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โครงการ Bangkok Music Forum คร้ังท่ี 3 

แหลม มอริสัน กับเร่ืองราวชีวิตบนเสนทางดนตรีร็อค 
เสารท่ี 22 ธันวาคม 2555  
หองออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
ดําเนินงานโดยหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
 

ท่ีมาของโครงการ 

แนวความคิดของโครงการเทศกาลดนตรโีครงการน้ี เปนกระบวนการหน่ึงในการรณรงคใหสังคมรูรักศิลปการแสดงดนตรี ใน

แงมุมท่ีเปนดนตรีเปนสวนหน่ึงของศิลปวัฒนธรรม เปนการกระตุนใหผูคนในสังคมมีการเปดรับความรูและไดรับชมการแสดง

ดนตรีและการเสวนาเก่ียวกับเน้ือหาสาระทางดนตรีท่ีหลากหลายรูปแบบ เรยีนรูการแลกเปลี่ยนทัศนะระหวางศิลปนและผูชม 

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 

หองออดิทอเรียม ช้ัน 5 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 

เสารท่ี 22 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00-18.30 น.  

รูปแบบงาน  

โครงการ Bangkok Music Forum คร้ังท่ี 3 
แหลม มอริสัน กับเร่ืองราวชีวิตบนเสนทางดนตรีร็อค 

รูปแบบของกิจกรรม Bangkok Music Forum จะประกอบดวยการเสวนาจากผูรู ผูเช่ียวชาญการทํางานในแวดวง

ดนตรี อาทิเชน ครูดนตรี ผูสรางสรรคงานดนตรี (Producer) ผูประพันธดนตรี (Music Composer) นักดนตรี (Musician) เพ่ือ

เสวนาเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานดนตรีโดยศิลปนตนเรื่องในครั้งท่ี 3 น้ีคือ “แหลม มอริสัน” ศิลปนกีตารร็อค ท่ีมีการ

สรางสรรคงานดนตรีและการบรรเลงกีตารร็อคท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ท่ีนาสนใจศึกษาถึงการสรางสรรคผลงาน และ

ประสบการณชีวิตดานดนตรีท่ีผานมา และสงผลใหเกิดแรงบันดาลใจตอคนในสังคม    

 

การเสวนาประกอบดวยการพูดคุยถึงชีวิตและผลงานของ แหลม มอริสัน เสนทางชีวิตท่ีผานมา การตระเวณเลนดนตรี

ในทวีปยุโรป ชวงชีวิตท่ีเขารวมการประกวดกีตารจนไดฉายา “กีตารคิง” จากประเทศเยอรมัน การบุกเบิกเสนทางดนตรีร็อคของ

เมืองไทย ฯลฯ   

 

รวมท้ังการพูดคุยถึงแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน และแรงบันดาลใจในการทํางาน ประกอบกับการแสดงความเห็น

ของผูสรางสรรคผลงานในแวดวงดนตรีท่ีเก่ียวของ อาทิ โอฬาร พรหมใจ และเอกมันต โพธ์ิพันทอง ท้ังยังมีการการแสดงดนตรี

จากวงดนตรีของแหลม มอริสัน เพ่ือเปนสารสาธิตลีลาและลวดลายการแสดงดนตรีของศิลปนทานน้ีใหเปนท่ีประจักษ  

 

กําหนดการเสวนา Bangkok Music Forum คร้ังท่ี 3 

แหลม มอริสัน กับเร่ืองราวชีวิตบนเสนทางดนตรีร็อค 
............................................................................................................................ 

15.30 น. ลงทะเบียน  

16.00 น. ผูดําเนินรายการกลาวตอนรับ  

16.10 น. ชมวิดีทัศน 

16.15 น. เชิญ “แหลม มอริสัน” เสวนาเรื่องชีวิตและผลงาน รวมดวย “เอกมันต โพธ์ิพันทอง”  

17.00 น. การแสดงดนตรีจากกีตารฮีโร 

17.50 น. เสวนา แรงบันดาลใจจาก แหลม มอริสัน โดย โอฬาร พรหมใจ และกอเขต จันทเลศิลักษณ  

18.20 น. ถาม – ตอบ 

18.30 น. มอบของท่ีระลึก และปดงาน 
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รายชื่อศิลปน  

แหลม มอริสัน  

เอกมันต โพธ์ิพันทอง  

โอฬาร พรหมใจ  

โครงการ Bangkok Music Forum 

นําเสนอโดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ฝายกิจกรรม  

ท่ีปรึกษาโครงการ  

อาจารยอานันท นาคคง และ อาจารยปราชญ อรุณรังษี  

หัวหนาโครงการ 

กัณหรัตน เลี่ยมทอง  

----------------------------------------------------------------------------------------------  
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