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หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร… 
ผลงานและความภูมิใจของเมือง  
 
 
 
 

 
1. จุดเร่ิมต้นจนปัจจุบัน 
 
 
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความเป็นมาจากการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายศิลปินและ
ประชาชนผูรั้กศิลปะ ในปี พ.ศ. 2537 ท่ีตอ้งการเห็นกรุงเทพมหานครมีหอศิลป์ร่วมสมยัท่ีมีความทนัสมยั
เชิดหนา้ชูตาทดัเทียมระดบัสากล กลุ่มเครือข่ายศิลปินและประชาชนผูรั้กศิลปะจึงไดจ้ดักิจกรรมและรณรงค์
ในรูปแบบต่างๆ ให้ภาครัฐและประชาชนรับรู้และเขา้ใจถึงความส าคญัของการมีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีจะสะทอ้นภาพและเคียงคู่กบัสังคมไทยในยคุน้ี 

 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 กรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารงานของ ดร.พิจิตต รัตตกุล ผูว้่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และนายไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั ในฐานะท่ีปรึกษาผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ไดต้อบรับ
การเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายศิลปินฯ ในการด าเนินโครงการหอศิลป์ และได้ด าเนินการจดัโครงการ
ประกวดออกแบบหอศิลป์ โดยมี บริษทัโรเบิร์ต จี บุย แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เ ป็นผูช้นะการประกวดแบบ
อาคาร จากนั้นไดมี้พิธีวางศิลาฤกษอ์าคาร ณ บริเวณส่ีแยกปทุมวนั ในปี พ.ศ. 2543  

 
อยา่งไรก็ตามโครงการจดัสร้างหอศิลป์ไม่ไดถู้กด าเนินต่อตามแผน เป็นผลให้เครือข่ายศิลปินและประชาชน
ตอ้งออกมารณรงคเ์รียกร้องอย่างต่อเน่ืองในรูปแบบต่างๆ กิจกรรมท่ีส าคญัคือ การจดักิจกรรม “Art Vote 
โหวตเพื่อหอศิลป์” ในปี 2547 ในช่วงการเลือกตั้งผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ ์โกษะโยธิน ซ่ึง
เป็นหน่ึงในผู ้เข้า ร่วมโหวตให้คะแนนสร้างหอศิลป์  ได้รับ เลือกให้ด ารงต าแหน่งผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร จึงไดอ้นุมติัจดัสร้างหอศิลป์  
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การเกิดข้ึนของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุเทพมหานคร นบัเป็นความร่วมมือดา้นศิลปวฒันธรรมคร้ังแรก
ระหวา่งภาครัฐโดยกรุงเทพมหานคร และภาคประชาชนโดยกลุ่มเครือข่ายศิลปินและประชาชน ในการจดัตั้ง
หอศิลป์ร่วมสมยัเพื่อเป็นพื้นท่ีเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมส าหรับประชาชน โดยมีการลงนามเป็นพนัธสัญญา
ร่วมกนัใน 'ปฏิญญาว่าด้วยเร่ืองข้อตกลงความร่วมมือทางด้านศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ระหว่างกรุงเทพมหานครและพนัธมิตรด้านศิลปวฒันธรรม' ณ อุทยานเบญจศิริ เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 
2548 และให้ด าเนินการจัดตั้งมูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้รับผดิชอบในการ
บริหารจัดการอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ เมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 
 
 
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุเทพมหานคร เปิดให้บริการประชาชน เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และ
ด าเนินงานจดันิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ประมาณ 1 ปี ก่อนมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จ-    
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ (พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จพระราชด าเนิน ทรงเปิดอาคารหอศิลป
กรุงเทพฯ อยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

 
มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไดบ้ริหารจดัการหอศิลปกรุงเทพฯ มาประมาณ 3 ปี กระทัง่
ถึงปี พ.ศ. 2554 เม่ือกรุงเทพมหานคร โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตัดสินใจให้มูลนิธิฯ บริหารงานโดยอิสระ เพื่อเป็นนโยบายที่ภาครัฐยินยอมให้ผู้เช่ียวชาญจ าเพาะทางได้
บริหารงาน เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการสาธารณะด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ  1   ทั้งน้ี มีขอ้พนัธสัญญาไม่เก็บค่าเขา้ชมและไม่มุ่งหาก าไรเชิงธุรกิจ อนัจะลดทอนคุณค่า

ทางการศึกษาเรียนรู้ ดงันั้น กรุงเทพมหานคร จึงไดจ้ดัพิธีลงนามสัญญาในการให้สิทธิมูลนิธิฯ เป็นผูบ้ริหาร
หอศิลปกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เป็นเวลา 10 ปี พร้อมสนับสนุน

งบประมาณประจ าปี ประมาณปีละ 40 ลา้นบาท 2 

 
ตลอดระยะเวลา 10 ปี ท่ีมูลนิธิฯ ไดรั้บสิทธิในการบริหารจดัการ และ 12 ปีนบัตั้งแต่เปิดบริการประชาชน 
หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ให้บริการจดันิทรรศการและกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม ทั้งท่ีด าเนินการเองและ
หน่วยงานอ่ืนๆ เป็นผูร่้วมด าเนินงาน รวมทั้งจดักิจกรรมส าหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานครปีละกว่า 
2,000 คน ขณะท่ีจ านวนผูเ้ขา้เยีย่มชมไดเ้พิ่มข้ึนเป็นล าดบั จนถึงประมาณ 1.8 ลา้นคน (พ.ศ. 2560)  
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ในการประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2564 ของคณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีมติให้ต่อ
สัญญาให้สิทธิมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารหอศิลปฯต่อไปเป็นระยะเวลาอกี 10 ปี  
 
ในช่วงทศวรรษข้างหน้า น้ี   คณะผู ้บริหารงานมูลนิธิฯ อันประกอบด้วย คณะกรรมการมูลนิธิฯ 
คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ มุ่งหวงัให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมส าหรับประชาชน  เป็นสถานท่ีสาธารณะท่ีส าคญัของกรุงเทพมหานคร เป็นท่ีนดัพบของคน
กรุงเทพฯ จากต่างจังหวดัและต่างประเทศ สร้างค่านิยมใหม่ในการชมศิลปะ ยกระดับศักยภาพทาง
วฒันธรรม และสร้างเกียรติศกัด์ิศรีใหแ้ก่เมือง ตามวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีไดต้ั้งไว ้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 งานวจิยัเร่ือง “การบริหารจดัการหอศิลป์ของรัฐในประเทศไทย” โดย กมลวรรณ จนัทวร สาขาวชิาทฤษฎีศิลป์ 

มหาวทิยาลยัศิลปากร พบวา่ หอศิลป์ท่ีมีการบริหารจดัการในรูปแบบของสถาบนัภายใตมู้ลนิธิ จะสามารถบริหารจดัการ 
หอศิลป์ไดอ้ยา่งคล่องตวัและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกวา่หอศิลป์ท่ีเป็นรูปแบบส่วนราชการ ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ี
มีผลต่อการประสบความส าเร็จ คือ การวางพนัธกิจขององคก์ร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณในการด าเนินงาน 
2  ตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้มา กรุงเทพมหานคร ไม่ไดส้นบัสนุนงบประมาณการด าเนินงานแก่หอศิลปกรุงเทพฯ และในปี 

2564 กรุงเทพมหานครสนบัสนุนเฉพาะค่าน ้ าและค่าไฟ   
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2. ท าไมเราต้องมีหอศิลป์ 
 
 
 
 
 

หอศิลป์เป็นหน่ึงในองค์ประกอบโครงสร้างพืน้ฐานงานศิลปวัฒนธรรมของสังคมที่ส่งเสริมการ
สร้างภูมปัิญญา โดยมงีานน าเสนอเนือ้หาภัณฑารักษ์ และงานบริหารจัดการด้านศิลปวฒันธรรม 

 
 

