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ในพื้นที่ที่รายรอยพระบาท
ในเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี
ในมวลมหาภารกิจ
ในกระแสแห่งยุติธรรมา
ทุกเรื่องราวจะส่งผ่านการรับรู้
ด้วยร้อยปีพันปีแม้ล่วงไป

ในอาณาประชาราษฎร์ทุกแหล่งที่
ในทิพย์ธรรมจารีธรรมราชา
ในชีวิตที่พระคุณ ธ รักษา
ในคืนวัน กาลเวลาและในใจ
สรรพสิ่งแห่งพระภูมิพลได้
พระองค์ก็ยังประทับในหัวใจเมือง

						
						

อดุล จันทรศักดิ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2551

Shifting Horizons: music, myth, and memory : The media art of John Sanborn

ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม
PRATUANG EMJAROEN : Traces and Trails

ไทยเนตร, ผลงานของปานพรรณ ยอดมณี
Thailand Eye, details of work by Pannaphan Yodmanee

พิศเมืองเพชร: ผ่านสายตา สถาปัตย์ศิลปากร
PEEK @PETCH: Through Architecture Silpakorn’s Eyes

ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ สัมพันธภาพและความรัก
The 5th White Elephant Art Award : Love and Relationship

แอร์วิน วูร์ม: ปรัชญา ประ-ติ-บัติ
Erwin Wurm : The Philosophy  of Instructions

เทศกาลศิลปะแสดงสดเอเชียโทเปีย 
ASIATOPIA Performance Art

ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403-2453
Unseen Siam, Early Photography 1860-1910

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทัศนียมรรคา”
A Photography Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn: Along the Way of Splendour

เด็กศิลป์ @bacc 2559 
Dek-Art @bacc 2016

วิสัยทัศน์

Vision

พันธกิจ

Mission

เป้าหมาย

Objectives

“เป็นหอศิลปวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
1. รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนการ	
สร้างการศึกษา การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน
2. สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้เกิดภูมิปัญญา		
ใหม่
3. สร้างคุณค่า แรงดลบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน
และชุมชน เพื่อความสมดุลในการพัฒนาสังคม
4. สรรหาแนวทางและหลักการการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปวัฒนธรรม

1. รองรับและประสานงาน ให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และประชาชน
2. ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมองประสบการณ์และทุนเดิมของ
ประชาชนเป็นหลัก จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย องค์ความรู้หลากหลาย จนถึงศิลปวัฒนธรรมในลีลาชีวิต
ของคนปัจจุบันที่สัมผัสได้จากดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น วรรณกรรม
และการออกแบบ เป็นต้น
3. สร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและเป็นองค์กรส่งเสริม สร้างโอกาส ประสานการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น
4. สร้างและพัฒนาสถาบัน บุคลากร สถานที่และครุภัณฑ์
ที่มีมาตรฐานสากล
5. เป็นองค์กรนำเสนอและบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
6. เสริมสร้างศักดิ์ศรีแก่กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นมหานครแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับโลก

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

ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในปี 2559 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด อันเนื่องจากการ
เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ในส่วนของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(หอศิลปกรุงเทพฯ) ได้ร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรมถวายความอาลัยและระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 หลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย 
น้อมรำลึกในหลวง ร. 9 และนิทรรศการภาพถ่ายอินสตาแกรม ซึ่งเปิดให้ประชาชนส่ง
ภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงความอาลัย และร่วมมือกับเครือข่ายศิลปินจัดกิจกรรม
อ่านบทกวี ‘ร้อยใจกวี น้อมสดุดี ถวายสักการ’ เหล่านี้นับเป็นงานสำคัญยิ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ
ปีที่ผ่านมา และจัดเป็นโครงการต่อเนื่องมาถึงปี 2560 ตลอดทั้งปี ในชื่องาน ‘น้อมรำลึก
องค์อัครศิลปิน’ เพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 
นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งเครือข่ายศิลปิน องค์กร สถาบัน
การศึกษา ภาคเอกชน ในการให้พื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิด
เห็นเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ หอศิลปกรุงเทพฯ ยังมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและสากล โดยเฉพาะกิจกรรมในระดับนานาชาติ เช่น
การร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรต่างๆ จัดนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย
‘ไทยเนตร’ ซึ่งได้ส่งเสริมศิลปินไทยให้ได้มีโอกาสไปแสดงงานที่ประเทศอังกฤษและกลับ
มาจัดที่ประเทศไทยด้วย รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือมาสร้างแรงบันดาลใจในหอศิลปกรุงเทพฯ ทำให้ผู้เข้าชมมีจำนวน
เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนๆ 
หอศิลปกรุงเทพฯ กำลังจะก้าวสู่ปีที่ 10 ในปี 2561 คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กำลังระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ เพื่อสะท้อนประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับประชาชน ตลอดจนแนวทางในการ
ทำงานกับ เครือข่ายศิลปิน องค์กร และสถาบันต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรม โดยทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะทำให้เสร็จในปี 2560
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร หน่วยงาน
ต่างๆ และองค์กรเอกชน ที่ได้สนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ศิลปะ
แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
หอศิลปกรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สื่อสารซึ่งเราได้เปิดช่องทางสื่อสารทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook, Line,
Twitter, Instagram รวมทั้ง Email โดยสามารถดูได้จากท้ายหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้คณะ
กรรมการได้รับข้อคิดเห็นของประชาชน คนรุ่นใหม่ อันจะได้นำไปพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด
ในอนาคต 
010

คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
กำลังระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง
วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อสะท้อน
ประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับประชาชน
ตลอดจนแนวทางในการทำงาน
กับเครือข่ายศิลปิน องค์กร และ
สถาบันต่างๆ เพื่อสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตสำนึก
ด้านศิลปวัฒนธรรม
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Chairman’s Talk

Apirak Kosayodhin

Chairman, Board of Directors,
Bangkok Art and Culture Centre Foundation

2016 was a year in which the people of Thailand suffered the greatest of lossesthe passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej-on October 13, 2016. The Bangkok Art 
and Culture Centre (BACC) worked with various networks and parties to organise activities
in tribute to the King’s many contributions to our nation. Of particular interest is the
partnership with the Royal Photographic Society of Thailand to organise the “In
Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” photo exhibition as well as an
Instagram exhibition that accepted submissions from the public. Furthermore, the BACC
worked with a network of artists to organise a poetry reading session titled “Poets United 
in Tribute and Respect”. These key activities were initiated in the past year and will
continue throughout 2017 under the name “In Remembrance of His Majesty King BhumibolThe Supreme Artist” to pay tribute to the King’s exceptional artistic talents.
In addition to joint work with networks of artists, organisations, academic institutions,
and the private sector in turning the BACC’s space into a platform for the exchange of
ideas that drive Thailand’s art and culture community forward, the BACC also carried out
domestic and international activities throughout the entire year. They included international
activities such as the “Thailand Eye” contemporary art exhibition-which was jointly held
with the Ministry of Culture and other partners-saw Thai artists receive an opportunity 
to exhibit their work in England before coming back to Thailand for another show. Other
activities allowed the general public to come discover and exchange knowledge or find new
inspirations at the BACC, resulting in an increasing number of visitors compared to previous
years.
The BACC will be entering its 10th year in 2018, and the BACC Foundation’s board 
of directors is pooling its opinions on how to revise the BACC’s vision and mission in order
to best reflect the desired public benefit and establish a stronger guideline for working with
networks of artists, organisations, and institutions for the betterment of art and culture. 
The board of directors aims to accomplish this revision within 2017.
Lastly, on behalf of the BACC Foundation’s board of directors, I would like 
to thank the Bangkok Metropolitan Administration as well as various public and private
organisations for their support in organising various creative activities in this artistic space. 
I would also like to thank the general public for taking part in these activities, and their
opinions are always welcome. Our social media channels- including Facebook, LINE, Twitter,
and Instagram-as well as email are ready to accept your feedback, which will be part 
of our consideration as we strive to do our best for the benefit of the public in the future. 
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ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต

ประธานกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยเราได้สูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
‘พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช’ พระองค์ทรงมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อการพัฒนา
ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
รวมถึงข้อคิดอันทรงคุณค่ามากมายที่พระราชทานแก่ชาวไทยให้น้อมนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต
อย่างสร้างสรรค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(หอศิลปกรุงเทพฯ) จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ หลายภาคส่วน จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่าน ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาและดำเนินการอย่างต่อเนื่องไป
จนถึงปี 2560 นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่เราทุกคนพยายามจะดำเนินการต่อไปคือ การน้อมนำพระราชดำรัสหรือแนวความคิดของพระองค์ท่านมาสานต่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 
หนึ่งในภารกิจของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการสานต่อแนวคิดของพระองค์ท่าน คือการเป็นองค์กร
เพื่อประโยชน์ต่อสังคม เราไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่เผยแพร่ผลงานศิลปะเท่านั้น แต่เราพยายามจะ
เป็นพื้นที่ให้ความรู้แก่สังคมด้วย โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมสื่อสารต่อสังคมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิทยาการด้านต่างๆ ที่หลากหลาย บทบาทนี้ของหอศิลปกรุงเทพฯ คณะกรรมการบริหารฯ ได้ปรับ
แนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อันใหม่ ตามแนวทางที่
คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ได้วางไว้ แน่นอนว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งคือการสร้าง
หอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ ซึ่งฝ่ายการศึกษาของหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนสำคัญ
มากในการบูรณาการงานของทุกๆ ฝ่าย เพื่อสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา โดยพยายามสร้างสรรค์กิจกรรม
ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ความสำเร็จอย่างหนึ่งในปี 2559 คือ โครงการพัฒนา
ศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ศิลปะสำหรับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้
ศิลปะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับครูและเด็ก โครงการนี้จะขยายผลต่อไปให้
กว้างขวาง โดยจะพัฒนาโอกาสการเรียนรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงวัย คนวัย
ทำงาน หรือแม้แต่กลุ่มด้อยโอกาสในสังคม
เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่ในปี 2559 การดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ได้รับความร่วมมือ
เพิ่มขึ้นจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) มูลนิธิบัวหลวง
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
และบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด นอกเหนือจากผู้สนับสนุนเดิมคือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงคุณเพชร โอสถานุเคราะห์
ตลอดจนสถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยที่มาร่วมสนับสนุนและดำเนินการกิจกรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลศิลปะการแสดง ดนตรี นิทรรศการ ความร่วมมือต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดความ
เข้มแข็งในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อันจะยังประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
ในนามของคณะกรรมการบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุน เครือข่ายศิลปิน
นักสะสม องค์กรและหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์งานต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ 
จนสำเร็จด้วยดีในปี 2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม 
ซึ่งถือเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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เรื่องหนึ่งที่สำคัญ
อย่างยิ่งคือการสร้าง
หอศิลปกรุงเทพฯ
ให้เป็นองค์กรแห่ง
ความรู้แก่สังคมด้วย
โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
สื่อสารต่อสังคมเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิทยาการด้านต่างๆ
ที่หลากหลาย

//

Executive Committee’s Talk

Asst.Prof. Sansern Milindasuta
Chairman, Executive Committee,
Bangkok Art and Culture Centre

2016 is the year that we saw the greatest loss of our revered King Bhumibol Adulyadej.
Known as a dedicated leader and initiator of countless projects to improve the lives of Thai
people, the King was a unique figure that represents a wise counsel and solitary constant. 
In remembrance to the late King, the Bangkok Art and Culture Centre, in collaboration with 
the public and private agencies, has launched series of projects in respect to the King’s legacy,
some of which were open to the public from late 2016 to 2017. The events are the evidence 
that the King’s guidance and teachings will endure and Thai people will remember his name 
and follow in his footsteps. 
One of BACC’s missions which is in line with the King’s teachings is to become an
organisation for the public good. We are not just a space for art display, but a space for public
education. Art and culture are tools that bridge the community to an unchartered art practices.
With this respect, the board of directors of BACC adjusted the best practice in respect to the new
vision, mission and strategy set up by the board of the directors of BACC Foundation. Of course,
the mission to establish the BACC as an education centre is our prime focus. BACC’s education
department plays a key role in creating educating resources by integrating and compiling hard
works done by other departments. Their works are shown in various forms of activities that fit 
the nature of different target audience. One of the programs that was hugely successful in 2016 
is ‘Art education management program for Bangkok Community Children Development Centers’- 
a program which utilizes art as a learning material for teachers and infants. This project is aimed
to be further developed to cater other target audiences including seniors, adults or socially
deprived people.  
BACC is honoured to be supported by a numbers of new sponsors in 2016. These include
Tourism Authority of Thailand, The Crown Property Bureau, Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEB), Bangkok Bank’s Bualuang Foundation, Thai Roong Ruang Sugar Group, CMO Public
Company and DHA Siamwalla. We also want to thank our loyal sponsors including Thai Beverage,
Siam Commercial Bank, Mr. Petch Osathanugrah and many educational institutes who has always
provided warm supports and teamwork in many art performance festivals, music festivals,
exhibitions and other collaborative frameworks which further strengthen Thailand’s art scene 
and its role in the society.
On behalf of the BACC Executive Committees, I’d like to express my sincere thanks to our
sponsors, artists network, art collectors, related public and private sectors who have contributed
their works to the BACC in 2016. More importantly, I’d like to thank the general public and 
the people who engage in the activities we’ve organised. Their participation is a fuel and a key 
to drive us forward to a more rewarding and successful work.
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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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อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของผู้รัก
ศิลปะ เราผ่านการรณรงค์ร่วมแรง
ร่วมใจของเครือข่ายศิลปิน และคนรักศิลปะ ตั้งแต่
ปี 2540 จนได้เปิดบริการสู่สาธารณะ เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2551 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 อาคารอันงดงาม
ณ สี่แยกปทุมวันแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ เราอยู่ในความดูแลขององค์กร
อิสระอย่างมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ
มหานคร ด้วยการจัดตั้งและสนับสนุนหลักจาก
กรุงเทพมหานคร

Overview 2016 ภาพรวมการดำเนินงาน 2559

01

04

100

12

artHUB & Facility อาร์ตฮับและอาคารสถานที่

078

Space Services งานบริการพื้นที่

08
10
06
068

Art Library ห้องสมุดศิลปะ

Education การศึกษา

Arts Network กิจกรรมเครือข่าย

bacc shop ร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ

BACC Prints & Souvenirs สิ่งพิมพ์และของที่ระลึก

contents
Performing Arts ศิลปะการแสดง

07

072

086

124

132

09 11
13

128

015

01
016

OVERVIEW 2016

ลักขณา คุณาวิชยานนท์

ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การดำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ)
ในรอบปี พ.ศ. 2559 ยังคงเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ภายใต้การกำกับ
ดูแลของกรุงเทพมหานคร โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เน้นให้พันธกิจต่างๆ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
ตลอดตั้งแต่เปิดให้บริการในปี พ.ศ.2551 มีผลสำเร็จและเป็นที่ประจักษ์ได้อย่างชัดเจน
ขึ้นในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของเมือง พื้นที่ทาง
เลือกในการพักผ่อนหย่อนใจ การสนับสนุนให้เกิดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้าง
สรรค์ใหม่ๆ ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ความหลากหลายของงานศิลปวัฒนธรรม
และกระบวนทัศน์ทางสังคมร่วมสมัย เพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เป็นพื้นที่นำเสนอ
โครงการและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีคุณค่า และเปิดโอกาสให้กลุ่ม
องค์กรและบุคคลจากหลากหลายสาขา อาชีพ เพศ และวัย ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน
และสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ร่วมกัน ตามวิสัยทัศน์ที่จะให้เป็น “หอศิลปวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน” ซึ่งจะได้ยกตัวอย่างบางส่วนของโครงการและกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้น
ในรอบปี โดยอ้างอิงตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านในลำดับต่อไป 
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Luckana Kunavichayanont
Director, Bangkok Art and Culture Centre

The Bangkok Art and Culture Centre (BACC) continued to operate
throughout 2016 under the vision and mission defined by the Bangkok
Metropolitan Administration (BMA) and the direction of the BACC
Foundation’s board of directors. The focus in this past year was to amplify
and promote the successes of the Centre’s various ongoing initiatives since
its inception in 2008, including its function as a major learning hub in 
the city, an alternative spot for relaxation, support for the development 
of newfound understanding and creative processes, promotion of a diverse
range of artistic and cultural works as well as contemporary perspectives 
on society. All of these initiatives serve to make the BACC a valuable 
space for artistic and cultural programs and activities, allowing people 
and organisations from all walks of life to work together and create 
a space for the exchange of knowledge. The BACC strives to be a “citizen’s
art and culture hub” under the goal of “promoting artistic and cultural
diversity for a sustainable society,” as represented by many of the activities
and programs described herein from the past year under various strategic
pillars.
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อย่างไรก็ดี ปี พ.ศ. 2559 นับเป็นปีแห่งการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของ
ประเทศไทย และประชาชนชาวไทยรวมทั้งประชาคมโลก เมื่อพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ในวันที่ 13
ตุลาคม จากเหตุการณ์นี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ร่วมกับองค์กรทางด้าน
ศิลปะและศิลปินในแขนงต่างๆ จัดกิจกรรมและนิทรรศการศิลปะเพื่อ
แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
ในฐานะ “องค์อัครศิลปิน” อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่
นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.9” ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การอ่านบทกวี “ร้อยใจกวี
น้อมสดุดี ถวายสักการ” และการจัดพิมพ์หนังสือ “ถวายจงรักด้วย
อักษรา” ร่วมกับกวีและนักเขียนกว่า 20 ท่าน, นิทรรศการ “20 ภาพกวี
รอยอาลัยในแผ่นดิน” ร่วมกับกลุ่ม สห+ภาพ, นิทรรศการภาพถ่าย
อินสตาแกรม เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่ 9
โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปส่งภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรมเข้าร่วมเพื่อจัด
แสดงจำนวนหลายพันภาพ  และการเขียนภาพบนผนังอาคารโดยกลุ่ม
ศิลปินสตรีทอาร์ท และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในอาคารและนอก
อาคารอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี โดยนิทรรศการและกิจกรรมศิลปะเพื่อ
แสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
นี้จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปถึงปี 2560
อีกด้วย 
ตัวอย่างของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในปี พ.ศ. 2559 ที่ขับ
เน้นให้เห็นบทบาทสำคัญของหอศิลปกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ ดังที่กล่าว
ไปแล้วข้างต้น โดยอ้างอิงตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในแต่ละด้าน ดัง
ต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองคาพยพด้านศิลปะสู่สากล
ในส่วนนิทรรศการสำคัญที่เป็นการริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่าย
นิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และเป็นการร่วมจัดที่เป็นความร่วมมือ
ขององค์กร และศิลปินในระดับนานาชาติ อาทิ 
นิทรรศการไทยเนตร (Thailand Eye) นำเสนองานของศิลปินไทย
ร่วมสมัย ที่ดำเนินการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และ Saatchi Gallery
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ Parallel Contemporary Art
และ Prudential 
นิทรรศการแอร์วิน วูร์ม: ปรัชญา ประ-ติ-บัติ โดยศิลปินชาวออสเตรีย
แอร์วิน วูร์ม เปิดโอกาสให้ผู้ชมไทยได้ชมและมีประสบการณ์กับงาน
ศิลปินระดับนานาชาติชั้นนำ นอกจากนี้ แอร์วิน วูร์ม ยังได้มีเวิร์คช้อป
ร่วมกับนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ๆ อีกด้วย 
นิทรรศการ Shifting Horizons: music, myth and memory: the
media art of John Sanborn หนึ่งในผู้บุกเบิกวิดีโออารต์คนสำคัญ
ชาวอเมริกา ซึ่งนำผลงานวิดีโอที่สะท้อนภาพแนวคิดและวัฒนธรรมแบบ
ตะวันตกมาแลกเปลี่ยนกับผู้ชมในประเทศไทย
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2016 was a year of great loss for Thailand and the world
with the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on
October 13. In the wake of this event, the BACC worked with
various art organisations and artists of all schools and forms to
organise activities and exhibitions that pay homage to the late
King’s valuable contributions as an excellent artist. These
activities included the “In Remembrance of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej” photo exhibition jointly hosted by the
Royal Photographic Society of Thailand, a poetry recital session
titled “Poets United in Tribute and Respect,” the publication of
a book titled “A Tribute in Words” with works from over 20
poets and writers, the “20 Poems and Photographs: In
Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej”
exhibition hosted in collaboration with the Fotounited art
collective, an Instagram photo exhibition that paid tribute to
His Majesty with thousands of photos submitted by the general
public, and a series of murals created by street artists and
students within and around the building through to the end of
the year. These exhibitions and activities in remembrance of
the King’s deeds will continue into 2017.
Programs and activities held in 2016 helped emphasize
the role of the BACC under the mission and purpose outlined
above under different strategic pillars. They include:
Strategy 1: Develop international artistic outreach efforts
Major exhibitions conceived and executed by the BACC 
as well as those held in collaboration with other organisations
and international artists, including:
The “Thailand Eye” exhibition, which presented the works of
contemporary Thai artists under a joint effort with the Ministry
of Culture, Saatchi Gallery of London, England, Parallel
Contemporary Art, and Prudential
“Erwin Wurm: The Philosophy of Instructions” exhibition by
Austrian artist Erwin Wurm, which not only offered visitors a
chance to experience the work of a leading international artist
but also provided students and up-and-coming artists a
chance to take part in a workshop session with Wurm himself.
“Shifting Horizons: music, myth and memory: the media art
of John Sanborn”-an exhibition featuring one of the leading
pioneers of video art, in which the American artist brought
works that reflect Western concepts and culture to Thai
audiences.

//
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ในปี 2559 หอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงเป็น
1 ใน 4 กรณีศึกษาของหลักสูตร Managing the Arts: Marketing for Cultural
Organisations (MOOC) หลักสูตรออนไลน์
โดยความร่วมมือระหว่าง Leuphana Digital School, Luneberg, Germany และ
Goethe Institut Berlin

//

Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok งานนิทรรศการ
เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์ โดย คริสติน่า คูบิช 
และมิติ เรืองกฤติยา ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้เกิดการทำงานเชิงแลก
เปลี่ยนระหว่างศิลปินเยอรมันและไทย และสื่อการแสดงออกในลักษณะ
ใหม่ ๆ โดยความร่วมมือกับสถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน กรุงเทพฯ 
นิทรรศการ Scene from Awake โดย Anup Mathew Thomas 
ผู้ซึ่งได้รับรางวัล Han Nefkens Foundation and BACC Award for
Contemporary Art ครั้งที่ 2 หลังจากประกาศผลไปในปีที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นการให้ทุนศิลปินรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชียร่วมกันระหว่างหอศิลป
กรุงเทพฯ และ Han Nefkens Foundation จากประเทศสเปน
การสัญจรต่อเนื่องในระดับภูมิภาคของนิทรรศการมโนทัศน์ บริบท
การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปีนี้
ตระเวนไปจัดแสดงที่ยอร์กยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย หลังตระเวน
ไปจัดแสดงที่ประเทศเวียดนามในปีก่อน
เช่นเดียวกับปี 2558 ในปี 2559 หอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงเป็น 1 ใน
4 กรณีศึกษาของหลักสูตร Managing the Arts: Marketing for
Cultural Organisations (MOOC) หลักสูตรออนไลน์โดยความร่วมมือ
ระหว่าง Leuphana Digital School, Luneberg, Germany และ
Goethe Institut Berlin ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนรวม 24,000 คน จาก
175 ประเทศ (7,000 คน ในปี 2559) 
การจัดสัมนาระดับนานาชาติ ASIATOPIA Performance
Conference S.E. Asia 2016 โดยความร่วมมือกับ Live Art and
Performance Studies (LAPS), Theatre Academy, University of
the Arts Helsinki, Finland; ASA-European, Koln, Germany;
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB), SeaJunction, Bangkok 
โครงการ Live the City จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับ
ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และเครือข่ายคอนเนคติงซิตี้ส์ ซึ่งมี
เป้าหมายในการใช้สื่อใจกลางเมืองเป็นพื้นที่สำหรับร่วมสร้างสรรค์และ
วางแนวทางให้กับชีวิตผู้คนในเมืองดิจิตอลของเรา ซึ่งจะแตกต่างกับการ
ใช้ในทางธุรกิจอย่างสิ้นเชิง โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมและการสร้าง
พื้นที่ดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่นี้จะมีลักษณะอย่างไรได้บ้าง

“Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok”, an exhibition
that blends sounds from electromagnetic waves with visual arts
by Kristina Krubisch and Miti Ruangkrittiya; part of a program
for artistic exchange between Germany and Thailand in new
media and a collaboration with the Goethe-Institut Thailand
“Scene from Awake” exhibition by Anup Mathew Thomas,
winner of the second Han Nefkens Foundation and BACC
Award for Contemporary Art – a program that provided
funding to up-and-coming artists across Asia under a
collaboration between the BACC and Spain’s Han Nefkens
Foundation
An ongoing tour of the “Concept, Context, Contestation: art
and the collective in Southeast Asia” exhibition, which stopped
by Yogyakarta, Indonesia this year after a show in Vietnam in
the previous year
As with the previous year, the BACC remained one of the
four case studies featured in the “Managing the Arts:
Marketing for Cultural Organizations” (MOOC) online course, a
joint program by Leuphana Digital School of Luneberg,
Germany and the Goethe-Institut Berlin that drew 24,000
signups from 175 countries worldwide (7,000 signups in 2016
alone)
The ASIATOPIA Performance Conference S.E. Asia 2016,
jointly held with Live Art and Performance Studies (LAPS),
Theatre Academy, University of the Arts Helsinki, Finland, ASAEuropean, Koln, Germany, the Thailand Convention and
Exhibition Bureau (TCEB), and Sea-Junction, Bangkok
“Live the City,” a program conceived by Goethe-Institut
Thailand, the BACC’s Exhibition department, and the
Connecting Cities network to use various media in downtown
locations as a space for public creativity and digital life
inspirations in a fully non-commercial manner, ultimately
examining the possibilities of a digital space for public
participation in various forms.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความ
แตกต่างทางการแสดงออก และความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคม
นอกจากการริเริ่มและจัดโครงการ/กิจกรรมโดยฝ่ายต่างๆ ของ
สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ เองแล้ว หอศิลปกรุงเทพฯ ยังได้ร่วมกับ
เครือข่ายและพันธมิตรต่างๆ จัดกิจกรรมในหลากหลายมิติ รูปแบบ
และเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม ประเด็นสิ่งแวดล้อมและชุมชน สุขภาพ สิทธิมนุษยชน การเสนองานวิจัย ฯลฯ ร่วมทั้งเปิดพื้นที่ให้บริการหน่วยงาน
ต่างๆ ได้นำเสนอโครงการและกิจกรรมในลักษณะที่กล่าวมาแล้วสู่
สังคมอีกด้วย เพื่อสะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมและชุมชน
เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาสังคมกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการแลก
เปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานการรับฟัง อันจะนำไป
สู่ความเข้าใจและอยู่ร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนโดยการดำเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นี้จะเป็นภารกิจหลักของฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย 
กิจกรรมและการสนับสนุนที่สำคัญ อาทิ
เครือข่ายในประเทศ
นิทรรศการ/กิจกรรมของกลุ่มคนทำงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม
หลากหลายวัย ชุมชนและวัฒนธรรม หรือเพศสภาพ เช่น นิทรรศการ
Please Touch 19 ภาพจากน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ร่วมกับศิลปินชื่อดัง,
นิทรรศการภาพถ่ายสตรีคือสติ ผ่านมุมมองนักบวชหญิงวัย 6-70 ปี,
นิทรรศการภาพถ่าย มนุษย์ปากคลอง, นิทรรศการและการแสดงที่
เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม ละครชาตรี ที่ชุมชนเก่าแก่ในกรุงเทพฯ อย่าง
นางเลิ้ง 
โครงการและกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ เช่น
นิทรรศการเปิดตัวหนังสือภาพใต้น้ำ โอเคียนอส Okeanos โดย นัท
สุมนเตมีย์, นิทรรศการ Arts of Big Trees โดยกลุ่มบิ๊กทรีส์

Strategy 2: Develop cultural diversity, freedom of expression,
and mutual understanding across society
In addition to programs and activities organised by the
BACC itself, the BACC also worked with various networks and
partners to carry out activities in different formats and subject
matters-including art and culture, architecture, creativity,
innovation, environmental and community issues, health,
human rights, research, and more. Furthermore, the BACC
provided space for organisations to present such programs and
activities to the public in order to highlight cultural and social
diversity, encourage exchanges of knowledge and co-existence
in a society of acceptance, and ultimately leading to a
harmonious and sustainable way of life. Work in this regard 
is assigned as a primary objective for the Arts Network
department.
Key activities and support actions include:
Local networks
Exhibitions and activities by art and culture enthusiasts from
across all ages, communities, cultures, and genders-including
the “Please Touch 19” art exhibition by visually-impaired
children and famous artists, the “Women, Consciousness”
photo exhibition that portrayed the perspectives of female
monks from the ages of 6 to 70, “Humans of Flower Market”
photo exhibition, and an exhibition involving Chatri stage plays
from the old Nang Lerng neighborhood in Bangkok
Environmental preservation initiatives, including the launch
of underwater photobook “Okeanos” by Nat Sumontaymee and
the “Arts of Big Trees” exhibition by the Big Trees group

//

the BACC provided space for
organisations to present such programs and activities to the public in
order to highlight cultural and social
diversity, encourage exchanges of
knowledge and co-existence in a
society of acceptance

//
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นิทรรศการ/เสวนาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมป่าและชุมชนเดิม 
สิทธิมนุษยชนหรือการพัฒนาเมือง ฯลฯ เช่น นิทรรศการ ”ใจแผ่นดิน
แผ่นดินใจ” ร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระ เพื่อสะท้อนเรื่องราวของปู่คออี้ 
ผู้เฒ่าวัยร้อยกว่าปี ศูนย์รวมจิตใจของชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ที่ได้
รับผลกระทบจากการถูกไล่รื้อออกจากถิ่นฐานของตน, โครงการปล่อย
ปีก กิจกรรมการเสวนา และฉายภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องเสรีภาพและ
พื้นที่ของคนรุ่นใหม่, กิจกรรมบทสนทนาสีเขียว Green Dialogue โดย
กลุ่มบิ๊กทรีส์และเครือข่ายสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมการเปิดตัวของสมัชชา
แม่น้ำ และการเสวนาอีกหลายครั้งโดยสมัชชาแม่น้ำ ในประเด็นการ
ก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา,  กิจกรรมระดมความคิด สื่อเป็น
โรงเรียนของสังคม โดยมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน,
กิจกรรมเวทีความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อน
กะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน, กิจกรรมเสวนาเรื่องความคุ้มค่าเชิง
เศรษฐศาสตร์ต่อการให้ประทานบัตรเหมืองทอง โดยเครือข่ายธุรกิจ
เพื่อสังคม 
กิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดี Zaha Hadid Who Dares Winds
โดย Art4D
กิจกรรมอ่านบทกวีรำลึกคารวะ จิตร ภูมิศักดิ์ 50 ปีแห่งการจากไป
โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ และเพื่อนศิลปิน
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ
ในหลากหลายสาขา ที่มีต่อเนื่องตลอดทั้งปี ในพื้นที่โถงชั้น  L ชั้น 1
และผนังระเบียงโค้ง ชั้น 3-5 

Exhibitions and discussions on issues such as the clash
between forest areas and old communities, human rights, and
urban development-including “The Heart of the Earth”
exhibition, featuring the story of the 100-plus-years-old
Grandfather Kaw-ee, a central figure for the Baan Bang Kloy
Karen community that was facing pressure to vacate its
homeland; the “Wonders of Freedom” program, which featured
discussions and film screenings on the subjects of freedom and
spaces for people of younger generations; the “Green
Dialogue” activity by the Big Tree group and various
environmental organisations; launch of and subsequent forum
activities by the River Assembly on the construction of a
walkway alongside Chao Phraya River; “Media as Social
School” forum by the Citizens’ Foundation for Art and Culture;
a discussion on gender equality by the Foundation of
Transgender Alliance for Human Rights; and a discussion on
economic viability of gold mine permits by the Social Venture
Network
Screening of “Zaha Hadid: Who Dares Wins” documentary
feature by Art4D
Poetry reading by Vasan Sitthiket and fellow artists in
remembrance of Chit Phumisak on the 50th anniversary of his
passing
เครือข่ายระหว่างประเทศ
Thesis project exhibitions by students from various academic
นิทรรศการศิลปะเพื่อสตรี ในหัวข้อ นารี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม
institutes in Thailand, held throughout the year in the L floor
อินเดียและสถานทูตอินเดีย
hallway as well as the first floor and the walls of the curved
นิทรรศการภาพถ่าย Odysseys เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ โดยช่างภาพ walkway on the 3rd, 4th, and 5th floors
สำนักข่าว AFP 
นิทรรศการร้อยใยนครา โดยประติมากรหญิงชาวเม็กซิกัน พาโลม่า International networks
ตอร์เรส ที่ใช้วัสดุหลากหลายทั้งผ้าทอเซรามิกส์ และไม้ โดยศิลปินได้
“Women”-an art exhibition for women held jointly with 
รังสรรค์ระหว่างใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศเม็กซิโกโดยจัดร่วม the Center of Indian Culture and the Indian Embassy
กับสถานทูตเม็กซิโก
“Odysseys” photo exhibition on immigrant labor, featuring
การสัมนา ศิล-ปะ-โลก : บทสนทนาสีเขียว ร่วมกับ กาล่า (GALA : works by AFP news agency’s photographers
Green Art lab Alliance)  ซึ่งเป็นองค์กรที่ริเริ่มโดยเหล่าศิลปินและ
“Urban Patterns “exhibition by Mexican artist Paloma Torres,
คนจากสายอาชีพที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมารวมตัวร่วมมือกัน 20 องค์กร who weaved fabrics, ceramics, and wood into works of art
จากยุโรป และ 15 กลุ่มในเอเขีย ชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลัง created during her stays in many areas all over Mexico; jointly
รุมเร้าโลก ร่วมด้วยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่ม organized with the Mexican Embassy
บิ๊กทรีส์ มูลนิธิโลกสีเขียว และนิตยสาร a day 
“Art for the Earth: Green Dialogue” seminar, jointly hosted
with GALA: Green Art Lab Alliance, an organisation founded
by artists and professionals in cultural fields from 20 European
and 15 Asian organisations; focused on environmental issues
around the world and jointly hosted by the BACC, Big Trees
Group, Green Earth Foundation and a day magazine
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หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เปิดพื้นที่และ
สนับสนุนให้เกิดเทศกาลการแสดงใหม่ในปีนี้
คือ เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและ
เยาวชนร่วมกับอาร์ทออนโลเคชั่น และเดโมเครซี่
เธียเตอร์สตูดิโอซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
และจะดำเนินการต่อเนื่องทุก 2 ปี
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ส่วนกิจกรรมหลักด้านศิลปะแขนงต่างๆ ที่ส่งเสริมความหลากหลาย
ที่ริ่เริ่มและบริหาร โดยฝ่ายกิจกรรมศิลปะและกิจกรรมเครือข่าย ก็ยัง
คงดำเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema
Diverse: Director’s Choice โดยปีนี้ เป็นการคัดเลือกภาพยนตร์
นานาชาติ โดย 5 ผู้กำกับหญิงชาวไทย (The Female Perspective),
กิจกรรมดนตรี Bangkok Music Forum นำเสนอผลงานของบุคลากร
ดนตรีสำคัญของไทยที่หาฟังได้ยาก โดยเปิดโอกาสให้ได้ฟังผลงาน 
พบและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับศิลปิน, MAB เทศกาลดนตรีและศิลปะ
ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีกลางแจ้งหน้าลานหอศิลปกรุงเทพฯ 
และเทศกาลศิลปะการแสดง (Performative Art Festival PAF 2016)
ซึ่งดำเนินมาเป็นปีที่ 5 โดยรวมเอาการแสดงของคณะละครเด่นๆ 
ของไทย มาจัดแสดง รวมทั้งเป็นการวมเทศกาลการแสดงต่างๆ ที่เคยมี
อยู่แล้ว มาจัดร่วมกันตลอดครึ่งปีหลังในห้องสตูดิโอชั้น 4 และพื้นที่อื่นๆ
ในอาคารอีกด้วย เทศกาลเหล่านี้ประกอบด้วย มหกรรมการเรียนผ่าน
การเต้น/เคลื่อนไหว (Education Through Movement) ร่วมกับมูลนิธิ
เพื่อนศิลปะ และสถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย ซึ่งเปิดโอกาสให้
ผู้ชมในประเทศไทยได้ชมผลงานการเต้นดีเด่นจากหลายๆ ประเทศ
ทั่วโลก, ASIATOPIA โดยศิลปิน performance ร่วมสมัยจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอื่นๆ ทั้งนี้ โดยปกติจะรวมเทศกาลละครกรุงเทพฯ
โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ ที่มีสมาชิกคณะละครกว่า 50 คณะไว้
ด้วย แต่ในปีนี้ต้องยกเลิก เนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างไรก็ตาม หอศิลปกรุงเทพฯ 
ได้เปิดพื้นที่และสนับสนุนให้เกิดเทศกาลการแสดงใหม่ในปีนี้ คือ
เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนร่วมกับอาร์ทออน
โลเคชั่น และเดโมเครซี่เธียเตอร์สตูดิโอ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี และจะดำเนินการต่อเนื่องทุก 2 ปี
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Artistic activities focused on encouraging diversity as
initiated by the Arts Activity and Arts Network departments
are still ongoing. These include the “Cinema Diverse: Director’s
Choice” film festival, which featured ‘The Female Perspective’
through a selection of international films by 5 female Thai
directors; the Bangkok Music Forum, a presentation of rare
works by key personalities in Thailand’s music scene-including
opportunities to meet and exchange opinions with the artists,
MAB: Music & Art Fest at bacc #3, an outdoor music festival
at the plaza in front of BACC building and the Performative
Art Festival (PAF) 2016, which entered its 5th year with
performances from Thailand’s top troupes. Other recurring
performance art activities made a return throughout the
second half of the year at the Studio room on the 4th floor as
well as other areas in the building. These included “Education
Through Movement”, a joint activity featuring international
dance performances hosted with support from the Friends of
the Arts Foundation and various embassies in Thailand; and
ASIATOPIA, a gathering of contemporary performance artists
from Southeast Asia and other regions. In a typical year, these
events would be joined by the Bangkok Theatre Festival, an
event hosted by the Bangkok Theatre Network and featuring
over 50 groups of performers. However, the Bangkok Theatre
Festival was cancelled in 2016 due to proximity to the passing
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The BACC offered
space and opportunity for one new performance art activity
this year in the Bangkok International Children Theatre
Festival, which was jointly hosted with Art on Location and
Democrazy Theater Studio to a warm reception. The new
festival will be hosted every two years.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังการเรียนรู้ศิลปะสู่สังคม เพื่อกระตุ้นความคิด
การตั้งคำถาม
ถือเป็นหน้าที่หลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการขยายการรับรู้และ
ความเข้าใจเรื่องศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยสู่สังคม ผ่านโครงการต่างๆ
ทั้งการนำชม การบรรยาย หรือกิจกรรมการเรียนรู้เสริมความเข้าใจใน
แต่ละนิทรรศการหลักที่ชั้น 7-8-9 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปีและ
กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะในแง่มุมต่างๆ ให้
กับประชาชนทั่วไปและเฉพาะกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยงานในยุทธศาสตร์นี้
จะเป็นภารกิจหลักของฝ่ายการศึกษา 

Strategy 3: Fostering artistic education to encourage curiosity
and a thirst for knowledge
One of the BACC’s primary objectives is to increase
awareness and understanding of contemporary and modern art
in society through guided exhibitions, lectures, or other
educational activities conducted as part of exhibitions held on
the 7th, 8th, and 9th floors. These activities took place
throughout the whole year and represented the primary
responsibility of the Education department.

