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ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ชาติ     
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน           
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค ยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมที่ด าเนินงานด้าน
วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงเป็นการสงวนรักษาวัฒนธรรมที่ถูกสืบทอดมาแต่เดิม แต่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี
รากฐานมาจากการท าให้ต้นทุนทางวัฒนธรรมลงหลักปักฐานเพ่ือเป็นฐานรากของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม น ามาซึ่งความม่ันคงและมั่งค่ังของคนในประเทศ โดยด าเนินงานอย่างสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระเบียบ
โลกและนวัตกรรมปัจจุบันผ่านวิธีคิดแบบร่วมสมัย   

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมที่
ด าเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานที่เน้น
การท างานร่วมกับศิลปินและบุคลากรด้านศิลปะในสังกัดวิธีคิดและปฏิบัติการทางศิลปะแบบร่วมสมัย โดย
ในแต่ละปีงบประมาณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนด้านการสะสม
ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่เป็นภาพแทนการเติบโต ความเคลื่อนไหว และพัฒนาการของวงการศิลปะร่วมสมัย
ของประเทศไทยในภาพรวม เพ่ือให้ภาครัฐได้มีส่วนร่วมในตลาดการสะสมผลงานศิลปะร่วมสมัย รวมถึงได้
ส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินใหม่และศิลปินอาชีพ และที่ส าคัญที่สุดคือการสะสม
ผลงานเพ่ิมเติมเข้าสู่คลังสะสมผลงานศิลปะของรัฐ ซึ่งจะเติมเต็มเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะร่วมสมัย
ของประเทศไทยให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตามจ านวนผลงานคุณภาพที่ทวีขึ้นในแต่ละปี   

การประมวลผลการด าเนินการจัดการความรู้โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการน าเสนอตัวอย่างวิธีการจัดการความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ
โครงการดังกล่าวตลอดปีงบประมาณ โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินงานร่วมกับ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ภัณฑารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะร่วมสมัยชั้นน า
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการสมควรที่ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะได้ใช้องค์ความรู้ชุดดังกล่าวเพ่ือ
การพัฒนาองค์กรและคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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ส่วนที่ ๒ 
กำรจัดกำรควำมรู้ 

      
              

ในการด าเนินการจัดท าองค์ความรู้ เรื่อง โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้               
(KM Action Plan) ที่แสดงรายละเอียดการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการการจัดการความรู้ 
(KM Process) ดังนี้ 

