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International Women Artists Exchange & Residency Program in Thailand, 2008 

โครงการแลกเปล่ียนศลิปวัฒนธรรมของศลิปินหญิงนานาชาตใินพ านักประจ าประเทศไทย, 2551 
ประวัตแิละความเป็นมา 

สืบเน่ืองมาจากการจดังานโครงการแลกเปลี่ยนศลิปินหญิงนานาชาต ิหรอื Womanifesto ซึง่เป็น
โครงการตอ่เน่ืองท่ีจดัใหมี้ขึน้ทกุๆ 2 ปี จนถึงปัจจบุนัรวม 5 ครัง้   ครัง้แรกโดยการรเิริม่และด าเนินการของ
กลุม่ศิลปินหญิงชาวไทย รว่มกบัศนูยบ์า้นตกึและมลูนิธิสง่เสรมิโอกาสผูห้ญิง (Empower)จดันิทรรศการ
ศิลปะเน่ืองในโอกาสวนัสตรสีากล ของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ภายใตห้วัเรือ่ง “ ประเพณี-ประเวณี” หรอื 
“Tradisexion” ณ ศนูยบ์า้นตกึ นนทบรุ ีการแสดงผลงานในครัง้นัน้ ไดร้บัการเผยแพรผ่า่นสื่อมวลชนใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น สง่ผลใหเ้ป็นท่ีสนใจของวงการศลิปะรว่มสมยั โดยเฉพาะในกลุม่ศิลปิน
ผูห้ญิง จนท าใหเ้กิดการติดตอ่สมัพนัธก์นัขึน้ระหวา่งศิลปินหญิงไทยและศลิปินหญิงตา่งประเทศ อนัเป็น
แรงบนัดาลใจใหก้ลุม่ศิลปินหญิงไทยดงักลา่วเกิดความคิดจดังานนิทรรศการศิลปะของศลิปินหญิง
นานาชาติขึน้ครัง้แรก มีศลิปินเขา้รว่มจ านวน 18 คน จาก 9 ประเทศ คือ สิงคโปร ์อินโดนิเชีย ออสเตรยี 
อิตาลี อเมรกิา ปากีสถาน ญ่ีปุ่ น อนิเดีย และประเทศไทย ณ ศนูยบ์า้นตกึและบา้นเจา้พระยา กรุงเทพฯ ใน
ปี พ.ศ. 2540 หลงัจากผลส าเรจ็ของการจดันิทรรศการครัง้นี ้เริม่ท าให ้Womanifesto เป็นท่ีรูจ้กัแพรห่ลาย 
และไดร้บัความสนใจมากยิ่งขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
Womanifesto II หรอื นิทรรศการแลกเปลี่ยนศลิปินหญิงนานาชาต ิครัง้ท่ี 2   จงึไดถ้กูจดัขึน้ในอีก 