โครงการต่อเนื่องสำคัญ อาทิ
โครงการศิลปะสนทนา (BACC Art Talk) ทั้งหมด 3 ครั้ง ใน
หัวข้อ Residency การเดินทางของศิลปิน ศิลปะกับการขับเคลื่อนสังคม
สู่ความยั่งยืน และการศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่สื่อผสม โดยศิลปิน
อิสระและนักสร้างสรรค์จากสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์
หนังสือบันทึกศิลปะสนทนาที่จัดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 เพื่อ
เผยแพร่ในวงกว้างนอกเหนือจากที่ผู้สนใจจะสามารถติดตามได้จาก
BACC YouTube channel อีกด้วย 
โครงการอบรมเพื่อสร้างบุคลากรใหม่ๆ ทางด้านการจัดการ
โครงการศิลปะยังคงดำเนินต่อเนื่อง เช่น โครงการ Training of Art
Manager 2016 (TAM) ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมมากจนต้องขยาย
จำนวนเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมทั้งเรื่องการ
จัดการโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม กลยุทธ์การตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ การวางแผนการเงินและการระดมทุน การจัดการ
นิทรรศการ การจัดกิจกรรมการศึกษา เทศกาลและโครงการงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ เป็นต้น
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะระดับประถม 
ซึ่งในปีนี้ได้อบรมทั้งหมด 150 คน จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเสริมแนวทางการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจและนำไปปฎิบัติได้
จริง โดยรวมหลายศาสตร์เข้ามาในการอบรม ทั้งทัศนศิลป์ การแสดง
และสื่อผสมต่างๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษา
นิทรรศการต่างๆ ที่มีอยู่ในหอศิลปกรุงเทพฯ เรื่องกระบวนที่โรงเรียน
สามารถใช้การศึกษานอกห้องเรียนในการเรียนรู้ศิลปะให้กับเด็ก
นักเรียนได้อีกด้วย 

Key ongoing activities under this strategic pillar include:
Three BACC Art Talk activities were held last year to
discuss residency and an artist’s journey, art’s role in driving
society towards sustainability, and artistic education in mixed
media. These activities featured independent artists and
creative figures from many organizations. Furthermore, a
record of discussions held in the 2014-15 editions of the Art
Talk was published as a book for public consumption, while 
a video archive is now available on the talk’s official BACC
YouTube channel.
Training programs for new personnel in the field of artistic
program management are still being held regularly. The
Training of Art Manager (TAM) 2016 program, for example,
generated enough interest and applications to warrant an
expansion of the course, which covers the organisation of
artistic and cultural programs, marketing and public relations,
financial planning and fundraising, exhibition organisation,
educational activities, festivals, and other creative programs.
The workshop for primary school art teachers provided
training for 150 teachers from schools under the supervision of
the Bangkok Metropolitan Administration and the Office of the
Basic Education Commission. The workshop provided guidance
in developing innovative approaches to artistic and cultural
education for real-world applications, utilizing aspects such as
visual arts, performance art, and mixed media under advice
from experienced speakers. Exhibitions held at the BACC were
also used as examples of how schools can provide extracurricular artistic education for children.
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โครงการสร้างแผนการเรียนรู้สำหรับครูอาสาสมัครศูนย์เด็กเล็ก
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้
ศิลปะสำหรับบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร)
โดยความร่วมมือกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อช่วย
สร้างแผนการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ในศูนย์เด็กเล็กในชุมชนต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน เพื่อให้ครูอาสาสมัครเหล่านี้ได้มี
เครื่องมือสร้างสรรค์ใหม่ๆ และการเตรียมการที่เหมาะสม นำไปประยุกต์
และปฎิบัติได้จริงในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กก่อนวัยเรียน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญในการบ่มเพาะจินตนาการและคุณลักษณะที่ดีใน
การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป 
โครงการฺ BACC Art Camp ซึ่งริเริ่มในปี 2558 ก็ได้รับการ
พัฒนาต่อเนื่องมาในปี 2559 และขยายเป็น 2 ช่วงเวลา จากความสนใจ
ที่เพิ่มขึ้น สำหรับผู้เข้าร่วมใน 2 ช่วงวัย โดยช่วงแรกเดือนเมษายนเป็น
ค่ายเด็กเล็ก 4-7 ปี เน้นประสบการณ์การวาดภาพ ลงสี และสร้างเสริม
จินตนาการ ส่วนช่วงที่ 2 สำหรับเด็กที่โตขึ้น อายุ 9-12 ปี เป็นค่ายงาน
ศิลปะภาพเคลื่อนไหวจากการใช้ภาพนิ่ง (สต็อปโมชั่น แอนนิเมชั่น)
โดยศิลปินชั้นนำร่วมเป็นวิทยากรโครงการ
กิจกรรมวันเด็กศิลป์@bacc ตอนส่งยิ้มให้โลก ซึ่งเน้นกิจกรรมที่
สร้างนิสัยการเป็นผู้ให้ที่ดีและรู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีฐานประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่เป็นของเหลือใช้หรือนำ
มาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ในวันเด็กยังรับบริจาคสิ่งของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
ครอบครัวที่มาร่วมงานเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ ‘ร้านปันกัน’ โดยมูลนิธิ
ยุวพัฒน์ เพื่อไปจัดจำหน่ายและนำรายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ
ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป นอกจากกิจกรรมยังมีนิทรรศการ The Magic
World of Czech Illustrations for Children และภาพยนตร์แอนิเมชั่น
จากสถานทูตสาธารณรัฐเช็กร่วมด้วย
กิจกรรมการบรรยายสำคัญอื่นๆ อาทิ การเสวนา ทางเลือก 
ทางรอด ทางรุ่ง ธุรกิจศิลปะและความล่มสลายของวงการ ร่วมกับ
HOF Art Gallery และคอลัมน์จุดประกาย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ,
กิจกรรมอบรมการเขียนบทละครเวที พระจันทร์เสี้ยวการละคร,
กิจกรรมเสวนาสถาปนิกอิตาเลียนในศตวรรษที่ 20 “Italian
Architects from 19th Century until today” ร่วมกับ สถานทูต
อิตาลี ประจำประเทศไทย,  การเสวนาศิลปะข้ามพรมแดนกับ Danny
Yung ศิลปินการละครผู้มีอิทธิพลในการสนับสนุนศิลปะของฮ่องกง
โดยเฉพาะแนวทดลองและศิลปะแนวใหม่ตลอดระยะเวลา 40 ปี
นอกจากการจัดอบรม บรรยายเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มบุคคลและ
ประชาชนที่สนใจตามตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น ทางหอศิลปกรุงเทพฯ
ยังมีโครงการให้ความรู้และข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษาที่ทำงานวิจัย
โดยใช้ หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นกรณีศึกษา ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม
การบริหารอาคาร แนวทางการจัดนิทรรศการและกิจกรรม ตลอดจน
การให้ข้อมูลสถิติในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

024

The curriculum development program for volunteer
teachers at children’s centers under the care of the Bangkok
Metropolitan Administration was held in collaboration with the
Faculty of Archaeology, Silpakorn University to help create
learning plans for young children at centers in Bangkok
communities. 50 volunteer teachers took part in the program,
which allowed them to discover new tools and approaches for
application in actual learning processes for pre-school children
in a formative age for fostering imagination and positive
examples as they progress toward adulthood.
The BACC Art Camp program, which began in 2015,
continued into 2016 and expanded into two separate activities
to accommodate its rising popularity. The first activity in April
covered children ages 4 to 7 and focused on drawing,
coloring, and activities that encourage their imagination. The
second activity was held for children ages 9 to 12, focusing
instead on animated images created from stills (stop motion
animation) under guidance from leading artists.
The Children’s Day, Dek-Art@bacc activity, titled “Smile 
to the World,” encouraged children to understand the value of
giving and care for the environment. Participating children
took part in creative exercises that adapted unused or reused
objects for newfound purposes. The activity also saw
participants donate unused items from their households to Pan
Kan store under the management of Yuvabadhana Foundation
for further sales with revenue donated to disadvantaged
children as scholarship funds. Furthermore, children were able
to enjoy the “Magic World of Czech Illustrations for Children”
exhibition and screenings of animated children’s films arranged
by the Czech Embassy.
Other major educational activities included a discussion
session titled “Choices, Survival, and Success: The Art Business
and Its Downfall,” which was jointly organised with HOF Art
Gallery and Krungthep Turakij newspaper’s Judprakai column;
a stage playwright workshop by Crescent Moon Theater; a
forum on Italian architects from the 19th century to the
present day, held with the support of the Italian Embassy; and
an international art talk with Danny Yung, an influential figure
in Hong Kong’s theater scene with a 40-year career full of
experimental and inventive performances.
In addition to these educational activities for the art
enthusiasts among the general public, the BACC continues to
organise further programs to educate students who use the
BACC itself as a case study subject, no matter in terms of
architecture, building management, exhibition and activity
organisation, and statistical information.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
การส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ได้รับการดำเนินการใน
หลากหลายแผนงานและสาขา ผ่านการริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่าย
ต่างๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ ในส่วนของงานทัศนศิลป์ การเผยแพร่
ผลงานอันทรงคุณค่าและทรงอิทธิพลของศิลปินอาวุโสสู่การรับรู้และ
การนำไปสร้างแรงบันดาลใจและการสร้างสรรค์ต่อเนื่องในปีนี้ ได้รับ
การนำเสนอผ่านนิทรรศการประเทือง เอมเจริญ: ร้อยริ้ว สรรพสีสัน
ตำนานชีวิตและสังคม ซึ่งรวบรวมผลงานสำคัญทั้งจากที่อยู่ในการสะสม
ของศิลปินเอง และการสะสมส่วนบุคคล มาไว้เป็นจำนวนมาก นอกจาก
นิทรรศการ ก็ได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้ โดยภัณฑารักษ์ การทำ
กิจกรรมนำชม เรียนรู้ผ่าน discovery sheet ต่างๆ เป็นต้น นิทรรศการ
ที่ส่งเสริมการต่อยอดทางภูมิปัญญาช่างไทย สู่การออกแบบร่วมสมัย
เห็นได้ชัดในงานนิทรรศการพิศเมืองเพชร: ผ่านสายตาสถาปัตย์ฯ
ศิลปากร ซึ่งร่วมจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นอกจากนี้ อีกนิทรรศการสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ไทย
รวมทั้งประวัติศาสตร์ภาพถ่าย ได้แก่ นิทรรศการฉายาลักษณ์สยาม:
ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ผ่านภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403-2453 ซึ่งไม่
เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อน ร่วมจัดโดยสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ ซึ่งนอกจาก
ภาพถ่ายโบราณแล้ว ยังได้มีการเชิญศิลปินร่วมสมัย 9 ท่าน มาร่วม
สร้างงานที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพถ่ายชุดนี้ สร้างเป็นผลงานในสาขา
ต่างๆ ตั้งแต่จิตรกรรม ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ วิดีโอ การแสดง ภาพยนตร์
มาจัดแสดงไว้ร่วมกัน 
ในส่วนกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ ได้สนับสนุนการจัด
กิจกรรมฉายภาพยนตร์มรดกพระจอมเกล้า 2467 และการแถลงข่าวขึ้น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 6, กิจกรรมชั้นครู 10 ยุทธนา
มุกดาสนิท ร่วมกับสถาบันหนังไทย และหอภาพยนตร์แห่งชาติ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญในวาระต่างๆ อาทิ การแถลงข่าว
โครงการวิศิษฎศิลปิน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชมมมายุ 60 พรรษา โดย มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9,
โครงการ 100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมต่อเนื่องหลาย
ครั้งตลอดปี ทั้งนิทรรศการและการเสวนาโดยผู้นำความคิดในสังคม
หลากหลาย, นิทรรศการ Lines From Three Lives โดยศิลปินแห่ง
ชาติ จักรพันธุ์ โปษยกฤต, นิธิ สถาปิตานนท์ และอดีตนายกรัฐมนตรี
ชวน หลีกภัย, นิทรรศการ มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี โดยสมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี 

Strategy 4: Development of cultural capital
The development of existing cultural capital is conceived
and carried out through multiple plans and departments
throughout the BACC. In the field of visual arts, efforts focused
on the promotion of valuable and influential works by senior
artists to achieve increased awareness and inspire creativity.
This year, the BACC presented the “Pratuang Emjaroen: Traces
and Trails” exhibition to showcase a large number of works
under the artist’s ownership as well as private collections. 
In addition to the exhibition, curator talks, guided tours, and
discovery sheets were available for visitors eager to learn more.
The “PEEK @PETCH: Through Architecture Silpakorn’s Eyes”
exhibition, meanwhile, reflected efforts to build upon the
legacy of Thai craftsmanship with a touch of contemporary
design in an activity held jointly with the Faculty of
Architecture, Silpakorn University. The “Unseen Siam: Early
Photography 1860-1910” exhibition, co-hosted by River Books
Publishing, was an important showcase for the history of
Thailand and the art of photography, featuring not only
photographs from years past but also the creation of new
companion pieces by 9 contemporary artists spanning different
schools of art-including paintings, photographs, prints, videos,
performances, and films.
On the network front, the BACC supported the screening
of “Heritage of King Mongkut 2467”, a press conference for
the 6th Registration of National Film Legacy, and “Masterclass
10” activity with Yutthana Mukdasanit, which was jointly held
by the National Film Archive and the Thai Film Foundation.
Activities held to honor various influential figures include a
press conference held by the Rama IX Art Museum Foundation
to announce the Wisith Silapin program in honor of H.R.H.
Princess Maha Chakri Sirindhorn on her 60th birthday; the “100
Years of Puey Ungphakorn” program, which comprised a series
of activities held throughout the year, including exhibitions and
discussion sessions featuring leading thinkers; “Lines from
Three Lives” exhibition by National Artist Chakrabhand
Posayakrit, Nithi Sthapitanonda, and former Prime Minister
Chuan Leekpai; the “100 Miracle Frames of Singburi”
exhibition by the Royal Photographic Society of Thailand and
the Singburi Office of Tourism and Sports.
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Supporting the next generation
of artists as well as amateur artists is
part of the BACC’s mission. Now into
its 5th year, the “People’s Gallery”
program offered fledgling artists a
chance to submit their works

//

นิทรรศการภาพลายเส้นงานสถาปัตยกรรมและงานช่างฝีมือพื้นถิ่น
แห่งย่านสีคิ้ว, นิทรรศการ ทัศนียาคาร อาคารอนุรักษ์ ของสำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, นิทรรศการ ASA Vernadoc คลองบางหลวง
ตลาดพลู, นิทรรศการเสนอผลจากโครงการวิจัยการออกแบบประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่
ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง และโครงการหล่อและการทำสำเนา 3 มิติ 
จากประติมากรรมและลวดลายประดับ สะพานเจริญรัช 31
โครงการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ หรือสมัครเล่น เป็นอีกหนึ่งภารกิจ
ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญ โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมา
เป็นปีที่ 5 คือ People’s Gallery ซึ่งเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ส่งผลงาน
เข้ามาสมัครใช้พื้นที่ห้องแสดงงานชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง ได้รับการตอบรับ
มากขึ้นเรื่อยๆ กว่าร้อยโครงการที่ส่งเข้ามา ได้รับการจัดแสดงกว่า 20
โครงการ ในหลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ โดยศิลปินไม่ต้องเสียค่าใช้
บริการสถานที่แต่เพียงอย่างใด 
โครงการ Early Years Project ริเริ่มโดยฝ่ายนิทรรศการเป็นปี
แรก เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งหวังเพื่อบ่มเพาะให้เกิดศิลปินรุ่น
ใหม่ๆ อายุต่ำกว่า 40 ปี เปิดรับสมัครในช่วงปลายปี 2559 และผู้ได้รับ
การคัดเลือก 12 คน จะได้รับทุนในการสร้างงาน เพื่อนำมาจัดที่ห้อง
นิทรรศการชั้น 7 รวมทั้งมีกระบวนการบ่มเพาะให้ความรู้ศิลปินที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้าโครงการอย่างเป็นระบบตลอดการเตรียมการสร้างงาน
และการจัดนิทรรศการ โดยร่วมกับเครือข่ายภัณฑารักษ์ นักวิชาการ
ศิลปะทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสถาบันศิลปะต่างๆ และนำ
ผลงานมาจัดแสดงในปีถัดไป โครงการ Early Years Project นี้ 
เป็นโครงการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ที่จะได้รับการผลักดันเป็นโครงการ
ประจำทุกปีต่อไป 
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Also held were the “Yuan-Sikhio Vernadoc” exhibition, the
“Architectural Delight: Heritage Buildings of the Crown Property
Bureau” exhibition, the “ASA Vernadoc” exhibition from Khlong
Bang Luang, Talad Phlu, an exhibition showcasing the results
of a research project on public sculpting works and community
participation in the Khlong Ong Ang community, and a
program conceived to create a three-dimensional replica of
sculptures and decorative patterns found on Charoen Rat 31
Bridge.
Supporting the next generation of artists as well as
amateur artists is part of the BACC’s mission. Now into its 5th
year, the “People’s Gallery” program offered fledgling artists a
chance to submit their works for display in 3 rooms on the
2nd floor exhibition zone. The program continues to enjoy
increasing popularity with over a hundred submissions, 20 of
which were chosen for display in various formats and styles
without the artist being charged for the space.
The “Early Years Project” program, initiated by the
Exhibition Department for the very first time, is yet another
key program designed to drive the careers of new artists
under 40 years of age. The program was open for applicants
in late 2016 and saw 12 selected artists receive funding to
create new works for display in the exhibition space on the
7th floor. Participating artists received opportunities to
systematically further develop their knowledge and
understanding towards realizing their project proposals in
actual exhibition space. Jointly organized with a network of
Thai and international art curators as well as academics and
various art institutes, works resulting from the program will be
put on display in the following year. The Early Years Project is
now being developed as an annual activity.
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
หอศิลปกรุงเทพฯ ในปี 2559 ได้ใช้ประโยชน์จากการเติบโตต่อเนื่อง
ของสื่อโซเชียล โดยในปีนี้ มีผู้รับข่าวสารผ่านทาง เฟซบุ้ค ยูทูป และ
อินสตาแกรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอินสตาแกรมมีผู้ติดตาม
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 กว่า 600% คิดเป็นจำนวนกว่า 5,000 ราย สะท้อน
ถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ชมรุ่นใหม่ที่นิยมสื่อลักษณะนี้ และกลายมาเป็นผู้ใช้
บริการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ นอกจากนี้ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 280,000 ครั้ง เติบโตขึ้นจากปีก่อนประมาณ 34%
อย่างไรก็ดี ในส่วนของสื่อออฟไลน์มีปริมาณของจำนวนสื่อและการเสนอ
ข่าวที่ลดลงเป็นอย่างมากกว่า 40% ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์สื่อ
อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงเป็นฐานสื่อสำคัญสำหรับผู้ชมทั่วไป โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยผู้ใหญ่จนถึงผู้สูงวัย ที่ยังใช้สื่อกลุ่มนี้เป็นหลัก หอศิลปกรุงเทพฯ
ยังคงต้องหาวิธีการปรับปรุงในการเข้าถึงให้ได้มากขึ้นต่อไป สำหรับสื่อ
ทีวีทั้งกระแสหลักและดิจิตอลก็ยังคงได้รับความสนใจในการนำเสนอข่าว
ต่างๆ ทั้งงานที่หอศิลปกรุงเทพฯ ดำเนินการเอง และในส่วนพันธมิตร
องค์กรต่างๆ ที่มาใช้พื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม 
สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงในประเทศที่
เข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้น ส่งผลให้หอศิลปกรุงเทพฯ สามารถดำเนินการ
ได้ตามแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ชมชาวไทยและนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศก็กลับเข้าพื้นที่ได้ตามปกติ ต่างจากความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ในบางช่วงเวลาของปี 2558 จึงเห็นได้ว่ายอดผู้เข้าชม
กลับมาเติบโตเพิ่มจากปีก่อนกว่า 17% เป็นจำนวนผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น
1,274,136 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้เข้าชมนิทรรศการหลักที่ชั้น 7-8-9
และเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะต่างๆ เป็นจำนวน 501,159 คน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 2.2% นอกจากนี้ มีร้านค้าใหม่ๆ เข้ามาเปิดบริการในหอศิลปกรุงเทพฯ รวมทั้งกิจกรรมของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบ 80%
ส่งผลให้สัดส่วนผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่นิทรรศการ
หลักเติบโตขึ้นอย่างมาก 

Strategy 5: Public relations and communications
In 2016, the BACC’s public relations efforts pertaining to
its programs and activities made use of the continued growth
of social media and saw a large increase in audience size
across Facebook, YouTube, and Instagram. Instagram, in
particular, had a big year with the follower count increasing
from 2015’s total by 600% and reaching over 5,000 people.
This reflects the nature of our target group, which comprises
younger people who regularly consume social media and have
now become our primary group of visitors. The number of
website visits increased by 280,000 hits, representing a 34%
jump from the previous year. However, offline media saw a
significant 40% reduction in the number of available outlets as
well as news coverage due to the current circumstances in the
media scene. Regardless, offline media remains a key outlet
for mainstream audiences, especially among adults and seniors
who still primarily rely on these channels, and the BACC will
continue to work on improving its approach in reaching out to
this audience. Television channels across both traditional and
digital media continued to draw a sizable audience to news
involving various activities held by the BACC itself or various
partners at the BACC.
With the political and security situation in Thailand now
approaching normality, the BACC was able to accomplish its
goals, while Thai and foreign visitors alike returned to the city
center area unimpeded-an improvement from the uncertain
situation faced in certain parts of 2015. The number of visitors
in 2016 rose 17% year-on-year to 1,274,136. This total
included 501,159 visitors to the main exhibition halls on the
7th, 8th, and 9th floors and BACC art activities-a 2.2% up
from the previous year. Furthermore, there were the opening
of new retail shops in the BACC as well as an 80% increase in
network activities, which resulted in a huge increase in
number of visitors across all other areas in the building.
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความมั่นคงขององค์กร
ในปี 2559 หอศิลปกรุงเทพฯ ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยังคงได้รับการสนับสนุนทุน
หลักจากกรุงเทพมหานคร ในการดูแลอาคารและการจัดกิจกรรมต่างๆ
คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณ 55.9 % ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
(ลดลงจากปี 2558 2.3%) โดยส่วนที่เหลือทั้งหมดทางมูลนิธิฯ เป็นผู้
จัดหา จากการบริการพื้นที่จัดงาน ตั้งแต่ ชั้น L จนถึงชั้น 5, การให้เช่า
พื้นที่ร้านค้า artHUB, ค่าบริการจอดรถ, การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก,
การบริจาคสมทบเพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยแต่ละฝ่าย
ของหอศิลปกรุงเทพฯ และการระดมทุนจากผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยสำนักงานมูลนิธิฯ ซึ่งในปีนี้ มีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมจากปี
2558 ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานส่งเสริม
การจัดนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (สสปน.), การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, มูลนิธิบัวหลวง, บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
โดยกลุ่มผู้สนับสนุนต่อเนื่องและเป็นผู้สนับสนุนหลักคือ บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุนโครงการคือ ธนาคารไทย
พาณิชย์ และคุณเพชร โอสถานุเคราะห์
ในส่วนของบุคลากรในปี 2559 นี้ ไม่มีการขยายอัตราเพิ่ม แต่เน้น
ที่การจัดฝึกอบรม หรือส่งบุคลากรในฝ่ายต่างๆ  เข้าร่วมอบรมใน
โครงการเฉพาะทาง ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหอศิลปฯ หรือการ
ดูแลรักษาสภาพงานศิลปะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยีการจัดการ
ใหม่ๆ ตามสถานบันที่ชำนาญการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
ในส่วนของอาคารได้มีการปรับปรุงในเรื่องความปลอดภัยของ
ระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร อาทิ การเพิ่มพื้นยางกันลื่น
ขึ้นทางเดินลาด ชั้น 7-8-9, การเพิ่มไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิงตามจุด
ต่างๆ การเพิ่มความแข็งแรงและปลอดภัยในส่วนราวระเบียงจับให้ครบจุด
ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนิทรรศการและกิจกรรมในระดับสากล และการดูแล
ปรับปรุงสภาพอาคารทั่วไปเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มร้านค้าใหม่อีก
3 ร้าน ในโซน artHUB คือร้าน Co-Cycling Space ที่ชั้น 1, ร้าน
อาหารและของที่ระลึก Artist House ที่ชั้น 2 และศูนย์ข้อมูลและเรียน
รู้ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEA-Junction ที่ชั้น 4 
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Strategy 6: Organisational stability
In 2016, the BACC-under the management of the BACC
Foundation-still received financial contributions from the
Bangkok Metropolitan Administration for building maintenance
and activity organisation, representing 55.9% of its total
budgeted expenses (down 2.3% from 2015). The remainder of
the expenses was covered by the Foundation through venue
services from L to 5th floors, artHUB retail store rental fees,
parking fees, souvenir sales, donations in support of activities
held by each department, and fundraising efforts by the BACC
Foundation office with sponsors from across the private and
public sectors. New sponsors for 2016 include the Crown
Property Bureau, the Thailand Convention and Exhibition
Bureau (TCEB), Thailand Authority of Thailand, Bualuang
Foundation, CMO Group PCL, and Thai Roog Ruang Sugar
Group and DHA Siamwalla Limited. The BACC continued to
receive support from primary sponsor Thai Beverage PCL as
well as program supporters like Siam Commercial Bank and
Petch Osathanugrah.
There was no new hire in 2016. Instead, the focus fell
upon efforts to train or educate current personnel in specific
programs related to the management of the BACC or artwork
maintenance and safekeeping, allowing the staff to discover
new knowledge and management approaches from experts at
various institutions.
The BACC building received a number of improvements in
terms of safety, covering both the interior and exterior. These
included the addition of non-slip rubber carpeting on the
sloped walkway across the 7th, 8th, and 9th floors, the
installation of emergency lighting and fire extinguishers in
various spots, stronger and safer railings, checks and
preparations for various equipment and facilities for
international-level activities, and general maintenance to
ensure the operational status as well as efficiency of the
building’s equipment. Three new retail stores were opened in
the artHUB zone - namely Co-Cycling Space on the 1st floor,
Artist House food and souvenir outlet on the 2nd floor, and
the SEA-Junction information center on Southeast Asia on 
the 4th floor.
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
การทำงานอย่างมีส่วนรวมจากเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและต่าง
ประเทศตลอดปี ล้วนมีส่วนอย่างมากในการผลักดันให้พันธกิจของ
หอศิลปกรุงเทพฯ บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
ในปี 2559 หอศิลปกรุงเทพฯ ยังมีโครงการต่อเนื่องกับเครือข่าย
เดิม ในการร่วมจัดกิจกรรมสำคัญประจำปีต่างๆ อาทิ นิทรรศการ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“ทัศนียมรรคา” ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), เทศกาล
หนังสือกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท บุ๊คโมบี้ จำกัด, สถาบันเกอเธ่,
เจแปนฟาวน์เดชั่น และสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด
Literary Weekend เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจาก
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนักเขียน ศิลปิน นักวิชาการไทยและต่างชาติ 
รวมทั้งขยายพรมแดนการรับรู้และความเข้าใจที่มีต่อความสำคัญของ
การอ่าน, การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 5 ในหัวข้อ สัมพันธภาพ
และความรัก ร่วมกับ บริษัท ไทยเบพเวอเรจ จำกัด ซึ่งยังคงได้รับ
ความสนใจจากศิลปินต่างๆ ในการส่งผลงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก,
กิจกรรม International Solo Festival 2016  ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
เทศกาลภาพยนตร์สั้น และศาลายา Doc รวมถึงการอบรมภาพยนตร์
วิจักษณ์ โดยหอภาพยนตร์แห่งชาติ และมูลนิธิหนังไทย เป็นต้น 
หอศิลปกรุงเทพฯ ยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเครือข่ายในการ
ระดมทุนต่างๆ ทั้งในด้านการเปิดพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ อาทิ
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การระดมทุนเพื่อจัดการแสดงนาฏศิลป์
“Dancing with Death” พิเชษฐ์ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี, สนับสนุน
การจัดนิทรรศการและระดมทุนของสวนประติมากรรมปฐมอุทยานแห่ง
ความรัก พิพิธิภัณฑ์แม่, กิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการมิวเซียม 4.0  
โดยมิวเซียมสยาม 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนการสร้างบุคลากรใหม่ๆ ของเครือข่ายด้าน
ต่างๆ ดังเห็นได้จากกิจกรรม อาทิ DOC+TALK ครั้งที่ 4 : A Young
Patriot Documentary Club โดย Documentary Club, กิจกรรม
Volunteer Appreciation and Recognition โดยธนาคารจิตอาสา

Strategy 7: Driving participation and network support for art
and culture
Support from various domestic and international art
networks throughout the entire year played a key role in
allowing the BACC to accomplish its missions.
In 2016, the BACC continued to work with its network
partners on various programs to mark major annual occasions.
This included “A Photography Exhibition by H.R.H. Princess
Maha Chakri Sirindhorn: Along the Way of Splendor”, jointly
hosted by the Royal Photographic Society of Thailand and Thai
Beverage PCL; the Bangkok Book Festival, co-hosted by Book
Moby Co., Ltd., Goethe-Institut Thailand, Japan Foundation,
and Alliance Francais under the theme of “Literary Weekend”,
which matched the activity’s aim of spurring exchanges of
expertise among writers, artists, and academics while also
raising awareness and understanding of the importance of
reading; the 5th White Elephant Art Award, held under the
theme of “Love and Relationship”, co-hosted with Thai
Beverage PCL to a very warm reception from participating
artists; the International Solo Festival 2016, co-hosted by
Friends of the Arts Foundation, the Thai Short Film & Video
Festival and Salaya Doc; and a course on basic filming
techniques by the Thai Film Archive and Thai Film Foundation.
The BACC also took part in raising funds for its network
partners by making its space available to them and providing
public relations support. This included PR activities to raise
funds for the “Dancing with Death” performance by Pichet
Klunchun Dance Company, fundraising and exhibition support
work for the Mother Museum’s “The Origins of Love” sculpture
exhibition, and the press conference for the launch of Museum
Siam’s “Museum 4.0” program.
Further activities such as “DOC+TALK 4: A Young Patriot
Documentary Club” by the Documentary Club and the
“Volunteer Appreciation and Recognition” by the Jit-arsa Bank
provided partners with support in developing their human
resources.
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ยิ่งไปกว่านั้น ทางด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงสร้าง
ใหม่ๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ร่วมกับ
สำนักงานมูลนิธิฯ จัดการประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมและเครือข่าย
ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยมาตรการภาษี ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนให้มีการบรรจุ
วาระทางศิลปวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญ โดยมีศิลปินหลากลายสาขาเข้า
ร่วมเปิดตัวกิจกรรม และนำเสนอความคิดเห็น นำโดย 2 ศิลปินแห่ง
ชาติ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ
อ.ปรีชา เถาทอง กรรมการมูลนิธิและกรรมการบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ
อาทิ คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, อ.สรรเสริญ มิลินทสูต, อ.จักรพันธ์
วิลาสินีกุล, คุณมานิต ศรีวานิชภูมิ, คุณเจน สงสมพันธ์, คุณจตุพล บุญพรัด
จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, อ.ตรีศิลป์ บุญขจร อดีตนายก
สมาคมภาษาและหนังสือฯ, อ.ไพจิตร ศุภวารี และคุณเจมส์ แสตนท์
จากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงคุณวรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์
จากมูลนิธิเพื่อนศิลปะ เป็นต้น
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประมวลภาพกิจกรรมและโครงการสำคัญ
ต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้าน ส่วนรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ได้รับการบันทึกไว้ในแต่ละหมวดของฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องในหน้าถัดไป 
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Additionally, the BACC worked with the BACC Foundation
office to drive artistic and cultural strategies on a national
level through the organisation of a seminar on supporting art
and culture activities through tax measures. The seminar was
co-hosted by the Faculty of Economics, Bangkok University.
Another activity saw many artists take part and present their
ideas in support of adding art and culture matters into new
articles in the constitution. The artists were led by two
National Artists Naowarat Pongpaiboon and Preecha Taothong.
They were joined by Foundation management and directors,
including Chatvichai Promadhattavedi, Sansern Milindasuta,
Jakrapan Vilasineekul, Manit Sriwanichpoom, Jane
Songsomphan, Jatupol Boonparad of the Writers Association of
Thailand, former P.E.N. International Thailand Center chief
Trisilp Boonkajorn, Paijit Supawaree, Jim Stent from the Siam
Society, and Wararom Patchimsawad of the Friends of the Arts
Foundation among others.
This has been an overview of the key programs and
activities executed under each strategic pillar. Full details on
all activities organised throughout 2016 are available under
the sections for their respective organising department in the
following pages.
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สำนักงานมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Office of the
Bangkok Art and Culture Centre Foundation

สำนักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในฐานะ
หน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ประสานงานเครือข่าย
และดำเนินโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานในปี 2559
ดังนี้
ด้านการจัดหาทรัพยากรต่างๆ สำนักงานมูลนิธิฯ ได้สานต่อการ
จัดให้มีผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้สนับสนุนที่ต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรมชัดเจนขึ้น โดยในปี 2559 มีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมจากปี 2558
ได้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สำนักงานส่งเสริมการ
จัดนิทรรศการและการประชุมนานาชาติ (สสปน.), การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, มูลนิธิบัวหลวง, บริษัทซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง และบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด   
ด้านการประสานงานเครือข่ายต่างๆ สำนักงานมูลนิธิฯ ได้สร้าง
ความเข้าใจและประสานกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง
ให้มาร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ
และหน่วยงานเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ในฐานะตัวกลางที่
ช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ สำนักงานมูลนิธิฯ ได้
ประสานงานต้อนรับและรับรองคณะผู้บริหารและศิลปินจาก Bamboo
Curtain Studio ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานศิลปะและการออกแบบที่เชื่อม
โยงกับสิ่งแวดล้อมจากไต้หวัน โดยจัดโปรแกรมการเยี่ยมชมแกลเลอรี่
และหอศิลป์ต่างๆ ในกรุงเทพฯ อันจะนำไปสู่โครงการความร่วมมือใน
อนาคต นอกจากนี้ ได้จัดโครงการในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัด
กิจกรรมเสวนา ศิล-ปะ-โลก (Green Dialogue) ซึ่งเป็นการเชิญ
บุคลากรจากหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนำเสนอประเด็นปัญหา
และความเคลื่อนไหวเพื่อเป็นข้อมูลและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นัก
ศึกษาด้านการออกแบบและทัศนศิลป์ต่อไป 
การทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรม จากที่
ก่อนหน้านี้สำนักงานมูลนิธิฯ ได้ร่วมผลักดันวาระศิลปวัฒนธรรมจนได้
บรรจุอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นผลสำเร็จ ในปี 2559 สำนักงาน
มูลนิธิฯ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จัดโครงการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยมาตรการภาษี
โดยมุ่งหวังที่จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรจาก
กลุ่มการออกแบบและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการ
ขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป

The Office of the Bangkok Art and Culture Centre
Foundation as the department responsible for acquiring
various resources, network liaison work, and supervision of
key artistic and cultural programmes for the BACC, carried
out these activities in 2016:
Resource acquisition: The Foundation Office continued
to arrange sponsorships for its activities in return for more
sustained and tangible benefits on the sponsors’ end. In
2016, the Office welcomed additional new sponsors such as
the Crown Property Bureau, the Thailand Convention &
Exhibition Bureau (TCEB), Tourism Authority of Thailand,
Bualuang Foundation, CMO Group PCL, Thai Roog Ruang
Sugar Group and DHA Siamwalla Limited.
Network liaison: The Foundation Office established an
understanding with and played an intermediary role with
departments of the Bangkok Metropolitan Administration that
took part in or engaged with activities held by the BACC or
organisations in its network. As the liaison for international
relations, the Foundation Office welcomed a delegation of
executives and artists from Bamboo Curtain Studio, a
Taiwan-based organisation dedicated to environmentallyinspired art and design. Studio representatives were given a
tour of art galleries and museums across Bangkok in an effort
to establish a relationship that paves the way to future
collaboration. The Office also organised an activity to foster
interest in environmental issues under the name “Green
Dialogue,” providing a stage for representatives of
environmental organisations to present the latest issues and
movements and provide inspiration to students in the fields
of design and visual arts.
Supervision of key artistic and cultural programmes:
After having succeeded in its efforts to push for the inclusion
of an artistic and cultural agenda in the new constitution last
year, the Foundation Office worked with the Faculty of
Economics, Bangkok University to organise a campaign that
sought to support artistic and cultural activities and
organisations through tax policy. The goal of the campaign
was to gather opinions and suggestions from figures in the
world of design, art, and culture to provide a basis for future
support of artistic and cultural activities under the framework
of the government’s policy in support of a creative industrial
sector. Its conclusions will be presented to relevant
government agencies.
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งบประมาณและการจัดหารายได้

Budgeting and Revenue Planning

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  หรือหอศิลปกรุงเทพฯ 
ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณหลักในการบริหารจาก
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อมาดำเนินการบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กรุงเทพมหานครวางไว้ 
หอศิลปกรุงเทพฯ เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับ
งบประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการอาคาร
และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มูลนิธิฯ ก็ได้รับนโยบาย
จากกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการระดมทุน และจัดหารายได้เพื่อการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นควบคู่ไปด้วยกัน โดยในปี 
พ.ศ. 2559 หอศิลปกรุงเทพฯ มีรายรับหลักอยู่ 2 ทาง คือ

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 2016 BACC received its main revenue through two ways:

1. งบประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาโดยสภากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการบริหาร
อาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และแรงบันดาลใจ
ในงานศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานครที่มอบหมาย
ให้มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการแทน
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
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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
The 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
organisations involvement in being a part of supporting BACC
as a continuing art and cultural facility onwards.
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จำนวนผู้เยี่ยมชม ปี 2559
The total number of visitors in 2016
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUN
JUL
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC

1,274,136

ผู้ชมนิทรรศการหลักและกิจกรรมศิลปะ
Visitors to main galleries
and art activities by BACC
						
											
ผู้ใช้บริการห้องสมุด
Users of Art Library
					
คน/visitors
								
Down 4.4 %

501,159

41,186

369

จำนวนงานนิทรรศการและกิจกรรม
Number of exhibitions & art activities
								

คน/visitors
Up 17 %

คน/visitors
Up 2.2 %

5,945

คณะเยี่ยมชม
School & Group visits
							
										

86,198
86,725
114,816
80,678
99,553
106,288
124,087
120,942
120,338
110,752
115,183
108,576

คน/visitors
Up 94.6 %

events
Up 30 %
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ความหมายของ tag
tag definitions

ริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่ายนิทรรศการของหอศิลปกรุงเทพฯ 
เพื่อนำเสนอนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ในชั้น 7, 8 และ 9
เนื้อหาทางศิลปะมีหัวข้อและรูปแบบอันหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ในเชิงลึก นอกเหนือจากนิทรรศการที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์แล้ว    
ยังมีนิทรรศการการค้นคว้ารูปแบบศิลปะอื่นๆ ด้วย เช่น งานออกแบบ
สถาปัตยกรรม สื่อใหม่ หรือการผสมผสานงานศิลปะระหว่างสาขาภายใต้
บริบทของความคิดและวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยฝ่ายนิทรรศการขับเคลื่อน
เนื้อหาทั้งเกี่ยวกับศิลปินรุ่นอาวุโส การทำงานของศิลปินรุ่นกลาง และ
โครงการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของฝ่ายนิทรรศการร่วมกับ
ภัณฑารักษ์ภายในและนอกประเทศ นอกเหนือจากงานนิทรรศการขนาด
ใหญ่แล้ว ยังมีโครงการย่อยเพื่อสนับสนุนเนื้อหาและรูปแบบศิลปะทาง
เลือก เช่น BACC Photo และ BACC Experimental Project รวมทั้ง
โครงการค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ และโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินซึ่งเป็นพื้นฐานของงานนิทรรศการโดยรวมอีกด้วย
Exhibitions with the BACC Exhibition tag on the 7-9th
floor are initiated and operated by BACC Exhibition Department
aiming to present contents from BACC curatorial aspects
accompanied with educational programs to encourage
audience’s critical thinking and learning experience.     
The BACC exhibitions are diverse in contents and forms,
apart from visual arts, there are exhibitions exploring other
art and creative forms such as architecture, design and new
media presenting various themes and issues within the
contemporary contexts. Through the works of the masters,
the mid-career to the emerging artists with Y.A.N (young
artist network) all are conceptualized and presented through
the BACC curatorial contexts in collaboration with local and
international curators. In addition to main exhibitions, there
are small projects addressing interchanging social form and
sub-cultures such as BACC Photo and BACC Experimental
Projects. The research and development project (R&D) and
the artist database project within the same umbrella serves
as a base to support the works of BACC exhibitions as a
whole.
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กิจกรรม หรือ นิทรรศการ ซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ ทั้งในด้านสนับสนุนงบประมาณ สถานที่
อุปกรณ์ บุคลากร การจัดการ หรือการสนับสนุนส่วนใดส่วนหนึ่ง อาทิ
งานนิทรรศการรำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์ งาน HF
Awards ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหอศิลปกรุงเทพฯ กับเครือข่ายศิลปิน และเครือข่าย
องค์กรศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
Activities or exhibitions with BACC in co-hosting duties
to supply funds, venue, equipment, personnel, management
operations or other measures of support. This includes the 
“In Remembrance of Paintings and Poetries of Angkarn
Kalayanapong” exhibition, the HF Awards and more. These
activities aim to establish connections and provide knowledge
exchange opportunities between the BACC and its network 
of artists and artistic and cultural organisations, leading
ultimately to the emergence of related cultural activities 
for public benefit.
	
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์
ใหม่ๆ ทางด้านดนตรี ประกอบด้วยการเสวนา อบรม หรือการเปิดพื้นที่
เพื่อแสดงดนตรีให้แก่เหล่าศิลปินเพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการถ่ายทอด
อันหลากหลายรูปแบบผลงานจากศิลปินด้านดนตรีสู่ผู้ชม 
Activities connected to musical knowledge, understanding,
and experiences-including discussions, training courses, and
public performances that offer audiences a space to
experience such artistic works.
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การจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์ ประกอบด้วยการฉายภาพยนตร์
คัดสรรประกอบการเสวนาหลังการฉายภาพยนตร์ สนทนากับผู้กำกับ
และคนในแวดวงภาพยนตร์ รวมถึงการอบรมการเขียนบท หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของ
บุคลากรในแวดวงภาพยนตร์นานาชาติมาสู่เหล่าผู้ชมภาพยนตร์ 
Activities related to films, including screenings of
selected films plus post-screening discussions with directors
and industry figures, screenwriting workshops and other
activities related to the sharing of knowledge and experience
from film industry professionals around the world to
audiences.

กิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เยาวชน และมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปะ การเขียนการอ่าน
ในสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เป็นประสบการณ์นอกบ้านและโรงเรียน โดย
กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน และจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
ในแต่ละปีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ของเยาวชน 
Activities initiated by the BACC to promote learning
among youths and support the role of the family institution  
in fostering artistic education and literacy through new
environments and experiences beyond those available at
home or in class. These activities are held in April and
undergo annual changes to create new learning experiences.

การเปิดพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับศิลปะการ
แสดงนานาประเภท โดยครอบคลุมรูปแบบการจัดกิจกรรมอันหลากหลาย
อาทิ เทศกาลศิลปะการแสดง เทศกาลการเต้นนานาชาติ รวมไปถึง
ศิลปะการแสดงสด นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์จากเหล่าศิลปินผ่านการเสวนาหรือการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอีกด้วย 
The use of BACC spaces for various kinds of performance
arts, including the Performative Art Festival, the International
Dance Festival, and many live performances. These activities
also include elements that serve as a medium for the sharing
of knowledge and experience from artists through discussions
and workshops.

มุ่งส่งเสริมความเข้าใจพื้นฐานด้านศิลปะให้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้สนใจทั่วไป
กิจกรรมของฝ่ายการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ     
การพูดคุย การลงมือปฏิบัติ และการฝึกอบรม โดยทำงานร่วมกับศิลปิน
ภัณฑารักษ์ อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและนานาชาติ มีความ
พยายามที่จะจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทาง
ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน
Educational activities that seek to raise basic understanding of art and provide new knowledge and experiences
to art enthusiasts. Activities in this group can be divided into
three categories: discussions, workshops and training. Each
activity is a collaboration with artists, curators, lecturers and
experts from both Thailand and abroad, and tailored to both
กิจกรรมเกี่ยวกับงานวรรณกรรม ทั้งการอบรม เสวนากับเหล่า
นักเขียน บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ และเหล่านักอ่าน เพื่อเปิดพื้นที่ของ   stimulate and inform the general public.
หอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นอีกเวทีของสังคมทางด้านวรรณกรรม
Activities related to literature-including courses and
discussion sessions with writers, editors, publishers and
การแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประกาศประชาสัมพันธ์ของหอศิลปreaders-conceived to turn the BACC into another platform 
กรุงเทพฯ และรวมไปถึงข่าวสารต่างๆ ของนิทรรศการและกิจกรรม
for literature in society.
พิเศษที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงข้อมูลและความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
Communication of information and public announcements
from the BACC-including updates on exhibitions and activities
hosted at the BACC-to ensure widespread awareness amongst
professionals and the public.
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การดำเนินงานของฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปี
2559 เป็นการริเริ่มงานในขอบข่ายที่ครอบคลุมเป็นองคาพยพ ที่นอกเหนือจากงาน
นิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังรวมไปถึงงานข้อมูลการวิจัยค้นคว้าเพื่อวาง
รากฐานการเก็บข้อมูลศิลปิน และการเก็บข้อมูลสำหรับงานนิทรรศการ รวมทั้งงาน
พัฒนาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการศิลปะ เช่น การฝึกอบรมเชิงวิชาชีพทางภัณฑารักษ์
ระดับนานาชาติ (Curator’s Workshop) ซึ่งทำงานร่วมมือกับเจแปนฟาว์นเดชั่น รวมถึง
โครงการร่วมสนับสนุนศิลปะที่ไม่เป็นที่รู้จัก เช่น Urban Media ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ
สถาบันเกอเธ่ และเครือข่าย Connecting Cities ตลอดจนโครงการต่างประเทศที่
ริเริ่มและดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการในการสัญจรนิทรรศการเดินทางไปเผยแพร่
ผลงานศิลปินในภูมิภาค เป็นต้น
งานนิทรรศการแบ่งเป็นงานนิทรรศการหลัก (BACC Exhibition) ประกอบด้วย
การดำเนินงานต่อเนื่องในการนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นอาวุโส (Master Series) 
ซึ่งเป็นโครงการนำเสนอผลงานของศิลปินแห่งชาติที่มีผลงานการสร้างสรรค์จากการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม,
นิทรรศการนำเสนอผลงานของศิลปินที่ทำงานทางด้านวิดีโอ Shifting Horizons:
music, myth, and memory : The media art of John Sanborn และนิทรรศการ
ทางด้านสื่อใหม่ผสมผสานงานต่างสาขา เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์
MAIN EXHIBITION
Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการที่ต่าง
ออกไปในเนื้อหา เช่น ฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ
พ.ศ. 2403-2453 นำเสนอภาพถ่ายร่วมกับศิลปะร่วมสมัย และการนำเสนอนิทรรศการ
ผลงานของศิลปินสำคัญที่มีชื่อเสียงและมีผลงานในระดับนานาชาติ เช่น แอร์วิน วูร์ม:
ปรัชญา ประ-ติ-บัติ
นอกเหนือจากงานหลักที่ริเริ่มและดำเนินงานโดยฝ่ายนิทรรศการแล้ว ยังมีงานที่
ร่วมจัดกับองค์กรเครือข่ายต่างๆ เช่น ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นำเสนอนิทรรศการพิศเมืองเพชร: ผ่านสายตา สถาปัตย์ศิลปากร ซึ่งเป็น
ผลงานค้นคว้าทางสถาปัตยกรรม, นิทรรศการจัดร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม หอศิลป์
ซัทชี่ บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และพาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต 
นำเสนอผลงานของศิลปินไทย ไทยเนตร (Thailand Eye), นิทรรศการจัดร่วมกับ
องค์กรผู้สนับสนุน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ สัมพันธภาพและความรัก และนิทรรศการจัด
ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเสนอ นิทรรศการ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทัศนีย
มรรคา”
ในส่วนการทำงานกับเครือข่ายต่างประเทศ ได้แก่ นิทรรศการมโนทัศน์ บริบท
การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ประเทศอินโดนีเซีย เมือง
ยอกยาการ์ตา) โดยทำงานร่วมกับกลุ่ม Cemeti Art House, Kedai Kebun Forum
และ Ruang MES 56 ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และเสวนาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
บนพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อนำผลงานของศิลปิน
และการดำเนินงานของฝ่ายนิทรรศการออกสู่ต่างประเทศ รวมถึงวางรากฐานการ
ทำงานต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในอนาคต

02
นิทรรศการหลัก

Exhibitions and activities by the BACC Exhibition Department in 2016
covered many initiatives across its entire spectrum of responsibilities. 
In addition to these activities, the department also carried out research 
to lay the groundwork for its Artist Database, exhibition organisation, and
career development in the field of art management-including activities
such as a curator’s workshop jointly held with the Japan Foundation, 
a collaborative effort with Goethe-Institut and Connecting Cities group 
to support less-known forms of art such as urban media, and various
international initiatives involving exhibition tours across the region.
In terms of main exhibitions, the department organised several
exhibitions under its mainline BACC Exhibition program, including 
the continuation of the Master Series-a series of exhibitions showcasing
the works of the National Artist who honed his craft through self-taught
expertise, “Pratuang Emjaroen: Traces & Trails”; the “Shifting Horizons:
music, myth, and memory: The media art of John Sanborn” exhibition 
for video art; “Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok”, an exhibit 
that presents a mixture of new media and art from across multiple schools
of thought, and more. The department was also responsible for distinctive
exhibitions such as “Unseen Siam Early Photography 1860-1910” -a showcase
of photography and works of contemporary art-and collections of internationally recognised artists such as “Erwin Wurm: The Philosophy of
Instructions”.
There were also further exhibitions held in collaboration with various
partners, such as the “PEEK @PETCH: Through Architecture Silpakorn’s
Eyes” exhibition, which presented architectural research works from 
the Faculty of Architecture, Silpakorn University; “Thailand Eye”, a joint
exhibition of Thai contemporary art by the Ministry of Culture, Saatchi
Gallery, Prudential Life Assurance, and Parallel Contemporary Art; “The 5th
White Elephant Art Award Exhibition: Love and Relationship”, which was
jointly held with exhibition sponsor Thai Beverage Public Company Limited;
and “A Photography Exhibition by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn:
Along the Way of Splendour”, a joint effort with the Royal Photographic
Society of Thailand.
On the international networking front, the “Concept, Context,
Contestation: art and the collective in Southeast Asia” exhibition was held
in Yogyakarta, Indonesia in collaboration with Cemeti Art House, Kedai
Kebun Forum, and Ruang MES 56 to showcase and discuss art in Southeast
Asia. The exhibition acted as a pilot project for outreach efforts with the
goal of pushing artwork and the Exhibition Department itself into overseas
territories while also laying the groundwork for future international
networking efforts.
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BACC EXHIBITION
Shifting Horizons: music, myth, and memory:
The media art of John Sanborn

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 25 มีนาคม-10 กรกฎาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์: สตีเฟน ซาร์ราซิน	
จอห์น แซนบอร์น เป็นหนึ่งในศิลปินคนสำคัญจากยุคสมัยศิลปะสื่อวิดีโออเมริกันคลื่นลูกที่สอง โดย
มีศิลปินอย่าง บิล วิโอล่า, แกรี่ ฮิลล์, ดาร่า เบิร์นบาวม์ และโทนี่ เอาร์สเลอร์ เป็นเหมือนเพื่อนร่วมรุ่น
นอกจากผลงานวิดีโอในระยะแรกจะนำไปจัดแสดงในสถาบันและพิพิธภัณฑ์ชั้นนำหลายแห่ง ทั้งพิพิธภัณฑ์
ศิลปะอเมริกันวิทนีย์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยในนิวยอร์ค ไปจนถึงศูนย์ปอมปิดูในปารีสแล้ว 
แซนบอร์นยังได้ฝากผลงานไว้ในสื่อใหญ่ต่างๆ มากมาย ทั้งโทรทัศน์ ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด หรือแม้แต่โลก
ดิจิตอล ที่ซิลิคอนวัลเลย์ นิทรรศการครั้งนี้มุ่งพิจารณาการกลับมาของแซนบอร์น ท่วงทำนองทางดนตรี
พื้นฐานความคิด และรูปแบบการใช้สื่อในเชิงรูปแบบนิยม อันเป็นเอกลักษณ์ของแซนบอร์น ทั้งยังสื่อถึง
ตำนานและความเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ ที่ชี้ให้เห็นว่าสื่อยังคงเป็นตัวกลางถ่ายทอดสารที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ นอกจากนี้ นิทรรศการยังนำเสนอบทบาทของแซนบอร์นในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงที่
โดดเด่นร่วมกับนักเต้นและนักแสดงยอดฝีมือจากคริสต์ศตวรรษที่ 20 และความสัมพันธ์ของเขากับ
นัม จุน ไปค์ ศิลปินผู้ถ่ายทอดทักษะความสามารถและแรงบันดาลใจให้กับแซนบอร์น
Shifting Horizons: music, myth, and memory:
The media art of John Sanborn

By BACC Exhibition Department
Date: 25 March-10 July 2016	
Place: Main Gallery, 7th floor
Curator: Stephen Sarrazin
John Sanborn was a key member of the second wave of American video artists that
included Bill Viola, Gary Hill, Dara Birnbaum, Tony Oursler. And though much of his early
works were shown in celebrated institutions, from the Whitney and MoMA in NYC, to
the Pompidou Center in Paris, his career embraced a fuller media journey that would
take him inside broadcast television, to Hollywood, and to Silicon Valley. All the while
maintaining a presence in the art world through installations and collaborative pieces
with composers and choreographers. This exhibition marks the manner of this return,
looking to music, the foundation, the pattern for his distinctive use of media formalism;
it conjures up issues of myth and reinvention, as media remain an ever-changing
medium; finally it acknowledges Sanborn’s role in performance and performative
collaborations with major 20th century dancers and performers, settling the bond
between him and his mentor, Nam June Paik.
Visitors: 35,350
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BACC EXHIBITION
เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและงานทัศนศิลป์
(ส่วนหนึ่งในโครงการ Urban Media)

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
และเครือข่าย Connecting Cities
โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 1 เมษายน-4 กันยายน 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช
ผลงานของสองศิลปิน คริสติน่า คูบิช ศิลปินทางด้านเสียง และมิติ เรืองกฤตยา
ศิลปินทางด้านภาพถ่าย ที่แสดงออกอย่างแตกต่าง แต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
ทั้งสองสำรวจเรื่องราวของพื้นที่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ การท่องเดินในเมืองของ
คริสติน่า คูบิช นำผู้ชมด้วยแผนที่และหูฟังที่ออกแบบมาพิเศษ เพื่อดักฟังเสียงคลื่น 
แม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่สามารถได้ยินในเวลาปกติ ขณะที่ มิติ เรืองกฤตยา บันทึกสิ่งที่
สังเกตเห็นในเมืองด้วยการถ่ายภาพ ดึงเวลาในการรับรู้ถึงชีวิตที่เร่งรีบในเมือง สะท้อน
ความคิดของเราต่อมีเดียที่แฝงอยู่ทุกที่ ตามสภาพแวดล้อมในยุคแห่งเทคโนโลยี 
งานของทั้งสองศิลปินสังเคราะห์เข้าด้วยกันในพื้นที่นิทรรศการ ทั้งการแสดงออกของ
เสียง และการแปลความทางการมองเห็น สร้างเป็นเวทีเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ใน
ประสบการณ์ของมนุษย์ และรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน
Omnivoyeur and Electrical Walks Bangkok
(Part of Urban Media Project)

By BACC Exhibition Department in cooperation with Goethe-Institut
Thailand and Connecting Cities Network
Date: 1 April-4 September 2016	
Place: Main Gallery, 7th floor
Curator: Pichaya Aime Suphavanij
The project of two artists from different but closely related fields, a
renowned German sound artist Christina Kubisch and a Thai Photographer,
Miti Ruangkritya investigate the urban landscape like Bangkok. The
electromagnetic walk of Christina Kubisch guides viewer through city with
map and custom-made headphone catching magnetic sound that are
inaudible to naked ears, while field-recorded images of Miti Ruangkritya
prolonging perceptibility in mundane living, marking reflective thoughts
from the omnipresent of media in our increasingly technological
environment. Both expressions are synthesized in an exhibition space by
means of acoustic performative and optical interpretation as well as
human possibility to experience by his or her inclusion as an actor in 
the work.  
Visitors: 52,503
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BACC EXHIBITION
ประเทือง เอมเจริญ
“ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 
ผู้สนับสนุนโครงการ: มูลนิธิบัวหลวง, บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม
จำกัด และบริษัท ซีเอ็มโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่: 2 กันยายน-27 พฤศจิกายน 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร และถนอม ชาภักดี
นิทรรศการศิลปะเพื่อเชิดชูเกียรติ ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินคน
สำคัญคนหนึ่งของแวดวงศิลปะร่วมสมัยเมืองไทย ที่ได้ทำการรวบรวม
ผลงานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบัน รวมเวลากว่า 5
ทศวรรษ แบ่งผลงานออกเป็น 5 ส่วน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ
ความเปลี่ยนแปลง บนเส้นทางการทำงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้นี้
ซึ่งเกาะเกี่ยว สัมพันธ์ ทั้งกับความเป็นอยู่-เป็นมาในชีวิตของประเทือง
กับครอบครัว และความผันผวน แปรปรวน ของกระแสสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองอย่างแนบแน่น 
PRATUANG EMJAROEN: Traces and Trails

By BACC Exhibition Department
Main sponsor: Thai Beverage Public Company Limited
Project sponsors: Bualuang Foundation and CMO Group PCL
Date: 2 September-27 November 2016	
Place: Main Gallery, 8th floor
Curators: Paisal Theerapongvisanuporn and Thanom
Chapakdee
This is an art exhibition to honour Pratuang Emjaroen,
an influential Thai contemporary artist. The exhibition
concludes his monumental series from the first period to the
very recent one spanning over five decades of his creation.
In this exhibition, his works of art structured in five sections
in order to clarify the evolutionary road the National Artist
‘of Thailand has paved which either fully embraces the story
of his life, and family or deeply involves ever-changing
scenarios of Thai society, economy and politics.
Visitors: 28,555
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BACC EXHIBITION
ฉายาลักษณ์สยาม
ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403-2453

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ผู้สนับสนุนโครงการ: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่: 9 กันยายน-6 พฤศจิกายน 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
ภัณฑารักษ์: หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์
ภัณฑารักษ์ร่วม: พิชญา ศุภวานิช
ครั้งแรกในเมืองไทยของนิทรรศการภาพถ่ายโบราณสยามเมื่อแรกมีจนถึงสิ้นรัชกาลที่ 5 กว่า 150 ภาพ
ซึ่งต้นฉบับเก็บอยู่ในต่างประเทศ ภาพถ่ายโดยช่างภาพต่างชาติและคนไทยยุคบุกเบิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ช่างภาพในราชสำนักสยามในเวลาต่อมา และภาพเก่าที่คนไทยไม่เคยเห็น เป็นการเปิดประวัติศาสตร์ใน
หลายแง่มุมให้กระจ่าง ไม่ว่าจะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 พระรูปเจ้านาย 
ภาพขุนนางและราษฎร ภาพสถาปัตยกรรม และทิวทัศน์เมื่อกว่าร้อยปีที่แล้ว ภาพเหตุการณ์และพระราชพิธี
สำคัญวิถีชีวิตคนไทยในกรุงและชนบท และนาฏศิลป์โขนละครลิเกจากภาพโบราณ 
Unseen Siam, Early Photography 1860-1910

By BACC Exhibition Department and River Books
Main sponsor: Thai Beverage Public Company Limited
Project sponsors: The Crown Property Bureau, The Royal Photographic Society of Thailand
and Thai Airways International Public Company Limited
Date: 9 September-6 November 2016	
Place: Main Gallery, 9th floor
Curators: Mom Rajawongse Narisa Chakrabongse and Paisarn Piammettawat 
Co-Curator: Pichaya Aime Suphavanij
The first photography exhibition in Thailand features more than 150 old Siamese
photographs from the very first beginning until the end of the reign of King Chulalongkorn,
the fifth monarch of Siam. The original negatives of these photographs are kept in the
foreign country’s archive. They were taken by foreign photographers and Thais who were
later appointed Siamese court photographers. These archaic photographs which have never
been seen would bring various historical aspects to light - whether portrait photography of
King Mongkut of Siam, King Chulalongkorn, nobles and commoners; architectures and
landscapes of the past hundred years; chronicled events and royal ceremonies; citified and
provincial life; traditional dance, Khon (a masked performance), and Likay (dramatic
performance). 
Visitors: 28,914
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BACC EXHIBITION
แอร์วิน วูร์ม: ปรัชญา ประ-ติ-บัติ

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
ผู้สนับสนุนหลัก: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนโครงการ: บริษัท แอนทาลิส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่: 25 พฤศจิกายน 2559-26 กุมภาพันธ์ 2560	
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช
นิทรรศการนี้มีจุดมุ่งหมายทลายกำแพง เพื่อให้เกิดการทบทวนเหตุการณ์ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นทางสังคม คำสำคัญ
จำนวนมาก เช่น ความขบขัน ความเทอะทะ ความรู้สึกเหนือกว่า การประชดประชัน การครุ่นคิด และการโต้แย้ง ชักชวน
ให้ผู้ชมตรึกตรองถึงความสัมพันธ์ของตัวตนกับสังคมในมุมมองใหม่ โดยนำเสนอผ่านผลงานศิลปะและแบบฝึกหัดทางศิลปะ
ซึ่งแฝงปรัชญาอันลึกซึ้งของ แอร์วิน วูร์ม ศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ชมได้สำรวจตัวตนจากด้านที่ตลก
และเบาสมองเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤต เพื่อให้มองเห็นถึงแนวความคิดอันหลากหลายในยุคร่วมสมัย ซึ่งจัดวางไว้อย่างมีนัยยะ
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Erwin Wurm : The Philosophy of Instructions

By BACC Exhibition Department
Main sponsor: Thai Beverage Public Company Limited / Project sponsor: Antalis (Thailand) Limited
Date: 25 November 2016-26 February 2017
Place: Main Gallery, 9th floor
Curator: Pichaya Aime Suphavanij
The intention of the exhibition is to broaden beyond existing boundaries to reassess current issues at
hand in their contemporaneous entirety. Some among many keywords, such as humour, mass, superiority,
irony, revolving, and contradiction, is suggested to encourage new thoughts of self in relation to society
through the works of a world famous artist, Erwin Wurm and his practice that offers serious depth of
philosophies through sublimity of art. It is to stimulate the viewers to explore a light and humorous side 
yet critical state of self to see the pluralistic  thoughts that locate one in a meaningful place in this
contemporary era.
Visitors: 36,185
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พิศเมืองเพชร:
ผ่านสายตา สถาปัตย์ศิลปากร

PEEK @PETCH:
Through Architecture Silpakorn’s Eyes

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้สนับสนุน: บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 
และบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่: 9 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7

By BACC Exhibition Department and the Faculty of
Architecture, Silpakorn University
Main sponsors: TOA PAINT (Thailand) Co.,Ltd. and Mitsubishi
Elevator (Thailand) Co.,Ltd.
Date: 9 February-9 March 2016
Place: Main Gallery, 7th floor

ผลงานจากกระบวนการเรียนรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตลอดจนศิลปิน นักออกแบบ จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ศึกษาผ่านงานต้นแบบชั้นครูของเมืองเพชร ผลงานภาพถ่าย
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ผลงานศิลปะการวิจัยภาคสนาม ที่เก็บรายละเอียดความงดงามของสถาปัตยกรรมเมืองเพชร ผลงานการเก็บ
ข้อมูลเชิงอนุรักษ์แบบ ‘Vernadoc’ ตลอดจนการศึกษาศิลปะต้นแบบ
ที่ผู้คนอาจมองข้ามอย่างลวดลายจิตรกรรมฝาผนังของวัดในเมืองเพชร
และนำมาประยุกต์ให้เป็นศิลปะสร้างสรรค์อย่างน่าภูมิใจของกลุ่ม
แรงบันดาลไทย และผลงานของคุณกรกต อารมณ์ดี ที่ประยุกต์ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน การผูกไม้ไผ่ให้เป็นงานศิลปะสมัยใหม่ที่ยังคงกลิ่นอาย
ของความเป็นไทย 

This exhibition takes visitors through learning processes
with which students, scholars, artists, and designers from
Silpakorn University have been exploring the Phetchaburi’s
masterful works of art, culture, and architecture throughout
the Faculty’s 60 years since the day it was founded. The
outcomes of these studies of Petchaburi’s arts and crafts
have been in diverse forms-photographs, art pieces derived
from field experiences, technically and artistic surveyed
drawings (Vernadoc) and scaled architectural models
representing fine details of buildings, components, and
original/creative art on the them.  In addition, a native
Phetchaburi artist, Khun Korakot Aromdee, has created 
a new bamboo structure highlighting the local wisdom of
Phetchaburi.  
Visitors: 6,016
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ไทยเนตร

โดย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ หอศิลป์ซัทชี่
บริษัท พรูเดนเชียลประกันชีวิต จำกัด และพาราลเรล คอนเทมโพรารี่ อาร์ต
ผู้สนับสนุน: กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท คิง เพาเวอร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน), มูลนิธิ จิมทอมป์สัน, บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด และ
บริติช เคานซิล
วันที่: 18 มีนาคม-7 สิงหาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์, ไนเจล เฮิร์สท และเซเรเนลลา ซิคลิทีรา
นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “ไทยเนตร” ณ หอศิลป์ซัทชี่ เป็นกิจกรรมสุดท้ายของงาน
เทศกาลไทยในสหราชอาณาจักร ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและเพื่อเฉลิมฉลอง 160 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักร ในปี 2558 ก่อนนำเสนออีกครั้งต่อสาธารณชนในประเทศไทย ณ หอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการรวบรวมผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยที่มีความโดด
เด่นและสร้างสรรค์จากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมของไทยของศิลปิน 23 คน 
Thailand Eye

By Ministry of Culture in cooperation with BACC Exhibition Department, Saatchi
Gallery, Prudential and Parallel Contemporary Art
Supporters: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Tourism and Sports, Thai
Beverage Public Company Limited, King Power, Thai Airways International Public
Company Limited, Thailand Convention & Exhibition Bureau, Jim Thompson
House, Toshiba (Thailand) Co., Ltd. and British Council
Date: 18 March-7 August 2016
Place: Main Gallery, 8th floor
Curators: Prof. Dr. Apinan Poshyananda, Nigel Hurst and Serenella Ciclitira
The event series on the celebration of the 60th Anniversary of HRH Princess
Maha Chakri Sirindhorn and the 160th Anniversary of Thailand-UK diplomatic
relations in 2015 concluded with the Thai Contemporary Art Exhibition “Thailand
Eye” at the Saatchi Gallery in London and presenting to Thai audience at
Bangkok Art and Culture Centre. The exhibition features key Thai contemporary
artists showcasing their thought-provoking works inspired by Thai art and culture.
Visitors: 45,396
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ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ สัมพันธภาพและความรัก

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 24 มีนาคม-21 สิงหาคม 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินที่มีความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในรูปแบบเหมือนจริง
(Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) โดยแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์
ไม่จำกัดเทคนิค วัสดุ กระบวนการสร้างสรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินได้
แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดได้โดยอิสระ 

The 5th White Elephant Art Award: Love and Relationship

By Thai Beverage Public Company Limited and BACC Exhibition Department
Date: 24 March-21 August 2016
Place: Main Gallery, 9th floor
The exhibition displays both Realistic and Figurative artworks. Selected artworks
including paintings, sculptures, and prints with diverse techniques, materials, and creations
will be showed as part of this exhibition in order to display assorted skills and creativity.
Visitors: 40,014
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นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
“ทัศนียมรรคา”

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 13 ธันวาคม 2559–29 มกราคม 2560
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส
ร่วมตามรอยเสด็จฯ และชื่นชมพระอัจฉริยภาพ
ด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้
ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ
ในช่วงปี 2558-2559 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการ
ครั้งนี้ ในการนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำวิดีทัศน์
ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองมา
จัดฉายให้ผู้ชมนิทรรศการได้ทราบแนวคิดและเกร็ด
มุมมองของถ่ายภาพนั้นๆ
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A Photography Exhibition by
H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn:
Along the Way of Splendour

By The Royal Photographic Society of
Thailand and BACC Exhibition Department
Date: 13 December 2016-29 January 2017
Place: Main Gallery, 8th floor
In 2016 Photography Exhibition by
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn is a
precious experience for everyone to engage
and appreciate H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s photographs taken along her
travels in Thailand and other countries
during 2015-2016. This exhibition, H.R.H.
Princess Maha Chakri Sirindhorn has
granted permission for the video display
which features H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s presentation on the photographs,
concepts and stories.
Visitors: 17,507
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มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ประเทศอินโดนีเซีย เมืองยอกยาการ์ตา)

Concept Context Contestation: art and the
collective in Southeast Asia (Yogyakarta,
Indonesia)

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ Cemeti Art House,
Kedai Kebun Forum และ Ruang MES 56
ผู้สนับสนุน: Langgeng Art Foundation และ National Arts
Council สิงคโปร์
วันที่: 21 สิงหาคม-20 กันยายน 2559	
สถานที่: Cemeti Art House, Kedai Kebun Forum และ Ruang
MES 56
ภัณฑารักษ์: อิโอลา เลนซี (สิงคโปร์), อากุง ฮูจานิกาเจนนง
(อินโดนีเซีย) และวิภาช ภูริชานนท์ (ไทย)

By BACC Exhibition Department in cooperation with Cemeti
Art House Kedai Kebun Forum and Ruang MES 56
Supporters: Langgeng Art Foundation and National Arts
Council, Singapore
Date: 21 August-20 September 2016
Place: Cemeti Art House, Kedai Kebun Forum and Ruang 
MES 56 
Curators: Iola Lenzi (Singapore), Agung Hujatnikajennong
(Indonesia) and Vipash Purichanont (Thailand)

โครงการสัญจรระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดแสดงครั้งแรกเมื่อปี 2556
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และในปี 2559 ศิลปิน
ภัณฑารักษ์ และศิลปินเจ้าบ้าน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ขยายขอบเขต
และต่อเติมประเด็นเนื้อหาบนพื้นที่แห่งใหม่ โดยนำเสนอการอภิปราย
ถกเถียงด้วยภาษาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของภูมิภาคแห่งนี้ จากมุม
มองของยอกยาการ์ตา ผ่านกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่างๆ
รวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยจาก 6 ประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่ง
คัดสรรมาจากนิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ ร่วมกับผลงานศิลปะชิ้น
ใหม่ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ได้แก่ ศิลปะจัดวาง ศิลปะ
ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพลายเส้น รวมถึงสื่อประเภทอื่นๆ อีกด้วย

Produced by BACC to mark ASEAN integration in 2015,
the show includes over 50 artworks by 41 regional artists,
many internationally-recognised. Charting one of regional
contemporary art’s most important threads, locally-rooted
conceptual thinking used to actively engage audiences, 
CCC investigates the close connection between conceptual
approaches and social ideologies in Southeast Asian
contemporary art of the last four decades. 
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Live the City: Urban Media Project

Live the City: Urban Media Project

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเครือข่าย Connecting Cities
วันที่: 7-28 มิถุนายน 2559
สถานที่: ลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ

By BACC Exhibition Department in cooperation with the
Goethe-Institut Thailand and Connecting Cities Network
วันที่: 7-28 June 2016
สถานที่: Open Space, BACC 

นิทรรศการสำรวจการหลอมรวมศิลปะดิจิตอลเข้ากับบริบทเมือง
ใหญ่ และศิลปะดิจิตอลส่งผลอย่างไรต่อเมือง โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 
ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานของสื่อขยายตัวอย่างรวดเร็ว และพื้นที่โฆษณา
ดิจิตอลได้ส่งอิทธิพลต่อประสบการณ์การใช้ชีวิตในเมืองมากขึ้นทุกขณะ
ในยุคแห่งการสื่อสารดิจิตอลและสมาร์ทซิตี้ ศักยภาพการสื่อสารบน
พื้นที่สาธารณะจะถูกตีความใหม่ได้อย่างหลากหลาย สภาพแวดล้อม
ของสื่อในบริบทเมืองเป็นตัวเชื่อมพื้นที่เมืองกับโลกดิจิตอลเข้าด้วยกัน
พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้คนในเมืองร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใจกลางเมือง
อย่างต่อเนื่อง

The exhibition explores how to embed digital art in the
urban context and how urban digital art contributes to
shaping neighborhoods, networking citizens and creating
platforms for visualizing science and technologies. Especially
in Bangkok where a massive growth of media infrastructures
and permanent digital advertisements are increasingly defining
the urban experience. In times of digital communication and
smart cities, the communicative potential of the public space
is reinterpreted in manifold ways. Urban media environments  
connect physical space with the digital world and encourages
city inhabitants to actively and conjointly reshape the urban
space. 
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MUSIC
Bangkok Music Forum แนวคิดของโครงการเทศกาลดนตรี
Bangkok Music Forum เป็นกระบวนการหนึ่งในการรณรงค์ให้สังคมรู้รัก
ศิลปะการแสดงดนตรี ในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม
เป็นการกระตุ้นให้ผู้คนในสังคมมีการเปิดรับความรู้และรับชมการแสดง
ดนตรีและการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทางดนตรีที่หลากหลายรูปแบบ
เรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม เพื่อเป็นเวทีของการ
แสดงจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานให้ได้มีพื้นที่แสดงงานสู่สังคม และ
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์
กันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง
The Bangkok Music Forum was part of an effort to build
public appreciation for musical performances as a part of art
and culture, opening up opportunities for general audiences
to enjoy these performances while also appreciating the theoretical side of music. Artists and viewers also undergo exchanges
of opinion, giving the former a channel through which they
perform and establish a connection with listeners through
the consumption of art.

