บทคัดย่ อ
การพัฒ นาหอศิ ล ป์ ร่ ว มสมัย ในประเทศไทย เพื อให้ เ ป็ นแหล่ ง การเรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิ ต ทางด้ า น
ศิ ล ปวัฒ นธรรมที มี บ ทบาทในการให้ก ารศึ ก ษาทางด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรมร่ ว มสมัย แก่ สั ง คม, เชื อมโยง
ศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยเข้ากับการใช้ชีวติ ของประชาชนในสังคม, นําเสนอและเก็บสะสมงานศิลปวัฒนธรรม
ร่ ว มสมัย ทั.ง ของไทยและของนานาชาติ ตลอดจนมี บ ทบาทเป็ นสถาบัน ที มี ม าตรฐานการจัด แสดงและ
ดําเนินงานในระดับนานาชาติ
โครงการวิจยั แนวทางการพัฒนาและบริ หารจัดการหอศิลป์ ร่ วมสมัยในพื.นที 35 ไร่ ศูนย์วฒั นธรรม
แห่งประเทศ มีวตั ถุประสงค์ของการศึกษาดังนี. หนึ ง เพือศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริ หารจัดการหอศิลป์
ร่ วมสมัยในพื.นที 35ไร่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย สองเพือกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการ และวางแผนการพัฒนาหอศิลป์ ร่ วมสมัยในภาพรวมเพือนําไปสู่ การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
สาม เพือเสนอแผนและแนวทางการพัฒนาขี ดความสามารถในการจัดหอศิ ลป์ ร่ วมสมัยอย่างเป็ นรู ปธรรม
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ งในระยะเร่ งด่วน และสําหรับการวางแผนเพือการพัฒนาระยะยาว สี เพือจัดทําแผน
และแนวทางสําหรับสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัย สามารถนําไปปฏิบตั ิในระยะเร่ งด่วนและระยะยาว
โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี. คือ ศึกษาสภาพแวดล้อมทัวไปภายนอกองค์กร สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิ จ สภาพแวดล้อ มทางสั ง คมและวัฒ นธรรม สภาพแวดล้อ มทางการเมื อ ง และกฎหมาย และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี ที เกี ยวข้องและส่ งผลกระทบต่อหอศิ ลป์ ร่ วมสมัยในปั จจุ บนั โดยทําการ
สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิ และจัดประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะทางเพือระดมความคิดเห็นจํานวน 3 กลุ่ม จํานวน 35 คน
ได้แ ก่ กลุ่ ม นัก วิ ช าการศิ ล ปวัฒ นธรรม กลุ่ ม ศิ ล ปิ นร่ ว มสมัย 9 สาขา และกลุ่ ม ผูบ้ ริ ห ารองค์ ก รทาง
ศิลปวัฒนธรรม ศึกษาสภาวะการแข่งขันและสภาพการณ์ความเป็ นไปได้ของการจัดตั.งหอศิลป์ ร่ วมสมัยใน
พื.นที 35 ไร่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย โดยทําการสํารวจข้อมูลจากพื.นทีกรณี ศึกษา 3 พื.นที ได้แก่
National Art Gallery Kuala Lumpur, Islamic Arts Museum Malaysia ซึ งตั.งอยู่ ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซี ย Singapore Art Museum และ Asian Civilizations Museum ตั.งอยู่ ณ ประเทศสิ งคโปร์ และ National
Museum of Contemporary Art, Sejong Center, Seoul Arts Center และ Leuum, Samsung Museum of Art
ซึ งตั.งอยู่ ณ กรุ งโซล สาธารณรั ฐเกาหลี ใ ต้ และสํา รวจข้อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ในข้อมูลเรื อง
พฤติ ก รรมและความต้องการของผูเ้ ข้า ชมงานแสดงทางด้า นศิ ล ปะของหอศิ ล ป์ ต่า งๆชาวไทยโดยจํา นวน
521 ชุ ด และข้อมูลพฤติกรรมการท่องเทียวและความต้องการของนักท่องเทียวชาวต่างประเทศทีมีต่อหอศิลป์
ร่ วมสมัย จํานวน 400ชุด
ผลการศึกษาพบว่า เมือเปรี ยบเทียบสภาพการณ์และสภาวะการแข่งขันทั.งภายในและต่างประเทศของ
หอศิลป์ ร่ วมสมัย พบว่า จากปั จจัยภายในประเทศมี ความเป็ นไปได้ในการจัดตั.งหอศิ ลป์ ร่ วมสมัยสู ง อีกทั.ง
ประเทศไทยยังขาดองค์กรหรื อสถาบันหลักทีจะเป็ นตัวแทนในการถ่ายทอด และเผยแพร่ งานศิลปวัฒนธรรม
ร่ วมสมัยในระดับนานาชาติ และจากการสํารวจปั จจัยต่างประเทศพบว่าได้มีการจัดตั.งและดําเนิ นการหอศิลป์
ร่ วมสมัยขึ.นในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและเป็ นสิ งทีสร้างมูลค่า

