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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกกลุม
บุคคล 6 กลุม คือ กลุมศิลปน กลุมภัณฑารักษและ/หรือนักวิชาการ กลุมผูสนับสนุนศิลปะ กลุมธุรกิจ
ทองเที่ยว/ธุรกิจศิลปะ กลุมนักศึกษาสาขาศิลปะ และกลุมผูสื่อขาวสาร เพื่อพัฒนาแนวทางการจัด
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะที่มีความแตกตางและเหมาะสมกับสังคมไทย และ
เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดกลยุทธการพัฒนาแผนธุรกิจของการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในพื้นที่สาธารณะประเทศไทย 

ผลการวิจัยพบวา แนวทางในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะของ
ประเทศไทย ควรนําเสนอประเด็นที่มีลักษณะ (1) ผสมผสานระหวางศิลปะที่แสดงอัตลักษณไทย 
ควบคูกับความเปนภูมิภาคเอเชีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต (2) อยูในกระแสสนใจของคนไทยและ
ตางประเทศ และ (3) เปนเรื่องที่เขาใจงายและเปนรูปธรรม  

กลยุทธการพัฒนาแผนธุรกิจของการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะของ
ประเทศไทย คือ (1) รัฐบาลควรจัดตั้งองคกรที่มีคณะกรรมการและผูบริหารเฉพาะเพื่อรับผิดชอบดาน
การจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยในพื้นที่สาธารณะโดยตรง พรอมทั้งเตรียมความพรอมดานบุคลากร 
ทางดานสถานที่ ทักษะเชิงศิลป และองคกร (2) หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรจัดการ
ประชุมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดมความคิดในการพัฒนารูปแบบและวิธีการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด (3) นักศึกษา ผูชวยศิลปน ทีมงานติดตั้ง ผูจัดงาน และทีมประสานงาน ควรไดรับ
การฝกฝนใหเปนบุคลากรที่มีความรูและความสามารถในการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในพื้นที่สาธารณะ (4) หนวยงานที่เกี่ยวของควรระดมบุคลากรและทรัพยากร ทั้งศิลปน และศิลปะรวม
สมัยของไทยเพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดมหกรรมฯ ที่มีเอกลักษณและแตกตางไปจากงานมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติในที่อื่น (5) หนวยงานที่เกี่ยวของควรสรางเครือขายความรวมมือของศิลปน
และคนในทองถิ่น เพื่อใหสามารถจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะของประเทศ
ไทยไดอยางมีอัตลักษณทองถิ่น และมีความเปนนานาชาติ 

 
 

                                                        
1 นํามาจากสวนหนึ่งของโครงการคนควาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแนวความคิดการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะของ
ประเทศไทย โดย ดร.พรรณี  วิรุณานนท และคณะผูวิจัย สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักศิลปะรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจําป 2551 



 

ABSTRACT 
This qualitative research collected and synthesised its data from the in-depth interviews 

which were divided in six groups: artists, curators and/or academics, collectors or supporters, 
tourists’ businesses or galleries, art students and press.  This research aimed to develop the 
concepts for organizing the International Contemporary Art Festival (ICAF) in a public space 
that would be suitable to different Thai contexts and to develop the managerial strategies of 
the business plan for organizing the ICAF in Thailand.  

The concepts for the ICAF at a public space in Thailand should include: (1) a combination    
of the Thai identity and the Asian or the South East Asian style; (2) the trend in Thailand and 
foreign countries; and (3) easy to understand and be specific.  

Consequently, the managerial strategies for the ICAF at a public space in Thailand are: 
(1) the Thai government should arrange an organisation and appoint a committee and a 
specific executive to undertake the ICAF only.  Also, they should prepare personnel, places, 
art skills and an organisation; (2) the government and private sector should arrange a meeting 
to discuss and exchange their knowledge.  Then they will have a variety of ideas to propose a 
style and manage it efficiently; (3) students, assistant artists, builder team, organisers and 
coordinator team should be trained to assist in the ICAF in Thailand; (4) the organization 
should mobilize specific personnel and resources in Thailand including Thai contemporary 
artists or art for guidelines in organizing the ICAF in a public space in Thailand which has the 
Thai identity and differ from others; and (5) related organizations should support the network 
and collaborate with artists and local people for arranging the ICAF in Thailand.  So that they 
present the local identity and represent it at the international level as well. 

 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ปจจุบันการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ 

(International Contemporary Art Festival) เปนพฤติกรรมการ
บริโภคทางศิลปวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับมิติทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมที่ประสบ
ความสําเร็จอยางสูงในประเทศตางๆ ทั่วโลก การจัดมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาตินั้นไดเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1895 (2438) 
ในประเทศอิตาลี ช่ือวา เวนีส เบียนนาเล (Venice Biennale) 
หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1951 (2494) ไดมีการจัดงานเซาธเปาโล 
เบียนนาเล (Sao Paulo Biennale) ณ ประเทศบราซิล ซึ่งจัด  
วาเกาแกเปนอันดับสอง สวนอันดับสาม คือ ดอคิวเมนตา 
(Documenta) ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ต้ังแตทศวรรษ
ที่ 90 เปนตนมาไดมีการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานา 
ชาติเพิ่มมากขึ้น หลายแหงทั่วโลกรวมแลวมีจํานวนประมาณ 
150 ถึง 200 แหง ประเทศในทวีปเอเชียที่ไดจัดมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติ เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สาธารณรัฐ-
ประชาชนจีน สิงคโปร ไตหวัน และอินโดนีเซีย 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดช่ือวาเปนประเทศ
ที่มีประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมอันเกาแกประเทศ
หนึ่ง รวมถึงเปนศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึง
มีศักยภาพในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติเชน 
กัน ดังนั้น เพื่อใหประเทศไทยสามารถดําเนินแผนการจัด 
 

มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษา คนควา และวางแผน เพื่อคนหาแนว 
ความคิดในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติให
เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติในพื้นที่สาธารณะที่มีความแตกตางและเหมาะ 
สมกับสังคมไทย 

2.  เพื่อกําหนดกลยุทธในการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะในประเทศไทย 

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1.  ไดแนวทางการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานา 
ชาติในพื้นที่สาธารณะที่มีความแตกตางและเหมาะสมกับ
สังคมไทยสําหรับกระทรวงหรือหนวยงานตางๆ ใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการออกแบบการจัดงาน 

2.  ไดกลยุทธสําหรับการระดมทรัพยากรและความ
สนับสนุนจากรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 
ในการพัฒนาการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติใน
พ้ืนที่สาธารณะในประเทศไทย  

 
 



 

ขอบเขตของการวิจัย 
ระเบียบวิธีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนการการวิจัยเชิง

คุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิง
ลึกกลุมบุคคล 6 กลุม คือ กลุมศิลปน กลุมภัณฑารักษและ/
หรือนักวิชาการ กลุมผูสนับสนุนศิลปะ กลุมธุรกิจทองเที่ยว/
ธุรกิจศิลปะ กลุมนักศึกษาสาขาศิลปะ และกลุมผูสื่อขาวสาร 
โดยกลุมศิลปนและกลุมภัณฑารักษและ/หรือนักวิชาการเปน
ผูมีประสบการณในการแสดงผลงาน เขารวมงาน และ/หรือ
รวมเปนภัณฑารักษในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ของตางประเทศ สวนกลุมผูสนับสนุนศิลปะ กลุมธุรกิจทอง- 
เที่ยว/ธุรกิจศิลปะ กลุมนักศึกษาสาขาศิลปะ และกลุมผูสื่อ 
ขาวสารอาจเปนผูที่เคยหรือไมเคยชมงานมหกรรมศิลปะ  
รวมสมัยนานาชาติของตางประเทศก็ได 
 
ประเด็นการวิจัย 

1.  การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาแนว
ทางการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่
สาธารณะที่มีความแตกตาง แสดงอัตลักษณไทย และเหมาะ 
สมกับบริบทของสังคมไทย  

2.  การนําขอมูลเบื้องตน และแนวทางการจัดงานมา
พัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงกลยุทธสําหรับรัฐบาลและหนวย 
งานตางๆ ที่ เกี่ยวของในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย 
นานาชาติในพื้นที่สาธารณะในประเทศไทย ใหประสบผล 
สําเร็จทั้งในเชิงศิลปะ และการพาณิชย  

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
แบบสัมภาษณแบบเปนทางการ ที่มีประเด็นคําถาม 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1.  ประสบการณการชมงานและ/หรือรวมแสดงงาน
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติท่ีตางประเทศ ประกอบ 
ดวยขอคําถาม 11 ขอ ดังนี้  