03
ดนตรี

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 11 “เรือตรีสันติ ลุนเผ่”

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 28 พฤษภาคม 2559
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ในแวดวงดนตรีของไทย เรือตรีสันติ ลุนเผ่ ได้ชื่อว่าเป็นศิลปินผู้มีเสียง
ร้องเป็นเอกลักษณ์ และเป็นศิลปินที่ขับร้องเพลงรักชาติจนเป็นสัญลักษณ์ที่
รับรู้ถึงคุณภาพของความเป็นศิลปินที่มีเสียงร้องเป็นที่ยอมรับและมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ การเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วยภูมิหลัง ประวัติของศิลปิน
เพื่อศึกษาถึงที่มาของการเดินทางบนถนนสายดนตรี และต่อเนื่องมาจนถึง
การประกอบอาชีพนักร้อง และการสร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานดนตรีใน
ลักษณะเพลงรักชาติอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากตัวศิลปิน ซึ่งเป็น
ผู้ดำเนินการเสวนาเป็นหลักแล้ว ยังมีศิลปินท่านอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ในมุมที่
หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อาทิ วาทยกร ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
และยังมีการแสดงดนตรีสดเพื่อสาธิตให้ผู้ฟังได้ชมการแสดงดนตรีสด และได้
รับฟังการอธิบายโดยตัวศิลปินร่วมเสวนาเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นและเข้าใจใน
มิติที่แตกต่างออกไปของคนทำงานดนตรี
	

Bangkok Music Forum #11: The Story and Music
Career of Sub Lieutenant Santi Lun Phe

By BACC Arts Activity Department
Date: 28 May 2016
Place: Auditorium, 5th floor
Sub Lieutenant Santi Lun Phe is known in the Thai music scene
as an artist with a distinctive voice and a remarkably talented singer
of Thai patriotic songs. The forum discussed Santi’s background and
personal history to examine his journeys in music, his career as a
professional singer, and his musical expressions through patriotic
songs. In addition to himself, other musicians involved in the creative
process also took part in the discussions to provide a breadth of
varying perspectives- including the conductor and the choir director.
The forum featured a live performance for the audience, plus insights
from the artists that offered different perspectives on life as a musician.
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MAB : เทศกาลดนตรีและศิลปะ ประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยว
เนื่องกับดนตรีในขอบเขตที่กว้างและครอบคลุมเนื้อหาของกระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีของศิลปิน รวมทั้งยังเปิดกว้างสำหรับศิลปินทั้ง
กระแสหลัก (Main Stream) และกระแสทางเลือก (Independent)
โดยศิลปินที่มาร่วมแสดงในเทศกาลมีการพูดคุยเพื่ออธิบายแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงาน แนวคิดทางดนตรี และการพัฒนาชิ้นงานมาจนถึง
ปัจจุบันของศิลปิน ทั้งยังมีการจัดการแสดงดนตรีสดบริเวณลานด้าน
หน้าอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ โดยเชื่อมโยงจากศิลปินที่มาร่วมเสวนาใน
ช่วงบ่าย เพื่อเกิดความต่อเนื่อง-เชื่อมโยงจากการรับฟังเสวนามาสู่
กระบวนการแสดงสดของศิลปิน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นของเหล่าผู้ชม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานซึ่งอยู่
ภายในอาคารให้บุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่านภายนอกได้รับรู้และสนใจใน
กิจกรรม ทางผู้จัดงานจึงมีการจัดทำ video art โดยศิลปินรุ่นใหม่ที่น่า
จับตามอง ฉายที่ตัวอาคารด้านนอก ซึ่งเป็นจุดสนใจเนื่องจากอยู่ในพื้นที่
กลางเมือง เพื่อกระตุ้นความสนใจและเป็นพื้นที่ในการแสดงงานศิลปะ
ในอีกรูปแบบหนึ่ง
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MAB : Music & Art Fest at bacc is an event that staged
an extensive range of music activities which unveiled series
of creative processes of artists from both main stream and
independent music scene. Participating artists engaged in
talks concerning their creation, music beliefs, and the
development of their respective works up to date. Live
performances were held at the Open Space in front of BACC
building to serve as a transition from concept to practice, as
well as a reiteration of audience’s understanding. Meanwhile,
to further promote the indoor exhibitions to the public, the
organisers also released and showed a video art of the next
generation artists on the outside building to call public
attention and highlight the place as a public art space.
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MAB : เทศกาลดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 3

MAB : Music & Art Fest at bacc #3

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 26-27 มีนาคม 2559
สถานที่: โถง ชั้น L และลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ

By BACC Arts Activity Department
Date: 26–27 March 2016
Place: Hall, L floor and Open Space

กิจกรรมประกอบกอบด้วย การเสวนา และการแสดงดนตรี ดังนี้
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559
การเสวนา “วันนี้คนดนตรีเขาอยู่กันอย่างไร?”
ผู้ร่วมเสวนา: ปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี (พาย ฟังใจ): ฟอร์แมตใหม่
ของวงการเพลง, ประภพ ชมถาวร (กอล์ฟ Superbaker): วงดนตรีที่
ออกจากค่ายมาดูแลทุกอย่างด้วยตัวเอง และเจตมนต์ มละโยธา
(เจ เพนกวินวิลลา): หนึ่งในผู้บริหารค่าย สมอลล์รูม ที่ยืนหยัดมากว่า
ทศวรรษ ดำเนินรายการโดย คมสัน นันทจิต
การเสวนา “เมื่อการจัดการศิลปะ ปะทะ การจัดการดนตรี”
ผู้ร่วมเสวนา: วชิรา รุธิรกนก (อดีตบรรณาธิการ a day, นักดนตรี),
สุเมธ ยอดแก้ว (Minimal Records และ Minimal Gallery),
อรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา (ผู้บริหาร Bangkok CityCity Gallery
ผู้เคยคลุกคลีในแวดวงดนตรีอินดี้) ดำเนินรายการโดย คมสัน นันทจิต
การแสดงดนตรี
โดย IndeedWeNeed, สิริพรไฟกิ่ง, Migrate to The Ocean,
Young Man and The Sea, Starfish และ Penguin Villa 	

The event held the following talks and music performances:
Saturday 26 March 2016
“How Artists Live Nowadays ?”
Participants: Piyapong Meun Prasertdee (Pie Fangjai):
The new format of music industry, Prapop Chomtaworn
(Golf Superbaker): an independent, self-management band,
and Jetamon Malayoda (Jay Penguin Villa): an executive
officer of the decade-old Smallroom record company.
The talk was hosted by Khomsan Nanthajit.
“When Art Management Meets Music Management”
Participants: Vijara Ruthirakanok (Former editor of a day,
musician), Sumet Yordkaew (Minimal Records and Minimal
Gallery), Akkapol Suthat na Ayudhya (Director of Bangkok
CityCity Gallery, and a well-known figure in the Indie music
circle) The talk was hosted by Khomsan Nanthajit.
Live performance
By IndeedWeNeed, Ziriphon Fireking, Migrate to The Ocean,
Young Man and The Sea, Starfish and, Penguin Villa. 	

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559
การเสวนา “มิวสิกวิดีโอของไทย ไปถึงไหนกันแล้ว?”
ผู้ร่วมเสวนา: นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์, ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี (HELLO
FILMMAKER), ยศศิริ ใบศรี (หัวกลม) และวรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
(Eyedropper fill) ดำเนินรายการโดย กตัญญู สว่างศรี
การเสวนา “โกอินเตอร์ด้วยตัวเอง”
ผู้ร่วมเสวนา: ณัฐพล เสียงสุคนธ์ (ดีเจมาฟต์ ไซ), โชติกา คำวงศ์ปิน
(Stoondio) และนพนันทน์ พานิชเจริญ (Inspirative) ดำเนินรายการ
โดย วิภว์ บูรพาเดชะ
การแสดงดนตรี
โดย Nap a Lean, Yarn, Tues Day & Monotone, Stoondio,
DCNXTR และ The Paradise Bangkok Molam International
Band

Sunday 27 March 2016
“Thai Music Video: Where does it go ?”
Participants: Nawapol Thamrongrattanarit, Thitipong
Kerdtongtawee (HELLO FILMMAKER), Yossiri Baisri
(HUAGLOM) and Wattanapume Laisuwanchai (Eyedropper fill).
The talk was hosted by Katanyu Swangsri.
“A Guide to Going International”
Participants: Nattapon Siangsukon (DJ Maft Sai), Chotika
Kamwongpin (Stoondio) and Nopphanun Panitchareon
(Inspirative). The talk was hosted by Vip Buraphadeja.
Live Performance
By Nap a Lean, Yarn, Tues Day & Monotone, Stoondio,
DCNXTR, and The Paradise Bangkok Molam International
Band
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CINEMA

04
ภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse จัดขึ้นครั้งแรกในปี
2555 ภายใต้พันธกิจของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครใน
การรณรงค์ให้ชุมชนรู้รักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่าง
ศิลปินกับประชาชน ทั้งยังต้องการสร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้สังคมรู้รักศิลปะภาพยนตร์ในแง่มุมที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่ง
ของศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้ผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย และ
เป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างหาชมได้ยากจากนานาประเทศทั่วโลก การฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรมีจุดมุ่งหมาย
อื่นนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังว่าภาพยนตร์ที่จัดฉายจะให้
ความรู้และแง่คิดแก่ผู้เข้าชมและเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้วัฒนธรรมที่
แตกต่างและหลากหลาย โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรยังเป็นการ
เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชมที่สนใจภาพยนตร์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ซักถาม
ข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนทัศนะมุมมองกับผู้สร้างงานภาพยนตร์ และ
ผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้สร้างสรรค์งาน
และผู้เสพงานศิลปะภาพยนตร์ เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันในเชิงของการ
เสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
สำหรับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อเทศกาล
ภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice 2016 
The Female Perspective ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เชิญ 
5 ผู้กำกับหญิงภาพยนตร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาร่วมคัดสรรภาพยนตร์
ที่แต่ละท่านชื่นชอบ โดยคัดเลือกจากเรื่องราว เนื้อหา และแนวคิดของ
ภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจเป็นหลัก 
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice
2016 The Female Perspective จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2559 โดยจัดขึ้นทุกสองเดือน ในแต่ละครั้ง
จัดฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านเนื้อหา
และรูปแบบ เพื่อเปิดมุมมอง ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม แนวคิด และ
ทัศนคติต่างๆ นอกจากนี้ การพูดคุยหลังการฉายภาพยนตร์ทุกครั้งจะ
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้กำกับ
ภาพยนตร์และผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์กับผู้ชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ต่อยอดความคิด และจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป

The Cinema Diverse film festival held for the first time 
in 2012 as part of the BACC’s mission to raise awareness and
recognition of art as well as foster intellectual interactions
between artists and the general public, the Cinema Diverse
film festival series sought to bring art appreciation and
inspiration to local communities. By positioning film as a
school of art and culture, the programme encouraged the
public to build a passion for the art of cinema, open up their
minds, and exchange opinions through the act of watching
rare films on various subject matters from all around the
globe. The Cinema Diverse film festivals have an objective
beyond pure entertainment. We hope that films screened 
in the festival will enlighten audiences with food for thought,
allowing them to experience another method of cultural
education from a wide range of hugely varied sources.
Furthermore, the festivals served as a stage for film
enthusiasts to trade questions and perspectives with
filmmakers and film experts, leading to the creation of
connections between creators and viewers and yet another
way of artistic engagement.
The fourth Cinema Diverse film festival series, titled
‘Cinema Diverse: Director’s Choice 2016-The Female
Perspective,’ saw the Arts Activity Department of the BACC
invite five notable Thai female directors to select their
favourites to be screened. The selected films were chosen
based on their premise, subject matter, and conceptual
distinctiveness.
Four film festivals were held under this series from May
to November 2016. The bimonthly festivals introduced foreign
films with very different stories and cinematic stylings to
provide viewers with new cultural perspectives, ideas, and
opinions. Post-screening discussions allowed film directors
and experts to share their thoughts and experiences with
viewers, giving the latter group new thoughts to consider 
as well as creative inspiration.
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เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse:
Director’s Choice 2016
The Female Perspective

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลป หอศิลปกรุงเทพฯ
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ภาพยนตร์คัดสรร ปี 2559 ได้แก่
1. The Pearl Button (ชิลี / 2015)

กำกับโดย Patricio Guzman
คัดสรรโดย โสรยา นาคะสุวรรณ 
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์”
และ“ราตรีสวัสดิ์”
21 พฤษภาคม 2559
2. Nebraska (สหรัฐอเมริกา / 2013)

กำกับโดย Alexander Payne
คัดสรรโดย วรรณแวว และ แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ 
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Wish Us Luck ขอให้เราโชคดี”
23 กรกฎาคม 2559
3. Happy Hour (ญี่ปุ่น / 2015)

กำกับโดย Ryusuke Hamaguchi
คัดสรรโดย พิมพกา โตวิระ 
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “คืนไร้เงา” “มหาสมุทรและสุสาน” และสารคดี
ขนาดยาวเรื่อง“ความจริงพูดได้”
24 กันยายน 2559

1

4. The Autobiography of Nicolae Ceausescu
(โรมาเนีย / 2010)

กำกับโดย Andrei Ujica
คัดสรรโดย อโนชา สุวิชากรพงศ์ 
ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “เจ้านกกระจอก” และ “ดาวคะนอง”
19 พฤศจิกายน 2559

2
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Cinema Diverse:
Director’s Choice 2016
The Female Perspective

By BACC Arts Activity Department
Place: Auditorium, 5th floor
Selected films in 2016 include:
1. The Pearl Button (Chile / 2015)

Directed by Patricio Guzman
Selected by Soraya Nakasuwan 
The director of “Final Score” and “Rahtree Sawasdi”
21 May 2016
2. Nebraska (USA / 2013)

Directed by Alexander Payne
Selected by Wanwaew and Waewwan Hongwiwat 
The directors of “Wish Us Luck”
23 July 2016
3. Happy Hour (Japan / 2015)
3

Directed by Ryusuke Hamaguchi
Selected by Pimpaka Towira 
The director of “One Night Husband,” “The Island Funeral,”
and feature-length documentary “The Truth Be Told.”
24 September 2016
4. The Autobiography of Nicolae Ceausescu
(Romania / 2010)

Directed by Andrei Ujica
Selected by Anocha Suwichakornpong 
The director of “Mundane History” and “By the Time It Gets
Dark.”
19 November 2016

4
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LITERATURE
เทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยบริษัท บุ๊คโมบี้ จำกัด
ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และองค์กรทาง
วัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ เจแปนฟาวน์เดชั่น
กรุงเทพฯ และสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ โดยในปี 2559 ได้จัดขึ้นเป็น
ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Literary Weekend เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งการ
อ่านงานประพันธ์ของนักเขียนคนสำคัญระดับโลก มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ นักเขียน ศิลปิน 
นักวิชาการ ทั้งคนไทยและต่างชาติ เพื่อต้องการให้เกิดการขยาย
พรมแดนการรับรู้และความเข้าใจที่มีต่อความสำคัญของการอ่าน 
การสร้างสรรค์หนังสือที่มีคุณภาพ การรักษาคุณค่าของงานวรรณกรรม
และการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการวิจารณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
The Bangkok Book Festival was organised by Bookmoby
Ltd. in a collaboration with the BACC as well as several
cultural organisations, including Goethe-Institut Thailand,
Japan Foundation Bangkok, and Alliance francaise de
Bangkok. In 2016, the festival’s second annual iteration was
held under the concept of “Literary Weekend” to celebrate
the works of world-class authors. The festival encourages
literary experts, writers, artists, and academics from Thailand
and around the world to exchange their views, and raise
awareness and recognition for the importance of reading, 
the art of making quality books, literature preservation, and 
a foundation of critical thinking for sustainable development.

05
วรรณกรรม
เทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

โดย บริษัท บุ๊คโมบี้ จำกัด ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมศิลปะ
หอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน
วันที่: 15-17 กรกฎาคม 2559
สถานที่: ลานกิจกรรม หน้าห้องสมุด ชั้น L
รูปแบบกิจกรรมในเทศกาลฯ ได้แก่ นิทรรศการ
วรรณกรรมภาพวาด (Graphic Novelist) นิยายภาพ
Traumnovelle ผลงานของศิลปินชาวเยอรมัน Jakob
Henrichs การอบรมเชิงปฏิบัติการกับศิลปิน Jakob
Henrichs งานเสวนาเกี่ยวกับวรรณกรรม งานเสวนา
และเปิดตัวหนังสือ การจัดฉายภาพยนตร์ (Literature
and Films) และกิจกรรมจำหน่ายหนังสือ 
Bangkok Book Festival 2016:
Literary Weekend

By Bookmoby Ltd in cooperation with BACC
Arts Activity Department and co-sponsored by
the BACC Foundation
Date: 15-17 July 2016
Place: Hall, L floor
Activities in the festival included the
“Traumnovelle” graphic novel exhibition by
German artist Jakob Henrichs-who also held 
a workshop on the same subject; literature
discussion forums, seminars, book launches,
film screenings and book sales.
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PERFORMING ARTS
เทศกาลศิลปะการแสดง Performative Art Festival (P.A.F.) จัดขึ้นเพื่อเปิด
โอกาสให้กับผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงในหลากหลายรูปแบบ ทั้งศิลปะการแสดงสด
และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที บูโต
ศิลปะการแสดงสด ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม
ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการอบรมหรืออบรม
เชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความ
เข้าใจในการรับชม และสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมี
คุณค่าหรือสามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตรในสังคม
ในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง หรือกลุ่มนักวิจารณ์ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปิน
นักแสดง รูปแบบกิจกรรมปี 2559 มุ่งเน้นที่การเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้ชมในการรับชม
ศิลปะการแสดงอันหลากหลาย โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มี
ลักษณะทางการแสดงที่แตกต่างกัน ทั้งยังประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะการแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย 
เทศกาลศิลปะการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่
สำหรับศิลปินและผู้ชมในกลุ่มศิลปะการแสดง โดยในปี 2559 เข้าสู่ปีที่ 5 ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วม
กันจัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกพื้นที่ในการเผยแพร่งาน
ศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตอย่างสร้างสรรค์ โดยใน
ครั้งนี้มีการแสดงหลากหลายรูปแบบจากศิลปินชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ศิลปะการ
แสดงสด และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที
และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้น

06
ศิลปะการแสดง

Performative Art Festival (P.A.F.) held as a stage for performance artists
across all schools of art-including live performances, dances, experiential
performances, stage plays, butohs, contemporary dances, and more-to display 
and refine their art forms in a public space, the Performative Art Festival
allowed public audiences to access these performances and take part in
seminars, workshops, and educational sessions on the consumption of
performance art. This led to greater understanding of the art form as well as
the ability to analyse and assign cultural and academic value to each
performance. Furthermore, the festival encouraged performers, trainers, 
and critics to share their expertise in the art form with the general public,
leading up to greater understanding and support from society at large. 
In 2016, the festival focused on offering audiences a chance to experience
many different artistic performances from performers of varying styles, plus
performance art workshops for interested participants.
The Performative Art Festival is part of an effort to offer performance
artists and their audiences a space to experience the art form. Now into 
its fifth year, the 2016 edition is yet another collaborative effort between 
the BACC and its network of artistic partners to offer artists and the public 
an opportunity to exchange knowledge and ideas in a social environment
driven by dynamism and creativity. The festival featured a wide range of
performances from Thai and foreign artists alike, including live, dance,
experiential, and stage play performances as well as discussion sessions 
with artists and a workshop on the art of dance.
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Bangkok International Children’s Theatre Festival
Education Through Movement

ASIATOPIA International Performance Art Festival

Fundamental
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เทศกาลศิลปะการแสดง

โดย ฝ่ายกิจกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ และเครือข่ายศิลปินด้านการแสดง
เทศกาลฯ ประกอบด้วย

Dragon’s Heart
Butoh Festival The 11th International Butoh
Festival Thailand 2016

เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชน โดยอาร์ทออนโลเคชั่น และ
  เดโมเครซี่เธียเตอร์สตูดิโอ > 21 มิถุนายน–3 กรกฎาคม 2559
มังกรสลัดเกล็ด (ฉบับพิเศษ) โดยกลุ่มละครอนัตตา > 
       18 สิงหาคม-4 กันยายน 2559
Fundamental โดย B-floor Theatre > 16 กันยายน-2 ตุลาคม 2559
เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติเอเชียโทเปีย Performance Conference SE   
       Asia โดยกลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย > 13-16 ตุลาคม 2559
มหกรรมการเรียนผ่านการเต้น/เคลื่อนไหว โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ > 
       15 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2559 
The 11th International Butoh Festival Thailand 2016 > 
       8-18 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ : ในปี 2559 ได้งดจัดเทศกาลละครกรุงเทพ 2559 โดยเครือข่าย
ละครกรุงเทพ เนื่องจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
Performative Art Festival 2016 (P.A.F.)

By BACC Arts Activity Department and performing artists network
The festival line-up included:
Bangkok International Children’s Theatre Festival by Arts on 
       Location and Democrazy Theatre Studio > 21 June-3 July 2016
Dragon’s Heart (Special Edition) by Anatta Theatre > 
       18 August-4 September 2016
Fundamental by B-floor Theatre > 16 September-2 October 2016
ASIATOPIA Performance Conference Southeast Asia by ASIATOPIA 
       artists > 13-16 October 2016
Education Through Movement by Friends of the Arts Foundation > 
       15 November-4 December 2016
The 11th International Butoh Festival Thailand 2016 > 
       8-18 December 2016
Remark: The 2016 P.A.F. did not include the Bangkok Theatre Festival
2016 by the Bangkok Theatre Network, which was cancelled due to the
passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.
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EDUCATION
กิจกรรมการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) 
เป็นส่วนประกอบสำคัญที่พยายามผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับ
ประชาชนทั่วไป ภายใต้แนวคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อศิลปะร่วมสมัย จึงกำหนดให้มีลักษณะกิจกรรม 3 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ กิจกรรมการพูดคุย ศิลปะปฏิบัติ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้สนใจเข้ามาใช้บริการของหอศิลปกรุงเทพฯ
ฝ่ายการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับฐานในการคิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย และสมัยนิยม
ปี 2559 ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของศิลปะ ให้เข้าใจศิลปะว่า
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ศิลปะเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของศิลปะเท่านั้น
การดำเนินงานที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน โดยวัดได้จากมีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการศิลปะเป็นหมู่คณะจากปี
2558 มาปี 2559 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 94.6 รวมไปถึงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็เพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งความหลากหลายของผู้ที่สนใจมีมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มศิลปิน นักศึกษาศิลปะ
หรือผู้คนในวงการศิลปะเท่านั้น กลุ่มผู้สนใจขยายไปในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งถือเป็นนิมิตหมาย
ที่ดี ทำให้ฝ่ายการศึกษาได้กลับมาทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขให้กิจกรรมศิลปะเป็นไป
ตามความต้องการ  ช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับประชาชน
ทั่วไป โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการนำชมนิทรรศการให้หลากหลาย และง่ายต่อการ
เข้าถึงของผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัยเป็นเบื้องต้น พร้อมทั้งพยายามพัฒนากิจกรรมศิลปะอื่นๆ
ตามไปด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมศิลปะที่ฝ่ายการศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นจะช่วยสร้าง
ความสุขและต่อยอดการสร้างสรรค์ไปสู่ผู้ชมได้อย่างยั่งยืน
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การศึกษา

Educational activity of the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) is a
key role in fostering artistic and cultural education among the general public.
Driven by the goal of organising artistic activities to develop knowledge and
understanding of as well as a positive attitude towards contemporary art, the
BACC Education Department’s various ventures fall into three main categories:
discussions, studio sessions, and workshops. Each activity caters to the varying
needs of BACC visitors, and the Education Department takes great care in
designing activities to fit the age ranges and interests of their target audience.
In 2016, the department continued to organise contemporary art activities
for the benefit of society as it sought to emphasize the importance and value
of art as part of everybody’s everyday life. Previous activities confirmed that
the department’s approach to art education had been in line with the interests
of the public supported by the 94.6% increase in group attendees for various
exhibitions from 2015 to 2016. The number of activity participants also
increased along with the diversity of art enthusiasts involved. Once limited to
artists, art students, or those already in the art scene, participants and visitors
in 2016 included those from beyond this original scope and represented a
positive shift that fed back into the Education Department’s own plans for
activities that effectively educate the general public. As part of this objective,
the department aims to develop exhibitions that are varied in nature and
highly accessible for many demographic groups while also providing joy and
sparks of inspiration to audiences in a sustainable manner.
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กิจกรรมการศึกษา ปี 2559

โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ

Education Activities 2016

By BACC Education Department

การอบรบเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ
ประจำปี 2559

ศิลปะเสวนา 2559

กิจกรรมเพื่อกระตุ้นความคิด การตั้งคำถาม เพิ่มช่องทางการเรียน
รู้ศิลปะผ่านการพูดคุยด้วยภาษาที่เรียบง่าย
ครั้งที่ 1: 6 กุมภาพันธ์ 2559  หัวข้อ “Residency: การเดินทาง
ของศิลปะและศิลปิน” ร่วมเสวนาโดย อานูป แมทธิว โทมัส, ลลินธร
เพ็ญเจริญ และ เฮนรี่ แทน
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 117 คน
ครั้งที่ 2: 12 มิถุนายน 2559 หัวข้อ “ศิลปะการขับเคลื่อนสังคมสู่
ความยั่งยืน” ร่วมเสวนาโดย บุญชัย สุขสุริยะโยธิน, ธนบูรณ์ สมบูรณ์
และวิชดา นฤวรพัฒน์
Art Teachers’ Workshop 2016
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 81 คน
Held to support skills and curriculum development work
ครั้งที่ 3: 4 กันยายน 2559 หัวข้อ “การศึกษาศิลปะในฐานะพื้นที่
among art teachers, the workshop focused on practical and
ผสม”
ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์อารยา ราษฏร์จำเนิญสุข, ดร.เตยงาม
relevant processes. The 2016 edition featured activities based
คุปตะบุตร, ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์ และดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
on an integrated approach to learning – including subjects
จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 123 คน
such as drama and printmaking with organic materials.
BACC Art Talk 2016
Class 1: 19-20 October 2016
An activity conceived to encourage critical thinking,
Class 2: 26-27 October 2016
provoke curiosity, and open up new ways of artistic
Total number of participants: 187
education through easily accessible conversations.
First session: 6 February 2016- “Residency: The Art
เด็กศิลป์@bacc 2559 ตอน ส่งยิ้มให้โลก
ในวาระวันเด็กแห่งชาติของทุกปี หนึ่งวันกับการเนรมิตให้หอศิลป Journey of the Artist”, featuring Anup Mathew Thomas,
กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สร้างความสุขสำหรับเด็กๆ ทุกคน พร้อมกับปลูกฝัง Lalinthorn Phencharoen and Henry Tan
Total number of participants: 117
ให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้ ผ่านแนวคิดเรื่องการ
Second session: 12 June 2016- “Art-A tool towards social
รักษาสิ่งแวดล้อมและการแบ่งปัน จากฐานกิจกรรมจำนวน 10 ฐาน
sustainability”, featuring Boonchai Suksuriyayothin, Thanaboon
และการแสดงสำหรับเด็กตลอดทั้งวัน 
Somboon, and Wichada Nareuworapat
วันที่ 9 มกราคม 2559 
Total number of participants: 81
ผู้เข้าร่วม 2,000 คน
Third session: 4 September 2016- “Art Education as a
Dek-Art@bacc: Smile to the World
Mixed Space”, featuring Prof. Araya Ratchamnoensuk, 
On Children’s Day each year, the BACC is transformed
into a space of joy for all children, inspiring all to help bring Dr. Toeyngam Kuptabutr, Dr. Chayanut Silapasart and 
Dr. Paromporn Sirikulchayanont
happiness to the world through environmental preservation
Total number of participants: 123
and a mindset of generosity. This objective was distilled into
10 distinct activities and various children-oriented performances
throughout the day.
9 January 2016. 
Total number of participants: 2,000
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอน
สำหรับครูสอนศิลปะ เน้นการจัดกระบวนการที่สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้จริง โดยในปี 2559 ได้สร้างรูปแบบกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ทั้งกระบวนการละคร และการทำภาพพิมพ์สีธรรมชาติ  
รุ่นที่ 1: 19–20 ตุลาคม 2559
รุ่นที่ 2: 26-27 ตุลาคม 2559
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 187 คน 
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Dek-Art@bacc 2016
BACC Art Talk 2016
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BACC Training of Art Manager 2016 (TAM #3)
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โครงการพาน้องท่องหอศิลปฯ กิจกรรมทัศนศึกษา
สำหรับนักเรียนในสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านประสบการณ์ตรงใน
พื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ ตั้งใจปลูกฝังความรู้สึกที่ดีให้กับเยาชนต่อการมา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกิจกรรมนำชมและศิลปะปฏิบัติ ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองการเรียน
รู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
จัดกิจกรรมเดือนกันยายน 2559 พาชมนิทรรศการประเทือง 
เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 11 แห่ง นักเรียนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 1,700 คน
BACC Youth Tour-a sightseeing activity for
students from BMA-run schools

An extracurricular art education activity based on
experiential learning at the BACC, the tour seeks to foster 
a positive attitude among young students towards places of
artistic and cultural knowledge while also inspiring their
minds with guided walks and activities crafted to match 
core curriculum requirements.
Held in late September 2016 with the “Pratuang
Emjaroen: Traces and Trails” exhibition
11 participating schools with 1,700 participating students
in total
ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ 2559

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียนที่
เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานศิลปะกับศิลปินตัวจริง
เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนเกิด
เป็นชิ้นงานจากความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งได้นำผลงานไปจัดแสดงเกิด
เป็นนิทรรศการนำเสนอผลงานของตนเอง โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 
2 ช่วง คือ 
ครั้งที่ 1: 8-10 เมษายน 2559 หัวข้อ “งานศิลปะจากประสาท
สัมผัส” สำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 4-7 ปี 
ครั้งที่ 2: 3-4 และ 10-11 กันยายน 2559 หัวข้อ “VDO Stop
Motion” สำหรับเยาวชนอายุตั้งแต่ 9-12 ปี 
นอกจากนี้ จัดนิทรรศการแสดงผลงานจากค่ายส่งเสริมการเรียนรู้
ศิลปะ 2559 ณ โถง ขั้น L ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม
2559
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน
ผู้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานจากค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ
จำนวน 2,500 คน

BACC Art Camp 2016

Held to encourage artistic education for children during
recess months, the Camp offered participants a chance to
learn artistic skills straight from genuine artists, covering
everything from the basics to the finished piece. Participants
also saw their finished works displayed in an exhibition. Two
sessions were held in the past year.
First session: 8-10 April 2016 under the theme of “Art
from the Senses” for children between ages 4-7 
Second session: 3-4 and 10-11 September 2016 under
the theme of “Stop Motion Videos” for children between ages
9-12 
An exhibition featuring works from the 2016 Camp was
held in the L-floor hall from 22 November to 4 December
2016.
Total number of youth participants in activities: 86
Total number of exhibition visitors: 2,500
BACC Training of Art Manager 2016 (TAM #3)

เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม และสร้างฐานนักจัดการศิลปวัฒนธรรมรุ่นใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากการบรรยาย
โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม และได้
เรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานในพื้นที่สร้างสรรค์ ทั้งพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์
สตูดิโอ ฯลฯ ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สุดท้ายผู้เข้าร่วมฝึก
อบรมจะต้องจัดทำโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมจำลอง เพื่อสรุปความรู้
ความเข้าใจการจัดการศิลปวัฒนธรรม 
วันที่ 7 พฤษภาคม-25 มิถุนายน 2559 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน
BACC Training of Art Manager 2016 (TAM #3)

A workshop activity held to drive art management
education and develop a new generation of art managers,
the program offered participants knowledge and expertise
shared by art and culture professionals with experiences from
prior work with museums, art galleries, studios and more
from across public and private organisations. Participants
took part in the development of a simulated artistic and
cultural development program to prove their understanding of
art management.
7 May-25 June 2016
Total number of participants: 35
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โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหนังสือสูจิบัตร

โครงการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา

Program Publication Exchange Project 2016

Educational Publications Development

อบรมอาสาสมัครโครงการ Galleries’ Night 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ศิลปะสำหรับ
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

ทุกปีหอศิลปกรุงเทพฯ ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์ที่เป็นความรู้ด้านศิลป
วัฒนธรรมจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้ขยายออก
ไปในวงกว้าง จึงเกิดเป็นโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์
โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เอกสารเป็น
ประโยชน์แก่เครือข่าย ทั้งองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์ต่างๆ
สถาบันการศึกษา และห้องสมุด ทั้งในและต่างประเทศ
จัดส่งทั้งหมดจำนวน 50 แห่ง (ภายในประเทศ 30 แห่ง และต่าง
ประเทศ 20 แห่ง)
In each year, the BACC produces a vast number of
media and publications on art and culture. In line with its
mission to spread artistic and cultural knowledge, the BACC
initiated this annual project to make the most use of its
documentation work by sharing these materials with artistic
and cultural organisations, art galleries, academic institutions,
and libraries in Thailand and beyond.
Materials shared with 50 parties (30 domestic, 20
international).
ฝ่ายการศึกษาร่วมกับสถานทูตฝรั่งเศส ในการจัดหาและทำ
โปรแกรมฝึกอบรมอาสาสมัคร เพื่อร่วมเป็นทีมงานที่ค่อยช่วยให้ข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในโครงการ Galleries’ Night ทั้ง
การนำชมนิทรรศการตามแกลเลอรี่ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ แนะนำ
เส้นทาง และอธิบายเกี่ยวกับ Mobile application ซึ่งถือเป็นการ
ต่อยอดเครือข่ายจากกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ 
วันที่ 22 มกราคม 2560 ปฏิบัติงาน วันที่ 3 และ 4 กุมภาพันธ์
2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน **(กิจกรรมเลื่อนจากปลายปีมาเป็นต้นปี)
Galleries’ Night Volunteer Training 2016

The Education Department and the French Embassy
collaborated in the development and execution of a
volunteer training program to fulfill the staffing requirements
of various activities under the Galleries’ Night program. Their
roles and responsibilities include gallery guided tours, route
recommendations, and giving mobile application instructions.
The training program builds upon the capacity of the BACC’s
existing network of volunteer members.
22 January 2017 with actual working sessions on 3-4
February 2017 Total number of participants: 30
** (Activity pushed from late-2016 slot to early-2016 timing)
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ฝ่ายการศึกษาได้รวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดจากกิจกรรมศิลปะ
สนทนา หรือ BACC Art Talk ระหว่างปี 2557-2558 จำนวน 5 ครั้ง
ถอดความและเรียบเรียงผลิตเป็นหนังสือความรู้ศิลปะขึ้น เพื่อต่อยอด
องค์ความรู้ และเผยแพร่แจกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษา หน่วยงาน
และผู้ที่สนใจ รวมทั้งจัดจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับหอศิลปกรุงเทพฯ อีกทั้งจะช่วยสร้างช่องทางการเรียนรู้ที่จะเป็นการปลูกฝังการ
เรียนรู้ศิลปะสู่สังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิด และการตั้งคำถาม
อันนำไปสู่ความเข้าใจศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง
จัดพิมพ์หนังสือทั้งหมดจำนวน 1,500 เล่ม
     The Education Department compiled knowledge shared in
five BACC Art Talk sessions from 2014 and 2015 into a new
book for artistic education. Conceived for use at academic
institutions as well as other organisations and art enthusiasts, the book was also made available for sale to generate
additional revenue that would fund further artistic education
endeavors while also inspiring widespread interest and critical
thinking towards contemporary art. 1,500 copies published.

หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดทำโครงการนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะ
สำหรับครูให้มีศักยภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยเฉพาะการ
จัดการเรียนการสอนศิลปะที่จะนำไปสู่กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน โดยลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 10 ศูนย์
และจัดอบรมวันที่ 6-7 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50
คน 
Art education management program for
Bangkok Community Children Development
Centers

The BACC and the Faculty of Archeology, Silpakorn University
organised this program with the intention to develop art
teachers’ ability to effectively and appropriately relay their
knowledge and expertise to students, especially in the area
of driving the creative process among children. The program
covered field survey work across 10 Bangkok Community
Children Development Centers and concluded with training
courses on 6-7 August 2016. Total number of participants: 50
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Exhibition-based education
BACC Art Camp 2016
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Educational tours
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07
กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ (ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ)

นิทรรศการประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิต
และสังคม
1) Curator Tour: ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร”
ตำนานชีวิตและสังคม  โดย ไพศาล ธีรพงษ์วิษณุพร และถนอม 
ชาภักดี วันที่ 3 กันยายน 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 111 คน
2) Talk: สนทนากลุ่มธรรมที่ไม่ธรรมดา โดยสมาชิกกลุ่มธรรม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน
3) Kid’s Workshop: เล่นสีกับพี่สีน้ำ โดย ศรีศิลป์ เอมเจริญ 
วันที่ 17 กันยายน, 12 &19 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมจำนวน 36 คน
นิทรรศการฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่าย
โบราณ พ.ศ. 2403-2453
1) Talk & Performance: การถอดรื้อโครงสร้างของนาฏศิลป์
ไทย ผ่านรำแม่บทใหญ่ โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น วันที่ 8 ตุลาคม 2559 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน
2) Workshop: สาธิตการถ่ายภาพฟิล์มกระจก โดยวิทยากร
ชมรมช่างภาพสารพัดช่างพระนคร วันที่ 30 ตุลาคม 2559 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 112 คน
3) Special Tour: เจาะลึกภาพโบราณ นิทรรศการฉายาลักษณ์
สยาม โดยวิทยากร โกศล ตี่นาสวน, ภัทรพล เปี้ยวนิ่ม, สวพล สุวณิช
และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจำนวน 74 คน
4) Exhibition Trail: Dressing Siam โดย นับรบ มูลมนัส ตลอด
ระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 950 คน
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “ทัศนียมรรคา”
1) Exhibition Trail: ใบกิจกรรมสำหรับเด็กอายุ 9-12 ปี ตลอด
ระยะเวลานิทรรศการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 227 คน
2) Exhibition Trail: ใบกิจกรรมสำหรับบุคคลทั่วไป ตลอดระยะ
เวลานิทรรศการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 147 คน
นิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม: ปรัชญา ประ-ติ-บัติ
1) Workshop: ปรัชญา ประ-ติ-บัติ โดย แอร์วิน วูร์ม วันที่ 25
พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คน
2) Kid’s Workshop: One Minute Sculpture Kids Version 
วันที่ 28 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 
12 คน
3) Talk: Critic session โดย ธเนศ วงศ์ยานนาวา และปราบดา
หยุ่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 145 คน

Exhibition-based education (jointly conducted with Exhibition Department)

“Pratuang Emjaroen: Traces and Trails”
1) Curator Tour: “Pratuang Emjaroen: Traces and Trails”
with Paisal Theerapongwitsanuporn and Thanom Chaphakdi;
held on 3 September 2016 with 111 participants
2) Talk: Special Dharma Group talk by the Dharma
Group; held on 5 November 2016 with 35 participants
3) Kid’s Workshop: Watercolor Play Day with Srisilp
Emjaroen; held on 17 September and 12 and 19 November
2016 with 36 participants
“Unseen Siam: Early Photography 1860–1910”
1) Talk & Performance: Deconstructing Thai dances
through mae bot traditional dance performances by Pichet
Klunchun; held on 8 October 2016 with 75 participants
2) Workshop: Collodion photography demonstration by
the Pranakorn Photo Club; held on 30 October 2016 with 112
participants
3) Special Tour: In-depth look at vintage photography
from “Unseen Siam” with Kosol Teenasuan, Pattarapol
Piawnim, Sawapol Suwanich, and Paisal Piammettawat; held
on 30 October 2016 with 74 participants
4) Exhibition Trail: Dressing Siam by Nabrob Mulmanus;
held throughout exhibition period with 950 participants in
total
A Photography Exhibition by H.R.H. Princess Maha
Chakri Sirindhorn: Along the Way of Splendour
1) Exhibition Trail: Activity series for children between 
9-12 years old; held throughout exhibition period with 227
participants
2) Exhibition Trail: Activity series for general visitors; held
throughout exhibition period with 147 participants
Erwin Wurm: The Philosophy of Instructions
1) Workshop: The Philosophy of Instructions by Erwin
Wurm; held on 25 November 2016 with 21 participants
2) Kid’s Workshop: One Minute Sculpture Kids Version;
held on 28 January and 4 February 2016 with 12 participants
3) Talk: Critic session by Thanes Wongyannawa and
Prabda Yoon; held on 17 February 2016 with 145 participants

กิจกรรมนำชม: มีคณะเยี่ยมชมเพื่อการศึกษาและดูงานศิลปะในปี 2559 รวมเป็นจำนวน 5,945 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 94.6
Educational tours: Educational tour groups in 2016 totaled 5,945 visitors, increased by 94.6% from 2015
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ART LIBRARY
ในปี 2559 ห้องสมุดศิลปะได้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปะทั้งภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นหนังสือ นิตยสาร และสูจิบัตร โดยมีผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุด จำนวน 41,186 คน และมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 7,494 คน
ห้องสมุดได้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 
128 รายชื่อ และสมัครสมาชิกนิตยสารภาษาไทย จำนวน 13 รายชื่อ ได้แก่ ซูเปอร์จิ๋ว,
บ้านและสวน, เมืองโบราณ, ศิลปวัฒนธรรม, ศิลปากร, สีสัน, สารคดี, อนุสาร อสท., 
a day,  Art4d, Bioscope, National Geographic และ Wallpaper และนิตยสาร
ภาษาต่างประเทศ จำนวน 11 รายชื่อ ได้แก่ Art Asia Pacific, ArtForum, Art in
America, Asian Art News, Art Monthly Australia, Dazed & Confused,
Eyeline: contemporary visual art, Frankie, Pipeline, Rolling Stone และ 
Sight & Sound
ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิลิทัล BACC Digital Archive ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและจะเผยแพร่ข้อมูลภายในปี 2560 นอกจากนี้ ห้องสมุด
ได้นำระบบสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุดให้บริการการสืบค้นทางออนไลน์ โดยผู้สนใจ
ค้นหาหนังสือที่มีในห้องสมุดสามารถสืบค้นผ่านทาง http://library.bacc.or.th
ในด้านการรับสมัครสมาชิกห้องสมุดนั้น ห้องสมุดได้เปิดรับสมัครสมาชิกอีกครั้งใน
เดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามระเบียบการ
สมัครได้ที่ห้องสมุดศิลปะ ชั้น L
ด้านการจัดกิจกรรม ห้องสมุดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมนิทาน
คุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ จำนวนทั้งหมด 14 ครั้ง และกิจกรรม The Art of Life 
กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น จินตนาการ พลังจิตใต้สำนึก สู่ความสำเร็จ 
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ห้องสมุดศิลปะ

In 2016, the Art Library continued to supply a wide range of
information resources related to art in both Thai and English, spanning 
the formats of books, magazines, and exhibit programmes. The Library
welcomed a total of 41,186 visitors and 7,494 Internet service users.
The Library procured 128 new Thai and English titles and subscribed 
to 13 additional Thai-language magazines-namely Super Jeew, Baan Lae
Suan, Muang Boran Journal, Art & Culture, Silpakorn Journal, Season,
Sarakadee, Osotho Journal, a day, Art4d, Bioscope, National Geographic,
and Wallpaper-as well as 11 foreign-language titles, including Art Asia
Pacific, ArtForum, Art in America, Asian Art News, Art Monthly Australia,
Dazed & Confused, Eyeline: contemporary visual art, Frankie, Pipeline,
Rolling Stone, and Sight & Sound.
Development of the BACC Digital Archive is now in the coding stage
with availability expected in 2017. Furthermore, the Library has brought its
search system online. Interested persons can browse for titles in the Library
at http://library.bacc.or.th.
The Library resumed accepting subscriptions once more in December
2016. For membership inquiries, please contact the Art Library on the L floor.
On the activities front, the Library carried out two programmes
throughout the year-namely 14 “Children’s Tales and Arts Craft” sessions
and “The Art of Life: The power of body, mind, creativity and subconsciousness towards success”
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Children’s Tales and Arts Craft
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นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์

Children’s Tales and Arts Craft

โดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

By BACC Art Library
Date: monthly from January to December 2016 
Place: Multi-Function Room, 1st floor

ห้องสมุดเน้นการนำเสนอนิทานพื้นบ้านไทย และรูปแบบการแสดง
ละครนิทานที่หลากหลาย ซึ่งจัดกิจกรรมทั้งหมด 14 ครั้ง ได้แก่ นิทาน
หุ่นเงาเรื่อง นางดอยเงิน, เพลงอีแซวประยุกต์เรื่อง ไกรทอง, โยคะ
นิทาน และคามิชิไบ เรื่อง เกาะหนู เกาะแมว, เพลงทรงเครื่อง 
เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ, การแสดงหุ่นกระบอกเรื่องพระรถเมรี และเนมิราชตะลุยแดนมหัศจรรย์, การแสดง
หุ่นละครเล็ก เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นางลอย ชุดหนุมานจับนางเบญกาย,
ละครนิทานเรื่อง กำเนิดพระสังข์ นางสิบสอง นักเล่านิทาน โสนน้อยเรือนงาม สามมื้อต่อวัน และตาดีกับยายดัน, นิทานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เรื่อง แต่บแตบ ตะแล้บ แตบแตบ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งปี จำนวน 1,901 คน (เด็ก จำนวน 789 คน
และผู้ปกครอง จำนวน 1,112 คน) 

In this activity, the Library focused on presenting
traditional Thai folk tales and various formats of dramatic
performances inspired by these tales. 14 sessions were held
in total: Nang Doi Ngern (shadow puppetry), Krai Thong 
(e saew folk song), The Cat & Mouse Isles (yoga folk tale
and kamishibai performance), Phra Aphai Mani: Escape from
Nang Phisua Samut (musical performance), Phra Rot Meri
(puppet show), Nemirat in Wonderland (puppet show),
Ramakien: Nang Loi-Hanuman Captures Nang Ben Kai
(traditional Thai puppet show), live performances of The Birth
of Phra Sang, Nang Sibsong, The Storyteller, Sano Noi Ruen
Ngarm, Three Meals a Day, and Ta Dee and Yai Dun, and
Tap Tap, Talap Tap Tap-a special folk tale in honour of
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s birthday.
The programme drew a total of 1,901 participantsincluding 789 children and 1,112 parents.

The Art of Life
กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น จินตนาการ พลังจิตใต้สำนึก
สู่ความสำเร็จ

The Art of Life:
The power of body, mind, creativity and
sub-consciousness towards success

โดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 9 กรกฎาคม 2559 
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

By BACC Art Library
Date: 9 July 2016
Place: Multi-Function Room, 1st floor
	
A special course in psychology and creative movement
held by the Psycho-Therapeutic Life Coach group of
volunteers. Led by Pannisa Chamrasthanadej, certified NLP /
hypnotherapy / timeline therapy coach, and Thanisara KaewIn or “Khru Amm”-Creative Movement, the session instructed
participants to learn more about themselves and achieve a
balance between one’s physical and mental presences.
45 people participated in the activity.

เป็นการอบรมทางด้านจิตวิทยาและ Creative Movement 
โดยกลุ่ม Psycho-Therapeutic Life Coach จิตอาสาเพื่อสังคม 
นำโดย คุณปัณนิษา จำรัสธนเดช Certified NLP, Hypnotherapy,
Timeline Therapy Coach และครูแอม (ธนิสรา แก้วอินทร์):
Creative movement วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้
รู้จักตนเองและสร้างความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน 

085

09

ARTS NETWORK

ปี 2559 ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยังคงมีงานหลากหลาย เพื่อดำรงวัตถุประสงค์สำคัญของ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการสร้างความ
สัมพันธ์ และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานองค์กร
ภาคีเครือข่าย และศิลปินสาขาต่างๆ โดยแยกย่อยเป็นกลุ่มงานต่างๆ
อันได้แก่ งานสนับสนุนเครือข่ายภายในประเทศ งานสนับสนุนครือข่าย
ต่างประเทศ โครงการพีเพิ่ลส์แกเลอรี่ และงานบริการพื้นที่ นอกจากนี้
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่ายยังได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยและ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
In 2016, the Arts Network Department continued its
progress to maintain the BACC’s focus as a centre of
connection and a network hub between organisations,
partners and artists from various fields. The department 
is divided into 4 sub-groups: Local network support,
International network support, People’s Gallery and Space
service. Furthermore, the department hosted special events
in remembrance of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej
(King Rama IX):

ผลงาน: มานะพร รบรู้
Artwork: Floyd-Manaporn Robroo
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กิจกรรมเครือข่าย

087

088

09
กิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
Special events in remembrance of
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej
(King Rama IX)
กิจกรรมร้อยใจกวี น้อมสดุดี ถวายสักการะ

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2559
สถานที่: โถง ชั้น 5
การรวมตัวอ่านบทกวีของเหล่ากวี-นักเขียนชั้นแนวหน้าของประเทศ เพื่อแสดง
ความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ นำโดย 4 ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, อดุล จันทรศักดิ์ (อัคนี หฤทัย), สถาพร ศรีสัจจัง (พนม
นันทพฤกษ์), ชมัยภร แสงกระจ่าง และเหล่ากวี-นักเขียน นักดนตรี อีกกว่า 30 คน
Poetry Recital in Honour of His Majesty the King

By BACC Arts Network Department
Date: 12 November 2016
Place: Hall, 5th floor
A poem recital by notable poets and writers in Thailand in honour 
to the loss of His Majesty the King. The reading was led by 4 national
artists for literature: Naowarat Pongpaiboon, Adul Chantarasaki (Akkanee
Haruthai), Sathaporn Srisajjang (Panom Nantapreuk), Chamaiporn
Saengkrajang and 30 more outstanding poets, writers and musicians.
นิทรรศการ “20 ภาพกวี รอยอาลัยในแผ่นดิน”

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ และกลุ่มสห+ภาพ
วันที่: 6 ธันวาคม 2559-8 มกราคม 2560
สถานที่: โถง ชั้น 1
นำเสนอนิทรรศการภาพถ่ายประกอบบทกวีคัดสรร จำนวน 20 ผลงานจาก
ช่างภาพมืออาชีพและเหล่ากวี-นักเขียน ที่มาร่วมอ่านบทกวีในกิจกรรม “ร้อยใจกวี
น้อมสดุดี ถวายสักการ” นิทรรศการนี้มี จิระนันท์ พิตรปรีชา กวีซีไรต์ และประธาน
กลุ่มสห+ภาพ เป็นภัณฑารักษ์รับเชิญ
“20 Poems and photographs in remembrance of His
Majesty the King” Exhibition

By BACC Arts Network and Fotounited group
Date: 6 December 2016-8 January 2017
Place: Hall, 1st floor
The exhibition showcases 20 outstanding poetry from poets, writers
and professional photographers who participated in “Poetry Recital in
Honour of His Majesty the King”. The exhibition was curated by Jiranan
Pitpreecha, a S.E.A writer and head of Fotounited group as a guest
curator.
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งานสนับสนุนเครือข่ายศิลปินภายในประเทศ
Local Artists Network Support
นิทรรศการบ้านที่พ่อสร้าง

โดย หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข และศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
วันที่: 29 มีนาคม-10 เมษายน 2559
สถานที่: โถง  ชั้น 1
นำเสนอผลงานศิลปะอันเกี่ยวเนื่องมาจากโครงการชุมชนจัดการ
สุขภาพหนุนเสริม โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อ
สะท้อนบูรณาการด้านการจัดการสุขภาพที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่
น่าสนใจ โดยประกอบด้วยผลงานภาพวาดจาก 3 ศิลปินจิตอาสา คือ
สมชาย วัชระสมบัติ, ไมตรี หอมทอง และวิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ พร้อม
ด้วยนักเขียน สุมิตรา จันทร์เงา รวมถึงนำเสนอผลงานศิลปะของเด็กๆ
เยาวชนในพื้นที่โครงการพัตนาตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน  ที่
ศิลปินจิตอาสาทั้ง 3 ท่านได้ไปจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะร่วมกัน
The House That Our Father Built Exhibition

By BACC in collaboration with Department of Health Service
Support, Ministry of Health and Royal Development Projects
and Security Coordination Centre (RDPSCC)
Date: 29 March-10 April 2016
Place: Hall, 1st Floor
An exhibition that highlights art works stemmed from the
royal initiative projects on public health development in Mae
Hong Son province. As a tribute to this impressive healthcare
management model, the exhibition showcased series of
paintings from 3 artist volunteers: Somchai Wacharasombat,
Maitree Homtong and Wichien Wongsupalak, coupled with a
writer Sumitra Channgao. This exhibition also saw paintings
done by children who lived in the initiative area where the
artists had provided an art workshop. 
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ครั้งที่ 6

โดย หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่ี: 29 มีนาคม-3 เมษายน 2559 
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
เทศกาลของคนรักภาพยนตร์แนวสารคดีจัดต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 
The 6th International Documentary Festival

By Thai Film Archive (Public Organisation) in collaboration
with BACC
Date: 29 March-3 April 2016
Place: Auditorium, 5th floor
A festival for movie lovers entering it’s 6th year
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นิทรรศการ “สามสายลายเส้น”

โดย กลุ่มบริษัท A49 ร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 8 เมษายน-29 พฤษภาคม 2559 
สถานที่: ผนังโค้งและห้องสตูดิโอ ชั้น 4
ไม่บ่อยนักที่สาธารณชนจะได้ชมผลงานลายเส้น (drawing) จาก
ศิลปินอาวุโส 3 ท่าน คือ ชวน หลีกภัย (ฐานันดรศิลปิน), จักรพันธุ์
โปษยกฤต (ศิลปินแห่งชาติ) และนิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ)
พร้อมกันอย่างเต็มอิ่มเกือบ 2 เดือน 
Lines From Three Lives Exhibition

By A49 Group in collaboration with BACC
Date: 8 April-29 May 2016
Place: Curved wall and Studio, 4th floor
A rare opportunity to enjoy exceptional drawings from
three senior honourable artists namely Chuan Leekpai (artist
by nobility), Chakrabhand Posayakrit (national artist) and
Nithi Sthapitanonda (national artist). The exhibition was open
for the public for 2 months.
นิทรรศการภาพถ่าย “น้อมรำลึกในหลวง ร.๙”

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรบราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 3-20 พฤศจิกายน 2559 
สถานที่: ผนังโค้ง ชั้น 3-5
นำเสนอผลงานภาพถ่ายจากช่างภาพชั้นแนวหน้าของประเทศไทย
เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง
รัชกาลที่ 9
“In Remembrance of King Rama IX”
Photography Exhibition

By the Royal Photographic Society of Thailand in
collaboration with BACC
Date: 3-20 November 2016
Place: Curved wall, 3th-5th floor
An exhibition that highlights stunning photographs shot
by leading photographers as a tribute to the pass of His
Majesty the King Rama IX
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นิทรรศการ”ใจแผ่นดิน แผ่นดินใจ”

โดย หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มศิลปินอิสระที่ติดตามเรื่องราวของ
ปู่คออี้-ผู้เฒ่าวัยร้อยกว่าปี ศูนย์รวมจิตใจของชาวกะเหรี่ยงบ้าน
บางกลอย
วันที่: 7-16 ตุลาคม 2559
สถานที่: มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
จัดแสดงผลงานภาพเขียนรูปเหมือนของปู่คออี้ตามแนวทางที่แต่ละ
คนถนัด เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและให้กำลังใจ
แก่ชาวบ้านบางกลอยที่ได้รับผลกระทบจากการถูกไล่รื้อออกจากถิ่นฐาน
ของตน

“The Heart of the Earth”

“The Heart of the Earth” Exhibition

By BACC in collaboration with independent artists with
interest in the tragedy of Kaw-ee (also known as Ko-i)-a
100-year-old man who was the heart and the centre of
Karen community in Bang Kloi.
Date: 7-16 October 2016
Place: Triangle corner, 1st floor 
A collection of paintings and portraits of Kaw-ee (also
known as Ko-i) by artists who wanted to express their
compassion on the tragedy of the evicted Kaw-ee and the
community in Bang Kloi.
กิจกรรม ศิล-ปะ-โลก: บทสนทนาสีเขียว
จากทุ่งนาสู่จานข้าว จากป่าต้นน้ำสู่เมือง

นอกจากนี้ ตลอดปี 2559 ยังมีกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจ
มากมายที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือและให้การสนับสนุนจากหอศิลป
กรุงเทพฯ ผ่านฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ดังนี้
2016 also saw a number of creative activities and
exhibitions that were led by an active collaboration and
support from the BACC Arts Network Department:

โดย หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับกลุ่มบิ๊กทรีส์ มูลนิธิโลกสีเขียว
นิทรรศการ ARTS OF BIG TREES 
และนิตยสาร a day
โดย กลุ่ม Big Trees > 18 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2559
วันที่: 15 ธันวาคม 2559
“ARTS OF BIG TREES” Exhibition by Big Trees > 
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
18 February-6 March 2016
กิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสปการณ์คนทำงานสร้างสรรค์เพื่อ
สร้างวาระสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เสวนาทางศิลปะ “ทางเลือก ทางรอด ทางรุ่ง ธุรกิจศิลปะและความ
ล่มสลายของวงการ” โดย HOF Art Gallery, คอลัมน์จุดประกาย
Art for the Earth: Green Dialogue, From Rice นสพ.กรุงเทพธุรกิจ > 27 กุมภาพันธ์ 2559
Field to Plate, From Watershed to Town
Art Forum: “Are there options, shortcuts and success for art
By BACC in collaboration with Big Trees, Green World
business? Or is it the end now?” by HOF Art Gallery,
Foundation and a day
Bangkokbiz’ Judprakai column > 27 February 2016
Date: 15 December 2016
Place: Auditorium, 5th floor
เวทีเปิดวิสัยทัศน์ในประเด็นกระบวนทัศน์ใหม่ “สื่อเป็นโรงเรียน
An open dialogue forum that invites an exchange of
ของสังคม” : แนวคิดหลักการและแนวพัฒนา มูลนิธิสร้างเสริมศิลปthoughts and ideas between creative people with a green
วัฒนธรรมภาคประชาชน > 29 มกราคม 2559
mindset. 
A Dialogue on the New Paradigm “Media is the School of
Society” : Concept and Development by The People’s
Foundation for the Promotion of Arts and Culture > 
29 January 2016
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แถลงข่าวโครงการวิศิษฎศิลปิน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชมมนมายุ 60 พรรษา มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙
> 21 มกราคม 2559
Press Conference “Princess Sirindhorn, The Most Illustrious
Artist, in Celebration of Her Royal Highness Princess’s 60th
Birthday” by Rama IX Art Museum > 21 January 2016
ฉายภาพยนตร์มรดกพระจอมเกล้า (2497) และแถลงข่าวขึ้น
ทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 6 หอภาพยนตร์ (องค์กร
มหาชน) > 24 กุมภาพันธ์ 2559
Film Screening of “Heritage From King Mongkut” (1954) and
press conference on the 6th Siam Heritage Films Awards by
Thai Film Archive (Public Organisation) > 24 February 2016 

เสวนาเรื่องความคุ้มค่าทางเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อการให้ประทานบัตร
เหมืองทอง เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม > 
22 เมษายน 2559
Discussion on the Economic Value of Gold Exploration
Licensing by Social Venture Network Asia (Thailand) > 
22 April 2016
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การระดมทุนเพื่อจัดการแสดงนาฏศิลป์
“Dancing with Death” โดย พิเชษฐ์ กลั่นชื่น แดนซ์ คอมพานี > 
1-3 เมษายน 2559
Press conference on Fundraising campaign for “Dancing with
Death” by Pichet Klunchun Dance Company > 1-3 April 2016

คอนเสิร์ต “ใจฟ้า-หัวใจพร้อมให้และแบ่งปัน” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ และวัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานวัดพระบาท
กิจกรรม “ผีเสื้อขยับปีก” เชิดชูคนดี 100 ปี ชาตกาล อาจารย์ป๋วย น้ำพุ สาขากรุงเทพฯ > 30 เมษายน 2559
โดยมูลนิธิเสถียรโกเศศนาคะประทีป > 12-13 มีนาคม 2559
“The Heart of the Sky - Let’s give and share”, a fundraising
“The Butterfly Effect” In tribute to 100 years of Arjarn Puay
concert for medical aids for patients with brain infarction 
by Sathirakoses-Nagapradipa Foundation > 12-13 March 2016 by Wat Phrabatnampu, Bangkok > 30 April 2016
กิจกรรม “ดูหนังฟังคน” โดย กลุ่มเพื่อนร่วมทุกข์ฯ > 
12 มีนาคม 2559
“Movies and Talks” by Fellow of Sufferer > 12 March 2016
นิทรรศการอ่านชีวิตผ่านงานศิลป์ คุณชุมพล อักพันธานนท์ > 
1-20 มีนาคม 2559
“Reading Art – Reading Life” Chumpol Akkapantanon > 
1-20 March 2016
ป๋วยทอล์ค #3 กล้าที่จะเปลี่ยน โครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี
ชาตกาล ศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ > 26 มีนาคม 2559
Puay Talk#3 “Dare to change” - Preparatory meeting for 100
years of Arjarn Puay > 26 March 2016
นิทรรศการภาพถ่าย “มนต์เสน่ห์วิถีสิงห์บุรี” 100 Miracle frames
of Singburi โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี >
4-13 มีนาคม 2559
Photography Exhibition “100 Miracle frames of Singburi” by
the Royal Photographic Society of Thailand in collaboration
with Tourism and sports office of Singburi > 4-13 March 2016
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กิจกรรมอ่านบทกวีรำลึกคารวะ จิตร ภูมิศักดิ์ 50 ปี แห่งการจากไป
โดย วสันต์ สิทธิเขตต์ และเพื่อนศิลปิน > 15 พฤษภาคม 2559
Poetry Recital in remembrance of the loss of Jit Phumisak 
50 years ago by Vasan Sitthiket and fellow artists > 
15 May 2016
กิจกรรม International Solo Festival 2016 โดย มูลนิธิเพื่อน
ศิลปะ > 7-15 พฤษภาคม 2559
International Solo Festival 2016 by Friends of the Arts
Foundation > 7-15 May 2016
ฉายภาพยนตร์สารคดี Zaha Hadid Who Dares Wins 
โดย ART4D > 14 พฤษภาคม 2559
Documentary screening “Zaha Hadid Who Dares Wins” 
by ART4D > 14 May 2016
เวทีสาธารณะลุกขึ้นเปลี่ยนสังคมไทยให้เท่าเทียม : พ.ร.บ. ความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2528 โดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน > 17 พฤษภาคม 2559
Move forward to Gender justice in Thai society: Gender
Equality Act B.E. 2558 by Thai transgender Alliance > 
17 May 2016
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กิจกรรมชั้นครู 10 ยุทธนา มุกดาสนิทและฉายภาพยนตร์เรื่อง 
“ผีเสื้อและดอกไม้” โดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) > 
22 พฤษภาคม 2559
“Masterclass 10: Euthana Mukdasanit” and film screening
“Butterfly and Flowers” by Thai Film Archive (Public
Organisation) > 22 May 2016

กิจกรรม Doc+Talk ครั้งที่ 3 Going Gear: Scientology and the
Prison of Belief โดย Documentary Club > 30 กันยายน 2559
“DOC+TALK# 3: Going Gear: Scientology and the Prison of
Belief by Documentary Club > 30 September 2016

กิจกรรมบทสนทนาสีเขียว: Green Dialogue โดย บิ๊กทรีส์ และ
เครือข่ายสิ่งแวดล้อม > 26-27 ตุลาคม 2559
การแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการมิวเซียม 4.0” โดยมิวเซียมสยาม > 
 “Green Dialogue” by Big Trees and EESD Network > 
2 มิถุนายน 2559
26-27 October 2016
Press conference on “Museum 4.0” by Museum Siam > 
2 June 2016
กิจกรรมจากพายุฝนสู่เส้นทางเพลงชีวิต โดยวิทยาลัยนวัตสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต  > 11 ตุลาคม 2559
อบรมการเขียนบทละครเวที โดย พระจันทร์เสี้ยวการละคร > 
“From Rainstorm to Rainbow: A journey of folk songs” 
11 มิถุนายน 2559
by College of Social Innovation, Rangsit University > 
Playwriting Workshop by crescentmoontheatre > 
11 October 2016
11 June 2016
กิจกรรม DOC+TALK ครั้งที่ 4: A Young Patriot Documentary
เวทีระดมความคิด การขับเคลื่อน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” 
Club > 27 พฤศจิกายน 2559
โดย มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน > 
“DOC+TALK# 4: A Young Patriot by Documentary Club > 
28 มิถุนายน 2559
27 November 2016
“Media is the School of Society” Forum & Movement 
by The People’s Foundation for the Promotion of Arts and
กิจกรรม Volunteer Appreciation and Recognition 
Culture > 28 June 2016
โดย ธนาคารจิตอาสา > 20 พฤศจิกายน 2559
“Volunteer Appreciation and Recognition” by Jitarsabank >
แถลงการณ์เปิดตัว “สมัชชาแม่น้ำ” The River Assembly 
20 November 2016
โดย กลุ่ม Friends of river > 7 กรกฎาคม 2559
Press conference on “The River Assembly” initiation 
นิทรรศการภาพถ่ายอินสตาแกรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
by Friends of the River > 7 July 2016
และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ > 6-28 ธันวาคม 2559
กิจกรรม DOC+TALK ครั้งที่ 1 : The Times of Harvey Milk 
Instagram photographic exhibition in tribute to the loss of His
โดย Documentary Club > 19 กรกฎาคม 2559
Majesty the King Bhumibol Adulyadej by the Royal Photographic
“DOC+TALK# 1: The Times of Harvey Milk” by Documentary
Society of Thailand > 6-28 December 2016
Club > 19 July 2016
  กิจกรรม Doc+Talk ครั้งที่ 5 หนังสารคดีเรื่อง Poverty, Inc 
การประชุมโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมและเครือข่ายด้านศิลปโดย Documentary Club > 24 ธันวาคม 2559
วัฒนธรรมด้วยมาตรการภาษี โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
“DOC+TALK# 5: “Poverty, Inc” Film screening by
กรุงเทพ > 24 และ 26 สิงหาคม 2559
Documentary Club > 24 December 2016
Conference on the reformation and art networking for a new
taxation measures by Faculty of Economics, Bangkok
University > 24 and 26 August 2016
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งานสนับสนุนเครือข่ายศิลปินต่างประเทศ
International Artists Network Support
นิทรรศการ Scene from a Wake

โดย อานูป แมทธิว โทมัส ผู้ชนะรางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 2
วันที่: 4 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม 2559
สถานที่: สตูดิโอ ชั้น 4
อานูป แมทธิว โทมัส นำเสนอผลงานที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ตัวละครของเขาประกอบไป
ด้วยนักเคลื่อนไหวทางสังคม คนงานในไร่ หมอฟัน เจ้าของร้านอาหาร บิชอป และศิลปิน โทมัสได้เดินทางไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ๆ
หนึ่งและบันทึกภาพเหตุการณ์ซึ่งมีรากฐานจากประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง แต่บางเรื่องราวก็มีความเชื่อมโยงกัน รูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนใคร
ของเขาทำให้งานที่ออกมาน่าสนใจและทรงพลัง Scene from a Wake คือนิทรรศการภาพถ่ายที่สะท้อนการพังทลายของแผนการผลลัพธ์ที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยง และอนาคตที่ยากต่อการคาดเดา อานูป แมทธิว โทมัส (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2520) ใช้ชีวิตและทำงานที่เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย 
Scene from a Wake exhibition

By Anup Mathew Thomas, the second winner of Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art
Date: 4 February-6 March 2016
Place: Studio, 4th floor
Anup Mathew Thomas presents a set of works that look at disparate incidents spread out over a century. Protagonists
include a social reformer, a planter, a dentist, a restaurateur, a bishop, and an artist. Thomas continues to build up his
collection of stories from one place, persistently archiving alternative moments from different histories, some of which then
come together based on commonalities that may be odd but are significant. In Scene from a Wake, Thomas puts forward 
the breakdown of plans, inescapable outcomes and the future as a space ripe for speculation. Anup Mathew Thomas (b.1977)
lives and works in Bengaluru, India.
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ASIATOPIA Performance Conference S.E.
Asia 2016

วันที่: 14-16 ตุลาคม 2559
สถานที่: ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
เดินทางมาถึงปีที่ 18 สำหรับเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ
เอเชียโทเปีย ปรับรูปแบบโดยเน้นหนักที่การสัมมนาเชิงวิชาการ โดยมี
ศิลปินสาขาศิลปะแสดงสดจากทั่วโลก จำนวนกว่า 20 คน
สนทนาข้ามพรมแดนศิลปะกับ Danny Yung

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ศิลปะกับ Danny Yung ศิลปิน
และ Choreographer รุ่นอาวุโส ชาวฮ่องกง ผู้บุกเบิกงานแดนซ์ร่วม
สมัยที่มีรากฐานจากจีนโบราณ และในเวลาเดียวกันก็ทำงานลักษณะ
Cross-discipline ผสมผสานหลากหลายศิลปะสาขาอีกด้วย ทั้งนี้
Danny Yung เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะ และผู้ร่วมก่อตั้ง Zuni
Icosahedron อีกทั้งเป็นประธาน Hong Kong Institute of
Contemporary Culture และผู้บุกเบิกศิลปะแนวทดลอง ยุงเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขว้างในฐานะศิลปินผู้มีอิทธิพลในแวดวงศิลปะของฮ่องกง
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เขาสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะแนวทดลอง
และศิลปะแนวใหม่ ตลอดระยะเวลา 40 ปี ผลิตผลงานศิลปะรูปแบบ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งงานละคร ภาพยนตร์ วิดีโอ ทัศนศิลป์ และ
ศิลปะจัดวาง
CROSSING CULTURES AND ARTS DISCIPLINES: An evening with Danny Yung

Date: 17 February 2016
Place: Multi-Function Room, 1st floor
An experimental art pioneer, Danny Yung is a founding
Co-Artistic Director of Zuni Icosahedron and Chairperson of
the Hong Kong Institute of Contemporary Culture. Yung is
widely regarded as one of the most influential artists in Hong
Kong and the neighboring regions, and an advocate in
experimental arts and new art forms.  In the past 40 years,
he has been actively engaged in various fields of the arts,
including, theatre, film and video, comics, as well as visual
and installation art. Yung has contributed significantly to the
provision of a platform for both acclaimed and emerging
artists to explore and carry out cross-disciplinary and crosscultural collaboration. 

