
เวลา ASIAN STORIES
@โรงเรียนราชินี

LIVEABLE CITIES 
@มิวเซียมสยาม (หอง 1)

เวิรคช็อป 
@มิวเซียมสยาม (หอง 2)

เวิรคช็อป 
เอาทดอร

12:30 – 13:00 

กรุงเทพฯ แนวไหน? ฟังข้อคิดของนักสิ่งแวดล้อมและนักคิดชื่อดัง ที่จะมา
ถกเรื่องการสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความหลากหลายและพร้อมที่
จะเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคต

13:00 – 13:30เหลี่ยมโบตั๋น (Crazy Rich Asians) 
จากนวนิยายชื่อดังที่บรรยายถึงมหาเศรษฐีจีน 3 คนที่โปรด
การนินทาลับหลัง วางแผนเมื่อทายาทจะพาแฟนสาวเชื้อสาย
จีน-อเมริกันกลับมาแต่งงาน หนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทย
แล้วในชื่อ “เหลี่ยมโบตั๋น
ศรินธร จันทรประเสริฐ – ดําเนินรายการ

บางกอกดอกดวง
เซียมไล้เป็นกลุ่มนักออกแบบที่ผนวกศิลปวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม
กับศิลปะร่วมสมัยเข้าด้วยกัน ก่อตั้งโดยไพโรจน์ ธีระประภา นัก
ประดิษฐ์ตัวอักษรชื่อดัง งานของเขาปรากฎในใบปิดภาพยนตร์
ไทยมากมาย ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญและอาวิน อินทรังษี อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและนักออกแบบ คุณจะได้รับความรู้จากเวิร์คช็อปนี้ใน
การสร้างแบบหรือลายสวยๆ จากตรายาง

ศิลปะการรอยมาลัยและ
พับดอกบัว การร้อยมาลัยและ
พับดอกบัวนับเป็นงานฝีมือของไทยที่เป็น
เอกลักษณ์และเป็นที่ประทับใจของชาวต่างชาติผู้
พบเห็น เป็นศิลปะที่น�ามาใช้ในงานพิธีและประดับ
ตกแต่ง นักเรียนจากโรงเรียนราชินีจะมาแบ่งปันวิธี
การสร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามนี้

13:30 – 14:00 

14:00 – 14:30
การแปลงพื้นที่เมือง – ใครไดประโยชน
ประเด็นแปลงพื้นที่เมืองเป็นเรื่องใหญ่ในเอเชีย ฮยอนบังชินจะมาเล่าเรื่อง
การแปลงพื้นที่เมือง (gentrifi cation) การเก็งก�าไรที่ดินน�าไปสู่การขับไล่
คนจน ราคาบ้านที่สูงจนไม่สามารถซื้อหาได้ คนรวยเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ที่ห้างสรรพสินค้าจับจ้อง เขาจะมาให้ตัวอย่างจากภูมิภาคนี้พร้อมกับเล่า
ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาที่ดินในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

จักรพันธ์ อาจารย์ด้านประติมากรรมจะมาร่วมแชร์การใช้ศิลปะกับ
ชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและคุณค่าของประเพณีดั้งเดิม

ตุกตาหุนระบําชนเผา สนุกสนาน
ไปกับการแสดงตุ๊กตาหุ่นจากคณะเชียงใหม่ 
ฮอบบีฮัท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก�ากับการแสดงโดยวิลาวัณย์ เศวตเศรณี 

14:30 – 15:00 
ยุง จาง
อัตชีวประวัติของยุง จาง เรื่อง “หงส์ป่า” (Wild Swans) เรื่อง
ราวของสตรีจีนสามชั่วอายุคนที่ได้รับการตีพิมพ์ 37 ภาษาและ
จ�าหน่ายไปกว่า 13 ล้านเล่มทั่วโลก เธอจะมาเล่าถึงโศกนาฎ
กรรมในศตวรรษที่ 20 ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนหนังสืออีกเล่มคือ 
“พระนางเจ้าซูสีไทเฮา – ผู้น�าจีนสู่ยุคใหม่” (Dowager Empress 
Cixi – The concubine who launched modern China) เล่าเรื่อง
ราวของจักรพรรดินีี้ที่ปกครองและน�าพาจีนจากยุคเก่าสู่ยุคปฏิรูป
จนกระทั่งการล่มสลายในปี 1908 
คริส ลี – ดําเนินรายการ

