
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สู่อนาคต…

  "เมื่อฉันนึกถึงหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ฉันนึกถึงชุมชน ความเชื่อมโยง 
การสรางเครือขาย ความหลากหลาย การทดลอง และความเปนที่นิยม ลักษณะของสถานที่แหงนี้
มีทั้งรานอาหาร รานขายของ แกลเลอรี่ยอยๆ มากมาย ซึ่งมีกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งดานดนตรี
การแสดง นิทรรศการ เสวนาและการจัดประชุม กิจกรรมเหลานี้ชวยสรางพลัง สรางความคึกคัก
และเปนรากฐานสําคัญในการเชื่อมโยงผูคนทั่วไปเขากับแนวคิดรวมสมัยและศิลปะในทุกวันนี้  
  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ควรเปนองคกรตนแบบสําหรับเมืองใหญทุกที่ทั่วโลก"

มารีนา อบราโมวิช  
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  "When I think about bacc, I think of community, connectivity, diversity, experiment
and popularity. Such a structure made of restaurants, shops, multiple galleries
with variety of events (music, performances, exhibitions, talks, conferences ...)
brings vitality and creates a solid base for  the general public to connect with
contemporary ideas of art today. 
       bacc is a kind of institution which should be a model for every metropole
in the world."

Marina Abramovic

  "เมื่อฉันนึกถึงหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ฉันนึกถึงชุมชน ความเชื่อมโยง การสรางเครือขาย
ความหลากหลาย การทดลอง และความเปนที่นิยม ลักษณะของสถานที่แหงน้ีมีทั้งรานอาหาร
รานขายของ แกลเลอรี่ยอยๆ มากมาย ซึ่งมีกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งดานดนตรี การแสดง นิทรรศการ เสวนา
และการจัดประชุม กิจกรรมเหลานี้ชวยสรางพลัง สรางความคึกคัก และเปนรากฐานสําคัญ
ในการเชื่อมโยงผูคนทั่วไปเขากับแนวคิดรวมสมัยและศิลปะในทุกวันนี้  
  หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ควรเปนองคกรตนแบบสําหรับเมืองใหญทุกที่ทั่วโลก"

มารีนา อบราโมวิช  
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หอศิลปวัฒนธรรมแห0งกรุงเทพมหานครสู0อนาคต… 
 
 

 

 

• บริบท : ช#วงยุค 90  ท่ีเป0นยุคขาข้ึนของศิลปะโลกสากล  และโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟHก หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห#งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ก็เป0นส#วนหน่ึงของปรากฏการณTน้ีดUวย และ

เป0นเวลาเดียวกันท่ีศิลปวัฒนธรรมไดUถูกยกข้ึนมาใหUมีบทบาทในการพัฒนาสังคมอย#างย่ังยืน 

 

• ฐานการส,งเสริมและงบประมาณ : สำรวจตัวอย#างการต้ังงบประมาณของศูนยTศิลปวัฒนธรรมใน

ประเทศต#างๆ และตัวอย#างท่ีอาจนำมาปรับใชU เพ่ือเสริมสถานะของหอศิลปวัฒนธรรมแห#ง

กรุงเทพมหานคร 

 

• วิเคราะห8ผลงาน 10ป< : วิเคราะหTผลกระทบในวงกวUางของหอศิลปวัฒนธรรมแห#งกรุงเทพมหานคร 

ตลอดจนการดำเนินงานกว#า 10 ปa ท้ังในระดับทUองถ่ิน ระดับประเทศ และในระดับนานาชาติ 

ขUอแนะนำ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนกิจกรรม วิธีการกำกับดูแลกิจการ และความสามารถ

ในการจัดหางบประมาณ  การบริหารท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับกรุงเทพมหานคร 

 

 

การต้ังคำถาม 4 ขDอเก่ียวกับหอศิลปวัฒนธรรมแห,งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) 

 

1. ตDนกำเนิด : สถานการณTช#วงยุค 90 ท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ ก#อต้ังข้ึนเป0นอย#างไร 

2. ตัวเปรียบเทียบ : บริบทการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนยTวัฒนธรรมในต#างประเทศ 

    เป0น`อย#างไร 

3. ผลท่ีไดDรับ :  ผลท่ีไดUรับในปcจจุบันของหอศิลปกรุงเทพฯคืออะไร  

4. มองอนาคต : มาตรการท่ีควรดำเนินการเพ่ือความย่ังยืนของหอศิลปกรุงเทพฯ ต#อไปในอนาคต 
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1. ต%นกำเนิด : สถานการณ2ช4วงยุค 90 ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ก4อตั้งขึ้นเปJนอย4างไร 

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟHกกUาวข้ึนมาเป0นผูUทรงอำนาจดUานเศรษฐกิจต้ังแต#ช#วงตUนปa ค.ศ. 1990 ต#อเน่ืองมาจนถึง

ศตวรรษท่ี 21 ในขณะท่ีเศรษฐกิจเติบโต ความตUองการทางสังคมและการศึกษาก็ไดUรับการพัฒนาดUวยเช#นกันจีง

ส#งผลใหUมีความเจริญรุ#งเรือง  มีประชากรเพ่ิมข้ึน ประชากรมีสุขภาพท่ีดี ตลอดจนไดUรับการศึกษาในระดับสูง

ข้ึน และส#วนท่ีไดUรับการพัฒนาต#อมาก็คือวัฒนธรรม (วัฒนธรรมในท่ีน้ีหมายถึงทัศนคติ ค#านิยม ความเช่ือ และ

พฤติกรรม ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท่ีแสดงออกถึงความคิดสรUางสรรคT เช#น ศิลปะการแสดง ทัศนศิลปj 

วรรณกรรม ศิลปะดิจิทัล ซ่ึงอาจรวมถึงมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมดUวย) 

 

ในขณะน้ันวัฒนธรรมและประเพณีไดUถูกยกระดับความสำคัญ ท้ังในส#วนของศิลปHน หน#วยงานดUานวัฒนธรรม ผูU

เสพวัฒนธรรม รัฐบาล และภาคเอกชน มีการนำเสนอกระบวนทัศนTใหม#ๆ ซ่ึงครอบคลุมถึง 

 

• ทุนทางวัฒนธรรม 

• ทุนทางสังคม 

• ชนช้ันสรUางสรรคT 

• เมืองสรUางสรรคT 

• เศรษฐกิจสรUางสรรคT 

• อุตสาหกรรมดUานวัฒนธรรม 

• การท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

• การใชUอำนาจอ#อน (Soft Power) 

ท้ังน้ีฐานหลักหรือขอบเขตของการพัฒนาท่ีย่ังยืน  ซ่ึงส#งผลกระทบในแง#บวกน้ัน ไดUแก#4 หลัก ดังน้ีคือการ

พัฒนาดUานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลUอม สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงเป0นท่ียอมรับและนำมาใชUโดยรัฐบาลและนักวิจัยท่ัว

โลกอย#างแพร#หลาย  โดยใชUกับการพัฒนาสังคมชุมชนเป0นเปtาหมายหลัก และใชUในการวางแผนยุทธศาสตรTทาง

วัฒนธรรมเป0นเปtาหมายรอง วัฒนธรรมถูกนิยามถึงการมีส#วนร#วมท่ีอิงถึง 4 หลักการ ไดUแก# มิติแห#งความ

รับผิดชอบทางดUานส่ิงแวดลUอม ความสมบูรณTของเศรษฐกิจ ความเสมอภาคดUานสังคม และความเฟuvองฟูทาง

วัฒนธรรม ท้ังน้ีการวางแผนโดยไม#คำนึงถึงความเช่ือมโยงของหลักการน้ี เป0นการมองขUามความเส่ียงและอาจ

ก#อใหUเกิดผลกระทบในแง#ลบไดU 

ความกังวลเร่ืองอัตลักษณTในระดับชาติและระดับทUองถ่ิน รวมถึงบทบาทของศิลปะในการแสดงออกถึงอัต

ลักษณTแพร#หลายมากข้ึน ศิลปHนต#างออกมาแสดงความคิดเห็น  ในขณะท่ีผูUชมก็รับฟcงและร#วมถกประเด็นต#างๆ

ดUวย ขณะท่ีมรดกทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของประเทศไทยน้ันเป0นท่ีรูUจักอย#างแพร#หลาย  และมีบทบาท

สำคัญในการสรUางแรงบันดาลใจทางดUานศิลปะ  รวมถึงการท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต้ังแต#ปa ค.ศ.2004 เป0นตUน