เพิมทางศิ ลปวัฒนธรรมให้กบั พื.นที ต่างๆเหล่านั.นได้เป็ นอย่างดี ดังนั.นการจัดตั.งหอศิลป์ ร่ วมสมัยในพื.นที
35 ไร่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ งประเทศไทย จึ งเป็ นโอกาสสําคัญที จะทําให้ประเทศไทยได้มีองค์กรหลักที จะ
ดําเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่ วมสมัยในระดับนานาชาติ และสามารถสร้างมูลค่าเพิมทั.งทางวัฒนธรรม
และทางเศรษฐกิจได้
และจากการสํารวจพฤติกรรมและความต้องการของผูบ้ ริ โภคทั.งชาวไทยและชาวต่างชาติทีมีต่อการ
แสดงงานศิลปะในหอศิลป์ พบว่า ประเภทของงานแสดงศิลปะทีผูช้ มให้ความสนใจตามลําดับจากมากไปหา
น้อยได้แก่ การแสดงภาพถ่าย การแสดงงานจิตรกรรม การแสดงงานประติมากรรม การแสดงดนตรี
การแสดงงานมัล ติ มีเดี ย ต่ า งๆ เช่ น ภาพเคลื อนไหว หนัง สั. น งานแสดงแฟชัน และงานศิ ล ปะการแสดง
ตามลําดับ นอกจากนี. ผลวิจยั แสดงว่า สื อเว็บไซต์ เป็ นแหล่งข้อมูลทีกลุ่มเป้ าหมายรับรู ้เกียวกับการแสดงงาน
ศิลปะมากทีสุ ด ลําดับต่อมาคือสื อโทรทัศน์ แผ่นพับ ใบปลิว สื อพาหนะ ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง และสื ออืนๆ
ตามลํา ดับ และประเภทของกิ จ กรรมศิ ล ปะที สนใจตามลํา ดับ จากมากไปหาน้ อ ยได้แ ก่ งานจัด แสดง
นิทรรศการถาวรของศิลปิ นไทย งานจัดแสดงนิ ทรรศการของศิลปิ นใหม่ งานแสดงนิ ทรรศการชัวคราวของ
ศิลปิ นต่างๆ ห้องสมุด การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการทางงานศิลปะ มีการจัดนิ ทรรศการแสดงงานศิลปะนานาชาติ
มีการจัดนิทรรศการถาวรของศิลปิ นต่างชาติ จัดสวนหย่อมให้พกั ผ่อนและมีฟรี คอนเสิ ร์ต ตามลําดับ
ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วได้พ ัฒ นาเป็ นแผนงานธุ ร กิ จ สํ า หรั บ หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมัย ในพื. น ที 35 ไร่
ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย ดังนี.
1) เป้ าหมายทางการตลาด ได้กาํ หนดทั.งระยะสั.นและระยะยาวดังนี.
1.1 เป้ าหมายระยะสั.น (ภายใน 2 ปี ) มีจุดมุ่งหมายเพือสร้างการรับรู ้ของหอศิลป์ ในด้านต่างๆ
ได้แก่
(1) หอศิลป์ ร่ วมสมัย จะต้องเป็ นทีรู ้จกั ในวงการของศิลปิ นร่ วมสมัย
(2) หอศิลป์ ร่ วมสมัย จะต้องเป็ นทีรู ้จกั ในวงการของนักเรี ยน นักศึกษา
(3) หอศิลป์ ร่ วมสมัย จะต้องเป็ นทีรู ้จกั ในกลุ่มประชาชนทัวไป
1.2 เป้ าหมายระยะยาว (3 – 5 ปี ) มีจุดมุ่งหมายตามลําดับ ดังนี.
(1) หอศิลป์ ร่ วมสมัย จะต้องเป็ นทีรวมตัวและพบปะกันของศิลปิ นร่ วมสมัยทั.งศิลปิ นยุคใหม่และศิลปิ นอาวุโส หอศิลป์ ร่ วมสมัย จะต้องเป็ นทีรวมตัวของนักเรี ยน นักศึกษา
และประชาชน ผูส้ นใจในงานศิลปะ
(2) หอศิลป์ ร่ วมสมัย จะต้องเป็ นทีรู ้ จกั ในแวดวงศิลปิ นและประชาชนผูส้ นใจในงานศิลปะ
จากประเทศในแถบเอเชีย
(3) หอศิลป์ ร่ วมสมัย จะต้องเป็ นทีรู ้ จกั ในแวดวงศิลปิ นและประชาชนผูส้ นใจในงานศิลปะ
จากประเทศต่างๆ ทัวโลก
(4) เยาวชนไทย (อายุ 12 – 20 ปี ) จะมี ความเข้าใจและชื นชอบและชื นชมกับผลงานทาง
ศิ ลปะในระดับ “มาก” เพิมมากขึ. น คิ ดเป็ นค่า นํ.าหนักอย่างน้อย 20 เปอร์ เซ็ นต์ จาก
จํานวนเยาวชนทั.งหมดของประเทศ