เสนทางนักเขียนเรื่องทองเที่ยว 
เรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวถูกถ่ายทอดมาอย่าง
ช้านาน ตั้งแต่จอห์น รัสคิน, พอล เทอโร หรือแม้แต่นิราศ
ของสุนทรภู่ ทุกวันนี้ทุกคนเดินทางท่องเที่ยวอยู่เสมอและ
อยากเขียนเล่าเรื่องของตน โจ คัมมิงส์ หนึ่งในนักเขียนเรื่อง
ท่องเที่ยวระดับต�านานจะมาแบ่งปันเคล็ดลับการเขียนเรื่อง
ราวการเดินทางธรรมดาๆ ให้มีเสน่ห์น่าอ่านในเวิร์คช็อป
สนุกๆ ที่น่าสนใจนี้

เวิรคช็อปการชงชา
ชาเป็นเครื่องดื่มสุขภาพโบราณของ
มนุษยชาติ บริษัท Monsoon Tea จ�ากัด ผู้ผลิต
ชาไทยที่ปลูกในป่าธรรมชาติที่เชียงใหม่ มีหลาย
รสให้เลือกรวมทั้งรสผลไม้ ดอกไม้ เครื่องเทศ 

ชมการชงชาไทยและฟังประวัติความเป็นมา
ของชาไทย รวมทั้งชาฝรั่งและชาจีนด้วย

15:00 – 15:30

15:30 – 16:00
สมบัติคุณปู เราจะอยูกับมันยังไง?
ยามที่บ้านเก่าเมืองเก่าถูกแต่งแต้มทาสีจนสวยงามผิดหูผิดตา ลูกหลาน
ถวิลหาธุรกิจใหม่ๆ แล้วกิจการของปู่ย่าที่เป็นมรดกตกทอดมา เราจะท�า
อย่างไร จะยังมีที่ทางของมันหรือไม่?

ฟังมุมมองจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่แห่งท่าเตียน ขัตติยะ ตั้งตรงจิตร ผู้
สืบทอดกิจการร้านขายยารุ่นที่ 4 พูดคุยกับพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร หลาน
เจ้าสัว ผู้เป็นทั้งนักเขียนและเจ้าของโรงแรม ภารวี วงศ์จิระชัย ผู้ร่วมก่อ
ตั้ง TCDC ผู้มีไอเดียเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มาร่วมกันมองหาอนาคต หาที่ทางให้กับมรดกของปู่ย่าตายาย
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา– ดําเนินรายการ

16:00 – 16:30

บางกอกนัวร
นักเขียนนวนิยายชื่อดังสองท่านที่มีผลงานออกมามากมาย
เกี่ยวกับคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยอย่างคริสโตเฟอร์ จี มัวร์
และจอห์น เบอร์เดทท์่จะมาเล่าถึงเบื้องหลังการแต่งเรื่องที่
สามารถเชื่อมโยงความต่างระหว่างศิลปวัฒนธรรมและผู้คน
จิม แอลจี – ดําเนินรายการ

ศิลปะแหงอาหารไทย
ชมนวัตกรรมอาหารไทยดั้งเดิมในแบบที่ไม่
เหมือนใครโดยเชฟโบ ดวงพร ร้านอาหาร เออ 
(Err) คือ ร้านใหม่ของเชฟโบในย่านท่าเตียนที่มี
บรรยากาศสบายๆ ในเมืองเก่าพระนคร เธอได้
รับรางวัลเชฟหญิงยอดเยี่ยมในปี 2013

16:30 – 17:00 

ไดอารี่การตูน...บันทึกเรื่องราวชีวิตดวยรูปภาพ 
การบันทึกเรื่องราวด้วยรูปภาพเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่
ทุกคนสามารถท�าได้ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าคุณจะท�างาน
สร้างสรรค์หรือไม่ เป็นการช่วยเตือนความจ�า ก่อไอเดีย
สร้างสรรค์และช่วยแก้ปัญหา เป็นการสร้างมนต์เสน่ห์ให้กับ
ชีวิตประจ�าวัน และบันทึกความทรงจ�าอันทรงคุณค่า (ในแบบ
ที่โทรศัพท์มือถือท�าไม่ได้) ไม่ว่าคุณคิดว่าคุณวาดรูปได้หรือไม่ 
คุณก็มีมุมมองในแบบของคุณที่น่าจดบันทึกไว้ ในเวิร์คช็อปนี้ 
เคธี่ แม็กคลาวด์จากนิตยสาร BK ศิลปินผู้บันทึกประวัติของ
ตัวเธอเองด้วยภาพการ์ตูนจะน�าคุณสู่เทคนิคการวาดภาพ
ส�าหรับบุคคลทุกช่วงวัย 

