
อ็องเดร มาลโรซกับนโยบายวัฒนธรรม* 
 

  สดชื่น ชัยประสาธน** 
 
 นักประพันธท่ีมีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสท่ีมีโอกาสดํารงตําแหนงสําคัญทางการเมืองนั้นมีไม
มาก นอกจากชาโตบริยองด ซ่ึงมาเปนรัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศ ลามารตินซ่ึงไดรับแตงตั้งเปน
รัฐมนตรีตางประเทศและรักษาการในตําแหนงประธานาธิบดีชั่วคราว  และวิคตอร อูโก  ซ่ึงเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร1แลว ก็มีอ็องเดร มาลโรซท่ีไดเปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 

มาลโรซดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส เม่ืออายุได 58 ป 
และอยูในตําแหนงนานตอเนื่องกันถึง 10 ป นับแตป ค.ศ. 1959 ถึง 1969 เขาไดมีโอกาสนําแนวคิดดาน
ศิลปวัฒนธรรมท่ีไดเสนอไวในงานประพันธ ท้ังท่ีเปนบทความ นวนิยาย และความเรียงเกี่ยวกับศิลปะ 
ตลอดจนท่ีเสนอไวในท่ีประชุมสมาคมนักเขียนนานาชาติ และท่ีใหสัมภาษณในหนังสือพิมพตางๆ มา
พัฒนาเปนนโยบายวัฒนธรรมเพื่อเปนแนวทางปฎิบัติภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีตั้งขึ้นใหม  
บทความนี้มุงศึกษาถึงนโยบายวัฒนธรรมและการทํางานของมาลโรซในกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสท่ี
เพิ่งตั้งขึ้นเปนครั้งแรกวามาลโรซประสบอุปสรรคปญหาอยางไร และไดแกปญหาตลอดจนปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงใหลุลวงไปไดมากนอยเพียงไร 

ขณะท่ีนายพล เดอโกล ไดกลับมาดํารงตําแหนงประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งเม่ือ 
1 มิถุนายน ค.ศ. 1958 นั้น อ็องเดร มาลโรซยังไมไดรับการแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม
ในทันที กอนหนานี้เขาไดรับการแตงตัง้ใหเปนรัฐมนตรีลอย (Ministre délégué) ทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแก
ประธานาธิบดีดานประชาสัมพันธและรับผิดชอบโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงรวมท้ังโครงการเผยแพร
วัฒนธรรมและชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสดวย จนกระท่ังถึงวันท่ี 22 กรกฎาคม 1959 มาลโรซจึงไดรับ
แตงตั้งเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (Ministre d’Etat chargé des Affaires Culturelles)2 โดยมี
                                                        
* บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “อ็องเดร มาลโรซ : นักเขียน นักวิจารณศิลปะและรัฐมนตร”ี ซึ่งไดรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยแพรครั้งแรกในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
“100 ปชาตกาลของอ็องเดร มาลโรซ” จัดโดยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี ณ หอศิลปสถาปตยกรรมพระพรหม
พิจิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 
** ศาสตราจารย ประจําสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
1 René de Chateaubriand (ค.ศ.1768-1848), Alphonse de Lamartine (ค.ศ.1790-1869) และ Victor Hugo (ค.ศ.1802-1885) 
นักประพันธทั้งสามทานนี้มีชีวิตอยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 
2 มิแชล เดอเบร (Michel Debré) เขียนบันทกึไววา ขณะที่เขาไดรับการแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรนีั้น ประธานาธิบดี  
เดอโกล บอกเขาวา “คุณจะไดประโยชนมากถาเอามาลโรซไว โปรดแยกหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการวัฒนธรรม
ออกมารวมกันต้ังเปนกระทรวงใหเขา…มาลโรซจะทําใหรัฐบาลของคุณโดดเดนขึ้นมา” อางตาม Philippe Poirrier. 
Histoire des politiques culturelles de la France contemporaine. Paris: Bibliest, 1998, p.53 
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หนาท่ีรับผิดชอบบริหารกรมศิลปะและอักษรศาสตรท่ีโอนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานสวน
ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมของสํานักงานเยาวชนและการกีฬา ซ่ึงขณะนั้นยังขึ้นอยูกับกระทรวงศึกษาฯ 
รวมท้ังดูแลรับผิดชอบศูนยภาพยนตรแหงชาติ ซ่ึงโอนมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชยดวย 
 
 รัฐกฤษฎีกา (le décret) ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 1959 (ซ่ึงมาลโรซเปนผูยกรางขึ้นเอง) กําหนดภารกิจ
หลักของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีตั้งขึ้นใหมใหกระทรวงวัฒนธรรมมีหนาท่ีรับผิดชอบในงานตอไปนี ้

1. เผยแพรศิลปกรรมสําคัญของมนุษยชาติ โดยเริ่มจากของชาวฝรั่งเศสกอน เพื่อใหคนฝรั่งเศส
จํานวนมากเทาท่ีจะมากไดมีโอกาสชื่นชมผลงานเหลานั้น 

2. นํามรดกวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสออกไปเผยแพรใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 
3. สงเสริมใหเกิดการสรางสรรคผลงานศิลปะ และใหเกิดแนวคิดท่ีจะเกื้อหนุนการสรางสรรค
ศิลปะใหเฟองฟูยิ่งขึ้นตอไปดวย3 

 
1. ปญหาในระยะแรก 
 

 ภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมนี้ นับไดวาตั้งเปาหมายไวสูงมาก เพราะมาลโรซกล่ันกรองมา
จากความคิดเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีส่ังสมและกล่ันกรองมาจากประสบการณชีวิตตั้งแตวัยหนุม ท้ัง
ยังสอดคลองกับอุดมการณของประธานาธิบดี เดอโกล ในแงท่ีมุงกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และ
ประสงคท่ีจะสงเสริมใหประเทศฝรั่งเศสมีบทบาทนําในระดับโลกดวย อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวนั้นทําไดยากยิ่ง เพราะมีปญหาท้ังดานการบริหารการจัดระบบงานและบุคลากร 
เจาของหนวยงานเดิมโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาฯ ไมพอใจท่ีถูกแบงทอนหนวยงานและงบประมาณ จึง
ไมใหความรวมมือเทาท่ีควร บุคลากรท่ีถูกโอนมาก็มาอยางไมเต็มใจ เพราะตองปรับตัวเขากับงานใหม ท้ัง
ไมแนใจวากระทรวงวัฒนธรรมท่ีตั้งใหมนี้จะม่ันคงหรือไม ตําแหนงก็มีนอย ผูบริหารท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานการบริหารวัฒนธรรมโดยตรงในขณะนั้นก็ยังไมมี นอกจากนั้น นักการเมืองฝายซายก็แสดงความเปน
ศัตรูเพราะไมพอใจท่ีเดอโกลกลับมามีอํานาจ นักการเมืองฝายขวาก็ไมไวใจมาลโรซ กลาวหาวาเขาเปน 
“นักผจญภัยท่ีเคยเปนคอมมูนิสต” สวนผูบริหารระดับสูง โดยเฉพาะรัฐมนตรกีระทรวงการคลังนั้นแทบไม
เชื่อเอาเลยวานักคิด นักเขียน นักพูดอยางมาลโรซจะบริหารงานในกระทรวงนี้ไดสําเร็จ 
 
 
 
 

                                                        
3 Journal Officiel, 26 juillet 1959, p.7413 
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2. ทางแกปญหา 
 

 เพื่อใหเกิดความม่ันคงและตอเนื่องในการทํางาน มาลโรซและทีมงานอันประกอบดวยผูท่ีมีฝมือ
ดานงานอักษรศาสตรและศิลปะ เชน ปกง (Gaëton Picon) มัวโนต (Pierre Moinot)4 หรือบิอาสินี (Emile-

Jean Biasini) ผูบริหารระดับสูงท่ีเพิ่งกลับมาจากอัฟริกาตามนโยบายเลิกอาณานิคมของเดอโกล ไดรวมกัน
ทําส่ิงท่ีไมมีใครคาดคิดมากอน นั่นคือ การเสนอขอบรรจุงานวัฒนธรรมเขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (IVe Plan : 1961-1965) และฉบับที่ 5 (Ve Plan : 1966-1970) มาลโรซ
ชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎรถึงความจําเปนท่ีจะตองวางแผนวัฒนธรรมอยางเปนระบบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 1959 วา “...ตอง(บรรจุเรื่องนี้ไว)ในแผนพัฒนาระดับชาติเทานั้น จึง
จะสามารถวางแผนพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมอยางจริงจังและเปนงานระยะยาวได”5 
 มาลโรซไดรับอนุมัติใหตั้งคณะทํางาน (Une commission des équipement et du patrimoine 

artistique) เพื่อทําหนาท่ีรางแผนงาน แผนงบประมาณและบุคลากร เพื่อเตรียมบรรจุงานวัฒนธรรมเขาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 คณะทํางานชุดนี้ซ่ึงประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดาน
งบประมาณ ดานบริหาร ดานวัฒนธรรมและนักวิชาการดานสังคมศาสตร ไดรวมกันรางแผนงานวัฒนธรรม
เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจนสําเร็จ ท้ังยังเสนอใหกระทรวงวัฒนธรรมตั้ง
หนวยงานศึกษาและวิจัย (Service des Etudes et Recherche หรือ SER)6 เพื่อทําหนาท่ีรางแผนงาน      

                                                        
4 มัวโนต ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานเทคนิคของรัฐมนตรีมาลโรซระหวางป 1959-1961 ไดเขียนบันทึกไวถึงอุปสรรคในการ
ทํางานในกระทรวงใหมนี้วา “อุปสรรคนากลัวมาก ดูแทบจะไมมีหนทางอะไรเลย… คนที่ทํางานบริหารรอบตัวไมมีความ
เช่ือม่ันในรัฐมนตรีผูนี้ และมีทาทีที่ไมเปนมิตร คนเหลานี้คอยเฝาดูวามาลโรซจะมวนเสื่อไปเม่ือไร…” Pierre Moinot, in 
André Malraux ministre : Les Affaires culturelles au temps d’André Malraux 1959-1969. Paris: La Documentation         

française, 1996, p.12.  อยางไรก็ตาม มัวโนตก็แสดงความช่ืนชมในความกลาหาญและความสามารถพิเศษของมาลโรซ ผู
ซึ่งเปนเสมือน “หัวหนาหนวยคอมมานโด” และเสมือน “นักมายากล” ที่สามารถใช “เวทมนตรบันดาลทุกสิ่งที่ดูเหมือนจะ
ลมสลายกลับกลายใหเปนความสําเร็จขึ้นมาได” (อางตาม Janine Mossuz-Lavau : Dictionnaire des politiques culturelles. 

