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บทคัดยอ 

พ้ืนที่ทางศิลปะใหมๆ ในกรุงเทพมหานครที่กําลังเกิดขึ้นอยางเห็นเปนรูปธรรมนอกจากหอศิลปเอกชนที่ไมใหญโต
หลายๆ แหง ก็คือ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโครงการที่เริ่มตนขึ้นตั้งแตเมื่อป พ.ศ. 2539 ในสมัย     
ดร.พิจิตต  รัตตกุล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูเริ่มวางโครงการไวจนถึงขั้นของการประกวดแบบโดยไดบริษัท      
โรเบิรต จี บุย แอนด แอสโซซิเอสท จํากัด เปนผูชนะ และไดวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2543 โครงการไดหยุดชะงัก
ลงในสมัยผูวาสมัคร  สุนทรเวช ซึ่งมีคําสั่งใหยกเลิกและปรับเปลี่ยนโครงการเสียใหมดวยเหตุผลวาไมมีงบประมาณ และ
เสนอปรับโครงการในลักษณะเปนอาคารที่มีหอศิลป ศูนยการคา และลานจอดรถโดยเสนอใหเอกชนมาลงทุน ดวยการตอสู
ในภาคประชาชนนําโดยกลุมศิลปน อาจารย นักศึกษาศิลปะทําใหเกิดการเคลื่อนไหวจนทําใหผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพ- 
มหานคร ในยุคตอมาใหการสนับสนุนโครงการตอ และถูกดําเนินอยางเปนรูปธรรมเมื่อไดอภิรักษ  โกษะโยธิน มาเปนผูวา
คนใหม ในระหวางเวลาแหงการรอคอยหอศิลปที่มีความคาดหวังใหมีมาตรฐานเทาเทียมกับหอศิลปหรือพิพิธภัณฑศิลปะ
รวมสมัยในตางประเทศ การหาพื้นที่ใหมทางศิลปะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในตลอดชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมาในหลากหลาย
รูปแบบและเนื้อหา ปรากฏการณดังกลาวเปนสิ่งที่นาใหความสนใจและทบทวน ดวยปรากฏการณเหลานั้นถึงแมจะไมมี
ลักษณะความยั่งยืนในการถือครองพื้นที่แตก็อาจช้ีใหเห็นถึงการใหความหมายใหมแกพ้ืนที่ทางศิลปะของศิลปนรวมสมัย
ไทยไดอยางนาสนใจ รวมทั้งสะทอนใหเห็นปญหา เงื่อนไขที่อาจเกิดประโยชนแกการดําเนินโครงการหอศิลปที่ยั่งยืนและ
ใหประโยชนสูงสุดแกสังคม 
 
ABSTRACT 

The Bangkok Art and Culture Centre will become a new art space in Bangkok in the near future, in addition 
to small private art spaces and galleries.  The project started in the year 1996 under Governor Dr. Bhichit 
Rattakul.  The Robert G. Boughey and Associates Co., Ltd. had won the award to design the building and started 
its construction in the year 2001.  However, during the period of later Governor Samak Sunthorawet, the project 
had been changed to include the building of a commercial shopping area and parking lot alongside the Bangkok 
Art and Culture Centre due to the Bangkok Metropolitan Administration having budget constraints.  Public 
demonstrations were lead by artists, art lecturers, and art students against this new project.  They created 
movements until the new candidate for Governor Apirak Kosayothin supported a reversion to the previous 
project, and won the Governor’s seat in the year 2004.  The Bangkok Metropolitan Administration continued the 
construction of the Bangkok Art and Culture Centre with the fullest aspect of an international standard quality 
gallery or museum. 

In the past decade, Thailand’s art spaces and galleries have taken on several characteristics and forms.  
Some of them aren’t enduring.  However, they perhaps signify interesting definitions and reinterpretations of the 
Thai contemporary art society.  Overall, this phenomenon could be a valuable issue to contemplate as it reflects 
the conditions and the solutions involved in the strategic planning of a permanent space like the Bangkok Art 
and Culture Centre and in maximizing benefit to society. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ออกแบบโดย บริษัท โรเบิรต จี บุย แอนด แอสโซซิเอสท จํากัด 
 
 

ศิลปะสมัยใหมกับพื้นท่ี 
ในสมัยกอนศิลปะมีบทบาทในการรับใชศาสนาหรือ

สถาบันพระมหากษัตริย การปรับเปลี่ยนบทบาทดังกลาว
มาสูการสรางสรรคที่แสดงความเปนปจเจกบุคคล การ
นําเสนอผลงานตอผูชมที่เปนผูเสพ ผูซื้อ ผูสนับสนุนทําให
ศิลปนและผลงานศิลปะตองการสถานที่ที่เหมาะสมใน 
การนําเสนอผลงาน การจัดแสดงผลงานศิลปะครั้งแรก   
ในประเทศไทย สันนิษฐานวาเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2456 เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระราชทานพระ-
บรมราชานุเคราะหใหจัดการแสดงศิลปหัตถกรรม อันเปน
งานประจําป จัดขึ้นที่ โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ 
ตอมามีพระราชดําริใหจัดประกวดภาพเขียนเปนครั้งแรก 
คือ การประกวดฝมือชางเขียน ในงานนักขัตฤกษนมัสการ
พระพุทธชินราช ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จัดขึ้น
ในป พ.ศ. 2459 การประกวดครั้งนั้นมีสมเด็จเจาฟากรม-
พระยานริศรานุวัดติวงศทรงเปนกรรมการนายก ในการ
ประกวดไดมีการใหรางวัลและจําหนายผลงาน โดยพื้นที่
จัดงานนาจะเปนพื้นที่ที่สรางขึ้นช่ัวคราว ซึ่งตอมาพระ-
บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจ าอยูหัวทรงพระกรุณา     

โปรดเกลาฯ ใหจัดประกวดขึ้นอีก 2-3 ครั้งโดยจัดขึ้นที่
พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัง
พญาไท กรุงเทพมหานคร (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) 

เมื่อมีการจัดต้ังสถาบันศิลปะที่มีการเรียนการสอน
ศิลปะแบบตะวันตกในประเทศไทย อันไดแก โรงเรียน
เพาะชาง โรงเรียนประณีตศิลปกรรม โรงเรียนศิลปศึกษา 
โรงเรียนศิลปากรที่ไดรับสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อมีผูที่จบการศึกษา เกิดศิลปนจึงมีความคิดของ
การรวมกลุมกันเพื่อนําผลงานศิลปกรรมมาจัดแสดงเผย 
แพรตอสาธารณะชน เริ่มในป พ.ศ. 2488 และ 2489 กลุม
จักรวรรดิศิลปนที่ประกอบไปดวยนักประพันธ จิตรกร 
จิตรกรสมัครเลน รวมตัวกัน เชน สด  กูรมะโรหิต จํารัส  
เกียรติกอง วรรณสิทธิ์  ภูควนิช เฉลิม  นาคีรักษ สนิท  
ดิษฐพันธ ประสงค  ปทมานุช  ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช ทวี  
บุณยเกตุ ไดจัดแสดงผลงานที่โรงภาพยนตรศาลาเฉลิมกรุง 
ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) และ  
ในป พ.ศ. 2492 การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่ง
เปนการแสดงศิลปะสมัยใหมระดับชาติ ไดถูกจัดแสดงขึ้น    
ในพื้นที่อาคารเรียนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 



