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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ปจจุบันเราคุนชินกันการชมงานนิทรรศการศิลปะ ตามรานอาหาร คาเฟ รานกาแฟ  ใน

สวนสาธารณะ  ตึกราง โกดังเกา หลายคนอาจเห็นวา ไมใชเรื่องที่แปลกใหมแตอยางใด ทุกวันน้ีโลก

ศิลปะไดเดินทางผานจุดที่ศิลปนสามารถนําเอาสิ่งรอบตัวมาใชเปนวัตถุดิบและพื้นที่สรางสรรคผลงาน

ไดอยางอิสระและนําเสนอผลงานของพวกเขาไดทุกแหงหนบนโลก โลกศิลปะชวง ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 

2503) เปนตนมา ศิลปะเริ่มเขาไปพัวพันกับประเด็นภายนอก เชน  การเมือง สิ่งแวดลอม สิทธิ

มนุษยชน  สังคมวิทยา หรือแมกระทั่งการใชชีวิตประจําวันก็สามารถเปนงานศิลปะได  ความไร

ขีดจํากัดของแนวความคิดเหลาน้ี ทําใหคานิยมของพื้นที่แสดงผลงานศิลปะขยับขยายจากผนังสีขาว

ของพิพิธภัณฑ หอศิลป และแกลเลอรี่ไปสูการพัฒนาของแนวคิดในการนําเสนอผลงานบนพื้นที่

ทางเลือกอื่นๆ  เมื่อศิลปะไดกลายเปนสวนหน่ึงของบรรยากาศทางวิชาการจากแนวความคิดพื้นทีแ่ละ

การรวมกลุมของเหลาศิลปนพื้นที่ศิลปะทางเลือกจึงไดถือกําเนิดข้ึน  มีการรวมตัวกันเปนกลุมเปน

กอนเพื่อสรางศิลปะในแนวทางใหมๆที่กระแสโลกยังไมต่ืนตัว ดวยการพัฒนาไอเดียการทํางานใหมี

ความสัมพันธกับประเด็นทางสังคม จากไอเดียที่ต้ังเคามาในชวง ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ศิลปะคอน

เซ็ปชวลอารต (Conceptual Art) ยังไมถูกยอมรับอยางกวางขวางมากนัก1 แตหลัง ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 

2513) เปนตนมา แนนอนวา ศิลปนคอนเซ็ปชวลอารตไดสรางผลงานทางความคิดที่ทาทายการรับรู

ของโลกศิลปะ จากเดิมที่เปนเรื่องของความงามสูแกนแทของแนวความคิดในการสรางผลงานศิลปะ

ตลอดจนอะไรก็ตามที่เปนเรื่องของการสื่อสารในประเด็นบางสิ่งบางอยาง  คําถามจึงเกิดข้ึนวาทําไม

ศิลปนในชวงเวลาน้ันพยายามคนหาแนวทางในการสรางงานศิลปะรูปแบบใหมที่มีความซับซอน  

คําตอบอาจจะมาจากการพัฒนาข้ึนของระบบทุนนิยมในโลกตะวันตกชวงเวลาดังกลาว รวมถึงการตี

คาของงานศิลปะในเชิงพาณิชย ทําใหศิลปนบางคนหลีกหนีจากแนวคิดของการทําใหศิลปะกลายเปน

สินคา อีกสาเหตุอาจมาจากการถูกกีดกันจาก “พื้นที่ศิลปะกระแสหลัก” ในที่น้ีหมายความถึง

พิพิธภัณฑและแกลเลอรี่เชิงพาณิชยที่ทรงพลังมาก ซึ่งมีหนาที่คอยผลักดันศิลปนสูวงการศิลปะระดับ

                                                
1Paul Wood, Conceptual Art (Movements in Modern Art), (Delano 

Greenidge, 2002).  
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โลก2 แตอยาลืมวา ศิลปนรุนใหมน้ันเกิดข้ึนทุกวัน และจะมีศิลปนสักกี่คนที่สามารถไปถึงจุดน้ันได เมื่อ

ถูกจํากัดใหอยูในสังคมวัตถุนิยม และระบบอภิสิทธ์ิชน ทําใหศิลปนจํานวนหน่ึงมองหาทางเลือกอื่นๆ

พวกเขารวมตัวกันสรางพื้นที่ศิลปะทางเลือกข้ึนมา (alternative art space)  ดวยการสรางเครือขาย

ศิลปนตามรานกาแฟ คาเฟ หรือแมกระทั่งโกดังรางราคาถูกตาง ๆ เพื่อใชเปนที่แสดงงานศิลปะ  

บริหารจัดการดวยระบบสหกรณ3  คนที่จะเขามาเปนสมาชิกทุกคนตองมีสวนรวมในแกลเลอรี่ในทุกๆ

ข้ันตอน สําหรับปจจุบันอะไรก็ตามที่เคยเปนพื้นที่ศิลปะทางเลือกได กลายเปนสวนหน่ึงในโลกศิลปะ

ไปเรียบรอยแลว เวลาเราพูดถึงพื้นที่ศิลปะทางเลือกมันจึงไมใชทางเลือกอีกตอไป การเดินทางของ 

“พื้นที่” จากที่เคยเปนเพียง “ทางเลือก”กลับถูกยอมรับอยางกวางขวางในสังคมศิลปะวา เปนแหลง

ฟูมฟกศิลปนรุนใหมที่สรางผลงานล้ํายุคสมัย แหวกแนว หรือบางแหลงถูกยอมรับวา เปนพื้นที่ๆ

เช่ือมโยงระหวางศิลปนและนักจัดการศิลปะสูระดับเวทีศิลปะนานาชาติ4 

สําหรับประเทศไทย การเกิดข้ึนของพื้นที่ศิลปะทางเลือกกลับมีความแตกตางจากใน

ยุโรป เน่ืองจากกอนหนาที่จะเกิดพื้นที่ศิลปะทางเลือก สถาบันศิลปะทางหลักของเรา ก็ไมไดมีความ

เขมแข็งอยางเชนในยุโรปชวงน้ัน ซึ่งหากจะกลาวถึงสถาบันศิลปะทางหลักที่เกิดข้ึนพรอม ๆ กันกับ

ศิลปะสมัยใหมในบานเราแลวน้ัน ก็หมายความถึงพิพิธภัณฑ หอศิลป และแกลเลอรี่เชิงพาณิชย      

ตามความเขาใจโดยทั่วไปของคนไทย คําวา พิพิธภัณฑ ดูจะเปนคําที่เขาใจงายตอการ

นิยามความหมายในลักษณะอนุรักษนิยมของ “พื้นที่ทางศิลปะ” ที่เปนแหลงเก็บรวบรวมและอนุรักษ

ผลงานศิลปะที่ทรงคุณคาของยุคสมัยคําวา พิพิธภัณฑน้ันมีความหมายมากกวาสถานที่หรือการจัดแสดง

แตเทียบเทาไดกับคําวาแหลงเรียนรูโดยสภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ5 หรือ ICOM ไดใหคําจํากัด

ความของพิพิธภัณฑไดดังน้ี 

พิพิธภัณฑเปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไรท่ีเปดเปนสถานท่ีสาธารณะ และเปนสถาบันถาวรท่ี

ใหบริการแกสังคมและมีสวนในการพัฒนาสังคม มีหนาท่ีรวบรวม สงวนรักษา คนควาวิจัยเผยแพรความรู

                                                
2David Cottington, Modern Art: A Very Short Introduction. (กรุงเทพฯ: 

openworlds, 2554), 39.  
3Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, เขาถึงเมื่อ 4 มิถุนายน 

2558, เขาถึงไดจาก http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html 
4อุทิศ อติมานะ, “พื้นที่ทางเลือกกับศิลปะรวมสมัย: ทิศทางจากอดีตจนถึงปจจุบัน” 

(การเสวนา ณ แกลเลอรี่เวอร, 22 เมษายน 2555). 
5สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติหรือ ICOM เปนสถาบันที่องคการการศึกษา

วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติไดสนับสนุนใหจัดต้ังข้ึน ต้ังแตป 2489. 
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และจัดแสดงวัตถุอันเปนหลักฐานท่ีเก่ียวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอมของมนุษย  ท้ังน้ีเพ่ือจุดประสงค

ทางการคนควาการศึกษาและความเพลิดเพลินใจ6 

คําจํากัดความขางตนไดแจกแจงหนาที่หลักๆ ของพิพิธภัณฑสรุปได 5 ประการ คือ  

1. รวบรวม 2. สงวนรักษา 3. คนควาวิจัย 4. เผยแพรความรู  5. จัดแสดงวัตถุและโดยพันธกิจ ทั้ง 5 ขอ

น้ีเอง ที่ทําใหบทบาทของพิพิธภัณฑที่มีตอวงการศิลปะรวมสมัยยังไมเปนที่ชัดเจน มากไปกวาการเปน

องคกรที่สรางประโยชนตอสังคมและชุมชนที่พิพิธภัณฑต้ังอยู  โดยสะทอนใหเห็นไดจากบทบาทที่สําคัญ

ของพิพิธภัณฑ 3 ประการ คือ 1. บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมเปนที่ทราบ และยอมรับกันโดยทั่วไป

แลววา พิพิธภัณฑเปนสถาบันที่ทําประโยชน ดานสังคมและวัฒนธรรมใหทองถ่ินที่ต้ังอยู ทําหนาที่สงวน 

รักษา ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติใหแกชุมชนใหบริการในฐานะเปนจุดรวมทางวัฒนธรรม

และเปนแหลงขอมูลทางวิชาการ เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ 2. 

บทบาททางเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ และแหลงทองเที่ยวตางๆ สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ

ชาวตางชาติไดเปนอยางดี ซึ่งนักทองเที่ยวก็มีการใชจายเงินในรานคา รานอาหาร โรงแรม และตลาด  

พิพิธภัณฑก็มีสวนโดยตรงในการสรางประโยชนทางเศรษฐกิจตอชุมชนทองถ่ินที่ต้ังอยู 3. บทบาททาง

การเมือง พิพิธภัณฑในชุมชนที่บริหารโดยหนวยงานรัฐบาลทองถ่ิน จะมีสวนชวยและสรางเสริมความ 

รูสึกภาคภูมิใจ และความรูสึกรวมเปนเจาของชุมชนใหเกิดข้ึนกับผูคนทองถ่ิน รวมทั้งจรรโลงใหคุณคา

ของวัฒนธรรมด้ังเดิมดํารงอยูตลอดไป พิพิธภัณฑยังสามารถแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการใหคนทองถ่ิน

สามารถสืบทราบถึงเรื่องราวตนกําเนิดของชุมชน7     

นอกจากพิพิธภัณฑแลว  สถาบันศิลปะที่ดูจะมีความเกี่ยวของกับวงการศิลปะรวมสมัยที่

ชัดเจนมากกวาคือหอศิลป  หอศิลปคือสถานที่รวบรวมผลงานศิลปกรรมในแตละยุคสมัย หนาที่ของ

หอศิลปคือดูแลรักษาผลงานศิลปกรรมเพื่อเผยแพรใหความรูและความเพลิดเพลิน เสนอผลงานฝมือ

สรางสรรค รวมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมเหลาน้ันแกประชาชน  โดยมีหนาที่บริหาร

จัดการผลงานศิลปะ ซึ่งประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ ศิลปะแนว

ประเพณี ศิลปะแนวสื่อประสม และศิลปะแนวจัดวาง ศิลปะเชิงความคิด ศิลปะการแสดงสด เปนตน 

                                                
6ICOM, ICOM Statutes, amended by the 20th General Assembly of 

ICOM, Barcelona, Spain, 6 July 2001, in Development of the Museum Definition 

according to ICOM Statutes (1946 – 2001), Electronic Document, เขาถึงเมื่อ 19 กันยายน  

2556, เขาถึงจาก http://icom.museum/hist_def_eng.html. 
7สุจารีย  จรัสดวง, “การบริหารจัดการทองถ่ินกรุงเทพมหานคร”. (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวัฒนธรรม  วิทยาลัยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), 

16. 
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การทํางานของหอศิลปมีลักษณะการบริหารจัดการและดําเนินงานที่ใกลเคียงกับพิพิธภัณฑหอศิลป

ตรงกับช่ือภาษาอังกฤษวา  Art Gallery และ Gallery ตามพจนานุกรมใหความหมายวา ทางเดินมี

หลังคา ระเบียง  หองยาว  วิหารราย  หองแสดงภาพ  ที่น่ังทําเปนระเบียงยาวในโรงมหรสพ โบสถ 

หองประชุม  หรือสภา  ที่น่ังฟงการประชุมของสภา8 ธารินทร นิมมานเหมินท  ไดแสดงขอคิดเห็น

เกี่ยวกับหอศิลปะรวมสมัยในประเทศไทยในเอกสารประกอบการเสวนาเรื่องหอศิลปในประเทศไทย:

มุมมองตางๆวาหอศิลปเปนเสมือนกับที่หมายสุดทายของผูที่จะเอาจริงเอาจังกบัผลผลติทางวัฒนธรรม

แหงยุคสมัย9           

ตนกําเนิดของหอศิลปในประเทศไทยเริ่มในปพ.ศ.2492 ศาสตราจารยศิลปพีระศรีได

เสนอแนะใหกรมศิลปากรจัดงานศิลปกรรมแหงชาติ   โดยในยุคแรกๆน้ันใชหองเรียนโรงไมหลังคาสังกะสี

เปนสถานที่ดําเนินงานศิลปกรรมแหงชาติ ตอมามีการปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ใชเปนหอศิลปไปหลายแหง 

เชนหอศิลปตรงขามอนุสาวรียทหารอาสา (อาคารเกาของกระทรวงคมนาคม) หอศิลปกรมศิลปากร10 

หอสมุดแหงชาติหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรวังทาพระ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลปถนนเจาฟา 

หอศิลปสนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ตอมาภายหลังจาก

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ถึงแกกรรมใน พ.ศ. 2505 ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ไดสืบสานความคิดของ

ศาสตราจารยศิลปในเรือ่งการสรางหอศิลป โดยไดจัดต้ังมูลนิธิหอศิลปพีระศรีข้ึนในป พ.ศ. 2507และได

รวบรวมเงินทุนจากการบริจาคและการจําหนายผลงานศิลปกรรมที่ศิลปนรวมบริจาครวมทั้งเงินอุดหนุน

ของรัฐบาลเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3 ลานบาท นํามาจัดสรางหอศิลปพีระศรีข้ึนบนที่ดินของ ม.ร.ว.

พันธุทิพย บริพัตร ในซอยอรรถการประสิทธ์ิ ถนนสาทรใต หอศิลปพีระศร ีเปดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2517 การเปดหอศิลปพีระศรี ถือเปนนิมิตหมายที่ดีของวงการศิลปะรวมสมัยไทย และเปน

ความสําเร็จอีกข้ันของมูลนิธิหอศิลปพีระศร ีแตตอมาไมนาน หอศิลปพีระศรีก็สอเคาที่จะมีปญหาในการ

ดําเนินงาน โดยเฉพาะเรื่องเงินและบุคลากรเงินทุน สําหรับใชดําเนินการตาง ๆ ของหอศิลปเปนเงินที่

ไดมาจากการบริจาค ซึ่งมีจํานวนไมมากพอตอการดําเนินการ สวนเรื่องของบุคคลที่เขามาดําเนินการใน 

รูปแบบของอาสาสมัครน้ัน ก็เปนไปไดยาก แม นายดํารง วงศอุปราช จะรับหนาที่ผูอํานวยการหอศิลปะ 

พีระศรีเปนคนแรกโดยไมไดรับคาตอบแทนก็ตามแตผูรวมงานและเจาหนาที่คนอื่นๆตางก็ตองไดรับ

                                                
8ดํารง วงศอุปราช, “หอศิลปในประเทศไทย : มุมมองตางๆ” (เอกสารประกอบการ

เสวนาเรื่อง  ภาควิชาทัศนศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 29 พฤษภาคม 

2539), 68. 
9ธารินทร นิมมานเหมินท, “หอศิลปในประเทศไทย : มุมมองตางๆ” (เอกสารประกอบการ

เสวนา ภาควิชาทัศนศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 29 พฤษภาคม 2539), 48. 
10เฟอ หริพิทักษ, การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2502). 
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คาตอบแทน11 ดวยเหตุน้ีหอศิลปจึงประสบปญหาการดําเนินงานในระยะยาวดวยเหตุและปจจัยที่ไม

เอื้ออํานวยตาง ๆ หอศิลปพีระศรีก็ไดปดตัวลงไปใน ป พ.ศ. 2531 หลังจากดําเนินงานไปไดเพียงสิบป 

จากการปดตัวลงไปของหอศิลปะพีระศรี ทําใหสถานการณวงการศิลปะไทยในยุคน้ัน 

ซบเซาลงไปมาก สงผลแกคนในวงการศิลปะ โดยเฉพาะกลุมศิลปนหัวกาวหนา หอศิลปะพีระศรี เสมือน

เปนพื้นที่แสดงผลงานที่เปนความหวังสําคัญตอเสนทางการเปนศิลปนในอนาคตของพวกเขา แมวา 

หอศิลปพีระศรีจะปดตัวลงไป แตความพยายามในการต้ังหอศิลปสมัยใหมในประเทศไทย ก็ยังดําเนินมา

ไมขาดสาย  มีหอศิลปสําคัญ ๆ เกิดข้ึนอีกหลายแหง ซึ่งทั้งหมดลวนเปนไปตามกระแสนิยมศิลปะ

สมัยใหม และศิลปะรวมสมัยในไทย นับจากอดีตจนถึงปจจุบันมีความพยายามผลักดันใหเกิดหอศิลปข้ึน

อีกหลายแหง บางแหงก็ประสบความสําเร็จ บางแหงตองตอสูกับอุปสรรคทางภาวะเศรษฐกิจเปนระยะ

เวลานานและหลายแหงที่เปดข้ึนมาก็ตองปดตัวไป      

สิ่งที่กลาวมา ทั้งหมดน้ีสะทอนใหเห็นถึงความออนแอของวงการศิลปะที่ขาดการสนับสนุน

จากทางภาครัฐและเอกชน ความพยายามของบรรดาศิลปนที่ด้ินรนเพื่อหาพื้นที่ของตัวเองเริ่มปรากฏข้ึน 

ต้ังแตป พ.ศ. 2505 มีความพยายามเปดแกลเลอรี่เอกชนข้ึนมา โดยไดรับการสนับสนุนจาก ม.ร.ว. 

พันธุทิพย  บริพัตร อนุญาตใหใชสถานที่ในวังสวนผักกาด สวนหน่ึงเปนที่แสดงผลงานศิลปะ เชน ปทุม

วันแกลเลอรี่ ที่ต้ังอยูบริเวณช้ันสองของตึกแถวดานสยามสแควร  พญาไทแกลเลอรี่ ที่อยูในชวงเวลา

ใกลเคียงกัน และทร-ีโอแกลเลอรี ่เปนตน12 นอกจากความพยายามในการเปดแกลเลอรี่ของเอกชนแลว

ยังมีแกลเลอรี่บางแหงมีลักษณะศิลปนเปนผูดูแล(Artist Run Space) ไมวาจะเปนบางกะปแกลเลอรี่ ที่

ดําเนินการโดย ดํารง วงศอุปราช หรือบางกอก อารตเซ็นเตอร ที่ดําเนินการโดยศิลปนกลุมมักกะสัน แต

เมื่อเปดไปไดซักพักก็ซบเซาลงไป ตอมาในป พ.ศ. 2531 วงการศิลปะก็เริ่มมีชีวิตชีวาข้ึนอีกครั้ง อัน

เน่ืองมาจากเศรษฐกิจของประเทศขณะน้ันอยูในชวงเฟองฟู ดวยการพัฒนาแบบเสรีทุนนิยมเกิดการ

ลงทุนอยางมากมายในประเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีการสรางอาคาร คอนโดมิเนียม ใน

รูปแบบสถาปตยกรรมสมัยใหมสงผลตอความตองการงานศิลปะ เพื่อนําไปตกแตงอาคารที่พักอาศัย

ตลอดจนซื้อเพื่อสะสมและสนับสนุนศิลปนในฐานะของนักสะสมผลงานศิลปะ13    

                                                
11วิบูลย  ลี้สุวรรณ, ศิลปะสมัยใหมฯและศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  

ตนออ, 2542), 207 -208. 
12เรื่องเดียวกัน. 
13สรรเสริญ มิลินทสูต, บทความพ้ืนท่ีศิลปะรวมสมัยความเปนไปไดท่ีไมยั่งยืน, เขาถึงเมื่อ 

12 มกราคม 2558, เขาถึงไดจาก http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/jan_june2008/ 

Sanlasern.pdf 
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แตแมวาวงการศิลปะจะคึกคักเพียงใดผลงานศิลปะเหลาน้ันก็ลวนเปนการตอบสนองตอ

พาณิชยศิลปความเฟองฟูของวงการศิลปะรวมสมัยไทยหยุดชะงักลงเมื่อประเทศชาติเกิดปญหาทาง

เศรษฐกิจในยุคฟองสบูแตกในป พ.ศ. 2540 บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจไม

อาจฟนฟูฐานะไดถูกองคกรเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) นําทรัพยสินรวมไปถึงผลงาน

ศิลปะที่สะสมไวออกประมูลเกิดการคาดหวังในการสรางมาตรฐานราคาศิลปะสูงกวาที่ควรจะเปนใน

ชวงเวลาที่ผานมา14  ตลอดจนปญหาในการไมสามารถสรางระบบเชิงพาณิชยอยางเปนธรรมและมี

มาตรฐานในแบบสากล ซึ่งสาเหตุเกิดข้ึนจากปจจัยหลายอยางเชนการขายงานเองของศิลปน การขาด

มาตรฐานในการกําหนดราคาผลงานที่เปนระบบการขาดความเขาใจในธุรกิจศิลปะที่ย่ังยืนการขาด

ความเขาใจในคุณคาศิลปะในสังคม นักคาผลงานและศิลปนที่ไมสามารถทําใหการสรางมาตรฐาน

ราคาศิลปะในประเทศไทยข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม  เมื่อระบบในเชิงพาณิชยไมมั่นคงหอศิลปและ

อาชีพศิลปนก็ไมสามารถมั่นคงไดเชนกัน  หอศิลปเอกชนตางเกิดข้ึนดวยเงื่อนไขแบบเดิมและปดตัวลง

ในระยะเวลาไมนานดวยเงื่อนไขแบบเดิมเชนกันการปดตัวลงของพื้นที่เหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงความ

ออนแอของสถาบันศิลปะรวมสมัยไทยเปนอยางมากที่ไมไดรับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน  ตัวอยางของหอศิลปที่ปดตัวลงไปอยาง หอศิลปพีระศรีในป พ.ศ. 2531 ทําใหศิลปนกลุม

หัวกาวหนาอันประกอบไปดวยนักเรียนศิลปะที่จบการศึกษาจากตางประเทศพยายามด้ินรนหาพื้นที่ที่

เหมาะสมกับผลงานของพวกเขา 

ปญหาการขาดแคลนหอศิลปหรือพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยทําใหวงการศิลปะไทยไมได

พัฒนาอยางครบวงจร สาเหตุน้ีเองตอมาไดเกิดความต่ืนตัวในเรื่องความตองการผูเช่ียวชาญในดาน

การจัดการทางศิลปะและภัณฑารักษ  ศิลปนหลายทานไดพัฒนาตนเองจากนักสรางสรรคงานศิลปะสู

นักจัดการศิลปะ ดวยกระแสความคิดของศิลปะรวมสมัยที่กอใหเกิดการสรางกิจกรรมทางศิลปะที่

หลากหลาย  ยังมีศิลปนจํานวนหน่ึงที่ยึดแนวคิดที่วาจิตวิญญาณของโลกศิลปะน้ันมีความเสรีเกินกวา

จะเปนเครื่องช้ีสถานะของความมั่นค่ังในระบบทุนนิยม พวกเขาใหความสําคัญกับศิลปะที่มีบทบาท

เช่ือมโยงกับสังคมการเมืองและประเด็นอื่น ๆ รอบตัว   ซึ่งพื้นที่ที่สามารถแสดงงานแนวน้ีไดใน

ขณะน้ันเห็นจะมีแตหอศิลปของมหาวิทยาลัยแตดวยขนาดของพื้นที่งบประมาณและระบบการจัดการ

ก็ยังทําใหเกิดกรอบที่เปนขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรมการเติบโตของศิลปะรวมสมัยจาก

มหาวิทยาลัยน้ัน ถึงแมจะมีจุดแข็งในดานความมั่นคงและคุณภาพผลงาน แตเงื่อนไขของพื้นที่ต้ังและ

งบประมาณ ก็ทําใหกิจกรรมของหอศิลปไมสามารถตอบสนองประชาชนในวงกวางไดเทาที่ควร เมื่อ

เปนเชนน้ีแลว การมองหาพื้นที่นอกหอศิลปจึงกลายเปนทางเลือกของนักจัดการศิลปะและศิลปน ราว

ป พ.ศ. 2539 เหลานักจัดการศิลปะและศิลปนรุนใหมไดรวมตัวกันสรางพื้นที่ศิลปะทางเลือกใน

                                                
14เรื่องเดียวกัน. 
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รูปแบบองคกรไมแสวงหาผลกําไรมีวัตถุประสงค เพื่อสรางพื้นที่ศิลปะที่อิสระจากการรับใชสถาบัน

และพาณิชยศิลป และเพื่อเปนพื้นที่ใหแกศิลปนรุนใหมไดทดลองสรางงานศิลปะที่ไรขอจํากัดทาง

ความคิด เทคนิคและรูปแบบการนําเสนอ       

โปรเจค 304 คือ หน่ึงในพื้นที่ศิลปะทางเลือกที่สําคัญมากในขณะน้ัน  ถือกําเนิดข้ึนใน

หองพักเล็กๆขนาด 60 ตารางเมตร หมายเลข 304 ยานสามเสน กรุงเทพฯ โดยมีกฤติยา กาวีวงศ  

หน่ึงในคณะผูกอต้ังและผูบริหารของโปรเจค 304 เปนเจาของหองพัก กฤติยาสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทดานการบริหารงานศิลปะจากสถาบันศิลปะชิคาโก ในป พ.ศ. 2539  หลังจากจบการศึกษา

กฤติยา ไดกลับมาสรางพื้นที่แสดงงานศิลปะในกรุงเทพฯที่นําเสนอผลงานอันหลากหลาย  ทุกพื้นที่ใน

หองพักน้ันไมวาจะเปนหองใตบันได  หนาหองนํ้าหองรับแขก  ระเบียง  สามารถเปนที่แสดงผลงาน

ศิลปะไดทั้งหมด โปรเจค 304 ดําเนินงานโดย กฤติยา  กาวีวงศ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ชาติชาย 

ปุยเปย ไมเคิล เชาวนาศัย ประพลคําจิ่ม  ศจีทิพย น่ิมวิจิตร กมล เผาสวัสด์ิ พวกเขาเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยในประเทศไทยจึงไดสรางพืน้ทีแ่สดงงาน

ศิลปะทางเลือกข้ึนเพื่อตอบสนองตอความขาดแคลนสถานที่แสดงงานศิลปะในยุคน้ันและเมื่อพื้นที่

ศิลปะไดขยับขยายออกมาสูอาณาเขตใหมๆ จากหองพักเล็กๆกอใหเกิดปรากฏการณการสรางงาน

ศิลปะรวมสมัยไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ศิลปนแนวคอนเซ็ปชวลอารตเมืองไทย และศิลปะแนวทดลอง

เริ่มกอกําเนิดข้ึนจากจุดเล็ก ๆ จุดน้ีและขยายกลายเปนวงกวาง  จากการเพิ่มบทบาทของพื้นที่จัด

แสดงจากหองพักสูการจัดเทศกาลภาพยนตรทดลองนานาชาติ ตลอดจนโครงการที่รวมกันกับองคกร

ทั้งในและตางประเทศ โปรเจค 304 ไดหลีกหนีจากกรอบคตินิยมแบบเดิม ๆ ในการจัดแสดงผลงาน

ในพื้นที่กลองสี่เหลี่ยมของหอศิลปและแกลเลอรี่ใหกลายมาเปนจุดเช่ือมตอเพื่อนําไปสูการตีความและ

นําเสนองานในรูปแบบใหมนอกจากจะเปนพื้นที่แสดงงานแนวใหมที่ใชหองพักสวนตัวแลว โปรเจค 

304 ไดนําเสนอตัวเองใหเปนพื้นที่ทางเลือกใหมในการเปนเวทีสงเสริมศักยภาพของศิลปนทุกรุน ใหมี

โอกาสไดแสดงออกถึงงานศิลปะของตนเองอยางไมมีขอจํากัด ทั้งกระบวนการทํางานและแนว 

ความคิดหรือเทคนิคดวยการนําเสนอนิทรรศการศิลปะที่หลากหลายประเด็นและรูปแบบต้ังแตงาน

จิตรกรรม ประติมากรรม  ภาพพิมพ  ภาพถาย ศิลปะแนวจัดวางเสียง ศิลปะการแสดง ไปจนถึงวิดีโอ

และภาพยนตรศิลปะและมีนโยบายที่มุงมั่นผลักดันงานศิลปะใหเขาไปมีบทบาท และมีสวนรวมในการ

พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของไทยสงเสริมศิลปนไทยใหเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ 

 แมวา โปรเจค 304 จะไดปดตัวลงไปแลวต้ังแตป พ.ศ. 2545 แตหลัง พ.ศ. 2543 เปนตนมา

ไดเกิดปฏิกิริยาลูกโซของการเกิดพื้นที่ศิลปะ ที่จัดการโดยศิลปนในรูปแบบใหม ๆ ข้ึน หลังการถือ

กําเนิดของพื้นที่ศิลปะทางเลือกพื้นที่ศิลปะทางเลือกที่เกิดข้ึนรวมสมัยกับโปรเจค 304 ที่ยังดําเนินการ

มาถึงปจจุบัน ตอนน้ีอาจเหลือเพียงหอศิลป ตาดู เทาน้ันที่ยังมีสถานที่และจัดนิทรรศการศิลปะอยาง

ตอเน่ืองและจากขอมูลการสํารวจ ในป พ.ศ.2556 ที่รวบรวมบนฐานขอมูลศิลปะรวมสมัยไทย
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ออนไลน rama9art.org พบวา ระหวางป พ.ศ. 2546-2556 จํานวนพื้นที่ศิลปะในกรุงเทพฯ เพิ่มข้ึน

จาก 48 แหง เปน 114 แหง แตมีเพียง 77 แหง ที่ยังเปดแสดงงานในปจจุบันและมีเพียง 27 แหงที่

เปดแสดงงานยาวตอเน่ืองเปนเวลาถึงสิบป นอกจากน้ีจํานวนพื้นที่ศิลปะที่จัดต้ังข้ึน เพื่อประโยชนรวม

ในกิจการอื่น เชน สมาคม โรงแรม รานอาหาร สตูดิโอและที่อยูอาศัย ยังมีจํานวนมากกวาพื้นที่ศิลปะ

ที่จัดต้ังข้ึนเพื่อประโยชนในการใชแสดงงานโดยเฉพาะ เชน พิพิธภัณฑและหอศิลป15 แตพื้นที่เหลาน้ีก็

