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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. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำกำรวจัิย 

 
 ศิลปะและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์ระหว่าง พื้นท่ี (Space ความหมายเชิงกายภาพท่ีบ่ง
บอกถึงสถานท่ี) และ เวลา (Time หมายถึงตวับอกสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั) ต่อ
วถีิชีวิตของมนุษยแ์ละส่งผลต่อการประกอบสร้างความหมายทางวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมและ
ความหลากหลายของวิถีชีวิต ผ่านความเขา้ใจเร่ืองเวลา มนุษยส์ร้างเวลาเพื่อเป็นตวัก าหนดหมุด
หมายของวิถีชีวติและสังคม ต่อวฒันธรรมมีความหลากหลายในชีวิตประจ าวนั ภาคศิลปะก็เช่นกนั
ทั้งในส่วนนิทรรศการหรือช้ินงานศิลปะเองก็ไม่อาจจะตดัขาดจากขอ้จ ากดัของเวลาและพื้นท่ี ท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อบริบทของการประกอบสร้างงานศิลปะ เพราะศิลปิน(ผูส่้งสาร)ไดรั้บอิทธิพลจาก
สภาพแวดล้อมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแต่ละช่วงเวลาและพื้นท่ีท่ีต่างกนัออกไป จาก
สถานะความหลากหลายของวิถีชีวิตและสังคมในหลายมิติ  ท าให้มนุษยส์ามารถท าความเขา้ใจต่อ
กิจกรรมต่างๆและสร้างโลกการรับรู้ร่วมกนัในกรอบวิถีชีวิตผ่านพื้นท่ีและเวลา  กล่าวคือถา้มอง
วฒันธรรมร่วมสมยัผ่านงานศิลปะนั้นตอ้งเขา้ใจบริบทของการผสมผสานความหมายของพื้นท่ี 
(Space) และ เวลา (Time) ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างรูปสัญลกัษณ์แบบร่วมสมยัไทย   
 หากมองศิลปะผ่านการรับรู้เร่ืองเวลาจากประวติัศาสตร์นั้นจะเห็นได้ว่าศิลปะถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือถ่ายทอดทางวฒันธรรม เพื่อส่ือสารถึงประเพณี วิถีชีวิตของชาติ ดงันั้นศิลปะจึงมีความ
คลา้ยคลึงกบัภาษาเพราะเป็นการส่ือสารความหมายต่อสังคมในรูปแบบเร่ืองเล่าจากอดีตของอารย-
ธรรม จะเห็นไดว้่างานศิลปะนั้นถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการเล่าเร่ืองราวของอารยธรรมในแต่ละยุค
สมยัในรูปแบบงานจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ประวติัศาสตร์ศิลป์มีความสัมพนัธ์
กับศาสนาและการปกครองได้รับความนิยมมากในศิลปะยุคกลาง (Medieval art) ในยุโรป
วิวฒันาการมาจากรากของธรรมเนียมนิยมทางศิลปะของจกัรวรรดิโรมนั รูปสัญลกัษณ์คริสเตียน 

สมยัคริสเตียนตอนตน้ ศิลปะยุคกลางก็คือประวติัศาสตร์ระหวา่งองค์ประกอบของศิลปะคลาสสิก 

คริสเตียนตอนตน้ และอนารยชน ศิลปะศาสนาและการปกครองเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารต่อ
พื้นท่ีสาธารณะกบัพลเมือง เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อการปกครอง ท าให้ผูท่ี้อยู่ใตก้ารปกครอง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
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เคารพ เช่ือฟังเขา้ใจความหมายกฎเกณฑ์ร่วมกนัในสังคม สร้างความศรัทธาผา่นงานศิลปะในแบบ
รูปเขียน รูปป้ัน รูปเคารพ แมก้ระทั้งสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ก็ตาม นั้นหมายถึงการเขา้มาอุปถมัภ์
ศิลปะเพื่อสร้างความชอบธรรมต่อการเคารพและการสยบยอมภายในชาติของชนชั้นปกครอง 
 การล่มสลายของยุคกลางและการเปล่ียนแปลงความเช่ือต่อศาสนาการเกิดข้ึนของยุคเรือง
ปัญญา(Enlightenment) การเกิดข้ึนของชนชั้นกลางหรือชนชั้นกระฎุมพีในศตวรรษท่ี 18  และการ
เขา้มามีบทบาทของชนชั้นกลางในยุคสมยัใหม่(Modern) ภาคศิลปะถูกท าให้เป็นกลายเป็นสินคา้ 
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในภาพลักษณ์ขององค์กร จากการท่ีชนชั้นกลางเข้ามาอุปถัมภ์และการมี
บทบาทในภาคศิลปะ ส่วนศิลปะในประเทศไทยนั้นการเขา้มามีบทบาทของชนชั้นกลางดา้นงาน
ประกวดนิทรรศการศิลปะของบริษทัและธนาคารต่างๆ จากภาพสะทอ้นทางประเพณี วฒันธรรม
และวิถีชีวิตแบบไทย พฒันาการของศิลปะร่วมสมยัไทย1 บริษทัธุรกิจผูอุ้ปถมัภ์ศิลปะเร่ิมแสดงตวั
ออกมาในรูปแบบการจดัการประกวดและสนับสนุนเงินจดันิทรรศการศิลปะ นักธุรกิจใช้การ
ประกวดเป็นเวทีซ้ือขายเพื่อให้ศิลปินสร้างผลงานศิลปะ นิทรรศการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบงาน
ศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรมแบบอนุรักษ์นิยม การท่ีระบบอุปถมัภ์
ศิลปะไทยใช้หัวขอ้ ประเพณี สังคม ศาสนา วิถีชีวิตและวฒันธรรมไทยนั้นเป็นการขยายความเล่า
เร่ืองราวท่ีชนชั้ นน าไทยได้ส ร้างระบบคุณค่าการรับ รู้ต่อสั งคมในฐานะผู ้ส ร้างชาติจาก
ประวติัศาสตร์ไทย  ระบบอุปถมัภ์ใหม่จึงใช้ประเด็นดงักล่าวในการจดันิทรรศการ เพื่อให้ง่ายต่อ
การยอมรับทางสังคมและเพิ่มมูลค่าการตลาดของตน ส่งผลต่อประเพณีนิยมในดา้นกลบักนัทาง
ธุรกิจ ทั้งศิลปินและผูอุ้ปถมัภศิ์ลปะตอ้งการสร้างช่ือเสียงเป็นวิถีทางน าไปสู่ความส าเร็จ จึงไม่สนใจ
วา่นิทรรศการศิลปะและงานศิลปะนั้นจะถูกวจิารณ์วา่ไม่กา้วหนา้จากผูว้จิารณ์ศิลปะ ความส าเร็จถูก
วดัดว้ยการขายมากกว่าเน้ือหาสาระ ซ่ึงผลก็คือนิทรรศการท่ีมีธนาคารเป็นผูอุ้ปถมัภ์เป็นท่ียอมรับ 
เพราะประเด็นท่ีน าเสนอต่อสาธารณะนั้นถูกบรรยายเป็นภาพเพื่อปลุกเร้าความรักชาติจากความเป็น
ชาตินิยมในรูปแบบพระราชประเพณีแห่งสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละความปรารถนาท่ีเทิดทูนบูชา
วีรบุรุษราวกับเทพ จากอดีตอนัรุ่งเรืองสร้างความรักชาติในงานศิลปะ เพื่อเชิดชูสถาบันชนชั้น
ปกครอง พุทธศาสนาและเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติไทยเชิงอุดมคติ 

ศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยพลังของจินตนาการท่ีกระตุ้นทุนทาง
เศรษฐกิจและมีเบ้ืองหลงัอนัซับซ้อนจากแก่นของประเพณีท่ีสืบทอดกนัมาจากประวติัศาสตร์ ดว้ย
เทคนิควิธีการผลิตงานศิลปะแบบสมัยใหม่ใช้วิธีการผลิตงานจากรูปแบบงานจิตรกรรม 
ประติมากรรมตะวนัตกด้วยเส้นน าสายตาสร้างความลึกของภาพแบบฝร่ัง(Perspective)ได้รับ

                                                           
1 อภินนัท ์โปษยานนท.์  2556. Visual arts พฒันาการของศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย: ประเพณีนิยมในดา้นท่ีกลบักนั. (ออนไลน์) 
http://www.artbangkok.com/detail_page.php?sub_id=67. 23 พฤษภาคม 2556. 

http://www.artbangkok.com/detail_page.php?sub_id=67
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อิทธิพลจากศิลปะลทัธิอิมเพรสชัน่นิสต(์Impressionise)เพื่อให้เกิดความเหมือนจริงทั้งสัดส่วน เส้น 
สี  การตามรอยพัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่ของไทยก็ คือการรับประสบการณ์ทางด้าน
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมจากอดีตผสมกบักระบวนการสร้างงานแบบสมยัใหม่ ศิลปะสมยัใหม่
ไทยจึงอยูใ่นความยุง่เหยิงอยา่งแทจ้ริง   ถา้หากจะพูดเทียบเคียงศิลปะกบัการเมืองไทยหลงัจาก  60 
ปีผ่านไปแลว้   ประชาธิปไตยของไทยก็ยงัคงเหมือนเด็กคนหน่ึงท่ีเร่ิมหัดเรียนท่ีจะเดิน ถา้เช่นนั้น
ศิลปะร่วมสมยัของประเทศไทยก็คงคลา้ยๆกบัทารกคนหน่ึงในเปล่งท่ีร้องอยากจะดูดนมจากอกแม่ 
( จักรพัน ธ์   วิล าสิ นีกุ ล  : ผู ้แปล   แปลจาก Jim Supankat. "Contemporary Art : What/ When/ 
Where." )นิทรรศการศิลปะต่างก็มีความหมายก ้าก่ึงซ้อนทบักนัไปมาอยูบ่นความจริงแต่ละชุดอยา่ง
คลุมเครือ จากการสร้างเร่ืองเล่าของชนชั้นปกครองท่ีสร้างชาติจากประวติัศาสตร์จนกลายเป็นเร่ือง
เล่าของนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัไทย ท่ียากจะแยกแยะพิสูจน์หาขอ้เท็จจริงจากความจริงแทไ้ด ้ 
ศิลปะร่วมสมยัสร้างกรอบจ ากัดการรับรู้ต่อความจริงจากผูอุ้ปถมัภ์ศิลปะและลดโอกาสในการ
สร้างสรรค์ความจริงชุดอ่ืนๆจากความหลากหลายทางความคิดในงานศิลปะแขนงอ่ืน ส่งผลให้
พื้นท่ีทางศิลปะนั้นจ ากดัตวัอยู่ในเฉพาะกลุ่มท่ีครองอ านาจการก าหนดความจริงและไดก้ลายเป็น
อภิสิทธ์ิชนผูท่ี้มีสิทธิพิเศษท่ีผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ภาคศิลปะศิลปะจึงเป็นเคร่ืองมือ
ของอ านาจรูปแบบหน่ึง ศิลปะและภาษาอ านาจท่ีทุกคนต่างแยง่ชิงกนัเป็นผูก้  าหนดความหมายทาง
ศิลปวฒันธรรม 

การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมส่งผลต่ออ านาจทางการเมือง  การปกครอง  และ
ผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจกบัมิติทางการเมืองและสังคมเป็นส่วนส าคญัซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคม
ปัจจุบนัมีผลต่อพลเมืองภายในประเทศมิอาจมองขา้มความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัระหวา่งศิลปะและ
การเมืองทางวฒันธรรม  การแลกเปล่ียนความรู้  วิถีชีวิต  และการศึกษาท่ีปรากฏความหมายทาง
วฒันธรรมท่ีหลากหลายยิง่ทวีความเขม้ขน้มากข้ึนในสังคมสมยัใหม่ท่ีการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียน
ความรู้ทางวิชาการสามารถกระท าไดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วดงัเช่นปัจจุบนั  ส่งผลถึงบทบาทการช่วง
ชิงความหมายในภาคศิลปะจากอดีตสู่ศิลปะสมยัใหม่ท่ีมีความหลากหลายทางความคิดและวิถีชีวิต
ท าใหศิ้ลปะสมยัใหม่มีความหลากหลายในรูปแบบการน าเสนอทางธุรกิจศิลป์  ศิลปะถูกรวมเขา้กบั
อุดมการณ์ทุนนิยม วฒันธรรมบริโภค ในสังคมทุนนิยมท่ีเราปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้รับอิทธิพล
แนวคิดตะวนัตก ดงันั้นเม่ือศิลปะกลายเป็นสินคา้ศิลปะ ศิลปะไม่สามารถตดัขาดจากเร่ืองราวใน
สังคม วฒันธรรมและพื้นท่ีสาธารณะได้เพราะนิทรรศการศิลปะต้องอาศยัพื้นท่ีในการแสดง
นิทรรศการดงันั้นศิลปะจึงไม่ใช่เร่ืองส่วนตวัอีกต่อไป นิทรรศการศิลปะไม่สามารถตดัขาดจากผูช้ม
(ผูรั้บสาร) แต่นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยันั้นกลบัให้ความส าคญักับภาคนิทรรศการศิลปะ
มากกวา่ผูช้ม(ผูรั้บ-สาร) โดยศิลปะตดัขาดจากพื้นท่ีความจริงทางสังคมยกตวัอยูบ่นพื้นท่ีเชิงอุดมคติ 
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จากท่ีกล่าวในขา้งตน้มีการเปล่ียนแปลงโตแ้ยง้ในความหมายทางพื้นท่ีศิลปกรรมร่วมสมยั  กลุ่ม
ศิลปินมีการเรียกร้องพื้นท่ีการแสดงออกจากภาครัฐบาล   เพื่อสร้างพื้นท่ีนิทรรศการศิลปะและ
ควบคุมความหมายสัญลกัษณ์แบบไทยต่อความหมายเฉพาะทางสุนทรียศาสตร์ไทย  แต่บางกลุ่มใช้
พื้นท่ีสาธารณะในการแสดงออกเพื่อสร้างความหมายทางศิลปะท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตและสังคมต่อ
พื้นท่ีสาธารณะท่ีศิลปะเป็นมากกว่าภาพเขียนหรืองานจิตรกรรม ท าให้ศิลปะนั้นสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี
ในชีวิตประจ าวนั ท่ี เต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิดและวิถีชีวิต ท่ีสัมพันธ์กับภาค
ศิลปวฒันธรรม ศิลปินน าเสนอนิทรรศการศิลปะต่อพื้นท่ีสาธารณะนั้นหมายถึงงานศิลปะตอ้งอาศยั
ผูช้ม(ผูรั้บสาร) เพื่อท าให้เกิดบรรยากาศนิทรรศการศิลปะท่ีไม่สามารถตดัขาดจากสังคม ศิลปิน
ผูผ้ลิตงานศิลปะท าหน้าท่ีน าเสนอความคิดในรูปแบบงานศิลปะเท่านั้นไม่สามารถบงัคบัควบคุม
ผูช้มให้คิดตามท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอ ศิลปกรรมร่วมสมยันั้นไม่อาจแบ่งแยกงานศิลปะกบัผูช้ม
ออกจากกนัไดเ้พราะนิทรรศการศิลปะตอ้งอาศยัพื้นท่ีและเวลาร่วมกนัภายใตบ้รรยากาศศิลปกรรม
ร่วมสมัย อันน าไปสู่การแลกเปล่ียนความหมายสัญลักษณ์อย่างเป็นพลวตัร การแลกเปล่ียน
ความหมายสัญญะแบบไทยความหมายท่ีเป็นพลวตัรทางวฒันธรรมเพราะศิลปกรรมร่วมสมยัมี
รูปแบบการน าเสนอเร่ืองราวท่ีหลากหลายผลิตคุณค่าจากหลากมุมมองต่อสัญลกัษณ์แบบไทยท่ี
ศิลปินน าเสนอทางความคิดผา่นงานศิลปะ ความหลากหลายของวิถีชีวิตสร้างความต่างทางความคิด
และการแสดงออกกลายเป็นต้นทุนแห่งการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ศิลปะเป็นการแสดงออกทาง
ความคิดแบบหน่ึงท่ีศิลปินมีเสรีภาพทางสารส่ือสารและแสดงออกของปัจเจกชนเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานในโลกเสรีนิยมใหม่ท่ีเน้นการสร้างประโยชน์ต่อสาธารณะในการแสดงออกทางความคิด
ต่อสัญลกัษณ์แบบไทย 

แต่กระนั้นความหมายของศิลปะและวฒันธรรมร่วมสมยัก็มิได้หยุดน่ิง ผนัแปรไปตาม
สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมและสังคมท่ีเปล่ียนไป การช่วงชิงความหมายต่อพื้นท่ีท่ีปรากฏในภาค
ศิลปกรรมร่วมสมยัต่อสัญลกัษณ์ความเป็นไทยถูกผกูติดกบัความเช่ือทางศาสนาและวิถีแบบพุทธ 
การแสดงออกของศิลปินในภาคศิลปะไม่สามารถแยกขาดการขนบธรรมเนียมแบบไทยนั้นหมายถึง
ศิลปินผลิตงานศิลปะเพื่อรับใชอุ้ดมการณ์พุทธศาสนาและรัฐไทย  เพื่อตอบสนองภาพลกัษณะท่ีดี
ในวิถีพุทธผ่านส่ือภาคศิลปะ การสร้างสรรค์งานศิลปะในประเทศไทยไดพ้ฒันาข้ึนจนกลายเป็น
ศาสตร์ชั้นสูงนั้นหมายถึงศิลปะถูกใชใ้นรูปแบบทางการเมืองผูป้กครองทุกยคุสมยั จากอดีตชนชั้น
ปกครองมกัจะเป็นผูอุ้ปถมัภศิ์ลปะรายใหญ่ เพื่อท าให้ศิลปะท่ีตนอุปถมัภต์อบสนองประโยชน์ทาง
การเมืองเชิงโฆษณาชวนเช่ือต่อภาพลกัษณะสถาบนัชนชั้นปกครองได้รับอิทธพลจากศิลปะยุค
กลางในยุโรปและทวีปต่างๆจากภาพจิตรกรรม ประติมากรรม เช่นในอารยธรรมอียิปต ์เมโสโปเต
เมีย เปอร์เซียและโรมนั ท่ีทีเน้ือหาเก่ียวกบัการเทิดพระเกียรติ การสรรเสริญบุญญาบารมี คุณความดี



 

5 

หรือความเก่งกลา้สามารถทางการสงครามของกษตัริยห์รือองคจ์กัรพรรดิ เพื่อความชอบธรรมใน
การปกครองแผน่ดินน าไปสู่ความเช่ือท่ีวา่ผูป้กครองมีสิทธิอนัชอบธรรมในการปกครองมวลมนุษย์
จากพระเจ้า แนวคิดดังกล่าวน าไปสู่การสร้างภาพผูป้กครองให้งดงามแบบอุดมคติศิลปะกับ
การเมือง ภาพลวงตาภายใต้ความงามแบบอุดมคติ2สร้างความสมบูรณ์แบบทางสุนทรียศาสตร์
ภายใตอุ้ดมการณ์ทางการเมือง แต่เม่ือพิจารณาลงไปในความหมายแฝงทางผลงานศิลปะนั้นเต็มไป
ดว้ยความซับซ้อนและคลุมเครือในระดบัโครงสร้างจนถึงระดบัปฏิบติัการท่ีมีความซับซ้อนจ ากดั
อยู่ในวงชนชั้นปกครองท่ีอุปถัมภ์ศิลปะ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ(Pierre Bourdieu)นักมานุษยว์ิทยา ชาว
ฝร่ังเศส ไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองงานสร้างสรรคบ์ริสุทธ์ิกบัพาณิชยร์าคีไดจุ้ดชนวนให้หลายนกัคิดจาก
หลากหลายศาสตร์สาขาในโลกตะวนัตกตั้งประเด็นท่ีเก่ียวกบัศิลปะในการศึกษาและท าความเขา้ใจ
ต่อผลงานศิลปะและโครงสร้างของวงการศิลปะในหลายมุมมอง ส่งผลให้ศิลปะไม่ใช้เร่ืองทาง
สุนทรียศาสตร์เพียงอย่างเดียวศิลปะกบัการเมืองและชีวิตทางสังคมนั้นมีความสัมพนัธ์กนั วงการ
ศิลปะในประเทศไทยนั้นพยายามพฒันาดา้นเทคนิคนบัตั้งแต่การท าให้ไทยกลายเป็นสมยัใหม่จาก
ชนชั้ นปกครองไทยจนมาถึงปัจจุบัน การศึกษาภาคศิลปะนั้ นได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่าน
สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อสร้างรูปแบบทางศิลปะไทยให้ทนัสมยัและ
ก าหนดคุณค่าทางศิลปกรรมไทย แต่ศิลปกรรมไทยนั้นมกัจะผลิตงานศิลปะเชิงประเพณีนิยมท่ีซ ้ า
ไปซ ้ ามาสร้างภาพแทนเชิงสัญลกัษณ์ภายใตอุ้ดมคติแบบไทย 

ในความคิดแบบหลงัสมยัใหม่การศึกษาประวติัศาสตร์ไม่ใช้การเขา้ไปแสวงหาความจริง
ในอดีต เน่ืองจากในบริบทของเวลาไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของธรรมชาติ แต่เวลาเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์
ในการจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงั การเมืองในศิลปะเร่ิมเม่ือมีการจดัล าดบัความส าคญักบัเวลา 
นัน่คือมีการปรับเปล่ียนระบบการแบ่งแยกการรับรู้ทางสังคม เป้าหมายการศึกษาประวติัศาสตร์ของ
วงการศิลปกรรมร่วมสมัยท่ีเกิดข้ึนในวฒันธรรมและสังคมไทย งานวิจัยช้ินน้ีคือการค้นหา 
“โครงสร้างส่วน ลึก” (Deep Structure)ของการประกอบสร้างสัญลักษณ์แบบไทยในงานศิลปะ 
งานวิจัยช้ินน้ีให้ความส าคัญกับ“ศิลปะและตรรกวิทยาทางการเมือง” ท่ี เก่ียวข้องกับวงการ
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยไทย จากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงพื้นท่ีการแสดงออก ของศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย พื้นท่ีการแสดงออกของศิลปิน
ท่ีผลิตงานศิลปะจ ากดัอยูใ่นวงเฉพาะ งานศิลปกรรมร่วมสมยัไทยท่ีจดัแสดงส่วนใหญ่จดัอยูใ่นภาค
การประกวดระดับประเทศ ท่ี เป็นพื้น ท่ี เฉพาะกลุ่มทางศิลปะ ศิลปินจึงเรียกร้องพื้นท่ีทาง

                                                           
2 ดร. กฤษณำ  หงษ์อุเทน.  2556. ศิลปะกบัการเมือง: ภาพลวงตาภายใตค้วามงามแบบอุดมคติ.  ผูจ้ดัการออนไลน์.  คอลมัน์ : 108-
1000. 
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ศิลปวฒันธรรมจากภาครัฐบาล  เพื่อจดัแสดง นิทรรศการศิลปะร่วมสมยัต่อพื้นท่ีสาธารณะท่ีไม่ใช่
ประเด็น เร่ืองการประกวดเพี ยงอย่าง เดียว  จึงเกิดการจัดส ร้างหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาก  
 พฒันาการทางประชาธิปไตยในทวีปเอเชีย3รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็น 
รูปแบบการปกครองท่ีสร้างความเท่าเทียมของพลเมืองในสังคมท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองจากการเลือกผูน้ าประเทศ  เพราะระบอบเผด็จการในรูปแบบการปกครองแต่เดิมท าให้เกิด
ความต่างของล าดบัชั้นทางสังคม ประชาชนไม่ยอมรับต่อระบอบเผด็จการทหารท่ียึดอ านาจทางการ
เมือง การปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จจึงเรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตย รวมถึงสิทธิ 
เสรีภาพของพลเมืองในการแสดงออกในประเทศก่ึงเผด็จการหลายประเทศในอุษาคเนย ์ ส่วน
ประเทศไทยวิกฤตทางการเมืองยุค  “พฤษภาทมิฬ”  พ.ศ.  2535  ส่งผลให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญ
ของประชาชนฉบบัปี  2540  ประชาชนไทยต่างเร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในกลไกการเมืองมากยิ่งข้ึน  
กลุ่มเครือข่ายศิลปินร่วมสมยัแห่งประเทศไทยก็ไดเ้รียกร้องให้เกิดการสร้างพิพิธภณัฑ์ศิลปะร่วม
สมยัแห่งประเทศไทยข้ึนในปี พ.ศ. 2537  เพื่อให้ภาครัฐด าเนินการในการจดัสร้างพื้นท่ีทางศิลปะ
เพื่อจดัตั้งมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9 เป็นตน้เหตุของโครงการสร้างหอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพฯ  เห็นถึงความส าคญัของพื้นท่ีนิทรรศการและพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บสะสมผลงาน  ซ่ึงยงัคง
แสดงให้เห็นถึงการเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายศิลปินร่วมสมยัแห่งประเทศไทยนั้นได้สะท้อน
ทศันคติของศิลปิน(ผูส่้งสาร)ท่ียงัคงเอางานศิลปะเป็นท่ีตั้งมากกวา่ผูช้ม 

ประวติัความเป็นมาของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ  โครงการหอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มศิลปินร่วมสมยัแห่งประเทศไทยนบัพนัคนได้
จดัแสดงผลงานท่ี ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  โดยหวงัให้สังคมเห็นวา่ มีศิลปินมากพอท่ีควรจะมี
หอศิลป์ เพื่อเป็นพื้นท่ีรองรับในการแสดงออกผลงาน และเก็บรักษาผลงานในอดีต เป็นท่ีรวมกลุ่ม
ศิลปิน เพื่อพบปะแลกเปล่ียนความคิด แนวการท างาน ผลท่ีตามมาก็คือการผลักดนัให้เกิดการ
พฒันาของวงการศิลปะในบา้นเมืองน้ี   สมยัของ ดร.พิจิตต รัตตกุลไดรั้บต าแหน่งเป็นผูว้่า กทม. มี
การผลกัดนัจนกระทัง่ กทม. มีนโยบายท่ีจะสร้างหอศิลป์ข้ึน โดยมีการก าหนดพื้นท่ีตั้งหอศิลป์ท่ี
บริเวณส่ีแยกปทุมวนั  และผูช้นะจากการประกวดแบบหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ บริษทั Robert G. Boughey & Associates (RGB Architects) ความพร้อมทั้งหมดน้ีเกิดข้ึนใน
ปี พ.ศ. 2539  แต่ในสมัยของนาย  สมัคร สุนทรเวช   ผู ้ว่า กทม. คนต่อมา โครงการหอศิลป์
กรุงเทพมหานครถูกร้ือถอนโครงการความคืบหนา้เดิมทิ้งทั้งหมด โดยเปล่ียนเป็นพื้นท่ีการคา้ตาม

                                                           
3 วิภาช ภูริชานนท.์  2556. จากเมืองเทวดาสู่นครแห่ง-ผูช้ม. หนา้  11. 23 พฤษภาคม 2556. (ออนไลน์) 
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000012653. 23 พฤษภาคม 2556. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A
http://www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?NewsID=9560000012653
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รูปแบบการใช้พื้นท่ีแถบนั้น และมีส่วนแสดงศิลปะไวเ้ล็กน้อย ซ่ึงบรรดาศิลปินและคนท างาน
ศิลปะในหลายแขนงต่างไม่พอใจในการยุบโครงการน้ีเป็นอยา่งมาก และไดเ้คล่ือนไหวเรียกร้องมา
ตลอดสมัยของนายสมัคร สุนทรเวช    จากการเคล่ือนไหวเรียกร้องต่อสู้เพื่อให้มีหอศิลป์โดย
เครือข่ายประชาชนและกลุ่มศิลปินท่ียาวนาน จนกระทัง่กรุงเทพมหานคร โดยผูว้า่ราชการฯ นาย 
อภิรักษ์ โกษะโยธิน   ได้เล็งเห็นความส าคัญของศิลปวฒันธรรม และได้วางนโยบายด้าน
ศิลปวฒันธรรมเป็นนโยบายหลกั โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจ ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในสังคม ให้ตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรม สภาแห่งกรุงเทพมหานครจึงไดอ้นุมติั
งบประมาณด าเนินการก่อสร้างหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 509 ลา้นบาท  เพื่อผลกัดนั
ให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งศิลปวฒันธรรม ซ่ึงหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Art and Culture Centre or bacc) ไดเ้ร่ิมก่อสร้างในท่ีดินของกรุงเทพมหานคร บริเวณส่ี
แยกปทุมวนั และไดมี้การเปิดโครงการหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยา่งเป็นทางการ 
เม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 สิงหาคม 2548  

ดว้ยขอ้สังเกตดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยส่งผลต่อการแสดงออกของ
พื้นท่ีทางศิลปะ  ชุดความรู้ท่ีแตกต่างกัน  คล้ายคลึง  หรือโต้แยง้  เป็นการช่วงชิงความหมาย
สัญลักษณ์  ทั้ งในรูปแบบสัญญะหรือแนวคิดการน าเสนองานศิลปะต่อพื้นท่ีนิทรรศการศิลปะ 
ศิลปะไม่อาจตดัขาดจากเร่ืองการเมืองทั้งในระดบัปัจเจกส่วนบุคคล และระดบัโครงสร้างท่ีควบคุม
ความหมายในสังคม  ศิลปะเป็นช่องทางในการน าเสนอของศิลปินผา่นงานศิลปะในประเด็นต่างๆ 
ท่ีศิลปินตอ้งการน าเสนอด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น  จิตรกรรม  ประติมากรรม  ภาพพิมพ ์ ส่ือผสม  จดั
วาง ฯลฯ สร้างแรงจูงใจในการผลิตงานรูปแบบต่างๆและน าเสนอในประเด็นท่ีต่างกนัออกไป  บา้ง
ก็ใช้ประเด็นท่ีเกิดข้ึนในสังคมแต่ละช่วงต่างกนัผ่านความหมายเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้งานศิลปะ
ส่ือสารกบัผูช้ม บา้งก็ตดัขาดจากประเด็นทางสังคมลว้นแลว้แต่ศิลปินตอ้งการน าเสนอ  รวมไปถึง
การต่อรองความหมายทางศิลปวฒันธรรมในพื้นท่ีสาธารณะ  หากการประดิษฐ์สร้างความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันั้นน าไปสู่การท าให้แตกต่างอย่างเป็นล าดบัชั้นและเป็น
การให้คุณค่าแบบไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึงนัน่จะท าให้เกิดการถือครองอ านาจของอภิสิทธ์ิชนทางสังคม
ในดา้นใดดา้นหน่ึง ส่วนอีกดา้นท่ีดอ้ยกวา่ก็จะถูกลดความส าคญัออกจากกระแสหลกั  ปฏิบติัการ
เช่นน้ีเรียกว่า “การรวบยอดทางตรรกะ” (Logocentrism) ซ่ึงหมายถึงความเช่ือท่ีวา่มีความจริงหน่ึง
เดียวท่ีเป็นสากลซ่ึงสามารถอธิบายเก่ียวกบั ความจริง ความดี ความงามไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจน ซ่ึงแด
ริดา (Jacques Derrida นกัปรัชญาชาวฝร่ังเศส) มองว่าความเช่ือดงักล่าวน ามาสู่การครอบง าการปิด
กั้นทางความคิด เป็นการสร้างกรอบความทรงจ าท่ีคบัแคบ ดงันั้นเขาจึงมีขอ้เสนอวา่ควรจะมีการร้ือ
ถอน โค่นล้ม ปลดเปล้ืองแล้วสร้างมนัข้ึนใหม่ (Deconstruct) ด้วยการเผยให้เห็นถึงค่านิยมและ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99
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อุดมการณ์แฝงฝังท่ีอยูใ่นตวับท การจดัประเภท การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม ไม่วา่จะเป็นการแบ่งตาม
แกนเพศสภาพ ชน-ชั้น ชาติพนัธ์ุ ท่ีแฝงอยูใ่นตวับท ท าหน้าท่ีผลิตซ ้ า (Reproduce) อุดมการณ์ของ
สังคม ทั้งน้ีเพื่อต่อต้านลักษณะความรู้แบบเบ็ดเสร็จและมุ่งตีแผ่ให้เห็นอคติในการท างานของ
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัท่ีอยู่ในตวับทมากกวา่จะคน้หาสัจจะความจริงแท ้ซ่ึงวิธีวิทยาน้ีถูก
เรียกว่า “วิธีวิทยาแบบการร้ือสร้าง” (Methodology of Deconstruction)  เม่ือสังคมไม่สามารถท า
ความเขา้ใจต่อผลผลิตของวงการศิลปะไทยอยา่งท่ีคนในแวดวงศิลปะเขา้ใจได ้การให้คุณค่าต่องาน
ศิลปะกบัสังคมจึงไม่สัมพนัธ์กบัการผลิตผลงานของศิลปิน และส่งผลกระทบถึงวชิาชีพอ่ืนท่ีอา้งอิง
ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ อยา่งอาชีพทางความสร้างสรรคต่์างๆในประเทศไทยไปดว้ยเช่นกนั และ
ในมุมกลบักนัสังคมเองก็ขาดแคลนงานศิลปะท่ีมีคุณค่าต่อความหลากหลายของวิถีชีวิต วฒันธรรม
เช่นกนั ศิลปะรับรู้ตนเองเช่นไร เหล่ือมล ้าอยา่งไรกบัการรับรู้ทางสังคม  คือประเด็นค าถามส าคญัท่ี
ควรส ารวจศึกษา เพื่อปรับฐานการท าความเขา้ใจต่อต าแหน่งแห่งท่ีท่ีแทจ้ริงของศิลปะในสังคมไทย 

อน่ึง การรับรู้ของผูช้ม(ผูรั้บสาร)นั้นไม่เคยได้รับการส ารวจศึกษาในการวิจยัทางศิลปะเท่าใดนัก 
นอกจากการใชว้ิธีอยา่งการสัมภาษณ์หรือท าแบบสอบถาม ซ่ึงมกัไดข้อ้มูลท่ีเบ่ียงเบนไปตามความ
คาดหวงัล่วงหน้าในค าถามของผูท้  าการศึกษา กลายเป็นการพูดแทนและลดทอนค าตอบท่ีจะเปิด
มุมมองนอกเหนือจากมุมการเล่าเร่ืองปกติของวงการศิลปะลงไป เสียงจากผูช้มศิลปะไทย จึงไม่เคย
มีตวัตนอยา่งท่ีผูช้มเป็นจริง  

นกัทฤษฎีการเมืองชาวฝร่ังเศส ฌาคส์ ร็องซีแยร์ (Jacques Rancière) ไดเ้สนอญาณวทิยาใน
การศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมท่ีเรียกวา่ “กวีนิพนธ์ของความรู้” (the poetics of knowledge) ท่ีมุ่งการ
เปิดพื้นท่ีให้กบัเสียงท่ีถูกท าให้ไม่ได้ยิน หรือไม่ได้รับการฟังอย่างมีความหมาย เพื่อเปิดให้เห็น
เร่ืองราวการรับรู้ของผูไ้ม่มีอ านาจก าหนดความจริง ซ่ึงเป็นทั้งภาพสะทอ้นเง่ือนไขทางวฒันธรรม 
และการแยง้ต่อตวับทของผูไ้ม่มีเสียง เพื่อปรับเปล่ียนระบบการแบ่งแยกการรับรู้ทางสังคม (ไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2553: 25-28) เสียงเล่าถึงการรับรู้จากผูช้มเอง จึงเป็นใจความส าคญั ในการ
พฒันามุมมองการวิเคราะห์โครงสร้างของความรู้และปฏิบติัการต่างๆ ของวงการศิลปะ  ท่ีสมควร
แก่การส ารวจศึกษาวาทกรรมแต่ละชุด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีแรงจูงใจ  ตามแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีศิลปินผลิตตวังาน  ในส่วนของนิทรรศการศิลปะท่ีเกิดข้ึน ไดรั้บการยอมรับจากสังคม
มากยิ่งข้ึน พื้นท่ีการแสดงออกท่ีปรากฏให้เห็นในนิทรรศการมากยิ่งข้ึน   นิทรรศการศิลปะหลาย
รูปแบบต่างๆ ท่ีน าเสนอทั้ งจากในส่วนของภาครัฐและเอกชน   มีประเด็นต่างกันออกไปเช่น   
ศิลปะแบบประเพณีนิยม  ศิลปะเพื่อศิลปะ  ศิลปะเพื่อชีวิต  ศิลปะเพื่อประชาชน   พื้นท่ีแสดงอตั
ลกัษณ์มีมากยิ่งข้ึนจาก สังคมสมยัใหม่ นิทรรศการศิลปะเปิดกวา้งมากยิ่งข้ึนท าให้ผูช้ม(ผูรั้บสาร)มี
อิสระในการบริโภคงานศิลปะท่ีหลากหลายทั้งในส่วนของงานศิลปะและนิทรรศการศิลปะ  ท าให้
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สังคมศิลปะนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านพื้นท่ีหลากหลายต่างๆเช่น  (Gallery  Social network  
Public areas  Cyber space  Art  Museum)  กระนั้น ความแปลกใหม่จึงใช่ว่าจะไม่เกิดข้ึน เม่ือมอง
ภาพกวา้งไปยงัระดบัโลก ศิลปินชาวไทยเองก็ไดรั้บความสนใจจากแหล่งทุนและผูค้า้ศิลปะจาก
ต่างประเทศ เพื่อน าผลงานศิลปินไทยออกสู่เวทีสากล บางผลงานไดร่้วมสร้างเร่ืองราวใหม่ท่ีส าคญั
ต่อความเป็นไปในวงการศิลปะโลก จนไดรั้บการวางให้เป็นหมุดหมายของความเปล่ียนแปลงทาง
ประวติัศาสตร์วฒันธรรม พฒันาวิธีคิดทางการศึกษาซ่ึงผลงานเหล่าน้ีสังคมไทยเองกลบัแทบไม่มี
การรับรู้ถึงการมีอยู ่หรือถึงรับรู้ก็ยากจะใช้ระบบคุณค่าทางศิลปะท่ีคุน้เคยแบบไทยท าความเขา้ใจ 
หรือเช่ือมโยงความรู้ในชีวิตประจ าวนัมาท าความเข้าใจงานนั้นได้ ราวกบัว่าความรู้ในเร่ืองทาง
ศิลปะนั้นแยกเป็นเอกเทศไปไกลจากความรู้อ่ืนในประเทศไทยมาก การท าความเขา้ใจตอ้งใชค้วาม
พยายามสูง และไม่รู้แน่วา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ใดต่อชีวติทางสังคมไทย การบริโภคภาคศิลปะจึง
ขาดแหวง่ไปจากวงการศิลปะไทย  ความสัมพนัธ์แบบอิหลกัอิเหล่ือระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคของ
วงการศิลปะไทย หรือระหวา่งวงการศิลปะไทยกบัสังคมโดยรวม สังเกตเห็นไดจ้ากพื้นท่ีแยกขาด
จากกนั ของห้องแสดงผลงาน “นิทรรศการศิลปะ” กบัโลกภายนอก ซ่ึงแมก้ารเพิ่มจ านวนหอศิลป์
และพิพิธภณัฑ์ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงแนวคิดต่อเร่ืองการแสดงงานศิลปะท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่
ในพื้นท่ีปิดอีกต่อไป ท าให้คนในวงการศิลปะมีโอกาสสร้างกิจกรรมปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมไดม้าก
ข้ึน แต่พฤติกรรมการบริโภคท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้น กลบัยิ่งสะทอ้นให้เห็นถึงความพิกลพิการใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปะกบัสังคม วฒันธรรมกระแสหลกัไทย โดยผูบ้ริโภคของวงการศิลปะ 
หรือ “ผูช้ม”(ผูรั้บสาร) กบังานศิลปะ ศิลปิน(ผูส่้งสาร)  และคนในแวดวงศิลปะ มีปฏิสัมพนัธ์ต่อ
วฒันธรรมท่ีหลากหลายทางสังคมน้อยมาก  ด้วยเหตุผลข้างต้นท าให้ผูว้ิจ ัยมีความสนใจใน
การศึกษา การวเิคราะห์วาทกรรม ศิลปกรรมร่วมสมยักรณีศึกษา  กรณีศึกษา พื้นท่ีและเวลาการผลิต
สร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทย ณ “หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” จดัไดว้า่เป็น
พื้นท่ีแสดงออกทางวฒันธรรมภาคศิลปะ และเป็นพื้นท่ีผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบ
ไทยในงานศิลปะร่วมสมยัแบบไทย  ในชุดวาทกรรมศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยในปัจจุบนั  “ท่ี
งานศิลปะเป็นมากกวา่งานศิลปะ” 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ   
 

1.2.1 วิเคราะห์วาทกรรมศิลปกรรมร่วมสมยัไทยน าเสนอผลงานศิลปะต่อสังคมร่วมสมยั
ไทย  
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1.2.2 วิเคราะห์การผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัไทย   
ท่ีจดัแสดงนิทรรศการในพื้นท่ี  “หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร”   

1.2.3 เพื่อสร้างสรรค์ส่ือศิลปะเชิงทดลองท่ีน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากงานวิจยัมาสร้างเป็นส่ือ
ศิลปะ 

 
1.3  วธีิกำรวจัิย 
 
 กระบวนวิธีการวิจัย (Methodology) ในงานวิจัยช้ินน้ี ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซ่ึ ง เป็นการวิจัย ท่ี มุ่ งท าความ เข้าใจ  ตีความและให้ ความหมายแก่
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง กบัความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือเจตคติ พฤติกรรม และวฒันธรรม
ของคนในสังคม ซ่ึงงานวิจัยช้ินน้ีจะใช้ กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าทั้ งจากต ารา วิชาการ บทความ บทสัมภาษณ์  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ นิทรรศการศิลปกรรม เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และท าการ
อภิปรายและสรุปผลการศึกษาวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Description) เพื่อท่ีจะน า
บทสรุปจากการศึกษาวจิยันั้นไปสร้างสรรคเ์ป็นส่ือศิลปะเชิงทดลอง 
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
 

เน้ือหาในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยประวติัศาสตร์ของศิลปะร่วมสมยัจากพื้นท่ีหอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 โดยเนน้ไปท่ีการผลิต
สร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัแบบไทยท่ีปรากฏการณ์เกิดข้ึนของ
ศิลปะร่วมสมยัไทยในช่วงเวลาของปีพุทธศกัราชนั้นๆ ท่ีเก่ียวโยงสัมพนัธ์ตามวตัถุประสงค์ของ
งานวิจยัช้ินน้ีและวิธีวิทยาแบบการร้ือสร้าง งานวิจยัช้ินน้ีไม่ใช่งานวิจารณ์ศิลปะร่วมสมยั แต่เป็น
งานวจิยัทางวฒันธรรมสังคมร่วมสมยั 

 
1.5  แผนด ำเนินงำน 
 
 งานวจิยัช้ินน้ีไดแ้บ่งแผนการด าเนินงานไว ้2 ส่วนใหญ่ๆ 

1.5.1 ขั้นตอนการศึกษากรอบทางประวติัศาสตร์ของศิลปะร่วมสมยัไทยตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.     
2551 ถึงปี  พ.ศ. 2557 ในมิติทางวฒันธรรมสังคมและการเมือง 



 

11 

-  ส ารวจประเด็นทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวกบักรอบประวติัศาสตร์ของวงศิลปะร่วมสมยั
ไทยก าหนดทิศทางความเขา้ใจในการสร้าง “สัญลกัษณ์ความเป็นไทย” 

-  ศึกษาหาขอ้มูลและท าความเขา้ใจกรอบประวติัศาสตร์ศิลปะร่วมสมยัไทยตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 วา่เกิดปรากฏการณ์ใดข้ึนบา้ง 

-  สืบคน้วิจยัตรรกวิทยาทางการเมืองท่ีอยู่เบ้ืองหลงัวงการศิลปะร่วมสมยัไทยตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 และวเิคราะห์วา่มีรูปแบบและเน้ือหาท่ีถูกน าเสนอ อยา่งไร 

-  วิ เคราะห์ข้อมูล นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ท่ี แสดงท่ีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร เพื่อมองปรากฏการณ์จากผูส้ร้าง(ผูส่้งสาร)ส่งผา่นความหมายกบัผูช้มนิทรรศการ
(ผูรั้บสาร) 

-  สรุปผลการศึกษาวิจยั โดยน าประเด็นทางทฤษฎีและแนวคิดไปวิเคราะห์และอธิบาย
ตรรกวทิยาทางการเมืองท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักรอบทางประวติัศาสตร์ของวงการศิลปะร่วมสมยัไทยตั้งแต่
ช่วงปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 

1.5.2 ขั้นตอนการสร้างส่ือศิลปะเชิงทดลอง 
-  น าผลสรุปจากการศึกษาวิจยัในขั้นตอนแรกมาคิดทดลองรูปแบบและเน้ือหาของศิลปะ

ร่วมสมยัไทยท่ีตอ้งการน าเสนอ 
-  สร้างส่ือศิลปะเชิงทดลองใหอ้อกมาเป็นรูปธรรม 
-  เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล  
- ประมวลภาพจากนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมยัท่ีเกิดข้ึนในประเทศตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 

2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 
- หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
- หอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- ภาควชิาศิลปะและการออกแบบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (Media art and design) 

 
1.6  ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำเชิงทฤษฎีหรือเชิงประยุกต์  
                                                          

1.6.1 เขา้ใจการท างานของวาทกรรมและอ านาจของศิลปะร่วมสมยัไทย                                                                                                                                                                                                                   
 1.6.2 เขา้ใจการการผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัแบบ
ไทย 

1.6.3 สร้างสรรคส่ื์อศิลปะเชิงทดลองท่ีน าขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวจิยัมาสร้างเป็นงานศิลปะ 
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บทที ่2  

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

  
 ค้นควา้อิสระเร่ือง  สัญญะแบบไทยกับความหมายท่ีเป็นพลวัตรทางวัฒนธรรม   ได้มี
การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีจ  าต่อการคน้ควา้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัค านิยามและความหมายของค าว่า 
“ศิลปะสมยัใหม่” และ “ตรรกวิทยาทางการเมือง” รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ตรรกวิทยาทาง
การเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงศิลปะไทย” มุ่งส ารวจสถานะของศิลปะและสังคมไทยปัจจุบนั ซ่ึงแมว้่า
ระบบของความรู้เร่ืองศิลปะในประเทศไทยจะกล่าวถึงการมีรากเหง้าอนัยาวนานตั้งแต่ก่อนมี
ประเทศสยาม แต่เร่ืองเล่าเช่นนั้น มาจากการจ าแนกดว้ยการเทียบเคียงมรดกทางวฒันธรรมไทยเขา้
กบัสกุลทางศิลปะตามแบบตะวนัตกในงานเขียนโดย ศิลป์ พีระศรี ช่วงพุทธ ทศวรรษ 2480 (ทศันยั 
เศรษฐเสรี, 2551: 5-8) ดงันั้นศิลปะในประเทศไทยปัจจุบนัท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มสกุลต่างๆ และมี
การผลิตอย่างเป็นวงเฉพาะ จึงเป็นส่ิงประดิษฐ์ทางวฒันธรรมใหม่ท่ีเพิ่งมีข้ึน เพื่อสอดรับไปกับ
สภาวะสมยัใหม่แบบสังคมไทย ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้ทั้งน้ีเพื่อท าความเขา้ใจ
ศิลปวฒันธรรมในชาติไดเ้รียบเรียงขอ้มูลในการเรียบเรียงความเป็นมาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การคน้ควา้อิสระ โดยมีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี   
 2.1 นิยามความหมายศิลปะสมัยใหม่ผ่านวฒันธรรมร่วมสมัย  
  - ศิลปะสมยัใหม่ 
  - วฒันธรรมร่วมสมยั 
 2.2 ทีม่าและความหมายของ “ตรรกวทิยาทางการเมือง”  
  - ความหมายของ “ตรรกวทิยา”  
  - ความหมายของ “การเมือง”  
 2.3 ทีม่าของความหมาย ศิลปะกบัสังคม – การเมือง  
  - ศิลปินและสังคม (The Artist and Society) 

- ความหมายของ “สถานการณ์นิยม” (Situationist) 
2.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบั “ตรรกวทิยาทางการเมืองทีเ่กีย่วข้องกบัวงศิลปะร่วมสมัยไทย” 
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2.1 นิยามความหมายศิลปะสมัยใหม่ผ่านวฒันธรรมร่วมสมัย 
 

- ศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) 
 ศิลปะสมยัใหม่(Modern Art)4 สภาวะทัว่ไปของศิลปะสมยัใหม่ คริสตท์ศวรรษ 1860-1970 
โดยทัว่ไปค าว่า โมเดิร์น (Modern คือค าวิเศษณ์ตรงกบัค าว่า “สมยัใหม่” ในภาษาไทย) หมายถึง 
ความใหม่ ความร่วมยุคร่วมสมยัศิลปะลว้นแลว้แต่ “ใหม่ (modern)” ส าหรับผูส้ร้างมนั ถึงแมว้า่จะ
เป็นยคุฟ้ืนฟูศิลปะวทิยา (Renaissance, เรอเนอซองส์) ในฟลอเรนซ์ หรือในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ใน
นิวยอร์ค หรือศิลปะท่ีเขียนข้ึนในวนัน้ี ในรูปแบบของศิลปะคริสต์ศตวรรษท่ี  15 ก็ยงั “ใหม่ 
(modern)” ในความหมายน้ี หรืออีกนยัหน่ึง ในความหมายแบบก าป้ันทุบดินสมยัใหม่ก็คือ ส่ิงท่ีไม่
เก่าส่ิงท่ีตรงกันข้ามกับ “เก่า” หรือ “ประเพณี” ดังเช่นความสมัยใหม่ในบริบทของสังคมไทย 
ภาพเขียนของ ขรัวอินโข่ง หรือของสมเด็จฯกรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ จึงสมยัใหม่ส าหรับ
สังคมไทยในสมยันั้นๆ 

 ลักษณะส าคัญของ“ศิลปะสมัยใหม่” (Modern Art) และ “ลัทธิสมัยใหม่” (Modernism, 
โมเดิร์นนิสม์) คือทศันคติใหม่ๆท่ีมีต่ออดีตและอนาคต ซ่ึงเป็นไปแบบสุดขั้วโดยเร่ิมตน้มาตั้งแต่
ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ท่ีถือกนัวา่เป็นยุคปฏิวติัของยุโรปศิลปินเร่ิมท่ีจะให้การยอมรับการเขียน
ภาพ “เหตุการณ์ปัจจุบัน-ร่วมสมยั” ในยุคของตนว่าสามารถมีคุณค่าทางศิลปะได้เท่าเทียมกับ
ภาพเขียนเร่ืองราวในอดีตตั้งแต่ยคุโบราณหรือยคุประวติัศาสตร์จากคมัภีร์ไบเบิล 

การเปล่ียนแปลงทางการเมืองขนาดใหญ่ทัว่ยุโรปใน ปี 1848 ประกอบกบัการอ่อนแรงของ
ศิลปะแบบทางการ หรือ ศิลปะตามหลกัวิชา (academic art) ท าให้กระแสศิลปะลทัธิสมยัใหม่ยิ่ง
เติบโต จิตรกรแนวนีโอคลาสสิกอิสซึม(Neo-Classicism) อย่าง ฌาค หลุยส์ ดาวิด (Jacques Louis 
David)เขียนภาพเหตุการณ์การปฏิวติัฝร่ังเศส จิตรกรแนว โรแมนติคอิสซึม Romanticism) 

 

                                                           
4ศิลปะสมยัใหม(่Modern Art) http://www.designer.in.th/artistic-movement/modern-art.html. (ออนไลน์) 

http://www.designer.in.th/artistic-movement/modern-art.html
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ภาพที ่2.1  The Tennis Court Oath, 20th June 1789 by Jacques Louis David 

 
 หรือฟรานซิสโก เดอ โกยา่ (Francisco de Goya) เขียนภาพเหตุการณ์ตอนท่ี นโปเลียนจาก
ฝร่ังเศสรุกรานสเปนเร่ืองราวท่ีจิตรกรทั้งสองเขียนในภาพของพวกเขาได้ช่วยแผว้ถางทางของ
ศิลปะในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ดงัท่ีเห็นได้จากงานศิลปะท่ีปฏิเสธการเขียนภาพเก่ียวกบั
อดีต ของศิลปิน เรียลลิสม์(Realism, สัจนิยม) อย่างเช่น กุสตาฟกูร์เบต์ (Gustave Courbet) และ 
เอดวัร์มาเนต ์(EdouardManet) 

ในจุดเร่ิมต้นของศิลปินสมยัใหม่ พวกอิมเพรสชันนิสม์ (Impressionist, Impressionism)
และ โพสต์ อิมเพรสชันนิสต์ (Post Impressionist, Post Impressionism) จะท าการปฏิเสธทั้ งการ
เขียนภาพเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และยงัไม่สนใจขนบของการสร้างภาพลวงตา (เขียนให้เหนือจริง
มาก)  

 
ภาพที ่2.2  The Starry Night, June 1889 by vincent van gogh 
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 ซ่ึงพฒันามาตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟูศิลปะวิทยา“ความใหม่” คือส่ิงท่ีศิลปินสมยัใหม่ให้ความส าคญั
ทศันคติแบบน้ีจะปรากฏให้เห็นในแนวคิดเก่ียวกบั “อาวองท ์การ์ด” (avant-garde, หวักา้วหนา้) ค  า
น้ีเป็นศพัท์ทางการทหาร หมายถึง ทหารแนวหน้า (advance guard) ศิลปินอาวองท์ การ์ด หรือ
ศิลปินหัวกา้วหนา้ ไดก้ลายเป็นพวกท่ีล ้ ายุคล ้าสมยัของสังคม (กา้วเร็วแซงหน้าจนชาวบา้นตามไม่
ทนั)ถึงแมว้า่ความกา้วหนา้มากๆแบบน้ีจะไดรั้บการยอมรับโดยทัว่ไปแต่การท่ีศิลปินอิสระจนหลุด
พน้ไปจากกรอบของยคุสมยับางทีก็ถูกปฏิเสธจากนกัประวติัศาสตร์ศิลป์อยูเ่หมือนกนั 

บทบาทของผูอุ้ปถมัภศิ์ลปะในอดีตอยา่ง ศาสนจกัร รัฐ และขุนนาง ท่ีลดลงไปอยา่งมากได้
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าให ้ลทัธิสมยัใหม่ พฒันาไปอยา่งรวดเร็วเพราะศิลปินสมยัใหม่จะมีอิสรเสรีท่ีจะ
คิดและท าศิลปะท่ีแตกต่างไปจากอดีตซ่ึงตอ้งท าตามความชอบของผูว้า่จา้ง นอกจากน้ี การคา้ขาย
ศิลปะตามระบบทุนนิยมก็ยงัเป็นตวักระตุน้ใหศิ้ลปินท าการทดลองอะไรท่ีแปลกใหม่ ค  าวา่ “ศิลปะ
เพือ่ศิลปะ” ท่ีเร่ิมแพร่หลายในตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ก็ยิง่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวางมากยิ่งข้ึน 
ในตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 ค าๆน้ีสามารถใช้อธิบายศิลปะท่ีเกิดจากความคิดส่วนตวัของศิลปินท่ีมี
ความเป็นปัจเจกสูงเสียจนไม่ตอ้งการการอา้งอิงไปถึงประเด็นทางสังคมและศาสนา การเติบโตของ 
ศิลปะสมยัใหม่เป็นส่วนหน่ึงของการท่ีสังคมตะวนัตกไดเ้ปล่ียนผา่นไปสู่ “ความเป็นอุตสาหกรรม”  
“ความเป็นเมืองใหญ่แบบมหานคร” และการเป็นสังคมแบบวตัถุนิยมอยา่งเต็มท่ีในคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 19 ศิลปินสมยัใหม่ได้ท้าทายรสนิยมของชนชั้นกลางโดยหาเร่ืองและประเด็นใหม่ๆ รูปแบบ
ใหม่ๆท่ีดูแปลกประหลาดไปจากระเบียบแบบแผนดั้งเดิม 

ศิลปะสมยัใหม่มกัจะมีเน้ือหาเก่ียวกบั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม การคน้หาจิต
วิญญาณ และการกระตุน้ด้วยความป่าเถ่ือน (จากความสนใจในศิลปะของคนป่า  (Primitivism)5)
ศิลปินไดแ้สดงออกเน้ือหาเหล่านั้นออกมาในรูปแบบท่ีแตกต่างหลากหลาย 
                                                           
5 ค าวา่ primitivism หมายถึงลกัษณะท่ีตรงขา้มกบัอารยธรรม ซ่ึงเกิดข้ึนในสงัคมเรียบง่าย  ค าวา่พรีมีทีพอาจอยูต่รงขา้มกบัส่ิงท่ี
กา้วหนา้ เป็นค าท่ีชาวตะวนัตกเรียกสงัคมในอดีต เช่น สงัคมมายา เอซเตก็ อินเดีย และ จีน รากศพัทข์องค าว่า primitivism นกัเขียน
กรีกไดอ้ธิบายถึงลกัษณะเรียบง่าย 2 อยา่งคือ chronological primitivism กบั cultural primitivism  
 chronological primitivism หมายถึงยคุสมยัไดแ้ก่ ยคุทอง ตามดว้ย ยคุเงิน ทองแดง และโลหะ ซ่ึงเป็นพฒันาการถอยหลงั
ของความเจริญของแร่ธรรมชาติ ความเช่ือเร่ืองยคุทองวางอยูบ่นพ้ืนฐานท่ีว่าสังคมมียคุรุ่งเรืองและล่มจม  เช่นในสงัคมกรีกและ
อินเดีย ซ่ึงมียคุทองและยคุเส่ือม ในสงัคมอินเดีย ความคิดเร่ืองยคุเส่ือมเป็นเร่ืองของวฏัจกัรหมุนเวียนไป 
 cultural primitivism หมายถึงความเรียบง่ายของวิถีชีวิต แต่คุณค่าทางศีลธรรมนั้นสูงส่ง  ความเรียบง่ายเทียบเคียงกับ
ธรรมชาติ  ชาวตะวนัตกเช่ือวา่ธรรมชาติเป็นมาตรฐานทางศีลธรรม   ลกัษณะความเรียบง่าย หรือความเป็นธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีดีงามท่ี
คล้ายกับสภาวะดั้ งเดิมจากอดีตยุคหิน ซ่ึงมนุษย์ยงัไม่มีสมบัติเป็นของส่วนตัว และอาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่  กินพืชผกัเป็น
อาหาร   ความเรียบง่ายทางวฒันธรรมอาจแบ่งไดเ้ป็น2 แบบ คือ แบบท่ีมีความสงบสุข และ แบบท่ีโหดร้าย  ในแบบท่ีมีความสงบสุข
คือวฒันธรรมท่ีเขา้สู่ยคุทอง    ตามต านานของชาวเกาะHyperboreans เช่ือวา่จะมีชีวิตอยูเ่ป็นหนุ่มสาวอมตะในดินแดนเขตร้อนท่ีอยู่
ห่างไกล ส่วนวฒันธรรมเรียบง่ายท่ีมีความโหดร้าย หมายถึงสังคมท่ีมีการกดข่ีข่มเหง ต่อสู้ ขดัแยง้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ เช่น ชาว
Cynics ซ่ึงปกครองอยา่งโหดเห้ียม มีอ านาจ และตอ้งการปฏิวติัสงัคมให้เจริญกา้วหนา้  ในสมยัยคุกลางของยโุรป primitivismปรากฏ
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ภาพที ่2.3  Two Tahitian Women, 1899 by Paul Gauguin  

 
เน้ือหาของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เกิดจากมนุษยส์ามารถพิสูจน์ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อ

ดว้ยหลกัวิทยาศาสตร์มากกว่าความเช่ือของศาสนาท่ีหาขอ้สรุปไม่ได้จึงปรากฏงานศิลปะท่ีเป็น
นวตักรรมเกิดข้ึนจากยุคสมยัใหม่ ดงัท่ีเห็นได้จากศิลปะในลทัธิฟิวเจอร์ริสม์  (Futurism) การใช้
แนวคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ปรากฏให้เห็นในงานของพวกคอนสตรัคติวิสม์ (Constructivism ใน
สหภาพโซเวยีต) 

เน้ือหาการคน้หาจิตวิญญานจะมีอยูใ่นงานของพวก ซิมโบลิสม์6 (Symbolism ในยโุรปและ
สหรัฐอเมริกา) เดอสตีล หรือ เดอะ สไตล์ (De Stijl/The Style ในเนเธอร์แลนด์) นาบิส (Nabisใน
ฝร่ังเศส ในคริสต์ศตวรรษ  1890) และ แดร์บลาวไรเตอร์ หรือ เดอะบลู ไรเดอร์ (Der Blaue 

                                                                                                                                                                      

อยูใ่นศาสนาจกัร ศาสนาคริสตเ์ช่ือวา่พระเจา้สร้างค  าพดูให้กบัมนุษย ์  แต่ชนเผา่ท่ีไม่ไดน้บัถือศาสนาคริสตเ์ป็นผูรั้บถ่ายทอดภาษามา
จากพระเจา้โดยตรง และเช่ือว่าสวรรคมี์อยู่บนโลกมนุษย ์   มีความเช่ือว่าคนป่าบางกลุ่ม เช่นในเอธิโอเปียเป็นพวกท่ีมีวฒันธรรม
สูงส่ง 
6 ลัทธิสัญลักษณ์นิยม  (Symbolism in arts) คือขบวนการทางศิลปะท่ีเกิดข้ึนในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท่ีมาจากฝร่ังเศสและ
เบลเยยีมเป็นปฏิกิริยาต่อลทัธิธรรมชาตินิยม (Naturalism) และ ลทัธิสจัจะนิยม (Realism) เป็นขบวนการท่ีต่อตา้นขบวนการอุดมคติ
นิยมท่ีพยายามจบัความเป็นจริงและพยายามยกระดบัความธรรมดาข้ึนมาเหนืออุดมการณ์ ขบวนการเหล่าน้ีสนบัสนุนความคิดทาง
เจตภาพ (spirituality) ทางจินตนาการ และทางความฝัน ทางท่ีน าไปสู่สัญลักษณ์นิยม สัญลักษณ์นิยมของศิลปะแตกต่างจาก
ขบวนการทางวรรณกรรมตรงท่ี สญัลกัษณ์นิยมของศิลปะแตกมาจากทางดา้นกอธิคของศิลปะจินตนิยม แต่จินตนิยมเป็นศิลปะท่ีเต็ม
ไปดว้ยอารมณ์และการมีปฏิกิริยาต่อส่ิงต่างๆ  

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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Reiter/The Blue Rider ในเมืองมิวนิคเยอรมนี) งานประเภทน้ีถือวา่เป็นปฏิกิริยาโตต้อบกบัวตัถุนิยม
ในยุคสมยัใหม่ ความสนใจในความเถ่ือนของศิลปะจากคนป่าและชาวเกาะ (อฟัริกนัและชาวเกาะ 
ห รือโอเชียนนิคOceanic) จะปรากฏชัดในงานของ โพสต์อิม เพรสชันนิสม์ และคิวบิสม ์
(Impressionism - Cubism) และ เยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ (German Expressionism ในเยอรมนี
ช่วงตน้คริสต์ศตวรรษ 20) ความสนใจในส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัสะทอ้นให้เห็นผลของลทัธิ “จกัรวรรดิ
นิ ย ม ”(Imperialism) ท่ี นิ ย ม ล่ า อ า ณ า นิ ค ม แ ล ะ อ้ า ง ว่ า ต น เ ป็ น ผู ้ มี อ า ร ย ธ ร ร ม
(ตะวนัตก) “คน้พบ” วฒันธรรมของดินแดนอนัไกลโพน้เหล่านั้น 

 
- วฒันธรรมร่วมสมัย (Contemporary Culture) 

 วฒันธรรมร่วมสมยั  (Contemporary Culture) ค าว่า “วฒันธรรม” ในภาษาไทย  มาจากค า
สองค า  ค  าว่า “วฒัน” จากค าศพัท์ “วฑฺฒน” ในภาษาสันสกฤต  หมายถึงความเจริญ  ส่วนค าว่า  
“ธรรม”  มาจากค าศพัท์ “ธรฺม”  ในภาษาสันสกฤต  หมายถึงความดี  เม่ือน าค าสองค ามารวมกนัจึง
ได้ค  าว่า  “วฒันธรรม”  หมายถึงความดีอันจะก่อให้เกิดความงอกงามเป็นระเบียบเรียบร้อย7  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมไวว้า่เป็น  "ส่ิงท่ีท า
ให้เจริญงอกงามแก่หมู่ คณะ , วิถีชีวิตของหมู่ คณะ , ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรม พ.ศ. 2485 
หมายถึงลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า
ของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน, ทางวิทยาการ หมายถึงพฤติกรรมและส่ิงท่ีคนในหมู่ผลิต
สร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ ในหมู่ของตน”8 แต่ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542 ให้นิยามไวว้่า “ส่ิงท่ีท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น
วฒันธรรมพืน้บ้าน วัฒนธรรมชาวเขา” ค าวา่ “วฒันธรรม” ในภาษาไทยตามความหมายน้ีใกลเ้คียง
กบัค าว่า “อารยธรรม”   ส่วนค าวา่ “culture” ในภาษาองักฤษ ท่ีแปลว่าวฒันธรรมนั้น มาจากภาษา
ละติน ค าวา่ “cultura” ซ่ึงแยกมาจากค า “colere” ท่ีแปลวา่ การเพาะปลูก9 ส่วนความหมายทัว่ไปใน
สากล หมายถึงรูปแบบของกิจกรรมมนุษยแ์ละโครงสร้างเชิงสัญลกัษณ์ท่ีท าให้กิจกรรมนั้นเด่นชดั
และมีความส าคญั  
 มีการกล่าวถึงวฒันธรรมวา่เป็น  “หนทางทั้งหมดแห่งการด าเนินชีวติ” ซ่ึงรวมกฎกติกาแห่ง
กิริยามารยาท  การแต่งกาย  ศาสนา  พิธีกรรม  ปทัสถานแห่งพฤติกรรม  เช่น  กฎหมายและ
ศีลธรรม  ระบบของความเช่ือรวมทั้งศิลปะ  เช่นการท าอาหาร10 
                                                           
7 ความหมายของวฒันธรรม ประเพณี / onlineworldtraveler.com 
8 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
9 Harper, Douglas (2001). Online Etymology Dictionary. (องักฤษ) 
10 Jary, D. and J. Jary. 1991. The HarperCollins Dictionary of Sociology, page 101. (องักฤษ) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81
http://www.onlineworldtraveler.com/thailand/th/thai-culture/index.html
http://www.etymonline.com/index.php?term=culture
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 การนิยามท่ีหลากหลายน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแตกต่างของทฤษฏีท่ีจะท าให้เกิดความ
เขา้ใจ  หรือท าให้เกิดเกณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินกิจกรรมของมนุษย ์ โดยในปี  พ.ศ. 2414  เอ็ด
เวิร์ด  เบอร์เนต  ไทเลอร์  ได้พรรณนาถึงวฒันธรรมในมุมมองด้านมานุษยวิทยาสังคม  ไวว้่า 
“วัฒนธรรม หรือ อารยธรรม   หากมองในเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาอย่างกว้างๆ  ก็คือ  ความทับซ้อน
กันระหว่างความรู้  ความเช่ือ  ศิลปะ ศีลธรรม  กฎหมาย  ประเพณีและสมรรถนะ อ่ืนท่ีมนุษย์
ต้องการแสวงหาเพ่ือการเป็นสมาชิกของสังคม”11 
 เม่ือปี  พ.ศ.  2543  ยเูนสโก  ไดพ้รรณนาถึงวฒันธรรมไวว้า่  “…วัฒนธรรมควรได้รับการ
ยอมรับไว้ว่าเป็นชุดท่ีเด่นชัดของจิตวิญญาณ เร่ืองราว  สติปัญญาและรูปโฉมทางอารมณ์ของสังคม  
หรือกลุ่มสังคมซ่ึงได้หลอมรวมเพ่ิมเติมจากศิลปะ  วรรณคดี  การด าเนินชีวิต  วิถีชีวิตของการอยู่
ร่วมกัน  ระบบคุณค่า  ประเพณีและความเช่ือ”12  
 ถึงแมว้่าการนิยามความหมายค าว่า "วฒันธรรม" ของทั้งสองจะครอบคลุมแลว้ แต่ก็ยงัไม่
เพียงพอส าหรับค าว่า "วฒันธรรม" ท่ีมีการใช้กนัอยู่ ในปี พ.ศ. 2495 อลัเฟรด ครูเบอร์ และไคลด ์
คลกัคอห์น ไดร้วบรวมนิยามของค า "วฒันธรรม" ไดถึ้ง 164 ความหมาย ซ่ึงไดตี้พิมพล์งในหนงัสือ
เร่ือง "วัฒนธรรม: การทบทวนเชิงวิกฤติว่าด้วยมโนทัศน์และนิยาม" (Culture: A Critical Review of 
Concepts and Definitions)13 
 นิยามดังกล่าวน้ี และอีกหลายนิยามช่วยท าให้เกิดองค์ประกอบของรายการวฒันธรรม
เช่น กฎหมาย เคร่ืองมือสมยัยุคหิน การแต่งงาน ฯลฯ แต่ละอยา่งน้ีมีการเกิดและมีความไปเป็นชุด
ของมนัเอง ซ่ึงจะเกิดเป็นช่วงเวลาในชุดหน่ึงท่ีหลอมประสานกนัแลว้ก็ผา่นออกไปเป็นชุดอยา่งอ่ืน 
ในขณะท่ียงัเป็นชุด มันก็จะเปล่ียนแปลงไปท าให้เราสามารถพรรณนาได้ถึงวิวฒันาการของ
กฎหมาย เคร่ืองมือฯ และการแต่งงานดงักล่าวได ้
 ดังนั้ น  โดยนิยามแล้ว  วัฒนธรรมก็คือชุดของเร่ืองราวทางวัฒนธรรม  นั่น เอง นัก
มานุษยวิทยาอเมริกนั  Leslie White“เลสลี ไวท์”  ตั้งค  าถามไวว้่า  “เร่ืองราวเหล่านั้นคืออะไรกนั
แน่?”  เป็นเร่ืองราวทางกายภาพหรือ?  หรือเป็นเร่ืองราวทางจิตใจ  ทั้ งสองอย่าง?  หรือเป็นอุป
ลกัษณ์?  ในหนงัสือเร่ือง  “วิทยาศาสตร์แห่งวัฒนธรรม” (Science Of Culture 2492) ไวทส์รุปวา่มนั
คือเร่ืองราว  “sui generis”  นั่นคือ การเป็นชนิดของมนัเอง ในการนิยามค าว่า  ชนิด  ไวท์มุ่งไปท่ี  
“การสร้างสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีไม่มีผูใ้ดตระหนกัถึงมาก่อน ซ่ึงเขาเรียกวา่  “ซิมโบเลท”  (the 
symbolate) คือ เร่ืองราวท่ีเกิดจากการกระท าท่ีสร้างสัญลกัษณ์ ดงันั้น ไวทจึ์งนิยามว่า  “วัฒนธรรม 
                                                           
11 Tylor, E.B. 1974. Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and 
custom. (องักฤษ) 
12 UNESCO. 2002. Universal Declaration on Cultural Diversity. (องักฤษ) 
13 Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. (องักฤษ) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2495
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.unesco.org/education/imld_2002/unversal_decla.shtml
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คือ ซิมโบเลทในเชิงของบริบทนอกกาย”14 ค  าส าคญัของนิยามน้ีจึงได้แก่การค้นพบซิมโบเลท
นัน่เอง 
 ในการใฝ่หานิยามท่ีใชก้ารได ้นกัทฤษฎีสังคม  Peter  Walter  “ปีเตอร์ วอลเตอร์”  กล่าว
ง่าย ๆ วา่ วฒันธรรมเป็น "การแลกเปล่ียนเค้าร่างของประสบการณ์"15 ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเฉพาะ 
ภาษาศาสตร์ ศิลปะ ศาสนาและอ่ืน ๆ รวมทั้ง นิยามก่อน ๆ 
 ด้วยเหตุน้ี  วฒันธรรมร่วมสมยันั้นเป็นการผสมผสาน  ทางวิถีชีวิต  ท่ีหลากหลายและ
ซบัซ้อน วฒันธรรมร่วมสมยัไม่สามารถตดัขาดจากมิติทางสังคมได ้ ดงันั้นการถ่ายเท  อารยธรรม
แต่ละชุดทางสังคมวทิยาท่ีมนุษยน์ั้นจ าเป็นตอ้งเรียนรู้และปรับตวัให้เขา้กบัวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
 
2.2 ทีม่าและความหมายของ “ตรรกวิทยาทางการเมือง”  
 

- ความหมายของ “ตรรกวทิยา”  
 ค าวา่ “ตรรกวทิยา” มาจากศพัทส์ันสกฤตวา่ ตรฺก แปลวา่ ตรึกตรอง และ วทิยา แปลวา่ 
ความรู้ ตรงกบัศพัทบ์าลีวา่ ตกฺก และ วชิชา ซ่ึงมีความหมายเหมือนกนัคือ วชิาวา่ดว้ยการตรึกตรอง 
หรือวชิาท่ีวา่ดว้ยกฎเกณฑก์ารคิดอยา่งมีเหตุผล ส่วนภาษาองักฤษใชค้  าวา่ “Logic” ซ่ึงมาจากราก
ศพัทภ์าษากรีกวา่ “Logos” แปลวา่ ค าพดู ดงันั้นความหมายของค าวา่ “ตรรกวทิยา” และ “Logic” จึง
มีความหมายไม่ตรงกนั แต่เม่ือกล่าวโดยการใชแ้ลว้ ทั้งสองศพัทก์็มีความหมายเป็นอนัเดียวกนั คือ 
วชิาท่ีศึกษากฎเกณฑข์องการใชเ้หตุผล หรือกฎเกณฑแ์ห่งความคิด เน้ือหาของวชิาน้ี เก่ียวขอ้งกบั
วธีิการอา้งเหตุผล และหลกัเกณฑใ์นการตดัสินความสมเหตุสมผล ของการอา้งเหตุผลนั้นๆ ค าวา่ 
“เหตุผล” ในวชิาตรรกศาสตร์ หมายถึงส่ิงท่ีสนบัสนุนความคิดเห็นอนัใดอนัหน่ึงวา่เป็นอยา่งนั้น 
หรือขอ้ความ และหลกัฐานท่ีถูกน ามาใชส้นบัสนุนความคิด ความเช่ือหน่ึงเพื่อใหผู้อ่ื้นคลอ้ยตาม 

- ความหมายของ “การเมือง”  
 ในทางทฤษฎีรัฐศาสตร์  มุมมองท่ีใช้พิจารณาการเมืองหรือพูดเป็นศพัท์ทางวิชาการก็คือ
แนวการศึกษาวิเคราะห์การเมือง (Approach to Political Analysis) ก็ย่อมแตกต่างกันออกไปบ้าง
ตามแต่ใครจะเห็นวา่แนวการมองการเมืองนั้นเป็นส่ิงท่ีใกลเ้คียงต่อการอธิบายความเป็นการเมืองได้
มากท่ีสุด โดยค าวา่ “การเมือง” น้ี นกัวิชาการดา้นรัฐศาสตร์ ไดใ้ห้ความหมายไวแ้ตกต่างกนัไปบา้ง
ในรายละเอียด ตามแต่จะใชต้วัแบบใดในการศึกษาวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง และดว้ยตวั
แบบท่ีเป็นกรอบในการศึกษาวเิคราะห์น้ี จะยงัผลใหก้รอบการมองค าวา่การเมืองต่างกนัไป ในขณะ

                                                           
14 White, L. 1949. The Science of Culture: A study of man and civilization. (องักฤษ) 
15 Defining "culture" เวบ็ไซต ์sahistory.org.za (องักฤษ) 

http://www.sahistory.org.za/pages/artsmediaculture/definitions.htm
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ท่ีสาระส าคญัของค าจ ากดัความเป็นไปในท านองเดียวกนักล่าวคือเป็นเร่ืองของการใชอ้  านาจแบบ
สองทางระหวา่งฝ่ายท่ีเป็นผูป้กครอง (Rulers) และฝ่ายผูถู้กปกครอง (Ruled) ดงัจะไดย้กมากล่าวถึง 
ซ่ึงส าหรับผูศึ้กษารัฐศาสตร์มือใหม่แลว้ การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของค าว่าการเมือง
นั้น จึงดูจะเป็นเร่ืองท่ีสร้างความสับสนอยูมิ่ใช่น้อย เน่ืองมาจากความหมายของการเมืองท่ีปรากฏ
อยูใ่นต าราเล่มต่างๆ ท่ีเขียนข้ึนเผยแพร่นั้นมีอยูห่ลากหลายต่างกนัไปตามความเจตนารมณ์และมุ่ง
ประสงคใ์นการน าความหมายของการเมืองเพื่อไปอธิบายปรากฏการณ์ของผูใ้หค้  านิยามความหมาย
ของการเมือง ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ 

