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การศึกษาการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดประสงค์
เพ่ือสํารวจจํานวน ประเภท และสภาพของผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บริหารจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสํารวจภาคสนามติดตาม
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ได้มาวิเคราะห์กระบวนการจัดการโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับทฤษฏีการจัดการพิพิธภัณฑ์ และ
เปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จากการจัดการผลงานศิลปะของ
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ศิลปะมีขนาดใหญ่ มีวัสดุท่ีหลากหลายในการสร้าง มีจํานวนผลงานค่อนข้างมาก และมีสถานท่ีติดต้ัง
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บริหารจัดการท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมของบุคลากร และแผนนโยบายในการกําหนดหน้าท่ีการทํางานท่ี
ไม่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย จึงทําให้ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมผลงานศิลปะจํานวนมหาศาล 
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แนวทางการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําเป็นต้องดําเนินงาน
โดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ได้แก่ การใช้
ประโยชน์ผลงานศิลปะ การประเมินมูลค่าผลงานศิลปะ การทําทะเบียน การติดต้ังจัดเก็บผลงาน
ศิลปะในสถานท่ีท่ีเหมาะสม และการอนุรักษ์รักษา ซ่ึงจะทําให้การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปในทางท่ีถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างยั่งยืน 
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52112201: MAJOR: CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT 
KEY WORD: ARTS / NATIONAL ARTS / ARTWORK MANAGEMENT / MANAGEMENT OF 
NATIONAL ARTS COLLECTION  

CHAIWAT SUTTHIWONG: MANAGEMENT OF NATIONAL ARTS COLLECTION OF 
SILPAKORN UNIVERSITY. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. RASMI SHOOCONGDEJ, Ph.D.188 pp. 

The purposes of this study of Management of National Arts Collection of 
Silpakorn University are 1) to survey the numbers, types and conditions of National 
Arts Collection of Silpakorn University 2) to examine the process and problems of 
management and 3) to propose guidelines for appropriate management of National 
Arts Collection of Silpakorn University.  

The methodologies of study were 1) to study documents 2) to interview 
the National Arts Collection of Silpakorn University management staffs and 3) to carry 
out the field survey and monitor the National Arts collection in installation areas. All 
data obtained from interviewing and observing of the National Arts at Silpakorn University, 
and the data from management processes were analyzed by comparing with the 
theoretical framework of museum management.  

The results showed that the Collection of the National Arts of Silpakorn 
University contain 394 pieces from all existing 614 pieces (arts mostly date between 2507-
2556 B.E.), also with improper handling. The artworks are quite large and use a variety of 
materials and have been installed in several places. This study discovered the lost of 
artworks due to the lack of continuous registration. Also, the artworks are damaged by 
results of the installation at the open-air site and improper storage. Since the problems are 
caused by improper management because the lack of suitable in performance due to the 
ambiguous policy of the university. Therefore, the university needs to invest a lot of 
budget in restoration of these artworks. The most important part is losing of valuable 
artworks in the management inefficiencies. 

The guidelines of the management of the National Art University of Silpakorn 
University need to be carried out by collaboration between the Board of Director and 
related personnel including the uses of artworks for education evaluation of artworks, the 
inventory system and the appropriated installation places for artworks. which will be a 
proper and sustainable direction. 
Program of Cultural Resource Management       Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature........................................                                   Academic Year 2013 
Thesis Advisor's signature........................................ 
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จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทุกท่านที่ได้เมตตา กรุณา มอบความรู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาอันมีค่า
แก่ผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช รองศาสตราจารย์ชนัญ วงษ์วิภาค และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีวรรณ ผิวนิ่ม สําหรับคําแนะนําการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้ให้สําเสร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ขอบคุณคณะโบราณคดี และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอบคุณทุกหน่วยงาน เอกสารทุกชิ้น กับข้อมูล
อันเป็นประโยชน์ท่ีมอบให้ผู้วิจัยด้วยความจริงใจ ขอบคุณเพ่ือนๆสาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท่ี
น่ารักสําหรับน้ําใจท่ีมีให้กันเสมอมา และ ขอบคุณทุกๆท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการทําวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
ซ่ึงผู้วิจัยจะระลึกนึกถึงเสมอไป 

ขอบคุณอาจารย์ศิลป พีระศรี กับจุด เริ ่มต้นการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชา ติ 
ขอบคุณ “คนในกรอบ พิการในจิต ชีวิตเมือง” กับจุดเริ่มต้นของความคิดเรื่องการจัดการผลงานศิลปะ 
และหวังว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับผู้ท่ีสนใจต่อไป 

สุดท้ายนี้ ขอบคุณศิลปะทุกชิ้น ศิลปินทุกท่านท่ีสร้างสรรค์สุนทรีย์เพ่ือโลกกลมๆใบนี้  
“หากไม่มีคุณ ประสบการณ์ท้ังหลายของช่วงเวลาในชีวิตนี้ คงเปรียบเสมือนเศษธุลี...ของวันวาน" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ช 

สารบัญ 
                                                                                                                   หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย.....................................................................................................................      ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................................      จ 
กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................................      ฉ 
สารบัญตาราง.............................................................................................................................      ญ 
สารบัญแผนภูมิ...........................................................................................................................      ฐ 
บทท่ี 
   1       บทนํา..........................................................................................................................      1 
                    ท่ีมาและความสําคัญ ........................................................................................      1 
                    วัตถุประสงค์.....................................................................................................      3 
                    ขอบเขตการศึกษา............................................................................................      3 
                    ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา....................................................................      3 
                    ข้อตกลงเบื้องต้น ..............................................................................................      4 
                    ข้อจํากัด ...........................................................................................................      5 
                    คําศัพท์เฉพาะ ..................................................................................................      5 
 
  2       วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง..................................................................................................      5 
                    ศิลปกรรมในประเทศไทย .................................................................................      7 
                    ศิลปะไทยร่วมสมัย ...........................................................................................      8 
                    คุณค่า และมูลค่าของงานศิลปะ .......................................................................      9 
                    แนวคิด ทฤษฏีการจัดการหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ ............................................      25 
                    งานวิจัยท่ีเก่ียวเก่ียวข้อง...................................................................................      32 
                    การจัดการผลงานศิลปกรรมของหน่วยงานต่างๆ ..............................................      36 
                    การจัดการผลงานศิลปะของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีงานศิลปะสะสม.......      37 
                    การจัดการผลงานศิลปะของสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะสะสมส่วนบุคคล ..........      43 
                    การจัดการผลงานศิลปะภายในหน่วยงานของกรมศิลปากรท่ีมีงานศิลปะสะสม       47 
                    หน่วยงานอนุรักษ์ และซ่อมแซมผลงานศิลปะ ..................................................  50 
                    การจัดการผลงานประติมากรรมในสวนของรัฐบาล และเอกชน .......................  50 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ซ 

บทท่ี                                                                                                              หน้า 
  3      ระเบียบวิธีการศึกษา......................................................................................................     57 
                    ขอบเขตการเก็บข้อมูล......................................................................................     57 
                    ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล................................................................................     57 
                    การศึกษาจากเอกสาร ......................................................................................     57 
                    การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม......................................................................     58 
                    กลุ่มประชากรท่ีทําการศึกษา............................................................................     58 
                    เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ................................................................................     59 
                    การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูล ...............................................................     59 
                    การสังเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร และภาคสนาม ..............................     59 
                    การสรุปผลการวิจัย ..........................................................................................     59 
 
  4      ผลการศึกษา..................................................................................................................     62 
                     ประวัติความเป็นมาของการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ................................     62 
                     หนว่ยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย 
                             ศิลปากร ...............................................................................................     64 
                     การบริหารจัดการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร............................................     67 
                     อาคารสถานท่ีในความดูแลของหอศิลป์ มหาวิทยาลันศิลปากร .......................     69 
                     การจัดประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ..................................................................     72 
                     การตรวจสอบจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร .....     79 
                     ผลการสํารวจจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติภาคสนาม ..............................     81 
                     ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                            วิทยาเขตวังท่าพระ ................................................................................     81 
                     ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีในเขตพ้ืนท่ีตลิ่งชัน ..........................     83 
                     ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
                            วิทยาเขตสนามจันทร์.............................................................................     87 
                     ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ..........     96 
                     ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีหน่วยงานของ 
                            มหาวทิยาลัยศิลปากร ............................................................................    100 
                     สรุปผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรจาก 
                            การสํารวจในทุกพ้ืนท่ี ............................................................................    101 
                     กล่าวโดยสรปุเรื่องคุณค่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร     103 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฌ 

บทท่ี                                                                                                              หน้า 
                     กล่าวโดยสรปุเรื่องมูลค่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร .    104 
                     ผลการสํารวจสถานท่ีเก็บ และจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในพ้ืนท่ีของ  
                             มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 พ้ืนท่ี ..............................................................    106 
                     แบบองค์ประกอบสําคัญในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
                             ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ....................................................................    108 
                     อภิปรายผลการศึกษา .....................................................................................    110 
                     ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในนโยบาย และการบริหาร...................................................    113 
                     ข้ันตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเหมาะสมจากแผนภูมิท่ี 8........    118 
 
  5      สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ................................................................................    123 
                     สรุปผลการศึกษา ............................................................................................    123 
                     ข้อเสนอแนะ ...................................................................................................    126 
         รายการอ้างอิง ................................................................................................................    128 
         ภาคผนวก.......................................................................................................................    135 
                     ภาคผนวก ก ...................................................................................................    136 
                     ภาคผนวก ข ...................................................................................................    138 
                     ภาคผนวก ค ...................................................................................................    142 
                     ภาคผนวก ง....................................................................................................    184 
          ประวัติผู้วิจัย..................................................................................................................    188 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                                                                                                         หน้า 
   1     การเปรียบเทียบราคาขายงานศิลปินในอดีต และปัจจุบัน ..............................................    20 
   2     หนว่ยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการงานศิลปะ ......................................................    36 
   3     ผลงานประติมากรรรม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง .....................................................    52 
   4     รายละเอียดผลงานประติมากรรมติดต้ังระหว่างกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ....    54 
   5     พัฒนาการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2492-2556 ...........    61 
   6     จํานวนเงินท่ีมอบแก่ศิลปินท่ีได้รับรางวัล 1, 2 และ 3 จากการประกวด.........................    74 
   7     จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 1-59 พ.ศ.2492-2556 .....................................    79 
   8     จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติแบ่งตามหน่วยงานท่ีเป็นผู้จัดเก็บ 2 หน่วยงาน ...........    80 
   9     จํานวน และประเภทผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติท่ีไม่ถูกเก็บ และผลงาน 
                 ศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ..............................................    80 

10    สรุปจํานวนจิตกรรมท่ีพบภายในห้องสมุด วิทยาเขตวังท่าพระ.......................................    82 
11    สรุปจํานวนจิตกรรมท่ีพบภายในอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...................................    84 
12    สรุปจํานวนภาพพิมพ์ และประติมากรรมท่ีพบภายในอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร...    84 
13    สรุปจํานวนภาพพิมพ์ท่ีพบภายใน และภายนอกอาคารสํานักงานอธิการบดี ..................    86 
14    สรุปจํานวนประติมากรรม และสื่อประสมท่ีพบภายใน และภายนอกอาคารสํานักงาน 
               อธิการบดี ............................................................................................................    86 
15    สรุปจํานวนผลงานจิตรกรรมท่ีพบภายในอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พัฒนาการการ 
               จัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติจาก พ.ศ.2492 - 2556 .........................................    88 
16    สรุปจํานวนผลงานจิตรกรรมท่ีพบภายในอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ......................    89 
17    สรุปจํานวนผลงานจิตรกรรมท่ีพบภายในอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ......................    90 
18    ผลงานประติมากรรมท่ีดําเนินการซ่อมแซมบริเวณลานจอดรถของหอศิลป์ สนามจันทร์     94 
19    ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีติดต้ังท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ...................................    97 
20    สรุปผลการสํารวจจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 15-59 พ.ศ.2507-2556 .......   101  

  21    ผู้ท่ีได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ    

               ครั้งท่ี 19-57 (พ.ศ.2512-2554) ...........................................................................   102 
22    รายพระนาม และรายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 2486-2546 .......................   138 
23    รายนามผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังหอศิลป และผู้อํานวยการหอศิลป์ ..........................   139 
24    รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ...   140 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฎ 

ตารางท่ี                                                                                                         หน้า 
25    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 15 ....................................................................   143 
26    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 16 ....................................................................   143 
27    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 17 ....................................................................   144 
28    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 18 ....................................................................   144 
29    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 19 ....................................................................   145 
30    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 20 ....................................................................   145 
31    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 21 ....................................................................   146 
32    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 22 ....................................................................   147 
33    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 23 ....................................................................   147 
34    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 24 ....................................................................   148 
35    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 25 ....................................................................   148 
36    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 26 ....................................................................   149 
37    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 27 ....................................................................   150 
38    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 ....................................................................   150 
39    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 29 ....................................................................   151 
40    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 30 ....................................................................   151 
41    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 31 ....................................................................   152 
42    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 ....................................................................   153 
43    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 ....................................................................   155 
44    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 34 ....................................................................   156 
45    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 35 ....................................................................   157 
46    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 36 ....................................................................   158 
47    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 ....................................................................   159 
48    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 ....................................................................   160 
49    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 39 ....................................................................   161 
50    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 40 ....................................................................   162 
51    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 ....................................................................   163 
52    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 ....................................................................   164 
53    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 ....................................................................   165 
54    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 44 ....................................................................   166 
55    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 45 ....................................................................   167 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฏ 

ตารางท่ี                                                                                                         หน้า 
56    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 46 ....................................................................   168 
57    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 47 ....................................................................   169 
58    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 48 ....................................................................   170 
59    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 49 ....................................................................   171 
60    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 50 ....................................................................   172 
61    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 51 ....................................................................   174 
62    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 52 ....................................................................   175 
63    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 53 ....................................................................   176 
64    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 54 ....................................................................   177 
65    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 55 ....................................................................   178 
66    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 56 ....................................................................   179 
67    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 57 ....................................................................   180 
68    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 58 ....................................................................   181 
69    ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 59 ....................................................................   182 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฐ 

สารบัญแผนภูมิ 
 

แผนภูมิท่ี          หน้า 
   1        กระบวนการอนุมัตินโยบายการจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติ ...................................    65 
   2        โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติ ..........................    69 
   3        มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...............................    67 
   4        การแบ่งส่วนราชการของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ............................................    68 
   5        โครงสร้างการปฏิบัติงานของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ......................................    78 
   6        แบบองค์ประกอบสําคัญในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของ 
                    มหาวิทยาลัยศิลปากร.......................................................................................   109 
   7        กระบวนการความร่วมมือการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
                    ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ................................................................................   112 
   8        ข้ันตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเหมาะสม ...........................................   117 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 1 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ท่ีมา และความสําคัญ 
จากอดีต ถึงปัจจุบันกลุ่มผู้ทํางานศิลปะในประเทศไทยส่วนหนึ่งมีการนําเสนอ และ

แสดงผลงานศิลปะผ่านทางกระบวนการประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ซ่ึงการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติในอดีตถูกจัดข้ึนครั้งแรกในพ.ศ.2492 โดยมาจากความร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดําเนินการจัดงานประกวดแต่เพียงผู้
เดียว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึง
งบประมาณในการจัดประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติจากการลงมติเห็นชอบระหว่างสํานัก
นายกรัฐมนตรี กับสํานักงานงบประมาณแผ่นดิน เพ่ืออนุมัติจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรใช้ในการจัดงานประกวดศิลปกรรม โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการร่วมกับ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมอบหมายให้ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
ผู้บริหารจัดการหอศิลป์ของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้บริหารจัดการผลงานศิลปะของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยทุกปีมีจัดการประกวดงานศิลปกรรมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท้ังสิ้น 3 งานต่อปี ได้แก่ การประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ การประกวดงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการประกวดงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ 

งานประกวดดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีช่วยกระตุ้นให้ศิลปินผู้ทํางานศิลปกรรม
ร่วมสมัยในประเทศไทยได้คิดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้เกิดข้ึน ท้ังยังช่วยส่งเสริมสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานศิลปะ เพ่ือจัดแสดงต่อสาธารณชน นํามาซ่ึงการจรรโลงใจสู่ประชาชนคนไทยท่ีได้
ชมผลงานศิลปะ และเพ่ือเป็นเวทีหนึ่งในการรองรับผลงานศิลปะส่วนหนึ่งจากศิลปินไทย โดยท่ีศิลปิน
ไทยได้มีพ้ืนท่ีแสดงออกถึงพัฒนาการทางด้านงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมโลก ซ่ึง
แต่เดิมมหาวิทยาลัยศิลปากรใช้พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นสถานท่ีจัดงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ ได้แก่ การรับสมัคร ตัดสินผลงาน จัดแสดงผลงานท่ีได้รับรางวัล และผลงานท่ีได้
ร่วมแสดง ท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการ
แสดงงาน ผลงานรางวัลท้ังหมดได้ถูกนํามาเก็บรวมไว้ท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
รวมถึงผลงานร่วมแสดงด้วย ซ่ึงต่างกันท่ีผลงานท่ีได้รางวัลตกเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ส่วนผลงานท่ีได้ร่วมแสดงถูกเก็บไว้เพ่ือรอให้ศิลปินเจ้าของงานมารับงานคืน แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ มีพ้ืนท่ีท่ีจํากัดในการจัดเก็บผลงาน และด้วยผลงานรางวัลจากการ
ประกวดทุกรายการท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดมีจํานวนมากข้ึนทุกปี ท้ังยังมีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนด้วย 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือใช้ในการแสดงผลงานศิลปะข้ึนท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคารนี้มีชื่อว่า “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา” อาคารแห่งนี้เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ซ่ึงชั้นล่างของอาคารเป็น
ส่วนท่ีใช้สําหรับจัดเก็บรักษาผลงานศิลปกรรมท่ีได้รับรางวัลจากการประกวด และใช้เป็นหอประชุมใน
ส่วนของอาคารชั้นบน  

ปัจจุบันการประกวดงานศิลปะในงานศิลปกรรมแห่งชาติดําเนินการจัดเป็นปีท่ี 59 (สูจิ
บัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556) โดยในระหว่างการจัดงานในครั้งท่ี 54-57 (พ.ศ.2549-
2554) มีศิลปินจํานวนมากท่ีส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และผลงานมีขนาดท่ีใหญ่มากข้ึนกว่าในอดีต 
การใช้พ้ืนท่ีของอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาจึงไม่เพียงพอใน
การจัดเก็บ และจัดแสดงผลงาน เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่ข้ึนอีกหลังบน
เนื้อท่ีบริเวณเดียวกับอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคารท่ี
สร้างข้ึนมาใหม่มีชื่อว่า “หอศิลป์ สนามจันทร์” ซ่ึงเม่ือมีการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติข้ึน ผลงานท่ี
ได้รับรางวัลหรือถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดง ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเพ่ือจัดแสดงท่ี พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป และท่ีหอศิลป์ สนามจันทร ์

หอศิลป์ สนามจันทร์แบ่งอาคารเป็น 2 ส่วน คือชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ใช้เป็นส่วนแสดง
นิทรรศการศิลปะหมุนเวียนชั้น 3 ใช้เป็นส่วนจัดเก็บ และแสดงผลงานศิลปะท่ีได้รับรางวัลจากการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ร่วมถึงใช้จัดเก็บผลงานจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่น
เยาว์อย่างถาวรด้วย ซ่ึงทางด้านหลังของอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ มีการสร้างลิฟท์เพ่ือความสะดวก
ในการขนย้ายผลงานศิลปะท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนไปจัดเก็บไว้บนชั้น 3 ของอาคาร แต่ลิฟท์นี้มีขนาดใหญ่ไม่
พอในการขนย้ายงานประติมากรรมบางชิ้นท่ีมีขนาดใหญ่มากๆ จึงทําให้ต้องต้ังผลงานประติมากรรมท่ี
มีขนาดใหญ่เหล่านี้ไว้บริเวณรอบๆตัวอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ ซ่ึงพบว่าผลงานท่ีต้ังอยู่ภายนอก
อาคารเกิดความเสียหาย นอกจากนี้มีการแบ่งผลงานประติมากรรมท่ีได้รับรางวัลส่วนหนึ่งไปจัดแสดง
กลางแจ้ง ณ สวนประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ เนื่องจาก
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดท่ีอยู่ใกล้กับทะเล และผลงานศิลปกรรมหลายชิ้นท่ีถูกคัดเลือกให้นําไป
ติดต้ังท่ีนั้น สร้างจากวัสดุท่ีไม่คงทนต่อสภาพภูมิอากาศดังกล่าว จึงส่งผลให้ผลงานประติมากรรมเกิด
การชํารุดเสียหายเป็นอย่างมาก รวมถึงการท่ีมหาวิทยาลัยได้นําผลงานศิลปะแต่ละประเภทจากการ
ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ไปติดต้ังตามสถานท่ีต่างๆท่ีเป็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จึงทําให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เกิดการชํารุดเสียหายด้วยเช่นกัน ซ่ึงผลงานบางชิ้นอาจอยู่ใน
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สภาพเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียชิ้นงานนั้นไป หรือเม่ือมีการซ่อมแซมข้ึน ก็เป็น
เหตุผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจํานวนมาก 