ยังคงตองตอสูกับปจจัยทางสังคมหลายๆ ดานทั้งเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม ในแตละพื้นที่ก็จะมี

แนวทางในการคัดสรรคผลงาน เพื่อจัดแสดงที่แตกตางกันแบงเปนกลุมๆ ในแตละกลุมน้ันก็จะมีการ

สรางเครือขาย เพื่อสนับสนุนชวยเหลือกันและกันในการจัดกิจกรรม ดังน้ันแลวจากแนวคิดของการนํา

ศิลปะเขาสูพื้นที่แสดงงานศิลปะทางเลือก จึงเปนการตอบสนองตอความคิดที่วาศิลปะไมควรถูกจํากัด

อยูแคพืน้ที่ทางกายภาพของแกลเลอรี่ หอศิลป  พิพิธภัณฑ  เทาน้ันแตยังรวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ในทุก

รูปแบบ หรือแมกระทั่งในโลกออนไลนก็ตามที่ ๆ ซึ่งศิลปนสามารถเช่ือมตอกับผูคนไดทุกที่ทุกเวลาที่

ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนที่แทจริงในการเปดกวางใหโลกศิลปะไดเติบโต โปรเจค 304 คือ ตัวอยางหน่ึงของ

พื้นที่ทางเลือกในประเทศไทยที่มีความพยายามที่จะนําเอาศิลปะรวมสมัยมาผนวกเขากับชีวิตของคน

ไทยรวมสมัย แสดงเจตนารมณในการเปนพื้นที่ที่นําเสนอผลงานศิลปะนอกกรอบของศิลปนและนัก

เคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมที่ตองการสื่อสารกับคน และยังเปนเวทีสําหรับศิลปนทํางานสื่อใหม ๆ

เกิดการทดลองและนําเสนอความหลากหลายในการสรางสรรค      

ในทุกวันน้ีในเมืองใหญ ๆ ความสําคัญของพื้นที่ศิลปะทางเลือกคือการเปนพื้นที่ๆชวย

กระตุนเศรษฐกิจในภาครัฐไดอยางเปนรูปธรรม รัฐบาลในหลายเมืองใหญๆทั่วโลกหันมาให

ความสําคัญกับการสงเสริมศิลปะรวมสมัยในรูปแบบการใหเงินสนุบสนุนและใหพื้นที่แกศิลปะ โดยได

เริ่มบรรจุการบริหารจัดการพื้นที่ศิลปะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงในนโยบายของการพัฒนาเมือง  เพื่อ

เอื้ออํานวยตอผูสรางงาน หรือศิลปนใหสามารถทํางานใชชีวิตและสรางอาชีพอยางย่ังยืนมากข้ึน  ใน

ขณะเดียวกันก็ชวยใหผูเสพงานหรือสาธารณชนทั่วไปสามารถเช่ือมตอและมีสวนรวมกับโลกศิลปะ

ดวยการจัดสรรพื้นที่ทํางานและพื้นที่แสดงงานใหกับศิลปนในรูปแบบที่เหมาะสม ทั้งในแงของสถานที่

และคาใชจาย           

ตัวอยางคือ ในป ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) โครงการครีเอทีฟ สเปซเซส (Creative 

Spaces) เมือง เมลเบรินประเทศออสเตรเลีย หนวยงานภาครัฐของออสเตรเลียและองคกรอารตส 

วิกตอเรีย (Arts Victoria)ไดจับมือกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอารเอ็มไอที (RMIT 

Architecture) และ ฟวเจอร โฟกัส กรุป (The Future Focus Group) ผูพัฒนาโครงการเอ็ม : เออร

                                                
15วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ, “หอศิลปะรวมสมัยในกรุงเทพมหานคร” (เอกสารคนควาเฉพาะ

บุคคล, 2545). 
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เบิรน - โมดิฟายอิง เดอะ ซิต้ี (M: Urban - Modifying the City) พัฒนาแนวคิดที่สอดคลองกันใน

เรื่องการแลกเปลี่ยนพื้นที่วางระหวางเจาของอาคาร บานเรือน รวมทั้งที่วางภายในอาคารตางๆ โดยมี

จุดประสงคเพื่อบริหารจัดการ “ที่วาง ในเมือง” ใหกับศิลปนโครงการครีเอทีฟ สเปซเซส เริ่มตนดวย

การพัฒนาเวปไซตช่ือ creativespaces.net.au ใหเปนพื้นที่ในการเช่ือมตอกลุมศิลปนเขากับเหลา

เจาของพื้นที่ปลอยเชา โดยทุกฝายมีวิสัยทศันเดียวกันวาโครงการน้ีจะเปนไปเพื่อการสนับสนุนความ

งอกงามของศิลปะในตัวเมืองและเปนการดึงกลุมศิลปนทองถ่ินใหไดกลับเขามาใชชีวิตและทํางาน

ภายในเขตเมืองอีกครั้ง16หลังจากที่ตองระหกระเหินออกไปรอบนอกเน่ืองจากไมสามารถสูคาเชา

สตูดิโอที่แพงลิบลิ่วไดปจจุบันครีเอทีฟ สเปซเซส นอกจากจะมีพื้นที่เชาใหกับกลุมศิลปนที่ครอบคลุม

ไปในรัฐตางๆ ของออสเตรเลีย เชน วิกตอเรีย ควีนสแลนด ไปจนถึงเกาะทางตอนใตอยางแทสเมเนีย 

พวกเขายังพยายามนําเสนอรูปแบบของพื้นที่ที่มีความหลากหลายเพื่อใหศิลปนตางแขนงสามารถ

เลือกใชไดอยางสรางสรรคตามลักษณะงานเชน โรงภาพยนตร โรงละคร โถงชุมชน สตูดิโอเตนรํา 

ทางเดินเทา พื้นที่ภายในหางสรรพสินคา โกดังเก็บสินคาหรือแมกระทั่งบริเวณกรอบหนาตางของ 

บานเรือนก็สามารถถูกเชาเพื่อใชจัดแสดงงานไดเชนกัน     

ไมเฉพาะแตในกลุมประเทศตะวันตกเทาน้ันโลกตะวันออกอยางสาธารณรัฐประชาชน

จีนเองก็มีนโยบายการพัฒนาที่เบนเข็มมาสูพื้นที่ของศิลปวัฒนธรรมเชนกันเขตศิลปะ 798 (798 Art 

District)ในกรุงปกกิ่งคือกรณีศึกษาทพิสูจนชัดแลววาศิลปะสามารถนําพาเม็ดเงิน มหาศาลหมุนเวียน

เขาสูประเทศไดอยางเหลือเช่ือจากพื้นที่โรงงานไฟฟาเกาที่รัฐบาลจีนปลอยทิ้งรางไปต้ังแตชวงป ค.ศ.  

1990 (พ.ศ. 2533) กลุมศิลปนจีนยุคใหมคอยๆทยอยเขาเปลี่ยนโฉมหนาตึกโรงงานราง ในเขต 798 

เพื่อใชเปนทั้งที่ทํางาน ที่พักอาศัย และที่จัดแสดงงาน ในเวลาเดียวกัน พวกเขามองเห็นภาพโกดังราง 

คาเชาถูกบนโครงสรางอาคารจากสมัยทศวรรษ 1950 แรกเริ่มในชวงป ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) กลุม

ศิลปนและองคการดานวัฒนธรรมคอย ๆ รวมมือกันจัดสรรการใชพื้นที่ในเขต 798 แตก็ยังไมมีการ

ประชาสัมพันธออกไปอยางจริงจัง ตอมาศิลปนอิสระจากทั่วสารทิศคอย ๆ อพยพมารวมตัวกันที่น่ี

ดวยคาเชาที่แสนถูกในชวงแรก เขตศิลปะน้ีเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วและเริ่มดึงดูดผูคนรอบนอกรวมทั้ง 

ธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเขามาในพื้นที่อยางไมขาดสาย ในชวงป ค.ศ. 2002-2008 (พ.ศ. 2545-2551) งาน

ศิลปะที่เขต 798 เติบโตข้ึนในบรรยากาศของการกอสรางมาโดยตลอด ศิลปนก็ทํางานกันไปในขณะที่

พื้นที่ก็ถูกปรับปรุงไปเรื่อย ๆ โดยนอกจากพิพิธภัณฑ แกลเลอรี่ และสตูดิโอที่ทํางานของศิลปนนอย

ใหญที่แอบซอนอยูในทุกอณูแลว ปจจุบันเขตศิลปะ 798 ยังมีกิจกรรมเชิงพาณิชยแทรกตัวอยูดวย

มากมาย ไมวาจะเปนคาเฟ บาร รานอาหาร รานหนังสือ โรงภาพยนตร รวมไปถึง รานอารตซัพพลาย 

รานคาของที่ระลึก การจัดอีเวนต ปารต้ี และงานเทศกาลดานศิลปวัฒนธรรมทุกรูปแบบ 

                                                
16อานขอมูลเพิ่มเติมไดจาก http://www.creativespaces.net.au/ 
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วัตถุประสงคของการศึกษา         

1. ศึกษาความเปนมา แนวความคิด นโยบายและผลงานของพื้นที่ศิลปะทางเลือกที่มี

โปรเจค 304 เปนกรณีศึกษา        

2. ศึกษาอิทธิพลและบทบาทของโปรเจค 304 ที่มีตอศิลปะรวมสมัยไทย 

 

ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยช้ินน้ีจะศึกษาถึงประวัติศาสตรและแนวคิดของการเกิดพื้นที่ศิลปะทางเลือก 

โปรเจค 304 ดวยวิเคราะหถึงโครงสรางทางการจัดการ วัตถุประสงคในการกอต้ัง การคัดเลือกงาน  

โครงงานศิลปะ รวมถึงผลผลิตทางศิลปะต้ังแต ป พ.ศ. 2539 – 2545 ที่สงอิทธิพลตอวงการศิลปะรวม

สมัยไทย 

 

ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมลูจากเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.1 รวบรวมเอกสารทั่วไปที่มีความเกี่ยวของกับประวัติความเปนมาของพื้นแสดง

งานศิลปะในประเทศไทย 

 1.2 รวบรวมขอมูลของประวัติและนิทรรศการที่สําคัญของพื้นที่ศิลปะ โปรเจค 304 

ต้ังแตป พ.ศ. 2539 -2545 

2. การหาขอมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณจากศิลปน อาจารยและผูที่เคยทํางานใน

องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการวิเคราะห   

3. วิเคราะหขอมูล  เมื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ ครบถวนแลว จึงดําเนินการวิเคราะหโดย

มีข้ันตอนดังน้ี 

 3.1 ข้ันตรวจสอบขอมูล  ความถูกตองและความครบถวนตามกรอบความคิด 

 3.2 ข้ันจัดระเบียบขอมูล  โดยนําขอมูลทั้งเอกสารและภาคสนามนํามาแยกและ

วิเคราะหตามกรอบความคิด  สําหรับการทําวิจัยครั้งตอๆไป 

 3.3 เขียนรายงานการวิจัย  โดยนําเสนอในรูปความเรียง 

 3.4  จัดทําเอกสารตนฉบับเปนรูปเลม 

 

วิธีการศึกษา 

งานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการศึกษาถึงที่มาของแนวคิดในการเกิดพื้นที่และ

ความสําคัญของพื้นที่ศิลปะทางเลือก ในประเทศไทยโดยจะศึกษาผานพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304  

ต้ังแต ป พ.ศ.2539 ถึง พ.ศ. 2545 ดวยการศึกษาแนวคิด โครงสรางการดําเนินงานและนิทรรศการ จาก
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การสัมภาษณและเอกสารสูจิบัตร  ตลอดจนวิเคราะหใหเห็นถึงความสําคัญ บทบาทและอิทธิพลของ

พื้นที่ศิลปะทางเลือกที่มีตอวงการศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย  โดยนําขอมูลที่ไดวิเคราะห สรุปผลและ

อภิปรายผล  นําเสนอรูปเลมวิทยานิพนธในลําดับตอไป 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

พื้นที่ศิลปะกระแสหลัก หมายถึงสถานที่สําหรับจัดแสดงงานผลงานศิลปะไดแก 

พิพิธภัณฑ หอศิลปของรัฐหรือเอกชน แกลเลอรี่เชิงพาณิชย 

พื้นที่ศิลปะทางเลือกหมายถึงพื้นที่ๆสามารถแสดงผลงานศิลปะที่นอกเหนือไปจากพื้นที่

ศิลปะเชิงพาณิชย หรืองานศิลปะกระแสหลักโดยใชพื้นที่ในอาคาร รานอาหาร   ที่พัก  สวนสาธารณะ  

ระเบียงทางเดิน  หรือริมถนนเปนที่แสดงผลงาน มีภัณฑารักษเพื่อทําการคัดเลือกผลงานที่นํามาแสดง

และจัดนิทรรศการหมุนเวียนเปนประจํา 

บทบาท หมายถึง เรื่องของพฤติกรรมและหนาที่ความรับผิดชอบ (function) เพื่อเปน

การแสดงใหเห็นวา  เมื่อบุคคลดํารงตําแหนงใด    ก็ควรแสดงพฤติกรรมใหตรงและเหมาะสมกับ

หนาที่  ความรับผิดชอบน้ัน  

อิทธิพล  หมายถึง กําลังที่ยังผลใหสําเร็จ อํานาจซึ่งแฝงอยูในบุคคล หรือรัฐ ซึ่งสามารถ

บันดาลใหเปนไปตามความประสงค อํานาจที่สามารถบันดาลใหผูอื่นตองคลอยตามหรือทําตาม 

อํานาจที่สามารถบันดาลใหเปนไปไดตาง ๆ 

ศิลปะรวมสมัย หมายถึง ผลงานศิลปะที่พัฒนาสรางสรรคข้ึนในยุคสมัยหรือในเวลา

เดียวกัน หรือเกิดข้ึนในสมัยปจจุบัน โดยมีวัฒนธรรมเปนรากฐานในการสรางสรรค หรือสรางสรรคข้ึน

โดยมีกระบวนแบบหรือแนวความคิดของสังคมและวัฒนธรรมปจจุบันเปนพื้นฐาน 

โปรเจค 304 หมายถึง สถานที่สําหรับแสดงผลงานนิทรรศการและโครงการที่เกี่ยวของ

กับศิลปะรวมสมัยแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร กอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2539 และปดตัวลงไปในป พ.ศ. 

2545  
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บทท่ี 2  

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

จากบทที่หน่ึงที่ไดกลาวถึงพื้นที่หลักสําหรับแสดงงานศิลปะรวมสมัย ไดแก พิพิธภัณฑ 

หอศิลปและแกลเลอรี่เชิงพาณิชย พื้นที่เหลาน้ีมีโครงสรางการทํางานและวัตถุประสงคที่ตางกันออก 

ไป เฟรด แมน (Fred Mann) เจาของ FRED gallery ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ  ไดเขียนใน

บทความ Artists, Commercial Galleries & the International Art Market1ถึงความแตกตาง

ระหวางแกลเลอรี่เชิงพาณิชย  พื้นที่สาธารณะและหอศิลปเอาไววา แกลเลอรี่เชิงพาณิชยโดยทั่วไปทํา

หนาที่ในการเปน “ตัวแทนศิลปน”2 ดวยการสรางความสัมพันธที่ดีและตอเน่ืองกับศิลปนทั้งในดาน

ของกระบวนการผลิตผลงานและการเงินสิ่งเหลาน้ีไดดําเนินควบคูไปกับขอตกลงและเงื่อนไขที่ชัดเจน

ที่ทั้งสองฝายตางยอมรับ ในขณะที่พื้นที่แสดงศิลปะสาธารณะ พื้นที่ศิลปะทางเลือกหรือหอศิลปที่

แมวาจะสามารถจัดนิทรรศการเด่ียวหรือนิทรรศการกลุมใหแกศิลปนไดเชนเดียวกับแกลเลอรี่เชิง

พาณิชย  แตก็จะไมสรางความสัมพันธที่ตอเน่ืองกับศิลปนในแบบที่แกลเลอรี่เชิงพาณิชยทํา  โดย

สวนมากพื้นที่แสดงงานศิลปะสาธารณะ พื้นที่ศิลปะทางเลือกหรือหอศิลปไมไดมีนโยบายในการขาย

งานศิลปะ  พื้นที่เหลาน้ีในบางแหงไดรับทุนสนับสนุนจากบางองคกรหรือจากรัฐในการจัดนิทรรศการ

และกิจกรรม  ในขณะที่แกลเลอรี่เชิงพาณิชยไมไดรับเงินสนับสนุนดังกลาว  ดังน้ันแกลเลอรี่เชิง

พาณิชยจึงตองพึ่งพาการขายผลงานที่จัดแสดงหรืออาศัยอารทแฟร (Art Fairs)3 ซึ่งถือเปนหัวใจหลัก

ของการดําเนินงานแกลเลอรี่เชิงพาณิชย  โดยการจะเขารวมอารทแฟรน้ัน แกลเลอรี่จะตองย่ืนเสนอ

โครงการแกคณะกรรมการอารทแฟรในประเทศที่เปนเจาภาพและไมใชแกลเลอรี่  ทั้งหมดที่เสนอ

โครงการจะผานการคัดเลือก  เมื่อเขารวมอาร9แฟรสิ่งที่แกลเลอรี่ตองเผชิญตอคือการแขงขันกับแกล

เลอรี่ช่ือดังจากที่ตางๆทั่วโลก  คาเชาบูธ และคาขนสงผลงานที่สูงลิ่ว แตหลายแกลเลอรี่ยังคงให

ความสําคัญตอการเขารวมเทศกาลน้ี เพื่อแลกกับการเขาเปนสวนหน่ึงของการคาผลงานศิลปะแบบ

                                                
1Fred Mann, Artists, Commercial Galleries & the International Art 

Market, เขาถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2558, เขาถึงไดจาก http://visualartists.ie/the-manual-a-

survival-guide-for-visual-artists/the-trinity-of-the-artist-the-gallery-the-curator/artists-

commercial-galleries-the-international-art-market/  
2Represent artist แปลโดยผูวิจัย 
3Art fairs ตลาดขายงานศิลปะ 
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มืออาชีพ การลงทุนเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีและนาเช่ือถือในสายของนักสะสม แนนอนสิ่งที่ตามมาคือ

คาใชจายที่สูง แตสําหรับในเมืองไทย แกลเลอรี่เชิงพาณิชยยุคแรกเริ่มหลายแหงไมสามารถเปด

ดําเนินการตอไปได เพราะขาดตลาดนัดสะสม  แกลเลอรี่เชิงพาณิชยเกิดข้ึนใหมโดยตลอด และบาง

แหงก็ปดตัวลงไปเปนเชนน้ีเรื่อยมา ทามกลางโจทยของความไมย่ังยืนของพื้นที่ศิลปะที่มีอยูในขณะน้ัน

เหลาศิลปนและนักจัดการรุนใหมยังคงเดินหนาหาความเปนไปได ที่จะดําเนินงานหาพื้นที่ของพวกเขา

และเพื่อเปนการศึกษาถึงทางเลือกอื่น ๆ ของพื้นที่ศิลปะ ที่นอกเหลือไปจากที่ไดกลาวมาในบท

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทน้ีจะทําการศึกษาความเปนมาของพื้นที่ศิลปะที่เปน

ทางเลือกวาเหตุใดจึงเกิดพื้นที่เหลาน้ีข้ึน พื้นที่ศิลปะทางเลือกเกิดข้ึนครั้งแรกที่ไหนโดยใคร มี

วัตถุประสงคอะไรรวมทั้งมีสถานทีที่ไหนบาง ที่เรียกตัวเองวา เปนพื้นที่ศิลปะทางเลือก โดยเริ่มจาก

การอธิบายและทําความเขาใจความหมายของศิลปะรวมสมัยไทยเสียกอน 

 

ศิลปะรวมสมัยในไทย 

ความหมายของศิลปะรวมสมยั      

คําวา ศิลปะรวมสมัยถือเปนคําที่ยากตอการใหความหมายที่แนชัดตายตัวและมีความ

คลุมเครือสูง คอนเทมโพรารี่  อารต  โซไซต้ี (Contemporary Art Society) ในสหราชอาณาจักร

กอต้ังเมื่อป ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ไดกําหนดขอบเขตของศิลปะรวมสมัยไวที ่20 ป    

เซอรเฮอรเบิรต  รีด (Sir Herbert Read) ไดเขียนอธิบายไววา ขอบเขตของศิลปะรวม

สมัยอยูที่ 50 ป และยังเขียนไวในหนังสือ Contemporary British Art ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) วา

ศิลปะรวมสมัยเปนงานของศิลปนที่ยังมีชีวิตอยู4      

ในหนังสือประวัติศิลปนที่ช่ือ คอนเทมโพรารี่ อารติส (Contemporary Artists) ป ค.ศ. 

1977 (พ.ศ. 2520) ไดเปดกวางดวยการรวมศิลปนที่เสียชีวิตแลวเขาไปในทําเนียบน้ันดวย ซึ่งทาง

บรรณาธิการก็ไดใหเหตุผลวาข้ึนอยูกับอิทธิพลของพวกเขาที่มีตอกระแสศิลปะที่กําลังดําเนินอยู5  

โรเบิรต  แอทคินส (Robert Atkins) ไดเสนอขอคิดเห็นไวในหนังสือ อารต สปค (Art 

Speak: A Guide to Contemporary Ideas, Movement, and Buzzwords) ฉบับป ค.ศ. 1945 

(พ.ศ. 2533) วาศิลปะรวมสมัยควรจะครอบคลุมศิลปะในยุคต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือใน

ราวป พ.ศ. 2488 เปนตนมา หนังสือและสถาบันศิลปะอื่น ๆ ในตะวันตก ตางมีขอสรุปในเรื่องการ

เริ่มตนของศิลปะรวมสมัยที่คลายกันคือ ป ค.ศ. 1940 (ราวป พ.ศ. 2484 - 2493) เชน หนังสือ ยูโร

                                                
4Ian Chilvers, Oxford Dictionary of 20th Century Art (New York: Oxford 

University Press, 1998 - 1999), 139. 
5สุธี  คุณาวิชยานนท, เขานอก ออกใน (กรุงเทพฯ: สเกล, 2548), 18. 
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เปยน คัลเจอร: อะ คอนเทมโพรารี่ คอมพาเน่ียน พ.ศ. 2536 (European Culture: A 

Contemporary Companion, 1993) ระบุวาศิลปนที่ไดรับการรวบรวมไวคือ บุคคลที่มีผลงาน

ปรากฏและประสบความสําเร็จต้ังแตป ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) เปนตน 

นิยามของศิลปะรวมสมัยในไทย      

สําหรับประเทศไทย การถกเถียงกันในคําจํากัดความและจุดเริ่มตนของศิลปะรวมสมัย

ยังไมเปนที่แพรหลายและไมพบขอสรุปที่เปนรูปธรรมอาทิตยา จันทะวงษ ไดใหความหมายของศิลปะ

รวมสมัยคืองานศิลปะที่สรางสรรคข้ึนในยุคปจจุบัน มีระยะเวลานับยอนหลังไปไมเกินประมาณครึ่ง

ศตวรรษ เปนศิลปะที่มีพัฒนาการต้ังอยูบนพื้นฐานความรูทางศิลปะในอดีตผสมผสานกับแรงบันดาล

ใจเฉพาะตัวของศิลปนแตละคน อันทําใหเปนงานศิลปะที่มีความหลากหลายทั้งทางเน้ือหา รูปแบบ 

เทคนิคและมีงานลักษณะใหมๆ เกิดข้ึนอยูเสมอ       

สุธี คุณาวิชยานนท ไดเขียนบทความ กวาจะเปนศิลปะรวมสมัยไทย ในหนังสือ เขานอก 

ออกใน : รวมบทสัมภาษณและบทความศิลปะรวมสมัย ช้ีใหเห็นถึงที่มาของการนิยามศิลปะรวมสมัย

ในไทยไววา      

ในขอเขียนและบทความประกอบสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ (นิทรรศการท่ีเนนงาน

ศิลปะท่ีใหมไปกวาศิลปะไทยประเพณี) ท่ีเร่ิมเปนคร้ังแรก ในป พ.ศ. 2492 ใชคําหลากหลายเรียกขานศิลปะ

แนวใหมน้ี เชนคําวา ศิลปแบบปจจุบันและศิลปกรรมสมัยปจจุบัน ในคร้ังท่ี 1/2492, มีการใชคําวา 

วัฒนธรรมสมัยปจจุบันและศิลปปจจุบัน ในคร้ังท่ี 2/2493, ใชคําวา ศิลปะสมัยใหม ในคร้ังท่ี 4/2496, ใน

คร้ังท่ี 5/2497 มีการใชคําวา ศิลปนสมัยปจจุบันและมีการกลาวถึงผลงานของศิลปนท่ีรวมแสดงงานวา “แต

ละคนก็จะสามารถประจักษถึงคุณคาของการแสดงออกอยางปจจุบัน ซ่ึงสะทอน วิญญานของชีวิตเราใน

ปจจุบันได” 

ในขอเขียนท้ังหาคร้ังน้ันไมปรากฏช่ือผูเขียน จนกระท่ังคร้ังท่ี 7/2499 ศิลป พีระศรี6 ลงนาม

วาเปนผูเขียน แตไมปรากฏวา ใครเปนผูแปล ในตนฉบับภาษาอังกฤษของศิลป พีระศรี เขาไดใชคําวา 

Modern Art ซ่ึงผูแปลไดแปลวา ศิลปะสมัยใหม และตั้งแตคร้ังท่ี 9/2501 เขียน ยิ้มศิริ จะเปนผูรับทําหนาท่ี

แปล คร้ังน้ีคําวา Comtemporary Art ปรากฏขึ้นในบทความ Is Art Necessary? แปลเปนไทยคือ ศิลปะ

เปนสิ่งจําเปนหรือ? เขียน  ยิ้มศิริ ไดแปลคําดังกลาววาเปน ศิลปะรวมสมัย และนับตั้งแตน้ันมาขอเขียนของ

ศิลป  พีระศรี  และบทแปลของเขียน  ยิ้มศิริ ท่ีอยูในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  คร้ังท่ี 10 - 13 

                                                
6ศิลป  พีระศรี  เปนประติมากรชาวอิตาเลี่ยน  มีช่ือเดิมวา  คอราโด เฟโรจี (Corrado 

Feraci) เขามารับราชการเปนชางปนในกรมศิลปากรเมื่อป พ.ศ. 2466 เขาไดรับการยกยองวาเปน 

“บิดาแหงศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย”เปนหน่ึงในผูผลักดันใหเกิดการเรียนการสอนศิลปะตะวันตก

ในโรงเรียนประณีตศิลปกรรม  ซึ่งตอมาไดรับสถาปนามาเปนมหาวิทยาลัยศิลปกร ศิลป พีระศรี เปน

เรี่ยวแรงสําคัญในการจัดประกวดการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ  
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และขอเขียนในสิ่งพิมพอื่นๆอีกหลายช้ินจะปรากฏคําวา Contemporary Art โดยมีคําวา ศิลปรวมสมัย เปน

คําแปล7 

ในบทความของสุธี ยังต้ังขอสังเกตของการใชคําวา ศิลปรวมสมัยหรือศิลปะรวมสมัยใน

งานแปลของ เขียน  ย้ิมศิร ิไวดวยวา ศิลปรวมสมัยหรือศิลปะรวมสมัย ยังไมถูกใชเพื่อแยกแยะความ

แตกตางระหวาง ศิลปะรวมสมัยกับศิลปะสมัยใหมอยางเดนชัด  ขอเขียนหลายช้ินจะมีคําทั้งสอง

ปรากฏอยูในขอเขียนเดียวกัน เพื่อกลาวถึงสิ่งเดียวกันและยังปรากฏการใชคําวา ศิลปรวมสมัย

ปจจุบันและศิลปปจจุบันในการแปลความหมายของคําวา Comtemporary Art จากตนฉบับของ

ศิลป  พีระศรี  กลาวโดยสรุปการใชคําวา  ศิลปะรวมสมัยของ ศิลป  พีระศรี และ เขียน  ย้ิมศิริ  มี

จุดมุงหมายที่จะหมายถึงศิลปะแนวใหมที่ไมใชแนวประเพณีที่เปนผลงานจากศิลปนในยุคปจจุบัน ณ 

ขณะน้ันของคนรวมยุครวมสมัยกับคนทั้งสอง8      

สมพร รอดบุญ ไดเขียนลงในสูจิบัตรนิทรรศการเอเช่ียน โมเดิรนนิสม (Asia Modern-

nism)ในบทความช่ือ ฮีสตอรี่ ออฟ โมเดิรน อารตอินไทนแลนด (History of Modren Art in 

Thailand) โดยไมไดระบุแนชัดวาศิลปะรวมสมัยไทยเริ่มเมื่อไหรแตเมื่อกลาวถึงศิลปะระหวาง พ.ศ. 

2513 - 2522 สมพร จะใชคําวา Thai Modern Art ( ศิลปะสมัยใหมไทย) เพื่อนิยามผลงานศิลปะ

แนวนามธรรม ครั้งเมื่อกลาวถึงความเคลื่อนไหวทางศิลปะใหมๆ  อาทิเชนศิลปะจัดวาง (Installation 

Art) พ.ศ. 2523 - 2532 จะใชคําวา Thai Contemporary Art (ศิลปะรวมสมัยไทย)   

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดนิยามความหมายของคําวาศิลปะรวมสมัยไวใน 

หนังสือศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยวางานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยคืองานศิลปะที่เกิดจากความคิดพัฒนา

และสรางสรรคข้ึนมาใหมในยุคปจจุบัน โดยคํานึงถึงเน้ือหาทางวัฒนธรรมเปนพื้นฐานการสรางสรรค

ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมเกากับใหมใหเกิดผลงานใหมที่เหมาะสมกับคนในสังคมและไดแบงขอบขาย

ของงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยออกเปน 9 สาขา คือ 

1. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นไดดวยตาทั้งศิลปะสองมิติและสามมิติ ที่

เปนวิจิตรศิลปและประยุกตศิลปลักษณะสําคัญของทัศนศิลปคือภาพและรูป ไดแก จิตรกรรม 

(ภาพเขียนสี และภาพลายเสน) ประติมากรรม (งานปน และแกะสลัก) ภาพพิมพ (ศิลปะการพิมพดวย

กรรมวิธีตางๆ เชน การพิมพดวยภาพพิมพไมหรือโลหะ เปนตน) ภาพถาย (ผลงานศิลปะ ภาพถายที่

เสนอดวยสื่อและกรรมวิธีตางๆ) สื่อประสม (ผลงานศิลปะที่สรางสรรคข้ึนดวยกรรมวิธีและเทคนิคตาง ๆ 

อยางอิสระ)   

                                                
7สุธี  คุณาวิชยานนท, เขานอก ออกใน, 21. 
8เรื่องเดียวกัน, 21-23. 
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2.  สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะการแสดงละคร การละเลนและการแสดง 

พื้นบานประยุกต          

3. สาขาคตีศิลป หมายถึง การเลนดนตรีสากลและดนตรีไทยประยุกต ที่มีทั้งประเภท

ดีด สีตี เปารวมถึงการขับรองหมายถึงการใชเสียงที่เปลงออกมาจากลําคออยางมีศิลปะดวยการตบ

แตงเสียงทํานองเพลงใหเกิดความไพเราะ เชน การรองอิสระรองประกอบดนตรี รองประกอบการ

ฟอนรํา ฯลฯ       

4. สาขาวรรณศิลป หมายถึงศิลปะในการแตงหนังสือหรือศิลปะทางวรรณกรรมที่มี

องคประกอบที่สําคัญในการแสดงความรูสึกสะเทือนใจจินตนาการและการแสดงออกทวงทาที 

เฉพาะตัวมีวิธีการเสนอเรื่องราวที่นาสนใจทั้งกวีนิพนธ เรื่องสั้น นวนิยาย บทละคร  

5. สาขาสถาปตยกรรม หมายถึง งานออกแบบหรือศิลปะที่เกี่ยวกับสิ่งกอสราง ซึ่ง สราง

ข้ึนอยางเปนศิลปะสวยงามเปนสงา และถูกตองตามหลักวิชาการเหมาะสมกับประโยชนใชสอยมีคุณคา

ทางศิลปะและมั่นคงแข็งแรง ไดแก วัดวาอาราม สถูปเจดีย ปราสาทราชวังและบานเรือน เปนตน 

6. สาขามัณฑนศิลป หมายถึง ศิลปะการออกแบบการประดับและตกแตงสภาพแวดลอม

ภายนอกและภายในอาคารบานเรือน สถานที่ทั้งในลักษณะที่สื่อถึงศิลปวัฒนธรรมที่เปนสากล และ

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ      

7. สาขาเรขศิลป หมายถึงการออกแบบศิลปะในการสื่อสารกับกลุมชนดวยภาษาที่

ตีความไดโดยการดูดวยตา ทั้งที่เปน “ภาษาอักษร” และ “ภาษาภาพ” (ภาพถาย ภาพวาด ลายเสน 

สีสันและอื่น ๆ ) โดยตอบสนองการสื่อสารเปนสําคัญเชน งานออกแบบตราสัญลักษณ งานสิ่งพิมพเพื่อ

การโฆษณาประชาสัมพันธงานออกแบบเว็บไซตงานออกแบบสื่อผสมโครงสราง เพื่อแสดงนิทรรศการ 

เปนตน      

8. สาขาภาพยนตร หมายถึง งานศิลปวัฒนธรรมดานสื่อภาพเคลื่อนไหว (Moving 

Image) หรือโสตทัศน (Audiovisual) ทั้งที่ผลิตดวยฟลมภาพยนตร เทปวิดีทัศน และสื่อผสมมี

ขอบเขตกวางขวางต้ังแตภาพยนตรสมัครเลน ภาพยนตรครอบครัว ภาพยนตรสั้น ภาพยนตรทดลอง 

ภาพยนตรสารคดี ไปจนถึงภาพยนตรในอุตสาหกรรมบันเทิง   

9. สาขาแฟช่ัน หมายถึง การออกแบบเสื้อผาอาภรณเครื่องประดับรางกาย และการ

แสดงแบบการนุงหมแบบตางๆ ที่มีรูปแบบ และสีสันตามสมัยนิยมตามแบบ หรือวิธีการที่นิยมกัน

ทั่วไปในชวงระยะเวลาหน่ึง9 

 

                                                
9สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย , ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย (กรุงเทพฯ: สํานักงาน 

ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย, 2547), 19. 
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พ้ืนท่ีศิลปะทางเลือก 

ความหมายของพ้ืนท่ีศิลปะทางเลือก      

ในมุมของผูชมงานศิลปะทุกครั้ง ที่พูดถึงคําวา ศิลปะ ตามความเขาใจของคนทั่วไปก็จะ

นึกถึงงานของเหลาศิลปนที่มีช่ือเสียงที่ถูกจัดแสดงตามพิพิธภัณฑหรือหอศิลป  ในการจะเขาถึงโลก

ของศิลปะไดน้ัน คือ การพยายามปลีกเวลานําพาตัวเองใหเดินเขาไปในสถานที่เหลาน้ี หากมองอีกมุม

หน่ึง การมีอยูของพื้นที่แสดงงานศิลปะบนโลกใบน้ีมี อะไรที่อยูนอกเหนือไปจากการเปนเพียงหองสี

ขาวที่มีไวสําหรับแสดงงานมากนัก เพราะศิลปะน้ันเรียงรายอยูรอบ ๆ ตัวและมีที่ทางอยูในชีวิต 

ประจําวัน โดยที่เราไมตองพยายามเขาหา เพียงแตคนสวนใหญในสังคมกลับไมคอยตระหนักถึง

บทบาทและความสัมพันธที่มนุษยกับศิลปะมีใหแกกัน และน่ีถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหสังคมปจจุบัน

พยายามสะกิดใหผูคนหันมาตีความถึงพื้นที่ศิลปะกันใหม เพื่อจะลดชองวางระหวางความเปนมนุษย

ในสังคมรวมสมัยกับความเขาใจในศิลปะที่นับวันจะย่ิงเดินหางจากกันไปทุกที   

ยอนกลับมาที่มุมมองของผูสรางสรรคผลงานศิลปะ  โลกศิลปะใบใหมขับเคลื่อนดวย

ความตองการการแขงขันทางนวัตกรรมและความกระหายตอสิ่งใหม ๆ ซึ่งสะทอนผานกระบวนการ

สรางงานศิลปะและการทดลองรูปแบบในการแสดงออก  การไมสามารถเขาถึงและถูกปฏิเสธจาก

พื้นที่ศิลปะกระแสหลัก เพราะผลงานอาจดูแหวกแนว  แปลกประหลาดเกิดไป และไมเปนที่นิยมตาม

ยุคสมัย ตลอดจนความปรารถนาที่จะปลดปลอยศิลปะจากแรงกดดันสถาบัน และการคาของโลก

ศิลปะ สิ่งเหลาน้ีเปนการอธิบายถึงความสําคัญโดยรวบรัดวาทําไมเหลาศิลปน นักจัดการศิลปะ และ

นักวิจารณจึงไดสรางทางเลือกในโลกศิลปะข้ึนมา       

พื้นที่ศิลปะทางเลือกเปนคําที่ถูกนํามาใชในราวตนป ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ถูกเรียก

เปนครั้งแรกโดย ไบรอันโอโดเฮอรต้ี (Brian O’ Doherty) ศิลปนคอนเซ็ปชวลอารต หรืออีกช่ือหน่ึง

คือ แพทริคไอรแลนด (Patrick Ireland)10โอโดเฮอรต้ีคือผูนําโครงการ Visual Arts Program ใน

หนวยงานของรัฐที่ช่ือ National Endowment for the Arts (N.E.Aกอต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 

2508) โดย ประธานาธิบดี ลินดอน บี. จอหนสัน (Lyndon Baines Johnson) แหงสหรัฐอเมริกา11

ภายใตการทํางานในหนวยงานของรัฐ ในป 1972 (พ.ศ. 2515) โอโดเฮอรต้ีไดจัดใหมีการมอบทุน

สนับสนุนแกพื้นที่ที่ดําเนินงานในรูปแบบศิลปะเชิงปฏิบัติการและพื้นที่ศิลปะทางเลือก ซึ่งเริ่มปรากฏ

                                                
10Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, accessed June, 4 

2015, available from http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html 
11Binkiewicz, Donna M., Federalizing the muse United States arts policy 

and the National Endowment for the Arts, 1965-1980 (Chapel Hill, University of 

North Carolina Press, 2004) 
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พื้นที่เหลาน้ีใหเห็นบางแลวในสหรัฐอเมริกา แตยังไมมีใครนิยามความหมายของพื้นที่เหลาน้ีวาเปน

พื้นที่ ศิลปะทางเลือก การต้ังโครงการเพื่อสนับสนุนเงินทุนของโอโดเฮอรต้ีถือเปนการนิยาม

ความหมายและเรียกพื้นที่ศิลปะรูปแบบใหมน้ีวาเปน “พื้นที่ศิลปะทางเลือก” ข้ึนอยางเปนทางการ  

หลังจากน้ันเปนตนมา คําวาพื้นที่ศิลปะทางเลือกถูกใชและปรากฏข้ึนอีกครั้งใน ป ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 

2516) เมื่อนิตยสารศิลปะในอเมริกา (Art in America) ไดตีพิมพบทความหัวขอ “พื้นที่ศิลปะ

ทางเลือก - โซโห”12          

คําวา พื้นที่ศิลปะทางเลือก (Alternative Space) เปนคําที่ตีความหมายของ “ทาง 

เลือก” ตอพื้นที่การจัดแสดงผลงานศิลปะที่นอกเหนือไปจากพื้นที่แสดงงานศิลปะกระแสหลักซึ่ง

หมายถึง  พิพิธภัณฑ หอศิลป หรือนิทรรศการที่จัดโดยรัฐเปนตน  การนิยามความหมายของพื้นที่

ศิลปะทางเลือกเปนไปไดในหลายรูปแบบ  ปจจุบันพื้นที่แสดงงานศิลปะบางแหงในเมืองไทยก็ยังใช

คําๆน้ีในการอธิบายถึงลักษณะของหองพัก รานอาหาร รานกาแฟ  โกดังเกาที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่

อยูนอกเหนือไปจากพิพิธภัณฑ หอศิลปและแกลเลอรี่เชิงพาณิชย  แตในความหลากหลายของการ

นิยามความหมายพื้นที่ศิลปะทางเลือกวาแทจริงแลวเปนพื้นที่ในลักษณะใดดูจะเปนการนิยามโดย

อาศัยลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เทาน้ัน   ในอีกดานหน่ึงก็เช่ือมโยงเขากับการอธิบายถึงพื้นที่ ๆ

เปนที่จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปนหัวกาวหนาหรืองานศิลปะเชิงทดลองของศิลปนรุนใหม แมททิว 

แนส (Matthew Nash), 2009 ไดเขียนบทความเรื่อง How to start & run an alternative gallery 

space13 เอาไววา พื้นที่ศิลปะทางเลือกคือสถานที่สําหรับแสดงงานศิลปะที่ไมเนนเรื่องการขายผลงานแต

จะใหความสําคัญกับความคิดสรางสรรคและความเปนไปไดใหมๆในการจัดนิทรรศการซึง่สามารถนําเสนอ

ไดในหลายรูปแบบ เขาไดยกตัวอยางถึงพื้นศิลปะทางเลือกที่เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาวาตลอด

ระยะเวลากวา 10 ป ที่ผานมา เกิดการรวมกลุมกับของศิลปนรุนใหมสรางพื้นที่แสดงงานที่หลากหลายทั้ง

หองใตดิน หองใตหลังคา ตรอกซอยหรือแมกระทั่งในโรงรถ 

 

 

 

                                                
12Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, accessed June, 4, 

2015, available from http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html 
13Matthew Nash, How to start & run an alternative gallery space, 

accessed February, 28, 2015, available from, http://www.bigredandshiny.com/cgi-

bin/BRS.cgi?section=article&issue=118&article=2009102155214100224264359&print 

View=true.  
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ประเภทของพ้ืนท่ีศิลปะทางเลือก14       

1. พ้ืนท่ีชั่วคราว พื้นที่ทางเลือกสวนมากจะเริ่มตนดวยการใชพื้นที่ช่ัวคราวเชน หองพัก  

อพารตเมนท โรงรถ หองใตหลังคา โดยการปรับเปลี่ยนใหเปนพื้นที่สําหรับทํางาน  แสดงงาน  หรือ

จัดกิจกรรมเปนครั้งคราว พื้นที่เหลาน้ีมีขอดี คือ สามารถตอบสนองความตองการในการหาสถานที่ๆ

แสดงงานของศิลปนรุนใหมประหยัดคาใชจายในเรื่องคาเชาสถานที่ในระยะยาวและสะดวกตอการ

จัดการพื้นที่ เพราะเปนพื้นที่สวนบุคคลที่ศิลปนหรือคนรูจักเปนเจาของ   

2. องคกรไมแสวงหาผลกําไรบางจํานวนของพื้นที่ศิลปะทางเลือกมีลักษณะการ

ดําเนินงานโดยมีองคกรจากภาครัฐหรือเอกชนเปนผูสนับสนุนเงินทุนในการเชาสถานที่และดําเนิน

กิจกรรม พื้นที่ทางเลือกประเภทน้ีมีตองมีเปาหมายหรือพันธกิจที่ชัดเจน การดําเนินงานและทีมงานที่

เปนระบบที่สามารถจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมที่ไดอยางเปนประจํา      

3. แชรสตูดิโอ คือ การรวมกลุมของเหลาศิลปนในที่น้ีอาจเปนไดทั้งการเชาหองพกัรวมกนั

และจัดสรรพื้นที่ทํางานตลอดจนพื้นที่พักอาศัย  การแชรสตูดิโอน้ีอาจรวมไปถึงการทําโปรเจคหรือจัด

แสดงนิทรรศการในสตูดิโอดวยกันเปนครั้งคราว  โดยสวนมากพื้นที่ดังกลาวจะเปนพื้นที่ๆอยูในเขตเมือง

และชุมชนที่ที่การเดินทางสะดวก          

4. พ้ืนท่ีสําหรับศิลปนมาพํานัก พื้นที่สําหรับศิลปนมาพํานักหมายถึงการเชิญศิลปนใหมา

พํานักอาศัยอยูในพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมทางศิลปะทั้งแบบพํานักระยะสั้น 1-2 สัปดาห หรือระยะยาว 3 -12 

เดือน เปาหมายของการใหศิลปนมาพํานัก คือ ความตองการการแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองและ

วัฒนธรรมใหม ๆ ระหวางศิลปนที่เดินทางมาจากตางถ่ิน โดยที่พวกเขาเหลาน้ันสามารถเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนการสรางสรรคผลงานกับศิลปนในทองถ่ินตลอดจนมีสวนรวมในชุมชนที่พํานัก 

จุดกําเนิดพ้ืนท่ีทางเลือกในยุโรปและอเมริกา      

เมื่อจักรพรรดินโปเลียนที ่3 แหงฝรั่งเศสทรงดําริใหเปดนิทรรศการซาลง เดส เรอฟูเซส15 

ข้ึน ณ กรุงปารีสในป ค.ศ. 1863 (พ.ศ. 2406) เพื่อเปนนิทรรศการทางเลือกสําหรับแสดงงานศิลปะที่ถูก

ปฏิเสธจากการเขารวมนิทรรศการศิลปะแหงกรุงปารีสหรือ ซาลง16 พระองคไดเผยใหเห็นถึงความต่ืนตัว

                                                
14 Institute for Applied Aesthetics, 1st edition the artist-run space of the 

future, accessed February, 25, 2015, available from http://www.applied-aesthetics.org. 
15Salon des Refusés เปนคําที่มาจากภาษาฝรั่งเศส  หมายถึง นิทรรศการศิลปะที่ตกรอบ 

(ผูวิจัย) 
16alon หรือ Salon de Paris คือ นิทรรศการของรัฐที่จัดข้ึนในฝรั่งเศส  โดยถือกําเนิด

ในป ค.ศ. 1667 ในชวงแรกจํากัดเฉพาะผูที่เปนสมาชิกของสถาบันศิลปะเทาน้ัน  ตอมาในป ค.ศ. 

1748 มีการต้ังคณะกรรมการผูคัดเลือกผลงานข้ึน  เน่ืองมาจาก ซาลงเปนนิทรรศการสาธารณะเพียง

งานเดียวทําใหการแขงขังเปนไปอยางดุเดือด (ผูวิจัย) 
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ดานสังคมและศิลปวัฒนธรรมที่กอตัวในปารีสมาแลวพักใหญเห็นไดจากจํานวนศิลปนที่ตองการสราง

อาชีพและอยากไดรับเลือกใหแสดงงานใน ซาลง ที่เพิ่มข้ึนทุกป และเพื่อใหบรรลุเปาหมายน้ัน ผลงานของ

เหลาศิลปนไดพยายามถายทอดและนําเสนอแงมุมใหม ๆ  ทางสุนทรีศาสตร แตก็ดูเหมือนวาจะไมสามารถ

ทําใหคณะกรรมการซาลงประทับใจและถูกคัดออกในที่สุด ความเคลื่อนไหวดังกลาวที่เกิดข้ึนทั่วยุโรปเปน

สวนหน่ึงที่แสดงใหเห็นถึงสถานะที่ดีข้ึนของวิชาชีพดานศิลปวัฒนธรรม  แตที่ที่บรรยากาศเขมขนที่สุดคง

หนีไมพนกรุงปารีส  เมืองแหงศิลปะที่เต็มไปดวยสถาบันทางวัฒนธรรมช่ือดัง  ศิลปนจากทัว่ยุโรปมาตัวกนั

อยูที่น้ันจํานวนศิลปนที่อาศัยอยูในประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะปารีสเพิ่มข้ึนเกือบสองเทาตัว ขณะทีนั่กขาว

และนักคิด นักเขียนเพิม่ข้ึนสามเทาตัวในชวงที่เกิดการเปลี่ยนผานเขาสูศตวรรษที ่20 สาเหตุเน่ืองมาจาก

การปฏิรูปทางวัฒนธรรม ซึ่งไดปรับเปลี่ยนกฎเกณฑและมาตรการในการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชา

ศิลปะและการผอนปรนมาตรการการควบคุมสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิง17 แตศิลปนผูมาใหมหลายตอ

หลายคนกต็องพบกับความจริงที่วาเสนทางความเจริญกาวหนาในอาชีพถูกขัดขวางดวยลําดับชนช้ัน

และกฎเกณฑทางวิชาชีพมากมาย  เมื่อไมไดรับการแยแสจากระบบและเพื่อหลีกหนีจากศิลปะกระแส

หลักที่กีดกันผูมาใหม ศิลปนเหลาน้ีจึงไดสรางหนทางใหมๆเพื่อแสดงผลงานของตนเองข้ึนมาภายนอก

บริเวณของศิลปะกระแสหลัก  โดยหันไปสื่อสารผานวงการสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมบันเทิงยุค

ใหม18  ซึ่งมีเสรีภาพอยางมากในชวงเวลาน้ันทั้งยังมีสถาบันศิลปะเอกชนเกิดข้ึนมากมายที่ซึ่งในยุค

เริ่มตนเปนเพียงสถานที่เสริมความรูเพิ่มเติมจากสถาบันหลักของรัฐ สําหรับกลุมศิลปนพวกเขาหันไป

สมาคมกันตามรานกาแฟและบารเตนรําตลอดจนแสดงผลงานในสถานที่เหลาน้ัน  นักเขียนและนัก

วิจารณ ใชพื้นที่บนหนานิตยสารทางเลือกสรางช่ือดวยการวิจารณงานศิลปะที่ตัวเองฟูมฟกข้ึน ซึ่ง

ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 มีนิตยสารที่วาอยูกวา 200 ฉบับกระจายอยูทั่วกรุงปารีส  แคในชวงอายุ

คนกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ปะทุข้ึน ปารีสไดใหกําเนิดวัฒนธรรมทางศิลปะซึ่งมีชีวิตชีวาและ

เครือขายที่ซับซอนจนเกิดเปนลัทธิ  (ism) ทางศิลปะใหมๆข้ึนมามากมาย เชน นีโอ-อิมเพรสชันนิสม19 

                                                
17David Cottington, Modern Art : A Very Short Introduction (กรุงเทพฯ: 

openworlds, 2554), 65. 
18Ibid, 66. 
19Neo-Impressionism มาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเรื่องแสง (ซึ่งเปน

อนุภาค) เปนที่มาของงานเขียนในลักษณะการแตมเปนจุด โดยการใชสีในการเขียนงานจิตรกรรมจะ

ไมใชวิธีการผสมสีบนจานส ีแตจะใชวิธีแตมสีที่ปลายพูกันสีหน่ึงแลวไปแตมกับสีอีกสีหน่ึง  แลวจะไดสี

ที่ผสมกันในสายตาของผูดู วิธีการดังกลาวเกิดจากแนวคิดที่วา การผสมสีในดวงตาจะไดความสวาง

สดใสมากกวาการผสมสีบนจานส ี(ผูวิจัย) 
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คิวบิสม20 เปนตน เมื่อถูกตัดขาดจากศิลปะกระแสหลักและผลตอบแทนที่ควรได  ศิลปนหัวกาวหนา

หลายคนพยายามสื่อสารอุดมคติของพวกเขาผานสื่อชนิดใหม ๆ   โดยคํานึงถึงความเปนไปไดตางๆทั้ง

ในแงของวิธีการทํางานและขอความที่ตองการสื่อสารออกไป ลักษณะเดนๆในงานศิลปะรวมสมัย

รวมทั้งความสัมพันธที่มีตอสาธารณะคอยๆเผยตัวข้ึนในชวงแรกของการถือกําเนิดกลุมศิลปนหัว

กาวหนา อยางไรก็ดีการเกิดข้ึนของกลุมศิลปนหัวกาวหนาไมไดจํากัดอยูแคในเฉพาะปารีสเทาน้ัน 

ชุมชนศิลปนรูปแบบใกลเคียงกันที่ตอตานงานศิลปะจากสถาบันหลักเกิดข้ึนมากมายตามเมืองใหญๆ

ทั่วทั้งยุโรปเลยมาถึงฝงอเมริกา ศิลปน นักวิจารณและนักสะสมงานศิลปะทั่วภาคพื้นยุโรปและอเมรกิา

ตางเดินทางขามทวีปไปมาเพื่อจะเปรียบเทียบและเผยแพรงานของพวกเขา  ซึ่งไมเพียงแตจะสรางโลก

ศิลปะทางเลือกข้ึนมาเทาน้ัน  หากแตยังเปนโลกศิลปะใบใหมที่จะเขามาแทนที่ระบบ ซาลงและ

สถาบันศิลปะหลักอีกดวย          

ราวป ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) ในเมืองนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา พื้นที่ทางเลือกได

ปรากฏข้ึนผานความคิดริเริ่มโดยศิลปนหัวกาวหนาที่มีความปรารถนาที่จะปลดปลอยศิลปะจากแรง

กดดันจากสถาบันหลักและการคาของโลกศิลปะในเมืองใหญที่ไดสรางชองวางใหเกิดข้ึนระหวางศิลปน

และโลกศิลปะที่เปนผลทําใหศิลปนบางสวนลมเลิกความต้ังใจในเสนทางศิลปะอาชีพและมีเพียงบางสวน

ที่เขาไปสูระบบงานศิลปะเชิงพาณิชยและสถาบันหลัก  พื้นที่ศิลปะทางเลือกยุคแรกๆคอยๆปรากฏ

รองรอยในมหานครนิวยอรกหลังป ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ในยานโซโห สวนหน่ึงทางตอนใตของเขต

แมนฮัทตันชวงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ยานโซโหมีโรงงานอุตสาห- กรรมและ

โกดังเก็บของหลายแหงที่คอย ๆ เติบโตข้ึน แตพอหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทั่ว

โลก โรงงานอุตสาหกรรมและแหงผลิตในโซโหหลายแหงตองปดตัว บางก็ยายออกไปนอกเมือง โรงงาน

ราง และโกดังทั้งหลาย จึงถูกทิ้งไวและไมไดใชประโยชน ตอมาราว ป ค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ชวง 10 

ปแรก บรรดาศิลปนตางทยอยกันเขาไปอาศัยในโซโห เน่ืองจากมีพื้นที่กวางขวาง  คาเชาที่ราคาถูก 

ตอมากลุมคนที่ไมสามารถซื้อหรือเชาที่อยูอาศัยในเมืองไดเพราะราคาแพง จึงมีแนวคิดที่จะนําเอาโกดัง

เกามาดัดแปลงทําเปนที่พักอาศัย แตกระน้ัน ผูอาศัยในยานโซโหยังคงถูกคุกคามดวยแผนการปรับ

โครงสรางสถานที่สําคัญ ๆ ของเมืองนิวยอรก  โดย โรเบิรตโมเสส (Robert Moses) นักวางแผนผู

                                                
20Cubism เปนลัทธิการสรางสรรคศิลปะที่ไดรับผลสะทอนมาจากอิทธิพลดานความ

เจริญทางวิทยาศาสตร และจากลักษณะรูปแบบหนากากของชนเผาพรีมิตีฟในแอฟริกา ซึ่งไดปลุกเรา

การสรางสรรคแบบใหม รวมทั้งลักษณะการของศิลปนสมัยใหมที่พยายามแสวงหาลักษณะเฉพาะตัว

ใหกับตนเอง เพื่อไมใหทับซอนกับลักษณะรูปแบบศิลปะกลุมอื่นที่ผานมาหรือที่มีอยูในยุคน้ัน ซึ่งมี

หลักสุนทรียภาพที่แสดงรูปทรงศิลปะในลักษณะผันแปรความจริง โดยใหมีลักษณะเปนเหลี่ยมมุม 

เปนลูกบาศก เปนทรงเรขาคณิต เพื่อสรางความคิดรวบยอดเชิง3มิติใหปรากฏในผืนระนาบ 2 มิติหรือ

3 มิติ  (ผูวิจัย) 
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ทะเยอทะยานไดริเริ่มโครงการสรางทางดวนแมนฮัตตัน  เริ่มจากการสรางถนนทางดวนสิบเลนแทรก

ตะวันออก-ตะวันตกขามทางตอนใตของเกาะเช่ือมตอไปยังรัฐนิวเจอรซียถึงบรูคลิน ผานอุโมงค

ฮอลแลนดและสะพานอีสตริเวอร ตามแผนงานทางดวน เสนน้ีจะตัดผานยานไชนาทาวน ลิตเติลอิตาลี 

โซโหฝงตะวันออกและบางหมูบานที่อยูทางตอนใต  ตัวโครงการไดรับอนุมัติจากสภาเมืองในป ค.ศ.1960 

(พ.ศ. 2503) และต้ังแตน้ันเปนตนมาโครงการตองเผชิญการถูกตอตานอยางหนักโดยเฉพาะจากผูอาศัย

ในยานโซโห โดยกลุมศิลปนที่ไมเห็นดวย21 แมวาแกนนําในการตอตานการกอสรางทางดวนจะเปนศิลปน

และผูที่อยูอาศัยแตสถานะของพวกเขาคือผูที่เขามาอาศัยในโซโหอยางผิดกฎหมาย  การตอตานของคน

ในพื้นที่มีมาอยางตอเน่ือง และทั้งขอจํากัดของกฎระเบียบของรัฐตอการอยูอยางไมถูกตองตามกฎหมาย

ในชวงกลางทศวรรษที่ 1960 การมีสวนรวมของบรรดาศิลปนก็แข็งแกรงพอที่จะปกปองโซโหจากการ 

รื้อถอนไดในที่สุดและตอมาการเกิดข้ึนของพื้นที่ศิลปะในยานโซโหก็เปนจุดเริ่มตนของพื้นที่ศิลปะ

ทางเลือกที่มีบทบาทสําคัญตอชุมชนและเศรษฐกิจของเมืองในเวลาตอมา  

พื้นที่ศิลปะทางเลือกไดเกิดข้ึนไมเพียงแตในยานโซโหเทาน้ัน จากความคิดริเริ่มโดย

ศิลปนทองถ่ินแตละคน ก็มีแนวทางเปนของตัวเอง พวกเขาไดเบี่ยงโครงสรางของพื้นที่ศิลปะให

เปลี่ยนไปจากเดิมทีละเล็กละนอย สูการเปนศิลปนรวมกลุมแบบสหกรณกอต้ังสตูดิโอศิลปะในรปูแบบ

ไมแสวงหาผลกําไร เชนเดียวกับความหลากหลายของกิจกรรมศิลปะ  ตัวอยางของพื้นที่ศิลปะ

ทางเลือกรุนแรกที่ปรากฏในนิวยอรก ต้ังแตป ค.ศ. 1969-1975 (พ.ศ.  2512-2518) ไดแกApple, 

Gain Ground, 98 Greene Street, 3 Mercer Street Store, 112 Greene Street, The 

Institute for Art and Urban Resources, Artists Space, Creative Time, The Kitchen. 22

พื้นที่เหลาน้ีเกิดข้ึนทามกลางความต่ืนตัวของสังคม  สวนใหญเปดข้ึนโดยไมมีเงินทุนสนับสนุนจาก

ภายนอกใด ๆ การดําเนินการปแรกยังไมมีแบบแผนแนวทางที่แนนอน  ศิลปนเปนทั้งผูดูแลจัดการ

พื้นที่และแสดงงานในเวลาเดียวกัน พื้นที่ศิลปะทางเลือกในรุนที่ 2 ที่เกิดข้ึนหลังป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 

2518) ไดแก The Alternative Museum, Franklin Furnace, Printed Matter, The Drawing 

Center, The New Museum, Fashion Moda.23 

 

 

                                                
21Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces. accessed June, 4, 

2015, available from http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html 
22Julie Ault, Alternative art New York, 1965-1985 (Minneapolis, MN: 

University of Minnesota Press, 2002). 
23Ibid. 
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พ้ืนท่ีศิลปะทางเลือกและบริบทเชิงพ้ืนท่ีของงานศิลปะ 

พื้นที่ศิลปะทางเลือกที่เกิดข้ึนในยานโซโห เมืองนิวยอรกถือเปนตัวอยางรูปแบบของ

พื้นที่ที่เห็นไดบอยชัดที่สุด ในยุคแรกเริ่มของพื้นที่ศิลปะทางเลือกน้ัน คือ ความงาย และดิบ บางครั้ง

สถานที่ที่เหลาศิลปนใชทํางาน และจัดแสดงงานอยูในสถานที่คลายโรงงานอุตสาหกรรม จากความทรุด

โทรมของแหงผลิตอุตสาหกรรมเกาในยานโซโหเชนเดียวกับอาคารเทศบาลที่ผุผัง  เมืองนิวยอรกจึงตกลง

ที่จะปลอยกูใหกับศิลปนในราคาถูกProject Studios 1 หรือ P.S.1 คือ พื้นที่ศิลปะทางเลือกในยานโซโห

ที่ใหญที่สุด ในป ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ดวยการเปดดําเนินการในสถานที่ ๆ เคยเปนโรงเรียนเกา  

นิทรรศการแรกที ่P.S.1 ช่ือวา “Rooms” ศิลปนที่เขารวมมีจํานวนทั้งสิ้น 75 คน จัดแสดงในหองเรียน

โทรม ๆ ของอาคารโรงเรียนเกา ตัวอาคารไมไดถูกปรับปรุงหรือทําความสะอาดกอนการจัดนิทรรศการ

แตอยางใด24อีกพื้นที่ศิลปะทางเลือกที่ต้ังอยูในสถานที่ลักษณะเดียวกัน คือ 112 Greene Streetหน่ึงใน

พื้นที่ศิลปะทางเลือกที่โดดเดนที่สุดของยานโซโห พื้นที่แหงน้ีดําเนินงานตรงกันขามกับสิ่งที่เกิดข้ึนในแกล

เลอรี่ศิลปะรวมสมัยอื่น ๆ ในขณะน้ัน  ไมมีผนังสีขาวแตอยางใด ตามที่สเตฟานี เอเดน (Stephanie 

Edens) ไดเขียนในบทความที่ตีพิมพนิตยสาร Art In America ในเดือนพฤศจิกายน ป ค.ศ.1973 (พ.ศ. 