ค าจ ากดัความของการเมืองท่ีชดัเจนและรัดกุมมากท่ีสุดโดยนยัท่ีไดก้ล่าวไปน้ี พิจารณาได้
จากทศันะของชยัอนนัต์ สมุทวณิช (2517: 61) ท่ีวา่ การเมืองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัรูปของรัฐและการจดั
ระเบียบความสัมพนัธ์ภายในรัฐระหวา่งผูป้กครองและผูถู้กปกครอง โดยเม่ือสังคมมนุษยย์งัมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีรัฐบาล คนเราจึงตอ้งแบ่งออกเป็นสองพวกใหญ่ๆ คือ ผูท่ี้ท าหน้าท่ีบงัคบักบัผูถู้ก
บงัคบัเสมอ  

ผูเ้รียบเรียงไดร้วบรวมและประมวลค านิยามหรือความหมายของค าวา่การเมือง มาน าเสนอ
โดยจ าแนกไดเ้ป็น 6 กลุ่ม ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 การเมืองเป็นเร่ืองของอ านาจ โดยเป็นการต่อสู้กันเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจและ
อิทธิพลในการบริหารกิจการบา้นเมือง โดยค านิยามของการเมืองในเชิงอ านาจท่ีน่าสนใจอนัหน่ึง ท่ี
ไดใ้ห้ค  าอธิบายท่ีชดัเจนมาก ไดแ้ก่นิยามของ  เพนนอคและสมิธ (Pennock and Smith. 1964: 9) ท่ี
กล่าววา่ การเมือง หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเก่ียวกบัอ านาจ สถาบนัและองค์กรในสังคม ซ่ึงไดรั้บ
การยอมรับวา่มีอ านาจเด็ดขาดครอบคลุมสังคมนั้น ในการสถาปนาและท านุรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคม มีอ านาจในการท าให้จุดประสงค์ร่วมกนัของสมาชิกในสังคมได้บงัเกิดผล
ข้ึนมา และมีอ านาจในการประนีประนอมความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัของคนในสังคม 

อีกหน่ึงค านิยามการเมืองท่ีถือได้ว่าครอบคลุมและช่วยให้เห็นภาพความเก่ียวพนัของ
การเมืองกบับุคคลในสังคมไดแ้ก่ ณรงค์ สินสวสัด์ิ (2539: 3) ท่ีกล่าววา่ การเมืองเป็นการต่อสู้ช่วง
ชิง การรักษาไวแ้ละการใช้อ านาจทางการเมือง โดยท่ีอ านาจทางการเมืองหมายถึง อ านาจในการท่ี
จะวางนโยบายในการบริหารประเทศหรือสังคมอ านาจท่ีจะแต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วยในการน านโยบาย
ไปปฏิบติั และ อ านาจท่ีจะใช้ข้าราชการ งบประมาณหรือเคร่ืองมืออ่ืน  ๆ ในการน านโยบายไป
ปฏิบติั แนวการมองการเมืองเป็นเร่ืองของอ านาจ (Power Approach) ดงัท่ีไดย้กตวัอย่างไปน้ี เป็น
แนวทางการศึกษาหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมชมชอบในหมู่นกัรัฐศาสตร์และนกัสังคมศาสตร์ทัว่ไป ท่ี
เห็นวา่การเมืองเป็นเร่ืองหรือมีบริบทเก่ียวกบัการใชอ้  านาจเพื่อการปกครองประชาชน ก็มกัให้ค  า
นิยามของการเมืองวา่เป็นปฏิสัมพนัธ์ในเชิงการใชอ้ านาจของ รัฐาธิปัตย ์ต่อผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจซ่ึงก็คือ
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ประชาชนนัน่เอง โดยค านิยามเช่นน้ี ส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีออกมาจากสถาบนัทางการเมือง ไม่วา่จะเป็น
ฝ่ายนิติบญัญติัท่ีท าหนา้ท่ีในการตรากฎหมายต่าง ๆ เพื่อบงัคบัใช้ มาจากรัฐบาลในรูปของนโยบาย
สาธารณะ (Public Policies) โครงการพฒันา (Development Program) และงานต่าง ๆ ท่ีประกอบข้ึน
หรือด าเนินไปโดยภาคราชการ รวมไปถึงการตดัสินคดีความหรือขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนระหวา่งบุคคล
ต่อบุคคล และบุคคลกบัรัฐ จึงลว้นแต่เป็นเร่ืองท่ีการเมืองส่งผลกระทบต่อนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป 
โดยบริบทดงักล่าวการศึกษาเร่ืองการเมืองและการปกครองของประเทศ จึงเป็นส่ิงท่ีถูกบรรจุอยูใ่น
แทบทุกสาขาวิชาในระดบัอุดมศึกษาให้นกัศึกษาไดร้ ่ าเรียน ท าความรู้ความเขา้ใจในฐานะท่ีอยา่ง
น้อยก็ เป็นสมาชิกคนหน่ึงในสังคม  และเป็นความรู้หน่ึงท่ีประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ
ประชาธิปไตยสมควรสั่งสมให้แก่พลเมืองของรัฐ เพื่อประโยชน์เป็นพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

นกัรัฐศาสตร์บางท่านมองว่า แทจ้ริงนั้น การเมืองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งการต่อสู่แย่งชิงกนั
ของกลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) ท่ีด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ในอนัท่ีจะแย่งชิงกนั
เข้าสู่อ านาจการบริหารประเทศ หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็ให้ผลผลิตจากระบบการเมือง (Political 
Outputs) ผลผลิตของระบบการเมือง เป็นค าศพัทเ์ทคนิคทางรัฐศาสตร์ตามทศันะของอีสตนั (David 
Easton) นกัรัฐศาสตร์อเมริกนั ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเจา้ของแนวคิดทฤษฎีการเมืองเชิงระบบ (the Systems 
Theory) อนัได้แก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั โครงการหรือแผนงานพฒันาของภาครัฐ
และภาคราชการ ซ่ึงผลในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตนมากท่ีสุด เราเรียกการวิเคราะห์
การเมืองแนวทางน้ีวา่เป็น การวเิคราะห์เชิงกลุ่มผลประโยชน์ ซ่ึงดูไปก็เป็นส่วนส าคญัหน่ึงของแนว
การมองการเมืองเชิงอ านาจท่ีจะกล่าวถึงต่อไป ความหมายของการเมืองในมุมมองน้ี จึงเป็นว่า 
การเมือง คือการท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มใดในสังคม ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือขดักนัก็ตาม 
หรือมีความเห็นเหมือนกนั หรือไม่เหมือนกนัก็ตาม มาท าการต่อสู้เพื่อสรรหาบุคคลมาท าหนา้ท่ีใน
การปกครองและเพื่อให้ได้มาซ่ึงอ านาจท่ีจะให้เขาสามารถตดัสินใจในเร่ืองของส่วนรวมได้โดย
ชอบธรรม ซ่ึงจดัเป็นแนวท่ีนกัรัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมการเมือง (Political Scientist) นิยมกนั 

กลุ่มที่ 2  มองว่า  การเมืองเป็นเร่ืองของการจดัสรรทรัพยากรของรัฐหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าทาง
สังคม ดงัเช่นมุมมองของอีสตนั (David Easton) ซ่ึงได้อธิบายไวว้่า การเมือง เป็นการใช้อ านาจ
หน้าท่ีในการจดัสรรแจกแจงส่ิงท่ีมีคุณค่าต่าง ๆ ให้กบัสังคมอย่างชอบธรรม (The Authoritative 
Allocation of Values to Society) ความหมายของการเมืองดังท่ียกตวัอย่างมาน้ี เป็นนิยามท่ีได้รับ
การยอมรับอย่างสูงจากส านักพหุนิยม (Pluralism) อย่างไรก็ดี ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2535: 4-5) 
อธิบายวา่ เราจะใชค้วามหมายการเมืองดงักล่าวน้ีไดก้็ต่อเม่ือ ในสังคมนั้นๆ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากทั้งทางตรงและทางออ้ม มีความเห็นพอ้งตอ้งกนัและยอมรับใน
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กติกาท่ีก าหนดการใช้อ านาจเพื่อแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าเท่านั้น ส่วนในสังคมท่ียงัไม่มีความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัเก่ียวกบักติกาการก าหนดส่ิงท่ีมีคุณค่าในสังคม ชยัอนนัต ์อธิบายวา่ การเมืองยงัคงเป็นเร่ือง
ของการแข่งขนักนัเพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์ในการแบ่งปันคุณค่าท่ีให้ประโยชน์แก่ฝ่ายตนมากท่ีสุด 
เท่าท่ีจะเป็นได ้หรือ “The competition for the authority to determine the authoritative allocation of 
values to society” โดยนัยเช่นน้ี การเมืองจึงมีสองระดบั ระดบัแรก การเมืองอยูภ่ายใตก้ารแข่งขนั 
ขดัแยง้ของฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจทางการเมืองท่ีทุก ๆ ฝ่ายยอมรับได ้ในขณะท่ีการเมือง
ในความหมายอยา่งแรกดงัทศันะของนกัคิดกลุ่มพหุนิยมท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ดูจะยอมรับในจุดเนน้วา่
รัฐ เป็นการรวมกนัหรือประกอบกนัของกลุ่มหลากหลายในสังคม และรัฐมิไดเ้ป็นเคร่ืองมือทางการ
บริหาร โดยท่ีมิได้เป็นตวักระท าทางการเมือง (Actors) ท่ีจะช้ีน าการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ แต่รัฐเป็นเพียงรัฐบาล (State as Government) ท่ีท าหนา้ท่ีเพียงเอ้ืออ านวยความสะดวกใน
การแข่งขนักนัของกลุ่มหลากหลายเท่านั้น (ชยัอนนัต ์สมุทวณิช. 2535: 6) 

นอกจากน้ี ค านิยามการเมืองในกลุ่มท่ีสอง ซ่ึงได้รับการกล่าวถึงอย่างสูงยงัได้แก่ ทศันะ
ของลาสเวลล ์(Harold D. Lasswell) ท่ีกล่าววา่ การเมือง เป็นเร่ืองของการศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลและ
ผูมี้อิทธิพล และการเมืองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัว่า ใคร ท าอะไร เม่ือไร และอย่างไร (Politics is, 
who gets “What”, “When” and “How”) 

กลุ่มที่ 3 มองวา่ การเมืองเป็นเร่ืองของความขดัแยง้ ทั้งน้ีเน่ืองจากทรัพยากรของชาติท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด ขณะท่ีผูค้นซ่ึงต้องการใช้ทรัพยากรนั้นมีอยู่มากและความต้องการใช้ไม่มีขีดจ ากัด 
การเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่ีคนในสังคมไม่อาจตกลงกนัไดห้รือเกิดมีความขดัแยง้ข้ึน 
อยา่งไรก็ดี การมองการเมืองในลกัษณะน้ีมีขอ้โตแ้ยง้อยูม่ากวา่ หากไม่อาจยติุขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนได ้
บา้นเมืองยอ่มตกอยูใ่นสภาวะยุง่ยากวุน่วาย ต่อมาจึงมีผูใ้ห้มุมมองการเมืองใหม่วา่เป็นเร่ืองของการ
ประนีประนอมความขดัแยง้มากวา่เป็นเร่ืองของความขดัแยง้ 

กลุ่มที่ 4 มองวา่การเมืองเป็นเร่ืองของการประนีประนอมผลประโยชน์ เพื่อหลีกเล่ียงมิให้
เกิดความขดัแยง้จากการด าเนินงานทางการเมืองท่ีไม่มีทางออก  

กลุ่มที่ 5 ถือว่าการเมืองเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรัฐและการบริหารประเทศในกิจกรรมหลกั 3 
ดา้นคือ งานท่ีเก่ียวกบัรัฐ การบริหารประเทศในส่วนท่ีเก่ียวกบันโยบาย และการอ านวยการบริหาร
ราชการแผน่ดินซ่ึงเป็นการควบคุมใหมี้การด าเนินงานตามนโยบาย ซ่ึงหากพิจารณาให้ละเอียดแลว้ 
การเมืองโดยนยัยะความหมายประการน้ี เป็นเร่ืองท่ีคาบเก่ียวกบัการเมืองในความหมายเชิงอ านาจ 
ซ่ึงก็เป็นเพราะอ านาจทางการเมืองนั้น ไดถู้กน าไปใชผ้่านกระบวนการนโยบายและการแต่งตั้งคดั
สรรผูน้ านโยบายไปปฏิบติั (ขา้ราชการและเจา้หน้าท่ีของรัฐ) ในรูปของอ านาจและการปฏิบติังาน
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ทางการปกครอง และแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองและการบริหารหรือการ
ปกครองท่ียากจะแยกออกจากกนัได ้ 

กลุ่มที่ 6 การเมืองเป็นเร่ืองของการก าหนดนโยบายของรัฐ กล่าวคือ การเมืองคือกิจกรรม
ใดใดท่ีเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย หน่วยงานและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการก าหนดนโยบาย 
โดยนยัหน่ึง การเมืองก็คือกระบวนการก าหนดนโยบายของรัฐ นัน่เอง  

ด้วยเหตุน้ี ตรรกวิทยาทางการเมือง จึงหมายถึง การตรึกตรองอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะ
น าไปสู่การตดัสินใจของกลุ่มคนภายในวฒันธรรมและสังคมเดียวกนัว่า “ใครจะได้อะไร เม่ือใด 
และอยา่งไร” 

 
2.3 ทีม่าของความหมาย ศิลปะกบัสังคม – การเมือง “สถานการณ์นิยม”  

 
- ศิลปินและสังคม (The Artist and Society) 

 การเปล่ียนแปลงต่างๆทางดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 
และการต่ืนตวัเก่ียวกับการปฏิวติัฝร่ังเศส และการถือก าเนิดข้ึนของอุตสาหกรรมสมยัใหม่ ได้
ก่อให้เกิดรูปแบบใหม่งานศิลปะท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของศิลปินท่ีมีต่อสังคม ศิลปินไม่สามารถ
ละทิ้งประเด็นทางสังคมศาสตร์  ศิลปะไม่ไดเ้ป็นเร่ืองส่วนบุคคลอีกต่อไป  ศิลปะถูกใชเ้ป็นประเด็น
ในการตั้งค  าถามวภิาควิจารณ์  ปรากฏการณ์ทางการเมืองและสังคม  ความหมายของสุนทรียศาสตร์
ถูกวิภาควิจารณ์และลดบทบาทลง  ศิลปะไม่ใชเ้ร่ืองของชนชั้นน า  แต่เป็นการยิบยืมสถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนมาสร้างสรรคผ์ลงานท าให้คนในสังคมมีส่วนร่วมกบังานศิลปะประหน่ึงเป็นเร่ืองของเคา้เอง  
เม่ือศิลปะวิภาคสังคมมากกว่าจะถูกอุปถมัภ์จากองค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง  ศิลปะได้สร้าง
เกมส์ภาษาผ่านรูปสัญญะ  เป็นผลผลิตจากยุคอุตสาหกรรมศิลปินต้ืนตวัต่อแนวคิดทฤษฏีท่ีอธิบาย
ส่ิงท่ีเกิดในประเด็นท่ีหลากหลายมากกว่าการสร้างภาพแทนหรือรูปเคารพแต่เดิม ศิลปะตาม
แนวทางแบบ Relational aesthetics สุนทรียะเชิงสัมพันธ์ ก็ยงัเปิดโอกาสให้มีการเปล่ียนแปลง
ต าแหน่งและบทบาทท่ีเรียกว่า un-art หรือ อศิลปะ เป็นแนวทางศิลปะท่ีเช่ือมโยงเขา้กบัอิทธิพล
ความคิดของกลุ่ม Situationist ท่ีย  ้าถึงอตัลกัษณ์ท่ีแตกต่างและเปล่ียนแปลงไปมากกว่าจะเป็นอตั
ลกัษณ์ท่ีหยดุน่ิงดว้ยการเป็นศิลปินแต่เพียงอยา่งเดียว 
 -  ทีม่าของความหมาย ศิลปะกบัสังคม – การเมือง “สถานการณ์นิยม”  
 กลุ่มศิลปินสถานการณ์นิยมได้ปรากฏตวัข้ึนมาจากการวิเคราะห์เก่ียวกบัสังคมตะวนัตก 
โดยไดต้ าหนิลทัธิทุนนิยมในการเปล่ียนแปลงพลเมืองทั้งหลายไปสู่  การเป็นนกับริโภค แบบยอม
จ านน โดยใช้ภาพอนัน่าต่ืนเตน้ของส่ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง (depoliticized media spectacle)
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เป็นเคร่ืองดึงดูด ส่ิงเหล่าน้ีได้เข้ามาแทนท่ีการมีส่วนร่วมแบบเชิงรุกในชีวิตสาธารณะ กลุ่ม 
Situationist เป็นองค์กรท่ีปฎิวติัสังคม สมาชิกถูกสร้างข้ึนจากศิลปิน ปัญญาชน และทฤษฎีทางการ
เมืองท่ีใช้เป็นประเด็นท่ีจะสร้างงานข้ึนในปี 1957 สลายตวัในปี 1972 ถือเป็นผลิตผลของ Western 
Marxism มาร์ซิสตะวนัตกหรือปัญญาชนมากร์ซิสในยุโรปท่ีต่อตา้นแนวคิดมาร์กซิสแบบโซเวียต 
โดยพยายามท่ีจะท าให้ชีวิตและศิลปะรวมเขา้ดว้ยกนั กลุ่มSituationist มีอิทธิพลมากต่อขบวนการ
นกัศึกษาฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1968 และการเคล่ือนไหวของศิลปะต่อตา้นเผด็จการของตน้ศตวรรษท่ี 
20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Dada และศิลปะแนว Surrealism บุคคลส าคญัของกลุ่มSituationist  คือ
ปัญญาชนชาวฝร่ังเศส Guy Debord ผลิตทั้งงานเขียนและภาพยนตร์ Guy Debordปฏิวติัความคิด
ของบรรดาปัญญาชนฝร่ังเศสด้วยการใช้ศิลปะในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กับสังคม
กระฎุมพี Guy Debord ใช้ตวัของเขาเองเป็นโครงการศิลปะหรือท าตวัของเขาเองเป็นศิลปะ 16 ไวว้่า
ศิลปะไม่จ  าเป็นท่ีจะต้องจ ากัดขอบเขตของตวัเอง แต่จ าเป็นท่ีจะต้องขยายอาณาเขตของตวัเอง
ออกไป โดยเป้าหมายของการต่อสู้น้ีก็มีเพื่อการท าลาย “แนวความคิดเร่ืองความสุขของพวก
กระฎุมพี” การต่อสู้น้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในระดับชีวิตประจ าวนั แต่เป้าหมายในการต่อสู่ของกลุ่ม
Situationist คือไม่ไดต้อ้งการแค่การเปล่ียนแปลงสังคมแต่ตอ้งการจะมีอารยธรรมอนัใหม่17 ทฤษฎี
แนวคิดกลุ่ม Situationist เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเพื่อวิจารณ์ระบบทุนนิยมขั้นสูงแบบครบวงจรซ่ึงเป็นความ
กังวลหลักคือ แนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนมีความก้าวหน้าไปสู่การแสดงออกและการไกล่เกล่ียของ
ความสัมพนัธ์ทางสังคมผ่านวตัถุ อีกประเด็นท่ีส าคญัของทฤษฎี Situationist เป็นวิธีหลกัของการ
ตอบโต(้counteracting) ปรากฏแบบการก่อสร้างของสถานการณ์ ช่วงเวลาของชีวิตจงใจสร้างข้ึน
เพื่อวตัถุประสงค์ในการต่ืนข้ึนอีกคร้ังและใฝ่ปรารถนาท่ีแทจ้ริง ของประสบการณ์ความรู้สึกชีวิต
และการผจญภยั การปลดปล่อยของชีวิตประจ าวนั สังคมของปรากฏการณ์โดย Guy DeBord และ
การปฏิวติัของชีวติประจ าวนัโดย Raoul Vaneigem ทฤษฎีทางการเมืองของทั้งสองขอ้ความดงักล่าว
ขา้งตน้ เขียนแสดงพร้อมกบัส่ิงพิมพ ์Situationist อ่ืน ๆ พิสูจน์ไดว้า่มีอิทธิพลอยา่งมากในการสร้าง
ความคิดท่ีอยู่เบ้ืองหลังพฤษภาคม 1968 จลาจลในฝร่ังเศส  ค าพูดวลีและค าขว ัญจากต ารา 
Situationist ท่ีแพร่หลายในส่ิงพิมพเ์ป็นโปสเตอร์และภาพวาดทัว่ประเทศฝร่ังเศสในระหวา่งการลุก
ฮือขบวนการนกัศึกษาและผูใ้ชแ้รงงาน 
 แนวคิดสถานการณ์นิยมสามารถสืบสาวยอ้นกลบัไปไดถึ้งจุดมุ่งหมายของพวกศิลปินลทัธิ
เหนือจริง(surrealist) เก่ียวกบัการท าให้ชีวิตของชนชั้นกลางตามขนบจารีต ตอ้งประสบกบัความยุง่
เหยิงและแตกสลาย ในขอ้เท็จจริงศิลปะสถานการณ์นิยมเป็นรูปแบบหน่ึงของลทัธิเหนือจริงหลงั

                                                           
16 Tom McDonough, “Guy Debord, or The Revolutionary Without Halo”,October,Vol. 115, No.1(January, 2006) p. 41 
17 Anselm Jappe, Guy Debord, translated by Donald Nicholson-Smith (Berkeley: University of California Press, 1999),pp. 64-65 
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สงครามโลก(a post war form of surrealism) ซ่ึงก่อนสงครามโลก ลทัธิเหนือจริงเน้นเร่ือง"ความไร้
ส านึกทางจิตวิทยา  แต่หลังสงครามโลกแนวคิดสถานการณ์นิยม  ชีวิตในเมืองท่ีถูกบูรณาการ 
(integrated city life)  ถูกใช้เป็นประเด็นในงานศิลปะ ศิลปะในฐานะท่ีเป็นปรากฏการณ์อนัเป็น
กระบวนการ (process)แต่ก็พยายามกา้วขา้มพน้ช่วงเวลาของศิลปะ (artistic moments) และช่วงเวลา
แห่งความซ ้ าซาก (moment of banality) ดว้ยการท าให้ศิลปะกลายเป็นวิถีชีวิต(way of life)เม่ือเป็น
วิถีชีวิตก็หมายความว่าทุกเวลาเป็นศิลปะหมด ความคิดการปฏิวติัจ าเป็นต้องมีการปฏิว ัติ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ส าหรับการท าใหชี้วติเป็นศิลปะไม่ไดห้มายความวา่ศิลปะท าการปฏิวติัท่ี
จ  ากดัพื้นท่ี การน าเอาศิลปะนอกพื้นท่ีของสถาบนัศิลปะ ดงัท่ีนกัปรัชญาฝร่ังเศส Jacques Ranciere 
ตีความของ Fredrich Schiller ไวว้า่น่ีเป็นการขยายพื้นท่ีของศิลปะเพื่อเช่ือมโยงเขา้กบัชีวิต ศิลปะจึง
ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่ในพื้นท่ีของตวัเองอยา่งโดดๆแต่ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัส่วนอ่ืนๆท่ีไม่ใชศิ้ลปะ18 
 การสร้างสรรคเ์ก่ียวกบัผลงานศิลปะต่างๆเป็นส่ิงจ าเป็น การขา้มผา่นหรือตดัสลบัพรมแดน
ทั้งหลายของรูปแบบและประเภทต่างๆทางศิลปะท่ีแยกจากกนั เช่น จิตรกรรมขนาดใหญ่ท่ีใชอ้าคาร
ในการสร้างภาพศิลปะเล่นกบัผนงัของอาคารขนาดใหญ่ (paintings larger than buildings)  เก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้มต่างๆ ของเมืองท่ีตั้งตระหง่าน  ผลงานศิลปะใหค้วามส าคญักบัสภาพแวดลอ้ม และ
วถีิชีวติของเมืองนั้นๆ และมิติทางสังคมท่ีมีความหมาย ความสัมพนัธ์ไดถู้กแปลไปสู่ความ
หลากหลายอนัหน่ึงของวธีิการสร้างงานศิลปะ ดว้ย   งานของ  Asger Jorn ไดส้ร้างผลงานท่ีเรียกวา่ 
Detourned Works  

                                                           
18 Jacques Ranciere, “The Aesthetic Revolution and Its Outcomes: Emplotment of Autonomy and Heteronomy”,New Left Review, 
No. 14,(Mar-Apr,2002),p.134  
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ภาพที ่2.4  Asger Jorn, Poussin,1962. Defiguration 

 
 โดยมีการเขียนรูปบางส่วนลงบนภาพจ าลองทางศิลปะท่ีพิมพ์ออกมาถูกๆ  ด้วยเทคนิค
จิตรกรรม เพื่อตั้งค  าถามถึงคุณค่าเก่ียวกบัความเป็นตน้ฉบบั(Original) ความเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรค ์
และความเป็นเจา้ของ ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 1960s ศิลปะกลุ่มสถานการณ์นิยม ส่วนมากไดส้ร้าง
งานเขียนในเชิงทฤษฎี ไดมี้การจดัองคก์รทางการเมืองข้ึนมา การประทว้งเดือน พฤษภาคม 1968 ใน
ฝร่ังเศส ถือเป็นตน้ก าเนิดแนวคิดของพวกสถานการณ์นิยม และถูกผลิตในงานโปสเตอร์และภาพ
การ์ตูนต่างๆ ของกลุ่มสถานการณ์นิยม ซ่ึงท าใหเ้ป้าหมายของนกัศึกษาฝ่ายซา้ยเป็นรูปธรรมข้ึนมา 
 สถานการณ์นิยมมีอิทธิพลต่อพฒันาการของศิลปะแนวพัง๊ค์ขององักฤษ นอกจากน้ียงัให้
แรงบนัดาลใจแก่ศิลปินแนวความคิด(Conceptual) และ Arte Povera artists ของศิลปินยุโรปด้วย 
และยงัเป็นแนวทางให้กบัศิลปินหลงัสมยัใหม่ อย่าง Babara Kruger และ Richard Prince ซ่ึงไดล้ม้
ลา้งขอ้ความส านวนต่างๆ ท่ีเป็นภาพในงานโฆษณาลง (subvert the visual idioms of advertising) 
เช่น ค าวา่ “เป๊ปซ่ี ดีท่ีสุด”, บนป้ายโฆษณาไฟฟ้าซ่ึงเป็นตวัอกัษรวิง่ติดอยูบ่นตึกต่างๆ  kruger ไดใ้ช้
ประโยชน์ของป้ายโฆษณาฯดงักล่าว ดว้ยการสร้างขอ้ความ ส านวนของเธอเองข้ึน เช่น “We don’t 
need another hero” “Your body is a battleground” 
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ภาพที ่2.5  Babara Kruger “Your body is a battleground” 

 
 อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้เทจ็จริงและแนวคิดของกลุ่มสถานการณ์นิยมค่อนขา้งมีความซบัซอ้น 
มีความสัมพนัธ์กนัการโฆษณาเพราะศิลปะแนวสถานการณ์นิยมนั้นเล่นกบัเร่ืองราวการขยายตวั
ของทุนนิยมท่ีขยายอิทธิพล ณ ตอนนั้น และยากท่ีจะท าความเขา้ใจ มีบางคนถึงกบักล่าวว่ามนัไร้
สาระดว้ย  
 นิยามความหมายของสถานการณ์นิยม ไดใ้ห้นิยามความหมายว่า “situationist”  เป็นความ
เก่ียวข้องกับกิจกรรมทางทฤษฎีหรือการปฏิบัติเก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆท่ีสร้างข้ึน  ให้นิยาม
ความหมาย situationism วา่ “เป็นค าศพัทท่ี์ไร้ความหมายค าหน่ึงท่ีรับมาจากค าวา่ situationis  เพราะ
มันไม่มี ส่ิงซ่ึงเป็น  situationism, ท่ีหมายถึงลัทธิค าสอนเก่ียวกับการตีความข้อเท็จจริงท่ีมีอยู ่
ความคิดเก่ียวกบั situationism ไดถู้กประดิษฐข้ึ์นมาอยา่งชดัเจนโดยพวกAnti situationists” 
 ลกัษณะเฉพาะทางแนวคิดศิลปะสถานการณ์นิยม สถานการณนิยมยึดครองแนวความคิด
สัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นวตัถุประสงคใ์นการสร้างผลงานศิลปะของพวกเขากบัการไป
เก่ียวพนักบัการนิยามส่ิงใหม่ๆ เร่ืองของบทบาททางดา้นศิลปะในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ดงัเช่น 
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 -เหตุผล (Dialectics) สถานการณ์นิยมถือครองความคิดและทศันคติในเชิงวิภาษวิธี(Thesis, 
Antithesis,Synthesis) มองภารกิจของพวกเขาในฐานะท่ีเป็นศิลปะท่ีเขา้มาแทนท่ีของเก่าท่ีลา้สมยั
(superseding art) 
 -ศิลปะและชีวิตประจ าวนั (Art and Everyday life) ลบล้างความคิดเห็นเก่ียวกบัศิลปะใน
ฐานะท่ีเป็นกิจกรรมท่ีแยกตัวออกไปจากวิถีชีวิต  กิจกรรมของศิลปินแนวสถานการณ์นิยม
แปรเปล่ียนมนัใหก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวติประจ าวนั 
 -ศิลปะและการปฏิวติั (Art and Revolution) จากทศันคติของสถานการณ์นิยม ศิลปะเป็น
เร่ืองของการปฏิวติั หรือไม่มนัก็เป็นส่ิงท่ีไร้ความหมาย  บรรดานักสถานการณ์นิยมมองความ
พยายามต่างๆ ของพวกเขา ในฐานะท่ีเป็นผูท้  าให้ผลวงการศิลปะกา้วหน้ามากยิ่งข้ึนเช่นงานของ 
Dada และศิลปะแนวเหนือจริง  (Surrealism) สร้างความหลากหลายมากยิ่ง ข้ึน  บรรดานัก
สถานการณ์นิยมยงัคงตอบค าถามวา่ “อะไรคือเร่ืองของการปฏิวติั” ช่วงวนัเวลาท่ีต่างๆ กนั ค าตอบ
ก็จะแตกต่างกนัไป 
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบั  “ตรรกวทิยาทางการเมืองทีเ่กีย่วข้องกบัศิลปะร่วมสมัยไทย” 
 

จากเน้ือหาท่ีกล่าวมาข้างต้นปรากฏชัดว่าศิลปะและการเมืองนั้นมีความสัมพนัธ์กันทั้ ง
รูปแบบการน าเสนอและแนวคิดสมยัใหม่จากประเด็นเร่ืองศิลปะสมยัใหม่ ตรรกวทิยาทางการเมือง
และศิลปะกบัสังคม การเมือง ภาคศิลปะจดัไดว้่าเป็นพื้นท่ีการปะทะผสานทางสังคม ดงันั้นภาค
ศิลปะไม่ใช่เร่ืองสุนทรียศาสตร์และความเป็นส่วนตัวของศิลปินเพียงอย่างเดียว ศิลปะยงัมี
ความสัมพนัธ์ต่อวิถีชีวิต วฒันธรรมและชนชั้นด้วยประกอบกบัอิทธิพลแนวคิดสมยัใหม่ ท าให้
ศิลปะคือพื้นท่ีการแสดงออกทางความคิดท่ีหลากหลายท่ีส่งผลถึงการผลิตสร้างความหมายเชิง
สัญลกัษณ์และบทบาททางสังคมต่อรูปแบบอุปถัมภ์ภาคศิลปะ จากงานวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์
รูปแบบระบบอุปถัมภ์งานศิลปะขององค์กรธุรกิจ  โดย วิทวสั  ธีระวิกสิต(พ.ศ.2550)  การให้คุณค่า
ในงานศิลปะเพื่อเร่ืองของการตลาดเป็นกลไกลท่ีท าให้ธุรกิจเติบโต   เพื่อยกระดบัขององค์กรโดย
ยกตวัอย่างมา   3  องค์กรได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารกสิกรไทยและบริษัท ปตท   เป็น
หน่วยงานเอกชนท่ีจดัการประกวดนิทรรศการศิลปะเป็นการอุปถมัภ์ศิลปะ  โดยใชก้ารประกวดให้
เป็นกลยทุธ์ในการฐานการตลาด  เพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ต่อองคก์รท่ีจะไดรั้บแบบเป็นรูปธรรมท่ี
เห็นผลอย่างชัดเจน   หน่วยการวิจยัการอุปถัมภ์ศิลปะขององค์กร รูปแบบงานวิจยัเชิงปริมาณ
วิเคราะห์รูปแบบการอุปถมัภ์ศิลปะในระดับองค์กรน าเสนอความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรกบัภาค
ศิลปะและภาคการตลาดท่ีล้วนแล้วเป็นเร่ืองของธุรกิจท่ีมีผลประโยชน์ตอบแทนไม่ทางตรงก็
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ทางออ้ม  งานวิจยัใชสู้ตรการวิจยัเชิงปริมาณหาค่ากลุ่มตวัอยา่งจากสูตรการค านวณตวัอยา่งดว้ยวิธี
ของTaro Yamaneจากประชากรเขตกรุงเทพฯต่อผลตอบรับความพึงพอใจขององค์กร   ภาคธุรกิจ
ร่วมมือกบัภาคศิลปะเพื่อสร้างความมัน่คงในตวัองคก์รทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเขา้ใจต่อสังคมท่ีให้
คุณค่ากับงานศิลปวฒันธรรมท่ีมีกรอบความเช่ือแบบไทยและภาพลกัษณ์ตราสินคา้แฝงอยู่ การ
อุปถมัภจ์ากภาคเอกชนเขา้สนบัสนุนอุดมการณ์ศิลปะแบบประเพณีนิยม   ควบคุมอ านาจความชอบ
ธรรมในการตดัสินคุณค่าทางศิลปะจากกลุ่มศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในวงการศิลปะไทยหรือจะเรียกไดว้า่
ศิลปินแห่งชาติดา้นทศันศิลป์   นิทรรศการศิลปะจากภาคเอกชนนั้นแฝงความเช่ือเชิงอุดมคติใน
รูปแบบเทคนิคศิลปะสมยัใหม่   เพื่อคงเอกลกัษณ์ และ อตั-ลกัษณ์ไทย  ความเช่ือทางวฒันธรรม  
ศาสนา   ต่ออ านาจการต่อรองในตวัองค์กรตราสินคา้ของตนเพื่อสร้างความหมายทางวฒันธรรม
การบริโภคต่อพลเมือง   การอุปถมัภ์ศิลปะจากเอกชนนั้นท าให้ตวัศิลปินรับเอาแนวคิดวฒันธรรม
องค์กรมาโดยไม่รู้ตวั  ศิลปะเป็นเพียงแค่สินคา้ของชนชั้นน าไทย ศิลปินรับอิทธิพลเทคนิคของ
ศิลปะสมัยใหม่แบบตะวนัตกมาปรับใช่ต่อเร่ืองราวแบบไทยเป็นเพียงการบันทึกอ านาจทาง
ประวติัศาสตร์จากภาพเขียนหรืองานประติมากรรม  นอกจากนั้นงานวจิยัไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเร่ืองการ
สร้างคุณค่าในงานศิลปะเพื่อการตลาดและรูปแบบการอุปถมัภศิ์ลปะจากภาคเอกชน การเขา้มาของ
ระบบอุปถมัภ์ใหม่ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักลุ่มทุนใหม่ การมีบทบาทของกลุ่มทุนทางธุรกิจดา้นงาน
ศิลปกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัทางประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวติแบบไทย เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมแบบอนุรักษนิ์ยม ศิลปกรรมท่ีกลุ่มทุนทางธุรกิจอุปถมัภน์ั้นจึงผลิตซ ้ าความเป็นชาติทาง
สุนทรียศาสตร์แบบยุคกลาง ศิลปะแบบทางการ เพราะฉะนั้นการท่ีกลุ่มทุนทางธุรกิจมีบทบาทดา้น
การประกวดศิลปกรรมไทยนั้นเป็นการร่วมสร้างความหมายทางนิทรรศการศิลปะจากศิลปะแบบ
ไทยกับผูอุ้ปถัมภ์รายใหม่เพื่อพัฒนาองค์กรและสนับสนุนภาคศิลปะผ่านความเช่ือแบบไทย 
งานวิจยัช้ินน้ีจึงมีความส าคญัในประเด็นการเข้ามาของระบบอุปถัมภ์ศิลปะจากภาคธุรกิจต่อ
อุดมการณ์รัฐไทยในภาคศิลปะ 

ส่วนงานวิจัย เร่ือง ประวั ติศาสตร์นิพนธ์แนวคิด   “ศิลปะเพื่ อ ชีวิต”  โดย สมิทธ์       
ถนอมศสสนะ (พ.ศ.2548)   ศิลปะเพื่อชีวิตเป็นงานวิจยัรูปแบบวรรณกรรมท่ีเรียกร้องความเท่า
เทียบในสังคม  ในทศวรรษ 2490  ท่ีแฝงไปด้วยแนวคิดและการเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ี
ปัญญาชนไทยไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดมาร์กซิส(Marxism) เป็นหวัฝ่ายซา้ยช่วงพ.ศ.2475  และจาก
เหตุการณ์การประทว้ง เพื่อเรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตยของหลายกลุ่มในประเทศไทย 
วทิยานิพนธ์กล่าวถึงแนวคิดสังคมนิยม  ไดอ้า้งถึงงานเขียนทางการเมืองไดแ้ก่งานเขียนของจิตร ภูมิ
ศัก ด์ิและกุหลาบสายประดิษฐ์    วิทยานิพนธ์ใช้รูปแบบการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และ
ประวติัศาสตร์นิพนธ์ แบ่งแนวคิดออกเป็นสามมิติคือ มิติทางวรรณกรรม มิติทางการเมืองและ
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ระดบัปัจเจก วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีแบ่งออกไดเ้ป็นสองส่วน ส่วนแรกการศึกษาท่ีมาพฒันาการของ
ศิลปะเพื่อชีวิต  จากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์   ส่วนสองเปรียบเทียบภาพจากหลกัฐานท่ีปรากฏ
ในประวติัศาสตร์จากแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตเพื่อเป็นรากฐานของแนวคิดเพื่อชีวิตแบบต่างๆ  เช่น  
วรรณกรรมเพื่อชีวติ   เพลงเพื่อชีวติ  วทิยานิพนธ์ให้ความส าคญักบัวรรณกรรมมากกวา่ศิลปะแขนง
อ่ืนๆให้ความส าคญัไปท่ีตวับุคคลในวงการวรรณกรรมและความขดัแยง้ของวรรณกรรมน ้ าเน่าเดิม
กบัวรรณกรรมทางการเมือง   ขอบเขตการศึกษาวรรณกรรมเพื่อชีวิตในสังคมไทยต่อเวลาและ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์    

1. ดา้นเวลาแบ่งเป็น ช่วงการเขา้มาของแนวคิดสังคมนิยมสู่สังคมไทย  ช่วงความ
เคล่ือนไหวเติบโตของแนวคิดสังคมนิยมถูกเขา้ใจและใหค้วามส าคญัอยา่งไรต่อการพฒันาการ
ความส าคญัของประวติัศาสตร์วรรณกรรมและการเมือง 

2. ดา้นหลกัฐาน วิเคราะห์เน้ือหาของงานเขียนประเภทวรรณกรรมวา่วรรณกรรมตอ้งการ
วิจารณ์อะไรในปรากฏการณ์ท่ี เกิดข้ึนไม่ว่าในเชิงการอธิบาย สนับสนุน คัดค้าน ไม่ได้ให้
ความส าคัญไปในเร่ืองถูกหรือผิดของแนวคิด เพื่อศึกษาภายใต้บริบทของประวติัศาสตร์ และ
น าไปสู่ความเขา้ใจทางประวติัศาสตร์ความคิดของไทย เป็นการเปรียบเทียบอดีตจากหลกัฐานทาง
ประวติัศาสตร์กบัอดีตในประวติัวรรณกรรมว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกบัมากน้อยเพียงใด
เกิดข้ึนจากสาเหตุใด 

ระดบัการวิเคราะห์   วิเคราะห์สังคมไทยท่ีมองวรรณกรรมเพื่อชีวิตและให้ความส าคญัตาม
พื้นท่ีและเวลา เป็นวิธีวิทยาท่ีเห็นถึงปรากฏการณ์ของการเปล่ียนแปลงความหมายท่ีส่งผลต่อ
การเมืองภายในประเทศไทยจากภาพของประวติัศาสตร์ในอดีตและกลุ่มปัญญาชนไทยหวักา้วหนา้ 
การท่ีแนวคิดสมยัใหม่ได้รับการยอมรับหรือไม่นั้นข้ึนอยู่กบัค าอธิบายของชนชั้นน าไทยเพราะ
แนวคิดสมยัใหม่ท่ีน ามาใชเ้ป็นแนวคิดท่ีขดัแยง้กบัรูปแบบการปกครองต่อประชาธิปไตยแบบสม
บูรณาญาสิทธิราชหรือประชาธิปไตยคร่ึงใบ   แนวคิดมาร์กซิสเองก็มีปัญหาเพราะเป็นการต่อสู้กบั
ระบอบทุนนิยมสามญัและความเสมอภาคทางชนชั้นท่ีน ามาใช้เพื่ออธิบายการเมืองในสังคมไทย 
เพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมของชนชั้นระดับโครงสร้าง เพื่อวิจารณ์ทุนนิยมต่อชนชั้นกระฎุมพี
(นายทุน)ท าให้แนวคิดท่ีน ามาใช้ไม่สามารถแกไ้ขความต่างทางสังคมประดบัปัจเจกชนได ้ ส่วน
การเมืองในประเทศไทยน าตวัแนวคิดก็กลบัไปสนบัสนุน ประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
เพราะท่าทีของการเมืองในยุคสมยันั้นเร่ิมจะเปล่ียนไปทางการปกครองแบบคอมมิวนิสหรือระบบ
สังคมนิยม(เป็นการคานอ านาจการปกครองของสองมหาอ านาจใหญ่ของโลก ) 
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การเมืองในประเทศไทยเป็นการจดัสรรอ านาจของชนชั้นน าท่ีมีการเปล่ียนผา่นรูปแบบการ
ปกครอง   เพื่อคงสถานะท่ีตวัเองด ารงอยูส่ร้างสังคมประชาธิปไตยในแบบไทยท่ีประชาชนมีสิทธิ
ออกเสียงได้ก่ึงหน่ึง   งานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไม่ไดก้ล่าวถึงการเมืองในปัจจุบนัและแนวคิดหลงั
สมยัใหม่ท่ีอธิบายต่อยอดจากแนวคิดมาร์กซิสเดิม เพราะปรากฏการณ์ทางการเมืองปัจจุบนัเป็น
พื้นท่ีของความคิดเห็นท่ีซับซ้อนต่อเร่ืองสิทธิ ความเสมอภาคเท่าเทียมของพลเมือง สังคมไทย
สมยัใหม่มีการปรับเปล่ียนรูปแบบต่อภาคการเมืองทางความคิดท่ีมากกวา่วิจารณ์ชนชั้นนายทุนหรือ
ชนชั้นน ากลบัให้ความส าคญัไปท่ีชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างท่ีมีบทบาทต่อรองความหมายใน
สังคมมากกวา่เดิมการการรวมตวักนัของกลุ่มแรงงานและการชุมนุมทางการเมืองในสังคมเป็นการ
ประทะกบัคล่ืนอ านาจเก่ากบัอ านาจใหม่ ส่วนด้านศิลปกรรมไทยมีความต่างจากดา้นวรรณกรรม
เพราะวรรณกรรมไทยเป็นพื้นท่ีทางการเมืองทางความคิดต่อความเสมอภาคหรือจากแนวคิด
สมยัใหม่  

แต่ดา้นศิลปะร่วมสมยัไทยนั้นเป็นพื้นท่ีการอุปถมัภ์ของชนชั้นปกครองทางสังคมต่อการ
สร้างความหมายทางศิลปะรับอิทธิพลทางเทคนิคสมยัใหม่ ศิลปะไทยจึงเป็นเคร่ืองมือการผลิตซ ้ า
ความเป็นไทยและอ านาจรัฐไทย พื้นท่ีศิลปะเป็นพื้นท่ีชนิดพิเศษท่ีจ ากดักลุ่มคนกลุ่มเฉพาะ ศิลปะ
ภาคนิทรรศการนั้นเป็นพื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีตดัขาดจากความหลากหลายทางสังคมท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนั ศิลปกรรมแบบไทยยงัคงผลิตงานแบบยุคกลางของตะวนัตก เพราะฉะนั้นพื้นท่ีทางศิลปะ
แบบไทยนั้นสร้างล าดบัชั้นทางสังคมศิลปะต่อการถือครองความหมายทางศิลปวฒันธรรมแบบไทย
จากงานวิจยั การมีส่วนร่วมของชนช้ันกลางไทยในกระแสโลกาภิวัฒน์ (พ.ศ.2550)  โดย  นางสาว  
นารีวรรณ กล่ิน-รัตน์  วิเคราะห์ยคุหลงัสมยัใหม่เพื่อมองมิติทางสังคมปัจจุบนั  ใหค้วามส าคญัไปใน
ดา้นเศรษฐศาสตร์การเมืองและแนวคิดทฤษฎีท่ีอธิบายเร่ืองชนชั้นกระฎุมพีในตะวนัตกเพื่อน ามา
เปรียบเทียบปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั  โดยยกเหตุการณ์ท่ีเกิดการ
เปล่ียนผา่นอ านาจมาเป็นกรณีศึกษาหนา้ท่ีของชนชั้นกลางในประเทศไทยและการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองท่ีมีผลต่อการเกิดข้ึนของชนชั้นกลางในสังคมไทยท่ีได้รับอิทธิพลจากแนวคิดตะวนัตก  
การเขา้มาของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีและผลของกระแสโลกาภิวฒัน์จากแนวคิดชนชั้นกลาง
(กระฎุมพี) 

 -  มาร์กซิส (Marxism)   วิจารณ์ระบบทุนนิยม ก าหนดจากความสัมพนัธ์ทางการผลิตของ
ชนชั้นกระฎุมพีกบัชนชั้นแรงงาน  

 -  มาร์กซิสใหม่ (Neo Marxism)  การเกิดข้ึนของชนชั้นกลางในสังคมสมยัใหม่   เพื่อสร้าง
ความชอบธรรมในระบบทุนนิยม  ด้านการเมืองจากอุดมการณ์แบบ  มกัซ์ เวเบอร์(Max Weber)   
ก าหนดจากรายไดแ้ละสถานะทางสังคมเป็นตวัวดั  ผลผลิตจากทุนนิยมเสรี  มองท่ีปัญหาความไม่
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เท่าเทียมดา้นเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคมทั้งหมดนั้นเป็นการน าเสนอการวิเคราะห์แบบตะวนัตก
ท่ีเป็นประชาธิปไตย  แต่ในประเทศไทยนั้นเป็นเพียงแค่อุดมการณ์ตอ้งน าความจริงในประเทศมา
ประกอบกันเช่น  เร่ืองประวติัศาสตร์  การเมือง  วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  เพื่อประกอบสร้าง
ความหมายชนชั้นกลางแบบไทย   วิเคราะห์ชนชั้นกลางของไทยท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม  ใช้
กรอบแนวคิด  โลกาภิวฒัน์ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในการแสดงออกของชนชั้นกลางใน
ไทย  เพื่อวพิากษว์จิารณ์รัฐบาลและการชุมนุมทางการเมือง 

ระดบัการวเิคราะห์บทบาทชนชั้นกลางท่ีมีผลต่อการเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ดา้น
ปัจจยัภายในและภายนอกประเทศท่ีมีผลต่อพฒันาการของชนชั้นน าไทยแล้วมองถึงการก ากับ
ความหมายความส าคญัจากประวติัศาสตร์และสถานะของชนชั้นกลางท่ีเปล่ียนไป   ก าหนดคุณค่า
ทางชนชั้นจากชนชั้นน าตามยุคสมยัไทย  บทบาทของชนชั้นกลางไทยแบ่งออกได้เป็น 2  กลุ่ม  
กลุ่มแรกแนวคิดอุดมการณ์มีไดรั้บอิทธิพลจาก ปรัชญา  ปัญญาชนตะวนัตก   กลุ่มท่ีสองแนวคิด
สนบัสนุนอุดมการณ์ของรัฐและประชาธิปไตยก่ึงเผด็จการต่อภาคธุรกิจท่ีจดัสรรผลประโยชน์โดย
รัฐบาล   เพื่อสนบัสนุนอุดมการณ์รัฐชาติเป็นการเมืองท่ีไดรั้บอิทธิพลจากระบบทุนนิยม และสอง
กลุ่มน้ีมีความแตกต่างดา้นแนวคิดอยา่งชดัเจน   แนวคิดอุดมการณ์ของชนชั้นกลางไทยส่วนใหญ่ก็
ไม่ได้มีแนวคิดดา้นจิตส านึกเพื่อสังคมท่ีจะมีอ านาจการต่อรองกบัภาครัฐ  พื้นท่ีทางการเมืองเป็น
เร่ืองของกลุ่มคนเฉพาะ  ไม่ใชพ้ื้นท่ีการต่อรองของคนส่วนใหญ่  การเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของชนชั้นกลางเป็นแค่ผวิเผินส่วนใหญ่มกัจะมองท่ีผลประโยชน์ดา้นเดียวและอิงคค์วามคิดจากรัฐ 
ปฎิเสธความแตกต่างซับซ้อนจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพื่อตอบรับอุดมการณ์รัฐชาติ  ชนชั้นกลาง
ส่วนน้ีเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ท่ีมีการผลกัดนัประเทศไทยไปในระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ  ปฎิเสธ
ไม่ไดว้า่ศิลปะกบัการเมืองมีความเก่ียวขอ้งกนัในหลายรูปแบบ   ศิลปะแบบไทยก าลงัท างานรับใช้
อุดมการณ์ทางการเมืองในสังคมไทยนั้ นเต็มไปด้วย   การตอบสนองความเช่ือเช่น  ศาสนา 
วฒันธรรมต่อรัฐชาติ ท่ีมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงอยู่เพื่อเป็นฐานอ านาจให้กบัชนชั้นน าทาง
สังคมไทยในการจดัการควบคุมความหมายต่อรัฐไทยท่ีเต็มไปดว้ยความเช่ือแบบไทยต่ออุดมการณ์
รัฐไทย  การมีส่วนร่วมของชนชั้นกลางไทยต่อภาคศิลปะนั้นมีความคลา้ยกบัดา้นการเมืองคือการมี
บทบาทแบบผิวเผินทั้งการมีส่วนร่วมทางนิทรรศการศิลปะหรือการผลิตงานศิลปะจากการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทย เพื่อสร้างความหลากหลายเชิงโครงสร้างและปรากฏการณ์ต่อสังคมไทย
มากกวา่การวิภาควิจารณ์ประเด็นสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบนั การมีบทบาทของชนชั้นกลางทาง
ศิลปะนั้นมุ่งไปสู่การท าให้ศิลปะกลายเป็นสินคา้จากแนวคิดชาตินิยมแบบไทยและการมีบทบาท
ทางธุรกิจศิลป์ 
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ดา้นงานวิจยัเร่ือง ชนช้ันน าทางธุรกิจการเมือง ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้ามามีบทบาททาง
การเมืองโดยตรง(พ.ศ.2524) โดย วิสุทธ์ิ ธรรมวริิยะ  การเขา้มามีบทบาททางการเมืองของนกัธุรกิจ
ท่ีมีทุนทางเศรษฐกิจ  กล่าวถึงการเขา้มามีบทบาททางการเมืองของชนชั้นน าทางธุรกิจจากอดีตท่ีมี
บทบาทต่างกนัจากปัจจุบนัต่อการเขา้มามีบทบาททางการเมืองอยา่งชดัเจน  ภายหลงัจากเหตุการณ์  
14  ตุลาคม  2516  การเลือกตั้งของคณะรัฐบาลชุด  พณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ซ่ึงปรากฏว่า
รัฐมนตรี “ทีมเศรษฐกิจ”  ลว้นแต่เป็นนกัธุรกิจชนชั้นน าไทยและยกตวัอยา่งประเทศมหาอ านาจ ( 
อเมริกา ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ )  เป็นตวัอย่างเร่ืองโครงสร้างชนชั้นน าและการมีส่วนร่วมของนักธุรกิจ
ในทางการเมือง  ประเภทชนชั้นน าไทยทางการเมืองดา้นการบริหาร  ทางธุรกิจ  ทางทหาร  ทาง
วิชาชีพ  มีความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมกับการเมืองกับนักธุรกิจ เพื่อต้องการรักษาสภาพ
เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมไว ้  เพื่อท่ีจะสามารถด ารงธุรกิจไดโ้ดยอิสระและบรรลุวตัถุประสงคใ์นการ
แสวงหาก าไรสูงสุด  โดยไดรั้บการคุม้ครองจากภาครัฐใหม้ากท่ีสุด โดยการใชก้ลไกลเคร่ืองมือทาง
การเมืองเป็นฉากบงัหนา้ในการหาผลประโยชน์ภายในประเทศ   ร่วมมือกบัรัฐราชการเพื่อท่ีจะหา
ผลก าไร  แบ่งภาพร่วมได ้ 2  ประเภท คือ  ชนชั้นน าเดิม กบัชนชั้นน าเฉพาะดา้น  นกัธุรกิจพึ่งพาชน
ชั้นน าทางราชการ  เพื่อประโยชน์การสะสมทุนท่ีมากกว่าทุนทางเศรษฐกิจท่ีตนครอบครอง  
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบการเมืองไทยท่ีเป็นแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบ    

ประชาชนอยูภ่ายใตว้ฒันธรรมอ านาจนิยมแบบอุปถมัภมี์การเก้ือหนุนกนัในหมู่เครือญาติ
คล้ายคลึงกับระบบสมบูรณาฯ   แบ่งผลประโยชน์บางส่วนจากการล่าอาณานิคมทางธุรกิจ เพื่อ
รักษาอุดมการณ์รัฐชาติไว ้แมก้ระทัง่ความหมายของงานศิลปะท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของการเมืองคือการ
เขา้มาอุปถมัภ์ศิลปะขององค์กรทางธุรกิจ เพื่อจะพูดไดว้่าศิลปะและนิทรรศการศิลปะนั้นมีความ
หลากหลายไม่ไดม้าจากศูนยก์ลางของรัฐเพียงอย่างเดียว   เป็นการสร้างความหมายทางศิลปะกบั
องค์กรทางธุรกิจ  แต่สุดทา้ยก็ถูกดูซับเขา้กบัอุดมการณ์รัฐท่ีเป็นศูนยก์ลาง   เพราะประเด็นการ
ท างานของศิลปินนั้นไม่ได้สอดคล้องกับสภาพสังคมมากนั้น  แต่กลบัเป็นประเด็นท่ีสนับสนุน
ความเช่ือในวฒันธรรมไทย บทบาทของชนชั้นน าทางธุรกิจและศิลปะนั้นจึงเป็นการร่วมสร้าง
ความหมายจากชนชั้นน าไทยเดิมเพื่อผลประโยชน์ทางอ านาจต่อองค์กรในการต่อรองความหมาย
ต่อพื้นท่ีสาธารณะไทย สุนทรียศาสตร์เต็มไปด้วยความสูงส่งของรสนิยมของชนชั้นน าเพื่อสร้าง
มายาคติทางศิลปะสมยัใหม่ไทยในบรรยากาศภาพการปลุกเร้าความรักชาติแบบประเพณีนิยม ส่วน
งานวิจยัเร่ือง มายาคติของผู้หญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนวอิโรติกไทย (พ.ศ.2551) โดยนาย 
วิโรจน์ สุทธิสีม ท่ีแฝงมุมมองและความเช่ือแบบอนุรักษ์นิยมแบบไทยผ่านการรับรู้ทางสังคม 
การศึกษามายาคติของผูห้ญิงในภาพถ่ายของนิตยสารแนวอีโรติก (Erotic)ไทย   วิจยัเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์ตัวบทเป็นเคร่ืองมือเข้าไปสู่ปัญหา  งานวิจัยได้วิเคราะห์ภาพถ่ายจาก นิตยสาร
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(magazine)  ส าหรับผูช้ายท่ีมีขายทัว่ไป งานวิจยักล่าวแมจ้ะมีความเช่ืออยู่บา้งว่าภาพทางเพศเป็น
ความงดงาม แต่ส่วนใหญ่จะถูกมองในแง่ของความเป็นศิลปะผา่นเรือนร่างอิสตรีและคุณประโยชน์
ของภาพในแง่ของการพกัผอ่นหยอ่นใจมากกวา่จะหาสาระจริงจงัทางสังคมและวฒันธรรม  ซ่ึงอนัท่ี
จริงแล้วภาพทางเพศก็เป็นส่ือชนิดหน่ึงและส่ือเหล่าน้ีย่อมผ่านการหมกับ่มต่อค่านิยมทางสังคม
วฒันธรรมเอาไวจ้นเป็นเร่ืองปกติ  ดงันั้นภาพทางเพศเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตและถือเป็นส่ือชนิดหน่ึง
ในสังคม  ภาพดงักล่าวจึงน่าจะเป็นมากกว่ากิจกรรมสันทนาการ หรือการใช้เวลาว่างอยา่งหลบๆ
ซ่อนๆ ในทางตรงกนัขา้ม  ภาพเหล่าน้ีท่ีเรามองเห็นจนชาชินสามารถท าการส่ือสารคติและความคิด  
ไปจนถึงปลูกฝังทศันคติบางอยา่งจากตวัภาพถ่ายท่ีน่าสนใจคือ วฒันธรรมการบริโภคภาพทางเพศ
เกิดข้ึนอยา่งปกติ   แนบเนียน  จนกระทัง่คนส่วนใหญ่ไม่ทนัสังเกต งานวิจยัศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองทาง
เพศ  โดยเฉพาะความโป๊เปลือยมกัจะถูกจบัจอ้งมองดูอยา่งไม่เป็นมิตรจากผูค้นในสังคม  งานวิจยั
ไดแ้บ่งประเภทส่ือทางเพศออกเป็น  3  แนวทาง  ไดแ้ก่ 

1. แนวอนุรักษนิ์ยม มองวา่ส่ือทางเพศจะท าใหส้ังคมเส่ือมทรามลง 
2. แนวสตรีนิยม มองว่าส่ือทางเพศเป็นการกดข่ีผูห้ญิงและสนับสนุนการล่วงละเมิดทาง

เพศ  
3. แนวเสรีนิยม มองวา่ส่ือทางเพศไม่เป็นพิษเป็นภยัและยงัปลดปล่อยจินตนาการทางเพศ

ใหแ้ก่ ผูอ่้าน  
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคือ  โรลอง บาร์ตส์ (Roland Barthes)  เคยกล่าวถึง  “ความ

ลึกซ้ึง” ของภาพทางเพศเอาไว้โดยศึกษาภาพท่ี ส่ือความหมายโดยต รงอย่างเดียว  (Unary 
Photography)  เขาไดย้กตวัอยา่งถึงภาพข่าวต่างๆ  ซ่ึงยงัรวมไปถึงภาพโป๊เปลือย (Pornography) ซ่ึง
หลายคร้ังโลกวิชาการจะใช้ค  าศพัท์ภาษาองักฤษค าน้ีในความหมายซ ้ าซ้อนกนัระหว่าง “ส่ือทาง
เพศ”  กบั “ภาพโป๊เปลือย”  ข้ึนอยู่กบับริบทท่ีกล่าวอา้งถึง  เห็นว่าภาพท่ีส่ือความหมายตรงอย่าง
เดียวไดเ้พียงเพื่อบนัทึกภาพในห้วงเวลาขณะเกิดเหตุเอาไว ้  แต่ไม่ไดมี้อะไรให้ขยายความมากไป
กวา่นั้น   นอกเหนือจากท่ีเห็นกนัอยู ่ ( ผูห้ญิงเปล่าเปลือย  ก็คือ ผูห้ญิงเปล่าเปลือย )  ภาพโป๊เปลือย
เฉยๆ  จะไม่มีแง่มุมบางอย่างของศิลปินหรือความสร้างสรรค์อยู่เท่าใดนัก  ดงันั้น ภาพโป๊เปลือย  
คือภาพอนัไร้เดียงสา  ( Naïve )  อยา่งไรก็ตาม  ภาพอีโรติก (Erotic ) ถือเป็นภาพท่ีมีการใส่ความคิด
และบิดเบือนบางอยา่งออกไปจากความบริสุทธ์ิดั้งเดิม  (ผูห้ญิงเปล่าเปลือย เป็นมากกวา่ ผูห้ญิงเปล่า
เปลือย  หรือเป็นสัญญะชนิดหน่ึง )  ซ่ึงถือว่าเป็นจุดท่ีน่าสนใจศึกษา  ส าหรับ โรลอง บาร์ตส์
(Roland Barthes)   แลว้  ภาพอีโรติก( Erotic )   นั้นเป็นรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีลึกซ้ึงกวา่ภาพโป๊
เปลือยลว้นๆ  เพราะภาพดงักล่าวเรียกร้องการตีความได้หลากหลายและแสดงออกมาจากความ
สร้างสรรค์  ต่อความเป็นศิลปะของช่างภาพอีกด้วย  ( Kidd, 2003, Abstract )  ส าหรับในประเทศ
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ไทย  ลกัษณะของส่ือแนว อี-โรติก(Erotic) ปรากฏให้เห็นมานานแลว้ในรูปแบบของจิตรกรรมฝา
ผนัง  จนกระทั่งเม่ือเปล่ียนผ่านยุคสมยัมาจนถึงปัจจุบัน  ส่ือแนวอีโรติกได้ขยายขอบเขตไปสู่ 
“ภาพถ่าย”  ซ่ึงภาพถ่ายถือเป็นส่ือท่ีเกิดข้ึนหลงัจากมีเทคโนโลยดีา้นการถ่ายภาพแพร่หลายและเป็น
ส่ือชนิดหน่ึงท่ีมีพลงัอ านาจของส่ือสาร  กระทัง่มีค  ากล่าวท่ีไดย้ินกนับ่อยคร้ังว่า  “ภาพเดียวแทน
ค านบัพนัค า”  การท่ี โรลอง บาร์ตส์(Roland Barthes)    แยกให้เห็นวา่  “ภาพโป๊เปลือย”  วา่ต่างจาก 
“ภาพอีโรติก”(Erotic)  นั้น   ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดความสงสัยใน  “ภาพอีโรติก”(Erotic)  วา่จะเป็นสถานท่ี
ซ่อนเร้นคติทางสังคมวฒันธรรมอันมีพลังอ านาจเอาไว้   และมีกระบวนการแสดงออกผ่าน
องค์ประกอบต่างๆของภาพซ่ึงถือวา่เป็นส่ิงท่ีน่าสงสัย  เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในโลกวิชาการจาก
แนวคิดเร่ือง  “มายาคติ”  ของ โรลอง บาร์ตส์(Roland Barthes) เราจะเห็นวา่ส่ิงต่างๆในสังคมลว้น
ปรุงแต่งท่ีแฝงคติความเช่ือเอาไว  ้เม่ือมองความสัมพนัธ์เร่ืองเพศกับเร่ือง  “ภาพอีโรติก”(Erotic)  
แล้วจะพบถึงความน่าสนใจประการส าคญัภาพถ่ายอีโรติก(Erotic)  คือการถ่ายภาพเรือนร่างของ
หญิงสาว  ซ่ึงถือเป็นเรือนกายตามธรรมชาติท่ีไม่น่าจะมีอะไรมาปรุงแต่ง  แต่ถึงแมเ้ป็นการถ่ายภาพ  
“ธรรมชาติของมนุษย”์  ก็ตามแนวคิดเร่ืองมายาคติ   ก็ยงัเขา้ไปท างานในส่ิงท่ีดูเป็นธรรมชาติหรือ
กล่าวอีกอย่างได้ว่ากระทัง่ร่างกายหญิงสาวท่ีน่าจะเป็นธรรมชาติท่ีสุด  มายาคติก็ยงัเขา้ไปท างาน
จนกระทัง่  ภาพหญิงสาวเปล่าเปลือยถูกปรุงแต่งข้ึนจากสังคมชายเป็นใหญ่ส่งผลใหภ้าพถ่ายนั้นไม่
เป็นธรรมชาติอีกต่อไป   นกัวิชาการดา้นภาพอยา่ง  จอห์น เบอเกอร์  เช่ือวา่ภาพต่างๆ ไดน้ าพาเอา 
“อุดมการณ์” ( Ideology )  ของตวัของมนัมาดว้ยไดแ้ก่เร่ืองของเพศสภาพหรือชนชั้นทางสังคมถือ
เป็นเง่ือนไขและปัจจยัส าคญัในการท าความเขา้ใจเก่ียวกับการจ้องมองรูปภาพทั้งหลายท่ีสร้าง
ความหมายต่อมายาคติเร่ืองเพศ 

งานวิจยักรอบแนวความคิดเร่ืองเพศสภาพ  มีการก ากบัความหมายของสังคมผา่นความเช่ือ
ทางศาสนา ศีลธรรม  ท่ีควบคุมส่ือในสังคมไทยท่ีมีอุดมการณ์ความเช่ือของวฒันธรรม วิถีชีวติแบบ
ไทยแฝงอยู่และในนิตยสารอีโรติก(Erotic)  นั้นก็สะทอ้นถึงสังคมท่ีชายเป็นใหญ่  แมก้ระทั้งการ
โฆษณาสินคา้ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวของกบัเพศชายก็ตาม  แลว้การท่ีมีการเปิดกวา้งของการ
บริโภคนิตยสารส่ิงพิมพต่์างๆ  จากนิตยสารประเภทภาพถ่ายอีโรติก(Erotic)การบริโภคอยา่งเปิดเผย   
งานวิจยัไดม้องขา้มเร่ืองกระแสโลกาภิวฒัน์และทุนนิยม  คือก่อนหน้าน้ีศิลปะภาพเขียนนู้ด  นั้น
เป็นรสนิยมของชนชั้นสูงแต่ภาพงานศิลปะถูกแทนท่ีดว้ยภาพถ่าย  และเม่ือการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี  การเขา้มาของภาพถ่ายก็เป็นเร่ืองง่ายต่อการบริโภคท่ีเปิดกวา้งทะลายความหมายของ
ชนชั้นท่ีเขา้ถึงงานศิลปะรสนิยมท่ีสูงส่ง  เกิดการตั้งค าถามว่าเป็นส่ือลามกในกระแสโลกาภิวฒัน์ 
ผา่นระบอบทุนนิยม  นั้นไม่ใชแ้ต่ผูห้ญิงในนิตยสารท่ีนุ่งนอ้ย   แต่ในชีวติจริงก็ไม่ต่างกนัมากเท่าไร
นั้น  การท่ีผูห้ญิงแต่งตวัเปิดเผยมากยิง่ข้ึน  เป็นผลของกระแสวฒันธรรมสมยัใหม่สร้างเสรีภาพการ
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แสดงออกท่ีไดรั้บจากสังคมตะวนัตกในหลายรูปแบบเช่น  มิวสิควีดีโอ  หนงั  ภาพยนตร์โฆษณา
ต่างๆเป็นกระแสแฟชัน่ในการแต่งกายต่อสิทธิเสรีภาพในการเลือกบริโภคระดบัปัจเจกชน  ในการ
ท่ีผูห้ญิงแต่งตวัเปิดเผยมากข้ึนนั้นเป็นการดึงดูดความสนใจของผูห้ญิงท่ีเป็นผูถู้กกระท าเร่ืองเพศ
สภาพ สะทอ้นให้เห็นว่าการท่ีไม่สนใจต่อการมองจากเพศตรงขา้งเป็นการสมยอมท่ีว่าเพศหญิงมี
สิทธิท่ีจะเลือกผูช้ายไม่ใช้แค่ผูช้ายเป็นผูเ้ลือกฝ่ายเดียวเช่น การแต่งตวัในสถานบนัเทิง  งานแสดง
สินค้า  ท่ีมีการเปิดเผยมากข้ึน  เป็นการสมยอมจากการถูกกระท า  เพื่อสลายส านึกเดิมเร่ืองเพศ
สภาพให้เป็นเร่ืองท่ีธรรมดาเป็นการพึงพอใจส่วนบุคคลท่ีต่างจากความเช่ือในวฒันธรรมไทยเดิม
ต่อพื้นท่ีการแสดงออกจากการจอ้งมองหรือถูกจอ้งมอง แต่ความเป็นจริงแลว้ส่ิงเหล่าน้ีกบัเป็นพื้นท่ี
ของความหลากหลายในสังคมท่ีปรากฏในวิถีชีวิตปัจจุบนั จึงท าให้ชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองของ
รสนิยมส่วนบุคคลมากกว่าเร่ืองศีลธรรมแบบไทยต่อวิถีชีวิตแบบพุทธท่ีสังคมสมยัใหม่เลือกท่ี
ก าหนดวิถีชีวิตแบบส่วนตวัมากกว่าความเช่ือแบบอนุรักษ์นิยมไทยต่อความหลายหลายทางชาติ
พนัธ์ุและความหลากหลายของวถีิชีวติ สังคม วฒันธรรมในสังคมสมยัใหม่  

ส่วนงานวิจัยเร่ือง The Center for Media Ethnography and Visualizing Culture Study  
(พ.ศ.2010) โดย ทศันยั เศรษฐเสรี  กล่าวถึงแนวคิดรัฐชาติท่ีก าหนดกรอบความจริงดีงาม  ในการ
ช่วงชิงความหมายและการให้ความหมายของชนชั้นท่ีเป็นตวัละครเป็นผูก้  าหนดวฒันธรรม  สังคม  
การเมืองและศาสนาต่อภาคศิลปะท่ีเป็นพื้นท่ีเฉพาะ  ศิลปกรรมร่วมสมยัสร้างพื้นท่ีพิเศษมารองรับ
ชุดความคิดอุดมการณ์ท่ีสร้างข้ึนโดยชนชั้นน าไทย  เพื่อยากต่อการตั้งค  าถามและน าไปสู่ขอ้สรุป
ตายตัว ( ท่ีพูดถึงเร่ืองภายในตัวเองหรือไม่ก็พูดถึงความพอเพียงเป็นอยู่แบบไทยในรูปแบบ
สัญลกัษณ์ )  เพื่อด ารงอ านาจท่ีตนไวห้รือจบัมือกบักลุ่มอ านาจใหม่ท่ีเขา้มาเป็นการเอ้ือประโยชน์
ร่วมระหวา่งกนัและกนัในแต่ละช่วงเวลาท่ีเปล่ียนผา่น เพื่อช่วงชิงค าอธิบายของภาคศิลปะท าใหง้าน
ศิลปะเป็นฐานอ านาจผ่านระบบสถาบนัการศึกษาท่ีผลิตซ ้ าอุดมการณ์เดิมไวใ้นโลกตลาดศิลปะท่ี
เต็มไปด้วยความหมายเชิงสัญญะแบบไทย  ให้ค่าความหมายท่ีเต็มไปด้วยโครงสร้างทางสังคม   
งานวิจยัฉบบัน้ีไดว้ิเคราะห์วาทกรรมเชิงอ านาจต่ออุดมการณ์ชาตินิยม รัฐชาติ   ท่ีเป็นตวัก าหนด
คุณค่าของงานศิลปะในแต่ละยคุสมยัในท่าทีของงานท่ีเปล่ียนไปในตวัภาพแทนท่ีให้ความส าคญัต่อ
ชุดความหมายเดิมท่ีโครงสร้างเชิงอ านาจฝังรากลึกกลายเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิต  โดยคนใน
สังคมไม่ทนัรู้ตวัวา่การปลูกฝังความเช่ือผา่นกรอบวาทกรรมชุดต่างๆเช่น  พุทธศาสนา  รัฐราชการ  
ชาติพันธ์ุ   รัฐ-นิยม  ย  ้ าอุดมการณ์ผ่านวฒันธรรม  มารยาท  ประเพณีนิยม ส านึกไทยท่ีใน
จินตนาการสร้างข้ึนเป็นฐานะการสร้างโลกแห่งอุดมคติท่ีเป็นนามธรรมให้กบัโครงสร้างอนัหนกั
แน่น  เตม็ไปดว้ยความซบัซอ้นของการสร้างความหมายผา่นงานศิลปะ   
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ภาคศิลปะกล่าวถึงความเป็นมาของประวติัศาสตร์ไทยท่ีน าวิธีการสร้างความหมายจาก
แนวคิดในตะวนัตกน ามาปรับใช้กบัเร่ืองราวแบบไทย   เพื่อน ามาใช้คงอ านาจการปกครองใส่ชุด
ความรู้ความคิดดา้นทกัษะฝีมือ  ในรูปแบบสุนทรียศาสตร์ยุคกลางเพื่อมาสนบัสนุนฐานอ านาจรัฐ
ไทยแบบอนุรักษ์นิยม  โดยงานศิลปะไทยแต่ละยุคก็ไม่หลีกหนีประเด็นการท างานเร่ืองประเพณี
นิยม ศาสนา รัฐชาติ  ส่ิงท่ีให้คุณค่าถูกลดทอนเหลือแค่ค  าวา่สวยโดยท่ีตวัศิลปินเป็นฐานอ านาจใน
อุดมการณ์รัฐชาติ   สร้างความเป็นสมยัใหม่เชิงรูปแบบ   แต่เตม็ไปดว้ยความวา่งเปล่าในความคิดท่ี
เช่ือมโยงกบัสังคมเป็นเร่ืองปัจเจกชนเทียมๆ   พยายามผลิตซ ้ างานศิลปะแบบอนุรักษ์นิยมท่ีไม่
น าไปสู่การตั้งค  าถามจากประเด็นทางสังคมต่างจากทศันะคติศิลปะสมยัใหม่ของตะวนัตก  ท่ีหนี
ขนบธรรมเนียมเดิมตั้งค  าถามกบัประเด็นทางสังคมสร้างนวตักรรมการทดลองส่ิงใหม่ท่ีสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์หรือเปิดประเด็นทางสังคม  ท่ียนือยูบ่นฐานคิดแบบประจกัษนิ์ยม - เหตุผลนิยม 
เป็นการซอ้นทบัพื้นท่ีพิเศษกบัพื้นท่ีสามญั ( Ordinary )  แนวคิดมนุษยว์ทิยาทางประสบการณ์ศึกษา
ชีวิตมนุษย ์ ทางพิธีกรรม  พื้นท่ีทางสังคม  พิธีกรรมศึกษาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ  มนุษยม์องอยูเ่หนือความ
จริงมองในมิติเหนือประสบการณ์ของปัญหาทางสังคมท่ีมีอยู่จริง  โลกส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีมีความ
ซับซ้อนกบัจกัรวาลวิทยาในโลกของสัญญะท่ีเหนือจริง  ระดบัปรากฏการณ์วิทยามองโครงสร้าง
ทางสังคมวา่อะไรท่ีอยูต่รงหนา้ถอดความหมายหรือตีความส่ิงท่ีเป็นร่วมสมยัจากความเขา้ใจอดีตท่ี
เป็นเร่ืองของประวติัศาสตร์   โครงสร้างวทิยามองประวติัศาสตร์วฒันธรรมมาก่อนท่ีจะศึกษา  วา่ส่ิง
ท่ีปรากฏอยู่ตรงหน้าจะไม่เขา้ใจเชิงประวติัศาสตร์ถา้ตีความเป็นอดีตจากความเป็นปัจจุบนั  มอง
อดีตจากความเป็นปัจจุบนัเสมอ  แลว้มองอดีตเพื่อเขา้ใจว่าส่งผลอะไรกบัปัจจุบนั  ทั้งสองอย่างน้ี
ต่างกนัท่ีฐานความคิดของผูท้  าวิจยัไดเ้ขา้ไปส ารวจอดีตวา่  เกิดอะไรข้ึนท่ีส่งผลถึงปรากฏการณ์ใน
ปัจจุบนัอย่างไร  ท่ีมีการผสมผสานเชิงวฒันธรรมท่ีสะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่งผลต่อศิลปกรรม
ร่วมสมยัในไทย   ระดบัการวิจยัแบบวิถีวิทยา ( Methodology ) แลว้ใช้กรอบคิดชุดวาทกรรมและ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีมีอิทธิพลอยูเ่หนือศิลปินร่วมสมยัไทยมาวิเคราะห์เป็นงานวิจยัเชิงวิจารณ์
วาทกรรมในระดบัปัจเจกและผสมผสานวิธีวิทยาเชิงชาติพรรณนา   วิเคราะห์รูปแบบของผลงาน
ศิลปะไทยกลุ่มต่างๆ  เก็บขอ้มูลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งงานเขียน  ตวังานศิลปะ  เพื่อขยายความคิด
ความเป็นศิลปะไทยร่วมสมยัวา่มีลกัษณะแบบใดท่ีการสะทอ้นชุดความคิดต่อสังคมปัจจุบนั 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นอธิบายไดว้่า ศิลปะและการเมืองมีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ยิ่งจึงไม่สามารถตดัขาดจากกันได้เป็นการปะทะผสานทางสังคมและวฒันธรรมต่อวิถีชีวิตใน
ความหมายท่ีแฝงอยูใ่ตค้วามงานทางสุนทรียศาสตร์เพราะฉะนั้นการอธิบายการเปล่ียนแปลงและ
เขา้ใจบริบทของศิลปะสมยัใหม่ไทยท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่องานวิจยัในประเด็นการผลิตสร้าง
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยัในภาคศิลปกรรม เพื่อท่ีจะวิเคราะห์โครงสร้างส่วนลึก