Paris : CNRS éditions : 2001,p.382)  
5 “…c’est dans le plan d’équipement national et dans ce plan seulement, que l’on peut concevoir un développement 

veritable et durable des affaires culturelles” Philippe Delpuech (ed.), André Malraux. Discours prononcés à l’Assemblée 

nationale 1945-1976. Paris : Assemblée nationale, 1996 p.14 

6 หนวยงานศึกษาและวิจัยหรือ SER นี้ ตอมาในป 1986 ไดรับการพัฒนาเปนกรมสําคัญอีกกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม 
คือ Département des Etudes et de la Prospective หรือ DEP มีหนาที่ศึกษาวิจัยและคาดการณในอนาคต โดยมีออกุสแต็ง     
ฌิรารดเปนอธิบดี และ Geneviève Gentil เปนเลขานุการกรม ปจจุบัน DEP รับผิดชอบงาน 6 สาขา คือ การจางงานดาน
วัฒนธรรม เศรษฐกิจในสวนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม การศึกษาดานศิลปะ แนวทางปฏิบัติและกลุมเปาหมาย การจัดระบบ
พื้นที่ในความรับผิดชอบ และการใหเงินสนับสนุนของรัฐในเรื่องวัฒนธรรม 
     ผลการศึกษาวิจัยของ SER และ DEP ซึ่งไดรับการตีพิมพเผยแพรโดยสํานักพิมพ La Documentation française นี้ เก็บ
รวบรวมไวที่ศูนยเอกสารของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งต้ังอยู ณ เลขที่ 2, rue Jean Lantier, Paris Ier. 
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วัฒนธรรมสําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 ตอไปดวย ออกุสแต็ง ฌิรารด (Augustin Girard) ซ่ึงไดรับแตงตั้ง
เปนหัวหนาหนวยงานศึกษาและวิจัย สามารถทํางานตามหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เขาเชิญนักวิจัยดาน
สังคมศาสตรท่ีสนใจเรื่องวัฒนธรรมและการศึกษามวลชนมารวมงาน ตลอดจนจัดสัมมนาเรื่อง “การวิจัย
ทางวิชาการกับการสัมมนาวัฒนธรรม” ท่ีเมือง Bourges ในป 1964  การสัมมนาครั้งนีมี้ผลทําใหรัฐ นักวิจัย 
และนักจัดกิจกรรมดานวัฒนธรรมและการศึกษามวลชนไดรวมกันพิจารณาศึกษาทุกประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมอยางกวางขวาง7 การจัดทําแผนแมบทดานวัฒนธรรมครั้งนี้ ทําใหกระทรวงวัฒนธรรมสามารถ
กําหนดจุดมุงหมาย ยุทธศาสตร แผนงานหลัก วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนแนวทางดําเนินงานได
อยางชัดเจน และมีระบบขั้นตอนเพื่อชวยใหปฏิบัติตามภารกิจหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ  กระทรวง   
วัฒนธรรมมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลงาน 8 สาขา ไดแก ทัศนศิลป ศิลปการแสดง (ละคร) คีตศิลป 
สถาปตยกรรม พิพิธภัณฑ หนังสือ เอกสารหายากและภาพยนตร โดยมีแนวทางการทํางาน 6 ประการไดแก   
1. การสรางสรรค   2. การอนุรักษ-การพิสูจนใหเห็นคุณคา   3. การเผยแพร-การทําใหเกิดความมีชีวิตชีวา   
4. การอบรมบุคลากร   5. การวิจัย   6. การบริหาร โดยมุงเนนการสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพื่อให
ประชาชนสวนใหญมีสิทธิและโอกาสเขาถึงงานศิลปะไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมจํากัดเพศและฐานะ และ
มุงเนนการกระจายงานวัฒนธรรมไปสูภูมิภาคเพื่อลดชองวางระหวางเมืองหลวงกับตางจังหวัด 
 การจัดทําแผนแมบททําใหเกิดการแบงขอบเขตการทํางานระหวางกระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงศึกษาธิการ กลาวคือ กระทรวงวัฒนธรรมจะรับผิดชอบเฉพาะดานการสรางสรรคและการเผยแพร
ศิลปะโดยมุงใหผูดูผูชมเกิดความรักศิลปะ ในขณะท่ีกระทรวงศึกษาฯมุงทําหนาท่ีสอนและใหความรูเรื่อง
เกี่ยวกับศิลปะใหแกผูเรียนในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังมีการตกลงกันวาใหยายงาน
การศึกษามวลชนท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรม ซ่ึงถูกโอนมาอยูกับกระทรวงวัฒนธรรมเปนการชั่วคราวกลับไป
สังกัดสํานักงานเยาวชนและการกีฬาดังเดิม ในการนี้สํานักงานเยาวชนฯไดรับอนุมัติงบประมาณสราง 
“บาน วัฒนธรรมเยาวชน” (Maison des Jeunes de la Culture) สําหรับเยาวชนท่ีมีอายุ 15 ปลงมา โดยเนน
การสรางสรรคระดับมือสมัครเลน  สวนกระทรวงวัฒนธรรมไดรับอนุมัติงบประมาณสราง “บาน
วัฒนธรรม” (Maison de la Culture) สําหรับกลุมบุคคลเปาหมายท่ีมีอายุ 16 ปขึ้นไป โดยเนนผลงาน
สรางสรรคท่ีมี   คุณภาพสูง ระดับมืออาชีพ 
 นาสังเกตวาการแบงขอบเขตของงานเชนนี้จะมีท้ังขอดีและขอดอย ขอดีก็คือ ทําใหกระทรวง
วัฒนธรรมมุงสงเสริมการสรางสรรคและการเผยแพรงานศิลปะท่ีมีคุณภาพสูงไดเต็มท่ี สอดคลองกับภารกิจ
หลักของกระทรวงท่ีรัฐกฤษฎีกากําหนด และสอดคลองกับแนวคิดและนโยบายดานศิลปะและวัฒนธรรม
ของมาลโรซ แตขอดอยก็คือ การแยกกลุมอายุและคุณภาพของงานศิลปะ และการแยกการสอนออกจากการ
สรางสรรคและการเผยแพรงานศิลปะ จะมีสวนสรางปญหาสําคัญซ่ึงจะบานปลายกลายเปนปญหาวิกฤต
ในชวงเดือนพฤษภาคม 1968 ซ่ึงจะกลาวตอไป 

                                                        
7 Philippe Poirrier. Op cit, p.49. 
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 อยางไรก็ตาม การบรรจุแผนวัฒนธรรมเขาไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท้ัง 2 
ฉบับไดสําเร็จ ก็กอใหเกิดผลดีโดยรวมตอกระทรวงวัฒนธรรมเปนอยางมาก นอกจากจะทําใหกระทรวงมี
อนาคตท่ียั่งยืนม่ันคงแลว ยังทําใหสามารถขยายหนวยงาน จํานวนบุคลากร แผนงาน และกิจกรรมดาน  
วัฒนธรรมไดอยางเปนระบบและตอเนื่อง แมจะไดรับงบประมาณจริงนอยกวาท่ีตั้งไวในแผนมาก 
(ประมาณ 0.38% ถึง 0.43% ของงบประมาณโดยรวม) แตมาลโรซและทีมงานก็สามารถนํางบมาปรับพลิก
แพลงเพื่อสรางกิจกรรมไดมาก ภายใน 10 ป กระทรวงวัฒนธรรมสามารถขยายหนวยงานจาก 3 กรม ในป
เริ่มตน(ค.ศ. 1959) มาเปน 6 กรมในป 1969 อันเปนปสุดทายท่ีมาลโรซดํารงตําแหนงรัฐมนตรี (ดู
ภาคผนวก) ท้ังยังสามารถตั้งหนวยงานระดับภูมิภาคในความรับผิดชอบของสํานักปลัดกระทรวงเพิ่มอีก 3 
หนวยงาน คือ คณะกรรมการวัฒนธรรมระดับภูมิภาค (1963) คณะท่ีปรึกษาดานการสรางสรรคงานศิลปะ
แหงภูมิภาค (1966) และคณะผูอํานวยการดานกิจกรรมท่ัวไป (1969) นอกจากนี้ยังเพิ่มจํานวนบุคลากรได
มากขึ้นจนสามารถสรางสรรคกิจกรรมไดมากท้ังปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงจะกลาวถึงอยางละเอียดในขอ 4     
อยางไรก็ตาม กอนท่ีจะกลาวถึงกิจกรรมของกระทรวง จะขอสรุปแนวคิดและนโยบายของมาลโรซเกี่ยวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมกอน เพื่อใหเห็นวาแนวทางปฏิบัตนิั้นสอดคลองกับแนวคิดและนโยบายอยางไร 
 
3. แนวคิดและนโยบายของมาลโรซเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 

 มาลโรซเห็นวาความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและเทคนิคการส่ือสารใหมๆ ซ่ึง
ตอบสนองลัทธิบริโภคนยิมและธนนิยม กําลังคุกคามสังคมรวมสมัยในศตวรรษท่ี 20 อยางนาวิตก    เขาชี้
วาผลผลิตของเทคโนโลยี เชน วิทยุ โทรทัศน แผนเสียง ภาพยนตร ภาพถาย ส่ือสารมวลชนและหนังสือ
การตูน กําลังคุกคามวัฒนธรรมชาวบานและอารยธรรมแหงจิตวิญญาณ มาลโรซเปรียบโทรทัศนและ
ภาพยนตรวาเปน “อุตสาหกรรมผลิตความฝนสําเร็จรูป” (Les machines à rêve) ท่ีอํานวยความบันเทิงอยาง
มโหฬารเพื่อผลประโยชนดานการธุรกิจและเงิน โดยใชการกระตุนสัญชาตญาณทางเพศและความรุนแรง 
ซ่ึงเปนเสมือนพลังมืดหรือซาตานยุคใหมท่ีทําใหคนในสังคมสวนใหญ (ซ่ึงขาดศรัทธาในศาสนาท่ีเคยเปน
ท่ีพึ่งทางใจ) ตองตกเปนทาส ในทัศนะของมาลโรซ ส่ิงท่ีจะเปนเสมือนยาแกพิษหรือพลังท่ีจะยึดเหนี่ยวใจ
มนุษย ในปจจุบันได คือ วัฒนธรรม 
 มาลโรซเสนอนิยามของวัฒนธรรมตลอดจนแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไวมาก ท้ังใน
ถอยแถลงตอสภาผูแทนราษฎร และในสุนทรพจนท่ีแสดงในโอกาสตางๆ จะขอคัดมาเฉพาะท่ีเดนๆ ดังนี ้
 

“วัฒนธรรมคือ องครวมของความรัก ความคิดและศิลปะทุกสาขาที่สั่งสมกันมานานนับพันๆ ป 
ชวยใหมนุษยสามารถปลดปลอยตัวเองจากความเปนทาสได” 
 
“วัฒนธรรมชวยใหเราสามารถตอตาน ‘อุตสาหกรรมผลิตความฝนสําเร็จรูป’ ที่สรางขึ้นมาเพื่อ
ความบันเทิง แตแทจริงแลวคนสรางตองการเงิน ตองการทําเงินใหไดมากที่สุด จนกระทั่งไมใส
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ใจวาสิ่งที่ตนสรางนั้น ทําใหคนเสพเสื่อมจากความเปนมนุษย กลายเปนสัตวปาเถื่อน ขึ้นอยูกับ
พลังขับทางกาย ถาพูดใหชัดก็คือ รูจักแตจะสืบพันธุแลวก็ตายไป” 
 
“วัฒนธรรมชวยใหคนสามารถถอนรากความวาเหวที่ฝงลึกอยูในตัวตนเสียจนกระทั่งไมสามารถ
จะสื่อสัมพันธกับคนอื่นหรือกับโลกภายนอกได พวกเรา (ผูที่ทํางานดานวัฒนธรรม) มีหนาที่ตอง
ชวยใหคนเหลานี้ดํารงชีวิตอยูดวยความผูกพันเปนหนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย เพราะภราดรภาพนั้น
เปนจินตภาพที่มีพลังทัดเทียมกับความตาย” 
 
“สิ่งที่คนเขาเรียกวาวัฒนธรรมนั้น คือ ความมุงม่ันที่จะแสวงหา รับ สืบทอด และเพิ่มพูน (ทุกสิ่ง
ที่ประมวลเขาเปน) ศักด์ิศรีของมนุษยชาติ” 
 
“(งานดาน)วัฒนธรรมคือการทําใหคนจํานวนมากที่สุดรูจักงานศิลปะจํานวนมากที่สุด” 
 
“วัฒนธรรม ก็คือคําตอบสําหรับคําถามที่วามนุษยเกิดมาเพื่อทําอะไรในโลกนี”้ 
 
“ศิลปวัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษยไดทํา นอกเหนือจากที่ไดเกิดมาโดยบังเอิญในจักรวาล” 
 
“วัฒนธรรมรวมถึงทุกสิ่งที่มีอยูเปนอยูในโลก ตลอดจนสิ่งที่ไมคงอยูแลวแตยังเหลือรองรอย.. 
เปนองครวมของสารพันรูป… ที่มีพลังยิ่งกวาความตาย” 
 
“วัฒนธรรมกลายเปนสิ่งที่สังคมไดใชเปนเครื่องคุมกัน เปนฐานสําหรับการสรางสรรค และถือ
ไดวาเปนศักด์ิศรีของมนุษยชาติที่สืบทอดจากอดีตมาสูเรา” 

  
จากขอความท่ีคัดมาขางตน เห็นไดวามาลโรซใหนิยามและความหมายของ “วัฒนธรรม” ไวกวาง

และลึกมาก  “วัฒนธรรม” ในทัศนะของมาลโรซ (ผูซ่ึงเปนนักเขียนและนักวิจารณศิลปะดวย) นั้น มี
ความหมายรวมถึงศิลปะทุกสาขาท่ีหลอมรวมความรักและความคิดไวดวยกัน และท่ีส่ังสมกันมานานนับแต
อดีต แมผูสรางจะตายไปแลว แตส่ิงท่ีศิลปนสรางไวยังคงอยู วัฒนธรรมใหความหมายแกชีวิต และแสดงถึง
ความยิ่งใหญของมนุษยท่ีสามารถเอาชนะชะตากรรมและความตายได วัฒนธรรมในทัศนะของมาลโรซเปน
เสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคนในสังคมท่ีขาดความเชื่อในศาสนา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ วัฒนธรรมมี
บทบาทเทียบเทาหรือแทนท่ีศาสนา มาลโรซเชื่อวาวัฒนธรรมเปนท่ีพึ่งทางใจ ชวยทําใหมนุษยหายวาเหว 
ชวยใหเกิดความรักความผูกพันกับผูอ่ืน และชวยคุมกันไมใหตกเปนทาสของความบันเทิงท่ีแฝงความชั่ว
ราย นอกจากนี้ เขายังเห็นวาวัฒนธรรมเปนฐานของการสรางสรรคงานรวมสมัยดวย 

