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โครงการ Bangkok Music Forum คร้ังท่ี 1 เคาะกะโหลก โขกกะลา ประสา Bruce Gaston  

เสารท่ี 21 กรกฎาคม 2555  
Auditorium ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินงานโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมาของโครงการ 

แนวความคิดของโครงการเทศกาลดนตรีโครงการน้ี เปนกระบวนการหน่ึงในการรณรงคใหสังคมรูรักศิลปการแสดงดนตรี ใน

แงมุมท่ีเปนดนตรีเปนสวนหน่ึงของศิลปวัฒนธรรม เปนการกระตุนใหผูคนในสังคมมีการเปดรับความรูและไดรับชมการแสดง

ดนตรีและการเสวนาเก่ียวกับเน้ือหาสาระทางดนตรีท่ีหลากหลายรูปแบบ เรียนรูการแลกเปลี่ยนทัศนะระหวางศิลปนและผูชม 

เพ่ือเปนเวทีของการแสดงจากศิลปนหรือผูสรางสรรคผลงานใหไดมีพ้ืนท่ีแสดงงานสูสังคม และเกิดการเช่ือมโยงระหวางผูเลน

ดนตรีและผูฟงดนตรี เพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธกันในเชิงของการเสพสื่อศิลปะอีกรูปแบบหน่ึง      

วัตถุประสงค 

1. เ พ่ื อ ให ผู ช ม เ กิ ด ก า ร ต ร ะ ห นั ก รู ถึ ง มุ ม ม อ ง ท่ี ห ล า ก ห ล า ย จ า ก ก า ร แ ส ด งด น ต รี ข อ งศิ ล ป น 

รวมถึงการไดมาซึง่แรงบันดาลใจจากผลงานสรางสรรคข้ึน และพัฒนาการทางการสรางสรรคผลงาน เมื่อเวลา

ไดดําเนินไปจนระยะหน่ึงแลว  

2. เพ่ือเปนพ้ืนท่ีใหศิลปนจากหลากหลายรูปแบบดนตรีไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น ทางดนตรี 

ซึ่งนําไปสูการเปดกวางในการสรางสรรคผลงานใหมีความแตกตางหลากหลายอยางนาสนใจและมีคุณคามาก

ยิ่งข้ึน  

3. เพ่ือเปนการนําเสนอขอมูล ความรู ประสบการณ ในการสรางสรรคผลงานของศิลปน ท่ีมีคุณคาตอสังคมและผู

รวมเสวนามีโอกาสซักถามขอสงสัย เพ่ือตอยอดความคิดและจินตนาการสรางสรรคตอไป 

4. เพ่ือเปนการนําเสนอผลงานดานศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของดนตรีออกสูสังคม อันเปนพันธกิจของหอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ในการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางศิลปนและประชาชน รวมท้ังการ

สรางคุณคา และแรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมใหแกสังคม    

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูชมดนตรีเกิดความรูความเขาใจในเน้ือหาทางดนตรีท่ีศิลปนตองการสื่อสาร และเกิดแรงบันดาลใจ

จากการแบงปนทางความคิดออกทางการแสดงดนตรี  

2. ชุมชนหรือสังคมเกิดการตระหนักรูถึงคุณคาของดนตรี และกอใหเกิดแรงบันดาลใจตอการใหการสนับสนุนผู

สรางสรรคงานดนตรีตอไป โดยเกิดเปนเครือขายทางดนตรีท่ีมีสวนสงเสริมและสนับสนุนศิลปนผูสรางสรรคงาน

ดนตรีอยางตอเน่ือง  

3. สังคมเกิดการปฏิสัมพันธระหวางผูสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรมและผูฟง เปนการตอยอดแนวคิดของศิลปนสู

การสรางแรงบันดาลใจใหคนในสังคม  

4. หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครเปนอีกพ้ืนท่ีหน่ึงในการเปนเวทีสําหรับการเช่ือมโยงการแสดงดาน

ศิลปวัฒนธรรม และเช่ือมโยงการสื่อสารจากผูสรางงานดนตรีไปสูผูฟง 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ฝายกิจกรรม  

สถานท่ี 

Auditorium ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

เสารท่ี 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00-18.30 น.  

รูปแบบงาน  

โครงการ Bangkok Music Forum ครั้งท่ี 1 เคาะกะโหลก โขกกะลา ประสา Bruce Gaston  

ประกอบดวยการเสวนาจากผูรูผูเช่ียวชาญการทํางานในแวดวงดนตรี อาทิเชน ครูดนตรี ผูสรางสรรคงานดนตรี (Producer) 

ผูประพันธดนตรี (Music Composer) นักดนตรี (Musician) เพ่ือเสวนาเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานดนตรีโดยอาจารยบรูซ 

แกสตัน ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีการสรางสรรคงานดนตรีไทยรวมสมัย มีการนําบทเพลงไทยเดิมมาเรียบเรียงดนตรีใหม 

และประพันธดนตรีข้ึนใหม พูดคุยถึงแนวคิดในการสรางสรรคผลงานอันหลากหลายรูปแบบ และแรงบันดาลใจในการทํางาน 

รวมท้ังมุมมองท่ีมีตอแวดวงดนตรีในประเทศไทย ประกอบกับการแสดงดนตรีจากอาจารยบรูซ แกสตัน และกลาวถึงผลงานท่ี

เคยสรางสรรคในรูปแบบตาง ๆ โดยมีตัวอยางการทํางานมาใหผูชมไดรับชมดวย   

กําหนดการเสวนา Bangkok Music Forum คร้ังท่ี 1 

“เคาะกะโหลก โขกกะลา ประสา Bruce Gaston” 

16.00 น.  การแสดงแตรวงเพลง “มหาชัย” จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต  

16.20 น.  คุณอนันต ลือประดิษฐ ผูดําเนินรายการกลาวตอนรับ  

16.25 น.  เสวนาดนตรีกับอาจรยบรูซ แกสตัน  

17.10 น.  การแสดงดนตรีประกอบภาพยนตรการตูน (Animation)  

17.20 น.  เสวนาดนตรีกับเหลาลูกศิษย  

  อาจารยอานันท นาคคง คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยไกวัล กุลวัฒโนทัย นักประพันธดนตรีและผูควบคุมวงคณะนักรองประสานเสียงสวนพลูคอรัส 

รศ.จารุณี หงสจารุ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อาจารยบุญรัตน  ศิริรัตนพันธ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต 

 18.00 น.  ถาม-ตอบ  
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รายชื่อศิลปน  

อาจารยบรูซ แกสตัน  

โครงการ Music Lecture Series 

นําเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ฝายกิจกรรม  

ท่ีปรึกษาโครงการ  

คุณฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที, อาจารยอานันท นาคคง  

หัวหนาโครงการ 

กัณหรัตน เลี่ยมทอง  

ประสานงานโครงการ 

สรินดา นันทรุจิ  
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