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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์
แบบไทยร่วมสมัยในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยไทยท่ีจัดแสดงนิทรรศการในพื้ น ท่ี                       
“หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร”รวมถึงวิเคราะห์วิพากษ์ปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้นถึงการ
ประกอบสร้างความสัมพนัธ์ของศิลปกรรมร่วมสมยัไทยน าเสนอผลงานศิลปะต่อสังคมปัจจุบนัใน
มิติทางสังคม วฒันธรรมและการเมืองไทย เพื่อท่ีจะเขา้ใจการท างานของระบบอุปถมัภ์ศิลปะผา่น
การควบคุมและครอบง าทางศิลปะจากประวติัศาสตร์ไทยท่ีมีอิทธิพลต่อภาคศิลปะในประเทศไทย
หรือไม่ ภายใตแ้นวคิดเร่ืองการร้ือสร้าง ของ ฌาคส์ แดริดา เพื่อท่ีจะเขา้ใจความหมายวาทกรรมทาง
ศิลปกรรมร่วมสมยัไทย ท่ีปรากฏการสร้างระบบสัญลกัษณ์ต่อพื้นท่ีสาธารณะทางศิลปกรรมจาก
ความหลากหลายทางความคิดและวิถีชีวิต ท่ีจดัไดว้า่พื้นท่ีหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เป็นพื้นท่ีแสดงนิทรรศการร่วมสมยัในปัจจุบนัต่อการส่ือสารระหว่างสังคมร่วมสมยัท่ีเต็มไปดว้ย
ความขดัแยง้ทางวิถีชีวิตและวฒันธรรม อยา่งไรก็ตามนิทรรศการศิลปะสมยัใหม่นั้นมีความแยบยล
ต่อการผลิตสร้างรูปแบบสัญลักษณ์ท่ีปรากฏเชิงสัญลกัษณ์ต่อรัฐหรือไม่ อุดมการณ์ภาคศิลปะ
ภายใตรั้ฐและสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยัมีความเปล่ียนแปลงความหมายหลายจากประวติัศาสตร์
การสร้างชาติหรือขดัแยง้กบัความเช่ือทางภาคศิลปกรรมไทยเดิม ศิลปะจึงไม่สามารถตดัขาดจาก
ความสัมพนัธ์ทางการเมืองและการเมืองในภาคศิลปกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีและเวลา 
ประกอบกบัอ านาจท่ีแฝงด้วยความหมายสัญลกัษณ์แบบไทยนั้นไม่ถาวร อ านาจชัว่คราว (Power 
Temporarity) การสร้างความหมายในการประกอบสร้างสัญญะ ความหมายสัญญะนั้นถูกน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึง รัฐไทยชาตินิยมแบบไทยไม่สามารถแช่แข็งความหมายสัญญะได้ ความ
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หมายสัญญะนั้ นแปรเปล่ียนเพื่อต่อรองกับอ านาจ ตัวสัญญะ ท่ีมีความยอ้นแยง้ในตัวเองด้วย
ความหมายของสัญญะแต่ละชุดความรู้ท่ีอธิบายบริบทเฉพาะของรูปสัญญะชนชั้นน าไทยไม่
สามารถผูกติดความหมายสัญญะไวก้บัตนได ้การผูกติดความหมายสัญญะเกิดการขดัแยง้ต่อการ
ผลิตสร้างความหมายสัญญะแบบไทยในปัจจุบนั 
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ABSTRACT 
 

 This individual study is to create the symbolic meaning of contemporary Thai in 
contemporary art exhibition exhibited in Bangkok Art and Culture Centre, and to criticise the 
phenomenon reflecting the creation of relationship between contemporary art and the present 
society in social dimension, culture and Thai political contexts. This is to understand the process 
of art supportive system being controlled and dominant from Thai history that has influenced on 
Arts in Thailand by applying the theories of Jaques Derrida. The research also aims at 
understanding the meaning of contemporary art discourse happening in art public space among 
the diverse thoughts and lifestyles. The space of Bangkok Art and Culture Centre is the area 
exhibiting contemporary art that communicates about the contemporary society which is full of 
the controversy of lifestyles and culture. However, contemporary art exhibition has a clever sense 
of creating signs that have particular meaning relevant to the governmental regime. The art 
ideology under the governmental control and Thai contemporary signs have changed the 
traditional meaning of how the nation was created or become contrastive to the traditional artistic 
believes. Hence, art cannot completely isolate itself from its relationship between politics at large 
and politics in art related with space and time. The interleaved power in Thai signs is not stable 
that is to be called power temporarity. The creation of meaning of signs therefore become the 
tool. Thai state cannot freeze the meaning of signs which can be changable to negotiate with 
power. Signs is also paradoxical in its meaning because each set of knowledge explains that signs 
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used by leading class cannot tack on themselves. The adherence of signs’ meaning become the 
controversy in creating signs’ meaning in Thai symbolism at the present. 
 


