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“…งานสำาคัญท่ีเราได้ใฝ่ฝันมุ่งม่ันมาเป็นเวลานานหลายปี เร่ิมจะเป็นรูปร่างให้เห็นประจักษ์

แล้ว พวกเราอดนึกมิได้ว่าถ้าอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะมีความพอใจใน

งานที่เราทำาหรือไม่เพียงใด แต่หวังกันว่าท่านจะพอใจ เพราะบุญคุณที่ท่านอาจารย์มีต่อ

วงการศิลปะของประเทศไทยนี้ ใหญ่หลวงนัก แม้แต่ผู้ที่มิใช่ศิลปินอย่างผม ก็ยังรู้สึกใน

พระคุณของท่านตลอดมา ด้วยความรำาลึกอันกล่าวมาข้างต้น ผมจึงใคร่ขอตั้งจิต

อธิษฐานขอให้อนาคตของหอศิลป์ และมูลนิธิที่ใช้นามของท่านอาจารย์นี้ จงมีความ

เจริญสถิตสถาพรยิ่ง ๆ ขึ้นไป   

 ประชาคมใดท่ีเพิกเฉยต่อความงามและศิลปะ ประชาคมน้ันย่อมจะเจริญสมบูรณ์

มิได้ และประชาคมใดที่จะเอาใจใส่บำารุงศิลปวิทยา ประชาคมนั้นย่อมจะประสบความ

เจริญ มิใช่แต่ในด้านศิลปะอย่างเดียว ย่อมจะเจริญในด้านความดีและความจริง อันเป็น

องค์ประกอบแห่งสันติสุขแห่งมนุษย์ในประชาคม…”

        บางช่วงตอนจากข้อเขียนของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

          ที่แสดงไว้ในงานครบรอบ 1 ปี หอศิลป พีระศรี

            14 พฤษภาคม พ.ศ. 2518  
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คำ นิยม

ในบทความชิ้นสำาคัญของอาจารย์ป๋วย เรื่อง คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์

มารดาถึงเชิงตะกอน  ท่านปรารภไว้วรรคหนึ่งว่า  “ผมจำาเป็นต้องมีเวลาว่างสำาหรับเพลิดเพลิน

กับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุ่ม สามารถมีบทบาทและชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ 

ดนตรี วัฒนธรรมต่างๆ เท่ียวงานวัดงานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ์ งานกุศลอะไรได้พอสมควร” 

(ป๋วย อึ๊งภากรณ์. 2559: 155)

 จะเห็นได้ว่าอาจารย์ป๋วยสนใจในศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย ดังได้แสดงให้เห็น

ว่า คุณภาพชีวิตที่ดีที่คาดหวังไว้ ต้องมีแง่มุมของศิลปะด้วยพอสมควร  ดังถ้าอ่านฉบับแรก

ของบทความมีชื่อเรื่องนี้ ที่ใช้ว่า การกินดีอยู่ดีของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งลงพิมพ์ใน 

สังคมศาสตร์ปริทัศน ์ เดือนกันยายน 2516 ก็จะพบข้อความในลักษณะเดียวกันที่กล่าวว่า 

“ผมหวังว่าจะมีเวลาพักผ่อนเป็นคนตนเองบ้าง จะได้มีความสุขร่วมกับครอบครัวผม ถ้าอยาก

ไปเท่ียวสวนก็ไปได้ อยากดูศิลปะชนิดต่างๆ ก็ชมได้ อยากไปงานวัดงานวัฒนธรรมก็ได้ไปเท่ียว” 

(ป๋วย อึ๊งภากรณ์. 2545: 313)

 นอกจากน้ี อาจารย์ป๋วยยังให้ความสำาคัญกับความงามด้วย ดังท่ีท่านแสดงสุนทรพจน์

เมื่ออายุครบ 60 ปี ว่า  “คนเราจะเป็นคนสมบูรณ์ได้ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม 3 ข้อ คือ 

ความจริง ความงาม และความดี ... ความงามหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำาให้มนุษย์มีวัฒนธรรมและ

ความเพลิดเพลินเป็นการอดิเรก ... ถ้าขาดคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทำาให้มนุษย์นั้นๆ มี

ความบกพร่องไป” (ป๋วย อึ๊งภากรณ์. 2559: 135)

 กล่าวจำาเพาะมาในทางจิตรกรรมน้ัน เป็นท่ีทราบกันว่า เม่ืออาจารย์ป๋วยเป็นผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสนับสนุนศิลปินผ่านการซ้ืองานศิลปะ 

ทำาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยราชการแรกๆ ที่สะสมงานศิลปะจนมีผลงานต่างๆ 

อยู่เป็นจำานวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ศิลป์ พีระศรี เรียกร้องให้มีการสนับสนุนงาน

ศิลปะด้วยการซื้อไปประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน (ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. 2557: 218)

 ไม่เพียงแต่สนใจสนับสนุนงานจิตรกรรมผ่านการซื้อผลงานเท่านั้น  อาจารย์ป๋วยยัง

ขานรับแนวคิดการสร้างหอศิลป์ขึ้นในประเทศไทยด้วย  ดัง ปรีชา อรชุนกะ ลูกศิษย์ของ

อาจารย์ศิลป์ เล่าว่า “ชั่วโมงประวัติศาสตร์ศิลป์ ปกติอาจารย์ศิลป์ไม่เคยมาสาย  วันนี้ท่านมา

สายแต่หน้าตายิ้มแย้มเข้ามา และเล่าว่า ‘วันนี้ฉันมีความสุขที่สุด อยู่เมืองไทยมา 30 กว่าปี 

เพ่ิงมีคนเข้าใจฉันวันน้ีเอง อาจารย์ป๋วยเชิญไปพบบอกว่าจะช่วยเร่ืองงบประมาณสร้างหอศิลปะ

สมัยใหม่’ เมื่อออกจากห้อง ท่านฮัมเพลงด้วยความสุข” (ปรีชา อรชุนกะ. 2559: ไม่ปรากฏ

เลขหน้า)

 ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงอารัมภบทเรื่องอาจารย์ป๋วยกับความสนใจทางศิลปะ 



  7

โดยเฉพาะก็เรื่องหอศิลป์และการซื้อผลงานศิลปะ โดยที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงความสนใจด้านศิลป

วัฒนธรรมอื่นๆ ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการแต่งบทกวี การเป่าขลุ่ย หรือการฟังเพลงไทยเดิมที่

ท่านชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจ

 หนังสือของอาจารย์สิทธิธรรม โรหิตะสุข เล่มนี้  มีคุณูปการอย่างสำาคัญในการฉาย

ให้เห็นบทบาทของอาจารย์ป๋วยในมิติที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดหอศิลป พีระศรี หอศิลป์แห่งแรก

ในประเทศไทย  แม้ว่าบัดนี้หอศิลป์แห่งนี้จะปลาสนาการไปแล้ว แต่แนวคิดและการทำางาน

ของอาจารย์ป๋วยที่กรุยทางมาให้พวกเรา ดุจคบเพลิงที่ส่องแสงให้อนุชนได้เจริญรอย ก็เป็นสิ่ง

ที่ควรค่าแก่การศึกษา เพื่อความเข้าใจถึงมิติในความจริง ความงาม และความดีต่อไป

 นอกจากน้ี อาจารย์สิทธิธรรมยังได้เล่าประวัติศาสตร์ของหอศิลป์เอกชนและแกลเลอร่ี

ต่างๆ ต้ังแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เร่ือยมาจนถึงทศวรรษ 2530 อันสะท้อนให้เห็นทิศทาง

และความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในประเทศไทย ซึ่งอาจารย์ป๋วยมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้าง

 โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่ได้ต้องการยกย่องเชิดชูอาจารย์ป๋วยอย่างหลับหูหลับตาว่าสิ่งที่ท่านทำาล้วนประเสริฐวิเศษ

ที่สุด หากปรารถนาจะให้ชีวิตและงานของอาจารย์ป๋วยเป็นบทเรียนสำาหรับอดีต เพื่อให้เราใน

ปัจจุบันเห็นทิศทางที่จะเดินไปในอนาคต เพื่อว่าจะไม่ต้องพลาดเหมือนที่อดีตเคยเป็นมา และ

มีกำาลังใจในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ต่อไป จากอุปสรรคและความพยายามของคนรุ่นก่อนหน้า

พวกเรา

 หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้สังคมไทยไปสู่สังคมที่

ประกอบไปด้วยความจริง ความงาม และความดี สมดังเจตนารมณ์ของอาจารย์ป๋วยต่อไป

              นายกษิดิศ อนันทนาธร

                                       ผู้จัดการโครงการ 100 ปีชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

                                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                                  22 กรกฎาคม 2560
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คำ นำ 

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงขึ้นจากงานวิจัยของผู้เขียนเรื่อง “ประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหว

ของหอศิลป์เอกชนและนายหน้าค้างานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 

ถึงทศวรรษ 2530” ที่เริ่มต้นดำาเนินการเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 กระทั่งเสร็จสิ้น

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงกระนั้น ต้องกล่าวว่า ก่อนที่งานวิจัยเรื่องดังกล่าวจะ

เริ่มต้นขึ้น ความสนใจในประเด็นหัวข้อนี้ของผู้เขียนได้เคยถูกจุดประกายและรับโอกาส

ให้ได้ศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ช่วงกลาง พ.ศ. 2555 ขณะที่ผู้เขียนยังศึกษาในระดับดุษฎี

บัณฑิตอยู่ที่ “ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

ห้องเรียนที่จุดประกายการทำางานในประเด็นหัวข้อดังกล่าวนี้ คือ ห้องเรียนในรายวิชา 

“หัวข้อเฉพาะทางประวัติศาสตร์” ซึ่งในภาคการศึกษานั้น มี “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิลลา วิลัยทอง” เป็นผู้สอน ซึ่งต่อมาท่านยังเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต

ของผู้เขียนอีกด้วย  ในห้องเรียนวิชาดังกล่าว อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ

ภาคการศึกษาน้ันมุ่งเน้นไปท่ี “ประวัติศาสตร์ธุรกิจ” เป็นหลัก ถือได้ว่าน่ีเป็นโอกาสแรก

ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้โลกของธุรกิจผ่านแง่มุมทางการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ 

จนนำามาสู่การเร่ิมต้นทำารายงานการศึกษาค้นคว้าประจำาวิชาเพ่ือนำาเสนอต่ออาจารย์และ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 ผู้เขียนเป็นคนเล็กๆ คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตและทำางานวนเวียนอยู่ในแวดวงศิลปะ  

ทั้งทำางานศิลปะ เขียนหนังสือ ตลอดจนทำางานด้านการจัดนิทรรศการศิลปะตามวาระ

ต่างๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ก่อนจะมาทำางานสอนหนังสืออย่างทุกวันนี้  

งานประจำาแรกๆ ในชีวิตของผู้เขียนยังเริ่มต้นที่การทำางานให้กับหอศิลป์เอกชนแห่ง

หนึ่ง ต่อมาจึงได้เข้าทำางานให้กับหอศิลป์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ กระทั่งเปลี่ยนผ่านมาทำางานเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแห่ง

เดียวกันน้ีเกินกว่าทศวรรษแล้ว ด้วยเหตุน้ี เม่ือต้องศึกษาค้นคว้า “ประวัติศาสตร์ธุรกิจ” 

ผู้เขียนจึงไม่ลังเลเลยที่จะใช้โอกาสนี้ ศึกษา ค้นคว้าในเรื่องราวประวัติศาสตร์ความ

เคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและนายหน้าค้างานศิลปะ โดยเฉพาะเจาะจงไปที่พื้นที่

กรุงเทพมหานคร ช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 อันถือเป็นพื้นที่และช่วงเวลาที่

หอศิลป์เอกชนเกิดขึ้น เติบโต มีทั้งพัฒนาการและปัญหาในประเด็นต่างๆ มากมาย รวม
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ถึงในช่วงปลายทศวรรษ 2530 ธุรกิจนี้ยังเติบโตและต่อมาได้ชะงักงันลงภายในช่วงเวลา

อันรวดเร็วอันเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2540 การเริ่มศึกษาและ

นำาเสนอประเด็นหัวข้อน้ีในห้องเรียนทำาให้ผู้เขียนได้เร่ิมเก็บข้อมูล เร่ิมเขียน เร่ิมสัมภาษณ์

ผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วน จนเมื่อนำามาเสนอในห้องเรียน ยังได้รับคำาวิจารณ์และคำาแนะนำา

มากมายจากอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น ทั้งยังส่งผลให้ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา 

นอกจากหัวข้อในการทำาวิทยานิพนธ์หลักแล้ว ผู้เขียนยังคงเก็บข้อมูล และศึกษาเรื่องนี้

มาโดยตลอดควบคู่กันไปด้วย จนเม่ือจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตเม่ือเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2558 และต้องการจะเริ่มเขียนงานเรื่องต่อไป ผู้เขียนไม่ลังเลอีกเช่นกันที่จะนำา 

“รายงาน” จากห้องเรียนครั้งนั้นมาทำาการศึกษา หาข้อมูล วางแผน จัดระบบให้เป็น

หัวข้อวิจัยเพ่ือท่ีจะศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมอีกคร้ัง โดยงานวิจัยได้รับทุนจากงบประมาณ

เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การกำากับดูแลของ “สถาบัน

ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

 อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงในที่นี้ คือ ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2555 เมื่อผู้เขียนเริ่ม

ทำารายงานหัวข้อนี้ วันหนึ่งได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ครูของผู้เขียนเมื่อครั้งเรียนปริญญา

ตรีที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั่นคือ 

“อาจารย์ประพันธ์ ศรีสุตา” ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีบทบาท และอยู่ร่วมยุคร่วม

สมัยกับช่วงที่ประเทศไทยมีการก่อตั้งหอศิลป์ของเอกชนครั้งแรกๆ การพูดคุยครั้งนั้น 

อาจถือเป็นอีกคร้ังหน่ึงท่ีผู้เขียนได้ทราบถึงเร่ืองราวคุณูปการของ “ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์” 

ที่มีต่อวงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่

การเป็นผู้ผลักดันให้เกิด “หอศิลป พีระศรี” ขึ้นได้สำาเร็จ ต่อมาไม่นาน อาจารย์ประพันธ์

ยังแนะนำาให้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์พูดคุยกับ “คุณพีระ พัฒนะพีระเดช” ซึ่งถือ

เป็นบุคคลสำาคัญอีกคนหนึ่งที่ร่วมกับอาจารย์ดำารง วงศ์อุปราช เข้าไปประสานงานกับ

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กระทั่งเกิดงานระดมทุนเพื่อสร้างหอศิลป พีระศรี คุณพีระยัง

เคยเป็นผู้จัดการหอศิลป์เอกชนไม่ว่าจะเป็น Gallery 20 และศูนย์ศิลปเมฆพยับ ซึ่งต่อ

มาพื้นที่ของศูนย์ศิลปเมฆพยับได้กลายมาเป็นสถานที่ตั้งของหอศิลป พีระศรี คุณพีระ

ได้ให้ข้อมูล ได้เล่าถึงเรื่องราวในอดีต และยังได้ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่ายอีกจำานวน

หนึ่งมาเป็นหลักฐาน  บางภาพได้บันทึกการทำางานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ รวมถึง 

ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ซึ่งทั้งสองเป็นผู้อุปถัมภ์ศิลปะที่ทุ่มเท มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
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และมีเจตนารมณ์ที่ดีมากต่อการสนับสนุนศิลปินและศิลปะในประเทศไทย  การได้รับรู้

เรื่องราวเหล่านี้ยิ่งทำาให้ผู้เขียนมีกำาลังใจที่จะศึกษาและเขียนงานเรื่องนี้ และยังมีกำาลัง

ใจที่วันหนึ่งตั้งใจว่าจะหาหนทางในการนำาเสนอ เผยแพร่คุณูปการของผู้ใหญ่ที่ล่วงลับ

เหล่านี้ รวมไปถึงอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตและทำางานในวงการศิลปะจนถึงปัจจุบัน ต่อ

สาธารณชนที่สนใจให้จงได้

 โดยไม่คาดคิด เมื่อกลางปี พ.ศ. 2559 คุณกษิดิศ อนันทนาธร ผู้จัดการ

โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้ซึ่งร่วมงานกับผู้เขียนอยู่ด้วย ในฐานะที่เราทั้งสองเป็นกรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ 

และกรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์  ได้ติดต่อมาหาผู้เขียน โดยให้โอกาสผู้เขียนทำางาน

ชิ้นสำาคัญอีกชิ้นหนึ่งในชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทั้งงานศิลปะและอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์  

นั่นคือ การทำาหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์ให้กับ “อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา” ในโอกาสที่

อาจารย์เทพศิริสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมจำานวน 100 ภาพ เพ่ือเล่าเร่ืองราวของอาจารย์ 

ป๋วยในวาระ 100 ปี ชาตกาลของท่าน  ในที่สุด นิทรรศการจิตรกรรม “ร้อยภาพต่อ ทอ

หนึ่งศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ซึ่งมีผู้เขียนเป็นภัณฑารักษ์ได้ถูกจัดขึ้น ณ หอศิลป์ g23 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2560 โดย

ครั้งนั้นได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็น

ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้เคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งชื่อ 

“ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ศิลป พีระศรี และหอศิลป พีระศรี: จากข้อเขียนในสูจิบัตรสู่พลังร่วม

ในการก่อตั้งหอศิลป์ในประเทศไทย” และได้รับการตีพิมพ์ใน ปาจารยสาร ปีที่ 39  

ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 มาแล้ว ซ่ึงคร้ังน้ันมีคุณกษิดิศ เป็นสาราณียกร

เช่นกัน  ในช่วงขณะท่ีจัดนิทรรศการให้อาจารย์เทพศิริ  ผู้เขียนได้มอบงานวิจัยเร่ืองหอศิลป์

นี้ให้แก่คุณกษิดิศ

 จนกระท่ังงานนิทรรศการจิตรกรรม “ร้อยภาพต่อ ทอหน่ึงศตวรรษ ป๋วย อ๊ึงภา-

กรณ์” ของอาจารย์เทพศิริเสร็จสิ้นไปได้ไม่นาน  ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ผู้เขียนจึงได้

นำาเสนอและต่อมาได้รับโอกาสอีกคร้ังจากโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดพิมพ์งานวิจัยฉบับนี้เพื่อเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน (ก่อนหน้าน้ีมีเน้ือหาบางส่วนได้เคยรับการเผยแพร่ไปบ้างแล้ว ในวารสาร

ทางวิชาการจำานวน 4 ฉบับ รายละเอียดการเผยแพร่ดูได้ในเชิงอรรถของบทที่ 1-4) 
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ส่วนสำาคัญซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของผู้เขียน คือ การเผยแพร่คุณูปการของ ดร.ป๋วย 

อ๊ึงภากรณ์ ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ใหญ่คนสำาคัญท่ีอุปถัมภ์สนับสนุนให้เกิดหอศิลป พีระศรี 

ขึ้นสำาเร็จ ทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะสมัยใหม่

และร่วมสมัยในประเทศไทย แม้เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ จะมีเรื่องราวการผลักดันเรื่อง

หอศิลป พีระศรี ของอาจารย์ป๋วยเพียงบทเดียวก็ตาม แต่คุณูปการครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดผล

สืบเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อความเคลื่อนไหวเรื่องหอศิลป์ในประเทศไทยมากมายใน

เวลาต่อมา   

 หนังสือเล่มนี้จะเกิดขึ้นและสำาเร็จมิได้เลย หากผู้เขียนไม่ได้รับความช่วยเหลือ 

คำาวิจารณ์ คำาแนะนำา และโอกาสอย่างมากมาย จากบุคคลต่างๆ ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนขอ

ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลลา วิลัยทอง ครูทางการเขียนที่สำาคัญอีกคน

หนึ่งในชีวิตของผู้เขียน ผู้จุดประกายและสนับสนุนให้ผู้เขียนศึกษาในประเด็นหัวข้อนี้  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประพันธ์ ศรีสุตา คุณพีระ พัฒนะพีระเดช คุณฉัตรวิชัย พรหม-

ทัตตเวที รองศาสตราจารย์อำานาจ เย็นสบาย อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา คุณไพศาล ธีร-

พงศ์วิษณุพร คุณจุฑา สุจริต อาจารย์อรรฆย์ ฟองสมุทร คุณนำาทอง แซ่ต้ัง คุณพิทักษ์พล  

วิสุทธิ์อัมพร  คุณหงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ  คุณจุมพล อภิสุข  ดร.ถนอม ชาภักด ี ดร.ธนาวิ  

โชติประดิษฐ์  อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ  คุณชล  เจนประภาพันธ์  อาจารย์ 

ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์ อาจารย์เกริกเกียรติ ไพบูลศิลป คุณกษิดิศ อนันทนาธร สำานัก-

พิมพ์สวนเงินมีมา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. และทุกท่าน

ที่ให้โอกาสผู้เขียนได้สัมภาษณ์ศึกษาข้อมูลเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้  รวมถึงครอบครัว ครู 

อาจารย์ และมิตรสหายทุกท่านที่มีค่ายิ่งในชีวิตของผู้เขียน

      ดร.สิทธิธรรม  โรหิตะสุข

                 สำานักหนังสือ 20 พฤษภา 

       8 มิถุนายน พ.ศ. 2560
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“...ผมจำ เป็นต้องมีเวลาว่างสำ หรับเพลิดเพลินกับ
ครอบครัว มีสวนสาธารณะท่ีเขียวชอุ่ม สามารถมี
บทบาทและชมศิลปวรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี 
วัฒนธรรมต่างๆ เที่ยวงานวัด งานลอยกระทง 
งานนักขัตฤกษ์ งานกุศล อะไรได้พอสมควร...”

บางตอนจาก “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง

จากครรภ์มาดาถึงเชิงตะกอน”
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บทที่ 1

บทนำ 

งานศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยที่ผ่านมามัก

ละเลยในการศึกษาถึงความเคลื่อนไหวด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจในงาน

ศิลปะ ดังที่ สิทธิธรรม โรหิตะสุข เคยเสนอถึงปัญหาของงานศึกษาการ

ประกวดศิลปกรรมในประเทศไทยที่ผ่านมาว่าขาดการวิเคราะห์หรือ

อธิบายถึงปัจจัยหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังที่ว่า “การวิเคราะห์

ผลงานศิลปะท่ีได้รางวัลถูกให้ความสำาคัญ ในขณะท่ีปัจจัยทางการเมือง

และเศรษฐกิจถูกนำาเสนอในแง่ของบริบทที่อยู่แวดล้อมการประกวด

มากกว่าที่จะอยู่ในสถานะหรือบทบาทท่ีมีอำานาจไปสู่การก่อตั้งจนก่อ

ให้เกิดผลกระทบต่อวงการศิลปะ” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 122) 

กรณีนี้ไม่ต่างไปจากงานประวัติศาสตร์ที่เน้นศึกษาหรืออธิบายถึงร่อง

รอยการจำาหน่ายผลงานศิลปะของไทยซ่ึงมักเน้นศึกษาไว้ตั้งแต่ในช่วง

ทศวรรษ 2490 – ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา ดังกรณีบทความของ 

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ เรื่อง “แกลเลอรี่่หรือศิลปสถานในประเทศไทย” ที่

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 11 ถึง ฉบับ

ย้อนร่องรอยการจำ หน่าย
ผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัย

   สมบูรณาญาสิทธิราชย์*

* ตีพิมพ์ครั้งแรก ในวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (34) 

มกราคม–มิถุนายน 2559: 9-18.
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ที่ 14 พ.ศ. 2538 และภายหลังนำามารวบรวมไว้ใน ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย

ในประเทศไทย (2548) เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นยุคที่ประเทศไทยเริ่มมี

ภาคเอกชนให้ความสนใจเปิดธุรกิจการค้าขายจำาหน่ายภาพผลงานศิลปะ โดยเริ่มต้น

จากจำาหน่ายในร้านทำากรอบรูป กระทั่งภายหลังมีการเปิดเป็นหอศิลป์เอกชนหรือแกล-

เลอรี่เพื่อแสดงผลงานศิลปะของศิลปินและดำาเนินธุรกิจการค้าผลงานศิลปะท้ังอย่าง

เป็นระบบแบบทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากหลักฐาน

เอกสารช้ันต้นบางช้ินท่ียังหลงเหลืออยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาในปัจจุบันจะพบว่า ในรัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ-

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน ปรากฏว่ามีหลักฐานท่ีแสดงถึงร่องรอยของการจำาหน่ายผลงาน

ศิลปะอย่างชัดเจน แม้ว่าการจำาหน่ายผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นจะอยู่นอกบริบท

ของระบบการค้าขายเชิงธุรกิจ แต่เป็นการซื้อขายเพื่อระดมทุนไปทำากิจกรรมเชิงทำานุ-

บำารุงพระพุทธศาสนา กิจกรรมเชิงสนับสนุนกิจกรรมทางการทหาร หรือสนับสนุนการ

สร้างผลงานของราษฎรเป็นรายบุคคลก็ตาม อันเป็นที่มาของข้อเสนอในบทนี้ว่า การ

จำาหน่ายผลงานศิลปะของไทยได้มีปรากฏมาตั้งแต่ช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว 

และมีลักษณะเป็นไปเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกุศล มากกว่าจะเป็นการค้าขายในเชิง

ธุรกิจอย่างเช่นในปัจจุบัน  

 ถึงกระนั้น การศึกษาประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและ

นายหน้าค้างานศิลปะจะละเลยการอธิบายในประเด็นดังกล่าวนี้ไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เห็น

พัฒนาการเชิงประวัติศาสตร์ของการจำาหน่ายผลงานศิลปะในประเทศไทยได้อย่าง

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

หลักฐานที่แสดงถึงร่องรอยการจำ หน่าย
รูปภาพจากการประชัน (อวด) รูปถ่ายใน
งานวัดเบญจมบพิตร ร.ศ. 124 

เม่ือคร้ังการเสด็จประพาสยุโรปคร้ังแรกใน พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรมหกรรม “เนชันแนล เอกซฮิบิเชน” (National Exhibition) 
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ตลอดจนทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการหรือการประกวดนานาชนิด อาทิ การประกวด

ผลงานอุตสาหกรรม สินค้าการเกษตร รวมถึงนิทรรศการศิลปะจำานวนมาก ประสบการณ์

ของพระองค์เช่นนี้ส่งผลต่อการตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดงานลักษณะดังกล่าว

ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและสังคม ในแง่เศรษฐกิจ การจัดงานลักษณะนี้มีความสำาคัญ

เนื่องจาก “…เป็นที่ชุมนุมการค้าขายขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือให้

เป็นเกียรติยศแก่บ้านเมือง เป็นการบำารุงสินค้าและวิชาการที่รัฐบาลและเอกชนใน

ประเทศนั้นร่วมมือกันจัดขึ้นเพื่อชักจูงให้มีผู้เข้าชมมากราย จะได้มีผู้คนเข้ามาใช้จ่าย

เงินในบ้านเมืองและเป็นโอกาสที่จะขายสินค้า” (กัณฐิกา ศรีอุดม. 2550: 186) ขณะท่ี

ความสำาคัญในแง่สังคมน้ัน ในงานศึกษาของ กัณฐิกา ศรีอุดม เสนอว่า เอกซฮิบิเชนยังเป็น

พื้นที่ของกิจกรรมความรู้ ความบันเทิง สร้างความสนุกสนาน ทั้งนี้พระองค์ได้ทรง

เปรียบเทียบการจัดเอกซฮิบิเชนว่าคล้ายคลึงกันกับงาน “ภูเขาทอง” ของกรุงเทพฯ 

ดังที่ทรงตรัสว่า “…ย่อมมีที่กินที่ดื่มที่ดูที่เล่นเปนเครื่องสนุกสนานสำาหรับมหาชนที่มา

ชักชวนให้รื่นเริง ถ้าจะสรุปความก็คล้ายออกร้านภูเขาทองแต่เปนส่วนใหญ่แลมีคุณวุฒิ

ผิดกันขึ้นไปมาก…” (กัณฐิกา ศรีอุดม. 2550: 187)

 หลังจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก อาจกล่าวได้ว่า อิทธิพลจากประสบ-

การณ์การทอดพระเนตรมหกรรมงานนิทรรศการสินค้าหรือการทอดพระเนตรการ

ประกวดและการแสดงภาพเขียนส่งผลให้พระองค์ทรงพยายามจัดงานเช่นเดียวกันใน

สยาม แต่ประยุกต์โดยการผสมผสานเข้ากับการจัดงานวัดที่ราษฎรคุ้นชิน ทั้งนี้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้าง “วัดเบญจมบพิตร” เป็นพระอารามหลวงในเขตพระ-

ราชฐาน โดย “มีการแห่อัญเชิญพระพุทธนรสีห์จากวังสวนดุสิตไปประดิษฐานที่วัดในวัน

ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2442 พร้อมกับมีการจัดฉลองพระในวันที่ 15-17 ปีเดียวกัน งาน

ฉลองนี้ได้นำามาสู่การจัดงานเทศกาลประจำาปีที่สำาคัญยิ่งและเริ่มในสมัยรัชกาลที่ 5 

นั่นคืองานประจำาปีวัดเบญจมบพิตร” (กัณฐิกา ศรีอุดม. 2550: 189-190)

 งานประจำาปีวัดเบญจมบพิตร แม้จะจัดขึ้นโดยเจ้านายชั้นสูง แต่ก็ผสมผสาน

ระหว่างงานวัด งานรื่นเริงที่ราษฎรคุ้นเคยจาก “งานภูเขาทอง” หรืองานวัดทั่วไปเข้า

กับการจัดแสดง “เอกซฮิบิเชน” ของยุโรป เอนก นาวิกมูล ได้อ้างหลักฐานจาก หนังสือ

รายการพระราชกุศล ฯ ภาค 2 และ 3 เพื่อสะท้อนภาพบรรยากาศงานวัดเบญจมบพิตร

ในปีแรก ที่จัดระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) ว่า 

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ
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มหรสพและการละเล่นได้แก่ โขน ยี่เก หุ่นทรงเครื่อง (ม.ร.ว.เถาะ) งิ้ว 

เพลง ม้าหมุน เขาวงก์ ยิงลูกหนู มีการออกร้านของเจ้านาย ข้าราชการ 

และราษฎรจำานวนมาก ที่น่าสนใจเช่น นุ่ม มารดาพระยาอนุชิตชาญไชย 

ออก (แสดง) คนเผือก พระยานรฤทธ์ิราชหัช ออก “เคร่ืองเก็บเสียง โฟโน-

กราฟ” ซึ่งก็คือ กระบอกเสียง หรือ เครื่องบันทึกเสียงยุคแรกของโลก

นั่นเอง พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ “ออกหีบเพลงชาว

ตะวันออกเฉียงเหนือให้ดู” พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ 

ขายรูปและของต่างๆ นายเพ่งศรีสรรักษ์ “ขายหีบเก็บเสียง” สมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช เขานำ้าพุ แลยิงรูปสัตว์

ต่างๆ … พระยาเวียงในนฤบาล เขาวงกตแลร้านขายเคร่ืองด่ืมต่างๆ ในกลาง

เขาวงก์ มิศเตอร์เล็นซ์ ร้านถ่ายรูปแลขายรูปต่างๆ นอกจากนั้นยังมีร้าน

ขายเพชรพลอย ขายของเด็กเล่น ของกิน ไอศกรีม โซดา ของเก่าและอีก

มาก (เอนก นาวิกมูล. 2547: 188-190) 

 สังเกตว่า หลักฐานชิ้นดังกล่าวแสดงอย่างชัดเจนว่า ในงานวัดเบญจมบพิตร

ครั้งนั้น พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงนำา “รูปและของ

ต่างๆ” ออกมาขายร่วมกับร้านต่างๆ ของราษฏร แม้หลักฐานชิ้นนี้จะไม่ระบุว่า “รูป” 

ที่พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์นี้ทรงนำามาออกร้านขายนั้นเป็นรูปประเภทใด แต่หาก

วิเคราะห์จากความสนพระทัยของพระองค์ในด้านงานช่างศิลป์ สถาปัตยกรรม หรือ

งานจิตรกรรมแล้ว ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า รูปที่ทรงนำามาออกร้านขายนั้นน่าจะเกี่ยวพัน

กับงานช่างศิลป์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง นอกจากนี้ งานศึกษาของเอนก นาวิกมูล ยัง

สะท้อนว่า งานวัดเบญจมบพิตรในปีแรกแสดงถึงลักษณะของงานวัดที่เน้นการจัดงาน

เพื่อฉลองพระพุทธรูปหรือวาระสำาคัญทางศาสนาผนวกกับงานรื่นเริงของราษฎร รวม

ถึงเพิ่มการจัดแสดงสินค้า วิทยาการต่างๆ โดยเฉพาะของต่างประเทศให้คนได้ชมกัน 

ใน พ.ศ. 2444 งานนี้ยังมีการออกหนังสือพิมพ์ประจำางานด้วย ชื่อว่า หนังสือพิมพ์มิบ 

“ซึ่งไม่มีคำาแปลใดๆ (ตั้งให้คนฉงนเล่น)” (เอนก นาวิกมูล. 2547: 190) 

 วิทยาการอีกอย่างหน่ึงในงานวัดเบญจมบพิตร คือ การออกร้านหรือมีกิจกรรม

ที่เกี่ยวกับการถ่ายรูป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะในราช
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สำานัก แม้ว่าจะเข้ามาในสยามตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วก็ตาม แต่ในรัชกาลที่ 3 

และ 4 นั้น ราชสำานักยังพิจารณาให้ความหมายต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับกล้องและการ

ถ่ายรูปในฐานะของ “สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” มากกว่าที่จะปฏิสัมพันธ์ในฐานะ

ของอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะหรือเพ่ือสร้างสุนทรียะในเชิงความงาม กระท่ังในสมัย

รัชกาลที่ 5 การเล่นกล้อง การถ่ายรูปเป็นที่เฟื่องฟูอย่างยิ่งและเข้ามาใกล้กับการเน้น

เรื่องของความงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล้องเพื่อความ

เพลิดเพลินในเวลาว่าง เป็นการฉายภาพอันเป็นกิจกรรม “ภายในพระราชสำานัก” 

ปรากฏทั้งภาพแบบเป็นทางการและภาพในแบบพระอิริยาบถส่วนพระองค์ การเล่น

กล้องยังเป็นท่ีนิยมในหมู่เจ้านายช้ันสูง ข้าราชการ และผู้มีทรัพย์ด้วย พระองค์ได้ฉายภาพ

พระบรมฉายาลักษณ์เป็นจำานวนมาก ทรงร่วมกับพระบรมราชินีนาถและพระราชโอรส 

อีกทั้งยังทรงฉายภาพด้วยพระองค์เองอีกด้วย ดังที่ เมาริสซิโอ เพเลคกี (Maurizio 

Peleggi) สะท้อนว่า “ …ในช่วงปลายรัชกาลที่ห้า ถึงกับมีการทำาสำาเนาออกมาเป็น

การ์ดอวยพร…กล้องถ่ายรูปก็กลายมาเป็นของใช้แบบตะวันตกท่ีธรรมดาท่ีสุดท่ีพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ีห้าทรงช่ืนชอบ…จนกระท่ังปลายรัชสมัยของพระองค์ 

พระองค์ได้ทรงจัดแข่งขันถ่ายภาพในงานหาทุนที่วัดราชบพิตร (วัดเบญจมบพิตร)…” 

(Maurizio Peleggi. 2547: 137) ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

“พระองค์ได้ทรงนิพนธ์บทความเร่ือง ‘การถ่ายรูปเมืองไทย’ ตีพิมพ์ในหนังสือกุมารวิทยา 

ฉบับวันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2438 และทรงโปรดการฉายพระรูปตั้งแต่

ครั้งเสด็จประพาสสิงคโปร์แล้ว” (ศักดา ศิริพันธุ์. 2535: 89) 

 ใน พ.ศ. 2447 ได้ปรากฏหลักฐานสำาคัญเกี่ยวกับ “การจำาหน่ายรูปภาพ” ขึ้น 

ในงานวัดเบญจมบพิตรจากกิจกรรมการออก “ร้านหลวง” ซึ่งปกติแล้วก็เพื่อจำาหน่าย

สินค้าไม่ซำา้กันโดยเป้าหมายคือเก็บเงินบำารุงเข้าวัด แต่สำาหรับงานวัดเบญจบพิตรประจำา

ปี พ.ศ. 2447 (ร.ศ. 123) การถ่ายรูปที่เคยเป็นกิจกรรมเฟื่องฟูภายในราชสำานักได้มี

บทบาทสำาคัญโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิด “ร้านถ่ายรูปหลวง” 

ดังที่ กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร กล่าวไว้ว่า “ในร้านหลวงจะเปิดบริการถ่ายภาพและ

จำาหน่ายรูปภาพ รวมทั้งทรงเชิญชวนให้เจ้าของภาพนำารูปถ่ายส่วนตัวมาร่วมอวดแสดง

ในงานนั้นด้วย” (กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. 2543: 34) ที่สำาคัญพระองค์ยังทรงเสด็จฯ 

มาประทับและทรงฉายภาพฝีพระหัตถ์ให้แก่เจ้านาย ข้าราชการ ชาวต่างชาติทุกคืน 

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ
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โดยทรงร้องขอเก็บค่าถ่ายรูปคนละ 20 บาท “เพื่อสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลใน

การสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ บรรดาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทุกรูปที่ทรงถ่ายในปีนั้นจะมี

พระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. เป็นรูปวงกลมติดอยู่ที่ตัวฉากหลัง นอกจากนี้พระองค์ยัง

ทรงออกแบบจัดฉากในการถ่ายภาพอีกด้วย” (กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. 2543: 35) 

ในงานวัดเบญจมบพิตรครั้งนี้ชัดเจนว่า “รูป” ที่ร้านถ่ายรูปหลวงนำามาจำาหน่ายให้แก่ผู้

สนใจนั้นคือ “รูปถ่าย” และรายได้จากการจำาหน่ายรูป รวมถึงรายได้จากการมีผู้สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรมให้รัชกาลที่ 5 ทรงฉายภาพด้วยฝีพระหัตถ์นั้น นำาไปสมทบทุนเพื่อทำานุ

บำารุงศาสนสถานในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเบญจมบพิตร 

 นอกจากนั้น ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า พระองค์ทรงพยายามหาพื้นที่ที่จะแสดงออก

ในความสนพระทัยเรื่องการถ่ายรูปในวงกว้างมากกว่าเพียงจำากัดอยู่ภายในราชสำานัก

เท่านั้น การพระราชนิพนธ์บทความเกี่ยวกับการถ่ายรูปของพระองค์ดังที่กล่าวน่าจะ

เป็นความพยายามอย่างหนึ่ง ที่สำาคัญ งานประจำาปีวัดเบญจมบพิตรเป็นงานที่เหมาะสม

ยิ่ง เพราะได้ชื่อว่าจัดมาแล้วหลายปี มีผู้สนใจมาร่วมชมงานเป็นจำานวนมาก ทั้งเจ้านาย

ชั้นสูงและราษฎรทั่วไป รวมถึงในงานปีก่อนๆ ยังมีร้านถ่ายรูปของฝรั่งต่างชาติมาเปิด

บริการอยู่บ้างแล้วส่งผลทำาให้ “การถ่ายรูป” ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นสิ่งแปลกใหม่จนราษฎร

จะกลัวเกรงแต่อย่างใด ในอีกด้านหนึ่ง ผู้เขียนยังวิเคราะห์อีกว่า พระราชนิยมการถ่าย

รูปและร้านถ่ายรูปหลวงยังเป็นอีกพื้นที่และวาระโอกาสเหมาะสมที่จะทรงใช้ในการ

แสดงออก ตลอดจนสื่อสารต่อชาวต่างชาติ เจ้านายชั้นสูงและราษฎรให้เกิดความ

ตระหนักว่าสยามมีความศิวิไลซ์ไม่ต่างจากชาติตะวันตกอีกด้วย ทั้งนี้ต้องกล่าวว่า จาก

หลักฐานภาพท่ีหลงเหลืออยู่ ปรากฏว่าชาวต่างชาติจำานวนไม่น้อยยังมาเข้าร่วมให้พระองค์

ฉายภาพฝีพระหัตถ์ด้วย

 ในปีต่อมาคือ พ.ศ. 2448 งานวัดเบญจมบพิตรยังคงมีกิจกรรมและการออก

ร้านมากมายเช่นเดิม แต่ร้านถ่ายรูปหลวงที่เคยจัดในปีที่ผ่านมาได้ถูกเปลี่ยนเป็นการจัด

กิจกรรม “การอวดรูปถ่ายหรือการประกวดรูปถ่าย” ซึ่งนักวิชาการถือว่าเป็น “การ

ประกวดภาพถ่ายครั้งแรกของเมืองไทย” (ศักดา ศิริพันธ์. 2535: 94) ก็ว่าได้ การ

ประกวดภาพถ่ายครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจส่งรูปมาอวดกัน โดย “พระยาศรีสหเทพ” 

เลขานุการของการอวดรูปถ่ายได้บันทึกไว้ว่า “ในการประชันรูปคราวนี้ มีผู้นำารูปมา

ประชัน 140 คน มีจำานวนกรอบ 395 แผ่น เปนรูปถ่าย 1184 รูป” (ศักดา ศิริพันธ์. 
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2535: 96) หากแต่ใน “บาญชีรูปที่นำามาออกประชัน” ที่ปรากฏอยู่ใน รายการพระราช

กุศลในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาคที่ 13 (2448) ปรากฏว่ามีรายชื่อ

และรายละเอียดของรูปถูกบันทึกไว้เพียง 388 รูปเท่านั้น การอวดรูปครั้งนี้มี “กรรมการ

ตัดสินผลงานและมีรางวัล” แตกต่างจากปีที่ผ่านมาซึ่งใครจะอวดรูปก็ได้แต่เน้นให้ผู้ที่

เข้ามาชมได้บริจาคเงินทำาบุญสร้างพระอารามมากกว่า ท่ีสำาคัญยังมีการจัดทำา “ประกาศ

การอวดรูปถ่าย” อย่างเป็นทางการโดยพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์

ทรงรับพระบรมราชโองการมาเพื่อประกาศแก่ผู้ท่ีเล่นถ่ายรูปได้ส่งรูปเข้ามาประกวดชิง

รางวัลพระราชทาน กติกา ข้อกำาหนดค่อนข้างให้อิสระสำาหรับผู้สร้างผลงานพอสมควร 

ดังที่แจ้งว่า 

รูปที่จะส่งมานั้นมีข้อกำาหนดเพียงว่าต้องเป็นรูปที่ผู้นั้นได้ถ่ายเอง และขอ

ให้ขนานนามสำาหรับเรียกรูปน้ันด้วย แต่จะเป็นรูปขนาดใดๆ และจะส่งคนละ

ก่ีแผ่นก็ส่งได้ไม่ห้ามปราม รูปถำา้มองสองตาอย่างเล็ก ขนาดท่ีถ่ายด้วยกล้อง

เวริสโคป เป็นต้นนั้น จะตัดสินรางวัลเป็นส่วนหนึ่ง เฉพาะรูปขนาดนั้นเอง

ไม่พ้องกับรูปขนาดอื่น อนึ่งรูปที่จะส่งมาอวดนั้น ถ้าเป็นรูปถำ้ามองสองตา

ไม่ต้องมีกรอบ แต่ถ้าเป็นรูปเดียวขอให้เข้ากรอบมาสำาหรับติดฝาด้วย ผู้ใด

จะส่งรูปถ่ายมาอวดในงานนี้ ขอให้ส่งรูปนั้นมายังกรรมการ ณ วัดเบญจม-

บพิตร กำาหนดตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม ประกาศแจ้ง

ความมา ณ วันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 124 (รายการ

พระราชกุศลในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาคที่ 13. 

2448: 9) 

 นอกจากจะมีคะแนนในส่วนของกรรมการแล้วนั้น ยังมี “คะแนนป๊อปปูลา

โหวต” (popular vote) ด้วย กรรมการตัดสินในการประกวดนี้ประกอบไปด้วยเจ้านาย

ชั้นสูงทั้งสิ้น ประกอบด้วย “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิต 

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำารงราชานุภาพ, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราช

หฤทัย, พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหม่ืนชุมพรเขตอุดมศักด์ิ, หม่อมราชวงศ์สุวพรรณ, มิสเตอร์

สะไกเลอ, ผู้พิพากษาสะกินเนอเทินเนอ, มองสิเออร์เดอลามะโฮเตีย, และพระยาศรีสห-

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ



20    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

เทพ เป็นเลขานุการ” (รายการพระราชกุศลในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตร. 2448 :9) 

งานวัดเบญจมบพิตรครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ. 2448 ทั้งนี้ผู้ที่ส่งรูป

ถ่ายเข้าประกวดในงานครั้งนี้แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย “กลุ่มแรก คือ พระ

มหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชั้นสูงในราชสำานัก กลุ่มที่สอง คือ ชาว

ตะวันตก มีทั้งกลุ่มที่เป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ข้าราชการ แพทย์ และที่เข้ามา

ทำาการค้าขาย ธุรกิจในสยาม กลุ่มที่สาม คือ ข้าราชการและรวมไปถึงบุคคลทั่วไปชาว

ไทยและคนจีนที่อาศัยอยู่ในสยาม” ทั้งนี้ รายชื่อผู้ส่งภาพและชื่อของผลงานบางส่วน 

ตลอดจนรายละเอียดของรางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน รายการพระราช

กุศลในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาคที่ 13 ราษฎรทั่วไปแม้จะร่วมส่ง

ผลงานประกวดภาพถ่ายไม่มาก แต่ในหลักฐานชั้นต้นอย่างได้ให้รายละเอียดที่แสดงถึง 

“ความสนใจ” ของผู้เข้าชมที่ปรากฏผ่านการ “โหวต” (vote) ให้รางวัลรูปที่พึงใจ 

เป็นการโหวตแบบต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมทำาบุญด้วย ปรากฏว่าการโหวตรูปที่นำามา

อวดทั้งงานนี้ รวมได้ “52,943 โวต โวตละ 16 อัฐ รวมเป็นเงินที่ได้จากการโวต 

13,235 บาท 47 อัฐ” (รายการพระราชกุศลในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรฯ ภาคที่ 

13. 2448: 43) นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายตั๋ว ขายสมุดบาญชีรูป ขายสมุดตำารา

รูปและจากกิจกรรมอื่นๆ อีกรวมแล้วเป็นเงินทั้งทั้งสิ้น “31,358 บาท 48 อัฐ” 

 ที่น่าสนใจ คือ มีการจัดตั้ง “กองขายรูป” ขึ้น เพื่อดูแลการจำาหน่ายภาพถ่ายที่

ส่งเข้าประกวดในงาน ท้ังน้ีปรากฏว่า มีเจ้านายช้ันสูงท่ีส่งภาพประชันบางท่านได้จำาหน่าย

รูปของตนได้เป็นจำานวนมาก ในบัญชีของกองขายรูปที่ปรากฏในเอกสารชิ้นเดียวกันได้

ระบุรายชื่อของผู้ที่จำาหน่ายรูปถ่ายได้โดยไล่เรียงลำาดับจากผู้ท่ีจำาหน่ายได้มากสุดไป

น้อยสุด ดังนี้ กรมหลวงดำารงราชานุภาพ (จำาหน่ายได้รวม 1,648 บาท 32 อัฐ) กรม-

หมื่นนครไชยศรีสุรเดช (จำาหน่ายได้รวม 1,436 บาท 48 อัฐ) กรมหมื่นจันทบุรีนฤนารถ 

(จำาหน่ายได้รวม 1,271 บาท 48 อัฐ) กรมขุนพิทยลาภพฤติธาดา (จำาหน่ายได้รวม 

1,161 บาท) พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์ (จำาหน่ายได้รวม 953 บาท) สมเด็จเจ้าฟ้ากรม

ขุนนครสวรรค์วรพินิต (จำาหน่ายได้รวม 810 บาท) พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยการ (จำาหน่าย

ได้รวม 659 บาท 32 อัฐ) กรมหมื่นปราจิณกิติบดี (577 บาท 32 อัฐ) ซึ่งรูปถ่ายที่นำามา

ประชันสามารถขายได้ถึง 8,518 บาท นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าใน “บาญชีเงินรายได้ใน

กองประชันรูป” ยังแจ้งว่ามี “ค่าขายรูปต่างๆ ที่เข้ากรอบแล้วในวันที่ 10-11 ธันวาคม” 
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ขายได้จำานวน 59 รูป รวมเป็นเงิน 1,085 บาท (รายการพระราชกุศลในงานสถาปนา

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาคที่ 13. 2448: 43) ซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้นำาไปสมทบทุน

สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเบญจมบพิตรต่อไป 

 ในที่นี้อาจกล่าวได้ว่า งานประจำาปีวัดเบญจมบพิตรในรัชสมัยของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2447 ที่มีการเปิด “ร้านถ่าย

รูปหลวง” และ ใน พ.ศ. 2448 ที่มีการจัด “การประชัน (อวด) รูปถ่าย” นั้น ถือเป็นงาน

ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานว่ามีการซื้อขายจำาหน่ายรูปงานศิลปะ (ภาพถ่าย) อย่าง

ชัดเจน ซึ่งครั้งนั้นการซื้อขายเป็นไปเพื่อนำารายได้เข้าสมทบทุนงานกุศลของวัดเบญจม-

บพิตร โดยไม่อยู่ในวงจรของระบบธุรกิจการค้างานศิลปะแต่อย่างใด

การจำ หน่ายภาพวาดในราชสำ นักจาก
การประกวดภาพสำ หรับศิลปินสมัครเล่น 
พ.ศ. 2460-2463 

หลักฐานสำาคัญอีกชุดหน่ึงต่อการศึกษาย้อนร่องรอยการจำาหน่ายผลงานศิลปะในสมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ปรากฏข้ึนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีงานด้านศิลปวัฒนธรรมมีความเฟ่ืองฟูอย่างมาก เน่ืองจากพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสนพระทัยต่องานด้านศิลปกรรมทุกแขนง 

ท้ังวรรณคดี การละคร และศิลปะ วิจิตรศิลป์ ในรัชสมัยท่ี 6 ยังปรากฏว่ามีการประกวด

สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานช่างศิลป์และงานวิจิตรศิลป์อยู่ด้วย ที่น่าสนใจคือ ทุกงานมี

ความเกี่ยวข้องกับ “การค้าขาย” ผลงานที่จัดแสดงเหล่านี้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป 

 งานแรกท่ีจะขอกล่าวถึงพอสังเขปในท่ีน้ีคือ “การแสดงศิลปการหัตถกรรมของ

นักเรียน” ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงธรรมการ บุคคลสำาคัญผู้ผลักดันให้เกิดการจัดงานนี้

ขึ้นคือ “พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์”1 เสนาบดีกระทรวงธรรมการ พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์คือ

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ

1 ต่อมาคือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปีย มาลากุล)
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ผู้ผลักดันให้เกิดสถาบันการสอนด้านช่างศิลป์และช่างหัตถกรรมต้ังแต่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 

โดยเป็นผู้ถวายความเห็นเรื่องการบำารุงวิชาศิลปศาสตร์และการช่างแก่ “กรมหมื่นวชิร-

ญาณวโรรส” ถึงการจัดตั้งโรงเรียนสำาหรับฝึกราษฎรในทาง “วิชาศิลปศาสตร์ การบำารุง

ฝีมือทางหัตถกรรม ช่างศิลป์ รวมถึงการเพาะปลูกและการทำากับข้าว นอกเหนือไปจาก

โรงเรียนด้านวิชาการ” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2548: 192) 

 แนวความคิดของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์สำาเร็จได้ในเวลาต่อมา ใน พ.ศ. 2451 

กระทรวงธรรมการได้จัดตั้ง “สโมสรช่าง” ขึ้นเพื่อสอนวิชาช่างให้แก่สมาชิก ภายหลังได้

โอนย้ายไปขึ้นอยู่กับ “สามัคยาจารย์สมาคม” อยู่บริเวณราชบูรณะ ต่อมาเมื่อมีผู้ให้

ความสนใจเป็นสมาชิกและเข้าเรียนวิชาช่างหัตถกรรมด้านต่างๆ ของสโมสรมากขึ้น ใน 

พ.ศ. 2453 สโมสรช่างจึงถูกยกฐานะเป็น “โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ” ข้ึนกับกระทรวง

ธรรมการ ซึ่งถือเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาด้านนี้โดยตรงอย่างเป็นทางการแห่งแรก 

เน่ืองจากก่อนหน้าน้ัน นอกจากสโมสรช่างแล้ว การสอนช่างฝีมือหรือช่างศิลป์จะปรากฏ

แทรกอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนสามัญหรือโรงเรียนสตรีที่ให้ความสำาคัญด้านนี้ เช่น 

โรงเรียนราชินี ใน พ.ศ. 2456 โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะจึงได้พัฒนาเป็น “โรงเรียน

เพาะช่าง” โดยหลักสูตรส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างจากการเรียนการสอนศิลปะแบบตะวันตก 

ทั้งนี้เพื่อหวังว่าจะผลิต “คนรุ่นใหม่ที่ผลิตงานศิลปการหัตถกรรมเพื่อให้คนไทยได้ซื้อ

สินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น” (Walter F. Vella.1976: 171)

 ใน พ.ศ. 2455 กระทรวงธรรมการได้จัดให้มี “การแสดงศิลปการหัตถกรรม

ของนักเรียน” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ ถือได้ว่าเป็นการแสดงและการประกวด

ให้รางวัลแก่ผลงานทางศิลปการหัตถกรรม ในสมัยรัชกาลที่ 6 ที่เกิดขึ้นภายนอกราช-

สำานัก ในแจ้งความกระทรวงธรรมการ เรื่อง “จะจัดให้มีการแสดงศิลปการหัตถกรรม

ของนักเรียน” โดยพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ได้ชี้ถึงการเชื่อมโยงกันระหว่าง “ศิลป” กับ 

“วิชา” และการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงฝีมือในทางการคิด การสร้างผลงานศิลป

หัตถกรรมอย่างชัดเจน ดังตอนหนึ่งที่ว่า

…ใครมีความคิดและอุปนิสัยเฉลียวฉลาดในศิลปวิชาอันใด ได้ทำาสิ่งไรขึ้น

ด้วยความคิดตนเองหรือฝีมือตนเอง มีสิ่งใดที่เป็นพยานให้นำามาตั้งสำาแดง

ให้ปรากฏจะเป็นของเล่นหรือของใช้ก็ดี คิดขึ้นเองหรือทำาตามแบบอย่าง
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ของใครหรือทำาตามการสั่งสอนในโรงเรียนก็ดี ถ้าสำาเร็จเรียบร้อยดีก็เป็น

อันนำามาตั้งได้ แต่จะต้องมีผู้รับรองว่าเป็นความคิดหรือเป็นฝีมือของเด็กผู้

นั้นจริงๆ ถ้าในประเภทใดของใครเป็นเยี่ยมยอดก็จะมีรางวัลให้ จะมี

กรรมการตรวจตัดสินส่ิงของน้ันๆ ให้รางวัลตามสมควร…(ราชกิจจานุเบกษา, 

เรื่อง จะจัดให้มีการแสดงศิลปการหัตถกรรมของนักเรียน พ.ศ. 2455, เล่ม

ที่ 29 วันที่ 13 ตุลาคม ร.ศ. 131 พ.ศ. 2455, หน้า 1582.) 

 

 ในงานมีการแบ่งประเภทเพื่อให้รางวัลแก่ผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดอย่าง

ชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 หมวด ด้วยกันประกอบไปด้วย 

1. หมวดความคิด ได้แก่ การคิดอะไรขึ้นเองเปนอย่างใหม่เข้าท่วงทีและ

อาจสำาเร็จประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง อันเปนที่น่าสรรเสริญสติปัญญา

ควรแก่รางวัล ก็จะได้รับรางวัลชั้นใดชั้นหนึ่งตามสมควร

2. หมวดถ่ายอย่าง ได้แก่ เห็นอะไรของเขาดี คิดอ่านทำาตามอย่างของเขา

ให้ได้เหมือนอันควรแก่รางวัล ก็จะได้รับรางวัลชั้นใดชั้นหนึ่งตามสมควร

3. หมวดฝีมือประณีต ได้แก่ แสดงฝีมือขัดเกลาเหลาเกล้ียง เช่นขัดไม้ข้ึนเงา

เป็นต้น และความประณีตอย่างอื่นๆ อันควรแก่รางวัล ก็จะได้รับรางวัล

ช้ันใดช้ันหน่ึงตามสมควร (หจช.ศธ.17/1 เร่ือง รายงานการแสดงศิลปการ

หัตถกรรม. 2455: 5) 

 การแบ่งประเภทเป็นหมวดหมู่ดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามท่ีจะให้โอกาส

แก่ผลงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมการคิด การฝีมืออย่างจริงจัง มากไปกว่า

น้ันคือ การส่งเสริมแนวคิดให้นักเรียนประกอบอาชีพท่ีหลากหลายกว่าการคิดเป็นเสมียน

หรือข้าราชการ ประเด็นนี้เห็นได้จาก “คำากราบบังคมทูล” ของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ 

ในการเปิดงานครั้งนี้แก่รัชกาลที่ 6 ตอนหนึ่งว่า “ …ความประสงค์แห่งการแสดง

ศิลปการหัตถกรรมนี้ เพื่อจะแนะนำาชักจูงให้เด็กชายหญิงในปัจจุบันนี้เอาใจใส่ฝึกหัด

ศิลปการหัตถกรรมซึ่งเป็นทางเลี้ยงชีพต่างๆ เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมใน

การเป็นเสมียนให้น้อยไป…” (หจช.ศธ.17/2 เรื่อง คำากราบบังคมทูลในงานแสดงศิลป

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ



24    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 1. 2455: 36-38) ทั้งนี้รัชกาลที่ 6 ได้มีพระราชดำารัสตอบที่น่า

สนใจตอนหนึ่งว่า 

…การที่ได้จัดให้มีการแสดงหัตถกรรมฝีมือนักเรียนขึ้นเช่นนี้ จะเป็นการ

ชักชวนและช้ีช่องให้คนท้ังหลายเห็นว่าการวิชาช่างต่างๆ น้ัน ว่าโดยฉะเพาะ 

ก็เป็นทางท่ีจะหาเล้ียงชีพได้ดีส่วนหน่ึงเหมือนกัน… ว่าถึงการหาเล้ียงชีพใน

ทางหัตถกรรม เราผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็กล่าวยืนยันได้ว่าไม่เป็นการเลว

ทรามกว่าเป็นเสมียนหรือเป็นข้าราชการ ดังที่คนเป็นอันมากยังสำาคัญผิด

อยู่นั้นเลย คงจะได้รับความยกย่องชุบเลี้ยงเช่นกัน คือถ้าตั้งตนให้เป็นหลัก

ฐานมั่นคงในทางค้าขายหรือศิลปการได้แล้ว เราก็คงจะตั้งให้เป็นขุนนำ้า

ขุนนางได้ไม่ผิดอะไรกับผู้ท่ีรับราชการดังได้มีตัวอย่างปรากฏมาแล้วหลาย

ราย… (หจช.ศธ.17/2 เรื่อง พระราชดำารัสตอบเสนาบดีกระทรวงธรรมการ.

2455: 39) 

 พระราชดำารัสนี้สะท้อนแนวคิดอุดมการณ์เศรษฐกิจแบบชาตินิยมอย่างชัดเจน 

ในการแสดงศิลปการหัตถกรรมนักเรียนครั้งต่อๆ มา พระราชดำารัสของพระองค์ยังคง

เน้นส่งเสริมการผลิตเครื่องใช้หรืองานหัตถกรรมเป็นของประเทศโดยคนไทยเองเช่น

เดิม ดังเช่นในการแสดงศิลปการหัตถกรรมนักเรียน พ.ศ. 2457 ท่ีว่า “…ในเวลาปรกติ

พวกเราย่อมแลเห็นได้ยากกันว่าเหตุไรจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องบำารุงวิชาหัตถกรรม

และศิลปการของเราเองให้พอเพียง ต่อเมื่อไรมีเหตุสำาคัญซึ่งของใช้ของเราจะส่งมาจาก

ต่างประเทศไม่ได้ เมื่อนั้นแหล่ะจึงจะเป็นเวลาที่เราต้องรู้สึกตัวและเสียใจตัวเองว่าเรา

ทั้งหลายได้รามือราตีนเสียหมดแล้ว…” (สมุดที่ระลึกงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน. 

2492: 40-41) ใน พ.ศ. 2459 การจัดงานยังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การแสดงศิลปหัตถกรรม

นักเรียนและพาณิชย์ของพลเมือง” โดยผนวกเข้ากับ “โรงเรียนพาณิชยการ” ที่ตั้งขึ้น

มาในช่วงเวลาเดียวกันกับโรงเรียนเพาะช่าง (2456) และงานได้ใช้ชื่อนี้ไปจนกระทั่งถึง 

พ.ศ. 2466 อันเป็นการจัดงานปีที่ 12 หลังจากนั้นการจัดงานได้ยุติลงชั่วคราว (สมุดที่

ระลึกงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน. 2492:41) 

 จากที่กล่าวมาสะท้อนว่า การแสดงศิลปการหัตถกรรมนักเรียนนี้มิควรจะถูก
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อธิบายเพียงแค่เป็นพื้นที่ท่ีแสดงถึงการให้ความสำาคัญกับการสร้างช่างฝีมือหรือพัฒนา

งานฝีมือช่างไทยเท่านั้น แต่ยังถือเป็น “ตลาดนัดพบทางธุรกิจที่สำาคัญ” ของบุคลากร

ทั้งในฝ่ายผู้ผลิตและผู้ซื้อที่มาพบปะและมีปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกันด้วย 

 ใน พ.ศ. 2459 ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงร่องรอยของการจำาหน่ายผลงาน

ศิลปะจาก “การประกวดฝีมือช่างเขียน” ภายในงานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธชิน-

ราชประจำาปีของวัดเบญจมบพิตร ต้องกล่าวว่าในปัจจุบันหลงเหลือหลักฐานเอกสาร

เกี่ยวกับงานนี้ให้ศึกษาน้อยมาก หลักฐานชิ้นหนึ่งที่หลงเหลือให้ศึกษาและปรากฏถึง

ร่องรอยของการเปิดให้มีการ “จำาหน่ายภาพเขียน” คือ “ประกาศประกวดฝีมือช่าง

เขียน” โดย รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรม

พระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทำาหน้าที่เป็นกรรมการผู้ดำาเนินงานหลัก ภายหลังพระองค์ได้

นำา “ประกาศประกวดฝีมือช่างเขียน” ในครั้งนั้นมาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ สาส์นสมเด็จ 

เล่ม 2 อันแสดงถึงพระราชดำาริของพระเจ้าอยู่หัวต่อการประกวดครั้งนี้ว่า

…ด้วยทรงพระราชรำาพึงถึงฝีมือช่างเขียนอย่างดีซึ่งมีอยู่ในบ้านเมือง เป็น

ฝีมือที่เขียนในประเทศนี้ก็มี ที่เขียนมาจากต่างประเทศก็มาก ถ้าหากจะ

เลือกสรรเอาที่ดูงาม เขียนด้วยความคิดดี ฝีมือประณีต และเหมือนจริง

แล้ว ก็จะได้เป็นอันมาก แต่น่าเสียดายที่ของดีทั้งนั้นไปตกอับลับลี้เสียตาม

รั้ววัง บ้านช่อง เป็นสมบัติของบุคคล ไม่มีโอกาสที่สาธุชนจะได้เห็นชมเล่น

ให้เพลินใจ ทรงพระราชปรารภจะใครให้มีช่องโอ่อวด จึงทรงพระราชดำาริ

ว่า นักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธชินราช ณ วัดเบญจมบพิตรปีนี้ ควรจะจัด

ให้มีการประกวดฝีมือช่างเขียนในงานนั้น จึงมีพระบรมราชโองการตรัสสั่ง

ให้สร้างศาลาสำาหรับประกวดฝีมือช่างเขียนขึ้นในท้องสนามพระราชวัง

ดุสิต และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งกรรมการอันนี้ขึ้น ให้เป็นหน้าที่

รับสิ่งซึ่งเป็นฝีมือช่างเขียนอย่างดี บรรดาซึ่งพระบรมวงษานุวงศ์ ข้าทูล

ละอองธุลีพระบาท ทั้งคฤหบดี ประชาราษฎร์จะได้นำามาส่ง สำาหรับโอ่อวด

ประกวดกันแล้วจัดลำาดับไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เปิดโอกาสให้สาธุชน

เข้าชมได้ในงานนักขัตฤกษ์นั้นแล้วให้กรรมการพิจารณาตัดสิน ว่าฝีมืออัน

ใดดูงดงาม ทำาด้วยความประณีต ประกอบด้วยความคิดอันดี มีพรรณ-

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ
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สัณฐานเหมือนจริง เป็นคุณวิเศษยิ่งและหย่อนกว่ากันกำาหนดจัดเป็นชั้นใด

อย่างไร ให้นำาความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท จะทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลในสิ่งทั้งนั้น ตามสมควรแก่คุณ

วิเศษ (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. 2505: 107) 

 คำาประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจาก “การแสดงศิลปการหัตถ-

กรรมของนักเรียน” ที่เน้นการพัฒนาส่งเสริมการฝีมือเพื่อสร้างคนไปประกอบอาชีพ

ผลิตสินค้าในอนาคต ขณะที่ “การประกวดฝีมือช่างเขียน” เน้นที่ “การโอ่อวดสิ่งของ” 

อันเป็นความบันเทิงของชนชั้นนำาในงานประจำาปีวัดเบญจมบพิตรตั้งแต่ครั้งอดีต หาก

แต่ในปี พ.ศ. 2459 ได้ขยายกิจกรรม “การโอ่อวดฝีมือ” กันในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจาก 

ภาพเขียนเป็นช่องทางท่ีราษฎรพอจะมีกำาลังในการสร้างสรรค์ข้ึนได้ ต่างจากการประกวด

เครื่องโต๊ะบูชา การตกแต่งพระพุทธรูป หรือ การถ่ายรูปที่ต้องอาศัยทุนทรัพย์จำานวน

มาก 

 คณะกรรมการจัดงานได้ “เปิดอิสระ” อย่างมากแก่ผู้ส่งผลงาน ทั้งในเรื่อง 

“กลวิธีการสร้างภาพเขียน” ที่สามารถใช้ถ่านหรือสีชนิดใดก็ได้ ทั้งยังสามารถเขียนลง

บนภาชนะหรือระนาบรองรับอะไรก็ได้ แม้งานที่เขียนขึ้นในต่างประเทศก็สามารถนำามา

ส่งได้ แต่ขอเพียงจะต้องไม่ลอกเลียนผู้อ่ืนมาเท่าน้ัน” (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรา-

นุวัดติวงศ์. 2505: 108-109) ถึงกระนั้น น่าสังเกตว่า ขณะที่การแสดงศิลปการ

หัตถกรรมของนักเรียนเปิดรับงานประเภทที่ “ถ่ายถอนมา” ถึงขนาดจัดเป็น “หมวด

ถ่ายอย่าง” จัดประเภทไว้ให้รางวัลกับ “งานที่ลอกเลียนมา” และให้ความสำาคัญเป็น 

“ข้อพึงสังเกต” จากผู้จัดงานในปีแรกว่า “ต่อไปควรเอาใจใส่ในประเภทถ่ายแบบก่อน 

ภายหลงัค่อยคิดค่อยหัดกันไป ประเภทฝีมือประณีตและประเภทความคิดก็จะเกิดขึ้น

เปนลำาดับไปเอง เพราะเหตุดังกล่าวนี้ การแสดงคราวนี้ซึ่ง เป็นครั้งแรกจึงมีแต่ของ

ประเภทถ่ายแบบทั้งนั้น ของประเภทความคิดและฝีมือ ว่าเฉพาะที่เป็นของนักเรียนทำา

แล้ว เรียกว่าไม่มีเลยก็ได้” (หจช.ศธ.17/3 เรื่อง รายงานการแสดงศิลปหัตถกรรม. 11 

ม.ค. 2455 – 30 พ.ค. 2456: 130) แต่ในการประกวดฝีมือช่างเขียน พ.ศ. 2459 การ

ลอกเลียนกลับเป็นข้อห้ามเพียงข้อเดียวในกติกาที่การประกวดเน้นหลัก จุดนี้ผู้เขียน

วิเคราะห์ว่าแสดงถึงแนวคิดของชนช้ันนำาสยามขณะน้ันท่ีให้ความหมายคำาว่า “ศิลปการ
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หัตถกรรม” กับ “ศิลปะ” แตกต่างกัน กล่าวคือ “ศิลปการหัตถกรรม” หรือ “งานช่าง” 

เป็นงานที่สามารถจะ “ลอกเลียนแบบกันได้” ขอให้ลอกเลียนกันให้เกิดความงดงาม 

ความประณีตเป็นอย่างดี ส่วนความคิดสร้างสรรค์น้ันไม่ใช่สาระสำาคัญนัก ขณะท่ี “ศิลปะ” 

เป็นอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกอย่างชัดเจน คือ จะต้องเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 

แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของผู้สร้างและ “ไม่ยอมรับในการลอกเลียนแบบ” มา

 นอกจากนี้บางช่วงตอนใน “ประกาศประกวดฝีมือช่างเขียน” ของสมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ยังปรากฏร่องรอยของการ “จำาหน่ายรูปภาพ” ที่

ส่งเข้าประกวดด้วย ดังที่ว่า “…กรรมการตั้งใจจะช่วยพวกช่างเขียนด้วยอีกแผนกหนึ่ง 

คือรูปท่ีเขียนถ่ายเลียนมาชิดชม ปรารถนาจะขาย หรือรูปท่ีเขียนไม่สู้ดี ไม่มีหวังประกวด 

แต่ปรารถนาจะขายพอได้มูลค่าเป็นประโยชน์บ้าง กรรมการก็จะรับช่วยจัดให้ตามแต่ที่

จะเป็นไปได้จะกันไว้แผนกหนึ่ง” (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. 2505: 

109) หลักฐานนี้แสดงชัดเจนว่า กรรมการจัดงานมีความต้องการจะช่วยเหลือและ

สนับสนุนพวกช่างฝีมือหรือพวกช่างเขียนท่ีสร้างผลงานข้ึนมาให้ได้รับประโยชน์มากกว่า

ท่ีจะฝากความหวังไว้เพียงแต่รอลุ้นรางวัลเพียงอย่างเดียว ท้ังยังบ่งช้ีว่า กรรมการจัดงาน

คงจะมีการตั้ง “แผนกขายรูป” คล้ายคลึงกับเมื่อครั้ง การประชัน (อวด) ภาพถ่าย ใน

งานวัดเบญจมบพิตร ใน พ.ศ. 2448 ซ่ึงคร้ังน้ัน มีการต้ัง “กองขายรูป” มาเพ่ือรับผิดชอบ

การขายรูปที่มีคนสนใจซื้อดังที่ได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้ว 

 กระทั่งในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระองค์ทรงจัด “การประกวดภาพสำาหรับศิลปินสมัครเล่น” ซึ่งเริ่มจัดกันตั้งแต่ภาย

หลังที่ประเทศไทยได้ทำาการประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อ

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 ช่วงเวลาดังกล่าว พระองค์ทรงแปรพระราชฐานไปยัง

พระราชวังบางปะอิน การประกวดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์ทรงมีพระราชดำาริให้จัด

สร้าง “ดุสิตธานี” ขึ้นภายในพระราชวังบางปะอินและภายหลังถูกย้ายมายังพระราชวัง

พญาไท ทรงพยายามใช้ดุสิตธานีในการสอนเรื่องการทหาร การเมืองแก่ข้าราชบริพาร 

ทรงออกหนังสือพิมพ์แห่งเมืองดุสิตธานี 3 ฉบับ คือ ดุสิตสมัย ดุสิตสักขี และดุสิตสมิต 

รวมถึงจัดให้มีการประกวดวาดภาพขึ้นด้วย วิรุณ ตั้งเจริญ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “…ได้

โปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชบริพารสมมติตนเองเป็นประเทศต่างๆ พระองค์เองได้สมมติเป็น

รามนคร ประเทศต่างๆ ได้เขียนธงชาติของตนเองขึ้น ต่อมาได้มีการเขียนภาพเป็นงาน

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ
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อดิเรก พระองค์เห็นว่ามีประโยชน์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดประกวดภาพขึ้น

เป็นครั้งแรก” (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2534: 77) 

 การประกวดครั้งแรกทรงจัดขึ้นที่ “ห้องหนังสือชั้นล่างของพระที่นั่งอุทยาน

ภูมิเสถียร พระราชวังบางปะอิน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ. 2460” (อ้างแล้ว. 

2534: 77) ในครั้งแรกนี้เริ่มมีการเปิดจำาหน่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดแล้ว แม้ปัจจุบัน

ผู้เขียนจะยังไม่พบหลักฐานที่จะใช้ศึกษารายละเอียดต่างๆ จากการประกวดครั้งแรกนี้

มากนัก แต่มีร่องรอยจากเอกสารชั้นรองบางชิ้นได้เคยกล่าวถึงรายได้จากการประกวด

ครั้งแรกนี้ไว้บ้าง ดังกรณีของ วิรุณ ตั้งเจริญ ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า “รายได้จากการ

จำาหน่ายในการประกวดครั้งแรกนี้ได้ทั้งหมด 4,000 บาทเศษส่งให้ราชนาวีสมาคม

สมทบทุนซื้อเรือรบพระร่วง” (อ้างแล้ว. 2534: 77) อย่างไรก็ตาม ในเอกสารชั้นรองอีก

ชิ้นหน่ึงได้กล่าวถึงการนำารายได้จากการประกวดภาพไปสมทบทุนซ้ือเรือรบพระร่วง

เช่นกัน แต่ข้อมูลเร่ืองจำานวนเงินต่างกันไปมาก ดังท่ี จม่ืนอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช) 

ได้กล่าวว่า “…ยังโปรดเกล้าฯ ให้จำาหน่ายภาพและเลหลังภาพฝีพระหัตถ์ ได้เงินทีละ

มากๆ เช่นในการจำาหน่ายภาพและเลหลังภาพฝีพระหัตถ์คราวหนึ่ง ม.ล.ปิ่น มาลากุล 

ซึ่งขณะนั้นอายุ 16 ปี เป็นผู้ทำาหน้าที่เก็บเงิน ปรากฏว่าได้เงินถึง 7 หมื่นบาท เงินที่เก็บ

ได้นำาไปมอบให้เจ้าคุณอนิรุทธเทวา เจ้าคุณอนิรุทธเทวานำาขึ้นกราบบังคมทูลแล้วก็ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งไปสมทบซื้อเรือพระร่วง” (จมื่นอมรดรุณารักษ์. 2513: 

หน้า ซ) ประเด็นนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดว่า จำานวนเงินที่ได้จากการจำาหน่ายภาพนั้นสรุปแล้ว

เป็นจำานวนเท่าไหร่ แต่เหตุท่ีผู้เขียนวิเคราะห์ว่า เอกสารท้ัง 2 ช้ินน้ีกล่าวถึงการประกวด

ครั้งแรกเช่นเดียวกัน มิใช่การประกวดครั้งที่ 2 และ 3 เพราะเนื่องจากการประกวดใน

อีก 2 ครั้งต่อมานั้น ปรากฏหลักฐานว่า เงินรายได้จากการจำาหน่ายภาพนั้น นำาไปสมทบ

ทุนเพื่อซื้อปืนในกิจการเสือป่าทั้งสิ้น ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป สำาหรับกรณีข้อมูลเรื่องราย

ได้จากครั้งแรกว่าเป็นจำานวนเท่าใดนั้น คงเป็นจุดที่จะต้องหาหลักฐานมาศึกษาเพื่อหา

คำาตอบที่แน่ชัดในส่วนนี้ต่อไป 

 ใน พ.ศ. 2463 การประกวดภาพในราชสำานักนี้ได้จัดขึ้นอีก 2 ครั้ง กล่าวคือ 

“คร้ังท่ี 2 ณ ศาลาวรนาฏเวทีสถาน พระราชวังบางปะอิน ระหว่างวันท่ี 8-12 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2463 และครั้งที่ 3 ณ โรงละครพระราชวังพญาไท ระหว่างวันที่ 11 – 17 ตุลาคม 

พ.ศ. 2463” (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2534: 77) ทั้ง 3 ครั้งมีการตั้งคณะกรรมการ (น่าเสียดาย
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ยิ่งที่ไม่มีหลักฐานระบุรายนามของกรรมการตัดสิน) และแบ่งประเภทของภาพที่ส่งเข้า

ประกวด มีรางวัลให้สำาหรับผู้ชนะ ที่สำาคัญมีการ “กำาหนดราคาจำาหน่ายภาพ” ไว้อย่าง

ชัดเจน โดย “ภาพที่ส่งเข้าประกวดคณะกรรมการกำาหนดราคาให้ 15 สตางค์ถึง 20 

บาท ผู้ใดจะซื้อให้จองไว้และให้มารับภาพเมื่อเสร็จการประกวดแล้ว ภาพที่ไม่มีผู้ซื้อ

และภาพที่กันไว้สำาหรับเลหลัง ให้นำามาเลหลังวันสุดท้าย” (อ้างแล้ว. 2534: 77) 

นอกจากนี้ยังจัดประมูลภาพ มีการเปิดให้เข้าชมโดยต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าราคาใบละ 1 

บาท กระทั่ง “บาญชีภาพ” ที่ใช้เป็นบัญชีข้อมูลรายละเอียดของผลงานทั้งชื่อภาพ ชื่อ

ศิลปิน เทคนิคที่วาดและราคาได้ถูกนำามาจำาหน่ายด้วย โดยในการประกวดครั้งที่ 2 ราย

ได้ในการจำาหน่ายภาพทั้งจากการประมูล การจำาหน่ายตามปกติ การเลหลัง ค่าผ่าน

ประตูและค่าจำาหน่ายบาญชีภาพ ทั้งหมด “ส่งเข้าสมทบทุนซื้อปืนให้เสือป่ามณฑล

อยุธยา” (อ้างแล้ว. 2534: 78) 

 หลักฐานชั้นต้นช้ินสำาคัญที่เหลือตกทอดมาเพื่อใช้ศึกษาเก่ียวกับการประกวด

ภาพและการจำาหน่ายภาพนี้คือ บาญชีภาพ ในการประกวดภาพสำาหรับผู้ชอบเขียน 

(amateur) ม.ป.ป. ณ วังพญาไท ซึ่งผู้วิจัยค้นพบที่ “ห้องหนังสือหายาก” (Rare 

Books) ภายในหอสมุดกลาง (Central Library) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บาญชี-

ภาพดังกล่าวพิมพ์ข้ึนเพื่อใช้ประกอบการจัดประกวดภาพวาดสำาหรับศิลปินสมัครเล่น 

ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม พ.ศ. 2463 ณ โรงละครพระราชวัง

พญาไท บาญชีภาพนี้ทำาหน้าที่เป็นเหมือนกับบาญชีบอกรายละเอียดของภาพคล้ายกับ

สูจิบัตร เพียงแต่ไม่มีการตีพิมพ์ภาพลงไป มีเพียงการบอก ชื่อภาพ ชื่อศิลปิน เทคนิคที่

ใช้วาด ที่สำาคัญคือ บอกราคาของแต่ละภาพเพื่อจำาหน่าย รวมถึงชี้แจงว่าภาพใดไม่

จำาหน่าย หรือภาพใดได้จำาหน่ายไปก่อนหน้าแล้ว จากการตรวจรายการในบัญชีพบว่ามี

ผลงานเข้าร่วมแสดงจำานวน 522 ภาพ ด้วยกัน ในท่ีน้ีมีภาพล้อฝีพระหัตถ์ของรัชกาลท่ี 6 ท่ี

นำาไปเป็นปก ดุสิตสมิต นอกจากนี้จะเป็นภาพที่ทรงเขียนล้อพระยาราชวัลลภานุสิษฐ์ 

(สมุหพะตำารวจ) พระยากฤติการนุกรกิจมาจัดแสดงด้วย พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่

จะจำาหน่ายภาพ ส่วนใหญ่ภาพต้นแบบจะบอกราคาไว้ 100 - 200 บาท ท่ีไม่จำาหน่ายคือ

ภาพที่ทรงพระราชทานให้ “พระยาอนิรุทธเทวา” ภาพของพระองค์ที่ถูกพิมพ์ออกมา

จากภาพต้นแบบ ในภาษาศิลปะเรียกกันว่า Edition ภาพส่วนนี้พระองค์จำาหน่ายใน

ราคาภาพละ 10-30 บาท (บาญชีภาพในการประกวดภาพสำาหรับผู้ชอบเขียนฯ. 2463: 

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ
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เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 ศิลปินสมัครเล่นที่เข้าร่วมประกวดด้วย อาทิ นายเดือน จิตรกร หลวงสุนทร

นันทกิจ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร นางสาวหนุ่ย โชติกเสถียร พระยาแพทย์พงศา 

พระยาศรีสุนทรโวหาร พระยานรฤทธ์ราชหัช หม่อมหลวงหญิงป้อง มาลากุล ณ กรุงเทพ 

หลวงมหาใจภักดิ์ หลวงรักษะโหฐาน พระวิสุทธ์ภัณฑารักษ์ พระยาอัศวบดี ฯลฯ (บาญ-

ชีภาพในการประกวดภาพสำาหรับผู้ชอบเขียนฯ. 2463: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

เทคนิคในการวาดภาพที่ระบุไว้ในบัญชีภาพมีทั้ง เส้นดินสอ (Drawing) สีนำ้า เส้นหมึก

กับสีนำ้าตาล เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นความสนใจอิสระของผู้วาดที่เชื่อมโยงกับรูปแบบการ

แสดงออกตามแบบศิลปะตะวันตกอย่างชัดเจน อาทิ ภาพทิวทัศน์ ภาพล้อเลียนหรือ

ภาพตลก ภาพเขียนที่ถูกถ่ายด้วยกล้องเพื่อมาจัดแสดง และภาพเขียนต้นฉบับ 

 ผู้เขียนได้ตรวจสอบกับหลักฐานชั้นต้นอีกชิ้นหนึ่ง คือ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม

ที่ 37 หน้าที่ 3017 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2463 แจ้งความกรมบัญชาการคณะ

เสือป่า เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินประกวดภาพที่วังพญาไท 

สำาหรับซ้ือปืนให้เสือป่า ได้ปรากฏถ้อยความท่ีระบุว่า “ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินประกวดภาพครั้งที่ 1 เป็นจำานวนเงิน 

66,186 บาท 79 สตางค์ ให้เจ้าน่าที่จัดซื้อปืนแบบพระราม 6 สำาหรับใช้ในราชการ

เสือป่า…” ซึ่งวิเคราะห์ว่า จำานวนเงินดังกล่าว น่าจะมีที่มาจากการจัดประกวดภาพใน

ครั้งที่ 3 นี้ แต่ส่วนที่ลงไว้ว่า เป็นการพระราชทานเงิน “ประกวดภาพครั้งที่ 1” ทั้งที่ใน

ข้อเท็จจริง เคยมีการประกวดลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้แล้วถึง 2 ครั้งที่พระราชวัง

บางปะอิน ประเด็นนี้สันนิษฐานว่า อาจหมายถึงการประกวดนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ 

พระราชวังพญาไทก็เป็นได้ จึงนับเฉพาะการประกวดท่ีวังพญาไทถือเป็นคร้ังท่ี 1 หลักฐาน 

“บาญชีภาพ” นี้สะท้อนถึงความสนใจของพระมหากษัตริย์และชนชั้นนำาในราชสำานักที่

เก่ียวข้องกับศิลปะ – วิจิตรศิลป์ รวมถึงเป็นหลักฐานช้ันต้นท่ีสำาคัญอีกช้ินท่ีแสดงถึง “การ

ค้างานศิลปะในสยาม” ที่ขณะนั้นยังไม่มีระบบนายหน้าหรือตัวแทนต่างๆ แต่เป็นเพียง

การค้ากันตามความพึงพอใจในหมู่ชนชั้นนำาในราชสำานักมากกว่า ที่สำาคัญ เป้าหมาย

ของรายได้ที่มาจากการจำาหน่ายยังไปเกี่ยวข้องกับการบำารุงกิจการของรัฐในด้านการ

ทหารและกิจการเสือป่าอันเป็นพระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่

หัวที่ชัดเจนอีกด้วย
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บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า พระราชนิยมด้านศิลปะของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสมบูรณา-

ญาสิทธิราชย์ก่อให้เกิดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายและภาพเขียนท้ังนอกและในราช

สำานัก กิจกรรมดังกล่าวปรากฏร่องรอยที่แสดงถึงหลักฐานการซื้อขายจำาหน่ายภาพ

อย่างชัดเจน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏการประชัน 

(อวด) ภาพถ่ายในงานวัดเบญจมบพิตร พ.ศ. 2448 ที่นอกจากจะประกวดประชัน

ภาพถ่ายแล้ว ยังมีการจำาหน่ายภาพเพ่ือนำาเงินสมทบทุนกิจการของวัดเบญจมบพิตรด้วย 

ขณะที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกวดภาพสำาหรับผู้

ชอบเขียนในพระราชวังบางปะอินและพระราชวังพญาไท ช่วง พ.ศ. 2460-2463 ซึ่ง

เป็นกิจกรรมการประกวดภาพภายในราชสำานักที่มีการซื้อขายภาพวาด เพื่อนำาเงินมา

สมทบทุนจัดซื้อเรือรบและปืนสำาหรับกิจการเสือป่า ทั้งนี้จะเห็นว่า การซื้อขายจำาหน่าย

ภาพในสมัยดังกล่าว หากพิจารณาผ่านหลักฐานเฉพาะที่ปรากฏพบว่า เป็นการจำาหน่าย

ภาพเพื่อหารายได้มาใช้ประโยชน์ในกิจการเชิงสาธารณกุศล และยังอยู่นอกบริบทของ

ธุรกิจทางศิลปะอย่างชัดเจน

 ในบทต่อไป ผู้เขียนจะศึกษาถึงความพยายามในการสร้างพื้นที่หรือสร้างตลาด

ในการซื้อขายจำาหน่ายภาพซึ่งในประเทศไทยปรากฏความเคลื่อนไหวน้ีในช่วงปลาย

ทศวรรษ 2480 ต่อเนื่องถึงช่วงทศวรรษ 2490 การสร้างพื้นที่หรือสร้างตลาดในการซื้อ

ขายจำาหน่ายภาพในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นความพยายามสร้างผ่านพื้นที่ของ 

“นิทรรศการศิลปะ” มิใช่พื้นที่ของ “แกลเลอรี่่” ดังเช่นที่ปรากฏในปัจจุบัน.

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ
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3

2

ภาพการจัดแสดงผลงานในการประกวดภาพถ่ายในงานวัดเบญจมบพิตร พ.ศ.2448,

ที่มา: ศักดา  ศิริพันธุ์ (2535). กษัตริย์และกล้อง วิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ. 
2388-2535. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.

ท่ีมา: กิตติพงษ์  วิโรจน์ธรรมากูร (2543). ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ร.5 ในงานวัดเบญจมบพิตร ร.ศ.123. 
กรุงเทพฯ: แสงดาว.

ราชกิจจานุเบกษา 37 (12 ธันวาคม 2460): 3017. “เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานเงินประกวดภาพที่วังพญาไท สำาหรับซื้อปืนให้เสือป่า.”  

1

ย้อนร่องรอยการจำ หน่ายฯ
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“...คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ต้องระลึกเสมอถึง
คุณธรรม 3 ข้อ คือ ความจริง ความงาม และความดี 
กล่าวโดยย่อ ความจริงหมายถึงสัจธรรมและหลักวิชา 
ความงามหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำ ให้มนุษย์มีวัฒธรรม
และความเพลิดเพลินเป็นงานอดิเรก รวมทั้งการกีฬา
ประเภทต่างๆ ความดีนั้นหมายถึงการไม่เบียดเบียน
ประทุษร้ายต่อกัน ความสัตย์สุจริตและการบำ เพ็ญ
ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าขาดคุณธรรม
อย่างใดอย่างหน่ึง ก็จะทำ ให้มนุษย์น้ันๆ บกพร่องไป...”

คัดจาก “เหลียวหลัง แลหน้า”, ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 135.
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บทนำ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ที่ตกตำ่าทั้งในระดับโลกและในประเทศอันเป็นผลมาจากปัญหาที่สืบ

เนื่องตั้งแต่รัชกาลที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาการเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ

เป็นเหตุให้การประกวดศิลปะหรือศิลปหัตถกรรมต้องหยุดชะงักลงไป 

กระท่ังปลายรัชกาลท่ี 7 จึงเกิดความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคมครั้งสำาคัญจากเหตุการณ์ปฏิวัติสยามในวันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2475 ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิ-

ราชย์มาเป็นระบอบกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ความเปลี่ยนแปลง

ครั้งสำาคัญน้ีส่งผลให้การอุปถัมภ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ 

ถูกเปลี่ยนมือจากราชสำานักมาสู่มือของรัฐบาล รัฐบาลพยายามสื่อสาร

กับราษฎรในเรื่องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญถึงขั้นพยายามทำาให้รัฐธรรมนูญ

กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังที่ ปรีดี หงษ์สต้น กล่าวว่า “โจทย์ของคณะ

ราษฎรคือจะทำาอย่างไรให้รัฐธรรมนูญ ‘ศักดิ์สิทธิ์’ เช่นเดียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ แต่ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่หลุดลอยไปจากประชาชน 

บทที่ 2

ความพยายามสร้าง

“พ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะ”
ช่วงปลายทศวรรษ 2480 ถึง

ทศวรรษ 2490*

* ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร ประวัติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนค-

รินทรวิโรฒ ปีที่ 42 ฉบับสิงหาคม 2560-กรกฏาคม 2561: วารสารอยู่ในขั้นตอน

การจัดพิมพ์
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ให้ประชาชนยังสามารถ ‘เข้าถึง’ รัฐธรรมนูญได้”(ปรีดี หงษ์สต้น. 2556: 127) 

 การสร้างตัวตนให้แก่รัฐธรรมนูญปรากฏผ่านองค์กรหรือกิจกรรมที่ถูกกำาหนด

ขึ้นใหม่มากมายหลังการปฏิวัติ อาทิ การมี “สมาคมคณะรัฐธรรมนูญ”, “สโมสรคณะ

ราษฎร” โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฉลองประจำาปีอย่าง “งานฉลองรัฐธรรมนูญ” ซึ่งเริ่มต้น

ตั้งแต่วันที่ 10-12 ธันวาคม ในปีแรกของการปฏิวัติ ทั้งนี้ สิทธิธรรม โรหิตะสุข เสนอว่า 

อาจกล่าวได้ว่างานฉลองรัฐธรรมนูญคือการกลับมาใหม่อีกครั้งของงานประจำาปี หลัง

จากที่งานประจำาปีอย่าง “งานวัดเบญจมบพิตร” ได้เลิกจัดไปตั้งแต่ช่วงปลายสมัย

รัชกาลที่ 6 จนมาถึงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่ได้มีงานเช่นนั้นอีก ที่น่า

สนใจคือ แม้จะจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญให้เป็นงานฉลองและมีกิจกรรมที่รื่นเริงมากมาย 

แต่จุดสำาคัญอยู่ที่ราชสำานักมิได้เป็นผู้จัดอีกต่อไป แต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งเน้นใช้งานนี้สื่อถึง

ความสำาคัญของรัฐธรรมนูญแทนการฉลองพระพุทธชินราชในงานวัดเบญจมบพิตร 

(สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 81-82) อย่างไรก็ตาม การประกวดประณีตศิลปกรรมใน

งานฉลองรัฐธรรมนูญซ่ึงจัดข้ึนใน พ.ศ. 2480 โดยกรมศิลปากร ถือเป็นงานท่ีมีวัตถุประสงค์

เพื่อเน้นปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของรัฐธรรมนูญและหลัก 6 ประการของ

คณะราษฎรผ่านงานศิลปะ เนื้อหาของงานศิลปะในการประกวดจึงเน้นนำาเสนอแนวคิด

ชาตินิยมทางการเมืองและเศรษฐกิจ นั่นหมายรวมถึงการประกวดศิลปกรรมอื่นๆ ของ

รัฐบาลในช่วงทศวรรษ 2480 ด้วย ดังกรณี “การประกวดรูปเขียนเกี่ยวกับการทหาร” 

ท่ีเน้นรณรงค์ให้ราษฎรเกิดความรักความนิยมในการทหาร รวมถึง “การประกวดรูปเขียน

เก่ียวแก่การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และทิวทัศน์งามตามธรรมชาติของประเทศ-

ไทย” ของกรมโฆษณาการ ซึ่งรณรงค์ให้ราษฎรนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ

ผลิตของใช้เองในประเทศ1 ความเคลื่อนไหวเช่นนี้ส่งผลให้การประกวดศิลปกรรมใน

1 ดูรายละเอียดของการประกวดทั้งสองนี้เพิ่มเติมได้ในงานของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข, “การประกวด

รูปเขียนเกี่ยวกับการทหารและการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมและทิวทัศน์งามตามธรรมชาติ

ของประเทศไทย กับการเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม”, 

วารสารประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 40 (สิงหาคม 2558-กรกฎาคม 2559): 

33-51.
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ทศวรรษ 2480 จึงเป็นพื้นที่ที่เน้นแสดงงานศิลปะเพื่อการประชาสัมพันธ์ปัจจัยจาก

อุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐผลักดันอยู่เบ้ืองหลังมากกว่าจะเป็นพื้นท่ี

แสดงออกหรือพื้นที่ในการซื้อขายจำาหน่ายงานศิลปะอย่างอิสระของภาคเอกชนอย่าง

แท้จริง 

 ถึงกระนั้น ในช่วงปลายทศวรรษ 2480 อันคาบเกี่ยวกันระหว่างช่วงสงคราม

และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาคเอกชนผู้ประกอบอาชีพทางศิลปะได้รวมตัวกันก่อตั้ง 

“กลุ่มจักรวรรดิศิลปิน” ขึ้นเพื่อสร้างอำานาจต่อรองกับนายทุนอันนำามาสู่การจัดแสดง

ศิลปะสมัยใหม่หลายประเภทในพื้นที่ของเอกชน แต่ด้วยภาวะที่การจัดงานและการจัด

ทำาส่ิงพิมพ์ของกลุ่มขาดทุนจึงสลายตัวไปในท่ีสุด การแสดงของกลุ่มน้ีไม่ได้มีการประกวด 

แต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแสดงผลงานทั้งหมดและได้พบลูกค้าโดยตรง ขณะที่ช่วง

ต้นทศวรรษ 2490 “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ” ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อยกระดับศิลปะของ

ไทยให้มีคุณภาพและได้รับการยอมรับทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งยังแสดงตนชัดเจน

ต่อการใช้พ้ืนที่น้ีสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินด้วยการพยายามจำาหน่าย

ผลงานศิลปะ ท้ังน้ีเพ่ือให้การทำางานศิลปะสามารถดำารงอยู่เป็นอาชีพเฉกเช่นวิชาชีพอ่ืนๆ 

ได้ 

 ในบทน้ีจะศึกษาและอธิบายถึงความพยายามสร้าง “พ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะ” 

ในช่วงปลายทศวรรษ 2480 โดยอธิบายผ่านความเคลื่อนไหวของ “กลุ่มจักรวรรดิ

ศิลปิน” และในช่วงทศวรรษ 2490 โดยอธิบายผ่านความพยายามจำาหน่ายผลงาน

ศิลปะที่แสดงใน “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ” ยุคศิลป์ พีระศรี รวมถึงการแสดง

ศิลปกรรมของ “จิตรกรและปฏิมากรสมาคม” ซึ่งรวมตัวกันแสดงผลงานศิลปะของภาค

เอกชนคล้ายกับกลุ่มจักรวรรดิศิลปินเช่นกันต่างเพียงเวทีนี้มีการประกวดผลงานเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ผู้เขียนเสนอว่าพื้นที่ที่หยิบยกมานี้ นอกจากจะถือเป็นพื้นที่การ

แสดงนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏร่องรอยหลัก

ฐานของความพยายามสร้างพ้ืนที่เหล่านี้ให้เป็นพื้นท่ีของการซ้ือขายจำาหน่ายงานศิลปะ

เพื่อสนับสนุนวิชาชีพของศิลปินและคนทำางานศิลปะด้วย แม้ว่าในท้ายที่สุด การซื้อขาย

จำาหน่ายงานศิลปะในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีจะไม่ค่อยประสบความสำาเร็จมากนักก็ตาม แต่สำาหรับ

ในช่วงที่ประเทศไทยยังมิได้ก่อเกิดหอศิลป์หรือธุรกิจการค้างานศิลปะอย่างชัดเจนนั้น 

กรณีตัวอย่างที่ผู้วิจัยนำามาศึกษาในบทนี้ถือได้ว่าเป็นหมายหมุดสำาคัญท่ีส่งผลกระทบ

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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ต่อการเกิด “หอศิลป์” หรือธุรกิจการค้างานศิลปะในเวลาต่อมา

กลุ่มจักรวรรดิศิลปิน: ความพยายามให้ผู้สร้าง
พบผู้ซื้อในการแสดงศิลปกรรมของภาคเอกชน

ในช่วงปลายทศวรรษ 2480 ได้ปรากฏการรวมตัวครั้งสำาคัญของกลุ่มศิลปินหลายสาขา

จากภาคเอกชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเฉกเช่นการประกวดศิลปะท่ีรัฐจัดขึ้นก่อน

หน้า การรวมกลุ่มของจักรวรรดิศิลปินนี้มีปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นแรงผลักดันสำาคัญ 

กลุ่มจักรวรรดิศิลปิน (The League of Artist) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2487 โดยมีแกนหลัก

คือ สด กูรมะโรหิต นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง และวรรณสิทธิ์ ปูคะวนิช ศิลปินทัศนศิลป์ 

อาจารย์ และนักเขียน ทั้งนี้ “สมาชิกของกลุ่มได้พร้อมใจกันมีความเห็นว่าศิลปินเป็น

อาชีพที่ดำารงอยู่เพื่อจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และพวกเขาต่อสู้เพื่อให้ได้รับการ

ยอมรับในสังคม พวกเขายังยอมรับในศิลปกรรม 5 สาขา ประกอบด้วย วรรณกรรม 

จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏกรรม และสถาปัตยกรรม” (Apinan Poshyananda. 