1.  ประวัติของผูใหสัมภาษณ 
2.  คําจํากัดความของคําวา ‘ศิลปะรวมสมัย’ (Con-

temporary Art) 
3.  ความคุนเคย (ประสบการณ) กับมหกรรมศิลปะ

รวมสมัยนานาชาติ (International Contemporary Art Festival)  

4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดมห-
กรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ 

5.  ประเภทของศิลปะที่นํามาแสดงในการจัดมห-
กรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในตางประเทศ 

6.  ประสบการณในการแสดงผลงานหรือชมงาน
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในตางประเทศ  

7.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแผขยายความคิดการจัด
มหกรรมศิลปะรวมสมัยไปทั่วโลก  

8.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาตินั้นเปนการไดรับวัฒนธรรมหรืออิทธิพลจาก
ชาติตะวันตก 

9.  ขอดีและขอเสียการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติของตางประเทศ 

10. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาตินั้นมีการนําความเปนพื้นถิ่นหรือนําศิลป-
วัฒนธรรมแตละประเทศเขาไปอยูในงานหรือไม  และ
อยางไร 

11. ความแตกตางระหวางงานมหกรรมศิลปะรวม
สมัย (International Contemporary Art Festival/ Biennale) 
กับงานแสดงศิลปะ (Art Fair)  

2.  แนวทางการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย ประกอบดวยขอคําถาม 
2 ขอ ดังนี้  

1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติในประเทศไทย 

2.  ขอดีและขอเสียของการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติในประเทศไทย 

3.  ลักษณะการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานา 
ชาติในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย ประกอบดวยขอ
คําถาม 3 ขอ ดังนี้  

1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการจัดมห-
กรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย 

2.  ลักษณะพื้นที่ที่ใชจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติในประเทศไทย 

3.  ภาษาหลักที่ใชในการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติในประเทศไทย 

4.  ระยะเวลาในการทําประชาสัมพันธการจัดมห-
กรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย 
 



 

วิธีดําเนินการวิจัย  
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณบุคคลในประเทศไทยและ

ตางประเทศแบบเชิงลึก (In-depth Interview) มีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูถูกสัมภาษณเลาประสบการณหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ และเพื่อใหแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยในพื้นที่
สาธารณะของประเทศไทย การสัมภาษณเริ่มต้ังแตเดือน
เมษายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 25512 โดยแบงผูสัมภาษณ
ตามอาชีพและความชํานาญเฉพาะดานออกเปน 6 กลุม คือ 
กลุมศิลปน กลุมภัณฑารักษและ/หรือนักวิชาการ กลุม
ผูสนับสนุนศิลปะ กลุมธุรกิจทองเที่ยว/ธุรกิจศิลปะ กลุม
นักศึกษาสาขาศิลปะ และกลุมผูสื่อขาวสาร ในประเทศไทย
ไดทําการสัมภาษณที่กรุงเทพมหานคร และสวนที่ตาง 
ประเทศทําการสัมภาษณผูจัดการทั่วไป (General Manager) 
ในงานสิงคโปรเบียนนาเล ประเทศสิงคโปร 

 
ผลการวิจัย 

การสัมภาษณเชิงลึกกลุมบุคคล 6 กลุม คือ กลุมศิลปน 
กลุมภัณฑารักษและ/หรือนักวิชาการ กลุมผูสนับสนุนศิลปะ 
กลุมธุรกิจทองเที่ยว/ธุรกิจศิลปะ กลุมนักศึกษาสาขาศิลปะ 
และกลุมผูสื่อขาวสาร ใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) ขอมูลเบื้อง 
ตนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ     
ที่ตางประเทศ (2) แนวทางการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติในพื้นที่สาธารณะของประเทศไทย และ (3) กล
ยุทธการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่
สาธารณะของประเทศไทย ผลการสังเคราะหขอมูลปรากฏ
ดังนี้  

1.  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมศิลปะ
รวมสมัยนานาชาติท่ีตางประเทศ 

1.1.  ลักษณะของ  “ศิลปะรวมสมัย” (Contem-
porary Art) ท่ีจัดแสดงในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติ สามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ  

 1.1.1. “ศิลปะรวมสมัย” ท่ีเก่ียวของกับเวลา
ของการสรางสรรคงาน โดยมุงประเด็นไปที่ยุคสมัย หรือ
เวลาที่งานศิลปะชิ้นนั้นๆ ไดถูกสรางสรรคขึ้น เปนศิลปะที่
                                                        
2 การสัมภาษณใชระยะนาน เนื่องจากชวงเวลาของผูใหสัมภาษณแต
ละทานมีความแตกตางกันและความวุนวายทางการเมืองของประเทศ
ไทย 

สะทอนถึงบริบทของสังคมในยุคปจจุบัน อาจนับชวงเวลา
ถอยหลังไปไดประมาณไมเกิน 50 ปจากปจจุบัน  

 1.1.2. “ศิลปะรวมสมัย” ท่ีเนนถึงแนวความคิด
และวิธีคิดที่แสดงออกโดยผานผลงาน โดยที่ความคิด
เหลานั้นจะแตกตางไปจากแนวคิดหรือวิธีคิดที่กอใหเกิดงาน
ในยุคกอน และศิลปนผูสรางงานศิลปะรวมสมัยตองทบทวน
สมมุติฐานของตนในการที่จะสรางสรรคผลงานออกมา เพื่อ 
ที่จะไดสะทอนสภาพสังคมปจจุบัน  

 1.1.3. “ศิลปะรวมสมัย” ท่ีกลาวถึงแนวทาง
สรางสรรคและปฏิบัติทางศิลปะ โดยมองไปที่ความแตกตาง
ของการปฏิบัติทางเทคนิค และสื่อที่ใชเพื่องานการแสดง 
ออกของงานศิลปะรวมสมัย 

1.2. วัตถุประสงคของการจัดมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติ คือ เพื่อ 

 1.2.1. แสดงศักยภาพและโฆษณาและประชา-
สัมพันธประเทศ เปนการแสดงถึงศักยภาพของประเทศตางๆ 
ในการจัดมหกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะรวมสมัย นอกเหนือจาก
ความสามารถในการพัฒนาประเทศในดานอื่นแลว  

 1.2.2. สงเสริม และฟนฟูเศรษฐกิจของประ 
เทศ ซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุประสงคหลักของการจัดมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติในบางประเทศ  

 1.2.3. พัฒนา สงเสริม เผยแพรศิลปะ (รวม
สมัย) และวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อเปนประโยชนแก
ศิลปนและบุคคลในแวดวงศิลปะ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
นักศึกษาจะไดมีพ้ืนที่ในการแสดงผลงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู สะสมประสบการณ และเกิดความคิดสรางสรรค  

 1.2.4. ใหความรูทางดานศิลปะรวมสมัยแก
ประชาชนในประเทศนั้นๆ ซึ่งเปนพัฒนาประชาชนใน
ประเทศในการชมงานศิลปะรวมสมัย สามารถใชความคิด
และจินตนาการของตนในการตีความหมายที่สื่อออกมา
โดยภาพหรือช้ินงานได 

1.3.  ประเภทของงานศิลปะท่ีนํามาแสดงในการจัด
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ มีความหลากหลายใน
ประเภทของงาน ในลักษณะผสมผสาน คือ การนํางาน
ศิลปะหลากหลายประเภทมาจัดแสดงรวมกัน ทั้งงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง (Installation) 
ศิลปะการแสดงสด (Performance) ดนตรี ศิลปะและงาน
วิดีโอ เปนตน ทั้งนี้ ประเภทของงานศิลปะที่นํามาแสดงใน
การจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติขึ้นอยูกับการ



 

กําหนดหัวขอของภัณฑารักษตามบริบทของสังคมและ
บรรยากาศการเมืองในขณะนั้น ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไป
ภัณฑารักษมีหนาที่ศึกษา กําหนดแนวทาง และคัดเลือก
ประเภทของศิลปะ ตลอดจนแนวทางในการนําเสนองาน  

1.4.  ขอดีในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานา 
ชาติของตางประเทศ มี 3 ประเด็น คือ  

 1.4.1. สงเสริมและฟนฟูเศรษฐกิจของประ-
เทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศโดยรวม ในบาง
ประเทศงานมหกรรมนี้ยังสามารถชวยแกไขปญหาภายใน
ทองถิ่น และชวยฟนฟูเศรษฐกิจในทองถิ่นดวย 

