
 

นิทรรศการ "สยามแอพ" 

Siam Application / Appreciate / Apply 

ชองทางหนึ่งเพื่อการเขาถึงศิลปะไทย 

 

วันท่ี : 29 พฤศจิกายน - 17 กุมภาพันธ 2556 

สถานท่ี: หองนิทรรศการหลัก ชั้น 8 

จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

นิทรรศการท่ีเผยแพรคุณคาความงามและความรูเก่ียวกับศิลปะไทย ผานผลงานของศิลปนรุนใหมท่ีสืบสานและ

พัฒนาตอยอดจากรากฐานของศิลปวัฒนธรรมไทย ดวยแรงบันดาลใจในพุทธศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินกวา ๕๐ 

ทาน  รวมกับการนําเสนอความงามของพุทธศิลปและศิลปะพ้ืนบานผานผลงานศิลปะภาพถาย  การจัดแสดง

ความรูเก่ียวกับพัฒนาการของศิลปะไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และการจัดแสดงเทคนิคข้ันตอนการสรางสรรค

ผลงานท่ีประยุกตจากกรรมวิธีโบราณ พรอมกิจกรรมการสาธิตโดยศิลปน 

 

ศิลปะของไทยท่ีสรางสรรคและสืบทอดกันมาแตครั้งโบราณ หากพิจารณาถึงท่ีมาแลวจะพบวามีรากฐานท่ี

เก่ียวเนื่องสัมพันธกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรม ซ่ึงหลอมรวมอยูในวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของคนไทย

ท้ังสิ้น  กลาวคือ เปนศิลปะท่ีสรางข้ึนเพ่ือรับใชพุทธศาสนาสวนหนึ่ง และเปนศิลปะท่ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอย

ในชีวิตประจําวันอีกสวนหนึ่ง  โดยศิลปะท่ีสรางข้ึนเพ่ือรับใชศาสนาก็คือ ศิลปะท่ีอยูในวัด  เชน โบสถ วิหาร 

สถาปตยกรรมท่ีสรางข้ึนเพ่ือเปนสัญลักษณแทนท่ีประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระพุทธรูปท่ีสรางข้ึน

เพ่ือเปนสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา  จิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมท่ีเคลื่อนท่ีได อยางพระบฏ หรือสมุดขอย 

ท่ีสรางข้ึนเพ่ือเผยแพรพระธรรมคําสอนและเรื่องราวในพุทธศาสนา อันไดแก  ไตรภูมิ  พุทธประวัติ  ชาดก  รวม

ไปถึงงานประณีตศิลปท่ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยอันเก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา เชน ตูพระธรรมลายรดน้ํา  งาน

ประดับมุก ประดับกระจก  เปนตน  สวนศิลปะท่ีสรางข้ึนเพ่ือประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวันนั้นจะมี

ความสัมพันธกับความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูของแตละทองถ่ิน เชน ศิลปหัตถกรรม 

เครื่องมือเครื่องใช ศิลปะพ้ืนบาน มหรสพ การละเลนตางๆ เปนตน 

http://www.bacc.or.th/event/Siam-App.html


 

แมตอมาการสรางสรรคศิลปะท่ีแสดงลักษณะไทย ดวยรูปแบบ เนื้อหา หรือเทคนิคการใชวัสดุ ซ่ึงเราเรียกกันวา 

“ศิลปะไทย” จะไดรับอิทธิพลจากทางตะวันตกในดานรูปแบบและเทคนิคเขามาผสมผสาน กอเกิดเปนศิลปะ

สมัยใหมและหลังสมัยใหมตามลําดับเวลา  แตสิ่งท่ียังคงเปนแรงบันดาลใจสําคัญใหแกศิลปน        

          

ไทยก็คือ พุทธศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดังจะเห็นไดจากแนวความคิดและเนื้อหาสาระของผลงาน “ศิลปะ

ไทย” รวมสมัยในปจจุบัน ท่ียังคงผูกพันกับคติความเชื่อ พระธรรมคําสอนในพุทธศาสนา รวมไปถึงวัฒนธรรม

พ้ืนบานในแตละทองถ่ิน  หากแตปรับเปลี่ยนรูปลักษณ พัฒนารูปแบบและเทคนิคในการนําเสนอไปตามมุมมอง 

การตีความ และบริบทของยุคสมัย จนเกิดสุนทรียภาพรสชาติใหม แตยังคงแสดงถึงเอกลักษณไทย  ดวยการ

