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หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของ  
ผู้รักศิลปะ เราผ่านการรณรงค์ร่วมแรง

ร่วมใจของเครือข่ายศิลปิน และคนรักศิลปะ 
ตั้งแต่ปี 2540 จนได้เปิดบริการสู่สาธารณะ  
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 และมีพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 
อาคารอันงดงาม ณ สี่แยกปทุมวัน แห่งนี้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้าง
แรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ เราอยู่ใน
ความดูแลขององค์กรอิสระอย่างมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้ง
และสนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร

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 Pathumwan 
intersection is a learning centre for modern 
and contemporary arts 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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การเป็นหอศิลปฯเพื่อประชาชน นับเป็นวัตถุประสงค์หลักและเป็น
จุดเริ่มต้นที่เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมได้รณรงค์ผลักดันให้มีพื้นที่
ด้านศิลปวัฒนธรรม จนกระทั่งกรุงเทพมหานครได้สร้างหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) และจัดตั้งมูลนิธิ
หอศิลปกรุงเทพฯ ขึ้นเพื่อบริหาร ทำางานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี หอศิลปกรุงเทพฯ ทำาหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการพัฒนาขยายเครือข่ายความร่วมมือภายใน
ประเทศ ทั้งในระดับชุมชน และภูมิภาค มีงานกิจกรรมและนิทรรศการ
ศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิตและบริบททางสังคมของภูมิภาค
ต่างๆ ทั้งจากภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ รวมถึงใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน
นิทรรศการและการแสดงศิลปะต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้  
หอศิลปกรุงเทพฯ ยังได้ทำางานร่วมกับเครือข่ายสถานทูต องค์กรศิลป
วัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปินจากต่างประเทศในระดับนานาชาติ 
ทำาให้มีกิจกรรมและนิทรรศการศิลปะที่สำาคัญเกิดขึ้นมากมายในพื้นที่
แห่งนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงประชาชน
ท้ังในกรุงเทพมหานครและท่ัวประเทศ นอกจากน้ี การเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณสี่แยกปทุมวัน 
มีระบบขนส่งมวลชน การเดินทางสะดวก ทำาให้นักเรียนนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สามารถเดินทางมา
ชมงานศิลปะได้สะดวก หอศิลปกรุงเทพฯ จึงได้รับการยอมรับว่าเป็น
สถานที่ที่สำาคัญของกรุงเทพมหานคร ที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมา
เยี่ยมชมอีกด้วย 

หอศิลปกรุงเทพฯ ยังมีบทบาทสำาคัญในการเป็นเวทีส่งเสริมโอกาส
ให้แก่ศิลปิน ผ่านโครงการต่างๆ ท่ีริเร่ิมและดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่ โครงการ People’s Gallery ซึ่งรองรับศิลปินรุ่นใหม่หรือศิลปิน
ที่อยู่ในวงการศิลปะ แต่ยังไม่มีโอกาสจัดแสดงผลงานในระดับประเทศ
และนานาชาติ ให้มีเวทีแสดงออก ได้รับการยอมรับ และเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น และโครงการ Early Years Project ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่าสามปี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปิน
รุ่นใหม่ โดยศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับ
ความรู้และพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงในพื้นที่ห้อง
นิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ และได้รับทุนให้ไปพำานักและ
จัดแสดงผลงานในต่างประเทศ และต่อยอดเป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับนานาชาติ โดยในปี 2561 ศิลปินที่ผ่านโครงการต่างๆ ของ
หอศิลปกรุงเทพฯ ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมแสดงผลงานในเทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ซึ่งนับเป็นงาน
ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในระดับสากลที่จัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย 
เทศกาลนี้จึงเป็นความภูมิใจของคนไทยและหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ได้มี
ส่วมร่วมทำางานกับมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และศิลปินที่มี
ชื่อเสียงจากทั่วโลก ที่ได้รับคัดเลือกเชื้อเชิญโดยภัณฑารักษ์ให้นำา
ผลงานมาจัดแสดงในพื้นที่สำาคัญของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพื้นที่ของ
หอศิลปกรุงเทพฯ เทศกาลนี้จึงนับเป็นกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในวาระที่
หอศิลปกรุงเทพฯ ครบรอบ 10 ในปี 2561 และได้รับความสนใจจาก
ประชาชนเป็นจำานวนมาก

สิบปีที่ผ่านมา หอศิลปกรุงเทพฯ ได้รับการสนับสนุนทั้งจากกรุงเทพ-
มหานคร สถาบันการศึกษา เครือข่ายศิลปินต่างๆ และองค์กรภาคเอกชน 
และประชาชน อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังหอศิลปกรุงเทพฯ ต้องมี
การปรับตัวด้านการจัดหารายได้ที่นอกเหนือจากงบประมาณจาก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งการหารายได้ของหอศิลปกรุงเทพฯ นั้นทำาได้
ไม่มากนัก เนื่องจากไม่สามารถดำาเนินการเชิงการค้าพาณิชย์ดังที่หลาย
ฝ่ายเคยเป็นห่วงตั้งแต่ช่วงแรกก่อตั้ง แต่มีจุดยืนว่ากิจกรรมนั้นจะต้อง
เกี่ยวข้องโดยตรงด้านศิลปะ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรามองเป้าหมาย
ส่วนรวมในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ หอศิลป
กรุงเทพฯ จึงได้เปิดช่องทางให้ประชาชนมีร่วมสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งประชาชนสามารถสนับสนุนมีส่วนร่วมและ

อภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

Apirak Kosayodhin
Chairperson, Board of Directors,
Bangkok Art and Culture Centre Foundation 

Chairperson’s Talk
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เป็นเจ้าของเพื่อสร้างความมั่นคงเจริญเติบโตและการพัฒนาหอศิลป
กรุงเทพฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือการ
เป็นหอศิลป์เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

หอศิลปกรุงเทพฯ เดินทางมาถึง 10 ปี ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ที่มีส่วนสนับสนุนตลอดมา ที่สำาคัญต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนพื้นที่และงบประมาณ ขอขอบคุณ
เครือข่ายศิลปิน องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ที่ร่วมกันสนับสนุน
พัฒนาหอศิลปกรุงเทพฯ และขอขอบคุณประชาชนที่มาเยี่ยมชม อันถือ
เป็นกำาลังใจสำาคัญให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้า
พัฒนาหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้
กับคนทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการก้าวสู่ทศวรรษ
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหอศิลปกรุงเทพฯ จะได้รับการสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องจากทุกๆ ฝ่าย เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย
ในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

It is our primary mission to establish Bangkok Art and Culture 
Centre as the centre of art for the public. This establishment 
was initially the main drive to the birth of art network and 
movement to create a space for art and culture within the city. 
Over the past 10 years, the BACC has operated as a hub of arts 
and cultural education with an expanding network of collaborators 
across the nation - from those representing local communities 
to entire regions. The Centre has played host to many activities 
and exhibitions that reflect the ways of life and the social 
context from each region - from the North, Northeast to the 
Central and South as well as Bangkok itself. Working closely in 
support of local exhibitions and folk performances, the BACC 
also collaborates with embassies, art and culture organisations, 
and international artist networks to open doors to many more 
significant artistic activities and exhibitions. As a result, the 
BACC has become the centre of contemporary art education, 
equipping today’s younger generations as well as residents of 
Bangkok and Thailand with new inspirations that drive them 
forward. Furthermore, the BACC’s city-centre location at 
Pathumwan Intersection offers easy access through public 
transport, BTS Skytrain, Skywalk, allowing students and the 
general public along with tourists from all over the world to 
easily experience our displays of art. Thus, the BACC is now 
regarded as a major Bangkok landmark that visitors simply 
have to visit. 

The BACC also has an influential role as a provider of 
opportunities to fledgling artists through a number of ongoing 
initiatives. The People’s Gallery programme, for instance, lends 
support to up-and-coming artists as well as those who have 

yet to enjoy an opportunity to showcase their works on 
national and international levels - a space with greater means 
of expression and more widespread recognition. The Early 
Years Project, now into its third consecutive year, seeks to 
foster a network of young artists by providing selected 
participants with knowledge and developmental programmes, 
culminating in exhibitions at the BACC’s own main gallery 
spaces along with grants for overseas residencies and exhibitions 
to achieve international recognition. In 2018, artists from 
various BACC initiatives were invited to showcase their works 
in the Bangkok Art Biennale 2018 - the first-ever international 
contemporary art festival to be held in Thailand. This outstanding 
opportunity to work with the Bangkok Art Biennale Foundation 
and world-famous artists selected by curators from across  
the globe represent a source of pride and joy for Thailand and 
the BACC itself. With remarkable works of art on display in 
major venues throughout Bangkok, the BACC included, the 
Festival stands as a milestone that coincides with our 10th 
anniversary and a key highlight in the eyes of the public.

Throughout this past decade, the BACC has received support 
from the Bangkok Metropolitan Administration (BMA), many 
academic institutions, artist networks, private organisations, 
and the general public. Regardless, recent circumstances 
dictated that the BACC seek out additional sources of income 
beyond BMA funding. With our operating principle which 
addresses the core concern in commercialization of art, it has 
been difficult for the BACC to financially benefit from the 
public. As a result, the BACC reiterates its commitment to 
public goods by opening up for support from the public. Today, 
anyone and everyone can become a supporter and co-owner 
of the BACC as we progress towards stability, growth, and ever 
greater public benefit under our original mandate to serve the 
people as the public centre of art. 

Our 10-year journey was made possible by support from 
every stakeholder. We have to thank the BMA as the key 
organisation in providing land and financial support throughout; 
various artist networks, private companies, and academic 
institutes for their contributions to our development; and the 
general public for their patronage, which is a source of great 
motivation for all stakeholders at the BACC. As we enter our 
second decade, we remain committed to develop the BACC 
as a place of learning and inspiration for people of all ages, 
genders, and nationalities, and we hope to retain your support 
in our aspiration to become an international centre of 
contemporary art education in the future.
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ปี 2561 เป็นปีที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป
กรุงเทพฯ) มีอายุครบรอบ 10 ปี การเกิดขึ้นของหอศิลปกรุงเทพฯ  
นับเป็นปรากฏการณ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญอย่างหนึ่งของไทย 
จากการที่กรุงเทพมหานครได้เห็นความสำาคัญของศิลปวัฒนธรรมและ
สร้างแหล่งเรียนรู้นี้ให้แก่ประชาชน หอศิลปกรุงเทพฯ จึงเป็นองค์กรที่
เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคประชาชน  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง จริงๆ แล้ว หอศิลปกรุงเทพฯ 
ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่จัดแสดงศิลปะสวยงามเท่านั้น แต่วัตถุประสงค์หลัก
ของหอศิลปกรุงเทพฯ คือ การนำาเอาศิลปะมาเป็นสื่อที่จะส่งต่อเนื้อหา
องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสื่อสารให้แก่คนในสังคม 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หอศิลปกรุงเทพฯ พยายามจะ
ตอบสนองประชาชนกลุ่มต่างๆ โดยได้วางยุทธศาสตร์ให้เป็นสถานที่
ที่สร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม และต้องการให้ผู้ชมเข้าใจ
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คนทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ เราพยายามให้เห็นการเชื่อมโยงแนวความคิดและ

ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในอดีตมาสู่พัฒนาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านงาน
ศิลปวัฒนธรรม ในช่วงปีที่ผ่านมามีโครงการขนาดใหญ่ คือ โครงการ
รายงานอีสานร่วมสมัย ซึ่งเป็นโครงการที่ปรับรูปแบบการทำางานโดย
นำากิจกรรมต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันตามแนวคิดหลักที่นำาเสนอ
เรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ ของอีสานที่เรา
อาจจะไม่เคยมอง ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา มนุษยวิทยา 
และมุมมองทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกร่วมสมัยผ่านนิทรรศการ
ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ศิลปการแสดง ภาพยนตร์ รวมทั้งกิจกรรม
การเรียนรู้ เราเชื่อว่าเป็นทิศทางที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะสามารถนำา
องค์ความรู้มาถ่ายทอดได้ในหลากหลายมิติ และสามารถที่จะรองรับ
ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมในหลากหลายความสนใจ

กิจกรรมใหญ่อีกงานหนึ่งซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมมือกับมูลนิธิ
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 ขึ้นทั้งในพื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ และ
พื้นที่อื่นๆ อีก 20 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร นับเป็นการจัดงานเทศกาล
ศิลปะขนาดใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยที่รอคอยมานาน และเป็น
โอกาสอันดีมากที่ประชาชนจะได้เห็นความแตกต่างหลากหลาย ทำาให้
เข้าใจรูปแบบของงานศิลปะร่วมสมัยจากต่างประเทศ รวมทั้งมุมมอง
ของผู้คนในแต่ละชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่า 10 ปีก่อนกรุงเทพมหานครได้
กำาเนิดหอศิลปฯขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆ และ 10 ปีต่อจาก
นั้นหอศิลปกรุงเทพฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือในการเปิดหน้า
ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมด้วยการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 หอศิลปกรุงเทพฯ กำาลังประสบปัญหา
ด้านงบประมาณตามที่หลายท่านคงทราบแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิ
หอศิลปกรุงเทพฯ จะดำาเนินการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
กรุงเทพมหานคร มูลนิธิฯ และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผมในฐานะตัวแทนคณะ
กรรมการบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงเวลาต่อ
จากนี้ไป เราจะพยายามบริหารจัดการเพื่อนำาหอศิลปกรุงเทพฯ ไปสู่
ความเป็นองค์กรที่ยั่งยืนให้มากที่สุด โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
สนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนนี้ให้แก่หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ด้วยการเข้า
มาเยี่ยมชมและแสดงความเห็นว่ายังขาดอะไรและควรจะพัฒนาอะไร 
เราเป็นองค์กรที่พร้อมจะรับฟังและปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อให้
หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่ประชาชน 

ผมขอขอบคุณประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหอศิลป
กรุงเทพฯ อย่างดียิ่งมาตลอด และขอขอบคุณเครือข่ายศิลปิน 
ผู้สนับสนุน นักสะสม สถาบันการศึกษา และองค์กรทุกภาคส่วน 
ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการสนับสนุนการดำาเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอขอบกรุงเทพมหานคร ที่สร้างหอศิลปกรุงเทพฯ 
แห่งน้ี อันยังประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมอย่างแท้จริงมาตลอด 10 ปี 

Executive 
Committee’s Talk

ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต
ประธานกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Asst. Prof. Sansern Milindasuta 
Chairperson, Executive Committee,
Bangkok Art and Culture Centre
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In 2018 the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) has 
turned 10 years old. Its founding marked an important change 
in Thailand: in creating such a source of knowledge and 
learning, the city came to an increasing realisation of the 
importance of art. Born of cooperation between the city of 
Bangkok and the public sector, the BACC has become a major 
learning centre in the heart of the city. More than just a 
location for showing beautiful art, its primary objective has 
been to use art as a medium of communication to transfer 
content and knowledge to people and the society at large. 

For these past 10 years, BACC has worked to respond to 
various groups in the populace. Its strategy has been to use art 
and culture to bring our visitors an understanding of the wide 
cultural diversity of people both in Thailand and abroad, and 
to give vitality to trends in thought and wisdom that link the 
past to current developments. In this last year we mounted a 
major program, the ‘Isaan Contemporary Report’ Project. This 
involved adapting our work format, using various activities to 
integrate basic concepts to enable presentation of cultural 
differences in various aspects of the Northeast that we may 
never have seen before. History, sociology, anthropology, and 
visions of change brought to the contemporary world through 
art expositions, music, literature, performance arts, cinema, and 
learning activities: we believe these have put us on a path that 
gives the Bangkok Art and Culture Centre a multidimensional 
ability to bring essential elements of learning to visitors with a 
wide variety of interests and tastes.

Another major event the BACC is jointly involved with is 
the Bangkok Art Biennale 2018 International Contemporary Art 
Festival. This takes place not only in the centre itself, but 
concurrently at 20 locations all over Bangkok. Considered to 
be Thailand’s first major art festival, this has been a long time 
coming, but now it presents the public with a great opportunity 
to experience an enormous variety of art, with exposure to 
contemporary art from abroad while presenting viewpoints 
from people in each country. You might say that ten years ago 
Bangkok gave birth to a major art gallery, a true learning 
centre, and 10 years later that same Bangkok Art and Culture 
Centre is a participant in turning a page of artistic and cultural 
history with the Bangkok Art Biennale 2018 International 
Contemporary Art Festival.

In any case, it is fairly well known that in 2018 the BACC has 
encountered budget problems. These must be dealt with by
the BACC Foundation as it builds mutual understanding 
between the city of Bangkok, the Foundation, and the public 
sector, and all sides will need to coordinate closely in order to 
reach a solution. I, in my capacity as representative of the 
organisation’s Executive Committee, have highest hopes that in 
the near future we will manage to bring the BACC to full 
long-term sustainability. I sincerely hope for public participation 
in supporting this goal through visits and by expressing 
opinions on what may be lacking and what needs development. 
As an organisation we are prepared to listen and improve our 
management and administration so the Bangkok Art and 
Culture Centre may continue to promote public learning at 
the highest level. 

I would like to thank the people who have always participated 
so wonderfully in our activities, and also thank the network of 
artists, patrons, collectors, educational institutions, and  
organisations from every sector which has been an important 
force in supporting our operations. I most especially thank 
the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) for giving 
birth to the Bangkok art centre, which has now served and 
benefitted the public and society for these past ten years.
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ในบรรดาผู้เข้าชมงานหอศิลปกรุงเทพฯ ในปี 2561 ทั้ง 1,753,682 
คนนั้น ผมประทับใจพระองค์หนึ่งเป็นพิเศษ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิด
นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษ
ศิลป์” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เครือข่ายวิทย์
สานศิลป์ และหอศิลปกรุงเทพฯ สนับสนุนพื้นที่จัดงาน เมื่อกลางเดือน
พฤษภาคมนั้น นอกจากพระองค์จะทรงถามไถ่เรื่องสถานการณ์ปัญหา
การบริหารจัดการและงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร
อย่างละเอียด ตั้งแต่เสด็จฯ ลงจากรถยนต์พระที่นั่งแล้ว ในระหว่างที่
เสด็จฯ ชมนิทรรศการซึ่งจัดที่ผนังโค้งชั้น 3, 4 และ 5 นั้น พระองค์ยัง
ทรงถ่ายภาพผลงานทุกชิ้น ทรงมีพระปฏิสันถารกับเจ้าของผลงานทุก
คนที่จำานวนไม่น้อยไม่ใช่ศิลปินอาชีพ แต่เป็นคณาจารย์และนิสิตภาค
วิชาพฤกษศาสตร์ และทรงจดข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละภาพลงในสมุด
บันทึกส่วนพระองค์โดยละเอียด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นอกจากพระ
จริยวัตอันงดงามจะแสดงให้พสกนิกรเห็นตัวอย่างการชมงานศิลปะแล้ว 

ยังแสดงให้เห็นว่าหอศิลปกรุงเทพฯ เป็น “พื้นที่การเรียนรู้ผ่านศิลปะ” 
นอกจากนั้นศิลปะและวิทยาศาสตร์ยังเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอีกด้วย 

ในปีที่หอศิลปกรุงเทพฯ เฉลิมฉลองการเปิดทำาการครบ 10 ปี 
ทว่าประสบปัญหาจนเป็นข่าวใหญ่ทั้งในและต่างประเทศนี้ หอศิลป
กรุงเทพฯ ได้ต้อนรับเพื่อนใหม่ๆ ที่มาชมงาน วิจักษ์และวิจารณ์งาน 
ร่วมงาน สนับสนุนและส่งเสริมงานมากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ
เช่นเดียวกัน อาทิ “Absurdity in Paradise” นิทรรศการศิลปะ
ร่วมสมัยของไทยที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรป ที่พิพิธภัณฑ์ Museum 
Fridericianum เมืองคาสเซิล สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิ Kasseler Kunstverein “The Retreat” 
การแสดงร่วมสมัย ที่โครงการ “Open Call” ของหอศิลปกรุงเทพฯ 
คัดเลือกและสนับสนุนให้คณะละคร Democrazy Theatre Studio 
จัดแสดง ในเทศกาลศิลปะการแสดงครั้งที่ 7 ได้รับเชิญให้ไปจัดแสดง
ต่อที่ Tokyo Performing Arts Meeting in Yokohama (TPAM) ส่วน 
“I Cover You!” โครงการความร่วมมือสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน กับ 
Bamboo Curtain Studio อันเป็นส่วนหนึ่งของงานบางมดเฟส 3 ได้
รับความสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), 
สำานักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไต้หวัน รวมถึงกลุ่ม Outsiders Factory 
ความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรอื่นๆ ที่เพิ่มมากขึ้นนี้ เป็นเหตุผล
หน่ึงท่ีทำาให้หอศิลปกรุงเทพฯ สามารถสร้างสรรค์ สนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างงานศิลปะสาขาต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านๆ มา ทั้งๆ ที่ใช้
งบประมาณรายจ่ายลดลงถึงร้อยละ 20 

ในปีน้ี หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เร่ิมปรับรูปแบบการทำางาน เพ่ือให้ผลงาน
ศิลปะสาขาต่างๆ ท่ีสร้างสรรค์และนำาเสนอเช่ือมโยงกันด้วยแก่นความคิด
หลักของแต่ละโครงการมากขึ้น พยายามชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกับ
ศาสตร์อื่นๆ ตลอดประเด็นทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมากขึ้น 
โดยไม่ยึดติดกับกรอบความคิดและพ้ืนท่ีทางกายภาพแต่เดิม ซ่ึงนอกจาก
จะช่วยขยายฐานผู้ชมงานให้กว้างขึ้นและผู้ชมทดลองชมงานศิลปะสาขา
ที่ไม่ยังคุ้นเคยมากขึ้นแล้ว ยังน่าที่จะส่งเสริมให้ศิลปินทดลองทำางาน
ข้ามสาขา เพื่อพัฒนางานของตนต่อไป ตามแนวทางศิลปะร่วมสมัย
ของสากล ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างสาขาลางเลือนลงทุกขณะอีกด้วย 

สุดท้ายนี้ ผมและคณะทำางานหอศิลปกรุงเทพฯ ทุกคนขอขอบคุณ
คณะกรรมการมูลนิธิ คณะกรรมการบริหาร และอดีตผู้อำานวยการทั้ง
สองท่าน ผู้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการทำางานอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ศิลปิน 
ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้จัดกิจกรรมศิลปะอันหลากหลายทั้งในด้าน
รูปแบบและเนื้อหา และผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศทุกคน  
ซึ่งร่วมกันทำาให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็น “หอศิลป์ของประชาชน”  
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาและตลอดไป

ภาพรวมการดำาเนินงาน 2561 
Overview by Director

ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ 
ผู้อำานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
Asst. Prof. Pawit Mahasarinand
Director of Bangkok Art and Culture Centre
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Among 1,753,682 visitors to BACC in 2018, one stood out in 
my mind. One afternoon in May, Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn presided over the opening ceremony 
of the “Botanical Art Worldwide 2018-The Beauty of Native 
Thai Plants”, co-organised by Faculty of Science, Mahidol 
University and Sci-Art Network, with venue support by BACC. 
A few moments after arriving, Princess Sirindhorn expressed 
her concern for BACC’s administrative and budget issues, of 
which she heard on radio. While visiting the exhibition which 
spanned three floors of curved walls, she not only photographed 
each and every work but also took detailed notes about it as 
each painter explained-evidently setting an example for an 
ideal art exhibition visitor. It’s also noteworthy that most of 
these painters are actually science professors and students, not 
professional artists. Besides proving that science and arts are 
more related than one usually thinks, this well corresponds with 
our strategy in making BACC truly “a space where people can 
learn through arts.”

In the year when we’re both celebrating our 10th anniversary 
and simultaneously tackling all our problems, widely publicised 
here and overseas, we’ve welcomed new visitors to the centre 
and participants in our various activities in addition to collaborators, 
partners and supporters, both local and international. As the 
first example, with the full support from the Kasseler Kunstverein, 
our “Absurdity in Paradise”, the largest contemporary Thai art 
exhibition in continental Europe, was at the Museum Fridericianum 
in Kassel, Germany. Another is Democrazy Theatre Studio’s 
contemporary dance work “The Retreat”, selected through our 
“Open Call” programme, co-produced and presented by our 
seventh annual edition of Performative Art Festival (PAF). The 
work has subsequently been invited to be presented at Tokyo 
Performing Arts Meeting in Yokohama (TPAM), Asia’s largest 
gathering of international dance and theatre producers, 
presenters and festival curators. As part of the third annual 
Bang Mod Festival, our community art project “I Cover You!” 
was made possible by the support from Taiwan’s Ministry of 
Culture and Bamboo Curtain Studio and outsiders factory art 
collective. And the list continues. With such support, collaboration 
and partnership, BACC manages to sustain most of our 
activities as well as our contribution to the development of 
contemporary Thai arts, with 20 percent less of expenditure, 
in comparison to that of 2017.

In line with the development of cross-disciplinary and 
interdisciplinary approaches in contemporary arts in which 
genre boundaries continue to blur, our practices have also 
been adjusted accordingly, partly with the ongoing organisation 
restructuring. Many of our projects are now both inviting artists 
and audiences to leave their comfort zones, and more clearly 
connecting arts to other disciplines of knowledge as well as 
issues in everyday life. 

Last but never least, all BACC staff members and I would like 
to thank all members of our Board of Directors and Executive 
Committee in addition to the two ex-directors for all your 
valuable suggestions and support. Our gratitude also goes to 
artists, creators of arts, arts and cultural event organisers, 
whose works diversify in both style and content, as well as all 
visitors, Thais and foreigners, all of whom have helped make 
BACC “the people’s arts centre” for the past 10 years and 
years to come.
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วิสัยทัศน์
“เป็นหอศิลปวัฒนธรรมที่สร้างองค์ความรู้อันหลากหลาย

เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อสังคม เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ”

พันธกิจ
1. ขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าใจคุณค่าและความหลากหลายของ
 ศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นไปจนถึงบริบทของโลก
2. สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่
3. สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่
 ประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมไปสู่ดุลยภาพ
4. พัฒนาการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมให้มีมาตรฐานในระดับ
 นานาชาติ
5. สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ 2561
1. ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำาเสนอผ่านกิจกรรมศิลปะ
 เพื่อให้เห็นคุณค่าและความหมายของความแตกต่าง
2. สร้างกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้จากทุนทางวัฒนธรรม
 และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
3. สร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
 และแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
4. สร้างมาตรฐานองค์กรสู่ระดับสากล
5. ผลักดันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่ระดับนานาชาติ 
6. ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อสร้างกิจกรรมในการพัฒนา
 ศิลปวัฒนธรรม
7. สื่อสารให้สังคมตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำาคัญของหอศิลป
 กรุงเทพฯ
8. จัดการทรัพยากร การเงิน การบริหารองค์กร การบริหารบุคคล
 เพื่อสร้างความมั่นคงขององค์กร

Vision
“To be the art and culture centre that fosters 
diverse knowledge for a sustainable society 
and to be an internationally recognised 
organisation”

Mission
1. To act as a public space promoting both local and 
 international arts and culture to the general public
2. To support creative processes with an aim to nurture new 
 ideas and knowledge
3. To inspire imagination and promote arts and culture to 
 the general public in order to drive Bangkok towards a 
 well-balanced society
4. To improve local arts and cultural management standards 
 so as to be up to international standards 
5. To facilitate and create environment enabling arts and 
 cultural involvement from all sectors

Strategies in 2018
1. Showcasing cultural diversity through various activities in
 order to promote a tolerant and accepting society 
2. Implementing different arts activities with aims to expand
 and cultivate cultural development 
3. Inspiring creativity and imagination through arts and 
 cultural activities to all audiences regardless of age or 
 gender 
4. Building up and maintaining international standards 
5. Promoting contemporary Thai arts and culture on a 
 global stage 
6. Networking and connecting arts and cultural organisations
 with the goal of developing Thai arts and culture 
7. Publicising values and the importance of Bangkok Art and
 Culture Centre
8. Striving to become a more effective organisation by wisely
 managing all resources and funding

Overview
2018
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งบประมาณและการจัดหารายได้ 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ได้
รับการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณหลักในการบริหารจาก
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อดำาเนินการบริหารหอศิลป
กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กรุงเทพมหานครวางไว้ 

ในปี พ.ศ. 2561 หอศิลปกรุงเทพฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกรุงเทพมหานคร ทำาให้หอศิลปกรุงเทพฯ มีความจำาเป็น
ต้องปรับแผนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
หอศิลปกรุงเทพฯ ได้จัดหางบประมาณจากการจัดหารายได้ช่องทาง
ต่างๆ คือ 
 • การหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ของหอศิลปกรุงเทพฯ 
  ในพื้นที่ส่วนโครงการร้านค้า artHUB 
 • การหารายได้จากการให้บริการพื้นที่อื่นๆ 
 • การหารายได้จากการจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับ
  นิทรรศการและกิจกรรม 
 • การหารายได้จากการขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน
 • การสนับสนุนจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ

ทั้งนี้ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจ
ถึงการจัดหารายได้ให้มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สามารถมีทุนที่เพียงพอในการดำาเนินงานและจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐาน
ระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชน ในการสนับสนุนการดำาเนินงานของ หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อ
สร้างหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นสถาบันทางศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป

Budgeting and Revenue Planning 

The Bangkok Art and Culture Centre (BACC) was established 
and received supportive funding mainly from the BMA for the 
purpose of the facility’s management. The BMA had estab-
lished 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. 

