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การศึกษาครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนใน
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เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูคือ แบบสมัภาษณ์ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการ    หอศิลป์เอกชนที่
ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกโดยเลือกจากอายขุองการด าเนินกิจการ  ขนาด
พืน้ที่ของกิจการ การจดัแสดงและลกัษณะสไตล์ของผลงาน รวมทัง้ราคาและผู้ เข้าชม ตลอดจน การสนบัสนุน
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มีพัฒนาการแบ่งออกได้เป็น 6 ทศวรรษดังนี  ้ทศวรรษที่ 1 ตัง้แต่พ.ศ. 2500 – 2510 ทศวรรษที่ 2 ตัง้แต่พ.ศ. 
2511 – 2520 ทศวรรษที่ 3 ตัง้แต่พ.ศ. 2521 – 2530 ทศวรรษที่ 4 ตัง้แต่พ.ศ. 2531 – 2540 ทศวรรษที่ 5 ตัง้แต่
พ .ศ . 2541 – 2550 ทศวรรษที่  6 ตัง้แต่พ .ศ . 2551 – ปัจจุบัน  ด้านการด ารงอยู่ของหอศิลป์ เอกชนใน
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วิสัยทัศ น์ ,เงินทุน ,การจัดการ ,พื น้ที่ ,นิทรรศการ ,การตลาด  และ  การส ร้างเค รือข่าย  ส่วนใน เร่ือง 
รูปแบบ ลกัษณะ ระบบ กลไกปัจจุบนัหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร มีพฒันาการที่หลากหลายมากขึน้ มี
สภาพทางกายภาพไม่แตกต่างจากหอศิลป์เอกชนในต่างประเทศ  และหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครยงัมี
รูปแบบที่หลากหลายไม่ตายตวั ซึ่งคือที่มาส าคญัที่ท าให้หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครปรับตวัให้เข้ากับ
บริบทและวฒันธรรมไทยร่วมสมยัได้ ส่วนในด้านระบบการจัดการพบว่า มีการให้ความส าคญักับการจัดการ 
ระบบ กลไกในการท างานมากขึน้ และไม่ได้ถูกวางแผนจากเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวอีกต่อไปปัญหาและ
อปุสรรคในการบริหารจดัการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครอยู่ 3 ประเด็นด้วยกนัคือ 1) การศึกษายงัไม่ให้
ความส าคญักบัศิลปะและสนุทรียศาสตร์ 2) วฒันธรรมที่แปลกแยกสง่ผลให้ประชาชนขาดความเข้าใจถึงหน้าที่
ของหอศิลป์เอกชน และ 3) สภาพเศรษฐกิจเป็นตวัแปรส าคญัที่สง่ผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน
ในกรุงเทพมหานคร 
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The purpose of this research was to study the management and presence of private art 

galleries in Bangkok, and to study the operations, problems and obstacles faced by these art 
galleries in Bangkok and in the context of contemporary Thai art and culture.  In terms of the 
qualitative research the tools for data collection were In-depth interviews with the owners, collectors, 
staff, and artists involved in private galleries in Bangkok. The criteria for selection was based on the 
age of the galleries:  the location and the size of the business, exhibitions and styles of art work, 
including the prices of the art, and the volume of visitors, and support for artists from various groups. 
The theory of organizational management was used as the main criteria and presented the results 
using descriptive analysis. The researcher found that the development of private art galleries in 
Bangkok can be divided into six decades as follows: the first decade was from 2500 to 2510; the 
second decade was from 2511 to 2520; the third decade was from 2521 to 2530; the fourth decade 
was from 2531 to 2540; the fifth decade was from 2541 to 2550; and the sixth decade was from 2551 
to the present; The evolutionary history of these art galleries followed one of two management styles, 
either modern art management or post-modern integration management. There are seven factors that 
contribute to the stability of private art galleries: vision, capital, management, location, events, 
marketing and networking.  In terms of this model,  including description, system and mechanics, 
private art galleries in Bangkok have developed the physical qualities to be on par with those 
abroad.  In addition, private art galleries in Bangkok have unique styles which allow them to adapt 
and incorporate themselves into contemporary Thai culture. There is also a strong emphasis on the 
management of operating mechanics and systems. These management aspects are no longer 
planned by a sole proprietor. There are three obstacles that plague private art galleries in Bangkok: 
1) the education system does not promote an appreciation of art nor art itself; 2) divisive cultural 
atmostphere results in a population that lacks understanding of the function of a private art galleries 
in society; and 3) the economy plays a key role in determining the survival of private art galleries in 
Bangkok. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ศลิปะแบบจิตรกรรมไทยถือเป็นวฒันธรรมแขนงหนึ่งท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย เราจะ

เห็นภาพเขียนภาพจิตรกรรมไทยผ่านวดั เพราะส่วนมากช่างในอดีตจะเขียนภาพจิตรกรรมทัง้ใน
และนอกผนงัโบสถ์เพ่ือสืบทอดและด ารงอยู่ของพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับ
พุทธประวตัิ และเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับชาดกตลอดจนแสดงถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมแบบไทย  
หลังจากคล่ืนวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย จนเกิดการปฏิ รูปครัง้ใหญ่ของ
ศลิปวฒันธรรมไทยขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และพฒันาเร่ือยมาจนถึงยคุ
ปัจจบุนัท่ีไม่ใชแ่คว่ดั ผนงัโบสถ์เพียงเท่านัน้ ท่ีเราจะสามารถชมศิลปะหรือภาพเขียนได้เพียงอย่าง
เดียว เพราะในปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์และ หอศิลป์จากภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็เป็นสถานท่ีเพ่ือ
จดัการแสดงงานศิลปะอีกทางเลือกหนึ่งด้วย หอศิลป์หรือ อาร์ต แกลเลอร่ี เป็นกระแสวฒันธรรม
ตะวนัตกท่ีได้รับการพฒันามาอย่างต่อเน่ือง ท าให้ชาวตะวนัตกนิยมเข้าชมงานศิลปะในหอศิลป์
ตลอดจนมีรสนิยมในการสะสมงานศิลปะอีกด้วย ส าหรับประเทศไทยวฒันธรรมการชมงาน และ
การซือ้ขายงานศิลปะตาม หอศิลป์ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนัก น. ณ ปากน า้ได้แสดงทรรศนะ
เก่ียวกบัเร่ืองภาพเขียนและหอศลิป์ไว้วา่ 

  
เร่ืองราวของแกลเลอร่ีในเมืองไทยนัน้ดูเหมือนไม่ค่อยมีผู้ทราบความเป็นมามากนกั ยิ่ง
จดุหมายในการจดัตัง้แกลเลอร่ีด้วยแล้วนบัได้ว่าอาจมีผู้ทราบน้อยมาก สว่นมากเข้าใจว่า
แกลเลอร่ีเท่าๆที่เห็นก็คือสถานที่ที่จิตรกรมาชุมนุมจัดการแสดงภาพเขียน เพื่อขาย
ภาพเขียนของตนแก่ผู้ เข้าชม… การท่ีฝร่ังเขานิยมซือ้ภาพเขียนนัน้ก็เพราะวา่ขนบประเพณี
ความนิยมของเขาจ าต้องมีภาพเขียนประดับผนังห้อง ซึ่งเขาไม่นิยมเอาภาพถ่ายหรือ
ปฏิทินสีฉดูฉาดมาใสก่รอบดงัที่พวกเราคนไทยทัว่ไปนิยมกนั เขาถือว่านัน่เป็นเร่ืองของผู้
ขาดรสนิยม บ้านใดมีรูปดงัว่าอยู่ในห้องโดยที่ไม่มีภาพเขียนสกัชิน้เดียวแล้วก็น่าอบัอาย
อยา่งยิ่ง เหตนุีจิ้ตรกรเมืองนอกสามารถยงัชีพอยูไ่ด้ (น. ณ ปากน า้, 2540).  
 

ทรรศนะของ น.ณ ปากน า้แสดงให้เห็นถึงความแตกตา่งของรากวฒันธรรมระหวา่งไทยกบั

ตะวนัตกเก่ียวกบัขนบประเพณีตลอดจนรสนิยมของการเสพงานศลิปะและวิถีชีวิตของจิตรกร โลก

ปัจจบุนัท่ีเปรียบ เสมือนไร้พรมแดน กระแสวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามามีบทบาทและเปล่ียนแปลง 
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ปรับตัว คงสภาพกับวิถีชีวิตไทยแบบดัง้เดิมจนท าให้เกิดความหลากหลายมากขึน้ ภาพเขียน  

งานศิลป์กลายเป็นท่ีต้องการของชนชัน้สงูและมีผู้ มีอนัจะกินในสงัคม เกิดการซือ้ขายงานศลิปะ ท า

ให้เอกชนเห็นความส าคญัและเร่ิมท าธุรกิจทางศิลปะมากขึน้ ท าให้วงการศิลปะร่วมสมยัเกิดการ

ปรับตวัอีกครัง้หนึ่ง วิรุณ ตัง้เจริญ นักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญ ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับกระแส

ธุรกิจและงานศิลปะไว้อย่างน่าสนใจว่า “ทศันศิลป์ในกระแสธุรกิจและโภคทรัพย์ ทศันศิลป์เข้าไป

เก่ียวข้องกับการขาย การนิทรรศการ แกลเลอ ร่ี พิพิธภัณฑ์ ในสังคมไทยศิลปินจะประสบ

ความส าเร็จอาจจะต้องหาจดุขายด้วย จะด้วยบคุลิก ท่าทาง การพดูจา การแตง่กาย การมีเหรียญ

รางวลั ศิลปินชัน้เย่ียม ศิลปินแห่งชาติ” (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2552) ทรรศนะของวิรุณ ตัง้เจริญ สะท้อน

ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของสังคมศิลปะ ศิลปินในประเทศไทยท่ีมีความต้องการท่ีจะประสบ

ความส าเร็จต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ การท่ี หอศิลป์ยังขาด 

การบริหารและจดัการท่ีดีส่งผลให้ศิลปินต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างเพ่ือพยายามสร้างมลูค่า

ให้ตวัเอง ส่งผลให้งานศิลปะเกิดความแปลกแยกจากสงัคมโดยรวม และไม่สามารถเข้าไปสู่ในวิถี

ชีวิตของคนได้อย่างเป็นรูปธรรม เม่ือพิจารณาวฒันธรรมตะวนัตก หอศิลป์จะท าหน้าท่ีช่วยเหลือ

ศลิปินและจิตรกรให้มุ่งเน้นสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างเดียวโดยท่ีหอศิลป์จะท าหน้าท่ีด้านธุรกิจเอง

สอดคล้องกบัค ากลา่วของ โยฮนัท์ โคนิค ผู้ เช่ียวชาญและเจ้าของหอศิลป์ชาวเมืองเบอร์ลินประเทศ

เยอรมนี ท่ีว่า“เหตผุลท่ีฉันเปิดแกลเลอร่ีเชิงพาณิชย์ขึน้เพราะฉันไม่กล้าพอท่ีจะเป็นศิลปิน ฉันเปิด

แกลเลอร่ีเพราะเป็นวิถีทางโดยตรงท่ีจะได้ร่วมงานกบัศิลปินและสนบัสนนุความคิดสร้างสรรค์ของ

พวกเขาให้เกิดขึน้ ” (Ethan wagner & Thea westreich wagner, 2013) ค ากล่าวของโยฮันท์  

โดมิคท่ีถกูยกมากล่าวถึงโดย อีธานและเซียร์ วากเนอร์ผู้ เขียนหนงัสือเก่ียวกบัการสะสมงานศิลปะ

และธุรกิจทางศิลปะแสดงให้เห็นว่างานศิลปะ ภาพเขียน และศิลปินมีความจ าเป็นท่ีต้องมีการ

บริหารและจดัการท่ีดี ในทางกลบักนั หอศิลป์ท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดีก็สามารถสนบัสนนุศิลปิน

ให้มีโอกาสและพืน้ท่ีแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ ดอน ทอมป์สัน ท่ีกล่าวไว้ใน

หนังสือ The curious economics of contemporary art  ว่า “อาร์ต แกลเลอร่ีเปรียบเสมือนยาม

เฝ้าประตขูองศิลปะร่วมสมยั ท่ีสามารถก าหนดได้ว่าศิลปินคนไหนจะดงัหรือศิลปินคนไหนจะไม่

ดงั” (Donald Thompson, 2008) 
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ทรรศนะของ ดอน ทอมป์สัน แสดงให้เห็นว่านอกจากศิลปินแล้วหอศิลป์คือองค์กรท่ีมี
ความส าคญัท่ีสามารถสะท้อนและส่องทางวงการศิลปะร่วมสมยัของตะวนัตกได้อีกหนึ่งทาง นุช
นาถ แสนเสน่ห์ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการหอศิลป์ และภัณฑารักษ์ของ 100 ต้นสน แกลเลอร่ี ท่ี
กรุงเทพมหานครท่ีได้แสดงทรรศนะไว้ในท านองเดียวกันว่า “ในระบบการสนบัสนุนและส่งเสริม
ศิลปินนัน้ การเป็นตวัแทน(Artist Representation) ของหอศิลป์เอกชนถือเป็นระบบที่มีลกัษณะ
ส าคญัในการต่อยอดการจดัการธุรกิจศิลปะและวิชาชีพศิลปิน..ในรูปแบบการท าธุรกิจผ่านความ
เข้าใจในเงื่อนไขของข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่นการแสดงงาน การซ้ือขาย การแบ่งก าไร และการเก็บ
รวบรวมผลงานของศิลปินนัน้ๆเป็นตน้” (นชุนาถ แสนเสนห์่, 2556)  

ทรรศนะของนุชนาถสรุปความได้ว่า ถึงแม้ว่า หอศิลป์จะเป็นกระแสวฒันธรรมตะวนัตก 

และศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครพฒันาจนเร่ิมเป็นท่ีจบัตามองใน

สงัคม หอศิลป์จึงเป็นองค์กรส าคญัท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ศิลปินได้สร้างสรรค์งานโดยไม่ต้อง

กังวลในเร่ืองธุรกิจ เพราะหอศิลป์จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนศิลปินในการแสดงงาน การติดต่อนัก

สะสม การซือ้ขายผลงาน การแบ่งก าไร ตลอดจนการเก็บรวบรวมผลงานของศิลปินตามหลัก

ปฏิบตัิของแตล่ะหอศิลป์ ปัจจบุนัหอศิลป์ในแตล่ะประเทศ รวมถึงในประเทศไทยยงัมีการร่วมงาน

กบัศลิปินตา่งชาตทิัว่โลกก่อให้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมมากขึน้อีกด้วย 

 สถิติจากแผนท่ีแหล่งข้อมูลทางศิลปะ ( Bangkok Art Map ) ท่ีน าเสนอข้อมูลทางศิลปะ

และหอศิลป์รายเดือนท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดขณะนี ้แสดงให้เห็นว่าปัจจบุนันีก้รุงเทพมหานครมีจ านวน

หอศลิป์ท่ีมีความเคล่ือนไหวอยา่งตอ่เน่ืองเพียง31แห่ง จากสถิติท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าจ านวน

ของหอศลิป์ได้มีจ านวนลดลงอยา่งนา่ประหลาดใจ     

 ในขณะท่ีจ านวนหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครลดลง ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสิงคโปร์กลบั

กลายเป็นศนูย์กลางของศิลปะและจ านวนของหอศิลป์เอกชนได้เพิ่มสงูขึน้จนกลายเป็นศนูย์กลาง

ของศิลปะแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย และยงัมีการแสดงศิลปะนานาชาติหรือ Art Fair ท่ีมีส าคญัของ

วงการศิลปะเกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง จากสถิติของเว็บไซต์www.sagg.info รายงานว่าในประเทศ

สิงคโปร์มีหอศิลป์เอกชนอยู่ถึง128แห่ง จากปรากฏการณ์ดงักล่าว สอดคล้องกบัทศันะของเอิบจิต 

ธ ารงสมบตัิสกุล ผู้ จดัการทัว่ไปของ สีลมแกลเลอเรียสีลมแกลเลอเรียเป็นตึกขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใน

ยา่นเศรษฐกิจท่ีรวบรวมหอศลิป์เอกชนชัน้น าของกรุงเทพไว้มากมาย 
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เราเองก็พยายามท าให้พฒันาขึน้มาให้ได้ พยายามสนบัสนนุศิลปินหนุ่มสาว ที่มีฝีมือแต่ยงั
ไม่มีช่ือเสียงมากเท่าไหร่ เราจะเป็นตวัส่งหรือเป็นตวักลางสร้างศิลปินสง่ต่อสูว่งการศิลปะ 
สร้างความยัง่ยืนให้กบัวงการศิลปะในบ้านเราต่อไป วนัหนึ่งอยากให้เป็นเหมือนเมืองนอก 
ให้การมาดงูานศิลปะ การซือ้งานศิลปะอยูใ่นวิถีชีวิตประจ าวนั มีการบริหารจดัการท่ีดี ก็วาง
เป็นโครงการ ระยะยาว 3-5 ปี ที่จะปูพืน้ฐานให้แข็งแรง หวงัว่าสกัวนัหนึ่งสามารถส่งงาน
ศิลปินไปสูท่ี่สาธารณะ เพราะมีช่องทางซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าในเครืออยู่มาก มายอยู่แล้ว 
(เอิบจิต ธ ารงสมบตัิสกลุ. พศ : ออนไลน์ )  
 

ทรรศนะของเอิบจิต ธ ารงสมบตัิสกุล อาจแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามจากคนบาง
กลุ่มท่ีต้องการพฒันา หอศิลป์ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้ศิลปินไทยได้มีโอกาสแสดง
ศกัยภาพของศลิปินไทยให้มีความเป็นมืออาชีพ ปรากฏการณ์ท่ีจ านวนหอศลิป์ในกรุงเทพมหานคร
ลดลงผนวกกับทรรศนะของ เอิบจิตท่ีให้สมัภาษณ์กรณีท่ีประเทศสิงค์โปรมีการพฒันาก้าวล า้จน
สามารถจดังานศิลปะใหญ่ๆของโลกได้ ผู้ วิจยัสามารถสรุปใจความได้ว่าสิ่งส าคญัยิ่งในธุรกิจ หอ
ศิลป์คือการศึกษาการบริหารและจดัการทางธุรกิจเพ่ือความส าเร็จของหอศิลป์ตลอดจนตวัศิลปิน
ซึ่ง เดวิด จอห์น ทีซ ศาสตราจารย์ด้านธุรกิจและผู้อ านวยการในโรงเรียนธุรกิจมหาลยัเบริกลีย์ รัฐ
แคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงทรรศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า  “ถ้าแกลเลอร่ีต้องการ
ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในอนาคต พวกเขาควรจะปิิบติัตามผู้ประกอบการธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรมด้านอื่นๆ โมเดลทางธุรกิจจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่สามารถให้ผู้ประกอบการธุรกิจแกล
เลอร่ีได้ทบทวน ปรับปรุง และเรียนรู้ว่า ลูกค้าต้องการอะไร, แกลเลอร่ีจะได้รับเงินและก าไรจาก
ไหน นี่ เป็นเพียงบางส่วนของค าถามที่ผู้ประกอบการธุรกิจแกลเลอร่ีต้องน ามาวิเคราะห์”  
(David Teece, 2010)     

ทรรศนะของเดวิด จอห์ ทีซ ให้ความส าคัญกับการบริการจัดการหอศิลป์ท่ีเป็นระบบ
ชดัเจนเหมือนกับการด าเนินการในธุรกิจด้านอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับศภุโชค องัคสุวรรณศิริ ผู้ก่อตัง้
ศภุโชค อาร์ต เซ็นเตอร์ (Subhashok The Arts Centre) หอศิลป์เอกชนย่านสุขุมวิทท่ีได้กล่าวใน
หนงัสือ วอลเปเปอร์ ฉบบัเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัหอศิลป์ในประเทศไทย
ควรจะเร่ิมจริงจงักับการบริหารจดัการ ไว้ว่า“เราต้องเข้าไปจัดการในเร่ืองธุรกิจ ท าให้เป็นระบบ 
เหมือนอย่างที่จีน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ หรือฟิลิปปินส์ท ากนัมาแล้ว เพราะการขยบัข้ึนของราคา
งานศิลปะไม่สามารถจะรอให้เป็นไปตามลมฟ้าอากาศได้ แต่ต้องมีการจัดการที่ดี คือ ศิลปิน
ท างานของพวกเขา ดีลเลอร์และแกลเลอร่ีเข้ามาช่วยท าพีอาร์เพื่อให้ผลงานเขาเป็นที่ รู้จัก  
ท าการตลาดให้ โปรโมต เมื่อศิลปินเป็นที่รู้จักแล้ว มีรายได้จากการขายงาน เขาก็จะสามารถ
ท างานได้อย่างต่อเนื่อง“(ธญัญาพร หงษ์ทอง . 2014) ทรรศนะของ ศภุโชค องัคสวุรรณศิริสะท้อน



  5 

ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของหอศิลป์เอกชนจากประเทศใกล้เคียงท่ีมีระบบการบริหารและจดัการ
สง่ผลให้ศลิปินได้รับการสนบัสนนุและเป็นมืออาชีพและประสบความส าเร็จ   

ปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของไทยได้เปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของโลกท่ีมีแนวโน้มโลกถดถอยลง ปรากฏการณ์ดงักล่าวได้ส่งผลไปสู่ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ศิลปะด้านทัศนศิลป์ จึงท าให้ผู้ วิจัยเกิดค าถามเร่ืองการด ารงอยู่ของวงการศิลปะด้าน
ทศันศิลป์ของไทย จึงเป็นท่ีมาให้ผู้ วิจยัมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการหอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะได้ทราบถึงแนวทางและการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชนภายใต้
บริบทปัจจบุนัของสงัคม 

 

ค าถามการวิจัย  
ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้ค าถามการวิจยัไว้ดงันี ้
1. พฒันาการและการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร 
2. หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการบริหารจัดการ ปัญหาและ

อปุสรรคหรือไมอ่ยา่งไรในบริบทของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศกึษาพฒันาการและการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือศึกษารูปแบบ ลักษณะ ระบบ กลไก การจัดการ ปัญหาและอุปสรรค  

ของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ                   
(Qualitative Research) 
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ขอบเขตของงานวิจัย  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเร่ือง  “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร :  

การจัดการและการด ารงอยู่ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี 
และข้อมูลสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชน แนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลสมัพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การบริหารจดัการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีและข้อมลูสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
และข้อมูลสมัพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับของหอศิลป์เอกชนในจงัหวดั โดยแบ่งเป็น ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ขอบเขตด้านพืน้ท่ีขอบเขต ด้านประชากร ขอบเขตด้านระยะเวลา และ วิธีด าเนินการศกึษา 
 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ในครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตเนือ้หาได้ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศึกษาภูมิหลัง ความเป็นมา พัฒนาการ และการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนใน

กรุงเทพมหานครตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 
2 ศกึษารูปแบบ ลกัษณะ ระบบ การจดัการ ปัญหาและอปุสรรค ของหอศิลป์เอกชน

ใน กรุงเทพมหานครในบริบทของวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
 

ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ” ครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีเป็นจังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยได้ใช้เกณฑ์การแบ่งพืน้ท่ีตามทฤษฎีการแบง่พืน้ท่ีของส านกังานเขตจงัหวดั
กรุงเทพมหานครได้ตามแผนภาพดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร  
 

ท่ีมา: http://203.155.220.230/m.info/bma_k/knw5.html 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดประชากรในงานวิจยัครัง้นีคื้อ หอ
ศิลป์เอกชนท่ีมีท่ีตัง้ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และได้แบ่งกลุ่ม หอศิลป์ตามแนวคิด ทฤษฎีการ
บริหารจัดการหอศิลป์เอกชน นอกจากนีย้ังใช้เกณฑ์ในการเลือกในด้านของอายุและมูลค่าของ
ธุรกิจเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในงานวิจัย 
ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการหอศิลป์

เอกชนท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีน าเสนอผลงานร่วมสมัยท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์โดย
ศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการอย่างต่อเน่ือง ผู้ วิจัยได้ใช้
เกณฑ์ในการคดัเลือกโดยเลือกจากอายขุองการด าเนินกิจการ ขนาดพืน้ท่ีของกิจการ การจดัแสดง
และลักษณะสไตล์ของผลงาน รวมทัง้ราคาและผู้ เข้าชม ตลอดจน การสนับสนุนศิลปินในกลุ่ม
ตา่งๆ ทัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้ทฤษฎีการจดัการองค์กรเป็นหลกัในการตัง้เกณฑ์ จากเกณฑ์ดงักล่าวผู้วิจยั
ได้รวบรวมรายช่ือของกลุ่มหอศิลป์เอกชน ท่ีแบ่งตามอายุการด าเนินการได้จ านวน 3 กลุ่ม
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
กลุ่มที่ 1 หอศิลป์เอกชนที่มีอายุด าเนินการตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 

ซี.วี.เอ็น แกลเลอร่ี (CVN gallery) , สมบัติ เพิ่มพูน แกลเลอร่ี(Sombat Permpoon 
Gallery), อกัโกะ แกลเลอร่ี (Akko Gallery), น าทอง แกลเลอร่ี (Numthong Gallery at Aree) ถั ง 
คอนเทมโพลารี อาร์ต (Tang Contemporary Art), ทะวิบู แกลเลอรี (Thavibu Gallery), เอช แกล
เลอร่ี(H Gallery), ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี (100 Tonson Gallery) , นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี (Number1 
Gallery)กาฐมาณฑ ุโฟโต้ แกลเลอร่ี (Kathmandu Photo Gallery), 

 
กลุ่มที่ 2 หอศิลป์เอกชนที่มีอายุด าเนินการตัง้แต่ 5-10 ปีขึน้ไป 

อาร์ เอ็ม เอ อินสติติวท์ (Rma Institute)ศภุโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The 
Arts centre) ตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์  และ สปีดี ้แกรนด์มา(Speedy Grandma) 

 
กลุ่มที่ 3 หอศิลป์เอกชนที่มีอายุด าเนินการตัง้แต่ต ่ากว่า 5 ปี  

รีเบล อาร์ต แกลเลอร่ี (Rebel Art Gallery), มิดไนซ์ แกลเลอร่ี (Midnice Gallery), 
โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and Art gallery) , กัลป์วิทย์ สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี 
(Kalwit Studio& Gallery) , แจม แฟคทอรี (Jam Factory) ,สาธร 11 อาร์ต สเปซ ( Sathorn 11 
Art space) ,บัพฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี (Buffalo Bridge Gallery) ,ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี (Future 
Factory) ,ทาร์ส แกลเลอร่ี (Tars Gallery) 
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ขอบเขตด้านเวลา 
ในการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท

ของศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย” ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้เวลาในการด าเนินวิจัยนับตัง้แต่วันท่ี 1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2561   

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั” ผู้วิจยัจะด าเนินการศกึษาตามล าดบัดงันี ้
  

วิธีการเก็บข้อมูลวิจัย 
งานวิจยัเร่ืองนีเ้ป็นวิจยัเชิงคณุภาพ ท่ีเน้นการศกึษาปรากฏการณ์ของหอศิลป์เอกชน

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัจะท าการเก็บข้อมลูจากการลงภาคสนาม (Field Work Studies)  
ในพืน้ท่ีหอศิลป์ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และท าการสมัภาษณ์ (In- Depth Interview) กับ ผู้ ให้
ข้อมูลส าคญั (Key Informant) อาทิ เจ้าของธุรกิจหอศิลป์ ผู้ ร่วมงานในหอศิลป์ภณัฑารักษ์ ศิลปิน 
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านศิลปะร่วมสมยั ผู้ชมงาน ด้วย การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพ และจดบนัทึก 
และการศกึษาจากเอกสารและส่ือโสตทศันวตัถ ุ

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากเอกสาร การสงัเกต และการสมัภาษณ์เชิงลึก
แบบมีครงสร้างโดยเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี ท่ีได้ท าการศึกษาและน าเสนอไว้ในบทท่ี 2 ทัง้นี ้
การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์มีการวิเคราะห์ระหว่างสัมภาษณ์และภายหลังการสมัภาษณ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายและเพียงพอตอ่การอธิบายในแต่ละประเด็นของค าถามการ
วิจยั  

 
การสังเคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์เสร็จสิน้ ผู้วิจยัจะท าการสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือให้ได้
ประเดน็หรือองค์ความรู้ใหม ่ๆ เพิ่มขึน้ 

 
 
 



  10 

การน าเสนอผลการวิจัย         
ผู้วิจยัจะน าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์ ประกอบภาพถ่าย

จากพืน้ท่ีภาคสนามโดยเรียบเรียงและน าเสนอตามล าดบัวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. งานวิจัยเร่ืองนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการด้านศิลปะ ท่ีจะได้ทราบถึง

พฒันาการและการด ารงอยู่ ของหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครซึง่อาจจะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของ
หอศิลป์ทัง้ประเทศ และอาจน าผลการวิจยัเป็นตวัแบบหรือโมเดลทางความคิดไปพัฒนาให้เป็น
การสูค่วามเป็นสากลตอ่ไป     

2. งานวิจยัเร่ืองนีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่วงธุรกิจทางศิลปะ โดยการน าผลของการวิจยัไปใช้
พฒันาวงการธุรกิจศิลปะอย่างเป็นระบบและสามารถยกระดบัหอศิลป์ในประเทศให้ทดัเทียมกับ
สากลได้    

3. งานวิจัยเร่ืองนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เข้าใจถึงระบบธุรกิจของศิลปะ 
นอกเหนือจากการเรียน ด้านวิชาการด้านศลิปะร่วมสมยั      

4. งานวิจยัเร่ืองนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ในการเชิดชูศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยของ
ประเทศไทย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

หอศิลป์เอกชน ในงานวิจัยเร่ืองนี ้หมายถึง ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ท่ีอยู่อาศยั หรือ
แม้กระทัง่พืน้ท่ีทางศิลปะท่ีด าเนินการโดยภาคเอกชน ท่ีมีการน าเสนอ จดัแสดงนิทรรศการ และ
ซือ้-ขายผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั
ได้ท าการศกึษาหอศลิป์เอกชนท่ีด าเนินการอยูต่ัง้แต ่พ.ศ. 2511 ถึง ปัจจบุนั 

การบริหารจัดการหอศิลป์ ในงานวิจยัเร่ืองนี ้หมายถึง กระบวนการจดัการธุรกิจทางท่ี
เก่ียวข้องกบังานศลิปะ ท่ีมีความหมายรวมไปถึง การจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์,การจดัการ
ด้านเงินทุนและแหล่งรายได้, การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและ
บคุลากร,การจดัการด้านพืน้ท่ี, การจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรม, การจดัการด้านการตลาด, 
การจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาติ, ผู้ ชม), และปัญหาและอุปสรรค
ของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
 



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจยัเร่ือง หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั เป็นการศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ หอศิลป์เอกชน ในด้าน
ต่างๆ อาทิ การศึกษาพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน ตลอดจนศึกษารูปแบบ 
ลกัษณะ ระบบ กลไก การจดัการ ความเป็นสากล ปัญหาและอปุสรรค ของหอศิลป์เอกชน เพ่ือให้
หอศิลป์เอกชนเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนและพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัย ศิลปิน นิสิต 
นกัศกึษาของไทย ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

1.แนวคดิ ทฤษฎี และข้อมลูสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัหอศลิป์เอกชน 
1.1 ความหมายและความส าคญัของหอศลิป์เอกชน 
1.2 ภมูิหลงัและความเป็นมาของหอศลิป์เอกชน 

1.2.1 ภมูิหลงัและความเป็นมาของหอศลิป์เอกชนในยโุรป 
1.2.2 ภมูิหลงัและความเป็นมาของหอศลิป์เอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
1.2.3 ภมูิหลงัและความเป็นมาของหอศลิป์เอกชนในเอเชีย 
1.2.4 ภมูิหลงัและความเป็นมาของหอศลิป์เอกชนในประเทศไทย 

1.3 บทบาทและหน้าท่ีของหอศลิป์เอกชน 
1.4 ลกัษณะ รูปแบบ ประเภทของหอศลิป์เอกชน 
1.5 ระบบการท างานและบคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัหอศลิป์เอกชน 

2.แนวคดิ ทฤษฎี และข้อมลูสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการ 
2.1 ความหมายและความส าคญัของการบริหารจดัการ 
2.2 รูปแบบของการจดัการองค์กร 
2.3 แนวคดิในการจดัการองค์กรทางศลิปะ 

3.ข้อมลูสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัหอศลิป์เอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3.1ภมูิหลงัและประวตัขิองหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

4. แนวคดิและทฤษฎีและข้อมลูสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
4.1 ความหมายของศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั 
4.2 ความเป็นมาของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
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5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง        
5.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการองค์กรทางศลิปะในตา่งประเทศ   
5.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการองค์กรทางศลิปะในประเทศ 

 
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชน 

1.1 ความหมายและความส าคัญของหอศิลป์เอกชน 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัความหมายของ หอศิลป์ หรือ อาร์ตแกลอร่ี 

(Art Gallery) ผู้วิจยัพบว่ามีผู้ ให้ความหมายของค าว่าหอศิลป์ไว้เป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่ให้
ความหมายไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน โดยท่ี พจนานุกรมลองแมน (Longman) ฉบบัอเมริกัน
องักฤษได้ให้ความหมาย หอศิลป์ไว้ว่า “1) ห้องหรือห้องโถงหรืออาคารที่ประชาชนสามารถดูงาน
ศิลปะทีมี่ชื่อเสียงได ้2) หรือ เป็นร้านค้าทีผู่้คนสามารถเข้าชมและเลือกซ้ืองานศิลปะได ้3. ระเบียง
ชัน้บนของโบสถ์ทีผู่ช้มสามารถนัง่ชมละครได”้ (ลองแมน. 2000:)  

ความหมายดงักล่าวสอดคล้องกบัพจนานกุรมฉบับ ออกซ์ฟอร์ดท่ีให้ความหมายของ 
หอศิลป์ไว้ว่า “ห้องหรืออาคารท่ีจดัแสดงหรือซือ้ขายผลงานศิลปะ” (ออกซ์ฟอร์ด.ออนไลน์) จาก
การให้ความหมายของพจนานกุรมลองแมนและออกซ์ฟอร์ดสามารถสรุปใจความได้ว่าหอศิลป์คือ
สถานท่ี อาคาร หรือห้องท่ีจัดแสดงงานศิลปะและผู้ ชมท่ีสนใจงานศิลปะชิน้ไหนเป็นพิเศษก็
สามารถซือ้ผลงานศิลปะนัน้ๆจากหอศิลป์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจยัได้ศึกษาและค้นพบว่า
ความหมายของหอศิลป์มิได้เป็นแค่สถานท่ีแสดงและซือ้ขายผลงานศิลปะเพียงอย่างเดียวหากแต่
เป็นสถานท่ี ๆ เปิดกว้างส าหรับงานศิลปะ ด้านอ่ืนอีกด้วยดงัท่ีพจนานกุรมศิลปะ  (The Thames & 
Hudson Dictionary of Art Terms) ได้กลา่วไว้วา่ 
 

แกลเลอร่ี (gallery) 1.ท่ีว่างภายในของสถาปัตยกรรมชัน้บนเหนือทางเดินในโบสถ์โดยมกัจะ
เรียกผิดว่าระเบียงแนบ(Triforium) 2. ห้องยาวแคบ ๆ ในบ้านส่วนตวัที่หรูหราเหมาะส าหรับ
การพกัผอ่นหยอ่นใจ 3. สถานท่ีที่จดัแสดงงานศิลปะและงานศิลปะด้านอื่น ๆ  4.ระเบียงชัน้บน
ที่หนัหน้าเข้ามาด้านในของอาคารโดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาคารท่ีเปิดเพื่อสาธารณะเช่นโรงละคร 
5. ทางเดินยาวสูป่ระตหู้องพกัของโบสถ์หรือบ้าน6. ทางแคบๆตามแนวข้างๆห้องใหญ่ๆ หรือ
พืน้ท่ีด้านในอาคารท่ีเปิดสามารถเปิดเข้าไปถึงได้ (เอ็ดเวิร์ด ลซูี่- สมิธ.2004: 98) 
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ความหมายของค าว่าหอศิลป์ท่ี เอ็ดเวิร์ด ผู้ เช่ียวชาญด้านหอศิลป์ได้อธิบายไว้ใน
หนังสือท่ีช่ือ The Thames & Hudson Dictionary of Art Terms ได้อธิบายสภาพทางกายภาพ
ของหอศิลป์ได้อยา่งหลากหลายมากกวา่เป็นแคห้่องส่ีเหล่ียมหากแตเ่ป็นพืน้ท่ีหรืออาคารท่ีเปิดเพ่ือ
สาธารณะอีกด้วย และจากการสัมภาษณ์ ปนัดดา เลิศหัตถศิลป์ผู้ บริหารคนส าคญัของสมบัติ
เพิ่มพูน แกลเลอร่ี หนึ่งในหอศิลป์ ท่ีมีประวัติยาวนานมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
เก่ียวกับความส าคัญของหอศิลป์ มีใจความว่า “หอศิลป์มีส าคัญความต่อวงการศิลปะ
เปรียบเสมือนสถานที่ส าหรับการพบปะสงัสรรค์ของผู้ที่รักงานศิลปะ นกัสะสม และศิลปินท าให้
ศิล ปิน  มี เป้ าหมายในการส ร้างงาน ศิลปะมาก ข้ึนจนสามารถพัฒ นาเป็นอาชีพ ได้ ”                                                     
(ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์, 2558)  

ค ากล่าวข้างต้นสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ นักสะสม
ศิลปะและผู้ก่อตัง้ Subhashok The Arts Centre (S.A.C) ท่ีกล่าวเร่ืองอาชีพศิลปินไว้ในนิตยสาร 
วอลเปเปอร์ฉบบัเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ไว้วา่ 

 
เราต้องเข้าไปจดัการในเร่ืองธุรกิจ ท าให้เป็นระบบ เหมือนอย่างท่ีจีน อินโดนีเซีย 
หรือฟิลิปปินส์ท ากันมาแล้ว เพราะการขยบัขึน้ของราคางานศิลปะไม่สามารถจะ
รอให้เป็นไปตามลมฟ้าอากาศได้ แตต้่องมีการจดัการท่ีดี คือศิลปินท างานของเขา 
ดีลเลอร์และแกลเลอร่ีเข้ามาช่วยท าพีอาร์เพ่ือให้ผลงานของเขาเป็นท่ีรู้จัก ท า
การตลาดให้ โปรโมต เม่ือศิลปินเป็นท่ีรู้จกัแล้ว มีรายได้จากการซือ้ขายงาน เขาก็
จะสามารถท างานได้อย่างตอ่เน่ือง…ท่ีส าคญัเราต้องสร้างการตลาดเชิงรุก สร้างดี
มานด์ให้เกิดขึน้ อย่างในปัจจุบนัเราพยายามเปิดตวัศิลปินไทยให้ทั่วโลกได้รู้จัก 
เราเอางานศิลปินไทยไปอาร์ตแฟร์เพ่ือให้ทั่วโลกได้รู้จักและได้ผลตอบรับท่ีดี 
เกินคาด (จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศริิ, 2560) 

 
ค ากล่าวของ ศุภโชค อังคสุวรรณศิริ สามารถสรุปความส าคัญของหอศิลป์ได้ว่า 

หอศิลป์มีส่วนส าคัญ ท่ีสามารถสร้างอาชีพศิลปินได้ และยังมีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรมของไทยให้เป็นท่ีรู้จกัในวงการศลิปะโลกอีกทางหนึง่ 
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1.2 ภูมิหลังและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชน 
ผู้วิจยัได้ท าการค้นคว้าในเร่ืองภูมิหลงัและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชนจากหนังสือ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้ รู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
หลงัจากการศกึษาในเร่ืองภูมิหลงัและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชน  ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าเป็น
เร่ืองยากและซบัซ้อนท่ีจะบริหารหอศิลป์เอกชนให้ประสบความส าเร็จในทุก ๆ ด้าน ด้วยเหตผุล
ท่ีว่า หอศิลป์ต้องพึ่งปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีหลากหลายกว่าการบริหารจดัการด้านอ่ืนๆท าให้ผู้ ท่ีต้องการจะ
บริหารหอศลิป์เอกชนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศกึษา ค้นคว้าอยา่งสม ่าเสมอ 

1.2.1 ภูมิหลังและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชนในยุโรป 
จุดก าเนิดของหอศิลป์เอกชนในทวีปยุโรป 

จากก ารศึ กษ า ค้ น ค ว้ า ข้ อมู ล จ ากหนั ง สื อ ช่ื อ  How to start and run a 
Commercial art gallery ท่ี เขียนโดย เอ็ดเวิ ร์ด วิงเคิลแมน ผู้ เช่ียวชาญ ด้าน ศิลปะ ศิลปิน 
ภณัฑารักษ์ และนกัเขียนได้กลา่วถึงประวตัแิละภมูิหลงัของหอศลิป์เอกชนไว้วา่ 

 
จะเป็นประโยชน์มากหากนกัธุรกิจศิลป์รุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้จากนกัธุรกิจศิลป์ที่ประสบการณ์และ
มีความเช่ียวชาญสงูในขณะที่ก าลงัมีการเจรจาซือ้ขายกนัอยู่และท าการจดบนัทึกรูปแบบการ
ด าเนินงานเอาไว้ ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากหากจะสืบค้นว่าใครเป็นนกัธุรกิจศิลป์คนแรกที่ท า
หน้าที่เป็นตวัแทนด้านธุรกิจของศิลปิน หรือคนที่ซือ้ผลงานศิลปะและมีความคิดว่าจะซือ้เพื่อ
เก็งก าไรและขายต่อในอนาคต แต่ในเวลานัน้ศิลปะตะวนัตกได้ก้าวเข้าสูย่คุเรอเนสซองส์ที่ถือ
วา่เป็นยคุร่งเรืองของศิลปะ ได้เกิดปรากฏการณ์ครัง้ส าคญัในโลกศิลปะขึน้โดยเกิดมีคนกลาง
ระหว่างผู้ซือ้หรือนกัสะสม กับผู้ขาย จิโอวานนี่ บาสติสต้า เดอลา ปาลล่า(Giovanni Battista 
della Palla) คือนักธุรกิจศิลป์ระดับชาติคนแรกที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ หนังสือ
ชีวประวัติที่ เขียนโดย จิออร์จิโอ วาซาลี่ (Giorgio Vasari) ที่ ช่ือ “The lives of the Artists” 
บรรยายเร่ืองราวที่เป็นอมตะและมหัศจรรย์ของ จิโอวานนี่ บาสติสต้า เดอลา ปาลล่าที่ ขาย
ภาพเขียนของศิลปินที่มีช่ือเสียงในยคุนัน้ให้กบักษัตริย์ของฝร่ังเศสในราคาที่สงูกว่าความเป็น
จริง เขาถกูเตือนอยา่งไม่ต้องสงสยั  หลงัจากนัน้เขาถกูจองจ าในข้อหาผู้ทรยศ ท าให้เรารู้สกึว่า
เขาเป็นคนไร้เกรียติ และน่าอับอาย (นักประวัติศาสตร์เรียกเขาว่า “พ่อค้าไร้ยางอาย’ สมุด
บนัทึกกล่าวว่า เขาอาจถกูประหารชีวิตด้วยการตดัศีรษะในคุกและกลายเป็นทศันคติเชิงลบ
ของนกัธุรกิจศิลป์ แต่ในปัจจุบนัทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มีการพัฒนาในทางที่ดีขึน้ เป็นมืออาชีพ  
มากขึน้ (Edward Winkleman, 2009) 
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จากข้อความข้างต้นสรุปใจความได้ว่าจิโอวานน่ี บาสติสต้า เดอลา ปาลล่า อาจ
ไม่ใช่นกัธุรกิจศิลป์คนแรกของโลกท่ีเป็นตวักลางการซือ้ขายงานศิลปะระหว่างศิลปินและผู้ ซือ้หรือ
นกัสะสม แต่เหตท่ีุจิโอวานน่ี บาสติสต้า เดอลา ปาลล่าถกูบนัทึกให้เป็นนกัธุรกิจศิลป์คนแรกของ
โลกอาจเป็นเพราะเขาได้ขายงานศิลป์ให้กับกษัตริย์ของฝร่ังเศสในราคาไม่เป็นธรรม เหตกุารณ์นี ้
สง่ผลให้เขาต้องถกูจองจ า จนท าให้ช่ือของเขาถกูบนัทกึไว้ในประวตัศิาสตร์หน้าหนึง่ของโลกศิลปะ 
นอกจากนี ้ช่ือของจิโอวานน่ี บาสติสต้า เดอลา ปาลล่า ยงัไปปรากฏในหนงัสือ The Sociology of 
Art ท่ีเขียนโดย อาร์โนลด์ ฮอร์เซอร์ ท่ีได้กลา่วไว้ได้อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
ในยคุต้นเรอเนสซองส์ยงัไมป่รากฏวา่การค้าเชิงพาณิชย์ของงานศิลป์…มีคนเพียงไมก่ี่คนถกู
สง่ให้ไปซือ้ผลงานศิลป์ ในช่วงปลายยุคเรอเนสซองส์ที่กษัตริย์แห่งฝร่ังเศสสง่คนที่รู้คณุค่า
ของงานศิลปะ เพื่อที่จะซือ้ผลงานศิลปะและวตัถุอื่น ๆ ของศิลปะ (โคมไฟ , เฟรม, แจกัน, 
กรอบเตียง ฯลฯ ) ช่ือของเขาคือจิโอวานนี่ บาสติสต้า เดอลา ปาลลา่ เขาท าให้คนที่รู้คณุค่า
ขอ งงานศิ ลปะที่ เ ร่ิม จะซื อ้ งานศิ ลปะและสิ่ งขอ งอื่ น ๆ  ม าขายให้ คนอย่ า ง เขา  
หรือตัวแทนจากลูกค้าที่ร ่ ารวยมหาศาล โดยพวกเขาท าเพื่อที่จะได้ก าไรจากการขาย  
(Arnold Hauser, 1982    ) 

 

ผู้วิจยัสรุปใจความได้ว่า จิโอวานน่ี บาสติสต้า เดอลา ปาลล่า คือคนส าคญัของ
ประวตัิศาสตร์การซือ้ขายศิลปะของโลก และเป็นต้นทางนกัธุรกิจศิลป์ท่ีหันมาซือ้ขายงานศิลปะ
เพ่ือผลก าไร ลาแซ ดโูว หนึง่นกัธุรกิจศลิป์ชาวฝร่ังเศสได้ถกูกลา่วถึงความส าคญัของเขาไว้ว่า 

 
ประวตัิศาสตร์ของการซือ้ขายงานศิลป์ กบัความพยายามที่จะขายงานศิลป์เพื่อเลีย้งชีพอยา่ง
เดียวจะถกูพิจารณาว่าไม่รอบคอบ ลาแซ ดโูว (Lazaer Duvaux) ผู้มีช่ือเสียงในศตวรรษที่18 
ชาวฝร่ังเศส ถกูขนานนามว่า “พ่อค้าผู้หรูหรา” ที่น าเสนอการผสมผสานเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา
สวยงาม เคร่ืองประดบัเซรามิก และประติมากรรมให้กบัลกูค้าที่หรูหราของเขา  ความส าคญั
ของเขาอีกอย่างหนึ่งคือ บญัชีการขายของเขาที่เขาเก็บไว้ระหว่างปี 1748 ถึง 1758 ยงัเป็น
ขมุทรัพย์ให้นกัวิชาการร่วมสมยัสบืค้นข้อมลูและที่มาอีกด้วย (Edward Winkleman, 2009) 
 

จากข้อความท่ีเก่ียวกบั ลาแซ ดโูว นกัธุรกิจศิลป์ชาวฝร่ังเศส สรุปได้ว่าในยคุแรก
ของประวตัิศาสตร์การซือ้ขายงานศิลปะในยุโรปและอเมริกา ยังไม่มีการแยกประเภทสินค้าแต่
อย่างใด หากแต่เป็นการผสมผสานของความหลากหลายของงานศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ไว้ด้วย เช่น 
ภาพเขียน งานประตมิากรรม เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนงานเซนามิก  
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พัฒนาการของหอศิลป์เอกชนในทวีปยุโรป 
จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข้องท าให้ผู้ วิจัยพบว่าพัฒนาการของหอศิลป์

เอกชนอาจมีจุดก าเนิดขึน้เม่ือนักธุรกิจศิลป์  (Art Dealer)ในสมัยเรอเนสซองส์ (Renaissance) 
เร่ิมเสาะหาและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัศิลปิน เพ่ือท่ีจะเป็นการง่ายในการได้ผลงานของศิลปิน
เหลา่นัน้เพ่ือขายเอาก าไร ซึง่สอดคล้องกบัข้อความของ เอดเวิร์ด วิงเคลิแมนท่ีวา่ 

 
ในช่วงเวลาดงักลา่วธุรกิจทางศิลปะมีวิวฒันาการมากขึน้ ผลงานของศิลปินชัน้ครูมีมลูค่ามาก
ในขณะที่นกัเรียนศิลปะที่เก่งกาจมีราคาของผลงานรองลงไปและไม่มีใครสนใจนกัเรียนท่ีไมไ่ด้
เร่ือง ดังนัน้นักธุรกิจศิลป์จึงขายผลงานของศิลปินชัน้ครูและนักเรียนที่เก่งกาจเพื่อผลก าไร
จนกระทัง่คนเร่ิมติดอยู่กบัการบริหารจดัการเพื่อผลก าไรท าให้ต่อมาได้เกิดกระบวนการเฟ้นหา
ศิลปินท่ีมีแวว และเสนอสตดูิโอท างานใหมใ่ห้พวกเขาสนบัสนนุเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถผลติ
งานศิลปะให้แต่การที่จะท ากระบวนการดงักลา่วได้ นกัธุรกิจศิลป์เหลา่นัน้จะต้องมี ศิลปินที่มี
พรสวรรค์อยู่ในมือมากพอเพื่อที่จะดูว่าศิลปินทัง้หลายได้ส ร้างผลก าไรให้พวกเขาบ้างใน
ท้ายที่สดุศิลปินท่ีไมส่ามารถขายผลงานได้ก็จะถกูลอยแพ (Edward Winkleman, 2009) 

 

ข้อความดงักล่าวผู้ วิจยัสรุปใจความได้ว่าในยุคนัน้เม่ือธุรกิจศิลปะเร่ิมเติบโตท า
ให้นกัธุรกิจศิลป์เร่ิมใช้การจดัการเข้ามาช่วยในการค้นหาศิลปินท่ีมีพรสวรรค์และท าก าไรให้พวก
เขาซึ่งเป็นเหตุให้ วิวัฒนาการทางศิลปะได้พัฒนารูปแบบการซือ้ขายและย่างกรายเข้ามาใน  
ยุคสมัยใหม่ของการจัดการทางศิลปะมากขึน้กว่าเดิม นักธุรกิจศิลป์เร่ิมมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ศิลปิน พวกเขาต้องใช้สายตาและรสนิยมในการมองงานศิลปะ บางครัง้ศิลปะ อาจไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสาธารณะ แตน่กัธุรกิจศิลป์ต้องมีความเช่ือมัน่ว่าพวกเขามีสายตาท่ีแหลมคมพอท่ีจะ
พลิกสถานการณ์ ได้ด้วยรสนิยมท่ีหลากหลายของพวกเขา ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัคือ ปอล ดลูองส์  
รูเอล ท่ีเป็นคนส าคญัในประวัติศาสตร์ของโลกศิลปะ โดยเอ็ดเวิร์ด วิงเคิลแมนได้กล่าวถึงเขาไว้
อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
ต านานร่วมสมัยเร่ิมมาจากการมาถึงของนักธุรกิจศิลป์ชาวฝร่ังเศส ช่ือ ปอล ดูลองส์ รูเอล 
(Paul Durand-Ruel) เขาเกิดในปี1831 จากครอบครัวที่ท าธุรกิจเก่ียวกบัรูปภาพ ดรูองส์ได้รับ
การพิจาราณาว่าเป็นนักธุรกิจศิลป์คนแรกที่ท าการสนับสนุนศิลปินในสังกัดของเขาด้วย
คา่ใช้จ่ายรายเดือน และให้โอกาสศิลปินด้วยงานนิทรรศการเดี่ยว เขายงัขยายความและเรียก
ศิลปินหนุ่มๆที่ถูกตราหน้าว่าไร้ยางอายว่า ‘อิมเพรสชั่นนิสม์ ’ (Impreesionism)นี่คือสิ่งที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุที่เกิดขึน้จากดรูองส์ ศิลปินอิมเพลสชั่นนิสม์ทัง้หลายไม่ได้รับความสนใจและถูก
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ละเลยเป็นระยะเวลายาวนาวกว่า10ปี และท าให้ดรูองส์ต้องใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะได้รับเงิน
จากการขายภาพของศิลปินที่เกิดจากผลผลิตจากศิลปินที่เขาเช่ือมัน่ เมื่อมองผ่านแกลเลอร่ี
ของเขาในปารีส ลอนดอน นิวยอร์ก เขาควรถูกจารึกเพราะเขาสามารถเปลี่ยนประวตัิศาสตร์
และจากความจริงที่ว่าเขาได้รับเงินจ านวนมหาศาลจากการขายงานศิลปะไปสู่สาธารณะ  
เขาคือผู้หนึง่ที่ไมค่วรถกูมองข้ามเลยทีเดียว  (Edward Winkleman, 2009) 

 

จากค ากล่าวข้างต้นผู้วิจยัสรุปใจความได้ว่า เราไม่สามารถตีความนกัธุรกิจศิลป์
ทัง้หลายว่าเป็นพวกพ่อค้าท่ีคอยจะเอารัดเอาเปรียบและหวงัผลก าไรจากการขายงานศิลปะได้
เสมอไป ในทางกลบักันพวกเขาควรจะได้รับการยกย่องและถูกจารึกช่ือในประวตัิศาสตร์ศิลป์ใน
ฐานะท่ีพวกเขาสามารถใช้รสนิยมตีความงานศิลปะท่ีคนส่วนใหญ่พากันเยาะเย้ยให้เกิดคุณค่า
และความงามในรูปแบบท่ีหลากหลายและแตกตา่ง ดงักรณีตวัอย่างของ ดรูองส์ท่ีนอกจากเขาจะ
เป็นนกัธุรกิจศิลป์คนแรกท่ีให้การสนบัสนนุรายจ่ายของศิลปินเป็นคน   แรก ๆ ของโลกแล้ว เขายงั
เช่ือมัน่ในฝีมือของศิลปินกลุ่มหนึ่งและช่ืนชมความงามของภาพเขียนท่ีดแูปลกแยกจากประเพณี
เดิมๆจนเขาได้ให้ค าจ ากัดความว่า ลทัธิอิมเพรสชัน่นิสม์ (Impressionism) นัน่เองและใช้เวลาใน
การรอคอยกวา่10ปีจนท าให้ภาพเขียนอิมเพรสชัน่นิสม์ได้รับความสนใจ 

 
1.2.2 ภูมิหลังและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

จุดก าเนิดของหอศิลป์เอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา 
จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ผู้ วิจัยพบว่ามีการแบ่งนักธุรกิจศิลป์ออกเป็น

สองประเภทด้วยกันคือ ประเภทท่ีขายงานศิลป์ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียงอย่างเดียวกับอีกประเภทท่ี
สนบัสนนุศิลปินท่ีไม่มีช่ือเสียงและพยายามสนบัสนนุให้คนยอมรับในภายหลงั เชน่กรณีของดรูองส์
ท่ีท ากับศิลปินกลุ่มอิมเพลสชั่นนิสม์เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับข้อความของเอดเวิร์ด วิงเคิลแมน ท่ี
กลา่วไว้ในท านองเดียวกนัวา่ 

 
จากจดุนีไ้ปสูจ่ดุที่ส าคญัของประวตัิศาสตร์ วา่มีความเป็นไปได้ที่จะแบง่นกัธุรกิจศิลป์ออกเป็น 
2 ประเภทคือพวกที่สนกุกบัการโปรโมตและขายงานของศิลปินท่ีไม่มีช่ือเสียง กบันกัธุรกิจศิลป์
ที่สนใจจะขายงานของศิลปินที่มีช่ือเสียงเพียงอย่างเดียว สิ่งที่เกิดขึน้คือการเลื่อมล า้ทาง
แผนการในการท าธุรกิจ เหตุเพราะสิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจของการค้นพบพรสวรรค์ใหม่ๆและเฝ้า
ประคบประหงมเหล่าศิลปิน จนพวกเขาสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถท าเงิน
ให้กบัพวกเขาได้ไม่น่าสนใจของ โจเซฟ วีน เขามาจากเมืองฮลัส์ประเทศองักฤษและได้ขยาย
ธุรกิจครอบครัวรวมไปถึงแกลเลอร่ีไปยังเมืองใหญ่ๆเช่นลอนดอน นิวยอร์ก ปารีส ดูวีน  
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มีลกัษณะที่มีเสน่ห์และตื่นเต้นกบัชีวิตอยู่เสมอ เขาใช้วิธีเลน่ละครกบังานศิลปะของเขาเพื่อให้
ลกูค้าหรือผู้สนใจในงานศิลปะ จนเกิดความรู้สึกอิฉฉาและอยากได้มาครอบครอง เขาและ
ภรรยาสร้างเร่ืองราวที่มีความผกูพนักบังานศิลปะชิน้ดงักลา่ว สิ่งที่ตามมาคือเมื่อลกูค้าที่รับรู้
เร่ืองราวต่างพากนัอยากได้งานศิลปะเหลา่นัน้ไปครอบครองและราคาก็จะสงูขึน้อยูต่ลอดเวลา 
เมื่อพิจารณาแล้วเขาช่างดูเป็นนกัธุรกิจที่เลือดเย็นและหวงัเพียงแค่ผลก าไรเพียงอย่างเดียว
(Edward Winkleman, 2009) 

 

กรณีการสร้างเร่ืองราวเกินจริงเพ่ือผลทางการค้าของ โจเซฟ ดวีูนเปรียบเสมือน
การโฆษณาขายสินค้าในปัจจบุนั หากจะมองว่ากรณีดงักล่าวคือความอปัยศแล้วละก็ ในปัจจบุนั
คงจะไมมี่การวางแผนธุรกิจใด ๆ เลยก็เป็นได้ เม่ือผู้วิจยัลองท าการศกึษากรณีของโจเซฟ วีนอย่าง
ละเอียดพบว่าการโฆษณาอย่างเกินจริงของเขาสามารถท าให้เขาขายงานศิลปะได้อย่างมากมาย
โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าท่ีขึน้ช่ือว่าร ่ารวยท่ีสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเอดเวิร์ด วิงเคิลแมนได้
เปิดเผยรายช่ือกลุ่มลกูค้าดงักล่าวซึ่งประกอบด้วย “เฮนร่ี เคลย์ ฟริก(Henry Clay Frick),วิลเลียม 
แรนดรอฟ เฮิรส์ (William Randolph Hearst), เจ พี มอรแกน (J.P. Morgan), เฮนรี อี ฮนัทิงตนั 
(Henny E.  Huntington), ซามูเอล เอช เครส (Samuel H Kress), แอนดริว เมลอน (Andrew 
Mellon) จอห์น ดี รอคเฟลเลอร (John D. Rockefeller) และ โขเซฟ อี ไวน์เนอร์ (Joseph E. 
Widener)” (เอดเวิร์ด วิงเคิลแมน. 2009:4) จากรายช่ือลูกค้าท่ีร ่ารวยของ โจเซฟ ดวีูน ท าให้ผู้วิจยั
พอจะคาดการณ์ได้วา่เขาคงจะมีฐานะร ่ารวยเป็นอยา่งมากจากการขายงานศลิปะของเขา อยา่งไร
ก็ตามในเวลาดังกล่าวไม่ได้มีเพียงโจเซฟ ดูวีนเพียงผู้ เดียวเท่านัน้เป็นเจ้าของหอศิลป์ท่ีมี
ความส าคญัต่อวงการศิลปะตะวนัตก หากแต่มีนักธุรกิจศิลป์คนอ่ืน ๆ ท่ีร่วมสร้างประวตัิศาสตร์
ร่วมกบัเขาอีกด้วยดงัท่ีเอดเวิร์ด วิงเคลิแมนได้กลา่วไว้วา่ 

 
ในขณะท่ีดวูีนกลายเป็นคนท่ีร ่ารวยจากการขายภาพเขียนของศิลปินท่ีเสยีชีวิตไปนานแล้ว ยงัมี
นกัธุรกิจศิลป์รุ่นราวคราวเดียวกนักบัเขาอีกสองคนที่พยายามที่จะให้คนหนัมาสนใจกับศิลปิน
รุ่นใหม่ที่ยงัมีชีวิตอยู่ในยุโรป เดินตามรอยเท้าของ ปอล ดูลองส์ รูเอล (Paul Durand-Ruel)  
คือ อมับรอยส์ โวลลาด ( Ambroise Vollard)(1884-1939) และ แดเนียล อองรี คาลส์เวลเลอร่
(Daniel Henry Kahnweiler) (1884-1979) พวกเขาขายงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยศิลปินนัก
ปฏิวตัิและเปลี่ยนแปลงโลกศิลปะอย่าง จอรจ์ บราค (Georges Braque) ปอล เซซาน( Paul 
Cezanne) อังเดร ดูแรนด์ (Andre Derain) ฮวล กริส(Juan Gris)  เฟอร์นานด์ เลจเจอร์
(Fernand Legger) และปาโบล ปิกัสโซ่( Pablo Picasso) โวลลาดชอบที่จะซือ้งานจ านวน
มากๆ และขายมันออกไปเพื่อผลก าไร เขายังได้ท า   อัตชีวประวัติของเซซาน(Cezanne)          
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เอดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) และ ปิแอร์ ออรกุส เรอนัวส์(Pierre Auguste Renoir)อีก
ด้วย เขาเป็นนกัธุรกิจที่มีสายตาที่แหลมคมอยา่งไมต้่องสงสยั (Edward Winkleman, 2009) 
 

รายช่ือศิลปินข้างต้นท่ี อมับรอยส์ โวลลาด ได้ท าการซือ้ขายงานศิลปะด้วย ล้วน
แตเ่ป็นศิลปินเอกของโลกซึ่งพวกเขาเหล่านัน้ล้วนมีความช านาญและความสามารถพิเศษในสิ่งท่ี
ตวัเองถนดัและได้รับการยอมรับและเป็นแรงบนัดาลใจให้ศิลปินในปัจจุบนัหลายคน ดงันัน้ผู้ วิจยั
พอจะบ่งชีไ้ด้ว่า นักธุรกิจศิลป์ท่ีมีวิสัยทัศน์และมีรสนิยมท่ีดีกว่าจะได้เปรียบมากกว่า สิ่งส าคญั
ท่ีสดุพวกเขาสามารถท่ีจะก าหนดความเป็นไปในอนาคตของโลกศลิปะได้จากวิสยัทศัน์และรสนิยม
ทางศิลป์ของพวกเขาเลยทีเดียว กรณีท่ีเด่นชัดคือ คารล์ เวลเลอร์ ท่ีมีวิสัยทัศน์และรสนิยมทาง
ศลิปะท่ีแหลมคม เขาได้รับการยอมรับจากศลิปินมากมาย ซึง่เอดเวิร์ด วิงเคลิแมนได้กล่าวถึงคารล์ 
เวลเลอร์อยา่งนา่สนใจไว้วา่  

 
คารล์ เวลเลอร์ คือนกัธุรกิจศิลป์ที่ดีกว่า เขาได้รับความเคารพจากศิลปิน นกัวิจารณ์และนกั
สะสมและสิ่งส าคญัที่สดุคือการท่ีเขาตระหนกัถึงความส าคญัของภาพวาดของ ปาโบล  ปิกสั
โซ่ และคิดว่าศิลปินคนนีจ้ะมีอิทธิพลอย่างมากในอนาคต เขาได้ติดต่อขอซือ้ภาพ Les 
Demoiselles D’ Avignon และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนกัธุรกิจศิลป์ที่ดีที่สดุคนหนึ่ง 
หลายๆคนพดูกนัวา่เขาเป็นมากกวา่ผู้หยัง่รู้อนาคตทางศิลปะ (Edward Winkleman, 2009)  

 

ผู้วิจยัสรุปค ากล่าวของเอดเวิร์ด วิงเคิลแมนท่ีได้แสดงทศันะเก่ียวกบัความส าคญั
ของคารล์ เวลเลอร์ได้ว่า คารล์ เวลเลอร์เปรียบเสมือนผู้ เขียนประวตัิศาสตร์ในการท าธุรกิจทาง
ศิลปะ เหตเุพราะส่วนใหญ่นักธุรกิจศิลป์หรือเจ้าของหอศิลป์ถูกตราหน้าว่าเป็นพ่อค้าคนกลางท่ี
คอยเอาเปรียบและขดูรีดและหวงัเพียงผลก าไร แตเ่ขากลบัได้รับการยอมรับจากศลิปิน นกัวิจารณ์
และนกัสะสม ซึ่งผู้ วิจยัสรุปสถานการณ์ว่า คารล์ เวลเลอร์คงจะมีการจดัการท่ีดีพอจึงสามารถท า
ให้ทุกฝ่ายพึงพอใจ (ศิลปิน นกัวิจารณ์และนกัสะสม) สิ่งส าคญัอีกอย่างหนึ่งคือการท่ีเขามีความ
เช่ือมั่นและการตระหนักรู้ถึงความส าคญัในตวัของปิกัสโซ่ท่ีจะมีต่อโลกศิลปะในอนาคต ท าให้
ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าเขาเป็นคนท่ีมีความแหลมคมในวิสยัทศัน์และรสนิยมท่ีดีเย่ียมมากท่ีสุดคน
หนึ่ง ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ท าให้ผู้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่าการซือ้ขายภาพเขียนเร่ิมท่ีจะเป็นธุรกิจท่ีมี
คนสนใจมากขึน้ จากการซือ้มาและขายไปเพ่ือก าไรเกิดเป็นการซือ้มาจ านวนมากขึน้และเร่ิมมีการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินและนักธุรกิจศิลป์และหอศิลป์จนท าให้เร่ิมมีจ านวนหอศิลป์
เอกชนมากขึน้ซึง่เอดเวิร์ด วิงเคลิแมนได้กลา่วไว้ในท านองเดียวกนัวา่ 
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ตลอดระยะเวลาในศตวรรษที่20 มีจ านวนแกลเลอร่ีเพิ่มมากขึน้อยา่งมากมายและทกุแหง่ก็เช่ือ
วา่ตนจะเป็นสว่นหนึ่งในหน้าประวตัิศาสตร์ได้ แต่กลบัมีไม่ก่ีแห่งที่เราสามารถใช้เป็นตวัอย่าง
หรือต้นแบบของการปฎิบตัิวา่สิ่งไหนควรหรือไม่ควรในการท าธุรกิจแกลเลอร่ี ท่ีเป็นเร่ืองบ่งชีว้่า
ใครมีความส าเร็จมากกวา่ใคร ในอเมริกาสองแกลเลอร่ียงัคงด าเนินงานและอยูใ่นเส้นทางอยา่ง
เหนียวแน่นจนถึงปัจจุบนันี ้เร่ิมด้วยสาขาในนิวยอร์กเป็นธุรกิจของชาวปารีสเมื่อมิเชล น็อด
เลอร์ ได้เดินทางมายงัประเทศอเมริกาในฐานะผู้อ านวยการของบริษัทจากประเทศฝร่ังเศส เขา
เปิดแกลเลอร่ีของตวัเองในปี1846 เขาท าให้ทุกคนต้องประหลาดใจเพราะเขาเก็บค่าเข้าชม
มากกว่าแกลเลอร่ีอืน ๆ สิ่งที่ชาญฉลาดของเขาคือการผสมผสานศิลปะจากฝ่ังทวีปยุโรปกับ
ศิลปะจากอเมริกาเข้าด้วยกนั โดยมุง่เน้นไปยงัการจดันิทรรศการผลงานแสดงเดี่ยวซึง่เป็นท่ีช่ืน
ชอบของนักวิจารณ์เป็นอย่างมาก น็อดเลอร์เป็นนักธุรกิจศิลป์คนแรกที่ถูกเชิญเข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสมาคมศตวรรษ (Century Association) ซึ่งเป็นคลบัส าหรับศิลปินและนักเขียน 
ปัจจุบันนีแ้กลเลอร่ีของเขายังคงเป็นแกลเลอร่ีที่ได้รับการยอมรับในสงัคมอเมริกา (Edward 
Winkleman, 2009) 

 

ผู้วิจยัสรุปใจความได้ว่าธุรกิจทางศลิปะเร่ิมมีความหลากหลายมากขึน้ ตวัอยา่งท่ี
เห็นชดัคือการท่ีมิเชล น็อดเลอร์ได้เร่ิมเน้นการแสดงนิทรรศการแบบแสดงเด่ียวในหอศิลป์ของเขา 
ซึ่งท าให้ทัง้นกัสะสมและนกัวิจารณ์ได้มีโอกาสพิจารณางานศิลปะของศิลปินต่างๆ ได้อย่างเต็มท่ี 
แตเ่ม่ือมีคูแ่ข่งท าให้เกิดการลดความน่าเช่ือถือของคูแ่ข่งจากกรณีท่ี เอดเวิร์ด วิงเคิลแมนได้กล่าว
ไว้ว่า “ธุรกิจของไวน์สไตน์ถกูยกว่าเก่าแก่ท่ีสดุและมีมาตรฐานระดบัเดียวกบัทองค าเปรียบเสมือน
กับธุรกิจชัน้เย่ียมในทุกวนันี ้แต่เขากลบัถูกขุดคุ้ยความผิดจากวิธีการของเขาในอดีต เขาถูกเล่น
งานด้วยกฎหมายและมีข่าวลือเก่ียวกบัการเข้าร่วมกบันาซีของเขา แต่ไวน์  สไตน์ก็ยงัคงเงียบและ
มุง่เน้นในการแสวงหาผลก าไรจากงานศลิปะเพียงอยา่งเดียว” (Edward Winkleman, 2009) 

 
พัฒนาการของหอศิลป์เอกชนในประเทศอเมริกา 

พัฒนาการของหอศิลป์เอกชนในประเทศอเมริกาได้เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ก่อน
หน้าท่ีจะเป็นหอศิลป์เอกชนในแบบปัจจุบนั งานศิลปะถูกวางขายจดัโชว์ร่วมกับสินค้าชนิดอ่ืน ๆ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งงานเซรามิค ในหนังสือท่ีช่ือ Landscape with 
Figures A History of Art Dealing in the United States ท่ี เขียนโดย มัลคอล์ม โกลดสตีน ได้
กล่าวถึงช่วงเวลานีว้่า “ในอดีตมักวางขาย ของเล่น กับภาพเขียน หรือ กาน ้าชากับศิลปะภาพ
พิมพ์ เหตุผลส าคัญคือ พวกเขาไม่สามารถอยู่รอดจากการขายงานศิลปะเพียงอย่างเดียว” 
(มัลคอล์ม โกลดสตีน. 2000) ความเห็นของ มัลคอล์ม โกลดสตีน. ดังกล่าวบ่งบอกถึงความ
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ยากล าบากในการขายภาพเขียนในยุคเร่ิมต้น สอดคล้องกับความเห็นของเอดเวิร์ด วิงเคิลแมนท่ี
กล่าวถึงความพยายามในการขายผลงานศิลปะในอดีต จนกระทั่งเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงบ้าง
เล็กน้อย โดย จอน คอดเจท ชาวอเมริกนัผู้ ท่ีริเร่ิมการขายรูปภาพพร้อมกบักรอบรูปมีใจความวา่ 

 
ในศตวรรษที่19 งานศิลปะนัน้เปรียบเสมือนสินค้าทั่วไปที่ขายร่วมกับสินค้าตกแต่งบ้านชนิด  
อื่น ๆ เช่น กระจก เคร่ืองเรือนหรือแม้กระทัง่ของเลน่ต่าง ๆ ตวัอย่างเช่น จอห์น ดอคเจท (John 
Doggett) จากเมืองบอสตัน  ประเทศสหรัฐอเม ริกาจอห์นคือคนแรก ๆ ที่ ถูกบันทึกใน
ประวตัิศาสตร์ศิลป์อเมริกา เขาเปิดร้านของเขาในปี1810ขายภาพเขียนและกรอบรูป ในเวลา
ต่อมาร้านของเขาคือ ’วิลเลี่ยม แอนด์ เอฟเวอเรต’ หนึ่งในแกลเลอร่ีที่ส าคญัในประเทศอเมริกา 
แต่ขายงานศิลปะอย่างเดียวไม่ใช่แผนการท าธุรกิจของเขา หลายแกลเลอร่ีผสมงานศิลปะและ
งานดีไซน์ตา่ง ๆ ไว้ในคลงัสนิค้าเหมือนกบัดอจเจททีไ่ด้คิดริเร่ิมไว้เพราะมนัจะท าให้ร้านของพวก
เขาดหูลากหลายและมีระดบั แตก็่มีนกัธุรกิจศิลป์หลายคนที่ใช้ความกล้าหาญที่พยายามมองหา
หนทางจะแยกตวังานศิลปะออกจากสนิค้าอื่น (Edward Winkleman, 2009)  
 

นอกจากจอห์น คอดเจทจะถูกบนัทึกในประวตัิศาสตร์ศิลป์หน้าหนึ่งของอเมริกา
เน่ืองจากเขาได้มีส่วนในการพฒันารูปแบบร้านขายสินค้าจนกลายเป็นหอศิลป์ท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง
ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยงัมีนกัธุรกิจอีกผู้หนึง่ท่ีมีความส าคญัไมแ่พ้กบัจอห์น ดอทเจท ท่ีช่ือ 
มิชาเอล พัฟ ชาวเยอรมันท่ีย้ายมาตัง้รกรากท่ีนิวยอร์กในปี1784และได้เร่ิมเป็นหุ้นส่วนร้านขาย
เคร่ืองดนตรีกบัพ่ีชายของเขาโดย มลัคอล์ม โกลดสตีน ได้กลา่วถึงมิชาเอล พฟัไว้อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
ในปี1811 มิชาเอล พฟัเร่ิมเส้นทางธุรกิจด้วยตวัเองเป็นครัง้แรกโดยไม่มีพี่ชายของเขา ตัง้ช่ือ

ธุรกิจด้วยค าว่า”picture gallery”ตอ่ท้ายด้วยช่ือของเขา ศิลปะเพียงอยา่งเดียว ไม่ใช่ดนตรีอีก

ต่อไป ศิลปะเป็นสิ่งเดียวที่เขาจะท า…ในช่วงแรกเขาย้าย แกลเลอร่ีอยู่บ่อยครัง้ แต่ในปี 1812 

การย้ายครัง้นัน้ท าให้ช่ือของเขาก็เร่ิมเป็นที่พูดถึงในสงัคมของศิลปะ โดยก่อนหน้านีม้ิชาเอล 

พัฟได้สะสมงานศิลปะไว้อย่างมากมายและเขาได้ตัดสินใจที่ท าธุรกิจเก่ียวกับมัน ”                                                    

(มลัคอล์ม โกลดสตีน. 2000:) 

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเด็ดเด่ียวของมิชาเอล พัฟ  
ซึ่งนับเป็นจุดเร่ิมท่ีดีของการพัฒนาไปสู่การเปิดตัวของหอศิลป์เอกชนในเวลาต่อมา  ค ากล่าว   
เอ็ดเวิร์ด วิงเคลิแมนเขียน  โดยเฉพาะเร่ืองราวในแง่มมุท่ีเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ของการจดัการทาง
ศลิปะในตะวนัตก ดจูะเป็นการสร้างประเด็นให้นา่สนใจจากเร่ืองเลา่หรือต านานในอดีตให้เกิดเป็น
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ประวัติศาสตร์ศิลปะท่ีน่าสนใจศตวรรษท่ี20เป็นยุคท่ีหอศิลป์เอกชนเป็นท่ีสนใจของโลกมากขึน้ 
เป็นพืน้ท่ีท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนของภาพรวมของงานศิลปะตะวนัตก มีศิลปินช่ือดงัพยายามจะได้
ร่วมงานกบัหอศิลป์มากมายผนวกกบัศนูย์กลางของศิลปะโลกท่ีเปล่ียนจากทวีปยโุรปมาท่ีประเทศ
อเมริกา โดยเฉพาะท่ีเมืองนิวยอร์กท่ีมีความเคล่ือนไหวทางศลิปะและหอศลิป์อย่างมากมายจนได้
ช่ือวา่เป็นเมืองหลวงของศลิปะโลก 

 
ศตวรรษที่20จ านวนของแกลเลอร่ีนัน้เพิ่มขึน้อยา่งต่อเนื่อง เลยถกูขนานนามว่า “ศิลปะในโลก
ปัจจุบัน” อลัเฟรด สไตกริซ ( Alfred Stieglitz)เปิดแกลเลอร่ีเล็กๆแห่งหนึ่งในปี1905 ในที่สุด
แกลเลอร่ีเลก็ๆของอลัเฟรดแหง่นีถ้กูเรียกวา่ “291”ตามเลขที่อยู่นัน่เอง แกลเลอร่ีแหง่นีเ้ป็นแกล
เลอร่ีแรกๆที่มีความทนัสมยัเป็นอย่างมาก สว่น จเูลีย่น เลวี่ แกลเลอร่ี (Julien Levy gallery) ก็
เปิดตัวในปี1931 และเป็นแกล เลอร่ีแรก ๆ ที่ถูกจดจ าว่าได้น าศิลปะลัทธิเหนือจริง
(Surrealism)เข้ามาในประเทศอเมริกาและต้อนรับผู้ชมด้วยการเสิร์ฟค็อกเทลในวนัเปิดตวั ทัง้
อลัเฟรด สไตกริซและจูเลี่ยน เลวี่คือตวัอย่างในความหลงใหลที่มีต่องานศิลปะร่วมสมยัที่เร่ิม
ก่อตวัขึน้ในนิวยอร์ก และมีความเป็นไปได้ที่เขาทัง้สองจะเป็นนกัธุรกิจศิลป์ผู้ทรงอิทธิพลและ
ประสบความส าเร็จโดยที่เขาไม่ได้เป็นนกัธุรกิจโดยอาชีพ อลัเฟรด สไตกริซดงักระฉ่อนและมี
ความเด็ดขาดในการขายเป็นอย่างมาก โดยครัง้หนึง่เขาเคยถามนกัสะสมงานศิลปะผู้หนึ่งวา่ที่
เคยซือ้ภาพงานสีน า้กับเขาว่า “อะไรคือเหตุผลที่ท าให้คุณคิดว่า คุณสมควรจะเป็นเจ้าของ
ผลงานชิน้นี”้   สว่นเลวี่ท างานอย่างหนกัแต่ด้วยความจริงที่วา่ แต่ด้วยปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจที่
ตกต ่าและความเช่ืองช้าของสงัคมอเมริกาที่พยายามปรับตวักบัศิลปะแบบลทัธิเหนือจริง ท าให้
เลวี่ตดัสินใจปิดตวัแกลเลอร่ีของเขาลงในปี 1917 แต่ด้วยความรักในศิลปะเขายงัคงจัดงาน
นิทรรศการและเปิดแกลเลอร่ีแห่งใหมข่ึน้ในปี1929ละเปิดด าเนินการอยูจ่นถึงปี1947ซึง่เป็นปีที่
เขาได้เสยีชีวิตลงไปนัน่เอง (Edward Winkleman, 2009) 

 

การเสิร์ฟคอกเทลในวนัเปิดตวัของจูเล่ียน เลว่ี แกลเลอร่ี (Julien Levy gallery) 
ท าให้การเสริฟ คอกเทลในงานเปิดการแสดงศิลปะกลายเป็นวฒันธรรมสืบตอ่กนัมาในปัจจบุนัใน
ขณะท่ี อลัเฟรด สไตกริซมีความต้องการให้นกัสะสมได้งานศิลปะท่ีเหมาะสมกบัพวกเขาจริงๆ ซึ่ง
ผู้วิจยัสรุปของอลัเฟรด สไตกริซได้ว่าเขาไม่ใช่พ่อค้าน่าเงินท่ีหวงัเพียงผลก าไรเพียงอย่างเดียว การ
ท่ีธุรกิจอยู่ในช่วงบูมสดุขีดและเมืองนิวยอร์กยงัเป็นศนูย์กลางของโลกศิลปะอย่างเหนียวแน่น ท า
ให้ เกิดหอศิลป์ขึ น้อย่างมากมาย และศิลปะได้ ก้าวเข้าสู่ยุคศิลปะนามธรรม  (Abstract 
Expressionism) ซึ่งเป็นยุคสมัยท่ีงานจิตรกรรมนามธรรมโดดเด่นและก่อให้เกิดศิลปินจิตกรรม
นามธรรมมากมาย เพ็กกี ้กุ๊ กเกนไฮม์ (Peggy Guggenheim)ได้เปิดหอศิลป์ท่ีมีบทบาทส าคัญ
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ท่ีสุดของโลกแห่งหนึ่งได้สนบัสนุนศิลปินจิตรกรรมนามธรรมหลายคน หอศิลป์ของเธอยังคงเปิด
ด าเนินการอยู่จนถึงปัจจุบันซึ่ง เอดเวิร์ด วิงเคิลแมนผู้ เขียนหนังสือ  How to start and run a 
Commercial Art Gallery ได้กลา่วถึงหอศลิป์ของ เพ็กกี ้กุ๊กเกนไฮม์ (Peggy Guggenheim)ไว้วา่ 

 
แกลเลอร่ีสองแห่งที่มีช่ือเสียงและน่าตื่นตาตื่นใจถูกเปิดขึน้โดยผู้หญิงที่มีวิสยัทัศน์ ความ
ศรัทธาและความรักที่มีตอ่งานศิลปะร่วมสมยัและมีความเช่ือมัน่ว่าสามารถจะท าเงินจากการ
ขายงานศิลปะและภาพเขียนได้ หลังจากที่เธอล้มเหลวจากการเปิดแกลเลอร่ีในลอนดอน   
เพ็กกี ้กุ๊ กเกนไฮม์(Peggy Guggenheim)ได้เปิดแกลเลอร่ีของเธออีกครัง้ที่เมืองนิวยอร์ก ในปี 
1942 โดยแกลเลอร่ีของเธอนัน้ถูกยกย่องว่าเป็นงานศิลปะด้วยตวัของมนัเองเพราะด้วยการ
ดีไซน์และออกแบบระบบแสงด้วยนวตักรรมชัน้สงูของ เฟรเดริก ไคลสเลอร์(Frederick Kiesler) 
การเปิดตวัของเพ็กกีเ้หมือนจะประกาศวา่นี่คืออรุณรุ่งของศิลปะร่วมสมยัของศตวรรษนีแ้ละยงั
มีส่วนให้นิวยอร์กเปรียบเสมือนเป็นเมืองหลวงของศิลปะร่วมสมยัของโลกเลยทีเดียว เธอจัด
งานแสดงภาพเขียนของ แจ็กสนั พอลล็อค (Jackson Pollock) มาร์ค รอสโก  (Mark Rothko) 
ฮานส์ ฮอฟแมน(Hans Hoffman)และ คลิฟเฟริด สติล (Clifford Still) นี่คือส่วนหนึ่งเพียง
เทา่นัน้ แม้เพ็กกีจ้ะเป็นคนที่ร ่ารวยเพียงใด เธอยงัคงยืนยนัท่ีจะเก็บคา่เข้าชมงานศิลปะในแกล
เลอร่ีของเธอแต่เกิดเหตกุารณ์ที่ท าให้เธอไม่พอใจเมื่อเลขาของเธอไม่เก็บค่าเข้าชมจากบรรดา
ศิลปินและนกัเรียนเมื่อเธอไมไ่ด้อยูท่ี่ แกลเลอร่ี เมื่อเธอจากนิวยอร์กเพื่อรอสงครามโลกครัง้ที่2
สงบลง บรรดาศิลปินในแกลเลอร่ีของเธอต่างพากนัออกไปหาแกลเลอร่ีแห่งใหม่และหวงัวา่จะ
ขายได้มากขึน้ (Edward Winkleman, 2009)  

 

ข้อคิดเห็นดังกล่าวผู้ วิจัยสรุปได้ว่า หอศิลป์ของ เพ็กกี ้กุ๊ กเกนไฮม์ (Peggy 
Guggenheim) เป็นหอศิลป์ท่ีสนบัสนุนงานศิลปะร่วมสมยัและเป็นการตอกย า้ว่า เมืองหลวงของ
ศิลปะคือเมืองนิวยอร์กส่งผลให้เธอเป็นนกัธุรกิจศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงและทรงอิทธิพลมากท่ีสุดคนของ
โลก เธอได้ท าให้โลกได้รู้จกัศิลปินชัน้น าหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแจ็คสนั พอลล็อค ศลิปินชาว
อเมริกัน ลัทธิจิตรกรรมนามธรรม (Abstract Expressionism) ผู้ ท่ีได้ร่วมงานกับเธอจนโด่งดงัใน
ท่ีสดุไปทัว่โลก นกัธุรกิจศลิป์หญิงอีกคนก็มีบทบาทส าคญัในชว่งเวลาตอ่มาซึง่เอดเวิร์ด วิงเคิลแมน
ได้กลา่วไว้วา่ 

 
หนึ่งในบรรดาแกลเลอร่ีแห่งใหม่ที่เกิดขีน้คือแกลเลอร่ีของ เบ็ตตี ้พาร์สัน(betty parsons)  
ผู้ ซึ่งเป็นนักธุรกิจศิลป์คนแรกที่ให้สมัภาษณ์กับหนังสือที่ผมอยากจะแนะน าที่ช่ือ The Art 
Dealers: The power Behind the Scene Tell How the Art World Really worksเ ขี ย น 
โดยลอร่า เด โคเปต์ (Laura de Copprt) และอลัน โจนส์ (Alan Jones)(Cooper Square 
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Press,1984) และแก้ไขปรับปรุงโดยคเูปต์ในปี2002 ผมให้หนงัสอืเลม่นีก้บันกัธุรกิจศิลป์ใหม่ๆ
เสมอแตต่อนนีม้นัหายากตามร้านหนงัสอืทัว่ไป แตย่งัพอหาได้ในออนไลน์ มนัเป็นการยากที่ผม
จะน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัการบริหารจดัการโดยไม่มีเอกสารหรือบทสมัภาษณ์ใดๆประกอบ
จากหนงัสือเลม่นัน้ที่เก่ียวกบับคุคลในประวตัิศาสตร์การจดัการศิลปะ (Edward Winkleman, 
2009) 

 

จากข้อความข้างต้นผู้ วิจัยตัง้ข้อสงัเกตได้ว่าการด าเนินธุรกิจหอศิลป์ไม่ใช่เร่ือง
ง่ายและไม่เหมือนธุรกิจท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ การด าเนินธุรกิจหอ
ศลิป์จึงไม่สามารถด าเนินการเพียงแคใ่ช้ใจรักในงานศิลปะเพียงเท่านัน้ ยงัมีรายละเอียดปลีกย่อย
และปัจจยัร่วมอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะส่งผลการค้า ผลก าไรหรือแม้กระทัง่ความสมัพนัธ์ตอ่คนและสงัคมอ่ืน
อีกด้วย การบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุดท่ีทัง้ผู้ ด าเนินการธุรกิจหอศิลป์และศิลปิน นัก
วิจารณ์ตลอดจนนกัสะสมและผู้ รักศลิปะควรจะศกึษา และเป็นแนวทางในการด าเนินการตอ่ไป 

 
1.2.3 ภูมิหลังและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชนในเอเชีย 

ภูมิหลังและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชนในทวีปเอเชียเกิดขึน้พร้อมกับกระแส
ศิลปะร่วมสมัยของจีนได้รับการยอมรับมากขึน้จากนักสะสมและนักวิจารณ์ศิลปะ ท าให้กระแส
ศลิปะร่วมสมยัของจีนได้รับการยอมรับเทียบเทา่มหาอ านาจเดิมคือศลิปินจากยโุรปและศิลปินจาก
อเมริกา  หอศิลป์เอกชนทัง้ในยุโรปอเมริกาต่างจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของจีนอย่าง
แพร่หลาย ปรากฏการณ์ดงักล่าวส่งผลมายงัประเทศใกล้เคียงคือฮอ่งกง กลา่วคือ เน่ืองจากฮ่องกง
มีสภาพเศรษฐกิจท่ีดี ท าให้นกัธุรกิจตา่งพากันมาลงทุนอย่างมากมาย หนึ่งในธุรกิจท่ีนิยมคือการ
เปิดหอศิลป์เอกชนขึน้นัน่เอง ความส าเร็จของทัง้จีนและฮอ่งกง ส่งผลขยายวงกว้างไปสู่ประเทศใน
ทวีปเอเชียอีกมากมาย 

จุดก าเนิดและยุคเร่ิมต้นของหอศิลป์เอกชนในเอเชีย 
จดุก าเนิดและยคุเร่ิมต้นของหอศิลป์เอกชนในเอเชีย อาจจะเกิดจากปัจจยัหลาย

ประการ แต่ปัจจยัหนึ่งท่ีมีส่วนส าคญัในพฒันาศิลปะร่วมสมยั ตลาดศิลปะ จนน าไปสู่การพฒันา
หอศิลป์เอกชนในเอเชียได้น่าจะเป็นการต่ืนตวัของสภาพเศรษฐกิจท่ีพฒันาอย่างก้าวกระโดดของ
จีนและฮอ่งกง 
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มหาอ านาจทางเศรษฐกิจและการก้าวขึน้มาเป็นศูนย์กลางของศิลปะร่วมสมัย
โลก 

ตลาดหุ้ นในฮ่องกง กรณี ดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในงานวิจัย ป ริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ท่ีช่ือว่า The Art Market, Collectors and Art  Museum in Taiwan Since 
1949 ซึ่งซูเหลียง เซง ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์การต่ืนตวัของตลาดศิลปะในเอเชียไว้ในงานวิจยั
โดยมีใจความส าคญัวา่ 

 
ความเจริญของการลงทนุในตลาดหุ้นฮ่องกง ท าให้ตลาดศิลปะเร่ิมจะมีการพฒันาในช่วงปี1972 
และในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 ฮ่องกงเจริญเติบโตอย่างมากจากการค้าขายระหว่างประเทศ
และเนื่องจากท าเลที่ตัง้ฮ่องกงจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางตลาดศิลปะของภาคตะวนัออก 
บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ช่ือดงัที่ช่ือ Sotheby และ Christi ก็ได้จดังานประมลูศิลปะจีนเป็นระยะๆ 
จึงท าให้เกิดกระแสศิลปะนานาชาติอย่างมากในไต้หวนั ช่วงราวปี 1980 และแพร่ขยายอย่าง
กว้างขวางโดยการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมและทางเศรษฐกิจกบัประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ
ตะวันตก…ช่วงปลายทศวรรษ1980 สภาพเศรษฐกิจของไต้หวันมีสภาพเข้มแข็งขึน้จึงท าให้
ตลาดทางศิลปะตื่นตวัขึน้ไปพร้อมกนั…ในปี1987ชาวไต้หวนัร่วมลงประมลูงานศิลปะในฮ่องกง 
ส่งผลให้ราคาศิลปะและของโบราณสะสมพุ่งทะยานสงูขึน้ การพัฒนาของตลาดศิลปะยงัส่ง
อิทธิพลต่อตลาดศิลปะในจีน สิงค์โปร ช่วงปลายทศวรรษ1980 โซเธอบีต้ัง้ส านกังานสาขาทั่ว
โลกแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของตลาดศิลปะ โดยโซเธอบีต้ัง้ส านกังานสาขาในอเมริกาในปี 
1964 ประเทศญ่ีปุ่ นในปี1969 ฮ่องกงในปี 1973 กรุงไทเปในปี 1981 ที่ประเทศสิงคโปร์ในปี 
1985 และในเซี่ยงไฮ้และกรุงโซลในปี 1990 (ซูเหลยีง เซง. 2001) 
 

งานวิจยัดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงปรากฏการณ์และภาพรวมของจุดก าเนิดของตลาด
ศลิปะร่วมสมยัในทวีปเอเชีย ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลส าคญัคือสภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นท าให้นกั
ธุรกิจตา่งพากนัลงทนุในหลายๆด้าน ตลาดศลิปะจงึเตบิโตและพฒันาไปพร้อมๆกนั 

ยุคเร่ิมต้นของหอศิลป์เอกชนในเอเชีย ได้เร่ิมขึน้ในช่วงต้นปี1990 หลังจากท่ี
ศิลปะจากประเทศจีนเร่ิมเป็นท่ีจบัตามองจากประเทศตะวนัตก ศิลปินจีนมีช่ือเสียงโดง่ดงัมากขึน้
และสามารถผลิตงานอยา่งมากมายทัง้ในการแสดงนิทรรศการทางศลิปะและเป็นท่ีต้องการของนกั
สะสมชัน้น าทัว่โลก Wan Lin และ Ye Yongqing นกัวิจารณ์ศิลปะชาวจีนได้กลา่วถึงปรากฏการณ์
ท่ีศลิปะจากจีนได้รับการยอมรับมากขึน้วา่  
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เมื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษ 1990 โลกศิลปะของจีนก็ไม่ได้ตกอยู่ใต้อ านาจ ของคลื่นลกูใหม่และ
ความสับสนในศิลปะสมัยใหม่จากศิลปะตะวันตกอีกต่อไป สิ่งที่ เกิดขึน้ตามมาคือการ
เผชิญหน้ากับแนวความคิดของศิลปะและคณุค่าของศิลปะที่ถกูมองเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์... 
ในเวลานัน้หลายคนพยายามตัง้ค าถามกับระบบการท างานของศิลปะ ซึ่งรวมไปถึงโรงเรียน
ด้านศิลปะ กลุ่มศิลปะและ การสัมมนาด้านศิลปะ และแม้ว่าในวันนี ปั้ญหาดังกล่าว 
ยังไม่ได้ รับการตอบในทางทฤษฎีหรือด้านปฏิบัติ ใดๆ ความสนใจยังพุ่ งประเด็นไป  
ด้านการตลาด การตัง้ราคาและโอกาสทางธุรกิจ ดงันัน้เราจะเห็นพวกตวัแทนของโลกศิลปะ  
ใน ก า รแ ส ด งนิ ท ร รศ ก า รแ ล ะมี เป้ า ห ม า ย เพื่ อ ก า รข า ย แ ล ะ โป ร โม ท นั่ น เอ ง                                                               
(Wang Lin and Ye Yongqing, 1996)  

 

ผู้วิจยัสรุปความข้างต้นได้ว่า ประเทศฝ่ังตะวนัตกได้มีบทบาททางศิลปะมาอย่าง
ยาวนาน หลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2ศนูย์กลางศิลปะโลกได้ย้ายมาท่ีเมืองนิวยอร์กประเทศอเมริกา 
เม่ือเร่ิมต้นทศวรรษท่ี1990  เป็นชว่งท่ีเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมครัง้ส าคญัของโลกอีก
ครัง้หนึ่ง ประเทศจีนเร่ิมเข้ามามีบทบาทในวงการศิลปะร่วมสมยัมากขึน้เว็ปไซด์  Art price ท่ีเป็น
ผู้น าและข้อมลูของตลาดศลิปะโลกได้กลา่วถึงพฒันาการของประเทศจีนไว้ว่า 

 
นบัตัง้แตปี่1950ตลาดศิลปะคอืการอ้างอิงที่แนน่อนที่สดุในการจดัอนัดบัภมูิรัฐศาสตร์โลก 50ปี
ทีผ่านมาตลาดศิลปะนัน้ถกูครอบง าโดยสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจกัรหลงัจากที่ฝร่ังเศส
ครองอ านาจในช่วงศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่ 20 เท่าที่เป็นอยูต่ลาดศิลปะจะใช้เวลานาน
มากในการพฒันาแต่จีนในช่วงเร่ิมสหสัวรรษใหม่กลบัสามารถพฒันาโครงสร้างศิลปะรวมทัง้
ตลาดศิลปะได้อย่างรวดเร็วโดยภายใน3ปี สามารถขยบัอันดับจากที่3ขึน้มาเป็นที่1น าหน้า
ลอนดอนและนิวยอร์ก (Art trend.2010) 

 

ตลาดศิลปะจีนพัฒนาอย่างรวดเร็วน าหน้าชาติใหญ่ๆท่ีเป็นอ านาจเดิมจาก
ตะวนัตก อาจมีปัจจยัร่วมหลายประการ ร่วมทัง้ หน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือแม้กระทัง่รัฐบาลให้
การสนับสนุน ซึ่ง คริส มาควิสและ โซ หยาง ได้เขียนบทความท่ีช่ือ  An (Art) Market With 
Chinese Characteristics:The Growth of Contemporary Art ท่ีมีใจความสนบัสนุนไว้ว่า “เหตุที่
ศิลปะจีนบูมและมีคนสนใจมากมาย อาจจะต้องยกความดีความชอบให้กบัรัฐบาลที่ต้องการสร้าง
ให้ประเทศจีนเป็นศูนย์กลางของศิลปะนานาชาติ โครงการดงักล่าวท าไปพร้อมกบัสร้างพิพิธภณัฑ์
ศิลปะข้ึนใหม่ พร้อมกบัปรับปรุงยกระดบัพิพิธภัณฑ์เก่าให้ทนัสมัยมากข้ึนและรัฐบาลยงัเข้ามา
จดัการเร่ืองการประมูลศิลปะอีกด้วย” ( Chris Marquis and Zoe Yang, 2014: 4.ออนไลน์. www. 
ecommons.cornell.edu หลังทศวรรษ1990 ศิลปิน และงานศิลปะจากประเทศจีนได้เข้ามามี
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บทบาทในวงการศิลปะร่วมสมยันานาชาติ จ านวนศิลปินจากจีนท่ีไปแสดงงานศิลปะในยโุรปและ
อเมริกาเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการพฒันาหอศิลป์เอกชนในฮ่องกงและประเทศอ่ืนๆใน
เอเชียอย่างต่อเน่ือง คาลวิล เฉิน ผู้อ านวยการของ ถัง แกลเลอร่ี (Tang Gallery) ได้ให้สมัภาษณ์
กบันิตยสาร วอลเปเปอร์ มีเนือ้หาสอดคล้องกนัวา่ 

 
ตัง้แต่ปี 1989เป็นต้นมา ศิลปะร่วมสมยัของจีนได้มีการพฒันามากขึน้เร่ือยๆ มีการแสดงงาน
ของศิลปินจีนที่อาศยัอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งเท่ากบัเป็นการโปรโมตให้ผู้ชมรู้จกัศิลปินจีนมากขึน้ 
ปัจจยัที่สองมาจากภายในคือเศรษฐกิจในประเทศมีการเติบโต มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว นกั
สะสมศิลปะจีนจึงมีก าลังทรัพย์ที่จะซือ้ผลงาน นอกจากนัน้  ชาวจีนที่ ไปศึกษาต่อใน
ตา่งประเทศก็มีความเข้าใจในศิลปะจีนร่วมสมยัมากขึน้ (คาลวิน เฉิน. 2014: 135) 

 

ค ากล่าวของ เควิน เฉินสอดคล้องกับบทความท่ีผู้ วิจยัได้อ้างถึงข้างต้นเก่ียวกับ
ศิลปะร่วมสมัยของจีนได้พฒันาและเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้นทศวรรษ1990 และได้รับความ
สนใจจากนกัสะสม นกัวิจารณ์ศิลปะ ตวัแทนและนกัธุรกิจศิลป์ เจ้าของธุรกิจหอศิลป์ท่ีส าคญัท่ีสดุ
ยงัสง่ผลดีตอ่การพฒันาหอศลิป์และศลิปะร่วมสมยัในทวีปเอเชียอีกด้วย 

 
พัฒนาการของหอศิลป์เอกชนในเอเชีย 
798 อาร์ตโซน กับพัฒนาการของตลาดศิลปะในทวีปเอเชีย 

พัฒนาการของหอศิลป์เอกชนในเอเชียเกิดขึน้พร้อมกับการเติบโตของตลาด
ศิลปะในประเทศจีนและแผ่ขยายสู่ประเทศใกล้เคียง เม่ือมีศิลปิน มีงานศิลปะก็ต้องมีหอศิลป์เพ่ือ
รองรับและเป็นตวัเช่ือมต่อระหว่างศิลปินผลงานและผู้ ซือ้ ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัคือการเปิดตวัของ 
798 อาร์ตโซน ท่ี เมืองปัก ก่ิง ประเทศจีน วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย  The Ohio State 
University เร่ือง Gallery’s Role in Contemporary Chinese Art Market  ของหยวน  หวัง  ได้
กลา่วถึงความส าคญัของ 798 อาร์ตโซนไว้วา่ 

 
ตัง้แต่ปี2002เป็นต้นมาอาร์ตแกลเลอร่ีจากต่างชาติและจีนต่างพากนัมาเช่าสถานที่ในบริเวณ
798อาร์ตโซน คา่เช่าดีดตวัสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้อาร์ตแกลเลอร่ีจ านวน 62 แห่ง 
พืน้ที่ทางศิลปะ 46แห่ง ร้านค้า ภตัตาคาร บริษัทและ สตูดิโออีกมากมาย ยิ่งแกว่านัน้ยังมี
นิตยสารของตวัเองรวมทัง้เทศกาลประจ าปี ด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงไม่ได้ดึงดดู
เฉพาะ ผู้ รักงานศิลปะ นักเรียนศิลปะ ศิลปินเพียงเท่านัน้  หากยังเป็นสถานที่ดึงดูด
นกัท่องเที่ยวจ านวนมากอีกด้วย…798อาร์ตโซนได้ท าให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับศิลปะจนมี
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ส่วนให้พวกเขาเปลี่ยนทศันคติต่องานศิลปะจนถึงขัน้อยากได้เป็นเจ้าของ…ในระดบัสากล 
798อาร์ตโซนลงนิตยสารชัน้น าหลายครัง้และมีผู้น าคนส าคญัทางการเมืองมาเยี่ยมเยือนซึ่ง
ปัจจุบนันีเ้ปรียบเสมือนสญัลกัษณ์อย่างหนึ่งของเมืองหลวงของประเทศจีน ไม่ต่างจากย่าน
เชลซีของเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา ช่ือเสียงของ798อาร์ตโซนดังทัง้ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งลอเลนโซ รูดอล์ฟ อดีตผู้บริหารของอาร์ต บาเซิล กล่าวว่า  “ ปัจจุบนันี ้798
อาร์ตโซนในปักก่ิงนา่สนใจกวา่ยา่นเชลซีในนิวยอร์ก” (หยวน หวงั.2009: 20-21) 

 

ผู้วิจยัสรุปจากข้อความของหยวน หวงั ว่า พฒันาการของหอศลิป์เอกชนในเอเชีย 
อาจจะเกิดขึน้หลงัจากการพฒันาของศิลปะในประเทศจีนอย่างรวดเร็ว การพฒันาดงักล่าวน ามา 
การเจริญเติบโตรอบด้านของวงการศลิปะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการท าธุรกิจทางงานศลิปะ สงัเกตได้
ว่ามีการเช่าพืน้ท่ีเพ่ือเปิดเป็นหอศิลป์จ านวนมากถึง 62แห่ง โดยมีผู้ประกอบการทัง้ชาวจีนและ
ต่างประเทศ 798 อาร์ตโซน ท่ีเมืองปักก่ิงประเทศจีนยงัเป็นท่ีสนใจมากขึน้เม่ือประเทศจีนได้เป็น
เจ้าภาพโอลิมปิกใน  ปี ค.ศ. 2008 และรัฐบาลของจีนได้ท าการประชาสมัพนัธ์ 798 อาร์ตโซนเป็น
สถานท่ีส าคัญ  เรเน  เดกเกอร์ ได้ท าการวิจัย เร่ือง  798 Art Zone Beijing: Site of ‘Cultural 
Revolution’ or Showpiece of City Marketing? ได้กล่าวข้อความไว้ท านองเดียวกันว่า “ในปี
2008 ก่อนที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนจะถูกจัดข้ึน รัฐบาลจีนได้ท าการส่งเสริมให้ 798 
อาร์ตโซนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญัอีกแห่งหน่ึงที่เปรียบเสมือนเป็นย่านของศิลปะร่วมสมยั  ถึง
ขนาดว่ามีข้อความบนแผ่นพบัส่งเสริมการท่องเที่ยวได้กล่าวว่า “ถ้าพวกคุณไม่ได้มาเยี่ยมเยือน 
798 อาร์ตโซน ก็เหมือนกับว่าคุณยงัมาไม่ถึงปักก่ิง” (เรเน แดกกอร์.2010:40) จากงานวิจัยของ 
เรเน แดกอร์ ดงักล่าวสามารถสรุปความได้ว่า798 อาร์ตโซนคือปัจจยัส าคญัท่ีมีส่วนช่วยพัฒนา 
หอศิลป์เอกชน และศิลปะในประเทศจีนตลอดจน ประเทศในทวีปเอเชียตะวนัออกเร่ิมเป็นท่ีสนใจ
ของชาวโลกมากขึน้ปรากฏการณ์ดงักล่าวยงัได้ขยายอิทธิพลและสร้างให้ศลิปินจีนได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึน้อีกด้วย จากตารางการประมูลศิลปะของ Art Price เว็บไซด์ท่ีรายงานเก่ียวกับธุรกิจ
ทางศลิปะช่ือดงั กลา่ววา่ในปี 2013-2014 สงูสดุเหนือทกุชาตใินโลก 
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มลูคา่การซือ้ขาย – แยกตามสญัชาตศิลิปินปี 2013-2014 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงข้อมลูคา่การซือ้ขาย – แยกตามสญัชาตศิลิปินปี 2013-2014                
 

ท่ีมา: www.artprice.com 
 

จากภาพประกอบท่ี 2 สรุปมูลค่าการซือ้ขายโดยแยกศิลปินตามสัญชาติในปี 
2013-2014 โดยเว็บไซด์ www.artprice.com ท าให้ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าต้นทศวรรษท่ี 1990 จีน
สามารถพฒันาประเทศอย่างรวดเร็ว ทัง้สภาพเศรษฐกิจ และศิลปะร่วมสมยั และการเพิ่มจ านวน
ของหอศิลป์เอกชนอย่างมากมายในจีน จากตารางข้างต้นสามารถสรุปความได้ว่าศิลปินจีน 
สามารถท าเงินอยา่งมากมายมหาศาลแทรกหน้าศิลปินจากชาติตะวนัตกท่ีเคยเป็นมหาอ านาจเก่า
ได้อยา่งสิน้เชิง 

เว็บไซด์ www.artprice.com ยงัรายงานถึงเมืองส าคญัส าหรับตลาดศิลปะซึ่งน่า
สังเกตว่าในอันดบั10อันดับแรกมีถึง5เมืองส าคัญจากจีนรวมไปถึงฮ่องกงแลไต้หวันท่ีสามารถ
สอดแทรกกับมหาอ านาจจากตะวนัตกเช่นเมืองนิวยอร์ก ลอนดอนและปารีสได้ตารางแสดงผล
สรุปการซือ้ขายโดยแบง่ตามช่ือเมืองไว้ดงันี ้

http://www.artprice.com/
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ตาราง 1 ตารางแสดงผลสรุปการซือ้ขายโดยแบง่ตามช่ือเมือง ปี 2013-2014    

 

ท่ีมา: www.artprice.com 
 

จากตารางสรุปการซือ้ขายโดยแบ่งตามช่ือเมือง สังเกตได้ว่าเมืองส าคญัในจีน
สามารถอยู่ในสิบอนัดบัแรกถึง5อนัดบั ตามด้วยฮ่องกงและไทเป ท่ีสามารถแทรกตวัเป็นเมืองท่ีมี
การประมูลซือ้ขายงานศิลปะในปี 2013-2014 ร่วมกับมหาอ านาจทางตะวันตกเช่นนิวยอร์ก 
ลอนดอนและปารีสอย่างน่าสนใจ   การพัฒนาดงักล่าวส่งผลไปสู่ประเทศหรือเมืองท่ีส าคญัใน
เอเชีย โดยเฉพาะประเทศสิงค์โปรท่ีมีพืน้ท่ีขนาดเล็กแต่กลับมีจ านวนหอศิลป์เอกชนมากมาย  
มีงานประมูลศิลปะร่วมสมยัเกิดขึน้หลายครัง้ ตลอดจนเกิดงานอาร์ตแฟร์ท่ีส าคญัๆของโลกท่ีจะ
เกิดขึน้เฉพาะเมืองท่ีมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรมเทา่นัน้ เชลล่ี ดี บอร์ดบริหาร
สมาคมอเมริกนัท่ีสิงค์โปรและผู้ดแูลผลประโยชน์สมาคมฮอคแลนด์ พิพิธภณัฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ได้

http://www.artprice.com/
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กล่าวถึงพัฒนาการของหอศิลป์เอกชนในสิงค์โปรไว้มีใจความส าคัญว่า “สิงค์โปรมีแกลเลอร่ี
มากกว่าจ านวนของร้านกาแฟสตาร์บัคกบัแมคโดนลัด์รวมกนั เปรียบเสมือนเป็นรัฐใหม่ของการ
จัดเก็บงานศิลปะนานาชาติ การประมูลงานศิลปะระดบัภูมิภาคและระดบัท้องถ่ินก าลงัท าลาย
สถิติและดูเหมือนว่าจะมีพิพิธภณัฑ์ใหม่ๆเกิดข้ึนในทกุๆปี รัฐบาลของสิงค์โปรมีเจตนาในสิงคโปร์
กลายเป็นเมืองหลวงศิลปะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (เชลล่ี  ดี . 2011: 14. ออนไลน์
www.artstagesingapore.com) 

 
 1.2.4 ภูมิหลังและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชนในประเทศไทย 

จุดก าเนิดและยุคเร่ิมต้นของหอศิลป์เอกชนในประเทศไทย 
ต้นทศวรรษ 2500 อาจนับว่าเป็นจุดก าเนิดของของหอศิลป์ในประเทศไทย 

สาเหตุเพราะ มีการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในวงการศิลปะสมัยใหม่ของไทย เน่ืองจากการถึงแก่
กรรมของศาสตราจารย์  ศิลป์ พีระศรี ท าให้ศิลปินบางกลุ่มเร่ิมเส่ือมความศรัทธาในการประกวด
ศลิปกรรมแห่งชาติ ทัง้ท่ีมีความรุ่งเรืองสมยัศาสตราจารย์  ศลิป์ พีระศรี ยงัมีชีวิต ปัจจยัส าคญัของ
ความเส่ือมศรัทธาคือคณะกรรมการตัดสินท่ีไม่สามารถสร้างความเช่ือถือจากศิลปินกลุ่มหัว
ก้าวหน้าได้ ท าให้ศิลปินบางกลุม่หนัหลงัให้กบัการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาติดงัท่ีวิบลูย์ ลีส้วุรรณ 
ศลิปินและนกัวิชาการศลิปะได้กลา่วในท านองเดียวกนัไว้วา่ 

 
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติยคุหลงัศิลป์ พีระศรี เร่ิมตัง้แต่การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครัง้ที
14  พ.ศ. 2505  (นายศิลป์ ถึงแก่กรรม วนัท่ี 14 พ.ค  พ.ศ. 2505) …หลงัจากนายศิลป์ พีระศรี
ถึงแก่กรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติเร่ิมไม่ได้รับความเช่ือถือ โดยเฉพาะการตัดสินให้
รางวลัเร่ิมไม่ได้รับการยอมรับจากศิลปินหวัก้าวหน้า เพราะนายศิลป์ พีระศรีเป็นผู้มีความรู้
ความเช่ียวชาญทางศิลปะเป็นที่ยอมรับกนัทัว่ไป เมื่อขาดนายศิลป์   มีกรรมการที่ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากศิลปินเข้ามาร่วมในการตดัสนิงานแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ จึงท าให้ศิลปินบางกลุม่
ไมเ่ช่ือถือการคดัเลอืกและตดัสนิให้รางวลัของคณะกรรมการ กอปรกบัช่วงเวลาดงักลา่ว ศิลปิน
เร่ิมมีความคิดที่มีอิสระ มีความคิดเป็นของตวัเองมากขึน้  (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, 2548) 
 

วิบลูย์ ลีส้วุรรณได้กล่าวถึงกรณีท่ีศิลปินหวัก้าวหน้าและศิลปินบางกลุ่มเร่ิมเส่ือม
ศรัทธาในการประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติและเร่ิมมีความคิดอิสระ ด้วยเหตดุงักล่าวท าให้พวก
เขาไม่ต้องการส่งผลงานศิลปะของพวกเขาในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่งสุธี คุณาวิชยา
นนท์ ศิลปินและนกัวิชาการศิลปะได้กล่าวถึงการเส่ือมศรัทธาของการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
ของศิลปินบางกลุ่มไว้ว่า “การเสียชีวิตของศิลป์ พีระศรี ในกลางทศวรรษ 2500 แม้ว่าจะไม่ได้ท า
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ให้พฒันาการของศิลปะสมยัใหม่ถูกกระทบกระเทือนอย่างถอนรากถอนโคน แต่ก็เป็นการสูญเสีย
ที่ท าให้วงการขาดเสาหลัก ความศกัด์ิสิทธ์ิของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติดูจะลดลงไปบ้าง”  
(สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2545)  

ผู้วิจยัสรุปข้อความของสุธี คณุาวิชยานนท์ได้ว่าการเสียชีวิตของศาสตราจารย์  
ศิลป์ พีระศรีอาจจะท าให้ความน่าเช่ือถือของการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติดจูะลดลงไปบ้างแต่
ใจความส าคัญ ท่ีสุดคือหลังการถึงแก่กรรมของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรีท่ี  ณ เวลานัน้ 
เปรียบเสมือนเป็นเสาหลกัของวงการศิลปะสมยัใหมข่องประเทศไทย จึงสง่ผลศลิปินเร่ิมมีความคิด
แปลกแยกและเร่ิมจะมีความคิดเป็นอิสระมากขึน้นัน่เองซึง่วิบลูย์ ลีส้วุรรณได้กล่าวถึงสถานการณ์
ทางประวตัศิาสตร์ศลิปะสมยัใหมข่องประเทศไทยไว้ว่า 

 
ประเด็นส าคัญของความขัดแย้งดงักล่าวมิได้อยู่ที่การตดัสินรางวลัของคณะกรรมการว่า
ยตุิธรรมหรือไมย่ตุิธรรม หากแตเ่ป็นการขดัแย้งกนัทางความคดิระหวา่งคณะกรรมการตดัสนิ
ซึง่สว่นมากเป็นคนรุ่นเกา่ที่มีความคดิอนรัุกษ์นิยมกบัศิลปินรุ่นใหมท่ี่มคีวามคดิก้าวหน้า การ
ขดัแย้งเป็นจุดเร่ิมต้นของความไม่เช่ือถือและไม่ศรัทธาการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ท าให้
ศิลปินหัวก้าวหน้าในขณะนัน้หาทางออกด้วยการรวมตัวเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมและการ
แสดงศิลปะนอกระบบราชการ โดยการรวมตวักันเป็นกลุ่มๆ จดักิจกรรม เช่นแสดงผลงาน
ศิลปกรรม จดัเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูศ่ิลปินและประชาชนท่ีสนใจ ท าให้ศิลปะ
สมยัใหมข่ยายออกไปสูส่าธารณชนในวงกว้างขึน้ (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ. 2548) 
 

การเคล่ือนไหวนอกระบบราชการของศิลปินบางกลุ่ม อาจจะเป็นจดุเร่ิมแรกของ
การเกิด หอศิลป์เอกชนในประเทศไทย จากข้อมลูดงักลา่วดเูหมือนว่าศิลปินหวัก้าวหน้าบางคนหนั
หลังให้กับงานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ และจัดตัง้กลุ่มกับศิลปินท่ีมีแนวคิดเหมือนกันเพ่ือ
แสวงหาพืน้ท่ีเพ่ือแสดงผลงานศลิปะ โดยไม่ยดึโยงกบัระบบราชการใดๆ ประกอบกบัความล่ืนไหล
ทางวฒันธรรมตะวนัตกโดยทหารอเมริกนัท่ีเข้ามาตัง้ฐานทพัในเมืองไทย ท าให้ผู้วิจยัสรุปความได้
ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญของประเทศไทยในการรับคล่ืนของความหลากหลายจาก
วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุร่วมของจุดก าเนิด หอศิลป์เอกชนในประเทศไทย  
ซึง่วิรุณ ตัง้เจริญ ศลิปิน และนกัวิชาการทางศลิปวฒันธรรมได้กลา่วถึงเร่ืองวฒันธรรมตะวนัตกท่ีมี
ผลตอ่ศลิปะของไทยและอาจจะเป็นจดุก าเนิดของหอศลิป์เอกชนมีใจความวา่ 
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เมื่อครัง้สงครามเวียตนาม ไทยซึ่งด าเนินนโยบายต่างประเทศอยู่ภายใต้ลูกพี่อเมริกัน 
นอกจากไทยจะสง่ทหารไปร่วมรบในเวียตนามแล้ว เมืองไทยยงัมีสภาพเป็นฐานทพัอเมริกัน
อีกด้วย กรุงเทพฯ นครพนม ตาคลี อู่ตะเภา ฯลฯ เต็มไปด้วยแยงกี ้ทัง้แยงกีข้าวและแยงกีด้ า 
เมื่อทหารอเมริกนัเดินทางกลบับ้าน ตา่งก็ซือ้หาของที่ระลกึตดิไม้ติดมือกลบับ้านเป็นปกติวิสยั 
“ภาพเขียน” ก็รวมอยูใ่นนัน้ด้วย (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2549) 
 

ข้อความข้างต้นของวิรุณ ตัง้เจริญ ท าให้ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าศิลปะไทยเร่ิมเป็น
ท่ีต้องการของต่างชาติ ถึงแม้ว่าพวกเขาต้องการซือ้เพ่ือเป็นแค่ของท่ีระลึก แต่ก็นบัได้ว่า ณ เวลา
ดงักลา่ว ได้มีการซือ้ขายผลงานศลิปะของศลิปินไทยเป็นครัง้แรกๆ ซึง่ตรงกบัค ากลา่วของสธีุ คณุา
วิชยานนท์ ท่ีได้กล่าวว่า  “ทหารอเมริกนัและชาวต่างชาติอื่นๆ มีส่วนช่วยท าให้นิทรรศการศิลปะ
เบ่งบานอย่างน่าตื่นเตน้…ย่านทีอ่ยู่อาศยัของชาวต่างชาติย่านถนนสขุมุวิทและเพลินจิตคือท าเลที่
เหมาะสมส าหรับแกลเลอร่ี” (สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2545) ค ากลา่วของสธีุ คณุาวิชยานนท์ แสดงให้
เห็นว่าสภาพบ้านเมืองในเวลานัน้ ต่างต้องปรับสภาพ เพ่ือให้เข้ากับสภาพสงัคมและวฒันธรรม
จากชาวตะวนัตกซึง่ วิบลูย์ ลีส้วุรรณได้แสดงทรรศนะดงักลา่วในเชิงเดียวกนัว่า 

 
ขณะที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาตัง้ฐานทัพในประเทศไทย ทหารอเมริกันและชาวอเมริกันน า
วฒันธรรมใหม่เข้ามาในประเทศไทย คนไทยสว่นหนึ่งเปิดรับวฒันธรรมใหม่ที่มาพร้อมกบัเงิน 
วฒันธรรมอเมริกันที่เข้ามาสูป่ระเทศไทยไม่ใช่วฒันธรรมชัน้สงู แตเ่ป็นวฒันธรรม “ฝร่ัง” ระดบั
ลา่งของทหารเกณฑ์เช่นเดียวกบัวฒันธรรมฝร่ังกลาสีเรือ ทหารอาสา น าเข้ามาประเทศสยาม
ในสมยั อยธุยา วฒันธรรมอเมริกนั เข้ามาสร้างวฒันธรรมบริโภคนิยม (consumerism) ให้กบั
คนไทย สว่นหนึง่เป็นวฒันธรรมจากทหารอเมริกนัท่ีกลบัจากสงครามในอินโดจีนน าเข้ามา เช่น 
การใช้ชีวิตตามสถานเริงรมย์ เพลงและดนตรีร็อค ภาพยนตร์เพลง ชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งคือ 
กลุม่ที่ท างานเอกชน ท างานในฐานทพั หนว่ยงานตา่งๆ และสถานทตูอเมริกา ชาวอเมริกนักลุม่
นีม้กัเป็นชนชัน้กลางที่มีรสนิยมระดบัหนึง่ ชาวอเมริกนักลุม่นีเ้ข้ามามีบทบาทในการชมและซือ้
ผลงานศิลปะสมัยใหม่ของไทยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งซือ้ผลงานจิตรกรรมประเภทวัด  
วงั ตลาดน า้ ไปเป็นที่ระลึก มกัเป็นภาพสีน า้ สีน า้มัน รูปวดั วงั ตลาดน า้ที่ช่างเขียนน าไปใส่
กรอบแล้วแขวนในร้านท ากรอบรูปโดยเฉพาะร้านท่ีอยูใ่นย่านท่ีมีนกัทอ่งเที่ยวและชาวตา่งชาติ
อาศยัอยู ่ร้านท ากรอบรูปจึงเป็นแกลเลอร่ี(gallery) ยคุแรกในประเทศไทยก่อนที่จะมีผู้ เปิดร้าน
ขายรูปหรือแกลเลอร่ีตามโรงแรมอยา่งที่ปรากฏในปัจจบุนั (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, 2548)  

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคล่ืนของวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใน
ประเทศอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้ประเทศไทยเร่ิมมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังานศลิปะมากขึน้กว่าแตก่่อน เร่ิม
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มีการปรับเปล่ียนร้านท ากรอบรูปให้เป็นร้านขายภาพเขียน จนสามารถเรียกได้ว่าร้านท ากรอบรูป
คือจดุเร่ิมต้นของ หอศลิป์เอกชนในประเทศไทย 

 
ยุคต่อสู้ของหอศิลป์เอกชนในประเทศไทย 

ต้นทศวรรษ ท่ี 2500 เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยรับอิทธิพลของศิลปวฒันธรรม
สมัยใหม่จากชาวตะวันตก การซือ้ขายผลงานศิลปะเร่ิมขยายวงกว้างมากขึน้ ร้านกรอบรูปปรับ
สภาพเป็นหอศิลป์ขายภาพให้ชาวตะวันตกซึ่ง ด ารง วงศ์อุปราช ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  
ได้แสดงความคิดเห็นไว้คล้ายคลึงกันว่า  “จากร้านขายภาพและของที่ ระลึกในปี 2497  
ชื่อ ‘ร้านทินกร’  ไปสู่หอศิลป์ที่มีความยาวนานพอสมควร” อ้างใน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2539) 
จากข้อมลูดงักล่าวผู้วิจยัสรุปได้ว่า ร้านทินกร อาจจะเป็นจุดเร่ิมแรกของหอศิลป์ในประเทศไทยท่ี
ถกูบนัทึกไว้ในประวตัิศาสตร์ ซึ่งในเวลาเดียวกนัศิลปินบางกลุ่มเร่ิมหนัหลงัให้กบัการประกวดงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ และได้รวบรวมศิลปินท่ีมีแนวคิดคล้ายคลึงกนัจดัแสดงผลงานศิลปะของพวก
เขา และได้รับการสนบัสนนุจากภาคเอกชนโดยด ารง วงศ์อปุราช ศิลปินแห่งชาติสาขา ทศันศิลป์ 
ได้กลา่วไว้วา่ 

 
การแสดงศิลปะเป็นบทบาทของศิลปินสมยัใหม่ที่ส าคญั โดยเฉพาะการแสดงศิลปะของกลุ่ม
ศิลปินอิสระท่ีพยายามจะหลีกระบบราชการอย่างการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติ การเคลื่อนไหว
ของศิลปินอิสระมีมาตัง้แต่เมื่อนายศิลป์ พีระศรียงัมีชีวิตอยู่ “…ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2504 
ศิลปินกลุม่หนึ่งได้มาพบปะกนัที่ตึกแถวด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของวงเวียนมกักะสนัเพื่อ
ช่วยกนัทาสีห้องของตึกสองชัน้นีแ้ละสองห้องนีก็้กลายเป็นท่ีแสดงผลงานในเดือนเมษายนปีนี ้
เอง บางกอกอาร์ต เซ็นเตอร์ แกลเลอร่ีเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่แสดงผลงานศิลปะ
บริสทุธ์ิก็เปิดด าเนินการ…” อ้างใน (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, 2548) 

  

ค ากล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าบางกอกอาร์ต เซ็นเตอร์ คือหอศิลป์เอกชนแห่งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่งเปิดขึน้ในปี พ.ศ. 2504  เพราะศิลปินบางกลุ่มต้องการหลีกหนีจากระบบราชการ
และมีความคิดท่ีเป็นอิสระจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่ง วิบลูย์ ลีสุ้วรรณได้กล่าวถึงการ
ความส าคญัของบางกอกอาร์ต เซนเตอร์ ไว้วา่ “การก่อตัง้ บางกอกอาร์ต เซนเตอร์ ของศิลปินกลุ่ม
มักกะสนั เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มศิลปินหนุ่มช่วงพุทธศักราช 2500 ซ่ึงเป็นกลุ่มศิลปินยุค
บุกเบิกรุ่นที่สองถัดจากรุ่นศิษย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินหนุ่มกลุ่มนี้เคลื่อนไหวด าเนินกิจกรรมทาง
ศิลปะต่อเนื่องนบัสิบปี โดยไม่ได้รับการสนบัสนนุและอปุถมัภ์จากราชการ”(วิบลูย์ ลีส้วุรรณ.2548) 
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หลงัจากการเกิดขึน้ของบางกอกอาร์ต เซนเตอร์  ซึง่ถือวา่เป็นหอศิลป์ท่ีด าเนินงานโดยเอกชนอยา่ง
เป็นทางการแห่งแรกของประเทศไทย และได้ท าการน าเสนอผลงานศลิปะสมยัใหม่ของศิลปินกลุ่ม  
‘มกักะสนั’ ส่งผลให้วงการศิลปะของไทยเร่ิมมีความหลากหลายมากขึน้กว่าเดิม แต่ด้วยเหตท่ีุว่า
บางกอกอาร์ต เซนเตอร์เป็นหอศิลป์แห่งแรกของประเทศไทยท าให้เกิดปัญหามากมาย จนเป็นเหตุ
ให้ศิลปินกลุ่มมกักะสนัต้องแยกตวัออกจากบางกอกอาร์ต เซ็นเตอร์ไปในท่ีสดุซึ่ง วิบูลย์ ลีส้วุรรณ
ได้กลา่วถึงประวตัศิาสตร์ชว่งนีไ้ว้วา่ 

 
ในปีถดัมา กลุม่ศิลปินมกักะสนั ก็ได้ถอนตวัออกจากแกลเลอร่ี บางกอก อาร์ตเซ็นเตอร์ เพราะ
การขดัแย้งเร่ืองผลประโยชน์ แตใ่นปีถดัมาศิลปินกลุม่นีไ้ด้รับการสนบัสนนุจาก หม่อมราชวงศ์
พนัธ์ทิพย์ บริพตัร (พ.ศ. 2452-2530) ให้จัดการแสดงศิลปกรรมขึน้ที่วงัสวนผกักาด เมื่อวนัที่ 
15มกราคม พ.ศ. 2505(ภ.272) แกลเลอร่ีที่วงัสวนผกักาดจึงเป็นแกลเลอร่ีเอกชนแห่งหนึ่งที่มี
การจดัแสดงผลงานศิลปะและการจดัการประกวดศิลปะ อ้างใน (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, 2548)  
 

จากกรณีท่ีศิลปินกลุ่มมกักะสนัถอนตวัจากบางกอกอาร์ต เซนเตอร์ ท าให้ผู้ วิจยั
สรุปความได้ว่า มีความเป็นไปได้ท่ี บางกอกอาร์ต เซ็นเตอร์ได้เปิดตวัเองขึน้มาโดยการขาดการ
บริหารจัดการท่ีดี จึงส่งผลให้เกิดการขัดแย้งผลประโยชน์ขึน้ แต่การแยกตัวของศิลปินกลุ่ม
มกักะสนัต่อ บางกอกอาร์ต เซ็นเตอร์ไม่ได้ท าให้กระแสของ หอศิลป์เส่ือมพลังไปด้วย เน่ืองจาก
ภายในเวลาไม่นานก็เกิดหอศิลป์ท่ีบริหารงานโดยเอกชนแห่งใหม่โดยใช้ช่ือว่า ‘บางกะปิแกลเลอร่ี’ 
โดยวิบลูย์ ลีส้วุรรณได้อธิบายความไว้วา่ 

 
สิ่งหนึ่งที่เกิดกับวัฒนธรรมตะวนัตกอย่างหนึ่งคือ แกลเลอร่ี (art gallery) ส่วนมากเป็นของ
เอกชนท่ีตัง้เพื่อการค้า มากกว่าสง่เสริมให้ศิลปินมีสถานที่แสดงผลงาน ภายหลงัจึงมีผู้ตัง้แกล
เลอร่ีเพื่อสนบัสนนุศิลปิน ขึน้บ้าง เช่น  บางกะปิแกลเลอร่ี ถนน อโศก กรุงเทพฯ เปิดเมื่อ พ.ศ. 
2505 ได้รับความสนใจมากเพราะอยูใ่นย่านท่ีพกัอาศยัของชาวตา่งชาติ หลงัจากนัน้มีแกลเลอ
ร่ีอีกหลายอแห่ง เป็นโอกาสให้ศิลปินมีทางเลือกในการแสดงผลงานแทนที่จะต้องส่งผลงาน
แสดงในการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติเพียงปีละครัง้ ศิลปินหวัก้าวหน้าได้รวมกกลุม่กนัจดัแสดง
ผ ล ง าน ต า ม ส ถ าน ที่ ต่ า ง ๆ  ท า ใ ห้ ศิ ล ป ะ ส มั ย ให ม่ ข ย า ย ตั ว อ ย่ า ง ก ว้ า ง ข ว า ง  
(วิบลูย์ ลีส้วุรรณ.2548) 
 

ความพยายามอีกครัง้ของภาคเอกชน คือการเกิดขึน้ของอาร์ต หอศิลป์แห่งใหม ่
ท่ีช่ือว่า  ‘บางกะปิแกลเลอร่ี’ ซึ่งก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2505 บนถนนอโศก กรุ่งเทพมหานคร ซึ่งเป็น
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ย่านท่ีพกัอาศยัของชาวต่างขาติ ซึ่งนบัว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งท่ีส าคญัในการพฒันาศิลปะสมยัใหม่
และกระบวนการจดัการทางศิลปะของประเทศไทย ท าให้กระแสศิลปะสมัยใหม่ของไทยได้แพร่
ขยายวงกว้างมากขึน้ โดยวิบลูย์ ลีส้วุรรณได้กล่าวถึงกระแสความนิยมของศิลปะสมยัใหม่ของไทย
ไว้วา่ 

 
ขณะเดียวกนัหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษในประเทศไทยเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการแนะน าและ
วิจารณ์ งานศิลปะสมัยใหม่  เช่น  หนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์  (Bangkok World) ส่วน
หนงัสอืพิมพ์ภาษาไทย เช่น สงัคมศาสตร์ปริทศัน์น าผลงานศิลปะไปลงพิมพ์ปกหลงัเพื่อแนะน า
ศิลปินหน้าใหม่ นิตยสารการชาวกรุง นิตยสารสยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ นายประยูร อลุชุาฎะ 
เร่ิมเขียนบทความแนะน าและวิจารณ์ศิลปะโบราณและศิลปะสมยัใหม่ โดยใช่นามปากกาว่า 
น.ณ ปากน า้ ลุ่ม เจริญศรัทธา เป็นต้น ดังนัน้ ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยหลงัยุค ศิลป์  
พีระศรีจึงก้าวหน้าไปมาก ประกอบกับเป็นเวลาที่วัฒนธรรมบริโภคนิยมก าลังขยายตัว  
ท าให้ผู้ มี ฐานะทางเศรษฐกิจดีหันมาสนใจศิลปะและเร่ิมซื อ้ผลงานศิลปะกัน บ้าง   
(วิบลูย์ ลีส้วุรรณ.2548) 

 

นบัเป็นช่วงเวลาท่ีน่าสนใจของประวตัิศาสตร์ของหอศิลป์เอกชนในประเทศไทย
ประเทศไทย เน่ืองจากส่ือต่าง ๆ ในประเทศไทยขณะนัน้ได้ตระหนักถึงความส าคัญของศิลปะ
สมยัใหม่โดยได้ท าการน าเสนอข่าว วิจารณ์หรือแม้กระทัง่แนะน าศิลปินหน้าใหม่ในพืน้ท่ีของพวก
เขาเอง ท าให้ผู้ วิจัยส รุปภาพรวมได้ว่าศิลปะสมัยใหม่ของไทยหลังยุค  ศิลป์  พี ระศรี มี
ความก้าวหน้าและแผ่ขยายวงกว้างมากขึน้ ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของสุธี คณุาวิชยานนท์ ท่ีว่า “สรุป
ภาพรวมของความคึกคกัในทศวรรษนี้ ช่วงที่นิทรรศการเบ่งบานที่สุดคือระหว่างปี 2506-2509 
ตวัอย่างของความเฟ่ืองฟูที่สุดคือในเดือนกรกฎาคม 2506 มีนิทรรศการศิลปะไม่น้อยกว่า 7งาน 
(3ใน 7เป็นศิลปินต่างชาติ) ในบางสปัดาห์มีการเปิดนิทรรศการถึง 5 งาน ท าใหเ้กิดกระแสการเปิด
แกลเลอร่ีข้ึน” (สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2545)  

ถึงแม้ว่ากระแสของหอศิลป์จะมีมาก แต่หอศิลป์ส่วนใหญ่กลบัไม่สามารถด ารง
อยู่ได้เน่ืองจากแต่ละแห่งมีเป้าหมายในการด าเนินการต่างกับสภาพความเป็นจริงในสังคม   
หอศิลป์ท่ีบริหารโดยเอกชนในช่วงทศวรรษท่ี 2500 พยายามสร้างจุดยืนให้หอศิลป์ท าหน้าท่ี
สนับสนุนศิลปินให้มีสถานท่ีในการจดันิทรรศการ และก็มีแนวคิดท่ีจะต่อต้านงานศิลปะท่ีท าเพ่ือ
การค้าซึ่งถูกว่าว่าเป็นศิลปะไม่บริสุทธ์ิ ซึ่งหลายๆหอศิลป์กลับมีปัญหาเพราะไม่สามารถท่ี
ด าเนินการตอ่ไปได้ จงึเป็นสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงอยูข่องหอศลิป์ในเวลาดงักลา่ว 
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แกลเลอร่ีเอกชนท่ีเกิดขึน้ใกล้เคียงกนัและเป็นแกลเลอร่ีที่ไมม่ีเปา้หมายสนบัสนนุศิลปิน แตท่ า
เป็นธุรกิจคือ  อลซิาเบทแกลเลอร่ี อยูใ่นซอยต้นสน กรุงเทพฯ และสยามแกลเลอร่ี อยู่ที่เกษรช็
อปปิง้ เซนเตอร์ กรุงเทพฯ (พจน์ 2508:ไม่มีเลขหน้า) นอกจากนีย้งัมี ไฟน์ อาร์ต แกลเลอร่ี 
(Fine Art gallery) ถนน เกษร ตัง้เมื่อ พ.ศ. 2516 ต่อมาย้ายไปอยู่ถนนสรุวงศ์ หอขวญัแกล
เลอร่ี(ของ นายอวบ สาณะเสน)ที่ถนน เพชรบรีุแม้แกลเลอร่ีเหลา่นีจ้ะเป็นการค้ามากกวา่การ
ส่ง เส ริมศิลปะสมัย ใหม่ ก็ ไม่สามารถด า เนิ น กิ จการไป ได้  ต้ องล้ม เลิก ไป ในที่ สุด    
(วิบลูย์ ลีส้วุรรณ.2548)  

 

ผู้วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่าสาเหตท่ีุหอศิลป์ไม่สามารถด ารงอยู่ได้และระยะเวลาด าเนินการท่ี
สัน้มากอาจจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน อาทิ  การสะสมงานศิลปะเป็นวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าวัฒนธรรมนีจ้ะกลมกลืนเข้ากับสังคมไทย  อีกทัง้
ศลิปินเองยงัมีการแบง่แยกศิลปะเป็นสองระดบัคือ ศลิปะ บริสทุธ์ิ และศลิปะเพ่ือการค้า โดยมีการ
ยกย่องศิลปินท่ีสร้างศิลปะท่ีบริสุทธ์ิและเย้ยหยนัศิลปินท่ีท างานเพ่ือการค้า จึงน ามาสู่การเข้าถึง
ศิลปะสมยัใหม่ของคนไทย ในช่วงทศวรรษท่ี2500 ยงัไม่กว้างพอ ท าให้หอศิลป์ไม่มีรายได้มากพอ 
โดยเราไมอ่าจปฏิเสธได้ว่าผลก าไรคือสว่นส าคญัส าหรับการด ารงอยูข่องธุรกิจทกุประเภท สาเหตท่ีุ
กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้พัฒนาการของหอศิลป์ในประเทศไทยจึงมีลกัษณะล้มลุกคลุกคลานอยู่
เสมอมา โดยวิรุณ ตัง้เจริญได้ให้แสดงทรรศนะไว้อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
แกลเลอร่ีขายภาพเขียนเติบโตขึน้พร้อมกบัภาพเขียนที่แสดงเนือ้หาสาระแบบไทยๆ ท่ีเอือ้ต่อ
การน ากลบัไปเป็นของที่ระลกึหรือฝากญาติมิตร ไม่ว่าจะเป็นภาพวดั ภาพตลาดน า้ ภาพคน
เก่ียวข้าว ภาพเศียรพระ ภาพชาวเขา ฯลฯ ในช่วงเวลานัน้คนเขียนภาพขายหรือศิลปินเขียน
ภาพขาย ก็จะได้รับค าวิจารณ์ ถากถาง ด้วยถ้อยค าที่รุนแรงเชิงเหยียดหยาม และค าว่า 
“พาณิชยศิลป์” ก็เป็นค าที่ถกูมองว่าต ่าต้อย พร้อมกบัการหยามหยนัในช่วงนัน้ ศิลปินที่มิได้
เขียนภาพขายตามแกลเลอร่ี ก็ยกภาพของตนเองไว้ค่อนข้างสงูสง่ ด้วยภาษาที่ลกึล า้ สบัสน
และเข้าใจยาก ศิลปินฝ่ายผลงานศิลปะที่เช่ือกันว่า “บริสทุธ์ิ” ซึ่งก็ไม่อาจมั่นใจได้ทัง้ค าว่า 
“บริสุทธ์ิ” และบริสุทธ์ิอย่างไร ได้ตัง้ป้อมต่อต้านทัง้พาณิชยศิลป์ จิตรกรรมประยุกต์แนว
ประเพณีนิยม รวมทัง้ศิลปะนอกเส้นทางของตน ในวนัเวลาเช่นนัน้เพื่อนที่เขียนภาพขายตาม
แกลเลอร่ีก็อาจจะถกูเพื่อนดถูกู ครูอาจารย์ที่เขียนจิตรกรรมประยกุต์แนวประเพณี ก็อาจจะ
ถกูศิษย์วิพากษ์วิจารณ์อยา่งเลวร้าย (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2549)  

ความขดัแย้งและแบง่กลุม่และระดบัชัน้ของศิลปิน อาจจะเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้
วงการศิลปะไทยพฒันาได้ช้ากว่าท่ีควรจะเป็น ในขณะท่ีวฒันธรรมตะวนัตกศิลปินก็สามารถขาย
ผลงานกบัหอศิลป์โดยเป็นเร่ืองท่ีแสนจะธรรมดา แตใ่นประเทศไทยผู้ขายงานให้กบัหอศลิป์กลบัถกู
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ดแูคลน วิรุณ ตัง้เจริญได้กล่าวถึงความหมายของศิลปินไว้ว่า “ศิลปินควรจะหมายถึง ผู้ที่มีอาชีพ
สร้างสรรค์และขายผลงานศิลปะเพื่อด ารงชีพ ไม่อาจจะด ารงชีวิตอยู่ได้ง่ายนักในสังคมไทย”  
(วิรุณ ตัง้เจริญ. 2549) ค ากล่าวของวิรุณ ตัง้เจริญพอจะบ่งบอกสภาพของวฒันธรรมได้ค่อนข้าง
ชดัเจนว่าเป็นการยากท่ีจะด ารงชีวิตในฐานะศิลปินเน่ืองจากผลงานศิลปะอาจจะเป็นสิ่งไกลตวัใน
สงัคมไทยโดย บทความท่ีช่ือ “หอศิลป์ในประเทศไทย อดีต ปัจจบุนั และ อนาคต” โดย ด ารง วงศ์
อุปราช ได้กล่าวถึงสภาพช่องว่างของศิลปะศิลปินและประชาชนทั่วไป “ประชาชนทัว่ไปที่สนใจ
ศิลปะ ส่วนใหญ่มีช่องว่างระหว่างประชาชน ศิลปะและศิลปิน เพราะประชาชนจะตามศิลปะและ
ศิลปินไม่ทนัทุกยุคทุกสมยั ในประเทศที่พฒันานัน้ประชาชนพัฒนาตนเองในรสนิยมความรู้และ
ความเข้าใจในศิลปะ…อาศยัหอศิลปะซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ เสริมซ่ึงจะช่วยลดช่องว่างได้มาก ของ
เรานัน้มีโอกาสไม่มาก" อ้างใน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2539) 

ผู้วิจยัสรุปความดงักล่าวได้ว่าเป็นความยากล าบากในช่วงแรกท่ีศิลปินพยายาม
ผลกัดนัให้ศลิปะแทรกซึมในชีวิตประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากศิลปะยงัอยูน่อกเหนือความจ าเป็นในวิถี
ชีวิตคนไทย และมีเนือ้หาท่ีซบัซ้อนและเข้าใจยาก ส่งผลให้เกิดช่องว่างมากมายระหว่างงานศิลปะ
ศิลปินและประชาชน หากว่าทกุภาคส่วนมีความร่วมมือกนัเพ่ือให้เกิดสถานท่ีศกึษาศิลปะมากขึน้
ศลิปะอาจจะเป็นสว่นหนึง่ของทกุชีวิตในสงัคมก็เป็นได้  

