
 

ชวนเพ่ือนพ่ีนองและผูรักศิลปะทุกทานรวมสงเสียงเพ่ือการปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม 
 

หอศิลปกรุงเทพฯโดยฝายกิจกรรมเครือขายขอเชิญชวนเพ่ือนพองศิลปนและผูเก่ียวของดานศิลปวัฒนธรรมทุก

สาขาไดมารวมลอมวงคุยปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม ในสาขาท่ีทานสนใจเหลานี้ 

 

ในวันพฤหัสบดี ท่ี 6 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 18.00..สาขาทัศนศิลป  

 

วันเสารท่ี 8 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00..สาขาวรรณกรรม ชวนคิด ชวนคุยกับ ชมัยพร แสงกระจาง 

จีระนันท พิตรปรีชา เนาวรัตน พงษไพบูลย ฯลฯ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00…สาขาศิลปะการแสดง ละคร ดนตรี ชวนคิดชวนคุย

กับ  ประดิษฎ ปราสาททอง พิเชษ กลั่นชื่น จุมพล อภิสุข อรชุมา ยุทธวงษ ชลประคัลป จันทรเรืองฯลฯ 

 

วันเสารท่ี 15 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 ....สาขาวัฒนธรรมชุมชน ศิลปะพ้ืนบาน ชวนคิดชวนคุยกับ

สุดดารา สุดฉายา ฉัตรวิชัย พรมทัตตเวที อเนก นาวิกมูล ฯลฯ 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 สาขาออกแบบ ชวนคิดชวนคุยกับ ประธาน ธีระธาดา

ฯลฯ 

 

วันเสารท่ี 22 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 สาขาภาพยนตร สื่อสมัยใหม ชวนคิดชวนคุยกับ กิตติศักดิ์ 

สุวรรณโภคิน ชลิดา เอ้ือบํารุงจิตร นนทรีย นิมิตบุตร ฯลฯ 



 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 สําหรับกลุมผูสะสมงานศิลปะ สื่อสารมวลชน ตลอดจน

ผูสนับสนุนงานศิลปะท่ัวไป ชวนคิดชวนคุยกับ ทิวา สาระจูฑะ ธวัชชัย สมคง จารุวัตร วงศคําจันทร นําทอง 

แซตั้ง  อารท พีบีเอส ฯลฯ 

ณ หองกระจก ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน 

 

อนึ่ ง กรณีไมสามารถมารวมกิจกรรมลอมวงคุยได  ทานสามารถฝากขอเสนอแนะวาดวยการปฎิรูป

ศิลปวัฒนธรรมในทัศนะของทานไดท่ีชองทาง WWW.bacc.or.th--->ปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม  

หรือfacebook --->BACC 

(โปรยปดทาย)”รวมกันเปลงเสียง-แสดงพลังการปฎิรูปศิลปวัฒนธรรมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ไดทุกชองทาง เรา

จะรวบรวมทุกเสียงของผูมีใจใหวงการศิลปะทุกประเภทเพ่ือรวมกันขับเคลื่อนประเทศนี้ไปในทิศทางท่ี

สรางสรรคและยั่งยืน” 

สํารองท่ีนั่ง/สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ฝายกิจกรรมเครือขาย โทร.02 2146630-8 ตอ 526,534 หรือ 

ปณิธิ( โทร. 08 1570 1100 ,e-mail paniti.p@gmail.com 

 

หลากหลายทัศนะของของคนทํางานศิลปะถึง “การปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม” จากกิจกรรมลอมวงคุยฯครั้งท่ี 1

เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2557 ณ หองกระจก ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน 

ลักขณา คุณาวิชยานนท “หอศิลปฯกรุงเทพ ขอรับอาสามาเปนคนเริ่มตนลอมวงคุยกอน  สวนหนึ่งเพราะวา 

เรามองวาเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไมไดถูกบรรจุไวในการปฏิรูปในวงอ่ืนๆ เลย คิดวาตรงนี้มันนาจะเปนบทบาท

ท่ีเรานาจะผลักดัน แลวก็เห็นวาคนท่ีอยูในวงการ ท่ีมีสวนไดสวนเสียจริงๆ กับเรื่องเหลานี้ ก็นาจะมาชวยกันคิด 

ชวยกันมองวามันมีประเด็นปญหาหรือสิ่งใดๆ ท่ีจะทําไดจากนี้ตอไป หรือสิ่งท่ีเรายังรูสึกวามันยังขัดของใจอยู

กับภาวะ หรือวาการดําเนินอยูของเรื่องศิลปวัฒนธรรมในบานเรา” 
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มานิต ศรีวานิชภูมิ “ถาเราจะปฏิรูปศิลปวัฒนธรรม ผมพบวาในแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ท่ีปรากฏใน

รัฐธรรมนูญนั้น นอกจากจะตองทําในดานของศาสนา การสาธารณสุขอะไรตางๆ มีแนวนโยบายดานความ

ม่ันคงของรัฐ ดานกฎหมาย ดานการตางประเทศแลว ควรจะมีหนึ่งหมวดวาดวยศิลปวัฒนธรรม ถึงจะ มีท่ียืน 