2 ปีตอ่มาคือ พ.ศ. 2542 ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะกลางแจง้( An Open Air Art Exhibition) ณ สวน
สราญรมย ์กรุงเทพฯ   โดยสามารถเชิญศิลปินเขา้รว่มโครงการ 32 คน จาก 13 ประเทศ การจดังานครัง้นี ้
ไดร้บัการสนบัสนนุทางดา้นงบประมาณและสถานท่ีจากกรุงเทพมหานคร ในสมยั ดร.พิจิตต รตักลุ ด ารง
ต าแหนง่ผูว้า่ราชการกรุงเทพฯ   และจากมลูนิธิศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ไกรศกัดิ ์ 
ชณุหะวณั ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร   การจดังานในครัง้นัน้เป็นการเผยแพรผ่ลงานศิลปะของ
ผูห้ญิงออกสูส่าธารณชนในวงกวา้ง และไดร้บัการตอบรบัและกลา่วขานจากประชาชนผูเ้ขา้ชมและ
สื่อมวลชนเป็นจ านวนมาก ก่อเกิดเป็นเครอืข่ายเช่ือมโยงการท างานรว่มกนัระหวา่งศิลปิน ภณัฑรกัษท์าง
ศิลปะรว่มสมยั(คิวเรเตอร)์ และนกัประวตัศิาสตรอ์ยา่งสมัฤทธ์ิผล โดยสามารถแผข่ยายเครอืขา่ยออกไปได้
อยา่งกวา้งขวาง อีกทัง้กรุงเทพมหานครไดก้ลายเป็นสถานท่ีนดัพบทางศลิปะระหวา่งศลิปินไทยและ
ตา่งชาต ิเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณท์างศลิปะอยา่งเสร ีเพื่อสื่อความหมายทางวฒันธรรม การเมืองและ
สงัคม 
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Womanifesto III หรอืนิทรรศการแลกเปลี่ยนศลิปินหญิงนานาชาต ิครัง้ท่ี 3 ไดถ้กูจดัขึน้ในปี พ.ศ. 
2544 ในรูปแบบสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ (Workshop) เป็นระยะเวลา 10 วนั มีผูเ้ขา้รว่มจ านวน 18 คนทัง้
ไทยและตา่งชาต ิซึง่ประกอบดว้ยศลิปิน คิวเรเตอร ์นกับรหิารจดัการดา้นศลิปะ รวมทัง้อาสาสมคัรท่ีมาจาก
นกัศกึษาดา้นบรหิารงานวฒันธรรม เพ่ือใหศ้ิลปินจากนานาชาติไดมี้ปฏิสมัพนัธแ์ลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีระหวา่งกนัเองและระหวา่งชมุชน โดยใชพ้ืน้ท่ีชนบทของภาคอิสาน คือไรบ่ญุ
บนัดาล อ.กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ เป็นพืน้ท่ีแลกเปลี่ยนและจดัแสดงผลงานสูช่มุชน  โครงการนีไ้ดร้บัเงิน
สนบัสนนุทัง้หมดจากมลูนิธิไฮนรชิ เบลิล ์ส านกังานประจ าประเทศไทยและภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต,้ เชียงใหม ่ซึง่เป็นองคก์รเพื่อการพฒันาสงัคมจากประเทศเยอรมนันี ซึง่ตอ้งการสนบัสนนุกิจกรรม
เก่ียวกบัศิลปะรว่มสมยัท่ีเสนอมมุมองการวพิากษ ์วิเคราะหส์งัคมในยคุปัจจบุนั 

 
Womanifesto IV หรอืนิทรรศการแลกเปลี่ยนศลิปินหญิงนานาชาต ิครัง้ท่ี 4 ไดถ้กูจดัขึน้ในปี พ.ศ. 

2546 ณ สถาบนัปรดีี พนมยงค ์ในรูปแบบศลิปะนานาชาติสื่อสิ่งพิมพภ์ายใตห้วัเรือ่ง “Pre/Post 

Carnation” หรอื“การใหก้ าเนิด/หลงัใหก้ าเนิด” ท่ีมีอิทธิพลและสง่ผลกบัระบบความเช่ือในสงัคมตัง้แตอ่ดีต 
ปัจจบุนั และอาจกระทบถึงอนาคตในระดบัสากล ผลงานท่ีจดัแสดงมีตัง้แตก่ารบนัทกึเรือ่งราวสว่นตวั เรือ่ง
เลา่ ความเช่ือทัง้เก่าและใหม่ ค  าสอน ขอ้หา้ม ต ารบัอาหาร เพลงกลอ่มเด็ก นิทาน กวี ขอ้มลูทางการแพทย ์
ฯลฯ โดยมีศิลปินสง่ผลงานเขา้รว่มแสดงมากมายจากทั่วโลกทัง้หญิงและชายกวา่ 80 คน  นิทรรศการครัง้นี ้
ไดร้บัการสนบัสนนุจาก มลูนิธิรอ้กกี ้เฟลเลอรป์ระจ าประเทศไทย 

 
Womanifesto V / No Man’s Land หรอืนิทรรศการแลกเปลี่ยนศลิปินหญิงนานาชาต ิครัง้ท่ี 5 ได้