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00 ลี้ภัยจากเกาหลีเหนือ
มาฟังการเล่าเรื่องราวชีวิตที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่ไร้
ความปราณีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่ติดอยู่และพยายามหลบหนีการจับกุมเพื่อออกสู่เสรีภาพ 
นอกจากนั้น เธอจะเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในด้านการศึกษา 
การแก้ปัญหาในการสร้างชีวิตใหม่ในประเทศจีนและเกาหลีใต้ 
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ – ดําเนินรายการ

กรุงเทพฯ สวรรคของเกย?
เมืองไทยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกว่า เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นชุมชนใหญ่
ของความหลากหลายทางเพศในเอเชีย แต่จริงๆ แล้วกรุงเทพฯ เป็น
สวรรค์ของชาวเกย์ตามที่กล่าวขานกันหรือไม่ มาฟังประสบการณ์และ
มุมมองเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงนี้กัน
เชน สุวิกะปกรณกุล – ดําเนินรายการ

18:00 – 18:30 

18:30 – 19:00 

เวลา OUR URBAN EDGE
@โรงเรียนราชินี

SOUTHEAST ASIAN LIVES 
@มิวเซียมสยาม (หอง 1)

เวิรคช็อป 
@มิวเซียมสยาม (หอง 2)

เวิรคช็อป 
เอาทดอร

12:30 – 13:00 

รวมสรางหนังสือภาพ
ซาเวียร์ใช้ประสบการณ์การถ่ายภาพจากหนังสือ
เล่มล่าสุดของเขาเรื่อง “เรือนราชา” ถ่ายทอด
และสอนพื้นฐานการออกแบบหนังสือและการ
ปรับแต่งภาพถ่าย ผู้ฟังจะได้ทราบวิธีการท�าให้
ภาพถ่ายให้สวยเด่น หากคุณมีงานภาพที่อยาก
จะมาร่วมถกสามารถน�ามาได้เลย

13:00 – 13:30

กรุงเทพฯ...แนวหนาสรางสรรค
ระดมความคิดโดย ฟิลิป คอร์นเวล-สมิธ ผู้แต่งหนังสือ Very Thai อันโด่งดัง 
ร่วมพูดคุยกับนักคิดอีก 3 ท่านถึงวงจรของภาพยนตร์ แฟชั่น ดนตรี ศิลปะ
ข้างถนนในแบบแหวกแนวจนถึงกระแสหลัก

พมา – อนาคตบนทางสามแพรง
หลังการชนะการเลือกตั้งของพรรค NLD และกวาดที่นั่งในสภา มา ถิดา
จะมาเล่าถึงความหวัง ความท้าทายและโอกาสของประเทศหลังจากนี้ 
มา ถิดาเป็นนักเขียน ศัลยแพทย์ นักต่อสู้สิทธิมนุษยชน นักโทษ
การเมืองและผู้ช่วยของอองซานซูจี เธอจะมานั่งพูดคุยกับฟิลิป 
เชอร์เวลล์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ Daily Telegraph ซึ่งได้ติดตามการ
เลือกตั้งร่วมกับมา ถิดาและเคยสัมภาษณ์อองซานซูจีเมื่อ พ.ศ. 2538

ศิลปะ – การแกะสลักผักและผลไม 
การแกะสลักผลไม้เป็นศิลปะไทยเดิม
ที่สั่งสอนกุลสตรีและเด็กในวังมาแล้วหลายร้อยปีเพื่อ
ตกแต่งประดับโต๊ะเสวย เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของงาน
ศิลปะไทยซึ่งสวยงาม มีคุณค่า ความพิถีพิถัน และความ
ละเอียดอ่อน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้
โปรดเกล้าฯ สถาปนาโรงเรียนราชินีในปลายรัชกาลที่ 5 
เมื่อ พ.ศ. 2447 และได้ปลูกฝังความรู้ด้านงานประณีต
ศิลป์ต่างๆ มาตลอด พร้อมที่จะสาธิตให้ได้ชมกัน