2) วัตถุประสงค์ ทางการตลาด
(1) เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาแผนทางการตลาด สําหรับฝ่ ายการตลาดหรื อฝ่ าย
พัฒนาธุ รกิจของหอศิลป์ ร่ วมสมัย
(2) เพือเป็ นการสร้างให้กลุ่มศิลปิ นทั.งศิลปิ นยุคใหม่และศิลปิ นอาวุโสได้มีศูนย์กลางใน
การแสดงผลงานหรื อเป็ นศูนย์กลางในการพบปะเพือแลกเปลียนความคิดเห็นและ
แลกเปลียนทัศนคติร่วมกัน
(3) เพือเป็ นการสร้าง “แหล่งชุมชนแห่งงานศิลป์ (Art Community)” ให้เกิดขึ.นกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย
(4) เพือเป็ นการปลูกฝังงานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามจากศิลปิ น สู่ เยาวชนในเขต
กรุ งเทพมหานครและเยาวชนไทย
(5) เพือสร้างชือเสี ยงให้กบั ประเทศไทย ในฐานะผูน้ าํ ทางงานศิลป์ ในประเทศแถบ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
3) การกําหนดส่ วนแบ่ งทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ กําหนดได้ 8 กลุ่มดังนี(
(1) กลุ่มผูช้ มทีชืนชอบงานศิลปะหรื อศิลปิ น
(2) กลุ่มวัยรุ่ น (นักเรี ยน นักศึกษา)
(3) กลุ่มผูช้ มทัวไป
(4) กลุ่มครอบครัว
(5) กลุ่มนักท่องเทียวต่างชาติ
(6) กลุ่มสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรี ยน และมหาวิทยาลัย เป็ นต้น
(7) กลุ่มบริ ษทั ทัวร์ ทั.งภายในประเทศ และต่างประเทศ
(8) บริ ษทั เอกชน
4) การวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์
การวางตําแหน่ งหรื อจุดยืนของหอศิลป์ ร่ วมสมัยนั.น จะต้องเน้นการสร้าง “นวัตกรรม” และ
เป็ น “ศูนย์รวม” ทางงานศิลป์ สู่ สังคม มี “ความหลากหลาย” และ “ครบถ้วน” ในการแสดงงานศิลปะร่ วม
สมัยทั.งหมด รวมทั.งมี “ภาพพจน์ทีดี” ต่อประชาชน และเป็ น “บ่อเกิด” ในการสร้างศิลปิ นยุคใหม่ โดยมี
เกณฑ์ในการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ดงั นี.
(1) เป็ น ”ศูนย์รวม” ของงานศิลป์ ทีมี “ความหลากหลาย”
(2) เป็ นหอศิลป์ ทีเป็ น “บ่อเกิด” แห่งการสร้างศิลปิ นยุคใหม่
(3) เป็ นหอศิลป์ ทีเป็ น “ศูนย์รวม” ของศิลปิ นอาวุโส และศิลปิ นยุคใหม่

5) การกําหนดกลยุทธ์ หลักทางการตลาด โดยกําหนดจากผลวิจยั ตลาดทีได้ศึกษามา เป็ นแนวทางใน
การสร้างกลยุทธ์ ดังนี.
5.1 การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มที/ 1: ผลิตภัณฑ์ หลัก จัดเป็ นงานแสดงทีมีความนิยมสู งสุ ด ตามลําดับ (จากผลวิจยั )
โดยถือเป็ นการแสดงงานศิลปะหลักของหอศิลป์ ได้แก่
(1) การแสดงภาพถ่าย
(2) การแสดงงานจิตรกรรม
(3) การแสดงงานประติมากรรม
(4) การแสดงดนตรี
(5) การแสดงงานมัลติมีเดียในประเภทต่างๆ
กลุ่มที/ 2 : ผลิตภัณฑ์ รอง จัดเป็ นงานแสดงทีได้รับความนิยมรองลงมาตามลําดับ (จาก
ผลวิจยั ) โดยถือเป็ นการแสดงงานศิลปะตามระยะเวลา ได้แก่
(1) การแสดงงานออกแบบกราฟิ ก
(2) งานแฟชัน และศิลปะการแสดง
และสําหรับในด้านกิจกรรมหรื อส่ วนเสริ มในหอศิลป์ นั.น ประกอบด้วย 8 กิจกรรมที
ได้รับความสนใจโดยผลวิจยั มีดงั ต่อไปนี.
(1) งานจัดแสดงนิทรรศการถาวรของศิลปิ นไทย
(2) งานจัดแสดงนิทรรศการของศิลปิ นใหม่
(3) งานแสดงนิทรรศการชัวคราวของศิลปิ นต่างๆ
(4) ห้องสมุด
(5) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการทางงานศิลปะ
(6) การจัดนิทรรศการแสดงงานศิลปะนานาชาติ
(7) การจัดนิทรรศการถาวรของศิลปิ นต่างชาติ จัดสวนหย่อมให้พกั ผ่อนและมีฟรี
คอนเสิ ร์ต
5.2 การกําหนดราคาค่ าเข้ าชม มีดังนี(
(1) งานแสดงผลงานทางศิลปะทัว/ ไป หรืองานแสดงถาวร
• นักเรี ยน นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี แสดงบัตรประจําตัวเข้าชมงานภายในอาคารฟรี
• บุคคลทัวไป ราคา 50 บาท
• นักท่องเทียวจากต่างประเทศ ราคา 100 บาท
(2) งานแสดงผลงานทางศิลปะเฉพาะทาง หรือการแสดงศิลปะชั/ วคราว