ซึ่งวิบูลย์ ลีสุ้วรรณกล่าวถึงภาพรวมว่าศิลปินไทยมีความต่ืนตวัเป็นอย่างมาก 
และต้องการน าเสนอศิลปะสมยัใหม่ให้ประชาชนได้ชม จึงส่งผลให้เกิดการรวมตวัของศิลปินท่ีมี
ความคิดก้าวหน้าและรวมตัวกันตัง้หอศิลป์ลเลอร่ีขึน้มา โดย วิบูลย์ ลีสุ้วรรณได้กล่าวถึง
ปรากฏการณ์ครัง้นีว้่า “ในปีพ.ศ. 2509 ศิลปินหนุ่มที่เคยมีบทบาทส าคญัในการก่อตัง้แกลเลอร่ี
กลบัมา รวมตวักนัอีกครั้งและตัง้หอศิลป์ ปทุมวนั ข้ึนที่ห้องเลขที่ 197 วงเวียนปทุมวนั พระนคร 
จดันิทรรศการครั้งทีห่น่ึงระหว่างวนัที ่5-25 กนัยายน พ.ศ. 2509 ” (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ.2548)  

การรวมตัวกันตัง้ ’หอศิลป์ปทุมวัน ’อาจจะพอสรุปความได้ว่าศิลปินมีความ
ต้องการท่ีจะส่ือสารและน าเสนอผลงานศิลปะของพวกเขาไปสู่ประชาชนและสงัคม การรวมกลุ่ม
ของศิลปินท่ีมีความคิดเหมือนกนัจึงมีความส าคญัและน าไปสู่การจดัแสดงผลงานของตวัเองได้ใน
ท่ีสดุ โดยวิบลูย์ ลีส้วุรรณยงักลา่วถึง หอศลิป์ปทมุวนัมีความวา่ 

 
“กลุม่ศิลปินที่ร่วมกันก่อตัง้แกลเลอร่ีแห่งนัน้ พยายามที่จะผลกัดนัแกลเลอร่ีของตนไปสูค่วาม
เป็นสากลและมุ่งหวงัให้ประชาชนผู้สนใจศิลปะได้รับความรู้สกึนึกคิดของศิลปินมากกว่าการ
โฆษณาเพื่อผลประโยชน์เชิงการค้า …หลงัจากนัน้ หอศิลป์ปทุมวนัจัดนิทรรศการอีกครัง้ใน
เดือนธันวาคมและปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2510 ศิลปินกลุ่มนีจ้ึงร่วมกับ นายสุเมธ ชุมสาย ณ 
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อยธุยา (พ.ศ. 2482-ปัจจุบนั ศิลปินแห่งชาติ สาขาทศันศิลป์ สถาปัตยกรรม) ตัง้แกลเลอร่ี 20
ขึน้ที่ห้องเลขที่20 ศูนย์การค้าราชประสงค์ ชัน้ 1 ...โดยจัดนิทรรศการภาพเขียนครัง้ที่ 1 ขึน้
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2510 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2511 พระราชวงศ์เธอพระองค์เจ้า
เปรม บรุฉตัร เสด็จมาเปิดนิทรรศการในวนัศกุร์ที่29 ธนัวาคม พ.ศ. 2510…ในสจิูบตัรประกอบ
นิทรรศการมีข้อความเขียนสัน้ๆ ของนายเจมส์ ยัง (James Young) ที่เขียนถึงสภาพศิลปะ
สมยัใหมใ่นขณะนัน้ (พ.ศ. 2510-2511) วา่ บอ่ยครัง้ที่รู้สกึผิดหวงั เพราะแกลเลอร่ีดีๆ เพียง2-3
แห่ง แต่ ก็ไม่เป็นที่รู้จกั เพราะถกูห้อมล้อมด้วยแกลเลอร่ีเพื่อการค้า…แตใ่นที่สดุ แกลเลอร่ี 20 
ก็ประสบชะตากรรมเดียวกบัแกลเลอร่ีที่ตัง้ขึน้ตามอดุมคติของศิลปินเพื่อสนบัสนนุ สง่เสริม ให้
ศิลปินมีสถานที่แสดงผลงานสมัยใหม่ก็ต้องปิดตัวไปด้วยเหตุผลเดิมๆ คือขาดการบริหาร
จดัการ และขาดเงิน แต่การเคลื่อนไหวของศิลปินกลุม่นีก็้ไม่ได้หยุดนิ่ง ยงัคงแสวงหาสถานที่
ส าหรับท ากิจกรรมทางศิลปะตอ่ไป”  (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ.2548)   

   

ทรรศนะข้างต้นสรุปความได้ว่า ในช่วงปี 2509-2510 กระแสของศิลปะสมยัใหม่
ในประเทศไทยอาจจะได้รับความนิยมมากขึน้ และส่งผลให้เกิดหอศิลป์เอกชนหลายแห่ง แต่หอ
ศิลป์ในช่วงนัน้กลบัมีสภาพล้มลกุคลกุคลาน  ถึงแม้ว่าจะมีหอศิลป์เพิ่มมากขึน้เพียงใด แตย่งัขาด
การบริหารจดัการท่ีดี จึงส่งผลให้ หอศิลป์นัน้ๆไม่สามารถด ารงอยู่ได้ และเป็นเพียงแค่กระแสอยู่
ในช่วงสัน้ ๆ เท่านัน้ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าระยะเวลาของหอศิลป์ท่ีเปิดด าเนินการเป็นเวลาท่ีสัน้มาก 
แต่ก็มีความพยายามท่ีจะเปิดหอศิลป์แห่งใหม่ๆขึน้อยู่ตลอดเวลา โดยในปี พ.ศ. 2510 มีหอศิลป์
เอกชนแหง่ใหมเ่กิดขึน้ 

 
ในปี พ.ศ. 2510 มีแกลเลอร่ีเกิดขึน้ใหมท่ี่ปากซอยรางน า้ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ช่ือพญาไท 
แกลเลอร่ี หรือ ศิลปสถานพญาไท (เจ้าของช่ือ รองสนิท โชติกเสถียร) เป็นแกลเลอร่ีที่มุง่เสนอ
ผลงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหมท่ี่มีคณุภาพ…การแสดงผลงานของศิลปะของแกลเลอร่ีแห่งนี ้
คอ่นข้างจะมีระบบเช่นเดียวกบัแกลเลอร่ีที่ตัง้ขึน้จากการสนบัสนนุของกลุม่ศิลปินหวัก้าวหน้า
ในขณะนัน้ท่ีอยากเห็นศิลปะสมยัใหมแ่พร่หลายในหมูป่ระชาชนทัว่ไป การแสดงผลงานศิลปะ
ของพญาไทแกลเลอร่ีแตล่ะครัง้มีการพิมพ์สจิูบตัรประกอบการแสดงและมีบทความที่เก่ียวกบั
ศิลปะด้วย แต่พญาไทแกลเลอร่ีด าเนินกิจการไปได้ไม่นานก็ต้องปิดไป  (วิบูลย์ ลีสุ้วรรณ.
2548) 

   

กรณีของ ‘พญาไทแกลเลอร่ี’ ท่ีมุ่งเสนอผลงานของศิลปะรุ่นใหม่ท่ีมีคณุภาพ แต่
กลบัไม่สามารถด ารงอยู่ได้ และต้องปิดตวัเองด้วยระยะเวลาอนัสัน้ ท าให้ผู้วิจยัคาดการณ์ว่า อาจ
มีความเป็นไปได้ท่ีในช่วงเวลานัน้ สงัคมโดยรวมยงัไม่เปิดรับศิลปะสมยัใหม่ และผู้บริหารหอศิลป์
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เองยงัสับสนในหน้าท่ีของหอศิลป์ท าให้เกิดความขดัแย้งในแนวทางด าเนินการจึงไม่สามารถยืน
หยดัอยูไ่ด้ 

ยุคปรับตัวของหอศิลป์และการสนับสนุนจากต่างชาต ิ 
หลงัจากท่ีหอศิลป์ท่ีบริหารโดยเอกชนพบกบัความล้มเหลวในการด ารงอยู่ ด้วย

สาเหตท่ีุพวกเขาคิดว่างานศิลปะท่ีดีควรเป็นงานศิลปะท่ีบริสุทธ์ิและมีความเช่ือว่าศิลปินต้องไม่
ท างานศิลป์เพ่ือการค้า ส่งผลให้พัฒนาการของหอศิลป์เป็นไปอย่างยากล าบากเน่ืองจากแต่ละ
แห่งใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีก็มีอันต้องปิดตวัเองไป ท าให้ผู้ ประกอบการและตวัศิลปินเองเร่ิมท่ีจะ
ปรับตวัในเร่ืองของการบริหารจดัการมากขึน้ดงัข้อความส าคญัตอ่ไปนี ้

 
แม้ศิลปินอิสระหวัก้าวหน้าต้องการตัง้แกลเลอร่ีส าหรับเผยแพร่ผลงานศิลปะสมยัใหม่ ที่ต่าง
จากแกลเลอร่ีเอกชนที่ด าเนินธุรกิจกบัพาณิชยศิลป์ ซี่งมีอยู่มากในขณะนัน้ แต่แกลเลอร่ีที่จัด
แสดงผลงานศิลปะสมัยใหม่มักตัง้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องล้มเลิกดังกล่าว ต่อมามีผู้ ปรับวิธี
ด าเนินงานโดยแสดงงานศิลปกรรมของศิลปินที่มีช่ือเสียง มีการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ให้
สาธารณชนรับรู้อย่างกว้างขวาง น าวิธีการทางธุรกิจเข้ามาผสมผสานเพื่อให้แกลเลอร่ีเลีย้ง
ตัวเองได้ แกลเลอร่ีตามแนวคิดนี ้ช่ือ ทรีโอ แกลเลอร่ี (Trio Gallery) ตัง้อยู่เลขที่ 60 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ (เจ้าของ นายสพุิทย์ ชูเกษ) เป็นแกลเลอร่ีที่พยายามรวมผลงาน
ศิลปะของศิลปินสมยัใหมช่ัน้แนวหน้าของไทยในขณะนัน้มาจดัแสดงให้ได้มากที่สดุ ดงัปรากฎ
หลกัฐานในสจิูบตัรการแสดงผลงาน ครัง้ที่หนึ่ง มีผลงานของศิลปินที่มีช่ือเสียงมากมาย เช่น 
นายชลดู นิ่มเสมอ นายช าเรือง วิเชียรเขต นายมานิตย์ ภู่อารีย์ ฯลฯ (ทรีโอแกลเลอร่ี: ไม่มีเลข
หน้า) แกลเลอร่ีแห่งนีด้ าเนินงานอยู่ได้หลายปี บางครัง้จัดแสดงผลงานศิลปะให้กับศิลปินหวั
ก้าวหน้าโดยเฉพาะ จดัแสดงงานจิตรกรรมของ นายอนนัต์ ปาณินท์ ระหว่าง 18 กนัยายน- 7 
ตลุาคม 2512 (อนนัต์ : ไม่มีเลขหน้า) แตก่ารจดัแสดงผลงานศิลปะสมยัใหมท่ี่ไมเ่ป็นที่ต้องการ
ของตลาดไม่สามารถจ าหน่ายผลงานได้เท่าที่ควร แกลเลอร่ีจึงต้องปรับตวัเป็นแกลเลอร่ีทาง
การค้าจ าหน่ายผลงานศิลปะตามแนวที่ตลาดต้องการมากกว่าที่จะเสนอผลงานศิลปะที่
ก้าวหน้าของศิลปินสมัยใหม่ จนในที่สุดหันมาด าเนินงานเชิงพานิชย์มากกว่าการสนบัสนุน
ศิลปินสมยัใหม ่(อ้างในวิบลูย์ ลีส้วุรรณ.2548) 
 
 

 ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าหอศิลป์ท่ีไม่ประสบความส าเร็จ และต้องปิดตวัไปในเวลา
อนัสัน้อาจจะเป็นเพราะพวกเขาไมด่ าเนินการไปตามกลไกของสงัคม แตห่ลงัจาก ‘ทรีโอ แกลเลอร่ี’ 
ได้มีการปรับแผนงานทางธุรกิจมาผสมผสานเพ่ือเลีย้งตวัเองได้ และตามด้วยการจดันิทรรศการ
ของศิลปินท่ีมีช่ือเสียง มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ส่งผลให้ทรีโอ แกลเลอร่ีด าเนินการอยู่
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หลายปี และมีการปรับแผนทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้กลายเป็นการด าเนินงานเชิงพาณิชย์
ไปในท่ีสดุเม่ือความพยายามของศิลปินในการผลกัดนังานศลิปะไทยสมยัใหม่ ด้วยการเปิดหอศลิป์
ไม่ประสบผลส าเร็จเตามความคาดหวงั จนหอศิลป์ตา่งเร่ิมมีการปรับกลยทุธ์ในการด าเนินงานใน
รูปแบบธุรกิจมากขึน้ แต่สุดท้ายไม่ได้รับการตอบรับเท่าท่ีควร สถาบันจากต่างชาติจึงเข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการงานศิลปะสมัยใหม่ของไทย เพ่ือช่วยเผยแพร่ศิลปะสมัยใหม่ของ
ศลิปินไทย โดยในปี พ.ศ. 2514  

บริทิช เคาน์ซิลได้น าผลงานศิลปะสมยัใหม่ของไทยไปแสดงท่ีตา่งประเทศและมี
การจดบนัทกึไว้มีความวา่ 

 
ในขณะที่กลุ่มศิลปินอิสระเข้ามามีบทบาทผลกัดนัให้เกิดแกลเลอร่ีและการแสดงศิลปะตาม
แกลเลอร่ีตา่งๆ แล้ว หนว่ยงานด้านวฒันธรรมของตา่งชาตก็ิเข้ามามีบทบาทในการสง่เสริมและ
เผยแพร่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ขณะเดียวกันบางแห่งได้น าศิลปะสมัยใหม่จาก
ต่างประเทศเข้ามาจัดแสดงในประเทศไทยและน าผลงานศิลปะของศิลปินไทยไปแสดงใน
ต่างประเทศด้วย เช่น บริทิช เคาน์ซิล (the British Council) กรุงเทพฯ จัดแสดงผลงานของ 
นายองัคาร กลัยาณพงศ์ นายบรรจง โกศลวฒัน์ (ภ.290) นายผดงุศกัดิ์ ขมัภรัตน์ (ภ.291) นาย
พีระ พฒันพีระเดช (ภ. 292) นายถวลัย์ ดชันี ระหว่างวนัที่ 21 ตลุาคม ถึงวนัที่3 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2514 ณ บริทิช เคาน์ซิล สยามสแควร์ (อ้างในวิบลูย์ ลีส้วุรรณ 2548) 
 

เป็นท่ีน่าสนใจว่าภาครัฐไม่ได้ให้ความส าคญักับศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย
อยา่งท่ีควรจะเป็น กลบัเป็นองค์กร จากตา่งประเทศท่ีเห็นความส าคญัของศิลปะไทยสมยัใหม ่และ
พยายามผลกัดนัให้งานศิลปะสมยัใหม่ของไทยเป็นท่ีรู้จกัในวงท่ีกว้างขึน้ หลงัจากท่ี บริทิช เคาน์
ซิล ได้ท าการสนบัสนนุงานศลิปะสมยัของไทยแล้ว ส านกักลางนกัเรียนคริสเตียน ก็เป็นภาคเอกชน
อีกแห่งหนึ่งท่ีให้การสนับสนุนศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทยอย่างจริงจงัและมีการจดบนัทึกไว้มี
ใจความวา่ 

 
 

ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสงัคม พ.ศ. 2516 มีภาคเอกชนที่มีบทบาทส าคญั
ในการส่งเสริมสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่ส าคัญแห่งหนึ่ง คือ ส านักกลางนักเรียนคริสเตียน  
(ส.น.ค. student Christian Center S.C.C.) ของสภาคริสจกัรในประเทศไทย ตัง้อยู่เลขที่ 328 
ถนนพญาไท เชิงสะพาน หวัช้าง เขต ปทมุวนั กรุงเทพฯ บาทหลวงเรย์ : ดาวน์ส (Rev. Ray C. 
Downs: 1915-ปัจจุบนั พ านกัอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ก่อตัง้และอดีตผู้อ านวยการ
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ตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2497 (ค.ศ. 1954) นาย เรย์ ซี. ดาวน์ส เป็นผู้สนใจศิลปะ จึงได้จดัประกวดงาน
ศิลปะและให้การสนบัสนนุศิลปินรุ่นใหมอ่ยา่งจริงจงั มีศิลปินบางคนเคยพ านกัอยูท่ี่ส านกักลาง
นักเรียนคริสเตียน เช่น นายถวัลย์ ดัชนี ยังปรากฏงานจิตรกรรมที่ผนังห้องอาหารอยู่ใน
ปัจจุบนั…ส านกักลางนกัเรียนคริสเตียนจึงเป็นหน่วยงานเอกชนที่มีบทบาทในการสง่เสริมและ
สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ยุคแรกๆ ที่ส าคญัแห่งหนึ่ง เฉพาะนาย เรย์  ซี. ดาวน์ส เป็นผู้ที่สนใจ
ศิลปะมาก จึงใช้ส านักกลางนกัเรียนคริสเตียนเป็นเวทีให้ศิลปินหนุ่มสาวสร้างงานศิลปะไป
ศึกษาศิลปะต่อในต่างประเทศ ด้วยความที่ เป็นคนรักศิลปะจึงสะสมภาพที่มีผู้ มอบ 
ให้ไว้ไม่น้อย บางสว่นน าไปประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (Dondero 2004) นายเรย์ ซี. ดาวน์ส มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนายศิลป์ พีระศรีและมีส่วนร่วมในการก่อตัง้หอศิลป์ พีระศรีอีกด้วย  
(วิบลูย์ ลีส้วุรรณ, 2548)  

 

จากการท่ีส านักงานกรุงเทพคริสเตียนเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนผลงาน
ศิลปะสมัยใหม่ของศิลปินไทย และยังมอบทุนให้ไปศึกษาศิลปะต่อในต่างประเทศ ซึ่งนบัว่าเป็น
ก้าวส าคัญครัง้หนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย ท่ีศิลปินไทยจะได้มี
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆจากตะวันตกและน ากลับมาพัฒนาวงการศิลปะของไทยนั่นเอง 
ส่งผลให้ในปี 2517 ได้มีการสร้างหอศิลป์สมยัใหม่ขึน้ในกรุงเทพมหานครโดยวิบูลย์ ลีสุ้วรรณได้
กลา่วไว้วา่ 

 
ในปี พ.ศ. 2517 เป็นปีที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านศิลปะก้าวขวาง มีกิจกรรมเกิดขึน้หลายอยา่ง 
โดยเฉพาะการสร้างหอศิลป์สมัยใหม่ขึน้ในกรุงเทพฯ คือ หอศิลป พีระศรี (ภ. 299) ซึ่งมี
ความคิดริเร่ิมมาตัง้แต่นายศิลป์ พีระศรี ถึงแก่กรรม และได้ได้ด าเนินมาจนถึงปลายปี  
พ.ศ. 2517 จึงสร้างหอศิลป พีระศรีส าเร็จ โดยสร้างบนท่ีดินของมลูนิธิจมุภฎ-พนัธุ์ทิพย์ในซอย
อรรถการปะสิทธ์ิ หอศิลป์พีระศรี ใช้ช่ือภาษาองักฤษวา่ Bhirasri institute of Modern Art การ
ใช้ช่ือหอศิลป์ในลกัษณะที่เป็นสถาบัน ( institute) แทนที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ หรือ แกลเลอร่ีก็
เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้กว้างขวาง ไมจ่ ากดัเพียงการจดัแสดงศลิปะเทา่นัน้ พิธีเปิดหอ
ศิลป พีระศรี อยา่งเป็นทางการนัน้ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชการท่ี 7 
ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517(ภ. 300) ซึง่ตรงกบัวนัถึงแก่
กรรมของนาย ศิลป์ พีระศรี ครบปีที่ 1 (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ. 2548 

การท่ีภาครัฐเร่ิมเห็นความส าคญัของศิลปะสมยัใหมโ่ดยการก าเนิดของศิลป์พีระ
ศรี และมีความส าคัญต่อวงการศิลปะไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งสุธี คุณาวิชยานนท์ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของหอศลิป์ พีระศรีไว้วา่  
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ในที่สดุปี 2527 ในวนัที่ 14 พฤษภาคม ซึ่งตรงกบัวนัคล้ายวนัเสียชีวิตของศิลป์ พีระศรี ก็ได้
ฤกษ์เปิดหอศิลป์ที่ถนนสาทรใต้ และได้กลายเป็นพืน้ที่ทางศิลปะที่เป็นกลางของคนในวงการ
ทกุคน นิทรรศการและกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ เกิดขึน้ที่หอศิลป์นีม้ากมาย ท าให้หอ
ศิลป์ พีระศรีเป็นพืน้ท่ีที่มีความหมายมากทัง้ในฐานะหอศิลป์ของสาธารณชนแห่งแรก และยงั
ทรงพลงัทางด้านความเคลื่อนไหวในสงัคมวงกว้างอีกด้วย (หอศิลป์ พีระศรี หยดุด าเนินการ
ไปเมื่อปี 2531) (สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2545)  
 

เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าหอศิลป์ พีระศรี มีความส าคัญต่อวงการศิลปะใน
ประเทศไทย ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางให้ศิลปินและผู้ รักศิลปะมาพบปะกันจนสามารถให้ความรู้
ทางด้านศิลปะเป็นวงกว้างมากขึน้และจากความส าเร็จดงักล่าวท่ีมีตอ่ศิลปะสมยัใหม่ของไทย ท า
ให้ส่วนราชการเร่ิมเห็นความส าคญัและเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนศิลปะสมยัใหม่มากขึน้ 
โดยสธีุ คณุาวิชยานนท์ได้กลา่วไว้วา่ 

 
ทางด้านหน่วยงานราชการ ในปี 2520 กรมศิลปากรก็ได้เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
หอศิลปะ โดยดดัแปลงจากตกึเก่าของกองกษาปณ์บนถนนเจ้าฟา้ ซึ่งต่อมาได้รับยกฐานะเป็น
หอศิลป์แหง่ชาติ อยา่งที่เป็นอยูใ่นปัจจบุนั และตอ่มาในปี 2522 มหาลยัศิลปากรได้ปรับพืน้ท่ีที่
เป็นท้องพระโรงและต าหนกัพรรณรายของวงัท่าพระ ให้เป็นหอศิลป์ มหาลยัศิลปากร ส าหรับ
จดันิทรรศการศิลปะตา่งๆ ทัง้งานของมหาวิทยาลยั เช่น การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ และงาน
อื่น ๆที่มาจากนอกมหาวิทยาลยั (สธีุ คณุาวิชยานนท์.2545) 

 

ทัง้หอศิลป์ พีระศรีและหอศิลป์แห่งชาติได้สร้างให้กระแสศลิปะสมยัใหม่ของไทย
เป็นท่ีสนใจมากขึน้ ศลิปินสมยัใหมข่องไทยบางคนเร่ิมมีช่ือเสียงในตา่งประเทศ ท าให้มีผู้สนใจท่ีจะ
สะสมงานศิลปะมากขึน้และท าให้มีภาคเอกชนเช่น ธนาคารต่าง ๆ เร่ิมหนัมาสนบัสนุนโดยมีการ
จดังานประกวดศลิปกรรมขึน้มา 

 

ช่วงทศวรรษหลงั พ.ศ. 2520 เอกชนเข้ามามีบทบาทในการสนบัสนนุวงการศิลปะสมยัใหมม่าก
ขึน้ เช่น ธนาคารกสกิรไทย ร่วมกบัหอศิลป์ พีระศรีจดัประกวดงานศิลปะร่วมสมยัขึน้เป็นประจ า
ทุกปี โดยจัดการแสดงศิลปกรรมไทยร่วมสมยั ครัง้ที่ 1 ณ หอศิลปะ พีระศรี ระหว่างวนัที่ 18 
กันยายนถึงวนัที่ 27ตุลาคม พ.ศ. 2517 เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ให้มีโอกาสเสนอผลงาน
ศิลปะสมยัใหม่มากขึน้ ในปี พ.ศ. 2517 ธนาคารกรุงเทพฯ จดันิทรรศการภาพเขียนรางวลับวั
หลวง ครัง้ที่ 1 ขึน้ที่หอศิลปะ พีระศรี  ระหว่างวนัที่ 18พฤศจิกายน ถึงวนัที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 
2517 เพื่อสง่เสริมให้ศิลปินรุ่นใหม่สร้างงานจิตรกรรมแบบประเพณีสมยัใหม่ (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ. 
2548) 
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ช่วงทศวรรษหลัง พ .ศ. 2520 จึงถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีเอกชนเข้ามามีบทบาท
ส าคญัในการช่วยสนับสนุนวงการศิลปะของไทย ท าให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการเสนอผล
มากขึน้ ในขณะเดียวกนัก็ชว่ยให้ประชาชนทัว่ไปเร่ิมหนัมาสนใจวงการศลิปะไทยมากขึน้กว่าเดมิ 

 
ยุครุ่งเรือง ซบเซาและความไม่แน่นอนของหอศิลป์ในประเทศไทย  

ผู้วิจัยได้ค้นพบประวตัิศาสตร์หรือภูมิหลังของหอศิลป์เอกชนในช่วงระยะเวลา
หลงัทศวรรษ พ.ศ. 2520 จนถึงต้นทศวรรษ หลัง พ.ศ. 2530 พบว่า ศิลปะสมยัใหม่และศิลปินใน
ประเทศไทยเร่ิมเติบโตขึน้ทีละน้อยเน่ืองจากได้รับการสนบัสนุนทัง้จากภาครัฐบาลจึงส่งผลให้เกิด
หอศิลป์ส าคญั ๆ เช่น หอศิลป์ พีระศรี และหอศิลป์แห่งชาติ ขึน้มาตลอดจนวงการศิลปะได้รับการ
สนบัสนนุจากภาคเอกชนโดยเฉพาะธนาคารกรุงเทพและธนาคารกสิกรไทย จนให้เกิดการประกวด
ศิลปกรรมอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ศิลปะสมัยใหม่ของไทยได้รับความสนใจมากขึน้ถึงแม้ว่า
ปรากฏการณ์ของการประกวดศิลปกรรมในประเทศไทยจะกลบัมาได้รับความนิยมและได้รับการ
ยอมรับมากขึน้ แต่หอศิลป์เอกชนในประเทศไทยก็มีความเคล่ือนไหวเป็นเส้นขนานท่ีสมัพนัธ์กับ
ความเข้มแข็งของสงัคมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนัน้ โดยในช่วงทศวรรษ  2530 
เหตกุารณ์   ส าคญั ๆ ทัง้ทางสงัคมและการเมืองตลอดจนสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ 
2530 ท าให้เกิดนกัธุรกิจหน้าใหม่มากขึน้ในประเทศไทยโดยเว็บไซด์‘www.siamintelligence.com’ 
ได้สรุปความก้าวหน้าของสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยไว้ว่า 

 
ทศวรรษ 2530 ไทยได้ประโยชน์อย่างมากจากการขยายฐานโรงงานของญ่ีปุ่ น และการผลิต
สินค้าเพื่อส่งออก  ไม่ว่าจะเป็นชิน้ส่วนสินค้าที่ส่งไปประกอบยงัต่างประเทศ หรือตวัสินค้าที่
เสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนีย้ังได้ประโยชน์จากภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยว และ
รายได้จากแรงงานไทยในต่างประเทศ ตวัเลขการเติบโตของ GDP ไทยอยู่ในระดบั “สงูมาก” 
ช่วงต้นทศวรรษ (เติบโตระดบัเลขสองหลกัระหวา่ง พ.ศ. 2531-2533)…ช่วงปลายของทศวรรษ 
2530 กลุ่มทุนไทยหน้าใหม่ๆ หลายรายสามารถสะสมความมัง่คัง่จากการด าเนินธุรกิจชนิด
ใหม่ๆ เช่น อสงัหาริมทรัพย์ โทรคมนาคม การเงิน จนกลายเป็นกลุ่มทุนเอกชนขนาดใหญ่ได้  
(www.siamintelligence.com.2554.ออนไลน์) 
 

รายงานสภาพเศรษฐกิจของไทยช่วงต้นทศวรรษ 2530 สามารถสรุปความได้ว่า
ช่วงเวลาดงักล่าวประเทศไทยมีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึน้มาก จนท าให้เกิดกลุ่มทุนใหม่ ๆ เกิดขึน้
มากมาย วงการศิลปะไทยพลอยได้รับผลประโยชน์จากสภาพเศรษฐกิจท่ีดีขึน้ เน่ืองจาก

http://www.siamintelligence.com.2554.ออนไลน์/
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ภาคเอกชนและกลุ่มธุรกิจเร่ิมให้ความสนใจ ลงทุนในผลงานศิลปะมากขึน้ ดงัท่ีวิรุณ ตัง้เจริญได้
กลา่วไว้ในท านองเดียวกนัวา่ 

 
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ธนิยะพลาซ่า และบีบีแกลเลอร่ี ได้เข้าร่วมจัด
แสดงศิลปกรรม  “16ศิลปิน” ณ ธนิยะพลาซ่ากทม . (28 มิถุนายน -12 กรกฎาคม 2534) 
นิทรรศการครัง้นีไ้ด้กลายเป็นปรากฏการณ์ครัง้ส าคัญอีกครัง้หนึ่งที่ตอกย า้การรวมตัวของ
ศิลปินซึ่งมีแนวคิดและรูปแบบศิลปกรรมหลายหลาย นอกจากปรากฏการณ์ใหม่นัน้แล้ว ยงั
มองเห็นแนวโน้มที่ภาคธุรกิจได้เข้ามามีบทบาททางด้านศิลปกรรม มิใช่เพียงภาคธุรกิจที่เข้ามา
มีบทบาทในรูปของการจัดประกวดศิลปกรรมเท่านัน้ ผมได้มีโอกาสพบปะกบันกัธุรกิจหลาย
ท่านต่างยืนยันว่า “เป้าหมายสูงสุดของนักธุรกิจก็ไม่ต่างไปจากเป้าหมายสงูสุดของศิลปิน 
นกัวิทยาศาสตร์ นักการศึกษา  ฯลฯ คือการร่วมกันสร้างสนัติสุขและความงามให้เกิดขึน้ใน
สงัคม” เมื่อสงัคมและเศรษฐกิจพฒันาไปสูร่ะดบัหนึง่ เศรษฐกิจมัน่คง นกัธุรกิจจิตใจสงบมาก
ขึน้ รสนิยมทางด้านศิลปกรรมของประชาชนเติบโต วันนัน้…สถานสะสมศิลปกรรม หอ
ศิลปกรรม พิพิธภณัฑ์ศิลปกรรม ในภาคเอกชนจะเติบโตขึน้ด้วย (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2549)  

 

ข้อความดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหว่างงานศิลปะและธุรกิจ และ
สงัคม เม่ือสภาพเศรษฐกิจและสงัคมมีความมัน่คง จะส่งผลดีต่อวงการศิลปกรรม เม่ือนกัธุรกิจมี
จิตใจท่ีสงบมากขึน้ พวกเขาจะเร่ิมมองหาสนุทรียะในงานศิลปะตลอดจนเร่ิมท่ีจะสะสมงานศิลปะ
อีกด้วย  แตช่่วงต้นในปี พ.ศ. 2534 สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศไทยกลบัมีลกัษณะขึน้ ๆ 
ลง ๆ ซึ่งส่งผลตอ่การบริหารจดัการ หอศิลป์เอกชนในเวลาดงักล่าวไม่มากก็น้อย  โดยมีช่วงสัน้ๆท่ี
วงการศิลปกรรม ศิลปินและหอศิลป์กลบัคึกคกัขึน้มา สอดคล้องกับทรรศนะของวิรุณ ตัง้เจริญท่ี
กลา่ววา่ 

 
ในช่วงที่ผ่านมาสัน้ๆ อีกเช่นกัน แกลเลอรีนิทรรศการศิลปะเอกชนได้เกิดขึน้ 2-3 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร หลงัจากที่แกลเลอร่ีนิทรรศการศิลปะได้ซบเซาเป็นเวลานาน การตื่นตัว
นิทรรศการศิลปะในโรงแรมและศูนย์การค้า ได้เร่ิมปรับเข้าร่องเข้ารอย ภาพเขียนสีน า้  
จากราคาภาพละ 6-7 พนั จนถึง 2-3 หมื่น ภาพเขียนสีน า้มนัจากราคา 2-3 หมื่น จนถึงเรือน
แสนทศันศิลป์ รสนิยม และธุรกิจได้รอมชอมเข้าผสานกนัอย่างน่าสงัเกตและวี่แววของศิลปิน
รุ่นใหมด่จูะทวีจ านวนมากขึน้ (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2549) 

 

จากทรรศนะข้างต้นสรุปความได้ว่าสภาพการณ์โดยทั่วไปของหอศิลป์เอกชน
ในช่วงต้นปี 2535 เป็นชว่งขาขึน้ของวงการศลิปกรรมในประเทศไทย เน่ืองจากการเพิ่มจ านวนของ
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หอศิลป์ ราคางานศิลปะท่ีพุ่งทะยานอย่างรวดเร็ว ดเูหมือนว่าสภาพโดยรวมของหอศิลป์เอกชนใน
ทศวรรษท่ี 2530 จะดีขึน้ ซึ่งตรงกับทรรศนะของสอดคล้องกับ สุธี คุณาวิชยานนท์ท่ีได้แสดง
ทรรศนะไว้วา่ 

 
เศรษฐกิจฟองสบู่ที่ฟูฟ่องส่งผลให้วงศิลปะคึกคกัตามไปด้วย ทัง้ในแวดวงเวทีการประกวด
ศิลปกรรมที่ผดุขึน้มามากในทศวรรษ 2530 มีการให้เงินรางวลัสงูขึน้เร่ือย...อีกทัง้ความคกึคกั
ในแวดวงการซือ้ขายศิลปะและการเกิดขึน้ของหอศิลป์และแกลเลอร่ีเอกชน ตามความ
ต้องการของตลาดชนชัน้สูงและกลางที่เสพศิลปะมากขึน้ ศิลปินที่มีช่ือเสียงเร่ิมประสบ
ความส าเร็จทางรายได้ มีการจัดนิทรรศการเพิ่มขึน้ จนกลายเป็นยุคศิลปะเฟ่ืองฟูอีกครัง้   
(สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2545)  

 

ทรรศนะข้างต้นสามารถบ่งชีว้่า เศรษฐกิจไทย ในช่วงเวลาดงักล่าวได้ค่อนข้างดี
ทีเดียว ถึงแม้ว่า มีเหตุการณ์ส าคัญทางการเมืองครัง้ส าคัญในประเทศไทย  “พฤษภาทมิฬ”  
(เหตุการณ์ท่ีประชาชนเคล่ือนไหวประท้วงทางการเมือง ระหว่างวันท่ี 17-20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2535) หอศลิป์และวงการศลิปะก็สามารถผ่านพ้น ปรับตวัและด ารงอยูร่อดได้มาได้  วิรุณ ตัง้เจริญ
ได้กล่าวว่า “พฤษภาฯทมิฬ” น่าจะเป็นหวัเลี้ยวที่ช่วยเตือนสติ เตือนส านึกสงัคมไทยให้รอบคอบ
ชอบธรรมในทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจซ่ึงก็คงจะรวมถึงวงการศิลปกรรม
ด้วย” (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2549: 169)ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางการเมือง “พฤษภาทมิฬ”หรือ ”
ม็อบมือถือ” แต่ก็ไม่กระทบกับสภาพโดยรวมทางเศรษฐกิจมากนัก โดย เว็บไซด์ธนาคาร ไทย
พาณิชย์รายงานสภาพเศรษฐกิจหลงัพฤษภาทมิฬไว้ว่า “ปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองที่เคย
เกิดข้ึนในอดีตแบบที่ไม่ยืดเยื้อ คือเหตุการณ์เกิดข้ึนและจบลงในช่วงเวลานั้น  ๆ ซ่ึงจะเห็นว่า
ผลกระทบต่อการขยายตวัของ GDP ไม่ได้รุนแรงมากนกั เช่น เหตุการณ์ 14ตุลาฯ 2516 (1973) 
เหตุการณ์  6 ตุลาฯ 2519 (1976) และเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 (1992) ซ่ึงพบว่าการ
ขยายตวัของ GDP ในปีดงักล่าวอยู่ที่ระดบั 10% 9% และ 8% ตามล าดบั” (www.scbeic.com .
ออนไลน์)  

รายงานของธนาคารไทยพาณิชย์ดจูะไม่เกินความจริง เน่ืองจากในช่วงนีไ้ด้เกิด
นกัธุรกิจใหม่ๆและชนชัน้กลางเกิดขึน้มากมายในประเทศไทย สอดคล้องกบั สธีุ คณุาวิชยานนท์ท่ี
ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า”ความคึกคกัของวงการและกระแสการซ้ือขายศิลปะเป็นที่สนอกสนใจของ
สื่อมวลชนและคนนอกวงการ บทความ “2535 หมดยุคศิลปินไส้แห้งจริงหรือ?” ในนิตยสารสีสนั 
ในปี 2535 โดยไพศาล ธีรพงศ์วิษ ได้สงัเกตว่า ศิลปินไทยมีเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จนดูเหมือนว่าจะไม่
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ต้อง “ไส้แห้ง “ กนัอีกต่อไป” (สุธี คณุาวิชยานนท์.2545: 227) ศิลปินจะไม่ต้องไส้แห้งอีกต่อไปดู
เหมือนจะเป็นค ากล่าวท่ีดจูะเกินจริงหาก วิรุณ ตัง้เจริญไม่ได้แสดงความคิดเห็นท่ีตรงกนัว่า “แกล
เลอร่ีจะตัง้ราคาเท่าตวั สองเท่าตวั สามเท่าตวั หรือเท่าไรก็ได้ตามความนิยมและการเรียกร้องของ
ลูกค้า หลกัหมื่นเป็นงานธรรมดาสามญั หลกัแสนก็ในหมู่ศิลปินยอดเยี่ยมของลูกค้า ในบางกรณี
ได้ก้าวไปถึงหลกัล้าน แกลเลอร่ีมีบญัชีรายชื่อลูกคา้เฉพาะของตนเองและหวงแหนเท่าชีวิต” (วิรุณ 
ตัง้เจริญ. 2549: 171) ทรรศนะดังกล่าวพอจะบ่งชีไ้ด้ว่าใน ทศวรรษ  2530 เป็นช่วงเวลาท่ีดีของ
วงการศิลปกรรมของไทย เกิดศิลปินน้อยใหญ่มากมาย ท่ีส าคญัคืองานหลายหน่วยงานตา่งนิยม
ซือ้งานศิลปะไปประดบัประดาอย่างน่าเหลือเช่ือ ซึ่งสธีุ คณุาวิชยานนท์ได้แสดงทรรศนะท่ีนา่สนใจ
ไว้วา่ 

 
เมื่อมีศิลปินเป็นผู้สร้างงาน มีคนดชูอบซือ้สะสม ตวักลางที่จะมาเช่ือมคนท ากบัคนดก็ูคือแกล
เลอร่ีและหอศิลป์ แกลเลอร่ีเอกชนหลายแหง่เกิดขึน้ในทศวรรษ 2530 นีม้ีอาทิเช่น อาร์ต ฟอร่ัม 
(Art Forum) ย่านประดิพัทธ์, ไอดีล แกลเลอร่ี (Ideal Art Gallery) ย่านถนนเพชรบุรีตดัใหม่, 
ไดอะล็อก แกลเลอร่ี (Dialogue Gallery) ย่านถนนหลังสวน, คอน-เทมป้า,  เดอะแบ็งค็อก 
ฟายน์ อาร์ต เซ็นเตอร์ (CON-tempus, the Bangkok Fine Art Center) ที่ศนูย์ประชมุแหง่ชาติ
สิริกิติ์, เดอะ แกลเลอร่ี ออฟ อิเซตนั ดีพาทเมนต์ สโตร์ (The Gallery of Isetan Department 
Store) ในห้างสรรพสินค้าอิเซตนั และยงัมี ปารีส - นิวยอร์ค – ฟายน์ อาร์ต แกลเลอร่ี (Paris-
New York- Bangkok Fine Art Gallery) ในซอยสุขุมวิท 31, ควีนปาร์ค แกลเลอร่ี (Queen 
Park Gallery) ในโรงแรมอิมพี เรียล ควีนส์ปาร์ค , เคียวโกะ แกลเลอร่ี (Galerie Kyoko 
Chirathivat) ในซอย ต้นสน, ดิ อาร์ทิส แกลเลอร่ี (The Artist’s Gallery) บนถนนปัน้, ดิ อาร์ต 
คอร์เนอร์ โรงละคร กรุงเทพ( The Art Corner, The Bangkok Playhouse)บน ถนนเพชรบรีุตดั
ใหม่, ดิ เอเตรียม ออฟ อาร์ต ( The Atrium of Arts) ในแกลเลอเรีย พลาซ่า, ตรีทศ แกลเลอร่ี 
ในอาคารตรีทศ ซิตี ้มารีน่า, สีลม ศิลปาวกาศ (Silom Art Space) ที่สีลม และยงัมีมากมาย
ตามโถงโรงแรม (สธีุ คณุาวิชยานนท์. 2543) 
 

จ านวนหอศิลป์จ านวนมากท่ีเกิดในทศวรรษ 2530 สามารถสรุปสภาพเศรษฐกิจ 
ณ ช่วงเวลานัน้ได้เป็นอย่างดี แต่ช่วงปลายทศวรรษดงักล่าว (พ.ศ. 2538-2539) สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมเร่ิมตกต ่า ส่งผลให้ธุรกิจด้านอ่ืนๆ รวมถึงการซือ้ขายงานศิลปะเร่ิมซบเซาลง ศิลปินไม่
สามารถขายงานศิลปะในราคาแพง ๆ ได้อีก โดยด ารง วงศ์อุปราชได้กล่าวถึงช่วงเวลาดงักล่าว 
ไว้วา่ 
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การซือ้ขายผลงานศิลปะแท้ ๆ นัน้ซบเซาลงในช่วง พ.ศ. 2538-2539 ศิลปินดงัๆ ขายผลงานได้
น้อยมาก จึงได้มีวิธีการต่างๆให้เกิดความสนใจมากขึน้ และมีศิลปินที่เคยมีรายได้สงูมากมี
ปัญหาในยุคนี  ้บทเรียนที่ผ่านมาและในปัจจุบันน่าจะท าให้เราคิดและรู้จักปรับตั วให้
เหมาะสม…การซือ้ขายผลงานศิลปะที่แท้จริงนัน้ยังไม่มีขึน้อย่างแน่นอนมีขึน้ มีลงตาม
สถานการณ์ของตลาดหุ้น เรายงัไม่มีอาร์ต คอลเลคเตอร์จริงๆ ไม่ว่าหอศิลปะของรัฐบาลที่จะ
ซือ้ผลงานเข้าเป็นสมบัติด้วยราคาสูงเพราะไม่มีงบประมาณ และแกลเลอร่ีของเอกชนก็ไม่
สามารถขายผลงานในราคาสงูตลอดเวลา ยังต้องคอยสถานการณ์ของตลาดหุ้นและธุรกิจ  
อ้างใน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2539) 

 

ทรรศนะของด ารง วงศ์อุปราชท่ีเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจท่ีย ่าแย่ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2530 สอดคล้องกับ สมบตัิ วฒันไทย เจ้าของหอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินงานด้านธุรกิจหอ
ศิลป์มาอย่างยาวนานถึง35ปี โดยได้ให้สัมภาษณ์ในนิตายสารไฟน์อาร์ต ฉบับท่ี 121 เดือน 
เมษายน 2558 และแสดงทรรศนะไว้วา่ 

 
การเกิดขึน้และการด าเนินการของแกลเลอร่ีเอกชนเหลา่นี ้ล้วนเช่ือมโยงกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ในแต่ละช่วงเวลา อาทิเช่นในปี 2536-2538 การท าธุรกิจในยคุที่ตลาดศิลปะของประเทศไทย
ฟืน้ฟู เป็นช่วงที่เกิดนักสะสมหน้าใหม่เพิ่มขึน้ ส่วนหนึ่งมาจากราคาหุ้นที่ผนัตัวสงู ท าให้นัก
ลงทนุท่ีได้ผลก าไรหนัมาซือ้งานศิลปะเพื่อสะสมกนัเป็นจ านวนมาก เหตนุีแ้กลเลอร่ีหน้าใหมจ่ึง
ทยอยเปิดตัวเพื่อรองรับกลุ่มนกัสะสม…จนกระทัง่ประสบวิกฤติเศรษฐกิจต้มย ากุ้ ง ปี 2540 
ส่งผลให้ตวัเลขการซือ้ขายงานศิลปะน้อยลง แกลเลอร่ีต่างๆ จึงทยอยปิดตวัไปเร่ือยๆเพราะ
หากไม่มีการบริหารท่ีแข็งแรง ก็ไมส่ามารถฝ่าสถานการณ์เศรษฐกิจอนัเลวร้ายนีไ้ปได้  (อ้างใน
นิตยสารไฟน์อาร์ต.2558) 

 

ทรรศนะของสมบัติ วัฒนไทย สามารถแสดงถึงภาพรวมของหอศิลป์เอกชนท่ี
บริหารงานโดยเอกชนได้เป็นอย่างนีแ้ละท าให้ผู้วิจยัสรุปความได้ว่า สภาพของเศรษฐกิจสามารถ
บ่งชีถ้ึงสภาพโดยรวมและการพฒันาของหอศิลป์เอกชนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี หากว่าหอ
ศลิป์เอกชนมีการบริหารจดัการท่ีดี ก็สามารถด ารงอยูไ่ด้ในทกุสภาพเศรษฐกิจนัน่เอง 
 

ยุคของหอศิลป์เอกชนในปัจจุบัน 
ก่อนจะกล่าวถึงหอศิลป์เอกชนในปัจจุบัน ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาสรุปผลการ

เสวนาเร่ือง หอศิลป์ในประเทศไทย : มมุมองตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในวนัพุธท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พร
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รุ่งโรจน์ ซึ่งมีผู้ เข้าร่วมเสวนาท่ีเป็นบคุคลส าคญัในวงการศิลปะในประเทศไทย ณ เวลานัน้มากมาย 
อาทิเชน่ นกัวิชาการ ศิลปิน นกับริหารทัง้ภาครัฐและเอกชน ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัหอศิลป์ และผู้ ท่ีสะสม
งานศลิปะ โดยทัง้หมดมีจดุมุง่หมายร่วมกนัคือ การร่วมแสดงความคดิเห็นในมมุมองท่ีหลากหลาย
และน าเสนอสภาพปัญหาตา่ง ๆ เพ่ือการพฒันาหอศิลป์ในประเทศไทยและวงการศิลปะสมยัใหม่
ของประเทศไทย และเป็นแหล่งศกึษาประวตัิศาสตร์ของหอศิลป์และศิลปะสมยัใหม่ของไทยตอ่ไป
ในอนาคต โดยชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นกัวิชาการ และนกัวิจยั ได้กลา่วถึงหอศิลป์ไว้อยา่งน่าสนใจ
วา่ “หอศิลป์เป็นสถาบนัที่ส าคญัส าหรับศิลปินและวงการศิลปะ หากไม่มีหอศิลป์หรือหอศิลป์ไม่มี
คณุภาพ หรือหอศิลป์มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับผลงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ข้ึนแล้วย่อม
มีผลกระทบต่อวงการศิลปะของประเทศ” (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2539)    

ในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยเร่ิมมีการต่ืนตวัและให้ความส าคญักับหอศิลป์และ
พยายามระดมความคิดจากผู้ เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางในการพฒันาหอศิลป์ของไทยแต่หลงัจาก
การเสวนาครัง้นีก้ลับไม่มีนักวิจัย หรือ ศิลปินท าการศึกษาต่อและจดบันทึกมากนัก ท าให้เป็น
ความล าบากในการค้นหาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แกลเลอร่ีหรือหอศิลป์ในประเทศไทยโดยใน  
ปี พ.ศ. 2552 มานิตา ศรีสิตานนท์ได้ท าการศกึษาเร่ือง “การบริหารหอศิลป์ร่วมสมยัเอกชน” ได้ท า
การรายงานไว้วา่ 

 
เมื่อศกึษาจากข้อมลูที่เผยแพร่บนเวบ็ไซด์ของมลูนิธิหอศิลป์แหง่รัชกาลที่ 9 จะเห็นได้วา่ ในช่วง
เวลาดงักล่าวมีหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชนทัง้หมดที่มีการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมอื่นๆ
ด้านศิลปะจ านวน 68 แห่ง โดยในปี 2548 มีหอศิลป์ที่เปิดให้บริการ 34 แห่ง, ปี 2549 มีหอ
ศิลป์เอกชนท่ีเปิดขึน้ใหม ่6 แหง่, ปี 2550 มีหอศิลป์เอกชนเปิดใหม ่19 แหง่, ปี 2551 มีหอศิลป์
เอกชนเปิดใหม่ 5 แห่ง และปี 2553 มีหอศิลป์เอกชนเปิดใหม่อีก 4 แห่ง ซึ่งทัง้นีย้งัไม่รวมหอ
ศิลป์เอกชนที่ขายผลงานศิลปะอย่างเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการจัดกิจกรรม เช่นการเปิด
นิทรรศการ และในแต่ละปีก็มีหอศิลป์บางแห่งที่ยุติการจัดแสดงนิทรรศการหรือปิดตวัลงเป็น
จ านวนหลายแห่ง เช่นในปี 2549 มีหอศิลป์ 9แห่งที่ปิดตวัลง ปี 2550 มี 10แห่ง ปี 2551 มี 10 
แหง่ และปี 2552 จ านวน 15 แหง่   (มานิตา ศรีสติานนท์, 2552) 
 

จากข้อความข้างต้นผู้ วิจัยสรุปความได้ว่า นับว่าเป็นเร่ืองล าบากพอสมควรใน
การบริหารจดัการหอศิลป์เอกชนในประเทศไทย เพราะในทกุๆปีจะมีการเกิดใหมแ่ละปิดตวัลงของ
หอศิลป์เอกชนอยู่เสมอ จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการส ารวจเว็บไซด์มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี9 
พบวา่ทางเว็บไซด์ดงักล่าวยงัขาดการปรับข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั เพราะยงัมีข้อมลูของหอศิลป์ท่ีปิด
ตวัไปแล้วหลายแห่งแสดงอยู่ในเว็บไซด์ เป็นสาเหตุให้เกิดความสับสนและยากล าบากในการ
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สืบค้นข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั ในปี พ.ศ. 2556 นชุนาถ แสนเสนห์่ ผู้จดัการหอศลิป์ ต้นสนแกลเลอร่ีได้
ท าการศึกษาเร่ือง การเป็นตวัแทนศิลปินของหอศิลป์เอกชน โดยนุชนาถ แสนเสน่ห์ ได้ส ารวจหอ
ศลิป์ในประเทศไทยไว้ได้ความดงันี ้

 
จากการส ารวจจ านวนหอศิลป์ทัว่ประเทศไทยของส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัที่อ้างถึง
ในนิตยสาร Art Asia Pacific ฉบบัประจ าปี 2554 พบว่ามีหอศิลป์ร่วมสมยั 137 แหง่ โดยเป็น
หอศิลป์เอกชนถึง 94 แห่ง ที่เหลือเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยแบบไม่หวังผลก าไร (Profit-Non) 
เพิ่มขึน้ จากปี 2553 ประมาณ 50% โดยมียอดการสง่ออกงานศิลปะมากกว่า 175ล้านบาท
(UN Comtrade Database 2010) ชีใ้ห้เห็นว่าพืน้ที่ของธุรกิจศิลปะในประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้อย่างมากและพืน้ที่เหล่านีถื้อเป็นสถาบันที่รองรับการประกอบอาชีพศิลปิน ซึ่งเปิด
โอกาสให้ ศิ ล ปิ น ได้ น า เสนอผลงานของตน เอง  ซื อ้ ขาย  แลก เปลี่ ยน  รวม ไปถึ ง  
การเป็นพื น้ที่ ส ร้างสรรค์ กิจกรรม  และการเรียน รู้ร่วมกันของวงการศิลปะอีกด้วย  
(นชุนาถ แสนเสนห์่, 2556) 

 

จากข้อความข้างต้นเสมือนว่าในปี พ.ศ. 2554 มีหอศิลป์เอกชนจ านวนมากใน
ประเทศไทย ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือเว็บไซด์ของส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยักลบัมีสภาพไม่ตา่ง
จากเว็บไซด์มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี  9 คือเว็บไซด์ทัง้สองขาดการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
กรณีท่ีเห็นได้ชดัคือเม่ือหอศิลป์บางแห่งได้ปิดตวัลง ก็ยงัพบข้อมลูอยู่ในเว็บไซด์ดงักล่าว ท าให้หอ
ศิลป์ในประเทศไทยจะมีเพิ่มมากขึน้ในทุกๆปี ท าให้เป็นการยากล าบากท่ีจะตรวจสอบในเชิงสถิติ
วา่ ณ เวลานีป้ระเทศไทยมีหอศลิป์เอกชนอยูจ่ านวนเทา่ใด   
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ตารางหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ตัง้แตปี่ 2542-ปัจจบุนั จากจากมลูนิธิหอศิลปะแหง่

รัชกาลท่ี 9 

มูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี9ได้ท าการรายงานสภาพของหอศิลป์ในกรุงเทพมหานคร ในการวิจัย
ครัง้นีผู้้วิจยัจงึได้รวบรวมเฉพาะหอศลิป์เอกชนท่ีบริหารโดยเอกชนมีรายช่ือและสถานะดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 2 ตารางแสดงรายช่ือและสถานะของหอศลิป์ในกรุงเทพมหานคร 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือหอศลิป์ สถานะ 

    1 44 Art Gallery ปิดด าเนินการ 
    2 100 Tonson Gallery     
    3 1001 Nights Gallery ปิดด าเนินการ 
    4 About studio / About café ปิดด าเนินการ 

    5 Akko Art Gallery  
    6 Ardel Gallery of Modern Art  
    7 ARDEL's Third Place Gallery  
    8 Artery Post - Modern Gallery  
    9 Art Gorillas Art Gallery ปิดด าเนินการ 

   10 Art Republic ปิดด าเนินการ 
   11 Art Thai Painting Gallery ปิดด าเนินการ 
   12 Atelier Art Gallery ปิดด าเนินการ 
   13 Atta Gallery ปิดด าเนินการ 

   14 Baan Bangkok Gallery ปิดด าเนินการ 
   15 Bangkok Gallery ปิดด าเนินการ 
   16 Carpediem Galleries ปิดด าเนินการ 
   17 Catherine Schubert Fine Art ปิดด าเนินการ 

   18 Club Arts Gallery by the River ปิดด าเนินการ 
   19 Diaphragm Gallery ปิดด าเนินการ 
   20 doArt Contemporary Gallery ปิดด าเนินการ 
   21 DOB Hualamphong Gallery  

   22    Gallerie N ปิดด าเนินการ 
   23 Gallery F-Stop ปิดด าเนินการ 
   24 Gallery 253 ปิดด าเนินการ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือหอศลิป์ สถานะ 

   25 Gallery 55 ปิดด าเนินการ 
   26 Gallery Soulflower ปิดด าเนินการ 
   27 Gallery VER  
   28 Garuda Fine Art ปิดด าเนินการ 

   29 Genesis Artist's Gallery ปิดด าเนินการ 
   30 Gossip Gallery  

   31 H Gallery  

   32 HOF ART Residency Bangkok  
   33 HOF Art Space  
   34 J Gallery ปิดด าเนินการ 
   35 Jim Thompson Art Center  

   36 Kathmandu Photo Gallery  
   37 Kexin Art Gallery ปิดด าเนินการ 
   38 Koi Art Gallery  
   39 Kraichitti Art Gallery ปิดด าเนินการ 
   40 La Lanta Fine Art  

   41 Lighten Art Gallery ปิดด าเนินการ 
   42 Marsi Gallery  
   43 Maya's Secret Gallery  
   44 Midnice Gallery  

   45 Nospace Gallery ปิดด าเนินการ 
   46 Number 1 Gallery Bangkok  
   47 Numthong Gallery  
   48 OCAC Art Gallery ปิดด าเนินการ 

   49 Open Arts Space ปิดด าเนินการ 
   50 People Space Gallery ปิดด าเนินการ 
   51 Phra Nakorn Bar & Gallery ปิดด าเนินการ 
   52 Place of Art Gallery ปิดด าเนินการ 

   53 Play Gallery ปิดด าเนินการ 
   54 Project 304 ปิดด าเนินการ 
   55 Rimkhobfa Art Gallery ปิดด าเนินการ 
   56 River City Shopping Complex ปิดด าเนินการ 

   57 RMA Institute  
   58 Rotunda Gallery  
   59 Roysee Gallery  

   60 Saint Germain ODIAM ปิดด าเนินการ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 
   61 Serindia Gallery  

   62 Si-Am Art Space ปิดด าเนินการ 
   63 Sombat Permpoon Gallery  
   64 Soul Space ปิดด าเนินการ 
   65 Space Contemporary Art ปิดด าเนินการ 

   66 Space of Liberty (SOL) ปิดด าเนินการ 
   67 Subhashok The Art Centre  
   68 Surapon Gallery ปิดด าเนินการ 
   69 Tadu Contemporary Art Gallery  

   70 Tang Contemporary Art  
   71 Teeoli d' Walks of Art Space ปิดด าเนินการ 
   72 Teo+Namfah Gallery ปิดด าเนินการ 
   73 Thavibu Gallery  

   74 The Gallery ปิดด าเนินการ 
   75 The Mercury Art Gallery ปิดด าเนินการ 
   76 The Pikture Gallery  
   77 The Rim Suan Gallery ปิดด าเนินการ 
   78 The Seven Art Gallery  

   79 The Silom Galleria ปิดด าเนินการ  
   80 Timothy Yarger Fine Art ปิดด าเนินการ 
   81 TOOT YUNG Gallery  
   82 V64 Art Studio ปิดด าเนินการ 

   83 Viengtavern Gallery ปิดด าเนินการ 
   84 Whitespace Gallery ปิดด าเนินการ 
   85 WTF Cafe & Gallery   

 
ท่ีมา: http://rama9art.org/artisan/galleries/index.html 

 
จากข้อมูลโดยเว็บไซด์ของมูลนิธิหอศิลปะแห๋งรัชกาลท่ี9 ท่ีมีการเร่ิมบนัทึกข้อมูลตัง้แต ่

พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนั ผู้ วิจยัได้สร้างตารางเพ่ือแสดงจ านวนและสถานะปัจจุบนัของหอศิลป์
เอกชนท่ีบริหารงานโดยเอกชน จากหอศิลป์ท่ีถูกบันทึกในเว็บไซด์ของมูลนิธิหอศิลปะแห่ง 
รัชกาลท่ี9มีจ านวนทัง้สิน้ 85แห่ง และเปิดท าการในปัจจบุนัเพียง 32 แห่ง หากแตว่่าข้อมลูดงักลา่ว
ไม่ได้ถูกบนัทึกและเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองท าให้เป็นการยากต่อการน าเสนอ
ปรากฏการณ์ของหอศิลป์ได้อย่างชดัเจนนกั ในขณะท่ีเว็บไซด์อย่างมูลนิธิหอศิลป์แห่งรัชกาลท่ี9 
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ขาดการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จึงมีหน่วยงานเอกชนท่ีช่ือ Bam (Bangkok Art Map) ได้ก้าว
เข้ามาเป็นผู้ ให้ข้อมูลด้านหอศิลป์เอกชนอีกแห่งหนึ่ง  เป็นแหล่งข้อมูลเก่ียวกับหอศิลป์เอกชน ท่ี
น่าสนใจ เน่ืองจากรายงานความเคล่ือนไหวแบบรายเดือน เราจะสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร 
และนิทรรศการของหอศิลป์เอกชนพร้อมกับแผนท่ี แสดงรายละเอียดของนิทรรศการศิลปะ 
ตลอดจนกิจกรรมทางศลิปะผา่นแผน่พบัได้อยา่งนา่สนใจ ดงัตวัอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 
 
ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงตวัอยา่งแผน่พบัท่ีให้ข้อมลูหอศลิป์รายเดือน Bam (Bangkok Art 

Map)  
 

ท่ีมา: Bam Bangkok Art Map 
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1.3 บทบาทและหน้าที่ของหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ 
หอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ มีวิวัฒนาการในเร่ืองรูปแบบ บทบาท หรือแม้กระทั่ง

หน้าท่ีตลอดเวลา วิวัฒนาการท่ีผันแปร ปรับเปล่ียนไปตามสภาพของสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เคล่ือนไหวไม่หยุดนิ่งและหลากหลายตามยุคสมัย อาทิเช่น ในอดีตมนุษย์เขียนภาพในถ า้ เขียน
ภาพท่ีโบสถ์ จากนัน้เร่ิมเขียน ณ สตูดิโอแล้วไปติดตัง้ในพิพิธภัณฑ์ และ แกลเลอร่ี ฯลฯ แต่ละ
สถานท่ีล้วนสะท้อนบทบาทและหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนัออกไปตามบริบทตา่งๆ จนท าให้มีนกัปรัชญา 
ผู้ เช่ียวชาญหลากหลายสาขา ได้ท าการนิยามบทบาทและหน้าท่ีของอาร์ตแกลเลอร่ีเอาไว้อย่าง
นา่สนใจ 
 

ในศตวรรษ ที่ 12 มีความพยายามที่จะอธิบายความหมายของแกลเลอร่ีไว้ว่า เพื่อส่งเสริม 
เผยแพร่เร่ืองราวของศาสนา  ในปัจจุบนั ยงัมีการถกเถียงเก่ียวกบัหน้าที่กนัตลอดเวลา นกัคิด 
นักวิชาการด้าน ศิลปะ พยายามหาค าอธิบายหน้าที่ของแกลเลอร่ี อาทิเช่น นักปราชญ์   
นักสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศส มิเชล ฟุโกต์ ( Michel Foucault) เขาไม่ได้ศึกษาด้านแกลเลอร่ี
โดยตรง แต่เขาเช่ือว่าทกุสถาบนัเป็นแหลง่ผลิตสร้างอ านาจทัง้สิน้ อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งถ่ายทอด
ความรู้อีกด้วย    ขณะที่  โทนี่  เบเนตต์ (Tony Bennett)  ผู้ เขียนหนังสือ ‘The Birth of the 
Museum,’ ได้อธิบายความหมายของแกลเลอร่ีไว้วา่ พิพิธภณัฑ์ หรือ แกลเลอร่ี สามารถก าหนด
บรรทดัฐาน  ปฏิรูประเบียบแบบแผน และสามารถสะท้อนความเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
สังคมได้ แมทธิว อาร์โนลด์ (Matthew Arnold) กวี และนักวิจารณ์ทางวัฒนธรรม กล่าวว่า 
พิพิธภณัฑ์และหอศิลป์ คือการร่วมกนัทางวฒันธรรมในสงัคมมากกว่าเป็นเคร่ืองมือที่แสดงถึง
ชนชัน้และสถานะทางสงัคม   จอห์น  คอตตอน เดนา (John Cotton Dana) บรรณารักษ์ และ 
ผู้อ านวยการพิพิธภณัฑ์ กลา่ววา่ พิพิธภณัฑ์ และหอศิลป์ควรเป็นแหลง่เรียนรู้ให้ชมุชน ควรรับใช้
ประชาชนผ่านงานแสดงที่เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัของพวกเขา  (Eilean Hooper-Greenhill) 
ล่ามทางศิลปะและวัฒนธรรม อธิบายว่าพิพิธภัณฑ์เหมือนได้ เกิดใหม่มีคุณสมบัติและ
จดุมุง่หมายที่ชดัเจนขึน้ พิพิธภณัฑ์มีสว่นในการสือ่สาร เผยแพร่ และเปลีย่นผา่น ทางวฒันธรรม 
ท าให้เกิดความต้องการในการเรียนการสอนทางด้านพิพิธภณัฑ์มากขึน้ ในโรงเรียนและวิทยาลยั  
พิพิธภณัฑ์ศิลปะสมยัใหมป่ระเทศไอร์แลนด์ มีความคิดริเร่ิมที่จะพฒันาโปรแกรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของโรงเรียนและวิทยาลัยโดยมีการเชิญ ครู และบุคลากรจากสถานศึกษา  
เพื่ อ ใ ห้ น านัก เรียนม า เข้ าชมและพบปะเสวนา และเรียน รู้กับ ศิ ล ปิ น ในแกล เลอ ร่ี  
และ เพิ่ ม ความสัมพัน ธ์ที่ ดี ระห ว่า งพิ พิ ธภัณ ฑ์  แกล เลอ ร่ีและสถานศึ กษ าต่ อ ไป  
(www.threemonkeysonline.com.ออนไลน์) 

 

นกัคิด ผู้ เช่ียวชาญต่าง ๆ ข้างต้น ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกบับทบาทและหน้าไว้อย่าง
หลากหลาย ท าให้ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ มีบทบาทและหน้าท่ีท่ี

http://www.threemonkeysonline.com.ออนไลน์/
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หลากหลาย ตัง้แต่เป็นการสร้างศรัทธาในศาสนา การแสดงอ านาจความมัง่คัง่ จนถึง บทบาทต่อ
การศกึษาและสะท้อนความเป็นอยู่ของสงัคมและวฒันธรรม 

เม่ือหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ได้พฒันาบทบาทและหน้าท่ีมาถึงยุคปัจจบุนั องค์กร
ไม่แสวงผลก าไรระดบัชาตขิองประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมีสมาชิกเป็นอาร์ตแกลเลอร่ีชัน้น ามากมาย
ท่ีช่ือ  Art Dealer Association of America (ADAA) (1962) ได้อธิบายถึงบทบาทส าคัญของหอ
ศลิป์เอกชนเชิงพาณิชย์ไว้อยา่งนา่สนใจวา่ 
 

1. Educations หอศิลป์มีหน้าที่ในการให้ความรู้ และมอบประสบการณ์ การช่ืนชมผลงาน 
ให้ข้อมูลในเชิงลกึ ของศิลปินและผลงานนัน้ ๆ ได้ดี 2. Exhibitions จดัแสดงผลงาน เป็น
หนึ่งในการประชาสมัพนัธ์ และน าเสนอผลงานในรูปแบบการสร้างบรรยากาศให้มีความ
สอดคล้องต่อการสนับสนุนภาพลักษณ์ของผลงานนัน้ๆ 3. Publications การท า
ประชาสมัพนัธ์โดยการท าสือ่สิง่พิมพ์ต่างๆเพื่อประโยชน์แก่การรวบรวมข้อมลูและผลงาน
ของศิลปิน 4. Curatorial หอศิลป์สามารถท าหน้าที่ในการจดัการให้เกิดคณุค่าต่อผลงาน
นัน้ๆผา่นการจดันิทรรศการ หรือการจดัสรรให้เกิดการยืมผลงานจากพิพิธภณัฑ์เพื่อสง่ต่อ
ผลงานที่มีคุณค่า และก่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ต่อผู้อื่น 5. Appraisals การประเมิน
ราคาในส่วนอื่นๆที่จ าเป็นอันเก่ียวข้องกับศิลปินและผลงานศิลปะ เช่นหากนักสะสม
ต้องการสง่ผลงานกลบัประเทศ หอศิลป์จะต้องมีหน้าที่ในการหาข้อมลูในเร่ืองของราคาคา่
สง่ ภาษีขาเข้า ขาออก หรือการขนย้ายผลงานเป็นต้น 6. Sales and resale หน้าที่ของหอ
ศิลป์เอกชน ที่หวงัผลก าไรจากการขายผลงานนัน้ แน่นอนว่า นอกจากจะขายงานศิลปิน
แล้ว ยงัสามารถช่วยขายผลงานจากงานสะสมที่นกัสะสมต้องการขายตอ่ได้ หากแตต้่องมี
การพดูคยุ และตกลงเง่ือนไขที่เหมาะสม อ้างใน (นชุนาถ แสนเสนห์่, 2556) 

 

จากข้อความดงักล่าว ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าบทบาทและหน้าท่ีหอศิลป์เอกชนเชิง
พาณิชย์มิได้มีเพียงการค้าขายผลงานศิลปะเพ่ือหวังผลก าไรเพียงอย่างเดียว หากว่ายังมี
รายละเอียด ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีอ่ืนเช่นการให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ 
ตลอดจนการโฆษณาประชาสมัพันธ์งานนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในแกลเลอร่ี การ
ประเมินราคาและการขนส่งผลงาน ท่ีส าคญัท่ีสุด หอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์คือพืน้ท่ีกลางท่ีน าให้
ศิลปิน กับนักสะสม หรือนักวิจารณ์ศิลปะมาพบปะแลกเปล่ียนความรู้กัน จากการสัมภาษณ์ 
ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์ ผู้จดัการของสมบตั ิเพิ่มพนูแกลเลอร่ีท่ีด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองมาเป็นเวลา
กว่า 35ปี ได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของแกลเลอร่ี เชิงพาณิชย์ไว้ว่า “แกลเลอร่ี 
เชิงพาณิชย์ต้องมีการโฆษณาและจดัวางใหน่้าสนใจทีส่ าคญัยงัเป็นพืน้ทีส่ าหรับนกัสะสมศิลปะให้
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มาพบปะกบัศิลปิน เพราะเป็นการยากที่นกัสะสมจะไปสตูดิโอของศิลปินดว้ยตวัเองเพราะบางคร้ัง
มีระยะทางทีไ่กลมาก” (ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์, 2558)    

ทรรศนะของปนัดดา เลิศหัตถศิลป์แสดงให้เห็นว่าหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์เป็น
มากกว่าร้านขายรูปและงานศิลปะและการค้าเพียงอย่างเดียว การท่ีสมบัติ เพิ่มพูนแกลเลอร่ี
ด าเนินงานมากวา่ 35ปีแสดงให้เห็นวา่การบริหารจดัการมีสว่นส าคญัของการด ารงอยู่ 

ปัจจุบนัหอศิลป์เอกชนหลายแห่ง ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวดักรุงเทพหา
นคร ใช้การบริหารจัดการมาใช้กับแกลเลอร่ี ปรับเปล่ียนเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและ
วงการศิลปะไทย โดย ศภุโชค องัคสวุรรณศิริ ผู้ก่อตัง้ แอดเลอร์ ศภุโชค แกลเลอร่ี ซึ่งได้สมัภาษณ์
กบันิตยสารวอลเปเปอร์ เก่ียวกบัหน้าท่ีของหอศลิป์เอกชนเชิงพาณิชย์ มีความวา่ 

 
ศิลปินต่างชาติเขาจะท างานอย่างเดียว จะไม่มายุ่งเร่ืองการซือ้ขาย ราคา หรือว่าการติดต่อ 
แตใ่นบ้านเรา ศิลปินบางคนจะคิดวา่แกลเลอร่ีเข้ามาเอาเปรียบเขา เข้ามาหาผลประโยชน์จาก
เขาทัง้ที่จริง ๆ แล้ว ในการท างานของแกลเลอร่ีอย่าง Adler Subhashok  เรามีการลงทุน
หลายล้านบาท เราท าพีอาร์ให้ ติดต่อแกลเลอร่ีเมืองนอก จัดการเร่ืองขนส่ง ตอนนีเ้รามี
พนกังาน 10 คน คิวเรเตอร์ 3 คนที่เหลือเป็นคนท างานด้านรีเสิร์ช วีดิทศัน์ และประสานงาน 
เพราะฉะนัน้ถ้าเราไม่เอาส่วนแบ่งจากการขายเราจะอยู่ได้ยังไง แล้วมันเป็น win-win 
situation มากกวา่ คือเราได้ประโยชน์ด้วยกนัทัง้สองฝ่าย อ้างใน. (Wallapaper: 2014) 

 

ผู้ วิจัยสรุปความจากทรรศนะดังกล่าวได้ว่าแอดเลอร์ ศุภโชค แกลเลอร่ี ยืนยันว่า 
บทบาทและหน้าท่ีของแกลเลอร่ีคือช่วยดดู้านธุรกิจ โฆษณา และการจดัการในหลาย ๆ ด้านให้กบั
ศิลปิน สิ่งส าคญัอีกประการคือแอดเลอร์ ศภุโชค แกลเลอร่ีมีการบริหารจดัการท่ีน่าสนใจ เพราะมี
การจ าแนกงานกันอย่างชัดเจน ท าให้ผลลพัธ์ของงานอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่า อาร์ตแกล
เลอร่ีบางแหง่ท่ีมีพนกังานไมก่ี่คน 

บทบาทและหน้าท่ีของหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์มิได้เป็นแค่เพียงการซือ้และการ
ขายงานศิลปะเพียงอย่างเดียว บางแกลเลอร่ีใช้วิธีการให้ความรู้กับผู้ ซือ้และนักสะสมได้เข้าใจ
คณุคา่ของงานศิลปะอย่างลึกซึง้ สอดคล้องกบัการด าเนินงานของ น าทอง แซ่ตัง้ เจ้าของ  ‘น าทอง
แกลเลอร่ี’ ท่ีกลา่ววา่ 

 
นอกจากผมจะพรีเซนต์งานแล้ว ก็ยงัชอบตามเก็บหนงัสือศิลปะและ เวลาซือ้ก็ซือ้เผ่ือคอลเลก
เตอร์ด้วย หรือถ้ามีโอกาสก็จัดให้เขาได้เจอกับศิลปินเป็นการส่วนตวั แล้วก็ไม่ให้เขาไปคุยแต่
เร่ืองงาน แต่คยุเร่ืองทัว่ ๆ ไป คอลเลกเตอร์บางคนเห็นงานชิน้นี ้ชอบก็ซือ้เลย แตบ่างคนผา่นไป
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ไปสิบปีกว่าจะตดัสินใจซือ้ อีกสิ่งที่น าทองมกัแนะน าคอลเลกเตอร์และเป็นสิง่ที่เขาเน้นย า้เสมอ
คือ การให้ความส าคญัแก่ “คณุค่า” ของศิลปะหรือเนือ้หาที่ซ่อนอยู่ในชิน้งานมากกว่า “มลูค่า” 
ที่บางครัง้ก็ถกูปลกุป่ันขึน้มา (อ้างใน.Wallapaper: 2014) 
 

ทรรศนะของน าทอง แซ่ตัง้ สามารถสรุปความได้ว่าบทบาทและหน้าท่ีของน าทอง
แกลเลอร่ีคือการเป็นสถานท่ีพบปะระหว่างผู้ ซือ้และศิลปินเป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปล่ียนความรู้
ทางศลิปะเพราะเขามีความต้องการให้ลกูค้าเข้าถึงคณุคา่ของงานศลิปะอย่างลกึซึง้มากกว่าจะพดู
ถึงเร่ืองมลูคา่เพียงอย่างเดียว ดงันัน้บทบาทและหน้าท่ีของอาร์ตแกลเลอร่ีเชิงพาณิชย์แตล่ะแห่งจึง
มีความเหมือนสอดคล้องหรือแตกตา่งกนัตามปรัชญาและวิถีของการบริหารจดัการของแตล่ะแหง่ 

 
1.4 ลักษณะ รูปแบบ และประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ี 

ในอดีตการซือ้ขายงานศิลปะ ถูกพัฒนามาอย่างหลากหลาย ยาวนาน ทัง้ในเร่ือง
รูปแบบ ลกัษณะ จนกลายเป็นอาร์ตแกลเลอร่ีหลายประเภท รวมถึงหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ใน
ปัจจุบัน ผู้ วิจัยมีความประสงค์ท่ีจะแสดงถึงลักษณะความแตกต่างของลักษณะ รูปแบบ และ
ประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ีผา่นการบริหารจดัการท่ีหลากหลายดงันี ้

ลักษณะรูปแบบและประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ีในต่างประเทศ 
ในตา่งประเทศ หอศิลป์เอกชนมิได้เป็นสถานท่ีเพ่ือจดัแสดงนิทรรศการทางศิลปะ 

หรือเป็นสถานท่ีซือ้ขายงานศิลป์เพียงอย่างเดียว หากแตว่่าหอศิลป์เอกชนมีรูปแบบและประเภทท่ี
หลากหลาย ตามลกัษณะของการบริหารและจดัการท่ีแตกต่างกันออกไป จากข้อมูลของเว็บไซด์  
www.slowart.com ซึ่งเป็นเว็บไซด์ทางศิลปะท่ีส าคญัเว็บหนึ่งมีฐานข้อมูลท่ีรัฐ นิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐ อเมริกา ได้อธิบายถึง รูปลกัษณ์ท่ีปรากฏของ ‘อาร์ต แกลเลอร่ี ’ ไว้หลายลกัษณะดงันี ้

 
1. ‘แกลเลอร่ี เชิงพาณิชย์ ’ (The Commercial Gallery) แกลเลอร่ีประเภทนีจ้ะท าหน้าที่เป็น
ตวัแทนของศิลปิน ท าหน้าที่ประชาสมัพนัธ์ และขายงานศิลปะ 2. ‘แกลเลอร่ีที่ไม่แสวงหาผล
ก าไร’ (The Non-Profit Gallery) ที่มีลกัษณะงานศิลปะใกล้เคียงกบั‘แกลเลอร่ี เชิงพาณิชย์’ แต่
แกลเลอร่ีไม่เรียกค่าธรรมเนียมใดๆจากศิลปินเลย 3. ‘อาร์ตติส รัน สเปซ’ (The Artist Owned 
Gallery) เป็นแกลเลอร่ีที่บริหารและจดัการโดยศิลปิน ซึ่งพืน้ที่ในการจัดแสดงอาจจะเป็นบน
สตูดิโอ4. ‘แกลเลอร่ีสหกิจ’ (The Co-Op Gallery) เป็นแกลเลอร่ีที่ที่มีเจ้าของร่วม คล้ายกับ
รูปแบบสหกรณ์ ศิลปินต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมองค์กรและค่าธรรมเนียมราย
เดื อ5.‘แกล เลอ ร่ีป ระ เภท เสียค่ าธรรม เนี ยม เพื่ อแสดง ’ (The Show for Fee Gallery) 
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แกลเลอร่ีประเภทนี ศ้ิ ลปินต้องจ่ายเงินจ านวนมากเพื่ อโอกาสที่ จะได้แสดงผลงาน  
(www.slowart.com.ออนไลน์) 
 

จากรายงานดงักล่าวผู้ วิจยัสรุปได้ว่า รูปแบบและประเภทของหอศิลป์เอกชนมี
หลายลกัษณะโดยแบง่ตามความแตกตา่งของการบริหารจดัการ       

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยเร่ือง”การบริหารจัดการของหอศิลป์เอกชนและ
รูปแบบธุรกิจ โดย   แมกนัส บรูโน่ เฟรเดอริก เรสซ์และค้นพบว่าในงานวิจยัฉบบันีไ้ด้มีการแสดง
ประเภทของแกลเลอร่ี โดยแบ่งเป็น4ประเภทคือ 1. แกลเลอร่ี ท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก (Branded 
Gallery), 2. แกลเลอร่ี กระแสหลัก  (Mainstream gallery), 3. แกลเลอร่ี ท้องถ่ิน  (High street 
gallery), 4. แกลเลอร่ีขนาดเล็ก (Vanity Gallery) โดยได้จ าแนกเป็นตารางแสดง ประเภท , 
คณุลกัษณะและค าอธิบายไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slowart.com.ออนไลน์/
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ตาราง 3 แสดงประเภทของหอศลิป์เอกชนตามแนวคดิของแมกนสั บรูโน ่เฟรเดอริก เรสซ์.  
 

 
 



  61 

ตาราง 3 (ตอ่)  

 
       

ท่ีมา: อ้างในแมกนสั บรูโน ่เฟรเดอริก เรสซ์. 
 

จากตารางแกลเลอร่ีข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ‘Alpha’ คือแกลเลอร่ีท่ีมีช่ือเสียง
ระดับโลก            (Branded Gallery) แกลเลอร่ีระดับนีจ้ะมีผู้ ก่อต้องได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากลูกค้าและศิลปิน และมีโครงสร้างการบริหารท่ีซบัซ้อน  ด้านการตลาด งานศิลปะมี
คณุภาพสูงสุดของศิลปินท่ีเสียชีวิตและยงัมีชีวิต คุ้มค่าแก่การลงทุนและขายต่อ มีความสมัพนัธ์
กบันกัสะสมชัน้น าของโลก และ ร่วมมือกบัพิพิธภณัฑ์ และแกลเลอร่ีชัน้น าของโลก ส่วนใหญ่แกล
เลอร่ีระดบันี ้คือผู้น าเทรนด์ ราคาสงู ถึงแม้วา่ศลิปินจะไม่เป็นท่ีรู้จกั เข้าร่วมใน ‘อาร์ต บาเซิล’  และ
งานแฟร์ระดบัโลก ตลอดจน นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ระดบัชัน้น า งานนิทรรศการถูกตีพิมพ์ใน 
นิวยอร์ก ไทม์ และ อาร์ต นิวส์ เช่น กาโกเซียน แกลเลอร่ี (Gagosian Gallery), ไวท์ คิวบ์ ( White 
cube), เดวิด ซวิเมอร์ (David Zwimer) เพจ ไวเดนสไตน์ (Pace Wildestein ) และ ไม 36, (Mai 
36) ในขณะท่ี ‘Beta’แกลเลอร่ี กระแสหลัก (Mainstream gallery) ผู้ ก่อตัง้ได้รับการยอมรับจาก
ลูกค้าและศิลปิน มีโครงสร้างการบริหารท่ีเหมาะสม งานศิลปะระดบัสูงจากศิลปินท่ีมีชีวิตและ
เสียชีวิต มีความเป็นไปได้ในการขายต่อและมีนักสะสมชัน้ดีกลุ่มเล็กและร่วมกับพิพิธภัณฑ์  
มีช่ือเสียงระดบันานาชาติ สามารถเป็นผู้น าเทรนด์ถ้าศิลปินสามารถร่วมงานกับAlpha gallery) 
เข้าร่วมงานแฟร์ อาร์ต บาเซิล (บูธเล็ก ๆ และนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ระดบัชาติ นิทรรศการถูก
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ตีพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์ระดบัชาตบิอ่ยครัง้ ‘Gamma’ แกล เลอ ร่ี  ท้ อ ง ถ่ิ น  (High street gallery)  
ผู้ก่อตัง้ได้รับการยอมรับน้อย ใช้โครงสร้างง่ายๆในการบริหาร งานศิลปะถกูปฏิเสธจากAlpha และ 
Beta มีศิลปินหน้าใหม่และศิลปินท่ีไม่มีช่ือเสียง ไม่สามารถขยบัขึน้ไปสู่กระแสหลกั ไม่มีฐานนัก
สะสมและไม่เป็น และ ไมเ่ข้าร่วมกบัพิพิธภณัฑ์ มีช่ือเสียงพอประมาณถึงน้อย ไม่สามารถเป็นผู้น า
เทรนด์ เข้าร่วมงานแฟร์เล็ก ๆ เช่น Scop, Liste และ Red dot art fair นิทรรศการถูกวิจารณ์ใน
หนงัสือพิมพ์ระดบัภมูิภาค ‘Delta’ แกลเลอร่ีขนาดเล็ก (Vanity Gallery) ผู้ ก่อตัง้ไม่เป็นท่ี
รู้จกั ไม่มีโครงสร้างการจดัการ ศิลปินต้องจา่ยเงินในการแสดง ไม่คุ้มคา่ตอ่การซือ้ ไม่มีฐานกลุม่นกั
สะสม และไมร่่วมกบัพิพิธภณัฑ์ แกลเลอร่ีไมมี่ช่ือเสียง ไมเ่ป็นผู้น าเทรนด์ เข้าร่วมงานระดบัท้องถ่ิน 
ได้รับการวิจารณ์บ้างจากหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ิน   

จากตารางท่ี 3 แบง่ประเภทของแกลเลอร่ี เชิงพาณิชย์ท่ี แมกนสั บรูโน ่เฟรเดอริก 
เรสซ์ได้ให้ข้อมลูไว้ท าให้ผู้วิจยัสรุปความได้ดงันีว้่า ประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ีเชิงพาณิชย์ถกูแบ่ง
อย่างละเอียด ทัง้ในรูปแบบเชิงบุคคลและองค์กร โดยส่วนบุคคล ผู้ ก่อตัง้หรือเจ้าของ จะถูกแบ่ง
ตามช่ือเสียงและการยอมรับจากศิลปิน นักวิจารณ์และนักสะสม ส่วนในด้านองค์กรและการ
จัดการจะถูกแบ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะท่ีส าคัญ และการเช่ือมโยงกับพิพิธภัณฑ์  
สิ่งส าคญัอีกประการหนึ่งคือเร่ืองความเช่ือมัน่ในแง่มมุทางการตลาดและเร่ืองมลูคา่การขายตอ่ ซึ่ง
หอศิลป์เอกชนระดบัล่างๆจะไม่ได้รับความเช่ือมัน่จากการซือ้ขายงานศิลปะซึ่งแตกตา่งจากอาร์ต
แกลเลอร่ีระดบัสงูๆท่ีดเูหมือนจะคุ้มคา่กบัการลงทนุมากกว่า  

 
ลักษณะรูปแบบละประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ีในประเทศไทย 

ในประเทศไทยยงัมีคนเฉพาะกลุม่ท่ีสนใจ ในเร่ืองความเป็นไปของหอศลิป์เอกชน
เน่ืองจากสงัคมโดยรวมยงัขาดความสนใจในศิลปะสมยัใหม่ ท าให้การศึกษาด้านอาร์ตแกลเลอร่ี
ในประเทศไทยค่อนข้างมีน้อยมาก โดยในปี พ.ศ. 2539 ด ารง วงศ์อุปราช ได้ท าเอกสารท่ีช่ือ “หอ
ศิลป์ในประเทศไทย อดีต ปัจจบุนั และอนาคต” เพ่ือประกอบการเสวนา เร่ืองหอศิลป์ในประเทศ
ไทย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2539  ได้
กลา่วถึงลกัษณะ รูปแบบและประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ีไว้วา่ 
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หอศิลปะของเอกชนแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทที่เป็นองค์การและสถาบนั
เพื่อสว่นรวม บอกชดัเจนว่าไมแ่สวงหาผลประโยชน์ เป็นการกุศล ซึ่งได้รับทนุจากการบริจาค 
การอดุหนนุจากรัฐบาล มลูนิธิ บริษัท ห้างร้าน บคุคล การหารายได้ในขอบเขตที่ไม่ใช่การค้า
แท้ๆ และหอศิลปะที่เป็นการค้าคือแกลเลอร่ีต่างๆ ที่มีอยู่ทัว่ไปในที่ตา่งๆ สว่นใหญ่เป็นบริษัท 
และเป็นของบุคคลก็มีเช่นกัน หอศิลปะประเภทนีม้ีหลายระดบัและหลายที่หลายแห่ง เช่น 
ตามห้องแถว ศนูย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของ ในบ้าน ฯลฯ ขนาดนัน้ก็
มีทัง้เล็ก กลาง และใหญ่ บางแห่งมีมาตรฐานดี บางแห่งก็ไม่ดี บางแห่งขายแต่งานตลาด  
บางแหง่ขายทกุประเภทของศิลปะ อ้างใน (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.2539) 

 

ผู้วิจยัสรุปทรรศนะดงักล่าวได้ว่าในประเทศไทย ณ เวลาดงักล่าว สามารถแบ่ง
ประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ีได้สองกลุ่มใหญ่ ๆ เท่านัน้คือกลุ่มอาร์ตแกลเลอร่ีท่ีไม่แสวงผลก าไรท่ี
ส่วนมากจะด าเนินงานโดยภาครัฐและกลุ่มอาร์ตแกลเลอร่ีท่ีแสวงผลก าไร ท่ีส่วนใหญ่ด าเนินงาน
โดยภาคเอกชน จนกระทั่งในปี พ .ศ. 2556 นุชนาถ แสนเสน่ห์ ได้ท าการศึกษาเร่ือง  “การเป็น
ตวัแทนของหอศิลป์เอกชน” และได้พยายามอธิบายลักษณะ รูปแบบและประเภทของอาร์ตแกล
เลอร่ีในประเทศไทยไว้วา่ 

 
1.หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) ได้แก่ หอศิลป์ที่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในสงักดัของ
ทางราชการหรืออยู่ในความควบคุมดูแลโดยตรงจากทางรัฐบาล 2. หอศิลป์ประจ าจังหวดั 
(Provincial Art Gallery) ได้แก่ หอศิลป์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานระดบัจงัหวดั
หรือราชการสว่นท้องถ่ิน 3.หอศิลป์ในมหาวิทยาลยั(University Art Gallery) ได้แก่หอศิลป์ที่
อยู่ในการควบคมุดแูลและสนบัสนนุดแูลของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัอดุมศึกษา 4หอศิลป์
เอกชน แบ่งออกได้ดังนี  ้4.1 บรรษัทเงินทุนอิสระ(Independent Trust Art Gallery)ได้แก่  
หอศิลป์ที่อยู่ในความดูแลของบรรษัทเงินทุนอิสระ 4.2หอศิลป์เอกชนหรือหอศิลป์ขนาดเล็ก 
(Industrial/ Small Art Gallery)ได้แก่หอศิลป์ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของเอกชน หรือ
บ ริ ษั ท เอ ก ช น  4.3 ห อ ศิ ล ป์ ส่ ว น บุ ค ค ล (Private Art Gallery ไ ด้ แ ก่ ห อ ศิ ล ป์ ที่ อ ยู่ 
ในความดูแลของบุคคล เป็นสมบัติส่วนตัวของบุคคล หรืออยู่ในความดูแลของสมาคม   
อ้างใน (นชุนาถ แสนเสนห์่.2556) 
 

ทรรศนะดงักล่าวสามารถตัง้ข้อสงัเกตว่าประเภทของอาร์ต แกลเลอร่ีมิได้ถกูแบง่
เพียงแคห่อศิลป์เอกชนท่ีไม่แสวงผลก าไร กบัอาร์ตแกลเลอร่ีท่ีแสวงผลก าไร เม่ือพิจารณาจากการ
แบ่งประเภทของอาร์ตแกลเลอร่ีข้างต้น ผู้ วิจัยสรุปได้ว่าอาร์ตแกลเลอร่ีอาจจะถูกแบ่งจากการ
บริหารหรือสถานท่ีท่ีอาร์ตแกลเลอร่ีนัน้ๆสงักดัอยู่อีกด้วย ซึ่งผู้ วิจยัคาดการณ์ว่าประเภทของอาร์ต
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แกลเลอร่ีในประเทศไทยจะสามารถไหลล่ืนพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับสภาพของวัฒนธรรม
โดยรวมอยา่งตอ่เน่ือง 

 
1.5 ระบบการท างานและบุคคลากรท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ 

ก่อนหน้านีผู้้ วิจัยได้ท าการส ารวจหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย 
ความหมายและความส าคญั ภูมิหลังและความเป็นมาของหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ในยุโรป 
สหรัฐอเมริกาและในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ี และ
ลกัษณะ รูปแบบของหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ ส าหรับในสว่นนีผู้้วิจยัได้ส ารวจเพิ่มเตมิไว้เก่ียวกบั 
ระบบการท างานและบคุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัหอศลิป์เอกชนเชิงพาณิชย์ 

 
ระบบการท างานและบุคคลากรท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนในต่างประเทศ 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงแผนภูมิการจดัการภายในหอศลิป์เอกชน 

 
ท่ีมา: เอดเวิร์ด วิงเคลิแมน 
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เอดเวิร์ด วิงเคิลแมน ผู้บริหารและผู้ เช่ียวชาญด้านหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ ย่าน
เชลซี ท่ีมีหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์อยู่มากมายในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้
ทรรศนะถึงบุคคล ท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการภายในหอศิล ป์ เอกชนเชิ งพาณิ ชย์ไว้ดัง นี  ้ 
1. เจ้าของแกลเลอร่ี (Owner) คือผู้ ท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 2.หุ้ นส่วน 
(Partner) ถ้ามีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคนหุ้นส่วนคือบุคคลท่ีแชร์ผลก าไรของธุรกิจ  3. ผู้อ านวยการ 
(Director) ต าแหน่งนีส้ามารถเป็นได้ทัง้เจ้าของหรือลูกจ้าง ต าแหน่งนีจ้ะมุ่งเน้นไปท่ีการขายและ
โปรแกรมท่ีเกิดขึน้ในแกลเลอร่ี และเป็นผู้ ท่ีติดต่อกับศิลปินในแกลเลอร่ีโดยตรง หากว่าแกลเลอร่ี
ไหนท่ีมีขนาดใหญ่จะมีผู้อ านวยการได้หลายคนและเรียกว่า “Co-Directors”  4. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
(Assistant or Assistant Director) ลูกจ้างผู้ท าหน้าท่ีช่วยผู้ อ านวยการ ตอบสนองหรือติดต่อกับ
ศลิปินในแกลเลอร่ี 5. ทะเบียน (Registrar) ท าหน้าท่ีรับส่ง จดัเก็บเอกสาร งานศลิปะ นอกจากนัน้
ยงัท าหน้าท่ีเขียนรายงาน สภาพการรับสง่งานศิลปะท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัแกลเลอร่ี6. ผู้ เกเอกสาร 
(Archivist) คือผู้บนัทึกข้อมูลส าคญัของศิลปินในแกลเลอร่ีเช่น งาน รายงานการขาย นิทรรศการ 
ขา่ว รางวลัฯลฯ บคุคลผู้ นีจ้ะเป็นผู้ติดตอ่หลกัจากส่ือมวลชนข้างนอก เพ่ืองานด้านโฆษณาและส่ือ
สิ่งพิมพ์ 7. ผู้จดัการด้านนิทรรศการ (Exhibitions Manager) รับผิดชอบเร่ืองการติดตัง้นิทรรศการ
อาจรวมถึงการก่อสร้างภายในแกลเลอร่ี 8. ผู้ จัดส่ง (Art Handler/ Shipping Manager) คือผู้ จัด
ระเบียบ การบรรจุ จดัส่งงานศิลปะ ทัง้การรับและส่งภายในแกลเลอร่ี ถ้าอาร์ตแกลเลอร่ีไหนท่ีมี
ขนาดเล็ก หน้าท่ีนีฝ่้ายทะเบียนจะเป็นผู้ รับผิดชอบ 9.บัญชี (Bookkeeper) อาร์ตแกลเลอร่ีขนาด
เล็กจะจ้างผู้ ท าบัญชีอิสระ เน่ืองจากการขายมีจ านวนน้อย 10. พนักงานต้อนรับ Receptionist 
มกัจะเป็นคนแรกท่ีผู้ เข้าชมแกลเลอร่ีได้พบ และสามารถส่ือสารเก่ียวกบัความเป็นไปของแกลเลอร่ี
ได้ 11. ผู้ ช่วย (Gallery Assistant)ส่วนมากเป็นผู้ ช่วยในงานทั่วๆไปเม่ือต้องการความช่วยเหลือ 
เช่น ตอบอีเมล์ รับโทรศพัท์ หรือแม้กระทั่งช่วยติดตัง้หรือ ทาสีผนังแกลเลอร่ีส าหรับนิทรรศการ  
12. ฝึกหัด (Intern) ส่วนมากไม่มีค่าจ้างแต่จะได้เป็นค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวนั งานส่วน
ใหญ่จะเป็นงานง่ายๆเช่นห้ามผู้ เข้าชมสัมผัสงานศิลปะและตรวจความเรียบร้อยทั่วไป                                    
(Edward Winkleman, 2009)   

ทรรศนะท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบการท างาน และบุคคลากรของหอศิลป์เอกชนเชิง
พาณิชย์ในต่างประเทศ ของเอดเวิร์ด วิงเคิลแมน ท าให้ผู้ วิจัยได้เห็นถึงระบบการท างาน และ
บุคคลากรของหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ ท่ีแสดถึงหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีค่อนข้าง
ชดัเจน เป็นระบบ อย่างไรก็ตามทรรศนะเก่ียวกับระบบการท างานและบุคลากรของเอ็ดเวิร์ด  วิง
เคลิแมน ดงักล่าว ไม่ได้บง่บอกถึงวิธีปฏิบตัิอยา่งชดัเจน และ ตายตวัแตอ่ย่างใด เน่ืองจากหอศิลป์
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เอกชนแต่ละแห่งอาจจะปรับใช้เร่ืองระบบและบุคลากรให้เหมาะกับสมกับขนาดและการบริหาร
จดัการของแตล่ะแหง่ได้ตามความเหมาะสม    

 
ระบบการท างานและบุคคลากรที่เก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ใน

ประเทศไทย 
ด ารง วงศ์อุปราชได้กล่าวถึงหอศิลป์ในประเทศไทยไว้ ในเอกสารสรุปผลการ

เสวนาเร่ืองหอศิลป์ในประเทศไทย เม่ือวันพุธท่ี 29 พฤษภาคม พ .ศ. 2539ณ ณ ห้องประชุม
สารนิเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดย ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ได้กล่าวถึงบุลากรท่ีเก่ียวข้องกับ
อาร์ตแกลเลอร่ีไว้มีความวา่ 

  
1.ผู้บริหาร คือ ผู้ บริหารของหอศิลปะควรมีความรู้ความสามารถในการบริหาร มีพืน้ฐาน
ทางด้านศิลปะพอสมควร ก่อนที่จะศึกษาด้านการบริหารหอศิลปะหรือศิลปะ และควรรู้เร่ือง
ศิลปะสาขาที่หอศิลปะด าเนินการ เช่น หอศิลปะสมยัใหม ่หอศิลปะร่วมสมยัก็ควรรู้เร่ืองและมี
พืน้ฐานแห่งความรู้เหล่านี ้วงการศิลปะต้องการและยงัขาดผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิเหล่านีอ้ยู่
มาก 2. อาร์ต ดิลเลอร์ เรายงัขาดอาร์ต ดิลเลอร์ที่ดี ซึ่งหมายความว่ามีคณุธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวมในระบบใหม่ที่ศิลปินไม่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดและวงั ศิลปิน
จะต้องช่วยตนเองในการด ารงและด าเนินชีวิต อาร์ตดิลเลอร์ได้เข้ามารองรับและท าหน้าที่เป็น
ตวักลางระหวา่งศลิปินและคอลเลคเตอร์ ซึง่อาร์ตดิลเลอร์ที่ดีจะมีสว่นช่วยทัง้ศิลปินและผู้สนใจ
ศิลปะ การซือ้ขายผลงานศิลปะ ถ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสจุริต ก็ถือว่ามีสว่นพฒันาวงจร
ศิลปะส่วนหนึ่ง 3.นักวิชาการ บรรดาคิวเรเตอร์ต่าง ๆ ของ หอศิลป์ ควรต้องมีความรู้และ
ประสบการณ์สงู มีพืน้ฐานทางศิลปะก่อนที่จะศึกษาในเร่ืองหอศิลปวิทยา มีความส านึกต่อ
ศิลปะและสว่นรวม คือมีคณุธรรมเช่นกนั วงการศิลปะต้องการนกัวิชาการด้วย 4. ศิลปิน เป็น
สว่นส าคญัของวงการและวงจรศิลปะ ถ้าไม่มีศิลปินก็ไม่มีผลงานศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะร่วม
ร่วมสมยัศิลปินต้องมีคณุภาพ…ก็เป็นที่ทราบว่ากนัดีว่าเรามีศิลปินอย่างไรบ้างในประเทศเรา 
และควรพัฒนาอย่างไรเพื่อจะให้เรามีผลงานศิลปะที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงในสังคมเรา   
5. นกัสะสม คือผู้สนใจและนิยมศิลปะจนถึงขัน้ต้องการครอบครองผลงานศิลปะ และก็มีที่เผ่ือ
แผ่แก่สงัคมโดยบริจาคผลงานสะสมบางสว่น หรือทัง้หมดให้แก่หอศิลปะเพื่อสว่นรวม และก็มี
ที่สะสมไว้เพื่อเก็งก าไร..เพื่อช่ือเสียงและหน้าตา นกัสะสมท าให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการ
และวงจรศิลปะ 6. ผู้ สนใจคือประชาชนทั่วไปที่สนใจศิลปะ ส่วนใหญ่มีช่องว่างระหว่าง
ประชาชนและศิลปินเพราะประชาชนจะตามศิลปะและศิลปินไมท่นัทกุยคุสมยัถ้ามีผู้สนใจและ
นิยมศิลปะมากขึน้ศิลปะและศิลปินก็จะได้รับการสง่เสริมและสนบัสนนุมากขึน้ อ้างใน (ชาญ
ณรงค์ พรรุ่งโรจน์.2539) 
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ทรรศนะดงักล่าวสามารถอธิบายถึงระบบการท างานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกบัหอศิลป์เอกชนได้
อย่างน่าสนใจ แตจ่ากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้อาจมีแกลเลอร่ีบางแห่งเท่านัน้ในการด าเนินงานและ
ใช้บคุลากรตามต าแหนง่เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ      

จากการสัมภาษณ์ ปาสกาล บีลีแยร์ (Pascal Beillieres) เจ้าของธุรกิจอาร์ต 
แกลเลอร่ี ท่ีน าเสนอผลงานจากศิลปินจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีตัง้อยู่ย่าน  
เจริญกรุง ท่ีช่ืออาร์ตธา (Artha Gallery)ชาวฝร่ังเศส เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 เก่ียวกบัระบบ
การท างานและบคุลากรในหอศลิป์เอกชนซึง่ผู้วิจยัได้ฟังทรรศนะท่ีแตกตา่งจากการสมัภาษณ์ครัง้นี ้
มีความวา่ 
 

วิธีการด าเนินงานในหอศิลป์เอกชนคือตวัผมเอง ถ้าผมให้ผู้ช่วยผมเฝ้าแกลเลอร่ีแทน เขาจะ
เป็นตวัผมได้อยา่งไร ในทกุๆวนัผมใช้เวลาอยูท่ี่แกลเลอร่ี อา่นหนงัสอืเก่ียวกบัศิลปะทกุวนัเพื่อ
เข้าใจโลกของศิลปะ แลกเปลี่ยนทรรศนะและพูดคุยกับศิลปิน นักสะสม หรือแม้กระทั่ง
นกัเรียนนกัศกึษา ผมมีข้อเสนอแนะว่าถ้าศิลปินคนไหนคิดจะร่วมงานกบัแกลเลอร่ีสกัแห่ง จง
ถามเจ้าของแกลเลอร่ีว่า พวกเขาเข้ามาที่แกลเลอร่ีบ่อยแค่ไหน ถ้าใครตอบว่า อาทิตย์ละวนั
หรือสองวนั ศิลปินควรไปหาแกลเลอร่ีอื่นดีกวา่ (ปาสกาล บีลแียร์.2558:สมัภาษณ์) 

 
จากสภาพโดยรวมและมีพืน้ท่ีไม่ใหญ่มากนัก จึงท าให้มีบุคลากรเพียงไม่ก่ีคน 

และจากทรรศนะของปาสกาล บีลีแยร์ ท่ีแสดงถึงความเช่ือมั่นในตัวเองและไม่คิดว่าใครจะ
สามารถท างานแทนได้ ผู้ วิจยัจึงสรุปว่า เขาคือบุคลากรคนส าคญัในการด าเนินงานของอาร์ตธา 
แกลเลอร่ี และเรียกผู้ช่วยมาท างานเม่ือเขาต้องการเท่านัน้ ผู้ วิจยัพอจะตัง้ข้อสงัเกตได้ว่าหอศิลป์
เอกชนแตล่ะแหง่จะมีการด าเนินงานและใช้บคุลากรท่ีแตกตา่งกนัออกไป  

    

1.6 หอศิลป์เอกชนเชิงพาณิชย์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัได้ส ารวจหอศิลป์เอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครทัง้การลงพืน้ท่ีส ารวจ 

จากเว็บไซด์หรือส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร  พบว่า
ปัจจบุนั ในปี พ.ศ. 2558 มีหอศิลป์เอกชน ท่ียงัเปิดด าเนินการอยู่ในกรุงเทพมหานครราว 40 แห่ง 
จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า ผู้ วิจัยน ามาเรียบเรียงโดยและแสดงข้อมูลรายช่ือหอศิลป์
เอกชนเชิงพาณิชย์ ตามล าดบัการจดัตัง้ดงันี ้

1. สมบตั ิเพิ่มพนู แกลเลอร่ี(Sombat Permpoon Gallery)(2522) 
2. อกัโกะ แกลเลอร่ี (Akko Gallery)(2533) 
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3. ตาด ูคอนเทมโพลารี อาร์ต (Tadu Contemporary Art)(2540) 
4. น าทอง แกลเลอร่ี (Numthong Gallery at Aree)(2540) 
5. ทะวิบ ูแกลเลอรี (Thavibu Gallery)(2541) 
6. ถงั คอนเทมโพลารี อาร์ต (Tang Contemporary Art)(2544) 
7. เอช แกลเลอร่ี(H Gallery)(2545) 
8. ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี (100 Tonson Gallery) (2546) 
9. ฮอฟ อาร์ต สเปซ (2548) 
10. ละลาตาตา ไฟน์อาร์ต (La Lanta Fine art)(2549) 
11. นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี (Number1 Gallery)(2549) 
12. อาร์เดล แกลเลอร่ี ออฟ โมเดิร์น อาร์ต (Ardel Gallery of modern  

Art)(2549) 
13. อาร์ตเทอร่ี โพสโมเดร์ิน แกลเลอร่ี(Arttery Post- Modern  

Gallery)(2549) 
14. ไวท์ สเปซ แกลเลอร่ี (White Space Gallery) (2549) 
15. อาร์เดล เตร์ิด เพลส(Ardel’s Third place Gallery)(2550) 
16. เดอะ พิกเจอร์ แกลเลอร่ี (The Pikture Gallery)(2551) 
17. เซรินเดีย แกลเลอร่ี (Serindia Gallery)(2552) 
18. ดบัเบิล้ย ูที เอฟ แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ (WTF gallery & Café)(2553) 
19. อตัตา แกลเลอร่ี (Atta Gallery)(2553) 
20. อาร์ เอ็ม เอ อินสติตวิท์ (Rma Institute)(2553) 
21. แพนโดรา อาร์ต แกลเลอร่ี (Pandora Art Gallery)(2554) 
22. กาฐมาณฑ ุโฟโต้ แกลเลอร่ี (Kathmandu Photo Gallery)(2554) 
23. แกลเลอร่ี ดี ไนน์ (Gallery D-9)(2555) 
24. แกลเลอร่ี ดี ไนน์ (Gallery D-9)(2555) 
25. แกลเลอร่ี ดี ไนน์ (Gallery D-9)(2555 
26. ศภุโชค ด ิอาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The Arts centre)(2555) 
27. สปีดี ้แกรนด์มา(Speedy Grandma)(2555) 
28. รูฟท็อป แกลเลอร่ี (Rooftop Gallery)(2555) 
29. อาร์ทา แกลเลอร่ี (Artha Gallery)(2556) 
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30. ก้อย อาร์ต แกลเลอร่ี (Koi Art Gallery)(2556) 
31. รีเบล อาร์ต แกลเลอร่ี (Rebel Art Gallery)(2556) 
32. โมเดร์ิน แกลเลอร่ี (Modern Gallery)(2556) 
33. ซอย ซอส แฟคตอร่ี (Soy Sauce Factory)(2557) 
34. บริดจ์ อาร์ต สเปซ แอนด์ คาเฟ่ (Bridge art space gallery and  

café)(2557) 
35. โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and Art gallery) (2557) 
36. อาร์ตเลอร์ ศภุโชค แกลเลอร่ี (Adler Subhashok Gallery )(2557) 
37. จีวนั คอนเทมโพลารี (G 1 Contemporary)(2558) 
38. กลัป์วิทย์ สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี (Kalwit Studio& Gallery) (2558) 
39. ดีโอบี หวัล าโพง แกลเลอร่ี (DOB Hualumphong Gallery) 
40. เย็นอากาศ วิลลา่ (Yenakart Villa)(2558) 
41. เอส แกลเลอร่ี(S Gallery)(2558) 
 

2. แนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ                           
2.1.ความหมายและความส าคัญของการจัดการองค์กร 

พจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ได้อธิบายความหมายของการ
จั ด ก า ร  (Management)ไ ว้ ว่ า  “ก า ร จั ด ก า ร  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร สั่ ง ง า น  ค ว บ คุ ม ง า น 
ด าเนินงาน”(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน . 2542: 298) การบริหารจัดการ หมายถึง
กระบวนการของการสู่เปา้หมายขององค์การจากการท างานร่วมกนัโดยใช้บคุคลและทรัพยากรอ่ืน 
(Certo Samuetl C, 2000). จากการศกึษาค้นคว้าทรรศนะของนกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านการ
บริหารท าให้ได้ทราบถึงทรรศนะท่ีเก่ียวข้องกบัความหมายและความส าคญัของการบริหารจดัการ
องค์กรดงันี ้โดย เลสลีย์ ลิว และลอยด์ ไบรเออร์ นกัวิชาการด้านการจดัการธุ รกิจได้ร่วมกันเขียน
หนงัสือ ท่ีช่ือ Management theory and application แสดงทรรศนะเก่ียวกับความหมายของการ
จดัการไว้วา่   

 
การบริหารจดัการได้ถกูอธิบายความหมายไว้ในหลาย ๆ ทางและแม้วนันีจ้ะไมม่ีความหมายที่
เป็นการยอมรับอยา่งถ่องแท้แต่ หนึง่ในความหมายที่ถกูกลา่วถึงบอ่ยครัง้คือ "การด าเนินการ
ท างานโดยผ่านคนอื่นๆ" อีกความหมายที่เป็นที่นิยม คือ   “การจัดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธิภาพ” ส าหรับวตัถปุระสงค์ของหนงัสอืเลม่นีน้ิยามของค าวา่การจดัการจะถกูน ามาใช้
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คือ “การบริหารจัดการเป็นกระบวนการหรือรูปแบบของการท างานที่เก่ียวข้องกบัค าแนะน า
หรือทิศทางของกลุม่คนที่มีต่อเป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์กร”(เลสลีย์ ลิวและลอยด์ 
ไบรเออร์. 1980) 
 

ทรรศนะของโดย เลสลีย์ ลิว และลอยด์ ไบรเออร์ยงัสอดคล้องกลบัการให้ความหมาย
ของ จอช เทอรร่ีผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจและสเตฟเฟน แฟรงคลิน ผู้ เช่ียวชาญด้านบริหารธุรกิจจาก
มหาวิทยาลยัเอมอร่ีประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกล่าวไว้ในหนงัสือท่ีช่ือว่า Principle of Management 
ไว้วา่ 

 
มีค าจ ากัดความของการจัดการต่าง ๆ นานา แต่มีที่นิยมมากที่สุดและมักจะถูกยกมา 
อธิบายถึงความหมายของการจัดการคือ "งานหรือสิ่งที่กระท าผ่านทางคนอื่น ๆ ส าหรับ
วตัถปุระสงค์ของหนงัสือเลม่นีใ้ห้ความหมายที่จะถูกน ามาใช้ต่อไปนีค้ือ:การบริหารจดัการ
เป็นกระบวนการท่ีแตกตา่งกนัซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการวางแผน การจดัระเบียบอปุกรณ์ 
การควบคมุการท างานและการควบคมุการด าเนินการเพื่อตรวจสอบและบรรลวุตัถปุระสงค์
ที่ตัง้ขึน้กบัการใช้งานของมนษุย์และทรัพยากรอื่น ๆ (จอช เทอรร่ีและสเตฟเฟน แฟรงคลิน. 
1982:) 
 

เดวิด ชวาร์ตซ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการจัดการท่ีอธิบายถึงความหมายของการบริหาร
จดัการไว้ว่า “การบริหารจดัการท่ีถกูก าหนดให้เป็นกระบวนการของการบรรลเุปา้หมายขององค์กร
ผ่านการประสานงานการปฏิบัติงานห้าฟังก์ชั่น คือการวางแผน การจัดระเบียบ พนักงาน การ
ก ากบัและควบคมุ” (เดวิด ชวาร์ตซ์.1980:5) จากค ากล่าวของเดวิด ชวาร์ตซ์เก่ียวกบัการอธิบายถึง
ความหมายของการจัดการ ในหนังสือ Introduction to Management สะท้อนให้ เห็นถึ ง
ความส าคญัของการจดัการท่ีมีส่วนต่อความส าเร็จขององค์กร จดัระเบียบและด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้ถูกวางไว้ โดยเดวิด ชวาร์ตซ์ได้กล่าวต่อถึงความส าคัญของการ
จดัการโดยมีใจความส าคญัว่า “การบริหารจดัการมีความส าคญัทัง้ต่อสังคมโดยรวมและใน ทุก
องค์กร ความส าเร็จขององค์กรในสงัคม เช่นองค์กรอิสระ ,ธุรกิจ, ศาสนา,รัฐบาล การทหารจะขึน้
ตรงกบัประสิทธิภาพของการจดัการแทบทัง้สิน้  ดงันัน้ความหมายกว้างๆของการจดัการคือก าหนด
วิธีประสบความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายทางสงัคม การเมืองและเป้าหมายทางเศรษฐกิจของ
เรานั่นเอง” (David Schwartz, 1980) การจัดการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในทุก
องค์กร ไม่ว่าองค์กรนัน้จะเป็นองค์กรท่ีด าเนินงานโดยภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน โดยข้อความ
ดังกล่าวยังมีทิศทางท่ีใกล้เคียงกับทรรศนะของแกเร็ต โจนส์ และ เจนิเฟอร์ จอร์จในหนังสือ 
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Essentials of Contemporary Management โดยทัง้สองได้อธิบายถึงความหมายของการจดัการ
ไว้ว่า “การบริหารจัดการคือการวางแผน การจดัระเบียบ การน าและ การควบคุมของมนุษย์และ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ” 
(Gareth Jones, 2011) ถึงแม้ว่านักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญในต่างประเทศจะมีวิธีอธิบาย
ความหมายและความส าคญัของการจดัการท่ีหลากหลายแตท่กุทรรศนะและความเห็นของทกุทา่น
ก็มีใจความสอดคล้องกนัอยา่งนา่สนใจ ซึ่งวิเชียร วิทยอดุม นกัวิชาการด้านการจดัการของไทยก็ได้
อธิบายการถึงความหมายของการจดัการไว้ในทิศทางเดียวกันโดยมีใจความว่า” การจดัการเป็น
กระบวนการในการจดัระเบียบการใช้ทรัพยากรทัง้หมดท่ีมีอยู่ในองค์กร โดยใช้ระบบการจดัการท่ี
เหมาะสม ใช้ระเบียบปฏิบตัิงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีได้ตัง้ไว้” 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2554) จากทรรศนะของนักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญข้างต้น ท าให้ผู้ วิจัยสรุป
ความหมายและความส าคญัของการจดัการได้ว่า ทกุสงัคมไม่ว่าจะเป็นสงัคมโดยรวม องค์กรจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องการการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับองค์กร การจดัการจะ
ช่วยวางแผน สร้างระเบียบ วิธีการด าเนินงานให้ใช้บุคลลากรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือผลส าเร็จตามท่ีแตล่ะองค์กรได้ตัง้เปา้หมายไว้  

 
2.2 พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร 

ผู้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการจากนักวิชาการ โดบเฉพาะอย่างยิ่ง หนังสือเร่ือง “การจัดการสมัยใหม่ ” (Modern 
Management) ของรังสรรค์ ประเสริฐศรี จนสรุปพฒันาการของทฤษฎีการจดัการได้ดงันี ้

 
1. แนวคิดการจดัการแบบดัง้เดิม (Classical management approaches) ประกอบด้วย (1.1) 
การจดัการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management) (1.2) หลกัการบริหาร (Administrative 
principles) (1.3) องค์การระบบราชการ (Bureaucratic organization) 2. แนวคิดการจัดการ
พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral management approaches) ประกอบด้วย (2.1) การศกึษาของ 
Hawthorne (The Hawthorne studies and human relations) (2.2) ทฤษฎีความต้องการของ
มนุษ ย์ตามแนวคิดของ Maslow (Maslow’s theory of human needs) (2.3) ทฤษ ฎีของ 
McGregor’s (McGregors theory X and theory Y) (2.4) ทฤษ ฎีบุคลิกภาพแบบผู้ ให ญ่ 
(Argyris’s theory of adult personality) 3 . แนวคิดการบ ริหารเชิงปริมาณ  (Quantitative 
management approaches) ประกอบด้วย (3.1) ศาสตร์การจดัการ (Management science) 
(3.2) ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงปริมาณแบบประยกุต์ (Applied qualitative analysis today) 



  72 

4. แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ (Modern management approaches) ประกอบด้วย (4.1) 
องค์การในฐานะเป็นระบบ (Organizations as system) (4.2) แนวความคิดเชิงสถานการณ์ 
(Contingency thinking)แนวคิดบ ริหารในยุคต่อมา (Continuing management themes) 
ประกอบด้วย (5.1) คุณภาพและความเป็นเลิศในการท างาน (Quality and performance 
excellence) (5.2) การตระหนักถึงความเป็นสากลระดับโลก (Global awareness) (5.3) 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning organizations) (5.4) ภาวะผู้น ายคุศตวรรษที่ 21 (Twenty-
first-century leadership) (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549) 

 

จากบทสรุปในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
องค์กรของหนงัสือเร่ือง “การจดัการสมยัใหม่” ของรังสรรค์ ประเสริฐศรี ผู้วิจยัยงัได้ศกึษาข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องกบัพฒันาการของการจดัการจากหนงัสือท่ีมีใจความสอดคล้องกบัการจดัการทางศลิปะท่ี
ช่ือวา่ “Management and the Arts” ท่ีเขียนโดยนกัวิชาการด้านการจดัการศลิปะท่ีช่ือวา่ วิลเล่ียม 
เบิร์น (William J. Byrnes) โดยวิลเล่ียม เบิร์น ได้อธิบายถึงพฒันาการของแนวคิดและทฤษฎีด้าน
การจดัการองค์กรไว้เป็นแผนภาพดงันี ้  
 

 
 
         ภาพประกอบ 5 แนวคิดและทฤษฎีด้านการจดัการองค์กรตามแนวคิดของวิลเล่ียม เบร์ิน 
        

ท่ีมา: William J. Byrnes. 2009 
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จากแผนภาพของวิลเล่ียม เบิร์นได้อธิบายไว้ว่าการพฒันาการของทฤษฎีการจดัการ
ได้แบ่งเป็น 5 เวลาช่วงเวลา ช่วงเวลาท่ีหนึ่งเรียกว่ายุคบุกเบิก ( Early Pioneers )ท่ีเกิดขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 1700-1800 มีนักทฤษฎีคนส าคัญ อาทิ โรเบิร์ต โอเวน (Robert Owen,1771-1856), 
ช า ล ส์  แ บ บ บิ จ (Charles Babbage,1792-1871),  แ ด เ นี ย ล  แ ม ค คั ล ลั ม  (Danie; C. 
McCallum,1815-1878) และ เฮนร่ี พัว (Henry V. Poor,1812-1905) ยุคต่อมาคือการจัดการยุค
คลาสสิค (Classical Management Perspective) ในศตวรรษท่ี1800-1900มีนกัทฤษฎีคนส าคญั
หลายท่านอาทิ เฟรดเดอริก เทยเลอร์ (Frederick W. Taylor,1856-1915), เฮนรี แกนต์ (Henry 
Gantt, 1861-1919), แฟรงค์  กิลเบร็ท (Frank Gilbreth, 1868-1924) และ ลิลเลียน กิลเบร็ท 
(Lillian Gilbreth, 1878-1972) ยุคการบริหารจัดการ (Administrative Management) ช่วงปลาย
ศตวรรษ ท่ี  1800-1940 มีนักทฤษฎีคนส าคัญ คือ เฮน ร่ี ฟาโยล (Henri Fayol, 1841-1925)  
และเชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester Barnard, 1886-1961)  ยุคการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์
(Human Relations Management) ช่วงศตวรรษท่ี 1920-ปัจจุบัน มีนักทฤษฎีคนส าคัญคือ แมร่ี 
ปาร์คเกอร์ โฟลเลต (Marry Parker Follet, 1868-1933), อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow, 
1908-1970) และ ดกัลาส แม็คเกรเกอร์ (Douglass McGregor, 1906-1964) และแนวคิดทฤษฎี
ร่วมสมัย(Contemporary Perspectives) ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 1950-ปัจจุบนั มีรูปแบบและแนวคิดท่ี
หลากหลาย อาทิ การจัดการเชิงปริมาณ( Quantitative Management), ทฤษฎีระบบ (Systems 
Theory “Open System” ), ทฤษฎีองค์กรตามสถานการณ์และกรณี (Contingency Theory),  
การบริหารงานแบบญ่ีปุ่ น (Theory Z) การจัดการคุณภาพโดยรวมกับซิกซ์ ซิกมา (TQM & 
Process Management and Six Sigma และ การจัดการแบบพนักงานชั่วคราว (Contingent 
Workforce Management “ CWM”) 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่       

ผู้วิจยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและค้นคว้าในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ
สมยัใหม่จากหนงัสือเร่ือง “ทฤษฎีองค์การ” ท่ีเรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตต ิ
และ สมศกัดิ ์วานิชยาภรณ์โดยหนงัสือเลม่ดงักลา่วได้กลา่วถึงทฤษฎีสมยัใหมไ่ว้มีใจความวา่ 
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ปี ค.ศ. 1960 แนวคิดของทฤษฎีสมยัใหม ่(Moderm organization theory) ได้เร่ิมต้นมาจากการ
น าวิธีการเชิงระบบ (System approach) มาใช้ โดยเหตผุลที่วา่ หากองค์กรใดมกีารจดัการอยา่ง
เป็นระบบแล้ว จะสามารถด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีคณุภาพสงู เพราะมีการน าเอาระบบงาน
และคนเข้ามาประยกุต์ร่วมกนั พร้อมทัง้พิจารณาสภาพแวดล้อมควบคูก่นัไป ทฤษฎีเชิงระบบจึง
ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากทฤษฎีหนึง่ และด้วยการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ
เป็นปัจจยัส าคญั ปัจจุบนัได้มีแนวคิดของการวิเคราะห์ SWOT ขององค์การ โดยการพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) เพื่ อหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 
(Weakness) อีกทัง้พิจารณาสภาพแวดล้อมภายนอก ( External environment) เพื่อหาโอกาส 
(opportunity) และอุปสรรค (Threat) ซึ่งมีลกัษณะเหมือนกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน
ทฤษ ฎีสมัย ใหม่ โดยแนวคิ ดนี น้ า ไปสู่ ก ารคิ ดอย่ า ง เป็ น ระบบ (Systematic thinking)  
และมีแบบแผน (Formalize) ท าให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีขัน้ตอน (Step-by-step)  
ซึง่ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ได้งา่ย ท าให้เกิดข้อได้เปรียบที่ด ี(Good Advantage) ในการแขง่ขนั  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545), (สมชาย หิรัญกิตติ, 2545) และ (สมศกัดิ ์วานิชยาภรณ์, 2545)  

 
จากหนังสือเร่ือง “ทฤษฎีองค์การ” ท่ีเรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , สมชาย 

หิรัญกิตติ และสมศกัดิ์ วานิชยาภรณ์ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดการจัดการสมัยใหม่เพิ่มเติม
จากหนงัสือเร่ืองเร่ือง “การจดัการสมยัใหม่” (Modern Management) โดยรังสรรค์ ประเสริฐศรีท่ี
เขียนถึงแนวคดิการจดัการสมยัใหมไ่ว้มีใจความดงันี ้

 
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ (Modern management approaches)   

ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่จะมุ่งท่ีทัศนะระบบขององค์การและความคิดเชิง
สถานการณ์ โดยยึดหลกัวา่ไม่มีโมเดลหรือทฤษฎีใดท่ีใช้ได้ในทกุสถานการณ์ทัง้หมด ดงันัน้แนวคิด
นีจ้งึประกอบด้วย 

1. องค์การในฐานะเป็นระบบ (Organizations as systems) หรือทฤษฎี
ระบบ (System theory) เป็นการรวบรวมการท างานในส่วนท่ีมีความเก่ียวข้องกนัให้เป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกัน เพ่ือท าให้การกระท าบรรลุผลส าเร็จตามท่ีต้องการระบบย่อย (Subsystem) หมายถึง 
ระบบต่าง ๆ ภายในระบบท่ีมีปฏิกิริยาต่อกัน ผู้ บริหารท่ีมีแนวคิดเชิงระบบจะมององค์กรใน
ลกัษณะมีปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม แนวคิดต่าง ๆ ในเชิงระบบของการจัดการ องค์การจะใช้
กระบวนการแปรสภาพเพ่ือเปล่ียนปัจจัยน าเข้าเป็นผลผลิต ระบบจึงขึน้กับการป้อนกลับเพ่ือ
ตรวจสอบผลลพัธ์ว่าปรับปรุงปัจจยัน าเข้า ดงันัน้ในทฤษฎีระบบจะช่วยผู้บริหารก าหนดขอบเขต
องค์การและการใช้ระบบย่อยซึ่งเป็นระบบตา่งๆในองค์การท่ีมีปฏิกิริยาตอ่กนั ผู้บริหารท่ีมีแนวคิด
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เชิงระบบจะมององค์การในลักษณะท่ีมีปฏิกิริยาต่อสภาพแวดล้อมในกรณีท่ีเป็นระบบเปิด คือ  
เป็นระบบซึ่งมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกหรือได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบอย่าง
สม ่าเสมอจากสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนระบบปิด คือ เป็นระบบซึ่งไม่พิจารณาถึงอิทธิพลหรือ
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก ระบบปิดจะไม่ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมแนวคิดตามระบบ
ขององค์การ ตามทฤษฎีระบบของการจัดการองค์การจะใช้กระบวนการแปรสภาพเพ่ือเปล่ียน
ปัจจยัน าเข้าให้เป็นผลผลิต ระบบจึงขึน้กับการป้อนกลับเพ่ือตรวจสอบผลลพัธ์และการปรับปรุง
ปัจจัยน าเข้าในองค์ประกอบของระบบจึงประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการแปรสภาพ  
ผลผลิต และการปอ้นกลบัดงันี ้

1.1 ปัจจยัน าเข้า (Inputs) ทรัพยากรท่ีน าเข้าสู่สภาพการบริหารเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ประกอบด้วย ทรัพยากรทางกายภาพหรือวัตถุดิบ 
ทรัพยากรมนษุย์ ทรัพยากรทางการเงินหรือทนุ ทรัพยากรข้อมลูหรือเทคโนโลยี 

1.2 กระบวนการแปรสภาพ (Transformation process) เป็นขัน้ตอนการ
น าทรัพยากรขององค์การท่ีเป็นปัจจยัน าเข้าหรือปัจจยัการผลิต และแปรสภาพออกมาเป็นผลผลิต 
ปัจจัยทรัพยากรจะถูกน าเข้ากระบวนการแปรสภาพซึ่งเครือข่ายของระบบย่อยภายในองค์การ 
ประกอบด้วย ระบบการบริหาร การปฏิบตัิการ และการบริหาร (1) ระบบการซือ้และระบบสินค้า
คงเหลือ (Purchasing and inventory system) (2) ระบบการตลาด การขายและการจดัจ าหน่าย 
(Marketing, sales and distribution  system) (3) ระบบบัญชีและการเงิน (Accounting and 
financial system) (4) ระบบข้อมลูและเทคโนโลยี (information and technology system) 
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ภาพประกอบ 6 องค์กรในฐานะเครือข่ายท่ีซบัซ้อนของระบบย่อยท่ีมีปฏิกิริยาตอ่กนั  
 

ท่ีมา: Shermerhorn.2005: 46 อ้างใน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549) 
 

 1.3 ผลผลิ ต  (Outputs) เป็ นสิ่ ง ท่ี ได้ จากกระบวนการแปรสภาพ 
ประกอบด้วย ผลิตภณัฑ์และบริการ ผลลพัธ์ด้านการเงิน ผลลพัธ์การด าเนินงานของพนกังาน และ
ความพงึพอใจของลกูค้า    

1.4 การป้อนกลับ (Feedback) เป็นข้อมูลเก่ียวกับสภาพและผลลัพธ์ท่ี
เก่ียวกบักิจกรรมขององค์การข้อมลูเหลา่นีใ้ช้เพ่ือปรับปรุงปัจจยัน าเข้าและกระบวนการแปรสภาพ
เพ่ือการบริหารให้ได้ผลลพัธ์ท่ีพงึพอใจมากขึน้ 

แนวคิดทฤษฎีการจดัการเชิงสถานการณ์ (Contingency thinking) องค์การไมไ่ด้
เหมือนกนัทกุองค์การ ปัญหามกัเกิดขึน้เม่ือองค์การมีการปฏิบตัิท่ีคล้ายคลงึกนั ในกรณีการจดัการ
แบบวิทยาศาสตร์และหลกัการบริหารจดัการเป็นความพยายามท่ีจะออกแบบองค์การทัง้หมดให้มี
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ความเหมือนกัน อย่างไรก็ตามโครงสร้างและระบบของการท างานในแต่ละศาสตร์ยงัไม่สามารถ
น ามาประยกุต์ใช้ในการผลิตได้ทัง้หมด จ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมแตล่ะสถานการณ์  

ทฤษฎีการจดัการเชิงสถานการณ์ (Contingency theory of management) เป็น
ทศันะการจดัการซึง่ผู้บริหารจะปฏิบตัโิดยขึน้กบัสถานการณ์หรือเป็นแนวคดิการจดัการซึ่งปรับปรุง
พฤติกรรมการจัดการตามสถานการณ์เฉพาะอย่างขององค์การ ประกอบด้วย เทคโนโลยี 
สภาพแวดล้อมภายนอก และบคุคลขององค์กร (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2549)  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับการจัดการสมัยใหม่ของ
หนงัสือเร่ือง “ทฤษฎีองค์การ” ท่ีเรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ และ สมศกัดิ ์
วานิชยาภรณ์และเร่ือง “การจดัการสมยัใหม่” (Modern Management) โดยรังสรรค์ ประเสริฐศรี
ท าให้ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่า การจัดหารหรือทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ให้มุ่งเน้นการท างานท่ีเป็น
ระบบและความส าคญักบัสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเป็นหลกัปัจจยัดงักลา่วท า
ให้องค์กรหรือผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน ามาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือปรับตวัให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ 

 
2.4 แนวคิดการจัดการสมัยใหม่กับองค์กรศิลปะ 

ความหมายและความส าคัญของการจัดการทางศิลปะ    
จากการศกึษาค้นคว้าจากข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความหมายของการจดัการองค์กร

ศิลปะ  ผู้ วิจัยพบว่าหนัง สือสารานุกรม  International Encyclopedia of public Policy and 
Administration ท่ีเขียนโดย แดน มาร์ติน (Dan Martin)ได้ให้ความหมายของการจดัการทางศิลปะ
ไว้วา่ 

    
การจัดการทางศิลปะคือการประยุกต์ระบบการท างานทัง้ห้าของการจดัการแบบดัง้เดิม อาทิ
การ วางแผน การจัดระเบียบ พนักงาน การก ากับดูแล และการควบคุม เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการผลิตที่มีประสิทธิภาพของการแสดงหรืองานด้านทศันศิลป์เพื่อน าเสนอสู่ผู้ ชม 
การบริหารจัดการจากความคิดสร้างสรรค์ดังกล่าวสื่อสารไปยังผู้ ชมเป็นทัง้สององค์กรคือ
สาธารณะหรือองค์กรไมแ่สวงหาผลก าไรศิลปะ (เช่นโรงละครที่ไมแ่สวงหาก าไรซิมโฟนีออเคสต
ร้า, บริษัท โอเปร่า, บริษัท เต้นร า , พิพิธภัณฑ์ สถานีกระจายเสียงสาธารณะ และศูนย์
ศิลปะการแสดง และองค์กรจากภาคเอกชนเชิงพาณิชย์เพื่อหวังผลก าไรทางศิลปะ เช่น  
โ รงละครเชิงพาณิชย์ เพลงสมัยนิยม แกลเลอร่ีส่วนตัว , ภาพยนตร์, โทรทัศน์, และวิดีโอ)   
(Dan Martin:ออนไลน์) 
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วิกิพีเดียได้ให้ความหมายของการจดัการทางศลิปะไว้วา่ 
 

การจดัการคือค านงึเร่ืองการด าเนินการด้านธุรกิจขององค์กรทางศิลปะผู้บริหารรับผิดชอบการ
ด าเนินงานวนัต่อวนัภายในองค์กรเพื่อตอบสนองภารกิจที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ องค์กรทางศิลปะ
ซึง่รวมถึงหน่วยงานที่เป็นมืออาชีพที่ไม่แสวงหาก าไร (เช่นโรงละคร พิพิธภณัฑ์ ซิมโฟนี่ องค์กร
ด้านดนตรีแจ๊ส โรงละครโอเปร่าและสถาบันบัลเล่ต์และองค์กรที่มีขนาดเล็กจ านวนมากที่
จดัการด้วยรูปแบบแสวงผลก าไร อาทิเช่น องค์กรประมลูงานศิลปะ หอศิลป์หรือแกลเลอร่ี หรือ
บริษัทดนตรี หน้าที่ของผู้ดูแลระบบ อาจรวมถึงการดูแลพนกังาน งานการตลาด, การจัดการ
งบประมาณ การประชาสัมพันธ์ การระดมทุน การพัฒนาโครงการ และการประเมินผล 
ตลอดจนงานด้านความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ(สารานกุรมเสรี. ออนไลน์) 

  
ค าอธิบายของวิทยาลยัสวีทแบร์ (sweet briar College )ในรัฐเวอจิเนียประเทศ

สหรัฐอเมริกา ท่ีเน้นการสอนด้านการจัดการทางองค์กรศิลปะได้ให้ค าอธิบายของการจัดการ
องค์กรศลิปะไว้วา่ 
 

ศิลปะการจัดการคือการปฏิบตัิการด้านการพฒันาหรือการผลิตทางศิลปะ การจัดการด้าน
และองค์กรทางศิลปะ อาทิโรงละครโอเปร่า บริษัทเต้นร า วงออเคสตร้าวงดนตรีและเพลงด้าน
อื่น ๆ หรือนกัร้องประสานเสียง พิพิธภณัฑ์ หอศิลป์; แหลง่ท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ และ
สถาบันมรดกทางวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปะการแสดง ซึ่งท าหน้าที่เป็นสะพานเช่ือมระหว่าง
องค์กรทางศิลปะต่อผู้ชมและสาธารณะ มีหน้าที่หลกัคือการเขียนโปรแกรมศิลปะ การวิจัย
ภัณฑารักษ์  ดูแลและฟื้นฟูสถานที่ให้บริการทางวัฒนธรรม การระดมทุนและการพัฒนา 
การศึกษาและการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ การพฒันาผู้ชมและการมีสว่นร่วมของชุมชน การ
จัดการสมาชิก; การตลาดและการประชาสมัพนัธ์ การจัดการการผลิตการปฏิบัติงาน และ 
การสนบัสนนุและนโยบายสาธารณะ (sweet briar College. ออนไลน์) 

 

บทความท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทางศิลปะทีช่ือว่า Arts Management: A 
New Discipline Entering the Millennium? ท่ีเขียนโดย อีฟ เอ วาร์ (Yves Evrard ) กับ ฟรองซัง 
โคลแบร์ (François Colbert ) ได้พยายามจะอธิบายความหมายของการจัดการทางศิลปะไว้ว่า
“การจัดการทางศิลปะเกิดจากการประกอบข้ึนของความรู้ทางการบริหารจัดการ เพื่อช่วยพฒันา
พืน้ที่ทางศิลปะให้ได้รับผลประโยชน์และเชื่อมโยงกบัสงัคมมากข้ึน การพฒันาดงักล่าวก่อให้เกิด
นิยามใหม่ สุนทรียภาพและความสมัพนัธ์ระหว่างวตัถุและผู้บริโภค อีกนยัหน่ึงคือพฤติกรรมของ
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ผูบ้ริโภคและการตลาดจะเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการความคิดสร้างสรรค์” (อีฟ เอ วาร์และฟรอง
ซงั โคลแบร์. 2000)                     

จากค าอธิบายข้างต้นเก่ียวกับความหมายของการจัดการองค์กรศิลปะ ผู้ วิจัย
สรุปความได้ว่าการจดัการองค์กรทางศิลปะ สามารถช่วยให้องค์กรทางศิลปะได้รับผลประโยชน์
และสร้างสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและสงัคมได้มากขึน้ 

 
ภูมิหลังและความเป็นมาของการจัดการด้านศิลปะ 

จากการทบทวนวรรณกรรม ตลอดจนศกึษาค้นคว้าเอกสารและข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดการทางศิลปะ ผู้ วิจัยพบว่าการจัดการทางศิลปะพัฒนาและปรับเปล่ียนรูปแบบ เพ่ือ
ความเหมาะสมขององค์กรทางศิลปะแขนงต่างๆ โดย วิลเลียม เบรินส์ (William J. Byrnes) 
นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการทางศิลปะได้อธิบายถึงพฒันาการของการจดัการทาง
ศลิปะแขนงตา่งๆท่ีเกิดขึน้ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัไว้ดงันี ้

 
ยุคโบราณ          

ตวัอยา่งแรกของการจดัการทางศิลปะคือ การจดัการทางการแสดงของคริสตจกัร
ของประชาชนท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีกรรมทางศาสนาในสงัคมยคุแรกโบราณ การแสดงครัง้นีถ้กูจดัการ
โดยนักบวชท่ีรวบรวมองค์ประกอบต่างๆไว้ โดยใช้กลลวงทางการละคร เช่น ฉากละคร ดนตรี  
การเคล่ือนไหวและอ่ืน ๆ แตก่ารแสดงเหลา่นีไ้ม่ได้การแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ของคน แต่
กลบัแตน่ าเสนอวิธีการควบคมุและการปัน้วฒันธรรม และการแสดงและฉากครัง้นีคื้อต้นแบบของ
การจดัการขนาดใหญ่ในสาธารณะ การเร่ิมต้นของระบบท่ีรัฐสนบัสนนุให้จดัการเทศกาลย้อนไปถึง
สมัยกรีกโบราณ เทศกาลนีจ้ าเป็นต้องใช้ความสามารถด้านการจัดการ อาทิ การวางแผน การ
จดัการ การน า และการควบคุม เหมือนกับท่ีท าในปัจจุบนั โดยปกติสภาผู้ปกครอง (archon)จะ
เป็นคนจดัการและดแูลการผลิตการละเล่นของเทศกาลในเอเธนส์ ผู้ สนบัสนุนทางการใช้จ่ายคือ
ประชาชนผู้มัง่คัง่(Choregoi) เมืองจดัเตรียมและอ านวยความสะดวกต่างๆ นกัเขียนบทละครท า
หน้าท่ีเป็นผู้ ก ากับควบคุมดูแลด้านศิลปะตลอดการแสดง พิพิธภัณฑ์อยู่ในวัฒนธรรมของกรีก  
ค าว่า  มิ วเซียม  (Museum) ความจริงแ ล้วมาจากภาษากรีก  “Mouseion” นีล  คอทเลอ ร์  
(Neil Kotler) และ ฟิลิป คอทเลอร์ (Phillip Kotler) นักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และการตลาดได้
กล่าวว่า พิพิธภณัฑ์โบราณ อเล็กซานเดรีย (Alexandria) มีการท างานและหน้าท่ีคือเป็น ห้องสมดุ
วิชาการ เป็นศนูย์กลางการค้นคว้า และสถานท่ีผกัผ่อนส่วนตวั กรุงโรมมีการติดตัง้ แสดงสิ่งของ
จากกองทพั และโบสถ์ คาธอลิคได้รวบรวมผลงานศลิปะไว้ด้วยเชน่กนั 
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ยุคกลาง          
โบสถ์มีการอนุญาตให้มีการจดัแสดงละครในยุคกลาง การแสดงละครมีเนือ้หา

เก่ียวกบัพิธีสวดและเนือ้หาเก่ียวกบัศาสนา ซึง่อยูภ่ายใต้การจดัการของคริสตจกัร ในศตวรรษท่ี 14
โบสถ์มีการควบคมุน้อยลงท าให้มีการเพิ่มขึน้ของการละครอย่างรวดเร็ว ระบบและการสนบัสนุน
จากสมาคมท าให้มีการเพิ่มบทบาทของผู้จดัการและผู้ก ากบัและการบนัทึกว่าในยคุนีห้ลายๆการ
ผลิตได้รับผลก าไร เพราะมีการเก็บคา่เข้าชม 

 
ยุคเรอเนสซองส์         

ศิลปะและการแสดงในยุคเรอเนสซองส์ยังคงเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง สังคม 
การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมเร่ิมเปล่ียนไป นั่นคือพืน้ฐานการเปล่ียนแปลงการรับรู้ของ
ประชากรโลก ช่วงศตวรรษท่ี 14 ถึงศตวรรษท่ี 16 โอเปร่าและบัลเลต์ได้เกิดขึน้ส่งผลให้เกิด
บทบาทของการจัดการทางศิลปะมากมาย และท าให้เกิดผู้ เช่ียวชาญด้านต่างๆมากมายเช่น
ผู้ เช่ียวชาญด้านเวที ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัแสงไฟ ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคพิเศษ และช่างเสือ้ผ้า 
งานแสดงท่ีซบัซ้อนมากขึน้จงึจ าเป็นต้องใช้การประสานงานและการจดัการมากขึน้ 

 
ยุคศตวรรษที่ 17 ถงึ ศตวรรษที่ 19      

ช่วงเวลานี ้ประเทศในยุโรปมีวิวัฒนาการทางศิลปะแขนงต่างๆอย่างต่อเน่ือง 
นักเขียนบท ละคร ผู้ ก ากับละคร นักประพันธ์เพลง นักดนตรี นักเต้นร าและนักร้องได้ท างานใน
บริษัทและสถาบนัต่างมากมาย ในประเทศฝร่ังเศส โรงละคร โอเปร่าและบลัเลต์ มีการช่วยเหลือ
จากภาครัฐและนกัแสดงได้รับเงินเดือนและบ านาญ ในประเทศเยอรมนัก่อตัง้โรงละครของรัฐในปี 
1767 และได้กลายเป็นรากฐานของสถาบนัศลิปะของชาติ ประเทศองักฤษก็มีชมุชนของศลิปะการ
ละคร ระบบการศึกษาของรัฐสภาในปี 1870 และรัฐบาลท้องถ่ินปี1888 ช่วยให้ส่งเสริมต่อการ
เกิดขึน้ของพิพิธภณัฑ์และสถาบนัทางการละครอย่างมากมาย ในสหรัฐอเมริกา พิพิธภณัฑ์พฒันา
อยา่งมีเอกลกัษณ์ เป็นอนสุรณ์ ของท้องถ่ินและชมุชน 

 
ยุคศตวรรษที่ 20         

แม้จะมีสงครามโลกถึงสองครัง้แต่บทบาทของการจดัการก็เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
สถาบนัศิลปะของยโุรปขยายเป็นชมุชนเล็กๆ และพฒันาจนถึงระดบัชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ท่ีสภาพแวดล้อมโดยรวมได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาล ละครบอรดเวย์
เกิดขึน้ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 1950 cและเร่ิมมีการประชมุเชิงปฏิบตักิารส าหรับนกัแสดงขึน้ในซานฟ
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รานซิสโกและกระจายไปทั่วโลงละครในอเมริกา วงซิมโฟนีออเคสตราเร่ิมเติบโตในช่วงสามสิบปี
หลัง จากรายงานของ NEA มีวงออเคสตราอยู่ถึง 841 วง และองค์กรด้านดนตรีในอเมริกา 
คาดการณ์วา่ในปี 1992 มีพิพิธภณัฑ์อยู่ 3,105 แหง่ และ แกลเลอร่ีอยู่ 2,749 แห่ง พิพิธภณัฑ์และ
แกลเลอร่ีเหลา่นัน้พฒันาและเตบิโตอยา่งตอ่เน่ืองจนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีเรารู้จกัในทกุวนันี  ้

 
ยุคศตวรรษที่ 21         

ยคุนีมี้การขยายตวัของศิลปะแขนงต่างๆเห็นได้จากชุมชนต่างๆมีการจดัตัง้การ
แสดงภาพ ศิลปะการแสดงหรือศนูย์ศิลปะตา่ง ๆ มีการขยายตวัของความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กร
และผู้ชมเปรียบเสมือนวา่ องค์กรทางศลิปะได้ปรับตวัสู่โลกใหม่ มีการตดิตอ่เข้าถึงทกุวนัทกุชัว่โมง
ของผู้ชมหรือลกูค้าปัจจบุนัหรือแม้กระทัง่ผู้ ท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นลกูค้าในอนาคต เป็นท่ีรู้กัน
ว่า การขยายตัวของระบบการจัดการในศตวรรษท่ี 19 ส่งผลกระทบอย่างส าคัญในการเข้าถึง
ความส าคญัของศิลปะแขนงต่าง ๆ ในหลายด้าน และเทคโนโลยีท่ีเร็วขึน้ได้เปล่ียนกระบวนการ
ของการเข้าถึงลูกค้าในอนาคตขององค์กรศิลปะ การเปล่ียนแปลงทัง้หมดทั่วโลกท าให้มีความ
จ าเป็นท่ีองค์กรศิลปะและวฒันธรรมผู้จดัการหรือแม้กระทัง่ผู้น า ต้องมีการปรับตวัให้เข้ากบัความ
ต้องการใหม่และเพิ่มทกัษะและขีดความสามารถของพวกเขาเพ่ือบริหารจดัการองค์กรของพวกเขา 
(William J. Byrnes, 2009) ในขณะท่ีหนังสือการจัดการทางศิลปะของ เดอริค ชอง (Derrick 
Chong) นกัวิชาการด้านการจดัการทางศลิปะได้กลา่วไว้อย่างนา่สนใจวา่ 

 
การจดัการทางศิลปะได้เร่ิมขึน้ในทศวรรษ ท่ี 1960 โดยมีความหมายที่ซบัซ้อนมากกวา่ที่หลาย
คนได้จินตนาการไว้  ในช่วงแรกการจัดการต้องการสนบัสนุนองค์กรไม่แสวงผลก าไร แต่ใน
ปัจจุบันก็ได้มีส่วนสนับสนุนองค์กร การค้า หรืออุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ดังนัน้ระบบ
การตลาดศิลปะต่างๆจึงประกอบไปด้วย พิพิธภณัฑ์สาธารณะ  พอ่ค้าคนกลาง เช่นนกัธุรกิจที่
ค้าขายงานศิลปะ และการประมูลงานศิลปะ โรงละครโอเปร่า ซึ่งพึ่งพาเงินอุดหนุนของ
สาธารณะ และบริษัทเพลงในเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้รูปแบบการจัดการทางธุรกิจที่แตกต่างกัน
ออกไป(เดอริค ชอง. 2010:1) 

 

จากข้อความข้างต้นของวิลเลียม เบรินส์ และ เดอริค ชอง ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
จัดการทางศิลปะ ผู้ วิจัยสามารถสรุปถึงพัฒนาการของการจัดการทางศิลปะแขนงต่างๆได้ว่า
ทรรศนะได้ว่า เดอริค ชองแสดงให้เห็นว่าตัง้แต่ทศวรรษท่ี1960 การจัดการทางศิลปะมีความ
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ซบัซ้อนมากขึน้และมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการไปตามลักษณะขององค์กรทางศิลปะท่ี
แตกตา่งกนั  

 
การจัดการองค์กรทางศิลปะและพพิธิภัณฑ์ 

การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับภูมิหลังของการจัดการองค์กรทางศิลปะ ข้อมูล
ดงักล่าวช่วยให้ทราบถึงภาพรวม ความเป็นมาและพัฒนาการของการจัดการองค์กรทางศิลปะ
แขนงต่างๆ อาทิ โรงละคร โอเปร่า ซิมโฟนี หากแต่ว่าข้อมูลข้างต้นมิได้ให้ข้อมูลด้านการจดัการ
ทางทศันศิลป์ และพิพิธภณัฑ์มาก ท าให้ผู้วิจยัศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิเดี่ยวกบัการจดัการด้าน
พิพิธภณัฑ์ โดย โทนี เบนเนทท์ (Tony Bennett) นกัวิชาการด้านพิพิธภณัฑ์ได้กล่าวไว้ในหนงัสือท่ี
ช่ือ การเกิดของพิพิธภณัฑ์ (The Birth of the Museum ) มีใจความนา่สนใจวา่ 

 
พิพิธภณัฑ์สาธารณะเร่ิมมีรูปแบบท่ีทนัสมยัในช่วงปลายศตวรรษที่สิบแปดและต้นศตวรรษที่
สิบเก้า กระบวนการของการเร่ิมต้นและก่อตัง้มีความซับซ้อน คล้ายกับการแปลงร่างของ
สถาบนัการศกึษากบัการสะสมในสมยัก่อนหน้านี ้สิง่ที่เห็นได้ชดัคือใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ปรับสภาพให้เกิดแง่มุมใหม่ อาทิ การแสดงนิทรรศการนานาชาติและห้างสรรพสินค้าที่ได้
พฒันาควบคู่ไปกับพิพิธภณัฑ์…หากแต่ต้องมองในมุมทัว่ไปของการพัฒนาผ่านวฒันธรรม
และเป็นประโยชน์ในการปกครอง มีความเป็นสมัยนิยมเป็นอ านาจในรูปแบบใหม่  
(Tony Bennett, 1995)  

 

ผู้วิจยัได้ท าการศึกษา ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ
องค์กรทางศิลปะและพิพิธภัณฑ์ โดยแกร่ี เอ็ดสัน ( Gary Edson ) กับ เดวิด ดีน (David Dean ) 
นักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ ได้กล่าวถึงการจัดการพิพิธภัณฑ์ไว้ในหนังสือ The 
Handbook for Museums มีใจความวา่ 

 
การจัดการพิพิธภัณฑ์คือองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาและความก้าวหน้าของ
พิพิธภณัฑ์ หากไมม่ีการจดัการที่เหมาะสม, พิพิธภณัฑ์ก็อาจจะมีการดแูลที่ไม่เหมาะสม และ
อาจไม่สามารถจดัการนิทรรศการที่มีประสิทธิภาพได้ หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมความ
สนใจจากสาธารณะและความไว้วางใจจะหายไปและอาจเกิดความเสี่ยงในเร่ืองการด ารงอยู ่
พิพิธภัณฑ์คือภาพสะท้อนของการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม พวกเขาจ าเป็นต้องมี
บุคลากรที่มีการศึกษาและภูมิหลังที่แตกต่างกัน เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลในการบริหาร
จดัการ พิพิธภณัฑ์ที่ทนัสมยัโดยความหมายจะต้องตอบสนองและมีหน้าที่ครอบคลมุ จะต้อง
มีการจัดการข้อมูลอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ สนุก  และได้ รับการยอมรับจาก
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สถาบนัการศึกษาและสงัคม เพื่อตอบสนองกระบวนทศัน์ใหม่ของการจดัการคือการพฒันาที่
มีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาในการวิจัยเศรษฐศาสตร์ , กฎหมาย , การศึกษา  
และการจดัการด้านการบริการและผสมผสานกบัเทคโนโลยีใหม่ (Gary Edson, 1994) 
 

แกร่ี เอ็ดสนั กับ เดวิด ดีน ยงัน าเสนอแผนภาพท่ีอธิบายถึงรูปแบบการวางแผน
และการจดัระเบียบขัน้พืน้ฐานของพิพิธภณัฑ์ไว้ดงันี ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงรูปแบบการวางแผนและการจดัระเบียบขัน้พืน้ฐานของพิพิธภณัฑ์ 
 

ท่ีมา: Gary Edson, David Dean,1994. 
 