ความเป็นมาของศิลปะไทยนบัตั้งแต่สมยัศิลปิน “ขรัวอินโข่ง”  แห่งรัชกาลท่ี 4 นั้น เป็นเร่ืองราวสะทอ้นการ
เปล่ียนแปลงในสังคม จากการเปิดสยามประเทศเพื่อให้ทันการเปล่ียนแปลงของทั่วโลกในยุคปฏิวติั
อุตสาหกรรม (Industrial Revolution) และท่ีส าคญัยิ่งคือเพื่อความอยู่รอดของราชอาณาจกัรในยุคล่าอาณา
นิคม ซ่ึงเป็นการเร่งพฒันาสยามให้ทดัเทียมกบันานาประเทศ โดยนบัตั้งแต่การการเซ็นสนธิสัญญาเบาวร่ิง 
ในปี พ.ศ. 2398 มาสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ในปัจจุบนั ศิลปะไทยไดมี้การพฒันาการมาโดยตลอด จากการวาดภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั ขยายบริบทมาสู่ความเป็นศิลปะท่ีสะทอ้นชีวติประจ าวนั โยงใยความรู้สึกนึกคิดของคนใน
สังคม และกา้วเขา้สู่บริบทความเป็นสากล สร้างบทสนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในบริบทของงานศิลปะท่ี
ส่ือความหมายได้หลากหลาย ซ่ึงในกระบวนการน้ีหอศิลป์ร่วมสมยันับเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคญัท่ี
เอ้ืออ านวยใหเ้กิดกิจกรรมศิลปะดา้นต่างๆ ซ่ึงไม่ต่างกบัการมีสนามกีฬาและโรงพยาบาลเป็นสถานท่ีส าหรับ
กีฬาและการสาธารณสุข เป็นตน้  
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หอศิลป์เป็นโครงสร้างพืน้ฐานด้านภูมปัิญญาของปัจเจกบุคคลและของสังคม 

หอศิลป์เป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีตอบสนองโจทยท์างดา้นการสร้างภูมิปัญญาและการพฒันาปัจเจกบุคคล 
โดยศิลปะแขนงต่างๆ นั้นเป็นพื้นฐานของการสร้างการเรียนรู้ สร้างทกัษะการส่ือสารและสังเกต ขดัเกลา
ประสาทสัมผสัผา่นส่ือ ‘อายตนะ’ ของแต่ละบุคคล  ฝึกการใชว้ิจารณญาณต่อโลกรอบตวั ขณะเดียวกนัหอ
ศิลป์เป็นสถาบนัหลกัส าคญัของการมีโครงสร้างทางศิลปะของประเทศอย่างครบวงจร อนัประกอบด้วย  
ศิลปิน ผูช้มงานศิลปะ สถาบนัการศึกษาทางศิลปะ แกลเลอร่ี นกัสะสม กฎหมายส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
ฯลฯ  นอกจากน้ี การมีฐานงานด้านศิลปวฒันธรรมท่ีดีของประเทศในการพฒันาสังคมโดยรวมนั้น งาน
ศิลปวฒันธรรมช่วยส่งเสริมคุณค่าทางภูมิปัญญา (Software) ซ่ึงจะท าให้ผูค้นรู้จกัวฒันธรรมอนัเป็นท่ีมาของ
ตวัเองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ สร้างความมัน่คงให้แก่สังคมท่ีมีเอกภาพความเป็นตวัของตวัเอง 
ผูค้นมีความภูมิใจในสังคม มีความต่อเน่ืองทางวฒันธรรม และสามารถต่อยอดขยายกรอบภูมิปัญญาเดิมสู่ยุค
ปัจจุบนั งานดา้นศิลปวฒันธรรมจึงส่งผลให้ความเจริญกา้วหนา้ของประเทศมีความสมบูรณ์ นอกเหนือจาก
การพฒันาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อนัเป็นเสาหลกัส าคญัแห่งการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
โครงสร้างงานหอศิลปกรุงเทพฯ : งานภัณฑารักษ์ทีน่ าเสนอเนือ้หาความคิด (Curatorial Work) 
หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตอบโจทยก์ารเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นวฒันธรรม โดยการ
บริหารจดัการเน้ือหาทางศิลปะ ซ่ึงเป็นงานภณัฑารักษท่ี์มีการร้อยเรียงผกูเร่ือง สร้างบทสนทนาระหวา่งงาน
ของศิลปินและคนดู และอาจหยิบยกประเด็นต่างๆ ในสังคมรอบตวัท่ีสามารถถ่ายทอดไดผ้่านศิลปะ เกิด
กระบวนการวจิารณ์ ตอบโต ้ร่วมมองร่วมคิด เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม 
 
งานบริหารจัดการทางศิลปวฒันธรรม (Cultural Management) 
ความทา้ทายของหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีจะท าใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมดงักล่าว หมายถึงการออกแบบการ

ปฏิบติัทางด้านศิลปวฒันธรรม (Cultural Management) ตั้งแต่การจดักิจกรรมและการจดัการใช้พื้นท่ี

อยา่งหมาะสม โดยหอศิลปกรุงเทพฯ ตั้งโจทยท่ี์จะให้งานศิลปะเขา้ถึงคนทัว่ไปได ้และไม่เพียงจ ากดัอยูแ่ค่

คนในวงการศิลปะเท่านั้น  ซ่ึงการท างานตอบโจทยน้ี์ ตอ้งเป็นผูริ้เร่ิมบุกเบิกสร้างคนดูศิลปะ เปิดช่องทาง

การส่ือสารผา่นศิลปะ พื้นท่ีของของหอศิลปกรุงเทพฯไดมี้การออกแบบตอบโจทยว์ิถีชีวิตคนปัจจุบนั คือมี

เน้ือหาเป็นศูนยร์วมงานสร้างสรรคห์ลากหลาย สร้างความคึกคกัมีชีวิตชีวา มีบรรยากาศชกัจูงผูค้นให้เขา้มา 

มีการพบปะพดูคุยและไดร่้วมท ากิจกรรมศิลปะท่ีหลากหลาย หอศิลปกรุงเทพฯ ยงัเป็นสถานท่ีเปิดกวา้งดา้น

เน้ือหาท่ีสามารถพูดถึงประเด็นต่างๆ ในสังคมได้ มีการจดักิจกรรมผ่านงานศิลปะเพื่อน าเสนอประเด็น

แลกเปล่ียน และการแสดงออกถึงจุดยืน กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นการขยายฐานผูม้าเยือนหอศิลป

กรุงเทพฯ 
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3. งานภัณฑารักษ์ : เนือ้หาศิลปะสู่การพฒันาสังคมตลอด 12 ปี  
 

 

งานศิลปะแขนงต่างๆ จากงานทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี ละคร และวรรณกรรม ได้น าเสนอที่

หอศิลปกรุงเทพฯ ผ่านงานภัณฑารักษ์ มวีาระทีแ่ตกต่างหลากหลาย   

 
วาระทางทศันศิลป์และการจัดนิทรรศการ 
 
งานแรกของหอศิลปกรุงเทพฯ คือ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ 
เป็นนิมิตหมายท่ีดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีนิทรรศการแรกของหอศิลปกรุงเทพฯ คือ นิทรรศการ “ชีวิตท่ีหมุนไปไม่
หยดุย ั้ง” ซ่ึงเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหตัถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระ
อิสริยยศในขณะนั้น) และต่อมาไดจ้ดันิทรรศการน้ีเป็นประจ าทุกปีอยา่งต่อเน่ือง  

 
งานนิทรรศการของหอศิลปกรุงเทพฯ มีความหลากหลายสับเปล่ียนหมุนเวียนการจดัแสดงงานท่ีห้อง
นิทรรศการหลกั ชั้น 7-9 ตลอดระยะเวลา 12 ปีของการด าเนินงาน โดยไดส่้งแรงกระเพื่อมสู่สังคมและ
ความก้าวหน้าในวงการศิลปะ ได้แก่ การขบัเคล่ือนให้ประชาชนเขา้ใจคุณค่าและความหลากหลายของ
ศิลปวฒันธรรมในระดบัทอ้งถ่ินไปจนถึงบริบทของโลก ดงัตวัอยา่งผลงานต่อไปน้ี 
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เมืองกรุงเทพฯ และกายภาพแวดล้อม 
ในปีแรกของการด าเนินงานนั้นนบัเป็นความเหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ จดันิทรรศการท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกับกรุงเทพมหานคร คือ นิทรรศการ “กรุงเทพฯ 226” (พ.ศ. 2551) แสดงถึงอารยธรรมของ
กรุงเทพมหานครสมยักรุงรัตนโกสินทร์ ผ่านผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมท่ีสร้างข้ึนในยุคตน้ของ
ศิลปะร่วมสมยัไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นความเป็นมาด้านศิลปวฒันธรรมในช่วงประมาณ 100 ปีท่ีผ่านมา 
อยา่งไรก็ตาม ความเป็นเมืองนั้นไม่ไดมี้แต่เร่ืองวฒันธรรมเท่านั้น ยงัมีประเด็นดา้นกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงได้มีการจดันิทรรศการ “เมืองจมน ้ า” (พ.ศ. 2554) สร้างอุทาหรณ์ให้แก่คนกรุงเทพฯ ในวาระท่ีต้อง
ตระหนกัถึงคือ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
อาจกล่าวได้ว่ากรุงเทพฯ ไม่ใช่ประเทศไทย  หอศิลปกรุงเทพฯ ได้จดันิทรรศการสะทอ้นประเด็นท่ีให้
มุมมองของความหลากหลายทางวฒันธรรมของไทย  เร่ิมจากนิทรรศการ “ลีลาของลายใหม่” น าเสนอ
ผลงานศิลปะจาก 4 จงัหวดัภาคใต้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (พ.ศ. 2554) ตามด้วยนิทรรศการ 
“เชียงใหม่ นาว” (Chiangmai Now) (พ.ศ. 2554) และนิทรรศการ “อีสานสามญั” (พ.ศ. 2561) นอกจากน้ีได้
น าเสนอวาระท่ีมองออกจากไทย สู่ภาคพื้นเอเชีย ท าให้เกิดนิทรรศการ “มโนทศัน์ บริบท การต่อตา้น : 
ศิลปะ และส่วนรวม ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” (CCC) (พ.ศ. 2556-2557)  เป็นการสร้างบทสนทนา
แลกเปล่ียนกบัศิลปินในวงการศิลปะในภาคพื้นบา้นใกลเ้รือนเคียง  โดยนิทรรศการหลกัเร่ิมตน้จดัแสดงท่ี
หอศิลปกรุงเทพฯ และหลงัจากนั้นมีการจดันิทรรศการต่อเน่ืองท่ีกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (พ.ศ. 2558)  
เมืองยอคจากาตา้ ประเทศอินโดนิเซีย (พ.ศ. 2559) และกรุงยา่งกุง้ ประเทศเมียนมา (พ.ศ. 2562)  
  