 1.4.2. เพิ่มความรู ความเขาใจ และกระตุนการ
รับรูทางศิลปะใหกับประชาชนในประเทศ เปนการสงเสริม
ใหเกิดพฤติกรรมการเสพงานศิลปะของประชาชนในประ-
เทศนั้นๆ และยังใหประชาชนมีความรูความเขาใจงานทาง 
ดานศิลปะรวมสมัยมากขึ้น  

 1.4.3. เปนการเปดโอกาสใหศิลปนและผูเก่ียว 
ของในวงการศิลปะรวมสมัย การจัดงานมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติเปรียบเสมือนการเปดเวทีใหศิลปนและบุคคล
ตางๆ ในแวดวงศิลปะมารูจักกัน มารวมแสดงผลงาน รวม 
กันคิด รวมกันสราง และกอใหเกิดสังคมที่ใหญขึ้นที่ไมได
ถูกจํากัดใหอยูแตในประเทศของตน 

1.5.  ปญหาในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติของตางประเทศ มีสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ 

 1.5.1. อํานาจ หนาที่ และบทบาทของภัณฑา-
รักษ ตัวแปรสําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอภาพโดยรวมของ
งานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ ไมวาจะเปนการวาง
แนวคิดและเงื่อนไขของงาน การคัดเลือกศิลปนมารวมงาน 
หรือแมแตการระบุสถานที่ คือ ภัณฑารักษ ที่มักมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการคัดเลือกและตอรองกับศิลปน ในกรณีที่
ภัณฑารักษใชอํานาจหนาที่เหลานั้นเพื่อประโยชนของตน
และพวกพอง หรือถูกครอบงําดวยอํานาจการเมือง จะกอ
ปญหาเคลือบแคลง และเกิดขอสงสัยตอการแสดงบทบาท
การใชอํานาจ อีกทั้งยังกอใหเกิดผลเสียตอการรับรูทาง
ศิลปะของประชาชน และสิทธิของศิลปนทานอื่นที่จะเขา
ไปรวมแสดงงานในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ดวย ซึ่งศิลปนอาจปฏิเสธการรวมงานกับภัณฑารักษบาง
คนก็ได 

นอกจากนั้น ยังมีปญหาในกรณีที่ภัณฑารักษ
คัดเลือกเฉพาะผลงานของศิลปนในสังกัดมาจัดแสดง และ

บริหารจัดการงบประมาณในการแสดงศิลปะอยางไมโปรง 
ใส มีความเหลื่อมล้ําในการดูแลและอํานวยความสะดวก
ใหกับศิลปนที่มีช่ือเสียงและไมมีช่ือเสียง การจัดสงงานคืน
ใหกับศิลปน และการใหความรูแกคนทองถิ่นโดยเฉพาะ
บริเวณที่ใชจัดงาน 

 1.5.2. การบริหารจัดการงานมหกรรมศิลปะ
รวมสมัยนานาชาติ หมายถึง การไมเตรียมความพรอมของ
ประเทศเจาภาพ การทํางานไมเปนระบบ การประสานงาน   
ที่บกพรอง ความแตกตางของภาษา กระบวนการจัดสงที่ไม
ดูแลรักษางานศิลปะ และความไมเทาเทียมกันในการรวม 
งานระหวางประเทศเจาภาพและศิลปนจากนานาประเทศ 
เปนตน หรือการที่องคกรหรือประเทศผูจัดงานไมเผยแพร 
ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารกับประชาชนในทองถิ่น 
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ จัดงาน  ดังนั้น  จะปรากฏภาพที่
ประชาชนไมทราบเรื่องงานมหกรรมฯ เลย หรือไมใหความ
สนใจในการเขาชมเทาที่ควร เปนตน 

1.6.  ความแตกตางของการแสดงความเปนพื้นถิ่น
ของแตละมหกรรมฯ ขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้  

 1.6.1. เทคนิคและวัสดุท่ีใช พ้ืนฐานทางสังคม 
วัฒนธรรม หรือสภาพแวดลอมที่ศิลปนอยู เปนสิ่งที่ผลักดัน
หรืออยูเบื้องหลังการสรางสรรคช้ินงาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่ศิลปนนํามาใช ความแตกตางกันทางดานนี้เห็นได
ชัดจากตัวงานที่สื่อออกมาโดยตรง และสามารถบอกไดวา
ผูสรางสรรคงานนั้นมีพ้ืนถิ่นมาจากที่ใด 

 1.6.2. ประเด็นในการนําเสนอที่แสดงถึงความ
เปนพื้นถิ่น ทั้งประเด็นการเมือง และประเด็นสังคม ที่ได 
รับความสนใจอยูในขณะนั้น  

 1.6.3. การจัดการแสดงความเปนพื้นถิ่นของ
แตละมหกรรม จากขอมูลที่ไดเปนการมองภาพโดยรวม 
และเปรียบเทียบความแตกตางของงานแตละที่ สวนใหญ
แลวกลุมนักวิจารณ นักวิชาการ และภัณฑารักษจะมองแตก 
ตางกัน คือ การนําประเทศในกลุมประเทศตะวันตกไป
เปรียบเทียบกับกลุมประเทศตะวันออก หรือเรื่องการแทรก
ตัวของประเพณีทองถิ่นที่มีใหเห็นในงานมหกรรมศิลปะ
นานาชาตินั้น นับวาเปนความแตกตางทางการจัดการในแง
ของการแสดงความเปนพื้นถิ่นของแตละมหกรรมฯ และ
ความแตกตางกันในดานการจัดงานโดยเฉพาะความเปน   
พ้ืนถิ่นที่ถูกสอดแทรกเขามาในกระบวนการจัดงาน เชน พิธี
เปด สัดสวนของผูรวมงาน และการดูแลผูรวมงาน เปนตน  



 

1.7.  ความแตกตางระหวางงานมหกรรมศิลปะรวม
สมัยนานาชาติ (International Contemporary Art Festival) 
กับงานแสดงศิลปะ (Art Fair) 

งานแสดงศิลปะ เปนการจัดงานศิลปะโดยมีเปาหมาย
ทางการคา สวนงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ มี
วัตถุประสงคที่ไมเนนไปที่การมุงทําการคาเพื่อหวังผลกําไร 
แตเปนการจัดงานศิลปะเชิงสรางสรรค มีระบบระเบียบการ
จัดการ มีทีมงานที่ดี และมีแนวความคิดในการทํางาน รวม 
ทั้งเนนการสงเสริมการพัฒนางานศิลปะ และการเผยแพร
ความรูทางดานศิลปะรวมสมัย โดยการจัดงานมีโครงสราง 
การแบงงาน และหัวขอหลักของงานอยางชัดเจน อยางไร     
ก็ตาม ในปจจุบันนี้งานแสดงศิลปะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และ    
มีหลายงานที่พยายามเลียนแบบโครงสรางการจัดงานที่คลาย
กับงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ  

อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหลึกลงไปถึงจุดมุงหมาย
เพื่อการคาของศิลปนที่มีงานแสดงในหองแสดงงานศิลปะ 
(Gallery) กับที่มีผลงานแสดงในงานมหกรรมฯ แลว พบวา 
ปจจุบัน ทั้ง 2 ลักษณะมีความคาบเกี่ยวที่นาสนใจ เนื่องจาก
ทั้งสองงานนี้เปนงานที่อยูในโลกของศิลปะเหมือนกัน 
และผูที่อยูในแวดวงศิลปะมีจํานวนจํากัด จึงทําใหศิลปนที่
มีผลงานไปแสดงในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยอาจมีงาน
แสดงในงานแสดงศิลปะหรือในหองแสดงงานศิลปะก็ได 
ดังนั้น การไดไปแสดงผลงานในงานมหกรรมศิลปะรวม
สมัยเปนการเอื้อประโยชนใหกับศิลปนทานนั้นๆ จนบาง 
ครั้งอาจทําใหถูกมองวาเปนการเปลี่ยนที่แสดงผลงานได 
 

2.  แนวทางการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในพื้นที่สาธารณะที่มีความแตกตางและเหมาะสมกับ
สังคมไทย  

ปจจุบันประเทศไทยมีความพรอมและมีศักยภาพในการ
เปนเจาภาพจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ ทั้งนี้
เพราะประเทศไทยมีเสนหดึงดูดในตัวเอง มีศิลปวัฒนธรรม 
มีบุคลากร มีพื้นที่และสถานที่ท่ีเหมาะสม เชน หอศิลป-
วัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครรองรับอยู เปนตน รัฐบาล 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนชาวไทยจึงควรใหความ 
สําคัญกับการสรางความพรอมทางดานพื้นฐานทางศิลปะ 
เพราะการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประ- 
เทศไทยเปนการแสดงออกถึงความพรอมของสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานและสิ่งตางๆ ที่จะรองรับ การจัดงานเกี่ยวกับศิลปะ