ท่ีนาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ มาลโรซเนนเรื่องการทําใหคนจํานวนมากเขาถึงศิลปะ และเนน
แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมประชาธิปไตย   เขาเสนอวา “(กิจกรรม)วัฒนธรรม คือ การทําใหคนจํานวนมาก
ท่ีสุดรูจักงานศิลปะจํานวนมากท่ีสุด” ศิลปวัฒนธรรมตองไมใชเพื่อคนกลุมนอยท่ีม่ังคั่ง ท่ีมีสิทธิพิเศษ แต
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ตองเพื่อคนสวนใหญ มาลโรซแถลงนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยนี้ตอ รัฐสภาเม่ือวันท่ี          
18 พฤศจิกายน 1959 วา “ส่ิงสําคัญ ก็คือ วัฒนธรรมประชาธิปไตย… ซ่ึงหมายความวา เราพยายามเผยแพร
ส่ิงท่ีเราพยายามทําในปารีสไปสูบานวัฒนธรรมซ่ึงมีอยูในทุกภาคของประเทศฝรั่งเศส เพื่อใหคนแตละคน
ท่ีมีอายุ 16 ปขึ้นไป ไมวาจะมีฐานะยากจนเพียงไร สามารถเขาถึงมรดกวัฒนธรรมประจําชาติและความ
ยิ่งใหญของมนุษยชาติได”8 และไดแถลงไวอีกเม่ือป 1966 วา “รัฐตองมีหนาท่ีออกกฎหมายเกี่ยวกับ         
วัฒนธรรมเหมือนกับท่ีสาธารณรัฐท่ี 3 ไดออกกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา : เด็กทุกคนในประเทศฝรั่งเศส
ตองมีสิทธ์ิเขาชมภาพจิตรกรรม ละคร ภาพยนตร เหมือนกับท่ีมีสิทธิไดเรียนหนังสือ"9 นอกจากนั้น       
มาลโรซยังตองการใหผูสนใจศิลปะแตละคนสามารถสัมผัสหรือพบปะกับงานศิลปะและศิลปนไดโดยตรง 
เพราะเห็นวาแคใหความรูนั้นไมพอ ตองทําใหเกิดความรักดวย   เขากลาววา 

 
“คนที่มีวัฒนธรรมนั้น ไมเพียงแตรูจักวา เชคสเปยร วิกตอร อูโก เรมบรันดท บาค เปนใคร       
เทานั้น ตองรูจักรักคนเหลานี้ดวย ถามีวัฒนธรรม จิตก็ตองสื่อสัมพันธกับงานศิลปะได…”10 
 

 เห็นไดวาแนวคิดและนโยบายของมาลโรซเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั้น มุงใหสอดคลองกับภารกิจหลัก
ของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีรัฐฎีกากําหนดไว กลาวคือ ใหรัฐมีหนาท่ีเผยแพรผลงานสําคัญของมนุษยชาติ 
และมรดกทางวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเพื่อใหคนจํานวนมากสามารถเขาถึงได และมีหนาท่ีสนับสนุนการ
สรางสรรคผลงานรวมสมัยดวย ตอนี้ไป เราจะศึกษาวามาลโรซและทีมงานไดปฏิบัติการหรือดําเนินการ
สรางกิจกรรมวัฒนธรรมไดสอดคลองกับเปาหมายนโยบาย และภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมไดมาก
นอยเพียงไร 
 
4. กิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมภายใตความรับผิดชอบของมาลโรซในชวง 10 ป  
    (ค.ศ. 1959-1969) 
  

กิจกรรมดานวัฒนธรรมในยุคของมาลโรซท่ีสําคัญ ไดแก 
4.1. บานวัฒนธรรม 

 มาลโรซและทีมงานใหความสําคัญแก  “บานวัฒนธรรม” เปนอันดับแรก เพราะเห็นวาเปน         
ศูนยกลางของกิจกรรมวัฒนธรรมท่ีสามารถตอบสนองนโยบายและภารกจิหลักของกระทรวงวัฒนธรรมได

                                                        
8 “…importe quel enfant de seize ans, si pauvre soit-il, puisse avoir un véritable contact avec son patrimoine national et 
avec la gloire de l’esprit de l’humanité” 
9 “Faire pour la culture ce que la IIIe République a fait pour l’enseignement : chaque enfant de France a droit aux tableaux, 
au théâtre, au cinéma comme à l’alphabet” 
10. “La culture ce n’est pas seulement de connaître Shakespeare, Victor Hugo, Rembrandt ou Bach : c’est d’abord de les 
aimer. Il n’y a pas de vraie culture sans communion…” 
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มากท่ีสุด อันท่ีจริง ความคิดเรื่องการสรางบานวัฒนธรรมนั้นเปนท่ีสนใจของมาลโรซมานับตั้งแตป 1935 
แลว (เขารวมกับปกงเสนอแนวคิดเรื่องบานวัฒนธรรมสําหรับศิลปนแนวปฏิวัติแกท่ีประชุมนักเขียน
นานาชาติท่ีกรุงมอสโค) และตอมาเม่ือมาลโรซไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีกระทรวงขาวสาร (21 ตุลาคม 
1945-20 มกราคม 1946) ในชวงท่ีนายพลเดอโกลดํารงตําแหนงประธานาธิบดีฝรั่งเศสครั้งแรก เขาก็ได
เตรียม  โครงการเรื่องบานวัฒนธรรมไวแลว แตยังไมทันไดทําจริงนายพลเดอโกลก็ไดลาออกจากตําแหนง
ประธานาธิบดีเสียกอน 
 มัวโนต อธิบดีกรมการละครและกิจกรรมวัฒนธรรม (ระหวางป 1960-61) ไดอธิบายเหตุผลท่ี
เลือกใชคําวา “บาน” วา เปนเพราะเห็นวา “เปนคําท่ีคนคุนเคยกันมากท่ีสุดในทุกภาษา เปนคําท่ีมี
ความหมาย    ลึกซ้ึง บานเปนสถานท่ีท่ีมนุษยอยูอาศัย ใหความรูสึกอุนใจเปนเสมือนเกราะกําบังใหพนจาก
พลังรายท่ีมาคุกคาม” และใหนิยามคําวา “บานวัฒนธรรม” ไววา “เปนท่ีท่ีคนรุนใหมสามารถรวบรวมหรือ
สรางสรรคส่ิงท่ีรูสึกวาจําเปนตองมีไวใชขจัดส่ิงชั่วรายท่ีครอบงําชะตากรรมของตนเอง”11 
 บิอาสินี อธิบดีกรมละคร ดนตรีและกิจกรรมวัฒนธรรม ในชวงป 1961-1966 ชี้วา “บานวัฒนธรรม
คือท่ีท่ีผูคนไดมาพบปะกัน เปนท่ีท่ีผูมีสารไดพบกับผูตองการรับสาร เปนท่ีท่ีศิลปนไดมาพบผูชม เปนท่ีท่ี
วัตถุทางวัฒนธรรมตั้งรอใหคนท่ีตองการเขาถึงไดมาสัมผัสพบเห็น” และเนนวาเปาหมายของการสรางบาน
วัฒนธรรม ก็คือ “การทําใหอภิสิทธ์ิกลายเปนส่ิงท่ีทุกคนสามารถใชไดรวมกัน”12 
 มาลโรซเองก็ชอบย้ําถึงความจําเปนท่ีจะตองมีบานวัฒนธรรมอยูบอยครั้ง อาทิเชน ในสุนทรพจนท่ี
แสดงในพิธีเปดบานวัฒนธรรมท่ีเมืองอาเมียงส (Amiens) เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 1966 เขากลาววา 
 

“เหตุที่ตองสรางบานวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาก็เพราะเปนสิ่งจําเปนที่จะขาดเสียมิไดในโลก เราทุกวันนี้ 
มวลมนุษยมีแตจะตกเปนเหยื่อของอุตสาหกรรมการผลิตที่ใชความฝนของมนุษยเปนวัตถุดิบ 
สถานที่นี้เปนแหลงเดียวที่เราทุกคนจะรวมมือกันตอตานพลังมืดดังกลาว อยางที่เราไดชวยกันทํา
มาจนถึงบัดนี…้”13 
 

 มาลโรซมองวาบานวัฒนธรรมมีลักษณะศักดิ์สิทธ์ิ มีพลังยึดเหนี่ยวใจคนดุจ “มหาวิหารสมัยใหม” 
(nouvelles cathédrales) ดวยเหตุนี้ แนวคิดเรื่องบานวัฒนธรรมและกิจกรรมวัฒนธรรมสําหรับมาลโรซจึง
ไมใชเรื่องสถานท่ีและกิจกรรมท่ีเนนความสนกุและความบันเทิงใจเพียงอยางเดียว 
 นโยบายของมาลโรซและกระทรวงวัฒนธรรมเนนหลักการท่ีใหชุมชนท่ีสนใจโครงการบาน   
วัฒนธรรมไดมีสวนรวมกับรัฐอยางเสมอภาค เขาชี้วาความสําเร็จของบานวัฒนธรรมนอกจากจะขึ้นอยูกับ
ศักยภาพของผูบริหาร วิทยากร ศิลปน เจาหนาท่ี ฯลฯ แลวยังขึ้นอยูกับความรวมมือระหวางรัฐกับ  เทศบาล
                                                        
11 Pierre Moinot. “Les maisons de la culture”. Exposé devant la sous-commission “Action culturelle” de la commission de        
l’équipement culturel et du patrimoine artistique de IVe Plan, mai 1961 
12 Emile Biasini “Action culturelle, an I” dans André Malraux Ministre… Op.cit. P.394 
13 André Malraux. “Discours prononcé à l’inauguration de la Maison de la culture d’Anciens,”19 mars 1966. 
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และประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญดวย มาลโรซสนับสนุนนโยบายความรวมมือ 2 ฝาย ระหวางรัฐกับ
องคกรทองถ่ิน นับตั้งแตการรวมกันออกคาใชจายคากอสรางอาคาร คาใชจายในการบริหารและดําเนิน
กิจกรรมวัฒนธรรมคนละครึ่ง จํานวนกรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษากรรมการท่ีปรึกษาก็มาจากรัฐ
และจากสภาทองถ่ินอยางละเทาๆ กัน14  

ในสุนทรพจนท่ีเมืองอาเมียงส มาลโรซไดเนนถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและ
เทศบาลทองถ่ิน โดยตั้งเปาหมายวาดวยหลักการนี้จะสามารถทําใหภูมิภาคมีความเจริญดานวัฒนธรรม
ทัดเทียมกับเมืองหลวง :  
 

“บานวัฒนธรรมแหงนี้ขึ้นอยูกับทานทั้งหลาย ถาทานตองการ ทานก็สามารถจะทําใหมันเปน
สถานที่ที่งามเลิศล้ําที่สุดในประเทศฝรั่งเศสได และถาเปนเชนนั้น ภายในไมถึง 10 ป คําวาบาน
นอกจะไมเปนคําที่นาเกลียดอีกตอไป”15 
 
มาลโรซและทีมงานตั้งเปาไวในแผนแมบทวาจะสรางบานวัฒนธรรมใหได 20 แหง ภายใน 10 ป 

แตในทางปฏิบัติ เขาทําไดนอยกวานั้นมาก เพราะไมไดรับงบประมาณตามเปาท่ีตั้งไว แมจะไดพยายาม
ชี้แจงตอสภาผูแทนราษฎรใหเห็นความสําคัญและความจําเปนในการอนุมัติงบประมาณสรางบาน
วัฒนธรรมครั้งแลวครั้งเลาก็ตาม เชน ในป 1966 เขาแถลงวา 

 
“เราควรจะตองมีบานวัฒนธรรสักแควนละแหง...โดยใชงบประมาณเพียงเทากับคากอสรางทาง
ดวนยาว 25 กิโลเมตรเทานั้น ภายใน10ปเราจะสามารถทําใหประเทศฝรั่งเศสซึ่งในอดีตเคยเปน
ประเทศผูนําดานวัฒนธรรมกลับมามีบทบาทใหมที่ทําใหทั่วโลกตองจับตาดูอีกครั้งหนึ่ง เงิน
จํานวนไมมากนักนี้จะทําใหประเทศฝรั่งเศส กลายเปนผูนําของนานาประเทศในโลกนี้ไดอีกครั้ง
หนึ่ง”16 
 