 

38 

ของวงการศิลปกรรมนั้นจึงต่ออาศยัแนวคิดทฤษฏีรวมถึงบริบทของสังคมไทยปัจจุบนัในการ
อธิบายในบทถดัไป 
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บทที ่3   

 
ประเด็นทางทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้เป็นเคร่ืองมอืในงานวจิัย  

 
 ในบทน้ีผูว้ิจยัไดว้างกรอบโครงสร้างประเด็นทางทฤษฎีและแนวคิดท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจยัเพื่อใหเ้ห็นภาพรวมถึงเร่ืองราวและความสัมพนัธ์  ระหวา่งสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏภาคศิลปะ
สมยัใหม่ไทยกบัพื้นท่ีและเวลาท่ีเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมไทยร่วมสมยั  เพื่อจะได้มองและเขา้ใจ
รายละเอียดสืบค้นคุณค่า ความหมาย ความเช่ือท่ีปรากฏ ในวงศิลปะร่วมสมยัไทย  โดยการน า
ประเด็นทางทฤษฎีและแนวคิดเหล่าน้ีไปวิเคราะห์และอธิบายการผลิตสร้างความหมายเชิง
สัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยัท่ีอยูเ่บ้ืองหลงักรอบทางประวติัศาสตร์ของวงการศิลปกรรมไทย โดย
ประเด็นทางทฤษฎีและแนวคิดท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัถูกแบ่งเป็น 2 ประเด็นศึกษาวิจยัไว้
ดงัน้ี 
 
3.1  ประเด็นการให้ความหมายพืน้ทีแ่บบไทย  (Meaning of space in Thai Model)  

3.1.1  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีในคติไทย นิธิ เอียวศรีวงศ ์
3.1.2  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ ( Public Space )  เจอร์เก้น  ฮาเบอร์มาส           

( Jurgen  Habermas )  
3.1.3  ทฤษฎีและแนวคิดพื้นท่ีในอุดมคติ /พื้นท่ีชนิดพิเศษหรือพื้นท่ีความเป็นอ่ืน ( The 

Utopias / Heterotopias) ของโทมสั  มอร์ (Thomas More)/ มิเชล ฟูโกต ์(Michel Foucault)  
 
3.2  ประเด็นการประกอบสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์  (Create a symbolic meaning)  

3.2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองมายาคติและอุดมการณ์  (Myth and Ideology)  ของ โรลอง
บาร์ตส์  (Roland Barthes)  

3.2.2  ทฤษฏีและแนวคิดเร่ืองปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ (Symbolic Interaction) ของ จอร์จ 
เฮอร์เบร์ิต มีด (George Herbert Mead) 

3.2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองวาทกรรม  อ านาจและความรู้  / ระบอบของความจริง  
(Discourse, Power and Knowledge / Regime of the Truth) ของ มิเชล ฟูโกต ์(Michel  Foucault) 
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3.2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการร้ือสร้าง (Deconstruction) ของ ฌาคส์ แดริดา (Jacques 
Derrida) 

 
3.1  ประเด็นความหมายพืน้ทีแ่บบไทย  (Meaning space Thai Model)  
 

3.1.1  ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ทีใ่นคติไทย นิธิ เอยีวศรีวงศ์ 
พื้นท่ีในสังคมไทยแต่เดิมจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ  โดยมีขอบเขตเส้นแบ่งท่ีค่อนข้าง

ชดัเจน  แต่ละส่วนของพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษแตกต่างกนั  แบ่งออกเป็น  พื้นท่ีในแนวระนาบ  และ
พื้นท่ีในแนวด่ิง แต่ละส่วนจะมีลกัษณะและความหมายท่ีแตกต่างกนั  มีกฎท่ีตอ้งปฏิบติัเม่ือกา้วเขา้
สู่พื้นท่ีอ่ืน เช่น การปรับเปล่ียนการแต่งกาย การเปล่ียนพฤติกรรมหรือมารยาท เพื่อให้เหมาะสมกบั
สถานท่ีและกาลเทศะหรือถูกท่ีถูกเวลา  มนุษยส์ามารถขา้มจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึงได ้ เม่ือ
จะขา้มจากพื้นท่ีหน่ึงไปยงัอีกพื้นท่ีหน่ึง มนุษยต์อ้งเปล่ียนตวัเอง  

 - พื้นท่ีในแนวระนาบ  ลกัษณะพื้นท่ีน้ีจะเห็นไดช้ดัในการแบ่งเขตพื้นท่ีในวดั  ซ่ึงอุโบสถ
จะมีการก าหนด ขอบเขตพื้นท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน  จากการแบ่งพื้นท่ีระหวา่งพระสงฆ์กบัฆราวาส แบ่ง
ความต่างทางสถานะทางศาสนา ท่ีฆราวาสไม่สามารถนั่งหรือตีตวัเท่ากับพระสงฆ์ได้  เพราะ
พระสงฆ์ไดถื้อครองอยูใ่นสมานะเพศซ่ึงอยูเ่หนือกว่ามนุษยธ์รรมดา หรือเมืองเป็นพื้นท่ีเฉพาะซ่ึง
ต้องแยกออกจากป่าและบ้านอย่างชัดเจน ในเชียงใหม่ ตาม “แจ่ง”หรือมุมเมือง มักจะมีศาล
เทพารักษป์ระจ า  

- พื้นท่ีในแนวด่ิง  ลกัษณะพื้นท่ีน้ีจะมีการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น  3  ระดบั  คือ  พื้นท่ีระดบัต ่า  
พื้นท่ีระดบักลาง และพื้นท่ีระดบัสูง  ก าหนดความต่างของพื้นท่ีสูงหรือต ่าต่อสถานะหรือชนชั้นทาง
สังคม ยอ่มส่งผลต่อการแสดงความเคารพต่อกนั  คนท่ีอยู่ในระดบัท่ีสูงกว่า  ก็จะไดรั้บการเคารพ
นอบนอ้มจากคนท่ีอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่  ตามความเหมาะสมของแต่ละคน  ท าให้เห็นวา่พื้นท่ีแต่ละ
ส่วนจะมีความศกัด์ิสิทธ์ิและมีขอ้ปฏิบติัทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมท่ีแตกต่างกนั การล่วงล ้ า
พื้นท่ีอ่ืนก็จ  าเป็นต้องเปล่ียนตวัเองให้เข้าสู่กฎหรือธรรมของพื้นท่ีต่างระดบัเช่นกนั การก าหนด
ความต่างของพื้นท่ีสูงหรือต ่าเป็นเร่ืองส าคญัในกิริยาท่าทางการแสดงออกของคนไทย ทั้งน้ีเป็นการ
ก าหนดพื้นท่ีสูงต ่าตามความเหมาะสมของแต่ละคน ซ่ึงคนไทยถูกฝึกผ่านความเขา้ใจความเป็น
ล าดบัชั้นแบบไทย ในคติแบบไทยแต่ละคนอยูใ่นพื้นท่ีซ่ึงมีขอบเขตทั้งในแนวระนาบและแนวตั้ง 
เหมือนต่างอยู่ในกล่องการท่ีจะทะลุกล่องตอ้งเปล่ียนตวัเองให้เป็นไปตามกฎหรือธรรมของพื้นท่ี
นอกกล่องเปล่ียนตนเองตามพื้นท่ีสูงต ่าตามกฎหรือธรรมของพื้นท่ีนั้นๆ  
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การเขา้สู่พื้นท่ีอ่ืนหลกัการส าคญัของการเขา้สู่พื้นท่ีอ่ืนก็คือการเปล่ียนตวัเอง เพราะพื้นท่ี
แต่ละส่วนมีลกัษณะเฉพาะตวั คนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีหน่ึงจะเขา้ไปสู่พื้นท่ีอ่ืนโดยไม่เปล่ียนสถานะหรือ
สภาพของตนไม่ได้ การเข้าสู่พื้นท่ีต่างๆนั้นทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากัน เพราะแต่ละคนมี
ความสามารถเปล่ียนตัวเองได้จ  ากัดเช่น ชาติก าเนิด อย่างไรก็ตามการแย่งชิงกันระหว่างพื้นท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิและพื้นท่ีท่องเท่ียวเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ไดม้องพื้นท่ีเป็นแผน่เดียวกนัตลอด แต่แบ่ง
พื้นท่ีออกเป็นส่วนๆซ่ึงมีกฎเกณฑต์อ้งปฏิบติัแตกต่างกนัแต่ละพื้นท่ีเช่น สถานท่ีราชการการติดป้าย
ประกาศของทางราชการให้แต่งกายสุภาพเพราะสถานท่ีราชการนั้นเขา้ใจได้ง่ายในคติเร่ืองพื้นท่ี
แบบไทยว่าสถานท่ีราชการเป็นของหลวง จึงถูกจดัให้เป็นพื้นท่ีต่างระดบักบัพื้นท่ีทัว่ไป สถานท่ี
ราชการอยูใ่นระดบัสูงกวา่พื้นท่ีทัว่ไป การเขา้สู่พื้นท่ีระดบัสูงดว้ยการเปล่ียนตวัเองเช่น การเปล่ียน
การแต่งกาย ระเบียบของขา้ราชการพลเรือนก็บงัคบัให้ขา้ราชการแต่งกายสุภาพเป็นการเน้นย  ้า
ความสูงส่งของพื้นท่ีซ่ึงเป็นสถานท่ีของรัฐราชการข้ึนไปอีก ป้ายประกาศให้แต่งกายสุภาพใน
สถานท่ีราชการจึงมีความหมายมากกวา่เร่ืองการแต่งกาย แต่เป็นการแบ่งเขตระหวา่งพื้นท่ีระดบัต ่า
นอกสถานท่ีราชการกบัพื้นท่ีสูงซ่ึงเป็นของราชการ ป้ายประกาศไม่แต่เพียงส ารวจการแต่งกายและ
ยงัตอ้งส ารวมกิริยามารยาทมากกวา่ปกติ 

แนวคิดพื้นท่ีคติไทยถูกผูกติดกบัแนวคิดเร่ือง ศาสนา วรรณกรรม แบบเทวะวิทยาในพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาท  การรักษา กฎ หรือ ธรรม สร้างกรอบความเช่ือต่อสังคมสร้างระบบคุณค่าแบบ 
นามธรรม ตอ้งเข้าใจโลกทศัน์ของคนไทยซ่ึงมีพื้นฐานอยู่ท่ีคติเก่ียวกับพื้นท่ี และเวลาท่ีมีส่วน
ก าหนดพฤติกรรมและท่าทีของคนไทยต่อส่ิงต่างๆ โดยไม่รู้สึกตวัและยงัคงมีร่องรอยปรากฏอยูเ่ช่น 
อากปักริยาการถือหวั การแต่งกาย เป็นตน้14 กล่าวไดว้า่พื้นท่ีคติไทยมีความซบัซ้อนทางชนชั้น เพื่อ
แบ่งสถานะของบุคคลในสังคมอยา่งชดัเจน สังคมแบบไทยจึงเป็นสังคมล าดบัชั้น เตม็ไปดว้ยธรรม
เนียมวธีิการและประเพณี การเขา้สู่พื้นท่ีอ่ืนจะตอ้งเปล่ียนตวัเองไปตามกฎของพื้นท่ีนั้นเช่น เปล่ียน
รูปโฉมนบัตั้งแต่การแต่งกายเม่ือจะเขา้สู่พื้นท่ีอ่ืนทั้งในแนวระนาบและแนวด่ิง เปล่ียนพฤติกรรม
อนัเป็นผลให้มีบุคลิกภาพท่ีแตกต่างออกไปอย่างการส ารวมระวงัรักษามารยาท เปล่ียนตวัเองโดย
อาศยัพิธีกรรมเช่นพิธีบวช เปล่ียนตวัเองโดยอาศยัอิทธิฤทธ์ิคติเก่ียวกบัพื้นท่ีนั้นเป็นเร่ืองส าคญั
เพราะเป็นพื้นฐานของโลกทศัน์ของคนในวฒันธรรมนั้นๆ คนไทยมองทั้งพื้นท่ีและเวลาเป็นส่วนๆ
ไม่สืบเน่ืองกนั จะท าอะไรจึงต้องท าให้ถูกกาลเทศะ การเข้าสู่พื้นท่ีนั้นเต็มไปด้วยเร่ืองราวทาง
ศาสนาพุทธและรัฐราชการ ก าหนดความหมายของพื้นท่ีท่ีสูงกว่าพื้นท่ีชีวิตประจ าวนั สร้างความ
ศกัด์ิสิทธ์ิเฉพาะต่อพื้นท่ีแบบไทย ดังนั้ นพื้นท่ีในงานศิลปะไทยเป็นการเล่าเร่ืองราวจากภาพ

                                                           
14 นิธิ เอียวศรีวงศ ์2557 “พ้ืนท่ีในคติไทย” ใน ศิลปวฒันธรรมฉบบัพิเศษ ผา้ขาวมา้, ผา้ซ่ิน, กางเกงใน และ ฯลฯ วา่ดว้ยประเพณี 
ความเปล่ียนแปลงและเร่ืองสรรพสาระ (กรุงเทพฯ: มติชน 2557) 112-128 
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จิตรกรรมแบบไทยจากความเช่ือทางศาสนาพุทธ พรามณ์ ฮินดู จนถึงชนชั้นทางสังคมจากพระราช
พิธี เทพกบัสามญัชนและวิถีชีวิตแบบไทยและเร่ืองราวพุทธประวติัขององคส์ัมมาสัมพุทธเจา้จาก
เร่ืองราวนิทานชาดกโดยอาศยัคติเก่ียวกบัพื้นท่ีซ่ึงถูกแบ่งเป็นส่วนๆ จึงปรากฏการแบ่งเหตุการณ์
ทั้งหมดน้ีไวใ้นพื้นท่ีส่วนต่างๆของภาพเดียวกนัคนดูตอ้งรู้เร่ืองมาก่อนถึงเพื่อประกอบความเขา้ใจ
ของภาพจิตรกรรม แต่ท่ีส าคญัก็คือคนดูตอ้งเขา้ใจคติเก่ียวกบัพื้นท่ีแบบไทยดว้ย ทางสถาปัตยกรรม
ของไทยนั้นก็เช่นกนั การก าหนดเขตของพื้นท่ีซ่ึงต่างกนัไวด้ว้ยวิธีการอนัซบัซ้อนตั้งแต่ก าแพงแกว้
ลอ้มส่ิงก่อสร้างศกัด์ิสิทธ์ิ ไปจนถึงรูปสิงห์ รูปยกัษ ์ธรณีประตูเป็นการสร้างความหมายต่อพื้นท่ีอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิจากรูปป่ันดว้ยความเช่ือจากการป้องกนั รักษาพื้นท่ีดว้ยความเช่ือแบบไทยลว้นแต่เป็นการ
ก าหนดพื้นท่ีแนวระนาบและแนวด่ิง  แต่ความหมายท่ีผกูติดกบัพื้นท่ีของคนไทยปัจจุบนันั้นกลบัท า
ความเขา้ใจกลับความหมายพื้นท่ีคติไทยต่างจากเดิม ปัจจุบนัการมองป่าเป็นพื้นท่ีปกติธรรมดา  
เพียงแต่มีตน้ไมข้ึ้นอยูม่ากจึงมองป่าเป็นการท่องเท่ียว ผลก็คือคนในเมืองซ่ึงไม่ไดย้ดึถือคติเก่ียวกบั
พื้นท่ีแบบเดิมอีกแลว้ เพราะป่าไม่เป็นพื้นท่ีพิเศษแบบพิธีกรรมอีกต่อไป วดัก็เช่นกนัคนในปัจจุบนั
ไม่ไดเ้ห็นวดัเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอีกต่อไปแลว้ แต่วดัเป็นท่ีเผาศพและท่ีท่องเท่ียว คนปัจจุบนัจึงเขา้
วดัดว้ยการแต่งกายท่ีไม่ต่างไปจากการเขา้สู่พื้นท่ีสาธารณะอ่ืนเช่นห้างสรรพสินคา้ สวนสาธารณะ 
สวนสนุกและหอศิลป์ พื้นท่ีพิธีกรรมแบบเดิมไทยถึงท าให้กลายเป็นท่ีท่องเท่ียวและพื้นท่ีทางการ
คา้ จึงท าให้คนท่ีไปเท่ียวมากกว่าคนเขา้ร่วมพิธีกรรมจึงไม่สนใจต่อการเปล่ียนตวัตนแบบไทยต่อ
พื้นท่ีคติแบบไทยท่ีไม่ต่างไปจากพื้นท่ีอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นพื้นท่ีสาธารณะในคติไทยปัจจุบนัจึงแบ่ง
ระดบัของพื้นท่ีทั้งแนวระนาบและแนวด่ิงดว้ยสถานะทางสังคมมากกวา่การแบ่งตามความเช่ือทาง
ศาสนาจากอดีตเช่น พิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
 

3.1.2  ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ทีส่าธารณะ ( Public Space)  ของเจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส  
(Jurgen  Habermas ) 
 นกัวชิาการชาวเยอรมนั“เจอร์เกน้ ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas) ไดเ้สนอผลงานช่ือ การ
แปลงรูปเชิงโครงสร้างของพื้นท่ีสาธารณะ (The structural Transformation of the Public Sphere : 
an Inquiry into a Category of Bourgeois Society) ปีคริสตศ์ตวรรษท่ี  1962 การท่ีระบบทุนนิยมเป็น
ระบบท่ีไร้เหตุผลนั้นก็เน่ืองจากการพฒันาความมีเหตุมีผลของมนุษยชาตินั้ นยงัเดินทางไม่ถึง
จุดหมาย  มนุษยชาติจึงจ าเป็นต้องก้าวเดินต่อไปด้วยความมีเหตุมีผล และแนวคิดเร่ือง พื้นท่ี
สาธารณะ ก็เป็นขอ้เสนอรูปธรรมอยา่งหน่ึง 
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  กระบวนการเกิดส านึกสาธารณะ (ส านึกส่วนรวม) มาจากการท่ีปัจเจกบุคคลใชค้วามรู้และ
แสดงออกทางความคิดอยา่งมีเหตุผล อยา่งเปิดเผยในท่ีสาธารณะ ส่งผลให้สาธารณชน(Public) เร่ิม
สามารถเขา้ถึงและยึดครองมณฑลสาธารณะท่ีเคยถูกควบคุมโดยรัฐได ้และต่อมาพื้นท่ีดงักล่าวก็ได้
แปรเปล่ียนเป็นพื้นท่ีของการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์การเมือง  รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ตวัอ านาจ
รัฐ  พื้นท่ีสาธารณะจึงกลายเป็นอ านาจใหม่ท่ีท้าทายอ านาจเดิมของสังคมศกัดินาในยุโรป  การ
แปลงรูปของพื้นท่ีสาธารณะท่ีอดีตเคยผูกขาดอยู่แต่เฉพาะคนบางกลุ่มมาสู่มวลชนโดยทั่วไป  
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของยุโรปตะวันตกนับตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี  16 ช่วงเวลานั้นเป็นสังคมท่ีมีแต่สถาบนักษตัริยแ์ละสถาบนัศาสนาท่ีมีอภิสิทธ์ิใน
การเขา้ถึงและครอบครองพื้นท่ีทางการเมือง  ชนชั้นกษตัริย ์ขนุนางชั้นสูงและพระเท่านั้นท่ีมีอ านาจ
ในการตดัสินใจในกิจการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณะ เช่นการออกกฎหมาย การถืออ านาจ
ครอบครองท่ีดิน การผกูขาดความรู้และอ านาจ การผกูขาดการโฆษณาเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณะ 
การท่ีสามญัชนทัว่ไปจะปรากฏตวัเพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัในสังคมนั้นเป็นไปไดย้าก  “เจอร์เกน้  ฮาเบอร์
มาส” (Jurgen Habermas) ให้ความส าคญักบัพื้นท่ีสาธารณะในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีทางการเมือง  อิงค์
อยู่กับความคิดเร่ืองปริมณฑลสาธารณะของชนชั้ นกลาง (กระฎุมพี) อธิบายพัฒนาการของ
ปริมณฑลสาธารณะว่าได้ก่อตัว ข้ึนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี   17 ในอังกฤษ และใน
คริสต์ศตวรรษท่ี 18 ในฝร่ังเศสและเยอรมนั เวลาต่อมาหลังจากท่ีระบบการปกครองแบบเก่า ( 
Ancient Regime) เส่ือมอ านาจลง การต่ืนตวัทางศิลปะวิทยาการต่างๆ  ก่อให้เกิดกลุ่มพ่อคา้ นกัคิด 
ปัญญาชนมากมาย เศรษฐกิจและความรู้ไม่ไดผ้กูขาดไวท่ี้ชนชั้นสูงหรือพระบาทหลวงอีกต่อไป แต่
เกิดชนชั้นใหม่ในสังคมท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างชนชั้นศกัดินากบัสามญัชนชั้นล่างท่ีเรียกว่า ชนชั้น
กลาง (กระฎุมพี) การท่ีชนชั้ นกลางเร่ิมมีพลังทางเศรษฐกิจ “เจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส” (Jurgen 
Habermas) ไดอ้ธิบายวา่ เป็นปริมณฑลของกระฎุมพี  ปรากฏการณ์น้ีไดก้ลายมาเป็นฐานความคิดท่ี
ส าคัญในการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างการมีอยู่ของ “พื้นท่ีสาธารณะ” เร่ิมปรากฏพื้นท่ี
สาธารณะใหม่ของคนกลุ่มใหม่ท่ีมาพบปะสังสรรค ์เสวนากนัตามร้านกาแฟ โรงเหลา้ หอ้งโถงหรือ
ห้องรับแขกของเหล่าชนชั้นกลางอนัเป็นพื้นท่ีท่ีปลอดจากอ านาจราชส านกัและศาสนา  ขอ้เขียน
หรือบทความทางปรัชญา วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ วรรณกรรมแพร่กระจายอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยกีารพิมพท่ี์พฒันาข้ึน มีการพดูคุยถกเถียงอยา่งมีอิสระ เสรีและมีเหตุผลในเร่ืองต่างๆ เช่น 
กฎหมาย การเมืองการปกครอง ปรัชญา การวิพากษว์จิารณ์ถกเถียงกนัน้ีด าเนินไปบนหลกัของความ
เสมอภาคเท่าเทียมกนั โดยมีบทบาทของส่ือส่ิงพิมพ์เป็นองค์ประกอบส าคญั “เจอร์เก้น ฮาเบอร์
มาส” (Jurgen Habermas) ใชค้  าวา่ “Publicity” ในความหมายกวา้งท่ีหมายถึงการแพร่กระจายขอ้มูล
ข่าวสารและประเด็นการถกเถียงผา่นส่ือกลาง “เจอร์เกน้ ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas) ช้ีให้เห็น
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ว่าน่ีคือจุดเร่ิมตน้ท่ีอาณาเขตหรือพื้นท่ีส่วนตวั (Private sphere) ได้เคล่ือนออกสู่มณฑลสาธารณะ 
และบางเร่ืองก็รวมเป็นส่ิงเดียวกนัโดยเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติการเมือง  ความเขม้แขง็ของ
สังคมพลเมือง (Civil Society) เม่ือเกิดปริมณฑลสาธารณะข้ึน จึงมีค าว่า พื้นท่ีสาธารณะ(Public 
Space) เกิดตามมา เน่ืองจากปริมณฑลสาธารณะนั้นเป็นฐานความคิดของพื้นท่ีสาธารณะ ท่ีมี
ความหมายในการสร้างสรรค์ความเป็นพลเมือง พื้นท่ีสาธารณะยงัท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีต่อสู้ทางการ
เมืองด้วย เพราะนอกจากการพูดคุยดงักล่าวแล้วยงัจะเป็นช่องทางให้สมาชิกในสังคมได้เขา้มามี
ส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ(Public Life)ยงัสามารถตรวจสอบรัฐบาลท่ีก าลงัปกครองอยูใ่นขณะนั้น
ไดด้ว้ย ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ กลุ่มพื้นท่ีสาธารณะนั้นก็จะน าเอาขอ้สรุปหรือขอ้เสนอไปต่อรองกบัชนชั้น
กษตัริยห์รือขุนนาง พื้นท่ีสาธารณะจึงเท่ากบัเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้ชนชั้นกลางได้แสดงตวัใน
ฐานะ “พลเมือง” (Citizen)  พื้นท่ีสาธารณะในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีของเหตุผล   
 ผลกระทบจากการท่ีชนชั้นกลางเข้ามามีบทบาท การเผยแพร่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้
แปรเปล่ียนไปสู่การสนองตอบผลประโยชน์ทางการคา้มากกวา่ทางการเมือง ท าให้ขอ้มูลข่าวสาร
แปรรูปจากความรู้  ข่าวสารถูกท าให้ไปสู่การโฆษณาสินคา้  การโฆษณาชวนเช่ือและการบิดเบือน 
“เจอร์เกน้ ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas) ช้ีใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีสาธารณะของชนชั้นกลางไดก้ลายเป็น
พื้นท่ีทางสังคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเกิดจากการเติบโตของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมในยุโรป
ตะวนัตก  และเช่นเดียวกนั เขาไดแ้สดงให้เราเขา้ใจถึงความขดัแยง้กนัระหวา่งอุดมคติของความเท่า
เทียมกนับนฐานของแนวคิดเสรีนิยมกบัความไม่เท่าเทียมกนัทางสังคมท่ีถูกก าหนดโดยกลไกหรือ
ความสัมพนัธ์ของการคา้การตลาด 
 ประเด็นถกเถียงถึงความเป็นอุดมคติของพื้นท่ีสาธารณะ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดง
บทบาทเชิงสัญลักษณ์และความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ท่ีแสดงตัวในพื้นท่ี
สาธารณะ บา้งก็วิจารณ์งานของ “เจอร์เกน้ ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas) ว่าเขาได้ท าให้พื้นท่ี
สาธารณะของชนชั้นกลางในช่วงตน้กลายเป็นอุดมคติ  โดยการน าเสนอพื้นท่ีดงักล่าวในฐานะท่ี
เป็นรูปแบบหน่ึงของการสนทนาและการถกเถียงกนัอย่างมีเหตุผล  ซ่ึงในความเป็นจริงอาจมีกลุ่ม
คนบางกลุ่มไดถู้กกีดกดัหรือเบียดขบัออกไปจากพื้นท่ีน้ีแลว้ และดว้ยเหตุน้ีการมีส่วนร่วมในพื้นท่ี
ดงักล่าวจึงถูกจ ากัด  เราจึงยงัคงเห็นภาพของพื้นท่ีสาธารณะของชนชั้นกลางท่ีถูกยึดครองหรือ
ครอบง าโดยคนผิวขาวคนส่วนใหญ่ ผูช้าย ชนชั้นน า หรือนายทุน ในขณะท่ีพื้นท่ีสาธารณะของชน
ชั้นล่าง  ชนชั้นแรงงาน แม่บา้น หรือชนกลุ่มน้อยอ่ืนๆแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นในงานของ “เจอร์
เกน้ ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas) ดา้นหน่ึงวาทกรรมของชนชั้นกลางไม่เคยแสดงออกถึงระดบั
ของการใช้เหตุผลอย่างท่ี“เจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas)กล่าวถึง  ส่วนอีกด้านใน
ขณะท่ีระบบทุนนิยมก าลงักา้วเดินไปขา้งหนา้สถานการณ์ดงักล่าวกลบัไม่ไดข้ดัขวางอยา่งท่ี“เจอร์
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เก้น  ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas)ช้ี  การเกิดพื้ น ท่ีสาธารณะจึงเป็นปัญหาเร่ืองของการ
เปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์มากกวา่ 
 กล่าวไดว้่าศิลปะกบัพื้นท่ีสาธารณะในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีทางการเมือง ในความหมายพื้นท่ี
ของชนชั้นกลาง(กระฎุมพี)เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งการมีอยูข่องพื้นท่ีสาธารณะทางการเมือง
และ พื้นท่ีสาธารณะทางศิลปะบนหลกัความเสมอภาคเท่าเทียมของพลเมือง จากศิลปะแนวนีโอ
คลาสสิสม์เพราะงานสร้างสรรค์ยงัคงยึดรูปแบบคลาสสิกของกรีก โรมนั แต่ให้ความส าคญัต่อ
เหตุผลมากท่ีสุด เน่ืองจากในช่วงเวลาของยุคเหตุผล(Age of Reason) หรือสมยัแห่งภูมิปัญญา (The 
Enlightenment) ท าให้งานจิตรกรรมเป็นรูปแบบการบนัทึกประวติัศาสตร์ของสามญัชน ศิลปะมี
ความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีสาธารณะและพลเมืองมากยิ่งข้ึนต่างจากศิลปะแบบทางการในยุคกลางท่ี
จิตรกรรมเป็นเร่ืองราวของราชวงศแ์ละพิธีกรรมกษตัริย ์ดงันั้นแนวคิดพื้นท่ีสาธารณะของเจอร์เกน้ 
ฮาเบอร์มาส เป็นเคร่ืองมือเพื่อท่ีจะเขา้ใจความเป็นพื้นท่ีสาธารณะในภาคศิลปกรรมร่วมสมยัไทยต่อ
ความหลากหลายทางชนชั้นผา่นบริบทของสภาวะทางสังคมสมยัใหม่ไทย 
 

3.1.3  ทฤษฎีและแนวคิด พืน้ทีใ่นอุดมคติ / พืน้ทีช่นิดพเิศษ  (The Utopias / 
Heterotopias) ของ โทมัส มอร์ (Thomas More)/ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault)  
“Heterotopia”  มาจากเร่ืองของการศึกษาดา้นสรีรวิทยา  ท่ีมีความหมายถึงส่วนต่างๆ ของ

ร่างกายมนุษยท่ี์ไม่สมประกอบ  นัน่คือ  ขาด  เกิน  ผิดท่ี  ผิดฝาผิดตวั  ซ่ึงในทรรศนะของฟูโกท่ีมี
ต่อพื้นท่ีชนิดพิเศษน้ี  เห็นว่า “ในทุกสังคมจะมีพื้นท่ีแบบหน่ึงท่ีไม่ค่อยส าคญั  หรือไม่ค่อยไดรั้บ
ความสนใจจากสังคม  เป็นพื้นท่ีของ  (ผูอ่ื้นและความเป็นอ่ืน)  เป็นพื้นท่ีท่ีไม่ค่อย มีการพูดถึง   เป็น
พื้นท่ีของความขดัแยง้  หรือไม่ก็เป็นพื้นท่ีท่ีเกิดจากความขดัแยง้ต่างๆมารวมอยูด่ว้ยกนั   พื้นท่ีชนิด
พิเศษ   หรือ  “Heterotopia”  น้ี  สามารถจ าแนกพื้นท่ีออกเป็น   2 ชนิด   พื้นท่ีในอุดมคติ  (The 
Utopias)  พื้นท่ีแบบพิเศษ  (Heterotopias) 
 - พืน้ที่ในอุดมคติ  (The Utopias)  เป็นพื้นท่ีในจินตนาการ ท่ีอาจเช่ือมโยงหรือขดัแยง้กบั
พื้นท่ีจริงในสังคมโดยเป็นพื้น ท่ี ท่ีไม่มี ท่ีตั้ งจริงในสังคม   (The Unreal Spaces)  โทมัส มอร์ 
(Thomas More)15 ผูค้นมากมายใฝ่ฝันถึงสังคมท่ีสมบูรณ์แบบ ยิ่งกบัสถานการณ์บา้นเมืองท่ีเต็มไป
ด้วยความวุ่นวาย แตกแยกคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ยูโทเปีย จึงเป็นค าตอบท่ีชัดเจนและตอบโจทยย์ิ่ง
ส าหรับพวกเขา กระนั้นหากข้ึนช่ือว่าเป็นสังคมในอุดมคติก็ย่อมไม่เคยมีมนัอยู่จริง ยูโทเปียเป็น
เพียงเมืองในจินตนาการ เสมือนเป็นแบบแผนชีวิตในสังคมอนัสวยงามท่ีไร้ความขดัแยง้ คนใน
สังคมมีความคิดไปไหนทิศทางเดียวกนัอีกทั้งยงัใช้ชีวิตอย่างสงบสุข โดยเจา้ของแนวคิดน้ีก็คือ 
                                                           
15 ช านาญ  จนัทร์เรือง. 2008-09-24.ยโูทเปีย (Utopia). จาก http://prachatai.com/journal/2008/09/18284. 
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โทมสั มอร์ ซ่ึงเป็นทั้งนกัเขียน นกักฎหมาย นกัปรัชญาสังคม รัฐบุรุษ และนกัมนุษยนิยมสมยัฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยา มีชีวิตอยูใ่นช่วง ค.ศ. 1477 -1535 (รวมอายุ 58 ปี) เคยไดรั้บราชการในต าแหน่งอคัรมหา
เสนาบดีของพระเจา้เฮนร่ีท่ี 8 

โทมสั มอร์ (Thomas More) มีแนวคิดต่อตา้นการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์และการ
ปกครองในสมยันั้น เขาไดเ้ขียนวิพากษว์จิารณ์สังคมวา่เต็มไปดว้ยเร่ืองราวอนัเลวร้าย ผูค้นไม่ไดรั้บ
ความยุติธรรม ขาดความเท่าเทียม ชาวบา้นประชาชนใชชี้วติอยา่งยากล าบากจากการเก็บภาษีอนัสูง
ล่ิว นอกจากน้ี มอร์ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากหนงัสือเร่ือง Republic ของเพลโตท่ีวา่ดว้ยการปกครอง
ท่ีดี เป็นผลให้เขาได้ตกผลึกความคิดจนกระทัง่จุดก าเนิดเป็นหนังสือเร่ือง ยูโทเปีย (Utopia) โดย
ตั้งใจเขียนให้เป็นวรรณกรรมท่ีล้อเลียน ส่อเสียดสังคม ความโง่เขลาของมนุษย ์สังคมอนัย  ่าแย ่
นอกจากน้ียโูทเปียยงัมาจากภาษากรีกซ่ึงหมายถึงเมืองท่ีดีหรือเมืองท่ีไม่มี ณ แห่งหนใด ( eu-topia 
= good place และพอ้งเสียงกบัความหมายท่ีวา่ no place เช่นกนั)16   การตั้งช่ือเร่ืองเช่นน้ีเสมือนเมือง
ยโูทเปียเป็นแค่เร่ืองสมมติโดยทั้งส้ิน ไม่เคยมีอยูจ่ริงแต่อย่างใด  แมแ้ต่ช่ือเมืองก็เช่นเดียวกนั เช่น 
เมืองอามอรอท(Amaurote) เมืองศูนยก์ลางแห่งยโูทเปีย ก็แปลวา่เมืองแห่งความมืดมวั ส่วนตวัละคร
ท่ีเป็นผูถ่้ายทอดเร่ืองราวของยโูทเปียก็ช่ือ ราฟาเอล ไฮโธลเดย(์Hytholday) ซ่ึงแปลวา่ผูท่ี้พูดแต่เร่ือง
ไร้สาระ หรือประเทศขา้งเคียงอยา่งชาวโพลีเลอไรท์ส(Polylerites) ก็แปลว่าคนเหลวไหล ซ่ึงลว้น
แลว้แต่แสดงถึงเจตนาของผูเ้ขียนท่ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่ยโูทเปียน้ีเป็นเพียงเร่ืองท่ีสมมุติข้ึนเท่านั้น 

ในเน้ือเร่ืองจะกล่าวถึงยูโทเปียซ่ึงเป็นประเทศตั้งบนเกาะกลางน ้ าขนาดใหญ่ มีแม่น ้ า
ลอ้มรอบและมีแผน่ดินลอ้มรอบอีกชั้นเพื่อป้องกนัพายุและการบุกรุกของผูค้นจากดินแดนอ่ืน อีก
ทั้งยโูทเปียใชก้ารปกครองแบบสาธารณรัฐ มีทั้งหมด 54 เมือง แต่ละเมืองมีระยะการเดินทางใชเ้วลา
ไม่เกิน 1 วนั อาคารบา้นเรือนในยูโทเปียมีความสวยงามเรียบง่าย ด้านหลงัของทุกบา้นเป็นสวน
ปลูกดอกไม ้ผลไม้หรือพืชผกั และมีถนนอยู่ด้านหลังของสวน ประตูบ้านมีสองทาง ปราศจาก
กลอนเพราะไม่มีความจ าเป็น เน่ืองจากทรัพยสิ์นในยโูทเปียเป็นของส่วนรวมทั้งหมด จึงไม่มีอะไร
ตอ้งปิดบงัหรือปิดกั้นไม่ให้ผูอ่ื้นใช ้ถือเป็นการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่นอกเมืองมีการท าอาชีพเกษตรกรรม
อยา่งเฟ่ืองฟู 

ชาวยโูทเปียมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี หรืออาจเรียกไดว้า่ กินดีอยูดี่ ไม่มีการแก่งแยง่กนั มีการ
แบ่งสันปันส่วนให้แก่กนัอย่างเป็นระบบระเบียบ ชาวเมืองทุกคนมีหน้าท่ีการงานเป็นของตนเอง 
ไม่มีใครสักคนท่ีเกียจคร้านแทบไม่มีใครมีเวลาว่างแต่ก็ใช่ว่าจะท างานจนหามรุ่งหามค ่า พวกเขา
ท างานเพียงสามชัว่โมงตอนเช้า พกัรับประทานอาหารกลางวนั แลว้ท างานอีกสามชัว่โมงตอนบ่าย 
เขา้นอนตอนสองทุ่ม โดยนอนไม่ต ่ากวา่วนัละแปดชัว่โมง อีกทั้งท่ียโูทเปียก็ไม่มีส่ิงอบายมุขย ัว่ยแุต่
                                                           
16 ช านาญ  จนัทร์เรือง. 2008-09-24.ยอ่หนา้ท่ี4 บรรทดั4. ยโูทเปีย (Utopia). จาก http://prachatai.com/journal/2008/09/18284. 
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อยา่งใดไม่วา่จะเป็นการพนนัหรือร้านเหลา้ร้านสุรา ส าคญัท่ีสุดคือชาวยโูทเปียชอบท่ีจะคน้ควา้หา
ความรู้ เพิ่มความช านาญต่างๆ ให้แก่ตนเอง รักการอ่านและการถกเถียงกนัเพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ 
พวกเขาไม่ให้ความส าคญักบัวตัถุ นัน่เพราะมีค่านิยมในเร่ืองการรักษาคุณธรรมและความพึงพอใจ
ในการใชชี้วติ 

หนังสือเร่ือง ยูโทเปียถือเป็นวรรณกรรมอมตะอีกเร่ืองหน่ึงเพราะส่ือเน้ือหาในรูปแบบ
สังคมท่ีสมบูรณ์แบบ ไม่มีใครเห็นแก่ตวั แบ่งปันความรักซ่ึงกนัและกนั มนุษยทุ์กคนมีสิทธิเสรีภาพ
อนัเท่าเทียมกนั เสนอรูปแบบการจดัระเบียบสังคมในแบบสังคมนิยม อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากหนงัสือ
เล่มน้ีจดัเป็นหนงัสือท่ีต่อตา้นการเมืองภายใตก้ารปกครองของพระเจา้เฮนร่ีท่ี 8 โทมสั มอร์จึงถูก
ประหารชีวติดว้ยการตดัศีรษะ 

กล่าวได้ว่าสังคมเชิงอุดมคติเป็นเพียงแนวคิดเพื่อให้เกิดความเสมอภาคกนัในพื้นท่ีทาง
สังคม  แต่ในความเป็นจริงแลว้มนุษยมี์ความตอ้งการท่ีต่างกนัในระดบัปัจเจกชน  ท าให้พื้นท่ีเชิง
อุดมคติมิอาจเกิดข้ึนจริงถ้ามองท่ีตวัแนวคิดแล้วยงัมีความคล้ายกบัแนวคิดสังคมนิยม ท่ีตอ้งการ
สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมของคนในสังคม  ก็ยงัสร้างความเสมอภาคไม่ได้ยงัคงมี
ล าดบัชั้นทางสังคมอยู่  ในตวัแนวคิดถ้าใช้ในการอธิบายพื้นท่ีนิทรรศการศิลปกรรมท่ีปรากฏใน
สังคมปัจจุบนัเพื่อใหเ้ห็นมิติการสร้างกรอบความเช่ือร่วมกนัแบบต่างๆ  

- พื้นที่แบบพิเศษหรือพื้นที่ความเป็นอื่น   (Heterotopias)17  เป็นพื้นท่ีอีกชนิด อีกแบบ  
(Other Spaces )  ท่ีแตกต่างไปจากพื้นท่ีจริงหรือพื้นท่ีท่ีสังคมสร้างข้ึน  โดยเป็นพื้นท่ีเช่ือมโยง
สะทอ้น  หรืออยูร่ะหวา่งพื้นท่ีในอุดมคติและพื้นท่ีจริง   (Real Spaces)  ดว้ยเหตุน้ีพื้นท่ีพิเศษจึงมีทั้ง
มิติของพื้นท่ีจริงและมิติของพื้นท่ีในอุดมคติรวมอยู่ด้วยกัน  ฟูโก้ต์ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับ  
“พื้นท่ีของความเป็นอ่ืน” (different space/other spaces) หรือ “heterotopias”   ไวต้ั้ งแต่ทศวรรษ  
60s  แลว้ไดก้ลายเป็นแนวคิดส าคญัหน่ึงของกลุ่มนกัคิดหลงัสมยัใหม่ในปัจจุบนั ซ่ึง “heterotopias” 
นั้น  ถือวา่เป็นการควบคุมเชิงพื้นท่ีโดยเป็นการใช ้ “อ านาจ-ความรู้”  อีกรูปแบบหน่ึง  กล่าวคือ  ทุก
วนัน้ีเราก าลงัอยูใ่นยุคสมยัใหม่ท่ีให้ความส าคญักบัพื้นท่ี (space) ยุคสมยัท่ีหลายๆส่ิงไดเ้กิดข้ึนใน
ช่วงเวลาเดียวกัน (simultaneity)  ยุคท่ี ส่ิงท่ีแตกต่างกันถูกน ามาจัดวางในระนาบอยู่ด้วยกัน 
(juxtaposition) ยุคสมยัของทั้งการใกล้และไกล  ยุคการอยู่เคียงขา้งกัน (the side-by-side) และยุค
แห่งการแตกกระจาย (the dispersed) อยา่งไรก็ตาม  ฟูโกต้บ์อกวา่แมทุ้กวนัน้ี  “พื้นท่ี” จะปรากฏตวั
ในฐานะเป็นประเด็นของการสร้างขอบเขตความสนใจ  ทฤษฏีหรือระบบต่างๆ หากทว่ามนัไม่ใช่

                                                           
17 ดูรายละเอียดใน Michel Foucault.1967.Of Other Space, Heterotopia. downloaded from 
http://foucault.info/documents/heteroTopia/foucault.heteroTopia.en.html   
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นวตักรรมใหม่แต่อยา่งใด  เพราะวา่พื้นท่ีดว้ยตวัมนัเองนั้นมีประวติัศาสตร์ความเป็นมาอนัยาวนาน
ในประสบการณ์ของตะวนัตก  โดยมีการเช่ือมประสานกนัของ “เวลา” กบั “พื้นท่ี” ดว้ยยกตวัอยา่ง
ในยุคกลางซ่ึงจะมีชุดของสถานท่ีท่ีไดรั้บการจดัล าดบัชั้น (hierarchy)  โดยมีความแตกต่างตรงกนั
ข้ามกันและเก่ียวข้องกับชีวิตของผู ้คน  ซ่ึงฟูโก้ต์เรียกว่า  “พื้น ท่ีของการจัดวาง”(space of 
emplacement) ไม่วา่จะเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (sacred) พื้นท่ีสาธารณ์(profane)  หรือพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการ
ปกป้อง  (protected)  และพื้นท่ีเปิด (open) หรือพื้นท่ีเมืองกับพื้นท่ีชนบท  และในทางทฤษฏี
จกัรวาลวิทยาก็ยงัมีพื้นท่ีเหนือสวรรค์ (supercelestial) กบัพื้นท่ีสวรรค์ (celestial) และพื้นท่ีสวรรค์
ท่ีตรงกนัขา้มกบัพื้นท่ีธรรมดาโลก (terrestrial) เป็นตน้ 

อย่างไรก็ตาม   พื้นท่ีแห่งการจดัวางเหล่าน้ีก็ได้รับการเปิดและสั่นคลอนโดยกาลิเลโอ  
ทั้งน้ีจากข่าวอ้ือฉาวเก่ียวกบัการคน้พบส าคญัท่ีว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย ์ โลกไม่ใช่ศูนยก์ลาง
แห่งจกัรวาลท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนมา  แต่นั้นหาใช่ประเด็นส าคญัไม่  หากทว่าส่ิงท่ีสร้างความ
ป่ันป่วนแก่คริสตจกัรก็คือวา่การท่ีเขาไดเ้ผยใหเ้ห็นพื้นท่ีเปิดซ่ึงไม่มีท่ีส้ินสุด (Infinitely open space)  
มากกวา่  ซ่ึงความคิดดงักล่าวน้ีไดก้ดัเซาะและสลายพื้นท่ีและสถานท่ีในแบบยคุกลาง  โดยพื้นท่ีหา
ไดมี้ความมัน่คง  ด ารงอยู่ชั่วกาลปาวสานและเปล่ียนแปลงไม่ได้  หากแต่ด ารงอยู่ในช่วงเวลาใด
เวลาหน่ึงเท่านั้ น  และความคิดของกาลิเลโอดงักล่าวน้ียงัได้เปิดโอกาสให้แก่กระบวนการเป็น
ทอ้งถ่ิน (localization) ข้ึนมาดว้ย 

ฟูโกต้เ์สนอวา่ในยคุสมยัของเราส่ิงท่ีเป็นความกงัวลใจท่ีควรไดรั้บการด าเนินการอยา่งเป็น
รากฐานก็คือเร่ืองของ “พื้นท่ี” หาใช่เร่ืองของ “เวลา” ไม่ เพราะเวลาเพียงแค่ปฏิบติัการผ่านพื้นท่ี  
แมทุ้กวนัน้ีเราจะมีเครือข่ายของความรู้ในการลดขอ้จ ากดัและสร้างพื้นท่ีข้ึนมา  หากทวา่พื้นท่ีร่วม
สมัยของเราก็ยงัไม่ถูกลดความศักด์ิสิทธ์ิ  (desanctification)  ลดหมดไป  เรายงัถูกควบคุมไม่
สามารถฝ่าฝืนมนัได ้ อย่างเช่นกรณีของพื้นท่ีส่วนตวักบัพื้นท่ีสาธารณะ  ระหว่างพื้นท่ีครอบครัว
กบัพื้นท่ีสังคมระหว่างพื้นท่ีทางวฒันธรรมกบัพื้นท่ีใช้สอยประโยชน์  หรือระหว่างพื้นท่ีเวลาวา่ง
กบัพื้นท่ีท างาน  เป็นต้น  ซ่ึงบรรดาพื้นท่ีเหล่าน้ียงัได้รับการค ่าจุนจากความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีปรากฏ
ตัวอย่าง ซ่ อน เร้น  (hidden presence) อยู่นั้ น คื อ   เราไม่ ได้อยู่พื้ น ท่ี ของความ เห มื อนกัน  
(homogeneous) และว่างเปล่าหากแต่ในพื้นท่ีท่ี เต็มไปด้วยส่ิงต่างๆจ านวนมากทั้ งยงัอาจเป็น
ประเภทมหัศจรรยพ์นัลึกผสมผสานกนัอยู่อย่าไม่น่าเช่ือดว้ย  พื้นท่ีซ่ึงเราอาศยัอยู่นั้นจึงเป็นพื้นท่ี
ของความแตกต่าง (heterogeneous) เป็นพื้นท่ีซ่ึงดึงเราออกจากตวัของเรา  เราไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีท่ีวา่ง
เป ล่าท่ี เราสามารถจะวางความเป็นปัจเจกและส่ิ งต่างๆลงไปได้  แต่ เราอยู่ใน  “ชุดของ
ความสัมพนัธ์” ต่างๆท่ีถูกก าหนดไวแ้ลว้ 
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อย่างไรก็ตาม  ในบรรดาพื้นท่ีต่างๆนั้ นมีสองพื้นท่ีซ่ึงฟูโก้ต์ให้ความสนใจเก่ียวกับ
คุณสมบติัของการด ารงอยู่ (property of being)18ท่ีแปลกประหลาดในความสัมพนัธ์กบัต าแหน่ง
พื้นท่ีอ่ืนๆ ทั้งในลกัษณะลอกเลียนแบบ ตอบสนองหรือสะทอ้นเก่ียวกบัพื้นท่ีต่างๆท่ีมนัสัมพนัธ์
ดว้ยตวัมนัเองก็มีความแตกต่างขดัแยง้กบัพื้นท่ีเหล่านั้นไปพร้อมกนั โดยพื้นท่ีแรกคือ “ยูโทเปีย” 
(utopias) ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไม่จริง (no real place) มีความสัมพนัธ์ท่ีเหมือนหรือกลบัหวักลบัหางกบั
สถานท่ีจริงของสังคม โดยน าเสนอในลกัษณะของความสมบูรณ์แบบหรืออาจกลบัดา้นสังคมจาก
บนลงล่างก็ได ้นอกจากน้ีในทุกวฒันธรรมจะมีการสร้างพื้นท่ีชนิดหน่ึงข้ึนโดยปรากฏตวัพร้อมๆ
กนัทั้งในลกัษณะการน าเสนอ ตอบโตแ้ละกลบัหัวกลบัหัวสถานท่ีจริงของสังคมซ่ึงมนัไดส้ะทอ้น
ภาพของยูโทเปียออกมาให้เป็นสถานท่ีจริง โดยสถานท่ีเหล่าน้ีไดอ้ยูด่า้นนอก(outside)ทุกสถานท่ี
จริง ซ่ึงพื้นท่ีลกัษณะดงักล่าวน้ีฟูโกต้เ์รียกวา่  “heterotopias” โดยมนัจะด ารงอยูร่ะหวา่งยโูทเปียกบั
สถานท่ีเป็นจริง เป็นพื้นท่ีของการผสมผสาน เช่ือมต่อประสบการณ์ต่างๆ กล่าวอีกนัยมันเป็น
เสมือนกระจกเงาสะทอ้นของยโูทเปียซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีไร้ท่ีตั้ง (placeless place) ในลกัษณะท่ีมีความ
ขดัแยง้กนัของความเป็นมายาคติและความจริงซ่ึงไดเ้กิดข้ึนพร้อมๆกนัในพื้นท่ีซ่ึงเราอาศยัอยู ่

อน่ึง ฟูโก้ต์ได้เสนอหลักเกณฑ์หกประการในการพิจารณาพื้นท่ีแบบ  “heterotopias” 
ส าหรับหลักเกณฑ์แรกนั้นเขาเสนอว่าทุกวฒันธรรมในโลกต่างสร้างพื้นท่ีแบบน้ีข้ึนมา แต่ก็มี
รูปแบบแตกต่างหลากหลายกนัไป ไม่มีรูปแบบสากล อยา่งไรก็ตามมนัมีสองรูปแบบหลกัดว้ยกนั 
โดยเฉพาะรูปแบบแรกอาจสามารถพบในสังคมแบบบุพกาลเรียกว่า “crisis heterotopias” กล่าวคือ
มันจะเป็นพื้นท่ีพิเศษส าหรับบุคคลท่ีอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิต เช่น ช่วงวยัหนุ่มสาว ผูห้ญิงมี
ประจ าเดือน ผูห้ญิงตั้งครรภ ์หรือคนชราสูงอายุ โดยสังคมนั้นจะมีการสร้างสถานท่ีในลกัษณะเป็น
ท่ีอภิสิทธ์ิ ศกัด์ิสิทธ์ิหรือเป็นแหล่งต้องห้ามข้ึนมา เพื่อให้ปัจเจกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเรียกว่า 
“วิกฤต” นั้นไดพ้กัอาศยัอยู ่แต่ในปัจจุบนัพื้นท่ีดงักล่าวดูเหมือนจะไม่ค่อยปรากฏให้เห็นในสังคม
ของเรานกั เน่ืองจากมีพื้นท่ีอีกชนิดหน่ึงเขา้มาแทนท่ีเรียกวา่นั้นคือ  “heterotopia of deviation” โดย
เป็นพื้นท่ีส าหรับบุคคลท่ี “เบ่ียงเบน” จากมาตรฐานหรือบรรทดัฐานท่ีตั้งข้ึนมาของสังคมถูกจ ากดั
บริเวณหรือาศยัอยู่ เช่น โรงพยาบาลโรคจิต คุกหรือแมก้ระทัง่บา้นพกัคนชรา ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
บา้นพกัคนชรานั้นวางอยูร่ะหวา่งสภาวะของ “วิกฤต” และ “เบ่ียงเบน” เน่ืองจากความแก่ชราเป็น
วิกฤตแต่ก็เป็นความเบ่ียงเบนดว้ยเพราะว่าในสังคมสมยัใหม่ (โดยเฉพาะทุนนิยม) นั้น พฤติกรรม

                                                           
18 ถา้สงัเกตเราจะเห็นถึงอิทธิพลของการใชวิ้ธีคิดพ้ืนฐานทางปรัชญาของฟโูกต้ใ์นการผลิตงาน โดยเฉพาะความส าคญัเก่ียวกบัญาณ
วิทยา( epistemology-การตั้งค  าถามเก่ียวกบัการแสวงหาความรู้) กบัภววิทยา (ontology-การตั้งค  าถามเก่ียวกบัธรรมชาติของการด ารง
อยูแ่ละคุณสมบติั/ความสมัพนัธ์ของการด ารงอยูน่ั้น)   
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การใชเ้วลาวา่งอยา่งไร้สาระเป็นความเบ่ียงเบน เพราะคนเราตอ้งท างาน การอยูเ่ฉยๆผลาญเวลาเล่น
ถือวา่ผดิปกติตามบรรทดัฐานทุนนิยมเสรีศิวไิลซ์ 

หลกัเกณฑ์ท่ีสอง  ถา้พิจารณาตามมิติทางประวติัศาสตร์ จะเห็นวา่พื้นท่ี “heterotopias” นั้น
ไดรั้บการสร้างข้ึนมาโดยถูกก าหนดหนา้ท่ี(precise and determined function)ซ่ึงแตกต่างกนัออกไป
แต่ก็มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  เช่น สุสานในวฒันธรรมตะวนัตก เป็นพื้นท่ีพิเศษท่ีเช่ือมโยงกบั
สถานท่ีทั้งหมดของเมือง รัฐ สังคมหรือหมู่บ้านเข้าด้วยกัน ทั้งน้ีก่อนส้ินสุดศตวรรษท่ีสิบแปด 
สุสานไดรั้บการตั้ง ณ ใจกลางของเมืองถดักบัโบสถ ์ท่ีมกัมีการจดัล าดบัชั้น(hierarchy)  

ลทัธิคนท่ีตาย  เกิดจากความเช่ือในการฟ้ืนคืนชีพและวิญญาณอมตะ แต่ศตวรรษท่ีสิบเกา้
ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงในการปฏิบติัดงักล่าว สุสานเร่ิมท่ีจะถูกขยบัไปตั้งขา้งนอกเมืองแทน นั้นคือ
เกิดกระบวนการท าให้ความตายเป็นเร่ืองของปัจเจกบุคคล (Individualization of death) คนตายถูก
มองในฐานะท่ีมาของความเจ็บป่วยโรคร้าย  ต่อคนเป็นท่ีมีชีวิตอยู่ นั้นคือเกิดการเปล่ียนวิธีมองว่า
สุสานไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลางความศกัด์ิสิทธ์ิและอมตะของเมืองอีกต่อไป หากแต่เป็นสถานท่ี “เป็น
อ่ืน” (other city)  

หลักเกณฑ์ ท่ีสาม  “heterotopias” น าเอาพื้ น ท่ี ต่างๆซ่ึงขัดแย้งแตกต่างเข้ากันไม่ได้
(incompatible)มาจดัวางเคียงคู่(juxtaposing)อยูใ่นสถานจริงอนัเดียวกนั(a single real place)ได ้ เช่น
โรงละคร ภาพยนตร์ และสวนแบบตะวนัออก โดยเฉพาะสวนแบบเปอร์เซียนนั้น จ าลองและ
น าเสนอโลกยอ่ส่วนเอาไว ้โดยจดัแบ่งพื้นท่ีออกตามมุมทั้งส่ีดา้นซ่ึงสะทอ้นโลกส่ีส่วน ซ่ึงบริเวณ
ศูนยก์ลางสวนนั้นเปรียบเสมือนสะดือของโลก  ประดับตกแต่งด้วยอ่างสระและน ้ าพุ เป็นการ
จ าลองจุลจกัรวาล(microcosmo)ของความสมบูรณ์แบบเชิงสัญลกัษณ์เอาไว ้  

หลกัเกณฑ์ท่ีส่ี “heterotopias” ส่วนใหญ่มกัไดรั้บการเช่ือมโยงกบัเศษเส้ียวต่างๆของเวลา
(heterochronies) ตั้งตน้คิดกบัเวลาแบบใหม่ท่ีแตกต่างกบัเวลาแบบเดิม ทั้งน้ีในสังคมพื้นท่ีและเวลา
แบบน้ีไดถู้กสร้างข้ึนมาและแพร่กระจายในรูปแบบท่ีซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบพื้นท่ีของ 
“การเพิ่มพูนสะสมเวลา” (accumulating time) เช่น ห้องสมุด  พิพิธภณัฑ์  หอศิลป์ ศตวรรษท่ีสิบ
เจ็ดบรรดาห้องสมุดและพิพิธภณัฑ์ถือว่าเป็นการแสดงออกของปัจเจกบุคคลในการเลือกหาและ
สะสม เป็นการพยายามสร้าง “สถานท่ีท่ีเก็บรักษาเวลา” ทั้งหมดไว ้ แนวคิดในความพยายามเก็บสั่ง
สมเวลาเพื่อให้สามารถด าเนินต่อไปอย่างไม่มีก าหนดให้อยู่ในสถานท่ีซ่ึงหยุดน่ิงผ่านการจดัการ
หอ้งสมุดและพิพิธภณัฑด์งักล่าวน้ีถือวา่เป็นผลผลิตอยา่งแทจ้ริงของวฒันธรรมตะวนัตกสมยัใหม่ 

ทางตรงกันข้ามกับพื้ น ท่ี   heterotopias  ซ่ึ ง เป็นการสั่ งสม เวลาข้างต้น  ย ัง มีพื้ น ท่ี 
heterotopias  ซ่ึงเวลามีลกัษณะแบบเทศกาล (festival) กล่าวคือ  เวลามีลกัษณะล่ืนไหล ไม่แน่นอน 
ไม่ถาวรย ัง่ยืน พื้นท่ีพิเศษแบบน้ีจึงไม่เน้นความเป็นนิรันดร์   มีลกัษณะชั่วคราว (temporal) เช่น 
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สวนสนุกแบบงานวดัในสังคมไทย ปัจจุบนัยงัมีการประดิษฐ์พื้นท่ี  heterotopias  ลกัษณะดงักล่าว
ปรากฏออกมามากยิ่งข้ึน เช่น พิพิธภณัฑ์กลางแจง้ อาทิ การจ าลองหมู่บา้นแบบดั้งเดิมไวบ้ริการ
นกัท่องเท่ียวคนชั้นกลางผูโ้หยหาอดีต (nostalgia) หรือแสวงหาของแปลก (exotic) โดยเฉพาะการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ(ecotourism) เหมือนราวกบัว่าประวติัศาสตร์ทั้งหมดทั้งมวลของมนุษยชาติได้
ยอ้นกลบัคืนไปสู่แหล่งก าเนิดของมนัโดยเราสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้นั้นอยา่งใกลชิ้ด  ซ่ึงพื้นท่ี 
“heterotopias” แบบน้ีเราจะเห็นการผสมผสานของ “เวลา” ทั้งแบบการสั่งสมและแบบชัว่คราวท่ีมา
ปรากฏอยูพ่ร้อมๆกนั 

หลกัเกณฑ์ท่ีห้า “heterotopias” มกัจะเป็นระบบเปิดและปิดในตวัเอง กล่าวคือ ทั้งแยกตวั
โดดเด่ียวตวัเองออกไปและก็ท าให้สามารถเขา้ไปไดด้ว้ย  โดยทัว่ไปพื้นท่ีพิเศษ ไม่สามารถเขา้ไป
อย่างอิสระเหมือนพื้นท่ีสาธารณะอ่ืนๆ โดยมีการควบคุมตาม กฎระเบียบ จารีต ประเพณีต่างๆ 
ดังเช่นคุก ค่ายทหาร มสัยิด วดัพระธาตุ  โรงแรมม่านรูด  บางแห่งยงัอาจมีกระบวนการท าให้
บริสุทธ์ิ (purification)   กิจกรรมของความศกัด์ิสิทธ์ิเพื่อท าความสะอาด (hygienic)  นอกจากนั้นยงั
อาจมีสถานท่ีพิเศษอ่ืนท่ีดูเหมือนวา่เปิดหากทวา่ยงั ซ่อนการกีดกนั (exclusion) ไวด้ว้ย  

ส าหรับหลกัเกณฑสุ์ดทา้ย “heterotopias” ท าหนา้ท่ีในความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีอ่ืนๆซ่ึงอยูข่า้ง
นอก โดยเป็นพื้นท่ีซ่ึงมีการก าหนดทางวฒันธรรมและยงัแสดงตวัเองในฐานะเป็นจุลจกัรวาลท่ี
สะทอ้นรูปแบบทางวฒันธรรมหรือระเบียบทางสังคมของสถานท่ีจริงดว้ย กล่าวคือ มนัไดค้ล่ีคลาย
ให้เห็นลกัษณะท่ีแตกต่างกนัอยา่งสุดโต่ง  นัน่คือบทบาทในการสร้าง  พื้นท่ีภาพลวงตา (illusion) 
กบั  พื้นท่ีการทดแทนหรือชดเชย (compensation) โดยพื้นท่ีแรกนั้นจะแสดงให้เห็นพื้นท่ีซ่ึงใน
ชีวติประจ าวนัของมนุษยถู์กกีดกนั ละเลย ต าหนิติเตียน  กล่าวคือ แมม้นัจะปรากฏใหเ้ห็นแต่ก็ไม่ได้
รับการยอมรับจึงท าให้ดูเหมือนเป็นภาพลวงตาของสังคม  เช่น สถานบริการอาบ อบ นวด  ส่วน
แบบท่ีสองนั้นเป็นพื้นท่ีของความเป็นอ่ืนโดยมีทั้งท่ีสมบูรณ์พิถีพิถนั หรือในทางตรงกนัขา้มอาจ
เป็นพื้นท่ีของความป่วยไข ้ สับสน วุน่วาย เช่น อาณานิคมอเมริกาผูบุ้กเบิก  สลมั เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อ
รักษาไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ทางสังคมและความคน้เคยทางวฒันธรรม  รวมทั้งความแตกต่าง  สร้าง
พื้นท่ีท่ีเหนือกวา่ชนพื้นเมืองเดิม เพื่อไม่ให้ถูกกลืนกลบัไปสู่สภาพแวดลอ้มแบบเดิม (ทศันยั  เศรษฐ
เสรี, 2549;ณรงคฤ์ทธ์ิ  สุมาลี, 2554) 

แนวคิดเร่ืองพื้นท่ีแบบพิเศษหรือพื้นท่ีความเป็นอ่ืน  (Heterotopias) มิเชล ฟูโกต์ (Michel 
Foucault) ท  าให้แนวคิดการศึกษาเร่ืองพื้นท่ีหลุดจากกรอบแนวคิดท่ีหารูปแบบของประโยชน์ใช้
สอยในพื้นท่ีเป็นในเร่ืองการท าความเขา้ใจสร้างขอ้สังเกตในการศึกษาปรากฏการณ์ กิจกรรมศิลปะ
ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  ซ่ึงน าไปสู่การศึกษาเร่ืองพื้นท่ีของศิลปะแบบไทย  ทางมิติของพื้นท่ีเป็นเคร่ืองมือ
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ในการศึกษาแนวคิด  ระบบการจดัการทางดา้นสังคม วฒันธรรม ท่ีส่งผลต่อพื้นท่ีศิลปะร่วมสมยั
แบบไทย ณ ปัจจุบนั   

 
3.2  ประเด็นการประกอบสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ (Create a symbolic meaning) 

 
3.2.1  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองมายาคติและอุดมการณ์ (Myth and Ideology)  ของ โรลอง 

บาร์ตส์ (Roland Barthes)  
โรลอง บาร์ตส์ (Roland Barthes   นกัสัญวิทยาชาวฝร่ังเศส) มองมายาคติในสังคมปัจจุบนั

วา่คือการใชภ้าษาชนิดหน่ึงท่ีมีเจตนาเฉพาะก ากบั โดยเป็นการใช้ภาษาแบบหน่ึงท่ีกระท าผา่นวาท
กรรม ซ่ึงมายาคติน้ีมิไดถู้กนิยามดว้ยส่ิงท่ีพูดถึง แต่นิยามดว้ยวิธีการท่ีพูดถึงส่ิงนั้นมากกว่า เราใช้
ภาษาพูดถึงวตัถุส่ิงของ แต่วิธีการพูดถึงส่ิงเหล่านั้นของแต่ละคนก็ยอ่มแตกต่างกนัไป นัน่เพราะมี
การสอดใส่ค่านิยมของคนพูดลงไปดว้ยเสมอ ดงันั้น มายาคติส าหรับโรลอง บาร์ตส์ จึงไม่ใช่วตัถุ
ส่ิงของ ความคิด  แต่เป็นระบบ  และรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหน่ึง  (a mode of 
signification, a form)19ท่ีข้ึนกบัเง่ือนไขทางประวติัศาสตร์เฉพาะชุดหน่ึง เป็นการใช้ภาษาท่ีไดรั้บ
การคดัสรรจากประวติัศาสตร์ และมีกระบวนการท าใหเ้กิดการยอมรับในสังคมวงกวา้ง  

เม่ือมายาคติคือระบบของการสร้างความหมาย ดงันั้นมายาคติจึงเป็นส่วนหน่ึงของสัญวทิยา 
หรือศาสตร์ว่าด้วยสัญญะนั่นคือในระบบของสัญวิทยาความหมายจะเกิดข้ึนได้ก็ ต่อเม่ือมี
องคป์ระกอบครบ 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) รูปสัญญะ (Signifier) (2) ความหมายสัญญะ (Signified) และ(3) 
สัญญะ (Sign) เพียงแต่ประสบการณ์การรับรู้ในชีวิตประจ าวนัของเรามองเห็นเพียงสองส่วนคือ
รูปสัญญะ กบัความหมายสัญญะ แต่มองไม่เห็นส่วนท่ีสามคือสัญญะซ่ึงเป็นท่ีรวมของรูปสัญญะกบั
ความหมายสัญญะ รูปสัญญะเป็นส่ิงท่ีวา่งเปล่าหากไม่มีความหมายสัญญะมาเกาะเก่ียว แต่สัญญะ
จะตอ้งมีความหมายเสมอ  

ในระดบัของมายาคติก็เช่นเดียวกนั โรลอง บาร์ตส์เห็นวา่มีลกัษณะการท างานไม่แตกต่าง
ไปจากเร่ืองของสัญญะในระบบภาษา กล่าวคือ มีสามมิติ จะต่างกนัก็เพียงว่าสัญญะในระบบของ
ภาษาถูกแปรเปล่ียนไปเป็นรูปสัญญะในระบบของมายาคติ  คือท าหน้าท่ีสรรสร้างเพื่อส่ือ
ความหมายได้ทนัที ไม่ตอ้งรอการผสมระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะเหมือนอย่างใน
ระบบภาษา (ดงัตาราง) นัน่คือ มายาคติด ารงอยูไ่ดก้็ดว้ยอาศยัระบบสัญญะของภาษาท่ีมีอยูก่่อนหนา้
เท่านั้น หากไม่มีระบบภาษา ระบบของมายาคติก็เกิดข้ึนไม่ได ้ระบบของมายาคติเป็นเพียงการต่อ
ยอดจากระบบภาษา หรือท่ีโรลอง บาร์ตส์เรียกว่า “ระบบความหมายชุดท่ีสอง” (a second-order 
                                                           
19ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. “ภาษากบัการเมือง/ความเป็นการเมือง”. หนา้ 51. อา้งจาก Barthes, Mythologies, p.109.   
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semiological system)20 กล่าวอีกนยัหน่ึง ในระบบของมายาคติมีการส่ือความหมาย 2 ระดบั ระดบั
แรกคือความหมายตรงหรือความหมายของภาษา (Denotation) ส่วนระดบัท่ีสองคือความหมายแฝง
ห รือความหมายของมายาคติ  (Connotation) มายาคติ จึงเป็นภาษาในระดับ ท่ี เห นือภาษา 
(Metalanguage) ท่ีพูดถึงสรรพส่ิงท่ีภาษาพูด แต่พูดในความหมายอีกแบบ ความหมายแรกกลายเป็น
รูปสัญญะของความหมายในระดบัท่ีสอง ฉะนั้นในระบบของมายาคติ สรรพส่ิงต่างๆ ในสังคมจะ
ถูกลดทอนลงเป็นเพียงวตัถุดิบ  หรือ เป็นเพียงภาษาชนิดหน่ึงท่ีระบบมายาคติจะใช้ในการส่ือ
ความหมาย ไม่ว่าจะเป็นภาษา ภาพถ่าย ภาพวาด งานเขียน  แผ่นป้ายประกาศ พิธีกรรม  วตัถุ 
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม เพียงแต่มายาคติท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีดู เหมือนกบัวา่ยงัคงเป็นระบบความหมาย
ชุดท่ีหน่ึงอยู่ด้วยการลดทอนความส าคญัของ ระบบสัญญะท่ีด ารงอยู่หรือท าให้ว่างเปล่า ไม่มี
ความหมายแบบเดิม แลว้เติมความหมายใหม่เขา้ไป และกลายเป็นภาษาหลกัหรือ ระบบการสร้าง
ความหมายหลกัของคนในสังคมไป  

 
ตารางที ่3.1 ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัมายาคติ 

 
 ภาษามายาคติ             
 ส าหรับโรลอง บาร์ตส์  “มายาคติมิไดปิ้ดบงัอ าพรางอะไรหรือโออ้วดส่ิงใด ส่ิงท่ีมายาคติท า 
คือบิดเบือน มายาคติไม่ใช่การโกหกหรือการสารภาพบาปแต่เป็นการเปล่ียนรูปสัญญะเพื่อสร้าง
ความหมายสัญญะท่ีมากข้ึนกว่าเดิม”21

 และหน้าท่ีหลักของมายาคติคือเปล่ียนประวติัศาสตร์ให้
กลายเป็นธรรมชาติ เปล่ียนแรงจูงใจให้กลายเป็นเหตุผล มายาคติ ท าให้เรามองและเขา้ใจส่ิงต่างๆ 
ว่าท่ีเกิดข้ึนว่าเป็นธรรมชาติ ไม่มีการปรุงแต่งหรือปนเป้ือนด้วยส่ิงอ่ืนใด มายาคติจะปรากฏใน
รูปแบบของภาษาท่ีดูเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่ง กลายเป็นระบอบของความจริงทั้งๆ ท่ีในความเป็น

                                                           
20 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. “ภาษากบัการเมือง/ความเป็นการเมือง”. หนา้ 130. อา้งจาก Barthes, Mythologies, p.114.   
21 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. “ภาษากบัการเมือง/ความเป็นการเมือง”. หนา้ 137. อา้งจาก Barthes, Mythologies, p.129: “Myth hides 
nothing and flaunts nothing: it distorts; myth is neither a lie nor a confession: it is an inflexion.”   