• นักเรี ยน นักศึกษา บุคคลทัวไป เข้าชมฟรี
• นักท่องเทียวจากต่างประเทศ ราคา 50 บาท
(3) งานแสดงผลงานทางศิลปะนานาชาติ
• นักเรี ยน นักศึกษา บุคคลทัวไป เข้าชมฟรี หรื อหากเป็ นการแสดงงานศิลปะ
พิเศษ จะมีการชําระค่าธรรมเนียมการเข้าชม ตามผูจ้ ดั
• นักท่องเทียวจากต่างประเทศ ราคา 100 บาท
5.3 ช่ องทางจัดจําหน่ าย สามารถจัดช่องทางการจัดจําหน่ายบัตรเข้าชมได้ 3 ช่องทางดังนี.
(1) ช่องทางทีเคาน์เตอร์
(2) ตัวo อิเลคทรอนิคส์ (E-Ticket) ผ่านทางเว็บไซต์ สําหรับนักท่องเทียวจากต่างประเทศ
หรื อนักท่องเทียวชาวไทยจากต่างจังหวัด
(3) ผ่านทางบูธทีออก PR ตามสถานทีต่างๆ ทั.ง บูธถาวร และ บูธหมุนเวียน
5.4 การส่ งเสริมการตลาด ใช้ช่องทางและสื อการตลาดตามความนิยมในการรับรู ้
ตามลําดับดังนี.
(1) สื อเว็บไซต์
(2) สื อทางโทรทัศน์
(3) แผ่นพับ ใบปลิว
(4) โฆษณาผ่านทางสื อพาหนะ
(5) ป้ ายโฆษณากลางแจ้ง
(6) สื ออืนๆ
(7) สื อทางตรง เช่น การส่ งเอสเอ็มเอส การส่ งจดหมายข่าว ให้แก่สมาชิก หรื อผูท้ ี
ลงทะเบียนไว้ โดยในจดหมายข่าวจะต้องมีข่าวสาร มีความเคลือนไหวอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี. หอศิลป์ ควรเน้นการฝึ กอบรมในด้านการให้บริ การส่ วนบุคคลแก่
พนักงานภายในเป็ นอย่างมาก รวมถึงการฝึ กอบรมในด้านความรู ้ในงานศิลป์ หรื อความรู ้
ในเชิงทัศนศิลป์ ความสามารถในการถ่ายทอด และมุมมองต่างๆ ให้แก่พนักงานด้วย
5.5) กระบวนการและผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ประกอบด้ วย
(1) กระบวนการในการหาพันธมิตรทางธุ รกิจ เพือประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบโดย
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายพัฒนาธุ รกิจ หรื อ ฝ่ ายการตลาด หอศิลป์ ร่ วมสมัย
(2) กระบวนการในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายการตลาด หอศิลป์ ร่ วมสมัย หรื อ บริ ษทั ตัวแทนโฆษณา
(3) กระบวนการในการให้บริ การ

ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายบริ หาร หอศิลป์ ร่ วมสมัย
(4) กระบวนการในการวัดและประเมินผล
ผูร้ ับผิดชอบ : ฝ่ ายบริ หาร หอศิลป์ ร่ วมสมัย
4.6) บุคลากร ได้กาํ หนดโครงสร้างองค์กร เป็ น 3 ส่ วนงาน ได้แก่
(1) ส่ วนงานบริหารจัดการทัว/ ไป ประกอบด้วย
- ฝ่ ายบริ หาร: ดูแลในการบริ หารจัดการทั.งหมด กําหนดนโยบาย ตัดสิ นใจใน
แผนนโยบายต่างๆ และควบคุมนโยบายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีวางหรื อ
คาดการณ์ไว้
- ฝ่ ายการเงินและการบัญชี: ดูแลด้านการบริ หารงบประมาณและค่าใช้จ่าย
รวมถึงการเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อให้ได้ประโยชน์มากทีสุ ด
(2) ส่ วนงานพิพธิ ภัณฑ์ ดูแลความเรี ยบร้อยของการจัดนิทรรศการ รวมถึงการคัดสรร
ผลงาน เชิ ญศิลปิ นทั.งในและต่างประเทศ ติดตามความเคลื อนไหวของงานนิ ทรรศการ
และกระแสของงานศิลป์ อยูต่ ลอดเวลา รวมถึงการคิด จัดสรรกิจกรรมต่างๆ เพือให้บรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ รวมถึ ง ส่ ว นงานห้ องสมุ ด และการให้ ก ารศึ ก ษาของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ซึ ง
ประกอบด้วยตําแหน่งงานในหน้าทีต่างๆดังนี.
(3) ส่ วนงานสื/ อสารองค์ กร
ดูแลและวางแผนการตลาดให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย
หรื อวัตถุประสงค์ทีฝ่ ายบริ หาร หรื อฝ่ ายการตลาดได้วางไว้ รวมถึงการสร้างสรรค์
สื อ คัดเลือกสื อ เน้นประชาสัมพันธ์เพือสร้างภาพลักษณ์ หรื อคิดค้นกลยุทธ์และ
วิธีการโฆษณาเพือจูงใจให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความสนใจ
โดยมีจํานวนบุคลากรประจํารวมทั(งหมด 38 คน
5.7) ลักษณะทางกายภาพ พื.นทีของหอศิลป์ ร่ วมสมัย จะตั.งอยู่ ณ บริ เวณศูนย์วฒั นธรรม
แห่งประเทศไทย โดยเน้นรู ปลักษณ์ของความเป็ นศิลปะร่ วมสมัย สอดคล้องระหว่าง
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมร่ วมสมัย มีทีจอดรถ สวนหย่อม ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ ทั.งนี. มีการจัดสรรพื.นทีใช้สอยของหอศิลป์ ร่ วมสมัย เพือรองรับความต้องการ
ต่างๆของผูเ้ ข้าใช้อาคาร และแบ่งประเภทของพื.นทีเพือให้ตรงตามลักษณะการบริ หารจัดการ
และการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในได้ ดังนี.
ประเภทที/ 1 : พืน( ทีท/ วั/ ไปเพือ/ ให้ บริการแก่ ผ้ ูเข้ าชม
• สวนและลานกิจกรรมการแสดงภายนอก
• พื.นทีจอดรถ
• โถงพักคอยและส่ วนอํานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ข้าชม ได้แก่ ห้องนํ.า