2516) เขากลาวถึงความทาทายของพื้นที่ที่มีตอศิลปนผูจัดแสดงนิทรรศการ 

พื้นที่แสดงงานถูกแบงออกเปนสองสวนโดยเสาเหล็กขนาดเล็กหลายเสาคั่นก่ึงกลางระหวาง

พื้นที่ ทั้งยังสามารถมองเห็นทอนํ้าที่เดินผานตามพื้นที่แสดงงานอยางชัดเจน 112 ถือเปนพื้นที่ ๆ ยาก

ตอการแสดงงาน ซ่ึงมีความตางอยางชัดเจนจากวิธีคิดตอพื้นที่แสดงงานของแกลเลอรี่เชิงพาณิชยที่

โดยสวนมากคงไวซ่ึงความขาวสะอาดของกําแพง เจฟ25 สนับสนุนใหศิลปนใชเพดานและพื้น เจาะ

และขุดไดตามสะดวก26 

ความทาทายที่วาน้ีหมายถึงการที่ศิลปนสามารถเช่ือมโยงโครงสรางทางสถาปตยกรรม

ของ 112 Greene Street กับผลงานของพวกเขาได  ในความดิบและไมเปนระเบียบของพื้นที่ศิลปะ

ทางเลือกไดกลายเปนแหลงที่มาของแรงบันดาลใจใหกับศิลปน  ผลงานศิลปะแนวจัดวางหลายช้ิน

เกิดข้ึนที่ 112 Greene Street โดยมีเน้ือหาของผลงานกับบริบทเชิงพื้นที่ ตัวอยางศิลปนแนวจัดวาง

ไดแก กอรดอน แมททา คราคก (Gordon Matta-Clark) ในป ค.ศ. 1970  (พ.ศ. 2513) เขาไดสราง

ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงน้ีดวยการสรางผลงานช่ือ Cherry Tree กอรดอนขุดหลุมใน

หองใตดินของ 112 Greene Street และปลูกตนเชอรรี่ในหลุมโดยใชแสงจากหลอดอินฟราเรดแทน

                                                
24Cristelle Terroni. Rise and Fall of Alternatives Spaces, accessed June, 4, 

2015, available from http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html 
25เจฟฟรีย ลิว (Jeffrey Lew), เปนผูกอต้ัง 112 Greene Street/ Workshop 
26Stephanie T. Edens, “Alternative spaces – Soho style”, Art in America, 

(Novembe- December, 1973): 38. 
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แสงจากธรรมชาติผลงานอีกช้ินของเขาคือWinter garden; mushroom and waistbottle 

recycloning cellar, 1971 (พ.ศ. 2514) ศิลปนเก็บเอาขวดเปลาที่ถูกทิ้งในเมืองมาเรียงในปลองลิฟต

เกาของอาคารและปลูกเห็ดสิ่งสะทอนในตัวอยางผลงานเหลาน้ีไดถูกอธิบายโดย มารตินเบ็ค (Martin 

Beck) นักเขียน เขาไดอธิบายวา น่ีคือ ความกาวหนาทางสุนทรียศาสตรที่ตรงไปตรงมา “การยังคง

รักษาความดิบของวัสดุของพ้ืนท่ีแบบหองใตเพดานในหองจัดแสดงงาน  ไมไดทําใหรูสึกขัดตาหรือเปนสิ่ง

แปลก ปลอมแตอยางใด  แตกลับเปดมุมมองการพิจารณาผลงานศิลปะใหกวางไปกวาเพียงแคความงามและ

ช่ือเสียงของแกลเลอร่ี”27 

ในกรณีของผลงานศิลปะแนวจัดวางและศิลปะแสดงสดที่ดําเนินงานโดย 112 Greene 

Streetหรือแมแต นิทรรศการ Roomsที่ไดกลาวไปกอนหนาน้ี รูปแบบที่แตกตางระหวางรูปทรงและ

เน้ือหาของงานศิลปะไมไดถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงและพื้นที่ก็ไดกลายเปนสวน

หน่ึงของผลงานของศิลปนความดิบของสถาปตยกรรมในพื้นที่ศิลปะทางเลือกยังมีนัยยะบางอยางทาง

การเมือง การปฏิเสธที่จะนําเอากรอบความคิดของพื้นที่แสดงงานศิลปะที่มีผนังสีขาวแบบแกลเลอรี่

เชิงพาณิชยคือการปฏิเสธตอระบบและกฎเกณฑของโลกศิลปะกระแสหลัก ในชวงตนป ค.ศ. 1970(

พ.ศ. 2513) นิยามสมัยใหมของการทํางานศิลปะ คือ การอธิบายถึงพื้นอิสระของวัตถุภายในบริบทเชิง

พื้นที่ที่เปนกลาง พื้นที่กลองสีขาว คือ พื้นที่ที่ยังคงถูกครอบงําดวยวาทกรรมจากโลกศิลปะรวมสมัย

และพิพิธภัณฑของนิวยอรก  การปฏิเสธรูปแบบพื้นที่กลองสีขาวเทากับการกลายเปนฝายตรงขาม

และปฏิเสธตอสุนทรียศาสตรที่มีในขณะน้ันเชนกัน การดําเนินงานของพื้นที่ศิลปะทางเลือกจึงดู

เหมือนเปนความทาทายตอแนวทางปฏิบัติของโลกศิลปะในขณะน้ัน28 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27Julie Ault,  Alternative Art, New York, 1965-1985. Social Text Collective, 

Drawing Center (New York: N.Y. U of Minnesota Press, 2002), 260. 
28Brian O'Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery 

Space (The Lapis Press Santa Monica San Francisco,1976), 82. 
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ภาพที่ 1 โปสเตอรนิทรรศการ Rooms   

ที่มา: Rooms poster exhibition, accessed June 5, 2015, available 

fromhttp://blogs.guggenheim.org/findings/p-s-1-inaugural-exhibition-rooms/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ภาพผลงาน Two Horizontals, 1974 จัดแสดงที ่112 Greene Street  

ที่มา: Jene Highstein, “Two Horizontals,” 1974, seamless steel pipe. 112 Greene 

Street, New York, accessed June 5, 2015, available from 

http://www.brooklynrail.org/2013/07/art/rememberingjene-highstein-

1942819881982013. 
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ภาพที่ 3 ภาพผลงานศิลปะจัดวาง Cherry Tree, 1970 โดย Gordon Matta-Clark 

ที่มา: Installation view of “Cherry Tree” by Gordon Matta-Clark from “Inaugural 

Group Show”, accessed June 5, 2015, available fromhttp://www.whitecolumns.org/ 

archive/ index.php/Detail/Object/Show/object_id/11#. 

 

พ้ืนท่ีศิลปะทางเลือกพ้ืนท่ีสําหรับศิลปนหัวกาวหนา   

 ความเคลื่อนไหวของพื้นที่ศิลปะทางเลือกในป ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) เกิดข้ึน

ทามกลางความขัดแยงทางสังคมและการเมืองที่เริ่มมีความปนปวนทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเปน

เวลากวา 15 ป (จากตน ป ค.ศ. 1960 ถึงปลายป ค.ศ. 1970) ที่การเมืองของชาวอเมริกันถูกครอบงํา

ดวยคําถามตอเรื่องสิทธิมนุษยชน การเลือกปฏิบัติตอเช้ือชาติชนกลุมนอยและเพศที่สาม ตลอดจน

ความไมพอใจตอสงครามเวียดนามที่นับวันจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 

2519) ประชาชนกวาสองแสนคนรวมตัวกันในทองถนนของมหานครนิวยอรก เพื่อเรียกรองการสิ้นสุด

สงครามในเวียดนาม และในฐานะที่เปนศูนยกลางสําคัญทางดานศิลปะและวัฒนธรรมในอเมริกา 

ต้ังแต ป ค.ศ 1950 (พ.ศ. 2493) เมืองนิวยอรกกลายเปนแหลงบมเพาะแกนนําผูมีความเห็นตางทาง

การเมืองและเปนเสมือนบานของบรรดากลุมตอตานการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและคนในทองถ่ิน

ทางภาคใตของแมนฮัตตัน29 ไมกี่ปกอนการปรากฏข้ึนของพื้นที่ศิลปะทางเลือก กลุมศิลปนหัว

กาวหนาในนิวยอรกเขารวมขบวนการเคลื่อนไหวตอตานทางการเมืองดวยการวิภาควิจารณหลักการ 

ฟอรมมอลลิส (Formalist) ของศิลปะปลายสมัยใหม  ขณะน้ันไดศิลปนไดเริ่มพัฒนารูปแบบทาง

ศิลปะใหมๆมาต้ังแตทศวรรษที่ 1960 ไดแกศิลปะแนวปอบอารต (Pop Art) มินิมอลลิสม 

                                                
29Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, accessed June, 4, 

2015, available from  http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



27 
 
(Minimalism)  แฮปเพนนิง (Happeningart) และอีกหลาย ๆ  รูปแบบ  ศิลปนหลายคนเริ่มต้ังคําถาม

ตอหลักการทางสุนทรียศาสตรที่เกิดข้ึน ยอนไปต้ังแต ป ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) รวมทั้งโครงสราง

ของวงการศิลปะในเมืองนิวยอรก เมื่อศิลปนรุนใหมตางพัฒนาผลงานของพวกเขาไปในทางที่อิสระ

มากข้ึน  แตตราบในที่โลกศิลปะยังคงยึดติดอยูกับแนวทางของฟอรมมอลลิสแลว การพัฒนาแนวทาง

ของศิลปะในอนาคตก็ไมมีทางที่จะเกิดข้ึนได      

จากวิธีการตอตานเพื่อสรางศิลปะในบริบทใหมลักษณะน้ี ทําใหพิพิธภัณฑศิลปะนิวยอรก  

(Museum of Newyork) ไดกลายเปนเปาหมายที่สําคัญของเหลานักเคลื่อนไหวและผูตอตานนําโดย

ศิลปนมีสวนรวมทางการเมืองและนักวิจารณการตอสูระหวางศิลปนทองถ่ินและพิพิธภัณฑศิลปะ

นิวยอรกเริ่มตน ในป ค.ศ.1969 (พ.ศ. 2512) เมื่อกลุมผูคนในวงการศิลปะเริ่มทําการประทวงและ

ตอตาน MoMA30, Guggenheim31 และ Whitney Museum of American Art32 ศิลปนมินิมอลลิสม 

โพส-มินิมอลลิสม และคอนเซ็ปชวลอารต อาทิเชน โรเบิรตมอรริส (Robert Morris) คารล อังเดร (Carl 

Andre) และฮันส ฮารค (Hans Haacke) รวมถึงนักวิจารณ เชน วิลลูบี ชารป (Willoughby Sharp) 

และลูซี ่ ลิปบารด (Lucy Lippard) ไดประณามและปฏิเสธพิพิธภัณฑศิลปะในฐานะสถาบันที่ไมมีความ

เปนประชาธิปไตย พวกเขาเรียกรองใหมีการเปดกวางและเปนประชาธิปไตยใหมากข้ึน  เหตุที่พื้นที่ศิลปะ

ทางเลือกอยูในบริบทของศิลปะ และการเมืองในภาวะตึงเครียดเหลาน้ี เปนเพราะพื้นที่ศิลปะทางเลือกมี

ความหางไกลจากโครงสรางของโลกศิลปะในแบบเดิม ๆ คือ รูปแบบพิพิธภัณฑและแกลเลอรี่เชิงพาณิชย  

พื้นที่ ๆ เกิดข้ึนใหมลักษณะน้ีกลายเปนตัวแทนวิพากษวิจารณที่เข็มแข็งตอการแบงลําดับช้ันในสถาบัน

และระบบการคางานศิลปะ    

นอกจากการเปนตัวแทนของการตอตานโลกศิลปะสถาบันหลักแลวในดานของ

สุนทรียศาสตร ทีนา จีราจช (Tina Girouard) หน่ึงในศิลปนที่แสดงงาน 112 Greene Streetได

อธิบายไวในหนังสือ 112 Workshop, 112 Greene Street: History, Artists & Artworks, 1981 

                                                
30พิพิธภัณฑศิลปะสมัยใหม (Museum of Modern Art) เปนพิพิธภัณฑศิลปะต้ังอยูบน

ถนน 53 ฝงตะวันตก ยาน Midtown แมนฮัตตัน ในนครนิวยอรก 
31พิพิธภัณฑ โซโลมอน อาร. กุกเกนไฮม (Solomon R. Guggenheim Museum) เปด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1959 เปนหน่ึงในพิพิธภัณฑที่เปนที่รูจักที่สุดในนครนิวยอรกและเปนจุด

สังเกตทางสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดแหงหน่ึง ออกแบบโดยแฟรงก ลอยด ไรต เปนพิพิธภัณฑที่มี

ผลงานศิลปะแบบ ศิลปะอิมเพรสชันนิสม ศิลปะอิมเพรสชันนิสมสมัยหลัง ศิลปะสมัยใหมยุคแรก และ

ศิลปะรวมสมัย 
32The Whitney Museum of American Art หรือที่รูจักในช่ือ Whitney คือ พิพิธภัณฑ

ในนครนิวยอรก  
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ถึงเรื่องน้ีอยางสรุปวา เปาหมายที่แทจริงของศิลปนคือตัวผลงานศิลปะและความสนใจในการฟนฟูสิ่งที่

ถูกปลอยรางพื้นที่รอบเมืองและในการใชวัสดุจากอุตสาหกรรมเบาเชน อุตสาหกรรมทอผา อุตสาหกรรม

อาหาร ในพื้นที่ใกลเคียง  ซึ่งผลงานที่ออกมาก็ไมสามารถนิยามประเภทและไมสามารถขายได33 ในกรณี

ของ 112 Greene Street เชนเดียวกันกับพื้นที่ศิลปะทางเลือกอื่น ๆที่เกิดข้ึนในรุนเดียวกันจุดมุงหมาย

ไมไดมีเพียงแคความตองการผสานงานศิลปะเขากับการเคลื่อนไหวความเห็นตางทางการเมืองในโลก

ศิลปะของนิวยอรกเทาน้ัน แตมีความสําคัญตอรูปแบบการผลิตผลงานของศิลปนหัวกาวหนาอีกดวย 

ศิลปนมีเสรีภาพในการคิดสรางสรรคงานศิลปะ  นิทรรศการแสดงผลงานของพวกเขาในพื้นที่ศิลปะ

ทางเลือกไดเพิกเฉยตอขอจํากัดและพิธีปฏิบัติที่กําหนดโดยพิพิธภัณฑหรือแกลเลอรี่แสดงงานที่นิยมงาน

ศิลปะที่ผลิตภายใตกรอบของรูปแบบที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป  ตามที่  ทีนาไดกลาวไปใน

ตอนตนผลงานศิลปะที่สรางข้ึนในพื้นที่ ศิลปะทางเลือกไดทาทายตอการพาณิชยและการแสดง

นิทรรศการ ในตน ป ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) นักวิจารณยังไมทราบวิธีที่จะกําหนดนิยามผลงานเหลาน้ี

ในแนวทางใดแนวทางหน่ึง ปเตอร  ชยาดาล (Peter Schjeldahl) นักวิจารณไดเขียนอธิบายผลงานที่

บรรดาศิลปนไดจัดแสดงใน 112 Greene Streetไวใจความสําคัญวา ศิลปนที่แสดงงานโดยสวนมากสนุก

กับการใชความเปนธรรมชาติของวัสดุเชน ขาวของเครื่องใชรวมทั้งขยะและของเหลือใช  สิ่งของและวัสดุ

เหลาน้ีที่ศิลปนใชชางไมมีพลังและดูเปนงานผีมือที่ไรคา  พวกเขาไดหลุดออกจากรูปแบบปฏิบัตินิยมของ

ยุค ฟอรมอลลิสมในปจจุบันดวยการเรียกรองตอความเปนเหตุและผลของวัตถุโดยสมบูรณ34  และการ

ซื้อขายงานประเภทน้ีแทบจะไมมีความเปนไปไดเลยเพราะศิลปนสวนใหญผลิตผลงานตามพื้นที่และวัสดุ

ก็ไมคงทนถาวร        

พื้นที่ศิลปะทางเลือกยังไดทิ้งมาตรฐานด้ังเดิมของการแสดงผลงานศิลปะที่บรรดา

พิพิธภัณฑและหอศิลปไดต้ังเอาไว คําเรียกไดเปลี่ยนไป ศิลปนไมไดจัดนิทรรศการแตพวกเขากําลัง

แสดงผลงานและทํากิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ขณะที่ผูชมไดถูกเชิญใหมาเขารวมกิจกรรมในรูปแบบที่

หลากหลาย  ตัวอยาง สิ่งที่เกิดข้ึนใน 112 Greene Street ป ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514) เจฟฟรียลิว

(Jeffrey Lew) ผูกอต้ัง 112 Greene Streetไดคิดคนแนวคิด “กลุมตามอําเภอใจ” (Group 

Indiscriminate) โดยการตัดข้ันตอนการคัดเลือกผลงานที่จะนํามาแสดงแบบเดิมๆ ใหเหลือเพียงข้ัน 

ตอนเดียวคือ ใครมากอนก็ไดแสดงกอน 

                                                
33112 Workshop, “112 Greene Street: History,” in Artists & Artworks (New York: 

New York University Press, 1981). 
34Peter Schjeldahl, “Sculpture Found in Rag Factory,” New York Times, 

(November 1st, 1970): 125. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



29 
 

พ้ืนท่ีทางเลือกและระบบการเงิน      

 ทศวรรษที1่960 เปนชวงเวลาของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สําคัญสําหรับตลาดศิลปะใน

นิวยอรกโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับงานศิลปะรวมสมัย  เกิดการประมูลซื้อขายผลงานศิลปะรวมสมัย

อยางคึกคัก ภายหลัง ป ค.ศ.1971 (พ.ศ. 2514) รัฐบาลไดอนุญาตใหยานโซโหถือเปนยานที่อยูอาศัย

อยางถูกตองตามกฎหมายสิ่งน้ี ทําใหในป ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2514) แกลเลอรี่ศิลปะในโซโหเพิม่จํานวนข้ึน

เปน 84 แหง การเติบโตของศิลปะรวมสมัยเปนสวนหน่ึงในการเติบโตของแกลเลอรี่ศิลปะ ในยานโซโห 

การเติบโตของตลาดศิลปะรวมสมัยในนิวยอรกเกิดข้ึนทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจชวงเวลาของ

สหรัฐอเมริกาอยูในชวงกลาง  ขณะที่เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในยานโซโหปรับตัวลดลงแตธุรกิจศิลปะ

กลับเติบโตสวนทาง  กลางทศวรรษที่ 1970 ยานโซโหไดรับการฟนฟูใหเจริญข้ึนดวยบรรดาศิลปนและ

นักคางานศิลปะทําใหพื้นที่ในละแวกน้ีมีความโดดเดนในฐานะที่เปนเขตที่มีการจัดแสดงศิลปะรวมสมัย

ไดรับในรูปแบบที่แตกตาง สําหรับแกลเลอรี่เชิงพาณิชยที่หรูหราตัวเลขงบประมาณประจําปที่ใชสําหรับ

ดําเนินงานอาจสูงกวา 2 ลานเหรียญสหรัฐ35 ขณะที่พื้นที่ศิลปะทาง เลือกบางแหงมีความไมแนนอนทาง

การเงิน  พื้นที่เหลาน้ีตางก็ประสบปญหายากที่จะดําเนินการในแตละป 

กลาวคือ พื้นที่ศิลปะทางเลือกเองก็ประสบปญหาระยะยาวตอความอยูรอดในเชิง

เศรษฐกิจเชนกัน ทั้งน้ี ก็ข้ึนอยูกับโครงสรางการดําเนินงานภายในของพื้นที่ศิลปะทางเลือกแตละ

ประเภท แตโดยพื้นฐานทางการเงินก็มีรูปแบบที่คลาย ๆ กัน สตูดิโอทํางานของศิลปนหลายแหงเปน

ทั้งพื้นที่ทํางานและแสดงงานในเวลาเดียวกันเชนในกรณีของ 112 Greene street  ในพื้นที่ศิลปะ

ทางเลือกบางแหงศิลปนจะชวยเหลือโดยการจายคาเชารายเดือนหรือรายปและบางทีก็แบง

ผลประโยชนบางสวนเมื่อขายงานไดให  แมวาจะมีขอตกลงทางการเงินเหลาเกิดข้ึนในบางกรณี แตก็

เปนเงินจํานวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับคาใชจาย  เงินสนับสนุนจากมาอีกทางก็ตอเมื่อเมื่อใดก็ตามที่

พื้นที่เหลาน้ีรับการจดทะเบียนเปนองคกรที่ไมแสวงหากําไรพื้นที่ศิลปะทางเลือกยอมจะไดรับการ

สนับสนุนโดยรัฐหรือเอกชนเพื่อใชสําหรับดําเนินกิจกรรม  แตแมจะมีการสนับสนุนดังกลาว พื้นที่

ศิลปะทางเลือกหลายแหงก็ยังเผชิญกับความเสี่ยงตอการปดดําเนินกิจการ เพราะการดําเนินธุรกจิทีไ่ม

แสวงหากําไรน้ันการอยูรอดทางพวกผูกติดอยูกับแหลงที่มาของเงินอุดหนุนตางๆจากเอกชนหรือ

ประชาชนที่จะชวยใหพวกเขาทํากิจกรรมศิลปะ ความไมแนนอนทางการเงินน้ีเปนสิ่งที่ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงไดและสามารถอธิบายถึงความจริงที่วาพื้นที่ศิลปะทางเลือกหลายแหงถูกบังคับใหปด

หลังจากที่พวกเขาเปดดําเนินการไปไดไมนาน  112 Greene street เองก็เกือบจะปดดําเนินกิจการ

หลังจากเปดไปไดเพียงปเดียว แตก็ไดรับความชวยเหลือจาก National Endowment for the Arts 

                                                
35Cristelle Terroni, Rise and Fall of Alternatives Spaces, accessed June, 4, 

2015, available from http://www.booksandideas.net/The-Rise-and-Fall-of-Alternative.html 
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(N.E.A.) และ The New York State Council for the Arts. (N.Y.S.C.A.) ในชวงป ค.ศ. 1970 

(พ.ศ. 2513) ที่ N.E.A. และ N.Y.S.C.A. ไดใหเงินอุดหนุนสําหรับพื้นที่ศิลปะทางเลือกในนิวยอรก

(ภายใตนโยบายการทํางานของประธานาธิบดีนิกสัน (Richard Nixon) งบประมาณของ N.E.A. ได

เพิ่มข้ึนจาก 11 ลานเหรียญสหรัฐ  ในป ค.ศ. 1969 เปน 114 ลานเหรียญในป ค.ศ. 1977) และใน

ราวป ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) การจัดสรรหมวดหมูเงินสนับสนุนไดถูกแบงเปนพิเศษใหกับบรรดา

พื้นที่ศิลปะทางเลือกที่เปนพื้นที่หลักเทาน้ัน และเพื่อจะไดในสิ่งน้ันพื้นที่ศิลปะทางเลือกจึงตองมีการ

ปรับตัววางนโยบายการทํางาน โปรแกรมศิลปะและคัดเลือกคณะกรรมการผูที่จะมาบริหารอยางเปน

ระบบมากข้ึน   อยางไรก็ตาม ปจจัยสนับสนุนจากองคกรน้ีมีสวนสําคัญตอความอยูรอดของพื้นที่

ศิลปะทางเลือก  พื้นที่เหลาน้ีตองปรับวิธีการดําเนินงานเพื่อจะไดรับการสนับสนุน และในป ค.ศ. 

1973 (พ.ศ. 2516) เจฟฟรียลิว (Jeffrey Lew) และ อลัน ซารเลท (Alan Saret) ศิลปนที่เปนผูดูแล

112 Greene Street ไดแตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกข้ึน คณะกรรมชุดแรกในป 1973 ประกอบดวย

ศิลปนและนักวิจารณไดแก เฮนรี่   เกรดเลอร (Henry Geldzhaler) มารเซียทักเกอร (Marcia 

Tucker) โรเบิรด รอชเชนเบิรก (Robert Rauschenberg) และ แอนด้ี วอรฮอล (Andy Warhol)36 

จุดกําเนิดพ้ืนท่ีทางเลือกในไทย      

ในขณะที่ประเทศไทยยังขาดแคลนหอศิลป พิพิธภัณฑศิลปะที่มีมาตรฐานในแบบสากล

รวมไปถึงการขาดแคลนนักจัดการดานศิลปะ แตดวยกระแสความคิดของศิลปะรวมสมัยไดกอใหเกิด

การสรางกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการใหความสําคัญกับศิลปะที่มีบทบาทเช่ือมโยงกับสังคมการใช  

พื้นที่นอกหอศิลปจึงกลายเปนทางเลือกของนักจัดการศิลปะและศิลปน การกาวออกมาใชพื้นที่

สาธารณะเกิดข้ึน ต้ังแต ป พ.ศ. 2518 เมื่อแนวรวมศิลปนแหงประเทศไทย ซึ่งเปนกลุมศิลปนทัศน

ศิลป นักเขียน นักดนตรีรวมตัวกันทํากิจกรรมทางศิลปะที่ปลอดจากระบบราชการและอิทธิพล

ทางการเมือง โดยจัดการแสดงภาพเขียนขนาดใหญในโอกาสครบรอบเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 

2516 ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน แตการใชพื้นที่สาธารณะนอกหอศิลปในเงื่อนไขของ

กิจกรรม เพื่อสังคมแบบน้ีก็หยุดลงหลัง ชวงเหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 251937  อีกกิจกรรมหน่ึงที่

สําคัญมี จุมพล อภิสุข ศิลปนที่ใชสื่อแสดงสดเปนเรี่ยวแรงสําคัญ คือ เหตุการณหลังจากที่จุมพล

กลับมาจากการศึกษาศิลปะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เขาไดสังเกตวาในชวงน้ันศิลปะในไทยยังไมมี

การเปลี่ยนแปลงไปมากนักศิลปนรุนใหมๆยังคงพยายามด้ินรนหาพื้นที่ตามเวทีประกวดตางๆ เชน ใน

งานจิตรกรรมบัวหลวง เปนตน บรรยากาศของวงการศิลปะจึงดูซบเซา ประกอบกับสถานภาพของหอ

                                                
36เรื่องเดียวกัน. 
37วิบูลย ลี้สุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย : จากศิลปะโบราณในสยามถึงศิลปะสมัยใหม 

(กรุงเทพฯ: วิริยะธุรกิจ, 2548). 
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ศิลป พีระศรี ซึ่งเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรมศิลปะในขณะน้ันมีความไมแนนอนกําลังอยูในชวง

ตัดสินใจวาจะดําเนินกิจกรรมตอไปหรือจะปดตัวลง จุมพลจึงมีความคิดที่จะจัดกิจกรรมทางศิลปะที่มี

ความแปลกใหมและเปดกวาง เปนการสงเสริมกิจกรรมในเชิงทดลองที่ไมตองคํานึงถึงผลสําเร็จ เพื่อ

ดึงผูคนเขามาจนกลายมาเปนการจัดกิจกรรมทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยที่ ช่ือวา 

“เวทีสมั่ย” นักสรางสรรคหลายคนที่เขารวมกิจกรรมเวทีสมั่ยเปนกล ุมบุคคล ศิลปน กวี นักดนตรีที่

เคยเคลื่อนไหวในแนวเพื่อชีวิต เชน ประเสริฐ จันดํา วสันต สิทธิเขตต สุรชัย จันทิมาธร38 กิจกรรม

ทางศิลปะของเวทีสมั่ย ไดแก จัดสัญจรออกนอกสถานที่หอศิลปพีระศรี ในป พ.ศ. 2529 ไปยังเกาะ

สากโดยเรียกช่ือวา “สากสมั่ย” ซึ่งมีศิลปนรวมสมัยเชน กมล เผาสวัสด์ิ ธรรมศักด์ิ บุญเชิด สราง

ผลงาน ศิลปะที่สัมพันธกับพื้นที่สิ่งแวดลอมในบริเวณชายหาดและพื้นที่ปาบนเกาะ ชวงเวลาน้ีเกิด

ความคึกคักในการกอรูปของศิลปะแบบใหม ๆ ที่เนนเสนอความคิดและงานลักษณะของสื่อผสม การ

ผสมผสานกันของศิลปะที่ใชรางกายศิลปะการแสดง เทคโนโลยีภาพ เสียง ศิลปนไทยที่ไดรับการจับ

ตามองในชวงเวลาน้ี ไดแก มณเฑียร บุญมา กมล เผาสวัสด์ิ และ อภินันท โปษยานนท39 ซึ่งตอมาไดมี

บทบาทอยางมากในฐานะภัณฑารักษในระดับนานาชาติ รวมทั้งไดดํารงตําแหนงผู อํานวยการ

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม การคิดคนทดลองเหลาน้ีอาจถือไดวาเปนจุด

เริ่มตนของการเปดความคิดใหม ๆ ทางศิลปะ อันทําใหเกิดการกลาทดลองในสิ่งแปลกใหม ไมเวนแต

แนวคิดในการใชพื้นที่สําหรับงานศิลปะ แตอยางไรก็ตาม การทดลองแสวงหาสิ่งใหมน้ีก็ดูจะชะลอตัว

เมื่อพื้นที่ที่ใหการสนับสนุนอยางหอศิลป พีระศรี ปดตัวลง ในป พ.ศ. 2531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38สุธี คุณาวิชยานนท, จากสยามเกาสูไทยใหม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2546) 
39สุรพจน เสวนคุณากร, “ศิลปะสื่อการแสดงสดในประเทศไทย”. บทความ (2553). 
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ภาพที่ 4 ประเสริฐ จันทรดํา กวีและนักเขียน กําลังอานบทกวีในงานเวทีสมั่ย ณ หอศิลปพีระศรี พ.ศ. 

2529            

ที่มา: สรพจน เสวนคุณากร, ศิลปะสื่อการแสดงสดในประเทศไทย, คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราธานี 

 

ในป พ.ศ. 2535 กล ุมศิลปนรวมสมัยจากจังหวัดเชียงใหม อุทิศ อติมานะ อาจารย

ประจําคณะวิจิตรศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดจัดกิจกรรมเชียงใหมจัดวางสังคมข้ึน อุทิศ เห็นวา

ศิลปะของไทยยังคงยึดติดอยูกับสถาบันการศึกษาเพียงบางแหงดวยความที่ตองการจะเปลี่ยนแปลง

ขอจํากัดดังกลาว และทําใหศิลปะเปดกวางในทางสรางสรรคที่จะนําศิลปะไปสูผูคนและชุมชน จึงคิดที่

จะจัดทํานิทรรศการเชียงใหมจัดวางสังคมข้ึน ดวยแนวความคิดที่วาทุกที่คือศิลปะสามารถเปดกวางให

ศิลปะทุกรูปแบบการสรางสรรคทุกความเปนไปไดเพื่อสรางความทาทายหลากหลายใหมๆ ผูเขารวมมี

ทั้งศิลปนอาชีพและนักศึกษาศิลปะไมวาจะเปน โฆษิต จันทราทิพย นาวิน ลาวัลยชัยกุล มณเฑียร  

บุญมา และอารยา ราษฎรจําเริญสุข เปนตน  เชียงใหมจัดวางสังคมเริ่มตนแสดงงานครั้งแรกในป 

พ.ศ. 2534 ที่วัดและสุสาน 7 แหง ในตัวเมืองเชียงใหม ตอมาขยายพื้นที่ไปส ูอาคารถนน กําแพง 

สะพาน แมนํ้า ลําคลองศิลปนที่เขารวมในเทศกาลน้ีตางนําเสนอศิลปะที่เกี่ยวพันกับความหมายและ

กายภาพของพื้นที่ เทศกาลเชียงใหมจัดวางสังคมจึงทําหนาที่เปนหอศิลปมหาชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ 

เปนจุดเริ่มตนแนวความคิดลักษณะน้ีในภาวะประเทศยังขาดแคลนหอศิลปและรัฐก็ไมใหความสําคัญ

กับการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอยางเปนระบบ40 นอกจากเชียงใหมจัดวางสังคมแลว ในป พ.ศ. 