อยางไรก็ตาม ในยุคของมาลโรซมีบานวัฒนธรรมท่ีดําเนินกิจการไดเพียง 8 แหงเทานั้นคือ 
 

 บานวัฒนธรรมแหงเมืองเลออาฟร  (Le Havre) เปดเม่ือป 1961 
 บานวัฒนธรรมแหงเมืองกอง (Caen)  เปดเม่ือป 1963 
                                                        
14 ตามนโยบายรัฐจะใหความชวยเหลือแกบานวัฒนธรรมในภูมิภาคในรูปของการต้ังศูนยฝกอบรมบุคลากรดานวัฒนธรรม 
(Centre National de formation des animateurs culturelles) และศูนยขาวสารและการเผยแพรวัฒนธรรมแหงชาติ (Centre 

National d’information et de diffusion culturelles) เพื่อผลิตผูรูผูชํานาญที่จะไปทําหนาที่ผูอํานวยการ ผูชวยผูบริหาร 
วิทยากร เจาหนาที่ประจําบานวัฒนธรรมตางๆ ตลอดจนสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวดานวัฒนธรรมและ
วิธีการจัดกิจกรรม (เพื่อที่จะดึงดูดใจมหาชนใหเขามารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม) ไปใหดวย 
15 Discours d’Amiens. Op. cit. 
16 Journal Officiel, Débats Assemblée nationale, 28 octobre 1966, p. 3992 
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 บานวัฒนธรรม TEP (ชานเมืองปารีส)  เปดเม่ือป 1964 
บานวัฒนธรรมแหงเมืองบูรจส (Bourges) เสร็จปลายป 1963 (ทําพิธีเปดเม่ือ 18 เม.ย. 

1964) 
บานวัฒนธรรมแหงเมืองอาเมียงส (Amiens) เสร็จปลายป 1965 (ทําพิธีเปด 19 มี.ค.            

1966) 
บานวัฒนธรรมแหงเมืองโตนง-เล-แบ็งส (Thonon-les-Bains)  เปดเม่ือป 1966 
บานวัฒนธรรมแหงเมืองฟรมิน ี(Firminy)  เปดเม่ือป 1966 

 บานวัฒนธรรมแหงเมือง เกรอนอบล (Grenoble)  เปดเม่ือป 1968   
 เนื่องจากไดรับงบประมาณนอย และตองทําการดัดแปลงอาคารท่ีมีอยูเดิมมาเปนบาน วัฒนธรรม 
(มี 3 แหงเทานั้นท่ีสรางใหม คือท่ีเมืองอาเมียงส บูรจส และเกรอนอบล)17 ทําใหการบริหารการจัดการ
เกี่ยวกับกิจกรรมวัฒนธรรมไมสมบูรณและคลองตัวเทาท่ีควร ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การทํา
ขอตกลงแบงขอบเขตของงานระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการท่ีวา มหาวิทยาลัยมี
หนาท่ีสอนใหความรูเรื่องศิลปะ บานวัฒนธรรมมีหนาท่ีสอนใหรักศิลปะและเนนการใหผูดูผูชมศิลปะ
สัมผัสพบปะกับงานศิลปะและศิลปนโดยตรงโดยไมตองผานการอธิบาย (ซ่ึงจะกอใหเกิดปญหาตามมา
ภายหลัง) ในทัศนะมาลโรซผูมีมุมมองแบบศิลปนท่ีชอบศึกษาศิลปะดวยตนเอง เขาเนนความแตกตาง
ระหวางการสอนศิลปะในมหาวิทยาลัยกับการทําใหผูคนรักศิลปะสัมผัสกับศิลปะดวยวิธีของบาน
วัฒนธรรมไวดังนี ้
  

“มหาวิทยาลัยมีไวสําหรับสอน แตเราในที่นี้มีหนาที่สอนคนใหรูจักรัก ที่วาคนเราจะเขาใจดนตรี
ไดซาบซึ้งเพราะมีคนมาอธิบาย ซิมโฟนีหมายเลข 9 ใหฟงนั้นไมจริงหรอก หรือที่วาใครตอใคร
จะรักกวีนิพนธเพราะมีคนมาอธิบายผลงานของ วิกตอร อูโก ใหฟง ก็ไมจริงอีก คนที่จะรักกวี
นิพนธไดก็ตองเปนอยางเด็กหนุมที่อานไมคอยออกเขียนไมคอยได แตพอไปรักแมสาวเขาสักคน 
และวันหนึ่งเกิดไปไดยินกวีนิพนธ (ของวิกตอร อูโก) ทอนที่วา  
 

“Lorsque nous dormirons tous deux dans l’attitude 

Que donne aux morts pensifs la forme du tombeau” 

เขา ก็เกิดตระหนักรูขึ้นมาทันทีวา ออ กวีเปนอยางนี้นี่เอง ถาพยายามจะอธิบายความรูสึกของ    
พอหนุมคนนั้น ถึงจะเปนคําอธิบายที่มีประโยชน แตก็คงทําใหเกิดความเขาใจผิดอยางมหันต  คน
ของเรา ณ ที่นี ้มีหนาที่สอนเยาวชนในเมืองนี้ใหรูวามีอะไรบางทีเ่ปนศักด์ิศรีของมนุษย และสิ่ง
เหลานี ้เ ปนสิ ่งที ่ท ุกคนสามารถร ักและ ชื่นชมได  มหาวิทยาลัยอาจสอนคนใหเขาใจ

                                                        
17 สถาปตยกรรมของบานวัฒนธรรมมักออกแบบใหมีลักษณะอเนกประสงค ประกอบดวยหองขนาดใหญจุ 800-1200 ที่นั่ง 
หรือ 600-800 ที่นั่ง หองขนาดรองลงมาจุ 250-400 ที่นั่ง ใชสําหรับการแสดงละคร ดนตรี การฉายภาพยนตร นอกจากนี้ก็มี
บริเวณจัดนิทรรศการศิลปะ หองเสวนา หองสมุด หองฟงเพลง (จากแผนบันทึกเสียง) ดิสโกเธค หองนั่งเลน (มีบริการ
อาหารเครื่องด่ืมงายๆ) หองซอมละคร สตูดิโอสําหรับศิลปนทํางาน ฯลฯ 
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ประวัติศาสตร (ศิลปะ) ได แตวาที่จริงแลวสิ่งที่ควรจะมีกอนสิ่งอื่นทั้งหมด ก็คือ ความรัก เพราะ
ถาจะวาไป ไมมีใครสามารถอธิบายใหเขาใจความรักในรูปแบบตางๆ ไดเลย”18 

 
นอกจากนี้ การแบงขอบเขตของงานระหวาง “บานวัฒนธรรม” ของกระทรวงวัฒนธรรม และ 

“บานวัฒนธรรมของเยาวชน” ซ่ึงสังกัดกองการศึกษามวลชนของสํานักงานเยาวชนและการกีฬาแหงชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการก็มีสวนทําใหเกิดปญหาใหญตามมาเชนกัน กลาวคือ กลุมนักวัฒนธรรมทองถ่ินฝาย
ซายท่ีทํางานดานการศึกษามวลชนในหลายตําบล ซ่ึงไมชอบประธานาธิบดีเดอโกลและมาลโรซ ไดรวมตัว
กันกอตั้งสหภาพศูนยวัฒนธรรมระดับตําบลแหงชาติ (Fédération nationale des centres culturels 

communaux หรือ FNCC) ขึ้นมาเม่ือป 1960 โดยมีสภาตําบลเขารวมเปนสมาชิก 50 แหงในปแรก และเพิ่ม
จํานวนขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 233 แหง ในป 1968 เปาหมายของสหภาพฯก็คือ ตอตานนโยบายวัฒนธรรมของ
มาลโรซ โดยกลาวหาวาเปนวัฒนธรรมท่ีเนนงานท่ีมีคุณคาสูงเพื่อปญญาชนกลุมนอยซ่ึงตางจากนโยบาย
ของสหภาพฯท่ีมุงสรางวัฒนธรรมเพื่อประชาชนสวนใหญ โดยสหภาพฯไดรวมกับสมาคมแหงการศึกษา
มวลชน (Associations d’éducation populaire) เสนอนโยบายวัฒนธรรมทองถ่ินฉบับจริงขึ้นมา การ
ตอตานนโยบายวัฒนธรรมของมาลโรซทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในชวงตนป 1968 และถึงขั้นบานปลาย
ในชวงเดือนพฤษภาคม มีการรวมตัวกับคณะละครทองถ่ินออกแถลงการณตอตาน “ตํานานวัฒนธรรม
ประชาธิบไตย” ของมาลโรซ และรวมตัวกับนักศึกษาท่ีบุกเขายึดโรงละครแหงชาติ Odéon ท่ีปารีสใน
เดือนพฤษภาคม 1968 เหตุการณนี้มีผลทําใหเสถียรภาพของรัฐบาลเดอโกลส่ันคลอน สงผลใหประชาชน
สวนใหญแสดงประชามติไมรับขอเสนอของเดอโกลเกี่ยวกับการพฒันาภูมิภาคและการปฎิรูปวุฒิสภา นาย
พล เดอโกล จึงตองลาออกจากตําแหนงประธานาธิบดีของฝรั่งเศส (28 เมษายน 1969) และทําให มาลโรซ     
ลาออกตามนายพล เดอโกลไปดวยในอีก 2 เดือนตอมา (22 มิถุนายน 1969)19 
 

4.2 การสนับสนุนการสรางสรรคศิลปะรวมสมัย 
 มาลโรซสนใจผลงานศิลปะท้ังในอดีตและในปจจุบัน แตเนื่องจากเห็นวาท่ีผานมากระทรวงศึกษา
ใหความสําคัญแกวิจิตรศิลปแนวอคาเดมิก ซ่ึงมุงเลียนแบบศิลปะโบราณของกรีกและโรมันเปนสวนใหญ 
เขาจึงพยายามจะปฏิรูปยกเลิกรางวัล Prix de Rome และพยายามหาทางใหบรรดาชางฝมือทํางานสมัยใหม
ดวย อาทิ ออกนโยบายใหโรงงานทอพรม les Gobelins และโรงงานทําเซรามิกสท่ี Sèvres ซ่ึงเคยแตผลิต
งานแบบประเพณหีรือแบบราชสํานัก ใหรับทําผลงานของศิลปนรวมสมัยดวย (แตพวกชางฝมือท่ีทําเครื่อง
เรือนแบบราชสํานักทําการประทวง ไมยอมทําตามนโยบายของเขา) มาลโรซและทีมงานเนนการสนบัสนุน
และเผยแพรการสรางสรรคงานศิลปะรวมสมัยท่ีมีคุณภาพท้ังในเมืองหลวง และในภูมิภาคใหมากท่ีสุดเทาท่ี

                                                        
18 André Malraux. Discours prononcé à l’inauguration de la maison de la culture d’Amiens, 19 mars 1966 
19 Philippe Poirrier. Op. cit, pp. 60-64 
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จะทําได โดยจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการสรางสรรคศิลปะ (Service de la création artistique) 
ขึ้นมาในกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับศิลปะรวมสมัย ท้ังในดานทัศนศิลป 
ละคร ภาพยนตร ฯลฯ ท้ังยังไดตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางจัดทําโครงการท่ีครอบคลุมการสรางสรรคท่ี
หลากหลายในศตวรรษท่ี 20 ดวย 
 นาสังเกตวา มาลโรซเนนนโยบายท่ีใหเสรีภาพแกการสรางสรรคศิลปะมาก จากประสบการณท่ีเคย
พบเห็นกรณีของโซเวียตรัสเซียท่ีกําหนดใหศิลปะรับใชอุดมการณทางการเมือง มาลโรซทําตรงกันขาม เขา
ประกาศไวตั้งแตป 1952 วา  
 

“รัฐมีหนาที่รับใชศิลปะ ไมใชควบคุมศิลปะ” 
(L’Etat n’est pas  fait pour diriger l’art,  mais pour le servir)20 

 
 ก. ดานทัศนศิลป 
 ในดานทัศนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมในยุคของมาลโรซจัดใหสํารวจบันทึกรายชื่อศิลปนรวมสมัยท่ี
มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสท้ังท่ีเปนชาวฝรั่งเศสและชาวตางชาติ อาทิ Picasso, Miro, Chagall, Braque, Derain, 

Masson, Matisse, Le Corbusier, Calder, Arp, Léger, Delaunay, Hartung, Zao Wouki ฯลฯ และริเริ่ม
มอบรางวัล Le Palmarès des grands prix nationaux แกศิลปนเดนๆ อาทิเชน Marx Ernst, Giacometti, 

Bazaine (รวมท้ังกวีท่ีมีชื่อเสียง เชน Saint-John Perse, Pierre Jean Jouve ฯลฯ) 
มีการจัดนิทรรศการศิลปะยอนหลังครั้งใหญใหแกศิลปนใหญ เชน ปกัสโซ เลเจร มาติสส และ

ติดตั้งผลงานประติมากรรมขนาดใหญของ Maillol ในสวนสาธารณะตุยเยอรีส นอกจากนั้น ยังเชิญให  ชา
กาลและมัสซง มาวาดภาพประดับเพดานของโรงอุปรากรแหงปารีส และของโรงละครแหงชาติ Odéon 

ดวย  
 มาลโรซสนับสนุนใหศิลปนนานาชาติมาแสดงงานในปารีส โดยริเริ่มใหจัดนิทรรศการ Biennale 

de Paris ขึ้นเปนครั้งแรกในป 1959 ศิลปนนานาชาติท่ีสงงานมาแสดงรวมกับศิลปนฝรั่งเศสไดแก Jackson 

Pollock, Jasper Johns, Yves Klein, Jean Tinguely ฯลฯ นอกจากนี้เขายังสนับสนุนใหกลุมศิลปนฝรั่งเศส
ไดไปแสดงงานท่ีนิวยอรค ดวย 
 มีการตั้งกรรมการชุดใหมเพื่อทําหนาท่ีเลือกซ้ือผลงานศิลปะรวมสมัยเขาพิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม 
(Musée  de  l’Art  moderne)  
 มาลโรซมอบหมายใหสถาปนิกชาวฝรั่งเศสท่ีมีชื่อเสียง เลอ กอรบูซิเยร (Le Corbusier) ออกแบบ
พิพิธภัณฑแหงศตวรรษท่ี 20 (Musée du XXe siècle) โดยกําหนดจะสรางขึ้นท่ียาน La Défense แต
สถาปนิกผูนี้ถึงแกกรรมเสียกอน โครงการสรางพิพิธภัณฑใหมแหงนี้จึงลมไป 

                                                        
20 Interview d’André Malraux. Carrefour, 1952 
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 เม่ือเลอ กอรบูซิเยร และบราค  (Georges Braque: จิตรกรผูรวมบุกเบิกกอตั้งศิลปะคิวบิสม)         
ถึงแกกรรม มาลโรซใหจัดพิธีไวอาลัยอยางสมเกียรติ และไดแสดงสุนทรพจนยกยองเกียรติคุณและ
ความสามารถของศิลปนท่ีมีความสําคัญท้ังตอประเทศฝรั่งเศสและนานาชาต2ิ1   
 ในป 1962 มาลโรซดําเนินการใหออกกฎหมายท่ีกําหนดใหใช 1% ของงบประมาณคากอสราง
อาคารโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของรัฐสําหรับซ้ือผลงานศิลปะรวมสมัยตกแตงอาคารท่ีสรางใหม         
นอกจากนี้ก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการและกองทุนสําหรับซ้ือผลงานศิลปะของทองถ่ินในภูมิภาคดวย 
 ระหวาง ค.ศ. 1964 มีการออกกฎหมายเพื่อจัดทําระบบประกันสุขภาพและใหสวัสดิการทางสังคม
แกศิลปนท่ีมีชีวิตอยู และกฎหมายกําหนดใหอาคารท่ีการเคหะของรัฐจัดสรางเปนท่ีอยูอาศัย (HLM) จัดชั้น
ลางสุดใหเปนสตูดิโอสําหรับศิลปนทํางานประติมากรรม และชั้นบนสุดเปนสตูดิโอสําหรับทํางานจิตรกรรม 

นอกจากนี้มีการออกกฎหมายท่ีเรียกวา “loi de dations” กําหนดใหทายาทของศิลปนใหญท่ีไดรับ
มรดกเปนงานศิลปะหลังจากท่ีตัวศิลปนถึงแกกรรมไปแลว สามารถนําผลงานศิลปะสวนหนึ่งมามอบใหแก
พิพิธภัณฑของรัฐแทนการเสียภาษีได โดยรัฐจัดพิธีรับมอบอยางสมเกียรติ กฎหมายมาลโรซฉบับนี้มีสวน
ทําใหพิพิธภัณฑของรัฐมีผลงานศิลปะชิ้นสําคัญๆ เพิ่มขึ้นมาก 
 ในป  1967 กระทรวงวัฒนธรรมจัดสรางศูนยศิลปะรวมสมัย  (Centre National d’Art 

Contemporaine หรือ CNAC) ท่ีถนน Berryer ภายในอาคารใชเปนท่ีจัดนิทรรศการนานาชาติ (Biennale 

de Paris) และใชเปนสํานักงานเพื่อบริหารงานสวัสดิการของศิลปน บริเวณสวนดานนอกจัดเปนท่ีแสดง
งานประติมากรรมกลางแจง นาสังเกตวาผูอํานวยการศูนยศิลปะรวมสมัยแหงนี้ ตอมาภายหลังไดไปเปน 
ผูอํานวยการศูนยวัฒนธรรมจอรจส ปอมปด ู(Centre Culturel Georges Pompidou) 
 ในป 1968 ชวงท่ีฝรั่งเศสเตรียมงานกีฬาโอลิมปค มาลโรซและทีมงานไดขอให Calder ศิลปนชาว
สวิสจัดทําประติมากรรมสมัยใหมติดตั้งท่ีหนาบานวัฒนธรรมแหงเมืองเกรอนอบล ผลงานชิ้นนี้สรางความ
ไมพอใจใหแกเจาหนาท่ีทองถ่ินเปนอยางมาก ถึงขั้นทําการประทวง มาลโรซปกปองเสรีภาพในการ
สรางสรรคของศิลปนดวยการชี้แจงผานทางหนังสือพิมพทองถ่ินวา 
 

“ถาเผื่อเราเลือกศิลปนคนไหนแลว ก็ตองยอมใหเขาใชเสรีภาพในการสรางสรรคใหเต็มที”่ 
(Lorsqu’on aborde l’oeuvre d’artiste ; il faut d’abord respecter sa liberté)22 

   
ข. ดานภาพยนตร 

 นับแตป 1962 มาลโรซดําเนินการใหออกกฎหมายใหทุนสนับสนุนนักสรางภาพยนตรท่ีเสนอ 
โครงการสรางภาพยนตรท่ีมีคุณภาพดานศลิปะและความคิดและไมมีลักษณะท่ีกระตุนยั่วยุเรื่องทางเพศและ
                                                        
21 สุนทรพจนเหลานี้ตอมารวมพิมพในหนังสือ Oraisons funèbres, Paris : Gallimard, 1971 
22 Presse locale de Grenoble, 18 février 1968. อางตาม Bernard Anthonioz : “Le Pari de la création contemporaine” dans 
André Malraux ministre… Op.cit, p. 41 



 14

ความรุนแรง รวมท้ังเสนอใหลดภาษีภาพยนตรดวย อยางไรก็ตามมาลโรซมักถูกโจมตีจากนักสราง        
ภาพยนตร นักเขียนและศิลปนหัวกาวหนาวาไมเขาใจและไมเห็นความสําคัญของการสรางสรรคศิลปะแนว
ใหม รวมท้ังภาพยนตรแนวใหมในชวงทศวรรษ 1960  เชน กลุมคล่ืนลูกใหม (La Nouvelle Vague)23 และ
ในขณะเดียวกันเขาก็ถูกโจมตีจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา ใชงบประมาณสนับสนุนการสราง 
ภาพยนตรท่ีเขาใจยาก ไมสรางความบันเทิงเทาท่ีควร ไมทําเงิน และไมมีชื่อเสียงในระดับนานาชาต2ิ4 
 
 ค. ดานการละคร 
 มาลโรซและทีมงานสนับสนุนการละครอยางเห็นไดชัด โดยเพิ่มเงินชวยเหลือแกคณะละครท้ังใน
ปารีสและในภูมิภาคท้ังท่ีอยูในสังกัดหนวยงานของรัฐและท้ังท่ีเปนคณะละครเอกชน สําหรับปารีสรัฐให
เงินสนับสนุน Théâtre national de Paris หรือ TNP ซ่ึง ฌอง วิลาร (Jean Vilar) เปนผูอํานวยการ ตั้ง    
Odéon เปนโรงละครแหงชาต ิแลวเชิญ ฌอง หลุยส บารโรท (Jean-Louis Barrault) มาเปนผูอํานวยการ ใน
ป 1959 มีการแสดงละครของ Claudel เรื่อง “Tête d’Or” โดยมี ฌอง-หลุยส บารโรทเปนผูกํากับ จิตร
กรมัสซง ออกแบบฉาก และบูแลซ (Pierre Boulez) ประพันธดนตรี     ในวันเปดการแสดงรอบ  ปฐมทัศน 
มาลโรซเชิญประธานาธิบดีเดอโกลมาเปนประธานในพิธีเปดและรวมชมการแสดง สําหรับละครสวน
ภูมิภาคนั้น มาลโรซใหเงินสนับสนุนท้ังคณะละครถาวรท่ีมีอยูเดิมและท่ีเกิดใหมอีก 9 คณะ และสนับสนุน
การตั้งกองทุนสําหรับคณะละครเอกชนเม่ือป 1964 ดวย 

อยางไรก็ตาม นาสังเกตวา โครงการของมาลโรซมักถูกคัดคานจากนักการเมืองแนวอนุรักษนิยมใน
สภาผูแทนราษฎรอยูบอยครั้ง โดยเฉพาะในเดือนตุลาคม 1966 มีการตั้งกระทูซักฟอกมาลโรซวา เหตุใด
กระทรวงวัฒนธรรมจึงใหทุนสนับสนุนละครเรื่อง “Les Paravents” (ฉากกั้น)25 และใหแสดงท่ีโรงละคร
แหงชาต ิท้ังๆ ท่ีละครเรื่องนี้มีลักษณะกาวราว ซํ้ายังโจมตีนโยบายเรื่องการทหารของฝรั่งเศส  มาลโรซ ผู
ซ่ึงยึดม่ันในเรื่องการใหเสรีภาพแกศิลปนเต็มท่ี ไดตอบขอกลาวหาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีใจความ
ตอนหนึ่งวา 

 
“ทานสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย งานที่สรางสรรคอยางเสรีนั้นบางทีก็ไมคอย ‘สะอาด’  เทาไร
นัก  แตถึงจะไมคอยสะอาดสักเทาไรก็เถอะ  กอนจะโยนมันทิ้งไปก็ควรจะไดเหลียวดูอีกสักครั้ง
เพราะเราไดมอบหมายใหเขาทําเรื่องนี้ขึ้นมาแลว ทั้งๆ ที่พวกทานไมคอยพอใจ ก็เหมือนกับที่เรา
ชอบโคลง”หมาเนา” ของโบดแลรในชวงทาย  ไมใชชวงที่พรรณนาถึงซากเนานั่นแหละ”26 

                                                        
23 ดู Claude Mollard. Le 5e Pouvoir: La Culture et l’Etat de Malraux à Lang. Paris : Armand Colin, 1999, pp. 31-33 
24 ดู Philippe Delpuech. Op.cit. pp. 67-68,81 
25 ผลงานประพันธของ Jean Genet  ผูกํากับละครเรื่องนี้คือ Roger Blin 
26 Philippe Delpuech. Op.cit. p 95 : Réponse à divers orateurs critiquant la création des ”Paravents” de Jean Genet au 
Théâtre de France.(27 octobre 1966)  
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 ง. ดานคีตศิลป (ดูตอไปขอ 4.6) 
 