การจัดนิทรรศการแลกเปลีย่นในระดับสากล 
หอศิลปกรุงเทพฯ ไดจ้ดั 2 นิทรรศการส าคญัจากต่างประเทศ คือ นิทรรศการ “สนามตรึก - Imply Reply”: 
หวง หยง่ ผิง และสาครินทร์ เครืออ่อน (พ.ศ. 2558) ซ่ึงสนบัสนุนโดยสถานทูตฝร่ังเศสประจ าประเทศไทย 
และนิทรรศการ “ปรัชญา ประ-ติ-บติั Erwin Wurm: The Philosophy of Instructions” (พ.ศ.2560) โดยศิลปิน
ชาวออสเตรีย 
 
นอกจากน้ี นบัเป็นบทบาทของหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีมีต่อวงการศิลปะร่วมสมยัไทย ท่ีเร่ิมมีงบประมาณและ
ความสามารถในการจดังานระดบัสากล โดยในปี พ.ศ. 2561 ทีมงานฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ไดน้ า
ผลงานไปจดัแสดงในนิทรรศการ “Absurdity in Paradise” ณ พิพิธภณัฑ์ Fridericianum เมืองคาสเซิล 
ประเทศเยอรมนี  ซ่ึงร่วมจดักบั Kasseler Kunstverein และสถาบนัวฒันธรรมเยอรมนั  ทั้งน้ี เป็นท่ีน่ายินดีท่ี
หอศิลปกรุงเทพฯ มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัวฒันธรรมต่างประเทศในไทยมาตลอด   สถาบนัเกอเธ่ 
ประเทศไทย (Goethe Institute) ซ่ึงเป็นสถาบนัวฒันธรรมเยอรมนั ไดม้าจดันิทรรศการครบรอบ 50 ปี คือ  
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“Return Ticket : Thailand-Germany” (พ.ศ.2553), สถานทูตฝร่ังเศส และสมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพ (Alliance 
Française) จดันิทรรศการภาพถ่ายแฟชัน่ไทยและฝร่ังเศส “แฟชัน่3” (พ.ศ. 2554), เจแปนฟาวน์เดชัน่ (Japan 
Foundation) ซ่ึงเป็นสถาบนัวฒันธรรมญ่ีปุ่น ก็ไดจ้ดันิทรรศการ “Turning Tweets Pulse” (พ.ศ. 2558) และ
นิทรรศการ “รยางคส์ัมพนัธ์” (Mode of Liaisons) (พ.ศ. 2560) ตลอดจนนิทรรศการร่วมจดัอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
 
น้อมร าลกึถึง ในหลวง รัชกาลที ่9 
ในปี พ.ศ. 2559 เป็นปีท่ีปวงชนชาวไทยมีความสูญเสียคร้ังยิง่ใหญ่จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 หอศิลปกรุงเทพฯ ไดร่้วมกบัมูลนิธิสิริวฒันภกัดี, สมาคม
ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์, บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) และภาคเอกชน
หลายแห่ง จดัโครงการ “น้อมร าลึก องค์อคัรศิลปิน” เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพื่อ
เทิดพระเกียรติผลงานในหลวงรัชกาลท่ี 9 ในปี พ.ศ. 2560 โดยจดั 3 นิทรรศการส าคญั ไดแ้ก่ นิทรรศการ 
“ดิน น ้ า ป่า ฟ้า” แรงบนัดาลใจจากพ่อ, นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” และนิทรรศการ “ภาพถ่ายฝีพระ
หตัถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากประชาชนผูเ้ขา้ร่วมชม
นิทรรศการและไวอ้าลยัเป็นจ านวนมาก  
 
ส่ิงแวดล้อมและพลงังานสะอาด 
ในวาระส่ิงแวดลอ้มนั้น นอกจากนิทรรศการ “ดิน น ้ า ป่า ฟ้า” หอศิลปกรุงเทพฯ ยงัไดท้  าอยา่งต่อเน่ือง โดย
ในปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 ไดร่้วมกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) จดัโครงการ 
“จรัส แสงสร้างสรรค์”  หยิบยกเร่ืองของการใช้พลงังานสะอาด เพื่อส่งต่อให้สังคมผ่านงานศิลปะ มีการ
สร้าง “ห้องจรัส” เพื่อแสดงนิทรรศการและท าเวิร์คชอป ขณะเดียวกนัก็ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าใหแ้ก่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นการเสนอตวัอยา่งการใชง้านจริงอีกดว้ย   
 
ปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน และความเท่าเทยีม 
ในวาระดา้นปัจเจกบุคคลนั้น นิทรรศการท่ีสร้างบทสนทนาในเร่ืองชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคม ไดแ้ก่
นิทรรศการ “ตรรกะสังสรรค์” (พ.ศ. 2554), นิทรรศการ “The Politics of Me” (พ.ศ. 2555), นิทรรศการ 
“You Are Not Alone: เพราะอยูบ่นโลกเดียวกนั” ศิลปะเพื่อผูติ้ดเช้ือ HIV (พ.ศ. 2555), นิทรรศการ “ความ
งามนิรนาม” (Art Brut) (พ.ศ. 2562) ซ่ึงจดัแสดงผลงานศิลปะของไทยและของญ่ีปุ่น  ท่ีสร้างสรรคโ์ดยกลุ่ม
ศิลปินนอกกระแสนิยม อาทิ ผูพ้ิการ ผูต้อ้งขงั ผูท่ี้ไม่ไดศึ้กษาผา่นสถาบนัศิลปะ และผูสู้งอายุ เป็นตน้ และ
นิทรรศการศิลปะแห่งเหตุปัจจยัและการบ าบดั “Art of Element & Therapy” (พ.ศ. 2562) ท่ีมุ่งประเด็นผูค้น
ท่ีขาดสมดุลหรือผูค้นเจบ็ท่ีป่วยทั้งทางกายและทางใจ เพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
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งานสร้างสรรคบ์ทสนทนาทางสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ไดแ้ก่ นิทรรศการ “คุณ…จะเอาเขาไปไวท่ี้
ไหน?”  (พ.ศ. 2554) มองวาระของชาวบา้นและคนชายขอบท่ีได้รับผลกระทบจากการพฒันาของโลก
ปัจจุบนั และนิทรรศการ “สนทนาสัปตสนธิ-ไตร่ถาม : ความหลากหลายในอุษาคเนย”์ (พ.ศ. 2563) จดั
ร่วมกบัมูลนิธิมูลนิธิซนัไพรด์ (Sunpride Foundation Hong Kong) น าเสนอเร่ืองเพศสภาพในภาคพื้นเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้     
 