มหาวิทยาลัยศิลปากร จนเมื่อป พ.ศ. 2502 ในการจัดการ
แสดงศิลปกรรมแหงชาติครั้งที่ 10 ไดใชอาคารเกา บริเวณ
กระทรวงคมนาคมเดิม (ปจจุบันคือโรงละครแหงชาติ)  
เปนที่แสดงผลงานโดยเรียกช่ือวา หอศิลป กรมศิลปากร 
แตก็ถูกใชเพียง 4 ปถึงป พ.ศ. 2506 จึงถูกรื้อถอนไป 
(วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) 

ในป พ.ศ. 2504 มีสถานที่จัดแสดงและขายภาพบน
ถนนเจริญกรุง ตรงขามไปรษณียกลาง คือ หองภาพทินกร 
และไดเกิดหอศิลปเอกชนขึ้นเปนครั้งแรกในตึกสองชั้น
บริเวณวงเวียนมักกะสัน คือ บางกอกอารต เซนเตอร กอต้ัง
ขึ้นโดยกลุมศิลปนมักกะสันที่ประกอบดวย ดํารง  วงศ
อุปราช อนันต  ปาณินท พิชัย  นิรันต ทวี  รัชนีกร เปรื่อง  
เปลี่ยนสายสืบ  อินสนธิ์   วงศสาม  ประพันธ   ศรีสุตา 
นพรัตน  ลิวิสิทธิ์ สมยศ  ทรงมาลัย ซึ่งเปนกลุมศิลปน      
ที่มีความเห็นทางศิลปะที่แตกตางไปจากแนวการตัดสิน
ผลงานแสดงศิลปกรรมแหงชาติ โดยเห็นวาผลงานที่ถูกคัด
ออกหลายๆ ช้ินมีความนาสนใจในแนวทางการสรางสรรค
แนวทางใหม (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) และในตนปถัดมา
หลังจากเกิดการขัดแยงที่นํามาสูการถอนตัวจากบางกอก
อารต เซ็นเตอร กลุมศิลปนมักกะสันไดรับการสนับสนุน
จาก ม.ร.ว.พันธุทิพย  บริพัตร ใหจัดนิทรรศการในหอศิลป
ที่วังสวนผักกาดอันนับเปนหอศิลปเอกชนอีกแหงที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลานั้น ที่มีบทบาททั้งจัดแสดงและจัดประกวด
ผลงานศิลปะ (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) ในป พ.ศ. 2508 ถึง 
พ.ศ. 2510 ไดมีหอศิลปเอกชนเกิดขึ้นจากการรวมมือกัน
ของกลุมศิลปนหนุมสาวกับผูสนใจศิลปะ เชน หอศิลป 
ปทุมวัน บริเวณวงเวียนปทุมวัน แกลเลอรี่ 20 ที่ศูนยการคา
ราชประสงค (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) แตหอศิลปเหลานี้ก็
ไมสามารถเปดทําการไดเปนเวลานานอันอาจมาจากเหตุผล
ทางธุรกิจ 

ศ.ศิลป  พีระศรี เปนผูที่มีความปรารถนาที่จะใหเกิด
หอศิลปะสมัยใหมที่มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับศิลปะสมัย 
ใหมของไทยใหถูกจัดแสดงในที่เหมาะสมถูกตองตาม 
หลักวิชา หลังจากมรณกรรมของทาน ศิลปนและผูเคารพ
ศรัทธาตอ  ศ .ศิลป  ไดรวมตัวกันกอต้ังมูลนิธิหอศิลป         
พีระศรี เพื่อจัดสรางหอศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยขึ้น 
มีการจัดแสดงศิลปกรรมเพื่อหารายไดสมทบทุนเมื่อป 

พ.ศ. 2508 ในเบื้องตนมูลนิธิไดกราบบังคมทูลพระบาท-
สมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อขอพระบรมราชานุญาตใชที่ดิน
บริเวณสนามเสือปา ดานถนนศรีอยุธยา ตรงขามวัดเบญ-
จมบพิตรฯ เพื่อกอสรางหอศิลป ซึ่งก็ไดรับพระบรม-       
ราชานุญาต โดยใหเจรจากับสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยและองคการสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนผู
เชาที่ ซึ่งก็ไมขัดของในป พ.ศ. 2510 แตตอมาเมื่อป พ.ศ. 
2512 กองอํานวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติไมเห็น
ดวย โดยอางวาไมสะดวกตอการรักษาความปลอดภัยทาง
ทหาร แผนการสรางหอศิลปจึงหยุดชะงักลง ป พ.ศ. 2515 
มีความพยายามจะยายพื้นที่ไปที่ดินริมแมน้ําเจาพระยา  
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแตก็ติดขัด จนในป พ.ศ. 2516 
กรรมการมูลนิธิหอศิลป พีระศรี ไดประชุมและมีมติให
สรางหอศิลป บนที่ดินของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย ซอย
อรรถการประสิทธิ์ ถนนสาทรใต ซึ่ง ม.ร.ว.พันธุทิพย  
บริพัตร ประธานมูลนิธิหอศิลป พีระศรีเปนผูใหการสนับ 
สนุนใหเชาที่ดินในอัตราที่ถูกมาก ทําใหหอศิลป พีระศรี
สามารถเปดดําเนินการไดเมื่อป พ.ศ. 2517 (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 
2548) โดยกอนหนานั้นหนึ่งป ม.ร.ว.พันธุทิพย ไดสราง
ศูนยศิลปเมฆพยับขึ้นในพื้นที่ที่อยูใกลเคียงกัน หอศิลป   
พีระศรีเปดดําเนินงานไดทั้งสิ้นเปนเวลา 14 ป ก็ตองปดตัว
ลงใน พ.ศ. 2531 ดวยปญหาในการจัดดําเนินงานและงบ 
ประมาณ เชนเดียวกับศูนยศิลปเมฆพยับที่ปดตัวลงในเวลา
ใกลเคียงกัน 

กรมศิลปากรซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ดูแล
งานดานศิลปวัฒนธรรมของชาติไดจัดต้ังหอศิลปขึ้นใน
บริเวณอาคารโรงกษาปณเกาที่ถนนเจาฟา ในสมัยที่นาวา
เอกสมภพ  ภิรมย ดํารงตําแหนงเปนอธิบดี ในครั้งแรกใช
ช่ือวาหอศิลปแหงชาติ ทําพิธีเปดโดย สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาสิรินธร เทพรัตนราชสุดา (พระอิสริยยศในขณะนั้น) 
เสด็จเปนองคประธานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2520 
(วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) และตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปนพิพิธ-
ภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ซึ่งตองถือเปนการมีหอศิลป
แหงชาติครั้งแรกในประเทศไทย และในป พ.ศ. 2522 
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดเปดหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขึ้น ณ บริเวณวังทาพระ (วิบูลย ล้ีสุวรรณ: 2548) อันนับเปน
หอศิลปของสถาบันการศึกษาแหงแรกเชนกัน 

 
 



 

         พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป                                 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

พื้นท่ีพาณิชย การอุปถัมภ ความอยูรอด 
มูลเหตุของการจัดตั้งหอศิลปเบื้องตนเกิดขึ้นจากการ  

หาพื้นที่ใหศิลปนไดมีโอกาสแสดงผลงานศิลปะที่มีคุณคา   
สูสาธารณะ จากจุดเริ่มตนของภาครัฐจากการจัดแสดงและ
จัดประกวดงานศิลปกรรม กลุมศิลปนและภาคเอกชนที่เห็น
คุณคาของศิลปะเปนผูมีบทบาทใหเกิดหอศิลปตางๆ ในชวง
เวลาที่ผานมา การเติบโตของเศรษฐกิจจากการเริ่มตนแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับแรกในป พ.ศ. 2504 
บวกกับการไดรับการชวยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา    
ที่ใหการสนับสนุนดานการเงินในการพัฒนาประเทศและ
กองทัพ การสงทหารเขามาเพื่อทําสงครามในอินโดจีน 
(ระหวางป พ.ศ. 2508-18) ชาวอเมริกันและชาวตางชาติอื่นๆ 
มีสวนทําใหศิลปะในประเทศไทยเกิดตลาดในทางการคา 
(สุธี  คุณาวิชยานนท: 2546) เมื่อป พ.ศ. 2510 เกิดหอศิลป  
ในเชิงพาณิชยขึ้น เชน ทรีโอแกลเลอรี่ (Trio Gallery) ต้ังอยู
บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม จัดแสดงผลงานของศิลปน       
ที่มีช่ือเสียง นอกจากนี้ยังมี อลิซาเบทแกลเลอรี่ ซอยตนสน 
สยามแกลเลอรี่ ที่เกษรช็อปปง เซ็นเตอร ไฟน อารตแกล-  
เลอร่ี ถนนเกษร หอขวัญแกลเลอรี่ ถนนเพชรบุรี (วิบูลย       
ล้ีสุวรรณ: 2548) เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะของศิลปนจาก   
ที่เริ่มจากลักษณะอุปถัมภ ก่ึงอุปถัมภในยุคกอนมาสูการ   
เปนธุรกิจ กลุมเปาหมายลูกคาของหอศิลปเหลานี้มุงไปที่  
ชาวตางประเทศเปนหลัก ซึ่งในชวงแรกศิลปนยังคงพยายาม
รักษาอุดมคติ ความเปนตัวเองในกาสรางสรรคผลงาน แตตอ 
มาดวยเหตุผลทางตลาดและเศรษฐกิจ  

การเกิดสถานะทางอาชีพศิลปน ก็เกิดความแตกตางทาง
ความคิด เกิดการแบงกลุม แบงระดับระหวางศิลปนผูทํางาน

โดยยึดอุดมคติการสรางสรรคกับศิลปนที่ยึดแนวทางตาม
ตลาด (อํานาจ  เย็นสบาย: 2526) อยางไรก็ตามชวงเวลาการ
เฟองฟูของหอศิลปเชิงพาณิชยชวงเริ่มแรกก็อยูไดไมนานเมื่อ
การถอนตัวออกจากประเทศไทยของกองทัพสหรัฐฯ และ
เศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มผันแปร 

ระบบอุปถัมภแบบใหมเริ่มเขามามีบทบาทตอศิลปะ
ของไทยโดยภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะธนาคารซึ่งเปน
ธุรกิจที่มีความมั่นคงเปนอยางมากในสมัยนั้น ธนาคาร
กรุงเทพ ที่ขยายสาขา สรางที่ทําการใหมๆ เริ่มใหการ
สนับสนุนศิลปนทํางานศิลปะประดับอาคาร และไดเริ่ม
จัดการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงขึ้นเปนครั้งแรกในป 
พ.ศ. 2517 (วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) ณ หอศิลป พีระศรี 
ตอมาในป พ.ศ. 2522 ไดยายไปจัดที่หอศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และที่ศูนยสังคีตศิลป ถนนผานฟา ซึ่งพื้นที่ศูนย
สังคีตศิลปนี้ไดถูกเปลี่ยนเปนหอศิลปสมเด็จพระนางเจา-
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในป พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ในป 
พ.ศ. 2517 บริษัทไทยอินเวสเมนต แอนด เซ็คเคียวริต้ี 
จํากัด (ทิสโก) ก็จัดนิทรรศการศิลปะ ณ สํานักงานของ
บริษัท ถนนสีลมและเริ่มซื้อสะสมผลงาน ในป พ.ศ. 2522(
สุธี  คุณาวิชยานนท: 2546) ธนาคารกสิกรไทยไดเริ่ม
จัดการประกวดผลงานศิลปะรวมสมัย ณ หอศิลป พีระศรี 
บริษัทโตชิบา ประเทศไทย จัดการประกวด ศิลปกรรมรวม
สมัยนําสิ่งที่ดีสูชีวิต ในป พ.ศ. 2532 

การประกวดศิลปกรรมตางๆ  ลวนดําเนินการใน
ลักษณะใกลเคียงกับการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ ที่สําคัญ
คือ ความเหมือนกันของกลุมศิลปนที่สงงานเขาประกวด 
จึงทําใหแนวทางของงานและศิลปนที่ไดรางวัลในแตละป