มีตัวตนจริงๆ อันนี้คือการยกระดับของตัวประเด็นคําวาศิลปวัฒนธรรม ใหมันเปนหนึ่งหัวขอท่ีสําคัญ “  

สุดดารา สุดฉายา “มองวางานวัฒนธรรมคือหัวใจสําคัญของงานปฏิรูป เพราะวางานวัฒนธรรมเปนงานท่ีจะให

แนวคิดการสรางคน เพราะฉะนั้นถาเราทํางานวัฒนธรรมไดดี มันจะสรางคนข้ึนมา และใหเขาใจกับทองถ่ิน 

เขาใจกับพ้ืนถ่ินท่ีตัวเองอยูแลวก็สรางความยืดหยัด เขมแข็ง ใหเขาคิดเอง ทําเองได ไมตองมานั่งรอหนวยงาน

ใดหนวยงานหนึ่ง” 

 

เอส ภิรมย “รัฐบาลจะตองไมใชเจาของหรือเจาภาพความคิดและกระบวนการปฏิรูป เม่ือก้ีพูดถึงจํานวนคน 

พูดถึงอะไรก็ตาม  มันเปนสวนหนึ่งของคําวากระบวนการปฏิรูปเราตองไมใชเสนอ หรือไปข้ึนตออํานาจรัฐนั้น

เหมือนกัน สอง อยาไปหลงกระแสวันนี้ ไมใชเสนอ ไมใชคิดกันแทบตาย แลวก็ไปฝากกํานัน ฝากกปปส. ตอง

ไมใชดวยเชนกัน เรากําลังเสนอใคร เจาของคําวาปฏิรูป เจาของผลลัพธของการปฏิรูป ท่ีเรากําลังจะทํา 

เจาของคือสังคมไทย” 

 

จารุวัตร วงศคําจันทร “วงการศิลปะเมืองไทย สวนใหญข้ึนอยูกับกระทรวงศิลปวัฒนธรรมซะเปนสวนใหญ 

หรือรัฐบาล เปนไปไดม้ัย ถาเราจะปฏิรูปฝากเขาไปวา คนท่ีเปนรัฐมนตรีกระทรวงศิลปวัฒนธรรม อยากใหคน

ท่ีมาจากฝงท่ีเปนศิลปะ หมายความวา คนท่ีมีความรูทางดานศิลปะโดยตรง  เปนไปไดม้ัย คือผมไมอยากให

เปนรัฐมนตรีท่ีเปนนักการเมือง” 

สมานรัชฎ(อ๋ิง) กาญจนวณิชย  “แตท่ีเราอาจจะทําไดก็คือ สงเสริม เชน ใหชวยโรงหนังท่ีมันเปนอิสระ อยาง

พวกเล็กๆ ตามตางจังหวัดบ าง ตามท่ีลิ โดหรืออะไรพวกนี้บ าง เปนตน space ซ่ึ งเราหาไม ได เลย 

performance space ตางๆ  ทุกคน ไมวาจะเลนละคร ฉายหนัง นี่มันขอทานสุดๆ นะคะ หากันยากเหลือเกิน 

ถารัฐชวยสนับสนุนตรงนี้ มันก็จะดีมาก คือเรารูวา ไอปญหาจริงๆ มันก็เปนเพราะยักษใหญนี่มันครองทุกสิ่งทุก

อยาง แลวก็มีเอ่ียวกับกองเซ็นเซอร แลวคุณสังเกตดู ท่ีโดนแบนกันนี่ เปนอินดี้กันท้ังนั้นเลย  เพราะฉะนั้น รัฐ

ควรจะมีเงินท่ีสนับสนุนศิลปะ และมี space ท่ีตองตอสูกับกระแสตลาดนะคะ ไมง้ันเราจะอยูไมได แตวาสําคัญ 

เพราะเราสรางภูมิตานทาน ทําใหเด็กมีความคิด ทําใหคนมีความคิดได “ 



 

วสันต สิทธิเขตต “สิ่งท่ีเราคิดวาศิลปวัฒนธรรมนาจะมีประโยชนกับคนไดบาง เรามีโอกาสท่ีจะเปลี่ยนแปลง มี

โอกาสท่ีจะนําเสนอความคิดก็มารวมหัวกัน แลกเปลี่ยนความคิดกัน นําเสนอปญหาเรามีอะไรบาง แลวเราจะ

หาทิศทางรวมกันไปยังไง หรือกําหนดแนวทางเพ่ือจะใหคนในสังคมไดเห็น ตอนแรกท่ีคิดวาจะมาจากไหน คน

ปฏิรูป ผมมีเพ่ือนท่ีทํางานเก่ียวกับเรื่องสิ่งแวดลอมก็ดี ทํางานเรื่องหนัง ทํางานทุกดาน ในสามสิบปท่ีผม

เคลื่อนไหว ผมรู เพ่ือนผมหลายคนท่ีอยูกับเรื่องท่ีดิน เรื่องภาคใต ปญหา ปญหาขยะ เยอะไปหมด  แตไมเคยมี

บทบาทในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสังคมท่ีเห็นเลยครับ คนเหลานี้ตองออกมารวมกัน” 

 

ธวัชชัย สมคง “ถาเราตีโจทยวา วงการศิลปะนี่มีแตศิลปน มันจะมีปญหาเหมือนกับท่ีเนเธอรแลนดเคยเจอ 

วงการศิลปะ เอาแค visual art กอน ในสวนท่ีผมใกลตัวท่ีสุด visual art  มันจะตองประกอบไปดวย มีกลุม

ไหนบาง ผมยกอยางเชนวา มันจะมีศิลปน มีภัณฑารักษ มีผูท่ีดําเนินงาน อะไรเยอะแยะไปหมดเลย แลวก็ผูทํา

การคาทางศิลปะ นักสะสมศิลปะนี่ก็อยูในขายเหมือนกัน เวลาเราคิด ถาเราคิดรวมเครือขายท้ังหมด มันจะ

เวิรคมากเลย เพราะวา เม่ือคิดเฉพาะตัวศิลปน จุดแข็งมันก็คือวา เราไมตองทําอะไร มันอยูได คือมันพันธุ

พิเศษอยูแลว มันเกิดมาเพ่ือท่ีจะอยูรอด แตวา ถาพูดถึงวงการ มันมีองคประกอบท่ีมากกวา แลวถาเราปฏิรูป 

อยากใหเห็นภาพรวมจริงๆ” 

 

จุมพล อภิสุข “ผมคิดวาเรื่องการสรางสรรคคงไมมีปญหา เรามีศิลปน ท้ังในระดับศิลปนพ้ืนบาน ศิลปนรวม

สมัย ศิลปนสารพัดศิลปนท้ังหลาย รวมถึงเรื่องการทําหนัง ทําละคร ทําอะไร งานสรางสรรคเราไมมีปญหา เรา

มีนักสรางสรรคเต็ม เยอะไปหมด ท่ัวประเทศไทย แตเรามีปญหาเรื่องการสนับสนุนและการสงเสริม และ

นโยบายของรัฐ ตอนนี้คือเรื่องการสนับสนุนและการสงเสริม เพราะรัฐคิดวาตัวเองจะเขามาสนับสนุนสงเสริม 

แลวพวกเราเองก็เสือกไปตั้งกระทรวงวัฒนธรรมข้ึนมา พอตั้งแลวเราก็เตะออยเขาปากชาง เขาก็เอากระทรวง

ไปฮุบ แลวเขาก็เอาไปกิน เพราะฉะนั้นเราก็ไมไดรับสวนแบงอะไรเลย อันนี้ ก็เปนปญหาท่ีมันเกิดข้ึน 

เพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไมไดวาวงการศิลปะของเรา ความไมเจริญกาวหนาของมัน  ปญหามันอยูท่ีรัฐ มันอยูท่ี

โครงสรางของรัฐ อยูท่ีนโยบายของรัฐ อยูท่ีการบริหารจัดการของรัฐ อยูท่ีการควบคุมของรัฐ ไมวาจะเปน

แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอันดีงาม สังคม ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ท้ังหมดนี่มันมาจากรัฐหมด” 

 



 

จักรพันธ วิลาสินีกุล “ผมวาตอนนี้ สิ่งท่ีเราคุยกันมา มัน ตองไปสรางกระบวนการท้ังสองขาง คือกระบวนการ

ท่ีกระทุงใหการศึกษา ซ่ึงคนในอนาคตขางหนาเคลื่อนท่ีไปอยางเขาใจศิลปวัฒนธรรมอยางถูกตอง สวนคนท่ี

กําลังทํางานอยูแลว ตองไดรับการสนับสนุน และไมถูกบล็อก และอีกขางก็คือกระบวนการตรวจสอบท่ีตองเดิน

ควบคูกันไปดวย” 

 

ฉัตรวิชัย พรมทัตตเวที “มันเปนเรื่องท่ี เปนกระบวนการนะครับ วาเราจะแกไขปญหายังไงวา ตั้งแตเขามีการ

สรางชาติข้ึนมานี่ หลวงวิจิตรฯเขาก็เอาบทบาทของศิลปะของรัฐ มาสวมหัวเราตลอด ก็หมายความวา จะเปน

เนื้อหาอะไรก็ตาม แลวเราจะชวยกันยังไง  ท้ังการอนุรักษท่ีรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ท่ีเปนกรอบเรื่อง

วัฒนธรรม ท่ีสังคมตองมีการยืนเอาไวบาง  แนนอนท่ีสุด รวมถึงการขยายกรอบของศิลปนรวมสมัย ท่ีจะตองมี

การคุยถึงเรื่องวัฒนธรรมของเรา โยงมาถึงเรื่องท่ีเปนปจจุบันอยางของคุณวสันต ก็เอาไตรภูมิพระรวงมาทํา

อะไรอยางนี้  ถาไมมีใครรูเรื่องไตรภูมิพระรวง คุณวสันตจะทํางานไดอยางไร” 


	ชวนเพื่อนพี่น้องและผู้รักศิลปะทุกท่านร่วมส่งเสียงเพื่อการปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม

