บทคัดยอภาษาไทย
ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษา คนควา และวางแผนหาแนวความคิดในการจัดมหกรรมศิลประรวมสมัยนานาชาติ
ใหเกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ ส าธารณะของประเทศไทย โดยศึ กษารวบรวมและวิ เ คราะห- การจั ด มหกรรมศิ ล ปะรวมสมั ย
นานาชาติ ในตางประเทศที่ ใชพื้ น ที่ ส าธารณะมาประยุ กต- ใชเป. น สถานที่ จั ด แสดงทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมรวมสมั ย
เชน ประเทศอิ ตาลี (Venice Biennale) เยอรมนี (Documenta) ออสเตรเลี ย (Sydney Biennale) ตุ ร กี
(INstanbul biennale) จีน (BeiJing International ART Biennale และ Shaghai Biennale) และสิงค-โปร(Singapore Biennale) เป.นตน จากนั้นผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิดธุรกิจ (Business Concept) และแบบจําลองธุรกิจ
(Business Model) ของจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทยที่สอดคลองกับสังคมไทย ซึ่งมี
อัตลักษณ-ที่แตกตางจากตางชาติ โดยผูวิจัยไดศึกษารวบรวมพื้นที่สาธารณะในประเทศไทยที่มีความเป.นไปไดในการ
ที่จะจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย นานาชาติและวิเคราะห-ขอมีดีขอเสียของแตละสถานที่ที่นํามาศึกษา
วัตถุประสงค$การวิจัย
1. เพื่อศึกษา รวบรวม และทบทวนการคิดการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติของประเทศตางๆ
ในสังคมมาจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยและเชี่ยมโยงกับอุตสากรรมทองเที่ยว
2. เพื่ อนํ า องค- ความรู การวิ จั ย ครั้ งนี้ มาพั ฒ นายุ ทธศาสตร- การจั ด มหกรรมศิ ล ปะรวมสมั ย นานาชาติ
(International Contemporary Art) ในพื้นที่สาธารณะของประเทศที่สอดคลองกับสังคมไทยผานกระบวนการ
เป.นที่ยอมรับไดของผูทรงคุณวุฒิ และสามารถนําไปพัฒนาเป.นแผนธุรกิจ (Business Plan )
ระเบียบวธีวิจัย
การวิจัยเป.นการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเอกสาร เพื่อนําผลการศึกษามากําหนดยุทธศาสตร-การพัฒนา
แผนธุรกิจ (Business Plan) ของการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทย พรอมทั้งศึกษารวบรวม
หาพื้นที่กรณีตัวอยางที่มีศักยภาพ แลววิเคราะห-โอกาสที่สามารถนํามาสงเสริมใชพื้นที่จัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย
นานาชาติ จากนั้นจึงสรุปผลการวิจัยเป.นขอมูลเสนอผูบริหารของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยและผูทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนการวิจัยมีดั้งนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวจของกับประวัติศาสตร- พัฒนาการ แนวคิด บริบทเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมของ
การจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะที่สําคัญตางๆ ทั่วโลก
2. ศึกษาพื้นที่มีศักยภาพและวิเคราะห-โอกาสที่สามารถนํามาสงเสริมการใชพื้นที่จัดมหกรรมงานศิลปะ
รวมสมัยนานาชาติ
3. สัมภาษณ-บุคคล และ สัมภาษณ-กลุม เพื่อแสวงหาแนวคิดการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัย นานาชาติ
ในพื้นที่สาธารณะที่มีความแตกตางและเหมาะสมกับสังคมไทย จากผูทรงคุณวุติในสาขาที่เกี่ยวของ
4. สรุ ป ผลการสั มภาษณ- กลุม เพื่ อนํา มาพัฒ นาเป. น แนวคิ ด การพั ฒนาการจั ดมหกรรมศิ ลปะรวมสมั ย
นาชาติ