จะมีแนวโนมที่ซ้ํากัน ผลจากการประกวดโดยเฉพาะการ
แสดงศิลปกรรมแหงชาติที่เปนเหมือนเวทีหลักใหผลใน
การสนับสนุน อุปถัมภ สรางชื่อเสียงใหแกศิลปน รวมทั้ง
ยังสรางระดับการยกยองใหเปน “ศิลปนช้ันเยี่ยม” ทานแรก
คือ มีเซียม ยิบอินซอย ในป พ.ศ. 2494 การใหการยกยอง
ศิลปนนี้เกิดขึ้นในอีกลักษณะเริ่มตนในป พ.ศ. 2528      
โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น ไดคัดเลือกศิลปนยกยอง
เชิดชูเกียรติใหเปน “ศิลปนแหงชาติ” การประกวดผลงาน
ศิลปกรรมกอใหเกิดความแตกตางทางความคิดของกลุม
ศิลปนอยูหลายครั้ง และกอใหเกิดโอกาสและผลประโยชน
ที่แตกตางกัน ศิลปนรุนหนุมสาวที่ประสบความสําเร็จจาก
การประกวดสวนหนึ่งจะมีเสนทางในชีวิตดวยการเขาเปน
อาจารยสอนในคณะศิลปะ มีชองทางในการขายและการ
แสดงผลงานตอยอดจากการไดรางวัล แตก็เกิดลักษณะที่
ขาดความหลากหลายไมมีความแปลกใหม การประกวด
ศิลปกรรมที่ดูเหมือนจะสรางโอกาสที่ยิ่งใหญก็ไดคลาย
มนตขลังลงในชวงทศวรรษ 2530 
 
หอศิลปะรวมสมัย 

ในยุคสมัยที่ พล.ต.ชาติชาย  ชุณหะวัณ (ยศในขณะ
นั้น) เปนนายกรัฐมนตรี ในป พ.ศ. 2531 เศรษฐกิจของ
ประเทศอยูในชวงเฟองฟูดวยการพัฒนาแบบเสรีทุนนิยม 
ความเติบโตทางเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นโดยขาดความมั่นคง 
เปนการเติบโตแบบฟองสบู เกิดการลงทุนอยางมากมายใน
ประเทศโดยเฉพาะในธุรกิจสังหาริมทรัพย ตลาดหลัก 
ทรัพยเปนแหลงหาผลกําไรใหเกิดเศรษฐีใหม มีการสราง
อาคาร คอนโดมิเนียมในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหม
หลากหลายรูปแบบ รสนิยมใหมกอใหเกิดความตองการ
งานศิลปะเพื่อประดับประดาไปจนถึงการสะสมผลงานทั้ง
ดวยใจรัก พึงใจในคุณคาและการเก็งกําไร 

ศิลปนทุกๆ กลุมไดรับโอกาสในการขายผลงานอยาง
กวางขวาง การขาดแคลนหอศิลปนําไปสูการใชพ้ืนที่จัด
นิทรรศการศิลปะในศูนยการคาและโรงแรมชั้นหนึ่งซึ่งมี
ความชัดเจนในเรื่องการจัดงานเพื่อหวังผลการขายศิลปะ
เติบโตดวยปริมาณแต ก็มักถูกตั้ งคํ าถามเชิงคุณภาพ 
ภาวการณในชวงเวลานั้นสรางใหศิลปนไทยหลายคนมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกลุมศิลปนที่มี
ช่ือเสียง หอศิลปเอกชนที่เกิดขึ้นในชวงเวลานี้มีทั้งที่เปด

ขึ้นเพื่อการพาณิชยและที่เปดขึ้นเพื่อสนับสนุนใหศิลปนมี
พ้ืนที่จัดแสดง ไดแก อารต ฟอร่ัม (Art Forum) ถนน
ปฏิพัทธ ไดอะล็อก แกลเลอรี (Dialogue Gallery) ถนนหลัง
สวน ไอดีล อารต แกลเลอรี (Ideal Art Gallery) ถนน
เพชรบุรีตัดใหม คอน-เทมปส เดอะ แบงค็อก-ฟายน อารต 
เซนเตอร (CON-tempus, the Bangkok Fine Art Center) ที่
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ ดิ อารทิส แกลเลอรี (The 
Artist’s Gallery) ถนนปน ควีนส ปารค แกลเลอรี (Queens 
Park Gallery) โรงแรมอิมพีเรียลควีนส ปารค เคียวโกะ จิ
ราธิวัฒน แกลเลอรี (Galerie Kyoko Chirathivat) ซอยตน
สน ดิ อารต คอรเนอร โรงละครกรุงเทพ (The Art Corner, 
The Bangkok Playhouse) ถนนเพชรบุรีตัดใหม สีลม-      
ศิลปาวกาศ (Silom Art Space) สีลม (สุธี  คุณาวิชยา
นนท:2546) 

ความเฟองฟูทางพาณิชยของวงการศิลปะชะงักลง  
เมื่อประเทศชาติเกิดปญหาทางเศรษฐกิจในยุคฟองสบูแตก 
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ประสบปญหา 
ทางเศรษฐกิจไมอาจฟนฟูฐานะได ถูกองคการเพื่อการ
ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) นําทรัพยสินรวมไปถึง
ผลงานศิลปะที่สะสมไวออกประมูล ซึ่งเกิดการคาดหวังใน
การสรางมาตรฐานราคาศิลปะจากที่เคยสูงกวาที่ควรจะ
เปนในชวงเวลาที่ผานมาแตอาจดวยการปกปองราคาจาก
นักคาผลงานและศิลปนทําใหการสรางมาตรฐานราคา
ศิลปะในประเทศไทยไมสามารถเกิดขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรม (สุธี  คุณาวิชยานนท: 2546) ปญหาในการไม
สามารถสรางระบบในเชิงพาณิชยอยางเปนธรรมและ       
มีมาตรฐานในแบบสากลเกิดขึ้นจากปจจัยหลายอยาง    
เชน การขายงานเองของศิลปน การขาดมาตรฐานในการ
กําหนดราคาผลงานที่เปนระบบ การขาดความเขาใจใน
ธุรกิจศิลปะที่ยั่งยืน การขาดความเขาใจในคุณคาศิลปะใน
สังคม เมื่อระบบในเชิงพาณิชยไมสามารถเกิดขึ้นไดอยาง
มั่นคงดวยการหวังผลเฉพาะหนา ตางคนตางคิดตางคนตาง
ทํา ความมั่นคงของหอศิลปและอาชีพศิลปนจึงไมสามารถ
เกิดขึ้นได หอศิลปเอกชนตางเกิดขึ้นดวยเงื่อนไขแบบเดิมๆ 
และปดตัวลงในระยะเวลาไมนานดวยเง่ือนไขแบบเดิม 
และก็เกิดรายใหมที่ดําเนินกิจการหอศิลปขึ้นอีกเปนวงจร
เชนนี้มาตลอด  

หลังจากการผานภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประ- 
เทศ หอศิลปเอกชนหลายแหงตองปดตัวลง แตวงการ



ศิลปะและการเกิดพื้นที่ใหมก็ไมไดหยุดชะงัก โอกาสทาง
ศิลปะของศิลปนไทยเริ่มเปดกวางอยางเปนรูปธรรมดวย
การไดโอกาสในการแสดงงานระดับนานาชาติ เกิดการ
ทดลอง ความหลากหลายในการสรางสรรค หอศิลปแหง
ใหมๆ ก็เกิดขึ้นอีกจากผูที่เคยดําเนินงานหอศิลปมา หรือผู
ที่เก่ียวของในวงศิลปะ รวมทั้งคนรุนใหมที่จบการศึกษา
จากตางประเทศที่มีความช่ืนชม นิยมศิลปะและวิถีชีวิต
แบบรวมสมัย หอศิลปเอกชนที่เปดขึ้น ไดแก นําทอง แกล
เลอรี สามเสน สุรพล แกลเลอรี ถนนสาทร อาเตอลิเยร 
อารต แกลเลอรี (Atelier Art Gallery) ถนนสารทร อักโกะ 
แกลเลอรี (Akko Gallery) ถนนสุขุมวิท เอช แกลเลอรี   (H 
Gallery) ถนนสาทร ทวิบู แกลเลอรรี (Thavibu Gallery) สี
ลม โอเพน อารต สเปส (Open Art Space) สีลม ไซแอม 
อารต สเปส (Si-Am Art space) ถนนพระราม 4 หอศิลป
รวมสมัยสเปส เอกมัย หอศิลปตาดู (Tadu Contemporary 
Art) เปดครั้งแรกป พ.ศ. 2539 ที่อาคารพาวิเลียน วาย ถนน
รอยัลซิต้ีอเวนิว ถนนพระราม 9 และยายมาอยูที่อาคารบาร
เซโลนาถนนเทียมรวมมิตร ในป พ.ศ. 2546 100 ตนสน 
แกลเลอรี (100Tonson Gallery) ซอยตนสน ฮอฟ อารท 
แกลเลอรี (Hof Art Gallery) รัชดาภิเษก ถัง แกลเลอรี 
(Tang Gallery) สีลม ที่โดดเดนมีการจัดนิทรรศการ 
กิจกรรมศิลปะรวมสมัยเช่ือมโยงเขากับโอกาสทางศิลปะ
นานาชาติ คือ โปรเจ็ค 304 (Project 304) สามเสนโดย
กฤติยา  กาวีวงศ ซึ่งปจจุบันไดมีบทบาทในฐานะภัณฑา-
รักษระดับนานาชาติ และอะเบาทสตูดิโอ/อะเบาทคาเฟ 
(About studio/About café) ถนนไมตรีจิตต ที่มีแนวคิดใน
การจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบควบคูไปกับการแสดง
นิทรรศการ โดยหอศิลปทั้งสองแหงเปดดําเนินการในป
เดียวกัน คือ พ.ศ. 2539 

หอศิลปในอีกลักษณะที่ไมแสวงหาผลกําไรเกิดขึ้น
ดวยการการสนับสนุน อุปถัมภจากภาครัฐและเอกชน หาก
แบงประเภทหอศิลปในลักษณะนี้จะประกอบไปดวยหอ
ศิลปที่ไดรับการสนับสนุนจัดตั้งโดยองคกรทางวัฒนธรรม
ตางชาติ เชน บริติช เคานซิล สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ 
ศูนยวัฒนธรรมญี่ปุน ซึ่งมีทิศทางการดําเนินงานสนับสนุน
งานศิลปะตามแนวนโยบายทางวัฒนธรรมและงบประมาณ
จากชาตินั้นๆ สวนอีกลักษณะ คือ หอศิลปที่กอต้ังโดย
สถาบันอุดมศึกษาเริ่มจากหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่กอต้ังขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2522 หอศิลปคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ  หอศิลปวิทยนิทรรศน     
และหอศิลปจามจุรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอศิลป-
คณะวิจิตรศิลปและหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม     
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หอศิลปกรรมศรีนครินทรวิโรฒ  
หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งหอศิลปของสถาบัน 
การศึกษาเหลานี้กลายเปนกลไกสําคัญในการสนับ      
สนุนศิลปะรวมสมัย ในขณะที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
หอศิลป หรือหอศิลปแหงชาติไมมีความเขมแข็งพอจาก
การขาดระบบและการสนับสนุนการดําเนินงานอยาง
จริงจัง การเติบโตของศิลปะรวมสมัยจากรั้วมหาวิทยาลัย
นั้นถึงแมจะมีจุดแข็งในดานความมั่นคงและคุณภาพ
ผลงาน แตเงื่อนไขของพื้นที่ ต้ังและงบประมาณก็ทําให
กิจกรรมของหอศิลปไมสามารถตอบสนองประชาชน     
ในวงกวางไดเทาที่ควร 

 
ศิลปะแนวกิจกรรมและพื้นท่ีนอกกรอบ 

ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดแคลนหอศิลป พิพิธ-
ภัณฑศิลปะที่มีมาตรฐานในแบบสากลและยังขาดแคลน
นักจัดการดานศิลปะ หอศิลปของมหาวิทยาลัยที่ดูจะเปน
สวนที่เขมแข็งที่สุดแตขนาดของพื้นที่ งบประมาณและ
ระบบการจัดการก็ยังทําใหเกิดกรอบที่เปนขอจํากัดในการ
ดําเนินกิจกรรม ดวยกระแสความคิดของศิลปะรวมสมัยที่
กอใหเกิดการสรางกิจกรรมที่หลากหลาย รวมท้ังการให
ความสําคัญกับศิลปะที่มีบทบาทเชื่อมโยงกับสังคม การ  
ใชพ้ืนที่นอกหอศิลปจึงกลายเปนพื้นที่แบบใหมที่ เปน
ทางเลือกของนักจัดการศิลปะและศิลปน หากไมนับครั้ง
เริ่มแรกที่ประเทศไมมีพ้ืนที่โดยเฉพาะสําหรับจัดแสดง
ศิลปะ และไดหยิบยืมหรือกอสรางพื้นที่ช่ัวคราวใชแทน
หอศิลป การกาวออกมาใชพ้ืนที่สาธารณะเกิดขึ้นตั้งแตป 
พ.ศ. 2518 เมื่อแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย ซึ่งเปน
กลุมศิลปนทัศนศิลป นักเขียน นักดนตรี ที่รวมตัวกันทํา
กิจกรรมทางศิลปะที่ปลอดจากระบบราชการและอิทธิพล
ทางการเมือง โดยจัดการแสดงภาพเขียนขนาดใหญ ใน
โอกาสครบรอบเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ณ บริเวณเกาะ
กลางถนนราชดําเนิน ภาพเขียนที่แสดงในครั้งนั้นอาจ
กลาววาเปนภาพลักษณะคัทเอาทการเมือง ซึ่งการใชพ้ืนที่
สาธารณะนอกหอศิลปในเงื่อนไขของกิจกรรมเพื่อสังคม
แบบนี้ก็หยุดลงหลังชวงเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
(วิบูลย  ล้ีสุวรรณ: 2548) ตอมากลุมแนวรวมศิลปนแหง



ประเทศไทย ไดกลับมารวมตัวกันจัดตั้งชมรมศิลปกรรม
แหงประเทศไทย จัดงานนิทรรศการ “ศิลปกรรมแหง
ประเทศไทย” ในป พ.ศ. 2522 โดยงานในนิทรรศการสวน
ใหญก็จะมีเนื้อหาแนวเพื่อชีวิต (สุธี  คุณาวิชยานนท: 2546) 
ในปเดียวกันนั้นเปนปที่มีการจัดงานแสดงศิลปกรรม
แหงชาติยอนหลัง 25 ป ในโอกาสเปดหอศิลปมหาวิทยาลัย
ศิลปากร “ศิลปกรรมแหงประเทศไทย” จึงเปนอีกเวทีที่เปด
กวางใหกับศิลปนที่หลากหลาย จึงทําใหผลงานมีคุณภาพ
หลากหลายระดับ 

จุมพล  อภิสุข ศิลปนและนักกิจกรรมทางสังคมใน
สมัยที่ เปนผูชวยผูอํานวยการหอศิลป พีระศรี  เปนผูมี
บทบาทในการจัดกิจกรรมทดลอง การใชสื่อใหมๆ ทาง
ศิลปะ และศิลปะแนว Conceptual Art ในป พ.ศ. 2527 
จุมพลไดจัดกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลาย เปนการเปด
โอกาสใหนักสรางสรรคมาสรางผลงานและแสดงความคิด
อยางอิสระในกิจกรรมที่ช่ือวา “เวทีสมั่ย” นักสรางสรรค
หลายๆ คนที่เขารวมกิจกรรมเวทีสมั่ย เปนกลุมบุคคล
ศิลปน กวี นักดนตรีที่เคยเคลื่อนไหวในแนวเพื่อชีวิต เชน 
ประเสริฐ  จันดํา วสันต  สิทธิเขตต สุรชัย  จันทิมาธร (สุธี 
คุณาวิชยานนท: 2546) กิจกรรมศิลปะ เวทีสมั่ย ไดจัด
สัญจรออกนอกสถานที่หอศิลป พีระศรี ในป พ.ศ. 2529 
ไปยังเกาะสากโดยเรียกช่ือวา “สากสมั่ย” ซึ่งมีศิลปนรวม
สมัยเชน กมล  เผาสวัสดิ์ ธรรมศักดิ์  บุญเชิด สรางผลงาน
ศิลปะที่สัมพันธกับพื้นที่สิ่งแวดลอมในบริเวณชายหาด
และพ้ืนที่ปาบนเกาะ ชวงเวลานี้เกิดความคึกคักในการกอ
รูปของศิลปะแบบใหมๆ ที่เนนเสนอความคิด และงาน
ลักษณะของสื่อผสม การผสมผสานกันของศิลปะที่ใช
รางกาย ศิลปะการแสดง เทคโนโลยีภาพ เสียง ศิลปนไทยที่
ไดรับการจับตามองในชวงเวลานี้ ไดแก มณเฑียร  บุญมา 
กมล  เผาสวัสดิ์ และอภินันท  โปษยานนท ซึ่งตอมาไดมี
บทบาทอยางมากในฐานะภัณฑรักษในระดับนานาชาติ
รวมทั้งไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒน-
ธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม การคิดคนทดลอง
เหลานี้อาจถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการเปดความคิด
ใหมๆ ทางศิลปะอันทําใหเกิดการกลาทดลองในสิ่งแปลก
ใหมไมเวนแตแนวคิดในการใชพ้ืนที่สําหรับงานศิลปะ    
แตอยางไรก็ตามการทดลองแสวงหาสิ่งใหมนี้ ก็ดูจะ   
ชะลอตัวเมื่อพ้ืนที่ที่ใหการสนับสนุนอยางหอศิลป พีระศรี      
ปดตัวลงในป พ.ศ. 2531 

การใชพ้ืนที่สาธารณะในการจัดแสดงผลงานศิลปะ
ดวยวิธีคิดแบบใหมเกิดขึ้นอีกครั้งในป พ.ศ. 2535 โดยกลุม
ศิลปนรวมสมัยจากจังหวัดเชียงใหม อันมีคณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนแกนนํา  พยายามที่จะนํา
กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัยปฏิสัมพันธ   
กับคนในทองถิ่นเริ่มจัดการแสดงที่วัดสุสาน 7 แหง ตอมา
ขยายพื้นที่ไปสูอาคารตางๆ ถนน กําแพง สะพาน แมน้ํา  
ลําคลอง ศิลปนที่เขารวมในเทศกาลนี้นําเสนอศิลปะที่
เกี่ยวพันกับความหมายและกายภาพของพื้นที่ เทศกาล
เชียงใหมจัดวางสังคมจึงทําหนาที่เปน “หอศิลปมหาชน” 
(อุทิศ  อติมานะ: 2537) ซึ่งเปนกิจกรรมที่เปนจุดเริ่มตน
แนวความคิดลักษณะนี้ในภาวะประเทศยังขาดแคลน     
หอศิลปและรัฐก็ไมใหความสําคัญกับการสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมอยางเปนระบบ ในป พ.ศ. 2538 นาวิน     
ลาวัลย ชัยกุล  ศิลปนที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม เปนศิลปนที่สรางผลงานในลักษณะกิจกรรม 
และสรางการมีสวนรวมไดจัดกิจกรรมที่เปนงานศิลปะ 
และพื้นที่ศิลปะ “นาวิน แท็กซี่ แกลเลอรี กรุงเทพฯ” โดย
นํารถแท็กซี่มาเปนพื้นที่แสดงศิลปะทั้งผลงานของตัว    
เขาเองและศิลปนที่เช้ือเชิญมา (สุธี  คุณาวิชยานนท: 2546) 
แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่จึงเริ่มเปนประเด็นที่ชัดเจน เปลี่ยน 
แปลงเงื่อนไขความคิดหอศิลปในขนบที่เปนกลองสีขาว 
ทรงคุณคา มั่นคง สวยงามราวกับหอเกียรติยศที่เลอคา และ
แตกตางกับความคิดในการนําศิลปะไปติดตั้งในพื้นที่
สาธารณะเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมของพื้นที่ตางๆ 
การแตกความคิดในการแสวงหาพื้นที่ใหมแกศิลปะมีแนว 
คิดมาจากการใหความหมายและคุณคาศิลปะที่เช่ือมโยงกับ
การดําเนินชีวิตของมนุษย มีรูปแบบของกิจกรรมและการ
สรางสรรคไปพรอมกัน แนวความคิดเกี่ยวกับศิลปะกับ
สาธารณะนี้ถึงจะมีความคลายกันในการเลือกใชพ้ืนที่
แปลกใหมแตหากมองไปที่วัตถุประสงคและกระบวนการ
ก็จะทําใหเห็นความแตกตางที่อาจแยกเปนการใชพ้ืนที่   
ในเงื่อนไขแนวคิดแบบศิลปะแนวกิจกรรม (Activist Art) 
(สมเกียรติ  ต้ังนโม: 2547) อันเปนการนําวัฒนธรรมมารับ
ใชประเด็นสาธารณะตางๆ เปนการรวมมือโดยตรงกับ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ง
สวนใหญงานในลักษณะนี้จะใหความสําคัญกับกระบวน 
การมากกวาตัววัตถุหรือผลิตผล กับการทดลองแสวงหา   
ที่ใหมนอกกรอบอันเกิดจากความขาดแคลนหอศิลปะ     