ถกูจดัขึน้ในปี พ.ศ. 2549 เป็นโครงการบนเว็บท่ีมีผูเ้ขา้รว่มงานจากหลากท่ีตา่งประสบการณ ์มาใชโ้ลก
คอมพิวเตอรเ์ป็นเวทีหลกัในการน าเสนอผลงานวา่ดว้ยเรือ่งพรมแดนเสน้แบง่แยก เขตสมมตุิ พลงัอ านาจใน
การรวมพวกและแบง่แยก และความสามารถในการสง่เสรมิเอกภาพและความขดัแยง้ในเวลาเดียวกนั 
โครงการครัง้นีไ้ดร้บัการสนบัสนนุากมลูนิธิไฮนรชิ เบลิล ์ส านกังานประจ าประเทศไทยและภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต,้ เชียงใหม ่

 
ในช่วงทศวรรษของปี ค.ศ. 1990 จะเห็นวา่ศลิปินสตรมีีสทิธิเสรภีาพในการแสดงออก ซึง่ความคิด

และเนือ้หาสาระในงานศลิปะมากยิ่งขึน้ ศลิปินไดใ้ชง้านศลิปะของตนเป็นสื่อสะทอ้นวฒันธรรม สงัคมใน
ทอ้งถ่ินและโลกกวา้งอยา่งมีคณุคา่และมีประสิทธิภาพ ผลงานของศลิปินหญิงสามารถแสดงออกซึง่พฒุิ
ปัญญา อารมณค์วามรูส้กึ ทศันะคติ และความสามารถ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาระหนา้ท่ีซึง่นอกจากการเป็น
แม่บา้น รบัผิดชอบครอบครวัและภาระของตนท่ีมีในอาชีพการงานแลว้ ยงัใชเ้วลาสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะ
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ในรูปแบบตา่งๆ แสดงใหเ้ห็นถึงส  านกึและความรบัผิดชอบของศลิปินท่ีมี ตอ่สิง่ท่ีก าลงัเกิดขึน้ในสงัคมและ
โลก ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของเศรษฐกิจการเมือง ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัชีวิตความเป็นอยูใ่นแง่มมุตา่งๆ 

แตใ่นประเทศไทยจ านวนของศลิปินหญิงไทยเป็นตวัเลขท่ีน่าวิตก เพราะมีจ านวนท่ีนอ้ยเกินไป จงึ
กลายเป็นค าถามวา่ ท าไม? ค าตอบอาจจะมีไดห้ลายค าตอบ แตถ่า้วิเคราะหจ์ากพืน้ฐานของสงัคมไทย 
เป็นการเลีย้งดแูละปลกูฝังลกูสาวและลกูชายแบบแบง่แยก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกูผูห้ญิงจะถกูสอนใหว้า่
นอนสอนงา่ย ขาดความกลา้จนกลายเป็นความขีอ้าย ไมคุ่น้เคยการวพิากษว์ิจารณใ์นประเด็นตา่งๆ จน
อาจขาดความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นตน้ เพราะฉะนัน้การสรา้งเวทีทางศลิปะเพื่อกลุม่ศิลปินหญิงไทยจงึเป็น
การสง่เสรมิและสนบัสนนุโอกาสในการแสดงออกทางศลิปะของตนเอง ดงัเช่นการจดังานนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนศลิปินหญิงนานาชาต ิหรอื Womanifesto ประชาชนใหค้วามสนใจในผลงานศลิปะของผูห้ญิง 
มมุมองและการน าเสนอประเดน็ทางสงัคมของผูห้ญิงโดยการใชศ้ิลปะแขนงตา่งๆเป็นสื่อ อีกทัง้เป็น
แรงผลกัดนั กระตุน้ใหเ้กิดการเคลื่อนไหวในกลุม่ศิลปินหญิงไทยและเกิดการเปลี่ยนแปลงสงัคมในเชิงสทิธิ
สตร ี

 
จากกิจกรรมท่ีผา่นมาสามารถเห็นไดช้ดัวา่ความตอ่เน่ืองในการจดังานนิทรรศการแลกเปลี่ยน