2.1  กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เป็นโครงการที่ก าหนดขึ้นเป็นครั้ งแรก  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยได้มีการพัฒนาฝีมือมาอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมทั้งผลงานจ านวนมากจากศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วและจาก
ศิลปินร่วมสมัย ในอดีตนั้น พบว่ามีมูลค่ามากขึ้นตามล าดับ และผลงานยังสามารถเทียบชั้นได้กับศิลปินร่วมสมัย
ของศิลปินนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีนักสะสมผลงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
ส่งผลให้เกิดการประมูล การซื้อขายผลงานศิลปะ โดยผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินไทยหลาย ๆ ท่าน ถูกซื้อโดย
ชาวต่างชาติ ซึ่งในอนาคตอาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่มีผลงานดี ๆ ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการ 
ความสามารถและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย อีกทั้งการจัดซื้อผลงาน
ของนักสะสม แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ร่วมสมัยของภาครัฐและภาคเอกชนยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ทั้งในเรื่อง
ของพ้ืนที่ที่จะน าไปจัดแสดง การจัดเก็บผลงาน ศักยภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งงบประมาณในการสรรหา
ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และด้วยนโยบายทางด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลที่ให้จัดหาและขยายพ้ืนที่ทางศิลปะ 
ทั้งท่ีเป็นพื้นที่ถาวรและหมุนเวียน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจน
เพ่ือเป็นเวทีพบปะศิลปิน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะระหว่างกันนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัด
โครงการขยายพ้ืนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่ถาวรทางศิลปะ โดยจัดให้มีหอศิลป์ร่วมสมัย
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รองรับหอศิลป์ร่วมสมัยที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ด าเนินโครงการจัดหาผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติ ส าหรับจัดแสดงในหอศิลป์แห่งชาติที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บสะสมผลงานศิลปะร่วมสมัย และน าเผยแพร่ต่อสังคมเพ่ือตอบสนองรสนิยมด้าน
สุนทรียะ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนศิลปินร่วมสมัยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยขึ้นมาให้เป็นมรดกของ
แผ่นดิน ให้สามารถทุ่มเทเวลาและพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และเป็นการกระตุ้นให้สังคมตื่นตัว  
ท าให้เกิดคุณค่าต่อผู้ชื่นชมผลงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติ  เพ่ือเผยแพร่ผลงานศิลปะสาขาต่างๆ ออกสู่สาธารณะ เพ่ือใช้ผลงาน
ศิลปะชั้นเยี่ยมเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ และเพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม 
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2.2 กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้  
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินโครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์รายการข้อมูลผลงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยไทยที่ผ่านมา และวิเคราะห์แนวโน้มศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยด าเนินการ
จัดท ารายการที่ระบุรายชื่อศิลปิน / ประเภทศิลปิน ที่คาดว่าจะจัดซื้อผลงานพร้อมรายละเอียดโครงการเพ่ือ
จัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือด าเนินการจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือศิลปินที่คาดว่าจะจัดซื้อผลงานประจ าปี ๒๕๖๑ 
ที ่ รำยช่ือ ประเภทศิลปิน 
1 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  
2 ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์  ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ 
3 ยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ 
4 มีเซียม ยิบอินซอย  ศิลปินอาวุโสผู้ล่วงลับ 
5 จ ารัส เกียรติก้อง    ศิลปินอาวุโสผู้ล่วงลับ 

6 หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ศิลปินอาวุโสผู้ล่วงลับ 

7 ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร ศิลปินอาวุโส 
8 รองศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล ศิลปินอาวุโส 

9 รองศาสตราจารย์รสลิน กาสต์ ศิลปินอาวุโส 

10 รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ศิลปินอาวุโส 

11 ประสงค์ ลือเมือง ศิลปินอาวุโส 

12 ค าอ้าย เดชดวงตา ศิลปินอาวุโส 

13 ชาติชาย ปุยเปีย ศิลปินรุ่นกลาง 
14 รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ ศิลปินรุ่นกลาง 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบยีดกลาง ศิลปินรุ่นกลาง 

16 คามิน เลิศชัยประเสริฐ ศิลปินรุ่นกลาง 

17 จักกาย ศิริบุตร ศิลปินรุ่นกลาง 

18 ชูศักดิ์ ศรีขวัญ ศิลปินรุ่นกลาง 

19 สุพร แก้วดา ศิลปินรุ่นกลาง 
20 ชฤต ภู่ศิริ ศิลปินรุ่นกลาง 
21 ดาว วาสิกศิริ ศิลปินรุ่นกลาง 
22 อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ศิลปินรุ่นกลาง 
23 จิรัชยา พริบไหว ศิลปินรุ่นใหม่ 
24 ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ ศิลปินรุ่นใหม่ 
25 อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์  ศิลปินรุ่นใหม่ 
26 ยุรี เกนสาคู  ศิลปินรุ่นใหม่ 
27 กฤช งามสม ศิลปินรุ่นใหม่ 
28 นพวงษ์ เบ้าทอง ศิลปินรุ่นใหม่ 
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2.3 กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ   
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ก าหนดสิ่งส าคัญที่จะจัดเก็บไว้เป็นองค์ความรู้ขององค์กร 