1.รูปสัญญะ 2.ความหมายสัญญะ 
 

3.สัญญะ 
I รูปสัญญะ 

 
II ความหมายสัญญะ 

III สัญญะ 
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จริงแล้ว เป็นเพียงระบบของสัญวิทยาแบบหน่ึงเท่านั้ น มายาคติจึงเป็นระบบของสัญญะท่ีผนั 
(inflexion) ตวัเองสู่ระบบของความจริง 
 กล่าวไดว้่า “มายาคติ” คือการใช้ภาษารูปแบบหน่ึงท่ีมีระบบ ระเบียบ และรูปแบบวิธีการ
สร้างความหมายท่ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขทางประวติัศาสตร์  เพื่อท่ีจะถูกกลบเกล่ือนให้ดูเสมือนวา่เป็น
ธรรมชาติจนเป็นท่ียอมรับทัว่ไปในสังคมวงกวา้งและเป็นส่ิงท่ีคุน้ชินจนไม่ทนัสังเกตว่าเป็นส่ิง
ประกอบสร้างทางวฒันธรรมเท่านั้น โดยมายาคติจะเขา้ไปก ากบั ครอบง าความหมายท่ีเป็นท่ีรับรู้
กันโดยทั่วไป  เพื่อท าให้ส่ือความหมายใหม่ในอีกมิติหน่ึงท่ีเป็นความหมายเชิงค่านิยมและ
อุดมการณ์  ค าว่า “อุดมการณ์” ในทรรศนะของโรลอง บาร์ตส์ คือกรอบในการท าความเข้าใจ
ชีวิตประจ าวนัของคนในสังคม เป็นเร่ืองการรับรู้ในความหมายของสัญญะต่างๆ ในสังคม มนัคือ
การอา้งถึงรูปแบบของความเช่ือและการเป็นตวัแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีถูก
ยอมรับกนัโดยทัว่ไป อุดมการณ์เป็นความหมายร่วมของค่านิยมต่างๆ ของสังคม สร้างความเช่ือ 
ความรู้สึก และการน าเสนอ ของสถาบนัต่างๆ ซ่ึงผูค้นไดส้ร้างความหมายเก่ียวกบัโลกท่ีอาศยัอยู ่
อุดมการณ์ไดใ้ห้การสนบัสนุนคุณค่าต่างๆ เพื่อผลประโยชน์แต่ละกลุ่มชนชั้นท่ีครอบง าการนิยาม
ความหมายในสังคม อ านาจการครอบง ารูปแบบหน่ึงอาจมีความถูกตอ้งในตวัของมนัเอง โดยการ
สนบัสนุนและผลกัดนัความเช่ือและค่านิยมต่างๆ  เพื่อท าให้เป็นธรรมชาติและท าให้เป็นสากลใน
ความเช่ือนั้ นๆ  ทั้ งน้ีเพื่อท่ีจะท าให้เกิดความแน่ชัดในตัวบริบทของมายาคติท่ีประกอบสร้าง
อุดมการณ์แต่ละชุดอ านาจและเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ อ านาจและอุดมการณ์จะใส่
ร้ายป้ายสีความคิดท่ีมีลกัษณะทา้ทายต่ออ านาจเดิม กีดกนัรูปแบบของความคิดท่ีเป็นคู่แข่งและสร้าง
ความคลุมเครือเก่ียวกบัความจริงทางสังคม และความคิดเห็นต่างๆ และค่านิยมเก่ียวกบัชนชั้นทาง
ประวติัศาสตร์และสังคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะถูกยกยอ่งไวใ้นฐานะท่ีเป็น “ความจริงสากล” (Universal 
Truths) เพื่อให้ง่ายต่อการสยบยอม  การท้าทายความเป็นธรรมชาติและความเป็นสากลของการ
ประกอบสร้างความจริงทางสังคม ซ่ึงโรลอง  บาร์ตส์ เรียกวา่ “le cela-va-de-soi” จะถูกประนามไป
ในฐานะท่ีขาดเสียซ่ึง “bon sens” (Good Sense - ส านึกท่ีดี) ดว้ยเหตุนั้นจึงถูกกีดกนัออกไปจากการ
การรับรู้ของกระแสหลัก ผลท่ีตามมาของพฤติกรรมท่ีดูเป็นธรรมชาติ  มันได้ซ่อนเร้นอุดมคติ
บางอย่างเอาไว  ้ อุดมการณ์สามารถท่ีจะเพิ่มเติมหรือสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงอ านาจและ
โครงสร้างทางสังคมต่างๆ ให้ด ารงคงอยู่ ในลกัษณะท่ีท าเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มคนใดกลุ่มคน
หน่ึง  ต่อกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลในบริบทนั้นอยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้แต่ไม่เป็นประโยชน์ส าหรับคน
กลุ่มอ่ืนๆ โดยการท าให้คนกลุ่มอ่ืนดูเหมือนวา่ผิดปกติ แตกต่าง หรือเบ่ียงเบนไป โรลอง บาร์ตส์มี
ความเห็นว่าตวัสร้างความหมายหรือก าหนดความหมายท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในสังคมคือวฒันธรรม ซ่ึง
ส าหรับโรลอง บาร์ตส์ใหค้วามหมายรวมถึงอุดมการณ์ดว้ย  
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 ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองมายาคติและอุดมการณ์  (Myth and Ideology) ของ โรลอง บาร์ตส์ 
(Roland Barthes)  เป็นเคร่ืองมือเพื่ออธิบายมายาคติท่ีเคลือบแฝงในภาคศิลปกรรมสมยัใหม่ไทย
และเผยถึงอุดมคติภายใตก้ารปลูกฝังคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ผ่านความทรงจ าของประวติัศาสตร์ 
โดยชนชั้นน าไทยต่อศิลปะไทย ดงันั้นการสร้างภาพแทนภายใตอุ้ดมการณ์ชาตินิยมต่อสภาวะสังคม
สมยัใหม่ไทย 
 
 3.2.2  ทฤษฏีและแนวคิดเร่ืองปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction Theory) 
ของ จอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด (George Herbert Mead) 
 ทฤษฎีน้ีไดรั้บการคิดและพฒันามาจากการท างานของนกัสังคมวิทยา 2ท่าน คือ จอห์น ดิว
อ้ี (John Dewey), จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มีด(George Herbert Mead)  ทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลักษณ์ 
(Self  in  Symbolic Interaction Theory)   เน้นท่ีตวัผูก้ระท า (Actor) และการตีความหมายของความ
จริงทางสังคม  เก่ียวกับ “ส่ิงภายใน” (Inner) หรือลักษณะทางพฤติกรรม (The aspect of  human  
behavior) ทฤษฏีปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ของ  จอร์จ เฮอร์เบิ ร์ต มีด (George Herbert Mead) 
ความคิด  ประสบการณ์และพฤติกรรมมีส่วนส าคญัต่อสังคม , มนุษยส์ร้างความสัมพนัธ์ผา่นระบบ
สัญลกัษณ์ (Symbols) สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ  ภาษาสัญลกัษณ์ไม่ไดห้มายถึงวตัถุหรือเหตุการณ์
เท่านั้น  แต่ยงัอาจหมายถึง  การกระท าจากวตัถุและเหตุการณ์นั้นดว้ย  เช่น  ค  าวา่ เกา้อ้ี  เม่ือพูดถึง
เกา้อ้ี  นอกจากหมายถึงท่ีนัง่แลว้  ยงัแสดงถึงการนัง่  ท่าทางท่ีนัง่  การครอบครองต าแหน่งอีกดว้ย  
สัญลกัษณ์จึงหมายถึง  วิธีการท่ีมนุษยป์ฏิสัมพนัธ์อยา่งมีความหมายกบัธรรมชาติ  และบริบททาง
สังคม  ถ้าไม่มีสัญลกัษณ์มนุษยจ์ะมีปฏิสัมพนัธ์กันไม่ได้ และจะไม่มีค  าว่า  “สังคม”  เกิดข้ึนมา
สัญลกัษณ์ไม่ใช่สัญชาตญาณมนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา สังคมเกิดจากการผสมผสานของตวัตน
เชิงจิต (Mental Selves) ของหลายๆคนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั  ความรู้สึกเก่ียวกบัตวัเราเองพฒันาข้ึน
จากปฏิกิริยาของเราต่อความคิดเห็นของผูอ่ื้นเก่ียวกบัตวัเรา ซ่ึงประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ของเราท่ีเรา
มีต่อตนเอง   และจินตนาการเก่ียวกบัความคิดของผูอ่ื้นต่อภาพลักษณ์นั้น  รวมถึงปฏิกิริยาและ
ความรู้สึกของเราท่ีมีต่อจิตนาการดงักล่าว   ทั้งหมดน้ีหลอมรวมกนัก่อเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อตนเอง 
เช่น ความภาคภูมิใจ  ความรู้สึกต ่าตอ้ยดอ้ยค่า  และจากการใหค้วามส าคญัต่อปฏิสัมพนัธ์น้ีเองท าให้
กลุ่มทางสังคมเป็นประเด็นท่ีส าคญัของการศึกษา 
 เม่ือมีปฏิสัมพนัธ์โดยใชส้ัญลกัษณ์มนุษยจ์ะไม่ใชส้ัญชาตญาณในการสร้างพฤติกรรมเพื่อ
การอยู่รอดกันในสังคม  มนุษย์จึงสร้างระบบสัญลักษณ์ข้ึนมา  และต้องอยู่ในโลกแห่งการ
ตีความหมาย  (World of Meaning) คือ  การตีความหมายต่อส่ิงกระตุน้  และตอบสนองต่อส่ิงนั้น  
เช่น  พิจารณาวา่อะไร  คือ  อาหาร  อะไรไม่ใช่อาหาร  แลว้จึงกิน 
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 ชีวิตในสังคมสามารถด าเนินไปได ้ ถา้น าการตีความสัญลกัษณ์ร่วมมาใช้  โดยสมาชิกใน
สังคมร่วมกนั  ดงันั้นสัญลกัษณ์ร่วม  (Common  Symbols)  จึงเป็นวิธีเดียวท่ีมนุษยจ์ะปฏิสัมพนัธ์
กนัได ้ ดงันั้นเราจึงตอ้งรู้จกัความหมายสัญลกัษณ์ท่ีไปสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  วธีิน้ี  จอร์จ  เฮอร์เบิร์ต  มีด 
(George Herbert Mead) ไดท้  าการศึกษาพฒันาการท่ีความรู้สึกเก่ียวกบัตวัตนท่ีค่อยๆ  ก่อร่างสร้าง
ตนจากกระบวนการปฏิสัมพนัธ์  โดยเขาช้ีให้เห็นว่ากลไกส าคญัต่อการสร้างตวัตน เรียกว่า  “การ
รับรู้บทบาทหรือการเรียนรู้ท่ีจะสวมบทบาท (Role – taking)”  คือ  การรู้จกับทบาทของผูอ่ื้นจะท า
ให้เราทราบความหมายและความตั้งใจของผูอ่ื้น หวัใจส าคญัของการเรียนรู้น้ีคือ  ภาษา  ซ่ึงเป็นช่อง
ทางการถ่ายทอดระบบสัญลกัษณ์ และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคมซ่ึงเม่ือมองถึงจุดน้ีอาจดูราวกบัว่า
สังคมไดแ้สดงบทบาทครอบง า  และสร้างตวัตนของปัจเจกบุคคล  เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองการ
ปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้นได้อย่างดี  จากการรับรู้บทบาทน้ี  จอร์จ  เฮอร์เบิร์ต  มีด (George Herbert 
Mead) ไดพ้ฒันาแนวคิดเร่ือง  Self (ตวัตน)  ข้ึนมา  เขาไดพ้ยายามรักษาอิสรภาพของปัจเจกดว้ยการ
เสนอแนวคิดวา่  ตวัตนน้ีมีสองดา้นท่ีปะทะประสานกนัอยูต่ลอดเวลา  ดา้นหน่ึง “me” ซ่ึงเป็นตวัตน
ท่ีเกิดจากความเห็นและปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ดา้นสอง “I” ซ่ึงเป็นตวัตนตามลกัษณ์เฉพาะของเราเอง  
โดยทั้ง me และ I ต่างก็สัมพนัธ์กับส่ิงแวดล้อมภายนอกตัวเราทั้ งคู่เพียงแต่ me เป็นผลจากการ
ประเมิน  และซึมซบัจากทรรศนะของผูอ่ื้น  ส่วน I เป็นค าตอบ และความพยายามท่ีจะประสาน me 
ท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั  และถือเป็นศกัยภาพของความคิดสร้างสรรค ์ ความคิดเร่ืองตวัตนเกิดข้ึน
ได ้ เม่ือบุคคลคิดออกไปนอกตวัตน  แลว้มองสะทอ้นกลบัมาเหมือนผูอ่ื้นมองเรา  คือ  บทบาทของ
ผูอ่ื้น  (Role of Another) การรับรู้บทบาทน้ีไม่ไดติ้ดตวัมาแต่ก าเนิด  ตอ้งมาเรียนในภายหลงั  และ
เรียนรู้ตอนเด็ก  เขามองเห็นขั้นตอนของการพฒันาอยู่  2  ขั้นตอน ขั้นตอนแรก Play  Stage  (ขั้น
การละเล่น)  คือ  ตอนเป็นเด็กเรามกัจะเล่นบทบาทท่ีไม่ใช่ของตนเอง  แต่เป็นบทบาทท่ีสังคมได้
แสดงบทบาทครอบง า  เช่น บทบาทพ่อแม่ ทหาร ต ารวจ  นกัฟุตบอล  ฯลฯ  ซ่ึงท าให้เขารู้ถึงความ
แตกต่างระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น  และบทบาทท่ีเล่นท่ีแตกต่างออกไป  ขั้นตอนท่ีสอง  Game  Stage  
(ขั้นการเล่นเกม)  คือในการเล่นกบัเพื่อนๆ  ในกลุ่มเด็กตอ้งเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบั
ผูอ่ื้น  ผ่านกติกาของเกมท่ีเล่น  เขาจะตอ้งถูกวางตวัเองไวใ้นต าแหน่งหน่ึงในเกมเพื่อจะเล่นกลบั
ผูอ่ื้นใหไ้ด ้
 ขณะท่ี เออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving  Goffman)  ปัจเจกสภาพในทฤษฏีปฏิสัมพันธ์เชิง
สัญลกัษณ์มิไดเ้ป็นภาพท่ี  มีความต่อเน่ืองเป็น อนัหน่ึงอนัเดียว  บางส่วนแยกจากกนัเด็ดขาด   แต่ก็
มีไม่น้อยท่ีเป็นการซ้อนทบักนัของบทบาท  ก็ไดจ้  าแนกแยกแยะความแตกต่างระหว่างอตัลกัษณ์
ส่วนบุคคลกบัอตัลกัษณ์ทางสังคม  จะเห็นไดว้่าทั้งน้ีเน่ืองจากตวัตนของคนเรานั้นประกอบดว้ย
ภาพลกัษณ์ของเราท่ีเรามีต่อตนเอง  โดยเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving  Goffman)  ไดนิ้ยามความคิด
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หรือความรู้สึกท่ีปัจเจกมีต่อตนเองวา่  “I” หรือ Ego Identity  ส่วนภาพ ของปัจเจกในสายตาของคน
อ่ืนในฐานะท่ีเป็นบุคคลท่ีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเขาเรียกวา่ Personal Identity 
 จอร์จ  เฮอร์เบิ ร์ต มีด (George Herbert Mead) ส รุปการพัฒนาความส านึกในตัวตน 
(Consciousness  of  Self)  เป็นส่ิงส าคญัของความเป็นมนุษย ์ มนัเป็นพื้นของความคิด  การกระท า  
และการสร้างสังคมถ้าปราศจากความคิดเร่ือง ตวัตน (Self)  แล้วมนุษยจ์ะไม่สามารถตอบสนอง
และปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได้  เม่ือมนุษยส์ามารถรู้ว่าผูอ่ื้นคิดอย่างไรกบัตน  มนุษยก์็สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างดี  และส่ิงน้ีก็สร้างความร่วมมือทางสังคมได้อย่างดีด้วย (Cooperative  Action) ได้
อยา่งดีเช่นกนั 
 การปฏิสัมพนัธ์ของมนุษยมี์ 2 ประการ คือมนุษยส์ร้างตวัตนข้ึนมา  และมนุษยส์ะท้อน
ตวัเองจากผูอ่ื้น  ทั้งปัจเจกบุคคล  และสังคมจึงแยกกนัไม่ได ้ ถา้ปราศจากการส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์
ท่ีมีการตีความหมายร่วมกนัทางสังคมแลว้ กระบวนการสร้างความหมายร่วมทางสังคมจะไม่เกิดข้ึน  
ดงันั้นมนุษยจึ์งอยู่ในโลกแห่งสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมาย  และมีความส าคญัต่อชีวิต  เป็นพื้นฐาน
หลกัของการมีปฏิสัมพนัธ์ของมนุษย ์ 
 กล่าวไดว้า่  ตวัตน (Self) ในทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์สะทอ้นจากศูนยร์วมหลกักบั
ปัจเจกสภาพระดบับุคคลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั สภาพทางสังคมจากการสร้างปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ไทย
ท่ีปรากฏในฐานะอตัลกัษณ์ไทยท่ีปรากฏตวัทางวฒันธรรม  และการแสดงตวัตนต่อสาธารณะของ
พลเมือง อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมปัจเจกสภาพในแนวคิดหลงัสมยัใหม่ (Identity in Postmodern)
เป็นการร่วมสร้างตวัตนแบบไทยต่อศิลปกรรมร่วมสมยัไทย 
  

3.2.3  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองวาทกรรม อ านาจและความรู้ / ระบอบของความจริง
(Discourse, Power and Knowledge / Regime of the Truth) ของ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) 
 ในหนงัสือ The Order of Things มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault - นกัคิดหลงัสมยัใหม่ชาว
ฝร่ังเศส) ท าการวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงระหวา่งถอ้ยค าหรือภาษากบัสรรพส่ิง22

 ท่ีเขามองว่าถูก
สร้างข้ึนมาจากภาษาซ่ึงมีระเบียบแบบแผนเชิงโครงสร้างอย่างหน่ึง โดยในเชิงภาษาตามสาย
โครงสร้างนิยมแลว้ ฟูโกต์เน้นไปท่ีตวัสัญญะมากกว่าดา้นความหมายท่ีเป็นความคิดอยู่เบ้ืองหลงั 
ซ่ึงตวัสัญญะเองนั้นสามารถจะมีอิสระในตวัเองแทนท่ีจะข้ึนอยู่กบัความหมายตามความคิดท่ีอยู่

                                                           
22 หนงัสือ The Order of Things ตีพิมพค์ร้ังแรกในภาษาฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ. 1966 มีช่ือในภาษาฝร่ังเศสวา่ Les Mots et les Choses ซ่ึง
แปลวา่ “ถอ้ยคากบัสรรพส่ิง” (Words and Things) แต่ในขณะนั้นมีหนงัส่ือช่ือน้ีอยูแ่ลว้ในภาษาองักฤษ ผูแ้ปลในฉบบัภาษาองักฤษ
จึงเลือกใชค้าวา่ “ระเบียบ” (Order) แทนคาวา่ ถอ้ยคาซ่ึงน่าจะตรงใจฟโูกต ์เพราะเขาเห็นวา่สรรพส่ิงนั้นเสมือนเป็นการสร้างภาพ
ตวัแทน (Representation) ของความรู้และความคิดให้อยูใ่นรูปของสรรพส่ิงนัน่เอง.  
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เบ้ืองหลังเท่ านั้ น  ฟูโกต์จึงมองตัวสัญญะในรูปของถ้อยแถลง  (Statement) หรือวาทกรรม 
(Discourse) ในฐานะท่ีเป็นภาพตวัแทน จนน าไปสู่การวิพากษ์ในเชิงประวติัศาสตร์และการเมือง
ได้มากข้ึน แทนท่ีจะติดอยู่กับการวิเคราะห์ในด้านภาษาอย่างเป็นทางการล้วนๆ เท่านั้ น แนว
ทางการวิเคราะห์วาทกรรมของฟูโกตจึ์งมีลกัษณะเชิงวิพากษ์ มากกวา่การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์
แบบทางการทั่วไป  เพราะไม่ได้มองวาทกรรมเป็นเพียงภาษาหรือตัวบท  (Text) ท่ีใช้ในการ
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม หากแต่มองวาทกรรมเป็นพื้นท่ีของความรู้หรือความคิดทางสังคมในขอบเขต
ท่ีค่อนขา้งชดัเจนเชิงสัมพนัธ์ ซ่ึงหมายถึงลกัษณะของความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงๆ ของ
ประวติัศาสตร์ 
 เม่ือฟูโกต์มองภาษาเป็นระบบหรือกลไกของภาพตัวแทนในฐานะท่ีเป็นวาทกรรม  
(Discourse) ในหนงัสือเร่ือง The Order of Things วา่คนเรารู้จกัความคิดท่ีวา่ภาษาเป็นภาพตวัแทน
ของบางส่ิงบางอย่างไดอ้ย่างไร ในแง่ท่ีว่าภาษาเป็นทั้งระบบและโครงสร้างของภาพตวัแทน โดย
พยายามค้นควา้ผ่านประวติัศาสตร์ของความสัมพนัธ์ในการคิดเก่ียวกบัภาษา จากการวิเคราะห์
รูปภาพ Las Meninas และการจดัเรียงท่ีสลบัซบัซ้อนของระดบัแนวเส้นสายตา การซ่อนตวัและการ
ปรากฏตวัต่างๆ ท าใหเ้กิดวาทกรรมของภาพเขียนและวาทกรรมวา่ดว้ยการจอ้งมอง 

 
ภาพที ่3.1 Las Meninas  by Diego Valasquez 

 
 ในขณะเดียวกนัภาพเขียนไม่ไดมี้ความหมายท่ีหยุดน่ิงตายตวัรอให้คนมองคน้หา แค่คน
มองท าปฏิสัมพนัธ์กบัภาพให้เกิดเป็นความหมายข้ึนมา  เป็นปฏิสัมพนัธ์ภายใตก้ารก ากบัของวาท
กรรมว่าด้วยภาพเขียน ในภาพวาด ประเด็นของงานช้ินน้ี คือ การต่อตา้นแนวคิดมนุษยนิ์ยมและ
สืบคน้ความเป็นมาของการจดัวางมนุษยใ์ห้เป็นวตัถุแห่งการศึกษา ฟูโกตไ์ดว้ิเคราะห์วิพากษศึ์กษา
เปรียบเทียบการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และภาษาศาสตร์ตลอดช่วงศตวรรษท่ี 18 – 
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19 เร่ิมแนวความคิดแบบ หลังสมยัใหม่นิยม (Postmodernism) ฟูโกต์แสดงให้เห็นว่าช่วงตลอด
ระยะเวลาทั้งหมดของประวติัศาสตร์ไดถู้กครอบครองดว้ยสภาวะการประกอบสร้างความจริงข้ึนมา
นั้นก็คือ วาทกรรม (Discourse) เช่น วทิยาศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม ฯลฯ ซ่ึงสภาวะเง่ือนไขของวาท
กรรมจะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอตามประวติัศาสตร์จากกรอบความรู้ (episteme) ซ่ึงท าหน้าท่ีก าหนด
มุมมองต่อสังคม ณ ช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดวาทกรรมดว้ย ทั้งน้ี “episteme” ถูกวาง
โครงสร้างข้ึนจากสถาบนัทางสังคมต่างๆ “episteme” ในทศันะของฟูโกตเ์ป็นกฎระเบียบทางสังคม 
กฎทางความรู้และกิจกรรมต่างๆของมนุษย ์ท่ีเป็นตวัก าหนดมุมมองต่อโลกของเรา ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
ขอ้ก าหนดทางธรรมชาติ แต่เกิดจากการก าหนดและการตกลงร่วมกนัโดยสังคมท่ีมนุษยอ์าศยัอยู่
นัน่เอง ทั้งน้ีเพราะฟูโกตม์องว่า วาทกรรม (Discourse) ไม่ใช่เพียงรูปแบบของภาพตวัแทนเท่านั้น 
แต่ยงัเป็นเง่ือนไขเชิงรูปธรรมในการสร้างและควบคุมจินตนาการทางสังคมอีกด้วย และฟูโกต์
น าเสนอวิธีวิทยาท่ีเขาเรียกว่า “โบราณคดีของศาสตร์เก่ียวกับมนุษย์” (Archeology of Human 
Science) ดว้ยการน าเอาลกัษณะความสัมพนัธ์ทางอ านาจบวกกบัโครงสร้างนิยมให้เกิดความหมาย 
โดยฟูโกตม์องวา่อ านาจมีส่วนอยา่งส าคญัในการก ากบัโครงสร้างความรู้  
 เม่ือฟูโกตเ์ร่ิมมองในมุมของโบราณคดีทัว่ไป ไม่อาจจะมองเห็นอ านาจในหลายๆมิติ เพราะ
เป็นเพียงแค่การมองชุดความรู้ท่ีเป็นตวัก าหนดทางสังคม เหมือนกบัเป็นโครงสร้างทางความคิด แต่
เม่ือฟูโกตเ์พิ่มมุมมองในมิติของวาทกรรมเขา้ไปในชุดความรู้นั้น  ปรากฏนยัของการครอบง าเอาไว้
ดว้ย ช่วงตน้ ฟูโกตพ์ูดถึงโบราณคดีในฐานะเคร่ืองมือท่ีท าให้เขามองเห็นความสัมพนัธ์ของหน่วย
เล็กๆ ว่าเป็นองค์ประกอบของส่วนใหญ่ นัน่ก็คือ เขามองโบราณคดีเป็นเพียงเคร่ืองมือในการขุด
คน้หาความรู้ แต่เม่ือความรู้นั้นไดรั้บการยอมรับวา่เป็นความจริง ก็จะมีอ านาจในการก าหนด ก ากบั 
และบงการ  ต่อมาภายหลงัจากท่ีมีปฏิบติัการ จากจุดตรงน้ีการท่ีใชโ้บราณคดีของความรู้เขา้มาช่วย
คน้หาอ านาจของความจริงเหล่านั้น  เพื่อให้เห็นมิติของอ านาจนั้นท างานอยา่งไร เพื่อเป็นอิสระจาก
การถูกครอบง า 
 ส่วนหนังสือเร่ือง The Archeology of Knowledge (1969) ฟูโกต์ใช้วิธีวิเคราะห์วาทกรรม 
(discourse analysis) พยายามช้ีให้เห็นวา่ “วาทกรรม” คือความรู้และความจริงท่ีมีอิสระในตวัเอง จึง
มีอ านาจในการก าหนด บงการ  โดยแสดงให้เห็นว่าความผสมกลมกลืนของวาทกรรมไดถู้กสร้าง
ข้ึนมาเพื่อเป็นรากฐานรองรับหลักการหรือศาสตร์ทางวิชาการ  ฟูโกต์ได้หันมาให้ความสนใจ
ประวติัศาสตร์ของวาทกรรมหรือปฏิบติัการของวาทกรรม เพื่อจะดูวา่วาทกรรมมีปฏิบติัการอยา่งไร 
โดยให้ความสนใจหลกัอยูท่ี่ ประวติัศาสตร์ของความไม่ต่อเน่ือง เพราะถา้วาทกรรมมีความต่อเน่ือง
จะเน้นมุมมองท่ีน าไปสู่ความคิดแบบอุดมคติ (Utopia) ความไม่ต่อเน่ือง หมายถึง แต่ละวาทกรรม
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ในแต่ละช่วงจะมีอิสระในตวัเอง และมีอ านาจการบงการในตวัเอง เพราะถา้วาทกรรมมีความหมาย
อยา่งต่อเน่ืองก็จะตอ้งน าไปสู่ความคิดแบบอุดมคติ  
 ประเด็นศึกษาในงานช้ินน้ี คือ การวิเคราะห์ถอ้ยแถลง (statement) คือ หน่วยของวาทกรรม 
โดยท่ีถอ้ยแถลง คือ ส่ิงท่ีท าให้ประพจน์ (propositions), การพูด (utterances) และการกระท าค าพูด 
(speech acts) ต่างๆ มีความหมายข้ึนมาได ้(meaningful) ฟูโกต์เห็นว่าถอ้ยแถลงในตวัมนัเองไม่ใช่
ประพจน์ การพูด และการกระท าค าพูด แต่ถอ้ยแถลงไดป้ระกอบสร้างเครือข่ายของกฎเกณฑ์เพื่อ
สถาปนาส่ิงท่ีมีความหมายข้ึนมาซ่ึงกฎเกณฑ์เหล่าน้ี คือ เง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนก่อนเพื่อท าให้ประพจน์ 
การพูดและการกระท าค าพูดมีความหมาย อยา่งไรก็ตามถอ้ยแถลงดงักล่าวก็ตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ของเหตุการณ์ (events) เช่น ในบางกรณีประโยคท่ีถูกหลกัไวยากรณ์อาจจะไร้ความหมาย แต่ในทาง
กลบักนัประโยคท่ีผิดหลกัไวยากรณ์อาจมีความหมายได้ ถอ้ยแถลงต่างๆ ข้ึนอยูก่บัสภาวะซ่ึงอุบติั
และด ารงอยู่ภายในสนามวาทกรรม (a field of discourse) เป็นความคิดท่ีท าให้เรารู้สึกว่า เราก าลงั
เดินไปถูกทางและท าให้เราเช่ือในความคิดนั้น ยิ่งไปกวา่นั้น หากเรามองวา่ความคิดมีอ านาจอิสระ
ในตวัเอง เราจะยอมรับความจริงในแต่ละความคิด วา่มีอ านาจของตวัเอง ซ่ึงมีผลท าให้ความคิดนั้น
มาครอบง าบงการเรา เพราะเราไดย้อมรับความคิดนั้นวา่เป็นวาทกรรม หรือยอมรับวา่เป็นความจริง
นั่นเอง จากการท่ีความคิดนั้นสอดรับกบัลกัษณะเฉพาะในช่วงเวลาของประวติัศาสตร์ช่วงเวลา
หน่ึงๆซ่ึงวางอยูบ่นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีแตกต่างกนัไป ทั้งรูปแบบของความคิดท่ีแตกต่างกนั
ไป เช่น เม่ือผูมี้อ านาจนิยาม เราก็จะเช่ือว่าเป็นความจริง เพราะเราตกอยู่ภายใต้สนามวาทกรรม
ในช่วงนั้นๆ ก็คือยอมรับในโครงสร้างของวาทกรรม ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีเราไปยอมรับว่าเป็น
หลกัการในการก าหนดความรู้ เช่น การกินอาหารเสริมหรือวิตามิน เราเช่ือวา่คนท่ีจะบอกวา่อาหาร
เสริมเหล่านั้นควรจะกินตอ้งเป็นหมอหรือพยาบาล เม่ือหมอพูดเราก็ยอมรับเลยว่าถูกตอ้งแน่ๆ ใน
ท่ีน้ีหมอจึงเป็นผูส้ร้างวาทกรรม ในฐานะท่ีเป็นสถาบนัในการก าหนดนิยามความหมาย หรือ ตวั
โครงสร้าง ในการท่ีท าให้เราเช่ืออยา่งดุษฎีวา่จริงตามความหมายท่ีเกิดจากการสร้างวาทกรรมหรือ
ความหมาย ซ่ึงซ้อนอยู่ในปฏิบติัการของหมอดว้ยเคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ี ฟูโกต์ เรียกว่าสนามวาท
กรรมเป็นการสร้างความหมายและความจริง โดยการกีดกนัหรือแบ่งแยกใหเ้ห็นถึงความแตกต่าง 
 ความรู้ต่างๆ ท่ีเราคิดว่าเป็นธรรมชาติ หรือเป็นส่ิงท่ีเห็นจริงอยู่แล้ว หรืออยู่ลอยๆ แต่ใน
ความเป็นจริงแลว้ลว้นแต่มีการสนบัสนุนจากสถาบนัหนุนหลงัอยู่ทั้งส้ิน เช่น เร่ืองการกินอาหาร
เสริม และไม่มีใครนึกถึงการกินอาหารตามท่ีร่างการตอ้งการ ความเขา้ใจเช่นน้ีเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร
หากไม่ใช่ความรู้จากโรงพยาบาล และการก าหนดวา่คนเราควรตอ้งกินอะไรไม่กินอะไรจากบริษทั
ผลิตอาหารเสริม คนท่ีรักสุขภาพนั้นก็ตกอยูใ่นสนามวาทกรรมท่ีถูกสถาบนัต่างๆ เหล่าน้ีพร่าสอน
กรอกหูอยูเ่สมอ ก็ท าใหส่ิ้งท่ีเป็นความคิดกลายเป็นความจริงข้ึนมา ดว้ยการท าใหม้องเห็นวา่มีทางน้ี
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เพียงทางเดียวเท่านั้นท าให้สุขภาพร่างกายท่ีดี  ซ่ึงฟูโกตพ์ยายามเสนอวา่ ส่ิงท่ีเราคิดวา่เป็นความคิด
แบบวิทยาศาสตร์และเป็นความคิดท่ีดีนั้น ลว้นมีสถาบนัในการให้ความรู้สนบัสนุนอยู ่ส่วนน้ีเป็น
ส่วนท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาจากโครงสร้างนิยมท่ีเน้นแต่เร่ืองหลกัการภายในโครงสร้างต่างๆ ซ่ึงจะไม่มี
พลังอะไรเลย ถ้าหากไม่มีสถาบนัหนุนช่วยอยู่ขา้งหลงั ตวัหลักของการจดัระเบียบจึงไม่ได้เกิด
ข้ึนมาเอง แต่เกิดจากปฏิบติัการของตวัหนุนช่วยดว้ยนัน่ก็คือสถาบนั ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ ฟูโกต์ ได้
เพิ่มมิติทางสังคมของอ านาจในเร่ืองของสถาบนัเขา้มาเสริมความคิดเชิงโครงสร้าง ในมิติท่ีเป็นการ
ปฏิบติัการซ่ึงคอยตอกย  ้าใหค้วามคิดทั้งหลายกลายเป็นจริงภายในสนามวาทกรรมชุดต่างๆ จนอยูใ่ต้
จิตส านึกและท าให้ไม่ตอ้งตั้งค  าถามแต่ตอ้งยอมรับโดยดุษฎี ซ่ึงวาทกรรมจะท าหน้าท่ีเช่ือมโยงกบั
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในการนิยามความหมายนัน่เอง 
 กล่าวได้ว่า สถาบนัใดท่ีสามารถผลิตวาทกรรมได้ย่อมเป็นผูผ้ลิตและเป็นศูนยร์วมของ 
“ความจริง” ไปด้วยในขณะเดียวกัน โดย “ความจริง” สามารถปรากฏออกมาได้ในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของการผลิตและเผยแพร่ของผูใ้ห้และรูปแบบการบริโภคของผูรั้บ 
การผลิตและส่งต่อจะตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุม (Apparatuses) ของกลไกท่ีมีความส าคญัทางการเมือง
และเศรษฐกิจ เช่น มหาวิทยาลัยและกองทัพ  ฉะนั้ น “ความจริง” จึงหมุนเวียนผ่านกลไกทาง
การศึกษาและระบบ ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีอยูใ่นสังคม และเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองท่ีก่อให้เกิด
การถกเถียงและเผชิญหนา้กนัสนามวาทกรรมทางสังคม เพราะวาทกรรมมีรากฐานมาจาก “อ านาจ” 
ในขณะท่ี “ความรู้” ถูกประกอบสร้างข้ึนมาจากชุด “วาทกรรม” จึงสามารถกล่าวได้ว่า การผลิต
ความจริงเป็นหนา้ท่ีของอ านาจ (truth production as a function of power) ฉะนั้นจึงไม่มีความจริงใด
ท่ีจะด ารงอยูน่อกขอบเขตของอ านาจ สังคมทุกสังคมต่างมีระบอบท่ีท าหนา้ท่ีก าหนด และเลือกสรร
ความจริง นัน่คือ มี “ระบอบของความจริง” (Regime of the Truth) ท าหนา้ท่ีเป็นเกณฑ์ก าหนดและ
จดัประเภทของวาทกรรม ให้เห็นไดว้า่วาทกรรมแบบใดเป็นความจริงและแบบใดไม่เป็นความ ฟู
โกต์เห็นว่าความจริงนั้นไม่อาจแยกออกจากเร่ืองของอ านาจได้ ความจริงมิได้เป็นผลมาจากการ
คน้หาของจิตวิญญาณท่ีเสรี ความจริงเป็นเร่ืองของโลกน้ี เป็นประดิษฐ์กรรมของสังคม เป็นผลลพัธ์
ของอ านาจ ทุกสังคมจะมีระบอบวา่ดว้ยความจริงของตวัเอง มีการเมืองเร่ืองความจริงของตวัเอง นัน่
คือมีประเภทของวาทกรรมอนัเป็นท่ียอมรับและท าหน้าท่ีพูดถึงความจริง  เป็นวาทกรรมท่ีก าหนด
กฎเกณฑ ์กติกา เง่ือนไขเพื่อใชใ้นการแบ่งแยกวา่ถอ้ยแถลงใดจริงหรือเทจ็ ใครควรเป็นผูพ้ดูและพูด
อยา่งไร มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการก าหนดคุณค่าวา่อะไรคือ “ความจริง” กล่าวไดว้า่ 
ประวติัศาสตร์นั้นไม่ต่อเน่ืองกนั เพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างระบอบความจริงต่างๆ เม่ือระบอบ
ความจริงใดชนะก็จะกลายเป็นความจริงท่ีจะยึดถือกนัเป็นสากลระบอบใหม่ “ความจริงในสังคมจึง
มิได้เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ของสมองต่อส่ิงแวดล้อมภายนอกเหมือนเช่น ภาพสะท้อนท่ี
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เกิดข้ึนในกระจก แต่ความจริงเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนและน าเสนอต่อสาธารณชนโดยผ่านระบบ
ภาษา” (ธเนศ วงศย์านนาวา, 2529: 146) 
 การท าให้ส่ิงท่ีเรียกว่า “ความจริง” กลายเป็น  “ธรรมชาติ” ข้ึนมา ไม่แตกต่างไปจากท่ี
บาร์ตส์แสดงใหเ้ห็นวา่มายาคติท าใหส้ัญญะต่างๆ ในสังคมดูเป็นธรรมชาติข้ึนมานัน่เอง ฉะนั้น ดว้ย
กรอบคิดการศึกษาเร่ือง วาทกรรม อ านาจ ความรู้ของฟูโกตจ์ะใชเ้ป็นเคร่ืองมือในประเด็นเร่ืองการ
ประกอบสร้างความจริงและเพื่อถ่ายทอดความคิดกระแสหลกัของกลุ่มผูถื้ออ านาจน าในสังคมไทย
ผา่นการศึกษาวจิยัตรรกวิทยาทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันิทรรศการศิลปะร่วมสมยัไทยวา่ดว้ยเร่ือง
การผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบไทยร่วมสมัย ผ่านพื้นท่ีหอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ในมิติของสังคม วฒันธรรม เพื่อจะเขา้ใจการท างานของอุดมการณ์ชาตินิยมท่ี
ก าหนดกรอบในการท าความเขา้ใจในวงศิลปกรรมร่วมสมยัไทยปัจจุบนั 
 

3.2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการร้ือสร้าง (Deconstruction) ของ ฌาคส์ แดริดา (Jacques 
Derrida) 
 แนวคิดเร่ืองการร้ือสร้างของ ฌาคส์ แดริดาคือการต่อยอดแนวคิดของ แฟร์ดินองต์ เดอ 
โซซูร์ (Ferdinand de Saussure   นกัภาษาศาสตร์ชาวสวสิเซอร์แลนด์) โดยประเด็นส าคญัในผลงาน
ของ โซซูร์ คือการช้ีให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนของสัญญะ คือ รูปสัญญะและ
ความหมายสัญญะมีลกัษณะเล่ือนลอยและไม่ข้ึนอยูก่บักฎเกณฑ์ใดๆ (Arbitrary) ความเล่ือนลอยน้ี
เป็นธรรมชาติของภาษา ซ่ึงเขานิยามวา่เป็นโครงสร้างของความหมาย (Structure of  Signification) 
และความเล่ือนลอยดงักล่าวเกิดข้ึนสองระดบั คือความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัวตัถุหรือความ
เป็นจริงก็เล่ือนลอย เช่น แ-ม-ว ไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์อะไรกบัแมวจริงๆ และความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สององคป์ระกอบของสัญญะ คือ รูปสัญญะและความหมายสัญญะ (Signifier and Signified) ก็เล่ือน
ลอยดว้ยเช่นกนั ดงัจะเห็นไดว้า่ในแต่ละภาษา มีการแบ่งประเภทของวตัถุท่ีจะพูดถึงในขอบเขตท่ี
ไม่เท่ากนั เช่น ชาวเอสกิโมมีคาท่ีใชเ้รียกสีขาวหลากหลายกวา่ชาวไทย เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ีโซซูร์จึง
สรุปว่า ภาษาสามารถส่ือความหมาย (Signify) ไดก้็โดยความแตกต่างในโครงสร้างของภาษาเอง 
(Structure of  Difference) โดยปราศจากความสัมพนัธ์ท่ีแทจ้ริงกบัส่ิงท่ีมนัหมายถึง หรือกล่าวอีกนยั
หน่ึงได้ว่าภาษาไม่ได้ส่ือความด้วยคุณลักษณะใดๆ ในตัวมันเอง แต่ส่ือด้วยความแตกต่างใน
โครงสร้างของภาษาหรืออยูท่ี่โครงสร้างในความแตกต่างของมนักบัส่ิงอ่ืนในโครงสร้างเดียวกนั แด
ริดาอาศยัแนวคิดของโซซูร์เป็นรากฐานในการสร้างกรอบแนวคิดต่อภาษาของเขาข้ึน  
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 ขณะเดียวกนัก็พยายามเติมเต็มข้อบกพร่องในแนวคิดของโซซูร์ด้วย ประเด็นโต้แยง้ท่ี
ส าคญัท่ีเขาเห็นต่างจากโซซูร์ก็คือ การบอกวา่ภาษาท างานโดยอาศยัโครงสร้างของความแตกต่างใน
ตวัมนัเองนั้นไม่เพียงพอ ท่ีจะอธิบายการท างานของภาษาได้ นั่นเพราะแดริดาเช่ือว่าภาษาไม่มี
บริบทเฉพาะ แมว้า่ความหมายจะข้ึนกบับริบท แต่บริบทเองกลบัไร้ขอบเขต สามารถเปล่ียนแปลง
ไดต้ลอดเวลาข้ึนกบัการตีความ ภาษาจึงเป็นอิสระจากบริบทในความหมายน้ี แมแ้ต่ภาษาพูดก็เป็น
อิสระจากบริบทได ้เช่น การอา้งค าพดูของคนอ่ืนก็เป็นการสร้างบริบทใหม่ใหก้บัค าพดูนั้น ภาษาใน
ความเห็นของแดริดาจึงเป็นอิสระจากบริบท จากสังคม และจากผูพู้ด ผูเ้ขียน ผูส่ื้อสาร ในเม่ือภาษา
มีหลายบริบทเกินความสามารถในการควบคุมของผูส่ื้อสารประกอบกบัการส่ือสารทุกชนิดข้ึนกบั
การส่ือสารท่ีมีมาก่อนหน้านั้นและการส่ือสารท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ฉะนั้นจึงไม่มีใครสามารถ
ควบคุมภาษาได้ และภาษาก็ไม่มีความหมายท่ีส าเร็จสมบูรณ์ จะมีก็แต่การชะลอหรือหน่วงเหน่ียว
ของความหมาย (Defer) และการเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงของความหมาย (Differ) หรือท่ีแดริดาเรียกวา่ 
“ความหลากเล่ือน” (Différance) ท่ีท าให้เกิดการแพร่กระจายความหมายงอกงาม มีทั้งการเพิ่มเติม
และการแทนท่ีสวมรอยอย่างไม่รู้จบส้ิน (Supplement) ผลคือท าให้ไม่มีอะไรคงท่ี แต่ล่ืนไหล
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา กล่าวคือส านกัหลงัโครงสร้างนิยมไม่เช่ือในเร่ืองของการผูกขาดรวมศูนย์
ของรหัสอย่างนักสัญวิทยา แต่เห็นว่ามีบางอย่างท่ีใหญ่กว่าหรือเหนือกว่ารหัส ท่ี เรียกว่า 
“กระบวนการสร้างความหมาย” (A Process of Signification)นั่นคือส านักหลงัโครงสร้างนิยมไป
ไกลกว่าสัญวิทยาโดยช้ีให้เห็นถึงประเด็นท่ีส าคญัว่าเม่ือทั้งความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกับ
ความหมายสัญญะ และความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัรูปสัญญะต่างก็มีลกัษณะของการถูก
ก าหนดให้เป็นแล้ว ผลท่ีตามมาก็คือการแทนท่ีสวมรอยระหว่างรูปสัญญะ ความหมายสัญญะ
และสัญญะอยา่งไม่รู้จบส้ิน ความส าคญัของภาษาจึงกลบัมาอยูท่ี่การแทนท่ีสวมรอย เป็นการละเล่น 
การล่ืนไหลของความหมายอย่างไม่รู้จบส้ิน   ความหมายจึงมีความส าคญัน้อยกว่ากระบวนการ
สร้างความหมาย ส านักหลงัโครงสร้างนิยมจะให้ความส าคญักบัทุกอย่าง เพราะถือว่าต่างก็เป็น 
“ร่องรอย” ของการสร้างความหมายทั้งส้ิน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการไม่ปรากฏ การไม่พดู การละไว้
ในฐานท่ีเขา้ใจ การให้ความส าคญักบัการพูดมากกวา่การเขียนในวิธีคิดแบบอภิปรัชญาวา่ดว้ยการ
ปรากฏ (The Metaphysics of Presence) ท าให้ส่ิงท่ีไม่ปรากฏ ส่ิงท่ีพูดไม่ไดจ้  านวนมากถูกเก็บซ่อน
ไว ้แต่เป็นส่ิงท่ีส านกัหลงัโครงสร้างนิยมให้ความสนใจ เพราะเห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีคือส่วนหน่ึงท่ีแยก
ไม่ออกของกระบวนการสร้างความหมายท่ีถูกมองขา้มไป การไม่ปรากฏตวัของสัญญะก็คือสัญญะ
แบบหน่ึง การไม่ปรากฏในฐานะท่ีเป็นสัญญะ กลบัท าให้สัญญะท่ีปรากฏมีความหมายข้ึนมา เม่ือ
เป็นเช่นน้ี การไม่ปรากฏจึงไม่ใช่ความวา่งเปล่าหรือไร้ความหมาย แต่การไม่ปรากฏคือการปรากฏท่ี
มองไม่เห็น หรือการปรากฏของการไม่ปรากฏ (The Lost Presence) ตวัอยา่งเช่น ช่องวา่งหรือการ
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เวน้วรรค (Spacing) ในภาษาเขียน ก็คือรูปธรรมของการปรากฏท่ีไม่ปรากฏ มโนทศัน์เร่ืองการ
ปรากฏของการไม่ปรากฏน้ีช่วยให้เห็นความสลบัซบัซ้อนของแดริดา  เพราะเขาไม่ไดคิ้ดแบบคู่ตรง
ขา้ม อยา่งการปรากฏหรือการไม่ปรากฏ (Presence/Absence) แต่คิดในแบบของความสัมพนัธ์ในมิติ
ท่ีสลบัซับซ้อน (Double Bind) ในรูปของการปรากฏท่ีไม่ปรากฏ23 และในท านองเดียวกนั วิธีคิด
แบบแดริดาจึงไม่สนใจการเรียงล าดบั (Sequence) และผลท่ีตามมา (Consequence) กล่าวคือ ส่ิงท่ีแด
ริดาสนใจคือความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซับซ้อนซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แบบไม่ต่อเน่ือง ไม่ตามล าดบัหรือ
ขั้นตอนของการสร้างความหมาย น าไปสู่การคล่ีคลาย ถอดรหัส (Decoding) เพื่อคลาย “ปม” ทาง
การเมืองโดยการประกอบสร้างวาทกรรมทางสังคมและการเมือง 
 ประเด็นต่อมากท่ีน่าสนใจคือเร่ืองของการต่อตา้นการเสนอภาพตวัแทน (Representaion) 
ผา่นทางภาษา แดริดาช้ีว่าส่ิงท่ีน่าสนใจจริงๆ เป็นส่ิงท่ีไม่อาจน าเสนอภาพตวัแทนได ้ไม่ว่าจะเป็น
แนวคิด สัญลกัษณ์ จกัรวาล ความเป็นธรรม ฯลฯ นัน่เพราะเขาเช่ือวา่ การเสนอภาพตวัแทนวา่ทุก
อยา่งคือตวับท โดยแก่นแลว้ลว้นมีลกัษณะเชิงสังคม การเมือง วฒันธรรม ตอ้งข้ึนอยูก่บัภาษาและมี
ลกัษณะเชิงญาณวิทยาท่ีไม่ถูกยอมรับ มนัแสดงถึงอ านาจความตอ้งการของบุคคลท่ีมีสิทธิอ านาจท่ี
จะขจดัความซับซ้อน ยงัเก่ียวพนักับความคิดเร่ืองสัจจะในแง่ท่ีการเสนอภาพตวัแทนตั้งอยู่บน
สมมุติธรรมท่ีวา่ มีความจริง “อยูข่า้งนอกนัน่” (The Truth is Out There) ท่ีจะถูกน ามาเสนอใหม่ แต่
แดริดาเช่ือวา่ ความจริงไม่ไดมี้มาก่อนการเสนอภาพตวัแทน แต่การน าเสนอภาพตวัแทนต่างหากท่ี
สร้างความจริงท่ีมนัตอ้งการปรากฏ ถ่ายทอดข้ึนมา นอกจากน้ีการเสนอภาพตวัแทนยงัมีนยัยะถึง
แนวคิดแบบหลังสมยัใหม่ท่ีไม่เช่ือว่าจะสามารถแยกขาดระหว่างการปรากฏกับการไม่ปรากฏ 
(Presence/Absence) แนวคิดดงักล่าวยงัเก่ียวพนักบัแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีและเวลา และยงัเก่ียวโยงไปถึง
แนวคิดเร่ืองภาษาอีกดว้ย เพราะการเสนอภาพตวัแทนส่อนยัยะถึงสมมุติธรรมท่ีว่า ภาษามีระบบท่ี
ตายตวัและทุกคนสามารถเขา้ใจได้รวมกนัไม่มากก็น้อย ซ่ึงขดัแยง้กบัแนวคิดของนกัคิดแนวหลงั
สมยัใหม่ท่ีมองวา่ภาษาไม่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัความเป็นจริงและมีหลายความหมาย เน่ืองจาก
ทุกๆ การเสนอภาพตวัแทนกระท าผ่านภาษา ดงันั้นการเสนอภาพตวัแทนจึงมีลกัษณะเป็นการคิด
โดยอาศยัภาษามากกวา่จะเก่ียวขอ้งกบัความจริง 
 เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว แดริดาจึงเสนอวิธีวิทยาใหม่เข้ามาแทนท่ีการเสนอภาพ
ตวัแทน นัน่คือ วิธีวิทยาแบบการร้ือสร้าง (Methodology of Deconstruction) โดยมีจุดประสงคห์ลกั
คือ การแสดงให้เห็นจุดอ่อนของการอา้งความเป็นตวัแทน การเสนอภาพตวัแทนแบบเหมาว่ามี
ความจริงภายนอก ซ่ึงเขาเสนอให้ละทิ้งความพยายามท่ีจะน าเสนอภาพตวัแทนของ “ส่ิงท่ีมนัตอ้ง

                                                           
23 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. “แนะน าสกุลความคิดหลงัโครงสร้างนิยม”. หนา้ 35. อา้งจาก Derrida, in life.after.theory, eds., Michael 
Payne and John Schad (London: Continuum, 2003), pp.1-51.   
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เป็นอย่างนั้นจริงๆ” เพราะการท าเช่นนั้นคือการตดัสินว่าอะไรถูกอะไรผิด กล่าวคือวิธีวิทยาแบบ
การร้ือสร้างมุ่งตีแผ่ให้เห็นอคติ การท างานของวาทกรรมท่ีอยู่ในตวับททั้งหลายมากกว่าจะคน้หา
ความจริง เพราะเขาเช่ือวา่ “ความจริงไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกคน้พบแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน” อีกทั้งการเสนอ
ภาพตวัแทน กระตุน้ให้เกิดความพยายามในการหาข้อสรุปทัว่ไปและผลของการท าเช่นนั้นจะ
ก่อใหเ้กิดความพยายามมองหาความเหมือนกนัในส่ิงต่างๆ และมองขา้มความแตกต่างไป เพราะเม่ือ
เรามุ่งจะเสนอภาพตวัแทนให้กบัส่ิงใด มนัจะกระตุน้ให้เรามองหาความเหมือนระหวา่งวตัถุกบัภาพ
ตวัแทนของส่ิงนั้น ซ่ึงเขาเห็นว่าเป็นวิธีคิดท่ีน าไปสู่การกดความแตกต่างเอาไวอ้นัจะน าไปสู่การ
ครอบง าในท่ีสุดท่ีแฝงอยูใ่นตวับทและท าหนา้ท่ีผลิตซ ้ า(reproduce) อุดมการณ์เดิมของสังคม 
 การปรากฏท่ีไม่ปรากฏท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในสังคมของเรา คือบรรดารหัสวฒันธรรมต่างๆ ท่ี
เป็นตวัก าหนดความหมาย ความเขา้ใจ และการรับรู้ของเราต่อโลกรอบตวัในรูปของ ‘ประสบการณ์
ร่วม’ หรือ ‘การรับรู้ร่วม’ ในเร่ืองนั้นๆ หรือก็คือส่ิงท่ีส านักปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) 
เรียกวา่ “ลกัษณะแบบฉบบั” (Typicality) ในเร่ืองนั้นๆ ท่ีเรารับมาจากสังคมซ่ึงนบัเป็นการรับรู้ท่ีเรา
คุน้เคยและยอมรับจนไม่คิดจะตั้งค  าถามโดยแปรสภาพไปเป็นการปรากฏท่ีไม่ปรากฏท่ีอยูใ่นระดบั
จิตไร้ส านึกของเรา โดยเฉพาะท่ีมีลกัษณะเป็นมหาทฤษฎี (Grand Sociological Master) อาจมองได้
ว่าตวับทหน่ึงท่ีสร้างระเบียบของสรรพส่ิงในช่วงเวลาหน่ึงๆ ทางประวติัศาสตร์ โดยท่ีระเบียบ
ดงักล่าวไม่ได้มีอยู่จริงก่อนหน้านั้น แต่เป็นระเบียบท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อสนับสนุนจุดประสงค์ทาง
อุดมการณ์ รวมทั้งตอ้งการท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกของสังคม ตวับทดงักล่าวเป็นเป้าของ
วธีิร้ือสร้าง (Deconstruction) 

วิธีร้ือสร้างไม่ไดมุ้่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่มุ่งวิพากษ์องค์ความรู้เดิมเป็นหลกัแลว้ยงัมุ่ง
ท าลายล าดบัชั้นของอภิปรัชญาของการด ารงอยูท่ ั้งหลายท่ีพยายามสร้างรากฐานความคิดต่างๆ และ
ให้ความส าคญัแต่กบัการมีอยู ่(Presence) มากกวา่การหายไป (Absence) ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่ วิธี
ร้ือสร้างจะกลบัล าดบัมนัเสียใหม่ เพราะนัน่ก็เท่ากบัสร้างคู่ตรงขา้มข้ึนมาอีก แต่ตอ้งการเผยให้เห็น
ลกัษณะท่ีเราเห็นวา่ธรรมดาสามญัและไม่ตอ้งการศึกษาอีกวา่มนัหาไดธ้รรมดาสามญัอยา่งท่ีคิดไม่ 
อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากธรรมชาติของภาษาเป็นเช่นนั้นและการคิดตอ้งท าผา่นภาษา แมแ้ต่วธีิร้ือสร้างก็
ตอ้งมีภาษาเป็นส่ือกลาง (Mediator) ฉะนั้น วิธีร้ือสร้างจึงไม่ใช่ทางออกจากขอ้ก าหนดท่ีกล่าวมา
ทั้งหมด มนัไม่ใช่วิธีในการน าเสนอความจริง เพราะไม่ได้มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ แต่มุ่งวิพากษ์
องคค์วามรู้เดิมเป็นหลกั มนัเป็นการเผยให้เห็นธรรมชาติใหม่ เผยให้เห็นลกัษณะท่ีถูกสร้างข้ึนของ
ความรู้  ป่ันป่วนระบบเดิม เป็นวิธีท่ีเผยให้เห็นเง่ือนง า (Mystic) ในตวับท เพื่อช้ีให้เห็นแนวคิด 
“การรวบยอดทางตรรกะ” (Logocentrism) ขอ้เสนอของแดริดาก็คือ ควรจะมีการร้ือถอน โค่นล้ม 
ปลดเปล้ืองแลว้สร้างมนัข้ึนใหม่ (Deconstruct) 
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 คุณูปการท่ีส าคญัในผลงานของแดริดา ก็คือการเปล่ียนวธีิคิดและโลกทศัน์ของเราใหม่ โดย
ในขณะท่ีวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิมให้ความส าคญักบัการใชภ้าษาท่ีเรียบง่ายและโปร่งใส เพื่อให้เรา
เขา้ใจถึงความจริงโดยใกลเ้คียงท่ีสุด แดริดากลบัแสดงให้เห็นวา่ ความเรียบง่ายท่ีวิทยาศาสตร์นิยม
เรียกร้องไม่อาจเป็นไปได ้แต่ในทางกลบักนั เขาก็ไม่ไดท้  าลายความเช่ือดั้งเดิม หรือกล่าวอีกอยา่งก็
คือ เขาเสนอใหคิ้ดในวธีิใหม่ท่ีซบัซอ้นและไม่สรุปหรือตดัสินใหเ้ด็ดขาด เพราะท าไม่ได ้
 นอกจากนั้น วธีิร้ือสร้างยงัเก่ียวกบัลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีเกิดจากการวพิากษข์องแดริดา
ต่อฌอง-ฌาคส์  รุสโซ  (Jean-Jacques Rousseau)24 ในเร่ือง  ตรรกะของการเติม เต็ม  (Logic of 
Supplement) ซ่ึงแดริดาไดส้าธิตให้เห็นว่า ส่ิงท่ีดูเหมือนเป็นเพียงองค์ประกอบยอ่ยและไม่ใช่ส่วน
ส าคญั แทท่ี้จริงแลว้ก็อาจถูกมองไดว้า่เป็นศูนยก์ลางไดเ้ช่นกนั ดงัท่ีเม่ือ รุสโซกล่าววา่ “การศึกษา
คือการเติมเต็มธรรมชาติ” (Rousseau quoted in Atkins, 1983: 22) แต่เน่ืองจากภาษาไม่ใช่ส่ิงท่ี
สามารถนิยามความหมายได้สมบูรณ์  (never exhaustive) ค าว่าการเติมเต็ม (Supplement) จึงอาจ
หมายถึงไดท้ั้ง 1) การเพิ่มเขา้ไป และ 2) การเติมให้สมบูรณ์ ซ่ึงหาก รุสโซหมายความในแบบท่ี 2) 
ยอ่มแสดงวา่ธรรมชาติไม่ใช่ส่ิงท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง ตอ้งอาศยัการศึกษาเขา้มาเสริมเราจึงจะตระหนกั
ถึงธรรมชาติได้ เช่นน้ีแลว้ส่ิงท่ีดูเหมือนวา่เป็นแกนและสมบูรณ์โดยแทท่ี้จริงแลว้จึงไม่ไดส้มบูรณ์
ดงัท่ีดูเหมือนวา่เป็น  
 ดว้ยเหตุน้ีวิธีร้ือสร้างจึงไม่สนใจส่ิงท่ีเป็นประเด็นโตแ้ยง้ของตวับท แต่สนใจส่วนประกอบ
ยอ่ยท่ีไม่ส าคญัของมนั แต่ในขณะเดียวกนั มนัก็เจาะเขา้ไปถึงแกนกลางของตวับท ช้ีใหเ้ห็นวา่อะไร
ถูกกดไว ้และมีความขดัแยง้ไม่ต่อเน่ืองซ่อนอยู ่มนัเป็นวธีิท่ีใชต้วับทเพื่อต่อตา้นตวัมนัเอง อยา่งไรก็
ดีวิธีร้ือสร้างไม่ไดห้ยุดอยูแ่ค่การมองหาขอ้บกพร่องของตวับท เพราะการท าเช่นนั้นเท่ากบัมีความ
ถูกต้องอยู่ เป้าหมายของวิธีร้ือสร้างคือการเปล่ียนรูปและให้นิยามใหม่กับตัวบท  ท าลายและ
สร้างใหม่ซ่ึงการแบ่งขั้วต่างๆ เช่น ดี/เลว ถูก/ผิด ปฏิบติั/หลกัการ กรรม/ประธาน วิธีร้ือสร้างถือว่า
ส่ิงส าคญัไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกเขียน (หรือปรากฏ) ออกมา และขอบเขตการตีความไม่ควรจ ากดัอยูเ่พียงแค่
นั้น มิฉะนั้นมนัก็จะเป็นเพียงการสร้างแบบจ าลองของตวับทหรือเหตุการณ์ข้ึน มิใช่การตีความจาก
เหตุการณ์หรือตวับทจริงๆ 
 วิธีร้ือสร้างคือการเผยให้เห็นเง่ือนง า (Mystic) ในตวับท เพื่อเผยการจดัล าดบัความส าคญั
ภายในตัวบทท่ีไม่มีมูล การเผยให้เห็นข้อสันนิษฐานท่ีตั้ งไวล่้วงหน้า (Presupposition) รวมถึง
โครงสร้างเชิงอภิปรัชญาท่ี ซ่อนอยู่ และเพื่ อ ช้ีให้ เห็นแนวคิด  “การรวบยอดทางตรรกะ” 

                                                           
24 ฌอง-ฌาคส์ รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) เป็น นกัเขียน นกัทฤษฎีการเมือง นกัประพนัธ์เพลงท่ีฝึกฝนดว้ยตวัเองแห่งยคุเรือง
ปัญญา (The Age of Enlightenment) และเป็นนกัปรัชญาสงัคมชาวสวิสเซอร์แลนด ์เช้ือสายฝร่ังเศส ผูมี้อิทธิพลต่อการปฏิวติั ฝร่ังเศส 
[French Revolution] ใน ค.ศ.1789).   
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(Logocentrism) ปัญหาของวิธีวิทยาแบบหลงัสมยัใหม่ นกัคิดแนวหลงัสมยัใหม่พยายามเล่ียงการ
อา้ง “ความรู้” เพราะตอ้งการให้ปัจเจกชนทุกคนตดัสินใจดว้ยตวัเองว่าอะไรคือความรู้ เพราะไม่มี
ความจริงใดๆอยู่นอกตัวผู ้รู้ และภาษาอยู่แล้ว ทั้ งน้ีเพื่อต่อต้านลักษณะความรู้แบบเบ็ดเสร็จ 
(Totality) ซ่ึงไม่ได้เป็นกลางแต่เป็นการรับใช้กลุ่มผู ้มีอ  านาจในเวลานั้ นๆ  เสมอ  โดยในเชิง
วรรณกรรมซ่ึงเก่ียวกบัการเล่าเร่ืองโดยตรง วิธีร้ือสร้างเป็นมโนทศัน์ท่ีถูกประดิษฐข้ึ์น วตัถุประสงค์
เพื่อร้ือเร่ืองเล่าท่ีมีลกัษณะเป็น มหทฤษฎี (Grand Narrative) ซ่ึงเป็นตวับทชนิดหน่ึงท่ีสร้างระเบียบ
ของสรรพส่ิงข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงๆ ของประวติัศาสตร์ และเป็นระเบียบท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อสนบัสนุน
จุดประสงคท์างอุดมการณ์ รวมทั้งตอ้งการท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม และนัน่คือ
การเผยใหเ้ห็นส่ิงท่ีถูกควบรวบความหมายใหย้ดึถือไปในทิศทางเดียวของแนวคิดกระแสหลกัซ่ึงแด
ริดาเสนอใหร้ื้อถอนโครงสร้างนั้นเสีย 
 ลอเรล ริชาร์ดสัน (Laurel Richardson) นกัสังคมวทิยาท่ีไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดแบบหลงั
สมยัใหม่ไดเ้สนอให้นกัสังคมวิทยาเปล่ียนทรรศนะต่อการเขียนเสียใหม่ ช้ีให้เห็นว่าการแบ่งการ
เขียนออกเป็นการเขียนเชิงวรรณกรรมกบัการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์มิใช่การแบ่งโดยธรรมชาติ  ได้
น าไปสู่การจดัล าดบั (hierachitized) โดยให้สถานภาพท่ีสูงกว่ากบัการเขียนเชิงวิทยาศาสตร์ซ่ึงถูก
มองวา่เป็นการเขียนประเภทท่ีสามารถน าเสนอความจริง  โดยมองวา่มนัเป็น “วิธีศึกษาหาความรู้” 
แบบหน่ึง ซ่ึงต่างจากทศันะแบบเดิมท่ีเช่ือวา่ การเขียนเป็นเพียงการส่ือสาร “ความรู้” ท่ีเป็นวตัถุวสิัย
ไปสู่ผูอ่ื้น เขาเสนอให้นกัสังคมวิทยาให้ความสนใจกบั “การเขียนเชิงทดลอง” ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีช่วย
เปิดมุมมองใหม่ๆ ใหก้บัประเด็นและวตัถุดิบเดิมๆท่ีมีอยู ่ ทั้งน้ีเพราะจากแนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ 
การเขียนมิใช่เพียงการส่ือสารความจริง แต่เป็นการสร้างความจริงให้ออกมาในรูปแบบอย่างท่ี
ปรากฏอยู ่ฉะนั้นการทุ่มเทความพยายามไปท่ีการส่ือสาร “สัจจะ” ท่ีกระชบัรัดกุมจึงเป็นส่ิงท่ีไร้
ความหมาย นัน่เพราะบทบาทของประพนัธกรในการเขียนแบบดั้งเดิม คือสัพพญัญูผูรู้้ทุกส่ิง บอก
เล่าเหตุการณ์ได้ราวกบัรู้ทุกอย่างว่าอะไรเกิดข้ึนบา้งหรือท่ีมีผูเ้รียกว่า “การเขียนจากมุมมองของ
พระเจ้า” (God’s eyes view) มิใช่ปัจเจกบุคคลท่ีมีต าแหน่งแห่งท่ีเชิงสังคมท่ีเฉพาะเจาะจง ทั้งน้ี
บทบาทดังกล่าวเป็นหน่ึงใน “กฎกติกา” ของการเขียนเชิงสังคมวิทยา ท่ีช่วยให้งานเขียนนั้นๆ 
สามารถอา้งสถานภาพของการเป็น “ความรู้” ได ้ทวา่แนวคิดแบบหลงัสมยัใหม่ไม่เช่ือในบทบาท
ดงักล่าวของประ-พนัธกร พวกเขาเห็นว่านักวิจยัอาจจะรู้ได้ แต่รู้ได้อย่างจ ากดั พวกเขาจึงเสนอ
ไม่ให้ยึดติดกบัรูปแบบหรือสกุลของการเขียน (genre) ซ่ึงความตั้งใจและความหมายท่ีประพนัธกร
ตอ้งการจะส่ือนั้นเป็นส่ิงซับซ้อน และไม่อาจเขา้ใจได้โดยง่าย อีกทั้งความหมายยงัอาจไม่เป็นไป
ตามความตั้งใจของผูป้ระพนัธ์ก็ได ้
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 การเขียนเชิงทดลอง ซ่ึงเป็นการน าเอาการเขียนเชิงวรรณกรรมเขา้มาผสมผสานกบัการ
เขียนเชิงวิทยาศาสตร์ เหตุผลส่วนหน่ึงเป็นเพราะการเขียนเชิงวรรณกรรมไม่อา้งสัจจะในงานเขียน
ของตน ดงัท่ีนิเช่เคยกล่าวไวว้า่ “ศิลปะพูดความจริงเพราะศิลปะบอกเราวา่ศิลปะก าลงัโกหกอยู”่ (ชู
ศกัด์ิ ภทัรกุลวณิชย ์,2536;82) ผลงานท่ีน่าช่ืนชมในความคิดของแดริดาคือตวับทท่ีเปิดกวา้งให้
ผูอ่้านสามารถตีความไดแ้ตกต่างหลากหลาย (Writerly Text) ยอมรับฟังขอ้วิจารณ์และสนใจความ
เป็นไปไดต่้างๆ ท่ีถูกกดมาตลอด และน ามาเสนอมิติท่ีหลายหลาย ควรเป็นงานท่ีสร้างบทพรรณนา
ในบริบทของพลวตัทางวฒันธรรมและภาวะเฉพาะของแต่ละทอ้งถ่ิน พยายามเล่ียงกิจกรรมทาง
ปัญญาท่ีอิงอยู่กับหลักเกณฑ์ใดหน่ึง (Monolithic) นั่นคืองานจะต้องไม่เป็นวตัถุวิสัยและถูก
ครอบคลุมโดยหลักเกณฑ์ใดหน่ึง วิธีร้ือสร้างมุ่งวิเคราะห์ตวับท ถือเป็นวิธีท่ีเหมาะสมอย่างยิ่ง
ส าหรับการศึกษาสังคมในยุคหลงัสมยัใหม่ โดยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษท่ีธรรมชาติอนัเป็น
ปัญหาของการปรากฏ ความตั้งใจ ความมีเหตุผล และวิธีคิดเชิงเหตุผลในการผลิตตวับท วธีิร้ือสร้าง
เผยอย่างวิพากษ์ให้เห็นวิถีทางท่ีตวับททางสังคมถูกสร้างและจดัระบบข้ึน (Densin, 1994b: 185) 
โดยยุทธวิธีท่ีส าคญัของการร้ือสร้างคือการแสดงให้เห็นโดยนยัวา่ ความหมายไม่ใช่ส่ิงตายตวั ตวั
บทไม่อาจสร้างภาพตวัแทนของประสบการณ์ได ้
 ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองการร้ือสร้าง (Deconstruction) ของฌาคส์ แดริดา เป็นกรอบใน
การศึกษาโครงสร้างเชิงสังคม และใชเ้พื่อสนบัสนุนแนวคิด ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์  (Symbolic 
Interaction Theory) ของ จอร์จ เฮอร์เบร์ิต มีด  เป็นแนวคิดท่ีส าคญัต่องานวจิยัช้ินน้ีในการผลิตสร้าง
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั  โดยการสืบคน้ของมูลภาคศิลปะ เพื่อวิเคราะห์การ
สร้างความหมายของรูปสัญลักษณ์ท่ีเก่ียวกับ “ความเป็นไทย” ในกระแสหลักภายใต้เร่ืองราว
นิทรรศการศิลปะสมยัใหม่ไทยและท าความเขา้ใจการท างานของลทัธิชาตินิยม   อุดมการณ์ชาติ  ท่ี
ก าหนดกรอบความเขา้ใจต่อนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัไทยในหลายมิติชัดมากยิ่งข้ึน และเป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีจะใช้เพื่ออา้งอิงในการสร้างส่ือศิลปะเชิงทดลอง  ดว้ยประเด็นทางทฤษฎีและ
แนวคิดดงัท่ีไดน้ าเสนอ ผูว้ิจยัจะไดน้ าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวจิยัเพื่อเช่ือมโยงตรรกวิทยา
ทางการเมืองท่ีเก่ียวข้องกับรูปสัญลักษณ์ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทยในมิติทางสังคม 
วฒันธรรมและการเมือง ในประเด็นการผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั ผา่น
พื้นท่ี หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบนิทรรศการศิลปะท่ีจดัแสดงตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 ในบทถดัไป เพื่อจะไดเ้ขา้ใจการท างานของอุดมการณ์ชาตินิยมท่ีก าหนด
กรอบความเช่ือความเขา้ใจกระแสหลกัของคนในสังคมต่อความเป็นชาติในงานศิลปะร่วมสมยัไทย 
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บทที ่4 

 
วฒันธรรมร่วมสมยัสู่ศิลปะสมยัใหม่ การผลติสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ 

แบบไทยร่วมสมยั 
 
 จากวฒันธรรมร่วมสมยัไทยสู่ศิลปะสมยัใหม่ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้จะเห็นไดว้่าศิลปะและ
วฒันธรรมมีการเล่นลอ้กนักบัสังคมร่วมสมยัหลากหลายๆมิติ  การท่ีจะมองบรรยากาศภาพสะทอ้น
ของศิลปะสมยัใหม่ไทยปัจจุบนันั้น ไม่อาจจะมองขา้มวฒันธรรมร่วมสมยั  เพราะสังคมร่วมสมยั
เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางความคิด  วิถีชีวิต ว ัฒนธรรมท่ีหลากหลาย จึงเกิดการช่วงชิง
แลกเปล่ียนความหมายทางวฒันธรรมเชิงสัญลกัษณ์  และอตัลกัษณ์ทางสังคม ดงันั้นการผลิตสร้าง
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยตามแต่ละชุดความรู้ท่ีก ากบัในสังคมไทย ณ ปัจจุบนั  ประกอบ
กับศิลปกรรมสมัยใหม่ไทยจึงเต็มไปด้วยท่าทีการแสดงออกของท่ีหลากหลายต่อสังคมไทย
สมยัใหม่และศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  เพราะฉะนั้นผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปส ารวจวฒันธรรมร่วมสมยัไทย
ผ่านงานศิลปะสมยัใหม่ไทย ณ หอศิลปวฒันธรรมกรุงเทพฯท่ีเต็มไปด้วยบรรยากาศการปะทะ
ผสานของพื้นท่ีทางวฒันธรรม การเขา้ไปส ารวจนั้นผูว้ิจยัมีเป้าประสงค์ท่ีจะเขา้ใจบรรยากาศการ
แสดงออกท่ีปรากฏของนิทรรศการศิลปะสมยัใหม่ผ่านพื้นท่ีวาทกรรมร่วมสมยัในสังคมปัจจุบนั  
เพื่อเขา้ใจความเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเป็นพลวตัรของศิลปินในภาคนิทรรศการศิลปะ ผูว้ิจยัได้
เลือกภาคสนามวาทกรรมคือ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯท่ีเป็นการจดัการท่ีแบ่งเป็นสองส่วน 
ส่วนแรกกระทรวงวฒันธรรม ส่วนท่ีสองภาคองคก์รหอศิลป์ เป็นภาพสะทอ้นการผลิตสร้างของอตั
ลกัษณ์ทางสังคมร่วมสมยัไทยจากพื้นทางการวิจยัรวมถึงการส ารวจภาคสนามผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล
และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความเช่ือมโยงกบัประวติัศาสตร์การสร้างสัญลกัษณ์แบบไทยออกเป็น 4 
ส่วน ไดแ้ก่   
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 4.1 กรอบประวตัิศาสตร์พพิธิภัณฑ์หอศิลป์แห่งชาติ   
 4.1.1 พิพิธภณัฑส์ยามชาติ (Museum Siam)  
 4.1.2 พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ หอศิลป  
 4.1.3 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์  
 4.1.4 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

  4.1.5 Project 304,Bangkok 
 4.2 การสร้าง “สัญลกัษณ์แบบไทย” ความเป็นชาติในงานศิลปะ 
 4.3 นิทรรศการศิลปะทีจั่ดแสดง ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ 

 4.3.1  ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 
           4.3.1.1 วฒันธรรม(ภายใน – ภายนอก) (Mainstream culture) 
                     4.3.1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture)    
 4.3.2  การปะทะสร้างสรรคท์างสังคม (The impact of social creativity)  

4.3.2.1 สถานการณ์ (การเมือง/พื้นท่ี) (Situation)          
 4.3.3  การจดัระเบียบทางสังคม (Social organization) 
            4.3.3.1 สถานภาพทางสังคม (Social status) 
                    4.3.3.2 บทบาททางสังคม (Social role) 
                    4.3.3.3 ค่านิยมทางสังคม (Social value) 

 4.4 “การผลติสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมัย” 
   
4.1 กรอบประวตัิศาสตร์พพิธิภัณฑ์หอศิลป์แห่งประเทศไทย 
 
 งานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีวิเคราะห์วาทกรรมศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กรณีศึกษา พื้นท่ีและ
เวลาท่ีผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทย ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ นั้นจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีตอ้งศึกษากรอบประวติัศาสตร์พิพิธภณัฑ์หอศิลป์แห่งประเทศไทย เพื่อเขา้ใจการแนวคิด
ผลิตสร้างการเกิดข้ึนของความหมายของพื้นท่ีทางศิลปะ ความหมายพิพิธภณัฑ์24หมายถึงส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีรวบรวมไวเ้พื่อประโยชน์ในการศึกษา เช่น โบราณวตัถุศิลปวตัถุ เป็นตน้ ในพจนานุกรม 
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 มีค าวา่ ‘พิพิธภณัฑ์’ อย่างเดียวเท่านั้น ยงัไม่มีการบญัญติั ค าว่า 
‘พิพิธภณัฑสถาน’ ไวแ้ต่อยา่งใด ในส่วนค าวา่ ‘พิพิธภณัฑสถาน’ นั้นปรากฏในพจนานุกรม ฉบบั 
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มีความหมายต่างหากจากค าวา่ ‘พิพิธภณัฑ์’ ท่ียงัคงใชค้วามหมายเดิม
                                                           
24ความหมายพิพิธภณัฑ,์ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบบั ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2493, ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี3, 2502. 
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ของปี พ.ศ. 2493 ซ่ึงพจนานุกรมฯ พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของค าว่า ‘พิพิธภัณฑสถาน’ ไว้
หมายถึง “สถาบนั ถาวรท่ีเก็บรวบรวมและแสดงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัดา้นวฒันธรรมหรือดา้น
วิทยาศาสตร์โดยมีความมุ่ง หมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อมาในพจนานุกรม ฉบบั
ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  พ .ศ . 2542  ได้ผนวกรวมความหมายของค าว่า  ‘พิ พิ ธภัณฑ์ ’ และ 
‘พิพิธภณัฑสถาน’ เขา้ดว้ยกนั และให้ความหมายว่า “สถานท่ีเก็บรวบรวมและแสดงส่ิงต่างๆ ท่ีมี
ความส าคญัดา้นวฒันธรรมหรือ ดา้นวทิยาศาสตร์  
 ‘พิพิธภณัฑสถาน’ หรือ ‘พิพิธภณัฑ์’  เป็นศพัทบ์ญัญติัท่ีตรงกบัค าวา่ ‘museum (มิวเซียม)’ 
ในภาษาองักฤษ แต่ เดิมเม่ือแรกตั้งในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้รียกทบั
ศพัท์วา่ ‘museum (มิวเซียม)’ ค าว่า ‘พิพิธภณัฑสถาน’ ไดบ้ญัญติัข้ึนในรัชกาลท่ี 7 เม่ือประกาศตั้ง 
‘พิพิธภณัฑสถานส าหรับพระนคร’ จึงไดใ้ช ้พิพิธภณัฑสถาน แทนค าวา่ ‘museum (มิวเซียม)’ 
 ความหมายดั้ งเดิมของ ‘museum (มิวเซียม)’25 ในภาษาอังกฤษนั้ นมาจากภาษากรีก มี
ความหมายว่าเป็นเทวาลยั ของเทพธิดาทั้ง 9 ของกรีก (Temple of Muses) ซ่ึงเป็นธิดาของเทพเจา้ 
Zeus และเทพี Mnemosyne ซ่ึง เป็นเทพีแห่งความทรงจ า เทพธิดาทั้ง 9 ลว้นเป็นเทพธิดาแห่งสรรพ
วทิยาการแขนงต่าง ๆ ของกรีก ในยคุท่ีเกิด The Museum of Alexandria ท่ีเมืองอะเล็กซานเดรีย 
 

 
ภาพที ่4.1  Library of Alexandria 

 
 เม่ือราว 240 ปีก่อนพุทธกาล จึงปรากฏค าวา่ ‘museum (มิวเซียม)’  ข้ึนเป็นคร้ังแรก และได้
มีพฒันาการเร่ือยมาจนถึงยุคปัจจุบนั ความหมายท่ีว่าเป็นเทวาลัยแห่ง สรรพวิทยาการก็ยงัคงมี
ความหมายอยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นสถานท่ีให้ความรู้แก่ผูเ้ข้าชมทุกประเภท ทุกวยั ทุกระดับ
การศึกษา ความหมายของค าว่า ‘museum (มิวเซียม)’  ในภาษาองักฤษ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ

                                                           
25 Ambrose, T & Paine, C. Museum basics. Second edition, 2006 
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ฉบบัต่าง ๆ ไดอ้ธิบาย ความหมายท านองเดียวกนัวา่ “เป็นสถานท่ีสะสมหรือรวบรวมสงวนรักษา
ส่ิงของซ่ึงมีความส าคญั มีคุณค่าทางศิลปะ ประวติัศาสตร์วทิยาศาสตร์และธรรมชาติวทิยา 
 ประวติัของพิพิธภณัฑสถานในประเทศไทย26เร่ิมข้ึนในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั เม่ือ โปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างพระท่ีนัง่หลงัหน่ึงข้ึนในพระบรมมหาราชวงัเม่ือ พ.ศ. 2402 ตรง
บริเวณท่ีเป็นพระท่ีนัง่ ศิวาลยัมหาปราสาทในปัจจุบนั เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดงศิลปโบราณวตัถุ
ท่ีทรงรวบรวมไวแ้ละทรงขนาน นามวา่ ‘พระท่ีนัง่ประพาสพิพิธภณัฑ์’ ค าศพัทว์า่ ‘พิพิธภณัฑ์’ จึง
ปรากฏข้ึนเป็นคร้ังแรกจากช่ือพระท่ีนั่งน้ีซ่ึง จดัไดว้่าเป็นพิพิธภณัฑสถานส่วนพระองค์มิได้เปิด
ส าหรับประชาชน 
 พิพิธภัณฑสถานส าหรับประชาชนเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เม่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้จดัตั้งพิพิธภณัฑสถานข้ึนท่ีหอคองคอเดีย 
(ศาลาสหทยัสมาคม) ใน บริเวณพระบรมมหาราชวงัเรียกว่า ‘museum (มิวเซียม)’ เปิดเม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน พ.ศ. 2417 (ต่อมาก าหนดเป็นวนั พิพิธภณัฑ์ไทย) จดัเป็นพิพิธภณัฑสถานประเภททัว่ไปมี
ทั้งศิลปวตัถุโบราณวตัถุสัตวส์ตฟัฟ์โครงกระดูก หิน แร่แม่เหล็ก พระแสงปืน รวมทั้งเคร่ืองสูง 
เคร่ืองตน้ เคร่ืองราชูปโภค ฯลฯ ‘museum (มิวเซียม)’ แห่งน้ีต่อมาไดย้า้ยไปจดั แสดงในพระราชวงั
บวรสถาน 

 
ภาพที ่4.2  หอคองคอเดีย ศาลาสหทยัสมาคม 

 
 มงคลเม่ือ พ.ศ. 2430 เฉพาะในพระท่ีนั่ง 3 หลังด้านหน้า จนในรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี7) จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงปรับปรุงขยายคร้ังใหญ่ พระราชทานพระ
ท่ีนั่งทุกหลงัและหมู่พระวิมานทั้งหมดในพระราชวงับวรสถานมงคลให้ใช้ เป็นสถานท่ีจดัแสดง 
สมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ เม่ือคร้ังทรงด ารงต าแหน่งนายกราช
บณัฑิตยสภาและศาสตราจารย์ ยอร์ช เซเดส์ผูช่้วย ได้ด าเนินการจดัแสดงใหม่ เปล่ียนแปลงจาก

                                                           
26 ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง.ความรู้เร่ืองพิพิธภณัฑสถาน. http://www.oamc.ku.ac.th/knowledge/01-may/01-museum.pdf. (ออนไลน์). 
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พิพิธภณัฑสถานประเภททัว่ไปเป็น พิพิธภณัฑสถานศิลปโบราณคดีรวบรวม สงวนรักษา และจดั
แสดงศิลปวตัถุโบราณวตัถุอนัเป็นมรดก วฒันธรรมของชาติจดัตั้งเป็น ‘พิพิธภณัฑสถานส าหรับ
พระนคร’ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัเสด็จ(รัชกาลท่ี7) พระราชด าเนินทรงเปิดเม่ือวนัท่ี 
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 ค าว่า ‘พิพิธภัณฑสถาน ’ จึงเป็นศัพท์บัญญัติใช้  แทน ‘museum             
(มิวเซียม)’  ตั้งแต่นั้นมา 
 ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 โดยคณะราษฎร ผลท าให้ราชอาณาจกัรสยาม
เป ล่ียน รูปแบบประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไป เป็นราชาธิปไตยภายใต้
รัฐธรรมนูญ และเปล่ียนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เกิดข้ึนจาก
คณะนายทหารและพลเรือนท่ี ประกอบกนั โดยเป็นผลพวงจากการเปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์
โลก  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและการเมืองภายในประเทศ รัฐบาลไดจ้ดัตั้งกรมศิลปากร
ข้ึนเม่ือ พ.ศ.  2476 ในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากรมี ‘กองพิพิธภณัฑ์และ
โบราณ คดี ’  ภ ายหลังได้ เป ล่ี ยน ช่ือ เป็ น ‘กอง  โบราณ คดี ’ และได้ป ระกาศ เป ล่ี ยน ช่ือ 
‘พิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร’ เป็น ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร’ เม่ือ พ.ศ. 2477  
ปัจจุบนักิจการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติข้ึนอยูก่บัส านกัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากร ได้
ขยายกิจการไปทัว่ประเทศทัง่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรวม 42 แห่ง 
นอกจากพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ีสังกดักรมศิลปากรแล้ว ส่วนราชการอ่ืน ๆ และเอกชนก็ได้
จดัตั้ง พิพิธภณัฑสถานอีกเป็นจ านวนมาก จะใชค้  าวา่ ‘พิพิธภณัฑ’์ 
 นิทรรศการศิลปะไดมี้การจดัแสดงผลงานคร้ังแรกสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี5)โปรดเกลา้ฯ ให้จดัแสดงภาพวาดท่ีมีโคลงส่ีสุภาพบรรยายภาพเร่ืองพงศาวดาร
ชาติไทยตั้งแต่สมยัอยธุยาจนถึงรัชกาลท่ี 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซ่ึงใชป้ระดบัพระเมรุ ในพระราช
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระอคัรชายาเธอ พระองคเ์จา้เสาวภาคนารีรัตน์ และพระศพพระราช
โอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวอีก 3 พระองค ์ณ ทอ้งสนามหลวง 
การจดัแสดงผลงานศิลปะคร้ังท่ี 2 จดัข้ึนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั(รัชกาล
ท่ี6)โดยโปรดเกล้าฯให้มีการจัดแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั และจดัต่อมาเป็นประจ าทุกปีนอกจากน้ีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารใหม่ของโรงเรียน หตัถกรรม
ราชบูรณะ และไดพ้ระราชทานนามวา่ “โรงเรียนเพาะช่าง” ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีเปิดสอนเก่ียวกบังาน
ช่างศิลป์แห่งแรกของไทย  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
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ภาพที ่4.3  โรงเรียนเพาะช่าง 

 
 และให้การศึกษาด้านศิลปวิทยาการหลายสาขา  ทั้ งในด้านศิลปหัตถกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมต่อมาใน พ.ศ. 2460 โปรดเกลา้ฯ ให้มีการประกวดภาพเขียนข้ึน
เป็นคร้ังแรกท่ีพระท่ีนัง่อุทยานภูมิเสถียร การประกวดภาพเขียนคร้ังท่ี 2 จดัข้ึนท่ีพระราชวงับางปะ
อินใน พ.ศ. 2463 และการประกวดภาพเขียนคร้ังท่ี 3 จดัข้ึนในปีเดียวกนั ท่ีโรงละครวงัพญาไท 
กรุงเทพมหานคร การจดัแสดงผลงานด้านศิลปะยงัมีต่อเน่ืองอีกหลายคร้ัง ใน พ.ศ. 2477 หลวง
วิจิตรวาทการและศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ได้ร่วมกนัก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซ่ึงใน 
พ.ศ. 2480 ได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนศิลปากรแผนกช่าง” ในงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2480 
และ พ.ศ. 2481 ณ พระราชอุทยานสราญรมย์ มีการน าผลงานศิลปะของนกัเรียนไปจดัแสดงท่ีร้าน
ของ กรมศิลปากร ต่อมาการจดัแสดงผลงานศิลปะไดย้า้ยไปท่ีสนามเสือป่าเม่ือ พ.ศ. 2482 ซ่ึงการจดั
แสดงในคร้ังนั้นไดจ้ดัท าห้องโถงแสดงผลงานศิลปะ เป็นห้องท่ีมีเพดานสูง และบรรยากาศโอ่อ่า 
นบัเป็นหอศิลป์ท่ีสร้างข้ึนเฉพาะกิจ ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ไดเ้สนอแนะใหก้รมศิลปากรจดังาน 
“ศิลปกรรมแห่งชาติ” เพื่อกระตุน้ให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจงานศิลปะสมยัใหม่ ส่งผลให้
ศิลปินในสาขาศิลปะต่างๆ น าผลงานมาแสดงและส่งเขา้ประกวดจ านวนมาก โดยมีการจดัต่อเน่ือง
เป็นประจ าทุกปี ต่อมาโรงเรียนศิลปากรแผนกช่างไดย้กฐานะข้ึนเป็น “มหาวิทยาลยัศิลปากร” ใน 
พ.ศ. 2486 
 ส่วนของพิพิธภณัฑห์อศิลป์ประเทศไทยนั้น แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  
 หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) เป็นหอศิลป์ท่ีมีความส าคญัระดบัชาติ อยู่ในการ
ควบคุม ดูแลและบ ริหารจัดการของรัฐบาล  เช่น  พิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ  หอศิลปะ 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์  
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 หอศิลป์ประจ าจงัหวดั (Provincial Art Gallery) อยู่ในการควบคุมดูแลและบริหารจดัการ
ของหน่วยงานในระดบัจงัหวดั หรือส่วนราชการในระดับท้องถ่ิน เช่น หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร 
 หอศิลป์ในมหาวิทยาลยั (University Art Gallery) อยูใ่นการควบคุมดูแลและบริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษา เช่น หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร หอศิลป์สนามจนัทร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากรหอศิลปวทิยนิทรรศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หอศิลปมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรมมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หอศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น หอ
ศิลป์นครหาดใหญ่ เฉลิมพระเกียรติฯ จงัหวดัสงขลา 
 หอศิลป์เอกชน (Private Art Gallery) อยู่ในการควบคุมดูแลและบริหารจดัการของบุคคล
สมาคม องคก์ร หรือบริษทัเอกชนเป็นพื้นท่ีทางศิลปะท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารดูแลสนบัสนุนจากทาง
รัฐบาล  เช่น บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ ซ่ึงเป็นหอศิลป์เอกชนแห่งแรก ห้องศิลปนิทรรศมารศี 
พิพิธภัณฑ์วงัสวนผกักาด หอศิลป์  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ของธนาคาร
กรุงเทพ หอศิลป์กรุงไทย ของธนาคารกรุงไทย หอศิลป์ ของธนาคารไทยพาณิชย ์บางกะปิแกลเลอร่ี 
หอศิลปะปทุมวนั หอศิลป์ตาดู ของบริษทัยนตร์กิจจ ากดั  
 โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาประวติัพิพิธภณัฑ์หอศิลป์การเกิดข้ึนของหอศิลป์ไทยในส่วนการดูแล
ของภาครัฐและเอกชน ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์สยามชาติ(Museum Siam), พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ หอ
ศิลป์, พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์, หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 
และนิทรรศการโปรเจ็ค 304(Project 304,Bangkok) และการเขา้มาของศิลปะสมยัใหม่ในประเทศ
ไทย “คอร์ราโด เฟโรจี” (ศิลป์ พีระศรี) ส่วนของนิทรรศการท่ีจดัแสดง ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเขา้ใจภาพรวมในส่วนของ วาทกรรมศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยน าเสนอ
ผลงานศิลปะต่อสังคมร่วมสมยัไทย การจดัการนิทรรศการศิลปะท่ีจดัแสดง เพื่อคดัเลือกนิทรรศการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทย ความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทย
ในงานศิลปะร่วมสมยั เร่ืองการประกอบสร้างความเป็นชาติไทยผ่านระบบภาพแทน วาทกรรม 
อ านาจท่ีแฝงอยูใ่นอุดมคติเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยต่อพื้นท่ีสาธารณะ  
 
 4.1.1 พพิธิภัณฑ์สยามชาติ (Museum Siam) 
 มิวเซียมสยาม  หรือ  พิพิธภัณฑ์การเรียน รู้  (Museum Siam, Discovery Museum) เป็น
พิพิธภณัฑ์ตั้งอยู่บนถนนสนามไชยกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเม่ือ 2 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็น
พิพิธภณัฑท่ี์ใชเ้ทคนิคการเล่าเร่ืองแบบโตต้อบโดยใชต้วัละคร 7 ตวัเป็นตวักลาง มิวเซียมสยามดูแล
โดยสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  มิวเซียมสยาม พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้น้ี ถือเป็นแหล่งการ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Museum_of_Siam&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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เรียนรู้หน่ึงท่ีเนน้จุดมุ่งหมายในการแสดงตวัตนของชนในชาติ ซ่ึงจะท าให้ผูเ้ขา้ชม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งผูเ้ขา้ชมท่ีอยู่ในวยัเด็กและเยาวชน ไดเ้รียนรู้รากเหงา้ของชาวไทย โดยเน้นไปท่ีกลุ่มชนในเขต
เมืองบางกอก หรือท่ีเรียกในปัจจุบนัวา่ กรุงเทพมหานคร เป็นส าคญั เน่ืองจากตวัมิวเซียมสยามแห่ง
น้ีไดต้ั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร แต่มิไดห้มายความวา่ถา้เป็นคนไทยต่างจงัหวดั จะไม่สามารถมา
เรียนรู้จากพิพิธภณัฑ์น้ีได ้ดว้ยเพราะส่ิงท่ีจดัแสดงในมิวเซียมสยามน้ี แสดงถึงความเป็นมาของชน
ชาติไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ผ่านการน าเสนอด้วยส่ือผสมหลายรูปแบบ ท าให้มีความน่าสนใจ 
และดึงดูดใจผูเ้ขา้ชมไดเ้ป็นอยา่งยิ่ง ทั้งยงัตั้งอยูใ่นสถานท่ีสวยงาม สัญลกัษณ์  คนกบแดง หรือ รูป
คนท าท่าเป็นกบเป็นสัญลกัษณ์ของสถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพราะกบถือเป็น สัตว์
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีเคารพบูชาทัว่ทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เห็นไดจ้าก
ลวดลาย บนกลองมโหระทึกท่ีเป็นเคร่ืองมือใชป้ระโคมตีในพิธีกรรมขอฝน 

 
ภาพที ่4.4  Museum Siam, Discovery Museum 

 
 การจดัพื้นท่ีภายในแบ่งเป็นเน้ือหายอ่ย 17 ธีม(theme) ในรูปแบบ "เรียงความประเทศไทย" 
ให้ผูเ้ขา้ชมไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือต่าง ไดแ้ก่   เบิกโรง (Immersive Theater)/ไทยแท ้(Typically Thai)/เปิด
ต านานสุวรรณภู มิ  (Introduction to Suvarnabhumi)/สุ วรรณภู มิ (Suvarnabhumi)/พุท ธิปัญญา 
(Buddhism)/ก าเนิดสยามประเทศ (Founding of Ayutthaya)/สยามประเทศ (Siam)/สยามยุทธ์ (War 
Room)/แผนท่ี  ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ (Map Room)/กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา 
(Bangkok, New Ayutthaya)/ชี วิ ตน อกก รุง เทพ ฯ  (Village Life)/แปล งโฉมส ยามป ระ เท ศ 
(Change)/ก าเนิดประเทศไทย (Politics & Communications)/สีสันตะวันตก (Thailand and the 
World)/เมืองไทยวนัน้ี (Thailand Today)/มองไปขา้งหน้า (Thailand Tomorrow)/(ของแถม)ตึกเก่า
เล่าเร่ือง 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Museum_of_Siam&action=edit&redlink=1
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 กล่าวได้ว่าโครงสร้างพิพิธภณัฑ์สยามชาติ (Museum Siam) จดัอยู่ในประเภท หอศิลป์
แห่งชาติ(Provincial Art Gallery) จะเห็นไดว้่าสร้างข้ึนเพื่อเล่าเร่ืองความเป็นชาติไทยในอดีตผ่าน
มุมมองของผูส้ร้างวฒันธรรมกระแสหลกัไทย การประกอบสร้างความเป็นชาตินั้นผา่นการเล่าเร่ือง
จากประวติัศาสตร์ พื้นท่ีถูกผูกติดกบัเร่ือง ศาสนา วรรณกรรมพุทธ ท่ีก าหนดวิถีชีวิตสร้างกรอบ
ความเช่ือต่อสังคมสร้างระบบคุณค่าแบบ นามธรรม เพื่อสร้างความหมายร่วมแบบรัฐพุทธ  
 
 4.1.2 พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ 
 องค์กร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร  อาคาร
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นโรงกษาปณ์
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว(รัชกาลท่ี 5) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เม่ือปี พ.ศ.
2445 ต่อมากรมศิลปากรได้ท าการบูรณะและปรับปรุงเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานศิลปะเม่ือ
พุทธศกัราช 2517 และไดป้ระกาศข้ึนทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานส าคญัของชาติ เม่ือวนัท่ี 22 
สิงหาคม 2521 
 ประวติัการก่อตั้ง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ตั้งอยู่บนถนนเจา้ฟ้า เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร แบบสถาปัตยกรรมตะวนัตกยุคฟ้ืนฟูวิทยาการ ส าหรับเป็นโรงงานผลิตเหรียญ
กษาปณ์ เม่ือมีการพฒันาเคร่ืองจกัรท่ีใหญ่โตข้ึนในเวลาต่อมา จึงยา้ยท่ีท าการไป ณ โรงกษาปณ์ 
ปัจจุบนัอาคารแห่งน้ีจึงร้างลง คร้ันในวาระครบ 100 ปีการพิพิธภณัฑ์ไทย กรมศิลปากรมีโครงการ
จัดตั้ งพิพิธภัณฑสถานด้านศิลปะสมัยใหม่  จึงได้ขอใช้อาคารโรงกษาปณ์ เก่าน้ี เป็น ท่ีตั้ ง
พิพิธภณัฑสถานศิลปะ ซ่ึงกรมธนารักษ์ได้ยินดีมอบอาคารแห่งน้ีแก่กรมศิลปากร เม่ือวนัท่ี 19 
เมษายน พ.ศ.2517 กรมศิลปากรไดด้ าเนินการซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงภายในใหเ้หมาะต่อการเป็น
พิพิธภณัฑสถานศิลปะ  
 



 

78 

 
ภาพที ่4.5  พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

 
 จนแล้วเสร็จและได้มีพิธีเปิดเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมเสด็จมาทรงเปิดเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ.2520 มีช่ือในคร้ังแรกเปิดน้ีว่า “หอศิลป
แห่งชาติ” หลงัจากนั้นหอศิลปแห่งชาติก็ไดปิ้ดลงเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีและจดัแสดงผลงานเพิ่มเติมจน
เสร็จสมบูรณ์ และเปล่ียนช่ือให้ตรงตามพระราชบญัญติัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปะวตัถุและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 วา่ “พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป” เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
พ.ศ.2521 ด าเนินงานต่อมาในฐานะฝ่ายหน่ึงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กอง
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทัง่ในปีพ.ศ. 2538 ไดมี้กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
ศิลปากรใหม่ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จึงเปล่ียนช่ือมาเป็น "หอศิลปแห่งชาติ" และไดรั้บ
การขยายหน่วยงานให้เติบโตข้ึนเทียบเท่าส่วน มีผูบ้ริหารเป็นผูอ้  านวยการระดบั 8 ข้ึนตรงต่อส านกั
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร โดยมีหน่วยงานย่อยอยู่ในความดูแลอีก 1 
แห่ง คือ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ และต่อมาในปี 2541 ไดเ้ปล่ียนมาใช้
ช่ือวา่ "พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป" เช่นเดิมจนปัจจุบนั ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 95 ตอนท่ี 18 ลงวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2521 
 กิจกรรมท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีพื้นท่ีจดัแสดงทั้งนิทรรศการ
ถาวรและนิทรรศการหมุนเวยีน ดงัเช่น 
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 นิทรรศการถาวร อาคารด้านหน้า ชั้นบน (อาคารด้านทิศตะวนัตก) จดัแสดงนิทรรศการ
ถาวรศิลปะแบบไทยประเพณี ซ่ึงเป็นผลงานศิลปะไทยท่ีสร้างสรรคข้ึ์นแต่คร้ังอดีตกาล ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ถึงพฒันาการของศิลปะในประเทศไทย ตั้ งแต่คร้ังอดีตกาลในแบบไทยประเพณี จนถูก
ถ่ายทอด ปรับเปล่ียนเขา้สู่รูปแบบศิลปะร่วมสมยัโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  
 ส่วนแรกอาคารดา้นหนา้ชั้นล่าง จดัแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมยั ซ่ึงผลงานศิลปกรรม
ส่วนใหญ่เป็นสมบติัของพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป โดยการซ้ือ บริจาค และจากท่ีศิลปิน
และหน่วยงานต่าง ๆ ใหย้มืจดัแสดง  
  ส่วนท่ีสองหอ้งฝีพระหตัถ ์แสดงภาพฝีพระหตัถข์องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี 6) และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลท่ี 9) 
 ส่วนท่ีสามหอศิลปินอาวุโส แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ทั้ งประเภทจิตรกรรมและ
ประติมากรรมของศิลปินรุ่นอาวโุสท่ีมีช่ือเสียงของไทย 
 ส่วนท่ีส่ีหอศิลปินร่วมสมัย แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ทั้ งประเภทจิตรกรรมและ
ประติมากรรมของศิลปินรุ่นหลงัท่ีมีช่ือเสียงของไทย 
 นิทรรศการหมุนเวียน  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีแผนการจัดนิทรรศการ
หมุนเวยีนตลอดทั้งปีปีละประมาณ 20 นิทรรศการ โดยจดัแสดงเดือนละ 2-4 เร่ือง ผลงานท่ีน ามาจดั
แสดงเป็นผลงานศิลปะทุกประเภทท่ีผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการด าเนินงานของ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป นบัไดว้า่เป็นผลงานท่ีมีคุณภาพของศิลปินทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ โดยน ามาจดัแสดง ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 1-8 (อาคารชั้นเดียวดา้นทิศเหนือและ
ทิศตะวนัออก) อาคารอเนกประสงค์ และอาคารทิศใต ้นอกจากการใช้พื้นท่ีในการจดันิทรรศการ
แล้วยงัมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางศิลปะอีกมากมาย ตวัอย่างกิจกรรมได้แก่ การจดัอบรมฝึก
ทกัษะดา้นศิลปะแก่เยาวชนการเปิดใหเ้ป็นสถานท่ีทศันศึกษาและการร่วมมือกบัองคก์รเอกชน เช่น 
การจดัเสวนา การจดัแรลล่ี(Rally)ดา้นศิลปะ เป็นตน้ 
 กล่าวได้ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอยู่ในประเภท หอศิลป์แห่งชาติ 
(Provincial Art Gallery) เป็น ท่ีจัดแสดงผลงานของตัวศิลปิน ท่ี ถูกคัด เลือกจากภาครัฐ คือ
คณะกรรมการด าเนินงานพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  ยงัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมงานศิลปะ
ส่วนบุคคล แบ่งความส าคญัของโครงสร้างล าดบัชั้นทางสังคมอยา่งชดัเจน นิทรรศการจดัแสดงเพื่อ
พดูถึงความเป็นรัฐชาติ ผา่นตวับุคคลและความหมายศิลปะแห่งชาติในอุดมคติแบบไทยท่ีก ากบัโดย
ภาครัฐ  
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 4.1.3 พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาติ ศิลป์ พรีะศรี อนุสรณ์ 
 สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานร าลึกถึงคุณงามความดีของท่านท่ีมีต่อวงการศิลปะของไทย 
สร้างข้ึนในบริเวณกรมศิลปากร เพื่อจดัแสดงผลงาน รวมทั้งประวติัของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
นั้นแต่เดิมเคยเป็นสถานท่ีท างานของศาสตราจารยศิ์ลป์มาก่อน และการจดัแสดงด้านในก็ยงัเก็บ
บรรยากาศห้องท างานเก่าของท่านไว ้บริเวณดา้นในจะพบกบัสีห้องโทนสีสดใส ผนงัห้องสีเหลือง 
เพดานเป็นสีเขียวสดใส ซ่ึงเป็นสีท่ีท่านชอบ  ภายในห้องจดัแสดงนิทรรศการ แบ่งออกเป็นสอง
หอ้งดว้ยกนั  

 
ภาพที ่4.6  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ 

 
 ห้องด้านนอกซ่ึงอยู่ติดกับประตูทางเข้าเป็นห้องนิทรรศการแสดงผลงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ทั้ งของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เองและของบรรดาลูกศิษย์ผูท่ี้
ใกล้ชิด เช่น เฟ้ือ หริพิทกัษ์, ประยูร อุลุชาฏะ, ชะลูด น่ิมเสมอ, จ  ารัส เกียรติก้อง, เขียน ยิ้มศิริ, 
สวสัด์ิ ตนัติสุข, ทวี นนัทขวา้ง ฯลฯ ซ่ึงผลงานส่วนใหญ่เป็นงานศิลปกรรมในยคุเร่ิมแรกของศิลปะ
ร่วมสมยัในประเทศไทย โดยมีศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เป็นผูส้อนและวางรากฐานให้กบัวงการ
ศิลปะสมยัใหม่ไทย 
 ส่วนห้องทางดา้นในนั้น เป็นส่วนท่ีจ าลองบรรยากาศโต๊ะท างานของศาสตราจารยศิ์ลป์ พี
ระศรี คร้ังยงัมีชีวิตอยู่ โดยโต๊ะยาวตวัหน่ึงตั้งอยู่ตรงกลางห้อง จกัแสดงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของ
ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ซ่ึงมีทั้งพิมพดี์ด เคร่ืองเล่นแผน่เสียง เคร่ืองมือป้ัน ของใชส่้วนตวั ในหอ้ง
เดียวกนัยงัมีตูใ้บใหญ่ซ่ึงจดัแสดงแบบร่างอนุสาวรียแ์ละประติมากรรมช้ินส าคญัเช่น แบบร่างพระ
บรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี 6) แบบร่างพระศรีศากยทศพลญาณ แบบ
ร่าง พระประธานพุทธมณฑล ตน้แบบของเศียรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 
(รัชกาลท่ี 8) แบบร่างภาพจิตรกรรมฝาผนังในหอพุทธรัตนสถาน พระบรมมหาราชวงั เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัมีหนงัสือหายากซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี ใชส้ าหรับคน้ควา้ขอ้มูล
เก่ียวกบัศิลปะตะวนัตกอีกดว้ย ส่วนบนหลงัตูก้็จะมีงานป้ันช้ินเล็กๆ ฝีมือของศาสตราจารยศิ์ลป์ พี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3
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ระศรี ซ่ึงงานป้ันช้ินท่ีน่าสนใจคือ รูปป้ันพระพุทธรูปปางสมาธิบนฐานบวั ซ่ึงนอกจากจะป้ันได้
งดงามสมจริงแลว้ ใตฐ้านของพระพุทธรูปองคน้ี์ก็ยงัมีอฐิัของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เก็บไวด้ว้ย 
และเม่ือถึงวนัท่ี 15 กนัยายน ลูกศิษยก์็จะมากราบอฐิัของอาจารยศิ์ลป์ พีระศรีท่ีน้ี ใกลก้บัพิพิธภณัฑ์
แห่งน้ียงัมี “หอประติมากรรมต้นแบบ” ซ่ึงแต่เดิมเป็นโรงป้ันหล่อและหลอมโลหะของกรม
ศิลปากรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2499 แต่ตอนหลงัไดย้า้ยโรงป้ันหล่อน้ีไปท่ีศาลายกพื้นท่ีตรงน้ีจึงไดจ้ดัท า
เป็นหอประติมากรรมตน้แบบ เป็นท่ีจัดนิทรรศการและเป็นแหล่งขอ้มูลดา้นประติมากรรมและ
ศิลปกรรม ประติมากรรมท่ีจดัแสดงส่วนใหญ่น้ีจะเป็นประติมากรรมต้นแบบท่ีหล่อด้วยปูน
ปลาสเตอร์ และมีบางส่วนท่ีหล่อเป็นโลหะ ซ่ึงประติมากรรมเหล่าน้ีถูกใช้เป็นแบบเพื่อหล่อเป็น
โลหะส าหรับน าไปสร้างเป็นอนุสาวรียต์ามสถานท่ีส าคญัต่างๆ ประติมากรรมหลายช้ินเป็นท่ีคุน้ตา
กนัดี ไม่ว่าจะเป็น พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ท่ี
ประดิษฐานอยูท่ี่เชิงสะพานพุทธฯ ซ่ึงเป็นผลงานการออกแบบของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม
พระยานริศรานุวดัติวงศ ์และป้ันโดยศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรีหรือ พระบรมราชานุสาวรีย ์สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีประดิษฐานอยู่กลางวงเวียนใหญ่ รวมทั้ ง พระบรมราชานุสาวรีย ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ท่ีประดิษฐานอยู่ดา้นหน้าสวนลุมพินี ส่วนอนุสาวรียใ์น
ต่างจงัหวดัก็มีต้นแบบอยู่ท่ีน่ี เช่น ตน้แบบของ พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑล
สุทรรศน์ ซ่ึงประดิษฐานอยูท่ี่พุทธมณฑล หรือ พระบรมราชานุสาวรีย ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ท่ีจงัหวดัลพบุรีและอนุสรณ์ดอนเจดีย ์โดยภายในหอประติมากรรมตน้แบบน้ีไม่ไดมี้แต่ผลงานของ
ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี เพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ยงัมีผลงานของลูกศิษยข์องท่านนบัร้อยช้ิน เป็นท่ี
จดัเก็บอนุสาวรียส์ าคญัในประเทศไทย 

 กล่าวได้ว่า พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จดัอยู่ในประเภท หอศิลป์
แห่งชาติ (Provincial Art Gallery) เป็นท่ีจดัเก็บประวติัผลงานของศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี และ
ศิษยผ์ูใ้กล้ชิดท่ีเรียกไดว้่าศิลปินแห่งชาติ ผลงานท่ีจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์มีทั้งตน้แบบอนุสาวรีย์
กษตัริยไ์ทย และงานศิลปกรรมยุคแรกของศิลปะร่วมสมยัไทย พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระ
ศรี อนุสรณ์ ไม่ไดเ้ปิดให้มีการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะแต่เป็นท่ีเก็บสะสมงานส่วนบุคคลของ
ศาสตราจารยศิ์ลป์ พีระศรี สร้างไวเ้พื่อเป็นท่ีร าลึกถึง ศิลป์ พีระศรี  
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 4.1.4 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 ปฏิญญาว่าดว้ยเร่ืองขอ้ตกลงความร่วมมือทางดา้นศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ระหวา่งกรุงเทพมหานครและพนัธมิตรดา้นศิลปวฒันธรรมดงัน้ี27  นบัเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศไทยมี
การจดัท า และลงนามความตกลงในปฏิญญาทางดา้น ศิลปวฒันธรรมข้ึน ซ่ึงเป็นผลพวงจากการ
รณรงค์ให้ได้มาซ่ึงหอศิลปวฒันธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร โดยนายอภิรักษ์  โกษะโยธิน  ผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานคร  ในขณะน้ี ไดรั้บขอ้เสนอของคณะอนุกรรมการ ฝ่ายรณรงคแ์ละเครือข่าย
การมีส่วนร่วม เน่ืองจากเห็นวา่ร่างปฏิญญาศิลปวฒันธรรม เป็นกา้วแรกท่ีจะเป็นแนวทางให้ทั้งสอง 
ฝ่าย คือ กรุงเทพมหานคร (ภาครัฐ) และ องค์กรศิลปะ (เอกชน) แสวงหาความร่วม มือกันท่ีจะ
พฒันางานศิลปวฒันธรรมให้ดียิ่ง ข้ึน และตอ้งเร่งให้การสนบัสนุนทางทั้งใน ส่วนการสร้างสรรค ์
และงานวิจยัวิชาการ  หลงัจากท่ีไดว้างแนวทางการยกร่างฯ โดย การรวบรวมผลงานวิจยัทางดา้น
ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนพนัธกิจ วิสัยทศัน์ วตัถุประสงคข์องหอศิลปฯ รวมทั้งพิจารณา กฎหมาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จึงได้มีการลง นาม ใน ปฏิญญาว่าด้วยเร่ืองข้อตกลง ความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหวา่งกรุงเทพมหานคร และพนัธมิตรดา้นศิลปวฒันธรรม 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2548 ณ อุทยานเบญจศิริ 

 
ภาพที ่4.7  หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(Bacc) 

 
 วตัถุประสงค์ในการจดัสร้างหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อศิลปะสามารถ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน และสนบัสนุนการสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมกนัส่งเสริมให้
ศิลปินและองค์กรทางศิลปะมีบทบาทน าในการให้การศึกษา พฒันาและถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้น
ศิลปะแก่เยาวชนทุกระดบั ทั้งในระบบและ นอกระบบการศึกษา เพื่อ เสริมสร้างจินตนาการ และ
ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพื่อการอนุรักษ์และ
                                                           
27 ปฏิญญาวา่ดว้ยเร่ืองขอ้ตกลงความร่วมมือทางดา้นศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร.นายอภิรักษ ์ โกษะ-
โยธิน.http://www.bacc.or.th/content/declaration.html#sthash.HUYZTW8x.dpuf.วนัท่ี 19 สิงหาคม 2548. 

http://www.bacc.or.th/content/declaration.html#sthash.HUYZTW8x.dpuf
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สร้างสรรค์งานศิลปะ ทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจยั และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันใน
ระดบัเมืองและระดบัภูมิภาคและระดบัสากลสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของศิลปินและองคก์รศิลปะ
ในการด าเนินนโยบายดา้น ศิลปวฒันธรรมของกรุงเทพมหานคร ร่วมกนัสร้างสรรคกิ์จกรรม ดา้น
ศิลปวฒันธรรมในพื้นท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเน่ือง สร้างความ
เขม้แข็งให้แก่องคก์รศิลปะในทุกสาขาทุกระดบั และประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศในการ
แลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรม การมีส่วนร่วมในการพฒันาท่ี ย ัง่ยืน และการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
สนับสนุนให้ส่ือมวลชนทุกสาขาน าเสนองานดา้นศิลปวฒันธรรมของเมือง เพื่อถ่ายทอดความคิด 
อารมณ์ และความเป็นไปของสังคมไปสู่การเรียนรู้ ของสาธารณชนอยา่งกวา้งขวาง ส่งเสริมโอกาส
และบทบาทในการแสดงออกทางศิลปะอยา่งทัว่ถึง เสมอภาค และเป็นธรรม โดยค านึงถึงศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท่ี้ขาดโอกาสและมกัถูกละเลย  ร่วมกนัผลกัดนัให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนสร้างหลกัประกนัทางดา้น สวสัดิการ เพื่อสร้างความมัน่คงให้ผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทางดา้นศิลปวฒันธรรม ปกป้องลิขสิทธ์ิและสิทธิประโยชน์ของผูส้ร้างสรรคง์านศิลปวฒันธรรมมิ
ให้ถูกละเมิด เสนอแนะและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมีศกัยภาพ ตระหนัก ถึง
ความส าคญัในการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งการจดัตั้งกองทุนเพื่อการสร้างสรรค์ศึกษาวิจยั และ
พฒันางานดา้นศิลปวฒันธรรมของเมืองใหก้วา้งขวางและกา้วไกล 
 กล่าวได้ว่า หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จดัอยู่ในประเภท หอศิลป์ประจ า
จงัหวดั(Provincial Art Gallery) จุดประสงคก์ารเกิดข้ึนหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้น  
วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมสู่สังคม ศิลปะท าหนา้ท่ีบอกเล่าเร่ืองราว
ทางวฒันธรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสังคม วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีหลากหลาย หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  จัดได้ว่าเป็นแหล่งเรียน รู้ของสังคมร่วมสมัยไทย 
วตัถุประสงคข์ององคก์รหลกัเพื่อสร้างความรู้ ทางดา้น ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัปัจจุบนั การจดัการ
ของ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้นจดัการร่วมระหวา่งภาครัฐ(กระทรวงวฒันธรรม)
กบัภาคเอกชน(ภณัฑารักษ)์ เพื่อใหเ้กิดความหลากหลายต่อนิทรรศการท่ีจดัแสดงเป็นพื้นพิพิธภณัฑ์
ศิลปะร่วมสมยัก็วา่ได ้ 
 
 4.1.5 โครงการ Project 304,Bangkok 
 โครงการ 304 เป็นพื้นท่ีศิลปะท่ีไม่แสวงหาก าไร ได้ก่อตั้งข้ึนในปี 1996 เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรมร่วมสมยัผา่นการจดันิทรรศการศิลปะเช่นเดียวกบัส่ือและผลงาน 
ตามเวลาท่ีก าหนดและเหตุการณ์รวมทั้งเทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ “Beff” และตอนน้ี ก าหนด
เป็นคร้ังคราวทางหนงัสือพิมพ ์“Bang”  
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 โครงการ 304 เป็นพื้นท่ีศิลปะทดลองริเร่ิมและด าเนินการโดยศิลปินและภัณฑารักษ์
นบัตั้งแต่ช่วงปลายปี 1996 ในกรุงเทพฯผูก่้อตั้งของโครงการ 304 มาจากการผสมผสานของศิลปิน
ทอ้งถ่ินและอาจารยศิ์ลปะเช่นมณเฑียร บุญมา, กมลเผ่าสวสัด์ิ, นิติ วตุัยา, ฉัตรชยั ปุยเปีย, ไมเคิล  
เชาวนาศยั, อภิชาตพงศ ์ วีระเศรษฐกุล, ประพนธ์ ค าจ่ิม, สถาปนิก ศจีทิพย ์น่ิมวิจิตร, ก ากบัศิลป์ ธีร
พล งามศิลป์จ ารัส และ ภณัฑารักษ ์Edourd Mornaud และกฤติยากา ววีวีงศ ์
 พื้นท่ีจดันิทรรศการไดย้า้ยสองคร้ังในใจกลางกรุงเทพฯเพราะสถานะทางเศรษฐกิจ ผูจ้ดั
โครงการเร่ิมตน้จากอพาร์ทเมนท ์50 ตารางเมตร ของอาคารท่ีอยูอ่าศยัรอบบริเวณยา่นสามเสน และ
ส านักงานต่อมายา้ยเขา้ไปอยู่ในทาวน์เฮา้ส์ 200 ตารางเมตรเป็นพื้นท่ีศิลปะท่ีสอง ท าหน้าท่ีเป็น
ส านกังานห้องสมุดและศิลปินใน พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัในช่วงเวลาท่ีเราเร่ิมตน้  โครงการจดัท าเวบ็ไซต์
(www.project304.net)เป็นพื้นท่ีทางเลือกและส่ือกลางบนอินเทอร์เน็ต(social network) นอกจากน้ี
โครงการ 304 ประสานงานกบัสถานศึกษาเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ส าหรับพื้นท่ีนิทรรศการศิลปะขนาดใหญ่ข้ึน โครงการประสบปัญหาขอ้เสียในพื้นท่ีคอนโดมิเนียม 
36 ตารางเมตรท่ีเป็นส านกังาน ช่วงสองปีท่ีผา่นมาโครงการ 304ยา้ยอีกคร้ังไปยงัจงัหวดัเชียงใหม่
และแพร่กระจายการด าเนินงานออกเป็นสองส่วนคือส่วนท่ีเป็นคลงัขอ้มูลในเชียงใหม่และพื้นท่ี
ศิลปะท่ีไม่ใช่สถานท่ี ท่ีไม่มีท่ีอยู่อย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ การด าเนินงานของโครงการเพื่อ
ติดต่อ ประชาสัมพนัธ์โดยการส่งอีเมล์และการส่ือสารทางโทรศพัท์และการจดัการประชุมทุกไตร
มาส อย่างไรก็ตามโครงการมุ่งเน้นไปท่ีการท างานร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ และเร่ิมต้นท่ีจะสร้าง
เครือข่ายกบักลุ่มศิลปินและองคก์รในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เม่ือตุลาคม 2004, โครงการ 304 
ยา้ยไปกรุงเทพฯและเร่ิมท่ีจะหาส านกังานใหม่และมีเวบ็ไซต์ใหม่น้ี www.project304.org ในฐานะ
ท่ีเป็นองค์กร 304 โครงการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะอ านวยความสะดวกในการจดันิทรรศการศิลปะและ
ส่งเสริมประชาชนให้ถึงงานศิลปะร่วมสมยั โครงการ 304 มุ่งเนน้ไปท่ีบทสนทนาทางศิลปะ โดยมี
เป้าหมายท่ีจะใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการรวมกนัของคนและชุมชนร่วมสมยัทางศิลปะและน า
ความรู้ท่ีมีมากข้ึนต่อความคิดเห็นคุณค่าของศิลปะกบัประเทศไทย 
 โครงการ 304 เปิดช่องให้กบันานาทศันะส าหรับศิลปินท่ีเกิดข้ึนใหม่ในทอ้งถ่ิน ของคน
ระดบัชาติและนานาชาติ ศิลปินจะสามารถท่ีจะพฒันาและฝึกฝนทกัษะ แลกเปล่ียนขอ้มูล ด าเนิน
โครงการความร่วมมือ และแสดงผลงานของพวกเขาเขา้รวมโครงการเพื่อความหลากหลายของสห-
วิทยาการ ในขณะท่ีไม่อายต่อความสวยงาม แนวคิดนิทรรศการท่ีมุ่งเน้นไปท่ีสังคมและปัญหา
ทางการเมืองและวฒันธรรม งานในนิทรรศการจะมีตั้งแต่ภาพวาด ประติมากรรมติดตั้ง ภาพพิมพ์
และภาพถ่ายและวิดีโอ การฉายภาพยนตร์และแสดงละคร  โครงการ 304 จะเปิดให้ท างานร่วมกนั
กบัทุกคนท่ีสนใจในการใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือในการก่อร่างสังคมของเรา ทางโครงการเชิญศิลปิน

http://www.project304.net/
http://www.project304.org/
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ท่ีจะติดต่อเข้าร่วมโครงการ โครงการ 304 ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากรากฐานในและ
ต่างประเทศภาครัฐและเอกชน Eric Bunnag Booth Project 304 Art Consultant Ltd. Parts,และ
โรงเรียนสถาบนัศิลปะแห่งชิคาโกศิษยเ์ก่ากรุงเทพและเพื่อนๆ 
 กล่าวไดว้่า โครงการ 304 นั้นเป็นโครงการท่ีจดันิทรรศการศิลปะท่ีไม่ค  านึงถึงขนาดของ
พื้นโครงการยา้ยพื้นท่ีไปเร่ือยๆ นิทรรศการจะมีขนาดต่างกนัออกไปแลว้ต่อพื้นท่ีจดังาน โครงการ 
304นั้นสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวฒันธรรมร่วมสมยัผ่านการจดันิทรรศการในรูปแบบ
นิทรรศการเชิงทดลอง เป็นการท างานร่วมกนัระหว่างกลุ่มคนท่ีสนใจทางด้าน ศิลปะ การเมือง 
วฒันธรรม สังคม ท าให้ศิลปะมีมิติท่ีหลากหลายร่วมกบัระหวา่งคนและชุมชนทอ้งถ่ินร่วมสมยัทาง
ศิลปะ เพื่อแลกเปล่ียนทศันะคติของชุมชน แนวคิดนิทรรศการมุ่งเนน้ไปท่ีสังคมและปัญหาทางการ
เมืองและวฒันธรรม โครงการ 304 จดัไดว้า่เป็นหน่วยงานอิสระไม่ไดอ้ยูใ่นโครงสร้างของภาครัฐ 
 พิพิธภณัฑ์หอศิลป์และพื้นท่ีทางศิลปะท่ีกล่าวมานั้นมีทั้งพื้นท่ี ท่ีถูกจดัการจากภาครัฐบาล
และเอกชน ท าให้แนวคิดและรูปแบบการจัดการของ พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ ต่างกันออกไปตาม
ความหมายท่ีก าหนดบริบทนิทรรศการร่วมสมยัไทย นั้นมีความหลายหลายเป็นการปะทะผสานทาง
สังคมเพื่อให้เกิดนิทรรศการในหลายๆรูปแบบ ประเด็นของงานวิจยัฉบบัน้ีใชส้นามพื้นท่ีวาทกรรม 
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการผสมผสานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อวเิคราะห์วาท
กรรมศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัผ่านพื้นท่ีผสมผสานภาครัฐและภาคเอกชน บอกเล่าเร่ืองราวทาง
วฒันธรรมผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทย  ท่ีปรากฏในนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั 
ประวติัภาคศิลปะนั้ นมีความส าคัญต่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เพื่อเข้าใจการประกอบสร้าง
สัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั 
 
4.2 การสร้าง “สัญลกัษณ์แบบไทย” ความเป็นชาติในงานศิลปะ 
 
 สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในงานศิลปะไทยนั้นอาจกล่าวไดว้า่มีความเช่ือมโยงกบัศาสนาก็วา่ได้
โดยศิลปะไทยท่ีปรากฏส่วนใหญ่จากประวติัศาสตร์เห็นได้ชัดจากจิตรกรรมฝาผนังตามวดั 
พระบรมมหาราชวงั หรือรูปแบบประติมากรรมรูปเคารพทางศาสนา ศิลปะจ าพวกน้ีมีเน้ือเร่ือง
ความเช่ือทางศาสนาพุทธ พราม ฮินดู ชนชั้นทางสังคมพระราชพิธี เทพกบัสามญัชนและวิถีชีวิต
แบบไทย  เป็นงานจิตกรรมแบบสองมิติ จิตกรรมฝาผนงัมกัเนน้ไปท่ีภาพเร่ืองราวพุทธประวติัของ
องคส์ัมมาสัม-พุทธเจา้ และเร่ืองราวนิทานชาดก  
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ภาพที ่4.8  จิตรกรรมฝาผนงั วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เร่ืองรามเกียรต์ิ 

 
 นอกจากน้ียงัมีภาพเร่ืองราวแนวคิดทางพระพุทธศาสนาว่าดว้ยจกัรวาลวิทยา ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กับจกัรวาล ลักษณะแห่งกาลเวลา และแนวคิดเร่ืองการกลับชาติมาเกิดในภพภูมิท่ีสูงกว่าด้วย  
ลกัษณะของภาพจิตรกรรมฝาผนัง แบ่งตามสกุลช่าง ยุคกรุงศรีอยุธยานั้น สกุลช่างอยุธยาจะใช้สี
น้อยมาก เช่น แดงจากชาด ด าจากเขม่าควนั ขาวและเหลืองจากดินขาวดินเหลือง และสีทองจาก
ทองค าเปลว แต่พอเขา้สู่ยุครัตนโกสินทร์และรัตนโกสินทร์ตอนปลาย การใชสี้จะหลากหลายมาก
ข้ึน เพราะมีสีวทิยาศาสตร์จากจีนและญ่ีปุ่นน าเขา้มา ในช่วงเวลาต่อมาอิทธิพลตะวนัตกท่ีไหลบ่าเขา้
มาในประเทศไทยอยา่งมากมาย ตั้งแต่รัชกาล พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี 4) มี
ผลต่อการปรับเปล่ียนลกัษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มีการใชเ้ส้นน าสายตาสร้างความลึก
ของภาพแบบฝร่ัง (Perspective) ไม่เป็นภาพสองมิติอีกต่อไป และมีโครงสร้างสีคลา้ยกบัว่าได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะอิมเพรสชัน่นิสต์ (Impressionise)  โดยมีพฒันาการตามแนวจิตรกรรมตะวนัตก
เร่ือยมา เช่น เขียนให้มีบรรยากาศตามธรรมชาติ จนกลายเป็นภาพเหมือนจริงยิ่งข้ึนทุกที รูปแบบ
จิตรกรรมเช่นน้ี สอดคล้องกับแนวความคิดของสังคม ท่ีเร่ิมปรับเปล่ียนเข้าสู่ลัทธิเหมือนจริง
(Realism) อยา่งตะวนัตก เร่ืองราวแนวอุดมคติอนัเน่ืองในพุทธศาสนา ถูกแทนท่ีความนิยม ดว้ยภาพ
เล่าเร่ืองเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในประวติัศาสตร์ เช่น พระราชพงศาวดาร หรือพระราชประวติั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั(รัชกาลท่ี 5)  
 ศิลปะสมัยใหม่ ในประเทศไทยนั้ น เกิด ข้ึนจากการท าให้ประ เทศ เป็น ซิวิไล เซ
ชนั (Civilization) คือ ความเจริญ  ความมีอารยธรรม  จากปัจจยัภายนอกประเทศ คือการสร้างชาติ
ให้ทดัเทียมกบัประเทศมหาอ านาจ การเขา้มาของศาสตราจารย ์ศิลป์ พีระศรี เป็นชาวอิตาเลียนโดย
ก าเนิด มีช่ือเดิมวา่ “คอร์ราโด เฟโรจี” ก่อนเดินทางมาท างานท่ีประเทศไทย  โดย พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลท่ี 6) รับสั่งให้คดัเลือกช่างศิลปะเอกจากต่างประเทศ มาช่วยพฒันา
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วงการศิลปะสมยัใหม่ของประเทศไทย ศาสตราจารยค์อร์ราโด จึงไดรั้บเลือกใหเ้ขา้มารับราชการใน
ต าแหน่งช่างป้ันประจ ากรมศิลปากร  ขณะนั้นรัฐบาลไทยมีนโยบายใหก่้อสร้างอนุสาวรีย ์เพื่อน าไป
ติดตั้ งตามหัวเมืองต่างๆ ศาสตราจารย์ คอร์ราโด จึงริเร่ิมจัดตั้ งโรงเรียนศิลปะแห่งแรกข้ึนใน
ประเทศไทยเม่ือ พ.ศ.2476 เพื่อผลิตบุคลากรดา้นศิลปะ  ศิลปะแบบเหมือนจริง(Realism)ถูกใชส้ร้าง
อนุสาวรียข์องกษตัริยห์รือวรีะชนไทยเพื่อสร้างจิตส านึกให้คนในชาติรู้คุณของคนในประวติัศาสตร์
สร้างความหมายเชิงสถาบนักษตัริย ์อิทธิพลแนวคิดดา้นศิลปะถูกใชพ้ฒันาศิลปะไทยประเพณี เช่น 
Impressionism /Cubism/ Surrealism ฯลฯ ศิลปะร่วมสมยัทุกวนัน้ีมีความหลากหลายจนยากท่ีจะ
แยกประเภท  ศิลปะมีบทบาทต่อสังคม วฒันธรรม การเมืองและวถีิชีวิตร่วมสมยั ศิลปะถูกใชส้ร้าง
ความชอบธรรม ผ่านระบบสัญญะระหว่างผูอุ้ปถมัภ์ทางศิลปะ เพื่อท าหน้าท่ีส่ือสารความหมาย
สัญญะผ่านพื้นท่ีสาธารณะ ศิลปะถูกใช้สร้างความเป็นรัฐชาติผ่านระบบสัญลกัษณ์ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์เพื่อสร้างอุดมคติความงามแบบไทยในทางกลบักัน การแย่งชิงความหมายเชิง
สัญลักษณ์กลับถูกใช้เพื่อสร้างภาพแทนคุณค่า ความเช่ือร่วมของชนในชาติ  ศิลปะและสังคม
การเมืองไม่อาจแยกขาดจากกนั 
 
4.3 นิทรรศการศิลปะทีจั่ดแสดงในพืน้ที่หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 ผูว้ิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาคนิทรรศการท่ีจดัแสดงในพื้นท่ีหอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพฯ ท่ีมีการจดัการผ่านภณัฑารักษ์ทางศิลปะและกระทรวงวฒันธรรม  ท่ีจดัแสดงระหว่างปี  
พ .ศ . 2551-2557 ผู ้วิ จ ัยได้ข้อมู ล จากท างฝ่ าย นิ ท รรศก ารของหอ ศิลป วัฒ นธรรมแ ห่ ง
กรุงเทพมหานคร ทั้ งหมด 76 นิทรรศการ และสืบค้นจากเว็บไซต์  หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร (www.bacc.or.th)  เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมการจดัการนิทรรศการศิลปะของหอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ เพื่อวเิคราะห์บรรยากาศของพื้นท่ีนิทรรศการศิลปะสมยัใหม่ไทย  ใน
มุมมองของผูว้จิยัผา่นงานวจิยัฉบบัน้ีในกรอบพื้นท่ี  ก ากบับริบทของศิลปะไทยสมยัใหม่  วิเคราะห์
ภาคศิลปะท่ีมีความหลากหลายทางศิลปะ วฒันธรรม การเมือง และสังคมไทย  ท่ีไดรั้บการควบคุม
ส่ือสารก าหนดความหมายทางวฒันธรรมไทย จากชนชั้นปกครองต่อท่าทีท่ีปรากฏข้ึนในภาพรวม
ของนิทรรศการทั้งหมด โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเภทของนิทรรศการท่ีจดัแสดง ณ หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพฯ ออกเป็น 3 ประเภทหลักและ 6 ประเภทย่อย ด้วยรูปแบบการแบ่งประเภท
นิทรรศการตามแนวคิดของแต่ละนิทรรศการ โดยใช้รูปแบบการแบ่งประเภททางสังคมศาสตร์
เพื่อให้สอดคล้องกับมิติท่ีหลากหลาย ทางสังคม การเมืองและวฒันธรรมไทย และยกตวัอย่าง

http://www.bacc.or.th/
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นิทรรศการศิลปะในแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นส่วนขยายจากตารางนิทรรศการ น าเสนอเน้ือหาของแนวคิด
นิทรรศการและภาพงานศิลปะ  
 
 4.3.1  ชาติพนัธ์ุ (Ethnic) 
  4.3.1.1 วฒันธรรม(ภายใน – ภายนอก) (Mainstream culture) 
  4.3.1.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) 
 4.3.2  การปะทะสร้างสรรค์ทางสังคม (The impact of social creativity) 
  4.3.2.1 สถานการณ์ (การเมือง/พื้นท่ี) (Situation) 
 4.3.3  การจัดระเบียบทางสังคม (Social organization) 
  4.3.3.1 สถานภาพทางสังคม (Social status) 
  4.3.3.2 บทบาททางสังคม (Social Rule) 
  4.3.3.3 ค่านิยมทางสังคม (Social value) 
 
 4.3.1  ชาติพันธ์ุ (Ethnic) หมายถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมจากความหมายหลายทาง
วิถีชีวิตท่ีแสดงเอกลกัษณ์ออกมา โดยการผูกพนัลกัษณะของเช้ือชาติและสัญชาติเขา้ดว้ยกนั (เช้ือ
ชาติ, เผา่พนัธ์ุ, เผา่, เช้ือสาย) 
 
ตารางที ่4.1 วฒันธรรม(ภายใน – ภายนอก) (Mainstream culture) 

นิทรรศการ ระยะเวลาจดั
แสดง 

แนวความคิด 

นิทรรศการบรู๊ค แอนดรูว:์ 
ตาต่อตา  

 

28 มิ.ย. – 19 
ก.ค. 52 

 

นิทรรศการบรู๊ค แอนดรูว:์ ตาต่อตา จดัเป็นนิทรรศการขนาด
ใหญ่ แสดงผลงานของศิลปินบรู๊ค แอนดรูว ์ท่ีไดถู้กสร้างข้ึน
ในรอบสิบปีท่ีผ่านมา ผลงานมีรูปแบบหลากหลายจาก
หลอดไฟนีออนในศิลปะจดัวาง จนถึงงานภาพถ่าย ภาพพิมพ ์
และประติมากรรม โดยศิลปินหยบิยก ประเด็นของการปะทะ 
การแสดงออกของต่างวฒันธรรมโดยมองในบริบทและความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์และการเมือง  ของประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศอ่ืน ๆ มาน าเสนอพร้อมกนั เพื่อท า
การส ารวจ  ตั้ งค  าถาม  และส ร้างความ เช่ือมโยง  ของ
ประสบการณ์ของศิลปินในระดบัทอ้งถ่ินและในระดบัสากล  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการสุก -ดิบ 
อาทิตยอ์ุไทย  

 
 
 

19 พ.ย.  – 10 
ม.ค. 53 

 

นิทรรศการสุก -ดิบ อาทิตย์อุไทย เป็นการส ารวจ ผลงาน
ศิลปะท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงหลากหลายแง่มุมทั้งกรอบความคิด
และสังคมของคนร่วมสมยั จากงานจิตรกรรม ศิลปะการจดั
วาง วิดีโออาร์ต ประติมากรรม ภาพถ่าย หรือแมแ้ต่หุ่นยนต์
ขนาดให ญ่ สู งกว่า  7 เมตรตามด้วยหุ่ นยนต์ขนาด จ๋ิ ว 
นิทรรศการร่วมสมยัน้ีน าเสนองานทศันศิลป์ท่ีประกอบดว้ย
รายละเอียดทางศิลปะท่ีเป่ียมไปดว้ยพลงัในการสร้างสรรค์ 
และแฝ งความหม ายล ่ า ลึ ก เก่ี ยว เน่ื อ งกับ สั งคมและ
ประวติัศาสตร์ของญ่ีปุ่น  นิทรรศการน้ีจะเป็นการรวบรวม
ผลงานกวา่ 40 ช้ินจากศิลปินญ่ีปุ่น 17 คน  

นิทรรศการผา่นโตเกียว 0 
องศา  
 

25 ก.พ. – 28 
มี.ค. 53 

 

นิทรรศการศิลปะร่วมสมยัญ่ีปุ่น ดว้ยผลงาน 30 กว่าช้ินจาก
งานสะสมพิพิธภณัฑ์กว่า 4000 ช้ินของพิพิธภณัฑ์ร่วมสมยั
โตเกียว นิทรรศการน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการส่งเสริม
วฒันธรรมเพ่ือสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ากกระทรวง
วฒันธรรมและโครงการสนับสนุนประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรม จากมูลนิธิโตเกียว  

นิทรรศการไทยโย  4 มี.ค. – 8 เม.ย. 
53 

นิทรรศการวฒันธรรมสรรคส์ร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค:์ 
ไทย-ญ่ีปุ่น  

นิทรรศการReturn Ticket: 
Thailand – Germany  

15 ก.ย. – 7 พ.ย. 
53 

 

เพื่อเฉลิมฉลองการแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทยและเยอรมนั
เป็นเวลากวา่คร่ึงศตวรรษ ผลงานการยอ้นรอยประวติัศาสตร์
คร้ังน้ีเป็นผลงานทางศิลปะประมาณ 100 ช้ินจากศิลปินไทย 
28 ท่านซ่ึงเคยศึกษา พ านัก หรือแสดงผลงานทางศิลปะท่ี
ประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ถึง 2553 แต่ละผลงานส่ือ
รูปแบบศิลปะต่างๆท่ีมีความหลากหลาย โดยมีทั้งจิตรกรรม 
ศิลปะ ส่ือผสมจากพลาส ติก  ศิลปะการจัดวาง  วิ ดี โอ 
คอมพิวเตอร์อาร์ตและการออกแบบ  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการจงัหวะกา้ว...
อาเซียน – 10 + 1 
ยทุธศาสตร์ศิลปะวธีิ  

21 ม.ค. – 13 
มี.ค. 54 

 

นิทรรศการจงัหวะกา้ว...อาเซียน – 10 + 1 ยทุธศาสตร์ศิลปะ
วิธี คือยทุธศาสตร์ทางศิลปะแบบองค์รวมโดยความร่วมมือ
กันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  และสานสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมของนานาประเทศ  ตลอดจนก่อให้ เกิดการ
แลกเปล่ียนบทสนทนาผ่านการท างานศิลปะร่วมสมัย อัน
น าไปสู่ความร่วมมือท่ีย ัง่ยนืและมัน่คงของทั้งสองภูมิภาค ซ่ึง
นิทรรศการจะสะทอ้นให้เห็นถึงความคลา้ยคลึงและแตกต่าง
ท่ีซ่อนอยู่ภายใตค้วามหลากหลายทางสังคม ศาสนา ภาษา 
และวฒันธรรมของแต่ละประเทศ  

นิทรรศการ Dialogues  
การออกแบบและศิลปะ
ร่วมสมยัไทย – เบลเยีย่ม  

27 ม.ค. – 6 
มี.ค. 54 

 

มีจุดประสงค์ให้ผูช้มแปลความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 
ทางศิลปะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติผ่านประสบการณ์ของ
ตวัเอง การเผชิญหนา้ต่อวฒันธรรมอยา่งท่ีศิลปินไดเ้ผชิญท า
ให้ผูเ้ขา้ชมพิจารณามุมมองใหม่จากประเด็นเดิมท่ีคิดวา่เป็น
ส่ิงท่ีตายตวัไปแลว้ข้ึนมาอีกคร้ัง ซ่ึงนั่นคือความหมายใหม่
ของส่ิงรอบตวัต่าง ๆ ท่ีศิลปะสามารถน าเสนอ  

นิทรรศการแปลกใหม่
และ/หรือคุน้เคย  
ภาพถ่ายในภูมิภาคเอเชีย
ในมุมมองใหม่  

4 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 
54 

 

จากการตั้งค  าถามน้ีท าใหผู้ดู้แลพิพิธภณัฑแ์ละผูเ้ช่ียวชาญการ
ถ่ายภาพในทวีป เอเชีย โวล์ฟกัง เบลล์วิงเคล ได้คัดเลือก
ผลงานของนักถ่ายภาพจากโลกตะวนัตก จ านวน 9 คน ซ่ึง
พวกเขามีส่ิงท่ีเหมือนกนัอยูน่ั่นคือ พวกเขาอาศยัและท างาน
ในทวีปเอเชีย ความพิเศษของงานนิทรรศการน้ีอยู่ท่ีการ
คน้หามูลเหตุของแต่ละปัจเจกบุคคล รวมถึงอตัวิสัยในการรู้
ส านึก เป้าหมายในการลดสามญัทศัน์ความเป็นเอเชีย จะถูก
สะท้อนไปในแผ่นภาพของ 9 มุมมองท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึงมี
ตั้งแต่ความเขา้ใจตามแบบดั้งเดิมหรือบทรายงานภาพวารสาร 
การเขา้ถึงทางนัยความคิด  ไปจนถึงการบรรยายเร่ืองราวท่ี
เช่ือมโยงกบับทกว ี 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 

แนวความคิด 

นิทรรศการหนา้กากเอเชีย  14 ก.ย. – 6 
ต.ค. 54 

 

นิทรรศการน าเสนอส่วนหน่ึงของช้ินงานในชุดสะสมท่ีช่ือ 
Kwok on ซ่ึงเป็นชุดสะสมเก่ียวกบัชาติพนัธ์ุ ซ่ึงประกอบดว้ย
ช้ินงานกวา่ 10,000 ช้ิน ซ่ึงสมาคมศิลปะและประเพณีราษฎร์
แห่งเอเชีย ก่อตั้งโดยนายฌกั แป็งปาโน ผูเ้ช่ียวชาญด้านจีน
ศึกษา ได้บริจาคให้แก่พิพิธภัณฑ์โอเรียนท์ กรุงลิสบอน 
นิทรรศการจะให้ภาพรวมของหนา้กากเอเชีย จาก 8 ประเทศ 
ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น จีน ไทย เกาหลี อินโดนีเซีย ศรีลงักา ธิเบต และ
อินเดีย และยงัแสดงถึงความหลากหลายและความงดงามอนั
น่าท่ึงของหน้ากากเหล่าน้ี หน้ากากท่ีจดัแสดงน้ีเป็นตวัแทน
ชีวิตเหนือธรรมชาติ เทพเจา้ และสตัวใ์นจินตนาการจากโลก
สมมุติของบรรดาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เคยสวมใส่ในศาสนพิธี
ก่อนแลว้จึงน ามาใชใ้นการแสดงนาฏศิลป์ และละครในเวลา
ต่อมา เช่นเดียวกับส่ิงของอ่ืน ๆ ในงานสะสมของนายกัวะ 
ออน หนา้กากเหล่าน้ีเป็นประจกัษพ์ยานใหก้บัศิลปการละคร
และเร่ืองเล่าหลายประเภท ซ่ึงส่ือความเก่ียวกับเทวต านาน 
รวมทั้ งประวติัศาสตร์ และนิทานท่ีรู้จักกันทั่วไปในอารย
ธรรมเอเชียอนัยิง่ใหญ่  

นิทรรศการShadowlife  
 

2 มี.ค. – 29 
เม.ย. 55 

 

นิทรรศการ ชาโดว  ์ไลฟ์ จัดข้ึนด้วยความร่วมมือระหว่าง
เอเชียลิงค์ และ เบนดิโก อาร์ต แกลลอร่ีโดยนิทรรศการน้ี
เดินทางมาจดัแสดงท่ีประเทศไทยเป็นประเทศแรก  เพื่อให้
ผู ้ชมชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ทางศิลปะอัน มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเม่ือจบการจดัแสดงในประเทศไทยแลว้
นิทรรศการน้ีจะเดินทางไปเปิดแสดงทั้งในออสเตรเลียและ
เอเชีย  

นิทรรศการไทยเท่..จาก
ทอ้งถ่ินสู่อินเตอร  
 

30 ส.ค. – 4 
พ.ย. 55 

 

นิทรรศการ ‚ไทยเท่ จากท้องถ่ินสู่อินเตอร์‛ ศิลปะในสมัย
รัชกาลท่ี  ๙  จัดแสดงผลงานศิลปะท่ีโดดเด่นในรอบ  ๗ 
ทศวรรษ  มากกว่า ๓๐๐ ช้ิน  จากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดับ
นานาชาติและศิลปินร่วมสมยัเกือบ ๓๐๐ ท่าน ตั้งแต่บรม
จารยรุ่์นอาวโุส จนถึงรุ่นปัจจุบนั  
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 

แนวความคิด 

นิทรรศการระยะไทยไท 
โครงการนิทรรศการ การ
อบรมเชิงปฏิบติัการ และ
การสมัมนาศิลปะร่วมสมยั
ระหวา่งศิลปินไทยและ
ไตห้วนั  

22 พ.ย. – 2 
ก.พ. 56 

 

‚ระยะ:ไทยไท‛ คือโครงการแลกเปล่ียนศิลปะร่วมสมยั ริเร่ิม
โดยศิลปินไทยและไตห้วนั เป็นการเคล่ือนและร่วมมือกัน
ระหว่างกลุ่ม  OCAC (สาธารณรัฐไต้หวัน ) และศิลปินคู่ 
jiandyin (ประเทศไทย) ผลงานของศิลปินท่ีสร้างสรรคข้ึ์นทั้ง
ในประเทศ และระหวา่ง ประเทศคือผลลพัธ์ของ การส่ือสาร
ระหว่างกัน ท่ี ได้ด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง แบ่งเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกคือโครงการแลกเปล่ียน ศิลปะร่วมสมยั จดัแสดง
ข้ึ น ใน ป ระ เท ศ ไท ย  ณ  ห อ ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม แ ห่ ง
กรุงเทพมหานครโดยน าเสนอผลงานฯจากศิลปิน ไตห้วนั 10 
ท่านและศิลปินไทย 9 ท่าน เขา้ร่วมโครงการฯ จดัแสดงผล
งานในนิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ การสัมมนา การ
แสดงสด และการอบรมเชิงปฏิบติัการ ณ หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร  หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และศูนยศิ์ลปะร่วมสมัย OCAC 
Bangkok ส่วนท่ี 2 จดัโครงการฯท่ีสาธารณรัฐไตห้วนั ในปี 
พ.ศ. 2556  

นิทรรศการงานออกแบบ
สเปนแนวใหม่  [Bravos]  

6 ธ.ค. – 13 
ม.ค. 56 

 

BRAVOS เป็นนิทรรศการงานออกแบบแหวกแนว ท่ีแสดง
ให้เห็นถึงนวตักรรมและความหลากหลายในงานออกแบบ
สเปนแนวใหม่ นิทรรศการน้ีประกอบด้วยผลงานของนัก
ออกแบบหนุ่มสาวชาวสเปน ท่ีมีความสามารถและประสบ
ความส าเร็จด้วยอายุเพียง 21 ปี นอกจากน้ียงัมีการน าเสนอ
การสร้างสรรค์งานออกแบบอุตสาหกรรมท่ีดีท่ีสุดในยุคท่ี
เจริญรุ่งเรืองของสเปน  
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ตารางที ่4.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการการเดินทาง
ของค าจ่ิง 

11 ธ.ค. – 31 
ม.ค. 53 

 

การแสดงผลงานศิลปะจดัวาง “ตุก๊ตาค าจ่ิง” จ านวน 100 กวา่
ตวั ตุ๊กตาค าจ่ิงคือตวัแทนของแรงงานต่างดา้วจากพม่า อาข่า 
ไทยใหญ่  ท่ีออกเดินทางจากบ้านเกิดเข้ามาใช้ชีวิตใน
ประเทศไทย และต่างประเทศ ค าจ่ิงเป็นการกระตุน้เตือนให้
คิดถึงความเป็นมนุษยข์องผูอ้พยพขา้มแดน ส่ือสารเก่ียวกบั
เร่ืองราวของสิทธิมนุษยชน  ผลงานน้ีเป็นการออกแบบ
โครงการร่วมระหว่างคุณจนัทวิภา อภิสุขกับจุมพล อภิสุข 
ภายใตก้ารสนบัสนุนของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ล่าสุดงานชุดน้ี
ได้รับรางวลันานาชาติ  “อิสระแห่งการสร้างสรรค์” ท่ีกรุง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2552  

นิทรรศการเพราะอยูบ่น
โลกเดียวกนั  
[You Are Not Alone]  

17 มี.ค.– 20 
พ.ค. 55 

 

นิทรรศการศิลปะร่วมสมยัเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเช้ือเอชไอว ีโรคเอดส์และการอยูร่่วมกนัในสงัคมกบั
ผูติ้ดเช้ือผ่านผลงานศิลปะร่วมสมยัจากศิลปินไทยและศิลปิน
นานาชาติทั้ งหมด  16 คน  นิทรรศการน าเสนอด้วยแผน
กิจกรรมการศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานจากภาวะความเป็นจริงทั้งทาง
การแพทยแ์ละทางสังคม เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างการ
ตระหนักรู้ในเร่ืองส าคญัท่ีเราอาจจะลืมเลือน  รวมถึงสร้าง
มุมมองใหม่ของผูค้นในสังคม ท่ีเป็นส่วนช่วยผลักดันให้
คุณภาพการด ารงชีวิตในสังคมของผู ้ติดเช้ือเอชไอวีและ
ความเจริญกา้วหนา้ไดพ้ร้อมๆ กนั  

 
  4.3.1.3 นิทรรศการ“ไทยโย” วันที่  04 มีนาคม - 08 เมษายน 2553 นิทรรศการ
วฒันธรรมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไทย-ญ่ีปุ่นแนวความคิด ในฐานะท่ีประเทศไทยและ
ประเทศญ่ีปุ่นมีประวติัศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างกันยาวนานกว่า120ปี เป็นการถ่ายทอด
ประสบการณ์ผ่านการใช้ชีวิต การท างาน และการได้รับการยอมรับในดินแดนอาทิตย์อุทยั อนั
ปรากฏชดัถึงการถ่ายเทวฒันธรรมระหว่างสองชาติจากวิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรมในหลากหลาย
ปรากฏการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  

 

 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87.html
http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E2%80%9D.html
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ภาพที ่4.9  นิทรรศการ“ไทยโย” 
 
  4.3.1.4 นิทรรศการ Return Ticket: Thailand – Germany วันที่15 กันยายน – 07
พฤศจิกายน 2553 เพื่อเฉลิมฉลองการแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทยและเยอรมนัเป็นเวลากว่าคร่ึง
ศตวรรษ ผลงานการยอ้นรอยประวติัศาสตร์คร้ังน้ีเป็นผลงานทางศิลปะประมาณ 100 ช้ินจากศิลปิน
ไทย 28 ท่านซ่ึงเคยศึกษา พ  านกั หรือแสดงผลงานทางศิลปะท่ีประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 ถึง 
2553 แต่ละผลงานส่ือรูปแบบศิลปะต่างๆท่ีมีความหลากหลาย โดยมีทั้งจิตรกรรม ศิลปะส่ือผสม
จากพลาสติก ศิลปะการจดัวาง วดีิโอ คอมพิวเตอร์อาร์ตและการออกแบบ  

 

  
  

    
ภาพที ่4.10 นิทรรศการ Return Ticket: Thailand – Germany 

http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A2%E2%80%9D.html
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  4.3.1.5 นิทรรศการ“ไทยเท่...จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์” วันที่  30 สิงหาคม - 04 
พฤศจิกายน 2555 น าเสนอศิลปะในสมยัรัชกาลท่ี 9 จดัแสดงผลงานศิลปะท่ีโดดเด่นในรอบ 7 
ทศวรรษ มากกวา่ 300 ช้ิน จากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติและศิลปินร่วมสมยัเกือบ 300 ท่าน 
จดัแสดงโดยแบ่งตามแนวเร่ือง 9 กลุ่ม ไดแ้ก่ “การแสวงหาความเป็นไทย” ผา่นมุมมองของศิลปินท่ี
มีความคิดเก่ียวกบั ความเป็นไทยในแง่ของเน้ือหาและเทคนิค แรงบนัดาลใจจากพุทธศาสนาแสดง
ถึงความผูกพนัและความเช่ือมโยงระหว่างศิลปินกบัพุทธศาสนา น าเสนอเก่ียวกบัพฒันาการของ
วงการศิลปะในเมืองไทย  

      

     
ภาพที ่4.11  นิทรรศการ“ไทยเท่...จากทอ้งถ่ินสู่อินเตอร์” 

 
  4.3.1.6 นิทรรศการระยะ : ไทยไท วันที่ 22 พฤศจิกายน - 03 กุมภาพันธ์ 2556 คือ
โครงการแลกเปล่ียนศิลปะร่วมสมยั ริเร่ิมโดยศิลปินไทยและไตห้วนั  เป็นการเคล่ือนและร่วมมือ
กนัระหว่างกลุ่ม OCAC (สาธารณรัฐไต้หวนั) และศิลปินคู่ jiandyin (ประเทศไทย) ผลงานของ
ศิลปินท่ีสร้างสรรค์ข้ึนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศคือผลลพัธ์ของการส่ือสารระหว่างกนัท่ี
ไดด้ าเนินมาอยา่งต่อเน่ืองแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือโครงการแลกเปล่ียนศิลปะร่วมสมยัจดัแสดง
ข้ึนในประเทศไทย ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครโดยน าเสนอผลงานจากศิลปิน
ไตห้วนั10 ท่านและศิลปินไทย 9 ท่าน เขา้ร่วมโครงการจดัแสดงผลงานในนิทรรศการและกิจกรรม
อ่ืนๆ อาทิ การสัมมนา การแสดงสด และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร หอศิลป์มหาวิทยาลยัศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศูนยศิ์ลปะร่วมสมยั 
OCAC Bangkok ส่วนท่ี 2 จดัโครงการฯท่ีสาธารณรัฐไตห้วนั ในปีพ.ศ. 2556 โครงการแลกเปล่ียน
ระหวา่งศิลปินไทยและศิลปินไตห้วนัไดมุ้่งเนน้ประสบการณ์การเรียนรู้ขา้มเส้นแบ่งวฒันธรรมทาง
ศิลปะร่วมสมยั  

 

http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88...%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88...%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/THAITAI--------.html
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ภาพที ่4.12 นิทรรศการระยะ : ไทยไท 