In 2018, BACC received zero funding from the Bangkok 
Metropolitan Administration. Therefore, it was necessary for 
us to adopt a new working plan to maintain our works. The 
funding channels include: received its main revenue through 
many ways: 
 • BACC’s real estate revenue in the artHUB zone including  
  stores, bookshops and restaurants 
 • Rental space revenue 
 • Sales of activities and exhibition souvenirs revenue 
 • Private organisation sponsorship revenue 
 • public donation through multi-channels

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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มกราคม
January

จำานวนผู้เยี่ยมชม ปี 2561
ToTal numbEr of visiTors in 2018

รวม/total 1,753,682 คน/visitors

Overview
2018
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ผู้ชมนิทรรศการหลัก และ
กิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ
Visitors to main galleries and art 
activities by BACC

ผู้ใช้บริการห้องสมุดศิลปะ
Users of Art Library 

จำานวนงานนิทรรศการ
และกิจกรรม
Number of exhibitions & art activities

คณะเยี่ยมชม
School & Group visits

คน visitors

38,620

งาน events

416
Down

6.7%

Down

9.7%

11,127 Down
3.8%

คน visitors

คน visitors

1,188,282
Up35%



หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อต้องการให้
กรุงเทพมหานครมีศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเมือง หอศิลปกรุงเทพฯ เปิดให้บริการแก่ประชาชน
เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ด้วยงานนิทรรศการอันเป็นมงคลงานแรกคือ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 
“ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง” ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนับเป็นมงคลฤกษ์สูงสุดของหอศิลป
กรุงเทพฯ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จ
พระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ และทรงเปิด
งานนิทรรศการ “ภาพของพ่อ...บารมีแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552

The Bangkok Art and Culture Centre (BACC) was founded under a fruitful public-private collaboration 
with an intent to become a centre for arts and cultural learning in the city of Bangkok. The BACC opened 
its doors to the public for the first time on July 29, 2008 with an auspicious photography exhibition titled 
“Always Roaming with a Hungry Heart” - featuring works from Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn. On August 19, 2009, the BACC was bestowed with the highest of honours as Queen Sirikit person-
ally presided the official opening ceremony as well as the opening of the “Portraits of the King: The Art of 
Iconography” exhibition. 

10 ปี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
10 ปี พื้นที่การเรียนรู้ผ่านศิลปะ
10 years of the Bangkok Art and Culture Centre
10 years learning through art



ด้านการบริหารจัดการ กรุงเทพมหานครได้ศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ผลจากการศึกษาสรุปรูปแบบให้จัดตั้งมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรอิสระโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการทำาหน้าที่บริหารจัดการ 
โดยกรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาให้สิทธิมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการหอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2554 ระยะเวลาสัญญาให้สิทธิ์ฉบับแรก 10 ปี ทั้งนี้
กรุงเทพมหานครได้สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการอาคาร
และกิจกรรม และมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ได้จัดหารายได้เพิ่มเติมจาก
การจัดการพื้นที่และขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อให้มีงบ
ประมาณเพียงพอเหมาะสมต่อการจัดนิทรรศการและกิจกรรมในแต่ละปี 

ด้านการดำาเนินงาน ตลอดระยะเวลา 10 ปี หอศิลปกรุงเทพฯ ได้
ทำาหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สำาคัญทั้ง
ในระดับเมืองและระดับประเทศ เปิดกว้างสำาหรับงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยที่หลากหลาย จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่สำาคัญอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับชุมชน ระดับ
เมือง และนานาชาติ เปิดเวทีให้โอกาสแก่ศิลปินและเยาวชนได้มีพื้นที่
ในการแสดงออกผ่านโครงการต่างๆ ให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน 
ครูอาจารย์ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบที่มีผู้สนใจเข้ามาศึกษารูปแบบการจัดการ เป็น
พื้นที่ที่มีกิจกรรมรองรับกลุ่มผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาเรียน
รู้ผ่านงานศิลปะ เป็นจุดนัดพบพักผ่อนหย่อนใจที่เปิดกว้างไม่จำากัดแค่
คนที่รักและสนใจศิลปะเท่านั้น และเป็นสถานที่สำาคัญอีกแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวไม่พลาดโอกาสที่จะมาเยี่ยมชม หอศิลป
กรุงเทพฯ จึงนับเป็นปรากฏการณ์ที่สำาคัญยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของ
สังคมไทย เป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ 
สร้างบริบทให้ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน เป็นองค์กรที่ทำา
หน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน และมุ่งสร้าง
คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมในสังคมร่วมสมัยให้แก่สังคม 

หอศิลปกรุงเทพฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนที่สำาคัญจากประชาชน 
ศิลปิน นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ในทศวรรษ
ต่อไปหอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงมุ่งเน้นทำาหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะ
ร่วมสมัยให้แก่ประชาขน โดยพัฒนาส่งเสริมงานภัณฑารักษ์และเนื้อหา
ของศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ เพื่อสื่อความหมายกับสังคม การเป็น
เวทีเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ศิลปินได้พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร และการส่งเสริมผลักดันเชิง
นโยบายโครงสร้างทางศิลปวัฒนธรรมที่สำาคัญ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในระดับนโยบายให้ตระหนักถึงความสำาคัญของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในเสาหลักของการพัฒนาสังคมไทย 

To drive organisational success, the Bangkok Metropolitan 
Administration (BMA) performed studies to develop an 
effective and efficient management system that could uphold 
the BACC’s capabilities as a highly beneficial centre of public 
learning. The conclusion of these studies led to the formation 
of the Bangkok Art and Culture Centre Foundation - an 
independent body led by a board of directors well-versed and 
artistic, cultural, and management matters. The BMA signed an 
agreement to hand over management rights over the BACC to 
the BACC Foundation on August 19, 2011 with an initial 
contract duration of 10 years. In this light, the BMA has been 
providing funds for facility and activity management, while the 
BACC Foundation generates additional revenue from leasable 
space utilization and private sector support - all of which 
combine to provide adequate and appropriate funding for 
various exhibitions and activities. 

Throughout its 10-year history, the BACC has successfully 
functioned as a major hub for contemporary art and cultural 
education - both at the city and country level. The Centre has 
welcomed a diverse range of art and cultural works and has 
played host to many contemporary exhibitions and activities. 
Furthermore, the BACC has fostered collaborations for the 
exchange of knowledge across communities, cities, and 
nations, providing a platform for artists and young thinkers to 
express themselves while students, teachers, and BMA 
personnel could take advantage of many academic offerings. 
Now regarded as a model organisation in art and culture, the 
BACC offers space for viewers of all ages and genders to learn 
through art, meet up, and relax regardless of their interest or 
enthusiasm for art. It has become a major Bangkok landmark 
that tourists cannot afford to miss and a phenomenal achievement 
in the annals of Thai society. The BACC inspires sparks of 
creativity, integrates art into everyday life, encourages artistic 
and cultural learning for all, and seeks to enhance the value of 
contemporary art and culture in today’s society. 

The BACC would like to thank the general public, artists, 
academics, state agencies, private sectors, and the media for 
their support. In the coming decade, we will continue our 
mission as the education centre for contemporary art for the 
masses and support curation activities across disciplines and 
diverse objects that communicate meaningful messages to 
society. We will continue to serve artists as a platform to hone 
their creative talents, provide organisations with opportunities 
to collaborate, and drive the development of policies that 
create artistic and cultural infrastructure for the country - 
ultimately leading to a high-level recognition of the key role 
that culture plays in the advancement of Thai society.
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ดร. พิจิตต รัตตกุล
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539-2543 
Dr. Phichit Rattakul, Former Governor of 
Bangkok, 1996-2000

“ในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร 

มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ เพราะฉะนั้นจะเกิดความ

ทรงจำา หรือคุณค่าทางจิตใจได้น้อย การจะ

หยุดพิจารณาถึงคุณค่าของแต่ละสิ่งไม่ว่าจะ

เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม

หรือศิลปะนั้นจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องมีหอศิลปะร่วมสมัยทำานองนี้เกิดขึ้น”

“Life in a metropolis such as Bangkok 
is so fast that only a few memories or 
meaningful moments can be created. 
As such, for one to be able to stop and 
consider the value of life, from customs, 
traditions, cultures, or arts, a contemporary 
art gallery is necessary.”

คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์
ปัญญาชนสยาม
Sulak Sivaraksa, Thai Intellect

“ศิลปะคือความงาม มนุษย์ถ้าปราศจาก
ความงามแล้วจะหาความดีได้ยาก...หอศิลป์
คือสถานที่ที่เอาศิลปะมาไว้ แต่ต้องไม่เป็น
หอศิลป์ที่ตายแล้ว หมายความว่าเมื่อมีรูป
มาแสดงก็จะต้องจัดอะไรให้คนรู้จักรูปด้วย 
ต้องมีดนตรี มีคนมาพูดมาคุยประเทืองต่างๆ 
ให้คนเห็นความงาม จุดประสงค์ของหอศิลปฯ
ต้องเป็นตัวกระตุ้นให้คนเข้าหาความงาม เพื่อ
จะไปหาความจริงและความดี”

“Art is beauty, and humanity without 
beauty is deprived of its virtue. An art 
gallery is a venue of arts, but it must not 
be stagnant. That means there must be 
additional elements accompanying the 
displayed visuals to inspire understanding 
in the audience, such as music and 
people engaging in enlightening 
discussions concerning the concept of 
beauty. Art gallery must inspire people 
to approach beauty as a mean to 
pursue truth and virtue.”

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
Apirak Kosayodhin, Chairperson, Board of 
Directors, Bangkok Art and Culture Centre 
Foundation 

“การผลักดันในการก่อต้ังหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครเกิดจากความร่วมมือ
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีอยู่ใน
วงการศิลปะ ตัวศิลปินเอง อาจารย์ในสถาบัน
การศึกษา รวมไปถึงเครือข่ายภาคประชาชน 
ซึ่งเห็นว่ากรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็น
เมืองหลวงของประเทศไทย ถ้าจะมีหอศิลป
วัฒนธรรมท่ีจะช่วยเช่ือมโยงเครือข่ายต่างๆ ท่ี
จะส่งเสริมในเร่ืองของศิลปะวัฒนธรรม หรือ
ในเรื่องของศิลปะร่วมสมัย ก็จะเป็นสิ่งที่จะ
ช่วยให้เมืองมีการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช่วยในการส่งเสริมความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงทางด้านศิลปะวัฒนธรรม การเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัย การ
สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน คนรุ่นใหม่”

“The push to establish Bangkok Art 
and Culture Centre was born of the 
collaboration of all concerned parties, 
from practitioners in the art circle, the 
artists themselves, academic staff, and 
also the public sector’s network. These 
people envisioned the importance of an 
art and culture centre as a link between 
various networks who promote and 
further develop art and culture as well 
as contemporary context. Art centre 
helps instigate the development of a 
capital city such as Bangkok, and in 
particular builds a foundation of direct 
art and cultural cooperation and an art 
education centre - a source of inspiration 
for the youth of the new generation.”

หอศิลปกรุงเทพฯ ในทรรศนะ
BACC in their opinions

10th Anniversary
BACC
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คุณพิเชษฐ กลั่นชื่น
ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง 
พ.ศ. 2549
Pichet Klunchun, Silpathorn Award Winner 
(Performing Arts), 2006

“หอศิลปฯคือพื้นที่ที่ทำาให้ความแตกต่าง
หลากหลายทางความเชื่อและความคิดอยู่ร่วม
กันได้”

“BACC is a venue that inspires 
coexistence within the diversity of 
beliefs and ideas.”

ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย 
พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)
Dr. Kongkiat Opaswongkarn, Chief Executive 
Officer of Asia Plus Group Holdings Public 
Company Limited

“ศิลปะเป็นงานที่เล่าเรื่องราวของอดีตจึง
ทำาให้เข้าใจประวัติและการเปลี่ยนแปลง (การ
พัฒนา) ของวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ”

“Art is a narration of the past, a key 
to the understanding of the cultural 
history and change (development) of 
each country.”

คุณอนันต์ ศิริภัสราภรณ์
อดีตรองปลัดกรุงเทพมหานคร 
Anant Siripasraporn, Former Deputy 
Permanent Secretary of Bangkok 

“...โลกเปลี่ยนแปลงไป ประชาคมเข้มแข็ง
ขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ ประชาชนนำา ราชการต้อง
หนุนให้เกิดขึ้น หอศิลปฯเป็นสาธารณะกิจ
อันหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวของประชาคมที่
ห่วงใย ก็จะมีประโยชน์ต่อเมืองอย่างมหาศาล
ในการที่เป็นแหล่งสร้างสรรเรื่องของศิลปะ
วัฒนธรรมร่วมกันของคนทั้งเมือง...” 

“...The world’s changed and its 
community is ever strengthened. Today 
it’s the public who leads the country. 
The government is the one who makes 
the public’s dreams possible. Bangkok 
Art and Culture Centre is one such 
public initiative born out of the caring 
community who foresees its tremendous 
use to the city as a venue of artistic and 
cultural creations shared by the city’s 
inhabitants.”

คุณโรเบิร์ต จี. บุย
สถาปนิกและนักวางแผน
Robert G.Boughey, Architect & Planner

“หอศิลปฯ ได้รับการออกแบบให้เป็น
อาคารอเนกประสงค์ เราวางแผนให้ชั้นล่าง
ของอาคารเป็นพื้นที่ร้านค้า ส่วนพื้นที่จัดแสดง
ผลงานจะเร่ิมต้ังแต่ช้ันห้าเป็นต้นไป อยู่ระดับ
เดียวกันกับรถไฟฟ้า เพราะเราต้องการให้
หอศิลปฯ อยู่เคียงคู่ฟ้า แนวคิดของโครงการน้ี 
คือ การผนวกร้านค้าและพิพิธภัณฑ์ไว้ด้วยกัน 
หอศิลปฯ สามารถนำาค่าเช่าจากร้านค้าต่างๆ 
ไปจ่ายค่าบำารุงรักษาอาคาร เพราะบ่อยครั้ง
การหาทุนมาบำารุงรักษาอาคารเป็นเรื่องที่
ทำาได้ยาก...”

“This building was designed as a multi 
functional museum...The idea was to 
have shopping on the first floors and 
museum starting at the 5th floor and 
above and that put us at the level of  
the sky train so the museum is in the 
sky. The concept was to mix the shopping
with the museum so the rent from the 
shops can pay for maintenance of the 
building because so often it’s difficult to 
get funds for maintenance of the 
building...”
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คุณภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)
ศิลปินแห่งชาติ (สาขาศิลปะการแสดง)
พ.ศ. 2557
Patravadi Meechuton (Kru Lek)
National Artist (Performing Arts), 2014

“... การที่เราจะมีปราชญ์สักคนเราต้อง
สร้าง การสร้างปราชญ์แต่ละคนต้องใช้เงิน 
ใช้เวลา ใช้หัวใจของหลายๆ คนในแผ่นดิน
ซึ่งมันมีในหอศิลปฯ ...”

“A sage is not born but created. 
Creating a sage requires money, time, 
and dedicated souls of people, many of 
which exist within BACC...”

คุณนักรบ มูลมานัส
ศิลปินร่วมสมัย
Nakrob Moonmanas, Contemporary Artist

“จริงๆ แล้วเราก็อยากขอบคุณหอศิลปฯ ที่
เป็นประตูบานนึงที่ทำาให้เราเห็น ตอนแรกเรา
ยังไม่รู้เลยว่าศิลปะร่วมสมัยมันคืออะไร ใน
ขณะที่เราเป็นเด็กคนนึง พอพูดถึงศิลปะเรา
ก็นึกถึงอะไรที่มันค่อนข้างจะไกลตัว อะไรที่
มันวิจิตรงดงาม จริงๆ แล้วมันมีมุมมองอะไร
มากกว่านั้นครับ แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เราได้
มาที่นี่ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยมันก็เป็นการ
เปิดโลกทัศน์ของเราเยอะมาก แล้วเราก็คิดว่า
มันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียว เราว่าหลายๆ คนก็
รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน ก็เลยอยากขอบคุณ
หอศิลปฯ และอยากให้มันมีสเปซแบบนี้เยอะๆ 
ครับ”

“Honestly, I would like to thank BACC 
for being one of the gateways to my 
understanding of contemporary art. 
At first, I didn’t even know what 
contemporary Art is. When it comes to 
art, I was inclined to think of something 
rather far away, things of great aesthetics. 
The truth is there is more to art than 
meets the eyes; My times here at BACC 
while studying at the university have 
significantly broadened my horizon and 
I believe many have the same experience 
as I do. I want to thank BACC and 
would love to see more art spaces like 
this.”

คุณนวพล ธำารงรัตนฤทธิ์
ผู้กำากับภาพยนตร์
Nawapol Thamrongrattanarit
Film Director

“ศิลปะสำาหรับผมในแง่คนทำางาน
สร้างสรรค์ แม้ว่างานที่จัดแสดงมันจะไม่
ตรงกับสิ่งที่เราทำา แต่ว่าการได้ไปหอศิลปฯ 
บางทีมันจะได้อะไรกลับมา ... ศิลปะเป็นพื้น
ฐานของคนทุกๆ อาชีพ เวลามันไปบวกกับ
อาชีพเหล่านั้น มันจะทำาให้อาชีพนั้นมากขึ้น 
สมบูรณ์ขึ้น...”

“For me, as a person who works in 
creative industry, there are times when 
exhibited works aren’t relevant to what 
I do, but sometimes, visiting BACC gives 
me something back...Art is the basis of 
all professions. When it is combined 
with other skills, it strengthens and fulfils 
said professions...”

10th Anniversary
BACC

“หอศิลปฯ ควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชน ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น...
ควรเป็นพื้นที่ของภาคประชาคมในการแสดงออกเรื่องต่างๆ...”

“BACC should pave the way to allow more engagement from the people and the 
public sector...It should be a place where the public can express their opinions freely...”

คุณรสนา โตสิตระกูล
อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2551
Rosana Tositrakul
Former Senator of Bangkok, 2008
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คุณอรทัย ผลดี
ประธานชมรมครูศิลปะโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
Orathai Pholdee
Chairman of Association of Art Teachers in 
Bangkok

“บางครั้งเราก็จะดูงานศิลปะของเด็กๆ ว่า
เค้าระบายอะไรออกมา บางทีเราก็ใช้ศิลปะ
บำาบัดเค้า...ในระยะ 10 ปีที่เราทำางานร่วมกัน 
เราได้ใช้หอศิลปฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ นอกจาก
กิจกรรมพาน้องท่องหอศิลปฯ แล้ว หอศิลปฯ
ยังจัดกิจกรรมอบรมครูศิลปะ คุณครูจะได้
เรียนรู้และได้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ
แปลกใหม่ กลับมาพัฒนาให้นักเรียนและ
โรงเรียนของเรา...” 

“At times when I look at children’ 
arts to see what they try to express, I in 
turn use art as a therapy for them. Over 
the last ten years of our collaboration, 
we have used BACC as an educational 
venue. Besides offering art gallery tours 
for our students, it also provides training 
programs for art teachers, allowing us 
to learn and cultivate new and unique 
teaching techniques that can be used to 
develop our students and our school...”

ศ.ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Prof. Yongyuth Yuthavong, Ph.D.
Former Deputy Prime Minister and Former 

Minister of Science and Technology

“นักวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนคล้ายกับศิลปิน 
ในส่วนของการค้นหาความจริง ... ศิลปะกับ
วิทยาศาสตร์ไปด้วยกันเสมอ”

“Scientists resemble artists in the way 
they pursue the truth...Art and science 
always accompany each other.”

อาจารย์อำามฤทธิ์ ชูสุวรรณ
อดีตคณบดี คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Amrit Chusuwan
Former Dean of Faculty of Painting, Sculpture 
and Graphics Arts, Silpakorn University

“ศิลปะไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็นเรื่องสำาคัญ
ของทุกคน... หอศิลปฯ ทำาให้ประชาชนได้
ซึมซับ รับรู้และเรียนรู้ และเป็นพื้นที่ให้กับ
เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลากับศิลปะมากขึ้น”

“Art is not extraordinary, but significant 
to all; BACC serves as a place where 
people can absorb, understand, and 
learn. It’s the place where children and 
young people can spend more time with 
art.”

“กว่าจะตั้งชื่อหอศิลปฯ ได้ ใช้เวลานาน เพราะเราต้องการให้ชื่อแสดง Function ให้ครบ 
ประกอบกับหอศิลปฯ แห่งน้ีจะเป็นของขวัญของกรุงเทพมหานครฯ และชาวไทย ... ผมคิดว่า 
หอศิลปฯ มีความสำาคัญมากสำาหรับสังคมมนุษย์ ศิลปะเป็นสิ่งเดียวที่แยกมนุษย์ออกจากสิ่ง
มีชีวิตอื่นๆ ...”

“It took a considerable amount of time to name BACC because we want the name 
to represent all of its functions. This art gallery was served as a present to Bangkok 
and Thai people...I believe art gallery is vital to human society; art is the sole element 
that differentiates humans from other living things...”

คุณศิวะพร ทรรทรานนท์
กรรมการมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 
Sivaporn Dardarananda, Rama IX Art 
Museum Foundation Committee Member
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คุณโตมร ศุขปรีชา
นักเขียนและนักแปล
Tomorn Sookprecha, Writer and Translator

“เวลาเราดูธรรมชาติ มันจะมีเรื่องจรรโลง
ใจในแบบที่ธรรมชาติสร้าง ... งานศิลปะก็
คล้ายๆกัน แต่เราจะเอาความเป็นมนุษย์มา
จัดระเบียบผสมกับธรรมชาติมันเลยเกิดการ
จรรโลงใจอีกแบบหนึ่ง ผมคิดว่าหอศิลปฯ ทำา
หน้าที่ในเรื่องของความงาม และความรู้
ซึ่ง 2 สิ่งนี้นำาไปสู่ ความจริง...“

“When we observe nature, it tells us 
an inspiring tale unique only to nature...
Art pieces work along a similar line, but 
art is where we shape nature with 
humanity, thus creating a different kind 
of fulfilling story. I believe BACC 
represents two important keys to the 
truth: Beauty and Knowledge...”

“อยากจะเห็นหอศิลปฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล เพราะหอศิลปฯ ไม่ใช่
แหล่งหารายได้แต่หอศิลปฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เมืองทั่วโลก ที่รัฐบาล
ให้การสนับสนุน...”

“I want BACC to have a full support from the government because it is not a 
source of government income, but rather a source for public learning. Other 
museums worldwide are supported by their respective government...”

คุณกมลเนตร เรืองศรี
นักแสดงและนักเขียน
Kamolned Reungsri (Eye), Actress and Writer

“ศิลปะทำาให้เรารู้จักตัวเอง ... หอศิลปฯ
เป็นที่ๆ ปลอดภัยทางความรู้สึก”

“Art is a tool of self-inspection...BACC 
is a safe house for emotional safety.”

คุณนิธิ สถาปิตานนท์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม 
(แบบร่วมสมัย) พ.ศ. 2545
Nithi Sthapitanonda, National Artist, 
Architecture (Contemporary), 2002

“การ educate คนด้วยการมีหอศิลปฯ
บางทีคนที่ถูก educate ก็ไม่ค่อยรู้ตัว แต่เมื่อ
มาหอศิลปฯได้เดินดู ได้เสพงาน ได้เข้าใจ มัน
จะค่อยๆ พัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นเรื่อยๆ”

 “When it comes to educating people 
through art, the people being educated 
might not know that. Visiting an art 
gallery, observing and understanding art 
will pave a long way in gradually 
developing a healthy mindset”

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2552-2559
M.R. Sukhumbhand Paribatra
Former Governor of Bangkok, 2009-2016

“ สิ่งที่สำาคัญสำาหรับภาครัฐ คือ สร้าง
โครงสร้างทางกายภาพ ด้านจิตใจ เพื่อเอื้อ
อำานวยต่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ผมคิด
ว่าหอศิลปกรุงเทพฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งอย่าง
แยกไม่ออกจากชีวิตคนกรุงเทพมหานคร “

“An important duty of the government 
sector is to establish a physical and 
mental infrastructure that is amenable 
to art and cultural development. I 
believe Bangkok Art and Culture Centre 
serves as an inseparable element of 
Bangkok people’ lives.

10th Anniversary
BACC

คุณทยา ทีปสุวรรณ
อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552
Taya Teepsuvan, Former Deputy Governor of Bangkok, 2009
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คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
Kobkarn Wattanavrangkul
Former Minister of Tourism and Sports

“หอศิลป์มีบทบาทในการพัฒนาเมือง
มาก หอศิลป์เป็นศูนย์กลางของนักคิด นัก
สร้างสรรค์ นักประวัติศาสตร์ เมืองที่เจริญ
แล้วต้องมีหอศิลป์“

“Art gallery plays a significant role in 
city development because it serves as a 
hub for thinkers, creators, and historians. 
A developed city must have an art 
gallery.”

คุณจิลส์ การาชง
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย
Gilles Garachon, French Ambassador to 
Thailand

“ในฐานะที่ผมเป็นชาวต่างชาติใน
ประเทศไทย ความสุขอย่างหนึ่งเมื่อเราได้
ทำาความรู้จักประเทศหนึ่ง คือการได้รู้จักผล
งานศิลปะของประเทศนั้น เราอาจะเรียน
รู้สิ่งเหล่านั้นจากหนังสือได้ แต่หนังสือไม่
สามารถเติมเต็มสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากศิลปิน
ได้โดยตรง สิ่งเหล่านั้นมีที่หอศิลปฯ...”

“As a foreigner in Thailand, one 
particular thing that gives us happiness 
when learning about a country is to 
know its art. We may learn about a 
country from books, but books cannot 
replace nor give an exact knowledge we 
can learn directly from the artists. These 
knowledge can be found at BACC...”

“เราจะสังเกตว่าการท่ีท่ัวโลกเค้ามี หอศิลป์, พิพิธภัณฑ์, โรงละคร, โรงคอนเสิร์ต , Opera 
House ถามว่าเค้าทำามาเพื่ออะไร? เพื่อนท่องเที่ยว? ผมคิดว่าไม่ใช่เลย ... เค้าทำาเพื่อคนของ
เค้า”

“There are art galleries, museums, theatres, concert halls, Opera Houses all over 
the world. Why do governments build them? For tourism? I don’t think so...They 
build them solely for their people.”

คุณธารินทร์ นิมมานเหมินท์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Tharin Nimmanhaemin
Former Minister of Finance

“ศิลปะร่วมสมัย อาจเป็นเรื่องใหม่ แต่ 
เป็นเรื่องที่เกิดความนิยมแพร่หลายทุกมุม
เมืองใหญ่ทั่วโลก จะเห็นว่าในประเทศที่ให้
ความสำาคัญในเรื่องศิลปะ ก็จะมีหอศิลป์
ของเขาทุกแห่ง...” 

“Contemporary art may be a novel 
topic that has spread all over the cities 
worldwide. It can be observed that 
countries that prioritise art always have 
art galleries everywhere...”

ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2552
Professor Preecha Thaothong
National Artist, Visual Arts (Painting), 2009

“ศาสตร์แขนงแรกที่เกิดขึ้นมา คือ ศิลปะ 
... ไม่ว่าจะยุคไหน ศิลปะยังคงเป็นคุณูปการ
กับมนุษย์เสมอ“

“The first branch of science to emerge 
is art...No matter what era has come 
and gone, art shall always contribute to 
humanity.”

คุณภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
Pradech Phayakvichien, President of the University Council,
Silpakorn University
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คุณไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
Kraisak Choonhawan, Former Deputy
Leader of the Democrat Party 

“เพราะว่าพ้ืนท่ีแห่งน้ี ไม่ใช่เป็นหอศิลปฯ ท่ี
จะแสดงศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นที่
ถกเถียง เป็นที่สนทนาของวัฒนธรรมไทยด้วย 
ว่าจะไปทางไหน”

“BACC is not merely an art gallery 
showcasing art works. It’s where debates 
on how contemporary Thai culture 
should proceed take place as well.”