13:30 – 14:00 

14:00 – 14:30

14:30 – 15:00 
เอเชียยุคใหมกับโลกภายนอก
การพูดคุยที่เกี่ยวกับความมั่งคั่ง การเจริญเติบโตของประชากรในภูมิภาคนี้
ระหว่างเควิน ควาน ผู้แต่งหนังสือ “เหลี่ยมโบตั๋น” จะมาเล่าเรื่องราวของ
เศรษฐีใหม่และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ฮยอนบังชินจากมหาวิทยาลัย LSE 
กรุงลอนดอนที่ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องวิถีคนเมือง ผลกระทบด้านนโยบายรัฐ
และความไฝ่ฝันของชนชั้นกลาง และฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อ�านวยการ
สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติหรือ ISIS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการทูตสมัยใหม่ และความมั่นคงของเอเชีย 
เกวน โรบินสัน – ดําเนินรายการ

ราชันผูพลัดถิ่น – สุดาห ชาหและเอ็มมา ลารกิน 
ทั้งสองจะมาสนทนางานเขียนของสุดาห์เกี่ยวกับกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง
ราชวงศ์กองบองของพม่า พระเจ้าสีป่อที่พลัดถิ่นไปอยู่ในอินเดียเมื่อ
อังกฤษเข้ายึดเมืองมัณฑะเลย์ในปีพ.ศ. 2438 อันเป็นการล่มสลายของ
ระบอบราชาธิปไตย สุดาห์ได้สืบค้นหาเชื่อพระวงศ์ที่หลงเหลืออยู่เพื่อ
บอกเล่าประวัติศาสตร์ต้องห้ามและถูกลืมในยุคนั้น

สาธิตปรุงอาหารพมา
เชฟชื่อดังสองท่าน เจ้าของรางวัลต�าราอาหารพม่ายอด
เยื่ยมมาแล้วอย่าง The Burma Cookbook จะแสดง
ความสามารถและ เล่าถึงอาหารพม่าต้นต�ารับแท้ๆ ว่า
มีส่วนผสมอะไรบ้าง

15:00 – 15:30

ยอนเวลา...สรางสรรคงานเขียนนวนิยาย
อิงประวัติศาสตร 
มาค้นพบพลังสร้างสรรค์ในตัวคุณ สร้างเสน่ห์
ให้กับงานเขียนด้วยเรื่องราวและตัวละครที่น่า
ติดตามกับนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
เรื่อง “ฟอลคอนแห่งอยุธยา” และ “ตากสิน
มหาราชชาตินักรบ” รวมทั้งนวนิยายเล่มล่าสุด 
“หยดน้�าตาสยาม” ซึ่งฉบับภาษาอังกฤษจะเปิด
ตัวในเทศกาลนี้ด้วย  

15:30 – 16:00

16:00 – 16:30

ไสเดือนตาบอดในเขาวงกต
ความรักกับมายาคติ 
วีรพร นิติประภา ไม่เพียงได้รับเลือกให้เป็นนักเขียนรางวัลซีไรต์ประจ�าปี 2558  
แต่นวนิยาย ‘ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต’ ของเธอยังเป็นนิยายรัก  ซึ่งน้อย
ครั้งนักจะได้ขึ้นแท่นรางวัล ยิ่งกว่านั้นตัวนักเขียนเองก็ยังยอมรับว่า แม้จะเขียน
นิยายรักแต่เธอก็พูดถึงหนังสือของเธอในแง่มุมของความรักน้อยมาก  

วันแห่งความรักจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ฟังเธอพูดคุยเรื่องความรักใน
แง่มุมของมายาคติ โดยมีผู้ร่วมเสวนาและด�าเนินรายการคือ คามิน คมนีย์  
นักเขียนหนุ่มคุณภาพเจ้าของรางวัลมากมาย ทั้งนายอินทร์อะวอร์ด รางวัล
วรรณกรรมแว่นแก้ว รางวัลหนังสือดีเด่นของสพฐ. รวมทั้งรางวัลหนังสือ
เกียรติยศส�าหรับเด็กและเยาวชนนานาชาติ 
คามิน คมนีย – ดําเนินรายการ