จากท่ีกล่าวมาแม้ว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรมีการสร้างอาคารรองรับการจัดเก็บผลงาน
ศิลปะอยู่จริง แต่ก็ยังมีผลงานให้พบเห็นอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังยังเกิดความเสียหายอีกด้วย เพราะ
ผลงานประเภทประติมากรรมถูกติดต้ังอยู่ในท่ีแจ้ง ซ่ึงตัวผลงานทําด้วยเหล็กและถึงแม้ว่าเป็นวัสดุท่ีมี
ค่อนข้างแข็งแรงแต่เม่ือถูกแดด ถูกฝนเป็นเวลานานจึงเกิดสนิมและการผุกร่อน สร้างความเสียหาย
ให้กับผลงานเป็นอย่างมาก หรือผลงานประเภทภาพพิมพ์ท่ีมีการแขวนตามอาคารต่างๆ ซ่ึงในบางท่ี
เป็นการแขวนเพ่ือตกแต่งโดยไม่มีป้ายบอกรายละเอียดของผลงานให้ทราบถึงความสําคัญ ท่ีมาท่ีไป
ของผลงานชิ้นนั้น และยังพบว่าผลงานมีรอยด่างของเชื้อราเกิดข้ึนด้วย 

ผลงานศิลปะอันมีค่าท่ีศิลปินสร้างข้ึนโดยผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ และ
ความต้ังใจ เม่ือผลงานศิลปะตกเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ผลงานประเภท 2 มิติ 
และ 3 มิติจํานวนมากกลับเสียหาย และสูญหายไป ด้วยมูลเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึนจึงจําเป็นต้องมีการ
วางแผนเพ่ือหาแนวทางการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยลัยศิลปากร เพ่ือเป็นการสืบ
สานมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นประวัติศาสตร์ของชาติทางด้านศิลปะ ในการบอกเล่าเรื่องราวของ
พัฒนาการทางด้านศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสํารวจจํานวนผลงาน ประเภทของผลงาน สภาพของผลงาน สถานท่ีติดต้ัง และการ

จัดเก็บผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. เพ่ือสํารวจกระบวนการ และปัญหาของการบริหารจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขอบเขตในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งขอบเขตการศึกษาเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 
1. ขอบเขตของพ้ืนท่ีศึกษา คือทุกพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการนําผลงาน

ศิลปกรรมแห่งชาติไปติดต้ัง และจัดเก็บแบ่งเป็น 5 พ้ืนท่ี ได้แก่ 
1.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้แก่ ห้องสมุด และตําหนักพรรณราย 
1.2 หน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีตลิ่งชัน ได้แก่ อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และ

สํานักงานอธิการบดี 
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1.3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ได้แก่ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลา
กุล อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยลัยศิลปากร อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา อาคารหอศิลป์สนามจันทร์ 

1.4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ สวนประติมากรรม
ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 

1.5 ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ขอบเขตของเนื้อหาท่ีศึกษา 
2.1 ศึกษาประวัติความเป็นมา นโยบาย และวิธีการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ี

เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
2.2 ศึกษาประเภทของผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.3 ศึกษาปัจจัยท่ีมีส่วนส่งผลกระทบต่องานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.4 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรมทางด้านการจัดแสดง และการ

เก็บรักษาโดยศึกษาจากหน่วยงานท่ีอยู่ในความดูแลของรัฐบาล และเอกชนเพ่ือนํามาวิเคราะห์หา
รูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
1. ทราบถึงสภาพของผลงาน จํานวนผลงาน ประเภทของผลงาน สถานท่ีติดต้ังผลงาน 

และการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ทราบถึงกระบวนการ และปัญหาของการบริหารจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ได้แนวทางการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรอย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
1. เนื่องจากการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาสํารวจผลงานท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร

เฉพาะผลงานท่ีมาจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติเท่านั้น จึงมีไม่นําเสนอรายละเอียดข้อมูลของ
ผลงานท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากการประกวดอ่ืน ได้แก่ งานศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ และผลงานจากศิลปินในโครงการทุนศิลป์ พีระ
ศรีท่ีมอบให้กับทางหอศิลป์ โดยผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงแต่เพียงบางส่วนของผลงานเหล่านี้เท่านั้น 

2. จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังไม่มีการระบุอย่างแน่ชัด ผู้วิจัยจึงทําการเก็บข้อมูลการจัดการผลงาน
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ศิลปะของหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือมาประมวลเป็นแบบข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดการผลงานศิลปะสะสม 
 
ข้อจํากัด 

ข้อจํากัดในการสํารวจ ตรวจสอบ และติดตามผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรจากอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ  

1. ผู้วิจัยต้องทําการสํารวจผลงานร่วมกับ นักวิชาการช่างศิลป์ประจําหอศิลป์ สนาม
จันทร์ ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีในการตรวจสอบผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และศิลปกรรมรุ่นเยาว์
ภายในหอศิลป์ สนามจันทร์ในเวลาราชการ โดยนักวิชาการช่างศิลป์ได้รับคําสั่งจากผู้อํานวยการหอ
ศิลป์ ( 2556) ในการตรวจสอบผลงานศิลปะท่ีอยู่ภายในอาคารหอศิลป์สนามจันทร์ ซ่ึงนักวิชาการช่าง
ศิลป์ของท่ีนี่มีคนเดียว แต่งานตรวจสอบผลงานศิลปะ เป็นงานท่ีต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก นักวิชาช่าง
ศิลป์จึงต้องแบ่งเวลาเพ่ือทํางานท่ีตนรับผิดชอบอ่ืนด้วย จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการสํารวจผลงาน
ศิลปกรรมท่ีมีเก็บไว้อยู่ได้ท้ังหมด 

2. ผลงานมีจํานวนมาก มีขนาดใหญ่ และอยู่ในพ้ืนท่ีจํากัด มีความแข็งแรงคงทนของวัสดุ
ท่ีไม่เท่ากัน จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายผลงานอย่างมาก และต้องอาศัยแรงงานใน
การยกผลงานออกมาจากจุดท่ีผลงานวางพิงรวมกันอยู่ จึงทําให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ
ผลงานในแต่ละครั้ง ซ่ึงทําให้ไม่สามารถตรวจสอบผลงานท่ีอาคารนี้ได้ท้ังหมด 

3. ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ยังมีผลงานศิลปกรรมแห่งชาติส่วนหนึ่งท่ีวางทับซ้อนกัน
อยู่ ซ่ึงยากต่อการขนย้ายออกมา ผู้วิจัยจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ 

4. ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร (2556) ย้ายไปดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ก่อนหมดวาระผู้อํานวยการหอศิลป์ รวมถึงนักวิชาการช่าง
ศิลป์ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําหอศิลป์ สนามจันทร์ ได้ลาออกจากตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีประจําหอศิลป์ 
สนามจันทร์ ปัจจุบันการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจึงต้องหยุดลง 

คําศัพท์เฉพาะ 

ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) หมายถึง ศิลปะท่ีถูกพัฒนาสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ในยุค
สมัยหรือในเวลาเดียวกันเพ่ือรับใช้สังคม โดยมีแนวความคิดของสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพ้ืนฐาน 
มีขอบเขตท้ังหมด 9 สาขา คือ ทัศศิลป์ ศิลปะสาขาการแสดงและวัฒนธรรม วรรณศิลป์ สถาปัตยกรรม 
มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนต์ และออกแบบเครื่องแต่งกาย (อาทิตยา จันทะวงษ์, 2540)  
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ทัศนศิลป์ หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดผลงานศิลปะ การทํางานศิลปะอย่างมี
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการรับรู้ทางจักษุประสาทท้ัง 2 มิตและ 3 มิติ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกต่อจิตใจและสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ในแบบท่ีแตกต่างกันไป 

จิตรกรรม (Painting) คือ ภาพท่ีศิลปินแต่ละบุคคลสร้างข้ึนด้วยประสบการณ์ทางสุทรีย
ภาพ และความชํานาญโดยใช้สีชนิดต่างๆ เช่น สีน้ํามัน สีฝุ่น สีน้ํา สีพาสเตลฯลฯ เป็นสื่อกลางในการ
แสดงออกถึงเจตนาในการสร้างสรรค์ การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจะสร้างบนพ้ืนระนาบเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น กระดาษ ผ้า แผ่นไม้ ผนังเพดาน เป็นต้น จิตรกรอาจเลือกเขียนภาพบุคคล พืช สัตว์ ทิวทัศน์ 
เหตุการณ์ ฯลฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบอดุมคติ (Idealism) หรือแบบนามธรรม (Abstract) “งาน
จิตรกรรมตามความหมายโดยตรง หมายถึงเฉพาะงานท่ีใช้แปรง พู่กัน หรือเกรียงเป็นเครื่องมือในการ
ป้าย หรือระบายสี แต่ปัจจุบันได้พัฒนาไปใช้เครื่องมือพ่นสี และเครื่องมืออ่ืนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงานให้
ก้าวหน้าต่อไปไม่สิ้นสุด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2541: 178) 

ประติมากรรม (Sculpture) คือ การสร้างรูปทรงสามมิติโดยการแกะสลัก การปั้น หรือ
การทําส่วนประกอบย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผลงานชิ้นเดียวกัน ในการแกะสลักประติมากรจะ
นําเอาส่วนท่ีไม่ต้องการออกจากรูปทรง ซ่ึงไม่สามารถนําไม้ หิน หรือวัสดุเนื้อแข็งอ่ืนๆมาใช้เป็นวัสดุท่ี
คงทนอยู่ตัวกว่า เช่นปูนพลาสเตอร์ หรือโลหะ สําหรับการสร้างประติมากรรมโดยวิธีการประกอบ
ส่วนย่อยสร้างเป็นส่วนรวมนั้น เป็นการนําเอาเศษวัสดุชิ้นส่วนของโลหะมาเชื่อมติดเข้าเป็นโครงสร้างท่ี
ต้องการ ผลงานท่ีประติมากรสร้างสรรค์นั้นอาจจะเป็นรูปประติมากรรมแบบลอยตัว หรือรูปนูนตํ่า 
(มะลิฉัตร เอ้ืออานนท์, 2540: 814, อ้างอิงใน เทิดศักด์ิ เหล็กดี, 2546: 20) 

ภาพพิมพ์ (Paint หรือ Graphic Art) คือ“คําท่ีใช้เรียกผลงานบนแผ่นกระดาษซ่ึง
ถ่ายทอดจากแม่พิมพ์ชนิดแผ่นโลหะ แผ่นไม้ แท่นหิน ตะแกรง ไหม กระดาษลอกลาย หรือแผ่นฟิล์ม 
ซ่ึงได้ผลงานจํานวนมากในด้านวิจิตรศิลป์ มีกระบวนการทํางานหลายกระบวนการท่ีทําให้ได้ผลงาน
ภาพพิมพ์ต้นแบบ ซ่ึงเรียกว่าศิลปะภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์แต่ละชิ้นจะเรียกว่า “Proof” (มะลิฉัตร เอ้ือ
อานนท์, 2540: 722) 

ส่ือประสม (Mixed Media) คือ ศิลปะท่ีมีการผสมผสานสื่อทางศิลปะท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกัน เช่น การผสมผสานงานจิตรกรรมเข้ากับงานประติมากรรม ภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพ
โทรทัศน์ วีดีโอ เสียง กลิ่น หรือการสัมผัสทางกายภาพ โดยจะต้องมีการผสมสื่อท่ีแตกต่างกันอย่าง
น้อย 2 สื่อ 

ศิลปะการจัดวาง (Installation) คือ ศิลปะท่ีเก่ียวกับเรื่องของพ้ืนท่ี และขนาด โดย
รูปแบบการแสดงมีลักษณะพิเศษ คือการใช้วัตถุท่ีไม่คงทนถาวรมาเป็นชิ้นส่วนประกอบการแสดง 
หรืออาจเป็นวัตถุท่ีสร้างข้ึนใหม่ ซ่ึงคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพท่ีมีความสัมพันธ์กันของนิทรรศการ
โดยรวม โดยการสร้างสรรค์งานท่ีข้ึนอยู่กับตัวศิลปินเป็นสําคัญ 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

บทนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม การทบทวนแนวคิด และทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสําคัญในการจัดการงานศิลปกรรม ได้แก่ คุณค่า และมูลค่าของงานศิลปะ แนวคิด และทฤษฏี
การจัดการ หอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ระบบการจัดการผลงานศิลปะของหน่วยงาน
ต่างๆ เพ่ือหาแนวทางการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงในส่วนแรก
เป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของศิลปกรรมไทย และศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทยเบื้องต้นเพ่ือให้
ทราบท่ีมาของศิลปะในประเทศไทยก่อนเป็นอันดับแรก 

ศิลปกรรมในประเทศไทย 

บุปผนาฏ สุวรรณมาศ (2525: 20-36) การเติบโตทางด้านศิลปะของกรุงรัตนโกสินธ์ งาน
ศิลปะของประเทศไทยในสมัยก่อนแบ่งเป็นแต่ละยุคสมัย คือศิลปะสมัยทวารวดี ศิลปะสมัยศรีวิชัย 
ศิลปะสมัยลพบุรี ศิลปะสมัยเชียงแสน ศิลปะสมัยสุโขทัย ศิลปะสมัยอยุธยา ศิลปะสมัยกรุงธนบุรี และ
ศิลปะสมัยรัตนโกสินธ์ ซ่ึงศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์มีการแบ่งช่วงเวลาของการปกครองออกเป็น5ช่วง
คือ ระยะท่ี 1 รัชกาลท่ี 1 (พ.ศ.2325-2352) ระยะท่ี 2 รัชกาลท่ี 2 - รัชกาลท่ี3 (พ.ศ.2352-2394) 
ระยะท่ี 3 รัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2394-2411) ระยะท่ี 4 รัชกาลท่ี 5 – รัชกาลท่ี 8 (พ.ศ.2411-2489) 
ระยะปัจจุบัน รัชกาลท่ี 9 (พ.ศ.2489-ปัจจุบัน)  

ในสมัยก่อนนั้นจะยังไม่มีการเรียกคนท่ีทํางานศิลปกรรมว่าศิลปินแต่จะเรียกกันว่า “ช่าง” 
ซ่ึงสังคมไทยในอดีตช่างฝีมือท่ีทํางานศิลปะจะอยู่ในการอุปถัมป์โดยพระมหากษัตริย์เพ่ือทํางาน
ศิลปกรรมตามความเชื่อทางพุทธศาสนาท่ีรับมาจากประเทศอินเดีย แบ่งเป็นศิลปะแบบวิจิตรศิลป์ท่ี
นิยมทํากัน 2 ประเภทใหญ่ๆ คืองานจิตรกรรม และงานประติมากรรม ซ่ึงงานจิตรกรรม เช่นการเขียน
สีฝุ่นบนผนังโบสถ์ งานประติมกรรม เช่นการสร้างลวดลายปูนปั้นหรือการแกะสลักแบบนูนตํ่า นูนสูง 
และแบบลอยตัวเพ่ือใช่เป็นส่วนประกอบร่วมกับสิ่งก่อสร้างอย่างโบสถ์ วิหาร พระปรางค์ การสร้างรูป
เคารพ เช่นพระพุทธรูป เทวรูปเป็นต้น ซ่ึงเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีบ่งบอกถึงบริบทในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับงานศิลปะมาอย่างยาวนาน รวมถึงการท่ี
พระมหากษัตริย์ของไทยในอดีตท่ีมีการติดต่อการค้า และรับเอาศิลปะในรูปแบบต่างๆจากประเทศใน
แถบตะวันตกเข้ามาในประเทศไทยนับต้ังแต่ในสมัยก่อน เช่นการท่ีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 ได้ให้จิตรกรจากประเทศอิตาลีวาดรูปเหมือนพระองค์ 
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ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ท่ีได้มีการพัฒนา
ประเทศสยามเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเมืองข้ึนของการล่าอาณานิคมจากแถบประเทศตะวันตก ซ่ึงรัชกาลท่ี 5 
ทรงได้เดินทางไปสานสัมพันธ์กับต่างประเทศ ท้ังยังรับเอาเทคโนโลยี วิธีคิด และการบริหารจัดการ
ประเทศมาปรับใช้ในประเทศไทย รวมถึงทรงซ้ือผลงานศิลปะกลับมาประดับตกแต่งพระราชวัง และ
เก็บรักษาไว้ด้วย ซ่ึงพระองค์ได้จ้างให้ศิลปิน สถาปนิกจากประเทศอิตาลีเข้ามาออกแบบก่อสร้าง
พระราชวัง อาคาร และศิลปะประเภทงานจิตรกรรม ประติมากรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอีก
ด้วย รวมถึงยังพระราชทานให้ช่างปั้น-หล่อรูปเหมือนของพระองค์ขณะทรงประทับม้าโดยทําการหล่อ
เป็นสําริดและขนย้ายเข้ามาทางเรือจากประเทศอิตาลี ซ่ึงการวาดภาพ และการปั้นรูปเหมือนบุคคลใน
สมัยก่อน คนในประเทศไทยความเชื่อว่าไม่สมควรทําข้ึนในขณะท่ีบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ แต่จะทําได้ก็
ต่อเม่ือบุคคลคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว เม่ือถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 6 พระองค์ทรงได้ศึกษายังต่างประเทศ และทรงเห็นความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะของ
ประเทศทางตะวันตกอย่างมาก ทรงมีพระราชประสงค์จัดหาช่างปั้น เพ่ือเข้ารับราชการในการ
ก่อสร้างอนุเสาวรีย์ในประเทศไทย และฝึกฝนถ่ายทอดวิชาความรู้เพ่ือให้คนไทยสามารถปั้น และวาด
รูปอย่างชาวตะวันตกได้ รัฐบาลสยามจึงได้ติดต่อกับรัฐบาลประเทศอิตาลีเพ่ือคัดเลือกประติมากรท่ีมี
ชื่อเสียงเข้ารับราชการกับรัฐบาลไทย จึงได้นายคอร์ราโด เฟโรซี ประติมากรชาวอิตาลีมาทํางานใน
ประเทศ โดยทํางานในสังกัดกรมศิลปากร ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลท่ี 7 ในปีพ.ศ.2475 ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ส่งผลให้ผู้สร้างงานศิลปะภายใต้การ
สนับสนุนโดยราชวงศ์กษัตริย์สิ้นสุดลง จึงเกิดการสร้างงานศิลปะท่ีนอกเหนือจากการสร้างเพ่ือสืบทอด
ประเพณีทางพระพุทธศาสนาข้ึนตามมา และท่ีเด่นชัดท่ีสุด คือการท่ีนายคอร์ราโด เฟโรซีได้มีส่วนใน
การริเริ่มการเรียนการสอนศิลปะตามแบบอย่างศิลปะตะวันตก รวมถึงได้ก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้ึน ซ่ึงมีการเรียนการสอนศิลปะในแบบผสมผสานระหว่างศิลปะในยุคสมัยต่างๆของตะวันตก กับวิถี
ชีวิต สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย รวมถึงการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยวิธีการอย่างชาติ
ตะวันตก ร่วมกับศิลปะแบบไทยประเพณี จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงทางศิลปะของ
ประเทศไทย และมีการเรียกศิลปะไทยยุคใหม่นี้ว่า ศิลปะไทยร่วมสมัย 

ศิลปะไทยร่วมสมัย 

คําว่า “ศิลปะร่วมสมัย” (Contemporary Art) เป็นรากศัพท์ท่ียากต่อการนิยาม
ความหมายท่ีตายตัวและการขีดเส้นแบ่งขอบท่ีจัดเจน เพราะมีคําว่า “ร่วมสมัย” ซ่ึงเป็นคําศัพท์ท่ี
เก่ียวข้องกับการบ่งบอก “เวลา” อย่างเช่นท่ี วิรุณ ต้ังเจริญ ได้ให้คํานิยามศิลปะร่วมสมัยว่า หมายถึง
ศิลปะท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในปัจจุบัน มีความคิดท่ีสัมพันธ์ หรือร่วมสมัยกับคนในยุค
ปัจจุบัน ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าเวลาใดแน่นอน เป็นเพียงการกล่าวถึงศิลปะอย่างกว้างๆ 
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และจําเป็นต้องใช้ควบคู่กับคําว่า “ศิลปะสมัยใหม่” (Modern Art) ซ่ึงศิลปะท้ังสองคํานี้ไม่สามารถ
แยกออกจากกันได้เด็ดขาด เพราะศิลปะสมัยใหม่ก็มีความหมายใกล้เคียงกับศิลปะร่วมสมัย คือศิลปะ
ท่ีเปลี่ยนจากอดีต มาสู่รูปแบบ เนื้อหา และความคิดใหม่ๆ (เทิดศักด์ิ เหล็กดี 2545: 24 อ้างอิงใน
กมลวรรณ จันทวร 2555: 10) 