1992: 49) กลุ่มนี้มีคติพจน์ว่า “ศิลปะคืออาภรณ์ของศิลปิน” ทั้งนี้ความเป็นมาของชื่อ

กลุ่มมีเร่ืองบันทึกไว้ว่า มาจากการอัญเชิญพระวิญญาณของ “กรมสมเด็จพระปรมานุชิต-

ชิโนรส” เม่ือ พ.ศ. 2487 ผ่านการท่ีสมาชิกของกลุ่มเล่น “ผีถ้วยแก้ว” สมิทธ์ิ ถนอมศาสนะ 

ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า “การเล่นผีถ้วยแก้วเป็นส่ือเพ่ือต้ังช่ือกลุ่มน้ี เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีบ้าน

ของสด กูรมะโรหิตเองในเวลาใกล้เที่ยงคืน โดยผู้อยู่ในเหตุการณ์คือ ขุนธนกิจวิจารณ ์

(อายัณโฆษ), ฉันทิชย์ กระแสสินธ์ุ, สงบ สวนศิริ (สันตสิริ), พ.ต.ไชยันต์ ถนัดหัตถกรรม 

(ชาญหัตถกิจ), วรรณสิทธิ์ ปูคะวนิช, สุธรรม นาวานุเคราะห์ (ทำาดี มีเรือช่วย), สดและ

เนียน กูรมะโรหิต” (สมิทธ์ ถนอมศาสนะ. 2548: 66-68) 

 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ประทานสัญลักษณ์ของกลุ่มเป็น

รูปมือให้ โดยนิ้วมือแต่ละนิ้วมีความหมายแทนศิลปะทั้ง 5 สาขา “สำานักงานที่ตั้งของ

กลุ่มเปิดข้ึนท่ีตึกอักษรนิติ ส่ีแยกบางขุนพรหม… ซ่ึงคุณชลอ รังควร (นางวรกิจบรรหาร) 

เจ้าของโรงพิมพ์อักษรนิติ ได้กรุณาให้ใช้ส่วนหน่ึงของตึกโดยไม่คิดค่าเช่า” (วิรุณ ต้ังเจริญ. 

2534: 126) 
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 วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน คือ “1. เพื่อส่งเสริมศิลปกรรม

ทั้ง 5 สาขาให้เจริญรุ่งเรือง 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพของศิลปินให้เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวได้ 

พ้นจากการถูกเบียดเบียนเอาเปรียบกินแรงจากนายเงินอย่างไม่เป็นธรรม” (อำานาจ 

เย็นสบาย. 2532: 58) กลุ่มจักรวรรดิศิลปินมีสมาชิกที่เป็นนักประพันธ์อยู่หลายคน 

อาทิ “สดและเนียน กูรมะโรหิต, ขุนธนกิจวิจารณ์, พล.ต.ไชยันต์ ถนัดหัตถกรรม, ฉันทิชย์ 

กระแสสินธุ์, พ.ท.สุจิต ศิกษมัต, ถนอม มหาเปารยะ, ระบิล บุนนาค, วิลาศ มณีวัต เหม 

เวชกร, วรรณสิทธิ์ ปูคะวนิช, ปกรณ์และกัณหา บูรณปกรณ์ เป็นต้น” (สมิทธ์ ถนอม

ศาสนะ. 2548: 68) ขณะที่สมาชิกส่วนศิลปินทัศนศิลป์และพาณิชย์ศิลป์บางส่วน อาทิ 

เฉลิม นาคีรักษ์, พนม สุวรรณบุณย์, สมบุญ สว่างจันทร,์ สว่าง ปัญญางาม, แทน ธีระพิจิตร 

จำารัส เกียรติก้อง, มานะ บัวขาว, ประสงค์ ปัทมานุช, สนิท ดิษฐพันธ,์ คิด โกศัลวัฒน์, 

จิตร บัวบุศย์ ฯลฯ เห็นได้ว่าสมาชิกสาขาทัศนศิลป์ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากโรงเรียน

เพาะช่าง โรงเรียนประณีตศิลปกรรม (ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรเม่ือ พ.ศ. 2486) 

และเป็นศิลปิน นักวาดภาพประกอบหนังสือ ซึ่ง “ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วงการสิ่ง

พิมพ์ต้องประสบปัญหามากเพราะเกิดภาวะท่ีกระดาษขาดแคลนจนผู้ผลิตสิ่งพิมพ์

หลายแห่งต้องเลิกไป ดังเช่น นิตยสารเอกชน หรือ สวนอักษร” (อ้างแล้ว. 2548: 68) 

 ถึงแม้ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จะเกิดภาวะที่กระดาษในการพิมพ์หนังสือ

ขาดแคลนก็ตาม แต่กลุ่มจักรวรรดิศิลปินได้พยายามออกนิตยสารที่สนับสนุนเนื้อหา

ด้านศิลปะของกลุ่มตนจำานวน 2 ฉบับด้วยกัน คือ นิตยสาร รุ่งอรุณ ออกรายสัปดาห์

และนิตยสาร สิลปิน ออกรายเดือน โดยนิตยสาร สิลปิน นี้พบหลักฐานว่าออกฉบับ

ปฐมฤกษ์เม่ือ พ.ศ. 24852 ส่วน รุ่งอรุณ ออกเม่ือ พ.ศ. 2489 โดย “ปกรณ์ บูรณปกรณ์” 

2 มีผู้ร่วมลงทุนทำานิตยสารทั้งสองหัวนี้ อาทิ นางชลอ รังควร ให้ที่ทำาสำานักงานและร่วมลงทุนเป็นเงิน 

14,000 บาท  เจ้าพระยารามราฆพ นักเขียนบทละครและนักแสดงในราชสำานักสมัยรัชกาลที่ 6 

ลงทุน 15,000 บาท  สด กูรมะโรหิต ไปกู้เงินมาร่วมลงทุน 10,000 บาท และมีศิลปินสาขาต่างๆ 

ที่เป็นสมาชิกมาร่วมแรงร่วมใจประมาณ 200 คน โดยใช้วิธีจัดการในรูปแบบ “สหกรณ์นักเขียน” ดู

เพิ่มเติมได้ใน สุชาติ สวัสดิ์ศรี, “บทบรรณาธิการ”, นิตยสารช่อการะเกด (ตุลาคม – ธันวาคม 

2551): 37.
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เป็นผู้ตั้งชื่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ทั้งนี้หลักสำาคัญของการก่อตั้งกลุ่มคือการยกฐานะแก่

วิชาชีพศิลปินให้เป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างสรรค์และทำาแล้วดำารงชีวิตอยู่ได้ ท้ังยังพยายาม

แก้ปัญหาการที่คนประกอบอาชีพศิลปะมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน ดังที่สด 

กูรมะโรหิต ได้กล่าวถึงปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของนายทุนที่มีต่อคนทำางานศิลปะไว้

ในบทความชื่อ “จักรวรรดิศิลปิน เจ้าของคติพจน์ ศิลปะคืออาภรณ์ของศิลปิน” ใน

หนังสือ เหม เวชกร (2544) ว่า

 …งานของศิลปินเป็นงานที่มีความบริสุทธิ์ สะอาด อุดมไปด้วยเสรีภาพ

ทางใจ ทั้งทางฝ่ายศิลปินผู้ผลิตและทางฝ่ายประชาชนผู้เชยชม ความใหญ่

ยิ่งที่เกิดจากอุดมการณ์ซึ่งบริสุทธ์เสรีน้ียอ่มได้รับการรับรองยืนยันจาก

มนุษย์ผู้เจริญแล้วทั่วโลก… แต่เหตุไฉนเล่างานอันบริสุทธ์เสรีนี้จึงถูกยำ่าถูก

เหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้ถือเงิน ซึ่งในชีวิตของเขาไม่มีอะไรสำาคัญไปกว่า

เงินท่ีบังอาจเข้ามาครอบครองสังคมและชี้โชคชะตาของมนุษย์ทั้งปวงผู้

เป็นเจ้าของสังคม… (สด กูรมะโรหิต. 2544: 173)3

 กลุ่มจักรวรรดิศิลปินพยายามแก้ปัญหาที่หยิบยกมาข้างต้นด้วยการดำาเนิน

กิจกรรมให้เกิดการยกระดับอาชีพศิลปินซึ่งนอกจากจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน

3 สด กูรมะโรหิต ได้ขยายถึงการเอาเปรียบของนายทุนไว้อีกว่า “…ความคิดร่วมมือร่วมใจกันก่อตั้ง

จักรวรรดิศิลปินขึ้นก็เนื่องจากการกดขี่แรงงานของศิลปิน โดยเฉพาะแรงงานนักประพันธ์ เรานัก

ประพันธ์เร่ิมขบวนการต่อต้านข้ึนก่อน เพราะเรารู้สึกว่า เราถูกสำานักพิมพ์และเจ้าของหนังสือพิมพ์

กินแรงเรามากเกินไป… เจ้าของสำานักพิมพ์บางสำานัก นอกจากจะกดค่าซ้ือลิขสิทธ์ิเร่ืองไว้ในราคาตำ่า 

ซึ่งนักประพันธ์ไม่มีทางจะเลี้ยงตัวรอดแล้ว ยังพูดยกบุญยอคุณด้วย ซึ่งเป็นเรื่องที่แสลงใจพวก

เรามาก… พวกนักประพันธ์ นักเขียนภาพ นักปั้นรูป นักดนตรี ฯลฯ โดยมากไม่มีทุนรอน หากิน

กันไปวันๆ หนึ่ง เท่านั้น… แต่แล้วเราก็ตั้งจักรวรรดิศิลปินขึ้นมาจนได้ด้วยทุนที่ข้าพเจ้าวิ่งเต้นไปกู้

ยืมเขามา” อ้างจาก สด กูรมะโรหิต, “จักรวรรดิศิลปิน เจ้าของคติพจน์ ศิลปะคืออาภรณ์ของ

ศิลปิน”, ใน เหม เวชกร (กรุงเทพฯ: ห้องสมุดการ์ตูนไทย, 2544), หน้า 173.
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แล้ว ปรากฏว่ากลุ่มนี้ยังมีแนวคิดริเริ่มในการ “สร้างตลาด” การเสพและการซื้อผลงาน

ศิลปะโดยเริ่มต้นจากการจัดนิทรรศการแสดงศิลปกรรมในพื้นท่ีของเอกชนเพื่อมุ่งหวัง

ให้ประชาชนเกิด “ความนิยม” ในงานศิลปกรรมขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก ดัง คำากล่าว

ของ สด กูรมะโรหิต ถึงแนวคิดในการจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อหวังสร้างความนิยมและ

สร้างตลาดการซื้อขายงานศิลปะให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนว่า 

เราต้องสร้างความนิยมในภาพเขียนให้แก่คนไทยท่ัวๆ ไปก่อน และจากความ

นิยมจึงจะมีตลาดได้ ข้อเสนอของข้าพเจ้าไม่มีใครคัดค้าน เราจึงหาวิธีสร้าง

ความนิยมให้แก่คนไทยในทางที่เราควรจะทำาได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้เสนอให้จัด

งานแสดงภาพขึ้น ณ ห้องโถงชั้นบนแห่งศาลาเฉลิมกรุง อันอาจเป็นครั้ง

แรกของประเทศไทยที่จัดขึ้นโดยประชาชนก็ได้ เมื่อทุกคนเห็นชอบพร้อม

กันแล้วข้าพเจ้าก็ติดต่อขออนุญาติผู้อำานวยการบริษัทสหสินิมา น.อ. ขุน-

สวัสดิ์ทิฆัมพร ซึ่งท่านก็อนุญาตให้ใช้ห้องโถงชั้นบนของศาลาเฉลิมกรุงได้

โดยไม่คิดค่าเช่าเลย… (อ้างจาก, วิรุณ ตั้งเจริญ. 2534: 128) 

 นิทรรศการศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินสามารถจัดขึ้นได้สำาเร็จจำานวน 2 

ครั้งเท่านั้น โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับชม ณ ห้องโถงของศาลาเฉลิมกรุง 2 

ครั้ง “ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อ 10 - 24 ธันวาคม พ.ศ. 2487 และครั้งที่ 2 เมื่อ 15 พฤศจิกายน 

ถึง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488” (อำานาจ เย็นสบาย. 2532: 59) การจัดแสดงผลงานครั้งแรก 

จิตรกรได้ร่วมส่งภาพจิตรกรรมเข้าแสดงถึง 178 ภาพ สด กูรมะโรหิต เล่าว่า “ประชาชน

มาชมกันคับค่ังตลอดท้ัง 11 วัน และได้เขียนคำานิยมไว้ในสมุดเย่ียมเรามากมาย… จิตรกร

ของสาขาจิตรกรรมสามารถขายภาพที่นำาออกแสดงได้ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของ

ภาพทั้งหมด ผู้ซื้อส่วนมากเป็นคนไทย นับว่าเป็นความสำาเร็จครั้งแรกของจักรวรรดิ

ศิลปินในทางสาขาจิตรกรรม” (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2534: 128) 

 การแสดงนิทรรศการครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2488 มีภาพร่วมแสดงทั้งสิ้น 162 

ภาพ ครั้งนี้กลุ่มได้เชิญศิลปินสมัครเล่นที่มีบทบาทในสังคมมาร่วมแสดงผลงานด้วย 

อาทิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ทวี บุณยเกตุ หรือเจ้านายชั้นสูงที่สนับสนุนกลุ่มจักรวรรดิ

ศิลปินอย่างมากคือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ซึ่งพระองค์ทรงส่งภาพ

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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ฝีพระหัตถ์เข้าร่วมแสดงด้วย อย่างไรก็ตาม นิทรรศการศิลปะครั้งที่ 2 นี้ได้เกิดปัญหาขึ้น

กับสถานที่แสดงงาน สด กูรมะโรหิตเล่าว่า “การจัดแสดงภาพครั้งที่ 2 นี้ เมื่อแสดงได้

เพียง 4 วัน (คือวันที่ 18 พฤศจิกายน) ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง ไฟ

ได้ลุกลามมาถึงห้องแสดงภาพก็หยุด ภาพถูกความร้อนไหม้พองไปบ้าง เราไม่สามารถ

ขนภาพหนีไฟได้ทัน…เราต้องหยุดการแสดงภาพชั่วคราว แต่ได้เปิดการแสดงต่อไป 

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2488 จึงหยุดการแสดง ในการ

แสดงภาพทั้งสองคราวนี้ จักรวรรดิศิลปินไม่ลืมคุณสุธรรม์ นาวานุเคราะห์ ซึ่งได้ช่วย

ควบคุมการแสดงอย่างใกล้ชิด” (อ้างแล้ว. 2534: 129) 

 เห็นได้ชัดเจนว่า กลุ่มจักรวรรดิศิลปินจัดแสดงนิทรรศการโดยเปิดกว้างให้กับ

ทั้งศิลปินอาชีพและศิลปินสมัครเล่น เปิดพื้นที่ให้กับทั้งศิลปะบริสุทธิ์และพาณิชย์ศิลป์

แสดงโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกหรือการประกวดกันก่อน แต่ให้โอกาสทุกคนแสดง

และจำาหน่ายผลงานของตนได้โดยตรง อันเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับ

ความไม่เป็นธรรมที่มากระทบกับวิชาชีพศิลปิน ซึ่งแนวคิดและแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ ผู้

เขียนเห็นว่า มีลักษณะที่สะท้อนได้ถึงบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตยที่ครอบคลุม

อยู่ในหมู่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะในช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เป็นต้นมา

ได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้กลุ่มจักรวรรดิศิลปินยังพยายามให้การแสดงงานศิลปะ

เข้าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เห็นได้จากการเลือกพื้นที่แสดงนิทรรศการเป็นโรง

ภาพยนตร์เฉลิมกรุงที่ประชาชนคุ้นเคย ย่อมมีส่วนทำาให้มีผู้เข้าชมงานจำานวนมากและ

สนับสนุนแนวคิดของกลุ่มที่ต้องการสร้างพื้นท่ีของตลาดให้ผู้สร้างมาพบกับผู้ ซ้ือ

โดยตรงนั่นเอง ภาพจิตรกรรมที่จัดแสดงมีทั้งในรูปแบบศิลปะสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพล

ตามแบบศิลปะตะวันตกและรวมถึงงานศิลปะในกลุ่มพาณิชย์ศิลป์จำานวนมาก ดังที่ 

น. ณ ปากนำ้า ได้เล่าถึงบรรยากาศของนิทรรศการไว้ว่า “กลุ่มนี้ได้ชักชวนเพื่อนร่วม

อาชีพที่ทำางานตามร้านบล็อคและพวกเขียนโปสเตอร์งานตลาดต่างๆ ตลอดจนนักเขียน

สีถ่านขยายจากรูปถ่ายก็ส่งมาร่วมแสดงด้วย จึงได้มีภาพสีชอล์กของบุญยัง แสนสมรส 

ภาพประกอบเรื่องของเหม เวชกร ตลอดจนภาพงานตลาดแบบโปสการ์ดเข้าแสดงด้วย

อย่างคับคั่ง” (น. ณ ปากนำ้า. 2540: 82) บรรยากาศเช่นนี้แสดงถึงการเปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบวิชาชีพศิลปะหลายสาขามีโอกาสเข้าร่วมแสดงนิทรรศการเพื่อประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจเป็นสำาคัญ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาพจิตรกรรมแบบสมัยใหม่ที่ยังไม่เป็นที่
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คุ้นชินกับการรับรู้ของประชาชนส่วนมากขณะนั้นได้ก่อให้เกิดข้อวิจารณ์จากผู้ชมว่า “ดู

ไม่รู้เรื่อง” ดังที่ น. ณ ปากนำ้า ได้เล่าถึงประเด็นนี้ไว้ว่า 

…ประชาชนที่พากันไปดูการแสดงภาพเขียน…พากันส่ายหัวไปตามๆ กัน 

หลายคนบ่นว่าดูไม่รู้เรื่อง แม้ว่าส่วนมากภาพเขียนเหล่านั้นจะเป็นแบบ

เรียลลิสม์แทบทั้งสิ้น ไม่มีภาพเขียนแบบแอบสแตรคเข้าไปปนเลยแม้แต่

น้อย เป็นเพราะว่าคนไทยเราเจนตากับภาพเขียนสีถ่าน เช่นภาพเหมือนซึ่ง

เขียนขยายออกจากภาพถ่ายอย่างจำาเจ ตลอดจนภาพเขียนแบบโปสการ์ด 

ซึ่งพิมพ์ส่งมาขายจากต่างประเทศ ภาพเหล่านี้เขียนอย่างเรียบร้อย เป็น

งานแบบตลาดซึ่งล่อหูล่อตาให้เพลิดเพลินได้ง่าย ครั้นได้มาเห็นวิธีเขียน

แบบใหม่ เช่นการป้ายพู่กันสีนำ้าอย่างหยาบๆ ที 2 ทีก็เสร็จ จึงทำาให้คนดูใน

ยุคนั้นดูไม่ออกและไม่สามารถแยกแยะว่ามันมีความสวยแฝงอยู่ตรงไหน… 

(อ้างแล้ว. 2540: 82) 

 ถึงกระนั้นต้องกล่าวว่า ผลงานลักษณะจิตรกรรมที่สร้างขึ้นตามแนวทางศิลปะ

สมัยใหม่ของตะวันตกในนิทรรศการของกลุ่มนี้ถือเป็นก้าวสำาคัญในการสื่อเสนองาน

ศิลปะสมัยใหม่สู่การรับรู้ของสาธารณชน ก่อนที่ผลงานลักษณะเช่นนี้จะปรากฏขึ้นอีก

ครั้งในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินี้ก็ไม่ได้ทำาให้ข้อ

วิจารณ์ในลักษณะดังกล่าวลดน้อยลงเลย สิทธิธรรม โรหิตะสุข ได้เคยวิเคราะห์เรื่อง

ประเด็นรูปแบบผลงานศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินไว้ว่า “ช่วงเวลาการจัดนิทรรศการ

ทั้งสองครั้งของกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน คือตั้งแต่ พ.ศ. 2487 เป็นต้นมา วิเคราะห์ได้ว่า ใน

แง่หนึ่งความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองก็อาจมีผลต่อการเคลื่อนไหวของศิลปินไม่มากก็

น้อย เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อำานาจทางการเมืองถูกเปลี่ยนไปจากจอมพล ป. พิบูล

สงคราม และแม้การแสดงนิทรรศการครั้งแรกจะยังอยู่ในช่วงสงคราม แต่แนวทางแบบ

ลัทธิทหารนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ผ่อนคลายลงไปและเปิดพ้ืนท่ีให้กับศิลปะ

ที่มีความหลากหลายในเชิงเนื้อหาและรูปแบบมากยิ่งขึ้น” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 

130) นอกจากน้ีอาจเป็นเพราะภาวะสงครามทำาให้กระดาษและวัสดุในการทำางานศิลปะ

ขาดแคลน เช่น “สีนำ้ามันที่มีราคาแพงมาก ทั้งไม่ค่อยมีส่งเข้ามาขาย ส่วนมากจิตรกรจึง

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ



44    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

นิยมเขียนสีนำ้ากัน” (น. ณ ปากนำ้า. 2540: 84) วรรณสิทธิ์ ปูคะวนิช หนึ่งในสมาชิกของ

กลุ่มอาศัยความขาดแคลนกระดาษนี้ในการพัฒนาแนวทางใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน 

เช่น “กระดาษวาดเขียนธรรมดา วรรณสิทธิ์จะใช้มีดขูดให้เป็นขุยเพื่อให้กระดาษดูดสี 

แล้วเขียนด้วยวิธีแห้งๆ ฉับพลันอย่างน่าดู บางทีเขาจะเอากระดาษสาบ้าง กระดาษว่าว

บ้างมาใช้เขียนภาพ… บางทีเขาก็เอาสีสามทหารซึ่งนักเรียนใช้ระบายสีมาเขียน สีเหลือง

ก็ใช้รงค์ ซึ่งคนโบราณเขาใช้ทำายามาเขียนแทน…” (อ้างแล้ว. 2540: 84) 

 อย่างไรก็ตาม การพยายามสร้างความนิยมและสร้างตลาดของงานศิลปะใน

หมู่ประชาชนโดยภาคเอกชนนี้ได้ถูกวิจารณ์จากนักประวัติศาสตร์และนักวิจารณ์ศิลปะ

อย่าง น. ณ ปากนำ้า (นามปากกาของ ประยูร อุลุชาฎะ) ในภายหลัง โดย น. ณ ปากนำ้า 

เน้นยำ้าว่าเป็นข้อผิดพลาดของกลุ่มนี้ในการนำางานศิลปะแบบบริสุทธิ์ ซึ่งเขาถือเป็น 

“ศิลปะแท้ๆ” ไปรวมกับงานพาณิชย์ศิลป์ ซึ่งเขาถือว่าเป็นงานแบบ “ศิลปะตลาดๆ” 

นอกจากน้ี น. ณ ปากนำา้ยังยืนยันว่าข้อผิดพลาดของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินคือการ “ไม่คัด

เลือกผลงาน” แต่กลับจัดแสดงงานทั้งหมดที่มีคนส่งมา ซึ่งเมื่อเขานำาไปเปรียบเทียบกับ

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่มีการประกวดผลงานอย่างชัดเจนนั้น ทำาให้ท้ายที่สุด 

นิทรรศการศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินในทัศนะของ น. ณ ปากนำ้า จึงกลายเป็น 

“ผลร้ายต่อความเจริญก้าวหน้าของศิลปะบริสุทธิ์” ดังปรากฏหลักฐานจากข้อวิจารณ์

ในช่วงต้นทศวรรษ 2500 ของเขาที่ว่า

หลายท่านอาจจะเข้าใจว่าความเจริญก้าวหน้าของศิลปะร่วมสมัยเกิดขึ้น

จากการจัดงานแสดงดังกล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งความจริงไม่ใช่เพราะการแสดง

งานศิลปะของ “จักรวรรดิศิลปิน” ก็ดี หรือการแสดง “ประกวดภาพงาน

กุศล” ต่างๆ ก็ดี ซึ่งนานๆ ครั้งจะมีสักหนหนึ่งในยุคนั้น การแสดงทั้งสอง

ประเภทน้ีเป็นการแสดงภาพโดยมีจุดมุ่งหมายแต่เพียงนำาภาพเขียนของ

ศิลปินมาร่วมแสดงเท่านั้น ไม่มีการแยกประเภทงานศิลปะระคนคละกัน

ทั้งศิลปะแท้ๆ และศิลปะตลาด บางทีงานศิลปะประเภทสร้างสรรค์ก็ติดตั้ง

อยู่ข้างเคียงกับภาพโฆษณาแบบภาพตลาดนั่นเอง คนธรรมดาก็อาจจะ

เหมาว่า ภาพโฆษณาเป็นงานท่ีดีกว่างานศิลปะแท้ๆ เป็นการนำาความเข้าใจ

ผิดต่อการฝึกฝนรสนิยมของประชาชน ซ่ึงเป็นผลร้ายต่อความเจริญก้าวหน้า
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ของศิลปะบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่ง ข้อที่ผิดพลาดอย่างฉกรรจ์คือไม่มีการคัด

เลือกภาพเขียนกันเลย ใครมีงานเท่าไหร่ๆ ก็ขนมาแสดงหมดปนเปไปทั้ง

งานดีและงานเลว การแสดงแบบน้ีช่างผิดเป้าหมายต่อความหมายอันแท้จริง

ของการแสดงภาพเขียนตามแบบอย่างของอารยะประเทศท่ัวๆ ไป เขากระทำา

กันเป็นอย่างมาก (อ้างแล้ว. 2540: 86) 

 การวิจารณ์ข้างต้นแสดงถึงข้อเปรียบเทียบที่สรุปได้ว่า นิทรรศการศิลปะของ

กลุ่มจักรวรรดิศิลปินไม่มีมาตรฐานและกลายเป็นข้อผิดพลาดเพียงเพราะไม่ได้มีการคัด

เลือกผลงานและไม่มีการแยกประเภทศิลปะเชิงพาณิชย์ออกจากศิลปะบริสุทธ์ ข้อเสนอ

ของ น. ณ ปากนำา้ กลับเน้นให้ความสำาคัญต่อการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติว่าเป็นเวทีท่ีมี

มาตรฐานตามแบบอารยะประเทศ ถึงกระนั้น สิทธิธรรม โรหิตะสุข ได้เคยวิจารณ์ทัศนะ

ของ น. ณ ปากนำ้า ประเด็นนี้ไว้ว่า “ข้อวิจารณ์ของ น. ณ ปากนำ้านี้ได้ละเลยแนวคิด

สำาคัญของการจัดนิทรรศการศิลปะโดยภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างการต่อ

รองทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางศิลปะท่ีถูกเอาเปรียบจากนายทุนผูกขาด

ในขณะนั้น ข้อวิจารณ์นี้ยังโน้มน้าวให้เห็นถึงความสำาคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือ

นัยยะหนึ่งคือภาครัฐผู้จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่กลายเป็นเวทีที่จัดได้ว่าเป็นการ

แสดงศิลปะบริสุทธ์อย่างแท้จริง” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 133) 

 ผู้เขียนเห็นว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ความพยายามของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินใน

การสร้างพื้นที่ของตลาดงานศิลปะขณะนั้นถูกมองว่าเป็นผลร้ายและข้อผิดพลาดของ

การจัดแสดงศิลปกรรมไป ทั้งที่ในช่วงขณะเวลาซึ่งประชาชนยังมิอาจเข้าใจหรือคุ้นชิน

กับงานศิลปะบริสุทธิ์ในแบบสมัยใหม่มากนัก งานในแบบพาณิชย์ศิลป์ที่เข้าใจง่ายและ

เป็นท่ีคุ้นชินกับประชาชนอาจมีผลต่อการเชิญชวนและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าชมผล

งานเป็นจำานวนมากกว่าจะแสดงงานศิลปะบริสุทธิ์ล้วนๆ เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ 

งานภาพโปสการ์ด งานศิลปะภาพพิมพ์ หรือภาพประกอบหนังสือยังอาจมีราคาย่อมเยา

เชื้อชวนให้ประชาชนนิยมซื้อมากกว่าภาพจิตรกรรมสมัยใหม่ซึ่งมีราคาแพงกว่าก็เป็นได้ 

 เป็นที่น่าเสียดายยิ่งว่า กลุ่มจักรวรรดิศิลปินจำาต้องยุติบทบาทและสลายกลุ่ม

ไปในช่วง พ.ศ. 2490 ด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองที่ปั่น

ป่วนจากการรัฐประหารในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ที่มีผลทำาให้แกนนำาสำาคัญ
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อย่าง สด กูรมะโรหิต “ต้องเป็นหนี้เขารุงรังมากขึ้น” (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2534: 126) ขณะ

เดียวกัน นิตยสารรุ่งอรุณ ที่พยายามทำาและมีส่วนช่วยยกระดับค่าเรื่องของนักประพันธ์

ในสมัยนั้นจากประมาณ 50 บาท มาเป็น 100 บาท ก็จำาต้องปิดตัวลงไปในปีเดียวกัน 

เพราะเอเยนต์หัวเมืองไม่ส่งเงินค่าขายมาให้เป็นส่วนมาก ทำาให้ทุนซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว

หมุนเวียนไม่ทัน จนกระทั่งในที่สุดก็เป็นหนี้ค่ากระดาษมากขึ้นทุกปี การยุติบทบาทของ

กลุ่มจึงเป็นการหยุดนิ่งของการแสดงนิทรรศการศิลปะโดยภาคเอกชนเพื่อเปิดพื้นที่ให้

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางศิลปะหลายสาขาได้แสดงผลงานและพบกับผู้ซื้อโดยตรงไป

โดยปริยาย เช่นเดียวกับพื้นที่การแสดงศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินแสดงผลงานโดยไม่

ต้องผ่านการถูกคัดออกจึงหมดโอกาสไปด้วย

 ถึงกระนั้น ต้องกล่าวว่า แนวคิดและแนวทางการดำาเนินกิจกรรมของกลุ่ม

จักรวรรดิศิลปินในช่วงปลายทศวรรษ 2480 ที่กล่าวมาได้ตอกยำ้าถึงความหมายของการ

จัดนิทรรศการศิลปะในแง่ที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างผู้สร้างงานศิลปะกับผู้เสพและผู้

ซื้อผลงานเป็นสำาคัญ นิทรรศการศิลปะของกลุ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อเน้นตอบสนองปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจของภาคเอกชน ทั้งยังต่างไปจากนิทรรศการศิลปะอื่นที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า 

เนื่องจากนิทรรศการศิลปะก่อนหน้าน้ีส่วนใหญ่สัมพันธ์กับการประกวดศิลปะของรัฐ

เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีเป็นภาพตัวแทนอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจตามนโยบาย

ของรัฐบาลมากกว่าจะเป็นพื้นที่แสดงออกทางศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง

แท้จริง

 

ความพยายามสร้างตลาดงานศิลปะในพื้นที่
การประกวดศิลปกรรมของรัฐและการแสดง
ศิลปกรรมของเอกชนช่วงทศวรรษ 2490 

ความพยายามยกระดับอาชีพคนทำางานศิลปะของภาคเอกชนโดยกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน

ท่ีดำาเนินกิจกรรมในช่วงส้ันๆ ของปลายทศวรรษ 2480 แม้ต้องจบลงด้วยการยุติบทบาท

และไม่ประสบความสำาเร็จต่อเนื่องในการสร้างพื้นที่ของตลาดงานศิลปะ แต่อาจกล่าว

ได้ว่า คุณูปการของกลุ่มนี้ไม่มากก็น้อยส่งผลให้การแสดงนิทรรศการศิลปะสามารถ
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ปักหมุดลงในความรับรู้ของประชาชนไทยในเขตเมืองหลวงได้ในระดับหนึ่ง กระทั่งอาจ

กล่าวได้ว่า อยู่ในระดับที่เมื่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลักดันให้กรมศิลปากรจัด “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ”4 (National Art Exhibi-

tion) ขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2492 นั้น จำานวนผู้ชมจำานวนมากที่สนใจเข้าชมผลงานใน

การแสดงนี้ จำานวนไม่น้อยน่าจะมีประสบการณ์ในการชมผลงานนิทรรศการของกลุ่ม

จักรวรรดิศิลปินมาก่อนและอาจคาดหวังว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินี้จะยิ่งใหญ่

และมีผลงานศิลปะหลากหลายมากขึ้นเนื่องเพราะเจ้าภาพจัดคือหน่วยงานของรัฐและ

สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตทางด้านศิลปะโดยตรง 

 ศิลป์ พีระศรีได้กล่าวถึงแนวคิดเบื้องหลังของการแสดงนี้ว่า “ผู้ที่เคยไปต่าง

ประเทศคงจะเคยสังเกตเห็นว่าในประเทศเหล่านั้นเขาจัดให้มีการแสดงศิลปกรรมมาก

รายและเป็นคราวไป… ทุกวันนี้ การแสดงศิลปะก็เหมือนการแสดงดนตรี การแสดง

ปาฐกถา และการแสดงอื่นๆ คือเป็นสิ่งแสดงที่จำาเป็นแก่มหาชน เพื่อให้ได้รับความ

บันเทิงใจสำาหรับอบรมอินทรีย์และขัดเกลาจิตใจให้เกิดความรู้สึกดีงามทางสุนทรียภาพ

ประณีตยิ่งขึ้น… เมื่อมาคำานึงถึงเรื่องนี้ในประเทศของเรายังไม่มีการจัดแสดงศิลปแห่ง

ชาติขึ้น” (ศิลป์ พีระศรี. 2492: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 เหตุนี้นำาสู่การริเริ่มจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติขึ้นโดยกำาหนดให้มี

ลักษณะเป็นงานประจำาปีเช่นเดียวกับต่างประเทศ ศิลป์ พีระศรียังกล่าวว่าการจัดงาน

นี้ขึ้น “เพื่อเป็นเครื่องช่วยการสำารวจวิจารณ์ถึงความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวแห่ง

ศิลปินของเราและทั้งเป็นเครื่องกระตุ้นให้มหาชนชาวไทยมีความสนใจศิลปแบบ

4 ในบทความน้ี ผู้เขียนขอกล่าวถึงท่ีมาและแนวคิดของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติโดยสังเขปเท่าน้ัน 

เพื่อนำาเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาเป็นหลัก ทั้งนี้การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติได้ถูกนักวิชาการ

นำาไปศึกษาในหลายแง่มุม สำาหรับการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ได้ในงาน อาทิ จิตติมา อมรพิเชษฐ์กุลและคณะ, 5 ทศวรรษการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: 

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544). วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณใน

สยาม ถึงศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือลาดพร้าว, 2548). สิทธิธรรม โรหิตะสุข, “ประวัติศาสตร์

การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ต้ังแต่ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2530”, (วิทยานิพนธ์ระดับ

ดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557) เป็นต้น. 
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ปัจจุบันด้วย” (อ้างแล้ว. 2492: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) การแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติมีลักษณะเป็นนิทรรศการศิลปะแสดงผลงานซึ่งส่งประกวดแล้วได้รับรางวัล

หรือได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดง ท้ังน้ีไม่มีการกำาหนดเน้ือหาของผลงานให้เป็นไปเพ่ือ

แนวทางอย่างหนึ่งอย่างใด การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจึงแตกต่างจากการประกวด

ประณีตศิลปกรรมในทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งแสดงออกชัดเจนว่าเนื้อหาต้องเป็นไปตาม

นโยบายของรัฐเท่านั้น ศิลป์ พีระศรียังต้องการให้การแสดงนี้สนับสนุนการสืบต่อ

ประเพณีของศิลปะไทยในอดีต ขณะเดียวกัน การสืบต่อนี้ไม่ได้หมายถึงการคงลักษณะ

เดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่หมายถึง “การผสมผสานทั้งการฟื้นฟูสิ่งที่เป็นของเก่าเข้า

กับการสร้างสรรค์ที่มีสิ่งใหม่และอารมณ์ความรู้สึกมาร่วมด้วย ที่สำาคัญ การนำาเสนอ

ของเก่านั้นก็มิใช่ด้วยการลอกเลียนให้เหมือนอย่างที่ช่างศิลป์ของไทยดั้งเดิมกระทำา แต่

เน้นการนำาเสนอลักษณะเฉพาะตนของศิลปิน” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 143) 

ทัศนะของศิลป์ พีระศรี เช่นนี้สอดคล้องกับแนวการ เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมของ

พระยาอนุมานราชธน หนึ่งในคณะกรรมการอำานวยการจัดการแสดงนี้ ทัศนะดังกล่าว

คือ “การเน้นการเปล่ียนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เจริญก้าวหน้าข้ึนโดยไม่ละท้ิง

มรดกจากอดีต นั่นก็คือต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะวิวัฒนาการหรือเชื่อมต่อกับอดีตอยู่

เสมอ” (อ้างจาก, สายชล สัตยานุรักษ์. 2556: 132) ขณะน้ันพระยาอนุมานราชธนยังทำา

หน้าที่เป็นผู้บรรยายพิเศษด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้แก่มหาวิทยาลัยหลาย

แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย ในที่สุดสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาผ่านผลงานที่

ได้รางวัลและได้นำามาร่วมแสดง5

 ประเด็นสำาคัญในที่นี้ คือ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมิได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อยก

ระดับศิลปะของไทยให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในเวทีศิลปะนานาชาติเท่านั้น แต่

เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ไม่ต่างมากนักกับนิทรรศการของกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน กล่าวคือ 

5 การประกวดครั้งแรกมีผู้ส่งผลงานจำานวน 26 คน มีผลงาน 55 ชิ้น ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม 

28 ชิ้น ประติมากรรม 13 ชิ้น งานมัณฑนศิลป์ 14 ชิ้น ที่น่าสนใจคือมีผู้ได้รางวัลแต่ละประเภทถึง 

15 คน ดูเพิ่มเติมใน สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2492), 

เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์.
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“เพื่อยกระดับให้อาชีพศิลปินเป็นที่ยอมรับและสามารถเลี้ยงชีพได้ด้วยการจำาหน่าย

ผลงานของตน” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 198) ดังที่ ศิลป พีระศรี ได้กล่าวไว้ในการ

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2493 สรุปว่า ศิลปินสร้างงานศิลปะด้วยการ

ทุ่มเททั้งกาย ใจ และการเสียสละ เพื่อวัฒนธรรมของชาติ ที่สำาคัญ ศิลป์ พีระศรี เน้นว่า 

ศิลปินต้องใช้เวลาใช้เงินสร้างเป็นรูปปฏิมากรรมหรือรูปวิจิตรกรรมขึ้นแล้ว

นำาออกแสดงและได้รับวาจาสนับสนุนกระตุ้นนำ้าใจมากมาย แต่รูปที่สร้าง

ขึ้นก็ยังอยู่ เพราะขายไม่ได้ จริงอยู่วาจาอันไพเราะที่กล่าวปลอบใจ อาจ

ทำาให้ศิลปินมีจิตต์ใจดีขึ้นไม่น้อย แต่ถ้าต้องการจะอุดหนุนจุนเจือศิลปะ

ของเรา จำาเป็นจะต้องให้ศิลปินของเราได้รับความเห็นใจจากราชการและ

เอกชน ด้วยการให้ผลในทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ศิลปินได้อย่างเห็นง่ายๆ… 

(ศิลป์ พีระศรี. 2493: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 จากข้อความข้างต้น วิเคราะห์ได้ว่า ประโยชน์ที่ศิลปินพึงจะได้รับอย่างเป็นรูป

ธรรมย่อมหลีกไม่พ้นการที่สามารถจำาหน่ายผลงานได้นั่นเอง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้

วิจารณ์การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 2 อย่างรุนแรงว่าผลงานศิลปะที่ได้รางวัล

หรือจัดแสดงนั้นห่างไกลจากความเป็นไทย ลงท้ายยังต้องแนะนำาให้ประชาชนช่วยกัน

สนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อผลงาน โดยกล่าวว่า “เพราะศิลปินก็ต้องกินต้องใช้อย่างคน

ธรรมดาเรานี่เอง” (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2493: 124) ในงานศึกษาวิจัยที่ว่าด้วย

ประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทยของสิทธิธรรม โรหิตะสุข ได้เคย

เสนอข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นซ่ึงแสดงถึงความพยายามในการขายผลงานศิลปะที่จัด

แสดงในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติตอนหนึ่งว่า 

ความต้องการแรงสนับสนุนเพื่อซื้อผลงานศิลปะในการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติของคณะผู้จัดถึงขนาดว่า ตั้งแต่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้ง

ที่ 5 พ.ศ. 2497 – การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2500 มีการ 

“ใส่ราคา” ของผลงานท่ีส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงเกือบ

ทุกชิ้น ยกเว้นไว้แต่ผลงานศิลปะของเด็กเท่านั้น ราคาผลงานที่สูงสุดไม่

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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เกิน 9,800 บาท ซึ่งราคานี้มาจากประติมากรรมชื่อ “คลื่น” ของ ชำาเรือง 

วิเชียรเขตต์ ที่ร่วมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2500 

ราคานอกจากนั้นลดหลั่นตามกันมา โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่หลักพันและ

หลักร้อยซึ่งถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วในทศวรรษ 2490 (สิทธิธรรม 

โรหิตะสุข. 2557: 199) 

 อย่างไรก็ตาม ความพยายามของผู้จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติข้างต้น ดู

จะไม่เป็นผลเท่าไหร่นัก เพราะศิลป์ พีระศรี ยังคงสะท้อนถึงปัญหาของการไม่มีหน่วย

งานราชการหรือผู้มีทรัพย์ซื้อผลงานที่จัดแสดงไปประดับตกแต่งหรือสะสมมากนัก ดังที่

ปรากฏผ่านข้อเขียนในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2499 ว่าแม้

คนหนุ่มสาวและเยาวชนจะสนใจและเข้าถึงงานศิลปะสมัยปัจจุบันเพียงไร แต่นอกจาก

ชื่นชมแล้ว “คนหนุ่มเหล่านี้ยังไม่มีทางจะสนับสนุนอุ้มชูศิลปินของเราอย่างจริงจังได้ 

โชคดีในความช่วยเหลือศิลปินจึงยังมิได้บังเกิดผล” (ศิลป์ พีระศรี. 2499: เอกสารไม่

ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) ศิลป์ พีระศรียังแสดงความปรารถนาด้วยการเรียกร้องความช่วย

เหลือจาก “ชนชั้นสูง” ดังที่ว่า “เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้รับความกรุณาและช่วย

เหลือจากชนชั้นสูงด้วย เพราะโดยปกติเราใช้เงินให้หมดไปเพื่อความสนุกสนานได้ หาก

เราจะใช้เงินสักสองสามร้อยหรือสองสามพันบาทในปีหนึ่งเพื่อตกแต่งอาคารบ้านเรือน

ของเราให้สวยงามด้วยศิลปแล้ว อย่างน้อยที่สุดแขกที่มาเยี่ยมจะได้ทราบถึงรสนิยมอัน

ดีและสูงซึ่งเรามีต่อศิลปนั้นด้วย” (อ้างแล้ว. 2499: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) จุดนี้

สะท้อนว่า การซื้องานศิลปะมาสะสมหรือประดับตกแต่งอาคาร บ้านเรือน และบริษัท

ของเอกชนในขณะนั้นยังไม่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกับหน่วยงานของราชการ 

 ที่น่าสนใจคือ ต่อมาความพยายามในการแสวงหาหนทางเพื่อจำาหน่ายผลงาน

ศิลปกรรมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินี้ก่อให้เกิดการเริ่มตระหนักถึง “พื้นที่” ที่

อาจจะยังผลให้การแสดงและการจำาหน่ายผลงานศิลปะเป็นไปอย่างดีและมีมาตรฐาน

มากขึ้น พื้นที่ดังกล่าวในที่นี้คือ “หอศิลป์” ครั้งหนึ่ง ดำารง วงศ์อุปราช ลูกศิษย์คนหนึ่ง

ของศิลป์ พีระศรีได้เล่าว่า ใน พ.ศ. 2499 ศิลป์ พีระศรีริเริ่มเปิดห้องทำางานเล็กๆ ของ

เขาให้กลายเป็นหอศิลป์ “โดยนำารูปของลูกศิษย์มาติดอย่างไม่เป็นทางการและนำาออก

มาขายเมื่อมีแขกต่างประเทศมาเยี่ยม เพื่อช่วยลูกศิษย์ที่ไม่มีทุนการศึกษา และในขณะ
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ที่ไม่มีใครนิยมสะสมผลงานศิลปะ ศาสตราจารย์ศิลป์ยังเป็นคนแรกที่ควักเงินส่วนตัวซื้อ

ผลงานศิลปะเอง” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2539: 17) อาจกล่าวได้ว่า หอศิลป์ในประเทศไทย

ถูกกล่าวและเรียกร้องถึงครั้งแรกในเวทีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ดังปรากฏหลัก

ฐานจากข้อเขียนของศิลป์ พีระศรี ใน พ.ศ. 2501 ชื่อ “Is Art Necessary” (ศิลปเป็น

สิ่งจำาเป็นหรือ ?, แปลโดย เขียน ยิ้มศิริ) ซึ่งบรรยายถึงผู้ชมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ในทุกปีที่ผ่านมาว่า “ได้มีผู้มาชมเป็นจำานวนพันๆ ทุกๆ วันอาทิตย์มีประชาชนจำานวน

มากพากันไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไปชมความงามที่เขากระหายใคร่เห็น ไฉนเล่า

จึงจะไม่สร้างอาคารถาวรหรือหอศิลปสมัยใหม่ขึ้นไว้เพื่อแสดงงานศิลปให้ประชาชนได้

ชมกันบ้าง” (ศิลป์ พีระศรี. 2501: 5) คำากล่าวนี้สะท้อนว่า สำาหรับศิลป์ พีระศรี การ

สนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อผลงานและการสร้างหอศิลป์สมัยใหม่ไว้เพื่อแสดงงานเป็น

เรื่องที่สัมพันธ์กัน เนื่องจากหากมีหอศิลป์แล้วจะบังเกิดผลเป็นการ “กระตุ้นเตือน

ศิลปินไทยให้มีกำาลังใจสร้างงานศิลปให้ดียิ่งขึ้น” (อ้างแล้ว. 2501: 5) 

 ศิลป์ พีระศรียังคงเรียกร้องให้หน่วยงานราชการหันมาจัดงบประมาณไว้

สำาหรับซื้อผลงานศิลปะไปประดับอาคาร ในข้อเขียนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 10 พ.ศ. 2502 ศิลป์ พีระศรีกล่าวว่า “สิ่งที่น่าเศร้าใจในเรื่องศิลปปัจจุบันนี้ก็คือ 

ศิลปกรรมเกือบทั้งสิ้นที่จัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 9 ครั้งที่แล้วๆ มา… ไม่มีเลยสักชิ้น

เดียวที่ทางราชการได้ซื้อไปติดตั้งตามสถานที่ราชการ งานศิลปกรรมแต่ละชิ้นซึ่งทำาขึ้น

ในระยะ 9 ปีที่แล้วมา จึงสูญหายกระจัดกระจายไปสิ้น” (ศิลป์ พีระศรี. 2502: 5) ข้อ

เขียนนี้ตอกยำ้าว่า ศิลป์ พีระศรี พยายามที่จะให้การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นการ

ประกวดและนิทรรศการศิลปะที่มีมาตรฐาน ขณะเดียวกันได้พยายามให้การแสดงนี้

เป็นพื้นที่ของตลาดการซื้อขายจำาหน่ายงานศิลปะด้วย โดย “กลุ่มเป้าหมาย” สำาคัญ

อันดับแรกคือ หน่วยงานของราชการและต่อมายังคาดหวังการซื้องานศิลปะในกลุ่มคน

ชั้นสูงด้วย 

 ข้อเขียนจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 10 ท่ีเผยถึงปัญหาการจำาหน่าย

ผลงานไม่ค่อยได้และเรียกร้องการสนับสนุนจากชนช้ันสูงอาจจะมีผลไปสู่การรับรู้ของ

คนที่สนใจศิลปะจำานวนหนึ่ง จึงปรากฏหลักฐานว่า ในการแสดงครั้งนี้มียอดการจอง

ผลงานศิลปะท่ีจัดแสดงจำานวนไม่น้อยทีเดียว ผู้ส่ังจองผลงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ 

ข้าราชการ นักธุรกิจ รวมกระทั่งศิลป์ พีระศรี ยังเป็นหนึ่งในผู้จองผลงานครั้งนี้ด้วย 

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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เฉพาะในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 มีหลักฐานที่ ธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร

บันทึกไว้ว่า

…มีผู้เข้าชม 760 คน ในจำานวนผู้เข้าชมในวันนั้นมีท่าน เอ.เอส.ซี. อดัมส์ 

(A.S.C. Adams) ที่ปรึกษาเอกอัครราชฑูตอังกฤษได้จองซื้อภาพเขียน

หมายเลข 70 ชื่อ “ชายหาด” ของนายธวัชชัย ศิริทรัพย์, ภาพหมายเลข 

11 ช่ือ “ภาพน่ิง” กับหมายเลข 14 ช่ือ “ฤดูฝน” ของ ม.จ.การวิก จักรพันธ์ุ 

มิสซิส เอ. ฟ็อกซ์ (A. Fox) แห่งอีคาเฟ่ จองภาพหมายเลข 112 ช่ือ “เฝ้าลูก” 

ของนายประหยัด พงษ์ดำา, มิสแพ็ต ฟอร์ไดซ์ จองซื้อภาพหมายเลข 108 

ช่ือ “อ้ายห้อย” ของนายประหยัด พงษ์ดำา, มิสอุลล่า โอลิน ซ้ือภาพหมายเลข 

102 ชื่อภาพ “ไก่” ของนายมาโนช กงกะนันทน์, มิสเตอร์ไมเกิล คุ๊ก ซื้อ

ภาพหมายเลข 8 ชื่อ “แม่ค้าปลา” ของนายชลูด นิ่มเสมอ กับ มิสเตอร์

ยอร์ช ซูร์นาส ซื้อภาพหมายเลข 101 ชื่อ “กบ” ของนายมานิตย์ ภู่อารีย์…

(หจช.ศธ.0701.32/46 เรื่อง เชิญไปร่วมพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่ง

ชาติครั้งที่ 10 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2502: 27) 

 ในหลักฐานชุดเดียวกันนี้ยังปรากฏว่าชาวต่างประเทศจองซ้ือภาพอีกหลายช้ิน 

อาทิ Mr. V.A. Avilla ทำางานที่สำานักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพจองภาพของ ดำารง 

วงศ์อุปราช เลิศ พ่วงพระเดช และ มาโนช กงกะนันทน์ ขณะที่ Mr. Herbert B. Smith 

จองภาพของทวี รัชนีกร เช่นเดียวกับ Mrs. Raymond White ที่จองภาพของชลูด นิ่ม-

เสมอ รวมถึงบาทหลวง “เรย์ ซี. ดาวน์” (Ray Cloyd Downs) แห่งสำานักกลางนักเรียน

คริสเตียนจองภาพของสมศิลป พจนานนท์, ม.จ.การวิก จักรพันธ์ุ และนิพนธ์ ผลิตะโกมล 

ด้วย

 นอกจากชาวต่างประเทศแล้ว หลักฐานชุดเดียวกันยังแสดงว่าชาวไทยคือ มีเซียม 

ยิบอินซอย ได้ซื้อภาพของ เฟื้อ หริพิทักษ์ จำานวน 3 ภาพ ราคาภาพละ 800 บาท 

ประกอบด้วยภาพช่ือ เงาแดด, ปลาทะเล 3 หัว และกระท่อมชาวประมง ด้านศิลป พีระศรี 

จองภาพของเฟื้อจำานวน 4 ภาพชื่อ ในเมือง (800 บาท) ผู้หญิงเปลือย (2,000 บาท) 

องค์ประกอบ (4,000 บาท) และบ้านชาวประมง (800 บาท) ขณะที่นายไมเคิล คุ๊กจอง
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ภาพชื่อ Studioditesta (500 บาท) (อ้างแล้ว. 2502: 27) ด้านงานศิลปะไทยแบบ

ประเพณีปรากฏว่าเป็นที่สนใจของชนชั้นนำาและข้าราชการไทยเช่นกัน มีหลักฐานแสดง

ว่า วันที่ 26 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2502 มีผู้เข้าชมงานถึง 536 คน ในวันนั้น “พระยาวิทูร-

ธรรมพิเนตุ จองซื้อหีบบุหรี่ลายรดนำ้า ของ ล้อม แก้วมงคล, พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรม

หม่ืนนครสวรรค์ศักด์ิพินิต จองภาพพิมพ์แกะไม้ช่ือ “ตะกร้อ” ของ มานิตย์ ภู่อารีย์ และ

ภาพพิมพ์แกะไม้ชื่อ “ไก่แจ้” ของ ประหยัด พงษ์ดำา ส่วน ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จองซื้อตู้พระธรรมลายรดนำ้าขนาดเล็กและหีบบุหรี่ลาย

รดนำ้าของล้อม แก้วมงคล… ขณะที่ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พล.ต.ต.เนื่อง อาขุบุตร จอง

พระพุทธรูปแบบสุโขทัยจำานวน 3 รูป (รูปละ 1,500 บาท) ของ ชูชัย พระขรรค์ชัยไป

ด้วย” (อ้างแล้ว. 2502: 57, 107) แม้ผู้ซื้อผู้จองจะยังไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยใด

ตามที่ศิลป์ พีระศรี มุ่งหมายไว้ก็ตาม แต่อาจกล่าวได้ว่าการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครั้งที่ 10 นี้เริ่มแสดงถึงนิมิตรหมายใหม่ในการจำาหน่ายผลงานที่ดีขึ้น 

 ใน พ.ศ. 2504 ข้อเขียนชื่อ “Comment on the Twelfth National Art 

Exhibition” หรือ “ข้อคิดเห็นในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12” ศิลป์ พีระศรี 

ได้เสนอแนวทางต่อภาครัฐด้วยว่า “เรายังใคร่ที่จะได้เห็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ได้มี

งบประมาณสักก้อนหนึ่ง สำาหรับซื้องานศิลปกรรมไว้ตกแต่งอาคารสถานที่ราชการอีก

ด้วย เพราะการปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้กระทำากันอยู่เป็นปกติในหลายประเทศ และคงจะได้

ประโยชน์ไม่น้อย ถ้าหากจะมีการปฏิบัติทำานองนี้ในประเทศไทยบ้าง”(ศิลป์ พีระศรี. 

2504: 10) ไม่ต่างจากประเด็นหอศิลปะสมัยใหม่ที่ ศิลป์ พีระศรี กล่าวว่า เป็นสิ่งแรกที่

ชาวต่างประเทศถามว่าประเทศไทยมีขึ้นหรือยัง ซึ่งเขาได้แต่เพียงตอบซำ้าๆ เสมอว่า 

“เสียใจ เสียใจจริง เรายังไม่มีหอศิลปสมัยใหม่” (อ้างแล้ว. 2504: 11) อย่างไรก็ตาม แม้

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะจำาหน่ายผลงานไม่ได้มากตามที่ศิลป์ พีระศรี หวังไว้ แต่

การจำาหน่ายผลงานศิลปะนอกพื้นท่ีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติกลับเป็นอีกช่องทาง

หน่ึงสำาหรับนักศึกษาศิลปะและศิลปิน โดยเฉพาะคนทำางานศิลปะท่ีมีทักษะการใช้ภาษา

อังกฤษได้ในระดับหนึ่ง ในช่วงต้นทศวรรษ 2500 นักศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัย

ศิลปากรบางคนหารายได้พิเศษด้วยการวาดภาพและนำาไปขายให้แก่ชาวต่างประเทศท่ี

เข้ามาทำางานในประเทศไทย โดยมากเป็นกลุ่มฝรั่งที่ทำางานสถานทูตหรือเป็นครูสอน

ภาษาอังกฤษในสถาบันภาษา เป็นต้น สิทธิธรรม โรหิตะสุขได้อ้างถึงคำาสัมภาษณ์ของ 

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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ประพันธ์ ศรีสุตา ในเรื่องนี้ว่า 

ดำารง วงศ์อุปราช ถือเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษดี เขา

สามารถสื่อสารกับฝรั่งได้ มีฝรั่งรู้จักดำารงส่วนหนึ่งมาจากชื่อเสียงที่เขาเริ่ม

ได้รับจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ดำารงเป็นคนหน่ึงท่ีสามารถขายภาพ

ให้แก่ฝรั่งในราคาที่ค่อนข้างสูงมากในสมัยนั้นคือ รูปละ 150-300 บาท 

ทั้งน้ีภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมือสำาคัญที่นักศึกษาหรือศิลปินขณะน้ันจะ

ใช้ประโยชน์ในการขายงานศิลปะ เพราะกลุ่มผู้ซื้อชาวไทยยังมีน้อยมาก 

เทียบกับชาวต่างชาติที่มีวัฒนธรรมในการชมงานศิลปะหรือซ้ือผลงาน

ศิลปะไปประดับตกแต่งบ้านเรือน (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 204-205) 

 กรณีของ ดำารง วงศ์อุปราช จากข้างต้นสะท้อนว่า แม้การแสดงศิลปกรรมแห่ง

ชาติในทศวรรษ 2490 จะไม่สามารถทำาหน้าที่เป็นพื้นที่ของตลาดการซื้อขายจำาหน่าย

งานศิลปะที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานของรัฐบาลและชนช้ันสูงได้สำาเร็จเท่าท่ีควร

นัก แต่ถึงกระนั้น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยังมีคุณูปการต่อศิลปินและนักศึกษา

ศิลปะในแง่ท่ีทำาให้ชาวต่างประเทศที่อาศัยในประเทศไทยหรือผู้คนท่ีสนใจชมผลงาน

ศิลปะได้มีโอกาสรู้จักชื่อเสียงเรียงนามและลักษณะแนวผลงานของศิลปินไทย สิ่งนี้

ทำาให้ศิลปินไทยบางคนพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาอังกฤษหรือการติดต่อเช่ือมสัมพันธ์

กับชาวต่างประเทศจนส่งผลให้จำาหน่ายผลงานได้โดยยังไม่ต้องพึ่งพาระบบธุรกิจของ

หอศิลป์เอกชน อย่างไรก็ตาม ชื่อเสียง การได้รับรางวัลหรือได้รับการยกย่องเป็น 

“ศิลปินชั้นเยี่ยม” จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติขณะนั้นไม่ได้รับประกันความสำาเร็จ

ให้แก่ศิลปินทุกกรณีไป ดังกรณีของ ทวี นันทขว้าง ศิลปินชั้นเยี่ยมใน พ.ศ. 2499 แม้จะ

ได้รับการยอมรับนับถือจากวงการศิลปะเป็นอย่างมาก “แต่ในทางเศรษฐกิจไม่มีผลเลย 

อาจารย์ทวีต้องเขียนภาพประกอบเรื่องไปลงในนิตยสารเป็นครั้งคราวเพื่อหารายได้

ยังชีพเพื่อครอบครัว” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2535: 108) กรณีนี้สะท้อนได้ในเบื้องต้นว่า 

อาชีพศิลปินที่ทำางานศิลปะเต็มเวลานั้นยากที่จะเลี้ยงชีพอยู่ได้ ทางออกหนึ่งที่จะทำาให้

ศิลปินได้ทำางานศิลปะอย่างต่อเนื่องและเลี้ยงชีพได้ขณะนั้นคือ การเข้ารับราชการใน

ตำาแหน่งอาจารย์สอนหรือประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์ศิลป์ร่วมด้วย
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 ถึงกระนั้น ในช่วงทศวรรษ 2490 เช่นกัน ได้มีความพยายามจะรวมตัวกันก่อ

ตั้งองค์กรทางศิลปะของภาคเอกชนขึ้นอีกครั้ง แม้จะมีผู้คนบางส่วนจากภาครัฐเข้ามา

ร่วมด้วย แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์กรนี้คือ จิตรกร ปฏิมากรสมาคม 

(Society of Painters and Sculptors) เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493 โดยการริเริ่มของ ชิต 

เหรียญประชา ประติมากรและเจ้าของร้าน ช.ช่าง บริเวณถนนตะนาว ชิตไม่ได้ศึกษาที่

โรงเรียนประณีตศิลปกรรมหรือมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยตรง มิได้เป็นข้าราชการใน

ตำาแหน่งอาจารย์ดังเช่นศิลปินชั้นเยี่ยมจำานวนมาก แต่มีบทบาทอย่างมากต่อแวดวง

ประติมากรรมในประเทศไทย นอกจากนี้ร้าน ช.ช่าง ซึ่งดำาเนินกิจการผลิตสร้างงาน

พาณิชย์ศิลป์ของเขาได้กลายเป็นสถานที่ชุมนุมกันของสมาชิกสมาคมเพื่อทำากิจกรรม

ทางศิลปะ

 เร่ิมแรกสมาคมมีกรรมการผู้ก่อต้ังจำานวน 6 คน ประกอบด้วย พระยาอนุมาน-

ราชธน, พ.ท. หลวงรณสิทธิพิชัย, ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, หลวงนฤมิตรเรขการ เปร่ือง 

แสงเถกิง, และชิต เหรียญประชา โดยขออนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การจาก “สภา

วัฒนธรรมแห่งชาติ” ตามเลขคำาขอที่ 911/2493 และได้รับเลขอนุญาตที่ 3620/2493 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2493 การจดทะเบียนขอตั้งสมาคมนี้ ทางสภาวัฒนธรรม

แห่งชาติกำาหนดให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมหรือ

องค์การด้วย สิทธิธรรม โรหิตะสุข ซึ่งเคยศึกษาถึงกรณีการประกวดของสมาคมนี้

โดยตรงได้อธิบายเพิ่มเติมว่า 

จากเอกสารใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การทำาให้ทราบว่า ชิตระบุ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมไว้ 3 ข้อ เพื่อให้จิตรกรและปฏิมากร

แห่งประเทศได้มีโอกาส “1. พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด

เห็นซึ่งกันและกัน 2. สมานความสามัคคี 3. ช่วยกันส่งเสริมศิลปของชาติ

ให้เจริญก้าวหน้า ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง สมาคมได้ระบุที่ตั้งของ

สำานักงานคือ ร้าน ช.ช่าง ถนนบ้านตะนาว อำาเภอพระนคร จังหวัดพระนคร 

ที่ชิตเป็นเจ้าของนั่นเอง (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 207) 

 สมาคมนี้ไม่เก็บเงินจากสมาชิกเลย เมื่อจัดกิจกรรมใดๆ จะใช้การระดมทุน

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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จากเอกชนมาสนับสนุนแทน ใน พ.ศ. 2493 สมาคมได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ศิลปกรรมครั้งแรก ณ โรงภาพยนตร์แกรนด์ วังบูรพา น่าเสียดายว่า การแสดงครั้งแรก

มิได้หลงเหลือหลักฐานเอกสารใดให้ได้ศึกษาในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ. 2495 “ชิตยังได้

เชิญ ม.จ.หญิงพิไลยเลขา ดิศกุล มาเป็นประธานสมาคมและปีเดียวกันยังเชิญบุคคล

สำาคัญทางการเมืองอย่างนายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี มาที่ร้าน ช.ช่าง เพื่อให้

ศิลปินสมาชิกของสมาคมทำาการสเก็ตซ์ภาพและวาดภาพใบหน้าของนายควงอีกด้วย” 

(Apinan Poshyananda. 1992: 51) 

 ใน พ.ศ. 2496 สมาคมได้จัดการแสดงศิลปกรรมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่ 1-15 

ตุลาคม พ.ศ. 2496 ณ โรงภาพยนตร์แกรนด์ วังบูรพา ขณะที่องค์การ STEM (Special 

Technical Economic Mission) หรือองค์การให้ความช่วยเหลือของประเทศสหรัฐ-

อเมริกาสนับสนุนท่ีติดต้ังภาพ (ในท่ีน้ีเข้าใจว่าคือ บอร์ดและเคร่ืองมือการจัดนิทรรศการ) 

นอกจากนี้บริษัทห้างร้านเอกชนหลายรายยังเข้าร่วมสนับสนุนงบประมาณแลกกับการ

ลงโฆษณาสินค้าในสูจิบัตร อาทิ บริษัท เอกฮง จำากัด (ผู้แทนจำาหน่ายสีตราทหาร) ห้อง

ภาพวิจิตรจำาลอง ส่ีพระยา (ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายด้วย) ร้านเทพประสิทธ์ิ 

(ผู้จำาหน่ายรองเท้า เครื่องสำาอาง และเครื่องนอน) ห้างเอ.อาร์.ซาเลบาย สาขาเฉลิมกรุง 

(ผู้จำาหน่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์วาดภาพ และเครื่องใช้สำานักงาน) ร้านเทอดศิลป (รับทำา

แม่พิมพ์ ตรายาง ตราโลหะ) ร้านศิลปไทย ถนนเฟื่องนคร (รับทำางานศิลปะ งานช่าง

ศิลป์) สำานักงานแพร่การช่าง (รับทำางานช่างศิลป์) ร้านศิลปกิจ (รับทำาบล็อกแม่พิมพ์) 

บริษัท ทรงโอสถ จำากัด (ผู้ผลิตยาตรากุญแจ) ฯลฯ (สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมของ

จิตรกร ปฏิมากรสมาคม. 2496: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 หลักฐานชั้นต้นที่อธิบายถึงการแสดงครั้งนี้คือ สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมที่

ถือเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ของวงการศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยที่หายากใน

ปัจจุบัน6 จิตรกร ปฏิมากรสมาคม ถือเป็นกลุ่มของเอกชนกลุ่มที่สองต่อจากกลุ่ม

6 ผู้สนใจสามารถดูการศึกษาและการอธิบายถึงการแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 2 ของ จิตรกร ปฏิมากร-
สมาคม พ.ศ. 2496 นี้ได้อย่างละเอียดในงานศึกษาของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข, “ประวัติศาสตร์การ
ประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2530”, (วิทยานิพนธ์ 
ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557). 
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จักรวรรดิศิลปินที่จัดการแสดงศิลปกรรมขึ้นภายในพื้นที่โรงภาพยนตร์ ความคล้ายกัน

อีกประการระหว่างสมาคมนี้กับกลุ่มจักรวรรดิศิลปิน คือ การเปิดพื้นที่ให้กับงานศิลปะ

กลุ่มงาน “พาณิชย์ศิลป์” (commercial art) ทั้งนี้การแสดงแบ่งประเภทของผลงาน

ศิลปกรรมออกเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย “1. จิตรกรรมไทยแบบโบราณ  2. จิตรกรรม

ในแผนใหม่  3. ปฏิมากรรม  4. วาดเขียน  5. ภาพประกอบเรื่อง  6. ประยุกต์ศิลป  

7. พานิชยศิลป  8. ภาพถ่าย อย่างไรก็ตาม ข้อที่แตกต่างระหว่างสมาคมนี้กับกลุ่ม

จักรวรรดิศิลปินคือ การแสดงของสมาคมน้ีได้นำารูปแบบของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

มาใช้ กล่าวคือ ใช้การจัดประกวดเป็นเครื่องมือคัดเลือกผลงานให้ได้รับรางวัลด้วย ส่วน

ผลงานที่ไม่ได้รางวัลจะได้เข้าแสดงในนิทรรศการ” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 208-

210) สิทธิธรรม โรหิตะสุข ได้เคยให้ข้อมูลของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ว่า 

ในสูจิบัตรของการแสดง พ.ศ. 2496 ระบุว่ามีผู้ส่งงานเข้าร่วมประกวด

จำานวนมาก แผนกจิตรกรรม มีผู้ส่งจำานวน 83 ชิ้น แผนกพาณิชย์ศิลป์ 

จำานวน 6 ชิ้น แผนกประติมากรรม จำานวน 8 ชิ้น แผนกศิลปประยุกต์ 

จำานวน 8 ชิ้น ทั้งหมดคืองานชื่อ “ลายผ้า” ของ ประสงค์ ปัทมานุช เพียง

ผู้เดียว แผนกวาดเขียน จำานวน 16 ชิ้น แผนกภาพแทรก จำานวน 11 ชิ้น 

และแผนกภาพถ่าย จำานวน 150 ชิ้น โดยรางวัลแต่ละประเภทมีการระบุ

เป็นชนิดเหรียญรางวัลตามแบบการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รางวัลแผนก

จิตรกรรมมี 7 รางวัล รางวัลแผนกปฏิมากรรมมี 2 รางวัล รางวัลแผนก

วาดเขียน (monochrome) หรือเรียกอีกอย่างว่างานวาดเส้น (drawing) 

มี 3 รางวัล ขณะที่ผู้ได้รางวัลแผนกพานิชยศิลป (commercial art) มี

จำานวน 3 รางวัล ผู้ได้รางวัลแผนกภาพแทรก (illustrate) มี 3 รางวัล ผู้ได้

รางวัลแผนกภาพจิตรกรรมไทยโบราณ และสำาหรับประเภทสุดท้ายคือ 

รางวัลแผนกภาพถ่าย (photography) มีผู้ได้รางวัล 13 รางวัล (อ้างแล้ว. 

2557: 211-213) 

 การแสดงครั้งนี้ปรากฏร่องรอยที่สะท้อนถึงความพยายามในการจำาหน่ายผล

งานจากนิทรรศการ นั่นคือ ในสูจิบัตรของงานระบุราคาผลงานแต่ละชิ้น มีเพียงบางชิ้น

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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ที่ผู้ส่งระบุว่าไม่ขาย ราคาผลงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 100 – 3,000 บาท ไม่ต่างจาก

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติในช่วงปีเดียวกันนั้น (พ.ศ. 2496) ซึ่งได้ระบุราคาของผล

งานไว้ในสูจิบัตรนิทรรศการเช่นกัน น่าเสียดายที่การแสดงนี้เป็นงานที่จัดขึ้นโดยเอกชน 

จึงไม่ปรากฏเอกสารบันทึกของราชการไว้ว่า ผลงานจากนิทรรศการสามารถขายได้หรือ

ไม่หรือใครเป็นผู้จองซื้อ

 ถึงกระนั้นอาจมีผู้สงสัยว่า การเปิดโอกาสและพื้นที่ให้แก่ “งานพาณิชย์ศิลป์” 

ของจิตรกร ปฏิมากร สมาคมเช่นนี้จะถูกวิจารณ์ว่ามิใช่การแสดงศิลปะที่แท้จริงดั่งเช่นที่ 

น. ณ ปากนำ้า เคยกล่าวถึงการแสดงนิทรรศการของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินเมื่อครั้งช่วง

สงครามโลกครั้งที่ 2 หรือไม่ ในที่นี้เป็นที่น่าสังเกตว่า หนึ่งในคณะกรรมการจัดการ

แสดงศิลปกรรมของจิตรกร ปฏิมากรสมาคมคร้ังน้ี มี ประยูร อุลุชาฎะ (น. ณ ปากนำา้) เป็น

กรรมการและเลขานุการด้วย สำาหรับทัศนะที่ น. ณ ปากนำ้า มีต่อการแสดงศิลปกรรม

ของสมาคมนี้มีว่า “จุดประสงค์ใหญ่ของสมาคม ก็คือการแสดงผลงานศิลปบริสุทธิ์” 

(ประยูร อุลุชาฎะ. 2537: 89) และถึงแม้การแสดงศิลปกรรมของสมาคมจะเปิดโอกาส

ให้แก่งานพาณิชย์ศิลป์ประเภทต่างๆ มาร่วมประกวดและแสดงด้วย แต่ในทัศนะของ 

น. ณ ปากนำา้เห็นว่า “ศิลปประยุกต์น้ันเปรียบเสมือนผู้ติดตามการเคล่ือนไหวของศิลป

บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาจึงได้มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด” (อ้างแล้ว. 2537: 89) ในที่

นี้จึงปรากฏชัดว่า แม้ น. ณ ปากนำ้าจะยอมรับต่อการที่งานประเภทพาณิชย์ศิลป์เข้ามา

ร่วมแสดงด้วยในเวทีนี้ แต่ก็ยอมรับในสถานะที่เป็นเพียง “ผู้ตาม” หรือ “เดินตาม” 

งานศิลปะแบบ “ศิลปะบริสุทธิ์” เท่านั้น 

 ทัศนะเช่นนี้ ผู้เขียนวิเคราะห์ว่า การวิจารณ์ของ น. ณ ปากนำ้าต่อประเด็นนี้ยัง

คงละเลยการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์สำาคัญของผู้จัดที่ต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกอบอาชีพศิลปะโดยไม่แบ่งว่าใคร

ทำางานศิลปะบริสุทธิ์หรือใครทำางานพาณิชย์ศิลป์ รวมถึงร่วมกันส่งเสริมศิลปะของชาติ

ให้ก้าวหน้ามากกว่าที่จะมีศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นผู้นำาหรือผู้ตามหากแต่ต้อง

เกื้อหนุนไปด้วยกัน เช่นเดียวกันกับตัวของ ชิต เหรียญประชา ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมนี้ซึ่ง

ชัดเจนว่า “แม้ชิตจะทำางานประติมากรรมสร้างสรรค์อันถือเป็นงานศิลปะบริสุทธิ์ส่งเข้า

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง แต่อาชีพหลักที่มีคุณค่าเช่นกัน

ของเขาเกี่ยวข้องกับงานศิลปะเชิงพาณิชย์ตามโจทย์ของผู้ว่าจ้างอย่างมิอาจปฏิเสธได้” 
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(สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 210-211) น่าเสียดายว่าขณะนี้ผู้วิจัยยังไม่พบหลักฐาน

การประกวดครั้งอื่นๆ ของสมาคมนอกเหนือไปจากครั้งที่กล่าวมาจึงไม่สามารถอธิบาย

ถึงการซื้อขายจำาหน่ายภาพในนิทรรศการได้มากไปกว่าการปรากฏการระบุราคาไว้ใน

สูจิบัตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังน่าเสียดายอีกว่า การแสดงศิลปกรรมของจิตรกร ปฏิมากร

สมาคมจัดต่อไปได้จนถึง พ.ศ. 2500 สมาคมก็ต้องยุติบทบาทลงด้วยสาเหตุการขาด

สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่มีการเก็บค่าสมาชิกและการจัดกิจกรรมแต่ละ

ครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงมากจนไม่สามารถรับภาระด้านค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไป

บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า ปลายทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 เป็นช่วงที่คนในวงการ

ศิลปะส่วนหน่ึงพยายามสร้างพ้ืนท่ีของตลาดงานศิลปะข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือยกระดับอาชีพศิลปิน

ตลอดจนคนทำางานศิลปะทุกประเภทให้สามารถดำารงชีพอยู่ได้อย่างดีในสังคม ในที่นี้ 

“กลุ่มจักรวรรดิศิลปิน” คือการรวมตัวของภาคเอกชนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อ

ผนึกกำาลังสร้างอำานาจต่อรองกับนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบผู้ประกอบวิชาชีพทางศิลปะ 

กลุ่มได้สร้างพื้นที่ทางศิลปะของตนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการศิลปะในที่สาธารณะ

หรือการออกส่ิงพิมพ์ของกลุ่มเอง เพ่ือให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีผู้สร้างพบกับผู้ซ้ือโดยตรง นิทรรศการ

ศิลปะของกลุ่มนี้ยังเปิดโอกาสให้ศิลปะทุกประเภททั้งศิลปะบริสุทธิ์และพาณิชย์ศิลป์ได้

แสดงผลงานโดยไม่มีการคัดออกเพื่อสร้างโอกาสในการแสดงและจำาหน่ายผลงาน 

อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ประสบผลสำาเร็จเพียงช่วงสั้นๆ เนื่องจากกลุ่มได้ขาด

สภาพคล่องทางเศรษฐกิจจนไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมต่อไปได้และสลายไปในที่สุด 

กระทั่งทศวรรษ 2490 มหาวิทยาลัยศิลปากรและกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

ได้จัด “การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ” ข้ึนเพ่ือยกระดับศิลปะของไทยและรวมไปถึงอาชีพ

ของศิลปินเช่นกัน แม้จะมีความพยายามสร้างให้การแสดงนี้เป็นการแสดงศิลปะบริสุทธิ์ 

แต่ในช่วงแรกเวทีนี้ได้เปิดโอกาสให้กับศิลปะหลายประเภท รวมถึงพยายามให้การ

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นพื้นที่ของการเชิญชวนและกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย

จำาหน่ายผลงานศิลปะอย่างชัดเจน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ หน่วยงานของรัฐบาล

ความพยายามสร้าง “พื้นที่ของตลาดงานศิลปะ”ฯ
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และชนชั้นสูงในสังคม แม้ความพยายามนี้จะไม่ค่อยได้รับความสำาเร็จอีกเช่นกัน แต่อาจ

กล่าวได้ว่า ก่อให้เกิดคุณูปการต่อวงการศิลปะหลายด้าน ท้ังในด้านพัฒนาการสร้างสรรค์ 

และที่สำาคัญคือ จุดเริ่มต้นของแนวคิดริเริ่มให้เกิด “หอศิลป์สมัยใหม่” ในประเทศไทย 

เพื่อประโยชน์ในการแสดงผลงานและการซ้ือขายจำาหน่ายงานศิลปะอันจะสนับสนุน

ให้การทำางานศิลปะสามารถดำารงชีพได้เฉกเช่นอาชีพอื่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ยังส่งอิทธิพลต่อ การแสดงศิลปกรรมของ “จิตรกร ปฏิมากรสมาคม” ซึ่งเป็นการรวม

ตัวกันของภาคเอกชนในทศวรรษเดียวกันอีกด้วย 

 ในบทต่อไปผู้เขียนจะกล่าวถึงวงการศิลปะในประเทศไทยช่วงทศวรษ 2500 

ที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาของความเคลื่อนไหวในการซ้ือขายจำาหน่ายงานศิลปะในพื้นท่ีของ

เอกชน ไม่ว่าจะเป็นร้านกรอบรูป ร้านขายของท่ีระลึก ท่ีสำาคัญคือการเกิดข้ึนของหอศิลป์

เอกชนซึ่งนำาสู่การเกิดพื้นที่เพื่อจัดแสดงงานศิลปะของศิลปิน การสร้างทางเลือกที่ฉีก

ออกจากพื้นที่ของรัฐ และเกิดธุรกิจการซื้อขายงานศิลปะอย่างชัดเจน
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นายคอร์ราโด เฟโรจี หรือต่อมาคือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมา-

กรชาวอิตาลี ผู้ก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม และต่อมาใน พ.ศ. 2486 

ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร. ที่มา: http://th.wikipedia.org  

สด กูรมะโรหิต นักประพันธ์ผู้เป็นแกนนำาสำาคัญในการก่อตั้ง “กลุ่มจักร-

วรรดิศิลปิน” ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2. ที่มา: www.debsirin.ac.th 

ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพที่สามารถจัดแสดงได้ทั้งภาพยนตร์และละคร 

ศาลาแห่งน้ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ได้พระราช-

ทานโอกาสให้ “หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร” เป็นผู้ออกแบบและควบคุม

การก่อสร้าง พระราชทานนามว่า “ศาลาเฉลิมกรุง” เพื่อเป็นอนุสรณ์งาน

เฉลิมฉลองพระนครครบรอบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2475 และเพื่อเป็นเกียรติ

แก่หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ผู้ออกแบบ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 

ศาลาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะของ “กลุ่มจักรวรรดิ

ศิลปิน” อีกด้วย. ที่มา: www.museumsiam.org  

สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมของ “จิตรกร ปฏิมากร สมาคม” ณ โรง-

ภาพยนตร์แกรนด์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม พ.ศ. 2496. ที่มา: ผู้เขียนได้รับ

ความอนุเคราะห์สูจิบัตรจากห้องสมุดส่วนตัวของ ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ.

สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ในยุคศิลป์ พีระศรี. ที่มา: หนังสือรวม

สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1-13 พ.ศ. 2492-2505. จัดพิมพ์ใน พ.ศ. 

2545 โดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

5
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64    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

“...ถ้าคนเรามีแต่ความจริงและความดี ไม่คิดถึงความงาม 
ศิลปะวรรณคดี การสังคีต การนาฏศิลป์ก็จะเจริญไม่ได้ 
และคนๆ น้ันหรือสังคมน้ันๆ ย่อมจะแห้งแล้งไม่มีความสุข...”

คัดจาก “เหลียวหลัง แลหน้า”, ใน อัตชีวิประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า, 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), น. 135.
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บทที่ 3 

 ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน
และการซื้อขายงานศิลปะ

 ในกรุงเทพมหานคร
ช่วงทศวรรษ 2500* 

บทนำ 

หลังการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2500 ความเปลี่ยนแปลง

รอบใหม่ที่ก่อให้เกิดความล้าหลังทางการเมืองเกิดข้ึนกับการเมืองไทย

อีกครั้ง จากเหตุการณ์รัฐประหารในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 โดย 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การรัฐประหารครั้งนี้บ่มเพาะมาจากความขัด

แย้งภายในคณะรัฐประหาร 2490 ระหว่าง “ฝ่ายของจอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรัชต์และฝ่ายของ พล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ที่สั่งสมมาตั้งแต่ พ.ศ. 

2498 เป็นอย่างน้อย” (สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ. 2551: 83-86) การ

รัฐประหารคร้ังน้ีส่งผลให้จอมพล ป. พิบูลสงครามต้องล้ีภัยไปยังประเทศ

กัมพูชาและต่อมาเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในที่สุด จนกระทั่งถึงแก่

อสัญกรรมใน พ.ศ. 2507 หลังการรัฐประหาร จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ได้

รับพระบรมราชโองการแต่งต้ังเป็น “ผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร” และใช้

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ต่อไป แต่การ

รัฐประหารมีผลให้ ส.ส.ทุกประเภทส้ินวาระลง คณะทหารได้ประกาศให้

มีการเลือกต้ัง ซึ่งผู้ได้รับเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นทหารแทบทั้งสิ้น และ 

* ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม 2560): 

30-72. ในชื่อ “ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซื้อขายงานศิลปะใน 

กรุงเทพมหานครช่วง พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2509”
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“ในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500 คณะทหารได้เชิญนายพจน์ สารสินให้มาเป็นนายก

รัฐมนตรีรักษาการ… จอมพลสฤษดิ์อธิบายว่า ‘นายพจน์ สารสินนั้นเข้ากับฝ่ายทหาร 

ประชาชน และในหลวงได้ดี’ และท่ีสำาคัญนายพจน์เคยเป็นอัครราชทูตไทยประจำาสหรัฐ

และเลขาธิการสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีโต้” (อ้างแล้ว. 2551: 

86-87) องค์กรนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497 มีนโยบายต่อต้านการแพร่ขยายของลัทธิ

คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้อย่างแข็งขัน อีกทั้งหลังการรัฐประหาร สหรัฐอเมริกาได้ให้ 

การสนับสนุนกองทัพบกอย่างมากต่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์

 ต่อมาได้มีการเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 แม้พรรคชาติ

สังคมที่จอมพลสฤษดิ์ตั้งขึ้นมาจากการรวบรวมเสียงของพรรคที่สนับสนุนตนจะได้รับ

เสียงให้จัดตั้งเป็นรัฐบาล แต่เนื่องจากนายพจน์ สารสิน ไม่ขอรับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

เช่นเดียวกับจอมพลสฤษดิ์ จึงได้มอบหมายให้ พล.ท. ถนอม กิตติขจร รองหัวหน้าพรรค

และผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน (อ้างแล้ว. 2551: 88) 

ในช่วงสมัยน้ีประเทศไทยกลายเป็นฐานสำาคัญของสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านคอมมิวนิสต์

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 

 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2501 การรัฐประหารได้เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยถูกเรียกว่า 

“การปฏิวัติ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501” อันนำามาสู่ระบอบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จ เบ้ืองต้น

แสดงออกมาโดย “ได้มีการห้ามตั้งพรรคการเมืองต่างๆ และยกเลิกรัฐธรรมนูญ มี

การจับกุมผู้ที่ต้องสงสัยว่าฝักใฝ่คอมมิวนิสต์และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ขนานใหญ่ 

ในเวลานั้นก็มีการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินกว่าห้าคนด้วย ทั้งยังใช้วิธีรุนแรงกับ

สหภาพแรงงาน การกระทำาขั้นเด็ดขาดกับผู้วางเพลิง” (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. 2552: 186-

187) นอกจากนี้ยังใช้อำานาจตามมาตรา 17 ของธรรมนูญการปกครองประหารชีวิต

บุคคลที่ถูกต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ ยาเสพติด อัคคีภัย เป็นภัยต่อความ

สงบเรียบร้อยของรัฐโดยมิได้ผ่านการพิจารณาจากกระบวนการยุติธรรมใด คำาชี้แจงต่อ

เหตุของการปฏิวัติในครั้งนี้มีหลักสำาคัญประการแรกอยู่ในประกาศคณะปฏิวัติที่ว่า 

“การคุกคามของคอมมิวนิสต์ภายในประเทศที่มีมากขึ้นนั้นกำาลังบ่อนทำาลายรากฐานที่

สำาคัญของบ้านเมือง ด้วยการพยายามที่จะกำาจัดราชบัลลังก์ ทำาลายพุทธศาสนา และ

โค่นสถาบันต่างๆ ทุกรูปแบบซึ่งชาติไทยเรายึดมั่น” (อ้างแล้ว. 2552: 187-188) หลัง

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์มีแนวคิด “ในการล้มล้างหน่วยงานที่เคย
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เป็นฐานอำานาจทางวัฒนธรรมของจอมพล ป. แม้ว่าจะได้รับการคัดค้านจากพระยาอนุ-

มานราชธน แต่ในที่สุดรัฐบาลได้ยุบสภาวัฒนธรรมแห่งชาติและกระทรวงวัฒนธรรม” 

(สายชล สัตยานุรักษ์. 2556: 176) 

 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองท่ีกล่าวมาข้างต้นซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเมือง

ไทยช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2510 อย่างต่อเนื่องนั้นไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้ส่ง

ผลกระทบโดยตรงต่อการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติซึ่งถือเป็นเวทีหลักในการแสดงและ

นำาเสนอผลงานศิลปะของประเทศขณะนั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ต้องกล่าวว่า กระแสหลัก

ของงานศิลปะในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนทั่วไปใน

ช่วงต้นทศวรรษ 2500 ส่วนใหญ่ยังคงเน้นนำาเสนอผลงานศิลปะในลักษณะผสานกัน

ระหว่างงานที่ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบจากศิลปะสมัยใหม่ของตะวันตกกับเนื้อหาท่ี

เน้นเสนอภาพตัวแทนของความเป็นไทยที่อิงอยู่กับภาพลักษณ์เชิงบวกของชาวชนบท

และพระพุทธศาสนา ทั้งยังเปิดให้ศิลปะไทยแบบประเพณีร่วมแสดงด้วย ลักษณะเช่นนี้

สอดคล้องกับจุดยืนทางความคิดของศิลป์ พีระศรี ที่ว่า 

 

เราต้องมีศิลปินไทยท่ีสามารถเป็นผู้ทำาส่ิงอันเป็นศิลปสืบเป็นประเพณีกัน

มา บูรณะฟื้นฟูโบราณสถานที่เป็นศิลป และสร้างของใหม่เพื่อมีการสร้าง

วัดตามแบบวิธีเก่าของไทย แต่ศิลปะนั้นไม่ใช่อยู่ที่เลียนหรือลอกแบบของ

เก่าเอามาอย่างไม่กระดิก ศิลปินซ่ึงเป็นผู้เนรมิตสร้างอันแท้จริงย่อมมีอะไร

ใหม่มาด้วยเสมอไป มีอะไรที่เป็นความบันดาลใจจากความคิดเห็นและจาก

อารมณ์ให้สะเทือนใจ… นี่คือเหตุผลที่ว่าทำาไมศิลปจึงย่อมเป็นลักษณะ

เฉพาะตัวของบุคคลและเป็นของเกิดใหม่เสมอไป (ศิลป์ พีระศรี. 2492: 

เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 ขณะที่หลังจากการมรณกรรมของศิลป์ พีระศรี ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 

2505 กระแสของการสร้างงานศิลปะส่วนใหญ่ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติทั้งจาก

ศิลปิน คณาจารย์ และนักศึกษาศิลปะได้เปลี่ยนแปลงไป “โดยสัดส่วนของเนื้อหาที่ว่า

ด้วยความเป็นไทยจากการถ่ายทอดวิถีชีวิตในชนบทหรือภาพวัดด้วยกลวิธีตามแบบ

ศิลปะสมัยใหม่นั้นเริ่มมีจำานวนน้อยลง อาจเป็นเพราะศิลปินรุ่นใหม่พยายามค้นหา

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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แนวทางสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่ออกไป โดยเฉพาะการก้าวสู่การทำางานศิลปะนามธรรม

ที่ได้รับความนิยมในประเทศโลกเสรีขณะนั้น” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 227) ดังที่

งานศึกษาของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ว่า

สาเหตุที่ศิลปินนิยมสร้างงานในลักษณะศิลปะแบบนามธรรมหรือกึ่ง

นามธรรมมากข้ึนในยุคน้ี อาจมาจากการท่ีนักศึกษาและศิลปินรุ่นใหม่ขณะ

นั้นเริ่มรับรู้ความเคลื่อนไหวด้านศิลปกรรมในต่างประเทศมากขึ้นจากการ

เผยแพร่ตำารา หนังสือ การเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ซึ่งหลายคนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมมีประสบการณ์ศึกษาดู

งานศิลปะสมัยใหม่ในต่างประเทศหลายวาระ รวมถึงภายหลังนักศึกษา

ศิลปะหลายคนได้หาโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อด้านศิลปะทั้งในอเมริกา

และยุโรปตามแนวทางของคณาจารย์และศิลปินรุ่นพี่มากขึ้น ดังกรณีของ 

ดำารง วงศ์อุปราช ที่สถาบันบริติช เคาน์ซิล (British Council) สนับสนุนให้ 

“ได้รับทุนไปศึกษาศิลปะท่ีสเลด สคูล (Slade School, University College 

of London) ประเทศอังกฤษ ต้ังแต่ช่วง พ.ศ. 2505 และกลับมาประเทศไทย

ใน พ.ศ. 2506 จิตรกรรมของดำารงเปลี่ยนจากการนำาเสนอวิถีชีวิตไทยมา

เป็นจิตรกรรมแนวนามธรรม (อ้างแล้ว. 2557: 228)

 กล่าวสำาหรับในด้านความพยายามสร้างพื้นที่ของตลาดงานศิลปะนั้นเริ่มเกิด

ขึ้นชัดเจนตั้งแต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2480 ทั้งนี้เพื่อให้ศิลปินหรือผู้ประกอบอาชีพทาง

ศิลปะทุกแขนงสามารถมีตลาดรองรับ มีรายได้หล่อเล้ียงชีวิตเจือจุนครอบครัวจากผลงาน

ที่สร้างขึ้นได้ ความพยายามนี้เริ่มขึ้นจากการรวมตัวกันของภาคเอกชน คือ กลุ่ม

จักรวรรดิศิลปิน (The League of Artist) หลักสำาคัญของการก่อตั้งกลุ่มนี้ คือ ความ

พยายามยกฐานะแก่วิชาชีพศิลปินให้เป็นอาชีพท่ีสามารถสร้างสรรค์และทำาแล้วดำารง

ชีวิตอยู่ได้ ท้ังยังพยายามแก้ปัญหาการท่ีคนประกอบอาชีพศิลปะมักถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากนายทุน โดยการเปิดพ้ืนท่ีนิทรรศการศิลปะของกลุ่มซ่ึงเปิดโอกาสให้ศิลปะทุกประเภท 

ไม่ว่าจะเป็นศิลปะบริสุทธิ์ หรือศิลปะเชิงพาณิชย์ได้เข้ามาร่วมแสดงผลงานและจำาหน่าย

ผลงานโดยตรงต่อผู้สนใจซื้อโดยมิต้องผ่านนายทุนคนกลางแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม 
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กลุ่มนี้เคลื่อนไหวได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ และยุติบทบาทไปพร้อมกับปัญหาความฝืดเคือง

ทางเศรษฐกิจ1 กระทั่งต้นทศวรรษ 2490 ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ได้ผลักดันจน

หน่วยงานของรัฐคือ กรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถจัดการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติข้ึนได้สำาเร็จใน พ.ศ. 2492 เพ่ือยกระดับผลงานศิลปะและศิลปินของประเทศไทย

ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ โดยใช้การประกวดแข่งขันทางการ

สร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือกระตุ้นให้ศิลปินไทยมีโอกาสก้าวไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับ

นานาชาติได้ นโยบายของกรมศิลปากรที่เริ่มประกาศอยู่ในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ พ.ศ. 2501 ระบุชัดเจนถึงประเด็นนี้ ดังตอนหนึ่งที่ว่า

เราอาจแข่งขันกันสร้างจิตรกรรมและปฏิมากรรมสำาหรับประดับตกแต่ง

แข่งขันและดูชมกันเองได้ภายในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบว่า ของใคร

สวยงามกว่าของใคร แต่งานศิลปและวิทยาการในหน้าที่ของกรมศิลปากร

นั้น เห็นเป็นการจำาเป็นเหลือเกินที่จะต้องดำาเนินไปยิ่งกว่านั้น เพราะจำา

ต้องหาทางส่งเสริม ชักจูง หรือกระตุ้นเตือนให้ศิลปินของเราพยายามแข่งขัน

กันสร้างงานศิลปขึ้น เพื่อที่จะนำาไปอวดกับเขาได้ในระหว่างประเทศ หรือ

กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เพื่อที่จะแข่งขันผ่านเข้ารอบไปติดตั้งแสดงคู่เคียง

กับศิลปกรรมของนานาชาติได้ ในศาลาศิลปของโลก (Art-Gallery of the 

World) (สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ. 2501:18) 

1 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการศึกษาเก่ียวกับกลุ่ม “จักรวรรดิศิลปิน” เพ่ิมเติมได้ในงานศึกษาของ

สมิทธ์ ถนอมศาสนะ, “ประวัติศาสตร์นิพนธ์แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต พ.ศ. 2492 – 2501”, 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548)  

หรืองานของ  สิทธิธรรม โรหิตะสุข, “ประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่

ช่วงทศวรรษ 2480-ทศวรรษ 2530”, (วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557) หรืองานภาษาอังกฤษของ Apinan Poshyananda, 

Modern Art in Thailand: Nineteenth and Twentieth Centuries (Singapore: Oxford 

University Press, 1992).
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  ศิลป์ พีระศรียังพยายามให้เวทีนี้เป็นพื้นที่ของการซื้อขายจำาหน่ายงานศิลปะ

ในวงสังคมอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายสำาคัญคือ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล 

กลุ่มชนชั้นนำา และผู้มีทรัพย์ในวงสังคม ทั้งนี้เพื่อยกระดับให้ศิลปินและการทำางาน

ศิลปะเป็นอาชีพที่สามารถใช้ดำารงหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ได้เฉกเช่นสัมมาชีพอื่น แต่ความ

พยายามนี้ไม่ประสบผลสำาเร็จตามที่ศิลป์ พีระศรี ตั้งเป้าหมายไว้นัก ถึงกระนั้น ต้อง

ยอมรับว่า ในทศวรรษ 2490 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติได้กลายเป็นพื้นที่แสดงงาน

ศิลปกรรมหลักของศิลปินและนักศึกษาศิลปะในขณะนั้น รางวัลหรือการได้ร่วมแสดง

ผลงานในนิทรรศการนี้ กลายเป็นตราประทับรับรองคุณภาพให้แก่ศิลปินได้อย่างดีใน

ระดับหนึ่ง ศิลปินไทยที่ประสบความสำาเร็จจากเวทีนี้ บางคนมีโอกาสไปศึกษาดูงาน

หรือศึกษาต่อยังต่างประเทศ บางคนสามารถขยับฐานะเข้าเป็นข้าราชการของกรม

ศิลปากรหรือเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร บางคนตัดสินใจเลือกที่จะเป็น

ศิลปินอิสระ และบางคนสามารถจำาหน่ายผลงานให้แก่ชาวต่างประเทศท่ีเข้ามาท่องเท่ียว

หรือทำางานในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติซึ่ง

เป็นพื้นที่เน้นการประกวดแข่งขันโดยมีคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้คัดเลือกผลงานทำาให้

มีงานศิลปะจำานวนไม่น้อยไม่มีโอกาสได้แสดงในนิทรรศการ เหตุนี้ส่งผลให้นักศึกษา

ศิลปะและศิลปินรุ่นใหม่จำานวนหนึ่งในขณะนั้นพยายามเปิดพื้นที่ “หอศิลป์เอกชน” 

เป็นทางเลือกใหม่ขึ้นมา กอปรกับในช่วงต้นทศวรรษ 2500 กระแสการสร้างงานศิลปะ

สมัยใหม่ตามแนวอิทธิพลของตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแนวทางศิลปะนามธรรม 

(Abstract Art) ได้กลายเป็นที่สนใจของศิลปินรุ่นใหม่พอสมควร หอศิลป์เอกชนที่ตั้งขึ้น

ในช่วงแรกนี้จึงทำาหน้าที่รองรับการจัดแสดงผลงานในลักษณะดังกล่าว 

 หอศิลป์เอกชนที่ต้ังขึ้นโดยศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับนักธุรกิจในช่วงต้นทศวรรษ 

2500 นั้น ในเบื้องต้นได้แสดงออกชัดเจนที่จะให้เป็นพื้นที่ทางเลือกใหม่ที่แตกต่างไป

จากพื้นที่การแสดงศิลปกรรมของรัฐอย่างการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การซื้อขาย

จำาหน่ายงานศิลปะถือเป็นเรื่องจำาเป็นต่อศิลปิน แต่กระนั้น ศิลปินรุ่นใหม่ช่วงนี้ก็ไม่ได้

เน้นเปิดหอศิลป์เอกชนเพื่อทำา “ธุรกิจศิลปะ” มากไปกว่ามุ่งหวังจะสร้างพื้นที่ในการ

แสดงออกทางศิลปะตามแนวทางที่ตนสนใจ ขณะเดียวกัน ในทศวรรษ 2500 ต่อเนื่อง

ถึงทศวรรษ 2510 ถือเป็นช่วงเวลาที่ในกรุงเทพมหานครได้เกิดหอศิลป์เอกชนขึ้นเป็น

จำานวนมาก หอศิลป์ที่เกิดขึ้นนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก 
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เป็นหอศิลป์ที่เกิดขึ้นโดยการริเริ่มของศิลปินรุ่นใหม่ร่วมกับนายทุนหรือผู้อุปถัมภ์ที่รัก

งานศิลปะ หอศิลป์ลักษณะนี้เน้นการแสดงออกทางศิลปะของศิลปิน ขณะที่แนวทางที่

สอง คือหอศิลป์เอกชนที่เน้นเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีลักษณะเป็นนายหน้าซื้อขาย

จำาหน่ายงานศิลปะเป็นหลัก โดยเน้นนำาเสนอผลงานที่สามารถจำาหน่ายได้ตามความ

ต้องการของผู้ซื้อส่วนใหญ่ มิได้คำานึงถึงการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์งานรูปแบบ

ใหม่ๆ มากนัก อย่างไรก็ตาม แม้หอศิลป์เอกชนแนวทางแรกจะเน้นเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน

รุ่นใหม่ได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ แต่การที่หอศิลป์เอกชนเหล่านั้นจะสามารถดำารง

กิจการอยู่ได้ก็จำาต้องอาศัยรายได้จากการขายผลงานศิลปะที่จัดแสดงอยู่ด้วยเช่นกัน 

 ในบทน้ีผู้เขียนจะศึกษาและอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดข้ึนและความ

เคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษ 2500 คือตั้งแต่ช่วง 

พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2509 โดยเฉพาะหอศิลป์เอกชนที่ริเริ่มก่อตั้งหรือดำาเนินงานโดย

ศิลปิน ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนเสนอว่า ช่วงเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงสำาคัญของการเคลื่อนไหว

ด้านหอศิลป์เอกชนในประเทศไทย เป็นช่วงเวลาที่ชัดเจนของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่และ

บุคคลภายนอกวงการผู้สนใจศิลปะที่ต่างเข้ามามีบทบาทเป็นเสมือน “อิฐก้อนแรกๆ” 

สำาหรับวางรากฐานงานหอศิลป์เอกชนในสังคมไทย ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องไปถึงทศวรรษ 

2510 กระท่ังอาจกล่าวได้ว่าจนถึงในปัจจุบันอีกด้วย นอกจากน้ีผู้เขียนยังเสนอว่า สภาพ

ของบริบททางสังคม การเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งถือเป็นช่วงที่ยังไม่สิ้นสุดยุค

สงครามเย็นอันดำารงต่อเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษ 2490 นั้นได้ส่งผลต่อความเคลื่อนไหว

ของหอศิลป์เอกชนและแนวงานศิลปะในตลาดการค้างานศิลปะด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กระแสการสร้างงานศิลปะแบบนามธรรมอันเป็นที่สนใจของศิลปินรุ่นใหม่และการสร้าง

งานศิลปะภายใต้เนื้อหาท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของประเพณีไทยซ่ึงได้รับความนิยมในหมู่

ผู้ซ้ือที่เป็นทหารต่างชาติหรือนักท่องเท่ียวต่างชาติอันเป็นผลมาจากนโยบายการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวของรัฐ กล่าวได้ว่างานศิลปะทั้งสองแนวทางนี้ปะทะผสานอยู่ด้วยกัน

ภายใต้ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนในช่วงเวลานี้อย่างชัดเจน 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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ร้านขายของที่ระลึก ร้านกรอบรูป และร้านหนังสือ: 
ปฐมบทของร้านขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร 

ศิลป์ พีระศรี พยายามให้การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นพื้นที่กระตุ้นการซื้อขาย

จำาหน่ายงานศิลปะให้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับหน่วยงานของรัฐบาลและชนช้ันนำา 

แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จมากนัก ในช่วง พ.ศ. 2499 ที่ยังไม่มีการจัดสร้างหอศิลป์ใน

ประเทศไทยนั้น ศิลป์ พีระศรี ถึงกับใช้ห้องทำางานของตนเองทำาเป็นหอศิลป์ เพื่อนำาเอา

รูปของลูกศิษย์มาแขวนติดไว้ ทั้งนี้ “เพื่อช่วยลูกศิษย์ที่ไม่มีทุนการศึกษา ท่านก็จะนำารูป

ไปขายบ้าง ส่วนใหญ่จะรับแขกบ้านแขกเมือง…” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2539: 17) แม้ว่า

ใน พ.ศ. 2501 กรมศิลปากรจะนำาอาคารเก่าของกระทรวงคมนาคมตรงข้ามอนุสาวรีย์

ทหารอาสามาจัดทำาเป็น “หอศิลปะของกรมศิลปากร” ซึ่งใช้ด้านหน้าเป็นหอศิลป์และ

ด้านหลังเป็นอาคารเรียนของ “โรงเรียนศิลปะศึกษา” ซึ่งทำาหน้าที่เป็นโรงเรียนเตรียม

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่นี้ใช้จัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่ครั้งที่ 9 พ.ศ. 