การน าเสนอผลงานของศิลปินไทยร่วมสมัย  
วาระของวงการศิลปะร่วมสมัยไทยได้มีการสร้างนิทรรศการมาอย่างต่อเน่ืองผ่านผลงานของศิลปิน
หลากหลาย ได้แก่ นิทรรศการ “รอยยิ้มสยาม ศิลปะ + ศรัทธา + การเมือง + ความรัก” (พ.ศ. 2551) จดั
ร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม, นิทรรศการ “CROSS_STITCH : ขา้ม_ตะเข็บ” น าเสนอผลงานของศิลปินรุ่น
เล็กผา่นมุมมองของศิลปินรุ่นกลางและรุ่นใหญ่เพื่อเปิดพื้นท่ีทางความคิด (พ.ศ. 2556) นอกจากนั้น หอศิลป
กรุงเทพฯ ได้จดัโครงการเสนอผลงานของศิลปินรุ่นอาวุโส ได้แก่ นิทรรศการ “จิตรกรรมฝาผนังของ
อาจารยช์ลูด และผลงานยอ้นหลงั” (พ.ศ. 2556)  และนิทรรศการ “อินสนธ์ิ วงศส์าม : จิตวิญญาณอิสระ” 
(พ.ศ. 2557), ผลงานศิลปินรุ่นกลาง ไดแ้ก่ นิทรรศการ “ฉันคือเธอ วสันต์ สิทธิเขตต์” (พ.ศ. 2561) และ
นิทรรศการ “ปฏิบติัการศิลปะไทยร่วมสมยัในรอยแยก” (พ.ศ. 2562) และมีโครงการท่ีสนบัสนุนศิลปินรุ่น
ใหมม่าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี (พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั) คือ “The Early Years Project”  
 
ผลงานร่วมสมัยระดับโลกและความร่วมมือจากหลากหลายสถาบัน 
ในทุกปีหอศิลปกรุงเทพฯ ยงัไดรั้บความร่วมมือจากสถาบนัและเอกชนร่วมจดันิทรรศการต่างๆ ส่งผลให้
ประชาชนผูส้นใจศิลปะไดรั้บชมนิทรรศการส าคญัๆ เช่น นิทรรศการภาพถ่าย “Sebastião Salgado: The 
World Through His Eyes” (พ.ศ. 2560), เทศกาลศิลปะร่วมสมยันานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่” 
(Bangkok Art Biennale) (พ.ศ. 2561 และพ.ศ.2563), นิทรรศการศิลปกรรมชา้งเผือก  ซ่ึงจดัเป็นประจ าทุกปี 
โดย บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน), นิทรรศการไทยเนตร (พ.ศ. 2559) โดยเจา้ภาพหลกัคือ มูลนิธิ
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน), นิทรรศการ “ภาพถ่ายฟิล์มกระจก : 
เร่ืองราวเหนือกาลเวลา” (พ.ศ. 2563) จดัร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม, นิทรรศการ “ภาพพิมพแ์ละวาดเส้น
นานาชาติ” จดัร่วมกบัมหาวทิยาลยัศิลปากรเป็นประจ าทุกปี และนิทรรศการ “ภาพวาดพฤกษศาสตร์” (พ.ศ. 
2561) จดัร่วมกบัภาควชิาพฤกษศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นตน้ 
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งานศิลปะการแสดงสด (Performance Art) 
ในส่ีทศวรรษท่ีผ่านมา ศิลปินเร่ิมมีการท างานในลกัษณะแตกต่างไปจากเดิมท่ีเคยใช้วสัดุ เช่น กรอบผา้ใบ
สร้างผลงานลกัษณะรูปภาพ เปล่ียนเป็นการส่ือความหมายโดยศิลปินใชต้วัเองเป็นส่ือแสดง หรือท่ีเรียกว่า 
“ศิลปะการแสดงสด” (Performance Art) โดยมีการจดัเทศกาล “ศิลปะการแสดงสดเอเชียโทเปีย” เป็นประจ า
ทุกปี ท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ ซ่ึงรายการน้ีเป็นการตอบสนองการเปล่ียนแปลงทางศิลปะท่ีมีอยูเ่สมอในทุกยุค
สมยั   
 

 
พฒันาวชิาการจัดนิทรรศการศิลปะ 
ในระยะเวลา 12 ปีท่ีผา่นมา นอกเหนือจากการสร้างนิทรรศการท่ีมีฐานของความเป็นองคค์วามรู้ สร้างความ
เป็นแบรนดง์านนิทรรศการขององคก์รท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดบันานาชาติแลว้ หอศิลปกรุงเทพฯ 
ยงัไดพ้ฒันางานแขนงการจดัการทางศิลปะ ตั้งแต่การสร้างมาตรฐานเน้ือหา องคค์วามรู้ และการศึกษาดา้น
การจดัการนิทรรศการ เช่น การขนส่งงานศิลปะ การติดตั้งงาน การออกแบบนิทรรศการ การออกแบบการ
ส่ือสาร และการจดัเก็บผลงานศิลปะ ให้มีมาตรฐานในระดบัสากล ซ่ึงการพฒันาน้ีได้รวมถึงการสร้าง
วชิาชีพใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศิลปะโดยตรง เช่น ภณัฑารักษ ์นกัวิจยัคน้ควา้ นกัออกแบบนิทรรศการ 
นกัติดตั้งนิทรรศการ นกัวจิารณ์ นกัเขียน และนกัการประชาสัมพนัธ์ การพฒันางานเหล่าน้ีมุ่งเนน้ให้เห็นถึง
ศกัยภาพของหอศิลปกรุงเทพฯ ในการวางแผน สร้างเน้ือหา  และผลิตนิทรรศการไดอ้ยา่งครบวงจร  สามารถ
เทียบเคียงและแลกเปล่ียนความรู้ไดใ้นระดบัสากล 
 
 

ผลงานภาพยนตร์ : สร้างบทสนทนาในประเด็นทางสังคม ช่องทางการเรียนรู้ด้านวฒันธรรม 
ไม่เพียงงานทศันศิลป์เท่านั้นท่ีให้ค  านิยามสังคมร่วมสมยั ผลงานภาพยนตร์ในปัจจุบนัมีบทบาทส าคญัใน
การสร้างคุณค่าในชีวติประจ าวนั สร้างบทสนทนาในประเด็นทางสังคม หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นอีกพื้นท่ีหน่ึง
ท่ีมีส่วนน าเสนอภาพยนตร์ทางเลือก หรือ art film ให้แก่วงการภาพยนตร์ มีการจดัเทศกาลภาพยนตร์สั้ น 
โดยมูลนิธิหนงัไทย ตั้งแต่ปีแรกของการเปิดบริการประชาชน ส าหรับกิจกรรมภาพยนตร์ท่ีด าเนินงานโดย
หอศิลปกรุงเทพฯ เร่ิมตั้งแต่ปี 2555 และด าเนินงานต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ Cinema Diverse เทศกาล
ภาพยนตร์คดัสรร ซ่ึงคดัสรรภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจและหาชมไดย้ากโดยศิลปินและคนท างานเบ้ืองหลงัใน
สาขาภาพยนตร์ และไดมี้ส่วนในการขยายฐานผูช้มและสร้างความเขา้ใจต่อเน่ืองจากการเสวนาพูดคุย โดย
วิทยากรหลากหลายแขนง อาทิ นักวิชาการ นักส่ิงแวดล้อม นักมานุษยวิทยา ผูก้  ากับ คนท างานใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ เป็นตน้  
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กิจกรรมภาพยนตร์ไดมี้ส่วนรณรงค์ให้สังคมเปิดรับการชมภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายจากทุกภูมิภาค 
ซ่ึงเนน้การคดัสรรจากเน้ือหาและคุณภาพของการสร้างงานภาพยนตร์เป็นหลกั นอกเหนือจากความบนัเทิง 
ยงัเป็นการให้ความรู้แก่ผูเ้ขา้ชมด้านเน้ือหาทางวฒันธรรมท่ีมีความแตกต่างหลากหลาย และเป็นอีกช่อง
ทางการเรียนรู้ด้านวฒันธรรมในแง่มุมท่ีภาพยนตร์เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรม อีกทั้งการสร้างโอกาส
พบปะและพดูคุย ซกัถามขอ้สงสัย และแลกเปล่ียนมุมมองระหวา่งผูช้มและผูส้ร้างงานภาพยนตร์ ท าให้เกิด
การเช่ือมโยงระหวา่งผูส้ร้างสรรคง์านและผูเ้สพงานศิลปะในเชิงของภาพยนตร์ 
 

 
งานดนตรีร่วมสมยัหลากหลาย เปิดประสบการณ์ผู้ฟัง แลกเปลีย่นองค์ความรู้ด้านดนตรี 
งานเน้ือหาด้านดนตรี หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีจดัการแสดงดนตรีร่วมสมยัหลายรูปแบบ ตั้งแต่แจ็ส 
คลาสสิก ดนตรีไทยร่วมสมยั อินด้ี ฯลฯ รวมทั้งเป็นพื้นท่ีอบรมสัมมนาและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ด้าน
ดนตรี ในฐานะท่ีดนตรีเป็นกระบวนการหน่ึงในการรณรงคใ์หส้ังคมรู้รักศิลปะ ในแต่ละปีหอศิลปกรุงเทพฯ 
เป็นพื้นท่ีจดัแสดงดนตรีมากกว่า 20 รายการ ทั้งหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผูด้  าเนินการเอง และหน่วยงานอ่ืน
เป็นผูด้  าเนินการ  
 