จุดเริ่มต้นของศิลปะร่วมสมัยของไทยเป็นเรื่องยากท่ีจะระบุแน่ชัด อย่างในบทความ
ภาษาอังกฤษ “ฮีสตอรี่ ออฟ โมเดิร์นอาร์ต อิน ไทยแลนด์” (HIistory of Modern Art in Thailand) ซ่ึง
เขียนไว้ในสูจิบัตรนิทรรศการ เอเชี่ยน โมเดิร์น (Asian Modernism) โดยสมพร รอดบุญ ท่ีมักจะใช้คําว่า 
“Thai modern art” เม่ือกล่าวถึงศิลปะในยุคคริสต์ทศวรรษ 1970 (ระหว่างพ.ศ.2513-2522) และเม่ือ
กล่าวถึงความเคลื่อนไหวทางศิลปะใหม่ๆอย่างศิลปะจัดวาง (Installation) ในทศวรรษ 1980 (ระหว่าง
พ.ศ.2523-2532) สมพร รอดบุญจะเปลี่ยนคําเป็น “Thai contemporary art” (ศิลปะร่วมสมัยไทย) 

ในยุคพุทธทศวรรษ 2520 มีกลุ่มศิลปินท่ีเริ่มแหวกแนวทํางานสื่อประสม (Mixed 
media) ท้ังการใช้ร่างกาย และศิลปะแสดง (Performance art) มีการนําเอากระบวนการของ
เทคโนโลยีใหม่อย่างวิดีโอ และโทรทัศน์เข้ามาเป็นส่วนสําคัญของการสร้างสรรค์ รวมไปถึงงานศิลปะ
จัดวาง และงานท่ีมุ่งเน้นความคิดพุทธิปัญญาเป็นหลัก (อย่างงานศิลปะคอนเซ็ปชวล conceptual 
art) ศิลปะแนวใหม่นี้เข้ามาแทนท่ีศิลปะนามธรรมท่ีเคยเป็นกระแสหลักมาก่อนในช่วงพุทธทศวรรษ 
2500-2510 ศิลปินท่ีโดดเด่นในยุคนั้น เช่นกมล ทัศนาญชลี ท่ีทํางานสื่อผสมและประติมากรรมสื่อ
ประสม และต่อมาทําศิลปะจัดวาง และศิลปะแสดง  

ต่อมาเม่ือมีการก่อต้ังสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ใน
พ.ศ.2545 จึงมีการกําหนดนิยามของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้ว่า งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็น
งานศิลปะท่ีเกิดจากความคิด พัฒนา และสร้างสรรค์ข้ึนมาในยุคปัจจุบันเพ่ือรับใช้คนในสังคมยุคนี้ 
โดยคํานึงถึงเนื้อหาทางวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานการสร้างสรรค์ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมเก่ากับใหม่ ให้
เกิดผลงานใหม่ท่ีเหมาะสมกับคนในสังคม เป็นต้นทุนใหม่ทางวัฒนธรรม ซ่ึงหากสืบทอดนานไปก็จะ
กลายเป็นมรดกของชาติในท่ีสุด (กมลวรรณ จันทรวร, 2555: 10-11) 

คุณค่า และมูลค่าของงานศิลปะ 

ศิลปะ คือความงาม เม่ือพูดถึงศิลปะ มักจะหมายถึง ความงาม แต่ความงามในท่ีนี้เป็น
เรื่องของคุณค่า (Value) ท่ีเป็นคุณค่าทางสุนทรียะ แตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีเป็นราคาของ
วัตถุแต่เป็นคุณค่าต่อจิตใจความงามเกิดข้ึนด้วยอารมณ์ มิใช่ด้วยเหตุผล ความคิด หรือข้อเท็จจริง คนท่ี
เคร่งครัดต่อเหตุผล หรือเพ่งเล็งไปท่ีคุณค่าทางวัตถุจะไม่เห็นความงาม คนท่ีมีอารมณ์ละเอียดอ่อนไหว 
จะสัมผัสความงามได้ง่าย และรับได้มาก ความงามให้ความยินดี ให้ความพอใจได้ทันทีโดยไม่ต้องมี
เหตุผล ความยินดีนั้นเกิดข้ึนเองโดยไม่มีการบังคับ ความงามนั้นเก่ียวข้องกับวัตถุก็จริง แต่มิได้เริ่มท่ี
วัตถุ มันเริ่มท่ีอารมณ์ของคน ดังนั้นความงามจึงเป็นอารมณ์ เป็นสุขารมณ์ หรือเป็นอารมณ์ท่ีก่อให้เกิด
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ความสุข เป็น 1 ใน 3 สิ่งท่ีก่อให้เกิดความสุขกับมนุษย์ ซ่ึงได้แก่ ความดี ความงาม และความจริง ท่ี
ยอมรับ และเห็นในคุณค่าของท้ังสามสิ่งนี้จะเป็นผู้มีความสุข เนื่องจากความงามเป็นอารมณ์ เป็นสิ่งท่ี
อยู่ในความรู้สึกนึกคิด ความงามจึงเป็นนามธรรม ดังนั้น การสร้างสรรค์งานศิลปะ ก็เป็นการถ่ายทอด
ความงาม ผ่านสื่อวัสดุต่างๆออกมาเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้สัมผัส ได้พบเห็น ได้รับรู้ สื่อต่างๆ จะเป็นตัวกระตุ้น
ให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ทางความงามท่ีแตกต่างกันตามค่านิยมของแต่ละบุคคล ความงามไม่จําเป็นต้องเกิด
จากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ในธรรมชาติก็มีความงามเช่นกัน เช่นบรรยากาศขณะท่ีพระอาทิตย์ข้ึน หรือตก
ดิน ความสวยงามสดชื่นของดอกไม้  ทิวทัศน์ธรรมชาติต่างๆเป็นต้น  งานศิลปะท่ีดีจะให้ความพึงพอใจ
ในความงามแก่ผู้ชมในข้ันแรก และจะให้ความสะเทือนใจท่ีคลี่คลายกว้างขวางยิ่งข้ึนด้วยอารมณ์ทาง
สุนทรียะของผลงานศิลปะนั้นในข้ันต่อไป ความงามในงานศิลปะออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ความงามทางกาย (Physical Beauty) เป็นความงามของรูปทรงท่ีกําหนดเรื่องราว 
หรือเกิดจากการประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุ เป็นผลจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 

2. ความงามทางใจ (Moral Beauty) ได้แก่ความรู้สึก หรืออารมณ์ท่ีแสดงออกมาจาก
งานศิลปะ หรือท่ีผู้ชมสัมผัสได้จากงานศิลปะนั้นๆ ซ่ึงในงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ มีความงามท้ัง 2 ประเภท
อยู่ร่วมกันแต่อาจแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง มากน้อยข้ึนอยู่กับประเภทของงาน เจตนาของผู้สร้าง
และการรับรู้ของผู้ชมด้วย (คุณค่าและความหมายของศิลปะ, 2556) 

ความงามในศิลปะ เป็นการสร้างสรรค์ล้วนๆ ไม่เก่ียวข้องกับความงามวัตถุในธรรมชาติ เป็น
ความงามท่ีแสดงออกได้ แม้ในสิ่งท่ีน่าเกลียด หัวข้อ เรื่องราว หรือเนื้อหาท่ีใช้สร้างงานนั้นอาจน่า
เกลียด แต่เม่ือเสร็จแล้วก็ยังปรากฎความงามท่ีเกิดจากอารมณ์ท่ีศิลปินแสดงออก ดังนั้นความงามจึงเป็น
ศาสตร์อย่างหนึ่ง ท่ีว่าด้วยความงามท่ีศิลปินแสดงออกในงานศิลปะซ่ึงเรียกว่า "สุนทรียศาสตร์" มี
ข้อความท่ีใช้กันมาต้ังแต่สมัยเรอเนซองค์จนถึงทุกวันนี้ว่า “มิได้จําลองความงาม แต่สร้างความงาม
ข้ึน” ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า "ศิลปะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนจากความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความ
งาม และความพึงพอใจ" ท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์สืบเนื่องกันมาต้ังแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน และ
จะสร้างสรรค์สืบต่อไปในอนาคตให้อยู่คู่กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปตราบนานเท่านาน โดยมีการสร้างสรรค์ 
พัฒนารูปแบบต่างๆออกไปอย่างมากมายไม่มีท่ีสิ้นสุด 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2525 ให้นิยามของศิลปะว่า ศิลปะ คือฝีมือ ฝีมือ
ทางการช่าง การแสดงซ่ึงอารมณ์สะเทือนใจ ให้ประจักษ์เห็น พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2530 นิยามความหมายของศิลปะว่า ศิลปะ คือผลแห่งพลังความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์ ท่ีแสดงออกในรูปลักษณ์ต่างๆให้ปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ 
ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน 
เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา และกล่าว
ว่าศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ วิจิตรศิลป์ (Fine Art) กับประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) 
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ศิลปะ คือผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีแสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้
ปรากฏซ่ึง สุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา 
ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2530) 

ศิลปะ คือสิ่งท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน เพ่ือแสดงออกซ่ึงอารมณ์  ความรู้สึก  สติปัญญา  
ความคิด และหรือความงาม (ชลูด  นิ่มเสมอ, 2534 อ้างอิงใน ความหมายและคุณค่าศิลปะ, 2556) 

ศิลปะ คือผลงานการสร้างสรรค์รูปลักษณ์แห่งความพึงพอใจข้ึนมา และรูปลักษณ์
ก่อให้เกิดอารมณ์ รู้สึกในความงาม อารมณ์รู้สึกในความงามเป็นท่ีพึงพอใจได้ก็ต่อเม่ือประสาทสัมผัส
ของเราชื่นชมในเอกภาพ หรือความประสมกลมกลืนกันในความสัมพันธ์อันมีระเบียบแบบแผน 
(Read, 1959 อ้างอิงใน ความหมายและคุณค่าศิลปะ, 2556) 

ศิลปะ เป็นผลงานท่ีเกิดจากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญา และทัศนคติ รวมท้ังทักษะ
ความชํานิ ชํานาญของมนุษย์ การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์ 
และการแสดงออกของอารมณ์และความคิด ดังนั้นงานศิลปะนั้นอย่างน้อยท่ีสุดควรก่อให้เกิดอารมณ์ 
และ ความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ เป็นงานท่ีสื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ นอกจากนั้น งานศิลปะท่ีดีควร
จะมีคุณค่าทางความงาม ซ่ึงเกิดจากการใช้องค์ประกอบของสุนทรียภาพ (วิรัตน์ พิชญ์ไพบูลย, 2524 
อ้างอิงใน ความหมายและคุณค่าศิลปะ, 2556) 

อารี สุทธิพันธุ์ (2551: 17-30)กล่าวว่า สุนทรียศิลทรียศาสตร์มีเป็นแขนงหนึ่งของปรัชญา
ท่ีเก่ียวข้องกับความงามของสิ่งต่างๆ ท่ีมนุษย์สร้างข้ึน และความงามตามธรรมชาติ สุนทรียศาสตร์เป็น
แขนงท่ีอยู่ในขอบข่ายท่ีศึกษาเก่ียวกับคุณค่าในผลงานท่ีมนุษย์สร้างข้ึนหรือผลงานศิลปะ โดยทํา
หน้าท่ีคล้ายกับเป็นการสร้างเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ หรือวัดอุณภูมิในผลงานศิลปะ มีความหมาย
ต่างๆ คือ สิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการรับรู้ความงาม หลักเกณฑ์ของความงาม คุณค่าของความงามและ
รสนิยม เป็นสิ่งท่ีสร้างความพอใจโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเป็นวัตถุ แต่เป็นผลของความรู้สึกเฉพาะ
ตน ซ่ึงสุนทรียะเกิดจากประสบการณ์การรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผัสหรือปะทะกับโลกภายนอก กับ
สิ่งท่ีเป็นจริงก่อน จึงเกิดผลพวงของประสบการณ์มาเป็นจินตนาการ โดยมีส่วนประกอบของประสบ
การสุนทรียะ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  

1. ส่วนท่ีเป็นสุนทรียะ ได้แก่วัตถุ สิ่งของต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และท่ีมนุษย์
สร้าง สิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยโครงสร้างรูปทรงต่างๆ เช่น ดอกไม้ เปลือกหอย ซ่ึงมีสีและลักษณะ
ผิวท่ีแตกต่างกัน ส่วนรูปทรงท่ีมนุษญ์สร้าง เช่น อาคารบ้านเรื่อน สิ่งของ ผลงานศิลปะท่ีมองเห็นได้ 
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ฯลฯ  
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2. ส่วนท่ีเป็นความรู้สึกสุนทรีย์ ได้แก่ ความรู้สึกตอบสนองของตัวเราท่ีได้รับจากประสบ
กาณ์สุนทรียะเป็นความรู้สึกต่างๆ เช่นการอ่านนวนิยายแล้วซาบซ้ึงจนน้ําตาไหล  สิ่งนี้เป็นเรื่องของ
ความรู้สึก อธิบายได้ยากเพราะเป็นนามธรรม เช่นภาษาท่ีใช้สื่อความรู้สึกจึงใช้คําว่าใจเป็นสําคัญ เช่น 
พอใจ จับใจ กินใจ ซาบซ้ึงใจ สะใจ ประทับใจฯลฯ 

3. ส่วนท่ีเป็นความคิดรวบยอด คือส่วนท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล ผู้ท่ีได้รับความรู้สึกและ
ประสบการณ์สุนทรียะนั้นแล้ว ผู้ท่ีได้รับความรู้สึกก็จะสามารถสร้างความคิด สรุปว่าสิ่งท่ีได้รับมานั้น
ให้แนวคิดอะไรบ้าง ก่อให้เกิดความสํานึกอย่างไร โดยไม่มีผลสรุปเป็นการตอบแทน 

ศิลปะในด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 

ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2552: 9) กล่าวถึง สาเหตุว่าเพราะเหตุใดถึงต้องมีการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม เพราะทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีไม่มีอะไรมาทดแทนได้ หรือทําข้ึนใหม่ไม่ได้ 
เพราะทรัพยากรวัฒนธรรมเม่ือถูกทําลายแล้ว ไม่มีทางนํากลับมาใหม่ได้ เพราะทรัพยากรวัฒนธรรม
หลายอย่างเปราะบาง และไวต่อการสูญหาย หรือหมดไปจากโลก เพราะทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นสิ่ง
หายาก หรือเป็นประเภท “ชิ้นเดียวในโลก” สว่าง เลิศฤทธิ์ (2547: 9) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของ
ทรัพยากรทางโบราณคดีเอาไว้ ซ่ึงทรัพยากรทางโบราณคดีเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่งของทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม คือ 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมสําหรับการวางแผนและการ
ป้องกัน ไม่ใช่เพ่ือการท่องเท่ียว 

2. เพ่ือปกป้องทรัพยากรทางวัฒนธรรม และทําให้เกิดประโยชน์ตามความเหมาะสม 
แต่การอนุรักษ์และสงวนรักษาเป็นเป้าหมายสําคัญรองลงมา ท้ังนี้เพ่ือไม่ให้ทรัพยากรเสื่อมสภาพหรือ
สูญหายก่อนเวลาอันควร 

3. เพ่ือให้ประชาชนหรือสาธารณชน นักวิจัย นักเรียน-นักศึกษาฯลฯ สามารถเข้าถึง
แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้อย่างเท่าเทียม 

4. เพ่ือใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในการให้การศึกษาเก่ียวกับอดีต และให้เรา
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรมเองด้วย 

จะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทงานศิลปะมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
เพราะผลงานศิลปะส่วนใหญ่เป็นสิ่งท่ีถูกสร้างข้ึนชิ้นเดียว เม่ือถูกทําลายไปอาจไม่สามารถสร้างข้ึนมา
ใหม่ให้เหมือนเดิมได้ จึงต้องมีการวางแผนเพ่ือป้องกันไม่ให้สูญหาย และเสียหาย เพ่ือให้ศิลปะเป็นท่ี
ตัวแทนของประวัติศาสตร์ในอดีตอย่างหนึ่งของคนในชาติ ซ่ึงต้องมีการอนุรักษ์ และเก็บรักษาไว้ให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 
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คําว่า “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” มีท่ีมาจากคําว่า “การจัดการ” “ทรัพยากร” 
และคําว่า “วัฒนธรรม”มารวมกันซ่ึงมีผู้ให้ความหมายของคําเหล่านี้ดังนี้ 

คําว่า “การจัดการ” หมายถึงการกระทํา หรือศาสตร์และศิลป์และการดําเนินการธุระ
อย่างหนึ่งอย่างใด ขณะท่ีคําว่า “ทรัพยากร” หมายถึงบางสิ่งบางอย่างท่ีมีอยู่แล้วและมีศักยภาพท่ีจะ
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ด้วยเหตุนี้ “การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม” คือศาสตร์และศิลป์แห่งการ
ดําเนินการเก่ียวกับบางสิ่งบางอย่างท่ีมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ (สว่าง เลิศฤทธิ์ 2547: 1) และคําว่า 
“วัฒนธรรม” ตามความคิดของ 

พิสิฐ เจริญวงศ์ (2532: 25) กล่าวว่า “วัฒนธรรม” คือแนวทางประพฤติปฏิบัติของคนท่ี
อยู่ในสังคมเดียวกัน ซ่ึงรวมไปถึงความคิดอ่าน การทําศิลปะ การเคารพบูชา และการทํามาหากินท่ีมอง
ได้ว่าเป็นแบบแผนเดียวกัน คําว่า “วัฒนธรรม” จึงไม่ได้หมายความว่าเจริญอย่างท่ีเข้าใจกันเท่านั้น 

สว่าง เลิศฤทธิ์ (2547: 2) กล่าวว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรม คือ ผลผลิตของวัฒนธรรม 
หรือลักษณะต่างๆของระบบวัฒนธรรม (ท้ังในอดีตหรือปัจจุบัน) ท่ีมีค่าหรือเป็นตัวแทน หรือสามารถ
สื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆได้ ดังนั้นทรัพยากรทางวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของท่ีมนุษย์ทําข้ึน แหล่ง
โบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เสื้อผ้าอาภรณ์ เอกสารทางประวัติศาสตร์ จารึก ภาษา ศาสนา 
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านต่างๆ ฯลฯ รวมถึงสิ่งของท่ีมนุษย์ไม่ได้ทําข้ึน แต่มี
ความหมายทางใดทางหนึ่งต่อมนุษย์ เช่น ซากสัตว์ ซากพืช ละอองเรณู แหล่งน้ํา ดิน และหินท่ีมนุษย์
นํามาใช้ประโยชน์ 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 13-14) กล่าวว่า ความหมายและขอบเขตของทรัพยากร
วัฒนธรรม หมายถึง ส่วนประกอบของระบบวัฒนธรรมท้ังหมดในสังคมมนุษย์ ท้ังท่ีเป็นวัฒนธรรมทาง
วัตถุ สิ่งก่อสร้างท่ีจับต้องมองเห็นได้ และท่ีเป็นความหมาย ความรู้ ภูมิปัญญา ความเชื่อ กฏระเบียบ
แบบแผนเพ่ือการปฏิบัติ จินตนาการ ความรู้สึกนึกคิด ศิลปะและการแสดงออกท่ีไม่สามารถจับต้อง
หรือสัมผัสทางกายภาพได้ ซ่ึงเป็นส่วนสิ่งท่ีสามารถจัดการให้เกิดประโยชน์แก่การดํารงชีวิตของมนุษย์
ในแต่ละชุมชน แต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันประกอบด้วย
สิ่งท่ีเป็นมรดกตกทอดมาจากอดีต และสิ่งท่ียังมีการสร้างสรรค์ดัดแปลงข้ึนมาใหม่เพ่ือใช้สอยให้สม
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆของชุมชนและสังคม 

ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2552: 5) กล่าวว่า ทรัพยากรวัฒนธรรมมีหลายประเภทข้ึนอยู่กับ
วิธีการจัดแบ่ง เช่น ถ้ามีการแบ่งตามสาขาวิชาหรือตามศาสตร์ทางการศึกษา ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ก็จะแบ่งเป็นทรัพยากรทางโบราณคดี ทรัพยากรทางสถาปัตยกรรม ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ และ
ทรัพยากรทางศิลปะ เป็นต้น หากใช้แนวคิดการลําดับความสําคัญ และบทบาทเชิงการบริหารจัดการ 
เราก็สามารถแบ่งทรัพยากรออกเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถ่ิน และพ้ืนบ้าน ทรัพยากรวัฒนธรรม
ของชาติ และของประเทศ และทรัพยากรวัฒนธรรมโลก หรือมรดกโลก หรือถ้าจําแนกทรัพยากร
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วัฒนธรรมตามลักษณะความเป็นเจ้าของก็จะมีการแบ่งออกเป็น ทรัพยากรวัฒนธรรมสาธารณะและ
ทรัพยากรวัฒนธรรมส่วนบุคคล นักวิชาการบางท่านก็ได้มีการเสนอว่าทรัพยากรวัฒนธรรมอาจ
จําแนกได้ตามลักษณะหน้าท่ีในการใช้งาน เช่นทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีใช้สําหรับการศึกษาเรียนรู้และ
ทรัพยากรวัฒนธรรรมท่ีใช้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น และทางด้านองค์การยูเนสโกได้
จําแนกว่าทรัพยากรวัฒนธรรมมีอยู่ 2 ประเภทตามลักษณะท่ีปรากฏหรือมีอยู่ คือทรัพยากร
วัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดในเรื่องของการจัดการทรัพย์กรวัฒนธรรม ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ศิลปะเป็นทรัพยากร และวัฒนธรรมท่ีสําคัญ เพราะเป็นสิ่งท่ีสร้างข้ึนจากการกระทําของมนุษย์ เป็น
การถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกทางด้านความงาม ความสุนทรีย์เพ่ือการแสดงออก เป็นสิ่งท่ีมองเห็น 
และมองไม่เห็น จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ศิลปะสามารถสื่อความหมายในในเชิงประวัติศาสตร์ได้ 
จึงถือว่าศิลปะเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งท่ีต้องมีการจัดการ  

การประเมินคุณค่า และศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรม 

การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพราะคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดการหา
แนวทางในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นๆ เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์และคุณสมบัติต่างๆของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม และนําไปสู่การจัดการอย่างประสิทธิภาพ นักวิชาการได้ให้ความหมาย และ
ความสําคัญของคุณค่า และศักยภาพของทรัพยากรวัฒนธรรมไว้ดังนี้ 

ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2552: 11) กล่าวว่า คุณค่าและความหมายของทรัพยากรวัฒนธรรม
นั้นเป็นสิ่งท่ีมนุษย์กําหนดข้ึน เป็นสิ่งท่ีมนุษย์ให้ค่าแก่สิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมา ฉะนั้นคุณค่าและ
ความหมายจึงแตกต่างกันไปตามพ้ืนฐานสังคม-วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์และทางสติปัญญาของคน
แต่ละสังคม นอกจากนี้ยังข้ึนอยู่กับบริบทอ่ืนๆหรือเง่ือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจด้วย 

วิลเลียม ดีไลป์ (Lipe 1984, อ้างอิงในสายันต์ ไพรชาญจิตร์ 2550: 25-27) ได้ระบุว่า
ทรัพยากรวัฒนธรรมมีคุณค่า 4 ด้านด้วยกันคือ 

1. คุณค่าท่ีแสดงนัยแห่งอดีต (associative / symbolic value) หมายถึงทรัพยากร
วัฒนธรรมทุกประเภทล้วนเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนในห้วงเวลาต่างๆในอดีตท้ังสิ้น โดยเฉพาะทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทท่ีเป็นสิ่งก่อสร้าง และเป็นวัตถุสิ่งของ (tangible cultural resources) นั้นเป็น
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีใช้ยืนยันเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในอดีตได้ด้วยสภาพของตัวมันเอง ในขณะท่ี
หลักฐานเอกสารหรือข้อเขียนทางประวัติศาสตร์ท่ีแต่งข้ึนไม่สามารถใช้ยืนยันได้ดีเท่าหลักฐานท่ีเป็น
วัตถุจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่ีบันทึกไว้ เรื่องเล่า ตํานาน นิทาน ก็เป็นเพียงบันทึกว่าเคยมีอะไร
เกิดข้ึนบ้าง แต่สิ่งท่ีเกิดข้ึนนั้นไม่ได้ปรากฏอยู่จริง ณ เวลานี้แล้ว ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเป็นวัตถุสิ่งของ
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จริงๆสามารถจับต้องได้ พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ย่อมมีน้ําหนัก และความสําคัญในฐานะ
ท่ีเป็นตัวแทนของอดีตท่ีเชื่อถือได้มากกว่า 

คุณค่าในข้อนี้ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 25-26) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่าทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทท่ีเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ก็มีคุณค่าไม่น้อยไปกว่ากันเพราะในปัจจุบันวิทยาศาสตร์
จิตวิวัฒน์ หรือวิทยาศาสตร์จิตวิญญาญ (spiritual sciences) และควอนตัมฟิสิกส์ก็เริ่มเป็นท่ียอมรับมาก
ข้ึน และเชื่อว่าจะสามารถใช้ในการอธิบายเรื่องราวของอดีตผ่านการแปลจากทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทนามธรรมได้อีกมิติหนึ่ง และหากความรู้ภูมิปัญญาท่ีแปลและสกัดได้จากทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทวัตถุสิ่งของสอดคล้องและรับรองตรงกันกับความรู้ท่ีแปลได้จากทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท
นามธรรม ก็จะทําใหคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมในฐานะท่ีเป็นนัย เป็นสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ และ
เป็นความทรงจําของอดีต (memory of the past) ท่ีมีพลังสูงในการสื่อสารถึงคนสมัยปัจจุบันให้
สามารถทําความเข้าใจในอดีตของมนุษยชาติได้โดยง่าย ในสังคมตะวันตกทรัพยากรวัฒนธรรม
ประเภทโบสถ์โบราณ สนามรบสําคัญในประวัติศาสตร์ รูปปั้น หรือบ้านของบุคคลสําคัญมักถูกใช้เป็น
สื่อในการส่งผ่านสาระท่ีต้องการกระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมตระหนักในระบบความคิด ความเชื่อท่ี
ยึดถือสืบกันมายาวนาน หรือเตือนให้ระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญๆในประวัติศาสตร์ท่ีเป็นต้นตอก่อเกิด
ความม่ันคงของสังคมปัจจุบัน 

2. คุณค่าทางวิชาการ (informational value) ในขณะท่ีทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเป็น
วัตถุสิ่งของสิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์วัฒนธรรม มีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของอดีตในตัวของมันเองแล้ว 
ตัววัสดุท่ีนํามาสร้าง และบริบทท่ีเก่ียวกับวัตถุนั้นๆ ก็เป็นแหล่งข้อมูลท่ีชวนให้สนใจเรียนรู้ว่าได้มาจาก
ไหน ได้มาอย่างไร ซ่ึงวัตถุทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก ขนาดย่อม หรือขนาดใหญ่กว้างขวางเล็ก
แคบอย่างไรก็ล้วนแต่แฝงไว้ด้วยพลังในการบอกให้เรารู้เรื่องราวในอดีตท้ังสิ้น แต่การจะรู้เรื่องราวต่างๆท่ี
ถูกต้องตามท่ีเป็นจริง หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีตได้นั้นจําเป็นต้องผ่านกระบวนการ
ต้ังคําถาม และมีวิธีการหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีเราเรียกว่าการศึกษาวิจัยนั้นเอง ซ่ึงการวิจัยพ้ืนฐานท่ีนิยม
ใช้หาคําตอบเก่ียวกับอดีต ได้แก่การวิจัยทางโบราณคดี ประวั ติศาสตร์ ศิลปะ ประวั ติศาสตร์
สถาปัตยกรรม ภูมิประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยา ดึกดําบรรพ์วิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ประวัติศาสตร์ คติชน
วิทยา ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ฯลฯ ซ่ึงเป็นศึกษาแบบสหวิทยาการ (interdisciplinry) ท่ีใช้ท้ังการพิสูจน์เชิง
ประจักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณ/กายภาพ เชื่อมโยงกับการแปลความจากทรัพยากร
วัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรมในแบบแผนวิทยาศาสตร์เชิงคุณภาพท่ีอาจจะต้องอธิบายด้วยระบบความ
เชื่อ ศาสนา จิตวิทยาและความสัมพันธ์ 

3. คุณค่าด้านความงามหรือสุนทรีย์ (aesthetic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภท
สิ่งก่อสร้างวัตถุสิ่งของ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมบางชิ้น บางสถานท่ีมีรูปร่าง ลักษณะพ้ืนผิว และ
คุณลักษณะภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเม่ือมองเห็นแล้วเกิดความรู้สึกชื่นชอบเพราะว่ามีความงดงามถูกตาต้องใจ
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กว่าชิ้นอ่ืนๆ สวยงามกว่าแห่งอ่ืนๆ ในมุมมองของผู้คนในวัฒนธรรมหนึ่งๆท่ีมีมาตรวัด และเกณฑ์
กําหนดคุณค่าของความสวยงามแตกต่างกันออกไปซ่ึงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างซับซ้อน คุณค่าด้านความ
งามอาจไม่ได้เกิดหรือมีอยู่ในตัววัตถุทางวัฒนธรรมนั้นเพียงอย่างเดียว แต่อาจถูกกําหนดจากปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่แบบแผนและความงามท่ีเป็นประเพณีนิยมในสังคมและในห้วงเวลาท่ีวัตถุนั้นถูกสร้างข้ึน 
หรืออาจจะเกิดจากข้อวิจารณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือไม่ก็เป็นไปตามความนิยมของตลาด
ซ้ือขายชิ้นงานทางศิลปะหรือวัตถุทางวัฒนธรรมนั้นๆก็ได้ 

4. คุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ (economic value) ทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีเหลือเป็น
มรดกอยู่ทุกวันนี้ถือเป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน ท้ังส่วนท่ี
ยังคงถูกใช้สอยสืบทอดต่อเนื่องเรื่อยมา และส่วนท่ีกําลังถูกละท้ิงไม่ได้ใช้สอยหรือจัดการให้เป็น
ประโยชน์ ปัจจุบันไม่ว่า ณ แห่งหนใดในโลก ทรัพยากรวัฒนธรรมกําลังถูกนับรวมเข้าไปสู่
กระบวนการสร้างมูลค่าเชิงปริมาณในทางเงินตราตามกระแสนิยมของโลกสมัยใหม่ ซ่ึงเป็นมาตรวัดท่ีมี
มิติทางเศรษฐศาสตร์เข้ามากํากับคุณค่า ในทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรวัฒนธรรมอาจจะเกิดจาก
มูลค่าของตัวสิ่งก่อสร้าง หรือวัตถุสิ่งของท่ีสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของคนในปัจจุบันได้ เช่น สถานท่ี สิ่งก่อสร้างท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัย ใช้เป็นสํานักงานเป็นต้น 
นอกจากนี้คุณค่าพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆท้ังด้านท่ีเป็นตัวแทนของอดีต ด้านความสวยงามก็ถูกนํามาคิด
คํานวนเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยพ้ืนฐานสําหรับผู้บริโภคท่ีจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจในการ
จ่ายเงินเป็นค่าเข้าชม ซ้ือมาเป็นเจ้าของ ลงทุนใดๆเพ่ือให้เกิดกําไรหรือเพ่ือการอนุรักษ์เอาไว้ตาม
คุณค่าและความสําคัญท่ีมีอยู่ในทรัพยากรวัฒนธรรมนั้นๆ และแม้ว่าโดยท่ัวไปคุณค่าในทางวิชาการ
อาจจะไม่ถูกแปลงเป็นมูลค่าทางการตลาดโดยตรง แต่การลงทุนในการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างคุณค่าทาง
วิชาการก็มักจะได้รับความกระทบกระเทือนจากกระบวนการตัดสินใจท่ีต้องอ้างอิงมาตรวัดทางการเงิน
เรื่องต้นทุน-กําไร หรือ cost-benefit อยู่เสมอๆในปัจจุบัน ภูมิปัญญาท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น 
ความรู้ เรื่องยา อาหาร การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยี งานศิลปะ คําร้อง-ทํานองดนตรี เพลง 
วรรณกรรม หนังสือ แฟชั่น รูปสัญลักษณ์ทางการค้าฯลฯ กลายเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีต้องจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ป้องกันการละเมิดหรือทําซํ้าเพ่ือการค้า จนทําให้คุณค่าและมูลค่า
เกือบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปในทางเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมอุตสาหการ 

คาร์เวอร์ (Carver 1996, อ้างถึงใน สว่าง เลิศฤทธ์ 2547, 3) ได้ระบุคุณค่าของทรัพยากร
ต่อมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่หรือลักษณะร่วมได้ดังต่อไปนี้ 

1. คุณค่าเชิงการตลาด (market value) คือ production value, commercial value, 
residential value, capital/estate value เช่น เก็บไว้ทํามาหากิน เป็นท่ีอยู่อาศัย ค้าขาย ลงทุนหรือ
ให้เช่า เป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ-พาณิชย์ เป็นต้น 
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2. คุณค่าสําหรับชุมชน (community value) เช่นประโยชน์ทางการเมือง (political 
value) ประโยชน์หรือคุณค่าสําหรับชนบางกลุ่ม หรือชนกลุ่มน้อย (minority value) หรือคุณค่า
สําหรับท้องถ่ิน (local style value) 

3. คุณค่าสําหรับความเป็นมนุษย์ (human value) เช่น คุณค่าเก่ียวกับสภาพแวดล้อม
ของมนุษย์ (environmental value) และคุณค่าเชิงโบราณคดี (archaeological value) หรือ
การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษยชาติ 

จากทฤษฏี ความหมาย สาเหตุและความสําคัญดังกล่าวของการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมข้างต้นทําให้เห็นว่า ศิลปะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรวัฒนธรรม และมีความเสี่ยงต่อ
การสูญเสีย ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการจัดการเพ่ือทําให้ทรัพยากรเหล่านี้ยังอยู่ต่อไป 

สกนธ์ ภู่งามดี (2547: 29-54) กล่าวว่า การประเมินคุณค่าสําหรับธุรกิจศิลปะ ที่ต้อง
พิจารณาลักษณะต่างๆของคุณค่า คือ คุณค่าในความงามเชิงองค์ประกอบศิลป์ คุณค่าจาก
ระยะเวลา คุณค่าจากการยอมรับในแต่ละยุคสมัย คุณค่าจากกระแสความนิยมของชนชาติและชน
ชั้นต่างๆ คุณค่าจากกระแสการปั่นราคาในตลาดงานศิลปะ คุณค่าจากกระแสการปลุกเร้าความรู้สึก
จากกลุ่มเป้าหมาย คุณค่าจากกระแสการสะสมงาน คุณค่าจากการสร้างจุดเด่นสวนกระแสนิยมเพื่อ
สร้างคุณค่าทางความนิยมใหม่ คุณค่าจากระแสการอนุรักษ์ คุณค่าทางจิตใจและจริยธรรม และ
คุณค่าท่ีเกิดจากการประเมินราคาของผลงาน 

สรุปได้ว่าศิลปะนอกจากจะมีความสําคัญในเรื่องของคุณค่า และความงามแล้ว เป็นการสร้าง
สุนทรีย์เพ่ือสร้างความจรรโลงใจแก่ผู้ชมได้ เป็นเครื่องบันทึกประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมทางโบราณคดี
อย่างหนึ่งของคนในชาติได้ ซ่ึงมีคุณค่าแก่การศึกษทางด้านวิชา จําเป็นต้องมีการอนุรักษ์ และเก็บรักษาไว้
ในสถานท่ีท่ีเปิดให้คนในชาติสามารถเข้าชมเพ่ือศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลปะได้ รวมไปถึงการใช้ศิลปะให้
เป็นประโยชน์ในด้านระบบเศรษฐกิจทุนนิยมในปัจจุบัน เพราะการบริโภคไม่ถูกจํากัดเพียงโยชน์ในการใช้
สอยเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้สร้างอัตลักษณ์แก่หน่วยงาน สถานท่ี หรือกลุ่มคนในการประกาศ ยืนยัน 
หรือสร้างอัตลักษณ์ของตนเองได้ และสิ่งหนึ่งท่ีเกิดข้ึนควบคู่กับคุณค่าท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดในปัจจุบัน คือ 
มูลค่า ซ่ึงงานศิลปะมีการกําหนดมูลค่าซ่ึงอาจมาจากการซ้ือขาย หรือเพ่ือประเมินงานว่ามีมูลค่าท่ีเป็น
จํานวนเงินเท่าไหร่ โดยมีผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อการกําหนดมูลค่างานศิลปะไว้ดังกล่าวต่อไปนี้ 

มูลค่าของงานศิลปะ 

การประเมินมูลค่าของงานศิลปะอาจมาจากความต้องของหน่วยงาน หรือผู้สะสมงาน
ศิลปะท่ีต้องการทราบถึงราคาของผลงานท่ีตนเป็นผู้ครอบครองอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงราคาของงานศิลปะ
นั้นเกิดข้ึนส่วนหนึ่งมาจากการซ้ือ-ขายโดยการกําหนดราคาเริ่มแรกของงานศิลปะมีความเก่ียวของกับ
การสะสมงานศิลปะนับจากอดีตถึงปัจจุบันจากท่ีมีผู้กล่าวถึงในเรื่องนี้ 
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กําจร สุนพงษ์ศรี (2546: 50-52) กล่าวว่า ประวัติการสะสมงานศิลปกรรมในประเทศ
ไทย เริ่มเด่นชัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ในครั้งท่ีเสด็จประพาส
ยุโรป พระองค์ได้ซ้ือผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมจากศิลปินยุโรปมาเก็บสะสมในพระราชวัง ซ่ึง
เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ เหล่าขุนนาง และพ่อค้าท่ีร่ํารวย เอาเยี่ยงอย่างการเก็บ
สะสม แต่ก็เป็นการเก็บแบบคละเคล้า ท้ังงานวิจิตรศิลป์ งานประยุกต์ศิลป์ และศิลปะโบราณทุก
ประเภท ซ่ึงกลุ่มของผู้สนใจงานศิลปะในปัจจุบัน อาจเป็นกลุ่มท่ีมีความรัก มีความชอบ รู้เห็นคุณค่า
ในงานศิลปะ กลุ่มท่ีทําตามคําแนะนําของเพ่ือน สถาปนิก มัณฑนากร เพ่ือใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือน
สํานักงานฯลฯ และกลุ่มท่ีสะสมไว้เป็นมรดก-เป็นการลงทุนระยะยาวฯลฯ ซ่ึงในส่วนของการสะสมนี้ 
แบ่งแหล่งท่ีสะสมงานศิลปะเป็น 4 แหล่ง คือ  

1. แหล่งสะสมงานศิลปะของทางราชการ ซ่ึงมีแหล่งสะสมท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย คือ 
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ หอศิลป์ของกรมศิลปากร เพราะท้ัง 2 ท่ีนี้เป็นหน่วยงานท่ีร่วม
จัดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกันในช่วงแรก ซ่ึงต่อมาภายหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรได้
ดําเนินการจัดการประกวดแต่เพียงผู้เดียว  การท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นแหล่งสะสมสําคัญเพราะ
เป็นท่ีแรกของการประกวดงานศิลปกรรมในประเทศไทย  ผลงานท่ีเก็บรักษาไว้ต้ังแต่พ.ศ.2492 เป็น
ต้นมา จึงเป็นผลงานท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางสุนทรียภาพ  ซ่ึงกรมศิลปากรมี
ภารกิจรับผิดชอบในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นข้าราชการของ
กรมศิลปากร ในสมัยท่ีท่านยังมีชีวิต ท่านได้ซื้อผลงานศิลปกรรมครั้งแรกๆเก็บไว้ท่ีห้องทํางานด้วยเงิน
ของท่านเอง หลังจากท่ีท่านเสียชีวิตไป ทางกรมศิลปากรจึงทําการอนุรักษ์ห้องทํางานของท่านไว้ ซ่ึง
ภายในห้องมีผลงานจิตรกรรม ประติมากรรมรวมอยู่ด้วย และอีกท่ีคือหอศิลป์ประติมากรรมต้นแบบ
อนุเสาวรีย์ ท่ีกรมศิลปากรรับออกแบบ และจัดสร้างอนุเสาวรีย์ท่ัวประเทศเก็บรักษาไว้ท่ีนี่ 