มา  รัฐบาลไทยไดUพัฒนานโยบายและโครงการเพ่ือต#อยอดศักยภาพทางเศรษฐกิจของวัฒนธรรมและ
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อุตสาหกรรมสรUางสรรคT  โดยไดUก#อต้ังองคTกรต#างๆ ข้ึน อาทิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองคTความรูU (OKMD) 

และสำนักงานส#งเสริมเศรษฐกิจสรUางสรรคT (CEA) 

หอศิลปวัฒนธรรมแห#งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) ริเร่ิมแนวคิดข้ึนในปa ค.ศ.1994  ดUวยการ

ขับเคล่ือนของเครือข#ายศิลปHน  เพ่ือตUองการใหUมีหอศิลปjร#วมสมัยของเมือง  โดยวางศิลาฤกษTการก#อสรUาง

อาคารในปa ค.ศ.2000 และเปHดใหUบริการในปa ค.ศ.2008 กรุงเทพมหานครถือไดUว#าเป0นผูUมีส#วนเก่ียวขUองหลัก 

โดยเป0นเจUาของท่ีดินและตัวอาคาร รวมถึงเป0นผูUอุปถัมภTหลักในการใหUเงินสนับสนุนกิจการเป0นเวลาต#อเน่ือง หอ

ศิลปกรุงเทพฯ น้ันอยู#กลางเมือง  หลายแสนคนสัญจรผ#านอย#างคับค่ัง เป0นสถานท่ีต้ังอันเหมาะสม ตาม

วัตถุประสงคTหลักของการจัดต้ังศูนยTวัฒนธรรมคือ การสรUางหอศิลปjข้ึนในท่ีซ่ึงมีศักยภาพในการเขUาถึงผูUชม 

 

ตัวอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ มีพ้ืนท่ี 25,328 ตารางเมตร โดยเป0นพ้ืนท่ีสาธารณะ(Public Space) หUองจัดแสดง

นิทรรศการหลักต้ังอยู#ท่ีช้ัน 7 ช้ัน 8 และ ช้ัน 9 รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 4,870 ตารางเมตร บริเวณช้ันล#างของอาคาร 

ทางเขUาและหUองโถงมีพ้ืนท่ีจัดแสดงงาน 843 ตารางเมตร บริเวณผนังโคUงตลอดทางเดินรอบโถงอาคาร 

ประกอบดUวยพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการขนาดย#อม สำหรับจัดแสดงนิทรรศการช่ัวคราว (เช#น ผลงานธีสีสของ

นักศึกษาศิลปะท่ีใกลUจบการศึกษา) พ้ืนท่ีรUานคUา artHub@bacc ท่ีบริเวณช้ัน 2 ถูกปรับใหUเป0นหUองนิทรรศการ

ขนาดเล็ก 3 หUอง ในโครงการ People’s Gallery สำหรับจัดแสดงผลงานของศิลปHนรุ#นใหม# และหUองออดิ

ทอเรียมขนาดกลาง หUองอเนกประสงคT หUองสตูดิโอการแสดง และหUองประชุมหลากหลายขนาด  

 

การใชUช่ือ Cultural Centre น้ัน เปHดกวUางและครอบคลุมมากกว#าการกำหนดใหUเป0น MuseumหรือGallery  

และสามารถสรUางปฏิสัมพันธTกับชุมชนไดUมากกว#า  Cultural Centre จึงถือว#าเป0น Branding ของหอศิลป

กรุงเทพฯ 

 

 

2. ตัวเปรียบเทียบ : บริบทการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย2วัฒนธรรมใน 

   ต4างประเทศเปJนอย4างไร 

กรณีตัวอย#างท่ียกมานำเสนอ ไดUแก# บริบทของเยอรมนี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ สิงคโปรT ท้ัง 4 

ประเทศขUางตUนทะนุบำรุงองคTกรดUานวัฒนธรรมเป0นจำนวนมาก โดยใชUวิธีการกำกับดูแลและมีแหล#งท่ีมาของ

เงินทุนในการบริหารจัดการต#างๆ กัน การดำเนินงานของแต#ละองคTกรมีเอกลักษณTเป0นของตัวเอง มีการใชUกล

ยุทธTในการทำงานดUานวัฒนธรรม ซ่ึงไม#ไดUมีเพียงแนวทางเดียวในการทำงานเท#าน้ัน 
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เยอรมนี 

ภูมิทัศนTทางวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนีเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แลUว มีสถาบันทางวัฒนธรรม

ช้ันสูงจำนวนมากท่ีไดUรับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยภาครัฐ คร่ึงหน่ึงของพิพิธภัณฑTกว#า 6,000 แห#ง ไดUรับ

เงินสนับสนุนจากภาษีของประชาชน การท่ีองคTกรเหล#าน้ีถูกทำใหUกลายเป0นสถาบัน (institutionalized) ทำใหU

นวัตกรรมและความสรUางสรรคTลดลง อีกท้ังยังยับย้ังโอกาสในการมีความคิดริเร่ิมสรUางสรรคT การเปล่ียนแปลง

ทางวัฒนธรรมและประชากรของสังคมท่ีเพ่ิมความหลากหลายในช#วงท่ีผ#านมาน้ีทำใหUมีความตึงเครียดเพ่ิมข้ึน 

ทำใหUเกิดความตUองการแผนงานดUานวัฒนธรรมและการพัฒนาแบบใหม# โดยอาศัยการสนับสนุนงบประมาณ

จากภาครัฐ  

การสนับสนุนงานดUานวัฒนธรรมในประเทศเยอรมนีน้ันเป0นแบบไม#รวมศูนยT(decentralization) โดยมีการ

สนับสนุนท้ังในระดับชาติ ไปจนถึงระดับสหพันธรัฐ  ซ่ึงเป0นผูUสนับสนุนงบประมาณท่ีใหญ#ท่ีสุด ส#วนการ

สนับสนุนจากบริษัทเอกชน มูลนิธิ หรือตัวบุคคลมีเพียงเล็กนUอยเท#าน้ัน ตัวอย#างหน่ึงของการดำเนินงานของรัฐ 

ไดUแก# 

เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางแห,งกรุงเบอร8ลิน 

กรุงเบอรTลินเป0นเมืองท่ีรวมพิพิธภัณฑTไวUกว#า 153 แห#ง โดยมากจะรวมกันอยู#ท่ีเกาะพิพิธภัณฑT (Museum 

Island) ซ่ึงไดUข้ึนทะเบียนเป0นมรดกโลกโดย UNESCO ดUวย นอกจากน้ีกรุงเบอรTลินยังเป0นแหล#งอุตสาหกรรม

ภาพยนตรT การออกแบบ และสตูดิโอศิลปHน ท่ีน่ีเป0นเมืองวัฒนธรรมช้ันนำของโลกท่ีอุดมไปดUวยความซับซUอน

และดึงดูดนักท#องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากมาย 

“เสน#หTของกรุงเบอรTลินน้ันมีรากฐานมาจากความอุดมสมบูรณTและภูมิทัศนTอันหลากหลายของสถาบันทาง

วัฒนธรรมอันโดดเด#น เป0นศูนยTกลางทางวัฒนธรรมของยุโรปดUวยเกียรติประวัติอันยาวนาน ท้ังในระดับชาติ

และระดับโลก กรุงเบอรTลินมีโรงละคร กลุ#มการแสดงและดานซT วงออรTเคสตรา สถาบันดUานวรรณกรรม 

สถาบันทางวัฒนธรรมสหวิทยาการ มูลนิธิโอเปราแห#งกรุงเบอรTลิน อีกท้ังยังมีพิพิธภัณฑTและศูนยTวัฒนธรรมดUาน

ทัศนศิลปj อนุสาวรียT อนุสรณTสถาน รวมถึงหอจดหมายเหตุและหUองสมุด”  

“วุฒิสภากระทรวงวัฒนธรรมและยุโรป (The Senate Department for Culture and Europe) ใชUเงินกว#า 

600 ลUานยูโรต#อปa เพ่ือเป0นงบประมาณสนับสนุนดUานวัฒนธรรม ประมาณรUอยละ 95 ของงบประมาณท้ังหมด

จะถูกแบ#งออกเป0นเงินสนับสนุนสถาบันใหUกับองคTกรผูUรับในระยะยาวถึง 70 แห#ง”  

“หลายปaท่ีผ#านมาสถาบันวัฒนธรรมท่ีดำเนินการโดยรัฐในกรุงเบอรTลินหลายแห#ง ไดUปรับรูปแบบการบริหารใหม#

