
 

คุณ..จะเอาพวกเขาไปไวที่ไหน? 

วันท่ี : 31 มีนาคม - 10 กรกฎาคม 2554 

สถานท่ี: หองนิทรรศการ ชั้น 7 

คุณ…จะเอาพวกเขาไปไวท่ีไหน? นิทรรศการศิลปะเพ่ือสิทธิทางวัฒนธรรม 

ผูจัด : หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร Community Arts Activity และ Local – Inter links 

ประสานงานโดย จิตติมา ผลเสวก และ ไพศาล เปลี่ยนบางชาง 

  

พิธีเปด : วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2554 

ณ หองนิทรรศการชั้น 7 เวลา 18.30 น. 

 

โลกท้ังโลกกําลังปนปปวนดวยปญหาสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  และชองวางระหวางมนุษยท่ีถางหางจนแทบจะไมได

ยินเสียงตะโกนกูถึงกัน ประเทศไทยของเราก็ไมแตกตางกัน   คนจนคนรวย เมืองใหญกับชนบทแยกหางจนแทบตัด

ขาดจากกัน   ขณะท่ีการพัฒนาเพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมและวิถีบริโภคไดรุกคืบทรัพยากรและวิถีชีวิตคนทองถ่ิน

อยางรวดเร็ว 

  

คุณ...จะเอาพวกเขาไปไวท่ีไหน?   เปนการต้ังคําถามผานงานศิลปะซ่ึงเปนผลงานสรางสรรคหลากรูปแบบท้ังงาน

ติดตั้งจัดวางในพ้ืนท่ี  งานแสดงสด  ภาพถาย  วีดีทัศน  ขอเขียน  บทกวี  บทเพลง   โดยศิลปนไดลงพ้ืนท่ีใชเวลา

คลุกคลีกับชาวบานศึกษาขอมูลทุกแงมุม   กอนจะสรางสรรคผลงานเพ่ือใชศิลปะเปนเครื่องมือเลาเรื่องราวท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนสูสาธารณชน   โดยเลือกพ้ืนท่ี ซ่ึงกําลังมีประเด็นปญหาจากโครงการพัฒนา   อันจะทําใหผูคนซ่ึง

อยูอาศัยกับทรัพยากรเหลานี้มายาวนานหลายชั่วคน   จะตองกระเด็นไปจากพ้ืนท่ี   หรืออยูอยางแปลกหนาในถ่ิน

ท่ีกําเนิดของตัวเอง ไมมีใครสามารถหยุดยั้งการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงได   เพียงแตวาพวกคุณจะรับผิดชอบ



 

ชีวิตผูคนเหลานั้นไดอยางไร   พวกคุณจะหยิบพวกเขาเหลานั้นไปวางไวท่ีไหนอยางอยูเย็นเปนสุข เทาเทียมกับพวก

คุณ???   

แมน้ําสาละวิน กับโครงการสรางเข่ือนในพรมแดนไทย – พมา 

เผาชน คน ทะเล  วิถีกลุมชาติพันธุทางทะเลฝงอันดามัน  ชาวมอแกน  มอแกล็น  อูรักลาโวย   ผูบุกเบิกท่ี

กลายเปนผูบุกรุก เม่ือกระแสการทองเท่ียวและการพัฒนาโถมใสอยางไมทันตั้งตัว 

 

แมน้ําโขง  สายน้ํานานาชาติแหงอุษาคเนย ท่ีถูกรุกรานมาตั้งแตยุคลาอาณานิคม ปจจุบันตกอยูในสถานการณนา

เปนหวงจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ   โดยเฉพาะการสรางเข่ือนซ่ึงจะสงผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและวิถีชีวิต

ผูคนตลอดสายน้ํา  

  

3  พ้ืนท่ี 3 เรื่องราวท่ีนําเสนอ  เปนเพียงสวนหนึ่งท่ีสั่นคลอนไรหลักประกันความม่ันคง เหตุจากการตอกหมุด

หมายท่ีแข็งแกรงของการพัฒนา       

  

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ 

ฝายประชาสัมพันธ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท 02-214-6630-8 โทรสาร 02-214-6639 

Email:prbacc@hotmail.com         

 

 

 

 



 

 

ศิลปนในโครงการ 
 
จิตติมา ผลเสวก 

ไพศาล เปลี่ยนบางชาง 

มานะ ภูพิชิต 

สุธน สุขพิทักษ 

สุรัตน สุวนิช 

จามิกร แสงศิริ 

วิชชุกร ตั้งไพบูลย 

มณฑลี วิจินธนสาร 

มงคล เปลี่ยนบางชาง 

จักรกริช ฉิมนอก 

ภัทรี ฉิมนอก 

อุกฤษฏ จอมยิ้ม 

Nyo win maung (พมา) 

Jeremy Hiah (สิงคโปร) 

Kai Lam (Singapore) 

Zai Kuning (สิงคโปร) 

Yuzuru Maeda (ญี่ปุน) 

Guang Feng Cheng (จีน)  

  



 

Where would you place them? 

Date : 31 March - 10 July 2011 

Location: Gallery, 7th floor 

Where would you place them? Arts for Cultural Rights Exhibition 

Organized by Bangkok Art and Culture Centre, Community arts activity, and local – Inter  links 

Opening : Thursday 31th March, 2011 At 7th Floor,18.30 hr.  

 

Coordinating by Jittima Pholsawek and Phaisan Plianbangchange   

 

In the tumultuous context of environmental and economic problems, the human gaps are now 

so great we cannot hear our voices reaching out to one another. Rich and poor, city and rural: 

divisions that seem to create separate identities of lives.  In the recent time frame, industrial 

development and consumerism have steadily prevailed, endangering ways of life and local 

resources. 

 

 “Where would you place them?” is a question posing through an art exhibition consisting of 

installations, live performance, photographs, video art, writing, music and poetry. The artists 

whose works will be on show have spent   time with people in the local communities in 

question, getting to understand issues involved. The outcome of the project will be a body of 

works telling the stories of their troubled lives, in the process voicing concerns to the public. 

The artists have worked in areas that have been encroached upon by developmental projects 

resulting in people to migrate, or to live as strangers in their homelands. A tide of change 



 

cannot be countered, but should we not at least be aware of their problems? Where would we 

put them, so they can have a chance to live in peace as much as you and I? 

 

The areas represented in the exhibition: The Salween River and dam building, on the border of 

Thailand and Myanmar 

 

Sea nomads on the Andaman: Urak Lawoi, Mokan, Moklen, and how pioneer settlers 

become trespassers when tourism industry and development bombarded local areas. 

 

The Mekong River: the river, invaded since colonial era, has now been affected by 

development, especially the building of dams which are detrimental to the environment and 

ways of live along the river. 

 

The three stories from three areas represent the fragility of lives without safety net, in the name 

of modern development. 

 

For More information please contact: Tel: 02 214 6630, Fax 02 214 6639 

email:prbacc@hotmail.com   

 

 

 



 

Artists: 

Jittima Pholsawek 

Paisan Plienbangchang 

Mana Popichit 

Sutone Sukpitak 

Surat Suvanich 

Jamigorn Sangsiri 

Vichukorn Tangpaiboon 

Montalee Wichittanasarn 

Mongkol Plienbangchang 

Chakkrit Chimnok 

Pattree Chimnok 

Ugrid Jomyim 

Nyo Win Maung (Myanmar) 

Jeremy Hiah (Singapore) 

Kai Lam (Singapore) 

Zai Kuning (Singapore) 

Yuzuru Maeda (Japan) 

Guang Feng Cheng (China) 
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