ศ.เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Chetana Nakavajara, Ph.D. Emeritus 
Professor, Silpakorn University

“ศิลปะเป็นประสบการณ์มนุษย์ที่ได้รับ
การกลั่นกรองจากผู้สร้างแล้ว ... คนที่เข้ามา
หอศิลป์อาจไม่สนใจจริงจัง แต่ถ้าได้สัมผัสกับ
ศิลปะที่น่าตื่นเต้น ถ้าคนเหล่านั้นเกิดความ
สนใจขึ้นมา เค้าอาจจะกลับมาอีก...“

“Art is a human experience polished 
by its creator...The audience of an art 
gallery may not give it full attention at 
first, but when they see and experience 
fascinating arts, they may become 
interested and return for a second 
look...”

คุณมกุฏ อรฤดี
บรรณาธิการ สำานักพิมพ์ผีเสื้อ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2555
Makut Onrudee, Editor of Butterfly Book 
House, National Artist, Literature, 2012

“ศิลปะกับคนมันคือลมหายใจ ศิลปะในการ
ดำาเนินชีวิต ศิลปะในการเลือกเสื้อผ้า คนทุก
คนมีศิลปะอยู่ในตัว ... หอศิลปฯ เปรียบเสมือน
โรงเรียน ให้คนมากอบโกยความรู้... หอศิลปฯ 
มีหน้าที่ คือ ให้ความรู้ ให้ความสุข ให้ความ
จรรโลงใจแก่คน ...“

“Art is a breath of life to human. It is a 
guideline of living, a guideline of buying 
clothes. Everyone is imbued with art...BACC 
is a school, a fountain of knowledge for 
people to drink from...As such, art gallery 
has a duty to educate, pleasure, and 
support people...”

คุณมาโนช พุฒตาล
นักร้อง นักดนตรี
Manoj Puttal, Singer and Musician

“เราอยากให้คนมาเยอะๆ เพื่อมันจะได้คุ้ม
ค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้สร้างหอศิลป
กรุงเทพฯ ขึ้นมา” 

“I want a lot of people to visit this 
place, so that every Baht spent in 
creating Bangkok Art and Culture Centre 
would be worth it”

คุณศักดิ์ชัย กาย
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร LIPS
Sakchai Guy, Executive Editor of LIPS 
Magazine

“ศิลปะเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้เรามีความ
เป็นมนุษย์ เพราะศิลปะเป็นธรรมชาติ ดังนั้น
ศิลปะที่อยู่กับชุมชนจึงทำาให้ชุมชนได้อยู่กับ
ธรรมชาติ...” 

“Art elevates us to the height of 
humanity, because art is nature. 
Therefore, community art will bring its 
community closer to nature...”

10th Anniversary
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see more:  bacc channel

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พ.ศ. 2557
Panya Vijinthanasarn, National Artist, 
Visual Arts (Painting), 2014 

“... บางประเทศใช้ศิลปะเป็นตัวนำาในการ
พัฒนาประเทศ ... หอศิลป์เป็นสัญลักษณ์ของ
สังคมเมือง ซ่ึงเมืองไหนมีหอศิลป์ท่ีดี แสดงว่า 
เมืองนั้นมีผู้นำาที่ดี“ 

“...Certain countries use art as a 
catalyst for development... Art gallery is 
the symbol of cityhood; whichever city 
has a good art gallery also has a good 
leader.”
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เห็นว่าหอศิลปกรุงเทพฯ ทำาให้พื้นที่ย่าน
การค้าสยามและสี่แยกปทุมวันมีความ
โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยว
82% agreed that BACC had turned the spotlight on Patumwan 
and the Siam shopping district and attracted tourists.

เห็นว่าหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่และเวที
เปิดกว้างสำาหรับศิลปะร่วมสมัย
87% agreed that BACC had been an open stage and space 
for contemporary arts.

เห็นว่าหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นความภาค
ภูมิใจของเมืองเมื่อเทียบเคียงกับหอศิลป์
ในเมืองหลวงชั้นนำาอื่นๆ 
84% agreed that BACC had been a pride of the city in 
comparison to the public art centres in other leading 
capitals.

เห็นว่าหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนพัฒนา
ด้านการศึกษาศิลปะ ในฐานะพื้นที่เรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน
86% agreed that BACC had played an important role in arts 
education development as a creative learning space for 
young people.

หอศิลปกรุงเทพฯ ในสายตาของคนกรุงเทพฯ 
baCC in the bangkokians’ opinions

10 ปีแล้ว ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านศิลปะแขนงต่างๆ ตัวเลขจากการสำารวจ
โดยกรุงเทพโพลล์ สะท้อนการดำาเนินงานที่ผ่านมาอย่างไร 

For 10 years, BACC has dedicated itself to the promotion of learning through the arts. The numbers 
in a Bangkok Poll’s study gave us a glimpse of the BACC’s past performance.

see more:  www.bacc.or.th/content/27.html



30

ในปี 2561 เป็นปีที่ฝ่ายนิทรรศการเริ่มงานการนำาเสนอการทำางาน

ในเชิงบูรณาการเป็นครั้งแรกจากฐานของเนื้อหาเดียวกันโดยนำาเสนอ 

1) โครงการรายงานอีสานร่วมสมัยนิทรรศการอีสานสามัญ (Common 

Exercises: Isan Contemporary Report) ซึ่งเป็นโครงการที่นำาเสนอ

รายงานการสำารวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัย นิทรรศการนำาเสนอ

ผลงานของศิลปินในห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 และยังมีกิจกรรมการ

ศึกษา เสวนา และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นการทำางานร่วมระหว่างฝ่าย

ต่างๆ ในพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนของหอศิลปกรุงเทพฯ และต่อเน่ืองจากโครงการน้ี

เป็น 2) นิทรรศการ ฉันคือเธอ วสันต์ สิทธิเขตต์ นำาเสนอผลงานของ

ศิลปินผู้มีบทบาทสำาคัญในการทำางานศิลปะที่เกี่ยวกับสังคม การเมือง 

เพื่อทำาความเข้าใจถึงแก่นของความคิดและผลงานจนถึงมุมมองและ

การทำางานในปัจจุบัน ถือเป็นครั้งแรกที่นำาเสนอผลงานของศิลปิน

รุ่นกลาง ส่วนการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ยังมีโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ 

3) Early Years Project ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่าย

ศิลปินรุ่นใหม่ เพื่อให้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์ จัดแสดง และพัฒนา

ผลงานของตน โดยในปีนี้นำาเสนอครั้งที่ 2 คือ โครงการ Early Years 

Project #2: ANTICIPATION และครั้งที่ 3 คือ Early Years Project 

#3: COEVAL ซึ่งได้เปิดรับผลงานและได้คัดเลือกศิลปินเพื่อเข้าร่วม

โครงการ รวมถึงการนำาเสนอผลงานของศิลปินที่ได้รับรางวัลจากปีที่

ผ่านมาที่ประเทศโปแลนด์และเยอรมัน

นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการวางแผนงานเพื่อนำาเสนอสื่อศิลปะหรือการ

ทำางานของสื่อที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น 4) โครงการ Bangkok Photo 

Festival บนพื้นที่ชั้น 7 และชั้น 8 โดยชั้น 7 คือผลงานนิทรรศการ 

ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และ ทัศน-มิติ ทั้งสองนิทรรศการต่างนำาเสนอ

ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ สะท้อนสิ่งที่เกิด

ขึ้นในปัจจุบัน ส่วนชั้น 8 นิทรรศการภาพถ่าย Post-Repost-Share นำา

เสนอภาพถ่ายโดยกลุ่มช่างภาพจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

นอกจากน้ี ในเน้ือหาทางศิลปะเก่ียวกับส่ือยังมี 5) นิทรรศการ Caravaggio 

OPERA OMNIA โดยทำางานร่วมกับสถานทูตอิตาลี ซึ่งเป็นการรวบรวม

ผลงานจากการบันทึกผลงานและผลิตสำาเนาจากจิตรกรรมต้นฉบับ

ด้วยเทคโนโลยี HD และนอกเหนือจากนี้ยังมี 6) นิทรรศการภาพถ่าย 

“Beyond the Air We Breathe: Addressing Climate Change” 

ที่จัดแสดงภาพถ่ายของช่างภาพแนวสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงของโลก 

นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม ส่วนในมุม

การนำาเสนอภาพถ่ายยังดำาเนินอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 7) นิทรรศการ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ซึ่งพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ

พระราชดำาเนินไปยังสถานที่ต่างๆ นิทรรศการอีกส่วนหนึ่งเพื่อ

สนับสนุนงานศิลปะด้านอื่น คืองาน 8) ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 

“แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”เพื่อนำาเสนอศิลปะในแนว

เหมือนจริง 

ส่วนในมุมของนานาชาติ ในปี 2561 ยังเป็นคร้ังแรกท่ีนำาเสนอผลงาน

ศิลปะบนพื้นที่ต่างประเทศในงาน 9) Absurdity in Paradise ซึ่งนำา

เสนอผลงานของศิลปินไทยใน Museum Fredericianum ที่เมือง

Kassel ประเทศเยอรมัน โดยเป็นผลงานของศิลปินไทยท้ังหมด 13 ท่าน

บนพ้ืนท่ีศิลปะท่ีได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ และ 10) บางกอก อาร์ต 

เบียนนาเล่ 2018 นำาเสนอเทศกาลศิลปะนานาชาติ ณ โถง ชั้น 1

ลานด้านหน้าอาคาร และโถง ชั้น 5 ซึ่งถือเป็นงานสนับสนุนพันธกิจ

ของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการสนับสนุนศิลปะเพื่อการขับเคลื่อนสู่สังคม

นานาชาติ

นิทรรศการหลัก
main Exhibition
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2018 marked the first year in which the exhibition department 
carried out integrative activities with other departments, using 
shared theme. “Common Exercises: Isan Contemporary Report” 
initiative presented a report on the phenomenon of the Isan 
contemporary movement and extended to an exhibition held 
in the Main Gallery on the 9th floor, along with educational 
activities, art talks, and further engagements in collaboration 
with other BACC departments. This was followed by “I Am You: 
Vasan Sitthiket” exhibition, which featured the works of an 
influential artist known for works which address political and 
societal issues. The exhibition delved into the roots of his 
thoughts and creations as well as his perspectives and creative 
processes, ultimately marking the first major presentation of an 
early-mature artist. Elsewhere, efforts to present the works of 
up-and-coming artists continue in the “Early Years Project”, 
which serves as an incubation and networking opportunity for 
younger talents and a stage for the creation, display, and 
development of their craft. 2018 saw the second and third 
editions of Early Years, titled “Early Years Project #2: ANTICI-
PATION” and “Early Years Project #3: COEVAL” respectively, 
held to showcase selected works from applying artists as well 
as award winners from previous years in Poland and Germany.

Furthermore, the department laid out its plans to present 
media art or media projects related to art. Among these efforts 
was the Bangkok Photo Festival, which was held on the 7th and 
8th floors. The 7th floor hosted “Thai New Wave Photography 
Exhibition”, featuring Multiple Planes and Perspective sections, 
both of which showcased photographic works with thoughtful, 

creative takes on current events. The 8th floor was the venue 
for the Post-Repost-Share photo exhibition, featuring the works 
of photographers from across Southeast Asia. On the media 
front, the department held the “Caravaggio OPERA OMNIA” 
exhibit in a collaboration with the Embassy of Italy to present 
recorded and reproduced works of art in advanced, high-definition 
formats. The “Beyond the Air We Breathe: Addressing Climate 
Change” photo exhibition displayed environmental art from 
some of the world’s most famous photographers to reaffirm 
climate and environmental change. Our efforts in photo 
exhibitions also continued with the Photography Exhibition by 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, featuring 
photos shot by the Princess on her journeys around the globe. 
Another notable activity in support of art was the 7th White 
Elephant Art Award: “Inspiration for the Sustainable Community”, 
which focused on presenting works from the realism movement. 

Regarding international works, 2018 saw the exhibition 
department present its works on foreign soil for the first time in 
Absurdity in Paradise, a presentation of works by 13 Thai artists 
at the renowned Museum Fredericianum in Kassel, Germany. 
Lastly, the Bangkok Art Biennale 2018 was a festival of 
international arts held in Hall, 1st floor, Open Space and Hall, 
5th floor in support of the BACC’s mission in creating a global 
society through arts.
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จำานวนผู้เข้าชม 91,527 Visitors

EARLY YEARS PROJECT #2 :
ANTICIPATION

นิทรรศการนี้ดำาเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรก โดยได้เปิดรับผลงาน
จากศิลปินรุ่นใหม่และได้คัดเลือกศิลปิน 10 ท่านเข้าร่วมโครงการ 
ศิลปินผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนสร้างสรรค์เพื่อทำางานร่วมกับฝ่าย
นิทรรศการในการนำาเสนอผลงานและกระบวนการสร้างสรรค์บนพื้นที่
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม Critic Session 
และกิจกรรม Mentoring Aid โดยศิลปินรุ่นใหญ่ ภัณฑารักษ์ หรือ
นักวิชาการศิลปะและต่างสาขา เพื่อพัฒนาผลงาน นอกเหนือจากนี้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวยังเข้าร่วมกิจกรรมศิลป์อยู่เป็น ซึ่งดำาเนินงานโดย
เทนทาเคิล เพื่อบ่มเพาะความรู้และเสริมสร้างทักษะเฉพาะสำาหรับ
ศิลปินรุ่นใหม่

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
1 ธันวาคม 2560 - 11 มีนาคม 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
กรรมการตัดสิน: ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, สาครินทร์ เครืออ่อน
และอริญชย์ รุ่งแจ้ง

The Exhibition has continued its mission and called for a new 
round of submissions and selected ten qualified artists to join 
the Project, after which they will receive fundings to create 
and present their works as well as processes on the 7th floor 
Main Gallery. A side from the creating process, the artists will 
take part in Critic Session and Mentoring Aid conducted by 
established artists, curators, and scholars from art and different 
fields to gain insights to develop their artworks and participate 
in Silpyupen operated by Tentacles held during said period to 
build upon their knowledge and expertise as fledging artists.

By BACC Exhibition Department
1 December 2017 - 11 March 2018
Main Gallery, 7th floor
Judges: Thanet Awsinsiri, Sakarin Krue-on 
and Arin Rungjang
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จำานวนผู้เข้าชม 38,198 Visitors

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
26 มกราคม - 25 มีนาคม 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
ภัณฑารักษ์: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต และอัจฉรา นวลสวาท

รายงานการสำารวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัย โดยนำาเสนอพลวัต
การเติบโตและการกำาหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานในคุณค่าและ
พ้ืนฐานร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์ มิติประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 
และความเป็นพลเมืองโลก ผ่านมุมมองทางศิลปะเชิงรายงานและกรณี
ศึกษาที่หลากหลาย ที่เกิดขึ้นในอีสานร่วมสมัยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
จิตรกรรม ภาพถ่ายวิดีโอ ศิลปะจัดวาง เสียงจัดวาง วิดีโอจัดวาง และ
ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ โดย 12 กลุ่มศิลปินและช่างภาพชาวอีสาน 
เพื่อทบทวนความเป็นไปของอีสานในฐานะผู้คนและพื้นที่ที่ตอบรับความ
ท้าทายของการเปลี่ยนแปลง แสวงหาการเติบโต และท้ายสุดส่งผล
กระทบถึงการพัฒนาร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันแสดงให้เห็น
ถึงเจตจำานงในการกำาหนดชีวิตตนเองของผู้คนอีสานทั้งในหลักคิดการ
ปฏิบัติ ความปรารถนา และอุดมคติ

By BACC Exhibition Department
26 January - 25 March 2018
Main Gallery, 9th floor
Curators: Narongsak Nilkhet and Autchara Nualsawad

The exhibition presents exciting findings on different 
phenomenon found in contemporary Isan scene. The report 
highlights a dynamic growth and self-determination of the Isan 
people towards common norms and values from human-being, 
democracy, human right and cosmopolitan perspective. 
Focused on report-and-case-study art, Isan Contemporary 
explores Isan’s current phenomenon through photographs, 
videos, installations, sound installations, video installations and 
interactive art works. Created by 12 artists and photographers 
from Isan region, the exhibition gives audience a chance to 
review how Isan people and the region itself embraces 
challenges and changes for growth. What phenomenon leads 
to multiple collaborative movements and shape how Isan 
people construct their mindset, good practices, expectations 
and ideal concepts.

อีสานสามัญ
Isan Contemporary Report
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ฉัน คือ เธอ
I AM YOU

จำานวนผู้เข้าชม 43,523 Visitors

By BACC Exhibition Department
23 March - 27 May 2018
Main Gallery, 8th floor
Artist: Vasan Sitthiket
Guest Curator: Prof.Dr.Apinan Poshyananda
Co-curator: Adulaya Hoontrakul

I Am You is reinterpreted and divided into five topics. 
The works presented span is from the year 1975 to the present 
day; starting with the “Ideals and Ideology”, a retrospective 
look into the beginning of artist’s journey to understand the 
essence of his ideas and works, followed by “Powerful vs 
Powerless”, “Raw Aesthetic as a Weapon”, and “Face, Figure 
and Liberty”, a collection of paintings that serve as an inquiry 
into the artist’s creative process and expression; and lastly, 
“Protest and Making The World A Better Place”, a look at the 
artist’s present through his participation in various social 
activities.

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
23 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ศิลปิน: วสันต์ สิทธิเขตต์
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
ภัณฑารักษ์ร่วม: อดุลญา ฮุนตระกูล

ฉันคือเธอ ได้ถูกนำามาตีความอีกครั้งและกระจายออกเป็น 5 หัวข้อ 
นำาเสนอผลงานตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นจากการมองย้อน
กลับไปถึงจุดเริ่มต้นของศิลปินเพื่อทำาความเข้าใจถึงแก่นของความคิด
และผลงานใน “อุดมคติและอุดมการณ์” ต่อด้วยการตั้งคำาถามถึงวิธี
การสร้างสรรค์ผลงานและการแสดงออกของศิลปินผ่าน “อำานาจ กับ 
ไร้อำานาจ” “ความดิบเถื่อนคืออาวุธ” และ “ใบหน้า เรือนร่าง และ
เสรีภาพ” แล้วมองความเป็นปัจจุบันสมัยจากกิจกรรมทางสังคมที่
ศิลปินมีส่วนร่วมใน “โลกสวยด้วยประท้วง”
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จำานวนผู้เข้าชม 49,140 Visitors

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำาประเทศไทย และ Rai Com
4 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: อันโตนิโอ เปาลุชี

ผลงานกว่า 40 ชิ้น จากการบันทึกผลงานและผลิตสำาเนาจาก
จิตรกรรมต้นฉบับด้วยเทคโนโลยี HD Digital Painting ซึ่งรวบรวม
จากการสะสมของพิพิธภัณฑ์สำาคัญทั่วโลก เช่น จากหอศิลป์อุฟฟิซี 
เมืองฟลอเรนซ์ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ กรุงปารีส พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
กรุงลอนดอน หอศิลปฯบอร์เกเซ กรุงโรม หรือกระทั่งพิพิธภัณฑ์เมโทร
โพลิทัน เมืองนิวยอร์ก เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้เป็นการรวบรวมผลงาน
จากที่ต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของผลงานและ
การทำางานของศิลปิน นอกจากนี้ นิทรรศการยังได้นำาเสนอผลงานชิ้น
สำาคัญท่ีสุดของศิลปิน เช่น “Bacchus” และ “Medusa” รวมถึงผลงาน
ที่หาชมได้ยาก เช่น “Boy Bitten by a Lizard” หรือผลงาน “Saint 
Matthew and the Angel” ซึ่งปกติติดตั้งอยู่ในโบสถ์ซานลุยจิ เดย
ฟรานเชสิ กรุงโรม ที่สามารถชมได้จากระยะไกลและด้วยแสงสว่างที่
เพียงพอเท่านั้น

By BACC Exhibition Department 
in collaboration with Embassy of Italy and Rai Com
4 May - 10 June 2018
Main Gallery, 7th floor
Curator: Antonio Paolucci

The exhibition includes over 40 works of art collected by 
reputable museums worldwide, including Uffizi Gallery, 
Florence; The Grand Louvre, Paris; National Gallery, London; 
Galleria Borghese, Rome; and even Metropolitan Museum of 
Art, New York. Aside from showing in detail the development 
of Caravaggio’s works of art - contents, compositions, and 
aesthetics - and his creative process in its entirety, the 
exhibition also houses many of his most prominent masterpieces, 
such as “Bacchus”, “Medusa”, and the rarely seen “Boy Bitten 
by a Lizard” or “Saint Matthew and the Angel”, an art piece 
situated in San Luigi dei francesi (The Church of St. Louis of the 
French), Rome, which can only be seen from a distance and 
with an appropriate lighting.

Caravaggio OPERA OMNIA
HD Digital Painting จากผลงานของ Michelangelo Merisi da Caravaggio
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ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ : นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave
Multiple Planes and Perspective : Thai New Wave photography exhibition

จำานวนผู้เข้าชม 82,559 Visitors

By BACC Exhibition Department in collaboration with 
PhotoBangkok
6 July - 9 September 2018
Main Gallery, 7th floor
Guest Curators: Mary Pansanga and Alizz Vichchou
Part of PhotoBangkok 2018, a Bangkok-based international 
photography festival

The works in these two exhibitions Multiple Planes and 
Perspective reflect today’s contemporary photography and its 
appearance in both idea and process. The various forms of 
approaching and using photography to create works is what is 
presented in these exhibitions. Multiple Planes shows us the 
various possibilities of the artists approaching and working 
with photography, introducing alternate perceptions towards 
the idea of “image” materialised in another platform. 
Perspective presents artists thoughts, ideas, and photography 
techniques and processes toward today society.

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับโฟโต้บางกอก
6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: แมรี่ ปานสง่า และอลิซ วิชช์โชติ
ส่วนหนึ่งของโฟโต้บางกอก 2018 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาติกรุงเทพฯ

นิทรรศการแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) และ 
ทัศน-มิติ ทั้งสองต่างนำาเสนอผลงานภาพถ่ายที่ผ่านกระบวนการคิด
และสร้างสรรค์สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีการผสมผสานความ
หลากหลายของรูปแบบในการนำาเสนอและการปรากฎของภาพถ่ายใน
ลักษณะต่างๆ รวมถึงความหลากหลายในการเลือกใช้และการเข้าถึง
ภาพถ่ายในรูปแบบต่างๆ ของศิลปิน ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) แสดงให้
เห็นถึงความหลากหลายในการเลือกใช้และการทำางานกับภาพถ่ายใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองและการรับรู้ใหม่ต่อแนวคิดของสิ่งที่
เรียกว่า “ภาพ” ที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่จัดแสดง ส่วนทัศน-มิติ เสนอ 
มุมมอง ความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพถ่ายที่
แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา จากการมองเห็นอะไรบางอย่างในสังคม
ปัจจุบันที่น่าสนใจ
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จำานวนผู้เข้าชม 64,056 Visitors

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับโฟโต้บางกอก
6 กรกฎาคม - 9 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร (ประเทศไทย)
และอังกิ ปูร์บันโดโน (อินโดนีเซีย)
ส่วนหนึง่ของโฟโต้บางกอก 2018 เทศกาลภาพถ่ายนานาชาตกิรุงเทพฯ

นำาเสนอภาพถ่ายโดยกลุ่มช่างภาพ ได้แก่ ศิลปินช่างภาพสายข่าว 
ช่างภาพเอกชน ชุมชนคนถ่ายภาพ นักกิจกรรมทางสังคม นักรังสี-
การแพทย์ และนักดาราศาสตร์ กลุ่มคนเหล่านี้อาศัยและทำางานอยู่ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพถ่ายของพวกเขาบอกเล่าเรื่องราว
ร่วมสมัยและประเด็นที่หลากหลาย ตั้งแต่เรื่องราวในแง่บวก เช่น 
ความรัก ความสวยงามของธรรมชาติ และความพยายามของคนใน
ท้องถิ่นในการแก้ปัญหาของตัวเอง ตลอดจนเรื่องราวด้านลบ เช่น 
ความยากจนในระบบทุนนิยม ความขัดแย้งภายในของผู้คนในรัฐชาติ 
และประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ลง ผู้ชมสามารถสนุกกับเวทมนตร์ของ
ภาพถ่ายที่สามารถกระตุ้นให้นึกถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ขณะเดียวกัน
ภาพถ่ายก็สามารถกระตุ้นอารมณ์ของผู้ชมต่อเหตุการณ์ในภาพถ่ายที่
เขาอาจเคยหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

By BACC Exhibition Department in collaboration with 
PhotoBangkok
6 July - 9 September 2018
Main Gallery, 8th floor
Guest Curators: Toeingam Guptabutra, Ph.D. (Thailand) 
and Angki Purbandono (Indonesia)
Part of PhotoBangkok 2018, a Bangkok-based international 
photography festival

The exhibition surveys photography by journalists, visual 
artists, commercial photographers, archivists, social activists, 
scientists and astronomers. All work in Southeast Asia. Their 
photography examines contemporary narratives and critical 
issues that range from optimism, love and the environment to 
local activism against poverty, nation-based conflict and 
hidden histories. In all works, viewers can experience a certain 
magic of photography, as well as images that provoke and 
evoke many understandings and insights.

นิทรรศการภาพถ่าย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Post-Repost-Share
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นิทรรศการ 
Main Exhibition

EARLY YEARS PROJECT #3 : COEVAL

จำานวนผู้เข้าชม 78,172 Visitors

By BACC Exhibition Department 
21 September - 25 November 2018
Main Gallery, 9th floor
Judge: Jitti Kasemkitwattana

The exhibition continues the mission since its first launched 
in 2016 and called for submissions and selected 7 qualified 
artists to join the project, after which they receive fundings to 
create and present their works and processes on the 9th floor 
of the BACC. Under the theme of COEVAL that is derived from 
the content of the works, the artists together present visionary 
and contemporary issues. Whether it is of transmigration, 
urban gentrification, politics in history, nature, and technology, 
all represent the experiments to explore various methods of 
co-existing with the others.tive presents artists thoughts, ideas, 
and photography techniques and processes toward today 
society.

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
21 กันยายน - 25 พฤศจิกายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
กรรมการตัดสิน: จิตติ เกษมกิจวัฒนา

นิทรรศการดำาเนินงานสืบเนื่องจากครั้งแรกในปี 2559 เพื่อเปิดรับ
ผลงานจากศิลปินรุ่นใหม่ทั่วประเทศ และได้คัดเลือกผลงานของ 7 
ศิลปินเข้าร่วมโครงการ เพื่อรับทุนสร้างสรรค์และทำางานร่วมกับฝ่าย
นิทรรศการ ภายใต้แนวคิดของคำาว่า COEVAL นำาเสนอวิสัยทัศน์ของ
ศิลปินผ่านคำาถามที่มีต่อสังคมร่วมสมัย สำารวจการดำารงอยู่ร่วมกับ
ความเป็นอื่น ทั้งความคิด การเคลื่อนตัวของผู้คน ความเปลี่ยนแปลง
ของเมืองการเมืองในประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี 
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จำานวนผู้เข้าชม 66,597 Visitors

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
12 ธันวาคม 2560 - 4 มีนาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จฯ 
และชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จ
พระราชดำาเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ในช่วงปี 2559-2560 เพื่อจัดแสดง
ในนิทรรศการครั้งนี้

By the Royal Photographic Society of Thailand (RPST) 
in collaboration with BACC Exhibition Department 
12 December 2017 - 4 March 2018
Main Gallery, 8th floor

The exhibition is considered as an auspicious occasion for 
the public to appreciate Princess Siridhorn’s artistic intelligence. 
All of the photographs reflect the Princess’s vision and 
perspective encountered during her journeys in 2016-2017. 
The year of 2018, 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.

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “กาวยประภา”
A Photography Exhibition by Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn : Poetry of Light
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ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 “แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”
The 7th White Elephant Art Award Exhibition
“Inspiration for the Sustainable Community

จำานวนผู้เข้าชม 46,554 Visitors

By Thai Beverage Public Company Limited 
in collaboration with BACC Exhibition Department
7 April - 24 June 2018
Main Gallery, 9th floor

The exhibition presents realistic and figurative painting, 
sculpture and mixed media artworks which received awards 
from the 7th edition of the competition in 2018. The exhibition 
is composed of 20 award-winning artworks and 37 selected 
artworks. To conclude, there are 57 artworks of art exhibited 
this year.