กลายเป0นหน#วยงานท่ีดำเนินการไดUอิสระตามกฎหมาย รูปแบบและหนUาท่ีของสถาบันเหล#าน้ีถูกปรับใหU

ดำเนินการผ#านทางมูลนิธิ บริษัทจำกัด (GmbHs) และหน#วยงานธุรกิจท่ีดำเนินงานอิสระ (LHO Business 

Units) 
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“ระบบน้ีถูกส#งเสริมดUวยการสนับสนุนเงินทุนท่ีมีความม่ันคงในระยะยาวใหUกับสถาบันทางวัฒนธรรมสำคัญ ๆ 

ซ่ึงไดUรับการสนับสนุนอย#างกวUางขวางในสังคม โดยการใหUงบประมาณสนับสนุนน้ียังคงเป0นหัวขUอของการ

อภิปรายในรัฐสภาภายใตUกรอบท่ัวไปของกฎหมายดUานงบประมาณ” กรุงเบอรTลินเป0นเมืองท่ีใหUงบประมาณ

สนับสนุนรายไดUองคTกรต#อองคTกรดUานศิลปะและพิพิธภัณฑTมากท่ีสุดแห#งหน่ึงของโลก ตามแบบอย#างการ

ดำเนินงานในประเทศแถบยุโรป ซ่ึงศิลปะไม#ไดUถูกมองว#าเป0นสินคUา แต#เป0นสิทธิอันเป0นสากลท่ีควรไดUรับการ

ปกปtองและยกย#อง 

 

จากผลสำรวจโดย visitBerlin ระบุว#า 5 ใน 7 เหตุผลท่ีนักท#องเท่ียวเลือกกรุงเบอรTลินเป0นจุดหมายของการ

เดินทางเก่ียวขUองกับความเป0นศูนยTกลางทางวัฒนธรรมของกรุงเบอรTลิน จุดท#องเท่ียวท่ีเป0นท่ีนิยม มีท้ังคลับ 

เทศกาลต#าง ๆ แกลเลอรี โรงละคร คอนเสิรTต พิพิธภัณฑT และอนุสรณTสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหราชอาณาจักร 

งบประมาณสนับสนุนศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักรน้ันมาจากระบบรัฐสภาอังกฤษ  ซ่ึง

รวมถึงกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม ส่ือสารมวลชนและกีฬา (DCMS) พิพิธภัณฑTบางแห#งเป0นหน#วยงานท่ีทำงาน

แทนภาครัฐ ส#วนบางแห#งก็ทำงานแบบอิสระ โดยมีคณะกรรมการบริหารคอยควบคุมดูแล นอกจากน้ียังมี

องคTกรท่ีทำหนUาเก่ียวขUองกับงบประมาณ เช#น สภาศิลปะแห#งอังกฤษ สกอตแลนดT ไอรTแลนดT และไอรTแลนดT

เหนือ ซ่ึงจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไปยังศิลปHนและองคTกรต#าง ๆ  โดยมีกระบวนการตรวจสอบโดยองคTกร
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ระดับเดียวกันท่ีเป0นอิสระต#อกัน ในขณะท่ีบริติช เคานซิล ทำหนUาท่ีเป0นผูUสนับสนุนงบประมาณสำหรับเผยแพร#

วัฒนธรรมอังกฤษในระดับนานาชาติ ในสหราชอาณาจักร กิจกรรมการกุศลเพ่ือสนับสนุนกิจการดUานวัฒนธรรม

มีอยู#นUอยมาก โดยเฉพาะการบริจาคสนับสนุนงานสะสม รวมถึงการบริจาคในระดับบุคคลท่ัวไปและระดับ

องคTกร รัฐบาลกำลังพยายามเพ่ิมการสนับสนุนในลักษณะน้ีโดยใหUผลประโยชนTทางภาษีต#อผูUบริจาคผ#าน

นโยบาย Gift Aid รัฐบาลส#วนทUองถ่ินไดUใหUการสนับสนุนองคTกรในทUองถ่ินดUวยเช#นเดียวกัน 

 

ระหว#างปa ค.ศ. 2017 – 2018 พิพิธภัณฑTอังกฤษ (British Museum) มีค#าใชUจ#ายท้ังหมด 101.2 ลUานปอนดT 

ไดUรับทุนจากการบริจาคและเงินจากมรดก 15.9 ลUานปอนดT (คิดเป0น รUอยละ 15 ของค#าใชUจ#าย ทุนสนับสนุน

จากกระทรวงดิจิทัล วัฒนธรรม ส่ือสารมวลชนและกีฬา (DCMS) ท้ังหมดรวม 53.6 ลUานปอนดT ใน

ขณะเดียวกันพิพิธภัณฑTอังกฤษสามารถดึงดูดนักท#องเท่ียวไดU 5.8 ลUานคน 

 

ขUอตกลงระหว#างพิพิธภัณฑTอังกฤษและกระทรวงดิจิตอล วัฒนธรรม ส่ือสารมวลชนและกีฬา (DCMS) ระบุว#า

พิพิธภัณฑTอังกฤษจะตUองรายงานผลการดำเนินงานต้ังแต#ปa ค.ศ. 2008/09 เพ่ือสรUางมาตรฐานการรายงาน

สำหรับพิพิธภัณฑTและแกลเลอร่ีในระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สำนักงานสลากกินแบ#งรัฐบาลเป0นอีกหน่ึงหน#วยงานท่ีเป0นผูUสนับสนุนหลักของกิจการดUานศิลปะและวัฒนธรรม

ของสหราชอาณาจักร มาต้ังแต#ปa ค.ศ. 1994 ดUวยการสนับสนุนงบประมาณกว#า 40,000 ลUานปอนดTใหUกับ

โครงการกว#า 565,000 โครงการ รUอยละ 28 ของรายไดUจากกองสลากกินแบ#งรัฐบาลจะนำไปใชUสนับสนุนงาน

ดUานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป0น “การกุศล” ซ่ึงกรอบแผนยุทธศาสตรTงบประมาณท่ีมีการปรับล#าสุดน้ี

จะถูกนำมาใชUในปa ค.ศ. 2020 – 2025 

 

ศูนยTวัฒนธรรมท่ีไดUรับการสนับสนุนโดยรัฐจะตUองใหUความสำคัญกับนโยบายทางสังคมของรัฐเป0นสำคัญ 

งบประมาณพิเศษจะถูกจัดเตรียมเพ่ือใหUรัฐบรรลุเปtาหมายเหล#าน้ี ตัวอย#างการดำเนินงานแบบประเทศอังกฤษน้ี

มีลักษณะสำคัญ ไดUแก# กรอบการทำงานท่ีชัดเจน แผนงาน และรายงานผลการดำเนินงานแต#ละปaอย#างละเอียด  

การทำงานร#วมกับกลุ#มอาสาและองคTกรพันธมิตร 
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ตัวอย#างการดำเนินงานแบบประเทศอังกฤษไดUถูกนำไปปรับใชUกับประเทศในเครือจักรภพหลายประเทศ อาทิ 

แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดT 

 

กองทุนสลากกินแบ#งรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนสภาศิลปะแห#งประเทศอังกฤษ ถูกกำกับโดยขUอตกลงเร่ือง

งบประมาณระยะยาวลำดับท่ี 833 จึงไดUเกิดการสนับสนุนงบประมาณตามตารางดUานล#าง วิธีการน้ีสามารถ

สรUางความม่ันคงต#อองคTกรผูUรับการสนับสนุนไดU  ซ่ึงจะเป0นวิธีหน่ึงท่ีน#าจะมีประโยชนTต#อหอศิลปกรุงเทพฯ เป0น

อย#างมาก 

 

 2014-15 2027-18 2918-19 ค#าความแปรผัน 

จำนวนเงินท้ังหมด 364,550,367 

ปอนดT 

366,867,904 

ปอนดT 

409,027,239 

ปอนดT 

รUอยละ 12 

 

สหรัฐอเมริกา 

 

สหรัฐอเมริกามีสังคมแบบทุนนิยมและมีการเปHดตลาดเสรี แต#รัฐบาลสหรัฐฯ กลับใหUการสนับสนุนศิลปะนUอย

ท่ีสุดประเทศหน่ึง (โดยหลักผ#านกลไกขององคTการกองทุนเพ่ือศิลปะแห#งชาติ) งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล

กลางน้ันแปรผันอยู#ตลอดและไม#ม่ันคง การสนับสนุนจากภาครัฐจะมาจากรัฐบาลในระดับอ่ืน ๆ องคTกรไม#