โดยพิจารณาถึงวิธีการในการเก็บและการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามความต้องการ เป็นการวางโครงสร้าง
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  
    1. รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อผลงานตั้งแต่ปี 2547 – 2560 ช่วงเดือนตุลาคม 2560 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ช่วงเดือนตุลาคม 2560 
    3. จัดประชมคณะกรรมการ ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 
    4. ประสานงานเจ้าของผลงานหรือผู้ครอบครอง ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 
    5. ด าเนินการจัดซื้อผลงานตามระเบียบของทางราชการ ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 
    6. จัดท าทะเบียนผลงานศิลปะ  ช่วงเดือนมีนาคม 2561 
โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปี 2561 ตามค าสั่ง
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ 142/2560 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีองค์ปร ะกอบ
คณะกรรมการฯ ดังนี้ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานกรรมการ ศิลปินแห่งชาติ 
สาขาทัศนศิลป์ จ านวน 3 ราย เป็นกรรมการ  ศิลปินไทยร่วมสมัย จ านวน 1 ราย เป็นกรรมการ  ผู้อ านวยการ
ศูนย์หอศิลป์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  และมีข้าราชการ/พนักงานราชการ ของส านักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

 



๕ 

 

 

เพ่ือด าเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสร้างการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก
ให้เป็นวงกว้าง มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือ พิจารณา
ก าหนดคุณลักษณะและเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. จ าแนกประเภทศิลปิน จ านวน 3 ประเภท รวม 21 ราย คือ 
 1.1 ศิลปินอาวุโส (Senior Artist) จ านวน 5 ราย 
 1.2 ศิลปินอาชีพ (Established Artist) จ านวน 11 ราย 
 1.3 ศิลปินใหม่ (Emerging Artist) จ านวน 5 ราย 
2. จ าแนกประเภทงาน จ านวน 17 ประเภท รวม 48 ชิ้นงาน คือ 
 2.1 ภาพพิมพ์ จ านวน 1 ชิ้น 
 2.2 ผลงานจัดวางหุ่นปูนปลาสเตอร์ จ านวน 1 ชิ้น 
 2.3 Acrylic on canvas and minor compositions remaining in places จ านวน 1 ชิ้น 
 2.4 สีฝุ่นและสีอะคริลิก จ านวน 2 ชิ้น 
 2.5 ประกอบไม้ด้วยเดือยกลม จ านวน 3 ชิ้น 
 2.6 Images of Past Installation, HD Videos, 3 denim pillows จ านวน 1 ชิ้น 
 2.7 ประติมากรรมสื่อผสม จ านวน 2 ชิ้น 
 2.8 Fiberglass, plastic toy จ านวน 1 ชิ้น 
 2.9 Bronze and gold leaf จ านวน 24 ชิ้น 
 2.10 Lightbox Installation (ฟิล์ม 35 มม. 1 ม้วน, ขาตั้งยาว 2 ขา, Handy Drive 1 อัน 

บรรจุไฟล์วิดิโอขนาด 9.88 GB) จ านวน 1 ชิ้น 
 2.11 ฟิล์มสี 16 มม. จ านวน 1 ชิ้น 
 2.12 Fiberglass, glass, resin, glitter amd industrial paint จ านวน 1 ชิ้น 
 2.13 ประติมากรรมอินเตอร์แอ๊คทีฟ (Interactive sculpture) จ านวน 1 ชิ้น 
 2.14 Print on Hahnemuhle fine art pearl paper 285 g. จ านวน 4 ชิ้น 
 2.15 สื่อผสม (Artist's hair, pins) จ านวน 1 ชิ้น 
 2.16 ประติมากรรมหินอ่อนสีขาว จ านวน 1 ชิ้น 
 2.17 อะคริลิคบนผ้าใบ จ านวน 2 ชิ้น 

2.4 กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้  
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินการประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ในโครงการ 

จัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยเริ่มจากขั้นตอนการด าเนินงาน  

1. รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อผลงานตั้งแต่ปี 2547 – 2560 ช่วงเดือนตุลาคม 2560 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ช่วงเดือนตุลาคม 2560 
3. จัดประชมคณะกรรมการ ช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 
4. ประสานงานเจ้าของผลงานหรือผู้ครอบครอง ช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 
5. ด าเนินการจัดซื้อผลงานตามระเบียบของทางราชการ  ช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 
6. จัดท าทะเบียนผลงานศิลปะ  ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 ดังรายการต่อไปนี้ 



๖ 

 

 

ทะเบียนผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

................................ 
 