 
 นิทรรศการประเด็นทางชาติพันธ์ุนั้ นเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวฒันธรรมทั้ ง
วฒันธรรมเฉพาะและการควบรวมผสมผสานทางวฒันธรรม จึงเกิดการหยิบยืมหรือเผยแผ ่วิถีชีวิต 
ประเพณีจากทอ้งถ่ินต่างๆเพราะฉะนั้นศิลปกรรมในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีผูว้ิจยัไดจ้ดัประเภทนั้นจึงตอ้ง
อาศยัการวเิคราะห์จากวฒันธรรมร่วมสมยั เพื่อท่ีจะเขา้ใจการแลกเปล่ียนความหมายทางวฒันธรรม
ท่ีสะทอ้นผ่านงานศิลปะทั้งวฒันธรรม(ภายใน-ภายนอก)(Mainstream culture)และวฒันธรรมย่อย
(Subculture) มุมมองดา้นมานุษยวิทยาสังคมไดนิ้ยามความหมายทางวฒันธรรมวา่เป็นการทบัซ้อน
กนัระหวา่งความรู้ ความเช่ือ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย รวมถึงประเพณีท่ีมนุษยต์อ้งการแสวงหาเพื่อ
การเป็นสมาชิกของสังคมจึงเกิดการแลกเปล่ียนเคา้ร่างของประสบการณ์ ดงันั้นวฒันธรรมร่วมสมยั
นั้นเป็นการผสมผสาน ทางวิถีชีวิตท่ีหลากหลายเพราะฉะนั้นวฒันธรรมร่วมสมยัจึงไม่สามารถตดั
ขาดจากมิติทางสังคมได ้วฒันธรรมในประเด็นชาติพนัธ์ุนั้นเป็นการร่วมสร้างความหมายความเป็น
ไทยภาคศิลปกรรม เพื่อน าเสนอความเป็นไทยนิยมตามความหมายของรัฐไทย นิทรรศการศิลปะจึง
เป็นการร่วมสร้างระหวา่งวฒันธรรมจากภายนอกและวฒันธรรมแบบไทยประกอบเขา้ดว้ยกนัจึงท า
ใหเ้กิดการเพิ่มความหมายความเป็นไทยจากเดิมใหดู้คลา้ยวา่มีการผสมผสานจากต่างวฒันธรรม แต่
ภาพท่ีปรากฏนั้นเป็นเพียงรูปแบบเทคนิควิธีน าเสนอท่ีหลากหลาย แต่ยงัคงความเป็นไทยนิยมเชิง
ประเพณีเอาไว้ในภาคศิลปกรรมต่อความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ หรือไม่ก็ เป็นการแสดง
ความหมายของจากต่างวฒันธรรมต่อศิลปวฒันธรรมแบบไทยท่ียงัคงความเป็นแก่นแกนเดิม
ประกอบกบัจากต่างชาติพนัธ์ุนั้นเต็มไปด้วยการผสมผสานความหมายทางวฒันธรรมแบบไทย 
เพราะฉะนั้นศิลปกรรมแบบไทยร่วมสมยันั้นปฏิเสธความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ เพราะความ
หลากหลายนั้นน าเสนอผ่านพื้นท่ีวิธีคิดแบบคติไทย ประกอบกับพื้นท่ีคติไทยนั้นถูกผูกติดกับ
แนวคิดเร่ืองศาสนา วรรณกรรมแบบเทวะวิทยาเป็นการรักษา กฎหรือธรรม รวมถึงการสร้างกรอบ
ความเช่ือต่อสังคมไทยจึงเกิดการสร้างคุณค่าแบบนามธรรม รวมถึงพื้นท่ีคติแบบไทยนั้นมีความ

http://www.bacc.or.th/event/THAITAI--------.html
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ซบัซ้อนทางชนชั้นในสังคม เพื่อแบ่งสถานะของบุคคลในสังคมแบบไทยจึงเป็นสังคมล าดบัชั้นท่ี
เต็มไปด้วยธรรมเนียมวิธีการปฎิบัติและประเพณี ท าให้คนในสังคมเข้าใจเร่ืองพื้นท่ีและเวลา
ออกเป็นส่วนๆ สร้างความศกัด์ิสิทธ์ิเฉพาะต่อพื้นท่ีแบบไทย ดงันั้นพื้นท่ีในงานศิลปะจึงไม่สามารถ
สร้างความเป็นสาธารณะต่อพื้นท่ีได ้ท าให้นิทรรศการในประเด็นชาติพนัธ์ุภายนอกตอ้งอาศยัเคา้
โครงเดิมจากความเช่ือทางสังคมแบบประเพณีนิยม จนถึงวิถีชี วิตแบบไทยต่อการรับรู้จากต่าง
วฒันธรรม เพื่อน าเสนอนิทรรศการศิลปะต่อพื้นท่ีสาธารณะแบบไทย 
 พื้นท่ีสาธารณะแบบไทยกบันิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัจากแนวคิดพื้นท่ีสาธารณะ( 
Public Space)ของเจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส นั้ นเกิดจากกระบวนการเกิดส านึกสาธารณะ(ส านึก
ส่วนรวม)จากปัจเจกบุคคลใช้ความรู้และการแสดงออกทางความคิดอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้
สาธารณชน(Public)เร่ิมสามารถเขา้ถึงและยึดครองมณฑลสาธารณะท่ีเคยถูกควบคุมโดยรัฐ พื้นท่ี
สาธารณะจึงกลายเป็นพื้นท่ีของการถกเถียงวิพากษ์การเมืองรวมถึงการวิพากษว์ิจารณ์ตวัอ านาจรัฐ 
ดงันั้นพื้นท่ีสาธารณะจึงกลายเป็นพื้นท่ีของอ านาจใหม่ท่ีท้าทายอ านาจเดิมของสังคมศกัดินาใน
ยุโรปในปลายศตวรรษท่ี 17 ท าให้พื้นท่ีสาธารณะในฐานะท่ีเป็นพื้นท่ีทางการเมืองท่ีอิงค์อยู่กับ
ความคิดเร่ืองปริมณฑลสาธารณะของชนชั้นกลาง(กระฎุมพี)กบัการเช่ืองโยงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การมีอยูข่องพื้นท่ีสาธารณะท่ีเตม็ไปดว้ยการวพิากษว์จิารณ์ถกเถียงบนหลกัความเสมอภาคเท่าเทียม
กนันั้นประกอบสร้างความเขม้แข็งของสังคมพลเมือง(Civil Society) ดงันั้นพื้นท่ีสาธารณะจึงท า
หน้าท่ีเป็นพื้นท่ีต่อสู้ทางการเมืองจึงท าให้สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ ด้วยตวั
แนวคิดพื้นท่ีสาธารณะของเจอร์เก้น ฮาเบอร์มาสนั้ นมีปัญหาคือข้อถกเถียงของอุดมคติพื้น
สาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดงบทบาทเชิงสัญลกัษณ์และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งกลุ่ม
คนต่างๆในสังคม ดงันั้นพื้นท่ีสาธารณะจึงเป็นพื้นท่ีการปะทะผสานของชนชั้นกลางทางธุรกิจ 
เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมเฉพาะต่อพื้นท่ีจึงกลายเป็นพื้นท่ีสาธารณะแบบอุดมคติระหวา่งชนชั้น
นายทุนกบัชนชั้นน าของสังคมเป็นการร่วมสร้างความหมายของสาธารณะทางธุรกิจกบัอ านาจ
ทางการเมืองของกลุ่มอ านาจนิยมแบบเดิมและอ านาจใหม่ในการโฆษณาระบบคุณค่าต่อพลเมือง  
 ด้วยความคิดเร่ืองพื้นท่ีเดียวกันน้ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ได้กล่าวไวใ้นเร่ืองพื้นท่ีคติแบบไทย
ประกอบกับความเป็นสาธารณะแบบไทยกบัพื้นท่ีทางศิลปกรรมนั้นถูกสร้างข้ึนมาจากพื้นฐาน
ความคิดคติเก่ียวกบัพื้นท่ีและเวลาท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมและท่าทีของคนไทยท่ีมีความซบัซ้อน
ทางชนชั้น เพื่อแบ่งสถานะของบุคคลในสังคมท าให้ความเป็นสาธารณะแบบไทยสร้างสังคมล าดบั
ชั้นต่อพื้นท่ีชีวิตประจ าวนัจึงท าให้การส่ือสารผ่านพื้นท่ีสร้างภาษาซ่ึงมีระเบียบแบบแผนเชิง
โครงสร้างต่อระบบสัญลกัษณ์ดว้ยแนวคิดเร่ืองวาทกรรม อ านาจและความรู้/ระบอบของความจริง
ของมิเชล ฟูโกต(์Michel Foucault)ท่ีวา่ดว้ยตวัสัญญะในรูปของถอ้งแถลง(Statement)หรือวาทกรรม
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(Discourse)ในฐานะท่ีเป็นภาพตวัแทนกบัภาษาหรือภาษาเป็นทั้งระบบและโครงสร้างของภาพ
ตัวแทนผ่านความสัมพันธ์จากประวติัศาสตร์ทางศิลปะแบบไทย จึงท าให้เกิดวาทกรรมของ
ภาพเขียนและวาทกรรมวา่ดว้ยการจอ้งมอง สร้างปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ภายใตก้ารก ากบัของวาท
กรรมประเพณีนิยม ความเช่ือทางศาสนาและสถาบนัพระมหากษตัริยข์องภาพเขียนท่ีถูกครอบครอง
ดว้ยสภาวะการประกอบสร้างความจริงดว้ยสภาวะเง่ือนไขของวาทกรรมจากประวติัศาสตร์ของชุด
ความรู้(episteme)ซ่ึงท าหน้าท่ีก าหนดมุมมองการรับรู้ภาคศิลปะต่อสังคมท่ีถูกวางโครงสร้างจาก
สถาบนัชนชั้นปกครองทางสังคมต่างๆ รวมถึงขอ้ก าหนดและการตกลงร่วมกนัในสังคมไทยเป็น
เง่ือนไขในการสร้างและควบคุมจินตนาการทางสังคม ดว้ยวิธีการน าเอาลกัษณะความสัมพนัธ์ทาง
อ านาจบวกกบัโครงสร้างนิยมแบบไทยเพื่อก าหนดโครงสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อศิลปะกบัพื้นท่ี
สาธารณะ ดงันั้นศิลปกรรมไทยจึงท าให้มิติของอ านาจนั้นครอบง าจิตส านึกของพลเมืองในสังคม
ต่อศิลปกรรมทางวฒันธรรม(ภายใน-ภายนอก)และวฒันธรรมย่อยต่อความหมายร่วมทางวิถีชีวิต 
ประเพณีนิยมไทยวา่เป็นการประกอบสร้างวาทกรรมจากรัฐชาติแบบไทยนิยมดว้ยความรู้และความ
จริงท่ีมีต่ออ านาจในการก าหนด บงการ เพื่อเป็นฐานรองรับหลกัการหรือศาสตร์ทางสุนทรียศาสตร์
ความงามทางศิลปกรรมแบบไทย จากประวติัศาสตร์การสร้างชาติของผูป้กครองจากอดีต ดงันั้นชน
ชั้นปกครองไทยสร้างความเขา้ใจต่อภาคศิลปกรรมท่ีน าไปสู่ความคิดแบบอุดมคติ(Utopia)ท่ีวางอยู่
บนความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ เพราะฉะนั้นสนามวาทกรรมทางศิลปกรรมต่อการสร้างความหมาย
และความจริงท่ีมีสถาบนัการปกครองแบบไทยให้การสนบัสนุนดว้ยมิติภาคปฏิบติัการท่ีคอยตอกย  ้า
อุดมการณ์รัฐราชการไทยต่อชุดความรู้ด้านศิลปะทั้งหลายกลายเป็นความจริงภายในสนามวาท
กรรมศิลปกรรมและอ านาจนิยม ประเพณีนิยมไทยจนอยู่ใตจิ้ตส านึกของพลเมือง ซ่ึงวาทกรรม
อ านาจนิยมไทยท าหนา้ท่ีเช่ืองโยงกบัความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของชนชั้นน าไทย 
 กล่าวได้ว่าชาติพนัธ์ุแบบไทยนั้นสร้างจากชนชั้นปกครองไทยในรูปแบบรัฐรวมศูนย์
ทางการปกครองและศูนยร์วมของความจริงจากเง่ือนไขการมอบให้โดยชนชั้นน าและรูปแบบการ
รับหรือสยบยอมจากอยู่ภายใตก้ารควบคุม(Apparatuses)ด้วยกลไกการสร้างความหมายทางชาติ
พนัธ์ุทางการเมือง การปกครองแบบไทย สร้างสนามวาทกรรมต่อศิลปกรรมไทยก าหนดกฎเกณฑ ์
กติกา เง่ือนไขของสังคมไทยน าเสนอต่อสาธารณชนโดยผ่านภาษาสัญญะทางศิลปกรรม 
เพราะฉะนั้นความหมายของสัญลกัษณ์แบบไทยในประเด็นชาติพนัธ์ุนั้นจึงมีความซับซ้อนทาง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจประกอบกับความหมายทางชาติพันธ์ุไทยจากประวติัศาสตร์ไทย 
วฒันธรรมร่วมสมยัท่ีมีความหลากหลายนั้นจึงเป็นการรวมสร้างเชิงกระบวนการท่ีปรากฏต่อสังคม
ร่วมสมยัไทย จึงเกิดการทบัซ้อนความหมายทางวฒันธรรมร่วมสมยัในพื้นท่ีสาธารณะท่ีคงอ านาจ
ของวฒันธรรมไทยเดิมท่ีเป็นการยอ้นแยง้ความหมายทางวฒันธรรมต่อสังคมแบบไทย เพราะฉะนั้น
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วฒันธรรมแบบไทยจึงเป็นวฒันธรรมเชิงเด่ียวท่ีปฏิเสธการผสมผสานความหมายร่วมในสังคมไทย
ต่อพื้นท่ีสาธารณะ 
 
 4.3.2  การปะทะส ร้างสรรค์ทาง สั งคม  (The impact of social creativity) หมายถึ ง
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนส่งผลต่อการรับรู้ผา่นพื้นท่ีจากความสัมพนัธ์ภายในสังคมต่อเหตุการณ์ 
 
ตารางที ่4.3  สถานการณ์ (การเมือง/พื้นท่ี) (Situation) 

นิทรรศการ ระยะเวลาจดั
แสดง 

แนวความคิด 

นิทรรศการฉงน สงสยั  
 

29 เม.ย.– 27 
มิ.ย. 53  

 

นิทรรศการฉงน สงสยั เป็นการน าผลลพัธ์ของส่ิงท่ีศิลปินทั้ง 
4 คนสงสัยมาใหผู้ช้มไดรั้บรู้ ซ่ึงผลลพัธ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจท า
ให้ผูช้มไดต้รวจสอบพิจารณาความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
โดยส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัผูช้มในลกัษณะน้ีเป็นส่ิงท่ีผลงานศิลปะ
สามารถท าไดดี้ท่ีสุด และศิลปินทั้ง 4 คนไดพ้ยายามแสดงส่ิง
ท่ีดีท่ีสุดของศิลปะท่ีไม่ใช่เพียงแค่ความงาม แต่ได้น าบท
ทดสอบมาให้กับผู ้ชมได้ตรวจสอบความเป็นไปทั้ งใน
ความคิดและการด าเนินชีวติของตนเอง  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการฝันถึงสนัติภาพ  
 

25 มิ.ย. – 22 
ส.ค. 53  

 

นิ ท รรศการศิลปะ ร่วมสมัย ฝัน ถึ งสัน ติภาพ  ซ่ึ ง เป็ น
นิทรรศการท่ีรวมพลงัจากศิลปินจากหลากหลายแขนง  ร่วม
สร้างสรรค์ผลงานภายใตแ้นวคิดในการเยียวยาจิตใจ  กอบกู้
ภาพลักษ ณ์  และฟ้ืนฟูประ เทศ  นิท รรศการน าเสนอ
จินตนาการจากศิลปินผ่านผลงานทางความคิดในเชิงสันติ 
น าเสนอภาพลกัษณ์ในเชิงบวกใหก้บัสงัคมในมุมกวา้ง  

BACC Experimental 
Project  
 

21 ต.ค. – 19 
ม.ค. 54  

 

BACC Experimental Project เป็นโครงการเชิงทดลองของ
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครท่ีเปิดรับโครงการ
จากภณัฑารักษแ์ละศิลปินในการน าเสนอผลงานในรูปแบบ
นิทรรศการขนาดเล็กบนพ้ืนท่ีของหอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพฯ โครงการสนับสนุนการน าเสนอความคิดในเชิง
ค้นหาและตั้ งค  าถามของผู ้ผลิตงานท่ี เป็นผลจากความ
เปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดน่ิงของวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงความสัมพันธ์และบทบาทของผู ้คนท่ีสับเปล่ียน
สืบเน่ืองจากการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ทางสังคมต่างๆ 
จุดประสงคข์องโครงการคือการกระตุน้ให้ศิลปินหรือผูผ้ลิต
งานเกิดการร้ือคิดทบทวน พิจารณาตั้งค  าถามเพ่ือหาเหตุผล 
หรือเพ่ือทดลองความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ทางศิลปะ 
และส่ือสารสาระส าคญัเหล่าน้ีสู่สาธารณชนในวงกวา้ง  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

หอศิลป์จิตรกรรม  ณ ว-ิ
นมอเตอร์ไซค ์ 

19 พ.ย.– 19 
ม.ค. 54  

พ้ืนท่ีทางศิลปะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีวิวฒันาการมา
อย่างหลากหลาย ในอดีตพ้ืนท่ีทางศิลปะถูกสร้างข้ึนมาจาก
ขอบเขตทางศาสนาท่ีศิลปะไดก้ลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงกบัวิถี
ชีวติ แต่ต่อมาจากการจดัการท่ียดึถือตามแบบตะวนัตก พ้ืนท่ี
ทางศิลปะเร่ิมมีขอบเขตและท่ีทางเป็นของตวัเองเป็นเอกเทศ
จากสังคมในวงกวา้ง สถานท่ีท่ีสามารถจดัแสดงนิทรรศการ
ตามท่ีต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์อยา่งสูงต่อวงการศิลปะ 
แต่ในขณะเดียวกันท าให้การรับรู้ถึงศิลปะเป็นเอกเทศจาก
ผูค้นกลุ่มอ่ืนในสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โครงการหอศิลป์
บริการหยิบยกประเด็นในการสร้างพ้ืน ท่ีทางศิลปะท่ี
เหมาะสมกับวิถี ชีวิตอันหลากหลายของผู ้คนในสังคม
ปัจจุบัน โดยจุดประสงค์เพ่ือให้ศิลปะสามารถแทรกซึมสู่
ชีวติประจ าวนัของผูค้นไดอี้กคร้ังหน่ึงเหมือนท่ีเคยเป็นมาใน
อดีต  แผนด าเนินงานคร้ังแรกของหอศิลป์บริการน้ี คือ 
นิทรรศการหอศิลป์ จิตรกรรม  ณ  วินมอเตอร์ไซด์  โดย
น าเสนอผลงานศิลปะจากศิลปิน  9 คน ดา้นหลงัเส้ือวินมอ
เตอร์ไซดรั์บจา้ง  

นิทรรศการหมายเหต ุ๕/
๒๕๕๓  

 

25 พ.ย. – 9 ม.ค. 
54  

 

นิทรรศการภาพถ่ายบันทึกความทรงจ าต่อเหตุการณ์ 19 
พฤษภาคม 2553โดย 5 ช่างภาพ 5 มุมมองอนัหลากหลายทั้ง
ไทยและต่างประเทศ ขณะท่ีสถานการณ์ความขดัแยง้ทาง
การเมืองยงัไม่มีทีท่าจะสงบลงง่าย ๆ การสมานฉันทแ์ละการ
ปรองดองยงัคงตอ้งใชเ้วลา การกลบัไปดูภาพเหตุการณ์ความ
รุนแรงค ร้ังประวัติศาสตร์การเมืองไทยของวัน ท่ี  19 
พฤษภาคมท่ีผ่านมาอีกคร้ังหน่ึง อาจช่วยให้สังคมไทยไดส้ติ 
และได้คิดมากข้ึน  ‘หมายเหตุ  พฤษภา’ เป็นนิทรรศการ
ภาพถ่ายของ 5 ช่างภาพ 5 มุมมอง ทั้งไทยและต่างประเทศ ท่ี
มีต่อเหตุการณ์ความรุนแรงดงักล่าว ผลงานกวา่ 100 ช้ินถูก
บนัทึกข้ึนทั้งก่อน – ขณะเกิดข้ึน – และหลงัเหตุการณ์ความ
วุน่วาย ดว้ยแง่มุมมองชวนขบคิดอนั แตกไปจากภาพข่าวส่ือ
รายวนั ท่ีน าเสนอมาก่อนหน้าน้ี  โดยปราศจากอคติ  ข้อ
เรียกร้อง และเล่ห์กลการเมืองแอบแฝง  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการจะท าอยา่งไร
เม่ือพวกเรา หลงทาง  

 

6 ก.พ. – 6 เม.ย. 
54  

 

นิทรรศการจะท าอยา่งไร....เม่ือพวกเราหลงทาง [What shall 
we do when we lose our way?] เป็น นิทรรศการศิลปะท่ี
น าเสนอผ่านผลงานวาดเส้นจ านวนทั้งหมด 9 ภาพ ท่ีศิลปิน
ได้ขอให้ผูป้ระกอบอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  ณ หอศิลป์
บริการ ทั้ง 9 ท่านช่วยวาดภาพแผนท่ีเส้นทางในการเดินทาง
ไปยงับา้นในภูมิล าเนาของแต่ละท่าน ซ่ึงผลงานวาดเสน้ภาพ
แผน ท่ี ใน นิ ท รรศการค ร้ั ง น้ี  ถู กส ร้ าง ข้ึ น โด ยให้ มี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ บ ริบ ท ข อ ง พ้ื น ท่ี จั ด แ ส ด ง  เ ช่ น 
ความสัมพันธ์ของการเป็นวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง  ท่ีเป็น
อาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทาง หรือความสัมพนัธ์ของตวัผู ้
ประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซด์รับจา้งเอง  ท่ีเป็นผูเ้ดินทาง
จากภูมิล าเนาในต่างจงัหวดัเพ่ือมาประกอบอาชีพในกรุงเทพ 
ฯ นิทรรศการ ‚จะท าอยา่งไร...เม่ือพวกเราหลงทาง?‛ (What 
shall we do when we lose our way?)‛ เป็นนิทรรศการท่ีมี
ลกัษณะเปิดกวา้งให้ผูช้มสามารถคิดวิเคราะห์และตีความได้
อย่างอิสระ โดยมีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวการ
เดินทางของผูท่ี้อาศัยอยู่ในต่างจังหวดัท่ีตอ้งจากภูมิล าเนา
เพื่อมาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร  

นิทรรศการเชียงใหม่นาว!  
 

7 เม.ย. – 26 มิ.ย. 
54  

 

นิทรรศการเชียงใหม่นาว! ไม่ใช่การน าเสนอโครงการทาง
วฒันธรรมท่ีดีท่ีสุดหรือท่ีประสบความส าเร็จมาก ท่ีสุด แต่
เป็นการน าเสนอกระบวนการของความพยายามในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมทางวฒันธรรมซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหา อุปสรรค  หรือแม้แต่ข้อบกพร่องทางความคิดอัน
สลบัซบัซอ้น สืบเน่ืองมาจากผลกระทบทาง เศรษฐกิจ ความ
ไม่เท่าเทียมในภาวะสังคม ระดบัการศึกษา รวมถึงประเด็น
ทางการเมืองในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่าง  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการ 3147966 cm3 
+ THAI ASS  

 

7 เม.ย. – 26 มิ.ย. 
54  

 

ในนิทรรศการของหอศิลป์บริการคร้ังน้ีประกอบด้วย
นิทรรศการศิลปะ 2 นิทรรศการดว้ยกนัคือ1.‚3147966 cm3‛ 
2 . THAI ASSโดยมีศิลปิน 2 ท่าน คือ ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
และ VALERIE NIKOLAY โดยแต่ละนิทรรศการมีประเด็น
ท่ีแตกต่างกนัออกไป ในนิทรรศการ ต่อลาภ ลาภเจริญสุข ท า
แกลลอร่ีท่ีใช้ช่ือว่า ‚3147966 cm3‛ ต่อลาภ น ารถยนต์ มา
ปรับปรุงดดัแปลงจนกลายมาเป็น  แกลลอร่ี‚3147966 cm3‛ 
และชกัชวนศิลปินเขามาแสดงงานในพ้ืนท่ีนั้นๆ แกลลอร่ีท่ี
สามารถเคล่ือนยา้ยไปตามชุมชนต่างๆหาบรรยากาศตามท่ี
ตอ้งการ และกลุ่มคนท่ีไม่ซ ้ าเดิม  

นิทรรศการคุณ,,,จะเอา
พวกเขาไปไว ้ท่ีไหน  
 

31 มี.ค.– 10 
ก.ค. 54  

 

นิทรรศการคุณ ,,,จะเอาพวกเขาไปไวท่ี้ไหน? เป็นการตั้ ง
ค  าถามผา่นงานศิลปะซ่ึงเป็นผลงานสร้างสรรคห์ลายรูปแบบ 
ทั้งงานติดตั้งจดัวางในพ้ืนท่ี งานแสดงสด ภาพถ่าย วีดีทศัน์ 
ขอ้เขียน บทกวี บทเพลง โดยศิลปินไดล้งพ้ืนท่ีใชเ้วลาคลุก
คลีกับชาวบ้านศึกษาข้อมูลทุกแง่มุม ก่อนจะสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือใชศิ้ลปะเป็นเคร่ืองมือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
สู่สาธารณชน โดยเลือกพ้ืนท่ี ซ่ึงก าลงัมีประเด็นปัญหาจาก
โครงการพฒันา อนัจะท าให้ผูค้นซ่ึงอยู่อาศยักบัทรัพยากร
เหล่าน้ีมายาวนานหลายชั่วคน จะตอ้งกระเด็นไปจากพ้ืนท่ี 
หรืออยู่อย่างแปลกหน้าในถ่ินท่ีก าเนิดของตวัเอง ไม่มีใคร
สามารถหยดุย ั้งการพฒันาหรือการเปล่ียนแปลงได ้เพียงแต่
วา่พวกคุณจะรับผิดชอบชีวิตผูค้นเหล่านั้นได้อย่างไร พวก
คุณจะหยบิพวกเขาเหล่านั้นไปวางไวท่ี้ไหนอยา่งอยูเ่ยน็เป็น
สุข เท่าเทียมกบัพวกคุณ???  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการตรรกะ
สงัสรรค ์ 
 

21 ก.ค. – 25 
ก.ย. 54 

 

เพ่ือน าเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ผ่านการตั้งค  าถาม
ต่อการด ารงของมนุษย ์ท่ีต่างก็ตอ้งเกิด แก่ เจ็บ และตาย โดย
ระหว่างนั้ นย่อมเล่ียงไม่ได้ท่ีเราจะกิน นอน ขับถ่าย และ
สืบพนัธ์ุโดยแรงบันดาลใจส่วนหน่ึงนั้นมาจากตวัตนและ
ผลงานของเสฐียรโกเศศ หรือพระยาอนุมานราชธน ผูเ้ป็น
สามัญชน นักประวติัศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์ นักรรณคดี
ศึกษา นกัศาสนวิทยา นกัเขียน นกัแปล และนกักงัขาคติทีไม่
ยอมจ านนต่อความสงสยั  

นิทรรศการ What do you 
see?  
 

24 ก.ย. – 28 
ก.ย. 54 

 

การน าเสนอนิทรรศการน้ีเป็นการรวบรวมสะสมการแปล
ความหมาย ท่ี เกิ ด ข้ึน จากค าท าน ายของหมอ ดู  และ
ประสบการณ์โดยรวมทั้งหมด นักศึกษาและศิลปินถึงแมม้า
จากท่ีแตกต่างกัน  (โดยส่วนมากเป็นการรวมตัวของคน
ฝร่ังเศส ไทย ญ่ีปุ่น เกาหลี และโรเมเนีย) แต่ก็ดูเหมือนกบัวา่
พวกเขาสามารถมองหาพ้ืนฐานเดียวกนัในการส่ือสารภาษา
ภาพร่วมสมยัทางศิลปะ  

นิทรรศการน ้ า+ใจ  
 

9 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 
54 

 

นิทรรศการภาพถ่าย  "น ้ า+ใจ  2554" จัดข้ึนสืบเน่ืองจาก
เหตุการณ์มหาอุทกภยัในประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นเหตุการณ์
ส าคญัท่ีตอ้งจารึกไวใ้นประวติัศาสตร์ของชาติ นิทรรศการน้ี
เป็นการรวบรวมภาพเหตุการณ์น ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึนกบัประเทศ 
และมีผู ้บันทึกภาพดังกล่าวไวเ้ป็นจ านวนมาก  โดยเปิด
โอกาสให้ผูส้นใจส่งภาพเขา้ประกวด คณะกรรมการคดัเลือก
ภาพน ามาจดัแสดง 213 ภาพ ท่ีส่ือความหมายสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์อุทกภยัคร้ังน้ี ภาพเหล่าน้ีจะน าไปจดัเก็บเป็น
เอกสารจดหมายเหตุอนัทรงคุณค่าท่ีบอกเล่าเร่ืองราวส าคญั
คร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ชาติไทยอยา่งชดัเจน  

นิทรรศการเมืองจมน ้ า  
 

20 ต.ค.– 29 
ม.ค. 55 

 

การจัด นิทรรศการ เมืองจมน ้ า  เป็น เสมือนการสร้าง
แบบจ าลองในความเป็นไปไดข้องสถานการณ์  ต่าง ๆ ทาง
สภาวะแวดลอ้มผ่านผลงานศิลปะ และงานออกแบบท่ีใช้
จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านเง่ือนไขของสภาวะ
ท่ีอาจเกิดข้ึนเมืองกรุงเทพฯ ตอ้งประสบกบัภยัพิบติัคร้ังใหญ่ 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการโลกตะแคง  
 

16 ก.พ.– 29 
เม.ย. 55 

 

โลกตะแคง (The Upside Down World of Philippe Ramette) 
ภาพชายหนุ่มชุดสูทผูกไทด์ยืนตะแคงบนล าตน้ของตน้ไม้
ภาพเขานั่งประคองตวับนยอดตึกเป็นแนวนอนหรือแมแ้ต่
ภาพยืนขนานผืนน ้ ายึดจับขอบระเบียงท่ีโผล่พน้น ้ าในอ่าว
ฮ่องกง น่ี คือส่วนหน่ึงของผลงานภาพถ่ายฝีมือฟิ ลิปป์ 
ราแมตตท่ี์น่าคน้หาและไม่ควรพลาดชม  

นิทรรศการดีท่ีเดิน [Good 
to walk] การออกแบบ
พ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ใหก้าร
เดิน  
 

31 พ.ค.– 12 
ส.ค. 55 

 

น าเสนอความคิดและประสบการณ์เชิงทดลองในการแกไ้ข
ปัญหาจิตวทิยาทางพ้ืนท่ีผา่นผลงานของนกัออกแบบ5 สาขา 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ ้นความคิด  ความสนใจ  และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ด้วยวิธีการ เทคนิค และวสัดุท่ีนัก
ออกแบบเลือกน ามาใชเ้พ่ือสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ใน
ก าร เดิ น ให้ กับ ผู ้ ช ม เน่ื อ งจ ากพ ฤ ติ ก รรม ขอ งคน มี
ความสัมพนัธ์กบัพ้ืนท่ีอยา่งมีนยัยะ ทั้งในวิถีชีวิตพฤติกรรม 
และวฒันธรรมท่ีส่งผลทางตรงและทางอ้อมยอ้นกลบัต่อ
พ้ืนท่ี  นิทรรศการน้ี จึงเป็นเสมือนสมมุติฐานท่ี เกิดจาก
การศึกษา และเฝ้าดูพฤติกรรมของคน  และเปิดโอกาสให้
ผูช้มท่ีเขา้มามีทางเลือกในการตัดสินใจทางพฤติกรรมต่อ
พ้ืนท่ีท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงอาจเป็นการเดินด้วยมุมมองใหม่ การ
รับรู้ท่ีแตกต่าง การมองเห็น การสัมผสั การนัง่พกัผ่อน หรือ
แม้แต่การเล่น นิทรรศการ Good to Walk: ดีท่ีเดิน จึงเป็น
เหมือนแบบทดลองในการสร้างพลวตัให้กบัทางเดินซ่ึงแต่
เดิมถูกใช้เพียงเพื่อเดิน  ริเร่ิมให้เกิดความสัมพนัธ์ใหม่ของ
ผูช้มกับพ้ืนท่ีทั้ งในมุมส่วนตวัและร่วมกับผูอ่ื้นทางสังคม 
เพื่ อส ร้างความ รู้ สึก  ‚ดี ท่ี เดิน ‛ ให้ เกิ ด ข้ึนกับผู ้ม าชม
นิทรรศการ  
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการPolitics of ME  
นิทรรศการศิลปะเพื่อการ
มองโลกระดบัปัจเจก  

28 มิ.ย. – 12 
ส.ค. 55 

 

Politics of ME เป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยซ่ึงน าเสนอ
มุมมองส่วนบุคคลท่ีสะทอ้นการมองโลก การมองสังคมและ
การมองตนโดยผ่านสายตาของศิลปินรุ่นใหม่17 คนท่ีให้ความ
สนใจกบัประเด็นรอบตวั โดยถือ "ตนเอง" เป็นส่วนหน่ึงของ
ปรากฏการณ์นั้ นหรือการมองหรือสะท้อนตนเองในความ
คิดเห็น ท่ี มีต่ อส่ิ งนั้ น  ผ่ านผลงานศิลปิน  Politics of ME 
น าเสนอประเด็นต่างๆ ตั้งแต่การตั้งค  าถามซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ในการท าให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือท าความ เขา้ใจ
กบัประเด็นร่วมสมยั การมองหาสภาวะสมดุลระหวา่งเหตุผล
และความรู้สึกท่ีขดัแยง้ในตวัตน การคดัลอกความคิดหรือตดั
แปะภาพลกัษณ์อนัหลากหลายเพ่ือน าเสนอคุณค่าใหม่ให้กับ
ค าวา่ ‚ตน้ฉบบั‛ การด าเนินชีวิตดว้ยจิตวิญญาณอิสระในแบบ 
DIY ท่ีเน้นให้เห็นถึงการละวางระบบพึ่งพาแบบอุปถมัภ์ การ
น าเทคโนโลยมีาใชเ้ป็นเคร่ืองมือขยายมุมมองเพื่อเปล่ียนแปลง
ความเข้าใจท่ี มีต่ อโลก  และท้ายสุดคือการจินตนาการ
ความหมายของ ‚ชีวิตท่ี ดี  เพื่อมองหามโนทัศน์ของความ
เป็นไปได้ท่ีเป็นทั้ งคุณภาพชีวิตทางกายภาพ หรือคุณค่าชีวิต
ทางจินตภาพท่ามกลางปัจจยัแวดลอ้มในปัจจุบนั  

นิทรรศการTemporary 
Storage #01 โครงการ back 
experimental  

10 พ.ย. – 9 ธ.ค. 
55 

 

Temporary Storage #01 เป็นนิทรรศการก่ึงโครงการ เพื่อ
ศึกษา-ทดลองหาความเป็นไปได้ในการจัดการ  และผลิต
นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั โดยเนน้ไปท่ีกระบวนการส่งผา่น
งานวิจัย  ผลงาน  และองค์ความรู้  ท่ี ศิลปินและผู ้ท างาน
เก่ียวเน่ืองในสายศิลปวฒันธรรมออกสู่ผู ้ชม  Temporary 
Storage #01 เป็นการสร้างพ้ืนท่ีทับซ้อน ส าหรับการเขา้มา
แทรกแซงและมีส่วนร่วมของทั้งศิลปิน และผูช้มงาน รวมถึง
เป็นพ้ืนท่ีต่อให้โครงการอ่ืนๆในอนาคต  นิทรรศการ /
โครงการน้ีไม่ได้น าเสนอเร่ืองราวให้กับผูช้มงานตามแบบ
การเล่า เร่ือง ดา้นเดียว แต่จะเสนอความเป็นไปไดใ้นการ ‚
อ่าน ‚ตีความ และการท าความเข้าใจ ในเน้ือหาของงานท่ี
น ามาเสนอ โดยอิงไปกับบริบทของสถานท่ีและเวลา และ
เนน้ไปท่ีการสร้างประสบการณ์ของผูช้ม  
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นิทรรศการนิทรรศการซี
รียส์มบูรณ์แบบ ตอนท่ี 1: 
3 Women  
 

25 พ.ย. – 6 ม.ค. 
56 

 

นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย ์‚สมบูรณ์แบบ‛ จึงเป็นนิทรรศการท่ี
น าเสนอวิถีแห่งการมองผ่านโลกของภาพถ่าย ท่ีเผยให้เห็น
ถึงความละเอียดอ่อนของชีวิตในยุคร่วมสมยั และแสดงให้
เห็นถึงอีกมุมของความงาม หรือแมแ้ต่ความบริสุทธ์ิท่ีหลบ
ซ่อนอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบ  โดยจุดมุ่งหมายของ
นิทรรศการน้ี คือการสร้างพ้ืนท่ีเพ่ือคน้หาชั้นความหมายแห่ง
การมอง เพ่ือสร้างความเข้าใจในการมองผ่านพ้ืนผิวของ
ภาพถ่าย  โดย  ‚ 3 Women‛ ซ่ึงเป็นนิทรรศการแรกของ
ภาพถ่ายซีร่ียส์น้ี เปิดมิติในความหมายของความสมบูรณ์
แบบ ด้วยมุมมองท่ีมีต่อเพศหญิงผ่านผลงานของช่างภาพ
หญิง น าเสนอรายละเอียดท่ีสะท้อนถึงเร่ืองราวของชีวิต 
ส่ือสารความเป็นไปท่ีอยูน่อกเหนือกรอบของภาพ  

นิทรรศการเสียง เสียง 
[Hear Here]  นิทรรศการ
การจดัวางเสียง  

9 ธ.ค. – 10 ก.พ. 
56 

 

ประสบการณ์เสียง เสียงมีแนวคิดท่ีจะสะกิดหูผูค้น ให้รับรู้
ถึงจกัรวาลของเสียงท่ีอยูร่อบตวั ทั้งเสียงท่ีมีความหมาย เสียง
ท่ีหลบซ่อน เสียงท่ีรุกล ้ า เสียงท่ีไม่เคยไดย้ิน และส่ิงส าคญั
ท่ีสุดคือการให้เรา ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเสียง
เดิมๆ ท่ีกรอกหูเราอยู่ทุกวนั เสียงอยู่ท่ีน่ีเพ่ือให้ได้ยิน และ
การท่ีถูกไดย้ินคือการสร้างความเป็นอยูข่องส่ิงนั้นๆ ข้ึนมา 
นิทรรศการเสียง  เสียง หรือ  Hear Here คือการน าเสนอ
ประสบการณ์และเร่ืองราวของเสียงท่ีถูกจัดวาง  ในพ้ืนท่ี
เฉพาะเพื่อสร้างการรับ รู้หลากหลายรูปแบบ  ศิลปินใน
นิทรรศการน้ีใชเ้สียงเพ่ือส่ือสารในแบบของตน ตั้งแต่เสียงท่ี
ฟังแลว้น่าตระหนกใจ เสียงของอวยัวะภายในท่ีไม่เงียบใน
ตวัเรา เสียงพึมพ าของเมือง เสียงค ารามของถนน หรือแมแ้ต่
เสียงท่ีเกิดข้ึนของตัวสถานท่ีท่ีเราไม่มีโอกาสได้ฟังอย่าง
ตั้งใจ อยา่งภายในหอศิลปกรุงเทพฯ  
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นิทรรศการเจา้-ของ 
[Possession]  
 

14 มี.ค.-26 พ.ค. 
56 

 

นิทรรศการ Posession เจ้า-ของ นาเสนอแง่มุมหลากหลาย 
นับตั้ งแต่  สภาวะถลาล้อมด้วยวัฒนธรรมภาพ (visual 
culture), การใชเ้ทคโนโลยีใหม่, การยอ้นคิดประเด็นวพิากษ์
รุ่นแรกๆ ไดแ้ก่ ความเป็นผูส้ร้างงาน(authorship), ความใหม่
ถอดด้าม(originality)และเร่ืองราวแวดล้อม  หรือบริบท
(context) ความลกัลัน่ของความหมายของสัญญะ เดียวกัน
เม่ือใชใ้นถ่ินต่างๆ ไปจนถึงการใชก้ระบวนการผลิตซ ้ าเพื่อ
สลายภาพต้นทางออกไปจากผลงาน  ของนิทรรศการน้ี
กระตุกจิตให้คิดวา่ การท่ีศิลปะร่วมสมยัอวดอา้งความหมาย
ลา้ลึกเกินส่ิงอ่ืนใด ช่างยอนแยงกบัการท่ีโลกศิลปะร่วมสมยั
เองก็ศิโรราบหมดสภาพ ต่ออานาจนอกระบบศิลปะอย่าง
เล่ียงไม่ไดแ้ถมยงัแวง้กลบัมาซักฟอกว่า ใครกนัแน่ท่ีเป็นผู ้
ครองกระบวนการถือครองใคร? และใครกนัแน่ ท่ีมีอ านาจช้ี
ขาดวา่ ใคร จะไดเ้ป็นเจา้-ของ?  

นิทรรศการผลิตภณัฑ์
ปลอม[Pharmacide Arts]  
 

2 เม.ย. – 26 
พ.ค. 56 

 

harmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม ) เป็น
นิทรรศการสัญจรในภูมิภาค  (กัมพูชา ลาว  เวียดนาม 
อินโดนี เซีย  และไทย ) มีผลงานแสดงทั้ งหมด  24 ช้ิน 
(รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูติบัตรงาน  และการฉาย
ภาพยนตร์สารคดีเก่ียวกบัยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้าแม่โขง 
นอกจากนั้นยงัมีการจดัสัมมนาสาหรับบุคคลทัว่ไปเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑป์ลอมแปลงและทรัพยสิ์นทางปัญญา ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในกิจกรรมของนิทรรศการ องคก์รอาชญากรรมคา้ยาปลอม
ไดรั้บผลผลกาไรสูงมาก จากการประมาณการมีผลกาไรสูง
มากกวา่ 5 หม่ืนลา้นยโูรต่อปี และจากผลงานการศึกษาล่าสุด
ปรากฏ ว่าก ารค้ายาปลอมแปลง มี ถึ งป ระม าณ  5-10 
เปอร์เซ็นต์ของตลาดเภสัชภัณฑ์รวมทั่วโลก และ 50-90 
เปอร์เซ็นตข์องการสัง่ซ้ือยาจากทางอินเตอร์เน็ตเป็นยาปลอม
แปลง  
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นิทรรศการขา้มตะเขบ็ 
[Cross – Stitch]  

2 ส.ค. – 1 ก.ย. 
56 

 

นิทรรศการข้ามมุมมองเพ่ือนาเสนอผลงานของศิลปินรุ่น
ใหม่  ส่วนหน่ึงของโครงการนาร่อง Y.A.N (young artist 
network) by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : 
ขา้ม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองนาเสนอผลงานของ
ศิลปินรุ่นเลก็ผา่นมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่เพ่ือ
เปิดพ้ืนท่ี ทางความคิดในการประเมินคุณค่าและการนาเสนอ
ศิลปินรุ่นใหม่ ดว้ยมุมมองจากศิลปินรุ่นก่อนหนา้ท่ีมีผลงาน
ส่ ง อิ ท ธิ พ ล  ต่ อ ศิ ล ปิ น ใ น ยุ ค น้ี  นิ ท ร ร ศ ก า ร 
‘CROSS_STITCH’ มีจุดประสงคเ์พื่อสืบหาแนวทางในการ
ขยายพ้ืนท่ีรองรับศิลปิน ส ารวจ เครือข่ายทางศิลปะท่ีแผ่
ขยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสงัคม ดว้ยหลกัของการมอง
เชิง multidiscipline ในนิทรรศการ  ซ่ึงใช้เป็นพ้ืนฐานใน
การศึกษาศิลปินรุ่นน้ี เพ่ือส่งเสริมความหลากหลายในการ
คน้ควา้ วิจยั ประยกุตใ์ชแ้นวคิด จากศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
การทาความเขา้ใจในการสนับสนุนศิลปินและผลงานศิลปะ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  

นิทรรศการRe-ท้ิง [Re-
Think]  นิทรรศการศิลปะ
เพ่ือลดการท้ิง เพ่ิมการ
Think  

14 ก.ย.– 17 พ.ย. 
56 

 

จากส่ิงไร้ค่าในกองวสัดุหากแต่เป่ียมความหมายทางด้าน
จิตใจ หรือนับเป็นหน้าหน่ึงในประวติัศาสตร์  ถูกศิลปิน 6 
ท่านนามาชุบชีวิตให้ฟ้ืนคืนคุณค่าด้วยวิธีท่ีต่างกัน ผลงาน
ศิลปะบางช้ินไม่ได้ถูกชุบชีวิตหากแต่ทาหน้าท่ี ชุบชีวิต 
บรรเทา เยียวยาและฟ้ืนฟูความรู้สึก  ความเจ็บปวดหรือ
บาดแผลบางประการในอดีต  

นิทรรศการซีรียส์มบูรณ์
แบบ ตอนท่ี 2: เหนือ
ธรรมชาติ  
 

9 พ.ย.  – 3 ม.ค. 
57 

 

นิทรรศการภาพถ่ายซีรีย ์‚สมบูรณ์แบบ‛ เป็นนิทรรศการท่ี
เปิดพ้ืนท่ีเพ่ือวิถีแห่งการมองโลกผ่านภาพถ่าย นาเสนอ
ทางเลือกในความเช่ือเก่ียวกบัความสมบูรณ์แบบของภาพ ท่ี
ถูกอธิบายด้วยความซับซ้อนของโลก  ความละเอียดอ่อน 
ความลึกลบัและความบริสุทธ์ิท่ีหลบซ่อนอยูใ่นความเป็นจริง 
ห รือธ รรม ช า ติ อัน ไ ม่ สม บู ร ณ์ แบ บ ขอ ง ชี วิ ต  โด ย 
'supernatural : เหนือธรรมชาติ' เป็นนิทรรศการคร้ังท่ี 2 นา
เสนอภาพถ่ายเพ่ือการคน้หาชั้นความหมาย สร้างความเขา้ใจ
ในการมองท่ีเกินพ้ืนผิวของภาพถ่าย  
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นิทรรศการมโนทศัน ์
บริบท การต่อตา้น : ศิลปะ
และส่วนรวมในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 
[Concept Context 
Contestation] 

13 ธ.ค. – 16 
มี.ค. 57 

 
 

นิทรรศการใหม่ท่ีเก่ียวกบัแนวทางการท างานศิลปะท่ีใชม้โน
ทัศน์ เป็นหลักเพ่ือส่วนรวมและเน้นประเด็นของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต  ้คิวเรตข้ึนจากความร่วมมืออนัแนบแน่น
ระหว่างหอศิลปกรุงเทพฯ และผูเ้ช่ียวชาญชาวศิลปะเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้จากใน ภู มิภาค น้ีนั่ น คื อ  สิ งคโป ร์ 
อินโดนีเซีย และไทย มโนทัศน์  บริบท และการต่อต้าน: 
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จะเป็น
นิทรรศการทางทศันศิลป์ท่ีน่าต่ืนตาส าหรับผูช้มในวงกวา้ง 
ใน ขณ ะ เดี ยวกัน ก็ จ ะ ให้ ค ว าม รู้  ค วาม เข้ า ใ จ  ด้ าน
ประวติัศาสตร์ศิลปะเพื่อให้เห็นวฒันธรรมทางทศันศิลป์ใน
ปัจจุบนัของภูมิภาคแห่งน้ี นิทรรศการจะแสดงแผนภูมิความ
โยงใยของมโนทศัน์ส าคญัของศิลปร่วมสมยัของภูมิภาคน้ีท่ี
ฝังรากอยู่ในแต่ละท้องถ่ินซ่ึงเก่ียวพนักับความคิดเก่ียวกับ
สงัคมและเพื่อสงัคม ผ่านผลงานของศิลปินจากประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า 
และกัมพูชา อาจสรุปได้ว่านิทรรศการน้ีจะท าการส ารวจ
ความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการใช้มโนทัศน์ในการ
สร้างสรรคง์าน กบัความคิดต่าง ๆ ทางสงัคมในกลุ่มประเทศ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงเวลากวา่ส่ีทศวรรษท่ีผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

111 

ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการมีเดีย/อาร์ต คิ
ชเช่น – สนามบิดเบือน
ความจริง (ฉบบักรุงเทพฯ) 
-ส่ือก าหนดความคิด: 
ความคิดก าหนดตวัเลือก: 
ตวัเลือกก าหนดอนาคต 
(Media Art Kitchen) 
 

21 ธ.ค.  -16 
ก.พ. 57 

 
 

โครงการน้ีต้องการเผยให้เห็นด้านท่ีเป็นมนุษย์ของโค้ด
คอมพิวเตอร์ และขอ้มูล โดยไม่ไปเปล่ียนแปลงธรรมชาติ 
พร้อมทั้งเสนอใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ของระบบ กระบวนการ 
ความสมัพนัธ์ของผูใ้ช ้และโครงข่ายอนัรุ่มรวยท่ีเคล่ือนไหว
มากกว่าเป็นส่ิงตายตัว  เป็นพ้ืนท่ี ซ่ึงน าเสนอการรับ รู้ท่ี
แตกต่างไปจากมุมมองกระแสหลกั น าเสนอความต่างทาง
สภาวะกายภาพหรือรูปแบบเพ่ือน ามาจบัยดึความจริงอีกคร้ัง 
และทั้ งหมดน้ีได้สร้างพ้ืนท่ี เพ่ือแบ่งปันพฤติกรรมอัน
แตกต่างหลากหลาย ‘ส่ือก าหนดความคิด: ความคิดก าหนด
ตวัเลือก: ตวัเลือกก าหนดอนาคต’ จึงเป็นแนวคิดปลายเปิดท่ี
สนบัสนุนแก่นความคิด และทศันะของมีเดีย/อาร์ต คิชเช่น-
สนามการบิดเบือนความจริง ซ่ึงมิใช่ทัศนะท่ีเพิกเฉยหรือ
เทิดทูนเทคโนโลยี หากแต่เป็นเหมือนค าช้ีแนะให้ลองมอง
ส่ือ และเทคโนโลย ีรวมทั้งวฒันธรรมของสงัคมท่ีออกมา ใน
ฐานะส่ิงท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวนั ไม่ใช่ส่ิงคุกคาม และเป็น
การขยายศกัยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถหาความ
เช่ือมโยงระหว่างส่ือ  และเทคโนโลยีกับศิลปะ  รวมถึง
แสวงหาประสบการณ์ท่ีเป่ียมไปดว้ยความหมายซ่ึงเกิดข้ึน
ในระหวา่งชีวติประจ าวนั รวมไปถึงใชป้ระโยชน์จากชีวติใน
โลกเทคโนโลยี มีเดีย/อารต์ คิชเช่น จึงเป็นเหมือนครัวหรือ
สถานท่ีส าหรับด าเนินกระบวนการหรือลงมือท า โครงการน้ี
จึงมีเป้าหมายท่ีจะเป็นเหมือนสนามของระบบปฏิบติัการทาง
ความคิด แนวคิด และประสบการณ์ เพ่ือกระตุน้ใหเ้กิดระบบ
ความเช่ือท่ีจะไปก าหนดพฤติกรรม ซ่ึงท้าทายขอบเขตของ
ภาษา กฎระเบียบ และโครงสร้างของการคิด เพ่ือปูทางใหแ้ก่
รูปแบบของศิลปะ (ทั้ งจากผูช้มและจากศิลปิน) ไดเ้กิดข้ึน
จากการกระตุน้ของศิลปะท่ีมีตน้ก าเนิดจากครัว 
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  4.3.2.2 นิทรรศการ“What do you see?” วันที่  24 กันยายน - 28 กันยายน 2554 
การน าเสนอนิทรรศการน้ีเป็นการรวบรวมสะสมการแปลความหมายท่ีเกิดข้ึนจากค าท านายของ
หมอดู  และจากประสบการณ์โดยรวมทั้งหมด นกัศึกษาและศิลปินถึงแมม้าจากท่ีแตกต่างกนั (โดย
ส่วนมากเป็นการรวมตวัของคนฝร่ังเศส ไทย ญ่ีปุ่น จีน เกาหลี และโรเมเนีย) แต่ก็ดูเหมือนกบัว่า
พวกเขาสามารถมองหาพื้นฐานเดียวกนัในการส่ือสารภาษาภาพร่วมสมยัทางศิลปะ 

 

  
ภาพที ่4.13 นิทรรศการ“What do you see?” 

 
  4.3.2.3 Bacc experimental นิ ท ร ร ศ ก า ร  Temporary Storage #01 วั น ที่  10 
พฤศจิกายน - 09 ธันวาคม 2555 นิทรรศการก่ึงโครงการเพื่อศึกษา ทดลองหาความเป็นไปไดใ้นการ
จดัการ และผลิตนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั โดยเนน้ไปท่ีกระบวนการส่งผ่านงานวิจยั ผลงาน และ
องค์ความรู้ ท่ีศิลปินและผูท้  างานเก่ียวเน่ืองในสายศิลปวฒันธรรมออกสู่ผูช้ม นิทรรศการคร้ังน้ี
ประกอบดว้ยผลงานของศิลปินท่ีพ  านักในประเทศไทยและต่างประเทศ Temporary Storage #01 
เป็นการสร้างพื้นท่ีทบัซ้อน ส าหรับการเขา้มาแทรกแซงและมีส่วนร่วมของทั้งศิลปิน และผูช้มงาน 
รวมถึงเป็นพื้นท่ีต่อให้โครงการอ่ืนๆในอนาคต นิทรรศการ/โครงการน้ีไม่ได้น าเสนอเร่ืองราว
ให้กบัผูช้มงานตามแบบการเล่า เร่ือง ดา้นเดียว แต่จะเสนอความเป็นไปไดใ้นการ “อ่าน” “ตีความ” 
และการท าความเขา้ใจ ในเน้ือหาของงานท่ีน ามาเสนอ โดยอิงไปกบับริบทของสถานท่ีและเวลา 
และเนน้ไปท่ีการสร้างประสบการณ์ของผูช้ม  
 

http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9CWhat-do-you-see%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9CWhat-do-you-see%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-Temporary-Storage-01-.html
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ภาพที ่4.14  นิทรรศการ Temporary Storage #01 

 
  4.3.2.4 นิทรรศการCROSS STITCH : ข้ามตะเข็บ นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่อ
น าเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ วันที่  02 สิงหาคม - 01 กันยายน 2556 นิทรรศการขา้มมุมมอง
เพื่อน าเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ ส่วนหน่ึงของโครงการน าร่อง Y.A.N (young artist network) 
by BACC Exhibition Dept. CROSS_STITCH : ข้าม_ตะเข็บ คือนิทรรศการเชิงทดลองน าเสนอ
ผลงานของศิลปินรุ่นเล็กผา่นมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่เพื่อเปิดพื้นท่ี ทางความคิดใน
การประเมินคุณค่าและการน าเสนอของศิลปินรุ่นใหม่ ดว้ยมุมมองจากศิลปินรุ่นก่อนหนา้ท่ีมีผลงาน
ส่งอิทธิพลต่อศิลปินในยุคน้ี นิทรรศการ ‘CROSS_STITCH’ มีจุดประสงค์เพื่อสืบหาแนวทางใน
การขยายพื้นท่ีรองรับศิลปิน ส ารวจเครือข่ายทางศิลปะท่ีแผข่ยายสู่สภาวะความเป็นจริงของสังคม 
ดว้ยหลกัของการมองเชิง multidiscipline ในนิทรรศการ ซ่ึงใชเ้ป็นพื้นฐานในการศึกษาศิลปินรุ่นน้ี 
เพื่อส่งเสริมความหลากหลายในการคน้ควา้ วิจยั ประยกุตใ์ชแ้นวคิด จากศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการ
ท าความเขา้ใจในการสนบัสนุนศิลปินและผลงานศิลปะท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั  สถานะของ
ความเป็น ‘ศิลปินรุ่นใหม่’ มาพร้อมกบัภาวะของการอยู่ระหว่าง ซ่ึงหมายถึงระหว่างขั้นตอนของ
การเร่ิมต้น สู่วุฒิภาวะของการได้เป็นศิลปินเต็มตวั แต่กว่าจะไปให้ถึงฝ่ังฝัน คงไม่ใช่เร่ืองง่าย
ส าหรับส าหรับศิลปินรุ่นใหม่ในยุคน้ี ในขณะท่ีพวกเขาพฒันาทกัษะในการเช่ือมต่อ ซึมซบัประเด็น
อนัหลากหลาย หลอมรวมกลายเป็นความคิดและ ผลงานสร้างสรรค ์แต่โครงสร้างในการประเมิน
คุณค่าศิลปิน 

http://www.bacc.or.th/event/CROSS_STITCH.html
http://www.bacc.or.th/event/CROSS_STITCH.html
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ภาพที ่4.15  นิทรรศการCROSS STITCH : ขา้มตะเขบ็ นิทรรศการขา้มมุมมองเพื่อน าเสนอผลงาน

ของศิลปินรุ่นใหม่ 
 

  4.3.2.5 นิทรรศการมโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ วันที่  13 ธันวาคม - 16 มีนาคม 2557 นิทรรศการใหม่เก่ียวกับแนวทางการ
ท างานศิลปะท่ีใช้มโนทศัน์เป็นหลกัเพื่อส่วนรวมและเน้นประเด็นร่วมของเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้  จากความร่วมมือระหว่างหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และผูเ้ช่ียวชาญชาวศิลปะ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากในภูมิภาคน้ี นัน่คือสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ดา้นประวติัศาสตร์
ศิลปะเพื่อให้เห็นวฒันธรรมทางทศันศิลป์ในปัจจุบันของภูมิภาคแห่งน้ี    นิทรรศการจะแสดง
แผนภูมิความโยงใยของมโนทัศน์ส าคญัของศิลปะร่วมสมยัของภูมิภาคน้ีท่ีฝังรากอยู่ในแต่ละ
ทอ้งถ่ินซ่ึงเก่ียวพนักบัความคิดเก่ียวกบัสังคมและเพื่อสังคม ผา่นผลงานของศิลปินจากประเทศไทย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า และกมัพชูา อาจสรุปไดว้า่นิทรรศการน้ีจะ
ท าการส ารวจความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการใช้มโนทศัน์ในการสร้างสรรค์งาน กบัความคิด
ต่างๆทางสังคมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงเวลากวา่ส่ีทศวรรษท่ีผา่นมา  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bacc.or.th/event/CROSS_STITCH.html
http://www.bacc.or.th/event/CROSS_STITCH.html
http://www.bacc.or.th/event/Concept-Context-Contestation-art-and-the-collective-in-Southeast-Asia.html
http://www.bacc.or.th/event/Concept-Context-Contestation-art-and-the-collective-in-Southeast-Asia.html
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ภาพที ่4.16 นิทรรศการมโนทศัน ์บริบท การต่อตา้น: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

http://www.bacc.or.th/event/Concept-Context-Contestation-art-and-the-collective-in-Southeast-Asia.html
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 นิทรรศการกลุ่มการปะทะสร้างสรรค์ทางสังคม ต่อสถานการณ์ (การเมือง/พื้นท่ี )
(Situation)รูปแบบของนิทรรศการศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมผ่านความสัมพนัธ์ระหว่างพื้นท่ีนั้น
เป็นวิธีการผลิตสร้างงานศิลปะท่ีให้ความส าคญักบับริบททางสังคม สภาพแวดลอ้ม ต่อวถีิชีวติและ
เหตุการณ์รวมถึงมิติความสัมพนัธ์ท่ีถูกแปลไปสู่ความหลากหลายของการสร้างงานศิลปะ ท่ีศิลปะ
นั้นไม่สามารถตดัขาดจากประเด็นทางสังคม การเมืองและพื้นท่ีได้ นิทรรศการในประเภทน้ีจึงมี
รูปแบบและวิธีการน าเสนอท่ีเก่ียวขอ้งกบัสังคมและเร่ืองราวต่างๆในสังคม ภายใตบ้ริบทพื้นท่ีและ
เวลา ซ่ึงท าให้ศิลปะนั้นเช่ือมโยงเข้ากับวิถีชีวิตพลเมืองปัจจุบัน ประกอบกับการท าให้ศิลปะ
กลายเป็นวิถีชีวิตท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีในสังคม ศิลปะจึงไม่ไดจ้  ากดัอยู่แต่ในพื้นท่ีของตวัเอง
อย่างโดดๆรวมถึงรูปแบบการน าเสนอด้านศิลปะในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 จึงท าให้การสร้างงาน
ศิลปะเก่ียวโยงกบัเหตุผลหรือการถือครองความคิดและทศันคติในเชิงวิพากษ์ต่อชีวิตประจ าวนั
รวมทั้งศิลปะคือการยอ้นแยง้ตั้งค  าถามกบัวิถีชีวิตต่อกิจกรรมประเพณี ทางความเช่ือท่ีเป็นปกติสุขท่ี
แฝงด้วยอุดมการณ์ ท่ีครอบง าพื้นท่ี เพราะฉะนั้ นพื้นท่ีสาธารณะทางศิลปะจากแนวคิดของ
นักวิชาการชาวเยอรมัน“เจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส” (Jurgen Habermas) ได้อธิบายกระบวนการเกิด
ส านึกสาธารณะดว้ยการแสดงออกของความคิดอยา่งมีเหตุผลต่อการถกเถียงวิพากษว์จิารณ์การเมือง 
จากแนวคิดเดียวกนัน้ี นิธิ เอียวศรีวงศ์ไดอ้ธิบายไวว้่าพื้นท่ีคติไทยท่ีผูกติดกบัแนวคิดเร่ืองศาสนา 
ประเพณีนิยมรวมถึงสร้างกรอบความเช่ือต่อชาตินิยมแบบไทย สร้างระบบคุณค่าแบบนามธรรมท่ี
เตม็ไปดว้ยเร่ืองราวทางศาสนาพุทธและรัฐราชการ ก าหนดความหมายของพื้นท่ีอุดมคติแบบไทยท่ี
สูงกวา่พื้นท่ีชีวิตประจ าวนั สร้างความศกัด์ิสิทธ์เฉพาะต่อพื้นท่ีแบบไทย รวมถึงความหมายท่ีผกูติด
กบัพื้นท่ีสาธารณะในปัจจุบนันั้นกลบัท าความเขา้ใจต่อเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะต่างไปจากเดิม ดงันั้น
พื้นท่ีทางศิลปะจึงเป็นพื้นท่ีของพิธีกรรมรูปแบบหน่ึงซ่ึงท าให้ความเป็นสาธารณะหดแคบและไม่
น าไปสู่แนวคิดเร่ืองประชาสังคม ดังนั้ นนิทรรศการกลุ่มการปะทะสร้างสรรค์ทางสังคม ต่อ
สถานการณ์ไดใ้ห้ความส าคญักบัความเป็นสาธารณะและพื้นท่ีสาธารณะท่ีมากกวา่การยดึติดอยูก่บั
พื้นท่ีแบบล าดบัชั้น ดว้ยเน้ือหาของนิทรรศการนั้นเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัและยงัเล่นลอ้ต่อพื้นท่ี
สาธารณะ ดว้ยแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะของ เจอร์เกน้ ฮาเบอร์มาส(Jurgen Habermas)ในฐานะ
พื้นท่ีทางการเมืองอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคเท่าเทียมต่อสถานะทางสังคมของพลเมือง(Civil 
Society) พลเมืองเขา้มามีส่วนร่วมต่อชีวติสาธารณะ(Public Life) ต่อการสร้างความหมายภาคศิลปะ
ผา่นการปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์และสร้างความหมายผา่นระบบสัญลกัษณ์(Symbols)ในรูปแบบ
ภาษาสัญลกัษณ์ เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของสาธารณชนต่อระบบสัญลกัษณ์จึงหมายถึงวธีิการท่ี
มนุษยป์ฏิสัมพนัธ์อยา่งมีความหมายต่อบริบททางสังคม จากการประกอบกนักบัระบบสัญลกัษณ์ท่ี
มีความสัมพนัธ์ร่วมระหวา่งพลเมืองและสังคม ท าให้เกิดความเขา้ใจเร่ืองสัญลกัษณ์ร่วม (Common 
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Symbols) ดงันั้นความหมายสัญลกัษณ์จึงมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงอ่ืน จอร์จ เฮอร์เบิร์ต มีด (George 
Herbert Mead) อธิบายแนวคิดเร่ือง)ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ เพื่อช้ีให้เห็นวา่กลไกท่ีส าคญัต่อการ
สร้างตวัตนท่ีเรียกวา่ การรับรู้บทบาทหรือการเรียนรู้ท่ีจะสวมบทบาท(Role-taking)ผา่นระบบภาษา 
ดว้ยเหตุน้ีภาษาซ่ึงเป็นช่องทางการถ่ายทอดระบบสัญลกัษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสังคม จึงท าให้
ระบบสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในภาคศิลปะไทย น าเสนอภาพแทนผา่นระบบภาษาต่อสังคมเพื่อครอบง า
การรับรู้ต่อสาธารณชน เพื่อสร้างตวัตนทางศิลปะต่อการรับรู้ของปัจเจกบุคคลดว้ยมายาคติท่ีแฝงอยู่
ภายใตร้ะบบสัญลกัษณ์แบบไทยผา่นพื้นท่ีนิทรรศการศิลปกรรมไทย 
 จึงกล่าวไดว้า่ระบบสัญลกัษณ์แบบไทยสร้างความหมายสัญญะท่ีครอบง าพื้นท่ีภาคศิลปะ
เพื่อน าเสนอภาพแทนความเป็นชาติทางศิลปะ ดว้ยแนวคิดเร่ืองมายาคติและอุดมการณ์ ของโรลอง 
บาร์ตส์(Roland Barthes นกัสัญวทิยาชาวฝร่ังเศส) เผยใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์รัฐไทยท่ีแฝงอยูใ่นระบบ
สัญลักษณ์จากการสร้างความหมายสัญลักษณ์ทางสังคมผ่านระบบของสัญวิทยา การสร้าง
ความหมายจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ส่วนแรก รูปสัญญะ(Signifier)ภาพนิทรรศการ
ศิลปะหรือผลงานศิลปะ ส่วนท่ีสองความหมายสัญญะ(Signified)ชุดความรู้ท่ีครอบง าวงการศิลปะ
ดว้ยสุนทรียศาสตร์แบบไทย ส่วนท่ีสาม สัญญะ(Sign)อุดมการณ์ชาตินิยมท่ีครอบง าวงการศิลปะ
เป็นกลไกของระบบสัญญะท่ีแฝงดว้ยมายาคติของรัฐไทย อาศยัระบบสัญญะของภาษา ดงันั้นมายา
คติและอุดมการณ์ท่ีแฝงความหมายสัญญะในภาคศิลปะ รัฐไทยส่ือความหมายสัญญะท่ีปรากฏต่อ
ภาคศิลปกรรมไดแ้ก่ ภาพวาด ภาพถ่าย งานเขียน สะทอ้นพิธีกรรมและวิถีชีวิตในสังคม เพียงแต่
มายาคติท าให้ส่ิงเหล่าน้ีดูเหมือนกับว่ายงัคงเป็นระบบความหมายของภาษา ด้วยการลดทอน
ความส าคญัของระบบสัญญะท่ีด ารงอยูห่รือท าใหว้า่งเปล่า เพื่อท าใหก้ลายเป็นภาษาหลกัหรือระบบ
การสร้างความหมายหลกัของคนในสังคม มายาคติทางศิลปะนั้นเป็นการเปล่ียนรูปสัญญะเพื่อสร้าง
ความหมายสัญญะท่ีมากข้ึนกวา่เดิม ดว้ยวธีิการปรากฏในรูปแบบของภาษาท่ีดูเป็นธรรมชาติไม่ปรุง
แต่งจนกลายเป็นระบอบของความจริงทั้งๆท่ีในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงระบบของสัญวิทยา
รูปแบบหน่ึง เพราะฉะนั้นมายาคติจึงท าหน้าท่ีเป็นระบบของสัญญะท่ีผนั(inflexion)ตวัเองสู่ระบบ
อ านาจชนชั้ นปกครองคือ การใช้ภาษารูปแบบหน่ึงท่ี มีระบบ ระเบียบ และรูปแบบ ด้วย
กระบวนการสร้างความหมายท่ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขทางประวติัศาสตร์ไทย สัญลกัษณ์แบบไทยสร้าง
ภาพเสมือนวา่เป็นธรรมชาติจนเป็นท่ียอมรับทัว่ไปในสังคมวงกวา้งและเป็นส่ิงท่ีคุน้ชินจนไม่ทนั
สังเกตวา่เป็นส่ิงประกอบสร้างทางวฒันธรรมท่ีก ากบั ครอบง าความหมายต่อการรับรู้กนัโดยทัว่ไป 
รัฐไทยต้องการส่ือความหมายเชิงค่านิยมและอุดมการณ์ชาติไทย ประกอบกับการรับรู้ใน
ความหมายสัญญะต่างๆอา้งถึงรูปแบบของความเช่ือทางศาสนา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสัมพนัธ์เชิง
อ านาจท่ีถูกยอมรับกนัโดยทัว่ไป ท าให้อุดมการณ์ทางศิลปกรรมไทย ก าหนดความหมายร่วมของ
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ค่านิยมต่างๆของสังคม สร้างความเช่ือ ความรู้สึกต่อการน าเสนอระบบคุณค่าสถาบนัชนชั้นน าท่ี
เป็นผูอุ้ปถมัภ์และสนับสนุนอ านาจทางศิลปะ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นน าท่ีครอบง าการ
นิยามความหมายในสังคม จากค่านิยมเก่ียวกบัชนชั้นปกครองทางประวติัศาสตร์ ดงันั้นสังคมไทย
จึงมีลกัษณะเฉพาะถูกยกย่องไวใ้นฐานะท่ีเป็นความจริงสากลแบบไทย ดว้ยวาทกรรมอ านาจและ
ความรู้ ระบอบความจริงจากแนวคิดของมิเชล- ฟูโกต(์Michel Foucault) ท่ีครอบง าวงการศิลปกรรม
ไทยในฐานะท่ีเป็นภาพตวัแทนของระบบสัญลกัษณ์ทางศิลปะ ท าให้ เกิดวาทกรรมของภาพเขียน
และวาทกรรมว่าดว้ยการจอ้งมองเป็นปฏิสัมพนัธ์ภายใตก้ารก ากบัของสังคมและสถานการณ์ของ
ประวติัศาสตร์ไดถู้กครอบครองดว้ยสภาวะการประกอบสร้างความจริง ซ่ึงสภาวะเง่ือนไขของวาท
กรรมทางศิลปกรรมแบบไทยในประเด็นสถานการณ์ นิยมจะเป ล่ียนแปลงอยู่ เสมอตาม
ประวติัศาสตร์จากเหตุการณ์และความรู้ต่อการปะทะสร้างสรรคท์างสังคม ดงันั้นรัฐไทยไม่สามารถ
ก าหนดมุมมองต่อความเช่ือ ความเข้าใจในสังคมท่ีเป็นผูก้  าหนดโครงสร้างท่ี   รัฐไทยสร้าง
กฎระเบียบทางสังคมต่อกิจกรรมในสังคมผา่นการรับรู้ของพลเมืองท่ีเป็นเง่ือนไขเชิงนามธรรมใน
การสร้างและควบคุมจินตนาการและพฤติกรรมของสาธารณชนจากความเช่ือทางศาสนาและ
ศีลธรรม 
 กล่าวไดว้่าการปะทะสร้างสรรค์ทางสังคม ต่อสถานการณ์(การเมือง/พื้นท่ี) ด้วยมายาคติ
และอุดมการณ์ท่ีครอบง าโดยรัฐไทยท่ีก าหนดกิจกรรมผ่านการรับรู้ทางขนบธรรมเนียม ประเพณี
จากความเช่ือทางวฒันธรรมไทยจากอดีตของประวติัศาสตร์ ดงันั้นการปะทะสร้างทางสังคมภายใต้
สภาวะสมยัใหม่ท่ีรัฐไทยไม่สามารถก าหนด ควบคุมการรับรู้ต่อพื้นท่ีสาธารณะ ท าให้อุดมการณ์
ชาตินิยมจึงเกิดการวิพากษ์ความเช่ือต่อค่านิยมและประเพณีแบบไทย ด้วยการใช้สัญลกัษณ์ทาง
ศิลปะตั้งค  าถามต่อวิถีชีวิตและวฒันธรรมไทย ในรูปแบบการยอ้นแยง้ความหมายของโครงสร้างรัฐ
ราชการไทย  เพื่อเป็นการป่ันป่วนความหมายสัญลกัษณ์ท่ีมีอยูเ่ดิม สร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์
ใหม่ร่วมกบัความเช่ือเดิมขยายภาพกิจกรรมทางสังคม ค่านิยมแบบไทย เพื่อให้เห็นถึงมายาคติแต่ละ
ชุดความหมายสัญลกัษณ์นั้นเป็นการสร้างวาทกรรมทางความคิดท่ีครอบง าการรับรู้ภายใตส้ภาวะ
สังคมและวฒันธรรมต่ออตัลกัษณ์ไทย 
 
 4.3.3  การจัดระเบียบทางสังคม  (Social organization) หมายถึงการควบคุมก าหนด 
กฎระเบียบทางสังคมจากสถานภาพทางสังคม บทบาททางสังคมและค่านิยมทางสังคม 
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ตารางที ่4.4  สถานภาพทางสงัคม (Social status) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์
ถา้เดินเร่ือยไปยอ่มถึง
ปลายทาง ในสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราช
กมุาร  

10 ธ.ค. – 31 ม.ค. 
53 

 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสช่ืนชม
พระอจัฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกมุารี ซ่ึงทรงมีพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัด
แสดงในนิทรรศการคร้ังน้ีจ านวน  187 ภาพ  ซ่ึงเป็น
ภาพถ่ายท่ีทรงบนัทึกไวใ้นช่วงปี 2551 – 2552  

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์ 
สีแสงแสดงชีวติ ในสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกมุารี  

10 ธ.ค. – 6 ก.พ. 
54 

 

จดัข้ึนเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสช่ืน
ชมพระอจัฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ซ่ึงทรงมีพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ ์เพื่อจดัแสดง
ในนิทรรศการคร้ังน้ีจ านวน 165 ภาพ ท่ีได้ทรงบันทึกไว้
ในช่วงปี 2553 ตามแนวคิดหลกัในการถ่ายทอดความรู้สึก
ผ่านการถ่ายภาพ โดยแสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติ
แบบสบาย สบาย ไร้ขอ้จ ากดั เพื่อสะทอ้นถึงประสบการณ์
ส่วนพระองค์ ผ่านบรรยากาศ ผูค้นท่ีทรงพบเห็น พืช และ
สตัวต์่าง ๆ ในอิริยาบทท่ีบ่งบอกถึงอารมณ์ท่ีต่างกนั  

นิทรรศการศาลาสยาม ใน
งานเอก็โปท่ีเมืองตูริน 
ค.ศ.1911  
 

18 ต.ค – 18 พ.ย. 
54 

 

ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมอนัลึกซ้ึงท่ีมีอยู่ระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศอิตาลีตั้ งซ่ึงปรากฏหลกัฐาน
ตั้งแต่หน่ึงร้อยปีก่อน เม่ือคร้ังท่ีคณะผูแ้ทนจากประเทศ
สยามไดส้ร้างศาลาแสดงสินคา้พาวิลเลียนอนัสวยงาม
เป็นท่ีประทับใจให้เป็นส่วนหน่ึงของงานตูรินเอ็กโป
1911 ซ่ึงจดัในโอกาสครบรอบปีท่ี50 ของการรวมอิตาลี 
โดยศาลาแสดงสินคา้ของสยามในงานเอ็กโปคร้ังนั้ น 
ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนท่ีช่ือ มาริ
โอ ตามาญโญ ผูท่ี้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อท างาน
ให้กบัราชส านักสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 จนถึงปี พ.ศ. 
2468 ศาลาสยามเป็นท่ีดึงดูดความสนใจจากบรรดาผูเ้ขา้
ชมงานเอ็กโป  7.5 ล้านคนท่ีหลงใหลในวิถีชีวิตและ
อารยธรรมของตะวนัออกซ่ึงในสมยันั้นเป็นดินแดนอนั
ลึกลบัและมีมนตส์เน่ห์  
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ตารางที ่4.4  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์
อุปบติั ณ โลกี ในสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกมุารี  

5 ม.ค. – 19 ก.พ. 
55 

 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสช่ืนชม
พระอจัฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงทรงมีพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เพื่อจัด
แสดงในนิทรรศการคร้ังน้ีจ านวน ๑๙๐ ภาพ ท่ีไดท้รง
บันทึกไวใ้นช่วงปี ๒๕๕๔ ตามแนวคิดหลักในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกผา่นการถ่ายภาพ  

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์
ควงกลอ้งท่องโลก ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ราชกมุารี  
 

11 ธ.ค.  – 3 ก.พ. 
56 

 

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ควงกล้องท่องโลกใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี เพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปไดมี้โอกาสไดร่้วมตามรอย
เสด็จฯและช่ืนชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ ์ท่ี
ได้ทรงบันทึกไวร้ะหว่างการเสด็จพระราชด าเนินไปยงั
สถานท่ีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี 2554 –2555  

นิทรรศการจิตรกรรมฝาผนงั
ของอาจารยช์ลูดและผลงาน
ยอ้นหลงั  
 

31 พ.ค.– 18 ส.ค. 
56 

 

นิทรรศการแสดงผลงานยอ้นหลงัของศาสตราจารยช์ลูด 
น่ิมเสมอ ศิลปินแห่งชาติและครูคนสามญัผูส้ร้างสรรค์
ผลงานศิลปะตลอดระยะเวลามากกวา่ 50 ปี จดัแสดงผล
งานศิลปะตามช่วงเวลาตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น 
ผลงานชุดศิลปินชนบท ศิลปะจดัวาง และศิลปะแบบ
คอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual art), ผลงานวาดเส้น
ชุดบทกว,ี ชุดลูกสาว, ชุดธรรมศิลป์ และผลงานชุดใหม่ 
‚จิตรกรรมฝาผนงั‛  

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ ์
รูปยาตรา ภาพทศันาจร ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม ราชกมุารี  
 