4.3  การออกกฎหมายเพื่อบูรณะและอนุรักษโบราณสถานและสถานที่สําคัญของฝร่ังเศส 
 มาลโรซไมไดสนับสนุนเฉพาะการสรางสรรคงานศิลปะขึ้นใหมเทานั้น หากแตสนใจเรื่องมรดก
วัฒนธรรมอยางจริงจังและลงมือปฏิบัติกิจกรรมท่ีสนองตอบภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมในดาน
การนํามรดกวัฒนธรรมของชาติออกไปเผยแพรใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง มีการออกกฎหมายในชวงป 
ค.ศ. 1962-1966 และ 1968-1970 เพือ่บูรณะอนุรักษโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญของประเทศฝรั่งเศสท้ัง
ท่ีถูกระเบิดทําลายระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และท่ีเกาชํารุดทรุดโทรมใหกลับมามีสงาราศีจนเปนท่ี
ภาคภูมิใจของชาวฝรั่งเศส และประทับใจนักทองเท่ียวชาวตางชาติ สถานท่ีท่ีไดจัดการทํานุบํารุงเปนการ
ใหญในครั้งนี้ไดแก พิพิธภัณฑลูฟร อนุสรณสถาน Les Invalides พระราชวังแวรซายส พระราชวัง        
แว็งแซน ปราสาทชอมบอรด มหาวหิารแหงปารีส มหาวิหารแหงแร็งส และสตราสบูรก ตลอดจนสตูดิโอ
เกาของศิลปนในยานมงตมารตร  เชน Le Bateau-Lavoir, La Ruche และ La Cité fleurie ฯลฯ ก็จัดการ
อนุรักษไวดวย   นอกจากนั้นยังดําเนินการขัดทําความสะอาดดานหนาของอาคารสถาปตยศิลปสําคัญๆ ให
ขาวสะอาดงดงามดวย ในป 1962 มีการออก “กฎหมายมาลโรซ” (Loi Malraux) ขยายการอนุรักษให   
ครอบคลุมถึงอาณาบริเวณโดยรวมท่ีลอมรอบโบราณสถาน โดยใหฝายผังเมืองเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติดวย นอกจากนั้นในป ค.ศ. 1968 ก็ไดงบประมาณซอมแซมอาคาร
สถานอ่ืนๆ ท่ีสําคัญท่ัวประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาค แควน เมือง และตําบลอีกประมาณ 100 แหง 
 

 4.4  การจัดทําทะเบียนโบราณสถานและแหลงศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ 
 ในป 1964 มาลโรซไดมอบหมายใหอ็องเดร ชาสเตล (André Chastel) ศาสตราจารยดาน      
ประวัติศาสตรศิลปะท่ี Collège de France เปนประธานคณะกรรมการจัดทําทะเบียนโบราณสถานและ
แหลงศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศส คณะกรรมการไดเลือกแควนท่ีมีบุคลากรและเครื่องมือพรอมมากท่ีสุด
กอน ไดแก แควนอัลซาส และเบรอตาญ โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานซ่ึงรวมท้ังผูแทนจากฝาย     
จดหมายเหตุดวย มีการคนควาหาขอมูลอยางเปนระบบ ใชหลักวิชาการและเครื่องมือสมัยใหมท่ีมี          
ประสิทธิภาพทําการสํารวจและจดบันทึก และเม่ือภารกิจเสร็จส้ิน ก็ไดจัดนิทรรศการแสดงผลการสํารวจ 
โดยแสดงภาพถายภาพลายเสน และชุดหนังสือท่ีพิมพรายชื่อแหลงโบราณสถานท่ีสํารวจไวท้ังหมด 

                                                                                                                                                                           
ผูที่สนใจโคลง “หมาเนา” (Une Charogne) ของโบดแลรบทนีโ้ปรดอาน ชารลส โบดแลร กวีและนักวิจารณ

ศิลปะของสดช่ืน ชัยประสาธน (มหาวิทยาลัยศิลปากร และศูนยความรวมมือดานภาษาฝรั่งเศส สํานักทูตวัฒนธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยรวมกันจัดพิมพ, 2543)  หนา 149-150 
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 มาลโรซมีสวนทําใหนักวิชาการดานโบราณคดีไดรับการยอมรับอยางเปนทางการเปนครั้งแรก โดย
ไดตั้งคาสมนาคุณในฐานะผูเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซ่ึงกอนหนานี้นักโบราณคดมัีกทํางานดวยใจรักและไมเคย
ไดรับคาตอบแทนใดๆ 

 
4.5  การพัฒนาความรวมมือทางวัฒนธรรมกับนานาชาต ิ

 มาลโรซไดรับความไววางใจจากประธานาธิบดีเดอโกลเปนอยางมาก27 เขาไดรับมอบหมายใหเปน 
ผูแทนของประธานาธิบดีไปติดตอเจรจาและแสดงสุนทรพจนในประเทศตางๆ ท้ังในทวีปอเมริกาใต       
อัฟริกา อเมริกา และเอเซีย เพื่อเผยแพรบทบาทและจุดยืนของประเทศฝรั่งเศสตอประชาคมโลก ทุกครั้งท่ี
ปฏิบัติภารกิจนี้ มาลโรซจะถือโอกาสทําหนาท่ีรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมติดตอเจรจาเพื่อหาทางนํา
ผลงานศิลปะชิ้นเอกท่ีแสดงถึงอารยธรรมท่ียิ่งใหญของประเทศเหลานั้นมาแสดงท่ีประเทศฝรั่งเศสดวย 
เนื่องจากเขาไดรับความไววางใจเปนอยางมากจากประมุขและผูรับผิดชอบดานพิพิธภัณฑของประเทศ
เหลานั้น นิทรรศการศิลปะท่ีมาลโรซนํามาจัดขึ้นท่ีปารีสจึงยิ่งใหญมโหฬาร ประกอบดวยผลงานศิลปะชิ้น
เยี่ยมอยางท่ีไมเคยมีใครนํามาแสดง ประชาชนผูรักศิลปะและนักวิชาการดานศิลปะ นักหนังสือพิมพ ท้ังชาว
ฝรั่งเศส และชาวยุโรปจึงพากันมาชมนิทรรศการอยางลนหลาม  
 นิทรรศการระดับโลกท่ียิ่งใหญมโหฬาร (les grandes expositions mondiales) ท่ีมาลโรซจัดแสดง
ท่ีปารีสในชวงท่ีเปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ไดแก 

1960 Trésors d’art de l’Inde ศิลปะอินเดียชวงศตวรรษท่ี 3 กอนคริสตศักราช จนถึงศตวรรษท่ี 14 
1961 7000 ans d’art iranien ศิลปะเปอรเซียชวง 7 พันปจากยุคกอนประวัติศาสตรถึงปจจุบัน 
1962 De  Gyokudo à Tessai จิตรกรรมญี่ปุนคริสตศตวรรษท่ี 18 ถึง 19 
1963 Chefs d’oeuvres de l’art mexicain ผลงานศิลปะชิ้นเอกของเม็กซิโก ยุคกอนคลาสสิก, 

ศิลปะสเปนและโบราณคด,ี ศิลปะพื้นบาน และศิลปะรวมสมัย 
1967 Le Trésor de Toutank-Amon ศิลปะอียิปต : ผลงานชิ้นเอกจากหลุมฝงศพของฟาโรห 
1967 L’art russe des Scythes à nos jours ศิลปะรัสเซียจากยคุชาวไซธจนถึงปจจุบัน 

 
นิทรรศการศิลปะระดับโลกเหลานี้ มีลักษณะเดนโดยรวม ซ่ึงสรุปไดพอสังเขปดังนี้ คือ 
1) ผลงานศิลปะท่ีนํามาจัดแสดงเปนผลงานชิ้นเอกท่ีคัดสรรมาเปนพิเศษ ซ่ึงเจาของไมเคยอนุญาต

ใหใครนําออกนอกประเทศมากอน แตเพราะมาลโรซและทีมงาน (รวมท้ังนักวิจัย นักวิชาการดานโบราณคดี 
และผูเชี่ยวชาญฝรั่งเศสท่ีทําการศึกษาคนควาอยูในประเทศนั้น )ๆ ชวยกันติดตอเจรจา จึงทําใหไดผลงานชิ้น
เยี่ยมๆ มาแสดงท่ีปารีสเปนอันมาก นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังไดรับความรวมมือจากสมาคม        

                                                        
27 ในหนังสือเรื่อง Mémoire d’espoir, tome 1 p.285 เดอโกล ยกยองมาลโรซวาเปน “มิตรอัจฉริยะ”(ami génial) ผู
กอปรดวย “ญาณพินิจอันกระจางและเฉียบไว” สามารถชวยขจัดปญหาที่คลุมเครือไดเสมอ 
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กิจกรรมดานศิลปะแหงฝรั่งเศส (L’Association Française d’Action Artistique หรือ AFAA) ซ่ึงสังกัด
กระทรวงตางประเทศในดานการใหยืมเงินทุนสําหรับเปนคาใชจายในการเตรียมงานเพื่อการจัดงาน
นิทรรศการ จนทําใหนิทรรศการมีความยิ่งใหญมโหฬารเต็มท่ี 
 2) นิทรรศการนานาชาติท่ีจัดขึ้นท่ีมหานครปารีสท้ัง 7 ครั้งนี้ไดรับความสนใจอยางกวางขวางจาก
ทุกฝาย นับตั้งแตประมุขของประเทศ (เชน ประธานาธิบดีเนหรู แหงอินเดีย พระเจาชาหแหงอิหราน ซ่ึงมา
เปนประธานในพิธีเปดรวมกับประธานาธิบดีเดอโกล) ไปจนถึงนักวิชาการ นักหนังสือพิมพประชาชนชาว
ฝรั่งเศสท้ังในปารีสและภูมิภาค ตลอดจนชาวตางชาต ิมีผลทําใหผูเขาชมในนิทรรศการแตละครั้งมีมากกวา 
1 ลานคน ซ่ึงทําลายสถิติท่ีเคยมีมา ทําใหมีรายไดจากการเก็บคาเขาชมสูงมาก และไดรับการกลาวขวัญถึง
จากนักวิจารณและนักหนังสือพิมพอยางทวมทน 
 เนื่องจากมาลโรซประทับใจท่ีทางการอียิปตไววางใจใหผลงานชิ้นเอกจากหลุมฝงศพฟาโรหมา
แสดงเปนกรณีพิเศษ และเขาก็เคยแสดงสุนทรพจนท่ี UNESCO เม่ือป 1960 รณรงคใหนานาชาติชวยกัน
รักษาโบราณสถานแหง Nubie ซ่ึงถือเปนมรดกโลกท่ีสําคัญ ทางการฝรั่งเศสจึงไดมอบรายไดคาเขาชม
นิทรรศการศิลปะอียิปตเขากองทุนพิทักษโบราณสถาน Abou Simbel ซ่ึงไดรับผลกระทบจากการสราง
เขื่อนอัสวานเปนกรณีพิเศษเชนกัน 
 3) เห็นไดชัดวาการจัดนิทรรศการนานาชาติทีปารีส เปนการตอบสนองภารกิจหลักของกระทรวง
วัฒนธรรมในการเผยแพรผลงานสําคัญของมนุษยชาติเพื่อใหชาวฝรั่งเศสจํานวนมากท่ีสุดรวมท้ังชาวโลกก็
ไดมีโอกาสชื่นชม “อัจฉริยภาพอันลึกลํ้าของชนชาติตางๆ”  นอกจากนั้น ยังทําใหมหานครปารีสไดรับ     
ยกยองวาเปนเมืองหลวงของประเทศท่ีมีบทบาทสูงในดานศิลปวัฒนธรรมซ่ึงก็นับไดวาสอดคลองกับ
นโยบายของประธานาธิบดีเดอโกล ท่ีมุงหวังใหประเทศฝรั่งเศสกลับมามีบทบาทสําคัญในระดับนานาชาติ
อีกครั้งหนึ่ง 
 
 นิทรรศการศิลปะฝรั่งเศสในตางประเทศ  
 มาลโรซใหความสําคัญตอการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับนานาชาติดวย เขาสงผลงานศิลปะของ  
ฝรั่งเศสไปแสดงในตางประเทศหลายครั้ง ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะกรณีการสงผลงานศิลปะชิ้นเยี่ยมท่ีชาว
ฝรั่งเศสหวงแหนมาก 2 ชิ้น คือ ภาพจิตรกรรมโมนาลิซา (La Joconde) และรูปประติมากรรมวีนัสแหง    
ไมโล (Venus de Milo) ไปแสดงท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุน ในป 1962 และ 1964 
 เม่ือมาลโรซตอบตกลงแกสหรัฐอเมริกา และตอมาแกประเทศญี่ปุนท่ีขอยืมภาพโมนาลิซา และรูป
วีนัสแหงไมโลไปแสดงนั้น ภัณฑารักษและผูเชี่ยวชาญท่ีพิพิธภัณฑลูฟรพยายามคัดคานอยางสุดกําลัง ดวย
เกรงวาจะเกิดการกระทบกระเทือนเสียหายและเกรงวาจะมีปญหาเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรก็ตั้งกระทูคัดคาน แตมาลโรซก็ไมยอมเปล่ียนใจ เขาพยายามชี้แจงใหสภาฯเห็น
ความสําคัญในการสงงานศิลปะชิ้นเอกไปแสดงยังตางประเทศ ในสุนทรพจนท่ีแถลงตอสภาฯ เม่ือ 7 
พฤศจิกายน 1964 มาลโรซกลาววา 
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“อาจเปนการนาโมโหที่สงประติมากรรมวีนัสแหงไมโลไปโตเกียว แตถาเราคิดวาการที่นักกีฬา
ของเราไดเหรียญทองจากกีฬาโอลิมปคเปนการนําช่ือเสียงใหแกประเทศ การสงผลงานศิลปะ    
ช้ินเอกนี้ไปญ่ีปุนเปนเวลา 4 เดือน ก็นาจะถือวาเราไดเหรียญเพชรทีเดียว เพราะจะมีคนญ่ีปุนถึง 4 
ลานคนมาชมธงประเทศฝรั่งเศสที่ต้ังไวหลังประติมากรรมช้ินนี”้28   