ศิลปินหญิงนานาชาต ิหรอื Womanifesto ประสบความส าเรจ็และไดร้บัการกลา่วถงึและเป็นท่ียอมรบัใน
วงการศิลปะทัง้ในประเทศและตา่งประเทศอย่างกวา้งขวาง  และก าลงัถกูบนัทกึในหนา้ประวตัิศาสตรอี์ก
บทหนึ่ง ถือเป็นความภาคภมูิใจท่ีประเทศไทยกลายเป็นเวทีส าหรบักลุม่ศิลปินหญิงจากทั่วโลกไดม้าชมุนมุ 
แลกเปลี่ยน สรา้งสรรคผ์ลงาน และเผยแพรไ่ปทั่วโลก  จึงเกิดเป็นความมุง่มั่นท่ีจะขยายโครงการเพ่ือพฒันา
วงการศิลปะของสตรใีนระดบัสากล (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสนบัสนนุศลิปินหญิงรุน่ใหมข่องไทย)ใหก้า้ว
ไกล มั่นคง และอยา่งยั่งยืน ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมของศิลปินหญิงนานาชาตใิน
พ านกัประจ าประเทศไทย ซึง่จะเริม่โครงการในปี พ.ศ. 2550 โดยมีรายละเอียดโครงการดงัตอ่ไปนี ้
 
โครงการแลกเปล่ียนศลิปวัฒนธรรมของศิลปินหญิงนานาชาตใินพ านักประจ าประเทศไทย, 

2551(International Women Artists Exchange & Residency Program in Thailand, 2008) 
  
หลักการและเหตุผล 

เป็นโครงการท่ีสานตอ่เพ่ือใหส้มัฤทธ์ิผลมากยิ่งขึน้ตอ่วงการศลิปะรว่มสมยัของไทยโดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งตอ่พฒันาการและความเคลื่อนไหวของกลุม่ศลิปินหญิงไทยรุน่ใหม ่ก าหนดจะจดัขึน้ทกุปี ปีละ 1 
ครัง้ โดยเชิญศิลปินไทยและตา่งประเทศจ านวน 6 คน ประกอบดว้ย ศิลปินไทย 3 คน ตา่งชาต ิ3 คน มา
พ านกั กินอยูร่ว่มกนั แลกเปลี่ยนและสรา้งสรรคผ์ลงาน ในพืน้ท่ีชนบทของภาคอิสาน ในระยะเวลา 45 วนั 
ระหวา่งพ านกัศลิปินจะไดเ้รยีนรูแ้ลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหวา่งกนัเองในเรือ่งของเชือ้ชาต ิวฒันธรรม 
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และโดยเฉพาะกบัคนในทอ้งถ่ินท่ีจะไดเ้ขา้ไปเรยีนรูว้ิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และภมูิปัญญา
ชาวบา้นของชมุชนในพืน้ท่ีชนบท ดว้ยสิง่แวดลอ้มท่ีตา่งออกไปช่วยกระตุน้ใหศ้ิลปินเกิดการคน้ควา้ทดลอง
ในการสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  ซึง่จะเป็นการพฒันาสาขาอาชีพของตนเองและพฒันาวงการศลิปกรรมรว่มสมยั
ของไทยใหก้า้วหนา้มากยิ่งขึน้ 
 
สถานทีจ่ดัโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของศิลปินหญิงนานาชาตใินพ านักประจ าประเทศไทย:  

ณ สถาบนัพฒันาศิลปะเชิงธรรมชาตเิพื่อชมุชน(ไรบ่ญุบนัดาล)  เลขท่ี 1 ม.6 บา้นไรเ่จรญิ ต.จานใหญ่ อ.
กนัทรลกัษ ์จ.ศรสีะเกษ 33110 
 
