
                                                                                       
 
โครงการ จรสั แสงสรา้งสรรค  ์
ระยะเวลาโครงการ เดอืนพฤศจกิายน 2562 – เดอืนมถินุายน 2563 
 
และ จรสั Light Fest: เทศกาลศลิปะแสงกลางแจง้ 
จดัแสดงวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 – 2 กมุภาพนัธ ์2563 
ลานดา้นหนา้ และบรเิวณตา่งๆ ในหอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร 
พธิเีปิดนทิรรศการ วนัพฤหสับดทีี ่19 ธนัวาคม 2562 เวลา 18.00น. 
 
ดาํเนนิการโดย มลูนธิหิอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร  
ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจาก กองทนุพฒันาไฟฟ้า สาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบักจิการพลงังาน พ.ศ. 2562 ).กกพ(  
 
ผูอ้าํนวยการโครงการ: คณุฉตัรวชิยั พรหมทตัตเวท ี
ทีป่รกึษาโครงการ: คณุลกัขณา คณุาวชิยานนท ์
 
ภมูอิากาศโลกเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่ทัง้อณุหภมูสิงูขึน้ ภาวะเรอืนกระจก สภาพอากาศผดิ
ฤดกูาล และภัยธรรมชาตทิีร่นุแรง ลว้นเป็นผลมาจากภาวะคารบ์อนไดออกไซดท์ีส่ะสมสงูขึน้
อยา่งมหาศาลในชัน้บรรยากาศสาเหตสุําคัญอันหนึง่คอืเชือ้เพลงิถา่นหนิ ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม
หลักๆ และการผลติไฟฟ้าซึง่เป็นแหลง่พลังงานทีม่วีนัหมด การลดการใชถ้า่นหนิจงึเป็นสิง่ทีค่วร
ตระหนัก แมเ้ริม่มกีารสง่เสรมิและพัฒนาพลังงานทางเลอืก เชน่ จากแสงอาทติย ์ลม น้ํา ขยะ 
และอืน่ๆ ซึง่ลว้นหมนุเวยีนนํากลับมาใชไ้ดใ้หมอ่ยา่งสะอาดและปลอดภัยตอ่โลกมากกวา่
พลังงานจากฟอสซลิ แตข่อ้มลูความรูด้ังกลา่วยังเป็นหา่งไกลตอ่ความเขา้ใจ ประชาชนโดยมาก
มองวา่พลังงานทางเลอืกเป็นสิง่ซบัซอ้น ยากตอ่การเขา้ถงึและการนํามาใช ้จงึจําเป็นตอ้งมกีาร
ขบัเคลือ่นใหเ้กดิการความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง เพือ่นํามาสูส่ํานกึใหเ้กดิเปลีย่นแปลงเชงิพฤตกิรรม
ในวงกวา้ง 
 
จากการทีเ่ป็นแหลง่เรยีนรูท้างดา้นสงัคมและวฒันธรรมมากวา่ 10 ปี ผา่นงานศลิปะในรปูแบบ
ตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นทัศนศลิป์ ละคร ภาพยนตร ์ดนตร ีวรรณกรรม ฯลฯ กอปรกับมเีครอืขา่ยการ
ทํางานดา้นวฒันธรรม หอศลิปวฒันธรรมแหง่กรงุเทพมหานคร (หอศลิปกรงุเทพฯ) จงึมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะรว่มขบัเคลือ่นใหป้ระชาชนไดต้ระหนักถงึความสําคัญของพลังงานไฟฟ้าทางเลอืก
ผา่นงานศลิปะดว้ยคณุลักษณะทีจั่บตอ้งเขา้ถงึได ้มทัีง้ความงามและความคดิสรา้งสรรคผ์ลงาน
ศลิปะจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ในการรณรงค ์
 