รวมสมัย เปนเรื่องที่ทุกฝายตองเตรียมพรอมเพื่อรองรับ
ผูชมชาวไทยและนักทองเที่ยวจากนานาชาติ นอกจากนี้ 
คนไทยในฐานะเจาบานควรมีความเขาใจและมีความรูใน
เรื่องมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ เพื่อเปนเจาบานที่ดี
และใหความสนใจในการไปรวมชมงานดวย  

ดังนั้น เพื่อใหการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติในพื้นที่สาธารณะในประเทศไทยสามารถแสดง 
อัตลักษณไทยอยางเดนชัด มีความแตกตาง และมีความ
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย กลุมบุคคลทั้ง 6 กลุม ได
เสนอขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญที่ผูจัดงานควรตระหนัก  
ถึงในการจัดงาน สรุปไดดังนี้  

2.1.  หนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดงาน  
การเริ่มตนวางนโยบายและแผนการจัดการแสดง 

งานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติที่ดี ควรเริ่มจาก 
รัฐบาลและบุคลากรที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงดานศิลป-
วัฒนธรรมในรัฐบาล เนื่องจากเปนผูกําหนดนโยบายและ
แหลงเงินทุนที่สําคัญ  โดยเริ่มต้ังแตบุคคลระดับรัฐมนตรี 
เชน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม  และผูอํานวยการตางๆ  ที่จะตองมีความ 
รูความเขาใจในศิลปะแขนงนี้  มีวิสัยทัศนและมองเห็นถึง
ความจําเปนของศิลปะตอการพัฒนาประเทศ 

สําหรับความคิดเห็นที่มีตอรัฐบาลนั้น  ผูที่ ให
สัมภาษณมองวาคณะรัฐมนตรีและนักการเมืองที่เกี่ยวของ
ทั้งทางตรงและทางออมยังไมมีความรูความเขาใจตอบท 
บาทของงานศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะรวมสมัยตอการพัฒนา
ประชากรและการพัฒนาประเทศโดยรวม จากจุดบกพรอง
ตามที่ไดกลาวมานี้ จึงอาจจะกอใหเกิดปญหาตามมา โดย 
เฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพื่อนํามาเปนคาใชจายใน
การดําเนินงาน 

2.2.  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูรับผิดชอบ  
จัดงาน ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความสําเร็จของงาน คือ ความ
เปนมืออาชีพของบุคลากรทางดานศิลปะ เชน ความรู 
ประสบการณ ความสามารถในการจัดการ และการบริหาร 
งาน เนื่องจากเปนบุคลากรผูกําหนดรูปแบบ เนื้อหา รวมทั้ง
ศิลปนที่จะเขารวมแสดงผลงานในงานดวย บุคคลกลุมนี้    
จะเปนทั้งผูบริหารและผูขับเคลื่อนอันจะกอใหเกิดงาน
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติขึ้น ดังนั้น คุณภาพของ
งานจะขึ้นอยูกับความมีคุณภาพและประสบการณของบุคคล
เหลานี้ดวย 



 

2.3.  รูปแบบของงานมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติ หากประเทศไทยตองการที่จะจัดงานในลักษณะ  
นี้แลว ประเทศไทยไมควรที่จะลอกเลียนแบบการจัดงาน
มหกรรมฯ มาจากตางประเทศ และควรเนนที่คุณภาพหรือ
เนื้อหาของงานมากกวาขนาดของงาน เพราะงานมหกรรมฯ 
มีมากในหลายประเทศทั่วทุกทวีป การจัดงานเลียนแบบ     
จะกอใหเกิดความเบื่อหนาย ไมนาสนใจ ดังนั้น ผูจัดงาน
มหกรรมฯ ควรคิดและทําการบานในเชิงความคิดใหมาก 
เพื่อใหงานมีลักษณะนาสนใจ ทาทายศิลปนของทั้งไทย   
และตางประเทศใหอยากมาแสดงงาน หรือเปนจุดดึงดูด  
ผูชมและนักทองเที่ยวใหเดินทางมาชมงานที่มีความเปน    
ตัวของตัวเอง 

นอกจากการมีรูปแบบที่มีความเปนตัวของตัวเอง
สูงแลว การจัดงานในครั้งแรกควรจะจัดในลักษณะวงกวาง 
มากกวามุงจะลึกลงไปที่ประเด็น เนื้อหา หรือวิชาการลวน 
ดวยเหตุผลที่วา จะไดมีจํานวนศิลปนเขารวมแสดงผลงาน
มากขึ้น เพื่อลดแรงตอตานระหวางศิลปนกับภัณฑารักษ 
นอกจากนี้ ผูชมงานที่เปนคนไทยจะไดคอยๆ ปรับตัว และ
ซึมซับกับวัฒนธรรมการชมศิลปะ ดังนั้น ผูบริหาร ผูรวม 
งาน และนักคิด ทํางานในเชิงความคิดกันใหมาก โดยใหต้ัง 
อยูบนพื้นฐานของความคิดเชิงสรางสรรค ที่มีความเปนตัว
ของตัวเอง คํานึงถึงคนในประเทศในฐานะผูชม โดยที่ไม 
ตองไปเลียนแบบมาจากตัวอยางของการจัดงานจากที่ใด 
สําหรับขนาดในการจัดงานในครั้งแรก อาจจะไมตองยิ่งใหญ
มาก ใหเนนที่คุณภาพและเนื้อหาใหมาก 

2.4.  สถานที่จัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในประเทศไทย 

ผูใหขอมูลหลักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่
ที่ใชจัดงานตองมีลักษณะเชนเดียวกัน คือ เปนที่รูจักแกคน
ทั่วไป เปนเมืองทองเที่ยว สะดวกในเรื่องของการเดินทาง
เขาถึง ที่พัก โรงแรม อาหาร และการจราจร ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญเห็นวากรุงเทพมหานครเปนจังหวัดที่เหมาะสม 
เพราะเปนเมืองหลวงของประเทศ เปนที่รูจักกันดีของชาว
ตางประเทศ และเดินทางสะดวกโดยรถไฟลอยฟา แตผูให
สัมภาษณสวนหนึ่งเห็นวาเชียงใหมเปนเมืองที่นาจัดงาน
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติมากกวา เพราะเปนเมือง
ที่มีศิลปะอยูในตัว เดินทางสะดวก และการจราจรคลองตัว 
สวนหนึ่งของผูใหสัมภาษณไดเสนอจังหวัดสุโขทัย อยุธยา 
ภูเก็ต หรือ เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา มาเปนทางเลือก

ในการจัดงานอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นแนว
สรางสรรคที่มองไปถึงวิถีชีวิตของมนุษยในปจจุบันและ
อนาคต และเสนอความคิดวามีความเปนไปไดที่จะใชพ้ืนที่
บนอินเทอรเน็ตในการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติ 

2.5.  ประเด็นที่ควรใชในการดึงดูดผูชมงาน 
ผูใหขอมูลหลักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น

ที่ควรใชในดึงดูดผูชมวา การจัดงานมหกรรมฯ เปนหนาที่
โดยตรงของภัณฑารักษ โดยแบงเปน 3 หัวขอ ดังนี้ 

 2.5.1. การผสมผสานระหวางประเด็นที่เปน
ของไทย ของภูมิภาคเอเชีย หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และของนานาชาติ เนื่องจากงานมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติเกิดขึ้นในหลายๆ ประเทศและในทุกทวีป ดังนั้น 
หากไมหาความแตกตาง หรือไมมีสวนผสมของความเปน
ศิลปะรวมสมัยของไทยและศิลปะรวมสมัยในภูมิภาคเขา
ไปในสัดสวนที่มากกวาการเกิดขึ้นของงานมหกรรมฯ เชน 
นี้ที่อื่น ประเทศไทยก็จะไมมีความโดดเดน และไมมีความ
แตกตางเพียงพอที่จะเปนหนึ่งในจุดมุงหมายปลายทางของ
การเดินทางมาของตัวศิลปนเองหรือผูที่ช่ืนชมในศิลปะ
รวมสมัยนานาชาติก็เปนได  

 2.5.2. ประเด็นที่กําลังเปนที่สนใจในขณะนั้น
ของทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทั้งนี้ การนําประเด็น
ดังกลาวมาเปนหัวขอหลักในการจัดงานจะมีขอดี คือ งาย
ตอการดึงดูดความสนใจผูเขารวมแสดงผลงานและผูชม
งาน และงายตอการทําการประชาสัมพันธ เพราะสื่อสาร 
มวลชนทุกสื่อตางก็มุงความสนใจที่จะมาทําขาว และเปน
ผลดีตอภาคการรับรูขาวสารของประชาชน 