นานาปญหาแมน้ําเอเชีย
ไม่ว่าจะเป็นแม่น้�าสายใหญ่หรือเล็กต่างก็ประสบกับปัญหาการประมงที่
มากเกินไป การสร้างเขื่อน ขยะอุดต้นและมลพิษจากสิ่งปฏิกูล ซึ่งสร้าง
ผลกระทบทางนิเวศวิทยา ภัยต่อสุขอนามัยและเกษตรกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นแม่น้�าคงคา โขงหรือเจ้าพระยาต่างก็เป็นสายน้�าแห่งชีวิตของผู้คน
หลายร้อยล้านในเอเชียที่ควรได้รับการอนุรักษ์ เช่นในยุโรปและอเมริกา
ที่สะอาดและได้รับการชุบชีวิตใหม่หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

นวดแผนโบราณไทย
ชมการสาธิตนวดแผนโบราณที่มีมานานนับศตวรรษ 
ซึ่งอยู่ภายในวัดโพธิ์ มหาวิทยาลัยสรรพวิชาแห่งแรก
ของไทย ความหมายของนวดไทยนั้นเป็นการบ�าบัด
นานาโรคแบบโบราณที่รวมเอาการนวดกดจุด ทฤษฎี
อายุรเวชศาตร์อินเดียและท่าโยคะเข้าไว้ด้วยกัน

16:30 – 17:00 

17:00 – 17:30

“เสียงจากชุมชน” 
วิถีชีวิตประจ�าวันของผู้คนในชุมชนเก่าแก่อาจ
เป็นเรื่องพื้นๆส�าหรับคนที่เห็นสิ่งเหล่านี้จน
ชินตา แต่กลับเป็นสิ่งที่มีความหมายและเป็น
เสน่ห์ส�าหรับคนต่างถิ่น เรื่องเล่าจากชุมชนมักมี
คุณค่าต่อผู้คนได้มากที่สุดเมื่อเวลาล่วงเลยไป 

เวิร์คช็อปนี้จะแสวงหาความเป็นไปได้ใน
การรักษาเรื่องราวอันทรงคุณค่าของชุมชน และ
แนวทางการถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ในวิถีทาง
สร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ  

17:30 – 18:00 

แถลงการณบางกอก
กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศักยภาพและปัญหา
ที่ต้องการแนวคิดใหม่ๆ ส�าหรับอนาคตของเรา 

เทศกาลบางกอกแหวกแนวเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เสาะหาอนาคตของ
กรุงเทพฯ เท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เราไม่สามารถหวังพึ่งเพียงความคิดเท่านั้น 
เราจะต้องพยายามสร้างเมืองที่เราอยากจะอยู่ขึ้นมา แถลงการณ์บางกอกนี้
เป็นความท้าทายส�าหรับทุกคนที่มีความสนใจในการบริหารจัดการเมือง เป็น
อนาคตของทุกคนในเมืองนี้ โดยพวกเราทุกคนสามารถสร้างกรุงเทพฯ ให้
เป็นเมืองในฝันได้ แถลงการณ์บางกอกไม่เพียงแต่น�าเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ในปัจจุบัน แต่ยังแนะน�าวิถีคิดแนวใหม่ที่จะช่วยแปลงโฉมเมืองของเรา 

ความพิศวงเบื้องหลังเรื่องแดร็กคิวลา 
เดเกอร์ สโตเกอร์น�าเสนอเรื่องราวความพิศวงเบื้องหลังนวนิยายแดร็ก
คิวล่า ร้อยเรียงรายละเอียดประวัติศาสตร์ของแดร็กคิวล่า เรื่องเล่าของ
ตระกูลสโตเกอร์และชีวิตของแบรม สโตเกอร์ในดับลินและลอนดอน พา
คุณค้นหาว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงและเรื่องใดเป็นเรื่องเล่า เผยเรื่องราวที่
คุณอยากรู้ทั้งเกี่ยวกับสโตเกอร์และแดร็กคิวล่า
โจ คัมมิงส – ดําเนินรายการ 