2536 วสันต สิทธิเขตต ไดต้ังกลุมกรุงเทพฯ นอกคอก (Bangkok Outsider) ข้ึนโดยใชพื้นที่ชมรม

ศิลปะรวงผึ้ง ซึ่งยายมาอยูที่ซอยซันเดยสวนจตุจักรโดยมีการกลาวคําประกาศ (Manifesto) เพื่อ

                                                
40สัมภาษณ อุทิศ อติมานะ, อาจารยประจําคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 23 

เมษายน 2555. 
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ตองการใหศิลปะแบบคติดาดา41 เกิดข้ึนในกรุงเทพฯ บางดังที่ศิลปะคติดาดาเปนกลุมกรุงเทพฯนอก

คอก ตองการที่จะสรางพื้นที่นอกกรอบของขนบหรือกฎเกณฑอันซาซากของสังคม ถึงแมจะเปนการ

ผลิตซ้ําและดําเนินวาทกรรมของคติดาดาที่เกิดข้ึนมากอนเกือบรอยป แตสําหรับประเทศไทยแลว

กิจกรรมน้ีถือเปนการริเริ่มที่จะพัฒนาไปหาสิ่งใหม ซึ่งสังคมไทยยังขาดอยูอีกมากกลุมกรุงเทพฯ นอก

คอกน้ีเองที่ตอมาไดรวมตัวกันและพัฒนาข้ึนเปนกลุมอุกกาบาตซึ่งสมาชิกในกลุมประกอบดวย ศิลปน 

กวี นักเขียน นักวิจารณศิลปะ นักวิชาการ นักหนังสือพิมพ โดยจะมีการรวมตัวกันทุกวันศุกรเพื่อด่ืม

กินพูดคุยกันเกี่ยวกับการเมือง สังคมและศิลปวัฒนธรรม วางแผนปฏิบัติงานกิจกรรม42 

ภาพที่ 5 Chitti Kasemkittvatana, Mo(nu)ment to the 3rd Chiang Mai Social 

Installation,  1995-1996        

ที่มา: Installation, 3rd Chiang Mai Social Installation, 1995-1996, accessed June 12, 

2015, available from http://thaiartarchives.mono.net/special-projects1 

 

นอกจากความเคลื่อนไหวในลักษณะจัดกิจกรรมโดยกลุมศิลปนแลวก็ยังมีความพยายาม

ในการเปดพื้นที่ที่เปนทางเลือกในกรุงเทพมหานครเชนกัน  ในป พ.ศ. 2539 หลังจบการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทดานการบริหารจัดการทัศนศิลปจากสถาบันศิลปะชิคาโก กฤติยา กาวีวงศไดเปด

พื้นที่ศิลปะทางเลือก ที่ช่ือวา โปรเจค 304 ที่อาคารสหกรณเคหะสถานเย้ืองสถานีรถไฟสามเสน โดย

                                                
41ดาดา (Dada) กลุมความเคลื่อนไหวทางศิลปะระหวางป 1915 ถึง 1922 เกิดข้ึนที่

เมือง ซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  และแพรกระจายไปยังเมืองใหญๆอยางนิวยอรค  เบอรลิน และ

ปารีส  ดาดาแสดงจิตวิญญาณขบถตอตานคุณคาประเพณีนิยมทั้งหลาย  โดยเฉพาะชนช้ันกลางที่พวก

เขามองวาเปนตนเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1   
42สุรพจน เสวนคุณากร, “ศิลปะสื่อการแสดงสดในประเทศไทย”, (2553). 
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มีคณะทํางานเปนกลุมศิลปนหัวกาวหนาและแนวทดลองอยูหลายคน ไดแก มณเฑียร บุญมา นิติวัตุยา 

ชาติชาย ปุยเปย ไมเคิล เชาวนาศัย และ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล กฤติยากลาววา ในชวงเวลาน้ัน 

ยังไมมีพื้นที่ศิลปะเชนน้ีในเมืองไทย43 การสรางพื้นที่ของ โปรเจค 304 จึงเปนเสมือนการตอบโจทยใน

สิ่งที่สังคมไทยยังขาด โดยการใชศิลปะหลากแขนง (Multi-disciplinary Art) โปรเจค 304 ไดดําเนิน

จัดกิจกรรมทางศิลปะตาง ๆ เปนจํานวนมากสรางพื้นที่ทดลองทางเลือก และเปดโอกาสใหศิลปนรุน

ใหมไดมีพื้นที่ในการแสดงและนําเสนอผลงานของตนเอง ซึ่งจะกลาวถึงประวัติและโครงการ

นิทรรศการของพื้นที่แหงน้ีในบทตอไป       

พื้นที่ศิลปะทางเลือกอื่นๆเกิดข้ึนในชวงเวลาเดียวกันกับ โปรเจค 304 คือ หอศิลปตาดู 

เปดพื้นที่โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความหลากหลายของศิลปะรวมสมัยในประเทศไทย ตลอดจนให

การสนับสนุนศิลปนที่ยังขาดพื้นที่ในการแสดงออกทามกลางหอศิลปสมัยใหมที่มีอยูไมกี่แหงในขณะน้ัน 

หอศิลปตาดูเปนหนวยงานเอกชนกอต้ังข้ึนในป พ.ศ. 2539 โดยกลุมศิลปนอิสระและนักสะสมไดรับการ

สนับสนุนหลักจากกลุม บริษัท ยนตรกิจ จํากัด44 เพื่อสงเสริมและเผยแพรผลงานศิลปะรวมสมัยของไทย

ออกไปในวงกวางโดยไมหวังผลกําไร เนนการใหโอกาสกับศิลปนรุนใหมในทุก ๆ สาขา นอกจากน้ียังมี

เปาหมายในการเปนองคกรทางศิลปะที่มีสวนชวยพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปะรวมสมัยใหกับ

ประชาชนตลอดเวลาที่ผานมาหอศิลปตาดูเปนที่ยอมรับในการนําเสนอกิจกรรมทางศิลปะที่มีความ

หลากหลายทั้งผลงานของศิลปนไทยรวมทั้งการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับศิลปน

นานาชาติ ครอบคลุมต้ังแตนิทรรศการศิลปะ ละคร การจัดฉายภาพยนตร การอบรมและเสวนาทาง

ศิลปะในสาขาตางๆ รวมทั้งโครงการศิลปะบนบาทวิถี ( artwalk project) และโครงการศิลปะบนผนัง

อาคาร ( art wall project) ซึ่งเปนการนําศิลปะออกนอกอาคาร เพื่อใหศิลปะสามารถอยูรวมกับ

สภาพแวดลอม ในที่สาธารณะไดมากข้ึน และเปนการนําศิลปะเขาใกลกับวิถีชีวิตในปจจุบันมากข้ึน  

อะเบาท แกลเลอรี่ ก็เปนอีกหน่ึงในพื้นที่ศิลปะทางเลือกที่เกิดรวมยุคสมัยกับโปรเจค 

304 และหอศิลปตาดู  เปดดําเนินการในป พ.ศ. 2539 อะเบาท แกลเลอรี่คือพื้นที่ลักษณะรานกาแฟ

และแกลเลอรี่สําหรับพบปะและแลกเปลี่ยนทางความคิดดานศิลปะและความคิดสรางสรรค ดําเนิน 

การในรูปแบบองคกรเอกชนที่ไมมุงหวังผลกําไรในการพัฒนาพื้นที่เพื่อนําเสนองานศิลปะอะเบาท 

แกลเลอรี่ ไดจัดนิทรรศการและกิจกรรมจนถือเปนกลุมแกนนําพื้นที่ที่สนับสนุนศิลปนหัวกาวหนาใน

วงการ ในชวงสี่ปหลังจากเปดดําเนินงานช่ือของ อะเบาท ไดกลายเปนแกนนําการเคลื่อนไหวของ

ศิลปนอิสระในประเทศและผูประสานงานกับพิพิธภัณฑและองคกรทางศิลปะทั้งในและตางประเทศ

ทั่วโลก โดยมีการจัดนิทรรศการศิลปะตอเน่ืองปละ 4-6 นิทรรศการและเริ่มทํา AboutTV รายการทีวี

                                                
43สัมภาษณ กฤติยา กาวีวศ, ผูบริหารของโปรเจค 304, 8 พฤศจิกายน 2556. 
44สัมภาษณ อภิศักด์ิ สนจด,  คณะกรรมการของโปรเจค 304, 3 ตุลาคม 2556. 
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ทางอินเตอรเนตทั้งรายการสดและเทปบันทึกออกอากาศที่ www.superchannel.org สวนตอมา 

อะเบาท สตูดิโอ / อะเบาท คาเฟ เปลี่ยนมาเปนสถานที่คนควาทางศิลปะและแสดงนิทรรศการเปน

หลัก  พื้นที่แหงน้ีก็เชนเดียวกันกันอีกหลาย ๆ แหง ที่ประสบปญหาการหาทุนสนับสนุนการทํางาน

นอกเหนือจากหนวยงานของรัฐที่มีงบประมาณจํากัดและธุรกิจรายยอยเพียง 2-3 ราย ที่สนับสนุนเปน

ประจําแลว เกลามาศ ผูกอต้ังเองก็ตองใชเงินสวนตัวรวมถึงเงินสนับสนุนจากครอบครัวยิบอินซอยไป

เปนจํานวนมากทําให พื้นที่ศิลปะทางเลือกแหงน้ีปดตัวลงไป แตที่ผานมาตลอดระยะเวลา 8 ปของ

การเปดดําเนินการถือวาพื้นที่แหงน้ีไดสนับสนุนทั้งศิลปนและบุคลากรที่ทํางานดานพิพิธภัณฑศิลปะ

แขนงตาง ๆ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

กรณีศึกษา : โปรเจค 304  

 

การศึกษาเรือ่งบทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 ที่มีตอศิลปะรวม

สมัยไทยเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนดังน้ี

           

 สวนที่ 1 เปนการศึกษาลักษณะทั่วไปของพื้นที่ศิลปะทางเลือก โปรเจค 304 และศึกษา

ขอมูลการดําเนินการของพื้นที่ทั้งขอมูลทั่วไป ไดแก ประวัติความเปนมาลักษณะทางกายภาพการ

บริการนิทรรศการและกิจกรรม โดยการรวบรวมขอมูลที่เปนเอกสารจากสูจิบัตรนิทรรศการการ

สัมภาษณผูปฏิบัติงาน ศิลปนที่เคยแสดงงานผูกอต้ังพื้นที่และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน 

สวนที่ 2 เปนการศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือก โปรเจค 304 ที่

มีตอศิลปะรวมสมัยไทย  โดยศึกษาจากนิทรรศการศิลปะ  โครงการและกิจกรรมที่เคยจัดข้ึนที่โปรเจค 

304 ที่แมวา โปรเจค 304 จะปดตัวลงไปแตก็ยังคงมีการดําเนินงานอยูจนถึงปจจุบัน รวมทั้งศึกษา

นิทรรศการของศิลปนที่เคยแสดงงานที่โปรเจค 304 กอนที่จะสามารถพัฒนาผลงานจนประสบ

ความสําเร็จและมีงานแสดงในนิทรรศการเวทีระดับนานาชาติ   

จากที่ไดกลาวไปในบทที่ 2 ถึงแนวคิดของการเกิดพื้นที่ทางเลือก  โดยอาศัยขอมูลจาก

ทางฝงยุโรป อเมริกาและในประเทศไทยจะเห็นไดวาจุดเริ่มตนของแนวคิดการเกิดพื้นที่ทางเลือกของ

ทั้งสองแหงน้ีมีความแตกตางกัน วงการศิลปะในโลกตะวันตกสถาบันหลักมีความแข็งแรงมาก

จนกระทั่งสามารถกําหนดทิศทางของโลกศิลปะและอนาคตของศิลปน ทําใหศิลปนรุนใหมหรือศิลปน

ที่ทํางานนอกกระแสยากที่จะเขาถึงและไดรับความสนใจ ดวยเหตุน้ีจึงเกิดการรวมกลุมของศิลปนรุน

ใหมตามสถานที่ตางๆและหาหนทางใหมๆเพื่อแสดงผลงานของตนข้ึนภายนอกอาณาบริเวณของ

ศิลปะกระแสหลัก  สําหรับประเทศไทยพื้นที่ศิลปะทางเลือก (ตามความเขาใจตอการตีความหมายใน

เรื่องพื้นที่) เกิดข้ึนมาจากความขาดแคลนและไมแข็งแรงของศิลปะกระแสหลัก จึงเกิดการรวมกลุม

ของศิลปนและนักจัดการรุนใหมในขณะน้ัน เพื่อสรางพื้นที่ที่แตกตางจากพื้นที่อื่นๆโดยไมตองพึ่งพา

ความชวยเหลือจากภาครัฐ มีลักษณะการจัดการและวิธีการดําเนินงานเดียวกันกับพื้นที่ทางเลือกในฝง

อเมริกา  ดังน้ัน เพื่อทําความรูจักกับพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 ใหมากข้ึน สิ่งที่จะกลาวข้ึนใน

บทน่ีจะเปนการสํารวจถึงประวัติ พันธกิจกิจกรรมและโครงการของโปรเจค 304 ต้ังแตเริ่มกอต้ัง
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จนกระทั่งปดตัวลงไป  นอกจากน้ันยังสํารวจไปถึงสถานะของพื้นที่ โปรเจค 304 ตอวงการศิลปะรวม

สมัยไทยในปจจุบัน  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหถึงบทบาทและอิทธิพลของ โปรเจค 304 ที่มี

ตอศิลปะรวมสมัยไทยในบทตอไป 

 

ประวัติโปรเจค 304         

โปรเจค 304 คือ สถานที่แสดงงานศิลปะรวมสมัยที่ไมหวังผลกําไร กอต้ังข้ึนโดยกลุมคน

รักงานศิลปะ ไดแก กฤติยา กาวีวงศ อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล ชาติชาย ปุยเปย ไมเคิล เชาวนาศัย  

ประพล คําจิ่ม ศจีทิพย น่ิมวิจิตร กมล เผาสวัสดิ ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการสรางสรรค

ผลงานศิลปะรวมสมัยในประเทศไทยรวมทั้งเปนการตอบสนองถึงความขาดแคลนสถานที่แสดงงาน

ศิลปะในชวง พ.ศ. 2539 การขาดแคลนการสนับสนุนอยางมีหลักการและจุดมุงหมายที่แนชัดในการ

สงเสริมศิลปะรวมสมัยจากภาครัฐและเอกชนไดสงผลตอคุณภาพของการศึกษาศิลปะ   ตลอดจนขาด

แคลนแหลงขอมูลศิลปะ ในชวงเวลาดังกลาวบทบาทของศิลปะรวมสมัยที่มีตอสังคมไทยยังขาดความ

ชัดเจนและแทบจะเรียกไดวาตัดขาดจากโลกภายนอกโปรเจค 304 ดําเนินงานภายใตโครงสรางแบบ

องคกรศิลปะรวมสมัยที่ไมหวังผลกําไร กอต้ังข้ึนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2539   โดยมุงผลักดันงาน

ศิลปะใหเขาไปมีบทบาทที่สําคัญและเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัยของไทย 

รวมทั้งสงเสริมผลงานของศิลปนไทยใหเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติโปรเจค 304  ถือกําเนิดข้ึน

ในหองพักเล็กๆหมายเลข 304 ขนาด 60 ตารางเมตร ยานสามเสน กรุงเทพมหานคร เจาของคือ

กฤติยา กาวีวงศ  หน่ึงในคณะผูกอต้ังและผูบริหารของโปรเจค 304 กฤติยา กาวีวงศ สําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทดานการบริหารงานศิลปะ จากสถาบันศิลปะชิคาโกหลังจากจบการศึกษา ในป พ.ศ. 

2539 กฤติยา ไดกลับมาสรางพื้นที่แสดงงานศิลปะในกรุงเทพฯ โดยใชหองพักสวนตัวเปนพื้นที่แสดงงาน 

ในหองพักหมายเลข 304 น้ี  ศิลปนสามารถใชทุกตารางเมตรไมวาจะเปนหองใตบันไดหนาหองนํ้า

หองรับแขก ระเบียงจัดวางผลงานแสดงไดทั้งหมด  หลังจากดําเนินงานมาไดระยะหน่ึงแลวโปรเจค 304 

ไดทําใหพื้นที่ศิลปะขยับขยายออกมาสูอาณาเขตใหม ๆ จากหองพักเล็ก ๆ ก็กอใหเกิดปรากฏการณการ

สรางงานรวมสมัยไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากจุดเล็ก ๆ เพียงจุดน้ีและขยายกลายเปนวงกวาง   

 

พันธกิจของโปรเจค 304        

โปรเจค 304  มุงมั่นผลักดันงานศิลปะใหเขาไปมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา

สังคมและวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งสงเสริมใหศิลปนไทยใหเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติดวย

การเสนอทางเลือกใหมในการเปนเวทีสงเสริมและชูศักยภาพของศิลปนทุกรุนทุกแขนง ทั้งในประเทศ

และตางประเทศใหมีโอกาสไดแสดงออกถึงงานศิลปะของตนเองอยางไมมีขอจํากัดทั้งกระบวนการ

ทํางานแนวความคิดและเทคนิค ดวยการนําเสนอนิทรรศการศิลปะที่หลากหลายประเด็นและรูปแบบ
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ต้ังแตงานจิตรกรรม ประติมากรรม  ภาพพิมพ  ภาพถาย ศิลปะแนวจัดวาง เสียง ศิลปะการแสดงสด 

ไปจนถึงวิดีโอและภาพยนตรศิลปะ 

 

การทํางานและแหลงทุน          

โปรเจค 304 มีคณะผูกอต้ังและคณะทํางานที่เปนศิลปน คนทําภาพยนตรและนักจัดการ

รวมทํางานอยูหลายคน   ในตอนเริ่มตนเปนรูปแบบออกเงินรวมกันระหวางสมาชิก1แตเมื่อดําเนินงานมา

ไดระยะหน่ึงก็ปรากฏรายช่ือของผูสนับสนุนคาใชจายในสวนของนิทรรศการทั้งในรูปแบบขององคกร

เอกชนหรือแมกระทั่งรายบุคคล ไดแก Toshiba (Thailand) Co.,Ltd. Beurderley Galerie Paris & 

Khun Eric Bunnag Booth, London College of Printing, Canada Council, British Council, 

Canadian Embassy, Bangkok.2 เปนตน รายช่ือผูสนับสนุนเหลาน้ีปรากฏในรายช่ือในสวนของการ

สนับสนุนบางนิทรรศการ เทาน้ัน  

  

ทีมงานของโปรเจค 304        

กฤติยา กาวีวงศ จบการศึกษาปริญญาโทดานการจัดการบริหารศิลปะ จากคณะบริหาร

จัดการศิลปะและนโยบาย สถาบันศิลปะชิคาโก (Art Institute of Chicago) มลรัฐอิลลินอยส 

สหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2539 การไปศึกษาตอในครั้งน้ีทําให กฤติยาไดเห็นรูปแบบการทํางานของ 

PS-1 (กอนที่จะกลายเปนสวนหน่ึงของ MoMA) ที่พื้นที่แหงน้ีเคยเปนโรงเรียนเกามากอนหลังจากน้ัน

ทางเทศบาลเมืองก็ไดยกใหกับศิลปนเพื่อใชสําหรับทํากิจกรรมทางศิลปะ  น่ีเปนสิ่งที่ทําให กฤติยา 

สนใจประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่ศิลปะทางเลือก “Alternative Space”ประเด็นศิลปนจัดการตัวเอง 

“Artist Organize” และเลือกที่จะทําวิทยานิพนธในหวขอ “An Alternative Space for the Arts 

in Thailand: Assessing the Feasibility” ที่เปนการศึกษาในเรื่องความเปนไปไดในการสรางพื้นที่

ศิลปะทางเลือกในเมืองไทย ตอมาเมื่อสําเร็จการศึกษาในป พ.ศ. 2539 กฤติยาก็ไดกลับมาสานตอ

แนวความคิดดวยการเปดพื้นที่ศิลปะทางเลือก โปรเจค 304 ข้ึน    

อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล จบการศึกษาระดับปริญญาโททางดาน สาขาภาพยนตร จาก

สถาบันศิลปะชิคาโก (Art Institute of Chicago) มลรัฐอิลลินอยส สหรัฐอเมริกา เริ่มตนผลิต

ภาพยนตรและวิดีโอ ต้ังแตตน ป พ.ศ. 2533 และเปนหน่ึงในผูผลิตภาพยนตรไมกี่คนในประเทศไทยที่

ทํางานนอกระบบสตูดิโอเน่ืองจากเรียนในสถานศึกษาเดียวกัน อภิชาตพงศ และ กฤติยา จึงมีความ

สนิทสนมกัน สําหรับ อภิชาตพงศ เขาไดเขามาอยูในฐานะกรรมการที่มีความสําคัญตอโปรเจค 304 

                                                
1สัมภาษณ กฤติยา กาวีวศ, ผูบริหารของโปรเจค 304, 8 พฤศจิกายน  2556. 
2Archive Project 304 รูปแบบ DVD 
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ในการผลักดันโครงการ Bangkok Experimental Film Festival (เทศกาลภาพยนตรทดลอง

กรุงเทพฯ) และการนําสื่อทางภาพยนตรมาใชในงานศิลปะ  และยังเปนผูกอต้ังKick the Machine 

Films is a studio of artist and filmmaker ในป พ.ศ. 2542 อีกดวย   

ไมเคิล  เชาวนาศัย จบการศึกษาคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 

2529 แลวไปศึกษาตอดานศิลปะที่สถาบันศิลปะแหงซานฟรานซิสโก และปริญญาโทดานศิลปะจาก

สถาบันศิลปะแหงชิคาโก   ไมเคิล เปนผูรวมกอต้ังกลุมนักแสดงศิลปะรวมสมัย “Project 304” ซึ่งจัด

แสดงผลงานทั้งดานศิลปการแสดง การถายภาพ ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนตรสั้น ศิลปะสื่อประสมไม

เคิล มีผลงานกํากับภาพยนตรสั้นชุด Iron Pussy จํานวน 3 ตอนในป พ.ศ. 2540, 2542 และ 2543 

และไดรวมงานกับอภิชาติพงศ  วีระเศรษฐกุล สรางเปนภาพยนตรขนาดยาวในช่ือ “The Adventure 

of Iron Pussy” หรือ หัวใจทรนง ไดออกฉายในเทศกาลภาพยนตรนานาชาติโตเกียว เทศกาล

ภาพยนตรนานาชาติเบอรลิน เทศกาลภาพยนตรนานาชาติรอตเตอรดัม เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ

เมลเบิรน           

ชาติชาย ปุยเปย จิตรกรชาวไทยที่มีผลงานจิตรกรรมในลักษณะวิพากษวิจารณสังคม 

โดยสอดแทรกประเด็นตางๆ ในเชิงการต้ังคําถาม การประชดประชัน ใชสัญลักษณแทนความหมายสิ่ง

ตางๆ เกี่ยวกับสภาพสังคมไทยชาติชาย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรในป พ.ศ. 2532 และ

ไดเริ่มทํางานในแนวนามธรรมแตก็เปนชวงสั้นๆหลังจากน้ันก็หันมาสรางสรรคงานจิตรกรรมสัจนิยม

แนวมายาแบบไทย” (Thai Magic Realism) โดยการเลือกใชมโนภาพจากชีวิตประจําวันและ

จินตนาการ ทั้งภาพเหมือนตัวเองของศิลปน ภาพน่ิง และการจัดฉากเลาเรื่อง (mise-en-scène) แฝง

คติธรรม            

ประพล คําจิ่ม ปจจุบันเปนอาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และ

ดํารงตําแหนงหัวหนาหอศิลปวิทยนิทรรศน    

ศจีทิพย น่ิมวิจิตรเกิดป พ.ศ. 2513 จบปริญญาตรีจากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  

สถาบันพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และปริญญาโท  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

สถาปตยกรรมและตกแตงภายใน  สถาบันศิลปะชิคาโก  รัฐอิลลินอยส  สหรัฐอเมริกา  

กมล เผาสวัสด์ิ กมล (2501, กรุงเทพฯ) หน่ึงในศิลปนผูบุกเบิกสื่อไทยและศิลปะวิดีโอ

ติดต้ังซึ่งแสดงผลงานในนิทรรศการอยางกวางขวางทั้งในเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกางาน

ของกมลสวนใหญไดรับการสรางสรรคโดยคํานึงพื้นที่จัดแสดงเปนหลัก  เพื่อใหผูชมสามารถมีสวนรวม

และปฏิสัมพันธกับผลงาน 
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ภาพที่ 6 สมาชิกโปรเจค 304  

 (จากซาย) ธีรพล งามศิลปจํารัส, ไมเคิล เชาวนาศัย, ประพล  คําจิ่ม, กมล เผาสวัสด์ิ, ศจีทิพย   

น่ิมวิจิตร กฤติยา  กาวีวงศ และ ชาติชาย  ปุยเปย  

 

นิทรรศการและโครงการท่ีสําคัญ       

ต้ังแตเริ่มกอต้ังในป พ.ศ. 2539 โปรเจค 304 ไดจัดแสดงนิทรรศการศิลปะอยางตอเน่ือง

จนถึงป พ.ศ. 2545 รวมแลวกวา 30 นิทรรศการ นอกจากการจัดนิทรรศการแลว โปรเจค 304 ยังได

ดําเนินโครงการที่สําคัญบางโครงการที่มีการดําเนินการอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบันแมวาพื้นที่โปรเจค 

304 จะปดตัวลงไปแลวก็ตาม โดยมีรายละเอียดซึ่งแบงกิจกรรมตามป พ.ศ. ดังน้ี 

1. นิทรรศการและโครงการในป พ.ศ. 2539 -2540    

 1.1  “Performance @ temple fair” (พฤศจิกายน 2539)  โครงการศิลปะแสดง

สดในพื้นที่สาธารณะ ณ งานวัดภูเขาทอง (วัดสระเกศ) ดวยการจัดกิจกรรมวาดภาพและแสดงสด

ตลอดระยะเวลา 7 วันของงานวัด   โดย ไมเคิล  เชาวนาศัย กับการแสดงศิลปะแสดงสดของเขาได

พยายามลบเสนระหวางการแสดงศิลปะตามขนบประเพณีและความเปนศิลปะรวมสมัยโดยอาศัย

พื้นที่ในงานวัดสรางกิจกรรมรวมกันระหวางศิลปนและผูที่เขามาเที่ยวงานวัดที่เดินไปมาตามทองถนน 
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ภาพที่  7 ไมเคิล เชาวนาศัย  กับการแสดงสดในงานวัดภูเขาทอง (วัดสระเกศ) ป พ.ศ. 2539  

 

 1.2 “Hidden Agenda”  (ระหวางวันที ่15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 2 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2540)  นิทรรศการกลุมโดยศิลปนจากหลายสาขาวิชาชีพ  นิทรรศการ “Hidden- Agenda”หรือ 

“ประเด็นที่ซอนเรน” เปนนิทรรศการในหองนิทรรศการแรก ของโปรเจค 304 ประกอบดวยศิลปน  6 

ทาน คือ สุรสีห กุศลวงศ  นที อุตฤธ์ิ  ไมเคิล เชาวนาศัย  มงคล แยมมณี  ศจีทิพย น่ิมวิจิตร  และ จิตติ 

เกษมกิจวัฒนา ดวยผลงานสรางสรรคจากสื่อที่หลากหลาย เชน งานประติมากรรม ศิลปะแนวจัดวาง 

สื่อผสม ภาพถาย เสียง และศิลปะการแสดงสด  นิทรรศการน้ีถูกจัดข้ึนดวยการเนนแนวความคิดและ

การใหการศึกษาเปนหลัก โดยมีประเด็นคือการที่ศิลปนไดตรวจสอบพฤติกรรมทางวัฒนธรรมแบบ”ไม

เปนไร”ของไทยในยุคสมัยทศวรรษที่ 90 ทามกลางการปะทะของกระแสอนุรักษนิยมและอิทธิพลของ

ตะวันตกความเปนสมัยใหม ปรากฏเดนชัดข้ึนในทุกศาสตรทุกแขนง  วัฒนธรรมฟาสตฟูด และการจาย

กับขาวในซูปเปอรมารเกต็ไดมาแทนที่การกินขาวแกงและเดินตลาด โดยจะดวยความสมัครใจหรือไมก็

ตาม ศิลปนจึงมีความคิดวา ในขณะน้ันสังคมกําลังกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตน ที่โทรศัพทมือถือ  อีเมล  และ

อินเตอรเน็ท ไดกลายมาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของชนช้ันกลาง และกอนที่จะเขาสูศตวรรษที่ 21 

ศิลปนไดมีแนวคิดที่วา สิ่งสําคัญของเราในฐานะของปจเจกชน และในฐานะคนทํางานศิลปะก็จะเปนการ

ทบทวนวา ไดใหและรับอะไรบางจากยุคสมัยน้ี  การเปลี่ยนแปลงน้ีมีผลกระทบกับคนไทยมากนอยแค

ไหนในสวนของความเปนปจเจก เกิดอะไรข้ึนกับวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน และสถานการณเชนน้ีถูก

แปรเปลี่ยน  สะทอน  ตีความ  และสังเคราะหใหเปนผลงานทางศิลปะอยางไรบาง โดยมีวิธีการนําเสนอ

ดวยเทคนิคที่ทาทายกับคนดูใหพวกเขามีสวนรวม และเปนสวนหน่ึงของงานโดยเขามาสัมผัสกับงาน

ศิลปะดวยสัมผัสทั้งหา  คือ หู  ตา รางกาย  มือ และเทาดวยการใชการสื่อที่หลากหลาย เชน งาน

ประติมากรรม ผลงานศิลปะแนวจัดวาง สื่อผสม ภาพถาย เสียง เปนตน 
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ภาพที่ 8 Installation view นิทรรศการ “Hidden Agenda” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 9 ผลงาน “When two become one” โดย จิตติ เกษมกิจวัฒนา 

 