ASIATOPIA Performance Conference S.E.
Asia 2016

Date: 14-16 October 2016
Place: Studio, 4th floor
2016 marks the 18th year of Asiatopia Performance
Conference. The conference shifted its focus to academic
seminars which drew more than 20 performance artists
around the world.
นอกจากนี้ มีกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายศิลปินต่างประเทศอื่นๆ ดังนี้
Other activities undertaken by international artists network
support include:
นิทรรศการ Amity โดย Embassy of the People’s Republic of
Bangladesh in Bangkok > 22-30 มีนาคม 2559 ณ ห้องสตูดิโอ 
ชั้น 4
“Amity” exhibition by the Embassy of the People’s Republic 
of Bangladesh in Bangkok > 22-30 March 2016, Studio, 
4th floor
กิจกรรมเสวนาสถาปนิกอิตาเลียนในศตวรรษที่ 20 “Italian
Architects from 19th Century until today โดยสถานทูตอิตาลี
ประเทศไทย > 26 เมษายน 2559 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Talk on “Italian Architects from 19th Century until today” 
by the Embassy of Italy in Bangkok > 26 April 2016,
Auditorium, 5th floor
การประชุมกลุ่มศิลปินจากประเทศไต้หวัน โดยกลุ่มศิลปินชาวไต้หวัน
> 20 และ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 และ
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
Private group meeting by individual Taiwanese artists > 
20 and 29 July 2016, Meeting Room 502, 5th floor and
Friends of bacc, 6th floor
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Instagram photographic exhibition in tribute to the loss of His Majesty the King Bhumibol Adulyadej

“In Remembrance of King Rama IX”
Photography Exhibition
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PEOPLE’S
GALLERY
พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ปี 2559

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ
People’s Gallery 2016
By BACC Arts Network Department
โครงการ People’s Gallery เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 
เพื่อยืนยันความตั้งใจของหอศิลปกรุงเทพฯ ในอันที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพของไทยได้นำเสนอผลงานโดย
อิสระและไม่คิดค่าใช้จ่าย ในปี 2559 People’s Gallery มีงานเข้าร่วม
จัดแสดงรวมทั้งสิ้น 20 นิทรรศการ ผ่านผลงานของศิลปินกว่า 30 คน
ทั้งแสดงเดี่ยวและในนามกลุ่ม โดยมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมรวม 130,626 คน
People’s Gallery was firstly launched in 2012 to reaffirm
BACC’s objectives to foster and support both young and
professional artists by giving them a free space to showcase
their artworks. In 2016, People’s Gallery saw 20 exhibitions
and displayed works of over 30 individual and group artists.
A total of 130,626 audience have visited the gallery this year.
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นิทรรศการที่จัดใน People’s Gallery ได้แก่
Exhibitions in People’s Gallery include:

Premium Art โดย สุวิทย์ มาประกอบ และวีรพงษ์ 
ศรีตระกูลกิจการ > 5-31 มกราคม 2559: ผู้ชม 2,912 คน
“Premium Art” by Suwit Mapajuab and Verapong
Sritrakulkitjakar > 5-31 January 2016: 2,912 visitors
Classroom โดย พีรเวทย์ กระแสโสม 
> 5-31 มกราคม 2559: ผู้ชม 2,849 คน
“Classroom” by Peerawayt Krasaesom 
> 5-31 January 2016: 2,849 visitors
The Four โดย กลุ่ม The Four 
> 5-28 กุมภาพันธ์ 2559: ผู้ชม 5,079 คน
“The Four” by The Four 
> 5-28 February 2016: 5,079 visitors
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บันทึกของฉัน โดย วิทยา ผุดผ่อง 
> 2-27 มีนาคม 2559: ผู้ชม 13,166 คน
“Diary Me” by Witaya put-pong 
> 2-27 March 2016: 13,166 visitors

แด่สหาย โดย Lionel Descostes 
> 2-31 กรกฎาคม 2559: ผู้ชม 2,139 คน
“Dear my friends” by Lionel Descostes 
> 2-31 July 2016: 2,139 visitors

ในฝัน โดย ศุภมาส ทวีโชติภัทร 
> 2-27 มีนาคม 2559: ผู้ชม 14,676 คน
“Enchanted Dream” by Supamas Taveechotipart 
> 2-27 March 2016: 14,676 visitors

ผู้คน โดย ธวัชชัย โตขำ 
> 3-31 กรกฎาคม 2559: ผู้ชม 2,531 คน
“People” by Thawadchai Tokum 
> 3-31 July 2016: 2,531 visitors

What’s Preecha done โดย ปรีชา รักซ่อน 
> 1 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559: ผู้ชม 5,050 คน
“What’s Preecha done” by Preecha Raksorn 
> 1 April-1 May 2016: 5,050 visitors

ภาพวิวทิวทัศน์ผ่านมุมมองรถไฟฟ้า โดย เจษฎา ลีลานุวัฒน์กุล 
> 3-28 สิงหาคม 2559: ผู้ชม 3,539 คน
“BTSscape” by Jetsada Leelanuwatkul 
> 3-28 August 2016: 3,539 visitors

ซ้อน ซ่อน โดย วิมล เขียวมาก 
> 1 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559: ผู้ชม 4,548 คน
“Layer and Hide” by Vimon Keawmark 
> 1 April-1 May 2016: 4,548 visitors

ภาพถ่าย [นัย]ความจริง - [UN]REAL โดย เกรียงไกร ประทุมซ้าย 
> 6-28 สิงหาคม 2559: ผู้ชม 3,997 คน
“[UN]REAL” by Kriengkrai Prathumsai 
> 6-28 August 2016: 3,997 visitors

บรัชศรี โดย ปิยังกูร ตันวิเชียร, ทิพยาภรณ์ ทองแช่ม, 
เดินสู่หนใด โดย Koo Yeon Mo 
ลัทพร ไกรฤกษ์ และวิชชุดา ปัณฑรานุวงศ์ 
> 1-27 กันยายน 2559: ผู้ชม 7,513 คน
> 5-29 พฤษภาคม 2559: ผู้ชม 3,587 คน
“Where Are We Going Now?” by Koo Yeon Mo 
Brush-sri by Piyangkoon Tunvichrin, Thippayaporn Thongcham, > 1-27 September 2016: 7,513 visitors
Lattaporn Kraireuk and Witchulada Panthanuvong 
> 5-29 May 2016: 3,587 visitors
ตึก โดย ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ 
> 1-27 กันยายน 2559: ผู้ชม 10,315 คน
จิต-ปรารถนา โดย สุวรรณ ชุมพล และพยม ช้างนานอก 
“Building” by Trirat Sriburin 
> 1-29 มิถุนายน 2559: ผู้ชม 2,568 คน
> 1-27 September 2016: 10,315 visitors
“Mind-Desire” by Suwan Chumpon and Panom Changnanok 
> 1-29 June 2016: 2,568 visitors
เซลฟี่ ซีรีย์ (ตุลา) โดย ชุมพล คำวรรณะ 
> 1-30 ตุลาคม 2559: ผู้ชม 12,930 คน
ธรรมชาติ ธรรมดา โดย ธนันท์ กลิ่นตปนียกุล 
“Selfie Seires” by Chumpol Kamwanna 
> 2-29 มิถุนายน 2559: ผู้ชม 3,121 คน
> 1-30 October 2016: 12,930 visitors
“Simply Nature” by Thanan Klintapaneeyakul 
> 2-29 June 2016: 3,121 visitors
จากว่าวสู่ศิลป์ โดย สิทธิโชค วิเชียร 
> 2-30 ตุลาคม 2559: ผู้ชม 12,228 คน
สนทยาแห่งคาราโอเกะ โดย ทวีวิทย์ กิจธนสุนธนทร 
“From the Kite to Artwork” by Sittichoke Wichian 
> 2-31 กรกฎาคม 2559: ผู้ชม 2,330 คน
> 2-30 October 2016: 12,228 visitors
“Karaoke Twilight” by Taweewit Kijtanasoonthorn 
> 2-31 July 2016: 2,330 visitors
POETRY มากกว่ามิติจิตสำนึกในจินตนาการ โดย กลุ่มบูลอะเกต 
> 2 พฤศจิกายน-25 ธันวาคม 2559: ผู้ชม 14,548 คน
“POETRY” by Blue Agate group 
> 2 November-25 December 2016: 14,548 visitors
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SPACE SERVICES
งานบริการพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภายนอก
ในปี 2559

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ

Space service for external entities in 2016

By BACC Arts Network Department

มกราคม

นิทรรศการการแสดงศิลปะการต่อผ้า “สิ่งที่เห็น เป็นมากกว่าสิ่งที่เห็น
Join The Amazing Exhibition So Much More Than What You
See” : 12-20 มกราคม 2559 โถง ชั้น L
June Quilt Show “Join The Amazing Exhibition So Much More
Than What You See” : 12–20 January 2016, Hall, L floor
นิทรรศการภาพศิลปะเด็ก คนไทย...ไม่โกง : 12-24 มกราคม 2559
โถง ชั้น 1
Children’s Art Exhibition “Thais Against Corruption” : 12-24
January 2016, Hall, 1st floor
การแสดง Another Story: a mime-based performance : 13-14
มกราคม 2559 สตูดิโอ ชั้น 4
Another Story: a mime-based performance : 13-14 January
2016, Studio, 4th floor
อบรมครูอาสาสอนคนตาบอดถ่ายภาพ : 16 มกราคม 2559
ห้อง Friend of bacc ชั้น 6
Volunteer teacher workshop: Teaching vision-impaired
students how to take photos : 16 January 2016, Friends of
bacc, 6th floor
กิจกรรม Creative Talk ครั้งที่ 5 “A Year in (P)review”
16 มกราคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
The 5th Creative Talk Conference “A Year in (P)review”
16 January 2016, Auditorium, 5th floor
คอนเสิร์ต “ฉันปลูกต้นไม้ บนภูเขาเดียวดาย” : 16 มกราคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“I Plant Flowers on A Lonely Mountain” Concert : 16 January
2016, Multi-Function Room, 1st floor

เวิร์คช้อปโครงการประกวดผลงานการออกแบบ RECO Young
Designer Competition 2016 : 17 มกราคม 2559
ห้อง Friend of bacc ชั้น 6
RECO Young Designer Competition 2016 Workshop
17 January 2016, Friends of bacc, 6th floor

งานบริการพื้นที่
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กิจกรรม เพลงฉ่อย พาสุข...นิรันดร์ : 17 มกราคม 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Choi Songs, An Eternal happiness: 17 January 2016,
Auditorium, 5th floor
แถลงข่าวสถาปนิก 59 Press Conference Architect’ 16
20 มกราคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Press Conference Architect’ 16 : 20 January 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการ ASA VERNADOC 2015 Khlong Bang Luang Talad
Phlu Exhibition : 21-31 มกราคม 2559 โถง ชั้น L
ASA VERNADOC 2015 Khlong Bang Luang Talad Phlu
Exhibition : 21-31 January 2016, Hall, L floor
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัฒน์” ครั้งที่ 3 : 22 มกราคม
2559 ห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม 501-502 ชั้น 5
The 3rd “Chinese Bridge” Chinese Proficiency Competition for
Foreign Students : 22 January 2016, Auditorium and Meeting
Room 501-502, 5th floor
กิจกรรมโครงการ TOYOTA ART CAMP “INSPIRATION DAY”
23-24 มกราคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
TOYOTA ART CAMP “INSPIRATION DAY” : 23-24 January
2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมนำเสนอผลงานออกแบบ ADDA Design Contest ครั้งที่ 7
26 มกราคม 2559 ห้อง Friend of bacc ชั้น 6
ADDA Design Contest 7th Concept Exhibition : 26 January
2016, Friends of bacc, 6th floor
ถ่ายแบบนิตยสารพลอยแกมเพชร (คุณสิริกิตติยา เจนเซ่น)
28 มกราคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 3-5
Ploykaempetch Magazine Photoshooting (Sirikitiya Jensen)
28 January 2016, Curved Wall on 3rd-5th floor
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แถลงข่าวการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น สำนักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร Short Film of Parliament 2016 : 29 มกราคม 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Press Conference “Short Film of Parliament 2016” contest by
The Secretariat of the House of Representatives : 29 January
2016, Auditorium, 5th floor
การแสดงอูคูเลเล่ ไตอิชิ วาตานาเบ้ กับบทเพลง New World :
30 มกราคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Daichi Watanabe “New World” Ukulele Concert : 30 January
2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรม People & Forest Fair : เทศกาลคนกับป่า : 31 มกราคม
2559 ห้องอเนกประสงค์, โถง และมุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
People & Forest Fair : 31 January 2016, Multi-Function
Room, Hall and Triangle Corner, 1st floor

FEB
กุมภาพันธ์

นิทรรศการนวัตกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเรียงความการ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยองค์การช่วยเหลือเด็ก : 2-14
กุมภาพันธ์ 2559 โถง ชั้น L
Innovations and Composition on Disaster Risk Reduction
Exhibition by Save the Children Organisation : 2–14 February
2016, Hall, L floor
กิจกรรม Green training หัวข้อ CO-Creation with Nature
โดย มูลนิธิโลกสีเขียว : 4 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Green training on “CO-Creation with Nature” by Green
World Foundation : 4 February 2016, Multi-Function Room,
1st floor
มินิเวิร์คชอป “การออกแบบเกมภัยพิบัติ” โดย องค์การช่วยเหลือเด็ก
(Save the Children) : 7 กุมภาพันธ์ 2559 โถง ชั้น L
“Disaster Games design” Mini-Workshop by Save the Children
7 February 2016, Hall, L floor
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ผ่านเข้ารอบ “โครงการประกวดผลการพัฒนา
นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
โดย บริษัท พีอาร์ วัน เน็ทเวิร์ค จำกัด : 11 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Orientation for the selected contestants of MEGA 2015
(Mobile Enterprise d-Government Award) by PR One Network
Co., Ltd : 11 February 2016, Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการผลงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพฯ โดย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพฯ : 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1
Texti Losophy “Value Synergy of Art and Science”, by Faculty
of Textile Industries, RMUTK (Rajamangala University of
Technology Krungthep) : 12-14 February 2016, Multi-Function
Room, 1st floor
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เสวนานิทรรศการผลงานคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ โดย คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ : 12 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
A Dialogue on Texti Losophy “Value Synergy of Art and
Science” by Faculty of Textile Industries, RMUTK
(Rajamangala University of Technology Krungthep)
12 February 2016, Auditorium, 5th floor

ถ่ายโฆษณาผงซักฟอกแอทแทค โดย บริษัท เดมอน ฟิล์ม จำกัด
22-23 กุมภาพันธ์ 2559 โถง ชั้น 5 ห้อง Friend of bacc ชั้น 6
และลานด้านหน้า
Attack Detergent Commercial Shoot by Daemon Film Co., Ltd
: 22-23 February 2016, Hall, 5th floor, Friends of bacc, 6th
floor and Open Space

คอนเสิร์ต Your Song Your Memories Kawai Music Plus
Academy : 14 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“Your Song Your Memories” Kawai Music Plus Academy
Concert : 14 February 2016, Auditorium, 5th floor

กิจกรรมฉายภาพยนตร์มรดกพระจอมเกล้า (2497) โดย หอภาพยนตร์
(องค์กรมหาชน) : 24 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Film Screening of “Heritage From King Mongkut” (1954) by
Thai Film Archive (Public Organisation) : 24 February 2016,
Auditorium, 5th floor

เทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 4 โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร
(องค์การมหาชน) : 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมมินิเวิร์คช้อป “รู้-รับ วิธีเอาตัวรอดจากไฟไหม้” โดย องค์การ- Peacetales The 4th International Storytelling Festival Thailand
ช่วยเหลือเด็ก : 14 กุมภาพันธ์ 2559 โถง ชั้น L
(Bangkok) by Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology
“Survival Tips and Tricks Against Fire” Mini-Workshop by Save Centre (Public Organisation) : 23-24 February 2016, Multithe Children : 14 February 2016 Hall, L floor
Function Room, 1st floor

แถลงข่าวเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที่ 2 โดย ศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาเมือง : 18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
GoodWalk Project Phase 2 by Urban Design and Development
Centre (Uddc) : 18 February 2016, Multi-Function Room,
1st floor
กิจกรรมดนตรีท่องโลก “Around the World in 90 minutes on
Violin” โดย สถานทูตอิตาลี : 18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องออดิทอเรียม
ชั้น 5
“Around the World in 90 minutes on Violin” Concert by the
Embassy of Italy : 18 February 2016, Auditorium, 5th floor

กิจกรรมโครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปีที่ 7 โดย บริษัท โอเวชั่น
สตูดิโอ จำกัด : 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุม 501 ชั้น 5
“You Are My Inspiration” Project, Year 7, by Ovation Studio :
24-25 February 2016, Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรมมอบรางวัล Trinity Awards Trinity Awards Thailand :
27 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Trinity Awards Thailand Ceremony : 27 February 2016,
Auditorium, 5th floor

กิจกรรม LIFE SESSION NAT SAKDATORN “Music Cream GMM
Grammy” : 20 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
LIFE SESSION NAT SAKDATORN “Music Cream GMM Grammy”
20 February 2016, Auditorium, 5th floor
การแสดงของนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลนานาชาติโคบาโตะ
โดย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติโคบาโตะ : 21 กุมภาพันธ์ 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Kobato International Kindergarten Students Performance by
Kobato International Kindergarten : 21 February 2016,
Auditorium, 5th floor
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MAR
มีนาคม

นิทรรศการอ่านชีวิตผ่านงานศิลป์ โดย ชุมพล อักพันธานนท์
1-20 มีนาคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 5
Reading Art-Reading Life by Chumpol Akkapantanon
1-20 March 2016, Curved Wall, 5th floor

นิทรรศการ Show Proud : “ปล่อยปีก” Wonders of Freedom
โดย โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม : 1-6 มีนาคม 2559 โถง ชั้น 1
Show Proud: “Wonders of Freedom” by the New Model for
Social Change Project, Thai Volunteer Service Foundation
1-6 March 2016, Hall, 1st floor

กิจกรรม Show Proud: “ปล่อยปีก” Wonders of Freedom
โดย โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม มูลนิธิ
อาสาสมัครเพื่อสังคม : 5-6 มีนาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Show Proud: “Wonders of Freedom” by the New Model for
Social Change Project, Thai Volunteer Service Foundation
5-6 March 2016, Multi-Function Room, 1st floor
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประกวด University Viral Clip
Competition 2016 โดย บริษัท โคลฟเวอร์ 360 จำกัด : 9 มีนาคม
2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
University Viral Clip Competition 2016 Workshop by Clover
360 Co., Ltd : 9 March 2016, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการหนังสือภาพใต้น้ำ OKEANOS โดย นัท สุมนเตมีย์
10-27 มีนาคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 3-4
OKEANOS Photo book Launch by Nat Sumanatemeya
10-27 March 2016, Curved Wall, 3th-4th floor

กิจกรรม “ทิศทาง CSR ปี 2559: New SD Paradigm” และ
การเสวนาเรื่อง “Social Business: A Solution to Achieve SDGs”
โดย สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับ Thailand Social Business Intiative
งานแถลงข่าวสื่อมวลชนและเสวนาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (TSBI) : 10 มีนาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย บริษัท เบรนเอเชีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด : 3 มีนาคม 2559
“CSR Direction 2016: New SD Paradigm” and “Social Business:
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
A Solution to Achieve SDGs” Discussion by Thaipat Institute
Chao Phraya for All Press Conference and Discussion by Brain in collaboration with Thailand Social Business Intiative (TSBI)
Asia Communication Co., Ltd : 3 March 2016, Multi-Function 10 March 2016, Auditorium, 5th floor
Room, 1st floor
กิจกรรม Art Street โดย กลุ่มศิลปิน Portrait : 12 มีนาคม-10
กิจกรรม International Open Data Day 2016 โดย สถาบัน
เมษายน 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพ
เชนจ์ฟิวชั่นภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมArt Street by Portrait Artist Group : 12 March-10 April 2016,
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Open Space
(สรอ.) : 5 มีนาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม 501 ชั้น 5
และห้องประชุม 401 ชั้น 4
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิกสมาคม
International Open Data Day 2016 by ChangeFusion Institute ถ่ายภาพกรุงเทพ โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ : 13 มีนาคม 2559
under Thai Rural Reconstruction Movement Foundation under ห้องประชุม 501 ชั้น 5
the Royal Patronage, in collaboration with Electronic
Campaign for Educating Members of Bangkok Photographic
Government Agency (Public Organisation) (EGA) : 5 March
Society by Bangkok Photographic Society : 13 March 2016,
2016, Auditorium, Meeting Room 501, 5th floor, and Meeting Meeting Room 501, 5th floor
Room 401, 4th floor
กิจกรรม Fujifilm Thailand X Photographers ครั้งที่ 2
โดย บริษัท ลักยิ้ม จำกัด : 13 มีนาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
The 2nd Fujifilm Thailand X Photographers by LAKYIMP Co., Ltd
13 March 2016, Auditorium, 5th floor
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เวิร์คช้อปแอนิเมชั่น อินโฟกราฟิค โดย โครงการการอุตสาหกรรม
รวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม : 15 มีนาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Animation Infographic Workshop by Thais United for River
Conservation Industrial Project, Department of Industrial
Works : 15 March 2016, Multi-Function Room, 1st floor

กิจกรรม Silpakorn International Guitar Festival & Summer
Camp 2016 โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 มีนาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Silpakorn International Guitar Festival & Summer Camp 2016
by Faculty of Music, Silpakorn University : 22 March 2016,
Auditorium, 5th floor

นิทรรศการกรุณาสัมผัส โดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด
15-25 มีนาคม 2559 โถง ชั้น 1
Please Touch Exhibition by Klongdinsor Co., Ltd
15-25 March 2016, Hall, 1st floor

กิจกรรมงานปฏิทัศน์ละครเวทีและนาฏศิลป์ร่วมสมัยของประเทศไทย
ประจำปี 2559 โดย ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง : 22 มีนาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
IATC-Thailand Dance and Theatre Review 2015 by AICT-IATC
Thailand Centre : 22 March 2016, Multi-Function Room,
1st floor

นิทรรศการนารี โดย ศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย สถานทูตอินเดีย :
16-27 มีนาคม 2559 โถง ชั้น L
Nari Exhibition by Indian Cultural Center, Embassy of India,
Bangkok : 16-27 March 2016, Hall, L floor
การแสดงละครนิทานหิ่งห้อย โดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด
18 มีนาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Nitarn Hinghoi Play by Klongdinsor Co., Ltd : 18 March 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
การแสดง Monos โดย 18 Monkey Dance Theatre
18-20 มีนาคม 2559 สตูดิโอ ชั้น 4
Monos by 18 Monkey Dance Theatre : 18-20 March 2016,
Studio, 4th floor
กิจกรรมตัดสินภาพถ่ายโครงการ “เสน่ห์อาเซียน” ประจำปี 2559
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ : 20 มีนาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Charm of ASEAN” Photographs Assessment 2016 by
The Royal Photographic Society of Thailand : 20 March 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
การแสดงดนตรีคนตาบอด โดย บริษัท กล่องดินสอ จำกัด
20 มีนาคม 2559 โถง ชั้น 1
Blind Music Performance by Klongdinsor Co., Ltd :
20 March 2016, Hall, 1st floor
ทอล์คโชว์ “รัชเขต โชว์ทอล์ค” โดย บริษัท อินเทลลิเจนท์ ครีเอชั่น
จำกัด : 20 มีนาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Ratchakate Talk Show by Intelligent Creation Co., Ltd
20 March 2016, Auditorium, 5th Floor

เสวนากลุ่ม Focus Group Discussion โดย กลุ่ม Friends of the
River : 23, 30 มีนาคม 2559 ห้อง Friend of bacc ชั้น 6
และห้องประชุม 501 ชั้น 5
Focus Group Discussion by Friends of the River Group
23, 30 March 2016, Friends of bacc, 6th floor, and Meeting
Room 501, 5th floor
การประกวดโครงการ แม็ค สมาร์ท โดย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) : 24 มีนาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Mc Smart Project Contest by Mc Group Co., Ltd (Public)
24 March 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิต
ประจำวัน ครั้งที่ 4 “เดิน จักรยาน งานเพื่อทุกคน” โดยชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย : 25 มีนาคม 2559 Friends of bacc
ชั้น 6 ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ห้องประชุม 401
ชั้น 4 ห้องอเนกประสงค์ โถง ชั้น 1 และลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
The 4th Thailand Bike & Walk Forum : “Bike and Walk for
All” by Thai Cycling Association : 25 March 2016, Friends of
bacc, 6th floor, Auditorium, Meeting Room 501, 5th floor,
Meeting Room 401, 4th floor, Multi-Function Room, Hall,
1st floor, and Open Space
กิจกรรมวันคล้ายวันเกิด อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ 83 ปี ราชสีห์
ทางปัญญา โดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป : 26 มีนาคม 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Lion’s Roar-Sulak Sivaraksa’s 83rd Birthday by SathirakosesNagapradjpa Foundation : 26 March 2016, Auditorium,
5th floor
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กิจกรรมบรรยาย โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ : 27 มีนาคม
2559 ห้องประชุม 501 ชั้น 5
Lecture by The Royal Photographic Society of Thailand
27 March 2016, Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรม “Art that changes the World พลังศิลป์เปลี่ยนโลก”
โดย ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล : 27 มีนาคม 2559 โถง ชั้น 1
Art Changes The World by Pairoj Pichetmetakul : 27 March
2016, Hall, 1st floor
การแสดงดนตรี Piano Recital โดย ธันยพร อัศววีระเดช
27 มีนาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Piano Recital Concert by Thanyaporn Assawaweeradej
27 March 2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรม Kawai Music Competition 2016 โดย บริษัท เซ็นทรัล
เทรดดิ้ง จำกัด : 27 มีนาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Kawai Music Competition 2016 by Central Trading Co., Ltd
27 March 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประกวดผลงานสร้างสรรค์ของชุมชนต้นแบบทางวัฒนธรรม
ประจำปี 2559 โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
29 มีนาคม 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ และห้องรับรอง 503
ชั้น 5
Creative Community Product Contest by Department of
Cultural Promotion, Ministry of Culture : 29 March 2016,
Open Space and Reception Room 503, 5th floor
งานแถลงข่าวสื่อมวลชนโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา “Chao
Phraya For All” โดย โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 29 มีนาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Press Conference on “Chao Phraya for All” by Chao Phraya
Promenade Project, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang : 29 March 2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรม Expert 2016 โดย บริษัท Clique & Co จำกัด : 30 มีนาคม
2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้อง Friends of bacc ชั้น 6
Expert 2016 by Clique & Co Co., Ltd : 30 March 2016, MultiFunction Room, 1st floor, and Friends of bacc, 6th floor
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เสวนาเครือข่ายมักกะสัน โดย เครือข่ายมักกะสัน : 3 เมษายน 2559
มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
Friends of Makkasan Discussion by Friends of Makkasan
3 April 2016 : Triangle Corner, 1st floor
สัมมนาและจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5
ภายใต้แนวคิด สัมผัสจากธรรมชาติ โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) : 5-7 เมษายน 2559 ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1
The 5th Innovative Craft Award under the theme: “Art of
Nature” by The Support Arts and Craft International Centre
of Thailand (Public Organisation) : 5-7 April 2016, MultiFunction Room, 1st floor
นิทรรศการ ร้อยสีน้ำ ร้อยธรรม ร้อยรักธรรมชาติ โดย ผศ.นพดล
เนตรดี, อ.ธนิตย์ ด้วงดำรงค์ และมาสเตอร์คณินธิป (รังสรรค์)
จันคณา : 5-24 เมษายน 2559 ผนังโค้ง ชั้น 3 และ 5
“Of Hundred Colors, Poets, Truths, and Nature” Exhibition
by Assist.Prof. Noppadon Natdee, Thanit Dugdamrong and
Kaninthip (Rangsan) Chankana : 5-24 April 2016, Curved
Wall, 3rd and 5th floor
การประชุมมูลนิธิเพื่อนศิลปะ โดย มูลนิธิเพื่อนศิลปะ : 6 เมษายน
2559 ห้องประชุม 501 ชั้น 5
Friends of the Arts Foundation Seminar by Friends of the Arts
Foundation : 6 April 2016, Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรมงานวันอนามัยโลก 2559 ร่วมพลังพิชิตเบาหวาน โดย
กรมอนามัย : 7 เมษายน 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
World Health Day 2016 – BEAT DIABETES by Department of
Health : 7 April 2016, Open Space

10
กิจกรรมมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด Conqueror Design
Contest 2015-2016 ระดับประเทศไทย โดย บริษัท แอนทาลิส
ประเทศไทย : 8 เมษายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The Award Ceremony of Thailand Conqueror Design Contest
2015-2016 by Antalis Thailand : 8 April 2016, Multi-Function
Room, 1st floor

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดย สมาคมถ่ายภาพแห่ง
ประเทศไทยฯ : 24 เมษายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
และห้อง Friends of bacc ชั้น 6”
General Meeting 2016 by The Royal Photographic Society of
Thailand : 24 April 2016, Multi-Function Room, 1st floor, and
Friends of bacc, 6th floor

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ ผสานทำนองครรลองชีวิต
The Harmony of Life โดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ : 19-21 เมษายน 2559 โถง ชั้น 1
An International Photography Exhibition - The Harmony of
Life by Communication Consortium, Huachiew Chalermprakiet
University : 19-21 April 2016, Hall, 1st floor

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณครูแกนนำหมวกนิรภัย โครงการ 7
เปอร์เซนต์ (เด็กไทยซ้อนท้ายใส่หมวก) โดย องค์การช่วยเหลือเด็ก
26-28 เมษายน 2559 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
Save the Children’s “7% Project - Young Helmets Initiative”
Teacher Workshop by Save the Children : 26-28 April 2016,
Friends of bacc, 6th floor

นิทรรศการการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ CRAFT CLAY โดย สาขา
ออกแบบเซรามิกซ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19 เมษายน-1 พฤษภาคม 2559 โถง ชั้น L
“CRAFT CLAY” Art Thesis Exhibition by Ceramics Design
Department, Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha
University : 19 April-1 May 2016, Hall, L floor

กิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนา 3KINETICS ความรัก ความสับสน
และความตาย จากวิจัยสู่ภาพยนตร์ โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 27 เมษายน
2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
3KINETICS Film Screening and Convention “Love, Confusion,
and Death...From Research to Films” by Faculty of
Architecture, King Mongkut’s University of Technology
Ladkrabang : 27 April 2016, Auditorium, 5th floor

การแสดง Opera Siam Classical Music Series โดย มูลนิธิ
มหาอุปรากรกรุงเทพ : 19-22 เมษายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Opera Siam Classical Music Series by Bangkok Opera :
19-22 April 2016, Auditorium, 5th floor

เวทีเสวนา “สื่อคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย” โดย ศูนย์คุณธรรม
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสื่อมวลชน : 27 เมษายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมเสวนาเรื่องความคุ้มค่าทางเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อการให้ประทาน “Media Morality for a Better Thai Society” Forum by Moral
บัตรเหมืองทอง โดย เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Promotion Centre in collaboration with Mass Media
22 เมษายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Consortium : 27 April 2016, Multi-Function Room, 1st floor
Discussion on the Economic Value of Gold Exploration
Licensing by Social Venture Network Asia (Thailand)
22 April 2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรม Fame Lab ประเทศไทย โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) : 29 เมษายน 2559
กิจกรรม ABRSM HIGH SCORERS CONCERT โดย โรงเรียนดนตรี
ห้องออดทอเรียม และห้องประชุม 501 ชั้น 5
จุไรรัตน์ : 23 เมษายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
FameLab Thailand by National Science and Technology
ABRSM HIGH SCORERS CONCERT by Churairat Music School Development Agency (NSTDA) : 29 April 2016, Auditorium
23 April 2016, Auditorium, 5th floor
and Meeting 501, 5th floor
นิทรรศการ THESIS EXHIBITION 2016 “ARCH สาด” โดย คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา : 23 เมษายน-1
พฤษภาคม 2559 โถง ชั้น 1
“ARCH” Thesis Exhibition 2016 by Faculty of Industrial
Technology, Suan Sunandha Rajabhat University : 23 April-1
May 2016, Hall, 1st floor

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้านสามัญประจำปี
โดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน : 30 เมษายน 2559 ห้องประชุม 401 ชั้น 4
Folk Doctor Foundation’s General Committee Meeting by Folk
Doctor Foundation : 30 April 2016, Meeting 401, 4th floor
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กิจกรรม Children Cultural Program โดย Sathya Sai
Organisation of Thailand : 8 พฤษภาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม
และห้องประชุม 501-502 ชั้น 5
Children Cultural Program by Sathya Sai Organisation of
Thailand : 8 May 2016, Auditorium and Meeting Room
501-502, 5th floor
งานแถลงข่าวเปิดตัว wazzadu.com โดย บริษัท วัชซาดุ ทรานส์มีเดีย
จำกัด : 11 พฤษภาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Wazzadu.com Press Launch by Wazzadu Transmedia Co., Ltd
11 May 2016, Auditorium, 5th floor

กิจกรรม Maharashtra Foundation Day โดย Maharashtra
Mandal Bangkok Foundation : 1 พฤษภาคม 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Maharashtra Foundation Day by Maharashtra Mandal Bangkok กิจกรรม Creative Industries East & West โดย สถาบันเกอเธ่
ประเทศไทย : 11-12 พฤษภาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Foundation : 1 May 2016, Auditorium, 5th floor
Creative Industries East & West Go Sustainable Business
Green Cycles Symposium by Goethe-Institut Thailand
งานแถลงข่าว Media Brief โครงการ “วาดฟ้าให้เก๋ไก๋ ดีไซน์ไทย
ติดปีก” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย 11-12 May 2016, Multi-Function Room, 1st floor
จำกัด : 3 พฤษภาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
การแสดงนาฏศิลป์ศิลปะนิพนธ์ UNIQUE โดย สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
“Paint the Sky with Amazing Thailand” Media Brief by
และการแสดง มหาวิทยาลัยปทุมธานี : 13 พฤษภาคม 2559
Tourism Authority of Thailand and ThaiAirAsia Co., Ltd
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
3 May 2016, Multi-Function Room, 1st floor
UNIQUE: Thai Classical Performing Arts Thesis Exhibition by
Faculty of Dance and Performing Arts, Pathumthani University
นิทรรศการภาพถ่าย การเดินทางอันยาวนาน “Odysseys”
13 May 2016, Auditorium, 5th floor
โดย สำนักข่าวเอเอฟพี : 3-29 พฤษภาคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 3-5
“Odysseys” Photography Exhibition by AFP News : 3-29 May
การแสดงละครเวทีกลุ่มพลังดี โดย กลุ่มพลังดี : 15 พฤษภาคม 2559
2016, Curved Wall, 3rd-5th floor
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Palungdee Theatre by Palungdee Group : 15 May 2016,
นิทรรศการ GAM MANUALสาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
Auditorium, 5th floor
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : 3-15 พฤษภาคม
2559 โถง ชั้น L
นิทรรศการ ART& DESIGN TAIWAN EXHIBITION โดย Nation
GAM MANUAL: Graphic Art and Graphic Media Exhibition
Kaohsiung Normal University (Taiwan) : 17-29 พฤษภาคม 2559
by Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University
โถง ชั้น 1
3-15 May 2016, Hall, L floor
ART& DESIGN TAIWAN EXHIBITION by Nation Kaohsiung
Normal University (Taiwan) : 17-29 May 2016, Hall, 1st floor
กิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นสารคดี “บางปะกง สายน้ำแห่งชีวิต”
โดย องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
กิจกรรมโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 10 “PERFECT
4 พฤษภาคม 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
“Bangpakong…River of Life” Documentary Movement by Thai TEN : PLAYFUL & LUXURY DESIGN” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : 18 พฤษภาคม
Public Broadcasting Service : 4 May 2016, Open Space
2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุม 502 ชั้น 5
“PERFECT TEN : PLAYFUL & LUXURY DESIGN” Contest by The
ละครเวที The Cabin’s Clue โดย ชุมนุมศิลปะและการแสดงแห่ง
Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organisation)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Drama) : 6-7 พฤษภาคม 2559
18 May 2016, Multi-Function Room, 1st floor, and Meeting
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Room 502, 5th floor
The Cabin’s Clue Drama by TU Drama : 6-7 May 2016,
Auditorium, 5th floor
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กิจกรรมโครงการสัปดาห์วิชาการ MTC Day The Annual 2016 โดย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร : 19-21 พฤษภาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
MTC Day The Annual 2016 by Faculty of Mass
Communication Technology, Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon : 19-21 May 2016, Multi-Function
Room, 1st floor
กิจกรรม “Stronger SME First Station” โดย มหาวิทยาธรรมศาสตร์
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.)
24 พฤษภาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Stronger SME First Station: The Hub of CMLV” Forum by
Thammasat University in collaboration with Office of Small
and Medium Enterprise Promotion (OSMEP) : 24 May 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรม BUNKA 9th Graduate Fashion Show โดย สถาบันบุนกะแฟชั่น : 25 พฤษภาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
BUNKA 9th Graduate Fashion Show by Bunka Fashion
Academy : 25 May 2016, Multi-Function Room, 1st floor
งานแถลงข่าวและฉายภาพยนตร์ “สิ้นแสงฉาน A Twilight in
Burma” โดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรีย
26 พฤษภาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม 501 ชั้น 5
“A Twilight in Burma” Press Conference and Film Screening
by Embassy of the Republic of Austria : 26 May 2016,
Auditorium and Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรม The Wing ทอฝันคนมีปีก ครั้งที่ 2 โดย Skycoachmam
29 พฤษภาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
The 2nd The Wing Seminar by Skycoachmam : 29 May 2016,
Auditorium, 5th floor
การแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ Graduation Project Collection
Taftion 3 The Eccentric โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ : 29 พฤษภาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Graduation Project Collection : Tafton 3 Graduate Fashion
Show/The Eccentric by Rajamangala University of Technology
Krungthep : 29 May 2016, Multi-Function Room, 1st floor