กิจกรรมดนตรีท่ีด าเนินงานโดยหอศิลปกรุงเทพฯ เร่ิมในปี 2555 ไดแ้ก่ MAB : เทศกาลดนตรีและศิลปะ 
(Music and Art Fest at BACC – MAB) ณ ลานหนา้หอศิลปกรุงเทพฯ ซ่ึงประกอบดว้ยการแสดงคอนเสิร์ต
จากศิลปิน และการออกร้านจากร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และ Bangkok Music 
Forum เวทีเสวนาและแสดงดนตรีจากศิลปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานดนตรีท่ีแตกต่างกนัทั้งในแนวคิดและ
รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงาน  ส าหรับกิจกรรมดนตรีท่ีด าเนินงานโดยหน่วยงานอ่ืนท่ีไดส้ร้างสรรค์ความ
จรรโลงและเปิดประสบการณ์ผูฟั้งในกลุ่มกวา้ง อาทิ เทศกาลดนตรีแจ็ส โดยมหาวิทยาลยัมหิดล, คอนเสิร์ต
ดนตรีคลาสสิก โดยบางกอกซิมโฟนีออร์เครสตร้า หรือคอนเสิร์ตโอเปร่า “อวตาร ทวาทศ” ของสมเถา 
สุจริตกุล ท่ีบรรเลงดนตรีกลางพื้นท่ีโถงภายในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ พร้อมปฏิสัมพนัธ์กบัผูช้มผูฟั้งท่ีราย
ลอ้มในทุกชั้นของอาคาร 
 

 
ศิลปะการละคร : พืน้ที่หลกัของกลุ่มละครอิสระ ขยายโอกาสของศิลปินในการเผยแพร่ผลงาน 
สร้างผู้ชมกลุ่มใหม่ 
ศิลปะการละคร หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีจดัการแสดงละคร โดยหอ้งแสดงหลกั คือ สตูดิโอ ชั้น 4 ซ่ึงเป็น
ลกัษณะ Black Box ท่ีสามารถปรับเปล่ียนการใชง้าน โดยสลับเวทีและท่ีนัง่คนดูให้เป็นรูปแบบต่างๆ และ
คร่ึงหลงัของทุกปีหอศิลปกรุงเทพฯ จดัให้มีกิจกรรมศิลปะการแสดงต่อเน่ือง คือ เทศกาลศิลปะการแสดง 
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Performative Art Festival (P.A.F.) เทศกาลน้ีหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมมือกบัเครือข่ายทางดา้นศิลปะการแสดง 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มา ใช้พื้นท่ีหลายส่วนของหอศิลปกรุงเทพฯ เช่น ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 รวมถึงห้องประชุมต่างๆ เปล่ียนเป็นพื้นท่ีการแสดง ท าให้สามารถมีการแสดงกว่า 
80 คณะละครในช่วงเทศกาลฯ  
 
เทศกาลละครกรุงเทพ รวมไปถึงลิเกร่วมสมยัของ ประดิษฐ ประสาททอง และมะขามป้อม เป็นการต่อ
ยอดจากการเล่นลิเกนบัแต่สมยัโบราณท่ีมีการวิจารณ์สังคมเชิงขบขนัมาเป็นการวิจารณ์สังคมร่วมสมยั รวม
ไปถึงการเป็นเวทีท่ีเปิดกวา้งในการสะทอ้นสิทธิเสรีภาพทางสังคม ผ่านศิลปะการแสดงของศิลปินกลุ่ม
ละครกรุงเทพ นิกร แซ่ตั้ง ละครใบค้นหนา้ขาว กลุ่มละคร B Floor และ Butoh จนถึงอุปรากรอิตาลีขนาด
เล็กโดยศิลปินอิสระ ธาริน ปริญญาคณิต ท่ีแสดงถึงความสามารถทางเทคนิคดนตรีคลาสสิกของนกัร้องรุ่น
เยาว ์เป็นการร้องสดเหมาะกบัสภาพห้อง Black Box ไม่ตอ้งพึ่งเคร่ืองเสียง เป็นตน้ นับไดว้่าหอศิลป
กรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีหลกัและเป็นแหล่งขบัเคล่ือนส าคญัของกลุ่มละครอิสระในช่วงกวา่ทศวรรษท่ีผา่นมา 
 
นอกจากน้ี หอศิลปกรุงเทพฯ สนบัสนุนการสร้างสรรคผ์ลงานของกลุ่มศิลปินสาขาศิลปะการแสดงทั้งพื้นท่ี 
ทุน งานส่ือสารประชาสัมพนัธ์ และผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นใหม่ เทศกาลศิลปะการแสดงไดข้ยายโอกาสของ
ศิลปินกลุ่มศิลปะการแสดงในการเผยแพร่ผลงาน โดยร่วมมือกบักลุ่มองค์กรทางวฒันธรรมผูจ้ดัเทศกาล  
เช่น International Dance Festival หรือสถานทูตท่ีสนบัสนุนงานดา้นศิลปะการแสดง ตลอดจนร่วมงานกบั
หน่วยงานทางวฒันธรรมนานาชาติและกลุ่มศิลปินจากต่างชาติ  
 
การเปิดพื้นท่ีสนบัสนุนศิลปินสาขาศิลปะการแสดงท่ีร่วมมือกบัศิลปินสาขาอ่ืนๆ ไดส้ร้างผูช้มกลุ่มใหม่ 
ขณะเดียวกันการท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางระหว่างศิลปินผูส้ร้างสรรค์ผลงานและประชาชน ท าให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้และแนวคิด เพื่อให้สังคมเกิดพลวตัอย่างสร้างสรรค์ นอกจากน้ี ประชาชนผูส้นใจยงัมี
โอกาสไดล้องเขา้ร่วมกิจกรรมเวร์ิคชอป การเสวนากลุ่มดา้นศิลปะการแสดงสดและศิลปะดานซ์ร่วมสมยั  
 

 
วรรณกรรม : พืน้ที่แลกเปลี่ยนและจุดนัดพบในกลุ่มนักเขียนและกวี ร่วมสร้างสรรค์นักเขียน
วรรณกรรมหน้าใหม่ 
ส าหรับกิจกรรมด้านวรรณกรรม หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนความรู้ดา้นวรรณกรรม การจดั
อบรมเพื่อพฒันางานวรรณกรรม นดัพบสังสรรคใ์นหมู่นกัเขียน รวมไปถึงการอ่านบทกวี  เช่น งานอลงัการ
กวี ใจ “กลางเมือง” (พ.ศ. 2553)  และกิจกรรมอ่านบทกวีร าลึกคารวะ จิตร ภูมิศกัด์ิ 50 ปี การจากไป (พ.ศ. 
2559) เป็นตน้  
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หอศิลปกรุงเทพฯ ยงัมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนการเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ โดยได้เร่ิมโครงการ
อบรมวรรณกรรมค่ายงานเขียนสร้างสรรคก์รุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงหอศิลปกรุงเทพฯ ไดร่้วมกบับริษทั 
บุ๊คโมบ้ี จ  ากัด จัดกิจกรรมน้ีข้ึนต่อเน่ืองเป็นเวลา 4 ปี กิจกรรมน้ีนอกจากจะสร้างกลุ่มผู ้สนใจงาน
วรรณกรรมผา่นกระบวนการอบรมแลว้ นกัเขียนมือใหม่ยงัไดเ้รียนรู้มุมมองและประสบการณ์ของวิทยากร
ในแวดวงวรรณกรรม ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญในแวดวงวรรณกรรม รวมทั้งไดส้ร้างสรรคน์กัเขียน
หน้าใหม่ท่ีจะร่วมสร้างสังคมแห่งการอ่านและเขียนในรูปแบบเร่ืองสั้ น นวนิยาย และบทกวี  การอบรม
ส่งเสริมใหเ้กิดการต่อยอดความรู้จากวทิยากร และน าผลงานของผูเ้ขา้ร่วมการอบรมออกสู่สังคมผา่นรูปแบบ
ของ e-book ซ่ึงน าเสนอเน้ือหาอนัหลากหลายตามแต่โจทยข์องการอบรมในแต่ละปี และเกิดการเช่ือมโยง
ระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน  ผูผ้า่นการอบรมวรรณกรรมไดส้ร้างผลงานอยา่งต่อเน่ือง และไดส้ร้างองคค์วามรู้
ทางศิลปะและวฒันธรรมอนัหลากหลายใหแ้ก่สังคมและประชาชน  
  
 
 