ห้องละหมาด ห้องฝากสัมภาระ
• ห้องจําหน่ายบัตรเข้าชมและให้ขอ้ มูล
• ส่ วนแนะนําก่อนการเข้าชม
• ห้องสมุด
• โรงฉายภาพยนตร์
• โรงมหรสพแสดงละครและดนตรี
• โรงละครอเนกประสงค์
• พื.นทีเพือการพักผ่อนและพบปะสังสรรค์
• พื.นทีเพือให้ความรู ้และการประชาสัมพันธ์ดา้ นศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
ห้องสัมมนา ห้องบรรยาย และห้องปฏิบตั ิการ
• ส่ วนบริ การอาหารและเครื องดืม
• ร้านขายของทีระลึก
• พื.นทีให้เช่าจัดกิจกรรม หรื อเพือการพานิชย์
จากกรณี ศึก ษาแนวทางการบริ หารจัดการและควบคุ มสภาพแวดล้อมภายในของ
พื.นทีให้บริ การทัวไปนั.น ไม่มีเงื อนไขพิเศษเฉพาะแต่อย่างใด หากแต่หอศิลป์ ร่ วมสมัยควร
ยึดถื อมาตรฐานสภาวะความสบายของมนุ ษย์เป็ นสิ งสําคัญ อาทิเช่น การควบคุมอุณหภูมิให้
อยูท่ ีประมาณ 22°c-24°c, ค่าระดับเสี ยงรบกวนควรอยูท่ ี (Noise Criteria Rating) NC35 และ
สามารถเลือกใช้แสงได้ท. งั ระบบแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์เพียงพอต่อการมองเห็นตาม
ค่ามาตรฐานและกฎหมายอาคารทัวไป เป็ นต้น ทั.งนี. หอศิลป์ ร่ วมสมัยสามารถจัดลําดับความ
เข้มงวดของการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในและความปลอดภัยได้เป็ น ระดับที 4: เข้มงวด
น้อย (Security)
ประเภทที/ 2: พืน( ทีเ/ พือ/ การจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะร่ วมสมัย
• พื.นทีจัดแสดงนิทรรศการถาวร
• พื.นทีจัดแสดงนิทรรศการชัวคราว
• พื.นทีจัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื อง
สําหรับแนวทางการบริ หารจัดการและควบคุ มสภาพแวดล้อมภายในของ
พื.นทีเพือการจัดแสดงนั.น เปรี ยบเสมือนเป็ นการผสมผสานระหว่างมาตรฐานสภาวะ
ความสบายของมนุษย์และมาตรฐานการคงสภาพของผลงานศิลปะและวัตถุจดั แสดง
จะเป็ นการดีอย่างยิงหากหอศิลป์ ร่ วมสมัยสามารถจัดเตรี ยมระบบทางเลือกทีมีความ
ยืดหยุน่ ต่อการปรับเปลียนการใช้งาน

ประเภทที/ 3 : พืน( ทีใ/ ช้ เฉพาะเจ้ าหน้ าทีเ/ พือ/ สนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะ
ร่ วมสมัย
• ห้องเก็บสะสมผลงาน
• ส่ วนลงทะเบียนและจัดลําดับผลงาน
• ส่ วนรองรับผลงานก่อนเตรี ยมการจัดแสดง
• ห้องปฏิบตั ิการอนุรักษ์ และซ่อมบํารุ งผลงาน
• ส่ วนรองรับการขนส่ ง พร้อมพื.นทีปรับอุณหภูมิ
• ส่ วนจัดเตรี ยมนิทรรศการ
• สํานักงานส่ วนงานพิพิธภัณฑ์ ประมาณ 15 คน

ประเภทที/ 4 : พืน( ทีใ/ ช้ เฉพาะเจ้ าหน้ าที/
• สํานักงานส่ วนงานบริ หารจัดการทัวไปและสํานักงานส่ วนประชาสัมพันธ์
ประมาณ 30 คน
• ห้องประชุม
• ส่ วนอํานวยความสะดวกเจ้าหน้าที ได้แก่ ส่ วนเตรี ยมอาหาร ห้องนํ.า ห้อง
เปลียนเสื. อผ้าและเก็บบสัมภาระ ห้องถ่ายเอกสาร เป็ นต้น
• ห้องเก็บของทัวไป
• ห้องรับรองแขกกิตติมศักดิv
• ห้องรับรองและห้องพักนักแสดง
• ห้องสนับสนุนระบบเทคโนโลยี และระบบภาพ/เสี ยง
• ห้องสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัย
• ห้องสนับสนุนงานรักษาความสะอาด
• ห้องสนับสนุนงานจัดเลี.ยง
• ห้องเก็บของสําหรับร้านขายของทีระลึกและรานค้าให้เช่า
• พื.นทีรองรับและขนถ่ายขยะ
• ห้องสนับสนุนงานระบบอาคาร
เมื อนําสั ดส่ วนดังกล่ าวมาทําการแบ่งประเภทตามลัก ษณะการบริ หารจัดการและการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในสามารถแบ่งเป็ นสัดส่ วนใหม่ได้ดงั นี.
ส่ วนพืน( ทีป/ ระเภทที/ 1: พื.นทีทัวไปเพือให้บริ การแก่ผเู ้ ข้าชม (19%)
ส่ วนพืน( ทีป/ ระเภทที/ 2: พื.นทีเพือการจัดแสดงนิทรรศการงานศิลปะร่ วมสมัย (45%)
ส่ วนพืน( ทีป/ ระเภทที/ 3: พื.นทีใช้เฉพาะเจ้าหน้าทีเพือสนับสนุนการจัดแสดง