 
การจัดแสดงภาพจิตรกรรมโมนาลิซาอันเล่ืองชื่อท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ณ พิพิธภัณฑ National 

Gallery ท่ีวอชิงตัน และพิพิธภัณฑ Metropolitan ท่ีนิวยอรค ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 1963 และการจัด
แสดงภาพประติมากรรมวีนัสแหงไมโล ท่ีประเทศญี่ปุน ณ พิพิธภัณฑในโตเกียวและเกียวโต ระหวาง
เมษายนถึงกรกฎาคม 1964 ซ่ึงมาลโรซเดินทางไปรวมในพิธีเปดพรอมกับประมุขของท้ังสองประเทศนั้น 
นอกจากจะเปนการกระชับสัมพันธไมตรรีะหวางฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนแลวยังเห็นไดวา งาน
ศิลปะชิ้นสําคัญจากฝรั่งเศสนั้นไดรับความสนใจจากมหาชนนานาชาติเปนอยางมาก จํานวนผูเขาชม
นิทรรศการท่ีอเมริกาสูงถึง 1 ลาน 7 แสนคน และท่ีญี่ปุนประมาณ 1 ลาน 8 แสนคน ทําใหชื่อเสียงของ
ประเทศฝรั่งเศสขจรขจายเปนท่ีกลาวขวัญถึงดวยความชื่นชมวาเปนประเทศฝรั่งเศสใจกวางเรื่องศิลปะและ
เปนประเทศผูนําดานศิลปวัฒนธรรม นับไดวาเปนความสําเร็จอยางสูงของมาลโรซและกระทรวง         
วัฒนธรรม 
 กลาวโดยสรุป กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงอารยธรรมในอดีตท่ียิ่งใหญของตางชาติใน
ประเทศฝรั่งเศส และการสงผลงานศิลปะชิ้นเอกของฝรั่งเศสไปแสดงในตางประเทศนั้น เปนการปฏิบัติ 
ภารกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรม ตามแนวคิดและนโยบายวัฒนธรรมของมาลโรซ ซ่ึงสอดคลองกับ
นโยบายของประธานาธิบดีเดอโกล ท่ีมุงฟนฟูประเทศฝรั่งเศสใหกลับมีบทบาทเปนผูนําในระดับโลกอีก
ครั้งหนึ่งดวย 
 

4.6 การสรางนโยบายดานคีตศิลป29 
 นาสังเกตวามาลโรซและทีมงานทุมเทเวลาและความสนใจใหแกเรื่องบานวัฒนธรรมและกิจกรรม
วัฒนธรรมในดานทัศนศิลป ละคร การบูรณะอนุรักษโบราณสถาน ฯลฯ มากจนไมมีเวลาเอาใจใสเรื่อง    
คีตศิลปมากนัก จนกระท่ังเกิดวิกฤตการณดานนี้อยางชัดเจน ในชวงทศวรรษ 1960 ซ่ึงมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี ผูคนหันไปฟงแผนเสียง วิทยุ และดูโทรทัศนกันมาก ทําใหวงดนตรี Orchestra ตองคอยๆ ปด
ตัวไปทีละวงๆ ในชวงป 1962-1963 ขณะท่ีประเทศเยอรมนีมีออรเคสตราถึง 88 วง ฝรั่งเศส มีเพียงวงดนตรี
กรมประชาสัมพันธ (ORTF) วงของโรงอุปรากรแหงปารีสและวงออรเคสตราแหงสตราสบูรกใน
ตางจังหวัดอีก 1 วงเทานั้นท่ีมีงานแสดงตลอดป วงอ่ืนนอกนั้นก็มีแตงานเปนชวงๆ และระหวางท่ีไมมีงาน
นักดนตรีก็ตองหาเล้ียงชีพดวยการขับรถแท็กซ่ีบาง รับซักรีดเส้ือผาบาง ในท่ีสุดนักดนตรีท่ีตกงานก็พากัน

                                                        
28 Journal Officiel. 8 novembre 1963, p. 4991 
29 Marcel Landowski. “La création d’une politique musicale en France”. Dans André Malraux ministre… pp. 115-121 
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ประทวง เขียนภาพเปนรูปเทวดาปกหักมีเลือดไหลหยดลงมา ใตภาพมีลายเซ็นของผูรองเรียนนับพันๆ ชื่อ  
ลองดอฟสกี (Marcel Landowski) ซ่ึงเพิง่ไดรับแตงตั้งเปนหัวหนาฝายคีตศิลปในขณะนั้น จึงเสนอปญหานี้
ใหอธิบดีบิอาสินีพิจารณา บิอาสินีจึงการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อพิจารณาเรื่องนโยบาย    
คีตศิลปอยางจริงจัง ในป ค.ศ.1966 
 คณะกรรมการวางแผนคีตศิลปแหงชาติ ซ่ึงมีแบรนารด (Antoine Bernard) เปนประธานและ     
ลองดอฟสกีเปนหนึ่งในคณะกรรมการ ไดรวมกันรางแผนพัฒนาคีตศิลปในฝรั่งเศสขึ้น โดยมุงเสริมสราง
คุณภาพของนักดนตรีและวงดนตรี ท้ังในปารีสและภูมิภาค ตลอดจนเนนการเผยแพรใหกวางขวางท่ัวถึงใน
ทุกภาค มีการเสนอตั้ง Conservatoire ท่ีมีคุณภาพในทุกภาค ใหแตละภาคตั้งผูแทนท่ีมีอํานาจเต็มในดาน
การคีตศิลป โดยสามารถตั้งผูแทนแควนได มีการตั้งผูประสานงานระหวางผูแทนภาค ผูแทนแควน กับผูมี
อํานาจตัดสินใจในทองถ่ิน ทําใหสามารถดําเนินงานไดโดยไมตองรอการตัดสินใจของรัฐมนตรีกระทรวง
วัฒนธรรม 
 เม่ือไดรับงบประมาณ ลองดอฟสกีซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนผูอํานวยการดานดนตรีในป 196630 ไดตั้งวง 
Orchestre de Paris ซ่ึงประกอบดวยนักดนตรีฝมือเยี่ยม เพราะไดเชิญ Charles Munch มาเปนวาทยกร เม่ือ
วงออกแสดงครั้งแรกในป 1967 ท่ีปารีส ณ salle Pleyel ปรากฎวาไดรับความสําเร็จอยางสูง และตอมาเม่ือ
ไดรับเชิญไปแสดงท่ีนิวยอรคก็ไดรับคําชมจาก Karajan วาทยกรชื่อดังชาวเยอรมันซ่ึงไดไปรวมฟงในคืน
นั้นดวย 
 นอกจากนั้น มีการตั้งวงออเคสตราระดับชาติและระดับภาคขึ้นอีก รวม 20 วง ซ่ึงมีฝมือขนาดนําไป
แสดงแขงกับวงนานาชาติได 
 ในสวนท่ีเกี่ยวกับอุปรากร เรซง (Francis Raison) ซ่ึงเปนอธิบดีกรมละคร ดนตรี อุปรากรและบาน
วัฒนธรรม (แทนบิอาสินีท่ีเพิ่งลาออกไป) ไดเสนอแตงตั้งบุคคลท่ีมีชื่อเสียง 3 คน คือ วิลาร (Vilar) เบจารท 
(Béjart) และบูแลซ (Boulez) มาเปนผูอํานวยการรวมของโรงอุปรากรแหงปารีส แตพอเกิดเหตุการณเดือน
พฤษภาคม 1968 ท้ัง 3 คนก็ลาออก เรซงจึงแตงตั้งใหลองดอฟสกีทําหนาท่ีรับผิดชอบท้ังเรื่องดนตรี 
                                                        
30 มาลโรซไดตัดสินใจเลือกลองดอฟสกีเปนผูอํานวยการดานดนตรีตามคําเสนอแนะของคณะกรรมการวางแผนดนตรี
แหงชาติ มีผลทําใหบิอาสินี (อธิบดีกรมละคร ดนตรี อุปรากร และบานวัฒนธรรม) และปกง (อธิบดีกรมอักษรศาสตรและ
ศิลปะ) ซึ่งเสนอช่ือบูแลชตัดสินใจลาออกทั้งคูทั้งๆที่ไดรวมงานกับมาลโรซอยางแข็งขันมาเปนเวลานาน  กรณีลองดอฟสกี
และบูแลซ (L’Affaire Landowski-Boulez) เปนขาวฮือฮาในหนาหนังสือพิมพอยูพักใหญ เรื่องนี้มาลโรซถูกโจมตีจากฝาย
ซายมาก อยางไรก็ตามในการสัมมนาวาดวยผลงานชวง 10 ปของกระทรวงวัฒนธรรมในยุคที่มาลโรซเปนรัฐมนตรี ซึ่ง 
DEP จัดขึ้นเม่ือป 1989  ริโกด (Jacques Rigaud) อดีตผูอํานวยการสํานักเลขานุการของรัฐมนตรีจอรจส ดูอาเมล (Georges 

Duhamel) ซึ่งตอมาเปนประธานสมาคมศูนยวัฒนธรรมและเปนผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลายเลม ไดต้ังขอสังเกต
วา  ลองดอฟสกีเหมาะสมที่จะไดรับเลือกเปนผูอํานวยการดานดนตรีเพราะมีความสามารถดานการบริหารโดยใชนโยบาย
ที่มีลักษณะยืดหยุนหลากหลาย ไมมุงใหมีแนวโนมใดเพียงแนวเดียว สวนบูแลซเม่ือไดรับแตงต้ังเปนผูอํานวยการ IRCAM 

แหงศนูยปอมปดูก็ดําเนินนโยบายดนตรีอีกแบบหนึ่ง  ซึ่งชวยใหวงดนตรีของฝรั่งเศสสมบูรณมากขึ้น  Jacques Rigaud. 
Débats dans André Malraux ministre…Op. cit. p. 122 
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อุปรากร และนาฎศิลป ซ่ึงตอมาในป 1969 ลองดอฟสกีก็เสนอแผนแมบท 10 ป เพื่อจัดโครงสรางทางดนตรี
ในประเทศฝรั่งเศสใหม แตกวาแผนแมบทสําคัญนี้จะไดรับอนุมัติใหดําเนินการไดก็ตองรอถึงป ค.ศ.1971 
อันเปนยุคท่ีดูอาเมล (Georges Duhamel) เปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 
 