แสวงหาผลกำไร และภาคเอกชน รวมถึงนโยบายผลประโยชนTทางภาษีท่ีเป0นแรงกระตุUนใหUมีการบริจาคเงิน 

และงานสะสม ท้ังจากบุคคลท่ัวไป มูลนิธิ และบริษัทต#าง ๆ การบริจาคเพ่ือการกุศลแบบน้ีถูกพัฒนาข้ึนมาและ

กลายเป0นวัฒนธรรมในสังคมอเมริกัน ในปa ค.ศ. 2018 รUอยละ 2.1 ของ GDP (ส่ีแสนลUานดอลลารTสหรัฐ) มา

จากการบริจาคในลักษณะน้ี โดยส#วนมากบริจาคใหUกับองคTกรดUานศาสนา สุขภาพ และการศึกษา งานดUาน

วัฒนธรรมไดUส#วนแบ#งค#อนขUางนUอย แต#รวมแลUวก็ยังมีมูลค#ากว#า 19,000 ลUานดอลลารTสหรัฐ ในปa ค.ศ. 2018 

 

ขUอสังเกตเร่ืองการบริจาคเงินเพ่ือการกุศลและศูนยTวัฒนธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

• สถาบันหลายแห#งมีการแต#งต้ังผูUช#วยผูUอำนวยการ ซ่ึงรายงานตรงต#อผูUอำนวยการ มีหนUาท่ีวางแผนเร่ือง

การระดมทุนระยะยาวและเป0นผูUจัดหาทุน รวมถึงบริหารจัดการเร่ืองระบบสมาชิก ซ่ึงแบ#งประเภทโดย

ยอดบริจาค (รวมถึงค#าสมัครสมาชิกท่ัวไปท่ีไม#แพงนัก) 

• การมีเครือข#ายหรือกลุ#มเพ่ือนของสถาบันถือเป0นเร่ืองปกติ พวกเขาอาจเป0นผูUบริจาค และ/หรือ เป0น

อาสาสมัครก็ไดU องคTกรพันธมิตรระดับทUองถ่ินจะเป0นส#วนหน่ึงของพันธมิตรในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ซ่ึงจะร#วมกันสรUางเครือข#ายและดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบร#วมกัน  

• โดยท่ัวไปสถาบันจะมีคณะกรรมการ หรือบอรTดบริหารในลักษณะ Chequebook Board ซ่ึงประกอบ

ไปดUวยผูUท่ีบริจาค สนับสนุนงบประมาณมากกว#าหน่ึงลUานดอลลารTสหรัฐต#อปa โดยส#วนมากบุคคล

เหล#าน้ีจะเป0นนักสะสม ซ่ึงทUายท่ีสุดแลUวอาจบริจาคงานสะสมใหUกับสถาบันดUวย 
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• การมอบมรดก (Legacy Giving) ใหUกับสถาบันหรือซ้ือประกันภัยโดยใหUสถาบันเป0นผูUรับผลประโยชนT

เป0นท่ีนิยมมากข้ึน วิธีน้ีเป0นเร่ืองทางวัฒนธรรมท่ีละเอียดอ#อนและอาจไม#เหมาะกับทุกสังคม 

• มีบริษัท องคTกร และมูลนิธิมากมายในธุรกิจเชิงการกุศลท่ีมีบริการพิเศษใหUกับท้ังผูUบริจาคและผูUรับ

บริจาค องคTกรเหล#าน้ีทำการวิจัยและเป0นแหล#งขUอมูลจนถึงเป0นสถานท่ีอบรม ตัวอย#างองคTกร เช#น 

§ มูลนิธิการใหUแห#งสหรัฐอเมริกา (Giving USA Foundation) 

§ กองทุนการกุศลแห#งชาติ (National Philanthropic Trust) 

§ องคTกรอเมริกันเพ่ือศิลปะ (Americans for the Arts) 

§ เงินสนับสนุนเพ่ือศิลปะ (Grantmakers in the Arts หรือ GIA) 

• แมUแต#องคTกรขนาดกลางก็มีเงินสะสมจำนวนมากอยู#ภายใตUมูลนิธิ พิพิธภัณฑTศิลปะอินเดียนาโพลิส 

(The Indianapolis Museum of Art) มีเงินถึง 326,327,451 ดอลลารTสหรัฐ ในปa ค.ศ. 2012 ส#วน

องคTกรระดับโลก อย#าง The Metropolitan Museum of Art พิพิธภัณฑTศิลปะท่ีใหญ#ท่ีสุดในสหรัฐฯ 

มีเงินทุนมากถึง 2.5 พันลUานดอลลารTสหรัฐ โดยทรัพยTสินสุทธิขององคTกรมีมูลค#ารวมถึง 500,000 ลUาน

ดอลลารTสหรัฐ 

• IMA Dashboard ดUานล#างน้ีเป0นเคร่ืองมือแสดงสถิติกิจกรรมต#าง ๆ ของพิพิธภัณฑTศิลปะอินเดียนาโพ

ลิสแบบเรียลไทมTบนแพลตฟอรTมออนไลนT  โดยเคร่ืองมือท่ีไดUรับรางวัลช้ินน้ีแสดงผลจริงท่ีมีประโยชนT

ในการทำการตลาด แสดงใหUเห็นถึงความโปร#งใสของการดำเนินการ และความสำเร็จของพิพิธภัณฑT 
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สิงคโปร8 

 

สิงคโปรTเป0น City-state พิพิธภัณฑTและแกลเลอรีขนาดใหญ#ในประเทศสิงคโปรTจะดำเนินงานโดยภาครัฐ 

ภายใตUการควบคุมดูแลของคณะกรรมการมรดกแห#งชาติ (The National Heritage Board หรือ NHB) 

พิพิธภัณฑTต#าง ๆ จะต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา และประธานกรรมการจากแต#ละพิพิธภัณฑTจะเขUามาเป0น

สมาชิกคณะกรรมการมรดกแห#งชาติดUวย อย#างไรก็ตามอำนาจน้ันอยู#ท่ีผูUอำนวยการของแต#ละสถาบันและ

ประธานคณะกรรมการมรดกแห#งชาติ คณะกรรมการของแต#ละสถาบันน้ันทำหนUาท่ีเป0นท่ีปรึกษา แต#ก็มีผลต#อ

การใชU “อำนาจอ#อน” (Soft Power) ซ่ึงเป0นหน่ึงในลักษณะทางสังคมของประเทศสิงคโปรT ต้ังแต#ช#วงปa ค.ศ. 

1990 การพัฒนาสถาบันต#าง ๆ น้ันไดUมีรากฐานมาจากการวิจัยเชิงนโยบายและการวางแผนล#วงหนUา (แผนงาน 

Renaissance City Plan I, II & III) เช#นเดียวกับการวางแผนดUานอ่ืนของประเทศ เช#น ดUานเศรษฐกิจและสังคม 

การวางแผนงานในรูปแบบน้ีมีประสิทธิภาพ และทำใหUสามารถบรรลุวิสัยทัศนTในการต้ังตัวเป0นเมืองแห#งศิลปะ

โลก ยกตัวอย#างเช#น การก#อต้ังพิพิธภัณฑTอารยธรรมเอเชีย (ACM) ในช#วงปa ค.ศ. 1990 เป0นผลมาจากนโยบาย

ทางสังคมท่ีตUองการเสริมสรUางเอกลักษณTของชาวสิงคโปรT ว#าพวกเขาไม#ใช#เป0นเพียงผูUคนท่ีอาศัยอยู#บนเกาะ

เท#าน้ัน แต#พวกเขายังเป0นสมาชิกประชากรชาวเอเชียท่ีมีความหลากหลายท้ังทางวัฒนธรรมและศาสนา 

พิพิธภัณฑTขนาดใหญ# ไดUรับงบประมาณสนับสนุนมาก อีกท้ังยังเป0นสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการระดับโลก อย#าง

พิพิธภัณฑTอารยธรรมเอเชีย (ACM) จึงถูกสรUางข้ึนเพ่ือรับบทบาทน้ี 

 

แนวโนUมปcจจุบันของแวดวงวัฒนธรรมในประเทศสิงคโปรT 

 

• ประเทศสิงคโปรTเป0นประเทศพหุวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา และเป0นอีก

หน่ึงประเทศท่ีมีความหลากหลายเป0นท่ียอมรับและชุมชนมีส#วนร#วมกับกิจกรรมต#าง ๆ เป0นประจำ ไม#

ว#าจะเป0นชาวอินเดีย ชาวมาเลเซีย หรือชาวจีน ต#างไดUรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการก#อต้ังศูนยT

วัฒนธรรมเพ่ือเผยแพร#มรดกทางวัฒนธรรมของตน มีการเขUาร#วมกิจกรรมตามกลุ#มชาติพันธุTของตนเอง

เป0นวงกวUาง ในทางกฎหมายแลUวชุมชนจะตUองอยู#รวมกันตามชาติพันธุTและศาสนา 

• งานภาคศิลปะและวัฒนธรรมสรUางรายไดUเขUาระบบเศรษฐกิจประมาณ 1.6 พันลUานดอลลารTสิงคโปรT 

ในปa ค.ศ. 2013 ตัวเลขน้ีพุ#งสูงข้ึนจาก 43 ลUานดอลลารTสิงคโปรT ในปa ค.ศ. 1986 และ 922 ลUาน

ดอลลารTสิงคโปรT ในปa ค.ศ. 2003 (อUางอิงจากรายงานสถิติทางวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปรT ปa ค.ศ. 