 2.5.3. ประเด็นที่นาสนใจ เขาใจงาย และเปน
ศิลปะท่ีสามารถจับตองได ประเด็นที่ควรหยิบยกขึ้นมา   
ใชสําหรับการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยครั้งแรกใน
ประเทศไทย ถูกวิเคราะหออกเปนสองสวนดวยกัน คือ (1) 
ประเด็นที่มีความประสมประสานระหวางประเด็นของไทย 
ของเอเชีย และของชาติตะวันตก และ (2) ประเด็นใดที่
กําลังเปนที่สนใจอยูในขณะนั้น อยางไรก็ตาม ในการหยิบ
ยกประเด็นใดขึ้นมาเพื่อใชในการจัดงานนั้น ควรจะเปน
ประเด็นที่เหมาะสําหรับคนไทย นาสนใจ เขาใจไดงาย 
และหากการนําเสนอเปนสิ่งที่สามารถจับตองไดดวยแลว 
จะเปนสิ่งที่ทําใหดึงดูดความสนใจจากผูชมไดมากขึ้น 

 



 

ประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตน นับเปนขอมูลที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการกําหนดนโยบายและแผนการจัด
งานมหกรรมการแสดงศิลปะรวมสมัยนานาชาติ ท้ังนี้ เนื่อง 
จากการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย 
มีผลกระทบเชิงบวกตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การสงเสริม
ชื่อเสียงประเทศไทย และการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวในประเทศ ประเทศไทยยังไมเคยใชศิลปะรวมสมัย
เปนปจจัยหนึ่งในการสงเสริมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว ดังนั้น การใหความสําคัญและความสนใจกับการ
จัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ จึงเปนแนวทางที่
ไดประโยชนตอท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนในแวดวงศิลปะและ
ธุรกิจ รวมทั้งเปนการสงเสริมชื่อเสียงของประเทศในเชิง
ศิลปะอีกทางหนึ่ง และชวยเพิ่มรายไดใหกับประชาชนใน
รูปแบบการทองเท่ียว รวมท้ังชวยใหศิลปนรวมสมัยของ 
ไทยเปนที่รูจักในแวดวงนานาชาติ และสงเสริมการเพ่ิม
รายไดของอุตสาหกรรมนี้ไดดวย 

นอกจากนั้น งานศิลปะยังมีสวนชวยสงเสริมสุนทรียะ
ใหกับประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนการมีโอกาสได
ชื่นชมและมีสวนรวมกับงานศิลปะมีสวนชวยในการ
พัฒนาสุขภาวะทางจิตและปญญาใหกับประชาชน ในยาม
ที่สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองมีความตึงเครียด
สูง มีปญหาความขัดแยงรุนแรง การสรางพื้นที่สาธารณะ
ใหประชาชนไดมีโอกาสพักใจ ช่ืนชมงานศิลปะนับเปน
การเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสุขภาวะไดเปนอยางดี แมจะ
ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเลขหรือการใชตัวช้ีวัดโดย 
ทั่วไป ยิ่งไปกวานั้นการชมศิลปะอยางสรางสรรคจะทําให
ผูเขาชมไดพัฒนากระบวนการคิดสรางสรรค รวมทั้งชวย
ใหคนใชเวลาวางใหเปนประโยชน อีกทั้งยังไดเปดโลก-
ทัศน เห็นความแตกตางหลากหลายไปจากสิ่งที่ตนเองได
เห็นและคุนเคยในชีวิตประจําวันอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกรณีที่มีงานศิลปะรวมสมัยมาใหชมจากนานาประเทศ 
ดังนั้น อาจกลาวไดวามหกรรมฯ เปนสิ่งที่ควรที่จะลงทุน
ใหกับคนในประเทศ 

นอกจากประชาชนโดยทั่วไปแลว คนอีกกลุมหนึ่งที่
จะไดรับประโยชนโดยตรง คือ ศิลปน นักศึกษาศิลปะ และ
ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับศิลปะ ศิลปะรวมสมัย ธุรกิจ
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ศิลปนจะไดมีเวทีแสดงงานและมีโอกาส
ทํางานรวมงานกับศิลปนนานาชาติ สวนนักศึกษาก็จะไดมี
โอกาสไปรวมงาน ชมงาน หรือชวยงานทั้งศิลปนไทยและ

ตางชาติ ทําใหมีโลกทัศนที่กวางขึ้น มีความภูมิใจและมั่น 
ใจในความรูของตนมากขึ้น และมีความคิดสรางสรรคผล 
งานที่ดีขึ้น สวนกลุมผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับศิลปะ
รวมสมัยและธุรกิจที่เกี่ยวของ จะมีรายไดเพิ่มขึ้น นับวา
เปนการปลุกกระแสศิลปะรวมสมัยไดอยางครบวงจร 

อยางไรก็ตาม การจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานา 
ชาติในประเทศไทย ตองใชงบประมาณสูง ทั้งดานเงินและ
บุคลากร ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดงานตองคํานึงถึง
ความคุมคาของการใชงบประมาณการลงทุน และตอง
พยายามเต็มที่ใหงานไดรับความสนใจจากประชาชนใน
ประเทศ  และควบคุมใหมีความโปรงใสในการใชงบ 
ประมาณ  
  

3.  กลยุทธการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในพื้นที่สาธารณะในประเทศไทย 

การจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่
สาธารณะในประเทศไทยใหประสบผลสําเร็จ บรรลุเปา 
หมายของการจัดงาน และไดประโยชนคุมคากับการลงทุน
นั้น กลุมบุคคลทั้ง 6 กลุมไดใหขอมูลที่สามารถสังเคราะห
เปนกลยุทธในการจัดงาน สรุปไดดังนี้  

3.1.  กลยุทธในการระดมทรัพยากร ความรวมมือ 
และการสนับสนุนจากหนวยงานที่เก่ียวขององคกรหรือ
หนวยงานที่ควรเปนผูดูแล หรือผูสนับสนุนการจัดมห-
กรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย ผูที่ใหความ
สนับสนุนในเรื่องการเงินและงบประมาณ ในสวนของ
ผูสนับสนุน ไมวาจะเปนรัฐบาล สํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม หรือกระทรวงตางๆ เชน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหา-
นคร และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย องคกรอิสระหรือ
เอกชน ควรรวมมือกันสนับสนุนทั้งในเรื่องของการเงิน
และการใหความสะดวกแกศิลปน ในการนํางานศิลปะเขา
มาแสดงในประเทศ เพื่อใชศิลปะเปนหนึ่งในยุทธศาสตร
ในการพัฒนาบริหารประเทศ นอกจากนี้ องคกรอิสระหรือ
เอกชนตางๆ ที่มีความสนใจในศิลปะ หรือเห็นความสําคัญ
ของศิลปะตอประชาชนในประเทศ สามารถชวยเหลือทาง 
ดานการเงินและการอํานวยการอื่นๆ ได โดยจําแนกราย 
ละเอียด ดังนี้ 

3.1.1.  การกํากับการและการดูแลภายใตองคกร
อิสระที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลงานนี้โดยเฉพาะ เพื่อความเปน



 

มืออาชีพ ความตอเนื่อง ความเปนอิสระ และความยืดหยุน
ในการทํางาน รวมทั้งมีการพัฒนาที่ครบรูปแบบไมวาจะ
เปนการกําหนดทิศทางของงาน การเลือกภัณฑารักษ การ
วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ หรือแมแตการสรางองค
ความรูของตนเอง และเมื่อมองไปถึงการบริหารและจัดการ
ทางดานการเงินแลว รัฐบาลควรใหงบประมาณกับองคการ
นี้เพื่อการนี้เปนจํานวนที่แนนอน เพราะการจัดมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติจะตองทําทุกๆ 2 ป ดังนั้น หากเปน
การพิจารณางบในแบบปตอป อาจมีผลกระทบตอการจัด
มหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทยในครั้ง
ตอๆ ไปดวย เนื่องจากความไมแนใจวารัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณไวใหมากนอยตางกันหรือไมมีงบประมาณไวให
ดําเนินการ และสงผลกระทบถึงภาพลักษณของประเทศได
เชนกัน  

การจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ของประเทศไทยนั้นผูใหสัมภาษณเห็นพองตองกันวา 
ผูสนับสนุนหลักโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนทางการ 
เงินควรจะเปนรัฐบาล สวนจะจัดสรรเงินมาจากกระทรวง
ไหนนั้นเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถของเจากระทรวง
นั้นๆ วาจะสามารถมองผานทะลุมิติ และเห็นความสําคัญ
ของงานศิลปะตอการพัฒนาประเทศภายใตขอบเขตที่ตน
รับผิดชอบหรือไม  

3.1.2.  การกํากับการและการดูแลภายใตสํานัก
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  ภายใต
กระทรวงวัฒนธรรม เปนหนวยงานของรัฐที่ต้ังขึ้นมาเพื่อ
ดูแลศิลปะรวมสมัยในประเทศไทยโดยตรง ดังนั้น เมื่อ
กลาวถึงการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติใน
ประเทศไทย ผูใหสัมภาษณสวนหน่ึงจึงนึกถึงสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยทันที เพราะเปนองคกรที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรง 

3.2.  กลยุทธการดําเนินงานการจัดการมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย การจัดงานมห-
กรรมการแสดงศิลปะรวมสมัยนานาชาติเปนงานที่ละเอียด 
ออน และตองการการวางแผนงานที่เปนระบบ ดังนั้น การ
เตรียมการและการวางแผนดําเนินงานจึงมีขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 

3.2.1. การเตรียมองคกร ต้ังคณะกรรมการ 
ผูบริหาร ประเทศไทยควรเตรียมบุคลากรและเตรียมความ

พรอมขององคกร เชน ความเปนอิสระขององคกรที่จะ 
ดูแลการจัดงาน และการจัดตั้งคณะทํางานที่มีความรูความ 
สามารถ เพื่อใหองคกรสามารถทํางานไดอยางเต็มประสิทธิ-
ภาพเพื่อสงเสริมกิจการทางดานนี้ อีกทั้งยังสามารถดึงการ   
มีสวนรวมจากภาคีอื่นๆ ไดดวย 

3.2.2.  การตกผลึกทางแนวความคิดและวิธีการ
ในการจัดงาน ในที่นี้หมายถึง การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งความหลากหลาย
ทางความคิดอันที่จะกอใหเกิดรูปแบบและวิธีการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมของคณะทํางานหรือ
คณะผูบริหาร อาจรวมไปถึงการเชิญผูมีประสบการณหรือ
ศิลปนจากตางประเทศมารวมประชุมดวย 

3.2.3.  การทําวิจัยเปนการศึกษาถึงขอดีขอเสีย
ของงานตอประชาชนและตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
อีกทั้งยังรวมไปถึงการศึกษาถึงความนาจะเปน การศึกษาถึง
ความพรอมของสถานที่จัดงาน เพื่อประโยชนตอการวาง 
รากฐานในการวางนโยบาย และจัดงานมหกรรมศิลปะรวม
สมัยในประเทศไทย 

3.2.4.  แหลงที่มาและการจัดการของเงิน การได 
มาหรือแหลงที่มาของเงินสนับสนุน ความชวยเหลือทั้งทาง 
ดานผูเช่ียวชาญ และองคความรูนับไดวาเปนปจจัยที่สําคัญ
อันดับตนๆ ของการจัดการหรือกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 
กับงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย 
ดังนั้น การแสวงหาความรวมมือจากองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อนํางบประมาณและความชวยเหลือจาก
องคกรนั้นๆ มาสนับสนุนเปนอีกเรื่องหน่ึงที่ผูจัดมหกรรมฯ 
ควรคํานึงถึง เพราะภาคสวนตางๆ ในสังคมตางมีงบประมาณ 
ผูเช่ียวชาญ และองคความรู ซึ่งอาจไมตระหนักความเกี่ยว 
ของของศิลปะตอการพัฒนาประเทศในขอบขายของแตละ
องคกร ดังนั้น ผูจัดงานจึงควรพิจารณาถึงความสําคัญใน
ประเด็นการจัดการทางดานนี้  

ผูใหสัมภาษณบางทานกลาวถึงการใหความ 
สําคัญกับการปรับกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหภาคธุรกิจสนับ- 
สนุนงบประมาณในการจัดงาน หรือการรูจักการบริหาร
เงินที่ไดมา เพื่อใหมีเงินมาจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัย
ในประเทศไทยไดอยางตอเนื่อง 

3.2.5.  การเตรียมความพรอมทางดานสถานที่ 
ทักษะเชิงศิลป และประสบการณในการจัดงานของคนใน
ประเทศ การสํารวจความพรอมภายในประเทศ ทั้งทาง



 

เจาหนาที่ฝายสถานที่และตัวสถานที่วามีโครงสรางพรอม
หรือไมในการดูแลความเรียบรอย และรักษางานของศิลปน
นานาชาติที่นํามาแสดง หรือความพรอมของทีมงานและ
บุคคลตางๆ ที่จะมีสวนรวมในการสรางความพรอมกับการ
จัดงานระดับนานาชาติ เนื่องจากประเทศไทยไมเคยเปน
เจาภาพในการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติมา
กอน ดังนั้น นักศึกษา ผูชวยศิลปน ทีมงานติดตั้ง ผูจัดงาน 
และทีมประสานงาน ไดรับการฝกฝนใหมีความชํานาญ และ
มีความพรอมที่จะเขาไปเปนสวนหนึ่งของการจัดงานมห-
กรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศ 

3.2.6.  การจัดการที่มีจุดเร่ิมในการคิดจากการ
มองหาทรัพยากรในประเทศ หากผูจัดนําสิ่งที่ประเทศมีอยู
เชน ศิลปนรวมสมัยของไทย หรือศิลปะรวมสมัยของไทย
มาเปนประเด็นแนวทางในการจัดมหกรรมก็จะมีเอกลักษณ
และแตกตางไปจากงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ในที่อื่น ความแตกตางนี้สามารถใชเปนจุดขายหรือจุดดึงดูด
ความสนใจของนักทองเที่ยวและศิลปนชาวตางชาติไดดวย 
อีกทั้งยังเปนการรวมมือกันของศิลปนและคนในทองถิ่น 
นับไดวาการพัฒนาการทางศิลปะแบบยั่งยืนอีกดวย 

3.2.7.  การวางแผนการลวงหนา การเตรียมการ
จัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติครั้ งแรกใน
ประเทศไทย มีความซับซอน และตองการการประสานงาน
ระหวางหนวยงานและกลุมบุคคลตางๆ และตองมีความ
ชัดเจนในดานการนําเสนองาน ดังนั้น ผูดําเนินการจึงตอง
วางแผนดําเนินงานอยางชัดเจนและเปนระบบ ต้ังแตการ
กําหนดแนวคิดหลักของการจัดงาน การระดมทรัพยากรจาก
หนวยงานตางๆ การคัดเลือกผลงานที่ตรงกับแนวคิดหลัก
ของงาน การวางแผนการนําเสนองาน การประชาสัมพันธ 
และการดําเนินงานประสานงาน ดังนั้น จึงตองมีการเตรียม 
การลวงหนาไมนอยกวา 1 ป หรือมากกวานั้น อาจจะเปน 
3–5 ป เพื่อใหการดําเนินงานมีความพรอมในทุกๆ ดาน และ
มีปญหาอุปสรรคในการจัดงานนอยที่สุด  

3.2.8.  การกําหนดขนาดของพื้นที่ในการจัดงาน
และการแบงพื้นที่สําหรับนําเสนองานศิลปะ สิ่งเหลานี้ขึ้นอยู
กับรูปแบบของหัวขอของงาน ช้ินงานที่จะนํามาแสดง 
ภัณฑารักษ และศิลปนมากกวา วาตองการพื้นที่ขนาดเทาใด
และมีลักษณะเชนไรที่จะเหมาะสมกับการนําเอาผลงาน      
มาแสดง และพื้นที่จัดงานควรมีความยืดหยุนหรือสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 

3.3.  กลยุทธในการจัดบุคลากรในการจัดงาน 
ภัณฑารักษเปนผูที่มีบทบาทในการจัดงานมหกรรม

ศิลปะนานาชาติรวมสมัย โดยภัณฑารักษเปนผู กําหนด
ทิศทาง รูปแบบของงาน รวมทั้งศิลปนที่ เขารวมในงาน 
เนื่องจากประเทศไทยไมเคยเปนเจาภาพในการจัดงาน แตมี
ศิลปน นักวิชาการ หรือภัณฑารักษหลายทานไดเคยไปรวม 
งานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติมาแลว การใหความ
คิดเห็นถึงการคัดเลือก หรือการแตงตั้งภัณฑารักษจึงเปน
เรื่องที่สําคัญ  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบงเปน 2 
ประเด็น ดังนี้ 