 1.3 “Welcome to my Land,Come and Taste the Paradise”  (กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2540)  นิทรรศการเด่ียว โดย  ไมเคิล เชาวนาศัย นิทรรศการน้ีไมเคิลไดกลาวถึงประเด็นทาง

เพศในประเทศไทยซึ่งเสียดสีกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  โดยประโยคที่วา “welcome to my 

land” ถือเปนประโยคที่ถูกใชเพื่อโปรโหมดแคมเปญ “ปแหงการทองเที่ยวเมืองไทย”  ผานแนวคิด 

exoticism หรือภาษาไทยเรียกวา แปลกใหมในฐานะที่เปนศิลปนไทยแตเกิดในสหรัฐอเมริกา เขาเห็น

วาตัวเองเปนชาวไทย  แตกลับใชเวลากวาครึ่งของชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ๆซึ่งเขาถูกมองวา
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เปน”สิ่งแปลกใหม”  ไมเคิลไดนําเอาภูมิหลังทางวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ รวมทั้งมุมมองจากตัวตน

ทางเพศของเขานํามาสรางผลงานโดยมีเปาหมายใหผูชมไดสัมผัสตัวผลงานและเกิดความรูสึกที่ “ไม

แปลกประหลาด” เมื่อความแตกตางระหวางความแปลกใหม/แปลกประหลาด และความไม

ประหลาดยังคงสรางปฏิสัมพันธที่นาสนใจตอวิธีคิดทางวัฒนธรรม    โดยในนิทรรศการครั้งน้ี ไมเคิล

ไดทําวีดิโออารทในรูปแบบภาพยนตรเงียบ  ความยาว 6 นาที ช่ือวา KKK  หรือ ขอบคุณครับ ใน

ภาษาไทย รวมทั้งผลงานศิลปะจัดวางและภาพถาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 10 Installation view นิทรรศการ “Welcome to my Land,Come and Taste the 

Paradise” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 “Welcome” iris print, Chicago, 2537.      
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 1.4 The 1st Bangkok International Art Film Festival (BIAFF) Bangkok 

International Art Film Festival (BIAFF) กอต้ังเมื่อป 2540 จุดมุงหมายคือมุงสรางพื้นที่ทองถ่ิน

ใหกับหนังทดลอง ผูกอต้ังเทศกาล ไดแก อภิชาติพงศ วีระเศรษฐกุล กับ กฤติยา กาวีวงศ ซึ่งใน

ปจจุบันก็ยังคงมีสวนรวมในฐานะผูอํานวยการเทศกาลภาพยนตรทดลองน้ี BIAFF1 เปดตัวดวยหนัง

และวิดีโอทดลอง 50 เรื่องจากศิลปนทองถ่ินและตางชาติ  ตอมาในการจัดเทศกาลครั้งที่ 2 ก็ได

เปลี่ยนช่ือโครงการมาเปน Bangkok Experimental Film Festival (BEFF) และกาวข้ึนมาเปนพื้นที่

ทางเลือกโดยการจัดเทศกาลสําหรับหนังนอกกระแส 

 1.5 “Sound of siam” (วันที่ 20 พฤษภาคม–30 มิถุนายน พ.ศ. 2540) 

นิทรรศการ “Sound of Siam” หรือ “เสียงสะทอนแหงสยามประเทศ” โดย ทรงวิทย  พิมพะกรรณ   

เปนนิทรรศการสะทอนซึ่งปญหาของสังคม ในยุคป พ.ศ. 2540  ไมวาจะเปนปญหาในระดับจุลภาค

อยางปญหาในครอบครัวหรือจนถึงระดับมหาภาคอยางปญหาในระดับประเทศ  ซึ่งสงผลตอการ

พัฒนาและเติบโตของสังคมในดานตาง ๆ ศิลปนมุมมองตอสังคมในยุคน้ันวามุงเนนแตการพัฒนาวัตถุ

ตาง ๆ ที่ถือเปนการพัฒนาเพียงภายนอก และปลอยปละละเลยตอการพัฒนาเพื่อยกระดับจิตใจที่ทั้ง

สองสิ่งน้ีควรถูกพัฒนาไปพรอม ๆ กัน 

  “Sound of Siam” อาจจะมีความหมายท่ีกวางออกไปกวาเสียงท่ีเราไดสัมผัสจาก

โสตประสาทของเราเสียง Sound  ในท่ีน้ีเปนตัวแทนของปญหาตาง ๆ  ท่ีมีอยูอยางมากมายในสังคมสวนคํา

วาSiam น้ันเปนการใชช่ือของประเทศไทยในอดีตท่ีใหความรูสึกถึงความเปนอดีตกาลและดั้งเดิมมาประกอบ

กับปญหาในแบบรวมสมัยเม่ือรวมความกันแลวนาจะหมายถึง  เสียงสะทอนของปญหาในสังคมรวมสมัยท่ีมี

อยูท่ัวไปท้ังในแงประวัติศาสตรและสังคมศาสตรแลว ก็จะเห็นภาพของสังคมในอีกมิติหน่ึงท่ีเราลืมนึกถึงและ

มองขามอยูในขณะน้ี3 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                
3ทรงวิทย  พิมพะกรรณ, สูจิบัตรนิทรรศการ Sound of siam (กรุงเทพฯ: โปรเจค 

307, 2540). 
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ภาพที่ 12 ปกสจูิบัตรนิทรรศการ “Sound of siam” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 13 Installation view นิทรรศการ “Sound of siam” 
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ภาพที่ 14 ผลงานในนิทรรศการ “Sound of siam” 

 

 1.6 “Inner Space” (17กรกฏาคม -17 สิงหาคม  2540) นิทรรศการ “Inner 

Space” หรือกลอง กลอง-เหลี่ยม-เหลี่ยม โดย ฐิตพล  สุวรรณกุศล สงเปนงานที่พัฒนาจากภาพพิมพ

ชุดเกาของ ฐิตพล ซึ่งทํางานเกี่ยวกับแสงเงาจากรูปทรงสถาปตยกรรมในยุคน้ันที่แสดงออกถึงความ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็วของสังคมเมือง ดวยพื้นฐานการทํางานแบบ “ชาง” สมัยโบราณ และความ

หลงใหลในแสงเงาของสถาปตยกรรมรวมสมัย ศิลปนไดสรางพื้นที่ของเขาข้ึนมาใหมจากรูปทรง

เหลาน้ันและขยายขอบเขตของการคนหาดวยการเปลี่ยนรูปแบบของพื้นที่วางในรูปทรงเรขาคณิตจาก

สองมิติ เปนสามมิติ ในผลงานชุด “Inner Space” หรือ “กลอง กลอง-เหลี่ยม-เหลี่ยม” ฐิติพลคนหา

วิธีแสดงออกอยางเรียบงายดวยการรูปทรงจําลองของสถาปตยกรรม (Model) งานในนิทรรศการชุด

น้ีประกอบดวย ผลงานลอยตัวกึ่งประติมากรรมและงานศิลปะจัดวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 Installation view นิทรรศการ “Inner Space” 
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ภาพที่ 16 Installation view นิทรรศการ “Inner Space”      

 

 1.7 “Corner” (วันที่ 4 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2540) นิทรรศการ  

“Corner”หรือ “มุม” โดย มณเฑียร บุญมา กมล เผาสวัสด์ิ และ นิติ วัตุยา คือ นิทรรศการที่ตองการ

แสดงออกทางความงามในสุนทรียศาสตรของผลงานศิลปะในพื้นที่เฉพาะ (Sitespecific Works) โดย

สรางและนําเสนอผลงานในพื้นที่ โปรเจค 304 ดวยการผลงานที่หลากหลายทั้ง ผลงานศิลปะจัดวาง  

ภาพเขียน 2 มิติ สื่อสมัยใหม (inter media) และประติมากรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 “WhisperingWood” มณเฑียร บุญมา, ประติมากรรมและสมุนไพร, 2540. 
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ภาพที่ 18  Installation view นิทรรศการ “Corner” 

 

2.  นิทรรศการและโครงการในป พ.ศ. 2541      

 2.1 “Harness” (17 มกราคม–14 กุมภาพันธ 2541) นิทรรศการ “Harness” หรือ 

“บังเหียร” โดย โจซี่  คาวาลลาโร (Josie Cavallaro) ถือเปนนิทรรศการครั้งแรกของ โปรเจค 304 ที่

เชิญศิลปนตางชาติมาแสดงงาน โจซี่ คาวาลลาโร ไดนําเสนอผลงานศิลปะวิดีโอจัดวาง (VDO 

installation) ที่มีเน้ือหาสะทอนบทบาททางสังคมของผาทอและประเพณีการทอผาในเมืองไทย  โดย

รอยเรียงเขาหากันดวยเรื่องเลาตามประเพณีด้ังเดิมของการปนดาย และการทอผาในยุคกอนมีความ

เกี่ยวโยงกันกับพิธีกรรมทางศาสนา  เปรียบประหน่ึงบันทึกทางสังคมที่ถายทอดจากมุมมองของผูหญิ 

 2.2 “Witches's stuff” (กุมภาพันธ 2541) นิทรรศการศิลปะ โดยนักศึกษาจาก

สามมหาวิทยาลัยศิลปะในกรุงเทพ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม

และภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตรภาควิชาทัศนศิลป 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแสดงผล

งานจิตรกรรม  ประติมากรรมและสื่อผสม โดยมี มณเฑียร บุญมาเปนภัณฑารักษมีจุดมุงหมายเพื่อ

การแสดงการทํางานรวมกันระหวางนักศึกษาศิลปะของแตละมหาวิทยาลัยที่สนใจการสรางผลงาน

โดยใช สื่อสําเร็จรูป (Readymade) การทํางานของเหลานักศึกษาอาจคลายกับแนวคิดของศิลปนผู

เปนตนแบบในการใช สื่อสําเร็จรูป อยาง มาเชล ดูชองม (Duchamp) แตเหลานักศึกษาก็ไดเช่ือมโยง

แนวคิดในการใชสื่อสําเร็จรูปน้ีเขากับการทํางานในลักษณะเฉพาะตัว 
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ภาพที่ 19  ผลงานของ มนตร ี เติมสมบัติ ในนิทรรศการ “Witches' stuff” 2540. 

   

 2.3 “7 Dogs a week” (วันที่ 9 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2541) นิทรรศการ 

“7 Dogs a week” เปนนิทรรศการศิลปะจัดวางโดย  ดํารง  จารุอรอุไร มีแนวความคิดจากสภาพวิถี

ชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบัน ณ ขณะน้ันที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยางรวดเร็ว  ศิลปนมีขอคิด 

เห็นวา มนุษยไดพัฒนาความรูและวิทยาการตาง ๆ  รวมไปถึงการอุปโภคและบริโภคซึ่งมีผลตอตัว

มนุษยเอง การพัฒนาเหลาน้ีไดกอใหเกิดโครงสรางที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรมการบริโภคของมนุษย

ในยุคปจจุบันซึ่งเปนจุดพัฒนาที่หักเหเปลี่ยนแปลงจากความเปนมนุษย การบริโภคที่เกินเลยขอบเขต

ความตองการน้ีกําลังหลอหลอมและสงผลตอชีวิตใหมของมนุษยในทศวรรษหนา ศิลปนไดเล็งเห็น

สภาพการณการบริโภคจนเกินเลยความเปนมนุษย จึงตองการหยิบยกปญหาและสิ่งที่มนุษยละทิ้ง

เหลาน้ันมาสรางสรรคเปนงานศิลปะ 

 2.4 “World artists for Tibet” (วันที่ 5 พฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2541) 

นิทรรศการ “World artists for Tibet” จัดโดย Frank Liefooghe และสมาชิกกลุม European 

Parliament ไดแก Jessica Larive และ Oliver Dupuis โดยริเริ่มความคิดในการสรางเครือขายทาง

ศิลปะในนานาชาติซึ่งมีเครือขายของศิลปนกวา 2,500 คน จากกวา 60 ประเทศทั่วโลกเขารวมโครงการ  

เปาหมายของโครงการน้ีคือการใหทั่วโลกหันมาสนใจสถานการณปญหาในประเทศทิเบตขณะน้ัน โดย 

โปรเจค 304 ไดเชิญศิลปน  กวี  นักเขียน  คนทําภาพยนตรและนักดนตรีมารวมในโครงการน้ี พื้นที่จัด

นิทรรศการ ไดแก โปรเจค 304, 303 Open Space, Studio 1109 สําหรับนอกจากนิทรรศการศิลปะ

แลวยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษในพื้นที่อื่นๆ เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมีศิลปนจากหลากหลายสาขาเขารวมกวา 30 คน 
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ภาพที่ 20 บรรยากาศงานเปดนิทรรศการ “World artists for Tibet” ณ โปรเจค 304 และ 303 

Open Space         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 บรรยากาศงานเปดนิทรรศการ “World artists for Tibet” ณ โปรเจค 304 และ 303 

Open Space 
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ภาพที่ 22 บรรยากาศงานเปดนิทรรศการ “World artists for Tibet” ณ โปรเจค 304 และ 303 

Open Space 

    

 2.5  “Lating / Abandon” (วันที่ 5 กันยายน – 10 ตุลาคม 2541) ผลงานศิลปะ

จัดวาง ภาพพิมพ วาดเสน วีดิโอและสื่อผสม โดย 2 ศิลปนรุนใหม นรเศรษฐ  ไวศยกุล และ 

Nopphapong Kurae  โดยผลงานของ Nopphapong ไดสรางงานที่สะทอนถึงปญหาสังคมในดาน

การลวงละเมิดในเด็ก สวนผลงานของ นรเศรษฐ คือ การสงเสียงเรียกรองตอระบบสาธารณะสุขและ

ต้ังคําถามตอสิ่งที่เกิดข้ึนเบื้องหลังโรงพยาบาลในเมืองไทย 

 2.6 As Yet Unnamed, Not yet (in progress) ผลงานศิลปะจัดวางแปรผันตาม

พื้นที่ (Site -Specifc Works) โดยกลุมนักศึกษาศิลปะ 11 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัยใน

กรุงเทพฯ พูดถึงประเด็นความวุนวายทางการเมืองในประเทศที่เริ่มจะมีผลกระทบตอการพาศิลปะ

และเหลาศิลปนไปสูความเปนนักอนุรักษนิยม แตไมวาจะอยางไรก็ตามเหลานักศึกษาศิลปะรุนใหม

เหลาน้ี ก็ยังคงมุงมั่นรักษาทางเลือกในการทํางานศิลปะและเดินหนาผลิตผลงาน นําเสนอมุมมองที่มี

ตอสังคมไทยรวมสมัยตอไป  จากการจัดนิทรรศการ As Yet Unnamed, Not yet (in progress) ใน

ครั้งน้ี พวกเขาไดรวมกันกอต้ังกลุมศิลปนข้ึนในนาม AYU (As Yet Unnamed) และในอีก 10 ป

ตอมาก็มีสมาชิกที่เปนทั้ง นักวิจารณ  ภัณฑารักษ ศิลปนนักแสดงสด  นักออกแบบ DJ เขามารวมเปน

สมาชิก 
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ภาพที่ 23  Installation view นิทรรศการ “As Yet Unnamed, Not yet (in progress)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24  Installation view นิทรรศการ “As Yet Unnamed, Not yet (in progress)” 
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ภาพที่ 25  Installation view นิทรรศการ “As Yet Unnamed, Not yet (in progress)” 

 

 2.7 “Mareeya” นิทรรศการผลงานเซรามิคแนวจัดวาง โดย Mareeya Damrongphol 

ศิลปนไดทาทายแนวคิดในการทํางานเซรามิคจากการสรางรูปทรงเซรามิคแบบปกติสูการผสมนําเคลือบ

กับผาทั้งยังสาดนํ้าเคลือบบนกําแพงและพื้น  โดยทํางานอยางน้ีต้ังแตเริ่มตนจนจบนิทรรศการ  ตลอดจน

ศิลปนยังไดบันทึกกระบวนการทํางานของตัวเองและนําเสนอในระหวางแสดงนิทรรศการดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 Installation view นิทรรศการ “Mareeya” 
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ภาพที่ 27 Installation view นิทรรศการ “Mareeya” 

 

3.  นิทรรศการและโครงการ ในป พ.ศ. 2542      

 3.1 “My Time is not Your Time” (สิงหาคม- กันยายน 2542) นิทรรศการเด่ียวของ 

ประพล คําจิ่ม นําเสนอนิทรรศการในรูปแบบ ฟลมภาพยนตร วิดีโอและผลงานสองมิติโดยใชเทคนิคการ

ถายภาพโลโม ทั้งหมดน้ีถูกใชเปนเสมือนเครื่องมือที่เช่ือมกระบวนการทํางาน นิทรรศการ “My Time is 

not Your Time” ของประพล  ศิลปนไดใหความสนใจเปนพิเศษกับความสัมพันธระหวางศิลปะและ

ภาพยนตรเกา ๆ  ในอดีต โดยไดใชรูปแบบของภาพยนตรสะทอนใหเห็นถึงประสบการณในขณะเดินทางไป

ยังที่ตางๆของตัวเขาเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 Installation view นิทรรศการ “My Time is not Your Time” 
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ภาพที่ 29 Installation view นิทรรศการ “My Time is not Your Time” 

 

 3.2 “Cities on the move” (วันที่ 9 -30 ตุลาคม 2542) โดยศิลปนไทยและ

ศิลปนนานาชาติ คัดสรร โดยHou Hanru & Hans Ulrich Obrist  โครงการ “Cities on the 

Move” นําเสนอวิสัยทัศนของการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในบริบทของศิลปะรวมสมัยและ

สถาปตยกรรมในภูมิภาคเอเชียมีจุดมุงหมายที่นําเสนอพลวัติทางความคิดสรางสรรคของชีวิตสังคม

เมืองในเอเชียผานภาพวาดทัศนศิลป สถาปตยกรรมและประเด็นทางสังคมที่ขยายขอบเขตมากกวาแค

เขตแดน “Cities on the Move” ซึ่งเปนนิทรรศการสัญจรไปที่ Succession กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย, Musee d’art Contemporain de Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส, P.S.1 Contemporary 

Art Center เมืองควีนส มหานครนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา, Louisiana Museum of 

Modern Art ที่ Humlebk ประเทศเดนมารค และ Hayward Gallery ที่กรุงลอนดอน ประเทศ

อังกฤษ ระหวางป พ.ศ. 2540-2542 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30  สิ่งพิมพจากนิทรรศการ “Cities on the move” 
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 3.3 “+8+7+3+1-1-5” (วันที่ 9 ธันวาคม 2542 – 15 มกราคม 2543) นิทรรศการ 

วิดีโอและภาพถายแบบฉับพลัน (snapshot) คิวเรทโดย  Cecile Bourne และภัณฑารักษอิสระจาก

ประเทศฝรั่งเศส  นิทรรศการ + 8 + 7 + 3 + 1 – 1 – 5 แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางเวลาของ

เมืองทั้ง 6 เมืองที่นิทรรศการไดสัญจรไป ไดแก ไทเป กรุงเทพฯ มอสควา ปารีส ซาน คาสซิอาโน ดิ 

บาญนี ดิบลิน นิวยอรก ศิลปนมีแนวคิดวาไมวาอยูที่เมืองใด มอสควา  ปารีส  หรือกรุงเทพฯ ศิลปน

มักจะพบตัวเองเดินทางจากที่ น่ีไปอีกที่หน่ึงเสมอ นิทรรศการน้ีแสดงใหเห็นถึงผลกระทบจาก

กระบวนการคิดของศิลปนรวมสมัย เน้ือหาของงานและการตอบรับของงานของศิลปนโดยมีจุดมุงหมาย

ในการนําเสนอคือการแสดงความคิดที่เกิดจากการทํางานของศิลปนที่ตอบสนองตอความตึงเครียดที่

เกิดข้ึนในวิถีชีวิตรวมสมัยทั่วโลก + 8 + 7 + 3 + 1 – 1 – 5 เปนนิทรรศการวิดีโอความยาว 60 นาทีที่

รวบรวมผลงานสั้นๆที่ทําข้ึนโดยศิลปนที่ทํางานกับภาพที่เคลื่อนไหว เนนใหเห็นถึงประเด็นพื้นฐานที่

เกี่ยวของกับ พฤติกรรมของสังคม  ที่บางครั้งเต็มไปดวยอารมณขันและบางครั้งก็ปวดราว 

 3.4 The Second Bangkok Experimental Film Festival (BEFF 2) BEFF 2 จัด

ข้ึน ในป พ.ศ. 2542 ปน้ีมีหนังสงมารวมมากกวา 150 เรื่องจากทั้งในและนอกประเทศ  จากครั้งแรก

ที่มีหนังสงมารวมเพียง 50 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31  โปสการดและภาพปกสูจบิัตร BEFF ครั้งที ่2 

 

4. นิทรรศการและโครงการในป พ.ศ. 2543      

 4.1 “Nai Nam Mi Pla, Nai Na Mi Khao” ( in the water there are fish, in 

the field there is rice)  โดยศิลปนเชียงใหม  เรืองวิทย พุมแตงออน  ไดแนวคิดมาจากวลีที่วา ใน

นํ้ามีปลา  ในนามีขาว  ซึ่งนํ้าเปนธาตุที่สําคัญตอมนุษย ในการการดํารงชีวิต ทั้งการคมนาคมและใช
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อุปโภคบริโภค ศิลปนไดสรางผลงานศิลปะจัดวางขนาดผันแปรตามพื้นที่  โดยการจําลองบรรยากาศ

ริมนํ้าในชนบทเพื่อสื่อถึงความทรงจําในวัยเด็กของตัวศิลปนที่มีความผูกพันกับแมนํ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 Installation view นิทรรศการ “Nai Nam Mi Pla, Nai Na Mi Khao” 

 

 4.2 “ParallelWORLD” (26 มีนาคม - 30 เมษายน 2543) นิทรรศการสัญจรโดย 

โปรเจค 304 รวมกับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Francaise International Art School) 

และ Plastique Kinetic Worms (PKW) สิงคโปร”ParallelWORLD” คือการสรางตัวอยางความ

เปนไปไดใหมๆ ระหวางโลกของทัศนศิลปและพื้นที่ทางกายภาพ  โดยการออกแบบนิทรรศการใหเปน

ลักษณะ นิทรรศการเดียวแตจัดในหลายๆเมืองเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงการทํางานศิลปะกับการ

เช่ือมโยงเน้ือหาและพื้นที่ระหวางประเทศ ตอมาไดเพิ่มพื้นที่การจัดกิจกรรมระหวาง Plastique 

Kinetic Worms ในสิงคโปร ตลอดจน ประเทศในอาเซียนและยุโรป ไดแก PARA/SITE ที่ ฮองกง 

GLASSBOX ที่ปารีส  CELESTE & ELIOT KUNSTASALON - ซูดิส PROJECT 304 กรุงเทพฯ 

CEMETI FOUNDATION ยอคจากาตา เปนตนนิทรรศการน้ีคิวเรทโดย Yvonne Lee และ Paul 

Chang ภัณฑารักษจาก Plastique Kinetic Worms สิงคโปร 

 4.3  “Alien (gener) ation” (พฤษภาคม 2543) คือ นิทรรศการแสดงงานศิลปะ

รวมสมัยหลากหลายเทคนิคโดยศิลปนนักศึกษารุนใหม  จัดแสดงในพื้นที่ของ Art Center, Aenter 

of Academic Resourcesมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ คิวเรทงาน โดย กฤติยา กาวีวงศ  นิทรรศการ 

“Alien (gener) ation” คือ การจินตนาการถึงแกนแทของแนวคิดศิลปนที่ทํางานดวยสื่อศิลปะ

สมัยใหม ดวยการสํารวจประเด็นทางวัฒนธรรมรวมสมัยโดยศิลปนที่เกิดระหวาง ป 2503 - 2513 

ศิลปนกลุนน้ีคืนคนไทยรุนใหมที่เติบโตมากับการดูทีวี อานหนังสือซุปเปอรฮี่โรในการตูนญี่ปุน เชน

อุนตราแมน  พาวเวอรเรนเจอรหรือฮีโรสุดคลาสสิคอยางซูปเปอรแมน  ตลอดจนพฤติกรรมการใช

โปรแกรม chat กับเพื่อนผานอินเตอรเน็ท  การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วข้ึนโดยรถไฟฟาและการใช
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โทรศัพทมือถือ สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดคําถามตอเหลาคนรุนใหมวา ความเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีทําใหพวก

เขาดูแปลกแยกจากสังคมเดิมหรือไมและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วน้ีไดมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิต

ของพวกเขาอยางไร คนรุนใหมเหลาน้ีเขาไดเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 Installation view นิทรรศการ “Alien(gener)ation”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 34 Installation view นิทรรศการ “Alien(gener)ation”    
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ภาพที่ 35 Installation view นิทรรศการ “Alien(gener)ation”     

 

4.4 “Touch the Ground” (วันที่ 13 พฤษภาคม-25 มิถุนายน 2543) ผลงาน

ศิลปะจัดวางโดย โดยจิตติ เกษมกิจวัฒนา “Touch the ground” เปนผลงานเด่ียวครั้งแรกของ จิตติ  

หลังจากที่เขารับการอุปสมบทเปนพระ ผลงานศิลปะจัดวางของจิตติอยูบนแนวคิดของประสบการณที่

หลากหลายในโลกศิลปะของตัวเขาและการรับรูจากโลกทางธรรมขณะที่บวชเปนพระ นิทรรศการน้ี

เสมือนการทบทวนและพิจารณาตอเสนทางการเรียนรู  การเติบโตและความเขาใจตอสิ่งทั่วไปที่ไดพบ

ในชีวิตประจําวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 Installation view นิทรรศการ “Touch the Ground”  
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ภาพที่ 37 โปสการดนิทรรศการ “Touch the Ground”      

 

4.5 “Life As a Box of Chocolate” (วันที่ 23 กรกฏาคม–10 กันยายน 2543) 

นิทรรศการเด่ียว โดย จิ๊บบี้ ยูนิพันธุ ศิลปนไทยรุนใหม  “Life As a Box of Chocolate” คือ การ

สํารวจถึงความสุขชีวิตในวัยเด็กของศิลปนและตามติดดวยเรื่องราวในสิ่งที่เปนตัวทําลายความสุขน้ัน  

ซึ่งดําเนินอยูบนเสนที่เบาะบางระหวางความเขมงวดและการลงโทษ   ในนิทรรศการศิลปนไดนําเสนอ

ผลงานดวยช็อคโกแล็ต ที่ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปทรงไปตามสภาพอากาศ และดวยการใชช็อคโกแล็ต

เปนสื่อหลักโดยผูชมสามารถมีสวนรวมในผลงานของเธอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 ภาพวันเปดนิทรรศการ “Life’s a Box of Chocolate”  โดย จิ๊บบี้ ยูนิพันธุ  
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ภาพที่ 39 ภาพวันเปดนิทรรศการ “Life’s a Box of Chocolate”  โดย จิ๊บบี้ ยูนิพันธุ 

 

4.6  “Grasping and Clinging” (วันที่ 30 กันยายน-10 พฤศจิกายน 2543) 

นิทรรศการศิลปะจัดวางเสียง (sound installation) โดยการทํางานรวมกันระหวาง Denise 

Hawrysio (visual artist)  และ John Wynne (sound artist/composer)โดยช่ือของนิทรรศการ

มาจากหนังสือของทานพุทธทาสภิกขุที่เกี่ยวกับหลักในการลดกิเลสตอย่ัวยุรอบๆตัว ผลงานของ 

Denise Hawrysio ในรูปแบบ วีดิโอต้ังฉายซ้ําเสนอประเด็นของภาพบางสิ่งที่ไมสามารถเก็บรวบรวม

ได  เชนความพยายามลบบางสิ่งที่ไมสามารถลบได  ความพยายามควาวัตถุที่ไมสามารถจะควาเอาไว

ไดหรือความพยายามที่จะถือบางสิ่งที่กําลังจะละลายหายไป เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 40 “Grasping & Clinging” Video detail. โดย Denise Hawrysio    
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5. นิทรรศการและโครงการในป พ.ศ. 2544     

 5.1 “First Come, First Served” (วันที่18 พฤศจิกายน 2543 - 15 มกราคม 

2544) โปรเจค 304  ไดเชิญศิลปนมารวมแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ “First Come First 

Serve”โดยเปนลักษณะนิทรรศการศิลปะเชิงทดลองและปฏิบัติการพิเศษ(ไตรภาค) ที่เปดโอกาสให

นักศึกษาศิลปะและศิลปนหนาใหมรวมแสดงผลงานในพื้นที่ของโปรเจค 304 โดยนิทรรศการครั้งน้ี

แบงเปนสามภาคดังน้ี         

 ภาคแรก Wall Show  ต้ังแต 18 พฤศจิกายน เปดรับผลงานศิลปะที่ติดต้ังบนผนัง 

 ภาคสอง Floor Show ต้ังแต  2 ธันวาคม เปดรับผลงานศิลปะที่จัดวางบนพื้น 

 ภาคสาม Open Screening ต้ังแต 24 ธันวาคม เปดรับและจัดฉายผลงาน

ภาพยนตรทดลอง ภาพยนตรสั้น และงานวีดีโออารต โดยในวันดังกลาวไดมีการเปดตัวภาพยนตรสั้น

เรื่องลาสุด ของ ไมเคิล เชาวนาศัย  เรื่อง The adventure of iron pussy ภาค 3 พรอมดวยผลงาน

ภาพยนตรของคนทําหนังรุนใหม และงานวีดีโออารตของศิลปนจากนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 41 บรรยากาศการวันฉายผลงานภาพยนตรทดลอง ภาพยนตรสั้นและงานวีดีโออารตใน

นิทรรศการ “First Come, First Served”      
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ภาพที่ 42 บรรยากาศการจัดแสดงงานใน นิทรรศการ “First Come, First Served” 

 

5.2 “Show” (วันที่ 29 มกราคม - 15 มีนาคม  2544) นิทรรศการโดยสองศิลปน

รุนใหม Thitapon Mahawat และ Songphol Charnchaijak สําหรับนิทรรศการครั้งน้ีทั้งสองได

สรางผลงานโดยมีเจตนาในการลดชองวางระหวาง “ศิลปะช้ันสูง” กับผูชมทั่วไป  Thitapon 

Mahawat และ Songphol Charnchaijakไดใชวัตถุในชีวิตประจําวันทั่วไปนํามาสรางเน้ือหาใหมที่

แตกตางจากเดิม อาทิเชน ทราย  แกวนํ้า ของเลน  โดย Songphol ไดเปลี่ยนพื้นที่ของโปรเจค 304 

ช้ันลางใหเสมือนกับเปนหาดริมทะเลและสวน ขณะที่ Thitapon ไดสรางประติมากรรม และภาพวาด

บนช้ัน 2 ของพื้นที่โดยสรางพื้นที่เสมือนระหวางรานอาหารและรานขายของที่ระลึกไวดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 Installation view นิทรรศการ “Show” 
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ภาพที่ 44  ผลงาน “Owner” โดย Thitapon Mahawat 

 

5.3 “Dilemma” นิทรรศการจัดวางโดย กมล เผาสวัสด์ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45 Installation view นิทรรศการ”Dilemma” 
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ภาพที่ 46 Installation view นิทรรศการ “Dilemma” 

 

5.4  “Nobodyhome” (วันที่ 2 มิถุนายน-7 สิงหาคม 2544) นิทรรศการภาพถาย

โดย กรกฤช เจียรพินิจนันท นิทรรศการน้ีเสมือนกับเปนผลงานอัตชีวประวัติ ที่เขาสํารวจความผิดหวัง

ความสับสนที่มีตอสังคมปจจุบัน  กรกฤชไดแสดงใหเห็นถึงตัวตนภายในผานภาพของครอบครัวของ

เขา ภาพทิวทัศน ทองทะเล และสัตว เปนการพรรณนาถึงมุมมองของเขาตอโลกและวิธีการที่

สิ่งแวดลอมไดหลอหลอมความคิดของเขาข้ึนมา  

5.5 The 3rd Bangkok Experimental Film Festival (BEFF 3) จัดในป พ.ศ. 

2544 ในครั้งน้ี ใชนามวา Digital Orgy  โดยมุงเนนรวมมือจัดโปรแกรมกับภัณฑารักษนานาชาติ 

6. นิทรรศการและโครงการในป พ.ศ. 2545      

 6.1 “Venezia, Krungthep” (วันที่ 16 ตุลาคม–18 พฤศจิกายน 2544) 

นิทรรศการศิลปะจัดวาง  โดยศิลปนชาวญี่ปุน ซาโตชิ ฮิโรเสะเมื่อสองปที่ผานมาซาโตชิไดเสนอ

โครงการแสดงเด่ียวของเขาที ่โปรเจค 304โดยใหเหตุผลงาน”ผมอยากทํางานเกี่ยวกับกลิ่น”โปรเจคที่

เขาตองการทําก็คือ  งานศิลปะจัดวางที่ใชพื้นที่ทั้งสองช้ันของโปรเจค 304 โดยใชผาขาวขึงบนเพดาน

ของแกลเลอรี่ช้ันสองและปูดวยใบสาระแหน  พรอมกับฉีดสเปรยกลิ่นมิ้นท  ในขณะที่ดานลาง

นําเสนอภาพถายชุดทองฟาที่เขาทํามาเปนเวลากวาสิบป  ซาโตนินําภาพทองฟาที่เขาถายจากทั่วโลก

ระหวางการเดินทางของเขาและแขวนมันไวบนผนังสีฟาโคบอลตและวางเตนทสีฟาที่เต็มไปดวย

โปสการดของทองฟากรุงเทพฯ  ซึ่งเขาถายไวในปพ.ศ. 2538 ไวตรงกลางหอง  ขางหลังโปสเตอร

เขียนวา  “ผมพบเวนิสในกรุงเทพฯ, ผมพบกรุงเทพฯในเวนิส, กรุณาสงทองฟาของคุณมาใหผม,แลว

ผมจะสงทองฟาของผมไปใหคุณ”ประเด็นที่สําคัญที่ซาโตชิตองการคือทาทายความคิดเกาๆเกี่ยวกับ

ความเปนชาติพันธุ รัฐ/ชาติ  และอัตตลักษณและตองการทําลายแนวความคิดแบบพิมพเดียวกันหมด

ในระหวางการดินทางไปหลายๆแหงทั่วโลก  เขารูสึกวาชาติพันธุภาษาและความเปนประเทศมักเปน

ปญหาใหญสําหรับคนทั่วไปบนโลกน้ี  เขาตองการที่จะใหลักษณะเฉพาะน้ันเจือจางลง  เพื่อใหเปน

อะไรที่มีความหมายสากลมากข้ึนและสามารถเขาใจไดงายมากข้ึน  โดยไมตองใชภาษามาเปนกําแพง  
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เขาจึงเลือกวิธีที่สามารถเขาใจไดโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา  น่ันคือผานการรับรูทางสายตา  และจมูก  

โดยทํางานกับภาพทองฟาและกลิ่นมาเปนสื่อในการสรางงาน 

 6.2 “Thailand is not my idea” (มกราคม 2545)  นิทรรศการสัญจร โดย ทัศนัย 

เศรษฐเสร ีโครงการน้ีจัดข้ึนในเดือนมกราคม จัดพรอมกันสามประเทศสามสถานที่ ไดแก กรุงเทพ- โปร

เจค 304, ชิคาโก-Temporary Service, โอซากา-F Gallery แนวคิดในนิทรรศการคือการนําเสนอ

ประเด็นเกี่ยวกับการมีอยูของคนกลุมเล็กๆในสังคมใหญ วัฒนธรรมและการไหลเลื่อน ปรับตัวของมนุษย

เพื่อจะอยูรวมกันไดในสังคม  โดยทัศนัยเปลี่ยนรูปแบบการแสดงออก เขาเลือกใชภาพถายและศิลปะจัด

วาง ในการนําเสนอคําถามและขอเสนอแนะผานตัวละครเล็ก ๆ ในวัฒนธรรม กระแสหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 47 Installation view นิทรรศการ “Thailand is not my idea” ณ โปรเจค 304, กรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 48 Installation view นิทรรศการ “Thailand is not my idea” ณ F Gallery โอซากา 
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ภาพที่ 49 Installation view นิทรรศการ “Thailand is not my idea” ณ Temporary Service, ชิคาโก 

 

 6.3 “Sorry for the inconvenience, under construction” นิทรรศการกลุมโดย

ศิลปนไทย อินเดียและจีน ไดแก  ไมเคิล เชาวนาศัย  มนตร ี เติมสมบัติ สุพจน  คุปตะ และชุย เซิน เทวิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 โปสเตอร นิทรรศการ “Sorry for the inconvenience, under construction” 
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ภาพที ่51 Installation view นิทรรศการ “Sorry for the inconvenience, under construction” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่52 Installation view นิทรรศการ “Sorry for the inconvenience, under construction” 

 

6.4 “P.A.U.S.E” นิทรรศการโดยโปรเจค 304  เพื่อเขารวมแสดงในเทศกาลศิลปะ 

Gwangjun Biennale ครั้งที่ 3 ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต จัดข้ึนในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2545 

ซึ่งในนิทรรศการ “P. A.U.S. E” ประกอบดวยผลงานที่เคยจัดแสดงใน โปรเจค 304 มาแลวไดแก 

ผลงานในนิทรรศการ “Dilemma” โดย กมล เผาสวัสด์ิ บางสวนของนิทรรศการ”Valenzia, 

Krungtep” โดย ซาโตชิ  ฮิโรเสะ ภาพยนตรและผลงานโดย ไมเคิล  เชาวนาศัย 
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ภาพที่ 53 Installation view นิทรรศการ”P. A.U.S. E” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 54 Installation view นิทรรศการ”P. A.U.S. E” 

    

6.5 “I’m Marvelous”นิทรรศการกลุมศิลปนรุนใหมจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คัดสรรโดย ประพล คําจิ่ม 
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ภาพที่ 55 ผลงานจากนิทรรศการ “I’m Marvelous” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 56 ผลงานจากนิทรรศการ”I’m Marvelous” 

 

6.6 “Used by 2” (วันที่ 8 - 30 มิถุนายน 2545) นิทรรศการกลุม โดย 4 ศิลปน

รุนใหมจากประเทศไทยและออสเตรเลีย เปนการจับคูทํางานระหวาง Alexander Knox ศิลปน

ทัศนศิลป(visual artist) ตุลย  ไวฑูรเกียรติ นักแตงเพลง (musician/sound designer) ประพล คํา

จิ่ม ศิลปนและคนทําภาพยนตร (filmmaker/artist) และ Christian Thompson ชางภาพและ

ศิลปนจัดวาง (photographer and installation artist) นิทรรศการ “Used by 2”มีแนวคิดในการ

ใหศิลปนเขามาทํางานรวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสรางสรรคงาน  
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ภาพที่ 57 กิจกรรมในวันเปดนิทรรศการ “Used by 2” 

 

6.7 ”Story of the I” (กันยายน 2545) นิทรรศการศิลปนกลุมโดย ไมเคิล  เชา

วนาศัย  วสันต สิทธิเขตตมานิต ศรีวานิชภูมิลิเลียน ซูมเคมิ ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ศิลปน

ทั้ง 4 คนไดทํางานเกี่ยวกับภาพของตนเอง (self- portrait) ซึ่งเปนภาพที่มาจากศิลปนและจากคน

อื่นๆ ศิลปนทํางานกับตัวตนของศิลปนในพื้นที่เชนเดียวกับวัตถุ นิทรรศการ “Story of the I” คือ

ความพยายามจําแนกตัวตนระหวาง “ฉัน” และ “ตัวฉัน” ของศิลปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 58 Installation view นิทรรศการ “Story of the I” โดย ลิเลียน ซูมเคม ิ
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ภาพที่  59 Installation view นิทรรศการ “Story of the I” โดยมานิต ศรีวานิชภูมิ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

    

จากการศึกษาประวัติ พันธกิจ นิทรรศการและโครงการของโปรเจค 304 ในบทที่ 3 

แสดงใหเห็นวาตลอดระยะเวลา 6 ปของการดําเนินงานต้ังแต พ.ศ. 2539-2545 โปรเจค 304 ไดจัด

นิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะมาแลวทั้งสิ้น 38 นิทรรศการ ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 

5 ประเภท ไดแก 1. นิทรรศการศิลปนเด่ียว 2. นิทรรศการศิลปนกลุม3.นิทรรศการกลุมโดยนักศึกษา 

4. นิทรรศการเคลื่อนที่ (travelling exhibition) 5. เทศกาลที่เกี่ยวของกับศิลปะ ดังตอไปน้ี 

 

ประเภทนิทรรศการและโครงการของโปรเจค 304 ระหวาง พ.ศ. 2539 - 2545  

นิทรรศการศิลปนเด่ียว มีทั้งหมด 13 นิทรรศการไดแก “Welcome to my 

Land,Come and Taste the Paradise” พ.ศ. 2540, “Sound of siam”พ.ศ. 2540, “Inner 

Space”พ.ศ. 2540, “Harness”พ.ศ. 2541, “7 Dogs a week”พ.ศ. 2541, “Mareeya”พ.ศ. 

2541, “My Time is not Your Time”พ.ศ. 2542,”Nai Nam Mi Pla, Nai Na Mi Khao”พ.ศ. 

2542, “Touch the Ground”พ.ศ. 2543, “Life As a Box of Chocolate”พ.ศ.  

2543,”Dilemma” พ.ศ. 2544, “Nobodyhome”พ.ศ. 2544, “Venezia, Krungthep”พ.ศ.254 

นิทรรศการศิลปนกลุม มีทั้งหมด 6 นิทรรศการไดแก”Hidden Agenda” พ.ศ.2539, 

“Corner”พ.ศ. 2540, “Grasping and Clinging”พ.ศ. 2543, “Sorry for the inconvenience, 

under construction”พ.ศ. 2545, “Used by 2”พ.ศ. 2545,”Story of the I”พ.ศ. 2545, “First 

Come, First Served”พ.ศ. 2543       

นิทรรศการศิลปนกลุมโดยศิลปนรุนใหมและนักศึกษา มีทั้งหมด 7 นิทรรศการ   ไดแก 

“Witches' stuff”พ.ศ. 2541, “Lating / Abandon”พ.ศ. 2541, “As Yet Unnamed, Not yet (in 

progress)”พ.ศ. 2541, “Alien (gener) ation”พ.ศ. 2543, “Show”พ.ศ. 2544, “I’m Marvelous” 

พ.ศ. 2545, “Alien(gener)ation, Isan”พ.ศ. 2545 

นิทรรศการสญัจร ( traveling exhibition) มีทั้งหมด 5 นิทรรศการไดแก “World 

artists for Tibet”พ.ศ. 2541, “Cities on the move”พ.ศ. 2542, “+8+7+3+1-1-5”พ.ศ. 2542, 

“ParallelWORLD” พ.ศ. 2543, “Thailand is not my idea”พ.ศ. 2545   
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เทศกาลท่ีเก่ียวของกับศลิปะ มีทั้งหมด 3 โครงการ ไดแก “Performance@temple 

fair” พ.ศ. 2539, “The 1st Bangkok International Art Film Festival (BIAFF)พ.ศ. 2540, 

“The 2nd Bangkok Experimental Film Festival (BEFF 2)” พ.ศ. 2542, “The 3rd Bangkok 

Experimental Film Festival (BEFF 3)”พ.ศ. 2544, “P. A.U.S. E”กวางจ ูเบียนนาเล ครั้งที ่3 ที่

เมืองกวางจ ูประเทศ เกาหลีใต 

เพื่อทําการวิเคราะหถึงบทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือก โปรเจค 304 ตอ

วงการศิลปะรวมสมัยไทย ทางผูวิจัยไดแบงการวิเคราะหออกเปน 3 ดาน ไดแก    

1. บทบาทและอทิธิพลตอการสรางคุณคาเชิงสุนทรียศาสตรในงานศิลปะรวมสมัย  

2. บทบาทและอิทธิพลตอการสนับสนุนศิลปนที่มาจัดแสดงไดสรางสรรคผลงานแนวใหม 

3. บทบาทและอิทธิพลตอรูปแบบของพื้นที่ศิลปะทางเลือกในปจจุบัน 

 

ตารางที่ 1 บทบาทและอิทธิพลของพื้นที่ศิลปะทางเลือกโปรเจค 304 ตอวงการศิลปะรวมสมัยไทย 

 

บทบาทและอทิธิพล สะทอนผานนิทรรศการ 

1. บทบาทและอิทธิพลตอการ

สรางคุณคาเชิงสุนทรียศาสตรใน

งานศิลปะรวมสมัย 

1. Thailand is not my idea พ.ศ. 2545 

2. Venezia, Krungthep พ.ศ. 2545 

3. My Time is not Your Time พ.ศ. 2542 

4. Nai Nam Mi Pla, Nai Na Mi Khao พ.ศ. 2542 

5. Life As a Box of Chocolate พ.ศ. 2543 

6. Touch the Ground พ.ศ. 2543 

2. บทบาทและอิทธิพลตอการ

สนับสนุนศิลปนที่มาจัดแสดงได

สรางสรรคผลงานแนวใหม 

1. Sound of Siam พ.ศ. 2540 

2. Hidden Agenda พ.ศ. 2539 

3. Welcome to my land, Come and Taste the 

Paradise พ.ศ. 2540 

4. Used by 2 พ.ศ. 2545 

3. บทบาทและอิทธิพลตอรูปแบบ

ของพื้นที่ศิลปะทางเลือกใน

ปจจุบัน 

1. Alien(gener)ation  พ.ศ.2545 

2. เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ ( ฺBEFF) 
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บทบาทและอิทธิพลตอการสรางคุณคาเชิงสุนทรีศาสตรในงานศิลปะรวมสมัย   

มีนักสุนทรียศาสตรยุคหลังสมัยใหม 2 คน ที่มีอิทธิพลและแนวคิดที่นาสนใจตอประเด็น

แนวคิดสุนทรียศาสตรหลังสมัยใหม คนแรกคือ อาเทอร ซี ดันโท (Arthur C. Danto) นักปรัชญาและ

นักสุนทรียศาสตรจากสหรัฐอเมริกา เขาไดพูดถึงจุดจบของศิลปะรวมสมัย (The end of art)   ใน

หนังสือ After the End of Art, 1998 โดยการต้ังคําถามวา  เมื่อวัตถุตางๆ ในชีวิตประจําวันคือ

ศิลปะที่ทั้งสองอยางดูไมแตกตางกันแลวความสําคัญของศิลปะอยูตรงไหน1อาเทอรกําลังต้ังคําถามกับ

ความพยายามของศิลปนหลังสมัยใหมที่พยายามทําลายขอจํากัดของศิลปะสมัยใหม(ราวป ค.ศ. 

1860-1970)   โดยเช่ือมโยงศิลปะกับเรื่องราวทางวัตถุและมิติทางสังคมตางๆรอบตัว  นักปรัญชาอีก

ทานคือ นิโคลัส  โบรริเยอร (Nicolas Bourriaud) ในป ค.ศ.1995 โบรเดอแลรคไดประดิษฐศัพทคํา

วาสุนทรียศาสตรเกี่ยวเน่ือง (Relational Aesthetics) ข้ึนไวในตัวบทของสูจิบัตรงานนิทรรศการ 

“Traffic” ที่ไดรับการนําเสนอที่ CAPC2 พิพิธภัณฑรวมสมัยในเมือง Bordeaux ประเทศฝรั่งเศส จาก

นิทรรศการ “Traffic” โบรริเยอร ไดพัฒนาความคิดเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวเน่ืองข้ึนมาในป ค.ศ.1998 

และตีพิมพเปนหนังสือของตนเองที่ช่ือ Esthetique Relationnelle ไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ

ในป ค.ศ.  2002 ช่ือ Relational Aesthetics - สุนทรียศาสตรเกี่ยวเน่ือง เขาไดอางถึงบทบาทของ

ผลงานศิลปะวา ผลงานศิลปะโดยศิลปนน้ันไมไดทําหนาที่สรางจินตนาการในลักษณะยูโธเปยอีกตอไป

แลว แตศิลปนไดทํางานภายใตขอบเขตของความสัมพันธสวนตัวในฐานะสิ่งมีชีวิตซึ่งมีการแลกเปลี่ยน

กันทางสังคมมากกวาการเปนตัวแทนแสดงออกเรื่องสวนบุคคล ศิลปะเกี่ยวเน่ืองไดแสดงออกถึง

รูปแบบที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวพันกับพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สวนตัว3 ซึ่งในชวง

เวลาระหวาง ป พ.ศ. 2539 - 2545 (ชวงเวลาที่โปรเจค 304 เปดดําเนินงาน) ความเคลื่อนไหวของ

ศิลปะในประเทศไทยเปนไปในทิศทางที่พยายามจะนํากิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมสมัยใหมี

ปฏิสัมพันธกับผูคน ผูชมและสังคมดวยการสรางการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนงานศิลปะและพื้นที่

ศิลปะแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่เริ่มเปนประเด็นที่ชัดเจนที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางความคิดของพืน้ทีแ่สดง

                                                
1อุทิศ อะติมานะ, ศิลปะและสุนทรียภาพหลังสมัยใหม: ในบริบทสื่อศิลปะการศึกษา

ศิลปะขั้นสูงกับสื่อศิลปะ, เขาถึงเมื่อ 19 เมษายน พ.ศ. 2558, เขาถึงไดจาก http://webcache. 

Googleusercontent.com/search?q=cache:C6GMfRYhangJ:v1.midnightuniv.org/midnight

text/ 000911.doc+&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&client=safari 
2The CAPC museum of contemporary art คือพิพิธภัณฑศิลปะรวมสมัยนานาชาติ

ที่มีช่ือเสียงแหงเมือง Bordeaux ประเทศ ฝรั่งเศส 
3สมเกียรติ ต้ังนโม, จากศิลปะเก่ียวเนื่อง ถึงความลับในประวัติศาสตร, เขาถึงเมื่อ 14 

เมษายน 2558, เขาถึงไดจาก http://v1.midnightuniv.org/midnighttext/0009999830.html. 
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งานศิลปะในขนบ ไดแก พิพิธภัณฑ หอศิลป สูความคิดในการนําศิลปะไปติดต้ังในพื้นที่แตกตาง

ออกไป เชน พื้นที่สวนบุคคล หองพัก รานอาหาร  หรือพื้นที่สาธารณะเพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอม

ของพื้นที่ตางๆ การแตกความคิดในการแสวงหาพื้นที่ใหมแกศิลปะมีแนวคิดมาจากการใหความหมาย

และคุณคาศิลปะที่เช่ือมโยงกับการดําเนินชีวิตของมนุษยที่มีรูปแบบของกิจกรรมและการสรางสรรค

ไปพรอม ๆ กัน          

หน่ึงในนิทรรศการของโปรเจค 304 ที่แสดงใหเห็นถึงประเด็นการสรางพื้นที่และการ

สรางความสัมพันธระหวางสังคมไดเปนอยางดีคือ นิทรรศการ “Thailand is not my idea”พ.ศ. 

2545โดย ทัศนัย เศรษฐเสรี เมื่อคราวที่ ทัศนัยเลือกเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาโทที่

มหาวิทยาลัยชิคาโก (The University of Chicago) บรรยากาศความหลากหลายของผูคนในเมือง

ใหญอยางชิคาโก และการไปใชชีวิตในที่แปลกถ่ิน ปญหา และคําถามตางๆที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของ   

ทัศนัย ไดกลายเปนจุดผลักดันที่ทําใหทิศทางความคิดของทัศนัยมุงแสวงหาและต้ังคําถามเกี่ยวกับ 

อัตลักษณทางวัฒนธรรม นิทรรศการ “Thailand in Not My Idea” โปรเจค 304 ไดรวมมือจัดงาน

กับภัณฑารักษ 3 ทาน แสดงนิทรรศการใน 3 แกลเลอรี่ โดยที่ประเทศญี่ปุนไดมีการเชิญชวนสงภาพ

ของผูมารวมมายังประเทศไทยเพื่อจัดแสดงภาพเหลาน้ันในเมืองตางๆไดแก เมืองชิคาโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุน และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โครงการน้ีจะจัดแสดง

ในชวงเดือนมกราคม ในป พ.ศ. 2545 พรอมทั้งสามประเทศ สําหรับผูคนที่อยูในประเทศญี่ปุน และ

สหรัฐอเมริกา ที่เคยมีโอกาสมาเยือนประเทศไทยน้ัน จะถูกซักถามจากผูจัดนิทรรศการประจําสถานที่

ทองถ่ินน้ัน ๆ เพื่อขอใหบอกเลาแลกเปลี่ยนประสบการณดวยการแสดงภาพถายที่ถายจากประเทศ

ไทย สําหรับคนไทยที่เคยอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกา ไมวาพวกเขาจะไดรับสิทธิเปนพลเมืองของ

สหรัฐอเมริกาหรือไม พวกเขาลวนถูกซักถามใหบอกเลาประสบการณความประทับใจของประเทศบาน

เกิดของตนเอง ในชวงเวลาที่พวกเขาเดินทางกลับมาประเทศไทยผานภาพถาย สําหรับคนญี่ปุนน้ันจะ

แสดงภาพถายที่สหรัฐอเมริกา และคนอเมริกันจะแสดงภาพถายที่ประเทศญี่ปุน คนไทยเองก็

เชนเดียวกัน แตภาพถายของพวกเขาจะถูกสง และนํามาแสดงที่ประเทศไทย และในตอนทายของ

โครงการน้ี ภาพถายทั้งหมดจากผูคนในสามประเทศจะถูกรวบรวมและตีพิมพเปนหนังสืออัลบั้มภาพ 

อีกนิทรรศการคือ “Venezia, Krungthep” พ.ศ. 2545 โดย ซาโตชิ  ฮิโรเสะ ที่ ในระหวาง

การเดินทางไปหลาย ๆ แหงทั่วโลกของศิลปน ทําใหซาโตชิรูสึกวาชาติพันธุ ภาษา และความเปนประเทศ

เปนปญหาใหญสําหรับคนทั่วไปบนโลกน้ี จากปฏิกิริยาตาง ๆ เกี่ยวกับความเปนตัวเองและเอกลักษณน้ี 

เปนสิ่งที่ทําใหผูที่ใชชีวิตอยูในพื้นที่ตางวัฒนธรรมกลายเปนชนกลุมนอยในสังคม ที่ความพยายามแสดง

ตัวตนออกสูโลกน้ัน ถูกปฏิเสธครั้งแลวครั้งเลา ดวยเหตุผลที ่“ไมเขาพวก” สรางความวิตก ความอับอาย 

และความสิ้นหวัง นิทรรศการ “Venezia, Krungthep”ของซาโตชิ จึงมีแนวคิดเพื่อตองการที่จะให

ลักษณะเฉพาะน้ันเจือจางลง โดยสรางผลงานที่ทาทายความคิดเกาๆเกี่ยวกับความเปนชาติพันธุ  
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อัตลักษณ และความเปนชาติ ตลอดจนแนวความคิดแบบพวกเดียวกัน  โดยคนหาความหมายที่เปน

สากลดวยการใชบางสิ่งที่สามารถใหความเปนตนและเช่ือมโยงกันไดมากที่สุดอยางไมมีขอบเขต ผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหาการรับรส กลิ่น เสียง จากผลงานศิลปะจัดวางของในนิทรรศการ ทั้งนิทรรศการ 

“Thailand is not my idea” และ “Venezia, Krungthep” คือ การสรางผลงานที่เกิดจากการมีสวน

รวมของผูชมงานเปนการประกอบสรางโดยที่ศิลปนไมไดทํางานอยางโดดเด่ียวโดยลําพังอีกตอไป การ

ทดลองเรื่องการประกอบสรางในงานศิลปะของศิลปนทั้งสองนิทรรศการ ชวยใหตัวงานผสานเขาไปกับ

สังคมโดยแทบจะไมมีใครรูตัวการปลอยใหเวลาดําเนินไปอยางที่มันควรจะเปนและผูชมที่มารวมงาน

จัดการหาที่อยูที่ยืนใหกับตัวเอง เน้ือหาของศิลปะถูกทําใหแตกกระจายเปนเศษช้ินสวนเล็ก ๆ นอย ๆ ไม

มีแนวความคิดหลักที่หนักอึ้งแตสรางคําถามสะกิดใจที่ทําใหผูชมตองใครครวญถึงอยางไมรูจบ  

นิทรรศการทั้ง 2 ครั้งน้ี ของ  โปรเจค 304 ไดเปลี่ยนหนาที่ของศิลปนใหกลายเปนผูสรางสิ่งแวดลอมทาง

สังคมในพื้นที่สาธารณะซึ่งในที่น้ีหมายถึงพื้นที่แสดงงานศิลปะ  ในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความเปนพื้นที่

สวนตัวทับซอนความหมายเขาไปอีกช้ันหน่ึง ผูชมศิลปะรวมสรรคสรางความหมายเชิงวัฒนธรรมดวย

ตัวเองจากการมารวมกิจกรรมและศิลปะอยูในประสบการณจรงิ     

นิทรรศการที่จะกลาวถึงตอมาคือ นิทรรศการ “My Time is notYour Time” พ.ศ. 

2542 โดย ประพล คําจิ่ม ศิลปนไดใหความสนใจเปนพิเศษกับความสัมพันธระหวางศิลปะและ

ภาพยนตรเกาในอดีต โดยใชรูปแบบของภาพยนตรเปนสื่อเลาเรื่องราวเพื่อใหผูชมเห็นถึงประสบการณ

ในขณะเดินทางไปยังที่ตาง ๆ ที่ซึ่งการดําเนินชีวิตของสังคมสมัยใหมถูกขับเคลื่อนดวยความเร็วกวาแต

กอน  ตลอดจนขาวสารขอมูลตาง ๆ ก็สามารถรับรูดวยความเร็วที่เพิ่มข้ึนเชนกัน นอกจากน้ันผลงานของ 

ประพล ยังมีการการเลือกใชภาพบนฟลมภาพยนตรเกานําเสนอในรูปแบบภาพถาย ทําใหเกิดมิติในการ

รับรูสื่อทางภาพยนตรที่แตกตางออกไป ทําใหผูชมไดคิดและทบทวนการเขามาของขอมูลตาง ๆ สูเวลา

และสถานที่ปรากฏในนิทรรศการ แมวาทางกายภาพเวลาเราดูภาพยนตรรวมสมัยสมองของเรา

ประมวลผลดวยความเร็ว เพื่อตีความไตรตรองและครุนคิดขอมูลที่ภาพยนตรกําลังนําเสนอดวยวิธีของ

คนรุนใหม เพราะฉะน้ัน ทําใหการดูหนังเกาของคนรุนใหมตางจากคนยุคกอนที่ดูหนังในยุคของตัวเอง 

ดังเชนช่ือนิทรรศการ “My Time is notYour Time”   

นิทรรศการทั้ง 3 นิทรรศการที่กลาวถึงมีความคลายกันในเรื่องการนําเรื่องสวนตัว

ลักษณะที่เปนประสบการณที่ผานมาในวัยเด็กหรือประสบการณขณะเดินทางของศิลปนที่ไดรับผล 

กระทบจากการขยายตัวของสังคมจนเกิดชองวางขนาดใหญระหวางคนและเมือง  ตลอดจนปญหา

ของสังคมเมืองที่มีผลตอความเปนปจเจกสวนบุคคลมาประชิดพรมแดนของความเปนจริงกับ
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จินตนาการโดยการนําพื้นที่สวนตัวมาสูพื้นที่สาธารณะ (public space)4 โปรเจค 304 ถือเปนพื้นที่

สาธารณะประเภทหน่ึง แมวาโดยทางกายภาพจะใชหองพักสวนก็ตาม การที่ศิลปนนําเอาความเปน

ปจเจกสวนบุคคลไดแกเรื่องราวในอดีต และหรือประสบการณชีวิตมาถายทอดเปนผลงานศิลปะไมวา

ในรูปแบบใดก็ตามแลวนํามาจัดแสดงตอพื้นที่สาธารณะ สถานที่ซึ่งปจเจกบุคคลมาพบปะพูดคุยอยาง

เสรี และช้ีใหผูชมเห็นถึงประเด็นปญหาทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ผานตัวผลงานศิลปะ 

ประเด็นจากขอถกเถียงปญหาตางๆเหลาน้ีก็จะถูกตีแผแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่สาธารณะกอใหเกิดการ

รับรูรวมกันและนําไปสูการตัดสินใจเขารวมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางการเมืองของ

สาธารณชนในอันดับตอไปและในฐานะที่เปนพื้นที่สาธารณะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงไมไดถูก

จํากัดอยูเพียงแคเสนแบงเขตแดน หรือภาษาและวัฒนธรรมเทาน้ัน    

โปรเจค 304 ยังไดจัดนิทรรศการและโครงการความรวมมือกับองคกรในตางประเทศ 

ลักษณะนิทรรศการสัญจร ไดแก “Cities on the move”พ.ศ. 2542 เปนการแสดงถึงการตอบสนอง

ตอสังคมในแบบโลกาภิวัฒน ที่พื้นที่ทางศิลปะสามารถทํากิจกรรมตางๆรวมกับศิลปนในหลายๆ

ประเทศทั่วโลก โดยมีนัยยะแสดงถึงองคความรูบางอยางที่เปนสากลที่สามารถแบงปนกันอยูทั่วโลก

โดยเฉพาะกับคนในสังคมเมืองใหญซึ่งเปนกลุมคนที่มีผลตอเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศิลปวัฒนธรรม

ในสังคมรวมสมัย 

 

บทบาทและอิทธิพลตอการสนับสนุนศิลปนท่ีมาจัดแสดงไดสรางสรรคผลงานแนวใหม  

จากการวิเคราะหถึงบทบาทและอิทธิพลของโปรเจค 304 ตอการสรางคุณคาเชิงสุนทรี

ศาสตรในงานศิลปะรวมสมัยที่แสดงใหเห็นวาโปรเจค 304 สรางบทบาทของการเปนพื้นที่แสดงงาน

ศิลปะที่นําเสนอแนวคิดเรื่องความสัมพันธระหวางศิลปะกับสังคมแลว อีกบทบาทหน่ึงคือการเปน

พื้นที่แสดงงานที่สนับสนุนตอการปรับตัวของศาสตรแหงศิลปะรวมสมัยหรือสื่อในงานศิลปะที่ต้ังเคา