2015) คาดว#าตัวเลขจะเพ่ิมสูงข้ึนอีกเน่ืองจากประเทศสิงคโปรTมีการส#งเสริมนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ

เชิงความรูU (Knowledge Economy) 

• จำนวนลูกจUางท่ีทำงานในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรม แบ#งเป0นดUานทัศนศิลปj (รUอยละ 30) วรรณกรรม 

(รUอยละ 25) และศิลปะการแสดง (รUอยละ 24) สูงข้ึนจาก 23,770 คน ในปa ค.ศ. 2009 เป0น 27,436 

คน ในปa ค.ศ. 2014 เทียบกับจำนวนประชากรท้ังหมด 5.6 ลUานคน 

• ในขณะท่ีองคTกรทางวัฒนธรรมไดUรับการสนับสนุนโดยตรงจากรัฐบาลเป0นหลัก ท้ังยังตระหนักและมี

ความพยายามท่ีจะเพ่ิมการบริจาคเพ่ือสนับสนุนการสาธารณกุศล สนับสนุนสปอนเซอรTนิทรรศการ 
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และกิจกรรมศิลปะต#าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน มีนโยบายทางภาษีเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการสนับสนุน และยังใหU

เครดิตผูUสนับสนุนอย#างกวUางขวางอีกดUวย 

• สถาบันวัฒนธรรมไดUรับการส#งเสริมใหUทำการตลาดและจัดหารายไดUเพ่ิมดUวยตนเอง สถาบันเก#าแก#

ไดUรับการปรับปรุงใหม#เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีซ่ึงสามารถสรUางรายไดUเพ่ิมเติม อย#างไรก็ตามพ้ืนท่ีเหล#าน้ีมีเพียง

ขนาดเล็ก สามารถสรUางรายไดUเพียงพอประมาณเท#าน้ัน 

• หอศิลปjแห#งชาติประเทศสิงคโปรTแห#งใหม# (National Gallery of Singapore, ปa ค.ศ. 2015) มีพ้ืนท่ี

นอกเหนือจากการใชUแสดงงานนิทรรศการเป0นพ้ืนท่ีใหUเช#า (กว#า 9 พ้ืนท่ี) อาทิ  รUานอาหารและบารT 

จุดชมวิว รUานขายของท่ีระลึก รUานหนังสือและศูนยTอาหาร (Gallery & Co.) 

 
 

“ภายใน 2 สัปดาหTแรกท่ีเปHดใหUบริการ หอศิลปjแห#งน้ีสามารถดึงดูดผูUเย่ียมชมไดUกว#า 170,000 คน 

ผูUคนพากันมาชมตัวอาคาร ชมงานศิลปะ และ มารับประทานอาหาร  ในประเทศท่ีอาหารการกินเป0น

เร่ืองใหญ#อย#างประเทศสิงคโปรT การผสมผสานรUานอาหารท่ีหลากหลาย เช#น รUานอาหารฝร่ังเศส รUาน

กาแฟ บารTบนดาดฟtาซ่ึงเห็นทัศนียภาพของเมือง ทำใหUหอศิลปjแห#งชาติน้ีกลายเป0นท่ีนิยม “อาหาร

เป0นส่ิงท่ีสำคัญมาก ๆ ในสิงคโปรT” ประธานกรรมการบริหารของ NGS กล#าว เธอเช่ือว#าพิพิธภัณฑT

และหอศิลปjสมัยใหม#ตUองเป0นพ้ืนท่ีท่ีตอบโจทยTวิถีชีวิตของผูUคน 

สถาปนิกชาวฝร่ังเศสกล#าวว#า “ลักษณะของหอศิลปjแบบน้ีดูผ#อนคลายและเขUาถึงง#าย เป0นสถานท่ีซ่ึง

สามารถดึงดูดผูUคนซ่ึงมีความสนใจอันหลากหลายไดU เขามักจะเรียกอาคารน้ีว#า “หUองน่ังเล#นแห#ง

สิงคโปรTซ่ึงอุทิศใหUกับศิลปะ” 

ต้ังแต#ท่ีอาคารแห#งน้ีเปHดทำการในปa ค.ศ. 2015 ศูนยTการเรียนรูU Keppel Centre for Art Education 

ท่ีต้ังอยู#ภายในหอศิลปjแห#งชาติประเทศสิงคโปรT มีเด็กและเยาวชนกว#า 436,000 คนเขUาร#วมกิจกรรม 

ในพ้ืนท่ีกิจกรรมท้ัง 4 แห#ง และมีโครงการเพ่ือการศึกษาสำหรับเยาวชน เด็กและครอบครัว ซ่ึงน่ีก็คือ

อีกหน่ึงบทบาทหลักของหอศิลปjแห#งชาติ 
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สรุปงบประมาณการเงินของหอศิลปjแห#งชาติประเทศสิงคโปรT โดยมีงบประมาณต#อปaท่ีค#อนขUางสูง และรวมถึง

ส#วนท่ีมาจากการหารายไดUเองรUอยละ 21.9 และจากเงินสนับสนุนของรัฐ 49 ลUานดอลลารTสิงคโปรT คิดเป0นรUอย

ละ 66.5 โดยส#วนมากแลUวการท่ีพิพิธภัณฑTขนาดกลางจะสามารถสรUางรายไดUดUวยตนเองใหUมากกว#ารUอยละ 20 

ของเงินทุนท้ังหมดน้ันเป0นไปไดUยาก ดังน้ันจึงถือไดUว#าหอศิลปjแห#งชาติประเทศสิงคโปรTน้ันประสบความสำเร็จใน

การดำเนินงาน 

รายไดD 2019 (ดอลลาร8สิงคโปร8) รDอยละ 

  เงินสนับสนุนและเงินบริจาค 4,383,426  

  การบริจาคส่ิงของ 3,256,284  

  รายไดUจากการเช#าสถานท่ี 4,011,820  

  ค#าเขUาเย่ียมชม 2,724,742  

  รายไดUจากดอกเบ้ีย 506,113  

  ค#าจอดรถ 501,779  

  รายไดUอ่ืนๆ 882,918  

รายไดDท้ังหมด 16,267,918 21.9 

  ขาดดุล 5,247.316 7.0 

  รายไดUเพ่ิมเติมจากทรัพยTสินและ

กองทุนอ่ืนๆ 

2,906,343 3.9 

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล 49,388,284 66.5 

ค,าใชDจ,ายท้ังหมด 74,223,203 100.0 

 

• บุคคลท่ีสามารถเขUาชมฟรี ไดUแก# ประชาชนชาวสิงคโปร8 ผูUอยู#อาศัยถาวร และเด็กอายุไม#เกิน 6 ปa 

(สัญชาติใดก็ไดU) เป0นการลดกำแพงรายไดUใหUคนทUองถ่ินสามารถเขUาถึงบริการไดU 

• รางวัลผูUอุปถัมภTมรดกทางวัฒนธรรม (The Patron of Heritage Awards) ปa ค.ศ. 2017 ไดUยกย#อง

องคTกร 67 แห#งและบุคคลซ่ึงมอบเงินจำนวน 5.5 ลUานดอลลารTสหรัฐใหUกับพิพิธภัณฑTหรือองคTกร

จัดการดUานมรดกทางวัฒนธรรมในปa ค.ศ. 2017 

• คณะกรรมการมรดกแห#งชาติใหUการสนับสนุนกลุ#มเพ่ือนและเครือข#ายอาสาสมัครท่ีมีความมุ#งม่ันหลาย

รUอยคนซ่ึงทำหนUาท่ีนำชมนิทรรศการร#วม 9,000 คร้ังใหUกับผูUเย่ียมชมมากกว#า 92,000 คน ในปaค.ศ. 