ในสังคมหรือการเปดความเปนไปไดใหมใหกับการสราง 
สรรคและการนําเสนอผลงานศิลปะ 

การใชพ้ืนที่ในลักษณะศิลปะแนวกิจกรรม (Activist 
Art) อาจยกตัวอยางเชนในป พ.ศ. 2539 กลุมอุกกาบาตได
ชวนศิลปนหลายคนมารวมจัดงาน หวยขวางเมืองใหม 
โครงการ 1 โดยใชพ้ืนที่ตึกรางแถวหวยขวางที่กําลังอยู
ระหวางทุบรื้อทําลาย และปลอยใหผลงานสลายไปตาม
เวลา (สุธี  คุณาวิชยานนท: 2546)ในป พ.ศ. 2541 จักรพันธ  
วิลาสินีกุล ชุมชนพระอาทิตย ชักชวนศิลปน แสดงงาน
นิทรรศการ”หนังสือ” โครงการศิลปะเพื่อรักษาโรงพิมพ
ครุสภาเกาบนถนนพระอาทิตยที่จะถูกทุบทําลาย และ
โครงการนิทรรศการ Present Perfect ที่จัดขึ้นเมื่อปลายป 
พ.ศ. 2545 โดยคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

และหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งใชพ้ืนที่หอศิลป พีระ-
ศรี ที่ถูกปลอยรางมาเปนเวลา 14 ป เปนโครงการที่มีแนว 
คิดทํานองเดียวกับศิลปะแนวกิจกรรมบวกรวมกับความ
ตองการสรางความตระหนักในปญหาการขาดแคลนพื้นที่
ทางศิลปวัฒนธรรมที่ขาดหายไป โครงการในแนวคิดคลาย 
กันนี้ถูกจัดขึ้นอีกหลายครั้งอยางตอเนื่องโดยนักศึกษาจาก
ภาควิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ที่แสวงหาที่ใหมๆ มาจัดแสดงผลงานของพวกเขา
ไมวาจะเปนการใชพิพิธภัณฑราชทัณฑที่ปลอยพ้ืนที่วางอยู
มาจัดแสดงศิลปะ ใชหองแถว ดาดฟาตึก ตึกราง หรือการ
ใชอูซอมรถเกา ตรงขามสนามกีฬาแหงชาติ และโกดังเกา 
สีทีโอเอ ถนนเพชรบุรีตัดใหมในป พ.ศ. 2549 และ 2550 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแสดงผลงานของนักศึกษาภาควิชาทัศนศิลป 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จัดที่โกดังเกาสีทีโอเอ ถนนเพชรบุรีตัดใหม ป พ.ศ. 2550 
 
บทสรุป 

คงเปนเรื่องที่ปฏิเสธไดยากวาการใชพ้ืนที่นอกขนบ 
นอกหอศิลปเพื่อจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  ดวย
ความคิดในแบบศิลปะแนวกิจกรรมและการทดลอง
แสวงหาอันเกิดจากความขาดแคลนหอศิลปซึ่งทําใหเกิด
รูปแบบ เนื้อหา วิธีการสรางสรรคศิลปะแบบใหมๆ ที่เกิด
จากกายภาพและความหมายของสถานที่  เปนการนํา  
ศิลปะรุกเขาหาสาธารณชน การใชพ้ืนที่ลักษณะนี้ยังถูกใช
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของรัฐ เชน มหกรรมศิลปกรรม
แหงเอเชีย เอเช่ียนเกมส ครั้งที่ 13 กรุงเทพเมืองฟาอมร  

2541 ที่มีศิลปนไทย 78 คน และศิลปนตางชาติ 8 คนนํา
ผลงานพิมพอิงคเจ็ทและผลงานอีกหลายรูปแบบจัดแสดง
ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรช้ันนอก โดยการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรจากการสนับสนุนของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร (สุธี  คุณาวิชยา-
นนท: 2541) อันมีเปาหมายทางการสนับสนุนการทอง 
เที่ยวประกอบไปกับความคิดเรื่องศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง
แนวการดําเนินชีวิตรวมสมัยยังกอใหเกิดกระแสการใช
พ้ืนที่แปลกๆ ในการจัดกิจกรรมไมวาจะเปนการแสดง
ดนตรีหรือการจัดปารต้ี ที่นิยมใชโกดัง อาคารเกา จนถึง 



สนามมวย  ความสนุกในการเปดพื้นที่ทางเลือกดูจะ
กลายเปนรสนิยมพิ เศษที่ใหผลทางธุรกิจแบบ  Niche 
Marketing 