JUN

10

มิถุนายน

กิจกรรมเปิดตัวแคมเปญการศึกษาสำหรับเด็กทุกๆ คน โดย องค์การ
ช่วยเหลือเด็ก : 1 มิถุนายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Every Last Child Promotional Campaign by Save the Children
1 June 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประกวดภาพถ่าย PHOTOVOICE “ผู้ใหญ่จะทำอย่างไร..เมื่อเห็น
ภาพทางเท้าของหนู” โดย Safe Kids Thailand ศูนย์วิจัยเพื่อสร้าง
เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก : 2 มิถุนายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
PHOTOVOICE “What will you do when you see our
walkway?” Photography Exhibition by Safe Kids Thailand,
Child Safety Promotion and Injury Prevention Research
Centre (CSIP) : 2 June 2016, Multi-Function Room, 1st floor
สัมมนา Real Estate and Super Property Lawyer
โดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนลรีซอสเซส จำกัด : 4 มิถุนายน 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Real Estate and Super Property Lawyer Conference by
Professional Resources Recruitment Co., Ltd : 4 June 2016,
Auditorium, 5th floor
เสวนา Design for story telling โดย ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : 4 มิถุนายน2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Design for Story Telling” International Seminar by
Communication Art and Design, Faculty of Decorative Arts,
Silpakorn University : 4 June 2016, Multi-Function Room,
1st floor
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก โดย United Nations Environment
Programme (UNEP) : 5 มิถุนายน 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
World Environment Day by United Nations Environment
Programme (UNEP) : 5 June 2016, Open Space
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เสวนาวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย ภาควิชาออกแบบนิเทศ
ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : 5 มิถุนายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The Visual Communication Design Disseminating Seminar by
Communication Art and Design, Faculty of Decorative Arts,
Silpakorn University : 5 June 2016, Multi-Function Room,
1st floor

กิจกรรมประกาศผลตัดสินรางวัลข่าวโทรทัศน์สืบสวนยอดเยี่ยม
ครั้งที่ 1 โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย : 18 มิถุนายน
2559 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
The 1st Investigative TV Journalists Award by Thai Broadcast
Journalists Association : 18 June 2016, Friends of bacc,
6th floor

คอนเสิร์ตครบรอบ 12 ปี ใบชา ซอง “Baichasong Rendezvous”
เสวนาและเวิร์คช้อปการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 7
โดย Baichasong : 18 มิถุนายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย ธนาคารยูโอบี : 8 มิถุนายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Baichasong Rendezvous” 12th Year Anniversary Concert by
7th UOB Painting of the Year by United Overseas Bank (UOB) Baichasong : 18 June 2016, Auditorium, 5th floor
8 June 2016, Multi-Function Room, 1st floor
เสวนานิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 “จบศิลป์
กิจกรรม Creative Talk “The One behind the scene”
ทำไรดี ?” โดย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
โดย บริษัท อาร์ จี บี เซเว่นตี้ ทู จำกัด : 11 มิถุนายน 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร : 21 มิถุนายน 2559 โถง ชั้น 1
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“All Equals One Art” Thesis Exhibition of the Graduating
Creative Talk “The One behind the scene” by rgb72 Co., Ltd Class 2013: “What to do after graduation?” by the Faculty of
11 June 2016, Auditorium, 5th floor
Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
21 June 2016, Hall, 1st floor
กิจกรรม United for Heal their Kids รวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี
โดย บริษัท พีเพิล บีไฮนด์ จำกัด : 14 มิถุนายน 2559
ฉายภาพยนตร์ The Good Life สัมผัสชีวิตผู้ลี้ภัยผ่านภาพยนตร์
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย อไซลัมแอสเซส ประเทศไทย : 24 มิถุนายน 2559
United for Healthier Kids by People Behind Brand Co., Ltd
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
14 June 2016, Auditorium, 5th floor
The Film Screening of “The Good Life : Through the Eyes of
Refugees” by Asylum Access Thailand : 24 June 2016,
กิจกรรมโครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการออกแบบ Auditorium, 5th floor
สิ่งทอและเครื่องแต่งกายนานาชาติ: ไทย: ขณะสืบค้นและสังเคราะห์
เสวนาและประกาศผลรางวัลในโครงการประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 14-15
มิถุนายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
รณรงค์หยุดพนันฟุตบอล “EURO U-KNOW รู้ทัน...ไม่พนันบอล”
Thai: Surveying + Analysing The International Textile &
โดย เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน : 24 มิถุนายน 2559
Fashion Symposium 2016 by Faculty of Fine and Applied Arts, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“EURO U-KNOW” Online Video Clip Contest Award
Thammasat University : 14-15 June 2016, Multi-Function
Room, 1st floor
Announcement and Discussion by Stop Gambling Network
24 June 2016, Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ “ลุกยัง Look Young” โดย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : 14-26 มิถุนายน กิจกรรมตั้งโรงทาน โดย สำนักงานโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
2559 โถง ชั้น L และผนังโค้ง ชั้น 3-5
“ใจฟ้า” วัดพระบาทน้ำพุ : 24 มิถุนายน 2559 ลานหน้าหอศิลป
“Look Young” Art Thesis Exhibition by Faculty of Painting
กรุงเทพฯ
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University : 14-26 June Almshouse by The Office of the World Compassion Project
2016, Hall, L floor, and Curved Wall, 3rd - 5th floor
“Jai Fa” Wat Phrabatnamphu : 24 June 2016, Open Space
คอนเสิร์ตการแสดงกีต้าร์ Giordani Passini โดย สถานทูตอิตาลี
ประเทศไทย : 17 มิถุนายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Italian Guitars at BACC: Giordani Passini by Embassy of Italy
(Thailand) : 17 June 2016, Auditorium, 5th floor
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สัมมนา “Real Estate Strong 2” โดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนลรี
ซอร์สเซส จำกัด : 25 มิถุนายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“Real Estate Strong 2” Conference by Professional Resources
Recruitment Co., Ltd : 25 June 2016, Auditorium, 5th floor
การแสดงศิลปะดนตรีเส้นเสียงดนตรี 27 ปี ขุนสมาน โดย สรธร
ชิ้นจอหอ : 26 มิถุนายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Khun Saman 27 Years of Music Concert by Sorratorn
Chinjorhor: 26 June 2016, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการการแสดงผลงานนิสิตภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง
“กางจอ : หาม-รุ่ง-หาม-ค่ำ” โดย ภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง
คณะนิเทศน์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 28 มิถุนายน10 กรกฎาคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 5
“Kangjor : All-Day-And-Night” Film and Photography Thesis
Exhibition by Film and Photography, Faculty of Communication
Arts, Chulalongkorn University : 28 June-10 July 2016,
Curved Wall, 5th floor
นิทรรศการโครงการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท โดย
ชมรมสื่อบ้านนอก : 28 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2559 โถง ชั้น 5
Media Award Contest for the Development of Rural Areas
by Suebannok Club : 28 June-10 July 2016, Hall, 5th floor
นิทรรศการมั่นคงอวอร์ด ครั้งที่ 1/2559 “รู้รักษ์ ศิลป์ ไทย”
โดย บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด : 28 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2559
โถง ชั้น 1 และโถง ชั้น L
The 1st Munkong Award 2016 exhibition “Thai Arts:
Recognition and Preservation” by M.K. Real Estate
Development Co., Ltd : 28 June-10 July 2016, Hall, 1st floor
and L floor
พิธีมอบรางวัลนิทรรศการมั่นคงอวอร์ดครั้งที่ 1/2559 โดย บริษัท
มั่นคงเคหะการ จำกัด : 29 มิถุนายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The 1st Munkong Award Ceremony 2016 by M.K. Real Estate
Development Co., Ltd : 29 June 2016, Multi-Function Room,
1st floor
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กิจกรรมประกาศผลรางวัลและฉายภาพยนตร์สั้น Short Film of
Parliament 2016 โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
รัฐสภา : 1 กรกฎาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Short Film of Parliament 2016 Award Announcement and Film
Screening by the National Assembly Radio and Television
Broadcasting Station : 1 July 2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมภาพยนตร์สั้น “กางจอ : หาม-รุ่ง-หาม-ค่ำ” ภาควิชา
ภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2-3 กรกฎาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Short Film Screening “Kangjor : All-Day-And-Night” by Film
and Photography, Faculty of Communication Arts,
Chulalongkorn University : 2-3 July 2016, Auditorium,
5th floor
การประชุมเทศกาลละครกรุงเทพ โดย ทีมงานเทศกาลละครกรุงเทพ
3 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุม 502 ชั้น
Bangkok Theatre Festival Meeting by Bangkok Theatre Festival
Staff : 3 July 2016, Meeting Room 502, 5th floor
นิทรรศการภาพถ่าย Happening eyes on Japan: The Exhibition
โดย บริษัท แฮพเพนนิ่ง จำกัด : 5-30 กรกฎาคม 2559 ผนังโคัง
ชั้น 3
Happening eyes on Japan: The Exhibition by Happening Co.,
Ltd : 5-30 July 2016, Curved Wall, 3rd floor

Crossover live Acoustic Session Featuring Anchalee
Chongkhadikij & Friends โดย Crossover Music : 9 กรกฎาคม
2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
พิธีมอบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช- Crossover live Acoustic Session Featuring Anchalee
กุมารี โครงการประกวดรางวัลสื่อเพื่อพัฒนาชนบท โดย ชมรมสื่อ
Chongkhadikij & Friends by Crossover Music : 9 July 2016,
บ้านนอก : 30 มิถุนายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Auditorium, 5th floor
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn Award Ceremony
for the “Media Contest for Rural Development” hosted
by Suebannok Club : 30 June 2016, Auditorium, 5th floor
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กิจกรรม Basic & Techniques for Directing Actors
โดย มูลนิธิหนังไทย : 9-10, 16-17, 23-24 กรกฎาคม 2559
ห้องประชุม 502 ชั้น 5
Basic & Techniques for Directing Actors by Thai Film
Foundation : 9-10, 16-17, 23-24 July 2016, Meeting Room
502, 5th floor
กิจกรรมโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 45
ประจำปี 2559 โดย บริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน :
9 กรกฎาคม 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
The 45th “Thanachart…Beginning and Fulfilling Thai Identity”
Competition of 2016 by Thanachart Bank Co., Ltd
9 July 2016, Open Space
สัมมนา “Real Estate Strong 3” โดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนลรี
ซอร์สเซส จำกัด : 10 กรกฎาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“Real Estate Strong 3” Conference by Professional Resources
Recruitment : 10 July 2016, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการ “ชาตรีนางเลิ้ง” ศิลปะ และวัฒนธรรม ความบันเทิงที่ยังมี
ลมหายใจ โดย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12-17 กรกฎาคม 2559 โถง ชั้น 1
“Lakorn Chatri” The Exhibition : A Living Art and Cultural
Entertainment by College of Innovation, Thammasat
University : 12-17 July 2016, Hall, 1st floor
นิทรรศการ SOA X10 โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม : 19-24 กรกฎาคม 2559 โถง ชั้น 1
SOA X10 Exhibition by Faculty of Architecture, Sripatum
University : 19-24 July 2016, Hall, 1st floor
นิทรรศการเพราะภัณฑ์ โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ :
19-24 ก.ค. 2559 โถง ชั้น 1
“Proh Pan” Art Thesis Exhibition by Faculty of Architecture
and Design, King Mongkut’s University of Technology North
Bangkok (KMUTNB) : 19-24 July 2016, Hall, 1st floor
งานแถลงข่าวการลงนามความร่วมมือกับ 3 เครือข่ายพันธมิตร
โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และการเคหะแห่งชาติ : 21 กรกฎาคม
2559 โถง ชั้น 1
Tri Alliance Network Memorandum of Understanding Process
Conference by Sripatum University and National Housing
Authority : 21 July 2016, Hall, 1st floor
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สัมมนา SME Seminar การลงทุนในธุรกิจคอนโดและบ้านพักสำหรับ
นักลงทุนรุ่นใหม่ ในหัวข้อ “ลงทุนแล้วรวย รวยแล้วลงทุน” โดย คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม : 21 กรกฎาคม 2559 \
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
SME Seminar : Condominium and House Business Investment
for New Investors on “Invest for a Better Investment” by
Faculty of Architecture, Sripatum University : 21 July 2016,
Auditorium, 5th floor
กิจกรรม International Lecture Series ในหัวข้อ “Organic
Architecture Masonry” โดย Kevin Low, God of Small Things
และ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา” จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ERA : 24 กรกฎาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
International Lecture Series on “Organic Architecture
Masonry by Kevin Low, God of Small Things and
Assist. Prof. Boonserm Premthada” by Faculty of Architecture,
Sripatum University in collaboration with ERA : 24 July 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการ DENUDE โดย คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
26-31 กรกฎาคม 2559 โถง ชั้น 1 และโถง ชั้น L
DENUDE : Thesis Exhibition by School of Digital Media,
Sripatum University : 26-31 July 2016, Hall, 1st Floor
and L floor
เสวนาม้าลาย หลังการเดินทางท่องโปแลนด์ ปฏิบัติการม้าลาย 2559
ประเทศ โปแลนด์ “Acthai Zebra in Poland 2016” โดย จุมพล
อภิสุข, จิตติมา ผลเสวก, ภัทรี ฉิมนอก, สมพงษ์ ทวี และสาธิต
รักษาศรี : 27 กรกฎาคม 2559 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
“Acthai Zebra in Poland 2016” by Chumpon Apisuk, Jittima
Pholsawek, Pattree Chimnok, Sompong Thawee, and Satit
Raksassri : 27 July 2016, Friends of bacc, 6th floor
เสวนา DENUDE: Talk โดย จัตุพร รักไทยเจริญชีพ จัดโดย
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม : 28 กรกฎาคม 2559
โถง ชั้น 1
DENUDE: Talk by Jatuporn Rukthaichareonship by School of
Digital Media, Sripatum University : 28 July 2016, Hall,
1st floor

กิจกรรมตั้งโรงทาน โดย สำนักงานโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ใจฟ้า วัดพระบาทน้ำพุ : 29 กรกฎาคม 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
Almshouse by The Office of the World Compassion Project,
Wat Phrabatnamphu : 29 July 2016, Open Space
คอนเสิร์ต Play Sing and Say กับ ธีร์ ไชยเดช : 30-31 กรกฎาคม
2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Play Sing and Say with Thee Chaiyadej Concert : 30-31 July
2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิกสมาคม
ถ่ายภาพกรุงเทพ โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ : 31 กรกฎาคม 2559
ห้องประชุม 501 ชั้น 5
“Campaign for Educating Members of Bangkok Photographic
Society” by Bangkok Photographic Society : 31 July 2016,
Meeting Room 501, 5th floor
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พิธีเปิดและแนะนำโครงการสวนประติมากรรมปฐมอุทยานแห่งความรัก
พิพิธภัณฑ์แม่ โดย โครงการพิพิธภัณฑ์แม่ : 2 สิงหาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Opening and Introduction to “The Sculpture Garden in
the Name of Motherly Love” by Mother’s Spiritual Museum
Project : 2 August 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2016: Museum
Without Wall โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.):
2-3 สิงหาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และห้องประชุม 502 ชั้น 5
Museum Forum 2016: Museum Without Wall by National
Discover Museum Institute (NDMI) : 2-3 August 2016,
Auditorium and Meeting Room 502, 5th floor
นิทรรศการคาแรกเตอร์ไทยตามใจฉัน ครั้งที่ 5 โดย บริษัท เล่นอะไร
จำกัด : 2-7 สิงหาคม 2559 โถง ชั้น L
Thai Character As I Like It #5 by Lenarai Co., Ltd
2-7 August 2016, Hall, L floor
นิทรรศการสวนประติมากรรมปฐมอุทยานแห่งความรัก พิพิธภัณฑ์แม่
โดย โครงการพิพิธภัณฑ์แม่ : 2-14 สิงหาคม 2559 โถง และ
มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
“The Sculpture Garden in the Name of Motherly Love”
Exhibition by Mother’s Spiritual Museum : 2-14 August 2016,
Hall and Triangle Corner, 1st floor
นิทรรศการภาพถ่าย 40,000 ปี ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์ของ
มนุษยชาติ โดย โครงการพิพิธภัณฑ์แม่ : 2-14 สิงหาคม 2559
ผนังโค้ง ชั้น 4
40,000 Years of Photography and Creative Sculptures of
Humanity Exhibition by Mother’s Spiritual Museum :
2-14 August 2016, Curved Wall, 4th floor
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นิทรรศการ “ธรรมชาติสนทนา 2” โดย โครงการพิพิธภัณฑ์แม่ :
2-14 สิงหาคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 3
“The Conversation of Nature 2” Exhibition by Mother’s
Spiritual Museum : 2-14 August 2016, Curved Wall, 3rd floor
นิทรรศการภาพถ่าย “Human of Flower Market : มนุษย์ปาก
คลองฯ” โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2-14 สิงหาคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 5
“Human of Flower Market” Photography Exhibition by Faculty
of Architecture, Silpakorn University : 2-14 August 2016,
Curved Wall, 5th floor
การประชุมรวมและแถลงข่าวสมัชชาแม่น้ำ โดย กลุ่ม Friends of
River : 3 สิงหาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The River Assembly and Press Conference by Friends of the
River : 3 August 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2559 โดย มูลนิธิอาจารย์อัน นิมมานเหมินทร์ : 6 สิงหาคม 2559 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
General Meeting 1/2016 by Ajarn Aun Nimmanhaemin
Foundation : 6 August 2016, Friends of bacc, 6th floor
กิจกรรมละครเวทีคอมเมดี้-เรียลลิตี้โชว์ “The Killing Game เกมนี้ฉัน
ต้องรอด” โดย เล่นใหญ่ สตูดิโอ : 6-7, 14-15 สิงหาคม 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“The Killing Game” Comedy-Reality Drama by Lenyai Studio :
6-7, 14-15 August 2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมเวิร์คช้อป D.I.Y. Screen Printing โดย โครงการพิพิธภัณฑ์
แม่ : 7 สิงหาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
D.I.Y. Screen Printing Workshop by Mother’s Spiritual
Museum : 7 August 2016, Multi-Function Room, 1st floor
เทศกาลฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์ ครั้งที่ 5 “พี่ครับ...หน้าคุ้นๆ นะครับ”
โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์
เอกภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : 10-14 สิงหาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The 5th ICT Silpakorn Senior Film Festival “Sir, you look
familiar” by Faculty of Information and Communicative
Technology, Communication Arts Department, Film Major,
Silpakorn University : 10-14 August 2016, Multi-Function
Room, 1st floor
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พิธีเปิดและแถลงข่าวนิทรรศการภาพถ่าย “สตรีคือสติ”
โดย เสถียรธรรมสถาน : 16 สิงหาคม 2559 มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
Opening and Press Conference on “Of Woman and
Consciousness” Photography Exhibition by Sathira
Dhammasathan : 16 August 2016, Triangle Corner, 1st floor
นิทรรศการภาพถ่าย “สตรีคือสติ” โดย เสถียรธรรมสถาน
16-28 สิงหาคม 2559 โถง ชั้น L
“Of Woman and Consciousness” Photography Exhibition
by Sathira Dhammasathan : 16-28 August 2016, Hall, L floor
กิจกรรม Music Learning Fest #3 Bangkok 2016 โดย Trinity
College London : 16-21 สิงหาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Music Learning Fest #3 Bangkok 2016 by Trinity College
London : 16-21 August 2016, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 5 ART IS LIFE
LIFE IS ART โดย สมาคมศิลป์หอไตร : 16-28 สิงหาคม 2559
โถง ชั้น 1
The 5th Art Exhibition of Hor Tri Art Association “ART IS LIFE
: LIFE IS ART” by Hor Tri Art Association : 16-28 August
2016, Hall, 1st floor
งานแถลงข่าวการจัดโครงการแม็คสมาร์ท ปี 2 (Mc Smart 2)
ประจำปี 2559 โดย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด : 17 สิงหาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Press Conference on “Mc Smart #2” by Mc Group Co., Ltd
17 August 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประชุมคณะทำงาน RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ : 18 สิงหาคม 2559
ห้องประชุม 501 ชั้น 5
The 4th RPST YOURS & BIG CAMERA Committee meeting by
the Royal Photographic Society of Thailand : 18 August 2016,
Meeting Room 501, 5th floor
งานแถลงข่าวโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ : 18 สิงหาคม 2559
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
The 4th RPST YOURS & BIG CAMERA Project Press
Conference by the Royal Photographic Society of Thailand
18 August 2016, Friends of bacc, 6th floor

พิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม สมาคมศิลป์หอไตร ครั้งที่ 5 ART IS
LIFE : LIFE IS ART โดย สมาคมศิลป์หอไตร : 19 สิงหาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Opening ceremony of 5th Art Exhibition of Hor Tri Art
Association “ART IS LIFE : LIFE IS ART” by Hor Tri Art
Association : 19 August 2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมเวิร์คช้อปการถ่ายภาพบุคคล “ถ่ายภาพคนอย่างไร
ให้ดูดี...ไม่ใช่แค่ดูสวย” โดย เสถียรธรรมสถาน : 21 สิงหาคม 2559
โถง ชั้น L
Portrait Photography Workshop “How to take a stunning, not
just beautiful portrait” by Sathira Dhammasathan : 21 August
2016, Hall, L floor
กิจกรรมโครงการแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชน (ในกระบวนการ
ยุติธรรม) เฉลิมพระเกียรติ โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
23-24 สิงหาคม 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1 และห้อง Friends of bacc ชั้น 6
Children and Juvenile Enhancement of Access (In Justice
Mechanism) Royal Project by Central Juvenile and Family
Court of Thailand : 23-24 August 2016, Open Space, MultiFunction Room, 1st Floor, and Friends of bacc, 6th floor
เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 20 โดย มูลนิธิหนังไทย : 23-28
สิงหาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และห้องประชุม 401 ชั้น 4
20th Thai Short Film & Video Festival by Thai Film
Foundation : 23-28 August 2016, Auditorium, 5th floor and
Meeting Room 401, 4th floor
นิทรรศการ “ปั้นด้วยมือ สื่อด้วยใจ ในโลกเงียบ (Art and Crat)”
โดย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ : 30 สิงหาคม2 กันยายน 2559 โถง ชั้น 1
“Art and Craft” Exhibition by Setsatian School for the Deaf
under Royal Patronage : 30 August-2 September 2016, Hall,
1st floor
การประชุมเทศกาลละครกรุงเทพฯ โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ :
30 สิงหาคม 2559 ห้องประชุม 501-502 ชั้น 5
Bangkok Theatre Festival Meeting by Bangkok Theatre
Network : 30 August 2016, Meeting Room 501-502, 5th floor
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กันยายน

นิทรรศการ TALA Award 2016 โดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
1-15 กันยายน 2559 โถง ชั้น L
TALA Award 2016 by Thai Association of Landscape Architects
1-15 September 2016, Hall, L floor
พิธีเปิดและมอบรางวัล TALA NIGHT AWARDS 2016
โดย สมาคมภูมิสถาปนิก : 3 กันยายน 2559 โถง ชั้น 1
และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Opening of TALA NIGHT AWARDS 2016 and its Award
Ceremony by Thai Association of Landscape Architects
3 September 2016, Hall, 1st Floor, and Multi-Function Room,
1st floor
สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดย สมาคมภูมิสถาปนิก : 3 กันยายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และห้องประชุม
501 ชั้น 5”
Academic Seminar and General Meeting 2016 by Thai
Association of Landscape Architects : 3 September 2016,
Auditorium and Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรมเผยแพร่หนังสั้น ชุด “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
โดย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมกับองค์การกระจาย
เสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย : 4 กันยายน 2559
ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม 501-503 ผนังโค้ง ชั้น 5 และ
ห้อง Friend of bacc ชั้น 6”
Short Film Exhibition: “The Reformation of Criminal Justice
System” Series by the Office of Law Reform Commission of
Thailand in association with Thai Public Broadcasting Service
4 September 2016, Auditorium, Meeting Room 501-502-503,
Curved Wall, 5th floor and Friends of bacc, 6th floor
กิจกรรม Match Flag Art Workshop โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น
4 กันยายน 2559 โถง ชั้น 1
Match Flag Art Workshop by The Japan Foundation
4 September 2016, Hall, 1st floor
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กิจกรรม B.A.D Student Workshop 2016 ตอน กำเนิดสตาร์ ไม่ต้อง
พึ่งหน้าตา โดย สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก : 6 กันยายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
B.A.D Student Workshop 2016 by Bangkok Art Directors’
Association : 6 September 2016, Multi-Function Room,
1st floor
พิธีเปิดนิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานไทยและเยอรมัน โดย มูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบร์ท ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : 6 กันยายน
2559 ห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม 502 ชั้น 5
Opening Ceremony of “The History of Thai and German
Labour” Exhibition by Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in
collaboration with Thai Labour Museum Foundation
6 September 2016, Auditorium and Meeting Room 502,
5th floor
นิทรรศการประวัติศาสตร์แรงงานไทยและเยอรมัน โดย มูลนิธิฟรีดริค
เอแบร์ท ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : 6-11กันยายน 2559
โถง และผนังโค้ง ชั้น 5 และมุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
“The History of Thai and German Labour” Exhibition by
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in collaboration with Thai
Labour Museum Foundation : 6-11 September 2016, Hall,
Curved Wall, 5th floor, and Triangle Corner, 1st floor
เสวนาประวัติศาสตร์แรงงานไทยและเยอรมัน โดย มูลนิธิฟรีดริค
เอแบร์ท ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : 6-11 กันยายน 2559
มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
Talk on “The History of Thai and German Labour” by
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in collaboration with Thai
Labour Museum Foundation: 6-11 September 2016, Triangle
Corner, 1st floor
นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ 70 ปี โดย
กระทรวงวัฒนธรรม: 6-25 กันยายน 2559 ผนังโค้ง ชั้น 3-4
และโถง ชั้น 1
Thai Movie Celebrities Exhibition in Celebrations of the 70th
Anniversary of His Majesty the King’s Ascension to the Throne
by Ministry of Culture : 6-25 September 2016, Curved Wall,
3rd-4th floor and Hall, 1st floor
กิจกรรมแถลงข่าวและเสวนา Adman Award & Symposium 2016
โดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย : 7 กันยายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Adman Award & Symposium 2016 by Advertising Association
of Thailand : 7 September 2016, Multi-Function Room,
1st floor
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กิจกรรมจากป่าสู่เมือง บทเรียนงานอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลาน
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร : 9-11 กันยายน 2559ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1 และลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
From the Forests to the City: The Lesson of Ratchaprapa
Dam’s Wildlife Relocation by Seub Nakhasathien Foundation
9-11 September 2016, Multi-Function Room, 1st floor, and
Open Space
กิจกรรมเสวนาประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ไทย
โดย กระทรวงวัฒนธรรม : 10 กันยายน 2559 โถง ชั้น 1
A Discussion on Working in Thai Movie Industry by Ministry
of Culture : 10 September 2016, Hall, 1st floor
กิจกรรมคัดตัว-คั่วบท 2559 โดย มูลนิธิหนังไทย : 10-11, 24-25
กันยายน 2559 ห้องประชุม 402 ชั้น 4
Screenplay Writing Course 2016 by Thai Film Foundation
10-11, 24-25 September 2016, Meeting Room 402, 4th floor
พิธีเปิดงาน ประกาศผล และจัดแสดงนิทรรศการการประกวดภาพวาด
โครงการจินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 10
โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) : 13 กันยายน 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Opening ceremony and award announcement of the 10th
“Creativity Breathes Life into Thai Literature with Intouch”
Drawing Contest by Intouch Holdings Co., Ltd (Public)
13 Semtember 2016, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการโครงการจินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช
ปีที่ 10 โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) :
13-25 กันยายน 2559 ผนังโค้ง และโถง ชั้น 5
The 10th “Creativity Breathes Life into Thai Literature with
Intouch” exhibition by Intouch Holdings Co., Ltd (Public)
13-25 September 2016, Curved Wall and Hall, 5th floor
เสวนาเปิดตัวหนังสือรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม “เมื่อปลาจะกิน
ดาว” โดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย : 14 กันยายน 2559 มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
“When the World is Drown, and The Fish Eats the Stars”
book launch and discussion by Environmental Journalists
Club, Thai Journalists Association : 14 September 2016,
Triangle Corner, 1st floor

10
เสวนา “Kindermusik: The Great Trick of Teaching English
through Music and Movement โดย บริษัท ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ จำกัด (LAPC) : 15 กันยายน 2559 ห้องออดิทอเรียม
ชั้น 5
“Kindermusik: The Great Trick of Teaching English through
Music and Movement” Discussion by Learning Ability
Promotion Center (LAPC) Co., Ltd : 15 September 2016,
Auditorium, 5th floor
การแสดง Performance “Sleep” โดย Anna Fafaliou
16 กันยายน 2559 โถง ชั้น L
“Sleep” Performance by Anna Fafaliou : 16 September 2016,
Hall, L floor
กิจกรรมอบรมดูนกเบื้องต้น โดย สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย : 17 กันยายน 2559 ห้องประชุม 501 ชั้น 5
Basic Bird Watching by Bird Conservation Society of Thailand
17 September 2016, Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรมปลดล็อคศักยภาพร่างกายที่แท้จริงของคุณ โดย องค์กร
Fit Academy : 17 กันยายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Unlock Your Body’s True Potential by Fit Academy
Orgnization : 17 September 2016, Multi-Function Room,
1st floor
กิจกรรมสนทนาธรรมตามกาล โดยกลุ่มธรรมทาน : 18 กันยายน
2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Dhamma in Time Discussion by Dhammadhana Group
18 September 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประชุมเทศกาลเต้นนานาชาติ โดย เทศกาลเต้นนานาชาติ
20 กันยายน 2559 ห้องประชุม 502 ชั้น 5
International Dance Festival Conference by International
Dance Festival : 20 September 2016, Meeting Room 502,
5th floor
สัมมนาประจำปี A49: 2559 โดย บริษัท สถาปนิก 49 : 20 กันยายน
2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
A49: 2016 Annual Seminar by Architecture 49 Co., Ltd
20 September 2016, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการภาพถ่าย “ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้ คอนเท็สต์ ครั้งที่ 4-5
หัวข้อ ศรัทธา และโซเซียล โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) : 21-30 กันยายน
2559 โถง ชั้น L

The 4th-5th “Chang Fine Art Contest on Faith and Social”
Photography Exhibition by The Royal Photographic Society of
Thailand in collaboration with Thai Beverage Co., Ltd (Public)
21-30 September 2016, Hall, L floor
สัมมนา Designer of the Year Talk Vol.3: Success Story
โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปกรุงเทพฯ
21 กันยายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Designer of the Year Talk Vol.3: Success Story Seminar
by Silpakorn University in collaboration with BACC
21 September 2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมรวมพลคน 5% ไม่เอาทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
โดย กลุ่ม Friends of the River : 21 กันยายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“5% of People Do Not Want the Chao Phraya River Road”
meeting by Friends of the River : 21 September 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรม Zebra Walk-Bangkok โดย Buffalo Bridge Gallery
22 กันยายน 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
Zebra Walk-Bangkok Activity by Buffalo Bridge Gallery
22 September 2016, Open Space
กิจกรรมทศวรรษใหม่แห่งนวัตกรรม...อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 2020 โดย กรมท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) : 22 กันยายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Thailand Health and Wellness Tourism 2020 by Department
of Tourism in collaboration with Institute for Small and
Medium Enterprise Development (ISMED) : 22 September
2016, Multi-Function Room, 1st floor
การแสดง Performance โดย กลุ่ม Zebra Walk-Bangkok
จัดโดย Buffalo Bridge Gallery : 22 กันยายน 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
Zebra Walk-Bangkok performance by Buffalo Bridge Gallery
22 September 2016, Open Space
Concert by Maestro Alessio Monti โดย สถานทูตอิตาลี
22 กันยายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Concert by Maestro Alessio Monti by Embassy of Italy
22 September 2016, Auditorium, 5th floor
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กิจกรรม “PRO-Voice Season 3” งานรณรงค์เพื่อสิทธิการเข้าถึง
การทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย โดย สมาคมเพศวิถีศึกษา
23 กันยายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“PRO-Voice Season 3” Campaign for the Right to Safe and
Legal Abortion by Sexuality Studies Association
23 September 2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิกสมาคม
ถ่ายภาพกรุงเทพ โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ : 25 กันยายน 2559
ห้องประชุม 501 ชั้น 5
“Reinforce Learning for Members of Bangkok Photographic
Society” by Bangkok Photographic Society : 25 September
2016, Meeting Room 501, 5th floor
สัมมนา The King of Real Estate ราชาอสังหาริมทรัพย์
โดย สมาคมพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์นานาชาติ
25 กันยายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The King of Real Estate Seminar by International Personality
and Image Development Association : 25 September 2016,
Multi-Function Room, 1st floor

OCT
ตุลาคม

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน คัดตัว-คั่วบท 2559 โดย มูลนิธิหนังไทย :
1-2, 8-9, 15-16 และ 22-23 ตุลาคม 2559 ห้องประชุม 402 ชั้น 4
Screenplay Writing Course Introduction 2016 by Thai Film
Foundation : 1-2, 8-9, 15-16 and 22-23 October 2016,
Meeting Room 402, 4th floor
สัมมนาหัวข้อ “สัมมนาพารวย เส้นทางลัดสู่ความสำเร็จ”
โดย บริษัท ไทยเอเชีย เอดูเคชั่น จำกัด : 1 ตุลาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“A Shortcut to Millionaire’s Success” Seminar by Thai Asia
Education Co., Ltd : 1 October 2016, Multi-Function Room,
1st floor

การแสดง Piano & Voice Concert No.3 โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล : 25 กันยายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
กิจกรรม It’s Cool to be Calm ขับอย่างเท่ ดูดี มีสติ
Piano & Voice Concert No.3 by College of Music, Mahidol
โดย บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน) : 4 ตุลาคม 2559
University : 25 September 2016, Auditorium, 5th floor
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Drive DD United Season 2 on “It’s Cool to be Calm”
กิจกรรมสรุปผลโครงการวิจัย “การหล่อและการทำสำเนา 3 มิติ
by Thanachart Insurance Co., Ltd (Public) : 4 October 2016,
จากประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานเจริญรัช 31”
Multi-Function Room, 1st floor
โดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 กันยายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
นิทรรศการ Art So Loop โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
Research Project Report on “The 3D Casting and Duplication จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : 4-16 ตุลาคม 2559 โถง ชั้น 1
of the 31 Chareonrat Bridge’s Sculpture and Design” by
Art So Loop Exhibition by Senior Students, Faculty of
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn
Education, Chulalongkorn University : 4-16 October 2016,
University : 29 September 2016, Multi-Function Room,
Hall, 1st floor
1st floor
นิทรรศการการออกแบบประติมากรรมบนพื้นที่สาธารณะกับการมี
กิจกรรมสรุปผลโครงการวิจัย “การออกแบบประติมากรรมบนที่
ส่วนร่วมของชุมชน โดย ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม
สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : 4-16 ตุลาคม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2559 ผนังโค้ง ชั้น 3-4
30 กันยายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Public Sculpture Design and Community’s Collaboration
Research Conference Presentation on “Public Sculpture
Exhibition by Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,
Design and Community’s collaboration” by Faculty of Painting Silpakorn University : 4-16 October 2016, Curved Wall, 3rdSculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
4th floor
30 September 2016, Multi-Function Room, 1st floor
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นิทรรศการ “ร้อยใยนครา” โดย พาโลม่า ตอร์เรส “จัดโดยสถานทูต
เม็กซิโก : 4-23 ตุลาคม 2559 โถง ชั้น L
“Urban Patterns” (Tramas Urbanas) by Paloma Torres by
Embassy of Mexico : 4-23 October 2016, Hall, L floor
นิทรรศการ 50 Years Colorbond Steel Profile Exhibition 2016
โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคบ (ประเทศไทย) จำกัด : 4-16 ตุลาคม
2559 ผนังโค้ง และโถง ชั้น 5
50 Years Colorbond Steel Profile Exhibition 2016 by NS
Bluescope (Thailand) Co., Ltd : 4-16 October 2016, Curved
Wall and Hall, 5th floor
พิธีเปิดนิทรรศการ 50 Years Colorbond Steel Profile Exhibition
2016 โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด : 4 ตุลาคม
2559 ห้องออดิทอเรียม ห้องประชุม 501 ชั้น 5 และห้อง Friends of
bacc ชั้น 6
Opening Ceremony of “50 Years Colorbond Steel Profile
Exhibition 2016” by NS Bluescope (Thailand) Co., Ltd
4 October 2016, Auditorium, Meeting Room 501, 5th floor
and Friends of bacc, 6th floor