เนือ้หานิทรรศการและกจิกรรมศิลปะแขนงต่างๆ ทีม่คีวามหลากหลายและร่วมสมยัในหอศิลป
กรุงเทพฯ สะท้อนสังคมร่วมสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่เสมอ และตอบสนองความต้องการของ
สังคมทีม่คีวามหลากหลาย ประชาชนคนดูเข้าถึงมติิทางสุนทรียภาพ ได้รับการเชิญชวนให้ตั้ง
ค าถาม ความรู้สึกนึกคดิ และจินตนาการ เปิดบทสนทนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ และสร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมในสังคม อนัเป็นกระบวนการและกลไกทีม่ีความส าคญัในสังคมประชาธิปไตย 
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4. งานบริหารจัดการทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural 
Management)  
  
 

หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้กลายเป็น “BACC Model” ทีห่ลายจังหวดัประสงค์
จะน ารูปแบบของหอศิลปกรุงเทพฯ ไปใช้ในการจัดตั้งและบริหารหอศิลป์ประจ าจังหวัด ความ
เป็น BACC Model หรือโจทย์บริหารจัดการทีม่คีวามแตกต่าง ได้แก่ 
 
 
พืน้ทีห่อศิลปกรุงเทพฯ เข้าถึงได้ง่ายส าหรับคนทัว่ไป 
อาคารของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ออกแบบตามโจทยท่ี์ก าหนดโดยมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร (จดัตั้ งปี พ.ศ. 2540 โดยมีนายไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั เป็นเลขาธิการมูลนิธิฯ เพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินการก่อสร้าง “หอศิลปร่วมสมยัเฉลิมพระเกียรติแห่งกรุงเทพมหานคร”) ส าหรับการ
ประกวดแบบในปี พ.ศ. 2541 โดยมีหลกัการส าคญัสองประการคือ การเป็นหอศิลป์ที่คนดูต้องเข้าถึงได้ 
โดยเฉพาะผูค้นในสังคมไทยท่ีเร่ิมมีความสนใจทางดา้นศิลปะ ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งตามโจทยใ์นต่างประเทศท่ีมี
คนติดตามศิลปะอยู่เป็นจ านวนมากแล้ว และหลกัการอีกประการหน่ึงคือ การตระหนักถึงความจ าเป็นที่

จะต้องมีส่วนที่เป็นพืน้ที่นันทนาการและสามารถสร้างรายได้เพื่อค า้จุนงบประมาณ3  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีมา

ของลกัษณะอาคารท่ีมีส่วนการแสดงงานศิลปะ และในเวลาเดียวกนัก็มีพื้นท่ีจุดนดัพบสร้างสรรค์ ควบคู่ไป
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กบัส่วนท่ีสร้างกิจกรรมศิลปะสารพดัรูปแบบ ตั้งแต่ละคร ภาพยนตร์ ดนตรี การประชุมต่างๆ เพื่อให้มีผูค้น
หมุนเวยีนเขา้ออกอยูเ่สมอ 
 
กจิกรรมศิลปะทีห่ลากหลายและพืน้ทีร้่านค้าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 
การมีพื้นท่ี artHUB  ส าหรับร้านคา้เฉพาะทางดา้นศิลปะ ท่ีมีทั้งร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม ร้านหนงัสือ และร้าน
สินค้าศิลปะต่างๆ ท่ีนอกจากจะสามารถดึงผูช้มกลุ่มใหม่ๆ แล้ว ยงัได้สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้เกิด
ข้ึนกับไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนรุ่นใหม่ ท่ีรวมไปถึงส่วนแสดงงานศิลปะบนผนังโค้ง และห้อง People’s 
Gallery สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อกนัและกนั ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “come to eat, stay for art” หรือ “artertainment” 
ได้ทั้งความบนัเทิงผ่อนคลาย การจบัจ่ายใช้สอย พร้อมกบัความเพลิดเพลินไปกบัการเสพงานศิลป์ เป็น
บรรยากาศ user-friendly ส าหรับคนไทยท่ีคุน้กบัการเดินหา้งสรรพสินคา้ พื้นท่ีศิลปะท่ีตอบโจทยไ์ลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่น้ีไม่เพียงแต่เป็นเอกลกัษณ์ของหอศิลปกรุงเทพฯ แต่หมายถึงการบริหารจดัการท่ีตอ้งดูแลดา้น
งานศิลปะควบคู่ไปกบัการดูแลศูนยก์ารคา้ 
 
ความหลากหลายของกิจกรรมศิลปะยงัไดเ้ก้ือหนุนแลกเปล่ียนกนัระหวา่งคนท างานและดูงานศิลปะแขนง
ต่างๆ หอศิลปกรุงเทพฯ จึงเป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ท่ีดึงดูดให้เป็นท่ีนัดพบ สังสรรค์ และ
พกัผอ่นหยอ่นใจ ส่ิงเหล่าน้ีช่วยสร้างคนดูและบ่มเพาะนิสัยการเขา้หอศิลป์และพิพิธภณัฑ์ (Museum going 
Habit) จนท าใหก้ารชมงานศิลปะเป็นส่วนหน่ึงของไลฟ์สไตลข์องคนกรุงเทพฯ  
 

ศิลปะอยู่ในบริบทของสังคมร่วมสมัย 
โจทยข์องการเป็น BACC Model อีกดา้นหน่ึงคือ บทบาทการประสานสัมพนัธ์ระหวา่งงานศิลปะและสังคม
ขา้งนอก  หอศิลปกรุงเทพฯ ไดส้ร้างโอกาสใหศิ้ลปะอยูใ่นบริบทของสังคมร่วมสมยัและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายประชาสังคมและประชาชนทัว่ไปเขา้มาท ากิจกรรมและการ
แสดงออกในวาระต่างๆ ในประเด็นสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ผูด้อ้ยโอกาส สัตวป่์า ฯลฯ เช่น นิทรรศการฝุ่ น PM 
2.5 จดัโดย Greenpeace นิทรรศการประติมากรรมพลงังานแสดงอาทิตย ์ จดัร่วมกบัคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังาน (กกพ.) งานคอนเสิร์ตผูพ้ิทกัษป่์าของเครือข่าย นิทรรศการและเสวนา “เล่าเร่ืองผา่นเมือง
เก่า” จดัร่วมกบัสมาคมอนุรักษศิ์ลปกรรมและส่ิงแวดลอ้ม  นิทรรศการผลงานศิลปะเด็กพิเศษ Language of 
the Soul โดย กลุ่ม Rainbow Room & Art Connection เป็นตน้ เป็นการสร้างบทสนทนาของสังคมผา่นงาน
ศิลปะ หรือนยัหน่ึงคือการผสมผสานเอ้ืออ านวยต่อกนัระหวา่งศิลปะกบัประเด็นทางสังคม กลายเป็นพื้นท่ี
กลางท่ีเปิดให้ประชาชนเขา้มาน าเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเด็นท่ีไม่จ  ากดัอยู่แค่ในวงการ
ศิลปะเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูด่ว้ย  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 3  หอศิลปกรุงเทพฯ จดัหารายไดเ้องประมาณปีละ 40% ของงบประมาณรายจ่าย 
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5. ความหมายของการมีหอศิลปกรุงเทพฯ  12 ปี :  
“หอศิลป์ที่สบตากบัสังคม” 4 

 
 

สิบสองปีหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ไดป้รากฏผลงานอนัเป็นท่ีประจกัษจ์นอาจ
กล่าวได้ว่า หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นหน่ึงในองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารกิจการ

ศิลปวฒันธรรม และเป็นท่ียอมรับใน ระดบันานาชาติ 5   
 
นับเป็นผลงานของกรุงเทพมหานครทางด้านนโยบายศิลปวัฒนธรรม ที่มอบให้มูลนิธิหอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บริหารงานศิลปะโดยอิสระ และสร้างตัวช้ีวัด
มาตรฐานทางสังคมในการเปิดกว้างทางความคิดในสายตาของสากล การมีอยู่ของหอศิลป
กรุงเทพฯ ตลอด 12 ปีทีผ่่านมา ได้สร้างความหมายแก่สังคมหลายประการ ดงัน้ี  
 
 

คนทัว่ไปรู้จักและซาบซ้ึงในงานศิลปะมากขึน้ 
ผลงานส าคญัอนัเป็นความหมายท่ีส าคญัของการมีหอศิลปกรุงเทพฯ ตลอด 12 ปีท่ีผา่นมา คือ การสร้างแรง
บนัดาลใจสู่กลุ่มคนดูงานศิลปะในกรุงเทพมหานครให้ขยายตวัในวงกวา้ง หอศิลปกรุงเทพฯ ไดท้  าให้คน
ทัว่ไปรู้จกัและซาบซ้ึงในงานศิลปะมากข้ึน และสร้างคนดูกลุ่มใหม่ ผูเ้ยี่ยมชมหอศิลปกรุงเทพฯ มีความ
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หลากหลาย ทั้งเยาวชน ผูอ้าวุโส และคนท างานในทุกสาขาอาชีพ โดยมีสัดส่วนผูช้มท่ีเป็นเยาวชนมากท่ีสุด 
และส่วนมากเป็นกลุ่มผูช้มใหม่ท่ีเร่ิมต้นจากศูนย์ในการชมงานศิลปะ ซ่ึงจะพัฒนาต่อยอดความคิด
สร้างสรรคไ์ปสู่ดา้นอ่ืนๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนสนทนาในประเด็นต่างๆ อยา่งอิสระ  