10 ธ.ค. – 2 มี.ค. 
57 

 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปไดมี้โอกาสไดร่้วมตาม
รอยเสด็จฯและช่ืนชมพระอจัฉริยภาพดา้นการถ่ายภาพของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ ์ท่ี
ได้ทรงบันทึกไวร้ะหว่างการเสด็จพระราชด าเนินไปยงั
สถานท่ีต่างๆ ทั้ งในและต่างประเทศ ‚รูปยาตรา ภาพ
ทศันาจร ในช่วงปี 2555-2556 เพื่อจดัแสดงในนิทรรศการ
คร้ังน้ี จ านวน 173 ภาพ  
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ตารางที ่4.5 บทบาททางสังคม (Social Rule) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการภาพของพอ่..บารมี
ของแผน่ดิน  
 

11 ส.ค.– 15 
พ.ย. 52 

 

เป็นนิทรรศการศิลปะท่ีรวบรวมผลงานพระบรม
สาทิสลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภูมิพลอดุลย
เดช ท่ีหาชมได้ยากและมีคุณค่าต่อประวติัศาสตร์ไทย
จากศิลปิน ในสาขาทศันศิลป์ ภายใตก้ารถ่ายทอดทศันะ
ทั้ งความงามเชิงศิลปะ และการตีความหมายในเชิง
สังคม และประวติัศาสตร์ศิลป์ และท่ีส าคญัไปกว่านั้น
แต่ละภาพยงัสะทอ้นความรู้สึก จิตวิญญาณ ภาพในใจ 
และค ว าม ป ระทั บ ใจข อ งแต่ ล ะ ศิ ล ปิ น ท่ี มี ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  

นิทรรศการรัฐสภาใหม่  
 

11 ก.พ.– 26 
มี.ค. 53 

 

นิทรรศการผลงานการประกวดแบบสถาปัตยกรรม
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยเป็นการรวบรวมผลงาน ท่ี
เขา้รอบ ผลงานคดัเลือกคดัเลือก และผลงานท่ีชนะการ
ประกวดแบบ รวมถึงการแสดงแนวความคิดและทีมา
ของการประกวดนิทรรศการน้ีน าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่
ของอาคารรัฐสภารวมถึงความคิดแลวิสัยทัศน์ของ
สถาปนิกชั้นน าในยคุปัจจุบนัของไทย  

นิทรรศการรวมมิตรภาพ  
 

16 เม.ย. – 6 มิ.ย. 
53 

 

นิ ท รรศการ เป็ น ก ารส ารวจและน า เสน อความ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในวงการภาพถ่ายในระยะเวลาท่ี
ผ่านมา และแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในเชิง
ความคิด เทคนิค และรูปแบบการน าเสนอ  โครงการ
นิทรรศการ ‚รวมมิตรภาพ‛  

นิทรรศการศิลปะบนผนงั 
ศิลปะท่ี สด ใหม่ ส่ือสารกบั
ผูช้มอยา่งเป็นธรรมชาติคือจิต
วญิญาณของ ‚FOR‚ Wall 
Painting Showcase  

3 พ.ย.  – 28 
มี.ค. 53 

 

น าเสนอผลงานโดยไม่ผา่นการคดักรองจากอ านาจของระบบ
ความคิดท่ีเป็นแบบแผน ศิลปินเหล่าน้ีสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมี
ความเป็นอิสระบนพ้ืนท่ีวา่งของหอศิลปฯ ดว้ยจิตวิญญาณ
ของศิลปะแบบ Graffiti ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมนอก
กระแสอิงสัญลกัษณ์ของความเป็น ขบถ ศิลปะเหล่าน้ีจึงมี
เสน่ห์ สูงสุดเม่ือได้อยู่ในพ้ืนท่ีอย่างปราศจากเง่ือนไข 
กฎเกณฑ์และกติกา โดยจุดประสงค์ของผลงานเกิดข้ึนเพ่ือ
ศิลปินไดแ้สดงถึงตวัตนกบัผูช้มผา่นงานศิลปะท่ีซ่ือตรงต่อ
ความรู้สึกและบริสุทธ์ิในการแสดงออก  
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ 
คร้ังท่ี56  

7 ก.ย. – 24 ต.ค. 
53 

 

มีวตัถุประสงค์จะส่งเสริมให้ศิลปินไทยมีเวทีเพ่ือการ
แสดงออกดา้นศิลปะสมยัใหม่ในระดบัชาติ ซ่ึงน าไปสู่
การพฒันาศกัยภาพของศิลปินไทยให้กา้วหน้าสู่ระดับ
นานาชาติ จดัแสดงต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 56 คร้ัง เป็น
ระยะเวลา 60 ปี ในปีน้ีผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการ
ป ร ะ ก วด แ บ่ ง เป็ น  4 ป ระ เภ ท  คื อ  จิ ต ร ก ร ร ม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ ์และส่ือประสม  

นิทรรศการ FOR wallpainting2  
 

26 มี.ค. – 25 
ก.ย. 54 

 

ด้วยแนวคิดแบบ  Brave New World by Post – Graffiti 
Blood ศิลปินทั้ ง 16 คน พร้อมประสบการณ์เฉพาะท่ี
หล่อหลอมภายในวฒันธรรมความเป็นเมืองสมยัใหม่ 
ถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิด  และความสัมพันธ์กับส่ิง
รอบตวัในเทคนิคและลีลาท่ีถนัดภาพเขียนแต่ละส่วน 
แสดงให้เห็นถึงความขดัแยง้ โกลาหลท่ีเกิดข้ึนเม่ืออยู่
รวมกันเน้ือหาท่ีเป็นจินตนาการเฉพาะประสบการณ์
ส่วนตวัท่ีเบาหวิว ไร้เหตุผล หรือหนักแน่นก าเนิดข้ึน
อย่างกลา้หาญ พนัธนาการแห่งสุนทรียะถูกปลดปล่อย 
เพื่อการรับรู้จากสังคมเป็นอิสระจากการครอบง าโดย
มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง  และเป็นการสร้างต่อ
สุนทรียะของศิลปะบนผนงัในท่ีสาธารณะใหไ้ปไกลข้ึน 
ขณ ะ ท่ี ส ร้ างส รรค์ ง าน แ ห่ งตัวตน ก็ เรี ยน รู้ ท่ี จ ะ
ปรับเปล่ียนจากความแตกต่างท่ีเคยเป็นความขดัแยง้สุด
ขั้วบงัเกิดเป็นชุมชนใหม่ เป็นความสมดุลท่ีด ารงอยูใ่น
ความแตกต่างนั้นเอง ไม่ใช่การหลอมรวมแต่เป็นการคง
เน้ือหาท่ีสะทอ้นปัจเจกและความเป็นทั้งหมดท่ีมีต่อกนั 
การสร้างสรรค์จึงไม่ใช่แค่งานของใครคนใดคนหน่ึง 
แต่เป็นทั้งกระบวนการท่ีน าพาตวัตนของศิลปินทั้งหมด
ท่ีต่างเปล่งเสียงออกมาจากผนังท่ีเคยเงียบเชียบไร้ชีวิต
นั้ นว่า “มาดูฉันซิ  ไม่ส าคัญว่าคุณมองฉันในด้านดี
หรือไม่ แต่มาดูฉนัซิ”  
 
 



 

123 

ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการลีลาของลายใหม่  
 

4 ส.ค. – 16 ต.ค. 
54 

 

เพื่อสร้างโอกาสให้มีการสนทนาระหวา่งคนในทอ้งถ่ิน
ต่ างๆ  ผ่ าน ผลงาน ศิ ลป ะ  เป็ น ก าร รับ รู้และการ
แลกเปล่ียนความคิดอย่างน้อยท่ีสุดการหยิบยกเร่ือง
รูปธรรม นามธรรมมาเป็นบทสนทนาอีกวาระหน่ึง เป็น
ประเด็นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัสงัคมในปัจจุบนั สงัคมท่ี
อาจเตม็ไปดว้ยรูปลกัษณ์ทั้งภาพจริงและภาพลวงตา  

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ 
คร้ังท่ี57  

1 ต.ค. – 20 พ.ย. 
54 

 

มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมศิลปินใหไ้ดมี้โอกาสแข่งขนั
กันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้น
มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศตลอดจนให้
ประชาชนชาวไทยไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ และมีโอกาส
ช่ืนชมความงดงามของศิลปกรรมสมยัปัจจุบนั  

นิทรรศการผลงานทางวชิาการ
และผลงานสร้างสรรคข์อง
คณาจารย ์เน่ืองในโอกาสฉลอง
ครบรอบ 30 ปี คณะวจิิตรศิลป  

5 เม.ย. – 27 
พ.ค. 55 

 

การจดันิทรรศการคร้ังน้ี เป็นพนัธกิจหลกัของคณะวิจิตร
ศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากการจัดการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาและวิชาชีพทางด้านศิลปะแลว้ การผลิต
งานสร้างสรรค์ และงานวิจยั ในสาขาศิลปะ การออกแบบ
และวฒันธรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การ
บริการวิชาการทางดา้นศิลปวฒันธรรม แบบมีส่วนร่วมกบั
ชุมชน การจดันิทรรศการศิลปกรรม ของคณาจารยใ์นคร้ัง
น้ี จึงเป็นการสนับสนุนให้คณาจารยมี์โอกาสพฒันา งาน
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะและผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ และ
เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางวิชาการด้านศิลปะแก่
นักศึกษาและผู ้สนใจ และการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยัง
เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี  11 (พ.ศ.2555-
2559) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของคณะวิจิตรศิลป์ ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พัฒนางาน
สร้างสรรค์ และงานวิจัยในสาขาศิลปะ และการน าเสนอ
ผลงานสู่ ระดับสากล  การบริการวิชาการทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ประเพณี
ศิลปะล้านนา นอกจากน้ีจะมีการจัดแสดงผลงาน ชุด
เดี ยวกัน อีกคร้ังท่ี  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  



 

124 

ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผือก 
คร้ังท่ี1  
 

14 มิ.ย. – 29 
ก.ค. 55 

 

บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัโครงการ
ประกวด  ‚ศิลปกรรมช้างเผือก‛ ภายใต้หัวข้อ  ‚พระ
เจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทย‛ชิงเงินรางวัล  มูลค่า 
2,400,000 บาทซ่ึงโครงการน้ีจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกและ
เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสใหเ้หล่าศิลปินเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้
ของสังคมในวงกวา้งและไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพทาง
ศิลปะใน รูปแบบ  Realistic (เชิ งเห มือนจริง ) และ 
Figurative Art (เชิ งสัญ ลักษ ณ์ ) โดยดึ งผู ้ ท่ี มี ค วาม
เช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะ  ร่วมเป็น
คณะกรรมการตดัสิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุน
ในการอนุรักษ์งานดา้นศิลปะของไทยให้คงอยู่สืบไป 
ตลอดจนเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู ้ท่ี ส่งผลงานเข้า
ประกวดจึงได้ก าหนดเงินรางวัลรวมทั้ งส้ินมูลค่า 
2,400,000 บาท  

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะ
ร่วมสมยั สมบรูณ์ หอมเทียน
ทอง  

21 ก.พ. -12 
พ.ค. 56 

 

นิทรรศการการ์ตูนและศิลปะร่วมสมัยโดย ราช เลอ
สรวง และสมบูรณ์ หอมเทียนทอง พบกบัผลงานของ
นกัเขียนการ์ตูนรุ่นใหญ่ท่ีถูกเช้ือเชิญกลบัมาวาดในยทุธ
จักรการ์ตูนอีกคร้ัง พร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะท่ีสนทนาร่วมกัน  ร่วมด้วยผลงานศิลปะทั้ ง
ภาพเขียนสีน ้ ามนั วาดเส้น ประติมากรรมและการจัด
วาง กว่า 400 ช้ิน  ท่ีจะท าให้ผู ้ชมซาบซ้ึงกับผลงาน
นามธรรมท่ีพบวา่มีท่ีมาจากการ์ตูนท่ีเราคุน้เคยในวยัเด็ก  

นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผือก 
คร้ังท่ี2  
 

13 มิ.ย.– 11 
ส.ค. 56 

 

วตัถุประสงคเ์พ่ือเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถ
ทางศิลปะอนัโดดเด่น ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุน้
ใหก้ลุ่มคนท างานศิลปะรุ่นใหม่ มีความกระตือรือร้นใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าพร้อมน าเสนอต่อ
สาธารณะชน อีกทั้งยงันบัเป็นหน่ึงในเวทีการประกวด
ศิลปกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ทีเปิดรับการแสดงออกใน
เชิงสร้างสรรค์อย่างกวา้งขวาง เช่ือมโยงศิลปินและ
ผลงานศิลปะสู่สาธารณะ  
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ 
คร้ังท่ี59  

4 ก.ย. – 27 ต.ค. 
56 

 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับเป็นกิจกรรมท่ีส าคญั
ของประเทศ ท่ีส่งเสริมการสร้างสรรค์ของศิลปิน และ
เปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศกัยภาพใน
ด้านศิลปะ-วฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อ
การสร้างอารยธรรมของไทยสืบไป  อีกทั้ งเป็นการเปิด
โอกาสใหศิ้ลปินไดใ้ชแ้นวคิดท่ีเป็นอิสระของตนเอง ใน
การสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลกัษณะหลากหลาย เกิดการ
พัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยท่ี
แตกต่างไปจากเดิม ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากการกา้วกระโดด
ของผลงานท่ีส่งประกวดในแต่ละปี ทาให้เราเล็งเห็นได้
ว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นโครงการหน่ึงท่ี
ส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์
ผลงานศิลปกรรมให้มีระดบัสูงถึงขั้นมาตรฐานทดัเทียม
กบันานาชาติตลอดจนใหป้ระชาชนชาวไทยไดมี้ความรู้
ความเข้าใจและมีโอกาส ช่ืนชมความงดงามของ
ศิลปกรรมร่วมสมยั  
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ตารางที ่4.6  ค่านิยมทางสังคม (Social value) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั ฤดู
ใบไมผ้ลิ สีขาว  

18 มิ.ย. – 15 
ก.ค. 52 

 

น าเสนอผลงานของศิลปินอิตาเลียนและไทยกวา่ 20 คน 
อาทิ ฟาบริซิโอ คอร์เนลี คาร์โล แวร์นาร์ดินี เปาโล ราดี 
วชิยั สิทธิรัตน์ อ ามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ จิระพฒัน์ พิตรปรีชา 
สุรชัย เอกพลากร ฯลฯ ภายใตแ้นวคิดท่ีว่า ‚สีขาว‛ คือ
พ้ืนฐานของทุกสี เช่ือมโยงสู่แสงและบ่อเกิดแห่งชีวิต 
ศิลปินอิตาเลียนกลุ่มน้ีประสบความส าเร็จสูงสุดท่ีนิ
วเดลีและกลักตัตาในปีท่ีแลว้  

นิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์
และวาดเสน้นานาชาติ คร้ังท่ี2  
 

26 มิ.ย. – 31 
ก.ค. 52 

 

นิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ 
คร้ังท่ี2พบกับสุดยอดผลงานอนัทรงคุณค่าจากศิลปิน
ไทยและต่างชาติ ซ่ึงผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 243 ช้ิน จากผลงาน
ท่ีส่งเข้าประกวดรวมทั้ งส้ินกว่า 3,800 ช้ิน จากศิลปิน 
1,389 คน 64 ประเทศทั่วโลก นับเป็นความส าเร็จของ
วงการศิลปกรรมไทยท่ีสามารถเปิดเวทีระดับโลก
ตอ้นรับผลงานสร้างสรรคจ์ากศิลปินนานาชาติ แสดงให้
เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยท่ีสามารถพัฒนาใน
ระดบัสากลทดัเทียมกบัอารยประเทศ  

นิทรรศการการแสดงโขน ชุด
พรหมาศ  
 

11 ส.ค.– 11 
ต.ค. 52 

 

นิทรรศการการแสดงโขน ชุดพรหมาศ แบบเตม็รูปแบบ 
โดยแบ่งตามเน้ือหา เช่น ประวติัความ เป็นมาของโขน 
และนิทรรศการทางดนตรี ฉากจ าลองทอ้งพระโรง ฉาก
โรงพิธี แบบสร้างฉาก เคร่ืองสูง พสัตราภรณ์ และหุ่น
ตัวละครเอก  ถนิมพิพาภรณ์  ศิราภรณ์  และหัวโขน 
พร้อมการสาธิตการท าหวัโขน นิทรรศการภาพถ่าย โรง
ป้ันชา้ง และภาพลายเสน้ และหอ้งฉายภาพยนตร์  

นิทรรศการความเงียบจากเพลง
กล่อม  
 

11 ส.ค.– 11 
ต.ค. 52 

 

ภายใตแ้นวความคิด “ความเงียบ...ในเพลงกล่อม” จาก
ผลงานบทกวีโดย 2 กว ีเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์คุณหญิง
จ านงศรี หาญเจนลกัษณ์ มาเป็นนิทรรศการศิลปะโดย 7 
ศิลปิน ท่ีน าเสนอผลงานในนิยามของค าว่า “แม่” และ 
“ผูห้ญิง” ถ่ายทอดผ่านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะ
การจดัวาง  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการภูมิทศัน์ วฒันธรรม  
 

15 ก.ค. – 22 
ส.ค. 53 

 

ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวง
วฒันธรรม จดัท าโครงการภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมเชิง
สร้างสรรค์  เพื่ อน าเสนอกระบวนการเรียน รู้ด้าน
เศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับทุนทางวฒันธรรม และเพื่อ
กระตุน้การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายศิลปวฒันธรรม
และท่ีเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการถ่ายภาพและกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

นิทรรศการสมองแจ่ม  
 

25 พ.ย. – 26 
ธ.ค. 53 

 

วตัถุประสงคเ์พ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมชมนิทรรศการไดเ้ห็นการ
เช่ือมโยงระหว่างศิลปิน นักออกแบบผูท่ี้มีฐานความรู้
ดา้นศิลปะไทย รวมไปถึงเสน่ห์ทางวฒันธรรม อนัเกิด
จากการน าทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่า
ทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นภารกิจ
ส าคญัของกระทรวงวฒันธรรม และในโอกาสท่ีประเทศ
ไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
น าน าชาติ  (Thailand International Creative Economy 
Forum : TICEF) การแสดงผลงานสร้างสรรคข์องศิลปิน
และนักออกแบบสามารถมีส่วนร่วมในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจของชาติ  ตามยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล ซ่ึงเป็นส่ือท่ีน าเสนอความเป็นไป
ไดแ้ละความส าเร็จในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

นิทรรศการภาพถ่ายแฟชัน่ 
Fashion ยกก าลงัสาม  

18 ก.พ. – 1 พ.ค. 
54 

 

นิทรรศการแฟชัน่3 เป็นช่ือท่ี LA FETE ตั้งข้ึน แฟชัน่33 
รวบรวมนิทรรศการ 3 หัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัแฟชัน่ไวด้ว้ยกนั 
ได้แ ก่  Fashion Story (ies), Moonlight และ  Samsara : 
ความงามแห่งวฏัชีวิต แฟชัน่3 จะท าให้ท่านคน้พบการ
ถ่ายภาพแฟชั่นท่ีมีความหลากหลาย ผ่านมุมมองของ
ช่างภาพแฟชัน่กอ้งทั้งฝร่ังเศส ไทย และยโุรป  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการนามไร้รูป  
 

14 ก.ค. – 18 
ก.ย. 54 

 

จุดประสงค์ของนิทรรศการน้ีคือการส่ือให้เห็นว่าการ
สร้างสรรค์งานนามธรรมไม่ใช่ส่ิงไกลตวั แต่มีความ
ใกลชิ้ดกบัประสบการณ์และชีวิตของผูค้นในสังคมจาก
ผลงานของศิลปิน 4 ท่าน นิทรรศการจดัแสดงภายใตว้ิถี
แนวคิดของประติมากรไทยในเร่ืองของการสร้างผลงาน
ศิลปะอนัเกิดจากรากฐานทางทัศนคติและวฒันธรรม
เฉพาะ กลายเป็นแนวทางสร้างวิวฒันาการเช่ือมโยง 
และแลกเป ล่ียนประสบการณ์การรับ รู้ของศิลปะ
นามธรรมในประเทศไทยจากยคุหน่ึงซ่ึงเป็นจุดเร่ิมทาง
ประวติัศาสตร์ศิลป์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรม
กลายกลายเป็นหน่ึงในท่ีมาของศิลปะร่วมสมยัไทยใน
ปัจจุบนั  
 

นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั รางวลัพูก่นัทอง  
 

19 ต.ค. – 30 
ธ.ค. 54 

 

นิทรรศการจดัแสดงผลงานท่ีไดรั้บรางวลัและคดัเลือก 
จากผลการประกวดจิตรกรรม นิทรรศการจดัแสดงผล
งานท่ีได้รับ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว จ านวน  94 ช้ิน  จากทั้ งหมด  292 ช้ิน  ของ
ศิลปิน 260 คน ทัว่ประเทศท่ีเขา้ร่วมประกวด เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 
ธนัวาคม 2554  

นิทรรศการน ้ า น ้าพระทยั  
 

9 ก.พ. – 18 มี.ค. 
55 

 

การจดัแสดงคร้ังน้ีมีการน าเสนอผลงานเป็น ๒ ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ โครงการร่วมสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรม หัวขอ้ 
น ้ า  – น ้ าพระทัย  ซ่ึ ง เห็ นผลงาน ท่ี ศิ ล ปิน ร่วมกัน
สร้างสรรค์  โดยมีแนวความคิดจากเน้ือหาสาระท่ี
เก่ียวขอ้งกบัค า น ้าพระทยั และ น ้า โดยมีรูปแบบผลงาน
เป็น  “เรือนเพาะช า” โดยศิลปินแต่ละท่านท่ีร่วมกัน
สร้างสรรค์ผลงานน้ี  ประกอบด้วย  อาจารย์ประจ า 
อาจารยพ์ิเศษ และศิลปินรับเชิญ โดยสร้างสรรคผ์ลงาน
ในกล่องอะคริลิคใส จ านวน  ๘๓  ช้ิน และโครงการ
สร้างสรรค์ศิลปะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วยผลงาน
ลกัษณะ ๒ มิติ หรือ ๓ มิติ  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการการแสดงภาพพิมพ์
และวาดเสน้นานาชาติคร้ังท่ี3  
 

17 พ.ย. – 12 
ส.ค. 55 

 

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ  คร้ังท่ี 3 ซ่ึง
ประกอบดว้ยผลงานท่ีไดรั้บรางวลัและคดัเลือกเขา้ร่วม
แสดงประเภทภาพพิมพแ์ละวาดเส้นของศิลปินจากทั่ว
โลก จ านวน 246 ช้ิน นอกจากน้ียงัมีการสาธิตการท า
ผลงานภาพพิมพ์ และการฉายวีดิทัศน์เก่ียวกับการท า
ศิลปะภาพพิมพใ์นงานอีกดว้ย  

นิทรรศการสยามแอฟ Siam 
Application / Appreciate / 
Apply  ช่องทางหน่ึงเพ่ือการ
เขา้ถึงศิลปะไทย  

29 พ.ย. – 17 
ก.พ. 56 

 

นิทรรศการท่ี เผยแพร่คุณค่าความงามและความ รู้
เก่ียวกบัศิลปะไทย ผ่านผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ท่ีสืบ
สานและพฒันาต่อยอดจากรากฐานของศิลปวฒันธรรม
ไทย ดว้ยแรงบนัดาลใจในพุทธศาสนาและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินกวา่ ๕๐ ท่าน ร่วมกบัการน าเสนอความงามของ
พุทธศิลป์และศิลปะพ้ืนบา้นผ่านผลงานศิลปะภาพถ่าย 
การจดัแสดงความรู้เก่ียวกับพฒันาการของศิลปะไทย
ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และการจัดแสดงเทคนิค
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีประยุกต์จากกรรมวิธี
โบราณ พร้อมกิจกรรมการสาธิตโดยศิลปิน  

นิทรรศการการตีความค าสอน
ในพระพทุธศาสนากบัการ
สร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั  
 

28 ก.พ. -5 พ.ค. 
56 

 

สร้างสรรคศิ์ลปกรรมร่วมสมยัท่ีน าเอาปรัชญา แนวคิด ค า
สอนและความเช่ือทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นใน
การศึกษา ตีความ โดยสร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงาน
ศิลปะแนวจัดวาง 3 มิ ติ  เพื่ อส่ือสาร รูป (Images) และ
สัญลกัษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมยั สร้าง
ความซาบซ้ึง ความประทบัใจ ในสาระของธรรมะ ธรรมชาติ 
และวตัถุสมยัใหม่ การนาส่ือทางวตัถุมาประกอบกนัในงาน
สร้างสรรคจิ์ตรกรรม ประติมากรรม ส่ือประสม และศิลปะ
แนวจดัวาง เพื่อวเิคราะห์ และสงัเคราะห์สู่ประเด็นของความ
เจริญกา้วหนา้ ศิลปะ วฒันธรรม และปรัชญาท่ีปรับเปล่ียน 
เคล่ือนไหว และให้อิทธิพลต่อกนัและกนั ถ่ายทอดคาสอน
ในพระพทุธศาสนาใหก้บัประชาชนท่ีดารงชีวติอยูใ่นสงัคม
สมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความ
ศรัทธา ในการอยูร่่วมกนัของคนในสงัคมปัจจุบนั  
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
นิทรรศการ ระยะเวลาจดั

แสดง 
แนวความคิด 

นิทรรศการสถานพกัตาก
อากาศ นิทรรศการศิลปะเพื่อ
ภูมิทศัน ์แห่งการพกั [Resort]  

4 ต.ค. -24 พ.ย. 
56 

 

ในพ้ืน ท่ี  เวลา  และความเป็นเจ้าของซ่ึงตัวตน  คือ
ความหมายของ ‘สถานพกัตากอากาศ’ ท่ีตอ้งอาศยัการ
เดินทางไปในอีกลกัษณะ ในสถานท่ีน้ีคือการบอกเล่าถึง
ความละเอียดของชีวิตดว้ยเวลาท่ียืดขยาย สภาวะแปลก
ใหม่ท่ีอยูใ่นความคุน้ชิน ความสมัพนัธ์ฉนัเพ่ือนระหวา่ง
มนุษย์และธรรมชาติ  ความเป็นไปได้พ้ืนท่ี เล็กๆ  ท่ี
แบ่งปันในอาณาจกัรอนัยิ่งใหญ่แห่งความวา่งเปล่า การ
กลบัถึงบา้นท่ีมีท่ีตั้งอยูใ่นตวัเรา และความเขา้ใจในท่ีพกั
อาศยัท่ีไม่ใช่แค่กอ้นสถาปัตยกรรม แต่เป็นสถานท่ีท่ีถูก
คน้พบคุณค่าอนัแท้จริงของการใช้ชีวิตอยู่ เหล่าน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงของการส่งสารผ่านผลงานศิลปะต่างรูปแบบ 
ขยายความหมายของการพักพ้นสภาวะทางกายภาพ 
ในขณะท่ีแต่ละผลงานนาเสนอความคิดและความรู้สึก 
ก็ได้นาเสนอช่องว่างท่ีเอ้ือสู่จินตนาการของการสร้าง
พ้ืนท่ี  จัดเตรียมเวลา เพื่อตอบสนองภูมิศาสตร์ทาง
ความคิด สร้างภาพรวมแห่งการพกั รอการค้นพบสา
หรับแต่ละบุคคล  

 
  สถานภาพทางสังคม (Social status) 
  4.3.3.4 นิทรรศการศาลาสยาม ในงานเอ็กซ์โป ที่เมืองตูริน ค.ศ. 1911 วันที่  18 
ตุลาคม – 18-พฤศจิกายน 2554  ความสัมพนัธ์ทางวฒันธรรมอนัลึกซ้ึงท่ีมีอยูร่ะหวา่งประเทศไทย
และประเทศอิตาลีตั้งซ่ึงปรากฏหลกัฐานตั้งแต่หน่ึงร้อยปีก่อน เม่ือคร้ังท่ีคณะผูแ้ทนจากประเทศ
สยามไดส้ร้างศาลาแสดงสินคา้ พาวิลเลียนอนัสวยงามเป็นท่ีประทบัใจให้เป็นส่วนหน่ึงของงานตู
รินเอ็กซ์โป 1911 ซ่ึงจดัในโอกาสครบรอบปีท่ี 50 ของการรวมอิตาลี โดยศาลาแสดงสินคา้ของ
สยามในงานเอก็ซ์โปคร้ังนั้น ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนท่ีช่ือ มาริโอ ตามาญโญ 
ผูท่ี้ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯ เพื่อท างานให้กับราชส านักสยาม ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2443 จนถึงปี พ.ศ. 
2468  ศาลาสยามเป็นท่ีดึงดูดความสนใจจากบรรดาผูเ้ขา้ชมงานเอ็กซ์โป 7.5 ลา้นคน ท่ีหลงใหลใน
วถีิชีวติและอารยธรรมของตะวนัออกซ่ึงในสมยันั้นเป็นดินแดนอนัลึกลบัและมีมนตส์เน่ห์  

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84.%E0%B8%A8.-1911.html
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ภาพที ่4.17 นิทรรศการศาลาสยาม ในงานเอก็ซ์โป ท่ีเมืองตูริน ค.ศ. 1911 

  
  บทบาททางสังคม (Social Rule) 
  4.3.3.5 นิทรรศการ“ภาพของพ่อ…บารมีแห่งแผ่นดิน” วันที่ 11 สิงหาคม - 15 
พฤศจิกายน 2552 นิทรรศการศิลปะท่ีรวบรวมผลงานพระบรมสาทิสลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีหาชมได้ยากและมีคุณค่าต่อประวติัศาสตร์ไทยจากศิลปิน ในสาขา
ทศันศิลป์ ภายใตก้ารถ่ายทอดทศันะทั้งความงามเชิงศิลปะ และการตีความหมายในเชิงสังคม และ
ประวติัศาสตร์ศิลป์ และท่ีส าคญัไปกวา่นั้น แต่ละภาพยงัสะทอ้นความรู้สึก จิตวิญญาณ ภาพในใจ 
และความประทบัใจของแต่ละศิลปินท่ีมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  
 

  
ภาพที ่4.18  นิทรรศการ“ภาพของพอ่…บารมีแห่งแผน่ดิน” 

 
  4.3.3.6 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 56 วันที่  07 กันยายน - 24 ตุลาคม 
2553 วตัถุประสงค์จะส่งเสริมให้ศิลปินไทยมีเวทีเพื่อการแสดงออกด้านศิลปะสมัยใหม่ใน
ระดบัชาติ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพของศิลปินไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดบันานาชาติ จดัแสดง
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 56 คร้ัง เป็นระยะเวลา 60 ปี ในปีน้ีผลงานศิลปกรรมเขา้ร่วมการประกวด
แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์และส่ือประสม  
 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9B-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%84.%E0%B8%A8.-1911.html
http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E2%80%A6%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E2%80%A6%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-56.html
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ภาพที ่4.19  นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 56 

 
  4.3.3.7 นิทรรศการลีลาของลายใหม่ วนัที่  04 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2554 สะทอ้น
ถึงความหลากหลายด้านความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นใหม่ใน 4 จงัหวดัภาคใตจ้ากพื้นฐาน
วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีปรากฏในส่ิงของในชีวิตประจ าวนั เพื่อสร้างโอกาสให้มีการสนทนาระหวา่ง
คนในทอ้งถ่ินต่างๆ ผา่นผลงานศิลปะ เป็นการรับรู้และการแลกเปล่ียนความคิดอยา่งน้อยท่ีสุดการ
หยิบยกเร่ืองรูปธรรม นามธรรมมาเป็นบทสนทนาอีกวาระหน่ึง เป็นประเด็นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบั
สังคมในปัจจุบนั สังคมท่ีอาจเตม็ไปดว้ยรูปลกัษณ์ทั้งภาพจริงและภาพลวงตา 
 

   
ภาพที ่4.20  นิทรรศการลีลาของลายใหม่ 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-56.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html
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  4.3.3.8 นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 57 วันที่ 01 ตุลาคม - 20 
พฤศจิกายน 2554 วตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขนักันสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมให้มีระดบัสูงถึงขั้นมาตรฐานทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาว
ไทยไดมี้ความรู้ความเขา้ใจและมีโอกาสช่ืนชมความงดงามของศิลปกรรมสมยัปัจจุบนั 
 

   
ภาพที ่4.21 นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 57  

 
  4.3.3.9 นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก"คร้ังที่  1 วันที่  14 มิ ถุนายน - 29 
กรกฎาคม 2555 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจจ ากัด(มหาชน) ได้จัดโครงการประกวด “ศิลปกรรม
ชา้งเผือก”  ภายใตห้ัวขอ้ “พระเจา้อยู่หัวของปวงชนชาวไทย”ชิงเงินรางวลั มูลค่า 2,400,000  บาท 
ซ่ึงโครงการน้ีจดัข้ึนเป็นคร้ังแรกและเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินเผยแพร่ความรู้ความ
เขา้ใจดา้นศิลปะร่วมสมยัให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกวา้งและไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพ
ทางศิลปะในรูปแบบ Realistic (เชิงเหมือนจริง) และ Figurative Art  (เชิงสัญลกัษณ์) โดยดึงผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิในแวดวงศิลปะ ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสิน โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อสนบัสนุนในการอนุรักษ์งานดา้นศิลปะของไทยให้คงอยูสื่บไป ตลอดจนเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจ
แก่ผูท่ี้ส่งผลงานเขา้ประกวดจึงไดก้ าหนดเงินรางวลัรวมทั้งส้ินมูลค่า 2,400,000 บาท 
 

 

 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-57-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-57-%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81.html
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ภาพที ่4.22 นิทรรศการ "ศิลปกรรมชา้งเผอืก"คร้ังท่ี 1 

 
  4.3.3.10 นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกคร้ังที่ 2 วันที่ 13 มิถุนายน - 11 สิงหาคม 
2556 บริษทัไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั(มหาชน) วตัถุประสงคเ์พื่อเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถ
ทางศิลปะอนัโดดเด่น ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้กลุ่มคนท างานศิลปะรุ่นใหม่ มีความ
กระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคุณค่าพร้อมน าเสนอต่อสาธารณะชน อีกทั้งยงันับเป็น
หน่ึงในเวทีการประกวดศิลปกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ทีเปิดรับการแสดงออกในเชิงสร้างสรรคอ์ยา่ง
กวา้งขวาง เช่ือมโยงศิลปินและผลงานศิลปะสู่สาธารณะ 
 
 
 
 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81.html
http://www.bacc.or.th/event/the-2nd-White-Elephant-Art-Award-Art-Exhibition.html
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ภาพที ่4.23 นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังท่ี 2 

 
  4.3.3.11 นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 59 วันที่  04 กันยายน - 
27 ตุลาคม 2556 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินบัเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัของประเทศ ท่ีส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ของศิลปิน และเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินได้แสดงออกถึงศักยภาพในด้านศิลปะ 
วฒันธรรม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์เก้ือกูลต่อการสร้างอารยธรรมของไทยสืบไป อีกทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้ศิลปินได้ใช้แนวคิดท่ีเป็นอิสระของตนเอง ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีลักษณะ
หลากหลาย เกิดการพฒันาแนวทางการสร้างสรรคศิ์ลปกรรมร่วมสมยัท่ีแตกต่างไปจากเดิม  ซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากการกา้วกระโดดของผลงานท่ีส่งประกวดในแต่ละปี  ท าให้เราเล็งเห็นไดว้่าการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติเป็นโครงการหน่ึงท่ีส่งเสริมศิลปินให้ไดมี้โอกาสแข่งขนักนัสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปกรรมให้มีระดบัสูงถึงขั้นมาตรฐานทดัเทียมกบันานาชาติตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยไดมี้
ความรู้ความเขา้ใจและมีโอกาสช่ืนชมความงดงามของศิลปกรรมร่วมสมยั 
 

http://www.bacc.or.th/event/the-2nd-White-Elephant-Art-Award-Art-Exhibition.html
http://www.bacc.or.th/event/The-59th-National-Exhibition-of-Art.html
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ภาพที ่4.24 นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 59 

     
  ค่านิยมทางสังคม (Social value) 
  4.3.3.12 นิทรรศการการแสดงโขน ชุด “พรหมาศ” วันที่   11 สิงหาคม - 11 
ตุลาคม 2552 ชุด พร-หมาศ แบบเต็มรูปแบบ โดยแบ่งตามเน้ือหา เช่น ประวติัความเป็นมาของโขน 
และนิทรรศการทางดนตรี, ฉากจ าลองทอ้งพระโรง ฉากโรงพิธี แบบสร้างฉาก เคร่ืองสูง พสัตรา
ภรณ์ และหุ่นตวัละครเอก ถนิมพิมพาภรณ์ ศิราภรณ์ และหัวโขน พร้อมการสาธิตการท าหัวโขน 
นิทรรศการภาพถ่าย โรงป้ันชา้ง และภาพลายเส้น และหอ้งฉายภาพยนตร์  

http://www.bacc.or.th/event/The-59th-National-Exhibition-of-Art.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E2%80%9C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E2%80%9D.html
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ภาพที ่4.25 นิทรรศการการแสดงโขน ชุด “พรหมาศ” 

 
  4.3.3.13 นิทรรศการ “ความเงียบจากเพลงกล่อม” วนัที ่ 11 สิงหาคม - 11 ตุลาคม 
2552 ภายใตแ้นวคิด “ความเงียบ...ในเพลงกล่อม” จากผลงานบทกวโีดย 2 กว ีเนาวรัตน์ พงษ์
ไพบูลย,์ คุณหญิงจ านงศรี หาญเจนลกัษณ์ ท่ีน าเสนอผลงานในนิยามของค าวา่ “แม่” และ “ผูห้ญิง” 
ถ่ายทอดผา่น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะการจดัวาง 
 

    
ภาพที ่4.26 นิทรรศการ “ความเงียบจากเพลงกล่อม” 

 
 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E2%80%9C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E2%80%9D.html
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  4.3.3.14 นิทรรศการ ภูมิทศัน์ วฒันธรรม วนัที่15 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม 2553  
ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม จดัท าโครงการประกวดภาพถ่าย
ศิลปวฒันธรรมเชิงสร้างสรรค ์เพื่อน าเสนอกระบวนการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัทุนทาง
วฒันธรรมและเพื่อกระตุน้การสร้างสรรคผ์ลงานภาพถ่ายศิลปวฒันธรรมและท่ีเป็นประโยชน์ใน
สาขาวชิาชีพการถ่ายภาพและกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ภาพที ่4.27 นิทรรศการ ภูมิทศัน์ วฒันธรรม 

 

  4.3.3.15 นิทรรศการสมองแจ่ม  วันที่   25 พฤศจิกายน - 26 ธันวาคม 2553 
นิทรรศการ “สมองแจ่ม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมชมนิทรรศการไดเ้ห็นการเช่ือมโยงระหวา่ง
ศิลปิน นกัออกแบบผูท่ี้มีฐานความรู้ดา้นศิลปะไทย รวมไปถึงเสน่ห์ทางวฒันธรรม อนัเกิดจากการ
น าทุนทางวฒันธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็น
ภารกิจส าคญัของกระทรวงวฒันธรรม  และในโอกาสท่ีประเทศไทยไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์นานาชาติ (Thailand International Creative Economy Forum : TICEF) การ
แสดงผลงานสร้างสรรคข์องศิลปินและนกัออกแบบสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
เศรษฐกิจของชาติ ตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายพฒันาประเทศของ
รัฐบาล ซ่ึงเป็นส่ือท่ีน าเสนอความเป็นไปไดแ้ละความส าเร็จในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

  
 
 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1.html
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ภาพที ่4.28 นิทรรศการสมองแจ่ม 

 
  4.3.3.16 นิทรรศการ"นาม-ไร้รูป" วันที่  : 14 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2554 
จุดประสงคข์องนิทรรศการน้ีคือการส่ือใหเ้ห็นวา่การสร้างสรรคง์านนามธรรมไม่ใช่ส่ิงไกลตวั แต่มี
ความใกล้ชิดกับประสบการณ์และชีวิตของผูค้นในสังคม จากผลงานของศิลปินทั้ ง 4 ท่านน้ี 
นิทรรศการฯ จดัแสดงภายใตว้ิถีแนวคิดของประติมากรไทย ในเร่ืองของการสร้างผลงานศิลปะอนั
เกิดจากรากฐานทางทศันคติและวฒันธรรมเฉพาะ กลายเป็นแนวทางสร้างวิวฒันาการ เช่ือมโยง 
และแลกเปล่ียนประสบการณ์การรับรู้ของศิลปะนามธรรมในประเทศไทย จากยุคหน่ึงซ่ึงเป็นจุด
เร่ิมทางประวติัศาสตร์ศิลป์ในแนวทางศิลปะแบบนามธรรมกลายเป็นหน่ึงในท่ีมาของศิลปะร่วม
สมยัไทยในปัจจุบนั  
  

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1.html
http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.html
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   ภาพที ่4.29  นิทรรศการ"นาม-ไร้รูป" 

 
  4.3.3.17 นิทรรศการ“น ้า น ้าพระทัย” วันที่  09 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2555 การ
จดัแสดงคร้ังน้ีมีการน าเสนอผลงานเป็น  ๒  ลักษณะ  ได้แก่  โครงการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรม  หัวข้อ  “น ้ า    น ้ าพระทัย”  ซ่ึ งเป็นผลงานท่ี ศิลปินร่วมกันสร้างสรรค์  โดยมี
แนวความคิดจากเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค า  “น ้ าพระทยั”  และ “น ้ า”  โดยมีรูปแบบของผลงาน
เป็ น   “เ รื อ น เพ า ะ ช า ”  โ ด ย ศิ ล ปิ น แ ต่ ล ะ ท่ า น ท่ี ร่ ว ม กั น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง าน ค ร้ั ง
น้ี  ประกอบดว้ย   อาจารยป์ระจ า  อาจารยพ์ิเศษ และศิลปินรับเชิญ  โดยสร้างสรรคผ์ลงานในกล่อง
อะคริลิคใส  และน าผลงานท่ีสร้างสรรค์แล้วมาประกอบเป็นก าแพงเรือนเพาะช าใส  จ านวน
ทั้งหมด  ๘๔  ช้ิน  และ  โครงการสร้างสรรคศิ์ลปะส่วนบุคคล  ซ่ึงประกอบดว้ยผลงานลกัษณะ  ๒ 
มิติ  หรือ  ๓  มิติ  
 

http://www.bacc.or.th/event/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.html
http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E2%80%9D.html
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ภาพที ่4.30  นิทรรศการ“น ้า น ้าพระทยั” 

 
  4.3.3.18 นิทรรศการ "สยามแอพ" วันที่  29 พฤศจิกายน - 17 กุมภาพันธ์ 2556 
นิทรรศการท่ีเผยแพร่คุณค่าความงามและความรู้เก่ียวกบัศิลปะไทย ผา่นผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ท่ี
สืบสานและพฒันาต่อยอดจากรากฐานของศิลปวฒันธรรมไทย ดว้ยแรงบนัดาลใจในพุทธศาสนา
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินกวา่ ๕๐ ท่าน  ร่วมกบัการน าเสนอความงามของพุทธศิลป์และศิลปะพื้นบา้น
ผา่นผลงานศิลปะภาพถ่าย  การจดัแสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการของศิลปะไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั และการจดัแสดงเทคนิคขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานท่ีประยุกต์จากกรรมวิธีโบราณ 
พร้อมกิจกรรมการสาธิตโดย เป็นศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อรับใชพุ้ทธศาสนาส่วนหน่ึง และเป็นศิลปะท่ี
สร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยในชีวติประจ าวนัอีกส่วนหน่ึง    

 

http://www.bacc.or.th/event/%E2%80%9C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E2%80%9D.html
http://www.bacc.or.th/event/Siam-App.html
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  ภาพที ่4.31  นิทรรศการ "สยามแอพ" 

 
  4.3.3.19 โครงการวิจัยการตีความค าสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัย วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ - 05 พฤษภาคม 2556 สร้างสรรคศิ์ลปกรรมร่วมสมยัท่ีน าเอา
ปรัชญา แนวคิด ค าสอนและความเช่ือทางพระพุทธศาสนามาเป็นประเด็นในการศึกษา ตีความ โดย
สร้างเป็นงานจิตรกรรม 2 มิติ และงานศิลปะแนวจัดวาง 3 มิติ เพื่อส่ือสาร รูป (Images) และ
สัญลกัษณ์ (Symbolic) ด้วยงานศิลปกรรมร่วมสมยั สร้างความซาบซ้ึง ความประทบัใจ ในสาระ
ของธรรมะ ธรรมชาติ และวตัถุสมยัใหม่ การน าส่ือทางวตัถุมาประกอบกันในงานสร้างสรรค์
จิตรกรรม ประติมากรรม ส่ือประสม และศิลปะแนวจดัวาง เพื่อวเิคราะห์ และสังเคราะห์สู่ประเด็น
ของความเจริญกา้วหนา้ ศิลปะ วฒันธรรม และปรัชญาท่ีปรับเปล่ียน เคล่ือนไหว และใหอิ้ทธิพลต่อ
กนัและกนั ถ่ายทอดค าสอนในพระพุทธศาสนาให้กบัประชาชนท่ีด ารงชีวิตอยู่ในสังคมสมยัใหม่ 
เพื่อสร้างสรรค์และหลอมรวม ความรัก ความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
ปัจจุบนั  ผลงานศิลปกรรมมีส่วนในการสร้างสังคมและวางรากฐานทางปัญญาแก่วถีิชีวิตของคนใน
ท้องถ่ิน ทั้ งระดับรากหญ้า และสังคมเมืองทุกชนชั้ น ให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาไทยในการ
สร้างสรรค ์สร้างวตัถุ ส่ิงของ และงานศิลปะ วฒันธรรมต่างๆ รวมทั้งการพฒันางานศิลปะร่วมสมยั 
โดยน าเสนอสู่สาธารณะ   
 

 

http://www.bacc.or.th/event/Siam-App.html
http://www.bacc.or.th/event/A-Study-of-Buddhist-Philosophy-and-the-Creativity-in-Contemporary-Art.html
http://www.bacc.or.th/event/A-Study-of-Buddhist-Philosophy-and-the-Creativity-in-Contemporary-Art.html
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ภาพที ่4.32 นิทรรศการโครงการวจิยัการตีความค าสอนในพระพุทธศาสนากบัการสร้างสรรคศิ์ลปะ

ร่วมสมยั 
 

 นิทรรศการประเด็นการจดัระเบียบทางสังคม(Social organization) จากสถานภาพทาง
สังคม ค่านิยมทางสังคมและบทบาททางสังคม  ปรากฏงานศิลปกรรมท่ีเป็นการร่วมสร้าง
ความหมายภาคศิลปะและการเมืองดว้ยอ านาจระหว่างฝ่ายท่ีเป็นผูป้กครองและฝ่ายท่ีถูกปกครอง 
เพื่อก าหนดคุณค่าต่อชนชั้นท่ีต ่ากว่า ในรูปแบบการถูกยอมรับและการสยบยอมต่ออ านาจ ภาค
ศิลปะจึงไม่สามารถตดัขาดจากประเด็นทางการเมืองได ้ดงันั้นการเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัรูปของ
รัฐและความสัมพันธ์ภายในรัฐ ประกอบกับเม่ือสังคมมนุษย์มีความจ าเป็นจะต้องมีรัฐบาล 
สถานภาพทางสังคมท่ีสัมพนัธ์กบัอ านาจกบัชนชั้นน าเป็นสถานภาพท่ีมาพร้อมกบัการปกครองจาก
รูปแบบการปกครองของผูส้ร้างชาติจากประวติัศาสตร์ การจดัระเบียบทางสังคมในรูปแบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบ เพื่อคงอ านาจท่ีตนพึ่งมีของชนชั้นน าไทยต่อการควบคุม เคารพ 
สยบยอมภายใตบ้ริบทสังคมไทย ประกอบกบัภาคศิลปกรรมท่ีถูกอุปถมัภโ์ดยชนชั้นน าไทย ศิลปะ
ไทยจึงปรากฏเร่ืองราวความหมายต่อการสนบัสนุนสถานภาพทางสังคมต่อชนชั้นปกครองและรัฐ
ราชการ เพื่อรักษาไวข้องอ านาจทางการเมืองหมายถึงการคงอ านาจแบบรัฐราชการไทย นิทรรศการ
ท่ีผูว้ิจยัไดย้กตวัอย่างขา้งตน้มานั้นเป็นการร่วมสร้างบริบททางการเมืองท่ีเก่ียวกบัการอ านาจเพื่อ
การสยบยอม ปกครองประชาชนรวมถึงปฏิสัมพนัธ์ในเชิงอ านาจของรัฐาธิปัตย์ต่อสัญลกัษณ์ทาง



 

144 

ศิลปะเป็นการสร้างความเป็นชาติในงานศิลปะอย่างเห็นไดช้ัด นิทรรศการศิลปะประเด็นการจัด
ระเบียบทางสังคมเป็นภาคขยายอ านาจความเป็นชาติแบบไทยๆ เพื่อส่ือสารความหมายของรัฐไทย
ต่อพื้นท่ีสาธารณะดว้ยการโฆษณาแฝงทางอ านาจและการเมือง 

บทบาททางสังคมภาคศิลปกรรมสะท้อนบทบาทท่ีเก่ียวกับรัฐและการบริหารประเทศ
ภายใตรั้ฐราชการนิยมจากงานศิลปกรรมแห่งชาติเป็นศิลปะท่ีเก่ียวกบัรัฐต่อการบริหารประเทศใน
ส่วนนโยบายภายใตอุ้ดมการณ์ชาตินิยม ศาสนานิยม สถาบนักษตัริยนิ์ยม จึงเกิดการคาบเก่ียวกบั
พื้นท่ีทางการเมืองในความหมายเชิงอ านาจ ประกอบกบัภาคศิลปะและการเมืองสร้างความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจผ่านนโยบายจากรัฐราชการไทย เพราะฉะนั้ นบทบาททางสังคมแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมืองและการปกครองต่อภาคศิลปกรรมเชิงนโยบายท่ียากจะแยกออกจาก
กนัได ้ ดว้ยแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีในอุดมคติและพื้นท่ีชนิดพิเศษหรือพื้นท่ีความเป็นอ่ืน  ( The Utopias / 
Heterotopias) ของโทมัส -  มอร์(Thomas More)/ มิ เชล  ฟู โกต์  (Michel Foucault) ท าให้ เข้าใจ
ศิลปกรรมท่ีสัมพนัธ์กบันโยบายรัฐ ว่ารัฐตอ้งการสร้างพื้นท่ีในอุดมคติ(The Utopias) ภายใตก้าร
ควบคุมเพื่อสร้างสังคมอนัสวยงามไร้ความขดัแยง้ แต่ความเป็นจริงและกลบัท าให้เกิดความขดัแยง้
ภายในพื้นท่ีต่อบทบาททางสังคม ท าให้นิทรรศการในประเด็นบทบาททางสังคมนั้น สร้างพื้นท่ี
ความเป็นอ่ืนข้ึน (Heterotopias) สะท้อนการมีอยู่ระหว่างพื้นท่ีในอุดมคติและพื้นท่ีจริง (Real 
Spaces) รัฐไทยควบคุมพื้นท่ีโดยใช้อ านาจต่อการรับรู้ภาคศิลปะท่ีเต็มไปด้วยการจดัล าดับชั้ น 
(Hierarchy) ซ่ึงฟูโกต์เรียกว่า พื้นท่ีของการจดัวาง(Space of Emplacement) บทบาททางสังคมไทย
ถา้พิจารณาตามมิติทางประวติัศาสตร์จะเห็นไดว้่าสร้างข้ึนมาโดยถูกก าหนดหน้าท่ีทางสังคม เพื่อ
ควบคุมกฎระเบียบ จารีต ประเพณีแบบไทย  
 ค่านิยมทางสังคมความเขา้ใจร่วมเร่ืองค่านิยมต่อพลเมืองประกอบกบัการจดัสรรทรัพยากร
ของรัฐหรือส่ิงท่ีมีคุณค่าทางสังคมต่อการรับรู้ของพลเมืองในสังคม ประกอบกบัความเช่ือทางวิถี
ชีวิตและวฒันธรรม จึงเกิดการใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการจดัสรรแจกแจงวา่ส่ิงท่ีมีคุณค่ากบัสังคมอยา่ง
ชอบธรรม ประกอบกบัการยอมรับในกติกาท่ีก าหนดอ านาจเพื่อแบ่งปันส่ิงท่ีมีคุณค่าทางตรงและ
ทางออ้ม ค่านิยมจากความหมายทางการเมืองท่ีมองว่าการจดัสรรทรัพยากรของรัฐนั้นจึงอยู่ภายใต้
การแข่งขัน ขัดแยง้ของฝ่ายต่างๆ แต่ค่านิยมทางสังคมแบบไทยรัฐท่ีปรากฏในนิทรรศการท่ี
ยกตวัอยา่งมาขา้งตน้นั้นรัฐไทยจดัการกบัรูปแบบความขดัแยง้ดว้ยการน าเสนอคุณค่าทางศีลธรรม
ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วถีิไทยจากประวติัศาสตร์จึงท าให้ยากต่อการตั้งค  าถามต่อความขดัแยง้ 
เพราะการท่ีพลเมืองเขา้ใจความหมายต่อค่านิยมวา่เป็นขนบธรรมเนียมจึงท าให้การวิพากษ์วิจารณ์
นั้นไม่ปรากฏชดัรวมถึงการวพิากษน์ั้นหมายถึงการวพิากษค์วามรู้จากประวติัศาสตร์ของผูส้ร้างชาติ 
ดงันั้นการวพิากษจึ์งเป็นการวพิากษรั์ฐโดยตรงท่ีก าหนดค่านิยมทางสังคม ดงันั้นภาคศิลปกรรมและ
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การเมืองท่ีถูกก าหนดโดยรัฐนั้นจึงสัมพนัธ์ต่อความเช่ือผา่นพื้นท่ีคติไทย จากแนวคิดของ นิธิ เอียวศ
รีวงศก์ล่าววา่พื้นท่ีแบบไทยถูกผกูติดกบัแนวคิดเร่ืองศาสนา วรรณกรรม แบบเทวะวิทยา ประกอบ
กบัการรักษากฎ หรือธรรม ท่ีสร้างความเช่ือต่อสังคมด้วยการสร้างระบบคุณค่าแบบนามธรรม
ก าหนดค่านิยมร่วม พื้นท่ีคติไทยจึงมีความซับซ้อนทางชนชั้นท่ีเต็มไปดว้ยธรรมเนียมวิธีการและ
ประเพณีของเร่ืองราวทางศาสนาพุทธและรัฐราชการท่ีก าหนดการจดัระเบียบทางสังคมต่อพื้นท่ี
ชีวิตประจ าวนั นิทรรศการประเด็นค่านิยมจึงอยูใ่นกรอบของเร่ืองราวจากความเช่ือทางศาสนาพุทธ
และพิธีกรรมแบบพราหมณ์ ฮินดู สะทอ้นสถานภาพทางสังคมท่ีสูงกวา่ ดว้ยบทบาททางสังคมและ
ค่านิยมทางสังคมท่ีชนชั้นปกครองทางสังคมไทยร่วมสร้างในรูปแบบพิธีกรรมระหว่างเทพกับ
สามญัชน ยกระดบัพื้นท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิเหนือกว่าพื้นท่ีอ่ืน จึงท าให้วิถีชีวิตแบบไทยส่งผลต่อพื้นท่ี
สาธารณะแบบไทยนั้นเป็นพื้นท่ีในอุดมคติ (The Utopias) สังคมเชิงอุดมคติท่ีเกิดจากการควบคุม
โดยชนชั้นน าไทย ต่อเร่ืองค่านิยมแบบไทยเป็นพื้นท่ีแบบพิเศษหรือพื้นท่ีความเป็นอ่ืนท่ีเช่ือมโยงอยู่
ระหว่างพื้นท่ีในอุดมคติและพื้นท่ีจริง ประกอบกบัการควบคุมพื้นท่ีโดยใช้อ านาจและความรู้ท่ี
ได้รับการจัดล าดับชั้ นของความแตกต่าง(hierarchy)ทางสังคมจึงเป็นพื้นท่ีการจัดวาง(space of 
emplacement)จากความสัมพนัธ์ของการจดัระเบียบทางสังคม ประกอบกบัมิติทางประวติัศาสตร์ 
การจดัระเบียบทางสังคมสร้างข้ึนมาโดยถูกก าหนดหนา้ท่ีทางกายภาพโดยรัฐวา่อะไรคือส่ิงท่ีส าคญั
และไม่ส าคญั รวมถึงพื้นท่ีหอศิลป์แบบไทยท่ีรัฐไทยก าหนดความหมาย เพื่อเช่ือมโยงกบัเวลาถูก
สร้างข้ึนในรูปแบบท่ีซับซ้อนดว้ยการเพิ่มพูนสะสมเวลาจากประวติัศาสตร์ไทย โดยการควบคุม 
กฎระเบียบ จารีต ประเพณีเพื่อคงสถานะ ต่อมายาคติท่ีรัฐไทยและชนชั้นน าไทยสร้างความหมาย
ทางอ านาจต่อพลเมือง ผา่นระบบภาษาของสัญะวิทยาจากการสร้างความหมายสัญญะประกอบกบั
ความหมายทางประวติัศาสตร์ เพื่อให้ดูเสมือนวา่เป็นความหมายท่ีไม่มีการประดิษฐ์สร้างจนเป็นท่ี
ยอมรับต่อสังคมไทยและเป็นส่ิงท่ีคุน้ชินจนไม่ทนัสังเกตวา่เป็นการประกอบสร้างทางวฒันธรรม
ต่อการก ากบั ครอบง าความหมายสัญญะ 
 ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ทางศิลปกรรมกบัรัฐไทย สร้างเพื่อรักษาความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ต่อการปกครองความเป็นเจา้ของประเทศจากประวติัศาสตร์ จึงท าให้ระบบสัญลกัษณ์นั้นถูกเขา้ใจ
และยอมรับร่วม ท าให้รูปสัญญะถูกเขา้ใจในฐานะสัญลกัษณ์ร่วม(Common Symbols)จากตวัตน
ของชาติผ่านอตัลกัษณ์ไทยทางวฒันธรรม เพื่อผลิตวาทกรรม อ านาจและความรู้ในฐานะภาพแทน
ความเป็นชาติจึงเกิดวาทกรรมภาพเขียนและวาทกรรมว่าด้วยการจ้องมอง ซ่ึงท าหน้าท่ีก าหนด
มุมมองของความจริงท่ีถูกสร้างข้ึนและน าเสนอต่อสาธารณชน ผา่นพื้นท่ีสาธารณะรวมถึงประกอบ
สร้างอุดมการณ์ชาตินิยม เพื่อถ่ายทอดความคิดกระแสหลกัของผูถื้ออ านาจน าในสังคม 
 



 

146 

 จากการแบ่งประเภทนิทรรศการและยกตวัอยา่งนิทรรศการขา้งตน้ ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ชาติพนัธ์ุมีทั้งหมด 16 นิทรรศการประเด็นการปะทะสร้างสรรคท์างสังคมมีทั้งหมด 25 นิทรรศการ 
ประเด็นการจัดระเบียบทางสังคม สถานภาพทางสังคม  7 นิทรรศการ บทบาททางสังคม 13 
นิทรรศการ ค่านิยมทางสังคม 15 นิทรรศการ และผูว้ิจยัยกตวัอย่างนิทรรศการศิลปะท่ีส าคญัท่ี
ปรากฏสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหมด 24 
นิทรรศการ เพื่ออธิบายความหมายสัญลักษณ์ ท่ีผู ้วิจ ัยได้ให้ความสนใจเร่ืองการผลิตสร้าง
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั จากการวิเคราะห์กลุ่มประเภทขา้งตน้  เพื่อท าความ
เขา้ใจการผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั จากการวเิคราะห์นิทรรศการรวมถึง
แนวคิดของนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยัจากกลุ่มการแบ่ง
ประเภทหลกัท่ีกล่าวมาดว้ยแนวคิดและทฤษฏีในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนิทรรศการศิลปะ
นั้นมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นชาติท่ีปรากฏในรูปสัญลกัษณ์ จึงท าให้ผูว้ิจยัให้ความส าคญัต่อการ
สัญลกัษณ์แบบไทยท่ีปรากฏต่อพื้นท่ีสาธารณะเชิงนิทรรศการศิลปะ 
 
4.4  กระบวน“การผลติสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบไทยร่วมสมัย” 
 
 สัญลักษณ์แบบไทยร่วมสมยัในงานศิลปกรรมสมยัใหม่แบบไทย  สัญลักษณ์ท่ีมีความ
หลากหลายทางรูปแบบการน าเสนอ ทางด้านวิธีการท่ีเสนอต่อสังคมร่วมสมยัด้วยเทคนิคและ
รูปแบบการสร้างงานศิลปะ การผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบไทยร่วมสมัยจาก
วตัถุประสงค ์วิเคราะห์การผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ในนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัไทย ท่ี
จดัแสดงนิทรรศการในพื้นท่ี “หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดเร่ือง
การร้ือสร้าง(Deconstruction) ของ ฌาคส์ แดริดา (Jacques Derrida) เพื่ออธิบายสัญลกัษณ์แบบไทย
ร่วมสมัยต่อศิลปะสมยัใหม่ท่ีส่งผลต่อวงการศิลปกรรมร่วมสมัยไทยและสังคมร่วมสมยัไทย 

สัญลกัษณ์ไทยท่ีปรากฏผ่านงานศิลปกรรมร่วมสมยัไทย มีความสัมพนัธ์กบัประเด็นทางสังคม 
การเมืองในภาคศิลปะ ประกอบกบัภาคศิลปะไม่สามารถตดัขาดจากมิติทางสังคมและการเมือง 
รวมถึงความหมายเชิงสัญญะ การประกอบสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทย ดงันั้นเพื่อเขา้ใจ
โครงสร้างความหมายสัญญะแบบไทยร่วมสมัยและปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์  (Symbolic 
Interaction) ในวงการศิลปกรรม จึงกล่าวได้ว่าวาทกรรมศิลปกรรมร่วมสมยัไทยเป็นการสร้าง
ความหมายทางศิลปะในรูปแบบของภาษาเพื่อการส่ือสารระหว่างผูป้กครองและผูท่ี้อยู่ใต้การ
ปกครองซ่ึงมีความสัมพนัธ์ระหว่าง รูปสัญญะท่ีปรากฎทางศิลปกรรมและความหมายสัญญะจาก
เน้ือหาของความเป็นชาติในงานศิลปะคือความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปสัญญะกบัวตัถุท่ีส่ือความหมาย
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(Signify)ต่อสังคม  มีการเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงความหมาย (Differ)ความเป็นชาติในงานศิลปะ 
เพราะฉะนั้นภาคศิลปกรรมกบัอ านาจและกระบวนการสร้างความหมายอุดมการณ์ชาตินิยมต่อ
ปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์  ดงันั้นเม่ือความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัความหมายสัญญะ  และ
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปสัญญะกบัรูปสัญญะต่างก็มีลกัษณะของการถูกก าหนดเพื่อให้สอดรับต่อ
ความเป็นชาติร่วม  ผลท่ีตามมาก็คือการแทนท่ีสวมรอยระหว่างรูปสัญญะ ความหมายสัญญะ
และสัญญะ เพื่อสร้างความเข้าใจความเป็นชาติจากประวติัศาสตร์ของการปกครองแบบไทย 
ความหมายสัญลกัษณ์จึงมีความส าคญันอ้ยกวา่กระบวนการสร้างความหมายของสัญลกัษณ์และอตั
ลกัษณ์แบบไทย  ประกอบกบัความสัมพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อนซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์จากประวติัศาสตร์
การสร้างชาติ กระบวนการสร้างชาติของรัฐไทยใหค้วามส าคญัวา่ความเป็นชาติคือมรดกของชาติ มี
ฐานะท่ีสูงส่งและศกัด์ิสิทธ์ิ และสะทอ้นความเป็นเน้ือแทข้องชาวไทย มรดกไทยปลูกฝังความทรง
จ าทางประวติัศาสตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวและวีรกรรมของกษตัริยแ์ละบรรพบุรุษ 
 ดังนั้ นเพื่อน าไปสู่การคล่ีคลาย  ถอดรหัส (Decoding) การเมืองในภาคศิลปกรรม การ
ประกอบสร้างของวาทกรรมทางสังคมและการเมือง  ศิลปะและภาพแทนทางสุนทรียศาสตร์ไทย
น าเสนอภาพแทนวา่ทุกอย่างคือตวับท  โดยแก่นแลว้ลว้นมีลกัษณะเชิงสังคม การเมือง วฒันธรรม  
ประเพณีซ่ึงแสดงถึงอ านาจความตอ้งการของบุคคลท่ีมีสิทธิอ านาจท่ีจะขจดัความซบัซ้อนท่ีเก่ียวพนั
กบัความคิดเร่ืองสัจจะในแง่ท่ีวา่การเสนอภาพตวัแทนตั้งอยูบ่นสมมุติฐานท่ีวา่มีความจริงและความ
จริงไม่ไดมี้มาก่อนการเสนอภาพตวัแทน  แต่การน าเสนอภาพตวัแทนต่างหากท่ีสร้างความจริงท่ี
ตอ้งปรากฏ  ดงันั้นการเสนอภาพตวัแทนส่อนยัยะถึงสมมุติฐานมีระบบท่ีตายตวัและทุกคนสามารถ
เข้าใจได้ร่วมกันไม่มากก็น้อย  ดังนั้ นการเสนอภาพแทนของภาคศิลปกรรมร่วมสมัยไทยจึงมี
ลักษณะเป็นความคิดท่ีอาศัยภาษาท่ีถูกก าหนดความหมาย ผลิตสร้างความหมายแบบไทยใน
รูปสัญญะทางวฒันธรรมต่อพื้นท่ีแบบไทยท่ีผูกติดกบัเร่ืองศาสนา ความเช่ือและระบบคุณค่าแบบ
ศาสนาพุทธร่วมถึงประเพณีแบบนามธรรม  เพราะฉะนั้นสัญลกัษณ์แบบไทยแสดงให้เห็นจุดอ่อน
ของการอา้งความเป็นตวัแทน  ร่วมถึงการเสนอภาพตวัแทนแบบเหมาว่ามีความจริงอยู่ภายนอก
แบบนามธรรม ซ่ึงท าใหล้ะทิ้งความพยายามท่ีจะน าเสนอภาพตวัแทนของส่ิงท่ีมนัตอ้งเป็นอยา่งนั้น
จริงๆ  เพราะการท าเช่นนั้นคือการตดัสินว่าอะไรคือความจริงสูงสุด ท่ีปรากฏในสัญลกัษณ์แบบ
ไทยท่ีแฝงการท างานของวาทกรรม อ านาจต่อภาคศิลปกรรมไทยท่ีอยู่ในตวับทมากกว่าจะคน้หา
ความจริง  ความจริงไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกคน้พบแต่เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นวิธีคิดท่ีน าไปสู่การกดความ
แตกต่างเอาไวอ้นัจะน าไปสู่การครอบง า ท่ีแฝงอยู่ในตวับทและท าหน้าท่ีผลิตซ ้ า (Reproduce) ต่อ
อุดมการณ์รัฐชาติในสังคมไทยในรูปแบบการปรากฏท่ีไม่ปรากฏในสังคมร่วมสมัย  คือรหัส
วฒันธรรมไทยท่ีเป็นตัวก าหนดความหมาย  ความเข้าใจ และการรับรู้ของประสบการณ์ร่วม  
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เพราะฉะนั้นการรับรู้ร่วมเป็นการรับรู้ท่ีคุน้เคยและยอมรับจนไม่คิดจะตั้งค  าถาม โดยแปรสภาพไป
เป็นการปรากฏท่ีไม่ปรากฏท่ีอยูใ่นระดบัจิตไร้ส านึก   
 อาจกล่าวไดว้า่การสร้างระเบียบของสรรพส่ิงในช่วงเวลาหน่ึงๆ ทางประวติัศาสตร์ โดยท่ี
ระเบียบดงักล่าวไม่ไดมี้อยูจ่ริงก่อนหนา้นั้น  แต่เป็นระเบียบท่ีถูกสร้างขั้นเพื่อสนบัสนุนจุดประสงค์
ทางอุดมการณ์ชาตินิยมรวมทั้งตอ้งการท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกของสังคม  ดงันั้นการ
วิพากษ์องค์ความรู้ภาคศิลปกรรมไทยต่อความหมายสัญลกัษณ์ท่ีผลิตสร้างโดยชนชั้นน าไทยเป็น
การมุ่งท าลายล าดบัชั้นทางสถานภาพทางสังคม ต่ออภิปรัชญาของการด ารงอยูข่องวาทกรรม อ านาจ 
ความรู้ภาคศิลปะแบบไทยท่ีสร้างรากฐานจากความคิดท่ีครอบง าบริบทสังคมไทย สัญลกัษณ์แบบ
ไทยเผยใหเ้ห็นลกัษณะท่ีปรากฏวา่ธรรมดาสามญัและไม่ตอ้งศึกษาวา่มนัหาไดธ้รรมดาสามญั  
 ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงแต่มุ่งวิพากษ์องค์ความรู้กระแสหลักไทยท่ีเผยให้เห็นการสร้างข้ึนของ
ความรู้และเง่ือนง า(Mystic)ในตวับทของรัฐชาติ  เพราะฉะนั้นการจดัล าดบัความส าคญัภายในตวั
บทจากการแบ่งประเภทนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัไทยท่ีผูว้ิจยัไดแ้บ่งประเภทไวข้า้งตน้รวมถึง
โครงสร้างเชิงอภิปรัชญาช้ีให้เห็น การรวบยอดทางตรรกะ(Logocentrism) การผลิตสร้างเชิง
สัญลกัษณ์และความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบสัญญะแบบไทยท่ีครอบง าจิตส านึก สร้างความเขา้ใจใน
งานศิลปกรรมร่วมสมยัไทยท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจและความจริงในสัญลกัษณ์แบบไทย  เพื่อ
สนบัสนุนปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ ต่อความเขา้ใจความหมายรูปสัญญะแบบไทยในงานศิลปกรรม   
 ศิลปะไม่อาจจะปฏิเสธการปฏิสัมพนัธ์ร่วมระหวา่งสังคม วฒันธรรม วถีิชีวติ  ศิลปะคือการ
ส่ือสารในรูปแบบหน่ึงท่ีไม่มีอิสระในตวั  ศิลปะผลิตสร้างความหมายผา่นการรับรู้ในแต่ละบริบท
ทางสังคม  สร้างความสัมพนัธ์ผา่นระบบสัญลกัษณ์ (Symbols) และบริบททางสังคม  สัญลกัษณ์ใน
งานศิลปะแบบไทยนั้นเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเกิดจาก วาทกรรม อ านาจทางศิลปกรรม ท่ีแฝงไปด้วย
ความหมายเชิงอ านาจในรูปสัญลกัษณ์ สัญลกัษณ์ไม่ใชส้ัญชาตญาณมนัเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมา  
ดงันั้นระบบสัญลกัษณ์จึงอยูใ่นโลกของการตีความหมาย (World of Meaning)    
 วาทกรรม อ านาจนิยมภาคศิลปกรรมสร้างสังคมท่ีด าเนินไปไดด้ว้ยการตีความหมายร่วม
จากอุดมการณ์ชาตินิยมแบบไทย  ดงันั้นสัญลกัษณ์ร่วม (Commom Symbols) จึงเผยอ านาจภายใต้
การปกครองผ่านงานศิลปะ ประกอบกบัการถูกสร้างข้ึนเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์สัญลกัษณ์ และ
กฎเกณฑ์ร่วมของสังคมซ่ึงอุดมการณ์รัฐชาติทางศิลปะไดแ้สดงบทบาทครอบง า และสร้างความ
เป็นชาติแบบไทยจากรูปสัญลกัษณ์เพื่อตอบสนองการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง ศิลปะกบัความสัมพนัธ์
เชิงอ านาจ ทางวฒันธรรมถ้าปราศจากการส่ือสารด้วยสัญลักษณ์ท่ีมีการตีความร่วมกันแล้ว
กระบวนการสร้างอ านาจและความรู้ต่อสังคมแบบไทยจะไม่เกิดข้ึน  ดงันั้นศิลปะแบบไทยจึงอยูใ่น
โลกแห่งสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายจากความเช่ือทางศาสนาพุทธและรัฐราชการท่ีก าหนดความ
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หมายความศกัด์ิสิทธ์ต่อพื้นท่ีทางศิลปะไทยจากเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไทยและความเช่ือแบบ
เท-วะวิทยาจากพระราชพิธีระหวา่งเทพกบัสามญัชนต่อวถีิชีวิตแบบไทยสร้างรูปเคารพตวับุคคล  ท่ี
เป็นกระบวนการประกอบสร้างของรูปสัญลกัษณ์จากความเป็นชาติดว้ยการสร้างรูปสัญลกัษณ์แบบ
ไทย ให้ความส าคญัต่อชีวิตและสังคม วฒันธรรม ท่ีครอบง าจิตส านึกร่วมของพลเมืองในชาติไทย 
บทบาทเชิงสัญลกัษณ์และความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่าง สถานภาพทางสังคม(Social status)กบั
สัญลกัษณ์แบบไทยจึงเป็นการร่วมกนัของมายาคติแบบไทยและวาทกรรมเชิงอ านาจทางศิลปะไทย
ท่ีสร้างความหมายร่วมในรูปสัญลกัษณ์  เป็นปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งอ านาจกบัความรู้ท่ีมีต่อการศึกษา
วถีิชีวติไทย 
 ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาตรรกวิทยาทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคศิลปกรรมร่วมสมยั
ไทย ศิลปะไม่ไดเ้กิดข้ึนมาแบบลอยๆเพราะมนัเป็นศิลปะในตวัมนัเอง ศิลปะเป็นกระบวนการทาง
ประวติัศาสตร์การสร้างของมนุษยว์า่จะจดัระเบียบวา่ศิลปะเป็นวา่อะไร ศิลปกรรมร่วมสมยัไทยไม่
สามารถตดัขาดจากการเมือง วาทกรรม อ านาจและอุดมการณ์ความเป็นชาติได้   ศิลปะถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึง เพื่อคงอ านาจต่อระบบการศึกษา วิถีชีวิต สังคม วฒันธรรมไทย ชนชั้นน าไทย
ใช้ศิลปะเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในหลายรูปแบบ เช่นน าเสนออ านาจระหว่างฝ่ายท่ีเป็น
ผูป้กครอง(Rulers)และฝ่ายผู ้ถูกปกครอง(Ruled)ในรูปแบบของการผลิตสร้างความหมายเชิง
สัญลกัษณ์จากประวติัศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการประกอบสร้างความหมายของรัฐไทยและการ
จดัระเบียบความสัมพนัธ์ภายในชาติ  ศิลปะและการเมืองเป็นเร่ืองของวาทกรรม อ านาจถูกก าหนด
โดยชนชั้นน าไทยสร้างความหมายต่อรูปแบบงานศิลปะอยา่งกลมกลืน แยบยล (Cleverly)ต่อผูใ้ต้
ปกครอง ศิลปะแห่งการปกครอง (Politics) ก าหนดความเช่ือโดยสถาบนัและองคก์รทางสังคมหลกั
ไทยจากอ านาจผูป้กครอง เจา้แผ่นดินท่ีเด็จขาดในการครอบคลุมสังคม พลเมือง ต่อความเป็นชาติ 
ปฏิเสธไม่ไดว้า่ศิลปะไทยกระแสหลกั  ผลิตเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือรับใชว้าทกรรม อ านาจ
ต่อวิถีชีวติ สังคม วฒันธรรมไทย ดงันั้นปฏิสัมพนัธ์เชิงสัญลกัษณ์ต่ออ านาจกบัรัฐาธิปัตย ์ต่อผูอ้ยูใ่ต้
อ  านาจซ่ึงก็คือประชาชน พลเมือง เพื่อใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการจดัสรร แจกแจงส่ิงท่ีถูกก าหนดวา่เป็น
คุณค่าท่ีดีให้กบัสังคมอย่างชอบธรรม  ดว้ยการจดัการต่อความขดัแยง้ความเห็นต่างทางสังคมจาก
การปลูกฝังความเช่ือของอุดมการณ์ชาตินิยมในระดบัจิตส านึก ศิลปะและอ านาจถูกก าหนดจากชน
ชั้นปกครองไทยเพื่อควบรวมความหมายของชาติ วถีิชีวติ การศึกษา วฒันธรรม สังคมการเมือง วาท
กรรม อ านาจท่ีก าหนดบริบทความเฉพาะทางศิลปะแบบไทย 
 สุนทรียศาสตร์แบบไทยความงามท่ีเป็นศาสตร์ขั้นสูง  ข้อมูลท่ีกล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า
ศิลปะร่วมสมยัไทยท่ีปรากฏสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพฯ  นั้น
ไดเ้กิดการแลกเปล่ียนกนัทั้งทางสัญลกัษณ์และอตัลกัษณ์ ความเป็นชาติจากประวติัศาสตร์ความเป็น
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ชาติ เร่ืองราวทางศาสนา สถาบนัชนชั้นน าไทย  อุดมการณ์รัฐชาติ  วิถีชีวิตแบบไทย ท่ีถูกก ากบัไป
ดว้ยประวติัศาสตร์ชาติแบบมอบให้ เพื่อใช้ภาษาของความหมายสัญญะส่ือสารระหว่าง พลเมือง 
ด้านศิลปะสุนทรียศาสตร์ความงามแบบไทย มากกว่าการวิพากษ์โครงสร้างหลักท่ีก าหนด
ความหมายสัญญะ จึงท าให้การปรากฏสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยันั้นปรากฏในระนาบมิติเด่ียว
เป็นสัญลกัษณ์แบบอุดมคติชาติไทย ส่วนหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้นเต็มไปดว้ย
ภาพท่ีซ้อนทบักนัของวฒันธรรมร่วมสมยัท่ีจดัการโดยรัฐไทย สร้างภาพแทนท่ีปรากฏสัญลกัษณ์
แบบไทยเป็นเร่ืองของความเช่ือความศรัทธา ในตวัสถาบนักษตัริยนิ์ยม ศาสนานิยม ชาตินิยม และ
วถีิชีวิตแบบไทยพอเพียง ศิลปะสมยัใหม่ส่วนนอ้ยท่ีจะวพิากษป์ระเด็นการเมืองและศีลธรรม ศิลปะ
สมยัใหม่และเทคนิคการน าเสนอท่ีหลากหลายท าให้ศิลปะบางส่วนมีความแยบยลต่อการเล่นล้อ
สัญลกัษณ์ท่ีก าหนดบริบททางสังคมต่อพลเมืองในชาติท่ีถูกฝังรากลึกในความเช่ือ ศรัทธาของคน
ไทย ศิลปะท่ีวิพากษว์ฒันธรรมไม่เป็นท่ียอมรับ ปัญหาท่ีตามมาของโครงสร้างท่ีก าหนดสัญญะแบบ
ไทยคือชนชั้นน าไทย สัญลกัษณ์แบบไทยถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองของผูป้กครอง เพื่อคุม
ส านึก ความเช่ือของคนไทย แต่มนุษยส์มยัใหม่นั้นปฏิเสธความเช่ือแบบโครงสร้างเดิม ท าให้เกิด
การตั้งค  าถามต่อระบบความหมายสัญญะ  เพื่ออธิบายโครงสร้างความหมายของภาษาภาคศิลป์ 
สัญลกัษณ์ภาคศิลป์กบัสังคม การเมือง สัญลกัษณ์แบบไทยท่ีส่งผลต่อ วถีิชีวิต สังคม วฒันธรรม  ท่ี
ครอบง าความเป็นไทยปัจจุบนั 
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บทที ่5 