จากแผนภาพดังกล่าวผู้ วิจัยสรุปความได้ว่ามักจะมีการจัดการสามส่วนท่ี
เก่ียวข้องคือ คือฝ่ายบริหาร ฝ่ายภัณฑารักษ์และฝ่ายปฏิบตัิการ โดยส่วนท่ี 1 คือฝ่ายบริหารจะ
ประกอบด้วย บคุลลากร ฝ่ายบญัชี ธุรกิจ ฝ่ายบริการทัว่ไป ฝ่ายระดมทนุ และ ประชาสมัพนัธ์ สว่น
ท่ี2 คือ ภณัฑารักษ์ ประกอบด้วย ฝ่ายจดัเก็บและทะเบียน ฝ่ายดแูลรักษาผลงาน ฝ่ายอนรัุกษ์ และ 
ฝ่ายงานวิจยั ส่วนท่ี 3 คือฝ่ายปฏิบตัิการประกอบด้วย ฝ่ายนิทรรศการ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายด้าน
เทคนิค ฝ่ายการจดัการสถานท่ีและความปลอดภยั แกร่ี เอ็ดสนั กบั เดวิด ดีน ได้น าเสนอแผนภาพ
ท่ีแสดงถึงการองค์ประกอบและโครงสร้างการจดัการพิพิธภณัฑ์มีลกัษณะดงันี ้
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ภาพประกอบ 8 แสดงการองค์ประกอบและโครงสร้างการจดัการพิพิธภณัฑ์ 
 

ท่ีมา: Gary Edson, David Dean,1994. 
 

เว็บไซด์ท่ีน าเสนอเก่ียวกบัการจดัการพิพิธภณัฑ์ได้ให้ความหมายของการจดัการ
พิพิธภณัฑ์ไว้วา่ 

 
การจัดการพิพิธภัณฑ์เป็นการกระท าของการสร้างความมั่นใจในการท างานของธุรกิจ  
การบริหารของพิพิธภณัฑ์ โดยปกติกิจกรรมของการท างานของพิพิธภณัฑ์คือ(การเก็บรักษา 
การวิจยัและการสื่อสาร) ในเร่ืองนี ้การจดัการพิพิธภณัฑ์หลกัจะครอบคลมุงานที่เก่ียวข้องกบั 
(การบัญชี, การควบคุมการจัดการ, การเงิน) และความรับผิดชอบทางกฎหมาย เพื่อความ
ปลอดภัยและการบ ารุงรักษา, การบริหารจัดการพนักงานและการตลาดเช่นเดียวกับวิธีการ
เชิงกลยทุธ์และการวางแผนทัว่ไปของกิจกรรมพิพิธภณัฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสมัพนัธ์กบั
การบริการสาธารณะ(www.evmuseography.wordpress.com: ออนไลน์) 
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เควิน มัวร์ นกัวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ได้กล่าวถึงความส าคญัของการจดัการไว้
ในหนังสือท่ี ช่ือ การจัดการพิพิธภัณ ฑ์  (Museum Management) มีความว่า“การจัดการที่
เหมาะสมจะท าให้พิพิธภณัฑ์มีโอกาสมากข้ึน ไม่ใช่เพียงแค่เอาตวัรอดจากช่วงเวลาทีเ่กิดอปุสรรค
เท่านัน้ หากแต่สามารถท าความเจริญรุ่งเร่ืองในอนาคตได้” (Kevin Moore, 1994) 

เควิน มัวร์ น าเสนอแผนภาพท่ีอธิบายถึงโมเดลส าเร็จ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์
ของการจดัการสามประเภทท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของพิพิธภณัฑ์ 
          

                    
  

ภาพประกอบ 9 แสดงโมเดลท่ีแสดงถึงการจดัการสามประเภทท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของ
พิพิธภณัฑ์  

 
ท่ีมา: Kevin Moore, 1994 

 
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์กับทัศนศิลป์และแนวคิดทางธุรกิจ 

เน่ืองจากการจัดการศิลปะต้องท าความเข้าใจกับข้อมูลเช่ือมโยงโดยรอบ และ
ความสมัพนัธ์ในวงจรท่ีเก่ียวข้องกบัแง่มุมของธุรกิจ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
การตลาดในประเด็นแนวคิดของความสัมพนัธ์ระหว่างทศันศิลป์กับธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้ในการท า
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ความเข้าใจกับการจัดการหอศิลป์เอกชน โดยได้ทบทวนแนวคิดจากนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องดงันี  ้
งานทัศนศิลป์และธุรกิจมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานและมีผลต่อการเคล่ือนไหวของตลาด
ทางด้านงานทศันศลิป์ แตก็่เป็นข้อถกเถียงกนัอย่างมากในแวดวงทศันศลิป์ นกัวิชาการ นกัวิจารณ์
หรือแม้กระทั่งกลุ่มศิลปิน ในเร่ืองรูปแบบและความเหมาะสมท่ีว่าคุณค่าของงานทัศนศิลป์
ทัง้หลายควรจะแยกกันอยู่กับด้านธุรกิจหรือไม่อย่างไร  โดยมาร์โค เบโวโล (Marco Bevolo) 
นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจด้านทศันศลิป์ได้กล่าวถึงเร่ืองดงักลา่วไว้วา่  

 
ความสมัพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์และการพาณิชย์มีความซบัซ้อนผู้ เช่ียวชาญบางท่านมี
ความเห็นว่าโลกของงานโลกของทศันศิลป์และการพาณิชย์ควรจะแยกกนัอยู่  บางคนเห็นว่า
งานศิลปะเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณเหมือนกับศิลปินช่ือก้องโลกอย่าง แจ็กสนั พอลล็อค 
(Jackson Pollock ) หรือ มาร์ก ร็อธโก     ( Mark Rothko) ได้แสดงออกภาพเขียนของพวก
เขา ในทางกลบักนั ถ้าเราจะมองศิลปินร่วมสมยัอย่าง เดเมียน เฮิรส์ ( Damian Hirst ) ทาคา
ชิ มูรากามิ  ( Takachi Murakami ) และ เจฟฟ์ คูนส์ ( Jeff Koons) เราพบว่าเบื อ้งหลัง
ความส าเร็จของพวกเขามีโครงสร้างและการท างานในรูปแบบบริษัทและมีผู้สนบัสนุนและ
ผู้ เช่ียวชาญที่สามารถสร้างงานจาก10 เป็น 100 ด้วยกระบวนการสร้างงานที่ซับซ้อน
เหมือนกบัสนิค้าแบรนด์เนมชัน้น าของโลก (Marco Bevolo, 2010) 

 

ข้อความของมาร์โค เบโลโว สรุปได้ว่าความสัมพันธ์ของทัศนศิลป์และแนวคิด
ทางธุรกิจมีความสมัพนัธ์ต่อวงการศิลปะ ดงัจะเห็นได้ว่าศิลปินท่ีประสบความส าเร็จล้วนเกิดจาก
กลไกทางธุรกิจและการตลาดเข้าไปเก่ียวข้องแทบทัง้สิน้ ล าดับต่อไปผู้ วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวกับแนวคิดด้านตลาดศิลปะ เน่ืองจากเล็งเห็นว่าในการวิจัย เร่ือง หอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยูใ่นบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยัจ าเป็นต้อง
ใช้แนวคิดด้านการตลาดศิลปะเพ่ือมาใช้มองปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ด้านการตลาดศิลปะใน
กรุงเทพมหานคร  
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แนวคิดที่เก่ียวกับตลาดศิลปะ 
ความหมายและความส าคัญของตลาดศิลปะ 

สารานกุรม Encyclopedia ได้อธิบายถึงตลาดศลิปะไว้วา่ 
 

ตลาดศิลปะแตกตา่งไปจากระบบศิลปะทัว่ไป ตลาดศิลปะเก่ียวข้องกบัการขายและขายต่อ 
รวมไปถึงการกระจายผลงานศิลปะ เช่น โบราณวตัถ,ุ ภาพวาด, รูปปัน้, สิง่ทอ, งานศิลปะบน
กระดาษ, เซรามิกและงานศิลปะจากโลหะ ยุคแรกของตลาดศิลปะมกัจะพฒันาควบคู่กับ
ระบบสนับสนุนศิลปิน ท าให้ศิลปินท างานตามสญัญาหรืองานที่เฉพาะเจาะจง เพื่อการ
คาดหวงัจะขายผลงานในอนาคต ท านองเดียวกนังานศิลปะที่ถกูสะสมก็มีที่มาหลากหลาย
วิธี อาทิ การซือ้ตรง การได้รับมรดก หรือ ของขวญั(สารานกุรม. ออนไลน์)   

 

เว็บไซด์ท่ีเก่ียวกับตัวแทนหรือนายหน้าของศิลปินและโครงการทางศิลปะ 
www.artness.nl ได้ให้ความหมายของตลาดศิลปะไว้ว่า “ตลาดศิลปะยงัคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
อธิบายว่างานศิลปะมีการซ้ือขายอย่างไร ” (www.artness.nl: ออนไลน์ ) แดเนียลแกรนท์ 
นักวิชาการด้านการจัดการศิลปะ ได้ให้ความหมายของตลาดศิลปะไว้ว่า “ศิลปินที่ประสบ
ความส าเร็จทุกคนจะให้ความหมายของตลาดศิลปะว่าศกัยภาพในการขายงานศิลปะของพวก
เขา” (แดเนียล แกรนท์.2010: 27) ในขณะท่ีเดอรริค ชอง นักวิชาการด้านธุรกิจทางศิลปะได้ให้
ความหมายของตลาดศิลปะไว้มีความวา่ “ตลาดศิลปะร่วมสมยัคือความสมัพนัธ์กนัระหว่างศิลปิน 
นกัธุรกิจศิลป์ และนกัสะสม อาทิศิลปินทีจะพฒันาความสมัพนัธ์กบัหอศิลป์เอกชนให้เป็นตวัแทน
ในการขายงานศิลปะ นกัธุรกิจศิลป์ก็สามารถสร้างชื่อเสียงของพวกเขาในเวลาอนัสัน้ได ้ในท านอง
เดียวกนันกัสะสมสามารถเสี่ยงซ้ืองานศิลปะที่อาจจะมีคณุค่ามหาศาลในอนาคต คือโอกาส ที่น่า
ตืน่เตน้ในตลาดศิลปะ” (Derrick Chong, 2010)       

จากการให้ความหมายของนักวิชาการและผู้ เช่ียวชาญข้างต้น ผู้ วิจัยสรุป
ความหมายและความส าคญัของตลาดศิลปะได้ว่าตลาดศิลปะคือระบบของการซือ้ขายงานศิลปะ
ทกุแขนงและเป็นวงจรท่ีท าให้ศลิปิน นกัธุรกิจ ผู้ ซือ้ ผู้ขายนกัสะสมได้มาพบปะกนั 
 

โครงสร้างของตลาดศิลปะ 
เ ว็ บ ไ ซ ด์ ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม น า น า ช า ติ ท่ี ช่ื อ 

http://www.plexusinternational.org ได้แสดงภาพอธิบายโครงสร้างของตลาดศลิปะไว้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 แสดงโครงสร้างของตลาดศลิปะ 
  

  ท่ีมา: http://www.plexusinternational.org, ออนไลน์ 
 

จากแผนภาพดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของ บุคคล และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกับตลาดศิลปะ คือ ศิลปินจะเป็นผู้ผลิตผลงาน จากนัน้ผลงานตรงไปสู่สายตานกัธุรกิจ
ศิลป์(Dealer) เจ้าของแกลเลอร่ี (Gallerist) งานประมูลศิลปะ (Auction Houses) ซึ่งทัง้หมดท่ี
กล่าวมาจะสัมพันธ์กับ สถาบันการเงิน  (Financial Institutions) ท่ีปรึกษาขององค์กรต่าง ๆ 
(Corporate Consultants) ในขณะเดียวกันผลงานของศิลปินจะเช่ือมโยงกับนักวิจารณ์(Critics) 
และภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์(Museum Curators) ซึ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์กับ นิตยสาร
ศิลปะ (Art Magazines) ภัณฑารักษ์อิสระ (Free-Lance Curators) และบริษัทการส่ือสารทาง
วัฒนธรรม (Media and Cultural Industries) ซึ่ งน าไปสู่การท าสร้างระบบและชัน้ เชิงทาง
การตลาด(Marketing Tactic) โดยจะท าการสร้าง ในเร่ืองสไตล์ และเร่ืองทางสุนทรียศาสตร์ โดย
จะส่งสัญญานไปให้ผู้ ซือ้ และตลาดศิลปะ (Art Market) ซึ่งในตลาดศิลปะจะมีการซือ้ครัง้แรก 
(Primary Market) และการขายตอ่ (secondary Market) ท่ีส่งผลตอ่ช่ือเสียงและมลูคา่เพิ่มตา่งๆท่ี
ย้อนกลบัไปหาตวัศลิปินนัน่เอง 

 
 
 

http://www.plexusinternational.org/
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3. ข้อมูลส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยัได้ส ารวจข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครในหลายมิติ อาทิ
จ านวน, สถานท่ีตัง้,ผู้ด าเนินกิจการ จนได้ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคญัในการศึกษาวิจัย
ดงันี ้ผู้ วิจัยได้ท าการส ารวจหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครในปี 2558 และพบว่า มีหอศิลป์
เอกชนท่ีเปิดด าเนินการอยู่ทัง้สิน้ ผู้ วิจยัได้ส ารวจหอศิลป์เอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ
พบว่าปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2558 หอศิลป์เอกชนท่ียังเปิดด าเนินการและมีความเคล่ือนไหวอย่าง
สม ่าเสมอในกรุงเทพมหานครมีจ านวนทัง้สิน้โดยประมาณไม่เกิน 40 แห่ง ข้อมลูนีผู้้วิจยัได้ค้นคว้า
ได้มาจากการศกึษาแลพแหล่งข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหอศลิป์เอกชนและศลิปะร่วมสมยัของไทย และ
แหล่งข้อมูลดงักล่าวยงัได้อธิบายเก่ียวกับข้อมลูท่ีสมัพนัธ์ อาทิผู้ก่อตัง้ สถานท่ีตัง้ รวมทัง้ประเภท
ของงานศลิปะท่ีจดัแสดงและจ าหนา่ยในหอศิลป์เอกชนจากข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้า ผู้วิจยั
น ามาเรียบเรียงโดยและแสดงข้อมลูรายช่ือหอศลิป์เอกชน ตามล าดบัการจดัตัง้ดงันี ้

1. สมบตั ิเพิ่มพนู แกลเลอร่ี(Sombat Permpoon Gallery) (2522)   
2. .อกัโกะ แกลเลอร่ี (Akko Gallery)(2533)      
3. ตาด ูคอนเทมโพลารี อาร์ต (Tadu Contemporary Art)(2540)    
4. น าทอง แกลเลอร่ี (Numthong Gallery at Aree)(2540)    
5. ทะวิบ ูแกลเลอรี (Thavibu Gallery)(2541)      
6. ถงั คอนเทมโพลารี อาร์ต (Tang Contemporary Art)(2544)    
7. เอช แกลเลอร่ี(H Gallery)(2545)       
8. ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี (100 Tonson Gallery) (2546)      
9. ฮอฟ อาร์ต สเปซ (2548)        
10. .ละลานตา ไฟน์อาร์ต (La Lanta Fine art)(2549)       
11. นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี (Number1 Gallery)(2549) 
12. อาร์เดล แกลเลอร่ี ออฟ โมเดร์ิน อาร์ต (Ardel Gallery of modern Art)(2549) 
13. อาร์ตเทอร่ี โพสโมเดร์ิน แกลเลอร่ี(Arttery Post- Modern Gallery)(2549) 
14. ไวท์ สเปซ แกลเลอร่ี (White Space Gallery) (2549) 
15. อาร์เดล เตร์ิด เพลส(Ardel’s Third place Gallery)(2550) 
16. เดอะ พิกเจอร์ แกลเลอร่ี (The Pikture Gallery)(2551) 
17. เซรินเดีย แกลเลอร่ี (Serindia Gallery)(2552) 
18. ดบัเบิล้ย ูที เอฟ แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ (WTF gallery & Café)(2553) 
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19. อตัตา แกลเลอร่ี (Atta Gallery)(2553) 
20. อาร์ เอ็ม เอ อินสตติวิท์ (Rma Institute)(2553) 
21. แพนโดรา อาร์ต แกลเลอร่ี (Pandora Art Gallery)(2554) 
22. กาฐมาณฑ ุโฟโต้ แกลเลอร่ี (Kathmandu Photo Gallery)(2554) 
23. แกลเลอร่ี ดี ไนน์ (Gallery D-9)(2555) 
24. ศภุโชค ด ิอาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The Arts centre)(2555) 
25. สปีดี ้แกรนด์มา(Speedy Grandma)(2555) 
26. อาร์ทา แกลเลอร่ี (Artha Gallery)(2556) 
27. ก้อย อาร์ต แกลเลอร่ี (Koi Art Gallery)(2556) 
28. รีเบล อาร์ต แกลเลอร่ี (Rebel Art Gallery)(2556) 
29. โมเดร์ิน แกลเลอร่ี (Modern Gallery)(2556) 
30. ซอย ซอส แฟคตอร่ี (Soy Sauce Factory)(2557) 
31. บริดจ์ อาร์ต สเปซ แอนด์ คาเฟ่ (Bridge art space gallery and café)(2557) 
32. โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and Art gallery) (2557) 
33. จีวนั คอนเทมโพลารี (G 1 Contemporary)(2558) 
34. กลัป์วิทย์ สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี (Kalwit Studio& Gallery) (2558) 
35. ดีโอบี หวัล าโพง แกลเลอร่ี (DOB Hualumphong Gallery) 
36. เย็นอากาศ วิลลา่ (Yenakart Villa)(2558) 
37. เอส แกลเลอร่ี(S Gallery)(2558) 

 
3.1ภูมิหลังและข้อมูลทางกายภาพหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลขัน้ พื น้ฐานของหอศิลป์เอกชนในปัจจุบันท่ียัง
ด าเนินการและมีความเคล่ือนไหวในปัจจบุนัได้ดงันี ้

1.สมบัต ิเพิ่มพูน แกลเลอร่ี (Sombat Permpoon Gallery)  
สมบัติ วัฒนไทย  ก่อตัง้ในปี สมบัติแกลเลอร่ี ในปี พ .ศ. 2522 ย่านสีลม 

หลังจากนัน้ได้เปิดอีกสามแห่งในปี พ .ศ. 2525  ท่ีศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี ้ปี พ .ศ. 2527 ท่ีโรงแรม 
รอยลั ออร์คิด เชอราตนั และโรงแรมดสุิตธานีในปี พ.ศ. 2528 และตามด้วย อีกสองแห่งท่ีโรงแรม
สยาม อินเตอร์ คอนติเนนตลั ในปี พ.ศ. 2535 และโรงแรมปาร์คนายเลิศในปี พ.ศ. 2536 จากนัน้ 
ในปี พ .ศ. 2538 ได้ท าการรวบรวมงานศิลปะทัง้หมดมาไว้ท่ีเดียวกันโดยท าการดัดแปลงตึก  
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6 ชั ้ น ย่ า น สุ ขุ ม วิ ท เ ป็ น  ส ม บั ติ เ พิ่ ม พู น แ ก ล เ ล อ ร่ี ใ น ปั จ จุ บั น นั่ น เ อ ง 
(www.sombatpermpoongallery.com. ออนไลน์) 

2.อักโกะแกลเลอร่ี (Akko Gallery) 
ก่อตัง้โดย อัซซูโกะ ‘อักโกะ ’ ซูซูกิ เดวีย์  ชาวญ่ีปุ่ น อักโกะเป็นช่างภาพ

ส่ือมวลชนในประเทศญ่ีปุ่ นในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ก่อนจะย้ายฐ่ินฐานมาท่ีกรุงเทพมหานคร ด้วย
ใจรักท่ีมีต่อศิลปะท าให้อกัโกะตดัสินใจเปิดอกัโกะแกลเลอร่ี ในปี พ .ศ.2533โดยตัง้อยู่บนสุขุมวิท
จนถึงปัจจบุนันี(้http://www.akkoart.com. ออนไลน์) 

3.ตาดู คอนเทมโพลารี อาร์ต (Tadu Contemporary Art) 
 ปี พ . ศ. 2539 หอศิลป์ตาดู เปิดตัวสู่สายตาประชาชนด้วยแนวคิดการ

เผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยของ คุณวิทิต  ลีนุตพงษ์  ค าว่า ตาดู คือ ความ
พยายามในการสง่เสริมคณุคา่และความหลากหลายของศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัไทยท่ีขาดหายไป
ในสงัคมไทย แตเ่ดิมหอศิลป์ตาด ูตัง้อยู่ท่ีอาคารพาวิลเลียม วาย ถ.อาร์ซีเอ ได้ย้ายไปท่ีอาคารบา
เซโลนา มอเตอร์ ถ.เทียมร่วมมิตร ปัจจุบนัได้จบัมือกับมลูนิธิไทยยานยนตร์  มีช่ือใหม่ว่า หอศิลป์
ต าดู ไท ยย านยน ต ร์  ตั ง้ บ น พื ้น ท่ี ให ม่ บ น เนื ้อ ท่ี ก ว่ า  300 ต รม . ท่ี สุ ขุ ม วิ ท  87 (www. 
carebest2555.blogspot.com. ออนไลน์) 

4.น าทอง แกลเลอร่ี (Numthong Gallery at Aree)  
ก่อตั ง้ โดย น าทอง แซ่ตั ง้  ใน ปี  พ .ศ . 2540 ตั ง้อยู่บนถนน เทิ ดด า ริ 

กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ในซอยอารี ถนน พหลโยธิน โดยได้คัดเลือกศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงมาแสดงนิทรรศการมากมาย (www.gallerynumthong.com. ออนไลน์)  

5.ทะวิบู แกลเลอรี (Thavibu Gallery) 
ก่อตัง้โดย จอน มิดเดลเบิร์ก (Jon Middelborg) ในปี พ.ศ. 2541 โดยตัง้อยู่

บนอาคารสีลม แกลเลอเรีย น าเสนอผลงานศิลปะจากศิลปินสามชาติ คือ ประเทศไทย ประเทศ
เวียตนาม และประเทศพมา่ 

6.ถัง คอนเทมโพลารี อาร์ต (Tang Contemporary Art)                               
ก่อตัง้ในปี พ.ศ 2544 ตัง้อยูใ่นอาคารสีลมแกลเลอเรีย โดย เจิง้หลิน เป็น

ชาวหหูนนั เรียนจบมาทางด้านศิลปะโดยตรงและเคยเป็นศิลปินวาดรูปมาก่อน งานของเขาอยู่ใน
ท าเนียบศิลปินจีนรุ่นปี 1980 เจิง้เข้ามาท าธุรกิจเปิดแกลเลอร่ีในกรุงเทพโดยร่วมทุนกับเพ่ือนช่ือ 
เฉินเสียนตง ในเดือนตลุาคมค.ศ.2001 ตามค าชกัชวนของเพ่ือนท่ีท าธุรกิจและประสบความส าเร็จ
อยู่แล้วในเมืองไทย เร่ิมแรกพวกเขาเปิดเป็นห้องแสดงภาพเล็กๆแถวถนนสุขุมวิท และบางครัง้ก็
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หมนุเวียนไปเช่าพืน้ท่ีตามโรงแรมตา่งๆเพ่ือจดันิทรรศการภาพศิลปะด้วย  งานศิลปะส่วนใหญ่เป็น
ศลิปินจีนและไทย 

7.เอช แกลเลอร่ี(H Gallery) 
เอช แกลเลอร่ี ก่อตัง้ในปี พ . ศ. 2545 โดย เอช เออเนส ลี(H Ernest Lee) 

ตั ง้ อ ยู่ ใน ซ อ ยส าธ ร  12 น า เส น อผ ล งาน จ ากศิ ล ปิ น ไท ย แล ะต่ า งช าติ ท่ี มี ช่ื อ เสี ย ง 
(www.hgallerybkk.com.ออนไลน์) 

8.ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี (100 Tonson Gallery) 
ร้อยต้นสนแกลเลอร่ี ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2546 ตัง้อยู่ในซอย ต้นสน เขต ปทมุวนั 

ร้อยต้นสนเป็น  แกลเลอรีจากประเทศไทยท่ีได้เข้าร่วมอาร์ตแฟร์  ‘อาร์ต บาเซิล ’ (Art Basel) 
ร่ ว ม ง า น กั บ ศิ ล ปิ น ไท ย ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง แ ล ะ ศิ ล ปิ น ต่ า ง ช า ติ ท่ี มี ช่ื อ เ สี ย ง ร ะ ดั บ โล ก 
(www.100tonsongallery.com. ออนไลน์) 

9.ฮอฟ อาร์ต สเปซ (Hof Art Space)   
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2548 ตัง้อยูย่า่นพระโขนง ถนนสขุมุวิท  

10.ละลานตา ไฟน์อาร์ต (La Lanta Fine art) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2549 อยู่ในซอย สขุมุวิท 31 ละลานตา ไฟน์อาร์ต เป็นแกล

เลอร่ีท่ีน าเสนองานจากศลิปินไทย ศลิปินจากเอเชีย เข้าร่วมงานอาร์ตแฟร์ตา่งๆมากมาย เชน่  
11.นัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี (Number1 Gallery) 

ก่อตัง้ในปี พ.ศ.2549 ในซอยสีลม 21 เขตบารัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เป็นแกลลเอร่ีท่ีจดัแสดงงานศิลปินไทยท่ีมีช่ือเสียงระดบัชาติอย่างต่อเน่ืองจนท าให้ช่ือเสียงของ  
นมัเบอร์วนัแกลเลอร่ี โดง่ดงัในเวลารวดเร็วทัง้ในหมูศ่ลิปิน นกัสะสม และผู้สนใจในงานศลิปะ 

12.อาร์เดล แกลเลอร่ี ออฟ โมเดร์ิน อาร์ต (Ardel Gallery of modern Art) 
หอศิลป์ร่วมสมัย อาร์เดล คือ หอศิลป์ท่ีจัดแสดงนิทรรศการและด าเนิน

กิจกรรมทางศิลปะมาตลอดนบัตัง้แตก่่อตัง้ในปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ตัง้อยูบ่น ถนนบรมราชชนนี 
กรุงเทพมหานคร ด้วยความตัง้ใจของ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ท่ีจะเผยแพร่และเช่ือมโยง
ศิลปะเข้าหา ชมุชนในวงกว้างท่ีไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงนกัเรียนหรือนกัศกึษาสาขาวิชาศิลปะเท่านัน้ 
(www.ardelgallery.com. ออนไลน์) 
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13.อาร์ตเทอร่ี โพสโมเดร์ิน แกลเลอร่ี (Arttery Post- Modern Gallery) 
อาร์ตเทอร่ี โพสโมเดิร์น แกลเลอร่ี ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2549 ถนนสีลม เขต บาง

รัก จงัหวดักรุงเทพมหานคร อาร์ตเทอร่ี โพสโมเดิร์น แกลเลอร่ี เป็นแกลเอร่ี กึ่งร้านอาหารสามารถ
กินชากาแฟ แล้วชมงานศลิปะได้ 

14.ไวท์ สเปซ แกลเลอร่ี (White Space Gallery) 
ไวท์ สเปซ แกลเลอร่ี ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2549 โดยชาวอเมริกัน เดวิด ไมเยอร์ 

(David Mayer) และ ศิลปินไทย ไมตรี ศิริบุญ น าเสนอผลงานศิลปินรุ่นหนุ่มของไทยท่ีท างาน
ศลิปะร่วมสมยั ไวท์ สเปซ  แกลเลอร่ี ตัง้อยูท่ี่ 1ศาลาแดง ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 

15.อาร์เดล เตร์ิด เพลส (Ardel’s Third place Gallery) 
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2550 อยู่ในซอยทองหล่อ 10 ตัง้ใจจะสถานท่ีเติมเต็มสิ่งท่ี

ขาดหายไปในชีวิตเมือง เป็นท่ีพบปะ พดูคยุในชมุชม สถานท่ีท างานสเมือนท่ีบ้านตวัเอง พร้อมกบั
จดันิทรรศการศลิปะอยา่งตอ่เน่ือง 

16.เดอะ พกิเจอร์ แกลเลอร่ี (The Pikture Gallery)    
ก่อตั ง้ เม่ื อปี  พ .ศ. 2551 อยู่ ในซอยสุขุมวิท  49/1 น าเสนองานศิลปะ 

ภาพเขียน จิตรกรรมไทย ภาพพิมพ์ ตลอดจนภาพถ่ายจากศิลปินไทยและต่างชาติ โดยทางแกล
เลอร่ีมีการบริการท ากรอบรูป และการสอนศลิปะส าหรับบคุคลทัว่ไปอีกด้วย 

17.เซรินเดีย แกลเลอร่ี (Serindia Gallery)     
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2552  โดยสาขาแรกตัง้อยู่ท่ี O.P. Garden ถนน เจริญกรุง 

36 และสาขาท่ี 2 ตัง้อยู่ ท่ี Serindia Gallery ANNEX at Central Embassy น าเสนองานศิลปะ
จากศลิปะไทยและศลิปินตา่งชาติ 

18. ดับเบิล้ยู ที เอฟ แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ (WTF gallery & Café) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2553  แกลเลอร่ีกึ่งคาเฟ่ ตัง้อยู่บน เลขท่ี 7 ถนนสุขมุวิท51 

ตัง้ใจให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดหลายอย่างท่ีจะรวบรวมความหลากหลาย
ของ งานศลิปะ การด่ืม และ มิตรภาพ ด้านงานศลิปะน าเสนองานศลิปะจากไทยและตา่งชาติ 

19. อัตตา แกลเลอร่ี (Atta Gallery) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2553 ตัง้อยู่ท่ี O.P. Garden ถนน เจริญกรุง 36 อตัตาแกล

เลอร่ี คือแกลเลอร่ีส าหรับงานศิลปะเคร่ืองประดบัร่วมสมยั (Contemporary Art Jewelry) น าเสนอ
งานจากศลิปิน นกัออกแบบทัง้ในประเทศและตา่งชาติ 
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20. อาร์ เอ็ม เอ อินสตติวิท์ (Rma Institute) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2553  ตัง้อยู่ในซอย สายน า้ทิพย์ ถนนสขุมุวิท 22 เป็นพืน้ท่ี

ส าหรับศลิปินภาพถ่าย รุ่มใหม ่จนกระทัง่มีช่ือเสียงทัง้ในประเทศไทยและตา่งชาต ิ 
21. แพนโดรา อาร์ต แกลเลอร่ี (Pandora Art Gallery) 

ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2554 โดยนักธุรกิจชาวฝร่ังเศส ตัง้อยู่ในซอยคอนแวนต์ 
ยา่นสีลม จงัหวดักรุงเทพมหานคร น าเสนอ ภาพเขียน ภาพถ่าย งานประตมิากรรม จากศิลปินไทย 
และศลิปินตา่งชาติ 

22. กาฐมาณฑุ โฟโต้ แกลเลอร่ี (Kathmandu Photo Gallery) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2554 ตัง้อยู่ท่ี ถนนสีลม เป็นแกลเลอร่ีเก่ียวกับภาพถ่าย

เพียงอยา่งเดียว 
23. แกลเลอร่ี ดี ไนน์ (Gallery D-9) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2555  ตัง้อยู่ท่ี ถนน นครไชยศรี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เป็นแกลลเอร่ีท่ีสนบัสนนุศลิปินรุ่นใหมใ่ห้มีพืน้ท่ีแสดงออก 
24. ศุภโชค ด ิอาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The Arts centre) 
ศภุโชค ด ิอาร์ต เซนเตอร์ ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2555 พืน้ท่ีส าหรับผู้ รักศิลปะขนาด

ใหญ่ มีนิทรรศการหมนุเวียนตลอดทัง้ปี ทัง้ศลิปินไทยและตา่งชาติ 
25. สปีดี ้แกรนด์มา(Speedy Grandma) 
ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2555 บนถนน เจริญกรุง 28 ระยะนีแ้กลเลอร่ีเปิดตามนัด

หมายเพียงอยา่งเดียว 
26. อาร์ทา แกลเลอร่ี (Artha Gallery) 
อาร์ทา แกลเลอร่ี ก่อตัง้เม่ือ พ.ศ. 2556 ตัง้อยูบ่นถนน เจริญกรุง 67 เขต บาง

รัก จงัหวดักรุงเทพมหานคร แกลเลอร่ีมีแนวทางในการจดันิทรรศการและสนบัสนนุศิลปินไทยและ
ศลิปินรุ่นใหมจ่ากทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

27. ก้อย อาร์ต แกลเลอร่ี (Koi Art Gallery) 
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2556 ย่านสขุุมวิท แกลเลอร่ีมีแนวทางในการจดันิทรรศการ

และสนบัสนนุศลิปินไทยให้มีโอกาสในการแสดงออก 
28. รีเบล อาร์ต แกลเลอร่ี (Rebel Art Gallery) 
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2556 โดยศิลปินช่ือดัง วสันต์ สิทธิเขตต์  น าเสนอผลงาน

ศลิปะท่ีเน้นในการจดักิจกรรมและเคล่ือนไหวทางสงัคม ท่ีจะท าให้สงัคมตื่นรู้และให้ความสนใจ 
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29. โมเดร์ิน แกลเลอร่ี (Modern Gallery) 
ก่อตั ง้ ใน ปี  พ .ศ . 2556 บนถนน  เจ ริญ ก รุง  36 เขต  บาง รัก  จั งห วัด 

กรุงเทพมหานคร 
30. ซอย ซอส แฟคตอร่ี (Soy Sauce Factory) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2557  ตัง้อยู่บนถนน เจริญกรุง 24 เป็นแกลเลอร่ี สตูดิโอ

ถ่ายภาพ ร้าน อาหาร บาร์ น าเสนอศลิปะทกุรูปแบบ 
31. บริดจ์ อาร์ต สเปซ แอนด์ คาเฟ่ (Bridge art space gallery and  

café) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2557  บนถนน เจริญกรุง 51เป็นตกึส่ีชัน้ แบง่เป็นแกลเลอร่ี 

และคาเฟ่ จัดนิทรรศการกลุ่ม หรือ นิทรรศการเด่ียวส าหรับศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหรือศิลปินใหม่ใน
พืน้ท่ี 

32. โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and Art gallery)  
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2557  ตัง้อยู่ย่านพระโขนง เป็นร้านอาหาร กาแฟ และแกล

เลอร่ี 
33. จีวัน คอนเทมโพลารี (G 1 Contemporary) 
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2558  ตัง้อยู่ใจกลางกรุงเทพ บนถนน เพลินจิต บริหาร

จดัการโดย เอช แกลเลอร่ี( H Gallery) 
34. กัลป์วิทย์ สตูดโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี (Kalwit Studio& Gallery)  
ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2558  ตัง้อยู่ท่ี ซอย ร่วมฤดี 2 เป็นสถานท่ีรวบรวมความ

หลากหลายของงานศลิปะเอาไว้ 
35. เยน็อากาศ วิลล่า (Yenakart Villa) 
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2558 ซอยประสาทสขุ ถนน เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขต

ยานนาวาจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นแกลเลอร่ี แสดงศิลปะร่วมสมยั โดยท่ีเน้นท่ีศิลปินตา่งชาติ
มากกวา่ศลิปินไทย 

36. เอส แกลเลอร่ี (S Gallery)      
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2558  ตัง้อยูใ่น โรงแรม โซฟิเทล 

37. แอดเลอร์ แกลเลอร่ี (Addler gallerie)  
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2559 ในห้างสรรพสินค้า สยามดสิคฟัเวอร่ี ต้องการน าศิลปะ

ให้เข้าสู่วิถีชีวิตผู้ คนมากขึน้ จัดแสดงงานหมุนเวียนตลอดทัง้ปี ด้วยผลงานของศิลปินไทยและ
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ตา่งชาต ิข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเคล่ือนไหวในเร่ืองตัวเลขและจ านวนของหอศิลป์เอกชนท่ี
ด าเนินการอยู่เน่ืองจากหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีการเปิดและปิดด าเนินการอยู่
ตลอดเวลา 
 
4. แนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

ในงานวิจยัเร่ือง หอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้แนวคิด ทฤษฎีและข้อมลูสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเพ่ือน ามาทาบมองการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานครโดยผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องไว้ตามล าดบัดงันี ้

4.1 ความหมายของศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั 
4.2 ความเป็นมาของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 
 

4.1 ความหมายของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย      
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . 2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า 

“วฒันธรรม”ไว้ว่า วฒันธรรม หมายถึง สิ่งท่ีท าความเจริญงอกงามให้กบัหมู่คณะ เช่น วฒันธรรม
ไทย วัฒนธรรมการแต่งกาย วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพืน้บ้าน วัฒนธรรมชาวเขา  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2542:1048) ความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าคญัของวฒันธรรม ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งบ่งชีค้วามเป็นชาติและวิถีชีวิตได้ สอดคล้องกับ
ทรรศนะของธเนศ วงศ์ยานนาวา นกัวิชาการด้านสงัคมวิทยา ท่ีได้กลา่วถึงวฒันธรรมไว้ในหนงัสือ 
ศลิปะกบัสภาวะสมยัใหม ่มีความวา่ “วฒันธรรมเป็นกลไกของรัฐประชาชาติ ภายใตร้ัฐประชาชาติ
ที่เป็นผลิตผลของสภาวะสมยัใหม่ก็ท าให้ ถ้าไม่มีวฒันธรรม ศิลปะก็เป็นส่ิงไร้ค่า” (ธเนศ วงศ์ยาน
น า ว า , 2 5 5 2 )  ใน ขณ ะ ท่ี  เก ษี ย ร  เต ช ะ พี ร ะ นั ก วิ ช า ก า รป ระ จ า คณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงวฒันธรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตปัจจบุนัมากขึน้ไว้วา่  

 
 

เลกิมองวฒันธรรมเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิแช่แข็งตายตวัเปลีย่นแปลงไมไ่ด้…ตรงกนัข้ามควรปลอ่ยให้
วฒันธรรมที่หมดหน้าที่ทางสงัคมเปลี่ยนไปเลิกไปตายไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป อย่าไปแบก
นิ่งไว้หรือปลกุผีรือ้ฟืน้ท าเทียมขึน้มาให้เป็นภาระแก่ผู้ที่ยงัอยู ่แล้วปรับวฒันธรรม ประเพณีเก่า 
แสวงหาพลงัของวฒันธรรมประเพณีเก่าที่สนองตอบต่อและปรับให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ
คนไทยปัจจบุนัได้ (เกษียร เตชะพีระ, 2557)  
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ค ากล่าวของเกษียร เตชะพีระข้างต้น สรุปความได้ว่า วัฒนธรรมไม่ตายตัวและ
สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากับวิถีชีวิตในทุกยุคสมยัได้ ซึ่งอาจเป็นท่ีมาของ  ‘วฒันธรรมร่วมสมัย’ 
นัน่เอง                                              

สารานกุรมเสรี วิกิพีเดีย ได้ให้ความหมายของวฒันธรรมร่วมสมยัไว้ว่า “วฒันธรรมท่ี
เป็นท่ีนิยมของผู้ คนในสมัยนัน้ เกิดจากการส่ือสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรมใน
จังหวะช่วงเวลานัน้ ซึ่งเกิดขึน้ทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุก
อย่างไม่ว่าจะเป็นการท าอาหาร การแตง่กาย ส่ือมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม โดยวฒันธรรมสมยั
นิยม มักจะมีลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง” (th.wikipedia.org.ออนไลน์) ในขณะท่ี
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ให้ความหมาย ค าว่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้ถึง 3 
ความหมายคือ 

 
 1. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัหมายถึง ศิลปะที่พฒันาสร้างสรรค์ขึน้ใหม่ในยุคสมยัเดียวกนั หรือ
ในเวลาเดียวกนั และเกิดขึน้ในสมยัปัจจบุนัโดยมีวฒันธรรมเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างสรรค์ 
2. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั หมายถึง ศิลปะที่สร้างขึน้ โดยไม่มีกระบวนแบบหรือแนวคิดของ
สงัคมและวฒันธรรมปัจจุบนัเป็นพืน้ฐาน 3. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั หมายถึง ศิลปะที่สร้างขึน้
ใหม ่เพื่อรับใช้สงัคมไทยยคุปัจจบุนัที่เกิดจากความคิด และประยกุต์อย่างบรูณาการ สอดคล้อง 
สมัพนัธ์ และส่งผลต่อกนัและกันระหว่างศิลปวฒันธรรม  อ้างใน (กนกพรรณ อยู่ชาและ สาคร 
สมเสริฐ, 2552) 

 

นอกจากนีค้ณะกรรมการศาสนาและวัฒนธรรมได้ให้ความหมายของค าว่า
วฒันธรรมร่วมสมยัไว้ 2 ความหมายดงันี ้

 
วัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของคนปัจจุบัน เป็นแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบตัิ และการแสดงออกซึง่ความรู้สกึนกึคิดในสถานการณ์ตา่งๆ ในสถานภาพตา่งๆ 
ที่สมาชิกในสงัคมเดียวกนัสามารถเข้าใจและซาบซึง้ร่วมกนั เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของกลุม่
ชนที่สร้างสมสบืตอ่จากอดีตกาล วฒันธรรมร่วมสมยั หมายถึง คา่นิยม วิถีชีวิตของคนไทยด้าน
ตา่งๆ ในปัจจบุนั เช่น การศกึษา ความสมัพนัธ์ของครอบครัว การท างาน การใช้เวลาว่าง การ
แต่งกาย และ การเข้าสงัคมเป็นต้น โดยการฝึกสงัเกต การเก็บรวบรวมข้อมลูและการน าเสนอ
ในเชิงสร้างสรรค์ อ้างใน (กนกพรรณ อยูช่าและ สาคร สมเสริฐ, 2552)  
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จากข้อความข้างต้นผู้ วิจยัสรุปความหมายของวฒันธรรมร่วมสมยัได้ว่า วฒันธรรม
ร่วมสมัยคือวิถีชีวิตท่ีทุกคนในสังคมพอจะเข้าใจและรับรู้ร่วมกันได้ เป็นวัฒนธรรมท่ีไม่ตายตัว
หากแต่สามารถปรับเปล่ียนให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่และเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตคนใน
สงัคมได้ 

 
4.2 ความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

ความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ผู้ วิจัยขออธิบายโดยมองผ่าน
ปรากฏการณ์ทางศิลปกรรมของไทย การเกิดขึน้ของโรงเรียนศิลปะ หรือการเกิดขึน้ของหอศิลป์
ตา่งๆ และการมาถึงของ ศิลป์ พีระศรี ได้เข้ามามีบทบาทตอ่วงการศิลปะในประเทศไทย นบัได้ว่า
เป็นช่วงส าคญัหนึ่งท าให้ศิลปะตะวนัตกเร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัศิลปวฒันธรรมไทยและส่งอิทธิพล
ทัง้ในเร่ืองปรัชญาและกระบวนการสร้างสรรค์ตอ่ศลิปินไทยโดยวิรุณ ตัง้เจริญได้อธิบายไว้วา่  

 
โรงเรียนเพาะช่างซึ่งก่อตัวขึน้จาก สามัคยาจารย์สมาคม (2448) “และสถาปนาขึน้เป็น
โรงเรียนเพาะช่าง” ในปี 2456 โรงเรียนเพาะช่างได้กลายเป็นศนูย์กลางสบืทอดศิลปกรรมและ
งานช่างจากอดีตรวมทัง้ศิลปะเชิงงานช่างตลอดมา สว่นทางมหาลยัศิลปากร ซึ่งก่อตวัในปี 
2476 ในนามของ “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” ต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็น “โรงเรียนศิลปากร” 
และสถาปนาเป็น       “มหาวิทยาลยัศิลปากร” (2486) ตามวิถีการเมืองสมยั จอมพล ป. พิบลู
สงคราม (อ านาจ เย็นสบาย, 2553) อ้างใน (วิรุณ ตัง้เจริญ, 2527) 

 

จากข้อความข้างต้นผู้ วิจยั สรุปความได้ว่า ช่วงเวลาดงักล่าวอาจจะเป็นจุดเร่ิมของ
ศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปกรรมร่วมสมยั ส่งผลให้เกิดศิลปินชัน้น า
ของประเทศ สิ่งท่ีตามมาคือการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเปรียบสเมือนเป็นเวทีให้นักเรียน
ศิลปะได้แสดงฝีมือกัน สอดคล้องกับบทความของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วฒันธรรมได้กลา่วไว้ในท านองเดียวกนัวา่ 

 
 ในช่วงที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สอนศิลปะที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรมนัน้ ได้มีการจัด
แสดงผลงานศิลปะของนกัเรียนขึน้ในงานฉลองรัฐธรรมนญู เป็นงานประจ าปีตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๘๐ 
สมยัจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนโยบายปลกุเร้าประชาชนให้ตื่นตวัเร่ือง
วัฒนธรรมและความรักชาติ ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี ได้เสนอแนะกรมศิลปากรให้จัด  
“งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ” ขึน้เป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
การช่วยให้ประเทศมีความก้าวหน้า เกิดความเคลื่อนไหวในด้านศิลปะ และเพื่อกระตุ้นให้
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ประชาชนมีความรู้และเข้าใจงานศิลปะสมยัใหม ่ในแต่ละปีจะมีศิลปินเข้าแข่งขนัและร่วมแสดง
เป็นประจ าตอ่เนื่องมาจนถึงปัจจบุนั  (ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั. 2557: ออนไลน์) 
 

การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติท าให้เกิดการเคล่ือนไหวต่อวงการศิลปะกรรมของ
ไทย และส่งผลตอ่ประชาชนทัว่ไปให้เร่ิมสนใจงานศิลปะมากขึน้ เกิดการสนบัสนนุจากภาครัฐและ
เอกชนมากมาย ร่วมกนัขบัเคล่ือนให้เกิดหอศลิป์หรือพืน้ท่ีทางศลิปะอ่ืนๆขึน้ 
  

ในส่วนของกระทรวงวฒันธรรม มีการจดัตัง้หอศิลป์ร่วมสมยั บริเวณพืน้ที่ ๓๕ ไร่ ส่วนขยาย
ของศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก และหอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนินท่ีได้เปิด
ด าเนินการแล้วเมื่ อ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ นอกจากนี  ้ยังมีหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ของสถาบนัอดุมศกึษาที่การจดัการเรียนการสอนด้านศิลปะ อาทิ หอ
ศิล ป์มหาวิทยาลัยศิ ลปากร หอศิ ล ป์ จามจุ รี  จุฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  หอศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นต้น ใน
ภาคเอกชน มหาวิทยาลยัต่างๆ ของภาคเอกชนที่มีการเรียนการสอนศิลปะก็มีหอศิลป์ของ
ตนเอง เช่น หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    (ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย. 2557: 
ออนไลน์) 

 

การเกิดขึน้ของหอศิลป์ต่างๆท่ีสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมีส่วนช่วยพัฒนา
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของไทยมากขึน้ ในส่วนของหอศิลป์ท่ีดเูหมือนเป็นวฒันธรรมตะวนัตก ก็
ก าเนิดและอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างน่าสนใจ นอกเหนือจากการเกิดของหอศิลป์จาก
ภาครัฐและหอศิลป์จากมหาวิทยาลยัข้างต้น สภาพความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปี 
2531 ยังส่งผลให้ เกิดกระแสการสะสมงานศิลปะขึน้  โดยอ านาจ เย็นสบายนักวิชาการ
ศลิปวฒันธรรมได้กลา่วไว้วา่ 
 

ปี 2531 เศรษฐกิจไทยโตเร็วถึง 10%ตีคู่กบัสิงค์โปรในฐานะประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วสดุ
ในย่านเอเชียอาคเนย์  และก็ส่งผลท าให้วงการศิลปะ โดยเฉพาะวงการทัศนศิลป์
เกิดปรากฎการณ์ซือ้สะสมผลงานศิลปะเกิดขึน้…โดยไม่มีใครคาดคิดว่า ความหายนะทาง
เศรษฐกิจที่สง่ผลกระทบต่อธุรกิจศิลปะ ก าลงัคืบคลานเข้ามาเงียบๆ และจะกลายเป็นพายุ
ร้ายในเวลาอนัใกล้ (อ านาจ เย็นสบาย. 2553:142) 
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ค ากลา่วของอ านาจ เย็นสบายท่ีมีตอ่ระบบเศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกบัศลิปะ ท าให้ผู้วิจยั
สรุปความได้ว่า สภาพ สงัคม และสภาพเศรษฐกิจมีผลตอ่การพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของ
ไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอศิลป์เอกชนท่ีขาดการสนับสนุนจากภาครัฐในเร่ือง
งบประมาณท าให้อาจประสบปัญหาในการด ารงอยู่ และต้องการการบริหารจดัการท่ีดีเพ่ือความ
อยูร่อดและการเป็นสว่นหนึง่ในการขบัเคล่ือนของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยัตอ่ไป 

 
5.งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อกับ
การศกึษาและ   การบริหารจดัการพิพิธภณัฑ์ หอศิลป์ หอศลิป์เอกชนได้ดงัตอ่ไปนี ้

แมกนัส บรูโน่  เฟรเดอริก เรสซ์   (Magnus Bruno Frederik Resch) ได้ศึกษาเร่ือง 
Management of Art Galleries – Business Models วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัฉบบันีคื้อการสร้าง
ความรู้และการก าหนดค่าท่ีเหมาะสมส าหรับหอศิลป์โดยงานวิจัยฉบับนี แ้บ่งเป็นสองขัน้ตอน
ส าคญัในด้านการวิเคราะห์ อธิบายรูปแบบธุรกิจในปัจจบุนัของหอศิลป์และอธิบายถึงปัจจยัเร่ือง
ความส าเร็จ ในเชิงความหมาย ประเมินผล ค้นหาโมเดลใหม่ทางธุรกิจและการจัดการหอศิลป์ 
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่ารูปแบบองค์กรของหอศิลป์เป็นปัจจยัความส าเร็จท่ีเดียวท่ีเก่ียวข้องมาก
ท่ีสุดของหอศิลป์ ผู้ด าเนินการหอศิลป์ควรจะน ารูปแบบองค์กรมาใช้เพ่ือให้เข้าถึง 3 ขัน้ตอนของ
วงจรชีวิตของศิลปิน ขัน้ตอนการซือ้ขาย ขัน้ตอนการตัดสินใจ และขัน้ตอนสุดท้ายซึ่งก็คือ
ความส าเร็จ ดังนัน้ ผู้ ด าเนินการหอศิลป์จะต้องปรับรูปแบบทางธุรกิจในหลายมิติตามเพ่ือให้
บรรลผุลกระทบตอ่ประสิทธิภาพการท างานอยา่งยัง่ยืน (Magnus Bruno Frederik Resch, 2011) 

แอน เดรียกแดร รอบสัน (ANNE DEIRDRE ROBSON) ได้ศึกษาเร่ือง The Market 
for Modern Art in New York in the Nineteen Forties and Nineteen Fifties- A Structural and 
Historical Survey วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัครัง้นีคื้อการศกึษาระบบการท างานของตลาดศิลปะ
ในเมืองนิวยอร์ก โดยในทศวรรษท่ี 1940 และ 1950 เป็นท่ียอมรับกนัว่าเมืองนิวยอร์กคือศนูย์กลาง
ของ ‘ศิลปะสมัยใหม่’ ท่ีได้แพร่ขยายไปทั่วทุกมุมโลก เช่นเดียวกับการพัฒนาไปสู่ตลาดศิลปะ  
ทัง้ในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกา ตลาดศิลปะสมยัใหม ่ไม่ได้เน้นหนกัเพียงแคผู่้ผลิตเช่นศิลปินและ
ผู้บริโภค แต่ยงัรวมถึงคนกลางอีกด้วย เช่นการคดัเลือกศิลปิน การโปรโมทงานศิลปะให้สู่สายตา
สาธารณะ และสนบัสนุนด้านการเงิน หน่วยงานต่าง ๆ ก็มีระบบการท างานท่ีแตกต่างกันออกไป 
โดยส่วนแรกของการศึกษาครัง้น่ีจะท าการระบุองค์ประกอบส าคัญของตลาดศิลปะในเมือง
นิวยอร์กเช่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะ หอศิลป์เอกชน และนกัสะสมและตรวจสอบแตล่ะส่วนในโครงสร้าง
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ของตลาดศิลปะ  ขัน้ท่ีสองของการศกึษาครัง้นีคื้อการศกึษาในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของแนวโน้ม
หรือทิศทางของตลาดศิลปะ เช่น เร่ืองราคา สไตล์งานศลิปะ ความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบและ
พฤตกิรรมของตลาดศลิปะในเมืองนิวยอร์ค (Annw Deirder Robson, 1998)   
  แมกนุส เกสส์สนั (Magnus Gestsson) ได้ศกึษาเร่ือง Commercial Galleries in 
Copenhagen, London and Reykjavík: a comparative study of the formations, contexts 
and interactions of galleries founded between 1985 and 2002 การศึกษาครัง้นีมุ้่งประเด็นไป
ท่ีการเปรียบเทียบ การประกอบการหอศิลป์เอกชน ผู้ด าเนินการหอศิลป์ การตรวจสอบ บริบทหรือ
กิจกรรมของผู้ด าเนินการหอศิลป์ในเมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก เมืองลอนดอนตะวนัออก 
ประเทศองักฤษ และเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ ด้วยการสมัภาษณ์บรรดาผู้ด าเนินการหอ
ศิลป์ และศกึษาวตันธรรมมืองและสิ่งแวดล้อม วิทยานิพนธ์ฉบบันีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ด าเนินการหอ
ศลิป์ถกูผลกัดนัด้วยความคดิสร้างสรรค์และวิสยัทศัน์ทางศลิปะและ บอ่ยครัง้ในเร่ืองคา่ใช้จา่ยของ
การสร้างความตระหนกัรู้ในตลาดศลิปะ ผู้ด าเนินการหอศิลป์ในกรุงลอนดอนและโคเปนเฮเกนมอง
วา่พวกเขาคือผู้บุกเบิก ไม่เพียงแคเ่ฉพาะธุรกิจหอศิลป์เท่านัน้หากแตเ่ป็นการพฒันาวฒันธรรมใน
เมืองเหล่านีอี้กด้วย เมืองหลวงเล็กๆอย่างเรคยาวิคต้องขึน้อยู่กบัขนาดและท่ีตัง้ หอศิลป์ล้วนอยูใ่น
ย่านการค้าใจกลางเมือง กรุงโคเปนเฮเกนยังเปรียบเทียบกับกรุงลอนดอนไม่ได้เน่ืองจากใน
ลอนดอนได้รับการยอมรับเร่ืองหอศิลป์ งานศิลปะและการซือ้ขายระดบัโลก ผู้ด าเนินการแกลเลอร่ี
มีความประสงค์ท่ีจะคดัเลือกศิลปินท่ีจดัแสดงหรือจะสนบัสนุน ตลาดศิลปะกรุงลอนดอนและกรุง
โคเปนเฮเกนตลาดเป็นตลาดท่ีอ่ิมตวัในขณะท่ีเรคยาวิกเร่ิมจะเติบโต เปรียบได้ว่าศิลปะเป็นสินค้า
หรือสิ่งทอของเมืองท่ีอาศัยอยู่ (Magnus Gestsson.2009:บทคัดย่อ) ลี ไว คิม ได้ศึกษาเร่ือง 
Creating a city of art: Evaluating Singapore’s vision of becoming a renaissance city 
วิทยานิพนธ์ฉบบันีไ้ด้ตรวจสอบวิธีการและการด าเนินงานเพ่ือสร้างให้ประเทศสิงค์โปร์เป็น ‘เมือง
ศิลปะ’ โดยคิดนโยบายทางวัฒนธรรมเพ่ือสร้างเมืองศิลปะท่ีมีสองนโยบายส าคัญคือ นโยบาย
ภายนอกท่ีมุ่งเน้นการสร้างความส าเร็จของวฒันธรรมของเมืองเข้าไปในเวทีระหว่างประเทศเม่ือ
เศรษฐกิจเติบโตและภาพลักษณ์ของเมืองจะดีขึน้ด้วย นโยบายภายในเน้นในการปลูกฝัง
วัฒนธรรม การเจริญเติบโตในท้องถ่ินทางสังคมวัฒนธรรมเพ่ือความก้าวหน้า เพ่ือประเมิน
วิสยัทัศน์ให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance City)ด้วยเปรียบเทียบกล
ยุทธ์สองแนวนโยบายท่ีจะของสองเมืองระหว่างเมืองกลาสโกว์และชิคาโกซึ่งได้ด าเนินการสร้าง
นโยบายทางวัฒนธรรมในเมืองตัง้แต่ปีค.ศ. 1980 โดยนโยบายทางวัฒนธรรมเมืองกลาสโกว์
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มุง่เน้นภายนอก นโยบายเมืองชิคาโกเน้นหนกัภายใน การวิเคราะห์เปรียบเทียบจะชว่ยเพิ่มกลยทุธ์
ให้สิงคโปร์พฒันาเมืองไปสูเ่มืองเรเนซองส์ได้ (LEE Wai Kin, 2003)    

มานิตา ศรีสิตานนท์ ศกึษาเร่ือง การบริหารหอศลิป์ร่วมสมยัเอกชน วิทยานิพนธ์ฉบบั
นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาบทบาทของหอศิลป์ร่วมสมยัเอกชนท่ีมีตอ่การสงวนรักษา เผยแพร่และ
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมยั เป็นการศึกษาท่ีผสานวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและคณุภาพ โดยใช้แนวคิด 
SERVQUAL เป็รกรอบแนวคิดในการศกึษา กลุ่มตวัอย่างของการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารหอ
ศิลป์ร่วมสมยัเอกชน 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารชาวไทยท่ีเป็นศิลปิน ผู้บริหารชาวไทยท่ีไม่ได้เป็นศิลปิน 
และผู้บริหารชาวตา่งชาติ จากหอศิลป์ 3 แห่ง คือ หอศลิป์ร่วมสมยัอาร์เดล สมบตัเิพิ่มพนู แกลเลอ
ร่ี และถังแกลเลอร่ี ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารทัง้ 3 กลุ่มนีมี้แนวคิดการบริหารท่ีคล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ ทราบและเข้าใจบทบาทหอศิลป์ในการสงวนรักษา เผยแพร่และส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
โดยจดักิจกรรมและด าเนินงาน เช่น การส่ือสารและการประชาสมัพนัธ์ ในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบั
กลุม่เปา้หมายหลกัของ หอศลิป์ (มานิตา ศรีสิตานนท์, 2552)   

นชุนาถ แสนเสน่ห์ ได้ศกึษาเร่ืองการเป็นตวัแทนศิลปินของหอศิลป์เอกชน การศกึษา
เร่ือง การเป็นตวัแทนศิลปินของหอศิลป์เอกชน เป็นการศกึษาวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือศึกษารูปแบบ
ของการเป็นตวัแทนในหอศิลป์เชิงพาณิชย์ ข้อดี ข้อเสียของการเป็นตวัแทนศลิปินและการมีตวัแทน
ศิลปิน อีกทัง้ยังศึกษาแนวทางปฏิบตัิท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อศิลปินและหอศิลป์เอกชนโดยศึกษาใช้
วิธีการค้นคว้าจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และสมัภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ่มประชากร 3 กลุ่มได้แก่กลุ่ม
ผู้อ านวยการหรือผู้ จัดการหอศิลป์เอกชนในประเทศไทย กลุ่มศิลปิน แบ่งเป็นศิลปินท่ีมีหอศิลป์
เอกชนเป็นตวัแทนและศิลปินอิสระ และกลุ่มผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องทางด้านศิลปะ ผลการศึกษา
พบว่า การเป็นตัวแทนศิลปิน มีรูปแบบและลักษณะท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ  
1. การท าสญัญาเป็นตวัแทนศิลปิน 2. การท าข้อตกลงฝากขาย ระบบบริหารจดัการหอศลิป์เอกชน
ในประเทศไทยยงัอยู่ในชว่งท าความเข้าใจพฒันาและปรับปรุงระบบเพ่ือให้เข้ากบัสงัคมและบริบท
ตา่ง ๆ ของไทย (นชุนาถ แสนเสนห์่, 2556) 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย ”   เป็นการวิจัย เชิ งคุณภาพ  (Qualitative Research) โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยัดงันี ้ 

1.ศกึษาข้อมลูจากเอกสารท่ีเป็นแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.พืน้ท่ีในการวิจยัและกลุม่ผู้ให้ข้อมลู 
3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยั  
4.การเก็บรวบรวมข้อมลู  
5.การวิเคราะห์ข้อมลู 
6.การสงัเคราะห์ข้อมลู 
7.การน าเสนอผลการวิจยั 

 
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเป็นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีเป็นทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ี
ส าคญัเพ่ือศกึษา ท าความเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าสนใจ เพ่ือน ามาเป็นกรอบความคิดใน
การวิจยั 

 

2. พืน้ท่ีในการวิจัยและกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

 ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวัฒ นธรรมไทยร่วมสมัย ” ครัง้ นี  ้ผู้ วิจัย ได้ก าหนดขอบเขตพื น้ ท่ี คือเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้ ให้ข้อมลูส าคญัในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการ
หอศิลป์เอกชนท่ีตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีน าเสนอผลงานร่วมสมยัท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์
โดยศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ มีการจดักิจกรรมและนิทรรศการอย่างต่อเน่ือง ผู้วิจยัได้ใช้
เกณฑ์ในการคดัเลือกโดยเลือกจากอายขุองการด าเนินกิจการ ขนาดพืน้ท่ีของกิจการ การจดัแสดง
และลกัษณะสไตล์ของผลงาน รวมทัง้ราคาและผู้ เข้าชม ตลอดจน การสนบัสนนุศิลปินในกลุม่ตา่ง 
ๆ ทัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้ทฤษฎีการจดัการองค์กรเป็นหลกัในการตัง้เกณฑ์  
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จากเกณฑ์ดงักล่าวผู้ วิจยัได้รวบรวมรายช่ือของกลุ่มหอศิลป์เอกชน ท่ีแบ่งตามอายุการ
ด าเนินการได้จ านวน3 กลุม่ดงัตอ่ไปนี ้ 

กลุ่มที่ 1 หอศิลป์เอกชนที่มีอายุด าเนินการตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 
ซี .วี .เอ็น  แกล เลอ ร่ี  (CVN gallery) , สมบัติ  เพิ่ ม พู น  แกล เลอ ร่ี (Sombat 

Permpoon Gallery), อกัโกะ แกลเลอร่ี (Akko Gallery), น าทอง แกลเลอร่ี (Numthong Gallery at 
Aree) ,ถัง คอนเทมโพลารี อาร์ต  (Tang Contemporary Art), ทะวิบู  แกลเลอรี (Thavibu 
Gallery), เอช แกลเลอร่ี(H Gallery), ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี (100 Tonson Gallery) , นัมเบอร์วัน 
แกลเลอร่ี (Number1 Gallery)กาฐมาณฑ ุโฟโต้ แกลเลอร่ี (Kathmandu Photo Gallery), 

กลุ่มที่ 2 หอศิลป์เอกชนที่มีอายุด าเนินการตัง้แต่ 5-10 ปีขึน้ไป   

อาร์ เอ็ม เอ อินสติติวท์ (Rma Institute) ศภุโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok 
The Arts centre) ตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์  และ สปีดี ้แกรนด์มา(Speedy Grandma) 

กลุ่มที่ 3 หอศิลป์เอกชนที่มีอายุด าเนินการตัง้แต่ต ่ากว่า 5 ปี   

รี เบล  อาร์ต  แกล เลอ ร่ี  (Rebel Art Gallery), มิ ด ไน ซ์  แกล เลอ ร่ี  (Midnice 
Gallery), โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี  (Goja Café and Art gallery) , กัลป์วิทย์ สตูดิโอ แอนด์ 
แกลเลอร่ี (Kalwit Studio& Gallery) , แจม แฟคทอรี (Jam Factory) ,สาธร 11 อาร์ต สเปซ  
( Sathorn 11 Art space) ,บพัฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี (Buffalo Bridge Gallery) ,ฟิวเจอร์ แฟคทอ
ร่ี (Future Factory) ,ทาร์ส แกลเลอร่ี (Tars Gallery) 
 
3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูมีดงันี ้

1. แบบสมัภาษณ์เชิงลกึแบบมีครงสร้าง 
2. แบบสงัเกตและบนัทกึข้อมลู 
3. การเก็บบนัทกึข้อมลูภาพ 
 

4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัเร่ือง”หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ในบริบท

ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” เป็นวิจยัเชิงคณุภาพ ท่ีเน้นการศกึษาปรากฏการณ์ของแกลเลอร่ี
เชิงพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครผู้ วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม(Field Work 
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Studies) ในพืน้ที แกลเลอร่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและท าการสมัภาษณ์ (In Depth Interview) 
กับผู้ ให้ ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) อาทิ  เจ้าของธุรกิจแกลเลอร่ี ผู้ ร่วมงานในแกลเลอร่ี 
ภณัฑารักษ์ ศิลปิน ผู้ เช่ียวชาญทางด้านศลิปะ ผู้ชมงาน ด้วย การบนัทึกเสียง การบนัทึกภาพ และ
จดบนัทกึ และการศกึษาจากเอกสารและส่ือโสตทศันวตัถ ุ

 
5.การวิเคราะห์ข้อมูล  

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตอ่ข้อมูลท่ีได้รับ ผู้ วิจยัจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร 
การสงัเกต และการสมัภาษณ์โดยเช่ือมโยงกบัแนวคิด ทฤษฎี ท่ีได้ท าการศกึษาและน าเสนอไว้ใน
บทท่ี 2 ทัง้นีก้ารวิเคราะห์ข้อมลู การสมัภาษณ์มีการวิเคราะห์ระหว่างสมัภาษณ์และภายหลงัการ
สมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายและเพียงพอต่อการอธิบายในแต่ละประเด็นของ
ค าถามการวิจยั  

 
6.การสังเคราะห์ข้อมูล  

หลังจากผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เสร็จสิน้ ผู้ วิจัยจะท าการสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ได้
ประเดน็หรือองค์ความรู้ใหม ่ๆ เพิ่มขึน้  

 

7.การน าเสนอผลการวิจัย  
ผู้ วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของพรรณนาวิเคราะห์ ประกอบภาพถ่ายจาก

พืน้ท่ีภาคสนาม โดยเรียบเรียงและน าเสนอตามล าดบัวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้        
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมัย” ครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบริบทหรือ
เหตกุารณ์ส าคญัใน ด้านสภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมไปถึงการเกิดขึน้ของ หอศิลป์เอกชน
ในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นจ านวน 23 แหง่ ได้ดงันี ้

 
ทศวรรษที่ 1 (พ.ศ. 2500 –2510) 

ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทศวรรษ ท่ี1 ระหว่าง พ.ศ.2500 - พ.ศ.2510  สภาพ
สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของไทยยงัคงได้รับผลกระทบสืบเน่ืองจากจากสงครามเวียดนามท่ี
เร่ิมต้นเม่ือเดือนธันวาคม พ .ศ 2498 และเหตุการณ์ทางการเมืองครัง้ส าคัญ ในวันท่ี วันท่ี 16 
กนัยายน พ.ศ. 2500 เม่ือ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ท ารัฐประหารยึดอ านาจ  จอมพล ป. พิบูล
สงคราม และท าการแตง่ตัง้นายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสัน้ๆ คือ 21 กนัยายน 
พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501  และได้ท าการประ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2495 เพ่ือเตรียมการเลือกตัง้ครัง้ใหม่เพียงแค่หนึ่งปีหลังการรัฐประหารครัง้ก่อน 
สถานะทางการเมืองของไทย ก็พบกบัการเปล่ียนแปลงอีกครัง้ โดยใน วนัท่ี 20 ตลุาคม  พ.ศ. 2501  
พล.อ.สฤษดิ ์ธนะรัชต์ ได้ท าการรัฐประหารอ านาจของ พล.ท.ถนอม กิตติขจร โดยตกลงไว้ลว่งหน้า
ก่อนล่วงหน้า จากนัน้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ตัง้แต ่พ.ศ. 2502-2506 จนถึงแก่อสญักรรมด้วยโรคไตพิการโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าในวนัท่ี 8 
ธนัวาคม พ.ศ. 2506 ด้วยวยั 55 ปี จากนัน้จอมพลถนอม กิตตขิจรจงึได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 10 
ของประเทศไทย  

ทศวรรษท่ี 2500 เปรียบเสมือนเป็นจดุเร่ิมต้นของสถาบนัหรือองค์กรตา่งๆท่ีมีบทบาทต่อ
การศกึษาและเศรษฐกิจ  อาทิการเกิดขึน้ของสถาบนัการศกึษาหลายแห่ง การเกิดขึน้ของหอสมุด
แห่งชาติ   การก่อตัง้หนังสือพิมพ์  เดลินิวส์  การ ร่วมลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ  ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และการเร่ิมออกอากาศของ
สถานีโทรทศัน์สีกองทพับกชอ่ง 7   

ด้านศิลปกรรมในช่วงทศวรรษท่ี 2500 หลังจากนายศิลป์ พีระศรีถึงแก่กรรม การให้
รางวัลเร่ิมขาดความน่าเช่ือถือจากศิลปินหัวก้าวหน้าและพวกเขาเร่ิมมีความคิดอิสระและเป็น
ตวัเองมากขึน้(วิบูลย์ ลีสุ้วรรณ. 2548: 295) แนวคิดดงักล่าวส่งผลให้เกิดการรวมตวัของศิลปิน

https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/16_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2509&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2509&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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บางกลุ่มท่ีเบื่อหน่ายต่อการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติและร่วมกันก่อตัง้พืน้ท่ีทางศิลปะหรือหอ
ศิลป์เอกชนท่ีช่ือว่า บางกอกอาร์ตเซ็นเตอร์ ปี พ.ศ. 2504  จากนัน้ก็มีหอศิลป์เอกชน ตามมาอีก
หนึ่งแห่งคือ บางกะปิแกลเลอร่ี ตัง้อยู่บนถนนอโศกนับว่าเป็นการเร่ิม ต้นของหอศิลป์เอกชนใน
ประเทศไทย 

 
ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2511–2520) 

ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทศวรรษท่ี  2 ระหว่าง พ.ศ. 2511- 2520 เมืองไทยมี
สถานการณ์และการเคล่ือนไหวทางการเมืองหลายครัง้ วนัท่ี17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม 
กิตติขจร ท าการรัฐประหารตนเอง และจัดตัง้รัฐบาลคณะรัฐประหารขึน้ปกครองประเทศ เป็น
สาเหตุให้ วันท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมตวัประท้วง
เรียกร้องประชาธิปไตย เน่ืองจากจอมพลถนอม กิตติขจร ใช้อ านาจเผด็จการ ก่อการปฏิวัติยึด
อ านาจตนเองเม่ือวนัท่ี17 พฤศจิกายน 2514 จดัตัง้รัฐบาลคณะปฏิวตัิขึน้ปกครองประเทศ ท าให้
เกิดการปะทะกนัอย่างรุนแรงจนกลายเป็นการจลาจลนองเลือด เหตกุารณ์ดงักล่าวส่งผลให้ จอม
พลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และ พ.อ.ณรงค์ รูปขจร ออกเดินทางไปนอก
ประเทศในวนัท่ี 15 ตลุาคม 2516 จากนัน้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดชพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้นายสญัญา ธรรมศกัดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยฉบบัใหม ่     

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมชได้จัดตัง้ รัฐบาลผสมขึน้  และได้เข้ารับต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ 2518 ได้ตดัสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2519 บริหารประเทศ
เป็นระยะเวลาประมาณ 9 เดือนเศษ จากนัน้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองอีกครัง้ในวันท่ี วันท่ี 6 
ตุลาคม 2519 ต ารวจและกองก าลังติดอาวุธเคล่ือนเข้าปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งมี
นกัศึกษาและประชาชนหลายพันคนร่วมชุมนุมประท้วงการกลับเข้ามาของจอมพลถนอม กิตติ
ขจร ท่ีถูกประชาชนลุกฮือขบัไล่ออกจากประเทศเม่ือ 3 ปีก่อน. โดยทางการกล่าวหาว่าผู้ ชุมนุม
หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ      

นอกจากเหตกุารณ์ส าคญัทางการเมือง ทศวรรษท่ี 2 ยงัเป็นช่วงส าคญัของประวตัศิาสตร์
ทัง้ด้านสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ เช่น การเปิดด าเนินกิจการโรงแรมดุสิตธานี ในวันท่ี  
27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2513 สถานีวิทยุโทรทศัน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เร่ิมออกอากาศเป็นครัง้แรกในวนัท่ี 
26 มีนาคม พ.ศ. 2513 วนัท่ี 4 สิงหาคม 2514 เป็นวนัเร่ิมการก่อสร้างสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า 
และเปิด เปิดการจราจรบนสะพานสมเด็จพระป่ินเกล้า วนัท่ี 24 กันยายน 2516  และพิธีเปิดถนน
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รัชดาภิเษกซึ่งเป็นถนนท่ีสร้างขึน้ตามกระแสพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดชท่ีพระราชทานเก่ียวกบัการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบรีุ  

ด้านศิลปกรรม ต้นทศวรรษท่ี 2511 นายเฉลียว วฒันา ได้พฒันาร้านรับท ากรอบรูปงาน
ศลิป์และมีการซือ้ขายงานศลิปะของศลิปินท่ีมีช่ือเสียงในทศวรรษนัน้ และก่อตัง้หอศลิป์เอกชนโดย
ใช้ช่ือว่า  ซี.วี.เอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ ตัง้อยู่ใกล้ โรงเรียนเพาะช่าง และทรีโอ แกลเลอร่ี ท่ีน าการ
จดัการ และการประชาสมัพนัธ์มาใช้ รวมทัง้หน่วยงานด้านวฒันธรรมและภาษาอย่างบริทิช เคาน์
ซิล (the British Council) และส านักงานกรุงเทพคริสเตียน เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน
ผลงานศิลปะสมัยใหม่ของศิลปินไทย และยังมอบทุนให้ไปศึกษาศิลปะต่อในต่างประเทศและ
ท้ายท่ีสุดคือการการเกิดขึน้ของหอศิลป์พีระศรี “พิธีเปิดหอศิลป พีระศรี อย่างเป็นทางการนั้น 
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชการที่ 7 ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเมื่อ
วนัที ่14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517” (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ. 2548: 372) 
 
ทศวรรษที่ 3 (พ.ศ. 2521–2530) 

ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองในช่วงเวลานัน้ พลเอก เกรียงศกัดิ์ ชมะนนัทน์ ด ารง
ต าแหน่ งนายก รัฐมนต รีของประ เทศไทยตั ง้แต่  พ .ศ . 2520 โดยลาออกจากการเป็ น
นายกรัฐมนตรี เน่ืองจากไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤติการณ์น า้มนั และผู้ ลีภ้ยัชาวกมัพชูา โดยมีพล
เอกเปรม ติณสูลานนท์ขึน้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จากมติสภาผู้ แทนราษฎร ในวันท่ี 3 
มีนาคม 2523 

พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ นายกรัฐมนตรี ประกาศลดคา่เงินบาท ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 
2527  ประเทศไทย  วันท่ี 9 กันยายน 2528   เกิด กบฏ 9 กันยา โดยพลเอกเสริม ณ นคร เป็น
หัวหน้าคณะปฏิวัติ เพ่ือจะล้มรัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และวันท่ี 27 กรกฎาคม
เลือกตัง้ พลเอก เปรม ตณิสลูานนท์ เป็นผู้ได้รับโปรดเกล้าให้ด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรี   

ประเด็นส าคญัและเหตกุารณ์ด้านสงัคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในทศวรรษท่ี 3 คือมีการ
เปิดใช้ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษสายแรกของประเทศไทย (สายดินแดง -ท่าเรือ) เปิด
ให้บริการแก่ประชาชนครัง้แรก ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2524   และ วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2530 เปิดใช้
สะพานพระราม 9 เป็นสะพานขึงโดยใช้สายเคเบิลขนาดใหญ่ เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง เม่ือวนัท่ี 1 
ตลุาคม พ.ศ. 2527 โดยมีกิจกรรมวิ่งมาราธอนลอยฟ้าในเวลา 06.00 น. ในวนัท่ีท าพิธีการเปิด มี
พ ระราชพิ ธีสมโภชก รุง รัตนโกสินท ร์  200 ปี  เป็นพระราชพิ ธี ท่ี จัดขึ น้ เน่ื องในโอกาส ท่ี 
กรุงรัตนโกสินทร์ จะมีอายุ บรรจบครบ 200 ปี และการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณีพระบรมราชินีพระอคัรมเหสีเพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็น
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พระมเหสีพระองค์แรกตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ณ พระต าหนักวังศุโขทัย เกิด 
วิกฤตการณ์ราชาเงินทนุ บริษัทราชาเงินทนุ ถกูตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยระงบัการซือ้ขาย
เน่ืองจากบริษัทถูกฟ้องล้มละลาย  และเร่ิมมีการเกิดขึน้ของห้างสรรพสินค้ารวมทัง้เร่ิม
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี   

ด้านศิลปกรรม สมบัติ วัฒนไทย ได้ก่อตัง้ สมบัติ เพิ่ มพูน แกลเลอร่ี (Sombat 
Permpoon Gallery)(ขึน้ในย่านสีลม หอศิลป์แห่งนีน้บัว่าเป็นการเร่ิมต้นธุรกิจหอศิลป์เอกชน ของ
สมบัติ วัฒนไทย โดยหลังจากนัน้สมบัติ วัฒนไทยได้เปิดสมบัติเพิ่มพูน แกลเลอร่ีท่ี ริเวอร์ซิตี ้
พลาซ่า  ใน ปี  พ .ศ . 2525 , โรงแรม  รอยัล  ออคิด  เชอราตัน  ปี  พ .ศ . 2527 และดุสิตธานี  
ปี พ.ศ. 2528  สอดคล้องกับสิทธิธรรม โรหิตะสุขท่ีได้กล่าวถึงสภาวะของวงการศิลปะในประเทศ
ไทยว่าสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของการตลาดศิลปะท่ีขยายพืน้ท่ีไปสู่ห้างสรรพสินค้าและ
โรงแ รม  จน ท า ใ ห้  “ริ เว อ ร์  ซิ ตี้  ช็ อ ป ป้ิ งค อม เพ ล็ ก ซ์  (River City Shopping Complex)  
ไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ดัแสดงนิทรรศการของศิลปินกลายคน (สิทธิธรรม โรหิตะสขุ, 2560) 
 

ทศวรรษที่ 4 (พ.ศ. 2531–2540) 
ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทศวรรษท่ี 4 นบัว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่สงบ

และมีการเปล่ียนแปลงนายกรัฐมนตรีหลายครัง้ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ตัง้แต่ พ.ศ. 2531-2534 เพราะถูกรัฐประหารและยึดอ านาจโดยคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือ รสช. และเสนอช่ืออานนัท์ ปันยารชนุ เป็นนายกรัฐมนตรี ตัง้แต ่2534-
เมษายน 2535) หลงัจากนัน้เกิดเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ เม่ือประชาชนเคล่ือนไหวประท้วงรัฐบาล
ค รั ้ง ส า คั ญ ท่ี สุ ด ค รั ้ง ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ มื อ ง ไท ย ท่ี มี พ ล เอ ก สุ จิ น ด า  
คราประยรู เป็น นายกรัฐมนตรี และตอ่ต้านการสืบทอดอ านาจของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (รสช.) ระหว่างวนัท่ี 17-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นการรัฐประหาร รัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวณั เม่ือเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 น าไปสู่เหตุการณ์ดงักล่าว มีผู้ เสียชีวิตและ
บาดเจ็บจ านวนมาก หลงัจากเกิดการเคล่ือนไหว เรียกร้องประชาธิปไตยในเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ 
วนัท่ี 13 กนัยายน   มีการเลือกตัง้ทัว่ประเทศไทย ผลการเลือกตัง้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนมา
เป็นล าดบัหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ นายชวน หลีกภัย ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมยัแรก  และวนัท่ี 2 
กรกฎาคม 2538 การเลือกตัง้ในประเทศไทยครัง้ท่ี 20 ผลการเลือกตัง้ พรรคชาติไทยได้คะแนนมา
เป็นอนัดบัหนึ่ง นายบรรหาร ศลิปอาชา หวัหน้าพรรค ได้เป็นนายกรัฐมนตรี คนท่ี 21 ของไทย และ
ได้ลาออกจากต าแหนง่เน่ืองจากถกูอภิปรายไมไ่ว้วางใจ 
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ตอ่มาเม่ือพรรคความหวงัใหม่ชนะในการเลือกตัง้เม่ือปลายปี พ.ศ. 2539พล.อ.ชวลิต ซึ่ง
เป็นหวัหน้าพรรคจึงขึน้ด ารงต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี แตต่อ่มาได้ลาออกเน่ืองจากเกิดวิกฤตการณ์
เศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 

ประเด็นด้านสงัคม เศรษฐกิจ ในทศวรรษท่ี 4 คือเกิด วิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย พ.ศ. 2540 
ผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยลงมติให้ด าเนินการแทรกแซงคา่เงินบาท โดยไมจ่ ากดัวงเงิน และ
ใช้เงินมากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 250,000 ล้านบาท เพ่ือปกป้องค่าเงินบาทจาก
การโจมตีของนักเก็งก าไร 2 กรกฎาคม วิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยประกาศ
ปรับเปล่ียนระบบอตัราแลกเปล่ียน จากระบบตะกร้าเงินมาเป็นระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวัแบบ
กึ่งจดัการ ท าให้คา่เงินบาทลดลงอยา่งมาก 

ด้านศิลปกรรม อซัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์ ช่างภาพของส านกัข่าวในญ่ีปุ่ น ได้ย้ายมาประจ าท่ี
กรุงเทพฯ และได้เปิด อักโกะ แกลเลอร่ี (Akko Gallery)  ขึน้บนถนน สุขุมวิท ในช่วงเดือน 
ธนัวาคม พ.ศ. 2533 สมบตัิ วฒันไทยได้ตดัสินใจเปิด สมบตัิเพิ่มพนู แกลเลอร่ีเปิดอีกสองแห่ง คือ
ในปี พ.ศ. 2535 ท่ี โรงแรม สยาม อินเตอร์ คอน ติ เน น ต ัล และในปี พ.ศ. 2536 ท่ี โรงแรมปาร์ค
นายเลิศ นอกจากนีย้งัมีหอศลิป์เอกชนท่ีส าคญัตอ่วงการศลิปะไทยอีกสอง แห่งท่ีเปิดด าเนินการใน
ทศวรรษ นี คื้ อ  น าย  น าทอง แซ่ตั ง้  ไ ด้ ก่ อตั ง้น าทอง แกล เลอ ร่ี  (Numthong Gallery)  
ในปีพ.ศ. 2540 ท่ีอาคารสหกรณ์เคหะสถานฯ บนถนน เทอดด าริ เขตดสุิต กรุงเทพฯ เช่นเดียวกัน
กั บ  Zheng naiming ศิ ล ปิ น ชาว จี น  ไ ด้ ม าก่ อ ตั ง้  ถั ง  ค อ น เท ม โพ ล า รี  อ า ร์ต (Tang 
Contemporary Art) ท่ีกรุงเทพมหานคร ในปีพ.ศ. 2540 โดยในช่วงแรกถังแกลเลอร่ี อยู่ใน 
ยา่นสีลม  

 
ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ. 2541–2550)  

ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทศวรรษท่ี 5 หนึ่งในประวตัิศาสตร์การเมืองไทยใน
ทศวรรษนีเ้ร่ิมขึน้เม่ือมีเลือกตัง้สมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) เป็นครัง้แรกในประวัติศาสตร์ไทยตาม
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ซึ่งเป็นการเลือกตัง้ครัง้แรกตามรัฐธรรมนูญ
ฉบบันีด้้วย วนัท่ี10 สิงหาคม ศาลรัฐธรรมนญูตดัสินให้ พลตรีสนัน่ ขจรประศาสน์ อดีตเลขาธิการ
พรรคประชาธิปัตย์ ยุติบทบาททางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี กรณีการแจ้งบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินอนัเป็นเท็จ  วนัท่ี 22 กนัยายน – คดีซุกหุ้น ร.ต. เสง่ียม บษุบาบาน ย่ืนหนงัสือ
ตอ่ ปปช. ร้องทุกข์กล่าวโทษพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร  หวัหน้าพรรคไทยรักไทย ว่าอาจแสดง
บญัชีทรัพย์สินและหนีส้ินอนัเป็นเท็จขณะเป็นรองนายกรัฐมนตรี วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2542– ชวน 
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หลีกภัยประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร และวนัท่ี9 กุมภาพนัธ์ 2544 พันต ารวจโท ดร. ทกัษิณ ชิน
วตัร เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 23 ของประเทศไทย โดยด ารงต าแหน่ง 2 วาระด้วยกนัก่อนถูกคณะ
ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  ซึ่งมีพลเอก สนธิ 
บญุยรัตกลิน ผู้บญัชาการทหารบกเป็นหวัหน้าคณะ กระท ารัฐประหาร ในวนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 
2549 เวลาประมาณ 21.00 น.  

สภาพสงัคม เศรษฐกิจในทศวรรษท่ี 5 เร่ิมเปล่ียนไปเร่ิมมีการแพร่ภาพโทรทศัน์ในระบบ
เคเบลิ ในขณะท่ีการ คมนาคม รถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นระบบขนสง่มวลชนทางรางหรือรถไฟฟ้าสาย
แรกของประเทศไทยเปิดด าเนินการอย่างเป็นทางการ ในขณะท่ีท่าอากาศสวุรรณภูมิเปิดให้บริการ
อยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 2549  

ด้านศิลปกรรม หลงัวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 หอศิลป์เอกชนหรือ แกลเลอร่ีหลายแห่ง
ต้องปิดตวัลงไปแต่สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือในเวลาเดียวกันนัน้ Jon Middleborg ได้ก่อตัง้ ทะวิบูแกล
เลอร่ี(Thavibu Gallery) ในปี พ.ศ. 2541 หอศิลป์แห่งนีต้ัง้อยู่ย่านสีลม น าเสนอผลงานศิลปินไทย 
เวียดนาม และพม่า และ พ .ศ. 2545 เออเนสต์ เอช ลี ชาวอเมริกัน ได้ก่อตัง้ เอช แกลเลอร่ี 
(H Gallery) ขึน้ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เอชแกลเลอร่ีถือว่าเป็นหนึ่งในหอศิลป์เอกชนท่ีมี
ความส าคญัต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ถัดมา ในปี พ .ศ 2546 นักธุรกิจชาวไทยได้ก่อตัง้ 
ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี(100 Tonson Gallery)  ในซอยต้นสน เพลินจิต โดยมีความต้องการจะ
วางรากฐานตลาดศิลปะร่วมสมยัของไทย รวมไปถึงการเกิดขึน้ของสีลม แกลเลอเรีย ท่ีต้องการท า
ให้เป็นศูนย์กลางการซือ้ขายงานศิลปะของไทย ส่งผลให้ในปี พ .ศ. 2549 ก าเนิด นัมเบอร์วัน 
แกลเลอร่ี(Number1 Gallery)  ซึ่งตัง้อยู่ในตึกสีลม แกลเลอเรีย กรุงเทพมหานคร และมานิต  
ศรีวานิชภูมิ ศิลปินชา่งภาพ ได้ก่อตัง้ กาฐมาณฑุ โฟโต้ แกลเลอร่ี(Kathmandu Photo Gallery) 
หลงัการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 โดยดดัแปลงตึกแถวท่ีถนนปัน้ให้เป็นพืน้ท่ีแสดงผลงานภาพถ่าย 
ใกล้วดัแขก ยา่นสีลม  

 
ทศวรรษที่ 6 (พ.ศ. 2551–2560) 

ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทศวรรษท่ี 6 นบัว่าเป็นทศวรรษแหง่ความวุน่วายทาง
การเมืองของไทย พลเอกสรุยทุธ์ จลุานนท์ พ้นจากด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรี และมีสมคัร สนุทร
เวช ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งนับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 25 ของประเทศไทย แต่ก็พ้น
ต าแหน่งเพราะเป็นพิธีกรกิตติมศกัดิ์ ของรายการ “ชิมไปบ่นไป” และ “ยกโขยง 6 โมงเช้า” ศาล
รัฐธรรมนญูมีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ตอ่ 0 เสียง เห็นว่า สมคัรกระท าต้องห้ามขดัตอ่รัฐธรรมนญูมาตรา 
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267 เร่ืองคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี จึงท าให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของสมัครสิน้สุดล ง 
จากนัน้ นายนายสมชาย วงศ์สวสัดิ์ ได้รับการเลือกจากสภาผู้ แทนราษฎร โดยผลการลงคะแนน
ปรากฏว่านายสมชาย วงศ์สวสัดิ์ ได้ 298 เสียง ส่วนนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะได้ 163 เสียง งดออก
เสียง 5 เสียง ท าให้นายสมชาย ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ จึงได้รับความ
เห็นชอบให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 26 ของประเทศไทย ด ารงต าแหน่งตัง้แต่18 
กนัยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 

ทศวรรษท่ี 6 คือทศวรรษของความไม่สงบสุขทางการเมืองการเหตุการณ์ยึดสนามบิน
กลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยและการชมุนมุทางการเมืองของแนวร่วมประชาธิปไตย
ตอ่ต้านเผด็จการแห่งชาติซึง่ตามมาด้วยการสลายการชมุนมุท่ีมียอดผู้ เสียชีวิตและสญูหายจ านวน
มาก ภายหลงัเหตกุารณ์ความไม่สงบท่ีเกิดขึน้ระหว่างปี 2552-2553 อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ประกาศ
ยุบสภาผู้ แทนราษฎร เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือให้มีการเลือกตัง้ทั่วไปในวันท่ี 3 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 หลงัจากผลการเลือกตัง้ พรรคประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตัง้3 กรกฎาคม ท า
ให้ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ผู้ชนะการเลือกตัง้ และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงแหง่ประเทศไทย 

วิกฤตการณ์การเมืองเกิดขึน้อีกครัง้จากการประท้วงตอ่ต้านรัฐบาลตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม 
2556 ถึงพฤษภาคม 2557 โดย กปปส. มีสุเทพ เทือกสุบรรณอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรค
ประชาธิ ปัตย์  เป็นผู้ น า  การเต ล่ือนไหวครั ง้นี  ้ส่ งผลให้ เกิด รัฐประหารในประเทศไทย  
พ.ศ. 2557 เกิดขึน้เม่ือวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เวลา 16:30 น. โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ รัฐประหาร และเข้าด ารง
ต าแหนง่นายกรัฐมนตรีจนถึงปัจจบุนั ด้านสังคมและเศรษฐกิจพบว่าเกิดอุทกภัยในประเทศ
ไทย เม่ือ พ.ศ. 2553 เป็นเหตุการณ์การเกิดน า้ท่วมในประเทศไทยหนักท่ีสุดในรอบหลายสิบปี 
เน่ืองจากมีฝนตกหนกัในหลายพืน้ท่ี ในช่วงเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ส่งผลให้สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมเสียหายและปลายทศวรรษ วันท่ี13 ตุลาคม 2559 – พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ทรงครองสิ ริราชสมบัติ ได้  70 ปี  4 เดือน  
วนัท่ี 1 ธันวาคม 2559  พลเอกเปรม ติณสลูานนท์ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนัน้ พร้อม
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.พรเพชร วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธาน
รัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชานายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตัง้สุวรรณ ประธานศาลฎีกา 
เข้ า เฝ้ าทู ล ละอองพ ระบาท  สม เด็ จพ ระบ รม โอ รสา ธิ ราช  เจ้ าฟ้ ามหาวชิ ราล งกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร เพ่ือกราบบงัคมทูลเชิญขึน้ทรงราชย์สืบราชสนัตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์
แหง่ราชอาณาจกัรไทย  
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ด้านศิลปกรรม ปรากฏการณ์และสภาพการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนยงัคงไม่แน่นอน 
แตใ่นทศวรรษนี ้ก็มีหอศิลป์เอกชนเกิดขึน้ อาทิ อาร์ เอ็ม เอ อินสติติวท์ (Rma Institute)ซึ่งเป็น
หนึ่ งในหอศิลป์ เอกชนท่ีให้ โอกาสศิลปินหน้าใหม่ได้แสดงผลงาน ปี  พ .ศ . 2555 ศุภโชค  
องัคสุวรรณศิริ ได้ท าการก่อตัง้ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์(Subhashok The Arts centre) โดย
ตัง้อยู่ท่ี ในซอยสขุมุวิท 39 กรุงเทพมหานคร  ปี พ.ศ. 2555  มิร์ทิลล์ ทิแบย์เรงซ์ เป็นศลิปินสาวชาว
ฝร่ังเศส ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวไทย ก่อตัง้ ตูดยุง อาร์ต เซ็นเตอร์(Tootyung Art Center)   
ในปีเดียวกัน อัญชลี อนันตวัฒน์ ได้เร่ิมด าเนินการ หอศิลป์ เอกชน ย่านเจริญกรุงท่ีช่ือ สปีดี ้ 
แกรนด์มา (Speedy Grandma)โดยมีเป้าหมายสนับสนุนศิลปินหน้าใหม่ ปี พ .ศ. 2556  การ
เกิดขึน้ของ มิตรไนซ์ แกลเลอร่ี(Midnice Gallery) หอศิลป์เอกชน ในซอยโชคชัย 4 ลาดพร้าว  
ปี พ .ศ. 2556   วสันต์ สิทธิเขตตต์ ได้ตัดสินใจ เปิดหอศิลป์เอกชน ท่ีมี ช่ือ ว่า รีเบล อาร์ต  
แกลเลอร่ี(Rebel Art Gallery) ปี พ.ศ. 2557 โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and 
Art gallery) เกิดขึน้จากการรวมตัวของกลุ่มคนท่ีท างานด้านการจัดงานอีเว้นท์ ท่ีมีจิตใจรักใน
ศิลปะ โดยตัง้อยู่ย่านพระโขนง และ ดวงฤทธ์ิ บุณนาค ได้ดดัแปลงโกดงัเก่าย่าน สามย่าน เป็น
พืน้ท่ีทางศิลปะท่ีมีช่ือว่า แจม แฟคทอรี ( Jam Factory ) ปี พ.ศ. 2558  วาฬ จิรชยัสกุล ศิลปิน
หนุ่มได้ท าการดดัแปลงท่ีอยู่อาศยัย่าน สขุมุวิทให้เป็นหอศิลป์และสตูดิโอภาพพิมพ์ ท่ีช่ือว่า กัลป์
วิทย์ สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี (Kalwit Studio& Gallery) (2558) ในปีเดียวกนั มาร์ค กรีน ชาว
เยอรมนั ได้เร่ิมด าเนินการ สาธร 11 อาร์ต สเปซ ( Sathorn 11 Art space) เพ่ือให้โอกาสศิลปิน
ท่ีไม่มีช่ือเสียงได้รับโอกาสแสดงผลงาน ปี พ .ศ. 2559  บัพฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี(Buffalo 
Bridge Gallery) ได้เกิดขึน้จากความคิดและไอเดียของสถาปนิก ท่ีต้องการให้เกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์
ย่านสะพานควาย ในขณะท่ี ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี(Future Factory) ก็เป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์แห่งใหม่
ของกรุงเทพมหานครโดยน าเสนอผลงานศิลปะทุกแขนงและท้ายท่ีสุด ปิแอร์ ทาร์ส ศิลปินร่วมใส
มยัชาวฝร่ังเศสได้ก่อตัง้ ทาร์ส แกลเลอร่ี (Tars Gallery)เพ่ือต้องการเช่ือมโยงงานศิลปะของไทย
ไปสูร่ะบบศลิปะร่วมสมยัตา่งประเทศ  

ในการวิจยัเร่ือง หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยูใ่นบริบท
ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีคือเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการหอศิลป์เอกชนท่ีตัง้อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกโดยเลือกจากอายขุองการด าเนินกิจการ 
ขนาดพืน้ท่ีของกิจการ การจัดแสดงและลักษณะสไตล์ของผลงาน รวมทัง้ราคาและผู้ เข้าชม 
ตลอดจน การสนบัสนนุศิลปินในกลุ่มต่าง ๆ โดย แบง่หอศิลป์ท่ีจะศกึษาไว้ทัง้หมด  3 กลุ่มด้วยกัน
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คือ 1. หอศิลป์ เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการ 10 ปีขึน้ไป 2.  หอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการในระยะเวลา5-10 ปี 3.หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ี
ด าเนินการในระยะเวลาต ่ากว่า 5 ปี ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการจัดการองค์กร เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจต่อข้อมูลท่ีได้รับ ผู้ วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากเอกสาร การสังเกต และการ
สัมภาษณ์โดยเช่ือมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์มีการวิเคราะห์
ระหว่างสมัภาษณ์และภายหลงัการสมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายและเพียงพอ
ตอ่การอธิบายในแตล่ะประเดน็ของค าถามการวิจยั ซึง่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 

  
กลุ่มที่ 1 หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการ ตัง้แต่ 10 ปี ขึน้ไป 
การเคล่ือนไหวของหอศิลป์เอกชนเร่ิมมีมาตัง้แต่ก่อนทศวรรษท่ี 2500 ในช่วงท่ีประเทศ

ไทยได้รับผลกระทบจากสงครามเวียดนาม ซึ่งเป็นช่วงท่ีเร่ิมมีการรับวฒันธรรมตะวนัตกท่ีส่งผ่าน
จากทหารอเมริกันท่ีเข้ามาตัง้ฐานทัพในประเทศไทย จากการค้นคว้าจากเอกสารและข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องพบว่า เร่ิมมีการขายภาพเขียนให้กบัทหารอเมริกนั ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพทิวทศัน์ วดั และ
ทะเลนบัได้วา่เป็นจดุเร่ิมของการซือ้ขายงานศลิปะในยคุเร่ิมต้น 

จากนัน้เม่ือเข้าสู่ทศวรรษท่ี 2 หลงัศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีถึงแก่กรรมศิลปินบางกลุ่ม
เร่ิมตัง้ค าถามกับการให้รางวลัการประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติและเร่ิมรวมตวักันเปิดหอศิลป์
หรือแกลเลอร่ีขึน้ส่วนใหญ่ด าเนินงานไม่นานก็ต้องปิดตัวลงเน่ืองจากขาดรายได้และไม่มีการ
จดัการหรือประชาสมัพนัธ์ 

ในการวิจยัครัง้นี ้กลุ่มหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการในระยะเวลาตัง้แต ่
10ปี มีจ านวนทัง้สิน้ 9 แห่ง คือ 1. ซี.วี.เอ็น แกลเลอร่ี (CVN gallery) 2.สมบตัิ เพิ่มพูน แกลเลอร่ี 
(Sombat Permpoon Gallery)) 3. อัก โกะ  แกล เล อ ร่ี  (Akko Gallery) 4. น าทอง  แกล เล อ ร่ี 

(Numthong Gallery)   5. ถงั คอนเทมโพลารี อาร์ต (Tang Contemporary Art) 6. ทะวิบ ูแกลเลอ
รี (Thavibu Gallery) 7  เอช  แกล เลอ ร่ี  (H Gallery) 8. ร้อย ต้นสน  แกล เลอ ร่ี  (100 Tonson 
Gallery) 9. นัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี (Number1 Gallery) โดยหอศิลป์เอกชนทัง้ 9 แห่งตามรายช่ือ
ข้างต้น เปรียบเสมือนหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ยคุบกุเบิกเร่ิมต้นของการน าเสนอผลงาน
ศลิปะ และการวางรากฐานตลาดและการซือ้ขายงานศิลปะของประเทศไทยท่ีอยู่ร่วมกบัเหตกุารณ์
และบริบททางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมไปถึงการปรับตัวกับเหตุการณ์ส าคัญทาง
การเมือง อาทิ การรัฐประหารท่ีเกิดขึน้หลายครัง้ รวมถึงช่วงเวลาท่ีประเทศไทยเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจ
จึงเป็นท่ีมาและความส าคญัท่ีท าให้ผู้ วิจยัมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาและรายงานผลการวิจยัโดย



  115 

เรียงล าดบัการด าเนินการตัง้แตห่อศิลป์ท่ีอายุด าเนินการเก่าแก่ท่ีสดุไปถึงหอศลิป์ท่ีอายดุ าเนินการ
น้อยท่ีสดุตามล าดบัดีงตอ่ไปนี ้  

 
กรณีศึกษา ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ 
 

 

ภาพประกอบ 11 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของ ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์  
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร: 2560 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์เป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมีประวตัิศาสตร์ยาวนานท่ีสดุแห่งหนึ่งและมี

ส่วนร่วมส าคัญท่ีท าหน้าท่ีเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยของของศิลปินไทยมาโดยตลอด   
มีพฒันาการท่ีน่าสนใจเน่ืองจาก นายเฉลียว วฒันาผู้ก่อตัง้เป็นช่างท ากรอบรูปมาก่อนจึงได้เห็น
งานศิลปะจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงจนเป็นจดุเร่ิมท่ีท าให้สนใจในงานศิลปะอย่างจริงจงัจนสามารถ
วิจารณ์งานได้อย่างแหลมคมและได้รับการยอมรับจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเสมอมา จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับ เฉลียว วัฒนา ผู้ ก่อตัง้ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
พฒันาการและการด ารงอยูพ่บวา่ 

ผมเร่ิมจากเป็นช่างท ากรอบอยู่ในวงการช่างท ากรอบมา 7 ปี ต่อมา นายจ้างซึ่งเป็นญาติกนั เค้าก็
เปลี่ยนมาเป็นกรอบงานศิลปะ อยู่แถวเชิงสะพานพุทธ ช่ือร้านลิ่ม เหลียง ฮะ ซึ่งสะพานพุทธ กับ
เพาะช่างไม่ไกลกนั จดุเร่ิมต้นก็คือ อาจารย์ สจุริต หิรัญกุล เอารูปมาท ากรอบ มาท าเฟรม สมยันัน้
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มนัก็มีร้านไทยดี ซึง่คิวยาวเหยียด อาจารย์เลยแนะน าให้ไปดรู้านอื่นวา่เค้าท ากรอบรูปยงัไง เลยเกิด
ปรับให้มีการใสก่รอบรูปงานศิลปะ (Fine art) ในร้านขึน้…ศิลปินมีช่ือในช่วงเวลาดงักลา่วเช่นคุณ 
วิสูตร เจริญพร, พจน์ สง่าวงศ์, บ ารุง สมบูรณ์, หลังๆก็มี อาจารย์ ทวี นันทว้าง, ถวัลย์ ดัชนี, 
อาจารย์ สงดั ปุยอ๊อก, อาจารย์ อวบ สาณะเสร, ช่วง มลูพินิจ ก็มาใสก่รอบรูปที่ร้านผม เพราะเรา
คิดเร่ืองกรอบรูปได้ดี บางคนเห็นแล้วมันมีคุณค่ามากขึน้  จากการท างานด้านกรอบรูปมานาน  
พอเห็นคนเขียนรูปจะท าให้เราบอกได้เลยว่า มันขาดอะไร มันมากอะไร พวกบรรดาอาจารย์จะ
ยอมรับ (เฉลยีว วฒันา, 2559)  

 

ทรรศนะข้างต้นแสดงถึงท่ีมาของซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ซึง่เร่ิมจากร้านท ากรอบรูปและได้
คลกุคลีกบัศลิปินท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยจนเกิดประสบการณ์กบัผลงานศลิปะจนศิลปินหลาย
คนยอมรับทกุ ๆครัง้เม่ือเฉลียว วฒันาวิจารณ์งานของพวกเขาซึง่ถือเป็นจดุเร่ิมท่ี เฉลียว วฒันาได้มี
ความคิดจะท าหอศิลป์หรือแกลเลอร่ีเพ่ือขายงานศิลปะควบคู่ไปกับการท ากรอบรูป โดย เฉลียว 
วฒันาได้กล่าวไว้ว่า “ช่วงหน่ึงผมท าร้านกรอบรูปอยู่หลงับางกะปิแกลเลอร่ี ซอยสขุุมวิท 21 เมื่อมี
ศิลปินเยอะข้ึนผมเลยอยากที่จะย้ายไปหน้าถนนบ้างจึงย้ายไปที่สุขุมวิท แล้วใช้ชื่อว่า Art 
Framing อยู่ได2้ ปีกว่าก็มาเช่าที่อโศก แล้วก่อนทีจ่ะมาเปิดที่นี ่ผมไปเปิดอีกที ่ๆ ราชประสงค์ ชื่อ 
siam gallery เยื้อง ๆ กบัเอราวณั ช่วงนัน้เป็นช่วงที่ต่อสู่กบัราชาแกลเลอร่ีเมื่อราว ๆ 40 ปี ก่อนที่
จะมีตึกเวิลด์เทรดด้วยซ ้ า แล้วย้ายมาที่นี่  ประมาณ 32 ปีมาแล้ว” (เฉลียว วัฒนา . 2560: 
สมัภาษณ์)  

ผู้วิจยัสามารถสรุปความจากค ากลา่วได้ว่าซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์มีการย้ายสถานท่ีอยูส่กั
พกัจึงได้ย้ายมาอยู่ท่ีตึกแถวบนถนนสุขมุวิทซึ่งเปรียบเสมือนเป็นสาขาใหญ่ของซีวีเอ็นอาร์ต เซ็น
เตอร์ เน่ืองจากมีซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ อยูท่ี่ตกึสีลมแกลเลอเรีย (ปัจจบุนัเปล่ียนช่ือเป็นตกึจิวเวอร่ี 
เทรด) บนถนนสีลมและอีกสาขาท่ีศนูย์การค้าเอ็มโพเรียม โดยเฉลียว วฒันาได้แสดงทรรศนะถึง
การด ารงอยู่ของ ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ ไว้อย่างน่าสนใจว่า “เศรษฐกิจไม่ดี ไม่ใช่กระทบ มัน
กระทบไปทุกวงการ อีกอย่างคือคนส่วนใหญ่ยงัต้องดิน้รน ท้องยังไม่อ่ิม คนก็ยังไม่สนใจศิลปะ ” 
(เฉลียว วัฒนา, 2560: สัมภาษณ์ )  ทรรศนะดังกล่าวสะท้อนภาพรวมของสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีส่งผลต่อทุกวงการ โดยเฉพาะธุรกิจการขายงานศิลปะซึ่งมีคนกลุ่ม
เล็กๆให้ความสนใจ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือหอศิลป์เอกชนยังอยู่ในสภาพท่ีโดดเด่ียวขาดการสนับสนุน
จากภาครัฐ จึงท าให้เป็นการยากท่ีหอศิลป์เอกชนหลายๆแห่งจะด ารงอยู่ในธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง  
ซึ่งเฉลียว วฒันาเจ้าของหอศิลป์เอกชน ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ ได้แสดงทรรศนะเร่ืองการขาดการ
สนบัสนนุจากภาครัฐไว้วา่ 
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ไม่มีรัฐบาลสนบัสนุนวงการศิลปะ ภาษีเรายงัเสียเหมือนเดิม วงการศิลปะจะเจริญขึน้ได้รัฐบาล

ต้องหนัมาอุดหนุนช่วยเหลือวงการแกลเลอร่ี หรือวงการศิลปะโดยทางตรงและทางอ้อม เพราะ

ศิลปะมนัคือสิง่เชิดหน้าชูตาของประเทศ แตบ้่านเราไมไ่มใ่ช่ คือสนบัสนนุทางอ้อมนี่อาจจะซือ้งาน

ศิลปะและน าไปหักภาษีได้เหมือนการบริจาค บริษัทที่รวยๆก็สามารถจะอุดหนุนซือ้งานศิลปะ

เหมือนไปบริจาคให้วดั องค์กร วดั โรงพยาบาล ก็สามารถไปหกัภาษีได้ สิ่งเหลา่นัน้จะท าให้ผู้ ค้า

ศิลปะมีก าลงั แตต้่องไปซือ้กบัผู้ เขียนไมไ่ด้ เพราะผู้ เขียนคือผู้ผลติ ต้องซือ้กบัผู้ขาย แกลเลอร่ีจะได้

มีก าลงัสนบัสนนุศิลปินรุ่นใหม ่เราก็ต้องคดัเลอืก อนันีเ้ราก็มีการด าเนินการโดยบริษัทไฟน์อาร์ตนี ้

เค้าก็เห็นตรงกันว่าถ้าจะท าให้วงการนีอ้ยู่ได้ มีคณะศิลปะไม่รู้ก่ีมหาลยั ผลิตคนที่เรียนออกมาก

พบวา่ผู้ซือ้ไม่มี ผู้สนบัสนนุไมม่ี มหาเศรษฐีไมส่นใจ ไม่วา่จะดเูป็น ซีพี เบียร์ช้างก็ไมค่่อยซือ้ ถึงจะ

ซือ้ก็ซือ้น้อยเกินไป (เฉลยีว วฒันา.2560)      

    

ทรรศนะดังกล่าวชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ของหอศิลป์เอกชนท่ีขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างจริงจงัจึงท าให้วงการศิลปะร่วมสมยัของไทยมีหอศิลป์เอกชนท่ีน าเสนอผลงานของ
ศิลปินร่วมสมัยของไทยในจ านวนไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกับขนาดของประเทศและจ านวน
ประชากรท่ีมีอยู ่ อีกทัง้ภาครัฐและคนส่วนใหญ่ในสงัคมไทยยงัขาดความเข้าใจถึงความส าคญัของ
หอศิลป์เอกชนท่ีนอกจากจะเป็นพืน้ท่ีซือ้ขายงานศิลปะและเป็นตวักลางระหว่างผู้ ซือ้และศิลปิน
และนกัสะสม ผู้ ชมให้มาพบกัน แลกเปล่ียนทรรศนะและท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นส่วนหนึ่งในการท า
หน้าท่ีเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมของไทยสูส่งัคมโลกอีกทางหนึง่ด้วย 
 

ผลการวิจัยด้านการจัดการ 
2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์  

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัเจ้าของ ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ กบัข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์พบว่า “ถ้าแกลเลอร่ีจะอยู่ได้ต้องเป็นคนท่ีมีประสบการณ์  
ถ้าเปรียบง่าย ๆ ก็เหมือนค่ายเพลง ต้องสร้างดาวดวงใหม่ขึน้ คนพวกนีถ้้าเกิดเค้ามีช่ือเสียงขึ น้ 
ผลงานท่ีตนเองมี ก็มีมลูคา่ตามไป เพราะคนรุ่นใหมร่าคายงัไมน่กั แตก็่เป็นการเส่ียงวา่เค้าจะไปถึง
ดวงดาวได้ไหม นิสยัเค้าเป็นคนยงัไง ถ้าคนตดิวตัถนุิยมก็ต้องผลิตเพ่ือได้เงินมา มนัก็กลายเป็นการ
ป๊ัม มนัไม่ได้ออกมาจากจิตวิญญาณท่ีทุมเท ติดนิสยั เปล่ียนรถ เปล่ียนแฟน เท่ียว มนัก็ล าบาก” 
(เฉลียว (เฉลียว วฒันา, 2559) วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) ผู้วิจยัสรุปได้ว่า ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ 
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เน้นการมองท่ีตวัศิลปิน หรือช่างเขียนเป็นหลกั ต้องดหูรือมองให้ออกว่าศิลปินเหล่านีจ้ะสามารถ
พฒันางานตอ่ไปได้หรือไมร่วมทัง้ลกัษณะการใช้ชีวิตท่ีไมอ่อกนอกลูน่อกทาง 
 

2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 
การจัดการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้ของซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์เกิดจากการซือ้

ขายงานศิลปะและการรับออกแบบกรอบรูปงานศิลปะ หลายครัง้ท่ีเฉลียว วัฒนาเดินทางเพ่ือ
เสาะหานักเขียนรูปฝีมือดี และมอบเงินทุนให้ศิลปินเหล่านัน้ได้มีไว้ใช้เลีย้งชีพและท างาน และ
เฉลียว วฒันาจะท าการซือ้มาเก็บสะสมไว้ ตดิตัง้ แขวนท่ีบนผนงั เพ่ือท าการขายตอ่ไป 
 

2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
เฉลียววัฒนาได้ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการ

ภายในองค์กรและบคุลากรไว้อยา่งนา่สนใจว่า 
 

แกลเลอร่ีหลายแห่งอยากท าเพราะกิเลสและเห็นว่ามันรวย ก็เหมือนกับไม่รู้จริงแล้วก็พัง 
เพราะฉะนัน้คนที่เข้ามาท าจะต้องมีความเข้าใจในตรงนีเ้สียก่อน วา่ต้องระมดัระวงั ตรงนีถ้้าเทียบ
กบัที่เวียดนามเท่าที่ผมไปซือ้ เราเองเราก็รู้จกัศิลปินอยู่ ศิลปินบางคน เค้ามี contact อยู่ เค้าไม่
ขาย เค้าขายไม่ได้ เค้ามีข้อตกลง ก็เหมือนยุโรป อเมริกา เค้าก็มี เซ็นสัญญากัน แกลเลอร่ีก็
สนบัสนนุรายเดือน แต่ต้องดวู่างานเดินไหม ขายไมข่ายเค้าก็ซือ้ แตห่มายความวา่ งานนัน้ ต้องมี
คณุภาพอยู่ในระดบัเดียวกนั ถ้าเซ็นสญัญาแล้วงานมนัลง ไม่พฒันามนัก็ไม่รอด  เพราะฉะนัน้มนั
ต้องอยู่ว่า คนท างานศิลปะเพราะรักศิลปะ หรือท าศิลปะเพื่อเงิน ถ้าเป็น commercial art เมื่อไร 
และไมพ่ยายามปรับปรุงในท่ีสดุก็จะพงั (เฉลยีว วฒันา, 2560:) 
 

ผู้วิจยัพอสรุปความได้ว่าการเปิดหอศิลป์หรือแกลเลอร่ีจะท าเพียงเพ่ือต้องการเงิน
ไม่ได้หากแต่ต้องมีความรักงานศิลปะและความอดทน และมีวิสยัทศัน์ในเร่ืองการจดัการทัง้เร่ือง
ระบบการท างานและเร่ืองการมองคนโดยเฉลียว วฒันายงัได้กล่าวตอ่ไว้ว่า  “ด้านระบบก็อยู่ที่การ
จดัการ อย่างที่ผมพูดที่ส าคญัต้องมองคนเขียนรูปให้ออกว่าท าไปเร่ือยๆเขาจะออกนอกลู่นอกทาง
ไหม เขาต้องมีสมองและความคิด ไม่หยุดพัฒนาซ่ึงผมเห็นว่าตรงนี้ ก็ส าคัญ เหมือนกัน ”  
(เฉลียว วฒันา, 2560: สัมภาษณ์) เฉลียว วัฒนายงัได้กล่าวเสริมไว้อย่างน่าสนใจว่า “เพราะว่า
แกลเลอร่ีมีส่วนสร้างคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหม่จะเกิดได้ก็เพราะเรามองว่าแวว มีอาจารย์เค้า
แนะน ามาให้เราก็ต้องมาคดัเลือก มีการสมัภาษณ์พูดคุย ดูผลงานที่ผ่านมา เหมือนเช็คประวติั
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อปุนิสยั มองภาพรวมว่าเค้าจะมีความเป็นไปได้ไหมว่าจะเดินไปถึงจุด ความส าเร็จมนัไม่ใช่มีแค่
ขยนัอย่างเดียว มนัต้องมีสมองด้วย ประหยดัแต่สมองไม่มี คิดอะไรซ ้า ๆ ซาก ๆ มนัก็เป็นไปไม่ได้
ไปก๊อป ๆ เคา้ไม่มีแนวคิดมนัก็ไปไม่รอด” (เฉลียว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) จากข้อความดงักลา่ว
ผู้วิจยัสรุปใจความได้วา่ เฉลียว วฒันามีส่วนส าคญัท่ีสดุในการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหาร
จดัการภายใน ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ ด้วยวิสยัทศัน์และการตดัสินใจรวมถึงการอ่านบุคลิกภาพ
ของศลิปินท่ีเขาจะท าการสนบัสนนุ  
 

2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
 

 

ภาพประกอบ 12 แสดงการจดัการพืน้ท่ีภายในของซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร: 2560 
 
2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 

ผู้ วิจัยได้สอบถามถึงการจัดการด้านกิจกรรมหรือด้านนิทรรศการภายใน ซีวีเอ็น 
อาร์ต เซนเตอร์โดยเฉลียว วฒันาได้แสดงทรรศนะไว้ว่า“ ท่ีผ่านมาก็มีงานแสดงเดี่ยวของอาจารย์ 
ท านุ หริพิทักษ์ ลูกชายอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ มีงานแสดงเป็นกลุ่ม คือ 16 ปี ซีวีเอ็น ซึ่งช่ือ
นิทรรศการมีอาจารย์ สวสัดิ์ ตนัติสุขเป็นคนตัง้ช่ือให้ ในนิทรรศการมีอาจารย์ ประหยัด พงษ์ด า  
ทวี นันทขว้าง รวมกันหลาย ๆ คนท่ีมาแสดง” (เฉลียว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) ในปัจจุบนัไม่มี
นิทรรศการใด ๆ ในซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์เพราะนิทรรศการศิลปะอาจมีทัง้ข้อดีและข้อเสียโดย
เฉลียววฒันาได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า“มีหลายคนอยากให้จดัแสดง แตก่ารจดันิทรรศการมีทัง้ดี
และเสีย ดีก็โปรโมทให้คนเข้ามา เสียก็คือ บางคนเค้าอยากมาดงูานท่ีหลากหลายแต่มนักลบัต้อง
เก็บงานคนอ่ืนท่ีมีแล้วโชว์งานของนักเขียนเพียงไม่ก่ีคน” (เฉลียว วัฒนา, 2560: สัมภาษณ์) 
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ทรรศนะของเฉลียว วฒันาแสดงให้เห็นวา่ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ ในปัจจบุนัเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีไม่
เน้นจดันิทรรศการศิลปะอีกต่อไปหากแต่ว่าผู้ เข้าชมจะได้เห็นงานศิลปะท่ีเฉลียว วฒันาได้สะสม
และซือ้ไว้เพ่ือจ าหนา่ยตอ่เทา่นัน้ 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

การจดัการด้านการตลาดของซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ มีการจดัการผ่านส่ือออนไลน์ 
เช่นเว็บไซด์อย่างเป็นทางการของซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ เฟสบุ๊กแต่ท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท างาน
ด้วยความซ่ือสตัย์และมองเห็นคณุคา่และความเหมาะสมของงานจงึท าให้ซีวีเอ็นมีช่ือเสียงและคน
ไว้ใจ โดยเฉลียว วฒันาได้เล่าถึงเหตกุารณ์ซึ่งเป็นกรณีตวัอย่างของความซ่ือสตัย์ไว้อย่างน่าช่ืนชม
ว่า“หลาย ๆ คร้ังผมขนงานไปติดบ้านลูกค้าหลายช้ิน เราจะไปดูความเหมาะสมด้วยตวัเอง ซ่ึง
บางคร้ังลูกค้าต้องการจะซ้ือเยอะมากแต่เราเห็นว่ามนัไม่เหมาะสมกบัพื้นที่เราก็ต้องแนะน าไปว่า
แค่ไหนถึงพอดี หรืออะไรที่มนัมากไป จึงท าให้ลูกค้าติดและจะนึกถึงเสมอ”(เฉลียว วฒันา, 2560: 
สมัภาษณ์)       

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกด้านการสร้างเครือข่ายด้านศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ
พบว่าในอดีตจะเร่ิมจากอาจารย์จากเพาะช่างและศิลปากรและก็ได้แนะน าลกูศิษย์ท่ีมีฝีมือให้รู้จกั
ส่วนศิลปินต่างชาติจะเป็นศิลปินเวียดนามท่ีเราไปซือ้ผลงานมาซึ่งปัจจุบนัเฉลียว วฒันาได้แสดง
ทรรศนะไว้ว่า“เดี๋ยวนี้ศิลปินเยอะมาก แต่ผู้ซ้ือไม่มีนัน่ก็ท าใหผ้มสนบัสนุนได้เพียงบางกลุ่มเท่านัน้
ตราบใดที่รัฐยงัไม่ให้การสนบัสนุนวงการศิลปะ เข้าใจศิลปะ ศิลปะมันก็อยู่ไม่ได้ สภาพอาคาร
บา้นเรือนมนัก็เละเทะเพราะขาดศิลปะ ที่ผมพูดในตอนแรกว่าถา้ซ้ือศิลปะไปหกัภาษีได้นัน่คือการ
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ต้นเหตุคือการศึกษา” (เฉลียว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) จากทรรศนะ
ดงักล่าวผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าปัจจุบนั ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์สามารถสนบัสนุนศิลปินได้จ านวน
จ ากดัเน่ืองจากผู้ ซือ้งานศลิปะมีจ านวนน้อยลง 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการสัมภาษณ์เฉลียว วัฒนาเจ้าขอและผู้ ก่อตัง้ ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ด้าน
ปัญหาละอุปสรรคของการบริหารจดัการแกลเลอร่ีพบว่าคนทัว่ไปในประเทศยงัให้ความสนใจงาน
ศลิปะไมม่ากพอตามทรรศนะดงัตอ่ไปนี ้
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มนัมาจากการศกึษาบ้านเรารัฐไม่ได้ปลกูฝังให้คนรักศิลปะ โรงเรียนนานาชาติ เค้าจะสอน
ศิลปะแต่เล็ก ๆเลย มันไปถึงคนที่จะมีบ้านอยู่ การจัดห้อง อาคาร ถ้าไม่มีศิลปะนี่มันน่า
รังเกียจมาก ถ้ามนัมีศิลปะน่ีเข้าจะรู้จกัความงาม และพอโตขึน้รวยก็เป็นรวยแบบไมม่ีศิลปะ 
เขาก็ไม่หนัมาซือ้รูป เพราะเขาไม่รู้ว่าศิลปะมนัคือความสขุทางตา ใจและสขุภาพจิต มนัก็
กลบัไปที่การศึกษาเพราะการศึกษาเราไม่สอนให้คนรักศิลปะ บางคนมาซือ้งานก็ไม่รู้วา่จะ
ซือ้งานอะไรเพียงแตส่ถาปนิกแนะน ามาให้ซือ้ไปประดบับ้าน เราก็ต้องแนะน าไปวา่ถ้าซือ้ไป
ติดมนัก็ต้องดวู่าเราพอใจอะไร ชิน้ไหน เพราะเราต้องดมูนัตลอด แต่ถ้าซือ้ไปเก็งก าไรก็อีก
เร่ืองหนึง่ (เฉลยีว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) 

 

 ข้อความดังกล่าวผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งของการ
บริหารจดัการแกลเลอร่ีคือภาครัฐและการศกึษาไมไ่ด้สนบัสนนุให้คนรักศลิปะอยา่งจริงจงั ในขณะ
ท่ีศลิปินก็ยงัไมมี่ความเป็นมืออาชีพมากพอดงัทรรศนะดงัตอ่ไปนี ้

 
ผมเช่ือวา่พวกเขาต้องมีการจดัการท่ีดี การจดัการเป็นเร่ืองส าคญั เมื่อคณุสร้างงานได้ ราคา
ต้องมีมาตรฐาน บางกรณีที่ซือ้ในแกลเลอร่ี 1 แสนบาท ไปซือ้กบัศิลปิน 8หมื่น คนก็วิ่งไปซือ้
กับนักเขียนกันหมด ในขณะที่นักเขียนบางคนกลบัใช้วิธีเพิ่มราคาเช่น ขายที่แกลเลอร่ี 1
แสน พอไปขายเองกลบัเพิ่มไป เป็น 1แสน ห้าหมื่น หรือ 2 แสน โดยใช้เหตผุลวา่ผมรักงาน
ชิน้นีม้ากอยากจะเก็บไว้คล้าย ๆ กับการสร้างเร่ืองขึน้มา หลายๆคนผมต้องไปตาม
แก้ปัญหาให้เพราะราคาตกจากกรณีไปขายตรง เพราะเราต้องท าให้งานศิลปะมีแตร่าคาวิ่ง
ไปข้างหน้า เพราะเราก็ซือ้ไปสะสมแต่ราคาร่วงลงก็ไม่ไหว นี่ถ้าเรามีการปลกูฝังแต่เด็ก คน
ซือ้ก็จะมากขึน้ ศิลปิน นกัเขียนก็เขียนเดือนละรูป สองเดือนรูปขายแพงๆ ก็มีก าลงัใจ ทุม่เท 
ผลติงานดีๆออกมาได้ (เฉลยีว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) 
 

 จากการวิจยัพบว่าทรรศนะของเฉลียว วฒันาแสดงให้เห็นว่ามีศิลปินหลายคนมี
ความประสงค์ท่ีจะขายงานศิลปะโดยตรงกบัผู้ ซือ้มากกว่าขายผ่านแกลเลอร่ีเพราะได้ราคาดีกว่า
และไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์เหตุกรณีดงักล่าวจึงส่งผลให้ทางแกลเลอร่ีไม่สามารถสนับสนุนศิลปิน
จ านวนมากเหมือนก่อนไมไ่ด้ดงัท่ีได้แสดงทรรศนะไว้ว่า 

แต่เนื่องจากภาวะปัจจุบนัที่เรามียอดขายที่ต ่า เราก็สนบัสนุนคนมากไม่ได้ เพราะก าไรต่อปีมัน
น้อยลงมาก ไมม่ีรัฐบาลสนบัสนนุวงการศิลปะ ภาษีเรายงัเสยีเหมือนเดิม วงการศิลปะจะเจริญขึน้
ได้รัฐบาลต้องหนัมาอดุหนนุช่วยเหลอืวงการแกลเลอร่ี หรือวงการศิลปะโดยทางตรงและทางอ้อม 
เพราะศิลปะมนัคือสิง่เชิดหน้าชตูาของประเทศ แตบ้่านเราไม่ไม่ใช่ คือสนบัสนนุทางอ้อมนี่อาจจะ
ซือ้งานศิลปะและน าไปหกัภาษีได้เหมือนการบริจาค บริษัทที่รวยๆก็สามารถจะอุดหนุนซือ้งาน
ศิลปะเหมือนไปบริจาคให้วดั องค์กร วดั โรงพยาบาล ก็สามารถไปหกัภาษีได้ สิง่เหลา่นัน้จะท าให้
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ผู้ ค้าศิลปะมีก าลงั แต่ต้องไปซือ้กบัผู้ เขียนไม่ได้ เพราะผู้ เขียนคือผู้ผลติ ต้องซือ้กบัผู้ขาย แกลเลอร่ี
จะได้มีก าลงัสนบัสนนุศิลปินรุ่นใหม่ เราก็ต้องคดัเลือก อนันีเ้ราก็มีการด าเนินการโดยบริษัทไฟน์
อาร์ตนี ้เค้าก็เห็นตรงกนัวา่ถ้าจะท าให้วงการนีอ้ยูไ่ด้ มีคณะศิลปะไมรู้่ก่ีมหาลยั ผลติคนท่ีเรียนออก
มากพบว่าผู้ซือ้ไม่มี ผู้สนบัสนนุไม่มี มหาเศรษฐีไม่สนใจ ไม่ว่าจะดเป็น ซีพี เบียรช้างก็ไม่ค่อยซือ้ 
ถึงจะซือ้ก็ซือ้น้อยเกินไป (เฉลยีว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) 
 

ทรรศนะของเฉลียว วฒันาข้างต้นท าให้ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าหากรัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนวงการศิลปะอย่างจริงจังจะท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปข้างหน้าทัง้ในด้าน
ศลิปวฒันธรรมและรวมไปถึงการพฒันาด้านเศรษฐกิจอีกด้วย 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ (CVN Art Center) 

ผลการวิจัยพบว่า ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ ได้แสดงทรรศนะไว้สองประเด็นโดยประเด็น
แรกเร่ืองพฒันาการและการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชนพบว่าหอศิลป์อยูใ่นสภาพโดดเดียวไร้ความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลประกอบกับสภาพเศรษฐกิจไม่ดีจึงถึงให้เกิดความอยากล าบากในการ  
ด ารงอยู่ ท่ี ส าคญัระบบการศึกษาไม่ได้สอนหรือปลูกฝังให้คนรักศิลปะ เม่ือพวกเขาโตเป็นผู้ ใหญ่
จึงเป็นผู้ ใหญ่ท่ีไร้สนุทรียภาพ ด้วยเหตผุลดงักล่าวอาจจะส่งผลตอ่ธุรกิจหอศิลป์เอกชนและวงการ
ศลิปะร่วมสมยัของไทย    

ผลการวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการโดยเฉลียว วฒันาได้แสดงทรรศนะไว้ว่า
หอศิลป์เอกชนต้องการ ๆ จดัการท่ีดี ถ้าจดัการไม่ดีก็อาจจะส่งผลให้ต้องเลิกกิจการไป โดยมอง
การจัดการหอศิลป์ว่าเหมือนกับค่ายเพลงท่ีต้องมีการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่อยู่เสมอ เจ้าของ  
หอศลิป์ต้องมองศลิปินให้ออกวา่เป็นคนท่ีจริงจงัตอ่งานศิลปะท่ีพวกเขาท าหรือไม่ เพราะว่าอาจจะ
เกิดผลเสียถ้าหากว่าพวกเขาล้มเลิกและ ไม่ท างานศิลปะต่อไป งานศิลปะส่วนใหญ่ใน ซีวีเอ็น 
อาร์ต เซ็นเตอร์จะเป็น ภาพทิวทศัน์ ดอกบวั งานศิลปะท่ีสะท้อนวิถีชิวิตและวฒันธรรมไทย จนไป
ถึงงานจิตรกรรมประเภทนามธรรม (เฉลียว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา สมบัต ิเพิ่มพูน แกลเลอร่ี 
 

 

ภาพประกอบ 13 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของสมบตั ิเพิ่มพนูแกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 

 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน 
สมบตัิ เพิ่มพูน แกลเลอร่ีเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมีประวตัิและท่ีมาท่ีน่าสนใจมากท่ีสดุแห่ง

หนึ่งของประเทศไทยมีผู้ก่อตัง้คือสมบตัิ วฒันไทยท่ีมีความผกูพนัธ์กบังานศลิปะมาโดยตลอด โดย
หนงัสือ “ศิลปะสมยัใหม่ในประเทศไทย : มองผ่านความเคล่ือนไหวของหอศิลป์เอกชนและการซือ้
ขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ทศวรรษท่ี 2500 ถึงทศวรรษท่ี 2530”  ท่ีเขียนโดย สิทธิธรรม 
โรหิตะสขุได้กล่าวถึงเหตผุลและความเป็นมาท่ีส่งผลให้สมบตัิ วฒันไทยก่อตัง้สมบตัิ เพิ่มพูนแกล
เลอร่ีไว้วา่ 

 
ชีวิตของสมบตัิ วฒันไทย คลกุคลีอยู่กบัครอบครัวที่ท าธุรกิจด้านพาณิชย์ศิลป์ตัง้แต่แรกเร่ิม บิดา
ของเธอเปิดบริษัทรับเขียนป้ายและโปสเตอร์โฆษณาซึ่งส่วนใหญ่เป็นโฆษณาสินค้าและภาพยนตร์ 
จดุนีเ้องท าให้เธอได้คุ้ยเคยและหนัมาสนใจศิลปะอยา่งมาก นอกจากนีส้ามีของสมบตัิยงัมีครอบครัว
ที่ท าธุรกิจท าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ด าเนินกิจการมามากกว่า 50ปี คือ “บริษัท โฟร์อาร์ต (1994) 
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จ ากดั” ซึง่เธอได้เร่ิมต้นเข้ามาช่วยสามีบริหารงานและเป็นช่วงเวลาที่เร่ิมให้ความสนใจจะเก็บสะสม
ผลงานศิลปะท่ีตนเองช่ืนชอบมาตกแตง่บ้านและสะสม จากจดุนีเ้ช่นกนัท่ีท าให้สมบตัิเร่ิมคิดอยากจะ
มีธุรกิจเก่ียวข้องกับศิลปะที่เธอคลุกคลีมาตัง้แต่เด็กจนกระทั่งมีครอบครัว (สิทธิธรรม โรหิตะสขุ, 
2560) 

 

ข้อความข้างต้นแสดงถึงภูมิหลงัของสมบตัิ วฒันไทยท่ีมีครอบครัวท่ีท างานศิลปะมาโดย
ตลอดจึงไม่น่าแปลกใจว่าสมบตัิ วฒันไทยจะมีความผูกพนักบังานศิลปะจนก่อตัง้สมบตัิ เพิ่มพูน
ขึน้ในปี พ.ศ. 2522จากการลงพืน้ท่ีในการท าวิจยัครัง้นี ้สมบตัิ วฒันไทยได้มอบนิตยสารจ านวน
สองเล่มท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกับสมบัติ เพิ่มพูนแกลเลอร่ีอย่างละเอียด จากบทสัมภาษณ์ท่ีช่ือว่า 
“ดอกไม้เหล็กในสวนศิลป์” ในนิตยสาร    ไฮคลาสฉบับท่ี 24 ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งได้รายงานถึง
พฒันาการและการด ารงอยูข่องสมบตั ิเพิ่มพนูตัง้แตแ่รกเร่ิมไว้วา่ 

 
เร่ิมต้นท าแกลเลอร่ีครัง้แรกที่ถนนสีลม เมื่อปีพ .ศ. 2522ใช้ช่ือว่าโฟร์อาร์ต แกลเลอร่ี ต่อมาใน 
ปีพ.ศ. 2525 จึงมาเปิดร้านที่ศูนย์การค้าริเวิอร์ ซิตี  ้ช่ือ โฟร์อาร์ต แกลเลอร่ี ปีพ.ศ. 2527 เปิดที่
โรงแรมรอยลัออคิดเชอราตนั ช่ือสมบตัิแกลเลอร่ี ปีต่อมาจึงเปิดสมบตัิแกลเลอร่ีที่โรงแรมดสุิตธานี 
ต่อมาในปีพ.ศ. 2535 ก็เปิดสมบตัิเพิ่มพูนที่โรงแรมอินเตอร์คอนทิเนนทลั ปีพ.ศ.2536 เปิดสมบตัิ
เพิ่มพนูท่ีโรงแรมฮิลตนั, พรอมมานาด ปาร์ค นายเลศิ ในระหวา่งนัน้ดิฉนัก็ฝันว่าอยากจะมีแกลเลอ
ร่ีขนาดใหญ่ของตวัเอง เพื่อเก็บรวบรวมผลงานที่เรามีทัง้หมด จนกระทัง่ในปีพ.ศ. 2538 ดิฉนัได้มา
ซือ้อาคาร 6 ชัน้ เนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ ที่ซอยสุขุมวิท 1 เพื่อเปิดเป็นแกลเลอร่ีเก็บรวบรวมผลงาน
ศิลปะทัง้หมดมาไว้ที่น่ีแหง่เดียว แล้วทะยอยปิดร้านเล็ก ๆ ทัง้หมด เพราะแกลเลอร่ีที่เปิดใหม่ที่ซอย 
สขุมุวิท 1 คือสมบตัิเพิ่มพนูแกลเลอร่ี มีพืน้ที่ใหญ่โตกว้างขวางถึง 5 ชัน้ สามารถโชว์ภาพต่างๆได้
มากมายและมีที่จอดรถที่สะดวกสบาย      
 

จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวแสดงถึงความเป็นมาของสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอร่ีร่ีท่ีมีการ
เร่ิมต้นธุรกิจค้าขายงานศิลปะเม่ือปี พ.ศ. 2522 และผ่านการเปิดสาขาอีกหลายแห่งในเวลาตอ่มา 
จนเม่ือปีพ.ศ.2538 สมบตัิเพิ่มพนูแกลเลอร่ีได้ย้ายมาอยู่ท่ีสขุมุวิทซอย 1 ซึ่งเป็นอาคารสงู 6 ชัน้ใน
ท่ีสดุ นบัได้ว่าสมบตัิเพิ่มพนูแกลเลอร่ีเป็น หอศิลป์เอกชนท่ีมีพฒันาการและการด ารงอยูท่ี่ยาวนาน
ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปนัดดา เลิศ
หัตถ์ศิลป์ผู้ เป็นลูกสาวของสมบัติ วัฒนไทยผู้ จบการศึกษาด้านการจัดการศิลปะจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้กลา่วถึงการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชนไว้วา่ 
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เท่าที่รู้มีแกลเลอร่ีหลกัๆอยู่ไม่ถึง 10แห่ง เช่น ต้นสนแกลเลอร่ี  เอช แกลเลอร่ี นมัเบอรวนัแกลเลอร่ี 
ถังแกลเลอร่ี ทะวิบู แกลเลอร่ี น าทองแกลเลอร่ี อนันีค้ือกลุ่มที่เด่นๆ ส่วนแกลเลอร่ีเล็กๆก็เปิดมา
เยอะแล้วก็ทยอยกนัปิดตวัลงไป โดยกลุม่ที่มีช่ือเสียง ระยะเวลาการด ารงอยู่นาน มีนิทรรศการและ
กิจกรรมต่อเนื่องเช่นต้นสนที่เขาอยู่มานานแล้ว ถึงแม้พืน้ที่เขาจะเล็กแต่เขาก็ไปออก อาร์ต แฟร์
บอ่ย เค้าก็มีการ Representศิลปิน อยา่งตอ่เนื่อง เราก็จะเห็นตามหนงัสอื article หรือเวลาที่เค้ามี 
Exhibition list ก็จะมีเขาอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอเพราะถ้าเรากลบัไปดธูุรกิจอื่น เราไมไ่ด้พดูถึงขนาดออฟ
ฟิตเค้านี่คะ  เราพูดถึงผลิตภณัฑ์ของเค้า ช่ือเสียงของเค้า ถ้าจะมองให้เข้าใจง่ายต้องไปมองผ่าน
ธุรกิจอื่นแล้วมองเข้ามาในแกลเลอร่ี (ปนดัดา เลศิหตัถศิลป์, 2558)  
 

ผู้ วิ จัยส รุปท รรศนะของปนัดดา  เลิ ศหัตถศิล ป์ ได้ ว่ า ในป ระ เทศ ไทยห รือใน
กรุงเทพมหานครมีหอศิลป์เอกชนเกิดขึน้อยู่พอสมควรโดยหอศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงไม่ถึง  10 แห่งจะ
สามารถด ารงอยู่ในธุรกิจได้เป็นเวลานาน เน่ืองจากหอศิลป์เหล่านีมี้ช่ือเสียง และได้รับการ
ไว้วางใจจากผู้ ซือ้และนกัสะสมอย่างสม ่าเสมอ แต่ในทางกลับกันก็มีการเกิดของหอศิลป์เอกชน
หน้าใหมห่ลายแหง่แตก็่เปิดให้บริการไมน่านก็ต้องมีอนัปิดตวัลงไป 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ  

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
จากการลงพืน้ท่ีและท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับปนัดดา เลิศหัตถศิลป์ในข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการสมบตั ิเพิ่มพนู แกลเลอร่ีซึง่เป็นหนึ่งในหอศลิป์เอกชนท่ีด ารงอยูคู่ก่บั
วงการศิลปะร่วมสมยัของประเทศไทยมาอย่างยาวนานท่ีสุดแห่งหนึ่งพบว่าด้านการจดัการด้าน
นโยบายและวิสัยทัศน์สมบัติ เพิ่มพูน แกลเลอร่ีมีการจัดการเหมือนกับธุรกิจอ่ืน  ๆ ทั่วไป โดยมี
หน้าท่ีเหมือนคนกลางระหวา่งผู้ผลิตและผู้ ซือ้โดยปนดัดา เลิศหตัถศลิป์ได้กลา่วไว้วา่ 

 
คนสว่นใหญ่มองแกลเลอร่ีต่างจากธุรกิจอื่นเพราะสินค้าของศิลปะต่างจากสินค้าประเภทอื่น งาน
ศิลปะเป็นงานท าจากมือ,แต่ละชิน้มาจากจิตวิญญาณจนกลายมาเป็นงานศิลปะ แต่แกลเลอร่ี
เหมือนธุรกิจอื่น แกลเลอร่ีก็เหมือนคนกลาง(Middleman)ระหว่างผู้ซือ้และผู้ผลิต ดังเช่นร้านโชว์
หว่ยที่ไปเอาสินค้ามาจากผู้ผลิต เอามาวางขาย โปรโมทจดัวางให้สวยงาม เป็นหน้าที่เค้าที่จะต้อง
ติดต่อ ท าอย่างไรให้ลกูค้าเข้ามามากที่สดุ ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชัน่ ราคา ประชาสมัพนัธ์ หรืออะไรก็
ตาม ในทางปฏิบตัิเราก็คือคนกลาง แกลที่มีหน้าที่เป็นตวักลางระหว่างศิลปินและผู้สะสมงานและ
ลกูค้า (ปนดัดา เลศิหตัถศิลป์, 2557: สมัภาษณ์) 
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ผู้วิจยัสรุปทรรศนะข้างต้นได้ว่าถึงแม้ธุรกิจหอศิลป์จะมีความเหมือนกับธุรกิจอ่ืน ๆ 
ทัว่ไปคือมีผู้ผลิต ผู้ ซือ้และผู้ขายแตส่ินค้าในหอศิลป์เอกชนเป็นสินค้าท่ีไม่ได้เกิดขึน้จากเคร่ืองมือ
หรือเคร่ืองยนต์ใด ๆ หากแต่เกิดจากมือและจิตวิญญาณและความศรัทธาของผู้ผลิตจึงท าให้เรา
เรียกวา่งานศลิปะนัน่เอง  

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  

ด้านการจัดการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้พบว่ามีความพยายามท่ีจะต้องขาย
ผลงานศิลปะให้ได้ทุกเดือน ซึ่งบางเดือนก็ขายได้น้อย บางเดือนขายได้มากโดยปนัดดา เลิศ
หตัถศิลป์ได้กล่าวไว้ว่า “ต้องขายได้ทกุเดือนแต่ธุรกิจแกลเลอร่ีมนัเป็นธุรกิจเงินเย็นบางเดือนก าไร
มาก บางเดือนก าไรน้อยเราก็ บริหารกนัไป ส่ิงหน่ึงที่ท าให้แกลเลอร่ีนี้อยู่ไดน้านคือเรามีงานหลาย
ประเภท เรามีงานเพือ่การลงทนุ ราคาสูง เรามีงานส าหรับตกแต่ง เช่นรูปทอ้งฟา้ น ้าตน้ไม้ คนทีไ่ม่
เก่ียวข้องกับวงการศิลปะจะเข้าถึงได้มากกว่า เขาแค่อยากได้งานตกแต่งบ้าน บางคนก็ซ้ือไป
เสริมฮวงจุ้ยด้วยซ ้ าอยากได้เป็นหิน น ้า แต่เค้าซ้ือและราคาไม่แพงจับต้องได้”(ปนัดดา เลิศ
หตัถศลิป์, 2557: สมัภาษณ์) จากข้อความข้างต้นผู้วิจยัสรุปความได้วา่งานศิลปะท่ีสมบตั ิเพิ่มพนู
ขายมีหลากหลายสไตล์ อาทิ งานศิลปะจ าพวกทิวทศัน์ซึ่งเป็นงานประเภทท่ีคนทัว่ไปเข้าใจได้ง่าย 
ไปจนถึงงานศิลปะท่ีต้องใช้การตีความจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศซึ่งเหมาะแก่การลงทุน
เก็งก าไร สอดคล้องกบัค ากลา่วของปนดัดา เลิศหตัถศิลป์ในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานศิลปะภายใน
หอศลิป์เอกชนแหง่นีว้า่ 

 
งานศิลปะท่ีนี่มีหลากหลายราคาตัง้แตห่ลกัพนัถึงล้าน แตท่ี่ขายดีคือหลกัพนัถึงหลกัหมื่น ในสว่นนี ้
จะซือ้เยอะเช่นพนกังานบริษัทซือ้ให้เจ้านาย  ลกูน้องซือ้ให้เจ้านาย เป็นของขวญัวนัเกิดเพื่อน ซือ้
ไปตกแตง่บ้าน อนันีจ้ะขายง่ายและท่ีน่าสนใจคืองานศิลปะกลุม่นีค้ือกลุม่ที่สร้างรากฐานในกบัท่ีนี่ 
คนที่ไม่มีภมูิหลงัทางศิลปะก็เข้าถึงได้ง่ายกวา่ ยิ่งเรายงัเป็นประเทศที่พฒันา ผู้คนยงัใสใ่จกบัเร่ือง
ของกินมากกว่า เพราะถ้าวฒันธรรมที่เค้ายงัใสใ่จกบัเร่ืองของกินอยู่แล้วเค้าก็จะไม ่appreciated 
กบัรูปภาพท่ีต้องดิน้รนหรือวา่ abstract เค้าชอบรูปภาพที่มองแล้วสวยงามมากกว่า พอเค้าซือ้ไป
แล้วเค้าก็จะรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของมากขึน้ พอเขาเดินผา่นแกลเลอร่ีเค้าก็จะรู้สกึเข้าถึงเพราะเขา
มีแล้วที่บ้าน และกลุม่นีจ้ะค่อยๆ พฒันา เช่นซือ้ 5000 บาท ชอบติดบ้านแล้วสวย กลบัมาอีกทีใน
ราคาที่แพงกว่า กลับมาอีกทีในอนาคต มีโปรโมชั่นก็อยากมาซือ้อาจารย์ใหญ่ ๆ (ปนัดดา  
เลศิหตัถศิลป์, 2557: สมัภาษณ์) 
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ทรรศนะดงักล่าวชีใ้ห้เห็นวา่การซือ้ผลงานศิลปะนัน้นอกจากจะซือ้เพ่ือการสะสมและ
เก็งก าไรงานศิลปะยงัซือ้ด้วยเหตผุลท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งซือ้เพ่ือเป็นของขวญัวนัเกิด 
ขึน้บ้านใหม่ หรือการเล่ือนต าแหน่งของเจ้านาย เหตผุลดงักล่าวท าให้สมบตัิ เพิ่มพนูมีงานศิลปะท่ี
เร่ิมต้นด้วยราคาเพียงแคไ่มก่ี่พนับาทจนถึงระดบัล้านบาทขึน้ไป โดยปนดัดา เลิศหตัถศลิป์ยงักลา่ว
วา่งานศิลปะราคาหลกัพนัขายดีมากและเปรียบเสมือนเป็นกลไกส าคญัท่ีท าให้สมบตั ิเพิ่มพนูด ารง
อยูไ่ด้มาอยา่งยาวนาน 
 

2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

ด้านการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรของ
สมบัติ เพิ่มพูน แกลเลอร่ี พบว่าหอศิลป์เอกชนแห่งนีเ้ปรียบเทียบการจัดการหอศิลป์โดยแสดง
ทรรศนะว่าเหมือนกับการจัดการธุรกิจอ่ืน  ๆ ทั่วไปซึ่งต้องมีหัวใจส าคัญในการจัดการอยู่ ท่ี 
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางจดัจ าหน่าย ราคา และ การส่งเสริมการขาย โดยเป็นคนกลางท าหน้าท่ีในการ
เช่ือมโยงผู้ ซือ้และผู้ขายมาพบกันซึ่งปนดัดา เลิศหตัถศิลป์ได้แสดงทรรศนะอย่างสอดคล้องไว้ว่า 
“ถ้าเรามองให้เหมือนกบัธุรกิจอื่นก็ใช่ เพียงแต่สินค้ามนัพิเศษไม่เหมือนกนั แต่หวัใจของทกุธุรกิจ
มนัเหมือนกนั หวัใจของผู้ผลิตก็เหมือนกนั บางสินค้าที่มีจ านวนมากสามารถใช้เคร่ืองจกัรได้ บาง
สินค้าที่มีช้ินเดียวเช่นงานศิลปะคนส่วนใหญ่มองศิลปะว่าราคาสูง แต่เราก็สามารถมองเป็นสินค้า
เชิงธุรกิจได้ช้ินเดียวกัน” (ปนดัดา เลิศหตัถศิลป์, 2557: สมัภาษณ์) ซึ่งปนดัดา เลิศหตัถศิลป์ยงัได้
แสดงทรรศนะท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและ
บคุลากรไว้อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
องค์ประกอบของการจัดการก็เหมือนธุรกิจอื่นๆ Product place price promotion4 p นะคะ เรา
ต้องมีที่ตัง้ที่สะดวก มีสถานที่เหมาะสมตอ่สนิค้านัน้ๆ เราเป็นงานศิลปะ ก็ต้องมีการจดัดิสเพลย์ให้
สวยงาม ให้นา่ซือ้ แล้วเป็นหน้าที่เราที่ต้องหาลกูค้า เป็นหน้าที่เราที่ต้องติดตอ่และติดตอ่กบัศิลปิน
ด้วย ท ายงัไงให้เขาไว้ใจเรา  ไว้ใจที่จะน างานมาไว้ที่เรา ในขณะเดียวกันเราจะท ายงัไงให้ลกูค้า
ไว้ใจเรา ท่ีเวลาเค้าซือ้ของไปเป็นของที่มีคณุภาพ มาจากศิลปินท่ีเราคดัเลือกเรามาจากที่เค้าชอบ  
และมีงานศิลปะหลากหลายให้เขาได้เลือก สิ่งส าคญั ต้องมีที่ตัง้ มีเงินที่รองรับเป็นทุนซึ่งเหมือน
ธุรกิจอื่นที่ เป็นหัวใจไม่ว่าจะขายอะไรก็ตาม เพียงแต่สินค้ามันมีความพิเศษไม่เหมือนกัน  
(ปนดัดา เลศิหตัถศิลป์, 2557: สมัภาษณ์) 

 

ทรรศนะดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่าธุรกิจหอศิลป์จะต้องมีผลิตภัณฑ์ ช่องทางจดัจ าหน่าย 
ราคา และ การส่งเสริมการขายแล้ว สิ่งส าคญัยังต้องมีเงินทุนซึ่งเป็นเงินเย็นของผู้ท าธุรกิจท่ีจะ
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สามารถสนบัสนุนหรือใช้จ่ายยามจ าเป็นอีกด้วยเน่ืองจากงานศิลปะจะมีราคาค่อนข้างสูง มีคน
สนใจเฉพาะกลุม่จงึต้องมีเงินทนุไว้ตลอดเวลา สอดคล้องกบัค ากลา่วของปนดัดา เลิศหตัถศลิป์วา่ 

 
แกลเลอร่ีคอ่นข้างแตกต่างคนซือ้ก็เป็นกลุม่เลก็ๆ เราก็ขายอะไรท่ีราคามนัไมใ่ช่ราคาต้นทนุ มนัเป็น
ราคา ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งตรงนีแ้หละที่หลายคนยงัไมเ่ข้าใจ แล้วเราก็ขายของที่แพงกวา่ต้นทนุ
เยอะมาก เราจะท ายงัไงที่จะขายมนัได้ มนัก็เลยต้องเกิดการร่วมมือกนัระหว่างเรา ศิลปิน แล้วก็ตวั
ลูกค้า ศิลปินก็ต้องพัฒนาในอาชีพของตนให้มีช่ือเสียง มีฝีมือมากขึน้ แกลเลอร่ี ก็ต้องมีหน้าที่
พฒันาช่ือเสียงของตนเองด้วย เพื่อให้ศิลปินคนนีม้าอยูท่ี่แกลเลอร่ีนี ้ราคาก็จะสงูกวา่ แตถ้่าศิลปิน
คนนีไ้ปอยู่จตุจักรผู้ซือ้ก็จะไม่ซือ้ในราคาที่สงูเท่ากับในแกลเลอร่ี (ปนดัดา เลิศหัตถศิลป์, 2557: 
สมัภาษณ์) 

 

ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่าหอศิลป์เอกชนเป็นเสมือนพืน้ท่ี ๆ สามารถการันตีถึง
มาตรฐานของก าหนดราคาของผลงานศิลปะของศิลปิน เน่ืองจากหอศิลป์สามารถพฒันาช่ือเสียง
ของศลิปินได้จงึท าให้ราคาผลงานของศลิปะคอ่ย ๆ ขยบัสงูขึน้ 
 

2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
 

 

         ภาพประกอบ 14 ภาพแสดงการจดัการด้านพืน้ท่ีของ สมบตั ิเพิ่มพนูแกลเลอร่ี   
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560      
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สมบตัิ เพิ่มพนูแกลเลอร่ี ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิทซอย1 เป็นตกึขนาดใหญ่จ านวน 6 ชัน้
ภายในเก็บรวบรวมผลงานศิลปะไว้จ านวนมากโดยส่วนใหญ่งานศิลปะทัง้หมดจะเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของสมบัติ เพิ่มพูนแกลเลอร่ีเน่ืองจากว่าได้ท าการซือ้จากศิลปินแล้วแทบทัง้สิน้ ปนัดดา เลิศ
หตัถศลิป์ได้แสดงทรรศนะไว้วา่ 

 
เรามีสถานที่ใหญ่เพราะเราไม่ได้จดัการแบบเซ็นสญัญากับศิลปิน สมบตัิ เพิ่มพูน represent งาน
เป็นชิน้ เราเหมือนเป็นที่เก็บงานด้วยตวัเอง แล้วเราก็ขาย เพราะฉะนัน้เราเลยจ าเป็นต้องมีพืน้ที่
ใหญ่หน่อยเพื่อเป็นทัง้ที่เก็บงานและพืน้ที่ขายที่คนสามารถมาเลือกดไูด้ อนันี ้ศิลปินจะไม่แบกรับ
ความเสีย่งเลย เราจะเป็นคนแบกรับความเสี่ยง แต่ข้อดีคือถ้าในอีก 5-10 ปี ศิลปินเค้าไปมีช่ือเสยีง
เราก็จะได้ก าไร แตค่วามเสี่ยงที่เราได้รับคือมีศิลปินบางคนที่เราซือ้มาแล้วเค้าเลกิเป็นศิลปินไปเลย 
เราก็เลยต้องขายราคาต ่าหรือขายราคาต้นทนุไปเลย (ปนดัดา เลศิหตัถศิลป์, 2557: สมัภาษณ์) 

 

 ผู้ วิจัยสรุปข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านพืน้ท่ีของสมบัติ เพิ่มพูน แกลเลอร่ีได้ว่า 

พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของสมบตัิ เพิ่มพูนแกลเลอร่ีเป็นพืน้ท่ีจดัแสดงผลงานท่ีทางหอศิลป์ได้ท าการซือ้ไว้

โดยมีการแบง่ประเภทอย่างชดัเจน อาทิ ภาพวิว ทิวทศัน์ท่ีมีราคาหลกัพนัถึงหลกัหม่ืนจะอยู่ในชัน้

ลา่งสดุ สว่นงานศลิปินท่ีมีช่ือเสียงจะอยูช่ัน้บนของหอศลิป์แหง่นีแ้ละแบง่โซนได้อยา่งน่าสนใจ 

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
ด้านการจดัการนิทรรศการและกิจกรรมของสมบตั ิเพิ่มพนู แกลเลอร่ีพบวา่“เร่ิมมีการ

จดันิทรรศการหมุนเวียน งานละ 2-3 เดือนไม่ใช่เป็นการซือ้ขาด เราก็ได้เร่ืองคอมมิชชัน่ มนัท าให้
เรายืดหยุ่นได้ ส่วนการจัดการแบบสะสมก็ยังอยู่ต่อไปตราบใดท่ียังมีทุนนะคะ ก็จะเปล่ียนไป  
เร่ือย ๆ เช่นงานของศิลปิน ข้างนอก หรืองาน ท่ี เรามีอยู่แ ล้วขึ น้อยู่กับความเหมาะสม ”  
(ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์, 2557: สมัภาษณ์) ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่านิทรรศการท่ีเกิดขึน้ในสมบตั ิ
เพิ่มพูนแกลเลอร่ีจะมีลักษณะการจัดการท่ีแตกต่างกล่าวคือจะไม่มีการซือ้ขาดจากศิลปินท่ีน า
ผลงานมาแสดงแต่จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์หากมีการขายผลงานได้ โดยปนัดดา เลิศหัตศิลป์ยัง
กล่าวถึงเร่ืองนิทรรศการหมุนเวียนไว้อย่างน่าสนใจว่า “แต่ว่าการจดันิทรรศการก็เป็นสิ่งท่ีศิลปิน
ต้องลงทุนมากเหมือนกันนะคะ เพราะทางเราไม่ได้จ่ายอะไรให้ เราเอาคอมมิชชั่นน้อย แต่เราก็
ไม่ได้สนบัสนนุอะไร ไมไ่ด้ท าหนงัสือให้ แตเ่ราก็ท าการโปรโมทให้ เพราะว่าทางเรายงัไม่พร้อมท่ีจะ
ท างานระยะยาวเพราะเรายงัไม่ได้ขนงานไปอาร์ตแฟร์ท่ีนัน่ท่ีน่ี เพราะฉะนัน้ คอมมิชชัน่จะน้อย ก็
เป็นคล้าย ๆ กบัสถานท่ีมาแสดงมากกวา่”(ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์, 2557: สมัภาษณ์) 
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2.6 การจัดการด้านการตลาด 
สมบัติ เพิ่มพูนแกลเลอร่ีมีการจัดการด้านการตลาดผ่านส่ือต่างๆ อาทิ หนังสือ 

นิตยสารท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปะร่วมสมัยและส่ือออนไลน์อาทิ เว็บไซด์อย่างเป็นทางการ และ 
เฟสบุ๊ก  

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 

การจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาติ, ผู้ชม) จากทรรศนะ
ของปนดัดา เลิศหตัถศิลป์พบว่า “มีศิลปินติดตอ่มาทางอีเมล์จ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่เราจะเลือก
ซือ้เฉพาะศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพราะเราคิดว่ามนัคือการลงทนุ เราต้องเก็บงานคนท่ีมีช่ือเสียง ถ้าไม่มี
ช่ือเสียงเราก็อาจจะแบกรับภาระตรงนีไ้ม่ได้”(ปนดัดา เลิศหตัถศิลป์, 2557: สมัภาษณ์)ผู้วิจยัสรุป
ความจากทรรศนะข้างต้นได้ว่าสมบัติ เพิ่มพูนมีความต้องการท่ีจะซือ้ผลงานเฉพาะศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียงเน่ืองจากถึงแม้ว่าจะขายไม่ได้ในทันทีแต่ราคาก็ไม่ตกและอาจจะสูงยิ่งขึน้ในอนาคต
เน่ืองจากถ้าซือ้จากศลิปินท่ีไม่มีช่ือเสียงอาจเกิดปัญหาตามทรรศนะดงัตอ่ไปนี “้สมมตุิว่าเราซือ้ 10 
ภาพ เราได้ก าไรประมาณ 3 ภาพ แล้วบางคนศลิปินก็เลิกไป คนก็ไม่ซือ้แล้ว ซึง่เป็นนโยบายคณุแม่
เพราะเพราะเค้าสบายใจมากกว่า ท าด้วยความชอบขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพราะเม่ือเจมาท าก็รู้สึก
สบายใจจริง ๆ นะ ศิลปินก็ได้เงินไป เราก็ได้งานมาขายได้เราก็ดี ขายไม่ได้เราก็เก็บไว้ ” 
(ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์, 2557: สมัภาษณ์) 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

ด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่าตลาดศิลปะในประเทศไทยยังไม่กว้างพอเม่ือ
เปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างสิงค์โปรและศิลปะร่วมสมัยยังขาดการจัดการท่ีดีและ
ตอ่เน่ืองตามทรรศนะดงันี ้ผู้วิจยัสรุปความได้วา่ตลาดศลิปะในประเทศไทยนัน้ขึน้อยูก่บัความเข้าใจ
ในงานศิลปะของคนในประเทศ ซึ่งเม่ือมองภาพรวมจะเห็นได้ว่าเร่ิมมีพฒันาการในทิศทางท่ีดีขึน้
เน่ืองจากมีคนรุ่นใหม่ๆได้มีประสบการณ์จากต่างประเทศและซึมซับวัฒนธรรมการช่ืนชมงาน
ศิลปะจากประเทศตะวนัตกและเร่ิมจะสะสมงานศิลปะร่วมสมยัของไทยมากขึน้ สิ่งท่ีต้องพฒันา
ตามมาคือต้องการจดัการจากภครัฐและเอกชนท่ีควรจดักิจกรรม ให้ความรู้เพ่ือให้คนในประเทศรัก
ในงานศลิปะร่วมสมยัเพิ่มมากขึน้ 
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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา สมบัตเิพิ่มพูน แกลเลอร่ี(Sombat Permpoon 
gallery) 

ผลการวิจยัพบว่า สมบตัิ เพิ่มพูนได้แสดงทรรศนะด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของ
หอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินการในกรุงเทพมหานครไว้ว่าหอศิลป10 กว่าแห่งท่ีเด่นๆและเปิดมานาน
และยงัยืนหยดัอยู่ได้ แตห่อศิลป์เล็กๆหลายแห่งก็ทยอยเปิดและปิดตวักนัไปมากพอสมควร เพราะ
สภาพเศรษฐกิจไมดี่   

ผลการวิจัยด้านการจัดการ พบว่าธุรกิจหอศิลป์ก็เหมือนกับการท าธุรกิจอ่ืนๆเพียงแต่
สินค้าท่ีขายมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีท าด้วยมือและจิตวิญญาณของศิลปิน ในทางปฏิบตัิแล้ว หอศลิป์
เอกชนหรือแกลเลอร่ีก็เปรียบเหมือน คนกลาง(Middleman)ระหว่างผู้ ซือ้ (นักสะสม) และผู้ผลิต 
(ศลิปิน)  ดงัเช่นร้านโชว์ห่วยท่ีไปเอาสินค้ามาจากผู้ผลิต เอามาวางขาย โปรโมทจดัวางให้สวยงาม 
เป็นหน้าท่ีเค้าท่ีจะต้องติดต่อ ท าอย่างไรให้ลูกค้าเข้ามามากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น ราคา 
ประชาสัมพันธ์ หรืออะไรก็ตาม ในทางปฏิบัติเราก็คือคนกลาง หอศิลป์มีหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
ระหว่างศิลปินและผู้ สะสมงานและลูกค้าได้มาเจอกัน งานศิลปะท่ีน าเสนอโดยสมบัติเพิ่มพูน  
แกลเลอร่ีเป็นงานศิลปะร่วมสมยัของไทยโดยศิลปินแห่งชาติและภาพวาดทิวทศัน์จ าพวกภาพวดั 
ภาพริมแม่น า้ เจ้าพระยารวมถึงภาพเขียนท่ีสะท้อนถึงประเพณีและวัฒนธรรมของไทย   
(ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์,2560: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา อักโกะ แกลเลอร่ี 
 

 

ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของอกัโกะ แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: http://www.zodio.com/th/business/detail 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน 
อกัโกะ แกลเลอร่ีก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2533 บนถนนสุขมุวิทจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดย

ช่างภาพชาวญ่ีปุ่ น ท่ี ช่ืออัตซู โกะ ซูซู กิ  เดวีส์  ท่ี มี โอกาสมาท างานในฐานะส่ือมวลชนท่ี
กรุงเทพมหานครโดยอัตซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์ได้มอบเอกสารท่ีน าเสนอเร่ืองราวและภาพผลงานใน
นิทรรศการครบรอบ20 ปีของอกัโกะ แกลเลอร่ีท่ีเกิดขึน้ในปี พ.ศ.2553 โดยอตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์ ได้
กล่าวไว้ในเอกสารเล่มนัน้มีใจความส าคญัว่า “40 ปีมาแล้วที่ดิฉนัเดินทางมาประเทศไทย และได้
เปิดอกัโกะอาร์ทแกลเลอร่ีมา 20ปี ในเวลานัน้ ความรักในงานศิลปะและประเทศไทยท าให้ดิฉัน
หมกมุ่นและสนุกกบัทัง้สองอย่างนี้ ดิฉนัเป็นคนหน่ึงที่ได้รับพรอย่างย่ิง เพราะได้ท าในส่ิงที่หวัใจ
เรียกร้อง” (อตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์, 2560) ค ากล่าวของอตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์แสดงให้เห็นถึงการเร่ิมต้น
ในการก่อตัง้อกัโกะ แกลเลอร่ีขึน้ท่ีกรุงเทพมหานครด้วยสาเหตขุองความรักในงานศิลปะและความ

http://www.zodio.com/th/business/detail
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รักท่ีมีต่อประเทศไทย โดยเอกสารดังกล่าวยังมีทรรศนะของอัตซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์ ท่ีมีเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกับความสมัพันธ์ของอัตซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์กับศิลปินคนส าคญัหลายๆคนท่ีมีส่วนช่วยให้
อกัโกะ แกลเลอร่ีมีผลงานศลิปะท่ีนา่สนใจ ตามค ากลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 
ดิฉนัพบคณุไมตรี หอมทองในงานแสดงผลงานตอนเรียนจบ พบคณุสมบรูณ์ พวงดอกไม้เมื่อเธอ
ท าชุมชนศิลปินในตลาดจตจุกัร และก็ตกหลมุรักเสก็ตซบคุอนันา่ทึง่ของเธอ จากนัน้มาเธอได้ขอให้
ดิฉนัช่วยจดัการภาพเขียน และเราก็ได้กลายเป็นเพื่อนรัก เธอศิลปินที่เป็นตวัแทนของประเทศไทย
ให้อักโกะอาร์ทแกลเลอร่ี ดิฉันพบเคียวโกะ โอเบะหลงัจากที่เธอแต่งงานและย้ายเข้ามาอยู่ใน
ประเทศไทย ความกระตือรือร้นอนัทรงพลงัของเธอนัน้ได้น าศิลปะแนวใหม่สูโ่ลกนี ้สว่นศิลปินผู้สื่อ
สงัคมและการเมืองอย่างคณุวสนัต์ สิทธิเขตต์ก็เป็นผู้ ใช้พืน้ที่สว่นใหญ่ คณุวสนัต์ยงัได้ออกแบบโล
โก้ให้เราด้วย ส่วนท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ปัญญา อาจารย์ปริญญา 
อาจารย์ทินกร ก็ได้ให้ความอบอุน่   มิตรไมตรีและความอดทนแก่ดิฉนัโดยเสมอ ยิ่งกวา่นัน้ดิฉนัรู้สกึ
ขอบคณุอาจารย์วิโชค มกุดามณีเป็นอยา่งยิ่งที่ให้เกียรติอนญุาตให้แสดงภาพเขียนของเขาเป็นครัง้
แรกในแกลเลอร่ีของอกัโกะ ส่วนความสมัพนัธ์กับศิลปินชาวญ่ีปุ่ นนัน้ การท างานร่วมกับศิลปิน -
ภณัฑารักษ์ คณุกาโตะ โชจิโร และผู้สนบัสนนุจดัการงานศิลปินเวียดนาม -คณุยกิูโอะ โอทิซึ ท าให้
เราได้มีโอกาสจดันิทรรศการบริดจ์ปีเว้นปี ซึง่เป็นการแสดงศิลปะร่วมสมยัของศิลปินชาวญ่ีปุ่ นจาก
กลุม่ตา่งๆ มาตัง้แตค่.ศ. 2005 (อตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์, 2553) 
 

ค ากลา่วในเอกสารครบรอบ 20 ปีของอกัโกะ แกลเลอร่ีพบว่าอตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์ให้ความ
รัก ความเคารพตอ่ศิลปินเป็นอย่างมากซึ่งผู้วิจยัคาดว่าอาจจะเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีท าให้ศิลปินต่างๆ
เช่ือมัน่ตอ่อกัโกะ แกลเลอร่ีและอาจจะเป็นอีกเหตผุลหนึ่งท่ีท าให้อกัโกะแกลเลอร่ียงัคงด ารงอยู่ใน
ธุรกิจอยา่งยาวนาน 

ในการท าวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของไทย” ครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัอตัซูโกะ ซูซู
กิ เดวีส์ ในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการและในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการและการด ารงอยู่
ของอกัโกะ แกลเลอร่ี โดยในสว่นของข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงอยูพ่บว่า อกัโกะ อาร์ท แกลเลอ
ร่ี เป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมีการด ารงอยู่ในวงการศิลปะร่วมสมยัของไทยมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี 
โดยอตัซูโก ซูซูกิ เดวีส์ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า  “ฉันหวงัว่าจะมีกระบวนการจัดการที่ท าให้เราขาย
ผลงาน ศิลป ะได้ ต ลอด  แ ต่ มัน ก็ แ ค่ห วัง  เพ ราะอัก โกะ  แกล เลอ ร่ี  มี เงิน ทุ น ไม่ ม าก  
เราจึงต้องเพ่ิมการรับออกแบบและท ากรอบรูปให้กับลูกค้าเพื่อเป็นรายได้เริมอีกทางหน่ึง” 
(อตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์, 2560: สมัภาษณ์) การด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนมกัจะสอดคล้องกบัสภาพ
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เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในสภาพท่ี
คอ่นข้างผนัผวน จงึท าให้สภาพการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชนได้รับผลกระทบอยา่งชว่ยไม่ได้ จาก
เอกสารครบรอบ 20 ปี ของอักโกะ อาณ์ท แกลเลอร่ีมีข้อความส าคัญมากตอนหนึ่งท่ีสามารถ
อธิบายการด ารงอยูข่องอกัโกะ อาร์ท แกลเลอร่ีได้ดี ข้อความดงักลา่วมีใจความวา่ 

 
มองย้อนกลบัไป แม้ว่าจะมีอาร์ทแกลเลอร่ีหลายแห่งได้เปิดและได้ปิดตัวไปใน 20 ปีที่ผ่านมา แต่
เหตผุลที่ท าให้อกัโกะอาร์ทแกลเลอร่ียงัคงอยู่ก็ด้วยพระคณุของพระเจ้า ด้วยการสนบัสนนุจากศิลปิน 
คนที่รักงานศิลปะ สื่อมวลชนและลกูค้าของเรา ดิฉนัจึงอยากขอแสดงความขอบคณุทกุทา่นจากสว่น
ลึกของหัวใจ ส าหรับการสนับสนุน ที่ช่วยให้อักโกะอาณ์ทแกลเลอร่ี สามารถจัดงานแสดงศิลปะ
มาแล้วกว่า 100 ครัง้ ยามดิฉนัเข้าไปดภูาพถ่ายงานตา่งๆ ซึ่งสะสมไว้ในกลอ่งก็เหมือนกบัก าลงัย้อน
อดีต กลบัไปสูแ่ตล่ะก้าวซึง่น ามาสูม่ิตรภาพท่ีเรามีตอ่กนัในวนันี ้(อตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์, 2553) 

 

ค ากล่าวข้างต้นของอตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์สะท้อนให้เห็นถึงความถ่อมตน และความจริงใจ
ของเจ้าของธุรกิจหอศิลป์เอกชนท่ีได้รับการสนบัสนุนจากหลายฝ่ายอาทิ ศิลปิน คนรักงานศิลปะ 
ส่ือมวลชนท่ีพร้อมจะลงข่าวเม่ือหอศิลป์แห่งนีมี้นิทรรศการหรือกิจกรรมและลกูค้าและนกัสะสมท่ี
เช่ือมัน่ว่าผลงานในอกัโกะอ์ทแกลเลอร่ีนัน้มีคณุคา่เพียงพอท่ีจะมีไว้ครอบครอง จากการลงพืน้ท่ีใน
การท างานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้เห็นปรากฏการณ์และการเปล่ียนแปลงมากมายในธุรกิจหอศิลป์
เอกชนซึ่งอกัโกะเป็นอีกหนึ่งตวัอย่างส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงการท างานด้วยความรัก ความจริงใจ
จนสามารถท าให้อกัโกะอาร์ทแกลเลอร่ีเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีด ารงอยู่ได้มาอย่างยาวนานแห่งหนึ่ง
ของไทย 
 

ผลการวิจัยด้านการจัดการ 
2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 

ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับหอศิลป์ เอกชนท่ี ช่ือ อักโกะแกลเลอ ร่ี  
ท่ีบริหารงานโดยคุณ Atsuko Suzuki Dares และได้สัมภาษณ์เชิงลึกในด้านการจัดการด้าน
นโยบายและวิสยัทศัน์พบวา่ 

 
อักโกะแกลเลอร่ี เกิดขึน้ในปี 1991 หรือ 2534  ประมาณ 26 ปีมาแล้ว  ด้วยเงินทุนที่ไม่เยอะ
เหมือนกบัแกลเลอร่ีอื่นๆที่มีเงินทนุและเงินสนบัสนนุมากๆ ซึ่งฉนัไม่สามารถท าแบบนัน้ได้ จึงเร่ิมที่
จะท ากรอบรูปเพราะคิดว่ากรอบรูปนา่จะไปได้ดีกบังานศิลปะและสามารถเป็นรายได้ให้กบัแกลเลอ
ร่ี โดยก่อนหน้านีท้างอกัโกะแกลเลอร่ีนัน้ขายของเก่า ของสะสมโบราณ แตค่ิดวา่จะท าให้ลกูค้าเกิด
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ความสบัสนกบัทิศทางของแกลเลอร่ี จึงเหลือแค่ภาพเขียนและท ากรอบรูปในท่ีสดุ การท ากรอบรูป
คือศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งฉันมีความต้องการจะโชว์ให้เห็นถึงศกัยภาพทางด้านศิลปะผ่านการดีไซน์
กรอบรูป ควบคูไ่ปกบัการขายงานศิลปะอีกด้วย (Atsuko Suzuki Dares, 2560: สมัภาษณ์)  
 

จากข้อความข้างต้นผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าแกลเลอร่ีหรือหอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินงาน
ในกรุงเทพมหานครอาจประสบปัญหาเร่ืองการด ารงอยู่ เน่ืองจากผู้ ท่ีซือ้ผลงานศิลปะยงัมีไม่มาก
พอ ดงันัน้การทีหอศลิป์เอกชนเหล่านัน้จะด ารงอยู่ในธุรกิจได้ ต้องมีปรับกลยทุธ์ ดงัเช่นในช่วงแรก
ของ อกัโกะ แกลเลอร่ีท่ีมีการขายของโบราณ ของสะสมของไทย ควบคู่ไปกับการขายงานศิลปะ
และการท ากรอบรูป แต่หลงัจากนัน้ก็ลดการขายของโบราณไปเพ่ือท าให้คนไม่สบัสนกับทิศทาง
ของแกลเลอร่ีและคงเหลือแคก่ารขายงานศลิปะกบัรับท ากรอบรูปซึง่ดไูปด้วยกนัได้ดีมากกวา่ 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  

จากการศกึษาพบวา่การจดัการด้านเงินทนุและแหลง่รายได้ของอกัโกะ แกลเลอร่ีเกิด
จากการซือ้ขายงานศลิปะและการท ากรอบรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศลิปะท่ีมีช้องทางในการขาย
หลายช่องทางได้แก่ การซือ้ขายในอักโกะ แกลเลอร่ีบนถนนสุขุมวิท ท่ีร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ 
สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาสยามพารากอนและผ่านเว็บไซด์อย่างเป็นทางการของอกัโกะ แกลเลอร่ี
นัน่เอง  

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

ด้านการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากร นัน้
การจดัการส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับคณุAtsuko Suzuki Dares ซึ่งเป็นคนวางแผนงาน โดยมีผู้ช่วยชาว
ไทยหนึง่คนท่ีท าหน้าท่ีด้านการติดตอ่กบัลกูค้าชาวไทยและจดัสง่ผลงาน 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการพืน้ท่ีพบว่า ก่อน
หน้านีอ้กัโกะแกลเลอร่ีใช้พืน้ท่ีชัน้ล่างเป็นส่วนต้อนรับลูกค้า โดยชัน้บนนัน้มีขนาดใหญ่เพราะเป็น
ตกึแถวสองห้องทะลกุนั เป็นพืน้ท่ีแสดงงาน แตด้่วยเร่ืองคา่เชา่ท่ีสงูขึน้ท าให้ต้องลดเหลือห้องเดียว
ในเวลาต่อมา ซึ่ง Atsuko Suzuki Dares ได้กล่าวถึงการจดัการด้านพืน้ท่ีไว้ว่า“ก่อนหน้านี้ชัน้บน
จะเป็นสองห้องใหญ่แต่ตอนนี้ต้องปิดและเหลือห้องเดียวเพราะค่าเช่าที่สูงข้ึน โดยชัน้ล่างแบ่งเป็น
โซนต้อนรับ การท ากรอบรูป โดยผนงัจะมีการติดตัง้งานศิลปะเต็มพืน้ที่ ด้านบนเป็นออฟฟิต ห้อง
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เก็บผลงานศิลปะ และพื้นที่แสดงผลงาน”(Atsuko Suzuki Dares, 2560: สัมภาษณ์)ข้อความ
ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นวา่การจดัการหอศิลป์เอกชนเป็นเร่ืองท่ียากล าบากพอสมควรและท าให้ต้องมีการ
ปรับตวัอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจว่าหอศิลป์เอกชนนัน้คืออะไร มีหน้าท่ีหรือ
ประโยชน์อย่างไรซึ่ง อกัโกะจึงได้ท าการน าเอาผลงานบางส่วนไปจดัแสดงนอกสถานท่ีโดยร่วมมือ
กบัร้านหนงัสือคโินะคนุิยะตามท่ีผู้วิจยัจะกลา่วถึงตอ่ไป 
 

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

ภาพประกอบ 16 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของอกัโกะ แกลเลอร่ีหนงัสือ 
คโินะคนิยะ 

 
ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ Atsuko Suzuki Dares ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
ด้านกิจกรรมและนิทรรศการได้ความว่า “มีการโชว์งานท่ี ร้านหนังสือคิโนะคุนิยะ สาขา
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เซ็นทรัลเวิล์ดและสาขา สยามพารากอน ตัง้แต่ร้านหนังสือคิโนะคุนิยะเปิดในกรุงเทพฯ โดยทุก
เดือนจะมีศิลปินจากอกัโกะแกลเลอร่ี หมนุเวียนไปแสดงท่ีร้านหนงัสือทัง้สองสาขามาเป็นเวลากว่า 
20 ปี” (Atsuko Suzuki Dares, 2560: สมัภาษณ์) การแสดงผลงานหมนุเวียนภายนอกอกัโกะแกล
เลอร่ีนบัว่าเป็นอีกมิติหนึ่งท่ีน่าสนใจของการจดันิทรรศการโดยเปรียบเสมือนเป็นการน าศิลปะไปสู่
คนทั่วไปได้อีกหนึ่งวิธี โดยAtsuko Suzuki Daresได้กล่าวถึงการแสดงผลงานนอกหอศิลป์ของ
ตวัเองต่ออีกว่า“นอกจากนัน้ยงัมีนิทรรศการท่ี BACC หรือ หอศิลป์กรุงเทพฯ การโชว์นิทรรศการ
ข้างนอกคอ่นข้างยากล าบากในเร่ืองขนสง่ ทัง้ตอนไปจดัและน าผลงานกลบัมายงัแกลเลอร่ี เหตท่ีุมี
ความพยายามจัดแสดงนอกสถานท่ีเน่ืองจากพืน้ท่ีภายในแกลเลอร่ีนัน้มีจ ากัด ”(Atsuko Suzuki 
Dares, 2560: สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าการจัดการด้านกิจกรรมและนิทรรศการของ 
อักโกะ แกลเลอร่ี มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากท่ีได้มีการจัดแสดงผลงานศิลปะนอกพืน้ท่ีซึ่ง
นอกจากเป็นการท าให้คนได้รู้จกักบังานศิลปะท่ีทางแกลเลอร่ีน ามาหมนุเวียนจดัแสดงแล้ว ยงัเป็น
การ โปรโมทและท าให้คนทัว่ไปรู้จกัแกลเลอร่ีแหง่นีม้ากขึน้อีกด้วย 
 

2.6 การจัดการด้านการตลาด  
จากการศึกษาพบว่าอักโกะแกลเลอร่ีมีความพยายามในการเพิ่มยอดขายผลงาน

ศิลปะในแกลเลอร่ี แต่เน่ืองจากมีบุคลากรไม่มากพอจึงไม่สามารถท่ีจะท าได้อย่างเต็มท่ีAtsuko 
Suzuki Daresได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการด้านการตลาดไว้อยา่งน่าสนใจวา่ “อกัโกะ แกลเลอร่ี
มีการท าเว็ปไซด์เพือ่เพ่ิมยอดขายแต่ก็ไม่สามารถที่จะทุ่มไปเต็มที่เนื่องจากเรามีคนท างานเพียงแค่
สองคน ซ่ึงงานเฉพาะในแกลเลอร่ี และเร่ืองการท ากรอบรูปก็หนักอยู่พอสมควรแล้ว”(Atsuko 
Suzuki Dares, 2560: สมัภาษณ์) 

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

จากการวิจยัและสัมภาษณ์เชิงลึกในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเร่ืองการสร้าง
เครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาติ, ผู้ ชม)พบว่าAtsuko Suzuki Daresมีความพยายามท่ีจะ
ค้นหาศิลปินท่ีน่าสนใจตลอดเวลา ตามค าสัมภาษณ์มีใจความว่า ”ฉันพบกับศิลปินในงาน
นิทรรศการศิลปะของพวกเขา และก็พยายามที่จะสนทนากับศิลปินที่น่าสนใจ และบ่อยครั้งที่
ศิลปินได้เข้ามาหาที่แกลเลอร่ี เพื่อขอให้ดูงานศิลปะของพวกเขา (Atsuko Suzuki Dares, 2560: 
สมัภาษณ์)” (Atsuko Suzuki Dares, 2560: สมัภาษณ์) 
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2.8 ปัญหาและอุปสรรค        
จากการศึกษาผู้ วิจยัพบว่าเกิดปัญหาและอุปสรรคตลอดเวลาในการบริหารจดัการ

อกัโกะแกลเลอร่ีทัง้เร่ืองพืน้ท่ีๆมีจ ากดั การหาวิธีและกลยุทธ์ในการจดัการด้านการตลาด แตด้่วย
ใจรักในงานศิลปะของAtsuko Suzuki Dares อักโกะแกลเลอร่ีก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวงการ
ศลิปะร่วมสมยัของไทย  
 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา อักโกะ แกลเลอร่ี (Akko gallery) 
ผลการวิจยัพบว่า อกัโกะ แกลเลอร่ีได้แสดงทรรศนะด้านพฒันาการและการด ารงอยู่ไว้

ว่า ในช่วง 20 กว่าปีท่ีผ่านมา มีหอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินการอยู่ในกรุงเทพมหานครทะยอยกันเปิด
และทะยอยกันปิดกิจการอยู่ตลอดเวลา  แต่เหตุผลท่ีท าให้อักโกะอาร์ตแกลเลอร่ียังคงอยู่ก็ได้ก็
เพราะการสนบัสนุนจากหลายฝ่ายอาทิ ศิลปิน คนท่ีรักงานศิลปะ ส่ือมวลชนและลูกค้าของเรา ท่ี
ท าให้อกัโกะจดัแสดงนิทรรศการมามากกว่า 100 ครัง้ 

ผลการวิจยัด้านการจดัการส่วนในด้านการพบว่าในช่วงหลายปีมีหอศิลป์หลายแห่งปิด
ตวัลงไป อักโกะ แกลเลอร่ีมีทุนน้อยในการบริหาร จึงต้องมีการปรับตวัโดยนอกจากจะมีการจัด
แสดงนิทรรศการภายในอกัโกะ แกลเลอร่ี ย่านสขุมุวิทแล้ว ยงัมีการจดันิทรรศการหมุนเวียนอย่าง
ตอ่เน่ืองท่ีร้านหนงัสือคิโนะคนุิยะทัง้ 2 สาขาคือ สยาม พารากอน และ สาขาเซ็นทรัลเวิรด์ และยงั
รับออกแบบและสัง่ท ากรอบรูปซึ่งถือว่าเป็นจดุแข็งอีกอย่างท่ีมีส่วนท าให้อกัโกะ แกลเลอร่ียงัด ารง
อยู่ได้จนถึงปัจจบุนันีผ้ลงานศิลปพส่วนใหญ่เป็นงานจากศิลปินชาวไทยและญ่ีปุ่ น ท่ีมีหลากหลาย
สไตล์ อาทิ ภาพทิวทศัน์ ภาพไทยประเพณี ภาพจิตรกรรมนามธรรม  (อตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์, 2560: 
สมัภาษณ์)          
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กรณีศึกษา น าทองแกลเลอร่ี  
 

  

                         ภาพประกอบ 17 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของน าทองแกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน 
น าทองแกลเลอร่ีคือหอศิลป์เอกชนท่ีด ารงอยู่มาอย่างยาวนานท่ีสุดแห่งหนึ่งและมี

ความส าคญัในการน าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยไปสู่ สายตาชาวโลกมากมาย
หลายคนอาทิ นที อุตฤทธ์ิและชาติชาย ปยุเปีย  น าทองแกลเลอร่ีก่อตัง้ขึน้โดยน าทอง แซ่ตัง้ผู้ ท่ีมี
ใจรักในงานศิลปะและมีประสบการณ์ในการท างานท่ีหอศิลป์พีระศรีและได้น าประสบการณ์ท่ีได้
จากหอศลิป์พีระศรีมาปรับใช้ในหอศลิป์ของตวัเอง ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิง
ลกึกบัน าทอง แซต่ัง้ผู้ก่อตัง้น าทองแกลเลอร่ีและเป็นผู้หนึ่งท่ีมีบทบาทในการน าเสนอผลงานศลิปะ
ร่วมสมยัของไทยมาตลอดระยะเวลาท่ีน าทองแกลเลอร่ีได้ก่อตัง้ขึน้ โดยน าทอง แซ่ตัง้ได้กล่าวถึง
ท่ีมาของน าทอง แกลเลอร่ีไว้อยา่งนา่สนใจวา่ 
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ช่วงอายุประมาณ 18-20 ปี เรียนที่มหาวิทยาลยัรามค าแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ แต่ก็

ชอบศิลปะมากจึงใช้ชีวติสว่นใหญ่ในหอศลิป์ พีระศรี จนคณุ ฉตัรวิชยั พรหมทตัตเวทีซึง่ในสมยันัน้

เป็นผู้อ านวยการหอศิลป์ พีระศรี (ปัจจุบนัเป็นที่ปรึกษาหอศิลป์ร่วมสมยักรุงเทพฯ BACC) ให้มา

ท างานเป็นอาสาสมคัรในหอศิลป์พีระศรี ท าหน้าทีขนย้าย ติดตัง้ งานศิลปะ จากการที่ต้องพบปะ

กบัศิลปิน และผู้ชมงานในหอศิลป์ และได้ท างานเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ.2522 -2526 จึงมีความคิด

วา่มนัอาจจะท าเป็นอาชีพได้ ถ้าเรียกกนัง่ายๆก็คืออาชีพรับจ้างจดันิทรรศการให้กบัศิลปิน เพราะ

ตวัเองไม่มีสถานที่เป็นของตวัเอง โดยสมยันัน้ก็จะมีสถาบนัเกอร์เธ่ บริทิช เคาร์ซิล และสมาคม

ฝร่ังเศสท่ีเอือ้เฟือ้สถานท่ีให้ศิลปินจดันิทรรศการ ซึง่ยงัไม่มีพืน้ท่ีๆเป็นของคนไทย และสมยันัน้ก็ยงั

ไม่มีหอศิลป์แห่งชาติ ซึ่งตอนนนัน้ก็มีพวกศนูย์การค้า โรงแรมให้เราไปจดันิทรรศการในพืน้ที่ของ

เขาได้ ซึ่งตอนนัน้ไม่ได้เงินเดือนเป็นแค่การจ้างคือได้งานละหมื่น สองหมื่น ส าหรับไปจ่ายค่าแคท

ตาลอก ซึ่งถ้าไปแสดงที่บริทิช เคาร์ซิลจะได้รับเงินสนบัสนนุส าหรับท าสิง่พิมพ์เป็นเงิน 5,000 บาท 

(น าทอง แซต่ัง้, 2561) 

ทรรศนะของน าทอง แซ่ตัง้แสดงให้เห็นถึงท่ีมาของความรักท่ีมีตอ่งานศิลปะของน าทอง 
แซต่ัง้ท่ีผา่นการท างานอาสาสมคัรในการท างานด้านการขนย้าย และตดิตัง้ผลงานตา่งๆในหอศลิป์ 
พีระศรีจนได้มีโอกาสได้รู้จักกับศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในยุคนัน้มากมายหลายคนตามค าสัมภาษณ์
ดังต่อไปนี  ้“ซ่ึงในตอนนั้นตัวเองท าหน้าที่เป็น (Art Represent) โดยท าหน้าที่จัดงานแสดง
นิทรรศการศิลปะ และน าเสนอผลงานและศิลปินที่เราชอบในช่วงนัน้ เช่น นิติ วตัถุยา มณเทียร 
บญุมา อมัฤทธิ ชูสวุรรณ สวสัด์ิ ตนัติสุข จนมาสู่รุ่นลูก และลูกศิษย์ งานคนไหนที่หน้าสนใจเราก็
จะไปพูดคุยติดต่อเพื่อจะจัดแสดงให้”(น าทอง แซ่ตัง้, 2561: สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสามารถสรุป
ข้อความดงักล่าวได้ว่า น าทอง แซ่ตัง้สามารถใช้ประสบการณ์ท่ีได้จากการท างานในหอศิลป์พีระ
ศรีเพ่ือท าการจดัการแสดงนิทรรศการศิลปะให้กับศิลปินมากมายจนมีความคิดท่ีจะเปิดพืน้ท่ีให้
ศิลปินเหล่านัน้ได้มีโอกาสแสดงศกัยภาพได้อย่างต่อเน่ืองตามทรรศนะดงันี ้“จุดเร่ิมของน าทอง
แกลเลอร่ี คือในช่วงนัน้ ปี พ.ศ. 2538 ศิลปินยงัไม่ค่อยมีพื้นที่แสดงงาน ต้องไปอาศยัพื้นที่คนอื่น
ตลอดเวลา จึงมาเช่าแฟลตที่สหกรณ์ เคหสถาน (ตรงข้ามสถานีรถไฟสามเสน) เพือ่เป็นสตูดิโอให ้
นิติ วตัถยุาชัน้10 ส่วนผมเช่าชัน้หน่ึงเพือ่ไวเ้ก็บงานและก็ไดต้ดัสินใจเปิดน าทองแกลเลอร่ีข้ึนนบัแต่
นั้นมาและเมื่อมีงานจ านวนมากข้ึนจึงต้องย้ายมาที่นี่เพราะพื้นที่ไม่เอื้อให้แสดงผลงานขนาด
ใหญ่”(น าทอง แซ่ตัง้, 2561: สมัภาษณ์)  จากจดุเร่ิมต้นจนถึงปัจจบุนัน าทอง แซ่ตัง้ยงัคงมีความรัก
ในงานศลิปะและต้องการให้การสนบัสนนุศลิปินไทยอยา่งสม ่าเสมอ ในการสมัภาษณ์ครัง้นีน้ าทอง 
แซ่ตัง้ได้มอบหนังสือครบรอบ 20ปีของ น าทองแกลเลอร่ีให้กับผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเพิ่มเติมซึ่ง
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ข้อความของฌาร์ค เบคาร์ทนักสะสมงานศิลปะชาวฝร่ังเศสได้กล่าวถึงน าทองแกลเลอร่ีว่า “น า
ทองแกลเลอร่ี ให้การส่งเสริมศิลปินที่สมควรได้รับการส่งเสริมเสมอ และช่วยสนบัสนนุให้ผลงาน
ของพวกเขาขายได้ ตอ้งขอบคณุน าทอง ที่ท าให้โลกนี้ไดต้ระหนกัและรับรู้ถึงคณุค่าของงานศิลปะ
ร่วมสมยัของไทย” (ฌาร์ค เบคาร์ท, 2559: ไมมี่เลขหน้า) 

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัน าทอง แซ่ตัง้ในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงโดยน า
ทองได้แสดงทรรศนะไว้ว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะพบปัญหาในเร่ืองการด ารงอยู่ๆ
พอสมควรเน่ืองจากท าก าไรจากเป้าท่ีตัง้เอาไว้ไม่ได้โดยน าทอง แซ่ตัง้ได้ยกตัวอย่างในกรณีท่ี
เก่ียวข้องกนันีไ้ว้วา่ 

 
จนช่วงปีพ.ศ. 2532เร่ิมมีงานแสดงตามศนูย์การค้า โดยห้างโรบินสนัได้เปิดพืน้ที่ให้แสดงงานศิลปะ
และผมก็ได้รู้จกักบักลุม่สถาปนิก A 49 และ P 49 ที่ใช้งานศิลปินไทยตกแต่งอาคารและได้รู้จกักลุม่
ศิลปินเช่น อาจารย์ ปรีชา เถาทอง อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร อาจารย์ถาวร โกอุดมวิท ย์ และกลุ่ม
เจ้าของอสงัหาริมทรัพย์ จึงรวมกนัเป็นกลุม่เพื่อเปิดแกลเลอร่ีที่ช่ือ มาสเตอร์พีช อยูท่ี่ชัน้ 5 ห้างโรบิน
สนั และผมได้รับการติดต่อให้ไปเป็นผู้จัดการแกลเลอร่ี มาสเตอร์พีช โดยมีหน้าที่คิดเร่ืองการจัด
นิทรรศการ ดแูลความเรียบร้อย โดยในครัง้แรกก็เป็นงานรวมศิลปิน และงานต่อไปเป็นงานแนวภาพ
ทิวทัศน์ซึ่งไม่ได้เป็นงานเฉพาะแนวจิตรกรรมอย่างเดียวแต่เป็นงานศิลปะแนวภาพพิมพ์อีกด้วย   
แต่แกลเลอรีมาสเตอร์พีชก็อยู่ได้ไม่นานจึงถกูเปลี่ยนเป็นโรงภาพยนตร์3 โรง ซึ่งได้ก าไรได้มากกว่า 
หลงัจากนัน้จึงไปเป็นผู้จดัการท่ีไดอาลอ็ค แกลเลอร่ีแตเ่ปิดได้ไมน่านก็ต้องปิดตวัไปเนื่องจากท าก าไร
ไม่ มาก  ซึ่ งส าห รับผมการท าแกล เลอ ร่ีผมท า เพ ราะว่ามี ใจ รัก  ไม่ ได้มองใน เร่ืองธุ ร กิ จ  
(น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์) 

 

ทรรศนะของน าทอง แซ่ตัง้ท าให้เห็นถึงภาพรวมของการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนใน
ประเทศไทยในช่วงปีพ.ศ. 2532 ท่ีมีสภาพการด ารงอยู่อย่างอยากล าบากเน่ืองจากไม่สามารถท า
ก าไรจากการซือ้ขายผลงานศิลปะจนต้องปิดตวัไปและถูกเปล่ียนเป็นโรงภาพยนตร์ท่ีท าก าไรได้
มากกว่า แต่ท่ีน่าสนใจคือน าทอง แซ่ตัง้ได้แสดงทรรศนะถึงสภาพการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน
ในปัจจุบนัซึ่งผู้ วิจัยพบว่ามีปัญหาเดียวกันกับหอศิลป์เอกชนเม่ือ 30ปีท่ีแล้วคือต้องปิดตวัลงไป
เพราะขาดทนุ โดยน าทอง แซ่ตัง้ได้แสดงทรรศนะถึงหอศิลป์เอกชนในปัจจุบนักบัสภาพการด ารง
อยู่ไว้ว่า “แต่ที่เห็นคือแกลเลอร่ีหลายๆแห่งต้องปิดตวัไปเพราะมนัไม่ท ารายได้ให้เขามากพอ พูด
ง่ายๆคือถ้าผมต้องเช่าที่นี่จริง ๆ ผมก็อยู่ไม่ได้ ผมเช่าที่และผมสร้างตึกเอง เป็นเวลา 10 ปี แต่ถ้า
ใน 10 ปีนี้เขาขายที่ดิน ผมก็ต้องย้ายออก เพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้รวมค่าเช่าที่ประมาณ เดือนละ  
60,000 บาท ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ 2 คน ค่าน ้าค่าไฟ ค่านิทรรศการซ่ึงรวมไปถึง ค่าสูจิบตัร ค่าจัด
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เลี้ยงทางผมรับผิดชอบหมด ศิลปินไม่ต้องจ่ายอะไรเลย รวมๆแล้วผมต้องจ่ายเดือนละ 150,000-
200,000 บาท” (น าทอง แซ่ตัง้, 2561:สมัภาษณ์)จากทรรศนะของน าทอง แซ่ตัง้ท่ีกล่าวถึงการปิด
ตวัลงของหอศลิป์เอกชนหลายแหง่ท่ีท ารายได้ไม่สมดลุกบัรายจา่ยโดยเฉพาะคา่เชา่ท่ีสงูมาก กรณี
ของน าทองแกลเลอร่ีท่ีต้องจา่ยคา่เช่าเป็นจ านวน 6 หม่ืนบาทเน่ืองจากเป็นคา่เช่าระยะยาวและได้
ลงทนุสร้างตกึเองจงึท าให้คา่เชา่ไมส่งูมากเม่ือเปรียบเทียบกบัหอศลิป์เอกชนรายอ่ืนๆ 
 

ผลการวิจัยด้านการจัดการ 
2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 

น าทองแกลเลอรีเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีเปิดด าเนินการและมีประวัติความเป็นมาท่ี
ยาวนานมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยจัดแสดงนิทรรศการศิลปะอย่าง
ต่อเน่ืองเสมอมา ผู้ วิจยัได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ น าทอง แซ่ตัง้เจ้าของและผู้บริหารน าทอง 
แกลเลอร่ีด้านการจดัการและวิสยัทศัน์พบวา่ 

 
น าทองแกลเลอร่ีต้องการน าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินไทยเปรียบเสมือนเป็นพืน้ที่ท่ีบ่ม
เพาะให้พวกศิลปินไทยได้มีโอกาสแสดงผลงานและพฒันาฝีมือทัง้ด้านฝีมือและความคิดจนก้าวไป
เป็นศิลปินระดบันานาชาติ ทัง้นีท้ัง้นัน้ระบบการจดัการน าทองแกลเลอร่ีค่อนข้างจะแตกตา่งกบัการ
จัดการแกลเลอร่ีจากต่างประเทศเนื่องจากแกลเลอร่ีจากต่างประเทศอย่างประเทศสิงค์โปร์เขา
พยายามเดินทางมาประเทศไทยเพื่อค้นหาศิลปินท่ีมีช่ือเสยีงและเป็นท่ีต้องการของตลาดศิลปะอยู่
แล้วไปเซ็นสญัญา โดยเขาจะไม่ต้องเสียเวลามากในการสร้างให้ศิลปินคนนีม้ีช่ือเสียงมา ตรงข้าม
กบัน าทองที่พยายามค้นหาพรสวรรค์ใหม่ๆ อยูเ่สมอ (น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์)  

 

 จากข้อความดังกล่าวผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าน าทองแกลเลอร่ีมีนโยบายท่ีจะ
สนบัสนุนศิลปินท่ียงัไม่มีช่ือเสียงและพร้อมท่ีจะพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน ทัง้นีท้ัง้นัน้มีศิลปิน
มากมายท่ีร่วมแสดงผลงานกบัน าทองแกลเลอร่ีและได้ก้าวไปสูร่ะดบันานาชาตหิลายคน อาทิ ชาติ
ชาย ปุยเปีย และ นธี อุตฤทธ์ิ โดยน าทองแกลเลอร่ีไม่มีนโยบายท่ีจะผูกมัดศิลปินด้วยการเซ็น
สญัญาเหมือนกับหอศิลป์ในต่างประเทศ เพราะเขาต้องการท่ีจะสร้างศิลปินหน้าใหม่มาสู่วงการ
ศิลปะร่วมสมยัของประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองนั่นเอง นอกจากนีน้ าทอง แซ่ตัง้ยงัมีวิสัยทัศน์ด้วย
การรวมตวักบัหอศลิป์เอกชนเพ่ือนบ้านในประเทศมาเลเซียและประเทศสิงค์โปรเพ่ือเปิดพืน้ท่ีแสดง
นอกประเทศไทยและได้น าศิลปินไทยไปแสดงท่ีต่างประเทศตามค ากล่าวของน าทอง แซ่ตัง้ดงันี ้
“น าทองแกลเลอร่ียังมีระบบการท างานไปดีลกับแกลเลอร่ีในต่างประเทศใช่ประเทศสิงคโปร 
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ประเทศมาเลเซีย เพือ่น าศิลปินไทยไปแสดงงานในประเทศนัน้ ๆ การจัดการแบบนี้เมื่อมีการขาย
ไดต้วัศิลปินจะได ้50เปอร์เซ็นต์จากราคาขาย ส่วนอีกสองแกลเลอร่ีจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ที่เหลือตามที่
ตกลงกนัไว”้ (น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์) นับเป็นวิสัยทัศน์ท่ีน่าสนใจและยังสามารถ
เผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยให้เป็นท่ีรู้จักมากขึน้ จนบางคนสามารถก้าวไปถึงระดับ
นานาชาตไิด้ โดยน าทองได้กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ 

 
ผมไมเ่คยคิดจะเปิดสาขาตามที่หลายคนเคยบอกวา่ถ้าน าทองไปเปิดสาขาที่ประเทศสิงคโปร์จะต้อง
เป็นแกลเลอร่ีที่ดงัมาก เพราะผมพอใจแค่นีแ้ละไม่ทะเยอทะยานจะเป็นที่หนึ่ง นัน่คือสาเหตทุี่ศิลปิน
บางคนไม่แสดงกับน าทองแกลเลอร่ี อีกต่อไปเพราะว่าขณะนีช่ื้อเสียงของเขาได้โตกว่าแกลเลอร่ีไป
แล้ว เพราะผมรู้ตวัวา่ผมไมต้่องการช่ือเสยีงหรือเงินทองมากมายจากสิง่ที่ผมท า ผมต้องการท าในสิง่ที่
ผมต้องการท ามาตลอด เมื่อคนท่ีเคยอยูก่บัเราเค้าดงัแล้วเราก็ต้องปลอ่ยเขาไปในที่ๆเหมาะสมกบัเขา 
ผมก็จะเร่ิมนบัหนึ่งใหมใ่นการเสาะหาเด็กใหม่ๆและเฝา้มองเขาเติบโตขึน้ในวงการศิลปะ (น าทอง แซ่
ตัง้, 2561: สมัภาษณ์) 
 

ผู้วิจยัสามารถสรุปความได้วา่น าทอง แกลเลอร่ีคือหอศลิป์เอกชนท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ีรู้จกัทัง้ในไทยและตา่งประเทศ เป็นแหลง่ผลิตศลิปินท่ีมีช่ือเสียงและเป็นพืน้ท่ีๆให้ศิลปินหน้าใหม่
มีโอกาสน าเสนอผลงานเพ่ือการพิจารณา และจดัแสดงนิทรรศการศิลปะของพวกเขาและพฒันา
ไปสูศ่ลิปินท่ีมีช่ือเสียงได้ในอนาคต 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัน าทอง แซต่ัง้ ผู้บริหารของน าทองแกลเลอร่ีกบัใน
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้มีใจความดงัต่อไปนี “้เร่ืองการซ้ือขาย
เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะขายงานได้ทุกเดือน หลายๆครั้งที่ต้องใช้เงินที่ขายได้จากการขาย
คร้ังก่อนมาบริหารและใช้จ่ายภายในแกลเลอร่ี ก่อนหน้านี้ก็ต้องมีไปหยิบยืมมาเพือ่ให้อยู่ได้ ซ่ึงผม
ก็ท าและก็รู้สึกพอใจแค่นี้” (น าทอง แซ่ตัง้, 2561: สัมภาษณ์) ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงความ
ยากล าบากพอสมควรในการท าธุรกิจหอศลิป์เน่ืองจากไมส่ามารถคาดเดาได้เลยวา่จะสามารถขาย
งานได้เม่ือไร ซึง่หลายครัง้ต้องน าเงินจากการขายครัง้ก่อนมาใช้บริหารงานภายในคา่น า้คา่ไฟและ
ค่าบุคลากรท่ีช่วยงานในหอศิลป์แห่งนี “้ผมมีการลงทุนระยะยาวโดยการสร้างเป็นคอลเลกชั่น
ส่วนตวัของผม บางครั้งในนิทรรศการผมก็จะซ้ืองานของศิลปินข้ึนมาเพือ่รวบรวมไว ้เพราะหลายๆ
คนอยากจะซ้ืองานจากคอลเลกชัน่ส่วนตวัของผม” (น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์) 
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2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
จากการศกึษากบัข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการ

ภายในองค์กรและบุคลากรพบว่า น าทอง แกลเลอร่ีไม่มีการเซ็นสญัญากบัศิลปิน เน่ืองจากศิลปิน
ไทยยงัไม่คุ้นชินกบัระบบนีแ้ละกลวัการผูกมดัจากหอศิลป์ท่ีได้เซ็นสญัญาไว้ และบริหารงานและ
ความสมัพนัธ์ในรูปแบบเป็นพ่ีน้องและพร้อมท่ีจะช่วยเหลือศิลปินเม่ือได้รับความเดือดร้อน “น า
ทองแกลเลอร่ี ท างานกบัศิลปินแบบไม่มีการเซ็นสญัญา เพราะบ้านเรายงัไม่คุ้นชินกบัการบริหาร
จดัการแบบธุรกิจเต็มตวั แบบการเซ็นสัญญา การมีดีลเลอร์ของตวัเอง ยกตวัอย่างเช่นดีลเลอร์จะ
จัดการทุกส่ิงทุกอย่างให้กบัศิลปิน เช่นแสดงที่ไหน ไปพูดที่ไหน ศิลปินไม่ต้องมานัง่คิดว่าจะไป
แสดงที่ไหนหน้าที่ของศิลปินคือท างานศิลปะเพียงอย่างเดียว” (น าทอง แซ่ตัง้, 2561: สมัภาษณ์) 
ผู้ วิจยัสรุปข้อความดงักล่าวว่าเน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่คุ้นชินกับระบบเซ็นสญัญาและการท า
ธุรกิจแบบเตม็ตวัจึงท าให้ศิลปินยงัไมแ่น่ใจว่าถ้าเซ็นสญัญากบัหอศลิป์แล้วพวกเขาจะได้ประโยชน์
อยา่งเตม็ท่ีและไมถ่กูเอาเปรียบ 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  

ผู้ วิจัยได้ท าการลงพืน้ท่ี ๆ น าทอง แกลเลอร่ี ท่ีตัง้อยู่บนถนน พหลโยธิน ซอย อารี
สมัพนัธ์ 5 พบว่าการจดัการด้านพืน้ท่ีของน าทอง แกลเลอร่ีคล้ายคลึงกับหอศิลป์เอกชนแห่งอ่ืนๆ
กล่าวคือมีพืน้ท่ีซึ่งเป็นห้องโถงส าหรับนิทรรศการ และมีห้องขนาดเล็กท่ีสามารถใช้เป็นห้องแสดง
งานขนาดเล็กได้พร้อมพืน้ท่ีส านักงานและพืน้ท่ีส าหรับต้อนรับผู้ เข้าชมโดยชัน้2 เป็นห้องส่วนตวั
ของน าทอง แซต่ัง้ท่ีจดัคล้ายกบัห้องสมดุท่ีเตม็ไปด้วยหนงัสือเก่ียวกบัศลิปะท่ีนา่สนใจ 
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2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

ภาพประกอบ 18 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของน าทอง แกลเลอร่ี  
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560   

 
จากการศกึษาในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของน า

ทองแกลเลอร่ีพบว่าน าทองแกลเลอร่ีมีการจดันิทรรศการประมาณ 4 ครัง้ในหนึ่งปี และมีศิลปิน
จ านวนมากน าผลงานมาให้พิจารณาและต้องการแสดงผลงานกบัน าทองแกลเลอร่ี โดยน าทอง แซ่
ตัง้ได้กล่าวถึงการจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรมไว้อย่างน่าสนใจว่า “มีศิลปินหลายคน
เดินทางมาที่น าทองแกลเลอร่ีเพื่อต้องการจองวนัเพื่อจะแสดงงานนิทรรศการของเขา แต่ที่นี่ไม่มี
ระบบนี้ ศิลปินทุกคนที่แสดงงานนิทรรศการกับน าทองแกลเลอร่ีเกิดจากที่พวกเขาท าหน้าที่ของ
ตวัเองนัน่ก็คือพวกเขาต้องท างานศิลปะแล้วผมจะไปดูงานนัน้ๆแล้วจึงเลือกมาจดันิทรรศการ โดย
นิทรรศการในน าทองแกลเลอร่ีจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 4 ครั้ง เพราะผมตอ้งไปท างานใหก้บัเว
นิช เบียนาเล่ดว้ย” (น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์)     

ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงศิลปินจ านวนมากมีความต้องการท่ีจะแสดงผลงานท่ีน า
ทอง แกลเลอร่ี แตเ่น่ืองด้วยเง่ือนไขของเวลาจงึไมส่ามารถจดัแสดงให้ทกุคนได้ตามท่ีน าทอง แซต่ัง้
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ได้กล่าวไว้มีใจความว่า “ผมไม่สามารถจดันิทรรศการให้กบัทกุคนที่มาติดต่อกบัผมได้ทกุคน แต่ก็
ไม่ไดห้มายความว่างานของพวกเขาไม่ดีเพราะมีหลายครั้งทีผ่มปิิเสธทีจ่ะจดังานใหก้บัศิลปินบาง
คน เพราะผมว่าว่างานของเขาเหมาะกบัแกลเลอร่ีบางแห่งที่โฟกสัในงานศิลปะลกัษณะเดียวกบัที่
เขาท า ซ่ึงตอนนีง้านของเขาก็เป็นที่รู้จกัและขายไดดี้” (น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์) ผู้วิจยัสรุป
ข้อความข้างต้นได้ว่าน าทอง แซ่ตัง้ต้องการช่วยเหลือและสนับสนุนศิลปินและวงการศิลปะร่วม
สมยัของไทยอย่างจริงจงั ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถจดันิทรรศการให้ศิลปินบางคนได้ก็ยงัแนะน า
และให้ความรู้ท่ีศลิปินคนดงักลา่วสามารถพฒันาตนเองและได้รับโอกาสแสดงผลงานในอนาคต 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด 

จากการวิจยัน าทอง แกลเลอร่ี มีการประชาสมัพนัธ์ในนิตยสาร แผ่นพบัและทางเว็บ
ไซด์ ท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะท่ีส าคัญและได้ รับการยอมรับ ท่ีส าคัญมีการท าการตลาดแบบ
ตรงไปตรงมาในเม่ือถึงเวลาจัดแสดงนิทรรศการ ตามค ากล่าวดังต่อไปนี “้น าทองแกลเลอร่ีท า
การตลาดแบบตรงไปตรงมา ได้ยินมาว่าหลายๆแกลเลอร่ีโดยเฉพาะในต่างประเทศ ท าการตลาด
โดยที่เวลานิทรรศการของศิลปินก็จะแสดงสญัลกัษณ์ว่างานบางงานนัน้ขายได้ไปแล้ว มนัก็จะท า
ให้คนที่มาดูตอ้งรีบตดัสินใจซ้ือ เพราะถ้าไม่ท าแบบนัน้คนอาจจะคิดว่าที่ขายไม่ได้เพราะงานไม่ดี” 
(น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์)     

ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าถึงแม้ว่าธุรกิจหอศิลป์เอกชนในประเทศไทยเร่ิมมีการแข่งขนัท่ี
สงูขึน้แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกับหอศิลป์เอกชนในตา่งประเทศท่ีมีการแข่งขนัท่ีสงูมากกว่าจึงมีการใช้
กลยทุธ์ด้านการตลาดท่ีดเูหมือนจะไมต่รงไปตรงมาเพ่ือสร้างโอกาสในการขายผลงานให้ได้มากขึน้ 

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 

 จากการศกึษาด้านการจดัการเร่ืองการสร้างเครือขา่ย ศิลปินไทย, ศิลปินตา่งชาติ, 
ผู้ ชมพบว่าน าทอง แกลเลอร่ีให้โอกาสศิลปินท่ีเขาชอบงานโดยไม่จ าเป็นว่าศิลปินคนนัน้จะ มี
ช่ือเสียงหรือเป็นแคนักศึกษาจบใหม่สอดคล้องกับค ากล่าวของน าทอง แซ่ตัง้ท่ีกล่าวไว้ว่า “ส่วน
ใหญ่ศิลปินท่ีท างานหรือแสดงงานกบัน าทองแกลเลอร่ีจะเกิดจากการท่ีผมช่ืนชอบงานของพวกเขา
ไปการส่วนตวั โดยผมไม่สนใจว่าเขาจะเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงอยู่หรือไม่” (น าทอง แซ่ตัง้, 2561:
สมัภาษณ์) โดยน าทอง แซ่ตัง้ยงักลา่วตอ่ไปวา่ “พวกที่จบมาใหม่ๆก็คงจะด าเนินชีวิตล าบาก แรกๆ
ก็เร่ิมสนบัสนนุเขาด้วยการซ้ืออปุกรณ์ท างานศิลปะให้พวกเขาก่อน หลงัๆก็จะมีลกัษณะแบบจ่าย
ทุกเดือนพวกเขาจะได้ไม่ต้องไปว่ิงหาเงิน ก็ท างานไป พอครบปี สองปีก็มาดูกันว่างานช้ินไหน
น่าสนใจก็เอามาจดัแสดงทีแ่กลเลอร่ี” (น าทอง แซต่ัง้, 2561: สมัภาษณ์)  
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ผู้วิจยัสรุปความได้ว่า น าทอง แกลเลอร่ีให้โอกาสศิลปินได้ท างานศิลปะของพวกเขา
โดยจะมีการจ่ายเงินสนบัสนนุรายเดือนบ้างเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายคา่อปุกรณ์ด้วยเหตนีุจ้ึงท าให้ศิลปิน
มีเวลาท่ีจะคดิและท างานศลิปะได้อยา่งเตม็ท่ี    

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการศึกษาด้านปัญหาและอปุสรรคพบว่า “บ้านเราศิลปินยงัไม่คุ้นชินกบัระบบท่ี
เป็นการเซ็นสญัญากบัแกลเลอร่ีเหมือนกบัท่ีตะวนัตกเขาท ากนัมานาน ผมได้ยินบอ่ยครัง้ว่ามีแกล
เลอร่ีบางแห่งพยายามน าระบบนีเ้ข้ามาบริหารจดัการแต่ก็พบว่าเกิดปัญหาท่ีศิลปินยงัไม่ซ่ือสตัย์
กับสัญญาและพยายามขายงานของพวกเขาเองโดยไม่ผ่านแกลเลอร่ี” (น าทอง แซ่ตัง้, 2561: 
สมัภาษณ์)    

ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าในประเทศไทยยงัมีการจดัการท่ีไม่เหมือนกบัหอศิลป์เอกชนใน
ต่างชาติ ท่ีมีการเซนสัญญาซึ่งระบบการจัดการแบบนี มี้มานานแล้วกับหอศิลป์เอกชนในทวีป
ตะวนัตก ท าให้ศิลปินไทยไม่เข้าใจวา่การท่ีเซ็นสญัญานัน้มีส่วนดีกบัพวกเขาอยา่งไร ซึ่งน่ีอาจเป็น
อีกเหตผุลหนึง่ท่ีหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยมีสถานไม่คอ่ยมัน่คง 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา น าทอง แกลเลอร่ี (Numthong gallery)  

ผลการวิจยัพบว่าน าทอง แกลเลอร่ีได้แสดงทรรศนะด้านพฒันาการและการด ารงอยู่ไว้ว่า
หอศิลป์เอกชนส่วนใหญ่ต้องใช้ทุนส่วนตวัในการบริหาร เช่นการจดันิทรรศการ การพิมพ์สูจิบตัร 
การจ่ายเงินเดือนพนกังานหรือแม้กระทัง่คา่น า้ คา่ไฟ สาเหตนีุเ้องท่ีท าให้หลายๆแห่งต้องปิดตวัไป
เพราะมนัไมท่ ารายได้ให้พวกเขามากพอ       
  

ผลการวิจยัด้านการจดัการพบว่า น าทอง แกลเลอร่ีมีการจดัการท่ีคอ่นข้างจะแตกตา่งกบั
การจดัการแกลเลอร่ีอ่ืนๆ หรือ หอศิลป์เอกชนจากตา่งประเทศเน่ืองจากแกลเลอร่ีจากตา่งประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสิงคโปร์ท่ีพยายามเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือค้นหาศิลปินท่ีมีช่ือเสียง
และเป็นท่ีต้องการของตลาดศิลปะอยู่แล้วไปเซ็นสัญญา โดยเขาจะไม่ต้องเสียเวลามากในการ
สร้างให้ศิลปินคนนีมี้ช่ือเสียงมา ตรงข้ามกบัน าทองท่ีพยายามค้นหาพรสวรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอ งาน
ศลิปะท่ีน าทอง แกลเลอร่ีจดัแสดงเป็นงานศลิปะร่วมสมยั ทัง้งานจิตรกรรม ประตมิากรรม และงาน
ศลิปะประเภทจดัวาง (Installation) (น าทอง แซต่ัง้,2561: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษาถัง คอนเทมโพราร่ี อาร์ต 
 

 

ภาพประกอบ 19 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของถงั แกลเลอร่ี    
    

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน 
ถัง  คอนเทโพราร่ีอา ร์ตคือหอศิล ป์ เอกชนสัญ ชาติ จีน  ก่อตั ง้ใน ปีพ .ศ . 2540 ท่ี

กรุงเทพมหานครเป็นสาขาแรก หลงัจากนัน้ได้เปิดอีกสองสาขาท่ีเมืองปักก่ิงประเทศจีนและอีกหนึ่ง
สาขาท่ีประเทศฮอ่งกงถงัคอนเทมโพราร่ีอาร์ต น าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินชาวจีนท่ีมี
ช่ือเสียงระดับโลก และศิลปินไทยอาทิ  ไอ้ เว่ยเว่ย (Ai Wei Wei)   โดยทัง้ ส่ีสาขามีการจัด
นิทรรศการหมนุเวียนและเข้าร่วมงานอาร์ตแฟร์ชัน้น าของโลกอยา่งตอ่เน่ือง 

 
ถังคอนเทมโพราร่ี ก่อตัง้ขึน้ในปี คศ .1997 ในกรุงเทพมหานคร โดยชาวจีน เนื่องจากในขณะนัน้

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศจีนตกต ่า จึงมาเปิดแกลเลอร่ีที่กรุงเทพมหานคร และค่อนข้าง

ประสบความส าเร็จ    เมื่อสภาพเศรษฐกิจในประเทศจีนเร่ิมมีทิศทางที่ดีขึน้ เขาย้ายไปเมืองปักก่ิง

เพราะว่าเศรษฐกิจและตลาดศิลปะในประเทศจีนดีขึน้ เกิดย่านศิลปะส าคญัที่ช่ือ 789 Art District 
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เกิดอาร์ตแกลเลอร่ี ส าคญัๆหลายแหง่ เราจึงเปิดถงัแกลเลอร่ีขึน้เป็นแหง่ที่สองที่เมืองปักก่ิง ประเทศ

จีน ในปี คศ. 2003 และได้ร่วมงานกับศิลปินจีนที่มีช่ือเสียงระดับโลกหลายคน หนึ่งในนัน้คือ Ai 

WeiWei ศิลปินร่วมสมยัที่มีช่ือเสียงระดบัโลก และหลงัจากที่ประสบความส าเร็จที่ปักก่ิงเราจึงเปิด 

ถงัแกลเลอร่ีที่ ประเทศฮ่องกงอีกแห่งหนึ่งเพราะตลาดศิลปะที่ฮ่องกงนัน้เจริญเติบโตมาก และใน

ที่สดุปีที่แล้วเราเปิดถังแกลเลอร่ีอีกแห่งหนึ่งในปักก่ิง ซึ่งท าให้ถังแกลเลอร่ีมีที่กรุงเทพมหานคร 

ปักก่ิง 2 แหง่ และ ฮ่องกง (มิเคลา่ เซนา่, 2561: สมัภาษณ์) 

จากการสัมภาษณ์มิเคล่า เซน่าผู้ จัดการถัง คอนเทมโพราร่ีชาวอิตาเล่ียนพบว่าถัง
คอนเทมโพราร่ีอาร์ตคือหอศิลป์เอกชนท่ีก่อตัง้โดยนกัธุรกิจชาวจีน โดยตัง้ท่ีกรุงเทพมหานครเป็น
สาขาแรก หลังจากการเกิดของ 789 Art District ซึ่งเป็นย่านศิลปะร่วมสมัยในเมืองปักก่ิงของ
ประเทศจีน เป็นท่ีรวมหอศิลป์เอกชนจ านวนมากไว้ด้วยกนั มีการน าเสนอผลงานของศลิปินจีนและ
ศิลปินตา่งชาติมากมายก่อให้เกิดความหลากหลายทางวฒันธรรมขึน้ จึงเป็นสาเหตสุ าคญัให้เกิด
ถงัคอนเทมโพราร่ีอีก สองสาขาในกรุงปักก่ิงนัน่เอง และเกิดอีกสาขาในประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นหนึ่ง
ในประเทศท่ีมีความเจริญทางตลาดศลิปะมากท่ีสดุของโลกเช่นกนั    
       ในการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ผู้วิจยัมีประเด็นศึกษาส าคญัในเร่ืองพฒันาการและการ
ด ารงอยู่ของหอศลิป์เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากก่อนการท าวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการ
สืบค้นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัหอศิลป์เอกชนมีรายงานว่ามีการเกิดขึน้ของหอศิลป์เอกชนจ านวนมาก
ในกรุงเทพมหานคร แต่เม่ือศึกษาเพิ่มเติมพบว่าหอศิลป์หลายแห่งได้ปิดตัวลงไป จึงน ามาสู่
ประเด็นศกึษาของงานวิจยัครัง้นี ้ซึ่งเรามิอาจปฏิเสธได้ว่าพฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์
เอกชนทกุแห่งในโลกนีต้า่งยึดโยงเก่ียวพนัธ์กบัสภาพเศรษฐกิจ โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัมิเคล่า 
เซน่า ผู้ จดัการถังคอนเทมโพราร่ี ชาวอิตาเลียนท่ีมีประสบการณ์การท างานในหอศิลป์เอกชนมา
มากมายหลายประเทศได้แสดงทรรศนะท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์  
ไว้วา่ 

 
พฒันาการของแกลเลอร่ีเอกชนในกรุงเทพฯหรือที่ไหนๆในโลกต่างสอดคล้องและเก่ียวพนักบัสภาพ
เศรษฐกิจแทบทัง้สิน้ ซึ่งเมื่อมองถึงสถานการณ์และภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงขา
ลงในขณะนี ้มนัจึงเป็นความยากล าบากมากที่หอศิลป์เอกชนจะอยูร่อดในธุรกิจนี ้คณุเช่ือหรือไมว่่า
ดิฉันมาจากเมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็นประเทศที่มีความเป็นมาทางด้านงานศิลปะมาอย่าง
ยาวนาน แต่ปรากฏการณ์เกิดขึน้คือแกลเลอร่ีมากมายหลายแห่งที่ต้องดิน้รนและพยายามต่อสู้
เพื่อให้แกลเลอร่ีของพวกเขาอยูร่อดตอ่ไป (มิเคลา่ เซนา่, 2561: สมัภาษณ์)  
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ดเูหมือนจะเป็นสถานการณ์ท่ียากล าบากของหอศิลป์เอกชนทัว่โลกและประเทศไทย 
หอศิลป์ท่ีไม่มีเงินทุนส ารองมากพออาจจะพบกับอุปสรรคในทุกๆเดือน หอศิลป์ ท่ีต้องเช่าสถานท่ี
ราคาแพงต้องพยายามท าให้เกิดรายรับท่ีมากกวา่รายจา่ย ซึ่งดจูะเป็นเร่ืองยากพอสมควรเน่ืองจาก
สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนัไม่ได้สง่ผลกระทบไปสูว่งการศิลปะเพียงอยา่งเดียว ปรากฏการณ์ท่ีเห็น
นิตยสารรายเดือนปิดตัวเองลงไป คือหนึ่งตัวอย่างส าคัญท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกนั โดยผู้วิจยัได้สอบถามถึงการด ารงอยู่ของถงัคอนเทมโพราร่ีพบวา่“พวก
เราท างานอย่างหนกัเพื่อที่จะต้องขายงานศิลปะให้ได้ทกุเดือน ไม่เช่นนัน้พวกเราคงไม่สามารถอยู่
รอดได้ โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) การขายงานศิลปะไม่เหมือนที่ผ่านมาในอดีต ที่
ต้องข้ึนอยู่กบัว่าพวกคณุมาจากตะกูลไหน มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัใคร อีกต่อไปแล้ว ปัจจุบนัถ้าจะ
ขายงานศิลปะได ้พวกคณุจะตอ้งมีทีมที่แข็งแกร่ง เข้าใจศิลปะร่วมสมยัและตลาดศิลปะ ต้องมีเงิน
พอที่จะเข้าร่วมอาร์ตแฟร์ (Art Fair) และการจัดการที่ดี” (มิเคล่า เซน่า, 2561: สัมภาษณ์) 
ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นวา่ถงัคอนเทมโพราร่ีมีความพยายามอย่างมากท่ีจะต้องขายผลงานศิลปะ
ให้ได้ทกุเดือน ความพยายามดงักล่าวเกิดจากการมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง การจดัการและการวางแผน 
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั และการท าความเข้าใจในตลาดศิลปะท่ีหลากหลาย 
หมนุเวียนไมอ่ยูน่ิ่งอยูต่ลอดเวลา 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์      
ถงั แกลเลอร่ีเป็นหอศิลป์เอกชนโดยทุนจากต่างชาติท่ีมีผู้ก่อตัง้เป็นนกัธุรกิจชาวจีน 

โดยมีสาขาทัง้หมด4 สาขาคือ ไทย ปักก่ิงจ านวน 2 สาขา และ ฮ่องกง ซึ่งนบัว่าเป็นหอศิลป์เอกชน
ท่ีส าคญัมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีการจัดแสดงผลงานศิลปินร่วมสมัยระดับโลกและ
ระดับนานาชาติมากมาย ตามค ากล่าวของมิเคล่า เซน่า (Michela Sena) ผู้ อ านวยการของ  
ถงั แกลเลอร่ีจากประเทศอิตาลีท่ีกลา่วไว้วา่ 

 
แกลเลอร่ีเรามี 4 แห่ง โดยที่กรุงเทพมหานครจะเป็นศูนย์รวมของศิลปินในทวีปเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลย์เชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย กับศิลปินชาวจีน ส่วนถังแกลเลอร่ีในจีนและ
ฮ่องกงจะมีศิลปินจีนระดบัโลกเพราะตลาดศิลปะที่นัน่ใหญ่กวา่ที่น่ีมาก โดยศิลปินท่ีแสดงที่ถงัแกล
เลอร่ีต้องมีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติซึ่งในปี ค.ศ. 2018 ถ้าใครอยากจะประสบ
ความส าเร็จในฐานะศิลปิน ไมว่่าพวกเขาจะมาจากทวีปไหนในโลก จะต้องมีภาษาทางศิลปะท่ีโดด
เด่น ซึ่งฉันเห็นว่าในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนิเชีย ไทย มีทิศทางที่
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น่าสนใจ ศิลปินอายุน้อยลง และเร่ิมที่จะมีภาษาศิลปะที่น่าสนใจเป็นของตวัเอง  (มิเคล่า เซน่า, 
2561: สมัภาษณ์) 
 

จากข้อความข้างต้นผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าถงั แกลเลอร่ีให้ความส าคญักับศิลปินท่ีมี
ผลงานท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเดน่เฉพาะตวั โดยจดัแสดงนิทรรศการของศิลปินเหล่านีใ้ห้เหมาะสมกับ
สภาพตลาดของศิลปะในพืน้ท่ีๆถัง แกลเลอร่ีตัง้อยู่ โดยสาขาในกรุงเทพมหานครจะมีการจัด
แสดงผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินไทย และศิลปินท่ีมีเอกลกัษณ์ในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ สอดคล้องกบัค ากล่าวของผู้อ านวยการของถงั แกลเลอร่ีสาขากรุงเทพฯดงัตอ่ไปนี ้“ในส่วนของ
นโยบายของแกลเลอร่ีเราก็จะจัดการให้เหมาะสมกับตลาดศิลปะกล่าวคือในกรุงเทพฯก็จะเป็น
นิทรรศการส าหรับศิลปินในภาคพืน้เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เนือ่งจากความเคลือ่นไหวในตลาดที่นี่
น้อยกว่าในปักก่ิงหรือฮ่องกง ซ่ึงหมายความว่าถังแกลเลอร่ีในปักก่ิงและฮ่องกงจะสามารถจัด
นิทรรศการของศิลปินระดบัโลกอย่าง Ai WeiWei ไดเ้พราะตลาดศิลปะเติบโตมากกว่า”(มิเคล่า เซ
น่า, 2561: สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสรุปใจความข้างต้นได้ว่าถัง แกลเลอร่ีเป็นแกลเลอร่ีท่ีมีการจัดการ
แบบมืออาชีพท่ีร่วมงานกับศิลปินท่ีมีช่ือเสียงมากมาย ท่ีส าคัญยังสามารถจัดแสดงผลงาน
นิทรรศการศลิปะให้เหมาะสมกบัตลาดศลิปะท่ีถงัแกลเลอร่ีนัน้ตัง้อยู่อยา่งน่าสนใจ 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้      

ถงั แกลเลอร่ีนบัวา่เป็นหอศลิป์เอกชนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุแหง่หนึ่งในทวีปเอเชีย มีศลิปิน
ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกมากมายแสดงนิทรรศการกับหอศิลป์แห่งนี ้รวมทัง้มีฐานของนักสะสมงาน
ศิลปะจ านวนมากจึงท าให้ถังแกลเลอร่ีขายงานศิลปะได้อย่างต่อเน่ืองทุกเดือนตามค าสมัภาษณ์
เชิงลกึดงัตอ่ไปนี ้

 
ถงัแกลเลอร่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีสาขาอยูใ่นปักก่ิงและฮอ่งกงซึง่ถือวา่เป็นเมอืงที่มีความส าคญั
ตอ่ศิลปะร่วมสมยัของโลก พวกเราขายงานศิลปะได้อย่างมากมาย พวกเราท างานอยา่งหนกัและ
ต้องขายงานศิลปะได้ทุกเดือน ไม่เช่นนัน้พวกเราคงไม่สามารถอยู่รอดได้ โดยเฉพาะในปี ค .ศ. 
2018 การขายงานศิลปะไมเ่หมือนกบัอดีตที่ผา่นมา ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัวา่พวกคณุมาจากตะกลูไหน มี
ความสมัพันธ์ที่ดีกับใครอีกต่อไปแล้ว ปัจจุบันถ้าจะขายงานศิลปะได้ พวกคุณจะต้องมีทีมที่
แข็งแกร่ง เข้าใจศิลปะร่วมสมยัและตลาดศิลปะ ต้องมีเงินพอที่จะเข้าร่วมอาร์ตแฟร์ (Art Fair)  ถ้า
คณุเป็นเจ้าของแกลเลอร่ีขนาดเลก็บริหารจดัการและตดัสินใจด้วยตวัคณุเองมีผู้ช่วยอีกหนึง่คนที่
แกลเลอร่ีบริหารจดัการด้วยเงินจ านวนน้อย คณุจะสญูเสยีโอกาสดีๆไป และจะท าให้แกลเลอร่ีของ
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คณุไม่ได้อยู่ในระบบของตลาดศิลปะและแกลเลอร่ีของคณุจะถกูละเลยไม่มีใครสนใจ (มิเคลา่ เซ
นา่, 2561: สมัภาษณ์) 
 

มิเคล่า เซน่า ผ้อ านวยการหอศลิป์ของถงัแกลเลอร่ีพยายามย า้ให้เห็นถึงความส าคญั
ของตลาดศิลปะในปัจจุบัน ท่ี เจ้าของหอศิลป์ไม่จ าเป็นต้องมาจากตระกูลใหญ่ โตหรือมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีกับนกัสะสมเสมอไป การจดัการท่ีดีคือค าตอบท่ีจะช่วยให้การขายสมัฤทธ์ิผลได้ 
สอดคล้องกับ ถัง แกลเลอร่ีซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่และมีการจดัการด้านเงินทุนอย่างมีระบบ มี
ทีมงานจ านวนมากท่ีคอยสนับสนุนจึงไม่มีปัญหาในเร่ืองการขายเหมือนกับแกลเลอร่ีท่ีใช้เงิน
จ านวนน้อยในการบริหารจดัการ เพราะมิเคล่า เซน่าได้แสดงทรรศนะถึงหอศิลป์ท่ีมีคนท างานไม่ก่ี
คน บริหารจดัการด้วยเงินจ านวนไม่มากอาจจะเสียโอกาสท่ีจะท าให้หอศลิป์ประเภทนีเ้ป็นท่ีรู้จกัใน
วงกว้างในตลาดศลิปะก็เป็นได้     

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

จากการส าภาษณ์เชิงลึกกับผู้ อ านวยการหอศิลป์เอกชนท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทยอย่างถงั แกลเลอร่ีพบว่า “ถงัแกลเลอร่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีการจดัการท่ีเป็นระบบ
และไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจจากคนๆเดียว ถังแกลเลอร่ี มีส่ีสาขา (ไทย ปักก่ิง 2 สาขา และ 
ฮ่องกง) เรามีทีมงานบางทีอาจจะเกือบ 60 คนโดยสาขาท่ีประเทศไทยจะมีเพียง 3 คน เรามี
ทีมงานท่ีท าการวางแผนด้านการตลาด ทีมงานท่ีท างานในส่ือโซเชียล มีเดีย เรามีทีมงานท่ีท างาน
ด้านการเขียนเพ่ือโปรโมทศิลปิน ผลงานศิลปะของพวกเขา และประวัติของพวกเขา ซึ่งอาจจะ
กล่าวได้ว่าเรามีทีมงานท่ีสามารถท างานนัน้ๆได้ดี”(มิเคล่า เซน่า, 2561: สมัภาษณ์) จากข้อความ
ข้างต้นผู้วิจยัสรุปความได้ว่าถงัแกลเลอร่ีมีการบริหารและการจดัการท่ีเป็นระบบ มีบคุลากรจ านวน
มากและทุกคนต่างได้รับงานตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตนจึงเป็นสาเหตใุห้งานท่ี
ได้มามีผลลพัธ์ท่ีดีตามท่ีตัง้เปา้เอาไว้            
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
 

 

ภาพประกอบ 20 แสดงถึงการจดัการด้านพืน้ท่ีของถงั แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560  
 

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ด้านการจดัการด้านพืน้ท่ีพบว่า“ในเร่ืองของสถานท่ีและพืน้ท่ี 
เราเคยอยู่ท่ีตึกสีลมแกลเลอเรียซึ่งก็ดีพอใช้แต่ก็ต้องย้ายออกมาด้วยเหตุท่ี เจ้าของตึกสีลมแกล
เลอรเรียมีความต้องการจะใช้ตึกไปท าธุรกิจด้านอ่ืน ท่ีตัง้ท่ีน่าสนใจส าหรับฉันคือสุขุมวิท เพราะ
เป็นแหล่งท่ีไม่พลุกพล่านมากนัก แต่ท่ีปัจจุบนัก็มีความสะดวกเพราะใกล้รถไฟฟ้า (BTS) และก็
เงียบดี ตึกท่ีเราอยู่มนัเงียบไม่พลกุพล่าน ซึ่งมนัก็จะช่วยคดักรองคนท่ีรักในงานศิลปะได้ไม่มากก็
น้อย”(มิเคล่า เซน่า, 2561: สมัภาษณ์) ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าท่ีตัง้ของแกลเลอร่ีในทรรศนะของมิ
เคลา่ เซนา่ ไมจ่ าเป็นต้องมีคนพลกุพลา่น แตต้่องเป็นท่ีๆเดนิทางสะดวกเน่ืองจากพืน้ท่ีและสถานท่ี
จะท าการคดักรองนกัสะสมและคนท่ีรักงานศลิปะท่ีพร้อมจะดงูานและซือ้ผลงานอยูแ่ล้วนัน่เอง 
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2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

ภาพประกอบ 21 แสดงถึงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของถงั แกลเลอร่ี  
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 
ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้ข้อมูลส าคญัในเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการ

ด้านกิจกรรมและการจดันิทรรศการของ ถงั แกลเลอร่ีพบวา่การจดันิทรรศการภายในหอศิลป์แหง่นี ้
มีความคล้ายคลงึกบัการจดันิทรรศการในหอศิลป์เอกชนอ่ืนๆคือจะมีการจดันิทรรศการปีละ 5 ครัง้
โดยประมาณตามค ากลา่วของมิเคลา่ เซน่าผู้อ านวยการของถงัแกลเลอร่ีท่ีกลา่วถึงเนือ้หาในด้านนี ้
ไว้วา่ 

 
ส่วนการจัดการด้านกิจกรรมที่เกิดขึน้ภายในถังแกลเลอร่ีจะมีนิทรรศการประมาณ 5 ครัง้ต่อปี  
ครัง้ละ เดือนคร่ึงโดยประมาณ โดยเราจะแสดงงานศิลปะร่วมสมยั ซึ่งเป็นศิลปะในตลาดกระแส
หลกั โดยศิลปินสว่นใหญ่เป็นศิลปินที่มีช่ือเสยีงในระดบัสงู แตบ่างคนก็ยงัไมม่ีช่ือเสยีงมากนกั ทาง
ถังแกลเลอร่ีก็ต้องท างานอย่างหนักเพื่อท าให้คนได้รู้จักเขา โดยผลงานที่แสดงในถังแกลเลอร่ี
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กรุงเทพฯ สว่นใหญ่ฉนัจะเป็นคนคดัเลอืกและจะน าเสนอเร่ืองไปหาเจ้าของแกลเลอร่ีที่ปักก่ิง เพื่อให้
เขารับรู้แตฉ่นัก็มีอ านาจตดัสนิใจในเร่ืองนี(้มิเคลา่ เซนา่, 2561: สมัภาษณ์) 
 

จากค ากล่าวข้างต้นผู้ วิจยัสรุปความได้ว่า ถัง แกลเลอร่ี เป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมีช่ือเสียง
ระดบัโลกอีกทัง้ยงัมีศลิปินท่ีมีช่ือเสียงทัง้ระดบัโลกและระดบันานาชาติมากมายร่วมจดันิทรรศการ
กบัหอศลิป์แหง่นี ้จึงไมแ่ปลกใจท่ีในแตล่ะวนัจะมีทัง้ศลิปินไทยและศลิปินจากตา่งประเทศน าเสนอ
ผลงานของพวกเขาให้ทางถงั แกลเลอร่ีพิจาราณา ซึ่งศิลปินบางคนอาจจะไม่คอ่ยเป็นท่ีรู้จกัในวง
กว้างมากนัก ทางหอศิลปแห่งนีจ้ึงต้องท างานอย่างหนักทัง้ในเร่ืองการโปรโมท การท าส่ือทัง้
นิตยสารและส่ือออนไลน์เพ่ือผลักดนัให้ศิลปินได้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ การจดันิทรรศการแต่ละครัง้
ขึน้อยู่กับการจัดการของแต่ละหอศิลป์ว่าพวกเขาจะคัดเลือกงานจากอะไร มิเคล่า เซน่ายังได้
กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่“ฉนัไม่เชื่อถือแกลเลอร่ีทีมี่ภณัฑาลกัษณ์ โดยเฉพาะถ้าคณุเป็นเจ้าของแกลเลอ
ร่ี คณุควรจะมีความหลงใหลในงานศิลปะ ติดตามตลาดศิลปะอย่างใกลชิ้ด แต่ถา้ปล่อยให้ภณัฑา
ลกัษณ์เป็นคนจดัการเค้าก็จะท าตามใจของเขาซ่ึงอาจไม่ตรงกบัรสนิยมของเจ้าของและอาจจะไม่
ท าเงินก็เป็นได้” (มิเคล่า เซน่า, 2561: สมัภาษณ์) ค ากล่าวของมิเคล่า เซน่าชีใ้ห้เห็นถึงการท างาน
ท่ีเป็นระบบของ ถัง แกลเลอร่ี ท่ีต้องมีการอพัเดตข้อมูลหรือผลของการพิจารณาให้เจ้าของได้รับ
ทราบแตกต่างกับหอศิลป์เอกชนบางแห่งท่ีให้ภัณฑาลักษณ์เป็นคนตัดสินใจในเร่ืองการจัด
นิทรรศการแตเ่พียงผู้ เดียว 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

มิเคล่า เซน่าได้กล่าวถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านการตลาดไว้ว่า “เรามี
ทีมงานท่ีท าการวางแผนด้านการตลาด ทีมงานท่ีท างานในส่ือโซเชียล มีเดีย เรามีทีมงานท่ีท างาน
ด้านการเขียนเพ่ือการตลาดโดยเฉพาะมีหน้าท่ีโปรโมทศิลปิน และผลงานศิลปะของพวกเขา และ
ประวตัิของพวกเขา ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเรามีทีมงานท่ีสามารถท างานนัน้ๆได้ดี”(มิเคล่า เซน่า, 
2561: สัมภาษณ์)ผู้ วิจัยสรุปข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้านการของถัง แกลเลอร่ี พบว่าถัง
แกลเลอร่ีเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีทีมงานจ านวนมากและแตล่ะคนเป็นมือชีพท่ี
ท างานท่ีตนเองถนัดได้เป็นอย่างดีทัง้ในเร่ืองการโปรโมทศิลปิน เร่ืองการพิจารณาผลงานศิลปะ 
การเขียนประวัติศิลปินและผลงานของพวกเขาตลอดจนทีมงานท่ีมีความารถสามารถในเร่ือง
การตลาดซึง่ถือวา่เป็นหวัใจหลกัอยา่งหนึง่ในการบริหารหอศลิป์เอกชน  
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2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 
ในทุกวนันีมี้ศิลปินเป็นจ านวนมากท่ีมีความพยายามเอาตนเองไปแสดงงานในหอ

ศิลป์เอกชนเพราะมีความเช่ือว่าการท่ีได้แสดงในหอศิลป์จะช่วยให้งานของเขาเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
โดยผู้ วิจัยได้ท าการสอบถาม มิเคล่า เซน่า ถึงข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องกับ การจัดการเร่ืองการสร้าง
เครือข่ายของศิลปินไทย ศิลปินต่างชาติ นักสะสม และผู้ ชม พบว่า ถังแกลเลอร่ีจะท างานอย่าง
หนกัเพ่ือค้นหาศิลปินหรือพรสวรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอ ตามค ากล่าวดงันี “้ถ้าเราเห็นว่าศิลปินคนไหนมี
ทิศทางที่ดีและมีแนวโน้มที่สามารถพฒันาไปสู่ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดบันานาชาติได้ เราจะเร่ิมเข้า
ไปคยุเพือ่หาทางที่จะให้ศิลปินเหล่านัน้มาเป็นส่วนหน่ึงของถงัแกลเลอร่ี การที่จะท าแบบนัน้ได้เรา
จะตอ้งลงทนุเงินจ านวนมากเพือ่ให้แน่ใจว่าศิลปินคนนัน้อยู่ในเสน้ทางและเป็นทีต่อ้งการของตลาด
ศิลปะ” (มิเคล่า เซน่า, 2561: สมัภาษณ์) ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึง ความพยายามของถงัแกล
เลอร่ีท่ีจะท าการเสาะหาศิลปินท่ีมีพรสวรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอและมีแผนงานท่ีสามารถจะพฒันาให้
ศลิปินท่ีค้นพบเป็นท่ีรู้จกัในวงการศิลปะและตลาดสิลปะ สอดคล้องกบัค ากล่าวของมิเคลา่ เซน่าท่ี
กล่าวว่าแตล่ะวนัจะมีศิลปินส่งจดหมาย หรือแจ้งความจ านงว่าต้องการเป็นส่วนหนึ่งของถงั แกล
เลอร่ี ตามใจความส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
ในทุกๆวนัมีศิลปินทัง้ไทยและต่างชาติน าเสนอผลงานของพวกเขามาที่แกลเลอร่ีทัง้ทางอีเมล์ หรือ
ติดต่อโดยตรงกับแกลเลอร่ีซึ่งด้วยความเคารพพวกเขาเหล่านัน้ ทางเราจะท าการพิจารณาผลงาน
ของทกุคน แตเ่ราไมส่ามารถที่จะร่วมงานกบัทกุคนได้ เพราะมนัขึน้อยูก่บัวา่บางครัง้งานของพวกเขา
อาจจะยงัไมเ่หมาะกบัแกลเลอร่ีของเรา เพราะเราเช่ือวา่มนัจะพิเศษมากๆที่เราจะได้เจอศิลปินดีๆสกั
คน การจะร่วมงานกบัศิลปินสกัคน แน่นอนว่าต้องไมเ่ก่ียวกบัว่าฉนัรู้จกัเขาหรือไม่สิ่งส าคญัที่สดุคือ
ฉนัต้องศึกษาและพิจาราณาผลงานของเขานัน่เองบางครัง้เราฉันก็ต้องเดินทางไปตามพิพิธภณัฑ์ 
ตามเบียนาเล ่เพื่อค้นหาศิลปินเช่นกนั(มิเคลา่ เซนา่, 2561: สมัภาษณ์) 

 

ข้อความข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงการเปิดกว้างในเร่ืองของโอกาสและความเป็นไปได้ท่ีจะ
ได้มีโอกาสแสดงนิทรรศการกบัถงั แกลเลอร่ี หากวา่งานของศลิปินท่ีมาน าเสนอผลงานกบั มีความ
โดดเดน่และเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
 

2.8 ปัญหาและอุปสรรค 
ผู้วิจัยได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาและอุปสรรคพบว่า

ปัญหาท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหาท่ีค่อนข้างใหญ่และละเอียดอ่อน คือเร่ืองการขนส่งงานศิลปะ โดยมิ
เคล่า เซน่าได้กล่าวถึงเร่ืองการขนส่งไว้อย่างน่าสนใจว่า “ปัญหาและอุปสรรคในการท าแกลเลอร่ี
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ในกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยคือการขนส่ง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่มีแกลเลอร่ีนอ้ยและมี
การขนส่งงานศิลปะไม่บ่อยคร้ังมากนกัจึงท าให้ไม่มีบริษัทที่เป็นมืออาชีพมาดูแลและจัดการใน
เร่ืองการขนส่ง งานศิลปะที่มีราคาสูงได้ดี บางทีในอนาคตถ้าระบบแกลเลอร่ีในประเทศไทยเร่ิมที่
จะแข็งแกร่งมากข้ึน อาจจะมีบางบริษัทเข้ามาดูแลเร่ืองการขนส่งงานศิลปะทีมี่ราคาสูงได้”(มิเคล่า 
เซน่า, 2561: สมัภาษณ์) ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าวฒันธรรมการเข้าชมนิทรรศการในหอศิลป์เอกชน
ในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากนกั ส่วนใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาติท่ีเดินทางมายงัประเทศ
ไทย หรือคนไทยท่ีเคยผ่านประสบการณ์การเข้าชมนิทรรศการใน หอศิลป์เอกชนท่ีตา่งประเทศและ
เข้าใจระบบการซือ้ขายงานศิลปะ ซึ่งนบัว่ายงัเป็นตวัเลขท่ีน้อยมากท่ีจะท าให้งานศิลปะร่วมสมยั
นัน้ครบวงจร เพราะฉะนัน้เม่ือมีการซือ้ขายงานท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้การขนส่งจะเป็นไปด้วย
ความยากล าบากเน่ืองจากยงัไมมี่บริษัทหรือหนว่ยงานท่ีเข้ามารับผิดชอบอย่างจริงจงัเสียที 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ถัง คอนเทมโพราร่ี อาร์ต(Tang Contemporary 
Art) 

ผลการวิจยัด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่า พัฒนาการของแกลเลอร่ีเอกชนใน
กรุงเทพฯหรือท่ีไหนๆในโลกต่างสอดคล้องและเก่ียวพนักบัสภาพเศรษฐกิจแทบทัง้สิน้ ซึ่งเม่ือมอง
ถึงสถานการณ์และภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีอยู่ในช่วงขาลงในขณะนี ้มันจึงเป็นความ
ยากล าบากมากท่ีหอศิลป์เอกชนจะอยู่รอดในธุรกิจนี ้แม้กระทัง่หอศิลป์ท่ีเมืองโรม ประเทศอิตาลี
ซึง่เป็นประเทศท่ีมีความเป็นมาทางด้านงานศิลปะมาอยา่งยาวนาน แตป่รากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
ท่ีเกิดขึน้กลบัท าให้หอศิลป์เอกชนมากมายหลายแห่งท่ีต้องดิน้รนและพยายามตอ่สู้ เพ่ือให้อยู่รอด
ตอ่ไป      

ผลการวิจัยด้านการจัดการพบว่าถัง คอนเทมโพราร่ี อาร์ต ใช้นโยบายการจัดการให้
เหมาะสมกับตลาดศิลปะ เช่น ในกรุงเทพฯก็จะเป็นนิทรรศการส าหรับศิลปินในภาคพืน้เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เน่ืองจากความเคล่ือนไหวในตลาดท่ีน่ีน้อยกว่าในปักก่ิงหรือฮ่องกง ซึ่ง
หมายความว่าถงัแกลเลอร่ีในปักก่ิงและฮอ่งกงจะสามารถจดันิทรรศการของศิลปินระดบัโลกอย่าง 
Ai WeiWei ได้เพราะตลาดศิลปะเติบโตมากกว่า งานศิลปะท่ีน าเสนอโดยถังคอนเทมโพราร่ี เป็น
งานศิลปะจากศิลปินชาวจีนและชาวไทย ซึ่งเป็นงานศิลปะร่วมสมัยประเภท จิตรกรรม 
ประตมิากรรม และงานศลิปะประเภทจดัวาง (Installation)(มิเคลา่ เซนา่, 2561: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษาทะวิบู แกลเลอร่ี 
 

 

           ภาพประกอบ 22 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของทะวิบ ูแกเลอร่ี                                 
 

ท่ีมา: www.bangkokpost.com 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน 
ทะวิบู แกลเลอร่ีก่อตัง้โดยจอร์น มิดเดลบอร์ก (Jorn Middenborg) ผู้ เคยท างานให้

องค์กรยูเนสโกและหลงรักในประเทศไทยจึงก่อตัง้หอศิลป์เอกชนท่ีน าเสนอผลงานศิลปะท่ีมี
คณุภาพจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและศิลปินรุ่นเยาว์จากทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้โดยเฉพาะจาก
ประเทศไทย พม่า และเวียตนาม ผลงานส่วนใหญ่ของทะวิบู แกลเลอร่ีจะมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับ
สังคมและการเมืองจากนัน้จอร์น มิดเดลบอร์กตัดสินใจจะหยุดท าทะวิบู แกลเลอร่ี ไฮดี ้ปาร์ค 
เจริญพร ซึ่งท าหน้าท่ีผู้จดัการทะวิบ ูแกลเลอร่ีจึงตดัสินใจรับช่วงตอ่ ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิง
ลึกกับ ไฮดี ้ปาร์ค เจริญพร ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารคนใหม่ของทะวิบู แกลเลอร่ีพบว่า“ทะวิบูก่อตัง้
ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2541 โดยคณุจอร์น มิดเดลบอร์ก (Jorn Middenborg) ด าเนินกิจการมาถึงต้น
ปี 2016 และได้ปิดตัวลง ดิฉันได้ท างานกับคุณจอร์น มา 10 ปี ก็เลยตัดสินใจท าต่อ ภายใต้
แนวคิดเดียวกัน เพียงแต่ว่าขยายฐานลูกค้าจาก middle ถึง high end ลงมาเป็นงานศิลปะที่

http://www.bangkokpost.com/
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ราคาไม่สูงมาก แต่ราคางานศิลปะที่สูงมากก็ยังคงอยู่” (Heide Park Charoenporn, 2560
สมัภาษณ์)   

การตดัสินใจท าทะวิบู แกลเลอร่ีต่อจากจอร์น มิดเดลบอร์กอาจจะมาจากหลายเหตผุล
แต่หนึ่งในเหตผุลส าคญัเพราะทะวิบูแกลเลอร่ีมีฐานลูกค้าค่อนข้างเหนียวแน่น โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นชาวต่างชาติท่ีชอบงานศิลปะในแนวทางท่ีทะวิบู แกลเลอร่ีน าเสนอมาโดยตลอด โดยไฮดี 
ปาร์ค เจริญพรได้แสดงทรรศนะและเหตุผลประกอบการตดัสินใจบริหารทะวิบูแกลเลอร่ีต่อจาก
จอร์น มิดเดนบอร์กไว้ว่า“รู้สึกเสียดายที่ต้องเห็นคณุยอร์นตดัสินใจเลิกท าทะวิบู แกลเลอร่ี ทกุคร้ัง
ที่เห็นลูกค้าเดินเข้ามาดูงานศิลปะของเราและเขาชอบ เลยตดัสินใจท าต่อ รู้สึกว่ามนัรู้สึกช่วยใน
สงัคมไม่มากก็น้อย เพราะศิลปะมนัไม่ใช่ภาพแขวนบนผนงัแต่หลายๆครั้งมนัสือ่อะไรอออกไป มนั
ท าให้ศิลปินได้มีพื้นที่แสดงออกด้วย อีกอย่างงานศิลปะยังช่วยเติมเต็มความเป็นคน ” (Heide 
Park Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์)นอกจากความรู้สึกเสียดายท่ีทะวิบู แกลเลอร่ีจะต้องหยุด
ด าเนินการตอ่ เหตผุลส าคญัคือความเช่ือต่องานศิลปะท่ีทะวิบ ูน าเสนอจะช่วยสงัคมในบางแง่มุม
เน่ืองจากเนือ้หางานศลิปินท่ีหอศลิป์แหง่นีเ้ก่ียวข้องโดยตรงกบัสงัคม การเมืองและชีวิตคน 
 ในการวิจยัเร่ืองหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยัครัง้นีผู้้วิจยัในเล็งเห็นถึงปัญหาของหอศิลป์เอกชนโดยเฉพาะเร่ือง
การด ารงอยู่เน่ืองจากปรากฏการณ์ท่ีหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครต่างปิดตวัลงเป็นจ านวน
มาก ในการสมัภาษณ์ครัง้นีผู้้วิจยัได้สมัภาษณ์กบัไฮดี ้ปาร์ค เจริญพรด้านการด ารงอยูข่องหอศลิป์
เอกชนพบว่าสภาพเศรษฐกิจทัว่โลกไม่ดีจึงท าให้ส่งผลกระทบตอ่การซือ้ขายงานศิลปะในหอศิลป์
เอกชน โดยการสมัภาษณ์พบวา่ “น่าจะมาจากการแข่งขนัสงูและตลาดโลกไม่เดนิในตอนนี ้Global 
economic crisis มันมาเป็นระลอกตัง้แต่ปี  2008 แล้วอาร์ตเป็น Luxury market ท่ีอยู่ปลายๆท า
ให้การเคล่ือนไหวของภาพเร่ิมช้าลง” (Heide Park Charoenporn, 2560สัมภาษณ์) จากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงอยูข่องหอศิลป์พบว่าการด ารงอยู่ของหอศิลป์อยู่
ในสภาวะท่ียากล าบากเน่ืองจากเกิดผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกท าให้การซือ้ขายงานศลิปะ
ชะลอตวัช้าลงกว่าเดิม อย่างไรก็ตามวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีเผชิญปัจจบุนัไม่ได้ท าให้วงการหอศิลป์
เกิดปัญหาและอปุสรรคในการด ารงอยูเ่พียงอย่างเดียว หากแตว่่ายงัท าให้ธุรกิจอ่ืนๆประสบปัญหา
ด้วยเช่นกัน ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกชะลอตวัและเป็นหนึ่งในเหตุผลส าคญัท่ีท าให้หอศิลป์เอกชน
เกิดปัญหาในด้านการด ารงอยู่ยงัมีอกัหนึ่งเหตผุลส าคญัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงตอ่หอศิลป์นัน่คือ
การท่ีศิลปินในหอศิลป์ติดต่อและขายงานให้กบัลูกค้าหรือนกัสะสมโดยตรง เน่ืองจากปัจจุบนัส่ือ
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ออนไลน์นัน้สามารถเช่ือมต่อโลกให้แคบลง จึงเป็นการง่ายท่ีศิลปินจะถูกติดตอ่จากลูกค้าเพ่ือขอ
ซือ้งานโดยไมผ่า่นแกลเลอร่ี โดยไฮดี ้ปาร์ค เจริญพรได้กลา่วถึงกรณีนีไ้ว้อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
อีกหนึ่งสาเหตสุ าคญัที่อาจมีสว่นท าให้ยอร์นตดัสินใจเลิกท าทะวิบ ูคือในช่วงแรกท างานกบัศิลปิน
ป็นแบบสญัญา หลงัจากนัน้คณุยอร์นได้ยตุิวิธีการท างานกบัศิลปินแบบท าสญัญาเพราะหลงัจากมี
เฟสบุ๊ค ผู้ซือ้สามารถติดตอ่กลัศิลปินโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านแกลเลอร่ี ด้วยเหตนุีจ้ึงท าให้สญัญาที่
ทางแกลเลอร่ีกบัศิลปินมนัไมไ่ด้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น  มีที่ศิลปินจากแกลเลอร่ีนงึไปแสดงกบัแกล
เลอร่ีนึง มีการขายตรงโดยจากศิลปินสูล่กูค้าซึง่มนัก็มีข้อห้ามในสญัญาอยูซ่ึ่งแลกกับการท่ีแกลเลอ
ร่ีจะท าอะไรให้คณุบ้าง เพราะฉะนัน้ผลประโยชน์มนัต้องมีทัง้สองฝ่าย แต่มนัก็มีศิลปินท่ีไม่ซื่อสตัย์
กบัข้อตกลงบางข้อ เลยท าให้คณุยอร์นเลิกระบบนัน้ไป แต่ถามวา่ระบบนีย้งัอยูใ่นต่างประเทศไหม 
มีคะ มีเยอะด้วยเพราะวา่ศิลปินซื่อสตัย์กบัสญัญาฉบบันัน้ แตว่่าเท่าที่ทราบมามนัไมไ่ด้เกิดกบัคณุ
ยอร์น ซึง่มนัก็คือหนึง่เหตผุลที่ต้องปิดตวัลง (Heide Park Charoenporn, 2560:สมัภาษณ์) 

 

จากค ากล่าวข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสามารถสรุปความได้ว่าถ้าหอศิลป์เอกชนมีระบบการ
จดัการท่ีชดัเจนทัง้ในเร่ืองการจดัการในตวัศิลปินและในด้านการขาย จะสามารถสร้างบรรทดัฐาน
ใหมใ่ห้ลกูค้าและนกัสะสมเคารพในระเบียบท่ีเป็นข้อตกลงระหว่างหอศิลป์และตวัศิลปินได้ไมม่าก
ก็น้อย 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ทะวิบ ูแกลเลอร่ี ก่อตัง้ครัง้แรกในปี 1998  โดยคณุ Jon Middenburg  ด าเนินกิจการ

มาถึงต้นปี 2016 และได้ปิดตวัลงด้วยเหตผุลหลายประการ จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้บริหาร
ทะวิบ ูแกลเลอร่ี ในด้านการจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์พบวา่ 

 
ดิฉนัได้ท างานกบัคณุ Jon มา 10 ปี ก็เลยตดัสินใจท าต่อ ภายใต้แนวคิดเดียวกนั เพียงแตว่่าขยาย
ฐานลกูค้าจาก middle ถึง high end ลงมาเป็นงานศิลปะที่ราคาไม่สงูมาก แต่ราคางานศิลปะที่สงู
มากก็ยงัคงอยู่ การตดัสนิใจท าตอ่เพราะรู้สกึเสยีดายที่ทะวิบตู้องเห็นคณุ จอนตดัสนิใจเลกิท า ทะวิบ ู
เพราะทกุครัง้ที่ลกูค้าเดินเข้ามาดแูละเห็นเค้าอินกับมนั และรู้สกึว่าเสียดายความรู้สึกดีๆของลกูค้า
เลยตัดสิน ใจท าต่ อ  รู้สึก ว่ามัน รู้สึกช่ วย ในสังคม ไม่ม าก ก็ น้ อย  เพ ราะศิ ลปะมัน ไม่ ใช่  
ภาพแขวนบนผนังแต่หลายๆค รัง้มันสื่ออะไรอออกไป  มันท าให้ศิ ล ปินได้มี  outlet ด้ วย  
และศิลปะยังช่วยเติมเต็มความเป็นคน และถ้าเป็นไปได้รัฐบาลน่าจะมีส่วนช่วย สนับสนุน                                                                  
(Heide Park Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์)  
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ทรรศนะดงักล่าวแสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ท่ีส าคญัของทะวิบู แกลเลอร่ี กล่าวคืองาน
ศิลปะท่ีถกูคดัเลือกจากทะวิบูจะส่ือความหมายในเร่ืองสภาพสงัคม การเมือง หรือเศรษฐกิจเพ่ือ
กระตุ้นเตือน หรือแม้กระทั่งตัง้ค าถามและท่ีส าคญัท่ีสุดคือแกลเลอร่ีเป็นเสมือนสถาบนัท่ีช่วยให้
ศลิปินได้มีชอ่งทางในการท างานศลิปะของพวกเขาตอ่ไป 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้   

ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์เชิงลึกในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้าน
เงินทุนและแหล่งรายได้พบว่ารายได้หลักของทะวิบูแกลเลอร่ีมาจากการขายผลงานศิลปะจาก
ศิลปินท่ีถูกคดัเลือกมาจาก 3 ประเทศคือ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศพม่า โดย
ส่วนใหญ่จะมีการซือ้ขายผ่านลกูค้าและนกัสะสมท่ีเดินทางมาดงูานในทะวิบ ูแกลเลอร่ี และ จาก
ทางเว็บไซด์อยา่งเป็นทางการ ซึง่มีการขายและสง่งานศลิปะไปทัว่โลกอีกด้วย  
  

2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
ด้านการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรของ

ทะวิบู แกลเลอร่ีพบว่าเคยมีการใช้ระบบการท าสัญญากับศิลปินในสังกัดโดยศิลปินจะได้ผล
ประโยชน์จากการแสดงนิทรรศการและการลงส่ือสิ่งพิมพ์ นิตยสารเพ่ือการประชาสมัพนัธ์ แต่ใน
ท่ีสดุก็ต้องล้มเลิกวิธีนัน้ไปเน่ืองจากศิลปินบางคนมีวิธีติดต่อกับลูกค้าโดยตรงจากการสมัภาษณ์
เชิงลกึพบวา่ 

 
การจัดการในช่วงแรกท าเป็นแบบสญัญา หลงัจากนัน้คุณ จอนล้มเลิกวิธีนัน้ไปเพราะหลงัจากมี
เฟสบุ๊ค ท าให้สญัญามนัไม่ได้เป็นอยา่งที่ควรจะเป็น จะมีที่ศิลปินจากแกลเลอร่ีนึงไปแสดงกบัแกล
เลอร่ีอื่น มีการขายตรงโดยจากศิลปินสูล่กูค้าแลกค้า ซึง่มนัก็มีข้อห้ามในสญัญาอยูซ่ึ่งแลกกบัการที่
แกลเลอร่ีจะท าอะไรให้คณุบ้าง เพราะฉะนัน้ผลประโยชน์มนัต้องมีทัง้สองฝ่าย แตม่นัก็มีศิลปินที่ไม่
ซื่อสัตย์กับข้อตกลงบางข้อ เลยท าให้คุณจอนเลิกระบบนัน้ไป แต่ถามว่าระบบนีย้ังอยู่ใน
ตา่งประเทศไหม มีคะ มีเยอะด้วยเพราะวา่ศิลปินซื่อสตัย์กบัสญัญาฉบบันัน้ แตว่า่เทา่ที่ทราบมามนั
ไม่ได้เกิดกับคุณจอน ซึ่งมันก็คือหนึ่งเหตุผลที่ต้องปิดตัวลง (Heide Park Charoenporn, 2560: 
สมัภาษณ์) 

 

 การปิดตวัของทะวิบู แกลเลอร่ีท่ีบริหารโดย  Jon Middleburg ในปี 2016 ส่งผล
ให้ Heide Park Charoenporn ตดัสินใจบริหารงานตอ่ซึ่งการจดัการบางอย่างก็เปล่ียนไปจากการ
สัมภาษณ์พบว่า“ที่เราเน้นคือ คุณภาพของงาน (Quality) งานเป็นของแท้ (authenticity) และ 
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ราคา (Transparency) ซ่ึงในส่วนของราคาไม่ค่อยมีใครท ากันอย่างตรงไปตรงมา เรายงัถูกแกล
เลอร่ีจากประเทศเวียดนามขอร้องให้เอาราคาออกจากเว็ปไซด์ เพราะมันมีผลต่อราคาของเขา 
เพราะหลายคนตัง้ค าถามกับเขาว่าท าไม่ใส่ราคา แต่ที่ยุโรปหรืออเมริกาถึงแม้บางแห่งจะไม่ใส่
ราคาแต่ว่าเค้าโปร่งใส่ ซ่ึงนี่คือหน่ึงจุดเด่นของเราอีกข้อหน่ึงคือความโปร่งใส่ ”(Heide Park 
Charoenporn, 2560: สัมภาษณ์ ) โดย  Heide Park Charoenpornยังได้กล่าวถึงบุคลกรหรือ
ทีมงานของทะวิบไูว้ตามค าสมัภาษณ์ ดงันี ้“ด้านบุคลากรมีสองคน เค้าจะท าหน้าที่เช่นการขนส่ง 
packing ที่ปลอดภัยมากๆ การถ่ายรูปในโบชัวร์ต่างๆ และสาเหตุที่มีแค่สองคนเพราะเราใช้ 
outsource ทัง้หมด เพราะเราจะได้ใช้เป็นงานๆไปและได้คุณภาพและมาตรฐาน ” (Heide Park 
Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์) 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี        

ผู้วิจยัท าการลงพืน้ท่ีๆ ทะวิบ ูแกลเลอร่ีท่ีตกึจิวเวอร่ี เทรด เซ็นเตอร์ ซึง่เม่ือสิบปีท่ีแล้ว
ตกึนีใ้ช้ช่ือว่า ตกึสีลม แกลเลอเรีย เม่ือเข้ามาภายในตกึผู้วิจยัสงัเกตเห็นว่าภายในตกึไม่หลงเหลือ
ความเป็นแหล่งศนูย์รวมหอศลิป์เอกชนอีกตอ่ไป หากแตก่ลบักลายเป็นร้านขายเคร่ืองประดบัเพชร
พลอยเต็มพืน้ท่ี ทะวิบูคือหนึ่งในสองหอศิลป์เอกชนท่ียงัหลงเหลืออยู่ในขณะท่ีผุ้วิจยัได้ท าการลง
พืน้ท่ีและท าการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ วิจัยได้พบว่าสภาพทางกายภาพของทะวิบู แกลเลอร่ี 
เหมือนกบัหอศิลป์เอกชนทัว่ไปคือมีพืน้ท่ีส าหรับจดันิทรรศการ และมีการติดตัง้ผลงานของศิลปินท่ี
หลายคนสลบักนัไปมาบนผนงัและพืน้ท่ีส าหรับต้อนรับผู้สนใจ  
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2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

                  

            ภาพประกอบ 23 ภาพแสดงการจดัการด้านนิทรรศการของทะวิบ ูแกเลอร่ี   
 
ท่ีมา: www.tripadvisor.com 
 

จากการศกึษาพบว่าทะวิบแูกลเลอร่ีมีเน้นงานศิลปะร่วมสมยัและต้องส่ือความหมาย 
หรือนยัยะบางอย่างซ่อนอยูส่อดคล้องกบัค ากล่าวของผู้บริหาร ทะวิบ ูแกลเลอร่ีท่ีให้สมัภาษณ์ไว้มี
ใจความวา่ 

 
งานเราจะเป็น contemporary art ที่มีนยัยะทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ หลายๆแบบแกลเลอร่ี
แต่ละแกลเลอร่ีมีจุดเด่นต่างกัน แต่ละที่จะมีดีคนละแบบ มีจุดอ่อนคนละแบบ แต่ที่ ทะวิบูจะ
น าเสนอผลงานไทย เวียตนาม พมา่ เรามีโฟกสั งานของเราแรง ค าวา่แรงได้ถามวา่แรงในท่ีนี่คือแรง
แบบไหน ก็ได้ค าตอบว่าแรงด้วย ส ีและฝีแปรงใน content แรงในนยัยะที่สือ่ออกไป ซึง่ดิฉนัยอมรับ
ในจุดนัน้และยอมรับว่าสว่นใหญ่งานของเราจะมีนยัยะการเมือง นยัยะ สงัคม หรือนยัยะอะไรสกั
อย่างที่แอบแฝงอยู่ในนัน้ เหตุผลเป็นเพราะว่า ตลาดต่างประเทศเค้าไม่นิยมซือ้และสะสมงานที่
สวยงาม เค้ามกัจะชอบอะไรที่มีความหมาย เช่นความเศร้า หดหู่ อันนีจ้ะเป็นยุโรปและอ เมริกา
(Heide Park Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์) 

 

http://www.tripadvisor.com/
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จากการศกึษาและทรรศนะข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทะวิบ ูแกลเลอร่ีเน้นงานศลิปะร่วม
สมยัท่ีมีนยัยะทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายและแตง่ตา่งท่ีมาจากศิลปินสามประเทศ คือ 
ศิลปินจากประเทศไทย ศิลปินจากประเทศเวียดนามและศิลปินจากประเทศพม่า โดยมีการจัด
นิทรรศการราว 6 ครัง้ตอ่ปีมีศลิปินหมนุเวียนสลบักนัจดันิทรรศการทัง้แบบศลิปะแสดงเด่ียวการจดั
นิทรรศการศลิปะแบบกลุม่หรือนิทรรศการแบบคู ่  

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

ทะวิบู แกลเลอร่ีเว็ปไซด์อย่างเป็นทางการโปรโมทผลงานของศิลปินจนท าให้เกิด
ลกูค้าตา่งชาติท่ีให้ความสนใจพอสมควร สอดคล้องกบัทรรศนะของผู้บริหารแกลเลอร่ีท่ีมีใจความ
ว่า “แกลเลอร่ีที่เน้นฐานลูกค้าต่างประเทศเพราะว่าคุณจะเปิดแกลเลอร่ีแล้วคณุหวงัจะขายคนใน
พื้นที่จะไปไม่รอดแน่นอน” (Heide Park Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์) จากทรรศนะดงักล่าว
ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าลกูค้าส่วนใหญ่ของทะวิบูแกลเลอร่ีอาจจะเป็นชาวตา่งชาติท่ีเข้ามาเท่ียวใน
ประเทศไทยหรือเห็นงานศิลปะผ่านเว็ปไซด์เน่ืองจากมากกว่า 90% ของงานศิลปะภายในทะวิบู
แกลเลอร่ีจะมีนยัยะท่ีแฝงให้คนได้คดิและตีความแทบทัง้สิน้  

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 

การจดัการเร่ืองเครือข่ายของศลิปินจากทะวิบแูกลเลอร่ีพบว่า “ทะวิบแูกลเลอร่ีเน้นท่ี
จะน าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมยัของศิลปินจากประเทศไทย เวียดนาม และพม่าเท่านัน้”(Heide 
Park Charoenporn, 2560: สัมภาษณ์)ทะวิบู แกลเลอร่ีมีการจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่ายของ
ศลิปินท่ีหลากหลาย ด้วยการน าเสนอผลงานศลิปะจากศลิปินจากประเทศไทย เวียดนาม และพม่า
ซึ่งสามารถสร้างความเด่นชัดในด้านผลงานศิลปะท่ีมีภูมิหลังและท่ีมาท่ีแตกต่างกัน ก่อให้เกิด
ความหลากหลายทัง้ทางวฒันธรรมและทางการน าเสนองานศลิปะอยา่งนา่สนใจ 
 

2.8 ปัญหาและอุปสรรค 
จากการวิจยัพบว่าในปัจจุบนัเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง แกลเลอร่ีหลายแห่งได้ปิดตวั

ลงไปสอดคล้องกบัค าสมัภาษณ์เก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคท่ีวา่ “น่าจะมาจากการแข่งขนัสูงและ
ตลาดโลกไม่เดินในตอนนี้ Global economic crisis มันมาเป็นระลอกตัง้แต่ปี  2008 แล้วอาร์ต
เป็น  Luxury market ที่ อ ยู่ปลายๆท าให้การเคลื่อนไหวของภาพเร่ิมช้าลง ” (Heide Park 
Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์) ซึง่เม่ือศกึษาข้อมลูเพิ่มเตมิพบวา่คนในประเทศสนใจศิลปะน้อย
มากท าให้ความต้องการงานศิลปะจากคนภายในประเทศมีไม่มากพอเม่ือสอบถามถึงวิธีการ
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แก้ปัญหาพบว่าต้องเน้นท่ีการศึกษาตัง้แต่เด็กโดยมีใจความดงัต่อไปนี ้“ต้องเร่ิมจาก หลกัสูตร
การศึกษา (Curriculum) ต้องปลูกฝังให้เยาวชนรักและเข้าใจ อาจจะมีการเพ่ิมวิชาประวติัศาสตร์
ศิลปะทัง้ในและต่างประเทศ ตัง้แต่ยงัเด็กๆ เราจะได้ไม่ Isolate ตวัเองมากเกินไปและยงัได้เห็น
โลกกวา้งมากข้ึน” (Heide Park Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์)    

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ทะวิบู แกลเลอร่ี (Thavibu gallery) 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่าสภาพเศรษฐกิจทัว่โลกไม่ดีจึงท าให้
ส่งผลกระทบต่อการซือ้ขายงานศิลปะในหอศิลป์เอกชน เน่ืองจากปัจจุบันมีแข่งขันสูงและ
ตลาดโลกเคล่ือนไหวน้อยมาก เกิดGlobal economic crisis ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 ตลาดศิลปะเป็น
Luxury market ท่ีอยู่ปลายๆท าให้การเคล่ือนไหวของภาพเร่ิมช้าลง ต้องเพิ่มหรือปรับหลักสูตร
การศึกษา (Curriculum) โดยปลูกฝังให้เยาวชนรักและเข้าใจงานศิลปะ อาจจะมีการเพิ่มวิชา
ประวตัิศาสตร์ศิลปะทัง้ในและตา่งประเทศ ตัง้แตย่งัเดก็ๆ เราจะได้ไม่Isolateตวัเองมากเกินไปและ
ยงัได้เห็นโลกกว้างมากขึน้     

ผลการวิจยัด้านการจดัการพบว่ามีการปรับเปล่ียนราคางานศิลปะท่ีมีราคาระดบักลางถึง
ระดบัสูงให้เป็นงานศิลปะท่ีมีราคาไม่สูงมาก ส่วนงานศิลปะท่ีมีราคาสูงก็ยงัคงอยู่เพ่ือจะได้ตอบ
โจทย์กับความท่ีหลากหลายมากขึน้ งานศิลปะท่ีน าเสนอโดยทะวิบู แกลเลอร่ีเป็นงานศิลปะจาก
ศิลปินชาวไทย เวียดนามและพม่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะท่ีมีเนือ้หาสะท้อนสังคม (Heide 
Park Charoenporn,2560: สมัภาษณ์)  
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กรณีศึกษา เอช แกลเลอร่ี  
 

 

                     ภาพประกอบ 24 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของเอช แกลเลอร่ี  
       

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
เอช แกลเลอร่ีก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2545 โดย เออร์เนตส์ เอช ลี นกัธุรกิจชาวอเมริกนัท่ีเข้ามา

ท าธุรกิจในประเทศไทย เอช แกลเลอร่ีมีลกัษณะเป็นบ้านไทยโบราณ ตัง้อยู่ในเขตบางรัก ซอยสา
ธร12 จากข้อความในเว็บไซด์ของเอชแกลเลอร่ี ได้กล่าวไว้ ว่า เอช“แกลเลอร่ีคือหน่ึงในหอศิลป์
เอกชนที่ดีที่สุดในเอเชีย จัดนิทรรศการโดยศิลปินชั้นน าของไทยและต่างชาติโดย เน้นไปที่งาน
ศิลปะเชิงทดลองและงานศิลปะร่วมสมัย”(www.hgallerybkk.com, 2560 :ออนไลน์) โดยใน
ระยะแรกจะเน้นไปท่ีงานศิลปะจากศลิปินชาวไทยและเม่ือเอช แกลเลอร่ีมีพฒันาการไปในทิศทาง
ท่ีดีขึน้จึงเร่ิมท างานกับศิลปินต่างชาติ จากการสืบค้นออนไลน์ผู้ วิจัยได้ค้นข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ประวตัแิละความเป็นมารวมถึงพฒันาการของเอช แกลเลอร่ีพบวา่ 

 
ในช่วงต้นศริสต์ทศวรรษ 2002 ท่ามกลางความสนใจที่เพิ่มมากขึน้จากประชาคมโลกในด้าน
ศิลปะร่วมสมยัที่มีจุดก าเนิดมาจากหลากหลายภมูิภาค เออร์เนสต์ เอช ล ีชาวอเมริกนั ได้ก่อตัง้
เอช แกลเลอร่ีขึน้ในเขตบางรัก ขณะนัน้ แกลเลอร่ีให้ความสนใจเพียงศิลปินชาวไทย แต่หลงัจาก
เวลาผา่นไป แกลเลอร่ีก็ได้มีการพัฒนาขึน้ เอชท างานกบัภณัฑารักษ์ คอนเนลลี ลา มาร์ เพื่อพา
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ชาวตา่งชาติเข้ามาและสร้างการแลกเปลีย่นระหวา่งศิลปินไทยและศิลปินนานาชาติ โสเพียพ พิช 
สมบรูณ์ หอมเทียนทอง และจกักาย ศิริบตุร คือ ศิลปินในประเทศบางสว่นที่เคยจดัแสดงผลงาน
ที่น่ี (www.hgallerybkk.com,2560: ออนไลน์)  
 