นิทรรศการงานศิลปะร่ วมสมัย (24%)
ส่ วนพืน( ทีป/ ระเภทที/ 4: พื.นทีใช้เฉพาะเจ้าหน้าที (12%)
6) รู ปแบบการจัดตั(งองค์ กร
(1) ใช้รูปแบบการบริ หารจัดการในแบบเฉพาะ ทีมีความคล่องตัว และยืดหยุน่ สู ง เพือความ
สะดวกในการบริ หารจัดการระบบงานทีเกียวข้อง
(2) เป็ นหน่วยงานทีอยูก่ ึงกลางระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เนืองจากเป็ นองค์กรทางด้าน
ศิลปะทีรัฐควรให้การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมของชาติอยูแ่ ล้ว และจะส่ งผลต่อการให้การ
สนับสนุนงบประมาณหลักจากทางภาครัฐ เพือให้สามารถดํารงอยูไ่ ด้ และเพือเป็ น
หน่ วยงานที มี ศกั ยภาพในการต่อรองและเจรจางานด้านศิ ล ปวัฒนธรรมในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ จึงควรทีจะอยูภ่ ายใต้การสนับสนุนและส่ งเสริ มจากทางภาครัฐด้วยส่ วนหนึง
7) แผนการเงิ น จากการประมาณการค่ า ใช้จ่ า ยและรายได้ข องหอศิ ล ป์ ร่ ว มสมัย ในพื. น ที 35 ไร่
ศูนย์วฒั นธรรมแหง่ประเทศไทย ในช่วงระยะ 10 ปี แรก จะมีรายรับ แปดสิ บเอ็ดล้ านแปดแสนเจ็ดหมื/นหกพัน
บาทถ้ วนบาท (81,876,000บาท) ในปี แรก และ มีค่าใช้จ่ายในปี แรกนี. เป็ นจํานวนเงิ นหนึ/ งร้ อยสี/ สิบเจ็ ดล้ าน
เก้ าแสนสี/ หมื/นเก้ าพันสองร้ อยสี/ สิบแปดบาทถ้ วน (147,949,248บาท)
ซึ งจะเห็นได้วา่ หอศิลป์ ฯจะต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนหลักจากภาครั ฐที/เกี/ยวข้ องเพื/อให้ ถึง
จุดคุ้มทุนของในแต่ ละปี ของการดําเนินงานหอศิลป์ ร่ วมสมัย ทั(งนี(ในปี แรกของการเปิ ดดําเนินการนั(น จากการ
ประมาณการงบประมาณเบื(องต้ นที/ได้ ผลมานั(น การดําเนินการหอศิลป์ ร่ วมสมัยในพืน( ที/ดังกล่ าว ต้ องได้ รับ
เงินงบประมาณสนับสนุ นเป็ นจํานวนเงินไม่ น้อยกว่ าหกสิ บหกล้ านหนึ/งแสนหกหมื/นสามพันสองร้ อยสี/ สิบ
แปดบาทถ้ วน(66,163,248บาท) ทั.งนี. จาํ นวนเงินสนับสนุ นดังกล่าวนี. จะมียอดทีลดลงไปในแต่ละปี ตามลําดับ
จากสัดส่ วนของรายรับรายจ่ายของหอศิลป์ ร่ วมสมัยทีมีความสมดุ ลและสอดคล้องในการบริ หารจัดการมาก
ยิงขึ.น
โดยมีขอ้ เสนอแนะทีจะต้องดําเนินการในระยะสั.นและระยะยาว คือการพัฒนาบุคลากรทีมีความรู ้
ความเชี ยวชาญด้านการบริ หารจัดการหอศิลป์ ร่ วมสมัยและสาขาทีเกี ยวข้อง เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม
สําหรับการบริ หารจัดการและดําเนิ นงานของหอศิลป์ ร่ วมสมัยฯให้สามารถดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังวัตถุประสงค์ทีตั.งไว้. และการพัฒนาในระยะยาวเพือให้หอศิลป์ ร่ วมสมัยในพื.นทีแห่ งนี. ได้มีบทบาทหน้าที
ในการสร้างคุณค่าและความคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะให้เกิดแก่ทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง ทั.งในด้านการวางแผนงาน
ในด้านต่างๆ การสร้างเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในระดับต่างๆ รวมทั.งการให้ความสําคัญกับชุ มชนและการมี
ส่ วนร่ วมของคนในสังคม เป็ นปั จจัยหลักอย่างหนึงทีควรคํานึงด้วยเช่นกัน.