นําเสนอความงามอันละเอียดออนประณีต สะทอนชีวิตและจิตวิญญาณของศิลปนท่ีเติบโตและเจริญงอกงามมา

จากรากฐานของศิลปะและวัฒนธรรมไทย สงผานอารมณ ความรูสึก และความคิดไปสูผูชม เพ่ือกลอมเกลาและ

ยกระดับจิตใจ   

          

ผลงาน “ศิลปะไทย” ของศิลปนรวมสมัยท่ีจัดแสดงในนิทรรศการ “สยามแอพ” ครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ

การตอยอดและคลี่คลายจากอดีตถึงปจจุบัน  ดวยวิธีการหยิบยกรูปแบบและเทคนิคการแสดงออกของศิลปะไทย

ประเพณีมาผสมผสานกับรูปแบบการแสดงออกของศิลปะสมัยใหม เขากับเนื้อหาทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถ่ินตามมโนคติของศิลปน  เพ่ือสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีแสดงลักษณะไทย  สะทอนรสนิยม ปรัชญาความคิด 

บุคลิก และจิตใจของศิลปนไทยกลุมหนึ่งท่ีกําเนิดและเติบโตภายใตบริบทของสังคมไทย  ซ่ึงยังคงรักษาปรัชญาใน

การสรางสรรคศิลปะ เพ่ือตอบสนองความตองการทางจิตใจของตน จรรโลงจิตใจผูชมดวยสุนทรียภาพความงาม 

และเจริญปญญาดวยคติความคิด และความหมายของผลงาน  เปนศิลปะท่ีสรางสรรคข้ึนจากภูมิปญญา ดวยทักษะ

ฝมือสูง เปยมดวยอารมณ ความรูสึก และความคิด นําเสนอออกมาอยางเรียบงาย แตลึกซ้ึง และนาสนใจ  ผลงาน

บางชิ้นใหความรูสึกนุมนวล สงบ งาม ในขณะท่ีผลงานบางชิ้นใหความรูสึกสนุกสนานและอ่ิมเอม   

          

ในโลกปจจุบันศิลปะกลายเปนสิ่งสากล ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ในดานรูปแบบและเทคนิคกลวิธีการนําเสนอ 

ดวยความเจริญของเทคโนโลยีการสื่อสาร ศิลปนจากท่ัวทุกมุมโลกสามารถเรียนรูและสงผานอิทธิพลไปสูกันและ

กัน  ศิลปะมุงเนนการนําเสนอ “สิ่งแปลกใหม” ทางทฤษฎีความคิด และรูปแบบในการนําเสนอ  เพ่ือแสดง

นวัตกรรมแหงภูมิปญญาของมนุษยท่ีสัมพันธกับโลกรวมสมัย หากมองในบริบทนี้ “ศิลปะไทย” อาจถูกมองวาลา



 

หลัง และคลายจะหยุดนิ่งอยูกับท่ี ดวยกลวิธีการสราง รูปแบบการนําเสนอ และวิธีคิดทางสุนทรียศาสตรท่ียังคง

รักษาขนบแบบเดิม สวนทางกับความหมายของ “ความเจริญกาวหนา” ในปจจุบัน ท่ีถูกนิยามดวยการลมลางสิ่ง

เกา และรับเอาสิ่งใหมเขามาแทนท่ี   

  

แตหากมอง “ศิลปะไทย” ในฐานแหงการทําความเขาใจรวมกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ภายใตบริบทของ

สังคมไทยแลว “ศิลปะไทย” ยังคงเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีความหมาย และเปนสินทรัพยทางภูมิปญญาท่ีมี

คุณคา ควรแกการศึกษาและภาคภูมิใจ เพราะการสรางสรรคและพัฒนาอยางมีท่ีมาท่ีไป กาวไปขางหนาอยาง

ตระหนักรูรากเหงาวา  เราเปนใคร กาวเดินมาจากไหน และจะมุงไปสูทิศทางใด ยอมดีกวาการกาวตามคนอ่ืนอยาง

ไรจุดหมาย จนหลงลืมไปวา “เราเปนใคร  และเหมาะสมกับอะไร”  

----------------------- 

 

ท่ีมา ของ “สยามแอพ” 

คําวา “สยาม” คือ ชื่อเรียกของประเทศไทยในสมัยโบราณ และเปนชื่ออยางเปนทางการของประเทศไทยตั้งแตรัช

สมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว จนกระท่ังมีการเปลี่ยนชื่อเปนประเทศไทยในป พ.ศ.๒๔๘๒ดังนั้น 