2017 จำนวนอาสาสมัครท่ียอดเย่ียมของหอศิลปjมีมากกว#า 400 คน 
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การเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ 

การเปรียบเทียบในระดับนานาชาติท้ังหมดขUางตUนไดUเผยขUอมูลอันเป0นประโยชนTต#อหอศิลปกรุงเทพฯ ดังน้ี 

 

ดDานการกำกับดูแลกิจการ (Governance)  

• รัฐบาลของหลายประเทศ ไดUเปล่ียนแปลงจากการบริหารสถาบันทางศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง 

เป0นการบริหารแบบใหUองคTกรเหล#าน้ีดำเนินงานเป0นอิสระและกำกับดูแลภายใตUคณะกรรมการหรือ

มูลนิธิ ระยะเวลาสัญญามักมีระยะเวลาต้ังแต# 5 ถึง 10 ปa รวมถึงมีขUอผูกมัดเร่ืองการสนับสนุน

งบประมาณ 

• ตัวอสังหาริมทรัพยT ตัวอาคาร และช้ินงานศิลปะยังคงถูกถือครองโดยรัฐบาล แต#การบริหารงานต#างๆ 

ดำเนินการโดยคณะกรรมการและมูลนิธิของศูนยTวัฒนธรรมท่ีไดUรับความไวUวางใจ 

• คณะกรรมการสถาบันมักจะเป0นผูUบริจาคหลักหรือผูUจัดหาเงินทุนใหUกับศูนยTวัฒนธรรมน้ันๆ 

• การดำเนินงานของศูนยTวัฒนธรรมตUองเป0นไปอย#างโปร#งใส มีการวางแผนงานล#วงหนUาอย#างต#อเน่ือง 

และมีรายงานประจำปaเพ่ือใหUรัฐบาลและผูUท่ีเก่ียวขUองรับทราบการดำเนินงานท่ีมีความเป0นมืออาชีพ

และน#าเช่ือถือ 

 

ดDานการเงิน 

• มีพิพิธภัณฑTและหอศิลปjจำนวนนUอยมากท่ีดำเนินการดUวยตนเองอย#างเต็มรูปแบบและตัดขาดการ

สนับสนุนจากรัฐบาลโดยส้ินเชิง 

• มีศูนยTวัฒนธรรมจำนวนไม#มากนักท่ีสามารถสรUางรายไดUดUวยตนเองมากกว#า รUอยละ 25 ของ

งบประมาณท่ีตUองใชUในการดำเนินงานท้ังหมด ศูนยTวัฒนธรรมส#วนมากไม#ไดUถูกออกแบบมาใหUมีพ้ืนท่ี

ซ่ึงสามารถสรUางรายไดU จึงไม#มีพ้ืนท่ีเหมาะสมในโครงสรUาง และขาดบุคลากรท่ีเช่ียวชาญดUานการตลาด 

• รUอยละ 62 ของผูUบริจาคชาวอเมริกาเหนือชอบการบริจาคออนไลนT เปรียบเทียบกับเงินบริจาครUอยละ 

15 ท่ีมาจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสT และรUอยละ 13 ท่ีมาจากงานกิจกรรมระดมทุน รUอยละ 63 ของผูU

ท่ีตอบแบบสอบถามระบุว#าส่ือโซเชียลมีเดียท่ีสรUางแรงจูงใจในการบริจาคมากท่ีสุดไดUแก# เฟซบุ¬ก 

ปรากฏการณTแบบน้ีคาดว#าจะเกิดเพ่ิมมากข้ึนเร่ือย ๆ ในอนาคต 

• รัฐบาลในหลายประเทศไดUออกนโยบายลดหย#อนภาษีใหUกับการบริจาคทรัพยTและผลงานเขUาศูนยT

วัฒนธรรม การมีนโยบายเช#นน้ีกระตุUนผูUคนใหUบริจาคมากย่ิงข้ึน 

• กลุ#มผูUท่ีเก่ียวขUองกับศูนยTวัฒนธรรม เช#น ศิลปHน ผูUท่ีทำงานในแวดวงวัฒนธรรม และผูUมีส#วนไดUส#วนเสีย

กับกิจกรรมทางดUานศิลปวัฒนธรรม มักเขUามามีบทบาทในการประเมินผลและใหUคำแนะนำต#อการ

สนับสนุนงบประมาณดUานวัฒนธรรมของรัฐบาล มีความเป0นประชาธิปไตยในการดำเนินงาน 
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• สถาบันและองคTกรหลายแห#งใหUสิทธิเขUาชมฟรีกับประชาชนในทUองถ่ินเพ่ือลดกำแพงเร่ืองค#าใชUจ#าย 

เพ่ิมการเขUาถึง และเพ่ิมการมีส#วนร#วมของประชาชน จะมีการเก็บค#าเย่ียมชมเฉพาะผูUเขUาชม

ชาวต#างชาติ 

เน้ือหารายการต,างๆ 

• มีการเรียกรUองใหUศูนยTวัฒนธรรมขยายขอบเขตการทำงานใหUกวUางมากข้ึน ใหUมีโครงการเก่ียวกับการ

พัฒนาสังคมอย#างย่ังยืน ความรับผิดชอบต#อส่ิงแวดลUอม เศรษฐกิจ สุขภาพ ความเสมอภาคทางสังคม

และศักยภาพทางวัฒนธรรม  

• โครงการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนเป0นกิจกรรมหลักเม่ือมีเยาวชนเขUาเย่ียมชมประมาณรUอยละ 

25 – 40 ของผูUเย่ียมชมท้ังหมด เยาวชนเหล#าน้ีมักเติบโตข้ึนมาเป0นผูUสนับสนุนต#อไป 

การทำงานกับการมีส,วนร,วม 

ศูนยTวัฒนธรรมหลายแห#งกำลังเผชิญความทUาทายในการเป0นพ้ืนท่ีสำหรับทุกคนในสังคม ต้ังแต#การว#าจUาง

พนักงาน การวางแผน การตัดสินใจ และการสรUางสรรคTกิจกรรมต#างๆ เน่ืองจากตUองการใหUผูUคนเขUาถึงไดUอย#าง

เท#าเทียมกัน 

 

อาสาสมัคร สมาชิก และพันธมิตรกลุ,มเพ่ือน 

สรUางประเภทผูUมีส#วนไดUส#วนเสียประเภทใหม#ๆ คือ อาสาสมัคร สมาชิก และพันธมิตรกลุ#มเพ่ือน เพ่ือขยายการ

สนับสนุนและสรรหาบุคลากร ศูนยTวัฒนธรรมต#างๆ มักเช่ือมโยงเร่ืองน้ีเขUากับการระดมทุน โดยมีการสรUาง

ตำแหน#งใหม#ในองคTกรเพ่ือจัดหาบุคคลากร และบริหารจัดการกิจกรรมกับคนกลุ#มน้ีโดยเฉพาะ 

 

 

3. ผลที่ได%รับ :  หอศิลปกรุงเทพฯมีผลอย4างไรในสังคมปVจจุบัน 

ประเด็นท่ีควรมองไดUแก# 

• อุปสรรคในการประเมินผลลัพธTของกิจกรรมทางวัฒนธรรม  

• โครงสรUางงานและแผนงานดUานศิลปะและวัฒนธรรมของเมือง ท่ีอยู#บนฐานของความย่ังยืน ท่ีอิง

ถึงฐานหลักดUานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลUอม สังคมและวัฒนธรรม 

 

โดยท้ัง 2 ประเด็นน้ีสรUางความทUาทายดUานการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ท้ังในระยะเวลาท่ีผ#านมา และ

เป0นความทUาทายต#อเน่ืองในการวางแผนงานในอนาคต อย#างไรก็ตาม สามารถเห็นไดUว#า กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ในอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ไดUสรUางผลกระทบในแง#บวกท้ังในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ

ส่ิงแวดลUอม 
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การวัดผลกระทบเชิงรูปธรรม 

เป0นท่ียอมรับว#ากิจกรรมทางวัฒนธรรมมีการส#งผลกระทบในทางบวก ถึงแมUว#าการวัดผลในเชิงปริมาณและการ

จำแนกความสัมพันธTของเหตุและผลจะสามารถทำไดUยาก การเขUาร#วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมน้ันสรUาง

ประโยชนTต#อท้ังตัวปcจเจกบุคคลและสังคม แต#ประโยชนTน้ันจะสามารถนิยามไดUอย#างไร มีกระบวนการอย#างไร 

รัฐบาลต#าง ๆ และบรรดานักวิจัยเขUาใจดีว#าการวัดผลกระทบหรืออิทธิพลท่ีเกิดจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมน้ัน

ทำไดUยาก ผลกระทบเหล#าน้ีสามารถอธิบายไดUในเชิงคุณภาพจากกิจกรรมท่ีไดUทำไปกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม

น้ัน ๆ แต#การวัดผลกระทบแบบเจาะจง หรือการวัดผลลัพธTในเชิงปริมาณยังเป0นเร่ืองท่ีอยู#ห#างไกล อย#างเช#น

การวัดว#าท่ีจริงแลUวกิจกรรมไดUทำใหUเกิดผลอย#างไรบUาง หากเพ่ิมหรือลดทรัพยากรท่ีเก่ียวขUองกับศิลปวัฒนธรรม

แลUว จะทำใหUผลลัพธTน้ันเปล่ียนไปอย#างไร? 