ผลผลิต   : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า  
  : ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
รายการ  : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย จ านวน 20 ชิ้น 
 

 
 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปิน
ร่วมสมัย ได้ผลงานรวมทั้งสิ้น 20 ผลงาน รายละเอียด ดังนี้ 
 
1) ผลงานของ นายจักรวาล นิลธ ารงค์ จ านวน 1 ผลงาน เป็นเงินทั้งสิ้น  
 

  
 
ชื่อผลงาน  : INTRANSIT  

  เทคนิค         : Lightbox – Installation view 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
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2) ผลงานของ นายปรัชญา พิณทอง จ านวน 1 ผลงาน  
 

  
 

  
 
ชื่อผลงาน   : A proposal to set CH4*5.75H2O on fire  

  เทคนิค         : ฟิล์ม 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
 
3) ผลงานของ นางสาววันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร จ านวน 1 ผลงาน  

 
 
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)  : วันทาน๊อกคิโอบ๊อท’09 (EDITION 1) 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Wantanocchiobot’09 

  เทคนิค           ประติมากรรมอินเตอร์แอ๊คทีฟ (INTERACTIVE SCULTURE) 
  ขนาด (เฉพาะตัวหุ่น)  : กว้าง 100 X ยาว 55 X สูง 118 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน  : พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 
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4) ผลงานของ นายกรกฤต อรุณานนท์ชัย จ านวน 1 ผลงาน  
 

 
 

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)  : วาดภาพกับประวัติศาสตร์ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีชื่อตลก ๆ 3  
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Painting with history in a room filled with people with 
     funny names 3 Installation 

  เทคนิค         : Images of past installations 
   ขนาด    : 24:55 min HD video, 3 denim pillows 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
 

5) ผลงานของ นายประเสริฐ ยอดแก้ว จ านวน 1 ผลงาน  
 

 
   
  ชื่อผลงาน   : เทวดา 
  เทคนิค    : ปูนปลาสเตอร์ วัสดุผสม 
  ขนาด    : แปรผันตามพ้ืนที่ 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน  : พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)  
  องค์ประกอบผลงาน       : ผลงาน แบ่งออกเป็น 5 ชิ้นงาน  
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6) ผลงานของ นายกฤช งามสม จ านวน 2 ผลงาน  
 

 
 
  ชื่อผลงาน                : A Gift of Love 
  เทคนิค                   : ประติมากรรมสื่อผสม 
  ขนาด (รวมฐานไม้)     : 35 x 35 x 41 เซนติเมตร (ไม่รวมสายไฟ)                
  ปีทีส่ร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) 
   

 

 
 
  ชื่อผลงาน               : A Gift of Prosperity 
  เทคนิค                  : ประติมากรรมสื่อผสม  
  ขนาด (รวมฐานไม้)    : 35 x 35 x 37.50 เซนติเมตร (ไม่รวมสายไฟ)               
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน  : พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 
   

 



๑๐ 

 

 

7) ผลงานของ นายสิทธิพนธ์ เลาะไชยสงค์ จ านวน 2 ผลงาน  
 

 
 

  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)   : ภาพสะท้อนความรู้สึก 
  ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Reflection of Sensation 
  เทคนิค    : สีฝุ่น, อะคริลิค  
  ขนาด    : 150 x 200 เซนติเมตร 

ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน  : พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
 
 

 
 
  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย)  : ดุลยภาพ 
  ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Equilibrium 
  เทคนิค    : สีฝุ่น, อะคริลิค 
  ขนาด    : 131.50 x 151.50 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน  : พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 
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8) ผลงานของ นางสาวสุกัญญา สอนบุญ จ านวน 3 ผลงาน  
 

 
   