มาต้ังแตราวป พ.ศ. 2529 เปนตนมา จนมาถึงป พ.ศ. 2539 ที่ศิลปนหลายคนอาทิเชน มนตรี เติม

สมบัติประพล คําจิ่มคทา แสงแขไมเคิล เชาวนาศัย และอีกหลายๆคน ไดเริ่มนําสื่อสมัยใหม เชนการ

แสดงสด ภาพเคลื่อนไหว ดนตร ีเทคโนโลยีดิจิตอลตางๆ นํามาประยุกตเปนผลงานหรือกิจกรรมใน

นามศิลปะมากข้ึน เมื่อศิลปะไดปรับเปลี่ยนมาสูการสื่อสารตอสังคมรวมสมัยและกลายมาเปนสวน

หน่ึงของบรรยากาศทางวิชาการที่เปนพื้นฐานสําคัญของการศึกษาทางมนุษยศาสตร  สังคมศาสตร  

                                                
4พื้นที่สาธารณะน้ันเปนไดทั้งรูปธรรมและนามธรรม กลาวคือ รูปธรรมของพื้นที่

สาธารณะคือพื้นที่ทางกายภาพที่กําหนดขอบเขตไวแนนอน  เชน รานกาแฟ สวนสาธารณะ 

พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน  สวนพื้นที่นามธรรม เชน สื่อมวลชน สื่อสังคมออนไลนหรือพื้นที่ทาง

วัฒนธรรม.  
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ปรัชญา ทั้งยังขยายอาณาเขตสูพื้นที่สาธารณะ ดังน้ันการใชสื่อศิลปะรวมสมัยจึงมีความจําเปนอยาง

ย่ิงที่ตองอาศัยกรอบทฤษฏีจากศาสตรอื่นๆมาชวยมองและวิเคราะหคุณคาของตัวผลงาน5เพราะ

แนวโนมของศาสตรศิลปะไดเปดกวางสูความเปนไปไดใหมมากย่ิงข้ึน  บทบาทของโปรเจค 304 ใน

ฐานะพื้นที่ศิลปะทางเลือกที่มีแนวคิดเช่ือมโยงศิลปะเขากับประเด็นทางสังคมจึงมีผลตอรูปแบบการ

สรางสรรคงานศิลปะของศิลปนในขณะน้ัน โดยเริ่มจากการต้ังคําถามและเคลื่อนไหวเพื่อตอตาน

ขอจํากัดของศิลปะในสถาบันหลักซึ่งสะทอนผานการจัดนิทรรศการที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ืองผานการใช

สื่อศิลปะรวมสมัย ไดแก ศิลปะจัดวางเสียง ศิลปะจัดวาง วิดีโออารต  สื่อผสม ฯลฯ ตลอดจนการ

ทํางาน ขามศาสตรระหวางคนทําภาพยนตร นักดนตรี นักออกแบบและศิลปน  โปรเจค 304  ได

นําพาใหศิลปนเขาไปเปนสวนหน่ึงของกระบวนการความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูสังคมสมัยใหมที่ถือ

วาเปนวัฒนธรรมโลกาภิวัตน ซึ่งความรูเกิดข้ึนตองเปนความรูที่สามารถแลกเปลี่ยนกันทั่วโลก ไมใช

ความรูระดับทองถ่ินของชาติใดชาติหน่ึงอีกตอไปและการนําเอาสื่อสมัยใหมเขามาใชในการนําเสนอ

ผลงานศิลปะ ก็ไดชวยในการขยายฐานทางศิลปะสื่อรวมสมัยใหเพิ่มข้ึน  โดยช้ินงานสามารถกระตุน

ความรูสึกที่หลากหลายใหกับผูที่ไดชมงานมากข้ึน อันเปนผลมาจากการผสมผสานเทคนิคและ

องคประกอบไมวาจะเปนภาพน่ิง เสียง หรือภาพ เคลื่อนไหว แมกระทั้งการแสดงสด เพื่อสราง

ปฏิสัมพันธและสื่อสาร กับผูที่รับชมไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด    

ตัวอยางเชน ในนิทรรศการ “Sound of Siam” พ.ศ. 2540 โดย ทรงวิทย  พิมพะกรรณ 

ที่เปนการใชเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและอุปกรณอิเล็กทรอนิคมาผสมผสานเพื่อสะทอนซึ่งปญหาของ

สังคมในยุคน้ันที่มีอยูเปนจํานวนมาก  ไมวาจะเปนปญหาในระดับจุลภาคอยางปญหาในครอบครัวหรือ

จนถึงระดับมหภาคคือปญหาในระดับประเทศลวนเปนผลตอการพัฒนาและเติบโตของสังคมในดานตางๆ 

ศิลปนนําเอามุมมองที่เห็นอยูในชีวิตประจําวัน  ผนวกเขากับการไดรับผลกระทบของปญหาน้ันทั้งใน

ทางตรงและทางออมซึ่งก็คละเคลากันไปตามแตสามัญสํานึกและความคิดที่พึงมีมานําเสนอในรูปแบบ

ของศิลปะจัดวางเสียง ซึ่งเสียงที่เกิดข้ึนในนิทรรศการอาจจะมีความหมายที่กวางออกไปกวาเสียงที่ได

สัมผัสจากโสตประสาทในภาวะปกติ  ศิลปนสรางรูปแบบเสียงข้ึนมาเพื่อใหเปนตัวแทนของปญหาตางๆที่

มีอยูในสังคมสะทอนปญหาในสังคมรวมสมัยที่มีอยูทั่วไปทั้งในแงประวัติศาสตรและสังคมศาสตร  

ตอมาคือนิทรรศการ “Hidden Agenda” พ.ศ. 2539 หรือ “ประเด็นที่ซอนเรน” 

ประกอบดวย ศิลปน 6 ทาน คือ สุรสีห กุศลวงศ  นที อุตฤธ์ิ  ไมเคิล เชาวนาศัย  มงคล แยมมณี  ศจีทิพย 

น่ิมวิจิตร และจิตติ เกษมกิจวัฒนา นิทรรศการน้ีพยายามที่จะเปดเผยเรื่องราวบางประเด็นที่ซอนเรน

หากแตมีอยูในสังคมไทยศิลปนไดสรางผลงานข้ึนมาจากสิ่งที่เขาไดประสบทั้งทางตรงและทางออมจาก

                                                
5อุทิศ อะติมานะ, ศิลปะและสุนทรียภาพหลังสมัยใหม: ในบริบทสื่อศิลปะการศึกษา

ศิลปะขั้นสูงกับสื่อศิลปะ. 
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พฤติกรรมของสังคมปจจุบันมีทั้งความสับสนในความเปนปจเจกเอกลักษณทางวัฒนธรรม การต้ังคําถาม

ตอความเปลี่ยนแปลงในสังคม การต้ังขอสังเกตของพฤติกรรมของคนกลุมนอยในเมืองไทยไดแก ชาวเกย

และเลสเบี้ยน และการนําเสนอเรื่องของความเปนสวนตัวกับสวนรวม ผลงานของศิลปนทั้ง 6 ทาน สวน

ใหญใชงานศิลปะแนวจัดวางที่เนนถึงความสัมพันธกับพื้นที่และสิ่งแวดลอมเปนหลัก (Site-Speci 

ficInstallation) ซึ่งมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกันทั้งเทคนิค และแนวความคิด  สุรสีห  กุศลวงศ ไดนํา

วัสดุอุปกรณที่ใชแลวและของใชในบานที่บงบอกถึงความหมายเชิงซอนของวัสดุเหลาน้ัน มีทั้งคุณคาทาง

ประวัติศาสตรของครอบครัว   ความงามในตัวของมันเองและประโยชนใชสอย  มาเปนสิ่งสําคัญในการ

แสดงออกถึงความเปนสวนตัวที่เกี่ยวเน่ืองกับสวนรวม  เขาไดเปลี่ยนความหมายของวัสดุเหลาน้ัน โดยการ

สรางมันข้ึนมาอีกครั้งในบริบทที่ตางไปจากสภาวะเดิมของมัน  สําหรับ  ไมเคิล  เชาวนาศัย ผูซึ่งตีความถึง

ความเปนไทยมาใชในการทํางาน ใหความสําคัญกับ “หนาตา” โดยใชรูปถายหนาของตัวเองติดต้ังบนพื้น

ทางเดินในหองนิทรรศการ  เปนการสะทอนถึงภาพของผูที่เขามาสัมผัสกับงานโดยการเหยียบลงไปบนรูป

หนาของศิลปนมงคล  แยมมณีไดนําวัสดุที่ใชในชีวิตประจําวันเปนองคประกอบที่เดนชัดในการทํางาน 

และต้ังขอสังเกตถึงโลกของชาวเกย  โดยเฉพาะอยางย่ิงชายไทยที่มักปดบังสถานภาพและรสนิยมทางเพศ

ของตนอยูเสมอมา  ตอมาคือ ผลงาน “สารภาพ”ของ ศจีทิพย  น่ิมวิจิตร ที่ขัดแยงอยางสิ้นเชิงกับงานของ

มงคลในแงของการเปดเผยถึงตัวตนของเธอ วัตถุและเทคนิคของการทํางานซึ่งกลาวถึงสภาวะสับสนของ

ตัวศิลปนทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเนนถึงเรื่องราวในบทบาทของตนในฐานะทีเ่ปนผูหญงิ

คนหน่ึงที่สับสนถึงรสนิยมทางเพศของตัวเองศิลปนใชการเขียนบันทึกประจําวันและเขียนจดหมายเปน

เครื่องมือสื่อสารกับตัวเอง  ศิลปนไดหยิบยกเอาบางตอนของบทบันทึกน้ันมาทํางานศิลปะเพื่อเปนการ

แสดงถึงความสําคัญในกระบวนการเปดเผยประเด็นบางอยางที่ซอนเรนในตัวเธอ  งานตอมาคือ ภาพ

สะทอนของการใชชีวิตในเมืองใหญกับการใชยาเสพติด  ถูกถายทอดผานงานของจิตติ เกษมกิจวัฒนาเขา

สรางงานศิลปะโดยใชเทคนิคที่หลากหลายเชนการถายภาพ  วัสดุ  ภาพเขียน  และเฟอรนิเจอรรวมทั้ง

ผามาน  ศิลปนไดนําเอาสิ่งเหลาน้ีมาเปนการเปรียบเทียบบทสนทนาที่ใชภาษาที่แตกตางกันหากแต

สัมพันธกันในแงชองภาษางานศิลปะแบบนามธรรมของเขายังคนหาความสัมพันธของสถานภาพของ

กระแสความคิดที่แตกตางกันอีกดวย  ไมเพียงแต จิตติ  เทาน้ันที่กลาวถึงกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว  นที อุตฤทธ์ิ ก็เชนกันที่ใชประเด็นน้ีเปนจุดเดนในการทํางานศิลปะ  เขาหลีกเลี่ยงการใช

วัสดุและของใชประจําวัน  หากแตสรางงานดวยเทคนิคผสม  นทีใชรูปทรงของมนุษยสีมืดดํา และตัดทอน

มันออกมา เพื่อเปนการเปรียบเทียบใหเห็นถึงอีกดานหน่ึงของพฤติกรรมของมนุษยที่ถูกปกปดไวอยาง

แนบเนียน  ผลงาน “ empty head” แสดงออกถึงความเขาใจและการต้ังคําถามกับภาวะตางๆที่เกิดข้ึน

ในสังคมปจจุบันบงบอกถึงการตอตานภาวะจํายอมของกระแสของการเปลี่ยนแปลงคุกคามสังคม

วัฒนธรรมไทย ช้ีใหเห็นถึงความคิดเห็นและปฏิกิริยาของคนไทยโดยทั่วไปที่ตางยอมรับมันอยางปราศจาก

การตอตานดวยหัวที่วางเปลา อีกนิทรรศการที่เปนตัวอยางในการใชสื่อทางศิลปะรวมสมัยที่หลาก 
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หลายและนาสนใจ คือ “Welcome to my land, Come and Taste the Paradise” พ.ศ. 2540 

โดย ไมเคิล  เชาวนาศัย ศิลปนไดใชสื่อศิลปะรวมสมัยในนิทรรศการหลายสื่อดวยกัน อาทิเชน 

ภาพถาย วีดิโอสั้นความยาว 6 นาทีรวมทั้งผลงาน 2 มิติ เพื่อเสียดสีในประเด็นเรื่องการทองเที่ยวกับ

ความเปนไทย  และนิทรรศการกลุมที่เปนการทํางานขามศาสตร รวมกันระหวางศิลปนไทยและศิลปน

ตางชาติ อยางนิทรรศการ “Used by 2” พ.ศ. 2545 โดยศิลปน Alexander Knox ศิลปนทัศนศิลป

(visual artist) ตุลย ไวฑูรเกียรติ นักแตงเพลง (musician/sound designer) ประพล คําจิ่ม ศิลปน

และคนทําภาพยนตร(filmmaker/artist) และ Christian Thompson ชางภาพและศิลปนจัดวาง 

(photographer and installation artist) ที่ผลงานออกมาในรูปแบบสื่อผสม และน่ีเปนเพียงหน่ึงใน

หลายเทคนิคที่จะพบไดจากในหลาย ๆ นิทรรศการที่จัดแสดงข้ึน ที่ โปรเจค 304  

การเปลี่ยนแปลงการใชสื่อในงานศิลปะคือสวนหน่ึงของกระบวนการปรับตัวของศิลปะ

สมัยใหมสูหลังสมัยใหมและรวมสมัย ถือไดวา โปรเจค 304 ไดจับกระแสสื่อศิลปะรวมสมัยในขณะน้ัน

เกือบทุกแขนงมานําเสนอทั้งการนําเสนอภาพถาย ภาพเคลื่อนไหว เทคนิคจัดวางเสียง การแสดงสด 

รวมไปถึงการทํางานขามศาสตรกันระหวางนักออกแบบ สถาปนิก ศิลปน และคนทําภาพยนตร  โดย

การกระตุนและผลักดันใหศิลปนไดคิดและทบทวนตอประเด็นทางสังคมและศึกษาอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของผูคนกลุมเล็กๆกลุมวัฒนธรรมยอยในประเด็นเพศสภาพ  คนชายขอบและวิถีวัฒนธรรม

ยุคหลังอาณานิคม ฯลฯ อยางคอยเปนคอยไป 

 

บทบาทและอิทธิพลตอรูปแบบของพ้ืนท่ีศิลปะทางเลือกในปจจุบัน 

ตลอดระยะเวลา 6 ป ของการดําเนินงาน คณะทํางานของพื้นที่ศิลปะทางเลือก โปรเจค 

304 ไดดําเนินงานโดยเปดพื้นที่แสดงงานศิลปะดวยสื่อศิลปะรวมสมัยที่หลากหลาย ทั้งยังสนับสนุน

สงเสริมใหผูคนในสังคมและชุมชนตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมผานผลงานศิลปะตลอดจนเปน

แหลงผลักดันศิลปนรุนใหมอยางตอเน่ือง สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดองคความรูที่เปนประโยชนตอการ

ยกระดับการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยในแนวทางที่สะทอนมุมมองตอสังคมในดานตางๆ ซึ่ง

สามารถวิเคราะหใหเห็นถึงบทบาทในดานการเปนพื้นที่ทางศิลปะที่สําคัญตอแนวคิดศิลปะรวมสมยั 

ดวยเน้ือหาของนิทรรศการและสื่อศิลปะสมัยใหมที่ปรากฏในผลงาน  โปรเจค 304ได

นําพาพื้นที่ของตัวเองไปในทิศทางที่กลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกับสังคมและวัฒนธรรมอันเปน

แนวทางในกระแสโลกศิลปะสากล สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหแกศิลปนในทุกสาขาทุกระดับ 

และประสานความรวมมือระหวางองคกรทางศิลปะในตางประเทศในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม 

ทั้งยังมีความพยายามแสวงหาหรือสรางอัตลักษณใหมของตัวเองจากรากเหงาเดิมแตมีความเปน

ปจจุบันในดานวิธีคิดและกลวิธีในการนําเสนอยกระดับภูมิปญญาการเสพงานศิลปะรวมสมัยของ

สังคมไทยดวยการปรับเปลี่ยนการรับรูของคนในสังคมตอสุนทรียภาพในงานศิลป ทั้งหมดน้ีไดสราง
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สถานะในการเปนทางสถาบันศิลปะ ชวยใหเห็นผลงานสรางสรรคศิลปะของคนรุนใหม รวมถึงตัวตน

ของพวกเขาเหลาน้ีจะไดมีพื้นที่ในการแสดงออก ซึ่งนอกจากจะชวยเช่ือมโยงสรางแรงบันดาลใจซึ่งกัน

และกันในโลกแหงการสรางสรรคแลว ยังสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธซึ่งกันและกันในโลกความเปน

จริงดวย ที่อยูภายใตทางเลือกของพื้นที่แสดงงาน  ซึ่งในเวลาตอมากลายเปนเทรนใหมใหแกวงการ

ศิลปะรวมสมัยไทย ในนิทรรศการ “Witches' stuff”พ.ศ. 2541, “Lating / Abandon”พ.ศ. 2541, 

“As Yet Unnamed, Not yet (in progress)”พ.ศ. 2541, “Alien (gener)ation”พ.ศ. 2543, 

“Show”พ.ศ. 2544, “I’m Marvelous”พ.ศ. 2545, “Alien (gener)ation, Isan”พ.ศ. 2545 ลวน

เปนนิทรรศการ จัดข้ึนเพื่อเปนพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดระหวางกันของศิลปนกลุมนักศึกษา  

ตางมหาวิทยาลัยที่ตางสรางสรรคผลงานมานําเสนอรวมกันมีทั้งรูปแบบแนวคิดที่สอดคลองกันหรือ

ขัดแยงกัน คลายบทสนทนาที่มีทั้งการถกเถียงและสงเสริมซึ่งกันและกัน  วัตถุประสงคของการจัด

นิทรรศการศิลปนกลุมนักศึกษาของโปรเจค 304 คือ ความตองการนําเสนอความคิดของศิลปนรุนใหม

นอกกระแสที่มีมุมมองแตกตางกันในสรางสรรค นําเสนอนิทรรศการศิลปะรวมสมัยใหมีพื้นที่

แสดงออกความคิด มีผลงานนําเสนอสูสาธารณะชน ทั้งยังเปนการพัฒนารูปแบบนิทรรศการศิลปะเชิง

ทดลองใหเปนทางเลือกใหมของผูชม การจัดนิทรรศการใหแกกลุมศิลปนนักศึกษาเหลาน้ี เปน

ทางเลือกใหมที่จะชวยใหพวกเขาเกิดความต่ืนตัวในการใชสื่อใหมในการสรางสรรคผลงานและเกดิเปน

งานศิลปะรูปแบบใหมที่มาจากสรางสรรครวมกันของศิลปนตางศาสตรตางสาขาตางมหาวิทยาลัย ทั้ง

ยังจุดประกายใหผูชมเริ่มหันมาใหความสนใจและสนับสนุนทางเลือกใหมของการรงัสรรคผลงานศิลปะ

ที่แตกตางน้ีมากข้ึนในอนาคต นอกจากน้ันยังชวยสรางสรรคพื้นที่ทางศิลปะใหม ๆ ที่มีศักยภาพให

เปนที่รูจัก และเกิดกระแสต่ืนตัวเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการทางเลือกอีกดวย อีกโครงการหน่ึงที่มี

ความนาสนใจและเปนการสรางบทบาทในดานการเปนสถาบันอยางแทจริงคือโครงการริเริ่มโครงการ 

เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพ ( ฺBEFF) ใน ป พ.ศ. 2540 ที่ถือวาเปนโครงการแรกๆ ของกลุมศิลปนและ

ภัณฑารักษอิสระ Project 304 ที่มีจุดมุงหมายมุงสรางพื้นที่ทองถ่ินใหกับหนังทดลอง เทศกาลBEFF1 

ไดเปดตัวดวยหนังและวิดีโอทดลอง 50 เรื่องจากศิลปนทองถ่ินและตางชาติกาวข้ึนมาเปนพื้นที่

ทางเลือกสําหรับหนังนอกกระแส  ในป พ.ศ. 2542 จัด BEFF2 มีหนังสงมารวมมากกวา 150 เรื่อง

จากทั้งในและนอกประเทศ ป พ.ศ. 2544 จัด BEFF3 ใชนามวา Digital Orgy โดยมุงเนนรวมมือจัด

โปรแกรมกับภัณฑารักษนานาชาติ ป พ.ศ. 2548 จัด BEFF4 ที่สวนลุมพินีภายใตแนวคิด Democrazy  

ป พ.ศ. 2551 จัด BEFF5 โดยมีนักทฤษฏีศิลปะ เดวิด เทห เปนภัณฑารักษ  โดยครั้งน้ันไดรับทุนจัด

เทศกาลจาก Multimedia Arts Asia Pacific ในออสเตรเลีย โปรแกรมเทศกาลครั้งน้ีจัดกลุมงานแสดงวา

ดวยวัฏจักรหลายรูปแบบ ที่มีสวนกําหนดโครงสรางและประสบการณชีวิตในยุคปจจุบัน เชน วัฏจักรทาง

การเมือง เศรษฐกิจ วัฏจักรทางจิตวิญญาณหรือในแงสนุทรียะ เปนตน ป พ.ศ. 2555จัด BEFF6 ซึ่งไดรับ

ทุนคนควาจาก Asia Europe Foundation เปดตัวเมื่อตนป 2555 หน่ึงปเศษหลังเหตุการณเมษา
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พฤษภาเลือดทามกลางวิกฤติวาดวยนิยามอธิปไตยการเมือง ภัณฑารักษของเทศกาลครั้งน้ีคือนักทฤษฏี

ภาพยนตร อาดาดล อิงคะวณิช จัดโปรแกรมภายใตช่ือวาตะลุยคลังหรือ Raiding the Archives แสดง

ถึงหลายรูปแบบวิธีที่ภาพเคลื่อนไหวรื้อถอนจารีตเรื่องเลาและขุดคุยความทรงจําที่ถูกถมทับ เพื่อ

สนองตอบหวงเวลาอันตรายทางการเมืองหลังจากที่จัดมาไดถึงหกครั้งในชวงเกือบ15 ปที่ผานมา 

เทศกาลหนังทดลองกรุงเทพก็ไดกาวข้ึนมาเปนฟนเฟองสําคัญในการเช่ือมตอสรางเครือขายระหวางกลุม

คนทําหนังและศิลปนอิสระในไทย กับบรรดาหนวยงาน กลุมภาพเคลื่อนไหว และกลุมศิลปนทั้งในระดับ

ภูมิภาคและทั่วโลก ที่มีแนวคิดพองจองกัน นอกจากน้ัน BEFF ยังมีบทบาทสําคัญในฐานะหน่ึงในเทศกาล

หนังที่สงแรงกระตุนสรางชุมชนผลิตภาพเคลื่อนไหว หนังทดลอง และหนังอิสระ ทั้งในกรุงเทพฯและใน

พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมสัมพันธเช่ือมตอกับกลุมศิลปนกับคนทําหนังทั่วประเทศเปน

จุดมุงหมายสําคัญข้ันตอไปของเทศกาลในระดับภูมิภาคเอเชีย BEFF ไดรับการยอมรับในดานการเปน

ตัวกลางชวยสนับสนุนเผยแพรผลงานของศิลปนภาพเคลื่อนไหวอิสระและหนังทดลองทองถ่ินในเวทีขาม

ชาติโดยไดรับเชิญไปฉายโปรแกรมหนังและรวมเสวนาแลกเปลี่ยนในสหรัฐฯ (Redcat, Walker Art 

Center, HarvardUniversity), ไอรแลนด (Pallas Studio, G126), อังกฤษ (University of 

Westminster, TAIL), โปแลนด (Kino Lab), เยอรมันนี (Asian Hot Shots), โครเอเชีย (Video Vortext 

4), เกาหลีใต (Experimental Film and Video Festival), มาเลเซีย (Bombay Sapphire Art Project, 

KLEX), สิงคโปร (Future Perfect), ออสเตรเลีย (Judith Wright Center for Contemporary Art, 

MAAP, Australian National University), นิวซีแลนด (City Gallery Wellington, University of 

Auckland) และอื่นๆ อีกหลายประเทศ6 

 

 

  
 

                                                
6About BEFF, เขาถึงเมื่อ 4 มกราคม 2558. เขาถึงไดจาก http://beffbeff.com/ 

about/  
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บทท่ี 5  

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษา โปรเจค 304 ถึงบทบาทและอิทธิพลตอวงการศิลปะรวมสมัยไทย ใน

ฐานะที่เปนพื้นที่ศิลปะทางเลือกพบวา  แนวทางการดําเนินงานของพื้นที่ศิลปะทางเลือกแหงน้ีคือการ

สรางจุดเช่ือมตอระหวางศิลปะและสังคมเพื่อนําไปสูการตีความและนําเสนองานศิลปะในรูปแบบใหม

 จากบทนําช้ีใหเห็นวาความเขมแข็งของสถาบันหลักในโลกตะวันตกกอใหเกิดการ

รวมกลุมของเหลาศิลปะรุนใหมหัวกาวหนา  ขณะที่พื้นที่ศิลปะทางเลือกในประเทศไทยเกิดข้ึนจาก

ความขาดแคลนและออนแอของสถาบันหลักแตในความคลายคลึงกันก็คือลักษณะทางกายภาพของ

พื้นที่ศิลปะทางเลือกและลักษณะการดําเนินงานที่ตางเนนไปที่การรวมกลุมของศิลปน นักจัดการ

ศิลปะหัวกาวหนาที่ตองการหาพื้นที่ในการแสดงงานของตนเอง 

 

สรุปผล 

บททบทวนวรรณกรรมไดจําแนกพื้นที่แสดงงานศิลปะออกเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 

พิพิธภัณฑ  หอศิลป  แกลเลอรี่เชิงพาณิชยและพื้นที่ศิลปะทางเลือก  โดยการอธิบายถึงลักษณะการ

ดําเนินงาน พันธกิจ และบทบาทตอวงการศิลปะ  เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของพื้นที่

แสดงงานศิลปะทั้ง 4 ประเภทน้ี โดยแตละพื้นที่มีแนวทางในการสนับสนุนศิลปนและบทบาทตอ

วงการศิลปะที่แตกตางกันข้ึนอยูกับลักษณะโครงสรางของแตองคกร   ในสวนของพิพิธภัณฑ หอศิลป

เปนองคกรขนาดใหญที่มีบทบาทตอสังคมในมุมกวางที่จะพึงมีตอชุมชนทําหนาที่หลักในการสงวน

รักษาซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมและเปนแหลงขอมูลทางวิชาการตลอดจนบทบาทในการสะทอนสภาพ

เศรษฐกิจของสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงการสงเสริมการสรางเศรษฐกิจ การดึงดูดนักทองเที่ยว เปน

ตน  ในขณะที่แกลเลอรี่เชิงพาณิชยทําหนาที่ในการเปนตัวแทนศิลปนดวยการจัดนิทรรศการศิลปะ

สรางความสัมพันธที่ตอเน่ืองกับศิลปนเพื่อหวังผลในเชิงธุรกิจและนําเสนอผลงานศิลปะในแนวทางใด

แนวทางหน่ึงที่จะตอบสนองตอตลาดศิลปะและนักสะสมเทาน้ัน ขณะที่พื้นที่ศิลปะทางเลือกกลับไมได

มองเรื่องการซื้อขายเปนเรื่องหลักแตใหความสําคัญกับผลงานและความคิดของศิลปน เนนการสราง

เครือขายที่แนบแนนระหวางกลุมศิลปนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสรางสรรคผลงาน   

บทตอมาคือการเลาถึงประวัติ พันธกิจ และนิทรรศการของ โปรเจค 304 ต้ังแต พ.ศ. 

2539 - พ.ศ.2545 ทําใหไดทราบถึงแนวทางในการดําเนินงานที่ชัดเจนที่มุนเนน การสรางนิทรรศการ
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ใหมีประเด็นที่เกี่ยวของกับสังคมและชุมชน รวมทั้งสะทอนปญหาและมุมมองของศิลปนที่มีตอสังคม

รวมสมัยและเมื่อวิเคราะหการดําเนินงานของ โปรเจค 304 ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินงานมา 6 ปน้ัน 

สามารถวิเคราะหบทบาทและอิทธิพลออกไดเปน 3 ดาน คือบทบาทและอิทธิพลตอการสรางคุณคา

เชิงสุนทรีศาสตรในงานศิลปะรวมสมัยโดยการนํากิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมใหมีปฏิสัมพันธกับ

ผูคน ผูชมและสังคมดวยการสรางการมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนงานศิลปะและพื้นที่ศิลปะเปลี่ยน 

แปลงเงื่อนไขทางความคิดของพื้นที่แสดงงานศิลปะในขนบ อันไดแก พิพิธภัณฑ หอศิลป สูความคิด

ในการนําศิลปะไปติดต้ังในพื้นที่ที่แตกตางออกไป เชน พื้นที่สวนบุคคล กระตุน และผลักดันใหศิลปน

คิดและทบทวนตอประเด็นทางสังคม และศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมของผูคนกลุมเล็กๆกลุม

วัฒนธรรมยอย บทบาทตอมา คือ บทบาททางดานรูปแบบการสรางผลงานของศิลปน ดวยการ

สนับสนุนศิลปนใหมีแนวทางในการใชสื่อศิลปะสมัยใหม  การบูรณาการขามศาสตรระหวางศิลปน นัก

ออกแบบ นักดนตรีและคนทําภาพยนตรเพื่อใหสามารถสรางปฏิสัมพันธและสื่อสารกับผูที่รับชมได

อยางมีประสิทธิภาพ สุดทายคือบทบาทในดานการเปนสถาบัน เมื่อศิลปะสามารถสรางบทสนทนา

ใหกับผูคนไดอยางไรขอบเขตแลว ที่อยูของผลงานศิลปะจึงไมไดถูกจํากัดอยูแคพื้นที่ทางกายภาพของ

แกลเลอรี่ หอศิลป พิพิธภัณฑอีกตอไป  ดังน้ันแนวทางการดําเนินงานของพื้นที่ศิลปะทางเลือกจึง

กลายเปนพื้นที่ที่เปนจุดเริ่มตนที่แทจริงของการเปดกวางใหโลกศิลปะไดเติบโต ซึ่งในปจจุบันพื้นที่

ศิลปะทางเลือกเกิดข้ึนมามากมายและกลายเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมกระแสหลักในฐานะที่เปน

แหลงนําเสนอผลงานที่สมัย แหลงผลิตศิลปนรุนใหมๆและนักสรางสรรคที่แทจริง 

 

ขอเสนอแนะ           

 วิทยานิพนธฉบับน้ีเปนการศึกษาพื้นที่โปรเจค 304 ที่ปจจุบันไดปดตัวลงไปแลวแตใน

ปจจุบันยังมีพื้นศิลปะทางเลือกหรือพื้นที่เชิงสรางสรรคเกิดข้ึนอีกมากมายและมีแนวทางการดําเนิน

รวมถึงศิลปนที่นาสนใจและควรศึกษาตอ 
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