ข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาและพัฒนาการของในระยะแรกของเอช 
แกลเลอร่ี โดยในต้นศริสต์ทศวรรษ 2002 ซึ่งตรงกบัพ.ศ. 2545 เออร์เนตส์ เอช ลี ได้ก่อตัง้เอช แกล
เลอร่ีและได้ร่วมงานกบัศลิปินท่ีมีช่ือเสียงหลายคน จนท าให้ช่ือเสียงของเอช แกลเลอร่ีเป็นท่ีรู่จกัใน
หมู่ผู้ รักศิลปะทัง้ในประเทศและตา่งประเทศจนท าให้ เออร์เนตส์ เอช ลีตดัสินใจเพิ่มสาขาท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยเออร์เนตส์ เอช ลีได้กล่าวถึงการเพิ่มสาขาท่ีจังหวัดเชียงใหม่ไว้มีใจความว่า
“นอกจากท่ีกรุงเทพเรายงัมีสาขาท่ีเชียงใหม่ แตผ่มต้องหยดุท าเพราะไม่สามารถหาผู้ช่วยท่ีรักงาน
ได้ ผมมีอยู่คนหนึ่งแต่เขาได้งานอ่ืนจึงเลิกไป จึงเปล่ียนวิธีการเป็นการเปิดโดยนัดหมายก่อน 
(Open by appointment) แต่คนไม่เข้าใจว่าคืออะไรจึงต้องหยุดไป” (เออร์เนตส์ เอช ลี, 2561: 
สมัภาษณ์) นอกจากความพยายามท่ีจะเปิดสาขาท่ีจงัหวดัเชียงใหม่แล้วเอช แกลเลอร่ียงัได้น างาน
ไปจัดโชว์ท่ีร้านอาหารท่ีช่ือ Eat me ซึ่งเป็นการน าเอางานศิลปะให้เข้าใกล้คนทั่วไปมากขึน้โดย
ไม่ได้หวงัถึงการซือ้ขายใดๆ ซึ่ง เออร์เนตส์ เอช ลี ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องว่า “กบัร้าน“Eat Me” 
ซึง่เราโชว์งานศลิปะท่ีเราอยากจะโชว์โดยไมไ่ด้หวงัว่าจะขายได้หรือไม ่ซึ่งจริงๆแล้วเราจะโชว์งานท่ี
ไหนก็ได้ ปัม้น า้มนัเก่าๆ หรือแม้กระทัง่โรงงานเก่าๆ” (เออร์เนตส์ เอช ลี, 2561: สมัภาษณ์) 

ในงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของธุรกิจหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน ซึ่งเกิด
ปรากฏการณ์เปิดและปิดการด าเนินการจนท าให้ผู้ วิจัยเกิดความสงสัย จนน ามาเป็นหนึ่งใน
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครัง้นี ้จากการสัมภาษณ์ เออร์เนตส์ ลี เจ้าของหอศิลป์เอกชนท่ีมี
พฒันาการและการด ารงอยูม่าอยา่งยาวนานกวา่ 20 ปีพบวา่ 
 

ในปีพ.ศ.2551 เศรษฐกิจไม่ดี ตลาดพงั  สถานการณ์การเงินท าให้คนระดบักลางเป็นคนรวยกลุม่
น้อยในสงัคมเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนทกุสิง่ทกุอยา่ง สิง่ที่เกิดขึน้คือแกลเลอร่ีระดบักลางต้องปิด
ตวัลงไปหลายแห่ง สิ่งที่เหลืออยู่คือ แกลเลอร่ีใหม่ๆที่มีความน่าสนใจและมีงานศิลปะที่ราคาไม่
แพงกบัแกลเลอร่ีใหญ่ๆที่มีช่ือเสยีงมากๆแคน่ัน้  ซึง่ก่อนหน้านัน้มีแกลเลอร่ีระดบักลางจ านวนมาก
เพราะชนชัน้กลางเร่ิมที่จะซือ้งานศิลปะ อย่างที่รู้กนัว่าพวกเขาไม่ได้ร ่ารวยมหาศาล แต่พวกเขาก็
เร่ิมประสบความส าเร็จจงึเร่ิมซือ้รถ ซือ้บ้านและงานศิลปะ ซึง่เดี๋ยวนีไ้มม่ีอีกแล้ว (เออร์เนตส์ เอช ลี
, 2561: สมัภาษณ์) 
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เป็นท่ีน่าสนใจว่าเม่ือเศรษฐกิจไม่ดีท าให้แกลเลอร่ีขนาดกลางต้องปิดตวัลงไป และเหลือ
เพียงแค่ หอศิลป์ท่ีมีช่ือเสียงมากๆท่ีอาจมีเงินทุนมากพอและการบริหารจัดการท่ีอาจจะพอ
สามารถผ่านสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเลวร้ายได้ ในขณะท่ีหอศิลป์เปิดใหม่ท่ีสร้างรูปแบบให้
แตกต่างและมีราคางานศิลปะไม่แพงมากนกัซึ่งอาจจะรวมไปถึงการควบรวมระหว่างงานศิลปะ
และร้านอาหาร ร้านกาแฟก็เป็นได้ ซึ่งเออร์เนตส์ เอช ลีได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ใหม่ของหอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานครไว้ว่า“แต่ก็มีแกลเลอร่ีใหม่ๆ ที่มีความสด เท่ห์ สนุกสนาน เกิดข้ึนบาง
แห่งก็ประสบความส าเร็จ แต่บางแห่งไม่ประสบความส าเร็จ บางแห่งรวมเข้ากับร้านอาหารหรือ
บาร์ แต่เชื่อหรือไม่ว่าเราก็เป็นที่แรกๆ ที่รวมแกลเลอร่ีและศิลปะเข้าด้วยกัน กับร้าน “ Eat Me”  
ซ่ึงเราโชว์งานศิลปะทีเ่ราอยากจะโชว์โดยไม่ไดห้วงัว่าจะขายได้หรือไม่ ซ่ึงจริงๆแล้วเราจะโชว์งานที่
ไหนก็ได้ ป้ัมน ้ามนัเก่าๆ หรือแม้กระทัง่โรงงานเก่าๆ”(เออร์เนตส์ เอช ลี, 2561: สมัภาษณ์) เป็นท่ี
นา่สนใจว่าหอศิลป์เอกชนท่ีเปิดใหม่เกิดการควบรวมกบัธุรกิจอ่ืน มีรูปแบบท่ีแตกตา่ง ไม่ได้เป็นหอ
ศิลป์เอกชนท่ีมีแตง่านศิลปะเพียงอย่างเดียว สิ่งส าคญัท าให้เกิดกลุ่มคนใหม่ๆท่ีหนัมาช่ืนชมงาน
ศลิปะมากขึน้ รวมไปถึงเอช แกลเลอร่ีท่ีร่วมกบัร้านอาหารท่ีช่ือ Eat Me ท่ีตัง้อยู่ยา่นสีลมน าผลงาน
ศิลปะไปติดตัง้ในลักษณะนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งนับว่าเป็นการน าศิลปะให้เข้าใกล้กับ
ชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคมมากขึน้ ในส่วนปัญหาใหญ่ในเร่ืองของหวัใจในการด ารงอยู่ของหอ
ศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครหรือในประเทศไทย เออร์เนตส์ เอช ลี ได้แสดงทรรศนะในเร่ืองของ
วฒันธรรมท่ีแตกตา่งไว้อยา่งน่าสนใจ ซึ่งมีใจความส าคญัวา่  “ส่วนในเร่ืองการด ารงอยู่พบว่า การ
ด ารงอยู่ของแกลเลอร่ีในประเทศไทยและในกรุงเทพจะพบปัญหาในเร่ืองการด ารงอยู่เพราะมัน
ไม่ใช่วฒันธรรมหลกัของไทย ไม่มีความเข้าใจว่าแกลเลอร่ีเปิดมาท าไมในวฒันธรรมของไทย มนั
ใหม่ และประเทศนี้ไม่เคยไปเมืองข้ึนของตะวนัตก ประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เคย
เป็นเมืองข้ึนของตะวันตกมาอย่างยาวนาน ท าให้ประเทศเหล่านั้นเข้าใจ ว่า พิพิธภัณฑ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปะ แกลเลอร่ี คืออะไรและท าอะไร  หลายคร้ังที่นกัศึกษาเข้ามาดูแล้วถามว่าต้อง
จ่ายค่าเข้าชมหรือไม่”(เออร์เนตส์ เอช ลี, 2561:สัมภาษณ์) หอศิลป์และการช่ืนชมในงานศิลปะ
ไม่ใช่เป็นวฒันธรรมหลกัของไทย เน่ืองจากเราไม่ได้ถกูปลกูฝังแบบประเทศเพ่ือนบ้านเราท่ีตกเป็น
เมืองขึน้จากการล่าอาณานิคมของชาติมหาอ านาจจากตะวนัตก ซึ่งเหตผุลนีอ้าจจะท าให้คนไทย
ต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจว่าหอศิลป์คืออะไร มีหน้าท่ีอะไรและเร่ืองช่ืนชมผลงานศิลปะท่ี
อาจจะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ 
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ผลการวิจัยด้านการจัดการ 
2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 

เอช แกลเลอร่ี เป็นแกลเลอร่ีท่ีบริหารจัดการโดยชาวต่างชาติและเป็นแกลเลอร่ีท่ี
น าเสนอผลงานของศิลปินไทยท่ีน่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบั เอช ลี เจ้าของ
และผู้ก่อตัง้ เอช แกลเลอร่ี พบวา่ เอช ลี มีความต้องการท่ีจะเช่ือมโยงคนกบังานศลิปะและสาเหตุ
ท่ีเขาเปิดแกลเลอร่ีในกรุงเทพฯ เพราะว่ามีความต้องการจะรวมงานศิลปะของศิลปินไทยและ
ศลิปินในทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ไว้ในพืน้ท่ีเดียวกนัตามค าสมัภาษณ์ท่ีว่า“ถ้าไปที่สตูดิโอของ
ศิลปินมนัยากล าบาก ตอ้งนดัก่อน และได้ดูงานจ านวนไม่มากนกั แต่ที่นี่เรามีงานให้ดูจ านวนมาก
และหลากหลาย รวมทัง้เราถ่ายรูปงานศิลปะ เราพยายามติดต่อและเชื่อมโยงงานศิลปินของเรา
กบัพิพิธภณัฑ์ เราพยายามขายงาน เราจดัการรวบรวมผลงานและส่งไปทีนิ่ตยสารและสือ่ออนไลน์ 
เราจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของผลงานในแฟ้ม” (Ernest H, 2018) จากค ากล่าวของเอช ลี  
ผู้ก่อตัง้เอชแกลเลอร่ีท่ีตัง้อยู่บนถนนสาธรแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการท่ีต้องการ
เช่ือมโยงงานศลิปินในแกลเลอร่ีของเขากบัพิพิธภณัฑ์ศลิปะซึง่เป็นอีกทางหนึง่ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบั
ศลิปินภายในแกลเลอร่ีของเขานัน่เอง 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลกึด้านการจดัการด้านเงินทนุและแหลง่รายได้ของ เอช 
แกลเลอร่ี พบว่ามีความยากล าบากพอสมควรท่ีจะขายงานศิลปะในปัจจบุนั เน่ืองจากตลาดศลิปะ
นัน้ผูกพนัเช่ือมโยงอยู่กบัสภาพเศรษฐกิจ อีกทัง้ในประเทศไทยวฒันธรรมการซือ้งานศิลปะยงัไม่
อยู่ในวงกว้าง นกัสะสมส่วนใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาติ คนมีฐานะหรือคนท่ีเคยผ่านประสบการณ์ใน
ตา่งประเทศแล้วแทบทัง้สิน้ เม่ือขายงานได้จงึต้องมีการจดัการกบัเงินก้อนนัน้เพ่ือน ามาจดัการกบั
ค่าใช้จ่ายภายในแกลเลอร่ีในเวลาต่อมา ซึ่ง เอช ลี ได้กล่าวถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า  “เราขายงานไม่ได้ทุก
เดือน เพราะฉะนัน้เราต้องเก็บเงินที่ขายได้ไว้ใช้ในเดือนถดัไปด้วย นี่คือส่ิงที่แกลเลอร่ีส่วนใหญ่ท า
ไม่ไดคื้อเมื่อขายงานได้ก็จะใช้เงินก้อนนัน้จะคิดว่าแกลเลอร่ีพวกเขาเร่ิมประสบความส าเร็จและจะ
เร่ิมใช้เงิน ซ่ึงจริงๆแล้วพวกเขาควรเก็บเงินนัน้ไว้มากกว่า เพราะบางครั้งเราขายหน่ึงงานในเดือน
หน่ึง บางครั้งเราขาย สามงานในเดือนหน่ึง บางเดือนเราขายไม่ได้เลย เพราะฉะนัน้เราต้องระวงั
อย่างมากในเร่ืองการใช้เงินเพราะเราต้องจ่ายค่าเช่าราวสองแสนห้าหมื่ นบาทต่อหน่ึงเดือน”(H 
Ernest Lee, 2561:สัมภาษณ์) ค ากล่าวข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงการจัดการเร่ืองเงินทุนท่ีเป็นไปด้วย
ความระมดัระวงั และมีการวางแผนระยะยาวเพ่ือการใช้จ่ายภายในแกลเลอร่ีซึ่งอาจจะเป็นหนึ่ง
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เหตผุลส าคญัท่ีท าให้เอช แกลเลอร่ีหนึ่งท่ีอยู่คูก่บัวงการศลิปะร่วมสมยัของไทยมาอยา่งยาวอีกแห่ง
หนึง่ของประเทศไทย 

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

ผู้วิจยัคาดว่าทกุแกลเลอร่ีจะมีวิธีการจดัการด้านระบบ ท่ีหลากหลายและเหมาะสม
กบัพืน้ท่ีของตแทบทัง้สิน้ แตถ่ึงแม้ว่าการบริหารจดัการ หรือระบบภายในจะดีอยา่งไรหากแกลเลอ
ร่ีเหล่านีไ้ม่สามารถเปิดและปิดตามเวลาได้ระบบท่ีสร้างไว้อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เอช ลีได้
กล่าวถึงเร่ืองนีไ้ว้อย่างน่าสนใจว่า“ส่ิงส าคญัคือเราต้องเปิดแกลเลอร่ีตามเวลาที่เราระบุไว้ ซ่ึง
หมายถึงเมื่อทุกคนในเมืองนี้เดินทางมาที่นี่จะพบว่าแกลเลอร่ีนั้นเปิดและปิดตรงเวลา ผมและ
ผูช่้วยจะอยู่ที่นีต่ลอด หกวนัในหน่ึงสปัดาห์ แปดชัว่โมงต่อวนั หา้สิบชัว่โมงต่อสปัดาห์ผูช่้วยของผม
จะท างานหลายอย่างเช่น ติดตัง้ผลงาน จดัส่งงานศิลปะใหผู้้ซ้ือโดยรวม แลว้ผมมีคนหกคนท างาน
ต่างๆให้ผม” (Ernest H, 2018) ค าสมัภาษณ์ดงักล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสรุปใจความได้ว่า การให้
ความส าคญัเร่ืองเวลาสามารถสร้างให้แกลเลอร่ีนัน้คือรากฐานท่ีส าคญัในความเป็นมืออาชีพและ
สามารถสร้างความเช่ือให้กับคนได้ว่าแกลเลอร่ีแห่งนีจ้ะเปิดและปิดตามเวลาท่ีก าหนดไว้  อีกทัง้
เอช แกลเลอร่ี  ยงัมีผู้ช่วยท่ีไว้ใจได้และคนช่วยท างานตามแต่ละคนถนดัซึ่งตรงนีอ้าจท าให้งานท่ี
ออกมามีประสิทธิภาพดี  

2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  
 

 

                              ภาพประกอบ 25 ภาพแสดงพืน้ท่ีส านกังานของเอช แกลเลอร่ี   
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
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จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงการจัดการด้านพืน้ท่ีของเอช แกลเลอร่ี พบว่ามีการ
จดัการด้านพืน้ท่ีๆหลากหลายน่าสนใจตามค ากล่าวท่ีว่า “ในส่วนของการใช้พืน้ท่ีมีสองชัน้คือชัน้
ส อ ง เป็ น  พื ้น ท่ี ไม่ แ ส วงผลก า ไร  (Nonprofit space) ,พื ้น ท่ี ส าห รับ งานศิ ล ป ะทดลอ ง 
(Experimental) , ห รือ เป็น พื น้ ท่ี ส าห รับภัณ ฑารัก ษ์ภายนอกได้ส่ งงานมาให้พิ จารณ า  
(Curatorspace) และเม่ือสิน้มกราคมนีจ้ะไม่ได้เป็นพืน้ท่ีส าหรับโปรเจ็คนอกอีกตอ่ไปแต่จะกลาย
ไปเป็นแกลเลอร่ีสองชัน้” (Ernest H, 2018)  ค ากล่าวข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าเอช  
แกลเลอร่ี  มีการใช้พืน้ในหลายหน้าท่ี ซึ่งอาจท าให้เกิดกิจกรรมท่ีน่าสนใจและหลากหลายมากขึน้
ภายในแกลเลอร่ี อีกส่วนหนึ่งท่ีถือว่าเป็นจุดแข็งของแกลเลอร่ีแห่งนีคื้อห้องเก็บงานขนาดใหญ่ท่ี
รวบรวมผลงานของศิลปินไว้อย่างมากมายเพ่ือเป็นตวัเลือกให้กบัผู้สนใจและนกัสะสมท่ีต้องการดู
งานท่ีแตกตา่งจากงานท่ีจดัแสดงอยู่ในขณะนัน้ตามท่ีเอช ลีได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า“เรามีห้อง
เก็บงานท่ีใหญ่และห้องนัน้เป็นส่วนหนึ่งให้แกลเลอร่ีประสบความส าเร็จ เน่ืองจากคนทัว่โลกจะรู้ว่า
ท่ีน่ีมีงานให้ดนูอกเหนือจากงานท่ีก าลงัแสดงในนิทรรศการ เพราะบางคนไม่ชอบงานท่ีเราจดัแสดง
เราก็จะมีงานอ่ืนๆให้พวกเขาดไูด้อีกชอ่งทางหนึง่” (Ernest H, 2018)  

 

ภาพประกอบ 26 ภาพแสดงห้องเก็บผลงานของเอช แกลเลอร่ี  
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
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นอกจากนัน้ เอช ลี มีความพยายามท่ีจะเปิดสาขาขึน้ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็น
จงัหวดัท่ีมีวฒันธรรมท่ีเข้มแข็งแต่ก็แฝงความร่วมสมัยคล้ายเอาไว้อย่างกลมกลืนตามค ากล่าว
ดงัตอ่ไปนี“้นอกจากเปิดแกลเลอร่ีที่กรุงเทพฯ เรายงัมีสาขาที่เชียงใหม่ แต่ผมต้องหยดุท าเพราะไม่
สามารถหาผู้ช่วยที่รักงานได้เหมือนกบัคนที่ท าอยู่ที่กรุงเทพฯ ผมเคยมีอยู่คนหน่ึงแต่เขาได้งานอื่น
จึงเลิกไป จึงเปลี่ยนวิธีการเป็นเปิดแกลเลอร่ีโดยการนดัหมาย (Open by appointment) แต่คนไม่
เข้าใจว่าเปิดแบบนัดหมายคืออะไรจึงต้องหยุดไป” (H Ernest (Ernest H, 2018) Lee, 2561: 
สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสรุปความข้างต้นได้ว่า เอช แกลเลอร่ี เป็นแกลเลอร่ีเอกชนท่ีใช้พืน้ท่ีในหลาย
หน้าท่ีนอกเหนือจากการจัดนิทรรศการของศิลปินภายในแกลเลอร่ีซึ่งนับว่าเกิดขึน้เป็นประจ า
หากแตว่า่ยงัมีพืน้ท่ีบางสว่นเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปะร่วมสมยัอีกด้วย 
 

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

ภาพประกอบ 27 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของเอช แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560  
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เอช แกลเลอร่ี มีการจดันิทรรศการของศิลปินอย่างตอ่เน่ือง ส่วนใหญ่จะเป็นศลิปินท่ีร่วม
แสดงงานกับเอชมาเป็นระยะเวลานาน หรือบางคนอาจจะอยู่ตัง้แต่เอช เร่ิมก่อตัง้แกลเลอร่ี เม่ือ
ผู้ วิจัยได้ท าการสอบถามเอช ลี เก่ียวกับการจดัการด้านกิจกรรมและนิทรรศการท่ีเกิดขึน้ภายใน
แกลเลอร่ีพบวา่ “งานที่จดัแสดงจะมีงานประเภท Abstract, Semi abstract, semi realist, textile 
works, graffiti โดยเราจัดนิทรรศการทุกๆสองเดือน ทัง้นิทรรศการกลุ่มและนิทรรศการเดี่ยวใน
แกลเลอร่ี นอกสถานที่จะเป็นที่ร้าน Eat Me restaurant ที่เราเอางานไปร่วมจัดแสดงที่ผนังเป็น
เวลายาวนานมาแล้ว” (H Ernest Lee, 2561: สมัภาษณ์) เม่ือมองถึงสไตล์งานท่ีเอช แกลเลอร่ี จดั
แสดงพบว่างานท่ีจัดแสดงในแกลเลอร่ีนีมี้สไตล์งานท่ีหลากหลายและจะสามารถสร้างความ
ประทบัใจตอ่นกัสะสมท่ีมีรสนิยมทางศิลปะได้อย่างครอบคลมุ นอกจากมีการจดัแสดงภายในแกล
เลอร่ีแล้ว เอช ลียงัมีการจดัการทางนิทรรศการท่ีน่าสนใจ โดยการน าผลงานศิลปะไปจดัแสดงท่ี
ร้านอาหารEat Me restaurant ซึง่นบัวา่เป็นการน างานศลิปะให้เข้าใกล้คนดอีูกทางหนึง่ 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ถึงข้อมลูเก่ียวข้องกบัการจดัการด้านการตลาดพบว่ามีการ
โปรโมทนิทรรศการผ่านส่ือสิ่งพิมพ์และนิตยสารทัง้ไทยและต่างประเทศ ซึ่งเอชลีได้กล่าวถึงการ
จดัการด้านการตลาดไว้ว่า “การโปรโมทนิทรรศการและแกลเลอร่ีทางเราจะส่งข้อมูลและข่าวสาร
ของแกลเลอร่ีไปที่นิตยสารและหนงัสือพิมพ์ที่ส าคญัทัง้ของไทยและต่างประเทศและสื่อออนไลน์”
(H Ernest Lee, 2561: สมัภาษณ์)ถึงแม้วา่ทางแกลเลอร่ีจะใช้ส่ือตา่งๆในการส่งข้อมลูและขา่วสาร
ของแกลเลอร่ีไปสู่สาธารณะแต่เอช ลีกลับมีความเช่ือว่าท่ีแกลเลอร่ีของเขามีช่ือเสียงในหมู่นัก
สะสมทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติก็เพราะการบอกตอ่ปากตอ่ปากดงัค ากล่าวดงัตอ่ไปนี ้“เอช แกล
เลอร่ีเรามีชื่อเสียงก็เพราะการพดูปากต่อปากของชาวต่างชาติหรือ คนทีเ่คยมาเยีย่มชมนิทรรศการ
และซ้ืองานจากเราไปแล้วเกิดการไปบอกต่อถึงแกลเลอร่ีของเรา การลงโฆษณาในหนงัสือหรือ
นิตยสารไม่ได้ช่วยให้แกลเลอร่ีมีชื่อเสียงเสมอไป  การจะได้รับการยอมรับนัน้ใช้เวลายาวนานมาก
ซ่ึงถ้าผมท าไม่ดี ก็จะไม่มีใครยกย่องนบัถือ และผมคิดว่าศิลปินก็ควรจะได้รับการยกย่องตรงนัน้
ไม่ใช่ผม”(H Ernest Lee, 2561: สมัภาษณ์) เอช แกลเลอร่ีท่ีมีช่ือเสียงในหมู่ชาวตา่งชาติ ส่วนหนึ่ง
อาจจะเกิดขึน้เพราะส่ือตา่งๆท่ีลงขา่วสารของแกลเลอร่ี หรือการพดูปากต่อปากของชาวตา่งชาติท่ี
เคยมาชมงานหรือซือ้ผลงานศิลปะกลับไปประเทศของตน ส่วนหนึ่งต้องยกย่องศิลปินใน      
แกลเลอร่ีซึง่ผลิตงานคณุภาพมาได้อยา่งตอ่เน่ืองตามท่ี เอช ลี ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
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2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 
ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงการจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย(ศิลปินไทย, 

ศิลปินต่างชาติ, ผู้ ชม) พบว่าเอช แกลเลอร่ีได้ท าการเสาะหาศิลปินท่ีมีพรสวรรค์ตัง้แต่ศิลปิน
เหล่านัน้ยงัไม่มีช่ือเสียงมากนกัและท างานร่วมกันมาปัจจุบนันีศ้ิลปินเหล่านีก็้เป็นท่ีรู้จกัในวงการ
ศลิปะตามค ากลา่วดงัตอ่ไปนี“้เร่ิมต้นแกลเลอร่ีเก่ียวข้องกบัศิลปินหน้าใหม่ นกัเรียน นกัศึกษาทีผ่ม
ชอบงานของพวกเขา ราคาไม่สูงมากนกั ผลงานของพวกเขาไม่ได้เป็นสมบติัของแกลเลอร่ีอืน่ๆ ซ่ึง
ผมไม่ต้องการไปแย่งชิง ขโมยงานมาจากคนอื่น มนัเหมือนเป็นวิธีทีดี่ทีจ่ะเร่ิมต้น ซ่ึงตอนนีพ้วกเขา
บางค้นเร่ิมจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง”(H Ernest Lee, 2561: สมัภาษณ์) จากค ากล่าวนีผู้้วิจยัสรุป
ความได้ว่าเม่ือครัง้ก่อตัง้เอช แกลเลอร่ี ขึน้มา เอช แกลเลอร่ีพยายามท่ีจะค้นหาศิลปินท่ียงัไม่มี
ช่ือเสียงและพร้อมท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับแกลเลอร่ีซึ่งเท่าท่ีผ่านมามีศิลปินหลายคนท่ีอยู่กับ เอช 
แกลเลอร่ี ตัง้แตแ่รกเร่ิมจนถึงปัจจบุนัจนท าให้มีศลิปินจ านวนมากมายพยายามจะได้แสดงในแกล
เลอร่ีแหง่นีเ้พราะท่ีน่ีสามารถขายงานได้ตลอดเวลาจนท าให้ช่ือเสียงของเอช แกลเลอร่ี อยู่ในความ
สนใจทัง้ศิลปิน นักสะสมตามค ากล่าวของเอช ลี ท่ีว่า“การจัดการด้านเครือข่ายกับศิลปินก็คือ
ชื่อเสียงที่สั่งสมมา พวกเขารู้ละบอกต่อ พวกเขาต้องการจะอยู่ที่นี่เพราะผมขายงานได้ และ
จ่ายเงินทนัที ไม่เคยมีครั้งไหนที่จะเก็บเงินจากการขายและจ่ายใหพ้วกเขาช้า ที่ส าคญัหลายๆแกล
เลอร่ีปิิบติักบัศิลปินเหมือนกบัว่าศิลปินจะอยู่ต ่ากว่า แต่ที่นี่แกลเลอร่ีและศิลปินเท่าเทียมกนั” (H 
Ernest Lee, 2561: สัมภาษณ์) ค าสัมภาษณ์ดังกล่าวชีใ้ห้เห็นว่า เอชแกลเลอร่ีเป็นแกลเลอร่ีท่ี
สามารถขายผลงานได้อย่างสม ่าเสมออีกทัง้ เอช ลีผู้ก่อตัง้ยงัยกยอ่งและให้เกียรตศิลิปินของเขาจน
สามารถท าให้มีศลิปินหลายคนอยากท่ีจะมีโอกาสได้ร่วมแสดงกบัเอช แกลเลอร่ี มากมาย 

  
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

เป็นความยากล าบากท่ีจะท าธุรกิจแกลเลอร่ีในประเทศไทยเน่ืองจากประเทศไทยยงั
ไม่มีวฒันธรรมการสะสมงานศิลปะเหมือนชาวตะวนัตกหอศลิป์หรือแกลเลอร่ีหลายแห่งจึงต้องปิด
ตวัลงไปเพราะไม่สามารถท าก าไรหรือสร้างรายได้ตามท่ีได้ก าหนดเป้าหมายเอาไว้ เม่ือสอบถาม 
เอช ลี ถึงปัยหาและอุปสรรคในการบริหารแกลเลอร่ีของเขาพบว่า “การที่ประเทศไทยไม่เคยเป็น
เมืองข้ึนของชาติตะวนัตกส่งผลให้ขาดความเข้าใจในระบบของแกลเลอร่ี บางครั้งศิลปินไปตกลง
กบัลูกค้าลบัหลงัแกลเลอร่ี เพราะพวกเขาคิดว่าขายผ่านแกลเลอร่ีมนัไม่ยุติธรรม ลูกค้าคิดว่าไม่
ยุติธรรมและพยายามซ้ือกับศิลปินโดยตรง ซ่ึงพวกเขาท าไปโดยไม่รู้ว่าแกลเลอร่ีคืออะไรและ
ท างานอย่างไร ซ่ึงจริงๆแล้วแกลเลอร่ีมีงานที่ต้องท า ” (H Ernest Lee, 2561: สัมภาษณ์ ) 
จากข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่าศิลปินบางคนยงัไม่เข้าใจหอศิลป์หรือแกลเลอร่ีมีหน้าท่ีอย่างไร 
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เป็นแคเ่พียงท่ีแสดงผลงานหรือเป็นพืน้ท่ีๆสามารถพฒันาช่ือเสียงหรือแม้กระทัง่ฝีมือของพวกเขา
ได้ ศิลปินหลายคนท่ีร่วมงานกับแกลเลอร่ีจึงยงัพอใจท่ีจะขายตรงให้กับผู้สนใจมากกว่าขายผ่าน
แกลเลอร่ีเพราะคดิวา่จะถกูหกัเปอร์เซ็นต์ ดงัค ากลา่วของ เอช ลี ท่ีวา่ 

 
อีกประการหนึ่งคือบางครัง้ศิลปินขายงานตรงให้กับลูกค้าซึ่งบางครัง้มันท าให้ราคาของศิลปิน
เหลา่นัน้ตกลงไป ศิลปินควรจะท าราคาของตวัเองให้คงที่ และขยบัขึน้ไปอยา่งช้าๆ ไมใ่ช่ลดราคางาน
ของตวัเองเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะขายงานได้ในตะวนัตกหรืออเมริกา ถ้าศิลปินคนไหนขายงานไม่ได้ จะ
ถูกสั่งให้ไปหางานอื่นๆเสริม อย่าลดราคาเด็ดขาดศิลปินที่อยู่หลายแกลเลอร่ี จะไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือหรือโปรโมทอยา่งเต็มที่ เพราะระหวา่งศิลปินและแกลเลอร่ีมนัเหมือนการแตง่งาน และคณุ
ควรมีภรรยาหรือสามีเพียงคนเดียว  ถ้าคณุอยากมาอยู่ที่นี่ คณุต้องไปหย่ามาก่อน (H Ernest Lee, 
2561: สมัภาษณ์) 
 

จากข้อความข้างต้นผู้วิจยัสรุปความได้ว่าการท่ีศิลปินและหอศิลป์จะมาเจอกนัไม่ใช่
เร่ืองง่ายเพราะมีหลายองค์ประกอบกัน เช่นผลงาน ทัศนคติ ฯลฯ การท่ีหอศิลป์เป็นวัฒนธรรม
ตะวันตก การขาดความเข้าใจในระบบของหอศิลป์ของศิลปินจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้ทัง้
ศลิปินไทย และหอศลิป์ต้องมีสภาพก าลงัพฒันาไปสูค่วามเป็นมืออาชีพอยูต่ลอดเวลา 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา เอช แกลเลอร่ี (H gallery) 
ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่พยว่าในช่วงปี พ.ศ. 2551 เศรษฐกิจไม่ดี 

มีส่วนท าให้ตลาดศิลปะเงียบเหงา  สถานการณ์การเงินท าให้คนระดบักลางเป็นคนรวยกลุ่มน้อย
ในสงัคมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเปล่ียนทกุสิ่งทุกอย่าง สิ่งท่ีเกิดขึน้คือแกลเลอร่ีระดบักลางต้องปิดตวั
ลงไปหลายแห่ง สิ่งท่ีเหลืออยู่คือ แกลเลอร่ีใหม่ๆท่ีมีความน่าสนใจและมีงานศิลปะท่ีราคาไม่แพง
กับแกลเลอร่ีใหญ่ๆท่ีมีช่ือเสียงมากๆแค่นัน้  ซึ่งก่อนหน้านัน้มีแกลเลอร่ีระดับกลางจ านวนมาก
เพราะชนชัน้กลางเร่ิมท่ีจะซือ้งานศิลปะท่ีราคาไม่แพงมากนกั ท่ีส าคญั การด ารงอยู่ของแกลเลอร่ี
ในประเทศไทยและในกรุงเทพจะพบปัญหาในเร่ืองการด ารงอยู่เพราะมนัไม่ใช่วฒันธรรมหลกัของ
ไทย ไม่มีความเข้าใจว่าแกลเลอร่ีเปิดมาท าไมในวฒันธรรมของไทย มนัใหม่ และประเทศนีไ้ม่เคย
เป็นเมืองขึน้ของตะวนัตก ประเทศอ่ืนๆ เชน่ เวียดนาม อินโดนีเซีย เคยเป็นเมืองขึน้ของตะวนัตกมา
อย่างยาวนาน ท าให้ประเทศเหล่านัน้เข้าใจ ว่า พิพิธภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปะ แกลเลอร่ี คืออะไร
และท าหน้าท่ีอะไร ส่วนทรรศนะด้านการจดัการพบว่าหอศิลป์หรือแกลเลอร่ีคือพืน้ท่ีกลางท่ีเป็น
สะพานท่ีเช่ือมโยงคนดแูละงานศิลปะ โดยต้องการจะรวมงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินใน
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้ในพืน้ท่ีเดียวกันอีกทัง้ยังมีการเช่ือมโยงงานศิลปะของศิลปินท่ี
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ภายในวงักัดให้ได้ไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีต่างประเทศอีกด้วยผลงานศิลปะท่ีน าเสนอให้หอ
ศิลป์แห่งนีเ้ป็นงานศิลปะร่วมสมยัจากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงของไทย ลกัษณะงานเป็นงานจิตรกรรม
นามธรรม และประเภทจดัวาง (Installation) (เออร์เนตส์ เอช ลี, 2561: สมัภาษณ์) 
 

กรณีศึกษาร้อย ต้นสน แกลเลอร่ี 
 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของ ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี   
 
ท่ีมา: www.theculturetrip.com 

 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน 
ร้อย ต้นสน แกลเลอร่ีก่อตัง้ในปีพ .ศ 2546 โดยคุณคุณเอกอนงค์ พรรณเชษฐ ท่ีซอย  

ต้นสน จงัหวดักรุงเทพมหานครเน่ืองจากมีความเห็นว่าบ้านหลงันีพืน้ท่ีๆเหมาะสมท าเป็นหอศิลป์ 
จากการสมัภาษณ์พบวา่ “คณุเอกอนงค์ พรรณเชษฐ์ได้บา้นหลงันีม้า ตอนช่วงปี2000 ซ่ึงก่อนหน้า
นัน้ ตึกทัง้ตึกเป็นแกลเลอร่ีมาก่อน ซ่ึงก็คือเคียวโกะ จิราธิวฒัน์ แกลเลอร่ี พอคุณเอกมาซ้ือแล้ว
เห็นว่ามีพืน้ที ่มีหอ้งเก็บของทีส่ามารถท าธุรกิจศิลปะไดก็้เลยท าแกลเลอร่ีข้ึนมา” (ธาม โชตวิิไลนิช, 
2560) ตลอดระยะเวลาร้อย ต้นสน แกลเลอร่ีน าเสนอผลงานของศลิปินท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ

http://www.theculturetrip.com/
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อย่างสม ่าเสมอและได้เข้าร่วมเทศการศิลปะระดบันานาชาติท่ีส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่งคือ Art Basel
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปีพ.ศ. 2554 โดยข้อมลูจากเว็บไซด์ของร้อยต้นสนแกลเลอร่ีได้กล่าวว่า  
“นิตยสารศิลปะร่วมสมยัที่กรุง ลอนดอน ประเทศองักฤษ ได้จดัอนัดบัให้ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี คือ
หน่ึงใน 50 หอศิลป์เอกชนหน้าใหม่ร่วมกับหอศิลป์เอกชนทั่วโลก ซ่ึงร้อยต้นสน แกลเลอร่ี ได้
น าเสนอผลงานศิลปะที่หลากหลาย อาทิ งานศิลปะแบบจัดวาง (Installation Art)….. (video 
installation)และงานศิลปะเชิงความคิด ซ่ึงเป็นการน าเสนอที่แตกต่างจากหอศิลป์เอกชน
ทัว่ไป”(www.100tonsongallery.com, 2561:ออนไลน์) ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงแนวทางของ
ร้อยต้นสนท่ีมีการน าเสนอผลงานศิลปะท่ีคอ่นข้างแตกตา่งจากหอศลิป์เอกชนอ่ืนๆ ท่ีเห็นเดน่ชดัคือ
ร้อยต้นสน แกลเลอร่ีเน้นไปท่ีผลงานศิลปะท่ีใช้ความคิดและการจดัวางมากกว่าการเป็นงานศิลปะ
ประเภทจิตรกรรมภาพคนหรือภาพทิวทศัน์ แนวทางท่ีเดน่ชดัอาจจะส่งผลให้ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี
คือหนึ่งในหอศิลป์เอกชนท่ีดีท่ีสดุแห่งหนึ่งจากประเทศไทยท่ีได้รับการยอมรับจากตา่งชาติ ร้อยต้น
สน แกลเลอร่ีคือหอศิลป์เอกชนท่ีได้รับการยอมรับจากวงการศิลปะร่วมสมยัเสมอมา ประกอบกับ
คนรุ่นใหม่ท่ีมีโอกาสไปใช้ชีวิตหรือเรียนตอ่ท่ีตา่งประเทศก็คุ้นชินกบัการดงูานในหอศิลป์เอกชนท า
ให้เม่ือพวกเขากลบัมาประเทศไทยจ านวนผู้สนใจในงานศลิปะจงึเพิ่มขึน้ตามล าดบั ส่งผลให้มีกลุ่ม
ลกูค้าและนกัสะสมงานหน้าใหม่ท่ีคอยติดตามดงูานศิลปะอย่างใกล้ชิด จงึเป็นอีกสาเหตหุนึ่งท่ีท า
ให้วงการศิลปะร่วมสมยัรวมทัง้หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีพฒันาการท่ีดีขึน้ตามล าดบั
จากการสมัภาษณ์…ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องว่า “ผมว่าหอศิลป์เอกชนในบ้านเราพฒันาการก็ดี
ข้ึนเร่ือยๆมาตลอด มีคนในสงัคมสนใจในงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) เพ่ิมมากข้ึน 
เรามีนกัสะสม (Collector) หน้าใหม่เพ่ิมข้ึน และเราก็รู้สึกได้ว่ากลุ่มคนที่เคยสะสมงานศิลปะจาก
ศิลปินยุคเก่า (Old master) ได้ขยบัมาสะสมงานศิลปะที่ใหม่มากข้ึน” (ธาม โชติวิไลนิช,2560:) 
ทรรศนะของธาม ชีใ้ห้เห็นวา่ในปัจจบุนัเร่ิมมีกลุ่มคนไทยท่ีช่ืนชมในงานศลิปะมากขึน้แตผู่้วิจยัก็ได้
ทราบถึงหวัใจของร้อยต้นสน แกลเลอร่ีจึงพบว่าร้อยต้นสน แกลเลอร่ีเกิดขึน้เพราะต้องการมีส่วน
ช่วยวางรากฐานและโครงสร้างของวงการศิลปะและตลาดศิลปะในประเทศไทยซึ่งธาม…ได้แสดง
ทรรศนะไว้ว่า“คุณเอกอนงค์ไม่ได้ต้องการหาก าไรจากการท า ร้อย ต้นสนแกลเลอร่ี แต่ไม่เคย
ขาดทุน  เพราะฉะนั้นการท าธุ รกิจแกลเลอ ร่ีของคุณ เอกอนงค์ เนี่ย คือการวางรากฐาน 
(infrastructure) ของตลาดศิลปะในเมืองไทย ให้กับวงการศิลปะ เพราะฉะนั้นการไปงาน Art 
Basel หรือ Art Fair ต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนของตรงนี้ที่มีส่วนส าคญัที่ท าให้คนทัว่โลกรู้จักศิลปะ
จากประเทศไทย มนัก็มีนิทรรศการทีเ่ราขายไม่ไดก้บันิทรรศการทีเ่ราขายไม่ได้ ถา้ขายได้มนัก็ดีกบั
ศิลปินเพราะจะได้มีทุนไปท างานต่อ ซ่ึงเราก็ยงัมองว่าเร่ืองขายเป็นเร่ืองส าคญั”(ธาม โชติวิไลนิช
,2560)ทรรศนะดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหอศิลป์เอกชนจะด ารงอยู่ได้จะต้องมีรายได้จากการขาย 
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เน่ืองจากการขายงานศิลปะของศิลปินท่ีจัดนิทรรศการจะท าให้วงจรของตลาดศิลปะสมดุล  
การขายจะท าให้ศิลปินมีเงินต่อยอดและท างานศิลปะของพวกเขาต่อไปและหอศิลป์จะมีเงินใน
การวางแผนงานส าหรับนิทรรศการต่อไปเช่นกันสอดคล้องกับทรรศนะดงันี “้รายได้หลกัของร้อย 
ต้นสน แกลเลอลี่มาจากการขายงานศิลปะ ซ่ึงจะท าให้มีเงินพอที่จะหมุนเวียนใช้จ่ายและจัดการ
กบัโปรเจ็คในปีหน้า และปีต่อๆไป มนัจะต่อยอดไปเร่ือยๆธุรกิจศิลปะไม่ใช่ธุรกิจทีไ่ดก้ าไรมากมาย
มหาศาล โดยเฉพาะตลาดศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทยก็ยงัแคบมาก และเทรนด์ของศิลปะร่วม
สมัยก็ยังเปลี่ยนไปทุกปี เพราะฉะนั้นเป็นจึงเป็นเร่ืองง่ายที่แกลเลอร่ีบางแห่งต้องปิดตัวลงไป ” 
(ธาม โชติวิไลนิช,2560)ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าหอศิลป์เอกชนในประเทศไทยยังต้องท างานอย่าง
หนกัเพ่ือท่ีจะด ารงอยู่ในธุรกิจของพวกเขาในขณะท่ีมีกลุ่มคนไทยท่ีช่ืนชอบงานศิลปะเพิ่มมากขึน้ 
แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนๆแล้วธุรกิจซือ้ขายงานศลิปะยงัไมเ่ปิดกว้างเทา่ท่ีควร จงึเป็นหนึง่ใน
เหตผุลท่ีท าให้หอศลิป์เอกชนจะต้องปิดตวัลงไปทกุปี 

 
ผลการศึกษาด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์  
ร้อยต้นสนแกลเลอร่ี เป็นหอศิลป์เอกชนท่ีส าคญัตอ่วงการศิลปะร่วมสมยัของประเทศ

ไทยแห่งหนึ่ง โดยมีส่วนในการวางรากฐานและสร้างบรรทดัฐานให้กับหอศิลป์เอกชนของไทยให้
สามารถเทียบกับหอศิลป์จากต่างประเทศได้ ธาม โชติวิไลนิช ผู้จัดการหอศิลป์แห่งนีไ้ด้กล่าวว่า 
“เจ้าของหอศิลป์แห่งนี้ ไม่ได้ต้องการหาก าไรอะไรจากการเปิด  ร้อยต้นสนแกลเลอร่ี แต่ไม่เคย
ขาดทุน เพราะฉะนัน้การท าธุรกิจแกลเลอร่ีของคุณเอกองค์คือการวางรากฐานและโครงสร้างของ
ตลาดศิลปะในเมืองไทย ใหก้บัวงการศิลปะเพราะฉะนัน้การไปออกArt Basel หรือ Art Fair ต่างๆ
ก็จะเป็นขัน้ตอนของตรงนี ้มนัก็มีนิทรรศการทีเ่ราขายได้กบันิทรรศการทีเ่ราขายไม่ได ้ถา้ขายไดม้นั
ก็ดีกบัศิลปินเพราะจะได้มีทนุไปท างานต่อ ซ่ึงเราก็ยงัมองว่าเร่ืองขายเป็นเร่ืองส าคญั” (ธาม โชติ
วิไลนิช, 2560: สมัภาษณ์) จากข้อความดงักล่าวผู้วิจยัสรุปความได้ว่า ร้อย ต้นสนแกลเลอร่ีมีส่วน
ส าคญัในการบุกเบิกวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย โดยการน าศิลปะไทยไปเผยแพร่ใน Art Basel 
ซึง่เปรียบเสมือนการเผยแพร่วฒันธรรมของไทยอยา่งหนึง่                                 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  

ผู้ วิจัยได้ท าการส าภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ การ
จดัการด้านเงินทนุและแหล่งรายได้พบวา่ “รายได้หลกัในการบริหารจดัการภายใน ร้อยต้นสน แกล
เลอร่ี มาจากการขายงานศิลปะซึ่งจะท าให้มีเงิน run โปรเจ็คในปีหน้า มันจะต่อยอดไปเร่ือยๆ”
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(ธาม โชติวิไลนิช, 2560) ข้อมลูข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพของ ร้อยต้นสน แกล
เลอร่ี ท่ีสามารถจดัการให้เกิดการซือ้ขายงานศลิปะได้อย่างสม ่าเสมอ   
    

2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
จากการวิจยัเร่ืองหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยครัง้น่ี ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้านการจัดการด้าน
ระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบคุลากรของ ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี โดย ผู้จดัการ
หอศลิป์แหง่นีไ้ด้กลา่ววา่ 

 
เราเป็นแกลเลอร่ีที่เปิดมานานแล้วเพราะฉะนัน้เราก็จะมี reputationที่ดี  และแกลเลอร่ีเราก็เรียกได้
ว่าเป็นแกลเลอร่ีแรกๆของประเทศแถบตะวนัออกเฉียงใต้ที่ได้ไปออกงานอาร์ตบาเซิล ซึ่งเป็นอาร์ต
แฟร์ที่ยิ่งใหญ่อันดับต้นๆของโลกในปี 2011 ในแกลเลอร่ีจะมีสามคน ก็คือคุณเอกอนงค์ซึ่งเป็น
เจ้าของจะดูแลเก่ียวกับด้านต่างประเทศเพราะปีนึงจะกลบัมาที่เมืองไทยแค่ครัง้เดียวเพราะฉะนัน้
คณุเอกอนงค์จะดคูวามเรียบร้อย งานดตูา่งประเทศ ติดตอ่ นกัสะสม อาร์ตแฟร์ในตา่งประเทศ ที่ไทย
จะมีอีกสองคน ก็คือ ผมซึ่งดูแลและบริหารจดัการโดย งานหลกัๆก็มีการจัดการนิทรรศการ ส่งทุก
อย่างให้สื่อ และพยายามจะขายงาน ถ้าศิลปินของเรามีนิทรรศการที่ต่างประเทศเราก็พยายามจะ
สนบัสนุนในทุกๆทางที่เราจะท าได้และน้องเมนี่ซึ่งต้องมาประจ าในสว่นของการต้อนรับที่แกลเลอร่ี 
โดยทางเราก็จะเสนอโปรเจ็คไปทางเค้าแล้วก็ดสูวิา่โอเคไหม ประมาณนี ้กบัศิลปินจะเป็นรูปแบบของ
การเซนต์สญัญา สว่นใหญ่จะมีระยะเวลาที่ 5 ปี ถ้าครบก าหนดก็จะ review กนัใหม่ซึ่งจริงๆแล้วถ้า
ไมม่ีปัญหาอะไรมนัก็จะตอ่แบบอตัโนมตัิไปเลย (ธาม โชติวิไลนิช, 2560:)  
  

จากทรรศนะท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายใน
องค์กรและบคุลากร ของ ร้อยต้นสน แกลเลอร่ีบง่ชีว้่าหอศิลป์เอกชนแห่งนีมี้การจดัการด้านระบบ
อย่างเป็นรูปธรรม มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบของทีมงานอย่างชดัเจนซึ่งอาจจะเป็นเหตผุลหนึ่งท่ี
ท าให้ ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี นัน้ประสบความส าเร็จอย่างต่อเน่ืองและเป็นหอศิลป์ท่ีหลายคน
ยอมรับ 
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
 

 

ภาพประกอบ 29 แสดงการจดัการด้านพืน้ท่ีของ ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี                          
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560      
 

จากการศึกษาด้านการจดัการด้านพืน้ท่ีพบว่า“พืน้ท่ีในแกลเลอร่ี จริงๆมนัเปล่ียนไป
ทกุนิทรรศการ ซึ่งเราจะบอกศิลปินเสมอวา่สามารถใช้พืน้ท่ีทกุสว่นของแกลเลอร่ีได้ แตห่ลกั ๆเ ราก็
จะมีสามพืน้ท่ีส าคญัก็คือ พืน้ท่ีส าหรับต้อนรับ พืน้ท่ีส าหรับคยุงานและพืน้ท่ีส าหรับงานนิทรรศการ 
และพืน้ท่ีส าหรับเก็บงาน” (ธาม โชติวิไลนิช, 2560) ผู้ วิจัยสามารถสรุปใจความจากทรรศนะ
ข้างต้นได้ว่า ร้อยต้นแกลเลอร่ีสนมีการจดัการด้านพืน้ท่ีแบบไม่ตายตวัและศิลปินสามารถใช้พืน้ท่ี
ทัง้หมดได้ 
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2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

ภาพประกอบ 30 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของ ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี   
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ไมเ่พียงแตน่ิทรรศการศิลปะท่ีเกิดขึน้เพียงเท่านัน้ แตมี่กิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีสมัพนัธ์กบังานศิลปะอ่ืนๆ ตามค ากล่าวของผู้จดัการหอศิลป์แห่งนี ้มีใจความส าคญัวา่ “กิจกรรม
หลกัๆคือนิทรรศการเราค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควร เรามองหางานศิลปะที่แปลกใหม่ มีคุณภาพ 
ซ่ึงนิทรรศการก็จะมีหลาย รูปแบบ โดยทุกๆนิทรรศการก็จะมีกิจกรรมเสวนาหรือว่าโปรเจ็คนี้ของ 
อาจารย์ อารยา โดยปีนี้จะอาย ุ60 ปีและเลิกจากการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เราเลย
ชวนท าหนังสือหน่ึงเล่ม กิจกรรมที่ เก่ียวกับนิทรรศการนี้ ก็จะมี  Book Launch ในปีหน้า”  
(ธาม โชติวิไลนิช, 2560) ข้อความข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีหลากหลาย แตส่อดคล้อง
และส าคญักบังานศลิปะและศลิปินท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี 
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2.6 การจัดการด้านการตลาด  
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านการตลาด

พบวา่ 
 

การขายงานมี2 แบบ คือ ขายให้ นกัสะสม (Private collector) กบั พิพิธภณัฑ์หรือองค์กรสาธารณะ 
(Public Intuition)  เราเจาะจงขาย พิพิธภณัฑ์ค่อนข้างเยอะเพราะมนัก็จะท าให้ศิลปินมีช่ือเสียงมาก
ขึน้ เป็นเหมือน การันตีและ นกัสะสมกก็จะยอมรับมากขึน้อย่างวีดีโออาร์ตชิน้นีจ้ะอยู่ที่ 15000 US 
แล้วสง่เป็นไฟล์ไป ซึ่งงาน วีดีโอจะมี 7 edition สว่นงานอาจารย์สาคริน เครืออ่อน จะขายเป็น เซ็ท 
ขายไปที่สงิค์โปร์อยูท่ี่ประมาณ 7 แสนบาทสว่นจะแบง่ให้ศิลปินก่ีเปอร์เซนต์ก็อยูท่ี่ตกลงกนัสว่นใหญ่
ก็ศิลปิน 60 แกลเลอร่ี 40 เปอร์เซนต์  อยา่งงานที่แสดงอยูข่องอาจารย์ อารยา เราได้ขายไปในราคา 
สองล้านห้าแสนบาท (ธาม โชติวิไลนิช,2560:) 
  

การจัดการด้านการตลาดของ ร้อยต้นสนแกลเลอร่ี เป็นไปอย่างชัดเจนและมี
เป้าหมายโดยการขายงานแบ่งเป็นสองระบบคือขายให้นักสะสม และขายให้พิพิธภัณฑ์ท่ี
ตา่งประเทศสง่ผลให้ศลิปินในหอศลิป์แหง่นีมี้ช่ือเสียงมากขึน้ตามไปด้วย   

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 

จากการศึกษาด้านการจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาติ, 
ผู้ ชม ) พบว่า  “ศิล ปิน ในแกล เลอ ร่ีจะ มี  representation กับ  Exhibited artist ศิล ปินแบบ 
representation ก็จะ excusive ในการดแูล ถ้าเราจะออกงานแฟร์ คนพวกนีก็้จะเป็น priority เราก็
จะสนบัสนนุพวกเขา”(ธาม โชตวิิไลนิช, 2560) ทรรศนะท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศลิปินดงักลา่วท า
ให้ศิลปินเช่ือมั่นและอยากร่วมงานกับ ร้อยต้นสน แกลเลอร่ีและพร้อมท่ีจะเติบโตไปด้วยกัน
สอดคล้องกบัทรรศนะท่ีว่า“ตอนแรกๆเราท าแบบนัน้แตต่อนนีเ้ราอยากจะท างานและดแูลศิลปินท่ี
มีอยู่ของเราและอยู่กับเรามานาน ให้ดีท่ีสุดและดูว่าเขาจะพัฒนาและเติบโตไปได้ไกลแค่ไหน
มากกว่า ทกุวนันี ้มีคนเสนองานเยอะมากแต่ต้องพูดความจริงว่าเราไม่ค่อยได้เปิดด ูส่วนใหญ่เรา
จะมองหาจากงานนิทรรศการมากกว่า ใครท่ีน่าสนใจก็ชวนคยุกนัไว้ก่อน ทางท่ีดีท่ีสดุของศิลปินห
หน้าใหมก็่คือเข้ามาคยุถ้ามนันา่สนใจ ถกูคอเราก็จะพิจารณา” (ธาม โชตวิิไลนิช, 2560:)ผู้วิจยัสรุป
ความได้วา่การท่ีศิลปินจะได้โอกาสแสดงผลงานของตวัเองนัน้ นอกจากจะต้องมีผลงานท่ีนา่สนใจ
แล้ว การส่ือสารและการสร้างความสัมพันธ์กับหอศิลป์เอกชน ก็มีส่วนผลักดนัให้เขาได้รับการ
สนบัสนนุได้ 
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2.8 ปัญหาและอุปสรรค 
ผู้ วิจัยได้สอบถามเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคพบว่า “ธุรกิจศิลปะไม่ใช่ธุรกิจท่ีได้

ก าไรมากมายมหาศาล โดยเฉพาะตลาดศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยก็แคบมาก เทรนด์ของ
ศลิปะก็เปล่ียนไปทกุปี เพราะฉะนัน้เป็นจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีต้องปิดไป อีกประเดน็คือเร่ืองพืน้ท่ีมนัถกู
ดีไซน์มาตัง้แตแ่รก ให้มีพืน้ท่ีแขวนภาพ ซึ่งผมคิดว่าเราไม่สามารถจดัแสดงงานสามมิติขนาดใหญ่
ได้ มนัจะมีแกลเลอร่ีบางแกลเลอร่ีท่ีมีพืน้ท่ีใหญ่กว่าเรา และงานศิลปะร่วมสมยับางครัง้มนัต้องใช้
พืน้ท่ีขนาดใหญ่ ซึ่งผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาเร่ืองทางเรามีพืน้ท่ีจ ากัด”(ธาม โชติวิไลนิช, 2560: 
สมัภาษณ์)ธุรกิจศิลปะยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายและเฉพาะกลุ่ม การตดัสินใจเข้ามาท างานท่ีเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจศลิปะต้องมีการศกึษาเทรนด์และศกึษาตลาดศลิปะอยูต่ลอดเวลา 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ร้อย ต้นสน แกลเลอร่ี  

ผลการวิจยัด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่า พฒันาการและการด ารงอยู่ไว้ว่าหอ
ศิลป์เอกชนในบ้านเราพัฒนาการก็ดีขึน้อย่างต่อเน่ือง คนในสังคมสนใจในงานศิลปะร่วมสมัย 
(Contemporary Art)เพิ่มมากขึน้ เรามีนักสะสม (Collector)หน้าใหม่เพิ่มขึน้ และเราก็รู้สึกได้ว่า
กลุ่มคนท่ีเคยสะสมงานศิลปะจากศิลปินยุคเก่า (Old master) ได้ขยบัมาสะสมงานศิลปะท่ีใหม่
มากขึน้  การขายผลงานศิลปะเป็นเร่ืองส าคัญ ท่ีอาจจะส่งผลต่อการอยู่รอดของหอศิลป์
 ผลการวิจยัด้านการจดัการ พบว่าการท าธุรกิจแกลเลอร่ีของร้อย ต้นสน แกลเลอร่ีคือการ
วางรากฐานและโครงสร้างของตลาดศิลปะในเมืองไทย ให้กบัวงการศิลปะ ซึ่งก็มีนิทรรศการท่ีเรา
ขายได้กบันิทรรศการท่ีเราขายไม่ได้ ถ้าขายได้ก็จะเกิดประโยชน์โดยตรงกบัศิลปินเพราะจะได้มีทนุ
ไปท างานตอ่ผลงานศลิปะท่ีน าเสนอให้หอศิลป์แห่งนีเ้ป็นงานศลิปะร่วมสมยัจากศลิปินท่ีมีช่ือเสียง
ของไทย ลักษณะงานเป็นงานจิตรกรรมนามธรรม และประเภทจัดวาง ( Installation)และวีดีโอ 
อาร์ต (Video Art) (ธาม โชตวิิไลนิช,2560) 
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กรณีศึกษานัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี 
 

           
        

ภาพประกอบ 31ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของ นมัเบอร์วนั แกลเลอ 
  

  ท่ีมา:  www.glamsbkk.com 

 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
 นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีตัง้อยู่บนถนนสีลม ซอย 21หลงัจากย้ายออกจากตึกสีลมแกลเลอ

เรีย นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของแกลเลอร่ีบางอย่าง เน่ืองจากปัจจบุนันมั
เบอร์วนัแกลเลอร่ีตัง้อยู่ในอาคารท่ีพกัย่านสีลม ภายในถูกออกแบบให้เป็นร้านกาแฟและพืน้ท่ีใน
ส่วนของหอศิลป์ท่ีแสดงงานนิทรรศการอย่างสม ่าเสมอผู้ วิจยัได้ท าการสืบค้นออนไลน์ในเว็บไซด์
อย่างเป็นทางการของนัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี ซึ่งได้อธิบายถึงการก าเนิดหอศิลป์แห่งนีไ้ว้อย่าง
นา่สนใจว่า“นมัเบอร์วนัแกลเลอร่ีก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2549 และเพียงเวลาไม่นานนกั นมัเบอร์วนั แกล
เลอร่ีก็ได้ก้าวข้ึนมาเป็น หอศิลป์เอกชนที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินไทยดีที่สุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศ นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีมุ่งเน้นน าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีชื่อเสียงและ
ศิลปินรุ่นใหม่ และได้มีส่วนร่วมกบังานอาร์ตแฟร์หลายครั้ง อาทิ ประเทศฮ่องกง ประเทศไต้หวนั 
ประเทศมาเลเชีย และประเทศสิงค์โปร เป้าหมายส าคญัคือการน าผลงานศิลปินไทยปสู่เวทีระดบั
นานาชาติ” (www.number1gallery.com, 2560: ออนไลน์)     

http://www.glamsbkk.com/
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ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่านัมเบอร์วัน แกลเลอร่ีคือหอศิลป์เอกชนท่ีมีศิลปินท่ี มีช่ือเสียง
ระดบัประเทศและศลิปินรุ่นใหมท่ี่มีผลงานนา่สนใจและสามารถพฒันาตอ่ไปสูศ่ลิปินระดบัประเทศ
ได้หลายคน โดยนมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีมีความพยายามจะผลกัดนัให้ผลงานของศิลปินเหล่านีก้้าว
ไปสู่ระดบัสากลโดยการเข้าร่วมงานแฟร์ระดบันานาชาติหลายครัง้ส่งผลให้วงการศิลปะร่วมสมยั
นานาชาตเิร่ิมจะให้ความสนใจงานศลิปะร่วมสมยัของประเทศไทยมากขึน้   
     
พัฒนาการและการด ารงอยู่ 

ครัง้หนึ่งสีลม แกลเลอเรียมีความพยายามท่ีจะเป็นศูนย์กลางของศิลปะร่วมสมัยของ
ประเทศไทยด้วยการเปิดพืน้ท่ีภายในตึกให้หอศิลป์เอกชนเช่าเพ่ือจัดนิทรรศการเพ่ือการซือ้ขาย
งานศิลปะตัง้แต่ช่วงต้นทศวรรษท่ี 2550ซึ่งครัง้นัน้ผู้ วิจยัได้ท าการส ารวจพืน้ท่ีภายในตกึสีลม แกล
เลอเรียพบว่ามีหอศิลป์เอกชนจ านวนมากเปิดให้บริการอยูภ่ายในตกึนบัจ านวนได้ราว 20แห่ง โดย
ในระยะเวลากว่า 10ปี หลายๆครัง้ท่ีผู้ วิจยัได้ท าการส ารวจความเป็นไปของหอศิลป์เอกชนภายใน
ตึกสีลม แกลเลอเรียเสมอมา ปรากฏการณ์ท่ีพบคือเกิดการปิดตวัลงของหอศิลป์เอกชนอยู่เสมอ 
จนท าให้ปัจจบุนัไม่เหลือหอศิลป์เอกชนภายในตกึสีลมแกลเลอเรียอีกตอ่ไป โดยการสมัภาษณ์เชิง
ลึกกับจาตุรงค์ เก็งวินิช ผู้ ก่อตัง้นัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี ผู้ เป็นหนึ่งท่ีมีส่วนส าคัญในการสร้าง
ปรากฏการณ์ส าคญัของวงการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร เพราะมีส่วนในการร่วมคิดกับ
ผู้บริหารของตกึสีลมแกลเลอเรีย จนท าให้มีหอศิลป์เอกชนจ านวนมากมายในนัน้ โดยจาตรุงค์ เก็ง
วินิจผู้ก่อตัง้นมัเบอร์วนัแกลเลอร่ีได้แสดงทรรศนะถึงการล่มสลายท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีท าให้ตกึสี
ลมแกลเลอเรียไมส่ามารถเป็นศนูย์กลางของวงการศลิปะร่วมสมยัได้อีกตอ่ไปวา่“อาจจะเป็นเพราะ
สภาพเศรษฐกิจทีถ่ดถอย และคนซ้ือศิลปะนอ้ยลงกว่าเดิม ประกอบกบัค่าเช่าสถานที่ๆสูงข้ึนอย่าง
มากในระยะหลงั ท าให้หลายแกลเลอร่ีมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่งผลท าให้แกลเลอร่ีต่าง ปิดตวั 
หรือยา้ยออกจากสีลมแกลเลอเรียไปหาสถานที่ๆมีค่าเช่าถูกกว่า (จาตรุงค์ เก็งวินิจ, 2560 ) 
 ทรรศนะข้างต้นท าให้ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าปรากฏการณ์ของหอศิลป์เอกชนในตึกสีลม 
แกลเลอร่ี หรือหอศิลป์เอกชนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีอ่ืนๆตา่งประสบปัญหาด้วยกนัทัง้สิน้ สภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันสามารถสะท้อนถึงการด ารงอยู่ ท่ียากล าบากของหอศิลป์เอกชนและธุรกิจอ่ืนๆ 
ผลกระทบท่ีส าคัญของการอยู่อย่างยากล าบากของหอศิลป์เอกชนส่งผลไปถึงศิลปินท่ีท างาน
ศลิปะ เพราะถ้าขายไม่ได้ศิลปินก็ได้รับผลกระทบไปด้วย จาตรุงค์ เก็งวินิจได้แสดงทรรศนะถึงการ
ขายผลงานศิลปะไว้อย่างน่าสนใจว่า“ผมพยายามแนะน าให้ศิลปินหน้าใหม่ตัง้ราคาผลงานไม่สูง
มากนัก เพื่อที่จะสามารถดึงดูดและเหมือนเป็นบันไดก้าวแรกๆของเขาได้ โดยอาจจะเร่ิมที่
ประมาณ หลักหมื่นต้นๆ แต่ราคางานก็ข้ึนอยู่กับชื่อเสียงของศิลปินด้วย” (จาตุรงค์ เก็งวินิจ, 
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2560) ทรรศนะดงักล่าวสะท้อนสภาพเศรษฐกิจและสะท้อนวงการศิลปะร่วมสมยัของไทยท่ีโดด
เดี่ยวขาดการช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่งผลถึงศิลปินหน้าเก่าและหน้าใหม่ท่ีต้องดิน้รนท่ีจะอยู่รอดใน
สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 
 

 

ภาพประกอบ 32 ภาพแสดงการจดัการภายในของนมัเบอรวนั แกลเลอร่ี 
 
ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 
2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 

นมัเบอร์วนัแกลเลอร่ีเป็นหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพฯ ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งท่ี
ได้ร่วมงานกับศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศมากมาย จากการสัมภาษณ์ด้านการจัดการด้าน
นโยบายและวิสัยทัศน์พบว่า“ผมเร่ิมมองเห็นโอกาสที่จะท าให้ตึกสีลมแกลเลอเรียเป็นศูนย์รวม
ศิลปะร่วมสมยัของไทย และได้เข้าพูดคยุกบัผู้บริหารของตึกสีลมแกลเลอเรีย และได้เปิดแกลเลอร่ี
ในตึกอีกสองแห่งจึงท าให้ตอนนั้นผมบริหารแกลเลอร่ีถึงสามแห่งในสีลมแกลเลอเรีย ” 
(จตรุงค์ เก็งวินิช,2560 : สมัภาษณ์)  ทรรศนะข้างต้นท าให้ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่านมัเบอร์วนัแกล
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เลอร่ีมีส่วนท่ีช่วยบุกเบิกวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย รวมทัง้ยังเป็นแรงขับเคล่ือนส าคัญท่ี
ก่อให้เกิดความหลากหลายของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากครัง้หนึ่งตกึสีลมแกล
เลอเรียเคยเป็นเสมือนศนูย์กลางของวงการศิลปะร่วมสมยัเพราะเป็นศนูย์รวมของหอศิลป์เอกชน
มากมาย 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  

ด้านการจดัการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้พบว่า“สมยัอยู่ท่ีสีลมแกลเลอเรีย คา่เช่า
ห้องละ 50,000 บาทโดยทัง้สามแกลเลอร่ี มีงานรวมกันปีละประมาณ 20 ครัง้ ซึ่งพวกเราท างาน
กนัอย่างหนกัมากเพราะงานนิทรรศการมาจ่ออยู่ทกุเดือน แตเ่ม่ือย้ายมาท่ีปัจจบุนัรายได้หลกัก็มา
จากการขายงานศิลปะ”(จตุรงค์ เก็งวินิช,2560 : สัมภาษณ์)  จากทรรศนะดังกล่าวชีใ้ห้เห็นว่า
รายได้หลกัส่วนใหญ่มาจากการขายงานศิลปะและถึงว่าสถานท่ีใหม่จะมีรูปแบบท่ีเป็นร้านกาแฟ
แต ่นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี จะพยายามให้รายได้หลกัมาจากการขายศิลปะเพียงอย่างเดียว ในส่วน
ของร้านกาแฟเป็นเพียงให้คนได้ผอ่นคลายมากขึน้เทา่นัน้     
  

2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี มีการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กร

และบุคลากรท่ีน่าสนใจมาก จากการท่ีผู้ วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่าในอดีต นมัเบอร์วนั 
แกลเลอร่ี ตัง้อยู่ภายในตึกสีลม แกลเลอเรียและได้มีการจัดการอย่างน่าสนใจตามค ากล่าว
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ในช่วงที่อยูท่ี่สลีมแกลเลอเรีย ผมเปิดแกลเลอร่ีพร้อมกนั 3 แหง่ โดยทัง้สามแหง่มีช่ือตา่งกนั

และตา่งเปา้หมาย โดย นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี(Number one gallery )  เป็นแกลเลอร่ีระดบั

สงูสดุ ศิลปินมีช่ือเสียงระดบัประเทศ ผลงานก็มีราคาสงูที่สดุ ส่วน  เดอะ แกลเลอร่ี (The 

Gallery )เป็นแกลเลอร่ีที่อยู่ในระดบักลาง แสดงงานส าหรับศิลปินที่เร่ิมมีช่ือเสียง ส่วน สี

ลม อาร์ต (Silom Art ) เป็นแกลเลอร่ีส าหรับศิลปินหน้าใหม ่ และเปิด นัมเบอร์วนั แกลเลอ

ร่ีอีกสาขาที่ภเูก็ต แตเ่มื่อย้ายมาสถานที่ใหม่เราได้เพิ่มบรรยากาศให้เป็นกนัเองมากขึน้โวย

การผสมผสานแกลเลอร่ีเข้ากบัร้านกาแฟท าให้คนที่เข้ามาดไูมเ่กร็ง (จตรุงค์ เก็งวินิช,2560)  
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ข้อความดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าในอดีตนมัเบอร์วนัมีการจดัการหอศิลป์ท่ีจริงจงั มี
การจดักลุ่ม จดัประเภทศิลปิน แล้วมีพืน้ท่ีให้เหมาะสมกบัช่ือเสียงของศิลปินเหล่านัน้ได้มีพืน้ท่ีได้
แสดงออก แต่ปัจจุบนัหลังจากย้ายออกจากตึกสีลม แกลเลอเรีย นัมเบอร์วนั แกลเลอร่ีได้มีการ
จดัการท่ีเปล่ียนไป เพราะรู้สกึวา่การจดัการแบบเก่ามีลกัษณะท่ีท าให้คนดรูู้สกึเกร็งมากเกินไป เม่ือ
มีพืน้ท่ีใหม่จึงเร่ิมมีการผสมผสานพืน้ท่ีๆขายกาแฟและขนมหวาน มีโต๊ะให้นัง่ท าให้บรรยากาศใน
หอศลิป์เป็นกนัเองมากขึน้ 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  

โดยส่วนใหญ่หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะมีท่ีตัง้อยู่ตามแหล่งเศรษฐกิจ
อาจจะอยู่ในตึกแถว ห้างสรรพสินค้า หรือว่าอยู่ในบ้านเป็นหลังๆ การจัดการด้านพืน้ท่ีจึงมีส่วน
ช่วยให้แตล่ะแห่งน่าสนใจและแตกต่าง การจดัการด้านพืน้ท่ีของนมัเบอร์วนัแกลเลอร่ีมีรูปแบบท่ี
แตกตา่งจากเดมิดงัทรรศนะจากการสมัภาษณ์โดยมีใจความส าคญัวา่ 

 
ผมมาตัง้เป็น stand-alone gallery เหตเุพราะเกิดจากการเดินทางท่องเที่ยวชมงานแกล
เลอร่ี หรือการที่ได้เห็นการจดัการพืน้ที่ของแกลเลอร่ีอื่นจากการเอางานไปอาร์ตแฟร์ใน
ตา่งประเทศ ผมเห็นแกลเลอร่ีหนึ่งมีความรู้สกึเหมือนบ้าน มี ร้านกาแฟ น่านัง่ ท าให้เกิด
ความคิดว่าอยากจะท าแกลเลอร่ีในรูปแบบนีบ้้าง  เรามีการจดัการโดยแบ่งเป็นโนอย่าง
ชดัเจน คือ มีห้องท างาน และใช้สว่นที่ขายกาแฟเป็นที่ต้อนรับ มีห้องแสดงงานส าหรับ
งานศิลปะ ในพืน้ที่ของร้านกาแฟก็จะสามารถติดภาพงานศิลปะชิน้เล็กๆ ไว้ ท าให้
บรรยากาศภายใน ปรับเปลีย่นไปตามนิทรรศการท่ีจดัแตล่ะเดือน (จตรุงค์ เก็งวินิช,2560
สมัภาษณ์)   

 

ข้อความดงักลา่วแสดงให้เห็นถึงการจดัการพืน้ท่ีๆเปล่ียนไปของนมัเบอร์วนั แกลเลอ
ร่ี และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย ให้ผู้ เข้าชม 
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2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

          

           

ภาพประกอบ 33 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของนมัเบอร์วนั แกลเลอร่ี 
                 

 ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 

 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านระบบ กลไก การ
บริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากร พบว่า “การจดันิทรรศการแตล่ะงานจะต้องมีคา่จดังาน 
และค่าแคตาลอก หรือ สูจิบตัร โดยทางแกลเลอร่ีจะท าจดัการเร่ืองงานพิมพ์ต่างๆให้โดยศิลปิน
จะต้องให้งานของเค้าหนึ่งชิน้เป็นการแลกเปล่ียน เรามีการท าส่ือด้านการตลาด เช่นโปรโมท
นิทรรศการและศิลปิน ในหนังสือ Fine Art Magazine และส่ือออนไลน์ต่างๆ โดยแก่นและ
เป้าหมายของเราคือ เราต้องมีรายได้มากกว่ารายจ่าย”(จตุรงค์ เก็งวินิช,2560 : สัมภาษณ์)  นัม
เบอร์วัน แกลเลอร่ีมีนิทรรศการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี ทัง้การแสดงนิทรรศการศิลปะ
แบบเดียว กบันิทรรศการศลิปะแบบกลุม่ซึง่จะมีหมนุเวียนมาแสดงในแกลเลอร่ีตลอดทัง้ปี 
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2.6 การจัดการด้านการตลาด  
ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์เชิงลกึในด้านการจดัการด้านการตลาดพบวา่ 
 

ถ้าเปรียบเทียบรูปแบบระหว่างที่ใหม่กับที่เก่าจะแตกต่างมากในเร่ืองบรรยากาศและ
ความเป็นกนัเอง แกลเลอร่ีแบบเก่าเราคยุกบัลกูค้าและนักสะสมในสว่นของแกลเลอร่ีเลย 
บางครัง้มนัดเูครียดไป มีที่นัง่ให้เค้าน้อย แต่ที่ใหม่ ลกูค้าสามารถเข้ามาใช้เวลาในสว่นที่
เป็นร้านกาแฟ ได้ การคุยมันมีบรรยากาศที่เป็นกันเองมากขึน้กว่าแต่ก่อนผมพยายาม
แนะน าให้ศิลปินหน้าใหม่ตัง้งานไม่สูงมากนัก เพื่อที่จะสามารถดึงดูดและเหมือนเป็น
บนัไดก้าวแรกๆของเขาได้ โดยอาจจะเร่ิมที่ประมาณ หลกัหมื่นต้นๆ แต่ราคางานก็ขึน้อยู่
กบัช่ือเสยีงของศิลปินด้วย (จตรุงค์ เก็งวินิช,2560 : สมัภาษณ์)   

 

นอกเหนือจากการโปรโมทงานศิลปะผ่านเว็ปไซด์และส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รูปแบบการ
จดัการและบรรยากาศทัว่ไปของหอศิลป์ก็มีส่วนท่ีจะท าให้มีคนสนใจเข้ามาเย่ียมชมมากขึน้จาก
ข้อความดงักล่าวผู้ วิจัยสรุปได้ว่าเม่ือแกลเลอร่ีมีรูปแบบท่ีผสมผสานกับร้านกาแฟ จะท าให้คน
ทัว่ไปเข้ามามากขึน้กวา่หอศิลป์แบบเดิมและท าให้พวกเขาเหลา่นัน้ผกูพนักบังานศิลปะมากขึน้จน
อาจจะท าให้ตดัสินใจซือ้ได้เลยทีเดียว 

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

จากการศึกษาพบว่า นัมเบอร์วัน แกลเลอร่ีมีการจัดการด้านการสร้างเครือข่าย 
ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาติและผู้ ชมโดยเน้นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและได้รับรางวัลในการประกวด
ศิลปกรรมภายในประเทศมาแล้วจะมีไม่ก่ีคนท่ีทางนมัเบอร์วนัเห็นศกัยภาพและท าการจดัแสดง
ถึงแม้วา่ไมเ่คยได้รับรางวลัมาก่อน 
 

2.8 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหาและอปุสรรคส าหรับผู้บริหารจดัการหอศิลป์คือสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยโดย

จากการวิจยัพบว่า “อาจจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจ ท่ีถดถอย คนซือ้ศิลปะน้อยลง ประกอบกับ
คา่เชา่ท่ีสงูขึน้ท าให้รายจ่ายมีมากกวา่รายรับ ท าให้แกลเลอร่ีตา่งปิดตวั หรือย้ายออกจากสีลมแกล
เลอเรีย”(จตุรงค์ เก็งวินิช ,2560 : สัมภาษณ์)  ผู้ วิจัยจึงสรุปความได้ว่าสภาพเศรษฐกิจและ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของโลกปัจจบุนัท าให้หลายๆธุรกิจได้ปิดตวัลงไป อาทิ หนงัสือ นิตยสารและ
ส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ ธุรกิจหอศลิป์ก็ได้รับผลกระทบด้วยเชน่กนั  
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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา นัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี (Number one gallery) 
 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่ไว้พบว่าหอศิลป์เอกชนอยู่ในสภาพท่ีล าบาก 
เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย และคนซือ้ศิลปะน้อยลงกว่าเดิม ประกอบกับค่าเช่าสถานท่ีๆ
สงูขึน้ ท าให้หอศลิป์เอกชนหลายแหง่มีรายจา่ยมากกวา่รายรับ สง่ผลท าให้ต้องปิดตวัลง  

ผลการวิจยัด้านการจัดการพบว่า เร่ิมมองเห็นโอกาสท่ีจะท าให้ตึกสีลมแกลเลอเรียเป็น
ศนูย์รวมศิลปะร่วมสมยัของไทย และได้เข้าพูดคยุกบัผู้บริหารของตึกสีลมแกลเลอเรีย และได้เปิด
แกลเลอร่ีในตกึอีกสองแห่งจึงท าให้ตอนนัน้ผมบริหารแกลเลอร่ีถึงสามแห่งในสีลมแกลเลอเรีย  แต่
เน่ืองจากค่าเช่าท่ีสูงขึน้จึงต้องย้ายออกมา และท าหอศิลป์ในรูปแบบใหม่ท่ีมีลกัษณะการจดัการ
พืน้ท่ีภายในผอ่นคลายมากขึน้ โดยการผสมผสานกบัร้านกาแฟ มีโต๊ะให้คนได้นัง่ดื่มและช่ืนชมงาน
ศิลปะไปในเวลาเดียวกนัได้ ผลงานส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะร่วมสมยัของไทย และศิลปินหลายคน
ผา่นการประกวดงานศลิปกรรมภายในประเทศมาแล้ว  (จาตรุงค์ เก็งวินิจ, 2560: สมัภาษณ์ 

   
กรณีศึกษา “กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ี”  

 

 

ภาพประกอบ 34 แสดงบริเวณด้านหน้าของ กาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ี  
 

ท่ีมา: www. bk.asia-city.com 
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ผลการวิจัยด้านการด ารงอยู่         
ในการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั" ผู้ วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ก่อตัง้ ผู้จดัการหรือ
ทีมงานท่ีท างานหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพัฒนาการและการ
ด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครโดยผู้ วิจยัได้ท าการสืบค้นในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีพบว่า“กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ี ก่อตั้งเมื่อปี พ .ศ. 2549 และ
พยายามที่จะสร้างแรงบนัดาลใจเปิดตาและความคิดสร้างสรรค์ ตัง้อยู่บนถนนป้ัน ใกล้วดัพระศรี
มหาอุมาเทวีหรือที่ เราเรียกกัน ว่าวัดแขกย่านเศรษฐกิจและอัญมณี  ถนนสีลม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีอยู่ในร้านช่วงก่อนสงครามที่ได้รับการบูรณะอย่างดี 
โดยมีลกัษณะเป็นร้านขายภาพเก่าๆที่ทกุคนสามารถเดินเข้ามาเยี่ยมชม นัง้และซ้ือภาพกบัไปได้ ” 
(www.kathmanduphotobkk, 2561: ออนไลน์) จากข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัยสามารถสรุปความได้ว่า 
กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีมีพัฒนาการจากร้านขายของยุคก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี2 โดยท าการ
ปรับปรุงตกแตง่เพ่ือให้เหมาะสมเพ่ือเป็นหอศิลป์ท่ีเน้นภาพถ่ายตามแนวความคดิของ มานิต ศรีวา
นิตภูมิผู้ก่อตัง้และช่างภาพท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางในวงการภาพถ่ายและ
วงการศลิปะร่วมสมยันานาชาติ จากข้อมลูในเว็บไซด์อย่างเป็นทางการยงัได้อธิบายถึงรูปแบบและ
การจดัสรรพืน้ท่ีภายในกาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ีไว้มีใจความดงันี “้ผู้ก่อตัง้มานิต ศรีวานิตภูมิคือ
ช่างภาพระดับระดับโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ชั้นล่างจะเป็นผนังสีเขียวจะท าการขายผลงาน
ภาพถ่ายของมานิต ศรีวานิตภูมิ ส่วนชัน้บนจะท าการจัดแสดงผลงานของช่างภาพรุ่นใหม่และมี
ชื่อเสียง รวมถึงมีการขายหนงัสือภาพถ่ายและหนงัสือที่เก่ียวกบัจิต วิยญาณของฮินดูและศาสนา
พทุธ รวมทัง้วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัภูเขา” (www.kathmanduphotobkk, 2561: ออนไลน์) 
  ข้อความข้างต้นแสดงถึงความหลากหลายท่ีเกิดขึน้ภายในกาฐมาณฑ ุโฟโต แกล
เลอร่ี ท่ีมีพืน้ท่ีในส่วนของการจดัจ าหน่ายผลงานภาพถ่ายและหนงัสือรวมถึงโปสการ์ดในชัน้ล่าง 
ส่วนด้านบนเป็นพืน้ท่ีจดัแสดงผลงานงานศิลปะด้านภาพถ่ายซึ่งเปิดให้เป็นนิทรรศการหมุนเวียน
ของศิลปินและช่างภาพท่ีน าผลงานมาน าเสนอและได้รับการคดัเลือกจากการสมัภาษณ์ผู้จดัการ
พบว่า“เจ้าของกาฐมัณฑุแกลเลอร่ีชอบสไตล์เนปาลและอินเดีย ส่วนผู้ ชายเป็นช่างภาพและมี
รูปภาพท่ีเก็บไว้เป็นจ านวนมาก โดยได้แสดงท่ีตา่งประเทศหลายครัง้ ทัง้สองได้เดินทางมาวดัแขก
และเห็นท่ีน่ีร้างอยู่จึงตดัสินใจซือ้มาด้วยราคา 6 ล้าน และท าการรีโนเวทใหม่หมด ทัง้หมดก็อยู่ท่ี
เจ็ดล้านกวา่ ๆ ” (ณฐัวฒัน์ แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์)    
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จากข้อความดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงการลงทุนเป็นเพ่ือการเป็นเจ้าของสถานท่ีและ
การตกแตง่บ ารุงรักษาให้ตกึเก่าพร้อมท่ีจะเปิดบริการ อีกทัง้ในช่วงเวลานัน้ยงัไม่มีหอศิลป์เอกชนท่ี
เน้นหนกัไปในเร่ืองของการน าเสนอภาพถ่ายซึ่งนบัได้ว่ากาฐมาณฑเุป็นหอศิลป์เอกชนแหง่แรกๆท่ี
เน้นภาพถ่ายเป็นหลัก ซึ่งท าให้ช่ือเสียงของกาฐมาณฑุเป็นท่ีรู้จักได้ไม่ยากเย็นนัก โดยผู้ วิจัยได้
สมัภาษณ์ในเร่ืองการด ารงอยู ่ด้วยเหตผุลท่ีว่าเป็นหอศลิป์ท่ีก่อตัง้ขึน้หลงัเหตกุารณ์ทางการเมืองปี
พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นปีท่ีเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมมีสภาพไม่คล่องตวัและอาจจะส่งผลตอ่ในเร่ืองการ
ซือ้ขายผลงาน โดยณัฐวฒัน์ แสงทองได้แสดงทรรศนะไว้ว่า “เปิดมาปลายปี 2549 10 กว่าปี หลงั
รัฐประหารปี 2549 เหตุผลหลักคือแกเป็นช่างภาพและในตอนนั้นยงัไม่มีแกลเลอร่ีภาพถ่ายใน
กรุงเทพฯ โดยเร่ิมต้นเราไม่ได้หวงัเม็ดเงินเท่าไร เราเปิดเพราะเราอยากเปิดแกลเลอร่ีภาพถ่าย ผม
บอกได้เลยว่าเดือนๆนึงเนี่ยขายได้ไม่เกินหมื่น เช่นพวกหนงัสือ โปสการ์ด แต่ถ้าเป็นรูปถ่ายก็สอง
สามเดือนถึงจะขายได้ ส่วนชั้นสองจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนภาพถ่ายโดยเราจะจัดให้ฟรี 
อาหารฟรี แต่ถา้ขายไดเ้ราขอ 30 %”(ณฐัวฒัน์ แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์)  

ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีเพ่ือท าการสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์พบว่าส่วนใหญ่ผู้สนใจ
และเข้าชมผลงานในกาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ีเป็นชาวตา่งชาติ สว่นคนไทยจะเป็นนิสิตนกัศกึษา
ท่ีอาจจะมีคนสนใจในเร่ืองภาพถ่ายเป็นหลกั ประกอบกับทรรศนะท่ีแสดงโดยณัฐวฒัน์ แสงทอง
ข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงภาพรวมและวงจรของกาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ี ว่ารายได้แต่ละเดือนจะน้อย
มากและจะเกิดจากการขายหนงัสือ หรือ โปสการ์ดเป็นหลกั ส่วนภาพถ่ายราคาแพงนานๆจะขาย
ได้สกัหนึง่ชิน้โดยสว่นใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาต ิ 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีนัน้เน้นนโยบายไปท่ีการ

น าเสนอผลงานด้านภาพถ่ายเป็นหลกัเน่ืองจากในขณะนัน้หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครส่วน
ใหญ่จะเน้นหนกัไปท่ีงานภาพเขียนเป็นหลกัซึ่งคือเหตผุลส าคญัหนึ่งท่ีก่อให้เกิดกาฐมาณฑุ โฟโต 
แกลเลอร่ีตามท่ีณฐัวฒัน์ แสงทองได้กล่าวไว้ว่า“ส่วนของเราจะเป็นงานโฟโต้ลว้นๆจะเอาไปโฟโต้ช็
อป หรืออะไรก็แล้วแต่ เพียงแต่ขอให้ออกมาจากกล้องถ่ายรูป เพราะนี่คืออีกหน่ึงสาเหตุที่คุณ
มานิตมาเปิดแกลเลอร่ี เพราะว่าตอนนั้นวงการถ่ายภาพยังแคบไป เลยอยากจะให้คนได้เห็น
ภาพถ่ายมากข้ึน เด็กๆก็ถ่ายภาพกันดีเยอะที่นี่จึงสามารถรองรับได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไร ” 
(ณฐัวฒัน์ แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์)               
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 2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 
ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีและท าการสมัภาษณ์เชิงลกึพบวา่ การจดัการด้านเงินทนุและ

แหล่งรายได้หลกัของกาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ีมาจาก “การขายหนงัสือ โปสการ์ด ส่วนภาพถ่าย
ที่ราคาสูงนานๆจะมีคนซ้ือซักภาพโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ” (ณัฐวฒัน์ แสงทอง, 2560: 
สมัภาษณ์)  

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับณัฐวัฒน์ แสงทองผู้ ดูแลกาฐมาณฑุ โฟโต  
แกลเลอร่ีพบว่ากาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีการจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายใน
องค์กรและบุคลากรโดยมีคณุมานิต ศรีวานิชภูมิเป็นผู้ก่อตัง้และมีหน้าท่ีบริหารและมีอ านาจใน
การตดัสินใจเร่ืองการคดัเลือกผลงานท่ีทางศิลปินส่งมาเพ่ือจดัแสดงนิทรรศการ โดยณฐัวฒัน์ แสง
ทองจะมีหน้าท่ีดแูลความเรียบร้อยทกุอยา่ง ทัง้การเฝา้ การบรรจหุรือแม้กระทัง่การจดัส่งผลงานไป
ยงัลกูค้า 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ จัดการของ กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีกับข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการด้านพืน้ท่ีพบว่าหอศิลป์เอกชนแห่งนีมี้ท่ีตัง้ท่ีดี ตามความต้องการของ
เจ้าของท่ีชอบบรรยากาศย่านสีลมใกล้วดัแขก โดยณัฐวฒัน์ แสงทองได้กล่าวไว้ว่า “กาฐมาณฑ ุ
โฟโต แกลเลอร่ีมีทีต่ัง้ของที่ดีมาก ทกุอย่างลงตวัหมด อยู่ใกลว้ดัแขกมีคนพลกุพล่าน เมื่อก่อนก็ยงั
ไม่มีทีจ่อดรถลูกค้าต้องไปจอดที่ตึก สีลม แกลเลอเรีย แต่เดีย๋วนีค้อนโดสร้างเสร็จแกเลยซ้ือไว้ห้อง
หน่ึงซ่ึงต้องการให้เป็นที่จอดรถ และส าหรับเป็นที่พกัส าหรับศิลปินต่างชาติโดยพืน้ที่ภายในมีสาม
ชัน้ โดยชัน้สองจะเป็นโซนนิทรรศการหมุนเวียน ชัน้สามจะเป็นโซนเก็บผลงาน ส่วนชัน้ลอยเราท า
เป็นสวนไวน้ัง่เล่น” (ณฐัวฒัน์ แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์)  

 
 
 
 
 
 
 



  195 

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

  ภาพประกอบ 35 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมท่ีกาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอรี 
 
ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 

การจดัการด้านกิจกรรมหรือนิทรรศการท่ีเกิดขึน้ภายใน กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ี
เป็นไปอยา่งมีเปา้หมายและเดน่ชดั โดยคณุณัฐวฒัน์ แสงทองผู้จดัการ กาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอ
ร่ีได้กล่าวไว้ว่า “คณุมานิต ศรีวานิชภูมิเจ้าของจะเป็นคนคดัเลือกผลงานที่จะมาแสดงที่แกลเลอร่ี
สไตล์งานเราไม่เลือกขอให้ภาพมนัมีเร่ืองราว เช่นภาพวิวทิวทศัน์ มาเสนอเราก็ไม่เอาหรอกเพราะ
ใครก็ถ่ายได้ เราต้องการเร่ืองราว แนวความคิด ที่มนัสอดคล้อง และไม่เลือกว่าเป็นไทย ต่างชาติ 
เด็กหรือผู้ใหญ่ ก็มีบางคนงานหลกัเป็นช่างแอร์ แต่เค้าก็ชอบถ่ายภาพงานมีลกัษณะเป็นภาพนู๊ด
และเอารูปร่างพระมาใส่ในภาพนู๊ด ขายได้ เจ็ดแปดหมื่น โดยกล้องฟิลม์ราคาไม่ก่ีพันบาท” 
(ณัฐวฒัน์ แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์)นอกจากนิทรรศการภาพถ่ายภายในหอศิลป์แล้วยังมีบาง
กลุ่มมาขอใช้สถานท่ีในการท าเวิร์คช็อปหรือพูดคุยกันข้างบนซึ่งนับว่ามีการจัดการกรรมท่ี
หลากหลายพอสมควร 
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2.6 การจัดการด้านการตลาด 
จากการวิจยัและส าภาษณ์เชิงลึกพบว่ากาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีมีการลงโฆษณา

ตามส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆเพื่อเป็นการโปรโมทงานนิทรรการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในหอศลิป์ “เรา
มีลูกค้าสองกลุ่ม คือกลุ่มที่เจาะจงมาดูงานข้างบน กลบัอีกกลุ่มที่ชอบดูงานตามแกลเลอร่ี เพราะ
เขาจะตามมาจากหนงัสือ Bangkok 101ที่ลงข่าวมาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้าง วนังานก็มี 40-50คน 
เวลาเขาเข้ามาก็ท าให้เขารู้สึกเหมือนบ้านเขา” (ณัฐวัฒน์ แสงทอง, 2560) ผู้ วิจัยพบว่าจากค า
กล่าวของผู้ ให้ข้อมูลส าคญัพบว่ากาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ีมีการจดัการด้านการตลาดผ่านส่ือ
สิ่งพิมพ์ นิตยสารและส่ือออนไลน์ โดยท าให้มีคนสองกลุ่มเข้ามาในหอศลิป์แหง่นี ้คือกลุม่ท่ีเจาะจง
ดงูานของศิลปินชัน้บน กบั กลุ่มท่ีดงูานในหอศิลป์เป็นประจ าซึ่งพวกเขาอาจจะได้ข่าวนิทรรศการ
จากการโปรโมทผ่านหนงัสือท่ีลงข่าวกิจกรรมตา่งๆของหอศิลป์ ผลท่ีได้ รับจากการโปรโมทท าให้มี
คนรู้จกั กาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ีมากขึน้และมาดนูิทรรศการด้วยจ านวนมากขึน้ตามล าดบั 

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 

จากการส าภาษณ์ เชิงลึกกับณัฐวัฒ น์ แสงทอง ผู้ จัดการหอศิลป์เอกชนท่ีช่ือ 
กาฐมาณฑุ โฟโต  แกลเลอร่ี พบว่าหอศิลป์แห่งนีใ้ห้โอกาสทุกคนได้แสดงงานแต่ต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณุมานิต ศรีวานิชภูมิ ซึ่งเป็นเจ้าของหอศิลป์แห่งนี ้และยงัเป็นศิลปินภาพถ่ายร่วม
สมัยท่ีมี ช่ือเสียงระดับประเทศ ตามค ากล่าวของณัฐวัฒน์ แสงทองผู้ ท าหน้าท่ีผู้ จัดการของ
กาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ี มีใจความส าคญัวา่ 

สว่นเร่ืองงานแสดงเราให้เวลาสองเดือน ปีหนึ่งมี 6 งาน เพราะฉะนัน้ศิลปินจึงต้องรอเวลาข้ามปี 
โดยคณุมานิตจะเป็นคนคดัเลือกงาน และคอยแนะน าคนที่น าภาพมาน าเสนออีกด้วย สว่นเร่ือง
การตัง้ราคาส าหรับงานแสดงภายในแกลเลอร่ี ถ้าเป็นเด็กนกัเรียน นกัศกึษาคณุมานิต จะบอกวา่
อย่าตัง้สูงค่อยๆไต่ระดับไป โดยเร่ิมประมาณ เจ็ดพันบาท ส่วนศิลปินที่มีช่ือเสียงเราให้เขาตัง้
ราคาเองเลยโดยเราจะหกัสามสบิเปอร์เซ็นต์หลงัจากขายงานชิน้นัน้ๆได้โดยราคาที่แพงที่สดุอยู่ที่
สามแสนขายให้เจ้าของจิม ทอมสนั ซึง่เป็นชิน้ขนาดใหญ่สว่นในเร่ืองผู้ชม คนแถวนีส้นใจเข้ามาดู
งานมีน้อย แต่พวกเขาก็รู้ว่าเราอยูต่รงนี ้ท าอะไร ขายอะไร บางครัง้ก็พาลกูค้าฝร่ังมาดู(ณฐัวฒัน์ 
แสงทอง, 2560) 
 

ข้อความดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่กาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีพร้อมจะให้โอกาส
ทุกคนได้น าภาพถ่ายมาแสดงผลงาน โดยไม่มีข้อจ ากัดว่าจะเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียง นักศึกษา 
นกัเรียนหรือแม้กระทัง่บคุคลทัว่ไปท่ีท างานด้านภาพถ่ายเป็นหลกั 
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2.8 ปัญหาและอุปสรรค 
จากการวิจยัและลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์ในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาและอปุสรรคพบว่า

การบริหารจัดการและการด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามท่ีณัฐวัฒน์ แสงทองได้ตอบ
ค าถามเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคไว้ว่า“ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะ ส่วนมากงานมันก็สบายๆ 
อาจจะมีบ้างเร่ืองลูกคา้ต่อรองราคาแต่เราก็สามารถลดให้ไดม้ากสดุแค่ 10% เท่านัน้ ส่วนเร่ืองการ
ส่งภาพไปให้ลูกค้าถ้าเป็นกรอบกระจกก็แพ็คให้หนาแน่นที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาเร่ืองการขนส่ง 
กระจกแตก ส่วนลูกค้าต่างประเทศส่วนมากพวกเขาจะไปใส่กรอบเองเราก็ม้วนส่งไป”(ณัฐวฒัน์ 
แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์) ผู้ วิจยัสรุปข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคได้ว่าเน่ืองจากกาฐมาณฑ ุ
โฟโต แกลเลอร่ีเป็นหอศลิป์เอกชนท่ีเน้นด้านภาพถ่ายเป็นหลกัจงึไมค่อ่ยมีปัญหาและอปุสรรคด้าน
การสง่งานให้กบัลกูค้าและด้วยบรรยากาศท่ีเรียบง่ายและเป็นกนัเองจึงสง่ผลให้การบริหารจดัการ
กาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา กาฐมาณฑุ โฟโต แกลเลอร่ี (Kathmandu 
Photo gallery) 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่พบว่าในตัง้แต่เร่ิมเปิดด าเนินการเศรษฐกิจ
ไม่ดีมาตลอด แต่ทางกาฐมาณฑุ แกลเลอร่ี ก็ไม่ได้หวงัก าไรจากการท าธุรกิจนี ้ เราเปิดเพราะเรา
อยากเปิดแกลเลอร่ีภาพถ่าย รายได้แต่ละเดือนไม่ถึงหนึ่งหม่ืนบาท รายได้มาจากหนังสือ 
โปสการ์ด แต่ถ้าเป็นรูปถ่ายใช้เวลานานถึงจะมีคนซือ้ส่วนใหญ่ผู้ สนใจและเข้าชมผลงานใน
กาฐมาณฑ ุโฟโต แกลเลอร่ีเป็นชาวต่างชาติ ส่วนคนไทยจะเป็นนิสิตนกัศึกษาท่ีอาจจะมีคนสนใจ
ในเร่ืองภาพถ่ายเป็นหลกั    

ผลการวิจยัด้านการจดัการพบว่างานทัง้หมดจะเป็นงานภาพถ่าย ซึ่งเป็นสาเหตหุลกัท่ี
คุณมานิตมาเปิดแกลเลอร่ี เพราะว่าตอนนัน้วงการถ่ายภาพยัง เปิดกว้าง ยังไม่มีหอศิลป์ท่ีเน้น
เฉพาะภาพถ่าย เลยอยากจะให้คนได้เห็นภาพถ่ายมากขึน้ เด็กๆก็ถ่ายภาพกันดีเยอะท่ีน่ีจึง
สามารถรองรับได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรงานส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาพถ่ายท่ีใช้ความคิด โดยมี
ทัง้ศิลปินท่ีมีช่ือเสียง นิสิต นักศึกษาท่ีสนใจการถ่ายภาพ หรือประชาชนทัว่ไปก็สามารถน าเสนอ
ผลงานของพวกเขาได้ (ณฐัวฒัน์ แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์)  

 
กลุ่มหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการมากกว่า 10 ปีขึน้ไป  

หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการมากกว่า 10 ปีขึน้ไปมีวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายท่ีต้องการวางรากฐานตลาดศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย และต้องการสนบัสนุนและ
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น าเสนองานศลิปะของศิลปะไทย ในทางกลบักนัหอศลิป์เอกชนในกลุม่นี ้บางแหง่ยงัมีการน าเสนอ
ศิลปะของศิลปินต่างชาติซึ่งนับว่าเป็นการรับส่งวฒันธรรมท่ีน่าสนใจอีกลักษณะหนึ่ง ด้านพืน้ท่ี
สว่นใหญ่จะเป็นตกึ อาคารหรือมีการดดัแปลงอสงัหาริมทรัพย์ของตวัเองให้เป็นพืน้ท่ีทางศลิปะ จะ
มีบางแห่งเท่านัน้ท่ีขยายกิจการจนมีสาขามากกว่าสองสาขา  ด้านเงินทนุหอศิลป์เอกชนในกลุ่มนี ้
ส่วนใหญ่มีรายได้จากการซือ้ขายงานศิลปะเป็นหลักและเร่ิมมีการปรับใช้การบริหารจัดการหอ
ศิลป์ซึ่งเกิดจากการศึกษาเพิ่มเติมหรือปรับตวัให้เข้ากับยุคสมยั ด้านการตลาดหอศิลป์เอกชนใน
กลุ่มนีไ้ด้รับความน่าเช่ือถือจากผู้สนใจในงานศิลปะ ผู้ชมและนักสะสมเน่ืองจากท่ีพวกเขาเปิด
ด าเนินการมาอย่างยาวนาน พวกเขาใช้ความจริงใจเป็นมิตรกับทุกฝ่ายจึงท าให้มีเครือข่ายเช่น
ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหรือ นกัสะสมท่ีมีระดบั เช่นนกัธุรกิจ หรือข้าราชการ ตลอดจนนกัการเมือง ด้าน
นิทรรศการและกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นนิทรรศการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับง านศิลปะ จาก
การศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของหอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินการมามากกว่า 10 ปีคือ สภาพ
เศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอน ระบบการศกึษาท่ีไม่ได้สร้างให้คนรับรู้และเข้าใจในงานศิลปะ และขาดการ
สนบัสนนุจากรัฐบาลโดยผู้วิจยัได้น าเสนอเป็นโมเดลด้านการจดัการได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 36 แสดงการจดัการของหอศลิป์ท่ีด าเนินการ 10ปีขึน้ไป 
  

   ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2561 
 

กลุ่มที่ 2 หอศิลป์เอกชนที่ด าเนินการในระยะเวลาตัง้แต่ 5-10 ปี  
 กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มหอศิลป์เอกชนท่ีมีอายุด าเนินการตัง้แต่ 5-10 ปี หอศิลป์กลุ่มนีส้่วน

ใหญ่ต้องพบสถานการณ์ท่ีไม่ตา่งจากหอศิลป์ในกลุม่ท่ี1 เพราะว่าส่วนใหญ่หอศิลป์เอกชนในกลุ่ม

ท่ี 2 จะเกิดหลังการรัฐประหารในวันท่ี 19 กันยายน พ .ศ. 2549 ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการ

ขัดแย้งทางความคิดของคนในประเทศและแบ่งเป็น ฝักฝ่ายทางการเมืองอย่างชัดเจน  

หอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินการในเวลาตัง้แต่ 5-10 ปีในงานวิจยัครัง้นีคื้อ 1. อาร์ เอ็ม เอ อินสติติวท์ 

(Rma Institute) 2. ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok the Arts centre) 3. ตูดยุง อาร์ต เซ็น

เตอร์ (Tootyung Art Center) และ 4.สปี ดี  ้แกรนด์มา (Speedy Grandma) หอศิลป์ เอกชน

ดงักล่าวต้องเปิดด าเนินการในระหว่างท่ีประเทศประสบปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรง มีการ
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สลายการชุมนุมท่ีส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตมากมายหลายครัง้ และท่ีส าคัญการชุมนุมหลายครัง้ท่ี

เกิดขึน้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว จึงเป็นท่ีมาให้ผู้ วิจยัมีความประสงค์จะ

รายงานผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

 

กรณีศึกษา “อาเอ็มเอ อินสตติวิ” 
 

 

ภาพประกอบ 37 ภาพแสดงพืน้ท่ีด้านหน้าของอาเอ็มเอ อินสติตวิ  
 

 ท่ีมา: http://www.wikalenda.com 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
อาเอ็มเอ อินสติติว ก่อตัง้ราวพ.ศ. 2554 ผู้ก่อตัง้คือปิยทัต เหมทัตนักศึกษาปริยญาโท

ด้าน Visual Art จากประเทศองักฤษ โดยปิยทตั เหมทตัได้เกิดความคิดท่ีจะเปิดหอศิลป์ขึน้จึงได้
ปรับเปล่ียนท่ีพกัอาศยัในซอยสายน า้ทิพย์ 2 ย่านสขุมุวิท กรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นพืน้ท่ีทางเลือก
ให้กบัศิลปินได้ทดลองท างานศิลปะนอกกระแส ท่ีน าเสนอความแตกตา่งจากหอศิลป์เอกชนท่ีเปิด
ด าเนินการอยู่ในสมัยนัน้  โดยปิยทัต เหมทัต ได้แสดงความคิดท่ีมีต่อหอศิลป์ เอกชนท่ีเปิด
ด าเนินการในกรุงเทพมหานครไว้วา่ 

http://www.wikalenda.com/
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หลงัจากจบ ปริญญาโททาง Visual Art มาจาก องักฤษ ก็ได้กลบัมาเมืองไทย และก็ได้เห็นความ
เป็นไปของวงการแกลเลอร่ีในช่วงนัน้ ที่เป็นแกลเลอร่ี ท่ีมีลกัษณะ High end ที่น าเสนองานศิลปะ
ร่วมสมัย อย่าง H Gallery หรือ 100 ต้นสน หรือ หรืองานสไตล์ ศิลปากร อย่าง Adel Gallery   
ซึ่งผมมองว่ามนัเป็นสองขัว้ และผมมองว่ามนัไม่มีพืน้ที่ระหว่างกลาง ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นแรง
บนัดาลใจให้ผมคิดท าตรงนีข้ึน้มา เพราะวา่ผมไมไ่ด้มองตรงนีเ้ป็นแกลเลอร่ี ผมมองวา่มนัเป็นครีเอ
ทีฟ สเปซ ท่ีเราให้ศิลปินท่ีอยากจะท าอะไรก็ให้ท าได้เต็มที่ เราก็สนบัสนนุเต็มที่ และท ามาประมาณ 
7-8 ปี แล้ว (ปิยทตั เหมทตั, 2560)  
 

ทรรศนะดังกล่าวท าให้ผู้ วิจัยพอจะเห็นภาพรวมและรูปแบบของหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครช่วงกลางทศวรรษท่ี 2550 ท่ีมีหอศิลป์เอกชนชัน้น าท่ีน าเสนอผลงานศิลปะร่วม
สมยัในแบบท่ีตลาดศิลปะต้องการ  และยงัขาดพืน้ท่ีทางเลือกส าหรับศิลปินท่ีไม่ได้ท างานศิลปะ
กระแสหลกัได้ทดลองและให้โอกาสในการจดังานนิทรรศการจงึน ามาซึ่งเหตผุลในการก่อตัง้อาเอ็ม
เอ อินสติติวขึน้ โดยปิยทัต เหมทตั ผู้ก่อตัง้หอศิลป์เอกชนอาเอ็มเอ อินสติติวได้เล่าถึงแนวทางท่ี
เกิดขึน้ภายในหอศิลป์ของเขาไว้ว่า “ส่วนมากจะเป็นงานทดลองหลายอย่าง ไม่ใช่แค่งานแสดง
เพียงอย่างเดียว มีงานป้ัน งาน วีดีโอ งานภาพเพนท์ ภาพถ่าย มีดนตรีสด มาแสดง  มีฉายหนงั 
ซ่ึงผมก็มองว่ามันเป็นพื้นที่หลากหลาย เป็น Multi-purpose โดยส่วนตวัก็มีความสุข เพราะเราก็
ชอบศิลปะจึงอยากลอ้มตวัเองกลบัส่ิงที่เราชอบ แลกเปลี่ยนทรรศนะ พูดคยุ มนัก็ไดไ้ด ้กนัทกุฝ่าย  
ส่วนตวัก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ก็มีแค่ค่าน ้าค่าไฟ ค่าแม่บ้าน เพราะเป็นที่ของที่บ้าน เราไม่ได้เสีย
ค่าเช่าอะไร”(ปิยทตั เหมทตั, 2561: สมัภาษณ์) 

 ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงภาพรวมของงานนิทรรศการท่ีเกิดขึน้ในอาเอ็มเอ อินสติตวิซึ่ง
ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าอาเอ็มเอ อินสติติวน าเสนอผลงานท่ีหลากหลายโดยพืน้ท่ีภายในสามารถ
ดัดแปลงปรับเปล่ียนให้เข้ากับงานแต่ละประเภทได้ ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการสอบถามถึงข้อมูลด้าน
พฒันาการของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเห็นว่า อาเอ็มเอ อินสติติวเป็นพืน้ท่ี
ทางเลือกท่ีเปิดกว้างให้กับงานทุกประเภท ซึ่งนบัมาเป็นทางเลือกท่ีสร้างความหลากหลายให้กับ
วงการศิลปะร่วมสมยัของประเทสไทยได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากหอศิลป์เอกชนส่วนใหญ่จะน าเสนอ
งานศลิปะร่วมสมยั ไมเ่น้นงานสิลปะเชิงทดลอง 
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พัฒนาการและการด ารงอยู่ 
ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ปิยทตั เหมทตัผู้ก่อตัง้อาเอ็มเอ อินสติตวิหนึ่งในหอศิลป์เอกชน

ท่ีมีรูปแบบการจดัการท่ีนา่สนใจมากแหง่หนึง่ โดยปิยทตั เหมทตัได้กลา่วถึงพฒันาการของหอศลิป์
เอกชนของกรุงเทพมหานครไว้วา่ 

 
ในช่วงกลบัมาใหม่ๆเห็นพฒันาการน้อยมาก โดยก่อนที่จะไปองักฤษ ผมเห็นแกลเลอร่ีเอกชนใน
บ้านเรามีรูปแบบเป็นงานร่วมสมยัเยอะ ผมได้ไปพฒันา Passion และสนใจแกลเลอร่ีอย่างจริงจงัที่
นัน่ พอกลบัมาก็อยากจะเปิดสเปซส าหรับคนอย่างผมได้มีโอกาสทดลอง ท างานอย่างไม่มีข้อแม้
อะไรมาก แต่หลงัจาก ที่เปิดแกลเลอร่ี ผมก็เร่ิมเห็นคนเปิดสเปซทดลองมากขึน้แบบนีเ้ยอะขึน้  
แบบ ผสม บาร์ ผสม แกลเลอร่ี แบบลงทุนมากๆ ก็เยอะ หลายๆแห่งก็ดีขึน้เร่ือยๆแต่ง่นก็จะไม่
เหมือนที่นี่ เพราะที่นี่บางครัง้เราไม่รู้ด้วยซ า้ว่างานศิลปินจะเป็นอย่างไรจนถึงวนัติดตัง้ เพราะเรา
ไมไ่ด้เน้นวา่มนัจะต้องขายได้ (ปิยทตั เหมทตั, 2561: สมัภาษณ์) 

 

ค ากล่าวของปิยทัต เหมทัตข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของหอศิลป์เอกชนท่ี
เปล่ียนไปจากเดิม โดยหอศิลป์เอกชนท่ีเปิดใหม่จะมีการผสมผสานเข้ากบับาร์ ร้านกาแฟ ซึ่งหนึ่ง
ในเหตผุลส าคญัอาจจะมีความพยายามท าให้ศิลปะเข้าใกล้กบัคนมากขึน้และผลท่ีได้คืออาจจะมี
รายได้เสริมเพ่ือการใช้จ่ายภายในแตล่ะเดือน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีจะขายงานศิลปะให้ได้เดือน
ละหลายชิน้  ซึง่ปิยทตั เทวทตัยงัได้แสดงทรรศนะของการซือ้ขายงานศลิปะของอาเอ็มเอ อินสตติิว
มีใจความส าคญัดงันี ้“รายได้มนัแทบจะไม่มีเลยละครับ เปิดโชว์ครั้งหน่ึงผมก็จะควกัเงินส่วนตวัให้
ทุกงานเพื่อจะเป็นค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ตกเฉลี่ยงานละ 4,000บาท…ถ้าต้องจ่ายค่าเช่าคงจะ
ตดัสินใจไม่ท า หรือ อาจจะท างานที่มนัมีแนวโน้มที่จะขายได้มากกว่า และจะมีการจดัการ ระบบ 
ต่างๆที่ต่างกับที่เราท าอยู่ในปัจจุบนั คือ เราต้องว่ิงหา คอลเล็กเตอร์ สร้าง คอลเล็กเตอร์ ซ่ึงเรา
ไม่ได้เน้นตรงนัน้ เราเน้นงานก่อน คอลเล็กเตอร์ ตามมาทีหลงั ซ่ึงที่ก็มีอยู่บ้างผสมกนัระหว่างชาว
ไทยกบัชาวต่างชาติ” (ปิยทตั เหมทตั, 2561: สมัภาษณ์) 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
การจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์ของอาเอ็มเอ อินสติติว เกิดจากประสบการณ์

ของปิยทตั เหมทตัท่ีได้เห็นปรากฏการณ์และความหลากหลายของหอศิลป์และศิลปะร่วมสมยัใน
ประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีได้ไปศกึษาปริญญาโทด้านทศันศิลป์เม่ือกลบัมาประเทศไทยจึง
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ได้ดดัแปลงพืน้ท่ีซึ่งเป็นบ้านย่านสขุมุวิทเพ่ือเป็นหอศิลป์ในรูปแบบเฉพาะตวัโดยมีใจความส าคญั
ดงันี ้

 
หลงัจากจบ ปริญญาโททาง Visual Art มาจาก องักฤษ ก็ได้กลบัมาเมืองไทย และก็ได้เห็นความ
เป็นไปของวงการแกลเลอร่ีในช่วงนัน้ ที่เป็นแกลเลอร่ี ท่ีมีลกัษณะ High end ที่น าเสนองานศิลปะ
ร่วมสมัย อย่าง H Gallery หรือ 100 ต้นสน หรือ หรืองานสไตล์ ศิลปากร อย่าง Adel Gallery   
ซึ่งผมมองว่ามนัเป็นสองขัว้ และผมมองว่ามนัไม่มีพืน้ที่ระหว่างกลาง ซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นแรง
บนัดาลใจให้ผมคิดท าตรงนีข้ึน้มา เพราะวา่ผมไมไ่ด้มองตรงนีเ้ป็นแกลเลอร่ี ผมมองวา่มนัเป็นครีเอ
ทีฟ สเปซ ท่ีเราให้ศิลปินท่ีอยากจะท าอะไรก็ให้ท าได้เต็มที่ เราก็สนบัสนนุเต็มที่ และท ามาประมาณ 
7-8 ปี แล้ว ซึ่งก็ทดลองหลายอย่าง ไม่ใช่แค่งานแสดงเพียงอย่างเดียว มีงานปัน้ งาน วี ดีโอ   
งานภาพเพนท์ ภาพถ่าย มีดนตรีสด มาแสดง  มีฉายหนงั ซึ่งผมก็มองว่ามนัเป็นพืน้ที่หลากหลาย 
เป็น Multi-purpose โดยสว่นตวัก็มีความสขุ เพราะเราก็ชอบศิลปะจึงอยากล้อมตวัเองกลบัสิง่ที่เรา
ชอบ แลกเปลี่ยนทรรศนะ พดูคยุ มนัก็ได้ได้ กนัทกุฝ่าย  สว่นตวัก็ไมไ่ด้ลงทนุอะไรมาก ก็มีแคค่่าน า้
ค่าไฟ ค่าแม่บ้าน เพราะเป็นที่ของที่ บ้าน เราไม่ได้เสียค่าเช่าอะไร (ปิยทัต เหมทัต , 2561: 
สมัภาษณ์) 

  

ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าอาเอ็มเอ อินสติติวเป็นหอศิลป์เอกชนทางเลือกท่ีต้องการ
น าเสนอผลงานศิลปะท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มศิลปะกระแสหลักในประเทศไทยจึงเป็นเหตุผลให้
นิทรรศการของหอศลิป์แหง่นีมี้ความหลากหลาย อิสระและไมย่ดึตดิกบักรอบประเพณีใดๆ 
 

2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  
การจัดการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้ของอาเอ็มเอ อินสติติว เป็นไปอย่างอิสระ

เน่ืองจากไม่ต้องค านึงถึงรายจ่ายในแต่ละเดือนเพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าสถานท่ีเหมือนแกลเลอร่ี
อ่ืนๆ โดยรายจ่ายแต่ละเดือนจึงมีเพียงค่าไฟ ค่าน า้และค่าทีมงานเท่านัน้โดยปิยทัต  เหมทัตได้
แสดงทรรศนะไว้ว่า  “ถ้าต้องจ่ายค่าเช่าคงจะตดัสินใจไม่ท า หรือ อาจจะท างานที่มนัมีแนวโน้มที่
จะขายได้มากกว่า ซ่ึงมนัจะมีการจัดการ ระบบ ต่างๆที่ต่างกบัที่เราท าอยู่ในปัจจุบนั คือ เราต้อง
ว่ิงหา คอลเล็กเตอร์ สร้าง คอลเล็กเตอร์  ซ่ึงเราไม่ได้เน้นตรงนัน้ เราเน้นงานก่อน คอลเล็กเตอร์ 
ตามมาทีหลัง ซ่ึงที่นี่ มีอยู่บ้างผสมกันระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติ”(ปิยทัต เหมทัต, 2561: 
สมัภาษณ์) ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงว่าอาเอ็มเอ อินสติติวเน้นท่ีผลงานมากกว่าการขายโดยมี
ความเช่ือว่าเม่ืองานดี แปลกตา จะท าให้มีนักสะสมตามมาอย่างแน่นอน โดยผู้ วิจัยได้ท าการ
สมัภาษณ์ถึงด้านการขายพบวา่ในแตล่ะนิทรรศการท่ีเกิดขึน้มีการขายผลงานน้อยมาก ซึ่งปอยทตั 
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เหมทัตได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า“มันแทบจะไม่มีเลยละครับ เปิดโชว์ครั้งหน่ึงผมก็จะควกัเงิน
ส่วนตวัให้ทกุงานเพือ่จะเป็นค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ตกเฉลี่ยงานละ 4,000 บาท ซ่ึงสามารถเลี้ยงคน 
50 คน ซ่ึงศิลปินก็ท าโปรดกัชนั ตวัเอง เรามีทีมติดตัง้  เรามีทีมท า PR  ซ่ึงกระจายข่าวไปในสื่อ
ภายในประเทศ รับผิดชอบวนัเปิดงาน ถ้าศิลปินอยากมีแอลกอฮอล์ก็ต้องเอามาเอง เราก็ไม่คิดค่า
เช่าอะไรศิลปินเลย ถ้ามีการขาย เราคิด 30 เปอร์เซ็นต์” (ปิยทตั เหมทตั, 2561: สมัภาษณ์) จาก
ข้อความดงักล่าวผู้วิจยัสามารถสรุปความได้วา่อาเอ็มเอ อินสติติวเป็นหอศิลป์ท่ีไม่มุ่งหวงัผลก าไร
แตมุ่ง่หวงัท่ีจะชว่ยให้ศลิปินได้มีพืน้ท่ีทดลองและพร้อมจะสนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ี 

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

การจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรใน อาเอ็ม
เอ อินสติติว มีลกัษณะท่ีไม่แบง่หน้าท่ีกนัท าอยา่งชดัเจน แตเ่ป็นการท างานท่ีเป็นการช่วยเหลือกนั
เพ่ือให้งานตรงตามเป้าหมายท่ีวางไว้มากกว่า ตามทรรศนะดงันี ้“บคุลลากรมีผม และทีมงานอีก
สองคนครับ เป็นรุ่นที่ 6 แล้ว คนหน่ึงจบ ศิลปกรรมที่จุฬา อีกคนจบที่ธรรมศาสตร์ มีหน้าที ่
operateทุกอย่าง ติดต่อ ศิลปิน วางแผนการตลาด โปรโมท ติดต่อ ประสานงานกบัสื่อต่างๆ คือ
เมื่อทีมเราเล็ก ทุกคนเลยไม่มีหน้าที่ชดัเจน  โดยผมก็ให้ทีมงานได้มีอิสระ เป็นตวัเอง ทัง้ในเร่ือง
การวางแผน คดัเลือกศิลปิน โดยที่ผมจะให้ความช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย”(ปิยทตั เหมทตั, 2561: 
สมัภาษณ์)  

ทรรศนะของปิยทตั เหมทตัข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่าอาเอ็มเอ อินสติติวให้อิสระกับทีมงาน
ในการเรียนรู้ท่ีจะจดัการกบัระบบตา่งๆภายในหอศิลป์ซึง่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ท่ีดีให้กบั
ทีมงานท่ียงัอายไุม่มากได้มีการท าความเข้าใจในการจดัการหอศลิป์ บคุลากรท่ีท างานในอาเอ็มเอ 
อินสติติวก็ผ่านเครือข่ายของบุคลากรท่ีท างานอยู่เก่าท่ีต้องการออกไปท างานใหม่โดยปิยทัต 
เหมทัตได้แสดงทรรศนะเร่ืองการคัดเลือกบุคลากรท่ีท างานภายในหอศิลป์แห่งนีว้่า “ก็ผ่าน
เครือข่ายของทีมงานแต่ละรุ่นครับ คือ ใครจะออกก็หาคนมาแทน หรือไม่ก็เจอกันตามงาน
นิทรรศการ ผ่านการพูดคยุแลกเปลี่ยนทรรศนะคติ ส่วนใหญ่ก็จะมาหาประสบการณ์ เพราะที่นี่มี
เครือข่ายทั้งศิลปินไทยและต่างประเทศ ใครผ่านมาก็มาพูดคุยกันตลอดเวลา”(ปิยทัต เหมทัต, 
2561: สมัภาษณ์)  
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
ด้านการจดัการด้านพืน้ท่ีของอาเอ็มเอ อินสติตวิแบง่ได้เป็นสองสว่นใหญ่ๆด้วยกนัคือ

พืน้ท่ีส าหรับจดังานนิทรรศการซึ่งรวมถึงการจดัสมัมนา เวิร์คช็อป ละคร ฯลฯ และอีกส่วนหนึง่เป็น
พืน้ท่ีของร้านอาหารตามทรรศนะดังนี “้พื้นที่ในส่วนของร้านอาหาร เราเก็บค่าเช่า เป็นทีม
ร้านอาหารมืออาชีพ เจ้าของเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง มาเช่าที่เรา 7 ปี แล้ว พอมีร้านข้ึนมาก็สนบัสนุน
เก้ือกูลกนัดี กบัพืน้ทีแ่กลเลอร่ี  คนมาชิมร้านอาหารก็แวะเข้ามาดูงาน คนมาดูงานก็แวะชิมอาหาร
ร้านเขา มันเก้ือกูลกันดี”(ปิยทัต เหมทัต, 2561: สัมภาษณ์) ข้อความดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความหลากหลายในการจดัการด้านพืน้ท่ีโดยท่ีไมต่ิดยดึเพียงแคพื่น้ท่ีในส่วนของการจดันิทรรศการ
เพียงอย่างเดียว การจดัการให้มีร้านอาหาร ร้านกาแฟก็มีส่วนช่วยให้พืน้ท่ีของอาเอ็มเอ อินสติติว
นา่สนใจมากขึน้ 
 

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

ภาพประกอบ 38 ภาพนิทรรศการท่ีเกิดขึน้ของอาเอ็มเอ อินสติตวิ 
 

ท่ีมา: www.soimilk.com 
 

http://www.soimilk.com/
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การจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ของอาเอ็มเอ อินสติติวจะเป็นพืน้ท่ีๆ
เปิดกว้างส าหรับส่ือทุกชนิด โดยไม่จ าหัดอยู่แค่งานประเภทจิตรกรรมและประติมากรรม โดย
ปิยทตั เหมทตัได้กล่าวถึงเร่ืองการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมไว้ว่า“ก็จะเป็นพื้นที่ส าหรับ
ศิลปะทกุแขนง งานนิทรรศการศิลปะ งานศิลปะทดลอง ฉายภาพยนตร์ ละครสด ซ่ึงด้านละครจะ
แสดงมาเกือบ 10 เร่ืองแล้ว  โดยในด้านละคร ก็ข้ึนอยู่กบัทีมงานว่าจะมีการเก็บค่าเข้าชมหรือไม่
อย่างไร มีเสวนาทางศิลปะโดยศิลปิน” (ปิยทัต เหมทัต, 2561: สัมภาษณ์) จากค าสัมภาษณ์
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าอาเอ็มเอ อินสติตวิเป็นพืน้ท่ีๆเปิดโอกาสให้กบัศิลปะทกุแขนง สิ่งท่ีส าคญัคือ
อาเอ็มเอ อินสติติวไม่ได้คาดหวงัว่างานศิลปะท่ีจดัแสดงขึน้ไม่จ าเป็นต้องขายได้ สิ่งท่ีต้องการคือ
อยากให้ศลิปินได้มีพืน้ท่ีท างานศิลปะ ทดลองศิลปะแนวใหมเ่พียงหวงัวา่อาจจะเกิดงานศลิปะแนว
ใหมท่ี่นา่สนใจมากขึน้ในอนาคต 
 

2.6 การจัดการด้านการตลาด  
ปิยทตั เหมทตัได้กล่าวถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการด้านการตลาดพบว่าอาเอ็ม

เอ อินสติติวไว้ว่า “ผมมีทีมงาน PR ภายนอกท่ีใช้บริการทุกครัง้ท่ีเรามีนิทรรศการ หรือต้องการ
กระจายข่าวของแกลเลอร่ี โดย ทีมงานทัง้สองจะท าหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและประสานงานและส่ง
ต่อ ไปให้บริษัทPR ภายนอกของเรา”(ปิยทัต เหมทัต, 2561: สัมภาษณ์) ค าสัมภาษณ์ดงักล่าว
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการในการจัดการด้านการตลาดของอาเอ็มเอ อินสติติว ท่ีมีการใช้
ทีมงานตามความถนดัของแตล่ะคนเพ่ือประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ 

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

ด้านการจดัการเร่ืองการสร้างเครือขา่ย (ศิลปินไทย, ศลิปินตา่งชาติ, ผู้ชม)ของอาเอ็ม
เอ อินสติติวพบว่าเป็นการบอกปากต่อปาก โดยเกิดจากการพูดคยุแลกเปล่ียนทรรศนะระหว่าง
ศิลปินทัง้ไทยและต่างชาติกับเจ้าของหอศิลป์และทีมงาน โดยปิยทัต เหมทัตได้ กล่าวอย่าง
สอดคล้องไว้วา่ 

 
สว่นใหญ่พืน้ที่มนัเลือกศิลปิน  บรรยากาศที่เราสร้างขึน้มาให้เขารู้ว่าเราก็จริงจงักบัโอกาสที่เราจะ
ให้ มนัเป็นเร่ืองจิตวิทยาที่คนสามารถสมัผสัได้ จนท าให้ศิลปินอยากแสดงงาน จากนัน้ศิลปินจะสง่
งานมาให้ด ูซึง่เราก็ต้องมีปฏิเสธบ้างเป็นธรรมดาเพราะบางงานเราก็คิดวา่ไมส่ามารถสนบัสนนุได้ก็
มี เช่นบางงาน บางอยา่งมนัยงัไมพ่อ ประสบการณ์  Skillอยา่งยงัไมพ่อ เราก็จะแนะน าให้ไปพฒันา
มาอีก แล้วกลบัมาใหม่ แตเ่ราก็ได้รับการสนบัสนนุที่ดีจากศิลปินภายในประเทศและต่างประเทศที่
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เข้ามาเที่ยวและมาเยี่ยมชมแกลเลอร่ี และบางครัง้ก็ไปบอกต่อกันจนบางครัง้เราก็ได้งานศิลปิน 
High profile มาด้วย งานศิลปินที่มีช่ือเสียงระดับหนึ่งด้วย ซึ่งเหมือนกับเรามาเจอ พูดคุย ชอบ
พอกนั จนเขาอยากจะสนบัสนนุและแสดงงานกบัเรา (ปิยทตั เหมทตั, 2561: สมัภาษณ์) 
 

ผู้วิจยัสามารถสรุปความจากทรรศนะข้างต้นได้ว่าสิ่งส าคญัท่ีเกิดขึน้ระหว่างหอศิลป์
กบัศลิปินคือทรรศนะคต ิและความเข้าใจในจนท าให้ศลิปินและหอศลิป์ตกลงใจท่ีจะท างานร่วมกนั
ในท่ีสดุ 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค  

ด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาท่ีไม่ใหญ่โตมากนัก
เน่ืองจากอเอ็มเอ อินสติติวค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูง โดยปิยทตั เหมทตัได้กล่าวไว้ว่า “ปัญหาที่
เกิดข้ึนส่วนใหญ่ผมไม่ได้รับมือโดยตรง เพราะส่วนมใหญ่ทีมงานจะรายงานเร่ืองศิลปินมีปัญหาใน
เร่ืองนัน้ เร่ืองนี้ซ่ึง ถ้ามนัซีเรียสผมก็ไปคุยต่อกบัศิลปินเอง  เช่นศิลปินอยากจะให้งานนิทรรศการ
ออกมาให้เรียบร้อย แต่ส่ิงที่ผมคาดหวงัก็คือ อยากให้มีคนมาซ้ืองาน เพราะผมเห็นว่าตลาดศิลปะ
บ้านเราถูกศิลปากร Dominate ตลาดซ้ือขายงานในเมืองไทย เพราะว่าเค้าท ามานาน เค้ามี
เครือข่ายที่ลึกและกว้างขวาง ซ่ึงผมอยากเห็นคอลเล็กเตอร์หรือนกัสะสมรุ่นใหม่มองงานของพวก
เราบา้ง”(ปิยทตั เหมทตั, 2561: สมัภาษณ์) 

  
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา อาเอ็มเอ อินสตติวิ  (RMA Institute) 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่พบว่า พฒันาการของหอศิลป์น้อยมาก แกล
เลอร่ีเอกชนในบ้านเราส่วนใหญ่มีรูปแบบเป็นงานร่วมสมัย จึงมีความคิดท่ีจะเปิดพืน้ท่ีส าหรับ
ศิลปินได้ทดลองท างานอย่างโดยไม่มีข้อแม้อะไร แต่หลงัจากนัน้ไม่นาน ก็เกิดหอศิลป์เอกชนท่ีมี
น าเสนองานศิลปะเชิงทดลองมากขึน้ แบบ ผสม บาร์ ผสม แกลเลอร่ี แบบลงทุนมาก ๆ ก็เยอะ  
หลาย ๆ แห่งก็พฒันาขึน้เร่ือย ๆ  งานศิลปะท่ีน่ีไม่เน้นว่าจะต้องขายได้ เพราะแต่ละเดือนขายได้
น้อยมากถ้าต้องจา่ยคา่เชา่ด ารงอยูไ่มไ่ด้ 

ผลการวิจยัด้านการจดัการพบว่าหอศิลป์ส่วนใหญ่มีแนวทางการจดัการคล้ายคลึงกนัคือ 
เป็นแกลเลอร่ี ท่ีมีลกัษณะงานศิลปะท่ีมีราคาสูงมาก อย่าง H Gallery หรือ 100 ต้นสน หรือ หรือ
งานสไตล์ ศิลปากร อย่าง Adel Gallery  ท าให้รู้สึกว่ามี 2 ขัว้ ไม่มีพืน้ท่ีระหว่างกลาง จึงเป็นแรง
บนัดาลใจท่ีจะท าพืน้ท่ีน่ีขึน้มา ซึ่งก็ทดลองหลายอย่าง ไม่ใช่แค่งานแสดงเพียงอย่างเดียว มีงาน
ปัน้ งาน วีดีโอ  งานภาพเพนท์ ภาพถ่าย มีดนตรีสด มาแสดง  มีฉายหนัง ซึ่งผมก็มองว่ามันเป็น
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พืน้ท่ีหลากหลาย เป็น Multi-purpose โดยส่วนตวัก็มีความสขุ เพราะเราก็ชอบศิลปะจึงอยากล้อม
ตวัเองกบัสิ่งท่ีเราชอบ แลกเปล่ียนทรรศนะ พดูคยุ มนัก็ได้ได้ กนัทกุฝ่าย  สว่นตวัก็ไมไ่ด้ลงทนุอะไร
มาก ก็มีแคค่า่น า้คา่ไฟ คา่แม่บ้าน เพราะเป็นท่ีของท่ีบ้าน เราไม่ได้เสียคา่เช่าอะไร งานศิลปะส่วน
ใหญ่จะเป็นงานศลิปะเชิงทดลอง ไมเ่น้นการขาย (ปิยทตั เหมทตั, 2561: สมัภาษณ์) 

 
กรณีศึกษา “ศุภโชค ด ิอาร์ต เซ็นเตอร์” 
 

 

ภาพประกอบ 39 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของศภุโชค ด ิอาร์ต เซ็นเตอร์   
 

ท่ีมา: www.pantip.cpm 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์เป็นหอศิลป์ เอกชนท่ีมีความส าคญัท่ีสุดแห่งหนึ่ง โดยมีการ

ปรับใช้ทฤษฎีการจดัการด้านศิลปะและน ามาปรับใช้ในการบริหารศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ โดย
ผู้วิจยัได้ท าการสืบค้นข้อมลูขัน้พืน้ฐานเบือ้งต้นจากเว็บไซด์อย่างเป็นทางการของศภุโชค ดิ อาร์ต 
เซ็นเตอร์ มีใจความส าคัญดังนี “้ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ ก่อตัง้ในปี พ .ศ.2555 โดย ศุภโชค  
องัคสวุรรณศิริ นกัสะสมและผู้สนบัสนนุงานศิลปะร่วมสมยัมาอย่างยาวนาน ศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็น
เตอร์ น าเสนอผลงานของศิลปินรุ่นเยาว์และศิลปินหน้าใหม่ของไทยและศิลปินจากทวีปเอเชีย

http://www.pantip.cpm/
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ตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่เวทีระดบันานาชาติ เพราะพวกเรามีเป้าหมายท่ีจะน าวฒันธรรมของเรา
ไปสู่สากล” (www.sac.gallery, 2561: ออนไลน์) เป้าหมายท่ีศุภโชค ดิ  อาร์ต เซ็นเตอร์ วางไว้
อาจจะสร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย เน่ืองจากผู้ วิจยัได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า
ศิลปินไทยหลายคนต่างมีพฒันาการทางด้านการสร้างสรรค์และความคิดไม่แตกต่างจากศิลปิน
จากต่างประเทศ แต่ยังขาดคนสนับสนุน ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซด์ของศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ยัง
กล่าวถึงเร่ืองการสนบัสนนุศิลปินไว้อย่างน่าสนใจวา่ “ต้องการน าผลงานศิลปะร่วมสมยัไปสู่สากล
และต้องการเป็นสะพานเช่ือมโยงให้ศิลปะไปสู่ผู้ คนในชีวิตประจ าวันและต้องการเช่ือมต่อกับ
เครือข่ายศิลปะระดบันานาชาติและเพิ่มความสนใจในศิลปะไทยร่วมสมยั น าเสนอศิลปะท่ีใกล้ชิด
กบัชีวิตประจ าวนัและทกุชมุชนเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ชมในท้องถ่ินเพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งในการ
ก าหนดมูลค่าของศิลปะและวฒันธรรม”(www.sac.gallery, 2561: ออนไลน์) ข้อความดงักล่าว
สะท้อนให้เห็นความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงวงการศิลปะไทยให้เช่ือมโยงกับตลาดศิลปะและสิ่งท่ี
ส าคญัคือการสร้างชมุชนให้แข็งแกร่งด้วยศลิปะและวฒันธรรมรอบๆตวั 

 
พัฒนาการและการด ารงอยู่ 

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้มีโอกาสท าการสมัภาษณ์ เชิงลึกกับจงสุวฒัน์ องัคสุวรรณศิริ
ผู้บริหารคนส าคญัของศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ท่ีมีประสบการณ์ในการศึกษาระดับปริญญาโท
ด้านการบริหารจดัการทางศิลปะจาก Sotheby's Institute of Art เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ 
โดยจงสุวฒัน์ องัคสุวรรณศิริ ได้กล่าวถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการและการด ารงอยู่ของหอ
ศิลป์เอกชนไว้ว่า “จริงๆแล้วหอศิลป์ไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีรูปแบบที่ตายตวั มนัอาจจะเป็น อาคาร 
ก าแพง หรือแม้กระทั้งหอศิลป์ในส่วนของรัฐบาล แต่การมีตัวตนอยู่ของหอศิลป์เอกชนก็ก็จะ
สะท้อนอีกมุมมองหน่ึง การจดัการอีกแบบหน่ึงที่ไม่เหมือนกบัรัฐ ซ่ึงน่าจะไปคู่กนั ถ้าแกลเลอร่ีมนั
ลดน้อยลง โอกาสที่จะเกิดความหลากหลายในมุมมองของศิลปะก็จะน้อยลงตามไปด้วย และเพือ่
เป็นการที่จะคงความเป็นศิลปะและวฒันธรรมของไทยเอาไว้ในสงัคมร่วมสมัยเราจ าเป็นต้องมี
อาร์ตแกลเลอร่ีอยู่ (จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศริิ, 2560)   

ทรรศนะดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัของหอศลิป์ ไมว่่าจะเป็นหอศิลป์ท่ีบริหาร
จากภาครัฐหรือหอศิลป์ท่ีถูกบริหารจัดการโดยภาคเอกชน อีกทัง้ยังเห็นถึงความเป็นไปได้ของ
ความหลากหลายของหอศลิป์ทัง้ในเร่ืองของรูปแบบภายนอกหรือรูปแบบของการจดัการ โดยผู้วิจยั
ได้ท าการสมัภาษณ์ในข้อมลูด้านการขายของศภุโชค ด ิอาร์ต เซ็นเตอร์พบวา่ 
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ในตอนแรก เราไม่ได้เน้นขาย เรามีทีให้พวกศิลปินได้แสดงผลงาน ขายได้ไม่ได้ยงัไงคุณไปคยุกัน
ข้างนอก เราไม่รับรู้อะไร เพราะฉะนัน้ช่วงแรกๆ จะไม่ค่อยมีคนรู้จกัเราเพราะเราไม่มีทนุในการไป
ออกสื่อ โปรโมท พอท าไปสกัพกัเรารู้ว่ามนัจ าเป็นต้องขายงานบ้างอย่างน้อยที่สุดคือค่าน า้ค่าไฟ 
ค่าบริหารจัดการ รวมทัง้ทีมสต๊าฟที่โตขึน้ รวมทัง้ศิลปินที่มีความทะเยอทะยาน ที่จะท างานให้
มนัดีขึน้ พอเราไมไ่ด้เร่ิมต้นจากการขาย ผมมองว่ายงัเป็นจุดหนึ่งที่ ศภุโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ ต้อง
พฒันาในเร่ือง sale strategy  สว่นจดุแข็งคือเมื่อเราไมเ่น้นเร่ืองการขาย เราจะมีงานท่ีหลากหลาย
เพราะเราไม่ค านึงถึงว่าเราต้องขายได้ทกุครัง้ ซึ่งเช่ือว่าในหนึ่งปีจะต้องมีงานที่ถกูจริตของทกุคน
แนน่อน(จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศิริ, 2560: สมัภาษณ์) 
 

ทรรศนะดังกล่าวสะท้อนถึงความจ าเป็นส าหรับการพัฒนาในเร่ืองการวางแผนเพ่ือ
พัฒนาการขายผลงานศิลปะของศิลปินท่ีทางศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ จัดแสดง เน่ืองจากใน
ระยะแรกท่ีทางศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ให้สิทธิกับศิลปินในการจัดการด้านการซือ้ขายอาจจะ
ส่งผลเสียโดยตรงต่อหอศิลป์เน่ืองจากจะท าให้ทางหอศิลป์แห่งนีข้าดรายได้และอาจจะส่งผลใน
ระยะยาวได้ อยา่งไรก็ตามศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์จะมีการจดันิทรรศการอย่างสม ่าเสมอโดยงาน
นิทรรศการท่ีจัดขึน้จะมีลักษณะท่ีหลากหลายไม่ยึดติดกับลักษณะหรือสไตล์ใดสไตล์หนึ่งซึ่ง
ผู้บริหารมีความเช่ือมัน่วา่ความหลากหลายจะสามารถสร้างฐานคนดแูละฐานนกัสะสมได้มากกว่า
การท่ีเน้นลกัษณะของงานเพียงอยา่งเดียว 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
จากการศึกษาด้านการจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ของ ศุภโชค ดิอาร์ต เซ็น

เตอร์ พบว่า“การจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์คือเราต้องการให้หอศลิป์มีความส าคญัสองทาง
คือ หนึ่งทางท่ีสนับสนุนศิลปิน ท่ีเราเห็นศักยภาพแล้วไม่ได้รับโอกาส กับ เราต้องการเป็นองค์
ความรู้ให้ชุมชมในย่านนี ้และเราอยากเป็นพืน้ท่ีศึกษาให้คนในพืน้ท่ีเข้ามาพูดคุย แลกเปล่ียน
ความคิด”(จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศิริ, 2560: สมัภาษณ์) นโยบายและวิสยัทศัน์ของ ศภุโชค ดิอาร์ต 
เซ็นเตอร์มีส่วนช่วยพัฒนาชุมชนให้ใกล้ชิดกับศิลปะและเปิดโอกาสให้ศิลปินได้มีพืน้ท่ีแสดง
ความสามารถ 
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2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 
ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีๆศภุโชค ด ิอาร์ต เซ็นเตอร์ และได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลกึกบั

จงสุวฒัน์ องัคสุวรรณศิริในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับด้านเงินทุนและแหล่งรายได้พบว่า ในช่วงแรกศภุ
โชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์คือหอศิลป์เอกชนท่ีเน้นการส่งเสริมผลงานของศิลปินไทยให้ไปสู่สายตาใน
ระดบันานาชาติและให้อิสระต่อศิลปินในการจัดการด้านการขาย ซึ่งจงสุวัฒน์ อังคสุรรณศิริ มี
ความเช่ือวา่ต้องมีการปรับกลยทุธ์ด้านการขายในอนาคต ตามค ากลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 
เร่ิมจากจุดอ่อนก่อนคือในตอนแรก เราไม่ได้เน้นขาย เรามีทีให้พวกศิลปินได้แสดงผลงาน ขายได้
ไม่ได้ยงัไงคณุไปคยุกนัข้างนอก เราไม่รับรู้อะไร เพราะฉะนัน้ช่วงแรกๆ จะไม่คอ่ยมีคนรู้จกัเราเพราะ
เราไม่มีทุนในการไปออกสื่อ โปรโมท พอท าไปสกัพกัเรารู้ว่ามนัจ าเป็นต้องขายงานบ้างอย่างน้อย
ที่สดุคือค่าน า้ค่าไฟ ค่าบริหารจดัการ รวมทัง้ทีมสต๊าฟที่โตขึน้ รวมทัง้ศิลปินที่มีความทะเยอทะยาน 
ที่จะท างานให้มนัดีขึน้ พอเราไม่ได้เร่ิมต้นจากการขาย ผมมองว่ายงัเป็นจุดหนึ่งที่ ศุภโชค ดิ อาร์ต 
เซนเตอร์ ต้องพฒันาในเร่ือง sale strategy  สว่นจดุแข็งคือเมื่อเราไมเ่น้นเร่ืองการขาย เราจะมีงานที่
หลากหลายเพราะเราไม่ค านึงถึงว่าเราต้องขายได้ทุกครัง้ ซึ่งเช่ือว่าในหนึ่งปีจะต้องมีงานที่ถกูจริต
ของทกุคนแนน่อน(จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศิริ,2560: สมัภาษณ์) 