2501 เป็นต้นมา แต่การจำาหน่ายงานศิลปกรรมในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติก็ยังมี

ผลไม่เป็นที่น่าพอใจของศิลป์ พีระศรี อย่างไรก็ตาม ต่อมา วิบูลย์ ลี้สุวรรณ กล่าวว่า 

“หอศิลป์แห่งนี้อยู่ได้ไม่นาน เพราะอาคารดังกล่าวได้ถูกรื้อเมื่อ พ.ศ. 2507 เพื่อสร้าง

โรงละครแห่งชาติ เมื่อสร้างโรงละครแห่งชาติเสร็จก็ไม่มีส่วนใดสำาหรับจัดเป็นหอศิลปะ

เลย…” (อ้างจาก ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. 2539: 108) 

 ขณะเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่งศิลปินและนักศึกษาศิลปะได้เริ่มแสวงหาพื้นที่ใน

การจำาหน่ายผลงานศิลปะของตนให้แก่ผู้สนใจ ท้ังน้ีนอกจากนิทรรศการจากการประกวด

ศิลปกรรมแล้วได้มีหลักฐานปรากฏว่า “ร้านขายของที่ระลึก” (Souvenir Shop) และ 

“ร้านกรอบรูป” (Art Framing Shop) คือพื้นที่หนึ่งที่คนทำางานศิลปะได้นำาผลงานของ

ตนไป “ฝากขาย” ไว้ในยุคก่อนท่ีจะมีแกลเลอร่่ีเกิดข้ึนอย่างชัดเจน ดังท่ี ดำารง วงศ์อุปราช 

ได้กล่าวถึงเร่ืองน้ีไว้คร้ังหน่ึงว่า “ผู้เขียนได้เห็นร้านขายภาพและขายของท่ีระลึกช่ือ ‘ร้าน

ทินกร’ ตั้งแต่ พ.ศ. 2497” (อ้างแล้ว. 2539: 73) ร้านทินกรนี้ ตั้งอยู่บริเวณย่านบางรัก 

สอดคล้องกับที่ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับร้านนี้ไว้ว่า 

ในส่วนของเอกชนนั้น ยังไม่มีแกลเลอรี่่หรือหอศิลป์ มีเพียงร้านขายรูป



  73

สำาหรับนักท่องเที่ยวอยู่ร้านหนึ่งตรงข้ามไปรษณีย์กลาง บางรัก ชื่อร้าน 

ทินกร มีผลงานของ นิโร โยโกต้า, เฉลิม นาคีรักษ์, คิด โกศัลวัฒน์, ม.ล.ปุ่ม 

มาลากุล, เปรม ไสยวงศ์ ร้านนี้อาจจะเปิดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่

สอง (อ้างแล้ว. 2539: 108) 

ขณะที่ ประพันธ์ ศรีสุตา อาจารย์และศิลปิน อดีตนักศึกษาโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ได้เคยให้สัมภาษณ์กับผู้วิเขียนโดยย้อนเล่าถึงประสบการณ์การพบเห็นการซ้ือ

ขายจำาหน่ายงานศิลปะนอกพื้นที่หอศิลป์ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 ถึงต้นทศวรรษ 

2500 กล่าวโดยสรุปว่า ในช่วง พ.ศ. 2501 เขายังได้เห็นร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่ตรง

บริเวณปากซอยโรงแรมโอเรียลเต็ล ซึ่งนอกจากขายของที่ระลึกให้แก่ชาวต่างชาติที่เข้า

มาท่องเที่ยวหรือพำานักในประเทศไทยแล้ว ยังปรากฏว่ามีศิลปินเขียนรูปภาพไปฝาก

ขาย เท่าที่ประพันธ์เห็นมีภาพเขียนของ เฉลิม นาคีรักษ์ พร้อมใส่กรอบเรียบร้อย

จำาหน่ายราคาภาพละ 70 บาท แขวนอยู่ภายในร้านเป็นจำานวนมาก ประพันธ์สันนิษฐาน

ว่า “ศิลปินอาจมาขายส่งให้กับร้านน้ีในราคาท่ีตำา่กว่าและผู้ขายนำามาใส่กรอบรูปโดยบวก

ราคาเพิ่มขึ้นไป” (ประพันธ์ ศรีสุตา. 2555: สัมภาษณ์) 

 นอกจากร้านขายของที่ระลึกนี้แล้ว ประพันธ์ยังได้ย้อนความทรงจำาของเขา

และขยายเพิ่มเติมว่า ต้นทศวรรษ 2500 เช่นกัน เขาได้นั่งรถประจำาทางไปบริเวณถนน 

13 ห้าง บริเวณนั้นมีตึกแถวหนึ่งซึ่งเป็นที่พักของวีระ โยธาประเสริฐ ศิลปินจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร วีระนำาเอาตู้โชว์มาติดตั้งหน้าบ้านแล้วนำาภาพวาดสีนำ้ามาแขวน

โชว์หน้าร้าน เข้าใจว่าหากมีผู้ใดสนใจจะซื้อก็จำาหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังมี ร้านจำาหน่าย

เครื่องสังฆภัณฑ์ที่ชื่อว่า ส.ธรรมภักดี ที่อยู่บริเวณถนนข้าวสาร ร้านนี้ลงทุนจัดพิมพ์

ภาพเขียนชุดพระเวสสันดร ของเหม เวชกร นำามาพิมพ์จำาหน่าย (อ้างแล้ว. 2555: 

สัมภาษณ์)

 การที่ร้านขายของที่ระลึกอย่างร้านทินกรหรือร้านที่อยู่บริเวณย่านโรงแรมชื่อ

ดังมีภาพเขียนของเฉลิม นาคีรักษ์ จำาหน่ายให้แก่ชาวต่างประเทศนั้น ผู้เขียนวิเคราะห์

ว่า ร้านเหล่านี้อาจเห็นว่า งานศิลปะเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มีคุณค่า มีราคาและ

เป็นของที่ระลึกของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่

แปลกนักท่ีภาพเขียนของเฉลิม นาคีรักษ์ จะเป็นท่ีนิยมและร้านเหล่าน้ีรับซ้ือไว้ เน่ืองจาก

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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เฉลิม นาคีรักษ์ นอกจากจะเป็นครูสอนจิตรกรรมไทยที่โรงเรียนเพาะช่างแล้ว เขายัง

เป็นจิตรกรที่นิยมเขียนภาพที่มีเน้ือหาและรูปแบบสะท้อนเรื่องราวของประเพณีไทย

หรือเน้ือหาทางพุทธศาสนาท่ีชัดเจนมากคนหน่ึงในยุคน้ันด้วย ภาพจิตรกรรมเน้ือหาหรือ

รูปลักษณะดังกล่าวเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย

อย่างมาก 

 ร้านกรอบรูปยังเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจำาหน่ายภาพผลงานศิลปะ

ในยุคแรกๆ ของสังคมไทยอีกด้วย ดังท่ีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2537 

ได้เคยกล่าวถึงธุรกิจร้านกรอบรูปที่เก่ียวข้องกับการจำาหน่ายภาพเขียนโดยให้ข้อมูลถึง

คนรุ่นพ่อของ“ชัชวาล บุญยรังสฤษฏ์” แห่งสุริวงศ์แกลเลอรี่่ ว่า “กี้เอ็ก แซ่ลิ้ม พ่อ

ของชัชวาลเป็นชาวจีนที่เริ่มต้นกิจการจากร้านกรอบรูป ‘ลิ่มเหลียงฮะ’ ที่พลับพลาไชย

แห่งแรก ต่อมาเมื่อปี 2500 ร้านโดนไฟไหม้หมดจึงย้ายมาเปิดร้านใหม่ที่สะพานพุทธ 

หน้าโรงหนังเอ็มไพร์ ปากคลองตลาด แต่เจอปัญหานำ้าท่วมและที่จอดรถลำาบากเพราะ

ใกล้ตลาด จึงย้ายมาปักหลักลงฐานที่สุริวงศ์ ทั้งรับออกแบบทำากรอบรูปและซื้อขาย

ภาพเขียน” (ตลาดศิลปะ เกมลงทุนเพื่ออนาคต. 2537: ออนไลน์) การซื้อขายจำาหน่าย

งานศิลปะในร้านขายของที่ระลึกและร้านกรอบรูปถือว่าเติบโตข้ึนมาจากการขยายตัว

ของธุรกิจการท่องเที่ยว จนส่งผลให้ร้านกรอบรูปอีกจำานวนไม่น้อยในช่วงเวลานั้น หัน

มาแขวนภาพเขียนจำาหน่ายนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมากขึ้น ดังที่ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ กล่าว

ไว้ใน สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ปีที่ 47 ฉบับที่ 11 ว่า “รูปเขียนประเภทวัด วัง และตลาด

นำ้าขายดี จึงมีร้านกรอบรูปนำารูปเขียนมาแขวนขายอย่างร้านทินกรมากขึ้น จนในที่สุดมี

ผู้คิดทำาร้านขายรูปหรือเรียกว่า ‘แกลเลอรี่่’ เพื่อขายภาพเขียนโดยตรงตามย่านธุรกิจ

หรือแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นหลายแห่ง” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2538: 9) 

 นอกจากร้านขายของที่ระลึกและร้านกรอบรูปแล้ว ประพันธ์ ศรีสุตา ยังกล่าว

ว่า ร้านหนังสือบางร้านท่ีมีช่ือเสียงและมีเจ้าของร้านรักและสนใจงานศิลปะยังเปิดโอกาส

ให้ศิลปินนำาผลงานมาจัดแสดงและฝากขายได้ด้วย ดังกรณีของร้านหนังสือ “เฉลิมนิจ” 

มีเจ้าของคือ ม.ล.มานิจ ชุมสาย และ เฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา ที่เปิดมาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2493 ร้านหนังสือน้ีต้ังอยู่บริเวณย่านราชประสงค์ แถบโรงแรมเอราวัณ ประพันธ์

เล่าว่า “ร้านเฉลิมนิจนอกจากจะขายหนังสือและพิมพ์หนังสือเป็นสำาคัญแล้ว ยังมีงาน

ศิลปะนำามาจำาหน่ายด้วย เช่น จำาหน่ายผลงานจิตรกรรมของ ม.ล.ปุ่ม มาลากุล” (ประพันธ์ 
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ศรีสุตา. 2555: สัมภาษณ์) ซึ่งในภายหลังร้านหนังสือเฉลิมนิจนี้ จักได้กลายมาเป็นพื้นที่

ทางศิลปะที่แสดงผลงานของศิลปินหัวก้าวหน้าในเวลาต่อมา ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปข้าง

หน้า ในช่วงต้นทศวรรษ 2500 นักศึกษาศิลปะ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศิลปากรได้หา

รายได้พิเศษด้วยการวาดภาพและนำาไปขายให้แก่ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทำางานใน

ประเทศไทย ซึ่งโดยมากเป็นกลุ่มฝรั่งที่ทำางานสถานทูตหรือเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใน

สถาบันภาษาอย่าง A.U.A ประพันธ์ ศรีสุตา กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 

ดำารง วงศ์อุปราช ถือเป็นคนหน่ึงท่ีมีพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษดี สามารถ

สื่อสารกับฝรั่งได้ มีฝรั่งรู้จักดำารง และดำารงเป็นคนหนึ่งที่สามารถขายภาพ

ให้แก่ฝรั่งในราคาที่ค่อนข้างสูงมากในสมัยนั้นคือ รูปละ 150-300 บาท 

ภาษาอังกฤษถือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการที่นักศึกษาหรือศิลปินขณะนั้น

จะใช้ประโยชน์ในการจำาหน่ายภาพหรือทำาการค้าขายงานศิลปะ เพราะ

กลุ่มผู้ซื้อชาวไทยยังมีน้อยมาก เทียบกับฝรั่ง ชาวต่างชาติ ที่มีวัฒนธรรมใน

การชมงานศิลปะ หรือซื้อผลงานศิลปะไปประดับตกแต่งบ้านเรือน (อ้าง

แล้ว. 2555: สัมภาษณ์)

 จากที่กล่าวมา สะท้อนว่า ในช่วงปลายทศวรรษ 2490 ถึงต้น พ.ศ. 2500 

หอศิลป์เอกชนยังไม่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ช่องทางการจำาหน่ายผลงาน

ศิลปะของศิลปินจึงต้องอาศัยร้านขายของที่ระลึก ร้านเหล่านี้อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มนักท่อง

เที่ยวชาวต่างชาติซึ่งขณะนั้นอาจถือได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ซื้อหลักที่สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

งานศิลปะที่มีเนื้อหาและรูปแบบแสดงถึงประเพณี วัฒนธรรม หรือภูมิทัศน์ชนบทของ

ไทยซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อหาไปเป็นของท่ีระลึกหรือของฝาก

จากประเทศไทย นอกจากนี้ร้านกรอบรูปที่ศิลปินหรือนักศึกษาศิลปะนำารูปภาพไปใส่

กรอบยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเปิดให้นำาผลงานมาฝากขายไว้ได้ รวมไปถึงร้านหนังสือที่

มีเจ้าของสนใจงานศิลปะซึ่งเปิดให้นำาผลงานไปแขวนจัดแสดงและฝากขายได้เช่นกัน ใน

ที่นี้อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยยังไม่มีหอศิลป์หรือแกลเลอรี่่จำาหน่ายงาน

ศิลปะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนนั้น ร้านเหล่านี้ได้ช่วยขับเคลื่อนให้การซื้อขายจำาหน่ายภาพ

ของศิลปินสามารถดำาเนินไปได้ ทั้งยังเป็นรายได้ส่งเสริมให้แก่ผู้สร้างสรรค์งาน เจ้าของ
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กิจการ และนำารายได้เข้าประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งในวงจรเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน

ขณะนั้นอีกด้วย 

กลุ่มมักกะสันและบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์: 
จากปฏิกิริยาของศิลปินหนุ่มต่อการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติสู่การก่อเกิดหอศิลป์
เอกชนแห่งแรกในกรุงเทพมหานคร

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วง พ.ศ. 2504 ในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำารงตำาแหน่งเป็นนายก

รัฐมนตรีท่ามกลางบรรยากาศของรัฐบาลเผด็จการทหารและบรรยากาศของสงครามเย็น 

รัฐบาลไทยกลายเป็นฐานสำาคัญที่เข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาในการทำาสงครามต่อต้าน

การแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีส่วนร่วมกับ

สหรัฐอเมริกาในการแทรกแซงประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในสงครามเวียดนามเพื่อ

โจมตีเวียดนามเหนือและลาว 

 ในวงการศิลปะ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรีและมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังคง

จัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเช่นเดิมซึ่งขณะนั้นดำาเนินมาถึงครั้งที่ 12 หากแต่อีก

ด้านหนึ่งได้ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของศิลปินหนุ่มกลุ่มหนึ่งซ่ึงเป็นนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีชื่อว่า “กลุ่มมักกะสัน” (Makkasan Group) เป็นการเคลื่อนไหว

โดยไม่ได้มีการสนับสนุนจากราชการ ศิลปินกลุ่มนี้ในเบื้องต้นประกอบด้วย ดำารง วงศ์-

อุปราช, อนันท์ ปาณินท์, พิชัย นิรันดร์, ทวี รัชนีกร, เปรื่อง เปลี่ยนสายสืบ, นพรัตน์ 

ลิวิสิทธิ์, อินสนธ์ วงศ์สาม, สมยศ ทรงมาลัย, ประพันธ์ ศรีสุตา, ซิเลนดา จอห์นสัน 

(ศิลปินหญิงคนเดียวในกลุ่มเป็นชาวอเมริกัน), ด.ร.วงศ์ (นามปากกาของดำารง วงศ์อุปราช) 

ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นว่า 

กลุ่มศิลปินหนุ่มมักกะสันก่อตั้งกลุ่มข้ึนมาก็เนื่องมาจากปฏิกิริยาของเขาที่

มีต่องานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ศิลปินกลุ่มหนุ่มซ่ึงส่วนใหญ่ขณะน้ันเป็น

นักศึกษาชั้นสูงของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกลุ่มศิลปินหนุ่มที่มีความคิด
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และแนวทางปฏิบัติก้าวหน้า ทุกครั้งที่มีงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะมี

ผลงานศิลปถูกคัดออกมากมาย มีผลงานไม่น้อยที่ศิลปินกลุ่มนี้มีความเห็น

ว่าเป็นผลงานที่ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ลงตัวในแบบอย่างและเทคนิค แต่ก็เป็น

ผลงานที่น่าสนใจ เป็นผลงานริเริ่มมีแนวทางสร้างสรรค์ใหม่ ศิลปินกลุ่มน้ี

ไม่เห็นด้วยที่คณะกรรมการไม่ให้โอกาสแก่ศิลปินที่มีแนวทางใหม่ คณะ

กรรมการซ่ึงประกอบด้วยศิลปินส่วนใหญ่ที่อาวุโสตั้งมาตรฐานการตัดสิน

แบบไม่ก้าวหน้าทันวิวัฒนาการของศิลป ยึดอยู่กับมาตรฐานเก่าซำ้าซาก 

เช่นเร่ืองฟอร์มและมิติเป็นต้น มาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน

งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจึงไปกับแนวทางศิลปของศิลปินกลุ่มน้ีไม่ได้ 

(ด.ร.วงศ์. 2509: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 ความไม่ลงรอยทางความคิดระหว่างกลุ่มศิลปินหนุ่มกับรูปแบบในการตัดสิน

ผลงานในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่ไม่เปิดกว้างทำาให้ศิลปินกลุ่มนี้พยายาม

แสวงหาสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะตามแนวทางความคิดและการแสดงออกของตน 

ดังที่ ด.ร.วงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า 

ความคิดท่ีจะมีสถานท่ีแสดงผลงานของตนโดยไม่ต้องขึ้นต่อการตัดสินของ

คณะกรรมการการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติก็เกิดข้ึน ในสมัยน้ันมีงานแสดง

ศิลปกรรมน้อยมาก นอกจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติแล้ว ศิลปินแทบ

ไม่มีโอกาสแสดงผลงานเลย อีกท้ังงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยังมีนโยบาย

ไม่กว้าง ไม่ค่อยส่งเสริมศิลปินหนุ่มและแนวทางใหม่ๆ เสียอีก การจัดงาน

แสดงศิลปของศิลปินกลุ่มน้ีจึงเป็นการหาทางออกเพ่ือการแสดงอย่างเสรีใน

การเสนอผงานสู่ประชาชน (อ้างแล้ว. 2509: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าท่ีพิมพ์)

 ในที่สุดจากความพยายามหาพื้นที่แสดงออกทางศิลปะโดยไม่จำาเป็นต้อง

พึ่งพาการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและไม่ข้ึนต่อการตัดสินจากคณะกรรมการในเวทีดัง

กล่าว ผนวกกับการที่กลุ่มศิลปินหนุ่มได้รู้จักกับ “วิลาศ มณีวัต” นักประพันธ์ที่มีชื่อ

เสียงซึ่งเขาผู้นี้ได้แนะนำาให้กลุ่มศิลปินหนุ่มรู้จักกับเพื่อนคือ “สมัคร เจริญรัถ” นักธุรกิจ
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ผู้สนใจศิลปะและมีตึกแถวอยู่บริเวณวงเวียนมักกะสัน ส่งผลให้กลุ่มศิลปินหนุ่มและ

สมัคร เจริญรัถร่วมกันเปิด “บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์” (Bangkok Art Center) ขึ้นใน

เดือนเมษายน พ.ศ. 2504 น่าสนใจว่า แม้พื้นที่นี้จะเปิดขึ้นเพื่อแสดงปฏิกิริยาสวนทาง

กับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ แต่ในการเปิดหอศิลป์และนิทรรศการครั้งแรกทาง

กลุ่มศิลปินได้เชิญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ริเริ่มการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติมาเป็น

ที่ปรึกษาของหอศิลป์และเป็นประธานเปิดนิทรรศการครั้งแรกด้วย นอกจากนี้อาจารย์

สวัสดิ์ ตันติสุข ยังได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้วย ทางกลุ่มศิลปินได้เชิญ “คุณพระประพนธ์

ปัญญา” มารับตำาแหน่งผู้อำานวยการของหอศิลป์ ประพันธ์ ศรีสุตา หนึ่งในผู้มีบทบาท

สำาคัญในการดำาเนินการเคลื่อนไหวบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ กล่าวว่า 

คุณสมัคร เจริญรัถ นั้น ทำางานอยู่ที่ บริษัท ยิบอินซอย เข้าใจว่าทำางาน

บริหารด้านบัญชี ด้วยเพราะดำารง วงศ์อุปราช รู้จักกับฝรั่งหลายคน และ

ภาพของดำารงก็มีชื่อเสียงสามารถจำาหน่ายได้หลายภาพในขณะนั้น ดำารง

เองก็ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณสมัคร และคุณสมัครก็ได้มาชมผลงานของกลุ่ม

ศิลปินหนุ่มในช่วงนั้น ซึ่งก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับดำารง ในที่สุดคุณสมัครก็

สนับสนุนด้วยการไปเซ้งตึกแถวบริเวณวงเวียนมักกะสัน โดยคุณสมัคร

สนับสนุนเร่ืองทุน ส่วนเร่ืองการบริหารจัดการท้ังจัดกิจกรรมศิลปะและเร่ือง

ประสานงานนิทรรศการต่างๆ กลุ่มศิลปินมักกะสันเป็นผู้ดำาเนินการ นอกจาก

ดำารงแล้ว ยังมี อนันต์ ปาณินท์ มีที่ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 

และอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ด้วย (ประพันธ์ ศรีสุตา. 2555: สัมภาษณ์)

 ในการนำาผลงานศิลปะมาจัดแสดงนิทรรศการครั้งแรกของบางกอก อาร์ต 

เซ็นเตอร์นี้ นอกจากจะจัดแสดงผลงานของสมาชิกกลุ่มมักกะสันแล้ว ยังเชิญศิลปิน

อาวุโสมาเป็นศิลปินรับเชิญด้วย อาทิ อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข, อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ  

อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์, อาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ และนางมีเซียม ยิบอินซอย ที่

สำาคัญคือ “ผลงานท่ีสำาคัญถูกคัดออกจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติก็นำามาแสดงด้วย 

การแสดงก็เปิดในเวลาใกล้เคียงกันกับงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ งานแสดงครั้งนี้มี

คนสนใจมาก ได้รับการสนับสนุนจากวงการทั่วไปเป็นอย่างดี เป็นครั้งสำาคัญที่ศิลปินเริ่ม
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เสนอผลงานของตนต่อประชาชนโดยไม่ต้องแสดงอย่างเป็นทางการ” (ด.ร.วงศ์. 2509: 

เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 แม้จุดประสงค์หลักในการก่อตั้งบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์จะเกิดขึ้นจากความ

ต้องการให้หอศิลป์นี้เป็นพื้นที่แสดงออกทางศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้า แต่

กระนั้น การจำาหน่ายผลงานที่แสดงก็ถือเป็นเรื่องจำาเป็น เพราะหมายถึงทุนรอนของ

หอศิลป์ในการจัดกิจกรรมและของศิลปินเพ่ือใช้เป็นทุนสร้างสรรค์งานต่อไป ขณะน้ันบางกอก 

อาร์ต เซ็นเตอร์ยังไม่ได้เน้นการจัดระบบทางธุรกิจอย่างชัดเจน เงินที่หมุนเวียนในการ

จำาหน่ายงานศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อผลงานโดยนักสะสม (Art Collector) ที่

อุปถัมภ์หอศิลป์หรือบางคร้ังก็เป็นผลงานศิลปินคนใดคนหนึ่งที่นักสะสมผู้นั้นติดตาม

และชื่นชมผลงานอยู่ โดยมีการหักรายได้บางส่วนเพื่อใช้เป็นทุนหล่อเลี้ยงหอศิลป์ “ซึ่ง

โดยมากกลุ่มลูกค้ายังคงเป็นชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทำางานในประเทศไทย ท้ังกลุ่มท่ีทำางาน

สถานทูต นักธุรกิจ อาจารย์สอนภาษาหรือที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับชนชั้นนำาของไทย” 

(ประพันธ์ ศรีสุตา. 2555: สัมภาษณ์) สอดคล้องกับที่ ดำารง วงศ์อุปราช ได้เคยกล่าวไว้

เช่นกันว่า “ในสมัยนั้นมีคนซื้อผลงานน้อยมากและมีแต่ชาวต่างชาติที่ซื้อ ผู้ที่มาชมการ

แสดงนั้นเป็นผู้ที่สนใจจริงๆ เท่านั้น” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2536: 86) 

 ปฏิเสธมิได้ว่า บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ ได้กลายเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่

อาศัยอยู่ในประเทศไทยและกลุ่มชนช้ันนำาในสังคมได้น้ันมีปัจจัยสำาคัญมาจาก 2 ประการ 

ประการแรก กลุ่มศิลปินได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ภาษาไทย

และต่างประเทศ ดังที่ ดำารง วงศ์อุปราช กล่าวว่า “หนังสือพิมพ์ได้ให้การสนับสนุนเป็น

อย่างดี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ บางกอก เวิร์ลด์ มร.ดาเรล เบอร์ริแกน ได้มาชม 

และต่อมาได้ให้ มร.ไมเคิล สมิทธี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของบริติช เคาน์ซิล 

เขียนข่าว หนังสือพิมพ์สยามนิกรก็ลงข่าว โดยที่คุณเทพ จุลดุลย์ ให้การสนับสนุน” 

(อ้างแล้ว. 2536: 86) นอกจากนี้ ประพันธ์ ศรีสุตา ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้วิจัย

ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า ดาเรล เบอร์ริแกน บรรณาธิการของ บางกอก เวิร์ลด์ (Bangkok World) 

น้ัน “มีความรู้จักกับดำารง วงศ์อุปราช มาก่อนหน้าน้ี” (ประพันธ์ ศรีสุตา. 2555: สมัภาษณ์) 

การได้รู้จักกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในไทยน้ัน ส่งผลให้ความเคล่ือนไหว

ของหอศิลป์นี้เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวต่างชาติ เนื่องจากหนังสือพิมพ์บางกอก เวิร์ลด์ ได้

สนับสนุนด้วยการ “ตีพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์และมีการเขียนแนะนำานิทรรศการโดยผู้
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เขียนคือ นายไมเคิล สมิทธี (Michael Smitthies) ผู้ซึ่งขณะนั้นทำางานอยู่ที่ สถาบัน

ภาษาบริติช เคาน์ซิล (British Council)… บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ ได้กลายมาเป็น

พื้นที่ทางเลือกใหม่สำาหรับศิลปินและผู้ชมงานศิลปะที่ต้องการสนับสนุนศิลปินรุ่น

ใหม่…” (Apinan Poshyananda. 1992: 93) 

 ประการที่ 2 กลุ่มศิลปินที่ก่อตั้งบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ มีความสัมพันธ์อันดี

และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคมและในวงการศิลปะ กรณีนี้

ต้องกล่าวว่า ศิลปินหนุ่มบางคนในกลุ่มมักกะสันซึ่งเป็นแกนหลักในการก่อตั้งบางกอก 

อาร์ต เซ็นเตอร์ โดยเฉพาะดำารง วงศ์อุปราช มีชื่อเสียงจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

พอสมควร นอกจากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีจนทำาให้สามารถขายผลงานให้

แก่ชาวต่างชาติที่สนใจได้จำานวนมากแล้ว ก่อนหน้าการเปิดบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ 

ดำารงยังเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เขาเร่ิมมีช่ือเสียงในวงกว้าง

จากการได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม ในการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2503 จากผลงานชื่อ “หมู่บ้านชาวประมง” ซึ่งศิลป์ พีระศรี 

ชื่นชมผลงานชิ้นนี้มากจนถึงกับกล่าวว่า ดำารงนั้น “เป็นช่างเขียนหนุ่ม ซึ่งจะเป็นอื่นไป

ไม่ได้ นอกจากความเป็นไทย… ดำารงเขียนภาพให้มีส่วนละเอียดได้อย่างถูกต้องเหมือน

อย่างศิลปินโบราณทีเดียว… ช่างเขียนมิได้เขียนภาพคน แต่ทว่าเรามีความรู้สึกประทับใจ

อย่างยิ่งในอันที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวชนบทที่ดีมีสุขภาพแข็งแรง เมื่อได้เห็นภาพของ

ชนบทเช่นนั้น” (ศิลป์ พีระศรี. 2503: 5) จุดนี้เองทำาให้บุคคลระดับสูงจำานวนไม่มากนัก

ที่รักการสะสมงานศิลปะติดตามผลงานของเขาและมีนักสะสมบางคนท่ีพยายามให้การ

สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ๆ ที่มีผลงานน่าสนใจอีกด้วย อาทิ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร 

และ เทพ จุลดุลย์ รวมถึงการได้รู้จักกับวิลาศ มณีวัต ซึ่งเป็นนักประพันธ์มีชื่อยังส่งผล

ให้ข่าวสารของหอศิลป์นี้กระจายไปยังสื่อมวลชนต่างๆ ได้ดี นอกจากนี้ การเชิญศิลป์ 

พีระศรีและสวัสดิ์ ตันติสุข มาเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนเชิญคุณพระประพนธ์ ปัญญา 

มารับตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการยังช่วยให้หอศิลป์นี้เป็นที่สนใจจากบุคคลหลายวงการ

และทำาให้กิจกรรมขยายไปสู่การรับรู้วงกว้างมากข้ึน แม้ผู้ซ้ือผลงานขณะน้ันจะเป็นกลุ่ม

ชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ต้องถือว่า บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ในช่วงแรกประสบ

ผลสำาเร็จในการขายงานได้เป็นอย่างดี ดังที่ ประพันธ์ ศรีสุตา หนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเคย

ให้สัมภาษณ์ว่า 
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ผลงานท่ีแสดงขายได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของงานท้ังหมด อาจเป็นเพราะ

กลุ่มศิลปินมักกะสันเป็นกลุ่มศิลปินหนุ่มที่ชาวต่างชาติหรือชนชั้นนำาใน

ขณะนั้นอยากให้การสนับสนุน ผลงานของดำารงค์ วงศ์อุปราช ตั้งราคา

ไว้ประมาณ 3,000 บาทซึ่งถือว่าสูงมากในสมัยนั้นสำาหรับศิลปินหนุ่มก็

สามารถขายได้ อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ตั้งราคาผลงานไว้ประมาณ 1,500 

บาท ก็ขายได้หมด และยังมีลูกค้าและผู้ที่ชื่นชอบผลงานตามไปซื้อผลงาน

ที่บ้าน จนอาจารย์สวัสดิ์ในขณะนั้นขายงานได้มากถึงขนาดที่สามารถซื้อ

รถแท็กซ่ีมาให้คนเช่าขับได้เลย ผลงานของประพันธ์เองก็ขายได้มากเหมือน

กัน ตอนนั้นตั้งราคาไม่แพงมากเพียงรูปละ 300-500 บาท ที่ขายลูกค้าฝรั่ง

ได้มาก อีกส่วนอาจเป็นเพราะ ฝรั่งที่เข้ามาทำางานในเมืองไทย เมื่อถึงวัน

หยุดสุดสัปดาห์ ก็มีการจัดกิจกรรมปาร์ตี้ งานสังสรรค์ที่บ้านของตนเอง

และชวนกลุ่มเพ่ือนมาสังสรรค์หมุนเวียนกันไป การมีภาพผลงานของศิลปิน

หนุ่มประดับอยู่ในบ้านก็สามารถเป็นเครื่องแสดงถึงรสนิยมและเป็นหัวข้อ

ในการพูดคุยกันในงานปาร์ต้ีเหล่าน้ันก็เป็นได้ หรือบางทีสถานทูตต่างๆ ใน

ประเทศไทยก็นิยมซื้องานศิลปะไปติดประดับตกแต่ง (ประพันธ์ ศรีสุตา. 

2555: สัมภาษณ์)

 อย่างไรก็ตาม แม้ในช่วงแรกบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ จะประสบความสำาเร็จ

อย่างมากทั้งในเชิงความเคลื่อนไหวของการแสดงออกทางศิลปะและทางธุรกิจ แต่ถึง

กระนั้น ด้วยเพราะการดำาเนินการของหอศิลป์แห่งนี้ยังไม่ได้มีระบบการจัดการทาง

ธุรกิจหรือการตลาดอย่างชัดเจน เพราะไม่ได้เน้นด้านการหากำาไรเป็นด้านหลัก มีเพียง

รายได้มาจากการจำาหน่ายภาพและหักเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายของหอศิลป์ 

ผนวกกับเพราะกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มเดิมๆ ที่ให้การสนับสนุนกลุ่มศิลปินหนุ่ม จึงเป็น

เหตุให้ความสำาเร็จในด้านการสร้างความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะนั้นไปกันไม่ได้กับ

ความอยู่รอดทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง ผนวกกับค่าใช้จ่ายประจำาจำานวนมากที่มี

อยู่ของสถานที่ จึงเป็นสาเหตุให้เจ้าของสถานที่จำาต้องหันไปเน้นการดำาเนินการเชิง

พาณิชย์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำาให้กลุ่มศิลปินเห็นว่าทิศทางของหอศิลป์เริ่มไม่ตรง

กับวัตถุประสงค์ในการเปิดพื้นที่เพื่อการแสดงออกทางศิลปะรูปแบบใหม่ๆ ดังที่ ด.ร. 
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วงศ์ ได้กล่าวถึงอุดมการณ์ของกลุ่มศิลปินขณะนั้นไว้ว่า “ศิลปินนั้นต่างกับพ่อค้า ศิลปิน

ไม่ได้ยึดถือศิลปเป็นการค้า การก่อตั้งแกลเลอรี่จึงเป็นเรื่องของการ ‘เริ่มไอเดีย’ ให้คน

อื่น ต่อมาเมื่อจุดหมายเดิมเริ่มเปลี่ยนไปเพราะอิทธิพลของการค้า ศิลปินกลุ่มนี้จึงถอน

ตัวจากการร่วมมือ…” (ด.ร.วงศ์. 2509: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) ในที่สุดบางกอก 

อาร์ต เซ็นเตอร์ จึงต้องปิดตัวลงไป ทั้งๆ ที่เปิดมาได้เพียงเวลาไม่นาน 

หอศิลป์เอกชนจากการอุปถัมภ์ของชนชั้นนำ 
และผู้รักงานศิลปะในสังคม 

การก่อตั้งบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2504 นอกจากจะทำาให้

กลุ่มศิลปินหนุ่มได้มีพื้นที่แสดงออกทางศิลปะในแนวทางที่ตนสนใจแล้วนั้น ยังส่งผลให้

ศิลปินได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กับบุคคลหลายกลุ่มที่มีชื่อเสียงในวงสังคมซึ่งสนใจและ

รักงานศิลปะเป็นทุนเดิม หนึ่งในบุคคลชั้นนำาของสังคมไทยขณะนั้นที่เข้ามาเยี่ยมชม

นิทรรศการและสนับสนุนโดยการซ้ือผลงานศิลปะของกลุ่มศิลปินหนุ่มคือ “ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ 

บริพัตร”2 ชายาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต ทั้งพระองค์เจ้า

จุมภฏพงษ์บริพัตรฯ และ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ ต่างมีความสนใจในศิลปะอย่างมาก ได้

สะสมผลงานศิลปะโบราณและศิลปะแนวประเพณีไว้มากมายภายในวังสวนผักกาด 

ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ต่อมาได้ก่อตั้ง “มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” เพื่อสนับสนุนงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมสาธารณกุศลอีกด้วย ขณะนั้น ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ ยังได้

ให้ความสนใจกับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยอย่างมาก ท้ังยังพยายามสนับสนุนศิลปิน

รุ่นใหม่ด้วยการซื้อผลงานที่น่าสนใจไปสะสม 

2 ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ (8 มีนาคม พ.ศ. 2452 - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530) เป็นธิดาในพระวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย (เดิมเป็น ม.จ.ไตรทศประพันธ์ เทวกุล ต่อมาเลื่อนเป็นพระองค์เจ้าไตรทศ-

ประพันธ์ แล้วจึงได้ทรงกรมในที่สุด) กับหม่อมเพี้ยน บุนนาค.
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 หลังจากกลุ่มศิลปินมักกะสันได้ถอนตัวจากบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์แล้วนั้น 

จึงได้รับคำาชักชวนจาก ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ให้มาจัดแสดงงานที่วังสวนผักกาดจนก่อให้เกิด

หอศิลป์เอกชนแห่งที่ 2 ขึ้นในช่วง ต้นปี พ.ศ. 2505 ดำารง วงศ์อุปราช ได้เคยกล่าวถึง

เรื่องนี้ว่า “ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เจ้าของวังสวนผักกาด ซึ่งอยู่ใกล้กับแกลเลอรี่่นี้ 

(หมายถึง บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์, ผู้เขียน) ได้มาชมนิทรรศการ และได้ชวนผู้เขียน

และเพื่อนไปวังสวนผักกาด หลังจากนั้นไม่นานก็มีการเปิด หอศิลปะของวังสวนผัก

กาด…” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2536: 86) เช่นเดียวกับงานศึกษาของ อภินันท์ โปษยานนท์ 

ซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ความสนใจต่อศิลปะสมัยใหม่ของ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ได้ปรากฏ

ชัดโดยการสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมของศิลปินรุ่นใหม่ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2504 

คุณหญิงเชิญศิลปินอย่างดำารง วงศ์อุปราช, อนันต์ ปาณินท์, ประพันธ์ ศรีสุตา และ

ประยุทธ ฟักผล ไปพบที่วังสวนผักกาด หลังจากนั้นในเวลาอันสั้น ในวันที่ 15 มกราคม 

พ.ศ. 2505 วังสวนผักกาดได้ปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กลายเป็นหอศิลป์ขนาดเล็กที่ต่อ

มากลายมาเป็นพ้ืนท่ีศิลปะอิสระพ้ืนท่ีท่ีสองในกรุงเทพฯ และมีช่ือเสียงในเวลาอันรวดเร็ว

และมีบทบาทอย่างมากต่อแวดวงศิลปะสมัยใหม่ของไทยในขณะนั้น” (Apinan Poshy-

ananda. 1992: 94) 

 การเปิดหอศิลปะที่วังสวนผักกาดได้รับความสนใจจากผู้คนในวงการและผู้รัก

ศิลปะอย่างรวดเร็ว ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2505 หอศิลป์นี้ได้จัดการแสดงศิลปกรรม

ครั้งที่ 1 ขึ้น ทั้งยัง “มีการให้รางวัลแก่ผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ เชิญศาสตราจารย์

ศิลป์ พีระศรี, ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช, พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพร และทูตฝร่ังเศส ฯลฯ 

มาเป็นกรรมการตัดสิน ดำารง วงศ์อุปราช ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรม ประพันธ์ 

ศรีสุตา ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทภาพพิมพ์” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2536: 86) ประพันธ์ 

ศรีสุตา หนึ่งในกลุ่มศิลปินหนุ่มยังได้เคยให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนเกี่ยวกับหอศิลป์นี้ไว้ว่า 

ดำารง วงศ์อุปราช ได้นำาเอาผลงานศิลปะท่ีถูกคัดออกจากการส่งเข้าประกวด

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ มาคัดเลือกและจัดแสดงที่วังสวนผักกาดนี้ 

ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ได้ให้คนทำาบอร์ดข้ึนมาเพ่ือไว้แขวนงานศิลปะ และสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทั้งหมด ถือได้ว่าหม่อมฯ เป็นผู้อุปถัมภ์และ

สนับสนุนกิจกรรมศิลปะที่สำาคัญมากในขณะนั้น และเนื่องจากหอศิลป์ตั้ง
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อยู่ภายในที่ประทับของหม่อมฯ ในด้านของธุรกิจจึงไม่ได้เกิดค่าใช้จ่ายใน

แง่ของการเช่าพื้นที่แต่อย่างใด เมื่อศิลปินขายงานได้ ส่วนใหญ่หอศิลป์จึง

หักเปอร์เซ็นต์ไว้ส่วนหนึ่งเท่านั้น รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่ที่ศิลปิน เนื่องจาก 

ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ทำาหอศิลป์น้ีโดยเน้นสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่เป็นสำาคัญ 

(ประพันธ์ ศรีสุตา. 2555: สัมภาษณ์) 

 ปัจจัยสำาคัญอีกประการคือ ส่ือมวลชน ท่ีทำาให้การแสดงนิทรรศการของหอศิลป์

วังสวนผักกาดเป็นที่รู้จักแก่คนในสังคม ประพันธ์ ศรีสุตาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า 

ในงานเปิดนิทรรศการครั้งแรกหม่อมฯ ได้เชิญแขกผู้ใหญ่ เจ้านาย และ

ชาวต่างชาติที่ทำางานในสถานทูตหรือนักธุรกิจมาจำานวนมาก ทั้งยังเชิญ

สื่อมวลชนมาด้วย ขณะนั้นนอกจากหนังสือพิมพ์ Bangkok World แล้ว 

หนังสือพิมพ์ของไทยยังมี สยามรัฐ ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มาทำาข่าว

งานเปิดนี้ด้วยตนเอง และมี ’รงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นช่างภาพข่าวในขณะ

นั้น หม่อมฯ ท่านอยากได้ภาพข่าวเก๋ๆ ศิลปินจึงหาวิธีว่าจะเปิดงานอย่างไร 

ผม (ประพันธ์) นึกขึ้นได้ว่า ตอนเปิดนิทรรศการที่บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ 

เคยนำาริบบิ้นมาผูกกันสองฝั่งทางเข้างานและให้ประธานตัดริบบิ้น แต่ครั้ง

นั้นไม่ได้มีใครมาทำาข่าว เลยใช้วิธีนี้อีกครั้ง คราวนี้ภาพประธานตัดริบบิ้น

ไปลงหน้าหนึ่งของสยามรัฐ ต่อมาการตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการศิลปะ

จึงได้รับความนิยมเรื่อยมาจนปัจจุบัน ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ยังได้เขียนเรื่อง

และนำาภาพหอศิลป์ลงในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์อีกด้วย (ประพันธ์ ศรีสุตา. 

2555: สัมภาษณ์) 

 การแสดงผลงานที่วังสวนผักกาด นอกจากมีแขกมาร่วมงานมากมายแล้วยังมี

การซื้อขายภาพกันเป็นจำานวนมาก แม้ในขณะนั้นจะไม่มีนายหน้าค้างานศิลปะอย่าง

เป็นระบบก็ตาม แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวต่างชาติ ทูตทหาร เจ้าหน้าที่สถานทูต 

และชนชั้นนำาในสังคมไทย ประพันธ์ ศรีสุตานำางานศิลปะภาพพิมพ์มาแสดงสามารถ

ขายได้หลายชิ้น แต่ละชิ้นยังสามารถขายงาน “Edition” ได้อีกด้วยราคาตกประมาณ
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ชิ้นละ 300 -500 บาท หรืองานของดำารง วงศ์อุปราชซึ่งมีราคาสูง 3,000 – 4,000 บาท 

ซึ่งพระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพรทรงซื้อไป (อ้างแล้ว. 2555: สัมภาษณ์)

 อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์วังสวนผักกาดได้ดำาเนินมาอย่าง

คึกคัก จนกระทั่งการเสียชีวิตของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.

2505 ที่เป็นเหตุทำาให้วงการศิลปะต้องซบเซาไปพักหนึ่ง ศิลปินรุ่นหนุ่มบางส่วนได้เดิน

ทางไปแสวงหาประสบการณ์ชีวิตและทางศิลปะยังต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ดำารง วงศ์-

อุปราช ซึ่งเดินทางไปประเทศอังกฤษ หรือประพันธ์ ศรีสุตา ซึ่งเดินทางไปประเทศ

เยอรมนี เป็นต้น “ส่วนการซื้อขายผลงานก็เกิดความอิ่มตัวขึ้น เนื่องจากคนซื้องาน

ศิลปะเป็นคนกลุ่มเดิมๆ และอัตราการซื้อของลูกค้ากลุ่มนี้ลดลง” (อ้างแล้ว. 2555: 

สัมภาษณ์) สำาหรับ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ยังเป็นผู้อุปถัมภ์สำาคัญทางศิลปะอย่างต่อ

เนื่อง เพราะหลังจากเปิดหอศิลป์วังสวนผักกาดแล้ว ในช่วงทศวรรษ 2500 จนถึง

ทศวรรษ 2510 ยังสนับสนุนพื้นที่สำาหรับเคลื่อนไหวทางศิลปะสมัยใหม่ของศิลปินหนุ่ม

หัวก้าวหน้าอย่าง ปทุมวันแกลเลอรี่่ (Patumwan Gallery) ศูนย์ศิลปะเมฆพยับ (Mek-

payab Art Centre) และหอศิลป พีระศรี (The Bhirasri Institute of Modern Art) 

ขึ้นอีกด้วย

 ชาวต่างชาติที่เป็นผู้สนับสนุนซื้อผลงานศิลปะ มีทั้งบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ

ชนชั้นนำาของไทย และนักท่องเที่ยวแบบฉาบฉวย รวมถึงชาวต่างชาติที่ทำางานสถานทูต

และทำางานในสมาคมสอนภาษาหรือวัฒนธรรมต่างๆ ชาวต่างชาติที่เป็นนักสะสมผล

งานศิลปะท่ีเด่นชัดในช่วงต้นทศวรรษ 2500 คนหน่ึงคือ นายมอร์ริส เพรสส์ (Mr. Morris 

Press) ซึ่งอาศัยอยู่ในนครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา “ได้สั่งซื้องานศิลปกรรมสมัย

ใหม่ของไทยผ่านบุตรสาวที่ทำางานอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเลือกซื้อผลงานจากสูจิบัตรการ

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่บุตรสาวส่งไปให้นายมอร์ริส เพรสส์ จึงมีผลงานศิลปะสมัย

ใหม่ของไทยที่ดีจำานวนหนึ่ง… นายมอร์ริส เพรสส์ ยังสนับสนุนให้ศิลปินไทยเดินทางไป

แสดงผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกาผ่านนายกมล ทัศนาญชลี” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2548: 

300) นอกจากนายมอร์ริส เพรสส์ แล้ว ที่สำาคัญยังมีชาวต่างชาติที่เป็น “บาทหลวงชาว

คริสเตียน” คือ “บาทหลวงเรย์ ซี. ดาวน์ส” (Ray C. Downs) ผู้ก่อตั้ง “สำานักกลาง

นักเรียนคริสเตียน” (Student Christian Center) ที่กลายมาเป็นพื้นที่ในการแสดงออก

ทางความคิดและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมมากมายของปัญญาชนไทยท่ีไม่จำาเป็น

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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ต้องเป็นชาวคริสเตียนเท่านั้น สำานักแห่งนี้มีส่วนร่วมในการจัดการประกวดศิลปะเพื่อ

ระดมทุนในการก่อตั้งหอศิลป์ พีระศรี และตัวของบาทหลวงเรย์ ซี. ดาวน์ส เองนั้นยัง

เป็นผู้รักงานศิลปะอย่างมาก “มีการให้ทุนนักศึกษาไปศึกษาศิลปะในต่างประเทศ ด้วย

ความท่ีเป็นคนรักศิลปะจึงสะสมภาพท่ีมีผู้มอบให้ไว้ไม่น้อย บางส่วนนำาไปประเทศสหรัฐ-

อเมริกาด้วย…” (อ้างแล้ว. 2548: 368) บาทหลวงเรย์ ซี. ดาวน์ส ยังเป็นหนึ่งในคณะ

กรรมการตัดสินผลงานการประกวดจิตรกรรมขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง 

พ.ศ. 2505 อีกด้วย แม้จะ “ไม่ได้เป็นผู้ที่สะสมจากการซื้อผลงาน” เป็นสำาคัญ แต่ก็มี

บทบาทในการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางศิลปะของกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งที่

สำาคัญยิ่ง อีกทั้งยังเชื่อมโยงเข้ากับสังคมด้วยเช่น “มีการจัดประมูลภาพเพื่อช่วยเหลือ

เหยื่อของพายุไต้ฝุ่นที่บริเวณแหลมตะลุมพุกในช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2505” 

(Apinan Poshyananda. 1992: 95) 

   ปฏิเสธมิได้ว่า องค์กรภาครัฐราชการสำาคัญที่เข้ามามีบทบาทเป็นทั้งผู้อุปถัมภ์

และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ กระทั่งส่งผลต่อเนื่องทำาให้เกิดการขยายตัวใน

ด้านธุรกิจทางศิลปะ คือ “องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” (The Tourist 

Organization of Thailand) ซึ่งปัจจุบันคือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรนี้

เป็นภาคราชการที่ดำาเนินการจัดกิจกรรมทางศิลปะเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลาย พ.ศ. 2504 โดย

มีนายถนัด คอมันตร์ เป็นประธานองค์การ ขณะที่นายเฉลิมชัย จารุวัฒน์ เป็นผู้อำานวย

การใหญ่ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2504 องค์การนี้ได้จัดการแสดงผลงานจิตรกรรมและ

ศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปิน “อินสนธ์ิ วงศ์สาม” ซ่ึงเป็นภาพท่ีมีฉากบรรยากาศทิวทัศน์ใน

ชนบทของภาคเหนือ และใน พ.ศ. 2505 องค์การฯ ยังจัดการประกวดจิตรกรรม3 โดยมี

ผู้สนับสนุนหลักคือ บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำากัด (Shell Company of Thailand) 

และการบินไทย (Thai International Airways)… ภายหลังการจัดนิทรรศการการ ห้อง

3 ดูรายละเอียดการประกวดจิตรกรรมขององค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวใน พ.ศ. 2505 เพ่ิมเติมได้ใน, 

สิทธิธรรม โรหิตะสุข, “ประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ทศวรรษ 2480 

ถึงทศวรรษ 2530”, (วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557). 
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แสดงผลงานขององค์การฯ คือที่ TOT Shopping Center (ถนนศรีอยุธยา) ได้กลาย

เป็นพ้ืนท่ีจำาหน่ายงานศิลปะของศิลปินจำานวนไม่น้อย…” (Ibid. 1992: 94-95) ศูนย์การค้า

ขององค์การส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2504-2506 จึงเป็นพ้ืนท่ี

ทางศิลปะอีกแห่งหนึ่งที่นอกจากจะใช้จัดกิจกรรมทางศิลปะแล้ว ยังเป็น “ตลาดในการ

ค้าขาย จำาหน่ายงานศิลปะ” (Art Mart) ของศิลปิน “ผู้มีความมุ่งหวังจะขายงานศิลปะ

จำานวนมากให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” (Ibid. 1992: 95) นอกจากองค์การฯ จะมี

พื้นที่ศูนย์การค้าของตนเองที่ถนนศรีอยุธยาแล้ว ในขณะนั้น ยังมีพื้นที่ประชาสัมพันธ์ที่

สำาคัญในด้านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษอีกคือ นิตยสาร Holiday time in Thailand 

บทบาทของนิตยสารนี้คือ การเปิดพื้นที่หน้ากระดาษหลายหน้าเพื่อแนะนำาและตีพิมพ์

ผลงานศิลปะของศิลปินไทยที่มีงานแสดงอยู่ในนิทรรศการที่ทางองค์การจัดขึ้น รวมถึง

เขียนแนะนำาเรื่องราวของการประกวดไว้ในเล่มด้วย

 ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลและนำามาตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารนี้นั้นจะเป็น

ภาพทิวทัศน์ของชนบทไทย เช่น ภาพจิตรกรรมสีนำ้ามันทิวทัศน์บ้านชนบทไทย ของ 

ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งได้รางวัลที่ 1 ประเภทสีนำ้ามันและภาพจิตรกรรมสีนำ้าทิวทัศน์ตลาดนำ้า

ของ สวัสดิ์ ตันติสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสีนำ้า นอกจากนั้นผลงานที่ได้รางวัล

อ่ืนๆ ล้วนแล้วเป็นภาพท่ีเก่ียวข้องกับภาพลักษณ์ของคนวิถีชนบท ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ

ของประเทศไทยหรือภาพวัดวาอารามในกรุงเทพฯ และชนบทเกือบทั้งหมด สอดคล้อง

กันกับคำาแนะนำานิทรรศการที่ปรากฏในนิตยสาร Holiday time in Thailand ปีที่ 3 

ฉบับที่ 2 ประจำา พ.ศ. 2505 ที่กล่าวไว้ว่า “จิตรกรรมจัดแสดงในห้องแสดงของ TOT 

Shopping Center ที่ถนนศรีอยุธยา กระทั่งถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเพื่อเปิดสำาหรับ

จำาหน่ายแก่สาธารณชน การแสดงครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและได้รับความสนใจจาก

ชาวไทยรุ่นใหม่จำานวนมากที่มีหลักฐานว่าเดินทางมาเข้าชมที่ห้องแสดงนิทรรศการ ยัง

รวมไปถึงชาวต่างประเทศจำานวนมากที่มาเยี่ยมชมการแสดงนี้ซึ่งกลายเป็นโอกาสอัน

เย่ียมยอดท่ีทำาให้ชาวต่างชาติได้เห็นประเทศไทยผ่านมุมมองจากศิลปินรุ่นใหม่” (Holiday 

Time. 1962: 42) 

 สำาหรับด้านหอศิลป์เอกชนน้ัน ใน พ.ศ. 2505 หลังจากบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์

ปิดตัวและหอศิลป์วังสวนผักกาดได้สร้างความเคลื่อนไหวให้กับแวดวงศิลปะทั้งในด้าน

การสร้างสรรค์ การอุปถัมภ์ทางศิลปะ และการเคลื่อนไหวทางธุรกิจการค้าขายจำาหน่าย

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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งานศิลปะแล้วนั้น สองพื้นที่ทางศิลปะนี้ได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการเปิดหอศิลป์

เอกชนข้ึนมาอีกแห่งน่ันคือ “บางกะปิแกลเลอร่่ี” (Bangkapi Gallery) ท่ีมี ร.ต.อ. สุวิทย์ 

ตุลยายน เป็นเจ้าของ บางกะปิแกลเลอรี่่ตั้งอยู่ต้นซอยอโศก บนถนนสุขุมวิท ประพันธ์ 

ศรีสุตา ได้กล่าวถึง ร.ต.อ. สุวิทย์และบางกะปิแกลเลอรี่่ไว้ว่า “คุณสุวิทย์เป็นตำารวจที่ไป

เรียนต่างประเทศมา พื้นหลังครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีการศึกษาดี คุณสุวิทย์เป็น

ตำารวจแต่ก็ชอบและสนใจดูงานศิลปะ ตระเวนดูงานศิลปะที่บางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์

หรือที่หอศิลป์วังสวนผักกาดจนเกิดมีความคิดอยากจะทำาแกลเลอรี่่ของตนเองข้ึนมา

โดยใช้บริเวณบ้านของตนเอง เดิมที่ก่อนหน้าตั้งแกลเลอรี่่เขาให้คนเช่าทำาร้านเสริมสวย 

ต่อมาจึงมาทำาแกลเลอรี่่เอง” (ประพันธ์ ศรีสุตา. 2555: สัมภาษณ์) 

 ดำารง วงศ์อุปราช หนึ่งในศิลปินผู้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมให้กับแกลเลอรี่่นี้ยัง

เคยกล่าวอีกว่า

กลาง พ.ศ. 2505 ร.ต.อ. สุวิทย์ ตุลยายน มาชวนผู้เขียน (ดำารง) ไปช่วยเปิด 

ในครั้งแรกได้ชวนอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข และประพันธ์ ศรีสุตา ไปด้วย 

นิทรรศการครั้งแรกเป็นการแสดงเดี่ยวผลงานของผู้เขียน ก่อนเดินทางไป

ศึกษาต่อโดยทุนของบริติชเคาน์ซิลที่ลอนดอน หอศิลปะแห่งที่ 3 นี้เป็นที่

แสดงผลงานของศิลปินท่ีสำาคัญหลายคนและในสมัยนั้นก็ไม่มีท่ีแสดงกัน 

นอกจากที่วังสวนผักกาดแล้วก็มีที่นี่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพอสมควร 

คนไทยเริ่มสนใจเข้าชมและร่วมการเปิดงานมากขึ้น…(ดำารง วงศ์อุปราช. 

2536: 86) 

 บางกะปิแกลเลอร่่ีมี ร.ต.อ. สุวิทย์ เป็นคนบริหารจัดการด้านธุรกิจ ส่วนกิจกรรม

ทางศิลปะและการจัดนิทรรศการมีศิลปินกลุ่มมักกะสันอย่าง ดำารง วงศ์อุปราชและ

ประพันธ์ ศรีสุตา เป็นผู้ดำาเนินการ จัดนิทรรศการให้กับศิลปินทั้งนิทรรศการเดี่ยวและ

กลุ่ม ในครั้งแรกๆ มีการเชิญ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร มาเป็นประธานเปิด โดยได้รับการ

สนับสนุนเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความคึกคักท้ังในแวดวงสังคมและแวดวงศิลปะ ที่สำาคัญ 

หนังสือพิมพ์ Bangkok World ยังคงลงข่าวประชาสัมพันธ์และทำาข่าวความเคลื่อนไหว

ทางกิจกรรมศิลปะอย่างต่อเน่ือง ท้ังยังเป็นส่วนสนับสนุนให้กลุ่มผู้สนใจท้ังชมงานศิลปะ 
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ผู้สร้างงานและ“ผู้ซื้องาน” ศิลปะให้ความสนใจกับแกลเลอรี่่ กลุ่มลูกค้าหลักของแกล-

เลอรี่่นี้ยังคงเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ เพราะขณะนั้นบริเวณถนนสุขุมวิท โดยเฉพาะถนน

อโศก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติ ทั้งในกลุ่มคนทำางานและกลุ่มที่เข้ามาทำา

ภารกิจการสงครามในสงครามเวียดนาม เนื่องจาก “…รัฐบาลไทยยังอนุญาตให้ทหาร

อเมริกันใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์พักผ่อนและพักฟื้นจากภารกิจในสงครามเวียดนาม ค่า

ใช้จ่ายของทหารอเมริกันเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

ภาคบริการของไทย” (พวงทอง ภวัครพันธุ์ รุ่งสวัสดิ์ทรัพย์. 2549: 17) 

 จากปัจจัยที่เน้นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลักทำาให้ราคาของงานแต่ละช้ิน

ยังไม่แพงมากนัก ในงานแสดงนิทรรศการเดี่ยวของประพันธ์ ศรีสุตา ที่แกลเลอรี่่นี้นั้น 

เขาสามารถขายงานได้เงินจำานวน 9,000 บาท เป็นรายได้รวมหลังจากแกลเลอรี่่หัก

ไป 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเป็นรายได้และเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่แกลเลอร่่ี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่า

ใช้จ่ายในแง่สาธารณูปโภค ค่านำ้า ค่าไฟ เนื่องจากแกลเลอรี่่มีพื้นที่ติดกับตัวบ้านจึงไม่มี

ค่าเช่าพื้นที่ (ประพันธ์ ศรีสุตา. 2555: สัมภาษณ์) การมีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเป็นหลัก 

ในแง่หน่ึงหลังจากหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แล้ว จึงไม่ทำาให้แกลเลอร่่ีมีกำาไรจากการขายผลงาน

มากนัก ดังที่ ดำารง วงศ์อุปราช กล่าวว่า “หอศิลปะเอกชนสมัยนี้ไม่มีผลประโยชน์

มากมาย พออยู่ได้เท่านั้น ในแง่การลงทุนนับว่าไม่คุ้ม ผลงานศิลปะแท้ๆ นั้นขายยาก 

งานสำาหรับนักท่องเที่ยวและเพื่อการตกแต่งนั้นขายดีกว่า ในภายหลังจึงมีร้านขายภาพ

เกิดขึ้นในโรงแรมและย่านการค้าหลายแห่ง” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2536: 86) อย่างไร

ก็ตาม อาจเป็นเพราะในช่วงต้นนั้นแกลเลอรี่ ่มีแต่นิทรรศการของศิลปินหัวก้าวหน้า

รุ่นหนุ่มสาวทั้งชายหญิงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาแสดง งานศิลปะสมัยใหม่ที่

หลายครั้งเป็นงานศิลปะแบบนามธรรม (Abstract) มีเพียงลูกค้ากลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่

สนใจและติดตามซื้อผลงานแนวทางนี้ ด้วยเหตุนี้ “บางกะปิแกลเลอรี่ก็เหมือนกับ

แกลเลอรี่่อื่นๆ ที่ผ่านมาคือ ไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากการจำาหน่ายผลงานศิลปะของ

ศิลปินหัวก้าวหน้า ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของแกลเลอรี่่จึงต้องนำาผลงานที่เป็นที่นิยม

ของตลาดมาจัดแสดง ทำาให้ศิลปินหัวก้าวหน้าถอนตัวไปหาสถานที่แสดงศิลปะที่เหมาะ

สมต่อไป” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2548: 358) 

 ถึงกระนั้น ถือได้ว่าบางกะปิแกลเลอรี่่ของสุวิทย์มีบทบาทอย่างมากขณะนั้น 

เป็นแกลเลอรี่่ที่มีศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงผลงาน รวมถึงมีชนชั้นนำาใน

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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สังคมไทยมาเป็นประธานเปิดและสนับสนุนผลงานศิลปิน เช่น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช 

เป็นประธานเปิดนิทรรศการของถวัลย์ ดัชนี ใน พ.ศ. 2506 หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2507 ได้กลายเป็นที่พบปะและประชุมกันของ “สมาคมศิลปะแห่งกรุงเทพมหา-

นคร” โดย หลวงสนิทตุลยรักษา อีกด้วย ข้อเขียนชิ้นหนึ่งของ น. ณ ปากนำ้า ได้กลาย

เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงการทำาธุรกิจแกลเลอรี่่ท่ีเจ้าของอย่างสุวิทย์มีการช่วยเหลือ

เกื้อกูลศิลปินในช่วงยุคสมัยนั้นด้วย การนำาผลงานมา “ฝากขาย” กับแกลเลอรี่่และ

เจ้าของได้นำาเงินบางส่วนมอบให้ก่อนหรือซื้อผลงานด้วยเงินสดทั้งก้อนแก่ศิลปินเลยได้

เกิดขึ้นแล้ว ดังในกรณีของศิลปิน “เปรม ไสยวงศ์” ที่มีชีวิตยากลำาบากและมีปัญหา

สุขภาพอย่างมากก็ได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากสุวิทย์ ดังท่ีว่า “ระยะหลังน้ี… เจ้าของ

บางกะปิแกลเลอรี่่ได้ให้การอุปถัมภ์อยู่ตลอดมา แม้ในยามป่วยไข้ก็คอยถามทุกข์สุข

อยู่เสมอ… ความช่วยเหลือจากเจ้าของแกลเลอรี่่คือ ออกเงินทดรองจ่ายไปก่อน เมื่อ

ขายรูปได้ก็หักล้างหนี้สินกันไป ลักษณะเช่นนี้เป็นการกระทำาที่น่าสรรเสริญ…” (น. ณ 

ปากนำ้า. 2542: 71) 

 หลักฐานส่วนน้ีทำาให้เราเห็นมิติของธุรกิจแกลเลอร่่ีสมัยนั้นในฐานะของการ

เป็น “ผู้อุปถัมภ์” ศิลปินในอีกทางหนึ่งด้วย ผู้เขียนสันนิษฐานว่าน่าจะไม่ได้เกิดกับกรณี

บางกะปิแกลเลอรี่่แห่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่า บางกะปิ

แกลเลอรี่่ ยังคงดำาเนินกิจกรรมศิลปะและกิจการทางธุรกิจมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2510 

บางกะปิแกลเลอร่่ีจึงต้องปิดตัวลงเน่ืองจากการเสียชีวิตของ ร.ต.อ. สุวิทย์ ตุลยายน จาก

อุบัติเหตุทางรถยนต์ แกลเลอรี่่ที่มีจุดประสงค์ตั้งมาเพื่อขายผลงานศิลปะเป็นหลักก็เกิด

ขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับบางกะปิแกลเลอรี่่ มีการเปิดนิทรรศการศิลปะต่ออาทิตย์

หลายงานด้วยกันทั้งของศิลปินไทยและต่างประเทศ ในแง่หนึ่ง กระแสของการทำาธุรกิจ

แกลเลอรี่่ในกรุงเทพฯ ขณะนั้นส่วนสำาคัญสืบเนื่องมาจาก “แนวคิดในการสร้างธุรกิจ

จากการค้าขายงานศิลปะต่อกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเร่ิมต้นโดย องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทยทำาให้แกลเลอร่่ีส่วนหนึ่งปรับและกลายสภาพมาเป็นร้านขายรูปอย่าง

เต็มตัว” (Apinan Poshyananda. 1992: 99) นอกจากบางกะปิแกลเลอรี่่แล้ว ใน พ.ศ.

2507 ยังมี ไฟน์ อาร์ต แกลเลอรี่่ (Fine Arts Gallery) ที่จัดแสดงผลงานศิลปินรุ่นใหม่

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 นอกจากจะมีแกลเลอรี่่ที่ดำาเนินการโดยนักธุรกิจหรือบุคคลผู้สนใจงานศิลปะ
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แล้ว ยังมีแกลเลอรี่่ของศิลปินที่ตั้งขึ้นและเน้นการทำาธุรกิจเป็นนายหน้าค้างานศิลปะใน

ช่วงนั้นด้วยเช่น อวบ สาณเสน ก่อตั้ง “หอขวัญแกลเลอรี่่” (Gift Gallery) ขึ้นในช่วง 

พ.ศ. 2507 หรือกรณีของ สำาเภา เทพประทุม (เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ภิภพ พรแสงศิลป์’ ใน

ช่วงประมาณ พ.ศ. 2525) อดีตนักศึกษาศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่บริหาร 

“เอลิซาเบธ แกลเลอร่ี” (Elizabeth Gallery) บนถนนเพลินจิต ท่ีนอกจากจะเปิดพ้ืนท่ี

สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่แล้วยังมุ่งเป้าไปท่ีการทำาธุรกิจทางศิลปะโดยมีกลุ่มลูกค้าชาว

ต่างชาติเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้การเป็นศิลปินจะถือได้ว่าเป็น “ทุนทางสังคม” ที่

ทำาให้รู้จักคนในวงกว้างซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการทำาธุรกิจศิลปะ แต่การแข่งขันกันทาง

ธุรกิจประเภทนี้ในช่วงเวลานั้นก็ทำาให้กลุ่มที่สามารถยืนอยู่ในทางธุรกิจได้ คือ ร้านขาย

รูปท่ีเน้นการค้าเชิงพาณิชย์เป็นหลัก โดยไม่ได้เปิดพ้ืนท่ีให้แก่การสนับสนุนศิลปินท่ีทำาให้

เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าการขายรูปเพียงอย่างเดียว 

 ทำาเล (Location) ของการก่อตั้งธุรกิจแกลเลอรี่่ก็เป็นปัจจัยสำาคัญอีกประการ

หนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว แกลเลอรี่่เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ล้วนก่อตั้งอยู่ย่านถนนสุขุมวิท 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซ่ึงเป็นย่านท่ีอยู่อาศัยของชาวต่างชาติหลากเช้ือชาติท่ีเข้ามาทำางาน 

ทำาธุรกิจ หรือพักฟื้นจากภารกิจสงครามและท่องเที่ยวในไทย พื้นที่ย่านการค้าและ

ย่านโรงแรมอย่างบริเวณถนนเพลินจิต บริเวณย่านราชประสงค์ ถนนเกสรหรือถนน

สุริวงศ์ได้มีแกลเลอรี่่เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “ราชา แกลเลอรี่่” (Raja Gallery) 

“ที่มีเจ้าของคือ สฤษดิ์เดช สมบัติพาณิชย์ เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของศูนย์การค้า

เอราวัณย์ที่ทำาธุรกิจนายหน้าค้างานศิลปะและมีการจัดแสดงงาน 2 ครั้งต่อเดือน เพื่อ

กลุ่มนักท่องเที่ยว หรือ เอลิซาเบธ แกลเลอรี่่ บนถนนเพลินจิต ที่เน้นการจำาหน่ายภาพ

ทิวทัศน์ของแม่นำ้าลำาคลองและภาพในแนวพุทธศิลป์” (Ibid. 1992: 99) ถึงกระนั้น 

เอลิซาเบธ แกลเลอรี่่ ที่ตั้งอยู่ในซอยต้นสน ถนนเพลินจิต และสยามแกลเลอรี่่ (Siam 

Gallery) ซึ่งตั้งอยู่ที่ภายใน “เกษร ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์” (Gaysorn Shopping Centre) 

ได้ถูกพิจารณาจากนักประวัติศาสตร์ศิลปะอย่าง วิบูลย์ ล้ีสุวรรณ ในแง่มุมท่ี “มีเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่มากกว่าเชิงพาณิชย์ แต่แกลเลอรี่่เหล่านี้ดำาเนินกิจการอยู่ได้

ไม่นานก็ล้มเลิกไป” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2542: 233) ร้านขายเสื้อผ้าและงานศิลปะใน

ย่านการค้าเริ่มหันเหมาสู่กลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ภาพทิวทัศน์หรือ

ภาพแนวพุทธศิลป์ท่ีสวยงามถูกนำามาโชว์ไว้เพ่ือจำาหน่าย พร้อมกันน้ีการทำาธุรกิจค้าขาย
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จำาหน่ายภาพยังขยายไปถึง “ร้านอาหาร” ท่ีมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติและนักท่องเท่ียว 

ร้านเหล่านี้บางแห่งจัดพื้นที่บนกำาแพงร้านไว้สำาหรับติดตั้งงานศิลปะเพ่ือแสดงและ

จำาหน่ายเป็นธุรกิจเสริมด้วย ดังกรณีของ ร้านอาหารฝร่ังเศสอย่าง Café de Paris “ร้าน

อาหารฝรั่งเศสบริเวณถนนพัฒน์พงศ์ที่เปิดใน พ.ศ. 2508 ได้มีจิตรกรรมภาพคนของ

พิริยะ ไกรฤกษ์ จัดแสดงและทำาให้เกิดกลุ่มนักสะสมงานศิลปะกลุ่มเล็กๆ ขึ้น ที่ต้อง

บันทึกไว้คือ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ซื้อผลงานจิตรกรรมสีนำ้ามันยุคเริ่มต้นของ 

ถวัลย์ ดัชนี ที่เป็นภาพทิวทัศน์ชนบทและภาพทะเล และให้การสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่

อย่างมาก” (Apinan Poshyananda. 1992: 100)

 การหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวจำานวนมากยังก่อให้เกิดการเติบโตของอาชีพ

จิตรกรรับจ้างที่รับวาดภาพเหมือนหรือรับวาดภาพลอกเลียนผลงานของศิลปินท่ีเรียก

ว่างาน “Reproduction” ซึ่งมักจะมีหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกสรร ห้างสรรพสินค้า

และศูนย์การค้ายังกลายเป็นแหล่งของผู้ทำาธุรกิจเปิดร้านรับจ้างวาดภาพงานศิลปะทุก

ชนิดในหลายราคา จิตรกรส่วนใหญ่มีท้ังท่ีจบจากสถาบันทางศิลปะเช่น โรงเรียนเพาะช่าง 

วิทยาลัยช่างศิลป์ วิทยาลัยหรือโรงเรียนศิลปะอ่ืนๆ ของภาครัฐและเอกชน จิตรกรรับจ้าง

โดยมากยังเป็นนักศึกษาที่หารายได้พิเศษ ธุรกิจและอาชีพเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาเพื่อ

ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นหลักและมีกลุ่มลูกค้าชาวไทยเป็นรอง รวมถึงกลายเป็น

ธุรกิจที่ทำาให้เกิดตลาดใหม่ขึ้นมาแข่งขันกับ หอศิลป์แกลเลอรี่่เอกชนที่ราคางานศิลปะ

สูงกว่าหรือบางครั้งก็มีผลงานศิลปะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนักท่อง

เท่ียว ท่ีสำาคัญธุรกิจประเภทน้ียังขยายพ้ืนท่ีไปในแหล่งท่องเท่ียวต่างจังหวัดท่ีเป็นท่ีนิยม

ของชาวต่างชาติด้วย เช่น พัทยา และภูเก็ต ถึงกระนั้น การเติบโตของแกลเลอรี่่ร้านค้า

ภาพที่มุ่งเน้นให้ศิลปินทำางานศิลปะเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการค้าเป็นหลักได้ถูก

วิจารณ์และโจมตีจากศิลปินและนักวิชาการศิลปะรุ่นใหม่ขณะนั้นเช่นกัน ดังที่ ด.ร.วงศ์ 

กล่าวไว้ตอนหนึ่งในสูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมครั้งที่ 2 ของหอศิลปปทุมวัน ว่า 

ปัจจุบันนี้มีแกลเลอรี่่เอกชนเกิดข้ึนหลายแห่งและส่วนใหญ่เพื่อการค้ามาก

เกินไป บางแห่งก็เอาเปรียบศิลปินอย่างขาดมนุษย์ธรรม นโยบายของแกล

เลอรี่่ทำาให้เกิดการผลิตมากกว่าเนรมิตผลงาน… อิทธิพลของการค้าแบบนี้

ได้ทำาให้ศิลปินมีอนาคตดีหลายคนละทิ้งอุดมคติ เข้าไปร่วมการผลิตงาน
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เพ่ือการค้า ศิลปินคนเดียวใช้นามแฝงต่างๆ การกระทำาแบบน้ีไม่ทำาให้ศิลปะ

ดีข้ึน มันเป็นเพียงการหาเงินเท่าน้ัน จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีเราจะมีงานนิทรรศการ

ศิลปะท่ีดี แกลเลอร่่ีท่ีดี เพ่ือการรับศิลปและสุนทรีย์ท่ีเป็นคุณแก่ประชาชน…” 

(ด.ร.วงศ์. 2509: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 นอกจากน้ีผู้เขียนคนเดียวกันยังได้เปิดเผยถึงการ “เล้ียงศิลปิน” ของแกลเลอร่่ี

ในลักษณะเน้นเพ่ือการค้าเป็นหลักไว้ในสูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมคร้ังท่ี 1 ของหอศิลป

ปทุมวันว่า 

พ่อค้าภาพบางคนเคยบอกกับผู้เขียนว่า ‘ผมเลี้ยงศิลปินไว้ 5 คนขณะนี้’ 

ผู้เขียนเลยถามว่าเลี้ยงไว้ทำาไม? ‘เลี้ยงไว้เขียนรูปขาย จะให้เขียนภาพแบบ

ไหนก็ได้ อย่างแบบที่คุณเขียนก็ได้’ ผู้เขียนไม่เข้าใจว่าทำาไมเขาเรียกคน 5 

คนเหล่านี้ว่าศิลปิน การจัดทิทรรศการของพวกพ่อค้าส่วนใหญ่เต็มไปด้วย

เจตนาสกปรก ภาพที่ขายได้ตั้งหลายปีมาแล้ว ยืมเอามาแสดงอีก แล้วติด

คำาว่า sold ไว้เพื่อจูงใจให้คนซื้อ บางร้านตีคำาว่า sold ไว้บนกล่องกระดาษ

เปล่าเป็นต้น การโฆษณาก็กระเดียดไปทาง ‘ขายได้ 15 ภาพแล้วจ้า’ วันรุ่งข้ึน

อุตสาห์ไปแก้ข่าวอีกว่าไม่ใช่ 15 ภาพแต่เป็น 17 ภาพ ดังนี้เป็นต้น การ

เขียนประวัติศิลปินก็โม้เสียจนหาความจริงไม่ได้ บางคนเกิดมาไม่เคยได้

รางวัลก็เขียนว่าได้ทุกรางวัลก็มี เหลวแหลกเสียอะไรอย่างน้ี (อ้างแล้ว. 2509: 

เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 จากปัญหาที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุให้กลุ่มศิลปินหนุ่มที่เคยขับเคลื่อนกิจกรรม

ในนามกลุ่มมักกะสันบางส่วนและผนวกเข้ากับสมาชิกใหม่อีกบางส่วนได้หาหนทางเปิด

หอศิลป์เพื่อเป้าหมายในการแสดงออกทางศิลปะสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่ง โดยการเปิด

พื้นที่ครั้งนี้ กลุ่มศิลปินพยายามมองบทเรียนจากการเปิดบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ และ

แก้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายของหอศิลป์ ในที่สุด ใน พ.ศ. 2509 จึงได้เกิดการก่อตั้ง “หอ

ศิลปปทุมวัน” (Patumwan Gallery) ขึ้น ข้อได้เปรียบในการก่อตั้งหอศิลป์ครั้งนี้คือ 

“การไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่” เนื่องจากกลุ่มศิลปิน ซึ่งขณะนั้นส่วนหนึ่งยังเป็นนักศึกษา
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ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความอนุเคราะห์ด้านพื้นที่จาก “คุณสุรพล ประเสริฐ

รัตน์” ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเขาผู้นี้มี

อาคารย่านปทุมวันซึ่งเป็นของญาติ โดยชั้นล่างของอาคารเป็นร้านตัดเสื้อผ้าชื่อ “ร้าน

แพร” สุรพลได้ให้กลุ่มศิลปินสามารถไปทำาแกลเลอรี่่แสดงผลงานศิลปะได้ โดยไม่คิดค่า

ใช้จ่ายเรื่องเช่าพื้นที่ ทำาให้สุรพล ประเสริฐรัตน์ เป็นเจ้าของ “หอศิลปปทุมวัน” อย่าง

เป็นทางการ

 หอศิลปปทุมวัน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 197 วงเวียนปทุมวัน พระนคร โดยมี “พีระ 

พัฒนะพีระเดช” หนึ่งในศิลปินคนสำาคัญของกลุ่มศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่รับหน้าที่เป็นฝ่าย

ดำาเนินงาน บริหาร ธุรการ หอศิลป์น้ี มี ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ บริพัตร เป็นท่ีปรึกษาพิเศษ ท้ังน้ี

กลุ่มศิลปินได้เชิญบุคคลผู้มีช่ือเสียงในสังคมหลายคนมาร่วมเป็นคณะกรรมการหอศิลป4 

และมาเป็น “ท่ีปรึกษาการดำาเนินงานและเผยแพร่”5 อีกด้วย นอกจากน้ี หอศิลปปทุมวัน

ยังมีการจัดทำาโครงสร้างของผู้ดำาเนินการแต่ละฝ่ายของหอศิลป์อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

 ฝ่ายดำาเนินงาน บริหารธุรการ – นายพีระ พัฒนะพีระเดช 

 แผนกบริการ ห้องนิทรรศการ – นางสาวประไพพรรณ วิลัยทอง 

 แผนกประชาสัมพันธ์ – นายปรีชา อรชุนกะ 

 แผนกจัดนิทรรศการ – นายพีระ พัฒนะพีระเดช และกลุ่มศิลปินร่วมสมัยปทุมวัน 

 ฝ่ายศิลปและวิชาการ – นายดำารง วงศ์อุปราช 

 แผนกสถานที่และสถาปัตยกรรม – นายสุรพล ประเสริฐรัตน์ และนายชัยณรงค์ 

บุณยกานนท์ 

4 รายนามคณะกรรมการหอศิลปปทุมวัน มีดังน้ี  ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร,  อาจารย์เรย์ 

ซี ดาวน์ส  คุณเทพ จุลดุลย์  พ.ต.ท.ประสัตถ์ ปันยารชุน  อาจารย์สวัสด์ิ ตันติสุข  คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 

คุณดำารง วงศ์อุปราช คุณประพันธ์ ศรีสุตา, ดูเพิ่มเติมได้ใน, สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย

ครั้งที่ 1 ของหอศิลปปทุมวัน (กรุงเทพฯ: หอศิลปปทุมวัน, 2509).    

5 ที่ปรึกษาชุดนี้ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร  คุณวิวรรธน์ ณ ป้อมเพชร  

พ.ต.ท.ประสัตถ์ ปันยารชุน คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ อาจารย์สุเทพ สุนทรเภสัช อาจารย์พัทยา สายหู 

อาจารย์เอกชัย สุนทรพงศ์ อาจารย์ประคิน ชุมสาย ณ อยุธยา คุณวิลาศ มณีวัตร คุณปานทอง  

สมุทรประภูติ และคุณจวงจันทร์ บุรกรรมโกวิท, เรื่องเดียวกัน, เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์. 
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 แผนกตกแต่ง และบูรณะซ่อมแซม – นายประยุทธ ฟักผล, นายประวัติ เล้าเจริญ, 

นายวารินทร์ ชิตะปัญญา, นายทวน ธีระพิจิตร, นายประเทือง เอมเจริญ, นายจ่าง แซ่ต้ัง 

 แผนกการพิมพ์, ถ่ายภาพ – นายนนทิชัย รัตนคุปต์, นายรุ่งทิพย์ เตียวตระกูล, 

นายกำาธร วิกรวงศ์วนิช, นายวิโรจน์ ศรีสุโร 

 แผนกการศึกษา – ม.ล.รองฤทธิ์ ปราโมช, นายพิชัย นิรันดร์, นายมานิตย์ ภู่อารีย์ 

 แผนกวิจัย และวางแผน – นายดำารง วงศ์อุปราช และนายพีระ พัฒนะพีระเดช 

 แผนกคัดเลือกผลงานและสมาชิก – กลุ่มศิลปินร่วมสมัยปทุมวัน 

 สมาชิกสนับสนุนกิจกรรม – นายวิโรจน์ ศรีสุโร, นายพิจิตร ศรีรัตน์, นายอดุลย์ 

เปรมบุญ, นายผดุงศักดิ์ ขัมภรัตน์, นายไพฑูรย์ คงคา, นายอารี สุทธิพันธุ์ และ 

นายอนุวิทย์ เจริญศุภกุล (สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมครั้งที่ 1. 2509: เอกสารไม่

ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 พีระ พัฒนะพีระเดช ซึ่งทำาหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารของหอศิลปปทุมวันยังเคยให้

สัมภาษณ์กับผู้วิจัยไว้ว่า “เขาต้องทำาเกือบทุกอย่าง ต้ังแต่การร่วมกับเพ่ือนศิลปินจัดแต่ง

สถานที่ห้องแสดงงาน ทำาประชาสัมพันธ์ และที่สำาคัญคือการทำาหน้าที่ ‘หาทุน’ เพื่อมา

ใช้จ่ายในการดำาเนินกิจกรรมและจัดพิมพ์ สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ” (พีระ พัฒนะ-

พีระเดช. 2555: สัมภาษณ์) การหาทุนของหอศิลป์ได้รับคุณูปการจากบุคคลที่มีชื่อเสียง

และเป็นคณะกรรมการรวมถึงที่ปรึกษาการดำาเนินงานของหอศิลป์ ดังที่ พีระ พัฒนะ-

พีระเดช อธิบายว่า “กลุ่มศิลปินได้รู้จักกับผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในสังคมหลายคน ผู้ใหญ่

เหล่านี้บางคนเข้าไปทำางานเป็นที่ปรึกษาบริษัทของต่างชาติท่ีสนใจสนับสนุนงานศิลปะ

เพื่อขอสปอนเซอร์อุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำากัด มีอาจารย์

ประคิน ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นท่ีปรึกษาขณะน้ัน เช่นเดียวกับบริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ต 

ประเทศไทย จำากัด มีคุณวิลาศ มณีวัต เป็นท่ีปรึกษา ซ่ึงท้ังสองบริษัทน้ีได้เป็นผู้สนับสนุน

หลัก พีระได้ขอสปอนเซอร์มาเพื่อสนับสนุนการพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการซึ่งสมัยนั้นยังมี

ค่าพิมพ์ที่ไม่แพงมากตกราคาค่าสปอนเซอร์ประมาณ 3,000 บาท” (อ้างแล้ว. 2555: 

สัมภาษณ์) สอดคล้องกับท่ี ด.ร.วงศ์ กล่าวว่า “เป็นท่ีทราบกันแล้วว่าเรามีผลงาน มีความ

สามารถในการติดตั้งผลงานและจัดสถานที่ มีวิทยากรที่จะเขียนหนังสือแสดงปาฐกถา

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่เราขาดด้านทุนทรัพย์ ความสามารถในการจัดงานและ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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เผยแพร่ เราจึงเชิญผู้ใหญ่และผู้สนใจในวงการอ่ืนๆ มาร่วมกิจกรรมในด้านท่ีเราไม่ถนัด” 

(ด.ร.วงศ์. 2509: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 การเปิดตัวของหอศิลปปทุมวันในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2509 ด้วยนิทรรศการ

จิตรกรรมครั้งที่ 1 และในช่วงเดือนธันวาคมปีเดียวกันสำาหรับนิทรรศการจิตรกรรมครั้ง

ที่ 2 มีชนชั้นนำาและผู้มีชื่อเสียงในสังคมเข้าร่วมชมนิทรรศการอย่างมากมาย อาทิ 

ศาสตราจารย์บุญยง นิโครทานนท์, คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร, ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ 

อยุธยา, พ.ต.ท. ประสัตถ์ ปันยารชุน6, ม.ร.ว.อายุมงคล โสณกุล, วิลาศ มณีวัต, ประคิน 

ชุมสาย ณ อยุธยา หรือแม้แต่ ม.จ.การวิก จักรพันธ์ ซึ่งขณะนั้นทำางานอยู่ที่บริษัท 

โฟล์ค สวาเก้น ในประเทศไทย มาเป็นผู้สนับสนุนในบางครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้มีชื่อเสียงใน

สังคมเหล่านี้ได้ให้ความสนใจในการมาชมผลงานมากกว่า “แต่การซื้อผลงานนั้นก็ไม่ได้

มีมากนัก ส่วนใหญ่คนซื้อผลงานยังเป็นกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ แต่ค่าใช้จ่ายที่ได้จาก

การขายงานได้นั้นก็เอามาปรับปรุงแกลเลอรี่่ และจ่ายค่าสาธารณูปโภคของหอศิลป์

มากกว่า” (พีระ พัฒนะพีระเดช. 2555: สัมภาษณ์) ถึงกระนั้น หอศิลปปทุมวันยังคง

ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำาเนินงานหอศิลป์แห่งนี้เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ของ

ศิลปินเป็นหลักโดยไม่ยึดติดกับเรื่องการค้า ดังที่ ด.ร.วงศ์ กล่าวว่า “นิทรรศการของเรา

6 สำาหรับ ประสัตถ์ ปันยารชุน นั้น วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ได้เคยกล่าวถึงว่า “อาจารย์ประสัตถ์ 

ปันยารชุน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งได้รับ

เชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาภูมิรัฐศาสตร์แก่นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประสัตถ์เป็นนักเรียนเก่าวชิราวุธ และเป็นนักเรียน ต.ม.ธ.ก.รุ่น 1 ในระหว่างสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ขณะที่กำาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ได้เดินทางไปศึกษาที่

ประเทศญี่ปุ่น และได้กลับเมืองไทยก่อนที่สงครามจะสงบลง ภายหลังสงครามได้ไปศึกษาต่อใน

สหรัฐฯ สำาเร็จเป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจาก

มหาวิทยาลัยยอร์ชเทาน์ กรุงวอชิงตัน ขณะที่รับราชการเป็นนายตำารวจได้เป็นผู้บุกเบิกจัดรายการ

วิทยุและโทรทัศน์ที่ให้ความรู้และความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ของโลก นอกไปจากการเป็นนักเขียน

ประจำาใน สยามรัฐ ชาวกรุง และฟ้าเมืองไทย พ.ต.อ. ประสัตถ์ ปันยารชุน (ยศขณะที่ วิชิตวงศ์ ณ 

ป้อมเพชร เขียน, ผู้เขียน) มีคอลัมน์ประจำาในนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย จนกระท่ังฉบับสุดท้าย”, อ้างจาก, 

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 3 ทศวรรษ ในแวดวงนักเขียนและศิลปิน. (กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2549), 

หน้า 123.
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ไม่ทำาแบบการค้า เรารอจนกว่ามีผลงานดีจึงค่อยเปลี่ยนผลงานใหม่ นิทรรศการสถาน

ของเราจะมีผลงานของสมาชิกติดตั้งให้ผู้ชมดูตลอดเวลาโดยไม่จำาเป็นต้องเปิดงาน

แสดงใหม่ กิจกรรมของเราค่อยเป็นค่อยไป ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัจจะเพราะไม่หวังผล

ทางการค้า เราจึงทำาไปอย่างสบายใจ” (อ้างแล้ว. 2509: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

  พีระ พัฒนะพีระเดช ได้อธิบายถึงการหักค่าใช้จ่ายจากการขายผลงานว่า “หอ

ศิลป์กำาหนดเกณฑ์ว่าหากมีการขายผลงานได้ หอศิลป์จะหักจากศิลปิน 30 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ก็ไม่มีรายได้จากส่วนนี้มากนัก” (พีระ พัฒนะพีระเดช. 2555: สัมภาษณ์) การได้ราย

ได้จากการขายผลงานนั้นไม่ได้สำาเร็จเท่ากับบทบาทของหอศิลป์ที่มีต่อแวดวงศิลปะที่มี

มาก ดังที่ หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ได้

ลงข่าวว่า “ในยุคที่แกลเลอรี่่ศิลปะกำาลังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดในเวลานี้ หอศิลปปทุมวัน 

(ปทุมวันแกลเลอรี่่) ดูจะเป็นแห่งเดียวที่รักษามาตรฐานงานศิลปมากที่สุด โดยไม่ใช่ร้าน

ขายรูปที่เรียกโก้ๆ ว่า แกลเลอรี่่หรืออะไรอีกร้อยแปด…” (อ้างจาก, พิมพ์ไทย, ฉบับวัน

พฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2509) หลักฐานดังกล่าวสะท้อนถึงกระแสในช่วงเวลานั้น

ว่า คำาว่า “แกลเลอรี่่” ในกรอบคิดของ “สื่อมวลชน” เองยังถูกสร้างความหมายขึ้นมา

ให้แยกห่างออกจากธุรกิจ ในขณะที่แกลเลอรี่่ที่เน้นธุรกิจ ถูกลดทอนให้ตกอยู่ในสถานะ

ของการเป็น “ร้านขายรูป” เท่านั้น ทั้งๆ ที่หากพิจารณากันในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้ว คำา

ว่าแกลเลอรี่่ หรือหอศิลป์ จะดำารงอยู่ได้นั้นถ้าเป็นพื้นที่ของเอกชนแล้ว ย่อมหลีกเลี่ยง

ไม่พ้นว่าการขายรูปยังคงเป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจของแกลเลอรี่่นั้นดำาเนิน

ไปได้

 อย่างไรก็ตาม หอศิลปปทุมวันสามารถจัดกิจกรรมศิลปะอยู่ได้ในระยะเวลาส้ันๆ 

เท่านั้น การแบกภาระค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ประกอบกับการไม่สามารถมีรายได้จาก

การขายผลงานเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายส่งผลให้หอศิลป์แห่งนี้ต้องปิดตัวลงไปในที่สุด ถือ

เป็นความเคลื่อนไหวสำาคัญของหอศิลป์เอกชนปิดท้ายทศวรรษ 2500 เหลือไว้เพียง

บทบาทสำาคัญในการเคลื่อนไหววงการศิลปะเพ่ือสนับสนุนการสร้างสรรค์งานของ

ศิลปินรุ่นใหม่ การนำาเสนอแนวคิดและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อการต่อต้านศิลปะเพื่อ

การค้าเป็นหลัก และยังเป็นพื้นที่สนับสนุนผลงานของ“ศิลปินไร้สำานัก” ที่ศึกษาผลงาน

ศิลปะด้วยตนเอง (Self-Taught Artist) คนสำาคัญในสังคมไทยคือ จ่าง แซ่ตั้ง และ 

ประเทือง เอมเจริญอีกด้วย 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ช่วงก่อนจนกระทั่งถึงต้นทศวรรษ 2500 จิตรกรหรือศิลปิน

ได้อาศัยร้านขายของท่ีระลึก ร้านกรอบรูปหรือร้านหนังสือเพ่ือฝากขายจำาหน่ายงานศิลปะ

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขณะนั้นผลงานที่จำาหน่ายจำานวน

มากเป็นภาพชนบทไทย ภาพวัด ภาพสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยเพื่อตอบ

สนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในการซื้อหาเป็น ของที่ระลึก กระทั่ง พ.ศ. 2504 

ถือเป็นช่วงเวลาสำาคัญของวงการศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย เนื่องจากศิลปินหนุ่ม

กลุ่มมักกะสันได้ร่วมมือกับนักธุรกิจเปิดบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ ขึ้น เพื่อสื่อเสนอผล

งานศิลปะสมัยใหม่ตามแนวทางที่ตนสนใจ โดยพยายามก้าวให้พ้นจากการยึดติดกับ

พื้นที่การแสดงศิลปกรรมของรัฐและการประกวดที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินของคณะ

กรรมการเพียงไม่กี่คน ถึงกระนั้น การเปิดพื้นที่ทางศิลปะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแม้จะเริ่ม

มีช่ือเสียงในวงการศิลปะ แต่ในทางต้นทุนกลุ่มศิลปินต้องอาศัยความร่วมมือกับนักธุรกิจ 

รวมถึงเพื่อให้กิจกรรมได้รับความสำาเร็จจึงต้องอาศัยการสนับสนุนจากบุคคลชั้นนำาที่

มีชื่อเสียงในวงสังคมและสื่อมวลชน อย่างไรก็ตาม การยุติกิจการของบางกอก อาร์ต 

เซ็นเตอร์น้ันต้ังอยู่บนฐานของความเป็นจริงคือ กลุ่มผู้ซ้ือท่ีเป็นชาวต่างชาติและนักสะสม

ศิลปะกลุ่มเดิมไม่ได้ทำาให้เกิดความต่อเน่ืองในการจำาหน่ายผลงาน หอศิลป์จึงไม่สามารถ

แบกรับค่าใช้จ่ายประจำาที่มีอยู่ได้ การหันเหไปเน้นการดำาเนินการเชิงพาณิชย์อาจเป็น

ไปเพื่อให้หอศิลป์นี้อยู่รอดและดำาเนินการต่อไปได้ แต่แนวทางนี้เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อ

เข้ากับอุดมการณ์ของกลุ่มศิลปินที่ไม่ต้องการให้งานศิลปะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการ

ค้า จึงกลายเป็นความไม่ลงรอยกันทางความคิดและนำาไปสู่การต้องปิดตัวลงไปในที่สุด 

 ต่อมากลุ่มศิลปินมักกะสันได้รับการสนับสนุนจาก ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ให้

ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของวังสวนผักกาดเป็นหอศิลป์ พื้นที่นี้ทำาให้กลุ่มศิลปินมีอิสระมากกว่า

เดิม เนื่องจากไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เพราะเจ้าของสถานที่เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งหมด แต่ภายหลังการเคลื่อนไหวของหอศิลป์วังสวนผักกาดก็ซบเซาลงหลังจากการ

ถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อย่างไรก็ตาม กลุ่มศิลปินได้รับการชักชวน

จาก ร.ต.อ.สุวิทย์ ตุลยายน นายตำารวจผู้รักงานศิลปะให้ไปช่วยดำาเนินการในบางกะปิ

แกลเลอรี่่ แม้แกลเลอรี่่แห่งนี้จะจัดแสดงผลงานให้แก่ศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินมีชื่อเสียง
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มากมาย รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้ซื้องานศิลปะจำานวนหนึ่ง แต่ภายหลังต้อง

ประสบปัญหาเดียวกันกับบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ คือนักสะสมยังอยู่ในวงแคบ มีนัก

สะสมชาวไทยและต่างประเทศเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สนใจสะสมงานของศิลปินรุ่นใหม่ 

บางกะปิแกลเลอรี่่ต้องหันเหไปจำาหน่ายงานเชิงพาณิชย์มากข้ึนส่งผลให้กลุ่มศิลปินรุ่น

ใหม่ถอนตัวไป ประกอบกับการเสียชีวิตของเจ้าของหอศิลป์ทำาให้บางกะปิแกลเลอรี่่เลิก

กิจการไปในที่สุด 

 ทศวรรษน้ีถือเป็นยุคของการริเริ่มหอศิลป์เอกชนทั้งที่ดำาเนินการโดยศิลปิน

และนักธุรกิจที่สนใจงานศิลปะ ทั้งที่มุ่งเน้นการแสดงออกทางศิลปะเป็นหลักและที่เน้น

เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน ทำาเลการตั้งหอศิลป์เอกชนส่วนใหญ่อยู่ในย่านธุรกิจที่ชาวต่าง

ชาติพำานักอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม หอศิลป์ที่สามารถดำาเนินกิจการได้ในระยะยาวส่วน

ใหญ่คือหอศิลป์ที่เน้นเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีผลงานให้ผู้ซื้อเลือกหลายแบบหลายราคา 

รวมถึงมีผลงานในเนื้อหาและรูปแบบที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วน

หอศิลป์ที่เน้นการแสดงออกทางศิลปะสร้างสรรค์มักได้รับความสนใจจากวงการศิลปะ 

บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม และสื่อมวลชน แต่ไม่สามารถมีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย

จนต้องปิดตัวไปในที่สุด สภาวะนี้เกิดขึ้นกับหอศิลปปทุมวันในช่วงปลายทศวรรษด้วย

เช่นกัน ถึงกระนั้น หอศิลป์เอกชนไม่ว่าจะเน้นการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์หรือเน้นการ

ค้าในทศวรรษนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ล้วนต่างมีคุณูปการกับวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยใน

ฐานะของผู้บุกเบิกกระทั่งส่งผลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น หอศิลป์ทศวรรษนี้ได้

สร้างบทเรียนทั้งความสำาเร็จและข้อปัญหามากมายให้แก่คนรุ่นต่อมา

 ในบทต่อไป ผู้เขียนจะศึกษาและกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน

และบรรยากาศการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษ 2510 หรือใน

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2510-2519 ทศวรรษนี้ได้เกิดหอศิลป์ที่สำาคัญขึ้นหลายแห่ง อาทิ 

แกลเลอรี่่ 20 ศูนย์ศิลปะเมฆพยับ หรือหอศิลป พีระศรี รวมถึงแกลเลอรี่่เอกชนที่เน้น

เชิงพาณิชย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความเคลื่อนไหวให้แก่วงจรทางศิลปะสมัยใหม่และร่วม

สมัยของไทย ทั้งในเชิงการสร้างสรรค์และในเชิงเศรษฐกิจ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2500
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3

21

21 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และ ม.ร.ว.พันธ์ุ-

ทิพย์ บริพัตร. ที่มา: จากบทความชื่อ “2504-

2516” เขียนโดย ด.ว.อุปราช (นามปากกาของ 

ดำารง วงศ์อุปราช) ในสูจิบัตร “ศูนย์ศิลปเมฆพยับ” 

จัดพิมพ์ใน พ.ศ. 2516 โดย ศูนย์ศิลปเมฆพยับ , 

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการจิตรกรรมคร้ังท่ี 2 ของ 

หอศิลปปทุมวัน (Patumwan Gallery) โดย 11 

ศิลปินร่วมสมัยปทุมวัน  จัดแสดงและจัดพิมพ์เมื่อ 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2509. ที่มา:  สูจิบัตรผู้เขียนได้

รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช.   
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ห้องแสดงนิทรรศการและจำาหน่ายของที่ระลึกขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย บริเวณถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ. ท่ีมา: Holiday Time in Thailand 

Magazine Vol.3 No.2, 1962. Bangkok.T.O.T.