ผลลัพธ$โครงการ
1. ยุทธศาสตร-การจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ (International Contemporary Art) ในพื้นที่
สาธารณะของประเทศที่สอดคลองกับสังคมไทย ผานกระบวนการเป.นที่ยอมรับไดของผูทรงคุณวุฒิ
2. แนวคิดธุรกิจ (Business Concept) แบบจําลองเชิงธุรกิจ (Business Model) ของการจัดมหกรรม
ศิลปะรวมสมัยนานาชาติในประเทศไทยที่สอดคลองกับสังคมไทย ซึ่งมีอัตลักษณ-ที่แตกตางจากตางขาติ โดยผาน
กระบวนการวิจารณ- การแสดงความคิดเห็นและเป.นที่ยอมรับไดของผูทรงคุณวุฒิในสังคมไทย และนําไปพัฒนาเป.น
แผนธุรกิจ ( Business Plam)
ผลที่ได*รับ
ประเทศไทยมี ศัก ยภาพในการจั ด มหกรรมศิ ล ปะรวมสมั ย นานาชาติ แตตองมี ก ารเตรี ย มความพรอม
ในหลายๆ ดาน ไดแก องค-กรหรือหนวยงานดําเนินการและจัดการ บุคลากรที่จะมาดําเนินการ และแหลงทุนที่
จะไดมาและการบริหารจัดการใหเกิดผลกําไรเพื่อใชในการดําเนินการและจัดการ บุคลากรที่จะมาดําเนินงาน และ
แหลงทุนที่จะไดมาและการบริหารจัดการใหเกิดผลกําไรเพื่อใชในการดําเนินงานมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติ
ของประเทศไทยครั้งตอไป
ประเทศไทยควรจะมียุทธศาสตร-ในการจัดมหกรรมศิลปะรวมสมัยนานาชาติในพื้นที่สาธารณะของประเทศ
ที่มีลักษณะสอดคลองกับสังคมไทย โดยตองจัดอยางตอเนื่องทุกๆ 2 ป_ และขยายสาขาของงานศิลปะเพิ่มขึ้นจาก
เฉพาะสาขาทัศนศิลป`เป.นสาขาอื่นรวมดวย โดยกลุมเปaาหมายครั้งแรกจะเป.นกลุมเฉพาะ แตควรขยายขอบเขตให
ประชาชนสวนใหญมีสวนรวมในครั้งตอไป นอกจากนั้น ควรขยายขอบเขตจากงานระดับประเทศเป.นงานระดับ
ภูมิภาคอาเซียนระดับเอเซียนระดับนานาชาติ

Abstract
Background and Justification of the Study
To enhance the efficiency in organizing the international Contemporary Art festival in
Thailand , the research aims to systematically study ,research, and, then design the concept of
the international Contemporary art festival at the public space in Thailand By doing so the
investigation and analysis of several well-Known international contemporary art Festival were
undertaken, including are the Venice Biennale (Australia), the Istanbul Biennale (Turky),
The Beijing International Art Biennale and the Shanghai Biennale (China), The International
Triennale of Contemporary Art Yokohama (Japan), the Gwangju Biennale (Korea) and the
Singapore Biennale (Singapore),etc
After thoroughly examining and analyzing a number of international contemporary art
festivals in other Countries the researcher developed a business concept and business model
that incorporate some components of art and Strategy, derived From the past international
Contemporary art festivals and the Uniqueness of Thai society. To ensure the applicability and
reliability of the concept and model of business before turning them into a business plan,
forums For discussion, opinion and criticism were implemented for a Variety group of individuals
and Organizations. Meanwhile , this study was searching for possible public spaces in Thailand for
the said international exhibition. Analysis of advantages and disadvantages of each particular
public Place were provided.

Purposes of the study
1. To study, Examine, add Collect the concept of other international Contemporary art
Festivals to be used on the international contemporary art Festival in Thailand with its linkages
to tourism industry.
2. To use the Khowledge derived from this study to develop an applicable strategy for
The creation of international contemporary art festival at the public space in Thailand,
in alignment with Thai culture and society in relevant to developing strategy, this study aims to
extend that concept to a business plan that has been proven and accepted by a wide range of
qualified individuals and organizations in Thai society.

Methodology
This research is the qualitative research and the documentary research to design
a business plan strategy, as well as analyze and present high potential spaces that can be used
for the International Contemporary Art Festival in Thailand. The result of this research was then
presented as an executive summary to the Broad of Committee of the office of Contemporary
Art and Culture, the ministry of Culture. The steps of doing this research are:
1. Study the documents which are about history, Development, concept and social and
Culture characteristics of the International Contemporary Art Festival around the world
2. Observe and analyze public spaces in Thailand that will have potentiality for holding
the International Contemporary Art festival in Thailand
3. Conduct the in – depth interview and the interview group to generate a business
model That can be used for the International Contemporary Art Festival in Thailand then it will
be presented as an executive summary to Professionals in art.
4. Summarise the results from the interviews to develop the proper concept of the
International Contemporary Art Festival in Thailand.

Research Results
1. A Strategy for organizing the international contemporary art festival at the public
space In Thailand is Drafted in accordance with ThaiSociety and become accepted among several
groups of people associated with art, Culture, business, and tourism industry.
2. A business concept and a business model were initiated for an establishment of the
International contemporary art festival at the public space in Thailand that is uniquely and
culturally implemented. These Business concept and business model will carry and identity
different from other international contemporary art festivals and become accepted among
several groups of people associated with art, culture , Business, and tourism industry, etc. Also,
The business concept and business model can be further developed into a business plan.

Findings
Thailand has a great potential for managing the international Contemporary Art
Festival(ICAF). However, many aspects have to be arranged. For example, an organization or
a foundation, efficient personnel, and adequate budget as well as effective budget management.
Thailand should have a strategy for arranging. the ICAF which is in line with Thai society.

The ICAF in Thailand should have to take place every two year as biennale. After that it should
not present only Fine art but other subject areas in art and Design as well the target group
should be more specific at first but extended to the general Thai public in the future. As for the
arrangement, the ICAF may aim at local area at first, but in the future, it should be extended to
cover the whole region or the international arena.