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
7 เมษายน - 24 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9

นำาเสนอผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมใน
รูปแบบผลงานเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์ที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวดศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 7 ประจำาปี พ.ศ. 2561 โดยมี
จำานวนผลงานที่ได้รับรางวัล 20 ชิ้น และผลงานร่วมแสดง 37 ชิ้น 
รวมจำานวนผลงานที่จัดแสดงทั้งสิ้น 57 ชิ้นงาน
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จำานวนผู้เข้าชม 59,024 Visitors

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และมูลนิธิลูซี่ ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
28 มิถุนายน - 2 กันยายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
ภัณฑารักษ์รับเชิญ: ฮุสเซน ฟาร์มานี และ ซูซาน บาราซ

งานแสดงภาพถ่ายของช่างภาพแนวสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียงของ
โลก 80 ท่าน อาทิ Sebastian Copeland, Steve McCurry, James 
Natchwey, Tom Jacobi และนัท สุมนเตมีย์ ช่างภาพชาวไทยหนึ่ง
เดียวในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้จัดงานนิทรรศการ
ภาพถ่ายซึ่งได้รับเกียรติจากศิลปินคัดเลือกผลงานและนำาภาพถ่ายมา
จัดแสดง เพ่ือกระตุ้นให้เราทุกคนตระหนักและใส่ใจกับการเปล่ียนแปลง
ทางภูมิอากาศที่คืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเราอย่างใกล้ชิด การจัดแสดง
นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ Sebastian Copeland เดินทางมาร่วม 
เสวนาและเล่าประสบการณ์การถ่ายภาพในหัวข้อ “RPST Master 
Series Artist talk by Mr. Sebastian Copeland”

By The Royal Photographic Society of Thailand, Lucie 
Foundation in collaboration with BACC Exhibition Department
28 June - 2 September 2018
Main Gallery, 9th Floor
Guest Curators: Hossein Farmani and Susan Baraz

The exhibition showcases beauty from disasters and depicts 
the current climate change through photographs. The highlights 
of this exhibition are not only the great photographs but also 
the amazing stories behind them. All the photographers 
dedicated their time and passion to capture climate change 
situations around the world through their lens. Apart from the 
exhibition, there will also various talks and film screenings 
about climate change.

Beyond the Air We Breathe: Addressing Climate Change
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นิทรรศการ 
Main Exhibition

By BACC Exhibition Department in collboration with the 
Kasseler Kunstverein, Kassel, Germany
31 August - 28 October 2018
At Fridericianum, Kassel, Germany
Curator: Pichaya Aime Suphavanij

The exhibition plays with the paradox of Thailand as a 
paradisiacal place of yearnings. With video and media works, 
photographs and spacious installations, fourteen contemporary 
Thai artists illuminate the fracture points of present-day Thailand. 
Whether it is Pixilated uniforms of Manit Sriwanichpoom, 
Performing textile of Kawita Vatanajyankur, or the art work of 
Rirkrit Tiravanija “untitled 1994 (angst essenseele auf)”a 
reference to the film ‘Angst Essen Seele Auf’ (feareatssoul) of 
German director, Rainer Werner Fassbinder depicting cruelty 
as well as human tenderness between insider and outsider. In 
addition to renowned artists and young artists.

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 
ร่วมกับ Kasseler Kunstverein
31 สิงหาคม - 28 ตุลาคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์ Fridericianum เมืองคาสเซิล ประเทศเยอรมนี
ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช

นิทรรศการเล่นไปกับความย้อนแย้งของเมืองไทยในความหมายของ
สรวงสวรรค์แห่งการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ด้วยผลงานวิดีโอ มีเดีย 
ภาพถ่าย และศิลปะการจัดวาง ฉายให้เห็นถึงภาวะอันหลากหลายของ
เมืองไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบนายพลที่ดูลางเลือนของ 
มานิต ศรีวานิชภูมิ, การแสดงออกด้วยเส้นด้ายที่วนไม่รู้จบของ กวิตา 
วัฒนะชยังกูร, ผลงาน “untitled 1994 (angst essenseele auf)” 
ของฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ซึ่งสร้างขึ้นจากภาพยนตร์ ‘Angst Essen Seele 
Auf’ และ ‘Fear Eats Soul’ ของผู้กำากับชาวเยอรมัน Rainer Werner
Fassbinder สือ่สารความอ่อนโยนและโหดร้ายระหว่างคนในและคนนอก 
นอกจากนี้ ยังนำาเสนอผลงานของศิลปินที่ทำางานเคลื่อนไหวในระดับ
สากล และศิลปินรุ่นใหม่

Absurdity in Paradise
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โดย มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ 
หอศิลปกรุงเทพฯ
19 ตุลาคม 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
ลานหน้าหอศิลปกรุงเทพฯ โถงชั้น 1 ทางเชื่อมชั้น 3 โถงชั้น 5 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 และ ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ศ.แพ็ทริค ฟลอเรส, 
ดร.อาเดล ตัน, ลักขณา คุณาวิชยานนท์ และผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต

นำาเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายแขนงบนพื้นที่สำาคัญใน
กรุงเทพฯรวมถึงหอศิลปกรุงเทพฯ มีศิลปินนานาชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น 75 
ท่านที่ได้รับคัดเลือกจากทีมภัณฑารักษ์นานาชาติ ภายใต้แนวคิดสุข
สะพรั่งพลังอาร์ต ศิลปินสร้างสรรค์งานให้สอดคล้องกับพื้นที่ โดยมี
แก่นของแนวคิดคือการค้นหาความหมายของความสุขที่แตกต่างกันไป
ตามประสบการณ์ของแต่ละคน

By Bangkok Art Biennale Foundation in collaboration with  
BACC Exhibition Department 
19 October 2018 - 3 February 2019
Open Space, Hall 1st floor, Entrance 3rd floor, Hall 5th floor, 
Main Galleries 7th and 8th floor
Curators: Prof.Dr.Apinan Poshyananda, Prof.Patrick D. Flores,
Dr.Adele Tan, Luckana Kunavichayanont and Asst.Prof.Sansern 
Milindasuta

“Bangkok Art Biennale 2018” is expected to hold every two 
years by gathering more than 200 contemporary artworks of  
75 artists worldwide from 34 countries under the theme 
“Beyond Bliss” allocated into 20 landmarks including Bangkok 
Art and Culture Center. Under the theme of Beyond Bliss, the 
artists are invited to create the art works under the concept 
and interpret the seemingly unattainable happiness in different 
ways. Creating the art piece at the historical, cultural and 
spiritual landmarks, representing the pursuit for happiness, 
both physical and mental, or finding the end of suffering.

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018”
Bangkok Art Biennale 2018

จำานวนผู้เข้าชม 270,082 Visitors



44

By Bangkok Art Biennale Foundation in collaboration with  
BACC Exhibition Department 
18 October - 11 November 2018
Main gallery, 8th Floor
part of Bangkok Art Biennale 2018

A Possible Island? 8 Long Duration Performances by 8 artists 
from Marina Abramovic Institute (MAI) and The Abramovic 
Method is a public participatory event, joining people in 
communal experience to connect with oneself and with each 
other.

โดย มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ 
หอศิลปกรุงเทพฯ 
18 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ส่วนหนึ่งของ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 

ศิลปะการแสดงสดชุด A Possible Island? โดย 8 ศิลปิน จาก Marina 
Abramovic Institute(MAI) ทำาการแสดง 8 ช่ัวโมงอย่างต่อเนือ่งต่อวนั 
และ The Abramovic Method หรือวิธีการทำางานแบบอบราโมวิช 
ซึ่งเป็นกิจกรรมเปิดที่ดึงให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในประสบการณ์ครั้งนี้

A Possible Island? and The Abramovic Method

นิทรรศการ 
Main Exhibition
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By Bangkok Art Biennale Foundation in collaboration with  
BACC Exhibition Department 
20 November 2018 - 3 February 2019
Main Gallery, 8th floor
Part of Bangkok Art Biennale 2018

Bangkok Art Biennale (BAB) opens the space on 8th floor to 
find out the hidden messages of ‘Beyond Bliss’ together with 
the public through a set of activities by several artists namely 
architectural installations by The Association of Siamese 
Architects under the Royal Patronage of His Majesty the King 
(ASA) aims to provide a core space wherein the ongoing 
activities and performances can occur, notably performances 
by Dujdao Vadhanapakorn, Bea Camacho and Taweesak 
Molsawat.

โดย มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ 
หอศิลปกรุงเทพฯ 
20 พฤศจิกายน 2561 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ส่วนหนึ่งของ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้เปิดพื้นที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ให้เป็นเวทีกิจกรรมที่มีความหลากหลายประกอบด้วยการนำาเสนอ
ผลงานศิลปะจัดวางและวิดีโอการแสดงสดของนิทรรศการ A Possible 
Island? and The Abramovic Method ร่วมกับ ผลงานจัดวางเชิง
สถาปัตยกรรม โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ผสมผสานกจิกรรมต่างๆ และศลิปะการแสดงสด โดย ดจุดาว วฒันปกรณ์, 
เบีย คามาโช และ ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ เพื่อร่วมกันหาคำาตอบอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุดไปด้วยกัน 

ไม่ . รู้ . จบ
Beyond Infinity
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ดนตรี 
music



MAB # 5 (Music & Art Fest at BACC)
เทศกาลดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 5 
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ 
ร่วมกับกลุ่มศิลปิน
24 มีนาคม 2561
ลานด้านหน้าอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นำาเสนอมิติทางดนตรีอีสานซึ่งคลี่คลายและเชื่อมโยงจากนิทรรศการ 
“อีสาน-สามัญ” มาสู่เทศกาลดนตรีและศิลปะ ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นการ
เชิญชวนให้สังคมได้ร่วมสัมผัสและสังเกตปรากฏการณ์ทางดนตรีไปกับ
“เสียง-อีสาน” ที่เคลื่อนที่ไปปะทะผสมผสานกับดนตรีในรูปแบบอื่น 
ผ่านการตีความของศิลปินทั้ง 5 กลุ่ม คือ ตุ้มเติ่นหมอลำา, VKL & 
Sweed Gangz, ขุนนรินทร์พิณประยุกต์, Rasmee และ DJ มาฟไซ

MAB # 5 (Music & Art Fest at BACC) 
By BACC Arts Activity Department and artist groups
24 March 2018
Open space in front of the Bangkok Art and Culture Centre 

Presenting a Northeastern Thai musical dimension connecting 
to and complementing the exhibition Common Exercises: Isan 
Contemporary Report: come to the 5th Music and Art Festival! 
This is an invitation for society to experience the musical 
phenomena of Isan Sounds, as Northeast tradition has moved 
along, affected by and mixing with other musical forms. Five 
groups will take the stage to give their interpretations: ToomTurn 
Molam, VKL & Sweed Gangz, Khun Narin’s Electric Phin Band, 
Rasmee, and DJ Maft Sai.

การเปิดพื้นที่ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้เป็น
พื้นที่สำาหรับการแสดงดนตรีนั้นได้ดำาเนินมาเป็นปีที่ 5 โดยเนื้อหาสาระ
ของโครงการฯ ในปี 2561 คือการเชื่อมโยงประสานกันของเนื้อหางาน
ต่างๆ ของแต่ละฝ่ายของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งในครั้งนี้การริเริ่มเนื้อหา
ของงานมีที่มาจากนิทรรศการ “อีสานสามัญ” โดยฝ่ายนิทรรศการ 
ที่จะบอกเล่า เฝ้ามอง และวิเคราะห์ความเป็นมาและดำาเนินไปของ
สังคมอีสาน ด้วยเนื้อหาเหล่านั้นฝ่ายกิจกรรมศิลปะจึงได้คัดสรรเหล่า
ศิลปินที่นำาเสนอดนตรีอีสาน ทั้งในรูปแบบอีสานร่วมสมัย อีสานที่
เคลื่อนที่ไปปะทะผสมผสานกับรูปแบบดนตรีอื่นๆ เช่น แจ๊ส เรกเก้ 
โซล ล้วนแล้วแต่เป็นดนตรีอีสานที่จะนำาเสนอแก่ผู้ฟังเพื่อร่วมสังเกต
ปรากฏการณ์นี้ไปด้วยกัน

2018 marks the fifth year that the Bangkok Art and Culture 
Centre (BACC) has been a venue for music performance. The 
substance of 2018’s program is designed to highlight and link 
content from works produced by each department of the 
BACC, with the central theme arising from the exhibition 
Common Exercises: Isan Contemporary Report with which the 
Exhibition Department wants to tell, observe, and analyze the 
history and progress of Thailand’s Northeast Region. To support 
this, the Art Activities Department has selected a number of 
artists to perform Isan songs in contemporary formats. 
Northeastern music has altered and developed as it encountered 
and mixed with other types of music such as jazz, reggae, and 
soul, but still relies on a basic Isan identity, and it is this 
phenomenon of their changing world that the Northeastern 
artists present to the audience. 
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เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร 
Cinema Diverse 2018:
The Invisible Hands
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ 
จัดขึ้นทุกสองเดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2561
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

Cinema Diverse 2018: The Invisible Hands 
By BACC Arts Activity Department 
Bimonthly from May - November 2018
Auditorium, 5th floor

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรได้ดำาเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดย 
ผู้จัดเทศกาลฯ มุ่งหวังจะให้หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
เป็นอีกพื้นที่หนึ่งสำาหรับทั้งผู้สร้างสรรค์งานศิลปะประเภทภาพยนตร์ 
และกลุ่มผู้ชม ได้แลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 

นอกจากจะเป็นการทำางานร่วมกับกลุ่มผู้กำากับ โปรดิวเซอร์ คนเขียนบท
คนตัดต่อ ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้ออกแบบเสื้อผ้า และอีกหลากหลาย
ตำาแหน่งของคนทำางานเบื้องหลังในการคัดสรรภาพยนตร์ที่โดดเด่น
น่าสนใจท้ังในแง่เน้ือหาสาระและกระบวนการสร้างแล้วน้ัน หลังจากการ
ฉายภาพยนตร์เรายังได้มีโอกาสสร้างบทสนทนาระหว่างคนทำางานใน
แวดวงภาพยนตร์ของไทยที่สะท้อนมายังผู้ชม ซึ่งที่ผ่านมาบทสนทนา
เหล่าน้ันล้วนเป่ียมไปด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ในการทำางานท่ีน่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น
อย่างมาก เทศกาลภาพยนตร์คัดสรรจึงเป็นการพิสูจน์ได้ว่า สังคมไทย
ต้องการพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนบทสนทนาอย่างสร้างสรรค์อยู่ไม่น้อย 
และผู้จัดเทศกาลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยกระบวนการและผลลัพธ์
ของกิจกรรมครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดการเชื่อมต่อองค์ความรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์อันมีค่าจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานมาสู่สังคมไทยต่อไป 

For the 6th edition of Cinema Diverse, Bangkok Art and 
Culture Centre (BACC) hopes that “Cinema Diverse 2018: 
The Invisible Hands” will create a platform where inspiring 
discussions and motivated dialogues are generated between 
the film creators and the audience.

Apart from screening four international films selected by five 
renowned Thai film directors, producers, screenwriters, editors, 
casting directors, costume designers, and many other invisible 
hands behind the camera, after each screening there will be a 
talk and a Q&A session to discuss ideas and share thoughts 
about the film between the film expert who chooses the film 
and the audience. Since the first screening of Cinema Diverse, 
this programme has proven that there are needs in Thailand for 
film events where film experts can share and exchange their 
experience, thoughts and insights with the public. Bangkok Art 
and Culture Centre wishes that Cinema Diverse will continue to 
help building the bridge, connecting insightful perspectives and 
sharing valuable practices from prominent Thai filmmakers to 
the public.

ภาพยนตร์
film

1
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1. The Wound
26 พฤษภาคม 2561 / 26 May 2018

ภาพยนตร์ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศแอฟริกาใต้ เข้า
ประกวดรางวัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม
ปีล่าสุด เรื่อง คัดสรรโดย อนุชา บุญยะวรรธนะ ผู้กำากับและเขียนบท
ภาพยนตร์เรื่อง ‘มะลิลา’ ที่คว้ารางวัล คิมจีซก อวอร์ด จากเทศกาล
ภาพยนตร์นานาชาติปูซาน และยังเข้าชิงรางวัลผู้กำากับภาพยนตร์ 
หน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเวที Asian Film Awards ปีล่าสุด โดยหลังจาก
จบภาพยนตร์จะได้พูดคุยกับอนุชาถึงกระบวนการเขียนบทและกำากับ
ภาพยนตร์

The South African entry for the Best Foreign Language Film 
at the 90th Academy Awards, making the December shortlist. 
The film is chosen by Anucha Boonyawatana, the director and 
writer of “Malila” which won Kim Jiseok Award at Busan 
International Film Festival 2017 and was nominated for Best 
New Director at the 12th Asian Film Awards in 2018. After the 
screening, Anucha will give a talk and a Q&A about the film  
as well as her writing and directing styles.

3. Youth
29 กันยายน 2561 / 29 September 2018

ภาพยนตร์จากประเทศจีน ของผู้กำากับ เฝิงเส่ียวกัง (Feng Xiaogang) 
เจ้าของรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Asian Film Awards 
ครั้งล่าสุด คัดสรรโดย สุธี เหมือนวาจา ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย 
ให้แก่หนังหลายเรื่องของค่ายหนังไทยที่ประสบความสำาเร็จสูงสุดอย่าง 
GTH และ GDH อาทิ ‘พี่มาก..พระโขนง’, ‘กวน มึน โฮ’ และ ‘น้อง.พี่.
ที่รัก’ 

A Chinese film directed by Feng Xiaogang which won Best 
Film at the 2018 Asian Film Awards. “Youth” is chosen by Suthee 
Muenwaja, the costume designer for GTH and GDH’s most 
successful films including “Pee Mak”, “Hello Stranger” and 
“Brother of the Year”.

2. Girlhood
28 กรกฎาคม 2561 / 28 July 2018

ภาพยนตร์จากประเทศฝรั่งเศสของผู้กำากับ เซลีน เซียมมา (Celine 
Sciamma) หนังเล็กๆ ที่ใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมด ซึ่งล้วนเป็นคนใน
พ้ืนท่ีเส่ือมโทรมของปารีส คัดสรรภาพยนตร์โดย สร้อยฟ้า แสนคำาก้อน 
และทิพย์วรรณ นรินทร สองผู้คัดเลือกนักแสดงในหนังอิสระไทย ซึ่ง
ผลงานล่าสุดคือการเป็นผู้คัดเลือกนักแสดงให้ Ten Years Thailand 
หนังไทยที่ได้รับเลือกให้เข้าฉาย Special Screening ในเทศกาลหนัง
เมืองคานส์ ครั้งที่ 71 ที่ผ่านมา

A low budget French film with all non-professional cast   
who actually lives in the low-income housing projects of Paris 
where the film was set. “Girlhood” is directed by Celine 
Sciamma and chosen by Soifa Saenkhamkon and Tippawan 
Narintorn, the acclaimed casting directors for numerous   
Thai independent films. Their latest work is the casting for  
“Ten Years Thailand”, the only Thai film selected for Special 
Screening at the 71st Cannes Film Festival 2018.

4. The Phantom of the opera (1925)
24 พฤศจิกายน / 24 November 2018

ภาพยนตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร์เงียบสุดคลาสสิค
ที่ออกฉายเมื่อปี ค.ศ. 1925 ของผู้กำากับ รูเพิร์ต จูเลียน คัดสรรโดย 
กฤษฎา แก้วมณี ผู้ผ่านประสบการณ์งานโพสต์โปรดักชั่นมาอย่าง
ยาวนาน อาทิ การทำาซีจี จนกระทั่งปัจจุบันที่ทำาหน้าที่ Technical 
Director แห่งบริษัท One Cool Production และมีบทบาทให้การ
เกรดสีภาพยนตร์ไทยมากมาย อาทิภาพยนตร์ที่ออกฉายในปีนี้อย่าง 
BNK48: Girls Don’t Cry และ ‘โนราห์’ เป็นต้น 

An American silent film directed by Rupert Julian and chosen
by Kritsada Kaewmani. Kritsada is an experienced colorist who 
is responsible for both color grading and CGI works for many 
acclaimed Thai films. He currently works as a technical director 
at One Cool Production. His notable works this year include 
“BNK48: Girls Don’t Cry” and “Norah”.

2 3 4
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เทศกาลศิลปะการแสดง Performative Art Festival (P.A.F.) จัด
ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงในหลากหลาย 
รูปแบบ ท้ังศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้นร่วมสมัย รวมถึงการ
แสดงละครเวที ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มี
โอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม 
ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมในการเข้ารับการ
อบรมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ในการเสพสื่อประเภท
ศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม และสามารถนำามา
วิเคราะห์ได้ว่างานศิลปะการแสดงที่ได้รับชมนั้นมีคุณค่าหรือสามารถ
นำาไปต่อยอดความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตในสังคมใน
การถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง 
หรือกลุ่มนักวิจารณ์ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์
สังคมให้มีพื้นที่สำาหรับศิลปินนักแสดงอีกด้วย 

เทศกาลศิลปะการแสดงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เกิดพื้นที่สำาหรับศิลปินและผู้ชมในกลุ่มศิลปะการแสดง โดยในปี 
2561 น้ีเข้าสู่ปีท่ี 7 ซ่ึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป
กรุงเทพฯ) ร่วมมือกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงในการร่วมกัน
จัดเทศกาลศิลปะการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปีนี้ เพื่อเป็น
อีกพื้นที่ในการเผยแพร่งานศิลปะการแสดง และเป็นสื่อกลางระหว่าง
ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวัตอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งภายใต้
เทศกาลฯ ในครั้งนี้ การแสดงจะมีความหลากหลายจากศิลปินชาวไทย
และต่างชาติ อาทิ ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น รวมถึงการ
แสดงละครเวที และยังประกอบด้วยการเสวนาโดยศิลปิน และการ
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการเต้นอีกด้วย

ในปี 2561 หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เปิดกว้างสำาหรับศิลปินผู้สนใจเข้า
ร่วม โดยทางฝ่ายกิจกรรมศิลปะได้เปิดรับสมัครการแสดงที่มีกรอบการ
พิจารณาดังนี้ การแสดงร่วมสมัย (Contemporary) อันมีเนื้อหาหรือ
รูปแบบเชื่อมโยงกับศิลปวัฒนธรรมในสาขาอื่นๆ อาทิ งานศิลปะสาขา
ต่างๆ งานวรรณกรรม งานดนตรี หรืองานภาพยนตร์ และโครงการ
ที่สมัครฯ ต้องมีคุณค่าทางศิลปะหรือสุนทรียะศาสตร์ เนื้อหาของการ
แสดงมีคุณค่าและส่งผลบวกต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึง
สามารถสร้างความรู้หรือแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่แวดวงศิลปะการแสดง
ได้ ทั้งนี้โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในเทศกาลจะได้รับ
การสนับสนุนพื้นที่การแสดงและทุนสำาหรับการแสดงด้วย 

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. 

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 seventh year, the 2018 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.

In 2018 the BACC is open to the participation of interested 
artists. The Arts Activity Department accepts applications from 
potential exhibitors with the following criteria: displays must 
have content and format relating to various cultural art forms, 
such as branches of art, literature, music, or cinema, and all 
potential projects must have artistic or aesthetic value. All 
content must have value and affect society in positive ways.
It must show creativity and the ability to give new knowledge 
or inspiration to the world of art exhibition. Projects selected 
for festival participation will receive support for the exhibition 
area as well as funds for the show itself.

ศิลปะการแสดง 
Performing arts
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Performative Art Festival 2018 
(P.A.F.)
By BACC Arts Activity Department
May - December 2018
Studio, 4th floor and other spaces at BACC

The highlights of this year’s festival include; 
• Bangkok International Children’s Theatre Festival 2018 :
 (BICT Fest 2018) by Arts on Location & Democrazy Theatre 
 Studio : 15-27 May 2018
• The Retreat by Democrazy Theatre Studio : 
 1-12 August 2018
• MAKE LOVE, NOT WAR by Nuttamon Pramsumran : 
 30 August - 9 September 2018
• Concerto for Piano and Charcoal by MontienDept : 
 28-30 September 2018 
• “20th Year Performance Practices Archive” ASIATOPIA
 International Performance Festival by ASIATOPIA 
 Foundation : 18-20 October 2018 
• Bangkok Theatre Festival 2018 by Bangkok Theatre Network :
 1-18 November 2018 
• International Dance Festival 2018 by Friends of the Arts
 Foundation : 22 November - 2 December 2018 
• EXODUS: The 13th International Butoh Festival Thailand 
 2018 by B Floor Theatre : 7 - 16 December 2018

เทศกาลศิลปะการแสดง 
Performative Art Festival 2018 
(P.A.F.)
โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
จัดระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2561
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 และพื้นที่อื่นๆ ของหอศิลปกรุงเทพฯ
 
เทศกาลฯ ประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆ ดังนี้ 
• เทศกาลละครนานาชาติสำาหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพฯ 2561
 โดย Arts on Location และ Democrazy Theatre Studio : 
 15-27 พฤษภาคม 2561 
• The Retreat โดย Democrazy Theatre Studio : 
 1-12 สิงหาคม 2561 
• รัก และ/หรือ รบ โดย นัทธมน เปรมสำาราญ : 
 30 สิงหาคม - 9 กันยายน 2561
• บทประพันธ์สำาหรับเปียโนและแท่งถ่าน โดย มณเฑียรเดปท์ :
 28-30 กันยายน 2561
• โครงการเอเชียโทเปีย “ถอดบทเรียนและประสบการณ์” 
 เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ 20 ปี โดย เอเชียโทเปีย : 
 18-20 ตุลาคม 2561 
• เทศกาลละครกรุงเทพ 2561 โดยเครือข่ายละครกรุงเทพ : 
 1-18 พฤศจิกายน 2561 
• มหกรรมการเต้นนานาชาติ ครั้งที่ 18 โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ : 
 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 
• EXODUS The 13th International Butoh Festival Thailand 
 2018 โดย B Floor Theatre : 7-16 ธันวาคม 2561
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นับเป็นปีที่ห้าแล้วที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป

กรุงเทพฯ) ได้ตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นมาอย่างเป็นเอกเทศเพื่อส่งเสริมให้มี

กิจกรรมการศึกษา โดยอาศัยเนื้อหาจากนิทรรศการหลักในบริเวณชั้น 

7 ถึง 9 และที่กำาหนดโดยฝ่ายเองเป็นแกนในการดำาเนินการ เป็นที่น่า

เสียดายที่ด้วยภาวะทางด้านงบประมาณที่จำากัดทำาให้ต้องงดกิจกรรม

ประจำาไปจำานวนหนึ่งในปี 2561 แต่ด้วยความร่วมมือจากองค์กร

ภายนอกทำาให้ยังสามารถคงกิจกรรมรายการสำาคัญๆ ไว้ได้ อาทิ 

กลุ่ม Freak Lab ร่วมจัดกิจกรรม BACC สัญจร, สาขาวิชาศิลปะศึกษา 

ภาควิชาศิลปะดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาฯ และ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ร่วมจัดกิจกรรมพาน้องท่อง

หอศิลปฯกับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, British 

Council ร่วมจัด Art Talk 2018 #1 ในหัวข้อ Hockney on Hockney, 

ธนาคาร UOB กับ Workshop ศิลปะสัมผัส, คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กับการแสดงดนตรี Inspired by Caravaggio 

ประกอบนิทรรศการ Caravaggio OPERA OMNIA รวมถึงกิจกรรม

จากทีมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 

2018

 

ในปี 2562 ฝ่ายการศึกษามีความคิดริเริ่มหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเชื่อมต่อศิลปะกับวิทยาศาสตร์ หลังจากที่ได้เริ่มกรุยทางไป

แล้วบ้าง และจะมีการรวบกิจกรรมภาคเด็กเยาวชนและครอบครัวให้

รวมอยู่ในวันเดียวกันของแต่ละเดือนภายใต้ร่ม BACC Kids’ Calendar 

เพื่อความสะดวกในการร่วมกิจกรรม รวมถึงขยายเนื้อหาไปสู่พื้นที่อื่นๆ 

โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสหรือถูกกีดกันในสังคม เพื่อยังคงความเป็น

ศูนย์ต้นแบบแห่งหนึ่งของประเทศไทยในการทำากิจกรรมการศึกษาด้วย

ฐานงานศิลปะ ด้วยยอดผู้เข้าชม ผู้เข้าใช้บริการการนำาชมแบบกลุ่ม 

และโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาโดยเฉลี่ยที่ยังสูงและเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งด้วยความหลากหลายของกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น 

หอศิลปกรุงเทพฯ จะยังคงเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทาง

การศึกษา
Education



กิจกรรมวันเด็กศิลป์@bacc ปี 2561
ตอน “ผจญภัยสนามเด็กศิลป์” 
13 มกราคม 2561
ชั้น L- ชั้น 9

กิจกรรมในวาระวันเด็กแห่งชาติ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นศิลปะ เด็กๆ ได้
ร่วมสนุกกับการแสดงกว่า 7 โชว์ และเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมทั้ง 10 
ฐาน ทั้งฐานประดิษฐ์หุ่นยนต์ ฐานกิจกรรมเรียนรู้บนนิทรรศการ และ
อื่นๆ อีกมากมายที่เน้นให้เด็กๆ ได้ลงมือทำาด้วยตนเอง และใช้ความคิด
สร้างสรรค์อย่างเต็มที่ พร้อมกันนั้นในแต่ละฐานและการแสดงได้สอด
แทรกเรื่องราวของหอศิลปกรุงเทพฯ ในแง่มุมต่างๆ และชวนให้ทุกคน
ที่มาร่วมงานทั้งเด็กและผู้ปกครองคิดทบทวนถึงความหมายของศิลปะ 
เพื่อเป็นการส่งต่อแนวคิดและความตั้งใจในการสร้างกระบวนการเรียน
รู้ด้วยศิลปะ และการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาตลอด
ระยะเวลา 10 ปี 

Dek-Art@bacc 2018: “Artventure”
13 January 2018
L-9th floor

On Children’s Day, BACC opened up its premises as an 
artistic playground for children to enjoy 7 entertaining 
performances and learn new skills from 10 challenging 
activities - including robot building and exhibit learning with 
hands-on and creative elements. Each activity and performance 
underlined BACC’s own story, inviting children and parents 
alike to consider the meaning of art and spreading the 
concept of learning through art to all as BACC continues its 
10-year journey as a venue of artistic and cultural learning.