2. แหล่งสะสมศิลปกรรมสถาบันเอกชน เนื่องจากเอกชนหลายรายได้จัดการประกวด
ของตนข้ึนเอง มีการใช้สิทธิ์เก็บงานท่ีได้รับรางวัลไว้เป็นกรรมสิทธิ์ พอจัดไปนานเข้าจึงมีผลงานเก็บ
สะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อย เช่น มูลนิธิบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จํากัด ธนาคารกรุงไทย บริษัทโต
ชิบาไทยแลน์ จํากัด ปตท บริษัท พานาโซนิค ฯลฯ และยังมีแหล่งสะสมท่ีไม่ได้จัดประกวด แต่ก็ซ้ือ
เก็บผลงานงานของศิลปินโดยตรง เช่นธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินทิสโก้ และยังมี
ธนาคารอ่ืนๆ บรัษัท โรงแรมหลายแห่งเก็บอยู่บ้างประปราย 

3. สถานท่ีสะสมงานศิลปะกรรมส่วนบุคคล ซ่ึงไม่หวังผลทางด้านธุรกิจศิลป์ เช่น วังสวนผักกาด 
4. สถานสะสมเชิงธุรกิจศิลป์ หมายถึงแกลเลอรี่ต่างๆ ซ่ึงงานศิลปะตามแกลเลอรี่บาง

งานบางส่วนอาจไม่โดดเรื่องสุนทรีย์ภาพ แต่ถือว่าเป็นแหล่งเก็บสะสมงานสําคัญไว้หลากหลาย  

ต่อประเด็นการประกวด และธุรกิจศิลป์ สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง (2536: 46-51) กล่าวว่า 
การแสดงงาน การขายผลงานการสร้างสรรค์เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักของผู้คนได้นั้น ศิลปินจําเป็นจะต้องมี
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แสดงผลงานต่อสาธารณชน ได้แก่การจัดนิทรรศการ หรือการส่งประกวดผลงานศิลปกรรมท่ีมีจัดข้ึน
ในรายการต่างๆ ซ่ึงมีเวทีการจัดการประกวดของทางภาครัฐบาล ได้แก่ งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
หรือในส่วนของเอกชน เช่น งานจิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ งานศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ธนาคารกสิกรไทย งานศิลปกรรมของโตชิบาฯลฯ เป็นเวทีท่ีศิลปินได้มีโอกาสนําผลงานมาเสนอต่อ
ประชาชนด้วยวิธีของการประกวด มีศิลปินท่ีผิดหวังและสมหวัง และอาจเลิกลาจากวงการไปเลยก็มี 
หรือเป็นเพียงแต่ผิดหวังครั้งแรกเท่านั้น และในขณะเดียวกันการประกวดงานศิลปะก็เป็นเวทีท่ีทําให้
เกิดศิลปินท่ีมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนฉะนั้นการต้ังราคาของผลงานศิลปินค่อนข้างจะเป็น
วิธีการท่ีไม่อยู่ในระบบของการลงทุน แต่ผู้ซ้ือต้องมีความพอใจเป็นท่ีต้ัง อาชีพศิลปินเป็นอาชีพหนึ่งท่ี
ผู้สร้างและผู้ซ้ือต่างต้ังอยู่บนความพึงพอใจด้วยกันท้ัง 2 ฝ่าย ผลงานศิลปะจากเวทีต่างๆท่ีศิลปิน
สามารถนําผลงานออกสู่สายตาประชาชนได้แล้วนั้น ยังมีอีกแนวทางหนึ่งท่ีศิลปินสามารถนํามาสู่
สายตาประชาชนได้ คือแนวทางของร้านขายผลงานศิลปะ หรือแกลเลอรี่ (Gallery) ซ่ึงความ
เคลื่อนไหวของวงการศิลปะในประเทศไทยนั้นอยู่ ในระดับท่ีสังคมเห็นความสําคัญ เล็งเห็น
คุณประโยชน์ของคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมท่ีจะส่งผลมาถึงจิตใจ เป็นความต้องการเป็นอย่างยิ่งใน
สภาพสังคมปัจจุบัน ท่ีต้องผลักดันให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างคุณค่าทางวัตถุกับคุณค่าทางจิตใจ สิ่งท่ี
จะสนองตอบคุณค่าทางจิตใจได้ดี คือคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม ซ่ึงจากงานเขียนของสาธิต ทิมวัฒ
นบรรเทิง ผู้วิจัยสรุปในส่วนของการต้ังราคาของผลงานศิลปกรรมไว้ดังนี้ 

1. ศิลปินต้ังราคาของผลงานของตนตามความพอใจ ซ่ึงราคาของผลงานนั้นในความ
เป็นจริงยังไม่มีเกณฑ์ในการต้ังราคา 

2. การต้ังราคาจากผู้ซื้อโดยท่ีผู้ซ้ือได้ทําการศึกษาจากราคาท่ีศิลปินแสดงงานกันอยู่ว่า
มีการต้ังราคากันอยู่ท่ีเท่าไร แล้วประเมินเป็นราคาท่ีผู้ซื้อต้องการซ้ือ 

3. การต้ังราคาจากความลงตัวของผลงาน ซ่ึงความลงตัวในท่ีนี้มาจากการยอมรับใน
รูปแบบของผลงานท่ีมาจากการได้รับรางวัล 

4. ประเมินราคาจากการท่ีศิลปินสร้างสรรค์ผลงานอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการมี
บทบาทอ่ืนๆของศิลปินท่ีนํามาส่งเสริมคุณค่าของผลงาน เช่นการมีประวัติชีวิตในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีน่าสนใจ  

นอกจากวิธีการต้ังราคาดังท่ีกล่าวมา ยังต้องคํานึงถึงความสอดคล้องของราคา กับ
ลักษณะท่ีมาของผลงาน คือ 

1. ผู้ซื้องานศิลปะไปหาศิลปินท่ีบ้าน แล้วเจรจาขอซ้ือภาพตามราคาท่ีตกลงกัน โดย
มีขนาดของภาพเป็นตัวกําหนดราคา โดยผู้ซ้ืออาจสร้างความสัมพันธ์แบบญาติกับศิลปิน ซ่ึงช่วยให้ผู้
ซ้ืองานศิลปะในการได้ติดต่อกับศิลปินรุ่นใหญ่ หรือศิลปินอาวุโส 
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2. การซ้ือตามงานนิทรรศการโดยการจองภาพในระหว่างท่ีมีการแสดงงาน 

3. ศิลปินบ้างคนท่ีสร้างงานในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่ผลงานท่ีทําข้ึนก็เป็นท่ี
ต้องการของลูกค้าในตลาด เพราะราคาไม่สูง เป็นงานท่ีมีรูปแบบซํ้าๆ เนื้อหาคล้ายๆกัน วงการศิลปะ
มักจะเรียกผลงานเหล่านี้ว่า ‘งานตลาด’ และในวงการงานตลาดก็ยังแบ่งเป็นระดับ ตามชื่อเสียงของ
ศิลปินเป็นหลักสําคัญ 

ประกาย ทัพเมฆา (2550: 57) กล่าวว่า ในเรื่องการประเมินมูลค่าในมุมของการสะสม
ศิลปะว่า การซ้ือผลงานศิลปะเพ่ือเก็งราคาในประเทศไทยของนักสะสม เป็นความคุ้มค่าในการลงทุนซ่ึง
อาจซ้ือไว้ขายตามกระแสความต้องการของตลาดศิลปะในช่วงเวลาหนึ่ง หรือนักสะสมอาจซ้ืองานนอก
กระแส เพ่ือหวังผลระยะไกลว่าผลงานท่ีตัวเองซ้ือจะกลายเป็นผลงานท่ีมีราคาสูง และหายากในอนาคต 
ซ่ึงผลงานของศิลปินบางคนมีราคาสูงข้ึนในปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างราคาคาต้นทุนการซ้ือผลงานเก็บไว้
ใน 20 ปีก่อน เปรียบเทียบกับมูลค่าราคาขายกันในตลาดศิลปะปัจจุบัน ตามตารางท่ี 1 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบราคาขายงานศิลปินในอดีต และปัจจุบัน 

ช่ือศิลปิน ราคาขาย  
1 ช้ิน 

 ราคาขาย 
2 ช้ิน 

ราคาขายปัจจุบัน
โดยประมาณ 

(ต่อช้ิน) 

ราคารวม  
(2 ช้ิน) 

อาจารย์ทวี นันทขว้าง 30,000 60,000 2,500,000 5,000,000 
อาจารย์สุเชาว์ ศิษย์คเณศ 6,000 12,000 400,000 800,000 
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัตร 15,000 - 1,000,000 - 
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร 15,000 - 700,000 - 
อาจารย์มณเฑียร บุญมา 25,000 50,000 3,000,000 6,000,000 

ราคารวม 152,000 13,500,000 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

จากตารางเห็นได้ว่าราคาเพ่ิมสูงข้ึนเกือบ 900% จากราคาต้นทุน แต่ราคาดังกล่าวเป็น
ราคาท่ีไม่แน่นอนเสมอไป เพราะมีตัวแปรราคาต่างๆอีก เช่น การประเมินราคาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ศิลปะ สถานการณ์ของวงการตลาดศิลปะในปัจจุบันและในอนาคต พัฒนาการการทํางานของศิลปิน 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศิลปิน และนักสะสม รวมถึงการประมวลข้อมูลท้ังหมด และโดยการจัด
หมวดหมู่แบ่งตามลักษณะ และประเภทหรือวัสดุของผลงาน การหาข้อมูลราคานี้หาได้จากแกลเลอรี่ท้ัง
ของรัฐ และเอกชน แบบแสดงงานไม่หมุนเวียน และแบบหมุนเวียนเกือบทุกเดือน ผลงานท่ีดีต้องมี
ความเป็นต้นแบบ คือไม่ได้ลอกเลียนแบบคนอ่ืนมา มีอัตลักษณ์ คือมีรูปแบบเฉพาะตัว มองลึกไปถึง
ความคิด พัฒนาการของการสร้างสรรค์ผลงาน ความต่อเนื่อง ซ่ึงงานศิลปะท่ีราคาตกได้นั้นมาจาก
ศิลปินท่ีเขียนรูปตามใบสั่ง เพราะงานศิลปะท่ีถูกสร้างข้ึนในลักษณะนี้ราคาจะตกไปตามจํานวนงานท่ีมี
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มากข้ึน และอีกกลุ่ม คือ กลุ่มศิลปินแนวท่ีเชื่อ และให้ความสําคัญในแนวความคิดเป็นหลัก ข้อมูลราคา
ผลงานศิลปะสามารถหาได้จากผู้รู้ หรือนักสะสมรุ่นเก่า หรือศิลปิน เพราะศิลปินจะรู้ว่างานใครดีหรือไม่ดี 

จากความต้องการที่จะครอบครองผลงานศิลปะที่มีความตื่นตัวกันมาอย่างต่อเนื่องทั้ง
ระดับประเทศ และในระดับโลก ทําให้เห็นถึงความต้องการของตลาดการสะสมงานศิลปะที่มีเงิน
เดินสะพัดจํานวนมหาศาลอย่างเช่นท่ี สุมินตรา จันทร์เงา (2537: 92-96) กล่าวถึงการจัดงานแสดง
ศิลปะ และวัตถุโบราณนานาชาติครั้งที่ 2 (ปี 2004) ของเอเชียที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นงานที่จัดขึ้น
เพื่อให้ผู ้ซื้อและผู้ขายผลงานศิลปะได้มาเจอกัน โดยมีความเห็นว่านักสะสมทางแถบทวีปเอเชียมี
ความตื่นตัวขึ้นมากในการสะสมงานศิลปะ โดยในปี 1993 มีผู้เข้าชม 23,000 คน มีการจ่ายเงินซื้อ
ผลงานศิลปะรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้าน ภายในเวลา 5 วัน ผู้ซื้อเป็นเศรษฐี และเจ้าของแกลเลอรี่จาก
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง และไทยเป็นหลัก มีลูกค้าชาวจีน ไต้หวัน ฮ่องกงซื้อผลงานไป
เป็นจํานวนมาก แต่ที่มากที่สุดและให้ราคาสูงเป็นเศรษฐีญี่ปุ่น ภายในงานมีเอกสารแจกที่กล่าวถึง
การดูแลรักษางานศิลปะอย่างถูกต้องให้มีอายุยืนยาว และวิธีการเลือกซื้องานศิลปะแต่ละชิ้นที่ต้อง
ให้ความสําคัญที่คุณค่า และคุณภาพของผลงานทางด้านสุนทรีย์เป็นสําคัญมากกว่าชื่อเสียงของ
ศิลปิน ผลงานที่ดีมีคุณค่า และมีมูลค่ามากขึ้นได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของศิลปิน สิ่งสําคัญ คือ 
คุณภาพของผลงานศิลปะ ถ้าเป็นงานท่ีดี ซ้ือเก็บไว้วันนี้ วันข้างหน้าศิลปินเจ้าของผลงานท่ีอดีตยังไม่
มีชื่อเสียง แต่ศิลปินคนนี้เป็นคนทํางานดีมีฝีมือ อนาคตก็อาจมีชื่อเสียงก็เป็นได้ ซึ่งจะทําให้ราคางาน
ของเขามีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึนได้ งานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นในกรณีแบบนี้ไม่ใช่ภาพที่ศิลปินวาดขึ้นเพื่อหา
เลี้ยงชีพแบบรีบๆ หรือวาดให้เสร็จๆไป แต่เป็นภาพท่ีศิลปินอุทิศความรู้สึกให้กับศิลปะอันสูงส่งจริงๆ 
และกล่าวได้ว่าขนาดของภาพมีความสําคัญน้อยท่ีสุดในการประเมินค่า และราคาของงานชิ้นนั้นๆ 

การซ้ือ-ขายงานศิลปะมีเรื่องของเงินจึงมีเรื่องของการเสียภาษีเข้ามาเก่ียวข้องโดย ปรีชา 
เถาทอง (2536: 199-217) กล่าวว่า ลักษณะของศิลปินท่ีทํางานเชิงพาณิชย์ เป็นธุรกิจระหว่างผู้สร้าง
ผลงานศิลปะตามโครงการการสร้างผลงานศิลปกรรมท่ีมีผู้ว่าจ้าง คือ การทําโครงการเสนอ ศิลปินต้อง
มีใบเสนอราคาของโครงการต่อผู้ว่าจ้าง หลังจากโครงการเสร็จสิ้น ศิลปินต้องมีหนังสือเรียกเก็บเงิน 
เม่ือมีเ งินครบตามจํานวนสัญญาแล้ว เราต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงินมอบให้ทางผู้ว่าจ้าง 
ใบเสร็จรับเงินนี้จะต้องเสียภาษี 2 กลุ่ม คือ ภาษีทางการค้า และภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงวิธีเสีย
ภาษีทําได้ 2 วิธี คือ การหัก ณ ท่ีจ่าย หรือมาเสียภาษีเองในภายหลัง การเสียภาษีนั้นต้องเอายอดการ
เสียภาษีรวมประจําปีอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงเรื่องภาษีนั้นสําคัญต่อการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ การ
ระบุการจ่ายเงินรางวัลแก่ศิลปินท่ีได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล และการหักภาษีจากเงินรางวัล การต้ัง
งบประมาณเงินรางวัลเป็นตัวบ่งชี้ความชัดเจนทางด้านมูลค่าท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาแรกท่ีผลงาน
เข้ามาสู่การเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นระบบชัดเจน และเพ่ือ
ความเข้าใจท่ีตรงกันของผู้จัดงานกับผู้ส่งผลงาน 
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ซ่ึงถ้าหากจะคิดมูลค่าของศิลปะเป็นตัวเงินอย่างละเอียดในแบบของการประมูล และการ
สะสมงานศิลปะ มูลค่าของผลงานศิลปะท่ีเพ่ิมข้ึนอาจเป็นราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากค่าใช้จ่ายของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการงานศิลปะ 

ต่อประเด็นในเรื่องการคิดมูลค่าของผลงานศิลปะโดย กําจร สุนพงษ์ศรี (2546 : 50-52) 
กล่าวว่า การจัดการงานศิลปะตามหลักสากลของยุโรป และอเมริกาท่ีใช้ดําเนินการอยู่มีกลุ่มอาชีพท่ี
เก่ียวข้องอยู่หลายกลุ่ม เพราะงานศิลปะหลายชิ้นมีอายุหลายศตวรรษ บางชิ้นใช้วัสดุท่ีบอบบาง จึง
ต้องมีกลุ่มบุคคล บริษัท และสถาบันต่างๆเข้าไปเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ประเมินราคา (Appraisers) ในยุโรปและอเมริกา กลุ่มท่ีทําหน้าท่ีนี้ เป็นกลุ่ม
เอกชนส่วนบุคคล บริษัท สมาคม มีความเก่ียวข้องกับบริษัทประมูลมาก ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา 
คําแนะนําในเรื่องราคาของผลงานศิลปกรรมท่ีมีเหตุผล เท่ียงตรง ไม่หลอก มีมาตรฐานท่ีน่าเชื่อถือ 
เป็นผู้ท่ีมีความเข้าใจในอุปสงค์ อุปทาน มีความรู้ทางด้านกลไกการตลาด เข้าใจในเอกลักษณ์  การ
ริเริ่มของศิลปิน เข้าใจในสุนทรียภาพ รอบรู้ประวัติศิลปิน เป็นแหล่งรวบรวมสถิติต่างๆท่ีเก่ียวกับราคา
ของผลงานของศิลปินแต่ละคน สามารถให้คําปรึกษาท้ังด้านการซ้ือ การขาย และการแลกเปลี่ยน 
สามารถบอกแหล่งท่ีซื้อขายท่ีน่าเชื่อถือให้ได้ 

2. ทนาย (Attoney) เป็นผู้ให้คําปรึกษาทุกด้านเก่ียวกับกฏหมาย เช่น การรับประกัน 
การจดทะเบียน การลดหย่อนภาษี ฯลฯ 

3. ผู้พิสูจน์ผลงานจริง-ปลอม (Authenticators) กลุ่มนี้มักอยู่ในรูปของบริษัท หรือ
สถาบัน เพราะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ทางประวัติศาสตร์ศิลป์กับทางวิทยาศาสตร์ในยุโรป
และอเมริกาบุคคลกลุมนี้สําคัญมาก เนื่องจากผลงานบางชิ้นบางภาพของศิลปินคนหนึ่งอาจมีราคาสูง
มากนับพันล้านบาท จึงมีคนทําการปลมแปลง หรือบางภาพเป็นของจริง แต่เพ่ิงถูกค้นพบจึงต้องมีการ
พิสูจน์และออกใบรับรองให้ 

4. ธนาคาร (Bank) รวมถึงสถาบันการเงินด้วย เพราะจะเป็นผู้สนับสนุนทุกเรื่องท่ี
เก่ียวกับการเงิน เช่น การซ้ือ การขาย การยืม การโอน และการกู้เพ่ือซ้ืองานด้วย ธนาคารและสถาบัน
การเงินระดับโลกจะมีแผนกนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงประเทศไทยก่อนยุคเศษฐกิจตกตํ่า เคยมีสถาบันทาง
การเงินชื่อ ธนไทย ให้กู้ยืมเงินเพ่ือซ้ืองานศิลปกรรมโดยเฉพาะ และสามารถใช้งานศิลปะคํ้าประกัน
เงินกู้ได้ด้วย 

5.นักอนุรักษ์ (Conservators) บุคคลในอาชีพนี้ คือ ให้คําปรึกษา แนะนําการ
บํารุงรักษาผลงาน รับซ่อมงาน ฯลฯ มีแบบบริษัท หรือสถาบัน และทําแบบส่วนตัว เนื่องจากงาน
ศิลปกรรมมีคุณลักษณะเดียวกับวัสดุท่ัวๆไป ทุกอย่างยอมมีวันเสื่อมสลายเสียหายได้ แต่ถ้าได้รับการ
ดูแลป้องกันก็สามารถหลีกเลี่ยงการสูญสลายได้เช่นกัน ซ่ึงผลงานท่ีถูกดูแลจะอยู่ในสภาพดี สีสันยังดู
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สดใส ซ่ึงปัญหาของความเสียหายอาจมาจากการท่ีศิลปินใช้สีคุณภาพตํ่า ไม่ก่ีปีสีจะลดความสดของสี
ลง และการเก็บในท่ีชื้นสูง หรือถูกแสงแดดตลอดเวลา มีฝุ่นเกาะฝังเป็นเวลานานฯลฯ ซ่ึงอาจเป็น
เพราะผลงานดังกล่าวไปอยู่กับคนท่ีไม่รู้คุณค่า ซ่ึงผลงานประเภททกระดาษจะมีปัญหาสูง หรือการใช้
วัสดุแปลก เช่น ใบไม้ ใบหญ้าหรือวัสดุจากธรรมชาติบางชนิดท่ี กลายเป็นอาหารของมด ปลวก หนู 
และแมลงต่างๆได้ 