3.3.1.  การเชิญภัณฑารักษจากตางประเทศ เปน
ทางเลือกที่สําเร็จรูป คือ กอใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน 
เพราะบุคคลเหลานี้มีช่ือเสียง เปนที่ยอมรับและรูจักศิลปน
อยางกวางขวาง งายตอการประชาสัมพันธ และการใหการ
สนับสนุน และยังทําใหผูรวมงานที่เปนคนไทยไดเรียนรู   
วิธีและเทคนิคการทํางานระดับนานาชาติอีกดวย แตอยางไร
ก็ตาม การเชิญภัณฑารักษมาจากตางประเทศก็มีขอเสีย โดย 
เฉพาะในกรณีที่บุคคลเหลานี้ใชศิลปนในเครือขาย 

3.3.2.  การเปดใหภัณฑารักษจากไทยและตาง 
ประเทศเสนอแนวความคิดในการจัดงาน กอใหเกิดความ
เปนมาตรฐาน และความหลากหลายทางความคิดดวย 

นอกจากนี้แลว ผูวิจัยพบจากการสัมภาษณวา สวน
ราชการที่มีหนาที่หลักในการในเรื่องของการประชาสัมพันธ 
คือ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไมวาจะเปนการประชา-
สัมพันธในประเทศหรือตางประเทศ รายละเอียดในหัวขอ
ตางๆ อธิบายไดดังนี้ 

3.4.  กลยุทธการประชาสัมพันธและการนําเสนอขอ 
มูลประกอบการแสดงงานศิลปะ การประชาสัมพันธเปน
ขั้นตอนที่สําคัญที่มีวิธีการที่หลากหลายและสามารถใชสื่อ
ไดหลายชองทางเพื่อที่จะกอให เกิดการรับรูของกลุม 
เปาหมาย เนื่องมาจากการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยที่กําลัง
ศึกษานี้จะเปนไปในระดับนานาชาติ ดังนั้น กลุมเปาหมายจะ
แยกออกไดเปนสองกลุม คือ กลุมเปาหมายภายในประเทศ
และตางประเทศ หากพิจารณาถึงเรื่องของระยะเวลาในการ
ทําการประชาสัมพันธ ผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็นวา 
อาจเปน 1 ป หรือ 2–3 ปลวงหนา ในสวนชองทางการติดตอ 
สื่อสาร ผูใหสัมภาษณใหความคิดเห็นหลากหลาย เชน 
สามารถใชไดทั้ง เว็บไซต โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 
นิตยสารทองเที่ยว หรือการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัด



 

เสวนากลุมยอย การนําโครงการไปเผยแพร (Road Show) 
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ภาษาที่ควรจะใชในการจัดงานหรือในสื่อประชา-
สัมพันธตางๆ วา ควรมีภาษาหลัก 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สวนภาษาอื่นนอกจากนี้ อาจพิจารณาจากความ
นาจะเปนหรือขอมูลทางสถิติวามีนักทองเที่ยวชาติใดเขามา
ในประเทศไทยมาก เชน ภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน 
เกาหลี และญี่ปุน เปนตน นอกจากนี้ การแนะนําโดยการฟง
จากเครื่องบันทึกเสียง (Audio Guide) เพื่อชวยในการบรรยาย
ภาษาก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง 

3.4.1.  กลุมเปาหมายของการประชาสัมพันธ 
ระยะเวลา และวิธีการประชาสัมพันธ กลุมเปาหมายและ
ระยะเวลาในการประชาสัมพันธจะเปนเรื่องที่สอดคลองกัน 
เนื่องจากเปนเรื่องของการประชาสัมพันธภายในประเทศ 
และในตางประเทศ เนื้อหาในการประชาสัมพันธอาจจะ
แตกตางกันไปบาง แตวิธีการประชาสัมพันธก็ไมตางกัน
มากนัก เพียงแตตองเนนการประชาสัมพันธใหกับคนใน
ประเทศใหมาก เพื่อที่จะไดเพิ่มสัดสวนในดานของผูชมที่
เปนชาวไทย สวนระยะเวลาควรจะเปนตั้งแต 1 ป หรือ 2–3 
ป ลวงหนาการจัดมหกรรมฯ 

ผูจัดควรมองกลุมเปาหมายในการทําประชา-
สัมพันธวาเปนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ในเรื่องของ
แผนประชาสัมพันธนั้น ผูจัดควรแบงแผนออกเปน 3 ระยะ 
เวลา โดยที่ในระยะแรกจะเปนชวงแนะนําตัวหรือการเปด
งาน ระยะที่ 2 เปนการประชาสัมพันธที่ออกมาเปนระยะ 
เพื่อบอกถึงความคืบหนาของการจัดงาน และระยะที่ 3 จะ
เปนระยะสําคัญ เนื่องจากเปนชวงที่สามารถชักชวนผูชม
และจดจําได เพราะเปนชวงกอนมีงานมหกรรมฯ ไมนาน 
หากมีงบประชาสัมพันธมาก ควรจะเพิ่มความถี่ในการ
ประชาสัมพันธเพื่อใหเขาถึงกลุมผูชมใหมากที่สุด 

3.4.2.  การใชสื่อประชาสัมพันธ ควรใชสื่อที่มี
อยูทุกประเภทเพื่อให เขาถึงกลุมเปาหมายทั้งชาวไทย      
และชาวตางชาติใหมากที่สุด ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ หรือเว็บไซต ซึ่งควรใชสื่อทุกวิธีให เปน
ประโยชนมากที่สุด เพราะแตละสื่อเขาถึงบุคคลในระดับ
และวัยที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณผูที่      
มีประสบการณในแวดวงสื่อสารมวลชนยังไดขอคิดที่นา 
สนใจเพิ่มขึ้นอีกวา การที่จะใชสื่อที่ไมเสียคาใชจายที่มีอยู 
ใหเปนประโยชนนั้น เชน การไปสัมภาษณตามรายการตางๆ 

หรือการฝากขาวประชาสัมพันธไปกับสื่อทางวิทยุ โทร-
ทัศน หรือหนังสือพิมพ และควรจะคํานึงถึงเนื้อหาสาระที่
จะใชในการทําการประชาสัมพันธ ควรมุงที่เนื้อหาเพื่อให
ความรูกับประชาชนมากกวามุงการแฝงโฆษณาใหผูสนับ- 
สนุนทางการเงิน 

3.4.3.หนาที่และบทบาทของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทยในการประชาสัมพันธ ผูใหสัมภาษณในฐานะ
ตัวแทนของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) กลาววา 
ททท. มีหนาที่หลักในการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยโดยตรง ดังนั้น ททท. อาจจะเปนองคกรหลักหรือหนึ่ง
ที่มีสวนชวยในเรื่องของการประชาสัมพันธ สวนการประ- 
สานงานกับทาง ททท. เกี่ยวกับความรวมมือในการประชา-
สัมพันธ ควรทําลวงหนาประมาณครึ่งปกอนเดือนมิถุนายน
หรือประมาณเดือนมกราคม เพื่อกําหนดขอบขายของงาน
และความรวมมือระหวางองคกร นอกจากนี้ ทางผูจัดงาน
ควรมีขอบขายการทํางานที่ชัดเจน และมีขอมูลมากพอ  
สมควรดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ 
สวนชองทางในการทําประชาสัมพันธที่ทาง ททท. ซื้อไวมี
หลากหลาย เชน หนังสือพิมพ ทั้งในและนอกประเทศ 
นิตยสาร อสท. เปนตน 

3.5.  กลยุทธการกําหนดประเภทของงานศิลปะท่ีควร
แสดงในงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย ประ- 
เภทของศิลปะควรจะมีความหลากหลายของสื่อทุกชนิด       
ที่สามารถนํามาจัดแสดงในงานไมวาจะเปนมโนทัศนศิลป 
(Conceptual Art) ประติมากรรม (Scupture) ศิลปะการจัดวาง 
(Installation) จิตรกรรม (Painting) ศิลปะงานวิดีโอ (Video 
Art) เปนตน เพื่อเพิ่มความนาสนใจของตัวงาน และเปนการ
ขยายขอบขายของกลุมผูเขาชมงานใหมากขึ้นอีกดวย 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุน
ใหมีการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติใน
ประเทศไทยดวยสาเหตุสําคัญหลายประการ เชน เปนการ
ชวยสงเสริมเศรษฐกิจ การทองเที่ยวของประเทศไทย เปน
การพัฒนาศิลปะและพัฒนาศิลปนในประเทศ กอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิลปนและทีมงานชาวตาง 
ชาติกับศิลปน นักศึกษา และทีมงานที่เปนคนไทย และเปน
การกระตุนใหประชากรในประเทศชมงานศิลปะและมอง
ศิลปะเปนเรื่องใกลตัวซึ่งสามารถนํามาพัฒนาชีวิตความ