 
กระบวนการผลติส่ือศิลปะ  

 
 ผลงานส่ือศิลปะ  SPHERES IN HYPER REAL ON REAL TIME  เป็นส่วนหน่ึงของ
เทศกาลศิลปะ  madiFESTO ซ่ึงเป็นนิทรรศการของนักศึกษาทั้ งระดับปริญญาตรีและโทของ
หลกัสูตรส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ (Media Arts and Design Festival) ซ่ึงจดัข้ึนในปี 2012 ใน
ระหวา่งวนัท่ี 28 กนัยายน - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยมีค าแถลงการณ์เทศกาล madiFESTO 2012 ใน
ส่ือออนไลน์ ดงัน้ี  
 

BLEND - SUPER CULTURE 
 

 
ภาพที ่5.1 นิทรรศการ madiFESTO 2012 BLEND - SUPER CULTURE         

 
 มนุษยเ์ราเช่ือกนัหนกัหนาว่าเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีสูงส่ง คร้ังหน่ึงนานมาแลว้มนัเคยเป็นเช่นนั้น 
การแบ่งแยกผูค้นในพื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงมีความแตกต่างทางกายภาพและสภาวะแวดลอ้มเคยชดัเจน มนั
ง่ายท่ีจะติดป้ายเพื่อแบ่งแยกสัตวม์นุษยอ์อกตามความโดดเด่นของเช้ือสายและชาติพนัธ์ุวรรณา 
วฒันธรรมเชิงเด่ียวท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชนภายใตก้รอบวฒันธรรมเดียวกนัไดอ้ย่างเด่นชัด 
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กระทัง่โลกใบเดิมท่ีเขาอาศยัอยูถู่กยน่ยอ่ระยะทางความแตกต่างของพื้นท่ีและเวลาดว้ยความลา้หนา้
ของเทคโนโลยกีารส่ือสารไดช้กัน าให้วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัเขา้สู่การเผชิญหนา้ การต่อตา้น การ
สมยอม การกลืนกินการปรับปรุง การอนุรักษ์ ทั้งหมดส่งผลให้วฒันธรรมเชิงเด่ียวท่ีคร้ังหน่ึงเคย
ชดัเจนเร่ิมพร่ามวั วฒันธรรมร่วมสมยัท่ีมีความซบัซอ้น พหุวฒันธรรมของวถีิชีวติแบบใหม่ 
 วฒันธรรมระหว่างกลาง ชาวตะวนัตกท่ีด าเนินชีวิตแบบตะวนัออก นยัหน่ึงคือการส้ินสุด
ของการล่าและท าลายลา้งวฒันธรรมท่ีอ่อนดอ้ยกวา่ในยุคล่าอาณานิคม หลงัจากท่ีทั้งหมดถูกหล่อ
หลอมประสานรวมกันสถานะความเด่นชัดในความเป็นชนชาติก็เลือนลางลงเช่นกันกระแส
ความคิดใหม่ของการเป็นประชากรโลกท่ีมองขา้มความแตกต่างปลีกยอ่ยก าลงัเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัยะ
ส าคญัจากเดิมท่ีวฒันธรรมเคยฉีกกระชากมนุษยอ์อกจากสภาวะท่ีแทจ้ริงตามธรรมชาติ ส่ิงมีชีวติหวั
โต หลังตรง เดินสองขาเล้ียงลูกด้วยนมเฉกเช่นเดียวกนักับส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนบนโลกบรรพบุรุษ
มนุษยก์ าเนิดข้ึนออกลูกหลานเพื่อด ารงเผา่พนัธ์ุ แต่ทวา่พวกเขาไดเ้ลือกท่ีจะหลีกหนีตน้ก าเนิดเดิม 
เปล่ียนตนเองจากความเป็นสัตวไ์ปสู่ส่ิงอ่ืนท่ีแตกต่างนั่นคือการเป็นมนุษย  ์มนุษยผ์ูมี้วฒันธรรม 
วฒันธรรมท่ีดีนั้นตอ้งดีงามเสมอ เป็นเคร่ืองมือซ่ึงท าหน้าท่ีตดัทอน ปกปิดความชัว่ร้าย อุดรอยร่ัว
ในจิตใจมนุษยไ์ม่ให้ส่ิงท่ีสังคมไม่พึงประสงคห์ลุดรอดออกไป เราปลูกฝังและถ่ายโอนชุดความคิด 
ทศัน์คติ และความเช่ือจากรุ่นสู่รุ่น การนิยามความเป็นวฒันธรรมท่ีมีอยู่เดิมยงัสามารถใช้ได้กบั
ปรากฏการณ์ในเวลาน้ีไดอ้ยูห่รือไม่? 
 การไม่รู้อาจเป็นปัญหาในบางสังคม แต่ส่ิงท่ีรุนแรงและอนัตรายยิง่กวา่คือการท่ีสังคมนั้นมี
คนท่ีเช่ืออยา่งสนิทใจวา่ส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือนัน่คือความจริง แต่ขอประทานโทษ...บงัเอิญวา่มนัเสือก
ไม่ใช่...เราเคยเฝ้ามองดูการเปล่ียนแปลงของสังคมรอบตวัเรามีหลายส่ิงลบเลือนหายไปพร้อมกบัส่ิง
ใหม่เขา้มาแทนท่ี ไม่วา่ส่ิงท่ีกล่าวมาเหล่านั้นจะโฉดชัว่เลวร้ายหรือควรค่าแก่การร ่ าไห้ท่ีจะตอ้งเสีย
มนัไป ส่ิงเหล่านั้นเราเช่ือถือได้หรือไม่? ส่ิงท่ีเห็นทั้งหมดเป็นจริงหรือแค่เส้ียวหน่ึง?เทคโนโลยี 
นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใหส้ังคมและชีวติดีข้ึน ทั้งหมดนั้นสร้างใหส้ังคมมีความสลบัซบัซอ้น  
การเกิดข้ึนและจากนั้นเป็นพลวตั ไม่มีส่ิงท่ีจีรังสังคมมนุษยไ์ม่เคยมีค่าเป็นอนนัต์ทุกส่ิงเป็นความ
จริงเฉพาะ ช่วงเวลาภายใตข้อบเขตของเง่ือนไขและขอ้จ ากดั การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้งในมิติ
ด้าน สังคม การเมือง ไม่ใช่แต่ตวัวฒันธรรมหรือปรากฏการณ์ทางสังคม การศึกษาและวิพากษ์
สังคม การอ่านปรากฏการณ์รวมทั้งการแลกเปล่ียนความคิด จึงควรจะท าอยา่งรู้และเขา้ใจถึงสถานะ
ของสภาวะท่ีซับซ้อน ความเช่ือเป็นค าอนัตรายท่ีท าให้เกิดการหักลา้งและกระแสการต่อตา้นอยา่ง
รุนแรงมาอยา่งต่อเน่ืองในหน้าประวติัศาสตร์มนุษย ์เป็นไปไดไ้หมท่ีเราจะลองถอยออกจากกรอบ
ความเช่ือเดิมแลว้ท าหนา้ท่ีเป็นผูว้พิากษ์ หรือการฟังค าวิพากษข์องผูอ่ื้นอยา่งเปิดใจ หากวา่เสรีภาพ
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ทางความคิดมีอยูจ่ริง ความขดัแยง้ใดๆก็ตามท่ีอาจเกิดข้ึนจากความเช่ือท่ีแตกต่างกนัเหล่านั้นจึงเป็น
ส่ิงท่ีระวงัไดด้ว้ยสติปัญญา ซ่ึงเป็นหนทางอนัจะน าพาพวกเราไปสู่โลกท่ีดีกวา่ 
 เวลาของมนุษยเ์ม่ือเทียบกบัเวลาของโลกท่ีผ่านการเปล่ียนแปลงมาอย่างยาวนาน ความ
เปล่ียนแปลงและเคล่ือนท่ีอยู่เสมอคือความจริงท่ีไม่เคยเปล่ียนไป อายุของเรานั้นไม่ยืนยาวเพียง
พอท่ีจะไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานต่อผลจากการกระท าของเราทั้งหลายในวนัน้ี การเปล่ียนแปลงท่ีอาจ
เกิดในอนาคตอาจจะน าพามนุษยใ์ห้ข้ึนสู่จุดสูงสุดของความดีงามหรือเลวทรามอยา่งหาท่ีสุดมิได ้
ส่ิงท่ีเราท าไดคื้อการอย่าหยุดท่ีจะตั้งค  าถามและเป็นผูศึ้กษาเฝ้ามองความเปล่ียนแปลงทั้งหลายท่ี
ก าลงัเกิดข้ึน วิพากษว์ิจารณ์ดว้ยสิติปัญญาอยา่งสร้างสรรค ์ไม่วา่จะเพื่อเขา้ใจและเรียนรู้แต่รวมถึง
การเป็นส่วนหน่ึงของกระแสการชกัน ามนุษยใ์หเ้ขา้สู่แนวทางท่ีดีกวา่ 
 การเปิดโอกาสในการแสดงออกถึงความจริงอันแตกต่างหลากหลายและสาเหตุของ
ปรากฏการณ์ ผลงานทางศิลปะและวิชาการ อยา่งเช่น madiFESTO ท่ีไดถื้อก าเนิดข้ึนมาเป็นคร้ังท่ี 3
น้ีอาจจะช่วยเป็นหน่ึงในสารธารท่ีมีแรงผลกัดนัให้ผูค้นในสังคมได้ตระหนัก เปิดใจรับรู้ต่อส่ิงท่ี
แตกต่าง 
 ความคิดเห็นของเราภายใตพ้ื้นท่ีของการสร้างสรรคใ์หม่ๆ ความคิดเห็นของมนุษยมี์คุณค่า
ต่อมนุษยด์ว้ยกนัเองเราจะพฒันาไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ร่วมกนัได ้ท่ามกลางเทคโนโลยีท่ีกา้วล ้ าอาจน าพา
มนุษยใ์ห้ข้ึนไปถึงจุดสูงสุดอีกมุมหน่ึงท่ีจ  าเป็นตอ้งตระหนกัคืออยา่ใหจุ้ดสูงนั้นกลายเป็นจุดส้ินสุด
ท่ีทุกข์ทรมานถึงแม้ว่าไม่ว่าจะในทิศทางใดวตัจกัรของสังคมมนุษย์ก็ยงัจะด ารงอยู่ด้วยความ
ซบัซอ้นของมนัแต่หากเราเห็นวา่มนุษยจ์ะเดินไปสู่หุบเหวแห่งหายนะเรายงัจะปิดปากเงียบ ยอมให้
ความเลวร้ายและโง่เขลานั้นบงัเกิดข้ึนท่ีดีเท่านั้นหรืออย่างไร? จุดสูงสุดของความเป็นมนุษยห์รือ
ร่วงหล่นลงสู่หุบเหวแห่งหายนะอาจอยูบ่นหนทางเดียวกนั… 
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SPHERES IN HYPER REAL ON REAL TIME 

 
ภาพที ่5.2 ส่ือศิลปะ SPHERES IN HYPER REAL ON REAL TIME 

 
  โลกาภิวตัน์ศิลปวฒันธรรมไทยในช่วง 2549-2557 ในการคาบเก่ียวกนัของ ผูมี้ช่ือเสียง
(celebrity) กับ  ศิลปะตามหลักวิชาสถาบันการศึกษาศิลปะ(academic art) เม่ือศิลปะมีความ
เปล่ียนแปลงและลดทอนรูปทรงการน าเสนอใหมี้ความหลากหลายมากยิ่งข้ึนการแยง่ชิงความหมาย
และให้คุณค่าท่ีต่างจากอดีตของงานศิลปะมีการซ้อนทบักนัระหวา่งศิลปะไทย ดงันั้นสร้างข้ึนผลิต
ซ ้ าอุดมการณ์เดิมกับท่าท่ีของงานศิลปะในรูปแบบใหม่จากผูมี้ช่ือเสียง(celebrity)สร้างข้ึน  เพื่อ
น าเสนอในบริบทศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อตอบสนองแนวคิดของศิลปินในบรรยากาศสังคมไทยใน
ปัจจุบนั ท่ีมีการปรับตวัเพื่อให้เขา้กบักระแสวฒันธรรมตะวนัตก เร่ืองการเปล่ียนความหมายผ่าน
พื้นท่ี เพื่อการสร้างจุดขายจากสถานะท่ีตนพึ่งมีในยุคโลกาภิวตัน์ ในปัจจุบนั ตวัสถาบนัการศึกษา
ศิลปะก็เป็นเพียงการฝึกทกัษะเชิงช่าง เพื่อผลิตศิลปินไม่ได้ตอบโจทยเ์สมอไป ส่ือกระแสหลัก 
(mass media) ได้รับการยอมรับจากสังคมมากข้ึนจากอดีต  ปรากฏพื้นท่ีแสดงอตัลักษณ์มากข้ึน 
(Gallery Social network Public areas) ดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลาย (vdo art. Performance. Installation. 
conceptual art. วรรณกรรม เพลง) เป็นการสะทอ้นความหมายท่ีไม่แน่นอนของศิลปะเกินกวา่เร่ือง
สุนทรียศ์าสตร์แบบเดิม ท่ีไม่สามารถตอบสนองประเด็นการท างานเสมอไป การคาบเก่ียวของงาน
ศิลปะผ่านช่ือเสียงส่วนบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับจากกระแสสังคมในตวัผูส้ร้างงานท่ีมีทุนต่อการ
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ครอบครองส่ือ เพื่อท าให้ตนจากสถานะทางสังคมท่ีถูกยอมรับสร้างงานศิลปะ เพื่อง่ายต่อการ
ยอมรับในกระแสท่ีส่ือเป็นใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของตนเอง ดงันั้นการท่ีจะครอบครองงานศิลปะเป็น
เร่ืองง่ายมากข้ึน ไม่ใช้แค่งานศิลปะเป็นเร่ืองสุนทรียศาสตร์ชั้นสูง เพราะฉะนั้นแล้วงานศิลปะก็
ไม่ไดถู้กจ ากดัแค่ ความสวยท่ีเอาไปแขวนเอาไวดู้ท่ีบา้น ท่ีประเด็นของงานไม่ไดส้ะทา้นหรือตั้ง
ค าถามกบัสังคมมากนกั  
 จากประเด็นท่ีกล่าวมาไดผ้ลิตเป็นช้ินงานช่ือวา่  SPHERES IN HYPER REAL ON REAL 
TIME  วตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์วาทกรรมความหมายของสองกลุ่มในกระแสโลกาภิวตัน์ของการ
คาบเก่ียวกนัระหว่างความหมายจากสถาบนัอุดมศึกษาทางศิลปะและความหมายจากผูมี้ช่ือเสียง
ผลิตงาน เพื่อสะทอ้นทิศทางของงานศิลปะท่ีเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีไม่ใชแ้ค่รูปแบบท่ีสวยงาม 
ดงันั้นศิลปะสามารถพูดหรือสะทอ้นประเด็นท่ีเกิดข้ึนทางสังคมไดจ้ริงหรือไม่ จากการคาบเก่ียว
ของตวัผูผ้ลิตงานท่ีหลากหลาย หรือเป็นแค่การเปล่ียนท่าทีการแสดงออกของวงการศิลปะแต่ยงัแฝง
ประเด็นชุดความคิดเช่ือตอบสนองอุดมการณ์เดิมอยูห่รือไม่ 
 จากงานส่ือศิลปะชุดแรกท าให้ผูว้ิจยัต่อยอดจากประเด็นการผลิตงานขา้งตน้จนมาเป็นส่ือ
ศิลปะท่ีร่วมแสดงในนิทรรศการ Media arts and Design festival 2015 : Nonsense อ านาจชั่วคราว 
(Power Temporarity) เป็นส่ือศิลปะท่ีตอ้งการสะทอ้นขอ้คน้พบจากงานคน้ควา้แบบอิสระ สัญญะ
ไท ยความ ห ม ายที่ เป็ น พ ลวัต รท า งวัฒ น ธรรม  (Thai Signs: The Meaning of the Cultural 
Dynamics.)  โดยใช้เทคนิคศิลปะแบบจดัวาง (Installation Art) และวิธีการผลิตส่ือจากศิลปะเชิง
แนวคิด (Conceptual Art) ระหวา่งวนัท่ี 25 -29  พฤศจิกายน 2558 ณ หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีแนวคิดนิทรรศการ Media arts and Design festival 2015 : Nonsense 
ดงัน้ี 
 (non)sense ? โลกท่ีเคล่ือนไหวอยูร่อบตวัในรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั เป็นส่ิงท่ีท าให้
เราเช่ือมต่อประสบการณ์ของตนเองเข้ากบัประสบการณ์ร่วมของสังคมการรับรู้ดงักล่าวไม่อาจ
อธิบายไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมหรือหลกัการเหตุผลเท่าไหร่นกั เน่ืองจากเป็นการรับรู้โลกในลกัษณะ
นามธรรมท่ีเควง้ควา้งเป็นความรู้สึกซ่อนลึก และหยัง่ลงไปในรูปการจิตส านึกของผูค้นตลอดเวลา 
 การท าความเขา้ใจผสัสะทั้ง5 เปรียบเสมือนการสร้างห้องปฏิบติัทางส่ือศิลปะรูปแบบหน่ึง 
ส่ือศิลปะในแง่น้ีมิใช่เกิดข้ึนลอยๆ ไร้ราก หากสร้างข้ึนจากประสบการณ์ทางสังคม และวฒันธรรม 
ตลอดจนขอ้ถกเถียงจากปรากฏการณ์ร่วมสมยัต่างๆ ดา้นหน่ึงผสัสะของเราเช่ืองโยงกนักบัอ านาจท่ี
มองไม่เห็น และถูกท าให้เกิดการรับรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ การยอมรับ และสยบยอมต่ออ านาจจึงเกิด
จากการถูกฝึก และขดัเกลาอยา่งอตัโนมติั 
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  ส่ิงท่ีเราพูดมกัจะ (make)sense จึงเป็นค าอนัเป็นบ่อเกิดของประสบการณ์ร่วมของผูค้น แต่
ขณะเดียวกนัก็สะทอ้นถึงอ านาจท่ีปกคลุมสังคมจนไร้ช่องวา่งในการตั้งค  าถาม ผูค้นไม่สามารถหลุด
ออกไปจากชีวิตประจ าวนั แต่ถูกรัดรึงไปดว้ยอ านาจนานาชนิด หนทางหน่ึงท่ีพอท าไดคื้อ การท า
ให้ความเป็นธรรมชาตินั้น สะดุด เหลวไหล ไร้สาระ และไร้ระเบียบ สภาวะ (non) sense นั้นเอง
น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียกตวัเองว่าเป็นมนุษยไ์ด้รู้จกักบัปฏิบติัการอนัไร้สาระ ซ่ึงอาจจะ
สร้างความกระอกักระอ่วน ละเสียดแทงอ านาจท่ีมีอยู่ในสังคม ตลอดจนการสร้างพื้นท่ีของการตั้ง
ค  าถามและการต่อตา้นอุดมการณ์ท่ีครอบง าสังคมเอาไว ้
 ปฏิบติัการณ์เหล่าน้ีก าลงับ่งบอกถึงแนวคิดทางการท างานทางศิลปะท่ีเช่ือว่า ศิลปะนั้น
ไม่ไดเ้ป็นแค่เพียงส่วนหน่ึงของสังคม แต่ศิลปะอยูทุ่กอณูของสังคม 
 มาสร้างความไร้สาระบนฐานความคิดไปพร้อมกนั ปลุกระดมให้ความพร่าเลือน ความมืด
บอดท่ีซ่อนอยูภ่ายใตก้ารมองเห็น และปลุกให้มนัทะยานตนออกมาระดมกล่ินท่ีเหมน็หืนของสังคม
ท่ีน่าขยะแขยงจนกลืนไม่เขา้คายไม่ออกในรสชาติท่ีสะอิดสะเอียน สร้างเสียงท่ีพยายามจะหลุดลอด
ออกมาจากมุมใคร 

 
ภาพที ่5.3 นิทรรศการ Media arts and Design festival 2015 : Nonsense 

 
 ส่ือศิลปะ สัญญะไทยความหมายทีเ่ป็นพลวตัรทางวฒันธรรม (Thai Signs: The Meaning 
of the Cultural Dynamics.)  โดยเน้นแนวคิดเป็นเคร่ืองมือในการสร้างงานศิลปะส่ือความหมาย  
จากการวิเคราะห์สัญลกัษณ์แบบไทยท่ีปรากฏผา่นนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั ณ หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครฯ การผลิตสร้างสัญลักษณ์แบบไทย พบว่าความหมายสัญญะนั้นมีความ
เช่ือมโยงกบัความเป็นชาติผ่านรูปสัญลกัษณ์ในงานศิลปะ ต่ออุดมการณ์รัฐไทยท่ีแฝงอยู่ในระบบ
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สัญลักษณ์จากการสร้างความหมายสัญลักษณ์ทางสังคมผ่านระบบของสัญวิทยา การสร้าง
ความหมายจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ส่วนแรก รูปสัญญะ(Signifier)ภาพนิทรรศการ
ศิลปะหรือผลงานศิลปะ ส่วนท่ีสองความหมายสัญญะ(Signified)ชุดความรู้ท่ีครอบง าวงการศิลปะ
ดว้ยสุนทรียศาสตร์แบบไทย ส่วนท่ีสาม สัญญะ(Sign)อุดมการณ์ชาตินิยมท่ีครอบง าวงการศิลปะ
เป็นกลไกของระบบสัญญะท่ีแฝงดว้ยมายาคติของรัฐไทย อาศยัระบบสัญญะของภาษา ดงันั้นมายา
คติและอุดมการณ์ท่ีแฝงความหมายสัญญะในภาคศิลปะ รัฐไทยส่ือความหมายสัญญะท่ีปรากฏต่อ
ภาคศิลปกรรม ผูว้ิจยัจึงให้ความส าคญักบัอุดมการณ์รัฐชาติท่ีครอบง าการผลิตสร้างสัญลกัษณ์แบบ
ไทย ดว้ยวิธีการผลิตส่ือศิลปะเชิงทดลอง จากการน าเอาวสัดุท่ีส่ือถึงความหมายความเป็นชาติใน
รูปแบบสีสัญญะความเป็นชาติ จึงเลือกใชธ้งชาติเพื่อน ามาสลายรูปของผืนธง สลายความหมายท่ีมี
อยูเ่ดิมแต่ยงัคงความหมายของสีแดง ขาว น ้ าเงินไว ้ เพื่อน ามาประกอบสร้างใหม่กบัโครงสร้างหอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครฯจากการยอ่ส่วนจากอตัราส่วน 1/100 เซนติเมตร ดว้ยวิธีการ
น าธงชาติท่ีสลายรูปมาประกอบสร้างกบัโครงสร้างเพื่อใหเ้กิดรูปทรง เส้น สีจากวสัดุทั้งสองท่ีน ามา
รวมกนัของพื้นท่ีศิลปะสมยัใหม่กบัความหมายของชาติ 
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ภาพที ่5.4 ภาพกระบวนการผลิตส่ือ สัญญะไทยความหมายท่ีเป็นพลวตัรทางวฒันธรรม 

 
 ต่อมาผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ทศันะคติท่ีมีต่อชาติท่ีหลากหลายน าเอาพบสัมภาษณ์มาผลิตส่ือใน
รูปแบบ วดีีโอ สารคดีเชิงทดลอง โดยการน าเอาวดีีโอท่ีสัมภาษณ์นั้นมารวมกนัเพื่อใหเ้สียงและภาพ
จากบทสัมภาษณ์นั้นทบัซ้อนกนัเป็นเสียงรบกวนภายใตก้รอบความเป็นชาติในงานศิลปะร่วมสมยั 
เพื่อสะท้อนความเป็นชาติในงานศิลปะท่ีถูกครอบง าด้วยอุดมการณ์ รัฐชาติแบบไทยต่อความ
หลากหลายในบริบทสังคมปัจจุบนั 
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ภาพที ่5.5 ภาพตวัอยา่งบางส่วนภายในส่ือวรรณกรรมเชิงทดลอง 

 
 ส่วนทา้ยของการผลิตส่ือศิลปะเชิงทดลองนั้น ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามกบัความเป็นชาติแบบรัฐ
รวมศูนย ์คือวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เศรษฐกิจและการเมืองท่ีถูกก าหนดโดยศูนยก์ลางการ
ปกครองและความเจริญของมหานคร ศูนยร์วมของความจริงจากเง่ือนไขการมอบให้โดยชนชั้นน า
และรูปแบบการรับหรือสยบยอมจากอยู่ภายใต้การควบคุม(Apparatuses)ด้วยกลไกการสร้าง
ความหมายทางการเมือง การปกครองแบบไทย สร้างสนามวาทกรรมต่อศิลปกรรมไทยก าหนด
กฎเกณฑ์ กติกา เง่ือนไขของสังคมไทยน าเสนอต่อสาธารณชนโดยผา่นภาษาสัญญะทางศิลปกรรม 
เพราะฉะนั้นความหมายของสัญลกัษณ์แบบไทยจึงมีความซับซ้อนทางความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ประกอบกบัความหมายทางประวติัศาสตร์ไทย วฒันธรรมร่วมสมยัท่ีมีความหลากหลายนั้นจึงเป็น
การรวมสร้างเชิงกระบวนการท่ีปรากฏต่อสังคมร่วมสมยัไทย จึงเกิดการทบัซ้อนความหมายทาง
วฒันธรรมร่วมสมัยในพื้นท่ีสาธารณะท่ีคงอ านาจของวฒันธรรมไทยเดิมท่ีเป็นการยอ้นแยง้
ความหมายทางวฒันธรรมต่อสังคมแบบไทย เพราะฉะนั้นวฒันธรรมแบบไทยจึงเป็นวฒันธรรม
เชิงเด่ียวท่ีปฏิเสธการผสมผสานความหมายร่วมในสังคมไทยต่อพื้นท่ีสาธารณะท าให้เกิดความ
หลากหลายและซอ้นทบัของวถีิชีวติและชนชั้นภายในพื้นท่ีเมืองศูนยก์ารการปกครอง จึงท าให้ผูค้น
ต่างตอ้งการแสวงหาและเขา้ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นความเจริญทุกดา้นยอ่มกระจุก
ตวัอยู่ภายใตก้ารปกครองแบบรัฐรวมศูนย ์ดว้ยวิธีการผลิตส่ือศิลปะโดยใช้ความหมายสัญญะของ
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อ านาจภายใต้รัฐรวมศูนย ์ดงันั้นจึงน าแผนท่ีเมืองของกรุงเทพมหานครฯ เพื่อสร้างเป็นท่ีดักจบั
แมลงลงบนกรอบผา้ใบขนาด 112 x 112 เซนติเมตร จ านวน 9 ช้ิน 

 

 
ภาพที ่5.6 ภาพตวัอยา่งบางส่วนภายในส่ือวรรณกรรมเชิงทดลอง 
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 ส่ือศิลปะชุดน้ีอยู่ภายใต้วิธีคิดของความเป็นชาติในงานศิลปะท่ีศูนยก์ลางการปกครอง
ก าหนดความหมายเฉพาะต่อวิถีชีวิต และวฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ในทางการเมืองและอ านาจ 
จากการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดและทฤษฏีในการร้ือสร้างความหมายสัญญะท่ีครอบง าระบบ
สัญลกัษณ์ในวงการศิลปะร่วมสมยัไทย จากพื้นท่ีการวจิยัพื้นสาธารณะในวงการศิลปะร่วมสมยัไทย 

 
ภาพที ่5.7 ภาพตวัอยา่งบางส่วนภายในส่ือวรรณกรรมเชิงทดลอง 
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บทที ่6 

 
อภิปรายและสรุปผลการศึกษาวจิัย 

 
 การค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีผู ้วิจ ัยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา วิเคราะห์วาทกรรม
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยน าเสนอผลงานศิลปะต่อสังคมร่วมสมยั และวิเคราะห์การผลิตสร้าง
ความหมายเชิงสัญลักษณ์แบบไทยในนิทรรศการศิลปะท่ีจัดแสดงนิทรรศการในพื้นท่ี “หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงมิใช่งานวิจารณ์ศิลปะร่วมสมยัไทยหากแต่คืองานวิจยัท่ี
มุ่งวิเคราะห์วิพากษ์ปรากฏการณ์ท่ีสะทอ้นถึง “สัญลกัษณ์แบบไทย” ในมิติทางสังคม วฒันธรรม
และการเมือง   
 โดยผูว้ิจยัคน้พบว่า  นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมยัไทยไดผ้สมผสานควบรวม ความเป็น
พื้นท่ีในคติไทยทั้งสองระนาบเขา้ดว้ยกนั  เพื่อสลาย อ าพรางความเป็นล าดบัชั้นความสูง กลาง ต ่า 
ของแต่ละนิทรรศการ  ด้วยวิธีการรวมกันของพื้นท่ีแนวระนาบคือนิทรรศการศิลปะต่อพื้นท่ี
สาธารณะท่ีจดัแสดง แต่ปรากฏพื้นท่ีแนวด่ิงจากกลุ่มการจดัระเบียบทางสังคมท่ีเต็มไปดว้ยความ
ซบัซ้อนของสถานภาพทางสังคม บทบาททางสังคมและค่านิยมทางสังคม  ประกอบกบัล าดบัชั้น
ของนิทรรศการศิลปะและล าดบัชั้นทางสังคมศิลปะ ส่งผลต่อภาคนิทรรศการศิลปกรรมต่อพื้นท่ี
สาธารณะ ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  แต่การแบ่งประเภททางสังคมวิทยานั้นกลบั
ปรากฏโครงสร้างล าดบัชั้นทางสังคมศิลปกรรมร่วมสมยัไทยของนิทรรศการท่ีจดัแสดง รวมถึง
สร้างกรอบความเช่ือต่อสังคมไทย สร้างระบบคุณค่า  ค่านิยมแบบไทย  ประกอบกบัพื้นท่ีในคติไทย
เป็นการอธิบายความแตกต่างระหว่างล าดบัชั้นทางสังคมไทยท่ีเต็มไปดว้ยล าดบัชั้นและพิธีกรรม 
ท าให้ภาคนิทรรศการแต่ละส่วนจะมีความศกัด์ิสิทธ์ิและมีขอ้ปฏิบติัทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม
ท่ีแตกต่างกัน หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนั้นเป็นการจดัการร่วมระหว่างภาครัฐ 
(กระทรวงวฒันธรรม) และภาคเอกชน(หอศิลป์) จัดได้ว่าเป็นพื้นท่ีปะทะผสานทางสังคม 
วฒันธรรมร่วมสมยัผ่านความเป็นหอศิลปะร่วมสมยัไทย ณ ปัจจุบนั นิทรรศการท่ีจดัแสดงถูก
คดัเลือกจากทาง หอศิลป์ ก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาตให้มีการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะ  ดงันั้นพื้นท่ี
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีสาธารณะเชิงกายภาพในการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในสังคม  
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 พลเมืองในฐานะผูรั้บสาร(ผูช้ม)ได้เขา้มีส่วนร่วมในพื้นท่ีศิลปวฒันธรรมในฐานะความ
เสมอภาคทางความคิดและการแสดงออกท่ีเท่าเทียม โดยรัฐไทยใช้ศิลปะเป็นส่ือกลางทางสังคม 
วฒันธรรม การเมืองท่ีดูคล้ายท่ีจะหลากหลายในการสร้างสรรค์พื้นท่ีนิทรรศการ พื้นท่ีภาค
ศิลปกรรมกับพื้นท่ีสาธารณะนั้นท าหน้าท่ีให้สมาชิกในสังคมได้มีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะ 
(Public Life) พื้นท่ีสาธารณะจึงเท่ากับเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้คนในสังคมแสดงตัวในฐานะ 
“พลเมือง” (Citizen) แต่โครงสร้างและรูปแบบการจดัการท่ีปรากฏในหอศิลป์นั้น ช้ีให้เห็นวา่พื้นท่ี
สาธารณะแบบไทยนั้นเต็มไปดว้ยชนชั้น พื้นท่ีสาธารณะแบบไทยไดก้ลายเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะอนัเกิดจากการเติบโตของระบบอุปถมัภ์แบบไทย  ซ่ึงมองเห็นถึงความขดัแยง้กนั
ระหว่างความเท่าเทียมกันบนฐานของแนวคิดเสรีนิยมกับความไม่ เท่ าเทียมกันทางสังคม 
เพราะฉะนั้ นอุดมคติของหอศิลป์ท่ี เป็นพื้นท่ีสาธารณะนั้ นแสดงบทบาทเชิงสัญลักษณ์ต่อ
ความสัมพนัธ์เชิงอ านาจระหว่าง สถานภาพทางสังคม(Social status) บทบาททางสังคม(Social 
Role) และค่านิยมทางสังคม(Social value) แบบไทย หอศิลป์กลายเป็นพื้นท่ีอุดมคติความเป็น
สาธารณะในสังคมไทย  ซ่ึงในนิทรรศการศิลปะท่ีจดัแสดงนั้นในความเป็นจริงแลว้มีกลุ่มคนบาง
กลุ่มไดถู้กกีดกดัหรือเบียดขบัออกไปจากพื้นท่ีแลว้  การมีส่วนร่วมในพื้นท่ีดงักล่าวจึงถูกจ ากดั  จาก
สถานภาพทางสังคมแบบไทยในการยอมรับ เคารพ จากชนชั้นสถานทางสังคมแบบไทย  พื้นท่ีหอ
ศิลป์นั้นถูกยึดครองหรือครอบง า  โดยอุดมการณ์และมายาคติท่ีรัฐไทยก าหนดคุณค่าโดยชนชั้นน า
ไทย  เพื่อท่ีจะก าหนดกรอบการรับรู้และควบคุมส่ือท่ีปรากฏต่อพื้นท่ีสาธารณะและสังคมแบบไทย  
นิทรรศการท่ีจัดแสดงประเด็นการปะทะสร้างสรรค์ทางสังคม  ปรากฏเชิงวิพากษ์วิจารณ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีในเชิงสัญลกัษณ์บา้ง  รัฐไทยสร้างสังคมแบบอุดมคติผา่นพื้นท่ีสาธารณะ
และสังคมร่วมสมยัแบบไทยจากความเคารพ  ศรัทธาในความเป็นชาตินิยม ศาสนานิยม สถาบนั
กษตัริยนิ์ยมเป็นศูนยร์วมความจริง  ความดีสูงสุด ศิลปะท่ีวิพากษ์วิจารณ์ตั้งค  าถามกบัความเช่ือ 
ความศรัทธา ความเคารพ ในเร่ือง ชาตินิยม  ศาสนานิยม สถาบนักษตัริยนิ์ยม ถือวา่เป็นการนอกรีต
และพลงัความศรัทธาท่ีฝังรากลึกในสังคมนั้นไดส้ร้างความชอบธรรมท่ีกีดกดัหรือเบียดขบัออกจาก
สังคม  การคดัเลือกผลงานท่ีจดัแสดงนั้นเป็นการคดักรองความชอบธรรมท่ีวา่  “อะไรคือศิลปะท่ีดี  
อะไรคือความดีในสังคม” ไม่ได้มุ่งให้วิพากษ์ วิจารณ์ความเช่ือ ศรัทธาท่ีมีอยู่เดิม เพื่อตั้งค  าถาม
ความหมายของศิลปกรรมร่วมสมยัไทยผา่นพื้นท่ี หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ดงันั้น
พื้นท่ีสาธารณะแบบไทยจึงไม่ต่างจากพื้นท่ีในคติไทยท่ีแบ่งล าดบัชั้นทางสังคมทั้งแนวระนาบและ
แนวด่ิงอย่างชดัเจน รัฐไทยสร้างพื้นท่ีสาธารณะแบบไทยท่ีเป็นพื้นท่ีส่วนรวมทางกายภาพ ไม่ใช้
พื้นท่ีทางความคิดท่ีมีอิสระ หรือพื้นท่ีเชิงวิพากษ์ตั้ งค  าถามต่อสังคมร่วมสมัยไทยเป็นพื้นท่ี
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สาธารณะท่ีรัฐไทยควบคุมการรับรู้ต่อสังคมร่วมสมยัและพลเมืองไทย ปฏิเสธการวิเคราะห์วิจารณ์
ความเช่ือ ความศรัทธาแบบไทย 
 ภาคศิลปกรรมร่วมสมยันั้นมีความสัมพนัธ์ระหว่างศิลปินท่ีสะท้อนทศันะคติต่อสังคม 
ศิลปินไม่สามารถละทิ้งประเด็นทางวฒันธรรมไทยเดิมท่ีก าหนดโดยผูป้กครองชนชั้นน าไทยได ้ 
ศิลปินไทยเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างวาทกรรม อ านาจต่อวิถีชีวิต ประเพณี สังคม วฒันธรรมไทย 
ส่งผลถึงระบบความคิด ความรู้สึก ท่ีฝังรากลึกทางความคิดของพลเมืองระดบัปัจเจกชนต่อการ
ก าหนดจิตส านึก ต่อมายาคติความจงรักภกัดีแบบ Thai Loyal ไทยซ่ือสัตย ์ ศิลปะไม่ไดเ้ป็นเร่ือง
ส่วนบุคคลท่ีอิสระ เสรีอีกต่อไป ศิลปะและศิลปินถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทางวฒันธรรมในรูปแบบการ
ผลิตสร้างท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมร่วมสมยัไทยต่อ วาทกรรม อ านาจ การเมืองและสังคม  ดงันั้น
ศิลปกรรมร่วมสมยัแบบไทยนั้นจะไม่วิพากษ์สังคมในบริบทของวฒันธรรมเดิม  แต่จะวิพากษ์
สังคมในรูปแบบการเปล่ียนแปลงจากต่างวฒันธรรม หรือจากทุน เทคโนโลยี ประเพณี วิถีชีวิตและ
รูปแบบการปกครองท่ีหลากหลายเป็นส่ิงแปลกใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีแบบไทย จากความหลากหลายทางสังคม วฒันธรรมร่วมสมยัท่ีเขา้มาจากภายนอก หรือ
แมแ้ต่ความเปล่ียนผ่านภายในชาติเองก็ตามความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นสร้างปัญหาต่อ
ระบอบการปกครองแบบไทย ประกอบกบัศิลปกรรมร่วมสมยัมุ่งวิพากษค์วามหลากหลายท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมร่วมสมยัท่ีส่งผลกระทบต่ออ านาจวิถีชีวิต วฒันธรรมหลกัของไทย  รวมถึงความสัมพนัธ์
แบบสังคมสมยัใหม่นั้นได้น าไปสู่ความหลากหลายท่ีส่งผลต่อวิธีการสร้างงานศิลปะแบบไทย 
ศิลปกรรมร่วมสมยัไทยจึงมุ่งวิพากษก์ารขยายตวัของทุน รูปแบบการปกครอง สังคม วฒันธรรมท่ี
หลากหลาย ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ความหลากหลายทางวฒันธรรมนั้นเป็นส่ิงท่ีผดิจากจารีต ประเพณี นอก
รีต ส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบไทย สร้างผลเสียทางวฒันธรรม Culture Waste และความมัน่คงต่อชาติ 
สังคมไทย วฒันธรรมไทย วิถีชีวิตไทย ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นพื้นท่ีของความหลากหลายทาง
ความคิด ชาติพนัธ์ุ สังคมไทยไม่ไดม้องความหลากหลาย  เพื่อท่ีจะเรียนรู้และเขา้ใจ แต่กลบัสร้าง
กรอบ ความเช่ือ ค่านิยมแบบไทยจากทุนเดิมทางประวติัศาสตร์ เพื่อท่ีจะรักษาทุนทางวฒันธรรม
เดิมท่ีถือครองโดยชนชั้นน าไทยไว ้เพราะฉะนั้นความหลายหลายทางวฒันธรรมและความไม่เขา้ใจ
มิติความหลากหลายทางวฒันธรรม ท าให้ชนชั้นน าไทยเลือกวิธีการแช่แข็งทางวฒันธรรมไทย 
Thailand Cultural Frozen  เพื่อรักษาสถานะและอ านาจของตน ดว้ยการหยดุเวลาความเปล่ียนแปลง
ทางวฒันธรรมร่วมสมยัปัจจุบนั 
 โดยผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา วิเคราะห์วาทกรรมศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมยัไทยน าเสนอผลงานศิลปะต่อสังคมไทย  ว่าศิลปกรรมร่วมสมยัไทยเป็นการน ามาใช้ใน
รูปแบบการร่วมสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ในภาคศิลปะแบบไทย ต่อการส่ือสารระหว่างการ
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ผลิตสร้างความหมายกบัพื้นท่ีไทยท่ีผสมผสานความหมายเชิงสัญลกัษณ์ระหวา่ง วิถีชีวิต การศึกษา 
สังคม และวฒันธรรมแบบไทยมาช้านาน ดว้ยการสร้างความเช่ือต่อระบบการรับรู้ทางวิถีชีวิตต่อ
วฒันธรรมไทยอย่างเป็นธรรมชาติ ดว้ยความหมายของชาตินิยม ศาสนานิยม สถาบนักษตัริยนิ์ยม 
เพื่อช่วงชิงความหมายทางวฒันธรรม วิถีชีวิตแบบไทยประเพณี ท าให้โครงสร้างทางสังคมอยู่
ภายใต ้วาทกรรม อ านาจชนชั้นน าไทย เพื่อควบคุมศีลธรรมอนัดีต่อชีวิต และความสุข ของชนใน
ชาติไทย จากชนชั้นปกครองไทย เพื่อท่ีจะควบคุมประชาชน พลเมืองไทย จนถึงความหมายของ
ชาติไทยไม่ใช้พื้นท่ีเสรีภาพของประชาชนในประเทศ  แต่ความหมายของชาติไทยนั้นเป็นพื้นท่ี
แบบอุดมคติ เห็นไดจ้ากความเป็นชาติจากผูป้กครองท่ีว่า ความเป็นชาติท่ีทุกคนตอ้งยอมสละชีพ
เพื่อชาติ  ศาสนาการด ารงชีวติผา่นระบบประเพณี พิธีกรรมแบบพุทธศาสนิกชน ดว้ยศีลธรรมอนัดี
ท่ีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักในชาติ สถาบนักษัตริยทุ์กคนในชาติอยู่ใต้วาทกรรมอ านาจของ
สถาบนักษตัริยใ์นฐานะเจา้ของแผ่นดิน  ประชาชนไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์สถาบนักษตัริย ์เพราะ
คือผูส้ร้างชาติ  ส่งผลต่อการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ทางความคิด และทศันะคติต่อชาติ 
ประเทศไทยยงัคงเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ในรูปแบบประชาธิปไตย พลเมือง
ในชาติท่ีสิทธิในการออกเสียงเลือกตวัผูแ้ทน แต่ตวัผูแ้ทนท่ีเลือกนั้นถูกคดัสรรโดยชนชั้นน าไทย
หรือการเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองไทย พลเมืองไม่มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ความหมายเชิง
สัญลักษณ์แบบไทย เพราะศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยเป็นการผลิตซ ้ าความหมายอุดมการณ์ 
ชาตินิยม ศาสนานิยม สถาบนักษตัริยนิ์ยม ความทนัสมยัหรือสมยัใหม่นั้นเป็นแค่กระบวนการหรือ
เคร่ืองมือท่ีปรับเปล่ียนรูปแบบทางภาคศิลปกรรมต่ออุดมการณ์เดิมท าให้ดูต่ืนตาต่ืนใจ ด้วย
กระบวนการเทคนิคท่ีผลิตงานศิลปะแต่เน้ือหานั้ นยงัผลิตซ ้ าทางวฒันธรรมไทยแบบเดิมๆ 
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยันั้นเป็นการใชเ้ทคนิคสมยัใหม่ เพื่อผลิตสร้างความทนัสมยัในรูปแบบงาน
ศิลปะ  เพราะฉะนั้นวฒันธรรมไทยจึงไม่ใชค้วามหลากหลายทางความคิดต่อวฒันธรรมในพื้นท่ีทาง
สังคมไทย ศิลปวฒันธรรมไทยไม่สามารถหลุดจากอุดมการณ์ ชาตินิยม ศาสนานิยม สถาบนักษตัริย์
นิยมไดเ้พราะระดบัโครงสร้างทางความคิดน้ีไดฝั้งรากลึกในรูปแบบวิถีชีวิตไทย  ศิลปวฒันธรรม
ไทยไม่ใชพ้ื้นท่ีหลากหลายหรือพื้นท่ีทางความคิด ทดลอง เพราะความหลากหลายนั้นท าใหอุ้ดมคติ
รัฐไทยเดิมสั่นคลอน ดงันั้นความคิดท่ีหลากหลายมากไปดว้ยความไม่เขา้รูปเขา้รอยจากจารีตเดิม 
ประกอบกบัศิลปวฒันธรรมกระแสหลกัท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมไทย นั้นสร้างความเช่ือและความ
เคารพต่อศีลธรรมอนัดี ความดีงามต่อ มายาคติความเป็นชาตินิยมอนัดีงามว่าเป็นส่ิงท่ีสูงสุด เป็น
การปลูกฝังความคิดต่อรัฐชาติ ดว้ยศิลปวฒันธรรมมหศัจรรย ์Cultural Wonders1 น าเสนอความเช่ือ
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ต่อขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีแบบไทยอย่างแข็งแกร่งท่ีประกอบสร้างความ รู้จาก
ประวติัศาสตร์ไทยสะทอ้นรูปแบบทางศิลปกรรมแบบประเพณีนิยมผา่นสัญลกัษณ์แบบไทย 
 กล่าวไดว้่าการผลิตสร้างความหมายสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยัท่ีปรากฏในนิทรรศการ
ศิลปะร่วมสมยั ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครฯ  ท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกนิทรรศการท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งรูปแบบเทคนิคและวิธีคิดต่อความหมายสัญลักษณ์แบบไทย ประกอบกบัการร่วมผลิตสร้าง
ความหมายระหวา่งสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยักบัพื้นท่ีสาธารณะแบบไทย นั้นสร้างความเป็นชาติ
ในภาคศิลปกรรมแบบไทยท่ีมีความสัมพนัธ์ระหวา่งสังคม การเมือง วฒันธรรมและประเพณีแบบ
ไทยเพื่อประกอบร่างความเป็นไทยร่วมสมยั  สร้างระบบคุณค่าความดีงามทางประเพณี วฒันธรรม 
วถีิชีวติไทย  รวมถึงสร้างกรอบความเช่ือต่อสังคมไทยท่ีเตม็ไดด้ว้ยความแตกต่างของระหวา่งล าดบั
ชั้นโครงสร้างทางสังคม จึงเกิดพื้นท่ีพิเศษทางศิลปกรรมแบบไทยเป็นพื้นท่ีของอภิสิทธ์ิชนไม่มี
ความเสมอภาคในการแสดงออก  เต็มไปดว้ยพื้นท่ีสาธารณะทางชนชั้นท่ีไดก้ลายมาเป็นพื้นท่ีทาง
สังคมท่ีมีลกัษณะเฉพาะต่อบริบทสังคมไทยปัจจุบนั อนัเกิดจากการเติบโตของระบบอุปถมัภศิ์ลปะ
และเผด็จการทางความคิดโดยชนชั้นน าไทย เพื่อก าหนดกรอบการรับรู้ท่ีควบคุมการส่ือสารท่ี
ปรากฏต่อสังคมไทย  ก าหนดภาพแทนของรูปสัญลกัษณ์ในงานศิลปกรรม  ประกอบกบัการผลิต
สัญลกัษณ์ท่ีไม่ตั้งค  าถามถึงความหมายสัญลกัษณ์ในงานศิลปะเป็นการปรากฏแบบไม่ปรากฏของ
ความหมายสัญลกัษณ์ท่ีถูกน าเสนอและท่ีไม่ถูกน าเสนอโดยชนชั้นน าไทย   
 รัฐราชการไทยสร้างสังคมแบบอุดมคติผา่นพื้นท่ีสาธารณะต่อสังคมร่วมสมยัแบบไทยจาก
ความเคารพ ศรัทธาต่อโครงสร้างหลกัของชาติ ดว้ยอุดมการณ์ทางความรู้ ความจริง ความดีสูงสุด 
ส่งผลต่อการสร้างความหมายสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยัในภาคศิลปะ  เพื่อควบคุมความหมาย
ทางกายภาพทางการรับรู้ต่อสังคมร่วมสมยัและพลเมืองไทย  จึงเกิดการผลิตชุดความรู้ของชาติใน
งานศิลปะผ่านประวติัศาสตร์ การเมืองของผูส้ร้างชาติ รวมถึงชุดความรู้ทางวฒันธรรม ประเพณี
แบบไทยประกอบสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ เก่ียวกบัผูป้กครองระบบอุปถมัภแ์บบไทย สังคม
แบบไทย ศีลธรรมแบบไทย วฒันธรรมแบบไทย เป็นอุดมการณ์ท่ีครอบง าระบบความคิดและ
จิตส านึกของพลเมืองท่ีเป็นศูนยร์วมความจริง ด้วยการจ ากดัสิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกผ่าน
สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในงานศิลปะนั้นเป็นเคร่ืองมือต่อยอด วาทกรรม อ านาจของผูป้กครองต่อระบบ
จิตใตส้ านึกของโครงสร้างการรับรู้ของพลเมืองโดยไม่ทนัรู้ตวัต่อการประกอบสร้างทางวฒันธรรม
ชนชั้นน าไทย โดยท าหน้าท่ีก ากบั ครอบง าความหมายเชิงสัญลกัษณ์ท่ีเป็นท่ีรับรู้ร่วม สร้างความ
เขา้ใจในชีวติประจ าวนัของพลเมืองในสังคมไทย  ดว้ยรูปแบบของการปรากฏท่ีไม่ปรากฏ นั้นเป็น
เสียงท่ีไม่ถูกได้ยินรับฟังถูกเก็บซ่อนไวว้่าส่ิงเหล่าน้ีคือส่วนท่ีแยกไม่ออกของกระบวนการสร้าง
ความหมายท่ีถูกมองขา้ม ดงันั้นการไม่ปรากฏตวัของสัญญะก็คือสัญญะแบบหน่ึง การไม่ปรากฏใน
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ฐานะท่ีเป็นสัญญะ กลับท าให้สัญญะท่ีปรากฏมีความหมายมากข้ึน การผลิตสร้างความหมาย
สัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยัท่ีปรากฏในนิทรรศการเป็นการปรากฏของระบบภาษา ความหมายของ
ชาติ เพราะฉะนั้นชาติคือบ้านท่ีมีเจา้ของบา้นมีอ านาจจดัการระบบ ระเบียบ ภายในบา้น ชาติใน
นิยามความเป็นไทยนั้นไม่ใช่พื้นท่ีสิทธิ เสรีภาพของพลเมือง ความเขา้ใจความหมายของรัฐชาติผา่น
อุดมการณ์ชาตินิยมนั้ นเปล่ียนไปจากเดิมท่ีเป็นศูนย์รวมทางจิตใจไม่ใช้อีกต่อไป ความเข้าใจ
ความหมายชาตินั้นเป็นเร่ืองปัจเจกบุคคลท่ีจะเขา้ใจความเป็นชาติ รวมถึงสัญลกัษณ์แบบไทยก็
เช่นกนั ตวัสัญลกัษณ์ท่ีไม่มีปัญหานั้นกลบัสะทอ้นความแตกต่างของสัญลกัษณ์แทนท่ีความหมาย
สัญลกัษณ์ความเป็นชาติจากภาพแทนท่ีสวยสดงดงามทางสุนทรียศาสตร์ การยอ้นแยง ล้อเลียน 
สัญลกัษณ์แบบไทยนั้นถือเป็นส่ิงท่ีผิด นอกรีด เพราะความหมายสัญลกัษณ์ผูกติดกบัความเป็นรัฐ
ชาติอ านาจนิยมแบบไทย สัญลกัษณ์แบบไทยจึงจดัไดว้า่เป็นวาทกรรท อ านาจก็วา่ได ้เม่ือสัญลกัษณ์
ผูกติดกับอ านาจ รวมถึงอ านาจของความหมายสัญลักษณ์สะท้อนจากผูส้ร้างรูปสัญลักษณ์ ท่ี
ก าหนดการส่ือสารผ่านทางภาษาในรูปแบบงานศิลปกรรม สะท้อนถึงผูส้ร้างความหมายของ
สัญลกัษณ์ท่ีความหมายถูกมอบให้โดยชนชั้นน าไทยท่ีก าหนดคุณค่าของความหมายสัญลกัษณ์แลว้
วา่เป็นรูปแบบของอ านาจชนิดหน่ึง การท่ีไม่สยบยอมต่ออ านาจนั้น ชนชั้นน าไทยจดัการกบัการไม่
สยบยอมดว้ยก าลงั 
 สรุปผลการวิจยัพื้นท่ีและเวลาการผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั ณ 
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  เป็นการประกอบสร้างความหมายของชาติ เพื่อท าใหช้าติ
เป็นสมยัใหม่จากกระบวนการทางศิลปะ การเขา้มาของศิลปะสมยัใหม่ของ ศิลป์ พีระศรีเพื่อรับใช้
สถาบนัชนชั้นน าไทย การประกอบสร้างชาติต่อความหมายสัญลกัษณ์ทางศิลปะท่ีผูกติดกบัความ
เป็นชาตินิยมแบบไทยแบ่งออกเป็นสามส่วนไดแ้ก่ ชาติในฐานะรัฐราชการ ชาติในฐานะประเพณี
นิยม ชาติในฐานะผูส้ร้างชาติจากประวติัศาสตร์ ท่ีก าหนดค่านิยมของพลเมืองไทยต่อความหมาย
ร่วมของชาติไทย โดยชนชั้ นน าไทยสร้างพื้นท่ีพิเศษแบบไทยในการจงรักภัคดีต่อความเป็น
ชาตินิยม สร้างความนอบน้อมแบบไทย (Thai Humility)2จากประวติัศาสตร์ผูส้ร้างชาติ ชนชั้นน า
ไทยก าหนดความทนัสมยัในรูปแบบวิธีการท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะสมยัใหม่กบัความหมายของ
ชาตินิยมไว ้ ท าให้ศิลปวฒันธรรม การเมืองไทยถูกแช่แข็ง ผลของการแช่แข็งทางวฒันธรรมโดย
ชนชั้นน านั้นท าใหไ้ม่เกิดความหลากหลายทางความคิด การเรียนรู้ ประกอบกบัชนชั้นน าไทยไม่เขา้
ใจความเท่าเทียมกนัของมนุษยแ์ละความหลากหลายทางวฒันธรรมในชาติท่ีส่งผลต่อวิถีชีวิตและ
การปกครองท่ีถูกกดทบัมานาน ประกอบกับนิยามการผลิตสร้างความหมายสัญลักษณ์ไทยต่อ
อุดมการณ์ชาตินิยมท่ีแต่เดิมเคยเป็นศูนยก์ลางความเคารพ ศรัทธานั้นถูกแทนท่ีดว้ยความเสมอภาค
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และความเท่าเทียมกนัในชาติ โครงสร้างทางความคิดความรู้จากภายนอกและความคิดความรู้ภายใน
ผ่านประวติัศาสตร์ไทยส่งอิทธิพลต่อเสรีภาพการแสดงออกทางความหมายสัญลกัษณ์ชาติไทยท่ี
ควบคุมโดยชนชั้นน าไทย ความหลากหลายในสังคมต่อเขา้ใจฐานคิดเร่ืองเสรีภาพ เสมอภาค สิทธิ
พลเมืองเกิดการปะทะทางความคิดขั้นรุนแรงส่งผลต่อความขัดแย้งในสังคมไทยปัจจุบัน 
เพราะฉะนั้นความหมายของชาติ วิถีชีวิต และความสุขนั้นมีความหลากหลายตามแต่ละบุคคลจะ
เขา้ใจในระดบัปัจเจกบุคคลท่ีจะตีความ สังคมท่ีเต็มไปดว้ยความหลากหลายทางความคิด วิถีชีวิต
และสังคมสมยัใหม่นั้นสั่นคลอนต่อวาทกรรม อ านาจของผูป้กครองเดิมท่ีสร้างสังคมอุดมคติแบบ
ไทย จึงเกิดความแตกต่างขดัแยง้ทางสังคมอย่างเร้ือรัง เป็นความขดัแยง้ทางความคิดอยา่งสุดโตง้ 
เกิดขั้วตรงข้ามทางความคิดทางการเมืองสังคม วฒันธรรมและการไม่ยอมรับกันในสังคมของ
พลเมืองท่ีเช่ือต่อวาทกรรม อ านาจของชนชั้นน าไทยและพลเมืองท่ีตอ้งการเรียกร้องเสรีภาพ  ชน
ชั้นน าไทยใชส้ัญลกัษณ์จากประวติัศาสตร์ชาติไทยเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความคิดต่อชาติและ
สถาบนั วฒันธรรมท่ีหลากหลายในปัจจุบนันั้นท าให้ชนชั้นน าไทยแต่เดิมท่ีเคยใช้วฒันธรรมเพื่อ
ควบคุมพลเมืองไม่ได้อีกต่อไป ชนชั้นน าไทยไม่สามารถรักษาอ านาจท่ีตนพยายามแช่แข็งทาง
ความคิดต่อชาตินิยมแบบไทยและสังคมไทยดว้ยอ านาจท่ีอยู่ในมือชนชั้นน าไทยนั้นถูกสั่นคลอน
ดว้ยเสรีภาพท่ีตอ้งการความเท่าเทียมของประชาชน  
 การปกครองแบบรัฐราชการและรัฐรวมศูนย์ไม่เป็นท่ียอมรับในปัจจุบัน ประกอบกับ
อ านาจท่ีแฝงดว้ยความหมายสัญลกัษณ์แบบไทยนั้นไม่ถาวร อ านาจชัว่คราว (Power Temporarity)3 
เม่ือมองดว้ยวิธีการร้ือสร้าง (Deconstruction) จะเขา้ใจการสร้างความหมาย ทางมายาคติของสัญญะ
ในการประกอบสร้างสัญญะ ความหมายสัญญะนั้นถูกน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือชนิดหน่ึง รัฐไทย
ชาตินิยมแบบไทยไม่สามารถแช่แข็งความหมายสัญญะได ้ความหมายสัญญะนั้นแปรเปล่ียนตาม
บริบทของ พื้นท่ีและเวลา การสร้างชุดความหมายสัญญะนั้นถูกน ามาใช้ในรูปของสัญลกัษณ์ เพื่อ
คงอ านาจและเพื่อต่อรองกับอ านาจ ตัวสัญญะนั้ นมีความยอ้นแย้งในตัวเองด้วยความหมาย
ของสัญญะแต่ละชุดความรู้ท่ีอธิบายบริบทเฉพาะของรูปสัญญะชนชั้นน าไทยไม่สามารถผูกติด
ความหมายสัญญะไวก้บัตนได ้การผูกติดความหมายสัญญะแบบไทยเกิดการขดัแยง้ทางความคิด
และวฒันธรรมการเมืองไทยน าไปสู่การเผชิญหน้าของพลเมืองในชาติท่ีคิดต่างกนัในความหมาย
ของชาติ ระหวา่งพลเมืองท่ีเคารพและเช่ือมัน่ในวาทกรรม อ านาจแบบไทย และพลเมืองท่ีตอ้งการ
ความเสมอภาคทางความคิด และเท่าเทียมกนัในสังคม  
 ชนชั้นน าไทยไม่สามารถจดัระเบียบทางความคิดของพลเมืองท่ีแตกแยกทางความคิดใน
ชาติ เพราะเสรีนิยมสมยัใหม่นั้นเต็มไปดว้ยพลงัอ านาจท่ีมาจากภาคประชาชนเป็นหลกั การขจดั
                                                           

3 นิยามโดยผูว้จิยั 
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ความคิดท่ีเห็นต่างทางการเมืองการปกครอง โดยใช้ก าลงัอ านาจรัฐนั้นไม่ส่งผลดีต่อความกา้วหน้า
ในทุกๆดา้น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมไทย ความหมายสัญลกัษณ์ท่ีชนชั้นน าใช้เป็น
เคร่ืองมือควบคุมการรับรู้ทางสังคมกลับถูกหยิบมาใช้ในรูปแบบการแสดงทางความคิดเชิง
สัญลกัษณ์ของกลุ่มนกัวิชาการ  นกัศึกษาและศิลปินบางกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ยไม่ยอมจ านนต่ออ านาจ
เผด็จการรัฐไทยในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของพลเมือง เพื่อท่ีจะลดบทบาทอ านาจของชนชั้นน า
ไทยท่ีมีอยู่ เพื่อเสรีภาพทางการแสดงออก ความเท่าเทียมต่อรัฐไทยในสังคมสมยัใหม่ การปิดกั้น
ความคิด การแสดงออกนั้นเป็นการมืดบอดทางปัญญา ส่งผลโดยตรงต่อสังคม วฒันธรรม วิถีชีวิต
ไทยไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาในทุกๆดา้นและความคิดท่ีหลากหลายเพราะการปกครองแบบเดิมนั้น
ไม่มีความกา้วหนา้เหมือนชนชั้นน าไทยตอ้งการท่ีจะยอ้นความเปล่ียนแปลงทางการปกครองกลบั
ไม่สู่จากปกครองแบบกษตัริยศ์ูนยร์วมของชาติอยูท่ี่ชนชั้นน านิยามความหมายพลเมืองอยู่ใตก้าร
ปกครองแบบทาส 
 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั การเขา้ใจความหมายทางศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยนั้นไม่
อาจท่ีจะเขา้ใจความหมายทางสังคมท่ีก าหนดโดยรัฐได ้เพราะรัฐไทยนั้นตอ้งการสร้างความหมาย
ทางสังคมท่ีเป็นปึกแผ่นของชาติ วฒันธรรมก็เช่นกนั ความคิดท่ีหลากหลายของพลเมืองท่ีไม่สยบ
ยอมต่ออ านาจรัฐ การแสดงออกทางสัญลกัษณ์ท่ีเล่นลอ้  เสียดสี ทุนทางวฒันธรรมเดิมดว้ยเสรีภาพ
การแสดงออกในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางความคิดและวฒันธรรมแนวคิด ประกอบกบัการใช้
ส่ือศิลปะในการวิพากษ์ วิจารณ์รัฐดว้ยความหมายทางสัญลกัษณ์เป็นการแสดงออกของพลเมืองท่ี
เป็นต่างต่อรัฐรูปแบบหน่ึงท่ีไม่สามารถพูดวิพากษ์วิจารณ์ รัฐราชการไทยโดยตรงได้ การ
วพิากษว์ิจารณ์อ านาจรัฐเผด็จการท่ีปรากฏการแสดงออกทางสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการร้ือถอนโครงสร้าง
รัฐไทยจ ากดัสิทธิการแสดงออกทางการเมืองเป็นการบีบอดัทางความคิด สิทธิเสรีภาพนั้นนบัวนัยิ่ง
เป็นเร่ืองท่ีรุนแรงมากยิ่งข้ึน ความคิดเห็นท่ีแตกต่างเกิดความขดัแยง้ภายในสังคมไทยอยา่งรุนแรง
จากการควบคุมโครงสร้างความรู้สึกแบบไทยมาช้านาน สังคมไทยปัจจุบนันั้นตอ้งเคารพต่อความ
เสมอภาค สิทธิพลเมืองท่ีแสดงออกต่อการกดทบัจากอ านาจรัฐเผด็จการและชนชั้นน าไทยควรลด
บทบาททางอ านาจเผด็จการ  เพื่อท่ีจะเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีไม่ใช่เป็นแก่นแกน
ความคิดกระแสหลกัของไทย   ความเป็นชาตินั้นยอมมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ ทศันคติ 
ความเห็นต่างทางการเมือง รัฐเผด็จการไทยจดัการกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงดว้ยก าลงัอ านาจท่ีตนพึงมี 
และการเผชิญหน้าของพลเมืองท่ีแบ่งขั้วตรงขา้มทางความคิดต่อชาติ โดยใช้ศีลธรรมเร่ืองความดี
แบบไทยก าหนดความเลว ทางความคิดท่ีแตกแยกต่ออุดมการณ์รัฐราชการไทย รัฐไทยสร้างส านึก
แบบไทยผา่นการประกวดภาพวาดศิลปะผูว้ิจยัยกประเด็นการประกวดนิทรรศการศิลปะรุ่นเยาวช์น



 

170 

จากนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 30 อนาคต...ออกแบบไดเ้พื่อเป็นประเด็นต่อผูส้นใจศึกษา
ต่อ การปลูกฝังความเป็นไทยต่อเยาวช์นท่ีปลุกเร้าความเป็นชาติในงานศิลปะ 

  

  

  

  

ภาพที ่6.1 ภาพตวัอยา่งนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 30 อนาคต...ออกแบบได ้



 
 

ซ 

 
สารบัญ 

 
 หนา้ 
กติติกรรมประกาศ  ค 
บทคัดย่อภาษาไทย  ง 
ABSTRACT  ฉ 
สารบัญตาราง  ญ 
สารบัญภาพ  ฎ 
  
บทที ่ 1      บทน า 1 

1.1  ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 1 
1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา    9 
1.3  วธีิการวจิยั  10 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 10 
1.5  แผนด าเนินงาน 10 
1.6  ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาเชิงทฤษฎีหรือเชิงประยกุต์ 11 

  
บทที ่ 2      เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 12 

2.1  นิยามความหมายศิลปะสมยัใหม่ผา่นวฒันธรรมร่วมสมยั  13 
2.2  ท่ีมาและความหมายของ “ตรรกวทิยาทางการเมือง”   19 
2.3  ท่ีมาของความหมาย ศิลปะกบัสังคม – การเมือง “สถานการณ์นิยม” 23 
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวกบั  “ตรรกวทิยาทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะร่วมสมยัไทย” 28 

  
บทที ่ 3      ประเด็นทางทฤษฎแีละแนวคิดทีใ่ช้เป็นเคร่ืองมือในงานวจัิย 39 

3.1  ประเด็นความหมายพื้นท่ีแบบไทย  (Meaning space Thai Model) 40 
3.2  ประเด็นการประกอบสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์ (Create a symbolic  
        meaning) 

 
52 

  



 
 

ฌ 

บทที ่ 4      วฒันธรรมร่วมสมัยสู่ศิลปะสมัยใหม่ การผลติสร้างความหมายเชิง 
                   สัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมัย  

 
69 

4.1  กรอบประวติัศาสตร์พิพิธภณัฑห์อศิลป์แห่งประเทศไทย 70 
4.2  การสร้าง “สัญลกัษณ์แบบไทย” ความเป็นชาติในงานศิลปะ 85 
4.3  นิทรรศการศิลปะท่ีจดัแสดงในพื้นท่ีหอศิลปวฒันธรรมแห่ง 
       กรุงเทพมหานคร 

 
87 

4.4  กระบวน“การผลิตสร้างความหมายเชิงสัญลกัษณ์แบบไทยร่วมสมยั” 146 
  
บทที ่ 5      กระบวนการผลติส่ือศิลปะ 151 
  
บทที ่ 6      อภิปรายและสรุปผลการศึกษาวจัิย 162 
  
เอกสารอ้างองิ 171 
ประวตัิผู้เขียน 174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ญ 

 
สารบัญตาราง 

 
 หนา้ 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษากบัมายาคติ 53 
ตารางท่ี 4.1 วฒันธรรม(ภายใน – ภายนอก) (Mainstream culture) 88 
ตารางท่ี 4.2 วฒันธรรมยอ่ย (Subculture) 93 
ตารางท่ี 4.3 สถานการณ์ (การเมือง/พื้นท่ี) (Situation)  99 
ตารางท่ี 4.4 สถานภาพทางสังคม (Social status) 119 
ตารางท่ี 4.5 บทบาททางสังคม (Social Rule)  121 
ตารางท่ี 4.6 ค่านิยมทางสังคม (Social value)  126 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฎ 

 
สารบัญภาพ 

 
 หนา้ 

ภาพท่ี 2.1 The Tennis Court Oath, 20th June 1789 by Jacques Louis David 14 
ภาพท่ี 2.2 The Starry Night, June 1889 by vincent van gogh 14 
ภาพท่ี 2.3 Two Tahitian Women, 1899 by Paul Gauguin 16 
ภาพท่ี 2.4 Asger Jorn, Poussin,1962. Defiguration 26 
ภาพท่ี 2.5 Babara Kruger “Your body is a battleground” 27 
ภาพท่ี 3.1 Las Meninas  by Diego Valasquez  58 
ภาพท่ี 4.1 Library of Alexandria  71 
ภาพท่ี 4.2 หอคองคอเดีย ศาลาสหทยัสมาคม 72 
ภาพท่ี 4.3 โรงเรียนเพาะช่าง 74 
ภาพท่ี 4.4 Museum Siam, Discovery Museum 76 
ภาพท่ี 4.5 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 78 
ภาพท่ี 4.6 พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ 80 
ภาพท่ี 4.7 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(Bacc) 82 
ภาพท่ี 4.8 จิตรกรรมฝาผนงั วดัพระศรีรัตนศาสดาราม เร่ืองรามเกียรต์ิ 86 
ภาพท่ี 4.9 นิทรรศการ“ไทยโย”  94 
ภาพท่ี 4.10 นิทรรศการ Return Ticket: Thailand – Germany 94 
ภาพท่ี 4.11 นิทรรศการ“ไทยเท่...จากทอ้งถ่ินสู่อินเตอร์”  95 
ภาพท่ี 4.12 นิทรรศการระยะ : ไทยไท  96 
ภาพท่ี 4.13 นิทรรศการ“What do you see?”  112 
ภาพท่ี 4.14 นิทรรศการ Temporary Storage #01 113 
ภาพท่ี 4.15 นิทรรศการCROSS STITCH : ข้ามตะเข็บ  นิทรรศการข้ามมุมมองเพื่ อ

น าเสนอผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ 
 

114 
ภาพท่ี 4.16 นิทรรศการมโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้
 

115 
ภาพท่ี 4.17 นิทรรศการศาลาสยาม ในงานเอก็ซ์โป ท่ีเมืองตูริน ค.ศ. 1911 131 
ภาพท่ี 4.18 นิทรรศการ“ภาพของพอ่…บารมีแห่งแผน่ดิน” 131 



 
 

ฏ 

ภาพท่ี 4.19 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 56 132 
ภาพท่ี 4.20 นิทรรศการลีลาของลายใหม่  132 
ภาพท่ี 4.21 นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 57 133 
ภาพท่ี 4.22 นิทรรศการ "ศิลปกรรมชา้งเผอืก"คร้ังท่ี 1 134 
ภาพท่ี 4.23 นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผอืกคร้ังท่ี 2  135 
ภาพท่ี 4.24 นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 59 136 
ภาพท่ี 4.25 นิทรรศการการแสดงโขน ชุด “พรหมาศ” 137 
ภาพท่ี 4.26 นิทรรศการ “ความเงียบจากเพลงกล่อม” 137 
ภาพท่ี 4.27 นิทรรศการ ภูมิทศัน์ วฒันธรรม  138 
ภาพท่ี 4.28 นิทรรศการสมองแจ่ม  139 
ภาพท่ี 4.29 นิทรรศการ"นาม-ไร้รูป" 140 
ภาพท่ี 4.30 นิทรรศการ“น ้า น ้าพระทยั” 141 
ภาพท่ี 4.31 นิทรรศการ "สยามแอพ" 142 
ภาพท่ี 4.32 นิทรรศการโครงการวิจัยการตีความค าสอนในพระพุทธศาสนากับการ

สร้างสรรคศิ์ลปะร่วมสมยั 
 

143 
ภาพท่ี 5.1 ทรรศการ madiFESTO 2012 BLEND - SUPER CULTURE   151 
ภาพท่ี 5.2 ส่ือศิลปะ SPHERES IN HYPER REAL ON REAL TIME 154 
ภาพท่ี 5.3 นิทรรศการ Media arts and Design festival 2015 : Nonsense 156 
ภาพท่ี 5.4 ภาพกระบวนการผลิตส่ือ สัญญะไทยความหมายท่ีเป็นพลวตัรทางวฒันธรรม 158 
ภาพท่ี 5.5 ภาพตวัอยา่งบางส่วนภายในส่ือวรรณกรรมเชิงทดลอง 159 
ภาพท่ี 5.6 ภาพตวัอยา่งบางส่วนภายในส่ือวรรณกรรมเชิงทดลอง 160 
ภาพท่ี 5.7 ภาพตวัอยา่งบางส่วนภายในส่ือวรรณกรรมเชิงทดลอง 161 
ภาพท่ี 6.1 ภาพตวัอยา่งนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. คร้ังท่ี 30 อนาคต...ออกแบบได ้ 170 

 



 

 

 
สัญญะไทย : ความหมายที่เป็นพลวตัรทางวฒันธรรม 

 
 
 
 
 

ธนาวร  ชัยวรากจิ 
 
 
 
 
 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 

 
 
 
 
 

บัณฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ธันวาคม 2558 



 

ก 

 
สัญญะไทย : ความหมายที่เป็นพลวตัรทางวฒันธรรม 

 
 
 
 
 
 

ธนาวร  ชัยวรากจิ 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าแบบอสิระนีเ้สนอต่อมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ธันวาคม 2558 



L, U dor v v
ff 6U 6U u I 1r U : Ft ? I 3J 1{ 3J I U yt [iJ U?\l A ? n : m I { i 9t{ U 5 : : 3J

5U]',1: 5U?:]fl0

9) I a - ltrr- a o^q yu dt , d 4n1:flun?lr[uu0d:&u Iq:un]:Tt0t:flr101.{tJ9rll.tuurilud?u14u{1o{nt:fiflutal:J14andn:

rJ?rg €U r fi a :J fl 1 da : ru il r fru.fi Fr

n0{unt:runttflou

"""""?""'

fl::un1:

(sr:. ri,er#u rfl:HSrn'T)

(zue.er:.qv rfr rfl:ug?r'r fi fi )

arttiyrdofrailvrraynr:oonuuufio

I

1J:vfr1Ufl::lJfl1:

g f'urrn:r zssg
oooda

o n^zu fr u fr r o i:Ju reil urfrur6ar 1n ri

../
&ataa

(pr:. ri's:irr rflTugrd?)



 

ค 

 
กติติกรรมประกาศ 
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  ผู ้ วิ จ ั ย ข อ ข อ บ คุ ณ  ร ศ .ด ร .ว ร ลั ญ จ ก์  บุ ณ ย สุ รั ต น์  ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ จิ ต ร ศิ ล ป์ 
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