บางกะปิ  แกลเลอรี บริเวณถนนอโศก ก่อต้ังและดำาเนินงานโดย สุวิทย์ ตุลยานนท์. 

ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช

บรรยากาศการพบปะสนทนากันของ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร กับ เหล่าศิลปิน 

ภายในบริเวณ วังสวนผักกาด. ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช.

บรรยากาศภายในการเปิดนิทรรศการของ หอศิลปปทุมวัน ในช่วง พ.ศ. 2509. 

ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช. 



102    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

“...ความงามเป็นคุณธรรมที่จิตใจมนุษย์เรียกร้อง 
เพราะมนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็ตรงท่ีเรา
ไม่ได้อยู่ด้วยวัตถุอย่างเดียว เราต้องมีความพึงพอใจ
ลึกซึ้งเข้าไปในจิตใจด้วย...”

คัดจาก “ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ”, ใน ป๋วย อ๊ึงภากรณ์: 

ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

2545), หน้า 194-195.
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บทที่ 4 

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน
และการซื้อขายงานศิลปะ

 ในกรุงเทพมหานคร
ช่วงทศวรรษ 2510* 

บทนำ  

การบุกเบิกวางรากฐานการจัดตั้งหอศิลป์เอกชนข้ึนในกรุงเทพมหานคร

โดยกลุ่มศิลปินหนุ่มและผู้สนใจสนับสนุนงานศิลปะตั้งแต่ช่วงต้น

ทศวรรษ 2500 เพื่อรองรับการแสดงออกทางศิลปะถือเป็นคุณูปการ

สำาคัญต่อวงการศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็น 

การเปิดพื้นท่ีแสดงผลงานศิลปะให้แก่ศิลปินเพ่ือเป็นทางเลือกนอกเหนือ

ไปจากเวทีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (National Art Exhibition) 

รวมถึงเปิดพื้นที่ให้แก่งานศิลปะแนวใหม่ๆ ดังเช่น งานศิลปะนามธรรม

แล้ว ยังถือเป็นการเปิดพื้นที่ให้มีการจัดแสดงและการซื้อขายจำาหน่าย

งานศิลปะอีกทางหนึ่งด้วย แม้อุดมการณ์ของกลุ่มศิลปินหนุ่มรุ่นใหม่

ขณะน้ันจะยึดมั่นอยู่ที่การสร้างหรือแสวงหาพื้นท่ีแสดงออกทางศิลปะ

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาวงการศิลปะในประเทศไทยเป็นหลัก โดยพยายาม

ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของนายทุนที่เน้นการค้าขาย แต่อย่างไรก็ตาม 

การก่อตั้งหอศิลป์เอกชนแต่ละแห่งต้องมีค่าใช้จ่ายจำานวนมาก อาทิ ค่า

สาธารณูปโภค ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดพิมพ์สูจิบัตร ค่า

* ตีพิมพ์ครั้งแรก ใน วารสารอักษรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 

(มกราคม–มิถุนายน 2560): 178-221. ในชื่อ “ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน

และการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานครช่วง พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2519”
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จัดเลี้ยง ฯลฯ เมื่อผนวกกับการมีนักสะสมงานศิลปะ (Art Collector) ค่อนข้างจำากัดใน

วงแคบ และผลงานไม่สามารถจำาหน่ายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของหอศิลป์ย่อมส่งผล

ให้หอศิลป์หลายแห่งต้องปิดตัวไป ยกเว้นบางแห่งดังกรณีของ หอศิลป์วังสวนผักกาดซึ่ง

ได้รับอุปถัมภ์จาก ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ทำาให้ตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับ

ไปได้ 

 ถึงกระนั้น หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครที่ได้มีการบุกเบิกกันมาตั้งแต่ต้น

ทศวรรษ 2500 ทั้งจากการผลักดันของกลุ่มศิลปินหนุ่มและผู้สนใจงานศิลปะได้ก่อให้

เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะและส่งอิทธิพลให้แก่ศิลปิน นักธุรกิจ และผู้สนใจ

งานศิลปะในการก่อต้ังหอศิลป์เอกชนข้ึนอีกจำานวนไม่น้อยในเวลาต่อมา การวางรากฐาน

ที่กล่าวมาข้างต้นยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มผู้ซื้อผลงานศิลปะในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่

ต้นทศวรรษ 2500 ว่าประกอบไปด้วย กลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางานหรือท่องเที่ยว 

กลุ่มชนชั้นนำาผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่ต้องการสนับสนุนงานศิลปะ และกลุ่มนักสะสมงาน

ท่ีค่อยๆ เร่ิมต้นพัฒนาข้ึนจากชนช้ันนำาหรือนักธุรกิจท่ีสนใจงานศิลปะเช่นกัน ท้ังน้ีหอศิลป์

เอกชนช่วงทศวรรษ 2500 ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยเน้นการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์หรือเน้น

เชิงการค้าพาณิชย์ก็ต่างมีบทบาทเป็นเสมือนพลังขับเคลื่อน เป็นบทเรียนที่ส่งผ่านให้

เกิดการก่อตั้งหอศิลป์เอกชนและพื้นที่ทางศิลปะในช่วงทศวรรษ 2510 อย่างมิอาจ

ปฏิเสธได้ 

 ในบทนี้ ผู้เขียนจะศึกษาและอธิบายถึงความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน

และบรรยากาศการซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษ 2510 หรือใน

ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2510-2519 ซึ่งปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวที่สำาคัญต่อวงการศิลปะ

สมัยใหม่ในประเทศไทยขึ้นพอสมควร อาทิ การเกิด แกลเลอรี่่ 20 (Gallery 20) ศูนย์

ศิลปเมฆพยับ (Mekpayab Art Centre) การก่อตั้งหอศิลป พีระศรี (Bhirasri Institute 

of Modern Art) รวมไปถึงหอศิลป์เอกชนที่เกิดขึ้นในย่านธุรกิจอีกมากมาย นอกจากนี้

ยังจะกล่าวถึงนายหน้าค้างานศิลปะ (Art Dealer) บางคนที่เริ่มต้นอาชีพในทศวรรษนี้

และมีบทบาทจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในทศวรรษดังกล่าว บรรยากาศของสงครามเย็นยังคง

ครอบคลุมสังคมไทยและส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะทั้งในเชิงการสร้างสรรค์และเชิง

ธุรกิจด้วยไม่มากก็น้อย กระท่ังในปลายทศวรรษน้ี ธุรกิจด้านการเงินและธนาคารพาณิชย์

ยังได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนวงการศิลปะอย่างเต็มตัว การสนับสนุนงานศิลปะของธุรกิจ
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เหล่านี้ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ในแง่บวกคือ การจัดสรรเงินทุนเพื่อ

สนับสนุนการประกวดศิลปกรรมหรือจัดนิทรรศการนั้นเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะ

ในประเทศไทย เพราะลำาพังเพียงการสนับสนุนจากภาครัฐนั้นไม่เพียงพอ การสนับสนุน

นี้ทำาให้ภาคธุรกิจหรือธนาคารพาณิชย์สามารถสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อสังคม รวมถึง

ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย แต่ในอีกทางหนึ่ง ได้เคยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การสนับสนุน

เช่นนี้ในแง่หนึ่งก็ถือเป็นการซื้อผลงานศิลปะของศิลปินในราคาถูก โดยให้รางวัลและนำา

มาเป็นสมบัติขององค์กรธุรกิจน้ันๆ โดยไม่ต้องผ่านการซ้ือกับหอศิลป์หรือแกลเลอร่่ีเอกชน

ทั้งหลาย 

 ในที่นี้ ผู้เขียนเสนอว่า ทศวรรษนี้คืออีกหนึ่งช่วงเวลาสำาคัญที่สามารถเห็นการ

เคล่ือนไหวของกลุ่มศิลปินในการก่อต้ังหอศิลป์เพ่ือแสดงออกทางศิลปะ เห็นถึงการสร้าง

พลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการก่อตั้งหอศิลป์สมัยใหม่ในประเทศไทย 

และยังเห็นถึงบรรยากาศของการซื้อขายงานศิลปะท่ีทำาให้วงจรของวงการศิลปะนั้น

เคลื่อนไหวต่อไปได้ท่ามกลางอุปสรรค ปัญหา และความสำาเร็จที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันมีบทบาทขึ้น-ลงอยู่ในแวดวงศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย 

แกลเลอรี่ 20 (Gallery 20) แรงกระเพื่อมของ
คลื่นอีกระลอกจากพลังกลุ่มศิลปินหนุ่ม

ต้นทศวรรษ 2510 ศิลปินหนุ่มกลุ่มท่ีเคยเคล่ือนไหวจัดต้ังหอศิลป์ปทุมวัน (Pathumwan 

Gallery) ในช่วง พ.ศ. 2509 ซึ่งมีแกนหลักสำาคัญคือ ดำารง วงศ์อุปราช และพีระ พัฒนะ

พีระเดช ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อุปถัมภ์รายใหม่ คือ “สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา” ผู้

เป็นท้ังสถาปนิกและจิตรกรผู้รักงานศิลปะ สุเมธมีกิจการของครอบครัวคือ “ร้านหนังสือ

เฉลิมนิจ” ซึ่งตั้งอยู่ในย่านการค้า “ศูนย์การค้าราชประสงค์” ที่กำาลังเป็นพื้นที่การค้า

ย่านใหม่ของกรุงเทพมหานคร ร้านนี้มีเจ้าของคือ ม.ล.มานิจ ชุมสาย และเฉลิมขวัญ 

ชุมสาย ณ อยุธยา บิดาและมารดาของสุเมธ

 สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ได้สนับสนุนพื้นที่ชั้น 2 ของร้านเฉลิมนิจให้แก่กลุ่ม

ศิลปินหนุ่มทำาแกลเลอรี่่ขึ้นเพื่อจัดแสดงงานและดำาเนินกิจการครั้งใหม่โดยไม่คิดค่าเช่า

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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ใดๆ ทั้งนี้เนื่องจากเลขที่ตั้งของร้านคือ เลขที่ 20 สุเมธจึงตั้งชื่อแกลเลอรี่่ว่า “แกลเลอรี่่ 

20” (Gallery 20) เรียกโดยย่อว่า G20 แกลเลอรี่่นี้มี “พีระ พัฒนะพีระเดช” เป็นผู้

จัดการและทำาหน้าที่ประสานงานการจัดนิทรรศการ นิทรรศการครั้งแรกของแกลเลอรี่่

จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และจัดแสดงถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2511 

โดยมี “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร” เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ 

นิทรรศการครั้งแรกนี้มีศิลปินร่วมแสดงคือ อนันต์ ปาณินท์, ดำารง วงศ์อุปราช, พีระ 

พัฒนะพีระเดช, สุเมธ ชุมสายฯ และทวี รัชนีกร ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการแสดงผลงาน

ในรูปแบบศิลปะนามธรรม

 กิจกรรมศิลปะของแกลเลอร่่ี 20 มีบริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำากัด เป็นผู้สนับ-

สนุนซึ่งมาจากความสัมพันธ์อันต่อเนื่องของพีระ พัฒนะพีระเดช กับ ประคิน ชุมสาย ณ 

อยุธยา นอกจากนี้ ในช่วงปลาย พ.ศ. 2511 พีระ พัฒนะพีระเดชยังแสดงนิทรรศการผล

งานเดี่ยวของตนเองที่แกลเลอรี่่แห่งนี้ด้วย อย่างไรก็ดี ในฐานะ “ผู้จัดการและผู้ประสาน

งานกิจกรรมและกิจการ” พีระ พัฒนะพีระเดช ได้ให้ข้อมูลถึงแง่มุมที่น่าสนใจในการ 

“กำาหนดราคา” ของผลงานศิลปะในช่วงขณะที่เขาทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการหอศิลป

ปทุมวันและผู้จัดการของแกลเลอรี่่ 20 ไว้อย่างน่าสนใจว่า

นอกจากกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำางานในประเทศไทยที่สนใจซื้อผลงานไป

สะสมหรือตกแต่งบ้านเรือนแล้ว ก็ยังมีกลุ่มของอาจารย์ นักวิชาการใน

มหาวิทยาลัยที่เขาสนใจศิลปะและอยากให้การสนับสนุนศิลปิน ในช่วงนั้น

ก็มีหลายคนที่แวะเวียนมาให้ความสนใจ อย่างเช่น อาจารย์พัทยา สายหู 

อาจารย์เจตนา นาควัชระ หรืออาจารย์สุเทพ สุนทรเภสัช ซึ่งทางแกลเลอรี่่

เองก็พยายามต้ังราคาผลงานไว้ให้สัมพันธ์กับรายรับประจำาของอาจารย์ 

นักวิชาการที่เขาสนใจเหล่านี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการ สมัยนั้นถ้าเงิน

เดือนคนที่จบปริญญาตรีก็ประมาณ 1,700-1,800 บาท ถ้าจบปริญญาโท

มาก็มากกว่าน้ันไม่มาก การต้ังราคาผลงานแกลเลอร่่ีก็พยายามจะให้สัมพันธ์

กับเงินเดือนของข้าราชการหรือคนทำางานที่มีเงินเดือนในสมัยนั้นด้วย แต่

แม้จะกำาหนดราคาเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำาให้ขายผลงานในกลุ่มคนซ้ือที่เป็นชาว

ไทยมากเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นชาวต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวซึ่งก็
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ไม่มากนัก (พีระ พัฒนะพีระเดช 2555 : สัมภาษณ์)

 แนวทางการกำาหนดราคาผลงานศิลปะท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงถึงความ

พยายามต่อการ “ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่” ให้แก่ธุรกิจแกลเลอรี่่ที่มุ่งจะให้ขยายไปสู่กลุ่ม

ของอาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการที่มีความคิดและประสบการณ์ทางศิลปะสมัยใหม่

อย่างดีด้วย ถึงกระนั้นแกลเลอรี่่ 20 เองสามารถดำาเนินการอยู่ได้เพียง 2 ปีกว่าก็ต้องยุติ

กิจการลงเน่ืองจากประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย เน่ืองจากไม่สามารถจำาหน่ายผลงานศิลปะ

ได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของแกลเลอรี่่ ไม่ต่างจากพื้นที่ศิลปะ อาทิ บางกอก อาร์ต 

เซ็นเตอร์ (Bangkok Art Center) หรือ หอศิลปปทุมวัน ที่ตั้งใจก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเปิด

พื้นที่การสร้างสรรค์ทางศิลปะให้แก่ศิลปินช่วงก่อนหน้านี้ ถึงกระนั้น แม้ว่าแกลเลอรี่่ 

20 จะเปิดดำาเนินการเพียงช่วงสั้นๆ แต่ควรบันทึกไว้ว่า แกลเลอรี่่แห่งนี้ได้สร้างความ

เคลื่อนไหวให้กับวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้แก่ผลงาน

ศิลปะนามธรรมหรือกึ่งนามธรรมได้มีโอกาสแสดงออกสู่สาธารณชนนอกเหนือไปจาก

เวทีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินหัวก้าวหน้าที่ศึกษาศิลปะ

ด้วยตนเอง (Self-Thought Artist) หรือที่เรียกขานกันว่า “ศิลปินไร้สำานัก” อย่าง จ่าง 

แซ่ตั้ง และประเทือง เอมเจริญ ได้แสดงผลงานศิลปะของตนด้วย นอกจากนี้ยังเป็นอีก

พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีพยายามแสวงหาหนทางขยายกลุ่มผู้อุปถัมภ์สนับสนุนผลงานศิลปะ จากเดิม

ที่มีเพียงกลุ่มชนชั้นนำาและชาวต่างชาติมาเป็นกลุ่มอาจารย์ นักคิด นักวิชาการทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น สุลักษณ์ ศิวรักษ์, สุเทพ สุนทรเภสัช, กมล สมวิเชียร, 

เจตนา นาควัชระ, พัทยา สายหู, สมศักดิ์ ชูโต ฯลฯ เป็นต้น

แกลเลอรี่ในย่านธุรกิจการค้าช่วงทศวรรษ 2510: 
ปัจจัยจากสงครามและการสร้างจุดขายทางการตลาด

ในขณะที่แกลเลอรี่่ซึ่งเน้นการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงออกในผลงานอย่างเต็มที่โดย

ไม่ยึดการเอาใจตลาดเป็นหลักต้องปิดตัวลง แต่หอศิลป์หรือแกลเลอรี่่ที่เปิดกิจการขึ้น

มาเพ่ือเน้นการทำาธุรกิจเป็นหลักยังคงดำาเนินการอยู่ได้ไม่น้อยทีเดียว ต้นทศวรรษ 2510 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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มีแกลเลอร่่ีเชิงพาณิชย์เปิดขึ้นใหม่อีกจำานวนหนึ่งเพื่อมาแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี

ยังมีความต้องการของผู้บริโภคซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ยังคงเป็นผล

สืบเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ถึงศิลปะของไทยผ่านสื่อและช่องทางต่างๆ อันเป็น

นโยบายขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พยายามสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศจากการ

ค้าขายผลงานศิลปะ แกลเลอรี่่เอกชนที่เปิดพื้นที่ให้แก่ศิลปินไทยได้แสดงผลงานและทำา

ธุรกิจค้างานศิลปะไปด้วยส่วนใหญ่มีเจ้าของแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกมีเจ้าของที่

เป็นนักธุรกิจที่สนใจศิลปะ มีพื้นฐานการศึกษาจากต่างประเทศหรือเคยรำ่าเรียนทาง

ศิลปะมาบ้าง เป็นลูกหลานที่อยู่ในตระกูลพ่อค้านักธุรกิจ 

 ส่วนที่ 2 คือ แกลเลอรี่ ่ที่เปิดดำาเนินการโดยมีศิลปินเป็นเจ้าของหรือเป็น  

ผู้บริหาร ดังในกรณี หอขวัญแกลเลอรี่่ ของ อวบ สาณะเสน หรือ เอลิซาเบธ แกลเลอรี่ 

(Elizabeth Gallery) ที่มีสำาเภา เทพประทุม1 เป็นผู้อำานวยการ รวมถึงแกลเลอรี่่ 20 ดัง

ที่กล่าวมา สำาหรับกรณีของ เอลิซาเบธ แกลเลอรี่ นั้น สำาเภา เทพประทุม (นามเดิมของ

ภิภพ พรแสงศิลป์) ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนไว้ว่า “เอลิซาเบธ แกลเลอร่ี เร่ิมต้นจากเป็น

ร้านจำาหน่ายผ้าไหมบนถนนเพลินจิตช่ือ Elizabeth Thai Silks วันหน่ึงเจ้าของร้านอยาก

จะให้มีผลงานศิลปะมาจำาหน่ายในมุมที่ว่างด้วยจึงชักชวนผม (สำาเภา) มาเป็นช่างเขียน

รูปและให้ประสานนำาผลงานของศิลปินมาแสดง ขณะนั้นงานที่มาแสดงนิทรรศการและ

จำาหน่ายในแกลเลอรี่ส่วนใหญ่เป็นของอาจารย์และศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาทิ สวัสดิ์ ตันติสุข, ชลูด นิ่มเสมอ ฯลฯ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ ตอนเปิด

งานในสมัยนั้น เราเชิญทูตชาวต่างประเทศที่พำานักอยู่ในไทยมาร่วมเปิดและชมงาน มี

การซ้ืองานกันพอสมควร ถ้าเป็นงานของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงราคาก็อยู่ในระดับหลักหลาย

พันจนถึงหลักหมื่น แต่แกลเลอรี่เปิดได้ไม่นาน ภายหลังได้เลิกกิจการไป” (สำาเภา เทพ-

ประทุม. 2559: สัมภาษณ์) 

1 สำาเภา เทพประทุม จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วง 

พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภิภพ พรแสงศิลป์” หรือ “ขุนเผ่า” ดำารงชีวิตเป็นศิลปินอิสระ ได้

รับทุนเพื่อเดินทางไปทำางานและแสดงผลงานศิลปะในหลายประเทศแถบยุโรป รวมถึงแสดงผลงาน

ศิลปะแนวนามธรรมในประเทศไทย.
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 ในต้นทศวรรษที่ 2510 ยังมีแกลเลอรี่่เอกชนเปิดใหม่เช่น “พญาไทแกลเลอรี่่” 

ซึ่งมีเจ้าของคือ “รองสนิท โชติกเสถียร” หรือ “ทรีโอแกลเลอรี่่” (Trio Gallery) ของ

สถาปนิกอย่าง “สุพิทย์ ชูเกษ” ที่ถือได้ว่าเป็นแกลเลอรี่่แห่งแรกๆ ที่เริ่มมีการ “ปรับวิธี

การดำาเนินงานโดยแสดงงานศิลปกรรมของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์

ให้สาธารณชนรับรู้อย่างกว้างขวาง นำาวิธีการทางธุรกิจเข้ามาผสมผสานเพื่อให้แกลเลอ

รี่่เลี้ยงตัวเองได้” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2548: 365) 

 นอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งทำาให้แกลเลอรี่่ยุคต้นทศวรรษ 2510 

น้ีเติบโต ยังมีปัจจัยอีกประการสำาคัญคือ สภาวะของยุค “สงครามเวียดนาม” ซ่ึงการเมือง

และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยนั้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลและอุดมการณ์ของ

โลกเสรีที่ควบคุมโดยสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ตั้งแต่เข้าสู่ทศวรรษ 2490 ภายใต้รัฐบาล

จอมพล ป. พิบูลสงครามแล้วก็ว่าได้ที่ไทยอาจเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายสำาคัญของการ

ต่อต้านคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา จนในช่วง

ทศวรรษ 2510 รัฐบาลไทยได้ส่งทหารเข้าไปร่วมรบในเวียดนาม และประเทศไทยยัง

กลายเป็นที่ตั้งของฐานทัพอเมริกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ 

(อำาเภอตาคลี) นครพนม พิษณุโลก อุดรธานี ชลบุรี (อู่ตะเภา) ฯลฯ ด้วยเหตุน้ี ประเทศไทย

จึงมีจำานวนทหารอเมริกันที่เข้ามาในภารกิจสงครามเวียดนามหลายหมื่นคน จำานวน

ทหารอเมริกันที่มากมายเช่นนี้ในทางเดียวกันได้ส่งผลให้เกิดการขยายตลาดธุรกิจการ

ค้าศิลปะเพิ่มไปจากนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปด้วย

 แรงกดดันและการถูกวิพากษ์วิจารณ์จากการที่สหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซง

กิจการภายในของเวียดนามเหนือ การละเมิดต่อสนธิสัญญาเจนีวาใน พ.ศ. 2497 จนนำา

มาสู่สงครามเวียดนาม สงครามนี้ได้ดำาเนินไปผ่านการกำากับของประธานาธิบดีเฮนรี 

ทรูแมน สู่ ลินดอน จอห์นสัน จนกระทั่งต้นทศวรรษ 2510 ที่ก้าวเข้าสู่ยุคของประธา-

นาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ไม่ได้มีเพียงแต่ความกดดันเท่านั้น แต่ปัญหาจากการทุ่มงบ

ประมาณจำานวนมหาศาลไปในการทำาสงครามเวียดนามนี้ได้กลายเป็นประเด็นและข้อ

ถกเถียงในวอชิงตัน การสูญเสียทหารอเมริกันเป็นจำานวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นคนหนุ่มที่

เป็นกำาลังสำาคัญของประเทศ คือปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้นิกสันประกาศนโยบายใหม่หลัง

จากได้รับตำาแหน่งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2511 เรียกว่า “หลักการนิกสัน” (The 

Nixon Doctrine) สาระของหลักการนี้คือ การลดบทบาทของสหรัฐอเมริกาที่เข้าไป

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของเอเชียโดยตรงและนโยบายจากประกาศนี้นำาไปสู่การท่ี

อเมริกาสนับสนุนทางการทหารและงบประมาณเพื่อพัฒนากองทัพในการสู้รบให้แก่

เวียดนามใต้ การสร้างความเข้มแข็งนี้จะนำาไปสู่นโยบาย “ทำาให้สงครามให้เป็นของ

เวียดนาม (The Vietnamization) ในที่สุดในเดือนมิถุนายน 2512 นิกสันได้ประกาศ

จะดำาเนินการถอนทหารอเมริกันชุดแรกจำานวน 25,000 คนภายในเวลาสองเดือน เมื่อ

ถึงสิ้นปีได้เพิ่มขึ้นเป็น 115,000 คน…” (พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์. 2549: 

110) 

 การถอนทหารอเมริกันกลับและยังคงกำาลังไว้เพียงแค่บางส่วนส่งผลต่อการ

เคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ ทั้งนี้การจับจ่ายซื้อข้าวของเครื่องใช้หรือของที่ระลึก

จากประเทศไทยไปยังบ้านเกิดเป็นความคึกคักของตลาดในช่วงเวลานั้นด้วย การซื้อผล

งานศิลปะก็อยู่ในข่ายนี้เช่นกัน เพราะ “เมื่อทหารอเมริกันเดินทางกลับบ้าน ต่างก็ซื้อ

หาของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นปกติวิสัย ภาพเขียนก็รวมอยู่ในบรรดาของที่

ระลึกเหล่านั้นด้วย” (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2554: 209) ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเดือน

มกราคม พ.ศ. 2537 ยังได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “กลุ่มผู้สะสมซื้องานศิลปะส่วนใหญ่จะ

เป็นฝร่ังยุคสงครามเวียดนาม ซ่ึงดอลล่าร์สะพัดในตลาดไทย ฝร่ังนิยมงานภาพวิวทิวทัศน์

แบบไทยๆ พระและตลาดนำ้าวัดไทย ลักษณะการเขียนมีลีลาคล้ายกันคือเอาเกรียงเขียน

เป็นกระท่อมริมนำ้า มีต้นมะพร้าว วิว ดังนั้นธุรกิจของแกลเลอรี่่ได้แปรสภาพจากการ

ขายงานศิลปะเป็นตลาดขายรูป” (ผู้จัดการออนไลน ์. ตลาดศิลปะเกมแห่งการลงทุน 

[ออนไลน์]) ตลาดของกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเหล่าทหาร G.I. ทำาให้ถนนบางสายในกรุงเทพ-

มหานครคึกคักไปด้วยผู้ประกอบการธุรกิจหลากหลายและเงินหมุนเวียนในทางเศรษฐกิจ

มหาศาล การเติบโตของสถานที่ท่องเที่ยวยามคำ่าคืนไม่ว่าจะเป็น ซอยคาวบอย ย่าน

ถนนสุขุมวิท ซอยอโศกที่เชื่อมกับถนนเพชรบุรี และถนนเพชรบุรีเองที่คึกคักไปด้วย

สถานบันเทิงราตรีเพื่อรองรับการเติบโตนี้เช่นเดียวกับย่านพัฒน์พงษ์ บนถนนสีลม หรือ

ย่านถนนสาทร

 ขณะที่ย่านถนนเจริญกรุง ชัชวาล บุญยรังสฤษฏ์ ยังมี “โชว์รูมขายรูป” ชื่อ 

“พรนิมิตแกลเลอร่่ี” ทำาธุรกิจ “ขายส่งภาพเขียนเหล่าน้ีแก่ค่ายพีเอ็กซ์ของทหารอเมริกัน

ด้วย” (ผู้จัดการออนไลน ์. ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพื่ออนาคต. [ออนไลน์]) ทำาให้เห็น

ว่าการเข้ามาของทหาร G.I. นั้นไม่ได้มีบทบาทความต้องการสินค้าหรือเพียงแค่บริการ
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ด้านสถานเริงรมย์เท่านั้น แต่ความต้องการยังปรากฏในธุรกิจจำาหน่ายสินค้าประเภท

ของสวยงามอีกด้วย อาทิ ของที่ระลึก หรือ ผลงานศิลปะก็มีตลาดที่สามารถสร้างเม็ด

เงินได้อย่างมากมายเช่นกัน แนวทางของงานศิลปะที่ลูกค้าเหล่าทหาร G.I. นิยมนั้นก็ไม่

พ้นงานประเภทภาพทิวทัศน์ ภาพพุทธศิลป์ต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการโฆษณาประชา-

สัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของเอกลักษณ์ไทยตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่สมัยจอมพล

สฤษดิ์ ธนะรัชต์

 ในช่วงทศวรรษ 2510 แกลเลอรี่่ที่เน้นเชิงพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่บนถนนย่านธุรกิจ

การค้าได้เกิดขึ้นมากมายที่มีชื่อเสียง อาทิ เพชรบุรีแกลเลอรี่่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514 ของ 

อเนก ควรชัยพฤกษ์ เพลินจิต แกลเลอรี่่ ตั้งอยู่ภายใน “ศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์” 

ของนักธุรกิจชื่อดังอย่าง เสถียร เสถียรสุตร์, C.V.N. Gallery ที่ทำาธุรกิจขายรูปภาพเต็ม

รูปแบบเช่นกันของ เฉลียว วัฒนะ บนถนนสุขุมวิท ราชา แกลเลอรี่ ของสฤษดิ์เดช 

สมบัติพาณิช หรือ อมรินทร์แกลเลอร่่ี เป็นต้น ท้ังน้ีแกลเลอร่่ีแต่ละแห่งล้วนแต่มีลักษณะ

หรือ “จุดขาย” ทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่ “จุดขายหรือการ

ตลาด” จะประกอบไปด้วย 2 ประการสำาคัญด้วยกัน กล่าวคือ ประการแรก แนวทาง

ของผลงานศิลปะที่แต่ละแกลเลอรี่่นำามาจำาหน่าย ประการที่ 2 คือ ตัวศิลปิน ที่แต่ละ

แกลเลอรี่่ต่างมีผลงานของศิลปินคนหนึ่งคนใดเป็นเฉพาะที่ถือเป็น “แม่เหล็ก” ในการ

ดึงดูดลูกค้าเป็นพิเศษ เช่น กรณีของ C.V.N. Gallery “จะเน้นผลงานของสวัสด์ิ ตันติสุข, 

ปรีชา เถาทอง, พิชัย นิรันดร์, อนันต์ ปาณินท์ และสันต์ สารากรณ์บริรักษ์” (Apinan 

Poshyananda. 1992: 183) 

 ขณะที่เพชรบุรีแกลเลอรี่่จะเน้นผลงานศิลปะไทยร่วมสมัยหรือภาพทิวทัศน์ใน

ชนบทมีงานของศิลปินชื่อดังมารวมอยู่ที่นี่ อาทิ เฉลิม นาคีรักษ์, อังคาร กัลยาณพงศ์ 

สวัสดิ์ ตันติสุข, อวบ สาณะเสน งานประติมากรรมก็มีอย่างเช่นของ เขียน ยิ้มศิริ หรือ 

ชำาเรือง วิเชียรเขตต์ “นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ราคาระดับขนาดปานกลาง แต่มีคุณภาพ

เพื่อให้ผู้ซื้อที่มีงบประมาณจำากัดได้เลือกซื้อได้ด้วย” (Ibid. 1992: 182) หรืออย่าง 

“อมรินทร์แกลเลอรี่ ่” ที่เน้นจำาหน่ายผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ทั้งงานจิตรกรรมและ

ภาพพิมพ์ การจำาหน่ายผลงานเหล่านี้ยังสืบเนื่องจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็น

สถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในที่ซื้อภาพไปตกแต่งอาคารสำานักงานหรือ

คอนโดมีเนียมที่พักอาศัย ซึ่งช่วงเวลานั้นเริ่มมีการขยายตัวอย่างมากของธุรกิจอสังหา-

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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ริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม ตลาดที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นเหล่าทหาร G.I. ก็

เติบโตไปได้ในระยะเวลาไม่นานนัก หากเทียบกับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นสถาปนิก นักออกแบบ

ตกแต่งภายใน หรือกลุ่มลูกค้า นักสะสมที่เป็น “นักธุรกิจรุ่นใหม่” ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับ

การขับเคล่ือนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและได้รับประโยชน์จากการเข้ามาลงทุนของนักลงทุน

ต่างชาติอย่างชัดเจน

 ที่ผ่านมาเจ้าของแกลเลอรี่่นอกจากจะมีบทบาทในการบริหารกิจการแล้วยัง

ทำาหน้าที่เป็น “นายหน้าค้างานศิลปะ” (Art Dealers) ทำาหน้าที่จัดนิทรรศการ ทำา

ประชาสัมพันธ์ ติดต่อและเชื่อมโยงกลุ่มผู้ที่สนใจงานศิลปะหรือนักสะสมงานศิลปะเข้า

มาชมนิทรรศการ ที่สำาคัญคือ การรับหน้าที่เจรจา ต่อรองเพื่อขายผลงานศิลปะ ซึ่งขณะ

นั้นแกลเลอรี่่ส่วนใหญ่จะมีเจ้าของเป็น “นักธุรกิจ” ที่ทำาธุรกิจหรืออาชีพอื่นๆ ควบคู่ไป

ด้วย จนบางครั้งอาจเรียกได้ว่า แกลเลอรี่่เหมือนเป็นธุรกิจเสริมที่เป็นความสนใจพิเศษ

ของเจ้าของมากกว่า ดังเช่น สุพิทย์ ชูเกษ แห่งทรีโอ แกลเลอรี่่ เป็นสถาปนิกอาชีพ 

ขณะที่ เสถียร เสถียรสุตร์ เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ไม่ต่างจาก รองสนิท 

โชติกเสถียร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารระดับสูงของอาคเนย์ประกันภัย ถึง

กระนั้น ในช่วงปลายทศวรรษ 2510 เป็นต้นมายังเริ่มมี “นายหน้าค้างานศิลปะ” อีกรูป

แบบหนึ่งที่ไม่ได้มีพื้นที่หรือแกลเลอรี่่เป็นของตนเอง ไม่ได้เริ่มจากการเป็นนักธุรกิจที่ทำา

ธุรกิจอ่ืนใดมาก่อน หากแต่ใช้สายสัมพันธ์หรือความรู้จักท่ีมีต่อศิลปินในการติดต่อศิลปิน

เพื่อขอนำาผลงานมาจัดนิทรรศการ และดำาเนินกระบวนการต่างๆ ในการจัดนิทรรศการ

ให้ โดยพื้นที่แสดงงานจะอาศัยการเช่าสถานที่หรือการได้รับการสนับสนุนสถานที่ซึ่ง

ขณะนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นโรงแรมจนนำาไปสู่การจำาหน่ายผลงานให้แก่กลุ่มลูกค้า กลุ่ม

นักสะสมที่สนใจในที่สุด 

 นำาทอง แซ่ตั้ง เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นอาชีพและธุรกิจของเขาจากการทำางานใน

แนวทางที่กล่าวมานี้ นำาทองให้สัมภาษณ์แก่ผู้เขียนว่า เขาเกิดที่ฝั่งธนบุรี แต่ย้ายมาเติบ

โตและรำ่าเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ เขาเข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา 

ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ในจังหวัด นำาทองเริ่มจากการเป็นเด็กที่ชอบการวาดเขียน ชอบ

วาดรูปการ์ตูน ชอบวาดเส้น จนกระทั่งมีความตั้งใจที่จะเป็นศิลปิน เนื่องจากใช้ชีวิตอยู่

ในจังหวัดสมุทรปราการและด้วยความตั้งใจที่จะเป็นจิตรกร เขาจึงได้ไปขอเรียนศิลปะ

ไทยกับ “ท่านกูฎ” หรือ อาจารย์ไพบูลย์ สุวรรณกูฎ จิตรกรไทยชื่อดังผลผลิตจากคณะ
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จิตรกรรม ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะไทยและชำานาญ

ด้านการทำางานจิตรกรรมฝาผนังจนเป็นท่ียอมรับอย่างมาก ซ่ึงขณะน้ันท่านกูฎได้ทำางาน

จิตรกรรมเพื่อประดับตกแต่งภายใน “เมืองโบราณ” ของ เล็ก วิริยะพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ นำา

ทองจึงได้ไปขอเป็นลูกศิษย์ โดยเริ่มจากการที่ท่านกูฎให้เขาระบายสีรองพื้น และทำางาน

ต่างๆ ตามที่สั่ง แม้สุดท้ายการเรียนนี้จะไม่ได้สำาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ แต่นำาทองยังคงมี

หัวใจที่รักและชื่นชอบงานศิลปะต่อไป 

 ในช่วง พ.ศ. 2514-2515 นำาทอง แซ่ตั้ง ตระเวนชมงานศิลปะตามนิทรรศการ

ต่างๆ ชมงานประกวดศิลปกรรม ท้ังการประกวดท่ีโรงเรียนเพาะช่าง การประกวดศิลปะ

เด็กที่จัดโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และงานนิทรรศการอื่นๆ 

นำาทองกล่าวว่า สภาพการเติบโตของธุรกิจแกลเลอรี่่ในกรุงเทพมหานครขณะนั้นเฟื่อง

ฟูมาก ถนนสายหลักย่านธุรกิจและในศูนย์การค้ามีแกลเลอรี่่เชิงพาณิชย์เปิดกิจการขึ้น

อย่างชัดเจน อย่างที่เพลินจิตเซ็นเตอร์ก็มี เพลินจิต แกลเลอรี่่ ของ เสถียร เสถียรสุตร์ 

หรือภายหลังใน “พันธ์ุทิพย์ พลาซ่า” ซ่ึงขณะน้ันเร่ิมจากการเป็นศูนย์การค้าก็มีแกลเลอร่่ี

เปิดอยู่ด้วยชื่อ “โบซา แกลเลอรี่่” เป็นต้น แกลเลอรี่่ในศูนย์การค้านี้เองที่ทำาให้เขาได้มี

โอกาสไปชมศิลปินทำางาน เพราะในช่วงเวลานั้น ภายในแกลเลอรี่่บางแห่งเปิดให้ศิลปิน

เข้ามารับเป็นครูสอนศิลปะหรือใช้เป็นสตูดิโอช่ัวคราวในการทำางานด้วย เพลินจิต แกลเลอร่่ี 

เป็นที่หนึ่งที่นำาทองเริ่มจากการไปเกาะกระจกดูการทำางานของศิลปิน จนในที่สุดเขาก็

ถูกศิลปินอย่าง ช่วง มูลพินิจ เรียกเข้าไปให้ดูการทำางานได้อย่างใกล้ชิดด้วย (นำาทอง แซ่ต้ัง. 

2555: สัมภาษณ์) 

 จากจุดเริ่มต้นนี้ นำาทองเริ่มมีสายสัมพันธ์รู้จักศิลปินจำานวนหนึ่ง แม้เขาจะ

เรียนวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในภายหลัง แต่นำาทองก็ยังได้ไปคลุกคลีกับ

นักศึกษาและคนทำางานศิลปะ ถึงขนาดที่เขาเคยแสดงงานศิลปะร่วมกับ “วิโรจน์ เจียม-

จิราวัฒน์” และเพื่อน ณ ร้านบราวน์ซูก้า (Brown Sugar) ร้านอาหารและผับแจ๊สชื่อดัง

ของกรุงเทพมหานครในช่วงปลายทศวรรษ 2510 จนในที่สุดนำามาสู่การเริ่มต้นเป็น

ลูกมือในแกลเลอรี่่ ทำางานช่วยศิลปินในการจัดนิทรรศการ และเริ่มต้นเข้าสู่การเป็น 

“คนรับจัดนิทรรศการให้แก่ศิลปิน” โดยนำาทองจะทำาหน้าที่ติดต่อขอผลงานของศิลปิน

มาจัดแสดง เขาเช่าพื้นที่ของโรงแรม รวมถึงเดินเข้าไปขอสปอนเซอร์จากธุรกิจเอกชน

เพื่อนำามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ ในช่วง

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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ของการทำางานแบบน้ี ส่ิงท่ีนำาทองได้ส่วนใหญ่ไม่ใช่กำาไรหรือรายได้มากนัก การจำาหน่าย

ผลงานยังมีไม่มาก แต่ในอีกด้านหนึ่ง สิ่งที่ได้มาคือ สายสัมพันธ์ที่มีต่อศิลปิน อาชีพของ

เขาพัฒนามาจนได้เข้าไปทำางานเป็นผู้ช่วยอยู่ในหอศิลป พีระศรี ในช่วง พ.ศ. 2521 - 2527 

ซึ่งขณะนั้นมี ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที เป็นผู้อำานวยการ หลังออกจากหอศิลป พีระศรี 

นำาทองยังเข้าไปทำางานและรับประสานงานจัดนิทรรศการให้กับแกลเลอร่่ีเอกชนอีก

จำานวนหนึ่ง เช่น มาสเตอร์พีซ แกลเลอรี่่ (Masterpiece Gallery) ภายหลังเขายังมา

เป็นผู้จัดการและหุ้นส่วนของ “ไดอาล็อค แกลเลอรี่ ่” (Dialogue Gallery) ในช่วง

ทศวรรษ 2530 ซ่ึงแกลเลอร่่ีแห่งน้ีมีเจ้าของหลักและหุ้นส่วนใหญ่ คือ อธิไกร จาติกวณิช 

ในภายหลัง คือช่วง พ.ศ. 2540 นำาทองถึงเปิด แกลเลอรี่่ของตนเองในนาม “นำาทอง 

แกลเลอรี่่”(Numthong Gallery) เริ่มต้นจากที่ตั้งอยู่บริเวณอาคารสหกรณ์เคหะสถาน 

ย่านสถานีรถไฟสามเสน และปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ภายในซอยอารีย์สัมพันธ์ ปัจจุบัน

นำาทอง แซ่ตั้ง ยังคงมีอาชีพเป็นนายหน้าค้างานศิลปะคนสำาคัญอีกคนหนึ่งของแวดวง

ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 

 กรณีของนำาทอง แซ่ตั้ง สะท้อนได้ถึงการที่เขาเป็นผลผลิตสำาคัญที่เป็นผลสืบ

เนื่องมาจากการเกิดและเติบโตของธุรกิจแกลเลอรี่่ในช่วงต้นถึงปลายทศวรรษ 2510 

จนนำามาสู่การก่อเกิดอาชีพนายหน้าค้างานศิลปะ แม้อาชีพนี้จะไม่ได้รับความนิยมเป็น

ที่แพร่หลายหรือมีบุคลากรในวิชาชีพจำานวนมากมายนัก แต่ถือว่ากรณีของนำาทองเป็น

สิ่งที่ควรบันทึกไว้เป็นร่องรอยหนึ่งของผลที่มาจากการเติบโตของธุรกิจนี้ 

ศูนย์ศิลปเมฆพยับ (Mekpayab Art Centre) 
การอุปถัมภ์ศิลปะโดยชนชั้นนำ เพื่อศิลปะและศิลปิน

นอกจากการเติบโตของธุรกิจแกลเลอรี่่ที่เปิดกิจการขึ้นอย่างมากมายและดำารงอยู่ได้ทั้ง

ในเวลาสั้นและยาวต่างกันไป ในทศวรรษ 2510 อีกเช่นกันที่มีความเคลื่อนไหวสำาคัญ

ของชนชั้นนำาต่อการเปิดพื้นที่ทางศิลปะให้แก่ศิลปินได้กลับมีบทบาทขึ้นมาอีกครั้ง ใน

ช่วงนี้ผู้อุปถัมภ์คนสำาคัญอย่าง ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ยังคงสนับสนุนกลุ่มศิลปินหนุ่ม

รุ่นใหม่ โดยคุณหญิงได้อนุเคราะห์พื้นที่ที่ดินส่วนตัวให้แก่ศิลปินใช้เป็นที่พักและสตูดิโอ
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สร้างงานยังบริเวณ “บ้านเมฆพยับ” เลขท่ี 90 ก ในซอยอรรถการประสิทธ์ิ ถนนสาทรใต้ 

กรุงเทพมหานคร ศิลปินผู้ที่อาศัยและทำางานศิลปะในบ้านเมฆพยับนี้เริ่มจาก ประพันธ์ 

ศรีสุตา ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนี ดำารง วงศ์อุปราช เดินทางกลับจาก

อเมริกาในช่วง พ.ศ 2513 เช่นเดียวกับ ถวัลย์ ดัชนี ซึ่งได้ติดตามมาในช่วงเวลาใกล้

เคียงกัน ขณะที่ พีระ พัฒนะพีระเดช เพิ่งเดินทางกลับมาจากการไปศึกษาดูงานยัง

ประเทศสหรัฐอเมริกาด้าน “Museum Management” ซึ่งเขาได้รับทุนจากมูลนิธิ 

John D. Rockyfeller ในขณะที่เป็นศิลปินและผู้จัดการอยู่ที่หอศิลป์ปทุมวัน 

 จากการเป็นบ้านพักและสตูดิโอของศิลปินรุ่นใหม่นี้เองทำาให้บ้านเมฆพยับ

กลายเป็นแหล่งพบปะพูดคุยของศิลปินอีกหลายคน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้ ม.ร.ว. 

พันธุ์ทิพย์ มีแนวคิดที่จะสร้างพื้นที่ทางศิลปะให้ศิลปินได้มาทำา Art Workshop อย่าง

เป็นทางการ โดยเฉพาะในด้านการทำาสตูดิโอศิลปะภาพพิมพ์ “เพราะในขณะนั้น ศิลปิน

ท่ีสนใจด้านการทำาศิลปะภาพพิมพ์ยังไม่สามารถมีทุนรอนพอจะเป็นท่ีทำางานหรือซ้ือ

อุปกรณ์ที่มีราคาสูงอย่างแท่นพิมพ์ได้” (พีระ พัฒนะพีระเดช. 2555: สัมภาษณ์) จาก

สาเหตุท่ีกล่าวมาน้ี ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ จึงสร้าง “ศูนย์ศิลปเมฆพยับ” (Mekpayab Art Centre) 

ขึ้นใน พ.ศ. 2515 แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2516 โดยศิลปสถานแห่งนี้ พีระ พัฒนะพีระเดช ได้

รับมอบหมายให้เป็นผู้อำานวยการ ศูนย์ศิลปเมฆพยับมุ่งหวังให้เป็นแหล่งในการทำางาน

ศิลปะ โดยเฉพาะงานศิลปะภาพพิมพ์ มีอุปกรณ์ที่ใช้สร้างงานได้ ศูนย์ศิลปเมฆพยับ ตั้ง

ชื่อนี้โดย ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ และอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดย “มูลนิธิ

จุมพฏ–พันธุ์ทิพย์”

 พีระ พัฒนะพีระเดช รับหน้าที่เป็นผู้อำานวยการดูแลพื้นที่เป็นหลัก นอกจากนี้

ยังมีศิลปินและผู้สนับสนุนที่เข้ามาร่วมช่วยกันอีก อาทิ ถวัลย์ ดัชนี, ดำารง วงศ์อุปราช, 

บรรจง โกศัลย์วัฒน์, ประยุทธ ฟักผล, พนม สุวรรณนาถ, สุรพล สุขถาวร, บาทหลวงเรย์ ซี. 

ดาวน์ส, รัชนี พัฒนะพีระเดช ฯลฯ เป็นต้น นอกจากจะมีสตูดิโอให้ศิลปินได้สร้างงาน

แล้ว ศูนย์แห่งนี้ยังจัดนิทรรศการภาพเขียนและศิลปะภาพพิมพ์ให้ผู้สนใจเข้าชมด้วย 

รวมไปถึงเนื่องจากบริเวณซอยอรรถการประสิทธิ์ขณะนั้นยังเป็นแหล่งรวมของชาวต่าง

ชาติที่หลากหลายก่อนที่ภายหลังจะย้ายไปที่ถนนข้าวสาร ในซอยนี้จึงมีชาวต่างชาติพัก

อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก ด้วยเหตุนี้ นอกจากกิจกรรมศิลปะแล้ว ศูนย์ศิลปเมฆพยับจึง

มีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมอื่นๆ อีกด้วย เช่น การฉายหนังกลางแปลง โดยหนังนั้นได้รับ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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ความอนุเคราะห์จากสถาบันเกอเธ่ ไม่ว่าจะเป็นหนังเก่าหรือหนังเงียบ (Silent Movies) 

“มีการเก็บค่าเข้าชมโดยต้ังโต๊ะหน้าทางเข้าศูนย์ ผู้ใหญ่และบุคคลท่ัวไป 20 บาท นักศึกษา 

นักเรียน 10 บาท จ่ายเงินค่าเข้าแล้วยังแถมสเปรย์ฉีดยุงให้ด้วย เพราะหนังกลางแปลง

ฉายกลางคืนและกลางแจ้ง” (อ้างแล้ว. 2555: สัมภาษณ์) สำาหรับค่านำ้า ค่าไฟ ค่าเจ้า-

หน้าที่นั้นทางมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ให้การสนับสนุนทั้งหมด ส่วนการประชาสัมพันธ์ใช้

วิธีช่วยกันทำา เช่น การ์ดเชิญนิทรรศการ หรือการส่งจดหมายไปยังสื่อมวลชน พีระและ

ภรรยาของเขา รวมถึงเพื่อนศิลปินช่วยกันจ่าหน้าซองและส่งจดหมายไปตามสื่อมวลชน

เอง ทั้งนี้การทำางานที่ศูนย์ศิลปเมฆพยับนั้น ผู้อำานวยการอย่างพีระไม่ได้รับเงินเดือน 

เพราะถือเป็นการที่เขาตั้งใจจะขับเคลื่อนวงการศิลปะ พีระในขณะนั้นมีงานประจำาที่ทำา

หน้าท่ีดูแลด้านงานศิลปกรรมท้ังหมดให้แก่สำานักงานองค์การสหประชาชาติ (UN) หลายปี 

และภายหลังลาออกมาทำางานอยู่ที่ธนาคารกสิกรไทย ก็ยังคงดูแลงานและเป็นที่ปรึกษา

ด้านศิลปะและการออกแบบ (Graphic Consultant) 

 ศูนย์ศิลปเมฆพยับจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมอยู่ได้ระยะหนึ่ง 

ต่อมาพ้ืนท่ีของศูนย์แห่งน้ีได้ถูกปรับเปล่ียนพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีทางศิลปะท่ีสำาคัญอย่างมาก

แห่งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของวงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย 

นั่นคือ “หอศิลป พีระศรี” ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป

ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ศิลป์ พีระศรี, ม.ร.ว. พันธุ์ทิพย์ บริพัตร 
และหอศิลป พีระศรี: จากข้อเขียนใน สูจิบัตรสู่พลังร่วม
ในการก่อตั้งหอศิลป์ในประเทศไทย2

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (National Art Exhibition) เป็นการประกวดศิลปกรรม

และงานนิทรรศการศิลปะประจำาปีโดยการริเริ่มของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ตั้งแต่ 

พ.ศ. 2492 การแสดงนี้มิได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อยกระดับศิลปะของไทยให้มีมาตรฐานและ

เป็นที่ยอมรับในเวทีศิลปะระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นเพื่อยกระดับให้อาชีพศิลปินใน

ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและผู้ที่ประกอบอาชีพนี้สามารถที่จะเล้ียงชีพได้ด้วยการ

จำาหน่ายผลงานของตน ดังที่อาจารย์ศิลปเขียนในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 2 
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พ.ศ. 2493 ตอนหนึ่งว่า “ศิลปินเหล่านี้ต่างทำางานที่ยากลำาบาก ยอมแบกเอาความเสีย

สละไม่เห็นแก่ตนอย่างหนักไว้ ก็เพื่อวัฒนธรรมแห่งชาติของเรานั่นเอง” (ศิลป์ พีระศร ี

2493: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) 

 ข้อเขียนชิ้นเดียวกันนี้ยังกล่าวถึงปัญหาทางเศรษฐกิจของผู้ที่เลือกอาชีพนี้

อย่างชัดเจนดังท่ีว่า “ศิลปินต้องใช้เวลาใช้เงินสร้างเป็นรูปปฏิมากรรมหรือรูปวิจิตรกรรม

ขึ้นแล้วนำาออกแสดงและได้รับวาจาสนับสนุนกระตุ้นนำ้าใจมากมาย แต่รูปที่สร้างขึ้นก็

ยังอยู่ เพราะขายไม่ได้ จริงอยู่วาจาอันไพเราะที่กล่าวปลอบใจ อาจทำาให้ศิลปินมีจิตต์

ใจดีขึ้นไม่น้อย แต่ถ้าต้องการจะอุดหนุนจุนเจือศิลปะของเรา จำาเป็นจะต้องให้ศิลปิน

ของเราได้รับความเห็นใจจากราชการและเอกชน ด้วยการให้ผลในทางท่ีจะเป็นประโยชน์

แก่ศิลปินได้อย่างเห็นง่ายๆ…” (อ้างแล้ว. 2493: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) ซึ่งในที่

นี้ก็คือ การซื้อผลงานของศิลปินนั่นเอง การขายรูปไม่ได้ของศิลปินในขณะนั้นน่าจะเป็น

ปัญหาอย่างยิ่ง เพราะแม้แต่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้วิจารณ์การแสดงศิลปกรรมแห่ง

ชาติครั้งที่ 2 นี้อย่างรุนแรงว่าห่างไกลจากความเป็นไทย ลงท้ายยังแนะนำาให้ประชาชน

ได้ช่วยกันสนับสนุนศิลปินด้วยการซื้อผลงาน ทั้งยังกล่าวว่า “เพราะศิลปินก็ต้องกินต้อง

ใช้อย่างคนธรรมดาเรานี่เอง” (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช. 2493: 124) ปัญหานี้น่าจะเป็น

เหตุหนึ่งที่นำาไปสู่การพิมพ์ “ราคา” ของผลงานศิลปะแต่ละชิ้นที่ได้รางวัลหรือได้ร่วม

แสดงใน สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2497 ถึงการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2500

 นอกจากจะต้องการให้ประชาชนสนใจเข้ามาชมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

แล้ว อาจารย์ศิลป์ยังคาดหวังว่าหน่วยงานของรัฐบาล เอกชน ชนช้ันสูงผู้มีทรัพย์ท้ังหลาย

จะสนใจซื้อผลงานไปประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่ราชการบ้าง รวมถึงยัง

2 เนื้อหาของหัวข้อย่อยในส่วนนี้ได้ตัดทอนบางส่วนและปรับปรุงมาจากบทความของผู้เขียนเอง เรื่อง 

“ป๋วย อึ๊งภากรณ์, ศิลป พีระศรี และหอศิลป พีระศรี จากข้อเขียนในสูจิบัตรสู่พลังร่วมในการก่อตั้ง

หอศิลป์ในประเทศไทย” ตีพิมพ์ครั้งแรกใน  ปาจารยสาร  ปีที่ 39 ฉบับที่ 2  เดือนพฤษภาคม-

สิงหาคม 2558  ถึงกระนั้น สำาหรับงานเขียนชิ้นนี้ ผู้เขียนได้ทำาการปรับปรุง รวมถึงเพิ่มเนื้อหาและ

ข้อมูลหลายส่วนท่ีค้นคว้าเพ่ิมเติมได้ในภายหลังให้มีความเปลี่ยนแปลงและสมบูรณ์มากขึ้นจากการ

พิมพ์ครั้งแรก.
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เรียกร้องการสนับสนุนจากภาครัฐให้มีการสร้าง “หอศิลป์” อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 

ความพยายามทั้งสองประการนี้ก็ดูจะไม่เป็นผลที่น่าพอใจนัก ถึงกระนั้น ข้อเขียนที่

สะท้อนทั้งแนวคิดและความในใจของอาจารย์ศิลป์ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นหลักที่หัวข้อ

ย่อยน้ีต้องการนำาเสนอได้ปรากฏอยู่ในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังท่ี 12 พ.ศ. 

2504 ชื่อ “Comment on the Twelfth National Art Exhibition” ซึ่งเขียน ยิ้มศิริ 

เป็นผู้แปลข้อเขียนชิ้นนี้โดยใช้ชื่อว่า “ข้อคิดเห็นในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 

12” ประเด็นสำาคัญคือความพยายามเสนอแนวทางต่อภาครัฐว่า “เรายังใคร่ที่จะได้เห็น

กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ได้มีงบประมาณสักก้อนหนึ่ง สำาหรับซื้องานศิลปกรรมไว้

ตกแต่งอาคารสถานที่ราชการอีกด้วย เพราะการปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้กระทำากันอยู่เป็น

ปกติในหลายประเทศ และคงจะได้ประโยชน์ไม่น้อย ถ้าหากจะมีการปฏิบัติทำานองนี้ใน

ประเทศไทยบ้าง” (ศิลป์ พีระศรี. 2504: 10) เรื่องที่สำาคัญอีกประการคือ ปัญหาเรื่อง

การตั้งหอศิลป์ในประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็นนี้ อาจารย์ศิลป์สะท้อนว่า

ประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติประเทศหนึ่ง ฉะนั้น จึงต้อง

ติดต่อกับโลกภายนอก ศิลปโบราณของเราได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง 

และชาวต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย ที่มุ่งมาชมความรุ่งเรืองของ

อดีตก็ใคร่จะเห็นความเป็นไปของศิลปปัจจุบันด้วย ส่ิงแรกท่ีชาวต่างประเทศ

เหล่านี้ถามคือ หอศิลปสมัยใหม่ เราก็ได้แต่ตอบซำ้าๆ อยู่เสมอว่า “เสียใจ 

เสียใจจริง เรายังไม่มีหอศิลปสมัยใหม่” คำาตอบเช่นน้ีย่อมเป็นส่ิงไม่สบายใจ

แก่ผู้ที่เข้าใจถึงค่าของคำาถามอยู่มาก ประเทศอินเดีย ปากีสถาน จีน ญี่ปุ่น 

ฟิลิปปินส์ และมลายู เขามีคณะมนตรีศิลปและหอศิลปสมัยใหม่หลายแห่ง 

เรามีความใฝ่สูงอย่างเต็มที่ในเรื่องการแข่งขันกันในชาติ เราอาจใช้เงินสัก

สองหรือสามล้านบาทสำาหรับสร้างหอศิลปอันถาวรข้ึนมา เพ่ือให้ประชาชน

ของเราได้นิยมชมชอบการแสดงออกของศิลปินร่วมสมัยได้ในที่สุด ในขั้น

เริ่มต้นขอแต่เพียงอาคารที่เหมาะสมสักอาคารหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว

การที่เราจะแข่งขันกับชาติอื่นๆ เขาในเรื่องเกี่ยวกับศิลปก็มิอาจเป็นไป

อย่างสมบูรณ์ (อ้างแล้ว. 2504: 11) 
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 ปัญหาเดียวกันน้ีอาจารย์ศิลป์ยังได้เคยปรารภกับ “คุณมีเซียม ยิบอินซอย” ดังท่ี

เธอเคยบันทึกไว้ว่า “ท่านเคยบ่นกับดิฉันว่าทำาอย่างไรจึงจะได้เงินมา ของบประมาณก็

ไม่ได้ ท่านกลุ้มใจมาก ถึงได้เขียนบทความลงในหนังสือศิลปะ… ดร.ป๋วยได้ไปอ่าน

บทความนั้นเข้าก็ตรงมาหาอาจารย์ศิลป์ ถามว่ามี plan แล้วหรือยัง แลจะต้องใช้เงิน

เท่าใด อาจารย์ศิลป์ท่านก็บอกว่า ฉันมีในหัวฉัน ฉันคิดว่าอยากจะขยายห้องทำางานไป

ถึงที่จอดรถ ถ้ามี 1 แสนก็จะพอ” (อ้างจาก บันทึกของนางมีเซียม ยิบอินซอย ใน ธัญญา 

ผลอนันต์, บรรณาธิการ. 2531: 138) ผู้ที่แสดงปฏิกิริยาในเชิงแลเห็นปัญหาและ

พยายามเข้ามาร่วมหาทางออกเร่ืองการจัดต้ัง “หอศิลป์” ให้แก่วงการศิลปะคือ ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ ซึ่งขณะนั้นดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้อำานวยการ

สำานักงบประมาณ อาจารย์ป๋วยเป็นผู้หนึ่งที่ได้อ่านข้อเขียน “ข้อคิดเห็นในการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 12” ของอาจารย์ศิลปในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2504 ซึ่งอาจารย์ศิลปสะท้อนปัญหาที่ประเทศไทยขาดหอศิลปสมัยใหม่

อย่างชัดเจนและแสดงความเสียใจต่อชาวต่างประเทศท่ีไทยยังไม่มีหอศิลปนี้อย่างเปิด

เผย ดังที่อาจารย์ป๋วยได้เคยบันทึกถึงเรื่องนี้ไว้ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 มี

ความตอนหนึ่งว่า 

เดิมผมได้อ่านบทความของ Prof. ศิลป์ ซึ่งแสดงข้อบกพร่องเรื่องการ

สนับสนุนการศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย มีข้อบกพร่องหลายประการ 

ประการหนึ่ง ก็คือ ไม่มี modern art gallery มีแต่ museum ผมก็เชิญ

แกมาหาในฐานที่ผมเป็นผู้อำานวยการ ส.งบประมาณอยู่ในขณะนั้น บอก

แกว่าผมจะช่วยแก้ปัญหาให้ on watching basis รัฐบาลออก 50% 

ศจ.ศิลป์ กับพรรคพวก raising funds 50% ศจ.ศิลป์ ก็ตกลงและนัดด้วย

ว่า ให้ ศจ.ศิลป์เอาแบบแปลนก่อสร้างมาให้ดู แบบแปลนของแก modern 

มาก เงินรวมแล้วไม่กี่แสน แต่ยังไม่ทันจะทำาอะไร ศจ.ศิลป์ก็ตาย ผมก็ออก

จาก ส.งบประมาณ แต่ได้ตั้งเงินให้ในงบประมาณ แล้วผู้อำานวยการงบ

ประมาณต่อมาก็ช่วยจัดการด้านงบประมาณให้ พวกเราจึงก่อตั้งมูลนิธิขึ้น

ทำาการตลอดมา มีเรื่องหลายเรื่องที่ทำาให้ชักช้า ทั้งๆ ที่ raised เงินมาได้

ตั้งแต่ 07…(ธัญญา ผลอนันต์, บรรณาธิการ. 2531: 139) 
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 หลังการพูดคุยกัน อาจารย์ป๋วยได้ตั้งงบประมาณสำาหรับสร้างหอศิลป์ไว้ตามที่

ตกลงกับอาจารย์ศิลป์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครคาดคิดว่า วงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย

จะสูญเสียอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ไปในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 ถึงกระนั้น การ

ระดมทุนเพื่อสร้างหอศิลป์ตามความตั้งใจของอาจารย์ศิลป์ยังคงดำาเนินต่อไป โดยใน

ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2506 กลุ่มลูกศิษย์และผู้ที่นับถือ

อาจารย์ศิลป์ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการศิลปะขึ้น ณ ห้องแสดงนิทรรศการของ “องค์การ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย” (อ.ส.ท.) ซ่ึงขณะน้ันต้ังอยู่บริเวณถนนศรีอยุธยา 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ “เพื่อหารายได้สร้างอนุสาวรีย์ศิลป พีระศรี และสมทบทุน

การสร้างหอศิลป พีระศรี” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2548: 356) ต่อมามีคณะบุคคลที่เลื่อมใส

ศรัทธาอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิหอศิลป์ พีระศรี ขึ้น “โดยมีคุณ

ภุชงค์ เพ่งศรี เป็นผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินี้ต่อกระทรวงมหาดไทย

และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นมูลนิธิได้เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2507” (ดำารง วงศ์อุปราช 

2527 : 30) คณะผู้ก่อตั้งมูลนิธิประกอบด้วย “ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เป็นประธาน

กรรมการ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย 

นายธนิต อยู่โพธ์ิ (อธิบดีกรมศิลปากรสมัยน้ัน) ม.จ.การวิก จักรพันธ์ุ, นางมีเซียม ยิบอินซอย, 

นางเจ. แซมมวลส์, คุณภุชงค์ เพ่งศรี และมีอาจารย์พัทยา สายหู เป็นกรรมการและ

เลขานุการ” (อ้างแล้ว. 2527: 30) 

 คณะกรรมการมูลนิธิชุดนี้มีหน้าที่หาทุนเพื่อจัดสร้างหอศิลป์ให้สำาเร็จ ทั้งนี้ได้

เริ่มทำาการประชุมครั้งแรกในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2507 ณ วังสวนผักกาด ในรายงาน

การประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานมูลนิธิหอศิลป พีระศรี ครั้งที่ 1/2507 ได้กล่าวถึง

เงินทุนของมูลนิธิขณะนั้นว่า “มีเงินทุนจำานวน 4,891,020 บาท เป็นเงินบริจาค” (อ้าง

จาก, ดำารง วงศ์อุปราช. 2527: 31) รายงานการประชุมฉบับเดียวกันยังรายงานถึงการ

เชิญบุคคลสำาคัญจากวงการต่างๆ มาร่วมเป็นท่ีปรึกษาแก่มูลนิธิด้วย ดังน้ี “พลโทเฉลิมชัย 

จารุวัฒน์, หม่อมงามจิตร บุรฉัตร, คุณพิชัย รัตตกุล, คุณบุญชู โรจนเสถียร, มร.เกรแฮม 

ลูคัส, มร.โรเบิร์ต ซอลแลนเดอร์ และอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ” (อ้างแล้ว. 2527: 31) 

นอกจากนี้ในช่วง พ.ศ. 2508 ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ยังได้รับเงินบริจาคจาก 

โรตารี่กรุงเทพ จำานวน 65 094.95 บาท และเป็นประธานการประมูลภาพเขียนเพื่อหา

ทุน ซึ่งมีผู้ประมูลภาพเขียนไปในราคา 10,000 บาท (อ้างแล้ว. 2527: 31)
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 ในระหว่างวันที่ 11-25 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2508 มูลนิธิหอศิลป พีระศรี ยังได้จัด

นิทรรศการสำาคัญคือ “อนุสรณ์ศิลป พีระศรี การแสดงศิลปนานาชาติ ครั้งที่ 1” (1st 

International Art Exhibition) ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร เพื่อหารายได้

สมทบทุนการจัดสร้างหอศิลป พีระศรี นิทรรศการครั้งนี้ คือการระดมพลังร่วมเพื่อ

พัฒนาวงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทยที่สำาคัญมากครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

ร่วมแสดง ขณะที่ “สมาคมศิลปินอเมริกัน” (Associated American Artists Gallery) 

รวมถึงสถานทูตหลายแห่ง ประกอบด้วย “สถานทูตจีน สถานทูตเดนมาร์ก สถานทูต

เยอรมัน สถานทูตอินโดนีเซีย สถานทูตอิตาลี สถานทูตญี่ปุ่น สถานทูตลาว สถานทูต

มาเลเซีย สถานทูตเนอเธอแลนด์ สถานทูตฟิลิปปินส์ สถานทูตสวิส” (อ้างแล้ว. 2527: 

31) ได้บริจาคงานศิลปะหลายประเภทของศิลปินเพื่อใช้ในการระดมทุนครั้งนี้ด้วย

 ศิลปินที่ส่งผลงานเข้าแสดงครั้งนี้เป็นกลุ่มลูกศิษย์หลากรุ่นของอาจารย์ศิลป 

อาทิ สมโภชน์ อุปอินทร์, ดำารง วงศ์อุปราช, กำาจร สุนพงษ์ศรี, พนม สุวรรณนาถ, พีระ 

พัฒนะพีระเดช, อำานวย หุนสวัสด์ิ, พิชัย นิรันดร์, วีระ โยธาประเสริฐ ฯลฯ รวมถึง ม.ล.ปุ่ม 

มาลากุล ด้วย ปฏิเสธมิได้เลยว่า นิทรรศการศิลปะครั้งสำาคัญอันเป็นพลังร่วมเพื่อระดม

ทุนสร้างหอศิลป์สมัยใหม่ในประเทศไทยคร้ังน้ี ส่วนหน่ึงมีจุดเร่ิมต้นจากแนวคิดของอาจารย์ 

ป๋วยที่ต้องการให้คนในวงการศิลปะช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนอีกก่ึงหนึ่งสร้างหอ

ศิลป์ร่วมกับงบประมาณจากภาครัฐที่ท่านได้ตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ ดำารง วงศ์อุปราช ได้กล่าว

ถึงรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เงินทุนจำานวนมากได้จากการขายผลงานของ

ศิลปินท่ีบริจาคให้ในการแสดงศิลปนานาชาติเม่ือ พ.ศ. 2508 เป็นเงิน 982,267.45 บาท 

มูลนิธิ เจ.ดี.อาร์.ท่ีสาม บริจาค 103,250.00 บาท รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำานวน 1 

ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนผ่านกรมศิลปากร” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2536: 88) อย่างไร

ก็ตามต้องกล่าวว่า เดิมแผนสร้างหอศิลป์ตามเจตนารมณ์ของอาจารย์ศิลปเริ่มต้นคิด

สร้างในพ้ืนท่ีขยายจากบริเวณห้องทำางานของท่าน จนเม่ือมีการผลักดันจากอาจารย์ป๋วย

และเกิดการระดมทุนดังที่กล่าว แผนการสร้างหอศิลป์ได้ถูกวางขึ้นบริเวณสนามเสือป่า 

ดำารง วงศ์อุปราช ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ครั้งที่ 

3/2508 ซึ่ง ม.จ.การวิก จักรพันธุ์ รับสั่งว่า 
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ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้กราบบังคมทูลเรื่องราว

เกี่ยวกับการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ นับตั้งแต่งานแสดงศิลปนานาชาติมา

ตามลำาดับว่าได้คืบหน้ามาถึงขั้นที่กำาลังจะปลูกสร้างหอ แต่ยังขาดที่ดินที่

เหมาะสม คณะกรรมการดำาเนินงานฯ ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว เห็น

ว่าที่ดินในบริเวณสนามเสือป่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้น

เหมาะสมด้วยประการท้ังปวง จึงขอกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรม-

ราชานุญาตให้มูลนิธิฯ ปลูกสร้างหอศิลปภายในบริเวณดังกล่าว (ดำารง 

วงศ์อุปราช. 2527: 31) 

 ขณะนั้นที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของที่ทำาการ “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย” ซึ่งหลังจากกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตแล้วนั้น แม้ทาง

มูลนิธิฯ จะยังไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตในทันที แต่ได้รีบ “ดำาเนินการจัดทำาแผนผัง

ตัวตึกอาคารเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรในชั้นต้นได้เลย” (อ้าง

แล้ว. 2527: 31) ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2509 ม.จ.การวิก จักรพันธุ์ ได้เข้าเฝ้าพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแผนผังหุ่นจำาลองของหอศิลปให้ทอดพระเนตร ทรงสน

พระทัยและมีพระราชดำารัสต่อตัวแทนของมูลนิธิฯ ดำารง วงศ์อุปราช ได้สรุปเนื้อหา

สาระของพระราชดำารัสครั้งนั้นจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการดำาเนินงาน

หอศิลป พีระศรี ครั้งที่ 1/2509 ว่า 

สถาปนิกน่าจะใช้ที่ว่างใต้ถุนตึกให้เป็นประโยชน์ ซึ่งอาจจำาเป็นต้องเลื่อน

ห้องเก็บของ และที่เทียบรถบรรทุกไปจนสุดด้านปลายของตัวตึก ส่วน

บันไดทางเข้านั้นควรจะอยู่ด้านในของตัวตึก กล่าวคือด้านที่หันเข้าสู่สนาม

เสือป่า ในหลักการแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความ

เหมาะสมของสถานท่ี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม

ราชานุญาตให้มูลนิธิฯ ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ปลูกตึกหอศิลป โดยให้

เสียค่าเช่าที่ดินพอเป็นพิธี แต่ในขั้นนี้มูลนิธิฯ ควรหาโอกาสเจรจากับ

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เช่าปัจจุบัน เพราะ

ถึงแม้ว่าสัญญาเช่าเกือบจะหมดอายุลงแล้วก็ตาม องค์การส่งเสริมการท่อง
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เที่ยวอาจมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้ อย่างไรก็ดี ถ้ามูลนิธิฯ และองค์การส่ง

เสริมการท่องเที่ยวยอมอาศัยที่ดินแปลงเดียวกันนี้ และถ้าองค์การส่งเสริม

การท่องเที่ยวคิดจะสร้างตึกสำานักงานใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชดำาริว่า ตึกสองหลังควรมีแบบท่ีผสมกลมกลืนกัน และสำาหรับ

ด้านนอกของตึกควรใช้วัตถุก่อสร้างชนิดที่ไม่จำาเป็นต้องทาสี เพื่อเป็นการ

ประหยัดไปในตัว และควรหาทางป้องกันมิให้เชื้อราทำาลายความสวยงาม

ของผนังด้านนอกได้ (ดำารง วงศ์อุปราช. 2527: 32) 

 ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการดำาเนินงานหอศิลป พีระศรี จึงมีมติมอบหมาย

ให้ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และคุณดวง ยศสุนทร เป็นผู้จัดทำาแผนผังตึกหอศิลป

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและแก้ไขให้เหมาะสมต่องบประมาณของมูลนิธิฯ ในช่วงปี

เดียวกันนี้ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2509 ได้รายงานว่า 

ประธานกรรมการมูลนิธิได้รับหนังสือตอบจากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ว่าไม่ขัดข้องที่จะให้มูลนิธิฯ เช่าที่ดินเพื่อสร้างหอศิลป์ แต่เนื่องจากสถานที่บริเวณนี้อยู่

ใกล้เขตพระราชฐานจึงขอให้มูลนิธิฯ ส่งแบบแปลนแก่ทางสำานักงานทรัพย์สินฯ เพราะ

สำานักงานจะต้องนำาความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือทรงพิจารณา

และขอพระราชดำาริในเรื่องนี้ นอกจากนี้ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ยังมีหนังสือถึงมูลนิธิฯ ว่าไม่ขัดข้องท่ีมูลนิธิฯ ขอใช้ท่ีดินในครอบครองของ อ.ส.ท. บริเวณ

ท่ีว่างด้านท่ีทำาการของ อ.ส.ท. ริมถนนศรีอยุธยา เพ่ือสร้างหอศิลป (อ้างแล้ว 2527 : 32) 

 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2510 มูลนิธิฯ ได้รับหนังสือจากราชเลขาธิการที่ รล.

0001/1206 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2510 แจ้งว่า “สำานักราชเลขาธิการได้นำาความ

กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท แล้วมีพระราชกระแสว่า ได้ทอดพระเนตร

แบบแปลนท่ีหม่อมงามจิตร บุรฉัตร ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว ไม่ทรงขัดข้องท่ีคณะกรรมการฯ 

จะจัดสร้างตามแบบแปลนดังกล่าว จึงโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการฯ ติดต่อดำาเนินการ

ในเรื่องนี้กับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยตรง” (อ้างแล้ว. 2527: 33) ซึ่ง

หลังจากรังวัดท่ีดินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าท่ีดินท่ีจะปลูกสร้างน้ันมีเน้ือท่ี 1,223.27 

ตารางวา สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะให้เช่าในราคาตารางวาละ 50 สตางค์ 

(อ้างแล้ว. 2527: 33)
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 ในช่วง พ.ศ. 2511-2512 สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารในขณะนั้นคือ คุณดวง 

ยศสุนทร ได้เสนอแบบแปลนของหอศิลปกับคณะกรรมการฯ โดยแจ้งว่าจะใช้ระยะเวลา

ก่อสร้างประมาณ 1 ปี งบประมาณการก่อสร้างกะไว้ประมาณ 2 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ได้

เปิดให้มีการประกวดราคาปรากฏว่า “บริษัทท่ีเสนอราคาเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการ 

คือ บริษัท สากลเนรมิต เสนอราคาตัวอาคาร 2,266,000 บาท (ไม่รวมไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 

ท่อปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศ)” (อ้างแล้ว. 2527: 33) อย่างไรก็ตาม ในช่วง

กลางปี พ.ศ. 2512 ได้เกิดส่ิงท่ีไม่คาดคิดข้ึนกับคณะกรรมการดำาเนินงานหอศิลป พีระศรี 

เน่ืองจากทางสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ส่งหนังสือลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2512 มีใจความว่า 

ตามหนังสือที่อ้างถึงขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหอศิลป พีระศรี ในที่ดิน

ตำาบลริมถนนศรีอยุธยา ตรงข้ามวัดเบญจมบพิตร แปลงหมายเลข 3 ซึ่งมูล

นิธิฯ เช่าจากสำานักงานตามแบบและรายการก่อสร้างท่ีแนบมาด้วยน้ัน บัดน้ี

สำานักงานได้รับหนังสือจากกองอำานวยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติที่ 

กท. 0301/4591 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2512 แจ้งความประสงค์ขอเช่า

ที่ดินทั้งหมดในบริเวณสนามเสือป่า เพื่อความสะดวกในการรักษาความ

ปลอดภัย และความปลอดภัยทางทหาร นอกจากนี้กองบัญชาการทหาร

สูงสุดส่วนหน้า ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการของกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ย้าย

เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่สนามเสือป่าแล้ว และกองบัญชาการทหารสูงสุด

ยังมีพันธะในการจัดสถานที่ให้แก่ ส.ป.อ. เกี่ยวกับการวางแผนฝึกประจำาปี 

และวางแผนรายละเอียดอื่นๆ ด้วย ขณะนี้ กรป.กลางมีโครงการจะรื้อตึก 

อ.ส.ท. เดิมเพื่อสร้างอาคารใหม่ (อ้างจาก ดำารง วงศ์อุปราช. 2527: 34)

 เหตุนี้ทำาให้คณะกรรมการของมูลนิธิฯ ต้องเข้าไปเจรจาทำาความตกลงกับ

กองทัพบกเรื่องการขอใช้สถานที่ในการปลูกสร้างหอศิลป พีระศรี แต่ในที่สุดก็ไม่ได้รับ

ความยินยอม ด้วยเหตุนี้ การดำาเนินการสร้างหอศิลป์จึงหยุดชะงักไประยะหนึ่ง แม้ใน 

พ.ศ. 2515 น.อ. สมภพ ภิรมย์ อธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั้นจะเสนอให้ใช้ที่ดินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ริมแม่นำ้าเจ้าพระยาประมาณ 1 ไร่เศษ… สร้างหอศิลป์ แต่ไม่ได้
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รับคำาตอบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร… (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2538: 9)

 ถึงกระนั้น ความหวังที่ประเทศไทยจะมีหอศิลป์สมัยใหม่อย่างเป็นทางการ

ครั้งแรกไม่ได้หมดหนทาง เนื่องจากเป็นอีกครั้งที่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้สนใจความ

เคลื่อนไหวในวงการศิลปะอย่างต่อเนื่องได้เดินทางเข้ามาชมกิจกรรมและการดำาเนิน

งานของศูนย์ศิลปเมฆพยับที่ได้รับการอุปถัมภ์โดยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ดังท่ีกล่าวถึง

ไปก่อนหน้าน้ีแล้ว เม่ืออาจารย์ป๋วยได้พบกับ ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ และกลุ่มศิลปินหนุ่มซ่ึงพำานัก

อยู่ที่ศูนย์ศิลปเมฆพยับอีกครั้ง โดยเฉพาะดำารง วงศ์อุปราช และ พีระ พัฒนะพีระเดช 

จึงเป็นเหตุให้โครงการจัดสร้างหอศิลป์สมัยใหม่เริ่มขึ้นอีกครั้ง โดยทั้งอาจารย์ป๋วยและ 

ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ เห็นว่าพื้นที่บริเวณเดียวกันกับศูนย์ศิลปเมฆพยับ ประมาณ 4 ไร่ นั้น 

สามารถจัดสร้างเป็นหอศิลป์ได้ ดังที่อาจารย์ป๋วยได้ทำาบันทึกถึงคณะกรรมการมูลนิธิ

หอศิลป พีระศรี ลงวันที่ 16 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2516 ว่า “วันนี้ผมได้มาตรวจดูสถานที่ใน

ซอยอรรถการประสิทธิ์ สาธร ซึ่งอยู่ในข่ายพิจารณาเป็นที่ตั้งหอศิลปของเราแล้ว เห็นว่า

เป็นสถานที่เหมาะด้วยประการทั้งปวง จึงใคร่เรียนไว้สำาหรับการประชุมพิจารณาซึ่งผม

จะไม่สามารถมาร่วมได้” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2527: 35) นอกจากน้ีอาจารย์พัทยา สายหู 

หนึ่งในคณะกรรมการฯ ยังได้เขียนจดหมายสนับสนุนเรื่องนี้ต่อประธานมูลนิธิฯ ด้วยว่า 

“เร่ืองสถานที่สร้างหอศิลปในซอยอรรถการประสิทธิ์ท่ีคุณท่านกรุณาเสนอให้มูลนิธิฯ 

เช่าปลูกสร้างอาคารของหอศิลปได้นั้น กระผมเห็นว่าพอเพียงกับความประสงค์และ

สามารถจัดทำาหอศิลปในขนาดและลักษณะที่น่าชมได้ กับทั้งมีหนทางที่จะประสานกับ

ส่วนที่เหลือของศูนย์ศิลปเมฆพยับได้อย่างเหมาะเจาะ ถ้าไม่ติดขัดด้านการบริหารและ

ดำาเนินการต่อไปในอนาคตในแง่อื่นๆ ก็ไม่มีปัญหาอะไรขัดข้องที่จะตกลงเอาที่นี่” (อ้าง

แล้ว. 2527: 35)

 ด้วยเหตุนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2516 ที่ประชุมมูลนิธิ

หอศิลป พีระศรี จึงได้มีมติทำาสัญญาเช่าท่ีดินจากมูลนิธิจุมภฏ – พันธ์ุทิพย์ เพ่ือใช้ในการจัด

ตั้งหอศิลป พีระศรี “ในราคาตารางวาละ 50 สตางค์ตลอดไป ซึ่งเป็นอัตราที่ถูกมาก 

ท้ังน้ีเพราะประธานมูลนิธิหอศิลปฯ คือ ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ บริพัตร ต้ังใจจะให้การสนับสนุน

หอศิลป พีระศรีและกิจกรรมทางศิลปะของศิลปินไทยมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับ” 

(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2539: 97) นอกจากนี้ยังมีดำารง วงศ์อุปราช มาทำาหน้าที่กรรมการ

และเลขานุการ แทนอาจารย์พัทยา สายหู ซึ่งขอลาออกจากคณะกรรมการฯ เนื่องจาก
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ติดภารกิจการทำาวิจัยในภาคใต้ เบื้องต้นการก่อสร้างใช้เงินทุนจำานวน 2,702,430 บาท 

โดยใช้เงินจากที่เคยร่วมกันระดมทุนภายใต้มูลนิธิหอศิลป พีระศรี โดยมี ม.ล.ตรีทศยุธ 

เทวกุล บุตรของ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล น้องชายของ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ เป็นสถาปนิก

ออกแบบให้เนื่องจาก ม.ล.ตรีทศยุธ ขณะนั้นจบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์มา

จาก สถาบัน M.I.T. 

 ในที่สุด พ.ศ. 2517 หอศิลป พีระศรี (Bhirasri Institute of Modern Art) จึง

จัดตั้งสำาเร็จ “การใช้ชื่อหอศิลป์ในลักษณะที่เป็นสถาบัน (institute) แทนที่จะเป็น

พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่่ก็เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจกรรมได้กว้างขวางไม่จำากัดเพียงการ

จัดแสดงผลงานศิลปะเท่านั้น” (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. 2548: 372) หอศิลป พีระศรี ในที่สุด

กลายเป็นพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมที่สำาคัญของสังคมไทยโดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 

สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 “ได้เสด็จพระราชดำาเนิน

มาทรงเปิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ซึ่งตรงกับวันถึงแก่กรรมของอาจารย์

ศิลป์ พีระศรี ครบปีท่ี 12 ในพิธีเปิดน้ัน” (อ้างแล้ว. 2548: 372) ในช่วงแรกหอศิลป พีระศรี 

มีอาจารย์ดำารง วงศ์อุปราช มารับตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการคนแรกโดยไม่ขอรับเงินเดือน 

 หอศิลป พีระศรี มีการแต่งตั้ง “คณะกรรมการหาทุน” ของหอศิลป์ ซึ่งคณะ

กรรมการชุดแรกในส่วนน้ีประกอบด้วย นายบุญชู โรจนเสถียร เป็นประธาน ส่วนกรรมการ

ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์, นายพิชัย รัตตกุล, นางมีเซียม ยิบอิน-

ซอย, คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ, นายแพทย์นินาท ชินะโชติ, นายดำารง วงศ์อุปราช, 

ม.ร.ว.บุตรี วีระไวทยะ และ ม.ล.ตรีทศยุทธ เทวกุล มีที่ปรึกษาคือ ศาสตราจารย์เรย์ ซี. 

ดาวน์ส, มร.เกรแฮม เจ.ลูคัส, มร.แพรี สตีกลิทซ์ และมิสเอลิซาเบธ ไลออนส์ (อ้างจาก 

สูจิบัตรประกอบการเปิดหอศิลป พีระศรี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517) กรรมการชุดนี้อยู่

ภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการหอศิลป์ที่ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 3 ชุดคือ คณะ

กรรมการดำาเนินงาน3 คณะกรรมการท่ีปรึกษา4 และคณะกรรมการหาทุน เห็นได้ชัดว่าการ

จัดต้ังหอศิลป พีระศรี แม้จะแตกต่างจากบางกอก อาร์ต เซ็นเตอร์ หอศิลปวังสวนผักกาด 

และศูนย์ศิลปเมฆพยับ เพื่อความยั่งยืนของกิจกรรมทำาให้ไม่ได้มีแต่ชนชั้นนำาเพียงฝ่าย

เดียวที่เป็นผู้อุปถัมภ์สนับสนุน หากแต่หมายรวมถึงการมีนักธุรกิจหรือ ผู้ที่มีบทบาทใน

แวดวงธุรกิจ การเมือง เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการหาทุน เช่น นายบุญชู โรจนเสถียร 

ที่มีฐานทางทุนที่สำาคัญอย่างธนาคารกรุงเทพ หรือนางมีเซียม ยิบอินซอย นักธุรกิจหญิง
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ชื่อดังที่รักศิลปะและเป็นศิลปินคนสำาคัญของสังคมไทยอีกคนหนึ่ง 

 กรณีของหอศิลป พีระศรี สะท้อนให้เห็นว่า ในการก่อเกิดพ้ืนท่ีทางศิลปะ ลำาพัง

เพียงศิลปินอย่างเดียวคงมิอาจก่อต้ังได้สำาเร็จถ้าปราศจากการสร้างพลังร่วมกันของ

หลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ ผู้อุปถัมภ์ทางศิลปะ ชนชั้นนำา หรือนักธุรกิจ การ

เกิดหอศิลป พีระศรี จึงถือเป็นอีกหมุดหมายสำาคัญแห่งการเติบโตของแวดวงศิลปะสมัย

ใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย ทั้งยังกลายเป็นสถาบันที่นำาสู่การเกิดขึ้นของพื้นที่ทาง

ศิลปะ การสร้างบุคลากร และการเติบโตของวงการศิลปะอย่างปฏิเสธมิได้ ที่สำาคัญการ

ก่อเกิดและการเติบใหญ่ของวงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทย มิอาจจะลืม

เลือนคุณูปการของบุคคลหลายฝ่ายท่ีร่วมพลังกันกระทำาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวมครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้แลเห็นปัญหาของวงการ

ศิลปะและลงมือหาทางแก้ปัญหาโดยไม่ยอมหยุดนิ่งดูดาย สอดคล้องกับจุดยืนของท่าน

ที่มีต่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ดังที่ได้แสดงไว้ในคำากล่าวเนื่องในวันครบรอบปีการ

เปิดหอศิลป พีระศรี ว่า 

ในโอกาสวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 อันเป็นวันครบรอบปีการเปิดหอ

ศิลป พีระศรี ผมอดมิได้ท่ีจะหวนระลึกถึงเม่ือปีกลาย ขณะท่ีสมเด็จพระนาง

รำาไพพรรณีได้ทรงพระกรุณา มาประกอบพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง ท่ามกลาง

ศิลปิน ทูตานุทูต และท่านผู้ใฝ่ใจสนับสนุนศิลปะทั้งมวล ทั้งไทย และต่าง

3 คณะกรรมการดำาเนินงานมี ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร เป็นประธาน และมีอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

เป็นรองประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย ม.จ.การวิก จักรพันธุ์, นางมีเซียม ยิบอินซอย, 

อาจารย์สวัสด์ิ  ตันติสุข, นายดำารง  วงศ์อุปราช,  ม.ล.ตรีทศยุทธ เทวกุล และนายพีระ  พัฒนะพีระเดช 

โดยมี นายภุชงค์ เพ่งศรี เป็นกรรมการและเหรัญญิก, อ้างจาก, สูจิบัตรประกอบการเปิดหอศิลป 

พีระศรี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517. 

  
4 กรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร,  อธิบดีกรมศิลปากร, นายบุญชู  

โรจนเสถียร, นายพิชัย รัตตกุล, มร.เกรแฮม เจ.ลูคัส, มร.แพรี สตีกลีทซ์, มิสซิสแพรี สตีกลีทซ์,  

นายพงษ์ศรี วิทยานนท์ และ นางสุมน ปราณีประชาชน, อ้างจาก, เล่มเดียวกัน.

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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ประเทศขณะนั้น ท่านประธานกรรมการมูลนิธิ ท่านประธานกรรมการ

บริหารหอศิลป ตลอดจนกรรมการทั้งหลายและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต่างมี

ความปลื้มปิติ เพราะงานสำาคัญที่เราได้ใฝ่ฝันมุ่งมั่นมาเป็นเวลานานหลายปี 

เริ่มจะเป็นรูปร่างให้เห็นประจักษ์แล้ว พวกเราอดนึกมิได้ว่าถ้าอาจารย์

ศิลป์ พีระศรี ยังมีชีวิตอยู่ ท่านจะมีความพอใจในงานที่เราทำาหรือไม่เพียง

ใด แต่หวังกันว่าท่านจะพอใจ เพราะบุญคุณที่ท่านอาจารย์มีต่อวงการศิลป

ของประเทศไทยนี้ ใหญ่หลวงนัก แม้แต่ผู้ที่มิใช่ศิลปินอย่างผม ก็ยังรู้สึกใน

พระคุณของท่านตลอดมา ด้วยความรำาลึกอันกล่าวมาข้างต้น ผมจึงใคร่ขอ

ต้ังจิตอธิษฐานขอให้อนาคตของหอศิลป์ และมูลนิธิท่ีใช้นามของท่านอาจารย์

นี้ จงมีความเจริญสถิตสถาพรยิ่งๆ ขึ้นไป ประชาคมใดที่เพิกเฉยต่อความ

งามและศิลป ประชาคมนั้นย่อมจะเจริญสมบูรณ์มิได้ และประชาคมใดที่

จะเอาใจใส่บำารุงศิลปวิทยา ประชาคมนั้นย่อมจะประสบความเจริญ มิใช่

แต่ในด้านศิลปะอย่างเดียว ย่อมจะเจริญในด้านความดีและความจริง อัน

เป็นองค์ประกอบแห่งสันติสุขแห่งมนุษย์ในประชาคม (ป๋วย อึ๊งภากรณ์. 

2559: 155-156) 

 ตั้งแต่ก่อนการเปิดหอศิลป พีระศรี อย่างเป็นทางการ ดำารง วงศ์อุปราช ใน

ฐานะผู้อำานวยการคนแรกได้วางแผนงานของหอศิลป พีระศรีไว้เพื่อดำาเนินภารกิจ 4 

ด้านหลัก ประกอบด้วย  1. การจัดนิทรรศการถาวร (Permanent Exhibition) เน้น

แสดงผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ลูกศิษย์ และศิลปินไทยตั้งแต่สมัย พ.ศ. 