เกี่ยวกับไร่บุญบันดาล  

ไรบ่ญุบนัดาล ไดก้่อตัง้เป็นสถาบนัพฒันาศิลปะเชิงธรรมชาตเิพื่อชมุชนขึน้ เม่ือปี พ.ศ. 2547 โดย 
นางนิตยา  เอือ้อารวีรกลุ และ นายไมตร ี ภาระหอม ศลิปินอิสระท่ียา้ยมาอยูอ่ยา่งถาวรและ ท ากิจกรรม
ทางศิลปะรว่มกบัครูศิลปะ เด็ก เยาวชนมาโดยตลอด ไรบ่ญุบนัดาลมีพืน้ท่ีโดยประมาณ 200 ไร ่เป็นพืน้ท่ี
ทางการเกษตร ไรน่า เลีย้งสตัว ์เขตป่าตามธรรมชาต ิและท่ีพกับา้นดนิจ านวน 8 หลงั  ตัง้อยูใ่นเขตชมุชน
บา้นไรเ่จรญิ โดยเจา้ของไรบ่ญุบนัดาลเป็นครอบครวัท่ีรกัและเขา้ใจศิลปะ และท่ีแห่งนีถ้กูท าใหมี้ชีวิตชีวา
ดว้ยคณุแม่ ปาน ภาระหอม ท่ีเป็นทัง้ชาวนา ชาวไร ่และศิลปินพืน้บา้นท่ีรกัและศกึษามรดกการทอผา้และ
การมดัยอ้มฝา้ยดว้ยตนเองจากวตัถดุิบในธรรมชาติรอบตวั  การท าไรน่าสวนผสม เลีย้งสตัว ์เช่นสกุร
พืน้เมือง(ไทยด า) ววัเนือ้ มา้ ไก่ เป็นตน้ รวมถึงเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมคา่ยศลิปะส าหรบัเด็กและเยาวชนใน
พืน้ท่ีทกุปี   นอกจากนีช้าวบา้นในละแวกก็มีอาชีพท านา ท าไร่(พืชผกั ผลไม)้ ทอผา้ฝา้ยและผา้ไหม ทอเสื่อ
กก ท าไมก้วาด งานจกัสาน กระบงุตะกรา้ และเครือ่งไมใ้ชส้อยในชีวิตประจ าวนั  นอกจากนีไ้รบ่ญุบนัดาล
ยงัอยูต่ิดกบัล าหว้ยขะยงู ซึง่มีทัง้หาดทรายและล าน า้ท่ีไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรกั เขาพระวหิารและ
ไหลไปจรดกบัล าน า้มลูท่ี จงัหวดัอบุลราชธานี 
  

ในปี พ.ศ. 2544 ไร่บุญบันดาลเคยใช้เป็นสถานทีจ่ดังานโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินหญิง
นานาชาต ิคร้ังที ่3 ในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารร่วมกับชุมชนในพืน้ที ่และตอ่มากก็ลายเป็น
สถาบันทีท่ ากิจกรรมศลิปะกับเดก็และเยาวชนจนไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดจีากชาวบา้นใน
ชุมชน จงึเหน็ว่ามีความเหมาะสมและสมควรทีจ่ะใช้เป็นพืน้ทีใ่นการจัดท าโครงการฯแบบถาวร
ประจ าทุกปี  
 
ข้อมูลและความส าคัญของพืน้ทีโ่ดยรวมโดยสังเขป: 

อ.กนัทรลกัษเ์ป็นพืน้ท่ีชมุชนชายขอบ  เป็นชมุชนเก่าแก่ อายมุากกวา่ 130 ปี มีความหลากหลาย
ทางชนชาติ วฒันธรรม (ขอม สว่ย ลาว เญอ) อีกทัง้เป็นท่ีตัง้ของแหลง่มรดกทางศลิปวฒันธรรมท่ีส าคญัยิ่ง



 6 

คือโบราณสถาน และโบราณวตัถ ุเช่น ปราสาทเขาพระวิหารท่ีแสดงใหเ้ห็นถงึแหลง่อารยธรรมแบบขอมท่ี
เจรญิรุง่เรอืงมานานนบัพนัปี  ประชาชนในพืน้ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร  เป็นแหลง่ผลติพืชผกัผลไม้
ของภมูิภาค ห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 568 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมืองศรสีะเกษ  ระยะทาง  
63  กิโลเมตร  หา่งจากอ าเภอเดชอดุม  จงัหวดัอบุลราชธานี  ระยะทาง  60  กิโลเมตร  และห่างจากอ าเภอ
เมืองอบุลราชธานี  จงัหวดัอบุลราชธานี ระยะทาง67  กิโลเมตร อ าเภอกนัทรลกัษมี์พืน้ท่ีทัง้หมด  1,346  
ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  847,500  ไร ่สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบสงูสลบัเขา  ท่ีราบลุม่บางสว่น  ลกัษณะดนิ
เป็นดนิเหนียวปนทราย  ซึง่เหมาะแก่การเพาะปลกูพืชไร ่ ตลอดจนไมผ้ลชนิดตา่ง  ส าหรบัการท านาปลกู
ขา้วมีในท่ีราบลุม่บางแห่ง  พืน้ท่ีดา้นตะวนัตกสว่นมากเป็นดนิแดง  มีความอดุมสมบรูณม์าก   
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดตอ่อ าเภอศรรีตันะและอ าเภอเบญจลกัษ ์ จงัหวศัรสีะเกษ 
ทิศใต ้   ติดตอ่กบัอ าเภอจอมกระสานต ์ จงัหวดัพระวหิาร  ประเทศกมัพชูา 
ทิศตะวนัออก  ติดตอ่กบัอ าเภอเดชอดุมและก่ิงอ าเภอน า้ขุน่  จงัหวดัอบุลราชธานี 
ทิศตะวนัตก   ติดตอ่กบัอ าเภอขนุหาญ  จงัหวดัศรสีะเกษ 
 