ในปญหาความไมยั่ งยืนของพื้นที่ทางศิลปะใน
ประเทศไทย หากมองกลับไปในประวัติศาสตรเมื่อเริ่มแรก
ที่จัดการแสดงศิลปหัตถกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบ ในป 
พ.ศ. 2456 รอยกวาปที่ผานมาประเทศไทยยังคงขาดแคลน
พ้ืนที่ทางศิลปวัฒนธรรมอยู ซึ่งหากมองปจจัยของการ
เปลี่ยนแปลงการเกิดและดับของพื้นที่ไมไดเปนเงื่อนไข
ของความขาดแคลนทางกายภาพอันเปนอาคารสถานที่ แต
แนวคิด ความเขาใจอยางถองแทตอศิลปวัฒนธรรมและ
คุณคาตอสังคมนาจะเปนเงื่อนไขหลักที่ไมสามารถพัฒนา
ระบบของหอศิลป หรือพิพิธภัณฑศิลปะในประเทศไทยให
เกิดขึ้นได หากยอมรับวาพิพิธภัณฑและหอศิลปเกิดขึ้น
ดวยวิธีคิดแบบตะวันตกที่ใหความสําคัญโดยมีแนวคิด
แบบเดิมในฐานะสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุอันทรงคุณคา 
ทําหนาที่อนุรักษและจัดแสดงผลงานเปนสัญลักษณ     
ของการมีอารยธรรม จุดเริ่มแรกเมื่อศิลปะไทยกาวสูการ
เปลี่ยนแปลงแบบศิลปะสมัยใหม เมื่อแนวคิดและวัตถุ 
ประสงคในการสรางงานศิลปะเปลี่ยนจากการรับใชศาสนา 
สถาบันกษัตริยมาเปนการสรางสรรคที่ตองการเสนอ
ผลงานแกประชาชนอันเปนผู เสพ  ผูสนับสนุนและผู
อุปถัมภ ความตองการสถานที่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะ
แบบโลกตะวันตกจึงเริ่มตนขึ้นในสังคมไทยซึ่งตอง
ยอมรับวาแนวความตองการแบบนี้ตอบสนองความตอง 
การในกลุมที่แคบ คือ ศิลปนและผู ช่ืนชอบศิลปะสมัย  
ใหมเปนหลัก ปญหาของพิพิธภัณฑและหอศิลปะของโลก
ตะวันตกในยุคกอนที่ยกคุณคาศิลปะใหสูงสงเปนสิ่งพิเศษ
ทําใหเกิดระยะหางจากวิถีชีวิตสามัญ ทําใหศิลปะเปน
มรดกทางวัฒนธรรมของคนกลุมนอยถึงแมรูปแบบทาง
ศิลปะจะปรับเปลี่ยนใชเนื้อหา วัตถุ เทคโนโลยีการผลิต    
ที่ใกลเคียงกับสิ่งอื่นๆ ในสังคมที่เห็นปรากฏอยูในการ
สรางสรรคศิลปะรวมสมัยแตระยะหางที่เปนกําแพงแหง
การเรียนรู การเขาใจและความชื่นชมนั้นก็ไมไดลดระยะ
ใหใกลชิดเขามาแตกลับทําใหกลายเปนสิ่งแปลกปลอมที่
ยากจะเขาใจมากขึ้น ปญหาเหลานี้ทําใหพิพิธภัณฑและหอ
ศิลปตองปรับตัว เห็นไดจากในโลกตะวันตกเกิดแนวคิดให
ผูชมเปนจุดศูนยกลาง พิพิธภัณฑ หอศิลปะ หองสมุด
กลายเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเปนศูนยกลางของการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาทางสังคม การเขาถึงศิลปวัฒนธรรม
ไดรับการสนับสนุนผานการศึกษาและการสรางโอกาส 
ทางการศึกษาที่เปดกวางแกประชาชนทุกกลุม สอดคลอง
กับแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) แนวความคิดเหลานี้ถึงจะถูกใชและสรางความ
เปลี่ยนแปลงทางการจัดการเกิดความสําเร็จในหลายๆ 
พิพิธภัณฑ แตก็ใชวาจะเปนสูตรสําเร็จที่ เหมาะกับทุก
สถานที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทยที่มีเงื่อนไขที่
หลากหลายและแตกตาง การวิเคราะหและเขาใจปญหา
อยางแทจริงเปนสิ่งจําเปนที่ตองนํามาปรับเปลี่ยนวิธีการที่
เหมาะสมกับสภาพสังคม 

การเกิดและดับของหอศิลปเอกชนที่แสวงหาผลกําไร
อันเปนกลไกสําคัญสวนหนึ่งในการเกิดพัฒนาการทาง
ศิลปะและสรางความเปนอาชีพแกศิลปนเปนขอช้ีชัดถึง
ผูบริโภคที่ซื้อผลงานศิลปะมีจํานวนไมมากและจํานวน
หนึ่งเปนชาวตางชาติ  นอกจากจะสะทอนปญหาที่ไม
สามารถปลูกฝงความชื่นชมและความเขาใจคุณคาของ
ศิลปะในสังคมไทยแลวยังทําใหระบบทางธุรกิจศิลปะไม
สามารถเกิดขึ้นไดอันทําใหศิลปนในฐานะผูผลิตยากที่จะ
ยึดศิลปะเปนอาชีพ ซึ่งกอใหเกิดปญหาความตอเนื่อง      
ในการสรางสรรค การพัฒนาและคุณภาพของผลงาน การ
สรางงานจงึผันแปรไปกับโอกาสทางอาชีพ ในสวนของหอ
ศิลปเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไรก็เผชิญกับปญหาการขาด
แคลนคนดูขณะที่มีการจัดนิทรรศการจํานวนมากและ
สม่ําเสมอ หอศิลปเหลานี้ซึ่งสวนใหญเปนหอศิลปของ
สถาบันการศึกษามีความพยายามจะจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาควบคูไปกับนิทรรศการแตก็ยังตอบสนองแกคนกลุม
นอยอันมีผลจากการจัดการ งบประมาณและปญหาเดิม   
ในการขาดความสนใจของประชาชน บทบาทหลักของ  
หอศิลปลักษณะนี้จึงทําหนาที่เหมือนสะพานที่เช่ือมโยง
ศิลปนกับโอกาสทางศิลปะในรูปแบบตางๆ  

การเริ่มตนของโครงการหอศิลปและพิพิธภัณฑ 
ศิลปะที่สรางขึ้นโดยรัฐ ไมวาจะเปน หอศิลปวัฒนธรรม
แหงกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครหรือโครงการ
พิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัย ที่มีแนวคิดจะกอสรางขึ้นบน
พ้ืนที่ 35 ไรบริเวณศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โดย
กระทรวงวัฒนธรรม ดูจะเปนโจทยที่ทาทายอยางยิ่งตอ
พัฒนาการทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ การสรางพื้นที่      
ที่ไดมาตรฐานแบบหอศิลประดับนานาชาติไมไดมี



ความหมายเพียงแคสถานที่และวัสดุอุปกรณ แตแนวคิดตอ
การจัดการศิลปวัฒนธรรม ที่มุงจะเอื้อคุณคาแกประชาชน
ดวย การลดชองวาง การสรางแรงบันดาลใจ ความชื่นชม 
ความเขาใจเปนบทบาทของการสรางพื้นที่ศิลปะดวยการ
มองคุณคาที่หลากหลายมิติของศิลปวัฒนธรรมที่จะสราง
ประโยชนสูงสุดอันเปนความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
แทจริง และการสรางความยั่งยืนใหแกพ้ืนที่ศิลปะคงไม
เกิดได เพียงแคการสรางพื้นที่ใหมแหงใดแหงหนึ่งที่
สมบูรณแบบ แตคงจะตองสนับสนุนแกไขปญหาอื่นๆ ไป
พรอมๆ กันไมวาจะเรื่องการศึกษา การสรางและพัฒนา
บุคลากร รวมไปถึงการสนับสนุนใหเกิดอาชีพทางศิลปะ
อยางมั่งคง 
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