2472 หรือก่อนหน้านั้นให้ประชาชนได้ชม  2. นิทรรศการชั่วคราว (Temporary Exhi-

bition) เน้นสนับสนุนศิลปินไทยและพยายามให้มีการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศด้วย 

3. การศึกษาเผยแพร่ (Education and Extension Program) เพื่อให้ประชาชนสนใจ

และมีความรู้เรื่องศิลปะสมัยใหม่ ผ่านการจัดพิมพ์หนังสือและการจัดกิจกรรมทาง

วิชาการ  4. กิจกรรมสัมพันธ์ (Related Program) เน้นการทำากิจกรรมสัมพันธ์ระหว่าง

ทัศนศิลป์กับศิลปะแขนงอื่นๆ โดยใช้หอประชุมเป็นที่แสดงละคร ฉายภาพยนตร์ เล่น

ดนตรี และการแสดงอื่นๆ (ดำารง วงศ์อุปราช. 2527 : 38-39) อย่างไรก็ตาม ดำารงตั้งใจ

ว่า เมื่อสามารถร่วมผลักดันจนหอศิลปเกิดขึ้นสำาเร็จแล้ว เขาจะลาออกจากตำาแหน่ง
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เพื่อส่งมอบภารกิจนี้ให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อไป ด้วยเหตุนี้ ดำารงได้ยื่น

ใบลาออกจากตำาแหน่งผู้อำานวยการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2517 หรือก่อนที่หอ

ศิลป พีระศรี จะทำาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ แต่ถึงกระน้ัน เขายังอยู่ช่วยงานจนกระท่ัง

ถึงวันเปิดหอศิลปและการจัดนิทรรศการครั้งที่ 1 (อ้างแล้ว. 2527: 39) 

 หลังจากนั้นในช่วง พ.ศ. 2519 จึงได้มีการเสนอชื่อของ “ฉัตรวิชัย พรหมทัตต

เวที” เป็นผู้อำานวยการหอศิลป พีระศรี  ฉัตรวิชัยเป็นบัณฑิตด้านการออกแบบจากประเทศ

อังกฤษ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การทำางานด้านงานออกแบบ การฝึกงานด้านโรงละคร และ

งานด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ ทั้งยังเกิดมาในครอบครัวที่รักงานศิลปะ ฉัตรวิชัย

เป็นบุตรของศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงพรหมทัตตเวที (ไหมพรม ศรีสวัสด์ิ) หลังจบ

การศึกษาและการทำางานในประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. 2518 เขาเข้าทำางานเป็นล่ามให้

กับสำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development 

Program: UNDP) อยู่ 6 เดือน และทำางานเป็นผู้จัดการฝ่ายตกแต่งภายในของบริษัท

ดีไซน์ 103 “จนปีรุ่งขึ้นถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้อำานวยการหอศิลป พีระศรี คลุกคลีอยู่นาน

ถึง 12 ปี” (ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที. Hi-Class Magazine [ออนไลน์]) ในช่วงท่ีฉัตรวิชัย

ทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยการได้มีการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมมากมาย ทั้งการ

แสดงงานศิลปะของศิลปินหัวก้าวหน้า การฉายภาพยนตร์ และการแสดงดนตรี หอศิลป 

พีระศรีในช่วงทศวรรษ 2520 ยังเป็นศิลปสถานที่เปิดพื้นที่ให้กับงานศิลปะหลากหลาย

แนว โดยเฉพาะศิลปะในเชิงเน้นแนวความคิดหรือ คอนเซปชวล อาร์ต (Conceptual 

Art) ที่มีการแสดงออกที่หลากหลาย อาทิ ศิลปะสื่อการแสดงสด (Performance Art) 

ศิลปะติดตั้งจัดวาง (Installation Art) ศิลปะฉับพลัน (Happening Art) มีกิจกรรมที่

โดดเด่นคือการจัด “เวทีสมั่ย” (สมัย+ใหม่) ซึ่งฉัตรวิชัยเคยกล่าวว่าเป็น “การผสม

ผสานคนดนตรีกับคนศิลปะและคนที่อยู่ในแวดวง Performance Art ตอนนั้นเริ่มมี

การ Break-down ลดช่องว่างระหว่างรูปแบบของศิลปะ เพราะมีงานศิลปะจัดวางแล้ว 

เราจึงตอบสนองความต้องการว่าที่จริงแล้ว การทำาศิลปะไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะการ

เขียนรูปอีกต่อไปแล้ว” นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานศิลปะของศิลปินต่าง

ประเทศ กิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงงานสำาคัญในวาระครบรอบ 10 ปี หอศิลป พีระศรี 

คือ “มหกรรมศิลป พีระศรี” ในระหว่างวันท่ี 12 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2527 มหกรรม

นี้เป็นการระดมความร่วมมือกันของบุคลากรทั้งในวงการศิลปะ วงสังคม วงวิชาการ 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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แวดวงธุรกิจอีกหลายฝ่ายเพื่อจัดนิทรรศการศิลปะฉลองวาระครบ 10 ปีของหอศิลป พี

ระศรี งานคร้ังน้ียังถือเป็นการรวบรวมประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งหอศิลป พีระศรี และ

นิทรรศการบางส่วนในช่วงระยะแรกไว้ โดยผู้ท่ีมีส่วนสำาคัญในการนำาเอกสารการประชุม 

บันทึก และรายละเอียดต่างๆ ของการก่อตั้งหอศิลปมาเผยแพร่ไว้คือ ดำารง วงศ์อุปราช 

ดังที่ได้นำาเสนอข้อมูลไว้บางส่วนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ของหอศิลป พีระศรี 

ที่ต้องใช้ทุนรับผิดชอบทั้งด้านกิจกรรมและบุคลากร ซึ่งในช่วงหลังไม่ได้มีเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล แต่หอศิลป์ต้องหาทุนเองทำาให้การดำาเนินงานมิได้ราบรื่นนัก ดังที่ ฉัตรวิชัย 

พรหมทัตตเวที ผู้อำานวยการหอศิลป พีระศรี ได้กล่าวถึงการดำาเนินงานและปัญหาที่หอ

ศิลปต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องงบประมาณไว้บางช่วงตอนในสูจิบัตร

นิทรรศการมหกรรมศิลป พีระศรี ว่า “ขณะที่งานของหอศิลปฯ ในการจัดรายการศิลป

ดำาเนินไปอย่างสมำา่เสมอน้ัน หอศิลปฯ ก็ได้ประสพปัญหาในเร่ืองเงินทุนเร่ือยมา เน่ืองจาก

รายได้จากการดำาเนินงานน้ันไม่เพียงพอท่ีจะเล้ียงตัวเองได้ เคร่ืองมือประกอบการทำางาน

ยังไม่มีพร้อมนัก ซึ่งทำาให้หอศิลปฯ ไม่สามารถสนองความต้องการในการจัดงานบาง

อย่างได้โดยเฉพาะในโรงละคร…” (ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที. 2527: 14) ต้องกล่าวว่า 

นอกจากหอนิทรรศการในหอศิลป พีระศรี ที่จัดแสดงงานศิลปะอย่างต่อเนื่องในขณะ

น้ันแล้ว ในส่วนโรงละครยังถูกใช้จัดแสดงกิจกรรมคอนเสิร์ตและศิลปวัฒนธรรมมากมาย 

รวมถึงยังเป็นสถานที่ซึ่ง “วงบางกอกซิมโฟนี” (Bangkok Symphony Orchestra) ใช้

เป็นสถานที่ฝึกซ้อมอีกด้วย 

 ในช่วง พ.ศ. 2523-2524 คุณภุชงค์ เพ่งศรี ผู้มีตำาแหน่งเหรัญญิกของมูลนิธิหอ

ศิลป พีระศรี ได้ทำาเรื่องติดต่อขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ผลคือได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการมาจำานวน 300,000 และ 400,000 บาท โดยขณะ

นั้นมีศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นรัฐมนตรี นอกจากนี้นายเดโช สวนานนท์ 

อธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้นยังให้เงินช่วยเหลือผ่านทางกรมศิลปากรด้วย (อ้างแล้ว. 

2527: 14) ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที ยังกล่าวว่า กระทั่งปลายปี พ.ศ. 2526 หอศิลปได้

ประสพปัญหาเรื่องเงินทุนอีก เหรัญญิกจึงได้ทำาเรื่องขอเงินทุนสนับสนุนจาก “มูลนิธิ

จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์” และได้รับการสนับสนุนมาอีกประมาณ 250,000 บาท เพื่อนำามา

จ่ายค่าเงินเดือนของเจ้าหน้าที่หอศิลป” (อ้างแล้ว. 2527: 14) ใน พ.ศ. 2527 ม.ล.ตรีทศ-
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ยุทธ เทวกุล ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการหาทุนหอศิลป พีระศรี ขึ้นเพื่อที่จะดำาเนินการหา

ทุนเข้ามาสนับสนุนหอศิลปอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ผู้ก่อตั้งและ

เป็นประธานของหอศิลป พีระศรี ได้ถึงแก่กรรมไปในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 

ไม่นาน “หอศิลป พีระศรี ก็ต้องปิดกิจการลงใน พ.ศ. 2533” (ดำารง วงศ์อุปราช. 2536: 

88) สาเหตุของการปิดกิจการนี้มีที่มาจากปัญหาเรื่องของการเช่าที่ดิน การปิดตัวของ

หอศิลป พีระศรี จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งแก่วงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยใน

ประเทศไทย 

การสะสมผลงานศิลปะผ่านการอุปถัมภ์
นิทรรศการและการประกวดศิลปกรรมโดย
ภาคธุรกิจเอกชนในปลายทศวรรษ 2510 

ภาคธุรกิจเอกชนเร่ิมเข้ามาอุปถัมภ์วงการศิลปะสมัยใหม่ของไทยอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วง

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งแรกใน พ.ศ. 2492 แล้ว การสนับสนุนเวทีนี้มีความ

คึกคักย่ิง โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2492-2494 มีบริษัทห้างร้านเอกชนท่ีประกอบ

กิจการหลายประเภทสนใจลงโลโก้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าในสูจิบัตรนิทรรศการ 

สิทธิธรรม โรหิตะสุข ได้มีข้อเสนอถึงประเด็นนี้ว่า 

สินค้าที่บริษัทผู้แทนจำาหน่ายต่างๆ มาให้การสนับสนุนส่วนใหญ่ล้วนแต่

เป็นสินค้าที่ตอบสนองการใช้ชีวิตของคนช้ันกลางและคนช้ันสูงในเมือง

หลวง อาทิ เคร่ืองประดับราคาแพงอย่างนาฬิกาโรเล็กซ์ รถยนต์ สายการบิน 

บริษัทนำ้ามันต่างชาติฯลฯ เหล่านี้คือสินค้าที่นายทุนและผู้ชมชาวต่างชาติ

หรือชาวไทยที่เคยมีประสบการณ์ชมการแสดงศิลปะประจำาปีในต่าง

ประเทศอาจจะตระหนักว่า ไม่น่าจะแปลกแยกหรือขัดแย้งกับวิถีชีวิตของ

คณะกรรมการส่วนใหญ่ที่ล้วนแต่เป็นชนชั้นนำา ส่วนนักศึกษาที่ส่งผลงาน

เข้าประกวด แม้หลายคนจะมีพื้นฐานมาจากชนบท แต่ก็ได้เข้ามาศึกษา

ศิลปะในพระนครต้ังแต่วัยหนุ่ม รับรู้บรรยากาศของกระแสความเป็นตะวันตก

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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ที่มีบทบาทในวิถีชีวิต ไม่ว่าจะในรูปแบบการเสพความบันเทิง ตลอดจน

เนื้อหาและรูปแบบทางศิลปะของตะวันตกที่เรียนรู้อยู่ในช้ันเรียน…ส่วน

ฟากผู้ชม การเปิดแสดงในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน ผู้ชมส่วนใหญ่จึงน่า

จะเป็นชาวตะวันตกและชาวไทยท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ น่ันเอง (สิทธิธรรม 

โรหิตะสุข. 2557: 197) 

 

 อย่างไรก็ตาม การลงโฆษณาของภาคเอกชนในสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะตั้งแต่ 

พ.ศ. 2498 ในสมัยที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ยังมีชีวิตอยู่ “การแสดงศิลปกรรมแห่ง

ชาติได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล โดยใช้งบของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

จำานวน 50,000 บาท ซึ่งน่าจะได้รับต่อเนื่องเช่นนี้ทุกปีจึงอาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้ภาค

เอกชนหายไปจากการเป็นผู้สนับสนุนงานครั้งนี้” (อ้างแล้ว. 2557: 198) ทั้งนี้ธุรกิจ

เอกชนได้เริ่มสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติอีกครั้งในช่วงต้นทศวรรษ 2520 มี

ทั้งรายที่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

 ปลายทศวรรษ 2510 กรุงเทพมหานครมีหอศิลป์เอกชนเปิดดำาเนินธุรกิจ

จำาหน่ายผลงานศิลปะพอสมควรโดยกลุ่มผู้ซื้อหลักยังเป็นชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่อง

เท่ียวหรือทำางานในไทย “แต่พ้ืนท่ีสำาหรับการแสดงออกทางศิลปะของรัฐยังคงมีอยู่จำากัด 

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจึงยังคงเป็นเวทีหลักในการแสดงงานของศิลปินอยู่…” 

(อ้างแล้ว. 2557: 279) อย่างไรก็ตาม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเป็นเวทีที่มีข้อจำากัด

ตรงที่เป็นการประกวด ซึ่งหากไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการศิลปินก็

ไม่มีโอกาสได้แสดงผลงาน ผนวกกับในช่วงปลายทศวรรษนี้ การแสดงศิลปกรรมแห่ง

ชาติได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนภายนอกอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการ

ผูกขาดคณะกรรมการและมาตรฐานในการตัดสินผลงาน5

5 ดูรายละเอียดในการศึกษาและอธิบายถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมได้โดยเฉพาะในบทที่ 5 ในงานของ 

สิทธิธรรม โรหิตะสุข, “ประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ทศวรรษ 2480 

ถึงทศวรรษ 2530”, วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.
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 ขณะเดียวกันชัยชนะของฝ่ายประชาชนในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชา-

ธิปไตยจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ได้ก่อให้เกิดทั้งบรรยากาศความตื่นตัว

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและความคึกคักของเศรษฐกิจการลงทุน ภาคธุรกิจ

จำานวนไม่น้อยได้ขยายตัวอย่างมากในช่วงเวลาน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ ทั้งนี้ต้องกล่าวว่า เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

ได้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางต่อการแลกเปลี่ยนสินค้า

และบริการอย่างรวดเร็ว ผนวกกับการพัฒนาด้านการคมนาคมยิ่งทำาให้ธุรกิจการติดต่อ

ค้าขายเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจเมือง

อย่างรวดเร็วเช่นนี้ ทำาให้บทบาทของธนาคารพาณิชย์ในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้น ดังที่ 

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ได้อธิบายว่า “ระบบการเงินของไทยได้เปลี่ยนรูปแบบ

ของการออมทรัพย์โดยถือทรัพย์สินต่างๆ เช่น ในรูปของที่ดินและของมีค่าอื่นๆ มา

เป็นการถือหลักทรัพย์ทางการเงินในการออมทรัพย์… ทำาให้สถาบันการเงินสามารถ

ระดมเงินออมของประเทศมาใช้ในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำาให้

สถาบันการเงินมีบทบาทและอิทธิพลในทางเศรษฐกิจมากข้ึนด้วย” (เกริกเกียรติ พิพัฒน์-

เสรีธรรม. 2536: 32) แม้เศรษฐกิจของประเทศในช่วงต้นทศวรรษ 2510 - กลางทศวรรษ 

2520 จะมีความผันแปรทั้งเกิดสภาพคล่องและการชะลอตัวในบางช่วง แต่ถึงกระนั้น

ธนาคารพาณิชย์ยังคงเป็นธุรกิจที่มีสินทรัพย์จำานวนมหาศาล ทั้งนี้ยังเป็นผลมาจากการ

ปล่อยสินเชื่อให้แก่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการผลิตสินค้านำาเข้าและส่งออก

เติบโตสูงมากในช่วงทศวรรษนี้

 การเติบโตของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเช่นนี้ส่งผลต่อวงการศิลปะ

สมัยใหม่ของไทยพอสมควร เพราะในขณะท่ีการประกวดศิลปะของรัฐไม่พัฒนาด้านเงิน

รางวัลหรือการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ส่งผลงาน สถาบันทางการเงินที่

มีความพร้อมด้านงบประมาณและการประชาสัมพันธ์มากกว่าจึงเริ่มให้ความสนใจต่อ

การเข้ามาอุปถัมภ์วงการศิลปะอย่างชัดเจน การอุปถัมภ์วงการศิลปะยังเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์อันดีให้แก่องค์กรต่อการรับรู้ของสังคม ท้ังน้ียังมิอาจปฏิเสธว่า “ผลประโยชน์

ที่ได้รับจากการอุปถัมภ์นี้เป็นเช่นดังระบบการจัดการของรัฐท่ีมีต่อองค์กรธุรกิจในสังคม

ทุนนิยมของโลกตะวันตก นั่นคือ การได้ลดหย่อนภาษีอันมาจากการนำาผลกำาไรไปช่วย

สังคมด้วย” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 282) มากไปกว่านั้น การเข้าอุปถัมภ์วงการ
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ศิลปะด้วยการจัดนิทรรศการหรือการจัดประกวดศิลปกรรมนี้ยังทำาให้ภาคธุรกิจเอกชน

ได้มีโอกาสสะสมผลงานศิลปกรรมจากศิลปินท่ีได้รางวัลจากการประกวดหรือท่ีซ้ือจาก

นิทรรศการที่องค์กรธุรกิจของตนจัดขึ้นโดยตรง ด้วยเหตุนี้ ในช่วงตั้งแต่ปลายทศวรรษ 

2510 เป็นต้นมา แรงจูงใจที่กล่าวมาข้างต้นจึงผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์และบริษัท

ธุรกิจเอกชนจำานวนมากเปลี่ยนบทบาทจากผู้สนับสนุนเงินงบประมาณอยู่เบื้องหลังการ

ประกวดศิลปกรรมหรือการจัดนิทรรศการมาสู่บทบาทของ “ผู้จัด” ที่มีบทบาทนำาอย่าง

ชัดเจน 

 ใน พ.ศ. 2517 บริษัท ไทย อินเวสเมนต์ แอนด์ ซิเคียวริตี้ จำากัด (Thai Invest-

ment and Security Co,Ltd.) หรือ TISCO ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมทุนกับ

ต่างชาติ เป็นนายหน้าทางการเงินให้กับนายทุนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา จดทะเบียน

อย่างเป็นทางการเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2512 รากฐานของบริษัทนี้คือธุรกิจด้านการเงิน

ของกลุ่ม “ตระกูลลำา่ซำา” (พรรณี บัวเล็ก. 2543: 206) ได้จัดนิทรรศการสนับสนุนศิลปิน

และมีวัตถุประสงค์เพ่ือซ้ือผลงานศิลปะสะสมเป็นสมบัติขององค์กร นิทรรศการดังกล่าว

ใช้ชื่อว่า “นิทรรศการร่วมสมัยโดยศิลปินรับเชิญของทิสโก้” มีศิลปินได้รับเชิญจำานวน 

26 คน บริษัทได้จัดนิทรรศการศิลปะนี้ขึ้นบริเวณอาคารที่ทำาการใหม่บนถนนสีลม ทั้งนี้

ต้องกล่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงของทิสโก้ในขณะนั้น คือ นายศิวพร ทรรทรานนท์ ซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการใหญ่เป็นผู้ที่สนใจศิลปะอย่างมาก รวมถึงเป็นนัก

สะสมศิลปะท่ีสำาคัญคนหน่ึงของไทยด้วย เป็นท่ีเปิดเผยอย่างชัดเจนว่า ทิสโก้จัดนิทรรศการ

ครั้งน้ีขึ้นเพื่อสนับสนุนศิลปินไทยและซ้ือผลงานศิลปะบางส่วนในนิทรรศการสะสมไว้

เป็นทรัพย์สิน โดยการจัดนิทรรศการครั้งแรกบริษัทได้ซื้อผลงานไว้จำานวนถึง 22 ภาพ

ด้วยกัน ในงานศึกษาของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข ยังได้เคยกล่าวเพิ่มเติมไว้ว่า 

ทิสโก้ยังจัดนิทรรศการศิลปะลักษณะนี้อีก 3 ครั้ง คือใน พ.ศ. 2520 2524 

และ 2529 ส่งผลให้ทิสโก้ กลายเป็นสถานที่สะสมผลงานศิลปะจำานวน

มากกว่า 200 ชิ้นที่มีคุณค่าและราคามหาศาลจากศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง 

อาทิ เฟ้ือ หริพิทักษ์, ดำารง วงศ์อุปราช, อังคาร กัลยาณพงศ์, ประหยัด พงษ์ดำา, 

สวัสดิ์ ตันติสุข, ถวัลย์ ดัชนี, พิชัย นิรันดร,์ ปรีชา อรชุนกะ, ประเทือง 

เอมเจริญ, ถกล ปรียาคณิตพงศ์, สมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์ ฯลฯ นอกจากนี้
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ยังสนับสนุนกิจกรรมศิลปะต่างๆ ของศิลปินอีกด้วย อาทิ การแสดงศิลป-

กรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น นอกจาก ศิวพร ทรรทรานนท์แล้ว ผู้บริหาร

ด้านการเงินของทิสโก้อีกคนคือ ปลิว มังกรกนก ยังเป็นผู้สนับสนุนการ

สะสมผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องอีกคนหนึ่งด้วย (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 

2557: 283) 

 ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า กรณีของทิสโก้ที่กล่าวมาข้างต้นถือเป็นมิติใหม่ของภาค

เอกชนขณะนั้นในการซื้อผลงานศิลปะมาสะสมเป็นทรัพย์สิน กล่าวคือ แทนที่บริษัทจะ

จัดซื้อผลงานศิลปะโดยผ่านระบบธุรกิจแกลเลอรี่่อย่างที่ภาคเอกชนเคยทำามา แต่ทิสโก้

เลือกท่ีจะเป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการให้ศิลปินด้วยตนเอง ผู้เขียนวิเคราะห์กรณีน้ีว่า บริษัท

ได้ภาพลักษณ์อันดีต่อสังคมในการเป็นองค์กรที่สนับสนุนศิลปินและวงการศิลปะได้ซื้อ

ผลงานศิลปะของศิลปินที่มีคุณภาพและชื่อเสียง ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกัน

ระหว่างองค์กรธุรกิจและวงการศิลปะอีกด้วย 

 ใน พ.ศ. 2517 อีกเช่นกันที่มีความเคลื่อนไหวสำาคัญจากฟากของธนาคาร

พาณิชย์เอกชนชื่อดังอย่าง “ธนาคารกรุงเทพ” (Bangkok Bank) ซึ่งได้จัดการประกวด 

“จิตรกรรมบัวหลวง” (Bua Luang Painting Competition) ขึ้นจากแนวคิดริเริ่มของ

บุญชู โรจนเสถียร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและขณะนั้นดำารงตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ของธนาคารกรุงเทพ บุญชเป็นผู้สนใจศิลปะอย่างมากเห็นได้จากในช่วงทศวรรษ 

2500 ขณะที่ธนาคารกรุงเทพขยายสาขาในหลายจังหวัด บุญชูเริ่มสนับสนุนศิลปะโดย

ว่าจ้างให้ “สองศิลปินจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ชำาเรือง วิเชียรเขตต์ และเรืองสุข 

อรุณเวช ออกแบบผนังและประติมากรรมให้แก่สำานักงานของธนาคารกรุงเทพที่ถนน

พลับพลาไชย กรุงเทพฯ” (Apinan Poshyananda. 1992: 95) 

 การประกวดจิตรกรรมบัวหลวงมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ “1. สนับสนุน

ส่งเสริมศิลปินและมุ่งจรรโลงไว้ซึ่งงานศิลปะของชาติ  2. เป็นการช่วยส่งเสริมศิลปินให้

ได้มีสนามส่งงานเข้าประกวดและแสดง และ  3. เพื่อเป็นการคลี่คลายงานของกลุ่ม

ศิลปินเอง คือการที่ศิลปินได้มีโอกาสทำางานอยู่ตลอดเวลา ได้ฝึกฝนการสร้างงานของ

ตนอย่างสมำา่เสมอจะได้เกิดทักษะและประสบการณ์มากย่ิงข้ึน” (มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ. 

2539: 88) การประกวดแบ่งประเภทผลงานศิลปะที่จะพิจารณาไว้ 2 ประเภทหลัก คือ 
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1. ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย และ  2. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี โดยเฉพาะ

ให้ความสำาคัญมากกับงานประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งทางธนาคารถือเป็น 

“เอกลักษณ์เฉพาะอันเป็นศิลปะประจำาชาติท่ีบรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้และกำาลังถูก

ลืม” (อ้างแล้ว. 2539: 88) ทั้งนี้ “รางวัลที่ทางมูลนิธิธนาคารกรุงเทพกำาหนดมี 3 รางวัล

หลักที่ได้รับรูปแบบมาจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คือ รางวัลเหรียญทองบัวหลวง 

รางวัลเหรียญเงินบัวหลวง และรางวัลเหรียญทองแดงบัวหลวง พร้อมเงินรางวัลในทุก

ประเภท” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 285) นอกจากนี้ ผลงานที่ได้เหรียญรางวัล

พร้อมกับเงินน้ัน บางส่วนทางธนาคารยัง “ขอซ้ือผลงานท่ีดีด้วยราคาตลาด” (ไมเคิล ไรท์. 

2539: 15) เป็นสมบัติสะสมของธนาคารอีกด้วย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวงของ

ธนาคารกรุงเทพนี้อาจถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส่งผลให้ในทศวรรษต่อมามีธนาคาร

พาณิชย์และบริษัทของเอกชนหลายแห่งเริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทเป็นเจ้าภาพจัดการ

ประกวดศิลปกรรมหรือนิทรรศการศิลปะ 

 อย่างไรก็ตาม การประกวดศิลปกรรมของธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริษัท

เอกชนในระยะหลังมักจะแจ้งแก่ผู้ส่งผลงานว่า ผลงานท่ีได้รับรางวัลน้ันจะตกเป็นสมบัติ

ขององค์กรผู้จัด เห็นได้จากผลงานที่ได้รางวัลจากการประกวดของธนาคารกสิกรไทย

จะตกเป็นสมบัติของธนาคารไม่ต่างจากการประกวดท่ีบริษัทเอกชนหลายแห่งจัดข้ึน 

ประเด็นนี้ภายหลังได้ถูกนักวิจารณ์ศิลปะแสดงความไม่เห็นด้วย ดังกรณีของ “โสธก

และสิปปะ” ที่เขียนถึงประเด็นนี้ใน สยามรัฐ ช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2527 ว่า “การ

ซื้อผลงานของศิลปินในรูปของเงินรางวัล นับเป็นกิจกรรมที่แฝงไว้ด้วยความเมตตาและ

เกื้อกูลวงการศิลปะในสายตาประชาชน แต่ในสายตาคนทำางานศิลปะแล้ว เราเรียกมัน

ว่า การเลือกซื้องานศิลปะ เพราะในลักษณะเช่นนี้หากเป็นผู้สนับสนุนงานศิลปะที่แท้

จริงแล้ว ทำาไมกับเงินเพียงไม่กี่หมื่นบาทที่ตกรางวัลให้แก่ศิลปินจึงต้องเก็บเอารูปของ

เขาไปด้วย” (โสธกและสิปปะ. 2527: 9) บทวิจารณ์ของโสธกและสิปปะยังกล่าวว่า การ

ดำาเนินการเช่นนี้ของธนาคารนั้นไม่สามารถนำามาเทียบกับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

ได้ “เนื่องจากผลงานที่ได้รางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติจะถูกเก็บไว้เป็นสมบัติ

ของชาติ” (อ้างแล้ว. 2527: 9) 

 แม้จะถูกมองในประเด็นการซื้อผลงานศิลปะด้วยการใช้เงินรางวัลราคาถูกดัง

ตัวอย่างความเห็นที่หยิบยกมาข้างต้น แต่ต้องกล่าวว่า การประกวดศิลปกรรมของ
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ธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชนในช่วงต่อมาคือทศวรรษ 2520 - ทศวรรษ 2530 นั้น

ได้รับความนิยมจากนักศึกษา คณาจารย์ และศิลปินจำานวนไม่น้อย ทั้งนี้เนื่องจากใน

แต่ละปี สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านศิลปะได้ผลิตบัณฑิตที่จบการ

ศึกษาเป็นจำานวนมาก “เวทีประกวดกลายเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงสำาหรับผู้ส่งงานท่ียังไม่มีช่ือเสียง

เป็นที่รู้จักในวงกว้างและยังไม่มีโอกาสจัดแสดงผลงานของตนในหอศิลป์หรือแกลเลอรี่่

เอกชนใช้แสวงหาโอกาสทางชื่อเสียงและทางอาชีพหากถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือ

ร่วมแสดงผลงานบ่อยครั้ง” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 300-301) นอกจากนี้ สุธี 

คุณาวิชยานนท์ ยังมองว่าการประกวดศิลปกรรมของธนาคารพาณิชย์และบริษัทเอกชน

ในแง่บวกนั้นสามารถทำาหน้าที่เป็นตราประทับรับรองให้แก่ศิลปิน รวมถึงยังกระตุ้นให้

เกิดการซ้ือผลงานศิลปะไปสะสม “ขณะท่ีการจัดซ้ือผลงานศิลปะร่วมสมัยเพ่ือการสะสม

สำาหรับให้เป็นสมบัติของชาติ โดยหอศิลปแห่งชาติของกรมศิลปากรไม่สามารถทำาการ

ได้อย่างเท่าทันการสร้างงานของศิลปินร่วมสมัย” (สุธี คุณาวิชยานนท์. 2545: 133) ไม่

ต่างจาก “โสธกและสิปปะ” ซึ่งเคยกล่าวว่า “การชนะการประกวดงานศิลปกรรมยังจะ

เป็นหลักคำ้าประกันการทำามาหากินของศิลปินในวงสังคมด้วย ช่วยเขยิบฐานะจากคน

เขียนรูปที่ไม่มีใครรู้จัก เขียนภาพในราคาถูกสู่ความเป็นศิลปินใหญ่ที่เขียนรูปเพียงไม่กี่

เส้นก็เรียกเงินได้ในราคาแพง” (โสธกและสิปปะ. 2527: 9) และสอดคล้องกับข้อเสนอ

ของ เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน ที่ว่า “ความดึงดูดให้ศิลปินก้าวเข้ามาสู่เวทีการประกวด

นั้นมาจากการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นสำาหรับผู้ได้รับรางวัลที่จะกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อ

เสียงและได้รับโอกาสในการขายผลงานได้ การได้ทุนไปศึกษาต่อยังต่างประเทศหรือได้

ทุนสำาหรับใช้ทำางานศิลปะต่อไป” (Virginia Henderson. 1997: 166-167)

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การประกวดศิลปกรรมของธนาคารพาณิชย์และ

บริษัทเอกชนที่เริ่มต้นตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2510 เป็นต้นมานั้น มีความเชื่อมโยงกับ

ความเคลื่อนไหวของธุรกิจทางศิลปะของหอศิลป์และแกลเลอรี่เอกชนพอสมควรด้วย 

ท้ังน้ีเน่ืองจาก ศิลปินจะมีโอกาสจัดแสดงหรือดึงดูดลูกค้านักสะสมให้ซ้ือภาพในแกลเลอร่่ี

เอกชนได้นั้นจำาต้องมีการสั่งสมชื่อเสียงในวงกว้างมาในระดับหนึ่ง การชนะรางวัลหรือ

ได้คัดเลือกผลงานให้ร่วมแสดงในการประกวดศิลปกรรมบ่อยครั้งจึงเป็นหนทางหนึ่งที่

ศิลปินผู้ส่งผลงานไม่มากก็น้อยคาดหวัง

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า ทศวรรษ 2510 ถือเป็นอีกช่วงเวลาสำาคัญสำาหรับการเคลื่อนไหว

ของหอศิลป์และแกลเลอรี่่เอกชนในกรุงเทพมหานครที่เชื่อมต่อจากทศวรรษที่ผ่านมา 

การเกิดขึ้นของแกลเลอรี่่ 20 และศูนย์ศิลปเมฆพยับ คือความพยายามของกลุ่มศิลปิน

หนุ่มและผู้อุปถัมภ์ศิลปะในการร่วมกันสร้างพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแสดงออกทาง

ศิลปะรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง การสำารวจอัตราเงิน

เดือนของข้าราชการหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นเกณฑ์การตั้งราคาผลงาน

ศิลปะยังเป็นความพยายามที่จะขยายตลาดกลุ่มผู้ซื้องานศิลปะให้กว้างมากขึ้นไปกว่า

การหวังพึ่งแต่ชาวต่างประเทศและชนชั้นนำาในสังคมเท่านั้น แม้หอศิลป์เอกชนเหล่านี้

จะเกิดและยุติบทบาทลงไปในช่วงส้ันๆ เน่ืองจากไม่ประสบผลสำาเร็จในการประคองสภาพ

คล่องให้อยู่รอดได้ แต่ก็ไม่ควรถูกละเลยในแง่ของคุณูปการที่ศิลปินและผู้อุปถัมภ์ร่วม

มือกันสร้างความเคลื่อนไหวในเชิงสร้างสรรค์ให้แก่วงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย 

 นอกจากนี้ การบุกเบิกเรื่องหอศิลป์และแกลเลอรี่่เอกชนของกลุ่มศิลปินและ

ชนชั้นนำาผู้อุปถัมภ์ยังส่งผลต่อแกลเลอรี่่เชิงพาณิชย์ท่ีเกิดข้ึนอีกจำานวนไม่น้อยซ่ึงได้รับ

ประโยชน์จากการหลั่งไหลเข้ามาของชาวต่างประเทศทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและที่มาจาก

ปัจจัยเก่ียวเนื่องของสงครามเวียดนามซ่ึงกลายเป็นกลุ่มผู้ซ้ือหลักของแกลเลอรี่เหล่านี้ 

เนื้อหาและรูปแบบของงานศิลปะที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรมไทย พุทธศาสนา ความ

สงบหรือความสวยงามของชนบทไทยได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ซื้อเหล่านี้เพื่อใช้เป็น

ของท่ีระลึกก่อนเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด ในช่วงน้ีเหล่าแกลเลอร่่ีเอกชนเชิงพาณิชย์

ต่างแสวงหาจุดการตลาดให้แก่แกลเลอรี่่ของตน ซึ่งโดยมากมักหนีไม่พ้นการดึงดูดผู้ซื้อ

ด้วยผลงานของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงหรือการมีผลงานคุณภาพในหลายระดับราคาให้

เลือก ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ซื้อทั้งที่เป็นนักสะสมศิลปะและนักท่องเที่ยว ในช่วง

ทศวรรษน้ียังมีผู้ริเร่ิมประกอบอาชีพนักค้างานศิลปะอิสระด้วย ดังกรณีของ นำาทอง แซ่ต้ัง 

ผู้เริ่มต้นอาชีพนี้จากการไม่มีแกลเลอรี่ของตนเอง แต่อาศัยเช่าพื้นที่ของโรงแรมหรือ

สถานที่ต่างๆ เพื่อจัดนิทรรศการและจำาหน่ายผลงานให้แก่ศิลปิน 

 ความร่วมมือกันระหว่างชนชั้นนำาผู้อุปถัมภ์ศิลปะ ภาครัฐ ปัญญาชน และกลุ่ม

ศิลปินยังเป็นความเคลื่อนไหวที่สำาคัญมากของประวัติศาสตร์หอศิลป์เอกชนในทศวรรษ
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นี้ เห็นได้จากการเกิดขึ้นของหอศิลป พีระศรี ซึ่งแสดงถึงพลังร่วมของบุคลากรหลาก

กลุ่มที่กล่าวมา หอศิลป พีระศรี คือตัวแทนของสถาบันศิลปะภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นโดยมี 

นโยบายเพื่อเป็นพื้นที่รองรับงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมด้านอื่นที่สัมพันธ์

กัน แม้ในช่วงต้นจะมีอุปสรรคในการระดมทุนหรือการหาสถานที่จัดสร้าง แต่ด้วยการ

สนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์หลายฝ่าย โดยเฉพาะชนชั้นนำาคือ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร และ

ปัญญาชนผู้บริหารระดับสูงของภาคราชการที่ใฝ่ใจในทางศิลปะแท้จริงอย่าง ดร.ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ จึงทำาให้หอศิลป พีระศรี ก่อตั้งสำาเร็จในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2517 ขณะที่

ในช่วงปีเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทนำาใน

การจัดนิทรรศการและการประกวดศิลปกรรม การอุปถัมภ์น้ีทำาให้เอกชนได้รับประโยชน์

ท้ังในเชิงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีต่อสังคม การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากร

ในวงการศิลปะ การได้ลดหย่อนภาษี ที่สำาคัญยังเป็นโอกาสที่จะได้ซื้อหาผลงานศิลปะ

คุณภาพที่ได้รับรางวัลหรือการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่ต้องผ่านนายหน้าค้างาน

ศิลปะหรือแกลเลอรี่เอกชน ผู้จัดบางรายยังออกข้อกำาหนดให้ผลงานที่ได้รางวัลตกเป็น

สมบัติของผู้จัดโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม แนวทางเช่นนี้ถูกวิจารณ์จากนักวิจารณ์ศิลปะ

ว่าเป็นการหาประโยชน์เพื่อซื้องานของศิลปินในราคาถูก ถึงกระนั้นต้องกล่าวว่า ชื่อ

เสียงหรือการยอมรับที่ศิลปินได้จากการประกวดท้ังของรัฐและเอกชนในเบ้ืองต้นยังส่ง

ผลต่อการกำาหนดราคาผลงานในตลาดศิลปะ รวมถึงเป็นโอกาสที่ศิลปินจะได้จัดแสดง

งานและขายผลงานในหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ของเอกชนด้วย ในบทต่อไป ผู้เขียนจะ

กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและบรรยากาศโดยสังเขปของการซื้อขาย

งานศิลปะในกรุงเทพฯ ช่วงทศวรรษ 2520 กระทั่งถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 

ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดทั้งความรุ่งโรจน์และความซบเซาของธุรกิจแกลเลอรี่ใน

วงการศิลปะของประเทศไทย. 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วงทศวรรษ 2510 
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ภาพถ่ายบริเวณด้านหน้าของศูนย์ศิลปเมฆพยับ (Mekpayab Art 

Centre) เลขที่ 90 ก. ซอยอรรถการประสิทธิ์ สาทรใต้ กรุงเทพฯ 

และหน้าปกสูจิบัตรประชาสัมพันธ์ของ ศูนย์ศิลปเมฆพยับ ซึ่งอยู่

ภายใต้การอุปถัมภ์ของ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์. ที่มา: ได้รับความ

อนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช. 

อาจารย์ดำารง วงศ์อุปราช และ คุณพีระ พัฒนะพีระเดช ขณะเข้า

พบกับ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ เพ่ือปรึกษาหารือเร่ืองการก่อต้ังหอศิลป 

พีระศรี. ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช. 
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(จากซ้าย) พีระ พัฒนะพีระเดช, ประพันธ์ ศรีสุตา และ วิลาศ มณีวัต ใน

บรรยากาศการเปิดนิทรรศการศิลปะของ ประพันธ์ ศรีสุตา ณ แกลเลอรี 20 

บริเวณราชประสงค์. ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช. 

ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร และ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลงพื้นที่สำารวจภายใน

บริเวณ “ศูนย์ศิลปเมฆพยับ” เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดสร้างหอศิลป พีระศรี. 
ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพีระ พัฒนะพีระเดช

ภาพถ่ายหอศิลป พีระศรี ที่มา: ถ่ายภาพโดย อาจารย์จิตต์ จงมั่นคง ได้รับอนุเคราะห์

ภาพจาก คุณจุฑา สุจริต

4 5

5
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“...ความงามนั้นเป็นเรื่องของจิตใจและร่างกาย 
ไม่เกี่ยวกับสิทธิการเมืองใดๆ ถ้ามีการเมืองเข้า
มาแทรกแซง ความงามย่อมจะเสียไป...”

คัดจาก “เหลียวหลัง แลหน้า”, ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า, 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 138.
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บทที่ 5 
 

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน
และการซื้อขายงานศิลปะ

 ในกรุงเทพมหานครช่วง พ.ศ. 2520
ถึงช่วงวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540

บทนำ  

ปลายทศวรรษที่ 2510 และต้นทศวรรษ 2520 ได้ปรากฏความสัมพันธ์

ระหว่างภาคเอกชนกับวงการศิลปะผ่านการประกวดศิลปกรรม ดังกรณี

ธนาคารกรุงเทพได้เริ่มจัดประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 

โดยเน้นประกวดผลงานศิลปะไทยและศิลปะไทยร่วมสมัย หรือกรณี

ธนาคารกสิกรไทยได้เริ่มจัดการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคาร

กสิกรไทยใน พ.ศ. 2522 การเติบโตของการประกวดศิลปกรรมของธนาคาร

พาณิชย์และภาคเอกชนอื่นๆ ซึ่งมีเงินรางวัลจำานวนมากกลายเป็นทาง

เลือกใหม่ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ด้านศิลปะ และศิลปินในการแสดง

ผลงานรวมถึงแสวงหาชื่อเสียงและโอกาสทางอาชีพ ธนาคารกรุงเทพ

และธนาคารกสิกรไทยเป็นตัวอย่างที่สำาคัญของการเริ่มหันมาลงทุนทาง

ศิลปะด้วยการสนับสนุนวงการศิลปะผ่านการจัดประกวด การทุ่มเงิน

มหาศาลทั้งรางวัลของผู้ชนะ ทั้งค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าสิ่งพิมพ์ และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานซึ่งต้อง

ใช้เงินจำานวนไม่น้อย แต่หากเทียบกับผลกำาไรของธนาคารและภาพลักษณ์

ท่ีดีต่อสังคมแล้วถือว่าเงินส่วนน้ีไม่ได้มากมายอะไรนัก ท่ีสำาคัญ การประกวด

ศิลปกรรมเหล่านี้ยังเปิดโอกาสแก่นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้ส่งผลงานเข้า
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ประกวดด้วย เวทีเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่ใหม่ในการแสวงหาหรือสะสมชื่อเสียงให้แก่

ศิลปินและนำาไปสู่ “ความต้องการของตลาดและนักสะสมผลงานศิลปะ” ในตลาดธุรกิจ

การซื้อขายงานศิลปะได้ในอนาคต 

 ในงานศึกษาของ เวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน (Virginia Henderson) ได้ให้ข้อมูล

แสดงถึงการเติบโตของเงินรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมบัวหลวงในช่วง 4 ปีแรกที่

เพิ่มมากขึ้นทุกปี “จาก พ.ศ. 2517 ที่รางวัลที่ 1 ผู้ชนะจะได้รับเงิน 15,000 บาท ใน 

พ.ศ. 2522 ปรับเพิ่มเป็น 25,000 บาท ใน พ.ศ. 2534 ปรับเพิ่มเป็น 70,000 บาท และ

ใน พ.ศ. 2538 ปรับเพ่ิมเป็น 100,000 บาท” (Virginia Henderson. 1997: 152) การได้

รางวัลหรือถูกคัดเลือกให้ร่วมแสดงบ่อยคร้ังจะกลายเป็นฐานสำาคัญของชื่อเสียงและ

เมื่อผลงานติดตลาดเป็นที่จดจำาได้ของนักสะสมหรือผู้ซื้อผลงาน งานศิลปะเหล่านี้จะมี

มูลค่าในตลาดการค้างานมากขึ้นกว่าเงินรางวัลหลายเท่า หอศิลป์เอกชนหรือนายหน้า

ค้างานศิลปะที่มีส่วนต่อการขายผลงานเหล่านี้ก็อาจจะได้รับผลประโยชน์จำานวนมาก

ตามไปด้วย

 อีกด้านหนึ่ง ทศวรรษ 2520 – ปลายทศวรรษ 2530 หรือในช่วงระหว่าง พ.ศ. 

2520 – 2539 ยังถือเป็นช่วงเวลาแห่งการตื่นตัวของการทำาแกลเลอรี่่เอกชน ทั้งในเชิง

ธุรกิจและในเชิงที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นช่วง

แห่งการตื่นตัวของการค้าขายจำาหน่ายงานศิลปะ ทั้งในตามพื้นที่โรงแรมโดยเจ้าของ

โรงแรมเอง หรือแกลเลอรี่่ที่ขายผลงานศิลปะ การตื่นตัวนี้จะละเลยมิได้ต่อบริบทของ

เศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาดังกล่าวที่เติบโตและขยายตัวขึ้นอย่างมาก ต้นทศวรรษ 2530 

ซึ่งไทยก้าวเดินตามรูปแบบเศรษฐกิจของธนาคารโลก (World Bank) “ทั้งนี้กรอบคิด

วางอยู่บนพ้ืนฐานการให้ความสำาคัญกับการส่งออก การใช้กลไกตลาดท่ีมุ่งพัฒนาประเทศ

ให้เป็นอุตสาหกรรม” (ดวงกมล โชตนา, บรรณาธิการ. 2540: 10) การพัฒนาตาม

นโยบายทางการเงินและเศรษฐกิจของธนาคารโลกอย่างเต็มกำาลังเช่นนี้ก่อให้เกิดการ

ลงทุนทั้งจากในประเทศและจากทุนข้ามชาติเป็นจำานวนมหาศาล สถาบันการเงินของ

ไทยได้กู้เงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศและนำามาปล่อยกู้กับลูกค้าซ่ึงเป็นผู้

ประกอบการธุรกิจทั้งรายใหญ่ กลาง เล็กในประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการ

บริการ ตลาดหุ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เติบโตขยายตัวขึ้น

อย่างถึงขีดสุด ประเทศไทยในขณะนั้นถูกจับตามองถึงการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
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และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ “ในปี 2533 - 2534 

เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยบูม เกิดเศรษฐีใหม่กว่า 2 แสนคนในช่วงข้ามคืน จากการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์และการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่ง

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะนั้นถูกยกย่องจากชนชั้นกลางให้เป็นสัญลักษณ์ของ

ความรำ่ารวย” (อ้างแล้ว. 2540: 11) 

 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจยิ่งว่า ท่ามกลางบริบททางเศรษฐกิจของไทยใน

ช่วงทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2530 ดังที่กล่าวนี้ วงการศิลปะกล่าวเฉพาะในส่วน

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและบรรยากาศการซื้อขายจำาหน่ายงานศิลปะใน

กรุงเทพมหานครนั้นมีสภาพเป็นเช่นไร ในบทนี้ ผู้เขียนจะทำาการศึกษาและอธิบายถึง

ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชน รวมไปถึงการเปิดพื้นที่การแสดงและการซื้อขาย

จำาหน่ายงานศิลปะในพื้นที่ของภาคเอกชนลักษณะอื่นด้วย อาทิ โรงแรม ศูนย์การค้า 

เป็นต้น

 ทั้งนี้ผู้เขียนเสนอว่าในช่วงเวลาที่เป็นกรณีศึกษานี้ หอศิลป์เอกชนมีการเติบโต

อย่างมาก การเปิดดำาเนินการหอศิลป์เอกชนในช่วงนี้มิได้เริ่มต้นที่ศิลปินหรือชนชั้นนำาที่

มีชื่อเสียงในสังคมเท่านั้น แต่ธุรกิจ แกลเลอรี่และการสะสมผลงานศิลปะกลายเป็นที่

สนใจของนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานการศึกษาจากต่างประเทศ การ

เติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังทำาให้พื้นท่ีการแสดงงานศิลปะและการซ้ือขาย

งานศิลปะขยายไปถึงโรงแรมและศูนย์การค้า นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจอสังหาริม-

ทรัพย์ในกรุงเทพมหานครยังทำาให้กลุ่มผู้ซ้ือผลงานศิลปะขยายจากกลุ่มนักสะสมและ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปสู่กลุ่มของนักออกแบบและสถาปนิกอีกด้วย ความรุ่งเรือง

ของการซื้อขายงานศิลปะในช่วงนี้ถึงขนาดทำาให้เกิดกรณีการวิพากษ์วิจารณ์จากคนใน

วงการศิลปะและสื่อมวลชนจนเกิดกรณีพิพาทท่ีรุนแรงซ่ึงผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในบทนี้

เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนท้ายสุดของบทนี้ผู้เขียนจะกล่าวอธิบายถึงสภาพโดยรวม

ของวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2540 ซ่ึงส่งผลให้บรรยากาศความรุ่งเรืองของการซ้ือขาย

จำาหน่ายงานศิลปะในกรุงเทพมหานครต้องซบเซาลง งานศิลปกรรมมากมายท่ีภาคธุรกิจ

การเงิน สถาบันการเงินซื้อสะสมไว้จำานวนมากผ่านงานประกวดหรือซื้อจากแกลเลอรี่

เอกชนได้ถูกนำามาขายทอดตลาดหรือนำาออกประมูลเพื่อหารายได้นำามาชดใช้หนี้สิน

บางส่วนของสถาบันการเงินที่ปิดตัวลงหรือล้มละลายไป

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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การเติบโตของธุรกิจทางศิลปะในพื้นที่โรงแรม 
ศูนย์การค้า และการประมูลของภาคเอกชนใน
ทศวรรษ 2520 – ทศวรรษ 2530 

ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญกับนโยบายส่งเสริม

การท่องเที่ยวจนกระทั่งต้นทศวรรษ 2530 รัฐบาลยังคงชูนโยบายปีแห่งการ “ท่อง

เที่ยวไทย” ที่มีการพัฒนานโยบายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

ที่ถูกให้ความสำาคัญ โดยการ “เน้นลักษณะของความตื่นตาตื่นใจของประเทศไทยแก่

ตลาดนักท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสบความ

สำาเร็จอย่างมากในการเปิดรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำานวนมาก 

และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำาให้วัฒนธรรมประเพณีของไทยและงานศิลปะได้มีการปรับ

ประยุกต์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว” (Virginia Henderson. 

1997: 128) ภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ส่งผ่านมาในรูปแบบของ “เอกลักษณ์ไทย” 

ในงานศิลปะยังคงกลายเป็นเครื่องมือสำาคัญของการส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียวแก่นัก

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เฉกเช่นเดียวกับยุคสมัยต้นทศวรรษ 2500 นอกจากนี้ การเติบโต

ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการได้เป็นจุดสำาคัญทำาให้ธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า 

และที่พักอาศัยเติบโตอย่างมาก พื้นที่เหล่านี้ได้กลายเป็นตลาดของการค้าขายจำาหน่าย

งานศิลปะที่สำาคัญนอกเหนือไปจากหอศิลป์เอกชนอีกด้วย 

 อภินันท์ โปษยานนท์ ได้กล่าวถึงตลาดศิลปะในกรุงเทพมหานครในทศวรรษน้ีว่า

ตลาดศิลปะในกรุงเทพ มีความเปลี่ยนแปลงง่ายและอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจ

คาดการณ์ได้ แกลเลอรี่ ่เชิงพาณิชย์และนายหน้าค้างานศิลปะคือผู้เล่น

บทบาทสำาคัญในระบบศิลปะที่มีความซับซ้อน อย่างไรก็ตาม ยังมีบุคลากร

จำานวนน้อยมาก ผู้ซึ่งจะมีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเป็นนายหน้า

ค้างานศิลปะและนายหน้าค้างานศิลปะจำานวนน้อยผู้ซึ่งจะเป็นผู้นำา

มากกว่าจะเป็นผู้ดำาเนินตามรสนิยมของสาธารณชน แต่อย่างไร ศิลปินก็

เริ่มท่ีจะให้ความสำาคัญกับนายหน้าค้างานศิลปะและแกลเลอรี่่ท่ีมีคุณภาพ

สูง แต่กระนั้นพวกศิลปินจำานวนไม่น้อยก็ยังระมัดระวังบุคคลเหล่านี้ ผู้ซึ่งมี
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บทบาทเป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้สร้างงานศิลปะกับผู้บริโภค พวกเขา 

(ศิลปิน) บางส่วนจึงมีข้อตกลงโดยตรงกับผู้สนับสนุนและนักสะสม (Apinan 

Poshyananda. 1992: 180) 

 ความหลากหลายของพื้นที่ทางศิลปะที่เพิ่มขึ้นจากหอศิลป์ของรัฐและเอกชน

ขยายไปสู่โรงแรมและศูนย์การค้าซ่ึงได้มีส่วนสร้างอานิสงส์ให้แก่การเติบโตในธุรกิจทาง

ศิลปะด้วย ศูนย์การค้าขนาดใหญ่อย่าง “เซ็นทรัล ดีพาร์ทเม้น สโตร์” (The Central 

Department Store) ธุรกิจสำาคัญของกลุ่มตระกูล “จิราธิวัฒน์” และศูนย์การค้าที่

เชื่อมต่อกับท่าเรือโดยสารริมนำ้า แหล่งการค้าสำาคัญแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

อย่างศูนย์การค้า “ริเวอร์ ซิตี้ ชอบปิ้ง คอมเพล็กซ์” (The River City Shopping 

Complex) ได้กลายเป็นสถานที่จัดนิทรรศการศิลปะของศิลปินหลายงาน การจัด

นิทรรศการในพื้นที่เหล่านี้นอกจากจะมีพื้นท่ีแสดงงานท่ีสามารถจุผลงานได้จำานวนมาก

และรองรับผู้ชมได้เป็นอย่างดีในแง่ของความสะดวกสบายแล้ว นิทรรศการศิลปะที่จัด

ในศูนย์การค้าหลายงานยังประสบความสำาเร็จในการจำาหน่ายผลงานได้อย่างดีแก่ผู้คน

ที่มีกำาลังซื้อและสนใจซื้องานศิลปะ “ทั้งเพื่อซื้อไว้เป็นการลงทุนกับซื้อไว้เป็นความชอบ

ส่วนตัว” (Ibid. 1992: 180) นอกจากการเปิดพื้นที่ให้จัดนิทรรศการศิลปะแล้ว 

“ศูนย์การค้าใจกลางเมืองย่านราชประสงค์อย่าง อัมรินทร์พลาซ่า (Amarin Plaza) ยัง

มีทั้งแกลเลอรี่่เอกชน คือ อัมรินทร์แกลเลอรี่ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 และในช่วง พ.ศ. 2525 

ทางผู้บริหารของศูนย์การค้ายังเปิดพื้นที่ว่างบริเวณแกรนด์ฮอลล์ (Grand Hall) ชักชวน

ให้ ‘หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ’ จิตรกรวาดภาพเหมือนมาบริการวาดภาพให้แก่ลูกค้าและ

นักท่องเที่ยวด้วย” (หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ. 2559: สัมภาษณ์) 

 ความสำาเร็จของการจัดนิทรรศการศิลปะในศูนย์การค้านี้ยังขยายไปสู่โรงแรม

ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในกรุงเทพมหานครซึ่งได้ปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อให้

ความสำาคัญกับการลงทุนในงานศิลปะด้วย ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า การลงทุน

ลักษณะนี้เหมือนการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ผลถึงสามประการ ประการแรก คือ การ

สร้างภาพลักษณ์ให้แก่สถานท่ีธุรกิจโรงแรมของตนว่าสนใจในการสนับสนุนวงการ

ศิลปะ ประการท่ี 2 คือ การจัดนิทรรศการศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการดึงชนช้ันนำา นักธุรกิจ

ที่มีชื่อเสียง ชาวต่างชาติเข้ามาสู่ธุรกิจบริการของตนให้เป็นที่รู้จัก และประการที่ 3 คือ 
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การได้ผลประโยชน์จากการจำาหน่ายงานศิลปะ ซ่ึงโรงแรมเหล่าน้ีทำาหน้าท่ีเป็น “นายหน้า

ค้างานศิลปะ” เสียเอง การจำาหน่ายผลงานได้มากหรือน้อยไม่สำาคัญสำาหรับโรงแรมและ

ศูนย์การค้านัก เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของผู้ประกอบการเฉกเช่นแกลเลอรี่่เอกชน 

เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ 2 ประการแรกที่กล่าวไปข้างต้นจึงเป็นกำาไรและทุนทาง

สังคมท่ีผู้ประกอบการต้องการและมุ่งหวังจากการจัดนิทรรศการศิลปะมากกว่า ถ้าเทียบ

กับศิลปินซึ่งได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากการจัดนิทรรศการในโรงแรมหรือ

ศูนย์การค้า โดยเฉพาะในวาระที่นิทรรศการศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการประมูลเพื่อนำา

เงินรายได้ส่วนหนึ่งไปให้แก่องค์กรการกุศลหรือองค์กรทางสังคม การจัดนิทรรศการ

ศิลปะในศูนย์การค้าหรือในโรงแรมได้รับความนิยมและขยายตัวอย่างสูง เพราะสร้าง

ภาพลักษณ์และดึงกลุ่มลูกค้ามาให้เป็นอย่างดี โรงแรมระดับสูงในกรุงเทพฯ เช่น “โรงแรม

โอเรียลเต็ล โรงแรมฮิลตัน โรงแรมมณเฑียร โรงแรมแลนมาร์ค โรงแรมอิมพีเรียล และ

โรงแรม ไฮแอท เซ็นทรัล ได้มีการสนับสนุนศิลปินให้มาแสดงผลงานศิลปะในล็อบบี้ 

หรือในห้องนิทรรศการของตน หรืออย่าง โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ มีการ

ลงทุนอย่างมากในการปรับตกแต่งอาคารของตนให้เป็นที่สะสมผลงานศิลปะสมัยใหม่

ของไทย” (Apinan Poshyananda. 1992: 180-181) หรืออย่างโรงแรม “มณเฑียร” 

ที่กลายเป็นพื้นที่สำาคัญของการแสดงผลงานศิลปะและมีการซ้ือขายจำาหน่ายภาพ 

โรงแรมมณเฑียรดำาเนินธุรกิจนี้จนโดดเด่นอยู่ในโรงแรมโดยเริ่มมีบทบาทในแง่นี้ตั้งแต่

ช่วง พ.ศ. 2526 กระท่ังถึงปัจจุบัน กลุ่มศิลปินบางกลุ่มของไทยก็ได้รับการสนับสนุนและ

ได้รับความสำาเร็จจากการแสดงงานและระบบการซื้อขายจำาหน่ายงานที่มีมาตรฐาน

ของโรงแรมนี้ ดังกรณีศิลปินกลุ่ม “ตะวัน” (Sampson Group) ดังที่ สาธิต ทิมวัฒน

บรรเทิง ได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ครั้งหนึ่งว่า

… ในที่สุดก็มารวมตัวกันและได้รับความกรุณาจากโรงแรมมณเฑียร โดย

คุณทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ ก็มาช่วยกันตั้งชื่อกลุ่ม… ก็มาสรุปตรงที่ว่า “คน

หนุ่มกลุ่มตะวัน” ก็คือคนหนุ่มที่กำาลังมีพลัง ในยุคก่อนนั้น ก็มีกลุ่มธรรม 

กลุ่มไวท์ กลุ่มกังหัน กลุ่มพวกนี้จะมีบทบาทมาก่อน พวกเราก็เหมือนเป็น

คนหนุ่มอายุ 25-27 ก็อยากต้ังกลุ่มบ้าง การแสดงคร้ังน้ันก็มีคุณหญิงชดช้อย 

โสภณพนิช และคุณชาตรี โสภณพนิช มาร่วมงาน ซึ่งก็ได้รับความสำาเร็จ
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มาก ผมเองตอนนั้นก็เขียนภาพชีวิตของย่านเยาวราช ราคารูปภาพในช่วง

น้ัน สูงสุดประมาณ 10,000 บาท หรือตำา่สุดประมาณ 4,000 บาท (สิทธิเดช 

โรหิตะสุข. 2552: 307)

 

 นักธุรกิจด้านโรงแรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ยังให้ความสนใจกับการแบ่ง

หรือเปิดพื้นที่ของโรงแรมเพื่อทำาแกลเลอรี่่อย่างจริงจัง ยิ่งหากเจ้าของโรงแรมเป็นผู้รัก

และสนใจงานศิลปะบางคนยังทำาหน้าที่คัดสรรค์ผลงานเพื่อนำามาจัดแสดงหรือพิจารณา

เลือกผลงานศิลปินด้วยตนเอง ดังกรณี “โรงแรมสยามซิตี้” (Siam City Hotel) ของ 

กมลา สุโกศล นักธุรกิจหญิงชื่อดัง ที่มี “นโยบายเพื่อเป็นโรงแรมศูนย์รวมศิลปะและ

ดนตรี” (ARRA. สัมภาษณ์มานุ วูวนิช [ออนไลน์]) นำามาสู่การจัดตั้ง “ซิตี้แกลเลอรี่่” 

(City Gallery) ขึ้นภายในโรงแรมใน พ.ศ. 2536 ศิลปินผู้แสดงงานในซิตี้แกลเลอรี่่มีทั้ง

ชาวไทยและต่างประเทศ มีการจัดแสดงนิทรรศการประมาณ 10 ครั้งต่อปี แต่ละ

นิทรรศการมีระยะเวลาประมาณ 10-15 วัน โดยผู้คัดสรรค์หรือพิจารณาผลงานมาจัด

แสดงนอกจากกมลา สุโกศล แล้วยังมี มานุ วูวนิช ผู้จัดการซิตี้แกลเลอรี่่อีกคนหนึ่งด้วย 

มานุ วูวนิช ได้กล่าวถึงการดำาเนินงานของซิตี้แกลเลอรี่่ที่สะท้อนถึงระบบการจัดการ

และมีเกณฑ์ที่ประกาศไว้สำาหรับศิลปินให้ทราบก่อนการจะมาจัดแสดงหรือนำาเสนอผล

งานอย่างชัดเจนดังที่ว่า 

 ผลงานท่ีนำามาจัดแสดงที่เป็นของสะสมท่ีมีคุณค่าและประเมินราคาสูงมากก็

จะมีการทำาประกันภัยผลงาน การจัดนิทรรศการศิลปินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การพิมพ์บัตรเชิญและสูจิบัตรและการขนย้ายผลงาน (ยกเว้นกรณีที่เป็นศิลปินรับเชิญ) 

ส่วนทางโรงแรมจะมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และจัดเลี้ยงในพิธีเปิดงานนิทรรศการ 

การประชาสัมพันธ์จะใช้สื่อหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ วิทยุและ

โทรทัศน์ ด้านงานรักษาความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำาและ

อาจเพิ่มจำานวนเจ้าหน้าที่เมื่อผลงานที่นำามาจัดนิทรรศการมีมูลค่าสูง หากศิลปินมีราย

ได้จากการจำาหน่ายผลงานจะต้องมอบรายได้ร้อยละ 20 แก่โรงแรม (ARRA. สัมภาษณ์ 

มานุ วูวนิช [ออนไลน์]) 

 นอกจากน้ีโรงแรมยังเข้าไปมีบทบาทเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงภาคธุรกิจเอกชนใช้เป็นสถานท่ี

จัดนิทรรศการศิลปะเพื่อการประมูล (Auction) ซึ่งกลายเป็นอีกกระแสของการทำา
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ธุรกิจซื้อขายจำาหน่ายงานศิลปะในทศวรรษนี้ควบคู่ไปท้ังการจัดวาระการกุศลเพื่อ

ประมูลหรือจำาหน่ายงานศิลปะและนำารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่องค์กร

สาธารณกุศลหรือองค์กรทางสังคมด้านต่างๆ ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรทาง

สังคมที่ตั้งไว้แล้ว ดูเหมือนรายได้จากการจำาหน่ายผลงานของศิลปินจะมีมูลค่าที่สูงมาก

พอสมควร กรณีหนึ่งที่จะยกมาเป็นตัวอย่างคือ กรณีในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 เมื่อ 

“โรงแรมโอเรียลเต็ล” ได้จัดงานนิทรรศการ “5 สล่าล้านนา” โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 

13 ธันวาคม พ.ศ. 2537 นิทรรศการจิตรกรรมไทยร่วมสมัยของจิตรกรจากภาคเหนือ 5 

คน คือ ถวัลย์ ดัชนี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, วันเจริญ จ่าประคัง, วิทิต พาณิชย์พันธุ์ และ

สุรสิทธิ์ เสาวคงศ์ ขึ้น นิทรรศการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจำาหน่ายภาพและนำารายได้หลัง

หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับกองทุนพัฒนาเยาวชนหญิงชาวเหนือจากองค์กรที่ทำางานเพื่อ

ดูแลเยาวชนหญิงชาวเหนือไม่ให้กลายเป็นโสเภณี “ราคาของผลงานแต่ละชิ้นประมาณ 

600,000 บาท และได้รับความสนใจจากชนชั้นนำาที่ถูกเชิญมาเป็นแขกร่วมงานมากกว่า 

500 คน อาทิ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น)… ผลกำาไรจากการจำาหน่าย

งาน 30 % จะมอบให้แก่กองทุนฯ และอีก 70 % จะมอบให้กับศิลปิน ที่ต้องบันทึกไว้

คือราคาผลงานที่สูงมากในนิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานของสุรสิทธิ์ เสาวคงศ์ คือ 1 

ล้าน 5 แสนบาท” (Virginia Henderson. 1997: 144) อย่างไรก็ตาม ในงานครั้งนี้ได้

เกิดเหตุการณ์วิพากษ์วิจารณ์ตัวของศิลปินทุกคนโดยเฉพาะถวัลย์ ดัชนี ที่ถูกวิจารณ์

โดย “มิตร ใจอินทร์” ศิลปินรุ่นใหม่จากภาคเหนือ มิตร ใจอินทร์ได้นำาใบปลิวมาแจกใน

งานเป็นคำาบริภาษกล่าวหาว่าถวัลย์ ดัชนี ฉกฉวยนำาวัฒนธรรมของชาวล้านนามาสร้าง

ผลกำาไรให้แก่ตนเอง ดังข้อความในใบปลิวที่ว่า 

หยุดอ้างเอาการกุศลบังหน้า อย่าเอาศิลปะมาบิดเบือน เพื่อหากิน หยุด

อาศัยโรงแรม รถวอลโว่ หรือทำาเนียบรัฐบาลเป็นที่บำาบัดตัณหา หยุดจริต

มารยา แกล้งเพ้อบ้าแต่งตัวเหมือนหญิงแพศยาล่อเหยื่อ หยุดใช้ท้องถิ่น 

(เหนือ-ลานนา) มาเป็นตำานาน ยกก้นตนเอง ข่มผู้คน คางคกขึ้นวอ กบใน

กะลาครอบ กิ้งก่าได้ทอง (อ้างจาก ไพศาล ธีรพงศ์วิษ. 2538: 95) 

 ทั้งนี้ภาพประกอบที่ปรากฏอยู่ในใบปลิวดังกล่าวคือภาพของ ถวัลย์ ดัชนีในวัย
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หนุ่มยืนอยู่เบื้องหน้าภาพเขียนของเขา ในข้อเขียนของไพศาล ธีรพงศ์วิษ ซึ่งเป็นผู้หนึ่ง

ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยได้กล่าวว่า 

ทันทีที่เนื้อความทั้งหมดถูกอ่านผ่านตา ถวัลย์และคนอื่นๆ ที่ได้รับเอกสาร

ใบปลิวแผ่นดังกล่าว ความสนใจทั้งหมดก็พุ่งตรงไปที่ชายหนุ่มสวมเสื้อยืด

สีขาวกางเกงสีเข้มทันที ถัดต่อมา ตำารวจในเครื่องแบบ 2-3 นายก็ตรงรี่เขา

ประกบ มิตร ถวัลย์ขยับยืนประจันหน้าแล้วถามมิตรว่าทำาเช่นนี้ด้วยจุด

ประสงค์อะไร ทำาไมต้องมาประจานเขาในที่สาธารณะ มีความข้องใจหรือ

ไม่พอใจอะไร ทำาไมไม่พูดจาสอบถามเป็นการส่วนตัว มิตรจึงเริ่มอธิบายต้น

สายปลายเหตุก่อนจะย้อนถามถวัลย์กลับไปในลักษณะท่ีว่า ทำาไมคนทำางาน

ศิลปะรุ่นอาวุโสที่ครั้งหนึ่งเคยประพฤติตัวเป็นที่น่าศรัทธาจึงเปล่ียนแปลง

จนต่างไปจากท่ีมิตรและใครคนอ่ืนเคยรับรู้ เหมือนเช่นท่ีเขาได้เขียนถามเอา

ไว้ในเอกสารใบหลิวแผ่นท่ีนำามาแจกจ่ายน้ัน (ไพศาล ธีรพงศ์วิษ. 2538: 95) 

 กรณีในวันนั้นจบลงด้วยการที่มิตรถูกนำาตัวไปไว้ท่ีสถานีตำารวจและต่อมาเมื่อ

มิตรปฏิเสธที่จะกล่าวขอโทษต่อถวัลย์ ถวัลย์จึงแจ้งความต่อสถานีตำารวจให้ดำาเนินตาม

ขั้นตอนของกฎหมาย1 ในช่วงเวลาเดียวกัน ถวัลย์ ดัชนี ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์จากศิลปิน

รุ่นใหม่ในวงการศิลปะว่าสร้างผลงานเพ่ือเน้นขายทางพาณิชย์เป็นหลัก ดังกรณีท่ีเกิดข้ึน

และโด่งดังในช่วงเวลานั้นคือ การร่วมมือกันของบริษัท วอลโว่ ประเทศไทย ผู้จำาหน่าย

รถยนต์วอลโว่ (Volvo) “ท่ีสำาหรับผู้ซ้ือรถวอลโว่รุ่นใหม่จำานวน 30 คันแรก จะได้รับผลงาน

ของถวัลย์ ดัชนี แถมไปด้วย” (Virginia Henderson. 1997: 144) ซึ่งกรณีนี้ได้ปรากฏ

ในคำาบริภาษภายในใบปลิวของมิตร ใจอินทร์เช่นกัน

 นอกจากนี้ โรงแรมและศูนย์การค้ายังได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นในการเติบโตของ

นักธุรกิจทางศิลปะหรือนายหน้าค้างานศิลปะชาวไทยท่ีสำาคัญย่ิงต้ังแต่ทศวรรษ 2510 – 

1 ดูรายละเอียดกรณีน้ีเพ่ิมเติมได้ใน ไพศาล ธีรพงศ์วิษ, “2538 ชีพจรศิลปไทยเร่ิมตกหล่มทรายหลุมลึก”, 

นิตยสารสีสัน ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2538: หน้า 94-99. 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ปัจจุบัน ที่เริ่มต้นจากการเช่าพื้นที่โรงแรมเพื่อจัดนิทรรศการศิลปะให้แก่ศิลปินดังกรณี

ของ “นำาทอง แซ่ตั้ง” ที่ได้เคยกล่าวไปแล้วในบทที่ผ่านมา หรือมีบางกรณีที่มีผู้สนใจ

เปิดแกลเลอรี่่จำาหน่ายงานศิลปะในพื้นที่ของโรงแรมหรือศูนย์การค้าและต่อมาได้ขยาย

เติบโตจนได้เปิดแกลเลอรี่่จำาหน่ายงานศิลปะมีคุณภาพของตนเองขึ้นมา ตัวอย่างสำาคัญ

ที่ต้องบันทึกไว้คือกรณีของ “สมบัติ วัฒนไทย” เจ้าของ “สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่่” 

(Sombat Permpoon Gallery) นักธุรกิจทางศิลปะและนายหน้าค้างานศิลปะหญิงคน

สำาคัญของไทย

 ชีวิตของสมบัติ วัฒนไทย คลุกคลีอยู่กับครอบครัวที่ทำาธุรกิจด้านพาณิชย์ศิลป์

ตั้งแต่แรกเริ่ม บิดาของเธอเปิดบริษัทรับเขียนป้ายและโปสเตอร์โฆษณาซึ่งส่วนใหญ่เป็น

โฆษณาสินค้าและภาพยนตร์ จุดนี้เองทำาให้เธอได้คุ้นเคยและหันมาสนใจงานศิลปะ

อย่างมาก นอกจากนี้สามีของสมบัติยังมีครอบครัวที่ทำาธุรกิจการทำาป้ายโฆษณาขนาด

ใหญ่ดำาเนินกิจการมามากกว่า 50 ปี คือ “บริษัท โฟร์อาร์ต (1994) จำากัด” ซึ่งเธอได้เริ่ม

ต้นเข้ามาช่วยสามีบริหารงานและเป็นช่วงเวลาท่ีเริ่มให้ความสนใจจะเก็บสะสมผลงาน

ศิลปะที่ตนเองชื่นชอบนำามาตกแต่งบ้านและสะสม จากจุดนี้เช่นกันที่ทำาให้สมบัติเริ่มคิด

อยากจะมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับศิลปะที่เธอคลุกคลีมาตั้งแต่ยังเด็กจนกระทั่งมีครอบครัว 

ถนนและย่านธุรกิจสายสำาคัญอย่างสีลม ศูนย์การค้าที่กลายเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการ

แสดงและจำาหน่ายผลงานศิลปะอย่างห้างสรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้และโรงแรมขนาดใหญ่

อีกหลายแห่งจึงกลายเป็นพื้นที่ที่สมบัติเริ่มธุรกิจแกลเลอรี่่และมีบทบาทเป็นนายหน้า

ค้างานศิลปะอย่างจริงจังในต้นทศวรรษ 2520 ดังที่ครั้งหนึ่งเธอเคยกล่าวถึงจุดเริ่ม

ต้นทางธุรกิจว่า 

เริ่มต้นทำาแกลเลอรี่่ครั้งแรกที่ถนนสีลม เมื่อปี พ.ศ. 2522 ใช้ชื่อว่า โฟร์

อาร์ต แกลเลอรี่่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 จึงมาเปิดร้านที่ศูนย์การค้าริเวอร์-

ซิตี้ ชื่อ โฟร์อาร์ต แกลเลอรี่่ ปี พ.ศ. 2527 เปิดร้านที่โรงแรมรอยัลออคิด

เชอราตัน ชื่อ สมบัติ แกลเลอรี่่ ปีต่อมา จึงเปิด สมบัติ แกลเลอรี่่ที่โรงแรม

ดุสิตธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็เปิดสมบัติเพ่ิมพูนท่ีโรงแรมสยามอินเตอร์

คอนทิเนนทัล ปี พ.ศ. 2536 เปิด สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่่ที่โรงแรมฮิล

ตัน พรอมมานาด ปาร์คนายเลิศ (กองบรรณาธิการนิตยสารไฮคลาส, 
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สัมภาษณ์. 2550: 41) 

 จากบทสัมภาษณ์ที่หยิบยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าช่วงระหว่างพ.ศ. 2522 – 

พ.ศ. 2536 การดำาเนินธุรกิจแกลเลอร่่ีของสมบัติ วัฒนไทย ได้ใช้การเช่าพ้ืนท่ีของโรงแรม

ขนาดใหญ่ที่มีลูกค้าผู้พักเป็นชนชั้นนำา นักธุรกิจ นักธุรกิจชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยว

ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีแทบทั้งสิ้น ทำาเลที่ตั้งกลายเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่สำาคัญของการ

ดำาเนินธุรกิจแกลเลอรี่ ในที่นี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การทำาธุรกิจแกลเลอรี่่อยู่ในโรงแรม

ย่านการค้าและย่านธุรกิจในช่วงต้นทศวรรษ 2520 – 2530 น้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ

หล่อหลอมและกระบวนการพัฒนาของธุรกิจแกลเลอรี่่ที่ต่อเนื่องมาจากทศวรรษ 2500 

หรือทศวรรษ 2510 อย่างปรากฏชัด นอกจากนี้การขยายตัวอย่างมากของเศรษฐกิจ

และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตกรุงเทพมหานคร

ในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้โรงแรมขนาดใหญ่และศูนย์การค้าหันมาแบ่งพื้นท่ีเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจศิลปะที่สร้างแรงดึงดูดแก่ลูกค้าของตนได้ 

 จากกรณีที่หยิบยกมาเบื้องต้นเราจึงเห็นการแตกตัวของพื้นที่ทางธุรกิจศิลปะ 

โดยขยายจากหอศิลป์หรือแกลเลอร่่ีเอกชนสู่พ้ืนท่ีเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบของศูนย์การค้า

และโรงแรม ในพ้ืนท่ีเหล่าน้ีศิลปินอาจมีโอกาสจำาหน่ายงานได้มากกว่าการแสดงนิทรรศการ

อยู่ตามแกลเลอร่่ีของเอกชน เน่ืองจากส่วนใหญ่ผู้ท่ีจะเดินทางเข้าไปชมผลงานนิทรรศการ

ศิลปะในหอศิลป์หรือแกลเลอร่ีเอกชนนั้นจะต้องเป็นผู้สนใจความเคลื่อนไหวของงาน

ศิลปะ รวมถึงต้องติดตามข่าวสารหรือรับทราบข่าวของนิทรรศการต่างๆ พอสมควร 

ด้วยเหตุนี้ จึงมีคนจำานวนน้อยที่จะมีโอกาสเข้าไปชมนิทรรศการศิลปะในพื้นที่เหล่านี้

หากเทียบกับศูนย์การค้าหรือโรงแรมซ่ึงรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการหลากหลายกลุ่มเป็น

จำานวนมากต่อวัน 

 การประมูลศิลปะ (Art Auction) หรือการจัดจำาหน่ายภาพในวาระการกุศล 

วาระพิเศษ หรือเป็นความร่วมมือระหว่างศิลปินกับสินค้า (ดังเช่นในกรณีของถวัลย์ 

ดัชนี กับ บริษัทผู้แทนจำาหน่ายรถยนต์วอลโว่) ยังได้กลายเป็นอีกเส้นทางหนึ่งของการ

สร้างผลประโยชน์และโอกาสในการจำาหน่ายงานให้กับศิลปินได้มากกว่า ในงานประเภทน้ี 

นอกจากศิลปินอาจจะจำาหน่ายผลงานได้ง่ายกว่าและมีราคาสูงกว่าราคาตลาดตาม

ปกติแล้ว ศิลปินยังสามารถสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์อันดีให้แก่ตนเองได้มากกว่า

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ



154    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

การแสดงหรือจำาหน่ายงานในแกลเลอรี่่ที่มักเน้นการแสดงออกทางศิลปะและการ

จำาหน่ายงานเพ่ือผลประโยชน์เชิงธุรกิจเพียงเท่าน้ัน นอกจากน้ีการซ้ือขายจำาหน่ายผลงาน

ศิลปะยังได้ขยายฐานจากกลุ่มลูกค้าท่ีซ้ือผลงานจากความพึงพอใจ ซ้ือผลงานจากศิลปิน

ที่ผู้ซื้อมีความชื่นชมในตัวตนและผลงาน ซื้อผลงานเป็นที่ระลึกหรือของฝากไปสู่การซื้อ

ผลงานศิลปะเพื่อนำาไปตกแต่งโครงการที่พักอาศัยจากบริษัทสถาปนิก นักออกแบบ 

ตกแต่งภายใน รวมถึงที่สำาคัญคือ การซื้อผลงานศิลปะในฐานะของ “การลงทุน” (In-

vestment) ชนิดหนึ่ง ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้การทำาธุรกิจแกลเลอรี่ ่ในทศวรรษ 2520 

เป็นต้นมา กลยุทธ์ของการทำาธุรกิจคือการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่มีความหลากหลาย

และมีเป้าหมายที่แตกต่างกันในการซื้อผลงานศิลปะ ซึ่งพื้นที่โรงแรมและศูนย์การค้าได้

ทำาหน้าที่เปิดตลาดลักษณะนี้ได้เป็นอย่างดีก่อนที่หอศิลป์เอกชนและธุรกิจ แกลเลอรี่่จะ

มีการปรับตัวและขยายเติบโตมากขึ้นในทศวรรษ 2530

 

การเติบโตของหอศิลป์เอกชนและธุรกิจแกลเลอรี่
ในมือของนักธุรกิจชาวไทย นักธุรกิจชาวต่างชาติ 
และศิลปิน 

แม้แกลเลอร่ีภายในโรงแรมและศูนย์การค้าจะมีโอกาสในการพบเจอกับกลุ่มลูกค้าได้

หลากหลายและมีปริมาณมากกว่าพื้นที่ของเอกชนทั่วไป แต่ต้องยอมรับว่า แนวงาน

ศิลปะที่เปิดแสดงและจำาหน่ายในพื้นที่เหล่านี้มักจะค่อนข้างจำากัด กล่าวคือหนีไม่พ้น

งานทั้งในลักษณะศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และงานตามแบบลัทธิศิลปะ

ประทับใจ (Impressionism) ในหลากหลายเนื้อหา อาทิ ภาพหุ่นนิ่ง (Stiil-Life) ภาพ

ทิวทัศน์ (Landscape) หรือภาพในแนวศิลปะไทยตามแบบประเพณีและศิลปะไทย

แบบร่วมสมัย 

 ขณะที่อีกด้านหนึ่ง สภาพการณ์ของการสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่และ

ร่วมสมัยในประเทศไทยช่วงต้ังแต่ทศวรรษ 2510 – ทศวรรษ 2530 ศิลปินไทยต่างได้รับ

อิทธิพลทางความคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะแนวทางใหม่ๆ จากตะวันตก

มากมาย อาทิ งานศิลปะนามธรรม ศิลปะตามแบบลัทธิเหนือจริง หรือศิลปะสื่อประสม 
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(Mixed-Media) เป็นต้น การประกวดศิลปกรรมทั้งของรัฐและเอกชนล้วนมีส่วนทำาให้

แนวงานศิลปะเหล่านี้มีที่แสดงออกไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ยังหมายรวมถึงงานศิลปะที่มี

เนื้อหาสะท้อนหรือวิพากษ์วิจารณ์สังคมซ่ึงมีศิลปินจำานวนไม่น้อยสนใจและทุ่มเท

ทำางานในแนวทางนี้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มนักสะสมงานศิลปะขณะนั้นหลาย

คนมีประสบการณ์การศึกษาและทำางานในต่างประเทศมายาวนาน ได้มีโอกาสรับชม

งานศิลปะแนวทางใหม่ๆ ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือแกลเลอรี่ในต่างประเทศอยู่เสมอ ดัง

กรณีของ เยาวณี นิรันดร, พีระ ดิษฐบรรจง, เพชร โอสถานุเคราะห์, ดร.ดิสพล จันศิริ 

เป็นต้น นักสะสมศิลปะที่มีพื้นฐานลักษณะนี้ เมื่อกลับมาทำาธุรกิจในประเทศไทยจึงมี

ความต้องการสะสมงานศิลปะในรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ด้วยเหตุน้ีหอศิลป์เอกชน

และธุรกิจแกลเลอรี่่จึงต้องปรับตัวให้รองรับความต้องการทั้งการเสพชมงานศิลปะ

สร้างสรรค์รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่มีแนวทางของรสนิยมที่แตกต่างหลากหลายออกไป 

 นอกจากน้ีในฐานะที่เป็นอีกหนึ่งองค์กรซึ่งอยู่ในวงจรความเคลื่อนไหวของ

วงการศิลปะ แกลเลอรี่่จึงยังต้องคอยรองรับกับกลุ่มคนที่รักและสนใจชื่นชมผลงานใน

นิทรรศการศิลปะ แม้ว่ากลุ่มน้ีอาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้ซ้ือก็ตาม แต่เพราะทัศนะของผู้ประกอบ

การธุรกิจนี้อย่างไรเสียก็ยังผูกพันอยู่กับคุณค่าหรือบทบาทในแง่ของการเป็นผู้สนับสนุน

ศิลปินด้วยอีกทางหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ ในด้านที่สำาคัญ แกลเลอรี่่จึงทำาหน้าที่ในฐานะของ

การเป็นแหล่งให้ “คอศิลปะ” ได้ชื่นชมผลงานของศิลปินหลากรุ่นหลายรูปแบบ ถือเป็น

ภารกิจที่แยกออกจากการขายเพียงอย่างเดียวด้วย ปัจจัยดังกล่าวทำาให้เกิดแนวคิดต่อ

การทำาธุรกิจน้ีเพ่ือพยายามจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าและเหล่าคอศิลปะ

ท่ีหลากหลายข้ึน กรณีของ สมบัติ วัฒนไทย แห่ง สมบัติเพ่ิมพูน แกลเลอร่่ี เธอไม่ได้หยุด

อยู่ที่การประกอบกิจการแกลเลอรี่ภายในโรงแรมเพียงเท่านั้น เนื่องจากผลงานศิลปะที่

เธอลงทุนซื้อไว้เพื่อจำาหน่ายมีจำานวนเพิ่มมากขึ้น ปัจจัยที่เกิดจากกลุ่มลูกค้าที่มีความ

หลากหลายและพื้นที่อันจำากัดของโรงแรม รวมถึงการพยายามหาพื้นที่ที่ตอบสนองทั้ง

ด้านธุรกิจและด้านของการเปิดบริการให้ผู้สนใจได้เข้าชมงานศิลปะด้วยนั้นทำาให้ใน

ปลายทศวรรษ 2530 คือใน พ.ศ. 2538 สมบัติ วัฒนไทยมีการปรับตัวทางธุรกิจซึ่งแตก

ต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ ตรงแทนท่ีจะขยายสาขาให้มากข้ึนเฉกเช่นธุรกิจการค้าอ่ืนๆ เธอกลับ

เลือกหาทำาเลที่เหมาะสมและสร้างพื้นท่ีขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถรองรับและตอบสนองทุก

ความต้องการให้ครบถ้วน พร้อมทั้งทยอยเลิกสาขาตามโรงแรมจนหมดเพื่อทุ่มเทความ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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สนใจให้แก่ “สมบัติเพ่ิม พูนแกลเลอร่่ี” แห่งใหม่น้ีแห่งเดียว ดังท่ีเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

 

ในระหว่างน้ันดิฉันก็ฝันไว้ว่าอยากจะมีแกลเลอรี่่ขนาดใหญ่ของตัวเองเพื่อ

เก็บรวบรวมผลงานที่เรามีไว้ทั้งหมด จนกระทั่งปี 2538 ดิฉันได้มาซื้อ

อาคาร 6 ชั้น เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ที่ซอยสุขุมวิท 1 เพื่อเปิดเป็นแกลเลอรี่่

เก็บรวบรวมงานศิลปะทั้งหมดมาไว้ที่นี่แห่งเดียว แล้วทยอยปิดร้านเล็กๆ

ทั้งหมด เพราะว่าแกลเลอรี่่ที่เปิดใหม่ที่ซอยสุขุมวิท 1 คือ สมบัติเพิ่มพูน

แกลเลอรี่่นี้ มีพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวาง ถึง 5 ชั้น สามารถโชว์ภาพต่างๆได้

มากมายและมีท่ีจอดรถท่ีสะดวกสบาย (กองบรรณาธิการนิตยสารไฮคลาส, 

สัมภาษณ์. 2550: 41) 

 นอกจากจะพัฒนาทางกายภาพในเชิงของสถานที่และทำาเลที่ตั้งแล้ว เพื่อให้ 

“สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่” รองรับต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ การบริหาร

จัดการทางธุรกิจ การอบรมพนักงานของแกลเลอรี่่ และ “การบริการ” จึงกลายเป็น

ความสำาคัญชนิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาในทศวรรษ 2520-2530 นี้ แตกต่างจากทศวรรษ

ก่อนหน้าที่คำาว่า “บริการ” ยังไม่ใช่แนวทางที่เป็นพื้นฐานสำาคัญ ดังที่เธอกล่าวว่า 

สมบัติเพ่ิมพูน แกลเลอร่่ี เป็นแกลเลอร่่ีท่ีใหญ่มากๆ และเราต้องต้อนรับแขก

หลายระดับ ตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เอกอัครราชทูต มหาเศรษฐีทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างชาติ ศิลปินช้ันครู ไปจนถึงนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีมีความ

สนใจในงานศิลปะ เพราะฉะน้ันส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดนอกเหนือจากคุณภาพและ

ความซื่อตรงแล้วก็คือการบริการ เพราะฉะนั้นดิฉันจึงอบรมดูแลพนักงาน

ในแกลเลอรี่่ทุกคนเสมอว่า ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยไมตรีต้องดี คอย

ดูแลลูกค้าทุกคนท่ีเข้ามาในแกลเลอรี่่ของเราอย่างดีที่สุดและเท่าเทียมกัน 

ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร จะซื้อหรือไม่ก็ตาม เพราะเราไม่ได้เน้นที่จะต้องขายได้

แต่อย่างเดียว เรายินดีต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาชมงานเพื่อเป็นวิทยาทาน (อ้าง

แล้ว. 2550: 41) 
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 บทบาทของแกลเลอรี่่และนายหน้าค้างานศิลปะซึ่งนอกจากจะทำาหน้าที่

จำาหน่ายผลงานศิลปะท่ีอยู่ภายในแกลเลอร่่ีแล้ว การบริการของสมบัติเพ่ิมพูน แกลเลอร่ี

ใน 2 ทศวรรษนี้ยังครอบคลุมไปถึงหน้าที่เป็นตัวกลางประสานจัดหาผลงานศิลปะ

นอกเหนือจากที่อยู่ในแกลเลอรี่่ให้แก่ลูกค้าที่สนใจอีก แต่ทั้งนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจ

แกลเลอรี่่หรือนายหน้าค้างานศิลปะจะต้องมีคือ การมีข้อมูลในการติดต่อกับศิลปิน 

การมีพันธะสัญญาที่เคยทำากันมาก่อนหรือเป็นศิลปินท่ีอยู่ในเครือข่ายของผู้ประกอบ

การจะทำาให้การทำางานนั้นคล่องตัวขึ้นในการจัดหางานศิลปะที่ลูกค้าต้องการ สมบัติ 

วัฒนไทย ได้สะท้อนประสบการณ์ของเธอในเรื่องนี้ไว้ว่า “…ที่นี่เรามีผลงานให้เลือก

หลากหลาย แต่ถ้าลูกค้าเจาะจงว่าอยากได้งานของศิลปินคนน้ันคนน้ี แล้วเรามี Contact 

กับศิลปินอยู่ก็สะดวกในการจัดหาผลงานมาให้ ไม่ต้องให้เขาเสียเวลาไปตามหาศิลปิน

คนนั้นไกลๆ การประสานงานกับศิลปินก็จะสะดวก ในโลกปัจจุบันโทรศัพท์เป็นสิ่ง

สะดวกที่สุดถ้าศิลปินคนนั้นอยู่ต่างจังหวัด… ดิฉันสามารถเป็นศูนย์กลางในการติดต่อได้ 

ลูกค้าจะค่อนข้างสบายใจมากกว่าไปเจอศิลปินโดยตรง เพราะคุยกันรู้เรื่องมากกว่า 

ดิฉันเป็นคนพูดง่าย” (อ้างแล้ว. 2550: 44) การที่นายหน้าค้างานศิลปะมีบทบาทเป็น

สื่อกลางบริการจัดหางานที่ลูกค้าต้องการเป็นพื้นฐานของการทำาอาชีพนี้ไม่ว่าจะเป็น

สมบัติ วัฒนไทย, นำาทอง แซ่ตั้ง หรือคนอื่นๆ ก็ตาม 

 บทบาทของผู้บริหารธุรกิจแกลเลอรี่่ขนาดใหญ่ท่ีมีงานศิลปะอยู่ในคอลเลคชั่น

สะสมเกินกว่าหมื่นรายการนั้น การลงทุนเพื่อให้ได้ผลงานมาเพื่อจำาหน่ายและสะสม

ของ สมบัติ วัฒนไทย กลับมีกระบวนการท่ีแตกต่างจากแกลเลอร่่ีในอดีต ท้ังน้ีในอดีตเม่ือ

ศิลปินมาฝากจำาหน่ายผลงานจะมีการทำาสัญญาไว้ระหว่าง แกลเลอรี่่กับศิลปิน อาจมี

การสำารองจ่ายเงินบางส่วนไปก่อนหรือไม่ก็รอให้ผลงานจำาหน่ายได้แล้วจึงมอบรายได้

ให้ศิลปินโดยหักเปอร์เซ็นต์ให้แก่แกลเลอรี่่ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ แต่สำาหรับสมบัติ 

แล้ว เธอใช้วิธีการซื้อผลงานที่ชอบและต้องการนำามาอยู่ในแกลเลอรี่ ่ด้วยการ “ซื้อ

เงินสด” จากราคาที่ศิลปินและเธอตกลงกันจนเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย หลังจาก

นั้นจึงนำาผลงานมาจำาหน่าย ดังที่งานศึกษาของเวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน (Virginia Hen-

derson) ได้เคยนำาเสนอไว้ว่า

ผลงานศิลปะเกินกว่า 10,000 ชิ้นที่สะสมและรวบรวมโดยสมบัตินั้น 70% 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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คือผลงานของคณาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย และ 30% คือผลงาน

ของศิลปินอิสระ สมบัติไม่เคยสั่งให้ศิลปินทำางานขึ้นมาเพื่อจำาหน่ายโดย

เฉพาะ แต่เมื่อเธอชอบผลงานชิ้นไหนที่ศิลปินจำานวนไม่น้อยที่เธอรู้จักนำา

มาขายให้เธอ เธอจะซื้อมันโดยไม่มีเงื่อนไขกับราคาที่ศิลปินเสนอมา ด้วย

แนวทางนี้ทำาให้เธอหลีกเลี่ยงการทำาสัญญาซึ่งบ่อยครั้งเป็นต้นเหตุของ

ความขัดแย้งระหว่างแกลเลอรี่่กับศิลปิน เธอยังกล่าวว่า ตอนที่เธอซื้องาน

ที่ชอบ เธอไม่ได้คิดมันในเรื่องของธุรกิจ แต่คาดหวังว่าผลงานที่เธอชอบ

และซื้อมานั้นลูกค้าจะเป็นผู้ตามเธอด้วย โดยเธอไม่ได้กังวลว่าผลงานชิ้น

นั้นจะขายได้หรือไม่ ในด้านนี้ เธอมองตนเองว่าคล้ายกับผู้สร้างหรือผู้นำา

ในเรื่องของรสนิยม (Taste Maker) ด้วย ผลงานบางชิ้นในสมบัติเพิ่มพูน

แกลเลอร่่ีขายไม่ได้เป็นเวลา 5-10 ปี (อาทิ งานของ ดำารง วงศ์อุปราช, อังคาร 

กัลยาณพงศ์, ชลูด นิ่มเสมอ และคิด โกศัลยวัฒน์ ที่ชิ้นละ 1.5 ล้านบาท) 

ในคลังสะสมของสมบัติยังมีงานของศิลปินไทยในระดับ Old Masters เหม 

เวชกร และจำารัส เกียรติก้อง ซึ่งไม่ได้มีไว้เพื่อจำาหน่ายและเธอวางแผนไว้

สำาหรับการเปิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะส่วนตัวในอนาคต (Virginia Henderson. 