การประชุมและสัมมนาฝ่ายขาย บมจ.เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์
โดย บริษัท เจอเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
9 ตุลาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม 501-502 ชั้น 5
Generali Thailand Marketing Team Meeting and Seminar by
Generali Insurance (Thailand) Co., Ltd (Public) : 9 October
2016, Auditorium, and Meeting Room 501-502, 5th floor
สัมมนา From Light to Ink โดย Thai Photo and Print ร่วมกับ
บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด : 12 ตุลาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
From Light to Ink Seminar by Thai Photo and Print in
collaboration with Cannon Marketing (Thailand) Co., Ltd
12 October 2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมเวิร์คช้อปกีต้าร์ โดย บริษัท บูมเมอร์มิวสิค จำกัด
13 ตุลาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Guitar Workshop by Boomer Music Co., Ltd : 13 October
2016, Multi-Function Room, 1st floor

การประกวดวาดภาพและประกาศผล โดย บริษัท อาท เคมิคัล
(ประเทศไทย) จำกัด : 16 ตุลาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
งานแถลงข่าว 50 Years Colorbond Steel Profile Exhibition 2016 Drawing Contest and Result Announcement by ARS Chemical
โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด : 5 ตุลาคม 2559 (Thailand) Co., Ltd : 16 October 2016, Multi-Function Room,
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
1st floor
Press Conference of “50 Years Colorbond Steel Profile
Exhibition 2016” by NS Bluescope (Thailand) Co., Ltd
นิทรรศการการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2559 ครั้งที่ 7
5 October 2016, Auditorium, 5th floor
โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : 25 ตุลาคม-6 พฤศจิกายน
2559 โถง ชั้น 1
งานแถลงข่าวเทศกาลละครกรุงเทพ โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ
The 7th UOB Painting of the Year 2016 Exhibition by United
6 ตุลาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Overseas Bank Co., Ltd (Public) : 25 October-6 November
Press Conference on Bangkok Theatre Festival by Bangkok
2016, Hall, 1st floor
Theatre Festival : 6 October 2016, Auditorium, 5th floor
พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2559
กิจกรรมเปิดนิทรรศการ Beyond Tolerance: Living together with ครั้งที่ 7 โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : 25 ตุลาคม 2559
migrant โดย SEA Junction : 8 ตุลาคม 2559 ห้องประชุม 501
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
ชั้น 5
Awards Ceremony of the 7th UOB Painting of the Year 2016
Opening ceremony of “Beyond Tolerance: Living together
by United Overseas Bank Co., Ltd (Public) : 25 October 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
with migrant” by SEA Junction : 8 October 2016, Meeting
Room 501, 5th floor
การประชุมสมาคมสถาปนิก โดย สมาคมสถาปนิก : 28 ตุลาคม 2559
กิจกรรมจิตอาสารวมใจ ลดภัยพิบัติ “กรมป้องกันภัยและบรรเทา
ห้องประชุม 502 ชั้น 5
สาธารณภัย” : 9 ตุลาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The Association of the Siamese Architects Conference
Volunteers for Disaster Reduction by Department of Disaster by The Association of the Siamese Architects : 28 October
2016, Meeting Room 502, 5th floor
Prevention and Mitigation : 9 October 2016, Multi-Function
Room, 1st floor
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พฤศจิกายน

กิจกรรม Harmony Puppet Forum 2016 โดย มูลนิธิหุ่นสายเสมา
ศิลปะเพื่อสังคม : 4-5 พฤศจิกายน 2559 สตูดิโอ ชั้น 4
Harmony Puppet Forum 2016 by Sema Marionette Arts for
Social Foundation : 4-5 November 2016, Studio, 4th floor
การบรรยาย เรื่อง SCANAVIAN DESIGN ON THE GLOBAL
MARKET โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : 5 พฤศจิกายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
A Lecturer on “SCANAVIAN DESIGN ON THE GLOBAL
MARKET” by Faculty of Architecture and Design, King
Mongkut’s University of Technology Thonburi : 5 November
2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมปีกกล้าขาแข็ง: จากเยาวชนพิเศษสู่การเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดย ชุมชนเพื่อนพัฒนะสุข : 5-6 พฤศจิกายน 2559
โถง ชั้น L
Growing Fledglings: From Special Children to Fully Capable
Adults Seminar by Friends Community : 5-6 November 2016,
Hall, L floor
นิทรรศการ Black and White Thai sea scape โดย CameraEyes
School : 8-20 พฤศจิกายน 2559 โถง ชั้น 1
Black and White Thai sea scape Exhibition by CameraEyes
School : 8-20 November 2016, Hall, 1st floor

สัมมนาเพื่อการกุศล “New SMEs” โดย บริษัท ทเวนตี้ไนน์ จำกัด
13 พฤศจิกายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“New SMEs” Charity Seminar by Twentynine Co., Ltd
13 November 2016, Multi-Function Room, 1st floor
การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดย มหาวิทยาลัยสยาม
ร่วมกับองค์การต่างประเทศ : 15 พฤศจิกายน 2559 ห้องออดิทอเรียม
ชั้น 5 และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
International Association of Universities Conference by Siam
University in collaboration with international organisations
15 November 2016, Auditorium, 5th floor and Multi-Function
Room, 1st floor
เสวนาเปิดตัวเว็บไซต์ “Knowledge Farm: ความรู้สู่สังคม”
โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) : 16 พฤศจิกายน
2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Knowledge Farm” Website Grand Opening and Talk #1
by The Thailand Research Fund (TRF) : 16 November 2016,
Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการ ตะลักเกี๊ยะ ย่านจีนถิ่นมังกร โดย สาขาการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม
ม.ธรรมศาสตร์ : 19-20 พฤศจิกายน 2559 มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
Talad Noi Project Exhibition by Cultural Management
Program, College of Innovation, Thammasat University
19-20 November 2016, Triangle Corner, 1st floor
กิจกรรม The Hero Season 2 ปริญญาเปลี่ยนโลก โดย นิตยสาร
a day บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด : 20 พฤศจิกายน 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
The Hero Season 2 “When Diplomas Change the World” by
a day Magazine, Day Poets Co., Ltd : 20 November 2016,
Multi-Function Room, 1st floor

กิจกรรม Create or die Design Forum โดย Thai-IDC
22, 29 พฤศจิกายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
นิทรรศการ Write for Rights “คนธรรมดา ที่สามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดา” โดย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศ Create or die Design Forum by Thai-IDC
22, 29 November 2016, Auditorium, 5th floor
ไทย : 8-20 พฤศจิกายน 2559 โถง ชั้น L
Write for Rights Festival 2016 “Ordinary People Who Inspire
งานแถลงข่าวการประชุม “สร้างสุขที่ปลายทาง” โดย คณะกรรมการ
Extraordinary Changes” by Amnesty International Thailand
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) : 22 พฤศจิกายน 2559 ห้อง Friends of
8-20 November 2016, Hall, L floor
bacc ชั้น 6
“Living Will” Press Conference by The National Health
Commission Office (NHCO) : 22 November 2016, Friends of
bacc, 6th floor
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กิจกรรมโครงการ MBK Real Recycle โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด
23 พฤศจิกายน 2559 โถง ชั้น 1 และลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
MBK Real Recycle Project by MBK Co., Ltd : 23 November
2016, Hall, 1st floor, and Open Space
การประชุมสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยาม
23 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุม 502 ชั้น 5
The Association of Siamese Architects Conference by
The Association of Siamese Architects : 23 November 2016,
Meeting 502, 5th floor
งานแถลงข่าวมอบรางวัลและจัดนิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “55 ปี รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค”
โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
24 พฤศจิกายน 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Press Conference and Award Ceremony of “55 Years in
Remembrance of the Beauty inside Thai-Danish Dairy Farm”
Photography Contest by Dairy Farming Promotion
Organisation of Thailand (DPO) : 24 November 2016,
Multi-Function Room, 1st floor

นิทรรศการภาพถ่าย “คาว? คน?” โดย มูลนิธิฟรีดอริค เอแบร์ท
ประเทศไทย : 26 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2559 โถง ชั้น 1
“Fishy-Folk” Photography Exhibition by Friedrich-EbertStiftung (FES) Thailand : 26 November-4 December 2016,
Hall, 1st floor
เสวนา “วันนี้ที่มหาชัย: TIER ทำอะไรกับประมงไทย”
โดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย : 26 พฤศจิกายน 2559
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Discussion on “Today at Mahachai: What TIER does to Thai
Fishery?” by Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Thailand
26 November 2016, Auditorium, 5th floor
การแสดงกีตาร์ โดย ฟาบิโอ มนโตโมลิจัดโดย สถานทูตอิตาลี
30 พฤศจิกายน 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Italian Guitars at BACC: Fabio Montomoli by Embassy of Italy
30 November 2016, Auditorium, 5th floor

กิจกรรม A private discussion for Toshiki Okada โดย The Japan
Foundation, Bangkok : 24 พฤศจิกายน 2559 ห้อง Friends of
bacc ชั้น 6
A private discussion for Toshiki Okada by The Japan
Foundation, Bangkok : 24 November 2016, Friends of bacc,
6th floor
นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “55 ปี รำลึกความงามใน
ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค” โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) : 24-25 พฤศจิกายน 2559 โถง ชั้น 1
“55 Years in Remembrance of the Beauty inside Thai-Danish
Dairy Farm” Photography exhibition by Dairy Farming
Promotion Organisation of Thailand (DPO) : 24-25 November
2016, Hall, 1st floor
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน “จีนาภิวัฒน์” ครั้งที่ 4 โดย โรงเรียน
ภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) : 25 พฤศจิกายน 2559
ห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม 501-502 ชั้น 5
The 4th “Chinese Bridge” Chinese Proficiency Competition for
Foreign Students by Oriental Knowledge and Language School
(OKLS) : 25 November 2016, Auditorium, and Meeting Room
501-502, 5th floor
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กิจกรรมโครงการนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หัวข้อ “In our mind”
โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร : 3-4 ธันวาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“In our mind” In Commemoration of His Majesty the King
Bhumibol Adulyadej’s Royal Kindness Exhibition by Graduate
School, Silpakorn University : 3-4 December 2016, MultiFunction Room, 1st floor

การประชุมป้อมมหากาฬ โดย เครือข่ายป้อมมหากาฬ
9 ธันวาคม 2559 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
Pom Mahakan Meeting by Pom Mahakan Network
9 December 2016, Friends of bacc, 6th floor
นิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9-18 ธันวาคม 2559 โถง ชั้น L
RETRACTION Thesis Exhibitions Visual Communication Design
by Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunanda Rajabhat
University : 9-18 December 2016, Hall, L floor
สัมมนาเรื่อง “รักษ์เมืองรักษ์น้ำ” โดย สภาสถาปนิก
10 ธันวาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Preserve the city, preserve the water” Seminar by Architect
Council of Thailand : 10 December 2016, Multi-Function
Room, 1st floor

การประชุมวิสามัญประจำปี 2559 สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย
โดย สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย : 10 ธันวาคม 2559
ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
Thai Graphic Designers Association Annual Special
Conference 2016 by Thai Graphic Designers Association
การประชุมสถาปนิกสยาม โดย สมาคมสถาปนิกสยาม : 6, 8 ธันวาคม 10 December 2016, Friends of bacc, 6th floor
2559 ห้องประชุม 502 ชั้น 5
คอนเสิร์ต “พอ ดี งาม” มงคล อุทก โดย มงคล อุทก
The Association of Siamese Architects Conference by The
10 ธันวาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Association of Siamese Architects : 6, 8 December 2016,
Mongkol Utok’s “Good-Enough” Concert by Mongkol Utok
Meeting Room 502, 5th floor
10 December 2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมพระราชาผู้ทรงศาสตร์ทรงศิลป์ โดย สมาคมภาษาและหนังสือ
กิจกรรมโครงการ “เยาวชนไทยร่วมใจช่วยชาวนา” โดย กลุ่มเยาวชน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ : 9 ธันวาคม 2559
ทำดีเพื่อพ่อ : 10-11 ธันวาคม 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“Thai Youngsters Help Farmers” Project by Young Blood
The King of Many Talents by The Language and Books
Association of Thailand under Royal Patronage : 9 December Group : 10-11 December 2016, Open Space
2016, Auditorium, 5th floor
สัมมนา Thomson Reuters Connect โดย บริษัท รอยเตอร์
ซอฟแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด : 14 ธันวาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์
การประชุมโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อ
ชั้น 1
ประเทศไทยน่าอยู่ โดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
Thomson Reuters Connect Seminar by Reuter Software
ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 9 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม 501 ชั้น 5
(Thailand) Co., Ltd : 14 December 2016, Multi-Function
University Network for Change Project Conference by The
Room, 1st floor
Language and Books Association of Thailand under Royal
Patronage : 9 December 2016, Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรมแถลงข่าวโครงการก้าวย่างตามรอยพ่อ กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : 6 ธันวาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“Following the King’s Footsteps” by Safe and Creative Media
Development Fund : 6 December 2016, Auditorium, 5th floor
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การประชุมกลุ่มเพื่อนแม่น้ำ โดย กลุ่มเพื่อนแม่น้ำ : 14 ธันวาคม 2559
ห้องประชุม 501 ชั้น 5
Friends of the River Group Meeting by Friends of the River
14 December 2016, Meeting Room 501, 5th floor

กิจกรรมโครงการเสวนา “เดินหน้า สานต่อป่าในเมืองที่พ่อสร้าง และ
เปิดตัวโครงการ “ป่าในเมือง” โดย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม
การจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : 22 ธันวาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Talk and opening discussion on “Follow the King’s Footsteps
คอนเสิร์ต “คิดถึงคนที่ไม่ได้ไปหา ครั้งที่ 2” โดย คุณอารักษ์ อาภากาศ and Continue His Works” Seminar and The Opening of “PTT
16 ธันวาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม และห้องประชุม 501 ชั้น 5
Green in the City” Project“ by Communication Arts and
The 2nd “Yearning of a Rare Visit” Concert by Arak Apakard Innovation Management, National Institute of Development
16 December 2016, Auditorium, 5th Floor, and Meeting Room Administration : 22 December 2016, Multi-Function Room,
501, 5th floor
1st floor
กิจกรรมปาฐกถา “ธ สถิตย์ในดวงใจ ตราบนิรันดร์ ปลุกพลัง
จิตวิญญาณ สืบสานพระราชปณิธาน” โดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แม่ :
18 ธันวาคม 2559 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Still on My Mind: A Calling from the Soul to Fulfill His
Majesty the King’s Vision” by Mother’s Spiritual Museum :
18 December 2016, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิกสมาคม
ถ่ายภาพกรุงเทพ โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
18 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม 501 ชั้น 5
“Reinforce learning for Members of Bangkok Photographic
Society” by Bangkok Photographic Society
18 December 2016, Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรมสนทนาธรรมตามกาล โดย กลุ่มธรรมทาน
18 ธันวาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Dhamma in Time Discussion by Dhammadhana Group
18 December 2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมโครงการไทย นอร์เวย์ ศิลปะแสดงสด โดย โครงการไทย
นอร์เวย์ ศิลปะแสดงสด : 20-21 ธันวาคม 2559 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
Thai-Norway Performance Art by Thai-Norway Performance
Art Project : 20-21 December 2016, Studio, 4th floor
พิธีมอบรางวัลการประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น โดย สำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) : 21 ธันวาคม 2559
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Awards Ceremony of Animation Contest 2016 by Office of
the Public Sector Development Commission (OPDC.)
21 December 2016, Multi-Function Room, 1st floor

กิจกรรมดูหนัง+สนทนา รู้จักวัฒนธรรมป๊อปเมียนมาร์ โดย กลุ่ม
Documentary club : 23 ธันวาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Movie Talk from Bangkok to Mandalay by Documentary club
23 December 2016, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมโครงการเลย์ ดาวน์ โดย จิตติมา ผลเสวก : 24 ธันวาคม
2559 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
Lay Down Project by Jittima Pholsawek : 24 December 2016,
Studio, 4th floor
กิจกรรมเรียนรู้วิถีแบบเซนกับอาจารย์วรภัทร โดย สมาคมถ่ายภาพ
กรุงเทพ : 25 ธันวาคม 2559 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Learn the Zen way with Dr. Woraphat Phuchareon by
Bangkok Photographic Society : 25 December 2016,
Auditorium, 5th floor
กิจกรรมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ
แฟชั่น ภายใต้แนวคิด “Rebirthine” โดย ภาควิชาแฟชั่นและออกแบบ
เครื่องแต่งกาย รุ่นที่ 9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ : 27 ธันวาคม 2559 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
“REBIRTHINE” The Graduate Project Fashion Show Year 9
by Department of Fashion Design Class 9, Faculty of Home
Economic Technology, Rajamangala University of Technology
Krungthep : 27 December 2016, Studio, 4th floor
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
30-31 ธันวาคม 2559 ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ
Happy New Year Project by Tourism Authority of Thailand
30-31 December 2016, Open Space, BACC
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ในปี 2559 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เปิดร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของ
หอศิลปกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการเป็นปีที่สาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ
โดยมีร้านค้าจำนวน 2 บริเวณ คือ bacc shop บริเวณโถงต้อนรับ ชั้น 5 และ bacc kiosk
บริเวณทางเชื่อมเข้าอาคาร ชั้น 3 ทั้งนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ ได้มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีมี
คุณภาพที่มีการต่อยอดและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานนิทรรศการต่างๆ ที่ได้จัดแสดงใน
หอศิลปกรุงเทพฯ อาทิ นิทรรศการ “นามธรรม สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก, นิทรรศการ
ประเทือง เอมเจริญ “ร้อยริ้วสรรพสีสรร” ตำนานชีวิตและสังคม และ นิทรรศการฉายาลักษณ์
สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403-2453 เป็นต้น โดยได้ทำการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์บางส่วนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำวันได้ เช่น หนังสือ สูจิบัตร โปสเตอร์ เครื่องเขียน ของที่ระลึก สินค้าแฟชั่น ของใช้ และ
เครื่องประดับ ฯลฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าถึงศิลปะทางได้อีกทางหนึ่ง

11

bacc

SHOP

2016 marked the third year of the Bangkok Art and Culture Centre’s official
souvenir shop and its operations to support the BACC’s work. The shop can be
found in two locations-the bacc shop in the reception hall on the 5th floor and 
the back kiosk at the footbridge entrance on the 3rd floor. The BACC remained
committed to the task of creating high-quality products that build upon and
express connections with exhibitions held at the BACC itself-including shows such 
as Ithipol Thangchalok’s “Abstract: The Truth of Art,” Pratuang Emjaroen’s “Traces
and Trails,” and “Unseen Siam: Early Photography 1860-1910.” Some of these
memorabilia also carry practical purposes, namely items such as books, programmes,
posters, stationery, small souvenirs, fashion products, household items, and fashion
accessories-all of which serve as another way for the public to engage with art.
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ร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ

ของที่ระลึกจากนิทรรศการ 
ฉายาลักษณ์สยาม 
ระลึกอดีต มองปัจจุบัน 
ภาพถ่ายโบราณ 
พ.ศ. 2403-2453
Souvenirs from Exhibition 
Unseen Siam Early 
Photography 1860-1910

ของที่ระลึกจากนิทรรศการ
ประเทือง เอมเจริญ 
“ร้อยริ้วสรรพสีสรร” 
ตำนานชีวิตและสังคม
Souvenirs from Exhibition
PRATUANG EMJAROEN 
Traces and Trails
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ของที่ระลึกจากนิทรรศการ 
“นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ”
อิทธิพล ตั้งโฉลก
Souvenirs from A
Retrospective Exhibition
“Abstract : The Truth of Art”
Ithipol Thangchalok
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ของที่ระลึกจากหอศิลปกรุงเทพฯ
Souvenirs from BACC

ของที่ระลึกจากนิทรรศการไทยเนตร 
Souvenirs from Thailand Eye exhibition
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artHUB & FACILITY
การบริหารจัดการอาคาร

โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ หอศิลปกรุงเทพฯ
Building Management

By BACC Facility Department

12

ด้านความปลอดภัยของระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
จัดทำราวและเหล็กกันตกอัฒจันทร์สำหรับผู้เข้าชมการแสดง
ละครและการแสดงอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมการ
แสดง
ดำเนินการติดเทปกันลื่นที่บริเวณทางเดินลาดขึ้น ชั้น 7-9 
เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินชมงานบริเวณดังกล่าว
จัดหาอุปกรณ์สำหรับใส่ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงและเติมน้ำยาใส่
ถังดับเพลิงในส่วนที่เสื่อมสภาพให้สมบูรณ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุ
ฉุกเฉิน
ดำเนินการเปลี่ยนชุดควบคุมอัตโนมัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
เพื่อให้พร้อมใช้งานในกรณีที่จำเป็น
ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ควบคุมระบบล็อคและปลดล็อค
ประตูหนีไฟอัตโนมัติ จุดที่ชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ 
ดำเนินการติดตั้งสแตนเลสยึดกระจกกับราวกันตกบริเวณ
สะพานลอยทางเชื่อมจาก Sky walk เข้าในอาคารชั้น 3 รวมทั้งเปลี่ยน
กระจกร้าวเพื่อป้องกันแผงกระจกร่วงหล่นใส่ผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณทาง
เดินทางเท้าหน้าอาคาร
ดำเนินการติดตั้ง Emergency Light ภายในบันไดหนีไฟทุกชั้น
ทั้ง 3 โซน เพื่อให้ความสว่างสำหรับผู้อพยพเข้าภายในบันไดหนีไฟกรณี
มีเหตุฉุกเฉิน

Interior and exterior safety
Installed handrails for the safety of visitors attending
various stage performances
Installed anti-slip tape ribbons on the sloped walkway
from floors 7th-9th for the safety of visitors in said area
Provided equipment for fire extinguisher cabinets and
refilled expired extinguisher canisters to ensure readiness in
case of emergency
Replaced the automated control system for the auxiliary
generator to ensure readiness in case of emergency
Replaced broken automatic fire exit locks
Installed stainless steel bolts to hold glass panels onto
the railings of the pedestrian crossing bridge that connects the
Skywalk to the 3rd floor; cracked glass panels were also
replaced to prevent them from falling onto pedestrians below
Installed emergency lights in the fire exit stairwells on
every floor across all three floors to ensure appropriate
illumination in case of evacuation via the fire exit

อาร์ตฮับและงานบริหารจัดการอาคาร

ในปี 2559 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินงาน
In 2016, the BACC carried out space management tasks
บริหารจัดการพื้นที่ในส่วนต่างๆ ภายในอาคารเพื่อรองรับกิจกรรมและ throughout the entire building to support various activities and
ปรับปรุงพื้นที่บางส่วนให้มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นในส่วนที่สำคัญ ดังนี้ 
 improve certain areas to meet higher international standards.

Equipment and facility support for exhibitions and activities
Procured cables and ready-made stage platforms while
ด้านการเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ also performing repairs on audiovisual equipment installed in
รองรับนิทรรศการและกิจกรรม
the control room-including repairing the microphone switcher,
จัดซื้อสายอุปกรณ์ต่อเชื่อมและเวทีสำเร็จรูปเพิ่มเติมรวมทั้ง
purchasing a new VGA switcher 1 set, and replacing the DVR1
ซ่อมแซมระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องควบคุม ได้แก่ ซ่อม
link to support activities held in the Multipurpose Room on the
ไมโครโฟน Switcher ซื้อ Switcher VGA 1 ชุด และเปลี่ยน DVR1
1st floor
เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมภายในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
Replaced the roller shutter at the rear exit of the
ดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่ประตูม้วนซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง auditorium on the 5th floor to ensure continued operation
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ 
Installed bathroom facilities -including water heaters
จัดทำห้องอาบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นที่ห้องน้ำชาย 1 ห้อง in one men’s restroom and one women’s restroom at the
และห้องน้ำหญิง 1 ห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักแสดงที่มา Studio Room on the 4th floor to provide additional
แสดงที่ห้องสตูดิโอ ชั้น 4                                                                            
convenience to performers
ดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อให้มีความเย็นเพียงImproved the air conditioning system in the auditorium
พอกับจำนวนผู้เข้าชมภาพยนตร์และกิจกรรมต่างๆ ในห้องออดิทอเรียม on the 5th floor to ensure that the room is kept adequately
ชั้น 5 
cool for visitors attending film screenings or other activities
ดำเนินการเดินสายติดตั้งเต้ารับไฟที่ห้องเก็บผลงาน และห้อง
Installed additional AC sockets in the storage and
นิทรรศการหลัก ชั้น 7 เพื่อให้เพียงพอแก่การใช้งาน  
exhibition rooms on the 7th floor to meet usage requirements
ดำเนินการติดตั้งตู้จำหน่ายกระดาษทิชชู่ ที่ห้องน้ำชาย/หญิง
Installed tissue paper vending machines in restrooms on
ชั้น 7-8 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมนิทรรศการ
the 7th and 8th floors for the convenience of exhibition
visitors
	
129

Artist House

Co-Cycling Space

SEA Junction
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12
ด้านการปรับปรุงสภาพอาคารทั่วไปเพื่อการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
จัดทำพื้นที่ทางลาดสำหรับรถเข็นผู้พิการบริเวณหน้าประตูทาง
เข้า/ออก ด้านหลังอาคาร ชั้น 1
ดำเนินการปรับปรุงป้ายทางเข้า/ทางออก อาคารใหม่แทนของ
เดิมที่เสื่อมสภาพเพื่อให้ชัดเจนสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ
ดำเนินการทำความสะอาดหอกระจายน้ำเย็นบนชั้นดาดฟ้าเพื่อ
ให้ระบบปรับอากาศทั้ง 3 เครื่องทำงานสูงสุดรวมทั้งทาสีกันสนิมที่ท่อ
น้ำระบบหอกระจายน้ำเย็นเพื่อป้องกันการรั่วซึมและยืดอายุการใช้งาน
ของท่อน้ำ
เนื่องจากหอศิลปกรุงเทพฯ เปิดทำการมากว่า 8 ปี จึงเป็นเหตุ
ให้อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศภายในร้าน artHUB 201-4,
303-4, 308 และห้องประชุม 502 เสื่อมสภาพจึงได้ดำเนินการเปลี่ยน
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในป้อมรับบัตรทางเข้า
และทางออกเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบ
ควบคุมการเข้า/ออก 
ดำเนินการซ่อมระบบปรับอากาศบริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า ชั้น 3
โดยการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ เพื่อให้ระบบทำงานได้ตามปกติ
จัดทำการซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลปั๊มน้ำบ่อบำบัดทั้ง 2 ชุด
เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติและป้องกันน้ำท่วมที่ลานจอดรถชั้นใต้ดิน
ดำเนินการติดตั้งเครื่องเป่ามือที่ห้องน้ำหญิง ชั้น L แทนของเดิม
ที่ชำรุดเพื่อให้เพียงพอแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศที่ห้องเครื่องงานระบบ 
4 ห้อง ที่ชั้นใต้ดิน เพื่อระบายความชื้น และยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักรที่อยู่ภายในห้อง
artHUB 2016

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 มีร้านค้าในพื้นที่ชั้น 1-4 เปิดให้
บริการประมาณ 97% และเปิดให้บริการเต็ม 100% เมื่อเข้าสู่ไตรมาส
ที่สอง โดยหอศิลปกรุงเทพฯ ได้คัดสรรจากจำนวนผู้ที่ให้ความสนใจที่จะ
เปิดให้บริการร้านค้าในพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งได้คัดเลือกร้านค้า
เปิดใหม่จำนวน 3 ร้าน ดังนี้
ร้าน Co-Cycling Space จัดจำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์
เกี่ยวกับจักรยาน เปิดให้บริการที่ชั้น 1
ร้าน Artist House จัดจำหน่ายบะหมี่เกี๊ยว โปสการ์ด เซรามิค
นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เครื่องดื่มสมุนไพร เปิดให้บริการที่ชั้น 2
ศูนย์เรียนรู้ SEA Junction ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เปิดให้บริการที่ชั้น 4

General improvements to ensure full functionality and
energy efficiency
Constructed a wheelchair ramp at the rear entrance/
exit on the 1st floor
Installed new entrance/exit signs to ensure navigational
clarity for visitors
Cleaned the cooling tower on the roof to optimise the
efficiency of all three air conditioning systems; also applied
rust-proof paint to the cooling tower’s pipes to prevent
leakage and extend the life of the pipes
Since the BACC has been operating for over eight
years, the thermostat controlling air conditioner temperatures
inside the artHUB store (units 201-4, 303-4, 308) and the
meeting room 502 was replaced due to the deterioration of
the original equipment
Installed air conditioners in the vehicle entrance and
exit control posts to extend the life of computer hardware
controlling the entrance/exit systems
Performed repairs on the 3rd floor air conditioning
system covering the connection to the BTS Skytrain by
replacing the compressor unit to ensure continued operation
Performed repairs on both water treatment pumps to
ensure continued operation and prevent flooding in the
underground car park
Installed a new hand dryer in the women’s restroom on
the L floor to replace a previously broken unit
Installed ventilation fans in four machinery rooms on
the underground floor to reduce humidity buildup and extend
the life of machinery installed within
artHUB 2016

In the first quarter of 2016, the retail spaces on the 1st
to 4th floors were 97% occupied and operational. This rose to
100% capacity by the second quarter of the year. The BACC
selected a number of vendors with active interest in providing
services within the building, resulting in the opening of three
new stores:
Co-Cycling Space-A bicycle and bicycle accessories
store; 1st floor
Artist House-A store that offers noodles, postcards,
imported ceramic items from Japan, and herbal drinks;
2nd floor
SEA Junction learning center-A hub for the exchange of
knowledge related to Southeast Asian societies and cultures;
4th floor
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PRINTS & PR MATERIALS
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สิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์หอศิลปกรุงเทพฯ

BACC Exhibition
สิ่งพิมพ์นิทรรศการ
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BACC Arts Activity
สิ่งพิมพ์กิจกรรมศิลปะ  

134

13

BACC Education & Art Library
สิ่งพิมพ์การศึกษาและห้องสมุด
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BACC Arts Network
สิ่งพิมพ์กิจกรรมเครือข่าย  
136

13

BACC PR & souvenirs
สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
และของที่ระลึก
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bacc committee
คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2559)

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร			
ปลัดกรุงเทพมหานคร			
รองปลัดกรุงเทพมหานคร			
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร			
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร			
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร			
ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร			

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ

Advisory Board of Bangkok Art and Culture Centre (2016)

Pol.Gen. Aswin Kwanmuang, Bangkok Governor			
Mr. Chakkaphan Phewngam, 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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Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Committee
Committee
Committee
Committee and Secretary

คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2559)
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธานกรรมการมูลนิธิ
นายปัญญา วิจินธนสาร
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
กรรมการมูลนิธิ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการมูลนิธิ
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
กรรมการมูลนิธิ
นายจุมพล อภิสุข
กรรมการมูลนิธิ
นายเพชร โอสถานุเคราะห์
กรรมการมูลนิธิ
นางชฎาทิพ จูตระกูล
กรรมการมูลนิธิ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการมูลนิธิ
นางวรรณพร พรประภา
กรรมการมูลนิธิและเหรัญญิกมูลนิธิ
นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
กรรมการมูลนิธิและเลขานุการมูลนิธิ
Board of Directors, Bangkok Art and Culture Centre Foundation (2016)
Mr. Apirak Kosayodhin
Chairman, Foundation Committee
Mr. Panya Vijinthanasarn
Vice-Chairman, Foundation Committee
Mr. Kraisak Choonhavan
Foundation Committee
Mr. Pradech Phayakvichien
Foundation Committee
Prof.Dr. Apinan Poshyananda
Foundation Committee
Mr. Chumpon Apisuk
Foundation Committee
Mr. Petch Osathanugrah
Foundation Committee
Ms. Chadatip Chutrakul
Foundation Committee
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi Foundation Committee
Ms. Wannaporn Phornprapha
Foundation Committee and Treasurer
Mr. Chatvichai Promadhattavedi Foundation Committee and Secretary
คณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2559)
ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต
ประธานกรรมการบริหาร
นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ
กรรมการบริหาร
นายสุภัทร์ วนกำจร
กรรมการบริหาร
นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
กรรมการบริหาร
นายจักรพันธ์ วิลาสินีกุล
กรรมการบริหาร
นายธวัชชัย สมคง
กรรมการบริหาร
นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร
กรรมการบริหาร
นายวิภว์ บูรพาเดชะ
กรรมการบริหาร
นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
กรรมการบริหารและเลขานุการ
Executive Committee, Bangkok Art and Culture Centre (2016)
Asst.Prof. Sansern Milindasuta
Chairman, Executive Committee
Mr. Wirod Jaiareerob
Executive Committee
Mr. Supat Wanakumjorn
Executive Committee
Mr. Manit Sriwanichpoom
Executive Committee
Mr. Jakapan Vilasineekul
Executive Committee
Mr. Tawatchai Somkong
Executive Committee
Mr. Jate Sopitpongstorn
Executive Committee
Mr. Vip Buraphadeja
Executive Committee
Mrs. Luckana Kunavichayanont Executive Committee and Secretary
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คณะทำงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปี 2559

ผู้อำนวยการ		
 ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ
ลักขณา คุณาวิชยานนท์	
 กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง
ฝ่ายนิทรรศการ
พิชญา ศุภวานิช
อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรื่อง
พัทธิรา ครองราษฎร์
กาญจนภวัล ชัยวิริยานนท์
อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
ปณิธิ พจนาพิทักษ์
สมพงษ์ วิเชยละ
พิชัยรัตน์ เมฆฉาย
พัชรพร เนียมสร้อย
ไลลา บุนนาค

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ธนกร ยังให้ผล
สุวัชรี อุดมพัฒน์
สุมิตตา ลี้สธนกุล
ฐะปนันท์ อุปการ์
กุลกานต์ กลิ่นระคนธ์
สุจิรา จิ๋วสุข
พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย
วิภัทร เลิศภูริวงศ์
สิทธิเดช หนูห่วง

bacc staff

ฝ่ายการศึกษาและห้องสมุดศิลปะ
กมลรัตน์ สุขมาก
อนิวัฒน์ ทองสีดา
ปัทมา แก้วสุรินทร์
วนิดา เหล่าภักดี
ปรียาธร บัวยังตูม
วรฉัตร วาทะพุกกณะ
กฤษณา หัตถอัจฉรากุล
ฝ่ายอำนวยการ
ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล
ปัทมา สรรเสริญคุณ
ชลิดา ทองเพ็ชร์
ธันยาภัทร์ บุญเกิด
นักรบ น้อยวงษ์
ศีตลา บุญมาดี

ฝ่ายอาคารสถานที่
จรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์
ปิยะพงษ์ เมืองเล็น
ฝ่ายการตลาดและ
ร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ	
ชวิพร สุริยจันทร์
ชุติมา พึ่งวงษ์ญาติ
พรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
ทรงศักดิ์ จิระประพาฬ
อริศรา น้อยวงษ์
พุธิตา ใจดี
สำนักงานมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นงรัตน์ ทันจิตต์
เบญจวรรณ ระงับภัย

Office of Bangkok Art and Culture Centre in 2016

Director
Luckana Kunavichayanont

Arts Activity Department
Kanharat Leamthong

Exhibition Department
Pichaya Suphavanij
Amornman Paimrungrueng
Patthira Krongrat
Kanchanapawan Chaiviriyanont
Akkachet Sikkakun
Narongsak Nilkhet

Media and Public Relations
Department
Thanakorn Younghaiphol
Suwatchree Udomphat
Sumitta Leesatanakul
Thapanan Upakar
Kullakan Kinrakhon
Sujira Jewsuk
Pimonpun Littiboonchai
Wipat Lertpureevong
Sitidech Nuhoung

Arts Network Department
Paniti Potchanapitak
Sompong Vicheyla
Pichairat Mekchai
Patcharaporn Niamsoi
Laila Bunnag

Education and Art Library
Department
Kamonrat Sookmark
Aniwat Tongseeda
Pattama Kaewsurin
Wanida Loaphakdee
Preeyathorn Buayoungtoom
Vorachat Vadhabukkana
Krissana Hatta-atcharakun
Administration Department
Chanyut Manoonviriyakul
Pattama Sansernkun
Chalida Thongphet
Thanyapat Boonkerd
Nakrob Noywong
Setala Bunmadee

Facility Department
Janyaporn Maitreejit
Piyapong Muanglen
Marketing Department and
BACC Shop
Chawiporn Suriyachan
Chutima Puengwongyard
Pannaruewan Chanbuala
Songsak Chirapraphan
Arisara Noywong
Putita Jaidee
BACC Foundation Office
Nongrat Thanjitt
Benjawan Rangabpai
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Bualuang Foundation, Bangkok Bank Public Company Limited

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
Thai Roong Ruang Sugar Group

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
CMO Public Company Limited

บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด
DHA Siamwalla Limited

ขอบคุณ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร
กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
กระทรวงวัฒนธรรม
เครือข่ายศิลปินและประชาชนเพื่อหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ
นักสะสมงานศิลปะ
สื่อมวลชนทุกแขนง
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