  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : แปร – รูป หมายเลข 3 
  ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Reconversion No.3 
  เทคนิค         : ประกอบไม้ด้วยเดือยกลม 
  ขนาด                         : 64 x 143 x 110 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
   
 

 
 
  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : แปร – รูป หมายเลข 4 
  ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Reconversion No.4 
  เทคนิค         : ประกอบไม้ด้วยเดือยกลม 
  ขนาด                        : 43 x 75.50 x 70.50 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
   
 



๑๒ 

 

 

 
 

  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : ขาด 
  ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Torn 
  เทคนิค         : ประกอบไม้ด้วยเดือยกลม 
  ขนาด                       : 149.20 x 61 x 22.60 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
   
 
9) ผลงานของ นางสาวอ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ จ านวน 1 ผลงาน  

 

 
 
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : - 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Self Portrait  No.3 (2017) 

  เทคนิค         : Mixed media : Artist’s hair, pins 
  ขนาด   : 95.5 x 90 x 170.1 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
 



๑๓ 

 

 

10) ผลงานของ นายคมกฤษ เทพเทียน จ านวน 1 ผลงาน  
 

  
 

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : เปิดโลก 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Open the world  

  เทคนิค         : Fiberglass, Plastic toy 
   ขนาดผลงาน   : ความลึก 47 X กว้าง 74 X สูง 202 เซนติเมตร 
  ขนาดฐานไม้  : ความลึก 56.5 X กว้าง 66.5 X สูง 14.50 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
 

11) ผลงานของ นางสาวยุรี เกนสาคู จ านวน 1 ผลงาน  
 

 
 

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : เงือกทอดกรอบบนขยะอมตะ           
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Gogi  chan sitting on the Eternal waste 

  เทคนิค         : Fiberglass, glass, resin, glitter and industrial paint 
  ขนาด   : 163 x 100 x 68 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 



๑๔ 

 

 

12) ผลงานของ นายลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล จ านวน 1 ผลงาน  
 

 
 

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : (Un) composition, (2017) 
  เทคนิค         : Acrylic on canvas and Minor compositions  

  remaining in places 
  ขนาด   : 150 x 150 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
 
13) ผลงานของ นางสาวอลิสา  ฉุนเชื้อ จ านวน 1 ผลงาน  

 

   

   
 
ชื่อผลงาน  : OVERDOSE, 2017 

  เทคนิค         : Mixed-media Installation and Video Performance 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
 



๑๕ 

 

 

14) ผลงานของ นายไพโรจน์  พิเชฐเมธากุล จ านวน 1 ผลงาน  
 

 
 

ผลงาน   : New York Hope 
  เทคนิค         : สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
  ขนาด   : 122 เซนติเมตร x 924 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 
 
15) ผลงานของ นายชิษณุพล ประสานวรกิจกุล จ านวน 1 ผลงาน  

 

 
 
ชื่อผลงาน   : COLLAPSE  

   ขนาด    : 125 x 95.7 เซนติเมตร (รวมกรอบ) 
  เทคนิค         : ภาพพิมพ์ 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 

16) ผลงานของ นายวิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์ จ านวน 1 ผลงาน  
 
 

   
 

   
 

ชื่อผลงาน   : Liquid moments  
   ขนาด    : 125 x 95.7 เซนติเมตร (รวมกรอบ) 
  เทคนิค         : Print on Hahnemuhle Fine art Pearl paper 285 g. 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2558 - 2559  
   จ านวน 1 ผลงาน  : มีองค์ประกอบของผลงานรวม 4 ชิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

 

ผลผลิต   : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า  
  : ค่าครุภัณฑ์อ่ืนๆ  
รายการ  : ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัย จ านวน 5 ชุด/ผลงาน/ชิ้น 
 

 
 
 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปิน
อาวุโสหรือศิลปินแห่งชาติ ได้ผลงานรวมทั้งสิ้น 5 ผลงาน รายละเอียด ดังนี้  
 
1) ผลงานของ นายนนธิวรรธน์ จันทนะผะลิน จ านวน 1 ผลงาน  
     

 

 
 