ท้ังน้ี มีเหตุผลหลัก 2 ประการ ในการท่ีตUองการวัดผลกระทบ คือ เพ่ือวัดผลและส่ือสารคุณค#าของผลลัพธTทาง

สังคม และเพ่ือการประเมินผลความพยายามในการบรรลุเปtาหมายของกิจกรรมท่ีทำมาน้ัน ว#าบรรลุ

วัตถุประสงคTท่ีต้ังไวUหรือไม#  

โดยนักวิจัยท#านหน่ึงไดUจำแนกผลกระทบทางสังคมออกเป0น 50 ประการ โดยจับเป0นกลุ#มใหUเป0น 6 กลุ#มกวUางๆ 

ดังน้ี 

 

• การพัฒนาส#วนบุคคล (Personal Development) 

• ความสมานฉันทTและเช่ือมโยงกันในชุมชน (Social Cohesion) 

• การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการตัดสินใจดUวยตนเองของชุมชน (Community 

Empowerment and Self-determination) 

• ภาพลักษณTและอัตลักษณTของทUองถ่ิน (Local Image and Identity) 

• จินตนาการและวิสัยทัศนT (Imagination and Vision) 

• สุขภาพและความเป0นอยู#ท่ีดี (Health and Well-being) 
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อีกตัวอย#างของผลท่ีไดUจากการเขUาร#วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต#อบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ พิพิธภัณฑT

ต#างๆ ท่ีมีบทบาทสรUางความเป0นอยู#ท่ีดีต#อบุคคลและสังคมโดยรวม 
 

ประโยชน8ต,อผูDร,วมกิจกรรมรายบุคคล 

ความสำเร็จ 

ความต#อเน่ืองกับอดีต 

ความคิดสรUางสรรคT 

ความหลากหลาย 

ความสนุกสนาน 

สรUางทางออก / ทางหนี  

การแสดงออก 

สุขภาพ 

รายไดU 

แรงบันดาลใจ 

ความรูUเร่ืองวัฒนธรรม 

ความม่ันใจในตนเอง 

อัตลักษณTส#วนบุคคล 

ทักษะ ความสามารถ 

ปลอบประโลมเยียวยา 

ประโยชน8ต,อชุมชน / สังคม 

คุณค#าทางมรดก 

ความสมานฉันทTและเช่ือมโยงกัน

ในชุมชน 

อัตลักษณTชุมชน 

ความคิดสรUางสรรคT 

การจUางงาน 

คุณค#าของชีวิต 

นวัตกรรม 

ตัวเลือกในการใชUงาน 

ผลผลิต 

การลดลงของคดีอาชญากรรม 

การแบ#งปcนประสบการณT 

ทุนทางสังคม 

 

 

ประโยชน8ต,อประเทศชาติ  

สัญชาติ ความเป0นพลเมือง 

ช่ือเสียงระดับนานาชาติ 

ความภาคภูมิใจระดับชาติ 

 

ตารางสถิติของหอศิลปวัฒนธรรมแห,งกรุงเทพมหานคร ป< ค.ศ.2018 

 

ผูDเย่ียมชม 

1.7 ลUานคน 

 

ค,าใชDจ,ายท้ังหมด 

63 ลUานบาท 

การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร 

0 บาท 

จำนวนกิจกรรม 

440 

นักท,องเท่ียว (รDอยละ) 

รUอยละ 34 อาศัยอยู#

นอกกรุงเทพมหานคร 

รUอยละ 24 ชาวต#างชาติ 

รายไดDท่ีไดDรับ 

31 ลUานบาท 

ยอดบริจาค 

9 ลUานบาท 

ระดับความพึงพอใจ 

รUอยละ 86 

 

ตัวช้ีวัดท้ังหมดของหอศิลปกรุงเทพฯ ดUานบนน้ีเป0นส#วนผสมของผลิตผลต#าง ๆ และเป0นตัวช้ีวัดผลกระทบซ่ึงบ#ง

บอกว#าหอศิลปกรุงเทพฯ เป0นองคTกรท่ีค#อนขUางประสบความสำเร็จ แต#เน่ืองจากไม#มีแผนการดำเนินงานท่ี

ชัดเจนและไม#ไดUกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จอย#างละเอียด จึงไม#สามารถวัดประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพ

ไดU    ดังน้ันจึงอาจจำเป0นจะตUองหาวิธีการ เพ่ือนำองคTความรูUจากขUอมูลท่ีมี เพ่ือดำรงกิจกรรมปcจจุบัน และเพ่ือ

การสรUางแนวทางการดำเนินงานในอนาคต 
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ความย่ังยืน 

ความย่ังยืน หมายถึง การตอบสนองความตUองการในปcจจุบันของประชาชนในระยะยาว ไปพรUอม ๆ กับรักษา

ทรัพยากรไวUเพ่ืออนาคต รวมถึงเพ่ือคนรุ#นต#อไป มิติดUานเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลUอม สังคม และวัฒนธรรมเป0นแกน

หลัก 4 ประการท่ีจำเป0นต#อการสรUางความย่ังยืนในระยะยาว ท้ังหมดน้ีคือเสUนทางกลยุทธTซ่ึงขนานและทับซUอน

กันไปสู#การพัฒนาอย#างย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในช#วงทศวรรษท่ีผ#านมา การพัฒนาทางดUานวัฒนธรรมและการพัฒนาอย#างย่ังยืนเป0นนโยบายท่ีรูUจักกันมากข้ึน

และไดUรับการยอมรับจากรัฐบาล นักวิชาการ ท่ีปรึกษา และผูUท่ีทำงานดUานวัฒนธรรม องคTกรระดับสากล เช#น 

องคTการการศึกษา วิทยาศาสตรT และวัฒนธรรมแห#งสหประชาชาติ (UNESCO) สภาการโบราณสถานระหว#าง

ประเทศ (ICOMOS) องคTการเพ่ือความร#วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) และ สภาการพิพิธภัณฑT

ระหว#างชาติ (ICOM) ซ่ึงประเทศไทยเป0นสมาชิกอยู# ไดUนำนโยบายและหลักการหลากหลายรูปแบบเขUาเสนอต#อ

รัฐบาลทUองถ่ิน ชุมชน และพิพิธภัณฑT ตัวอย#างขอบเขตการวางแผนและดำเนินงานกับเทศบาลเมืองดUานบนน้ี

เป0นขอบเขตการทำงานท่ีถูกใชUโดยรัฐบาลทUองถ่ินของประเทศแคนาดา 

 

เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา เป0นหน่ึงในตัวอย#างในการสรUาง “เมืองท่ีทุกคนสามารถอาศัยอยู#ไดU: แผนงาน

ใหม#ดUานวัฒนธรรมกรุงออตตาวา ปa ค.ศ. 2019 – 2022” สืบเน่ืองมาจากผลการวิจัยท่ีสมบูรณT นโยบายท่ี

สมเหตุสมผล ขอบเขตการทำงาน เครือข#าย ความร#วมมือจากชุมชน และความต้ังใจของเทศบาลเมืองทำใหUทุก

อย#างดำเนินไปไดU โดยมีความชัดเจนดUานการวางรากฐานมาจากความร#วมมือและขUอตกลงเร่ืองการสนับสนุน

งบประมาณอย#างต#อเน่ืองกับเทศบาลเมือง โดยอาจเป0นตัวอย#างแก# กรุงเทพมหานครและหอศิลปกรุงเทพฯไดU  
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4. มองอนาคต : ข%อเสนอแนะในการดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯในอนาคต  