นทิรรศการ จรัส Light Fest: เทศกาลศลิปะแสงกลางแจง้ เป็นโครงการทีท่างหอศลิปกรงุเทพฯ 
หวงักระตุน้ใหเ้กดิความสนใจและการรับรูเ้รือ่งพลังงานทางเลอืกในการผลติไฟฟ้า ดว้ยการ
แสดงงานประตมิากรรมศลิปะแสง lighting installations จากการใชแ้ผงโซลา่รเ์ซลล ์หรอืจาก
ไฟฟ้าหรอืทีผ่ลติจากแผงโซลา่รเ์ซลล ์ผา่นการรังสรรคข์องศลิปินรับเชญิสีท่า่น และศลิปินที่
ไดรั้บการคัดเลอืกผา่นการสมัครอกีหกทา่น และสองกลุม่ ดว้ยเทคนคิและเนือ้หาทีห่ลากหลาย 
โดยตดิตัง้บรเิวณลานดา้นหนา้และจดุอืน่ๆของหอศลิปกรงุเทพฯ นานกวา่หกสปัดาห ์ 
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การชมนทิรรศการดังกลา่วจะชว่ยกอ่ใหเ้กดิการตัง้คําถามและการแลกเปลีย่น เพือ่การขยาย
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง และหันมาบรโิภคพลังงานทางเลอืกในวงกวา้งมากขึน้ นอกจากจะชว่ยกระตุน้
ใหเ้กดิกระบวนการสรา้งสรรคท์างศลิปะใหม่ๆ  แลว้นทิรรศการนีจ้ะชว่ยพสิจูนใ์หเ้ห็นวา่ ศลิปะ 
ความคดิสรา้งสรรค ์วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและธรรมชาต ิสามารถทีจ่ะดํารงอยูร่ว่มกันตอ่ไป
ไดอ้ยา่งยั่งยนื  ประตมิากรรมแสงจากพลังงานทางเลอืกบางสว่นจากนทิรรศการนีย้ังจะถกูนําไป
สญัจรตอ่ยังจังหวดัเครอืขา่ยอกี  1 ครัง้ และเพือ่ใหก้ารรณรงคเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธผิลและครบ
ทกุรปูแบบของการจัดกจิกรรมทางศลิปะ ยังมกีจิกรรมอืน่ๆ อกีมากมาย ภายใตร้ว่มโครงการใหญ ่
ทีช่ ือ่ จรัสแสงสรา้งสรรค ์ทีเ่ร ิม่ตัง้แตก่ลางเดอืนพฤศจกิายน พ .ศ . 2562 ถงึเดอืนมถินุายน พ .ศ .
2563 ในบรเิวณหอศลิปกรงุเทพฯ เอง โดยเริม่จาก จรัสLab: ศนูยเ์รยีนรูเ้รือ่งพลังงานสะอาดที่
เขา้ถงึได ้ซึง่จะเปิด ณ ชัน้ 3 อยา่งเป็นทางการใน วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 และ จรัส
Forum: เวทเีสวนาพลังงาน โดยแขกรับเชญิจากทัง้ในและตา่งประเทศ กจิกรรมเวทสีาธารณะ 
Public Forum ของการเสวนา สมัมนา บรรยายพเิศษ ทีใ่หข้อ้มลู ความรูเ้รือ่งพลังงาน
แสงอาทติยแ์ละสิง่แวดลอ้ม  จํานวน 2 ครัง้  โดย ครัง้แรกจัดในวนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 
เชน่กัน และตามมาดว้ย จรัสKids: ละครและกจิกรรมสําหรับเด็ก จรัสTraining: กจิกรรมอบรมครู
เพือ่สือ่สารพลังงงานทางเลอืกงานศลิปะ จรัสFilm: เทศกาลภาพยนตรแ์หง่แรงบันดาลใจ จรัส
Theater:  เทศกาลละครหมนุเปลีย่นอนาคต จรัสHeritage: โครงการสรา้งแสงใหมเ่พือ่แหลง่
มรดกวฒันธรรม 
 
ศลิปินรบัเชญิในนทิรรศการ จรสั Light Fest: เทศกาลศลิปะแสงกลางแจง้ 
นพไชย อังควฒันะพงษ์, วศนิบรุ ีสพุานชิวรภาชน,์ กฤช งามสม และพงษธัช อว่ยกลาง 
 
ศลิปินผูส้มคัรเขา้รว่มนทิรรศการ จรสั Light Fest: เทศกาลศลิปะแสงกลางแจง้ 
ขจรศักดิ ์โภคพลู 
คมกฤษ เทพเทยีน 
อภรัิฐ สวา่งหลา้ 
รุง่เรอืง สทิธฤิกษ์ 
เอกชญงค ์พรขจรกจิกลุ 
H-Lab collective (ภานรนิทร ์สือ่จนิดาภรณ์ ไตรรัตน ์หอมจันทร ์เรอืงฤทธิ ์ฤทธิเ์รอืงเดช และ 
พัสว ีเกษมวฒันชยั) 
ZIEGHT (มนต ์วฒันศริโิรจน ์กติต ิแสงสวุรรณ และ ดจุดาว วฒันปกรณ์ ) 
conscious x KIMBAB :) (วรี ์วรีพร และ ณัฐกติติ ์กังสดาลเสนานนท ์) 
 
 
ตดิตามรายละเอยีดกจิกรรมเพิม่เตมิไดท้ ี ่ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ 
โทร 02 214 6630 ตอ่ 501-503 อเีมล jaras.info@bacc.or.th 
www.bacc.or.th, Facebook: baccpage, Instagram: baccbangkok 
 
#พลังงานสะอาดทีท่กุคนเขา้ถงึได ้ #renewableenergy #พลังงานแสงอาทติย ์
#กกพ #กองทนุพัฒนาไฟฟ้า #จรัสแสงสรา้งสรรค ์#JarasLightFest 
#JarasProject 
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