 

เปนอยูได อีกทั้ง ยังเปนผลดีตอภาพโดยรวมของประเทศ
หากประชากรในประเทศไดฝกคิด และมีความคิดสราง 
สรรค 

ผูใหสัมภาษณหลายทานมีความเห็นสอดคลองกันวา 
ประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอในการจัดงานมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติ โดยเฉพาะดานสถานที่ ซึ่งประ-
เทศไทยมีสถานที่รองรับการจัดงานมากมาย เชน กรุงเทพ-
มหานคร หรือเมืองทองเที่ยว เชน เชียงใหม และภูเก็ต 
สถานที่ เหลานี้ตางก็มี เสนหในตัวของเมืองเองอยูแลว       
ในการดึงดูดศิลปนและนักทองเที่ยวจากทุกมุมโลก หรือ
อาจจะสรางสรรคพ้ืนที่ในการนําเสนองานศิลปะรวมสมัย
นานาชาติขึ้นมาใหมบนอินเทอรเน็ตก็ได นอกจากนี้ ยังมี
ความคิดเห็นอีกวาประเทศไทยยังมีความพรอมในเรื่อง  
ของศิลปนและภัณฑารักษ เพราะมีศิลปนและภัณฑารักษ
ไทยหลายทานที่ไดออกไปรวมงานนานาชาติมาแลวหลาย
ประเทศ ขาดแตเพียงเวทีระดับนานาชาติในประเทศของ
ตนเองที่ยังไมมีโอกาสไดแสดงผลงาน 

สวนเรื่องของการจัดการ ผูใหสัมภาษณมีความคิดเห็น
เปนสองประเด็นใหญๆ คือ การจัดตั้งองคกรอิสระขึ้นมา
ดูแลโดยตรง เพื่อที่จะใหการทํางานมีอิสระ มีความยืดหยุน
มากขึ้น และกอใหเกิดองคความรูเฉพาะดานขึ้นมา หรือ

การใหอยูภายใตการดูแลของสํานักงานศิลปะรวมสมัย 
กระทรวงวัฒนธรรม สวนงบประมาณในการสนับสนุน
ควรจะมาจากสํานักงานศิลปะรวมสมัย กระทรวงศึกษา-   
ธิการและหนวยงานของรัฐบาลอื่นๆ รวมทั้งองคกรอิสระ 
และเอกชนผูสนใจงานศิลปะดวย 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงปจจัยที่สงผลกระทบ  
ในแงลบตอการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ 
ในประเทศไทยแลว จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
สามารถรวบรวมไดหลายประเด็น เชน ในกรณีที่รัฐบาลไม
มีนโยบายสนับสนุนการจัดงาน เนื่องจากการขาดเสถียร-
ภาพของรัฐบาล และการไมเห็นความสําคัญของศิลปะตอ
การพัฒนาคนและชีวิตความเปนอยู ในสวนของผูจัดงาน
และภัณฑารักษ ก็อาจมีปญหาเรื่องประสบการณและศักย- 
ภาพของการจัดงานจากการฉอราษฎรบังหลวง การไมมี
ประสบการณในการทํางานรวมกับศิลปนนานาชาติมากอน 
และการใหศิลปนที่อยูเครือขายมาแสดงผลงาน และในกรณี
ของประชาชนทั่วไป มีปญหาเรื่องพื้นฐานความรูทางศิลปะ
และคานิยมในการชมงานมหกรรมศิลปะของคนไทย เนื่อง 
จากผูชมที่เปนคนไทยอาจไมมาชมงานหรือไมเขาใจในงาน
ศิลปะที่นํามาแสดง เปนตน 

 
ตารางที่ 1 การดาํเนินการจัดตั้งองคกรสําหรับงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประชุม รวบรวมความรู และวิธีการจัดงาน 

จัดตั้งองคกร 

คัดเลือกทีมงาน 

งานมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติ 

ต้ังคณะกรรมการ และผูบริหาร 

งบประมาณ 

คัดสรรผูรวมงานที่เปนคนใน
ทองถิ่น 

เตรียมความพรอมดานเทคนิด
ศิลปะและการจัดงาน 

ทีมงานวิจัย 



 

ขอเสนอแนะ 
เนื่องจากพฤติกรรมการเขาชมงานศิลปะของคนไทย

โดยเฉพาะศิลปะรวมสมัย นับไดวาเปนอุปสรรคอยางหนึ่ง
ในการจัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประ- 
เทศไทย เพราะคนไทยสวนใหญไมเขาใจงานศิลปะ ไมมี
วัฒนธรรมการชมงานศิลปะ และมักมีคานิยมเดิมที่ติดอยู
กับการชมมหรสพอยู และติดอยูกับการเสพสื่อที่เขาใจได
งาย อยางเชน การชมโทรทัศน 

สาเหตุของปญหาดังกลาวมี 2 ประการ คือ (1) คนไทย
ไมไดรับการปลูกฝงใหมีความชื่นชมงานศิลปะ (Art Appre-
ciation) ทําใหคนไทยสวนใหญไมสามารถชื่นชมหรือไม
สามารถคิดหรือต้ังคําถามกับงานศิลปะที่นํามาแสดงไดวา 
งานศิลปะเหลานั้นสรางขึ้นไดอยางไร มีแรงบันดาลใจอะไร 
หรือกําลังสะทอนอะไรอยู ดวยเหตุนี้จึงเห็นวาศิลปะและ
การเขาชมงานศิลปะเปนเรื่องไมจําเปน เพราะไมสามารถ
สื่ออะไรไดเลย และเนื่องจากการไมมีความชื่นชมงาน 
ศิลปะ (Art Appreciation) คนไทยสวนใหญจึงไมนิยมการ
ใชเวลาในยามวางในการชื่นชมงานศิลปะ และ (2) คนไทย
ไมมีวัฒนธรรมการชมงานศิลปะของคนไทย คือ การคิดวา
ศิลปะเปนเรื่องไกลตัว สาเหตุอาจสืบเนื่องมาจากปญหา   
ในประการแรก คือ การคิดวาศิลปะไมไดสื่ออะไรเลยกับ
พวกเขา และไมสามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได 

นอกจากวัฒนธรรมในการชมภาพศิลปะของคนไทย
ยังไมไดอยูในระดับที่เปนที่นาพอใจแลว คนไทยยังไมรู
วิธีการชมงานที่ถูกตองอีกดวย ดวยเหตุนี้ อาจกอใหเกิด
ผลเสียตองานที่นําไปแสดง หรืออาจตองมีเจาหนาที่ดูแล
งานของศิลปนเปนอยางดี รวมทั้งใหความรูในการชมงาน
แกประชาชนดวย 

สิ่งที่เปนอุปสรรคอีกประการในการจัดงาน คือ ประ-
เทศไทยไมเคยเปนเจาภาพในการจัดงานมหกรรมศิลปะ
รวมสมัยนานาชาติมากอน ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะใหผู 
จัดงาน (1) เตรียมความพรอมทางดานสถานที่ ทักษะเชิง
ศิลป และประสบการณในการจัดงานของคนในประเทศ 
ในขณะเดียวกัน (2) นักศึกษา ผูชวยศิลปน ทีมงานติดตั้ง  
ผูจัดงาน และทีมประสานงาน ควรไดรับการฝกฝนใหมี
ความชํานาญ และพรอมท่ีจะเขาไปเปนสวนหนึ่งของการ
จัดงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย 
(3) การไดมาหรือแหลงที่มาของเงินสนับสนุน ควรเปน
ความรวมมือจากองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อนํา

งบประมาณและความชวยเหลือจากองคกรนั้นๆ มาสนับ 
สนุน (4) การจัดการควรเริ่มจากการมองหาทรัพยากรใน
ประเทศ เชน ศิลปนหรือศิลปะรวมสมัยของไทย มาเปน
แนวทางในการจัดมหกรรมฯ ที่มีเอกลักษณและแตกตาง
ไปจากงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในที่อื่น ซึ่ง
ความแตกตางนี้สามารถใชเปนจุดดึงดูดความสนใจของ
นักทองเที่ยวและศิลปนชาวตางชาติไดดวย และยังเปนการ
รวมมือกันของศิลปนและคนในทองถิ่น นับไดวาเปนการ
พัฒนาการทางศิลปะแบบยั่งยืนอีกดวย 
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