 
จากการท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ ดำเนินงานประสบความสำเร็จในช#วง 10 ปaแรกในการบริหารศูนยTศิลปj ซ่ึงเป0น

อาคารขนาดใหญ#ท่ีมีกิจกรรมอันหลากหลาย สมควรจะต#อยอดความสำเร็จน้ีดUวยการเพ่ิมโครงการเพ่ือ

ตอบสนองกลุ#มผูUชมท่ีหลากหลายข้ึน และทำองคTกรใหUมีความม่ันคงทางการเงิน ท้ังหมดน้ีควรดำเนินการภายใตU

กรอบการพัฒนาอย#างย่ังยืนดังท่ีแจงมาแลUวขUางตUน โดยร#วมมือกับกรุงเทพมหานครและกลุ#มผูUถือผลประโยชนT

ร#วมดUานวัฒนธรรม 

 

ขDอเสนอแนะต,อหอศิลปกรุงเทพฯ ในการริเร่ิมดำเนินการ ดังน้ี 

ขDอแนะนำขDอท่ี 1: นโยบายและการวางแผน 

• ทิศทางท่ัวไปของนิทรรศการและกิจกรรมต#าง ๆ ควรจะต#อเน่ืองกัน โดยจัดทำแผนแม#บทสำหรับปa 

ค.ศ. 2020 – 2025 อย#างเป0นทางการ ตามวิสัยทัศนTของหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีถูกกำหนดอย#างชัดเจน 

ซ่ึงแผนงานน้ีควรเป0นส#วนหน่ึงของขUอตกลงการร#วมลงทุนระหว#างภาครัฐและเอกชน (PPPs) ใน

ระยะเวลา 10 ปa ระหว#างหอศิลปกรุงเทพฯ กับกรุงเทพมหานคร โดยใชUช่ือโครงการ สู#อนาคตปa ค.ศ. 

2020 – 2030 ระบุขUอตกลงเร่ืองการสนับสนุนงบประมาณ 5 ปa สำหรับแผนงานใหญ#ลงไปในสัญญา

อย#างชัดเจน รวมถึงจำแนกงบประมาณท่ีมาจากกรุงเทพมหานครและรายไดUท่ีมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ 

จัดหาดUวยตนเองออกจากกันดUวย 

ขDอแนะนำขDอท่ี 2: ภาระความรับผิดชอบ – การรายงานและการประเมินผล 

• ส#วนหน่ึงของแผนแม#บท คือ ภาระหนUาท่ีในการทำรายงานประจำปaอย#างละเอียดซ่ึงครอบคลุมการ

ทำงาน กิจกรรม และการใชUทรัพยากรทุกอย#างของหอศิลปกรุงเทพฯ กิจกรรมและทรัพยากรควรมี

ความเช่ือมโยงกับการบรรลุวิสัยทัศนTและพันธกิจอย#างชัดเจน และมีการแจกแจงออกมาเป0นดัชนีช้ีวัด

ความสำเร็จ (KPIs) ดUวยวิธีการน้ี จะทำใหUสามารถวัดความสำเร็จต#าง ๆ และปรับเปล่ียนแผนงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานไดU 

ขDอแนะนำขDอท่ี 3: การเรียนรูD 

• ในฐานะท่ีเป0นองคTกรดUานวัฒนธรรมท่ีมีการบ#มเพาะมาในระดับหน่ึง หอศิลปกรุงเทพฯ ควรรับบทบาท

เป0นผูUนำดUานการศึกษาและพัฒนาโครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการงานดUานวัฒนธรรมและศิลปะ ซ่ึง

รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร การจัดบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ โครงการอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรร#วมกับมหาวิทยาลัยทUองถ่ิน 

• หน่ึงในหลักสูตรแรกท่ีควรพัฒนาไดUแก# การวางแผนดDานวัฒนธรรมอย,างย่ังยืน โดยมุ#งเนUนไปท่ีการ

พัฒนาบุคลากรของหอศิลปกรุงเทพฯ และเจUาหนUาท่ีรัฐ โดยใชUหอศิลปกรุงเทพฯ เป0นกรณีศึกษาแรกใน

การบริหารจัดการตามขUอแนะนำขUอ 1 และ 2 ขUางตUน 
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ขDอแนะนำขDอท่ี 4: การระดมทุน 

• หอศิลปกรุงเทพฯ ถือว#าเป0นองคTกรท่ีประสบความสำเร็จในการระดมทุน ส่ิงน้ีควรไดUรับการสานต#อโดย

เจUาหนUาท่ีระดับสูงขององคTกรท่ีมีความมุ#งม่ันต้ังใจ ในอันดับแรกควรมีการวางแผนระดมทุนโดย

ต้ังเปtาหมายแบบรายปaและจัดทำเอกสาร (Case for Support) ถึงผูUบริจาคว#าองคTกรจะบรรลุ

เปtาหมายไดUอย#างไรบUางดUวยเงินบริจาคของพวกเขา 

• ควรพัฒนาการสมัครสมาชิกใหUเป0นระบบเพ่ือสนับสนุนโครงการระดมทุน 

ขDอแนะนำขDอท่ี 5: เยาวชนและการศึกษา 

• ควรใหUความสำคัญกับโครงการเก่ียวกับเยาวชนและครอบครัวเพ่ือเพ่ิมอัตราการเย่ียมชมและสรUางกลุ#ม

ผูUชมรุ#นใหม# ควรใหUความสนใจกับกลุ#มวัยรุ#นเป0นพิเศษ เน่ืองจากผูUชมกลุ#มน้ีมักขาดเน้ือหาท่ีรองรับ 

และตUองการโครงการท่ีเปHดโอกาสใหUพวกเขาสามารถกำหนดไดUเอง 

• ควรมีการวางหลักสูตรร#วมกับโรงเรียนต#างๆ อย#างเป0นทางการ ควรมีคุณครูอาสาเขUามาร#วมทำงานกับ

หอศิลปกรุงเทพฯ เป0นระยะเวลา 2 ปa เพ่ือพัฒนาโครงการเก่ียวกับโรงเรียนและช#วยส#งเสริมเร่ืองต#างๆ 

ขDอแนะนำขDอท่ี 6: อาสาสมัครและพันธมิตร 

• ควรมีเจUาหนUาท่ีหอศิลปกรุงเทพฯ ท่ีทำหนUาท่ีรับสมัครและอบรมอาสาสมัครโดยเฉพาะ  โครงการ

พันธมิตรเพ่ือนหอศิลปกรุงเทพฯ (Friends of bacc) ควรไดUรับการส#งเสริมเพ่ือสรUางเครือข#าย

ผูUสนับสนุนท่ีกวUางขวางมากข้ึน อาสาสมัครและพันธมิตรจำนวนมากพรUอมจะเป0นผูUบริจาคใหUกับ

องคTกรทางวัฒนธรรมดUวย 

ขDอแนะนำขDอท่ี 7: โลกดิจิทัล 

• ผูUเขUาชมศูนยTวัฒนธรรมมีแนวโนUมจะหาขUอมูลจากแพลตฟอรTมออนไลนTก#อนเขUาเย่ียมชมมากข้ึน การ

ระดมทุนก็สามารถทำแบบออนไลนTไดUเช#นกัน ในขณะเดียวกันนิทรรศการต#างๆ ก็ใชUส่ือออนไลนTเขUามา

ประยุกตTกับกิจกรรมใหUผูUชมสามารถมีส#วนร#วมกับนิทรรศการไดUมากข้ึน หอศิลปกรุงเทพฯ ตUองมี

นโยบายเก่ียวกับส่ือดิจิทัลท่ีครอบคลุมมากข้ึน มีเจUาหนUาท่ีซ่ึงทำหนUาท่ีบริการและบริหารส่ือออนไลนTไดU

หลายภาษา 

 

มีความเป0นไปไดUสูงท่ีศูนยTวัฒนธรรมแห#งอ่ืนๆ จะปรับรูปแบบการทำงานตามรูปแบบของหอศิลปกรุงเทพฯ  

เม่ือความสำเร็จน้ีเผยแพร#ออกไป 

 

แหล#งท่ีมา: รายงานขUางตUนน้ีประกอบไปดUวยขUอมูลจากหลายแหล#งท่ีมา ต้ังแต#ผลการวิจัยจากนักวิจัยอิสระ 

นักวิชาการ และรัฐบาล จนถึงแผนงานดUานวัฒนธรรมท่ีใชUงานจริง รายงานประจำปa และผลการประเมิน

โครงการต#างๆ สามารถส#งแหล#งอUางอิงเฉพาะเจาะจงใหUไดUตามคำขอ 
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