ศิลปะที่สำาคัญของกรุงเทพฯ และประเทศไทยต่อไป

2018 marked the fifth year of the establishment of BACC 

Education Department. The department is an autonomous 
operation, aimed to promote art activities through an 
education-oriented approach, deriving contents both from the 
main exhibitions held in 7th - 9th floors and from the department’s 
own initiatives. Although several activities were cancelled due 
to unfortunate budget limitation, collaboration with third-party 
agencies allowed the Department to host a number of main 
events. Among all contributors were Freak Lab, who co-organised 
BACC Youth Tour activity; Art, Music and Dance Department, 
Faculty of Education, Chulalongkorn University and Faculty of 
Communication Arts, Huachiew University, who co-organised 
BACC School Program for students from schools under the 
Bangkok Metropolitan Administration supervision; British 
Council, who co-organised Art Talk 2018 #1 “Hockney on 
Hockney”; UOB Bank who made “Please Touch Workshop” 
possible; and Faculty of Music, Silpakorn University for Music 
Performance Inspired by Caravaggio, part of the Caravaggio 
OPERA OMNIA. Exhibition. The Department also want to 
include Bangkok Art Biennale 2018’s co-organisers.

 
In 2019 , Education Department planned to initiate several 

new programs such as the one that bridges art and science, 
which BACC partly launched in earlier years. In addition to 
this, BACC are merging children activities and family-oriented 
activities on the same day each month as part of the BACC 
Kids’ Calendar initiative for greater convenience. As a top 
model institution for activity-based art education, the 
Department also strives to expand contents of discussion to 
other areas of note, including the socially disadvantaged and 
deprived people. With the continuously increasing number of 
total visitors, group visitors, and participants in each education 
activity, coupled with a wide variety of activities offered each 
year, Bangkok Art and Culture Centre will continue to be a key 
venue for activity-based art education in Bangkok and 
Thailand for years to come.

จำานวนเด็กท่ีเข้าร่วม 1,797 Child Participants
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กิจกรรมค่ายศิลปะหอศิลปกรุงเทพฯ 2561 
ตอน พฤกษศิลป์ 
25-27 เมษายน 2561 
ห้องประชุม 501 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤษศาสตร์และชีววิทยา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พิพิธภัณฑ์แร่และอัญมณี และสวนสิริกิติย์ สวนแปลงพันธุ์รวบรวม
กล้วย
วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี 

ค่ายเรียนรู้ศิลปะสำาหรับเยาวชนอายุ 8-12 ปี ประจำาช่วงปิดภาค
เรียนฤดูร้อน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อทางศิลปะ ด้วยแนวคิด พฤกษ
ศิลป์ = พฤกษศาสตร์ + ศิลปะ เรียนรู้การทำางานร่วมกันของนัก
พฤกษศาสตร์และศิลปิน โดยนักพฤกษศาสตร์เป็นผู้ค้นหาคำาตอบความ
เหมือนหรือแตกต่างของพืชในแต่ละสายพันธุ์ และศิลปินเป็นผู้บันทึก
รูปร่าง รูปทรง สี และส่วนประกอบของพืชตามความเป็นจริง โดยไม่
ใส่ความรู้สึก หรือแต่งเติมความสวยเกินจากสิ่งที่เห็น เยาวชนได้ถือ
กระดาษและสีเข้าสวนสาธารณะ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เพื่อสังเกต
ความแตกต่างของรูปร่างพืชหรือสัตว์แต่ละชนิด และบันทึกสิ่งที่เห็น
ด้วยการวาดเส้น ระบายสีแทนการจดบันทึก ตามแบบอย่างของนัก
พฤกษศิลป์

BACC Art Camp 2018: The Art of botany
25-27 April 2018 
Meeting Room 501, Faculty of Science, Departments of Botany 
and Biology, Chulalongkorn University; Natural Museum; Museum 
of Minerals and Gemstones; Queen Sirikit Park; Banana 
Cultivation Plantation
Speaker: Narongsak Sukkaewmanee 

For youths aged 8-12, this art camp took place in the 
summer school break and sought to encourage artistic learning 
through a combination of botany and art. Participants 
discovered how botanists and artists work together with the 
former exploring the similarities and differences between each 
plant species, while artists record their shapes, colours, and 
visible parts as they are seen with no emotional influence or 
artistic license. Armed with paper and coloured pencils, 
children were able to explore parks and museums as a 
combination of botanist and artist to discover the distinctive 
shapes of various plants and animals before recreating these 
differences on paper through line drawings and colouring 
instead of simply taking notes.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 26 Participants
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ศิลปะเสวนา 2561 : บทเรียนจากต่างแดน 
ศิลปะสนทนา ประจำาปี 2561 ซึ่งจัดต่อเนื่องในหัวข้อ “บทเรียนจาก

ต่างแดน” ที่เน้นอภิปรายความเคลื่อนไหวที่สำาคัญ บทเรียนที่ได้จาก
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และแนวโน้มของแวดวงศิลปวัฒนธรรมในระดับ
นานาชาติ เพื่อเป็นข้อคิดให้กับผู้เข้าร่วมฟังเสวนาในการมองสะท้อน
กลับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปัจจุบัน โดยมีวิทยากร/ผู้บรรยาย 
ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศตามวาระต่างๆ มาร่วมถ่ายทอด
1. หัวข้อ “Hockney on Hockney : น้องเล่าเรื่องพี่”
16 ตุลาคม 2561 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล ประเทศไทย 
และหอศิลปกรุงเทพฯ 
วิทยากร: John Hockney (น้องชายของ David Hockney ศิลปินร่วม
สมัยชื่อดังชาวอังกฤษ)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน
2. หัวข้อ “Thawan Duchanee 1964-1968 : Retrospective of the 
Unknow Collection”
10 พฤศจิกายน 2561 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
วิทยากร: Henk Zoomers (นักวิชาการด้านศิลปะ)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน

BACC Art Talk 2018 : Lesson Abroad 
series 
BACC Art Talk 2018 was a serial continuation to the topic 
“Lesson Abroad Series” with a heavy emphasis on major 
movements, trends, lessons, experiences, and strategies of the 
international circle of art & cultural management. Aimed to 
encourage the audience to reflect back on the current Thai 
scene, the talk was moderated and narrated by both national 
and international experts/narrators. 
1. “Hockney on Hockney : A Younger Brother’s Perspective”
In collaboration between the British Council Thailand and 
BACC. 
16 October 2018, Multi-Function Room, 1st Floor 
Speaker: John Hockney (Younger brother to David Hockney,
a famous contemporary English artist) 
Participants: 100
2. “Thawan Duchanee 1964-1968 : Retrospective of the 
Unknow Collection”
10 November 2018, Multi-Function Room, 1st Floor 
Speaker: Henk Zoomers (Art Scholar)
18 Participants

จำานวนผู้เข้าร่วม 118 Participants
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BACC สัญจร 2561 ตอน “The Future 
Bangkok 2100 : Arts, Sciences, 
Human, and Robot!”
17 กรกฏาคม, 1-3 และ 6 สิงหาคม 2561
โรงเรียนวัดนวลจันทร์ โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม โรงเรียนวัด
กระโจมทอง โรงเรียนวัดดิสหงสาราม และโรงเรียนประชาราษฎร์
บำาเพ็ญ
วิทยากร: พัทน์ ภัทรนุธาพร ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ และนักวิจัยที่ 
MIT Media Lab 

การนำากระบวนการเรียนรู้ด้วยศิลปะออกนอกหอศิลปกรุงเทพฯ เป็น
อีกหนึ่งภาระกิจสำาคัญที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้และทำาความเข้าใจ
กับสังคมถึงความสำาคัญของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยหอศิลป
กรุงเทพฯ ได้ทำางานร่วมกับกลุ่ม Freak Lab และเครือข่ายชมรมครู
ศิลปะกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสัญจรไปยังโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงสหวิทยาการ เชื่อมโยงให้
เยาวชนเห็นถึงการทำางานร่วมกันของวิทยาศาสตร์และศิลปะ และ
แสดงให้เห็นว่าสุทรียศาสตร์สร้างประโยชน์อย่างไรต่อสังคม 

baCC outreach Program 2018 
“The Future Bangkok 2100: Arts, 
Sciences, Human, and Robot!”
17 July, 1-3 and 6 August 2018
Wat Nuan Chan School, Wat Phai Ngern Chotanaram School, 
Wat Krajom Thong School, Wat Disahongsaram School, and 
Pracharat Bampen School
Speaker: Pat Pattaranuthaporn, expert designer and researcher 
from MIT Media Lab 

Learning art beyond the walls of the BACC is part of our 
main mission to spread knowledge and build a widespread 
understanding of the essence of contemporary art. The BACC 
worked with Freak Lab and a network of art teachers across 
Bangkok to organise a road show covering multiple schools 
under BMA supervision to develop a holistic knowledge base 
and raise awareness of how art and science work in tandem. 
In the process, the program sought to show how art and 
aesthetics can benefit society.

ผู้เข้าร่วม - นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำานวน 1,000 คน
จาก 10 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
Participants - 1,000 primary school students across 
10 schools under Bangkok Metropolitan 
Administration supervision. 
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กิจกรรมพาน้องท่องหอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2561 
10, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 และ 31 สิงหาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
วิทยากร: อ.ดร.ปทุมมา บำาเพ็ญทาน อ.ดร.สริตา เจือศรีกุล
อนุวัฒน์ ทองสีดา และทีมการศึกษาหอศิลปกรุงเทพฯ 

ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมมือกับสาชาวิชาศิลปศึกษา 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำาหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เยาวชนได้ใช้พื้นที่นิทรรศการในการเรียนรู้และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากกระบวนการที่เราจัดเตรียมไว้ให้ 
กระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงความหมายของการมีอยู่ของงานศิลป
วัฒธรรมร่วมสมัยและเป็นแรงบันดาลใจในการนำาองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปต่อยอดกับการเรียนรู้ด้านอื่นๆ เกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมาย
และยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของภาครัฐที่มุ่งเน้นให้
นักเรียนออกไปเรียนรู้และรับประสบการณ์จากนอกห้องเรียน โดย
หอศิลปกรุงเทพฯ ได้บูรณาการเนื้อหาจากนิทรรศการ “Beyond The 
Air We Breathe: Addressing causes and effects of climate 
change” ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 
และออกแบบกิจกรรมที่มีลักษณะเพื่อการเรียนรู้แบบพหุศาสตร์ จาก
งานศิลปะสู่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และต่อยอดสู่การตระหนักรู้ถึงการ
ลงมือแก้ปัญหาโดยเริ่มจากตัวเราในฐานะประชาชนของสังคมโลก

baCC school Program 2018
10, 14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 and 31 August 2561
Main Gallery, 9th floor and Multi-Function Room, 1st Floor 
Speaker: Patumma Bumpentan, Ph.D., Sarita Chueasrikul, Ph.D., 
Anuwat Thongseeda and the BACC education team

BACC Education Department, in collaboration with the Art 
Education section of the Department of Art, Music and Dance 
Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University, and 
the Faculty of Communication Arts, Huachiew Chalermprakiet 
University, organised an educational visit to the BACC for higher 
primary students. The program offered them an opportunity to 
learn and explore the exhibition spaces under learning models 
we prepared. Each activity was tailored to create an understanding 
of contemporary art while also inspire them to use the 
knowledge to build upon other aspects of their own learning in 
a meaningful, sustainable manner - as recommended by the 
government’s policy for extracurricular studies and experiences. 
The BACC integrated content from the “Beyond The Air We 
Breathe: Addressing causes and effects of climate change” 
exhibit - which concerns environmental issues and global 
warming - into activities designed to drive multi-disciplinary 
learning. This turned art into a source of knowledge on 
environmental sciences and raised awareness and action to 
resolve the issues we face right from an individual level as 
citizens of the world.

ผู้เข้าร่วม - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำานวน 1,000 คน 
จาก 12 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
Participants - 1,000 students from grades 4-6 across 
12 schools under Bangkok Metropolitan Administration
supervision
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
น�าชมนิทรรศการ 2561 
11-12 เมษายน 2561
ห้องประชุม 502, ชั้น 5 และห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
วิทยากร : ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์

โครงการพัฒนาศักยภาพการนำาชมนิทรรศการศิลปะ เป็นโครงการที่
พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่นำาชมนิทรรศการให้ทันต่อยุคสมัย เน้นการ
ทดลองและฝึกฝนทักษะกับสถานการณ์และเนื้อหาจริง เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและต่อยอดงานนำาชมให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ชัดเจน และ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าชมหอศิลปกรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม 
เนื้อหาการอบรมเน้นการฝึกทักษะการเป็นผู้เล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ 
(Storyteller) คำานึงถึงความน่าสนใจของวิธีการสื่อสารควบคู่กับเนื้อหา
สำาหรับกลุ่มผู้ชมแต่ละประเภท เพื่อสร้างกระบวนการนำาชมที่มี
ประสิทธิภาพและรองรับกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย

baCC Training for Gallery Docent 2018
11-12 April 2018
Meeting Room 502, 5th floor and Main Gallery, 8th floor
Speaker: Sasipin Siriwanich

This training program for gallery docents aims to develop 
their skills to keep up with today’s circumstances, focusing on 
hands-on practice with real-world situations and content to 
create more varied, clear, and engaging experiences for all 
BACC visitors. The program’s content is geared towards 
creating effective storytellers who combine captivating 
presentation techniques with the right content for different 
audiences. Ultimately, this will lead to effective viewing 
sessions for different crowds.

ผู้เข้าร่วม - เจ้าหน้าที่นำาชมนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ 
จำานวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา จำานวน 1 คน
Participants - 6 BACC docents and 1 staff member
from BACC Education Department
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการอีสานสามัญ
1. กิจกรรม Curator & Critic Tour - นำาชมโดยภัณฑารักษ์
และนักวิจารณ์
17 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
วิทยากร: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต อัจฉรา นวลสวาท และดร.สิทธิธรรม
โรหิตะสุข
ผู้เข้าร่วม: 31 คน

2. กิจกรรม Exhibition Talk - ศิลปะอีสานร่วมสมัย
8 มีนาคม 2561 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
วิทยากร: ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผศ. ประทีป สุธาทองไทย 
และ ผศ. ชานนท์ ไชยทองดี
ผู้ดำาเนินรายการ:: กษมาพร แสงสุระธรรม
ผู้เข้าร่วม: 35 คน

3. กิจกรรม Exhibition Talk - ความเป็นอีสานอยู่ตรงไหนในสังคม
ไทยที่กำาลังเปลี่ยนแปลง
17 มีนาคม 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
วิทยากร: ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ และดร. ถนอม ชาภักดี
ผู้เข้าร่วม: 42 คน

4. กิจกรรม Exhibition Talk and Workshop - ศิลปะ / การกิน / 
อาหาร / อีสาน
25 มีนาคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
และ ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
วิทยากร: เฉลิมพล โรหิตรัตนะ และ วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและฟังเสวนา: 40 คน / Workshop: 27 คน

5. กิจกรรม Exhibition Tour (นำาชมเสียงอีสาน)
ทุกวันอาทิตย์ตลอดนิทรรศการ และรอบพิเศษวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2561 (ร่วมกับโครงการ Gallery Night 2018)
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 
ผู้นำาชม: วิลาวัณย์ เวียงทอง
ผู้เข้าร่วม: 125 คน

Exhibition Education - Common 
Exercises: Isan Contemporary Report
1. Curator & Critic Tour
17 February 2018, Main Gallery, 9th floor
Speakers: Narongsak Nilkhet, Atchara Nualsawat and 
Dr. Sitthitham Rohitasukh
Participants: 31

2. Exhibition Talk - Contemporary Art of Isan
8 March 2018, Friends of bacc Room, 6th floor
Speakers: Assoc. Prof. Dr. Songwit Pimpakan, Assoc. Prof. 
Prateep Suthathongthai, and Assoc. Prof. Chanon Chaithongdee
Moderator: Kasamaporn Sangsuratham
Participants: 35

3. Exhibition Talk - Where is Isan-ness in an era of change for 
Thai society?
17 March 2018, Auditorium, 5th floor
Speakers: Sirote Klampaiboon, Dr. Thanom Chapakdi
Participants: 42

4. Exhibition Talk and Workshop - Art / Eat / Food / Isan
25 March 2018, Main Gallery, 9th floor 
and Friends of bacc Room, 6th floor
Speakers: Chalermpol Rohitratana and Veerawat Triyasenawat 
Participants: 40 for talk session, 27 for workshop

5. Exhibition Tour: The Voices of Isan
Every Sunday throughout the exhibition period, plus special 
tour on Saturday, 10 February 2018 under the Gallery Night 
2018 project 
Main Gallery, 9th floor 
Docent: Wilawan Wiengthong
Participants: 125

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการนิทรรศอีสานสามัญ
ทั้งหมด 273 คน
Total number of participants in Common Exercises: 
Isan Contemporary Report Activities: 273
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ 
Caravaggio oPEra omnia 
1. กิจกรรม Pre-Exhibition Talk - เกิดมาเพื่อทำาลายจิตรกรรม 
Michelangelo de Caravaggio
21 เมษายน 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
วิทยากร: ดร.สายัณห์ แดงกลม
ผู้เข้าร่วม: 155 คน

2. กิจกรรม Exhibition Talk&Tour - จับวิทย์ชนศิลป์ Science 
vs. Art
5 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 501 และนิทรรศการหลัก ชั้น 7
วิทยากร: รศ.ดร.หนึ่งฤดี โลหะผล และผศ.ดร.อลิศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้เข้าร่วม: 40 คน

3. กิจกรรม Exhibition Talk - จิตรกรรมและโลกทัศน์ของ
คาราวัจโจ้ : Palette of Darkness 
12 พฤษภาคม 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
วิทยากร: นที อุตฤทธิ์
ผู้เข้าร่วม: 189 คน

4. กิจกรรม Baroque Music Performance 
8, 15, 22 และ 29 พฤษภาคม 2561 และรอบพิเศษ 1 มิถุนายน 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 
วิทยากร: อ.อภิชัย เลี่ยมทอง, บุลิน มีกุศล และภัฎฎินี วิเชียร
ผู้เข้าร่วม: 350 คน

Exhibition Education - 
Caravaggio oPEra omnia 
1. Pre-Exhibition Talk - Born to Destroy Art: Michelangelo 
de Caravaggio
21 April 2018, Auditorium, 5th floor
Speaker: Dr. Sayan Daengklom
Participants: 155

2. Exhibition Talk & Tour - Science vs. Art
5 May 2018, Meeting Room 501; Main Gallery, 7th floor
Speakers: Assoc. Prof. Neungruedee Lohaphol, Ph.D. and 
Asst. Prof. Alice Tienprasert, Ph.D.
Participants: 40

3. Exhibition Talk - The Art and Worldview of Caravaggio: 
Palette of Darkness 
12 May 2018, Auditorium, 5th floor
Speaker: Natee Utarit
Participants: 189

4. Baroque Music Performance 
8, 15, 22, 29 May 2018; special performance on 1 June 2018 
Main Gallery, 7th floor 
Speakers: Apichai Leamthong, Bulin Meekusol 
and Pattinee Wichien
Participants: 350

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการนิทรรศการ 
Caravaggio OPERA OMNIA ทั้งหมด 743 คน
Total number of participants in Caravaggio OPERA 
OMNIA Activities: 743
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ฉัน คือ เธอ 
1. กิจกรรม Artist Talk
31 มีนาคม 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
วิทยากร: วสันต์ สิทธิเขตต์ และผู้ดำาเนินรายการ ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง
ผู้เข้าร่วม: 76 คน

2. กิจกรรม Curator Tour
28 เมษายน 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
วิทยากร: อดุลญา ฮุนตระกูล และรศ.สุธี คุณาวิชยานนท์
ผู้เข้าร่วม: 52 คน

3. กิจกรรม Workshop ภาพพิมพ์แกะไม้ และพิมพ์เสื้อ
5 พฤษภาคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
วิทยากร: ประสาท นิรันดรประเสริฐ
ผู้เข้าร่วม: 32 คน

4. กิจกรรม Exhibition Talk & Music - เปลือยจิตรกรรมไทย
ผ่านงานวสันต์ สิทธิเขตต์
26 พฤษภาคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
วิทยากร: นิวัต กองเพียร และภูริชัย มณีนัย
ผู้เข้าร่วม: 31 คน

Exhibition Education - i am You
1. Artist Talk
31 March 2018, Auditorium, 5th floor
Speaker: Vasan Sitthiket; moderated by Pakorn Klomkliang
Participants: 76

2. Curator Tour
28 April 2018, Main Gallery, 8th floor
Speakers: Adulya Hoontrakool and 
Assoc. Prof. Sutee Kunavichayanont
Participants: 52

3. Woodcutting and shirt printing workshop
5 May 2018, Main Gallery, 8th floor
Speaker: Prasart Nirandornprasert
Participants: 32

4. Exhibition Talk & Music - Thai painting of Vasan Sitthiket
26 May 2018, Main Gallery, 8th floor
Speakers: Niwat Kongpian and Poorichai Maneenai
Participants: 31

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการนิทรรศการ ฉัน คือ เธอ 
ทั้งหมด 160 คน
Total number of participants in I Am You: 
Vasan Sitthiket Activities: 160
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Beyond the 
Air We Breathe: addressing Climate 
Change 
1. กิจกรรม Children Workshop
29 กรกฏาคม 2561 และ 5, 12 สิงหาคม 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
วิทยากร: ตาวิเศษและฝ่ายการศึกษา
ผู้เข้าร่วม: 40 คน

2. กิจกรรม Exhibition Talk
29 กรกฏาคม 2561 และ 5, 12 สิงหาคม 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
วิทยากร: ดร.สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์ ศักดาเดช สุดแสวง 
และ เพชร มโนปวิตร
ผู้เข้าร่วม: 54 คน

3. กิจกรรม Exhibition Workshop & Talk - นิเวศสุนทรีย์
19 สิงหาคม 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
วิทยากร: ดร.วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร
ผู้เข้าร่วม: 20 คน

Exhibition Education - beyond the 
Air We Breathe: Addressing Climate 
Change 
1. Children Workshop
29 July 2018; 5 and 12 August 2018, Main Gallery, 9th floor
Speakers: Magic Eyes initiative and BACC Education Department
Participants: 40

2. Exhibition Talk
29 July 2018; 5 and 12 August 2018, Main Gallery, 9th floor
Speakers: Soranarat Kanchanawanich, Ph.D., Sakdadech 
Sudsawaeng, and Petch Manopawit
Participants: 54

3. Exhibition Workshop & Talk - Ecological aesthetic
19 August 2018, Main Gallery, 9th floor
Speakers: Vijit Apichartkriangkrai, Ph.D.
Participants: 20

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการนิทรรศการ 
Beyond the Air We Breathe: Addressing climate 
change ทั้งหมด 114 คน
Total number of participants in Beyond the Air We 
Breathe: Addressing Climate Change Activities: 114
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ 
Post-repost-Share นิทรรศการภาพถ่าย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
1. กิจกรรม Curator Talk
5 กรกฏาคม 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น5
วิทยากร: ดร.เตยงาม คุปตะบุตร และอังกิ ปูร์บันโบ
ผู้เข้าร่วม: 45 คน

2. กิจกรรม Artist Talk
6 กรกฏาคม 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น5
หัวข้อ “Expression of Sex and Self” 
วิทยากร: ฮาซนัล สุไลมาน, โอเล วีระวงศ์ สโควิล และ คีเนส รีซาร์
หัวข้อ “Cities and People”
วิทยากร: เช อาหมัด อซาร์ ชิ แฟดชิล, เคย์ ชิน เทย์ และ REKREATIF
หัวข้อ “Social Challenges” 
วิทยากร: แดนสรวง สังวรเวชภัณฑ์, มินซายา อู และ ชาลส์ ฟอกซ์
ผู้เข้าร่วม: จำานวน 51 คน

Exhibition Education - 
Post-repost-share
1. Curator Talk
5 July 2018, Auditorium, 5th floor
Speakers: Dr. Toeingam Guptabutra and Angki Purbandono
Participants: 45

2. Artist Talk
6 July 2018, Auditorium, 5th floor
“Expression of Sex and Self” 
Speakers: Haznal Sulaiman, Ole Viravong Scovill 
and Kinez Riza
“Cities and People” 
Speakers: Che’ Ahmad Azhar Che’ Fadzil, Kay Chin Tay 
and REKREATIF
“Social Challenges” 
Speakers: Dansuang Sungvornveshapan, Minzayar Oo,
and Charles Fox
Participants: 51

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการนิทรรศการ 
Post-Repost-Share ทั้งหมด 96 คน
Total number of participants in Photo Bangkok 
Festival 2018: Post-Repost-Share Activities: 96
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ ระนาบ
(มากกว่าหนึ่ง) และทัศน-มิติ : 
นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave
1. กิจกรรม Curator Tour
22 กรกฏาคม 2561 ห้องนิทรรศการ ชั้น 7
วิทยากร: แมรี่ ปานสง่า และอลิซ วิชช์โชติ
ผู้เข้าร่วม: 53 คน

2. กิจกรรม Artist Workshop - เทคนิคการสร้างภาพด้วย
กระบวนการไซยาโนไทป์
8 กันยายน 2561 โหลดดิ้ง ชั้น 1
วิทยากร: วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
ผู้เข้าร่วม: 22 คน

Exhibition Education - multiple Planes 
and Perspective:
Thai New Wave Photography Exhibition
1. Curator Tour
22 July 2018, Auditorium, 7th floor
Speakers: Mary Pansanga and Alizz Vichchou
Participants: 53

2. Artist Workshop - Creating images through cyanotype
8 September 2018, Loading area, 1st floor
Speaker: Viriya Chotepanyavisuth
Participants: 22

รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการ ระนาบ (มากกว่าหนึ่ง) 
และทัศน-มิติ : นิทรรศการภาพถ่าย Thai New Wave
ทั้งหมด 75 คน
Total number of participants in Multiple Planes 
and Perspective: Thai New Wave Photography 
Exhibition Activities: 75
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Early Years 
Project #3: CoEval
(กิจกรรมเปิด) 
1. กิจกรรม Exhibition Talk - ค้นทำาไม คว้าอะไร: เมื่อคนทัศนศิลป์
หันมาสู่โลกของการค้นคว้าข้อมูล 
8 กันยายน 2018 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
วิทยากร : ผศ. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร คณะจิตรกรรมฯ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร และปฐมพงศ์ มานะกจิสมบรูณ์ ภณัฑารกัษ์อิสระ
และผู้ทำางานด้านการวิจัยค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำางานของ
ศิลปิน โดยมีผู้ดำาเนินรายการคือ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ 
ผู้อำานวยการหอศิลปฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำานวน 84 คน
2. กิจกรรม Exhibition Talk - ก้าวแรกสู่สังเวียนตลาดศิลปะ 
3 พฤศจิกายน 2018 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
วิทยากร : ชล เจนประภาพันธ์ ภัณฑารักษ์ S.A.C. Subhashok The 
Arts Centre และจิรัสย์ รัฐวงศ์จิรกุล ผู้อำานวยการ Gallery VER
โดยมี พอใจ อัครธนกุล ภัณฑารักษ์อิสระ เป็นผู้ดำาเนินรายการ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : จำานวน 191 คน

(กิจกรรมปิดเฉพาะศิลปินในโครงการ) 
3. กิจกรรม Workshop - ศิลปะเพื่อการเข้าใจตนเอง
23-24 สิงหาคม, 12 กันยายน และ 23 พฤศจิกายน ณ หอศิลป
กรุงเทพฯ และ 27-28 ตุลาคม ณ โรงเรียนอนุบาลจิตตเมตต์ 
วิทยากร : นักศิลปะบำาบัด จันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม, 
ญาดา ตันติสุขสกุล และ กรองทอง บุญประคอง 
4. กิจกรรม Workshop - การติดตั้งงานศิลปะในนิทรรศการ 
(Introduction to Art Exhibition Installation)
15 กันยายน 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7-9
วิทยากร : พัสภัค กล่อมสกุล และทีมนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
5. กิจกรรม Workshop - ลงชุมชนดูงานศิลปะเพื่อชุมชน กับกรณี
ศึกษาโครงการบางมดเฟสฯ ครั้งที่ 3
11 พฤศจิกายน 2561 ณ ชุมชนเลียบคลองบางมด 
วิทยากร : พรทิพย์ ลิมปิชัยโสภณ กลุ่ม3C