6. ผู้ขาย (Dealers) กลุ่มนี้มีความรู้เรื่องกลไกการตลาด รู้จักศิลปิน เป็นกลุ่มเชื่อม
ศิลปินกับผู้ซื้อ เป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์สูงท่ีนักสะสมต้องปรึกษาหารือ 

7. นักสะสม (Collectors) มีท้ังมือเก่าและมือใหม่ มือเก่ามีประสบการณ์ในการพลาด 
หรือประสบความสําเร็จมาแล้วซ่ึงนักสะสมมือใหม่ต้องศึกษาไว้ 

ในข้อนี้ ประกาย ทัพเมฆา (2550: 29-34) กล่าวว่า องค์ประกอบพ้ืนฐานของนัก
สะสมงานศิลปะคือ มีความรัก และศรัทธาต่องานศิลปะ เป็นผู้สนับสนุนศิลปะ เพ่ือให้กําลังใจศิลปิน 
และนักสะสมเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะผลักดันวงการศิลปะ 

8. นักวิจารณ์ (Art critics) กลุ่มนี้มีความรู้เรื่องศิลปะแบบลึกซ้ึง เป็นกลุ่มท่ีให้
คําแนะนํา มีการตีความ และเสนอความคิดเห็นท่ีน่าสนใจ 

9. บริษัทประกันภัย (Insurance) นักสะสมชั้นนําของโลก เป็นการดําเนินการแบบ
เงียบๆ เป็นการประกันหากงานเสียหาย ถูกขโมย ไฟไหม้ฯลฯ 

10. สถาบันประมูล (Anction) ประมูลคริสต้ีส์สํานักงานใหญ่อยู่ท่ีอเมริกา เคยต้ังสาขา
ท่ีเมืองไทย และยังมีบริษัทประมูลใหญ่อีกหลายแห่ง เช่น บัตเตอร์ฟิลด์ แอนด์ บัตเตอร์ฟิลด์ สกิน
เนอร์ ซัทเธอบี้ สโลน วิลเลียมโดเยิลเป็นต้น บริษัทเหล่านี้มีความสําคัญต่อกลไกการซ้ือขายงานศิลปะ
ท่ีน่าเชื่อถือท่ีสุด เพราะว่างานท่ีออกประมูลต้องเป็นของแท้ ราคามีท่ีมาชัดเจนน่าเชื่อม่ัน และยังมีการ
ประมูลท่ีไม่ใช่เก่ียวกับเรื่องธุรกิจ เรียกว่า การประมูลแบบการกุศล (Charity auction) ซ่ึงการประมูล
แบบนี้นักสะสมจะนิยมมากเพราะราคาไม่แพง เนื่องจากงานท่ีออกประมูลมักมอบให้เพ่ือการกุศล 

11. ช่างทํากรอบ (Framers) กรอบจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ผลงาน กรอบต้องดี 
แปลกไม่เหมือนใคร มีคุณค่าเหมาะสมกับงาน วัสดุท่ีใช้ต้องดี ดูมีราคาและคงทน 

12. ช่างไฟฟ้า (Lighting designers) เป็นช่างไฟท่ีผสมผสานศิลปะกับวิศวกรรมไฟฟ้า
เข้าด้วยกัน ซ่ึงมีเป็นกลุ่มท่ีมีประสมการณ์ในการวางแผนเรื่องแสงสําหรับงานแสดงต่างๆ เป็นผู้รู้จัก
หลอดไฟว่าชนิดไหนท่ีจะไม่ทําลายสีรูปผลงาน มีวิธการวางแผนเรื่องแสงกระทบลงบนภาพเพ่ือให้
ภาพสวยงามพอเหมาะพอดี คนกลุ่มนี้มักรับจัดพิพิธภัณฑ์หรือสถานสะสมขนาดใหญ่ 
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สรุปได้ว่ากลุ่มอาชีพท่ีกําจร สุนพงษ์ศรี กล่าวมามีความสําคัญเก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดการศิลปะ และการนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจัดเก็บ การอนุรักษ์ การจัดแสดง ท่ีต้องอาศัย
กลุ่มอาชีพดังกล่าวเพ่ือความปลอดภัยต่อผลงานศิลปะ 

ผู้วิจัยสรุปข้อมูลท่ีกล่าวมาท้ังหมดในเรื่องของมูลค่างานศิลปะได้ตามตัวแปรต่างๆ คือ 
จากการต้ังราคาโดยศิลปิน จากชื่อเสียงของศิลปิน จากความต้องการของนักสะสม จากธุรกิจการขาย
งานศิลปะในแต่ละช่วงเวลา จากระยะเวลา และจากความหายากของผลงาน โดยเรื่องของขนาดของ
ผลงาน และจํานวนของผลงานท่ีศิลปินสร้างข้ึนเป็นตัวแปรรองลงมา ส่วนตัวแปรสําคัญท่ีขาดไม่ได้ใน
การกําหนดมูลค่าของงานศิลปะ มาจากคุณภาพ และคุณค่าทางด้านสุนทรียะของความงามของงานท่ี
ถูกสร้างข้ึน ซ่ึงในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถานท่ีสําคัญท่ีหนึ่งในการเก็บสะสมงาน
ศิลปะ เพราะผลงานศิลปะท่ีอยู่กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผลงานท่ีถูกประเมินจากผู้มีความรู้ความ
เชี่ยญชาญทางด้านศิลปะของประเทศไทยแล้วว่ามีคุณค่าในทางสุนทรียศาสตร์จึงได้รับเลือกให้ได้รับ
รางวัล ซ่ึงเงินรางวัลท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมอบให้แก่ศิลปินนั้นควรมีการจดบันทึกมูลค่าของเงิน
รางวัลท่ีหักภาษีแล้วก่อนท่ีจะมอบแก่ศิลปิน เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทราบถึงมูลค่าของผลงานเริ่มแรกของ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีถูกประเมินมูลค่า 

ในเรื่องของการจัดการงานศิลปะในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการระบุแนวคิดทฤษฏีวิธีการ
จัดการคิดคํานวนราคา มูลค่าของผลงานศิลปะอย่างชัดเจน ดังนั้นการการศึกษาเพ่ือหาแนวทางการ
จัดการผลงานศิลปะจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างมาก ซ่ึงมูลค่าของผลงานศิลปะอาจมาจากความชื่นชอบ 
และการสะสม ซ้ือ-ขายผลงานศิลป ะเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างเฉพาะกลุ่ม ผู้ซ้ือบางส่วนอาจมองว่าเป็นการ
ลงทุนทางการเงินอย่างหนึ่ง ซ่ึงส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นมาจากความชื่นชอบในความงาม และสุนทรีย์ท่ี
ได้รับจากผลงานศิลปะ วิธีการต้ังราคาผลงานมาจากความพอใจในการซ้ือ-ขายของศิลปินกับนักสะสม 
จึงทําให้เกิดกลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับการสะสมผลงานศิลปะ และความเก่ียวข้องนี้อาจส่งผลต่อมูลค่า
ของผลงานศิลปะอยู่บ้าง แต่ถึงอย่างไรสิ่งสําคัญท่ีสุดในการกําหนดมูลค่าของผลงานศิลปะ คือความ
พยายามท่ีจะตีความคุณค่าของผลงานศิลปะท่ีเป็นนามธรรม ให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีสามารถจับต้องได้ 
ดังนั้นคุณค่าของผลงานศิลปะจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดในการกําหนดมูลค่าของผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นเรื่อง
เฉพาะกลุ่มบุคคล การได้มาของมูลค่าท่ีเหมาะสมกับผลงานศิลปะในแต่ละชิ้น จึงต้องอาศัยผู้มีความ
เข้าใจทางด้านศิลปะ และการกําหนดราคาเฉพาะด้านจริงๆเท่านั้นจึงจะกําหนดมูลค่าของผลงาน
ศิลปะได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
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จากท่ีได้กล่าวมาในเรื่องคุณค่า และมูลค่าของผลงานศิลปะทําให้ทราบว่าผลงานศิลปะเป็น
เรื่องของการเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ในการนํามาใช้ในด้านต่างๆ เช่นประโยชน์ทางการศึกษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ และประโยชน์ทางด้านธุรกิจ หากไม่มีการเก็บรักษาก็อาจทํา
ให้ไม่เกิดประโยชน์ เพราะผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างสรรค์โดยส่วนใหญ่ไม่ได้มีข้ึนเพ่ือการกินใช้และหมดไป 
การเก็บรักษาผลงานศิลปะจึงเป็นอีกเรื่องท่ีสําคัญ ดังนั้นส่วนต่อไปท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี้ จึงเป็นการ
ทบทวนทฤษฎีของสถานท่ี ท่ีมีการเก็บรักษาผลงานศิลปะกล่าวคือ การจัดการหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ 

แนวคิด ทฤษฏีการจัดการหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์  

ราชบัณฑิตยสถาน (2530: 115) หอศิลป์ (Gallery) ถูกให้คําจํากัดความว่าเป็นห้อง ห้องโถง 
หรืออาคารสําหรับแสดงผลงานศิลปะ เช่นประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่ายหรือผลงานศิลปะประเภทอ่ืนๆ
อาจใช้เป็นท่ีเก็บสะสมจําหน่ายหรือประมูลผลงานศิลปะด้วย เช่น หอศิลป์แห่งชาติ (National Gallerly) 

ราชบัณฑิตยสถาน (2530: 165) ได้ให้คําจํากัดความของคําว่าพิพิธภัณฑสถาน
(Museum)ไว้ดังนี้คือสถาบันท่ีเก็บรวบรวมและจัดแสดงอย่างถาวรของสิ่งต่างๆท่ีมีความสําคัญ
ทางด้านวัฒนธรรมหรือวิทยาศาสตร์โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ประโยชน์ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุเพ่ือการศึกษาค้นคว้าและเพ่ือประเทืองปัญญาและอารมณ์  

สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศหรือ ICOM (International Council of Museum) 
ได้ให้คําจํากัดความของพิพิธภัณฑ์ไว้ว่าหมายถึง สถาบันถาวรท่ีดําเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกําไรเพ่ือ
การบริการสังคม เปิดให้บริการแก่สาธารณชนท่ัวไป มีหน้าท่ีสรรหา อนุรักษ์ ทํางานวิจัย สื่อสาร และ
จัดแสดงมรดกของมวลมนุษย์ชาติท้ังท่ีเป็นรูปธรรม รวมท้ังบริบทแวดล้อม เพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือ
การศึกษาและความเพลิดเพลิน (กมลวรรณ จันทวร 2555: 13) 

สุธี คุณาวิชยานนท์ (2546: 74-85) กล่าวว่า แหล่งศึกษาเรียนรู้ และสืบค้นทาง
ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน คือ สถานท่ีสําคัญๆท่ีมีผลงานศิลปกรรมและ
ศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องบันทึกเรื่องราวในอดีตในความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแต่ละยุค
สมัย เป็นสิ่งสําคัญของชาติท่ีจะต้องเก็บรักษาไว้เพ่ือความเข้าใจถึงท่ีมาท่ีไปในรากเหง้าของคนในชาติ
ไทย ซ่ึงสถานท่ีท่ีมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ ได้แก่ วัด และ วัง 
รวมถึงหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุในท่ีต่างๆ การบริหารจัดการทางศิลปะและวัฒนธรรม
จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน การสร้างงานดีๆข้ึนมาแล้ว ยังไม่มีโครงสร้าง และกลไกการจัดเก็บ ดูแลรักษา 
นําเสนอและเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพ อนาคตข้างหน้าสมบัติของสังคมไทยก็จะไม่เหลือ คนไทยก็
จะไม่รู้จักตัวเอง ความรู้และความคิดสร้างก็จะไม่ได้รับการต่อยอดให้เติบโต เพราะปัจจุบันท่ียังไม่ได้
รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามท่ีควรจะเป็น 
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สุชาติ เถาทอง (2547: 86-89) กล่าวว่า การแสดงผลงานศิลปะท่ีมีการจัดการศิลปะเข้า
มามีส่วนร่วมเหมือนกับการแสดงท่ีมีผู้กํากับ มีเป้าหมาย มีทิศทาง ไม่ใช่การปล่อยไปตามบุญตาม
กรรม พอเปิดการแสดงเสร็จก็จบกัน จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ปล่อยไป ถ้าเป็นเช่นนี้ สัมฤทธิผลเกิดได้
ยากยิ่งถ้าผลงานนั้นเป็นศิลปะนามธรรม มีความซับซ้อนด้วยรูปแบบ และโครงสร้าง ยิ่งยากเป็นทวีคูณ
ต่อการสื่อความหมายและให้ผู้ชมเข้าถึงได้ มีผลให้โลกของศิลปิน กับโลกของผู้ชมเหมือนอยู่กันคนละ
ฝั่ง และนับวันการเข้าถึงจะห่างออกจากกันเรื่อยๆ หากขาดการให้ความรู้อย่างถูกวิธี ช่องว่างตรงนี้จะ
ขยายกว้างออกไปยิ่งข้ึนทุกขณะ จนในท่ีสุดศิลปะจะกลายเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เก่ียวข้องกับมนุษย์ และ
สังคมอีกต่อไป เปรียบเหมือน “ศิลปะอยู่บนหอคอยงาช้าง” ต้องปีนข้ึนไปดู 

หน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเคยเสนอ โครงการจัดต้ังสถาบันศิลปะ (2530: 1-43) 
และ โครงการจัดต้ังสถาบันศิลปะ (2535: 1-49) กล่าวถึง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในตอนท่ียัง
เป็นโครงการจัดต้ังหอศิลป์ และเสนอเปลี่ยนชื่อจากโครงการจัดต้ังหอศิลป์ เป็นโครงการจัดต้ังสถาบัน
ศิลปะข้ึนแทน โดยโครงนี้เป็นโครงการท่ีออกแบบมาเพ่ือการผลักดันให้เกิดหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีใน
การควบคุมบริหารจัดการงานศิลปะ มีการเสนอการก่อต้ังหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ข้ึนภายในมหาวิทยาลัย 
แต่ด้วยโครงการจัดต้ังสถาบันศิลปะดังกล่าว มีรูปแบบเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และปัญหาทางความต้องการอัตรากําลังบุคลากร และงบประมาณในการดําเนินงาน
เป็นจํานวนมาก โครงการจัดต้ังสถาบันศิลปะนี้จึงไม่ผ่านการอนุมัติให้จัดต้ังข้ึนจริง  

การจัดการหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ 

นิคม  มุสิกะคามะ (2512: 60-62) กล่าวถึงในเรื่องของหน้าท่ีของผู้บริหารและรับผิดชอบ
พิพิธภัณฑสถานว่า ผู้อํานวยการจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานวิชาการ การบริหารธุรการ ระเบียบแบบ
แผนต่างๆ และการบริหารบุคลากร ต้องรู้จักการประสานความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย รู้จักใช้คน รู้จัก
ท่ีจะมอบหมายการงานให้คนท่ีรู้จักรับผิดชอบและมีความสามารถ ผู้อํานวยการต้องตัดระบบคน
ใกล้ชิดหรือคนโปรดออกจากงาน ต้องรู้จักและรับทราบกิจกรรมต่างๆท่ีกําลังทําให้พิพิธภัณฑสถาน
และงานในความรับผิดชอบของตน ไม่ว่างานนั้นเป็นเรื่องวิชาการ ธุรการ และต้องตรววจสอบและ
ติดตามผลอยู่เสมอ “...ผู้อํานวยการจะต้องวางแผนโครงการท่ีแน่นอนและรู้จักการปรับปรุงและแก้ไข
โครงการด้วย ไม่ใช่เคยทําอย่างไรก็ทําเช่นนั้นเสมอไป...” ผู้อํานวยการต้องวางมาตรการการ
รับผิดชอบ คือ 

1. การทําเป้าหมายของโครงการว่าเป็นแบบระยะสั้น หรือระยะยาว เพ่ือการสร้าง
กิจกรรม เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมายของงาน 

2. แผนงานต่างๆของพิพิธภัณฑสถานต้องทําไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับภัณฑารักษ์ 
และเจ้าหน้าท่ีทุกระดับท่ีเก่ียวข้องในหมวดหมู่ของงาน เพ่ือผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้มีการทราบแผนงาน
ล่วงหน้า และร่วมกันปฏิบัติงานตามเป้าหมาย และกําหนดเวลาท่ีแน่นอน 
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ส่ิงสําคัญท่ีผู้อํานวยการต้องคํานึงถึงในการวางแผนโครงการ 
1. ผู้อํานวยการต้องวางเป้าหมายของโครงการให้แน่นอน และต้องอธิบายให้ผู้ร่วมงาน

ท้ังหมดให้เข้าใจเสียก่อน โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ และคุณค่าทางการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเป็น
สําคัญ โครงการท่ีกําหนดต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีปฏิบัติได้ไม่ใช่วัตถุประสงค์แบบอุดมคติ 

2. แผนปฏิบัติงาน เป็นรายละเอียดเก่ียวกับงานท่ีทํา และแนวทางท่ีจะปฏบัติงานให้
สําเร็จลุล่วงตามจุดประสงค์ตามโครงการและเป้าหมายท่ีวางไว้ 

3. บุคลากร ซ่ึงในแต่ละข้ันตอนของการทํางานต้องเลือกผู้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดว่างานแต่ละ
งานควรอยู่ในความรับผิดชอบของใคร รวมถึงสร้างความร่วมมือในการทํางานของเจ้าหน้าท่ี สําหรับงาน
ท่ีต้องร่วมมือทํากันหลายคน และถ้าบุคลากรไม่เพียงพอ ต้องวางแผนว่าจะหาใครมาช่วยเหลือได้บ้าง 

4. งบประมาณ งานท่ีตามแต่ละโครงการต้องใช้เงินมากน้อยเพียงใด เงินท่ีมีใช้เป็นเงิน
งบประมาณประจําปี หรืออาศัยเงินกองทุนจึงสามารถดําเนินงานได้ หรือไม่ต้องใช้เงินเลยสําหรับบาง
งาน แบ่งเป็นหมวดงานใดบ้าง 

5. การติดตามผลงาน เม่ือกําหนดแผนงาน และมอบหมายบุคลากรท่ีรับผิดชอบแล้ว 
ผู้อํานวยการต้องติดตามผลงานทุกระยะ คอยสอดส่องดูแลการปฏิบัตงานอยู่ตลอดเวลา เพ่ือคอยเป็น
ท่ีปรึกษาหารือ เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ ไม่รอจนกว่างาน
เกือบเสร็จแล้วค่อยมาดูแล  

6. การวัดผล เม่ือเสร็จสิ้นแผนงานตามโครงการต่างๆ พิพิธภัณฑสถานต้องมีการวัดผล
ทําเป็นสถิติมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงงานนั้นๆเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. กลุ่มภัณฑารักษ์ ผู้อํานวยการควรมีการปรับปรุงเก่ียวกับความรู้ของภัณฑารักษ์ท่ี
รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายอยู่เสมอ เช่น มีการอภิปรายข้อคิดเห็นต่างๆเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทฤษฏีหรือการ
ปฏิบัติของพิพิธภัณฑสถานสากล เช่นการฟังบรรยายวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ การไปดูตัวอย่างงาน
พิพิธภัณฑสถาน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือสร้างความกระตือรือล้นให้กับเจ้าหน้าท่ีในการ
ทํางาน 

เพ็ญพรรณ เจริญพร (2548: 25-39) กล่าวว่า การทําทะเบียนวัตถุ คือ การบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับวัตถุสะสมของพิพิธภัณฑสถานไว้เป็นหลักฐานเปรียบเสมือนวัตถุท่ีสะสมของพิพิธภัณฑสถาน
เหมือนกับคนท่ีเกิดมาต้องแจ้งเกิดท่ีฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของอําเภอท่ีเกิด มีการบันทึกว่าใครเป็นพ่อ
แม่ อาศัยอยู่ ท่ีใด มีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู่ หรือตาย ต้องมีการแก้ไขข้อมูล ซ่ึงวัตถุพิพิธภัณฑ์ก็มี
ลักษณะเดียวกัน เม่ือมีการรับสิ่งของเข้าก็ต้องบันทึกว่าได้มาอย่างไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
รับมาแล้วเก็บไว้ท่ีไหน ย้ายท่ีเก็บอย่างไร ฯลฯ 
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ประโยชน์ในการทําทะเบียนวัตถุ  
1. เป็นการควบคุมวัตถุ ทําให้รู้จํานวน และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ในข้ันตอนการ

ดําเนินการอ่ืน ๆ ของพิพิธภัณฑสถาน 
2. เป็นการรักษาความปลอดภัยของวัตถุ ป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีทุจริตยักยอก เม่ือวัตถุ

สูญหายก็จะสามารถตรวจสอบได้ 
3. การบันทึกข้อมูลวัตถุอย่างละเอียดพร้อมรูปถ่าย เป็นหลักฐานแสดงความเป็น

