanont
Krissana Hatta-atcharakun
Akkachet Sikkakun
Narongsak Nilkhet
Arts Network Department
Nuanlaor Phungprom
Paniti Potchanapitak
Sompong Vicheyla
Pichairat Mekchai
Patcharaporn Niamsoi
Arts Activity Department
Kanharat Leamthong
Laila Bunnag

Media and Public Relations Department
Thanakorn Younghaiphol
Sittidech Nuhoung
Suwatcharee Udomphat
Anuwad Nachaipool
Sumitta Leesatanakul
Thapanan Upakar
Kullakan Kinrakhon
Sujira Jewsuk
Pimonpun Littiboonchai

Education Department
Aniwat Tongseeda
Vorachat Vadhabukkana

Art Library Department
Kamonrat Sookmark
Phanporn Kajaikiatgamjorn
Pattama Kaewsurin
Wanida Loaphakdee
Preeyathorn Buayoungtoom

Marketing Department & bacc shop
Supak Supaksaran
Nichapha Thongsopa
Rujira Thongsuk
Chutima Puengwongyard
Pannaruewan Chanbuala
Songsak Chirapraphan
Administration Department
Chanyut Manoonviriyakul
Pattama Sansernkun
Oraphan Paleekul
Chalida Thongphet
Thanyapat Phakanatthanyaroj
Onusa Khanonkun
Nakrob Noywong
Setala Bunmadee
Facility Department
Janyaporn Maitreejit
Piyapong Muanglen

BACC Foundation Office
Nongrat Thanjitt
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อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่
แห่งความภาคภูมิใจของผู้รักศิลปะ เราผ่านการรณรงค์
ร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายศิลปิน และคนรักศิลปะ ตั้งแต่ปี
2540 จนได้เปิดบริการสู่สาธารณะ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552
อาคารอันงดงาม ณ สี่แยกปทุมวันแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและความคิด
สร้างสรรค์ เราอยู่ในความดูแลขององค์กรอิสระอย่างมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร
Bangkok Art and Culture Centre is truly the place for
art lovers. Our establishment came from the devotion
of the network of artists who had patiently proposed this
project forward since 1997 until it was finally approved
and opened on 29 July 2008 and officially opened on
19 August 2009. This beautiful monumental building at
the Pathumwan junction is a learning centre for modern
and contemporary art as well as a place of sparking
inspirational creativity. The centre is now under the
supervision of Bangkok Art and Culture Centre Foundation
with establishment and tremendous support by Bangkok
Metropolitan Administration.
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