สรุป : ความสําเร็จและความลมเหลวของอ็องเดร มาลโรซ 
 เม่ือพิจารณาบทบาทและผลงานโดยรวมของอ็องเดร มาลโรซ ในชวง 10 ปท่ีเขาดํารงตําแหนง    
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1959-1969) เห็นไดวามาลโรซมีความเดน
ในแงท่ีเปนนักคิดผูมีทัศนะท่ีลุมลึกกวางไกล มีลีลาโวหารคมคายสมเปนนักประพันธมากกวาจะเปนนัก
บริหารหรือนักการเมือง ท้ังนี้อาจเปนเพราะมาลโรซชอบทํางานท่ีมีลักษณะบุกเบิกริเริม่มากกวางานธุรการ
ดานเอกสารหรืองานจําเจ และก็ไมไดตองการเปนนักการเมืองอาชีพดวย ท่ียอมรับเปนรัฐมนตรีก็เพราะ
ศรัทธาในตัวประธานาธิบดีเดอโกล ผูเปนท้ังนักคิดและนักปฎิบัตท่ีิมุงม่ันจะทําใหประเทศฝรั่งเศสกลับฟน
คืนสภาพเปนประเทศผูนําระดับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากบอบช้ําเพราะสงครามโลกครั้งท่ี 2 เห็นไดวา
นโยบายของมาลโรซท่ีเนนการสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยเพื่อใหประชาชนจํานวนมากท้ังในเมืองหลวง
และตางจังหวัดไดมีโอกาสเขาถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมอยางเสมอภาค และมุงหวังใหประเทศฝรั่งเศส
เปนผูนําดานวัฒนธรรมระดับนานาชาตินั้นสอดคลองกับอุดมการณของเดอโกล นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
แนวคิดท่ีมาลโรซไดเสนอไวในงานเขียนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมกอนหนานี้ท่ีวา ศิลปะและวัฒนธรรมให
ความหมายแกชีวิต และแสดงถึงความยิ่งใหญของมนุษยผูสรางซ่ึงแมวาตัวจะตายไปแลวแตผลงาน
สรางสรรคกย็ังคงอยูและสามารถส่ือสารกับคนรุนหลังได ท้ังยังเปนพื้นฐานใหสรางศิลปกรรมสมัยใหมอีก
ดวย กระทรวงวัฒนธรรมของมาลโรซจึงมุงปฏิบัติภารกิจในอันท่ีจะสนับสนุนท้ังศิลปกรรมสําคัญท้ังใน
อดีตและท้ังการสรางสรรคในปจจุบัน สนับสนุนการเขาถึงท้ังมรดกวัฒนธรรมของฝรั่งเศสและของ
มนุษยชาติ นอกจากนั้นมาลโรซยังมุงใหคนสวนมากรักวัฒนธรรม ตองการใหวัฒนธรรมหลอหลอมคนใน
สังคมเขาดวยกัน เพื่อชวยตอตานอิทธิพลชั่วรายอันเกิดจาก “อุตสาหกรรมผลิตความฝนสําเร็จรูป” เชน
ภาพยนตรและโทรทัศนใหได 
 กิจกรรมวัฒนธรรมในชวง 10 ปท่ีมาลโรซดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเห็นได
วาเปนไปตามนโยบายดังกลาว นับตั้งแตการกอตั้งบานวัฒนธรรม การสนับสนุนศิลปะรวมสมัย การออก
กฎหมายบูรณะอนุรักษโบราณสถาน การจัดทําทะเบียนสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและศิลปะ ไป
จนถึงการสนับสนุนความรวมมือดานวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เชน การจัดนิทรรศการนานาชาติใน
ฝรั่งเศสและการสงงานศิลปะชิ้นสําคัญของฝรั่งเศสไปแสดงในตางประเทศ ฯลฯ ซ่ึงทําใหชื่อเสียงของ
ประเทศ   ฝรั่งเศสโดงดังเปนท่ีสนใจของประเทศตางๆ  
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แมจะมีผูเห็นวามาลโรซประสบความลมเหลวอยูบาง เชน โคลด มอลลารด31ชี้วามาลโรซมีแนวคิด
เพอฝนไมติดดิน หรือ ฌอง ลากตููร32 กับจากส ริโกด33 ตั้งขอสังเกตวามาลโรซมีจุดออนดานการบริหาร ไม
พยายามหาทางท่ีจะทําใหไดงบประมาณดานวัฒนธรรมตามท่ีตั้งเปาไว ท้ังพลาดโอกาสสําคัญท่ีไมรวบเอา
เรื่องการศึกษามวลชนและโสตทัศนูปกรณสําคญัของยุคสมัยคือโทรทัศนมาไวในกระทรวงวัฒนธรรม แต
อยางไรก็ตาม ท้ังสองก็ยอมรับวามาลโรซประสบความสําเร็จในแงท่ีมีแรงบันดาลใจสูงและไดทํานวัตกรรม
ทางวัฒนธรรมท่ีแปลกใหมไวมาก สวนชารลส-หลุยส ฟูลงนั้น ชื่นชมมาลโรซในแงท่ีเปนรัฐมนตรีท่ีมี
บทบาทสูงท้ังในดานการเผยแพรวัฒนธรรมฝรั่งเศสตอชาวโลก และดานการแนะนําใหชาวฝรั่งเศสไดรูจัก
วัฒนธรรมของเพื่อนรวมโลก34 นอกจากนี ้ออกุสแต็ง ฌิรารด ประธานคณะกรรมการบันทึกประวัติศาสตร
ของกระทรวงวัฒนธรรม ยังไดเขียนแสดงความเห็นไวในวาระครบรอบ 40 ปของกระทรวงฯวา มาลโรซมี
วิสัยทัศนท่ีกวางไกล จึงสามารถประสบความสําเร็จในการบุกเบิกกอตั้งนโยบายวัฒนธรรมท่ีใชเปนพื้นฐาน
สําหรับพัฒนาตอไปได และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสคนตอๆ มา (15-16 คน) ก็ไดใชเปน
หลักสําหรับสืบสานพัฒนางานดานวัฒนธรรมมาจนถึงปจจุบัน นอกจากนั้นก็ยังมีหลายประเทศท่ียอมรับ
เอานโยบายของมาลโรซมาเปนแนวทางพัฒนางานวัฒนธรรมของประเทศตนดวย35  
 การศึกษาบทบาทและผลงานของอ็องเดร มาลโรซในชวงท่ีดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวง 
วัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส (ค.ศ. 1959-1969) ทําใหเกิดความม่ันใจวาวัฒนธรรมมีความหมาย
ท้ังกวางและลึก แสดงถึง “ศักดิ์ศรีของมนุษยชาติท่ีส่ังสมสืบทอดจากอดีตมาสูเรา” และชวยใหตระหนักถึง
ความสําคัญของนโยบายวัฒนธรรมท่ีมุงเนนใหประชาชนจํานวนมาก สามารถเขาถึงงานศิลปะท่ีมีคุณคาสูง
(ท้ังของชาติตนและของชาติอ่ืน) นโยบายวัฒนธรรมของมาลโรซนั้น นอกจากจะมุงอนุรักษมรดกทาง       
วัฒนธรรมในอดีตแลว ยังสนับสนุนการสรางสรรคศิลปะรวมสมัย ชวยใหศิลปนไดรับสวัสดิการพอท่ีจะ
ดํารงชีวิตและทํางานสรรคไดอยางอิสระ รวมท้ังวางนโยบายใหรัฐตั้งงบประมาณซ้ือผลงานของศิลปน และ
ท่ีสําคัญคือมุงสงเสริมใหมีการเผยแพรและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมของฝรั่งเศสกับนานาชาติอยางมี  
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น มาลโรซยังมีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในฐานะนักพูด ผูกลาวสุนทรพจนท่ีมีท้ังสาระ
และความนาประทับใจยิ่งกวารัฐมนตรีคนอ่ืนอีกดวย36 

การศึกษาบทบาทและผลงานของอ็องเดร มาลโรซในชวงท่ีเปนรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของ
ฝรั่งเศส ทําใหไดพบขอสังเกตอีกประการหนึ่งวา นโยบายและกิจกรรมดานวัฒนธรรมของประเทศจะ

                                                        
31 ดู Claude Molland. Le 5e Pouvoir: La Culture et l’Etat de Malraux à Lang. Paris : Armand Colin, 1999, p. 118 
32 Jean Lacouture. Malraux une vie dans le siècle. Paris : Editions du Seuil, 1976, p. 390-391 
33 Jacques Rigaud. L’Exception culturelle: Culture et pouvoirs sous la Ve République. Paris : Grasset,1995 
34

 Charles-Louis Foulon. “Ministre du rayonnement culturel 1946-1996” L’Espoir n0111, Avril 1997 (“Charles De Gaulle-
André Malraux”), p. 19 
35

 Augustin Girard. Lettre d’information pour fêter les 40 ans de la création du Minintère de la Culture : “1959, La 
naissance d’une politique de la culture” (Bimensuel numéro 41/ 20 janvier 1999)  

36 François de Saint-Cheron. Malraux. Paris : Ministère des Affaires étrangères-ADPF, 1996, p. 70 
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ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพตอเม่ือผูมีอํานาจทางการเมืองสนับสนุนอยางจริงจัง ดังเชนในกรณีของ
ประเทศฝรั่งเศส ซ่ึงเห็นไดวาเม่ือผูนําประเทศสนับสนุนเรื่องวัฒนธรรมและไดรัฐมนตรีท่ีมีความสามารถ
สูง นโยบายและกิจการดานวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศสจึงเจริญกาวหนาถึงขั้นเปนท่ียอมรับนับถือจาก
นานาประเทศได อยางไรก็ตามการศึกษาความรวมมือระหวางประธานาธิบดีเดอโกลกับมาลโรซเทาท่ีได
วิเคราะหไวแลวนี้ อาจไมเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นภาพรวมของนโยบายวัฒนธรรมของฝรั่งเศส ดังนั้นจึง
นาท่ีจะศึกษาพัฒนาการของนโยบายดังกลาวสืบเนื่องมาจนกระท่ังถึงปจจุบันดวย อีกกรณีหนึ่งท่ีนาสนใจ
คือ ความสัมพันธระหวางระหวางประธานาธิบดีฟรองซัวส มิตแตรรองด (François Mitterrand) กับ      
จาค ลองก (Jack Lang) ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเปนเวลา 10 ป แมจะไมตอเนื่องกัน
โดยตลอดเหมือนมาลโรซก็ตาม37 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับนโยบายวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส นาท่ีจะเอ้ืออํานวยใหเราเกิดความคิด
เปรียบเทียบ ประยุกต หรือพัฒนาสรางสรรคนโยบายวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับประเทศของเราได 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                        
37

 Jack Lang ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวัฒนธรรมของฝรั่งเศสระหวางป ค.ศ. 1981-1986, 1988 และ 1991-1993 
     หมายเหตุ   ในป 1991 มีการรวมการสื่อสารเขากับกระทรวงวัฒนธรรม และในป 1992-1993 จาก ลองกไดรับแตงต้ังให
เปนทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 
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ภาคผนวก 
 

แผนภูมิกระทรวงวัฒนธรรม 
 
Sources :  
André Malraux ministre : Les Affaires culturelles au temps d’André Malraux 1959-1969, 
Paris : La Documentation française, 1996, p. 456,  
Geneviève Poujol : La création du ministère des affaires culturelles 1959-1969. Paris : 
Ministère de la Culture, 1993, p.95. 
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กระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส 1959 (พ.ศ. 2502) 
 
        รัฐมนตร ี

 
   สํานักงานเลขานุการกระทรวง     กรมศิลปะและอักษรศาสตร 
        - ฝายอักษรศาสตร 
        * งานการศึกษามวลชน     - กองศิลปะการแสดงและ 

 ดนตร ี

               กรมพิพิธภัณฑแหงชาต ิ
 
    กรมสถาปตยกรรม 

- กองโบราณสถานและ 
           แหลงวัฒนธรรม 

- กองควบคุมอาคารของรัฐ 
- กองกอสรางอาคารใหม ศูนยภาพยนตรแหงชาต ิ

 
      กองจดหมายเหตุแหงชาต ิ

 

        ฝายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
* ตอมาโอนไปอยูกับกระทรวงศึกษาธิการ 
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กระทรวงวัฒนธรรมฝร่ังเศส 1969 (พ.ศ. 2512) 
 
                                                                   รัฐมนตร ี

 
 สํานักงานเลขานุการกระทรวง           กรมศิลปะและอักษรศาสตร 

- ฝายศึกษาและวิจัย 
- ฝายจัดนิทรรศการ 

            สํานักผูตรวจราชการ            - ฝายแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 
           - ฝายอักษรศาสตร 
                      กรมละคร ดนตรี อุปรากร  

      สํานักขุดคนดานโบราณคด ี    และบานวัฒนธรรม 

           - ฝายการสอนศิลปะ 
           - ฝายดนตร ี
    สํานักทะเบียนโบราณสถาน       - ฝายการสรางสรรคศิลปะ 
    และแหลงวัฒนธรรม 
 
         กรมสถาปตยกรรม            กองพิพิธภัณฑแหงชาต ิ
        - กองการสรางสถาปตยกรรม 
   และการกอสรางอาคารสาธารณะ 
 - กองบูรณะและดูแลยานสําคัญ 
   ในเมืองเกา              ศูนยภาพยนตรแหงชาต ิ
 - กองโบราณสถานและ 
   พระราชวังแหงชาต ิ            กองจดหมายเหตุแหงชาต ิ
 
 

                                                          * สํานักปลัดกระทรวง 
 
 
* ดูแลงานระดับภูมิภาคอีก 3 หนวย คือ คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงภูมิภาค ต้ังขึ้นเม่ือ 1963 คณะที่ปรึกษาดานการ
สรางสรรคงานศิลปะแหงภูมิภาค (1966) และคณะผูอํานวยการดานกิจกรรมวัฒนธรรมทั่วไป (1969) 