Abstract
Developing a New Contemporary Art Museum in Thailand for being a life longlearning center
of art and culture that lead to provide art and culture knowledge to oursociety. Relating contemporary art to
real life in society, present and collect manycontemporary Thai and international artworks, and this
Contemporary Art Museum would have international standard in exhibition and operating.
There are four purposes of research in Management and Development Directions for a New
Contemporary Art Museum Located in area 35 rai of Thailand Cultural Center. First, studying development
process and administrate for a New Contemporary Art Museum Located in area 35 rai of Thailand Cultural
Center. Second, determine the method of administrative development and plan of developing Contemporary
Art Museum in all images for increase its capability. Third, propound a plan and guidelines for capacity
development of Contemporary Art Museum that is practicable in urgent period and plan for long
development. Forth, making plan and course for Office of Contemporary Art and Culture and it can
practicable in urgent period and long term.
The scope of research are study an outside environment of the organization. There are
economic environment, social and culture environment, politic and law environment, and technology
environment, which are related and affect to Contemporary Art Museum nowadays. We study by interview
an expert and hold a meeting in specified group for brainstorm in three groups, and there are 35 attendants.
There are art and cultural educator group, contemporary artist group, and art and cultural organization
executive group. Studying challenging condition and possibilities for establish the Contemporary Art
Museum Located in area 35 rai of Thailand Cultural Center by information survey of three case study areas.
There are National Art Gallery Kuala Lumpur, Islamic Arts Museum Malaysia at Kuala Lumpur, Malaysia,
Asian Civilizations Museum at Singapore, and National Museum of Contemporary Art, Sejong Center,
Seoul Arts Center, and Leuum, Samsung Museum of Art at Seoul, Korea. We survey information from
specific sample Management and Development Directions for a New Contemporary Art Museum Located in
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group about behavior and demand of Thai visitors in art exhibition at art museums 521 set, and
information of traveling behavior and demand of foreign travelers about contemporary art museum 400 sets.
The finding shows the result while comparing situation and challenging condition of both Thai
and foreign contemporary art museum, domestic factors are highly possible in establish contemporary art
museum, and Thailand is lack of main organization to transmit and to spread contemporary artwork in an
international class. Moreover, foreign factors information found that countries, which establish
contemporary art museum in Asian region, make a good profit for art and culture to their region. Therefore,
setting a New

Contemporary Art Museum Located in area 35 rai of Thailand Cultural Center is animportant occasion to
establish the main organization of international contemporary art and culture, and making a profit in both of
culture and economy.
As the survey of Thai and foreign visitors’ behavior and needs in art exhibition, the finding
revealed the popularity of art exhibition type in order as follows: photo exhibition, painting exhibition,
sculpture exhibition, music, multimedia such as animation, short film, fashion show, and performance arts.
Moreover, the finding states that website is the most popular media that target group can receive any
information about art exhibition; the next order is television, leaflet, handbill, car parade, billboard, and
another media. The popularity of art activity in order as follows: permanent exhibition of Thai artists,
exhibition of new artists, temporary exhibition, library, art class and workshop, international art exhibition,
foreign artists’ permanent exhibition, providing a park for relax, and free concert.
This research result develops to business planning for a New Contemporary Art Museum
Located in area 35 rai of Thailand Cultural Center as below:
1) Marketing target, planning for both of short and long term
1.1Short-term target (within two years) the purpose is promoting contemporary
art museum in many ways.
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(1) Contemporary Art Museum must be well known among contemporary artist circles
(2) Contemporary Art Museum must be well known among student circles
(3) Contemporary Art Museum must be well known among ordinary people
1.2 Long term target(within3-5 years) the purpose are
(1) Contemporary Art Museum must be the meeting place of contemporary artist of both new
generation artists and seniority artists, and student, people, and art lover
(2) Contemporary Art Museum must be famous among artist and art lover from Asian country
(3) Contemporary Art Museum must be famous among artist and art lover from another country
in the world
(4) Thai youth (age 12-20) will be more understand, appreciate, and pleased with artwork in
“Very much” level. Calculating at least 20 percents from all of youth in Thailand.
2) Marketing purpose
(1) Being a direction in developing marketing plan, for marketing department or business
improving department of contemporary art museum

(2) Creating center of art exhibition to artists. Both of new generation artist and seniority artist,
or being a meeting place to chare their idea and exchange their attitude.
(3) Creating “Art Community” to every people.
(4) To inculcate about artwork and good culture to Bangkok youth and Thai youth.
(5) Promoting Thailand as a leader of art in Southeast Asia region.
3) Marketing quota and product, divided in 8 groups
(1) Artists or art lover
(2) Student group
(3) Ordinary visitors
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(4) Family
(5) Foreign travelers
(6) Education institute such as school or university
(7) Domestic and foreign tourist company
(8) Private company
4) Positioning
Positioning or standing point of contemporary art museum must emphasize in creating an
“innovation” and “center” of art to society. It must be “various” and complete” in every exhibition, and
create a good image to people, including creating new artist generation. There are three principles in
positioning.
(1)Contemporary art museum being a center of various artworks
(2)Contemporary art museum being the origin of new generation artists
(3)Contemporary art museum being a meeting place of seniority and new generation artists
5) The strategic marketing plan Appointing from marketing research result.
5.1) Organized product
Group 1: Main product This group are the most popular product that successively by research
result. These are the main exhibition of a new contemporary art museum.
(1) Photo Exhibition
(2) Painting Exhibition
(3) Sculpture Exhibition
(4) Music Show
(5) Multimedia Work