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : อัปปนาสมาธิ 
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Attainment Concentration 

  เทคนิค         : ประติมากรรม หินอ่อนสีขาว  
  ขนาด   : หน้าตัก 120 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 1000 กิโลกรัม (Kg) 
       กว้าง 1.20 X ยาว 73 X สูง 151.50 เซนติเมตร 
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
  
 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
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2) ผลงานของ นายคามิน เลิศชัยประเสริฐ จ านวน 1 ผลงาน  
     
 

      

      

       

     

     

    
 
 
ชื่อผลงาน  : “Beyond” series  

  เทคนิค         : Bronze and gold leaf   
  ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2550 - 2552 (ค.ศ. 2007 - 2009) 
   จ านวนที่พิมพ์  : 1/7 (Edition : 1/7)  
   มีองค์ประกอบของผลงานรวม 24 ชิ้น 
 
 



๑๙ 

 

 

3) ผลงานของ นายช่วง มูลพินิจ จ านวน 1 ผลงาน มีองค์ประกอบของผลงานรวม 2 ชิ้น 
    
 

 
 
   ชื่อผลงาน   : เสน่ห์ของโบราณสถานคือกาลเวลา  

เทคนิค         : Drawing On Canvas   
ขนาด    : 141 เซนติเมตร  x 106 เซนติเมตร 
ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)  

 
 

 
 
   ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : เสือ 2551  

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Tiger 2008   
เทคนิค         : สีน้ ามันบนผ้าใบ 
ขนาด      : 137 เซนติเมตร x 125 เซนติเมตร 
ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) 
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4) ผลงานของ นายศราวุธ ดวงจ าปา จ านวน 1 ผลงาน มีองค์ประกอบของผลงานรวม 2 ชิ้น  
    

 

 
 

  ชื่อผลงาน   : Symbols Of Forms 2519   
เทคนิค         : ส าริด 
ขนาด      : 40  x 90 x 110 เซนติเมตร  
ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) 
 

 
 
  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : “พลังแห่งการเคลื่อนไหว” 2559   
  ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : “Dynamic Space” 2559    

เทคนิค         : โลหะชุบโครเมี่ยม 
ขนาด      : 50  x 190 x 210 เซนติเมตร   
ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 
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5) ผลงานของ นายอารี สุทธิพันธุ์ จ านวน 1 ผลงาน มีองค์ประกอบของผลงานรวม 2 ชิ้น 
    
 

 
 
 
  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : สีสร้างภาพ 1  

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Color Creates Images  No.1   
เทคนิค         : สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ขนาด      : 228 เซนติเมตร x 246 เซนติเมตร 
ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 
 

 

 
 
  ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) : สีสร้างภาพ 2  

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) : Color Creates Images  No.2   
เทคนิค         : สีอะคริลิคบนผ้าใบ 
ขนาด      : 369เซนติเมตร  x 76 เซนติเมตร 
ปีที่สร้างสรรค์ผลงาน   : พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 

 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 

2.5 กำรเข้ำถึงควำมรู้  
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินการท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้

สะดวก โดยโดยมีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (ทะเบียนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปี พ.ศ. 
2561) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ เว็บไซต์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th   

2.6 กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้   
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการจัดนิทรรศการ

แสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน ให้แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน ข้าราชการ และ
ประชาชนผู้สนใจเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

 
 

     
 

 
 

http://www.ocac.go.th/
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2.7 กำรเรียนรู ้
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินการในส่วนของการเรียนรู้ ผ่านการเรียนรู้จาก