 

ข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นของหอศิลป์เอกชนท่ีต้องมีรายได้จาก
การขายงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหอศิลป์ท่ีไม่มีทนุมากและต้องจ่ายค่าเช่าในทุกๆเดือน กรณี
ของศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ท่ีเร่ิมเห็นความส าคญัของการขายงานศิลปะและเร่ิมท่ีจะพฒันากล
ยุทธ์ด้านการขายงาน เพราะอย่างน้อยจะได้มีเงินมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายในหอศิลป์หรือ
แม้กระทัง่คา่ใช้จา่ยส าหรับทีมงานท่ีโตมากขึน้      
     

2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับจงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริผู้ บริหารคนส าคัญ

ของศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ พบว่า ศุภโชค พบว่า “การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหาร
จดัการภายในองค์กรและบุคลากรคือ คือดูแลภาพรวมทัง้หมดของแกลเลอร่ี ออกนโยบายทัง้ใน
เร่ืองการจดัการและ activity ท่ีจะเกิดขึน้ในแต่ละปี จากตรงนัน้ก็ท าการแจกจ่ายงานให้กบัทีมไป
จัดการ หลักๆเป็นคนวางแผนจัดการทัง้หมด” (จงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ, 2560: สัมภาษณ์)
นอกจากการพฒันาเร่ืองกลยุทธ์การซือ้ขายงานศิลปะ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ยังมีการบริหาร
จดัการของหอศิลป์แห่งนีเ้ป็นระบบและมีโครงสร้างเพ่ือพฒันาศิลปินให้มี     ช่ือเสียงเพิ่มมากขึน้
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ทัง้ในและต่างประเทศ และท าให้หอศิลป์แห่งนีส้ามารถเช่ือมต่อตลาดศิลปะร่วมสมัยในระดับ
สากลและมีสว่นท าให้นานาชาตใิห้ความสนใจในงานศลิปะของศลิปินไทยมากขึน้ตามไปด้วย 

 

2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีเพ่ือท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลท่ี ศภุโชค ดิ อาร์ต 

เซ็นเตอร์พบว่าหอศิลป์แห่งนีมี้พืน้ท่ีใช้สอยมท่ีใหญ่กว่าหอศิลป์หลายแห่ง ซึ่งข้อมูลจากเว็บไซด์
ของศภุโชค ดิ อาร์ตเซ็นเตอร์ได้รายงานว่า   “พืน้ที่ทางศิลปะในรูปแบบอาร์ตเซ็นเตอร์อีกแห่งหน่ึง
ในเมืองไทย  มีพื้นที่มากกว่า 1,000  ตารางเมตร  เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชัน้   โดยแบ่งพื้นที่ใช้
สอยใหช้ัน้ล่างเป็นโถงเอนกประสงค์ขนาดใหญ่  เพือ่การจดัแสดงนิทรรศการศิลปะและท ากิจกรรม
ต่างๆ    ชั้น  2 และชั้น  3 ด้านบนเป็นห้องจัดแสดงงานศิลปะทั้งงานหมุน เวียนและก่ึง
ถาวร”  ( www.sacbangkok.wordpress.com, 2561: ออนไลน์) 
  

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

ภาพประกอบ 40 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการของศภุโชค ด ิอาร์ต เซ็นเตอร์ 
 
ท่ีมา: www.posttoday.com 
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ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้บริหารศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์เก่ียวกบัข้อมูล
ท่ีสมัพนัธ์กบัการจดัการด้านกิจกรรม และนิทรรศการพบวา่ 

 
การจดัการด้านกิจกรรมและนิทรรศการปีที่แล้วมี 16 ครัง้ เพราะเมื่อก่อนเรามีแบรนด์ ท่ีช่ือ แอดเลอร์ 
ศภุโชค ที่เราร่วมทนุกบักลุม่ทนุต่างชาติซึง่ตรงนัน้เราเน้นการขายโดยจะใช้ตรงนัน้ไปออกอาร์ตแฟร์
ต่างๆ และศภุโชคแกลเลอร่ีก็ไม่ได้เน้นขาย ซึ่งตึกนึงมี 3 ชัน้ ตึงนึงมีสองชัน้ที่เราไว้ใช้แสดง รวมถึง
งานที่เราไปออกอาร์ตแฟร์ด้วย ซึ่งตอนนีเ้ราไม่ได้ร่วมกับทางฝร่ังเศสแล้วแต่เราก็ได้น าแนวคิด
บางอย่างจากเค้ามาใช้ในการบริหารจดัการแกลเลอร่ีของเรา ในตอนนี เ้ราก็จะมีงานที่ดูง่ายขึน้เพื่อ
เราจะได้มีทุนไปจัดงานที่จะใช้องค์ความรู้ ที่มีเร่ืองราวที่เข้มขึน้  (จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศิริ, 2560: 
สมัภาษณ์) 

 

จากข้อความข้างต้นผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าเน่ืองจากพืน้ท่ีของศุภโชค ดิ อาร์ต เซน
เตอร์มีหลากหลาย จงึสามารถจดักิจกรรมและนิทรรศการได้อยา่งสม ่าเสมอ ย่ิงไปกวา่นัน้ในปีหนึ่ง
สามารถมีนิทรรศการโดยประมาณถึง 16 ครัง้ เลยทีเดียว 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด   

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่าศภุโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์มีการจดัการด้านการตลาด
ผ่านเว็บไซด์อย่างเป็นทางการ มีการประชาสมัพันธ์ผ่านส่ืออินเตอร์เนต และนิตยสารท่ีน าเสนอ
เนือ้หาและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปะ   

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

ด้านการจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่ายกบัศิลปิน ทางหอศิลป์ได้ท าการเสาะหาและ
เปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้มีโอกาสให้น าเสนอผลงานเพ่ือพิจารณาอยูต่ลอดเวลา จากนัน้เม่ือ
เห็นว่าศิลปินคนไหนสามารถจะพัฒนาหรือเห็นถึงความสามารถท่ีจะพัฒนาต่อได้จึงจะเสนอ
สญัญาให้กบัศลิปิน ซึง่ จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศริิได้กลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
ศิลปินในเมืองไทยอาจจะแตกต่างจากเมืองนอก เพราะศิลปินเมืองนอกเขาจะภูมิใจว่าเขาถูก 
represent จากแกลเลอร่ี นัน่มนัแสดงให้เห็นวา่คณุมีสงักดั คณุมีมาตรฐาน แตส่ว่นใหญ่ศิลปินไทย
จะมองวา่คณุถกูผกูมดั ไมม่ีอิสระ ที่ส าคญัเป็นท่ีรู้กนัระหวา่งแกลเลอร่ีกบัศิลปินวา่ ถ้าคณุอยูก่บัเรา
คณุจะอยู่กับแกลเลอร่ีอื่นในกรุงเทพไม่ได้ แต่ถ้าเป็นทางเชียงใหม่หรือทางใต้นัน้ไม่เป็นไร เพราะ
ศิลปินควรจะรู้มารยาทในการท างานวา่เค้าถกู represent ให้กบัแกลเลอร่ีไหนบ้าง ข้อดีคือแกลเลอ
ร่ีจะมีการ share stock ของศิลปินคนนี ้ แตใ่นเมืองไทยศิลปินสว่นใหญ่จะกนัไมใ่ห้แกลเลอร่ีรู้จกักนั
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และเขาจะเป็นคนจัดการเอง ข้อเสียคืองานจะเป็นคนละราคา (จงสวุฒัน์ อังคสุวรรณศิริ, 2560: 
สมัภาษณ์) 
 

ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงศิลปินไทย ยังรู้สึกกลัวท่ีจะถูกผูกมัดและไม่เป็นอิสระ
หลงัจากเซนต์สญัญากบัแกลเลอร่ี ท่ีส าคญัคือปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งแกลเลอร่ีท่ีมีศิลปินในสงักดั
คนเดียวกนั ท่ีควรหาทางสร้างข้อตกลงร่วมกนัให้ได้  

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากการบริหารหอศิลป์เอกชน หรือ แกลเลอร่ี นัน้มี
มากมาย ซึง่จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศริิได้กลา่วไว้วา่ 

 
ในบ้านเราผมมองว่าคนท าแกลเลอร่ีมองผู้ ร่วมวงการเป็นคู่แข่งทางธุรกิจมากเกินไป ท าให้ไม่
สามารถมาร่วมงานกนัได้ ซึง่จริงๆแล้วเราควรสร้างข้อก าหนด หรือสร้างข้อตกลงบางอยา่งเพื่อเป็น
มารยาทในการอยูร่่วมกนัทัง้แกลเลอร่ี ศิลปิน หรือ นกัสะสม เช่นเราควรหาจดุลงตวัในการท่ีเราจะ
ท างานระหว่างแกลเลอร่ีที่ดีลอยู่กบัศิลปินคนๆเดียวกนัว่าเรายุ่งได้แค่ไหนเพื่อความพอดีปัญหา
และอุปสรรคในการจดัการคือมีบางกรณีที่เราเอางานศิลปินไปอาร์ตแฟร์เดียวกนั ซึ่งงานเราเป็น
งานที่สมบูรณ์กว่าในมิติ ขององค์ประกอบ การใช้สี หรือการตกผลกึทางความคิด แต่ถัดไปอีก 5 
บทูมีแกลเลอร่ีอื่นเอางานท่ีปีเก่า กว่า งานไม่คอ่ยสมบูรณ์ แต่ราคาถกูกว่า จึงเกิดค าถามวา่ท าไม
ของคุณแพงกว่า ตรงนัน้ถูกกว่า ท าให้แกลเลอร่ีไม่น่าเช่ือถือ ศิลปินก็ไม่น่าเช่ือถือ และดูไม่มี
มาตรฐานในเร่ืองราคา สุดท้ายลูกค้าอยากได้ราคาถูกเหมือนอีกแกลเลอร่ีนัน้ และอยากได้
คณุภาพงานแบบของเรา สดุท้ายงานก็ขายไมไ่ด้ทัง้คู ่ศิลปินก็เสยีโอกาส ถ้าศิลปินแจ้งลว่งหน้าเรา
จะได้หาทางออกกบัอีกแกลเลอร่ีในเร่ืองราคาและเร่ืองตวัผลงาน (จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศิริ, 2560: 
สมัภาษณ์) 

 

การเห็นแกลเลอร่ีอ่ืนเป็นคู่แข่งทางธุรกิจอาจส่งผลต่อความน่าเช่ือถือทัง้กับศิลปิน 
แกลเลอร่ี หรือแม้กระทัง่วงการศิลปะร่วมสมยัไทยผู้วิจยัคาดหวงัถึงการร่วมมือกนัของทกุฝ่ายเพ่ือ
จะผลกัดนัให้ศิลปะร่วมสมยัของไทยได้รับการยอมรับมากขึน้ และอีกปัญหาส าคญัท่ีอาจจะส่งผล
ตอ่การอยูไ่ด้ของหอศลิป์คือความไมซ่ื่อสตัย์ของศลิปิน โดยมีใจความส าคญัวา่ 
 

ปัญหาที่เกิดขึน้มนัเกิดเพราะ แกลเลอร่ี ศิลปิน และนกัสะสม รวมๆกนั นกัสะสมก็อยากได้ของถูก  
ก็อยากจะติดต่อศิลปินโดยตรง ถ้าเกิดศิลปินซื่อสตัย์ ก็จะบอกให้ไปติดต่อกับแกลเลอร่ีโดยตรง 
เพราะข้อดีของการซือ้ขายผ่านแกลเลอร่ี คือ 1 คุณได้ใบการันตีว่าเป็นของแท้ 2 มนัมี record มา
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งานชิน้นีเ้คยแสดงที่ไหนอย่างไรบ้าง มีที่มาที่ไป ตอนนีค้ณุซือ้ศิลปะร่วมสมยั มนัดู ไม่เก่าแก่อะไร 
แต่คณุไม่รู้เลยวา่ในอีก 60 ปีข้างหน้า เขาอาจจะtrack กบัมาได้ ในขณะที่คณุซือ้โดยตรงกบัศิลปิน 
มนัไม่มีบนัทึกอะไร ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน สว่นในเร่ืองการจดัการ แกลเลอร่ีจะช่วยตัง้แต่เร่ือง
การ pack การจัดส่ง แม้กระทั่งในอีกสามปี ข้างหน้างานนัน้ๆเกิดเสียหายทางแกลเลอร่ีก็ดูแล
จดัการให้ ซึ่งมนัก็มีมาตรฐานอะไรหลายอย่างที่ นกัสะสมควรจะรู้ตรงนีด้้วย ทัง้นีท้ัง้นัน้ ระบบใน
ประเทศไทยก็ก าลงัดีขึน้ มีหลายๆศิลปินที่ผมคุยด้วยที่เค้าได้มีโอกาสไปร่วมงานกับต่างประเทศ  
ก็ได้น าเอาระบบบางอย่างกลบัมาใช้กับแกลเลอร่ีในประเทศ (จงสวุัฒน์ อังคสุวรรณศิริ, 2560: 
สมัภาษณ์) 

 

ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่าศิลปินยงัไม่เช่ือถือแกลเลอร่ีมากนัน้ ตลาดศิลปะร่วมสมยั
ยงัไมก่ว้างมากพอท่ีจะท าให้ศลิปินนัน้อยูไ่ด้หรือมีรายได้ทกุๆเดือน  

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ศุภโชค ด ิอาร์ต เซ็นเตอร์  (Subhashok the 
Art Center) 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่พบวา่ ในช่วงแรกของการด าเนินการ ทางศภุ
โชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ ไม่มีนโยบายท่ีจะเน้นการขายและให้อิสระศิลปินในการท่ีจะต่อรองเร่ือง
ราคาและการขายโดยตรง และเพียงต้องการให้พืน้ท่ีศิลปินได้มีพืน้ท่ีแสดงผลงานเร่ืองการขายทาง
หอศิลป์ไม่รับรู้อะไร โดยช่วงแรกๆ จึงไม่ค่อยมีคนรู้จกั ศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ เน่ืองจากยงัไม่มี
ทนุในการไปออกส่ือ โปรโมท และประชาสมัพนัธ์  พอท าไปสกัพกัจึงคิดว่าจ าเป็นต้องขายงานบ้าง
อย่างน้อยท่ีสุดคือค่าน า้ค่าไฟ ค่าบริหารจัดการ เงินเดือนทีมงานท่ีมีจ านวนมากขึน้ เน่ืองจาก
รายได้คือส่วนส าคญัท่ีท าให้หอศิลป์นัน้ด ารงอยู่ได้ถ้าหอศิลป์ต้องปิดตวัลงเร่ือยๆ โอกาสท่ีจะเกิด
ความหลากหลายในมมุมองของศิลปะก็จะน้อยลงตามไปด้วย และเพ่ือเป็นการท่ีจะคงความเป็น
ศิลปะและวฒันธรรมของไทยเอาไว้ในสงัคมร่วมสมยัเราจ าเป็นต้องมีหอศิลป์หรืออาร์ตแกลเลอร่ี
อยู ่  

ผลการวิจัยด้านการจัดการพบว่าศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ เป็นหอศิลป์ท่ีมีความ
พยายามท่ีจะบริหารอย่างเป็นระบบ มีทีมงานท่ีท าหน้าท่ีตามความถนัด  และมีความเช่ือว่าหอ
ศิลป์มีความส าคญัสองทางคือ หนึ่งทางท่ีสนบัสนุนศิลปิน ท่ีเราเห็นศกัยภาพแล้วไม่ได้รับโอกาส 
กบั เราต้องการเป็นองค์ความรู้ให้ชมุชมในย่านนี ้และเราอยากเป็นพืน้ท่ีศกึษาให้คนในพืน้ท่ีเข้ามา
พูดคุย แลกเปล่ียนความคิด งานศิลปะท่ีจัดแสดงเป็นงานศิลปะร่วมสมัยทัง้ภาพเขียน งาน
ประตมิากรรม  (จงสวุฒัน์ องัคสวุรรณศริิ, 2560: สมัภาษณ์ 
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กรณีศึกษา ตูดยุง อาร์ต เซ็นเตอร์ 
 

                  

ภาพประกอบ 41 ภาพแสดงบรรยากาศภายในของ ตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์ 
 
ท่ีมา: www.zodio.com 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
ตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์เกิดจากการร่วมมือระหว่างนกัธุรกิจชาวไทยและศิลปินนกับริหาร

จดัการ หอศิลป์ชาวฝร่ังเศส จุดเร่ิมเกิดจาก มีม่ี ทิบาครองซ์ (Mimi Tibayrenc) ได้เดินทางมายัง
ประเทศไทยเพ่ือท างานในสมาคมฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย (Aliance Francaise) ราวปี พ.ศ. 2548 
โดยท าหน้าท่ีในการจดังานท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมจนท าให้เกิดการเรียนรู้ในการจดัการทางศลิปะ 
ศลิปิน และการจดังานนิทรรศการ โดย จากการสมัภาษณ์เชิงลกึพบวา่ 

  
ปลายปี 2005 หลงัจากที่ฉนัเรียนจบศิลปะที่ฝร่ังเศส ฉันได้มาเที่ยวกรุงเทพ และได้งานที่ สมาคม
ฝร่ังเศส (Alliance francaise) งานของฉนัคือการจดังานท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมซึง่เป็นงานท่ีฉนัไมเ่คย
ท ามาก่อน แต่มันก็สนุกดี จัดงานร่วมกับ สถาณฑูตฝร่ังเศส (Galleries night) และจัดงานด้าน
วฒันธรรมที่หลากหลาย แฟชั่นโชว์ คอนเสิร์ต  นิทรรศการ และนี่จุดเร่ิมต้นที่ฉันได้ความรู้ความ

http://www.zodio.com/
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ช านาญในการจดัการศิลปะ  ซึง่ท าให้ฉนัมีโอกาสได้พบปะกบัศิลปินหลายๆคน ซึ่งฉนัคิดว่าศิลปิน
ไทยต้องการความช่วยเหลือ เช่นงานด้านการเขียนเก่ียวกับงานศิลปะของพวกเขา  ช่วยในเร่ือง
นิทรรศการ การพฒันาคอนเซ็ปต์  หรือแม้กระทัง่เลอืกแกลเลอร่ีที่จะโปรโมทงานพวกเขา ซึ่งฉนัเลย
ลาออกจากงานที่สมาคมฝร่ังเศสแล้วมาท างานด้านนีอ้ย่างเต็มตัว( Mimi Tibayrenc. 2560: 
สมัภาษณ์ ) 

   

หลงัจากท่ีมีประสบการณ์จากการท างานให้กบัสมาคมฝร่ังเศสแหง่ประเทศไทย มีม่ี ทิบา
ครองซ์จึงมีโอกาสได้รู้จักกับศิลปินหลายคนส่งผลให้เกิดความสนใจท่ีจะส่งเสริมศิลปินเหล่านัน้ 
เพราะจริงๆแล้วนอกเหนือจากผลงานศิลปะหรืองานสร้างสรรค์ การจะเป็นศิลปินต้องท างานด้าน
อ่ืนเช่นด้านการจดัการ การเขียนแนวความคดิเป็นภาษาองักฤษและอ่ืน ๆ จึงเป็นจดุเร่ิมท่ีท าให้มีม่ี 
ทิบารองซ์ลาออกจากสมาคมฝร่ังเศสและหนัมาเปิดหอศลิป์เอกชนขึน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
ฉนัเร่ิมสนิทกบัแกลเลอร่ีหลายแห่ง ศิลปิน และเร่ิม curate นิทรรศการศิลปะ หลงัจากนัน้ฉนัได้เปิด
แกลเลอร่ี เล็กๆขึน้โดยแกลเลอร่ีแห่งแรกเป็นแกลเลอร่ีเล็กๆ ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ป ระชาธิปไตย   
ซึง่เป็นแกลเลอร่ีเลก็ๆบน Café และ Bar ที่เพื่อนของฉนัเป็นเจ้าของ โดยที่เขาได้ชวนให้ไปเปิดพืน้ที่
ทางศิลปะ แตเ่มื่อเขาย้ายออกไป ฉนัไมส่ามารถที่จะจ่ายคา่เช่าทัง้ตึกได้ ฉนัจึงย้ายออกมา จากนัน้
ฉันเจอนักลงทุนคนใหม่ เขาชอบโปรเจ็คของฉันที่เอกมัยจึงเกิด Tootyung Art Center ที่เอกมัย  
โดยครัง้นีฉ้นัท าเต็มพืน้ท่ี มี Artist Residency Program มีสตดูิโอส าหรับงานภาพพิมพ์ และมีสว่น
ที่เป็น แกลเลอร่ี และคาเฟ่  จากนัน้ฉนัมีปัญหากบัหุ้นสว่นจึงต้องเลกิท า ตอนนีม้ีเพื่อนที่เชียงใหมใ่ห้
ที่ดินเพื่อพืน้ที่ทางศิลปะ มนัอยู่นอกเมือง มีศิลปินหลายคนอาศยัและท างานที่นัน่ มี พิพิธภณัฑ์ 
ใหม่เอี่ยมที่หลายคนสนใจ  ซึ่งฉนัคิดว่าเราสามารถท าบางสิ่งบางอย่างที่นัน่ได้ ( Mimi Tibayrenc. 
2560: สมัภาษณ์) 

     

หอศิลป์แห่งแรกเป็นหอศิลป์เล็กๆอยู่ใกล้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเร่ิมท าการ
จดัการหอศิลป์แบบผสมผสานธุรกิจอ่ืนเช่นหอศิลป์ท่ีมีการขายเคร่ืองด่ืมแต่ไม่นานก็ต้องปิดตวัไป 
จนในท่ีสุด มิ ม่ี  ทิบารองซ์ได้รู้จักกับนักลงทุนชาวไทยท่ีต้องการท าหอศิลป์เอกชนขึน้ โดย
มอบหมายให้มิม่ีเป็นผู้ดแูลทกุสิ่งทกุอย่างทัง้สองจึงร่วมกนัก่อตัง้ ตดูยงุ ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ขึน้ และ
เพียงเวลาไม่นานก็ท าให้วงการศิลปะรู้จกัเน่ืองจากตดูยุง ดิ อาร์ต เซนเตอร์ได้มีโปรแกรมส าหรับ
ศิลปินได้เข้าพักอาศัยท่ีเรียกว่า (Artist Residency Program) นอกจากนัน้ยงัมีสตูดิโอส าหรับท า
ภาพพิมพ์ และในส่วนของคาเฟ่ซึ่งนบัได้ว่าเป็นคนแรกๆท่ีเร่ิมน าการจดัการหอศิลป์แบบผสมผสาน
เช้ามาบริหารพืน้ท่ีของตน      
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ผลการวิจยัด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่ามีทรรศนะท่ีไปในทิศทางเดียวกันคือหอศิลป์เอกชนคือธุรกิจท่ีด ารงอยู่อย่างยากล าบากและ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลยแม้แตน้่อย มิม่ี ทิบารองซ์  ได้แสดงทรรศนะท่ีเก่ียวข้องกับ
พัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนไว้ว่า “ฉันคิดว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความ
สร้างสรรค์มากกว่า และได้อ่านหลายๆบทความเก่ียวกับเชียงใหม่ ที่  คนรวย คนเกษียณ จะ
เลือกใช้ชีวิตที่เชียงใหม่มากกว่ากรุงเทพ ชีวิตประจ าวนัที่สะดวกสบาย ฉนัคิดว่าไม่น่ามีปัญหาใน
การอยู่รอดที่เชียงใหม่ แต่ทีก่รุงเทพทกุส่ิงทกุอย่างคือการแข่งขนั แย่งชิงนกัสะสม ศิลปิน ซ่ึงฉนัไม่
ต้องการมีปัญหาในการต่อสู่กับแกลเลอร่ีอื่น ฉันต้องการท าส่ิงใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครท ามาก่อน 
”( Mimi Tibayrenc. 2560: สมัภาษณ์)      

ทรรศนะ ข้างต้น ชี ใ้ ห้ เห็ นถึ งป รากฏการณ์ แข่ งขัน ของหอศิ ล ป์ เอกชน ใน
กรุงเทพมหานครท่ีมีการแย่งศิลปิน ลกูค้า หรือนกัสะสม เน่ืองจากวงการศิลปะและตลาดศิลปะใน
ประเทศยงัไม่กว้างพอ กลุ่มผู้ ซือ้หรืแกลุ่มนกัสะสมจึงมีแคก่ลุ่มเดียว การแข่งขนัจึงท าให้หอศิลป์ท่ี
มีทนุในการบริหารน้อยต้องปิดตวัลงไปเพราะถ้าพวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของตกึเองก็จะมีรายจ่ายต่อ
เดือนมากเป็นทวีคณู 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
จากการวิจยัและการสมัภาษณ์เชิงลึกด้านการจดัการนโยบายและวิสยัทศัน์ของ ตดู

ยุง แกลเลอร่ีพบว่ามีเป้าหมายท่ีจะช่วยให้ศิลปินท างานศิลปะโดยไม่ต้องมีความกังวลในเร่ือง
ประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ เน่ืองจากทางแกลเลอร่ีจะเป็นฝ่ายดูแลและจัดการทัง้หมดตามค า
สมัภาษณ์ดงันี”้แกลเลอร่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก หลงัจากทีไ่ดเ้ปิดธุรกิจแกลเลอร่ีและเร่ิมทีจ่ะ
ท างานกบัศิลปินบางคน ฉนัคิดว่าศิลปินไม่สามารถที่จะท างานทัง้หมดด้วยตวัเองได้ เหมือนกับ
ตอนนี้ฉนัแสดงงานกบั Serindia galleryมนัเหมือนกบัเป็นสวรรค์เพราะฉนัไม่ต้องต้องท างานด้าน
อื่นเลยนอกจากท างานศิลปะ งานด้านการโปรโมท (Myrtille Tibayrenc, 2560) ผู้ วิจัยสามารถ
สรุปความข้างต้นได้ว่าผู้ ให้ข้อมูลส าคญัเห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นของแกลเลอร่ีและมี
ความเช่ือว่าแกลเลอร่ีสามารถช่วยให้ศิลปินท างานได้ง่ายขึน้และสามารถท่ีจะท างานศิลปะของ
พวกเขาอยา่งเตม็ท่ีโดยท่ีไมต้่องพะวงกบัเร่ืองธุรกิจซึง่พวกเขาอาจจะไมถ่นดั   
  

 
 



  219 

2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  
การจัดการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้ของ ตดูยุงแกลเลอร่ีพบว่า เป็นการร่วมทุน

ระหว่างต่างชาติและนายทุนไทย โดยผู้ ท่ีดแูลและบริหารจดัการคือ Myrtille Tibayrenc ซึ่งเขาได้
ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “แกลเลอร่ีแบบผสมผสานดีส าหรับการสื่อสารมนัอยู่ในชีวิตประจ าวนัให้คนมา
พบปะพดูคยุเร่ืองศิลปะ แต่ปัญหาคือแกลเลอร่ีประเภทนีจ้ะไม่ค่อยดึงดูดนกัสะสมระดบัสูงมากนกั 
ส่วนแกลเลอร่ีจริงจงัทีมี่รูปแบบไม่ผสมผสานตามความคิดฉนัมนัดูน่าเบือ่ คนไม่กลา้จะเข้าไป และ
ไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ๆได้บางคร้ังมีความรู้สึกว่าถ้าจะไม่ซ้ือ พวกเขาก็จะไม่ต้อนรับและเป็น
พืน้ที่ส าหรับคนบางกลุ่มมากไป”(Myrtille Tibayrenc. 2560) แต่จากการสมัภาษณ์ผู้วิจยัได้พบว่า
ตูดยุงแกลเลอร่ีมีการจัดการท่ีหลากหลายและไม่ตายตัว ตามค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี “้แต่ฉัน
สามารถท างานไดส้องแบบเพราะแกลเลอร่ีที่เอกมยัสามารถเป็นแกลเลอร่ีที่จริงจงั และเมื่อจดังาน
ปาร์ตีม้นัก็มีลกัษณะทีแ่ตกต่างไป”(Myrtille Tibayrenc. 2560: สมัภาษณ์) 

จากค าสมัภาษณ์ดงักล่าวท าให้ผู้วิจยัสรุปความด้านการจดัการด้านแหลง่เงินทนุและ
แหล่งรายได้ของ ตูดยุง แกลเลอร่ี ได้ว่ารูปแบบการจัดการมีส่วนในการส่งผลถึงยอดขายและ
รายได้ของหอศิลป์ ในขณะท่ีตดูยงุแกลเลอร่ีนัน้สามารถปรับให้เกิดความหลากหลายมากขึน้ท าให้
สามารถดงึผู้สนใจเข้ามาได้เกือบจะทกุกลุม่เปา้หมาย 

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

การจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรของตดูยุง
แกลเลอร่ีนัน้ขึน้อยู่กับสถานท่ี พืน้ท่ี และการตกลงระหว่างหุ้ นส่วนหรือการเกิดขึน้ของ Artist 
Residency ซึง่เป็นสถานท่ีท างานและพกัอาศยัของศลิปิน 

 
มีรูปแบบการจัดการแกลเลอร่ีผสมผสาน การจัดการแต่ละแกลเลอร่ีมันค่อนข้างจะแตกต่างกัน 
ขึน้อยู่กบั สถานท่ี พืน้ท่ี และหุ้นสว่น เช่นที่เอกมยัหุ้นสว่นเป็นนกัธุรกิจ เขาต้องการให้เป็นแกลเลอร่ีที่
ใหญ่  Professional และ Quite commercial เพราะต้องการเงินมาจ่ายค่าจ้าง ค่าเช่า แต่ก็มีสิ่ง
ใหม่ๆเกิดขึน้ที่นัน่ เพราะเรามี Artist Residency ให้ศิลปินได้มีที่พกั และท างานศิลปะ แต่มนัท าให้
ฉนัเร่ิมมีปัญหากบัหุ้นสว่น เพราะเขาคิดว่ามนัต้องใช้เงินจ านวนมากในการสนบัสนนุ แต่ฉนับอกว่า
เราจะชนะในท่ีสดุ พวกสือ่จะสนใจเรา เพราะเป็นเร่ืองใหม่ เราไม่จ าเป็นต้องคิดเร่ืองคา่ขนสง่ เพราะ
ศิลปินท างานที่นั่นเลย มันเหมือนว่าเราจะแพ้ในตอนแรก แต่หลังจากนัน้เราจะชนะ ซึ่งมันก็มี
concept เช่น ส าหรับแกลเลอร่ีแหง่แรกฉนัต้องการให้มีมีอิสระ สนบัสนนุงานศิลปินหน้าใหมท่ี่ไมเ่คย
แสดงนิทรรศการมาก่อน อยากจะค้นหาพรสวรรค์พวกเขา และมนัก็มีผลตอบรับท่ีดี ศิลปินสว่นใหญ่
ที่แสดงกบัฉนัตอนนีพ้วกเขาเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ (Myrtille Tibayrenc. 2560: สมัภาษณ์) 
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จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบั Myrtille Tibayrenc ในเร่ืองการจดัการด้านระบบ กลไก 
การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากร พบว่า ตดูยุงแกลเลอร่ี มีความพยายามท่ีจะค้นหา
ศลิปินท่ีมีพรสวรรค์ใหม่ๆ  และท าให้พวกเขาเหลา่นัน้มีช่ือเสียงมากขึน้ ท่ีส าคญัคือการน าระบบการ
จดัการหอศิลป์จากตะวนัตกน ามาปรับใช้ในหอศิลป์ตวัเอง อาทิ การท าระบบ Artist Residency 
ให้ศลิปินได้มีท่ีพกั และท างานศลิปะอีกด้วย 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 

นอกจากตูดยุงจะมีการจัดการด้านพืน้ท่ีแบบหอศิลป์เอกชน ท่ีมีพืน้ท่ีจัดแสดง
นิทรรศการและพืน้ท่ีต้อนรับผู้ เข้าชม แล้วนัน้ ตูดยุงยังมีการใช้พืน้ท่ีให้เป็นส่วนของท่ีพักและท่ี
ท างานของศิลปิน หรือท่ีเรียกกันว่า Artist Residency ซึ่งถือว่าเป็นท่ีแรกๆในประเทศไทยท่ีมีการ
จดัการแบบนี ้

 
2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

   

ภาพประกอบ 42 ภาพแสดงการจดัการด้นนิทรรศการและกิจกรรมท่ีตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์ 
  

ท่ีมา: www.claudeestebe.com 
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การจัดการด้านกิจกรรมและนิทรรศการของตูดยุงแกลเลอร่ี คือการจัดนิทรรศการ
ส าหรับศิลปินไทย ทัง้แบบกลุ่มและแบบนิทรรศการเดี่ยว โดยมีการช่วยช่วยศิลปินท าการโปรโมท 
และประชาสมัพนัธ์ทกุอย่าง ตามค าสมัภาษณ์เชิงลึกท่ีมีใจความว่า “ด้านการจดัการ นิทรรศการ
ทางฝ่ายแกลเลอร่ีจะเป็นคนท าทกุอย่างทัง้หมด ซ่ึงเหมือนกบัแกลเลอร่ีของฉนัที่ท างานกบัศิลปิน
ไทย บางคนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได้ ซ่ึงส าหรับฉนัมนัง่ายต่อการพูดถึงงานศิลปะของเขาต่อ
นกัสะสมจากสิงค์โปร์หรือชาวยโุรป และถา้เกิดว่าเราโชว์งานด้วยพืน้ที่สวยๆ ถูกจดัไฟอย่างดีมนัก็
จะเพ่ิมโอกาสในการขายมากข้ึนซ่ึงเราต้องมีความเป็นมืออาชีพเพื่อจะดึงดูดนกัสะสมที่มีระดบั” 
(Myrtille Tibayrenc. 2560: สมัภาษณ์) 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

ตูดยุง อาร์ต เซ็นเตอร์มีการจัดการด้านการตลาดผ่านส่ือออนไลน์ อาทิ เว็บไซด์ 
อย่างเป็นทางการของตูดยุง แกลเลอร่ี เฟสบุ๊ ก หรือ เว็บไซด์ท่ีน าเสนอข่าวท่ีเก่ียวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ นิตยสาร ส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้องกับนิทรรศการทางศิลปะและวฒันธรรม
       

2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกด้านการจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย(ศิลปินไทย, ศิลปิน

ต่างชาติ, ผู้ ชม)ของตูดยุง แกลเลอร่ีพบว่า“ไม่ใช่วิธีแบบProfessional เหมือนเราไปแบบเพ่ือนๆ 
เดินทางไปยโุรป ฉันมีเพ่ือนเปิดแกลเลอร่ีท่ีนัน่และก็จดัโชว์เล็กๆท่ีนัน่ เพราะว่าฉันมีปัญหาในด้าน
การเงิน ถ้าเราเอางานไปอาร์ตแฟร์ มนัจะต้องใช้เงินจ านวนมาก ซึ่งตอนนีฉ้นัคดิว่าฉนัเป็น Curator 
มากกว่าท่ีจะเป็นเจ้าของแกลเลอร่ี เราจะท างานแบบเพ่ือนๆ เพราะฉันต้องการท่ีจะโฟกัสท่ีงาน
ศิลปะของตัวเองด้วย ซึ่งฉันคิดว่าท่ีเชียงใหม่จะเป็น friendly Space มีกลุ่มศิลปินมาแสดง
นิทรรศการ” (Myrtille Tibayrenc. 2560: สมัภาษณ์)ผู้ วิจยัสรุปความข้างต้นได้ว่า ตดูยุงแกลเลอร่ี
มีการจดัการและการสร้างความสมัพนัธ์กับศิลปินแบบเพ่ือนไม่ได้เป็นการจดัการในเชิงธุรกิจหรือ
มืออาชีพมากนกั 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค  

จากการวิจยัพบว่าปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในการบริหารธุรกิจหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครคือ การท่ีหอศิลป์เอกชนทกุแห่งไม่ได้เช่ือมกันโดยระบบ เกือ้กลูกนั แตเ่ห็นว่าหอ
ศิล ป์ ต่ างๆ คือคู่ แข่ งทางธุ ร กิจ  ดังค าสัมภ าษ ณ์ เชิ งลึ กดัง นี  ้ “ก รุง เทพทุกสิ่ งทุกอย่ าง 
คือการแข่งขัน แย่งชิงนักสะสม ศิลปิน ซ่ึงฉันไม่ต้องการมีปัญหาในการต่อสู่กับแกลเลอร่ีอื่น”  
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(Myrtille Tibayrenc. 2560: สมัภาษณ์) นอกจากค าสมัภาษณ์ข้างต้นการวิจยัยงัพบว่าปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดขึน้คือการส่ือสารกับศิลปินไทยเน่ืองจากศิลปินไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาองักฤษในการส่ือสารได้ 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา ตูดยุง อาร์ต เซนเตอร์  (Tootyung Art Center) 
ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยูพ่บวา่ หอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครเต็ม

ไปด้วยการแข่งขนั แย่งชิงนกัสะสม แย่งชิงศิลปิน ซึ่งทางตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์ไม่ต้องการมีปัญหา
ในการตอ่สูก่บัหอศลิป์เอกชนอ่ืนจงึมีความคดิท่ีจะท าสิ่งใหม่ๆ และย้ายไปท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ฉันคิด
ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองท่ีมีความสร้างสรรค์มากกว่า และจากการท่ีได้อ่านหลายๆบทความเก่ียวกับ
เชียงใหม่เป็นจังหวัด ท่ี  คนรวย คนเกษียณ จะเลือกใช้ ชีวิตท่ี เชียงใหม่มากกว่ากรุงเทพ 
ชีวติประจ าวนัท่ีสะดวกสบาย ฉนัคดิวา่ไมน่่ามีปัญหาในการอยูร่อดท่ีเชียงใหม ่แตใ่นกรุงเทพฯจะมี
ความยากล าบากมากกวา่ 

ผลการวิจยัด้านการจดัการพบว่าหอศิลป์มีความส าคญัเป็นอย่างมาก แต่หอศิลป์ส่วน
ใหญในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบท่ีจริงจังมากเกินไป จนท าให้หลายคนไม่กล้าเข้ามาชม
นิทรรศการ ตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์จึงมีการจดัการหอศิลป์ท่ีผ่อนคลาย เป็นกนัเอง เหมาะส าหรับให้
คนได้มาพกัผ่อน แลกเปล่ียนทรรศนะคติ และช่ืนชมงานศิลปะ  นอกจากนัน้หอศิลป์เอกชนมีส่วน
ช่วยสนบัสนุนศิลปินในหลากหลายมิติ เช่นการช่วยเหลือด้านธุรกิจ การเขียนประวตัิและแนวคิด 
การประชาสมัพนัธ์ การให้ค าแนะน าด้านตลาดศลิปะ งานศิลปะท่ีแสดงในตดูยงุ อาร์ต เซ็นเตอร์มี
ลักษณะเป็นงานศิลปะร่วมสมัย ทัง้งานจิตรกรรม ประติมากรรม (Myrtille Tibayrenc. 2560: 
สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา สปีดี ้แกรนด์มา 

             

 

        ภาพประกอบ 43 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของสปีดี ้แกรนด์มา แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: www.herenowcity.com 

 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
สปีดี ้แกรนด์มาคือหอศิลป์เอกชนท่ีเปิดตวัเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ 2555 ตัง้อยู่ย่านเจริญ

กรุง เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานครสปีดี ้แกรนด์มาถือว่าเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมีแนวคิดท่ี
แตกตา่งจากหอศิลป์ทัว่ไปเพราะต้องการให้เป็นหอศิลป์ส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการท างานศิลปะ
ในเชิงทดลองโดยผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์กบัอญัชลี อนนัตวฒัน์ถึงประวตัแิละความเป็นมาของส
ปีดี ้แกรนด์มาพบวา่ 
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เรียนกราฟิกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วได้รู้จักกับ “About Café” แล้วรู้สึกว่ามันเป็น 
แกลเลอร่ีที่มนัแตกต่างจากแกลเลอร่ีแห่งอื่น คือมนัไม่ได้เป็นพืน้ที่ส าหรับแสดงงานขนาดนัน้ 
รู้สึกว่ามนัน่าสนใจดี ในข่วงนัน้มีประมาณ 10 กว่าที่เห็นจะได้โดยในช่วงนัน้อาจารย์ให้โปรเจ็ค
โดยการท าโลโก้ของแกลเลอร่ีต่างๆ ตอนนัน้มีกนั 12 คนทกุคนก็หาที่ท ากนัได้หมด ในช่วงนัน้ยงั
ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมาก แต่มีที่ About Café ที่ไม่เหมือนที่อื่น มันดูสบายๆ ในการดู ในช่วงปี 
2006-2010 ก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนกัเก่ียวกบัแกลเลอร่ีเนื่องจากไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย 
พอกลบัมาได้ไปรู้จกักบัตดูยงุ แกลเลอร่ี ซึง่รู้สกึวา่เป็นแกลเลอร่ีสบายๆ ไมไ่ด้เป็นแกลเลอร่ีที่มีแต่
ผนงัสขีาวส าหรับแขวนภาพ คนดงูานเสร็จก็นัง่กินเบียร์ตอ่ รู้สกึดีเพราะมนัไมรู้่สกึเครียดเวลาไป
ด ู(อญัชล ีอนนัตวฒัน์, 2561)  
 

 ค ากล่าวของอญัชลี อนนัตวฒัน์สะท้อนให้เห็นว่าก่อนหน้าท่ีจะลงมาท าหอศิลป์
ของตวัเองอญัชลีมีความช่ืนชอบตอ่หอศิลป์ท่ีมีความหลากหลายไมเ่หมือนกบัหอศลิป์โดยทัว่ไปท่ีมี
แตผ่นงัสีขาวส าหรับแขวนภาพซึ่งอญัชลีมองว่าหอศิลป์ลกัษณะนีส้ร้างบรรยากาศท่ีตงึเครียดและ
เกร็งเกินไปส าหรับผู้ เข้าชมโดยอัญชลี ยงัได้กล่าวตอ่ถึงหอศิลป์เอกชนอีกแห่งท่ีช่ือตดูยงุ แกลเลอร่ี
ว่ามีลักษณะและบรรยากาศท่ีผ่อนคลายท าให้ความคิดท่ีจะมีพืน้ท่ีทางศิลปะและเปิดหอศิลป์ ท่ี
ช่ือสปีดี ้แกรนด์มาขึน้ หลงัจากมีโอกาสได้เปิดหอศลิป์ของตวัเองขึน้มาโดยใช้แนวทางท่ีคล้ายคลึง
กบั “About Café” ท่ีเป็นพืน้ท่ีหรือส่ือกลางส าหรับคนท่ีชอบงานศลิปะ ศิลปิน ผู้ชมได้เข้ามาพบปะ
แลกเปล่ียนทรรศนะกนัตามอธัยาศยั ในเวลาสองปีกวา่ก็เร่ิมรู้สึกถึงความยากล าบากในการบริหาร 
เร่ืองทนุและเร่ืองการด ารงอยู ่อญัชลี จงึตดัสินใจหยดุพกัชัว่คราวตามทรรศนะดงัตอ่ไปนี ้

 
เมื่อเปิดแกลเลอร่ีมาจนเข้าปีที่สามจึงตดัสินใจหยดุพกัเพื่อต้องการคิดเร่ืองระบบเนื่องจากเหนื่อย
กายและใช้จ่ายเงินส่วนตัวเยอะ บางครัง้เลยคิดว่าจะท าไปท าไมพอขึน้ปีที่สี่เลยหยุดไปสี่เดือน
ในช่วงที่หยุดไปก็ถามตัวเองตลอดว่ายังอยากกลบัไปท าหรือไม่ มีรูปแบบอะไรได้บ้างสุดท้ายก็
กลบัมาท าและยงัมีความคิดที่จะหยดุพกัอีกครัง้เพื่อมีการปรับแผนวา่จะจดัการแกลเลอร่ีในรูปแบบ
ไหน อาจจะเปิดเป็น Artist Residence แทน อาจจะให้ใช้พื น้ที่ ไปเลยสี่ เดือน หรืออาจจะ
ปรับเปลีย่นเป็นโปรเจ็ค สเปซแทน คือให้คิวเรเตอร์มาเช่าเพื่อจดันิทรรศการแทน เพราะวา่ถ้าท าเป็น
นิทรรศการไปเร่ือยๆเราคิดวา่ไมน่า่ท าไหวแล้ว(อญัชล ีอนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) 
 

จากทรรศนะข้างต้นผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครยงัมีสภาพ
โดดเด่ียว มีคนเฉพาะกลุ่มให้ความสนใจภาระหนกัจึงตกไปสู่ผู้บริหารหรือเจ้าของท่ีต้องแบกภาระ
และความเส่ียงอยู่เสมอ จากการสมัภาษณ์อญัชลี อนนัตวฒัน์ผู้ก่อตัง้สปีดี ้แกรนด์มาพบว่าต้องมี
การหยุด ปรับแผนการด าเนินการและรูปแบบหอศิลป์ของเขาอยู่เสมอเพ่ือท่ีจะให้เหมาะสมกับ
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ความต้องการและสภาพโดยรวมของสงัคมและวฒันธรรม เพ่ือท่ีจะท าให้สปีดี ้แกรนด์มาด ารงอยู่
ตอ่ไป 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ในการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั”ครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์กบัผู้ ให้ข้อมูลส าคญัอยู่ 2 
ประเด็นคือประเด็นด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครและ
ประเด็นเร่ืองการจัดการของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยการลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์กับ
อญัชลี อนนัตวฒัน์ผู้ก่อตัง้สปีดี ้แกรนด์มาหอศิลป์เอกชนท่ีเปิดพืน้ท่ีให้ศิลปินหน้าใหม่ได้ท าการ
ทดลองท างานศิลปะท่ีแปลกใหม่ เพ่ือหวังว่าอาจจะมีความเป็นเป็นได้ท่ีจะเกิดศิลปะแนวใหม่
ขึน้มาโดยการสมัภาษณ์ด้านการจดัการด้านวิสยัทศัน์พบวา่ 

 
หลงัจากได้รู้จักกับตูดยุง แกลเลอร่ีแล้วรู้สึกว่าไม่เครียดในการดูงานประกอบกับมาเปิด
บริษัทกราฟฟิคกับเพื่อนก็เลยตัดสินใจเปิดแกลเลอร่ีขึน้มาในรูปแบบของพืน้ที่ทางเลือก 
(Alternative space) โดยอยากให้คนมาดงูานแล้วไมต้่องเครียด พอดงูานแล้วนัง่คยุเลน่กบั
คนอื่นต่อได้ อยากให้งานสนุกไม่ต้องเกร็ง หลงัจากเปิดแกลเลอร่ีในปี 2012 ช่วงเดือน
สิงหาคม โดยในช่วงนัน้แถวนีย้งัไม่มีที่ไหนเปิด ตวัหุ้นส่วนที่ ช่ือ โทมสั ชาวฝร่ังเศส เลยมา
เจอตกึข้างๆ เลยท าเป็นแกลเลอร่ีขึน้ช่ือวา่ Soy sauce Factory  โดยชัน้ลา่งเป็นบาร์โดยเรา
จะท าแยกส่วนกันคือ ส่วนที่ Soy Sauce Factory โทมัสจะท าคนเดียวเน้นงานภาพถ่าย                                     
(อญัชล ีอนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) 
 

จากค าสมัภาษณ์ของอญัชลี อนนัตวฒัน์ท าให้ผู้วิจยัสรุปความได้วา่ สปีดี ้แกรนด์มา
มีการจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีไปในทิศทางเดียวกับ  “About Café” ท่ีมีรูปแบบการ
จดัการท่ีแตกตา่งไปจากหอศิลป์เอกชนท่ีดเูป็นห้องส่ีเหล่ียมมีผนงัสีขาวไว้แขวนรูปเพราะอญัชลีได้
แสดงทรรศนะไว้อย่างน่าสนใจวา่หอศิลป์ลกัษณะนัน้จะสร้างความกดดนัและความเครียดตอ่ผู้ชม 
เพราะฉะนัน้เขาจึงมีความพยายามท่ีจะสร้างให้สปีดี ้แกรนด์มาเป็นพืน้ท่ีทางศิลปะท่ีคอ่นข้างผ่อน
คลาย สบาย ๆ เป็นกนัเองด้วยรูปแบบท่ีแตกตา่งจากหอศลิป์ท่ีจริงจงัและซีเรียส 
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2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 
ผู้วิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านเงินทุนและแหล่ง

รายได้พบว่าในช่วงแรกทางหอศิลป์มีรายได้จากการขายงานอยู่พอสมควรตามค าสมภาษณ์ดงันี ้
“ในช่วงแรกก็ขายงานได้เหมือนกัน เพราะงานที่แสดงในช่วงแรกจะเป็นวัสดุ  (object) เยอะ 
เหมือนเป็นงานส าหรับตกแต่งบ้าน เวลาคนมาดูก็จะสามารถนึกออกว่าจะไปจดัวางหรือตกแต่งที่
ไหนในบ้านได้ ในช่วงนัน้เราก็มีรายได้หกัจากค่าคอมมิชชัน่ 35 เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย”(อญัชลี 
อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์)  นอกจากจะขายงานได้บางส่วนรายได้หลกัท่ีเข้ามาก็เกิดขึน้จาก
การขายเคร่ืองด่ืมโดยอัญชลี ได้กล่าวไว้ดังต่อไปนี  ้“รายได้หลัก ๆในยุคแรกมาจากการขาย
เคร่ืองดื่มเช่น เบียร์เวลาดูงาน และได้ค่าคอมมิชชัน่จากการขายงานศิลปะ เข้าปีหลงั ๆ งานส่วน
ใหญ่จะเป็นงานศิลปะประเภท Installation เยอะ จึงท าให้ขายไม่ได้เลย”(อัญชลี อนันตวัฒน์, 
2561: สมัภาษณ์) จากทรรศนะดงักล่าวท าให้ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่างานส่วนใหญ่ท่ีขายได้จะเป็น
งานศิลปะท่ีเข้าใจได้ง่ายและผู้ ซือ้พอจะนกึออกว่าจะเอาไปตกแตง่หรือแขวนท่ีไหน แตง่านศลิปะท่ี
เป็นประเภทงานศิลปะแบบจดัวาง (Installation) นัน้ไม่สามารถขายออกไปได้เลยส่งผลให้รายได้
ของสปีดี ้แกรนด์มาลดลงบ้างบางส่วนเม่ือสถานการณ์ในเร่ืองการซือ้ขายลดลงจึงท าให้เกิดการ
ปรับกลยุทธ์ในการจดัการใหม่เพราะในแต่ละเดือนจะต้องมีการรับผิดชอบในเร่ืองค่าเช่าซึ่งถือว่า
เป็นอะไรท่ีสร้างปัญหาอยู่ตลอดโดย  อญัชลี อนนัตวฒัน์ได้กล่าวถึงการปรับเปล่ียนระบบภายใน
ไว้อย่างน่าสนใจว่า “หลงัจากปรับเปลี่ยนระบบภายในบางส่วนโทมสัซ่ึงเป็นหุ้นส่วนจึงบอกว่าจะ
เอาเงินซ่ึงเป็นรายได้จากการปล่อยห้องชัน้สามให้เช่ามาจ่ายค่าเช่าของแกลเลอร่ี”(อญัชลี อนนัต
วฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) นบัวา่เป็นการตดัสินใจท่ีน่าสนใจ เพราะหลังจากปลอ่ยพืน้ท่ีชัน้ 3 ให้เป็น
ห้องเชา่จงึท าให้เกิดรายได้เพิ่มและสามารถน ามารับผิดชอบคา่เชา่ได้บ้างบางสว่น 

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

ด้านการจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร
พบว่าสปีดีแ้กรด์มาเร่ิมต้นขึน้จากความร่วมมือระหว่างอญัชลี อนนัตวฒัน์กับหุ้นส่วนท่ีช่ือโทมัส 
ชาวฝร่ังเศส โดยอญัชลีได้แสดงทรรศนะไว้ว่า“ในช่วงแรกจะท ากบัโทมสัซ่ึงเป็นเพื่อนชาวฝรั่งเศส 
โดยจะคดัเลือกงานกบัโทมสัสองคน ข้ึนปีที่ 3 มีเพื่อนอีกสองคนมาช่วยงานคนนึงเป็นคิวเรเตอร์
เพราะเรียนคิวเรเตอร์มา อีกคนเป็นศิลปิน ซ่ึงในช่วงหน่ึงจึงมีหุ้นส่วนในการท าแกลเลอร่ีสี่คนโดย
ทกุคนร่วมกนัรับผิดชอบในเร่ืองค่าเช่าทีเ่ป็นส่วนของแกลเลอร่ีร่วมกนั” (อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: 
สมัภาษณ์ ) หลงัจากท่ีร่วมกันบริหารพืน้ท่ีกันส่ีคนได้ไม่นานก็เกิดปัญหาบางอย่างขึน้โดยทัง้สอง
คนท่ีเข้ามาใหมไ่ด้เดนิทางไปตา่งประเทศตามค าสมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนี“้โดยหลงัจากนัน้ก็เกิดปัญหา
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ภายในข้ึนสองคนที่เข้ามาใหม่เลยออกไปทั้งสองคนไปต่างประเทศไปเป็นคิวเรเตอร์ และเป็น
ศิลปิน จนเหลือสองคนกบัโทมสัประกอบกบัช่วงนัน้จ้างเด็กพนกังานมาช่วยงานด้วย รายจ่ายเยอะ
ข้ึนจึงเกิดการปรับรูปแบบของแกลเลอร่ีอีกคร้ัง” (อัญชลี อนันตวัฒน์, 2561: สัมภาษณ์)จากค า
สมัภาษณ์ดงักล่าวผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าสปีดี ้แกรนด์มามีการปรับเปล่ียนระบบเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ตลอดเวลาอยา่งน้อยก็เป็นการหาหนทางท่ีจะท าให้หอศลิป์ของพวกเขาด าเนินการ
อยูไ่ด้ 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 

ด้านการจดัการด้านพืน้ท่ีอญัชลีได้แสดงทรรศนะไว้ว่า“พืน้ท่ีเราเป็นตกึแถวสามห้อง
ติดกันมีทัง้หมดสามชัน้ ชัน้ล่างคือแกลเลอร่ี ชัน้สองคือบริษัทกราฟิกและแบ่งให้ศิลปินเช่าด้วย 
และบางส่วนก็ให้องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับอินเตอร์เนทมาเช่า ชัน้สามโทมัสเช่าเป็นท่ีพักอาศยั จุด
เปล่ียนคือ บริษัทกราฟฟิกเพ่ือนเลิกท าและย้ายออกไปเพราะตรงนีไ้ม่มีท่ีจอดรถ จงึท าให้โทมสัเช่า
เองทัง้ตกึ”(อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) จากค าสมัภาษณ์ดงักล่าวสปีดี ้แกรนด์มามีการ
จดัการด้านพืน้ท่ีโดยการปรับเปล่ียนตกึแถวยา่นเจริญกรุงให้เป็นหอศิลป์เอกชนหรือแกลเลอร่ีโดยมี
การใช้พืน้ท่ีชัน้ล่างเพ่ือการจัดนิทรรศการศิลปะและปล่อยชัน้อ่ืนให้เช่าเพ่ือเป็นท่ีออฟฟิตโดย
อญัชลีได้กล่าวต่อไว้ว่า“เข้าปีท่ี สามเป็นปีท่ีทะเยอทะยานมากเพราะมีการเปิดพืน้ท่ีด้านบนอีก
ส่วนหนึ่งให้เป็นแกลเลอร่ี ช่ือสปีดี ้แกรนด์ชายด์โดยตัง้ใจจะเปิดให้นกัเรียนเลยท่ียงัไม่จบก็ได้หรือ
ใครก็ได้ท่ีไม่เคยท ามาก่อนมาใช้พืน้ท่ีตรงนัน้ทดลอง โดยชัน้ล่างเราจะท าให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับคน
เรียนจบแล้วแล้วเร่ิมเป็นท่ีรู้จกั ซึ่งนบัได้ว่าพืน้ท่ีของเราจะเป็นพืน้ท่ีแรกๆของศิลปินหลายๆคนได้
แสดงงาน” (อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์)ทรรศนะข้างต้นแสดงให้เห็นว่ามีความพยายาม
จะเพิ่มพืน้ท่ีเพ่ือเปิดโอกาสให้กบันิสิต นกัศกึษา นกัเรียนศลิปะโดยมีการเปิดพืน้ท่ีบริเวณชัน้ 2 ขึน้ 
แต่หลงัจากนัน้ไม่นานบริเวณชัน้ 2 ก็ถูกปรับเปล่ียนใหม่อีกครัง้โดยอญัชลีได้แสดงทรรศนะไว้ว่า 
“หลังจากเหลืออยู่สองคนดงัเดิมจึงเกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการด้านพืน้ท่ีอีกครัง้ โดย
หุ้นสว่นจะใช้ชัน้สองเป็นท่ีพกัสว่นตวัและชัน้สามจะเป็นห้องเชา่ ( Air Bnb) ซึง่คือการปล่อยห้องให้
เช่าส าหรับนักท่องเท่ียว ท่ีไม่ต้องการพักโรงแรม ซึ่งนบัว่าเป็นการหารายได้เข้าตึกอีกทางและได้
ย้ายพืน้ท่ีส าหรับออฟฟิตของแกลเลอร่ีไปอยู่ห้องชัน้ล่างท่ีต้องจ่ายประมาณเดือนละ 4,000 
บาท”(อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) การปรับเปล่ียนครัง้นีถื้อว่าเป็นครัง้ส าคญัเน่ืองจาก
การปล่อยชัน้ 3 ให้เป็นห้องเช่า (Air Bnb ) ซึ่งก็คือการเปล่ียนห้องหรือท่ีพักอาศยัให้เป็นห้องเช่า
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รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเหมาะส ารับคนเดินทางท่องเท่ียว ซึ่งท าให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึน้
ภายในสปีดี ้แกรนด์มา 

 
2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 

         ภาพประกอบ 44 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของสปีดี ้แกรนด์มา แกลเลร่ี 
 

ท่ีมา: www.herenowcity.com 
 

ด้านการจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของสปีดี ้แกรนด์มาส่วนใหญ่เป็นงาน
ศลิปะเชิงทดลองโดยมากจะเป็นศลิปินหน้าใหมท่ี่ยงัไมเ่คยแสดงผลงานท่ีไหนมาก่อน สปีดี ้แกรนด์
มาจงึถือวา่เป็นเวทีแรกท่ีจดัแสดงผลงานทางศลิปะให้กบัศลิปินหลายคน โดยอญัชลี ได้กลา่วไว้วา่ 

 
 
 
 

http://www.herenowcity.com/
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งานที่แสดงสว่นใหญ่เราจะท าการคดัเลือกไม่ใช่ทุกคนก็แสดงได้และจ่ายเงินค่าสถานที่ 
งานที่สปีดี ้แกรนดม่าจะเน้นงานศิลปะแนวทดลอง (Experimental) ใครอยากท าอะไรท า 
วนัเปิดงานก็จะมีปาร์ตี ้พอเข้าช่วงปีที่ สามนอกเหนือจากการจดัแสดงผลงานศิลปะแล้ว 
เรายงัจดักิจกรรมอื่น อาทิ มีจดัการพดูคยุเก่ียวกบัศิลปะ การฉายหนงั มีคอนเสริต์ โดยงาน
นิทรรศการจะเปลี่ยนทกุเดือนหลกัๆจะประมาณ 11 ต่อปีโดยเราจะปลอ่ยให้ศิลปินที่มีการ
จดัการดีๆมีอิสระในการติดตัง้งานแตถ้่าศิลปินคนไหนจดัการไมด่ีเราก็ต้องยื่นมือเข้าช่วยใน
เร่ืองการจัดนิทรรศการและการติดตัง้ผลงาน  (อัญชลี อนันตวัฒน์ , 2561: สัมภาษณ์)
  

ทรรศนะดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสปีดี ้แกรนด์มามีการจดัการด้านนิทรรศการและ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากการจัดแสดงผลงานศิลปะแล้วยงัมีการการฉายภาพยนตร์ 
จดัสมัมนาพดูคยุแลกเปล่ียนทรรศนะเก่ียวกบัศิลปะ มีการจดัแสดงคอนเสิร์ต ท่ีส าคญัท่ีสดุการจดั
นิทรรศการของ สปีดี ้แกรนด์มาจะมีการหมุนเวียนทุกเดือนซึ่งสามารถท าให้จัดนิทรรศการได้
ประมาณ 11ครัง้ ต่อปี เม่ือตดัวนัจดัเตรียมงามและวนัติดตัง้ไป ส าหรับเร่ืองการติดตัง้ผลงานโดย
จะมีการปล่อยให้ศิลปินได้มีอิสระเต็มท่ีในการจดัเตรียมและติดตัง้และจะย่ืนมือเข้าช่วยเม่ือทาง
ศลิปินต้องการความชว่ยเหลือ 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านการตลาดพบว่า
“ช่วงก่อนจะมีการส่งข่าวสารไปตามนิตยสารท่ีลงข่าวสารเก่ียวกับงานศิลปะ แตพ่อเหลือคนเดียว
หลักๆจะใช้เฟสบุ๊ คเป็นส่ือกลางในการกระจายข่าวของแกลเลอร่ีและเราพยายามจะเข้าร่วม
กิจกรรมส าคญัๆท่ีจดัขึน้เก่ียวกับกิจกรรมทางศิลปะเพ่ือขยายฐานคนดูและท าให้คนนอกวงการ
ศิลปะมาดงูานของเรา”(อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์)จากค าสมัภาษณ์แสดงว่าสปีดี ้แก
รนด์มาเน้นการใช้เพสบุ๊กเป็นหลักในการน าเสนอหรือส่งข่าวของกิจกรรมและนิทรรศการท่ีจะ
เกิดขึน้ 

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

ในส่วนของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย , 
ศลิปินตา่งชาติ, ผู้ชม)พบวา่“ในช่วง2 ปีแรกผู้ชมสว่นใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาติ พอในชว่งปีท่ีสามจะ
มีนกัเรียน นกัศึกษามาดงูานเยอะขึน้คนต่างชาติลดน้อยลงศิลปินส่วนใหญ่จะอายุโดยประมาณ 
22-28 ส่วนศิลปินต่างชาติจะเป็นชาวออสเตรเลียเพราะเป็นคอนเนคชั่นตอนท่ีได้ไปเรียนต่อละ
ศลิปินญ่ีปุ่ นท่ีติดตอ่ผ่านเพ่ือนมา ศลิปินตา่งชาติเราก็จะบอกว่าเรามีพืน้ท่ีท างานและแสดงงานให้
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พวกเขาต้องน าเงินมาเองเราสนบัสนุนไม่ได้” (อญัชลี อนันตวฒัน์, 2561: สัมภาษณ์) ผู้ วิจยัสรุป
ความได้ว่าศิลปินส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินหน้าใหม่ นิสิต นักศึกษาท่ีต้องการพืน้ท่ีแสดงงาน และ
ศิลปินต่างชาติเช่นศิลปินจากประเทศออสเตรเลียเน่ืองจากเกิดจากการท่ีอญัชลี เคยไปศกึษาต่อ
จงึท าให้เกิดเครือขา่ยขึน้นัน่เอง 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

ด้านปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเงินทุนโดยเฉพาะผู้บริหารท่ี
ไม่ได้ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีส่วนตวัเพ่ือท าเป็นหอศิลป์ดงันัน้ปัญหาใหญ่ท่ีต้องเผชิญทุกเดือนคือคา่เช่า
โดยอญัชลี ได้กล่าวไว้ว่า“ปัญหาและอุปสรรคหลกัๆเลยคือการต้องจ่ายค่าเช่า และต้องคิดว่าจัด
แสดงงานที่มนัขายได้แต่มนัก็ขดักบัความตัง้ใจเพราะเราอยากจะให้พืน้ที่ของเราเป็นพื้นที่ส าหรับ
งานทดลอง”  (อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) โดยอญัชลียงัได้กล่าวตอ่ได้อยา่งน่าสนใจว่า 
“เร่ืองเวลาก็ส าคญั เพราะ เราจึงต้องท างานอื่นเพือ่เอาเงินมาจ่ายในแกลเลอร่ี เพราะฉะนัน้เวลาก็
ไม่มีเงินก็ต้องควกัทนุส่วนตวัอยู่ตลอด”(อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) นอกเหนือจากเร่ือง
เงินทนุแล้วอญัชลีได้กลา่วถึงปัญหาท่ีดเูหมือนเป็นรากของปัญหาทัง้หมดนัน่คือเร่ืองการศกึษาโดย
มีใจความดังนี  ้“ส่ิงที่ส าคัญคือการศึกษาต้องสอนเร่ืองการชื่นชมงานศิลปะซ่ึงอาจจะจ าเป็น
มากกว่าการสอนวาดรูป เพราะเมื่อเขาโตข้ึนเขาจะคิดว่างานศิลปะมันเข้าใจยากและไม่อยากดู
งานศิลปะเพราะคิดว่าพวกเขาไม่เข้าใจ”(อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) ผู้ วิจยัสรุปความ
จากค าสมัภาษณ์ด้านปัญหาอุปสรรคได้ว่าการศึกษาศิลปะในประเทศไทยไม่เคยให้ความส าคญั
กบัการช่ืนชมในงานศลิปะจึงท าให้เม่ือโตขึน้คนสว่นใหญ่จงึปฏิเสธการดงูานศิลปะเพราะมนัเข้าใจ
ยากและพวกเขาเข้าไมถ่ึง 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษาสปีดี ้แกรนด์มา (Speedy grandma) 

ผลการวิจยัด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่า ก่อนท่ีจะมาเปิดสปีดี ้แกรนด์มา หอ
ศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบท่ีไม่หลากหลายทัง้ในตวัพืท่ี้และตวังานศิลปะท่ีน าเสนอ 
จึงเปิดหอศิลป์ของตัวเองขึน้มาโดยใช้แนวทางท่ีคล้ายคลึงกับ “About Café” ท่ีเป็นพืน้ท่ีหรือ
ส่ือกลางส าหรับคนท่ีชอบงานศิลปะ ศิลปิน ผู้ ชมได้เข้ามาพบปะแลกเปล่ียนทรรศนะกันตาม
อธัยาศยั ในเวลาสองปีกว่าก็เร่ิมรู้สึกถึงความยากล าบากในการบริหาร เร่ืองทุนและเร่ืองการด ารง
อยู่  เน่ืองจากงานศิลปะเชิงทดลอง ขายไม่ได้เลย แตกต่างจากงานประเภทจิตรกรรมหรือ
ประตมิากรรมท่ีคนดพูอจะคาดเดาวา่จะเอาไปวางหรือแขวนไว้ท่ีไหน 
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ผลการวิจยัด้านการจดัการพบว่า ไม่สามารถเปิดหอศิลป์ได้อย่างต่อเน่ือง มีคนเฉพาะ
กลุ่มให้ความสนใจภาระหนกัจึงตกไปสู่ผู้บริหารหรือเจ้าของท่ีต้องแบกภาระและความเส่ียงอยู่ จึง
ตัดสินใจหยุดพักเพ่ือต้องการคิดเร่ืองระบบเน่ืองจากเหน่ือยกายและใช้จ่ายเงินส่วนตัวเยอะ 
บางครัง้เลยคิดว่าจะท าไปท าไมพอขึน้ปีท่ีส่ีเลยหยดุไปส่ีเดือนในชว่งท่ีหยดุไปก็ถามตวัเองตลอดว่า
ยงัอยากกลบัไปท าหรือไม่ มีรูปแบบอะไรได้บ้างสดุท้ายก็กลบัมาท าและยงัมีความคิดท่ีจะหยดุพกั
อีกครัง้เพ่ือมีการปรับแผนว่าจะจดัการแกลเลอร่ีในรูปแบบไหน อาจจะเปิดเป็น Artist Residence 
แทน อาจจะให้ใช้พืน้ท่ีไปเลยส่ีเดือน หรืออาจจะปรับเปล่ียนเป็นโปรเจ็ค สเปซแทน คือให้คิวเร
เตอร์มาเช่าเพ่ือจดันิทรรศการแทน เพราะว่าถ้าท าเป็นนิทรรศการไปเร่ือยๆเราคิดว่าไม่น่าท าไหว
แล้ว งานศิลปะท่ีน าเสนอเป็นงานศิลปะเชิงทดลอง ส่วนใหญ่เป็นศิลปินรุ่นใหม่ท่ียงัไม่เคยแสดง
งานท่ีไหนมาก่อน (อญัชลี อนนัตวฒัน์, 2561: สมัภาษณ์) 

 
หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการตัง้แต่ 5-10 ปี   

หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการตัง้แต่ 5-10 ปี ท่ีผู้ วิจยัได้ท าการศึกษามี
จ านวนเพียง 4 แหง่โดยหอศิลป์สามแหง่จะมีวิสยัทศัน์ท่ีต้องการให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับศิลปะแนวใหม ่
ศลิปะแนวทดลองและสนบัสนนุศิลปินหน้าใหม่หรือนกัศกึษาศลิปะท่ีมีผลงานน่าสนใจ ด้านเงินทนุ
ส่วนใหญ่จะมาจากการจดันิทรรศการและกิจกรรมเช่นการขายเคร่ืองด่ืมในงานนิทรรศการ ด้าน
ระบบการจัดการเร่ิมมีการจัดการแบบผสมผสานโดยเร่ิมมีการจัดการร่วมกับธุรกิจอ่ืนเช่น
ร้านอาหาร ร้านกาแฟเพ่ือเพิ่มรายได้ ด้านพืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัคงเป็นตกึแถวหรืออาคารพาณิชย์ท่ีถกู
ดดัแปลงให้เหมาะสมกับความต้องการของเจ้าของธุรกิจและหุ้นส่วน บางแห่งได้ดดัแปลงชัน้บน
เป็นห้องเช่าส าหรับชาวต่างชาติ การตลาดส่วนใหญ่จะผ่านโซเชียล มีเดีย และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวข้องกบังานศิลปะหรือการท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ เครือข่ายของหอศลิป์เอกชนกลุม่นีคื้อ
ศิลปินหน้าใหม่ ชาวตา่งชาติ นกัศกึษาศิลปะ จะมีเพียงศภุโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ท่ีมีความเดน่ชดั
ทัง้ในด้านการจัดการ วิสัยทัศน์ท่ีต้องการผลักดันผลงานศิลปะของศิลปินชาวไทยให้ไปสู่ระบบ
สากล มีการน าความรู้ด้านการจัดการมาปรับใช้อย่างลงตัว อีกทัง้ยังมีพืน้ท่ีท่ีกว้างใหญ่และ
สามารถสร้างแรงบนัดาลใจตอ่ผู้ เข้าชมได้  
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กลุ่มที่ 3 หอศิลป์เอกชนที่ด าเนินการในระยะเวลาต ่ากว่า 5ปี  
กลุ่มท่ี 3 หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการในเวลาต ่ากว่า 5 ปี มีรายช่ือ

ดังนี 1้.รีเบล อาร์ต แกลเลอร่ี  (Rebel Art Gallery) 2. มิตรไนซ์ แกลเลอร่ี  (Midnice Gallery)  
3. โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and Art gallery) 4. กลัป์วิทย์ สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอ
ร่ี (Kalwit Studio& Gallery) 5. แจม แฟคทอรี (Jam Factory) 6. สาธร 11 อาร์ต สเปซ (Sathorn 
11 Art space) 7. บัพฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี (Buffalo Bridge Gallery) 8. ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี 
(Future Factory) และ  9.ทาร์ส แกลเลอร่ี (Tars Gallery)   

หอศิลป์กลุ่มท่ี 3 ต้องเผชิญปัญหาท่ีไม่ต่างจากหอศิลป์กลุ่มอ่ืนๆเน่ืองจาก สถานการณ์
ทางการเมืองยงัคงไม่สงบตอ่ไป เกิดกลุม่ทางการเมืองปักหลกัและออกเดินประท้วง จนเป็นท่ีมาให้
เกิดการรัฐประหารครัง้ล่าสุดของประเทศ คือวนัท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีท า
การสัมภาษร์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ ประกอบการหอศิลป์เอกชนในกลุ่มท่ี 3 และมีความประสงค์จะ
รายงานผลการวิจยัดงันี ้

 
กรณีศึกษา รีเบล อาร์ต สเปซ 
 

 
                          

ภาพประกอบ 46 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของรีเบล อาร์ต สเปซ  
 

ท่ีมา: www.skyscanner.com 
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ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
หอศิลป์เอกชนท่ีเปิดด าเนินการอยู่ในปัจจบุนัตา่งมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีน่าสนใจ ทัง้ใน

เร่ืองรูปแบบ ผลงานศิลปะท่ีน าเสนอ หรือแม้กระทั่งการบริหารจดัการต่างๆภายใน รีเบล อาร์ต 
สเปซ คือหนึ่งในหอศิลป์เอกชนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีชดัเจน ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2556 โดยศิลปิน
ร่วมสมัยวสันต์ สิทธิเขตต์ ท่ีมีความพยายามน าเสนองานศิลปะท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับประเด็นทาง
สังคม ผู้ วิจัยได้ท าการสืบค้นจากเว็บไซด์ท่ีน าเสนอเนือ้หาเก่ียวข้องกับศิลปะในประเทศไทยได้
รายงานเก่ียวกับรีเบล อาร์ต สเปซว่า “รีเบล อาร์ต สเปซ คือหอศิลป์ที่มุ่งเน้นศิลปะที่เก่ียวข้องกบั
การต่อสู้ และกิจกรรมทางสังคมและโครงการที่ท าให้คนให้ความสนใจกับประเด็นทางสังคม” 
(www.onarto.com, 2561: ออนไลน์) จากค ากล่าวข้างต้นรีเบล อาร์ต สเปซคือหอศิลป์เอกชนท่ี
น าเสนอผลงานศลิปะร่วมสมยัมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็ตา่งๆในสงัคม ผู้ วิจัย ได้ท าการลง
พืน้ท่ีๆ รีเบล อาร์ต สเปซ ท่ีซอย สุขุมวิท 67 และได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับวสนัต์ สิทธิเขตต์ 
โดยวสันต์ สิทธิเขตต์ผู้ ก่อตัง้ และ วรรณพร ฉิมบรรจง ผู้ท าหน้าท่ีบริหารจัดการและดูแลความ
เรียบร้อยของรีเบล อาร์ต สเปซ ในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีมาของหอศิลป์แห่งนีมี้ใจความส าคญัว่า 
“ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะท าแกลเลอร่ี เร่ิมต้นจากการที่อยากมีสถานที่แสดงงานของตวัเอง เป็น
ออฟฟิตของ อาจารย์วสนัต์สิทธิเขตต์ เป็นสถานที่ให้เพื่อศิลปินได้มีที่พบปะพูดคุยกนั หรือเป็นที่
แสดงงานของศิลปินเล็กๆที่ยังไม่ มี ชื่อเสียง ซ่ึงคือเหตุผล ที่ รีเบล อาร์ต สเปซ เกิดข้ึน ” 
(วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560 ) ส่วนวสนัต์ สิทธิเขตต์ก็ได้กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่า  “ก็อยากให้
เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าไป ท างานศิลปะมันก็ต้องมีพื้นที่ท างาน เป็นที่พกัผ่อน ที่พบปะของกลุ่มเพื่อน
ศิลปิน เสาร์ อาทิตย์ก็มาเจอกนัท างานศิลปะกนั” (วสนัต์ สิทธิเขตต์, 2560)  

 
พัฒนาการและการด ารงอยู่ 

จากการสัมภาษณ์วสันต์ สิทธิเขตต์ในด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่าคนไทยยังให้ความสนใจในงานศิลปะน้อยมาก หรือถ้ามีก็เป็น
กลุ่มคนเล็กๆเท่านัน้ เหตผุลเหล่านีอ้าจจะส่งผลตอ่พฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน
ในประเทศไทย วสันต์ สิทธิเขตต์ได้กล่าวถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า “เป็นความยากล าบากที่จะท าให้คนมา
สนใจในงานศิลปะ ผมแสดงงานมา 30 ปี คนก็ดูเท่าเดิม โดยเฉพาะวนัเปิดนิทรรศการคนจะเยอะ
มาก แต่วนัต่อมาก็แทบไม่มีใครมาดู อย่างล่าสุดผมไป MOCA เก็บค่าชม 250 บาท วนันัน้มีคน
ไปดูสกั 50 คน แล้ว MOCA เปิดมา 5 ปี มีคนมาดูมากกว่า หอศิลป์แห่งชาติที่เปิดมา 50 ปีเสีย
อีกกรณีนี้อาจจะเป็นแรงจูงใจ ข่าวสารที่ได้รับ อย่างกรณีของ BACC คนก็มาตากแอร์ มาจีบกนั 
คนตัง้ใจมาดูงานจริงๆน้อยมาก” (วสนัต์ สิทธิเขตต์, 2560: สมัภาษณ์) ค ากล่าวข้างต้นสะท้อนถึง
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ศิลปะร่วมสมัยกับคนไทยยังแยกกันอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนกลุ่มเล็กๆเท่านัน้ท่ีเดินไปดูงาน
ศิลปะตาม    หอศิลป์ต่างๆ วสนัต์ สิทธิเขตต์ได้วิจารณ์ถึงเหตุผลท่ีคนไม่ค่อยเข้าหอศิลป์ไว้อย่าง
นา่สนใจวา่ 

 
คราวนีม้นัเลยเกิดความแปลกแยกระหว่างห้องแสดงศิลปะกับคนไทยก็คือคนไทยคิดว่ามนัคือที่
สว่นตวั คนยงัไม่เข้าใจวา่มนัเป็นพืน้ที่กึ่งสาธารณะที่สามารถเข้าชมได้ คือยงัมองว่าแกลเลอร่ีนี่วนั
เปิดงานคนก็จะเยอะ เพื่อนฝงู นกัสะสม (collector) นิสติ นกัศกึษา แตห่ลงัจากนัน้ก็เงียบไม่คอ่ยมี
ความเคลื่อนไหว อย่างหอศิลป์แห่งชาติวนัแรกคนจะเยอะ นักศึกษาเยอะ ก็คงจะมาเอาสจิูบตัร
จากนัน้ก็เงียบเหมือนกนั ผมเคยชวนคนนอกวงการให้ไปดงูานศิลปะ กลบัได้ค าตอบวา่ท าไมต้องไป
ดอูีโก้ของศิลปิน สว่นใหญ่ศิลปินท่ีโชว์ก็มีฝีมือล า้เลศิทัง้นัน้ สว่นเขาไม่มีเลย เพราะฉะนัน้เขาเลยไม่
สนใจจะไปดูงานศิลปะนักสะสมก็มีไม่มากครับส่วนใหญ่ก็ซือ้แล้วหวังว่าราคามันจะสูงขึ น้ใน
อนาคต (วสนัต์ สทิธิเขตต์, 2560: สมัภาษณ์) 
 

ค าวิจารณ์ของวสันต์ สิทธิเขตต์ดงักล่าวอาจมีส่วนให้คนไม่อยากเข้าไปชมงานศิลปะ 
เน่ืองจากตวัหอศิลป์เองอาจจะต้องสร้างความเช่ือมัน่ว่าพืน้ท่ีของพวกเขาคือพืน้ท่ีสาธารณะและ
ทุกคนสามารถเข้าไปชมผลงานได้ตลอดเวลา และวสันต์ สิทธิเขต์ยังได้วิจารณ์การท างานของ
ภาครัฐตอ่อีกวา่ 

 
รัฐบาลไม่สนใจอยู่แล้ว เราต่อสู้ให้มีกระทรวงวฒันธรรมมา แต่ก็ไม่มีคนท างาน มีคนท างานมนัก็
เป็นพวกบ้าศาสนา คนที่ท างานในนัน้มันคือคนที่ไม่มีความรู้อะไร มีแต่พวกล้าหลังที่ไม่เข้า
ใจความร่วมสมยั เค้าเลยไปเน้นในเร่ืองของการอนุรักษณ์ของโบราณ ไอ้ความเป็นร่วมสมัยก็มี
บคุลากรที่เข้าใจน้อย ท่ีจะพอมีคนท างานแบบหัว้ก้าวหน้าหน่อยก็คือ ดร. อภินนัท์ แตเ่ขาก็ต้องไป
ตอ่สู้กบัระบบข้าราชการท่ีล้าหลงั สงัคมไทยเราไมไ่ด้สร้างคนให้มาเป็นนกัวฒันธรรม และอีกอยา่ง
ก็ยงัไปทบัซ้อนกบักรมศิลปากรที่เน้นไปทางศิลปวฒันธรรมที่เป็นวตัถ ุมนัไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัความ
ร่วมสมยัและศิลปะ อีกอยา่งมนัก็ยงัไปสะท้อนถึงระบบการศกึษา มหาวิทยาลยั ก็มีปัญญาชนท่ีไม่
เข้าใจศิลปะ ไมรู้่วรรณกรรม ไม่รู้อิโหนอ่ิเหน่ ก็เรียนๆให้มนัจบๆไป มนัก็สะท้อนวา่สงัคมเรามนัก็ไร้
ทิศทางทางการศึกษา เรียนให้จบๆไป จบด็อกเตอร์ก้ไปขายก๋วยเตี๋ยว มนัไม่สามารถที่จะมีพืน้ที่ๆ
รองรับความสามารถได้เลย (วสนัต์ สทิธิเขตต์, 2560: สมัภาษณ์) 

 

ค าวิจารณ์ของวสนัต์ สิทธิเขตต์ท าให้ผู้วิจยัเห็นอีกบริบทหนึง่ซึ่งอาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้หอ
ศิลป์เอกชนและวงการศิลปะร่วมสมัยยังไม่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ นอกจากภาครัฐขาด
บคุลากรความเข้าใจในงานศิลปะร่วมสมยั และขาดผู้ เช่ียวชาญในการท างานอยา่งเป็นระบบ เร่ือง
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การศึกษาท่ีดูจะเป็นเหตุผลส าคญัท่ีสุดและปัญหาใหญ่ท่ีสุดท่ีอาจจะตดัสินอนาคตของวงการ
ศลิปะร่วมสมยัของประเทศไทยได้ 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
จากการศกึษาพบว่า รีเบล อาร์ต สเปซ เกิดขึน้โดย วสนัต์ สิทธิเขตต์ศิลปินร่วมสมยั

ของไทยและมีจุดเร่ิมต้นท่ีแตกต่างจากหอศิลป์เอกชนอ่ืนๆ เน่ืองจากวสันต์ สิทธิเขตต์มีความ
ประสงค์จะมีพืน้ท่ีท างาน ศลิปะของตวัเองและเป็นท่ีพบปะระหวา่งกลุม่เพ่ือนฝงูได้อภิปรายพดูคยุ 
จนพืน้นีไ้ด้มีพฒันาการขึน้จนกลายเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีน าเสนอผลงานศิลปะท่ีน าเสนอเร่ืองราว
ทางสงัคมและการเมืองและจดัแสดงผลงานศิลปะอย่างต่อเน่ืองทัง้ศิลปินไทยและศิลปินตา่งชาต ิ
ตามค ากล่าวของวสนัต์ สิทธิเขตต์ท่ีมีใจความว่า  “เพียงแค่อยากจะเปิดเป็นที่ให้ศิลปินได้ท างาน
ศิลปะ เพราะเชื่อว่าถ้าจะเดินทางนี้จะต้องมีวินัย และต้องมีเงินเอามาท างานศิลปะต่อไป ”  
(วสนัต์ สิทธิเขตต์, 2560: สมัภาษณ์)  

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  

จากการศึกษาพบว่าริเบล อาร์ต สเปซมีการจัดการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้ท่ี
ไมไ่ด้ท าการตลาดแบบหอศลิป์เอกชนท่ีเปิดขึน้เพ่ือการค้าเพียงอยา่งเดียว เน่ืองจากเนือ้หาของงาน
ศิลปะท่ีค่อนข้างเน้นหนกัในเร่ืองสงัคมและการเมือง จึงมีลูกค้าเฉพาะกล่มท่ีสนใจเก็บสะสมงาน
ของรีเบล อาร์ต สเปซ และงานศิลปะก็ไม่ได้ขายได้ตลอดเวลา โดย วรรณพร ฉิมบรรจงผู้ จดัการ
ของรีเบล อาร์ต สเปซได้กล่าวถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้านเงินทุน และแหล่งรายได้ว่า 
“งานเราก็มีขายบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากว่าเราไม่ได้ท าการตลาดแบบแกลเลอร่ีที่เป็นเพื่อ
การค้า”(วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สมัภาษณ์)ค ากล่าวของวรรณพร ฉิมบรรจงในข้อมูลด้านการ
จดัการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้พบว่ารีเบล อาร์ต สเปซไม่ได้มีนโยบายท่ีเน้นการจดัการด้าน
การขายงานศลิปะมากนกั สิ่งท่ีเน้นหนกัคือเนือ้หาและความคดิรวบยอดของงานศิลปะท่ีสะท้อนให้
เห็นมมุมองทางสงัคมมากกวา่ 
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2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้านระบบ กลไก 

การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรพบว่า วรรณพร ฉิมบรรจงใช้ประสบการณ์ด้านการ
จดัการบริษัทOrganize ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการจดังานด้านศลิปะหลากหลายแขนงอยูแ่ล้ว
มาปรับใช้ในการจดัการ รีเบล อาร์ต สเปซ โดย วรรณพร ฉิมบรรจงได้แสดงทรรศนะไว้วา่ 

 
จากประสบการณ์จริง ก่อนที่จะมาท าศิลปะเต็มตวั ทรายอยูว่งการบนัเทิง และมีงานหลกัอีกงานคือ
ทรายเปิดบริษัทOrganize แต่เป็นบริษัทที่เก่ียวข้องกับศิลปะอยู่ด้วย แต่เป็นเชิงธุรกิจในเชิง
นิทรรศการ งานการกุศล งานของมลูนิธิ แล้วเคยorganize งานของมลูนิธิศิลปวฒันธรรมด้วย โดย
เป็นคนจัดงาน จัดการศิลปินโดยตอนนัน้จัดงานที่หอศิลป์สมเด็จราชินีที่ต้องจัดการกับศิลปิน
จ านวนเยอะมาก โดยเป็นคนจัดการ วางแผน จัดวางแบบไหนอย่างไร ติดตัง้ยังไง ซึ่งเป็น
กระบวนการการเรียนรู้ไปในตวั ซึง่บางสว่นก็เรียนรู้จากอาจารย์วสนัต์ วา่เราจะติดตัง้จดัวาง จดัการ
กบัพืน้ท่ีแบบไหน นอกนัน้กระบวนการด้านอื่นๆเราก็ต้องเรียนรู้ในสถานท่ีตา่งๆเพราะบ้านเราก็ไม่มี
ใครสอนวิชาพวกนี ้(วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สมัภาษณ์)    
 

ผู้ วิจัยสรุปทรรศนะข้างต้นได้ว่า รีเบล อาร์ต สเปซ มีการจัดการด้านระบบ กลไก  
การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร จากการปรับใช้ประสบการณ์ ท่ีผ่านมาของ  
วสันต์ สิท ธิเขตต์ ซึ่ งเป็นศิลปิน และได้เดินทางไปแสดงงานมามากมายหลายประเทศ 
ประสบการณ์ดงักล่าว สามารถน ามาเป็นองค์ความรู้และสามารถน ามาปรับใช้ในด้านการจดัวาง 
ตดิตัง้ผลงาน ความเหมาะสมของงานศิลปะและพืน้ท่ี สว่นวรรณพร ฉิมบรรจงจะน าประสบการณ์
ท่ีได้จากการเปิดบริษัท organize มาบริหารจดัการเร่ืองการวางแผน ระบบ และความสมัพนัธ์กับ
คนเป็นต้น 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  

ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาการจดัการด้านพืน้ท่ีของ รีเบล อาร์ต สเปซพบว่ามีการจดัการ
อยู่สองส่วนส าคญัคือ การจัดการพืน้ท่ีด้านนิทรรศการของศิลปิน กับพืน้ท่ีในส่วนของท่ีพักและ
ท างานศิลปะของศิลปินทัง้ไทยและต่างชาติซึ่งในส่วนนีส้่วนใหญ่ทางรีเบล อาร์ต สเปซจะจดัให้
ศิลปินได้พักและท างานท่ีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของ วสันต์ สิทธิเขตต์ เม่ือศิลปินท่ีได้รับ
คดัเลือกท างานเสร็จจึงขนย้ายมาจดัท่ีรีเบล อาร์ต สเปซในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยวรรณพร 
ฉิมบรรจงได้กลา่วถึงข้อมลูด้านการจดัการพืน้ท่ีว่า  “เป็นตึกแถวย่านพระโขนง นอกเหนือจากพืน้ที่
ส าหรับนิทรรศการแล้ว พื้นที่ภายในจะเป็นทัง้ที่พกัส าหรับศิลปินต่างชาติที่มาแสดงที่แกลเลอร่ี 
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และพืน้ทีส่ าหรับ Artist Residency” (วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สมัภาษณ์)  
  

2.5 การจัดการด้านกิจกรรม (นิทรรศการ) 
 

 
                  

ภาพประกอบ 47 การจดัการด้านกิจกรรมและนิทรรศการของรีเบล อาร์ต สเปซ 
 

ท่ีมา: www.uteeni.com 

 

รีเบล อาร์ต สเปซ มีการจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ โดยมี
นิทรรศการโดยประมาณ5-6 ครัง้ตอ่ปี โดยคนดเูร่ิมท่ีจะรู้จกัและติดตามผลงานของศิลปินท่ีแสดง
กับ รีเบล อาร์ต สเปซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานนิทรรศการของวสันต์ สิทธิเขตต์จะมี
ชาวตา่งชาติเข้าชมจ านวนมาก โดยวรรณพร ฉิมบรรจงได้กล่าวถึงจ านวนคนดท่ีูมาชมงานไว้อย่าง
นา่สนใจวา่ “จ านวนคนดูจะข้ึนอยู่กบัศิลปิน อย่างงานนีเ้ราเปิดงานพร้อมแกลเลอร่ีไนท์ซ่ึงคนเยอะ
มาก หลังจากนั้นก็มีคนตามมาดู อย่างงานคุณวสันต์ ก็จะมีคนต่างชาติที่ตั้งใจมา และกลุ่ม

http://www.uteeni.com/
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นกัศึกษาที่อยากมาดู อย่างงานที่แล้วที่เป็น Residency ก็จะมีน้องๆจากศิลปากรมาดู ซ่ึงมนัขัน้
อยู่กบัแต่ละงานว่ามีรายละเอียดยงัไง” (วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สมัภาษณ์) 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

รีเบล อาร์ต สเปซ มีการจดัการด้านการตลาดผ่านส่ืออินเตอร์เนต เว็บไซด์ท่ีมีเนือ้หา
เก่ียวกับศิลปวฒันธรรม โดยวรรณพร ฉิมบรรจงได้กล่าวถึงการจดัการด้านการตลาดไว้ว่า “ด้าน
การจัดการด้านการตลาดส่วนใหญ่ก็ตามมาจากสื่อ เฟสบุ๊ค บ้าง หนงัสือแจกฟรีบ้าง” (วรรณพร 
ฉิมบรรจง, 2560: สัมภาษณ์) เป็นท่ีน่าสังเกตว่า หอศิลป์เอกชนส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากส่ือ
ออนไลน์คล้ายคลึงกันเน่ืองจากเราไม่สามารถปฏิเสธในปัจจุบันนีเ้ฟสบุ๊ ก และ อินเตอร์เนต  
มีอิทธิพลตอ่การด ารงมากชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งยิ่ง     
    

2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  
รีเบล อาร์ต สเปซเป็นหอศิลป์เอกชนมีศิลปินร่วมสมยัอย่างวสนัต์ สิทธิเขตต์ศิลปิน

ร่วมสมัยเป็นผู้บริหารจึงอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลท่ีท าให้การจัดการด้านการสร้างเครือข่ายกับ
ศิลปินไทย ศิลปินตา่งชาติ นกัสะสม และผู้ชมเป็นไปอย่างไม่ยากเย็นนกั และด้วยประสบการณ์ท่ี
ผ่านใของวสันต์ สิทธิเขตต์ท่ีมีประสบการณ์แสดงงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศมาอย่าง
ยาวนานจึงท าให้สามารถน าประสบการณ์ท่ีผ่านมาปรับใช้ในการบริหารจดัการรีเบล อาร์ต สเปซ 
ส่วนท่ีเด่นชัดคือการเปิดพืน้ส่วนตัวท่ีจังหวัดนครสวรรค์ให้ศิลปินได้ใช้พืน้ท่ีท างานศิลปะโดย
วรรณพร ฉิมบรรจงผู้จดัการรีเบล อาร์ต สเปซได้แสดงทรรศนะไว้ว่า  “คือที่นี่จะเป็นที่พกัด้วย แต่
ส่วนใหญ่ศิลปินที่เราเลือกจะไปอยู่ที่บ้านคุณวสนัต์ ที่ ชุมแสง จังหวดันครสวรรค์ เพราะที่นั่น 
 มีอุปกรณ์การท างาน มีเตาเซรามิค มีที่วาดรูป แท่นพิมพ์ ศิลปินก็จะไปท างานที่นัน่ แต่เมื่อถึง
เวลาก็แสดงที่กรุงเทพฯ โดยศิลปินที่มาหลากหลายมากจากคุณวสนัต์ส่วนหน่ึง จากทรายก็จะมา
จากฝั่งอินเดีย เกาหลี” (วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สมัภาษณ์) จากทรรศนะดงักล่าวข้างต้นผู้วิจยั
สามารถสรุปความได้ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปินและรีเบล อาร์ต สเปซเกิดขึน้จากวสนัต์ สิทธิ
เขตต์สว่นหนึง่ และศิลปินฝ่ังอินเดียจะมาจาก วรรณพร ฉิมบรรจงท่ีได้ไปศกึษาตอ่ท่ีประเทศอินเดีย
สว่นหนึง่ 

         
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้ของรีเบล อาร์ต สเปซ เกิดจากการจัดการภายในแทบทัง้สิน้ โดย
วรรณพร ฉิมบรรจงได้แสดงทรรศนะด้านปัญหาและอุปสรรคไว้ว่า“ปัญหาส่วนใหญ่ของท่ีน่ีคือ
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ปัญหาเร่ืองเราต้องท างานรีโนเวทตลอดเวลา ทุกเดือน บางงานเราใช้พืน้ท่ีทัง้ตึก เราก็จะต้อง
จดัการกับสต๊อกงานเก่า งานใหม่ เร่ืองขนย้ายภายใน พืน้ท่ีต่างๆและตึกนีเ้ป็นตึกเก่าก็มีปัญหา
เร่ืองความชืน้ และเราก็ไม่ท ารางแขวนรูปเหมือนแกลเลอร่ีอ่ืน การเจาะน่ีเจาะมาเป็นหม่ื นๆรู 
สาเหตท่ีุไม่ท ารางแขวนรูปเพราะไม่อยากให้มีอะไรมากวนสายตาผู้ชมเวลามองไปท่ีงานศิลปะ ” 
(วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สัมภาษณ์) นอกจากปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากการต้องปรับ
พืน้ท่ีตลอดเวลา ปัญหาและอปุสรรคท่ีเกิดขึน้คือวฒันธรรมการดงูานศิลปะยงัไม่แพร่หลายในหมู่
คนไทย โดยสว่นใหญ่จะได้รับความสนใจจากชาวตา่งชาตมิากกวา่โดยวรรณพร ฉิมบรรจงได้กลา่ว
ไว้วา่  

 
อย่างที่นี่ถ้าไมใ่ช่วนัเปิดคนต่างชาติจะเยอะกวา่คนไทย และพวกเขาตัง้ใจมาด ูเหมือนคนต่างชาติ
เวลาเขาไปไหนๆเค้าจะมีวัฒนธรรมการดูงานตามแกลเลอร่ี แม้กระทั่งคนไทยเองนะเวลาไป
ตา่งประเทศจะต้องเข้าหอศิลป์เพราะมนัเหมือนจะแสดงถึงความมีรสนิยม  จะเดินตามพิพิธภณัฑ์ 
ลฟูวร์ MoMa หรือตามฮ่องกง ญ่ีปุ่ น แต ่ในเมืองไทยไมค่อ่ยมีใครสนใจมากนกั เค้าอาจจะคิดวา่มนั
ไมม่ีเหมือนเมืองนอก สว่นใหญ่ชาวต่างชาติที่มาชมงานที่น่ีก็จะค้นหาข้อมลูในอินเตอรเนต หรือได้
จาก Art Map บ้าง ถ้าอยากได้ข้อมูลทางสถิติ ลองไปข้อที่ BACC ชัน้สองในส่วนของ People 
gallery เขาจะจดสถติ ตลอดทุก งานจะได้ รู้ ว่ าคน ไทย เข้ าชม งานศิ ลปะบ่ อยแค่ ไหน  
(วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สมัภาษณ์)  

 

ผู้วิจยัสรุปทรรศนะข้างต้นชาวต่างชาติให้ความสนใจและเข้าชมงานศิลปะมากกว่า
คนไทย อีกทัง้ยงัมีการลงทนุกว้านซือ้งานศลิปะชิน้ส าคญัๆของคนไทยจากกลุม่พิพิธภณัฑ์และจาก
ชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจจะถือว่าเป็นผลเสียของวงการศิลปะบ้านเรา โดยวรรณพร  
ฉิมบรรจงได้กลา่วถึงกรณีนีอ้ยา่งนา่สนใจวา่ 

 
พอมนัมีเร่ืองซือ้ขายมาเก่ียวข้อง ราคามนัก็จะสงูเพราะป่ันราคากนั ศิลปินไมค่่อยจะได้อะไรหรอก 
จะมีไม่ก่ีคนที่รวยซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าใคร นอกนัน้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์ที่ลืมตาอ้าปากได้ มันไม่
เหมือนกบัสิงค์โปร์ที่เขากว้านซือ้งานส าคญัๆ งานของอาจารย์วสนัต์ สิทธิเขจตต์ชุดชาวนา ก็อยู่ที่
สงิค์โปร์ โดยพิพิธภณัฑ์ศิลปะแหง่ชาติที่สงิค์โปร์ซือ้ไว้เป็น คอลเลกชัน่ ถาวร อีกหน่อยใครจะดงูาน 
อาจารย์วสนัต์ อาจจะต้องบินไปดทูี่สงิคโปร์ แตท่ี่เมืองไทยไม่มีการซือ้งานศิลปินส าคญัๆเก็บไว้เป็น
คอลเลกชั่นของชาติ ให้เด็กรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้ ความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมในประเทศเลย                                             
(วรรณพร ฉิมบรรจง, 2560: สมัภาษณ์)  
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ข้อความดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานและภาครัฐยงัให้ความสนใจในวงการ
ศลิปะน้อยมาก และอาจสง่ผลตอ่ในอนาคตวา่ ผลงานศลิปะท่ีส าคญัหลายชิน้ของศลิปินไทยจะอยู่
ในความดูแลของต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายอย่างหนึ่งของศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของ
ประเทศไทย 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา รีเบล อาร์ต สเปซ  (Rebel Art space) 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่พบว่า เป็นความยากล าบากท่ีจะท าให้คนมา
สนใจในงานศิลปะ โดยมีสาเหตมุาจากหลายกรณี อาทิ คนทัว่ไปยงัไม่เข้าใจว่าหอศิลป์คือพืน้ท่ีกึ่ง
สาธารณะท่ีสามารถเข้าชมงานได้ตลอด บางคนเบื่อหน่ายอีโก้ของศิลปินท่ีจะอธิบายถึงความคิด
และฝีมืออนัล า้เลิศของพวกเขา ในขณะท่ีรัฐบาลและกระทรวงวฒันธรรมไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ
อย่างจริงใจ สาเหตุเหล่านีส้่งผลให้คนเบื่อหน่ายวงการศิลปะซึ่งย่อมส่งผลต่อการด ารงอยู่ของ  
หอศลิป์       

ผลการวิจยัด้านการจดัการพบว่า รีเบล อาร์ต สเปซเกิดขึน้เพราะต้องการให้ศิลปินมีพืน้ท่ี
ท างานและได้แสดงงานศิลปะด้วยความเช่ือท่ีว่าถ้าจะเดินทางสายนีศ้ิลปินจะต้องมีวินยั และต้อง
มีเงินเอามาท างานศิลปะตอ่ไป และเน้นไปท่ีงานศิลปะท่ีมีเนือ้หาสะท้อนและเสียดสีสงัคม ทัง้งาน
จิตรกรรม ภาพพิมพ์แกะไม้ เป็นต้น (วสนัต์ สิทธิเขตต์, 2560: สมัภาษณ์) 

 

กรณีศึกษา มิดไนซ์ แกลเลอร่ี 
 

 
                       

 ภาพประกอบ 48 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของมิดไนซ์ แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: www.ladprao71.com 
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ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
มิดไนซ์ แกลเลอร่ีคือหอศิลป์ เอกชนท่ีบริหารจัดการโดยคนรุ่นใหม่และมีความ

หลากหลายในรูปแบบและลกัษณะงานศิลปะท่ีน าเสนอ โดยหอศิลป์แห่งนีต้ัง้อยู่ในซอยโชคชยั 4
ย่านลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ท าการสืบค้นออนไลน์พบว่า “หอศิลป์มิดไนซ์ 
แกลเลอร่ี ก่อตัง้ขึน้ เม่ือปี พ. ศ. 2556 ตัง้อยู่ ท่ีถนนโชคชัย 4ซอย 18 ถนนลาดพร้าวจังหวัด
กรุงเทพมหานคร บนเนือ้ท่ี 170ตารางเมตร มีเป้าหมายท่ีจะเป็นเวทีส าหรับศิลปินรุ่นเยาว์ และ
สนบัสนนุการจดัแสดงนิทรรศการศิลปินรุ่นใหม่ ๆ และศิลปินระดบันานาชาติ  ตามช่ือและแนวคิด
ของแกลเลอร่ี "เพ่ือนท่ีดี" ว่าค าว่า “Mid” ในภาษาไทยเขียนว่า “มิตร” หมายถึงเพ่ือน ท่ีน่ีเรา
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตรท่ีทุกคนสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินกับงานศิลปะ
ร่วมกัน”(www.midnicegallery.com , 2561: ออนไลน์)ข้อความดงักล่าวแสดงประวัติและความ
เป็นมาของ   มิดไนซ์ แกลเลอร่ีโดยละเอียด และเว็บไซด์อยา่งเป็นทางการของมิดไนซ์ แกลเลอร่ียงั
กลา่วถึงรูปแบบและลกัษณะผลงานท่ีทางหอศลิป์แหง่นีต้ามค ากลา่วดงัตอ่ไปนี ้    
 “แกลลอร่ีของเราสว่นใหญ่แสดงงานศิลปะร่วมสมยัท่ีมีรูปแบบของความคิดสร้างสรรค์เช่น
ภาพวาด ภาพภ่ายประติมากรรม วิดีโอ ฯลฯ นอกเหนือจากการให้พืน้ท่ีแสดงนิทรรศการส าหรับ
ศิลปินหนุ่มคนใหม่เพ่ือแสดงผลงานของพวกเขา ผลก าไรหรือรายได้จากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับศิลปะ
จะน าไปใช้ด าเนินงานในโครงการ "Give love to our children"เปา้หมายของเราส าหรับโครงการนี ้
คือการวาดภาพและการปรับปรุงภูมิทศัน์ส าหรับโรงเรียนในถ่ินทุรกนัดารและเพ่ือเติมสีสรรลงบน
ผนังเพ่ือทีจะน ารอยยิม้ให้กับเด็ก”(www.midnicegallery.com , 2561: ออนไลน์)นับว่ามิดไนซ์ 
แกลเลอร่ีคือหนึ่งในหอศิลป์ท่ีบริหารโดยคนรุ่นใหม่ท่ีนอกเหนือจากจะเปิดพืน้ท่ีทางเลือกให้ศิลปิน
รุ่นใหม่ได้มีพืน้ท่ีแสดงผลงาน มิดไนซ์ แกลเลอร่ียงัอาจจะมีส่วนในการสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งขึน้
ด้วยงานศลิปะอีกด้วย 
 
พัฒนาการและการด ารงอยู่ 

ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับศิริรักษ์ จันทรผู้ อ านวยการมิดไนซ์ แกลเลอร่ีท่ีท า
หน้าท่ีบริหารจดัการ วางแผนงานทัง้หมดในกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ โดยศิริรักษ์ จนัทรได้กล่าวถึงภูมิหลงั
ของตวัเองต้องการเปิดพืน้ท่ีเพ่ือให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะสมยัท่ีเรียนไม่ได้รับโอกาสใดๆเน่ืองจาก
ไม่มีช่ือเสียงนั่นเอง การท าหอศิลป์ต้องมีประสบการณ์และเข้าใจระบบทางธุรกิจและการบริหาร
จดัการ ซึง่ศริิรักษ์ จนัทร ได้กลา่วว่า “ไม่มีพืน้ฐานทางด้านธุรกิจเลย เป็นการเรียนรู้ สอบถามจากผู้
มีประสบหารณ์ตรงที่เก่ียวข้องการการบริหารจัดการแกลเลอร่ี และเร่ิมไปตามแกลเลอร่ีเพื่อไปดู
วิธีการติดตั้ง การขาย และจากการขอความรู้จากผู้ ใหญ่  เช่นเจ้าของแกลเลอร่ี ศิลปิน”  
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(ศิริรักษ์ จันทร, 2560)  นอกจากการเรียนรู้จากเจ้าของหอศิลป์ ศิลปิน แล้วศิริรักษ์ จันทรยังได้
แสดงความคิดว่าไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะเปิดหอศิลป์ขึน้มาสิ่งท่ียากท่ีสดุคือจะท าอย่างไรให้มีคนสนใจ
เน่ืองจากต าแหนง่ท่ีตัง้ซึ่งหอศิลป์เป็นสิ่งท่ีแปลกใหมใ่นพืน้ท่ี ตามค ากล่าวดงันี“้เปิดอาร์ตแกลเลอร่ี
ไม่ยากแต่จะท าให้คนสนใจยากมาก เนื่องจากมิดไนซ์แกลเลอร่ีไม่ได้ตัง้อยู่ในพื้นที่เศรฐกิจ และ
ส่วนใหญ่คนที่มาเยี่ยมชมไม่ใช่คนในพื้นที่ ทัง้ ๆ ที่เราประชาสมัพนัธ์ออกไปแต่คนในชุมชน (ซอย
โชคชยั 4) ย่านลาดพร้าวยงัตอ้งหาเช้ากินค ่า เค้าเลยไม่มีเวลากบัเร่ืองตรงนีเ้ท่าไร” (ศริิรักษ์ จนัทร, 
2560: สมัภาษณ์) จากค าสมัภาษณ์ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นวา่ต าแหน่งท่ีตัง้ของมิดไนซ์ แกลเลอร่ีไม่ได้อยู่
ในต าแหน่งท่ีสังเกตได้ง่าย โดยศิริรักษ์ จันทรได้กล่าวถึงผู้ เข้าชมส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ
มากกว่า คนไทย มีใจความว่า“ส่วนใหญ่ระแวกนี้ถ้าเดินผ่านแล้วเข้ามาดูคือชาวต่างชาติ ถ้าคน
ไทยเคา้มาทานกาแฟ เคา้ยงัไม่เข้าใจดว้ยซ ้าว่าแกลเลอร่ีคืออะไร เข้ามาดูได้ไหม เสียเงินหรือเปล่า 
แม้กระทัง่เด็กเรียนศิลปะที่อยู่บนตึกยงัไม่กล้าเข้ามาคุยกบัเราโดยตรงแต่กลบัไปถามแม่ค้าคนอื่น 
ว่าเสียค่าชมหรือเปล่า เอางานมาโชว์ได้หรือไม่ ” (ศิริรักษ์ จันทร, 2560: สัมภาษณ์ ) จากค า
สมัภาษณ์และการลงพืน้ท่ีผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าถึงแม้ว่าคนในพืน้ท่ียงัสงสยัและตัง้ค าถามตอ่หอ
ศิลป์ แตผู่้วิจยักลบัคิดว่าหอศิลป์เอกชนได้มีพฒันาการเพิ่มมากขึน้และประทบัใจกบัการกระจาย
ตวัออกมาจากแหลง่พืน้ท่ีเศรษฐกิจของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครอย่างน้อยอาจจะเกิดชมุ
ชมศลิปะแหง่ใหมย่า่นลาดพร้าวในอนาคตก็เป็นได้ 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์  
ผู้วิจยัได้ท าการสัมภาษณ์กับ ศิริรักษ์ จันทร ผู้ จดัการหอศิลป์ มิดไนซ์ แกลเลอร่ีใน

ซอย โชคชยั 4 ย่านลาดพร้าวจนได้ทราบวา่ อดีตสมยัเป็นนกัศกึษามีความต้องการจะแสดงผลงาน
ภาพถ่ายของตวัเองในแกลเลอร่ี แต่เม่ือไม่มีช่ือเสียงโอกาสท่ีได้จึงน้อยมาก เม่ือโตขึน้จึงอยากให้
โอกาสกบัคนท่ีอยากจะแสดงงานศลิปะบ้าง โดยการสมัภาษณ์ในด้านการจดัการด้านนโยบายและ
วิสัยทัศน์พบว่า “สาเหตุที่เปิดแกลเลอรีก็เพื่อให้โอกาสศิลปินที่ยังไม่มีชื่อเสียงได้มีพื้นที่แสดง
งาน”(ศิริรักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์) ผู้วิจยัสามารถสรุปสมัภาษณ์ข้างต้นได้วา่หอศลิป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครมีท่ีมาในการด าเนินธุรกิจแตกตา่งกนับางแห่งเกิดขึน้เพราะความรักในงานศิลปะ
และมีความสุขในการท่ีจะอยู่กับสิ่งท่ีตนเองรักตลอดเวลาแต่มิดไนซ์แกลเลอร่ีเกิดขึน้เพราะ
ความเห็นใจและอยากให้โอกาสกับเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีต้องการจะแสดงออกผลงาน
สร้างสรรค์ของพวกเขา 
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2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 
การจดัการด้านแหล่งเงินทุนและรายได้ในหอศิลป์แห่งนีเ้กิดจากการสนับสนุนของ

พ่ีชายซึ่งเป็นเจ้าของหอศิลป์แห่งนี ้และเร่ิมท่ีจะท าธุรกิจสนามกีฬาและการขายงานศิลปะ 
สอดคล้องกบัค าสมัภาษณ์ท่ีมีใจความวา่ “รายได้หลกัของที่นี ่แรกๆจะได้เงินสนบัสนนุจากพีช่ายที่
เป็นเจ้าของแกลเลอร่ีแห่งนี้ เมื่อแกลเลอร่ีเป็นที่รู้จกัมากข้ึนรายไดบ้างส่วนก็มาจากการขายผลงาน
ศิลปะ”(ศิริรักษ์ จันทร, 2016: สัมภาษณ์)จากการสัมภาษณ์พบว่ามิดไนซ์แกลเลอร่ีได้รับการ
สนบัสนนุเงินทุนจากแหลง่อ่ืนด้วยเหตผุลท่ีวา่มิดไนซ์แกลเลอร่ียงัไม่สามารถด ารงอยูไ่ด้ด้วยการซือ้
ขายงานศลิปะเพียงอยา่งเดียว     

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

การจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบคุลากรนัน้เป็นไป
อย่างยากล าบากในช่วงแรกโดย ศิริรักษ์ จนัทรได้กล่าวไว้ว่า “ในช่วง สองปีแรกไม่มีเลย เพราะเรา
ยงัใหม่และไม่มีความรู้ว่าแกลเลอร่ีต้องท างานยังไง ไม่รู้กระทั่งเปิดแล้วท าอะไรต่อ อาศยัว่าเรา
ชอบงานใครก็ติดตอ่เขามาแสดง โดยเน้นให้อยู่ในช่วงวยัใกล้ๆกนั แตเ่ม่ือเข้าปี 3 ก็เร่ิมมีคนเข้ามา
ตดิตอ่เพ่ือขอแสดงงาน” (ศิริรักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์) เม่ือเร่ิมมีคนมาตดิตอ่ขอแสดงงานมาก
ขึน้ทางแกลเลอร่ีจึวต้องมีการจัดการด้านระบบขึน้มาเพ่ือเป็นข้อตกลงร่วมกันกับศิลปินโดย
ผู้จดัการมิดไนซ์ แกลเลอร่ีได้แสดงทรรศนะไว้วา่  

 
ทางแกลเลอร่ีจะมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากศิลปินที่มาแสดงงานบางสว่น โดยจะเรียกเก็บ6000 บาท 
ส าหรับค่าไฟ เพราะต้องมีการเปิดแอร์ทุกวนั สว่นเร่ืองการประชาสมัพนัธ์ โปสเตอร์ โปสการ์ดทาง
แกลเลอร่ีจะช่วยศิลปินรับผิดชอบ ถ้าศิลปินต้องการอะไรนอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากที่เราจดัเตรียม
ให้ศิลปินจะต้องรับผิดชอบสว่นนัน้เองตอนนีม้ีศิลปินประจ าแคค่นเดียวที่เราเซ็นสญัญาด้วย ซึง่เป็น
ศิลปินศตรีท อาร์ต (Street Art ) สว่นศิลปินหน้าใหมน่ัน้ ทางแกลเลอร่ีเราอยากจะให้เราเป็นเหมือน
บนัไดขัน้แรกๆเพื่อให้เค้าพฒันาและไปต่อในแกลเลอร่ีที่มีช่ือเสียงมากกว่าในอนาคตของพวกเขา 
(ศิริรักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์) 
 

จากทรรศนะดงักล่าวผู้วิจยัสรุปความได้วา่การจดัการด้านระบบและกลไกการบริหาร
จดัการภายในองค์กรและบคุลากร ของมิดไนซ์ แกลเลอร่ีได้ชว่ยเหลือและแบง่เบาภาะของศลิปินท่ี
แสดงนิทรรศการอยู่หลายประเด็น อาทิ การประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โปสการ์ด ซึ่งแกลเลอร่ีจะ
เป็นฝ่ายรับผิดชอบทัง้หมด แต่ศิลปินก็ต้องมีคา่ใช้จ่ายเช่นกนั เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายภายใน เช่นคา่ไฟ
และคา่แอร์ 
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  
การจดัการด้านพืน้ท่ีของมิดไนซ์ แกลเลอร่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะท่ีตัง้ซึ่งอยู่ในซอยโชค

ชยั 4 ลาดพร้าวซึ่ง ท่ีตัง้ดงักล่าวถือว่าเป็นพืน้ท่ีใหม่ส าหรับธุรกิจหอศิลป์เอกชน เม่ือดกูารจดัการ
พืน้ท่ีภายในก็มีลกัษณะเหมือนแกลเลอร่ีทัว่ไป อาทิ มีพืน้ท่ีส าหรับแสดงนิทรรศการ มีพืน้ท่ีส าหรับ
จดัเก็บผลงานศลิปะ พืน้ท่ีต้อนรับ ยิ่งไปกวา่นัน้ยงัมีพืน้ท่ีด้านนอกส าหรับกิจกรรมอ่ืนๆด้วย 
 

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 
          
 ภาพประกอบ 49 ภาพแสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของมิดไนซ์ แกลเลอร่ี  

 

ท่ีมา: www.ladprao71.com 
 

การจดัการด้านนิทรรศการพบว่าแต่ละนิทรรศการจะกินเวลายาวนานกว่า 1 เดือน 
ซึ่งทรรศนะด้านการจดัการด้านนิทรรศการมีอยู่ว่า “นิทรรศการจะคาบเก่ียวกนัเน่ืองจากทางแกล
เลอร่ีต้องการเวลาในการด าเนินงานด้วย อาจจะเป็นเดือนคร่ึง หรือ สองเดือนครัง้ โดยในหนึ่งปีจะ
มี ประมาณ 6-7 งาน” (ศริิรักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์) จากระยะเวลาในการด า เนิ นงาน
นิทรรศการ มิดไนซ์ แกลเลอร่ีเน้นความหลากหลายทางงานศิลปะโดย ศิริรักษ์ จนัทร ได้กล่าวถึง

http://www.ladprao71.com/
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สไตล์งานไว้ว่า“ท่ีน่ีเน้นความหลากหลายในเร่ืองสไตล์งาน เพราะถ้าเราเน้นไปทางเดียวแล้วเกิดว่า
สไตล์นัน้ๆมนัไม่ฮิตแล้วเราก็อาจจะล าบาก แตส่่วนใหญ่หลายๆคนจะคิดว่าท่ีน่ีคือเน้นแนวกราฟ
ฟิค สตรีทอาร์ต ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าศิลปินอาจจะอยู่ในวยัเดียวกนัจึงท าให้เราคยุกันง่ายกว่า ” 
(ศริิรักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์)ความหลากหลายในสไตล์งานท าให้นิทรรศการในหอศลิป์ แหง่นี ้
นา่สนใจ ท่ีส าคญัการเน้นท างานร่วมกบัศิลปินในวยัใกล้กนัยงัชว่ยให้การจดัการหลาย ๆ อยา่งง่าย
ขึน้อีกด้วย 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด 

จากเอกสารและส่ือตา่งๆชีใ้ห้เห็นว่า ช่ือเสียงของมิดไนซ์ แกลเลอร่ียงัไม่แพร่หลายใน
หมู่ศิลปินนักสะสม และผู้สนใจมากนัก ผลการวิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า“การจัดการด้าน
การตลาดจะมีการใช้สื่อออนไลน์และส่ิงพิมพ์ งานศิลปินทางเราจะหกั 30% จากราคาขายโดยทาง
แกลเลอร่ีขายยงัไม่ไดดี้มาก เพราะส่วนมาก นกัสะสมยงัไม่ค่อยเชื่อมัน่กบัศิลปินหนา้ใหม่มากนกั”
(ศิริรักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์)จากทรรศนะดงักล่าวผู้วิจยัสามารถสรุปความได้ว่าเร่ิมมีการใช้
ส่ือออนไลน์ และส่ือสิ่งพิมพ์ตา่งๆเพื่อ โปรโมทและท าให้คนทัว่ไปรู้จกัหอศลิป์แหง่นีม้ากขึน้ 
 

2.7 การจดัการเร่ืองการสร้างเครือขา่ย (ศลิปินไทย, ศลิปินตา่งชาติ, ผู้ชม)  
จากการศึกษาการจัดการด้านการสร้างเครือข่ายกับศิลปินพบว่าส่วนใหญ่จะเปิด

โอกาสให้กับศิลปินรุ่นเดียวกนัโดยมีแนวทางท่ีหลากหลายทัง้ศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ ตาม
ทรรศนะดงัต่อไปนี“้ส่วนมากจะเป็นศิลปินที่ท างาน Street Art ศิลปินชาวญี่ปุ่ นที่เราเชิญเขามา
แสดงทกุปี แต่เมื่อปีที่แล้วจะมีงานกลุ่มซ่ึงเป็นของศิลปินที่เราเชิญมาคือ ชชัวาล รอดคลองตนั ซ่ึง
เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ”(ศิริรักษ์ จันทร, 2016: สัมภาษณ์)จากข้อความดังกล่าว 
ผู้วิจยัสามารถสรุปใจความได้วา่นอกจากงานศิลปะจากนกัเรียน นกัศกึษาศิลปะท่ีทางมิดไนซ์แกล
เลอร่ีให้โอกาสแสดงงานแล้ว มิดไนซ์แกลเลอร่ียังเน้นงานศิลปะแนว  Street Art และมีเครือข่าย
เช่ือมโยงกบัศลิปินชาวญ่ีปุ่ นเพ่ือเพิ่มความหลากหลายทางวฒันธรรมอีกด้วย 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

การบริหารจัดการหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เร่ืองง่ายซึ่งต้องพบปัญหาและ
อปุสรรคอยู่ตลอดเวลา ศิริรักษ์ จนัทร ผู้จดัการหอศิลป์ท่ีประสบการณ์น้อย จึงต้องเรียนรู้จากแกล
เลอร่ี และศิลปินอยู่ตลอดเวลา จากการวิจัยพบว่า“ปัญหาและอุปสรรคคือด้วยความที่เรามี
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ประสบการณ์น้อย ท าให้เราไม่สามารถบอกได้ว่าส่ิงที่เราท ามนัหรือที่เราจดัการดีแล้วหรือยงั” (ศิริ
รักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์) 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา มิดไนซ์ แกลเลอร่ี  (Midnice Gallery) 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่พบว่า การเปิดหอศิลป์ขึน้มาไม่ยากเท่ากับ
ท าให้คนมาสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิดไนซ์ แกลเลอร่ี มีท่ีตัง้เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัไม่ใช่แหล่ง
เศรษฐกิจคนส่วนใหญ่ยงัค านึงเร่ืองปากท้องมากกว่า เม่ือเทียบคนท่ีเข้ามาคนตา่งชาตจิะมากกว่า
คนไทย คนไทยจะมาด่ืมกาแฟ มากกว่าชมงานศิลปะ ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจด้วยซ า้ว่าแกล
เลอร่ีคืออะไร เข้ามาดไูด้หรือไม่อย่างไร แม้กระทัง่เด็กเรียนศิลปะท่ีอยู่บนตกึยังถามว่าเสียค่าเข้า
ชมหรือไม ่        

ผลการวิจยัด้านการจดัการพบวา่เปิดหอศลิป์เพ่ือให้เป็นพืน้ท่ีส าหรับศิลปินหน้าใหม ่หรือ
นกัศกึษาศลิปะท่ีไม่ได้รับโอกาสได้แสดงผลงานก่อนการเปิดหอศลิป์ไม่มีพืน้ฐานทางด้านธุรกิจเลย 
เป็นการเรียนรู้ สอบถามจากผู้ มีประสบหารณ์ตรงท่ีเก่ียวข้องการการบริหารจดัการแกลเลอร่ี และ
เร่ิมไปตามแกลเลอร่ีเพ่ือไปดวูิธีการติดตัง้ การขาย และจากการขอความรู้จากผู้ ใหญ่ เช่นเจ้าของ
แกลเลอร่ี หรือศิลปินท่ีมีประสบการณ์งานศิลปินจะเป็นงานของศิลปินท่ีส่งผลงานมาให้พิจารณา
ทัง้ไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะศิลปินชาวญ่ีปุ่ นท่ีทางหอศิลป์ได้เชิญมาแสดงอย่างต่อเน่ือง (ศิริ
รักษ์ จนัทร, 2560: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ 
 

           
                   

ภาพประกอบ 50 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ 
 
ท่ีมา: www.forfur.com 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่คือหอศิลป์เอกชนยา่นพระโขนงท่ีก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2557 มี

รูปแบบเฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากหอศิลป์เอกชนโดยทัว่ไป โดยสภาพทางกายภาพท่ีเห็นได้ชัดคือ
รูปแบบท่ีผสมผสานระหว่างหอศิลป์และคาเฟ่ และ งานศิลปะท่ีหลากหลายอาทิ งานศิลปะร่วม
สมยั งานศิลปะ    กราฟิตี ้และดนตรี โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ ด าเนินงานโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ี
มีประสบการท่ีแตกตา่งกนัแตมี่จดุร่วมเดียวกนั และมีความประสงค์จะท าให้โกจา แกลเลอร่ี มีสว่น
ช่วยให้ชุมชนย่านพระโขนงเป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งขึน้ด้วยการเชิดชูความเป็นพระโขนงด้วยมุมมอง
ทางศิลปะหรือแม้กระทั่งการสร้างดนตรีขึน้มาเพ่ือน าเสนอความเป็นชุมชนย่านพระโขนง โดย
ผู้วิจยัได้ท าการสืบค้นข้อมลูจากเว็บไซด์อย่างเป็นทางการของ โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่พบว่า 
“โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีพระ
โขนงเพียง 5 นาที โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ เปิดเมื่อเดือนมกราคม พ .ศ. 2557 โดยก่อนที่โก
จา จะก่อตัง้ ตึกนี้เคยเป็นร้านท าผมมาก่อน เราใช้เวลา 3 เดือนในการตกแต่งภายในใหม่ทัง้หมด 
โดยชั้นหน่ึงจะเป็นพื้นที่ของร้านกาแฟ และออฟฟิศจะอยู่บนชั้น 2” (www.goja.gallery.com, 
2561: ออนไลน์)    

http://www.forfur.com/
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ข้อความดงักล่าวแสดงถึงข้อมลูขัน้พืน้ฐาน สภาพทางกายภาพ รวมไปถึงต าแนง่ท่ีตัง้ของ
โกจา แกลเลอร่ีท่ีมีความน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หอศิลป์แห่งนีไ้มไ่ด้ตัง้อยูใ่นย่านเศรษฐกิจแต่
เป็นย่านพระโขนงท่ีเป็นชุมชนเก่า รายล้อมไปด้วยร้านค้า ตลาดสด หรือร้านค้าแผงลอย สงัเกตดู
แล้วไมมี่ความเคล่ือนไหวจากวงการศลิปะร่วมสมยัใดๆในยา่นนัน้เลย  

 
พัฒนาการและการด ารงอยู่ 

ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับนงนุช ประไพ 
หนึง่ในหุ้นสว่นและผู้ก่อตัง้คนส าคญัของโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ ได้กลา่วถึงระยะแรกของการ
เปิดด าเนินการ โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ไว้อย่างน่าสนใจว่า “พฒันาการของอาร์ตแกลเลอร่ียงั
ดูลึกลบัมาก โดยเฉพาะชาวบ้าน เขาไม่ทราบอะไรเลยว่าเราท าอะไร ในเดือนสองเดือนแรก หน้า
ร้านมีแต่คนเข้ามาดูแต่ไม่มีคนกล้าเข้ามา พอสองสามเดือนผ่านไปเร่ิมมีลงุคนขบัรถแท็กซ่ีตรงข้าม
บา้น หรือพีวิ่นมอเตอร์ไซด์ เดินเข้ามาดูว่าโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ท าอะไร ซ่ึงท าใหเ้รารู้สึกดีที่
อาชีพอะไรก็ได้ที่เข้ามา เพราะอาร์ตไม่ได้จ ากดัว่าเราต้องมีอาชีพอะไร แต่งตวัยงัไง หรือมีรสนิยม
แบบไหน” (นงนชุ ประไพ, 2560)   

ทรรศนะดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงหอศิลป์ยงัคงเป็นพืน้ท่ีเฉพาะคนบางกลุ่มในสงัคมท่ีพอจะมี
ความเข้าใจและช่ืนชมในงานศิลป์บ้าง แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าหอศิลป์เอกชนคืออะไร มี
หน้าท่ีอะไรบ้าง ซึ่งผู้ วิจัยคิดว่าน่ีคือโจทย์ส าคัญของเจ้าของและผู้ ก่อตัง้หอศิลป์ ทีมงานและ
ผู้ เก่ียวข้องศลิปินและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีจะท าให้สงัคมเข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของหอศิลป์วา่มี
ประโยชน์อย่างไรต่อสงัคมและชมุชนโดยนงนชุ ประไพยงัได้กล่าวถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานครอีกว่า“ภาพรวมของแกลเลอร่ีในไทย คือทกุๆแกลเลอร่ีมีจุดเด่นของและ
ลกัษณะเฉพาะตวัที่ชดัเจน อยากให้ทกุแห่งน าเสนอ ออกมาให้แน่นอนและ ไม่อยากให้เค้าปิดตวั
ไป เพราะเข้าใจว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ต้องเซฟเงิน มันก็เลยกระทบกันไปหมด ” (นงนุช ประไพ, 
2560: สัมภาษณ์ ) ค ากล่าวข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงสภาพของพัฒนาการของหอศิลป์เอกชนท่ีเปิด
ด าเนินการอยู่ในกรุงเทพมหานครท่ีส่วนใหญ่จะมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะตวัท่ีชดัเจน แต่หอ
ศลิป์เอกชนท่ีเปิดด าเนินการอยูต่า่งประสบปัญหาเร่ืองเศรษฐกิจท่ีไมดี่และอาจสง่ผลตอ่รายได้และ
การด ารงอยู ่ซึง่เป็นโจทย์ให้แตล่ะแหง่ได้ตีความวา่จะสามารถแก้ไขสถานการร์ได้มากน้อยเพียงใด 
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ผลการวิจัยด้านการจัดการ 
2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกท่ี โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่กบันงนชุ ประไพ ซึง่เป็นหนึ่ง
ในผู้ บริหารและท าหน้าท่ีบริหารจัดการในหอศิลป์แห่งนี ้พบว่าโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่มี
หุ้นส่วนด้วยกันจ านวนส่ีคนโดยท่ีทุกคนล้วนมีประสบการณ์ด้านการจดังานอีเว้นท์และเม่ือต้อง
จดัการกบังานหลายประเภทจึงมีประสบการณ์กบังานท่ีหลากหลายประเภท ส่งผลให้เปิดหอศิลป์
แห่งนีข้ึน้ เพราะต้องการให้คนทัว่ไปได้มีโอกาสได้เห็นผลงานศิลปะตามรสนิยมของพวกเขา โดย
การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์กบันงนชุ ประไพ 
ผู้ให้ข้อมลูส าคญัมีใจความท่ีนา่สนใจวา่ 

  
อยากให้โกจา แกลเลอร่ีเป็นประตบูานแรกให้คนที่ไมเ่คยใกล้ชิดกบัอาร์ตเปิดเข้ามาหา แล้วเขาจะ
ได้ไปเปิดประตบูานอื่นท่ีอื่นตอ่เพราะเขาจะรู้สกึวา่มนัก็ไมไ่ด้ลกึลบัมากมายอะไรเรามีหุ้นสว่นสีค่น
โดยพวกเราทัง้สีค่นเคยท างาน Live Screen ตาม งาน event,   music festival ท ามาเร่ือยๆให้กบั
ศิลปินจนเรารู้สกึหลงรักในตวั Original ของงานมากขึน้ ประมาณว่าพอเรารับงานมาเราก็เอาไป
ท า บล็อคสกรีน ยิ่งเราสกรีนเรายิ่งเห็นลวดลายของมัน ท าให้หลงรักงาน ซึ่งเป็นงานของศิลปิน
ญ่ีปุ่ น เราก็คิดวา่อยากให้คนอื่นได้เห็นด้วย จนคิดในรูปแบบของ Art gallery ขึน้มา ท่ีให้คนได้เห็น
งานของศิลปินได้ ซึ่งเราก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่ญ่ีปุ่ นที่เป็นชาวญ่ีปุ่ นจ านวนเยอะมาก สว่นเราที่เป็นคน
ไทยก็รู้จกัศิลปินคนไทยอยูพ่อสมควรก็เลยคิดว่าเราลองมาท าอาร์ตแกลเลอร่ีด ูแตอ่าร์ตแกลเลอร่ี
ของพวกเราก็ไม่ได้เป็นอาร์ตแกลเลอร่ีที่เป็นอาร์ตแกลเลอร่ีเพียว ซึ่งเนื อ้แท้ของเรามาจาก music 
industry คะ ตอนแรกก็ไปหาที่อื่นแตบ้่านอยูแ่ถวนี ้และประกอบกบัแถวนีไ้มม่ีอาร์ต แกลเลอร่ีเลย 
และเมื่อ 3-4 ปี ท่ีแล้วเป็นซอยที่ไม่มีอะไรเลย ทกุอยา่งเป็น Local ทัง้นัน้เลย ซึ่งมนัก็มีอาร์ตให้คน
ได้เสพเยอะแล้ว แต่ยงัไม่มีอาร์ตให้คน local ได้เสพเลย ก็อยากให้มนัอยู่ใกล้ชิดกบัคนมากที่สดุ 
(นงนชุ ประไพ, 2560: สมัภาษณ์) 

 

ค ากล่าวข้างต้นแสดงถึงวิสยัทศัน์ท่ีนา่สนใจกลา่วคือโกจาแกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ เป็น
หอศิลป์เอกชนท่ีตัง้อยู่ในย่าน พระโขนง ซึ่งธุรกิจหอศิลป์ยงัเป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับพืน้ท่ีนีอี้กทัง้ 
คนในท้องถ่ินก็ดูเหมือนจะห่างไกล และเข้าใจในงานศิลปะร่วมสมัย จึงเป็นท่ีมาส าคญัท่ีท าให้
รูปแบบการจดัการของโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ มีความหลากหลายและเป็นมากกว่าพืน้ท่ีจดั
แสดงผลงานศิลปะ อาทิ มีการผสมผสานกบัร้านกาแฟเพ่ือเป็นช่องทางให้คนเข้ามานัง่ด่ืมกาแฟ
และเสพงานศลิปะไปพร้อมกนั มีการเลน่ดนตรีและเปิดแผน่เสียงซึง่ก่อให้เกิดกลุม่คนท่ีหลากหลาย
เข้ามาในพืน้ท่ีแหง่นี ้
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2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 

โกจา แกลเลอร่ี แอนด์คาเฟ่มีการจดัการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้ท่ีเด่นชัดโดย
นอกเหนือจากการซือ้ขายผลงานศิลปะแล้วยงัมีการขายเคร่ืองด่ืมเช่นกาแฟซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งท่ี
สามารถท ารายได้ให้หอศลิป์เอกชนแหง่นี ้      

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

จากการวิจัยพบว่าจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและ
บคุลากร หุ้นส่วนทัง้ส่ีคนของโกจาแกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ทัง้ส่ีคนมีประการณ์ท างานท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดัการและการท างานด้านการจดัอีเว้นท์ และ ธุรกิจด้านดนตรี โดยเม่ือสอบถามถึงคนท่ีมีภูมิ
หลังท่ีเก่ียวข้องทางศิลปะพบว่า “มีหน่ึงในหุ้นส่วนเค้าเคยออกหนงัสือศิลปะส าหรับเด็กที่ญี่ป ุ่ น 
แล้วพี่ชายเค้าก็ออกแบบให้แบรนด์สเก็ตบอร์ดดังๆที่อเมริกา และแบรนด์ในญี่ปุ่ น และมีบท
สมัภาษณ์ใน “Thrashers magazine”ซ่ึงเป็นนิตยสารเก่ียวกับสเกตบอร์ตที่มีชื่อเสียงมากฉบับ
หน่ึง” (นงนุช ประไพ, 2560: สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสรุปความด้านการจัดการด้านระบบ กลไก การ
บริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรของ โกจาแกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ได้ว่ามีการจดัการด้าน
ระบบท่ีหลากหลาย ไมต่ายตวั เน่ืองจากหุ้นสว่นทัง้ส่ีคนตา่งมีประสบการณ์ในการจดังานอีเว้นท์ซึ่ง
ต้องใช้ประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการท างานกบัคนท่ีหลากหลายประเภท 

 
2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  

ผู้วิจยัได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนงนุช ประไพ ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลส าคญัเก่ียวกับ
การจดัการด้านพืน้ท่ี โดยก่อนท่ีจะมาอยู่ท่ีพระโขนงได้ดพืูน้ท่ีแถวย่าน RCA ไว้ แตก็่คิดว่าอาจจะ
ไม่เหมาะกบัการเปิดหอศลิป์เน่ืองจากมีแหล่งบนัเทิงมากเกินไป ตามค ากล่าวดงัตอ่ไปนี ้“ตอนแรก
ก็ดูที่ RCA เพราะว่าเรามี ออฟฟิตสกรีนทีน่ัน่ แต่ก็รู้สึกว่ามนับนัเทิงไป ก็ไปดูทีพ่ระราม4 แต่พอมา
เจอที่นี่แล้วมันใช่เลยส่วนพื้นที่ภายในจะประกอบไปด้วย พื้นที่ของร้านกาแฟ พื้นที่ส าหรับเปิด
เพลงและพืน้ทีส่ าหรับงานศิลปะ” (นงนชุ ประไพ, 2560: สมัภาษณ์)จากค ากล่าวข้างต้นผู้วิจยัสรุป
ความได้ว่านอกจากสถานท่ีตัง้ท่ีแปลกใหม่ของหอศิลป์ในเร่ืองการจัดการด้านพืน้ท่ีก็ยังมีความ
น่าสนใจเช่นเดียวกันกล่าวคือรูปแบบการจดัการด้านพืน้ท่ีๆมีการผสมผสานร้านกาแฟซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตประจ าวนัของคนเข้ากบังานศิลปะท่ีดเูหมือนจะห่างไกลกบัผู้คนย่านพระโขนงท าให้ผู้ คนท่ีเข้า
มาเพื่อต้องการด่ืมกาแฟได้คดิ ตัง้ค าถามและเร่ิมท่ีจะสนใจงานศลิปะมากขึน้ 
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2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
 

 
      
ภาพประกอบ 51 การจดัการด้านนิทรรศการและนิทรรศการของโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ 

 
ท่ีมา: www.forfur.com 
 

ผลการวิจยัในด้านการจดัการด้านกิจกรรมและนิทรรศการท่ีเกิดขึน้ในโกจา แกลเลอร่ี
พบว่า“ส่วนมากงานศิลปะจะเป็นแนวสตรีทอาร์ตผลงานหรือรูปท่ีแสดงก็มีเดินเข้ามาด้วยเสนอ
ด้วยหรือเราติดตอ่ศิลปินเองด้วยโดยจดุเดน่ของแกลเลอร่ีอาจจะเป็นเร่ืองของกิจกรรมและEvent ท่ี
เกิดขึน้ในแกลเลอร่ี เราน าศลิปินจากญ่ีปุ่ นมาท าให้มนัดใูหม่ ดอิูนเตอร์ และศิลปินระดบัต้นๆ ส่วน
จุดด้อยอาจจะเป็นเราดูไม่ซีเรียสในเร่ืองอาร์ต ท าให้คนรักอาร์ตจริงๆไม่สนใจ ” (นงนุช ประไพ, 
2560: สัมภาษณ์) จากข้อความดังกล่าวท าให้ผู้ วิจัยสรุปได้ว่ากิจกรรมและนิทรรศการท่ีเกิดขึน้
ภายในแกลเลอร่ีเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะกบัวยัรุ่นท่ีชอบงานสไตล์สตรีทอาร์ต ซึ่งเปรียบเสมือนพืน้ท่ีๆ
แสดงงานด้านกราฟิตี ้หรือ ดนตรี และอาจจะไม่เหมาะกับคนท่ีชอบงานศิลปะแบบร่วมสมยัหรือ
คนท่ีมีรสนิยมทางด้านศลิปะแนวภาพเขียนทิวทศัน์และรูปเหมือน 

http://www.forfur.com/
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2.6 การจัดการด้านการตลาด 
ผลการวิจยัพบวา่ โกจา แกลเลอร่ี มีการจดัการด้านการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ และมี

การจดัส่งข้อมูลความเป็นมาตลอดจนนิทรรศการ และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ให้นิตยสารท่ีเก่ียวข้องกับ
ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั  
 

2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 
ผลการวิจัยด้านการจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่ายกับศิลปิน ทัง้ศิลปินไทยและ

ตา่งชาติของโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ พบวา่ “ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินก าลงัจะมีช่ือเสียงท่ีแสดง
งานกับเรา เราจะเป็นคนติดต่อชาวต่างชาติ เรามีเพ่ือนท่ีเป็นหุ้นส่วนท่ีสามารถติดต่อศิลปินดงัๆ 
ในญ่ีปุ่ นได้ แต่เราก็ให้โอกาสคนท่ีไม่มี ช่ือเสียงเพราะอยากจะให้เค้าได้รู้ว่าโอกาสมันมีอยู่
ตลอดเวลา”(นงนุช ประไพ, 2560: สมัภาษณ์) ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่
เป็นหอศิลป์เอกชนท่ีเปิดโอกาสให้กบัศิลปินทัง้ไทยและต่างชาติ (ญ่ีปุ่ น) ท่ีท างานในสไตล์ Street 
Art หรือ Graffiti ได้มีโอกาสแสดงผลงานของพวกเขาไม่วา่พวกเขาจะเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงหรือไม ่ 
สิ่งส าคัญท่ีสุดคือหอศิลป์เอกชนแห่งนีไ้ด้ท าให้เหล่าศิลปินหน้าเก่า หน้าใหม่ได้รู้ว่าโอกาสมีอยู่
ตลอดเวลา 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่าในช่วงแรกจะเกิดปัญหา
หลายอย่างเน่ืองจากยังขาดประสบการณ์ในการท าธุรกิจหอศิลป์ ซึ่งนงนุช ประไพได้กล่าวถึง
ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาและอปุสรรคดงันี ้“แรกๆก็มีปัญหาเพราะเรามีประสบการณ์นอ้ย แต่เรา
ก็โชคดีที่ส่วนใหญ่ศิลปินจะช่วยคอยแนะน าเรา และย่านนี้เมื่อก่อนค่อนข้างดิบมาก ชอบมีคนบ้า
เข้ามา แล้วตะโกนหาเร่ืองส่ิงส าคญัอีกอย่างหน่ึงคือพอเราเป็นลูกคร่ึง ก็จะมีคนคิดว่ามนัจะท าให้
เสื่อมหรือเปล่าในเร่ืองของอาร์ตเสื่อมที่ว่าคือ “art way” เค้าจะเสื่อมหรือเปล่า ซ่ึงนานมากที่
จะต้องใช้การสื่อสาร wayนัน้ แกลเลอร่ีแบบนัน้ก็ยงัอยู่ เพียงแต่ว่าเราเข้ามาสื่อสารให้คนธรรมดา
เข้าถึงมากข้ึนเท่านัน้”(นงนุช ประไพ, 2560: สมัภาษณ์) จากค ากล่าวของนงนุช ประไพข้างต้น
ชีใ้ห้เห็นว่าโกจาแกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่มีเป้าหมายและแนวทางท่ีเด่นชดักล่าวคือความประสงค์ท่ี
จะน าศลิปะมาสูย่า่นพระโขนง ท าให้คนในพืน้ท่ีได้ใกล้ชิดกบัศลิปะมากขึน้ 
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รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่  (Goja Gallery 
and Cafe) 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่าพัฒนาการของหอศิลป์เอกชนยังดู
ลึกลบัมาก โดยเฉพาะชาวบ้าน เขาไม่ทราบอะไรเลยว่าหอศิลป์เอกชนท าอะไร ในเดือนสองเดือน
แรก มีแต่คนในชุมชนมาส่องดูหน้าร้านแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามา พอสองสามเดือนผ่านไปเร่ิมมีลุง
คนขบัรถแท็กซ่ีตรงข้ามบ้าน หรือพ่ีวินมอเตอร์ไซด์ เดินเข้ามาดวู่าโกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ท า
อะไร ซึ่งท าให้เรารู้สึกดีท่ีอาชีพอะไรก็ได้ท่ีเข้ามา เพราะอาร์ตไม่ได้จ ากัดว่าเราต้องมีอาชีพอะไร 
แต่งตวัยงัไง หรือมีรสนิยมแบบไหนภาพรวมของแกลเลอร่ีในไทย คือทุกๆแกลเลอร่ีมีจุดเด่นของ
และลกัษณะเฉพาะตวัท่ีชดัเจน อยากให้ทกุแหง่น าเสนอ ออกมาให้แน่นอนและ ไม่อยากให้เค้าปิด
ตวัไป เพราะเข้าใจวา่เศรษฐกิจไมดี่คนก็ต้องใช้เงินอยา่งประหยดั เลยเกิดผลกระทบกนัไปหมด 