Group2: Second product This group are the second popular. These exhibitions changes in each
period.
(1) Graphic Design Exhibition
(2) Fashion or Performance Arts
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contemporary art museum that people are interested.
(1) Thai artists’ permanent exhibition
(2) New generation artist exhibition
(3) Temporary exhibition of others artist
(4) Library
(5) Art Workshop
(6) International Art Exhibition
(7) Foreign artists’ permanent exhibition, providing park for relax, and free concert.
5.2) Admission rate plan
(1) General art exhibition or permanent exhibition
• Students (under 23) with valid student card Free admission
• Ordinary people 50 baht
• Foreign traveler 100 baht
(2) Specific art exhibition or temporary art exhibition
• Students (under 23) with valid student card Free admission
• Foreign traveler 100 baht
(3) International art exhibition
• Students (under 23) with valid student card Free admission
(Special art exhibition has special fee, up to the director)
• Foreign traveler 100 baht
5.3) Ticket available divided in three methods
(1) Counter
(2) Electronic ticket on website for foreign travelers or Thai travelers form provincial
(3) PR booth at various place, both permanent booth and temporary booth
5.4) Marketing promotion To publicize in popular and various ways. Management and Development
Directions for a New Contemporary Art Museum Located in area 35 rai of Thailand Cultural Center
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(1) Website
(2) Television
(3) Leaflet, handbill
(4) Car parade
(5) Billboard
(6) Others media
(7) Direct media such as newsletter to members, or people who had resign their name. In the
newsletter must have news from contemporary art museum about exhibitions or activities. Personnel should
been trained about personal service, including art knowledge, art visual, and explaining ability.
5.5) Process and person in charge
(1) Finding business ally process to promote this project; take charge by Business improve
department, or marketing department of Contemporary Art Museum
(2) Advertisement and publicity process; take charge by Marketing department of
Contemporary Art Museum or Publication agency
(3) Service process; take charge by Administration department of Contemporary Art Museum
(4) Assessment and measurement process; take charge by Administration department of
Contemporary Art Museum
5.6) Personnel We plan an organization structure to three part
(1) General Affairs Department consist of
-Administration department: Supervising in every area of administration, plan thepolicies, determine in each
policy, and control policies to reach the target.
-Monetary and Accounting department: Supervising in managing budget, expense, withdraw money for
reaching the target, and get the most advantage.
(2) Curatorial Department Supervising and provide an exhibition, select artworks, inviting Thai
and foreign artists. Always pay attention to others art Management and Development Directions for a New
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trend. Creating activities to achieve the goal. Including take charge of library, and museum educated that
consist of these function.
(3) Communication Department Control the marketing plan, which created by administration
department or marketing department, to be successful. Creating, and selecting media, focus on creating a
good image for the museum. Try to find strategies and methods to persuade target group. There are 38
personnel.
5.7) Physical appearance A new Contemporary Art Museum’s area will place at

Thailand Cultural Center. The feature focus on contemporary art, get along with Thai and contemporary
culture. There are car park, park, and big activity courtyard. We have good area organize for every visitor,
and separate area for control inside environment.
Type1: General area for visitors
• Park and Public Outdoor Space
• Parking Area
• Lobby and Visitors’ Amenities area such as toilet, Muslim praying room, and Depository
room
• Ticket and Information office
• Demonstrating and Briefing Area
• Library
• Cinema
• Auditorium
• Multipurpose Theater
• Recreation and Hospitality Area
• Art Education Zone
• Food and beverage service area
• Souvenir shop
• Rental spaces and Retail shops
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environment in general, there is no special condition. A new contemporary art museum should to focus on
comfortable condition for human being. For example, controlling temperatures for 22°c-24°c, Noise Criteria
Rating at NC35, and choose natural light or inventive light system that support to human seeing ability.
A new contemporary art museum can strict about controlling inside environment and security at level 4:
Low strict
Type 2: Contemporary art exhibition area
• Area of permanent exhibition
• Area of temporary exhibition
• Area of specific exhibition
Strategy plan of controlling exhibition area is mixed of human being comfortable condition and artwork
supervising. It was better if a new contemporary art museum can provide a flexible choice that adapt to use.
Type 3: Specific area of personnel, using for support contemporary art exhibition

• Collection Storage
• Registration area and Collection Management are
• Collection Handing area
• Conservation Laboratory
• Loading area
• Exhibition Preparation Workshop
• Curatorial Section Office for 15 people
Type4: Personnel area
• General Affairs office and Public Relation office for 30 people
• Meeting room
• Staff Amenities such as pantry, toilet, locker room, and copy room
• Non-Collection Storage
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• V.I.P. and Entourage Lounge
• Artists’ Lounge and Powder room
• Technology and A/V support room
• Housekeeping
• Food and Beverage service room
• Storeroom for souvenir shop, and retail shop
• Garbage loading dock
• Building Systems and Mechanical Supporting Area
We separate each zone by how to use it, and get a new proportion.
Area Type1: General area for visitors (19%)
Area Type 2: Contemporary art exhibition area (45%)
Area Type 3: Specific area of personnel, using for support contemporary art
exhibition (24%)
Area Type4: Personnel area (12%)
6) Organization setting form
(1) Specific management those are highly flexible, the purpose is it easy to manage others
related system
(2) This organization is semi-public and private sector, because the government should be
support this art organization. The budget should be support from the government

for holding it, and this art organization will have potency to bargain and negotiate in national and others
countries. Therefore, some part of this organization should be under the government supporting.
7) Budget plan
We approximate an expense and income of a New Contemporary Art Museum Located in area
35 rai of Thailand Cultural Center, in early ten years will be earn 81,876,000 baht. In the first year, the
expense will be 147,949,248 baht. As a result, a New Contemporary Art Museum must be receiving budget
support from related public sector for reaching break event point in each year of operation. Management and
Development Directions for a New Contemporary Art Museum Located in area 35 rai of Thailand Cultural
Center Abstract