 
หอศิลป์ทีม่ผู้ีเข้าชมมากทีสุ่ดในประเทศไทย 
จากจ านวนงานนิทรรศการขนาดเล็กและใหญ่จ านวน 120 นิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆ ประมาณ 400 
รายการต่อปี ท าให้จ  านวนผูเ้ขา้ชมหอศิลปกรุงเทพฯ มีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยจ านวนผูเ้ยี่ยมชมสูงสุดเม่ือ
ปี พ.ศ. 2562 มีมากถึง 1,818,622 คน จึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นหอศิลป์ท่ีมีผูเ้ขา้ชมมากท่ีสุดในประเทศไทย และ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นวสิัยทศัน์แรกวา่ “การเป็นหอศิลปวฒันธรรมของประชาชน” 6 

 

ศูนย์กลางศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของชาติ 

การบริหารจดัการแบบ BACC Model ท าให้หอศิลปกรุงเทพฯ กลายเป็นศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั
ระดบัชาติรวมถึงการตอบสนองความตอ้งการดา้นพื้นท่ีสาธารณะ (Public space) เพื่อการนนัทนาการ  
 

ต้นน า้ของนวตักรรมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

การพฒันาผูช้มงานศิลปะโดยการจดันิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ นั้น เป็นส่วนหน่ึงใน
กระบวนการสร้างเศรษฐกิจทางวฒันธรรม งานเหล่าน้ีในแต่ละปีมีมูลค่าเป็นร้อยลา้นบาท  ผา่นกระบวนการ
จดันิทรรศการท่ีมีฐานวิชาชีพด้านภณัฑารักษ์ การจดัเก็บ การอนุรักษ์ การขนส่งงานศิลปะ งานส่ือและ
ประชาสัมพนัธ์ ไปจนถึงงานออกแบบนิทรรศการ นอกจากน้ี การจดันิทรรศการของนิสิตนกัศึกษาและคน
รุ่นใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองไปถึงงานมีเดียต่างๆ งานวรรณกรรม และศิลปะการละคร ลว้นเป็นตน้น ้ าของงานบนัเทิง
ต่างๆ ท่ีมีคุณค่านอกเหนืองบประมาณค่าใชจ่้ายของหอศิลปกรุงเทพฯ หลายเท่าตวั  นบัเป็นการเสริมสร้าง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบนั โดยมีศิลปะเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ อนัส่งผลและช่วย
สนับสนุนงานออกแบบผลิตภณัฑ์ และการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการน้ีหอศิลป
กรุงเทพฯ จึงมีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงของต้นน ้าของนวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  อีกทั้งยังมีส่วน
สนับสนุนเศรษฐกจิการท่องเทีย่ว ทีส่ามารถดึงดูดและสร้างรายได้ให้กบัธุรกจิท่องเทีย่ว 

 
ผลกัดันวาระโครงสร้างพืน้ฐานทางศิลปะมาอย่างต่อเน่ือง 

หอศิลปกรุงเทพฯ นอกจากเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างพื้นฐานทางศิลปวฒันธรรมท่ีมีกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะแลว้ มูลนิธิฯ นั้นยงัไดผ้ลกัดนัวาระโครงสร้างพื้นฐานทางศิลปะมาอย่างต่อเน่ือง เช่น การมีส่วนร่วม
ในการร่างเน้ือหาทางศิลปวฒันธรรมในรัฐธรรมนูญ ฉบบัปี 2560 โดยเครือข่ายศิลปิน ซ่ึงมูลนิธิฯ เป็น
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องค์กรประสานการผลกัดนัดา้นการยกเวน้ภาษีส าหรับองค์กรศิลปวฒันธรรม นอกจากน้ี ก่อนหน้าท่ีจะมี
การสร้างหอศิลปกรุงเทพฯ มูลนิธิศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ก็ได้ผลักดันให้เกิดส านักงาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม เป็นตน้ เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และประชาสังคมท่ีท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
  ผศ. เรณู เวชรัชตพ์ิมล คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร ผูใ้หค้  านิยาม “หอศิลป์ท่ีสบตาสงัคม” 

5
  หลกัสูตรการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมของสถาบนัวฒันธรรมเยอรมนั (Goethe Institut) ยกใหห้อศิลปวฒันธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานครเป็นตวัอยา่งท่ีมีความส าเร็จในการส่งเสริมงานสร้างสรรค ์และใชฐ้านของการนนัทนาการ  สามารถสร้าง 
ผูเ้ขา้ชมงานศิลปะ 
6
  โครงการส ารวจความคิดเห็น ศึกษาผลกระทบและบทบาทของหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย ศูนยว์จิยั

มหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)์ 
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6. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
และการมองไปข้างหน้า  
 
 
 
 
ในระยะเวลา 12 ปีท่ีผา่นมา หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เร่ิมสร้างวฒันธรรมและมาตรฐานการ
ท างานของสถาบนัใหม่ท่ีไม่เคยมีในประเทศไทย เป็นระยะเวลาของการท างานช่วงบุกเบิกทั้งทางดา้นเน้ือหา
และการบริหารจดัการ เป็นเหตุผลส าคญัท่ีสมควรให้มีการพฒันาต่อไปบนฐานของความส าเร็จท่ีได้มา
ดงักล่าว ซ่ึงถือวา่เป็นจุดแขง็ของงานหอศิลปกรุงเทพฯ และขณะเดียวกนัก็เป็นจุดอ่อนท่ีตอ้งมีการพฒันาเพื่อ
เติมเตม็ใหส้มบูรณ์ต่อไป ทั้งน้ี แผนงานในกา้วต่อไปของหอศิลปกรุงเทพฯ ไดแ้ก่   
 
 

 สร้างบริบทองค์ความรู้ให้แก่กจิกรรมทางศิลปะแขนงต่างๆ (Education, Research and Archive) 
ทางดา้นเน้ือหาภณัฑารักษ์นั้น หอศิลปกรุงเทพฯ จ าเป็นตอ้งสร้างบริบทองค์ความรู้แก่กิจกรรมทางศิลปะ
แขนงต่างๆ มีการศึกษาและวิจยัอิงถึงท่ีมาท่ีไปของแต่ละโครงการ มีการเช่ือมโยงถึงเหตุและผล และกรอบ
เวลา จดหมายเหตุ ในเวลาเดียวกนัก็เพิ่มกิจกรรมการบรรยายเพื่อเพิ่มฐานองค์ความรู้ต่อประชาชนผูส้นใจ
ศิลปะ  
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ขณะเดียวกนั พฒันาแนวความคิดเผยแพร่ในสังคมท่ีมีฐานความคิดแบบดิจิทอล (Digital Humanities) ทั้ง
พฤติกรรมการเสพ มุมมอง และการมีปฏิสัมพนัธ์อย่างเต็มรูปแบบ นอกเหนือจากบทบาทของหอศิลป
กรุงเทพฯ ในการเป็นฐานการน าเสนองานสร้างสรรค์ ซ่ึงเป็นงานท่ีไม่สามารถแทนท่ีดว้ยปัญญาประดิษฐ ์
(AI)  
 

 มุ่งสู่กระบวนการเสริมการศึกษาศิลปะในโรงเรียน และการเรียนรู้นอกระบบ (Formal and 
Informal Learning) 

การท่ีหอศิลปกรุงเทพฯไดส้ร้างคนดูและคนมีส่วนร่วมในบทสนทนาเน้ือหางานศิลปะไดเ้ป็นจ านวนมากใน
แต่ละปีมาแลว้นั้น จ  าเป็นตอ้งท างานเชิงรุกต่อไป โดยมุ่งสู่กระบวนการเสริมการศึกษาศิลปะในโรงเรียน 
เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ในระดบัผูเ้ยาว ์สร้างกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้แก่โรงเรียน โดยค านึงถึงโอกาสท่ี
เยาวชนทุกคนสามารถพฒันาทกัษะและความคิดผ่านศิลปะโดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเป็นศิลปินในอนาคต  
ทั้งน้ีอาจเป็นการท าโครงการร่วมกันกับกรุงเทพมหานคร ท่ีมีบุคลากรครูและนักเรียนอยู่ในสังกดัเป็น
จ านวนมาก 
 