คําวา “สยาม” จึงเปนตัวแทนของความเปนไทยในอดีต แตในขณะเดียวกันคําวา“สยาม”ก็ยังเปนชื่อเรียกของ

“สยามสแควร” ยานธุรกิจชื่อดังรวมสมัยในละแวกท่ีตั้งของหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนสถานท่ี

จัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ 

 

สวนคําวา “แอพ”  มีท่ีมาจากคําวา “application”  โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีชวยในการเขาถึงขอมูลความรูเพ่ือ

สาระประโยชนและความบันเทิง ซ่ึงเปนคํารวมสมัยท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในปจจุบัน  คําวา “สยามแอพ” ใน

ท่ีนี้จึงหมายถึง พ้ืนท่ีหรือชองทางรวมสมัยท่ีชวยในการเขาถึงขอมูลความรูเก่ียวกับศิลปะท่ีแสดงลักษณะไทยตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน 

 



 

นอกจากนี้คําวา “แอพ” ยังมีท่ีมาจากคําวา “appreciate” ซ่ึงหมายถึงการเขาถึงหรือความซาบซ้ึง  และคําวา 

“apply” ซ่ึงหมายถึงการประยุกต  เนื่องจากท่ีมาของการสรางสรรคผลงาน“ศิลปะไทย”ในปจจุบัน  เกิดจากแรง

บันดาลใจหรือความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะไทยซ่ึงสืบทอดกันมาอยางยาวนาน ท้ังศิลปะแบบประเพณีและ

ศิลปะพ้ืนบาน  จึงกอใหเกิดการอนุรักษสืบสานและพัฒนาตอยอดกันมาตามยุคสมัย โดยศิลปนไดนํารูปแบบ 

เทคนิค และเนื้อหาท่ีปรากฏในศิลปะไทยโบราณมาประยุกตและพัฒนาสรางสรรคใหมใหมีความรวมสมัยและแสดง

ลักษณะเฉพาะตน ในขณะเดียวกันนิทรรศการครั้งนี้ก็หวังท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรความรู ความคิด และ

ความงาม เพ่ือใหทุกทานไดซึมซับคุณคาของ“ศิลปะไทย”และนําแรงบันดาลใจท่ีไดรับไปประยุกตใชอยาง

สรางสรรคเพ่ือการพัฒนาสืบไป 

  

ดําเนินงานโดย  ฝายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

  

ภัณฑารักษ คุณปกรณ กลอมเกลี้ยง 

ภัณฑารักษรับเชิญ   คุณโอชนา พูลทองดีวัฒนา 

 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

E-mail :  siam_app@yahoo.com   

Facebook :  http://www.facebook.com/SiamAppBacc 
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Siam App 

Application-appreciate-apply  

A passage to access Thai Art 

  

Date : 29 November - 17 February 2013 

Location: Main Gallery, 8th floor 

Presented by Bangkok Art and Cultural Centre (bacc) 

 

This exhibitionpublicizes value, beauty and knowledge of Thai art through artworks of 

newgeneration artists who inherit and develop Thai art and culture.  These fiftyartists are 

inspired by Buddhism and local culture to mutually present beautyof Buddhist art and folk art 

through artworks, photographs, exhibitionproviding knowledge of Thai art development and 

exhibition of art techniquesand procedures applied from ancient techniques as well as 

activitiesdemonstrated by artists. 

  

When considering on Thai art created andinherited from ancient time, it was found that there 

were some evidencesrelated toBuddhism and culturehidden in notion and living of Thaipeople, 

namely, Thai arts are created to serve Buddhism and for benefit of Thaipeople’s daily life. Thai 

arts created to serve Buddhism are arts located intemples, for example, Buddhist monasty, 

Buddhist assembly hall andarchitectures built as the symbol of Lord Buddha’s residence, 

Buddha imagebuilt as the symbol of Lord Buddha,muralpainting andeasel painting (e.g., Phra Bot 

or Thai long book made of pulp from trees of the family Uricaceaecreated for distributing 

Buddhist teaching and storiesincluding Three Worlds (Tri-Phum), History of Buddha, Jatakar and 

http://en.bacc.or.th/event/Siam-App.html


 

Fine Artscreated for utility related to Buddhism such asBuddhist scripture cabinet decorated 

with gilded black lacquered figures, pearl inlay,  glass inlay, etc. For artscreated for serving as 

benefit of Thai people’sdaily life, tis type of artinvolves with tradition, culture and way of life of 

people in each region suchashandicraft, utensils, folk art, entertianment,recreation, etc. 

          

Although“Thai art”hassubsequently been influenced by western art regarding the integration of 

formand techniques contributing modern art and post-modern art, respectively, theimportant 

inspiration of Thai artists remainsBuddhism and local cultureasshown in concept and contents 

of contemporary“Thai art”nowadays. These contemporary arts remain relate to beliefs and 

teaching of Buddhism aswell as local culture of each region with adjustment of appearance 

anddevelopment of styles and techniques according to perspectives, presentationand 

interpretation of each period.  This changing brings new taste of aestheticsbut conserves Thai 

uniqueness by presenting delicate beauty of Thai artreflecting life and spirit of artists that are 

fostered and developed from theroot of Thai art and culture in order to express their emotion, 

feeling andideas to audiences with the aim to instruct and improve human’s heart. 

          

“Thai artworks”of severalcontemporary artists exhibited in this art exhibition presenting 

thedevelopment and clarification of Thai art from past to present time byintegrating forms and 

techniques of Thai traditional art to presentation ofmodern art corresponding to the contents of 

Buddhism and local cultureaccording to artist’s beliefs and imagination.This is another reflection 

oftaste, philosophy, personality and mind of a group of Thai artists who wereborn and grown 

under the rural or traditional context. They remain philosophyin their works creation in order to 

respond audiences’ mental demands andsustain their heart with aesthetics, beauty and 

develop their wisdom withbeliefs, concept and meaning of each artwork.  These artworks are 

created fromartists’ wisdom with high skills and full with emotion, feeling and conceptthrough 

simple presentation.Althoughthis type of presentation is not striking, exciting, dazzling or new, it 



 

isprofound and interesting.Someartworks provide the feeling of gentleness, serenity and beauty 

while someartworks provide the feeling of amusement and delight. 

          

In present world, art becomes universalwithout any segregation on forms, techniques and 

presentation.With development of communication technology,artists around the world are able 

to learn each other and deliver influence toeach other.  Artaims to present“innovation”of 

conceptual modeland forms of presentation in order to present innovation of human’s wisdom 

corresponding to contemporary world.  Whenconsidering on this context,“Thaiart”may be 

considered to become underdeveloped and seem to beimmovable with its traditional creation, 

presentation and aesthetic conceptwhen the meaning of“development”is defined as 

abolitionof old things and replacement of new thing in today world. 

            

However, when considering “Thai art” as theunderstanding of history and culture under the 

context of Thai society, “Thaiart” remains meaningful cultural heritage and value intellectual 

property for studying and pride because creativity and development based on knowledge of 

true identity and advancement with direction  must be better than following the world without 

oriented goal. This may cause us follow wrong direction and forget “who we are and what is 

suitable for us.”  

 

---------- 

 

 

 

 



 

Background 

“Siam” is a term for calling Thailand in ancient time and it had been the formal nameof 

Thailand since the reign of King Rama IV until the name of Thailand waschanged in B.E. 2482. As 

a result, the term,“Siam”is therepresentative of Thainess in the past.  In the same time, the 

term,“Siam”is also the name of“Siam Square”,the famous and contemporary business hub 

ofThailand near Bangkok Art and Culture Center, the venue of thisexhibition. 

 

“App” is a term originated from“application”,a computer program facilitating dataaccessibility 

and approaching to knowledge for academicbenefit and entertain.  This word is 

thecontemporary term that is well-known in present world. As a result,“Siam App”in this regard 

refers tocontemporary space or channel to access Thai art knowledge and information fromthe 

past to present time. 

 

In addition, the term,“App”is alsooriginated from“appreciate” that meansapproach or 

impression; and“apply”refers toutilization. Since the origin of creating“Thai art”in currentworld 

is inspiration or appreciation to the value of Thai art, both Thai traditionalart and folk art, that is 

inherited for long period , conservation, inheritanceand development has been continued from 

a period to other periods.  The artistsapply and develop style, form, techniques and contents 

shown in ancient Thaiart to create new  

  

artworks with contemporary and unique style. Simultaneously,this exhibition also intends to be 

another part in publicizing knowledge,concept and beauty of Thai Art to provide all audiences 

appreciation towards“ThaiArt. ”Subsequently, they will apply this inspiration to create 

anddevelop their works continuously. 



 

An exhibition by   BACC Exhibition Dept. 

Curator:  Mr.PakornKlomkliang                                                                                             

          

Guest Curator  Miss.Ochana  poonthongdeewatthana     
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