18:00 – 18:30 
18:30 - 19:00 

14:30 – 15:30

14:30 – 15:30

16:00 – 17:00

E

E

14:00 – 14:30T

โรงเรียนสอนนวดแผนโบราณ
วัดโพธิ์

13:00 – 14:00

เซียมไล

13:00 – 14:00

ขัตติยะ ตั้งตรงจิต

13:00 – 14:00

เควิน ควานศรินธร 
จันทรประเสริฐ

14:30 – 15:30
ยุง จางคริส ลี

โรงเรียนราชินี

ดวงพร ทรงวิศวะ

เคนเนธ ริมดาฮี

16:00 – 17:00
จิม แอลจี คริสโตเฟอร 

จี มัวร
จอหน 

เบอรเดทท

17:30 – 18:30
ฮียอนเซียว ลี พรเพ็ญ 

คงขจรเกียรติ 

โรเบิรต คารแม็ค และ มอริสัน โพคิงฮอรน

ชุมาพร 
แตงเกลี้ยง 

เชน 
สุวิกะปกรณกุล

เปรมปรีดา 
ปราโมช ณ อยุธยา

ทิโม โอจาเนนบุษกร 
สุริยสาร

กาวหนา 
เสาวกุล

17:30 – 19:00

ซาเวียร โคมาส

แคลร คีฟ-ฟอกซ

จักรพันธ วิลาสินีกุล

เดเกอร สโตเกอรโจ คัมมิงส

17:00 – 18:00

ภิญโญ 
ไตรสุริยธรรมา

พิมพประไพ 
พิศาลบุตร

ปารวี 
วงศจิระชัย 15:30 – 17:00

16:00 – 17:00

12:30 – 13:30

ฟลิป เชอรเวลล มา ถิดา

สุดาห ชาห

ปริตตา 
หวังเกียรติ

วิคเตอร มาเล็ทเปรมฤดี ดาวรุงฟลิป เชอรเวลล

โรงเรียนราชินี

14:30 – 16:00

แคธี แม็กคลาวด 16:30 – 17:30

ฮยอนบังชินจักรพันธ 
วิลาสินีกุล

14:00 – 15:00

13:00 – 14:00
ฟลิป 

คอรนเวล-สมิธ 
อเล็กซ เฟส พงษสรวง 

คุณประสพ
คงเดช 

จาตุรันตรัศมี

ฮยอนบังชิน เกวน โรบินสันเควิน ควานฐิตินันท พงษสุทธิรักษ

วีรพร นิติประภาคามิน คมนีย

ดวงฤทธิ์ บุนนาค

สรณรัชฎ 
กาญจนะวณิชย

นิรมล 
กุลศรีสมบัติ

สฤณี 
อาชวานันทกุล

ศิระ 
ลีปพัฒนวิทย

โจ คัมมิงส

E

E

E

E

E

E

E

E

E
13:00 – 14:00E

14:30 – 15:30E 14:30 – 15:30E

16:00 – 17:00E

17:30 – 18:30E

15:00 – 16:30E

TTT

T

T

T

T

T

17:30 – 19:00T

16:00 – 17:00T

T

T

12:30 – 14:00ET

13:00 – 14:00T

E

E

วันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ 2559

วันเสารที่ 13 กุมภาพันธ 2559เสวนาและเวิรคช็อป

เสวนาและเวิรคช็อป

ถนนเจริญกรุง

ถน
นส
นา
มไ
ชย

ถน
นม
หา
รา
ช

ปากคลองตลาด

สวน
สราญรมย พระบรมมหาราชวัง

วัดโพธิ์
ทาเรือ
ทาเตียน

ทาเรือยอดพิมาน

มิวเซียมสยาม

จักรพงษ์วิลล่า
วัดอรุณ

โรงเรียน
ราชินี

แม
น้ำ
เจา
พร
ะย
า

ราชนาวีสโมสร

โรงเรียนวัดราชบพิธ

ถนนทายวัง

แผนที่และการเดินทาง

พื้นที่เทศกาลบางกอกแหวกแนวสามารถเข้าถึงได้ด้วยการเดินทางสาธารณะหลายรูปแบบ ด้วยพื้นที่อันจ�ากัดทางทีม
งานเทศกาลบางกอกแหวกแนวอยากให้ทุกคนเลือกใช้วิธีเดินทางร่วมกันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