เจ้าของวัตถุนั้น ๆ ในกรณีท่ีสูญหายก็สามารถใช้ข้อมูล และรูปถ่ายประกอบการแจ้งความและติดตาม
กลับคืนมาได้ 

4. ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุโดยเฉพาะประวัติท่ีมา ประโยชน์ใช้สอยเหล่านี้เป็นประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า และการเล่าเรื่องราวในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน 

การอนุรักษ์สงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์  
การอนุรักษ์สงวนรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ์ คือการดําเนินการท่ีทําให้วัตถุสะสมคงสภาพอยู่ได้ยืนยาว 

การสงวนรักษามีวิธีการดําเนินงานแตกต่างกันตามประเภทของวัตถุซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. อินทรียวัตถุ คือวัตถุท่ีทําจากสิ่งมีชีวิต เช่นพืชและสัตว์ เป็นวัตถุท่ีชํารุดเสียหาย
ได้ง่าย ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม 

2. อนินทรียวัตถุ คือ วัตถุท่ีทําจากวัสดุท่ีไม่มีชีวิต เช่น โลหะประเภทต่าง ๆ ซ่ึงส่วน
ใหญ่มีความแข็งแรง ทนทาน แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เม่ือทําปฏิกิริยากับความชื้น เกลือ ดิน 
ก๊าซต่าง ๆ ท่ีอยู่ในอากาศ ฝุ่นละออง ซ่ึงจะทําให้เกิดสนิม และอโลหะ เช่นหิน ดิน วัสดุสังเคราะห์
ประเภทพลาสติก เรซ่ิน ซ่ึงมีความแข็งแรงทนทานต่างกัน จึงต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน 

การซ่อมสงวนรักษาจึงเป็นงานท่ีต้องใช้ความละเอียด และมีรูปแบบการรักษาท่ีแตกต่าง
กันไปตามวัตถุแต่ละประเภท 

การจัดเก็บวัตถุในคลัง 
วัตถุท่ีเก็บเป็นวัตถุท่ีหายากและมีคุณค่าซ่ึงต้องเก็บรักษาไว้ตามรูปแบบชนิดของวัตถุท่ีไม่

เหมือนกัน ดังนั้น ห้องเก็บวัตถุจึงต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถนําวัตถุมาใช้ได้อย่าง
สะดวก คือแยกวัตถุท่ีนํามาจัดเก็บตามลําดับก่อนหลัง ตามขนาดและตามวัสดุของวัตถุ และมีข้อควร
ระวังในการจัดเก็บวัตถุอาจเกิดข้ึนได้ เช่นน้ําท่วม ไฟไหม้ หรือการถูกลักขโมย 

แนวทางการดําเนินงานหอศิลป์ ของสหราชอาณาจักร (2547: 5-17) กล่าวถึง หน้าท่ีของ
หอศิลป์มีในการอนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม และมรดกของชาติเพ่ือการค้นคว้า หอศิลป์เป็นสถานท่ี
พักผ่อน โดยเป็นท่ีรวมผลงานศิลปะประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และงานศิลป์
ประเภทการแสดง ความคิดท่ีเป็นนามธรรม และวัตถุท่ีเป็นรูปธรรม สื่อสําหรับการติดต่อสื่อสารงาน
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ศิลปะรวมถึงคอมพิวเตออร์ วีดีทัศน์ และสื่ออ่ืนๆท่ีต้องมีเจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ เช่นภัณฑารักษ์ท่ีมี
ประสบการณ์ในการทํางานทางด้านนี้มานาน โดยไม่จําเป็นต้องมีคุณวุฒิทางวิชาการในด้าน
ภัณฑารักษ์ก็ตาม ก็สามารถท่ีจะเป็นท่ีปรึกษาในฐานะ “นักวิชาการ” ให้กับหอศิลป์ได้ ซ่ึงหอศิลป์ของ
รัฐบาลอาจเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือมีการเก็บค่าเข้าชมในอัตราท่ีไม่สูง
เกินไปจนทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ 

ทางด้านการจัดเก็บ สิ่งของท่ีจัดแสดง ถ้าหากมีจํานวนมากกว่าท่ีจะนํามาจัดแสดงได้
ท้ังหมด ทําให้ต้องมีการจัดเก็บ และต้องระมัดระวังไม่ให้มีการจัดเก็บในลักษณะท่ีเป็นการกักเก็บโดย
ไม่มีแนวคิดท่ีจะนําสิ่งของเหล่านี้มาจัดแสดง ต้องสามารถให้ผู้เยี่ยมชมในลักษณะอ่ืน เช่น การใช้สื่อ
อินเตอร์เน็ต การจัดทําวิดีทัศน์ การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดการบรรยาย การให้ยืมสิ่งจัดแสดงแก่
องค์กรอ่ืนๆซ่ึงสามารถนําไปจัดแสดงต่อสาธารณชนได้ (หากไม่มีข้อจํากัดขององค์กรห้ามไว้) การ
เผยแพร่ทางโทรทัศน์และวิทยุ หรืออาจมีรูปแบบวิธีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบอ่ืนๆ และสิ่ง
สําคัญอีกอย่าง คือต้องมีการจัดเก็บข้อมูลจํานวนยอดผู้เข้าชมหอศิลป์ การดําเนินการเผยแพร่ผลงาน
ในระดับชาติหรือในระดับท้องถ่ิน และในกรณีท่ีมีการจํากัด หรือการห้ามเข้าเยี่ยมชม ต้องมีการแจ้ง
เหตุผลการดําเนินการดังกล่าว พร้อมรายละเอียดของทางเลือกต่างๆในการเผยแพร่ให้ผู้ต้องการเข้า
ชม ถ้ามีสิ่งของท่ีไม่ได้มีการจัดแสดงจะต้องมีการชี้แจงปัญหาและแผนการจัดแสดงในอนาคต หอศิลป์
อาจได้รับการส่งเสริมให้ทํางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ในฐานะท่ีหอศิลป์เป็นองค์กรท่ีช่วย
ส่งเสริมการศึกษาทางด้านศิลปะ การบริการในการสร้างความร่วมมือดังกล่าวจึงเป็นหนทางหนึ่งใน
การช่วยให้ศิลปะเข้าถึงประชาชน  ถ้าเจ้าหน้าหอศิลป์มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดความรู้ ก็ควรท่ี
จะ “ส่งออก” ทรัพยากรบุคคล เช่น การให้ยืมผู้เชี่ยวชาญแก่หอศิลป์ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
อบรม และถ่ายทอดความรู้ในการดําเนินการ ผู้ท่ีถูกยืมตัวไปจะสามารถช่วยฝึก และพัฒนาเจ้าหน้าท่ี
อ่ืนๆ สําหรับการดูแลรักษาและจัดแสดงสิ่งซ่ึงมีคุณค่าทางศิลปะ การศึกษาหรือสิ่งท่ีมีคุณค่าอ่ืนๆท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

คิง (King, 2001: 19-20) กล่าวว่า นิยามของคําว่าพิพิธภัณฑ์แต่ก่อนนั้นหมายถึงสถาบัน
ท่ีเก็บสะสมผลงาน สงวนรักษาผลงาน เพ่ืออนาคต และตีความผลงานเพ่ือผู้ชม ในศตวรรษท่ี 19 
พิพิธภัณฑ์เริ่มเน้นไปท่ีส่วนของการตีความท่ีถือว่าเป็นภาระกิจท่ีสําคัญด้วยการสร้าง และให้ความรู้ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะช่วยสร้างความรู้ โดยการศึกษาสํารวจทางโบราณคดีท่ีช่วยให้ได้ของให้ท่ีจะสะสมในมี
คุณค่ามากยิ่งข้ึน ในทศวรรษท่ีผ่านมานี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวงการพิพิธภัณฑ์ในประเทศอเมริกา 
ด้วยการทบทวนบาทบาท และความรับผิดชอบใหญ่ๆของตนใหม่ จากท่ีแต่เดิมเป็นการจัดการพิพิธฑ์
เพ่ือจะปกป้องของท่ีสะสมไว้ และสร้างข้อมูลความรู้ขอของท่ีสะสม ก็เปลี่ยนมาเป็นการให้ความสําคัญ
กับผู้ดูเป็นหลัก  
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มาร์ค (Mack, 2001: 29-31) กล่าวว่า ข้อเท็จจริงโดยท่ัวไปแล้วพิพิธภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปะก็อยากเห็นตัวเองว่าเป็นศูนย์กลางของการวิจัย และการเรียนการสอนทางด้าน
ศิลปะ การเปลี่ยนแปลงบทบาทการจัดพิพิธภัณฑ์ศิลปะในมหาวิทยาลัย มีนัยยะถึงการจัดการ
พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาบทบาทใหม่เพ่ือความอยู่รอดท่ีเหมาะสม 
การจัดการพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยจําเป็นต้องใช้มืออาชีพท่ีได้รับการฝึกฝนทางด้านพิพิธภัณฑ์เป็น
ผู้จัดการ หรือผู้อํานวยการท่ีทํางานเต็มเวลา ทําธุรกิจท่ีจะนํา และจัดการพิพิธภัณฑ์ท่ีผู้ชมทุกระดับชั้น
เข้าถึงได้ ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์จําเป็นต้องมีวุฒิบัตรทางการศึกษาท่ีระดับดี ประการแรกพิพิธภัณฑ์
จําเป็นต้องจัดการในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ก่อน และประการท่ีสอง จัดการให้พิพิธภัณฑ์เป็น
ศูนย์กลางของการวิจัย ตามนัยยะนี้ผู้อํานวยการต้องมีการศึกษาระดับดีดังท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ยัง
ต้องเป็นผู้จัดการ เป็นผู้สนับสนุน เป็นนักการตลาด เป็นผู้ประสานงาน พิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นส่วนงาน
บริหารท่ีเป็นอิสระ และข้าวของท่ีสะสมไว้จําเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ให้ความสนใจ
กับการเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานท่ีสะสมในการจัดการแสดงผลงานจะบอกเรื่องราว ก่อให้เกิด
ความคิดใหม่ๆแปลกๆ เป็นการใช้สิ่งท่ีสะสมอย่างมีคุณค่า และนําเสนอความต่ืนเต้นท่ีมีอยู่เบื้องหลัง
ด้านวิชาการในสิ่งท่ีสะสม มาปรากฏอยู่ในคอลเล็คชั่นสิ่งท่ีสะสมอยู่ 

การอนุรักษ์รักษาผลงานศิลปกรรม 

คู่มือการอนุรักษ์ศิลปกรรม: จิตรกรรมบนผ้าใบและกระดาษ (2554: 17-214) ได้กล่าวถึง
การอนุรักษ์ผลงานศิลปะประเภทจิตรกรรมบนผ้าใบ และบนกระดาษ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การดูแลรักษา คือการรักษาสภาพของวัตถุและยืดอายุออกไปให้ยาวนานท่ีสุดเท่าท่ี
จะทําได้ต่อตัววัตถุนั้น ๆ โดยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยและเอ้ือให้ผู้จัดการหรือภัณฑารักษ์ใช้
ทักษะพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ในการป้องกันความเสียหาย ท่ีอาจเกิดกับผลงานศิลปะ 

2. การอนุรักษ์ คือการดูแลรักษาคุณค่าตามแบบเดิมของวัตถุให้คงไว้โดยต้องอยู่ใน
สถานท่ีเก็บ สถานท่ีจัดแสดง และสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย และมีแผนการรักษาสภาพของ
วัตถุเพ่ือหยุดความเสียหายและทําการฟ้ืนฟูวัตถุเพ่ือรักษาสภาพเดิมให้คงไว้ 

สภาพภูมิอากาศเขตร้อนชื้นอย่างเช่นท่ีประเทศไทยมีผลทําให้วัสดุชนิดต่างๆ เกิด
ความเสียหายได้ง่าย โดยเฉพาะกับผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบและงานกระดาษเม่ือเจออากาศท่ีร้อนจะ
เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วจึงต้องมีการอนุรักษ์เชิงป้องกันโดยมีปัจจัยทางสภาพแวดล้อมท่ีมีผล
ต่อการอนุรักษ์งานศิลปะ 8 ปัจจัย คือ  

1. แสง ได้แก่ ความเข้มของแสง ระยะเวลาในการตกกระทบ และชนิดของแสง  
2. อุณหภูมิ ได้แก่ อากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด สภาพอากาศแปรปรวน  
3. ความชื้นสัมพัทธ์ ได้แก่ ชื้นเกินไปหรือแห้งเกินไป สภาพแปรปรวน  
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4. มลพิษและการปนเปื้อน ได้แก่ รอยถลอก ปฏิกิริยาเคมี  
5. การแทรกแซงของมนุษย์ เช่นการโจรกรรม การทําลายศิลปวัฒนกรรม การบูรณะซ่อมแซม  
6. ความเสียหายทางกายภาพ ได้แก่ การกระทบกระแทก ความสั่นสะเทือน  
7. ภัยจากสิ่งมีชีวิต เช่นแมลง เชื้อรา นก เป็นต้น  
8. มหันตภัย เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม เป็นต้น 

ประโยชน์ของงานประติมากรรม 

วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ (2554: 162-168) กล่าวว่า ข้อดีของการนํางานศิลปะประเภท
ประติมากรรมมาติดต้ังในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือสื่อทัศนศิลป์อ่ืนๆมีจุดประสงค์ท่ีคล้ายคลึงกัน คือ เป็นการ
แสดงออกทางด้านบริบทของสังคมการเมืองการปกครอง บริบทของทางธุรกิจ บริบทของการพัฒนาวิถีชีวิต
ชุมชน บริบททางสังคมศิลปะ และท่ีสําคัญงานประติมากรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นการส่งผลกระทบต่อ
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะแห่งนั้น  แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของคน ชุมชนในสังคมของ
พ้ืนท่ีนั้นๆ  เพราะศิลปะเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือการแสดงออก และส่งสารจาก
ความคิดของผู้สร้าง ซ่ึงการท่ีศิลปะสามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความสุนทรีย์ และความคิดได้นั้น 
ศิลปะต้องถูกนําเสนอแก่ผู้ชม แต่ก็ข้ึนอยู่กับข้อจํากัดทางด้านเทคนิคท่ีในการสร้าง และพ้ืนท่ีในการนําเสนอ
สู่สาธารณชนให้สามารถรับรู้ได้เป็นวงกว้าง งานประติมากรรม 3 มิติ สามารถทําหน้าท่ีได้ดีกว่างาน 2 มิติใน
แง่ของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับชิ้นงานอย่างใกล้ชิดในพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยการนําตัวผลงาน
ประติมากรรมเสนอในพ้ืนว่างท่ีท่ีถูกกําหนดในท่ีต่างๆ ท่ีประชาชนเข้าถึงได้ ศิลปะจะส่งผ่านความงาม 
ความคิดไปสู่ผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี เช่น การใช้ศิลปะในการจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือลดทอนความ
แข็งกระด่างท่ีเกิดจากอาคารสถานท่ี ตึกสูง ความแข็งกระด้างของอาคาร ท่ีมีความหนาแน่นในย่านธุรกิจ
ของเมือง และเกิดความแออัดข้ึนต่อคนในสังคม คือ การนํางานจิตรกรรมแขวนประดับภายในอาคาร หรือ
การนํางานประติมากรรมมาต้ังภายใน และภายนอกอาคาร เพ่ือเพ่ิมสีสัน สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ สร้าง
บรรยากาศในสถานท่ีนั้นให้มีความสดใส การติดต้ังงานศิลปะอาจเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ให้กับพ้ืนท่ีสาธารณะให้
เป็นพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นจุดพัก หรือจุดตัดแยกของพ้ืนท่ีสัญจรทางจราจร ตามสี่แยกวงเวียน 
หรือพ้ืนท่ีท่ีประชาชนมาใช้บริการ และเกิดการสัญจรสูง เช่น ตามสถานีขนส่ง ย่านธุรกิจ หรือท่ีทําการของ
รัฐ ซ่ึงงานประติมากรรมสามารถช่วยแก้ปัญหาของการใช้พ้ืนท่ีว่างให้เกิดกิจกรรมอีกด้วย 

ชวลิต เสริมปรุงสุข (2546: 61-68) กล่าวว่า ประติมากรรมเพ่ือสาธารณะนั้น มีการติด
ต้ังอยู่หลายประเภทด้วยกัน คือ  

1. ติดต้ังจัดวางในโอกาสพิเศษ เป็นการติดต้ังเพ่ือแสดงแบบชั่วคราว เช่น การติดต้ัง
ประติมากรรมให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีติดต้ัง 

2. การติดต้ังในมหกรรมศิลปะ เช่น การติดต้ังประติมากรรมขนาดใหญ่ริมทะเลของ
เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ในงานมหกรรมศิลปะท่ีเรียกว่า งาน “เวนิส เบียลนาเล่”  
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3. การติดต้ังเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานและประดับตกแต่งในสวน ซ่ึงได้รับความนิยม
มากข้ึน เนื่องจากคนท่ัวไปเริ่มมีความเข้าในประติมากรรมมากข้ึนโดยเฉพาะประติมากรรมกลางแจ้งท่ี
อาจมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้นอกเหนือจากการตกแต่งเพ่ือความสวยงาม 

4. ประติมากรรมท่ีติดต้ังอยู่ร่วมกับสถานท่ีต่างๆต้องมีลักษณะท่ีกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม หรือช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กับหน่วยงานได้ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมีท้ังหมด 8 เรื่องดังต่อไปนี้ 

วีวัชร์ ปานช่วย (2551) เรื่อง “การกําหนดมูลค่าของผลงานศิลปะร่วมสมัยไทย” ซ่ึงเป็น
ศึกษาเก่ียวกับการกําหนดมูลค่าของผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยไทย โดยศึกษากําหนดมูลค่าของงาน
ศิลปะในระหว่างพ.ศ.2549-2551 จากศึกษาเก็บข้อมูลจากหน่วยงานท่ีดําเนินการทางด้านธุรกิจศิลปะ 
เช่น แกลลอรี่ บริษัทประมูลผลงานศิลปะ และตัวศิลปินท่ีกําหนดราคาผลงานศิลปะของต้นในการขาย 
ซ่ึง รวีวัชร์ ปานช่วย ได้แบ่งการกําหนดสูตรการหามูลค่าจากตัวศิลปิน ซ่ึงได้จากการสัมภาษณ์ศิลปิน
สาขาจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ สื่อประสม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ศิลปินรุ่นเล็ก 
(Emerging Artist) ศิลปินรุ่นกลาง (Mid Carrier Artist) ศิลปินอาวุโส (Master, Senoir Artist) โดย
ได้สรุปเป็นวิธีการคํานวนมูลค่าผลงาน คือ การนํามูลค่าผลงาน ลบ งบประมาณการผลิต ผลท่ีได้จะ
เท่ากับ มูลค่าจากตัวศิลปินท่ีตั้งราคาเพ่ิมข้ึนไปจากต้นทุนการผลิต หลังจากนั้นนํามูลค่าจากตัวศิลปิน
นี้มาคิดเป็นเปอร์เซนต์ และคิดเปอร์เซนต์ท่ีได้ให้เป็นจํานวนก่ีเท่าท่ีมูลค่าเพ่ิมข้ึนจากต้นทุนการผลิต 
เพ่ือให้ทราบราคาท่ีถูกต้ังข้ึนจากศิลปิน ท้ัง 3 ระดับ เช่น (มูลค่าผลงาน 50,000 บาท) ลบด้วย 
(งบประมาณการผลิต 4,000 บาท) เท่ากับ(มูลค่าจากศิลปิน คือ 46,000 บาท) เม่ือนําจํานวน (ต้นทุน
การผลิต 4,000 บาท) หารด้วย (มูลค่าจากศิลปิน คือ 46,000 บาท) เท่ากับ มูลค่าท่ีเพ่ิมจาก
งบประมาณการผลิตจํานวน 11.5 เท่า 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า จากการคํานวนมูลค่าของงานศิลปะ จากการวิจัยนี้ เป็นการสรุป 
การคิดมูลค่าผลงานศิลปะท่ีเกิดข้ึนจากช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซ่ึงมูลค่าอาจมาจากการคํานวนราคาท่ีถูก
กําหนดข้ึนโดยศิลปินท่ีแสดงงานซ่ึงต้องคํานึงถึงส่วนแบ่งเปอร์เซนต์ท่ีแกลลอรี่ หรือผู้มีส่วนในการ
ให้บริการแสดงงาน หักเงินค่าให้บริการออกจากราคาท่ีขายได้ รวมถึงราคาท่ีถูกกําหนดข้ึน ยังมีตัว
แปรของมวลรวมจากการต้ังราคาขายของศิลปินท่ีสร้างงานแต่ละประเภทด้วย ซ่ึงท้ังหมดล้วนมาจาก
ความพอใจส่วนบุคคลท้ังสิ้น จึงไม่ใช่ราคาท่ีชี้เฉพาะได้ว่า มูลค่าท่ีแท้จริงของผลงานศิลปะท่ีมีค่าแต่ละ
ชิ้นนั้นควรมีมูลค่าอยู่ท่ีเท่าไหร่ได้ แต่งานวิจัยชิ้นนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจ ในความพยายามท่ีจะหา
คําตอบของการกําหนดมูลค่าของงานศิลปะในช่วงเวลาหนึ่ง เพราะการกําหนดมูลค่า เป็นเรื่องท่ีทําได้
ยาก ในการหาข้อสรุปของมูลค่าท่ีแท้จริงของผลงานศิลปะ 
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อํานาจ เย็นสบาย (2547) เรื่อง “การเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต: หอศิลป์.” 
กล่าวถึง การจัดการหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์ในญ่ีปุ่น ประเภทต่างๆ โดยมีพิพิธภัณฑ์ระดับชาติ 
(National Museums) ท่ีมีกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุ่นเป็นหน่วยงานดูแล ซ่ึงเทียบได้กับว่า
มีรัฐบาลกลางเป็นผู้ดูแล คือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงโตเกียว(Museum of Contemporary 
Art, Tokyo) มีหน้าท่ีสําคัญ 5 ด้าน  คือ จัดนิทรรศการหมุนเวียน จัดนิทรรศการผลงานสะสมซ่ึงเป็น
นิทรรศการถาวร ทํากิจกรรมการสร้างฐานข้อมูลด้านศิลปะในลักษณะท่ีเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นท่ี
ท่ีมีบทบาทในด้านการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ ให้การศึกษาแก่ประชาชน (Educational 
Activities) และสถานท่ีทํางานด้านการวิจัย (Research Activities) ซ่ึงการจัดต้ังองค์กรพิพิธภัณฑ์ท่ี
เป็นมาตรฐาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนงานบริการ (Adminstration Department) ส่วนงาน
รับผิดชอบด้านภัณฑารักษ์ (Curatorial Department) และ ส่วนรับผิดชอบทางด้านการให้การศึกษา 
(Educational Department)  