วัตถุประสงค ์
- เพื่อสง่เสรมิโอกาสส าหรบัศลิปินหญิงไทย ไดมี้เวทีกิจกรรมและแสดงผลงานประเภทตา่งๆ คือ  
         จิตรกรรม (Painting) 

ศิลปะการติดตัง้จดัวาง (Installation) 
ศิลปะสื่อแสดงสด (Performance Art) 
วีดีโอ (Video Art) 
ดนตร ี(Music) 

-     เพื่อฟ้ืนฟศูิลปวฒันธรรมพืน้บา้นอีสานทกุแขนงและพฒันาไปสูค่วามเป็นศลิปะรว่มสมยั 
- เพื่อเป็นการรเิริม่และสรา้งบรรยากาศ ความรว่มมือในการท างานรว่มกนัระหวา่งศิลปินหญิงไทยและ             
ตา่งประเทศและกบัคนในชมุชน เพื่อเกิดการเรยีนรู ้การแลกเปลี่ยนประสบการณด์ว้ยจดุยืนทาง
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัในโลก 

- เพื่อรว่มสรา้งกิจกรรมทางสติปัญญา โดยผา่นศิลปะกิจกรรมทุกสาขา ปลกูจิตส านกึผูค้นรว่มสมยัใน
โลก ดว้ยจดุยืนในทางสรา้งสรรคต์อ่สงัคม 

- เพื่อสง่เสรมิใหค้นในสงัคมไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของ วิธีคิด การกระท า ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดลอ้มโดยสว่นรวมมากยิ่งขึน้ 
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ผลทีค่าดว่าจะไดรั้บ 
- เกิดการพฒันาตอ่วงการศิลปะรว่มสมยัของไทย โดยศลิปินสรา้งสรรคผ์ลงานใหม่ๆ ท่ีเกิดจากการ
คน้ควา้ ทดลอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกบักลุม่ศิลปินหญิงไทย 

- เกิดเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ความคิด ขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุม่ศิลปินหญิงไทย
และตา่งประเทศและคนในชมุชน 

- ไดเ้ผยแพรผ่ลงานศิลปะรว่มสมยั สูช่มุชนใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจในศลิปกรรมรว่มสมยัมากยิ่งขึน้ 
- เกิดผลงานศลิปะในรูปแบบตา่งๆท่ีแสดงใหเ้ห็นถงึส านกึและความรบัผดิชอบของทกุคน ตอ่สิ่งท่ีก าลงั
เกิดขึน้ในสงัคมและโลก ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอ้ม รวมถงึปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบัชีวิตความเป็นอยูใ่นแง่มมุตา่งๆ 

- เกิดการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในเชิงสทิธิสตรี 
- ชมุชนเกิดความภาคภมูิใจในมรดกทางศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญาชาวบา้น 
 
 
คณะด าเนินงาน 
นาง นิตยา เอือ้อารวีรกลุ 
นาง วารช์าร ์แนร ์
 
ทีป่รึกษา 
นายจมุพล  อภิสขุ   ผูอ้  านวยการศนูยบ์า้นตกึ (Concrete House) 
นางจนัทวิภา  อภิสขุ  ผูอ้  านวยการมลูนิธิสง่เสรมิโอกาสผูห้ญิง (Empower Foundation) 
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