นอกจากน้ี ความรู้ในยุคปัจจุบันแตกแขนงและมีความรวดเร็วในการผลิตความรู้  บทบาทของ
สถาบนัการศึกษาไม่พอเพียงในการให้ความรู้ในโลกยุคใหม่ การมีองค์กรอย่างหอศิลปกรุงเทพฯ จึงเป็น 
Platform ส าคญัท่ีเปิดโอกาสใหค้นดูไดพ้บกบัผูส้ร้างงาน อนัสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์มากกวา่
การเรียนรู้ดว้ยเน้ือหา ซ่ึงมีความลา้หลงั การเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์เป็นการเสริมระบบการศึกษาท่ีปรับตวั
ไม่ทนั  ดงันั้น องค์กรเพื่อการเรียนรู้อย่างหอศิลป์จะมีบทบาทมากข้ึนในการให้ความรู้ ท่ีไม่ใช่แค่ขอ้มูล
เท่านั้น แต่ยงัตอ้งการมุมมองจากประสบการณ์จริงดว้ย อีกทั้งการเรียนรู้ไดข้ยายไปยงัคนรุ่นต่างๆ สังคมคน
รุ่นกลางตอ้งการพฒันาตวัเอง และสังคมคนรุ่นสูงอายตุอ้งการการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

 
 พฒันาระบบและบุคลากรทางการบริหารจัดการศิลปวฒันธรรม (Cultural Management 

Training) 
หอศิลปกรุงเทพฯ จะตอ้งด าเนินการสร้างและพฒันาบุคลากรทางการบริหารจดัการศิลปวฒันธรรมต่อไป 
ทั้งบุคลากรของหอศิลปกรุงเทพฯ เอง และหน่วยงานท่ีสนใจ โดยสร้างหลกัสูตรการเรียนรู้ท่ีมีหอศิลป
กรุงเทพฯ เป็นสถานท่ีบ่มเพาะสร้างทกัษะการเรียนรู้ใหแ้ก่คนรุ่นต่อไป 
 
นอกจากน้ี หอศิลปกรุงเทพฯ จะพฒันาระบบการบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่วิธีคิดแบบธุรกิจเพื่อน ามา
ปรับใชก้บัองคก์รของรัฐ ซ่ึงมีคนเป็นศูนยก์ลาง และใหค้วามส าคญักบัผูเ้สพ (Audience) ไปจนถึงการพฒันา
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องคก์รเครือข่ายแนวร่วม (Strategic Partners) เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนั (Symbiotic Relationship) และ
การใหบ้ริการอยา่งมืออาชีพ (Service Design) ในทุกแขนงงานตั้งแต่ตน้จนจบ  

 ร่วมรณรงค์ให้เกดิผู้อุปถัมภ์งานด้านศิลปวฒันธรรมในสังคมไทย (Patronage) 
หอศิลปกรุงเทพฯ ในสังกดักรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงคใ์ห้มีผูส้นใจเป็นผูอุ้ปถมัภง์านดา้นศิลปวฒันธรรม
มากยิง่ข้ึน (Patronage)  เพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมในสังคมไทยท่ีควรปฏิบติั  
 

 ผลักดันกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยรวมของไทย (Cultural 
Infrastructure) 

ส าหรับงานดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางศิลปวฒันธรรมท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินงานต่อไป คือ กฎหมายและภาษี 
รวมถึงการยกเวน้ภาษีเพื่อรองรับการส่งเสริมและอุปถมัภท์างศิลปวฒันธรรม เพื่อให้การท างานของหอศิลป
กรุงเทพฯ คล่องตวัยิ่งข้ึน และเป็นประโยชน์ส าหรับสถาบนัศิลปวฒันธรรมอ่ืนๆ ในประเทศ  ถึงแมว้่า
แบบอยา่งของหอศิลปกรุงเทพฯ จะไดรั้บการพฒันาเพื่อตอบสนองบริบทของสังคมไทย แต่ตวัอยา่งส าคญั
ในประเทศต่างๆ ก็ควรได้รับการพิจารณาศึกษาเป็นบทเรียน เช่น สิงคโปร์ และประเทศในกลุ่มภาคพื้น

ยโุรป และอเมริกา เป็นตน้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนโยบายและแผนปฏิบติัในอนาคต 7   

 
 ปรับปรุงและพฒันาพืน้ทีอ่าคารเพือ่การใช้งานบริการสาธารณะ (Facility Improvement) 

ทางดา้นอาคารของหอศิลปกรุงเทพฯ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหลงัจากไดมี้การใช้งานมานาน 12 ปี ไม่ว่า
จะเป็นการพฒันาพื้นท่ีและเพิ่มอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ เพื่อให้ไดส้ภาพท่ีพร้อมใช้งานไดดี้ยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ดว้ย
จุดเด่นหลายประการของหอศิลปกรุงเทพฯ หากไดมี้การปรับปรุงพฒันาพื้นท่ีอาคาร หอศิลปกรุงเทพฯ จะ
เป็นพื้นท่ีท่ีดีสุดในการจดันิทรรศการและกิจกรรมศิลปะส าหรับสาธารณชนมากยิง่ข้ึน 
 

 ขยายงานหอศิลปกรุงเทพฯ สู่ส่ีมุมเมือง (Art Public Space Expansion) 
การสร้างพื้นท่ีสาธารณะทางศิลปวฒันธรรม (Art public space) ส าหรับประชาชนให้มีจ  านวนเพิ่มข้ึนตาม
ความตอ้งการของสังคมในทอ้งท่ีต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมีหอศิลปกรุงเทพฯ เป็นสถาบนัตวัอยา่ง  
รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการท างานแลกเปล่ียนร่วมกบัหอศิลป์ในต่างจงัหวดั  ทั้งน้ีอาจเป็นการท า
โครงการร่วมกบักรุงเทพมหานคร 
 

 เสริมสถานะของหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเมือง (BACC Status as Public 
Gallery) 

หอศิลปกรุงเทพฯ จะร่วมมองหาทิศทางกับกรุงเทพมหานคร เพื่อนิยามและเสริมสถานะของหอศิลป
กรุงเทพฯ ซ่ึงอยู่ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างานส่งเสริม
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ศิลปวฒันธรรมท่ีมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน อนัถือเป็นงานสวสัดิการและงานบริการแก่ประชาชน โดย
ไม่แสวงหาก าไรตามเจตนาเดิมท่ีไดว้างไวร้ะหว่างกรุงเทพมหานครและมูลนิธิฯ โดยตระหนักว่า ศิลปะ
ไม่ใช่เป็นส่ิงฟุ่มเฟือย แต่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของประชาชน การสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบ
ในสังคม 

 การบริหารงานในรูปแบบมูลนิธิฯ โดยภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
ดว้ยความตระหนกัถึงการเป็นหอศิลป์ท่ีเกิดจากความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและประชาชนเป็นแห่งแรก ซ่ึงมี
พนัธสัญญาท่ีภาครัฐและประชาชนจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นท่ีเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของประชาชน เพราะการศึกษาไม่สามารถด าเนินการโดยภาคประชาชนฝ่ายเดียว 
จ าตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ เพื่อการสร้างทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพและสังคมท่ีมีอารยะอย่าง
ย ัง่ยืน การบริหารงานในรูปแบบมูลนิธิฯ โดยภาครัฐเป็นผู ้สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน ได้
เอ้ืออ านวยต่อการจดัการพื้นท่ีการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน าไปสู่การบุกเบิก
พฒันาความรู้และการบริการในขั้นตอนต่อไป  ดงันั้น หอศิลปกรุงเทพฯ จึงควรตอ้งด ารงการด าเนินงาน
อยา่งอิสระและคล่องตวั ซ่ึงก็ดว้ยการบริหารในรูปแบบมูลนิธิ ท่ีจะเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
อยา่งต่อเน่ือง สร้างความหมายของ ‘อ านาจอ่อน’ (Soft Power) ของประเทศ และตอบสนองการเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงของสังคมและปรากฏการณ์ในโลกยคุใหม่   
 
หอศิลปกรุงเทพฯ จดันิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศิลปวฒันธรรมท่ีสับเปล่ียนหมุนเวียนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
ส าคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ในโลกศิลปะร่วมสมยัท่ีไม่หยุดน่ิงและหมุนไปตามพลวตัของสังคมท่ีแปร
เปล่ียนไปตลอดเวลา เพื่อให้ศิลปะเป็นส่วนหน่ึงในการฝึกคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระของเยาวชน เป็น
ส่ือกลางของบทสนทนาในประเด็นทางสังคม และเป็นต้นน ้ าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
 

ฉตัรวชิยั  พรหมทตัตเวที 
กรรมการและเลขานุการ 

มูลนิธิหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 รายงานหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานครสู่อนาคต โดย Cultural Solutions 
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