1997: 184)

 ข้อมูลจากงานศึกษาของเวอร์จิเนีย เฮนเดอร์สัน สอดคล้องกับภายหลังอีก

เกือบ 10 ปี ที่สมบัติ วัฒนไทยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ซึ่งแสดงถึงวิธีการทำางานที่ยังคง

จุดยืนในเรื่องนี้ของเธอ ดังที่สมบัติให้สัมภาษณ์ไว้ครั้งหนึ่งว่า 

การติดต่อกับคนเราต้องมีจิตวิทยา ศิลปินเป็นผู้ที่มีเกียรติมาก เขาจะมี

อุดมการณ์ของเขา เวลาเขาเอาผลงานมาเสนอเรา ดิฉันจะพูดเรื่องราคา

เด๋ียวเดียวแล้วตกลงเลย แล้วเปล่ียนไปคุยเร่ืองอ่ืน เด๋ียวทะเลาะกัน (หัวเราะ) 

ดิฉันจะซื้องานของศิลปินด้วยเงินสด เราจะไม่รับฝากขาย เพราะเคยได้ยิน

คนท่ีทำาธุรกิจน้ีเขามาเล่าให้ฟังว่า เวลารับฝากขายแล้วเกิดปัญหาเยอะมาก 

บางทีศิลปินไม่เข้าใจ ขายได้เขาก็ว่าเราปันส่วนให้เขาน้อย หรือบางทีเขาก็

เข้ามาต่อว่า บอกว่าทำาไมเอาผลงานของเขาไปวางไว้ข้างหลัง เพราะอย่างน้ี
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จึงขายไม่ได้ ดิฉันก็เลยตัดปัญหาด้วยการซื้อเงินสดเลย (กองบรรณาธิการ

นิตยสารไฮคลาส. 2550: 44)

 นอกจากนี้ “วัสดุ” ที่ใช้ในการสร้างผลงานยังเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการ

พิจารณาในการที่สมบัติจะซื้อผลงานแต่ละชิ้นเพื่อนำามาจำาหน่ายหรือสะสม ดังที่เธอ

กล่าวขยายความประเด็นนี้ไว้ว่า 

เวลามีผลงานมาเสนอ ดิฉันจะดูหลายๆ อย่างประกอบกัน วัตถุดิบก็สำาคัญมาก 

บางทีงานดีฝีมือดี แต่ใช้สีหรือผ้าใบคุณภาพตำ่า เราก็รับไว้ไม่ได้ เพราะของ

พวกน้ีจะอยู่ไม่ทน น่าเสียดายถ้าวันหน่ึงมันจะต้องบุบสลายไปตามกาลเวลา 

เราจะไม่หลอกลวงลูกค้าด้วยว่าเป็นของดี เพราะเราจะเลือกมาแล้วอย่างดี

ที่สุด กรอบรูปก็เป็นสิ่งสำาคัญ เรามีร้านเจ้าประจำาซึ่งไว้วางใจได้ บางครั้ง 

รูปสวยแต่มันไม่เหมาะสมกับกรอบเลย ทำาให้ภาพดูด้อยลงไป… เพราะฉะน้ัน

เรื่องกรอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคำานึงถึง (อ้างแล้ว. 2550: 44) 

 ปัจจุบัน สมบัติ วัฒนไทย ได้ส่งทอดกิจการธุรกิจสมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่่สู่

ลูกสาวของเธอคือ “ปนัดดา เลิศหัตถศิลป์” 

 นอกจาก สมบัติ วัฒนไทย และ นำาทอง แซ่ตั้งแล้ว ในธุรกิจแกลเลอรี่่และ

นายหน้าค้างานศิลปะช่วงทศวรรษ 2520 – ปลายทศวรรษ 2530 ยังเกิดแกลเลอร่่ีข้ึนอีก

จำานวนไม่น้อย ทั้งที่ดำาเนินการโดยนักธุรกิจที่สนใจศิลปะ นายหน้าค้างานศิลปะทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงเจ้าของกิจการแกลเลอร่ีบางคนยังเป็นคนทำางานศิลปะด้วย 

อวบ สาณเสน ซ่ึงคร้ังหน่ึงในช่วงทศวรรษ 2500 เคยเปิดแกลเลอร่ีช่ือ “หอขวัญแกลเลอร่ี” 

มาแล้ว เมื่อมาถึงต้นทศวรรษ 2520 คือใน พ.ศ. 2521 อวบยังได้รับการสนับสนุนจาก 

ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ในนามของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ให้ก่อตั้ง “ศูนย์ศิลปะนวล-

นาง” ภายในซอยอรรถการประสิทธ์ เขตสาทร กรุงเทพฯ ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด

แสดงนิทรรศการศิลปะให้แก่ศิลปิน สอนศิลปะให้แก่ผู้สนใจทั่วไป และยังใช้เป็นศูนย์ใน

การศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะและศิลปหัตถกรรมต่างๆ อีกด้วย ขณะท่ี “เปร่ือง เปล่ียนสาย-

สืบ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรยังเคยเปิดแกลเลอรี่ของตนขึ้นที่ย่านศูนย์การค้า 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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‘อินทรา ประตูนำ้า’ แถวโรงแรมอินทรา” (หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ. 2559: สัมภาษณ์) 

 เจ้าของแกลเลอรี่บางคนเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นช่างเขียนภาพเหมือน 

กระทั่งพัฒนามาก่อตั้งแกลเลอรี่และเข้าสู่วงจรการเป็นนักค้างานศิลปะควบคู่ไปกับการ

เป็นศิลปินอิสระด้วย ดังกรณีของ หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ แห่งบางกอก แกลเลอรี่่ 

(Bangkok Gallery) หงษ์จรเป็นชาวจังหวัดหนองคาย ในวัยเด็กเขาคือผู้ที่รักการวาด

ภาพเป็นชีวิตจิตใจ หงษ์จรเริ่มศึกษาและฝึกฝนทักษะการวาดภาพจากช่างวาดโปสเตอร์

หนังให้กับโรงภาพยนตร์ ในช่วงวัยรุ่นเขาจึงผละจากการศึกษาในระบบและใช้ทักษะ

การวาดภาพเข้ามารับจ้างวาดภาพเหมือน (Portrait) ในกรุงเทพมหานคร กระทั่งช่วง 

พ.ศ. 2525 หงษ์จรได้รู้จักกับผู้บริหารศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ศูนย์การค้าชื่อดัง

ย่านราชประสงค์ เขาได้รับการชักชวนให้มาเปิดร้านสำาหรับให้บริการวาดภาพเหมือน

ภายในบริเวณแกรนด์ฮอลล์ หงษ์จรให้สัมภาษณ์ว่า “ขณะนั้นอัมรินทร์พลาซ่ามีห้าง 

SOGO เปิดอยู่ ภายในมีอัมรินทร์แกลเลอรี่เปิดอยู่แล้วบริเวณชั้น 3 จำาหน่ายภาพวาด

ของศิลปินที่มีชื่อเสียง ขณะที่ชั้น 2 ก็ยังมีแกลเลอรี่อีกแห่งเช่นกัน แกลเลอรี่นี้มี อนันต์ 

ประภาโส เป็นผู้ดูแลอยู่ ส่วนของผมไม่ใช่แกลเลอรี่ เป็นร้านรับจ้างวาดภาพเหมือนซึ่ง

ทางผู้บริหารของห้างชักชวนมาให้เป็นสีสันและบริการแก่ลูกค้า โดยเขาไม่คิดค่าเช่า

พื้นที่ผมด้วย” (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) หงษ์จรทำางานรับวาดภาพอยู่ที่ห้างนี้

ประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นจึงได้รู้จักกับลูกชายเจ้าของร้านกระจกและนำาเข้าไม้กรอบ

รูปศิลปะย่านเยาวราช ร้านกระจกแห่งนั้นคือ ร้าน แต้ ชุน หลี หรือ ต.ชุนหะกิจ ร้านนี้

นอกจากเป็นร้านกระจกชื่อดังของกรุงเทพมหานครขณะนั้นแล้วยังเริ่มเป็นตัวแทนสั่ง

ไม้กรอบรูปแบบสำาเร็จรูปมาจากประเทศเบลเย่ียม ไม้กรอบรูปท่ีส่ังเข้ามามีท้ังลายหลุยส์ 

รวมไปถึงกรอบลวดลายศิลปะต่างๆ 

 กระทั่งทายาทของร้าน ต.ชุนหะกิจ ต้องการจะขยายธุรกิจ โดยเห็นว่า ควรจะ

มีงานศิลปะมาใส่ไว้ในกรอบรูปด้วยเพื่อสร้างความสนใจให้แก่ผู้ซื้อ ทางเจ้าของร้านจึง

ชักชวนหงษ์จรให้เข้ามาร่วมลงหุ้นด้วย ทั้งนี้ทางลูกชายของ ต.ชุนหะกิจ มีตึกแถวอยู่

บริเวณถนนสี่พระยาซึ่งเช่าจากทางสำานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จึงเลือกใช้ท่ี

แห่งนั้นเปิดเป็น บางกอกแกลเลอรี่และรับทำากรอบรูปงานศิลปะขึ้นในช่วง พ.ศ. 2530 

หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ ให้สัมภาษณ์ว่า “ในช่วงแรกทำาแบบไม่มีเงินเดือน คือเมื่อขาย

ภาพหรือมีคนมาให้ทำากรอบรูปก็จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้ ทั้งนี้ได้ชวน อนันต์ ประภาโส 
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ที่รู้จักกันตั้งแต่อยู่ห้าง SOGO มาร่วมกันทำาด้วย ตอนนั้นคิดว่าถ้ารอให้ลูกค้าเดินเข้ามา

ซื้อภาพวาดศิลปะคงยาก จึงเริ่มหาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารว่าในช่วงนั้นจะ

มีโครงการพวกโรงแรมใหม่ๆ เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง พอรู้ข่าวก็ทำาแฟ้มงานศิลปะไปเสนอกับ

ทางโรงแรมให้สามารถเลือกซื้องานมาประดับตกแต่ง” (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) 

 การทำาแฟ้มผลงานเข้าเสนอกับทางโรงแรมทำาให้พอจะมีช่องทางหาลูกค้ามา

ซื้อภาพหรือสั่งทำากรอบรูปได้บ้าง อย่างไรก็ตาม หงษ์จรกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะ

ได้ลูกค้าจากโครงการโรงแรมเหล่านี้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะได้รับคำาตอบจากทางโรงแรม

ว่าได้ว่าจ้างให้บริษัทรับตกแต่งภายในจัดหาภาพวาดมาประดับตกแต่งเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ถึงกระนั้น หากได้พบกับผู้บริหารหรือเจ้าของโรงแรมที่สนใจงานศิลปะ ผู้บริหาร

บางคนก็อาจสนใจซื้อภาพมาประดับห้องทำางานของตนเป็นการส่วนตัว หงษ์จรเล่าว่า 

รายได้ส่วนใหญ่ขณะนั้นกลับมาจากการได้รับว่าจ้างทำากรอบรูปตามออร์เดอร์ของทาง

โรงแรมหรือบริษัทตกแต่งภายใน ดังที่เขากล่าวว่า “บางครั้งพวกอินทีเรีย ดีไซน์ เขา

ออกแบบโครงการใหญ่ๆ และต้องการกรอบรูปศิลปะที่มีรายละเอียดเฉพาะซึ่งหาได้

ยากตามร้านกรอบรูปทั่วไป เขาก็มาว่าจ้างให้ช่างเราทำา เนื่องจากตอนนั้นเรามีวัสดุนำา

เข้าจากต่างประเทศ พวกไม้กรอบรูปลวดลายต่างๆ นี่มีมาก เคยได้รับงานเหมาทำา

กรอบรูปให้กับโรงแรมได้เงินมามากพอสมควร” (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) นอกจาก

นั้น อนันต์ ประภาโส ที่มาร่วมงานกับหงษ์จรระยะหนึ่งยังได้ชักชวนศิลปินมาจัดแสดง

นิทรรศการศิลปะท่ีแกลเลอร่ีอีกด้วย รวมถึงเน่ืองจากแกลเลอร่ีอยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพ-

สินค้าริเวอร์ ซิตี้มากนัก บางช่วงจึงนำาผลงานไปจัดแสดงที่ห้างด้วย หงษ์จรทำาแกลเลอรี่

นี้อยู่บริเวณสี่พระยาได้ประมาณ 3 ปี จึงมาเปิดบางกอก แกลเลอรี่ บริเวณ ถนนสุขุมวิท 

ซอยสุขุมวิท 20 

 บางกอก แกลเลอรี่ ในซอยสุขุมวิท 20 เปิดทำาการเมื่อประมาณช่วง พ.ศ. 

2536 โดยหงษ์จรทำาการเซ้งอาคารพาณิชย์ 1 คูหา ต่อจากเจ้าของเดิมที่เคยเปิดเป็น

แกลเลอรี่เช่นกัน หงษ์จรเล่าว่า อาคารนั้นเคยเป็นแกลเลอรี่ชื่อ “สิรี แกลเลอรี่” มาก่อน 

หลังจากนั้นเจ้าของสิรี แกลเลอรี่ ได้เซ้งต่อให้กับนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งทำาแกลเลอรี่ต่อ

ไประยะหนึ่ง หลังจากนั้นเขาจึงมาเซ้งต่อในราคา 1.5 ล้านบาท แล้วจ่ายค่าเช่าเป็นราย

เดือน บางกอก แกลเลอรี่ดำาเนินธุรกิจแบบครอบครัวจดทะเบียนการค้าเป็นร้านค้า

นิติบุคคล บริหารงานโดยมีเขาเป็นที่ปรึกษาและ หรรษา พานารถ (ภรรยาของหงษ์จร) 
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เป็นผู้จัดการ นอกจากจำาหน่ายผลงานศิลปะแล้วยังรับทำากรอบรูปด้วยโดยมีช่างกรอบ

รูปคือ ภาณุ อินกุล ทั้งนี้ “กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลงานศิลปะเพื่อตกแต่งสถานที่ก็ยังคง

มาติดต่อที่ Bangkok Gallery เช่นเคย โดยการก่อตั้ง Bangkok Gallery ขึ้นอีกครั้งนี้มี

เจตนารมณ์เพื่อให้ตนเองได้ทำางานศิลปะที่รักโดยสามารถมีรายได้ในการดำารงชีวิตและ

เป็นประโยชน์ในการเปิดโอกาสแก่เพื่อนๆ ที่ทำางานด้านศิลปะเช่นเดียวกัน (ARRA. 

สัมภาษณ์ หงส์จร เสน่ห์งามเจริญ [ออนไลน์])

 หงษ์จรยังเล่าว่า การเปิดบางกอก แกลเลอรี่ ขึ้นครั้งนี้ในซอยสุขุมวิท 20 เขา

ยังได้รับคำาแนะนำาและคำาปรึกษาจากผู้ใหญ่ท่ีสนใจและรักงานศิลปะ ท่ีสำาคัญคือ สุรชาติ 

กิตติธนา (หงี) ผู้เป็นท้ังเชฟอาหารฝร่ังเศสและคอลัมนิสต์ด้านศิลปะ (นามปากกา ช.ธนา 

เขียนบทวิจารณ์ศิลปะลงใน สตรีสาร ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2530-2538) สุรชาติเป็นผู้

สนับสนุนวงการศิลปะที่สำาคัญคนหนึ่งของไทยในช่วงเวลานั้น เขาคลุกคลีกับศิลปิน

มากมายตั้งแต่วัยหนุ่ม2 เดินทางไปชมงานแสดงศิลปะในหลายประเทศ นอกจากสุรชาติ

แล้วยังมี คุณพีระ ดิษฐบรรจง3 ซึ่งทำางานที่สถานทูตออสเตรเลียและเป็นคณะกรรมการ

2 อ่านเร่ืองราวในชีวิตและบทบาทความเก่ียวข้องกับวงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย

ของ สุรชาติ (หงี) กิตติธนา เพิ่มเติมได้ใน หงี (Joey) สุรชาติ กิตติธนา: ศิลปะ อาหาร ดนตรี. 

(กรุงเทพฯ: กองทุนสุรชาติ กิตติธนา และหอศิลป์ร่วมสมัยอาเดล, 2550).   

3 พีระ  ดิษฐบรรจง  เกิดเมื่อ ค.ศ. 1949 ที่จังหวัดเพชรบุรี  แอนนาเบล แอนเดอร์สัน (ดิษฐบรรจง) 

ได้กล่าวว่า “ในช่วง ค.ศ. 1960 พีระเริ่มทำางานที่ฐานทัพอเมริกา และต่อมาได้บรรจุในตำาแหน่งด้าน

บริหารในสถานฑูตสหรัฐฯ ด้วยความที่เขาเป็นคนเงียบสงบ สุภาพ และทำางานอย่างแข็งขัน พีระจึง

ได้รับการเลื่อนตำาแหน่งอย่างต่อเนื่อง  เราสองคนพบกันครั้งแรกในปี 1982 หลังจากที่ฉันได้รับ

ภารกิจไปประจำาการที่สถานฑูตออสเตรเลียในเมืองไทย ในเวลานั้นพีระได้ก้าวขึ้นสู่ตำาแหน่งบริหาร

ระดับค่อนข้างสูง และเขาก็กำาลังเริ่มศึกษาและสะสมศิลปะร่วมสมัย ฉันพบว่าก่อนหน้านั้นพีระ

นิยมและสะสมวัตถุโบราณเอเซีย โดยเฉพาะพระเครื่อง พระพุทธรูป งานจิตรกรรม และเครื่องปั้น-

ดินเผาเซรามิกส์…”  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน แอนนาเบล แอนเดอร์สัน (ดิษฐบรรจง), “หวน

ระลึกถึงมิตรภาพ: พีระ ดิษฐบรรจง (1949-2003) และ มณเฑียร บุญมา (1953-2000)”, ใน  

[MONTIEN BOONMA] Unbuilt / Rare Works; Gridthiya Gaweewong and Gregory Galligan 

Editors (Bangkok: The James H.W.Thompson Foundation, 2013), pp.65-67.
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กองทุนสุเชาว์ ศิษย์คเนศ หงษ์จรได้เชิญ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ มาทำาพิธีเปิด

บางกอก แกลเลอรี่ อย่างเป็นทางการด้วย โดยนิทรรศการศิลปะเนื่องในการเปิดงาน

ครั้งแรกนั้น เขาได้ขอผลงานศิลปะของศิลปินหลายคนมาจัดแสดง อาทิ สงัด ปุยอ๊อก, 

สมชัย หัตถกิจโกศล เป็นต้น บางกอก แกลเลอรี่มีการจำาหน่ายรูปของศิลปิน นอกจากนี้

ยังปรากฏว่าเริ่มมีผู้นำางานศิลปะของศิลปินชื่อดังมาฝากขายด้วย ประเด็นนี้เขาเล่าว่า 

“บางคนเขาซื้องานศิลปะไว้ หรือบางคนก็ได้รับงานศิลปะเป็นของขวัญ พอถึงวันหนึ่ง

เขาอาจจะไม่อยากเก็บไว้ บางคนก็อยากปล่อยงานออกไปบ้าง ก็เริ่มมีคนมาปรึกษา

เรื่องเอางานมาฝากขาย เราก็ให้คำาแนะนำาเรื่องราคา หรือดึงลูกค้าที่สนใจสะสมงานไว้

มาชมมาซื้อ ตอนนั้นสถาบันการเงินต่างๆ ยังไม่ล้ม มันช่วงก่อนวิกฤติเศรษฐกิจปี 40 ก็

ขายดี พวกนายธนาคาร ผู้บริหารสถาบันการเงินมาซื้อกัน” (หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ. 

2559: สัมภาษณ์) นอกจากนี้หงษ์จรยังพยายามเลือกศิลปินที่มีชื่อเสียงมาจัดแสดงงาน

ที่แกลเลอรี่ อาทิ ช่วง มูลพินิจ, วสันต์ สิทธิเขตต์, อดุลย์พันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ฯลฯ 

 ลูกค้าส่วนใหญ่ของบางกอก แกลเลอรี่ เป็นนักสะสมศิลปะชาวไทย อาทิ สอง 

วัชรศรีโรจน์, ศิวะพร ทรรทรานนท์ เป็นต้น ท้ังน้ีหงษ์จรมักใช้กลยุทธ์ในการติดต่อกับส่ือ

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่อมวลชนในการทำาข่าวนิทรรศการแต่ละครั้ง ในขณะที่

แกลเลอรี่่ขนาดใหญ่อย่างสมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี่่ทำารายได้จำานวนมาก แกลเลอรี่่ขนาด

เล็กอย่างบางกอกแกลเลอรี่่ก็มีรายได้พอสมควรทีเดียวในช่วงเวลานั้น ดังที่เขาได้ให้

ข้อมูลไว้ว่า “รายรับประมาณ 200,000 บาทต่อเดือน โดยมีที่มาจาก  1. การจำาหน่าย

ผลงานศิลปะ  2. การรับทำากรอบรูป รายจ่ายประมาณ 100,000 บาทต่อเดือน” (ARRA. 

สัมภาษณ์หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ. [ออนไลน์]) หงษ์จร จะเป็นผู้คัดสรรค์ผลงานที่ศิลปิน

มานำาเสนอและจัดแสดงด้วยตนเอง โดยหากขายผลงานได้ ศิลปินจะต้องมอบรายได้ให้

แกลเลอรี่่ร้อยละ 30 โดยแกลเลอรี่่มีการทำาประกันภัยและทำาทะเบียนแก่ผลงานไว้เพื่อ

ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่มีสัญญากันอยู่กับศิลปินและทำาหน้าท่ีประชาสัมพันธ์

ให้กรณีที่มีการจัดนิทรรศการด้วย 

 ในช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 หงษ์จรเห็นว่ามีการเปิดตลาดนัดคน

เคยรวยภายในบริเวณซอยทองหล่อจึงเกิดความคิดจะนำาผลงานศิลปะท่ีเหล่าผู้บริหาร

สถาบันการเงินเคยซื้อไปและเมื่อสถาบันการเงินล้มจึงนำามาฝากขายโดยนำามาจัดลด

ราคาบ้าง ด้วยเหตุนี้เขาจึงจัดงานชื่อ “สมบัติผลัดกันชม ตลาดศิลปะคนเคยรวย” ขึ้น 
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งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมาก แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้รับคำาวิจารณ์จาก

ศิลปินเจ้าของผลงานศิลปะอย่างรุนแรง ในประเด็นที่นำาผลงานมาลดราคาขายแบบครึ่ง

ต่อคร่ึง บางช่วง บางกอก แกลเลอร่ียังปรับตัวโดยเคยเปิดด้านหน้าเป็นร้านขายก๋วยเต๋ียว

และขายเครื่องดื่มด้านในช่วงหนึ่งด้วย กระทั่งในช่วงปลายทศวรรษ 2540 เมื่อเจ้าของ

ตึกไม่ต่อสัญญา เขาและครอบครัวจึงย้ายมาเปิดบางกอก แกลเลอรี่ขึ้นอีกครั้งภายใน

ซอยเซนต์หลุยส์ ย่านสาทร เป็นเวลาประมาณ 8 ปี ก่อนที่ปัจจุบัน หงษ์จรจะหันมาเป็น

ศิลปินอิสระเต็มตัว ทั้งยังเป็นนักจัดกิจกรรมศิลปะกับสังคมด้วย

 ในทศวรรษ 2530 นอกจาก หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ แล้ว ยังมีศิลปินอิสระรวม

ถึงผู้รักงานศิลปะอีกจำานวนหน่ึงที่หันมาเปิดหอศิลป์เอกชนหรือแกลเลอรี่เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีแสดงนิทรรศการศิลปะให้แก่ศิลปิน อาทิ ชาติชาย ปุยเปีย และพิณรี สัณฑ์พิทักษ์ 

ท่ีร่วมกันเปิด “สีลมศิลปาวกาศ” (Silom Art Space) ขณะท่ีทายาทของอาจารย์ไพบูลย์ 

สุวรรณกูฎ หรือ “ท่านกูฎ” คือนาคนิมิตรและกาพย์แก้ว สุวรรณกูฎ ซึ่งเป็นนักออกแบบ

และศิลปินได้เปิด “Place of Art Gallery” ขึ้นภายในซอยสุขุมวิท 31 ส่วนในฟากซอย

มิตรอนันต์ ย่านถนนสามเสน น้ัน “พันธิณี จำาเนียรไวย” ได้เปิดพ้ืนท่ีแสดงงานศิลปะและ

โรงเรียนสอนศิลปะชื่อ “สตูดิโอช้าง” (Studio Xang) โดยมีศิลปินหญิงนาม “นิตยา 

เอื้ออารีวรกุล” เป็นผู้บริหารงาน เช่นเดียวกับ “อนันต์ ประภาโส” ซึ่งเปิดโรงเรียนสอน

ศิลปะในนาม “ศูนย์ศิลปะสิปปภา” ขึ้นบริเวณต้นซอยสุขุมวิท 101/1 เขายังใช้พื้นที่

บางส่วนตั้งเป็นแกลเลอรี่ด้วย หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ที่กล่าวนี้เน้นเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน

หลากรุ่นได้เข้ามาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ รวมถึงสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีสถานที่

แสดงผลงาน

 แม้หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ที่ตั้งขึ้นโดยศิลปินส่วนใหญ่จะเน้นการเปิดพื้นท่ีเพื่อ

จัดแสดงนิทรรศการศิลปะทั้งของตนและของศิลปินอื่นๆ ให้เกิดความเคลื่อนไหวใน

วงการศิลปะสร้างสรรค์ แต่ถึงกระนั้น ในช่วง พ.ศ. 2534-2535 ได้เกิดกรณีที่น่าสนใจ

ขึ้น เมื่อ พิพัฒน์ พงศ์รพีพร กับ พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร ร่วมกันริเริ่มก่อตั้ง “คอน-

เทมปัส ศูนย์วิจิตรศิลปแห่งกรุงเทพฯ” (CON-tempus The Bangkok Fine Art Center) 

ขึ้นบริเวณโถงขนาดใหญ่ภายใน “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” (Queen Sirikit 

National Convention Center) ทำาให้ศูนย์แห่งนี้น่าจะเป็นหอศิลป์เอกชนแห่งแรกที่

ดำาเนินธุรกิจแกลเลอรี่ในพื้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติขนาดใหญ่ต่างจากหอศิลป์เอกชนอื่น
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ที่มักตั้งอยู่บนถนนย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 

 พิพัฒน์ พงศ์รพีพร และ พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร ล้วนเป็นบัณฑิตและมหา-

บัณฑิตจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิพัฒน์

มีผลงานที่โดดเด่นด้านวิชาการศิลปะและให้ความสนใจด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ส่วน

พิทักษ์พล นอกจากจะทำางานศิลปะแล้วยังเคยสอนหนังสือในภาควิชาจิตรกรรม คณะ

ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิตยุคบุกเบิกหลังจากท่ีเขาเรียนจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร นอกจากน้ีพิทักษ์พลยังเคยผ่านงานด้านธุรกิจการค้าขายรวมถึงเปิดร้านอาหาร

ในละแวกถนนหน้าพระลาน ด้านหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย สำาหรับการเกิด

คอน-เทมปัสขึ้นนั้น พิทักษ์พลได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้เขียนกล่าวโดยสรุปว่า “คอน-เทมปัส

เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณช่วง พ.ศ. 2534 - 2535 เมื่อทางบริษัท เอ็นซีซี แมนเนจเมนท์ 

แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริหารจัดการพื้นที่ให้แก่ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิต์ิได้มีนโยบายที่ต้องการให้ศูนย์มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึนกว่าเป็น

เพียงศูนย์การจัดประชุม โดยเฉพาะกิจกรรมด้านวัฒนธรรมซึ่งอาจจะเรียกความสนใจ

ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศจำานวนมากท่ีเข้ามาใช้บริการของศูนย์ประชุมฯ” 

(พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร. 2559: สัมภาษณ์) ทั้งนี้ด้วยความสัมพันธ์กับผู้บริหารพื้นที่ของ

ศูนย์ประชุมฯ จึงทำาให้พิพัฒน์และพิทักษ์พลถูกชักชวนให้ไปก่อตั้งศูนย์วิจิตรศิลปนี้

ขึ้นบริเวณโถงโดยขณะนั้นทางศูนย์ประชุมฯ ไม่ได้คิดค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างใด เนื่องจาก

เล็งเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์วิจิตรศิลปนี้จะเป็นอีกหนึ่งในบริการของศูนย์ประชุมฯ ด้วย

 คอน-เทมปัส ได้เสนอนโยบายที่ชัดเจนไว้ว่า “นโยบายอย่างรวบรัดของ CON-

tempus ก็คือ การประกอบกิจกรรมด้านธุรกิจศิลปเพ่ือผลในการเก้ือหนุนศิลปิน ผลงาน 

และผู้สนใจให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ทุกด้าน ทุกฝ่าย และเพื่อนำาเอาผู้ชมจำานวนไม่

จำากัด หลีกหนีพิษจากสิ่งแวดล้อมทางรสนิยมเข้ามามีประสบการณ์ร่วมกันในโลกของ

งานสร้างสรรค์ เราต้องการให้ศิลปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวันในกรุงเทพฯ” (พิพัฒน์ 

พงศ์รพีพร. 2535: 76) 

 พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร กล่าวอีกว่า หอศิลป์เอกชนในเมืองไทยส่วนใหญ่ขณะ

นั้นยังไม่ได้มีระบบการจัดการศิลปินอย่างชัดเจนนัก โดยส่วนใหญ่แกลเลอรี่เอกชน

ทั่วไปจึงใช้การจัดการ 2 ระบบ คือ  1. ซื้องานของศิลปินด้วยเงินสดและนำาผลงานมาตั้ง

ราคาขายเอง และ  2. จัดนิทรรศการให้ศิลปินหรือให้ศิลปินนำาผลงานมาฝากขาย เมื่อ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ขายได้ทางแกลเลอรี่จึงหักเปอร์เซ็นต์เป็นรายได้ซึ่งส่วนใหญ่จะหัก 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วน

อีก 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นรายได้ของศิลปิน ถึงกระนั้น พิทักษ์พลกล่าวว่า กรณีคอน-

เทมปัส ทางแกลเลอรี่จะขอหัก 50 เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่ผลงานขายได้ เนื่องจากทาง

แกลเลอรี่จะลงทุนในส่วนของนิทรรศการให้ศิลปินทั้งหมด ประกอบด้วย การจัดทำา

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการให้ การจัดทำากรอบรูป การติดตั้งผลงาน การจัดเลี้ยง การ

ประชาสัมพันธ์ และเม่ือหมดช่วงเวลาของนิทรรศการแล้วยังทำาข้อตกลงกับศิลปินในการ

ขอเก็บผลงานไว้ท่ีแกลเลอร่ีอีกระยะหน่ึงเพ่ือทำาการติดต่อลูกค้ามาซ้ือหรือให้ลูกค้าสามารถ

เลือกชมผลงานย้อนหลังได้ด้วย เมื่อถามถึงเงินที่แกลเลอรี่ใช้ลงทุนเพื่อจัดนิทรรศการ

แต่ละครั้ง พิทักษ์พลกล่าวว่า เป็นการใช้เงินส่วนตัวของเขากับพิพัฒน์ทั้งสิ้น การจัด

นิทรรศการศิลปะของแกลเลอรี่แต่ละครั้งใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เนื่องจากพื้นที่ภายใน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีขนาดใหญ่ แกลเลอรี่ต้องจัดหาบอร์ดนิทรรศการและ

ไฟเอง ท่ีสำาคัญคือองค์ประกอบด้านต่างๆ ของนิทรรศการ ท้ังกรอบรูป สูจิบัตร การติดต้ัง 

ป้ายชื่อผลงาน วัสดุทุกอย่างต้องจัดหาและทำาให้มีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ (พิทักษ์

พล วิสุทธ์อัมพร. 2559: สัมภาษณ์) 

 ด้วยเพราะหนึ่งในนโยบายที่พยายามจะดำาเนินธุรกิจศิลปะเพื่อผลในการเก้ือ

หนุนศิลปิน ทำาให้คอน-เทมปัส คิดหาวิธีการทำางานบริหารจัดการร่วมกับศิลปิน ทั้งนี้

หนึ่งในแนวทางการทำางานที่น่าสนใจคือการทดลองวิธีการ “ประกันรายได้” ให้แก่

ศิลปินที่แกลเลอรี่คัดสรรค์มาจัดแสดงงาน กล่าวคือ แกลเลอรี่จะมีบทบาทเสมือนกับ

เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้แก่ศิลปิน โดยแกลเลอรี่จะตกลงจ่ายเงินเดือนให้ศิลปินจำานวน

หนึ่งเพื่อใช้เป็นทุนรอนในการสร้างสรรค์งาน แต่มีข้อตกลงว่า ศิลปินจะต้องแสดงผล

งานหรือนำาผลงานมาขายให้แก่แกลเลอรี่ หากศิลปินพบลูกค้าที่สนใจจะซื้อผลงานของ

ตนก็ให้มาติดต่อขอซื้อจากคอน-เทมปัส โดยตรงซึ่งวิธีการนี้จะทำาให้ศิลปินไม่ต้องคอย

หาที่สำาหรับขายผลงานและมีรายได้ประจำา 

 คอน-เทมปัสได้นำาวิธีการดังกล่าวมาใช้กับศิลปินจำานวนหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม 

การดำาเนินงานของคอน-เทมปัสก็ไม่ได้ราบรื่นนัก พิทักษ์พลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ปัญหา

สำาคัญคือเราในขณะนั้นยังขายไม่เก่ง อันที่จริงช่วงเวลาประมาณปี 34-35 ช่วงที่คอน-

เทมปัสเปิดนี้เป็นช่วงที่วงการศิลปะในบ้านเราเฟื่องฟูมาก มีนักสะสมซื้องาน มีบริษัท

เอกชน พวกสถาบันการเงินซื้องานศิลปะเก็บไว้มาก แต่เราเองขายงานยังไม่เก่ง ค่าใช้
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จ่ายในการจัดงานก็สูงมาก ที่สำาคัญคือ หากมองว่าคอน-เทมปัส ตั้งอยู่ภายในศูนย์

การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิก็น่าจะมีคนมาชมงานหรือมาซ้ืองานมาก เพราะท่ีน่ีมีท้ังชาวไทย

และชาวต่างประเทศเข้ามาจำานวนมาก แต่จริงๆ แล้ว คนมาชมงานศิลปะก็มักจะเป็น

หน้าเดิมๆ คนที่ไม่สนใจก็ไม่เข้ามา หรือเข้ามาก็แบบผ่านๆ ยิ่งเฉพาะการซื้องาน เมื่อ

เห็นว่าเราจัดงานดี องค์ประกอบต่างๆ ดี คนก็คาดการณ์ว่า ผลงานจะต้องมีราคาแพง

มากตามไปด้วย เร่ืองน้ีจึงเป็นท้ังข้อดีและข้อเสียของคอน-เทมปัส ข้อดีคือ เราได้สถานท่ี

ที่ดี ผู้คนรู้จัก มีคนเข้ามามาก เราจัดนิทรรศการที่มีคุณภาพ แต่ข้อเสียคือ ค่าใช้จ่ายก็

สูงมาก ขณะที่คนชมหรือลูกค้าก็คาดการณ์ว่างานของเราต้องมีแต่ราคาที่แพงมากเช่น

กัน กลุ่มคนท่ีสนใจมาซ้ืองานท่ีคอน-เทมปัส จึงมักเป็นนักสะสมเพียงไม่ก่ีคน อาทิ ศิวพร 

ทรรทรานนท์, เพชร โอสถานุเคราะห์, รัตน์ โอสถานุเคราะห์, กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร 

ฯลฯ เป็นต้น สำาหรับลูกค้าต่างประเทศ พิทักษ์พลกล่าวว่า แกลเลอรี่มีการทำาแฟ้มผล

งาน ซึ่งภายในประกอบไปด้วยภาพผลงานของศิลปินและสูจิบัตรที่ทางแกลเลอรี่จัด

แสดงส่งไปยังต่างประเทศด้วย วิธีนี้ทำาให้ได้ลูกค้าจากต่างประเทศเช่น สิงคโปร์ สนใจ

มาซื้อผลงานบ้างแต่ก็ไม่มากนัก (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) 

 สำาหรับประเด็นการคัดเลือกผลงานของศิลปินที่จะเข้ามาแสดงในคอน-

เทมปัสนั้น พิทักษ์พลกล่าวว่า ไม่ได้มีหลักการใดเป็นพิเศษ โดยมากเป็นศิลปินที่ทาง

แกลเลอรี่สนใจ พอพูดคุยหรือเห็นงานแล้วรู้สึกว่าสามารถสื่อสารกับตัวของศิลปินและ

ผลงานได้ ทั้งนี้ทางแกลเลอรี่จะใช้วิธีการเชิญศิลปินมาแสดง ที่สำาคัญคอน-เทมปัส ได้

เริ่มใช้วิธีการให้แต่ละนิทรรศการมี “ภัณฑารักษ์” (Curator) เพื่อคัดสรรค์ผลงานหรือ

คิดนิทรรศการด้วย ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่การจัดนิทรรศการชื่อว่า “วิถีใหม่” (New Path) ซึ่ง

พิทักษ์พลทำาหน้าที่คัดเลือกผลงานของศิลปิน คิดประเด็นของนิทรรศการ รวมถึงจัดทำา

ข้อมูลของนิทรรศการด้วยตนเอง หรืออย่างกรณีนิทรรศการชื่อ “ทศวรรษภาพพิมพ์ 

แนวโน้มและความเปล่ียนแปลง 2525-2535” (A Decade of Printmaking: Tendency 

and Change 1982-1992) ซึ่งจัดแสดงช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2535 ทาง

แกลเลอรี่ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินชั้นเยี่ยมด้านภาพพิมพ์เมื่อ 

พ.ศ. 2522 มาเป็นภัณฑารักษ์คัดเลือกผลงาน เขียนบทกล่าวนำา และจัดทำาข้อมูล

ประวัติศาสตร์ของศิลปะภาพพิมพ์ในประเทศไทยในสูจิบัตรนิทรรศการด้วย ซึ่งวิธีการ

ใช้ภัณฑารักษ์คัดเลือกผลงานหรือคิดตัวนิทรรศการยังถือว่าใหม่มากเฉพาะสำาหรับ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ของเอกชนในขณะนั้น (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) 

 อย่างไรก็ตาม คอน-เทมปัส ศูนย์วิจิตรศิลปแห่งกรุงเทพฯ เปิดดำาเนินการและ

จัดกิจกรรมได้เพียงประมาณ 3 ปีกว่า ก็ต้องปิดตัวลงใน พ.ศ. 2538 ขณะที่ช่วงเวลาดัง

กล่าว พิพัฒน์ พงศ์รพีพร และ พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร ได้พยายามริเริ่มโครงการจัด

นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

รัชกาลที่ 9 ขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า โครงการนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรตินี้เกิด

ขึ้นได้ด้วยการที่ทั้งสองหยิบนำาประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากการเปิดคอน-เทมปัส มา

ประยุกต์และพัฒนา ดังที่พิทักษ์พลกล่าวถึงประเด็นนี้โดยสรุปว่า “การทำาคอน-เทมปัส 

ทำาให้เราได้มีโอกาสรู้จักและทำางานร่วมกับศิลปินจำานวนไม่น้อย เรามีเครือข่ายของ

ศิลปินตลอดจน Know-How ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดมาจากช่วงที่ทำาคอน-เทมปัส ตอนแรก

เราคิดจะทำาเรื่องนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ แต่ภายหลังมีการช่วยกันระดม

ความคิดความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายว่าควรจะมีหอศิลปะร่วมสมัยแห่งรัชกาลที่ 9 ขึ้น

เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทย 

รวมถึงจัดทำาฐานข้อมูล (Database) ด้านศิลปะและกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ

การศึกษาด้วย จุดนี้จากคอน-เทมปัส และนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติจึง

ค่อยๆ พัฒนาเป็นการขอความอนุเคราะห์ผลงานของศิลปินมาเพื่อจัดแสดงและระดม

ทุนในการสร้างหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 นี้ ซึ่งการทำาเอกสารขอความอนุเคราะห์ผลงาน

เราได้รับผลตอบรับอย่างดีจากศิลปินไทยจำานวนมาก แต่ช่วงนั้นเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 

พ.ศ. 2540 พอดี โครงการจัดสร้างหอศิลป์จึงเปลี่ยนไปเป็นการพัฒนาให้เกิดเว็บไซต์

รวบรวมผลงานศิลปะและฐานข้อมูลต่างๆ จนถึงปัจจุบัน ท่ีสำาคัญมีการจัดต้ังเป็น ‘มูลนิธิ

หอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9’ (RAMA IX Art Museum Foundation) ขึ้นด้วย” (อ้างแล้ว. 

2559: สัมภาษณ์) 

 นอกจากหอศิลป์หรือแกลเลอรี่เอกชนที่ตั้งและบริหารโดยศิลปินแล้ว ใน

ทศวรรษ 2530 อธิไกร และ แคลร์ จาติกวณิช สองนักธุรกิจชื่อดังจากตระกูลจาติกวนิช

ได้ให้ความสนใจกับธุรกิจแกลเลอรี่่เช่นกัน ไดอาล็อค แกลเลอรี่่ (Dialogue Gallery) จึง

เปิดขึ้นทั้งเพ่ือดำาเนินธุรกิจซื้อขายจำาหน่ายงานศิลปะและสนับสนุนพื้นท่ีในการแสดง

ผลงานของศิลปินไทยร่วมสมัยเป็นหลัก ในช่วงต้นมี “นำาทอง แซ่ตั้ง” เป็นผู้จัดการและ

ภายหลังเป็นหุ้นส่วน ต่อมาเมื่อนำาทองถอนตัวออกไปจากไดอาล็อคจึงได้มี “กฤติยา 
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กาวีวงศ์” เข้ามารับหน้าที่บริหารและจัดนิทรรศการแทน ไดอาล็อควางบทบาทตนเอง

เป็น ศิลปสถานท่ีสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์และการให้ผู้สนใจงานศิลปะท้ังนักสะสม

จนถึงนักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ ดังที่ อธิไกร จาติกวณิช กล่าวไว้ว่า 

จุดมุ่งหมายหลักของเราคือต้องการให้แกลเลอรี่่เป็นศูนย์รวมของศิลปินช้ัน

เยี่ยมของไทยที่มีการสร้างสรรค์และพัฒนางานศิลปะอย่างจริงจังและโดด

เด่น เป็นที่ซึ่งนักสะสมงานศิลปะ นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่สนใจงาน

ศิลปะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะร่วมสมัยซ่ึงมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราสามารถที่จะลบล้างความคิดเก่าๆที่คนทั่วไปมี

ต่องานศิลปะ “คนท่ีเรียนมาเท่าน้ันถึงจะเข้าใจและซาบซ้ึงกับงานศิลปะได้” 

นั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ (อธิไกร จาติกวณิช. 2534: ไม่มีเลข

หน้า) 

 การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงของอธิไกร จาติกวณิช มีส่วนทำาให้กลุ่ม

ลูกค้าหรือนักสะสมงานศิลปะท่ีเข้ามายังแกลเลอร่่ีของเขาน้ัน ส่วนใหญ่คือนักธุรกิจช้ันนำา

ของไทยและนักธุรกิจรุ่นใหม่จำานวนไม่น้อย นำาทอง แซ่ตั้ง เคยให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น

นี้ไว้ว่า “คุณอธิไกรได้เป็นผู้แนะนำาคนเหล่านี้เข้ามาชมนิทรรศการศิลปะของแกลเลอรี่ ่

ส่วนผู้จัดนิทรรศการที่เป็น Art Dealer จึงเป็นผู้ทำาหน้าที่แนะนำาผลงานของศิลปิน

แต่ละคนว่ามีความน่าสนใจอย่างไร เพื่อให้นักธุรกิจเหล่านั้นซื้อผลงานกลับไปสะสม 

ซึ่งหลายคนก็ซื้อผลงานเหล่านั้นไปจากคำาแนะนำาของผู้จัดนิทรรศการ บางคนติดตาม

และสะสมผลงานของศิลปินคนใดคนหนึ่งนั้นอยู่แล้ว และก็มีบางคนที่ไม่ได้สนใจงาน

ศิลปะเลย แต่ต้องการมีผลงานศิลปะไว้เพื่อแสดงถึงค่านิยมของการสะสมผลงานศิลปะ

ในหมู่นักธุรกิจรุ่นใหม่สมัยนั้นเท่านั้น” (นำาทอง แซ่ตั้ง. 2555: สัมภาษณ์) อย่างไรก็ตาม 

ไดอาล็อค แกลเลอรี่่ ปิดตัวไปก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 

 ในช่วงทศวรรษดังกล่าวน้ียังมีชาวต่างชาติเข้ามาให้ความสนใจทำาธุรกิจนี้ใน

กรุงเทพมหานครด้วย ดังกรณีของ อัลเฟรด พอลลิน (Alfred Pawlin) ผู้ก่อตั้งและ

ผู้อำานวยการ วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ (Visual Dhamma Gallery) ศิลปสถานที่ก่อตั้ง

บริเวณซอยอโศก (สุขุมวิท 21) ในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2523 และปิดตัวลงไปใน พ.ศ. 2543 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ในบทสัมภาษณ์ของอัลเฟรด พอลลิน ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้แก่กฤติยา กาวีวงศ์ ได้กล่าว

ถึง ประวัติโดยสังเขปของเขาว่า 

อัลเฟรด พอลลิน (เกิดปี พ.ศ. 2494) ที่กรุงเวียนนา และได้ไปศึกษาต่อที่

ประเทศอินเดียระหว่างปี พ.ศ. 2513-2518 โดยมุ่งศึกษาเรื่องของโยคะ

และธรรมะ รวมถึงมีความต้ังใจท่ีจะบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา อัลเฟรด

เดินทางมาประเทศไทยระหว่างช่วง พ.ศ. 2519 ที่ซึ่งเขาได้ก่อตั้งและเป็น

ผู้อำานวยการ วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ ที่ย่านพักอาศัยใจกลางเมืองกรุงเทพฯ 

แกลเลอรี่นี้เชี่ยวชาญงานศิลปะร่วมสมัย แนวพุทธศิลป์ ดำาเนินงานตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2523 ถึง 2543 อัลเฟรดได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สนับสนุนศิลปิน

ร่วมสมัยไทยมากมาย… (อ้างจาก, กฤติยา กาวีวงศ์. 2556: 52) 

 จากบทสัมภาษณ์ชิ้นเดียวกันนี้ อัลเฟรด พอลลินยังกล่าวถึงจุดเริ่มต้นในการ

ซื้อผลงานศิลปินไทยของเขาอันนำามาสู่การเปิดแกลเลอรี่ในเวลาต่อมาซึ่งกล่าวโดยสรุป

ว่า พอลลินเริ่มจากการเห็นภาพจิตรกรรมของพิชัย นิรันดร์ ที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งใน

ย่านสุขุมวิท ตัวของพอลลินชอบงานชิ้นนี้ ดังที่เขากล่าวว่า “ผมชอบภาพนี้ แต่ไม่รู้ว่า

ผมควรจะซื้อมันหรือเปล่า” (อ้างแล้ว. 2559: 53) ถึงกระนั้น ภายหลังในช่วง พ.ศ. 

2517 หรือ 2518 เขาได้ซื้อภาพชิ้นนี้ของพิชัย และส่งไปที่กรุงเวียนนาซึ่งภาพนี้ได้รับคำา

วิจารณ์ท่ีดี กระท่ังพอลลินได้รับแรงสนับสนุนจากนักวิชาการท่ีเวียนนาว่าให้ทำางานต่อไป 

พอลลินกลับมาท่ีเมืองไทยและทำาสัญญากับพิชัย ระยะแรกเขาไม่เคยคิดจะเปิดแกลเลอร่ี 

เขามีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวออสเตรียซึ่งมีกิจการหลายแห่งในลอสแอนเจลิส ทั้งสอง

พยายามลองขายงานของพิชัยที่นั่น แต่ค่อนข้างใช้เวลา เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วง

ประมาณ พ.ศ. 2522 ซึ่งศิลปะของเมืองไทยยังไม่ได้รับการยอมรับในวงการศิลปะโลก 

พอลลินจึงตัดสินใจกลับมาประเทศไทยเพื่อทำาแกลเลอรี่สำาหรับพิชัย นิรันดร์ และ

ประเทือง เอมเจริญ แต่ขณะนั้นงานยังไม่มีใครให้คุณค่า แทบจะไม่มีใครรู้จัก รวมถึง

ราคาก็ถูกมากคือประมาณ 3,000 - 5,000 บาท (เรียบเรียงจาก, กฤติยา กาวีวงศ์. 

2556: 53) 

 อัลเฟรด พอลลินยังได้กล่าวกับกฤติยา กาวีวงศ์ ต่อถึงการทำาวิฌวลธรรม แกล- 
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เลอรี่ ว่า

ผมเลยทำาแกลเลอรี่สำาหรับแสดงงานภาพวาด พวกศิลปินเขาไม่มีกำาลังพอ 

(ที่จะทำางานคนเดียว) ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้ ยกเว้นถวัลย์ (ดัชนี) 

ดำารง (วงศ์อุปราช) ปรีชา อรชุนกะ แล้วก็อวบ (สาณะเสน) แต่ก็น้อยคนที่

จะพูดได้ เวลาที่พวกเขาถูกสัมภาษณ์หรือถูกถามคำาถามว่า ทำาไมถึงไม่ไป

ให้ถึงใน “ระดับนานาชาติ” พวกเขาจะบอกว่าพวกเขาไม่สนใจโลกภายนอก 

แต่สิ่งที่ผมส่งเสริม คือ การบังคับให้ศิลปินพูดภาษาอังกฤษ…มีศิลปินอยู่ไม่

กี่คนที่พูดภาษาอังกฤษได้ ส่วนถวัลย์ก็เป็นเหมือนคนค่อยให้คำาปรึกษา 

อย่างแรกเลยคือ เขาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เขาแนะนำาว่าเขาจะร่วม

งานกับผมถ้าผมเชิญ อังคาร (กัลยาณพงศ์) ผมไม่เคยได้ยินชื่ออังคารมา

ก่อน แต่ผมเชื่อมั่นในถวัลย์ ผมก็เลยบอกว่า “ได้ ถ้าคุณแนะนำา ผมจะเริ่ม

ด้วยศิลปิน 4 คน” ตอนนั้นปี พ.ศ. 2524 ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นกลุ่ม

ที่ดีมาก พอถึงตอนนี้ผมอยากที่จะหัวเราะ เพราะตอนนั้นที่ผมเริ่มทำางาน 

ผมอายุแค่ 25 แล้วผมก็พูด (ต่อที่สาธารณะ) ว่าคนเหล่านี้คือศิลปินที่ดี

ที่สุดในเมืองไทย ผมยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลย แต่มันเป็นกลุ่มที่ดีจริงๆ…

ถวัลย์, อังคาร, ประเทือง แล้วก็พิชัย ตอนน้ันยังไม่มีโทรศัพท์ใช้ มันยากมาก 

(ที่จะทำางาน) แต่เอาเข้าจริงๆ ผมคิดถึงมันนะ ผมชอบช่วงเวลานี้มาก มัน

อันตรายมากเพราะด้วยปัจจัยเสี่ยงเรื่องของโอกาส เวลาคุณโทรไปหาใคร

ซักคน มันใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงที่เพื่อนบ้านจะไปตามหาพวกเขาเจอ (อ้าง

จาก, กฤติยา กาวีวงศ์. 2556: 54) 

 จากบทสัมภาษณ์ที่หยิบยกมา อาจกล่าวได้ว่า อัลเฟรด พอลลิน มีส่วนสำาคัญ

ที่ทำาให้ศิลปินไทยพัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังในเรื่องการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร รวมถึงการจัดทำาแฟ้มผลงานของศิลปินเองเพื่อนำาเสนอต่อแกลเลอรี่

ในต่างประเทศด้วย สอดคล้องกับที่งานศึกษาของ อภินันท์ โปษยานนท์ ได้กล่าวถึง

วิฌวลธรรม แกลเลอร่ีไว้ว่า วิฌวลธรรมยังเป็นกรณีตัวอย่างท่ี “พยายามทำาให้ศิลปินไทย

ตระหนักถึงความสำาคัญของนายหน้าค้างานศิลปะ, การเก็บบันทึกข้อมูลของผลงานแต่ละ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ชิ้นและการแสดงงานของตน ให้ความสำาคัญกับการบันทึกประวัติการแสดงผลงานและ

การทำางาน และให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนจากการประชาสัมพันธ์” (Apinan 

Poshyananda. 1992: 183) 

 แม้วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ จะมีชื่อเสียงในด้านการแสดงผลงานของศิลปินใน

เชิงพุทธศิลป์ แต่อัลเฟรด พอลลิน มิได้ต้องการให้ภาพลักษณ์แกลเลอรี่ของเขาเป็นไป

ในแนวทางดังกล่าวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ พอลลินจึงพยายามแสดงผลงานของศิลปินร่วม

สมัยท่ีฉีกแนวออกมาจากขนบของพุทธศิลป์ในแบบด้ังเดิมและร่วมสมัยด้วย วิฌวลธรรม 

จึงกลายมาเป็นแกลเลอรี่่ที่ให้การสนับสนุน ผลักดันงานศิลปะไทยประยุกต์และศิลปิน

รุ่นใหม่ที่สนใจการถ่ายทอดศิลปะในรูปแบบใหม่ อาทิ มณเฑียร บุญมา, คามิน เลิศชัย-

ประเสริฐ, วสันต์ สิทธิเขตต์, สมภพ บุตราช, สมยศ ไตรเสนีย์, ไพรวัลย์ ดาเกล้ียง, กมล 

เผ่าสวัสด์ิ, จิระศักด์ิ พัฒนพงศ์ ฯลฯ ท่ีสำาคัญบทบาทของวิฌวลธรรม ตลอดระยะเวลาแห่ง

การก่อตั้งยังได้สนับสนุนผลงานศิลปินไทยไปสู่การเคลื่อนไหวและมีบทบาทในระดับ

นานาชาติ เช่น ผลงานของมณเฑียร บุญมา ซึ่งภายหลังมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ

โลก นี่จึงเป็นความสำาเร็จและบทบาทของวิฌวลธรรม แกลเลอรี่่ที่มากไปกว่าเรื่องของ

ธุรกิจ4

 อัตซึโกะ “อัคโกะ” ซูซูกิ เดวีส์ (Atsuko “Akko” Suzuki Davies) แห่ง 

อัคโกะแกลเลอรี่ ่ (Akko Gallery) คือสตรีชาวญี่ปุ่นที่ดำาเนินธุรกิจแกลเลอรี่ ่ในย่าน

สุขุมวิทมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2530 จนถึงปัจจุบัน เธอมีสามีเป็นชาวอังกฤษ คือ เดวิด 

เดวีส์ ท้ังน้ีอัตซึโกะเคยเป็นช่างภาพข่าวในบ้านเกิดของตนเองในช่วงทศวรรษ 1960 และ

เริ่มหันมาสนใจการวาดภาพเมื่อย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพฯ แกลเลอรี่่ของเธอเปิดดำาเนินการ

ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยเปิดเป็นแกลเลอรี่่ที่ทั้งจัดแสดงผลงานให้แก่ศิลปิน 

จำาหน่ายผลงานศิลปะ และรับทำากรอบรูปด้วย อัคโกะแกลเลอรี่เน้นขายผลงานต้นฉบับ

4 ผู้สนใจสามารถดูบทสัมภาษณ์อัลเฟรด พอลลิน เพิ่มเติมได้ใน กฤติยา กาวีวงศ์, “บทสัมภาษณ์ 

อัลเฟรด พอลลิน ผู้ก่อต้ังและผู้อำานวยการ วิฌวลธรรม แกลเลอร่ี กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2523-2543 วันท่ี 

13 มีนาคม 2556”, ใน [MONTIEN BOONMA] Unbuilt / Rare Works, Gridthiya Gaweewong 

and Gregory Galligan Editors (Bangkok: The James H.W.Thompson Foundation, 2013).
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ทั้งงานจิตรกรรมสีนำ้า สีนำ้ามัน งานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปินทั้งไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม 

และศิลปินในระดับนานาชาติ โดยแกลเลอรี่ ่ของเธอมีผลงานที่ “ราคาตั้งแต่ 5,000 

บาท จนกระทั่งถึง 500,000 บาท สำาหรับนักสะสม” (อัคโกะแกลเลอรี่. About Akko 

[ออนไลน์]) ปัจจุบัน อัคโกะแกลเลอรี่่ยังคงดำาเนินธุรกิจอยู่ โดยมีอัคโกะ และ เพทิวล่า 

เดวีส์ (Petula Davies) ลูกสาวของเธอเป็นผู้บริหารด้วย

 นอกจากอัคโกะแล้ว สตรีชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่เคยเข้ามาดำาเนินธุรกิจแกล-

เลอรีในกรุงเทพมหานครช่วงปลาย พ.ศ. 2537 คือ “เคียวโกะ จิราธิวัฒน์” เจ้าของ 

“แกลเลอรี่เคียวโกะจิราธิวัฒน์” (Gallery Kyoko Chirathivat) ตั้งอยู่ภายในซอย

ต้นสน ถนนชิดลม กรุงเทพฯ เคียวโกะมีใจรักและสนใจศิลปะมาตั้งแต่วัยเยาว์ เธอ 

“สำาเร็จการศึกษาทางด้านวรรณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์จากมหาวิทยาลัยเฟอริส ใน

กรุงโตเกียว เธอจึงเร่ิมต้นชีวิตทำางานท่ีแกลเลอร่ีในยุโรปนานถึง 2 ปีเต็ม” (นุชรี จันทร์เฉลิม. 

2538: 128) ในยุโรปนั้นเธอได้มีโอกาสทำางานให้กับแกลเลอรี่ในปารีสและเจนีวา ไม่

แปลกนักที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและแกลเลอรี่มีความหมายต่อเธอ ด้วยความเชื่อว่าการชม

ผลงานศิลปะจริงๆ ดีกว่าศึกษาจากตำาราหรือภาพถ่าย ดังที่เคียวโกะกล่าวว่า “ดิฉันคิด

ว่าวรรณคดี ศิลปะ ปรัชญา และจิตวิทยาล้วนสัมพันธ์กัน มันพัฒนาศักยภาพในการ

วิเคราะห์สิ่งต่างๆ และโชคดีที่ดิฉันได้ใกล้ชิดกับศิลปะมาโดยตลอด ดิฉันมั่นใจว่าการได้

สัมผัสงานศิลปะจริงๆ ทั้งจากพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ และตามสตูดิโอของศิลปินจะช่วย

พัฒนาสายตาและรสนิยมทางศิลปะได้เป็นอย่างดี ดีกว่าศึกษาจากตำาราหรือจากภาพถ่าย

เพียงอย่างเดียว” (อ้างจาก, นุชรี จันทร์เฉลิม. 2538: 128) 

 การทำางานกับแกลเลอร่ีในยุโรปน้ัน เคียวโกะเข้าไปมีส่วนท้ังในการจัดนิทรรศการ 

ด้านธุรกิจ และการซื้อขาย ดังที่เธอกล่าวว่า “แกลเลอรี่ที่เคยทำาในปารีสจะแสดงงาน

แนวอิมเพรสชั่นนิสม์ แต่ที่เจนีวาเป็นแนวโมเดิร์นและคอนเทมโพรารี่ หน้าที่ของดิฉัน

ครอบคลุมงานทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการวางแผนงานนิทรรศการ การประสาน

งานกับลูกค้าเอเซีย การโปรโมชั่น ตลอดจนดูแลด้านการซื้อขาย” (อ้างแล้ว. 2538: 

128) กระทั่งเมื่อเธอแต่งงานกับ “สุทธิพงษ์ จิราธิวัฒน์” นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 

(ถึงแก่กรรมแล้ว) สุทธิพงษ์เป็นผู้ท่ีสนับสนุนให้เธอเปิดแกลเลอร่ีในประเทศไทยจนสำาเร็จ

ในช่วงปลาย พ.ศ. 2537 แนวคิดสำาคัญของแกลเลอรี่เคียวโกะจิราธิวัฒน์ ต่างไปจาก

แกลเลอรี่มากมายในกรุงเทพฯ ขณะนั้นกล่าวคือ เคียวโกะแสดงจุดยืนชัดเจนว่าแกล-

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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เลอรีแห่งนี้คือ “ศิลปสถานร่วมสมัยตะวันตก” เนื่องจากแกลเลอรี่จะแสดงนิทรรศการ

ของศิลปินชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกเท่านั้น ดังที่เธอกล่าวว่า “ดิฉันจำาเป็น

ต้องวางรากฐานและทิศทางของแกลเลอรี่ให้มีมาตรฐานเพื่อสร้างความเป็นสากลให้กับ

วงการแกลเลอรี่บ้านเรา การวางแผนต้องทำาล่วงหน้าเป็นปีๆ แม้ที่นี่จะมุ่งจัดแสดงงาน

จากศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดิฉันยังมองหาศิลปินไทยที่มีศักยภาพอยู่ในระดับนั้น

เพื่อจะผลักดันด้วย” (อ้างแล้ว. 2538: 128) ทั้งนี้แนวงานของศิลปินที่นำามาจัดแสดง

ส่วนใหญ่คือศิลปะร่วมสมัยโดยเคียวโกะจะเป็นผู้คัดสรรศิลปินเองทั้งหมด ดังที่เธอ

กล่าวว่า “ส่วนตัวแล้ว ดิฉันชื่นชอบคอนเทมโพรารี่อาร์ตเป็นพิเศษ มันท้าทายในแง่

ของการมีโอกาสได้ร่วมงานกับบุคคลท่ีเป็นอัจฉริยะของโลกซ่ึงก็คือศิลปิน ดิฉันได้ติดตาม 

คัดเลือกงานของศิลปินที่มีชีวิตและกำาลังสร้างสรรค์ผลงานและจับตามองอนาคตของ

เขา โดยเฉพาะการได้พบปะพูดคุยกับศิลปินโดยตรง ทำาให้เราเข้าใจงานดีและลึกซึ้งยิ่ง

ขึ้น ดิฉันถือเป็นความประทับใจที่ยิ่งใหญ่” (อ้างแล้ว. 2538: 128) แกลเลอรี่เคียวโกะ 

จิราธิวัฒน์ เคยจัดแสดงผลงานให้กับศิลปินระดับโลก อาทิ Francisco Clemente, Julian 

Schnabel, Suzanne Mcclelland, Ross Bleckner, Donald Baechler เป็นต้น ซึ่ง

เธอถือว่า “ต้องการที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะร่วมสมัย

ตะวันตกให้กับผู้ชมชาวไทย และดิฉันคิดว่ามันเป็นการท้าทายอย่างมากในการสร้างตลาด

ศิลปะแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้น้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศไทย…” 

(อ้างแล้ว. 2538: 128) 

 นุชรี จันทร์เฉลิม ยังได้เคยกล่าวถึงการทำางานของเคียวโกะในฐานะอาร์ต ดีล

เลอร์ ในนิตยสารไฮ-คลาส (Hi-Class Magazine) ไว้ว่า

ในฐานะของอาร์ต ดีลเลอร์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทันต่อเหตุการณ์ ทำาให้หน้าที่

รับผิดชอบหลักของเธอเพิ่มขึ้น นอกจากการวางแผน คัดเลือก จัดแสดง 

โปรโมท และรับมือกับลูกค้าในแต่ละวันแล้ว เธอยังต้องเดินทางไปดูงาน

ต่างประเทศอยู่ถึงหลายครั้งในแต่ละปีเพื่อ Update ความเคลื่อนไหวของ

ตลาดศิลปะนานาชาติอยู่เสมอ ทุกครั้งของการเดินทาง เธอจะไม่พลาดชม

งานศิลปะดีๆ ตามพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ชั้นนำา และตลาดซื้อขายประมูล

งานศิลปะท่ีเรียกว่า Auction House เย่ียมชมสตูดิโอศิลปินหรือแม้กระท่ัง
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หาโอกาสไปพบปะพูดคุยกับผู้คนในวงการไม่ว่าจะเป็นศิลปิน นักวิจารณ์ 

และนักสะสมงาน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโลกทัศน์ให้

กว้างขึ้น…(นุชรี จันทร์เฉลิม. 2538: 128) 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ตลาดหุ้นเกิดวิกฤติและส่งผลต่อตลาดการซื้อขายผล

งานศิลปะในเมืองไทย แกลเลอรี่่หลายแห่งต้องทยอยปิดตัวลงไป “แกลเลอรี่เคียวโกะ 

จิราธิวัฒน์ เป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องถอนตัวออกไปจากธุรกิจนี้” (Virginia Henderson. 

1997: 192) นอกจากนี้การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุของสุทธิพงษ์ จิราธิวัฒน์ ผู้เป็นสามี 

อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้แกลเลอรี่ต้องปิดตัวลงไป ถึงกระนั้น สถานที่เดิมซึ่งเคย

เป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่่เคียวโกะจิราธิวัฒน์ ได้มีนักธุรกิจหญิงชาวไทยคือ “เอกอนงค์ 

พรรณเชษฐ์” ก่อต้ังและดำาเนินธุรกิจแกลเลอร่ีช่ือ “100 ต้นสน แกลเลอร่ี” (100 Tonson 

Gallery) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

 แองจี้ เอส.เอ็ม. ลี (Mrs.Aggie S.M. Lee) แห่ง Asian Fine Art นักธุรกิจสตรี

ชาวมาเลเซีย ผู้ที่เป็นทั้งนักสะสมงานศิลปะของศิลปินไทยและเลือกทำาธุรกิจแกลเลอรี่่

ภายในศูนย์การค้าในกรุงเทพฯ ช่วงทศวรรษ 2530 ด้วย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 

ใน พ.ศ. 2550 เคยนำาเสนอเรื่องราวบางส่วนของเธอไว้ว่า 

20 กว่าปีก่อนเธอผู้นี้เคยดำาเนินธุรกิจส่งออกถุงพลาสติกจากไทยไปยุโรป 

พร้อมๆ กับซื้องานศิลปะของศิลปินไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย และ

อินโดนีเซียสะสม หลังจากชีวิตผ่านช่วงที่ประสบความสำาเร็จในธุรกิจแรก 

กระทั่งเข้าสู่ภาวะที่ธุรกิจดำาเนินไปไม่คล่อง เธอจึงหันหลังให้กับมัน แล้ว

นำางานศิลปะที่สะสมไว้จำานวนมาก มาเริ่มต้นกับธุรกิจใหม่ที่มีขนาดเล็กลง 

แต่ช่วยขยายโลกสุนทรีย์ของเธอให้กว้างขึ้น นั่นก็คือเปิดแกลเลอรี่ ่ขาย

ภาพเขียน Asian Fine Art ของเธอหาฐานประจำาการได้ครั้งแรกที่ชั้น 3 

ศูนย์การค้าอัมรินทร์ แต่เปิดอยู่ได้ระยะหน่ึงเธอก็กลับไปมาเลเซียเพ่ือบริหาร

แกลเลอรี่่ที่เธอเปิดสาขาไว้ที่นั่น สุดท้ายด้วยความที่ตลาดศิลปะตลอดจน

กิจกรรมด้านศิลปะของเมืองไทยที่ดูจะคึกคักกว่า เธอจึงหวนคืนสู่เมือง

ไทยอีกครั้ง โดยเช่าพื้นที่ชั้น 1 ของศูนย์การค้าแห่งเดิม (ผู้จัดการรายวัน. 

2550: 36) 
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 แองจี้ยังได้เปิดแกลเลอรี่่ในกัวลาลัมเปอร์และโยฮาบาลูในมาเลเซียจำาหน่าย

ผลงานของศิลปินในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงทศวรรษ 2530 เธอได้ชื่อว่าเป็น

คนหนึ่งที่สะสมผลงานของศิลปินไทยไว้เป็นจำานวนมาก ทั้งงานศิลปะของศิลปินอาวุโส

ที่มีราคาแพงและศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจ โดยเฉพาะผลงานของ สาธิต ทิมวัฒน-

บรรเทิง ที่เธอมีมากกว่า 100 ชิ้น เธอใช้วิธีการซื้องานมาสะสมและนำางานที่สะสมนี้มา

จำาหน่าย เธอกล่าวว่า “การซื้องานศิลปะในแบบฉัน ฉันไม่ได้สนใจว่าคนนี้ดังหรือไม่ดัง 

แต่ศิลปินคนไหนผลงานดี ดูมีอนาคต ฉันก็จะให้ความสนใจพวกเขามากหน่อย อีกอย่าง

ตอนนี้คนที่ดังมากๆ เราก็ซื้อไม่ไหว เพราะแพงมาก” (อ้างแล้ว. 2550: 36) 

 การทำาธุรกิจของเธอคือ ทั้งขายภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักสะสมเช่นเดียว

กับเธอเป็นส่วนใหญ่ มีท้ังท่ีขายภาพในแกลเลอร่่ีและในระยะหลังๆ เธอยังจัดนิทรรศการ

ให้แก่ศิลปินด้วย แองจี้เป็นนักธุรกิจที่เข้ามาในวงการค้างานศิลปะนี้ควบคู่ไปกับการที่

เธอเองก็สนใจทำางานศิลปะเป็นศิลปินสมัครเล่นด้วย ในช่วงทศวรรษ 2530 เช่นกัน แองจ้ี

ได้เปิดพื้นที่ๆ ตั้งใจไว้เป็นจุดศูนย์รวมของศิลปินได้มาสร้างสรรค์ผลงานพักผ่อน หรือ

จัดกิจกรรมทางศิลปะ โดยพื้นที่นี้ชื่อ “Angle Art Center” หรือ ศูนย์ศิลปะเทพธิดา 

ตั้งอยู่ที่ ต.ถำ้ากระแซ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งในช่วงกลางทศวรรษ 2540 ผู้เขียน 

(สิทธิธรรม) ได้เคยมีโอกาสไปเยือนสถานที่แห่งนี้ ซึ่งแม้ว่าจะปิดตัวไปแล้ว แต่ยังคงทิ้ง

ร่องรอยของศูนย์ศิลปะเทพธิดาท่ีมีผลงานศิลปะสะสมส่วนหนึ่งหลงเหลืออยู่ให้ได้ชม 

บทบาทของแองจ้ี ในฐานะของนักสะสมและเจ้าของธุรกิจแกลเลอร่่ีน่าสนใจทีเดียว แม้ว่า

เธอจะเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างไทย – มาเลเซีย แต่หากดูจากรายชื่อของศิลปินที่เธอ

สะสมผลงานและนำามาจำาหน่ายในแกลเลอรี่่นั้นจะเห็นว่ามีศิลปินหลากรุ่นหลาย

แนวทาง ไม่ว่าจะเป็น “พจน์ สง่าวงศ์, ประหยัด พงษ์ดำา, ประเทือง เอมเจริญ, อังคาร 

กัลยาณพงศ์, พิชัย นิรันดร์, ทวี รัชนีกร, ชำาเรือง วิเชียรเขตต์, อารี สุทธิพันธุ์, วิรุณ 

ตั้งเจริญ, สวัสดิ์ ตันติสุข, จรูญ บุญสวน, วินัย ปราบริปู, อำานาจ กลั่นประชา, วิเชียร 

วงศุภลักษณ์, เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ์, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, เอกชัย ลวดสูงเนิน, อนัน 

ปาณินท์, อภิชัย การิกาญจน์” (อ้างแล้ว. 2550: 36) ปัจจุบัน แองจี้ เอส.เอ็ม. ลี ได้เลิก

ธุรกิจแกลเลอรี่่ในประเทศไทยไปทั้งหมดและกลับไปทำาธุรกิจกับครอบครัวที่ประเทศ

มาเลเซีย

 ปลายทศวรรษ 2530 ก่อนจะเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 มีความ
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เคลื่อนไหวที่สำาคัญคือการเกิด “หอศิลป์ตาดู” (Tadu Contemporary Art) ที่เริ่มต้น

เม่ือ พ.ศ. 2539 โดย “คุณวิทิต ลีนุตพงศ์ กรรมการบริหารยนตร์กิจ กรุ๊ป เป็นผู้ร่วมก่อต้ัง

ร่วมกับคุณวณิช เมฆธนสาร เดิมเลยหอศิลป์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อาคารพาวิลเลียนวาย แถว 

อาร์ซีเอ ซ่ึงเป็นท้ังโชว์รูมรถ ร้านอาหารแล้วก็ทำาช้ันสองเป็นหอศิลป์ด้วย” (บทสัมภาษณ์, 

อภิศักด์ิ สนจด, [ออนไลน์].) ได้รับการสนับสนุนหลักด้านงบประมาณ ด้านสาธารณูปโภค 

การจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์จาก “ยนตร์กิจ กรุ๊ป” 

(Yontrakit Group) ตัวแทนจำาหน่ายรถยนต์ BMW ในประเทศไทย ภายใต้การบริหาร

จัดการของ บริษัท พาวิเลียน จำากัด นี่คือกรณีสำาคัญก่อน พ.ศ. 2540 ที่สะท้อนถึงการ

ลงทุนของบริษัทธุรกิจเอกชนที่หันมาดำาเนินกิจกรรมและลงทุนในด้านแกลเลอรี่่ศิลปะ 

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ธุรกิจเอกชนที่เข้ามาดำาเนินงานสนับสนุนด้านหอศิลป์

หรือแกลเลอรี่จะเป็นโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าเท่านั้น 

 หอศิลป์ตาดูเป็นศิลปสถานที่มุ่งเน้นสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ในการจัดแสดง

งานศิลปะร่วมสมัยหลายแนวทาง โดยมี “ลักขณา คุณาวิชยานนท์” เป็นผู้อำานวยการ

คนแรก ส่วนในด้านธุรกิจ หอศิลป์ตาดูได้กำาหนดเกณฑ์ของผลประโยชน์ที่เข้าสู่หอศิลป์ 

คือในกรณีที่ศิลปินจำาหน่ายผลงานได้จะต้องมอบรายได้ให้แก่หอศิลป์ร้อยละ 40 ซึ่งแม้

จะหักเปอร์เซ็นต์จากการขายมากกว่าแกลเลอรี่่ส่วนใหญ่ หากแต่หอศิลป์ ตาดู “จะจ่าย

ค่าใช้จ่ายที่เป็นองค์ประกอบของนิทรรศการให้ ประกอบด้วย จัดพิมพ์สูจิบัตรประกอบ

นิทรรศการให้ 1,000 เล่ม, ค่าขนส่งผลงาน, ค่าติดตั้ง, ทำาประชาสัมพันธ์ และ ค่าถ่าย

ภาพผลงาน มีข้อตกลงในการที่แกลเลอรี่่จะเก็บผลงานที่จำาหน่ายไม่ได้ในระหว่างจัด

นิทรรศการไว้อีก 90 วัน หลังจากนิทรรศการผ่านพ้นไป” (Virginia Henderson. 1997: 

187) ลักขณา คุณวิชยานนท์ ยังกล่าวถึงค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแต่ละครั้งอีกว่า 

“แต่ละนิทรรศการที่หอศิลป์จัดมีค่าใช้จ่ายถึง 500,000 บาทและนั่นเป็นสิ่งที่เรียกร้อง

ให้แกลเลอรี่่ต้องทำายอดขายให้ได้ถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท…” (Ibid. 1997: 187) อย่างไร

ก็ตาม หอศิลป์ตาดูไม่ได้มุ่งเน้นที่จะบริหารงานหอศิลป์แห่งนี้โดยเน้นการทำาผลกำาไร

เป็นหลัก เพราะในที่สุด สิ่งที่ทางยนตร์กิจมุ่งเน้นยังคงเป็นการมีรายได้จำานวนมหาศาล

จากการจำาหน่ายรถยนต์ ทั้งนี้การดำาเนินงาน หอศิลป์ตาดูจึงสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่

ศิลปะเพ่ือใช้เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมในเชิงประชาสัมพันธ์และร่วมเข้าอยู่ในกระแส

ของการที่เอกชนให้ความสนใจสนับสนุนให้เกิดความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะ
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มากกว่า 

 ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางกรณีที่หยิบยกข้ึนมาให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของ

หอศิลป์หรือแกลเลอรี่เอกชนในกรุงเทพมหานครซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ทศวรรษ 2520 – 

ปลายทศวรรษ 2530 ธุรกิจแกลเลอรี่และการค้าขายงานศิลปะมีความตื่นตัวอย่างมาก 

แกลเลอรี่่ถูกเปิดขึ้นทั้งโดยนักธุรกิจ นายหน้าค้างานศิลปะ ศิลปินและชาวต่างชาติ 

นอกจากที่กล่าวมายังมีแกลเลอรี่่อีกมากในยุคนี้ที่มีบทบาททั้งในเชิงธุรกิจ ในเชิงสนับ-

สนุนการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น สุริวงศ์ แกลเลอรี่่ ของ ชัชวาล บุญยรังสฤษฏ์ ที่ในช่วง

ทศวรรษ 2530 มีการลงทุนขยายสาขาและกิจการ “ครอบคลุมพ้ืนท่ีการค้าอีกสองสาขา 

คือสาขาริเวอร์ซิตี้ชั้น 3 และ 4 ซึ่งจะขายรูปเขียนแนวตลาดและประติมากรรมยุโรปกับ

สาขาธนิยะชั้น 3 ซึ่งเซ้งพื้นที่ 30 ปี ใช้เป็นห้องเก็บแสดงประติมากรรมยุโรป” (ผู้จัดการ

ออนไลน์. ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพื่ออนาคต [ออนไลน์]) ขณะที่ศูนย์การค้า “ธนิยะ 

พลาซ่า” ย่านถนนสีลมเองก็มี “บีบี แกลเลอรี่” (BB Gallery) เปิดขายภาพจิตรกรรม

แนวตลาดเพื่อการตกแต่งโรงแรม สถานที่ทำางาน หรือซื้อไว้เพื่อประดับบ้านพักอาศัย 

“ขณะที่บนถนนสุขุมวิท ภายในซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) มีแกลเลอรี่เชิงพาณิชย์เปิดขึ้น

อาทิ สมบูรณ์ แกลเลอรี่ (Somboon Gallery) ยงยุทธ แกลเลอรี่่ (Yongyut Gallery) 

PJR Gallery หรือร้านทำากรอบรูปเก่าแก่บางร้านเช่น “ศิลปะทองเจือ” ซึ่งรับทำากรอบ

รูปและขายภาพงานศิลปะให้แก่ลูกค้าด้วย” (หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ. 2559: สัมภาษณ์) 

ยังมีแกลเลอรี่อีกจำานวนไม่น้อยที่เปิดขึ้นในช่วงเวลาของกระแสการตื่นตัวนี้ อาทิ The 

Artist Gallery, Masterpiece Gallery (มีนำาทอง แซ่ต้ัง เป็น Art Dealer), The Gourmet 

Gallery, The Viniruj Gallery, Seven Seas Gallery, Art Forum, Sunday Gallery 

ฯลฯ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระแสความตื่นตัวของธุรกิจและการซื้อขายงานศิลปะที่

เติบโตมากในช่วงต้นทศวรรษ 2530 – ช่วง พ.ศ. 2538 นักวิจารณ์ศิลปะเคยวิจารณ์ไว้

อย่างรุนแรงดังปรากฏในงานของ อำานาจ เย็นสบาย ที่กล่าวว่า 

…เป็นยุคที่ตลาดงานศิลปะบูมสุดขีด เป็นยุคที่มีกระบวนการปั่นราคาผล

งานศิลปะ เป็นยุคแห่งการรีบเร่งสร้างงานแบบสุกเอาเผากิน เป็นยุคแห่ง

การรีบเร่งขึ้นราคาผลงานศิลปะเพื่อยกระดับชั้นงานอย่างไร้การควบคุม

จนนักสะสมผลงานศิลปะภายในประเทศที่มีความรู้ทางศิลปะบางคนถึง
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กับกล่าวว่า หากศิลปินไทยโก่งราคาผลงานกันถึงขนาดนี้ สู้เอาเงินที่จะซื้อ

ผลงานศิลปินไทยไปซื้อผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเสียยังดี

กว่า… (อำานาจ เย็นสบาย. 2543: 90) 

 ขณะที่กระแสและภาวการณ์เช่นนี้ถึงขนาดทำาให้สื่อหนังสือพิมพ์บางฉบับใน

เชิงธุรกิจถึงกับนำาเสนอประเด็นการเติบโตเชิงพาณิชย์ของวงการศิลปะในช่วงนี้จนก่อ

ให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีสื่อมวลชนนี้เนื่องจากมีการนำารูปถ่ายประติมา-

กรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มาแต่งเติมโดยไม่เหมาะสม กรณีความขัดแย้งนี้

สืบเนื่องจาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 423 ประจำาวันที่ 9-15 

มกราคม พ.ศ. 2538 ตีพิมพ์บทความช่ือ “เส้นทางพาณิชย์ ยุคทองศิลป์ไทย” ซ่ึงประเด็น

หลักของบทความนำาเสนอสภาพของวงการศิลปะไทยในช่วงเวลานั้นว่าศิลปินไทยส่วน

ใหญ่ต่างตกอยู่ภายใต้วังวนของการค้าเชิงพาณิชย์กระท่ังละเลยหรือละท้ิงคุณภาพของ

การสร้างสรรค์ไป อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ก่อให้เกิดความอื้อฉาวอย่างมากกลับไม่ใช่เนื้อหา

ของบทความ หากแต่เป็นกรณีภาพถ่ายประกอบบทความซึ่งทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

รายสัปดาห์นำาภาพถ่ายรูปปั้นอนุสาวรีย์ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ซึ่งตั้งอยู่ด้าน

หน้าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาตกแต่ง

ภาพเพิ่มเติม โดยเพิ่มแถบสีขาวทาบทับลงไปบริเวณส่วนฐานประติมากรรม บนแถบสี

ขาวมีตัวหนังสือสีแดงปรากฏถ้อยคำาว่า “SALE 50%” ซึ่งเมื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ออก

ไปได้สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้แก่ผู้ท่ีเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจำานวนไม่น้อย

ของคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเห็นว่าการลงรูปเช่นนี้เป็นการลบหลู่

อาจารย์ศิลป์ การเคลื่อนไหวต่อหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์มีตั้งแต่ การรวมตัวกัน

ของศิษย์เก่า คณาจารย์ และศิษย์ปัจจุบันจำานวนไม่น้อยไป “…แจ้งความต่อสถานีตำารวจ

ชนะสงคราม กล่าวหาว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห ์กระทำาการอันเป็นการหมิ่น

ประมาทต่อท่านศาสตราจารย์ศิลป์ผู้มีส่วนก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร…” (ไพศาล ธีรพงษ์-

วิษ. 2538: 97) 

 นอกจากการแจ้งความแล้ว ผู้ที่รวมตัวกันด้วยความไม่พอใจยังมีการเคลื่อนไป

ยังสำานักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ “ทำาการยื่นหนังสือประท้วงต่อบรรณาธิการผู้ดูแล 

พร้อมกับเสนอข้อเรียกร้องอีกหลายประการเพื่อให้ทาง ‘ผู้จัดการ’ ปฏิบัติตามเป็นการ

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ขอโทษ ถ่ายถอนความผิดที่เกิดในความรู้สึกของชาวศิลปากร…” (อ้างแล้ว. 2538: 97) 

ภายหลังทางตัวแทนของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัย

ศิลปากรเพ่ือช้ีแจงและเจรจา แต่ถึงกระน้ัน การเจรจาไม่เป็นผลจึงมีการเขียนป้ายประท้วง

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ การเผาหุ่นประท้วง การไม่อนุญาตให้นักข่าวหรือสื่อมวลชนของ

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกด้วย กรณีนี้ยังขยายไปถึง

นักวิจารณ์ศิลปะอย่าง “ไพศาล ธีรพงษ์วิษ” ซึ่งเขียนบทวิจารณ์ถึงกรณีนี้ในบทความชื่อ 

“2538 ชีพจรศิลปไทยเริ่มตกหล่มทรายหลุมลึก” ตีพิมพ์ในนิตยสาร สีสัน ปีที่ 7 

ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2538 ทั้งนี้บทวิจารณ์ของไพศาลได้บอกเล่าเหตุการณ์ความเคลื่อนไหว

ในเรื่องนี้ของคู่ขัดแย้ง ไพศาลได้แสดงทัศนะในบทความนี้ว่า 

โดยส่วนตัว เมื่อได้ดูภาพที่เป็นต้นเหตุของการวิวาทะครั้งนี้ ก็ไม่ได้รู้สึกว่า

จะเป็นภาพที่ส่อแสดงถึงความจงใจที่จะดูหมิ่นหรือลบหลู่ท่าน ศ.ศิลป์ เลย 

ที่กล่าวเช่นนี้ ไม่ได้แสดงว่าผมยืนอยู่ข้าง “ผู้จัดการ” นะครับ ขอออกตัวไว้

ก่อน เดี๋ยว “ชาวศิลปากร” เลือดร้อนจะเข้าใจผมผิด ทว่าดูภาพแล้วรู้สึก

ยังไง คิดยังไงก็บอกเล่าไปตรงๆ ตามที่คิดที่รู้สึกเท่านั้น ผมมองว่าเจตนาที่

ภาพน้ีต้องการส่ือสารก็คือ การใช้อนุสาวรีย์ของ ศ.ศิลป์ เป็นเสมือนตัวแทน

ของวงการศิลปะ เพื่อให้ได้นัยของความหมายที่สอดคล้องกับเนื้อหาใน

บทความชิ้นดังกล่าว ไม่ใช่มุ่งที่จะหมายความถึงตัว ศ.ศิลป์ เลยแม้แต่น้อย 

และจะว่าไปแล้ว การสร้างรูปปั้นชิ้นนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้หมายให้เป็นตัวตายตัว

แทนของ ศ.ศิลป์ อย่างแน่นอน หากแต่เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์สำาหรับเตือน

ใจคนรุ่นหลังได้รำาลึกถึงคุณูปการที่ ศ.ศิลป์ รังสรรค์หว่านเมล็ดพันธุ์ดีงาม 

ทิ้งไว้ให้แก่ชีพจรศิลปะเมืองไทยต่างหาก ทว่า “ชาวศิลปากร” กลับปักใจ

เชื่อว่าภาพนี้มีเจตนาลบหลู่ดูหมิ่น ศ.ศิลป์ อย่างแน่นอน ซึ่งผมสงสัยว่าการ

สรุปเช่นนั้นได้มีการใช้วิจารณญาณ วินิจฉัยไตร่ตรองด้วยความละเอียด

รอบคอบ สุขุมมากน้อยแค่ไหน มีการตรวจทานสอบถามกับทาง “ผู้จัดการ” 

หรือไม่ถึงเป้าหมายเจตนาที่สร้างให้ภาพออกมาเป็นเช่นนั้น... (ไพศาล ธีร-

พงษ์วิษ. 2538: 98) 
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 นอกจากนี้ ไพศาล ธีรพงศ์วิษ ยังได้วิจารณ์ ผู้จัดการรายสัปดาห์ ด้วยว่า 

ข้างฝ่ายการกระทำาของหนังสือพิมพ์ในเครือ “ผู้จัดการ” เอง จะว่าไปแล้ว 

บ่อยคร้ังท่ีนำาเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับละแวกวงการศิลปะ ก็มักใช้วิธีการเขียน

ข่าวในลักษณะที่มุ่งเขียนด้วยภาษาหวือหวา ล่อแหลมความรู้สึก บางครั้ง

คล้ายใส่สีตีไข่เข้มข้นเกินไป บ้างก็สดับฟังถ้อยความไม่ครบถ้วนทุกฟาก

ฝ่ายที่เป็นคู่กรณีของเหตุการณ์นั้นๆ ในกรณีนำาภาพอนุสาวรีย์ ศ.ศิลป์ มา

ประกอบบทความจนบานปลายเป็นเรื่องราวขึ้นครั้งนี้ แม้โดยส่วนตัวของ

ผมจะไม่รู้สึกอะไรรุนแรงเทียบเท่ากับที่ “ชาวศิลปากร” มีปฏิกิริยากันอยู่

อย่างคุคั่ง แต่กับแนวคิดที่หัวหน้ากองบรรณาธิการบอกว่าต้องการให้เกิด 

“Negative Shock” ต่อผู้อ่าน โดยไม่คำานึงไตร่ตรองอย่างรอบคอบนั้นก็

ค่อนข้างเป็นภาวะที่หมิ่นเหม่อยู่ไม่น้อย ซึ่งนั่นหมายความว่าอาจก่อให้เกิด

เหตุการณ์ต่อต้านโจมตีเหมือนอย่างที่ได้รับรู้กันแล้ว อย่างไรเสียในฐานะ

ของสื่อมวลชนที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมก็น่าท่ีจะได้คิดอ่านด้วย

ความละเอียดลออมากขึ้นบ้าง ในแง่ของจรรยาบรรณ ความเหมาะสม ก็

ต้องเป็นสิ่งที่ละเลยลืมเลือนไม่ได้เช่นกัน (ไพศาล ธีรพงศ์วิษ. 2538: 99) 

 แม้ว่าในบทวิจารณ์ชิ้นดังกล่าว ไพศาล ธีรพงศ์วิษจะนำาเสนอข้อมูลและแสดง

ทัศนะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา โดยเสนอให้เห็นถึงจุดอ่อนของทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่ขัด

แย้งจากกรณีดังกล่าวนี้ ทั้งยังแสดงความรู้สึกที่หดหู่ต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างบาน

ปลายและไม่มีทางที่จะจบลงได้โดยง่ายอันส่งผลลบต่อวงการศิลปะไทย แต่อย่างไร

ก็ตาม จากบทวิจารณ์ชิ้นดังกล่าวนี้ ทำาให้ชาวศิลปากรเฉพาะในกลุ่มที่รวมตัวกันจาก

กรณีความไม่พอใจหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ได้หันมาโจมตีบทวิจารณ์และตัว

ของไพศาล ธีรพงศ์วิษด้วย ซึ่งหลังจากที่บทวิจารณ์ชิ้นนี้ออกไปไม่นาน ไพศาลในฐานะ

ของนักวิจารณ์ศิลปะและสื่อมวลชนได้เดินทางไปชมนิทรรศการศิลปะงานหนึ่งภายใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อกลุ่มผู้ไม่พอใจไพศาลจากกรณีดังกล่าวได้พบเขาเข้าจึงได้

แสดงคำาบริภาษโจมตีและแสดงกิริยาท่ีไม่เหมาะสม ท่ีต้องบันทึกไว้ในท่ีน้ีคือ เหตุการณ์น้ี

ภายหลังพบว่ามีอดีตนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย 
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ศิลปากรผู้หน่ึงซ่ึงต่อมาเป็นนักเขียนอาชีพนาม “อุทิศ เหมะมูล” อยู่ทันพบเห็นเหตุการณ์ 

ในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งกรณีความขัดแย้งกับหนังสือพิมพ ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ รวมถึง

กรณีที่เกิดขึ้นกับไพศาล ในมหาวิทยาลัยศิลปากร อุทิศเคยเขียนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งชื่อ 

“รูปเคารพ” ตีพิมพ์ในรวมเรื่องสั้นของเขาชื่อ ปริมาตรรำาพึง (2548) โดยสร้างเรื่อง

และตัวละครสมมติขึ้นจากเหตุการณ์กรณีพิพาทนี้ และแสดงความรู้สึกหดหู่สะเทือนใจ

ต่อการกระทำาของคนในสถาบันการศึกษาศิลปะจากสองกรณีที่เกิดขึ้นด้วย5

 ไม่ว่าความขัดแย้งนี้จะลงเอยเช่นไร แต่เหตุการณ์ดังกล่าวมาจากการเสนอให้

เห็นถึงความเติบโตของวงการศิลปะไทยในยุคทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะในช่วงก่อน

5 เรื่องสั้นเรื่องนี้อุทิศ เหมะมูล เขียนขึ้นโดยแต่งเรื่องและตัวละครสมมติโดยใช้เหตุพิพาทจากกรณี

ผู้จัดการรายสัปดาห์กับคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นฐานและแรงผลักดันในการ

ดำาเนินเรื่องหลัก หลายช่วงตอนมีการกล่าวถึงเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง การวิวาทะและการ

เจรจาที่ไม่เป็นผลระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ และรวมไปถึงเหตุการณ์ที่

นักศึกษามี วิวาทะต่อนักวิจารณ์ศิลปะด้วย ตัวอย่างตอนหนึ่งของเรื่องสั้นนี้เล่าถึงชนวนเหตุที่นำาไป

สู่กรณีพิพาทดังที่ว่า  

SALE 50% ประโยคสั้นๆ ที่ย่นย่อเนื้อหาของข่าวทั้งหมดในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง 

หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นมีรูปภาพขนาดใหญ่ เป็นภาพรูปปั้นของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยตรง

ฐานรูปปั้นมีคำาว่า SALE 50% ตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ เนื้อหาของข่าวเป็นการตั้งข้อสังเกตเชิง

วิพากษ์ ถึงท่าทีของศิลปะในปัจจุบันที่โอนเอียงไปรับใช้ธุรกิจ อันสื่อแสดงให้เห็นว่าแรงงานของ

ศิลปินและผลงานทางศิลปะไม่อาจต้านระบบทุนนิยมท่ีกำาลังรุกคืบไปท่ัวทุกแขนงสาขา แม้แต่ศิลปะ

ที่ว่าบริสุทธิ์ก็ถูกบ่อนเซาะจนอ่อนแอลงแล้ว การที่หนังสือพิมพ์รายวันฉบับนี้ลงรูปภาพของผู้ก่อตั้ง

มหาวิทยาลัย จึงเป็นการตั้งคำาถามซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อแหล่งผลิตอุดมการณ์ของศิลปิน” 

(หน้า 126) หรืออีกตอนที่ว่า

“‘เราได้ยินมาว่า ลำาพังไอ้เนื้อข่าวนั่นไม่เท่าไหร่หรอก แต่ที่พวกอาจารย์เขาเป็นเดือดเป็น

ร้อนกันก็เพราะเอารูปของท่านศาสตราจารย์ ก. มาลงนี่สิ ถือว่าดูหมิ่นมหา’ลัย ลบหลู่เกียรติ

สถาบันที่ทำาคุณประโยชน์ให้ประเทศมาช้านาน รูปภาพนั่นหน่ะหนักสุด แถมมีคำาว่าเซลล์ห้าสิบ

เปอร์เซ็นต์ด้วย’ เพื่อนหน้าตี๋ให้เหตุผล ‘อย่าว่าแต่พวกอาจารย์เลย ตอนนี้พวกรุ่นพี่และนักศึกษา

คณะต่างๆ ก็แสดงอาการของขึ้นกันหมดแล้ว’ ชะโดเสริม” (หน้า127) 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของเรื่องสั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ใน อุทิศ เหมะมูล. ปริมาตรรำาพึง 

(กรุงเทพฯ: หวีกล้วย, 2548). 
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เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2540 ซึ่งสภาพของวงการศิลปะไทยเกาะ

เกี่ยวกับการค้าเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนจนยากที่จะปฏิเสธได้ แต่กระนั้น การเติบโตของ

หอศิลป์หรือแกลเลอรี่่เอกชนที่เปิดตัวขึ้นอย่างมากในช่วงสองทศวรรษนี้ เป็นคนละ

เรื่องกับการยืนหยัดและการดำารงอยู่ของธุรกิจ เนื่องจากต่อมาไม่นานแกลเลอรี่่หลาย

แห่งทยอยปิดตัวลงในช่วงปลายทศวรรษ 2530 หรือในช่วงที่เกิดวิกฤติในตลาดหลัก-

ทรัพย์ในช่วง พ.ศ. 2537 และถูกกระหนำ่าซำ้าเติมอีกครั้งหนึ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจใน 

พ.ศ. 2540 มีแกลเลอรี่่บางแห่งเท่านั้นที่สามารถประคองกิจการจนผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้

ไปได้ ผลงานศิลปกรรมจำานวนมากที่สถาบันการเงินสะสมเอาไว้ถูกนำาออกมาประมูล

ขายทอดตลาดเพื่อฟื้นฟูวิกฤติของสถาบันการเงิน ดังที่จะขอกล่าวถึงประเด็นนี้โดย

สังเขปอีกครั้งในหัวข้อย่อยท้ายสุด 

หอศิลป์และพื้นที่ศิลปะของผู้รักศิลปะ มูลนิธิ และสถาบัน
อุดมศึกษาของภาคเอกชนเพ่ือการศึกษาและการแสดงออก
ทางศิลปะโดยไม่แสวงหาผลกำ ไรเป็นหลัก 

แม้ว่าในช่วงทศวรรษ 2520 - ทศวรรษ 2530 จะเป็นช่วงที่เกิดหอศิลป์เอกชน ธุรกิจ

แกลเลอร่ีจำานวนมากและเกิดบุคลากรท่ีอยู่ในสายงานของนักค้างานศิลปะจำานวนหนึ่ง

ดังที่กล่าวไป แต่อีกด้านหนึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ยังสนใจศึกษาถึงความเคลื่อนไหวของ

หอศิลป์เอกชนหรือพ้ืนท่ีศิลปะท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกันโดยมีนโยบายเน้นเปิดโอกาส

ให้ศิลปินได้แสดงออกในผลงานสร้างสรรค์หรือเผยแพร่เป็นบริการด้านการศึกษาด้วย 

ต้องกล่าวว่า ในช่วงทศวรรษ 2530 มีกรณีของหอศิลป์หรือพื้นที่ศิลปะของเอกชนบาง

แห่งที่เปิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการศึกษาโดยไม่

เน้นแสวงหาผลกำาไรเป็นหลัก (Non-Profit) ในที่นี้จะขอกล่าวถึง 4 กรณี คือ ชมรม

ศิลปะรวงผึ้ง ของ จุฑา สุจริตและผองเพื่อนผู้รักงานศิลปะ บ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ 

(Baan Chao Praya Gallery) ของมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล สถาบันปรีดี พนมยงค์ (Pridi 

Banomyong Institute) ของมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(Bangkok University Gallery) ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ชมรมศิลปะรวงผึ้ง โดย จุฑา สุจริต 
และผองเพื่อนผู้รักศิลปะ

ขณะที่วงจรของศิลปะในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษ 2520 - ทศวรรษ 2530 เป็นยุค

ที่ธุรกิจ แกลเลอรี่มีความเฟื่องฟู โดยเฉพาะช่วงต้นและกลางทศวรรษ 2530 ซึ่งอาจถือ

เป็นยุคทองของแกลเลอร่ีเชิงพาณิชย์ แต่ในอีกด้านหน่ึง ผู้รักงานศิลปะส่วนหน่ึงยังแสวงหา

พื้นที่จัดแสดงผลงานแสดงออกทางศิลปะเพื่อสื่อสารกับสังคมและใช้เป็นสถานท่ีพบปะ

สังสรรค์แลกเปล่ียนกันในหมู่ศิลปินโดยไม่แสวงหาผลกำาไร กรณีเช่นน้ีมีตัวอย่างท่ีน่าสนใจ

คือ กรณีของ “ชมรมศิลปะรวงผึ้ง” ตั้งอยู่ภายในตลาดนัดสวนจตุจักร

 ชมรมศิลปะรวงผึ้งมี “จุฑา สุจริต” เป็นผู้ก่อตั้งและแกนหลักสำาคัญ จุฑาเคย

เป็นอดีตนักศึกษาที่วิทยาครูเทเวศน์ รักและสนใจศิลปะรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม 

ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 เมื่อเกิดการนองเลือดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมีการสังหารนักศึกษา ประชาชน หลังเหตุการณ์นี้ทำาให้จุฑาตัดสินใจเดินทางไป

ประเทศอังกฤษ ซึ่งที่อังกฤษนี้เองที่จุฑาได้มีโอกาสใช้เวลาไปกับการชมงานศิลปะใน

พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ ที่สำาคัญขณะอยู่อังกฤษ จุฑาอาศัยอยู่ในย่านนอตติ้งฮิลล์ 

เกตต์ (Notting Hill Gate) ซึ่งขณะนั้นเป็นย่านอาศัยของคนที่มีรายได้น้อย ในช่วง ค.ศ.