BTS ตอ เรือ – เดินทางมาที่สถานีสะพานตากสิน � ขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยา � 
ลงที่ท่ายอดพิมาน � เดิน 5 นาที หรือลงเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเตียน � เดิน 
6 นาที 

MRT – เดินทางมาที่สถานีหัวล�าโพง � นั่งรถประจ�าทางสาย 73 หรือ 73ก � 
ลงที่สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า � เดิน 7 นาที 

Uber – ใช้โค้ด “BANGKOKEDGE” เพื่อรับส่วนลด 200 บาท
ส�าหรับการใช้บริการครั้งแรก 

รถยนตสวนตัว – หากคุณจ�าเป็นต้องมาทางรถยนต์ ผู้ที่มางานเทศกาลสามารถ
รับส่วนลดค่าจอดรถที่ลานจอดรถราชนาวี (เดิน 7 นาที) หรือลานจอดรถอัจฉริยะ
ที่ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค (เดิน 5 นาที) 

เทศกาล

เสวนา

อาหารและเคร่ืองด่ืม

บูธ

พื้นที่ปกนิก

ภาพยนตร

ดนตรี

ทาเรือยอดพิมาน
(ปากคลองตลาด)

เวิรคช็อป

นิทรรศการ

เวิรคช็อป เสวนา

บูธ FOOD TRUCK

เวที

ถนนมหาราช

ซอยเศรษฐการ

แมน้ำเจาพระยา

ใต

เหนือ

ทางเขา ทางเขา 3
ทางเขา 2

ทางเขา 1

มิวเซียมสยาม โรงเรียนราชินี

จักรพงษวิลลา

ทางเขา ชิลลโซน

19.30-เท่ียงคืน  มิวเซียมสยาม 19.00-เท่ียงคืน  มิวเซียมสยาม

ฮิวโก้ (จุลจักร จักรพงษ์) มี
ผลงานเพลงไทยมาแล้วถึง 
4 อัลบั้ม และเพลงอังกฤษ
อีก 2 อัลบั้ม คือ Old Thyme 
Religion (Roc Nation) และ 
Deep in the Long Grass  
ฮิวโก้แสดงดนตรีไปทั่วทั้ง
ประเทศและก�าลังจะแสดง
ละครเวทีเรื่อง Dracula เขา
เป็นผู้คัดเลือกวงดนตรีที่แสดง
ในเทศกาลบางกอกแหวกแนว
นี้ทั้งหมด 

อีฟ ปานเจริญเป็นที่รู้จัก
กันดีในนาม “ปาล์มมี่” เป็น
นักร้องลูกครึ่งไทย-
เบลเยี่ยม เธอได้ออก
อัลบั้มมาแล้วมากมายและ
ได้เดินทางแสดงมาแล้วทั่ว
เอเชีย ออสเตรเลีย และ
ยุโรป เธอเคยได้รับรางวัล
หลายรางวัลมาก่อนหน้า
แล้ว และเป็นหนึ่งในนัก
ร้องยอดนิยมของไทย 

อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร 
(หรือเล็ก กรีสซี่ คาเฟ่) ศิลปิน 
ช่างภาพ นักแสดง นักแต่ง
เพลงเและนักร้องของค่ายเพลง 
Smallroom Record ที่มีงาน
เพลงเป็นเอกลักษณ์ ผลงาน
ของเขานั้นได้รับการตอบรับ
อย่างล้นหลามเขาจะเสนอ
บทเพลงอันทรงพลังให้กับทุกๆ 
คนที่เทศกาลบางกอกแหวกแนว 

วงดนตรีที่ผสมผสานจังหวะพื้นบ้าน
เข้ากับดนตรีร่วมสมัยที่เคยแสดงใน
งานเทศกาลดนตรีมาแล้วทั่วยุโรป 
รวมทั้งเทศกาล Glastonbury ใน
ประเทศอังกฤษ โอกาสที่จะได้ชมวง
นี้เล่นในเมืองไทยนั้นไม่ง่ายนัก 

ภาพนยตร์เล่าเร่ืองดนตรไีทย 
โดยนกัดนตร ี9 คน ตัง้แต่เพลง
พืน้บ้านจนถึงเพลงเกีย่วข้าว 
จากเพลงป็อบแบบคลาสสกิไป
ถงึเพลงอนิดีข้องคนเมอืง โดย
เรือ่งราวทีค่รอบคลมุหลายรุน่
และหลายพืน้ท่ี จากถนนใน
กรงุเทพฯ จนถงึทุง่นาอีสาน 
ถงึแม้จะอยูใ่นพืน้ทีต่่างกัน 
นกัดนตรทีัง้หลายยงัสามารถ
สมัพนัธ์กนัด้วยความหลงใหล
ในสิง่เดยีวกนั 

หนังสัน้ทีพ่าเราร�าลกึเหตกุารณ์
จากผูเ้ข้าร่วมเวิร์คช็อป Bangkok 
Video Journalism and 
Filmmaking จะถูกน�ามาฉายเป็น
ครัง้แรกทีน่ี่ เป็นการค้นพบเรือ่ง
ราวในมมุมองท่ีคณุไม่เคยเหน็มา
ก่อนของสถานีรถไฟหัวล�าโพง 
ซึง่ปีน้ีนบัเป็นปีที ่100 ทีเ่ปิดให้
บรกิาร หวัล�าโพงเป็นฉากหลงั
ของเรือ่งราวชวีติ ความรกั ความ
หวงั และการต่อสูส้�าหรับคนชาย
ขอบหรือผูท้ีน่ั่งรถไฟแสวงหาค�า
ตอบใดๆ  

Maft Sai อยูเ่บ้ืองหลงัค่ายเพลง
และร้านแผ่นเสยีง Zudrangma 
ทีเ่ชีย่วชาญเพลงฟังค์ของไทย 
ลกูทุง่และหมอล�า ผลงานของ
เขานัน้มกีารรวมออกมาเป็นท้ัง
แผ่นซดีแีละไวนลิ และยงัจดัการ
แสดงสดอย่างงาน Paradise 
Bangkok และ Isan Dance Hall 

เขาได้สะสมแผ่นเสยีงและ
ท�าหน้าที ่DJ มากกว่า 12 ปี 
รวมทัง้ได้เปิดการแสดงมาแล้ว
ทัว่โลก 

ฮิวโก ปาลมมี่
รวมหนังสั้น 

เรื่องเลาจากหัวลําโพง
ภาพยนตร 

Y/OUR MUSIC กรีสซี่ คาเฟ 
พาราไดซ แบงคอ็ก 

หมอลาํอนิเตอรแนชัน่แนลแบนดDJ MAFT SAI

ดนตรี & ภาพยนตร ดนตรี & ภาพยนตร 

สถานท่ีจัดงาน

19.30 19.0021:00 22:00 23:00

วันเสารท่ี 13 : กิจกรรมยามเย็น วันอาทิตยท่ี 14 : กิจกรรมยามเย็น

18.00 – 19.00 เร่ืองรักบางกอก...การประกวดเร่ืองราวความรักแสนประทับใจ 
พบกับฮาน่า จักรพงษ์ นักแสดงสาวผู้ด�าเนินรายการท่ีจะพาทุกคน
เข้าสู่บรรยากาศวันแห่งความรัก ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสุดโรแมนติกด้วย 

18.00 พิธีเปดเทศกาล
ร่วมฉลองเปิดเทศกาลบางกอกแหวกแนว 2559 
เทศกาลทางความคิดคร้ังแรกของเมืองไทยอย่างเป็นทางการ 

21:00 22:00 23:00

อรอรีย

นักดนตรีกรัจน์หญิงชาวไทยที่
ประสบความส�าเร็จมีชื่อเสียง
โด่งดังตั้งแต่ผลงานเพลง
ชิ้นแรกๆ สังกัดค่ายเบเกอรี่
มิวสิคในช่วงยุคที่ดนตรีอัลเทอร์
เนทีฟก�าลังเฟื่องฟู ถือได้ว่า
อรอรีย์เป็นนักร้อง-นักดนตรี
กรันจ์หญิงคนแรกๆ ของ
ประเทศไทย และเป็นผู้จุด
กระแสให้แนวเพลงกรันจ์ ได้
รับความนิยมในประเทศไทย

นทิรรศการ  
การแสดงภาพส่วน
หน่ึงจากโครงการ
โรงภาพยนตร์ในเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้ของ
ฟิลปิ จา-บลอง 
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