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อโณทัย  อูปคํา: บทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 ที่มีตอ

ศิลปะรวมสมัยไทย.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : รศ.สุธี  คุณาวิชยานนท.  89 หนา. 
 

การวิจัยครั้งน้ีตองการศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 

ที่มีตอศิลปะรวมสมัยไทย โ ปรเจค 304 คือ พื้นที่แสดงผลงานศิลปะในลักษณะองคกรไมแสวงหาผล

กําไร ดําเนินงานโดยศิลปนและภัณฑารักษอิสระ  เริ่มเปดพื้นที่แสดงงานครั้งแรกในป พ.ศ. 2539 มี

เปาหมายในการสนับสนุนศิลปนรุนใหมใหจัดนิทรรศการตลอดจนผลักดันเพื่อใหเขาสูเวทีศิลปะรวม

สมัยในระดับนานาชาติ   ซึ่งในชวงเวลาดังกลาว (พ.ศ. 2539) วงการศิลปะประเทศไทยคอนขางซบ

เซาและขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน ทําใหขาดแคลนพื้นที่สําหรับศิลปนรุนใหม 

ดังน้ันการเกิดข้ึนของโปรเจค 304 จึงเปนการตอบโจทยในสิ่งที่สังคมไทยยังขาด พื้นที่แหงน้ีเปนพื้นที่

แสดงผลงานศิลปะสําหรับศิลปนทุกรุน ทั้งศิลปนไทยและศิลปนระดับนานาชาติถึงแมวาโปรเจค 304 

จะไดปดตัวลงไปในป พ.ศ. 2545 แตก็ยังคงบทบาทและอิทธิพลตอวงการศิลปะรวมสมัยไทยใน

ปจจุบัน  สามารถแบงเปนสามดาน ไดแก การสรางบทบาทในเชิงสถาบัน อิทธิพลของกิจกรรมทาง

ศิลปะของโปรเจค 304 ที่มีผลตอรูปแบบการสรางผลงานของศิลปน รวมถึงการสรางคุณคาในเชิง

ปรัชญาสุนทรีศาสตรในงานศิลปะรวมสมัย 
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ANOTHAI OUPKUM: THE ROLE AND INFLUENCE OF PROJECT 304, AN 

ALTERNATIVE SPACE IN THAI CONTEMPORARY ART. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. 

SUTHEE KUNAVICHAYANONT. 89 pp. 

 

This article examines the role and influence of project 304, an alternative 

space in Thai contemporary art. Project 304 is a non-profit, an experimental art space 

initiated and run by artists and curators since late 1996 in Bangkok. As an 

organization, Project 304 had dedicated itself to promoting young artists who seek 

alternative space, and public access to the contemporary art. At that time there 

seems to be no precedent for it in Thai art scene. The art community was lack of 

support from both government and private sector. Project 304 bring a greater 

awareness and appreciation of art in Thailand. This space had provided a forum for 

emerging local artists, as well as for well-established national and international ones. 

Although this place was closed in 2002, we can recognize as a pioneer in the current 

Thai art history. So i show these three subject below for deepening the 

understandably of the significant role of Project 304 in Thai. First, institutional role. 

Second, Artistic influence. Third, Philosophical. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารย

สุธี คุณาวิชยานนท ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปน

ประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัยรวมทั้งอาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธและรองศาสตราจารยกมล  เผาสวัสด์ิผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษาคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัยสงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง      

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในสาขาทฤษฎีศิลปทุกทานที่ใหความรูใหคําแนะนําและ

ประสบการณอันมีคาย่ิงแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ

ทุกเลมที่ชวยใหวิทยานิพนธเลมน้ีมีความสมบูรณ ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆทุกคนที่ให

คําแนะนําและกําลังใจตลอดมา       

ขอขอบพระคุณผูบริหารและทีมงานจากหอศิลปบานจิมทอมปสัน หอศิลปมหาวิทยาลยั

กรุงเทพและThai Art Archive ที่ใหความรวมมืออยางดีย่ิงในการเก็บขอมูลการวิจัย สงผลใหผูวิจัย

สามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี      

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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