1976-1979 ย่านน้ีมีศิลปินอิสระและคนรักงานศิลปะพยายามจัดต้ังเป็นคอมมูน (Com-

mune) หรือชุมชนศิลปะ (Art Community) เพื่อแสดงผลงานหรือระบายออกทาง

ศิลปะสร้างสรรค์ จุฑาเกิดความประทับใจในความเคลื่อนไหวของชุมชนศิลปะและตั้งใจ

ว่าหากมีโอกาสจะกลับมาทำาชุมชนลักษณะนี้บ้างในประเทศไทย 

 ใน พ.ศ. 2527 เริ่มตั้งร้าน “รวงผึ้ง” ขึ้นก่อนภายในซอยโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์

อาชีวะ ถนนพหลโยธินร่วมกับเพ่ือนมิตร อาทิ หรินทร์ สุขวัจน์, ชาติ กอบจิตติ, จิระศักด์ิ 

พัฒนพงศ์, นิรันดร์ สุขวัจน์ และสมบูรณ์ พวงดอกไม้ ขณะเดียวกันเขาได้เข้าทำางาน

ประจำาที่บริษัทการบินไทยด้วย ในพื้นที่แรกนี้เขาได้รับเกียรติจาก จ่าง แซ่ตั้ง และ

ประเทือง เอมเจริญ สองศิลปินไร้สำานักที่มีชื่อเสียงของไทยมาเปิดร้านรวงผึ้งให้ด้วย 

จุฑายังเป็นช่างภาพซึ่งมีโอกาสไปถ่ายภาพในนิทรรศการศิลปะตามแกลเลอรี่ต่างๆ 

แกลเลอรี่หนึ่งที่ให้อิทธิพลกับเขามาก คือ “วิฌวลธรรม แกลเลอรี่” ในซอยอโศก ของ

ชาวต่างชาตินาม “อัลเฟรด พอลลิน” (Alfred Pawlin)6 ซึ่งจุฑาได้รู้จักผ่านการแนะนำา
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ของเพื่อนศิลปินนาม “จิระศักดิ์ พัฒนพงศ์” (สมาชิกกลุ่มศิลปิน ‘กังหัน’ และเป็น

ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสม์ที่มีผลงานโดดเด่นมากคนหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันเสีย

ชีวิตแล้ว) จุฑาได้ปรึกษากับพอลลินถึงความปรารถนาของเขาในการก่อต้ังสถานท่ีสำาหรับ

การแสดงออกของศิลปิน 

 หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2530 จุฑาได้พบกับเพื่อนที่รักงานศิลปะและมีพื้นที่ขาย

ของอยู่ภายในสวนจตุจักร สอดคล้องกับจุฑาที่เห็นว่า สวนจตุจักรเป็นตลาดนัดวันหยุด

ที่มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยหรือทำากิจกรรมจำานวนมาก เมื่อเพื่อนของเขาสนับสนุน

การตั้งพื้นที่ศิลปะด้วยการยกแผงพื้นที่ขายของในสวนจตุจักรให้ จุฑาและเพื่อนพ้องอีก

จำานวนหนึ่งจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “ชมรมศิลปะรวงผึ้ง” ขึ้น ณ ซันเดย์พลาซ่า ซอย 3 ด้าน

ข้างตลาดนัดสวนจตุจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “1. สนับสนุนคนทำางานศิลปะ 2. เผย

แพร่ศิลปะสู่ประชาชน 3. เป็นสถานที่พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4. เป็นสถาน

ที่จัดแสดงกิจกรรมทางด้านศิลปะ 5. เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวคราวในวงการศิลปะ” 

(จุฑา สุจริต. 2533: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าที่พิมพ์) จุฑายังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการใช้ชื่อ

ชมรมว่า “รวงผึ้ง” กล่าวโดยสรุปว่า “ที่สนใจและนำาสัญลักษณ์ของผึ้งมาเป็นชื่อนั้น 

เนื่องจากเห็นว่า ผึ้งชอบนำ้าหวานและเกษรดอกไม้ เสมือนกับศิลปินหรือคนรักศิลปะที่

ชอบความงดงาม ผึ้งยังมีนิสัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นรวง มีความสามัคคีกัน ขณะที่ผึ้งมี

เหล็กนัยเป็นอาวุธ หากมีใครมาตอแยหรือเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องก็จะต่อยจะต่อสู้ ซึ่งก็

เหมือนกับศิลปินท่ีนอกจากจะสร้างส่ิงสวยงามแล้ว ยังทำาหน้าท่ีเป็นกระบอกเสียงสะท้อน

ความเป็นไปของสังคมด้วย” (จุฑา สุจริต. 2559: สัมภาษณ์) ชมรมศิลปะรวงผึ้งแห่งนี้

จึงก่อเกิดขึ้นภายในตลาดนัดสวนจตุจักร เปิดโอกาสให้ศิลปินและเพื่อนพ้องที่อาจจะ

ไม่มีโอกาสแสดงงานตามแกลเลอรี่ใหญ่ๆ หรือที่มีชื่อเสียงสามารถมาแสดงมาระบาย

ออกทางศิลปะได้ ชมรมศิลปะรวงผึ้งต้องการเปิดให้เป็นพื้นที่ทางเลือกของศิลปินขณะ

นั้นซึ่งมีความอัดอั้นในการปิดกั้นของสังคม หอศิลป์หรือแกลเลอรี่เชิงพาณิชย์หลายส่วน

ก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆ หรือคนที่ไม่มีชื่อเสียงนักได้แสดงออก ดังที่จุฑา 

6 ย้อนดูเรื่องราวของ “วิฌวลธรรม แกลเลอรี่”  ของ อัลเฟรด พอลลิน ได้ในหัวข้อย่อยที่ผ่านมา. 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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สุจริต เคยให้สัมภาษณ์ไว้ครั้งหนึ่งว่า

…ผมต้องการให้ที่ตรงนี้เป็นบันไดขั้นต่อไปสำาหรับศิลปินหน้าใหม่ด้วย ถ้า

เขายังต้องการท่ีจะยืนอยู่บนถนนศิลปะ ท่ีน่ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นของเขา เพราะ

มันเป็นไปไม่ได้ที่คนเขียนรูปครั้งแรกจะได้ไปแสดงที่หอศิลปแห่งชาติ เรา

จึงเปิดกว้างให้กับคลื่นลูกใหม่ แต่ในขณะเดียวกันศิลปินรุ่นเก่าๆ ก็แวะ

เวียนมาให้กำาลังใจ (ปารัชญ์. 2537: 44) 

 ชมรมนี้จึงตอบสนองต่อความต้องการนี้โดยไม่เน้นแสวงหาผลกำาไร ทั้งนี้จุฑา

ได้รับการสนับสนุนจากเพ่ือนๆ ของเขาท่ีรักศิลปะและมีฐานะในเร่ืองค่าใช้จ่ายของชมรม 

ขณะเดียวกันค่าเช่าแผงพื้นที่ภายในตลาดนัดจตุจักรช่วงนั้นก็ราคาไม่แพงนักตกเพียง

เดือนละประมาณ 300 บาท ประกอบกับจุฑาทำางานประจำาที่บริษัทการบินไทยด้วย 

ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้ชมรมศิลปะรวงผึ้งไม่ต้องกังวลเรื่องการหากำาไรมาเป็นค่าเช่าหรือค่า

ใช้จ่ายต่างๆ ศิลปินจึงสามารถทดลองทำากิจกรรมหรือแสดงออกทางผลงานได้อย่างเต็มท่ี 

นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติจำานวนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของจุฑามาร่วมสนับสนุนด้วย อาทิ 

ช่างภาพข่าวของสื่อต่างประเทศอย่าง มาร์ค ลาบันน์ (Marc Laban) เป็นต้น ขณะที่

ด้านการซื้อขายภาพนั้น จุฑาได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “…เรื่องของการขายรูปนั้นทาง

ชมรมจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วย อันนี้เป็นหน้าที่ของศิลปินจัดการกันเอง โดยปกติแล้วจะ

ขายได้บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อย มาตรฐานของชมรมที่เราตั้งไว้ทางร้านคิด 15 เปอร์เซ็นต์ 

ถ้าขายได้นะครับ เพ่ือนำาไปสำาหรับจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป” (ปารัชญ์. 2537: 45) 

 เนื่องจากชมรมศิลปะรวงผึ้งเน้นการทำากิจกรรมเชิงทดลอง การแสดงออกเชิง

สร้างสรรค์และการพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเพื่อนมิตรในวงการศิลปะ 

ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมของชมรมศิลปะรวงผึ้งจึงปฏิเสธการมีประธานเปิดงานตัดริบบิ้น

และพิธีการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหอศิลป์หรือแกลเลอรี่กระแสหลัก นอกจากนี้ยังมีการ

แบ่งหน้าที่กันของผู้ร่วมก่อตั้งชมรมในการที่จะทำาประชาสัมพันธ์หรืองานด้านอื่นๆ เพื่อ

สนับสนุนการแสดงผลงานของศิลปิน ดังที่จุฑา สุจริต เคยกล่าวไว้ว่า “…คุณมีหน้าที่

ทำางานศิลปะคุณทำาไป ผมมีหน้าท่ีท่ีจะสานต่อ ตรงจุดน้ันจะให้ศิลปินเขาทำาทุกอย่างไม่ได้ 

ต้องแบ่งหน้าที่กัน เพียงแต่เราเน้นอย่างเดียวว่าขอให้มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน พูด
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ภาษาเดียวกันกับเรา คือทำาเพ่ือสังคม เพ่ือคนอ่ืน ไม่ใช่เพ่ือตนเอง” (ปารัชญ์. 2537: 45) 

 ชมรมศิลปะรวงผึ้งได้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของศิลปินท่ีสนใจทำากิจกรรม

เคลื่อนไหวในเชิงสังคมมากมาย ที่สำาคัญคือ กลุ่มอุกาบาติ (U-KABAT Group) ซึ่ง

ทำางานศิลปะหลากหลายแนวทาง ไม่ว่าจะเป็น จิตรกรรม ศิลปะสื่อการแสดงสด บทกวี 

ศิลปะฉับพลัน ภาพถ่าย ฯลฯ เพ่ือสะท้อนสังคม มีสมาชิกหลายคน อาทิ วสันต์ สิทธิเขตต์, 

มานะ ภู่พิชิต, ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง, สมพงษ์ ‘ทวี, มงคล เปลี่ยนบางช้าง, จิตติมา 

ผลเสวก, ถนอม ชาภักดี, นพวรรณ สิริเวชกุล ฯลฯ เป็นต้น ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2533 

ชมรมศิลปะรวงผึ้งยังได้ร่วมมือกับ ร้านบลูลิปปอน ของ เกียรติชัย โคมินทร์ และบ้าน

พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งดำาเนินงานโดย มนตรี สินทวีชัย (ครูยุ่น) จัดนิทรรศการภาพเขียนเด็ก

ช่ือ “อิสระในความคิด” ซ่ึงมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างอิสระ 

ที่สำาคัญในช่วง พ.ศ. 2536 ชมรมศิลปะรวงผึ้งยังได้ริเริ่มจัดกิจกรรมศิลปะประจำาปีของ

ชมรมคือ เทศกาลศิลปะ “กรุงเทพ นอกคอก” (Bangkok Outsider) ขึ้น ด้วยภาวะที่

ศิลปินถูกตีกรอบจากหลายด้านทั้งปัญหาสังคม การเมือง ภาวะทางเศรษฐกิจจนเกิด

ความอึดอัดขับข้อง เทศกาลนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ศิลปินระบายความคิด ความรู้สึก และ

ผลงานของตนออกสู่สาธารณชน

 เมื่อถามถึงผลตอบรับของผู้ชมหรือประชาชนที่เข้ามาชมการแสดงออกทาง

ศิลปะในรูปแบบต่างๆ ของศิลปินจากพื้นที่นี้ จุฑากล่าวโดยสรุปว่า “ต้องยอมรับว่าชาว

บ้านเขาก็จะงงๆ ในกิจกรรมหรือรูปแบบการแสดงออกทางศิลปะหลายๆ อย่างท่ีเกิดข้ึน 

ถึงอย่างนั้น ผู้ชมส่วนหนึ่งพอเค้าเริ่มคุ้นเคยกับการแสดงออกที่แปลกแตกต่าง เค้าก็เริ่ม

ที่จะคิด เริ่มที่จะสนุกกับการคิด ตีความไปกับงานของศิลปิน พวกเราเองตอนที่เปิด

ชมรมศิลปะรวงผึ้งหวังว่า ผู้ชมเค้าอาจจะไม่เข้าใจหรือรู้สึกแปลกในวันนี้ แต่ในอนาคต

เมื่อเค้าเห็นการแสดงแบบคล้ายๆ กันนี้ เค้าจะคิดถึงว่า เค้าเคยเห็นมานานแล้ว เคยเห็น

ที่รวงผึ้ง และจะเปิดใจยอมรับมัน เรียนรู้กับมันมากขึ้นต่อไป” (จุฑา สุจริต. 2559: 

สัมภาษณ์) อย่างไรก็ตาม เทศกาลศิลปะกรุงเทพนอกคอกสามารถจัดติดต่อกันมา 5 

ครั้ง แต่ต้องเลิกราไปพร้อมกับชมรมศิลปะรวงผึ้งซึ่งถูกปัญหาการไล่ที่เนื่องจากจะมีการ

ก่อสร้างศูนย์การค้าภายในตลาดนัดจตุจักร (ปัจจุบันคือ JJ Mall) 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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บ้านเจ้าพระยาแกลเลอร่ี 
โดย มูลนิธิไชย้ง ล้ิมทองกุล

บ้านเจ้าพระยาแกลเลอร่ี เกิดข้ึนในช่วง พ.ศ. 2536 อยู่ภายใต้การดำาเนินงานของ “มูลนิธิ

ไชย้ง ลิ้มทองกุล” โดยมี “อรรฆย์ ฟองสมุทร” เป็นผู้อำานวยการ อรรฆย์ ฟองสมุทร 

จบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จากคณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นในช่วง พ.ศ. 2534 อรรฆย์ได้รับทุนจาก Asia 

Foundation ให้ไปศึกษาดูงานด้านองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร (Non-Profit Organiza-

tion) และองค์กรนิติบัญญัติ (State Legislature) ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา แม้จะมีพื้นฐานการศึกษามาจากด้านรัฐศาสตร์ แต่เนื่องจากอรรฆย์มี

ความสนใจเรื่องศิลปะมาตั้งแต่เด็กจึงทำาให้ในช่วงที่ไปศึกษาดูงานที่อเมริกานั้น เขาได้ใช้

เวลาช่วงที่ว่างไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแทบทุกวัน อรรฆย์ให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนว่า 

เมื่อเขาไปชมผลงานในพิพิธภัณฑ์ศิลปะอย่างสมิธโซเนี่ยนหรือในที่อื่นๆ ด้วย ขณะนั้น

งานที่เขาสนใจคือจิตรกรรมแบบลัทธิโฟวิสม์ (Fauvism) ที่ศิลปินเน้นระบายสีลงบน

ผ้าใบด้วยการใช้สีสันอันฉูดฉาด ตัดทอนรายละเอียดและแสดงอารมณ์ที่รุนแรงลงไปใน

ผลงาน นอกจากนั้นเขายังหาหนังสือเกี่ยวกับศิลปะในแนวทางที่ตนสนใจมาอ่านอย่าง

จริงจังด้วย 

 หลังจากกลับมาประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2535 อรรฆย์เข้าทำางานให้กับบริษัท

กลุ่ม M Group ของสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อหนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆ ใน

เครือ “ผู้จัดการ” ทำาอยู่ไม่นานได้เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬขึ้นโดยทวีความเข้มข้น

และรุนแรงมากขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หลังเหตุการณ์นี้

จบลง อรรฆย์ได้เดินทางไปกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษช่วงหน่ึง หลังจากน้ันเขาได้เดิน

ทางกลับมาประเทศไทยและได้เข้ารับตำาแหน่งเป็น ผู้อำานวยการมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล 

ในช่วง พ.ศ. 2536 ซึ่งขณะนั้นมูลนิธิมีสำานักงานตั้งอยู่บริเวณถนนพหลโยธิน กระทั่ง

หลัง พ.ศ. 2536 มูลนิธิได้ย้ายสำานักงานไปตั้งอยู่ที่เลขที่ 49/1 บ้านเจ้าพระยา ถนน

พระอาทิตย์7 บริเวณใกล้เคียงกับป้อมพระอาทิตย์และสวนสันติชัยปราการ ณ อาคาร

สำานักงานใหม่น้ีเองท่ีอรรฆย์เห็นว่ามีพ้ืนท่ีด้านล่างว่างอยู่จึงคิดท่ีจะเปิดให้เป็นแกลเลอร่ี

และพ้ืนท่ีแสดงงานด้านศิลปวัฒนธรรมเล็กๆ เพ่ิมเติมจึงได้เกิด “บ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่” 
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ขึ้น (อรรฆย์ ฟองสมุทร. 2559: สัมภาษณ์) 

 บ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำาเนินงานจากมูลนิธิ

ไชย้ง ลิ้มทองกุลเป็นหลัก นิทรรศการศิลปะครั้งแรก อรรฆย์ ฟองสมุทร ได้ทำาหน้าที่

รวบรวมผลงานจิตรกรรมของ “เฟื้อ หริพิทักษ์” มาจัดแสดง งานนิทรรศการที่สำาคัญอีก

งานในช่วงแรกคือการที่อรรฆย์จัดนิทรรศการภาพถ่าย ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท้ังหมดเป็นผลงานต้นฉบับ

ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน หลังจากนั้นจึงเปิดพื้นที่แกลเลอรี่ให้ศิลปินร่วมสมัยได้เข้ามา

เสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio) หรือบางคร้ังก็เป็นการจัดนิทรรศการให้กับศิลปินท่ีมีผลงาน

น่าสนใจ อาทิ ไทวิจิตร พ่ึงเกษมสมบูรณ์, วินัย ปราบริปู เป็นต้น อรรฆย์กล่าวว่า ขณะน้ัน

ยังไม่มีระบบการคัดกรองหรือการคัดสรรค์ศิลปินเป็นเรื่องเป็นราว ขณะที่แกลเลอร่ีก็ได้

รับคำาแนะนำาที่ดีจากอาจารย์และนักวิชาการศิลปะที่ให้คำาปรึกษา อาทิ อาจารย์สมพร 

รอดบุญ, อาจารย์อาทิตย์ สกุลกรรณฑ์, อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภารกิจหลักของมูลนิธิยังเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา วัฒนธรรม และ

สนับสนุนการวิจัย มีการให้ทุนการศึกษาด้านดนตรี ทุนนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ที่สำาคัญคือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อรรฆย์กล่าวว่า “มูลนิธิไชย้งฯ 

และบ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ยังเคยร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดงาน ‘ถนนคนเดิน’ 

7 บ้านเจ้าพระยาน้ี เดิมเป็นวังของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนสถิตยธำารงสวัสด์ิ (พระองค์เจ้านวรัตน์)

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทั่งสิ้นพระชนม์ ต่อมาบ้านเจ้าพระยา

กลายเป็นที่พักของ นายเอ็ม ตามาญโญ  (M. Tamango) นายช่างและสถาปนิกชาวอิตาเลียน  ผู้

ควบคุมการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จึงทรงซื้อที่ดินเพื่อสร้างเป็นที่ทำาการของกรมตำารวจ ต่อมาใน พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินและอาคารแก่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำารบ อดีต

อธิบดีกรมตำารวจพระนครบาล บิดาของ ม.ร.ว.เสนีย์ และ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และได้สืบทอดเป็น

กรรมสิทธิ์ของราชสกุลปราโมช ที่ ม.ล.อัศนี ปราโมช

อาคารแห่งนี้เคยเป็นที่ทำาการของพรรคประชาธิปัตย์ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2519 เคยเป็น

ที่ทำาการของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระยะหนึ่ง ปัจจุบันเป็นสำานักงานของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ…, อ้าง

จาก http;//th.wikipedia.org/wiki/บ้านเจ้าพระยา(ออนไลน์).

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ที่ถนนพระอาทิตย์ ซึ่งอาจถือเป็นการจัดกิจกรรมปิดถนนคนเดินเป็นครั้งแรกๆ ของ

กรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้” (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) 

 เนื่องจากกิจกรรมศิลปะทั้งหมดของบ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ได้รับงบ

ประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษา

และศิลปวัฒนธรรมจึงทำาให้แกลเลอรี่แห่งนี้ไม่ต้องมุ่งเน้นการแสวงหาผลกำาไรจากการ

ขายงานศิลปะหรือหักเปอร์เซ็นต์จากการขายงานของศิลปิน ดังที่อรรฆย์ ฟองสมุทร ให้

สัมภาษณ์เรื่องนี้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า “เคยมีความพยายามทำานิทรรศการศิลปะครั้งหนึ่ง

เป็นการรวมผลงานของหลายศิลปินในรูปแบบ Mini Art หรือผลงานศิลปะที่มีขนาด

เล็ก เพื่อให้คนสามารถซื้องานไปสะสมได้ พยายามสนับสนุนให้เกิดการสะสมงานศิลปะ 

นิทรรศการครั้งนั้นน่าจะเป็นงานแรกที่บ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ทดลองทำาเรื่องการขาย

งานและหักค่า Commission จากศิลปิน แต่สุดท้ายพอเป็นมูลนิธิ การทำาระบบตรงนี้

มันต้องมีหลายขั้นตอนมาก ต้องทำาเอกสารเรื่องระบบภาษีอะไรต่างๆ มากมาย คือค่อน

ข้างวุ่นวายมาก ก็เลยเลิกล้มไป คือนิทรรศการถ้าศิลปินขายงานได้ ทางแกลเลอรี่ก็ยก

รายได้ให้ศิลปินหมดเลย บางนิทรรศการก็เป็นการนำางานศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ไม่

ได้มีการขาย” (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) 

 อย่างไรก็ตาม ภาวะวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี พ.ศ. 2539 ต่อ

เนื่องถึงวิกฤติเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2540 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนมากมายรวม

ไปถึงธุรกิจเอกชนที่ต่างเคยสนับสนุนเงินให้แก่มูลนิธิหรือองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ซึ่ง

ภาวะเช่นนี้ได้ส่งผลกระทบถึงบ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ซ่ึงเช่นกันจึงต้องยุติการทำา

กิจกรรมทางด้านแกลเลอรี่ไป ถึงกระนั้น หลังจากบ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ปิดไป 

อรรฆย์ ฟองสมุทร ได้ทุ่มเทเวลาช่วงน้ีให้กับความสนใจในด้านการบริหารจัดการหอศิลป์

และงานภัณฑารักษ์กระท่ังเดินทางไปศึกษาต่อและจบการศึกษาศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต ด้านการบริหารจัดการศิลปะและงานภัณฑารักษ์ จาก Goldsmith College 

ประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา อรรฆย์ ฟองสมุทร ได้เริ่มทำางาน

ในตำาแหน่งภัณฑารักษ์ของหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมถึงคัดสรรค์นิทรรศการ

ศิลปะร่วมสมัยมากมายให้แก่ทั้งหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอศิลป์และพื้นที่ทาง

ศิลปะอีกหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ 
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สถาบันปรีดี พนมยงค์ 
โดย มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ 

นอกจากบ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ที่อยู่ภายใต้การดำาเนินงานของมูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล

แล้ว ในด้านฝ่ังถนนสุขุมวิทภายในซอยสุขุมวิท 55 ยังมี “สถาบันปรีดี พนมยงค์”8 (Pridi 

Banomyong Institute) ซึ่งเปิดดำาเนินการขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มิถุนายน 

พ.ศ. 2538 สถาบันแห่งน้ีอยู่ภายใต้การดูแลของ “มูลนิธิปรีดี พนมยงค์” ภายในสถาบัน

ปรีดี พนมยงค์มีห้องสำาหรับจัดนิทรรศการศิลปะได้ถึง 2 ห้อง รวมถึงบริเวณโถงด้าน

หน้าด้วย สถาบันแห่งนี้มี “สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย”9 เป็นผู้จัดการสถาบัน 

 สินธุ์สวัสดิ์เป็นอดีตนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง เป็นอดีตสมาชิกของแนวร่วม

ศิลปินแห่งประเทศไทยท่ีสร้างงานศิลปะรับใช้สังคมและมีบทบาทในการใช้ศิลปะ

เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

2516 ต่อเนื่องจนถึงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 หลังกลับจากการต่อสู้ในเขตป่าเขา 

สินธุ์สวัสดิ์รับทำางานศิลปะและการออกแบบโดยเน้นรับทำาสื่อศิลปะให้แก่องค์กรหรือ

หน่วยงานเพื่อสังคมโดยมี ครูองุ่น มาลิก เป็นผู้สนับสนุนสำาคัญ ครูองุ่น มาลิก มอบที่ดิน

ส่วนตัวในซอยทองหล่อให้แก่มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ เพื่อก่อสร้างสถาบันปรีดี พนมยงค์ใน

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2526 สินธุ์สวัสดิ์ได้ทำางานตั้งแต่ช่วงของการวางแผนก่อสร้าง

8 สถาบันปรีดี พนมยงค์ เปิดดำาเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2538 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมงานด้านวิชาการเชื่อมโยงกับแนวความคิดอุดมการณ์สันติธรรมของท่าน

ปรีดี พนมยงค์ ให้ประสานสัมพันธ์กับคนรุ่นใหม่และสภาพปัญหาสังคมปัจจุบัน เป็นเวทีทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง เพื่อเป็นสื่อให้ความดีและสัจจะทางสังคมได้แสดงออกสู่สาธารณะอย่าง

งดงามมีสุนทรียภาพ  รวมทั้งประสานงานและร่วมมือกับองค์กรอื่น ในเรื่องการวิจัย สัมมนา อบรม 

และจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ อ้างจาก www.pridiinstitue.com ผู้สนใจสามารถดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้จากแหล่งเดียวกันนี้. 

9 ผู้สนใจสามารถอ่านเร่ืองราวชีวิตบางส่วนของ สินธ์ุสวัสด์ิ ยอดบางเตย ได้ใน สินธ์ุสวัสด์ิ ยอดบางเตย. 

บันทึกความทรงจำาบางเรื่อง พ.ศ. 2497-2550 ของสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย (เชียงใหม่: รักและ

เมตตาวรรณกรรม, 2551).

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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สถาบันฯ กระทั่งเปิดดำาเนินการเป็นต้นมา จวบจนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเขา

ขอเกษียณจากการทำางานน้ี สินธ์ุสวัสด์ิถือเป็นผู้มีบทบาทในการร่วมคิดสร้างสรรค์กิจกรรม

ศิลปและวัฒนธรรมกับเครือข่ายเพื่อนมิตรทางศิลปวัฒนธรรมจำานวนมาก โดยเฉพาะ

กลุ่มที่สนใจศิลปะกับสังคม 

 พื้นที่ห้องนิทรรศการศิลปะของสถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงเป็นอีกพื้นที่ที่เปิดให้

ศิลปิน กลุ่มศิลปิน และนักสร้างสรรค์ศิลปะเข้ามาใช้จัดแสดงงานตั้งแต่เปิดทำาการใน 

พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ที่สำาคัญคือ สินธุ์สวัสดิ์และคณะกรรมการของสถาบันฯ ได้ริเริ่ม

การจัดงานนิทรรศการศิลปะประจำาปีของสถาบันปรีดี พนมยงค์ ขึ้น นั่นคือ “นิทรรศการ

ศิลปกับสังคม” (พัฒนาเป็น เทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ ใน พ.ศ. 2551) ซึ่งเปิดโอกาสให้

ศิลปินจากทั่วประเทศส่งผลงานศิลปกรรมที่มีเนื้อหาสะท้อนสังคมหรืออิสระมาร่วม

แสดง ภายในงานนี้ยังมีการแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมแขนงอื่นๆ ตลอดจนปาฐกถา

ทางวิชาการและการเสวนาเพื่อสนับสนุนการศึกษา สังคม และวัฒนธรรม สถาบันฯ ยัง

ได้ริเร่ิมจัด “การประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน” ข้ึนเป็นประจำาด้วย10 นอกเหนือจากน้ัน 

ห้องนิทรรศการศิลปะของสถาบันฯ ได้เปิดให้ศิลปินมาใช้จัดแสดงผลงานได้ ทั้งนี้ทาง

สถาบันฯ จะทำาการคิดค่าเช่าจากศิลปิน แต่ให้มีอัตราที่ไม่สูงมากนักเพื่อเปิดให้ศิลปินมี

โอกาสเข้ามาจัดแสดงงานได้ เนื่องจากสถาบันฯ คิดค่าเช่าพื้นที่จากศิลปินเพียงเพื่อใช้

ในการบำารุงสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่านำ้า ค่าไฟ และค่าเจ้าหน้าที่ เท่านั้น โดยไม่

แสวงหาผลกำาไรทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันฯ จึงไม่หักเปอร์เซ็นต์ใดๆ หากศิลปิน

จำาหน่ายผลงานได้ 

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ไม่ไกลจากซอยทองหล่อ บนถนนสุขุมวิทมากนัก คือส่วนที่เชื่อมติดกับถนนพระราม 4 

10 ในปี 2560 สถาบันฯ ได้ร่วมกับโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนข้ึนในหัวข้อ “สันติประชาธรรม” 

ซึ่งเป็นอุดมคติที่สำาคัญของอาจารย์ ป๋วย เป็นครั้งที่ 16 มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 1,231 ชิ้น
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บริเวณย่านกล้วยนำา้ไท เป็นท่ีต้ังสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนท่ีเก่าแก่มากแห่งหน่ึงของ

ประเทศ คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ11 (Bangkok University) วิทยาเขตกล้วยนำ้าไท 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งโดย สุรัตน์ – ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่ให้ความสำาคัญอย่างมากกับการสร้างแหล่งศึกษา

เรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ12 กล่าวเฉพาะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยนำา้ไทได้มีการ

จัดตั้ง “หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” (Bangkok University Gallery) มาตั้งแต่ พ.ศ. 

2539 โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อเป็นสถานที่เผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบ รวม

ทั้งผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และชุมชนใกล้

เคียงได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนิน

ชีวิตของประชาชนในสังคม รวมทั้งเพื่อตอบสนองภารกิจในการทำานุบำารุงสืบสานศิลป

วัฒนธรรมและการบริการทางวิชาการแก่สังคมอันเป็นภารกิจหลักอีกข้อหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย” (อ้างจาก, www.artbangkok.com) 

 ต้ังแต่ช่วงแรกของการเปิดดำาเนินการจนถึงปัจจุบัน หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เน้นจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบท่ีหลากหลายโดยสนับสนุนท้ังศิลปินไทย

และต่างประเทศ ในช่วงแรก หอศิลป์มี ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ เป็นผู้อำานวยการ ต่อมาในช่วง

ต้นทศวรรษ 2540 มี นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ เป็นผู้อำานวยการ และมี อรรฆย์ ฟองสมุทร 

เป็นภัณฑารักษ์  นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ อดีตผู้อำานวยการได้ให้สัมภาษณ์ถึงหอศิลป์ไว้ว่า 

แต่เดิมหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ โครงสร้างคณะกรรมการของหอศิลป์จึงมีท่ีมาจากหัวหน้า

11 ดูประวัติการก่อต้ังรวมถึงวิวัฒนาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเพ่ิมเติมได้ใน  www.bu.ac.th. 

12 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ยังได้มีการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้” ซึ่งรวบรวมงานเครื่องถ้วยและโบราณวัตถุทางโบราณคดีที่สำาคัญของเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ไว้เปิดบริการให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม รวมถึงใน พ.ศ. 2544 ได้จัดตั้ง

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในส่วนของวิทยาเขตรังสิตนี้เป็นการเฉพาะด้วย ณ บริเวณชั้น 2 

อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์.

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ภาควิชาหรือตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้

โดยมีคุณเพชร โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานคณะกรรมการหอศิลป์ นโยบาย

ต่างๆ นั้น ผม (นิพันธ์) ไม่ได้เป็นผู้คิดทั้งหมด แต่ต่อยอดมาจากนโยบาย

เดิม คือ เน้นเป็นหอศิลป์ที่นำาเสนองานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินทั้งไทย

และต่างประเทศ โดยหอศิลป์จะเป็นฝ่ายเลือก คัดสรรค์ศิลปินและจัด

นิทรรศการเองซึ่งโดยเฉลี่ยในหนึ่งปีจะมีประมาณ 6 นิทรรศการด้วยกัน 

ภายหลังหอศิลป์ได้ถูกแยกออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตอนที่ผม

เป็นผู้อำานวยการ ผมมาพร้อมกับการท่ีหอศิลป์เร่ิมมีตำาแหน่งภัณฑารักษ์ คือ 

อาจารย์อรรฆย์ ฟองสมุทร ซึ่งเราคิดว่าหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยนี้สามารถ

เป็นพ้ืนท่ีท่ีจะเป็นยุทธศาสตร์ได้ โดยมุ่งหวังว่า หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จะมีบุคลิกของตนเอง (นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์. 2559: สัมภาษณ์) 

 ในช่วงตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งได้รับงบประมาณจาก

มหาวิทยาลัยโดยไม่มีนโยบายในการแสวงหาผลกำาไรจึงนำาเสนอนิทรรศการศิลปะร่วม

สมัยของศิลปินไทยและต่างประเทศจำานวนมาก ที่น่าสนใจคือ ในช่วงกลางทศวรรษ 

2540 หอศิลป์ยังมุ่งมั่นสร้างโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศิลปินรุ่น

ใหม่อย่างชัดเจน ดังกรณีที่น่าสนใจใน พ.ศ. 2544 เมื่อหอศิลป์จัดโครงการนำาศิลปินรุ่น

ใหม่ซึ่งเป็นนักศึกษาของภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพไปทำาโครงการศิลปะ

ชุมชนชื่อ “เสียงสะท้อน: 476 กิโลเมตร” ณ สถานีตำารวจชุมชนตำาบลโป่ง อำาเภอ

ด่านซ้าย จังหวัดเลย13 โครงการนี้กลายเป็นบทเรียนและก้าวสำาคัญที่พัฒนาต่อยอดมา

จนเกิดโครงการ “ศิลปกรรมแบรนด์นิว” (Brand New) ซึ่งเริ่มต้นใน พ.ศ. 2545 เพื่อ

คัดสรรค์ศิลปินรุ่นใหม่จากร้ัวสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในไทยมาจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยว

ในหอศิลป์ทั้งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมถึงหอศิลป์ของรัฐและเอกชนที่เป็นเครือ

13 ผู้สนใจโครงการน้ีสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมซ่ึงมีการจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่แล้วได้ใน อรรฆย์ 

ฟองสมุทร, ศิลปะชุมชน: เสียงสะท้อน 476 กิโลเมตร, เอกสารประกอบโครงการศิลปกรรม “เสียง

สะท้อน 476 กิโลเมตร” 24 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2544 ณ สถานีตำารวจชุมชนตำาบลโป่ง 

อำาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (กรุงเทพฯ: อุษาคเนย์, 2551).
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ข่ายของโครงการ โดยในปีแรกเริ่มต้นจากความร่วมมือของหอศิลป์ 3 แห่ง ซึ่งมีอาณา

บริเวณใกล้เคียงกัน คือ หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ถนนพระราม 4) หอศิลป์ไซ-แอม 

อาร์ต สเปซ (ถนนพระราม 4) และหอศิลป์ Space Contemporary Art (ซอยเอกมัย 

ถนนสุขุมวิท) โครงการศิลปกรรมแบรนด์นิวมีบทบาทสนับสนุนและพัฒนาศิลปินรุ่น

ใหม่หลายต่อหลายคนเข้าสู่วงจรของเส้นทางการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง 

หลายคนได้รับความสำาเร็จในการแสดงผลงานศิลปะท้ังในไทยและในระดับนานาชาติ 

อาทิ ยุรี เกนสาคู, พรทวีศักดิ์ ริมสกุล, บุญศรี ตั้งตรงสิน 

 นอกจากนี้ในช่วงปลาย พ.ศ. 2545-2546 หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังได้

สร้างกิจกรรมกับองค์กรภายนอกที่ต้องบันทึกไว้ในท่ีน่ีคือการจัดนิทรรศการสำาคัญช่ือ 

“Present Perfect” โดยร่วมกับภาควิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพและมูลนิธิ

จุมภฏ-พันธ์ุทิพย์ เพ่ือคัดสรรค์ศิลปินไทยร่วมสมัยมาแสดงผลงานศิลปะกับพ้ืนท่ีเฉพาะกาล 

(Site Specific Art) ภายในพื้นที่ตั้งเดิมของ “หอศิลป พีระศรี” บริเวณซอยอรรถการ-

ประสิทธิ์ ถนนสาทร กรุงเทพฯ นิทรรศการดังกล่าวถือเป็นความพยายามสำาคัญต่อการ

ระลึกถึงบทบาทและคุณูปการของหอศิลป พีระศรี ที่มีต่อประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่

และร่วมสมัยของไทย ทั้งยังเป็นการสร้างกิจกรรมศิลปะให้พื้นที่ทางศิลปะที่สำาคัญของ

ประเทศซึ่งเลิกร้างไปแล้วกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งแม้จะเป็นเพียงชั่วระยะเวลาที่สั้น

มากก็ตาม14

 นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ ได้กล่าวถึงหอศิลป์นี้ไว้อีกว่า “หอศิลปมหาวิทยาลัย

กรุงเทพเป็นพื้นที่ไม่แสวงหาผลกำาไร แต่เน้นการให้การศึกษาเป็นสำาคัญ ศิลปินรุ่นใหม่

หลายคนที่พัฒนาและเกิดมาจากโครงการศิลปกรรมแบรนด์นิว ได้เดินไปตามจังหวะ

และโอกาสของตนเอง หลายคนประสบความสำาเร็จมากและทำางานอย่างต่อเนื่องซึ่งถือ

เป็นจุดประสงค์หลักของโครงการ” (นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์. 2559: สัมภาษณ์)

 หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเดิมตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 ภายในอาคาร 9 (ปัจจุบัน

14 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน, สูจิบัตรประกอบนิทรรศการศิลปกรรม Present Perfect ณ หอศิลป 

พีระศรี, 14 ธันวาคม พ.ศ. 2545 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2546 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพและ

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์, 2545).

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ



196    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

คือ อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์) ภายในมหาวิทยาลัย กระทั่งใน พ.ศ. 2549 ได้ย้ายมาที่

บริเวณอาคาร 7 อาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใน

มหาวิทยาลัยเช่นเดิม แต่อยู่ในด้านติดริมถนนซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำาหรับการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาได้อย่าง

ดี นอกจากนี้ “หอศิลป์จะจัดแสดงผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปินและนัก

ออกแบบชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ 10 โครงการต่อปี พร้อมกับการจัด

กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในงานศิลปะและการออกแบบ เช่น การ

บรรยาย การสัมมนาฯ, จัดรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัด

พิมพ์สูจิบัตร และจัดทำาเว็บไซต์ของหอศิลปฯ รวมทั้งมีห้องค้นคว้าเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้

ศึกษาข้อมูลและรับทราบความเคลื่อนไหวของแวดวงศิลปะและการออกแบบท้ังในและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรเอกชนและหน่วย

งานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ที่มีประโยชน์และสร้างเสริมความ

รู้ความเข้าใจในด้านศิลปะและการออกแบบสามารถจัดแสดงงานในรูปแบบต่างๆท้ัง

จิตรกรรม ประติมากรรม การจัดวาง สื่อผสม จัดฉายภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ไป

จนถึงการประชุมสัมมนา” (อ้างจาก, www.artbangkok.com)

จากวิกฤติเศรษฐกิจ 2540 สู่การประมูลงานศิลปกรรม 
ปรส. กับผลสะท้อนจากการเติบโต-ความตกตํ่า และปัญหา
อุปสรรคของธุรกิจทางศิลปะในสังคมไทย 

ในทศวรรษ 2530 การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจทำาให้ประเทศไทยขยายตัวอย่างมาก

เรื่องการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจไฟแนนซ์ ธุรกิจอสังหา-

ริมทรัพย์ สถาบันการเงินจำานวนมากปล่อยเงินกู้เพ่ือการลงทุนโดยเงินกู้จำานวนมหาศาล

มาจากแหล่งทุนนอกประเทศ กระทั่งเศรษฐกิจโลกเกิดความผันผวน ตลาดหลักทรัพย์

ในประเทศได้มีการป่ันหุ้นจนเกิดความวุ่นวายและเข้าสู่ยุคตลาดหุ้นตกตำ่าในช่วงปลาย

ทศวรรษ 2530 เช่นเดียวกับปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ผุดขึ้นมามากจนล้นเกิน

กระทั่งเข้าสู่ภาวะ “อสังหาริมทรัพย์ล้นตลาด” (ดวงกมล โชตนา. 2540: 10-27) ผนวก
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เข้ากับปัญหาความไร้ประสิทธิภาพในการกำากับดูแลการทำาธุรกรรมทางการเงิน “จน

เกิดกรณีอย่างธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การหรือการขาดสภาพคล่องของบริษัทเงินทุน

เอกธนกิจและธนาคารพาณิชย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการกำากับดูแลการเงินและการ

ลงทุนจนก่อให้เกิด ‘ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้’ (Non-Performing Loans, NPL) 

จำานวนมาก ตลอดจนการล้มไปของสถาบันการเงินอย่าง ‘ไฟแนนซ์’ หลายแห่ง” (ดวงกมล 

โชตนา. 2540: 10-27)15

 ภาวะที่กล่าวข้างต้นนำามาสู่วิกฤติเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤติฟอง

สบู่แตก” ซ่ึงส่งผลไม่น้อยต่อความซบเซาในแวดวงตลาดการค้างานศิลปะ นอกจากหอศิลป์

หรือธุรกิจแกลเลอรี่ของเอกชนจะทยอยปิดตัวหรือลดจำานวนการจัดกิจกรรมลงไป

ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2530 แล้ว กรณีที่เห็นชัดคือ ใน พ.ศ. 2541 “องค์การเพื่อการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส. นำาผลงานศิลปะที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทเงิน

ทุนหลักทรัพย์ท่ีล้มละลายและไม่สามารถฟ้ืนฟูฐานะได้จำานวน 322 ช้ิน มาจัดนิทรรศการ

และประมูลต่อผู้สนใจ” (ลักขณา คุณาวิชยานนท์. 2549: 158) เหตุการณ์นี้สะท้อนว่า

ผู้ซื้องานศิลปะไปในช่วงตลาดการค้าศิลปะอยู่ในยุคตื่นตัวนั้น นอกจากจะเป็นนักสะสม

ศิลปะแล้วยังประกอบไปด้วยธุรกิจสถาบันการเงินจำานวนมากท่ีซื้องานศิลปกรรมไป

ประดับตกแต่งอาคารหรือสะสมเพื่อลงทุนเก็งกำาไรในอนาคต 

 อมเรศ ศิลาอ่อน ประธานคณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน

การเงิน (ปรส.)16 ได้มีสารกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังองค์การน้ีและการจัดประมูล

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ

15 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดในประเด็นนี้เพิ่มเติมได้ใน, ดวงกมล โชตนา (บรรณาธิการ), 10 ปี 

กรุงเทพฯ ธุรกิจ: ทศวรรษเศรษฐกิจฟองสบู่ เหลียวหลังแลหน้าพลิกฟื้นประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 

กรุงเทพธุรกิจ, 2540), หน้า 10-27.

16 คณะกรรมการขององค์การน้ีมี  นายอมเรศ ศิลาอ่อน เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วย 

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์, นางธัญญา ศิริเวทิน, นางจันทรา อาชวานันทกุล, ศาสตราจารย์เกษรี 

ณรงค์เดช, นายวิชรัตน์ วิจิตรวาทการ (กรรมการและเลขาธิการ) นายวุฒิชัย พงษ์ประสิทธ์ (ที่

ปรึกษา) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล (ที่ปรึกษา), อ้างจาก การประมูลงานศิลปกรรม ปรส.  (กรุงเทพฯ: 

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน, 2541).
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งานศิลปกรรมของ ปรส.17 ขึ้นว่า 

องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) จัดตั้งขึ้นตามพระราช

กำาหนดการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ดำาเนินการชำาระบัญชีบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไม่อาจ

แก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำาเนินงาน รวม 56 ราย เพื่อให้ลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ ปรส. ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและผู้เช่ียวชาญข้ึนพิจารณา

วิธีการที่จะประมูลทรัพย์สินแต่ละประเภท สำาหรับสินทรัพย์ประเภทงาน

ศิลปะนั้น ปรส. ได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งมีศาสตราจารย์ชลูด 

นิ่มเสมอ เป็นประธานอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาทรัพย์สินอันประกอบ

ด้วยศิลปวัตถุ วัตถุมงคล เหรียญ ธนบัตร และวัตถุมีค่าอื่นๆ และกำาหนด

แนวทางการจัดประมูลและการจัดทำาราคากลางจากรายการทรัพย์สิน

จำานวนทั้งสิ้น 1,504 รายการ ในการจัดทำาบัญชีผลงานศิลปะเพื่อเตรียม

การจัดประมูลนั้น คณะกรรมการฯ ได้พบว่ามีสถาบันการเงิน 2 แห่ง เป็น

เจ้าของภาพพิมพ์หินฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี จำานวน 4 ชิ้น จึงได้นำาความกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระรา

ชานุญาตนำาออกประมูล ลงพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตร ตลอดจนเอกสาร

ประกอบการประมูลด้วย อันถือได้ว่าเป็นสิริมงคลแก่การดำาเนินงานครั้งนี้

เป็นอย่างยิ่ง 

17 คณะอนุกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาทรัพย์สินและจัดทำาราคากลางเพื่อจำาหน่ายทรัพย์สินประเภท

ศิลปวัตถุฯ มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “คณะอนุกรรมการจำาหน่ายทรัพย์สินประเภทศิลปวัตถุฯ”  มี

ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ มีอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร นายธงชัย รักประทุม นางไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ นางอาภา 

เรียบร้อยเจริญ นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ นายเริงเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี ร.ต.อ. กุศิก มโนธรรม  

นายณรงค์ ปัทมะเสวี (อนุกรรมการและเลขานุการ) นางผ่องพรรณ กาญจนวัฒนา (อนุกรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ), อ้างจาก การประมูลงานศิลปกรรม ปรส. (กรุงเทพฯ: องค์การเพื่อการ

ปฏิรูประบบสถาบันการเงิน, 2541). 
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คณะอนุกรรมการจำาหน่ายทรัพย์สินประเภทศิลปวัตถุฯ ได้ปฏิบัติ

ภารกิจนี้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำาหนดรูปแบบการประมูล สำารวจ

รายการทรัพย์สินท้ังหมด และกำาหนดราคากลางแล้วเสร็จพร้อมท่ีจะดำาเนิน

การประมูลในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้โดยได้รับความร่วมมือในการขนย้าย

และจัดทำาทะเบียนทรัพย์สินจากมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ในการนี้

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตัดสินให้ Christie’s ซึ่งเป็นผู้จัดการประมูลศิลปะ

อันมีช่ือเสียงในระดับสากล เป็นผู้รับผิดชอบดำาเนินการ… (อมเรศ ศิลาอ่อน. 

2541: 7) 

 ในการจัดประมูลงานศิลปกรรมของ ปรส. ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการจำาหน่าย

ทรัพย์สินประเภทศิลปวัตถุฯ ต้องรับผิดชอบทรัพย์สินจำานวน 1.504 รายการ ซึ่งจำาแนก

ได้เป็น 8 กลุ่ม คือ “ 1. ภาพวาด/ภาพถ่าย/ภาพพิมพ์  2. รูปปั้น/รูปหล่อ/รูปจำาลอง/รูป

แกะสลัก  3. พระพุทธรูป/วัตถุมงคล/ส่ิงสักการะ  4. เคร่ืองแก้ว/เคร่ืองลายคราม/เคร่ือง

สังคโลก/นาฬิกา/โต๊ะมุก  5. เหรียญเก่า/เหรียญที่ระลึก  6. ธนบัตรที่ระลึก  7. พรม/ผ้า 

8. อื่นๆ” (ชลูด นิ่มเสมอ. 2541: 9) กล่าวเฉพาะงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ (Visual 

Art) ซึ่งมีอยู่ 2 ใน 3 ของจำานวนทรัพย์สินทั้งหมด และมีมูลค่าสูงกว่างานอื่นๆ ทางคณะ

อนุกรรมการได้จัดแบ่งกลุ่มของงานไว้ 3 ระดับ ดังที่ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ ช้ีแจง

ว่าประกอบด้วย “กลุ่มงานของศิลปินชั้นเยี่ยมอาวุโสระดับชาติ กลุ่มงานของศิลปินร่วม

สมัยที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ กลุ่มงานศิลปะทั่วไป” (อ้างแล้ว. 2541: 9) 

 สำาหรับการกำาหนดราคากลาง การจัดทำาทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงการขนย้าย

ในการประมูลงานศิลปกรรม ปรส.ครั้งนี้ มูลนิธิหอศิลปะรัชกาลที่ 9 ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ด้วย ท้ังน้ีเน่ืองจากความสำาเร็จในการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งทำาให้ทางพิพัฒน์ พงศ์รพีพร และพิทักษ์พล วิสุทธ์

อัมพร อดีตผู้บริหารคอน-เทมปัส และผู้จัดนิทรรศการมีประสบการณ์ในการจัดทำา

ทะเบียนประวัติและรายละเอียดด้านการประกันภัยของผลงานศิลปกรรมจำานวนมาก 

อีกทั้งขณะนั้นมูลนิธิหอศิลปะรัชกาลที่ 9 ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีภารกิจ

จัดทำาเว็บไซต์ประวัติ ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของนิทรรศการออนไลน์ และ

รวบรวมผลงานของศิลปินรวมถึงหอศิลป์ทั้งรัฐและเอกชน ที่สำาคัญยังรับประเมินราคา

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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ผลงานศิลปกรรมให้กับภาคส่วนต่างๆ อีกด้วย จึงทำาให้เข้ามามีส่วนในการทำานิทรรศการ

ครั้งนี้ 

 พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร ได้กล่าวถึงการทำางานครั้งนี้โดยสรุปว่า “หลังจากที่

สถาบันการเงินถูกปิด ทางคณะกรรมการของ ปรส.จะทำาการส่งบัญชีทรัพย์สินที่เป็น

ศิลปวัตถุมาให้แก่ทางมูลนิธิหอศิลปะรัชกาลที่ 9 หลังจากนั้นทางคณะทำางานจะไป

สำารวจตรวจดูตัวผลงานจริงๆ ในบัญชีที่ทาง ปรส.ส่งมาจะมีแต่ข้อมูลเบื้องต้นว่าสถาบัน

การเงินเหล่านั้นซื้อผลงานแต่ละชิ้นมาในราคาเท่าไหร่ แต่ไม่ได้ระบุไว้เลยว่าเป็นผลงาน

ของศิลปินคนใด สร้างปีใด หรือว่ามีรายละเอียดของการสร้างผลงานด้วยสื่อใดบนวัสดุ

ประเภทใด ด้วยเหตุนี้ หน้าที่ของทางมูลนิธิฯ จึงต้องเริ่มจากการสำารวจว่าสถาบันการ

เงินที่ถูกยึดทรัพย์มีผลงานศิลปกรรมของศิลปินคนใดบ้าง หลังจากนั้นจึงทำาการคัดแยก

ประเภท แยกกลุ่ม จัดทำาประวัติข้อมูลของผลงานแต่ละชิ้น รวมถึงสำารวจตำาหนิต่างๆ 

ในตัวผลงานด้วย ซึ่งการจัดทำาฐานข้อมูลนี้ทางมูลนิธิฯ มีประสบการณ์ตั้งแต่ครั้งจัด

นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้นยังทำาฐานข้อมูลและประเมินราคา

ผลงานให้กับองค์กรอื่นๆ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท TISCO, ธนาคาร

กรุงเทพ ฯลฯ เป็นต้น (พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร. 2559: สัมภาษณ์) 

 พิทักษ์พลยังกล่าวว่า การประเมินราคาถือเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับการจัดทำา

ข้อมูลของผลงานศิลปกรรมสะสมหรือการประมูลงานศิลปกรรม เนื่องจากงานทุกชิ้น

จะต้องมีการทำาประกันภัยจึงต้องมีการระบุราคาประเมินด้วย สำาหรับการประมูลงาน

ศิลปกรรม ปรส. นั้น พิทักษ์พลในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งซึ่งรับหน้าที่จัดนิทรรศการครั้งนี้

ด้วยนั้นได้กล่าวว่า “ทางเราเป็นคนจัดทำาข้อมูลทั้งหมดและราคาประเมินผลงาน ส่วน

ทาง Christie’s เป็นผู้จัดการประมูลและเคาะราคา ด้านราคาประเมินของผลงานแต่ละ

ชิ้นนั้นส่วนใหญ่ถูกตีตำ่ากว่าราคาเดิมที่แจ้งเข้ามาในบัญชีของ ปรส. ซึ่งก็ถูกวิจารณ์จาก

ศิลปินมากว่าตั้งราคาผลงานของเขาถูกมากไป ศิลปินเองก็กังวลว่าราคาผลงานของ

ตนเองจะตกและตำ่ากว่าราคาตลาด ด้วยเหตุนี้ศิลปินบางคนจึงไปพานายทุนหรือนัก

สะสมที่ตนเองรู้จักเป็นการส่วนตัวมาประมูลมาซื้อไป ทำาไปทำามา ราคาของผลงาน

หลายชิ้นที่ขายไปจึงได้ราคาแพงกว่าราคาตลาดเสียอีก รายได้ทั้งหมดก็ไปเข้าทาง ปรส.

เพื่อทำาภารกิจตามวัตถุประสงค์ต่อไป” (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) 

 สำาหรับปัจจัยที่ใช้ประกอบหรือส่งผลในขั้นการประเมินราคาผลงานศิลปกรรม
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นั้น พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร ได้ให้ข้อมูลโดยสรุปว่า “ต้องยอมรับว่า ตัวผู้ประเมินเองก็มี

ข้อจำากัด เพราะไม่ใช่ผู้รู้ทุกอย่าง การประเมินหลายครั้งจึงต้องอาศัยนักค้างานศิลปะ 

(Art Dealer) หรือผู้มีประสบการณ์มาร่วมประเมินพร้อมกันด้วย ซึ่งหลายครั้งเมื่อมาดู

ผลงานพร้อมกันก็อาจจะมีมุมมองหรือความเห็นท่ีต่างกันอีก แต่เม่ือราคาประเมินจำาเป็น

ต้องมี เหตุปัจจัยหลักๆ ในการประเมินราคาอาจวิเคราะห์ได้จาก  1. ช่ือเสียงหรือประวัติ

ของตัวศิลปิน  2. เทคนิคและส่ือวัสดุท่ีใช้ในการสร้างงาน  3. ประเภทของงานศิลปะ เช่น

งานจิตรกรรมอาจมีราคาที่สูงกว่างานศิลปะภาพพิมพ์  4. ราคาตลาดโดยทั่วไป  5. หาก

เป็นงานสื่อประสม (Mixed-Media) ก็ต้องพิจารณาส่วนของวัสดุที่ใช้ในการสร้างงาน 

6. ความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ศิลป์  7. ยุคสมัยหรือการเปล่ียนผ่าน ท้ังน้ีอาจยกตัวอย่าง

ได้ว่า สำาหรับศิลปินหลายคน ราคาของผลงานในแต่ละช่วงของชีวิตอาจมีความแตกต่าง

กัน บางคนผลงานในช่วงแรกๆ อาจมีราคาแพงกว่างานในยุคปัจจุบันก็เป็นได้ หรือผล

งานของศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นต้น” (อ้างแล้ว. 2559: สัมภาษณ์) 

 ถึงกระนั้น การประมูลศิลปกรรมของ ปรส. ครั้งนี้น่าสนใจว่าได้มีส่วนสร้าง 

“นักสะสมศิลปะ” (Art Collector) ที่มีคุณภาพในประเทศไทยเพิ่มขึ้น นักสะสมจำานวน

ไม่น้อยมีจุดเริ่มต้นจากการเข้าไปร่วมประมูลหรือซื้อผลงานศิลปกรรมจากนิทรรศการนี้ 

ดังกรณีของ ณรงค์ อิงธเนศ นักธุรกิจด้าน IT คนสำาคัญของไทยได้เริ่มต้นซื้องานศิลปะ

มาสะสมจากงานนี้ ดังที่ณรงค์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

…ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำากุ้ง (พ.ศ. 2540) ได้ทราบว่าหน่วยงาน ปรส. 

(องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน) มีการประมูลงานศิลปะ 

ประชาสัมพันธ์ว่า ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันซื้อไว้ เดี๋ยวลูกหลานก็จะต้องไปดูที่

ต่างประเทศ ยุคนั้นธนาคารและองค์กรต่างๆ จะเป็นตัวหลักในการสะสม

รูปภาพ ผมกับภรรยาเลยคิดว่าน่าจะไปสะสมไว้เลยไปประมูล ตอนนั้นไม่

ได้มีความรู้อะไร เห็นว่าสีสวยก็ซื้อมา มีงานของอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ที่

ใช้สีฝุ่นเขียนที่เมืองปิซา ประเทศอิตาลี รูปนั้นจะแพงที่สุดที่ซื้อมา รวม

ท้ังหมดได้มาสิบหกภาพ ก็เป็นประสบการณ์คร้ังแรกในการซ้ือรูปภาพ (อ้าง

จาก, ธวัชชัย สมคง และ ชล เจนประภาพันธุ์. 2558: 76-77) 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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 นอกจาก ณรงค์ อิงธเนศ แล้ว นายแพทย์สมรัช หิรัญยะวะสิต ยังเป็นอีกคน

หนึ่งที่เริ่มต้นซื้อผลงานศิลปกรรมที่เหล่านักธุรกิจด้านการเงินหรือสถาบันการเงินนำา

ออกมาปล่อยขายให้กับแกลเลอรี่เอกชน ดังที่กล่าวไปแล้วว่าในช่วงต้นทศวรรษ 2540 

ขณะที่บรรยากาศทางเศรษฐกิจในสังคมไทยยังถูกครอบคลุมด้วยภาวะของวิกฤติ

เศรษฐกิจฟองสบู่แตก นอกจากการจัดประมูลงานศิลปกรรมของ ปรส.ดังที่กล่าวมาโดย

สังเขปแล้วนั้น แกลเลอรี่บางแห่งยังนำาผลงานศิลปกรรมที่นักธุรกิจหรือนายทุนด้านการ

เงินเคยซื้อสะสมไว้มาจัดนิทรรศการออกขายในแบบกระหนำ่าลดราคา ดังกรณีบางกอก 

แกลเลอรี่ ของหงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ ซึ่งมีนักธุรกิจด้านการเงินนำาผลงานสะสมของตน

มาให้ทางแกลเลอรี่จัดนิทรรศการและลดราคาขายจนถูกวิจารณ์จากศิลปินเจ้าของ

ผลงานอย่างมาก 

 ในทศวรรษ 2530 จึงอาจถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจในวงการศิลปะเริ่มต้น

ด้วยการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งถึงขีดสุดและซบเซาลงไปในช่วงปลายทศวรรษ ที่น่า

เสียดายคือ หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ของเอกชนที่เปิดขึ้นจำานวนมากและจำาต้องปิดลงไป

หลายแห่งตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมานั้น ลงท้ายยังไม่สามารถสร้างระบบ

มาตรฐานของการทำาธุรกิจการค้างานศิลปะให้เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายอย่างเป็นรูป

ธรรมได้มากนัก ซึ่งทว่าไปปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นจากทั้งในส่วนของผู้สร้าง (ศิลปิน) ผู้เป็น

ตัวแทนจำาหน่าย (แกลเลอรี่หรือนายหน้าค้างานศิลปะ) และผู้ซื้อเอง 

 หากลองพิจารณาย้อนกลับไป ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในช่วงต้นทศวรรษ 2500 

มักจะเกิดขึ้นทั้งจากในฟากของผู้ขายและผู้ซื้อ ในส่วนของผู้ขายซึ่งมักเป็นเจ้าของร้าน

กรอบรูป ร้านขายของที่ระลึก และเจ้าของแกลเลอรี่่ต่างๆ นั้นส่วนใหญ่เกิดจากการนำา

ผลงานไปฝากขายและถูกผู้ประกอบการกดราคา อาจกล่าวได้ว่าศิลปินรุ่นใหม่ในวงการ

ศิลปะช่วงต้นทศวรรษ 2500 ต่างมองเจ้าของแกลเลอรี่่หรือร้านขายรูปนั้น ไม่ต่างอันใด

กับ “พ่อค้าคนกลาง” ที่ค้ากำาไรเกินควรและเอาเปรียบผู้สร้างสรรค์จนทำาให้ศิลปินหนุ่ม

ต้องตั้งกลุ่มและเคลื่อนไหวเพื่อวิพากษ์เรื่องเหล่านี้ ปัญหาลักษณะนี้เองทำาให้การ “ฝาก

ขาย” เป็นสิ่งที่นักธุรกิจหญิงอย่างสมบัติ วัฒนไทยที่เติบโตทางธุรกิจนี้ในอีก 2 ทศวรรษ

ต่อมาไม่ได้เลือกใช้ในการทำาธุรกิจของเธอ

 สำาหรับในส่วนของผู้ซื้อ เนื่องจากช่วงต้นทศวรรษ 2500 - 2510 นั้น กลุ่มผู้ซื้อ

ยังอยู่ในวงจำากัดมากกล่าวคือ จำากัดอยู่ในหมู่ชนช้ันนำา นักธุรกิจบางกลุ่มและชาวต่างชาติ
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บางกลุ่มเช่นกัน ทำาให้ความพึงพอใจและการมุ่งให้การสนับสนุนนี้ไม่ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า 

“ความต้องการของตลาด” ขึ้นในธุรกิจนี้เลย ความต้องการของตลาดจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

หลังจากรัฐบาลในนามขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อน

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและมองตลาดงานศิลปะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการนำา

รายได้เข้าสู่ประเทศ ท้ังน้ีโดยผ่านการส่งเสริมงานจำาพวกท่ีมีเน้ือหาว่าด้วยความสวยงาม

ทางภูมิทัศน์ของชนบทไทยหรือแนวพุทธศิลป์ แม้ว่าผลงานในลักษณะนี้จะมีให้เลือกซื้อ

ตั้งแต่งานในระดับราคาที่ไม่แพงมากจนถึงขั้นสูงก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ใช่ตลาดที่สามารถยืน

อยู่ได้ในระยะยาว

 กระทั่งเข้าสู่ต้นทศวรรษ 2520 แม้จะมีแกลเลอรี่่เอกชนเกิดใหม่เป็นจำานวน

มากและหลายแห่งผูกติดอยู่กับย่านการค้า ย่านธุรกิจ หรือตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า 

แต่น่ันก็ไม่ได้รับประกันถึงความต่อเนื่องของธุรกิจนี้ซึ่งยังคงผูกติดอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่มี

จำานวนจำากัด ผนวกกับการประกวดศิลปกรรมซ่ึงจัดโดยภาคราชการหรือธนาคารเอกชน

ต่างๆ เช่น ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกสิกรไทยเติบโตขึ้นจนได้รับความสนใจอย่าง

มาก ยิ่งเป็นปัจจัยทำาให้ราคางานศิลปะของศิลปินที่ได้รับรางวัลหรือมีชื่อเสียงผ่านเวที

การประกวดนั้นมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น ผลงานของศิลปินที่ได้รางวัลหรือได้คัดเลือกเข้าร่วม

แสดงในนิทรรศการของการประกวดบ่อยครั้งกลายเป็นตราประทับท้ังในทางช่ือเสียง 

การยอมรับจากสังคม และนำาไปสู่มูลค่าของผลงานที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งปฏิเสธมิได้ว่า มูลค่า

ที่เพิ่มขึ้นของงานศิลปะนี้เอง บางครั้งก็ก่อให้เกิดอุปสรรคในการขายผลงานที่เพิ่มมาก

ขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ซื้อกลัวว่าผลงานของศิลปินที่ประสบความสำาเร็จจาก

การประกวดจะมีราคาแพงมากเกินไป ดังที่ ปรีชา เถาทอง เคยสะท้อนไว้ครั้งหนึ่งว่า 

ผมเอางานศิลปะนิพนธ์ปริญญาตรีและโทมารวมแสดงย้อนหลังทั้งหมดที่

หอศิลป พีระศรี ผมขายได้ชิ้นเดียว คุณศิวะพร (ทรรทรานนท์ ) ซื้อรูปสี

เทาๆ ไปในราคาเจ็ดพันบาท เป็นเพ้นท์ออริจินัลนะ แล้วรูปอื่นๆ ขายไม่ได้

เลยทั้งงาน 15-20 วันที่แสดงอยู่ เพราะผมบูมมาก ได้เหรียญทองสาม

เหรียญ เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมแล้ว แต่อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ทำาให้คนกลัวว่า

แพง” (ผู้จัดการออนไลน์. ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพื่ออนาคต.[ออนไลน์]) 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ



204    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

 อีกด้านหนึ่ง แม้ว่าความสำาเร็จในชื่อเสียงและการยอมรับจะมีผลทำาให้ผู้ซื้อ

กลัวว่างานจะมีราคาแพงมากเกินไป แต่ศิลปินจำานวนไม่น้อยที่มีชื่อเสียงมาจากเวทีการ

ประกวดหรือการจัดแสดงงานก็ยังมักจะตั้งราคาผลงานที่สูงมากไว้ เนื่องจากส่วนหนึ่ง

เห็นว่า การตั้งราคาไว้ถูกหรือยอมรับกับราคาที่แกลเลอรี่่และนายหน้าค้างานศิลปะ

เสนอมานั้น เมื่อแกลเลอรี่่นำาไปจำาหน่ายภายหลังนั้นมูลค่ากลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นหลายเท่า

ตัว ดังที่ครั้งหนึ่ง ปรีชา เถาทอง ได้สะท้อนไว้อีกเช่นกันว่า “…ผมใจไม่เย็นพอ เขียนไป

ได้แค่รูปสองรูปก็มีแกลเลอรี่่เขาเขียนเช็คมาวางไว้ให้เลย 300,000 กว่าบาท ตอนนั้น

ปล่อยรูปเขียนขนาด 1.40x1.40 เซนติเมตรไปรูปละ 50,000 บาท แต่พอเขาเอาไป

แสดงที่โรงแรมธารา เขาเชิญผมไปยืนเป็นตุ๊กตาวันเปิดงานผมก็ยืนให้เขา จากรูปละห้า

หมื่นเห็นๆ เขาไปขายได้รูปละ 300,000 บาทในสมัยนั้น แต่เราก็ต้องยอมรับสัญญาลูก

ผู้ชาย” (ผู้จัดการออนไลน์. ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพื่ออนาคต. [ออนไลน์]) 

 อันท่ีจริงกรณีท่ีหยิบยกมาข้างต้นน่าจะเป็นท่ีเข้าใจได้ในแง่ธุรกิจการซ้ือขาย

สินค้าไม่เว้นแม้กระทั่งงานศิลปะที่ต้องซื้อถูก เพื่อมาขายต่อในราคาแพงขึ้น แต่ในสังคม

ไทยประเด็นนี้กลับทำาให้ศิลปินมีข้อกังวลและนำาไปสู่การตั้งราคาผลงานที่สูงมากก่อน

ถึงมือของแกลเลอรี่่ เมื่อถึงมือแกลเลอรี่่จึงหลีกไม่พ้นที่ผู้ประกอบการจำาเป็นต้องบวก

ราคาเพิ่มไปในส่วนที่จะทำากำาไร นี่จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้ผลงานศิลปะใน

สังคมไทยหลายครั้งมีราคาสูงมากเกินกว่าความเป็นจริง กระทั่งกลายเป็นข้อจำากัดและ

ปัญหาอุปสรรคสำาคัญของธุรกิจน้ีจนกระท่ังถึงปัจจุบัน ความไม่ไว้วางใจกันระหว่างศิลปิน

และแกลเลอรี่่หรือนายหน้าค้างานศิลปะนี้เองได้ทำาให้เกิดช่องว่างและกลายเป็นปัญหา

สำาคัญ ความไม่ไว้วางใจกันของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นจากปัจจัยสำาคัญ ดังที่ อำานาจ เย็น

สบาย เคยแสดงทัศนะวิจารณ์ไว้ว่า 

ในขณะท่ีคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการมีอาชีพเป็นศิลปินและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยระบบ

ซื้อขายผลงานนั้น ก็ต้องพบกับปัญหามากมาย นับตั้งแต่ระบบการจัดการ

ผลประโยชน์ที่ขาดการพัฒนาตนเองในวงการธุรกิจจนถึงความขัดแย้ง

ภายในตัวที่ต้องการเป็นศิลปินอาชีพต้องการขายผลงาน แต่ก็ถูกปลูกฝังว่า

งานศิลปะศักดิ์สิทธิ์และมีค่าเหนือกว่าเงิน เมื่อมาเผชิญหน้ากับระบบซื้อ

ขายของแกลเลอรี่่ที่มองศิลปะเป็นสินค้า บางคนไม่สามารถปรับตัวได้และ
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บางคนเกิดอคติจนไม่รู้จักคำาว่ารอมชอม แบ่งผลประโยชน์หรือพบกันครึ่ง

ทาง ยังในเรื่องของศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเสียง สินค้าความงามยังไม่

เป็นที่คุ้นตาของตลาด อำานาจต่อรองไม่เพียงพอ ก็ต้องตกเข้าสู่วงจรระบบ

นายหน้าคนกลาง หรือระบบวิธีการฝากขาย ซึ่งบางแกลเลอรี่่มีลูกเล่นมาก

เหลือคณานับจนยากท่ีจะเป็นเร่ืองรับกันได้สำาหรับศิลปินรุ่นใหม่ท่ีมองอะไรๆ 

โดยผ่านแว่นตาที่เข้มข้นด้วยสีแห่งอุดมคติ (อำานาจ เย็นสบาย. 2552: 15) 

 ทัศนะในลักษณะที่อำานาจ เย็นสบาย เสนอมานั้น ถือเป็นประเด็นสำาคัญที่ถูก

หยิบยกมากล่าวถึงทุกครั้งเมื่อพิจารณาถึงปัญหาหรืออุปสรรคของวงการศิลปะที่เกี่ยว

พันกับธุรกิจทางศิลปะ ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 

2500 ถึงปัจจุบันด้วยซำ้า ปัญหานี้ในบางครั้งยังนำาไปสู่การ “เอารัดเอาเปรียบกันทั้งสอง

ฝ่าย” ท้ังจากเจ้าของธุรกิจแกลเลอร่่ีและตัวของศิลปินเอง เน่ืองจากขณะท่ีเจ้าของแกล-

เลอรี่่บางรายเอารัดเอาเปรียบศิลปิน โดยการกดราคาผลงานหรือนำาไปขายในราคาสูง

จนเกินควรเป็นเหตุทำาให้ศิลปินไม่ไว้วางใจ ในส่วนของศิลปินเอง หลายต่อหลายครั้ง

ความไม่ไว้วางใจนี้ผลักดันให้ศิลปินพยายาม “ตัดคนกลาง” ออกจากการซื้อขาย ศิลปิน

บางคนใช้หอศิลป์เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานต่อสาธารณชน เป็น “โชว์รูม” ที่ศิลปินได้

พบกับผู้ซื้อและชักนำาผู้ซื้อไปที่สตูดิโอส่วนตัวของตน ทำาการเจรจาต่อรองราคาและซื้อ

ขายผลงานโดยไม่ผ่านคนกลางอย่างแกลเลอรี่่หรือนายหน้าค้างานศิลปะท่ีลงทุนจัด

นิทรรศการให้แก่ตนเอง ศิลปินหลายคนพบผู้ซื้อในนิทรรศการและขายผลงานนั้นหลัง

จากที่หมดสัญญากับทางแกลเลอรี่่แล้ว สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาและอุปสรรคที่มา

จาก “ปัจจัยภายใน” ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สร้าง คนกลาง และผู้ซื้อ ต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน

 เบื้องต้นทางออกของปัญหานี้สำาหรับในฟากศิลปินคงอยู่ ท่ีการพยายาม

ทำาความเข้าใจและหันมาเรียนรู้กับระบบธุรกิจแกลเลอรี่่ ศึกษาเรียนรู้ความเป็นไปของ

การตลาดในอีกทางหนึ่งด้วย รวมถึงการให้ความสำาคัญกับการทำาสัญญาทางธุรกิจ การ

ทำาสัญญาข้อตกลงทางการซื้อ–ขาย กับแกลเลอรี่่หรือนายหน้าค้างานศิลปะ รวมถึง

การจดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ผลงานหรือชุดผลงานของตนเองในกรณีท่ีเกิดการทำาซำ้า

หรือผลิตออกเป็นส่ืออ่ืน เช่น พิมพ์ผลงานเป็นรูปของหนังสือ หรือไปรษณียบัตร เพ่ือวาง

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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จำาหน่ายในตลาดวงกว้างมากขึ้น สำาหรับในส่วนของแกลเลอรี่่ นอกจากการให้ความ

สำาคัญกับระบบการทำาสัญญา ข้อตกลงที่มีความชัดเจนและยุติธรรมเป็นที่ยอมรับกับ

ศิลปินอย่างโปร่งใสแล้ว การให้ความสำาคัญกับการทำาประกันภัยผลงานยังถือเป็นเรื่อง

สำาคัญ อีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากการทำาความเข้าใจผ่านระบบที่ชัดเจนและสัมพันธ์

ของศิลปินกับแกลเลอรี่่หรือนายหน้าค้างานศิลปะแล้ว ทัศนะหนึ่งที่น่าพิจารณายังมา

จาก อรรฆย์ ฟองสมุทร ภัณฑารักษ์มืออาชีพที่มีประสบการณ์จัดนิทรรศการศิลปะร่วม

สมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายซึ่งได้ให้คำาแนะนำาว่า “ภัณฑารักษ์หรือแกล

เลอรี่่ที่จัดนิทรรศการให้แก่ศิลปิน ไม่ควรตีพิมพ์ที่อยู่ (Address) ส่วนตัวของศิลปินลง

ในสูจิบัตรประกอบนิทรรศการ กรณีที่มีผู้สนใจซื้อผลงานหรือต้องการจะทำาธุรกรรม กิจ

กรรมใดๆ กับผลงานศิลปะของศิลปินขณะที่ยังอยู่ภายใต้ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ทำา

ระหว่างกันจะต้องกระทำาผ่านแกลเลอรี่่ที่จัดแสดงผลงานเท่านั้น” (อรรฆย์ ฟองสมุทร. 

2555: สัมภาษณ์) ผู้เขียนเห็นว่าวิธีนี้เป็นหนึ่งในกลวิธีการสร้าง “ระบบ” และสามารถ

พัฒนาให้เป็น “วัฒนธรรม” ของธุรกิจนี้ได้ด้วย

 นอกจากเหตุปัจจัยของปัญหาที่เกิดข้ึนจากฟากฝั่งของศิลปินและผู้ประกอบ

การหอศิลป์หรือ แกลเลอร่ีเอกชนดังท่ีสะท้อนไว้ข้างต้นแล้ว น่าสนใจว่า ในฟากของผู้ซ้ือ

ผลงานศิลปะโดยเฉพาะสถาบันการเงินที่ผุดขึ้นจำานวนมากในช่วงทศวรรษ 2530 

บางครั้งก็ขาดการจัดการหรือไม่ให้ความสำาคัญกับการทำาฐานข้อมูลหรือทะเบียน

ประวัติผลงานสะสมของตนไว้ จึงเกิดกรณีที่สถาบันการเงินหลายแห่งมิได้ทราบว่า

องค์กรธุรกิจของตนมีผลงานศิลปกรรมของศิลปินที่มีชื่อเสียงประดับตกแต่งอยู่ ดังที่ 

พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร เคยสะท้อนถึงประเด็นนี้ว่า “ในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา เวลา

พวกองค์กรธุรกิจหรือสถาบันการเงินสร้างตึกสร้างอาคารก็จะให้บริษัทสถาปนิก

ออกแบบและจัดหางานศิลปะมาประดับตกแต่งไปในตัว บางครั้งเจ้าของกิจการก็ไม่ได้

สนใจหรือรู้เลยว่าตนเองมีผลงานศิลปะของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นงานสร้างสรรค์ที่

มีคุณค่าอยู่ ตอนที่ไปทำาประเมินราคาเราก็จะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบว่าตนเอง

ครอบครองผลงานใด ของใคร และมีคุณค่าในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์อย่างไรบ้างด้วย” 

(พิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร. 2559: สัมภาษณ์) 

 มากไปกว่านั้น ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 ต่อเนื่องจนถึงทศวรรษ 2540 ยังมี

ภาพปัญหาอีกหลายภาพเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในวงการศิลปะของไทย ไม่ว่าจะเป็น ภาพ



  207

ของการประมูลงานศิลปกรรม ปรส. ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะของศิลปินหลากรุ่นถูกนำา

มาประมูลขายทอดตลาด ภาพการทยอยปิดตัวลงของหอศิลป์และแกลเลอรี่เอกชนที่

ส่วนใหญ่มักจะดำาเนินธุรกิจอยู่ได้ไม่เกิน 3-5 ปี หรือบางแห่งก็น้อยกว่านั้น ภาพของ

ศิลปินหรือนักศึกษาศิลปะอีกเป็นจำานวนมากท่ีไม่มีโอกาสแสดงผลงานในแกลเลอรี่ได้

หากยังไม่มีชื่อเสียงหรือมีผลงานเป็นที่นิยมของตลาดการค้างานศิลปะ ภาพของศิลปิน

รุ่นใหม่ที่อัดอั้นต้องการระบายออกทางการทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ

หรือกลวิธีใหม่ๆ แต่ขาดพื้นที่และโอกาส รวมถึงภาพของการประกวดศิลปกรรมที่จัด

ขึ้นโดยองค์กรของรัฐและเอกชนซึ่งขาดความน่าเช่ือถือและไม่ได้เปิดโอกาสให้แก่คน

ทำางานศิลปะอย่างกว้างขวาง18 ภาพเหล่านี้ถูกปะทะและหลอมรวมกันเข้าจนกลายเป็น

ปัญหาที่สั่งสมมายาวนานของวงการศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยของไทย กระทั่งในช่วง

ทศวรรษ 2540 ได้มีความพยายามต่อการแสวงหาทางออกจากปัญหานี้ในบางประเด็น 

 กล่าวเฉพาะด้านพื้นที่ในการแสดงออกทางศิลปะ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2530 

จนถึงทศวรรษ 2540 ได้เริ่มปรากฏว่ามีความพยายามนำาเสนอพื้นที่ศิลปะทางเลือกของ

ยุคนี้ขึ้น การเกิดขึ้นของหอศิลป์ตาดูในช่วง พ.ศ. 2539 บนย่าน RCA หรือ Royal City 

Avenue ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ อันเป็นย่านสถานบันเทิงยอดนิยมของวัยรุ่นในช่วงเวลา

นั้นดังที่ได้กล่าวถึงไปข้างต้นแล้ว ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองเรื่องสถานที่ตั้งของหอศิลป์

เอกชน ซึ่งจากเดิมที่มักตั้งในย่านธุรกิจการค้าหรือแหล่งอยู่อาศัยของชาวต่างประเทศ

มาเป็นสถานบันเทิงยามคำ่าคืนของวัยรุ่น 

 ในช่วง พ.ศ. 2540 เกล้ามาศ ยิบอินซอย หลานสาวของนางมีเซียม ยิบอินซอย 

ยังได้เปิด ศิลปสถานนาม “อะเบ้าท์ คาเฟท์” (About Café) ขึ้นที่ย่านเจริญกรุง ถนน

ไมตรีจิตร เน้นแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีรูปแบบแปลกใหม่หรือศิลปะแนวทดลอง 

ทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกทางศิลปะ ภายใต้บรรยากาศที่ชั้นล่างเป็นร้าน

18 ดูการเสนอปัญหาของประเด็นนี้เพิ่มเติมได้จาก บทที่5,  6 และ 8 ใน, สิทธิธรรม โรหิตะสุข, 

“ประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 

2530 (วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2557). 

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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กาแฟ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ขณะที่ชั้นบนเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ เช่นเดียวกับ 

กฤติยา กาวีวงศ์ ซึ่งริเริ่มเปิดพื้นที่ศิลปะนาม “Project 304” ขึ้น โดยเริ่มต้นจากพื้นที่

ภายในอาคารสหกรณ์เคหะสถาน ย่านสถานีรถไฟสามเสน เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่

ได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบท่ีเน้นศิลปะเชิงแนวคิดรวบยอด (Conceptual 

Art) ศิลปะติดตั้งจัดวาง (Installation Art) หรือวิดีโอศิลปะ (Video Art) 

 ในฟากฝั่งซอยเอกมัย 21 ภายในซอยสุขุมวิท 63 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของแกล-

เลอรี่เชิงพาณิชย์ยังได้มีพื้นที่ศิลปะขนาดกะทัดรัดนาม Gallery 253 มีแกนหลักคือ ภูมิ

กมล ผดุงรัตน์ และผองเพื่อน เปิดเป็นร้านขายกาแฟและเครื่องดื่ม พื้นที่นี้เปิดให้ศิลปิน

รุ่นใหม่ได้เข้ามานำาเสนอผลงานศิลปะ ทั้งยังเป็นพื้นที่ผลิตนิตยสารศิลปะในนาม “Defy 

Magazine” ออกมาช่วงหนึ่งด้วย ไม่ไกลจากกันนัก นัยนา หอมแช่ม และ วิสูตร สุทธิ

กุลเวทย์ ได้ร่วมกันเปิดศิลปสถานชื่อ “Space Contemporary” ขึ้น โดยเปิดให้ทั้ง

ศิลปิน กวี นักศึกษาศิลปะ นักการละคร ฯลฯ มาใช้พื้นที่แสดงผลงานได้ในหลายรูป

แบบ ไม่ต่างจาก หอศิลป์ไซแอม อาร์ต สเปซ (Si-Am Art Space) ย่านถนนพระราม 4 

ของ วรวุฒิ ธัมพิพิธ ซึ่งก็ดำาเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ในทศวรรษนี้ ร้านอาหาร ผับ 

บาร์ ร้านหนังสือ อีกหลายแห่งที่กระจายตัวในย่านธุรกิจสำาคัญของกรุงเทพฯ ได้เริ่มเปิด

พื้นที่ส่วนหนึ่งให้นักศึกษาศิลปะและศิลปินจำานวนมากมาแสดงผลงาน โดยมีระบบการ

ขายผลงานใกล้เคียงหรือเช่นเดียวกับแกลเลอรี่่เอกชน ที่สำาคัญ พื้นที่ศิลปะทางเลือก

เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นและกระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น หากแต่กระจายตัว

ไปยังเมืองใหญ่ส่วนภูมิภาคด้วย อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น อีกด้วย หลังผ่านวิกฤติ

เศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 2540 ไป การเปิด หอศิลป์หรือแกลเลอรี่เอกชนของศิลปิน 

นักธุรกิจท้ังชาวไทยและต่างประเทศเกิดข้ึนอีกอย่างต่อเน่ือง ท้ังพ้ืนท่ีในเชิงเน้นสนับสนุน

การแสดงออกของศิลปินและเชิงพาณิชย์ หอศิลป์และแกลเลอรี่เอกชนหลายแห่งปรับ

ตัวให้มีรูปแบบที่ร่วมสมัยเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น การปรับตัวนี้ยังมีส่วนทำาให้

ศิลปินไทยอีกหลายคนมีโอกาสแสดงผลงานรวมถึงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวและการพัฒนานี้ยังไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงหรือยั่งยืนนัก 

หอศิลป์หรือแกลเลอรี่จำานวนมากที่เกิดขึ้นในยุคทศวรรษ 2540 และหลังจากนี้จึงยัง

ต้องเผชิญหน้ากับปัญหา อุปสรรค และบทพิสูจน์ไม่ต่างจากหอศิลป์หรือแกลเลอรี่

เอกชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงทศวรรษ 2500 จนถึงทศวรรษ 2530 ดังที่ได้กล่าวมา
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บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า จากการศึกษาพบว่า แรงสนับสนุนภาคเอกชนต่อการกระตุ้นให้

เกิดการลงทุนจากนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ทำาให้ภาวะเศรษฐกิจของไทย

ช่วงตั้งแต่ทศวรรษ 2520 ต่อเนื่องถึงปลายทศวรรษ 2530 มีอัตราการเติบโตอย่างมาก 

กล่าวเฉพาะด้านหอศิลป์หรือแกลเลอรี่ของเอกชน ธุรกิจนี้ได้ขยายไปสู่ความสนใจของ

กลุ่มนักธุรกิจด้านโรงแรมและห้างสรรพสินค้าอย่างชัดเจน ทั้งนี้ด้วยความพร้อมของ

สถานที่ ปริมาณผู้เข้าใช้บริการที่มีจำานวนมากในแต่ละวัน การรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน

และต่างประเทศ ศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความมุ่งหวังในด้านการ

สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ธุรกิจ เหล่านี้ดึงดูดและจูงใจให้โรงแรมและศูนย์การค้าจำานวนไม่

น้อยเปิดพื้นที่บางส่วนหรือสร้างพื้นที่เป็นการเฉพาะให้แก่นิทรรศการศิลปะ นายหน้า

ค้างานศิลปะบางรายยังอาศัยเช่าพ้ืนที่ของโรงแรมเปิดแกลเลอรี่ขายงานศิลปะให้นัก

สะสมชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดจนนักท่องเที่ยวด้วย ดังกรณีของ สมบัติ 

วัฒนไทย หรือ แองจี้ เอส.เอ็ม. ลี เป็นต้น

 ในช่วงทศวรรษเดียวกัน กลุ่มนักสะสมงานศิลปะได้ขยายจากเดิมซึ่งเป็นกลุ่ม

ชนช้ันนำาในสังคมมาเป็นกลุ่มนักธุรกิจหรือข้าราชการระดับสูงท่ีหลายคนเคยมี

ประสบการณ์สะสมหรือชมผลงานศิลปะมาอย่างมากจากต่างประเทศ อาทิ เยาวณี 

นิรันดร, เพชร โอสถานุเคราะห์, ศิวพร ทรรทรานนท์, ดิศพล จันทร์ศิริ. พีระ ดิษฐบรรจง 

เป็นต้น ที่สำาคัญ ด้วยอัตราการเติบโตทางด้านการลงทุนส่งผลให้ธุรกิจด้านอสังหาริม-

ทรัพย์ในกรุงเทพมหานครขยายตัวอย่างมากเช่นกัน การขยายตัวนี้ทำาให้กลุ่มบริษัท

สถาปนิกหรือกลุ่มบริษัทรับตกแต่งภายในกลายเป็นลูกค้าอีกกลุ่มที่สำาคัญในธุรกิจ

แกลเลอร่ี ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลให้ทศวรรษ 2520-ทศวรรษ 2530 มีนักธุรกิจชาวไทยและต่าง

ประเทศ อาทิ สมบัติ วัฒนไทย, อธิไกร จาติกวนิช, อัลเฟรด พอลลิน, เคียวโกะ จิราธิ

วัฒน์, อัตซึโกะ อัคโกะ, ซูซูกิ เดวีย์ ฯลฯ ตลอดจนศิลปิน อาทิ ชาติชาย ปุยเปีย, พิณรี 

สัณฑพิทักษ์, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, พิพัฒน์ พงศ์รพีพรและพิทักษ์พล วิสุทธ์อัมพร ฯลฯ 

ก้าวเข้าสู่การเปิดหอศิลป์เอกชนและทำาธุรกิจแกลเลอรี่จำานวนมาก มีทั้งที่เปิดมาเพื่อ

ทำาธุรกิจเป็นหลักกับที่เปิดมาเพื่อตั้งใจจะสนับสนุนศิลปินและต้องการให้เกิดความ

เคลื่อนไหวในวงการศิลปะ ต้องยอมรับว่า การขายงานที่จัดแสดงในแกลเลอรี่ที่เปิดขึ้น

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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จากทั้งสองเหตุนี้ให้ได้ยังเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้ธุรกิจอยู่รอด

 ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังปรากฏว่ามีกลุ่ม องค์กรด้านวัฒนธรรมของเอกชนหรือ

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนได้เปิดพื้นที่ให้เป็นหอศิลป์หรือแกลเลอรี่เช่นกัน ดังกรณี 

บ้านเจ้าพระยาแกลเลอรี่ (มูลนิธิไชย้ง ลิ้มทองกุล) ชมรมศิลปะรวงผึ้ง สถาบันปรีดี พนม

ยงค์ และ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พื้นที่เหล่านี้ไม่ได้เน้นการทำาธุรกิจเป็นหลัก แต่

อาศัยเงินงบประมาณจากรายได้หลักขององค์กรตนเพื่อมาเปิดบริการหอศิลป์ในเชิง

การศึกษาหรือการสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมแก่สังคม อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสุดโต่งจนเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ และนำาไปสู่วิกฤติการณ์

เศรษฐกิจฟองสบู่แตกที่เริ่มก่อรูปตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2530 ต่อเนื่องถึง พ.ศ. 2540 

ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้หอศิลป์หรือแกลเลอรี่ของเอกชนต้องทยอยปิดกิจการลงไป 

สถาบันการเงินหรือบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของธุรกิจนี้ต่าง

ล้มละลายและมีเหตุให้ “องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน” (Financial 

Sector Restructuring Authority Thailand) หรือ ปรส. ต้องร่วมกับบริษัทจัดประมูล

และนักจัดนิทรรศการภาคเอกชนนำาผลงานศิลปกรรมสะสมของสถาบันการเงินออก

ประมูลในราคาถูก หอศิลป์และแกลเลอรี่เอกชนหลังจากช่วงนี้ บางส่วนยังคงทำาธุรกิจ

ในลักษณะเดิมต่อไป ขณะที่อีกด้านหนึ่งได้เกิดหอศิลป์และแกลเลอรี่แบบทางเลือก 

(Alternative Gallery) เกิดขึ้นมากมาย โดยเน้นการเปิดกว้างสนับสนุนการทดลอง

สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่หลากหลายของศิลปิน 

 ถึงกระนั้น ต้องยอมรับว่า หอศิลป์หรือแกลเลอรี่เอกชน ตลอดจนนายหน้าค้า

งานศิลปะในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 ได้เป็นประวัติ-

ศาสตร์ช่วงสำาคัญที่มีทั้งการบุกเบิกพื้นที่ทางธุรกิจและการสนับสนุนวงการศิลปะด้วย

การจัดตั้งหอศิลป์เอกชน การคิดค้น พัฒนาระบบและรูปแบบของการจัดนิทรรศการ 

การบริหารจัดการศิลปิน และการสร้างการตลาดให้แก่งานศิลปะเชิงทัศนศิลป์ ทศวรรษ

ที่เป็นกรณีศึกษาวิจัยยังก่อให้เกิดนักสะสมงานศิลปะที่มีความสนใจที่หลากหลาย 

พร้อมทั้งบทเรียนในการดำาเนินธุรกิจด้านนี้ท่ีมีท้ังพัฒนาการและปัญหาท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาต่อไป
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ภาพบรรยากาศการเปิดนิทรรศการด้านหน้า “ชมรมศิลปะรวงผึ้ง” ซอย 

พหลโยธิน 35 ในช่วง พ.ศ. 2529. ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจุฑา  สุจริต. 

ภาพบรรยากาศการแสดงดนตรีและนิทรรศการศิลปะของ ชมรมศิลปะรวงผึ้ง 

ภายในบริเวณ ตลาดนัดสวนจตุจักร. ที่มา: ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจุฑา สุจริต. 

ภาพบริเวณด้านหน้าของ “บางกอก แกลเลอรี” (Bangkok Gallery) ภายใน

ซอย สุขุมวิท 20 ก่อตั้งและดำาเนินการโดย หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ. ที่มา: ได้รับ

ความอนุเคราะห์จาก คุณหงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ. 

คุณสมบัติ  วัฒนไทย ผู้ก่อตั้ง “สมบัตเพิ่มพูน แกลเลอรี่”. ที่มา: www.sombat-

permpoongallery.com   

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ “การประมูลศิลปกรรม ปรส. (FRA ARTS AUCTION) 

จัดโดย องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส.  ใน พ.ศ. 2541 

ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์. ที่มา: สูจิบัตรได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพิทักษ์พล 

วิสุทธิ์อัมพร และห้องสมุดของมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9.   

5

ความเคลื่อนไหวฯ ช่วง พ.ศ. 2520 ถึงช่วงวิกฤติ
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“...คนเราต่างคนก็ต่างใจ ใครจะชอบศิลปะทางไหนก็
เรื่องของเขา แม้แต่ผมไม่ชอบดนตรีหรือวรรณกรรม
สมัยใหม่ เม่ือคนรุ่นใหม่ต้องการฟัง ต้องการอ่าน ก็ไม่
ขัดขวางและทนฟังทนอ่านได้...”