ผลการวิจัยด้านการจัดการ มีความประสงค์ให้โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่เป็นประตู
บานแรกให้คนท่ีไม่เคยใกล้ชิดกบัศิลปะได้เข้ามาสมัผสั และสามารถพฒันาให้พวกเขาได้คุ้นชินใน
งานศลิปะไปสู่ศิลปะแขนงอ่ืนๆได้ แตโ่กจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ เป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมีสว่นผสม
กบัศิลปะหลากหลายแขนง ประกอบกบัแถวนีไ้ม่มีหอศิลป์เลย ทุกอย่างเป็น Local ก็อยากให้มนั
อยู่ใกล้ชิดกบัคนมากท่ีสุด งานท่ีจดัแสดงเน้นงานศิลปะแนวสตรีทอาร์ต กราฟฟิตีจ้ากศิลปินชาว
ไทยและชาวญ่ีปุ่ น (นงนชุ ประไพ, 2560: สมัภาณ์) 
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กรณีศึกษา คาฬวิท สตูดโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี 
 

 
               

ภาพประกอบ 52 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของคาฬวิท สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 

 
ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่       

คาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2557 โดยมีการดดัแปลงท่ีอยู่อาศยัใน
ซอย ร่วมฤดีให้กลายเป็นหอศิลป์และสตดูิโอส าหรับท างานภาพพิมพ์ โดยหอศิลป์แห่งนีมี้ลกัษณะ
งานศิลปะแนวเหนือจริง (Surrealism) แนวกราฟฟิตี ้(Graffiti )โดยผู้ วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูล
จากเว็บไซด์อย่างเป็นทางการของ คาฬวิท สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี เพ่ือค้นหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั
ประวตัแิละความเป็นมาของหอศิลป์แหง่นีซ้ึ่งมีรายงานดงัตอ่ไปนี ้“คาฬวิทสตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี  
เร่ิมจากความคิดของครอบครัว จิรชัยสกุล ว่าเราต้องการที่จะปรับปรุงบ้านให้เป็นสตูดิโอเพื่อให้
สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีพืน้ที่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและเพือ่นศิลปินหลายคนแนะน าให้
ฉนัสร้างนิทรรศการศิลปะของตวัเองเพือ่มอบและแบ่งปัน ศิลปะแรงบนัดาลใจให้ศิลปินอื่น ๆ และ
ผู้ที่สนใจ ในที่สุดผมก็ตัดสินใจเปิดคาฬวิท สตูดิโอแอนด์ แกลเลอร่ีที่นี่” (www.kalwitgallery, 
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2561: ออนไลน์) ผู้ วิจัยสรุปข้อความดังกล่าวได้ว่า คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี คือพืน้ท่ี
ทางเลือกใหม่ เพ่ือเป็นประโยชน์และเพิ่มพืน้ท่ีศิลปะต่อชุมชนใกล้เคียง  เป็น พืน้ท่ีให้กับศิลปิน
น าเสนอและจดันิทรรศการศิลปะ อีกทัง้ยังเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมยัของไทยท่ีมีหอ
ศิลป์เพิ่มขึน้ นอกจากการศกึษาหาข้อมลูจากการสืบค้นออนไลน์แล้ว ผู้วิจยัยงัได้มีโอกาสลงพืน้ท่ี
และท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัวาฬ จิรชยัสกลุผู้ก่อตัง้และผู้ดแูล  คาฬวิท สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี 
ในเร่ืองประวตัแิละคงวามเป็นมาพบวา่ 

 
ที่นี่เป็นบ้านที่อยู่กับครอบครัวมาประมาณ 10 ปี  เป็นบ้านเล็กๆที่พ่อแม่ดีไซน์ไว้ให้อยู่อาศัยกัน 
เมื่อก่อนพอ่ท างานธุรกิจโมเดล ช่ือ โมลคิท เป็นโมเดลเรซิน ซอลฟ ไวนิลที่เซ็นทรัลเวิลด์ แตท่ี่ร้านใกล้
หมดสญัญา ประกอบกับที่นั่นไฟไหม้เพราะสถานการณ์การเมือง ท าให้พ่อกลบัมาสนใจกับภาพ
พิมพ์อีกครัง้ เพราะเมื่อก่อนพ่อเก่งภาพพิมพ์มากและผมก็ก าลงัเรียนภาพพิมพ์ที่มหาลยัศิลปากร พอ่
จึงตดัสินใจสัง่แท่นพิมพ์ และตัง้ใจจะท าภาพพิมพ์เต็มตวั คล้ายกบัอยากแข่งกบัลกูเพราะผมเพิ่งไป
ได้รางวัลที่ญ่ีปุ่ นมา ไปๆมาๆพ่อก็แซงลูกไปไกลเลยครับ ขณะนัน้ พ่อผมแสดงที่น าทองแกลเลอร่ี  
ผมก าลงัจะจบที่มหาวิทยาลยัศิลปากร น้องชายผมก็เรียนภาพพิมพ์ที่ศิลปากรอีก พ่อจึงตัง้ใจจะท า
ภาพพิมพ์อย่างจริงจงัโดยท าการรีโนเวทบ้านหลงันีเ้พื่อท าเป็นสตูดิโอภาพพิมพ์ โดยท าให้มนัใหญ่
ที่สดุ สงูที่สดุเทา่ที่จะท าได้ (วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560) 

 

ค ากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประวตัิและความเป็นมาและความรักในงานศิลปะโดย
เฉพาะงานภาพพิมพ์ท่ีสง่ผลให้ภายในคาฬวิท สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี มีแท่นพิมพ์เพ่ือท างานภาพ
พิมพ์ นบัวา่เป็นอีกหนึ่งความหลากหลายท่ีคาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีมอบให้ผู้วิจยัได้ท าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับวาฬ จิรชัยสกุลด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ทัง้ของหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครและของคาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี พบว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการ
และการด ารงอยู่ตามทรรศนะของ วาฬ จิระชยัสกลุคล้ายคลึงและสอดคล้องกับผู้ ให้ข้อมูลส าคญั
ท่านอ่ืนๆท่ีผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์มา โดยผู้ ก่อตัง้คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีได้แสดง
ทรรศนะด้านพฒันาการและการด ารงอยู่ไว้ว่า “วงการศิลปะและแกลเลอร่ีมนัเฉพาะกลุ่มมาก แต่
มันก็เร่ิมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน คือในช่วงแรก ๆ นี่ลูกค้าส่วนใหญจะเป็นชาวต่างชาติ 
เนื่องจากคนไทยยงัต้องคิดเร่ืองปากท้องอยู่ ระยะหลงัผมเร่ิมเห็นคอลเลกเตอร์เป็นคนไทยมากข้ึน
และส่วนใหญ่จะอายนุ้อยๆ เมื่อครั้งสมัยที่เรียนวิทยาลยัช่างศิลป์ เวลาที่เข้าไปดูหอศิลป์ต่างๆผม
คิดตลอดว่าพวกเขาจะอยู่กนัไดอ้ย่างไรเพราะในตอนนัน้มีความเคลือ่นไหวน้อย ในขณะทีปั่จจุบนั
นี้คนรุ่นใหม่กล้าใช้เงินมากข้ึน นอกเหนือจากของใช้งานศิลปะก็คู่ควรเช่นกัน” (วาฬ จิรชยัสกุล, 
2560: สมัภาษณ์) จากทรรศนะดงักล่าวผู้วิจยัสรุปความได้ว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมี
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พฒันาการและทิศทางท่ีดีขึน้กว่าในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมสะสมงาน
ศลิปะมากขึน้แตเ่ม่ือเปรียบเทียบกบัหอศลิป์ท่ียงัต้องเสียคา่เชา่รายเดือนนบัวา่ยงัเกิดความล าบาก
เน่ืองจากต้องมีแผนการจดัการท่ีดีเพ่ือให้เกิดก าไรเพียงพอกบัรายจ่ายรายเดือนท่ีต้องเสียไป โดย
วาฬ จิระชยัสกลุท่ีกลา่วถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ 

 
ในเร่ืองการอยู่ได้เมื่อเราปรับเปลีย่นท่ีอยูอ่าศยัให้เป็นแกลเลอร่ีจึงท าให้ไมต้่องหว่งเร่ืองค่าเช่า ซึ่งผม
คิดวา่เราโชคดีกวา่แกลเลอร่ีอื่นท่ีต้องเช่าพืน้ท่ีและต้องจ่ายคา่เช่าทกุเดือน จดุนีจ้ึงเป็นจดุแข็งที่ท าให้
ผมก็คงไมเ่ลิกง่ายๆ เพราะในท่ีแหง่นีม้นัมีหลายโมเดลรวมอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกนั โดยชัน้ดาดฟ้าจะเป็น
ที่สอนดนตรีของน้องชาย เป็นแกลเลอร่ีจดัแสดงงาน เป็นสตดูิโอส าหรับงานภาพพิมพ์มาถึงตรงนีค้ง
กลา่วได้วา่เราไมน่า่มีปัญหาในเร่ืองการด ารงอยู ่ถ้าเปรียบกบัแกลเลอร่ีอื่นที่ต้องเช่า ทางผมอาจจะมี
การบ้านท่ีต้องท าน้อยกวา่และไมต้่องคอยพะวงในการท ายอด(วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) 
 

ข้อความข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงปรากฏการณ์ส าคญัท่ีอาจจะส่งผลต่อการอยู่รอดของหอ
ศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีส่งผลสะท้อนไปถึงหอศิลป์ทั่วประเทศได้ว่าหอศิลป์เอกชนมี
สภาพโดดเด่ียวและต้องพยายามอยู่ในธุรกิจและแก้ปัญหาด้วยตวัเองปรากฏการณ์ท่ีตามมาคือ
การปิดตวัลงของหอศลิป์เอกชนเพราะไมส่ามารถสร้างรายได้ได้มากพอกบัรายจ่ายในแตล่ะเดือน 

  
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ผู้ วิจัย ได้ท าการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับ  วาฬ  จิ รชัยสกุลผู้ บ ริหารของคาฬวิท 

สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านการจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์ในการบริหารหอศิลป์เอกชนท่ี
ช่ือคาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีเกิดจากการท่ีหลายคนในครอบครัวรักในศิลปะโดยเฉพาะการ
ท างานภาพพิมพ์จึงมีความประสงค์จะสร้างพืน้ท่ีส าหรับการท าศิลปะภาพพิมพ์และเม่ือส าเร็จจงึมี
การขยายเปา้หมายไปสู่การแสดงผลงานศลิปะจงึกลายเป็นหอศลิป์ท่ีมีพืน้ท่ีแสดงผลงานและพืน้ท่ี
ท างานภาพพิมพ์ในท่ีสดุซึง่ วาฬ จิรชยัสกลุได้กลา่วไว้วา่ 

 
พอ่ของผมเป็นศิลปินภาพพิมพ์ ผม และน้องก็เรียนที่มหาวิทยาลยัศิลปากร ในตอนแรกจะท าให้เป็น
สตดูิโอภาพพิมพ์ สตดูิโอศิลปะและเป็นที่อยูอ่าศยั พ่อก็มีห้องพิมพ์ตรงนี ้แรกๆก็ไปชวนเพื่อนๆเอา
รูปมาแขวน มีการเปิดบ้าน จดังาน และเร่ิมมีคนสนใจ จึงเร่ิมคิดที่จะต้องมีพนกังาน เพราะเร่ิมท า
กนัเองไมไ่หว จนเราก็เร่ิมติดตอ่กบัแกลเลอร่ีอื่น เร่ิมคยุกบั คิวเรเตอร์คนนัน้คนนี ้แตท่างเราก็ยงัเป็น
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สตสู าหรับพิมพ์งานที่ครบวงจรแบบ Trap สตดูิโอที่เชียงใหม่ไม่ได้ ประกอบกบัมีคนมายื่นน าเสนอ
ผลงานศิลปะเยอะด้วยผมเลยคิดว่าตอนนีท้ี่นี่เป็นแกลเลอร่ีมากกว่าสตูดิโอ สตูดิโอมีไว้ส าหรับ
ศิลปินบางคนที่สนิทกนั ถ้ารวมๆก็คือในตอนแรกมนัคล้ายๆกบัจบัฉ่ายคือพร้อมจะท าอะไรก็ได้ แต่
ตอนนีเ้ราก็รู้แล้ววา่อะไรที่มนัเหมาะกบัเรา โดยในช่วงแรกๆกลุม่เพื่อนจะชอบงานแนวสตรีท อาร์ต 
แบบแสดงงานร่วมกลุ่มกัน แต่ เราก็ไม่สามารถแสดงทุกงานไหว  (วาฬ จิรชัยสกุล , 2560: 
สมัภาษณ์)  
 

ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่าคาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีให้ความส าคญักับการ
ภาพพิมพ์โดยวาฬ จิรชยัสกลุยงัได้กล่าวตอ่ตามใจความดงันี “้ราคางานภาพพิมพ์ต่อช้ินก็นอ้ยกว่า
งานด้านจิตรกรรมมาก แต่เหมือนกบัว่าเราต้องรับผิดชอบมากกว่า ผมก็ไม่ได้จะท าให้แกลเลอร่ีนี้
เป็นแกลเลอร่ีภาพพิมพ์อย่างเดียวแต่อยากจะผลกัดนัให้มีงานเฉพาะภาพพิมพ์ใหญ่ๆปีละสองครั้ง
ให้คนนึกถึงและจ าได้ เป็นคาแรกเตอร์เช่นอาจจะเชิญศิลปินภาพพิมพ์ต่างชาติ20คน ไทย20 คน 
คนละ2 ช้ิน มาจัดงานร่วมกนั ซ่ึงพยายามให้เกิดข้ึนทุกๆปี” (วาฬ จิรชยัสกุล, 2560: สมัภาษณ์)
ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าถึงแม้ว่าของคาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีจะตัง้เป้าหมายเป็นสตูดิโอ
ท างานภาพพิมพ์ส าหรับคนในครอบครัวและเป็นพืน้ท่ีแสดงงานส าหรับเพ่ือนๆเฉพาะกลุ่ม แตเ่ม่ือ
มีศิลปินจ านวนมากตดิตอ่เพ่ือขอใช้สถานท่ีเพ่ือจดันิทรรศการท าให้ วาฬ จิรชยัสกลุมีความคดิท่ีจะ
ท าให้คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีพัฒนาเป็นหอศิลป์เพ่ือเปิดพืน้ท่ีให้ศิลปินได้มีโอกาส
แสดงผลงานศลิปะของพวกเขาด้วย 

 
ส่วนจุดด้อยน่าจะอยู่ที่ประสบการณ์ในวงการของผมที่ยังน้อยกว่าคนอื่นที่มีประสบการณ์ด้าน
การตลาดหรือคนที่เรียนทฤษฎีด้านการจดัการมา แต่ผมก็มีสิ่งทดแทนคือผมก็มีประสบการณ์เชิง
ช่างและศิลปะเพราะโดยสว่นตวัผมเป็นจิตรกรเองด้วยซึ่งน่าจะช่วยสนบัสนนุงานในแกลเลอร่ีได้ไม่
มากก็น้อย เช่นถ้ามีศิลปินสง่งานแล้วมีความเงาด้านไม่เท่ากนัผมก็อาจจะใช้ประสบการณ์แนะน า
ได้ หรือ งานภาพพิมพ์ที่เก็บไว้นานจนยน่ผมก็สามารถใช้ความรู้ให้กลบัมาตงึเรียบๆได้ หรือการเก็บ
รักษางานศิลปะเช่นรู้ว่างานแต่ละประเภทจะแพ็คส่งลูกค้ายังไงหรือจะเก็บรักษาแบบไหน  
(วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) 
 

ค าสมัภาษณ์ข้างต้นชีใ้ห้วา่ วาฬ จิรชยัสกลุยงัต้องใช้เวลาสัง่สมประสบการณ์ในการ
ด าเนินงาน คาฬวิท สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ีแตส่ิ่งท่ีเป็นจดุแข็งท่ีมีส่วนท าให้คาฬวิท สตดูโิอ แอนด์ 
แกลเลอร่ีมีความนา่สนใจก็คือการใช้ประสบการณ์และความรู้ในฐานะศิลปินของวาฬ จิรชยัสกลุท่ี
สามารถชว่ยเหลือแนะน า อธิบายแนวความคดิให้กบัผู้ เข้าชมหรือแม้กระทัง่นกัสะสมได้ 
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2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 
คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี มีการจดัการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้จากการ

ท าสตูดิโอส าหรับพิมพ์งานภาพพิมพ์หรือการซือ้ขายงานศิลปะท่ีโชว์ในหอศิลป์แห่งนี  ้โดย  
วาฬ จิรชยัสกลุได้กล่าวถึงการจดัการด้านเงินทนุและแหล่งรายได้ไว้ว่า “ในตอนแรกๆผมอยากจะ
ให้มนัเป็นประมาณคอมมิวนิตี้ มีร้านกาแฟ ห้องสมุด แต่ว่าส่ิงเหล่านี้มันท าให้ผมบริหารไม่ไหว 
ผมเลยตดัร้านกาแฟออก เพราะอยากจะโฟกสัมากข้ึน โดยที่ผมอยากจะเชียร์ให้ศิลปินเช่นจิตรกร
มาลองท าภาพพิมพ์ด้วยเป็นเหมือนกบัสไตล์ของที่นี่”(วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) ทรรศนะ
ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท างานท่ีแตกตา่งจากหอศิลป์เอกชนอ่ืนๆคือนอกเหนือจากการ
รับพิมพ์งานภาพพิมพ์ซึง่ถือว่าเป็นงานท่ีต้องใช้ความช านาญและความละเอียดออ่นในการท างาน
แล้ววาฬ จิรชยัสกลุยงัมีความคิดท่ีจะสร้างชุมชนขึน้ด้วยร้านกาแฟ ห้องสมุดซึ่งอาจจะเป็นแหล่ง
รายได้เสริมนอกเหนือจากการขายงานศลิปะของหอศลิป์แหง่นี ้

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี มีการจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรและบุคลากร โดยเน้นการควบคุมการผลิตงานภาพพิมพ์ คัดสรรค์คนพิมพ์ท่ีมี
ความสามารถท่ีสามารถท างานอยา่งมีคณุภาพ โดยวาฬ จิรชยัสกลุได้กลา่วถึงด้านการจดัการด้าน
ระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรไว้ว่า“งานที่ต้องรับผิดชอบที่ท าประจ า
ส่วนใหญ่คือจัดการเงินเดือนพนกังาน ควบคุมคุณภาพงานผลงานศิลปะ ส่งงานให้ลูกค้า เข้า
กรอบรูป หรือลงทุนในการพิมพ์งานหรือเร่ืองสื่อต่างๆ”(วาฬ จิรชัยสกุล , 2560: สัมภาษณ์)
นอกจากนีย้ังมีบุคลากรคนส าคญัซึ่งท าหน้าท่ีผู้ จดัการท่ีคอยช่วยเหลือประสานงานทัง้ภายนอก
และภายในหอศิลป์อีกคนหนึ่งตามค ากล่าวท่ีว่า “ยังมีผู้จัดการโดยคอยช่วยผมอยู่ เค้าจบ
ประวัติศาสตร์ศิลป์ที่โบราณคดี ศิลปากร และกลุ่มเพื่อนที่ช่วยดูงานที่มาจากสายอื่นเช่น 
ดีไซน์เนอร์ เสื้อผ้า แบรนด์นาฬิกา” (วาฬ จิรชยัสกุล, 2560: สมัภาษณ์)จากค าสมัภาษณ์ข้างต้น
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ซึ่งผู้ วิจัยมี
ความเห็นว่าจะท าให้งานภายในหอศิลป์แห่งนีมี้ความน่าสนใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สงัคมและชมุชนได้  
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
 

 
                

ภาพประกอบ 53 แสดงการจดัการด้านพืน้ท่ีและสตดูโิอส าหรับท างานภาพพิมพ์ 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

คาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี มีการจดัการด้านพืน้ท่ี อยู่ 2 ส่วนส าคญั กล่าวคือ
เป็นพืน้ท่ีส าหรับสตดูิโอท างานภาพพิมพ์และพืน้ท่ีส าหรับนิทรรศการศิลปะ โดยวาฬ จิรชยัสกลุได้
กล่าวถึงเร่ืองการจดัการด้านพืน้ท่ีไว้ว่า “เร่ืองพืน้ที่คงจะโชคดีกว่าแกลเลอร่ีอื่นที่ต้องเช่าพืน้ที่ ผมก็
คงไม่เลิกง่ายๆ เพราะในที่แห่งนี้มนัมีหลายโมเดลรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกนั โดยชัน้ดาดฟ้าจะเป็นที่
สอนดนตรีของน้องชาย เป็นแกลเลอร่ีจดัแสดงงาน เป็นสตูดิโอส าหรับงานภาพพิมพ์มาถึงตรงนี้คง
กล่าวได้ว่าเราไม่น่ามีปัญหาในเร่ืองการด ารงอยู่ ถ้าเปรียบกับแกลเลอร่ีอื่นที่ต้องเช่า ทางผม
อาจจะมีการบ้านที่ต้องท าน้อยกว่าและไม่ต้องคอยพะวงในการท ายอด”(วาฬ จิรชยัสกุล, 2560: 
สมัภาษณ์)จากค ากล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการจดัการพืน้ท่ีของ คาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกล
เลอร่ี ท่ีแบ่งเป็น  2 ส่วนส าคญักล่าวคือ พืน้ท่ีส าหรับจัดนิทรรศการและพืน้ท่ีสตูดิโอส าหรับงาน
ภาพพิมพ์แตเ่น่ืองจากพืน้ท่ีมีจ านวนท่ีจ ากดัจงึไมส่ามารถรองรับงานประตมิากรรมขนาดใหญ่ได้ 
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2.5 การจัดการด้านกิจกรรม (นิทรรศการ) 
 

 
           

ภาพประกอบ 54 แสดงผลงานท่ีแสดงภายในคาฬวิท สตดูโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

การจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ใน คาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี 
พบว่ามีการจดันิทรรศการอยู่ 2 ลกัษณะ คือ นิทรรศการแบบกลุ่มส าหรับศลิปินหน้าใหมแ่ละยงัไม่
คอ่ยมีช่ือเสียง กับ งานนิทรรศการแบบคู ่หรือ นิทรรศการแบบเด่ียวส าหรับศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและ
เป็นท่ีรู้จกัในวงการ โดยวาฬ จิรชยัสกุลได้กล่าวไว้ว่า “ผมท าไว้ 2 โมเดล คือถ้าเป็นงานเด็กก็จะ
เป็นงานกลุ่ม ถ้าเป็นผู้ใหญ่หรือ celeb เค้าอาจจะมีงานเซ็ทใหญ่ๆซ่ึงผมก็อาจจะให้เป็น Duo แต่
ถา้มีเยอะจริงๆคยุกนัมานานแล้วก็อาจจะให้เป็น solo เลย จริงๆแลว้ในตอนแรกผมไม่คิดว่าจะหา
ศิลปินที่มีชื่อเสียงหรอก เพราะศิลปินเหล่านี้ก็ล้วนแต่อยู่ในแกลเลอร่ีอื่นๆอยู่แล้ว”(วาฬ จิรชยัสกลุ, 
2560: สมัภาษณ์) โดยวาฬ จิรชยัสกลุได้แสดงทรรศนะด้านรูปแบบ และลกัษณะของนิทรรศการท่ี
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เกิดขึน้ใน คาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี ว่า“ส่วนใหญ่ท่ีแสดงจะเป็นงานศิลปะแบบเหนือจริง 
(Surrealism) ครับ และงานท่ีมีลักษณะท่ีใช้สัญลกัษณ์แทนค าพูดจิกกัดคล้ายๆ Hiphop ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นดีไซนเนอร์และ Street artist เพราะหลงัจากจบได้คลุกคลีกับคนกลุ่มนี ้แต่ในอนาคต
จะเน้นไปทางภาพพิมพ์มากขึน้เพราะเม่ือผมไปเท่ียวท่ีเชียงใหม่ได้ไปสตูดิโอภาพพิมพ์ ของ
อาจารย์กิตติก้อง แล้วรู้สึกว่าเชียงใหม่มนัชืน้มากกว่า จึงรู้สึกว่าท่ีกรุงเทพน่าจะเหมาะกับสตดูิโอ
งานภาพพิมพ์และแกลเลอร่ี”(วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) นอกจากคาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ 
แกลเลอร่ีจะน าเสนองานศิลปะแนวเหนือจริง(Surrealism) แล้วยังมีการน าเสนองานศิลปะแนว 
Street Art ซึ่งผู้วิจยัมองว่าสามารถสร้างความหลากหลายและเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้กับหอศิลป์
เอกชนแหง่นีไ้ด้เป็นอยา่งดี 

  
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

จากการศึกษาพบว่า คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี มีการจดัการด้านการตลาด
ผา่นส่ือออนไลน์ อาทิ เว็บไซด์อย่างเป็นทางการของคาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี , เฟสบุ๊ก และ
ส่ือ ออนไลน์ท่ีน าเสนอเร่ืองราวหรือบทความท่ีเก่ียวข้องกับศิลปวฒันธรรมหรือการท่องเท่ียวและ
ส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัศลิปะร่วมสมยั 

 
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

ผลการวิจยัในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย ของ ศิลปินไทย 
ศิลปินต่างชาติ นักสะสมและผู้ ชม พบว่า คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี มีความพยายามจะ
สร้างศิลปินหน้าใหม่เพ่ือพฒันาและเติบโตไปพร้อมกบัแกลเลอร่ี ตามทรรศนะของ วาฬ จิรชยัสกลุ
ท่ีว่า “ผมมองไปถึงการเติบโตไปด้วยกนัระหว่างศิลปินและแกลเลอร่ีมากกว่า มนัเหมือนค่ายเพลง
ที่เราเลือกที่จะโปรโมทหรือดนัศิลปินคนนึงให้ดงัได้ ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่มีการแย่งศิลปินระหว่าง
แกลเลอร่ีเลย”(วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

ผลการวิจัยด้านปัญหาและอุปสรรคของ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี พบว่า 
ธุรกิจหอศิลป์ คือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการแสดงผลงานศิลปะและการซือ้ขายยงัอยู่ในวงแคบและ
เฉพาะกลุม่ ซึง่ผู้ ท่ีสนใจเข้าชมสว่นใหญ่ยงัเป็นชาวตา่งชาต ิซึง่พวกเขาคุ้นชินกบัวฒันธรรมการเข้า
ชมงานศิลปะมาอย่างยาวนาน โดย วาฬ จิรชยัสกลุได้กลา่วไว้วา่ “ผมคิดว่ามนัเฉพาะกลุ่มมาก แต่
มนัก็เร่ิมเปลี่ยน คือในช่วงแรกๆนี่ลูกค้ายงัเป็นฝร่ังเยอะ เนื่องจากคนไทยยงัต้องคิดเร่ืองปากท้อง
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อยู่ ปีหลงัๆผมเห็นคอลเลกเตอร์เป็นคนไทยและเด็กลงเร่ือยๆ บางคร้ังก็รู้สึกโชคดีกว่าสมยัที่เรียน
ช่างศิลป์เพราะเวลาที่เข้าไปดูหอศิลป์ต่างๆผมคิดตลอดว่าพวกเขาจะอยู่ได้อย่างไร ในขณะที่
ปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่กล้าใช้เงินมากข้ึน เดี๋ยวก็ซ้ือโทรศัพท์ใหม่กัน และงานศิลปะมันก็คู่ควร
เหมือนกนั”(วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) ปัจจุบนัเร่ิมมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ของไทยท่ีกหนัมาให้
ความสนใจในงานศลิปะมากขึน้ซึง่ท าอาจมีสว่นท าให้มีผู้สนใจมากขึน้ก็เป็นได้ 
 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา คาฬวิท สตูดโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี(Kalwit studio 
and Gallery) 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่า 
วงการศิลปะและหอศิลป์นัน้ยงัแคบและได้รับความสนใจจากคนเฉพาะกลุ่ม แต่ก็เร่ิมมีสญัญานท่ี
ดีและเห็นความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีขึน้ คือในช่วงแรกๆน่ีลกูค้าสว่นใหญจะเป็นชาวตา่งชาต ิ
ระยะหลังผมเร่ิมเห็นนกัสะสมเป็นคนไทยมากขึน้ และจะอายุน้อยลงเร่ือยๆ และคาฬวิท สตดูิโอ 
แอนด์ แกลเลอร่ี ได้ดดัแปลงท่ีพกัอาศยัมาเป็นหอศิลป์จึงไม่ต้องพะวงในเร่ืองค่าเช่าพืน้ท่ี จึงเป็น
เหตุให้ไม่มีปัญหาในการอยู่รอด ผลการวิจัยด้านการจัดการพบว่าหอศิลป์แห่งนี มี้หลายโมเดล
รวมอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน ชัน้ล่างเป็นแกลเลอร่ีจดัแสดงงาน และ เป็นสตดูิโอส าหรับงานภาพพิมพ์ 
โดยผลงานท่ีจัดแสดงภายในหอศิลป์แห่งนีจ้ะมีลักษณะเป็นงานจิตรกรรมรูปแบบเหนือจริง
(Surrealism) และงานศิลปะประเภทสตรีทอาร์ต (Street Art) และงานกราฟฟิติ (Graffiti)โดย
ศิลปินส่วนใหญ่เป็นชาวไทย คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอร่ีจัดนิทรรศการหมุนเวียนอย่าง
ตอ่เน่ืองจนเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ในปัจจบุนั   (วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา เดอะ แจม แฟคทอรี 
 

 
  

ภาพประกอบ 55 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของเดอะแจม แฟคตอรี แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
เดอะ แจม แฟคทอร่ี คือหอศิลป์เอกชนหน้าใหม่ย่าน คลอสาน กรุงเทพมหานคร ท่ี

ก่อตัง้และด าเนินงานโดยสถาปนิกช่ือดงัของประเทศดวงฤทธ์ิ บุนนาค ท่ีดดัแปลงโรงงานเก่าย่าน
คลองสานให้เป็นท่ีพืน้ท่ีพบปะของผู้ มีใจรักในงานศิลปะ โดยผู้ วิจยัไ ด้ท าการสืบค้นจากเว็บไซด์
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวได้รายงานถึงประวตัิและความเป็นมาของ เดอะ แจม แฟคทอร่ีไว้ว่า “คณุ
ดวงฤทธ์ิเจ้าของโครงการ The Jam Factory ปรับพืน้ที่โกดงัเก่าของอดีตโรงงานถ่านไฟฉายตากบ 
โรงงานน ้าแข็ง และโรงงานท ายา บนเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่…ภายใต้คอนเซปต์ เชื่อมโยง อดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต และชุมชนเข้าด้วยกนั ซ่ึงแบ่งเป็นออกเป็น 3 โซนในพืน้ที่เดียว ประกอบด้วย 
ร้านหนงัสือ ร้านกาแฟและ แกลเลอร่ีภาพ (The Jam Factory) และร้านอาหารไทย (The Never 
Ending Summer)” (www.painaidee.com, 2561: ออนไลน์) ข้อมูลจากเว็บไซด์ดงักล่าวแสดงให้
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เห็นถึงความตัง้ใจของดวงฤทธ์ิ บุนนาคท่ีจะปรับเปล่ียนให้เกิดชุมชนใหม่ในกรุงเทพฯ เพ่ือเป็น
สถานท่ีพบปะแลกเปล่ียนทรรศนะเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยผู้ วิจัยได้ท าการ
สมัภาษณ์เชิงลึกกับดวงฤทธ์ิ บุนนาค โดยในช่วงแรกดวงฤทธ์ิ บุนนาคได้แสดงทรรศนะเก่ียวกับ
การท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั”ครัง้นีว้่า “ถ้าคนอ่านวิทยานิพนธ์ของคณุแล้วสร้างแรงบนัดาลใจ 
มีความคิดว่าการท าแกลเลอร่ีไม่ใช่เร่ืองยาก ประเทศไทยต้องการแกลเลอร่ีเพ่ิมข้ึนและสามารถ
สร้างรายได้ให้กบัเจ้าของได้ ถ้าแกลเลอร่ีมีจ านวนมากข้ึน แล้วมีผลดียงัไงกบัคนที่มาดูงานที่แกล
เลอร่ี เด็กจะฉลาดข้ึนยังไง สังคมวัฒนธรรมเป็นแบบไหน เกิดรากทางสังคมวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไปยงัไงบ้าง อ่านจบจะเห็นภาพว่าแกลเลอร่ีหน่ึงแกลเลอร่ีจะท าให้สงัคมเคลื่อนไหว
ไปยังไงได้บ้าง” (ดวงฤทธ์ิ บุนนาค, 2560: สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสรุปความได้ว่าหอศิลป์เอชนหรือ   
แกลเลอร่ีมีความจ าเป็นต่อสังคมปัจจุบันท่ีสามารถเช่ือมโยงวัฒนธรรมหลากหลายไว้ในพืน้ท่ี
เดียวกนัได้ อีกทัง้ถ้าสงัคมปัจจบุนัมีจ านวนหอศิลป์เพิ่มมากขึน้ยิ่งจะสง่ผลดีต่อดีตอ่เด็กและคนทกุ
ผู้ทกุวยัอีกด้วย โดยดวงฤทธ์ิ ยงักลา่วถึงปรากฏการณ์ของหอศลิป์เอกชนไว้มีใจความวา่ 

 
อนัดบัแรกคณุต้องรู้จริงๆก่อนว่าแกลเลอร่ีนี่มีก่ีแห่ง พิพิธภณัฑ์นี่มีน้อยมาก แต่แกลเลอร่ีสว่นใหญ่
ประมาณ 80 เปอร์เซนต์เป็นแกลเลอร่ีที่เราเรียกว่า Commercial ถกูสร้างขึน้มาเพื่อขายงานศิลปะ 
เพื่อการขาย รูปก็อปปีก็้ยงัมีขาย มนัไม่ได้ถูกการบริหารจดัการให้เป็นแกลเลอร่ีจริงๆ เขียนรูปมา
ขายเพื่ออาไปตกแต่งร้านกาแฟ ก็เป็นอีกรูปแบบนึง ขายชาวต่างชาติ หรือคนมาซือ้เพื่อเอาไป
ตกแต่งบ้าน แกลเลอร่ีอีกกลุ่มหนึ่งคือแกลเลอร่ีที่เขาขายงานศิลปะ เหมือนน าทองแกลเลอร่ี ขาย
งานคณุภาพ เป็นงาน  original  ของแท้จากศิลปิน ขายไปในตลาดระดบัวงจรภมูิภาคแบบนีก็้เป็น
อีกรูปแบบหนึง่ (ดวงฤทธ์ิ บณุนาค, 2560) 
 

ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงรูปแบบและภาพรวมของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ี
มีหลากหลายลกัษณะโดยดวงฤทธ์ิ บญุนาคยงักล่าวถึงหอศลิป์เอกชนและวงการศลิปะร่วมสมยัไว้
ว่า “เร่ืองจ านวนของแกลเลอร่ีในกรุงเทพฯ ผมกลบัคิดตรงกนัข้ามและมองว่าเรามีแกลเลอร่ีเยอะ
มาก และเราก็มี Collector ระดบัโลกอยู่หลายคน ผมจ าชื่อไม่ได้แต่เข้าคือ 1 ใน 4 collector คน
ส าคญัของโลก หรือ คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ซ่ึงสะสมงานศิลปะไว้เยอะมาก โดยสะสมงาน
ศิลปินท้องถ่ินเยอะ หรือคุณบุญชัย เบญจรงคกุล แต่คนที่ผมจ าชื่อไม่ได้ เนี่ย ถ้ามีงานประมูบ
ศิลปะระดบัโลกมา ก็จะมีเขาเป็น 1 ใน 4 ตลอด  แกลเลอร่ี Ver นี่เป็นอีกที่ๆขายงานที่มีคณุภาพ
และราคา แพง ซ่ึงคุณเริกฤษณ์ เขาท าเอง” (ดวงฤทธ์ิ บุญนาค, 2560: สัมภาษณ์)ผู้ วิจัยได้ตัง้
ข้อสังเกตในเร่ืองพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครว่าอาจจะ



  266 

เช่ือมโยงในส่วนของการขาดการจดัการท่ีเป็นระบบท่ีอาจจะส่งผลให้หอศิลป์ในกรุงเทพมหานคร
ตา่งทยอยปิดตวัลงไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากการศึกษาและลงพืน้ท่ีในการวิจยัครัง้นีพ้บว่าในระยะ
หลงัเร่ิมมีหอศิลป์บางแห่งใส่ใจรายละเอียดในเร่ืองของการจดัการท่ีเป็นระบบมากขึน้ซึ่งดวงฤทธ์ิ 
บญุนาคได้กลา่วในท านองเดียวกนัวา่ 

 
เร่ืองพฒันาการของแกลเลอร่ีในกรุงเทพก็พอใช้ได้ในรูปแบบของที่นี่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ถกูฝึก
มาในยคุหลงัๆ ท่ีมาท างานในแกลเลอร่ี หรือเป็นคิวเรเตอร์ เนี่ย  เช่น Bangkok city city หรือ เย็น
อากาศ วิวลา่ แกลเลอร่ี คือตอนนีห้ลงัๆ เค้าพยายามจะท าให้เป็นระบบ มากขึน้ ถ้านบัจากน าทอง
แกลเลอร่ี ท่ีท าด้วยระบบเพื่อฝงู น้องๆ ตอนนีม้นัมีความพยายามที่จะใช้ system ใน แกลเลอร่ี และ
โซชียล มีเดียมนัก็ช่วยให้แกลเลอร่ีเล็กๆเป็นที่รู้จกัได้มากขึน้ แกลเลอร่ีมนัก็เป็นเทรนด์และจะมีคน
มาดงูานมากขึน้ (ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 2560: สมัภาษณ์) 

 

ทรรศนะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงพฒันาการของหอศิลป์เอกชนท่ีมีความพยายามท า
ให้เป็นระบบซึ่งอาจจะส่งผลส าคญัท่ีท าให้คนรุ่นใหม่อาจจะหนัมาสนใจในงานศิลปะมากขึน้กว่า
แต่ก่อนก็เป็นได้ โดย    ดวงฤทธ์ิได้กล่าว ทิง้ท้ายไว้ว่าในอนาคตวงการศิลปะและวงการหอศิลป์
เอกชนจะพฒันาขึน้ในอนาคตได้ตามค าสมัภาษณ์ดงันี ้“ตลาดงานศิลปะมนัก็ใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ มนั
อาจจะไม่คึกคกัเหมือนเมืองนอก แต่มนัมี ความเป็นไปได้ ที่ดี ใน 5 ปีข้างหน้าคุณจะเห็นความ
เปลี่ยนแปลง” (ดวงฤทธ์ิ บุนนาค, 2560: สัมภาษณ์)จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวชีใ้ห้เห็นว่าใน
ปัจจบุนันีห้อศิลป์เอกชนและวงการศิลปะร่วมสมยัเร่ิมมพฒันาการท่ีดีขึน้กว่าในอดีต ซึ่งดวงฤทธ์ิ 
บนุนาคได้แสดงทรรศนะไว้วา่ใรอีก 5 ปีข้างหน้าจะเห็นพฒันาการท่ีดีขึน้ 
 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์  
 จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับ ผู้บริหาร เดอะ แจม แฟคตอรี กับข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

กบัการจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์โดย ดวงฤทธ์ิ บุนนาคได้แสดงทรรศนะไว้อย่างน่าสนใจ
วา่ 
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การเกิดขึน้ของ The Jam Factory คือบางสิง่บางอยา่งมนัเกิดขึน้โดยไมม่ีเหตผุล บางครัง้มนันา่สนใจ
กว่าที่มนัเกิดขึน้โดยไม่มีเหตผุลและมนัก็ด ารงอยู่ได้ ซึ่งผมมองว่ามนัมี Possibility ที่มนัจะเกิดขึน้ได้ 
และผมคิดวา่มนัเป็นที่มาที่ส าคญัมาก ที่เหมือนกบัชีวิตเรายงัคงอยู่ หลายคนท าบางสิง่บางอยา่งโดย
มีเหตผุล แต่เหตผุลไม่ใช่เป็นต้นก าเนิดของการคงอยู่ เช่นชีวิต เพราะเราไม่ได้มีชีวิตด้วยเหตผุลอะไร
บางอยา่ง เรามีชีวิตอยูค่งอยูเ่พราะเราคิดวา่มนัมีความเป็นไปได้ที่จะท าสิง่ๆนัน้ได้ ความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดพืน้ที่ แบบ The Jam Factory ได้ ผมว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิด การศึกษาในเมืองไทยเราถามหา
เหตผุล ท่ีคณุถามคือ อะไรคือที่มาของ The Jam Factory  ซึง่สงัคมไทยบรรลยั เพราะเหตนุี ้เพราะทกุ
คนกลบัไปหาเหตุผลว่า คุณท าไปเพื่ออะไร จริงๆแล้วทกุๆคนก็เลยต้องหาเหตผุลมาเพื่อตอบในสิ่งที่
เราท า แตเ่ขาไมไ่ด้ท าจากความเป็นไปได้ถ้าผมจะถามคณุวา่ถ้าเราจะสร้างสรรค์บางอยา่งจากเหตผุล 
เราสร้างสรรค์จากอดีต หรืออนาคต แต่ถ้าเราสร้างสรรค์จากความเป็นไปได้มนัจะสร้างสรรค์มาจาก
อนาคต คุณเห็นไหมว่ามนั Powerful ขนาดไหน ถ้าผมบอกว่าผมท า The Jam Factory ด้วยเหตุผล 
มนัก็ไมม่ีพลงัแตผ่มจะตอบวา่ผมท าที่น่ีเพราะมนัมี ความเป็นไปได้ที่ๆน่ีจะเป็นแหลง่ชมุชน คนอีกกลุม่ 
อีก segmentations หนึ่ง มนัจะเป็นความเป็นไปได้ของพืน้ที่ในตึกเก่าที่คนไม่เคยเห็นมาก่อน ความ
เป็นไปได้ของศิลปะ ความเป็นไปได้ของดีไซน์ ความเป็นไปได้ของความรู้ ความเป็นไปได้ของร้าน
กาแฟ  ความเป็นไปได้ของ ร้านอาหาร ซึ่งมนัมีแต่ความเป็นไปได้ และนัน่คือที่มาเพราะเรามองเห็น
ความเป็นไปได้ แตท่ี่ส าคญัคนสว่นใหญ่ไม่ได้ถกูฝึกมาให้มองหาความเป็นไปได้เขาถกูฝึกมาเพื่อมอง
หาเหตผุล ท าไมองค์ความรู้ของเราไมเ่ดินไปข้างหน้า องค์ความรู้ของเราไม่เดินไปข้างหน้า ทกุอยา่งที่
คุณสร้างก็ไม่สามารถหลดุพ้นกรอบของอดีตได้ถ้าคุณไม่ได้ท าจากความเป็นไปได้ ถ้าคุณสร้างทุก
อยา่งโดยใช้เหตผุล ชาตินีไ้มม่ีโทรศพัท์ไอโฟน ใครมนัจะเอานิว้ไปส าผสั ไมม่ีปุ่ มกดซึง่ไมส่มเหตสุมผล 
แล้วดูทุกวันนี ้โทรศัพท์ยี่ห้อBlackburry หายไปจากโลกแล้วเหลือแต่ไอโฟน เพราะฉะนัน้ Jam 
Factory ไม่ได้สร้างมาจากเหตุผล มนัสร้างมาจาก ความเป็นไปได้มนัมีความเป็นไปได้ที่มนัจะเกิด
พืน้ท่ีแบบนี ้แตเ่ราต้องฝึกตวัเองให้มองเห็นความเป็นไปได้ ซึง่มนัความความช านาญที่สดุในการคงอยู่
เป็นมนษุย์ (ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 2560: สมัภาษณ์)   
 

ผู้วิจยัสรุปใจความข้างต้นได้วา่ เดอะ แจม แฟคตอร่ี เกิดขึน้เพราะผู้บริหารเห็นความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดพืน้ท่ีสร้างสรรค์ ส าหรับคนท่ีชอบพบปะพดูคยุเร่ืองศิลปะและดีไซน์ การคิดจาก
ความเป็นไปได้ยงัจะเป็นความคิดหลกัยงัท่ีผลให้เกิดความหลากหลายอ่ืนๆที เดอะ แจม เฟคตอร่ี
อีกด้วย 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 

จากการลงพืน้ท่ีวิจัยท่ี และการสมัภาษณ์เชิงลึกกับดวงฤทธ์ิ บุนนาคผู้ ก่อตัง้ เดอะ 
แจม แฟคทอร่ี พบว่าเดอะ แจม แฟคทอร่ีมีการจดัการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้ท่ีเกิดจากการ
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ซือ้ขายงานศิลปะผ่านนิทรรศการหรืองานอาร์ตแฟร์ท่ีจัดขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ในพืน้ท่ีเดี ยวกันยังมี
ร้านอาหารและร้านกาแฟ ร้านหนงัสือ ท่ีสามารถสร้างรายได้อีกทางหนึง่  

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านระบบ กลไก การบริหาร
จดัการภายในองค์กรและบคุลากรพบว่า 

 
Gallery Director จะเป็นคนดแูล วางแผนด้านระบบ กลไกภายในแกลเลอร่ีทัง้หมด สว่นเร่ืองใครจะ
ได้มาแสดงในแกลเลอร่ี ผมคิดวา่มนัมีอยูส่องประเด็นส าคญัคือ 1. ศิลปินคนนัน้ มีความสมัพนัธ์ที่ดี
กบัแกลเลอร่ีและพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปด้วยกนั 2. งานของศิลปินคนนัน้ๆมนัต้อง ดีจริงๆที่แกล
เลอร่ีเห็นแล้วปฏิเสธไมไ่ด้ว่ามนั impact จริงๆ แล้วเขาอยากจะเลา่ให้คนอื่นเห็นก็เลยเอามาเผ่ือแผ่
โดยการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้คนเข้าชม ศิลปินในเมืองไทยนี่เยอะมากนะ แต่ว่าไม่ค่อย 
consistent คือท าแล้วหยดุ ท าแล้วหยดุ เพราะฉะนัน้การท่ีจะลงทนุกบัศิลปินสกัคนนงึมนัก็ต้องดวูา่
อนาคต ศิลปินคนนีม้นัจพฒันาไปในทิศทางไหน ซึ่งมนัท าให้การลงทนุกบัศิลปินใหม่ๆที่ยากมาก
ส าหรับแกลเลอร่ี เพราะแกลเลอร่ีมนัก็ต้องดวูา่งานมนัมีโอกาสจะขายได้ไหม หรือไมก็่รู้จกัศิลปินมา
ตัง้แตส่มยัเรียน พอมนัจบก็สนบัสนนุหน่อย เป็นระบบแบบๆไทยๆที่มีความเป็นลกูพี่ เพราะถ้าคณุ
มาจากฝ่ังอเมริกา คณุจะคุ้นเคยกบั system และคิดวา่ถ้าอะไรไมม่ี system มนัจะเลว แตถ้่าคณุมา
จากฝ่ังงยุโรปคุณจะคุ้นกับระบบที่มัน accommodate กว่า ซึ่งหลายครัง้ศิลปินต้องลงทุนเช่าที่
แสดงงาน เพราะเค้าคิดว่างานเค้าอาจจะดีอยู่แ ล้ว  อาจจะ ขายได้แต่ ไม่มีที่ แสดงงาน  
(ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 2560: สมัภาษณ์)   

 

จากทรรศนะของดวงฤทธ์ิ บุนนาคข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสรุปใจความได้ว่า Gallery 
Director เป็นคนวางแผนและดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างในเดอะแจม แฟคตอร่ี โดยจะมีการ
คดัเลือกศิลปินท่ีมีความพร้อมท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับแกลเลอร่ี และไม่หยุดพัฒนาตวัเอง เกณฑ์
คดัเลือกดงักลา่วก่อให้เกิดมาตรฐานและแสดงให้ศลิปินเห็นวา่มีโอกาสรอพวกเขาอยูเ่สมอ  

 

2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
จากการศึกษาพบว่า เดอะ แจม แฟคทอร่ี ได้ท าการปรับพืน้ท่ี โรงงานเก่าให้เป็น

ชุมชนทางศิลปวัฒนธรรม ย่านคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยเว็บไซด์ ท่ี ช่ือ 
www.painaidii.com ได้ท าการรายงานไว้ว่า“The Jam Factory  ปรับพื้นที่โกดังเก่าของอดีต
โรงงานถ่านไฟฉายตรากบ โรงงานน ้าแข็ง และโรงงานท ายา บนเนื้อประมาณ 4 ไร่ ให้กลายเป็น
สถานทีชิ่ลล์เอ้าท์น้องใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เชื่อมโยง อดีต ปัจจุบนั อนาคต และชุมชนไวด้้วยกนั 
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โดยการเก็บโครงสร้างอาคารเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด  ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 3 โซน ในพื้นที่เดียว 
ประกอบด้วย ร้านหนังสือ Candide Books - ร้านกาแฟ li-bra-ry ,แกลอรีภาพ The Jam 
Factory Gallery และ ร้านอาหารไทย The Never Ending Summer”(www.painaidee.com, 
2561: ออนไลน์)จากข้อความดงักล่าวและจากการลงพืน้ท่ีผู้ วิจัยสรุปได้ว่า เดอะ แจม แฟคทอร่ี 
เป็นมากกว่าหอศิลป์เอกชนท่ีจัดแสดงนิทรรศการศิลปะโดยทั่วไป เดอะ แจม แฟคทอร่ี ถูก
ออกแบบให้พืน้ท่ี หรือเป็นชมุชนร่วมสมยัท่ีสามารถเป็นพืน้ท่ีส าหรับพบปะสงัสรรค์ของคนท่ีมีใจรัก
ในวิถีชีวิตและศลิปวฒันธรรม 
 

2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม  
 

 
         

 ภาพประกอบ 56 การจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของเดอะ แจม แฟคตอร่ี 
 
ท่ีมา: www.exhibition.contestwar.com 
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จากการศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านกิจกรรมและนิทรรศการพบว่า                            
เดอะ แจม แฟคตอร่ีมีการจดันิทรรศการอย่างตอ่เน่ืองโดยมีทัง้ศลิปินไทยและศลิปินตา่งชาติท่ีได้มี
โอกาสมาหมุนเวียนแสดงนิทรรศการทัง้แบบกลุ่มและแบบนิทรรศการแสดงเด่ียวจากการ
สมัภาษณ์เชิงลึกพบว่านอกจากนิทรรศการศิลปะแล้วทางหอศิลป์แห่งนีย้งัจดังานเพ่ือแสดงงาน
ศลิปะท่ีมีราคาถกูหรือท่ีเรียกว่า  “ Affordable Art Fair” และมีเกณฑ์การคดัเลือกศิลปินท่ีน่าสนใจ
ดงันี ้

 
โดยจะเป็นคนเลือกจากศิลปินท่ีเคยแสดงกบัเรา หรือศิลปินที่ไม่เคยมีใครรู้จกัมาก่อนเลย โดยเราก็
จะเอาไว้ที่ Art Found  คนไหนที่เดน่ๆ ก าลงัรุ่งๆ จะอยูโ่ซน Art Now  อยา่งคนที่แสดงอยูท่ี่แกลเลอร่ี
ตอนนี ้ก็เคย อยู่โซน Art Nowมาก่อน แล้วค่อยขยบัมาที่ แกลเลอร่ี เรามี platform ของเราเองใน
การสร้างศิลปิน เราก็เปิด เรดาร์ตลอด ก็มีศิลปินสง่งานเข้ามา Platformที่วา่คือ คนท่ีไมม่ีใครรู้จกัจะ
อยู่ Art found พอคนตื่นเต้น ก็จะขยบัมา Art Now  พอ Art Now งานดีมากๆ ก็ขยบัมาแกลเลอร่ี 
ซึง่ตรงนีค้ือเคร่ืองจกัรส าคญั แล้วก็จะมี art How ก็จะเป็นสว่นของ workshop  มี Art Sound ที่เป็น
เร่ืองของดนตรี เพลงอาจจะแปลกๆใหม(่ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 2560: สมัภาษณ์)  

  

จากข้อความข้างต้นผู้วิจยัสรุปความเดอะ แจม แฟคตอร่ี มีเกณฑ์การคดัเลือกศิลปิน
และรูปแบบการจดัการกบัศลิปินท่ีนา่สนใจเป็นอยา่งยิ่ง  

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

การจัดการด้านการตลาดเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีเป็นจุดแข็งของ เดอะ แจม แฟคตอร่ี 
เน่ืองจากพืน้ท่ีโดยรอบเอือ้ให้เกิดชมุชนเล็กๆท่ีผู้คนสามารถมาแชร์ประสบการณ์และทรรศนะคติ
ตอ่งานศลิปะได้ และยงัมีพืน้ท่ีๆเป็นสว่นของร้านอาหารและร้านกาแฟ ตลอดจน ห้องสมดุท่ียงัชว่ย
ผลักดันให้พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีรู้จักมากขึน้ สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ท่ีมีใจความว่า “คุณเพชร 
โอสถานุเคราะห์เคยบอกว่าที่นี่ดีอย่างคือมันมีพื้นที่หลากหลาย เช่น ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ 
ร้านอาหาร คราวนีม้นัเลยท าใหค้นผ่านเข้ามาดูแกลเลอร่ีและงานศิลปะมากข้ึน” (ดวงฤทธ์ิ บนุนาค
, 2560: สัมภาษณ์) นอกจากนัน้ เดอะแจม แฟคทอรี ยังมีส่ือออนไลน์ท่ีสามารถส่ือสารและ
เช่ือมตอ่คนท่ีสนใจให้ได้รับขา่วสารและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ได้อีกด้วย  
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2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  
ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกกบัดวงฤทธ์ิ บนุนาคผู้ ก่อตัง้เดอะ แจม 

แฟคทอร่ี ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาติ, 
ผู้ชม)พบวา่  

 
สว่นเร่ืองใครจะได้มาแสดงในแกลเลอร่ี ผมคิดว่ามนัมีอยู่สองประเด็นส าคญัคือ  1 ศิลปินคนนัน้ มี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัแกลเลอร่ีและพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปด้วยกนั 2. งานของศิลปินคนนัน้ๆมนั
ต้อง ดีจริงๆที่แกลเลอร่ีเห็นแล้วปฏิเสธไมไ่ด้วา่มนั impact จริงๆ แล้วเขาอยากจะเลา่ให้คนอื่นเห็น
ก็เลยเอามาเผ่ือแผโ่ดยการจดัแสดงนิทรรศการเพื่อให้คนเข้าชม ศิลปินในเมืองไทยนี่เยอะมากนะ 
แต่ว่าไม่ค่อย consistent คือท าแล้วหยุด ท าแล้วหยุด เพราะฉะนัน้การที่จะลงทุนกับศิลปินสกั
คนนึงมนัก็ต้องดูว่าอนาคต ศิลปินคนนีม้นัจะพฒันาไปในทิศทางไหน ซึ่งมนัท าให้การลงทุนกับ
ศิลปินใหม่ๆที่ยากมากส าหรับแกลเลอร่ี เพราะแกลเลอร่ีมนัก็ต้องดวู่างานมนัมีโอกาสจะขายได้
ไหม หรือไม่ก็รู้จกัศิลปินมาตัง้แต่สมยัเรียน พอมนัจบก็สนบัสนนุหน่อย เป็นระบบแบบๆไทยๆที่มี
ความเป็นลกูพี่ เพราะถ้าคุณมาจากฝ่ังอเมริกา คุณจะคุ้นเคยกับ system และคิดว่าถ้าอะไรไม่มี 
system มนัจะเลว แต่ถ้าคุณมาจากฝ่ังงยุโรปคุณจะคุ้นกับระบบที่มัน accommodate กว่า ซึ่ง
หลายครัง้ศิลปินต้องลงทนุเช่าที่แสดงงาน เพราะเค้าคิดว่างานเค้าอาจจะดีอยู่แล้ว อาจจะขายได้
แตไ่มม่ีที่แสดงงาน(ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 2560: สมัภาษณ์) 

 

ข้อความดังกล่าวชีใ้ห้เห็นว่าการจัดการสร้างเครือข่ายด้านศิลปินจะขึน้อยู่กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับทาง เดอะ แจม แฟคทอร่ีและพร้อมท่ีจะพัฒนาและเติบโตไป
ด้วยกนัแตท่ี่ส าคญัท่ีสดุคือศลิปินคนนัน้ๆจะต้องมีศกัยภาพท่ีไม่สามารภปฏิเสธได้วา่จะสร้างความ
แตกตา่ง หลากหลายทัง้ในด้านฝีมือ แนวความคดิหรือแม้กระทัง่ทศันคติ 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์ ดวงฤทธ์ิ บุนนาคเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคพบว่าประเด็น
ส าคญัท่ีเกิดขึน้พุง่ตรงไปท่ีระบบการศกึษาซึง่มีใจความส าคญัดงันี ้

 
การศึกษามันไม่ได้ช่วยอะไร มันแค่ให้ background เพื่อให้คนๆนัน้เกิด Possibility ที่ไปท างาน
ศิลปะ แต่เขาไม่ได้ให้ knowledge มากพอที่จะไปเป็นศิลปิน คนพวกนัน้ต้องเป็นศิลปินหรือ
สถาปนิกภายใต้บริบททางสงัคมที่เขาอยู่ แต่ไม่ใช่ระบบการศึกษาที่สร้างเขา  การศึกษาให้แค่
พืน้ฐานเทา่นัน้เอง เพราะฉะนัน้ศิลปินท่ีเรามีตอนนีม้นัเป็นการตอ่รองที่สมดลุของสงัคมที่เขาอยูเ่ช่น 
demand supply เช่นคนซือ้ศิลปะมีเท่านี ้ศิลปินมนัก็มีเท่านีแ้หละ ผมจึงเห็นว่าจ านวนศิลปินที่เรา
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มีอยู่ตอนนีม้นัสมดลุต่อบริบททางสงัคม ท่ีมนัไมไ่ด้บอกวา่ มีมากไปหรือน้อยไป(ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 
2560: สมัภาษณ์)   
 

ทรรศนะดังกล่าวชีใ้ห้เห็นว่าการศึกษาน่าจะสามารถเพิ่มจ านวนคนท่ีช่ืนชอบงาน
ศิลปะได้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ เม่ือศิลปะเป็นท่ีต้องการมากขึน้ ศิลปินก็อาจจะมีจ านวนเพิ่มมากขึน้
และงานศลิปะก็อาจจะหลากหลายมากขึน้เชน่กนั 
 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา แจม แฟคทอร่ี(Jam Factory) 

จากการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่า พัฒนาการของหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มท่ีดีขึน้และมีลกัษณะเฉพาะตวั โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ท่ีถกูฝึกมาในยุค
หลัง ๆ ท่ีมาท างานในแกลเลอร่ี หรือเป็นคิวเรเตอร์และพยายามท าให้เป็นระบบมากขึน้ เช่น 
Bangkok city city galleryหรือ เย็นอากาศ วิวลา่ แกลเลอร่ี     ถ้าน าทองแกลเลอร่ี ท่ีท าด้วยระบบ
เพ่ือนฝูง พ่ี ๆ น้อง ๆ ตอนนีม้ันมีความพยายามท่ีจะใช้ ระบบใน หอศิลป์ และโซชียล มีเดียมันก็
ช่วยให้แกลเลอร่ีเล็กๆเป็นท่ีรู้จกัได้มากขึน้ แกลเลอร่ีมนัก็เป็นเทรนด์และจะมีคนมาดงูานมากขึน้ 
ท าให้ตลาดงานศิลปะมันก็ใหญ่ขึน้เร่ือยๆ มันอาจจะไม่คึกคักเหมือนเมืองนอก แต่มันมี ความ
เป็นไปได้ท่ี ในอีก5 ปีข้างหน้าจะมีทิศทางท่ีดีขึน้    

ผลการวิจัยด้านการจัดการพบว่า แจม แฟคทอร่ีไม่ได้สร้างมาจากเหตุผล มันสร้างมา
จาก ความเป็นไปได้มนัมีความเป็นไปได้ท่ีมนัจะเกิดพืน้ท่ีแบบนี ้แต่เราต้องฝึกตวัเองให้มองเห็น
ความเป็นไปได้ ซึ่งมนัความความช านาญท่ีสุดในการคงอยู่เป็นมนุษย์ โดยมีผู้อ านวยการหอศิลป์
จะเป็นคนเลือกจากศิลปินท่ีเคยแสดง หรือศิลปินท่ีไม่เคยมีใครรู้จกัมาก่อนเลย เราก็จะเอาไว้ท่ี Art 
Found  คนไหนท่ีเดน่ๆ ก าลงัรุ่งๆ จะอยู่โซน Art Now  อย่างคนท่ีแสดงอยู่ท่ีแกลเลอร่ีตอนนี ้ก็เคย 
อยู่โซน Art Nowมาก่อน แล้วค่อยขยับมาแสดงท่ี แกลเลอร่ี  มี  art How ก็จะเป็นส่วนของ 
workshop  มี Art Sound ท่ีเป็นเร่ืองของดนตรี เพลงอาจจะแปลกๆใหม่ ทุกอย่างจะถูกคดัเลือก
จาก Platform ของแจม แฟคทอร่ี นัน่เอง (ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 2560: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา สาธร 11 อาร์ต สเปซ 
 

 
                     

  ภาพประกอบ 57 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของสาธร11 อาร์ต สเปซ   
 
ท่ีมา: www.tripadvisor.com 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
สาธร 11 อาร์ต สเปซ คือหอศิลป์เอกชนท่ีก่อตัง้โดยมาร์ค กรีนนกัธุรกิจชาวอเมริกันท่ีมี

ความหลงใหลในงานศิลปะและมีความต้องการจะค้นหาศิลปินท่ีท้องถ่ินทัว่ประเทศไทยให้ได้รับ
โอกาสมีพืน้ท่ีส าหรับท างานและพืน้ท่ีส าหรับจดัแสดงนิทรรศการ ผู้ วิจยัได้ท าการศกึษาข้อมูลจาก
เว็บไซด์อย่างเป็นทางการของสาธร 11อาร์ต สเปซ และได้พบกับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิและ
ท่ีมา มีใจความวา่ 

 
สาทร11 อาร์ต สเปซ เป็น โครงการเพื่อสงัคมตัง้อยู่ในสาทรซอย 11 ในย่านศิลปะใหม่ในอาคาร
สไตล์บตูิกซึง่เป็นพืน้ท่ีที่อยูอ่าศยัและพืน้ท่ีเชิงพาณิชย์ที่ศิลปินได้เร่ิมรวมกลุม่กนั ภายใต้ร่มเงาของ
ใบไม้ธรรมชาติ สาทร 11 อาร์ต สเปซ สร้างขึน้โดยชาวอเมริกนั มาร์ค กรีน ผู้มีใจรักการสนบัสนนุ
งานศิลปะ และมี ชัยพร "ไมค์" บุญมหานาค เป็นผู้บริหาร แนวคิดของสาทร 11 อาร์ต สเปซ คือ 
การค้นหาและพฒันาความสามารถของศิลปินท้องถ่ินจากทัว่ประเทศ รวมทัง้ให้โอกาสศิลปินที่ 
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ขาดแคลนทนุทรัพย์ได้สร้างสรรค์และน าเสนองานศิลปะ ของพวกเขาในพืน้ท่ีแหง่ศิลปะร่วมสมยันี ้
สาทร 11 อาร์ต สเปซ มี 4 สตดูิโอและแกลเลอร่ี ผู้ เข้าชม, ลกูค้า, และนกัสะสมงานศิลปะร่วมสมยั 
ส า ม า รถ มี ส่ ว น ร่ ว ม ส นั บ ส นุ น ศิ ล ปิ น ผู้ มี พ รส ว ร ร ค์ จ า ก  ทั่ ว ป ระ เท ศ ไ ท ย ไ ด้ ที่ นี่ 
(www.sathorn11.com, 2561: ออนไลน์) 
 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าเป้าหมายท่ีส าคัญของสาธร 11 อาร์ต สเปซคือการค้นหาศิลปินท่ีมี
พรสวรรค์ ทั่วประเทศโดยเฉพาะศิลปินท่ีอยู่ต่างจงัหวดัท่ีขาดโอกาสในการแสดงผลงาน รวมถึง
ศิลปินท่ีขาดทุนทรัพย์ให้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานและได้แสดงนิทรรศการร่วมกับศิลปินท่ีมี
ช่ือเสียง เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้กับศิลปินท่ีได้รับคดัเลือกเข้ามาอยู่ในโครงการของสาธร 11 
อาร์ต สเปซ โดยมีการจดัโครงการ Artist Residence ขึน้เพ่ือให้เหล่าศิลปินท่ีไม่ได้รับโอกาสได้ท า
การส่งหรือน าเสนอผลงานของพวกเขาให้ทางหอศิลป์พิจารณา เม่ือผ่านการคดัเลือกศิลปินจะได้
เข้ามาพกัและมีท่ีท างานพร้อมกบัแสดงผลงานตามก าหนดเวลาท่ีทางหอศลิป์ก าหนด ในการวิจัย
เร่ือง “หอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบทของศลิปวฒันธรรม
ไทยร่วมสมัย” ครัง้นีผู้้ วิจัยได้พบปรากฏการณ์ระหว่างการด าเนินการวิจัย โดยปรากฏการณ์
ดงักล่าวท่ีเกิดขึน้คือการปิดตวัลวงของหอศิลป์เอกชน หรือการย้ายท่ีตัง้ของหอศิลป์เอกชนหลาย
แห่ง เม่ือผู้ วิจยัได้มีโอกาสสมัภาษณ์เชิงลึกกับ มาร์ค กรีน นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้ ก่อตัง้ สาธร11 
อาร์ต สเปซ จึงได้ท าการสัมภาษณ์ถึงเร่ืองพัฒนาการและการด ารงอยู่โดย มาร์ค กรีนได้แสดง
ทรรศนะไว้ว่า “การท าหอศิลป์หรือแกลเลอร่ีเราท าด้วยความรักและความหลงใหลในงานศิลปะ 
มากๆ อีกอย่างเรามีเงินเข้ามาจากอื่น จึงท าให้ไม่มีปัญหาในเร่ืองเงินเท่าที่ควร” (มาร์ค กรีน, 
2560: สมัภาษณ์) จากค ากล่าวของมาร์ค กรีน ผู้ วิจัยได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าเป็นความยากล าบากใน
การท าหอศิลป์เอกชนเน่ืองจากเกิดปรากฎการณ์ท่ีหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีการควบ
รวมกับธุรกิจอ่ืนมากมายหลายแห่ง โดยเฉพาะท่ีสาธร 11 อาร์ต สเปซได้ท าการเปิดร้านพิซซ่า
ควบคู่ไปกบัการด าเนินการหอศิลป์ อย่างน้อยก็อาจจะมีเงินสนบัสนุนมากขึน้ โดยมาร์ค กรีนได้ก
ล่าวถึงกรณีของร้านพิซซ่าท่ีเขาได้เปิดขึน้ไว้ว่า“เรามีการเปิดร้านพิซซ่าชื่อ Pizza gallery จากนัน้
ทางเราก็มีที่ท างานและเงินเดือนให้ศิลปินจากเหล่านั้น โดยพวกเขาช่วยท าพิซซ่า ส่งพิซซ่าให้
ลูกค้า และท างานเพ้นท์ของพวกเขาในที่ๆเราจดัให้ ซ่ึงนบัว่าเป็นรายได้อีกทางหน่ึงของแกลเลอรี 
ซ่ึงโดยรวมแลว้แกลเลอร่ีไปไดส้วยทีเดียว เราไม่ได้เงินมากมายมหาศาลแต่เราช่วยคนได้เยอะมาก
ทีเดียว พวกเรามีความสขุมากๆในการท างาน” (มาร์ค กรีน, 2560: สมัภาษณ์)จากข้อความข้างต้น
ท าให้ผู้วิจยัตระหนกัถึงความล าบากในการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครหรือทัว่
ประเทศไทยเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ในประเทศยังไม่เข้าใจว่าหอศิลป์เอกชนท าอะไร มีหน้าท่ี
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อะไรบ้าง การท่ีสาธร 11 อาร์ต สเปซได้ท าการผสมผสานร้านพิซซ่ากับธุรกิจหอศิลป์ในมิติหนึ่ง
ธุรกิจช่วยเสริมรายได้ให้กับหอศิลป์ แตส่ิ่งส าคญัท่ีสดุผู้ วิจยัหวงัว่าร้านพิซซ่าท่ีอยู่ในพืน้ท่ีเดียวกับ
หอศิลป์แห่งนี ้อาจจะมีส่วนช่วยสงัคมเข้าใจในหอศิลป์เอกชนและบริบทอ่ืน  ๆทางศิลปะร่วมสมยั
มากขึน้ก็เป็นได้        
 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
จากการวิจยัพบว่า สาธร 11 อาร์ต สเปซ มีการจดัการด้านนโยบายและวิสัยทศัน์ท่ี

มุง่สนบัสนนุศลิปินไทยท่ีมีพรสวรรค์ได้แสดงผลงานศลิปะซึง่ Marc Green ได้กลา่วไว้วา่  
 

แนวคิดคือต้องการจะสนบัสนนุศิลปินท้องถ่ินในประเทศไทย โดยที่เราเป็นArtist Residency โดย
จะมีการจดัให้มีการสง่งานเข้ามาแล้วเราจะมีศิลปินของไทยช่วยคดัเลือกศิลปินที่มีศกัยภาพและ
สามารถพฒันาตอ่ได้ในอนาคต เมื่อถกูคดัเลอืก เราจะให้สตดูิโอส าหรับท างานศิลปะโดยจะอยูใ่น
ส่วนของพืน้ที่ด้านหลังแกลเลอร่ี เช่นงานคนนี ้อายุ 14 ปี เขาวาดรูปข้างถนน เราเห็นว่างาน
นา่สนใจก็สนบัสนนุเขาเอางานเขามาแสดงให้เงินสนบัสนนุบ้างเป็นการช่วยสงัคมอีกทางหนึง่ผม
อยากช่วยสงัคม ครัง้หนึง่เคยเดินยา่นเยาวราช แล้วเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึง่วาดรูปข้างถนน ตอนนัน้
เลยคิดว่าจะท ายงัไงที่จะช่วยเขา อีกอย่างคือผมมีความรักในศิลปะ และมีความสามารถในการ
เจรจากับผู้คน ถ้าเราช่วยให้เขาได้เพนท์บนผ้าใบ มีสตูดิโอให้พวกเขาท างานอย่างจริงๆ ท าให้
สงัคมได้เห็นงานพวกเขา ก็คงจะเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยสงัคมได้ อีกอย่างผมเช่ือว่าที่คือพรสวรรค์มนั
ไม่ได้มีทุกคน ส่วนตัวผมเพนท์ไม่เป็น วาดรูปยังไม่ได้ แต่ผมท าธุรกิจได้ ก็เลยต้องการที่จะใช้
ความสามารถตรงนีช้่วยคนอื่น (Mark Green, 2017)  

 

ผู้ วิจัยสรุปค ากล่าวของ Marc Green ได้ว่า การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์
ของ สาธร 11 อาร์ต สเปซคือต้องการให้โอกาสคนท่ีมีพรสวรรค์ในด้านงานศิลปะได้มีพืน้ท่ีแสดงผล
งานของพวกเขาโดยมีสองลกัษณะส าคญัคือหนึ่งคดัเลือกคนท่ีมีพรสวรรค์ให้มาแสดงผลงานท่ีหอ
ศิลป์หรือคัดเลือกคนท่ีมีพรสวรรค์ให้มีท่ีท างานและแสดงงานในหอศิลป์หรือท่ีเรียกว่า Artist 
Residency นั่นเอง โดยทั่วไปศิลปินไม่สามารถจะท างานศิลปะและงานด้านประชาสัมพันธ์ไป
พร้อมกันได้ หอศิลป์จึงเข้ามาช่วยดแูลให้ศิลปินในด้านท่ีพวกเขาถนดัน้อยกว่าซึ่งก็คือเร่ืองธุรกิจ
และประชาสมัพนัธ์ซึ่ง Marc Green ได้กล่าวไว้ว่า“ใช่พวกเขาชอบอยู่คนเดียว วาดรูป บางคนไม่
กลา้ทีจ่ะท างานด้านนี ้เพราะหลายๆคนพดูว่า “ไม่มีทางจะไดเ้งินจากการวาดภาพ” ความคิดนี้มนั
ฝังหวั คนที่มีพรสวรรค์หลายๆคนอยู่ ผมจึงต้องช่วยให้มนัเกิดข้ึน อย่างปีที่แล้วเราได้ช่วยให้ศิลปิน
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สามคน จากไม่มีอะไรเลย สามารถหาเงินจากการท างานศิลปะของพวกเขาได้”(Marc Green, 
2560: สมัภาษณ์)  

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  

ด้านการจดัการด้านเงินทนุและแหล่งรายได้นอกจากจะมาจากการขายผลงานศิลปะ 
สาธร 11 อาร์ต สเปซ ยังมีแหล่งรายได้มาจากแหล่งอ่ืนอีก ตามค าสัมภาษณ์ดังนีไ้ปนี ้“เราเกิด
ปัญหาในช่วงแรกเพราะศิลปินที่เราคดัเลือกมาไม่สามารถย้ายมาท างานที่กรุงเทพฯได้ เพราะพวก
เขาท างานในโรงงาน มีเงินเดือน 10,000 บาท เงินพวกนัน้คือเงินทีส่นบัสนนุค่าใช้จ่ายในครอบครัว
พวกเขา ผมจึงส่งลูกชายไปเรียนท าพิซซ่าที่อิตาลีแล้วมาเปิดร้านพิซซ่าชื่อ Pizza gallery จากนัน้
ทางเราก็มีที่ท างานและเงินเดือนให้ศิลปินจากเหล่านั้น โดยพวกเขาช่วยท าพิซซ่า ส่งพิซซ่าให้
ลูกคา้ และท างานเพน้ท์ของพวกเขาในที่ๆ เราจดัให้”(Marc Green, 2560: สมัภาษณ์)  
     

2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 
 จากการศึกษาพบว่า การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายใน

องค์กรและบคุลากรของสาธร 11 อาร์ต สเปซ มีการจดัการและแบง่งานอย่างเป็นระบบ โดย Marc 
Greem ได้กลา่วไว้วา่ 

 
หุ้นสว่น คณุล ีก็เป็นคนด้านศิลปะมามากวา่ 15 ปี จดุเดน่คือการได้ท างานที่รัก มี passion ใน art 
การได้ช่วยเหลือสงัคม และ ช่วยเหลอืศิลปินนัน่เองเรามี คณุไมค์ ซึ่งเป็นผู้จดัการที่นี่ เป็นคนดแูล
เร่ืองนิทรรศการ ดงูาน คดัเลอืกงาน และมีผู้ช่วยอีกสองคนท่ีท างานทกุๆวนัในแกลเลอร่ี และตอนนี ้
เราก าลงัขยายไปสู่นักท่องเที่ยวมากขึน้ เพราะก่อนนีค้นที่มาที่นี่จะเป็นคนไทย 90% เราก าลงั
ท างานเพื่อดึงนกัท่องเที่ยวต่างชาติมาในแกลเลอร่ี คือมาดูงานศิลปะและรับประทานพิซซ่า ซึ่ง
ตอนนีม้นัเร่ิมได้ผล เพราะเร่ิมมีการซือ้ภาพจากชาวตา่งชาติเพื่อเป็นความระลกึถึงเมอืงไทย (Marc 
Green, 2560: สมัภาษณ์) 
 

จากข้อความข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุปความได้ว่า สาธร 11 อาร์ต สเปซ มีการ
จดัการท่ีเป็นระบบ รวมทัง้มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจศิลปะเป็นเวลายาวนาน ซึ่ง
อาจจะเป็นหนึง่เหตผุลให้ สาธร 11 อาร์ต สเปซ เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ Marc Green ซึ่งเป็นหุ้ นส่วนคนส าคญัของ สาธร 11 

อาร์ต สเปซ พบว่า นอกจากหอศิลป์ แห่งนีมี้การท า Artist Residency เพ่ือเป็นท่ีพักและท างาน
ศิลปะของศิลปินแล้ว ยังมีการจดัการด้านพืน้ท่ีด้านอ่ืนๆท่ีน่าสนใจตามค าสัมภาษณ์ดงันี ้ “การ
จดัการด้านพืน้ที่ภายในก็เหมือนกบัแกลเลอร่ีทัว่ไป คือมีพืน้ที่ในส่วนของการต้อนรับ พืน้ที่ส าหรับ
นิทรรศการ และออฟฟิตของผมที่อยู่ชั้น 2 ส่วนภายนอกเรามีที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้าม แต่รู้สึกว่า
ผู้คนยังไม่คุ้นกับซอยนี้แต่ ช่วงนี้มัน เร่ิมจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ ดี ข้ึน และทุกคนที่ นี่ ก็ มี
ความสุข”(Marc Green, 2560: สัมภาษณ์ )การจัดการด้านพืน้ ท่ีของ สาธร 11 อาร์ต สเปซ 
เหมือนกบัหอศลิป์เอกชนโดยทัว่ไปท่ีมีพืน้ท่ีส าหรับต้อนรับและพืน้ท่ีจดันิทรรศการ เพียงแตว่า่สาธร 
11 อาร์ต สเปซจะมีพืน้ท่ีในส่วนท่ีขายพิชซ่าและเคร่ืองด่ืมด้านหลงั ซึ่งท าให้หอศิลป์แห่งนีมี้การ
จดัการด้านพืน้ท่ีๆนา่สนใจมากขึน้ 

 
2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 

 

 
     ภาพประกอบ 58 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรม ของของสาธร11 อาร์ต สเปซ 

ท่ีมา: www.tripadvisor.com 
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จากการศกึษาด้านการจดัการด้านกิจกรรม Marc Green ได้แสดงทรรศนะไว้ว่า“ผมให้แสดงเดี่ยว
แต่กลบัพบทางที่ดีกว่าคือผมจัดนิทรรศการแบบกลุ่มโดยผสมพวกเขาไปกบัศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่
แล้ว คอลเลกเตอร์ นกัสะสม ผู้ชมมาดูงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงและก็ได้เห็นงานของพวกเขา ท า
ให้เขาเป็นที่รู้จักข้ึนที่ละเล็กละน้อย ซ่ึงนกัสะสมของไทยส่วนมากจะมีเงินเพื่อซ้ืองานศิลปินที่มี
ชื่อเสียงราวคร่ึงล้านบาท ส่วนงานเด็กๆที่มีพรสวรรค์ราคา หน่ึงหมื่นบาท พวกเขาก็จะซ้ืองานพ่วง
ไปด้วย เพราะ หน่ึงหมื่นบาทมนัน้อยมากส าหรับพวกเขา” (Marc Green, 2560: สมัภาษณ์)ผู้วิจยั
ได้ท าการสอบถามถึงสไตล์และลักษณะงานท่ีจัดแสดงภายในสาธร 11 อาร์ต สเปซ ซึ่งMarc 
Green ได้กล่าวไว้ว่า“เรามีทุกสไตล์ งานศิลปะร่วมสมัย (contemporary) งานเหมือนจริง 
(realism) เราต้องการที่จะค้นหาพรสวรรค์โดยไม่จ ากดัว่างานจะมีสไตล์ไหนก็ตาม เมื่อเราเห็นว่า
มนัมีความเป็นไปได้เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือ”(Marc Green, 2560: สัมภาษณ์)ผู้ วิจยัสรุปค า
สัมภาษณ์ดังกล่าวได้ว่า สาธร 11 อาร์ต สเปซมีการจัดการด้านนิทรรศการโดยการผสมผสาน
ศิลปินท่ีไม่มีช่ือเสียงกบัศิลปินท่ีมีช่ือเสียงเพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัศิลปินท่ีไม่มีช่ือเสียง
ได้เกิดประสบการณ์ท่ีดีท่ีเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการท่ีถูกจดัขึน้ โดยผู้ ชมและนักสะสมก็จะให้
ความสนใจและมีโอกาสช่ืนชมผลงานของพวกเขาร่วมกบัศลิปินท่ีมีช่ือเสียงไปพร้อมๆกนั 
 

2.6 การจัดการด้านการตลาด  
จากการศกึษาและวิจยัพบวา่ สาธร 11 อาร์ต สเปซ นอกจากสาธร 11 อาร์ต สเปซจะ

มีการจดัการด้านการตลาดผ่านส่ือออนไลน์อาทิ เว็บไซด์อย่างเป็นทางการและเฟสบุ๊กแล้ว ยงัมี
การจดัการด้านการตลาดท่ีน่าสนใจมากอีกส่วนหนึ่งโดยมีการเปิดร้านพิซซ่าขึน้เพ่ือให้ศิลปินได้
ท างานพิเศษและรับค่าจ้างอีกทางหนึ่ง โดย Marc Green ได้กล่าวถึงกรณีนีไ้ว้อย่างน่าสนใจว่า 
“เราเกิดปัญหาในช่วงแรกเพราะศิลปินที่เราคดัเลือกมาไม่สามารถย้ายมาท างานที่กรุงเทพฯได ้
เพราะพวกเขาท างานในโรงงาน มีเงินเดือน 10,000 บาท เงินพวกนัน้คือเงินที่สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวพวกเขา ผมจึงส่งลูกชายไปเรียนท าพิซซ่าที่อิตาลีแล้วมาเปิดร้านพิซซ่าชื่อ Pizza 
gallery จากนัน้ทางเราก็มีที่ท างานและเงินเดือนให้ศิลปินจากเหล่านัน้ โดยพวกเขาช่วยท าพิซซ่า 
ส่งพิซซ่าให้ลูกค้า และท างานเพน้ท์ของพวกเขาในที่ๆเราจดัให้” (Marc Green, 2560: สมัภาษณ์)
การท าร้านพิซซ่าควบคูไ่ปกบัการท าหอศิลป์เอกชนถือว่าเป็นการจดัการด้านการตลาดท่ีน่าสนใจท่ี
อาจสง่ผลตอ่ความสนใจและการช่ืนชมงานศลิปะร่วมสมยัมากขึน้ 
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2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  
การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาติ, ผู้ชม)ของสาธร11 

อาร์ต สเปซ เกิดจากการคัดเลือกศิลปินในท้องถ่ินท่ีมีพรสวรรค์ให้ได้รับโอกาสท่ีจะจัดแสดง
นิทรรศการศิลปะของพวกเขา โดยมาร์ค กรีนได้แสดงทรรศนะไว้ว่า  “สนบัสนุนศิลปินท้องถ่ินใน
ประเทศไทย โดยที่เราเป็นเป็น Artist Residency โดยจะมีการจดัให้มีการส่งงานเข้ามาแล้วเราจะ
มีศิลปินของไทยช่วยคัดเลือกศิลปินที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคต เมื่อถูก
คดัเลือก เราจะให้สตูดิโอส าหรับท างานศิลปะโดยจะอยู่ในส่วนของพืน้ทีด่า้นหลงัแกลเลอร่ี” (Marc 
Green, 2560: สัมภาษณ์)นับว่าเป็นมิติใหม่ท่ี สาธร 11 อาร์ต สเปซ เลือกท่ีจะท างานร่วมกับ
ศลิปินท้องถ่ินท่ีไม่ได้รับโอกาสใดๆและอาจจะท าให้เกิดศิลปินหน้าใหม่เพิ่มขึน้ในวงการศิลปะร่วม
สมยั เน่ืองจากหอศลิป์เอกชนสว่นใหญ่จะเลือกท่ีจะน าเสนอผลงานของศลิปินท่ีมีช่ือเสียงอยูแ่ล้ว 
 

2.8 ปัญหาและอุปสรรค 
ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับมาร์ค กรีนผู้ ก่อตัง้ สาธร11 อาร์ต สเปซ ด้าน

ปัญหาและอุปสรรคพบว่า เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีวัฒนธรรมการช่ืนชมงานศิลปะเหมือนกับ
ประเทศอ่ืนในตะวันตกหรือประเทศเพ่ือนบ้านท่ีเคยตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศมหาอ านาจ
ตะวันตก จึงเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมตะวันตกมากขึน้ โดยมาร์ค กรีนได้แสดง
ทรรศนะไว้ว่า“ถือว่าล าบากมากในการท าธุรกิจแกลเลอร่ีในเมืองไทยเมื่อเปรียบเทียบกบัสิงค์โปร 
เวียตนามยงัมีความเคลื่อนไหวมากกว่า รู้ไหมว่าเพราะสาเหตุใด เพราะการศึกษาของพวกเขาที่
แตกต่างกัน และวฒันธรรม อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองข้ึนของประเทศตะวนัตก ” 
(มาร์ค  กรีน, 2560: สัมภาษณ์) ทรรศนะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรม  
ซึ่งท าให้ผู้ วิจยัสรุปความได้ว่าระบบการศกึษาไทยควรมีการเพิ่มรายวิชาท่ีช่วยให้เกิดความเข้าใจ
และช่ืนชมในงานศลิปะร่วมสมยัมากขึน้ 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา สาธร11 อาร์ต สเปซ(Sathorn 11 Art Space) 

การวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่า สาธร 11 อาร์ต สเปซเกิดขึน้ เพราะ 
ความรักท่ีมีต่อหอศิลป์และมีความหลงใหลในงานศิลปะ แต่การท าธุรกิจหอศิลป์ในเมืองไทยเป็น
เร่ืองยากและล าบากมากเม่ือเปรียบเทียบกบัสิงค์โปรและ ประเทศเวียตนามท่ียงัมีความเคล่ือนไหว
มากกว่า อาจจะเป็นเพราะเร่ืองการศึกษาท่ีแตกตา่งกัน และวฒันธรรม ท่ีส าคญัท่ีสดุประเทศไทย
ไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศตะวนัตก จึงท าให้คนไทยไม่คุ้นชินกบัวฒันธรรมและการช่ืนชม
ศลิปะผา่นหอศลิป์นัน่เอง    
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ผลการวิจัยด้านการจัดการพบว่าการจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ของ สาธร 11 
อาร์ต สเปซคือต้องการให้โอกาสคนท่ีมีพรสวรรค์ได้ท างานศิลป และ มีพืน้ท่ีแสดงผลงานของพวก
เขาโดยมีสองลักษณะส าคัญคือหนึ่งคดัเลือกคนท่ีมีพรสวรรค์ให้มาแสดงผลงานท่ีหอศิลป์หรือ
คดัเลือกคนท่ีมีพรสวรรค์ให้มีท่ีท างานและแสดงงานในหอศิลป์หรือท่ีเรียกว่า (Artist Residency)
ความเช่ือท่ีส าคญัคือหน้าท่ีหลักของโดยทั่วไปศิลปิน คือท างานศิลปะ หนเท่ีของหอศิลป์คือการ
สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการเขียนประวตัิและแนวความคิด ซึ่งหอศิลป์จึงเข้ามาช่วย
ดแูลให้ศิลปินในด้านท่ีพวกเขาไม่ถนดั โดยนิทรรศการท่ีเกิดขึน้ภายใน สาธร 11 อาร์ต สเปซจะเป็น
การผสมผสานศิลปินหน้าใหม่เข้ากบัศิลปินท่ีมีช่ือเสียงอยู่แล้ว เพ่ือท่ีจะสร้างความมัน่ใจและท าให้
คนหนัมาสนใจศลิปินหน้าใหมม่ากขึน้ (มาร์ค กรีน, 2560: สมัภาษณ์) 
 

กรณีศึกษา บัฟฟาโล บริดจ์   แกลเลอร่ี 
 

 
                    
 

ภาพประกอบ 59 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของลฟัฟาโล ่บริดจ์ แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
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ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
บฟัฟาโล บริดจ์ แกลเลอร่ีคือหอศิลป์เอกชนท่ีก่อตัง้ในปีพ.ศ. 2559 โดยมีการปรับเปล่ียน

พืน้ท่ีของตึกเก่าซึ่งเป็นทรัพย์สินของครอบครัวให้เป็นพืน้ท่ีทางศิลปะโดยภายในนอกเหนือจากมี
พืน้ท่ีๆเป็นหอศิลป์แล้วยงัมี ออฟฟิตให้เชา่ ห้องประชมุท่ีทกุคนสามารถติดตอ่ขอใช้พืน้ท่ีได้ ในสว่น
ของหอศลิป์เป็นพืน้ท่ีส าหรับทกุคน นิสิต นกัศกึษา สามารถตดิตอ่เพ่ือจดันิทรรศการได้ ผู้วิจยัได้ท า
การสืบค้นออนไลน์มีเว็บไซด์ดีไซน์ช่ือดงัได้ท าการรายงานถึงบฟัฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ีไว้ว่า “แกล
เลอร่ีสดุคูลในตึกเก่าย่านพหลโยธิน ที่เอาใจคนรุ่นใหม่โดยการเปิดโอกาสให้นกัเรียนหรือนกัศึกษา
มาจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของตวัเอง ไม่ว่าจะเป็นงานภาพถ่าย การแสดงดนตรี หรืออี
เว้นท์ ต่างๆ ตามต้องการ เพื่อเป็น สื่อกลางในการสร้างความหลากหลายให้ เกิดข้ึนใน
กรุงเทพมหานคร ผ่านงานสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ๆ นัน่เอง” (www.bangkokdesignweek.com, 
2561: ออนไลน์) รายงานจากเว็บไซด์ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่าบฟัฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ีคือพืน้ท่ีทาง
ศิลปะท่ีหลากหลายและเหมาะสมส าหรับคนรักงานศิลปะทุกแนงและคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนิสิต
นกัศึกษา โดยเว็บไซด์ท่ีรายงานเก่ียวกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมร่วมสมยัท่ีช่ือ  www. Soymilk.com 
ได้กลา่วถึงบฟัฟาโล ่บริดจ์ แกลเลอร่ีไว้อยา่งสอดคล้องวา่ 

 
บนถนนพหลโยธินใกล้ๆ กบัสีแ่ยกสะพานควายจะเจอกบั Buffalo Bridge Gallery ซึง่สว่นหนึ่งเป็น 
co-working space (ที่ใช้ช่ือวา่ Inn Office) โดยเพิ่งเปิดตวังานนิทรรศการแรกไปเมื่อต้นเดือนก.ค. 
ที่ผ่านมา ภายในอาคารนัน้ประกอบไปด้วย 5 ชัน้ แบ่งออกเป็นบริเวณโต๊ะท างาน ห้องประชุม
ส่วนตัว รวมไปถึงบริเวณจัดเวิร์กช็อปด้วย ซึ่งทางสเปซจะจัดขึน้อยู่เป็นประจ า ไม่ว่าจะเป็น  
เวิร์กช็อปถ่ายภาพ หรือเป็นการจัดเสวนาส่วนชัน้บนจะเป็นสเปซดิบๆ ล้อมรอบไปด้วผนงัขาวที่
สามารถรองรับการจดันิทรรศการได้หลายประเภท โดยทางแกลเลอร่ีตัง้ใจเปิดขึน้มาเพื่อให้พวกเรา
ได้สามารถเข้าถึงผลงานของศิลปินไทยที่มีคุณภาพได้ง่ายขึน้นั่นเอง  (www.soimilk.com, 2561: 
ออนไลน์) 

 

ข้อความจากเว็บไซด์ดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าบฟัฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ีเป็นพืน้ท่ีๆมีความ
หลากหลายทัง้ในด้านพืน้ท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ อาทิพืน้ท่ีในส่วนของหอศิลป์ ห้องประชุม และ
พืน้ท่ีส าหรับการ  จดัเวิรค์ช็อปฯลฯ นอกจากการศึกษาจากการสืบค้นข้อมลูออนไลน์ ผู้ วิจยัได้ท า
การลงพืน้ท่ีและท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับรณกร ทิชินบรรณกรผู้ก่อตัง้บฟัฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี 
จากค าสมัภาษณ์ในเร่ืองพฒันาการและการด ารงอยูพ่บวา่ “ก่อนที่จะเปิดแกลเลอร่ีแห่งนี้ ผมก็ได้มี
โอกาสไปดูแกลเลอร่ีเปิดด าเนินการอยู่ทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ พบว่าสภาพทางกาย
ของแกลเลอร่ีในประเทศไทยไม่แตกต่างจากแกลเลอร่ีในต่างประเทศเลยแม้แต่น้อย อาจจะพูดได้
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ว่าเราพัฒนามากข้ึนกว่าแต่ก่อนมากพอสมควร”(รณกร ทิชินบรรณกร,2560: สัมภาษณ์) ค า
สมัภาษณ์ด้านพฒันาการและการด ารงอยู่ตามทรรศนะของรณกร ทิชินบรรณกรสะท้อนให้เห็นถึง
ภาพรวมของหอศลิป์ทีเปิดด าเนินการอยู่ในประเทศไทยวา่มีสภาพทางกายภาพไม่แตกตา่งจากหอ
ศิลป์เอกชนในต่างประเทศและพัฒนามากขึน้กว่าในอดีตในขณะท่ีเรายังขาดการสนับสนุนทัง้
ภาครัฐและระบบการศึกษาจึงส่งผลกระทบต่อหอศิลป์เอกชนท่ีเปิดด าเนินการอยู่โดยรณกร ทิชิน
บรรณกรได้แสดงทรรศนะถึงเร่ืองนีว้่าหอศลิป์ท่ีอยู่ไม่ได้อาจจะเกิดจากการจดัการท่ียงัไม่ดีพอตาม
ค ากลา่วดงัตอ่ไปนี ้“เร่ืองการอยู่ไดข้องแกลเลอร่ีนี่ผมคิดว่าเรายงัมีการจดัการไม่ดีอยู่ ถ้าเป็นระบบ
เดิมที่แกลเลอร่ีต้องขายได้เพือ่อยู่รอดผมก็ยงัไม่แน่ใจว่ามีแกเลอร่ีไหนที่ท าได้บ้าง เท่าที่รู้ก็อาจจะ
เป็นพี่น าทองหรือเปล่าซ่ึงผมก็ไม่แน่ใจ หรือว่าจะเป็นถงัแกลเลอร่ีที่เป็นทนุจากต่างชาติ ซ่ึงตอนนี้
เราก็ก าลงัคิดค้นโมเดลอยู่ที่จะท าให้ศิลปินอยู่ได้แกลเลอร่ีอยู่ด้วยตวัเองได้และบริบทแวดล้อมเช่น
คนก็พฒันาข้ึนไปดว้ย” (รณกร ทิชินบรรณกร,2560: สมัภาษณ์)ข้อความดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความยากล าบากในการอยู่รอดของหอศิลป์เอกชนเน่ืองจากต้องมีการพัฒนาตัง้แต่ระบบ
การศกึษาเพ่ือให้เม่ือเกิดความเข้าใจในศิลปะร่วมสมยัและระบบหอศิลป์เอกชนเม่ือพวกเขาเตบิโต
ขึน้ 

 
ผลการวิจัยด้านการจัดการ 

2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์  
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบั รณกร ทิชินบรรณกร เจ้าของธุรกิจหอศิลป์เอกชน ท่ีช่ือ 

บฟัฟาโล ่บริดจ์ แกลเลอร่ีด้านการจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์พบวา่“วตัถปุระสงค์ของเราคือ
ต้องการเปิดแกลเลอร่ีเพื่อเป็นพื้นที่ให้ศิลปินได้ปล่อยของ ไม่ใช่พืน้ที่เพือ่หวงัผลก าไรจากการขาย
เพียงอย่างเดียว หรือเป็นพืน้ที่ให้ความรู้ส าหรับคนด้านศิลปะและดีไซน์ ซ่ึงการจดัการของเรานัน้
เราคิดว่าจะต้องแตกต่างจากแกลเลอร่ีทัว่ไป เพราะแกลเลอร่ีทัว่ไปที่มนัคงจะมีดีอยู่แล้วหลายแห่ง
ทั่วกรุงเทพ” (รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สัมภาษณ์)จากข้อความข้างต้นผู้ วิจัยสรุปความได้
วา่บฟัฟาโล บริดจ์ แกลเลอร่ีเป็นพืน้ท่ีส าหรับคนท่ีมีใจรักด้านศิลปะทกุแขนง และเปิดโอกาสให้ทกุ
คนได้แสดงศกัยภาพของตวัเองและอาจจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งจากแกลเลอร่ีทัว่ไป  
  

2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้  
ด้านการจัดการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้พบว่า“รายได้หลักๆก็จะมาจากค่า

เชา่สเปซท่ีเราจดัขึน้ เราไม่มีการจ้างหรือท าการโฆษณาให้คนรู้จกัสเปซเรามากขึน้ แตเ่ราพยายาม
ใช้กิจกรรมของเราท าให้คนสนใจและพร้อมมาท่ีแกลเลอร่ีมากกว่า” (รณกร ทิชินบรรณกร, 2560) 



  283 

การใช้พืน้ภายในท่ีของบฟัฟาโล บริดจ์ แกลเลอร่ีนัน้หลากหลายรูปแบบ นอกจากเป็นพืน้ท่ีส าหรับ
สดงงานศิลปะยงัเป็นพืน้ท่ีของสตดูิโอ ให้เช่า รวมไปถึงออฟฟิศให้เช่าซึ่งจากค าสมัภาษณ์พบว่า
เน่ืองจากแกลเลอร่ีเปิดมาไม่นานจึงยงัไม่มีนกัสะสมมาซือ้ผลงานศิลปะมากนกั รายได้หลกัในแต่
ละเดือนจงึมาจากคา่เชา่ออฟฟิตและสตดูโิอนัน่เอง 

  
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

การจดัการด้านระบบ กลไก การบริหารจดัการภายในองค์กรและบคุลากรของบฟัฟา
โล บริดจ์แกลเลอร่ีพบวา่ 

 
ถ้าเก่ียวกบัแกลเลอร่ีจะมีผมและน้องอีกคนที่เป็นคิวเรเตอร์ และช่วยในการจดัสเปซ และก็จะมีพวก
ช่างที่มาinstall งานในทุกๆครัง้ที่มีการจดันิทรรศการ ก่อนที่จะเปิดแกลเลอร่ีผมก็ได้มีโอกาสไปดู
แกลเลอร่ีที่มีอยู่ทัง้ไทยและต่างประเทศ แล้วพบว่าสภาพทางกายภาพจะไม่ต่างจากของไทยเลย 
เรียกได้วา่เราพฒันามากขึน้กวา่แตก่่อน เพียงแตว่า่คนมากกวา่ที่แตกตา่งเพราะคนไทยสว่นใหญ่ยงั
ปากกัดตีนถีบอยู่ อนันีท้ี่แตกต่าง อย่างที่ต่างประเทศนี่เวลาผมไปจะมีคุณครูพาเด็กไปด ูชมแกล
เลอร่ี มิวเซียม มันท าให้ความรักในศิลปะมันต่อเนื่องถึงตอนโตได้ แต่ในเมืองไทยเวลาโตมันก็
หายไป อย่างที่ประเทศแคนาดาก็มีกฎหมายว่าถ้าคณุมี property เท่านีจ้ะต้องมีพืน้ที่ศิลปะ10% 
ถ้าเมืองไทยมีกฎหมายแบบนีก็้นา่จะดี (รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สมัภาษณ์)  

 

จากข้อความข้างต้นผู้วิจยัสรุปข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้านระบบ กลไก การ
บริหารจดัการภายในองค์กรและบคุลากรภายในหอศลิป์แห่งนีไ้ด้ว่ามีการศกึษาข้อมลูจากแลเลอร่ี
อ่ืนๆเพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการและปรับใช้เพ่ือให้เหมาะสมกบัการจดัการภายในของบฟัฟาโล 
บริดจ์ แกลเลอรี และได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเพ่ือนท่ีเป็นอาจารย์มาเป็นท่ีปรึกษาและเป็น
ควิเรเตอร์ สว่นในด้านพืน้ท่ีและนิทรรศการจะมีชา่งและทีมงานส าหรับเร่ืองการตดิตัง้ 
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
 

 
                        

ภาพประกอบ 60 การจดัการด้านพืน้ท่ีของบฟัฟาโล บริดจ์ แกลเลอร่ี   
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 

ข้อมูลด้านพืน้ท่ีมีความสมัพนัธ์กับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการด้านระบบ กลไก 
การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากรเน่ืองจากจุดเด่นท่ีส าคญัของ บฟัฟาโล บริดจ์ คือ
พืน้ท่ีๆหลากหลายจากการสมัภาษณ์พบว่า “ข้างล่างคือart space และ reception ครับ แต่มนัก็
ข้ึนอยู่กลบัศิลปินว่าอยากจะจัดทัง้ตึกก็ได้ ซ่ึงตอนนี้เลยเป็นพื้นที่ทบัซ้อนอยู่ระหว่าง gallery กับ 
Co-working space แต่เราก็สามารถดึงคนทีม่าท า เวิร์คช็อป แลว้สามารถใหแ้กลเลอร่ีเป็นที่แสดง
ผลงานได้มันสอดรับกัน  หลงัจากเปิดตวังานแรก ซ่ึงมนัก็ผ่านไปด้วยดี ด้วยการตอบรับของคน
ที่มาชมงาน ซ่ึงผมไม่ได้พูดถึงการขาย แต่เมื่อเปิดมาเร่ือยๆ ท าให้เราเร่ิมรู้ routine ของแกลเลอร่ี
มากข้ึน”(รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สัมภาษณ์)จากค าสัมภาษณ์ดังกล่าวท าให้ผู้ วิจัยสรุป
ใจความได้ว่าจุดเด่นของ บัฟฟาโล บริดจ์ อยู่ท่ีการจัดการด้านพืน้ท่ีๆแตกต่างจากแกลเลอร่ีรูป
แบบเดิมๆท่ีมีแต่พืน้ท่ีส าหรับงานศิลปะ หากแต่เป็นพืน้ท่ีส าหรับงานศิลปะ ดีไซน์และงาน
สร้างสรรค์แขนงอ่ืนๆอีกด้วย ท่ีส าคญัท่ีสดุหอศลิป์แหง่นีย้งัมีพืน้ท่ีส าหรับกิจกรรมท่ีหลากหลายอีก
ด้วย 
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2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลสคญักับข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้าน

กิจกรรมและนิทรรศการพบวา่งานนิทรรศการในช่วงแรกส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลยั
ท่ีเข้ามาชว่ยดแูลและคดัเลือกงานตามค ากลา่วท่ีวา่ 

 
การ curate งานในตอนแรกจะมาจากเพื่อนๆที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยับ้าง เพื่อนๆที่เป็นศิลปิน
บ้าง จนระยะหลงัเร่ิมมี ศิลปินมาติดต่อขอแสดงงานเพิ่มขึน้ ซึง่เราก็พยายามจะให้โอกาสพวกเขา
ได้มีพืน้ที่แสดงงานถึงแม้ว่าจะยงัไม่มีช่ือเสียงก็ตาม ซึ่งตอนนีก็้มีนกัศึกษาจากมหาวิทยาลยัมา
ติดต่อขอใช้พืน้ที่แสดงนิทรรศการ ซึ่งเราก็ได้แจ้งconditionกบัพวกเขาไปวา่ในทกุคืนวนัจนัทร์ วนั
พธุ วนัเสาร์จะมีกลุม่คนมาท ากิจกรรมในแกลเลอร่ี และเร่ืองค่าเช่าสถานที่ผมไมม่ีข้อจ ากดัในเร่ือง
สไตล์งานว่างานแบบนีเ้หมาะหรือไม่เหมาะกับที่นี่  ผมพยายามท าให้มันหลากหลาย มีทัง้
ภาพเขียน หรือ ดีไซน์ ภาพถ่ายฯลฯ โดยผมคิดว่า แกลเลอร่ีนีท้ าหน้าที่เป็นทางเช่ือมให้เค้าได้
พฒันาตอ่ไปเทา่นัน้เอง” (รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สมัภาษณ์)  

 

ข้อความข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงการเห็นคณุค่าของงานศิลปะทกุแขนงและหอศิลป์แห่งนี ้
ยังเปิดโอกาสให้กับทุกคนโดยไม่จ าเป็นต้องมีช่ือเสียงหรือไม่ จึงมีการกระตุ้นเพ่ือให้เกิดความ
หลากหลายภายในหอศิลป์แห่งนีเ้พ่ือจะสามารถดึงดดูผู้สนใจได้มากขึน้ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าว
ท่ีว่า“ผมเลยพยายามที่จะท ากิจกรรมเพื่อกระตุ้น เพื่อที่จะสนบัสนุนท าให้นิทรรศการมนัแข็งแรง
มากข้ึน คนดูก็อินมากข้ึนส่วนใหญ่จะเป็นเพือ่นศิลปินและมีบางส่วนที่รู้ข่าวก็มาร่วมงาน โดยเราก็
ยังท ามาเร่ือยๆ โดยพื้นที่บางส่วนถูกจัดให้เป็น multifunction space เป็นทั้งพื้นที่สัมมนา  
จดัประชมุไป คือตึกมี 6 ชัน้นะครับ เราก็คิดว่าชัน้บนสดุก่อนทีจ่ะเป็นชัน้ดาดฟ้าเราจะท าอะไรดีซ่ึง
ในตอนนัน้มันมีกระแส Residency ให้ศิลปินมีที่อยู่ที่ท างาน แต่มาลงตวัเป็นแกลเลอร่ีตัง้แต่นัน้
มา”(รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สัมภาษณ์) โดยรณกร ทิชินบรรณกรยังได้กล่าวถึงท่ีมาของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ไว้ว่า“จุดเร่ิมเกิดจากการที่นกัศึกษามาขอใช้พืน้ที่ทัง้ตึกเพือ่ท าเวิร์คช็อปในทกุวนั
เสาร์ ซ่ึงก็เลยเกิดฟังค์ชัน่ใหม่ของแกลเลอร่ี เราก็เลยต้องติดต่อไปกบัศิลปินว่าในทุกวนัเสาร์จะมี
คนมาท ากิจกรรมในแกลเลอร่ีซ่ึงเขาจะไม่แตะต้องงานของพวกคณุเลย โดยคราวนี้ทกุวนัเสาร์คน
จะมาเต็มแกลเลอร่ี พวกเขาจะมาอยู่ท่ามกลางนิทรรศการที่มนัเปลี่ยนไปเร่ือยๆ และเค้าก็ไปบอก
ต่อจนท าให้เกิดกลุ่มคนใหม่ๆที่สนใจศิลปะมากข้ึน ซ่ึงพอใจกบัพฒันาการๆใช้พื้นที่แบบนี้มากซ่ึง
ตอนนี้ก็มีกลุ่มวันจันทร์ และวันพุธด้วย”(รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สัมภาษณ์)  ข้อความ
ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงการจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรมของ บัฟฟาโล บริดจ์ แกลเลอร่ีท่ีมี
มากมายหลายแขนง จะมีสว่นท าให้งานศลิปะได้รับความสนใจมากขึน้  
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2.6 การจัดการด้านการตลาด  
การวิจัยพบว่าการจัดการด้านการตลาดของ บัฟฟาโล บริดจ์ มีการใช้ส่ือออนไลน์

รายงานความคืบหน้าและโปรโมทนิทรรศการ จากค ากล่าวของผู้บริหารหอศิลป์ให้ทรรศนะไว้ว่า 
“จะมีการลงข่าวผ่านเฟสบุ๊ค โดยราคางานศิลปะมีตัง้แต่หลกัพนัถึงแสนครับ ซ่ึงที่ขายได้ส่วนใหญ่
จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้ว แต่ศิลปินหน้าใหม่เราก าลงัหาวิธีทีจ่ะท าให้เขาขายงานได้อยู่”(รณกร 
ทิชินบรรณกร, 2560: สัมภาษณ์)อย่างไรก็ตามมีการเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจกรรมและ
นิทรรศการท่ีเกิดขึน้ภายในหอศิลป์โดยมีการเพิ่มกลยุทธทางการตลาดโดยมีความคิดว่าจะฉาย
ภาพยนต์ ท่ีมีเนือ้หาท่ีสอดคล้องกบันิทรรศการนัน้ๆซึ่งรณกร ทิชินบรรณกรได้กล่าวไว้ว่า“ก าลงัจะ
มีการฉายหนงัในทุกวนัศุกร์ อนันี้เราคิดเงินนะครับ คือมนัไม่ได้เป็นหนงั mainstream ทัว่ไป โดย
ทางเรามีโอกาสได้รู้จักกับคนทาง Documentary club ซ่ึงก็มีแต่หนังที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์ 
โดยเราต้องคิดมากข้ึนเนื่องจากมีหลายแห่งเร่ิมมีการฉายหนงัเช่น ร้านกาแฟ หรือ the common 
ตรงทองหล่อก็ท าการฉายหนงัแล้วขายเคร่ืองดื่ม แต่ทางเราอยากให้มนัมากกว่านัน้ โดยจะมีการ
หาหนงัทีม่นัเชื่อมโยงกบันิทรรศการที่เราจดัข้ึน และอาจจะมีการพดูคยุสมันาซ่ึงผมว่ามนัอาจจะได้
อะไรมากกว่า” (รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สมัภาษณ์)จากข้อความดงักล่าวผู้ วิจยัสรุปความได้
ว่า บฟัฟาโล บริดจ์ มีการบริหารจดัการท่ีน่าสนใจท่ีแตกต่างและหลากหลายซึ่งอาจส่งผลให้คน
สนใจงานศลิปะและเข้ามาชมนิทรรศการในหอศลิป์มากขึน้     

   
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเร่ืองการจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย(ศิลปินไทย , ศิลปิน
ตา่งชาติ, ผู้ชม) พบว่าในช่วงแรก บฟัฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ีเป็นพืน้ทีๆสนบัสนุนให้นกัเรียน นิสิต 
นกัศกึษาได้มีพืน้ท่ีแสดงผลงานทัง้งานนิทรรศการเดี่ยว นิทรรศการแบบกลุ่ม หรืองานนิทรรศการ 
(Thesis) โดยในปัจจบุนันีมี้งานแสดงท่ีหลากหลายทัง้ศลิปินไทยและศลิปินตา่งชาติ  
 

2.8 ปัญหาและอุปสรรค 
จากค าสมัภาษณ์เชิงลึกพบว่า ปัญหาและอปุสรรคก็คือในประเทศไทยมีคนสนใจใน

ศิลปะน้อยมากเม่ือเทียบกับในตา่งประเทศซึ่งรณกร ทิชินบรรณกรได้กล่าวถึงกรณีนีไ้ว้ว่า “แต่ผม
มองคนต่างหากที่แตกต่างจะมีเพียงคนกลุ่มเล็กๆที่สนใจในศิลปะ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยงัปาก
กดัตีนถีบอยู่ อย่างที่ต่างประเทศนี่เวลาผมไปจะมีคุณครูพาเด็กไปดู ชมแกลเลอร่ี พิพิธภณัฑ์ มนั
ท าใหค้วามรักในศิลปะมนัต่อเนื่องถึงตอนโตได้ แต่ในเมื่องไทยเวลาโตมนัก็หายไป อย่างที่ประเทศ
แคนาดาก็มีกฎหมายว่าถ้าคณุมี พืน้ที่เท่านี้จะต้องมีพืน้ที่ศิลปะ10% ถ้าเมืองไทยมีกฎหมายแบบ
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นีก็้น่าจะดี” (รณกร ทิชินบรรณกร,2560: สมัภาษณ์) ทรรศนะดงักลา่วชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งใน
ระบบโดยเฉพาะในต่างประเทศท่ีระบบการศึกษามีการปลูกฝังและสร้างแรงบนัดาลใจให้เด็กเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือแกลเลอร่ีตัง้แต่ยงัเล็ก รวมทัง้ภาครัฐยงัให้ความสนใจในศิลปะและออก
กฎหมายควบคมุให้มีพืน้ท่ีศลิปะรายล้อมกบัท่ีอยูอ่าศยัอีกด้วย 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา บัฟฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี(Buffalo Bridge 
Gallery) 

จากการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่า ก่อนท่ีจะเปิดหอศิลป์แห่งนีไ้ด้มี
โอกาสไปศึกษาดูงานแกลเลอร่ีเปิดด าเนินการอยู่ทัง้ในประเทศไทยและในต่างประเทศ พบว่า
สภาพทางกายของแกลเลอร่ีในประเทศไทยไม่แตกตา่งจากแกลเลอร่ีในตา่งประเทศ อาจจะพูดได้
ว่าเราพัฒนามากขึน้กว่าแต่ก่อนมากพอสมควร ท่ีจะแตกต่างคือเร่ืองคน เพราะว่าจะมีเพียงคน
กลุ่มเล็กๆท่ีสนใจในศิลปะ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ยงัปากกดัตีนถีบอยู่  อย่างท่ีต่างประเทศน่ีเวลา
ผมไปจะมีคุณครูพาเด็กไปดู ชมแกลเลอร่ี พิพิธภัณฑ์ มันท าให้ความรักในศิลปะมันต่อเน่ืองถึง
ตอนโตได้ แต่ในเมืองไทยเวลาโตมันก็หายไป อย่างท่ีประเทศแคนาดาก็มีกฎหมายว่าถ้าคุณมี 
พืน้ท่ีเท่านีจ้ะต้องมีพืน้ท่ีศิลปะ10% ถ้าเมืองไทยมีกฎหมายแบบนีก็้น่าจะดีจากการวิจยัด้านการ
จดัการพบว่า วตัถปุระสงค์คือต้องการเปิด แกลเลอร่ีเพ่ือเป็นพืน้ท่ีให้ศิลปินได้ปลอ่ยของ ไมใ่ช่พืน้ท่ี
เพ่ือหวงัผลก าไรจากการขายเพียงอย่างเดียว หรือเป็นพืน้ท่ีให้ความรู้ส าหรับคนด้านศิลปะและ
ดีไซน์ ซึ่งการจัดการของเรานัน้เราคิดว่าจะต้องแตกต่างจากแกลเลอร่ีทั่วไป โดยพืน้ท่ีจะเป็น
ตกึแถว 6 ชัน้ และแบง่เป็นโซน มีนิทรรศการทางศลิปะ ซึง่สามารถดดัแปลงให้สามารถมีการแสดง
ละครได้ มีการฉายหนงัในเนือ้หาท่ีใกล้เคีบงกบันิทรรศการท่ีจดัขึน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะ
จากนกัศกึษาศลิปะและบคุคลทัว่ไป (รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี บางกอก 
 

 
                            
 

ภาพประกอบ 61 แสดงพืน้ท่ีด้านในของฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี แกลเลอร่ี  
 

ท่ีมา: www.futurefactorybkk.com 

 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี บางกอก คือหอศิลป์เอกชน ท่ีก่อตัง้ในปีพ .ศ. 2559 โดยก่อนหน้าท่ีจะ

ย้ายมาอยู่ในซอย สขุมุวิท 55 หอศิลป์แห่งนีเ้คยตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน ระหว่าง3-5 ชัน้ใต้ดินตึก 
Siamese Asset และเคยจดันิทรรศการศิลปินระดบัโลกท่ีวาดภาพเสียดสีสงัคม ช่ือ โจน คอร์เนล
ล่า (Joan Cornella) ชาวสเปนจนมีส่วนท่ีท าให้ ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี บางกอกได้รับการยอมรับมาก
ขึน้ นอกเหนือจากนิทรรศการศิลปะ ฟิวเจอร์แฟคทอร่ียังเป็นพืน้ท่ีทางศิลปะท่ีหลากหลายมีการ
แสดงดนตรี เวิรค์ช็อป อีกด้วย จากเว็บไซด์อย่างเป็นทางการได้อธิบายไว้ว่า “เราเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ (Creative space) และสถานที่จัดแสดงดนตรี (Music venue) ความคิดของเราคือ
การรวบรวมศิลปินทุกประเภทและคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ไว้ในห้องเดียวกันเพื่อให้พวกเขา
สามารถพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะคติและท างานร่วมกนัได้ วิสยัทศัน์กว้างของเราคือการ
สร้างชุมชนของศิลปะและดนตรีที่ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ทัง้หมด”(www.futurefactorybkk.com, 
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2561: ออนไลน์) จากค าอธิบายข้างต้นฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี บางกอกเป็นพืน้ท่ีส าหรับงานสร้างสรรค์
ทุกประเภทโดยไม่จ ากัดงานประเภทใดประเภทหนึ่ง อีกทัง้ยังเป็นสถานท่ีพบปะแลกเปล่ียน
ทัศนคติส าหรับคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ผู้ วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีความ
เก่ียวข้องกับฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีท่ีเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกับ  
สปุรีดา โสตะวงศ์ผู้ก่อตัง้คนส าคญัพบว่าทัง้สองแห่งมีความเก่ียวข้องและแลกเปล่ียนข้อมลูซึ่งกัน
และกนั ตามค าสมัภาษณ์ท่ีมีใจความดงัตอ่ไปนี ้ “รูปแบบที่นี่จะแตกต่างจากที่ชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่นั่นจะเป็นเหมือนครีเอทีฟสเปซ ให้คนเข้าไปท าเพลงที่นั่นได้ มีสตูดิโอให้ ใคร
อยากสกรีนเสื้อ เค้าจะมีคอมพิวเตอร์ให้ ใครอยากออกแบบดีไซน์ ใครอยาก painting ก็จะมีพืน้ที่
ใหท้ า ซ่ึงกลุ่มหุ้นส่วนทีชิ่คาโกเคา้จบจบอาร์ตทีม่หาลยัโคลมัเบีย ซ่ึงของเคา้จะเป็นแบบนึง ของผม
ก็จะแบบนึง เราร่วมแชร์ข้อมูลกนัเฉยๆ” (สปุรีดา โสตะวงศ์, 2560) จากค าสมัภาษณ์ทัง้สองแห่งมี
รูปแบบและลกัษณะคล้ายกนัอยู่พอสมควรอาทิความหลากหลายของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ และไม่ยึด
ตดิกบังานศลิปะประเภทใดประเภทหนึง่ ผู้วิจัยได้ท าการสมัภาษณ์สุปรีดา โสตะวงศ์ในข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกับพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสุปรีดา โสตะวงศ์ได้
แสดงทรรศนะไว้อยา่งน่าสนใจวา่ “แกลเลอร่ีอื่นๆทีเ่ปิดด าเนินการอยู่ผมมองว่ามีลกัษณะเฉพาะตวั
ทีพิ่เศษมากๆทกุแห่งเป็นตวัของตวัเองมาก เพราะมนัไม่ไดมี้อะไรบอกว่าแกลเลอร่ีต้องเป็นยงัไง มี
รูปแบบและลกัษระอย่างไร ผมจึงคิดว่าแกลเลอร่ีในกรุงเทพมหานครนี่เป็นอะไรที่มีจุดยืน จุดเด่น
เฉพาะตวัที่น่าภูมิใจ”(สปุรีดา โสตะวงศ์, 2560: สมัภาษณ์) ทรรศนะดงักลา่วชีใ้ห้เห็นว่าสปุรีดา โส
ตะวงศ์ให้ความส าคญักบัหน้าท่ีของหอศิลป์มากกว่ารูปแบบของหอศิลป์ว่าจะต้องมีลกัษณะแบบ
ไหน มีก าแพงสีอะไร เน่ืองจากแต่ละหอศิลป์ต่างมีรูปแบบและลกัษณะเฉพาะตวัท่ีสะท้อนไปถึง
เจ้าของหอศลิป์ได้นัน่เอง ส่วนในข้อมลูด้านการด ารงอยูพ่บว่า“การอยู่รอดของหอศิลป์ประการแรก
คือผมท าด้วยความรักและความหลงใหลในงานศิลปะทกุประเภท ผมก็อยากให ้ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี
อยู่รอด ด้วยวยั20กว่าๆของผมมองว่าคนชอบอาร์ตจ านวนมาก ซ่ึงปัจจุบนัเรามีอินเตอร์เนต มี
Pinterest มือถือ เฟสบุ๊ค อินสตารแกรม ซ่ึงเป็นช่องทางที่สามารถเชื่อมคนเข้ามาในหอศิลป์ได ้
เพราะมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในกลุ่มคนที่กว้างข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลให้วงการศิลปะน่าจะดีกว่าเดิม ” 
(สปุรีดา โสตะวงศ์, 2560: สมัภาษณ์) ผู้วิจยัสรุปค ากลา่วของผู้ก่อตัง้ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี บางกอกได้
วา่การอยูร่อดของหอศลิป์มีปัจจยัท่ีหลากหลาย อาทิ ความรักท่ีมีตอ่งานศลิปะ ความเช่ือมัน่ในการ
ใช้ส่ือออนไลน์ท่ีจะสามารถเป็นส่ือกลางสร้างให้คนสนใจได้ เช่นการส่งข่าวผ่าน เว็บไซด์ หรือแอบ
พลิเคชัน่เชน่เฟสบุ๊ค อินสตารแกรม ฯลฯ จะท าให้คนช่ืนชมในงานศลิปะมากขึน้กวา่เดมิ 
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ผลการวิจัยด้านการจัดการ 
2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 

ผู้ วิจัยได้ท าการลงพืน้ท่ีและสัมภาษณ์เชิงลึกกับ สุปรีดา โสตะวงศ์ผู้ ก่อตัง้หอศิลป์
เอกชนท่ีช่ือว่าฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์
พบว่า “ศิลปินไทยมีฝีมือเก่งจ านวนมากผมจึงเปิดแกลเลอรีเพื่อเพ่ิมพื้นที่ให้พวกเขาได้แสดงออก 
ถา้เราไม่มีโอกาสให้คนไทยเติบโต เพราะเรามองว่าคนต่างชาติเก่ง เป็นฝรั่ง แต่ส่วนตวัผมก็มองว่า
คนไทยก็เก่งไม่แพ้คนต่างชาติ” (สุปรีดา โสตะวงศ์, 2560: สัมภาษณ์) จากค าสัมภาษณ์ข้างต้น 
การจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์ของ ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี ต้องการเปิดพืน้ท่ีให้ศิลปินไทยได้มี
โอกาสแสดงออกเพราะศลิปินไทยมีฝีมือและเก่งไมแ่พ้ชาวตา่งชาติ 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 

จากการศึกษาพบว่าฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีคือหอศิลป์เอกชนท่ีมีการผสมผสานกับบาร์
เคร่ืองด่ืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองด่ืมท่ีมีส่วนผสมของ แอลกอฮอล์ เช่นเบียร์ และเคร่ืองด่ืมท่ีถูก
คิดค้นขึน้ใหม่ เม่ือมีนิทรรศการศิลปะทางทีมงานจะคิดค้นเมนูเคร่ืองด่ืมขึน้มาเป็นพิเศษเพ่ือให้
สอดคล้องกับงานนิทรรศการนัน้ๆ ซึ่งผู้ วิจยัมองว่านอกเหนือจากการขายงานศิลปะแล้วการขาย
เคร่ืองดื่มสามารถเป็นรายเสริมให้กบัฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีได้เป็นอยา่งดี    

   
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับสุปรีดา โสตะวงศ์ผู้ก่อตัง้คนส าคญัของฟิวเจอร์ 
แฟคทอร่ีพบวา่“พดูตรงๆผมคิดเองหมดเลย ทีมผมเล็กมาก เพราะว่าผมมือใหม่มาก ผมมีเพ่ือน มี
ทีมเล็กๆเราก็ปรึกษากันตลอดแล้วท าตามในสิ่งท่ีเราชอบ 6-7 คน ทุกคนมีงานประจ าครับ แต่ทุก
อาทิตย์เราก็จะมาประชมุกนั” (สุปรีดา โสตะวงศ์, 2560: สมัภาษณ์)จากการสมัภาษณ์เชิงลึกและ
จากการท่ีผู้ วิจัยได้มีโอกาสแสดงงานศิลปะในฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี พบว่าฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีมีการ
จัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร ท่ีผ่านการวางแผนและ
ตดัสินใจผ่าน สปุรีดา โสตะวงศ์ และจะมีการจ่ายงานให้กบัทีมงานท่ีส่วนใหญ่จะเป็นชาวตา่งชาติ
ท่ีมาเรียนปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เท่าท่ีผู้ วิจัยสัมผัสมาจะมีชาวอังกฤษ และ
เม็กซิกัน โดยท่ีมีชาวไทยท่ีมีประสบการณ์จากการเรียนการจดัการทางวฒันธรรมเป็นผู้สนบัสนุน
อีกแรงหนึง่ 
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2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี 
 

 
                                        

ภาพประกอบ 62 แสดงการจดัการด้านพืน้ท่ีของฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี 
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2560 
 
ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีมีการจัดการพืน้ท่ีๆแตกต่างจากหอศิลป์เอกชนทั่วไปเน่ืองจาก

ผู้บริหารมีอายุน้อยจึงมีการผสมผสานพืน้ท่ีของหอศิลป์ท่ีจดัแสดงนิทรรศการศิลปะกับบาร์ขาย
เคร่ืองด่ืม ด้วยเหตผุลนีจ้ึงท าให้เป็นจดุสนใจของคนรักศิลปะท่ีเป็นวยัรุ่นและชาวต่างขาติท่ีอาศยั
อยูย่า่นอารีสมัพนัธ์  

 
2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม  

ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีท่ีกรุงเทพมหานครการจัดการด้านนิทรรศการท่ีแตกต่างจาก  
ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีท่ีเมืองชิคาโก โดยสปุรีดา โสตะวงศ์ ได้แสดงทรรศนะไว้วา่“ฟิวเจอร์แฟคทอร่ี ที่ชิ
คาโก้เป็นเหมือนครีเอทีฟสเปซ ให้คนเข้าไปท าเพลงที่นัน่ได้ มีสตูดิโอให้  ใครอยากสกรีนเสื้อ เค้า
จะมีคอมพิวเตอร์ใหใ้ช้งาน ใครอยากออกแบบดีไซน์ ใครอยากงานศิลปะเรามีพืน้ที่เพือ่ท างาน ซ่ึง
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กลุ่มหุ้นส่วนที่ชิคาโกเขาจบอาร์ตทีม่หาลยัโคลมัเบีย ซ่ึงของเค้าจะแบบนึง ของผมก็จะแบบนึง เรา
ร่วมแชร์ข้อมูลกนัเฉยๆ”(สปุรีดา โสตะวงศ์, 2560: สมัภาษณ์) จากข้อความดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่ ฟิว
เจอร์ แฟคทอร่ี บางกอก มีการจดัการท่ีแยกส่วนกบั ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี ท่ีชิคาโก้อย่างชดัเจน โดย
การวิจยัยงัพบว่าจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีนัน้หลากหลาย 
โดยผู้บริหารเปิดกว้างในงานทกุสไตล์ไม่วา่จะเป็นงานศิลปะทกุแขนง ดนตรี ละครเวที แฟชัน่ และ
งานด้านครีเอทีฟทกุชนิด และยงัเปิดโอกาสให้ทัง้ศลิปินไทยและศิลปินตา่งชาต ินกัศกึษาศิลปะได้
มีโอกาสใช้พืน้ท่ีจดันิทรรศการและกิจกรรมของพวกเขา    

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด  

จากการวิจยัพบว่าฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีเป็นหอศลิป์ท่ีใช้ประโยช์ของอินเตอร์เนต บริหาร
จดัการงานทุกส่วน โดยเฉพาะด้านการตลาด จะมีการใช้ส่ือ เฟสบุ๊ค (Facebook) อินสตาแกรม 
(Instagram)ในการกระจากข่าวสารนิทรรศการท่ีเกิดขึน้ โดยอินเตอร์เนตจะท าการเช่ือมโยงกับ
ผู้สนใจโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นท่ีรักในศิลปะแต่สิ่งท่ีท าให้ ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีกลายเป็นจุดสนใจ คือ 
เป็นหอศิลป์เอกชนท่ีตัง้อยู่ใต้ดิน และไม่มีแผนท่ี ท่ีชดัเจน ไม่น่าเช่ือว่าจดุนีเ้องสามารถท าให้คนท่ี
สนใจต้องใช้ความตัง้ใจอย่างมากในการเข้าชมตามทรรศนะดงันี “้ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีเป็นหอศิลป์ที่
คนจะต้องพยายามอย่างมากเพือ่เข้ามาดูเพราะมนัมีแผนทีแ่ละโทรศพัท์ เพราะมนัอยู่ใตดิ้นของตึก
ออฟฟิต คนดูต้องใช้ความพยายามมากๆในการมา ซ่ึงมนัเป็นก าลงัใจ มากๆเมื่อเขามาแล้วเห็น
อาร์ต ได้ยินเสียงเพลง ผมว่ามันเป็นจุดเด่นในมุมมองของผม ” (สุปรีดา โสตะวงศ์ , 2560: 
สมัภาษณ์)จากข้อความข้างต้นผู้วิจยัสรุปได้ว่าสปุรีดา โสตะวงศ์ผู้ก่อตัง้ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีมีความ
เช่ือในพลังของโซเช่ียล มีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตการณ์ของผู้ วิจัยท่ีครัง้หนึ่งได้มี
ประสบการณ์ไปดผูลงานนิทรรศการท่ีฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี พบว่าคนจ านวนมากท่ีมาชมงานจะรู้ข่าว
ผา่นเฟสบุ๊กท่ีเพ่ือนได้เช็คอิน หรือโพสต์ข้อความถึงนิทรรศการดงักลา่ว    

    
2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม)  

ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสุปรีดา โสตะวงศ์ในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดการด้านการสร้างเครือข่ายกับศิลปินไทย ศิลปินต่างชาติ นักสะสมและผู้ ชมพบว่าหอศิลป์
เอกชนแหง่นีพ้ร้อมเปิดโอกาสให้กบัศิลปินทกุแขนงและไมค่ านึงวา่ศิลปินคนนัน้จะมีช่ือเสียงหรือไม ่
ในบางครัง้ทางหอศิลป์ยงัสนบัสนนุเงินทนุบางส่วนส าหรับการจดันิทรรศการส าหรับศิลปินบางคน
ท่ีมีทนุไมม่ากพอตามค ากลา่วดงันี ้
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ผมให้โอกาสทกุคนครับ แม้กระทัง่นกัเรียน บางคนโทรมาบอกวา่อยากแสดงแตไ่ม่มีตงัค์ ผมก็บอก
ไปว่าเร่ืองเงินไม่มีปัญหาเพราะผมตัง้ใจจะท ามูลนิธิช่วยเหลือเด็กก าพร้าที่หนองคาย ผมเร่ิมใน
ระดบันงึแล้ว โดยใช้อาร์ต ใช้เพลงเป็นสือ่ เพราะผมคิดอยูต่ลอดว่าถ้าผมไมม่ีลงุคนเวียตนาม น้าที่
เอาผมไปเลีย้ง เราก็คงจะไม่มีโอกาสมานัง่คุยกันตอนนี ้ผมคงเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ ผมเลยอยาก 
return ผมเลยบอกวา่ ไม่กลวัเจ๊งเพราะผมท าด้วยใจ เพราะผมไมไ่ด้ตัง้ใจจะเอา profit อย่างเดียว 
ok ท า business มนัก็ต้อง run ได้ แตผ่มก็อยากที่จะให้อะไรกบัสงัคมบ้างครับ โดยตอนนีผ้มก าลงั
ท า website ช่ือ 32 foundation และจะอพัเดตข่าวๆ รายได้บางสว่นของ Future factory ก็จะเข้า
ไปในมลูนิธิด้วย โดยผมจะเปิดเป็นโรงเรียนเลก็ๆ หลงัเลิกเรียนเค้าก็จะมาอยู่ที่นี่ ให้โอกาสเด็กได้
เรียนรู้ เด็กก าพร้าพวกนีอ้าจจะไมเ่คยรู้วา่เค้าเป็นคนพิเศษ เกิดมาเค้าไมไ่ด้เจอพอ่แมเ่ลย ผมขึน้ไป
หลายครัง้ เด็กๆที่นัน้ยงัไม่เคยเห็นแม้กระทัง่ปืนฉีดน า้ มนัน่าสงสารมาก เราก็อยากเข้าไปช่วยให้
พวกเค้ารู้ว่าพวกเค้ามีโอกาสที่จะเป็นคนดีได้  สิ่งพวกนีค้ือก าลงัใจให้ผมท าทุกอย่างในทุกวนันี  ้
(สปุรีดา โสตะวงศ์, 2560: สมัภาษณ์) 
 

จากข้อความข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุปความได้วา่สปุรีดา โสตะวงศ์ผู้บริหารหอ
ศิลป์เอกชนท่ีช่ือฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีนัน้มีความต้องการจะช่วยเหลือและสนบัสนนุวงการศิลปะของ
ไทยโดยไม่หวงัผลก าไรมาก หากแตว่่าเป็นการเปิดพืน้ท่ีเพ่ือให้โอกาสศิลปินท่ีไม่ค่อยได้รับโอกาส
สดงผลงานและฝีมือซึ่งถือว่าศิลปินเหล่านัน้จะได้รับโอกาสและแรงบันดาลใจในการท าศิลปะ
ตอ่ไป 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการสมัภาษณ์พบว่าสปุรีดา โสตะวงศ์ผู้ก่อตัง้ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีได้แสดงทรรศนะ
และความเป็นห่วงเยาวชนของไทยท่ีด้อยโอกาสในเร่ืองการศกึษานอกจากจะชว่ยเหลือศิลปินไทย
ให้มีพืน้ท่ีแสดงออกแล้ว ผู้ ก่อตัง้ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ีจึงมีโครงการณ์ท่ีจะช่ายเหลือเด็กก าพร้าเพ่ือ
ต้องการให้สงัคมนัน้ดีขึน้ตามค ากล่าวดงันี ้

 
ท าธุรกิจมันก็ต้อง run ได้ แต่ผมก็อยากที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างครับ โดยตอนนีผ้มก าลงัท า  
เว็บไซด์ช่ือ 32 Foundation  และจะอพัเดตขา่วๆ รายได้บางสว่นของ Future factory ก็จะเข้าไปใน
มลูนิธิด้วย โดยผมจะเปิดเป็นโรงเรียนเล็กๆ หลงัเลิกเรียนเค้าก็จะมาอยู่ที่นี่ ให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้ 
เด็กก าพร้าพวกนีอ้าจจะไม่เคยรู้ว่าเค้าเป็นคนพิเศษ เกิดมาเค้าไม่ได้เจอพ่อแม่เลย ผมขึน้ไปหลาย
ครัง้ เด็กๆที่นัน้ยงัไมเ่คยเห็นแม้กระทัง่ปืนฉีดน า้ มนันา่สงสารมาก เราก็อยากเข้าไปช่วยให้พวกเค้ารู้
ว่าพวกเค้ามี โอกาสที่ จะเป็นคนดีได้   สิ่ งพวกนี ค้ื อก าลังใจให้ผมท าทุกอย่างในทุกวันนี  ้
(สปุรีดา โสตะวงศ์, 2560:สมัภาษณ์) 
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ผู้วิจยัคิดว่าการส่งเสริมให้เด็กก าพร้าได้มีโอกาสเรียนรู้หลงัเลิกเรียนจะสามารถช่วย
ขดัเกลาให้พวกเขามีภมูิคุ้มกนัในชีวิตมากขึน้และมีโอกาสเป็นคนดีได้ในอนาคต 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา Future Factory (Future Factory) 

จากการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่พบว่า หอศิลป์หรือแกลเลอร่ีอ่ืนๆท่ีเปิด
ด าเนินการอยู่มีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีพิเศษและตวัของตวัเองมาก เพราะไม่มีบทบญัญัติว่าหอศิลป์
ต้องเป็นยงัไง มีรูปแบบและลกัษณะอย่างไร จึงท าให้หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีจุดยืน 
จุดเด่นเฉพาะตัวท่ีน่าภูมิใจและมีความเช่ือมั่นว่าพลังของโลกออนไลน์ อาทิ อินเตอร์เนต มี
Pinterest มือถือ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรมอาจมีผลต่อการอยู่รอดของหอศิลป์ เพราะสงัคมออนไลน์
อาจเป็นช่องทางท่ีสามารถเช่ือมคนเข้ามาในหอศิลป์ได้ เพราะมนัจะค่อยๆซึมเข้าไปในกลุ่มคนท่ี
กว้างขึน้ ซึง่อาจสง่ผลให้วงการศลิปะนา่จะดีกวา่เดิม    

ผลการวิจัยด้านการจัดการพบว่าฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี เป็นทางเลือกให้ศิลปินไทยได้
แสดงออกฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี ไม่เพียงแต่แสดงผลงานด้านจิตรกรรมเท่านัน้ แตย่งัเป็นพืน้ท่ีส าหรับ
ศิลปะแขนงอ่ืนๆเช่น แฟชั่น การแสดง ดนตรี  ฯลฯและท่ีส าคัญยังมีรูปแบบการจัดการพืน้ท่ีๆ
ผสมผสานระหว่างหอศิลป์และบาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้เสริมอีกด้วยงานศิลปะเป็นงานท่ีมี
ความหลากหลาย จากศลิปินไทยและศลิปินตา่งชาติ (สปุรีดา โสตะวงศ์, 2560: สมัภาษณ์) 
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กรณีศึกษา “ทาร์ส แกลเลอร่ี” Pierre Béchon 
 

 
                         

  ภาพประกอบ 63 ภาพแสดงพืน้ท่ีบริเวณด้านหน้าของทาร์ส แกลเลอร่ี   
 

ท่ีมา:www.mariamarcilla.com 
 

ผลการวิจัยด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ 
ทาร์ส แกลเลอร่ี คือหอศิลป์เอกชนท่ีมีเจ้าของเป็นชาวฝร่ังเศส ตัง้อยู่ในซอย ศรีจันทร์ 

(สขุุมวิท 67) ผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์เชิงลึกกบั ปิแอร์ เบชง ผู้ก่อตัง้ทาร์สแกลเลอร่ี 
พบว่า “ก่อนหน้าที่จะมาเปิดแกลเลอร่ี ผมเป็นศิลปิน และเมื่อเวลาผ่านไปเร่ือย ผมสนใจเป็น
ภณัฑารักษ์อิสระ ได้ Curate งานให้ศิลปะ จนกระทัง่ค่อยๆพฒันามาถึงการอยากมีพื้นที่ มีแกล
เลอร่ีเป็นของตัวเอง จึงเกิด  Tars Gallery ข้ึนเมื่อ 27 พฤศจิกายน  2015 ซ่ึงเป็นระยะเวลา
มากกว่าสองปีแล้ว” (Pierre Bechon, 2561 ) ค ากล่าวข้างต้นท าให้ ปิแอร์ เบชงตดัสินใจเปิดหอ
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ศิลป์ของเขาท่ีกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการสอบถามปิแอร์ เบชงถึงภาพรวมของหอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานครซึง่ปิแอร์ ได้แสดงทรรศนะไว้วา่ 

 
ผมว่าอาร์ต แกลเลอร่ีในประเทศไทย โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ ก็ไม่ต่างจากประเทศอื่นๆมากนัก 
เพราะแต่ละแกลเลอร่ีมีเป้าหมายที่ตา่งกนั มีลกูค้าที่ต่างกนั มีสไตล์ของงานศิลปะที่ต่างกนั เช่น ที่
เราเรียกวา่ Fine Art galleryที่มีงานศิลปะส าหรับตกแตง่ มี Contemporary Gallery มี Curator นกั
สะสม ซึง่ผมไมส่ามารถจะบอกได้วา่มนัดขีึน้กวา่แตก่่อนเนื่องจากผมเพิ่งมาที่น่ีแค ่สีปี่ แตผ่มเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลง เห็นแกลเลอร่ีน่าสนใจหลายแห่ง เห็นโอกาสที่มากขึน้ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเห็น
ศิลปินมาท าแกลเลอร่ีของตัวเองมากขึน้โดยไม่ได้รอโอกาส รอทุนจากการขายงานศิลปะใน  
แกลเลอร่ีเหมือนแตก่่อน (Pierre Béchon, 2561: สมัภาษณ์) 

 

ข้อความข้างต้นท่ีกล่าวว่าสภาพทางกายภาพของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครไม่
แตกต่างจากหอศิลป์เอกชนในต่างประเทศแต่ปิแอร์ได้กล่าวเสริมไปถึงเร่ืองของระบบท่ีหอศิลป์
เอกชนท่ีด าเนินการอยู่อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเน่ืองจากหอศิลป์หลายแห่งยงัไม่ได้เช่ือมต่อกัน
หรืออีกนยัหนึ่งคือหอศิลป์ต่างๆไม่ได้ค านึงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกนัมากนกั โดยปิแอร์ เบชงได้
กล่าวไว้ว่า “เราเห็นถึงความเคลื่อนไหว ถึงแม้ว่าแกลเลอร่ีในกรุงเทพฯ ยงัไม่ได้เชื่อมต่อกันโดย
ระบบ ไม่เหมือนที่เชียงใหม่ทีพ่วกเขาเชื่อต่อกนัและเข้มแข็งกว่าแกลเลอร่ีในกรุงเทพฯ แกลเลอร่ีใน
กรุงเทพจะมีความเป็นส่วนตวัมากกว่า แต่เรารู้จักแกลเลอร่ีอื่นๆ และทกัทายกนั(Pierre Béchon, 
2561: สมัภาษณ์)อย่างไรก็ตามปิแอร์ เบชงได้กล่าวถึงหอศิลป์บางแห่งท่ีเร่ิมมีพัฒนาการท่ีเห็น

ความส าคญัของการเช่ือมโยงระหวา่งกนัไว้วา่ “ในกรุงเทพจะแกลเลอร่ีจะร่วมมือกนัเป็น Area เช่น
แกลเลอร่ีแถว River city จะร่วมมือกันจัดงาน แต่แกลเลอร่ีอื่นยังไม่ ค่อยมีความร่วมมือ
กัน”(Pierre Béchon, 2561: สัมภาษณ์ )ทรรศนะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครเร่ิมมีการต่ืนตวัในเร่ืองของเครือข่ายเน่ืองจากท่ีผ่านมาในอดีตเม่ือหอศิลป์ตา่งๆมี
สภาพท่ีโดดเด่ียว จึงเป็นการยากในการท่ีจะอยู่ในกิจการอย่างยาวนานได้ โดยปิแอร์ เบชงได้แสดง
ทรรศนะในเร่ืองของการด ารงอยู่ของหอศิลป์วา่เป็นความยากล าบากมากแตก็่ต้องมีความพยายาม
ดงัค ากล่าวดังต่อไปนี  ้“เร่ืองการด ารงอยู่ถึงแม้ว่าจะยากแต่เราก็ต้องพยายามเพราะพวกเรามี
หน้าที่ๆต้องท าต่างกนั แกลเลอร่ีมีหน้าที่โปรโมท ขายงานศิลปะ คิวเรเตอร์ มีหน้าที่จดังาน ทุกคน
มีหนา้ทีที่ต่อ้งท า”(Pierre Béchon, 2561: สมัภาษณ์)     
 ทรรศนะของปิแอร์ เบชงแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะท าให้หอศิลป์นัน้ด ารงอยู่ได้แต่
ทกุสว่นต้องชว่ยกนัท าหน้าท่ีของตนเพ่ือให้เกิดความส าเร็จอยา่งยัง่ยืนร่วมกนั 
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2.1 การจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ 
จากการศึกษาและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ ปิแอร์ เบชง (Pierre Béchon)  