Exhibition Education - Early Years 
Project #3: CoEval
(Public Program)
1. Exhibition Talk - Pursuit and Purpose: Research for Visual 
Artists
8 September 2018, Auditorium, 5th floor
Speakers: Asst. Prof. Wantanee Siripattananuntakul from 
Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn 
University and Pathompong Manakitsomboon, freelance 
curator and activist researcher for the support of artist’s 
profession. The talk was moderated by Dr. Paramaporn 
Sirikulchayanont, Director of Art Centre, Silpakorn University. 
Participants: 84
2. Exhibition Talk - Thai Art Market for Young Artists
3 November 2018, Multi-Function Room, 1st floor
Speakers: Chol Janepraphaphan, curator of S.A.C. (Subhashok 
The Arts Centre) and Jirat Ratthawongjirakul, Director of 
Gallery VER. The talk was moderated by Pojai Akratanakul, 
freelance curator. 
Participants: 191

(Closed workshops exclusively to the EYP#3 artists)
3. Workshop - Art for Self-Understanding
23-24 August, 12 September, and 23 November at BACC
27-28 October at Jittamett Kindergarten.
Speakers: Art Therapist Chanthip Piyaworatham, 
Yada Tantisuksakul and Krongthong Bunprakhong 
4. Workshop - Introduction to Art Exhibition Installation
15 September 2018, Main Gallery, 7th - 9th floors
Speakers: Pasapak Klomsakul and BACC Exhibition Team
5. Workshop - Art for Community, with ‘Bang Mod Fest 3’ as 
the case study
11 November 2018, Khlong Bang Mod Community 
Speaker: Pornthip Limpichaisophon of 3C Group 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบนิทรรศการนิทรรศการ 
Early Years Project #3: COEVAL ทั้งหมด 275 คน
Total number of Participants in Early Years Project #3: 
COEVAL Activities: 275
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กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ เทศกาลศิลปะ
ร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่
1. FAMILY WORKSHOP: “Dream of Bliss” (Perfect Happiness)
20 ตุลาคม 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7 และห้อง Friends of bacc ชั้น 6 
วิทยากร : ฟิรอซ มาห์มุด

Exhibition Education - bangkok art 
biennale international art Exhibition 
1. FAMILY WORKSHOP: “Dream of Bliss” (Perfect Happiness)
20 October 2018
Main Gallery, 7th Floor, and Friends of bacc, 6th Floor 
Speaker : Firoz Mahmud

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 20 Participants
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กิจกรรมน�าชมและคณะเยี่ยมชม 2561 
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7-9

การนำาชมนิทรรศการศิลปะ เป็นกระบวนการที่เรียบง่าย แต่มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารชัดเจน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ชมได้รับ
ข้อมูลไปพร้อมกับการชมผลงานศิลปะ ผู้นำาชมเปรียบเสมือนสื่อกลาง
ระหว่างผลงานศิลปะ ศิลปิน และผู้ชม ฝ่ายการศึกษาจึงพยายามสร้าง
รูปแบบและสรรหากระบวนการนำาชมให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ชมในหลากรูปแบบ ภายใต้แนวคิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีต่องานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งที่ผ่านการทำางาน
ของเจ้าหน้าที่นำาชมนิทรรศการเป็นไปด้วยดีและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ชม 
การนำาชมนิทรรศการเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ 
ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้องค์กรด้านการศึกษา บริษัทเอกชน ฯลฯ สนใจ
และหันเข้ามาชมนิทรรศการศิลปะเพิ่มมากขึ้น

baCC Gallery Tour and Group visit 2018 
Main Galleries, 7th-9th floors 

The gallery tour is a simple yet effective way to communicate 
key messages to viewers as they appreciate works of art.   
The docent serves as the medium between the works on 
display, the artists behind them, and the viewers themselves.  
Recognizing this connection, the Education Department 
arranged various tour and visit experiences that match a wide 
variety of audience interests with the ultimate goals of 
fostering an exchange of knowledge and building a positive 
attitude towards contemporary art. Throughout these  
experiences, the docents’ work have been well received by 
satisfied viewers. These guided tours are vital to the level of 
interest in art exhibits and can help encourage academic 
institutions, private companies, and other organizations to 
develop more enthusiasm for such exhibits.
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ในปี 2561 ห้องสมุดศิลปะได้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้าน
ศิลปะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยทรัพยากรที่เป็นหนังสือ 
นิตยสาร สูจิบัตร โดยได้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ จำานวน 151 เล่ม และต่ออายุสมาชิกนิตยสาร
ภาษาไทย จำานวน 10 รายชื่อ ได้แก่ บ้านและสวน, เมืองโบราณ, 
ศิลปวัฒนธรรม, ศิลปากร, สีสัน, สารคดี, อนุสาร อสท., a day, 
Art4d, National Geographic และภาษาต่างประเทศ จำานวน 4 ราย
ชื่อ ได้แก่ Art Asia Pacific, Art in America, ARTFORUM, Dazed & 
Confused

ห้องสมุดศิลปะยังได้ปรับปรุงระเบียบการยืมคืน โดยให้ผู้ใช้บริการ
สามารถยืมหนังสือได้มากขึ้น คือ 2 เล่ม/คน และจ่ายเงินประกัน
หนังสือต่อครั้งน้อยลง (เล่มละ 40 บาท) อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดได้ปิด
ช่องทางสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศทางระบบอินเทอร์เน็ต (http://
library.bacc.or.th) เนื่องจากระบบการสืบค้นไม่เสถียรและอยู่ใน
ภาวะงบประมาณที่จำากัด ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ห้อง
สมุดศิลปะ ชั้น L

ในส่วนฐานข้อมูล BACC Digital Archive ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เผย
แพร่ข้อมูลเอกสาร Press release ในรูปแบบไฟล์ PDF และภาพถ่าย
จากกิจกรรมหรือนิทรรศการที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดขึ้นนั้น ห้องสมุด
ศิลปะยังคงอัพโหลดข้อมูลกิจกรรมและนิทรรศการของปี 2561 อย่าง
ต่อเน่ือง ผูส้นใจสามารถเข้าใช้ได้ที ่http://www.bacc.or.th/event/
e-archive/ นอกจากนี้ ห้องสมุดศิลปะได้เปิดบริการ Free Wi-Fi 
แก่ผูใ้ช้บรกิาร และเปิดพ้ืนทีน่ัง่อ่านสำาหรบักลุม่ผูอ่้านทกุเพศทุกวยั

จำานวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดศิลปะในเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561  
รวมทั้งหมด 38,620 คน และมีผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตจำานวน 6,763 คน

นอกจากนี ้ห้องสมดุศลิปะได้จดักจิกรรม ได้แก่ กจิกรรมนิทานคณุหนู
และศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรมเล่มบันดาลใจ และกิจกรรม BACC Art of 
Nature Workshop.

ห้องสมุดศิลปะ 
art library

In 2018, 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 catalogues. 
The Art Library purchased 151 new Thai and foreign titles and 
extended subscription to 10 Thai-language magazines, namely 
Baan Lae Suan, Muang Boran Journal, Art&Culture, Silpakorn 
Journal, Season, Sarakadee, Osotho Journal, a day, Art4d, 
National Geographic, and 4 international magazines, namely 
Art Asia Pacific, Art in America, ARTFORUM, and Dazed & 
Confused. 

The Art Library has also improved circulation system, 
allowing users to borrow up to 2 books/person, and pay less 
fee for book deposit (40 Baht/book). Nevertheless, due to 
system instability and limited budget, the library has temporarily 
disabled the library’s online searching system. Information 
inquiry can be done at the Art Library, L floor.

The Art Library has continued to maintain and upload details 
concerning activities and exhibitions in 2018 to BACC Digital 
Archive, a database designed to publish press release in PDF 
format as well as photographs of activities or exhibitions held 
by BACC. Interested person can visit http://www.bacc.or.th/
event/e-archive/. Additionally, the Library also provides Free 
Wi-Fi for users, and a reading space opened to readers of all 
genders and ages.

Art Library Users from Jan to Dec 2018: 38,620, Internet 
users: 6,763

On the activities, the Library carried out a variety of 
programmes throughout the year, namely “Children’s Tales 
and Arts Craft” session, “The Inspired Book” session, and 
“BACC Art of Nature Workshop” session.
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กิจกรรมนิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ 
มีนาคม - ธันวาคม 2561
กิจกรรมมีทั้งหมด 5 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งที่ 1 การแสดงหมอลำาหุ่นกระติ๊บข้าว เรื่อง สังข์สินไซ 
ครั้งที่ 2-5 การเล่านิทานจากผู้เขียนนิทานและนักเล่านิทาน ได้แก่ 

นิทานจากป้ากุล นิทานจากน้าเมฆ และตอนปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการ
อ่าน โดยน้องนำ้า ชาระที และน้องแจน นววรรณ ตามลำาดับ

Children’s Tales and arts Craft 
March - December 2018
Total 5 sessions as follow: 

Session 1: The performance of “Sangsingchai : Tale from 
Isan” Sticky Rice Basket Puppet Show 

Session 2-5: Storytelling by fairy tale story writers and 
narrators. The narrated stories were “Tales from Auntie Kul”, 
“Tales from Uncle Mek”, and “Plant the Seeds of Reading” by 
Nam Charatee and Jan Nawaran respectively.

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด / Total number of 
Participants: 255 คน (125 children and 130 adults)
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กิจกรรมเล่มบันดาลใจ ตอน ก่อนจะเป็นงานเขียน
ของ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
10 มีนาคม 2561, ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

ได้เชิญนักเขียนสารคดี คุณวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง มาพูดคุยถึง
หนังสือเล่มบันดาลใจต่องานเขียนเชิงสารคดีเกี่ยวกับภาคอีสาน ได้แก่ 
ความบ้ามาเยือน มาจากท่ีราบสูง เขียนโดยสุรชัย จันทิมาธร, ฅนทุ่งกุลา 
เขียนโดยกำานันเดช ภูสองชั้น, ทุ่งกุลา อาณาจักรเกลือ 2,500 ปี: 
จากยุคแรกเริ่มล้าหลังถึงยุคมั่งคั่งข้าวหอม เขียนโดยสุจิตต์ วงษ์เทศ

The Inspired Book: The History of 
Weerasak Chansongsang’s Writing
10 March 2018, Multi-Function Room, 1st floor

Weerasak Chansongsang, a non-fiction writer, was invited to 
talk about books that inspired his documentary narratives on 
the Isan province, including “Insanity has come” and “Short 
Stories from the Highland” by Surachai Chantimathorn, “Kon 
Thung Kula” by Village Chief Dej Phusongchan, “Thung Kula: 
the 2,500 Years Salt Kingdom, the History of Rice Prosperity” by 
Suchit Wongthet

จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 Participants
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กิจกรรม BACC Art of Nature 
Workshop: Botanical Art Workshop
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

ครั้งที่ 1 หัวข้อ The Beauty of Orchids 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561
กิจกรรมอบรมวาดภาพพฤกษศาสตร์ร่วมจัดระหว่างหอศิลป

กรุงเทพฯ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 1 จำานวน 10 คน ได้แก่ เด็ก 3 คน ผู้ใหญ่ 7 คน
ผู้เข้าอบรมครั้งที่ 2 จำานวน 21 คน ได้แก่ เด็ก 6 คน ผู้ใหญ่ 15 คน

BACC Art of Nature Workshop: 
botanical art Workshop
 July - December 2018

Session 1: The Beauty of Orchids, July - August 2018
Session 2: October - December 2018
A botanical drawing workshop organised in collaboration 

between Bangkok Art and Culture Centre, Sci-Art Network, 
and Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol 
University
Participants (Session 1): 10 (3 children and 7 adults)
Participants (Session 2): 21 (6 children and 15 adults)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 31 คน 
แบ่งเป็น เด็ก 9 คน ผู้ใหญ่ 22 คน
Total participants: 31 (9 children and 22 adults)
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กิจกรรมเครือข่าย 
Arts Network

กิจกรรมเครือข่าย 
Arts Network

ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(หอศลิปกรงุเทพฯ) มีพนัธกจิสำาคญัในการสร้างความสมัพันธ์ เชือ่มโยง
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวมถงึการสนบัสนนุหน่วยงานองค์กร ภาคเีครอืข่าย 
และศิลปินสาขาต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ภายในอาคาร
หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ครอบคลุมและหลากหลาย และตลอดปี 2561 ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
ได้ดำาเนินงานตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ 
ดังนี้

Arts Network Department have had various activities for 
maintaining Bangkok Art and Culture Center’s objectives in 
making relations and making knowledge share and connectivity 
through various artists, artist communities and organisations.

Save Our Forests
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กิจกรรมรวมพลคนรักศิลปะ เนื่องในวาระ 10 ปี 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ
18-19 ส.ค. 2561 โถง ชั้น 1

นิทรรศการ เวทีเสวนา ดนตรี การแสดง และการออกร้านจำาหน่าย
สินค้าคือกิจกรรมหลากหลาย ที่ภาคีเครือข่ายและหอศิลปกรุงเทพฯ 
ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปี ของหอศิลป
กรุงเทพฯ ร่วมกันย้อนมอง ทบทวนและมองหาทิศทางแห่งการเดินหน้า
ร่วมกันเพื่อดำารงความเป็นหอศิลปฯของประชาชนอย่างยั่งยืน

art lovers’ activities for the 
10th anniversary of baCC
By BACC Arts Network Department 
18-19 August 2018, Hall, 1st floor

Exhibition, seminar, music, performances, market and fair 
organised by network partners and Bangkok Art and Culture 
Centre for celebrating the 10th anniversary of BACC. Looking 
back and moving forward together for sustainable goals

กิจกรรมเสวนา‘จากฟ้าบ่กั้น-ลูกอีสาน 
สู่วรรณกรรมไทยยุค 4.0 : ที่ทาง และ 
แรงสะท้อนของงานเขียนอีสานในสังคมไทย’ 
โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ
10 มีนาคม 2561 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “อีสานสามัญ” ซึ่งเป็น
นิทรรศการที่จัดโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ

Seminar “From ‘The Sky Is No Barrier’ - 
‘A Child of the Northeast’ to Thai Literature 
in Thailand 4.0 Era: The Way and 
Reflections of Isan people Writings 
on Thai Society” 
By BACC Arts Network Department 
10 March 2018

The activity is a part of “Common Exercises: Isan 
Contemporary Report” organised by Exhibition Department, 
BACC
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 นิทรรศการร่อนเรื่องโดย จักรวาล นิลธำารงค์ และกำาจร สันกว้าน 

 11-25 มีนาคม 2561 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

 SIDE REEL by Chakraval Nilthamlong and Kamjorn Sankwan

 11-25 March 2018, Studio, 4th floor

 นิทรรศการศิลปะ บางกอกหลอกชั้น โดย Baannoorg 

 4-22 เมษายน  2561 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

 Collaborative Art and Culture

 BANGKOK LAYERS by โดย BaannoorgCollaborative Art 

 and Culture

 4-22 April 2018, Studio, 4th floor

 นิทรรศการศิลปะจากนอกสู่ใน อารี สุทธิพันธุ์

 24 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2561 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

 Out SIDE IN by Aree Soothipunt

 24 April - 13 May 2018, Studio, 4th floor

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหรือนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายที่เกิดจาก
ศิลปินและองค์กรเครือข่ายพันธมิตรโดยความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนจากหอศิลปกรุงเทพฯผ่านฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ได้แก่
Additionally, there are other noteworthy exhibitions and 
activities organised by artists and the alliance association, 
collaborated and promoted by Bangkok Art and Culture Centre 
through the Arts Network Department, such as

 กิจกรรม “สืบตำานาน บริบาลผู้พิทักษ์ป่า” โดย มูลนิธิสืบนาคะ
 เสถียร และสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม : 
 18 กุมภาพันธ์ 2561
 Guardians of the Forestexhibition by Seub Nakhasathien 
 Foundation and Society for The Conservation of National 
 Treasure and Environment : 18 February 2018

 นิทรรศการภาพวาด “ย่านเก่า เล่าเรื่อง..รถไฟไทย โดย คณะ
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง : 3-22 เมษายน 2561
 Thai Train Heritage exhibition by Faculty of Architecture, 
 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang : 
 3-22 April 2018

 กิจกรรมตลาดนัดคนรักษ์ป่า โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร : 
 5 พฤษภาคม 2561
 We Love Forests Market by Seub Nakhasathien Foundation :
 5 May 2018

 กิจกรรม “88 ปี จิตร ภูมิศักดิ์ 200 ปี คาร์ล มากซ์กับสังคมไทย”  
 โดย กลุ่มยังเติร์กและเครือข่ายเพื่อนศิลปิน : 5 พฤษภาคม 2561
 JitPhumisak 88th anniversary &Karl Marx 200th anniversary  
 by Young Turks and Artist Network : 5 May 2018

 กจิกรรมเสวนา “วรรณกรรมข้ามพรมแดน เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้”
 โดย เครือข่ายนักเขียนแห่งประเทศไทย : 12 พฤษภาคม 2561
 Cross-border literature in Southeast Asia Thai Write 
 Network : 12 May 2018

 กิจกรรมวันนักเขียน 5 พฤษภาคม “มิตรนำ้าหมึก ผนึกสัมพันธ์ 61”
 โดย สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย : 5 พฤษภาคม 2561
 Writers Day, May 5th 2018 & Water -ink relationships, 2018 
 by Thai Writer Association : 5 May 2018

 กิจกรรม “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2561” 
 โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) : 
 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561
 Bangkok Design Week 2018 by Thailand Creative & Design
 Center : 27 January - 4 February 2018

นิทรรศการศิลปะจากนอกสู่ใน อารี สุทธิพันธุ์ Out SIDE IN by Aree Soothipunt

งานสนับสนุนเครือข่ายภายในประเทศ นิทรรศการและกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่
Local Network Support Hilight exhibitions and activities include
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โลกกลับตาลปัตร: 20 ปีเทศกาลศิลปะ
การแสดงสดเอเชียโทเปีย
18-20 October 2018
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 

เทศกาลศิลปะการแสดงสดเอเชียโทเปียกลับมาอีกครั้งในชื่อ
เทศกาล “โลกกลับตาลปัตร” ในปี 2561 นี้เป็นวาระครบรอบ 20 ปี
ของเทศกาลแสดงสดแรกของประเทศไทย (เอเชียโทเปีย) จึงจะมีการ
เฉลิมฉลองและจัดเทศกาลแสดงสด ณ หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร เอเชียโทเปียได้เชิญศิลปินผู้มีชื่อเสียงและศิลปินรุ่น
ใหม่เข้าร่วมเทศกาลทั้งจากทวีปเอเชียและยุโรป เพื่อร่วมแสดงให้เห็น
ถึงศักยภาพความก้าวหน้าและพัฒนาการของศิลปะการแสดงสด ซึ่งมี
เวทีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกิจกรรมหลัก

asiaToPia 20/2018 - World reversed 
18-20 October 2018
Studio, 4th Floor 

The 20 years of International Performance Arts Festival, 
Asiatopia which was emphasized academic seminar by 
twenties of performance artists around the world.

Trùngmù - endless, sightless 
2-28 กุมภาพันธ์ 2561
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

โดย เฟิงลินห์ เหวียน ศิลปินผู้ได้รับรางวัล Han Nefkens 
Foundation-BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 3

Trùngmù - endless, sightless
2-28 February 2018
Studio, 4th floor

The exhibition by Phuong Linh Nguyen, the third winner of 
Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art

Trùngmù - endless, sightless 

งานสนับสนุนเครือข่ายต่างประเทศ นิทรรศการและกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่
International Network Support Hilight exhibition and activities include
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นอกจากนี้ มีกิจกรรมสนับสนุนเครือข่ายต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่

Other international support network activities include:
 Italian Design Day โดยสถานทูตอิตาลี 

Italian Design Day by Embassy of Italy
 FloreadaSacchi Harp Solo โดย: สถานทูตอิตาลี 

FloreadaSacchi Harp Solo by: Embassy of Italy 
 Clarinet and Piano Recital โดย สถานทูตอิตาลี 

Clarinet and Piano Recital by Embassy of Italy 
 Visual Design Taiwan - Give It A Shot! โดย : National 

Kaohsiung Normal University Department of Visual Design
Visual Design Taiwan - Give It A Shot! by: National Kaohsiung 
Normal University Department of Visual Design
 คาร์โล เฟียเรนซ์ คอนเสิร์ต โดย สถานทูตอิตาลี : 

18 กรกฎาคม 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Carlo Fierens Guitarist by Embassy of Italy : 
18 July 2018, Auditorium, 5th floor
 “Le Muse” Ensemble Tribute to Ennio Morricone

โดย สถานทูตอิตาลี : 9 กันยายน 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“Le Muse” Ensemble Tribute to Ennio Morricone by Embassy of 
Italy : 9 September 2018, Auditorium, 5th floor
 Nazarendo Biondo Sculptures Exhibition โดย สถานทตูอติาล ี:

18-30 กันยายน 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Nazarendo Biondo Sculptures Exhibition by Embassy of Italy : 
18-30 September 2018, Auditorium, 5th floor
 Simone Sala. Feat Alessandro โดย สถานทูตอิตาลี : 

27 กันยายน 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Simone Sala. Feat Alessandro by Embassy of Italy : 
27 September 2018, Auditorium, 5th floor
 นทิรรศการศลิปะภาพลวงตา Mr. Oleg Shupliak “IMAGINARIUM” 

โดย สถานทูตยูเครน : 2-28 ตุลาคม 2561 ผนังโค้ง ชั้น 4-5 
Exhibition of Mr. Oleg Shupliak by Embassy of Ukraine : 
2-28 October 2018, Curved Wall, 4th-5th floor

 นิทรรศการ Shiro - ศิลปะการตัดกระดาษญี่ปุ่น โดย Solo Kojima 
Co.Ltd. : 9 ตุลาคม - 14 ตุลาคม 2561 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
Shiro by Nahoko Kojima Exhibition by Solo Kojima Co.Ltd. : 
9-14 October 2018, Studio, 4th floor
 Doc+Talk “My Land (ภาพยนตร์/เสวนา/เวิร์คช้อป)” โดย 

Documentary Club : 20 ตุลาคม 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
Doc+Talk “My Land (film/talk/workshop)” by Documentary 
Club : 20 October 2018, Auditorium, 5th floor
 นิทรรศการ หนุ่มๆ สาวๆ และถิ่นเรา โดย สมาคมแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม ENTHEOS แห่งโรมาเนีย : 16 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 
2561 ผนังโค้ง ชั้น 4
Boys, Girls and Neighborhood Exhibition by ENTEOS Cultural 
Association, Bucharest, Romania : 16 November - 1 December 
2018, Curved Wall 3rd floor
 นิทรรศการดินแดนไร้ผู้ครอบครอง โดย สถานทูตสาธารณรัฐเช็ก : 

17-30 พฤศจิกายน 2561 ผนังโค้ง ชั้น 5
Intermundia Exhibition by Embassy of the Czech Republic : 
17-30 November 2018, Curved Wall, 5th floor
 Culture breaking barriers: demining min[e]ds โดย กระทรวง

การต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต : 
25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561 ผนังโค้ง ชั้น 3 และ 5
Culture breaking barriers: demining min[e]ds by Royal Thai 
Embassy, Maputo, Mozambique : 20 November - 9 December 
2018, Curved Wall, 3rd floor and 5th floor
 “Non - Assistance” โดย สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์

ประจำาประเทศไทยและคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ :
28 พฤศจิกายน 2561 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
“Non - Assistance” by Embassy of Switzerland : 28 November 
2018, Munti-Function Room, 1st floor 
 “Filomena Campus Quartet” โดย สถานทูตอิตาลี :

29 พฤศจิกายน 2561 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
“Filomena Campus Quartet” by Embassy of Italy :
29 November 2018, Auditorium, 5th floor
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กิจกรรมเครือข่าย 
Arts Network

งานบริการพื้นที่
ตลอด ปี 2561 ยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่

เกิดจากศิลปินและองค์กรภายนอก โดยการประสานงาน และบริหาร
จัดการผ่านฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 416 กิจกรรม แยก
ตามประเภทกิจกรรม ได้แก่ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย 90 งาน, 
ภาพยนตร์ 26 งาน, ดนตรี 45 งาน, ละคร/ศิลปะการแสดง 20 งาน, 
วรรณกรรม 6 งาน และอื่นๆ (งานบรรยาย/อบรม/แถลงข่าว) 229 
งาน

การให้บริการพื้นที่แยกตามประเภทของหน่วยงาน แบ่งเป็น สถาบัน
การศึกษา 45 แห่ง หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ 36 แห่ง องค์กรประชาสังคม 51 แห่ง องค์กรทางศิลป
วัฒนธรรม 60 แห่ง สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศ 15 แห่ง 
องค์กรธุรกิจเอกชน 95 แห่ง และอื่นๆ (ศิลปินอิสระ/สื่อมวลชนฯลฯ) 
50 แห่ง 

In 2018, there are many interesting activities or exhibitions 
organized by artists and other organisations which coordinate 
through arts network department. There are in total 416 activities: 
90 contemporary art exhibitions, 26 films, 45 concerts, 20 
theatre/performances, 6 literature events and 229 others 
(seminar/workshop/press conference)

Space services are categorised based on the type of organisation 
involved. These include 45 academic institutions, 36 organisations 
under the Bangkok Metropolitan Administration and other 
state agencies, 51 civil society organisations, 60 cultural 
organisations, 15 embassies and international organisations, 
95 private organisations, and 50 miscellaneous parties 
(individual artists, media, etc.).
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พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ 2561 - People’s Gallery 2018
โครงการพีเพิ่ลส์แกลเลอรี่เปิดดำาเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 และได้

กลายเป็นพื้นที่สำาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และ
ศิลปินอาชีพของไทย หลากหลายศิลปินและกลุ่มคนทำางานศิลปะได้มา
นำาเสนอผลงานสร้างสรรค์โดยอิสระ ส่งต่อแรงบันดาลใจโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ปี 2561 พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ได้นำาเสนอผลงานรวมทั้งสิ้น 
29 นิทรรศการ จากศิลปินอิสระ 26 คน และอีก 2 กลุ่มศิลปิน 
โดยมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมรวม 204,581 คน

People’s Gallery had commenced from 2012 for insisting 
Bangkok Art and Culture Centre’s objective to promote and 
support young artist and professional Thai artist to independently 
exhibit their artworks without any expenses. In 2018, People’s 
Gallery Project had performed 25 exhibitions from twenty six 
solo artists and 2 groups with 204,581 public audiences.