คัดจาก “เหลียวหลัง แลหน้า”, ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า, 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 135.
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บทที่ 6
   

 ความพึงพอใจและการลงทุน
ภาพสะท้อนความเคลื่อนไหวของการซื้อผลงาน

ศิลปะทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 

บทนำ 

แม้การศึกษาประวัติศาสตร์ของหอศิลป์เอกชนและนายหน้าค้างาน

ศิลปะในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 จะมุ่ง

เน้นศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและความเคลื่อนไหวในการคิดริเร่ิม

ก่อต้ังหอศิลป์หรือแกลเลอร่ีเอกชน ตลอดจนศึกษาถึงแนวคิดการก่อต้ัง 

การบริหารจัดการ ผลการดำาเนินงานโดยสังเขป รวมถึงความสำาเร็จและ

ปัญหาอุปสรรคเป็นหลัก ถึงกระน้ัน การศึกษาประวัติศาสตร์ด้านธุรกิจ

ให้ได้ข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์นั้น มิอาจปฏิเสธได้ว่า ต้องลงไป

ศึกษาและอธิบายในส่วนของผู้ซื้อหรือลูกค้าด้วย ทั้งนี้จากที่ได้ศึกษา 

ค้นคว้า และอธิบายถึงประวัติศาสตร์ความเคล่ือนไหวของหอศิลป์เอกชน

และนายหน้าค้างานศิลปะในกรุงเทพมหานครช่วงท่ีเป็นกรณีศึกษา

นั้นพบว่า ผู้ซื้องานศิลปะมีหลายกลุ่มด้วยกัน ประกอบด้วย ชนชั้นนำา

และบุคคลผู้มีช่ือเสียงในสังคม ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทำางานหรือท่องเท่ียว

ในไทย นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติ นักสะสมงานศิลปะ บริษัท

สถาปนิกหรือบริษัทตกแต่งภายใน สถาบันการเงิน ฯลฯ เป็นต้น ปฏิเสธ

มิได้อีกเช่นกันว่า ผู้ซื้อถือเป็นกลุ่มคนสำาคัญที่ทำาให้วงจรของหอศิลป์
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เอกชน ธุรกิจแกลเลอรี่ และอาชีพนักค้างานศิลปะดำาเนินไปได้ การซื้อผลงานศิลปะ

จากคนทุกกลุ่มที่กล่าวมายังมีความน่าสนใจ เนื่องจากการซื้อนั้นมีเหตุปัจจัยทั้งจากการ

ซ้ือด้วยความพึงพอใจและการลงทุน ท้ังสองเหตุปัจจัยน้ีล้วนแต่ทำาให้วงการศิลปะ (ทัศน-

ศิลป์) ซึ่งประกอบด้วยฟากของผู้ผลิต ผู้เสพ และผู้ซื้อเคลื่อนไหวไปได้โดยมีหอศิลป์ 

แกลเลอรี่ และอาชีพนายหน้าค้างานศิลปะเป็นตัวกลาง 

 ในบทนี้ผู้เขียนจะขออธิบายถึงความพึงพอใจและการลงทุนจากการซื้อผลงาน

ศิลปะ ซึ่งทั้งสองเหตุนี้ผู้เขียนเสนอว่า เป็นเสมือนภาพสะท้อนความเคลื่อนไหวที่สำาคัญ

ของการซื้อผลงานศิลปะในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 และทำาให้วงจรของ

หอศิลป์เอกชน ธุรกิจแกลเลอรี่ และอาชีพนายหน้าค้างานศิลปะมีความเคลื่อนไหวทั้ง

ขึ้นและลงภายใต้การเปลี่ยนผ่านของสังคมแต่ละช่วงอย่างชัดเจน 

ความพึงพอใจในการซื้อและสะสมงานศิลปะภายใต้
ความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวงการศิลปะช่วง
ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 

คงไม่ผิดพลาดนัก หากในที่นี้จะเสนอว่าความพึงพอใจถือเป็นเหตุปัจจัยสำาคัญในการซื้อ

ผลงานศิลปะจากผู้ขาย เพราะดังที่ได้เสนอไปในบทที่ 3 แล้วว่า ธุรกิจการซื้อขาย

จำาหน่ายงานศิลปะในกรุงเทพมหานครที่เร่ิมต้นขึ้นโดยเอกชนตั้งแต่ปลายทศวรรษ 

2490 นั้น เกิดจากการซื้อขายกันในร้านจำาหน่ายของที่ระลึกหรือการจำาหน่ายกรอบรูป

เป็นสำาคัญ ความพึงพอใจที่จะซื้อของเป็นที่ระลึกให้กับตนเองหรือบุคคลที่เราต้องการ

นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดธุรกิจนี้ขึ้น ในอีกแง่หนึ่ง ของที่ระลึกยังเป็นเสมือนภาพ

ตัวแทนหรือบันทึกความทรงจำาที่จะทำาหน้าท่ีสื่อสารทั้งกับตัวผู้ซื้อเองหรือตัวผู้ได้รับ 

สำาหรับของที่ระลึกที่ผู้ซื้อซื้อให้กับตนเองนั้น มันเป็นเสมือนกับบันทึกความทรงจำาต่อ

สถานที่ ต่อเหตุการณ์ ต่อการเดินทาง ต่อตัวบุคคล หรือต่ออดีตที่มีความหมาย การ

ระลึกถึงอดีตที่ผ่านไปอย่างมีความหมาย ไม่ว่าจะในแง่ใดจึงสามารถถูกกระตุ้นได้ผ่าน

การจ้องมอง การครอบครอง การได้สัมผัสกับของท่ีระลึก หรือการบอกเล่าท่ีมาของของท่ี

ระลึกน้ัน ขณะท่ีอีกด้านหน่ึง ของท่ีระลึกยังทำาหน้าท่ีส่ือสารกับผู้ท่ีได้รับมันในความหมาย
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ที่หลากหลาย การเป็นภาพตัวแทนของความรัก ภาพตัวแทนของความคิดถึงซึ่งกันและ

กัน ความเอื้ออาทร กระทั่งทำาหน้าที่เป็นสัญลักษณ์อีกชนิดหนึ่งของมารยาททางสังคม

ที่จะพึงมีให้แก่กัน

 สำาหรับรัฐแล้ว ของที่ระลึกยังสามารถเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดนำา

เสนอนโยบายหรือภาพลักษณ์ที่รัฐต้องการสื่อสารแก่ผู้คนท้ังภายในและภายนอก

ประเทศได้อีกด้วย ไม่แปลกนัก หากงานศิลปะจำานวนมากที่ถูกสร้างเพื่อนำามาฝากขาย

ในร้านขายของท่ีระลึกช่วงปลายทศวรรษ 2490 ต่อเน่ืองถึงวางขายในแกลเลอร่ีพาณิชย์

ช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา จะเป็นภาพความสวยงามของชนบทไทย ภาพสัญลักษณ์

ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่รัฐมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์แก่นักท่อง

เที่ยว อาทิ ภาพตลาดนำ้า ภาพวัด ภาพชนบท ฯลฯ ภาพศิลปะเนื้อหาเหล่านี้กลายเป็นที่

นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางานในประเทศไทย 

ภาพเหล่านี้ยังมีพลังสนับสนุนจากอุดมการณ์ของรัฐที่ต้องการนำาเสนอภาพ “ความเป็น

ไทย” ให้กระจายไปสู่สาธารณชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงครามเย็นที่มีการ

ต่อสู้กันทางอุดมการณ์ระหว่างค่ายโลกเสรีและค่ายสังคมนิยม ในแง่นี้ การสนับสนุนให้

เกิดการสร้างและผลิตภาพศิลปะที่มีเนื้อหาดังกล่าวจึงกลายเป็นปฏิบัติการทางการ

เมืองชนิดหนึ่ง แม้ว่าภาพลักษณ์ภายนอกของตัวมันเองจะดูปราศจากเรื่องราวทางการ

เมืองก็ตาม 

 มากไปกว่านั้น ในช่วง พ.ศ. 2504 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์โดย “องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” ได้ส่งผลให้การ

ท่องเที่ยวเริ่มกลายเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอีกช่องทางสำาคัญของการสร้าง

ความเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ การค้า ธุรกิจสินค้า บริการ และของที่ระลึกได้

กลายเป็นตัวขับเคลื่อนวงจรเศรษฐกิจในไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลายเป็นกลุ่ม

ลูกค้าใหญ่ที่ซื้องานศิลปะเป็นของที่ระลึก เป็นของฝากของขวัญ การซื้อด้วยเหตุผล

เหล่านี้ยังเกิดขึ้นในช่วงหลังทศวรรษ 2510 เมื่อสหรัฐอเมริกามีการถอนทหารบางส่วน

กลับจากการรบในสงครามเวียดนามส่งผลให้งานศิลปะกลายเป็นของที่ระลึกอีก

ประเภทหนึ่งที่เหล่าทหารนั้นซื้อหาไปก่อนเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด อย่างไรก็ตาม 

การซื้อผลงานศิลปะของลูกค้าในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาตินี้ แม้จะเป็นการซื้อด้วย

ความพึงพอใจ แต่กับงานศิลปะที่มีเนื้อหาแสดงภาพลักษณ์ของเอกลักษณ์ความเป็น

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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ไทยท่ีรัฐใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์น้ัน ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า อีกด้านหน่ึง ผู้ซ้ือ

ยังถูกกระตุ้นให้ซื้อภาพเหล่านี้ด้วยเพราะมันเป็น “ภาพลักษณ์แห่งความตื่นตาตื่นใจ” 

ในหมู่ชาวตะวันตกด้วย ปฏิเสธมิได้ว่า งานศิลปะที่มีเนื้อหาสนับสนุนนโยบายส่งเสริม

การท่องเที่ยว อาทิ ภาพความงามของทิวทัศน์ในชนบท ภาพวิถีชีวิตอันเรียบง่ายหรือ

ผูกพันกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในชนบท ภาพตลาดนำ้า หรือภาพลักษณ์ทางพุทธ

ศาสนาผ่านงานพุทธศิลป์ คือ แนวทางของผลงานศิลปะที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทั้งใน

สถานะของงานศิลปะและการเป็น “สินค้า” ที่ทำารายได้ให้แก่ประเทศอย่างมากในช่วง

ต้นทศวรรษ 2500 ต่อเนื่องถึงทศวรรษ 2510

 กระทั่งในช่วงต้นทศวรรษ 2500 อีกเช่นกัน เมื่อกลุ่มศิลปินร่วมกับนักธุรกิจ

ผู้สนใจงานศิลปะพยายามก่อตั้งหอศิลป์เอกชนขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แสดงออกทางศิลปะรูป

แบบใหม่ๆ เป็นทางเลือกขยายเพิ่มจากพื้นที่การแสดงศิลปะของรัฐ ดังกรณีบางกอก 

อาร์ต เซ็นเตอร์ หอศิลป์วังสวนผักกาด บางกะปิแกลเลอรี่ หรือ หอศิลปปทุมวัน ดังที่นำา

เสนอไปแล้วในบทที่ 3 ในช่วงนี้ ความพึงพอใจในการซื้อผลงานศิลปะยังมีพลังของ

ความต้องการอุปถัมภ์สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และวงการศิลปะมาเป็นแรงขับเคลื่อนที่

สำาคัญ ในช่วงเวลานี้ กลุ่มผู้ซื้อสำาคัญ คือ ชนชั้นนำาในสังคม อาทิ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ หรือ 

ราชนิกุล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักธุรกิจหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมที่ส่วนใหญ่ล้วนได้รับ

การศึกษาจากต่างประเทศและมีประสบการณ์ในการเสพชมผลงานศิลปะหรือเข้าชม

แกลเลอร่่ีและพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศมาพอสมควร ความพร้อมทางการเงินและตำาแหน่ง

ทางสังคม ผนวกกับความรักและช่ืนชมในงานศิลปะได้ผลักดันให้ชนช้ันนำาในสังคมกลาย

เป็นกลุ่มผู้อุปถัมภ์หลักของศิลปินและธุรกิจแกลเลอรี่่ในช่วงต้นทศวรรษ 2500 

 ผู้ซื้อกลุ่มนี้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด ซื้อผลงานที่ตนพึงพอใจหรือสนใจ พูดคุยกับ

ศิลปินจนก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์รู้จักมักคุ้นหรือสนิทสนม ผู้อุปถัมภ์กลุ่มนี้บางคนยัง

ร่วมกับกลุ่มศิลปินเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้กลายเป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะต่อสาธารณชน

ด้วย เห็นได้จากกรณีของหอศิลป์วังสวนผักกาดซึ่งอุปถัมภ์โดย ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร 

ผู้อุปถัมภ์กลุ่มนี้ยังมีบทบาทเชื้อเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆ มาร่วมสนับสนุนศิลปิน

ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนจากวงการฑูต ข้าราชการหรือนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

วงการส่ือสารมวลชน นักประพันธ์ท่ีมีช่ือเสียง ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่า การดำาเนินการหอศิลป์

หรือแกลเลอรี่เอกชนในกรุงเทพมหานครช่วงทศวรรษ 2500 ต่อเนื่องถึงทศวรรษ 2510 
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ได้รับแรงส่งจากผู้อุปถัมภ์หรือผู้ซื้อกลุ่มนี้อย่างมาก ผู้อุปถัมภ์ลักษณะนี้ยังพัฒนากลาย

เป็นนักสะสมงานศิลปะในยุคแรกๆ อีกด้วย ดังกรณีของ ม.ร.ว.พันธ์ุทิพย์ บริพัตร, มีเซียม 

ยิบอินซอย, ป๋วย อึ๊งภากรณ์, เทพ จุลดุลย์ เป็นต้น 

 นอกจากกลุ่มชนช้ันนำาในสังคมแล้ว ผู้ซ้ือกลุ่มต่อมาท่ีจะละเลยมิได้น่ันคือ กลุ่ม

ของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร

ที่เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานราชการที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเช่น 

สถานเอกอัครราชทูต สถานทูตประเทศต่างๆ นักธุรกิจชาวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามา

ลงทุนและให้การสนับสนุนการลงทุนในไทยอันสืบเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับที่ 1 ที่เริ่มต้นประกาศใช้ในต้นทศวรรษ 2500 นี้เช่นกัน รวมกระทั่ง 

สื่อมวลชนชาวต่างชาติ ครู อาจารย์ที่เข้ามาสอนภาษาตามโรงเรียนสอนภาษาหรือ

องค์กรด้านวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจ

กล่าวได้ว่า การซื้อผลงานศิลปะของกลุ่มนี้ นอกจากความพึงพอใจส่วนตัวเช่นเดียวกับ

ชนชั้นนำาในสังคมแล้วนั้น ต้องกล่าวว่า กลุ่มชาวต่างชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่ในวันหยุด

ทำางานมักจะมีการหมุนเวียนกันจัดงานสังสรรค์ขนาดเล็กๆ ในบ้านพักส่วนตัวของตน 

การมีงานศิลปะไว้ในครอบครองหรือชวนกันไปดูงานศิลปะในนิทรรศการต่างๆ จึงกลาย

เป็นกิจกรรมทางสังคมของคนพลัดถิ่นเหล่านั้นอีกประเภทหนึ่งด้วย การใช้งานศิลปะ

เป็นหัวข้อในการพูดคุยกันยามพบปะสังสรรค์ หรือกระทั่งการมีงานศิลปะไว้ในครอบ

ครองทั้งในบ้านพักหรือในสถานทูตโดยเปิดให้ชาวต่างชาติด้วยกันได้ชื่นชมและแลก

เปลี่ยนทัศนะ ในแง่หนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวจึงมิใช่เป็นเพียงการเชื่อมต่อเฉพาะระหว่าง

ชาวต่างชาติที่มาทำางานในประเทศอื่นด้วยกันเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการเชื่อมกิจกรรม

หรือวัฒนธรรมการพูดคุย การแลกเปลี่ยนถกเถียงทัศนะความคิดเห็นซึ่งเป็นรากฐาน

สำาคัญอีกประการของสังคมตะวันตกให้เกิดขึ้นในดินแดนอื่นที่พวกเขามาใช้ชีวิตอยู่ใน

ชั่วขณะหนึ่งด้วย 

 จากแง่มุมที่กล่าวมา จะเห็นว่า แม้การซื้อผลงานศิลปะจะเริ่มต้นจากความพึง

พอใจส่วนตัวเป็นสำาคัญ แต่หลังจากซื้อผลงานศิลปะมาชื่นชมหรือสะสมแล้วนั้น งาน

ศิลปะได้ถูกเพ่ิมคุณค่าหรือมูลค่าด้วยตัวของผู้ซื้อเองเมื่อถูกนำามาผนวกหรือประสาน

เข้ากับกิจกรรมทางสังคมที่ผู้ซื้อจัดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย ผู้ซื้อหรือนักสะสมจึงกลาย

เป็นผู้กำาหนด “มูลค่าใหม่” ให้แก่ผลงานศิลปะ หลังจากที่ซื้อมันมาในราคาที่มีมูลค่า

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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ทางเศรษฐกิจตามความต้องการของศิลปินหรือแกลเลอรี่่ผู้ขายแล้ว หลังจากนั้นมูลค่า

ใหม่ของมันก็จะถูกกำาหนด/สร้างโดยนักสะสมทันที ดังท่ีงานศึกษาของ “เรสเซล เบล์ค” 

(Ressel Belk) ได้เคยกล่าวอ้างถึงงานศึกษาของ Acbar Abbas และ งานของ Arjun 

Appadurai ถึงประเด็นนี้ว่า

สำาหรับนักสะสมแล้ว การเสาะหาวัตถุเพื่อเข้าสู่คอลเลกชั่นเป็นการกระทำา

ของการทำาให้เกิดการโดดเด่นขึ้น (singularizing) กับเป็นการลดทอนการ

เป็นสินค้าทั่วไป (decommoditizing) โดยเมื่อวัตถุเข้าสู่คอลเลกชั่น การ

เป็นสินค้าที่ซื้อมาขายไปแบบเดิมของมันจะยุติทันที และกลายเป็นของที่

โดดเด่นท่ีไม่ได้แลกเปลี่ยนอย่างเสรีกับสิ่งของที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่า

กันอีกต่อไป มูลค่าของมันได้ไปผูกติดกับคอลเลกช่ันท้ังหมด ซ่ึงคอลเลกช่ัน 

ก็คือกลุ่มสิ่งของที่นักสะสมสร้างขึ้นมา บ่อยครั้งเป็นการนำาวัตถุออกจาก

วงจรทางเศรษฐกิจเดิมของมัน หรือชุบตัวมันจากของไร้ค่าให้เป็นของขึ้น

หิ้งไป จะเห็นว่าการบูชา (ritual act) วัตถุแบบนี้ ได้แยกเรื่องประโยชน์

ใช้สอยของวัตถุท่ีเป็นเพียงสินค้าท่ีสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายที่ตายตัวออกไป 

นักสะสมถูกมองว่า เป็นผู้ข่ีม้าขาวและผู้ช่วยชีวิตวัตถุมากกว่าเป็นนักบริโภค

ที่เห็นแก่ตัวและละโมบ (Ressel Belk. 2550: 1) 

 คำาอธิบายข้างต้นสะท้อนได้ดีถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลังการซื้อผลงาน

ศิลปะหรือการสนับสนุนศิลปะผ่านการเป็นผู้อุปถัมภ์แกลเลอรี่่หรือศิลปินของนักสะสม 

ซึ่งภายหลัง โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา การสะสมงานศิลปะ

ในสังคมไทยไม่ได้ปรากฏและจำากัดอยู่เพียงกลุ่มของชนชั้นนำาเท่านั้น แต่ยังขยายไปถึง 

สถาบันทางการเงินและองค์กรธุรกิจที่เข้ามามีบทบาทสะสมงานศิลปะอย่างชัดเจนด้วย 

ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทเงิน

ทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ ฯลฯ รวมถึงในช่วงปลายทศวรรษ 2520 กระทั่งถึงปลายทศวรรษ 

2530 กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ท่ีถูกเรียกขานว่า “ยัปป้ี” (Yuppies: Young Urban Profes-

sional) ได้กลายเป็นกลุ่มทุนสำาคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนเคลื่อน-

ไหวในวงการศิลปะและธุรกิจแกลเลอรี่่ในกรุงเทพมหานครผ่านการกำาหนดสถานะของ
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ตนเองต่อสังคมว่าเป็น “นักสะสมงานศิลปะ” และอย่างท่ีได้กล่าวไปแล้วในบทท่ีผ่านมา

ว่า นักธุรกิจรุ่นใหม่บางคนถึงขั้นลงมาเล่นบทบาทของการเป็น “คนในวงการศิลปะ” 

เสียเอง เช่นลงทุนทำาธุรกิจแกลเลอรี่่หรือเป็นศิลปินมือสมัครเล่น เป็นต้น

 เจ้าขององค์กรธุรกิจรายใหญ่หลายรายท่ีอุปถัมภ์สนับสนุนซื้อผลงานศิลปะ

โดยเริ่มต้นจากความพึงพอใจนั้น ต่อมาเมื่อได้ทำาการบริหารจัดการผลงานศิลปะสะสม

ในคอลเลคชั่น (collection) ของตนอย่างมีระบบ ปฏิเสธมิได้ว่า ยิ่งทำาให้คุณค่าและ

มูลค่าของผลงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี วิสัยทัศน์ และ

บทบาทขององค์กรนั้นๆ ต่อทั้งวงสังคม วงการศิลปะ และวงการธุรกิจ ดังที่งานศึกษา

ของ จูส สเมียร์ (Joost Smiers) เคยเสนอถึงกรณีนี้ในต่างประเทศไว้ว่า

มีเหตุผลมากมายว่าทำาไมเหล่าบริษัทจึงสะสมงานทางศิลปะ อเมริกัน บิสเนส 

คอมมิตต้ี ฟอร์ ดิอาร์ต (BCA) ให้เหตุผลว่า เพ่ือเพ่ิมยอดขายดึงดูดใจพนักงาน 

เพิ่มความสัมพันธ์กับพนักงาน ขยายการเฝ้าระวังสาธารณะทางธุรกิจหรือ

เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน เหล่าบริษัทต่างๆ ยังชื่นชอบการสนับสนุน

การจัดนิทรรศการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและความคิดที่ช่วย

เติมเต็มกิจกรรมของพวกเขา โมบิล จึงสนับสนุนนิทรรศการศิลปะชาว

เมารี ตอนที่พวกเขาเปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศนิวซีแลนด์ เช่นเดียว

กับการสนับสนุนทางเงินแก่แกลเลอรี่อิสลามที่ เมโทรโพลิแทน มิวเซียม 

ในกรุงนิวยอร์ค และการจัดนิทรรศการ Unity in Islamic Art เหล่าบริษัท

เรียกกิจกรรมเหล่าน้ี ว่าเป็นการทำาการตลาดโดยมีเป้าหมายเฉพาะ ยูไนเต็ด 

เทคโนโลยีส์ ซ่ึงเป็นผู้ผลิตอาวุธท่ีมีช่ือเสียงได้มุ่งการสนับสนุนศิลปะในยุโรป 

ออสเตรเลีย และประเทศใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อลดอาวุธอย่างเข้มแข็ง 

(Joost Smiers. 2550: 49) 

 สำาหรับในกรณีประเทศไทย หลายปีก่อน “ปลิว มังกรกนก” ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารบริษัทเงินทุนทิสโก้ ได้เคยกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการซื้อผลงานสะสมของทิสโก้

และความเชื่อที่ว่าองค์กรทางด้านการเงินกับศิลปะนั้นไปด้วยกันได้ว่า 

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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ช่วงแรกที่เปิดดำาเนินการคุณศิวพร (ทรรทรานนท์) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับ

สูงก็เห็นว่า เราน่าจะจัดนิทรรศการศิลปะขึ้นมา เป็นการโฆษณาออฟฟิศ

เราด้วย โปรโมทธุรกิจด้วย ก็มีการจัดแสดงงานศิลปะที่ออฟฟิศทิสโก้ มี

การเชิญศิลปินมาแสดงงาน จากจุดเริ่มต้นในวันนั้นเราก็สะสมงานศิลปะ

เรื่อยๆ และด้วยความตาแหลมของผู้บริหารขณะนั้นก็สามารถจะเลือกผล

งานของศิลปินที่เมื่อเกือบ 40 ปีที่แล้วยังไม่เป็นที่รู้จัก จนทุกวันนี้แต่ละ

ท่านก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง หลายท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติไป… เราไม่ได้

มองว่าเป็นการลงทุน ไม่ได้คิดว่าซื้อมาแล้วพอ 10-20 ปีข้างหน้าหรือเมื่อ

ศิลปินเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่เราซื้อผลงานเพื่อสนับสนุน

ศิลปินที่ทำางานดีๆ ให้มีรายได้ ให้เขามีกำาลังทำางานดีๆ ต่อไป เวลาซื้อเราก็

ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นงานที่มีราคาแพง ไม่ได้ดูเรื่องราคา ดูเรื่องความสวย 

ความเข้ากับออฟฟิศเราได้ เราเป็นผู้นำาด้านการจัดการธุรกรรมการเงินซึ่ง

เรามองว่ามันไปกันได้กับภาพเขียน การมีงานศิลปะดีๆ ทำาให้ออฟฟิศเรา

สวย ลูกค้าก็ชอบ และการที่ผู้บริหารมีรสนิยมดี วิสัยทัศน์ดี ก็เป็นจุดที่

จูงใจคนเก่งๆ มาทำางานกับเรา (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. เปิดกรุ 4 ทศวรรษ 

สมบัติศิลป์ ทิสโก้. [ออนไลน์])

 ขณะท่ีในด้านของ “บัญชา ลำา่ซำา” ซ่ึงเป็นผู้บริหารสูงสุดของธนาคารกสิกรไทย

ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2500 ยังเริ่มซื้องานศิลปะจากความพึงพอใจจนนำาไปสู่การใช้งาน

ศิลปะสะสมสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร รวมถึงสร้างบทบาท

อุปถัมภ์วงการศิลปะด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประกวดและจัดทำาคอลเลคชั่นผลงาน

ศิลปกรรมสะสมของธนาคารที่มีผลงานลำ้าค่ามากมาย สำาหรับการเริ่มต้นซื้องานศิลปะ

ด้วยความพึงพอใจนั้น บัญชาเคยกล่าวว่า “ผมก็ยังนึกไม่ออกว่าเริ่มที่ไหน เริ่มจากชอบ

วิวสวยๆ มากกว่า เริ่มจากเก็บภาพวิวธรรมดา โดยเฉพาะตอนนั้นคนที่เขียนภาพวิวสวย

คือ ม.ล.ปุ่ม มาลากุล ดูแล้ว เกิดความรู้สึกสวยงาม ส่วนมากภาพที่ท่านเขียนออกมา

เป็นภาพวิว ส่วนใหญ่พวกภูเขา ป่าเขาลำาเนาไพร ทะเลก็มีบ้าง” (อ้างจาก, นิตยสาร

สไตล์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2527: 38) สำาหรับบัญชางานศิลปะยังช่วยทำาให้สถาน

ที่ทำางานมีชีวิตชีวาขึ้นและพัฒนาบุคลากรไปในตัวด้วย ดังที่เขากล่าวว่า 
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ภาพเขียนช่วยให้ที่ทำางานสวยงามทำาให้มีชีวิตจิตใจ ถ้าคนเราจะอยู่กับตัว

หนังสือ อยู่กับแฟ้มแบบนี้เรื่อยๆ ทั้งวันก็แย่เหมือนกัน น่าจะมีเวลานั่งดู

อะไรที่ถูกใจเราบ้าง อย่างรูปนี้ ดูดอกไม้บ้าง ดูคริสตัลที่เราชอบบ้าง ขืนมัว

แต่ดูหนังสือมันก็แย่ และสำาหรับคนที่มาหาเราก็จะได้รู้สึกว่าไม่ใช่มีแต่ธุระ

อย่างเคร่งเครียด แต่มาอยู่ในบรรยากาศที่น่านั่ง น่าคุยกัน… (อ้างแล้ว. 

2527: 40) 

 น่าสนใจว่าการประดับตกแต่งอาคารสำานักงานของธนาคารกสิกรไทยด้วยผล

งานศิลปะตามแนวคิดของบัญชา ลำ่าซำา นั้น ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ที่เคยทำางานในธนาคาร

ต่อมากลายเป็นนักสะสมงานศิลปะไปด้วย ดังกรณีของ “ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ” 

ผู้เคยทำางานในธนาคารกสิกรไทยมาก่อน กระทั่งต่อมาก้องเกียรติกลายเป็นนักธุรกิจ

ด้านการเงินที่มีชื่อเสียงคนสำาคัญ “ก้องเกียรติมีบิดาเป็นช่างภาพสมัครเล่น อีกทั้งเคย

เป็นนายกสมาคมถ่ายภาพ เคยติดตามบิดาไปดูการถ่ายภาพรวมถึงการตัดสินรางวัล

ด้านภาพถ่ายบ่อยครั้ง กระทั่งตัวเขามีโอกาสได้ไปศึกษาต่อต่างประเทศจึงเลือกที่จะไป

เที่ยวพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่จัดแสดงภาพวาด ภาพถ่ายเป็นหลัก กระทั่งก้องเกียรติกลับ

มาทำางานที่ธนาคารกสิกรไทยเลยได้สัมผัสกับความเป็นอาร์ตรอบตัว พอเริ่มมีสตางค์

เลยเล่ือนข้ันมาซ้ือเก็บ โดยเลือกเก็บแต่ศิลปินและสไตล์ท่ีช่ืนชอบเท่าน้ัน แม้จะเป็นศิลปิน

ใหม่ก็ให้ความสนใจและอุดหนุนเช่นกัน” (อาภาพัชร์ ลี้ลับ. 2557: 48) ทุกวันนี้ ผลงาน

สะสมของก้องเกียรติส่วนใหญ่เป็นผลงานของศิลปินชื่อดังชาวไทย อาทิ เฟื้อ หริพิทักษ์, 

อวบ สาณะเสน, ประกิต (จิตร) บัวบุศย์, ทวี นันทขว้าง, ถวัลย์ ดัชนี, ประเทือง เอมเจริญ, 

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นต้น ก้องเกียรติมักซื้อภาพจากศิลปินโดยตรงหรือไม่ก็ซื้อจาก

แกลเลอรี่ที่ซื้อประจำาและไว้ใจได้เพื่อป้องกันความเสี่ยง (อ้างแล้ว. 2557: 48) 

 นอกจากธนาคารกสิกรไทยแล้ว ธนาคารกรุงเทพซ่ึงบุกเบิกด้านการเป็นเจ้าภาพ

จัดประกวดศิลปกรรมแห่งแรกของไทย คือ การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ที่เริ่ม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ยังมีงานศิลปกรรมสะสมจำานวนมากประดับตกแต่งอยู่ที่

ธนาคาร ทั้งผลงานที่มาจากการประกวดและที่ธนาคารซื้อสะสมไว้เอง สิ่งนี้ส่งผลให้

ผู้เคยทำางานท่ีธนาคารกรุงเทพบางคนพัฒนากลายเป็นนักสะสมศิลปะในเวลาต่อมาด้วย

เช่นกัน ดังกรณีของ “ทัชชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์” ดังที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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เนื่องจากสมัยก่อนทำางานอยู่ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นแหล่งสะสมงาน สมัย

ก่อนผลงานดีๆ อยู่ที่นั่นหลายชิ้น ตอนนั้นมีการสร้างสำานักงานใหญ่ ก็จะมี

งานศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง ช่วงนั้นผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสตั้งแต่ผลงานของ

ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ และอาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต…ช่วงที่ทำางาน

ธนาคารมีโอกาสได้ดูงานศิลปะของอาจารย์ท่านต่างๆ ตอนน้ันคนออกแบบ

ภายในคือ อาจารย์ไพฑูรย์ โอศิริ งานกระจกที่เป็นเซรามิคด้านบนของ

ธนาคารกรุงเทพในปัจจุบันมีความต้องการเดิมคือเอาไม้ทั้งท่อนให้ท่านกูฎ 

(ไพบูลย์ สุวรรณกูฎ) เป็นคนแกะ ซึ่งตอนนั้นท่านกูฎอายุ 60 กว่า ท่านคง

ไม่น่าจะไหวด้วยระยะเวลาและปัจจัยอื่นๆ ก็เลยออกแบบให้เป็นเซรามิค 

ตั้งแต่อาจารย์ไพฑูรย์อยู่ท่ีธนาคารกรุงเทพผมจึงได้มีโอกาสซึมซับเร่ือง

พวกนี้… (อ้างจาก, ธวัชชัย สมคง และชล เจนประภาพันธ์. 2558: 92-93) 

 ผู้ซื้อผลงานทั่วไปหรือนักสะสมศิลปะโดยมากจะเริ่มต้นซื้อจากความพึงพอใจ

เป็นอันดับแรก ความพึงพอใจนี้อาจจะมาได้ทั้งจากความพึงพอใจต่อเนื้อหาหรือแนว

งานศิลปะที่ตนชอบ รวมไปถึงการชื่นชอบชื่นชมหรือติดตามผลงานของศิลปินเป็นการ

เฉพาะ ในนิทรรศการ “ครอสโอเวอร์: ศิลปะและนักสะสม” (Crossover: The Unveiled 

Collection) ซึ่งจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี ธวัชชัย สมคง 

และชล เจนประภาพันธุ์ เป็นภัณฑารักษ์ ได้ทำาการสัมภาษณ์นักสะสมงานศิลปะจำานวน 

16 คน ไว้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่นำาสู่การเริ่มซื้อผลงานศิลปะมาสะสมอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้

ผู้เขียนได้คัดเลือก บทสัมภาษณ์บางช่วงตอนของนักสะสมบางคนเฉพาะที่เริ่มสะสมผล

งานในช่วงทศวรรษ 2520 ถึงทศวรรษ 2530 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลากรณีศึกษาของหนังสือ

เล่มนี้ ทั้งนี้นักสะสมทั้งหมดล้วนเริ่มต้นซื้อผลงานจากความพึงพอใจของตนเป็นที่ตั้ง แต่

ความพึงพอใจของแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างในรายละเอียดลงไปอีก

 ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เป็นนักธุรกิจคนหน่ึงซ่ึงเร่ิมสะสมผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ปริญญ์ได้อธิบายต่อคำาถามเรื่องเกณฑ์ในการเลือกซื้อผลงานมาสะสม

ของเขาว่า 

อย่างแรกเลยคือต้องชอบก่อน ซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นแล้วชอบทันทีก็ได้ บาง
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ครั้งตอนแรกไม่ชอบ พอนานๆ ไปกลับชอบแต่ผลงานอาจถูกคนอื่นซื้อไป

แล้วก็ได้ ซึ่งก็อยู่ที่พรหมลิขิตของเราด้วยว่าเราจะได้เป็นเจ้าของหรือเปล่า 

อย่างที่สอง คือมันให้ความรู้สึกดีกับเราขนาดไหน ผมเน้นในเรื่องความรู้สึก

มากในการที่จะซื้อรูป จากนั้นก็จะดูเรื่องโทนสี นำ้าหนักของสี ฝีแปรงว่า

เป็นอย่างไร ดูไล่ลำาดับกันไป แต่สิ่งที่สำาคัญที่สุด คือถามตัวเองก่อนว่าชอบ

หรือเปล่า ส่วนเรื่องที่ว่าจะเป็นศิลปินคนไหนก็มีส่วนบ้าง เช่นศิลปินคนนี้

เป็นคนดัง เป็นศิลปินท่ีติดตามต้องสะสมผลงานให้ได้ ผมก็จะหาซ้ือมาให้ได้ 

ศิลปินรุ่นใหม่ก็ซื้อบ้างโดยดูว่าศิลปินคนไหนมีแนวโน้มว่าอนาคตจะดี มีผล

งานต่อเนื่อง ไม่ใช่ว่ามีผลงานออกมาแล้วขาดๆ หายๆ (อ้างแล้ว. 2558: 

101) 

 

 ความชอบ ความรู้สึกดี ความพึงพอใจในตัวผลงาน องค์ประกอบของสี และ

ชื่อเสียงของศิลปินคือเกณฑ์หลักๆ ที่ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อผล

งานมาสะสม ขณะที่มุมของ “ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที” นักบริหารและอดีตผู้อำานวย

การหอศิลป พีระศรี ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่สะสมผลงานศิลปะได้เน้นที่ความชอบเป็นหลักเช่น

กัน โดยเฉพาะกับผลงานของศิลปินรุ่นใหม่หรือผลงานในช่วงแรกๆ ของศิลปินชื่อดังที่

แสดงถึงความสดใหม่ ความแรงของความคิดความรู้สึกของศิลปินในขณะนั้น ดังที่ฉัตร

วิชัยกล่าวว่า 

ส่วนมากแล้วจะเป็นงานของศิลปินท่ีเร่ิมทำา เป็นงานของศิลปินรุ่นใหม่ แม้แต่

งานของนักศึกษาก็มี ผมสู้ราคาของศิลปินรุ่นใหญ่ไม่ไหวอยู่แล้ว แต่มัน

ไม่ใช่เรื่องราคาอย่างเดียว ผมซื้อเพราะรู้สึกประทับใจหรือว่าโดนใจอะไร

บางอย่าง งานของอาจารย์มณเฑียร (บุญมา) ก็เป็นงานช่วงแรกๆ ของ

วสันต์ (สิทธิเขตต์) ก็เช่นกัน ของเฉลิมชัย (โฆษิตพิพัฒน์) ก็ไม่ได้ซื้อ แต่เขา

ให้มา เป็นงานในช่วงท่ีเขายังไม่จบการศึกษาด้วยซำา้ เป็นรูปท่ีเขานำาไปแสดง

ที่หอศิลป พีระศรี ตอนยังเรียนปีสุดท้ายที่ศิลปากร ผมคิดว่าผลงานของ

ศิลปินรุ่นใหม่มีความสดใหม่ มีความแรง และบางครั้งเมื่อเขาโตขึ้นมาก็ทำา

ไม่ได้ และมีหลายคนไม่ได้ทำาต่อ ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าแนวคิดกับงานก็มีอยู่

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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ที่ผมแล้ว เราไม่ได้มองที่คุณค่าทางด้านของเงินทองหรือการแลกเปลี่ยน 

ในการสะสมถ้าอยากเป็นตัวของตัวเอง คุณมีเงินอยากเก็บผลงานชิ้นไหน

ก็ตามใจเลย แต่สังคมจะคิดว่ามันมีค่าหรือเปล่า ผลสุดท้ายใครตัดสิน ผม

คิดว่ามีสองเรื่อง ถ้าสังคมมองว่ามีค่า เรื่องมูลค่าจะตามมาเอง ส่วนตัวแล้ว 

แม้แต่นักวาดสมัครเล่นผมยังซื้อเลย ถ้ามีฝีมือมีแนวคิดที่น่าสนใจผมก็ไม่

เกี่ยง (อ้างแล้ว. 2558: 53-54) 

 ความพึงพอใจที่มากระทบกับความรู้สึกเมื่อแรกเห็นได้ทำาให้นักธุรกิจอย่าง 

“ชนะ อัษฎาธร” หันมาสนใจศิลปะอย่างจริงจังจนผันตนเองมาเป็นนักสะสมงานศิลปะ

ในที่สุด ชนะ อัษฎาธรยังกล่าวถึงเกณฑ์ในการเลือกสะสมผลงานศิลปะของเขาว่า 

จุดหนึ่งที่ผมสังเกตได้ คือศิลปะทำาให้ผมได้เรียนรู้ที่จะเปิดกว้างทางความ

คิด เวลาดูงานผมก็จะปล่อยความคิดให้มันโล่งๆ เปิดใจให้มันกว้างๆ ดูว่า

ศิลปินมีอะไรมานำาเสนอบ้าง ผมซึมซับหรือว่าเข้าถึงงานตรงนี้อะไรได้บ้าง 

เพราะฉะนั้นแนวทางที่จะสะสมงานของผมค่อนข้างกว้างมาก จะเห็นได้ว่า

มีตั้งแต่งานที่มีลักษณะเป็นพุทธศิลป์อย่างผลงานของอาจารย์เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน์ หรือที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี 

หรือจะเป็นงานของอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ในรุ่นเก่า จนไปถึงชาติ

ชาย ปุยเปีย ,วสันต์ สิทธิเขตต์ ,อาจารย์มณเฑียร บุญมา และประสงค์ ลือ

เมือง ผมคิดว่างานศิลปะที่เรามองแล้วเราสัมผัสหรือรู้สึกอะไรได้คือสิ่งที่

เรียกว่าถูกใจ เพราะว่างานศิลปะสามารถอยู่กับเราได้ไปจนตาย และความ

ฝันของผมก็คือการจัดให้มันเป็นระบบระเบียบ มีพื้นที่จัดแสดงให้ดี ผม

หวังว่าคนรุ่นหลังจะเห็นคุณค่าของมัน และรักษาเอาไว้ มันก็น่าจะดีสำาหรับ

ตัวเองและสังคม (อ้างแล้ว. 2558: 61-62) 

 นอกจากความพึงพอใจแล้ว นักสะสมงานศิลปะอย่างต่อเนื่องยังทุ่มเทชีวิตอีก

ด้านหนึ่งให้กับการศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องราวของศิลปะ ศึกษาความสำาคัญด้าน

ประวัติศาสตร์ศิลป์ โดยเฉพาะในตัวศิลปินหรือแนวงานที่ตนสนใจเป็นพิเศษ นักสะสม
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ศิลปะที่ในอีกด้านหนึ่งยังทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารบริษัทประมูลงานศิลปะระดับนานาชาติ

ในประเทศไทยอย่าง “เยาวณี นิรันดร” ผู้แทนบริษัท คริสตี้ส์ (ประเทศไทย) และ

เจ้าของโรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ส เริ่มต้นจากความสุขที่ได้ชมงานศิลปะและ

ด้วยการทำางานทำาให้ต้องศึกษาผลงานและศิลปินมากขึ้น ดังที่เธอกล่าวตอนหนึ่งว่า

 ดิฉันก็บอกไม่ได้เหมือนกัน อาจจะอยู่ในสายเลือด เพราะดูงานแล้วมีความสุข 

จริงๆ หลังจากการทำางานพอมาดูรูปแล้วหายเหนื่อย มันผ่อนคลาย ไม่รู้ว่าอะไรทำาให้

เราชอบ เหมือนเราแพ้ทาง อีกอย่างงานศิลปะมันก็ดูเป็นสิ่งสากล โดยดิฉันเริ่มต้นจาก

การได้เห็นงานเมืองนอกเยอะมาก เนื่องจากทำางานเป็นผู้บริหารบริษัทประมูลระดับ

นานาชาติในประเทศไทย ทางบริษัทก็จะสอนให้เราดูงานทั้งในแกลเลอรี่และพิพิธภัณฑ์

เยอะมาก ทั้งผลงานของโคลด โมเนต์ วินเซนต์, แวน โกะห์, อ็องรี มาติส ฯลฯ ทั้งใน

นิวยอร์คและปารีส พอเราเริ่มดูงานศิลปะของเมืองนอกก็เริ่มคิดว่างานของศิลปินไทย

จะเป็นอย่างไร เพราะคนไทยมีฝีมือหลายคนเลยทีเดียว ตอนนั้นชอบงานของโมเนต์ 

งานแนวอิมเพรสชันนิสม์ ก็มาดูคนไทยว่าวาดเป็นไหม แล้วก็ได้เจองานของอาจารย์

จิตร บัวบุศย์ ในแคตตาล็อตงานชุด ฝนตกที่โตเกียว เป็นงานชุดที่ดิฉันชอบมาก ฝีมือก็

ไม่ได้แพ้โมเนต์…เป็นชุดแรกๆ เป็นแรงบันดาลใจ จากนั้นมาก็เห็นผลงานของอาจารย์

ชลูด นิ่มเสมอ, อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ก็รู้สึกว่ามันสุดยอดมาก จึงตามสะสมผลงานของ

ท่าน แล้วก็ได้งานในยุคเก่าๆ ของหลายท่านที่มีผลงานที่ดี (อ้างแล้ว. 2558: 140) 

 ขณะที่ เพชร โอสถานุเคราะห์ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการซื้องานศิลปะ

และการศึกษาหาข้อมูลความรู้ด้านศิลปะอย่างจริงจังของเขาไว้ว่า 

 ใช้ตาเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเป็นงานโมเดิร์น ช่วงแรกผมช่ืนชมโมเดิร์นอาร์ต 

โมเดิร์นในท่ีน้ีหมายถึงช่วงท่ีเก่ากว่าร่วมสมัย เพราะตอนน้ันยังไม่รู้จักศิลปะ

ร่วมสมัย ยังยึดติดกับอิมเพรสชั่นนิสม์กับโมเดิร์นอาร์ต มันมีรูปทรงชัดเจน 

ตอนน้ันดูงานศิลปินไทยก็บอกได้ว่าแต่ละคนได้รับอิทธิพลจากผลงานแนว

ไหน คือไม่ได้เดินดูงานอย่างเดียวแต่ศึกษาด้วย ช่วงหลังมีโอกาสอ่านตำารา

อย่างจริงจังเพราะบังคับตัวเองให้อ่านจนจบเล่ม ศิลปะคลาสสิค โมเดิร์น 

ศิลปะร่วมสมัย หรือประวัติศาสตร์ศิลปะ ผมสะสมงานมาร่วม 30 ปี แต่ใน

ช่วง 10 ปีแรกจะสะเปะสะปะ และยังไม่มีความรู้อะไรมาก อาศัยความ

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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ชอบอย่างเดียว รสนิยมของผมค่อนข้างสมัยใหม่ คือศิลปินคนไหนที่สมัย

ใหม่ในช่วงนั้นเราก็จะสะสมงานของเขา แต่ตอนนี้อาจไม่ทันสมัยเท่าไหร่ 

เพราะเวลาก็เปล่ียนไปแล้ว (อ้างแล้ว. 2558: 125) 

 ไม่ต่างจาก ดร.ดิสพล จันศิริ ที่กล่าวถึงความสนใจในการสะสมงานศิลปะซึ่ง

เชื่อมโยงกับการศึกษาความสำาคัญของผลงานและศิลปินไว้ตอนหนึ่งว่า 

แรกๆ เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ผมเก็บงานที่เรามีโอกาสได้เห็นบ่อยๆ เป็นงานของ

ท่านอาจารย์หลายๆ ท่าน พอโตขึ้นมาได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ 

ผมได้เจอกับคุณเจี๊ยบ (กฤติยา กาวีวงศ์) ซึ่งเป็นผู้เปิดโลกทัศน์ให้ผม แล้ว

ผมก็มีโอกาสได้พบกับนักจัดนิทรรศการท่านอื่นๆ ทำาให้ผมเริ่มสนใจงานที่

เป็นคอนเซ็ปชวล และงานท่ีเป็นร่วมสมัยมากข้ึน การท่ีได้อยู่ในต่างประเทศ

หลายๆ ที่ ทำาให้ผมได้มีโอกาสเห็นงานหลายรูปแบบทำาให้ความสนใจและ

การซื้องานเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้น สำาหรับผมเมื่อผมอยู่ที่ไหนผมก็

จะศึกษางานที่อยู่รอบๆ ตัว เช่นเมื่ออยู่ยุโรปหรืออเมริกา ก็เป็นช่วงที่ผมมี

โอกาสได้ศึกษางานของศิลปินอเมริกันหรือชาวยุโรปทั้งหลาย ส่วนเมื่อผม

ได้กลับมาทำางานท่ีประเทศไทยผมก็กลับมาเน้นศิลปินไทยและศิลปินชาว

เอเซียเป็นต้น ปัจจุบันผมกำาลังให้ความสนใจกับงานของศิลปินจากประเทศ

ในกลุ่มอาเซียนเป็นพิเศษ (อ้างแล้ว. 2558: 85) 

 เช่นเดียวกับ ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร ที่ใช้หนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะและ

หนังสือเกี่ยวกับศิลปินเป็นส่วนสำาคัญในการหาข้อมูลความรู้สำาหรับแนวงานท่ีตนสนใจ

เป็นการเฉพาะและเป็นการพัฒนาแนวงานที่ซื้อสะสมด้วย ดังที่เขากล่าวว่า 

ช่วงแรกของการสะสมก็จะเป็นงานแนวสวยงามดูได้ทั้งครอบครัว แขวนไว้

ตรงไหนในบ้านก็ได้ แต่พอพื้นที่ตรงนั้นเต็มไม่มีที่แขวนแล้ว เราก็เริ่มสนอง

ความต้องการของตัวเองคือผลงานแนว Portrait และผลงานแนว Expres-

sionism หรืองานพุทธศิลป์ ส่วนตัวเป็นคนอ่านหนังสือเยอะ ข้างหัวนอน
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จะมีหนังสือ เป็นหนังสือศิลปะทั้งนั้น เราก็จะรู้ว่างานแบบไหนน่าจะสะสม

ดูว่าชิ้นไหนเป็นผลงานที่ดีของศิลปินแต่ละท่าน แล้วเราก็จะดูว่าเราชอบ

งานแบบไหน ศึกษาไปเรื่อยๆ จากนั้นก็เริ่มชอบงานที่แรงขึ้น มีอัตลักษณ์

แท้จริงมากข้ึน ก็ยังชอบแนวเดิมอยู่แต่ก็อยากได้ผลงานแนวอ่ืนด้วย (อ้างแล้ว. 

2558: 148) 

 จากที่หยิบยกมาเห็นได้ว่า ความพึงพอใจ ความชื่นชมชื่นชอบ และความรักใน

งานศิลปะโดยเฉพาะในแนวงานท่ีตนเองสนใจเป็นจุดเร่ิมต้นต่อการซ้ือผลงานศิลปกรรม

ของนักสะสม การศึกษาหาข้อมูลความรู้ทั้งด้านความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ศิลป์ 

แนวคิด กระบวนการทำางาน ตลอดจนชีวิตศิลปินยังเป็นส่วนที่ผู้ซื้อให้ความสำาคัญอย่าง

มาก ทั้งนี้ส่งผลไปสู่การพัฒนาฐานความรู้ของตนเองและยังส่งผลให้นักสะสมศิลปะ

แบบต่อเนื่องหลายคนพัฒนาการวิเคราะห์เลือกซื้อหรือการจัดเก็บผลงานอย่างมีระบบ

มีคุณภาพเพื่อกำาหนดทิศทางการนำาเสนอผลงานสะสมของตนต่อสาธารณชนในอนาคต

ด้วย ดังกรณีของ เพชร โอสถานุเคราะห์ ที่กล่าวขยายความถึงความสำาคัญเรื่องนี้ว่า 

ทิศทางของผมได้เริ่มต้นจากการศึกษาบวกกับรสนิยมส่วนตัว ซึ่งผมคิดว่า

ภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ทั่วไปหรือว่าในนิทรรศการก็ต้องมีรสนิยมส่วน

ตัวอยู่บ้าง แต่ตัวผมตอนน้ีพยายามไม่ใช้ความคิดและรสนิยมส่วนตัวอย่างเดียว 

เพราะฉะน้ันผลงานท่ีสะสมเอาไว้จะมีเร่ืองของการวิเคราะห์ในเชิงประวัติ- 

ศาสตร์ศิลปะ และในเชิงความน่าสนใจที่ผลงานแต่ละชิ้นจะมีปฏิสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน รวมถึงคนดู หมายความว่าคิดในเชิงของภัณฑารักษ์และคิด

ในเชิงของนักสะสม เพราะมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะนำามาจัดแสดงในอนาคต 

วิธีคิดจึงเป็นการสะสมแบบพิพิธภัณฑ์สาธารณะ โดยเริ่มตั้งแต่ผลงาน

อาจารย์มณเฑียรเป็นต้นมา มีทั้งงานศิลปะของศิลปินไทยและต่างประเทศ

ที่คิดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกันได้ ผมคิดว่าผมมีความพิถีพิถันมากในการ

สะสม...(อ้างแล้ว. 2558: 126) 
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 ปฏิเสธมิได้ว่า ความพึงพอใจที่กล่าวมาส่งผลไม่น้อยทำาให้วงจรธุรกิจแกลเลอรี่

และการซื้อขายงานศิลปะเคลื่อนไหวดำารงอยู่ได้ แม้นักสะสมในช่วงต้นๆ จะเดินทางไป

ขอซื้อผลงานกับศิลปินที่ชื่นชอบด้วยตนเอง แต่ต่อมาโดยเฉพาะในยุคทองที่การซื้อขาย

งานศิลปะเติบโตขึ้น การพึ่งพาแกลเลอรี่หรือนายหน้าค้างานศิลปะที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถือ

เป็นเรื่องที่สำาคัญ เยาวณี นิรันดร เคยสะท้อนเรื่องนี้ว่า เมื่อเธอชื่นชมงานของอาจารย์

จิตร บัวบุศย์มาก เธอเริ่มจากการไปขอซื้องานของอาจารย์จิตรถึงที่บ้านและยังไปขอ

ซื้อผลงานจากศิลปินที่ชื่นชอบอีกหลายคนโดยตรง แต่ภายหลังก็ไม่ได้ซื้อโดยตรงกับ

ศิลปินแล้ว ดังที่เธอกล่าวว่า “ด้วยความที่เป็นคนอดทนมาก อยากได้รูปไหนก็จะไปหา

ศิลปิน ไปเช้าไปเย็นเลย แต่ละรูปกว่าจะได้มามีประวัติหมด นอกนั้นก็ไม่ค่อยได้ซื้อกับ

ศิลปินโดยตรงแล้ว เพราะงานดีๆ ในยุคทองได้ออกไปอยู่ที่อื่นแล้วทั้งแกลเลอรี่และคน

ต่างชาติ อีกอย่างคือจะตามจากเมืองนอกค่อนข้างเยอะ งานดีๆ ของศิลปินไทยรุ่นเก่า

จะอยู่เมืองนอกเยอะ ทั้งที่เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง” (อ้างจาก, ธวัชชัย สมคง และ

ชล เจนประภาพันธ์ุ. 2558: 140) ขณะท่ี ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เน้นซ้ือผลงานผ่านแกลเลอร่ี

หรือนายหน้าที่ไว้ใจได้ ดังที่เขากล่าวว่า “ส่วนใหญ่จะซื้อตรงจากแกลเลอรี่ ผมชอบทำา

อะไรผ่านคนกลางมากกว่า ซึ่งราคาผลงานของ แกลเลอรี่ในไทยก็ไม่ได้แพงมาก ถ้าเรา

ตกลงราคากับเขาดีๆ เราต้องให้กำาไรกับเขาบ้าง เพราะผมคิดว่าอย่างน้อยเขาก็ได้คัด

เลือกผลงานที่ค่อนข้างดีมากให้เราแล้ว ซื้อขายกันมาสักพักหนึ่งก็เริ่มวางใจกัน ไม่ได้คิด

ว่าเขาจะมาโกงอะไร ก็ซื้อต่อเนื่องมาเรื่อยๆ” (อ้างแล้ว. 2558: 101) 

 อย่างไรก็ตาม ในแง่ของผู้ซื้องานศิลปะที่อาจจะไม่ได้จำากัดอยู่เฉพาะในกลุ่ม

นักสะสมนั้น ความพึงพอใจก็ต้องสัมพันธ์กับสภาพบริบททางเศรษฐกิจและนโยบาย

ของรัฐบาลในแต่ละช่วงด้วย เมื่อช่วงใดที่เศรษฐกิจในประเทศซบเซาหรือไม่คล่องตัวนัก 

บรรดานายหน้าค้างานศิลปะ ผู้ประกอบการธุรกิจแกลเลอรี่เองก็ต้องขยับตัวต่อความ

พลิกผันนี้อย่างรวดเร็วด้วย ดังตัวอย่างในช่วง พ.ศ. 2524–2529 นั้น “รัฐบาลไทยสมัย

พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะที่ถดถอย อัตราเงินเฟ้อสูงเนื่องจาก

วิกฤติการณ์นำ้ามัน ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจในขณะนั้นมีความเข้มงวดมาก มีการกำาหนด

เวลาเปิดปิดไฟฟ้า รัฐบาลประหยัดงบประมาณรายจ่าย งดการลงทุนในทุกๆ ด้าน และ

มีการขึ้นภาษีเงินได้บุคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลทุกเดือน” (ดวงกมล โชตนา, 

บรรณาธิการ. 2540: 10) สภาพเศรษฐกิจและนโยบายที่ไม่ได้ส่งเสริมการลงทุนจากทั้ง
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ภายในและภายนอกนี้ย่อมเป็นอุปสรรคสำาคัญท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจการซ้ือขาย

จำาหน่ายงานศิลปะอย่างชัดเจน นักธุรกิจด้านนี้ก็ต้องแสวงหาตลาดต่างประเทศทันที

เม่ือพบกับช่องทางและโอกาสท่ีเหมาะสม ดังในกรณีช่วง พ.ศ. 2528 “เม่ือ ทนงค์ วีระกุล 

วาดภาพใบหน้าของสุลต่านแห่งประเทศบรูไน สมบัติ (วัฒนไทย) ได้นำาภาพชุดนี้จำานวน 

600 ภาพ ไปจำาหน่ายยังบรูไน และสามารถขายได้ 80 % ของทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 

600,000 บาท” (Virginia Henderson. 1997: 185) สมบัติ วัฒนไทย ยังเคยกล่าวอีกว่า 

“ในช่วงปี 2527–2528 ตลาดศิลปะในบ้านเรายังเงียบ ช่วงน้ันดิฉันออกไปต่างประเทศ

และจัดแสดงภาพเขียนในนิทรรศการสินค้าที่จัดโดยเอกชน เวลาไปแต่ละครั้งดิฉันจะ

ขนภาพไปประมาณ 400 - 600 ภาพ ก็ขายหมด แต่พอถึงปี 2530 ตลาดเมืองไทยเริ่ม

ดีขึ้น ก็เลยไม่ค่อยได้ออกไป” (ผู้จัดการออนไลน ์. ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพื่ออนาคต.

[ออนไลน์]) 

 ความพึงพอใจและความพยายามใช้งานศิลปะเป็นเครื่องสะท้อนรสนิยมยังไม่

ได้จำากัดอยู่เฉพาะในแง่ตัวบุคคลเท่าน้ัน แต่ยังขยายสู่เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิ 

โรงแรม ที่พักอาศัย หรือเจ้าของธุรกิจสถาบันการเงินด้วย ทั้งนี้ การเติบโตและขยายตัว

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงทศวรรษ 2530 ยังได้ทำาให้ธุรกิจแกลเลอรี่่เชื่อมผสาน

เข้ากับธุรกิจด้านพาณิชย์ศิลป์อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการรับออกแบบสถาปัตย-

กรรม การออกแบบตกแต่งภายใน ธุรกิจโรงแรมและที่พักอาศัย ซึ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้

เติบโตอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ถึงกลางทศวรรษ 2530 และเป็นตลาดที่

เติบโตใหญ่มากหากเทียบกับกลุ่มที่สะสมงานศิลปะและมองว่าศิลปะเป็นวัตถุสะสมที่

หายาก แม้ว่า “สุริวงศ์ แกลเลอรี่่” ของ ชัชวาล บุญยรังสฤษฏ์ หรือ เฮียเช็ง จะเน้น 

“จับตลาดระดับบนท่ีเล่นรูปหายากระดับราคาหลักแสนถึงล้านข้ึนไป” (ผู้จัดการออนไลน์. 

ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพื่ออนาคต. [ออนไลน์]) แต่ในอีกด้านหนึ่ง แกลเลอรี่่จำานวนมาก

ในทศวรรษดังกล่าวน้ีเน้นเจาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการรับออกแบบ

ตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้อง ในช่วงสมัยที่สมบัติ วัฒนไทย ยังเปิดแกลเลอรี่่อยู่ในโรงแรมที่

ชื่อว่า โฟรอาร์ต แกลเลอรี่่ นั้น เธอได้เจาะไปในตลาดของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างมากด้วย 

“เช่น บริษัทแลนด์แอนเฮาส์ เลคไซด์ บริษัท เบ็ญศิวารินทร์ ส่วนลูกค้าเศรษฐีนักสะสม

ที่สมบัติ วัฒนไทย ติดต่อเป็นขาประจำาเช่น บุญชัย เบญจรงคกุล แห่ง บริษัทยูคอม… 

เกริกเกียรติ ชาลีจันทร์ แห่งแบงค์กรุงเทพฯพณิชยการ  ประกิต ประทีปเสน แห่งแบงค์

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ



232    ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยฯ

ไทยพาณิชย์และธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ เป็นต้น” (ผู้จัดการออนไลน ์. ตลาดศิลปะ

เกมลงทุนเพื่ออนาคต. [ออนไลน์] ) 

 เช่นเดียวกันกับในช่วง พ.ศ. 2534 กลุ่มยัปปี้ กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เป็นนัก

สะสม กลุ่มตลาดของบริษัทนักออกแบบ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และยุคทองของตลาดหุ้น 

อาจถือได้ว่าบริบททางเศรษฐกิจได้เป็นส่วนสร้างผลงานให้แก่นายหน้าค้างานศิลปะ

อย่างมาก เช่น นำาทอง แซ่ตั้ง ขณะทำางานอยู่ที่มาสเตอร์พีซ แกลเลอรี่่ “ได้แปดเดือนกับ

ตัวเลขขายงานศิลปะได้เป็นหลัก 1,600,000 บาท แต่ก็ไม่เป็นที่พอใจของหุ้นส่วนจึง

ลาออก” (อ้างแล้ว) กล่าวได้ว่า บริบทการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน

ในช่วงทศวรรษ 2530 ได้เป็นส่วนผลักดันให้เกิดการเติบโตในธุรกิจทางศิลปะและนาย

หน้าค้างานศิลปะเช่นเดียวกัน

 อย่างไรก็ตาม ต้องกล่าวว่า ความพึงพอใจในงานศิลปะกระทั่งนำาสู่การซื้อ

ผลงานไปประดับตกแต่งหรือสะสมอย่างต่อเนื่องจนทำาให้ธุรกิจแกลเลอรี่ดำาเนินไปได้

อย่างย่ังยืนน้ันไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในสังคมวงกว้างนักของประเทศไทย เน่ืองจากงานศิลปะ

ยังเป็นสินค้าที่มีราคาค่อนข้างสูงมาก ขณะเดียวกันปัญหาสำาคัญของประเทศไทยคือ

หลักสูตรการเรียนการสอนศิลปะในโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา กระทั่งถึง

มัธยมศึกษายังเน้นที่การฝึกฝนทักษะ (Skill) ด้านศิลปะมากกว่าการเน้นศึกษาในเชิง

สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) ศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) หรือการชื่นชมงานศิลปะ 

(Art Appreciation) ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่จะมีส่วนร่วมในวิชาศิลปะได้อย่างโดดเด่นจึง

มักจำากัดอยู่เพียงผู้ที่มีความสามารถในเชิงทักษะมาก ขณะที่การเรียนการสอนไม่ได้

พัฒนาให้ผู้เรียนเป็น “ผู้เสพ” หรือผู้ชื่นชมงานศิลปะเท่าที่ควร ในทัศนะของผู้เขียนเห็น

ว่า ปัญหาน้ีส่ังสมเป็นเวลานานจนส่งผลให้ศิลปะเชิงทัศนศิลป์ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาท

มากนักในวิถีชีวิตประจำาวันของชนชั้นกลาง หรือกระทั่งชนผู้มีทรัพย์สินมากพอที่จะซื้อ

ผลงานศิลปะมาสะสมเองก็ตาม การชมผลงานศิลปะจากนิทรรศการในหอศิลป์หรือ

พิพิธภัณฑ์จึงไม่สามารถกลายเป็นวัฒนธรรมหรือความนิยมที่เติบโตได้มากนักในสังคม

ไทยหากเทียบกับกระแสสังคมวัฒนธรรมในต่างประเทศทั้งในตะวันตกและตะวันออก 

เม่ือผนวกกับการต้ังราคาผลงานศิลปะของศิลปินหรือแกลเลอร่ีท่ียังไม่มีระบบมาตรฐาน

จนทำาให้หลายครั้งราคาผลงานค่อนข้างสูงเกินกว่าความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้หอ

ศิลป์เอกชนหรือธุรกิจ แกลเลอร่ีในสังคมไทยต้องยืนอยู่ท่ามกลางความผันแปรของสังคม
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และความไม่แน่นอนของตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นกระทั่งอาชีพสายงานที่เกี่ยวข้อง

กับการค้างานศิลปะก็ยังจำากัดอยู่ในวงแคบมากในสังคมไทย 

จากความพึงพอใจสู่การลงทุน 

นอกจากความพึงพอใจในการซื้อผลงานศิลปะมาประดับตกแต่ง สะสม หรือมอบให้เป็น

ของขวัญ ของท่ีระลึกดังท่ีกล่าวไปข้างต้นแล้ว ต้องยอมรับว่าอีกวงจรหน่ึงท่ีทำาให้หอศิลป์

เอกชน ธุรกิจแกลเลอรี่่หรือนายหน้าค้างานศิลปะที่เกี่ยวข้องอยู่กับแวดวงการซื้อขาย

จำาหน่ายงานศิลปะเคลื่อนไหวไปได้ก็คือ แง่มุมของการซื้อที่มองการสะสมศิลปะนอก

เหนือไปจากคุณค่า ความพึงพอใจ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หากแต่มองด้วยว่าการซื้อผลงาน

ศิลปะคือ “การลงทุน” อีกชนิดหนึ่ง สอดคล้องกับงานศึกษาของ จูส สเมียร์ (Joost 

Smiers) ที่เคยเสนอให้เห็นถึงภาวะนี้ที่เกิดขึ้นกับองค์กรธุรกิจเอกชนในต่างประเทศ

และไทยดังที่ว่า

คาดการณ์กันว่ามีมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทในรายชื่อ Fortune 

500 ที่เก็บสะสมงานศิลปะ คอลเลคชั่นงานศิลปะที่บริษัทถือครองอยู่นี้

ประกอบด้วยงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งเป็นงานที่มีราคาไม่แพงมากนักและหา

ซื้อได้ไม่ยากนัก และงานสะสมเหล่านี้ยังถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งด้วย 

โดยตั้งเป้าว่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต ประเทศไทยช่วงต้นทศวรรษ

ที่ 1990 เหล่าธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ รวมถึงบริษัทอื่นๆ ต่าง

จัดการแข่งขันทางศิลปะข้ึนและต่างเป็น ผู้สนับสนุนที่สำา คัญของ

นิทรรศการทางศิลปะต่างๆ (Joost Smiers. 2550: 48) 

 นอกจากนี้อุไรวรรณ ภู่วิจิตรสุทิน ยังได้กล่าวอ้างถึงทัศนะของ ฟิลิป ฮอฟฟ์

แมน (Philip Hoffman) ประธานบริหารของ ไฟน์อาร์ต ฟันด์ กรุ๊ป (Fine Arts Fund 

Group) ในกรุงลอนดอนที่กล่าวว่า “เขามองงานศิลปะเป็นสินทรัพย์ระยะยาวประเภท

หนึ่ง และมีโอกาสมากมายที่จะทำาให้เงินลงทุนเติบโตได้ หากเจ้าของเงินรู้จักว่าจะซื้อ

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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หรือขายงานศิลปะนั้นอย่างไร” (อุไรวรรณ ภู่วิจิตรสุทิน. ลงทุน Fine Arts รีเทิร์นดีของ

คนมีเงินเย็น. [ออนไลน์]) อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนการลงทุนกับงานศิลปะจะไม่ได้มีผล

บวกเสมอไป เพราะความเสี่ยงจากการผันผวนอันมีเหตุปัจจัยต่างๆ กลายเป็นจุดสำาคัญ 

ดังที่ข้อเขียนชิ้นเดียวกันได้นำาเสนอโดยอ้างอิงข้อมูลจาก cnbc.com และ Artprice.

com อีกว่า

นักลงทุนบางคนยกให้งานศิลปะสามารถบริหารป้องกันความเส่ียงจาก

เงินเฟ้อได้ เนื่องจากสินทรัพย์แท้จริงอย่างทองคำา ซึ่งมีแนวโน้มว่ามูลค่าจะ

สูงขึ้น ขณะที่มูลค่าของเงินมีแนวโน้มลดลง แต่คำาถามที่ผู้คนทั่วไปสงสัย 

คือ ทำาไมบางคนไม่สนใจนำาเงินออมของตัวเองไปลงทุนกับงานศิลปะ และ

เหตุผลหนึ่งก็คืองานศิลปะเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวน อีกทั้งเป็นเรื่อง

ยากที่จะบอกได้ว่า เมื่อใดที่ความต้องการงานศิลปะแต่ละประเภทจะมี

มากขึ้นหรือลดลง ยกตัวอย่างเช่น จากการศึกษาเป็นข้อมูลของ Artprice 

ย้อนดูตลาดศิลปะช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าราคางานศิลปะร่วมสมัยของ

จีนเพิ่มขึ้นกว่า 500% และงานศิลปะร่วมสมัยของอินเดียราคาปรับขึ้นถึง 

700% แต่เฉพาะช่วงปี 2551-2552 ราคาของงานศิลปะร่วมสมัยของทั้ง

สองชาตินี้กลับลดลง 30% อีกเหตุผลหนึ่งทำาให้งานศิลปะเป็นสินทรัพย์มี

ความผันผวน เป็นเรื่องของสภาพคล่อง เพราะงานศิลปะมีสภาพคล่อง

น้อยกว่าสินทรัพย์การเงินอื่นๆ จึงเป็นเรื่องยากลำาบากมากขึ้น ที่จะขาย

งานศิลปะชิ้นนั้นให้ได้ในยามจำาเป็น และสุดท้ายให้นึกอยู่เสมอว่า ดัชนีทุก

ตัวที่ใช้ติดตามการซื้อขายแบบซำ้าแล้วซำ้าเล่าของงานศิลปะแต่ละชิ้น เป็น

อะไรที่ไม่คงที่หรือสมำ่าเสมอ เพราะดัชนีเป็นมาตรฐานชี้วัดเหล่านี้ นำาเอา

ชิ้นงานศิลปะที่เฝ้าติดตามมาโดยตลอดอยู่แล้ว (อ้างแล้ว) 

 ในประเทศไทย แม้การซื้อผลงานศิลปะมาสะสมและลงทุนเพื่อหวังผลกำาไรจะ

ไม่ใช่วัฒนธรรมของนักลงทุนในวงกว้าง แต่ก็ปรากฏว่ามีการลงทุนในลักษณะนี้เช่นกัน 

การซ้ือผลงานศิลปะไว้เพ่ือเก็งกำาไรปรากฏในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจแกลเลอร่่ี นายหน้า

ค้างานศิลปะ และกลุ่มนักสะสมงานศิลปะจำานวนหนึ่ง ชัชวาล บุญยรังสฤษฏ์ แห่ง สุริ-
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วงศ์แกลเลอรี่่ ได้เคยกล่าวไว้แก่สื่อฉบับหนึ่งว่า “ภาพเขียนศิลปะมันมีมูลค่าเหมือน

ที่ดิน” (ผู้จัดการออนไลน์. ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพื่ออนาคต. [ออนไลน์])

 บุญชัย เบญจรงคกุล นักธุรกิจที่ลงมาคลุกวงในวงการศิลปะของไทยภายใต้

บทบาทนักสะสมศิลปะที่โดดเด่นในประเทศไทยอีกคนหนึ่งและปัจจุบันยังเป็นเจ้าของ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย MOCA ซึ่งเปิดแสดงผลงานศิลปะสะสมของตนให้สาธารณชน

ได้เข้าชมยังเคยตอกยำ้าถึงมูลค่าที่นับวันมีแต่จะเพิ่มขึ้นของงานศิลปะสะสม ดังที่บุญชัย

กล่าวว่า “ผมเป็นคนค่อนข้างไม่เชื่อเรื่องเงินสด ผมเชื่อในของที่สะสมและมีราคาเพิ่ม

ขึ้นทุกวัน… มันก็มีมูลค่าอินเตอร์เนชั่นแนล ภาพเขียนของศิลปินดังๆ สิบคนขายให้ชาว

ญี่ปุ่นได้ทันที…ยิ่งของอาจารย์เฟื้อ ญี่ปุ่นเขากว้านซื้อ เพราะเขามีแนวโน้มจะทำาโตเกียว

เป็นศูนย์ศิลปะอิมเพรสชั่นนิสต์ทั่วโลก เป็นการซื้อใบประกันภัยใบใหญ่ว่า ไม่มีใครมา

บอมบ์มิวเซียมญ่ีปุ่นอีกเพราะศิลปะของโลกอยู่ท่ีน่ัน เพราะฉะน้ันผมจึงเช่ือในส่ิงท่ีสะสม

ว่ามันมีมูลค่า ไม่สูญหาย” (ผู้จัดการออนไลน์. ตลาดศิลปะเกมลงทุนเพ่ืออนาคต.[ออนไลน์]) 

 แม้องค์กรธุรกิจหรือสถาบันการเงินบางแห่งจะซ้ือผลงานศิลปะมาสะสมเพื่อ

มุ่งหมายจะสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร สนับสนุนวงการศิลปะและธุรกิจทางศิลปะให้

เติบโต ทั้งยังมุ่งหวังที่จะให้ผลงานศิลปะเป็นเครื่องประชาสัมพันธ์ดึงดูดลูกค้าของตน

หรือสังคมวงกว้าง แต่ก็ปฏิเสธมิได้ว่า ผลงานศิลปะสะสมเหล่านี้จากเดิมที่ราคาไม่สูง

มากนัก แต่พอล่วงมาถึงวันที่ศิลปินมีชื่อเสียงและผลงานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมวงกว้าง

มากขึ้นย่อมส่งผลทำาให้ “มูลค่า” ของผลงานชิ้นหรือชุดนั้นๆ ในตลาดการค้างานศิลปะ

สูงตามข้ึนไปด้วยเป็นทวีคูณ กรณีเช่นน้ีศึกษาได้จากการสะสมของบริษัทเงินทุนท่ีสำาคัญ

ของไทยอย่าง “ทิสโก้” (TISCO) แม้การซื้อผลงานศิลปะเพื่อเก็งกำาไรจะไม่ใช่เป้าหมาย

ของทิสโก้ แต่การสะสมผลงานศิลปะมาเป็นเวลายาวนานในหมู่องค์กรธุรกิจก็ทำาให้ทิส

โก้กลายเป็นแหล่งรวบรวมและสะสมผลงานศิลปะชั้นเยี่ยมไว้จำานวนมาก ระยะเวลากับ

ชื่อเสียงของศิลปินที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลงานแต่ละชิ้นมีมูลค่าสูงขึ้นหลายเท่าหากจะ

ประเมินเป็นราคาในตลาดการซื้อขายงานศิลปะ เช่น “ภาพวาดลายเส้นของถวัลย์ ดัชนี 

ที่ได้มาเข้าคอลเลคชั่นในราคา 5,000 บาท ขณะที่ในปัจจุบันผลงานศิลปะชิ้นใหม่ๆ 

ของถวัลย์มีราคาในตลาดซื้อขายงานศิลปะอยู่ที่ 1 ล้านบาทเป็นอย่างตำ่า ยิ่งเมื่อคำานึงถึง

อายุของผลงานที่ผ่านระยะเวลากว่า 40 ปี ผลงานชิ้นนี้จึงแทบจะเรียกได้ว่าประเมินค่า

มิได้” (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. เปิดกรุ 4 ทศวรรษ สมบัติศิลป์ ทิสโก้. [ออนไลน์]) การ

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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ซ้ือผลงานศิลปะสะสมของทิสโก้ นอกจากการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงการศิลปะและธุรกิจ

แกลเลอรี่่แล้วยังนำาไปสู่ภาพสะท้อนของศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย

แต่ละช่วงยุคที่ได้กลายเป็นทุนทางการศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะที่สำาคัญของไทยอีกด้วย 

ดังที่ พิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร แห่งมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ได้กล่าวถึงงานสะสม

ของทิสโก้ไว้ว่า 

ที่นี่บันทึกไดอารีของสังคมผ่านงานศิลปะ งานบางชิ้นพูดเรื่องการเมือง

แรงๆ ที่อื่นไม่ซื้อ แต่ที่นี่เก็บความจริง ศิลปะสะท้อนความจริง ที่นี่ก็บันทึก

เอาไว้ นี่คือการบันทึกเรื่องราวของสังคมที่ศิลปะสะท้อนออกมา ไม่มีอะไร

เล่าได้ดีกว่าศิลปะ เพราะศิลปะสะท้อนความจริงเป็นภาษาสากล จนพอ

เราคลี่บันทึกทางศิลปะทั้งหมดออกมาดูจะเห็นว่ามันทรงพลังมากในการ

อธิบายสังคมไทย ในวงการศิลปะรู้ว่าคอลเลคชั่นของทิสโก้มีคุณค่าและ

มูลค่ามหาศาล พูดได้ว่าท่ีน่ีคือคลังสะสมศิลปกรรมท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทย 

(อ้างแล้ว) 

 ถึงกระนั้นคงปฏิเสธมิได้ว่า นอกเหนือจากเหตุผลในเรื่องความพึงพอใจ การ

สะสม การเป็นของขวัญ ของที่ระลึก หรือเพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่แล้ว การซื้อ

ผลงานศิลปะสะสมเพื่อการลงทุนและสร้างมูลค่าในอนาคตกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของ

กลุ่มลูกค้าในกลไกธุรกิจแกลเลอรี่ การซื้องานศิลปะขององค์กรสถาบันการเงินหรือ

องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มักจะลงทุนโดยตัดความเสี่ยงออกไปให้มากที่สุด เงินดอกผลหรือ

ผลกำาไรได้ถูกตัดส่วนออกมาเพื่อนำามาซื้อผลงานศิลปะไว้สะสมและลงทุน ดังที่สมบัติ 

วัฒนไทย กล่าวไว้ว่า “ดิฉันประมาณการณ์โดยใช้หลักอัตราค่าข้ึนลงของดอกเบ้ียธนาคาร

และหุ้น นักสะสมงานส่วนมากเขาจะเอาดอกผลมาเป็นปัจจัยสำาหรับค่าใช้จ่าย โดย

เฉพาะในกรณีท่ีรูปเขียนมีราคาสูงมากๆ ปกติเขาจะไม่เอาเงินคงคลังออกมาจับจ่ายเลย” 

(กองบรรณาธิการนิตยสารไฮคลาส. 2550: 45) 

 การลงทุนผ่านงานศิลปะอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศไทย เมื่อ

เศรษฐกิจผันผวนหรือมีความซบเซาจากปัจจัยต่างๆ ธุรกิจแกลเลอรี่ ่และการค้างาน

ศิลปะก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย ประกอบกับการไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุน
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การศึกษา การสร้างสรรค์ หรือกลไกต่างๆ ในทางศิลปะแก่ประชาชนทำาให้ประเทศไทย

ยังไม่ได้หันมาให้ความสำาคัญกับการใช้งานศิลปะเป็นการลงทุนอย่างชัดเจนและกว้าง

ขวาง หากแต่ในต่างประเทศ การลงทุนผ่านการซื้อผลงานศิลปะได้มีการตั้งกองทุน

ทางการเงินและมีกลไกเพื่อเอื้อแก่นักลงทุนให้เลือกตามความเหมาะสม ดังที่ปรากฏ

ผ่านกองทุน อย่าง Fine Art Fund Group หรืออย่างกองทุน Collection of Modern 

Art ที่บริหารจัดการโดย Castle Stone Management ดังที่มีการนำาเสนอข้อมูลที่น่า

สนใจว่า

หากนักลงทุนไม่คุ้นเคยกับการทุ่มสุดตัวหรือให้เวลากับเงินทั้งหมดที่มีอยู่

ในการลงทุนทางเลือกอย่าง “Fine Art” นักลงทุนทั่วไปก็อาจพิจารณา

กองทุนลงทุนในงานศิลปะ ซึ่งไม่ยุ่งยากเพียงแต่เตรียมเงินเท่าที่มีอยู่และ

ลงทุนได้ เพื่อซื้อหน่วยลงทุน ยกตัวอย่างเช่น Fine Art Fund Group ก่อ

ตั้งขึ้นมาในปี 2544 มีการกระจายการลงทุนเป็นพอร์ตที่มีแต่งานศิลปะ

ระดับสูง และเปิดรับนักลงทุนที่มีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์ 

นักลงทุนมีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถลงทุนขั้นตำ่าสุด 2.5 แสนดอลลาร์ 

และยังสามารถลงทุนในกองทุนเฉพาะกิจ หรือเข้าไปเป็นมีส่วนเป็นเจ้าของ

ภาพวาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้ยังมีกองทุนรูปแบบข้างต้น อย่าง

กองทุนงานศิลปะเปิดใหม่ในเดือน พ.ค.2554 มีชื่อว่า “Collection of 

Modern Art” ออกโดย Castlestone Management ซ่ึงกำาหนดเงินลงทุน 

ขั้นตำ่าสุดไว้ประมาณ 1 หมื่นดอลลาร์ กองทุนนี้มีสำานักงานใหญ่และอยู่

ภายใต้กฎระเบียบของเกาะบริติช เวอร์จินส์ และเปิดรับเฉพาะนักลงทุนที่

ได้รับคำาแนะนำาจากบริษัทที่ปรึกษาการเงิน ซึ่งสามารถแนะนำาลูกค้าถึง

ความเสี่ยงและโอกาสผลตอบแทนที่จะได้รับ และช่วงครึ่งแรกของปี 2553 

ด้วยปริมาณยอดขายภาพวาดหลังสงครามโลกเพิ่มขึ้น 100% เทียบปีต่อปี 

ช่วยให้กองทุนใหม่นี้มีกำาไร10%

อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยหนึ่งที่อาจอยู่ในใจนักลงทุนคือควรจัดสรร

เงินลงทุนในกองทุนประเภทนี้มากน้อยเพียงใดนั้น ฮอฟฟ์แมน จากไฟน์

อาร์ต ฟันด์ กรุ๊ป ตอบข้อสงสัยนี้ว่าเขาได้แนะนำาลูกค้าให้ลงทุนในกองทุน

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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งานศิลปะ ไม่เกิน 5% ของความมั่งคั่งที่มีอยู่ทั้งหมด พร้อมเตือนว่าเมื่อ

ตลาดงานศิลปะมีดีมานด์ลดลง นักลงทุนควรให้เวลาและยึดกลยุทธ์ซื้อ

และถือไว้ (อุไรวรรณ ภู่วิจิตรสุทิน. ลงทุน Fine Art รีเทิร์นดีสำาหรับคนมี

เงินเย็น. [ออนไลน์]) 

 ในงานศึกษาของ จูส สเมียร์ ได้เคยกล่าวไว้อีกว่า ตลาดทัศนศิลป์ซับซ้อนซ่อน

เงื่อนเหมือนตลาดหุ้น ในต่างประเทศนั้น งานศิลปะ (ทัศนศิลป์) กลายเป็นสินค้าทาง

วัฒนธรรมที่เริ่มต้นจากความพึงพอใจและนำาไปสู่การลงทุนอันมีเงินหมุนเวียนมูลค่า

มหาศาล จูส สเมียร์ ให้ข้อมูลว่า “หนึ่งในตลาดที่สำาคัญของการซื้อขายแลกเปลี่ยนงาน

วิจิตรศิลป์ก็คือ ตลาดประมูลสินค้า โดยมีสถาบันคริสต้ี และบริษัท ซอทบ้ี มีส่วนแบ่ง 90 

เปอร์เซ็นต์ ของการขายในตลาดประมูลมูลค่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ” (Joost Smiers. 

2550: 46) สเมียร์ชี้ให้เห็นกรณีในต่างประเทศอีกว่า “บริษัทประมูลได้กลายเป็นกลุ่มผู้

มีอำานาจตัดสินใจที่สำาคัญในขั้นตอนการกลั่นกรองงานศิลปะและทำาให้ราคาพุ่งข้ึนอย่าง

รวดเร็ว กลุ่มอื่นๆ ที่มีส่วนด้วยเช่น นักสะสม แกลเลอรี่ บริษัทที่ซื้องานศิลปะและเจ้า

หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่” (อ้างแล้ว. 2550: 46-47) สเมียร์ยังเสนอให้เห็นถึง

บรรยากาศความเคลื่อนไหวของนักลงทุนด้วยงานศิลปะว่า 

ในช่วงที่มีการเก็งกำาไรอย่างสูงในตลาดศิลปะในช่วงทศวรรษที่ 1980 นั้น 

ธรรมชาติของการสะสมงานได้เปลี่ยนแปลงไป โดยก่อนหน้านั้นนักสะสม

จะเก็บงานใดๆ ไว้เป็นเวลารุ่นหนึ่งหรือมากกว่า แต่นักสะสมทุกวันนี้ เมื่อ

เห็นว่าจะสามารถสร้างกำาไรได้ก็จะเอางานสะสมนั้นไปขายในตลาดทันที 

นักลงทุนบางคนหลังจากประมูลงานได้อาจจะไม่เคยไปรับงานมาเลยด้วย

ซำ้า ในตลาดศิลปะยุคทศวรรษที่ 20 นี้ แม้แต่งานของศิลปินหน้าใหม่ ก็ยัง

กลายเป็นเป้าหมายของการเก็งกำาไรได้ (Joost Smiers. 2550: 47) 

 บรรยากาศความเคลื่อนไหวของตลาดศิลปะและพลังอำานาจของการประมูล

ในต่างประเทศช่วยผลักดันส่งเสริมให้งานศิลปะกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่ให้ผล

ตอบแทนทั้งในแง่การสร้างความพึงพอใจและเม็ดเงินที่ได้จากการลงทุนเก็งกำาไร ขณะ
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ที่ในประเทศไทย การประมูลงานศิลปะส่วนใหญ่ยังเกิดขึ้นในลักษณะที่สนับสนุนงาน

กิจกรรมด้านสาธารณกุศล การระดมทุนหรือหาทุนให้กับองค์กร มูลนิธิสำาหรับทำา

กิจการสาธารณกุศลซึ่งดึงดูดกลุ่มชนชั้นนำา นักธุรกิจผู้มีทรัพย์สินจำานวนมากมาเข้าร่วม

ประมูลผลงานศิลปะที่บางคร้ังอาจมีราคาสูงมากกว่าในตลาดการค้างานศิลปะหลาย

เท่าตัว ดังท่ี เยาวณี นิรันดร ผู้แทนบริษัทคริสต้ีส์ (ประเทศไทย) กล่าวตอนหน่ึงว่า “…เรา

จัดงานประมูลงานศิลปะการกุศล 3-4 ครั้งต่อปี แต่ราคางานบางครั้งก็ไม่ได้สะท้อน

ราคาตลาด ราคาอาจจะดูแพงมาก คนซื้อเพราะอยากทำาการกุศล” (อ้างจาก, ธวัชชัย 

สมคง และชล เจนประภาพันธุ์. 2558: 142) 

 ในแง่หนึ่ง แม้การประมูลงานศิลปะการกุศลจะมีข้อดีเพราะถือเป็นอีกกลไก

หน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินในการขายผลงาน แต่ก็ยากย่ิงท่ีจะสามารถดึงดูด

ให้ชนชั้นกลางหรือนักสะสมรุ่นใหม่ทั้งที่สะสมเพื่อความพึงพอใจหรือเพ่ือลงทุนเก็งกำาไร

ในอนาคตเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะราคาท่ีหลายครั้งสูงเกินกว่าท่ีควรจะเป็นนั่นเอง 

นอกจากน้ี นโยบายของรัฐยังมีส่วนทำาให้การประมูลงานศิลปะหรือการซ้ือผลงานศิลปะ

ไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าที่ควร ที่ผ่านมาหรือในปัจจุบัน รัฐบาลไทยเองยังไม่ได้มีน

โยบายหรือยุทธศาสตร์ในการจัดสรรค์งบประมาณเพื่อมาจัดซ้ืองานศิลปะเป็นสมบัติ

ของประเทศเฉกเช่นในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น 

นอกจากนี้เรื่องของภาษีการนำาเข้าและส่งออกก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังที่ เยาวณี 

นิรันดร สะท้อนไว้ว่า

ระบบการประมูลของไทยไม่สะดวก ซับซ้อน และยุ่งยาก ทั้งเรื่องภาษี 

การนำารูปเข้ามาและส่งออก และอีกหลายๆ เรื่อง ทางบริษัทจึงตัดสินใจว่า

ไม่ทำาในเมืองไทยดีกว่า จึงไปทำารวมที่ฮ่องกงที่เดียวเลยปีละ 2 ครั้ง รวม

กับภาพจากประเทศอื่นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำาภาพ

ของไทยไปร่วมประมูลเช่นกัน อีกอย่างคือตลาดของเราเล็ก พอจัดที่ฮ่องกง

จะมีงานของหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึง

ประเทศจีน ก็จะมีคนจากหลากหลายประเทศที่เข้ามาดู ทั้งนักสะสม แกล-

เลอรี และพิพิธภัณฑ์ ตลาดจะกว้างข้ึน คนซ้ือก็จะมากข้ึน (อ้างแล้ว. 2558: 

142) 

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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 นโยบายของรัฐที่ยังไม่เปิดให้เกิดความคล่องตัวและจุดอ่อนในการกำาหนด

หรือประเมินราคาผลงานศิลปะที่ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนอาจส่งผลทำาให้การซื้องาน

ศิลปะในประเทศไทยไม่สามารถขยายไปสู่การลงทุนในกลุ่มคนที่กว้างขวางได้เท่ากับใน

ตลาดต่างประเทศ นักสะสมศิลปะส่วนใหญ่ของไทยจึงเน้นเรื่องคุณค่าหรือความพึง

พอใจในผลงานที่ตนซื้อเป็นสำาคัญ และมองเรื่องมูลค่าหรือกำาไรที่จะตามมาจากการ

สะสมงานเป็นผลพลอยได้มากกว่า ดังที่ นายแพทย์สมรัช หิรัญยะวะสิต ศัลยแพทย์ผู้

เป็นนักสะสมงานศิลปะอย่างจริงจังกล่าวไว้ว่า “…พอถึงจุดนี้ผมเริ่มแนะนำานักสะสมคน

อ่ืนว่าขอให้มองว่าการสะสมเพ่ือการลงทุนเป็นเพียงผลพลอยได้ ให้เก็บสะสมงานเพราะ

คุณรักงานศิลปะจริงๆ เพราะคุณจะไม่ทุกข์ใจว่างานที่เก็บจะมีมูลค่าหรือเปล่า” (อ้าง

แล้ว. 2558: 159) ไม่ต่างจาก สมบัติ วัฒนไทย ท่ีเคยให้ทัศนะและข้อเสนอท่ีน่าสนใจต่อ

การซ้ือผลงานหรือการลงทุนกับงานศิลปะไว้ว่า 

ผลตอบแทนในการลงทุนด้านงานศิลปะ ต้องอาศัยลูกค้าที่มีรสนิยม รัก

สวยรักงาม และมีสุนทรีย์ในจิตใจ ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องมีทุนทรัพย์ ที่

เพียงพอแก่การจับจ่าย จะเอาไปเทียบกับการลงทุนด้านอื่นๆ ค่อนข้าง

ลำาบาก เพราะศิลปะประกอบไปด้วยมูลค่าและคุณค่า มันเป็นเรื่องของ

จิตใจ เป็นเครื่องยกระดับจิตใจของมนุษย์ จึงต้องอาศัยจังหวะและโอกาส

ที่เหมาะสม เช่นเรื่อง การเมือง เรื่องกระแสหุ้น และการลงทุน เพราะต้อง

ยอมรับว่าคนที่มีเงินส่วนมาก คือคนระดับกลางและสูง จึงมีกำาลังทรัพย์ที่

จะจับจ่ายได้… ถ้าผู้ซื้องานศิลปะไปสะสมมองว่า การซื้องานศิลปะเป็นการ

ลงทุน การเลือกซื้อผลงานของศิลปินก็จะต้องขึ้นอยู่กับกระแสความนิยม

ของตลาด ศิลปินมีชื่อเสียงมากๆ ผลงานดีเด่น รูปแบบ สามารถสื่อแก่ผู้คน

ได้เข้าใจง่าย และชวนให้สัมผัสต่อสายตา ผู้ซื้อจะพอใจและอยากลงทุน ถึง

จะแพงขนาดไหน ก็กล้าลงทุน และเมื่อซื้อผลงานศิลปะมาแล้วต้องมั่นใจ

ได้ว่าเป็นงานที่สามารถนำาไปขายได้กับคนทุกระดับ อย่างแกลเลอรี่่เรามี

งานเป็นหม่ืนช้ิน มีทุกขนาด ทุกคุณค่าของคุณภาพในผลงาน ลูกค้าสามารถ

เลือกซื้อได้อย่างมีความสุข และตรงกับใจที่ต้องการ… ปัจจัยที่ทำาให้ผลงาน



  241

ศิลปะชิ้นนั้นมีมูลค่ามหาศาลได้ ก็เกิดจาก ศิลปินเองเป็นผู้กระทำา เช่น 

วงการในประเทศยอมรับ รวมทั้งเหล่าศิลปินด้วยกัน ศิลปินคนนั้นขยัน

สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง จนมีชื่อเสียงดังไปทั่ว รวมถึงใน

ต่างประเทศ คุณค่าของผลงานส่วนใหญ่มาจากตัวศิลปินและ การสร้างสรรค์

ที่ต่อเนื่อง ทำาให้ศิลปะแต่ละชิ้นมีทั้งคุณค่าและมูลค่ามหาศาล… สำาคัญ

ที่สุดคือต้องมีเงินทุนเพียงพอ พร้อมกับใจรักในงานศิลปะมากๆ… ส่วนการ

ขายงานศิลปะ นักสะสมมีทางเลือกที่จะขายผลงานได้หลายวิธี เช่น ขายให้

แกลเลอรี่่ ขายทางอินเตอร์เนต หรือส่งเข้าประมูล และเมื่อถ้าขายได้แล้วก็

ควรนำาเงิน ที่ขายได้แบ่งส่วนแล้วค่อยทำาการลงทุนซื้อผลงาน… (สมบัติ 

วัฒนไทย. หลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุนในงานศิลปะ.[ออนไลน์]) 

 ทัศนะและข้อเสนอของสมบัติ วัฒนไทย ค่อนข้างสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า ใน

การซื้องานศิลปะมาสะสม ความพึงพอใจยังคงเป็นสิ่งสำาคัญที่สุดสำาหรับผู้ซื้อ ส่วนเรื่อง

การลงทุนในกรณีประเทศไทยยังเป็นผลพลอยได้ที่ต้องอาศัยช่องทางหลักๆ คือ ผ่าน

แกลเลอรี่ การประมูล หรือทางออนไลน์ซึ่งในช่องทางหลังนี้อาจจะยังไม่มีระบบสำาหรับ

การบริหารจัดการหรือการรับประกันต่อความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจน

นัก ที่สำาคัญ การลงทุนผ่านการซื้อผลงานศิลปกรรมในประเทศไทยยังไม่ได้มีการเปิด

เป็นกองทุนสำาหรับให้นักลงทุนที่สนใจและมีทุนทรัพย์ในระดับท่ีหลากหลายเข้ามามี

ส่วนร่วมได้ดังที่เกิดขึ้นในตลาดการลงทุนของต่างประเทศ ดังนั้น หอศิลป์เอกชน ธุรกิจ

แกลเลอรี่ ผู้จัดการประมูล และนายหน้าค้างานศิลปะจึงยังคงเป็นตัวกลางที่สำาคัญของ

ผู้ซื้อหรือนักสะสม ถึงกระนั้น ความคาดหวังของผู้รักงานศิลปะทุกฝ่ายอาจมิได้แค่

ต้องการให้พื้นที่หรือผู้ประกอบการในตลาดศิลปะเหล่านี้จำากัดหรือเน้นอยู่แค่การซื้อ –

ขาย – แลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่การสนับสนุนพื้นที่สำาหรับการจัดแสดง การคิดค้นนวัต-

กรรมใหม่ๆ ในการขยายกลุ่มผู้ซื้อให้มีโอกาสที่หลากหลายมากขึ้นโดยมิเสียคุณค่าของ

ผลงาน การเป็นอีกพื้นที่ที่ให้ความรู้หรือคำาแนะนำาที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบแก่ผู้สนใจ

ศิลปะ การเป็นที่ปรึกษาด้านงานศิลปะ (Art Consultant) ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน การสร้างหรือพัฒนาระบบที่ขยายโอกาสให้แก่ศิลปินหลากรุ่นได้

นำาผลงานเสนอสู่กลุ่มผู้ซื้อที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการ

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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เกิดพลังร่วมของผู้ประกอบการในการผลักดันนโยบายด้านการสนับสนุนตลาดธุรกิจ

งานศิลปะ ฯลฯ เหล่านี้อาจล้วนเป็นบทบาทและพันธกิจที่ผู้รักศิลปะและวงการศิลปะ

คาดหวังจากผู้ประกอบการหอศิลป์เอกชน ธุรกิจแกลเลอร่ี และสายอาชีพนักค้างานศิลปะ 

เพื่อให้ประเทศไทยมีความเติบโตก้าวหน้าและมีความเคลื่อนไหวทางศิลปวัฒนธรรมท่ี

จักส่งผลดีต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต

บทสรุป

จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจ คือปัจจัยสำาคัญในการซื้อผลงานศิลปกรรมของ

กลุ่มผู้ซื้อในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 หรืออาจ

กล่าวได้ว่ากระท่ังถึงในปัจจุบัน ในยุคต้นทศวรรษ 2500 กลุ่มผู้ซ้ืองานศิลปะ ประกอบด้วย 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการของที่ระลึกซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์หรือ ความหมาย

อันสื่อถึงประเทศไทย นอกจากนี้ ชนชั้นนำา ตลอดจนนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาว

ต่างชาติยังเป็นกลุ่มผู้ซื้อสำาคัญต่อมาซึ่งนอกจากความพึงพอใจจะเป็นแรงผลักดันหลัก

ในการซ้ือแล้ว ความต้องการท่ีจะอุปถัมภ์คำา้ชูศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงหอศิลป์หรือแกลเลอร่ี

เอกชนยังเป็นอีกเหตุผลที่ทำาให้การซื้อขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานครเกิดความ

เคลื่อนไหวขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งคือ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย ทั้ง

ในสถานทูต สื่อมวลชน วงการธุรกิจ หรือสถาบันสอนภาษาและเผยแพร่วัฒนธรรมยัง

เป็นกลุ่มผู้ซื้อที่มีความพึงพอใจ โดยมีวัฒนธรรมในการพบปะสังสรรค์ วัฒนธรรมในการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านศิลปะเป็นส่วนผลักดันอยู่เบื้องหลังด้วย ต่อมาเมื่อ

เศรษฐกิจการลงทุนเติบโตข้ึน นักธุรกิจรุ่นใหม่มีโอกาสเดินเข้าสู่เส้นทางธุรกิจ งานศิลปะ

จึงเป็นสิ่งพึงใจที่มอบให้ทั้งความสุข รสนิยม และการเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ตนเองหรือ

องค์กร นักธุรกิจรุ่นใหม่จำานวนไม่น้อยเริ่มหันมาสนใจและสะสมงานศิลปกรรมอย่าง

จริงจัง หลายคนศึกษาหาข้อมูลความรู้ด้านศิลปะ ศิลปิน ประวัติศาสตร์ศิลป์อย่างต่อ

เนื่อง ในช่วงนี้ เหล่าบริษัทสถาปนิก บริษัทรับตกแต่งภายใน ยังเป็นตัวเชื่อมต่อที่สำาคัญ

ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ประกอบการแกลเลอรี่หรือนายหน้าค้างานศิลปะ 

 ในกรณีประเทศไทย งานศิลปะยังก่อให้เกิดผลพลอยได้ในแง่ของการลงทุน 
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การขายผลงานต่อให้แก่แกลเลอรี่หรือการนำาไปเข้าระบบการประมูลเป็นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มหรือการได้รับผลตอบแทนจากศิลปะสะสม อย่างไรก็ตาม การลงทุนผ่านงาน

ศิลปะยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในสังคมไทย เนื่องจากกลุ่มผู้ซื้อยังค่อนข้างจำากัดอยู่

ในแวดวงของคนที่มีทรัพย์สินมาก การประเมินราคางานที่ยังไม่เป็นระบบชัดเจน และ

การไม่มีช่องทางหรือระบบกองทุนที่หลากหลายเพื่อเปิดกว้างให้แก่นักลงทุน การสร้าง

คุณค่าและมูลค่าเพิ่มของนักสะสมส่วนใหญ่จึงเป็นความพยายามสร้างพื้นที่ส่วนตัวเพื่อ

จัดเก็บงานสะสมหรือการสร้างพิพิธภัณฑ์ผลงานสะสมให้สาธารณชนเข้าชมมากกว่า 

ขณะที่การประมูลงานศิลปะยังเน้นเพื่อตอบสนองการระดมทุนเพื่อสาธารณกุศลซ่ึง

ทำาให้การกำาหนดราคาสูงกว่าในตลาดงานศิลปะ รวมถึงปัญหาอันเกิดจากนโยบายของ

รัฐบาลที่ยังไม่เอื้อให้แก่ผู้จัดประมูลนักทำาให้การลงทุนหรือการเพิ่มมูลค่าของงานสะสม

ผ่านช่องทางนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควร

ความพึงพอใจและการลงทุนฯ
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“เราชมศิลปะ เรานิยมดนตรี เราชื่นชมในความเก่งของ
นักกีฬาที่สามารถควบคุมร่างกายของเขาให้กระทำ สิ่งที่
มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถทำ ได้ ไม่ใช่เพราะเหตุว่านักศิลปิน 
หรือนักดนตรี หรือนักกีฬานั้นจะต้องมีความคิดทางการ
เมืองเหมือนกับความคิดของเรา แต่เราชมเขา นิยมชอบใน
เรื่องที่เขาแสดง”

คัดจาก “เหลียวหลัง แลหน้า”, ใน อัตชีวประวัติ: เหลียวหลัง แลหน้า, 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), หน้า 138.
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วิทยาเขตกล้วยนำ้าไท. 

ประพันธ์ ศรีสุตา, สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องอาหารสีลม วิลเลจ ซอยสุขุมวิท 23 

พิทักษ์พล วิสุทธ์ิอัมพร, สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลท่ี 9.

พีระ พัฒนพีระเดช, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ  บ้านพักส่วนตัว 

หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ จตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ
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อรรฆย์ ฟองสมุทร, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

_____________, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิทยาเขตกล้วยนำ้าไท.  

เอกสารชั้นต้นและสูจิบัตรประกอบนิทรรศการ
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________________.ศธ.17/3 เร่ือง รายงานการแสดงศิลปหัตถกรรม (11 ม.ค. 2455 – 30 พ.ค. 2456).

“เรื่อง จะจัดให้มีการแสดงศิลปการหัตถกรรมของนักเรียน พ.ศ.2455” ราชกิจจานุเบกษา  29  

(13  ตุลาคม  ร.ศ.131): 1582.   

“เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินปรกวดภาพที่วังพญาไท สำาหรับซื้อปืนให้เสือป่า” 

ราชกิจจานุเบกษา  37 (12 ธันวาคม พ.ศ. 2463) : 3017  
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รายการพระราชกุศล ในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาคที่ 13 (กรุงเทพฯ:  

โรงพิมพ์บำารุงนุกูลกิจ,  2448),

สมุดที่ระลึกงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำาปี พ.ศ.2492 (กรุงเทพฯ:  กระทรวงศึกษาธิการ,

2492).

สูจิบัตรประกอบนิทรรศการการเปิดหอศิลป พีระศรี 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2517

สูจิบัตรการประมูลงานศิลปกรรม ปรส. กรุงเทพฯ: องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินและ

มูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9.  

หอศิลป์ปทุมวัน, แผนผังโครงสร้างการบริหารหอศิลป์ปทุมวัน ใน สูจิบัตรประกอบนิทรรศการ

จิตรกรรมครั้งที่ 2 โดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัยปทุมวัน ณ หอศิลป์ปทุมวัน ธันวาคม 2509 

(กรุงเทพฯ : หอศิลป์ปทุมวัน, 2509) 
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เกี่ยวกับผู้เขียน  
ดร. สิทธิธรรม โรหิตะสุข  

เกิดที่จังหวัดสมุทรปราการ จบการศึกษาด้านทัศนศิลป์ในระดับปริญญาตรีและโท จากคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจบปริญญาเอกในสาขาประวัติศาสตร์ จาก

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรการจัดการภูมิ-

วัฒนธรรม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รวมถึงเป็นกรรมการมูลนิธิปรีดี 

พนมยงค์

 ผลงานหนังสือรวมเล่มด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ หมายเหตุจากหมู่บ้าน: บทความ

วิชาการและบทบันทึกปฏิบัติการโครงการศิลปะกับชุมชนฯ (2551) ศิลปะ: ก้าวที่พ้นผ่านจาก

ม่านควัน (2553) เรื่องที่แล้วมา...กับเวลาที่ผ่านไป (2554) ผลงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ

สมัยใหม่ในประเทศไทย อาทิ กลุ่มศิลปวัฒนธรรมในประเทศไทย: บทสำารวจสถานภาพและ

ความเคลื่อนไหวในช่วง พ.ศ. 2516-2530 ( 2552) ประวัติศาสตร์การประกวดศิลปกรรมใน

ประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2480 – ทศวรรษ 2530 (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก, 2558)  

ประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและนายหน้าค้างานศิลปะในกรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 (2559) และมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  

นอกจากนี้ยังมีผลงานทัศนศิลป์วิจารณ์ งานบรรณาธิการหนังสือตามวาระต่างๆ รวมถึงแสดงงาน

ศิลปะท้ังนิทรรศการเด่ียว กลุ่ม และร่วมแสดงในประเทศและต่างประเทศต้ังแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน 

 ประสบการณ์ด้านการจัดนิทรรศการศิลปะ ใน พ.ศ. 2544 – 2547 ทำางานเป็น Program 

Director และภัณฑารักษ์ หอศิลป์ Si-Am Art Space  จากนั้นใน พ.ศ. 2547-2550 ทำางานเป็น

เจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปกรรม ศูนย์ศิลปวิทยบริการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. ในช่วง พ.ศ. 

2551-2554 เป็นกรรมการศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มศว. และเป็นภัณฑารักษ์อิสระจัด

นิทรรศการศิลปะ อาทิ หมายเหตุจากหมู่บ้าน (2551), ศิลปะ-สาธารณะ-รัก (สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ จ.อุตรดิตถ์, 2552), จากต้นนำ้าสู่ปลายนำ้า: น่านใต้

ศิลปกรรมสายธารแห่งชีวิต (หอศิลป์ตาดู, 2553), พวกเราตื่น…พร้อมหน้ากัน (BKK Art House 

at BACC, 2554), บุญยืน: น่านใต้ศิลปกรรม สายธารแห่งชีวิต (วัดบุญยืน อ.เวียงสา จ.น่าน, 

2554), โลกของสุขสันต์ ดินแดนของสันติภาพ (ศิลปินสุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ ณ หอศิลป์ g23, 

2554), ธรรมชาติและผู้คน บนเส้นทาง…เทพศิริ สุขโสภา (หอศิลป์ g23, 2556), จิตรกรรมและบทกวี 

ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2 (หอศิลป์ g23, 2556), ก่อนเวลาลับหาย: In search of lost memories 

(ศิลปิน สุชาติ สวัสดิ์ศรี ณ หอศิลป์ g23, 2557), The Lost  Paradise of  Childhood (7 ศิลปิน

หญิงรุ่นใหม่ ณ หอศิลป์ g23, 2557), ร้อยภาพต่อ ทอหนึ่งศตวรรษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ศิลปิน

เทพศิริ สุขโสภา ณ หอศิลป์ g23, 2560).  
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“ความจริง ความงาม และความดี ทั้ง 3 ประการนี้เป็น
คุณธรรมสำ คัญในการพัฒนาทั้งบุคคลแต่ละคน และชาติ
หมู่คณะ ให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปโดยสมบูรณ์”

คัดจาก “ศีลธรรมและศาสนาในการพัฒนาชาติ”, ใน ป๋วย อึ๊งภากรณ์: 

ทัศนะว่าด้วยการเมืองและจริยธรรม, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 

2545), หน้า 194-195.
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“ความดี ความจริง กับความงามนั้น ยังยึดเป็นหลักอยู่
เสมอ ไม่เปล่ียนแปลง แม้ว่าโลกภายนอกจะไม่ดี จะไม่งาม 
และจะไม่จริง ก็ย่ิงต้องยึดไว้ให้ม่ันไม่คลอนแคลน พระท่าน
สอนว่า “บัณฑิตย่อมไม่มีอาการข้ึนลง” หมายความว่าต้อง
ยึดมั่นในหลักการ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสลม” 

จาก จดหมายถึงเพื่อนพ้อง ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2520
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