
 

เมืองจมน้ํา 

วันท่ี : 20 ตุลาคม - 29 มกราคม 2555 

สถานท่ี: หองนิทรรศการ ชั้น 8 

ผูจัด : หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับเครือขาย Design for Disasters 

  

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครรวมกับเครือขาย Design for Disasters   

ขอเชิญชมนิทรรศการเพ่ือสรางจิตสํานึกและการตระหนักรูเก่ียวกับสภาพแวดลอมในปจจุบันและความเปนไปได

ตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคตผานผลงานศิลปนและนักออกแบบ 15 ทาน 

  

ในสภาวะทางสิ่งแวดลอมปจจุบันท่ีเราตั้งหนารับเผชิญกับปญหาตางๆมากมาย ปญหาใหญท่ีสุดปญหาหนึ่ง ท่ีโลก

กําลังเผชิญอยูในขณะนี้คือ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีสงผลใหเกิดสภาพอากาศท่ีแปรปรวน

บอยข้ึนและรุนแรงมากข้ึนในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลกในประเทศไทยเองก็พบกับความเปลี่ยนแปลงนี้เชนกันเม่ือฤดูกาลท่ี

คุนเคยไดผิดแปลกไปจากเดิม และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ น้ําทวม ดินถลม ท่ีเกิดบอยครั้งและรุนแรง

มากข้ึนในสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ การเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจเพ่ือปรับตัวปองกันและพรอมรับมือ

กับสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนจึงเปนเรื่องสําคัญ 

  

การสรางจิตสํานึกในการรักษโลก การพรอมรับมือกับภัยพิบัติเปนหนาท่ีของทุกคน การจัดนิทรรศการเมือง

จมน้ํา  เปนเสมือนการสรางแบบจําลองในความเปนไปได ของสถานการณตางๆทางสภาวะแวดลอม ผานผลงาน

ศิลปะและงานออกแบบท่ีใชจินตนาการ ความคิดสรางสรรคโดยผานเง่ือนไขของสภาวะท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือกรุงเทพฯ 

ตองประสบกับภัยพิบัติครั้งใหญในจินตนาการอิงความเปนไปไดจริงของฝนลานปท่ีตกไมหยุดและทายสุดเม่ือเมือง

จมน้ําและในสถานการณท่ีตองหนีภัยและเอาชีวิตรอดทามกลางภาวะท่ีอาหารเริ่มคอยๆ ขาดแคลน และเกิดโรค

ระบาดรุนแรงท่ีคราชีวิตรวมไปถึงสถานการณท่ีบีบบังคับใหเกิดการออกแบบอนาคต ของโลกใหมเพ่ือการอยูรอด 



 

ศิลปนและนักออกแบบสรางแนวคิดตางๆ ในการออกแบบเพ่ือจําลองบรรยากาศ นําเสนออารมณ ความรูสึกเพ่ือ

ชวยเหลือเยียวยาในหลากหลายความเปนไปไดสืบเนื่องจากสถานการณตางๆโดยท้ังหมดนี้เพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยน

ความรู ขอมูล เพ่ือสรางความตื่นตัวท่ีนําไปสูการสรางจิตสํานึก ในการใชชีวิตเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมนิทรรศการ

เมืองจมน้ํา นี้จึงเปนการ กระตุน ใหเกิดกระแสสรางสรรคและสรางโอกาสของการมีสวนรวมในการรักษา

สภาพแวดลอมโลกในรูปแบบตางๆ  รวมถึงการสื่อสารแนวคิดตางๆ นี้ตอสาธารณชนเพ่ือภาวะแวดลอมท่ียั่งยืน

ตอไปในอนาคต 

 

ดําเนนิงานโดย 

ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร รวมกับกลุมเครือขาย Design for Disasters 

  

ภัณฑารักษรับเชิญ 

ผศ. สรรเสริญ มิลินทสูต 

สันติ ลอรัชว ี

 

ศิลปน 

กิติคุณ วรสรธร 

กนกนุช ศิลปวิศวกุล 

กฤช งามสม 

จิตตสิงห สมบุญ 

ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง 

ธีระวัฒน มุลวิไล 

ปตุพงษ เชาวกุล 

พิมพจิต ตปนียะ 

พรทวีศักดิ์ ริมสกุล 

มนน ธรานุรักษ 



 

ยงวิทย สันธนะพานิช 

สตูดิโอ คราฟสแมนชิพ 

สุรเดช เติมทรัพยสิริ 

สรวิศ อินทรศิริพงษ 

เอกลักษณ เพียรพนาเวช 

วิภาวดี คุณาวิชยานนท และกลุม 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

ฝายประชาสัมพันธ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

โทรศัพท 02 214 6630-8 โทรสาร 02 214 6639 

email: prbacc@hotmail.com 

website: www.bacc.or.th 

facebook: www.facebook.com/baccpage 
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MUENG JOM NAM 

Date : 20 October - 29 January 2012 

Location: gallery, 8th floor 

Organized by Bangkok Art and Culture Centre in collaboration with Design For Disasters 

 

Bangkok Art and Culture Centre (BACC) , in collaboration with the Design for Disasters network 

environment and its alarming transformations through eyes of 15 artists and designers. 

 

Among today’s troubling phenomenon, one of the biggest problems we are facing is climate 

change.  As the world weather faces harsh and devastating turbulence, Thailand too faces 

changes.  Cycle in seasons begins to differ and natural disasters as floods and landslides 

occurring more and more, with this situation, it is critical for us to understand, in order to adapt 

and handle a possible disaster that could happen in the near future. 

 

Conscience of possibility for catastrophes along with needed preparation is everyone’s 

responsibility. As such, MUENG JOM NAM 

exhibition is a model of circumstances projecting through art and design applying imagination 

and creativity to various conditions of what could happen if Bangkok was to face a major 

natural disaster. 

 

 



 

Through imagining of a never-ending torrent of rain that sinks the entire city resulting in 

situations of having to flee or surviving on decreasing amount of food and deadly widespread 

epidemics, the artists must find light at the end of the tunnel that could be the answers. 

 

The participating artists and designers have channeled a variety of ideas to create atmosphere, 

emotions, and feelings causing by concepts of such a grim future. All in all, the exhibition is an 

exchange of knowledge and information aimed at creating awareness and action that will 

contribute to public awareness towards conserving and sustaining our environment. 

Organized by Exhibition Department, Bangkok Art and Culture Centre in collaboration with 

Design for Disasters network 

Guest Curators: 

Asst. Prof. Sansern Milindasuta 

Santi Lawrachawee 

 

 



 

Artists 

Kittikoon Worrasorratorn 

Kanoknuch Sillapawisawakul 

Krit Ngamsoom 

Jitsing Somboon 

Nattavut Luenthaisong 

Teerawat Mulvilai 

Super Machine Factory 

Pimchit Tapaneeya 

Porntaweesak Rimsakul 

ManonTaranurak 

Yongvit Santanaphanich 

Studio Craftsmanship 

Suradech Termsapsiri 

Sorrawis Insiriphong 

Ekaluck Peanpanawate 

 

For further information, please contact 

Bangkok Art and Culture Centre 

939 Rama 1 Rd. Wang Mai, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel. 02 214 6630  Fax. 02 214 6639 

Email: prbacc@hotmail.com 

Website: www.bacc.or.th 

Facebook: www.facebook.com/baccpage 

http://www.facebook.com/baccpage
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