 พื้นที่แห่งการเชื่อมต่อ (จิตรกรรม + สื่อผสม+ประติมากรม)
โดย กลุ่มพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อ : 6-29 มกราคม 2561
A Space for Connections (painting, mixed media, sculpture)
by the Space for Connections Group : 6-29 January 2018
 มุมมอง ความงาม ผ่านดิน (เซรามิก) โดย กลุ่มเฮอร์ เคลย์ : 

6-29 มกราคม 2561
Points Exquisite and Clod of Clay (ceramics) by Her’s Clay 
Group: 6-29 January 2018
 ใจไม่ถึงห้ามชม (จิตรกรรม สื่อผสม ภาพพิมพ์) โดย กลุ่มวิกลจริต 

: 1-25 กุมภาพันธ์ 2561
Lunatic’s Exhibition (printing, mixed media, print) by Lunatics 
Gang : 1-25 February 2018
 เคารพ (ประติมากรรม) โดย พรวิภา สุริยาการต์ : 

1-25 กุมภาพันธ์ 2561
Idol (sculpture) by Pornwipa Suriyakarn : 1-25 February 2018
 สาระจิต (จิตรกรรม) โดย เกรียงไกร แสงทอง 

และสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ : 1 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
Mind Essence (painting) by Kreangkrai Sangtong and Sittiphon 
Lochaisong : 1 March - 1 April 2018
 เกิด-ดับ (จิตรกรรม) โดย พัชราภรณ์ ใบโพธิ์สุวรรณ : 

1 มีนาคม - 1 เมษายน 2561
Birth-Death (painting) by Pacharaporn Baiposuwan : 
1 March - 1 April 2018
 บทสนทนาในความเงียบ (จิตรกรรม) โดย วัชรพงษ์ คณะครุฑ : 

4-29 เมษายน 2561
Dialogue in Silence (painting) by Vatcharapong Kanakrut : 
4-29 April 2018
 ชีวิต-เรียนรู้ (จิตรกรรม) โดย ชิตพล รักษสุธากาญจน์ : 

4-29 เมษายน 2561
Life-Learn (painting) by Cheeztapaul Ruxsasuthakarn : 
4-29 April 2018
 ชีวิต-ทับซ้อน (จิตรกรรม) โดย จักรพงษ์ เทพเกาะ : 

4-29 เมษายน 2561
Life-Overlap (painting) by Jakapong Thepkoa : 4-29 April 2018
 นิทานแผดเสียงกรีดเสียง และซีซเสียง (จิตรกรรม) 

โดย ลลินธร เพ็ญเจริญ : 5-27 พฤษภาคม 2561
The Fable of Braying, Chirping, and Sizzling Sounds (painting) 
by Lalinthorn Pencharoen : 5-27 May 2018
 Local Sound (จิตรกรรม ประติมากรรม) โดย สุรสิทธิ์ มั่นคง 

และสิทธิกร ขาวสะอาด : 3-27 พฤษภาคม 2561
Local Sound (painting, sculpture) by Surasit Mankhong and 
Sittikorn Khawsa-ad : 3-27 May 2018
 โลกวัยเด็กในวันผู้ใหญ่ (จัดวาง) โดย ณรงศ์ยศ ทองอยู่ : 

1 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561
A Child’s World in the Days of Adults (installation) 
by Narongyot Thongyu : 1 June - 1 July 2018
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 เสมอ สมง สมอง (จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม) 
โดย ไกรวิทย์ โพธิกุล : 1 มิถุนายน - 1 พฤษภาคม 2561
Equivalent (painting, sculpture, mixed media) 
by Kraiwit Pothikul : 1 June - 1 July 2018
 ปล่อยให้ฉันร่ายรำา (ภาพถ่าย) โดย จิตติมา ผลเสวก : 

2 มิถุนายน - 1 พฤษภาคม 2561
Let Me Dance (photography) by Jittima Pholsawek : 
2 June - 1 July 2018
 ของ(ใน)บ้าน..บ้าน (ประติมากรรม จัดวาง ออกแบบ) 

โดย ละมุนละไม คราฟท์สตูดิโอ : 4-29 กรกฎาคม 2561
Home (We) Made (sculpture, installation, design) 
by Lamunlamai Craftstudio : 4-29 July 2018
 วัน.ณ.ยุค (ประติมากรรม) โดย ภูเบง ภูเกษม : 

4-29 กรกฎาคม 2561
Tense (sculpture) by Phubeng Phukasem : 4-29 July 2018
 ห้วงหนึ่งของความทรงจำา (จิตรกรรม ประติมากรรม) 

โดย รัตนา สาลี : 5-29 กรกฎาคม 2561
Suspended Memory (painting, sculpture) by Rattana Salee : 
5-29 July 2018
 #BORDERLAND (จิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม) 

โดย วรัญญู ช่างประดิษฐ์ : 1-26 สิงหาคม 2561
#BORDERLAND (painting, sculpture, mixed media) 
by Waranyou Changpradit : 1-26 August 2018
 คู่-สมดุล (สื่อผสม) โดย สิตา อินใหญ่ : 1-26 สิงหาคม 2561

Couple-Balance (mixed media) by Sita Inyai : 
1-26 August 2018
 กิเลสที่ถูกครอบงำาภายในของมนุษย์ (จิตรกรรม ภาพพิมพ์) 

โดย ปัญญา บัวสุดตา : 1-26 สิงหาคม 2561
Black Figure with Obsession (painting, print) 
by Panya Buasudta : 1-26 August 2018

 Feminine (จิตรกรรม) โดย ปัญจรัตน์ พลพลึก : 
31 สิงหาคม - 30 กันยายน 2561
Feminine (painting) by Panjarat Polpluek : 
31 August - 30 September 2018
 จิต ใต้ สำานึก (จิตรกรรม สื่อผสม) โดย อเดียนา บีฮิง, 

กามีละ อลิะละ และนรูลุฟิรดาวส์ ดงิ : 31 สงิหาคม - 30 กนัยายน 2561
Subconscious (painting, mixed media) by Nordiana Beehing, 
Kameelah I-lala, and Nurulfirdaos Ding : 
31 August - 30 September 2018
 ใจ (จิตรกรรม) โดย นภนันท์ รังสีธรรมคุณ : 3-28 ตุลาคม 2561

Mind (painting) by Napanant Rungsrithammakhum : 
3-28 October 2018
 สี/เปลี่ยน/รูป (จิตรกรรม) โดย ณัฐธัญญา โรจนกำาธร : 

3-28 ตุลาคม 2561
Gradient (painting) by Natthanya Rojjanakhamthorn : 
3-28 October 2018
 ป่าประกอบ (จิตรกรรม) โดย กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ : 

3-28 ตุลาคม 2561
The Wild-Mindset (painting) by Kannika Jansuwan : 
3-28 October 2018
 Oneๆ วันๆ (ภาพพิมพ์) โดย กลุ่มวันๆ : 1-25 พฤศจิกายน 2561

Oneๆ (print) by Oneๆ Group : 1-25 November 2018
 นัย ขณะ (จิตรกรรม) โดย ณัฐวุฒิ พวงพี : 

1-25 พฤศจิกายน 2561
Interval Elucidation (painting) by Natthiwut Phuangphi : 
1-25 November 2018
 ที่จริงแล้ว (จิตรกรรม) โดย อภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ : ธันวาคม

Aftertaste (painting) by Aphisit Sidsunthia (painting) : 
December
 ของเล่นกับช่วงเวลาแห่งความสุข (จิตรกรรม) 

โดย ไพริน ภู่ประทับ : ธันวาคม
Toys Story (painting) by Pairin Pupradup : December
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สำานักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
Office of the Bangkok Art and Culture Centre foundation

ด้านการจัดหาทรัพยากรต่างๆ 
สำานักงานมูลนิธิฯ ได้ประสานให้เกิดการสนับสนุนกิจกรรมอย่าง 

ต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์เพื่อจัดกิจกรรม 
จนสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี 2561 ได้มีการแสวงหาความร่วมมือการ
สนับสนุนจากองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบ
ใหม่ๆ คือ ความร่วมมือกับ บีกริม องค์กรเอกชนที่อยู่คู่กับสังคมไทย
มายาวนาน และศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะเพื่อนำามาจัดแสดงนิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน 140 ปี บี.กริม” 
เนือ่งในวาระครบรอบ 140 ปี บกีรมิ มีนักสะสมงานศลิปะร่วมสนบัสนนุ
เป็นเจ้าของผลงานเพื่อมอบรายได้จากการจำาหน่ายผลงานศิลปะใน
นทิรรศการคร้ังนี้ให้แก่มูลนธิหิอศลิปกรงุเทพฯ เพือ่ใช้ในการดำาเนนิงาน
ต่อไป นับเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ 
ภาคเอกชน และศิลปิน เพื่อการระดมทุนสนับสนุนมูลนิธิหอศิลปฯ
เป็นครั้งแรก 

resource acquisition 
The Foundation Office continued to acquire sponsorships for 

its activities. This included funding and supplies required to 
successfully accomplish the Foundation’s objectives for each 
activity. In 2018, support was sought from corporates with a 
vision in art and cultural matters. In collaboration with B. Grimm, 
a long-standing German corporate establishe in Thailand, and 
many notable contemporary artists, the BACC was able to host 
“In the Kingdom, 140th Anniversary of B. Grimm” exhibition 
with original creations from said artists to mark 140 years since 
the company’s founding. Art collectors were present on this 
occasion to acquire the works on display with revenue from all 
art sales contributed to the BACC Foundation’s funds in 
support of further operation. This exhibition marked the first 
collaboration between the BACC Foundation, the private 
sector, and artists to raise funds for the Foundation.

ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดหาทรัพยากรต่างๆ ประสานงานเครือข่าย และดำาเนินโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) สำานักงานมูลนิธิฯ มีการดำาเนินงานในปี 2561 
ดังนี้ 

The Office of the Bangkok Art and Culture Centre Foundation is responsible for acquiring various resources, 
network liaison work, and supervision of key artistic and cultural programmes for the BACC. The Foundation Office 
carried out the following tasks throughout 2018
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ด้านการประสานงานเครือข่ายต่างๆ 
สำานักงานมูลนิธิฯ ยังคงพยายามสร้างความเข้าใจและประสานกับ

หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ 
และเอกชนอื่นๆ ให้มาร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมการดำาเนินงานของ
หอศิลปกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ในฐานะตัวกลางที่ช่วยสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระดับนานาชาติ และเป็นงานต่อเนื่องจากปี 2560 
สำานกังานมลูนธิิฯ ได้ร่วมมอืกบั Bamboo Curtain Studio ประสานงาน
กับศิลปินจากไต้หวัน ให้เดินทางมาพำานักสำารวจวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร และให้ศิลปินได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับอาสาสมัครและนักเรียนโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์
วิทยาคาร) เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ I Cover You ! จากขยะถุง
พลาสติกและวัสดุธรรมชาติที่รวบรวมจากชุมชน และจัดแสดงผลงาน
บริเวณริมคลองบางมดในงานเทศกาลบางมดเฟสครั้งที่ 3 ผลจากการ
ดำาเนินงานดังกล่าวทำาให้เกิดโครงการศิลปะเพื่อชุมชนสร้างความร่วม
มือในระดับนานาชาติ ชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชน 

Network Liaison 
The Foundation Office continued to act as a bridge connecting 

various Bangkok Metropolitan Administration organisations as 
well as other public and private organisations with the BACC’s 
activities and operations. As the medium in forging networks 
of international cooperation, The Foundation Office in 
collaborate with Bamboo Curtain Studio upon the network 
built in 2017, invited the artist & art manager. This led to these 
artists making a visit to the community situated along Bang 
Mod canal in Thung Khru, Bangkok to observe and immerse 
themselves in the lives of locals. The artist was able to organise 
hands-on workshops with volunteers and students from Bang 
Mod School (Tan Pao Wittayakarn) that led to the creation of 
“I Cover You!” - a work of art from the used of plastic bags 
and organic materials collected from the community. The 
piece was put on display in the canal’s vicinity as part of the 
3rd Bang Mod Festival, and the entire activity led to the 
creation of a community art project that forged international 
ties between the artist, the local community, an academic 
institution, and the public.

การท�างานโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 
จากการสำารวจความคิดเห็น และศึกษาผลกระทบและบทบาทของ 

หอศิลปกรุงเทพฯ ที่มีต่อสังคมในวาระครบรอบการดำาเนินงาน 10 ปี 
พบว่าประชาชนรับรู้ว่าหอศิลปกรุงเทพฯ มีบทบาทและสถานะเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความหลากหลาย และเป็น
เวทีและพื้นที่สร้างโอกาสให้ศิลปินและเยาวชน อีกทั้งพบว่า ภายหลัง
การมหีอศลิปกรงุเทพฯ เกดิขึน้ในสงัคมถงึ 10 ปีแล้วนัน้ หอศลิปกรงุเทพฯ 
มีคุณค่าต่อสังคมเมืองและประชาชน ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับสังคมเพิ่มขึ้น และเห็นร่วมกันว่าควรมีแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกับหอศิลปกรุงเทพฯ ให้มากขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม มูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ยังมีหน้าที่
ในการผลักดันนโยบายศิลปวัฒนธรรม การทำาโครงการต่างๆ เพื่อ
สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 

Contribution on art and Cultural 
infrastructure Development

Following a survey on the operation, impact, and role of the 
BACC in Thai society on the occasion of its 10th anniversary, it 
was discovered that the public perceived BACC as a place of 
artistic and cultural learning that fosters diversity and provides 
opportunities for artists and youths alike. Furthermore, after 10 
years as part of Thai society, the BACC is now a valuable part 
of urban life and a growing force for artistic and cultural 
change. It was also widely agreed upon that Bangkok could do 
with more artistic and cultural learning places such as the 
BACC. Considering these opinions, the BACC Foundation will 
continue to fulfil its duties in driving artistic and cultural policy 
agenda as well as carrying out various initiatives that strengthen 
the foundations for art and culture.
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นิทรรศการ “ฝากไว้ในแผ่นดิน-140 ปี บี.กริม” 
โดย หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ บี.กริม
10-20 มิถุนายน 2561
ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 และทางขึ้น ชั้น 7-8 
ภัณฑารักษ์: โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์

ในวาระครบรอบ 140 ปีการดำาเนินธุรกิจของ บี.กริม ได้จัด
นิทรรศการเพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำาเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ 
นิทรรศการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ นิทรรศการหลักฐานประวัติศาสตร์การ
ติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความ
สัมพันธ์ไทย-เยอรมัน ผ่านคอลเล็คชั่นตราไปรษณียากร ไปรษณียบัตร 
และซองจดหมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึง รัชกาลที่ 9 และ
นิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ตีความและได้รับแรงบันดาลใจจาก
ความโอบอ้อมอารี อันเป็นแนวคิดหลักในการดำาเนินธุรกิจของบี.กริม 
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน นิทรรศการนี้ถือเป็นความร่วมมือในอีกรูป
แบบหนึ่งที่บริษัทเอกชนและศิลปินร่วมสมัยได้ให้การสนับสนุนการ
ดำาเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ผ่านการจัดนิทรรศการศิลปะ รายได้
ทั้งหมดจากการขายผลงานศิลปะในโครงการนี้ ได้นำาไปใช้สนับสนุน
การดำาเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ต่อไป

in the Kingdom, 
140th anniversary of b.Grimm
By BACC in collaboration with B.Grimm
10-20 June 2018
Main Gallery, 8th floor & Curved Wall 7th-8th floors
Curator: Somsuda Piamsumrit

The exhibition aims to raise fund for BACC’s activities. This 
project is initiated by B.Grimm to celebrate its 140th anniversary 
by supporting the art scene in Thailand. The exhibition 
consisting of 2 sections, includes; Postal history exhibition 
which narrates B.Grimm’s history along with the history of 
diplomatic relations between Thailand and Germany through 
the empirical evidence such as correspondence letters, 
postcard and postal stationeries in collection of B.Grimm. And 
Contemporary Art Exhibition interpreted and inspired by the 
corporate philosophy of B.Grimm. Apart from financial funding, 
this exhibition can be considered as another approach that a 
private company and contemporary artists collaborate to 
support the art centre. All the profits from selling the art pieces 
in the exhibition was donated to support the operation of 
Bangkok Art and Culture Centre.
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“I Cover You!” โครงการความร่วมมือ
เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน 
โดย หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับแบมบู เคอร์เทน สตูดิโอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 3C Project และวิสาหกิจชุมชนคลอง
บางมดสร้างสรรค์
สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ณ ชุมชนริมคลองบางมด และบางมดเฟสติวัล
ผู้สนับสนุน: กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน, สำานักงานเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมไทเปประจำาประเทศไทย, Outsiders Factory, ไต้หวัน

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินพำานักที่เชิญศิลปินแนวรักษ์โลกจาก
ไต้หวัน หยาง ฟางอี้ (เฟย์) มาทำางานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กลุ่มสามซี และวิสาหกิจชุมชนคลอง
บางมดสร้างสรรค์ โดยทำางานร่วมกับอาสาสมัครและนักเรียนโรงเรียน
บางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) และคนในชุมชน สร้างผลงานศิลปะ 
“I Cover You!” จากขยะและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนเพื่อสร้างสำานึกใน
การจัดการขยะและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผลงาน 
“I Cover You!” จัดแสดงในงานบางมดเฟส 3 ระหว่างวันที่ 8-9 
ธันวาคม 2561 นอกจากนี้ศิลปินยังจัดเวิร์คชอปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
เทศกาล 

“I Cover You!” BACC-BCS 
Collaborative Community art Project 
By BACC in collaboration with Bamboo Curtain Studio (BCS), 
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), 3C 
Project and Bangmod Creative Canal Community Enterprise
August - December 2018
At Communities in Bangmod Canal Area and Bangmod Festival 
Supporters: Ministry of Culture Republic of China (Taiwan), 
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand and Outsiders 
Factory, Taiwan

The eco-friendly Taiwanese artist, Fang-Yi Yang (Fay), was 
invited to collaborate with King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi (KMUTT), 3C Project and Bangmod 

Creative Canal Community Enterprise to create the project. 
The artist worked with volunteer and the elementary school 
students from Bangmod (Tan Pao Wittayakarn) School creating 
the work  “I Cover You!” (I Cell Cover/ Colour You) to be 
displayed in Bangmod Festival a also organized the workshop 
as part of the Festival on 8-9 december 2018.

baCC Wall Painting for bEf 2018
โดย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และกลุ่มพลังสยาม
30 เมษายน - 13 มิถุนายน 2561
ผนังโค้งด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 
ในฐานะเมืองแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อร่วมฉลองใน
ฐานะที่กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเจ้าภาพจัดเทศกาล Bangkok 
Entertainment Fest 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 13 
มถินุายน 2561 สำาหรบัผลงานชดุ “ยกัษ์” ออกแบบโดย ภาณพ คณุวัฒน์ 
นำาเสนอแนวคิด Playful Creativity ผ่านรูปของยักษ์ไทยที่ผสมผสาน
ความร่วมสมัย ส่วนหัวของยักษ์ที่เปิดออก แสดงถึงจักรวาลความคิด
สร้างสรรค์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด โดยมีต้นกำาเนิดจากเมืองแห่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ “กรุงเทพมหานคร” 

By Bangkok Art and Culture Centre Foundation, Thailand 
Convention and Exhibition Bureau (TCEB), Siam Piwat and the 
Siam Synergy.
30 April - 24 June 2018
Curved Wall of the BACC building

The project aims at promoting Bangkok as the hub of digital 
contents and creativities as well as to celebrate the Bangkok 
Metropolitan Administration for being a co-host of Bangkok 
Entertainment Fest 2018 (BEF2018). The event will be held 
from April 27 - June 13, 2018. The artwork “Yak” (Giant) by 
Panop Kunwat, presents the idea of “Playful Creativity” 
through the image of Thai giant in contemporary style. The 
head of the giant opens up to show the Bangkok City as the 
universe of indefinite creativity.



86

การเข้าร่วมการสัมมนาหรือเป็นวิทยากรนอกสถานที่ ของบุคลากรสำานักงานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
และสำานักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ใน 2561

Bangkok Art and Culture Centre and Bangkok Art and Culture Centre Foundation’s personnel have participated
in or acted as lecturers for the following seminars and trainings in the year 2018

การประชุมของสมาคมนักวิจารณ์ละครเวทีนานาชาติ 
(IATC) ในเทศกาล International Shakespeare 
Festival in Craiova ครั้งที่ 11 จัดโดย IATC โรมาเนีย
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ เสนอบทความ
เรื่อง “Macbeth and Political Turmoil in Contemporary 
Thailand” และเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องการวิจารณ์ละครเวที
28 และ 30 เมษายน 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ Marin Sorescu 
เมืองไครโอวา โรมาเนีย
วัตถุประสงค์: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนะกับ
นักวิจารณ์นานาชาติ ศึกษาการจัดแสดงละครเวทีที่ดัดแปลงมาจาก
ละครเชคสเปียร์ และการบริหารจัดการเทศกาลศิลปะการแสดง
นานาชาติ

International Visitors’ Programme: Impulse 
festival 2018, by north rhine-Westphalian 
Office of Culture (NRW Kultur)
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director 
13-17 June 2018 at Impulse Festival, Ringlokschuppen, 
Academy of the Arts of the World, Freihandelszone-Ensemble-
netwerkz and Zukunftsakademie in Mulheim an der Ruhr, 
Dusseldorf, Koln and Bochum, Germany 
Objectives: To survey independent German-speaking theatre 
productions and to study performing arts centre and festival 
management

งานอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพบุคลากร BACC
Participations in seminars and Trainings

international association of Theatre Critics’ 
(iaTC) conference, 11th international 
shakespeare festival in Craiova by iaTC 
romania national section
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director for 
presentation of the paper “Macbeth and Political Turmoil in 
Contemporary Thailand” and conducting a theatre criticism 
workshop
28 and 30 April 2018 at Marin Sorescu National Theatre,
Craiova, Romania
Objectives: To exchange knowledge, experience and views 
with international theatre critic colleagues and to survey 
contemporary Shakespeare productions and to study 
performing arts festival management

โครงการดูงานเทศกาล Impulse Festival 2018 
จัดโดย ส�านักงานวัฒนธรรมแห่งแคว้น 
north rhine-Westphalian (nrW Kultur)
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ
13-17 มิถุนายน 2561 ณ เทศกาล Impulse Festival 2018 
ศูนย์ศิลปะ Ringlokschuppen สถาบัน Academy of the Arts
of the World Freihandelszone - Ensemblenetwerkz และ 
Zukunftsakademie ณ เมืองมุลไฮม์ ดึสเซิลดอร์ฟ เคิลน์ และโบคุ่ม 
สหพันธรัฐเยอรมนี
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาการจัดแสดงละครเวทีโดยคณะละครอิสระ
ของประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน และการบริหารจัดการสถาบัน 
ศูนย์ศิลปะ และเทศกาลศิลปะการแสดง
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การอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Creative Economy 
in Multicultural ASEAN” จัดโดย สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์
สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ เป็นวิทยากรร่วม
เสวนาหัวข้อ “Culture and Creative Economy: The Future and 
Challenges for Thailand in ASEAN and Global Contexts”
26 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.)
วัตถุประสงค์: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนะ กับ
นักวิชาการและนักปฏิบัติด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเสริมสร้าง
เครือข่ายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้หอศิลปกรุงเทพฯ

โครงการ Cultural Masseur เทศกาลศิลปะสหสาขา 
Dragonix จัดโดย Hong Kong Arts Centre (HKAC)
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ เป็นวิทยากรร่วม
เสวนาโต๊ะกลมและ “Chill Chat” เพื่อเป็นกรรมการตัดสินโครงการ
ศิลปะสหสาขา
12-15 กรกฎาคม 2561 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
วัตถุประสงค์: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนะกับ
ศิลปิน นักวิจารณ์ฮ่องกงและนานาชาติ ศึกษาการจัดงานศิลปะสหสาขา 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายระหว่างหอศิลปกรุงเทพฯ กับ 
HKAC

The International Workshop on “Creative 
Economy in Multicultural ASEAN” by Research 
institute for languages and Cultures of asia 
(rilCa), mahidol university and Thailand 
Creative and Design Centre (TCDC)
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director as 
a panelist on “Culture and Creative Economy: The Future and 
Challenges for Thailand in ASEAN and Global Contexts”
26 June 2018 at Thailand Creative and Design Centre (TCDC)
Objectives: To exchange knowledge, experience and views 
with international scholars and practitioners in creative 
economy and to build BACC’s network in creative economy

Cultural masseur-Dragonix multi-arts festival, 
by Hong Kong arts Centre (HKaC)
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director to 
participate in panel discussions “Panel Roundtable” and “Chill 
Chat” programme as a jury member for multi-arts project 
proposal
12-15 July 2018 at several venues in Hong Kong SAR
Objectives: To exchange knowledge, experience and views 
with Hong Kong and international artists and critics, to survey 
multi-arts activities and to re-establish BACC’s relationship 
with HKAC

การเสวนา SDGs ครั้งที่ 2 “ศิลปะกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs)” จัดโดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ SDG Move: 
research Co-ordination for sDGs
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ เป็นวิทยากรร่วม
6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์: เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทัศนะเรื่อง
บทบาทของศิลปะกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมไทย
กับภัณฑารักษ์ นักวิชาการ และนักศึกษา

2nd SDGs Seminar: “Arts and Social Development 
Goals (SDGs)” by Puey Ungphakorn School of 
Development studies and faculty of fine and 
applied arts, Thammasat university, national 
Innovation Agency (NIA) and SDG Move: 
research Co-ordination for sDGs
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director as 
a panelist 6 September 2018 at Kukrit Pramoj conference 
room, Thammasat University
Objectives: To exchange knowledge, experience and views on 
how arts are related to SDGs in contemporary Thailand with 
curators, scholars and students
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การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความเป็นมาของโครงการ
หอศิลปฯ ณ บ้านเจ้าพระยา และบทบาทของศิลปะใน
สังคมไทยยุคสมัยนี้” โดย หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ เป็นวิทยากร
7 ตุลาคม 2561 ณ หอศิลปฯ ณ บ้านเจ้าพระยา
วัตถุประสงค์: เพื่อแสดงทัศนะเรื่องบทบาทของศิลปะกับการพัฒนา
สังคมไทย โดยใช้ตัวอย่างจากหอศิลปกรุงเทพฯ และหอศิลป์ 
ณ บ้านเจ้าพระยา

Special Talk: “Overview of Arts Gallery @ Ban 
Chao Phraya and roles of arts in Contemporary 
Society” by Arts Gallery @ Ban Chao Phraya
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director as 
the speaker
7 October 2018 at Arts Gallery @ Ban Chao Phraya
Objectives: To share views on how arts can engage the public 
in the development of the Thai society, using examples of 
BACC and Arts Gallery @ Ban Chao Phraya

international visitor Programme by Culurelink
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director
12-14 October 2018 at Goodman Arts Centre, Singapore Art 
Museum, National Gallery Singapore, Esplanade: Theatres on 
the Bay and Stamford Arts Centre, Singapore
Objectives: To survey arts spaces and contemporary dance 
works, to study performing arts festival management and to 
re-establish PAF’s network with international performing arts 
curators and centres

“ARTCEPTIVITY”: International Roundtable 
Conference on art Education by faculty of 
Education, Chulalongkorn university and 
Southeast Asia and Pacific Society for 
Education Through art (insEa)
Participant: Asst. Prof. Pawit Mahasarinand, BACC Director 
for the talk “Learning Through Arts at #YOURbacc” and 
roundtable discussion
4 December 2018 at Faculty of Education, Chulalongkorn 
University
Objectives: To introduce BACC’s educational activities to 
international arts education scholars and practitioners, prior 
to their visit to BACC and to re-establish BACC’s regional 
networks in arts education

การประชุมนานาชาติด้านศิลปศึกษา “ARTCEPTIVITY” 
โดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 
Southeast Asia and Pacific Society for 
Education Through art (insEa)
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ บรรยายเรื่อง 
“Learning Through Arts at #YOURbacc” และร่วมเสวนาโต๊ะกลม
4 ธันวาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์: เพื่อแนะนำากิจกรรมการศึกษาของหอศิลปกรุงเทพฯ
ให้นักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านศิลปศึกษานานาชาติก่อนเยี่ยมชม
หอศิลปกรุงเทพฯ และเสริมสร้างเครือข่ายด้านศิลปศึกษาของหอศิลป
กรุงเทพฯ ในระดับภูมิภาค

โครงการดูงานศิลปะ จัดโดย CulureLink
ผู้เข้าร่วม: ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ ผู้อำานวยการ
12-14 ตุลาคม 2561 ณ Goodman Arts Centre Singapore Art 
Museum National Gallery Singapore Esplanade: Theatres on 
the Bay และ Stamford Arts Centre ประเทศสิงคโปร์
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพื้นที่แสดงงานศิลปะ การจัดการแสดง
นาฏศิลป์ร่วมสมัย การบริหารจัดการเทศกาลศิลปะการแสดง และ
เสริมสร้างเครือข่ายภัณฑารักษ์และศูนย์ศิลปะการแสดงให้เทศกาล
ศิลปะการแสดง (PAF) ของหอศิลปกรุงเทพฯ
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ASEAN Museum Forum 2018 : Museum Media: 
Connecting museums, Converging People
Participants: Narongsak Nilkhet, Project Manager, Exhibition 
Department and Pattara Danutra, Senior Officer, Education 
Department
1-2 August 2018 at Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Anthropology Centre, Bangkok
Objectives: To paticipate the forum presenting the phenomenon 
of media movements for communications and other matters 
pertaining to activities in museums. The forum provided a 
platform for museum operators in Thailand and nearby 
countries to exchange their knowledge and experiences under 
the key themes of “Museum Media: Creating Spaces and 
Developing Society”, “Managing Challenges with Museum 
Media”, “Museum Media: Lifelong Learning for All”, “Digital 
Museum Media”, and “Media Activities for Learning”. A 
roundtable discussion session was also held.

The 8th Asia-Europe Museum Network 
Conference (ASEMUS): New Curatorial 
Perspectives for a Changed World
Participant: Narongsak Nilkhet, Project Manager, Exhibition 
Department
14-16 November 2018 at the Waterfront Hotel in Kuching, 
Sarawak, Malaysia (Borneo)
Objectives: To open up new perspectives and exchange 
valuable expertise. The conference featured various activities, 
including Masterclass Workshops, panel discussions on “The 
Changing Role of the Museum and the Curator”, “The Big 
Picture - Museums in Transition”, “The Ethics of Collecting - 
New Standards and Approaches”, and “The Engaged Museum 
- Curating with the Community. Also featured were case study 
presentations from Sarawak and Borneo as well as a visit to the 
region’s major cultural heritage sites, museums, and natural 
attractions.

field Trip on myanmar’s Contemporary 
art scene in Yangon
Participant: Amornman Paimrungrueng, Supervisor Exhibition 
Designer and Installer
Objectives: To visit to various contemporary art venues. These 
included Myanma Art, a mix of gallery and library for contem-
porary art enthusiasts; Soca Studio, a rental studio and public 
exhibition space inside an apartment complex in Yangon; 
Aung Myat Htay, a venue hosting contemporary art from 
Myanmar as well as works from Asia and the United States; 
and Deilta Gallery, a gallery primarily dedicated to photo-
graphic works.

การศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยในประเทศพม่า 
ณ เมืองย่างกุ้ง
ผู้เข้าร่วม: อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรือง ผู้ออกแบบและติดตั้งนิทรรศการ 
23-25 พฤษภาคม 2561
วตัถปุระสงค์: เยีย่มชมและศึกษาดงูานในสถานทีจ่ดัแสดงศลิปะร่วมสมยั 
เช่น Myanma Art ซึ่งเป็นทั้งแกลลอรี่และห้องสมุดศิลปะสำาหรับผู้ที่
สนใจในศิลปะร่วมสมัย, Soca Studio เป็นพื้นที่สตูดิโอเช่าทำางาน และ 
open studio ให้คนเข้าชมงานศิลปะ ดั้งอยู่ในอพาต์เม้นท์แห่งหนึ่งใน
เมืองย่างกุ้ง, Aung Myat Htay จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยในพม่า 
และผลงานของต่างประเทศทั้งในเอเชียและอเมริกา และ Deilta 
Gallary เป็นแกลลอรี่ที่จัดแสดงเฉพาะงานภาพถ่ายเป็นหลัก

The 8th Asia-Europe Museum Network 
Conference (ASEMUS): New Curatorial 
Perspectives for a Changed World
ผู้เข้าร่วม: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายนิทรรศการ
14-16 November 2018 at the Waterfront Hotel in Kuching, 
Sarawak, Malaysia (Borneo)
วัตถุประสงค์: เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการทำางาน พร้อมแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้ง
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Masterclass Workshops, Panels เรื่อง The 
Changing Role of the Museum and the Curator, “The Big 
Picture” - Museums in Transition, The Ethics of Collecting-New 
Standards and Approaches และ The Engaged Museum - 
Curating with the Community, และ Case Study Presentations 
ของซาราวักและบอร์เนียว พร้อมเยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 
พิพิธภัณฑ์ และธรรมชาติของซาราวักและบอร์เนียว

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ สื่อ สาระ เชื่อม
พิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน
ผู้เข้าร่วม: ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต ผู้จัดการโครงการ ฝ่ายนิทรรศการ
และภัทร ด่านอุุตรา เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการศึกษา
1-2 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
วัตถุประสงค์: เพื่อรวบรวมปรากฏการณ์ของการใช้สื่อทางด้าน
สารสนเทศและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีหัวข้อหลัก ได้แก่ สื่อพิพิธภัณฑ์กับการสร้าง
พื้นที่และพัฒนาสังคม, สื่อพิพิธภัณฑ์กับการจัดการความท้าทาย, สื่อ
พิพิธภัณฑ์เพื่อทุกคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, สื่อดิจิทัลในพิพิธภัณฑ์, 
การใช้กิจกรรมในฐานะ “สื่อ” เพื่อการเรียนรู้ และเสวนาโต๊ะกลม
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Librarian Space - Makerspace: Learning in the 
21st Century
Participants: Sitanan Nakornjan and Wanida Chotikut
24 February 2018 at TK Park

Librarian Space ตอน Makerspace : Learning in 
the 21st Century
ผู้เข้าร่วม: สิตานันท์ นครจันทร์ และวนิดา โชติคุต
24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ TK Park

200 Years of u.s.-Thai friendship
Participants: Kamonrat Sookmark and Sitanan Nakornjan
14 June 2018 - King Prajadhipok’s Institute

200 ปี มิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก และสิตานันท์ นครจันทร์
14 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า 

Infographic Design with Illustrator
Participant: Sitanan Nakornjan
26-27 May 2018 at TK Park

ออกแบบ Infographic โดย Illustrator
ผู้เข้าร่วม: สิตานันท์ นครจันทร์
26-27 พฤษภาคม 2561 ณ TK Park

librarian space - book repair
Participants: Kamonrat Sookmark and Wanida Chotikut
28 April 2018 at TK Park

Librarian Space ตอน Book Repair
ผูเ้ข้าร่วม: กมลรัตน์ สขุมาก และวนดิา โชตคิตุ
28 เมษายน 2561 ณ TK Park

librarian space - Technology in Education
Participants: Kamonrat Sookmark and Pattama Peanthong 
24 March 2018 at TK Park

Librarian Space ตอน Technology in Education
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก และปัทมา เพียรทอง
24 มีนาคม 2561 ณ TK Park

Essential innovation skills
Participants: Kamonrat Sookmark, Sitanan Nakornjan and 
Wimonwan Lertthongkam 
23 March 2018 at Faculty of Engineering, Chulalongkorn 
University

Essential innovation skills 
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก, สิตานันท์ นครจันทร์ 
และวิมลวรรณ เลิศทองคำา
23 มีนาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

seminar for the 101st anniversary of 
Chulalongkorn university
Participants: Kamonrat Sookmark and Sitanan Nakornjan
20 March 2018 at Office of Academic Resources, 
Chulalongkorn University

เสวนาครบรอบ 101 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก และสิตานันท์ นครจันทร์
20 มีนาคม 2561 ณ สำานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

Editorial Seminar on “Do or Die: The future of a 
nation and government without its national 
book system”
Participants: Kamonrat Sookmark and Sitanan Nakornjan
23 February 2018 at Faculty of Arts, Chulalongkorn University

โครงการเสวนาบรรณาธิการเรื่อง “ทางรอดหรือ
ทางตายแห่งอนาคตของประเทศและรัฐบาลที่ไม่มี
ระบบหนังสือของชาติ”
ผู้เข้าร่วม : กมลรัตน์ สุขมาก และสิตานันท์ นครจันทร์
23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การสัมมนาวิชาการ ประจ�าปี 2561 “การต่อยอด OER 
สู่ GLAM (Galleries, Libraries and Learning 
Centers, Archives and Museums) เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” โดย ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (STKS) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก และสิตานันท์ นครจันทร์
1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

2018 Academic Seminar - “From OER to GLAM (Galleries, 
libraries and learning Centres, archives and museums) 
for Lifelong Learning” by the Science and Technology 
Knowledge Services department, National Science and 
Technology Development agency (nsTDa)
Participants: Kamonrat Sookmark and Sitanan Nakornjan
1-2 November 2018 at Ambassador Hotel

การบรรยายหัวข้อ “ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับวงการศึกษา”
ผู้เข้าร่วม: สิตานันท์ นครจันทร์
28 กันยายน 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

Special Talk on “Digital Copyright and Education”
Participant: Sitanan Nakornjan
28 September 2018 at Faculty of Law, Thammasat University 
(Tha Phra Chan campus)

สัมมนาหลังการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก และสิตานันท์ นครจันทร์
12 ธันวาคม 2561 ณ สำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

Post-internship seminar for 4th-year students from the 
information studies programme, faculty of Humanities, 
Srinakharinwirot University
Participants: Kamonrat Sookmark and Sitanan Nakornjan
12 December 2018 at Central Library, Srinakharinwirot University

Seminar: “Online Infringements of Personal 
Information”
Participant: Sitanan Nakornjan
30 August 2018 at Faculty of Arts, Chulalongkorn University

เสวนาหัวข้อ “เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์โดนละเมิด”
ผู้เข้าร่วม: สิตานันท์ นครจันทร์
30 สิงหาคม 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

The Thai Way, The Democratic Way
Participant: Sitanan Nakornjan
3 July 2018 at King Prajadhipok’s Institute

วิถีไทยวิถีประชาธิปไตย 
ผู้เข้าร่วม: สิตานันท์ นครจันทร์
3 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า 

Eu business avenues in south East asia 
Programme by the Eu Commission 
and aEC advisory
Participants: Kamonrat Sookmark and Sitanan Nakornjan
29 June 2018 at The Athenee Hotel

Eu business avenues in south East asia 
Programme โดย The EU Commission and 
aEC advisory
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก และสิตานันท์ นครจันทร์
29 มิถุนายน 2561 ณ The Athenee Hotel

Museum inFocus: Library and Innovation 
with the BOT Learning Center
Participants: Kamonrat Sookmark and Sitanan Nakornjan
21 June 2018 at Museum Siam

Museum inFocus : ห้องสมุดกับนวัตกรรม 
และ BOT Learning Center
ผู้เข้าร่วม: กมลรัตน์ สุขมาก และสิตานันท์ นครจันทร์
21 มิถุนายน 2561 ณ มิวเซียมสยาม
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ตลอดระยะเวลา 10 ปี ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำาเนินการบำารุงรักษา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารจัดการ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบ
ต่างๆ ตามอายุการใช้งาน ภายใต้งบประมาณที่จำากัด เพื่อให้มีความ
พร้อมในการรองรับผู้ใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(หอศิลปกรุงเทพฯ) ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 ฝ่าย
อาคารสถานที่ได้ดำาเนินการบำารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม อุปกรณ์
เครื่องจักร รวมทั้งพื้นที่ให้บริการสำาหรับสาธารณะต่างๆ แบ่งได้ดังนี้

Over the past 10 years, the Facility Department has carried 
out maintenance, improvements, repairs, and handling of 
various machinery and equipment throughout their service 
lifetime - all within a limited budget - to ensure the BACC’s 
full readiness in welcoming the increasing number of visitors 
each year. In 2018, the department performed maintenance, 
improvement, and repair tasks on the following machinery, 
equipment, and public spaces:

1. ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้า - ดำาเนนิการซ่อมบำารงุเครือ่งสำารองไฟเพือ่ให้สามารถผลติ

ไฟฟ้าสำารองได้ในกรณีการไฟฟ้ามีเหตุขัดข้อง
ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร - เพิ่มเติมระบบคีย์การ์ดควบคุม

การเข้าออก บริเวณห้องสมุดศิลปะ 
ระบบกล้องวงจรปิด - ตดิตัง้กล้องวงจรปิดเพิม่เตมิอีก 3 จดุ เพ่ือเพิม่

พื้นที่ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
ระบบเตือนภัยและระบบดับเพลิง - ตรวจสอบและซ่อมบำารุงระบบ

เตอืนภยั รวมทัง้จดัให้มกีารซ้อมอพยพหนีไฟ ตลอดจนการป้องกนัอคัคภัีย
เบือ้งต้น

ระบบก๊าซหุงต้ม - ทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว เนือ่งจากครบวาระ 5 ปี และมกีารแก้ไข ปรบัปรงุอุปกรณ์ภายใน
สถานีก๊าซให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต

2. ระบบส�าหรับบริการสาธารณะ
ระบบลิฟต์และ บันไดเลื่อน - ดำาเนินการซ่อมบำารุง เปลี่ยนอะไหล่ 

ระบบลิฟต์ 5 ตัว บันไดเลื่อน 11 ตัว เพื่อให้บริการ ผู้ใช้บริการโดยไม่
ขัดข้อง

ระบบปรับอากาศ - ดำาเนินการล้างเครื่องทำาความเย็นขนาดใหญ่ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดพลังงาน

ระบบบำาบัดนำ้าเสีย - ดำาเนินการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ปรับปรุงเพิ่ม
อุปกรณ์ป้องกันขยะติดปั๊มในระบบเสียหาย

3. การปรับปรุงพื้นที่เพื่อการให้บริการ
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 - ติดตั้งม่านประตู 2 ชุด เพื่ออำานวยความ

สะดวกแก่ผู้จัดกิจกรรมภายใน
ห้องนำ้าหญิง ชั้น 3 - ติดตั้งถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กแบบติดผนัง
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ - ซ่อมแซมระบบไมโครโฟน ระบบจุดเชื่อม

สัญญาณ (PORT VGA) ระบบเครื่องฉายภาพ (Projector) และอื่นๆ 
สำาหรับรองรับผู้ใช้บริการ และการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ

1. safety systems
Electricity - Performed maintenance on backup power supply 

to ensure access to power in case of blackouts or brownouts.
Access control - Installed keycard access control system at 

the Art Library. 
CCTV - Installed 3 additional closed-circuit cameras to 

increase system coverage. 
Fire alarms and fire extinguisher - Inspected and performed 

maintenance on alarm systems; also carried out fire drill and 
basic fire prevention training.

Cooking gas - Performed tests and inspection on areas with 
liquid petroleum gas (LPG) usage after 5 years; carried out 
repairs and improvements on equipment at each point of use 
to ensure safety during operation by personnel with permission.

อาคารสถานที่ และอาร์ตฮับ
facility and artHub
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2. Public services
Elevators and escalators - Carried out repairs and part 

replacements on 5 elevators and 11 escalators to ensure
uninterrupted service for visitors.

Air conditioning - Cleaned the large cooling system to 
achieve optimal performance and increase energy efficiency.

Sanitary sewer system - septic tank cleaning. System 
improvment to prevent a drain clog.

3. facility support for activities and services
Multipurpose room, 1st floor - Two sets of door curtains 

installed for the convenience of activity organisers.
Women’s restroom, 3rd floor - Installed wall-mounted 

diaper changing station
Audio-visual systems - Performed repairs on microphone 

system, VGA ports, projectors, and other equipment to support 
visitors and activity organisers across various areas of the 
building

artHUB 
เป็นพื้นที่สำาหรับให้เช่าเปิดจำาหน่ายสินค้าทั่วไป รวมทั้งร้านค้าที่จัด

จำาหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม และยังมีอีกหลายห้องที่ไม่ได้จำาหน่ายสินค้า 
แต่เป็นองค์กรที่ให้ความรู้ เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ ตลอดจนจัด
กิจกรรมสำาหรับผู้มาใช้บริการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(หอศิลปกรุงเทพฯ) 

ในโอกาสทีปี่ 2561 เป็นปีทีห่อศลิปกรงุเทพฯ ได้เปิดให้บรกิารครบรอบ 
10 ปี หอศลิปกรุงเทพฯ ได้จดัทำาป้ายเชญิชวนและรณรงค์ให้ผู้ใช้บรกิาร
ร้านค้าพกถงุผ้าแทนการใช้ถงุพลาสตกิ เพือ่ให้ทุกคนหนัมาใส่ใจสิง่แวดล้อม
อีกทางหนึ่ง โดยได้แจกจ่ายป้ายรณรงค์ให้แก่ผู้เช่า artHUB ทุกราย 
เพือ่ตดิตัง้ให้ผูใ้ช้บรกิารได้ทราบ ซึง่หากผูใ้ช้บรกิารต้องการถงุพลาสติก 
ทางร้านค้าจะจำาหน่ายในราคาใบละ 10 บาท 

นอกจากการรณรงค์งดใช้ถงุพลาสตกิแล้ว ยงัได้ร่วมมอืกบัผูเ้ช่าทีเ่ป็น
องค์กรที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรู้จักกันในนาม “ตาวิเศษ” จัดกิจกรรม
เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ที่ทำางานภายใน
หอศิลปกรุงเทพฯ และร้านค้าที่จำาหน่ายสินค้าในหอศิลปกรุงเทพฯ 
ได้ตระหนักถึงการแยกขยะ การใช้วัสดุทดแทนโฟมและพลาสติก การ
ซ่อมแซมวัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน และการใช้วัสดุที่สามารถใช้แล้ว
ใช้ได้อีก เช่น ปิ่นโตแทนกล่องโฟม แก้วนำ้าที่ล้างแล้วใช้ได้อีกแทนการ
ใช้แก้วพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น 

ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ห้องต่างๆ ตั้งแต่ ชั้น 1 ถึงชั้น 4 นั้น 
ปี 2561 มผีูเ้ช่าเตม็ร้อยเปอร์เซ็นต์ และมผีูเ้ช่าต่อสญัญาจำานวน 3 ราย 
ดงันี้

artHUB 104 - Co-Cycling Space
artHUB 105 - สวนชั้น 1 “It’s going green” 
artHUB 202 - artisthouse
ส่วนร้านค้าเข้ามาเปิดให้บริการใหม่ในปีนี้ ได้แก่ artHUB 304 

EYESMYTH จัดจำาหน่ายแว่นตาแฮนด์เมด สไตส์วินเทจคุณภาพดีที่สุด 
สร้างความแตกต่างด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว บรรจงคัดสรรมาเพื่อ
ลูกค้า เฉพาะแบรนด์คุณภาพที่ไม่ซำ้าใคร

artHUB is a rental space open to various vendors - including 
those with food and beverage offerings. Many artHUB units are 
not utilized as commercial shops but as places of knowledge, 
art exhibit venues, and home to all kinds of activities for 
visitors to the Bangkok Art and Culture Centre (BACC). 

As 2018 marks the 10th year of BACC operations, we 
installed signage urging artHUB visitors to use cloth shopping 
bags instead of plastic ones to better care for our environment. 
The signs were handed out to all artHUB tenants to inform 
customers of this objective. Those who still wished to use 
plastic bags could pay THB 10 extra for one. 

In addition to the no-plastic-bag campaign, the BACC 
worked with the Magic Eyes initiative - an environmental 
organisation that is one of our tenants - to organise activities 
that inform and encourage all visitors, BACC staff, and vendors 
to realise the importance of waste sorting, use of eco-friendly 
alternatives to polystyrene foam and plastic, preference for 
repair over replacement, and reusing materials appropriate for 
the purpose. This could include the use of tiffin carriers instead 
of polystyrene boxes or choosing washable, reusable glasses 
instead of single-use plastic ones. 

On the asset management front, all units across four floors 
(from 1st to 4th) were leased out throughout 2018 with the 
following 3 tenants renewing their contracts this year:

artHUB 104 - Co-Cycling Space
artHUB 105 - “It’s going green” garden on floor 1 
artHUB 202 - artisthouse
The new tenant this year is: artHUB 304 - EYESMYTH, a 

retailer of high-quality, hand-made vintage eyeglasses that 
stand out with distinctive, characterful designs selected from a 
wide variety of top brands.
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หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือหอศิลปกรุงเทพฯ  
ได้เปิดร้านค้าจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกของหอศิลปกรุงเทพฯ บริเวณโถง
ต้อนรับ ชั้น 5 ทั้งนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีมี
คุณภาพที่มีการต่อยอดและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานนิทรรศการ
ต่างๆ ที่ได้จัดแสดงในหอศิลปกรุงเทพฯ โดยได้ทำาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์บางส่วนสามารถนำามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เช่น หนังสือ สูจิบัตร โปสเตอร์ เครื่อง
เขียน ของที่ระลึก สินค้าแฟชั่น ของใช้ และเครื่องประดับ ฯลฯ เพื่อ
เป็นอีกช่องทางให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าถึงศิลปะทางได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้ง
ยังเป็นจุดเชื่อมโยงให้กับผู้ออกแบบ และจำาหน่ายสินค้าด้านศิลป
วัฒนธรรม ได้นำาเสนอและส่งผ่านสินค้าเหล่านั้นสู่ผู้ใช้บริการที่ได้เข้า
เยี่ยมชมและใช้บริการในหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางของ
การส่งเสริมให้สินค้าทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ และ
เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอีกทางหนึ่ง ในอนาคต
ร้านจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกของหอศิลปกรุงเทพฯ จะมีการพัฒนาเพิ่ม
ช่องทางการจัดจำาหน่าย และวิธีการที่เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ
ต่อไป

Bangkok Art and Culture Centre or BACC has been operating 
BACC’s souvenir shop in the reception hall on the 5th floor. 
BACC remained committed to creating high-quality products 
that build upon and express connections with exhibitions held 
at BACC. The products carry practical purposes, namely 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. 
The shop allows product designers to display and distribute art 
and culture products to BACC visitors, offering another channel 
to promote products and increase economic value. In the 
future, more distribution channels will be established to 
facilitate its visitors.

bacc shop
ร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ 
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ส่ิงพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์
PrinT AND MATERIALS

ส่ิงพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ 
Print and Materials
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ส่ิงพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ 
Print and Materials

คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2561)

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการที่ปรึกษา

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

ปลัดกรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

รองปลัดกรุงเทพมหานคร รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำานวยการสำานักงานกฎหมายและคดี กรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำานวยการสำานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรรมการที่ปรึกษา

ผู้อำานวยการกองวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา

advisory board of bangkok art and Culture Centre (2018)

Pol.Gen. Aswin Kwanmuang, Bangkok Governor Chairperson

Mr. Taweesak Lertprapan, Deputy Bangkok Governor Vice-Chairperson

Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration (BMA) Vice-Chairperson

Deputy Permanent Secretary for the BMA Vice-Chairperson

Director-General of Budget Department Committee Member

Director-General of Legal and Litigation Division Committee Member

Director-General of Culture, Sports and Tourism Department  Committee Member

Director of Culture Division Committee Member and Secretary

bacc committee
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คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (2561)

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 กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ

นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ

board of Directors, bangkok art and 
Culture Centre foundation (2018)

Mr. Apirak Kosayodhin Chairperson

Mr. Panya Vijinthanasarn Deputy Chairperson

Mr. Kraisak Choonhavan Member

Mr. Pradech Phayakvichien Member

Prof. Dr. Apinan Poshyananda Member

Mr. Chumpon Apisuk Member

Mr. Petch Osathanugrah Member

Ms. Chadatip Chutrakul Member

Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi Member

Ms. Wannaporn Phornprapha Member and Treasurer

Mr. Chatvichai Promadhattavedi Member and Secretary

คณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (2561)

ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต ประธานกรรมการบริหาร

นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ กรรมการ

นายสุภัทร์ วนกำาจร กรรมการ 

นายมานิต ศรีวานิชภูมิ กรรมการ 

นายจักรพันธ์ วิลาสินีกุล กรรมการ 

นายธวัชชัย สมคง กรรมการ 

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร กรรมการ 

นายวิภว์ บูรพาเดชะ กรรมการ

ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน ์กรรมการและเลขานุการ

bangkok art and Culture Centre 
Executive Committee (2018)

Asst.Prof.Sansern Milindasuta Chairperson

Mr. Wirod Jaiareerob Member

Mr. Supat Wanakumjorn Member

Mr. Manit Sriwanichpoom Member

Mr. Jakapan Vilasineekul Member

Mr. Tawatchai Somkong Member

Mr. JateSopitpongstorn Member

Mr. Vip Buraphadeja Member

Asst.Prof. Pawit Mahasarinand Member and Secretary

bacc committee
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คณะทำางานหอศิลป
วัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
ปี 2561

รักษาการผู้อ�านวยการ
(มกราคม - กุมภาพันธ์) 
ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที

ผู้อ�านวยการ
ผศ. ปวิตร มหาสารินันทน์ 

ฝ่ายนิทรรศการ
พิชญา ศุภวานิช
อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรื่อง
พัทธิรา ครองราษฎร์
กาญจนภวัล ชัยวิริยานนท์
อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต

ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ
กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง

ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
ปณิธิ พจนาพิทักษ์
สมพงษ์ วิเชยละ
พิชัยรัตน์ เมฆฉาย
พัชรพร เนียมสร้อย
สุจิรา จิ๋วสุข
อรอนงค์ จันทรสมบัติ
อรปภางค์ ประชิต

ฝ่ายการศึกษาและ
ห้องสมุดศิลปะ
กมลรัตน์ สุขมาก
ภัทร ด่านอุตรา
วรฉัตร วาทะพุกกณะ
กฤษณา หัตถอัจฉรากุล
ปัทมา เพียรทอง
วนิดา โชติคุต
สิตานันท์ นครจันทร์
วิมลวรรณ เลิศทองคำา 

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
กชพรรณ บุญราศรี
ฐะปนันท์ อุปการ์
กุลกานต์ กลิ่นระคนธ์
พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย
วิภัทร เลิศภูริวงศ์
ปทิตตา นนทฉัตราธร
สุรุจ บัวประดิษฐ์
เมทินี บุญยืน
จักรกฤษณ์ หาญพิพัฒน์พาณิชย์

ฝ่ายการตลาดและร้านค้า
หอศิลปกรุงเทพฯ
พุธิตา ใจดี
มณีรัตน์ เนื่องขันตี
รวิกานต์ อยู่เวชวัฒนา
ณิชกมล ขันน้อย
กิ่งกาญจน์ บุญปั้น

ฝ่ายอาคารสถานที่
จรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์
ปิยะพงษ์ เมืองเล็น
ธนกร ยังให้ผล

ฝ่ายอ�านวยการ
ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล
ปัทมา สรรเสริญคุณ
ชลิดา ทองเพ็ชร์
ธันยาภัทร์ บุญเกิด
เชษฐ์ธิดา นิภารัตน์
นักรบ น้อยวงษ์
สุมิตตา ลี้สธนกุล
หัสดินทร์ ชลอสันติสกุล

ส�านักงานมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร
นงรัตน์ ทันจิตต์
นวลลออ พึ่งพรหม
วริศรา บ่อเกิด

bacc staff
Office of Bangkok Art 
and Culture Centre 
in 2018

acting Director
(January - february)
Chatvichai Promadhattavedi

Director
Asst. Prof. Pawit Mahasarinand

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

arts activity 
Department
Kanharat Leamthong

Arts Network 
Department
Paniti Potchanapitak
Sompong Vicheyla
Pichairat Mekchai
Patcharaporn Niamsoi
Sujira Jewsuk
On-anong Chantarasombat
Onpaphang Prachit

Education and art library 
Department
Kamonrat Sookmark
Pattara Danutra
Vorachat Vadhabukkana
Krissana Hatta-atcharakun
Pattama Pianthong
Wanida Chotikut
Sitanan Nakornjan
Wimonwan Lertthongkam

media and Public 
relations Department
Kachapan Boonrasri
Thapanan Upakar
Kullakan Kinrakhon
Pimonpun Littiboonchai
Wipat Lertpureevong
Pathitta Nonthachattrathon
Surut Buapradit
Methinee Boonyuen
Jukkrit Hanpipatpanich

marketing Department & 
baCC shop
Putita Jaidee
Maneerat Nangkhuntee
Rawikarn Yoovechwattana
Nitkamol Khannoi
Kingkan Boonpan

facility Department
Janyaporn Maitreejit
Piyapong Muanglen
Thanakorn Younghaiphol

administration 
Department
Chanyut Manoonviriyakul
Pattama Sansernkun
Chalida Thongphet
Thanyapat Boonkerd
Chetthida Niparat
Nakrob Noywong
Sumitta Leesatanakul
Hadsadin Chalorsantisakul

baCC 
Foundation Office
Nongrat Thanjitt
Nuanlaor Phungprom
Varissara Borkird
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
Thai Beverage Public Company Limited

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
Siam Commercial Bank Public Company Limited

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำากัด
Thai Air Asia Company Limited 

บริษัท โซนี่ไทย จำากัด
Sony Thai Company Limited

เทศกาลโฟโต้บางกอก
PhotoBangkok Festival

บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) 
Osotspa Public Company Limited

บี.กริม
B.Grimm

สำานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB)

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด
Siam Piwat Company Limited

ผู้สนับสนุนกิจกรรม Project Supporters

ผู้สนับสนุนหลัก Principal Supporter
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ขอขอบคุณ 
Acknowledgements for Additional Support

กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 Ministry of Culture, Republic of China (Taiwan)

สำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำาประเทศไทย

Taipei Economic and Cultural Office in Thailand

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด

Nestle (Thai) Limited 

โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ

Mandarin Hotel Bangkok 

บริษัท ไทยยานยนต์ จำากัด

Thai Yarnyon Company Limited 

บริษัท สุขสวัสดิ์เจริญ จำากัด

Suksawad Charoen Company Limited
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ขอขอบคุณ 
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร

สำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สำานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

กองประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

กระทรวงวัฒนธรรม

เครือข่ายศิลปินและประชาชนเพื่อหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้สนับสนุนนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ

นักสะสมงานศิลปะ

สื่อมวลชนทุกแขนง

Acknowledgements

Pol.Gen. Aswin Kwanmuang, Bangkok Governor 

Mr. Taweesak Lertprapan, Deputy Bangkok Governor

Bangkok Metropolitan Administration Executives

Bangkok Metropolitan Council

Culture, Sport and Tourism Department, BMA

Budget Department, BMA

Public Relations Department, BMA

Tourism Department, BMA

Ministry of Culture

Artists and people’s network for BACC

Supporters of BACC exhibitions and activities

All Collectors

All press and media partners

หนังสือรายงานประจำาปีหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2561

จำานวน 500 เล่ม

เจ้าของ: มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 02 214 6630-8 โทรสาร 02 214 6639

Bangkok Art and Culture Centre Annual Report 2018

500 copies

Publisher: Bangkok Art and Culture Centre Foundation

939 Rama 1 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel. 02 214 6630-8 Fax. 02 214 6639

Facebook: baccpage
Instragram: baccbangkok
YouTube: bacc channel
Email: info@bacc.or.th 
Website: www.bacc.or.th
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