ศิลปินชาวฝร่ังเศสท่ีผนัตวัเองมาเปิดแกลเลอร่ีในกรุงเทพมหานครพบวา่ Tarsgallery เป็นหอศิลป์
เอกชนท่ีมีการจัดการด้านนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีน่าสนใจตามค าสัมภาษณ์เชิงลึกดงันี ้ “Tars 
gallery เป็น Artist Run Space เพราะสามารถใช้พื้นที่ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถเป็นพื้นที่
ส าหรับโปรดักชั่น เป็นพื้นที่ส าหรับการแสดงผลงานศิลปะ หรือแม้กระทั่งเป็นพื้น ที่  Artist 
Residency” (Pierre Béchon, 2561: สัมภาษณ์)นอกจาก Tars gallery จะเป็นหอศิลป์เอกชนท่ี
เป็นพืน้ท่ีส าหรับการแสดงงานศิลปะแล้ว ยงัเป็นพืน้ท่ีทางวฒันธรรมร่วมสมยัท่ีส าคญัแห่งหนึง่โดย
มีข้อความดังต่อไปนี ้“Tars gallery มุ่งสนับสนุนผลงานของศิลปินที่แสดงออกถึงเร่ืองราวใน
ท้องถ่ิน(Local)ได้อย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังเป็นพื้นที่ส าหรับแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมผ่านการ
เชื่อมโยงศิลปินจากต่างประเทศให้มาแสดงผลงานที่กรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยศิลปินที่ถูกเชิญ
มาคือศิลปินจากฝรั่งเศสและโปรตุเกส”(Pierre Béchon, 2561: สัมภาษณ์) ข้อความดังกล่าว
ชีใ้ห้เห็นว่า Tars gallery ท าหน้าท่ีรองรับความหลากหลายวัฒนธรรม เช่ือมโยงตะวันออกกับ
ตะวนัตกอย่างน่าสนใจ  นอกจากนีท้าร์ส แกลเลอร่ียงัมีความประสงค์ท่ีจะขยายพืน้ท่ีและไม่ได้ฝัง
ตวัอยู่ในกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว ตามค ากล่าวท่ีว่า“เราต้องหาความเป็นไปได้ในการ
ขยายอาณาเขต โดยเราเป็นศูนย์กลางแห่งความหลากหลายไม่ใช่โฟกสักบั กรุงเทพมหานครเพียง
อย่างเดียว” (Pierre Béchon, 2561: สมัภาษณ์) ค ากล่าวข้างต้นชีใ้ห้เห็นถึงวิสยัทศัน์ของผู้บริหาร
ทาร์ส แกลเลอร่ีท่ีมีความประสงค์จะขยายพืน้ท่ีและเพิ่มความหลากหลายทัง้ในด้านผลงานศิลปะ
และศลิปินท่ีร่วมแสดงผลงานศลิปะ 

 
2.2 การจัดการด้านเงนิทุนและแหล่งรายได้ 

ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการจัดการด้านเงินทุนและแหล่งรายได้ของ 
ทาร์ส แกลเลอร่ีพบว่าทาร์ส แกลเลอร่ี ยงัเป็นหอศิลป์เอกชนหน้าใหม่และอาจจะยงัไม่มีฐานลกูค้า
และนกัสะสมจงึมีความจ าเป็นต้องพึ่งทนุสนบัสนนุจากแหล่งอ่ืน ตามค ากล่าวท่ีว่า “แกลเลอร่ีนี้ยงั
ถือว่าเป็นแกลเลอร่ีหน้าใหม่ ซ่ึงผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าการที่แกลเลอร่ีอยู่ได้มาจนทกุวนันี้
เพราะการขายงานศิลปะ เรามีทนุมาจากแหล่งอื่นด้วย เพราะมนัต้องใช้เวลาในการสร้างชื่อเสียง
และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักสะสมและผู้สนใจ เราต้องเสี่ยงในการลงทุน และการสร้าง

เครือข่ายนกัสะสม เพือ่ให้พวกเขารับรู้ข่าวสารจากแกลเลอร่ี”(Pierre Béchon, 2561: สมัภาษณ์)
ผู้วิจยัเช่ือว่าธุรกิจหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครหรือในประเทศไทยต้องการเวลาในการสร้างความ
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เช่ือถือให้กับผู้ ชมและนักสะสม จึงเป็นสาเหตุให้ทุกๆหอศิลป์ท่ีเปิดใหม่จะต้องมีทุนท่ีมากพอ
จนกวา่พวกเขาจะมีฐานลกูค้าในขณะท่ีพวกเขายงัไมส่ามารถขายผลงานศลิปะได้ 

 
2.3 การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากร 

การจัดการด้านระบบ กลไก การบริหารจัดการภายในองค์กรและบุคลากรเป็นสิ่ง
ส าคญัท่ีท าอาจจะบอกถึงความส าเร็จของทุกหอศิลป์เอกชนเม่ือผู้วิจยัท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับ
Pierre Béchonพบว่า ทาร์ส แกลเลอร่ีมีการบริหารจดัการผ่านการเรียนรู้และจากประสบการณ์ใน
ทุกๆวนั ตามค ากล่าวดงันี “้ผมเรียนรู้ด้านการจัดการจากประสบการณ์จริง แก้ไข ปรับใช้เพื่อให้
เหมาะสม ผมไม่เชื่อว่าจะมีไบเบ้ิลส าหรับการบริหารจัดการแกลเลอร่ี ถ้ามีผมก็คงไม่สนใจที่จะ
อ่านมนั เพราะว่าผมเชื่อว่าการเรียนรู้ทีละเล็กละนอ้ย การเรียนรู้จากกความผิดพลาดจะช่วยใหผ้ม
เข้มแข็งมากข้ึน ถ้าส่ิงที่ผมท ามันไม่เวิร์ค ก็ลองวิธีอื่น เพราะมันมีความเป็นไปได้และความ
หลากหลายมากในการท างาน”(Pierre Béchon, 2561: สัมภาษณ์) จากค ากล่าวของ Pierre 
Béchonข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสรุปความในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการได้ว่า การจัดการด้าน
ระบบนัน้มีความหลากหลายและไม่ตายตวัดงันัน้ ทาร์ส แกลเลอร่ีจึงศกึษาจากประสบการณ์และ
ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในอดีตและปรับใช้ให้เหมาะสมกับพืน้ท่ีของตวัเองผู้ วิจยัได้ท าการศึกษา
ด้านการการบริหารจดัการภายในองค์กรและบุคลากรของทาร์ส แกลเลอร่ีพบว่าPierre Béchon 
จะท าหน้าท่ีบริหารจดัการด้านนิทรรศการและติดตอ่กับศิลปินตามจความส าคญัดงัต่อไปนี ้ “ผม
จะอยู่ในแกลเลอร่ีหกวนัต่ออาทิตย์ และมีหุน้ส่วนอีกคนที่ช่วยบริหาร และรับผิดชอบด้านบญัชี ผม
จะท างานเก่ียวกับคิดโปรแกรมส าหรับนิทรรศการ ติดต่อศิลปิน คิวเรเตอร์ นกัสะสม เขียนและ
สื่อสารกบัสื่อและผู้สนใจ ส่วนงานอื่นๆภายในแกลเลอร่ี เช่นงานด้านติดตัง้ ผมจะมีทีมงานจาก
ภายนอกมารับผิดชอบ” (Pierre Béchon, 2561: สัมภาษณ์) ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่า ทาร์ส 
แกลเลอร่ีมีคนท างานประจ าจ านวนสองคนคือ Pierre Bechon ซึ่งท าหน้าท่ีหลกัคือบริหารจดัการ
งานภายในหอศลิป์และหุ้นสว่นซึง่ท าหน้าท่ีผู้ชว่ยและดแูลเร่ืองบญัชีและการเงิน 
 

2.4 การจัดการด้านพืน้ท่ี  

ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาด้านการจดัการพืน้ท่ีของทาร์ส แกลเลอร่ีพบว่า “Tars gallery 

เป็นพืน้ท่ีจัดแสดงนิทรรศการ โดยมีพืน้ท่ีจ านวนทัง้สิน้ 5 ชัน้ ทางเราเพิ่งจะเสร็จสิน้การตกแต่ง
สถานท่ีโดยเป็น Residency roomสามารถพกัได้ห้องละหนึ่งคน แตโ่ปรแกรมท่ีจะถึงนี ้จะมีศิลปิน
ถึง 7คน โดยทางเราต้องท าการแก้ปัญหาโดยการหาโรงแรมใกล้ๆแกลเลอร่ีเพ่ือให้ศิลปินได้เข้าพกั 
เรามีท่ีวา่งทัง้ห้าชัน้ท่ีสามารถจดัแสดงได้ เรามีพืน้ท่ี ออฟฟิต และพืน้ท่ีส าหรับ residencyโปรแกรม
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ได้พักอาศัย”(Pierre Béchon, 2561: สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสรุปความดงักล่าวได้ว่าทาร์ส แกลเลอร่ี
สามารถจดัการด้านพืน้ท่ีได้อย่างนา่สนใจกลา่วคือ นอกจากทาร์ส แกลเลอร่ีเป็นหอศิลป์เอกชนท่ีมี
พืน้ท่ีในส่วนของการจดัแสดงนิทรรศการศิลปะแล้วยงัมีการแบง่พืน้ท่ีให้ศิลปินได้เข้าเข้าอาศยัและ
สามารถท างานศิลปะภายในพืน้ท่ีได้ หากว่าพืน้ท่ีไม่พอทางหอศิลป์แห่งนีจ้ะท าการหาโรงแรม
ใกล้ๆเพ่ือให้ศลิปินได้อยูอ่าศยัจนปฏิบตัผิลงานจนส าเร็จ 

 
2.5 การจัดการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 

 

 
                   

  ภาพประกอบ 64 แสดงการจดัการด้านนิทรรศการของทาร์ส แกลเลอร่ี 
 

ท่ีมา: www.uteeni.com 
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จากการวิจัยด้านการจัดการนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในทาร์ส แกลเลอร่ี
พบวา่มีการจดันิทรรศการปีละ 6 ครัง้โดยเฉล่ีย เน่ืองจากมีเง่ือนไขของเวลาเป็นตวัก าหนดเพราะว่า
Pierre Béchon แสดงทรรศนะไว้ว่านิทรรศการทางศิลปะเดือนละครัง้เป็นเวลาท่ีสัน้ไปตามค า
กลา่วดงันี ้

 
ทาร์ส แกลเลอร่ีมีการจดันิทรรศการทกุๆสองเดือนหกครัง้ตอ่หนึง่ปีโดยเฉลีย่ และมีหนึง่ residency 
programหนึง่ครัง้ตอ่ปี โดยเมื่อก่อนผมลองนิทรรศการแบบเดือนละครัง้แตพ่บว่าระยะเวลานัน้สัน้
ไป และคณุก็รู้ว่าทกุครัง้ที่มีการโชว์เราจะต้องใช้เงิน และเวลาในการเตรียมงานอย่างมากถ้าเป็น  
ปีละ สิบสองครัง้ผมคิดว่ามากไป โดยนิทรรศการเดี่ยวจะเป็นศิลปินท่ีผมตัง้ใจจะ represent สว่น
นิทรรศการกลุ่มจะเป็นเหมือนการทดลองว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ระหว่างศิลปินที่หลากหลายและ
แตกต่าง ซึ่งผมก็ได้ศิลปินสองคนจากกรุ๊ปโชว์ให้เป็นศิลปินในแกลเลอร่ี ส่วนเร่ืองสไตล์งาน ผม
ไมไ่ด้โฟกสัที่ภาพเขียน หรือ วิดิโอ เป็นพิเศษ (Pierre Béchon, 2561: สมัภาษณ์) 

 

จากการศึกษาพบว่าการจดัแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะในแตล่ะครัง้จะต้องใช้เงิน
จ านวนมากในการเตรียมงานทัง้ในเร่ืองการจดัเตรียมพืน้ท่ี การจดัเลีย้งและการท าส่ือเพ่ือโปรโมท 
ดงันัน้การจดันิทรรศการเดือนละครัง้จะท าให้ทางหอศิลป์มีคา่ใช้จ่ายจ านวนมาก อีกทัง้นิทรรศการ
ท่ีมีระยะเวลาท่ีสัน้ไปอาจจะไมส่ามารถเป็นตวัวดัความส าเร็จของทัง้ศลิปินและทางหอศิลป์ได้ โดย
นิทรรศการท่ีเกิดขึน้ของทาร์ส แกลเลอร่ีจะเป็นทัง้นิทรรศการเด่ียวและนิทรรศการกลุ่มโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นผลงานศลิปะร่วมสมยัและมีหลากหลายสไตล์ของผลงาน 

 
2.6 การจัดการด้านการตลาด 

ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของทาร์ส แกลเลอร่ีในข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดการด้านการตลาดพบว่า “การจัดการด้านการตลาดเราพยายามขยายฐานในส่ือ
ออนไลน์ โดยจริงๆแล้วเป็นเร่ืองล าบากมากท่ีจะควบคุมส่ือออนไลน์ เราจ าเป็นต้องหาคนท่ี
รับผิดชอบเร่ืองนี ้เรามีเว็บไซด์ และเราพยายามท างานหนกัใน Internet data base ท่ีจะถกูค้นหา
ได้ง่าย หรือ เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซด์ศิลปะท่ีคนนิยม ท่ีจะรู้วา่แกลเลอร่ีนีอ้ยู่ท่ีประเทศอะไร สไตล์
งานเป็นแบบไหน ซึ่งตอนนี เ้ราก าลังท างานอย่างหนักในเร่ืองนี ้”(Pierre Béchon, 2561: 
สัมภาษณ์) จากข้อความข้างต้นทาร์ส แกลเลอร่ีเน้นใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลักในการท างานด้าน
การตลาดเพ่ือเผยแพร่เร่ืองราวความเคล่ือนไหว ข่าวสารนิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใน
หอศิลป์แห่งนีแ้ต่พบว่าเป็นการยากล าบากท่ีจะควบคมุส่ือออนไลน์ จึงต้องมีคนหรือทีมงานเพ่ือ
รับผิดชอบในเร่ืองนีเ้พียงอยา่งเดียว 
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2.7 การจัดการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศิลปินไทย, ศิลปินต่างชาต,ิ ผู้ชม) 
ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์ Pierre Béchon  ผู้บริหารของทาร์ส แกลเลอร่ี ในข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับการจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย ท่ีรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับ ศิล ปินไทย, 
ศลิปินตา่งชาติ, ผู้ชม และนกัสะสมผลงานศิลปะพบวา่ในส่วนของศิลปินนัน้มีการตดิตอ่ผ่านอีเมล์
จ านวนมากท่ีจะขอแสดงผลงานในแกลเลอร่ีแต่อีเมล์เหล่านัน้ไม่ถูกเปิดขึน้พิจารณาเน่ืองจาก 
Pierre Béchon  ไมค่ดิวา่จะเข้าใจผลงานนัน้ๆโดยไมไ่ด้พดูคยุกบัเจ้าของผลงาน ตามค ากลา่วดงันี ้

 
ผมได้รับการติดตอ่จากศิลปินมากมายผา่นอีเมล์ แตไ่มเ่คยได้เปิดดแูละพิจารณาเลย เนื่องจากผมไม่
คิดวา่เราจะเข้าใจผลงานและเข้าใจตวัศิลปินผา่นอีเมล์ได้ ดงันัน้ผมจึงพิจารณาศิลปินจากการพดูคยุ
และรู้จกังานของพวกเขาจากการสนทนามากกว่า ผมเลือกที่จะพบปะพดูคยุ กบัศิลปินทัง้ไทยและ
ต่างประเทศ ผ่านงานนิทรรศการของพวกเขาที่จัดแสดงในแกลเลอร่ีอื่นๆมากกว่าที่จะดูงานศิลปะ
พวกเขาผ่านอินเตอร์เนต      การสนทนาจะท าให้เรารู้ว่าเราไปด้วยกนัได้หรือไม่ โดยอาจจะลองให้
นิทรรศการกลุม่และดกูารตอบรับ ถ้าไมด่ีก็คงต้องแยกกนั (Pierre Béchon, 2561: สมัภาษณ์) 

 

ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่า Pierre Béchon  ผู้บริหารของ ทาร์ส แกลเลอร่ีมีความ
เช่ือมัน่ ในการพดูคยุโดยตรงกบัศิลปินและไม่ตดัสินงานผ่านอีเมล์เพราะจะไม่สามารถส่ือสารและ
เข้าใจผลงานและตวัศิลปินได้ ถ้าเขาเห็นว่าผลงานของศิลปินคนไหนนา่สนใจจะทดลองให้เร่ิมจาก
การแสดงนิทรรศการแบบกลุม่ก่อนเพ่ือดคูวามเป็นไปได้และผลตอบรับจากผู้ชม 

 
2.8 ปัญหาและอุปสรรค 

จากการวิจยัด้านปัญหาและอปุสรรคพบว่ามีปัญหาเร่ืองทนุและการเงินตามค ากลา่ว
ดงัตอ่ไปนี“้มีปัญหามากมายในการท าแกลเลอรี โดยเฉพาะเร่ืองการเงินเพราะแตล่ะโชว์เราลงทุน
อย่างมาก แตเ่ราก็ผ่านไปได้เพราะเงินสนบัสนนุจากภายนอก เพราะทกุครัง้ท่ีเรามีนิทรรศการ เรา
ไม่ต้องการท่ีจะท าแค่นิทรรศการท่ีพอใช้ได้ แต่เราต้องท านิทรรศการท่ีดีท่ีสุด ”(Pierre Béchon, 
2561: สัมภาษณ์) ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่าเงินทุนคือส่วนส าคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจหอศิลป์
โดยเฉพาะหอศิลป์หน้าใหม่ท่ียงัไม่มีฐานลกูค้าและนกัสะสมมากพอท่ีจะซือ้ผลงานศิลปะในแตล่ะ
เดือน อีกประเด็นส าคญัในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาและอปุสรรคพบวา่ “ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ
การพูดให้ศิลปินท่ีเพิ่งจบใหม่เข้าใจโลกภายนอกมหาวิทยาลัย เม่ือก่อนพวกเขามีอาจารย์ มี
อปุกรณ์ มีสตดูโิอ แตเ่ม่ือจบการศกึษา พวกเขาโดดเด่ียว ครัวกลายเป็นท่ีท างาน เราต้องมีวิธีการท่ี
จะสนทนาให้ก าลงัใจพวกเขาด้วย”(Pierre Béchon, 2561: สัมภาษณ์) ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่า
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ศิลปินท่ีจบใหม่จะต้องพบปัญหาและอุปสรรคมากมายภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะใน
ประเทศไทยท่ีการเป็นศลิปินท่ีท างานศลิปะยงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลายมากนกั 

 
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษาทาร์ส แกลเลอร่ี (Tars Gallery) 

ผลการวิจยัด้านพฒันาการและการด ารงอยู่พบว่า หอศิลป์ในกรุงเทพฯ ยงัไม่ได้เช่ือมต่อ
กนัโดยระบบ ไม่เหมือนท่ีเชียงใหม่ท่ีพวกเขาเช่ือตอ่กนัและเข้มแข็งกว่าแกลเลอร่ีในกรุงเทพฯ แกล
เลอร่ีในกรุงเทพจะมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า ถึงแม้ว่าการท าธุรกิจจะยากแต่ก็ต้องพยายาม
เพราะพวกทุกคนมีหน้าท่ีๆต้องท าต่างกัน แกลเลอร่ีมีหน้าท่ีโปรโมท ขายงานศิลปะ คิวเรเตอร์  
มีหน้าท่ีจดังาน ทกุคนมีหน้าท่ีท่ีต้องท า ผลการวิจัยด้านการจัดการพบว่า ทาร์ส แกลเลอร่ี  
(Tars gallery)มุ่งสนับสนุนผลงานของศิลปินท่ีแสดงออกถึงเร่ืองราวในท้องถ่ิน (Local)ได้อย่าง
ชัดเจน อีกทัง้ ยังเป็นพืน้ท่ีส าหรับแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมผ่านการเช่ือมโยงจากศิลปินจาก
ต่างประเทศให้มาแสดงผลงานท่ีกรุงเทพมหานครอีก ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิลปิน (Artist 
Residency) โดยศิลปินท่ีถกูเชิญมาคือศิลปินจากประเทศฝร่ังเศส โปรตเุกส  ออสเตรเลีย และจาก
ประเทศไทย  (Pierre Béchon, 2561: สมัภาษณ์) 

 
หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการต ่ากว่า 5ปี     

หอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีด าเนินการต ่ากวา่ 5 ปี ส่วน ใหญ่ จะมี วิสัยทัศ น์ ท่ี
หลากหลายจากท่ีมา ประสบการณ์ และความสนใจของเจ้าของและหุ้นส่วน  ด้านพืน้ท่ีมีลกัษณะ
และรูปแบบท่ีหลากหลายไม่ตายตวั อาจมีพืน้ท่ีบางส่วนท่ีใช้ส าหรับเป็นท่ีพักอาศัยและสตูดิ โอ
ท างานของศิลปินตา่งชาติหรือตา่งจงัหวดั นิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในหอศิลป์ในกลุ่ม
นีส้ว่นใหญ่จะเปิดรับและให้โอกาสกบัศิลปะทกุแขนงจะมีเพียงบางแหง่ท่ียงัเน้นไปท่ีงานศิลปะร่วม
สมัยแต่พวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามีการจัดการท่ีแตกต่างจากหอศิลป์เอกชนอีกสอง
กลุ่มดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบรวมหรือผสมผสานธุรกิจอ่ืนๆเข้ากับธุรกิจหอศิลป์ของพวกเขาได้
อย่างน่าสนใจ บางแห่งสามารถจัดการพืน้ท่ีให้ครอบคลุมและเป็นพืน้ท่ีรวบรวมคนรักศิลปะทุก
แขนงเข้าด้วยกนั 
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ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ในครัง้นีผู้้ วิจยัสามารถสรุปประเด็นจากการลงพืน้ท่ีและ
สมัภาษณ์เชิงลกึแบบมีโครงสร้างได้ดงันี ้

 
1.ภาครัฐกับการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร  

 จากการวิจยัและลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงมหานคร
ไม่ได้รับการสนบัสนุนจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการหอศิลป์
เอกชนได้แสดงทรรศนะไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลุกสมัย โดย
เฉลียว วฒันาผู้ก่อตัง้ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ได้กล่าวไว้ว่า “ขาดการไม่มีรัฐบาลสนบัสนุนวงการ
ศิลปะ ภาษีเรายงัเสียเหมือนเดิม วงการศิลปะจะเจริญข้ึนได้รัฐบาลต้องหนัมาอุดหนุนช่วยเหลือ
วงการแกลเลอร่ี หรือวงการศิลปะโดยทางตรงและทางออ้ม เพราะศิลปะมนัคือส่ิงเชิดหนา้ชูตาของ
ประเทศ”(เฉลียว วฒันา. 2560: สมัภาษณ์) ค ากล่าวของเฉลียว วฒันาสอดคล้องกบัค ากล่าวของ
วสันต์ สิทธิเขตต์ท่ีได้แสดงทรรศนะเร่ือง หอศิลป์เอกชนท่ีขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยมี
ใจความส าคญัดงันี  ้“รัฐบาลไม่สนใจอยู่แล้ว เราต่อสู้ให้มีกระทรวงวฒันธรรมมาก็ไม่มีคนท างาน 
หรือคนทีท่ างานในนัน้มนัคือคนทีไ่ม่มีความรู้และไม่เข้าใจความร่วมสมยั เขาเลยไปเนน้ในเร่ืองของ
การอนุรักษ์ของโบราณ” (วสันต์ สิทธิเขตต์, 2560: สัมภาษณ์) ค ากล่าวข้างต้นตอกย า้ให้เห็นว่า
ภาครัฐรวมถึงศลิปินบางคนยงัมีการตีความในเร่ืองศลิป์ท่ีตา่งกนั จึงอาจเป็นเหตผุลหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่
พฒันาการวงการศิลปะ และท าให้คนไทยยงัขาดความสนใจและเข้าใจถึงความส าคญัของศิลปะ
ร่วมสมัยโดยรณกร ทิชินบรรณกรได้แสดงทรรศนะไว้อย่างน่าสนใจว่า “ที่ประเทศแคนาดาก็มี
กฎหมายว่าถ้าคณุมี พืน้ที่เท่านี้จะต้องมีพื้นที่ศิลปะ10% ถ้าเมืองไทยมีกฎหมายแบบนี้ก็น่าจะดี”  
(รณกร ทิชินบรรณกร, 2560: สมัภาษณ์)จากทรรศนะดงกลา่วข้างต้น ผู้วิจยัสรุปความได้วา่ภาครัฐ
หรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัด้านศิลปวฒันธรรมควรมีการศกึษาเพ่ือสง่เสริมและสนบัสนนุให้พืน้ท่ี
ทางศลิปะ อาทิ หอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ให้สามารถด ารงอยูไ่ด้ในวฒันธรรมร่วมสมยัทัง้
ทางตรงและทางอ้อม         
                    
2.การศึกษาไทยกับการพัฒนาการของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร                

จากการวิจัยพบว่าการศึกษายังไม่ช่วยให้คนในสังคมรักและช่ืนชมในงานศิลปะ โดย
เฉลียว วัฒนาได้แสดงทรรศนะไว้ว่า “บ้านเรารัฐไม่ได้ปลูกฝังให้คนรักศิลปะ โรงเรียนนานาชาต ิ
เค้าจะสอนศิลปะแตเ่ล็ก ๆเลย มนัไปถึงคนท่ีจะมีบ้านอยู ่การจดัห้อง อาคาร ถ้าไม่มีศิลปะน่ีมนัน่า
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รังเกียจมาก ถ้ามันมีศิลปะน่ีเข้าจะรู้จักความงาม และพอโตขึน้รวยก็เป็นรวยแบบไม่มีศิลปะ ” 
(เฉลียว วฒันา,2560: สมัภาษณ์) ทรรศนะดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงผลกระทบของระบบการศกึษาท่ีไม่
มีการปลูกฝังให้คนรักในศิลปะ โดย Heide Park Charoenporn ยงัได้กล่าวสนบัสนุนความคิดดงั
กล่าวถึงระบบการศึกษาไทยไว้อย่างสอดคล้องกันว่า “ต้องเร่ิมจาก หลักสูตรการศึกษา 
(Curriculum) ต้องปลกูฝังให้เยาวชนรักและเข้าใจ อาจจะมีการเพิ่มวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะทัง้ใน
และตา่งประเทศ ตัง้แต่ยงัเด็กๆ เราจะได้ไม่ Isolate ตวัเองมากเกินไปและยงัได้เห็นโลกกว้างมาก
ขึน้” (Heide Park Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์) ค าสมัภาษณ์ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญั
ของการปลูกฝังให้เยาวชนรักในศิลปะด้วยการปรับหลักสูตรของการศึกษาศิลปะตัง้แต่ระดับ
เยาวชนเพ่ือก่อให้เกิดความช่ืนชมในงานศิลปะได้  โดยอัญชลี อนันตวัฒน์ได้กล่าวไว้อย่าง
สอดคล้องวา่“สิ่งท่ีส าคญัคือการศกึษาต้องสอนเร่ืองการช่ืนชมงานศิลปะซึ่งอาจจะจ าเป็นมากกว่า
การสอนวาดรูป เพราะเม่ือเขาโตขึน้เขาจะคิดว่างานศิลปะมนัเข้าใจยากและไม่อยากดงูานศิลปะ
เพราะคิดว่าพวกเขาไม่เข้าใจ”(อัญชลี อนันตวัฒน์, 2561: สัมภาษณ์)ความคิดเห็นข้างต้นบ่ง
ชีใ้ห้เห็นถึงระบบการศึกษาไทยยงัขาดการสอนเร่ืองการช่ืนชมงานศิลปะเม่ือพวกเขาโตขึน้วงการ
ศิลปะของประเทศไทยจึงเป็นพืน้ท่ีส าหรับคนกลุ่มน้อยในสังคมเท่านัน้ โดยดวงฤทธ์ิ บุณนาคผู้
ก่อตัง้ เดอะ แจม แฟคทอร่ี ได้แสดงทรรศนะไว้อยา่งสอดคล้องวา่ 

 
การศึกษามันไม่ได้ช่วยอะไร มันแค่ให้ ภูมิหลงัและที่มา เพื่อให้คนๆนัน้เกิดความ
เป็นไปได้ที่ไปท างานศิลปะ แต่เขาไม่ได้ให้ ความรู้มากพอที่จะไปเป็นศิลปิน คนพวก
นัน้ต้องเป็นศิลปินหรือสถาปนิกภายใต้บริบททางสังคมที่เขาอยู่ แต่ไม่ใช่ระบบ
การศึกษาที่สร้างเขา  การศึกษาให้แค่พืน้ฐานเท่านัน้เอง เพราะฉะนัน้ศิลปินที่เรามี
ตอนนีม้นัเป็นการต่อรองที่สมดุลของสงัคมที่เขาอยู่เช่น demand supply เช่นคนซือ้
ศิลปะมีเท่านี ้ศิลปินมนัก็มีเท่านีแ้หละ ผมจึงเห็นว่าจ านวนศิลปินที่เรามีอยู่ตอนนีม้นั
สมดลุต่อบริบททางสงัคม ท่ีมันไมไ่ด้บอกวา่ มีมากไปหรือน้อยไป (ดวงฤทธ์ิ บณุนาค, 
2560)  

  
ผู้วิจยัสรุปความได้ว่าระบบการศึกษาในประเทศไทยยงัไม่เห็นความส าคญัต่อศิลปะจึง

ส่งผลวงการศิลปะนัน้ค่อนข้างโดดเด่ียวและถูกท าให้เข้าใจว่างานศิลปะจะได้รับความสนใจจาก
คนกลุ่มเล็กๆเท่านัน้ ผู้ วิจยัคิดว่าหากว่าระบบการศึกษาของไทยโดยเฉพาะรายวิชาศิลปะยงัไม่มี
การปรับตวั วงการศลิปะของไทยก็จะได้รับความสนใจจากคนกลุม่น้อยๆในสงัคมตอ่ไป   
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3. สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อ านวยต่อธุรกิจหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 

จากการศกึษาพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่การด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนคือสภาพ
เศรษฐกิจ ซึง่จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ประกอบการธุรกิจหอศิลป์เอกชนในครัง้นีพ้บว่า
ส่วนใหญ่จะแสดงทรรศนะไปในทิศทางเดียวกันว่าเศรษฐกิจไม่ดีส่งผลต่อการซือ้ขายงานศิลปะ 
โดยเฉลียว วฒันาได้กล่าวไว้ว่า “เศรษฐกิจไม่ดี ไม่ใช่กระทบ มนักระทบไปทุกวงการ อีกอย่างคือ
คนส่วนใหญ่ยงัต้องดิน้รน ท้องยงัไม่อ่ิม คนก็ยงัไม่สนใจศิลปะ” (เฉลียว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์) 
ซึ่งสอดคล้องกับจาตรุงค์ เก็งวินิชผู้ก่อตัง้ นมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีท่ีได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจไว้ว่า 
“อาจจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอย และคนซือ้ศิลปะน้อยลงกว่าเดิม ประกอบกับคา่เช่า
สถานท่ีๆสูงขึน้อย่างมากในระยะหลงั ท าให้หลายแกลเลอร่ีมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ส่งผลท าให้
แกลเลอร่ีต่างปิดตัว ห รือย้ายออกจากสีลมแกลเลอเรียไปหาสถานท่ีๆมีค่าเช่าถูกกว่า ”  
(จาตุรงค์ เก็งวินิจ, 2560: สัมภาษณ์) ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจส่งผล
โดยตรงต่อการด ารงอยู่ได้ของหอศิลป์เอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากค าสัมภาษณ์มิเคเล่ เซน่า
ผู้อ านวยการถัง แกลเลอร่ีท่ีได้แสดงทรรศนะถึงผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลตอ่หอศิลป์
เอกชนไว้อยา่งนา่สนใจวา่ 

 
พัฒนาการของแกลเลอร่ีเอกชนในกรุงเทพฯหรือที่ไหนๆในโลกต่างสอดคล้องและ
เก่ียวพนักับสภาพเศรษฐกิจแทบทัง้สิน้ ซึ่งเมื่อมองถึงสถานการณ์และภาพรวมของ
สภาพเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงขาลงในขณะนี ้มนัจึงเป็นความยากล าบากมากที่หอ
ศิลป์เอกชนจะอยู่รอดในธุรกิจนี ้คณุเช่ือหรือไมว่่าดิฉนัมาจากเมืองโรม ประเทศอิตาล ี
เป็นประเทศที่มีความเป็นมาทางด้านงานศิลปะมาอย่างยาวนาน แต่ปรากฏการณ์
เกิดขึน้คือแกลเลอร่ีมากมายหลายแห่งที่ต้องดิน้รนและพยายามต่อสู้ เพื่อให้แกลเลอร่ี
ของพวกเขาอยูร่อดตอ่ไป” (มิเคลา่ เซนา่, 2561: สมัภาษณ์) 
  

จากค าสมัภาษณ์ข้างต้นของมิเคเล่ เซน่าชาวอิตาเล่ียนท่ีได้มาท างานในหอศิลป์เอกชน
ในกรุงเทพมหานคร สะท้อนให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจโลกและตลาดศิลปะโดยรวมมีสภาพไม่
แน่นอนปรากฏการณ์ดงักล่าวย่อมสะท้อนถึงการอยู่รอดของหอศิลป์เอกชนไม่ว่าจะส่วนไหนของ
โลกนี ้
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4.การด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครกับวัฒนธรรมที่แปลกแยก   

การท าวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ในครัง้นีผู้้ วิจยัได้มีโอกาสสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ก่อตัง้หอ
ศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีเป็นชาวตา่งชาติ ในข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการและการด ารง
อยูพ่บวา่ 

 
ส่วนในเร่ืองการด ารงอยู่พบว่า การด ารงอยู่ของแกลเลอร่ีในประเทศไทยและใน
กรุงเทพจะพบปัญหาในเร่ืองการด ารงอยู่เพราะมนัไม่ใช่วฒันธรรมหลกัของไทย ไม่มี
ความเข้าใจว่าแกลเลอร่ีเปิดมาท าไมในวฒันธรรมของไทย มนัใหม่ และประเทศนีไ้ม่
เคยไปเมืองขึน้ของตะวนัตก ประเทศอื่นๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เคยเป็นเมืองขึน้
ของตะวันตกมาอย่างยาวนาน ท าให้ประเทศเหล่านัน้ เข้าใจ ว่า พิพิธภัณ ฑ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปะ แกลเลอร่ี คืออะไรและท าอะไร  หลายครัง้ที่นกัศกึษาเข้ามาดแูล้ว
ถามวา่ต้องจ่ายคา่เข้าชมหรือไม่ (เออร์เนตส์ เอช ล,ี 2561:สมัภาษณ์) 
 

ข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่าสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยขาดความรู้
ความเข้าใจในหอศิลป์เอกชนล้วนเกิดจากการท่ีประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมจากประเทศ
ตะวันตก จึงท าให้ไม่มีการถ่ายเทวัฒนธรรมการช่ืนชมงานศิลปะในหอศิลป์เหมือนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านเราอาทิ ประเทศเวียดนามท่ีมีหอศิลป์เอกชนจ านวนมากด าเนินการอยู่ ค ากล่าวของ
เออร์เนตส์ เอช ลี ผู้ก่อตัง้เอช แกลเลอร่ี สอดคล้องกบัมาร์ค กรีน ผู้ก่อตัง้สาธร 11 อาร์ต สเปซ ท่ีได้
กล่าวไว้ในทิศทางเดียวกันว่า  “ถือว่าล าบากมากในการท าธุรกิจแกลเลอร่ีในเมืองไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิงคโปร เวียดนามยงัมีความเคลื่อนไหวมากกว่า รู้ไหมว่าเพราะสาเหตใุด เพราะ
การศึกษาของพวกเขาที่แตกต่างกนั และวฒันธรรม อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองข้ึน
ของประเทศตะวนัตก” (มาร์ค กรีน, 2560: สมัภาษณ์) จากทรรศนะดงักล่าวผู้วิจยัจึงสรุปความได้
ว่าสาเหตสุ าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้สงัคมส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มีวฒันธรรมการช่ืนชมหรือ 
ซือ้ขายงานศลิปะร่วมสมยั ตลอดจนขาดความเข้าใจในหน้าท่ีหรือประโยชน์ของหอศิลป์เอกชนเกิด
จากการท่ีไม่มีการปลูกฝังหรือถ่ายโอนความหลากหลายทางวัฒนธรรมดงัท่ีเกิดขึน้กับประเทศ
เพ่ือนบ้านท่ีครัง้หนึง่เป็นอาณานิคมของประเทศมหาอ านาจตะวนัตก 
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5. หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครกับความเป็นพืน้ท่ีสาธารณะ   

จากการศกึษาพบว่าหอศิลป์เอกชนมีวฒันธรรมท่ีแปลกแยกจากวฒันธรรมไทย จึงท าให้
คนท่ีสนใจเข้าชมงานศิลปะในหอศิลป์เอกชนเป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆเพียงเท่านัน้ โดยในการวิจยั
ครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีกบัหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร และสงัเกตเห็นว่าหลายคนไม่
กล้าเข้ามาชมผลงานศิลปะข้างในหอศิลป์ผู้ วิจัยจึงตัง้สมมุติฐานว่าหอศิลป์เอกชนนัน้มีความ
ชดัเจนในเร่ืองการเป็นพืน้ท่ีสาธารณะหรือไม่อย่างไร เม่ือครัง้ท่ีผู้ วิจยัท าการสมัภาษณ์กับวสันต์ 
สิทธิเขตต์พบวา่ “เกิดความแปลกแยกระหว่างหอ้งแสดงศิลปะกบัคนไทยก็คือคนไทยคิดว่ามนัคือที่
ส่วนตวั คนยงัไม่เข้าใจว่ามนัเป็นพื้นที่ก่ึงสาธารณะที่สามารถเข้าชมได้” (วสนัต์ สิทธิเขตต์, 2560: 
สมัภาษณ์) ทรรศนะข้างต้นสอดคล้องกับ เออร์เนตส์ เอช ลีท่ีได้แสดงทรรศนะไว้ว่า  “หลายครั้งที่
นักศึกษาเข้ามาดูแล้วถามว่าต้องจ่ายค่าเข้าชมหรือไม่” (เออร์เนตส์ เอช ลี, 2561: สัมภาษณ์) 
ทรรศนะดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้กระทั่งนักศึกษายังเกิดค าถามและไม่แน่ใจว่าหอศิ ลป์
เอกชนเป็นพืน้ท่ีลกัษณะใดเสียค่าเข้าชมหรือไม่อย่างไรนอกจากนัน้ผู้วิจยัยงัได้ท าการลงพืน้ท่ีกับ
หอศิลป์เอกชนอีกแห่งหนึ่งซึ่งได้แสดงทรรศนะไปในทิศทางเดียวกันว่า “ส่วนใหญ่ระแวกนี้ถ้าเดิน
ผ่านแล้วเข้ามาดูคือชาวต่างชาติ ถ้าคนไทยเค้ามาทานกาแฟ เค้ายงัไม่เข้าใจด้วยซ ้าว่าแกลเลอร่ี
คืออะไร เข้ามาดูได้ไหม เสียเงินหรือเปล่า แม้กระทัง่เด็กเรียนศิลปะที่อยู่บนตึกยงัไม่กล้าเข้ามาคยุ
กับเราโดยตรงแต่กลับไปถามแม่ค้าคนอื่น ว่าเสียค่าชมหรือเปล่า เอางานมาโชว์ได้หรือไม่ ”  
(ศิริรักษ์ จนัทร, 2560: สมัภาษณ์) ทรรศนะดงักล่าวสะท้อนไปถึงระบบการศึกษาศิลปะของไทยท่ี
มุ่งเน้นไปท่ีการวาดรูป โดยไม่ได้มีการเรียนการสอนด้านโครงสร้างและวงจรของศิลปะใดๆเลย จึง
เป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้วงการศิลปะในกรุงเทพมหานครมีสภาพท่ีเฉพาะกลุ่มและแคบมาก  
วาฬ จิรชยัสกุลได้กล่าวถึงวงการศิลปะมีใจความว่า  “วงการศิลปะและแกลเลอร่ีมนัเฉพาะกลุ่ม
มาก แต่มันก็เร่ิมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน คือในช่วงแรกๆนี่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ 
เนื่องจากคนไทยยงัต้องคิดเร่ืองปากท้องอยู่” (วาฬ จิรชยัสกลุ, 2560: สมัภาษณ์) ผู้วิจยัสรุปความ
ดังกล่าวได้ว่า  สาเหตุส าคัญ ประการหนึ่ ง ท่ีท าให้ วงการศิลปะในประเทศไทยหรือใน
กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ท่ีส าหรับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งอาจจะเกิดจากระบบการศกึษาและระบบ
เศรษฐกิจและวฒันธรรมท่ีแตกตา่ง แตอี่กหนึง่เหตผุลส าคญัคือผู้ประกอบการหอศิลป์เอกชนต้องมี
ความพยายามท่ีจะท าให้พืน้ท่ีของพวกเขาเป็นพืน้ท่ีสาธารณะอยา่งจริงใจด้วย 
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6. การจัดการหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครกับการเป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิต   

จากการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยพบว่า หอศิลป์เอกชนยังเป็นพืน้ท่ีส่วนทางกับความเป็น
สาธารณะ หอศิลป์เอกชนยงัแยกตวัออกจากวิถีชีวิตท่ีผู้ชมต้องมีความรักในงานศิลปะหรืออาจจะ
ต้องใช้ความพยายามถึงจะเข้าไปชมงานสกัครัง้หนึ่ง ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้พบกับค าตอบท่ีว่า
หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพการด ารงอยู่ท่ียากล าบากมากเน่ืองจากคนส่วนใหญ่ยงั
ไมเ่ข้าใจบริบทของหอศลิป์เอกชนท่ีเปิดด าเนินการอยู ่อยา่งไรก็ตามผู้วิจยัได้มีโอกาสสมัภาษณ์เชิง
ลกึกบันงนชุ ประไพหนึง่ในผู้ก่อตัง้ โกจา แกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ หอศลิป์เอกชนยา่นพระโขนง ซึง่ได้
แสดงทรรศนะอยา่งนา่สนใจวา่ “แถวนี้ไม่มีอาร์ต แกลเลอร่ีเลย และเมื่อ 3-4 ปี ทีแ่ลว้เป็นซอยทีไ่ม่
มีอะไรเลย ทกุอย่างเป็น Local ทัง้นัน้เลย ซ่ึงมนัก็มีอาร์ตให้คนได้เสพเยอะแลว้ แต่ยงัไม่มีอาร์ตให้
คนlocal ได้เสพเลย ก็อยากให้มันอยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุด” (นงนุช ประไพ, 2560: สัมภาษณ์)
จากทรรศนะข้างต้นท าให้ผู้วิจยัพอจะจะสรุปความได้วา่เร่ิมมีการน าศลิปะเข้าไปเป็นสว่นนึง่ของวิถี
ชีวิตมากขึน้ เชน่เดียวกบัทรรศนะท่ี เออร์เนตส์ เอช ลีได้กลา่วไว้ว่า  “ที่ร้าน“Eat Me” ซ่ึงเราโชว์งาน
ศิลปะที่เราอยากจะโชว์โดยไม่ได้หวงัว่าจะขายได้หรือไม่ ซ่ึงจริงๆแล้วเราจะโชว์งานที่ไหนก็ได้ ป้ัม
น ้ามนัเก่าๆ หรือแม้กระทัง่โรงงานเก่าๆ” (เออร์เนตส์ เอช ลี, 2561: สมัภาษณ์)ทรรศนะดงักล่าวยงั
ได้สอดคล้องกบัรูปแบบการจดัการแบบใหม่ของนมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีตามค าสมัภาษณ์ดงันี “้ผม
เห็นแกลเลอร่ีหน่ึงมีความรู้สึกเหมือนบ้าน มี ร้านกาแฟ น่านัง่ ท าให้เกิดความคิดว่าอยากจะท า
แกลเลอร่ีในรูปแบบนี้บ้าง เรามีการจัดการโดยแบ่งเป็นโซนอย่างชดัเจน คือ มีห้องท างาน และใช้
ส่วนที่ขายกาแฟเป็นที่ต้อนรับ มีห้องแสดงงานส าหรับงานศิลปะ ในพื้นที่ของร้านกาแฟก็จะ
สามารถติดภาพงานศิลปะช้ินเล็กๆ ไว้ ท าให้บรรยากาศภายใน ปรับเปลี่ยนไปตามนิทรรศการที่
จัดแต่ละเดือน” (จตุรงค์ เก็งวินิช, 2560: สัมภาษณ์)  การจัดการดังกล่าวช่วยให้คนได้ท างาน 
พบปะสงัสรรค์ หรือด่ืมกาแฟในบรรยากาศท่ีแวดล้อมไปด้วยงานศิลปะร่วมสมัย ดงัท่ี ดวงฤทธ์ิ 
บุนนาคได้กล่าวไว้ว่า “คุณเพชร โอสถานุเคราะห์เคยบอกว่าที่นี่ดีอย่างคือมนัมีพื้นที่หลากหลาย 
เช่น ร้านกาแฟ ร้านหนงัสือ ร้านอาหาร คราวนี้มันเลยท าให้คนผ่านเข้ามาดูแกลเลอร่ีและงาน
ศิลปะมากข้ึน” (ดวงฤทธ์ิ บนุนาค, 2560: สมัภาษณ์) จากค าสมัภาษณ์ดงักล่าวท าให้เห็นว่าการ
จัดการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครเร่ิมมีการปรับตัวมากขึน้กว่าแต่ก่อน อย่างน้อยการ
จดัการรูปแบบนีอ้าจจะท าให้งานศลิปะเข้าไปอยูใ่นวิถีชีวิตคนมากขึน้ 
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7. การจัดการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครกับการซือ้ขายงานศิลปะร่วมสมัยของ
ชาวไทยและชาวต่างขาติ 

จากการศกึษาพบว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะท าการซือ้ขายกบัชาวตา่งชาติ
เป็นหลัก โดย Heide Park Charoenpornได้กล่าวไว้ว่า “แกลเลอร่ีที่เน้นฐานลูกค้าต่างประเทศ
เพราะว่าคุณจะเปิดแกลเลอร่ีแล้วคุณหวงัจะขายคนในพื้นที่จะไปไม่รอดแน่นอน” (Heide Park 
Charoenporn, 2560: สัมภาษณ์)ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าส่วนใหญ่การซือ้ขายงาน
ศิลปะจะเกิดขึน้กับชาวต่างชาติมากกว่าคนไทย ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของณัฐวตัน์ แสงทอง 
จากกาฐมาณฑุ โฟโต แอนด์ แกลเลอร่ี ท่ีได้แสดงทรรศนะไว้อย่างคล้ายคลึงกนัว่า “ส่วนใหญ่จะมี
การขายหนงัสือ โปสการ์ด ให้กบัคนไทย ส่วนภาพถ่ายทีร่าคาสูงนานๆจะมีคนซ้ือซกัภาพโดยส่วน
ใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติ” (ณฐัวฒัน์ แสงทอง, 2560: สมัภาษณ์) จากข้อความดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่า
ชาวตา่งชาติให้ความสนใจในงานศิลปะมากกว่าคนไทย ดงันัน้หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร
จึงมีการจัดการเร่ืองการซือ้ขายกับชาวต่างชาติมากกว่าคนไทยค ากล่าวและทรรศนะข้างต้น
สอดคล้องกบัค าสมัภาษณ์ของวรรณพร ฉิมบรรจงผู้ซึ่งดแูลด้านการบริหารจดัการของ รีเบล อาร์ต 
สเปซท่ีได้กลา่วไว้วา่ “ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติทีม่าชมงานทีนี่่ ซ่ึงพวกเขาก็จะคน้หาข้อมูลในอินเตอร
เนต หรือได้จาก Art Map บ้าง” (วรรณพร ฉิมบรรจง , 2560: สัมภาษณ์)เป็นท่ีน่าสนใจว่า
ชาวตา่งชาติตา่งต่ืนตวักับการช่ืนชมดงูานศิลปะตามหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยพวก
เขาจะท าการค้นหาข้อมูลจากส่ือออนไลน์ก่อนท่ีจะมาเย่ียมชม ซึ่งสาธร 11 อาร์ต สเปซมีการ
จดัการในรูปแบบท่ีสามารถท าให้ชาวตา่งชาติสนใจด้วยการท าพิซซ่าควบคูไ่ปกบัการดงูานศิลปะ
ในหอศิลป์ของพวกเขาซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีทีเดียว ตามค ากล่าวดงันี ้“เราก าลงัท างานเพื่อ
ดึงนกัท่องเที่ยวต่างชาติมาในแกลเลอร่ี คือมาดูงานศิลปะและรับประทานพิซซ่า ซ่ึงตอนนี้มนัเร่ิม
ได้ผล เพราะเร่ิมมีการซ้ือภาพจากชาวต่างชาติเพื่อเป็นความระลึกถึงเมืองไทย ” (Marc Green, 
2560: สมัภาษณ์) 

 
8. การจัดการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

จากการวิจยัพบว่าการจดัการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครกับความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมคือการจดัการเพ่ือรับส่งศิลปินหรืองานศิลปะจากท้องถ่ินอ่ืนสู่กรุงเทพมหานครหรือ
จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับมาร์ค กรีน ผู้
ก่อตัง้ สาธร 11 อาร์ต สเปซ ท่ีมีโปรแกรมให้ท่ีพักอาศัยกับศิลปินท้องถ่ินจากต่างจังหวัดให้มา
สตูดิโอท างานและได้รับโอกาสแสดงงานศิลปะของเขา ค าสัมภาษณ์ดังกล่าวมีใจความว่า 
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“ต้องการสนบัสนนุศิลปินท้องถ่ินในประเทศไทย โดยที่เราเป็นเป็น Artist Residency โดยจะมีการ
จดัให้มีการส่งงานเข้ามาแล้วเราจะมีศิลปินของไทยช่วยคัดเลือกศิลปินที่มีศกัยภาพและสามารถ
พฒันาต่อได้ในอนาคต เมื่อถูกคดัเลือก เราจะให้สตูดิโอส าหรับท างานศิลปะโดยจะอยู่ในส่วนของ
พื้นที่ด้านหลังแกลเลอร่ี” (Marc Green, 2560: สัมภาษณ์ ) ค ากล่าวข้างต้นคล้ายคลึงกับค า
สัมภาษณ์เชิงลึกของ Mimi Tibayrenc ผู้ ก่อตัง้ตูดยุง อาร์ต เซนเตอร์ท่ีได้แสดงทรรศนะไว้ว่า 
 “มีรูปแบบการจัดการแกลเลอร่ีผสมผสาน การจัดการแต่ละแกลเลอร่ีมนัค่อนข้างจะแตกต่างกนั 
ข้ึนอยู่กบั สถานที ่พืน้ที่ และหุน้ส่วน เช่นที่เอกมยัหุน้ส่วนเป็นนกัธุรกิจ เขาต้องการใหเ้ป็นแกลเลอ
ร่ีที่ใหญ่ Professional และ quite commercial เพราะต้องการเงินมาจ่ายค่าจ้าง ค่าเช่า แต่ก็มีส่ิง
ใหม่ๆเกิดข้ึนที่นั่น เพราะเรามี Artist Residency ให้ศิลปินได้มีที่พกั และท างานศิลปะ” (Mimi 
Tibayrenc. 2560: สัมภาษณ์) การจัดการดังกล่าวคือรูปแบบของการจัดการหอศิลป์เอกชนท่ี
สามารถรองรับความหลากหลายทางวฒันธรรมได้เป็นอย่างดี รูปแบบการจดัการแบบนีเ้ร่ิมเป็นท่ี
นิยมมากขึน้จนแพร่หลายไปในวงกว้างมากขึน้ดังค ากล่าวดังนี  ้“Tars gallery เป็น Artist Run 
Space เพราะสามารถใช้พืน้ทีไ่ด้หลากหลายรูปแบบ สามารถเป็นพืน้ทีส่ าหรับโปรดกัชัน่ เป็นพืน้ที่
ส าหรับการแสดงผลงานศิลปะ หรือแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ Artist Residency” (Pierre Béchon, 
2561: สมัภาษณ์) 

 

9. การจัดการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครกับการบริหารความสัมพันธ์และการ
คัดเลือกศิลปิน 

จากการวิจัยพบว่าหอศิลป์เอกชนมีการจัดการกและการคัดเลือกศิลปินท่ีหลากหลาย
ตามค าสมัภาษณ์เชิงลึกดงันี“้แรกเร่ิม แกลเลอร่ีเก่ียวข้องกับศิลปินหน้าใหม่ นกัเรียน นกัศึกษาท่ี
ผมชอบงานของพวกเขา ราคาไม่สงูมากนกั ผลงานของพวกเขาไม่ได้เป็นสมบตัิของแกลเลอร่ีอ่ืนๆ 
ซึ่งผมไม่ต้องการไปแย่งชิง ขโมยงานมาจากคนอ่ืน มนัเหมือนเป็นวิธีท่ีดีท่ีจะเร่ิมต้น ซึ่งตอนนีพ้วก
เขาบางค้นเร่ิมจะเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียง” (H Ernest Lee, 2561: สมัภาษณ์) ทรรศนะดงักล่าวบ่งชี ้
ว่าเอช แกลเลอร่ีมักจะเร่ิมกับศิลปินหน้าใหม่และพยายามสร้างให้พวกเขามีช่ือเสียงภายหลัง 
ในขณะท่ี ร้อยต้นสน แกลเลอร่ีมีรูปแบบการจดัการท่ีพร้อมจะสนบัสนุนศิลปินท่ีถูกคดัเลือก เช่น
การสนบัสนนุเงินทุนเม่ือศิลปินดงักล่าวมีโอกาสไปแสดงผลงานท่ีต่างประเทศ ธาม โชติวิไลนิชได้
แสดงทรรศนะไว้ว่า “ศิลปินในแกลเลอร่ีจะมี representation กับ Exhibited artist ศิลปินแบบ 
representation ก็จะ excusive ในการดแูล ถ้าเราจะออกงานแฟร์ คนพวกนีก็้จะเป็น priority เราก็
จะสนบัสนนุพวกเขา” (ธาม โชตวิิไลนิช, 2560) การจดัการกบัศลิปินเป็นเร่ืองท่ีคอ่นข้างยุ่งยากและ
ซบัซ้อนเน่ืองจากหอศิลป์เอกชนแตล่ะแหง่ย่อมมีความต้องการท่ีจะมีโอกาสได้จดัการและร่วมงาน
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กับศิลปินท่ีมีช่ือเสียงอยู่แล้ว หนึ่งในเหตผุลส าคญัคือเร่ืองประชาสัมพนัธ์นัน่เอง โดยผู้ วิจัยได้ท า
การสมัภาษณ์กบัมิเคเล่ เซน่า ผู้อ านวยการของถงั แกลเลอร่ีพบว่า  “ถ้าเราเห็นว่าศิลปินคนไหนมี
ทิศทางท่ีดีและมีแนวโน้มท่ีสามารถพฒันาไปสู่ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติได้ หรือระดบัโลก 
เราจะเร่ิมเข้าไปคยุเพ่ือหาทางท่ีจะให้ศิลปินเหล่านัน้มาเป็นส่วนหนึ่งของถงัแกลเลอร่ี การท่ีจะท า
แบบนัน้ได้เราจะต้องลงทุนเงินจ านวนมากเพ่ือให้แน่ใจว่าศิลปินคนนัน้อยู่ในเส้นทางและเป็นท่ี
ต้องการของตลาดศลิปะ” (มิเคล่า เซน่า, 2561: สมัภาษณ์) ทรรศนะดงักลา่วชีใ้ห้เห็นวา่ศิลปินของ
ถงัแกลเลอร่ีส่วนใหญ่จะมีช่ือเสียงอยู่ในระดบันานาชาติ เน่ืองจากการจดัการของถงั แกลเลอร่ีท่ีมี
เปา้หมายท่ีจะค้นหาศลิปินท่ีพร้อมจะพฒันาไปสูร่ะดบัโลกนัน่เอง 

 
10. การจัดการหอศิลป์เอกชนกับกระบวนการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอล 

ผู้ วิจัยได้พบประเด็นส าคัญจากการวิจัยครัง้นีคื้อการท่ีหอศิลป์เอกชนส่วนใหญ่ใช่การ
จดัการและการประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือออนไลน์ ตามทรรศนะดงันี “้การโปรโมทนิทรรศการและแกล
เลอร่ีทางเราจะส่งข้อมูลและข่าวสารของแกลเลอร่ีไปที่นิตยสารและหนงัสือพิมพ์ที่ส าคญัทัง้ของ
ไทยและต่างประเทศและสื่อออนไลน์” (H Ernest Lee, 2561: สัมภาษณ์)ค าสัมภาษณ์ดงักล่าว
สะท้อนถึงประโยชน์ของส่ือ โซเช่ียลท่ีสามารถเป็นสะพานเช่ือมโยงให้ผู้ สนใจได้รับรู้ขา่วสารจากหอ
ศลิป์ตา่งมากขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัการจดัการของนมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีท่ีมีใจความว่า  “เรามีการท า
สื่อด้านการตลาด เช่นโปรโมทนิทรรศการและศิลปิน ในหนังสือ Fine Art Magazine และสื่อ
ออนไลน์ ต่างๆ โดยแก่นและเป้ าหมายของเราคือ เราต้องมี รายได้มาก กว่ารายจ่าย ”     
(จตรุงค์ เก็งวินิช, 2560: สมัภาษณ์)        

ค ากล่าวของจตุรงค์ เก็งวินิชผู้บริหารคนส าคญัของนมัเบอร์วนั แกลเลอร่ีสอดคล้องกับ
ทรรศนะของศิริรักษณ์ จนัทรผู้อ านวยการมิไนซ์ แกลเลอร่ี ท่ีมีการจดัการด้านประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ส่ือออนไลน์เช่นกนั จากการสมัภาษณ์เชิงลึกมีใจความท่ีน่าสนใจดงันี  ้“การจัดการด้านการตลาด
จะมีการใช้สือ่ออนไลน์และส่ิงพิมพ์ งานศิลปินทางเราจะหกั 30% จากราคาขายโดยทางแกลเลอร่ี
ขายยังไม่ได้ดีมาก เพราะส่วนมาก นักสะสมยังไม่ค่อยเชื่อมั่นกับศิลปินหน้าใหม่มากนัก ”  
(ศริิรักษ์ จนัทร, 2016: สมัภาษณ์) 
 

 



  
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ  

 

การวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั”ผู้วิจยัมีวตัถปุระสงค์ในการวิจยัดงันี ้1. ศกึษาพฒันาการและการ
ด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร2.ศกึษารูปแบบ ลกัษณะ ระบบ กลไก การจดัการ 
ปัญหาและอปุสรรค ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วม
สมยัในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือไม่ให้ผลการวิจยัคลาดเคล่ือน ผู้ วิจยัได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยั
ครัง้นีคื้อหอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินการอยู่ในจังหวดักรุงเทพมหานคร โดยหอศิลป์เอชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างต้องน าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยท่ีเกิดขึน้จากความคิดและการสร้างสรรค์จากศิลปิน
ไทยและศิลปินต่างประเทศ ไม่ใช่งานศิลปะท่ีถูกท าซ า้หรือคดัลอกมา หอศิลป์เอกชนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างของงานวิจยัครัง้นี ้ต้องมีการจดัการและมีส่วนในการสนบัสนนุให้ศิลปินได้พืน้ท่ีส าหรับจดั
นิทรรศการหมนุเวียนและได้แบง่กลุ่มหอศิลป์ตามแนวคิด ทฤษฎีการบริหารจดัการหอศิลป์เอกชน
นอกจากนีย้งัใช้เกณฑ์ในการเลือกในด้านของอายุการด าเนินงาน เพ่ือศกึษาด้านการด ารงอยู่ เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง ““หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ”งานวิจัยเร่ืองนี เ้ป็นวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ี เน้นการศึกษา
ปรากฏการณ์ของ หอศิลป์เอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูจากการลง
ภาคสนาม(Field Work Studies) ในพืน้ท่ีหอศิลป์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้ท าการ
สัมภาษณ์ (In- Depth Interview)กับ ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant) อาทิ เจ้าของธุรกิจหอ
ศิลป์ ผู้ ร่วมงานในหอศิลป์ภัณฑารักษ์ ศิลปิน ผู้ เชียวชาญทางด้านศิลปะร่วมสมัย ด้วยการ
บนัทึกเสียง การบนัทึกภาพ และจดบนัทึกและการศกึษาจากเอกสารและส่ือโสตทศันวตัถผุู้วิจยัได้
รวบรวมรายช่ือของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีได้ศกึษาไว้โดยเรียงตามอายดุ าเนินการไว้
ดงันี ้1. ซี.วี.เอ็น แกลเลอร่ี (CVN gallery) (2511)2.สมบตัิ เพิ่มพูน แกลเลอร่ี(SombatPermpoon 
Gallery)(2522)3. อักโกะ แกลเลอร่ี  (Akko Gallery)(2533)4. น าทอง แกลเลอร่ี  (Numthong 
Gallery at Aree)(2540)5. ถัง คอนเทมโพลารี อาร์ต (Tang Contemporary Art)(2544)6. ทะวิบ ู
แกลเลอรี (Thavibu Gallery)(2541)7. เอช แกลเลอร่ี(H Gallery)(2545)8. ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี 
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(100Tonson Gallery) (2546)9. นัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี (Number1 Gallery)(2549)10. กาฐมาณ
ฑุ โฟ โต้  แกล เลอ ร่ี  (Kathmandu Photo Gallery)(2549)11. อา ร์ เอ็ม  เอ  อินสติ ติ ว ท์  (Rma 
Institute)(2553)12. ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The Arts centre)(255513. ตูดยุง 
อาร์ต เซ็นเตอร์(Tootyung Art Center) 14. สปีดี ้แกรนด์มา(Speedy Grandma)(2555)15. รีเบล 
อาร์ต แกลเลอร่ี (Rebel Art Gallery)(2556)  16. มิดไนซ์ แกลเลอร่ี (Midnice Gallery)17. โกจา 
คาเฟ่แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and Art gallery) (2557) 18. กัลป์วิทย์ สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอ
ร่ี (Kalwit Studio& Gallery) (2558) 19. แจมแฟคทอรี ( Jam Factory) 20. สาธร 11 อาร์ต สเปซ( 
Sathorn 11 Art space) 21. บัพฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี (Buffalo Bridge Gallery) 22. ฟิวเจอร์
แฟคทอร่ี (Future Factory) 23. ทาร์ส แกลเลอร่ี (Tars Gallery) 

โดยผู้ วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีและท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคญัในข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องกบัหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 2 ประเดน็ส าคญัได้แก่1. ศกึษาพฒันาการและการ
ด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร2.ศกึษารูปแบบ ลกัษณะ ระบบ กลไก การจดัการ 
ปัญหาและอปุสรรค ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วม
สมยัโดยผู้วิจยัจะท าการสรุปผลการวิจยัโดยแบง่เป็น2 สว่นส าคญัดงันี ้   
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ส่วนที่ 1. ด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร

 
 

ภาพประกอบ 66 ล าดบัเวลาของพฒันาการและการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร  

 
ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร,2561 

 
ผลการวิจัยพบว่าพัฒนาการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการแบ่ง

ออกได้เป็น 6  ทศวรรษดงันี ้ทศวรรษท่ี 1 ตัง้แต่พ.ศ.2500 -2510  ทศวรรษท่ี 2 ตัง้แต่พ.ศ. 2511-
2520  ทศวรรษท่ี3 ตัง้แต่พ.ศ. 2521-2530  ทศวรรษท่ี 4  ตัง้แต่พ.ศ. 2531-2540 ทศวรรษท่ี 5 
ตัง้แต่พ.ศ.2541-2550ทศวรรษท่ี 6 ตัง้แตพ่.ศ. 2551-ปัจจบุนั ด้านการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชน
ในกรุงเทพมหานครพบวา่มีหลายปัจจยัท่ีจะท าให้หอศลิป์เอกชนนัน้ด ารงอยูไ่ด้มีอยู ่7 ปัจจยั ได้แก่ 
วิสยัทศัน์, เงินทนุ, การจดัการ, พืน้ท่ี, นิทรรศการ, การตลาด และ การสร้างเครือขา่ย   

ปัจจัยท่ี 1 ด้านวิสัยทัศน์ จากการวิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ
พบว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะด ารงอยู่ได้ผู้ บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการ
ตัง้เปา้หมายของหอศลิป์ให้ชดัและบริหารจดัการตามเปา้หมายท่ีวางไว้อีกประการหนึ่งท่ีส าคญัคือ
ผู้บริหารและทีมงานควรศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิในด้านศลิปะ หรือรูปแบบการจดัการหอศลิป์ และ
เรียนรู้แนวโน้ม(Trend)ของตลาดศลิปะทัง้ในประเทศและตา่งประเทศด้วย 
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ปัจจยัท่ี 2 ด้านเงินทุน จากการวิจยัและสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคญัพบว่า
หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร จะด ารงอยู่ได้ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเงินทุนและมีเงินสนบัสนุน
มาจากแหล่งอ่ืนส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครจะมีเงินสนบัสนนุจากหุ้นส่วน 
จากธุรกิจอ่ืนหรือแม้กระทัง่การปรับพืน้ท่ีบางส่วนให้เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟเพ่ือสร้างรายได้อีก
ทางหนึง่ 

ปัจจยัท่ี 3 การจดัการ จากการวิจยัและสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคญัพบว่า
หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะด ารงอยู่ได้จะต้องมีการจดัการท่ีสอดคล้องกับสภาพสงัคม
และวฒันธรรมและสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจได้ 

ปัจจยัท่ี 4 พืน้ท่ี จากการวิจยัและสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ให้ข้อมลูส าคญัพบวา่หอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานครจะด ารงอยู่ได้จะต้องบริหารด้านพืน้ท่ีของตวัเองเพ่ือหลีกเล่ียงคา่เช่าท่ีมี
ราคาสงู หากมีความจ าเป็นต้องเช่าสถานท่ีควรมีการจดัการด้านพืน้ท่ีๆ หลากหลายเชน่ตามสภาพ
กายภาพของหอศิลป์นัน้ๆเช่นบางแห่งมีพืน้ท่ีมีพืน้ท่ีกว้างก็สามารถปล่อยพืน้ท่ีบางส่วนเพ่ือให้เช่า
แสดงผลงาน หรือบางแห่งมีการจัดการด้านพืน้ท่ีในการเพิ่มร้านอาหารและร้านกาแฟท าให้
บรรยากาศเป็นกนัเองมากขึน้ 

ปัจจยัท่ี 5 นิทรรศการและกิจกรรม จากการวิจยัและสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญัพบว่า หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะด ารงอยู่ได้จะต้องมีนิทรรศการท่ีปรับตวัให้เข้า
กบัสภาพสงัคมท่ีหลากหลายได้ เช่นน าเสนอผลงานศลิปะหลากสไตล์เพ่ือท่ีจะท าให้ถกูรสนิยมของ
ผู้ชมและนักสะสมทุกกลุ่มได้ ทุกวนันีห้อศิลป์เอกชนไม่ใช่เป็นพืน้ท่ีส าหรับแขวนงานศิลปะเพียง
อย่างเดียว งานศิลปะแขนงอ่ืน อาทิ ภาพยนตร์ ละครเวทีขนาดเล็ก หรือแฟชัน่โชว์ก็ใช้พืน้ท่ีของหอ
ศิลป์เอกชนในการจดักิจกรรมเช่นกันปัจจยัท่ี 6 การตลาด จากการวิจยัและสมัภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะด ารงอยู่ได้จะต้องมีการท าการ
ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้สงัคมรับรู้ข่าวสารทัง้ในด้านการจดันิทรรศการและกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายใน
หอศิลป์ การตลาดยงัสามารถสร้างช่ือเสียงให้กบัศิลปินและยงัเป็นการสง่เสริมการขายอีกทางหนึ่ง
ด้วย ทกุวนันีห้อศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์เช่นเว็บไซด์อยา่งเป็น
ทางการ เฟสบุ๊ก ซึง่สง่ผลประโยชน์ตอ่การเช่ือมโยงไปตา่งประเทศอีกด้วยนัน่เอง   

 ปัจจัยท่ี 7 การสร้างเครือข่าย  จากการวิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญัพบวา่ หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจะด ารงอยูไ่ด้จะต้องมีการสร้างเครือขา่ยทัง้ศลิปิน 
นกัสะสม และผู้ชม โดยหอศิลป์ต้องมีส่วนในการค้นหาพรสวรรค์ใหม่ ๆ เพ่ือสร้างศิลปินหน้าใหม่
อยา่งสม ่าเสมอ หอศิลป์มีการเพิ่มฐานนกัสะสมและผู้ชมทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือเพิ่มโอกาสและ
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ความเป็นไปได้ในการซือ้ขายในอนาคต       
                          

ส่วนที่  2. ด้านรูปแบบ ลักษณะ ระบบ กลไก การจัดการ ปัญหาและอุปสรรค 
ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

 
2.2 ด้านรูปแบบ และ ลักษณะ  

 

 

ภาพประกอบ 67 ภาพแสดงรูปแบบและลกัษณะของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร  
 

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2561 

 
จากการวิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญพบว่าหอศิลป์เอกชนใน

กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะด าเนินการหรือก่อตัง้ โดยนักธุรกิจท่ีมีใจรักในศิลปะ , นักธุรกิจ
ชาวต่างชาติ, ศิลปินด้านทัศนศิลป์ , สถาปนิก และผู้ มีใจรักศิลปะท่ีมีภูมิหลังท่ีหลากหลาย
ผลการวิจยัพบว่าปัจจุบนัหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร มีพฒันาการท่ีหลากหลายมากขึน้มี
สภาพทางกายภาพไม่แตกตา่งจากหอศลิป์เอกชนในตา่งประเทศ และผู้ ให้ข้อมลูส าคญัหลายท่าน
ได้แสดงทรรศนะเสริมไว้ว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่ตายตวั  

รูปแบบของหอ
ศลิป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานคร

ท่ีอยูอ่าศยั

ห้างสรรพสินค้า

โรงงานเก่า

อาคารพานิชย์
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ซึง่คือท่ีมาของลกัษณะและรูปแบบของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครท่ีพยายามปรับตวัให้เข้า
กับบริบทและวฒันธรรมไทยร่วมสมัยจากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูลในการวิจัยครัง้นีพ้บว่า หอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานคมี รูปแบบท่ีหลากหลาย และฝังตัวอยู่ ใน ท่ีพักอาศัย  ตึกแถว 
ห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่งโรงงานเก่า โดยส่วนใหญ่หอศิลป์เอกชนจะตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเขต
เศรษฐกิจ และมีการคมนาคมสะดวก เช่น ย่านสุขุมวิท ย่านสีลม ย่านสาธร ย่านเจริญกรุง และ
บางแห่งตัง้อยู่ยา่นชานเมืองเพราะฉะนัน้หอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจึงมีลกัษณะเฉพาะตวั
ท่ีไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับรูปแบบหรือลักษณะของหอศิลป์ เอกชนในต่างประเทศได้
เน่ืองจากหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครตา่งปรับตวัให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพสงัคม 
สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและวฒันธรรมของไทย 

 
2.3 ระบบ กลไก การจัดการ   
 

 

ภาพประกอบ 68 ภาพแสดงระบบ กลไก การจดัการของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร   
 

ท่ีมา : วิภษูณะ ศภุนคร, 2561 

 

เจ้าของ/หุ้นสว่น

การตลาด/ประสานงาน/
ประชาสมัพนัธ์

ตดิตัง้ จดัสง่

ผู้ชว่ย/ผู้อ านวยการ
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จากการวิจัยและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญพบว่าหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครพบว่าตัง้แตท่ศวรรษแรกของมีการเกิดขึน้ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร
จ านวนมาก แต่หอศิลป์ทัง้หลายเหล่านัน้กลบัไม่สามารถด าเนินธุรกิจของตวัเองอย่างต่อเน่ืองได้ 
เพราะขาดการจัดการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในทุกๆองค์กรและทุกธุรกิจควรมี ดังนัน้หอศิลป์
เอกชนท่ียงัอยู่รอดมาอย่างยาวนานบางแห่งล้วนเกิดจากการใช้การจดัการและการวางระบบมา
บริหารหอศิลป์เอกชนของพวกเขาให้สามารถอยูร่อดจนถึงปัจจบุนัได้จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เชิง
ลึกกับส่วนหอศิลป์เอกชนท่ีมีเปิดด าเนินการในระยะหลังพบว่า เร่ิมมีการให้ความส าคญักับการ
จดัการ ระบบ กลไกในการท างานมากขึน้ มีการน าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตและประสบการณ์
ท่ีได้มีโอกาสเย่ียมชมหอศิลป์เอกชนในต่างประเทศมาใช้จึงท าให้ระยะหลัง หอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครจึงไม่ได้ถูกวางแผนจากเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวอีกต่อไป เน่ืองจากในการท า
ธุรกิจหอศิลป์หรือจากการศึกษาจากทฤษฎีการจดัการองค์กรศิลปะจากผู้ เช่ียวชาญได้ระบุไว้ว่า 
ระบบ และการจดัการของหอศลิป์ต้องมีทีมงานท่ีนอกเหนือไปจากเจ้าของและผู้ชว่ยเทา่นัน้อยา่งไร
ก็ตามระบบ กลไก และการจดัการหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครไม่สามารถท่ีจะท าตามทฤษฎี
เหล่านัน้ได้ทัง้หมดเน่ืองจากวฒันธรรมท่ีแตกต่าง จ านวนผู้ชม และจ านวนผู้สะสมหรือผู้ ซือ้งานท่ี
ตา่งกันกับหอศิลป์เอกชนในต่างประเทศท่ีส่งผลให้การจดัการหอศิลป์เอกชนจึงอาจจะเหมาะสม
กบัพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ 

 

2.4 ปัญหาและอุปสรรค  

 

ภาพประกอบ 69 ภาพแสดงปัญหาและอปุสรรคของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร   

เศรษฐกิจ

การศกึษา

ปัญหาและ
อปุสรรค

วฒันธรรม

ท่ีมา: วิภษูณะ ศภุนคร, 2561 
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จากการจากการวิจยัและสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้ข้อมูลส าคญัพบว่าหอศิลป์เอกชน
ในกรุงเทพมหานครพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหอศิลป์ เอกชนใน
กรุงเทพมหานครอยู่ 3 ประเด็นด้วยกนัคือ 1) การศกึษา 2) วฒันธรรม 3) เศรษฐกิจ ตามท่ีผู้วิจยัจะ
รายงานดงัตอ่ไปนี ้    

1. การศึกษา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคญัในด้านปัญหาและ
อุปสรรคของการบริหารจัดการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่าระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยท่ียังให้ความส าคัญต่อวิชาศิลปะน้อยมาก ระบบการศึกษาไม่สามารถปลูกฝัง
จิตส านึกให้เยาวชนรักและช่ืนชมในงานศิลปะ ด้วยเหตผุลเหล่านีจ้ึงท าให้เยาวชนไทยอาจเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีไร้ศลิปะ และอาจท าให้ศลิปะทกุสาขาถกูแยกออกจากชีวิตประจ าวนั    

2. วฒันธรรม จากการศกึษากบัผู้ให้ข้อมลูส าคญัพบว่าหอศิลป์เอกชนในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญและความ
หลากหลายของประเทศ หอศิลป์เอกชนยังเป็นพืน้ท่ีส าหรับคนบางกลุ่มเน่ืองจากและมีผู้ สนใจ
จ านวนน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยเน่ืองจากหอศิลป์
เอกชนมีรากวฒันธรรมจากชาตติะวนัตก ไมใ่ชว่ฒันธรรมดัง้เดมิของประเทศไทยหรือแม้กระทัง่การ
ส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ จึงท าให้สงัคมส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจถึงหน้าท่ีและประโยชน์ของหอศิลป์
เอกชน และอาจสง่ผลท าให้ไมเ่กิดวงจรทางศลิปะท่ีควรจะเป็น  

3. เศรษฐกิจ จากการศกึษากับผู้ ให้ข้อมูลส าคญัพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยงัคิดถึง
เร่ืองการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัมากกว่าคิดเร่ืองการช่ืนชมงานศิลปะ  สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
ส่งผลโดยตรงต่อการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ผู้ ให้ข้อมูล
ส าคญัหลายท่านแสดงทรรศนะไว้ว่าสว่นใหญ่ ผู้ ซือ้งานศลิปะจะเป็นชาวตา่งชาตเิน่ืองจากราคาไม่
สูงมากนักเม่ือเทียบกับการซือ้งานศิลปะผ่านหอศิลป์เอกชนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาพบว่าเร่ิมมีคนไทยบางกลุ่มท่ีมีประสบการณ์หรือเคยใช้ชีวิตในต่างประเทศให้ความ
สนใจซือ้งานศิลปะมากขึน้ อาจจะเพ่ือตกแต่งบ้าน เพ่ือสะสม หรือเพ่ือเป็นของขวัญในโอกาส
พิเศษปัจจุบนัเศรษฐกิจมีสภาพไม่คล่องตวั ท าให้หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร หลายแห่ง 
เร่ิมปรับตวั ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึน้ อาจมีการเพิ่มการจดัการร่วมกับธุรกิจอ่ืนเช่น ร้าน
กาแฟ ร้านอาหาร เพราะไมส่ามารถรอรายได้จากการขายงานศลิปะเพียงอยา่งเดียวอีกตอ่ไป 
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การจัดการของหอศิลป์เอกชนท่ีด ารงอยูได้      
ในการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ใน

บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีและสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมี
โครงสร้างกับผู้ ให้ข้อมูลส าคญัท่ีเป็นเจ้าของหอศิลป์เอกชนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 23 แห่ง และได้ค้นพบกระบวนการจัดการท่ีจะมีส่วนส าคญัท่ีสามารถ
น าเอาแนวคดิไปปรับใช้ในการบริหารจดัการหอศลิป์เอกชนในประเทศไทยได้มีใจความดงันี ้  

หอศิลป์เอกชนท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากการมีใจรักในงานศิลปะ 
อดทนและมีระเบียบวินยั เจ้าของ หุ้นส่วน หรือผู้ เก่ียวข้องจะต้องศกึษาแนวโน้มผลงานและศกึษา
ตลาดศิลปะของไทยและต่างประเทศอยู่เสมอ ด้านการบริหารจัดการควรมีการเรียนรู้เร่ืองการ
จัดการหอศิลป์และพัฒนาความรู้บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ ด้านการตลาดควรมีการศึกษา
โครงสร้างของตลาดศิลปะเน่ืองจากมีความเคล่ือนไหวตลอดเวลาอีกทัง้ควรมีการประชาสมัพันธ์
อพัเดตข้อมูลในเว็บไซด์หรือ โซเชียลมีเดียซึ่งนบัว่าเป็นการประชาสมัพนัธ์ท่ีทรงพลงัอย่างมากใน
ยุคนี ้ด้านพืน้ท่ีควรปรับให้เป็นพืน้ท่ีๆมีความหลากหลายไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มคนรักในงานศิลปะ
เพียงอย่างเดียว นอกจากนัน้ควรมีพืน้ท่ีเก็บงานศิลปะเพ่ือให้ผู้สนใจเลือกชมนอกเหนือจากงานท่ี
จดัแสดงในเวลานัน้เพราะหลายตอ่หลายครัง้การซือ้ขายงานศิลปะของบางแห่งจะซือ้ขายผา่นห้อง
เก็บงานนี ้ด้านนิทรรศการควรมีการจดันิทรรศการและกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ด้านเครือข่ายควรมี
การสนบัสนนุศิลปินท่ีหลากหลายระดบัเพราะจะเป็นเหตุผลส าคญัท่ีสามารถสร้างศิลปินหน้าใหม่
ให้วงการศลิปะร่วมสมยัของไทยได้ ประการสดุท้ายด้านเงินทนุและแหลง่รายได้พบวา่หอศลิป์ท่ีปิด
ตวัลงเกิดจากผลกระทบของค่าเช่าท่ีสูงมาก จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะหลีกเล่ียงและใช้พืน้ท่ี
สว่นตวัมาปรับใช้เป็นหอศิลป์เอกชนเพ่ือหลีกเล่ียงการจา่ยคา่เช่าท่ีสงูมากในทกุเดือน ในปัจจบุนันี ้
มีหอศิลป์เอกชนหลายแห่งท่ีพฒันารูปแบบของหอศิลป์และควบรวมกบัร้านอาหาร ร้านกาแฟเพ่ือ
เป็นรายได้เสริมนอก(เหนือจากการสอนศิลปะและท ากรอบรูป)ผลท่ีได้คือหอศิลป์ของพวกเขาเป็น
ศนูย์กลางของความหลากหลายและเป็นพืน้ท่ีส าหรับคนหลายกลุม่อยา่งนา่สนใจ 
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อภปิรายผล 

การวิจยัเร่ือง ““หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” โดยผู้วิจยัได้ท าการลงพืน้ท่ีและท าการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้
ข้อมลูส าคญัในข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 2 ประเด็นส าคญัได้แก่ 1. 
พฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร2.รูปแบบ ลกัษณะ ระบบ กลไก 
การจัดการ ปัญหาและอุปสรรค ของหอศิลป์ เอกชนในกรุงเทพมหานคร  ในบริบทของ
ศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมัย โดยผู้ วิจยัจะท าการอภิปรายผลการวิจยัโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนส าคญั
ดงันี ้

ส่วนที่ 1. ด้านพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
จากการศึ กษ าด้ านพัฒ นาการและการด ารงอยู่ ข อ งหอศิ ล ป์ เอกชน ใน

กรุงเทพมหานครพบว่ามีปัจจัยท่ีอาจจะท าให้หอศิลป์เอกชนด ารงอยู่ได้ด้วยกันทัง้สิน้7 ปัจจัย 
ได้แก่ วิสยัทศัน์, เงินทุน, การจดัการ, พืน้ท่ี, นิทรรศการ, การตลาด และ การสร้างเครือข่ายปัจจยั
ดงักล่าวล้วนเกิดขึน้จากการจัดการ และแสดงให้เห็นว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครเร่ิม
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ  สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ
องค์กรทางศลิปะของวิลเลียมเบรินส์ท่ีผู้วิจยัได้น าเสนอแนวคิดไว้ในบทท่ี2 มีใจความส าคญัวา่ 
      

ยคุนีม้ีการขยายตวัของศิลปะแขนงตา่งๆเห็นได้จากชมุชนต่างๆมีการจดัตัง้การแสดงภาพ 
ศิลปะการแสดงหรือศนูย์ศิลปะต่างๆ มีการขยายตวัของความสมัพนัธ์ระหว่างองค์กรและ
ผู้ชมเปรียบเสมือนว่า องค์กรทางศิลปะได้ปรับตวัสู่โลกใหม่ มีการติดต่อเข้าถึงทกุวนัทุก
ชั่วโมงของผู้ชมหรือลูกค้าปัจจุบันหรือแม้กระทั่งผู้ ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นลูกค้าใน
อนาคต เป็นที่รู้กันว่า การขยายตัวของระบบการจัดการในศตวรรษที่ 19 ส่งผลกระทบ
อยา่งส าคญัในการเข้าถึงความส าคญัของศิลปะแขนงตา่งๆในหลายด้าน และเทคโนโลยีที่
เร็วขึน้ได้เปลี่ยนกระบวนการของการเข้าถึงลูกค้าในอนาคตขององค์กรศิลปะ ก าร
เปลีย่นแปลงทัง้หมดทัว่โลกท าให้มีความจ าเป็นท่ีองค์กรศิลปะและวฒันธรรมผู้จดัการหรือ
แม้กระทั่งผู้ น า ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการใหม่และเพิ่มทักษะและขีด
ความสามารถของพวกเขาเพื่อบริหารจัดการองค์กรของพวกเขา (William J. Byrnes, 
2009) 
 

แนวคิดการจดัการองค์กรทางศลิปะของวิลเลียมเบิรนส์ เน้นหนกัไปท่ีเข้าใจและรู้เท่า
ทนัสถานการณ์รอบตวั อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สภาพสงัคม ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเน่ืองจาก
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในปัจจุบนั  ท่ีผลักดนัให้ผู้ประกอบการ ผู้ช่วยและทีมงานในหอศิลป์เอกชน
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ต้องศกึษาเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและเข้าใจความเป็นไปในตลาดศิลปะและ
ความต้องการของผู้ชม เน่ืองจากปรากฏการณ์การด ารงอยู่ท่ียากล าบากของหอศิลป์เอกชนนัน้ 
มิได้ส่งผลกระทบ ท่ีกรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยเท่านัน้ เน่ืองจากค าสมัภาษณ์ของมิเคล่า เซ
นา่ผู้อ านวยการของถงั แกลเลอร่ี ชาวอิตาเล่ียนได้แสดงทรรศนะถึงการด ารงอยู่ของหอศลิป์เอกชน
ไว้วา่ 

พฒันาการของแกลเลอร่ีเอกชนในกรุงเทพฯหรือที่ไหนๆในโลกตา่งสอดคล้องและเก่ียวพนั
กบัสภาพเศรษฐกิจแทบทัง้สิน้ ซึง่เมื่อมองถึงสถานการณ์และภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจ
โลกที่อยู่ในช่วงขาลงในขณะนี ้มนัจึงเป็นความยากล าบากมากที่หอศิลป์เอกชนจะอยูร่อด
ในธุรกิจนี ้คุณเช่ือหรือไม่ว่าดิฉันมาจากเมืองโรม ประเทศอิตาลี เป็นประเทศที่มีความ
เป็นมาทางด้านงานศิลปะมาอยา่งยาวนาน แต่ปรากฏการณ์เกิดขึน้คือแกลเลอร่ีมากมาย
หลายแห่งที่ต้องดิน้รนและพยายามต่อสู้ เพื่อให้แกลเลอร่ีของพวกเขาอยู่รอดต่อไป   
(มิเคลา่ เซนา่, 2561: สมัภาษณ์) 
 

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้สอดคล้องกบัแนวคิดการจดัการองค์กรทางศลิปะของวิลเลียม
เบิรนส์ท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการปรับตวัในการบริหารองค์กรทางศิลปะเช่นหอศิลป์เอกชนซึ่ง
สอดคล้องกับทรรศนะของดวงฤทธ์ิ บุณนาคผู้ ก่อตัง้หอศิลป์ท่ีช่ือ แจมแฟคทอร่ี ท่ีได้กล่าวถึง
พฒันาการของหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครไว้วา่  

 
เร่ืองพฒันาการของแกลเลอร่ีในกรุงเทพก็พอใช้ได้ในรูปแบบของที่นี่ โดยเฉพาะคนรุ่นใหมท่ี่
ถกูฝึกมาในยคุหลงัๆ ท่ีมาท างานในแกลเลอร่ี หรือเป็นคิวเรเตอร์เนี่ย  เช่น Bangkok city 
cityหรือ เย็นอากาศ วิวลา่ แกลเลอร่ี คือตอนนีห้ลงัๆ เค้าพยายามจะท าให้เป็นระบบ มาก
ขึน้ ถ้านบัจากน าทองแกลเลอร่ี ท่ีท าด้วยระบบเพื่อฝงู น้องๆ ตอนนีม้นัมีความพยายามที่
จะใช้ system ใน แกลเลอร่ี และโซชียล มีเดียมนัก็ช่วยให้แกลเลอร่ีเล็กๆเป็นที่รู้จกัได้มาก
ขึน้ แกลเลอร่ีมันก็เป็นเทรนด์และจะมีคนมาดูงานมากขึน้  (ดวงฤทธ์ิ บุญนาค, 2560: 
สมัภาษณ์) 
 

ทรรศนะข้างต้นของดวงฤทธ์บุณนาคสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบนันีห้อศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครมีการปรับตวัให้เข้ากับสภาพสงัคม และสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั มีการน าการ
บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เนท ซึ่งอาจมีส่วนให้หอศิลป์เอกชนเล็กๆเป็นท่ี รู้จักและ
ได้รับความสนใจมากขึน้ เหตุผลท่ีกล่าวมาอาจมีส่วนท าให้หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคมี
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พัฒนาการและการด ารงอยู่ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
กรุงเทพมหานครอาจรวมไปถึงประเทศไทยได้เชน่กนั  

 
ส่วนที่  2. ด้านรูปแบบ ลักษณะ ระบบ กลไก การจัดการ ปัญหาและอุปสรรค 

ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

2.2 ด้านรูปแบบ และ ลักษณะ  
จากการศกึษาด้านรูปแบบและลกัษณะหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่

จะด าเนินการโดยนักธุรกิจท่ีมีใจรักในศิลปะ , นักธุรกิจชาวต่างชาติ , ศิลปินด้านทัศนศิลป์ , 
สถาปนิก และผู้ มีใจรักในศิลปะท่ีมีภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนั รูปแบบและลกัษณะของหอศิลป์เอกชน
ในกรุงเทพมหานครมีลกัษณะท่ีหลากหลายไม่ตายตวั อาทิ หอศิลป์เอกชนท่ีมีลกัษณะเหมือนหอ
ศิลป์ทั่วไป และหอศิลป์ท่ีมีลักษณะในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิต  จากการลงพืน้หอศิลป์ใน
กรุงเทพมหานครท าให้ผู้ วิจัยได้เห็นสภาพทางกายภาพของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร
พบว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพจะฝังตวัอยู่ในท่ีพกัอาศยั ตกึแถว อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า
หรือแม้กระทั่งโรงงานเก่า ส่วนใหญ่หอศิลป์เอกชนจะตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเขตเศรษฐกิจ และมีการ
คมนาคมสะดวก เช่น ย่านสุขุมวิท ย่านสีลม ย่านสาธร ย่านเจริญกรุง  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนท่ีช่ือ “หอศิลป์ในประเทศไทย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ซึ่งเป็น
เอกสารเพ่ือประกอบการเสวนา เร่ืองหอศิลป์ในประเทศไทย ณ ห้องประชมุสารนิเทศ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ในวนัพธุท่ี 29 พฤษภาคม 2539  ได้กล่าวถึงลกัษณะ รูปแบบและประเภทของอาร์ต
แกลเลอร่ีไว้วา่ 

 
หอศิลปะของเอกชนแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทที่เป็นองค์การและ
สถาบนัเพื่อสว่นรวม บอกชดัเจนวา่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เป็นการกศุล ซึง่ได้รับทนุจาก
การบริจาค การอุดหนุนจากรัฐบาล มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน บุคคล การหารายได้ใน
ขอบเขตที่ไม่ใช่การค้าแท้ๆ และหอศิลปะที่เป็นการค้าคือแกลเลอร่ีต่างๆ ที่มีอยู่ทัว่ไปในที่
ตา่งๆ สว่นใหญ่เป็นบริษัท และเป็นของบคุคลก็มีเช่นกนั หอศิลปะประเภทนีม้ีหลายระดบั
และหลายที่หลายแห่ง เช่น ตามห้องแถว ศนูย์การค้า โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้าน
ขายของ ในบ้าน ฯลฯ ขนาดนัน้ก็มีทัง้เลก็ กลาง และใหญ่ บางแหง่มีมาตรฐานดี บางแห่ง
ก็ไม่ดี บางแห่งขายแต่งานตลาด บางแห่งขายทกุประเภทของศิลปะ อ้างใน (ชาญณรงค์ 
พรรุ่งโรจน์.2539) 
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แนวคิดดงักล่าวข้างต้นได้จัดประเภท ลักษณะและรูปแบบของหอศิลป์เอกชนใน
ประเทศไทยอย่างละเอียด ท าให้ผู้ วิจัยสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างหอศิลป์เอกชนใน
กรุงเทพมหานครกับหอศิลป์เอกชนในต่างประเทศ ตามแนวคิดของแมกนสับรูโน่เฟรเดอริกเรสซ์
(Magnus Bruno FrederikResch)ผู้ เช่ียวชาญและนกัวิชาการด้านหอศิลป์ ชาวเยอรมนัท่ีกล่าวถึง

รูปแบบและลักษณะของหอศิลป์เอกชนไว้ในงานวิจัยเร่ือง “Management of Art 

Galleries – Business Models”งานวิจยัดงักล่าวได้แบ่งรูปแบบของหอศิลป์เอกชน ไว้ 
4ประเภทคือ 1. “Alpha” หอศิลป์เอกชน ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก (Branded Gallery), 2. “Beta” หอ
ศิลป์เอกชน กระแสหลัก (Mainstream gallery), 3. “Gamma”หอศิลป์เอกชน ท้องถ่ิน  (High 
street gallery), 4. “Delta” หอศิลป์เอกชน ขนาดเล็ก(Vanity Gallery) แนวคิดดงักล่าวได้อธิบาย
ถึงรูปแบบและลกัษณะของหอศิลป์เอกชนไว้อย่างละเอียด ซึ่งผู้ วิจยัมองว่าบริบททางวฒันธรรม
ของประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างจากวฒันธรรมในต่างประเทศจึงท าให้ไม่
สามารถใช้แนวคิดดงักล่าวมาทาบมองหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครได้ท่ีส าคญัท่ีสุดหอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังไม่เช่ือมต่อกับระบบของตลาดศิลปะ จึงท าให้มีหอศิลป์
จ านวนไม่ก่ีแห่งท่ีได้ช่ือว่าเป็นหอศิลป์เอกชน กระแสหลกั ด้วยเหตผุลเดียวกันนีเ้องท าให้หอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานครเต็มไปด้วยหอศิลป์เอกชน ท้องถ่ิน และหอศิลป์เอกชน ขนาดเล็กตาม
แนวคิดของ แมกนสับรูโน่เฟรเดอริกเรสซ์(Magnus Bruno FrederikResch) ท่ีผู้ วิจยัได้น าเสนอไว้
แล้วในบทท่ี 2 ของงานวิจยัเลม่นี ้

 
ระบบ กลไก การจัดการ         

จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เชิงลึกกับส่วนหอศิลป์เอกชนท่ีมีเปิดด าเนินการในระยะ
หลังพบว่า เร่ิมมีการให้ความส าคัญกับ ระบบ กลไกและการจัดการในการบริหารงานมากขึน้ 
เน่ืองจากก่อนท่ีจะตดัสินใจท าธุรกิจหอศิลป์เอกชน สว่นใหญ่ผู้ก่อตัง้หรือหุ้นสว่นย่อมท าหารศกึษา
ทัง้จากหอศิลป์เอกชนรายอ่ืนท่ีเปิดด าเนินการอยู่ ศึกษาจากการดูงานท่ีต่างประเทศ หรือศึกษา
จากส่ือออนไลน์ จึงส่งผลให้ระยะหลงัหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครจึงไม่ได้ถูกวางแผนจาก
เจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวอีกตอ่ไป โดยท างานอย่างเป็นระบบ มากขึน้ สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
เอดเวิร์ด วิงเคิลแมน ผู้ บริหารและผู้ เช่ียวชาญด้านหอศิลป์เอกชน ได้เสนอแนวคิดในบทท่ี 2 
เก่ียวข้องกบัระบบ กลไก ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการภายในหอศลิป์เอกชนไว้ดงันี ้
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1.เจ้าของแกลเลอร่ี (Owner) คือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 2. 

หุ้นส่วน(Partner) ถ้ามีเจ้าของมากกว่าหนึ่งคนหุ้นส่วนคือบุคคลที่แชร์ผลก าไรของ

ธุรกิจ 3. ผู้ อ านวยการ (Director) ต าแหน่งนีส้ามารถเป็นได้ทัง้เจ้าของหรือลูกจ้าง 

ต าแหนง่นีจ้ะมุง่เน้นไปท่ีการขายและโปรแกรมที่เกิดขึน้ในแกลเลอร่ี และเป็นผู้ที่ติต่อ

กบัศิลปินในแกลเลอร่ีโดยตรง หากวา่แกลเลอร่ีไหนที่มีขนาดใหญ่จะมผีู้อ านวยการได้

หลายคนและเรียกว่า  “Co-Directors” 4. ผู้ ช่ วย  ผู้ อ านวยการ (Assistant or 

Assistant Director) ลูกจ้างผู้ท าหน้าที่ช่วยผู้ อ านวยการ ตอบสนองหรือติดต่อกับ

ศิลปินในแกลเลอร่ี 5. ทะเบียน (Registrar) ท าหน้าที่รับสง่ จดัเก็บเอกสาร งานศิลปะ 

นอกจากนัน้ยงัท าหน้าที่เขียนรายงาน สภาพการรับสง่งานศิลปะที่เก่ียวข้องโดยตรง

กบัแกลเลอร่ี 6. ผู้ เก็บเอกสาร (Archivist) คือผู้บนัทึกข้อมลูส าคญัของศิลปินในแกล

เลอร่ีเช่น งาน รายงานการขาย นิทรรศการ ขา่ว รางวลัฯลฯ บคุคลผู้นีจ้ะเป็นผู้ติดต่อ

หลกัจากสื่อมวลชนข้างนอก เพื่องานด้านโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ 7. ผู้จัดการด้าน

นิทรรศการ (Exhibitions Manager) รับผิดชอบเร่ืองการติดตัง้นิทรรศการอาจรวมถึง

การก่อสร้างภายในแกลเลอร่ี 8. ผู้จดัสง่ (Art Handler/ Shipping Manager)คือผู้จดั

ระเบียบ การบรรจุ จดัส่งงานศิลปะ ทัง้การรับและสง่ภายในแกลเลอร่ี ถ้าอาร์ตแกล

เลอ ร่ีไหนที่ มี ขนาดเล็ก  ห น้าที่ นี ฝ่้ ายทะเบี ยนจะเป็นผู้ รับ ผิดช อบ 9. บัญ ชี 

(Bookkeeper) อาร์ตแกลเลอร่ีขนาดเล็กจะจ้างผู้ท าบญัชีอิสระ เนื่องจากการขายมี

จ านวนน้อย 10. พนกังานต้อนรับ Receptionist มกัจะเป็นคนแรกที่ผู้ เข้าชมแกลเลอร่ี

ได้พบ และสามารถสื่อสารเก่ียวกบัความเป็นไปของแกลเลอร่ีได้ 11. ผู้ช่วย (Gallery 

Assistant)ส่วนมากเป็นผู้ ช่วยในงานทั่วๆไปเมื่อต้องการความช่วยเหลือ เช่น ตอบ

อีเมล์ รับโทรศพัท์ หรือแม้กระทัง่ช่วยติดตัง้หรือ ทาสีผนงัแกลเลอร่ีส าหรับนิทรรศการ 

12. ฝึกหัด (Intern) ส่วนมากไม่มีค่าจ้างแต่จะได้เป็นค่าเดินทางและค่าอาหาร

กลางวนั งานส่วนใหญ่จะเป็นงานง่ายๆเช่นห้ามผู้ เข้าชมสมัผสังานศิลปะและตรวจ

ความเรียบร้อยทัว่ไป (เอดเวิร์ด วิงเคิลแมน.2009:130-132) 

 

ผู้วิจยัสรุปแนวคดิด้านการจดัการหอศิลป์เอกชน ด้านระบบ กลไก ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จัดการตามท่ีเอ็ดเวิร์ด วิงเคิลแมนได้กล่าวไว้ในหนังสือ“How to start and run a Commercial 
Art Gallery” ท่ีแสดงให้เห็นถึงระบบและกลไก การจดัการท่ีมีการแบ่งหน้าท่ีอย่างชดัเจน ทีมงาน
แตล่ะคนจะรับผิดชอบงานตามความถนดัเพียงอยา่งใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ เม่ือมองย้อนกลบัไปมอง
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ระบบการท างานในหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่า หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร
เร่ิมท่ีจะท างานอย่างเป็นระบบมากขึน้ แต่ส่วนใหญ่พนักงานหนึ่งคนต้องรับผิดชอบงานหลาย
หน้าท่ี โดยเฉพาะต าแหน่งผู้ ช่วยจะต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าท่ี  อาทิ  ต้อนรับ ติดต่อ
ประชาสมัพนัธ์ จดัเก็บข้อมลู จดัส่ง ตอบอีเมล์ รับโทรศพัท์ หรือแม้กระทัง่ช่วยติดตัง้หรือ ทาสีผนงั
แกลเลอร่ีส าหรับนิทรรศการฯลฯ      

นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้ท าการศกึษา ค้นคว้าและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จัดการองค์กรทางศิลปะและพิพิธภัณฑ์ โดยแกร่ี เอ็ดสัน ( Gary Edson ) กับ เดวิด ดีน(David 
Dean )นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ ได้กล่าวถึงการจดัการพิพิธภัณฑ์ไว้ในหนงัสือ 
The Handbook for Museumsมีใจความท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ กลไก การจดัการทางพิพิธภณัฑ์ทาง
ศลิปะท่ีมีเนือ้หาเน้นหนกัไปในสว่นของบคุลากรซึง่มีใจความส าคญัดงันี ้

 
การจดัการพิพิธภณัฑ์คือองค์ประกอบท่ีส าคญัในการพฒันาและความก้าวหน้าของ
พิพิธภัณฑ์ หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมพิพิธภัณฑ์ก็อาจจะมีการดูแลที่ขาด
ประสิทธิภาพ อาจไม่สามารถจดันิทรรศการท่ีมีดีได้ หากไม่มีการจดัการท่ีเหมาะสม
ความสนใจจากสาธารณะและความไว้วางใจจะหายไปและอาจเกิดความเสี่ยงใน
เร่ืองการด ารงอยู ่พิพิธภณัฑ์คือภาพสะท้อนของการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
พวกเขาจ าเป็นต้องมีบคุลากรที่มีการศึกษาและภมูิหลงัที่แตกต่างกนั เพื่อก่อให้เกิด
ความสมดลุในการบริหารจดัการ (แกรี เอ็ดสนัและ เดวิด ดีน.1994:13) 

 
แนวคิดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความส าคัญของระบบ กลไก และการจัดการท่ีให้

ความส าคัญกับบุคลากร ท่ีควรมีภูมิหลังทางการศึกษาแตกต่างกัน อาทิ ภูมิหลังทางการ
บริหารธุรกิจ ศลิปะ และประวตัศิาสตร์ศลิป์ เพ่ือจะได้เกิดความสมดลุในการบริหารจดัการ   

จากการวิจัยครัง้นีพ้บว่าระยะหลังเร่ิมหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครทัง้เปิด
ด าเนินการมาเป็นระยะเวลานานหรือเป็นเพียงหอศิลป์เอกชนรุ่นใหม่เร่ิมตะหนกัถึงความส าคญัใน
เร่ืองระบบ กลไก และการจดัการ ถึงแม้วา่พวกเขาอาจจะมีบคุลากรจ านวนไมม่ากแตก็่มีการศกึษา
หาความรู้เพิ่มเตมิอยา่งสม ่าเสมอ  
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2.3 ปัญหาและอุปสรรค 
จากการจากการวิจยัและสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ ให้ข้อมลูส าคญั อาทิ เจ้าของธุรกิจหอ

ศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผู้ ร่วมงานในหอศิลป์เอกชน ภณัฑารักษ์ และ ผู้ เชียวชาญทางด้าน
ศิลปะร่วมสมยัพบว่าหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครอยู่ 3 ประเด็นด้วยกันคือ 1 การศึกษา 2 วัฒนธรรม  
3 เศรษฐกิจ ตามท่ีผู้วิจยัจะได้อภิปรายผลการวิจยัทัง้ 3 ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้   
                        

1. ประเดน็ด้านการศึกษา 
จากการลงพืน้ท่ีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครัง้นีพ้บว่า

ปัญหาและอปุสรรคของพฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครคือเร่ือง

การศกึษาโดย อารี สทุธิพนัธุ์ศิลปินแหง่ชาติ สาขาทศันศิลป์พ.ศ. 2555ได้แสดงทรรศนะเร่ืองระบบ
การศึกษาซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในเหตผุลของการท่ีวงการศิลปะร่วมสมยัท่ีเช่ือมโยงไปสู่พัฒนาการ
และการด ารงอยูข่องหอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานครมีใจความวา่  

“ขาดการปลูกฝังให้เด็กรักในศิลปะ หรือเมื่อมีการปลูกฝัง ก็ไม่วิเคราะห์ให้
แน่นอนว่า ศิลปนิยมกบัประวติัศาสตร์ศิลป์ มนัคนละเป้าหมาย ซ่ึงก็จะเชื่อมโยงต่อไปในการท า
ความเข้าใจกบัหอศิลป์หรือแกลเลอร่ี ตามที่ท่านเสนอว่ามีหน้าที่ต่อสงัคมอย่างไร” (อารี สทุธิพนัธ์, 
2560)  

ค ากล่าวของอารีสะท้อนให้เห็นว่าในทางปฏิบตัิแล้วระบบการศึกษากับหอศิลป์
สามารถเช่ือมโยงกนัได้ จากแนวคดิท่ีผู้วิจยัได้เสนอไว้ในบทท่ี 25 ถึงบทบาทและหน้าท่ีของหอศลิป์
เอกชนนอกเหนือจากการเป็นพืน้ท่ีซือ้ขายงานศิลปะ ข้อความในบทความดงักล่าวถึงบทบาทของ
หอศลิป์ เช่ือมโยงกบัการศกึษา ซึง่อาจเป็นหนึง่เหตผุลท่ีท าให้เยาวชนจ านวนมากโตขึน้และไม่รู้สึก
แปลกแยกกบัศลิปะตามแนวคิดดงันี ้   

“พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมยัใหม่ประเทศไอร์แลนด์ มีความคิดริเร่ิมท่ีจะพัฒนาโปรแกรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของโรงเรียนและวิทยาลัยโดยมีการเชิญ ครู และบุคลากรจาก
สถานศึกษา เพ่ือให้น านักเรียนมาเข้าชมและพบปะเสวนาและเรียนรู้กับศิลปินในแกลเลอร่ี และ
เพิ่ ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ท่ี ดี ร ะ ห ว่ า ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  แ ก ล เล อ ร่ี แ ล ะ ส ถ าน ศึ ก ษ า ต่ อ ไป ” 
(www.threemonkeysonline.com.ออนไลน์) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ือง”การเป็นตวัแทน
ของหอศิลป์เชิงพาณิชย์” ของนุชนาถ แสนเสน่ห์ท่ีมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีของหอศิลป์ว่า“หอ
ศลิป์มีหน้าท่ีในการให้ความรู้ และมอบประสบการณ์ การช่ืนชมผลงาน ให้ข้อมลูในเชิงลึก”(อ้างใน
นชุนาถ แสนเสน่ห์ 2556) ค ากล่าวข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่าหอศิลป์เอกชนมีหน้าท่ีและบทบาทท่ีมากกว่า
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การเป็นพืน้ท่ีซือ้ขายผลงานศิลปะสอดคล้องกับค ากล่าวของ Heidy Park Charoenpornผู้บริหาร
ทะวิบแูกลเลอร่ีท่ีได้แสดงทรรศนะไว้วา่     

 “ต้องเร่ิมจาก หลกัสตูรการศกึษา (Curriculum) ต้องปลกูฝังให้เยาวชนรักและเข้าใจ 
อาจจะมีการเพิ่มวิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะทัง้ในและตา่งประเทศ ตัง้แตย่งัเด็กๆ เราจะได้ไม ่ Isolate 
ตวัเองมากเกินไปและยงัได้เห็นโลกกว้างมากขึน้” (Heide Park Charoenporn, 2560: สมัภาษณ์) 
ค ากล่าวข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่าการปรับหลักสูตรการศึกษาศิลปะท่ีให้ความส าคญัในการปลูกฝังให้
เยาวชนคุ้นชินกับศิลปะ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผลให้ความแปลกแยกระหว่างสังคมไทยกับ
วงการศิลปะร่วมสมยัมีแนวโน้มลดลง และอาจจะส่งผลดีต่อพัฒนาการและการด ารงอยู่ของหอ
ศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร  

 
2. ประเดน็ด้านวัฒนธรรม 

ในการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์เชิงลึกครัง้นี ้นอกจากผู้ ให้ข้อมูลส าคญัชาวไทยแล้ว ผู้ วิจยั
ยังได้ท าการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับผู้ ให้ ข้อมูลชาวต่างชาติ ท่ี เข้ามาท าธุ รกิจหอศิล ป์ ใน
กรุงเทพมหานคร จากการพูดคยุเร่ืองปัญหาและอุปสรรคโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ด าเนินการหอศิลป์
ชาวต่างชาติจะมีทรรศนะในทิศทางเดียวกันคือเร่ืองหอศิลป์เอกชนคือวัฒนธรรมชาติตะวันตก
สง่ผลให้สงัคมสว่นใหญ่ยงัขาดความเข้าใจในบทบาทและหน้าท่ีของหอศลิป์เอกชนท่ีด าเนินการอยู่
ดงัค าสมัภาษณ์ดงันี ้      

“ส่วนในเร่ืองการด ารงอยู่พบว่า การด ารงอยู่ของแกลเลอร่ีในประเทศไทยและใน
กรุงเทพจะพบปัญหาในเร่ืองการด ารงอยูเ่พราะมนัไมใ่ชว่ฒันธรรมหลกัของไทย ไมมี่ความเข้าใจว่า
แกลเลอร่ีเปิดมาท าไมในวฒันธรรมของไทย มนัใหม ่และประเทศนีไ้มเ่คยเป็นเมืองขึน้ของตะวนัตก 
ประเทศอ่ืนๆ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย เคยเป็นเมืองขึน้ของตะวันตกมาอย่างยาวนาน ท าให้
ประเทศเหล่านัน้เข้าใจ ว่า พิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปะ แกลเลอร่ี คืออะไรและท าอะไร  หลาย
ครัง้ท่ีนกัศกึษาเข้ามาดแูล้วถามวา่ต้องจา่ยคา่เข้าชมหรือไม่”(เออร์เนตส์เอช ลี, 2561:สมัภาษณ์) 

ค าสมัภาษณ์ของเออร์เนตส์เอช ลี ผู้ก่อตัง้เอช แกลเลอร่ี ชาวอเมริกัน สอดคล้องกับ 
มาร์ค กรีน ผู้ ก่อตัง้ สาธร 11 อาร์ต สเปซ ท่ีกล่าวถึงความแตกต่างของวัฒนธรรม การศึกษา  
ไว้อยา่งนา่สนใจวา่   

“ถือว่าล าบากมากในการท าธุรกิจแกลเลอร่ีในเมืองไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัสิงค์โปร 
เวียดนามยงัมีความเคล่ือนไหวมากกว่า รู้ไหมว่าเพราะสาเหตุใด เพราะการศึกษาของพวกเขาท่ี
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แตกต่างกัน และวฒันธรรม อย่าลืมว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึน้ของประเทศตะวนัตก ” 
(มาร์ค กรีน, 2560: สมัภาษณ์) 

ค าสมัภาษณ์ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความแตกตา่งของวฒันธรรมและการศึกษา
ซึ่งอาจจะส่งผลไปในเร่ืองการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษด้วยเน่ืองจากเม่ือหอศิลป์เอกชนเป็นระบบ
มากขึน้จะท าให้สามารถเช่ือมโยงกบัระบบของหอศิลป์และตลาดศิลปะในคา่งประเทศได้ แตจ่าก
การสัมภาษณ์พบว่าศิลปินไทยส่วนใหญ่อาจจะยงัไม่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได้เท่าท่ีควร 
ตามค าสมัภาษณ์ดงันี ้   

“ศิลปินไทยท่ีท างานร่วมกับฉัน บางคนไม่สามารถพูดภาษาองักฤษได้ท าให้ฉันต้อง
ช่วยพวกเขาในการเขียนอธิบายประวัติ แนวคิดของผลงานหรือแม้กระทั่งติดต่อกับนักสะสม
ตา่งชาต”ิ (MyrtilleTibayrenc. 2560: สมัภาษณ์)       

จากการศึกษาพบว่าวัฒนธรรมท่ีแตกต่างคือหนึ่งในเหตุผลท่ี ส่งผลกระทบต่อ
พฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นพืน้ท่ีซือ้ขาย
งานศิลปะแล้วหอศลิป์เอกชนท่ีด าเนินการอยู่คือพืน้ท่ีๆมีสว่นส าคญัพืน้ท่ีหนึง่ท่ีสามารถรับสง่ความ
หลากหลายทางวฒันธรรมได้ 

 
3. ประเดน็ด้านเศรษฐกิจ 

ปัญหาและอปุสรรคท่ีส าคญัท่ีสดุปัญหาหนึ่งของพฒันาการและการด ารงอยู่ของหอ
ศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครคือสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่คล่องตวั ท าให้คนส่วนใหญ่ในสังคมยัง
กังวลในเร่ืองการด าเนินชีวิตมากกว่า และคนสนใจในงานศิลปะเป็นคนเฉพาะกลุ่มย่อมส่งผล
กระทบและสร้างปัญหาในการด าเนินการหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานครได้ จากการสมัภาษณ์
ธาม โชตวิิไลนิช ผู้อ านวยการร้อย ต้นสน แกลเลอร่ี พบวา่     

“ธุรกิจศิลปะไม่ใช่ธุรกิจท่ีได้ก าไรมากมายมหาศาล โดยเฉพาะตลาดศิลปะร่วมสมยั
ในประเทศไทยก็แคบมาก เทรนด์ของศิลปะก็เปล่ียนไปทกุปี เพราะฉะนัน้เป็นจึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีต้อง
ปิดไป”(ธาม โชตวิิไลนิช, 2560: สมัภาษณ์)     

ทรรศนะข้างต้นสอดคล้องกับค ากล่าวของเฉลียววัฒนา ผู้ ก่อตัง้ ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็น
เตอร์ท่ีได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบไปในทุกๆวงการว่า“เศรษฐกิจไม่ดี ไม่ใช่กระทบ 
มนักระทบไปทกุวงการ อีกอย่างคือคนส่วนใหญ่ยงัตอ้งด้ินรน ทอ้งยงัไม่อ่ิม คนก็ยงัไม่สนใจศิลปะ” 
(เฉลียว วฒันา, 2560: สมัภาษณ์)       
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ค ากล่าวของเฉลียว วฒันาสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมโดยรวมท่ีได้รับผลกระทบตอ่
สภาพเศรษฐกิจ นอกจากนีผู้้วิจยัได้ท าหารสมัภาษณ์เชิงลกึกบัจาตรุงค์ เก็งวินิจผู้ก่อตัง้นมัเบอร์วนั 
แกลเลอร่ี ถึงเร่ืองการล่มสลายของสีลม แกลเลอเรียท่ีครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานท่ีๆรวบรวมหอศิลป์
เอกชนไว้ด้วยกันในจ านวนไม่ต ่ากว่า 20 กว่าแห่ง ในการลงพืน้ท่ีครัง้นีต้ึกสีลม แกลเลอเรียได้ท า
การเปล่ียนช่ือเป็นตึก จิวเวอร่ี เทรด เซ็นเตอร์ และไม่ลงเหลือหอศิลป์เอกชนด าเนินการอยู่ในนัน้
เลยแม้แตแ่หง่เดียว ซึง่จาตรุงค์ เก็งวินิจได้กลา่วไว้วา่    

“อาจจะเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และคนซ้ือศิลปะน้อยลงกว่าเดิม 
ประกอบกบัค่าเช่าสถานที่ๆสูงข้ึนอย่างมากในระยะหลงั ท าให้หลายแกลเลอร่ีมีรายจ่ายมากกว่า
รายรับ ส่งผลท าให้แกลเลอร่ีต่างปิดตวั หรือย้ายออกจากสีลมแกลเลอเรียไปหาสถานที่ๆมีค่าเช่า
ถูกกว่า” (จาตรุงค์ เก็งวินิจ, 2560: สมัภาษณ์)      

ทรรศนะข้างต้นแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจท่ีมีตอ่หอศิลป์เอกชนท่ี
ด าเนินการอยู่ ซึ่ง สุธี คณุาวิชยานนท์ ศิลปิน นกัวิชาการด้านศิลปะได้แสดงทรรศนะไว้ในท านอง
เดียวกนัมีใจความวา่ 

 
การเปิดๆปิดๆของแกลเลอร่ีนี่เกิดขึน้จากหลายๆอย่างประกอบกนั สภาพเศรษฐกิจด้วยที่
สง่ผลกระทบ ประกอบกบัการจดัการที่ท่ียงัไม่มืออาชีพ และวฒันธรรมของคน ท าแกลเลอ
ร่ีกับศิลปินที่อาจจะไม่คุ้นกับระบบ ตวัอย่างเช่น  ไม่มีวนัมานีผ้มก็ยงัได้ยินค าพูดที่ออก
จากปากศิลปินที่วา่ ไมใ่ห้ Commission กบัใคร เช่นมีคนกลางพาลกูค้ามาซือ้งาน ศิลปิน
บอกเค้าไม่ให้ commission กับคนกลางหรอก เพราะคุณไม่พามาผมก็ขายได้อยู่แล้ว 
ลกูค้าก็มาซือ้อยูแ่ล้ว ไมใ่ห้วา่ต้องพึง่คนกลางเลย วิธีคิดแบบนีม้นัก็มีตัง้แต่โบราณมาแล้ว 
และทุกวนันีก็้ยงัมีวิธีคิดแบบนีอ้ยู่ มนัก็ท าให้ในที่สดุระบบมันก็อยู่ไม่ได้ บางที่ก็อยู่นาน 
บางที่ก็เปิดได้ไมน่าน บวกกบัยงัเป็นมือใหมใ่นการท าแกลเลอร่ี แตผ่มวา่วิธีคิดแบบนีม้นัก็
มีสว่นท่ีท าให้ไปไมไ่ด้ยาว มนัไมเ่คยยัง่ยืน (สธีุ คณุาวิชยานนท์, 2560: สมัภาษณ์) 
 

ทรรศนะข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจในประเทศมีสภาพไม่คล่องตวั และส่งผล
กระทบไปสู่วงการธุรกิจและกิจการตา่งๆมากมาย นอกเหนือจากการปิดตวัของหอศิลป์เอกชนบาง
แห่ง ยงัเกิดปรากฏการณ์ปิดตวัของส านกัพิมพ์ นิตยสารและธุรกิจอ่ืนๆมากมายท่ีได้รับผลกระทบ
ตอ่สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนัและอาจรวมไปถึงเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป  
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ข้อเสนอแนะ           

ข้อเสนอแนะต่อวงการศึกษาและวิชาการศิลปะ     
จากการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่

ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมัย” จะเป็นประโยชน์ต่อการวงการวิชาการศิลปะและ
นกัวิจยัท่ีมีความประสงค์จะท างานวิจยัท่ีมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัหอศิลป์เอกชนทัง้ในประเทศไทย 
เน่ืองจากในงานวิจยัครัง้นีย้งัได้รวบรวมประวตัิและความเป็นมาของหอศลิป์เอกชนในประเทศไทย
เอาไว้อย่างละเอียด และยงัมีการรวบรวมเนือ้หาและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการและการด ารง
อยู่ของหอศิลป์ในกรุงเทพมหานครตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั ผลของการวิจยัครัง้นีย้งัสามารถน ามา
ปรับใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาหาความเป็นไปได้ในการปรับหลกัสตูรเพ่ือการเรียนการสอน
เพ่ือปลูกฝังและเสริมสร้างสุนทรียะในเยาวชน และท่ีส าคญัยิ่งคือหาความเป็นไปได้ในการสร้าง
หลกัสตูรการจดัการทางศิลปะในการศกึษาระดบัอดุมศกึษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และเป็นแนวทาง
ให้นกัศกึษาศลิปะได้มีความรู้เร่ืองวงจรศลิปะอยา่งครอบคลมุ 
 

ข้อเสนอแนะต่อวงธุรกิจศิลปะ       
จากการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่

ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย ผล
ของงานวิจยัครัง้นีบ้ง่ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของหอศิลป์เอกชนท่ีมีตอ่วงการศิลปะและมีประโยชน์
โดยตรงตอ่ศิลปิน และนกัศกึษาศิลปะท่ีมีความประสงค์จะท างานศิลป์หลกัจากจบการศกึษาและ
ต้องการจะพฒันาตวัเองเป็นศิลปินในอนาคต ผู้วิจยัมีข่อเสนอแนะให้ผู้ เก่ียวข้องในวงธุรกิจศิลปะ
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั และผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินงานหอศิลป์ทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน ท่ีจะหาความเป็นไปได้ท่ีจะสร้างกฎเกณฑ์ และข้อตกลงร่วมกนั เพ่ือพฒันา
ให้เกิดเป็นระบบของหอศิลป์เอกชนเพ่ือการอยู่ร่วมกัน  เพ่ือการพัฒนาวงการธุรกิจศิลปะและ
สามารถยกระดบัหอศลิป์ในประเทศให้ทดัเทียมกบัสากลได้     

 
 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง     

จากการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่
ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” จะเป็นประโยชน์ตอ่ภาครัฐ ในการเชิดชศูิลปวฒันธรรม
ร่วมสมยัของประเทศไทยผลของการวิจยัพบว่าหอศิลป์เอกชนได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติ
เป็นพิเศษ ซึ่งผู้ วิจยัมองว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ หากมีการศึกษาหาความเป็นไปได้ท่ีจะ
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ผลกัดนัให้หอศิลป์เป็นหนึง่ในการเชิดชศูลิปวฒันธรรมของประเทศไทย จากภาครัฐและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้วิจยัหวงัว่างานวิจยัเร่ือง“หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการ
ด ารงอยู่ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์และองค์ความรู้ส าหรับ
ผู้สนใจท่ีต้องการศึกษาหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร การจัดการ 
ระบบ กลไก และการจดัการ และศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาในโอกาส
ตอ่ไป 
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ทิพย์ แซต่ัง้. (2560) สมัภาษณ์ ณ หอศิลปวฒันธรรมแหง่กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2559                            
เทอดเกียรต ิหวงัวชัรกลุ. (2560) สมัภาษณ์ ณบ้าน เทิดเกียรติ หวงัวชิรกลุ. 
                 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560                                                                                                                                                                                                                                                                              
ธาม โชตวิิไลนิช. (2560) สมัภาษณ์ ณ 100 ต้นสน แกลเลอร่ี เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2560                            

ธเนศ วงศ์ยานนาวา. (2552) ศิลปะกับสภาวะสมัยใหม่: ความขัดแย้งและความลักล่ัน.   
        กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ภาพพิมพ์                                                                                                                   
นงนชุ ประไพ. (2560) สมัภาษณ์ ณ โกจาแกลเลอร่ี แอนด์ คาเฟ่ เม่ือวนัท่ี  2 กมุภาพนัธ์ 2560                                                                                                                                

น. ณ ปากน า้. (2540) ความงามในศิลปะไทย. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์เมืองโบราณ.                                                          
น าทอง แซ่ตัง้. (2561) สมัภาษณ์ ณ น าทอง แกลเลอร่ี เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2561                                                                               
นชุนาถ แสนเสนห์่. (2556) การเป็นตัวแทนศิลปินของหอศิลป์เชิงพาณิชย์. กรุงเทพฯ: วิทยาลยั 
                   นวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.                                                                                                            
ปิยทตั เหมทตั. (2560) สมัภาษณ์ ณ อาเอมเอ อินสตติวิ เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560                                                                                                       

รินรดา ปิยจินดาวงศ์(2558) บทสัมภาษณ์ สมบัต ิวัฒนไทย. กรุงเทพฯ: อมัรินทร์                                  
ปนดัดา เลิศหตัถศลิป์. สมัภาษณ์ ณ สมบตัเิพิ่มพนู แกลเลอร่ี เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558.         มา
นิตา ศรีสิตานนท์. (2552) การบริหารหอศิลป์เอกชน.กรุงเทพฯ: วิทยาลยันวตักรรรม  
          มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.                                                                                                             
มลูนิธิศลิปะรัชกาลท่ี 9. (2542) รายช่ือหอศิลป์ในประเทศไทย สืบค้นเม่ือ 21 เมษายน 2558   
          จาก http://www.rama9art.org/artisan/galleries/index.html.                                                              
รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2549)  การจัดการสมัยใหม่.กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จ ากดั.                                                      
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รณกร ทิชินบรรณกร. (2560) สมัภาษณ์ ณ บฟัฟาโล ่บริดจ์ แกลเลอร่ี เม่ือวนัท่ี   21 กมุภาพนัธ์ 2560                                                                                                                                          
วรรณพร ฉิมบรรจง. (2560) สมัภาษณ์ ณ รีเบล อาร์ต สเปซ เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2560                                                 
วสนัต์ สิทธิเขตต์. (2560) สมัภาษณ์ ณ รีเบล อาร์ต สเปซ เม่ือวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ์ 2560                                                         
วาฬ จิรชยัสกลุ.(2560) สมัภาษณ์ ณ  คาฬวิท สตดูิโอ แอนด์ แกลเลอร่ี เม่ือวนัท่ี 18 กมุพาพนัธ์ 2560                                                                                                                                                                                                                                                                  
วิเชียร วิทยอดุม.(2554) การจัดการสมัยใหม่.นนทบรีุ: คณะบคุคลวิทยอดุมสาส์น.                                                                   
วิบลูย์ ลีส้วุรรณ. (2548) ศิลปะในประเทศไทย:จากศิลปะโบราณในสยามถงึศิลปะสมัยใหม่. 
 กรุงเทพฯ: ศนูย์หนงัสือลาดพร้าว.                                                                                                                                              
วิรุณ ตัง้เจริญ.(2552)วิสัยทัศน์ศิลปวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: ศนูย์ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยั  
 ศรีนครินทรวิโรฒ.                                                                                                                                                                           
___________.(2549) ศิลปาพจิารณ์ หน่ึง มตชินสุดสัปดาห์ 2530-2535. กรุงเทพฯ: อีแอนด์ควิ.  
___________. (2527)ศิลปะร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์วิฌวลอาร์ต                                                                                 
ศริิรักษ์ จนัทร. (2560) สมัภาษณ์ ณ มิตรไนซ์ แกลเลอร่ี เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2560                                                                   
ศริิวรรณ เสรีรัตน์. (2545) ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร.                                          
ธญัพร หงษ์ทอง. (2557) Dream Big นิตยสาร Wallpaper.  กรุงเทพฯ:  มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชัน่
แนล              
 _____________. (2557) Art Veteran นิตยสาร Wallpaper. กรุงเทพฯ:  มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์ 
              เนชัน่แนล สภาพเศรษฐกิจไทย. (2554) จาก www.scbeic.com.   
              สืบค้นเม่ือ 21 เมษายน 2558.      
สมชาย หิรัญกิตติ. (2545) ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร.                                              
สมศกัดิ์ วานิชยาภรณ์ (2545) ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร.                                                        
สิทธิธรรม โรหิตะสขุ. (2560)ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย: มองผ่านความเคล่ือนไหวของหอศิลป์ 

             เอกชนและการซือ้ขายงานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ทศวรรษ2500 ถงึทศวรรษ 2530. 
      กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา                                                                                                                                                 
สธีุ คณุาวิชยานนท์. (2545) จากสยามเก่าสู่ไทยใหม่. กรุงเทพฯ: หอศลิป์มหาลยัศลิปากร.                                                 
_______________. (2560) สมัภาษณ์ ณ มหาวิทยาลยัศิลปากร เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560                                                                                                                             
สปุรีดา โสตะวงศ์. (2560) สมัภาษณ์ ณ ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี เม่ือวนัท่ี  2 กมุภาพนัธ์ 2560                                                                                                                                                        
ทีเอชที. (2557) China Changes นิตยสาร Wallpaper. กรุงเทพฯ:  มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส  
                อินเตอร์เนชัน่แนล    
อญัชลี อนนัตวฒัน์. (2561) สมัภาษณ์ ณ  สปีดี ้แกรนด์มา เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2561                                          
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อตัซูโกะ ซูซูกิ เดวีส์. (2560) สมัภาษณ์ ณ อกัโกะ แกลเลอร่ี เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560                                                     
อารี สทุธิพนัธ์. (2560) สมัภาษณ์ ณ บ้านพกั อารี สทุธิพนัธ์ เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560  
อ านาจ เย็นสบาย. (2553) พลวัตศิลปกรรมไทย. กรุงเทพฯ:ศนูย์ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยั  
       ศรีนครินทรวิโรฒ.                                                                                                                                                                                  
พรเทพ เฮง. (2549) อาร์ตแกลเลอรี เซ็นเตอร์ รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย.  
                 จาก www.manager.co.th. สืบค้นเม่ือ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557.                                                                                                         
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ในการวิจัยเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั”ครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการรวบรวมข้อมลูขัน้พืน้ฐานของหอศิลป์
เอกชน 23 แหง่ดงันี ้

 
ซีวีเอ็น อาร์ต เซนเตอร์ (CVN Art Center)     
ท่ีอยู ่131/3-4 ถนนสขุมุวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวฒันา, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10110  
เบอร์โทรศพัท์ 02 664 8644                                  
เว็บไซด์/ เพจ www.cvnartcenter.com, www.facebook.com/cvnartentersince1968 
 
สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอร่ี   (Sombat Permpoon Gallery)                                                                         
ท่ีอยู ่12 ถนน สขุมุวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวฒันา, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 1011 
เบอร์โทรศพัท์ 02 2254 6040 – 6046      

 เว็บไซด/์ เพจ http://www.sombatpermpoongallery.com, 
www.facebook.com/sombatpermpoongallery  
 
อักโกะ แกลเลอร่ี (Akko Gallery)                            

ท่ีอยู ่919/1 ถนน สขุมุวิท, แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวฒันา, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10110                        

เบอร์โทรศพัท์ 02 259 1436                                                                                                                              
เว็บไซด์ / เพจ www.akkoart.com,   www.facebook.com/akkoartgallery   
 

น าทอง แกลเลอร่ี  (Numthong Gallery at Aree)                                                                                                                                   
ท่ีอยู่ 72/3 ซอย อารีสมัพนัธ์ 5 (เหนือ), พหลโยธิน 7, เขต พญาไทม จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 
10400              
 เบอร์โทรศพัท์ 02617 2794                  
เว็บไซด์ / เพจ www.gallerynumthong.com, www.facebook.com/NumthongGalleryAtAree 
 
 
 

https://www.facebook.com/CvnArtCenterSince1968/
http://www.facebook.com/NumthongGalleryAtAree
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ถัง คอนเทมโพลารี อาร์ต  (Tang Contemporary Art)                                                                                                          
ท่ีอยู่ ชัน้ 3 โกลเด้นเพลส พลาซา่, 153 ถนน ราชด าริ, เขต ปทมุวนั, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 
10330                     
เบอร์โทรศพัท์ 02 652 2732                                       
เว็บไซด์/ เพจ www.tangcontemporary.com, www.facebook.com/tangcontemporary 
  
ทะวิบู แกลเลอรี(Thavibu Gallery)        

ท่ีอยู่ 41 โชคชยั4 ซอย 48, เขตลาดพร้าว, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10230                                  

เบอร์โทรศพัท์ 02 538 6013                                                                    
เว็บไซด์/ เพจ http://www.thavibuart.com, www.facebook.com/ThavibuArtGallery  
 
เอช แกลเลอร่ี(H Gallery)              
ท่ีอยู่ 201 สาทรเหนือ 12 แขวง สีลม, เขต บางรัก, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10500                       

เบอร์โทรศพัท์ 085 021 5508                                       

เว็บไซด์/ เพจ www.hgallerybkk.com, www.facebook.com/hgallerybangkok  
 
ร้อยต้นสน แกลเลอร่ี (100 Tonson Gallery)                           
ท่ีอยู่ 100 ซอย ต้นสน, แขวง ลมุพินี, เขต ปทมุวนั, จงัหวดั กรุงเทพมหานคร, 10330   
เบอร์โทรศพัท์ 02 010 5813           
เว็บไซด์/ เพจ www.100tonsongallery.com, www.facebook.com/100TonsonGallery  
 
นัมเบอร์วัน แกลเลอร่ี (Number1 Gallery)     
ท่ีอยู่ 19 ซอยสีลม 21, แขวง สีลม, เขต บางรัก, Krung, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10500   
เบอร์โทรศพัท์ 083 445 8333                                                                               
เว็บไซด์/ เพจ www.number1gallery.com, www.facebook.com/pages.number1gallery 
  
 
 
 

http://www.facebook.com/tangcontemporary
http://www.facebook.com/ThavibuArtGallery
http://www.facebook.com/100TonsonGallery
http://www.facebook.com/pages.number1gallery
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กาฐมาณฑุ โฟโต้ แกลเลอร่ี (Kathmandu Photo Gallery)                                     
ท่ีอยู่ 87 ถนนปัน้, แขวงสีลม, เขตบางรัก, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10500                  

เบอร์โทรศพัท์ 02 234 6700                                    
เว็บไซด์/ เพจ www.kathmanduphotobkk.com,www.facebook.com/kathmanduphotogallery 
 
อาร์ เอ็ม เอ อินสตติวิท์ (Rma Institute)               
ท่ีอยู่ 238 ซอย สายน า้ทิพย์ 2, สขุมุวิท 22, เขตคลองเตย, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10110                            
เบอร์โทรศพัท์ 02 663 0809                                                              
เว็บไซด์/ เพจ www.rmainstitute.net, www.facebook.com/RMA-Institute-153759611344251  
 
ศุภโชค ด ิอาร์ต เซนเตอร์ (Subhashok The Arts centre)                                                     
ท่ีอยู ่160/3, สขุมุวิท 33, แขวงคลองตนัเหนือ, เขตวฒันา, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10110                                                                               

เบอร์โทรศพัท์ 02 662 0299             

 เว็บไซด์/ เพจ www.sac.gallery, www.facebook.com/sacbangkok  

 

ตูดยุง อาร์ต เซ็นเตอร์ (Tootyung Art Center)       

ท่ีอยู่ 12/6 ซอยเอกมยั 2 ถนนสขุมุวิท 63 คลองตนัเหนือ วฒันา, กรุงเทพมหานคร 10110      

เบอร์โทรศพัท์ 084 9145499                                                                                                                                             
เว็บไซด์/ เพจ www.tootyunggallery.com, www.facebook.com/TootYungArtCenter 
                
สปีดี ้แกรนด์มา(Speedy Grandma)                                                   
ท่ีอยู ่672/52 ถนน เจริญกรุง, แขวง บางรัก, เขต บางรัก, จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10500                                      
เบอร์โทรศพัท์ 089 508 3859                                                                                            
เว็บไซด์/ เพจ www.facebook.com/SpeedyGrandma  

 

รีเบล อาร์ต แกลเลอร่ี (Rebel Art Gallery)      
ท่ีอยู่ 10/5 ซอยศรีจนัทร์, สขุมวิท 67, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10110                                   
เบอร์โทรศพัท์ 064 790 9436          
เว็บไซด์/ เพจ www.rebelartspace.org, www.facebook.com/rebelartspace 
 
 

http://www.kathmanduphotobkk.com,www.facebook.com/kathmanduphotogallery
http://www.facebook.com/RMA-Institute-153759611344251
http://www.facebook.com/TootYungArtCenter
http://www.facebook.com/SpeedyGrandma
http://www.facebook.com/rebelartspace
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มิตรไนซ์ แกลเลอร่ี (Midnice Gallery)         

ท่ีอยู่ ไดมอนด์ อพารต์เมนท์, โชคชยั4 ซอย18, เขตลาดพร้าว, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10230              
เบอร์โทรศพัท์ 086 282 0282                                                                                    
เว็บไซด์/ เพจ www.midnicegallery.com, www.facebook.com/MidniceGallery  
 
โกจา คาเฟ่ แอนด์ แกลเลอร่ี (Goja Café and Art gallery)     
ท่ีอยู ่5/45 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 3, แขวง พระโขนงเหนือ, เขต วฒันา, จงัหวดักรุงเทพมหานคร
10110      
เบอร์โทรศพัท์ 086 774 7797                     

เว็บไซด์/ เพจ www.goja.gallery, www.facebook.com/gojaphrakanong 
 
กัลป์วิทย์ สตูดโิอ แอนด์ แกลเลอร่ี (Kalwit Studio& Gallery)                                                                   
ท่ีอยู่ 119/14, ซอยร่วมฤดี, แขวงลมุพินี, เขตปทมุวนั, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10330                      
เบอร์โทรศพัท์ 02 254 4629           
เว็บไซด์/ เพจ www.kalwitgallery.com, www.facebook.com/kalwitgallery 
 
แจม แฟคทอรี (Jam Factory)                                
ท่ีอยู่ 41/1-55 ถนน เจริญนคร, แขวงคลองสาน, เขต คลองสาน, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10600                     
เบอร์โทรศพัท์ 02 861 0950                                                                                             

เว็บไซด์/ เพจ www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok 
     
สาธร 11 อาร์ต สเปซ ( Sathorn 11 Art space)                      
ท่ีอยู่ 404 ซอย สาทร11 (เซ็นหลยุส์3) แขวง ทุง่วดัดอน เขต สาทรกรุงเทพมหานคร, จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร10120                       

เบอร์โทรศพัท์ 02 004 1199                        

เว็บไซด์/ เพจ www.sathorn11.com, www.facebook.com/sathorn11artspace 
 
 
 

http://www.facebook.com/MidniceGallery
http://www.facebook.com/gojaphrakanong
http://www.facebook.com/kalwitgallery
http://www.facebook.com/TheJamFactoryBangkok
http://www.facebook.com/sathorn11artspace
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บัพฟาโล่ บริดจ์ แกลเลอร่ี (Buffalo Bridge Gallery)                                                                     
ท่ีอยู ่อิน ออฟฟิศ 490/5, ถนนพหลโยธิน, แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 
10400  
เบอร์โทรศพัท์ 02 616 6669                         

เว็บไซด์/ เพจ www.facebook.com/buffalobridgegallery  

 

ฟิวเจอร์ แฟคทอร่ี (Future Factory)        
ท่ีอยู ่331/4-5, ซอยสขุมุวิท 55, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10110                                       
เบอร์โทรศพัท์ 098 253 9356                                                 
เว็บไซด์/ เพจ www.futurefactorybkk.com, www.facebook.com/futurefactorybkk 
  
ทาร์ส แกลเลอร่ี (Tars Gallery) 
ท่ีอยู ่10/3 สขุมุวิท 67 Alley, แขวงพระโขนงเหนือ, เขตวฒันา, จงัหวดักรุงเทพมหานคร, 10110               
เบอร์โทรศพัท์ 099 736 8672                                                                                
เว็บไซด์/ เพจ www.facebook.com/tarsgallery 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/futurefactorybkk
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แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับ 

หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ใน
บริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 

ค าชีแ้จง          
 เอกสารชุด นี เ้ป็ น แบบสัมภาษ ณ์  ป ระกอบการวิ จัย เร่ือ ง  “หอ ศิล ป์ เอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร: การจัดการและการด ารงอยู่ในบริบทของศิลปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร   

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 ในการวิจยัเร่ือง “หอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร: การจดัการและการด ารงอยู่ในบริบท
ของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั” ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้วตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ดงันี ้  
  1. เพ่ือศกึษาพฒันาการและการด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร
  2. เพ่ือศกึษารูปแบบ ลกัษณะ ระบบ กลไก การจดัการ ปัญหาและอุปสรรค ของ
หอศลิป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศลิปวฒันธรรมไทยร่วมสมยั 

 

           วนั/เดือน/ปี ท่ี สมัภาษณ์…………………………………………………………………………………………….. 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูล 
1.1ช่ือ-สกลุ (นาย/นางนางสาว)……………………………………………………………………                                                                          

1.2 อาย…ุ………………………………………………………………………………………… 

1.3 ต าแหนง่………………………………………………………………………………………. 

1.4 สถานท่ีท างาน………………………………………………………………………………… 

1.5 หน้าท่ีรับผิดชอบ……………………………………………………………………………… 
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ตอนที่ 2 การด ารงอยู่ของหอศิลป์เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
2.1 ประวตัแิละความเป็นมาของหอศลิป์แหง่นีเ้ป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.2 พฒันาการของแกลเลอร่ีในกรุงเทพฯและของทา่นเป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่  3 รูปแบบ ลักษณะ ระบบ กลไก การจัดการ ปัญหาและอุปสรรค ของหอศิลป์
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ในบริบทของศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย  
3.1 การจดัการด้านนโยบายและวิสยัทศัน์ 
……………………………………………………………………………..………………………… 
3.2 การจดัการด้านเงินทนุและแหลง่รายได้ 

……………………………………………………………………………………………………… 
3.3 การจดัการด้านพืน้ท่ี 
……………………………………………………………………………………………………… 
3. 5 การจดัการด้านนิทรรศการและกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.6 การจดัการด้านการตลาด  
……………………………………………………………………………………………………… 
2.7 การจดัการเร่ืองการสร้างเครือข่าย (ศลิปินไทย, ศลิปินตา่งชาติ, ผู้ชม)  
……………………………………………………………………………………………………… 
2.8 ปัญหาและอปุสรรค 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
                                                                         ขอขอบคณุในความร่วมมือตอบแบบสมัภาษณ์ 
                                                                                                                   วิภษูณะ ศภุนคร 
 
 
 



  
 
ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วิภษูณะ ศภุนคร 
วัน เดือน ปี เกิด 14 มกราคม 2517 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2537                               

จาก วิทยาลยัชา่งศลิป์ กรมศลิปากร, ลาดกระบงั, กรุงเทพมหานคร                                        
พ.ศ. 2541                                   
ศลิปกรรมศาสตร์บณัฑิต (จิตรกรรม) ภาควิชาวิจิตรศลิป์                                           
จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี              
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, กรุงเทพมหานคร                        
พ.ศ. 2550                                   
(M.F.A. in Painting) จาก Academy of Art University,              
San Francisco, California, USA.                                                     
พ.ศ. 2561                                  
ศลิปศาสตร์ดษุฎีบณัฑิต (ศิลปวฒันธรรม)                
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 15 ซอย เสรีไทย 61 แยก 9 ถนนเสรีไทย เขต คนันายาว                                          
กรุงเทพมหานคร 10230   
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