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยมีภัณฑารักษ์ หรือ ผู้น าชม ให้ข้อมูล ความรู้ 
ประวัติ ประเภทของผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
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ส่วนที่ 3 
บทสรุป 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด าเนินงานเพ่ือการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ด้านศิลปวัฒนธรรม และเป็นหน่วยงานที่เน้นการท างานร่วมกับศิลปินและบุคลากรด้านศิลปะในสังกัดวิธีคิด
และปฏิบัติการทางศิลปะแบบร่วมสมัย โดยในแต่ละปีงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนด้านการ
สะสมผลงานศิลปะร่วมสมัยที่เป็นภาพแทนการเติบโต ความเคลื่อนไหว และพัฒนาการของวงการศิลปะ 
ร่วมสมัยของประเทศไทยในภาพรวม เพ่ือให้ภาครัฐได้มีส่วนร่วมในตลาดการสะสมผลงานศิลปะร่วมสมัย 
รวมถึงได้ส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินใหม่และศิลปินอาชีพ และที่ส าคัญที่สุดคือการ
สะสมผลงานเพ่ิมเติมเข้าสู่คลังสะสมผลงานศิลปะของรัฐ ซึ่งจะเติมเต็มเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะร่วม
สมัยของประเทศไทยให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตามจ านวนผลงานคุณภาพที่ทวีขึ้นในแต่ละปี   

ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยได้มีการพัฒนาฝีมือมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งผลงานจ านวนมากจากศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วและจากศิลปินร่วมสมัย ในอดีตนั้น พบว่ามี
มูลค่ามากขึ้นตามล าดับ และผลงานยังสามารถเทียบชั้นได้กับศิลปินร่วมสมัยของศิลปินนานาชาติ ซึ่งในปัจจุบัน
พบว่ามีนักสะสมผลงานศิลปะทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการประมูล การซื้อขาย
ผลงานศิลปะ โดยผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินไทยหลาย ๆ ท่าน ถูกซื้อโดยชาวต่างชาติ ซึ่งในอนาคตอาจส่งผลให้
ประเทศไทยไม่มีผลงานดี ๆ ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาถึงวิวัฒนาการ ความสามารถและแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย อีกทั้งการจัดซื้อผลงานของนักสะสม แกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ หอ
ศิลป์ร่วมสมัยของภาครัฐและภาคเอกชนยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ทั้งในเรื่องของพ้ืนที่ที่จะน าไปจัดแสดง การ
จัดเก็บผลงาน ศักยภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งงบประมาณในการสรรหาผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และ
ด้วยนโยบายทางด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลที่ให้จัดหาและขยายพ้ืนที่ทางศิลปะ ทั้งที่เป็นพ้ืนที่ถาวรและ
หมุนเวียน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเพ่ือเป็นเวทีพบปะ
ศิลปิน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศิลปะระหว่างกันนั้น กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการขยายพ้ืนที่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพ้ืนที่ถาวรทางศิลปะ โดยจัดให้มีหอศิลป์ร่วมสมัยเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับหอศิลป์
ร่วมสมัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส านักงานศิ ลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ด าเนินโครงการจัดหาผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติ ส าหรับจัดแสดงในหอศิลป์แห่งชาติที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บสะสมผลงานศิลปะร่วมสมัย และน าเผยแพร่ต่อสังคมเพ่ือตอบสนองรสนิยมด้าน
สุนทรียะ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนศิลปินร่วมสมัยผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยขึ้นมาให้เป็นมรดกของ
แผ่นดิน ให้สามารถทุ่มเทเวลาและพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า และเป็นการกระตุ้นให้สังคมตื่นตัว  
ท าให้เกิดคุณค่าต่อผู้ชื่นชมผลงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติ  เพ่ือเผยแพร่ผลงานศิลปะสาขาต่างๆ ออกสู่สาธารณะ เพ่ือใช้ผลงาน
ศิลปะชั้นเยี่ยมเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค ์และเพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม 

การประมวลผลการด าเนินการจัดการความรู้โครงการจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการน าเสนอตัวอย่างวิธีการจัดการความรู้ที่ได้จากการด าเนินการ
โครงการดังกล่าวตลอดปีงบประมาณ โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ด าเนินงานร่วมกับ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ภัณฑารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะร่วมสมัยชั้นน า
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการสมควรที่ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะได้ใช้องค์ความรู้ชุดดังกล่าวเพ่ือ
การพัฒนาองค์กรและคุณภาพของบุคลากรในหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 