ผู้วิจัยมีความเห็น คือหน้าท่ีของหอศิลป์ มีความสําคัญในการจัดการผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติ และหอศิลป์ต้องนําผลงานท่ีมีสะสมอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ภัณฑารักษ์เป็นผู้บริหารจัดการผลงานศิลปะ 

ธิดารัตน์ นาคบุตร (2553) เรื่อง “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สาขาทัศนศิลป์ 
กรณีศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี” กล่าวถึงเรื่องการ
จัดการก่อต้ังหอศิลป์ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวม
ผลงานศิลปะในหน่วยงานเพ่ือใช้ในการศึกษาและเผยแพร่ผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นโครงการในการริเริ่ม
การจัดเก็บผลงานศิลปะสมภายในมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยมาความเห็นว่าการเสนอวิธีการในงานชิ้นนี้ มี
ความน่าสนใจในเรื่องการวิเคราะห์ และประเมินสถานภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค และ
ความเป็นไปในการแหล่งเรียนรู้สาขาทัศนศิลป์ในมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงเรื่องการบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์ในเรื่องนโยบายรวมขององค์กร งบประมาณท่ีได้รับ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรม
ท่ีควรมี การเสริมทางด้านงานวิจัย และการให้ความสําคัญของผู้ท่ีเข้ามาทํางานท่ีต้องมีความรู้ความ
เข้าใจทางด้านศิลปะ เช่น ภัณฑารักษ์  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่า งานชิ้นนี้มีความน่าสนใจในเรื่องของการเสนอให้มีการให้แสดงประวัติ 
แนวความคิด มุมมองของตัวศิลปิน ควบคู่ไปกับการแสดงผลงานศิลปผู้ชมได้ชื่นชม และเกิดแรงบันดาล
ใจ ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดจินตนาการ และความคิกสร้างสรรคค์แก่ผู้ชมด้มากยิ่งข้ึน แต่ถึงอย่างไร งานวิจัย
ชิ้นนี้ยังเป็นกล่าวถึง ยังเป็นเรื่องของการจัดต้ังหอศิลป์ ภายในมหาวิทยาลัยในเบื้องต้นเท่านั้น ซ่ึงยังขาด
เรื่องการวางแผนการจัดการจัดเก็บผลงานศิลปะท่ีอาจจะมีเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
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มานิตา ศรีสิตานนท์ (2552) เรื่อง “การบริหารหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชน” กล่าวถึงการ
บริหารจัดการบริหารหอศิลป์ร่วมสมัยเอกชน ในการนําเสนอจัดแสดง และประชาสัมพันธ์ผลงาน
ศิลปะให้มีความน่าสนใจ โดยต้องอาศัยฝ่ายภัณฑารักษ์ในการจัดการเป็นสําคัญ เหมือนกับงานวิจัย
ของ อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ เรื่อง “การบริหารและจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย 
กรณีศึกษามหกรรมศิลปะเวนิสเบียนนาเล่” (2553)  กล่าวถึง ในเรื่องความสําคัญของจัดการงานส่ง
ภัณฑารักษ์ ซ่ึงภัณฑารักษ์ต้องมีการวางแผนการดําเนินการให้มีระบบบเป็นข้ันเป็นตอนเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาทางด้านการจัดการ  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานทางด้านศิลปะจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
ภัณฑารักษ์ท่ีมีความสามารถ เป็นหนึ่งในอัตตราเจ้าหน้าท่ีในการบริหารจัดการผลงานศิลปะ ซึ่ง
งานวิจัย 2 ชิ้นนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดการทางศิลปะจริงอยู่ แต่ไม่ได้มีการกล่าวถึง
ทางด้านการบริหารจัดการผลงานศิลปะท่ีเกิดจากการสะสม 

กมลวรรณ จันทวร (2555) เรื่อง “การจัดการหอศิลป์ของรัฐบาลในประเทศไทย” ศึกษาการ
กําหนดนโยบายการจัดการหอศิลป์ของรัฐบาลในประเทศไทย โดยการกําหนดกลุ่มตัวอย่างของหน่วยงาน
หอศิลป์ของรัฐบาลเพ่ือทําการศึกษาการบริหารจัดการของหอศิลป์ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
และสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการของหอศิลป์ เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจัดการ ซ่ึงการวิจัย
ดังกล่าว เป็นการสรุปสิ่งท่ีผู้เข้าชมต้องการให้หอศิลป์มีการจัดการเรื่องการแสดงผลงานในรูปแบบต่างๆ
เป็นหลัก ซ่ึงมีการสํารวจโครงสร้างการจัดการมหาวิทยาลัยของรัฐบาลท่ีมีหอศิลป์ด้วย โดยมีหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นท่ีหนึ่งในหน่วยงานท่ีกมลวรรณ จันทวร ทําการศึกษา โดยมีการสรุปปัญหา 
และอุปสรรคของการจัดการหอศิลป์ เช่นไม่มีกระบวนการท่ีชัดเจนในการแปลงแผนกลยุทธ์มาเป็น
แผนราชการประจําปี การขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการวิจัย ไม่มีฝ่าย หรือบุคลากร
ทางด้านการให้การบริการวิชาการโดยตรง มีการจ้างบุคลากรท่ีไม่ตรงตามสายงาน ขาดงบประมาณ
ทางด้านการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการอนุรักษ์ผลงานศิลปะสะสมฯลฯ และงานวิจัยนี้ยังมีการสรุป 
วิเคราะห์การบริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐบาลแบบ SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการหอศิลป์ของรัฐบาลต่อไปในอนาคต  

ผู้วิจัยมีความเห็นว่างานชิ้นนี้มีความน่าสนใจในการสํารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหาร
หอศิลป์ และสํารวจความพ่ึงพอใจของกลุ่มผู้เข้าชมซ่ึงมาจากกลุ่มผู้ชมซ่ึงเป็นกลุ่มคนภายนอกเป็นหลัก 
ท่ีได้เข้ามาใช้บริการภายในหน่วยงาน องค์กร แต่การสรุปท่ีได้ยังเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของ
หน่วยงาน โดยยังขาดรายละเอียดของวิธีการแก้ปัญหา และการจัดการผลงานศิลปะสะสมท่ีมีอยู่ภาย
หอศิลป์ของรัฐบาลในประเทศไทยในบางแห่ง ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าภายในหน่วยงานต้องมีการบริหาร
ท่ีถูกต้องเหมาะสมตามอัตลักษณ์ให้ดีท่ีสุดก่อน แล้วจึงเพ่ิม หรือปรับปรุงการจัดการภายในหน่วยงาน
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ของตนให้มีความสัมพันธ์ตามความเหมาะสมของความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการจึงจะเกิดเป็น
ภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการบริหารจัดการต่อไป 

งานของ จงรักษ์ อธิโรจน์ และ วัชระ ทองพูล (2538)  “เรื่องการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูลงานศิลปะ” ทําการศึกษาการใช้ข้อมูลของผลงานศิลปะจาก การ
แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการแสดงศิลปะ
เครื่องปั้นดินเผานานาชาติ และนําข้อมูลงานศิลปะมาเก็บในรูปฐานข้อมูล เพ่ือช่วยการเรียกข้อมูลงาน
ศิลปะท่ีเก็บไว้มาใช้ประโยชน์ โดยจัดทําฐานข้อมูลเป็นตารางท่ีจะประกอบด้วยข้อมูลผลงานศิลปะ 
เจ้าของผลงาน แสดงศิลปกรรม ผลงานศิลปะ รางวัลท่ีมีการมอบแก่ผลงานศิลปะ สถานท่ีเก็บผลงาน 
โดยท่ีทุกตารางสามารถ เพ่ิม ลบ หรือ การแก้ไขข้อมูล  และการเรียกใช้ข้อมูลมาใช้ ท่ีทําได้โดยดูจาก
ชื่อเจ้าของผลงาน เลขทะเบียนของผลงาน สถานท่ีเก็บผลงาน ซ่ึงเลือกตามประเภทได้ และสามารถ
ใช้ได้ท้ังเจ้าหน้าท่ี และผู้ชมท่ัวไป ผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นงานวิจัยท่ีมีความน่าสนใจในการคิดการทํา
ฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เพราะมีข้อดีในเรื่องของความสะดวกในการทํางาน ซ่ึงก่อนการบันทึก
ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ท่ีดีได้นั้น ต้องมาจากการจดทําทะเบียนข้อมูลจากการจดบันทึกลงบนกระดาษ
ด้วยถือเป็นสิ่งสัญอันดับแรกในการเก็บข้อมูล ซ่ึงเม่ือนํามารวมกับการบันทึกข้อมูลด้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ก็จะส่งผลให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการทํางานมายิ่งข้ึน 
ส่วนข้อเสียของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ เป็นโปรแกรมท่ีเก่า และขาดความน่าสนใจท่ีจะนํามาใช้งานในปัจจุบัน 

งานของ พรติตา ไมตรีเวช  และ อัมภิณี กลิ่นส่ง (2553) เรื่อง “การพัฒนาระบบ e-
Mueumในพิพิธภัณฑสถานศิลปะ กรณีศึกษา หอศิลป์พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
ได้ศึกษาทําโปรแกรมในการเก็บข้อมูลให้กับหอศิลป์ และโปรแกรมในการคัดเลือก และจัดวางรูปภาพ
ลงนิทรรศการท่ีจะจัดแสดง โดยเลือกภาพจากเง่ือนไข และใช้อัลกอริทึมท่ีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และนํามาวิเคราะห์ในการจัดวางเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามหลักทัศนศิลป์ นอกจากนี้ยังนํา 
RFID(Ratio Frequency Identification) ในการระบุวัตถุท่ีจัดแสดง เข้ามาอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ชมท่ีเข้ามาชมนิทรรศการ รวมถึง การจัดทํา Visual art เพ่ือให้บริการข้อมูลของนิทรรศการท่ีถูกจัด
ข้ึนกับผู้ชมท่ีสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ จะทํางานได้สะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึนในการ
จัดการข้อมูลภาพศิลปะ และข้อมูลนิทรรศการ นอกจากนี้ ระบบการคัดเลือก และการจัดรูปภาพลง
นิทรรศการ สามารถช่วยลดระยะเวลาและข้ันตอนมากกว่าท่ีคนต้องดําเนินการเอง เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการภาพศิลปะท่ีถูกจัดเก็บในหอศิลป์ท่ีมีปริมาณมาก ยากต่อการขนย้ายและนํามาจัด
วาง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในปัจจุบันเพราะเป็นโปรแกรมท่ีเก่าแล้ว และขาด
ความหน้าสนใจของรูปแบบการจัดเก็บ นําเสนอ และการสืบค้น ส่วนการวิจัยท่ี 2 เป็นการนําระบบ 
e-Museum มาใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นส่วนท่ีน่าสนใจในการใช้จริง แต่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การจัดการคัดเลือกผลงานศิลปกรรม เพ่ือจัดแสดงนั้น ผลงานท่ีมีไม่ได้มีแต่ผลงาน 2 มิติท่ีเป็นรูปบน
เฟรมเท่านั้น แต่ยังมีผลงานประเภทจิตรกรรมท่ีมีการจัดวางประกอบรวมอยู่ด้วย ร่วมท้ังผลงาน
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ประเภทประติมากรรม และผลงานประเภทสื่อประสม ท่ีมีลักษณะงานรูปแบบ 3 มิติ ซ่ึงเป็นการจัด
วางบนพ้ืนท่ีว่างซ่ึงมีขนาด กว้าง ยาว สูง ลึก ท่ีโปรแกรมไม่สามารถคัดเลือกได้ โดยการคัดเลือก
ผลงานศิลปกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดแสดงในสถานท่ีต่างๆ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงทางด้าน
ภัณฑารักษ์เป็นผู้คัดเลือกผลงานจึงจะดีท่ีสุด 

การจัดการผลงานศิลปกรรมของหน่วยงานต่างๆ 

เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาทางด้านการจัดการผลงานศิลปกรรมสะสมของ
มหาวิทยาลัยมาก่อน ผู้วิจัยจึงทําการสํารวจ และเก็บข้อมูลวิธีการจัดการผลงานศิลปะจากหน่วยงาน 
สถานท่ีในพ้ืนท่ีต่างๆ ซ่ึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการจัดการงานศิลปะ จากเอกสารสิ่งพิมพ์ 
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง การสํารวจสถานท่ีติดต้ัง สถานท่ีจัดเก็บ จัดแสดงผลงานศิลปะ รวมถึง
ปัจจัยท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และปัญหาในการจัดการ เพ่ือสรุปเป็นกระบวนการของการจัดการจัดการงาน
ศิลปกรรมท่ีเหมาะสม มาเปรียบเทียบกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยผู้วิจัยได้กําหนดพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลดังกล่าวจากสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ผลงานศิลปะ เช่นหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ โดยมีกรอบของการเก็บข้อมูล คือต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีการเก็บ
สะสมงานศิลปะประเภทเดียวกับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการจัดการผลงานศิลปะดังกล่าว 
ประกอบด้วยหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการงานศิลปะ ดังตารางท่ี 2 ต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการงานศิลปะ 

ลําดับที ่ ประเภทหน่วยงาน สถานที่ 
1 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่มี

งานศิลปะสะสม 
- หอศิลปะ และวฒันธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรม 
  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
- ศูนย์ศิลปวทิยบริการ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  และ สถาบันวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนคริน- 
  ทรวิโรฒประสานมิตร 
- สํานักบริหารศิลปวฒันธรรม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป ์
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2 หน่วยงานที่จัดแสดงงาน
ศิลปะสะสมส่วนบุคคล 

- พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย - ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ  
- หอศิลป์ ช่วง มูลพนิิจ  

3 หน่วยงานของกรมศิลปากรที่
มีงานศิลปะสะสม 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์ เจ้าฟา้) 
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์พีระศรี อนุสรณ ์
- หอประติมากรรมต้นแบบ 

4 หน่วยงานอนุรักษ์ ซ่อมแซม
ผลงานศิลปะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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การเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ดังท่ีได้แสดงอยู่ในตารางท่ี 2 เป็นการเก็บข้อมูลโดย
วิธีการสัมภาษณ์ และสังเกตุการณ์ ซ่ึงอาจใช้ท้ัง 2 วิธีในการเก็บข้อมูล หรือใช้วิธีการเดียว คือการสังเกตุ
การณ์ ส่วนการสัมภาษณ์นั้น สําหรับบางหน่วยงานอาจเป็นการถามคําถามเฉพาะบางข้อจากท่ีมีอยู่
ท้ังหมด โดยใช้คําถาม (ภาคผนวก ข) ในการสัมภาษณ์เป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงาน
ศิลปะ เช่น ผลงานศิลปะสะสมได้มาจากไหน จากท่ีใด โดยวิธีการใด มีการบริหารจัดการผลงานศิลปะ
อย่างไร มีผลงานศิลปะสะสมไว้ก่ีผลงาน และแบ่งได้เป็นก่ีประเภท ในส่วนท่ีจะกล่าวถึงต่อจากนี้เป็นการ
สรุปท่ีมา ลักษณะ และกระบวนการจัดการผลงานศิลปะของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงต่อด้วยการสรุปคําตอบ
ของกลุ่มประเภทหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์รวมไว้ท่ีข้อคําถามในแต่ละประเด็นๆไป โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

การจัดการผลงานศิลปะของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีงานศิลปะสะสม 

1. หอศิลปะ และวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้ผลงานมาจากการจัดกิจสร้างสรรค์งานศิลปะระหว่างศิลปินท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่นศิลปิน
แห่งชาติ และศิลปินอาวุโส กับศิลปินจากต่างประเทศ โดยมีข้อตกลงท่ีศิลปินต้องมอบผลงานให้กับ
ทางหน่วยงานภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มีผลงานจากศิลปินไทยเป็นประเภทจิตรกรรม 76 ผลงาน 
ประติมากรรม 1 ผลงาน ผลงานจากศิลปินต่างประเทศประเภทจิตรกรรม 10 ผลงาน ประติมากรรม 
1 ผลงาน และเซรามิค 2 ผลงาน รวมเป็นผลงานสะสมท้ังสิ้นจํานวน 89 ผลงาน ซ่ึงมีขนาดไม่ใหญ่
มาก ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่มีผลงานเพ่ิม 

 2. ศูนย์ศิลปวิทยบริการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร ได้ผลงานมาจากการขอรับมองผลงานจากศิลปินท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทยเพ่ือใช้เป็น
งานจัดเก็บและจัดแสดงให้กับหอสะสมงานศิลปกรรมและหอจดหมายเหตุของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มีผลงานท้ังหมด 48 ผลงาน ได้แก่ จิตรกรรม 32 ผลงาน ภาพพิมพ์ 6 ผลงาน สื่อประสม 4 ผลงาน 
เซรามิก 5 ผลงาน ภาพถ่าย 1 ผลงาน ซ่ึงมีขนาดไม่ใหญ่มาก ปัจจุบันหน่วยงานยังไม่มีผลงานเพ่ิม 

3. สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ได้ผลงาน
มาจาก 3 ส่วน โดยส่วนแรกมาจากการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เดินทางไปประเทศอเมริกา
เพ่ือเลือกซ้ือผลงานศิลปะจากศิลปินท่ีมีชื่อเสียงต่างชาติ  และการซ้ือผลงานของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงใน
ประเทศไทยมาเก็บสะสมไว้ให้เป็นของมหาวิทยาลัย จํานวน 29 ผลงาน ส่วนท่ี 2 มาจากการจัดกิจ
สร้างสรรค์งานศิลปะระหว่างศิลปินท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย ร่วมกับศิลปินจากต่างประเทศ โดยมี
ข้อตกลงท่ีศิลปินต้องมอบผลงานให้กับทางหน่วยงานภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม จํานวน 49 ผลงาน
และส่วนสุดท้ายมาจากศิลปินไทย และศิลปินต่างชาติมอบให้ทางสถาบันโดยตรง จํานวน 54 ผลงาน 
รวมผลงานท้ัง 3 ส่วนมีจํานวนท้ังสิ้น132 ผลงาน เป็นผลงานประเภท ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพ
พิมพ์ และสื่อประสม โดยผลงานท้ังหมดถือเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยในส่วนท่ีมีการซ้ือเข้า
เป็นการดําเนินของระบบราชการ ผลงานศิลปะจึงข้ึนทะเบียนแบบครุภัณฑ์ ซ่ึงมีขนาดไม่ใหญ่มาก 
ปัจจุบันยังไม่มีผลงานเพ่ิม  
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4. สํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ผลมาจากการซ้ือเพ่ือการสะสมโดยเริ่มเก็บผลงานในพ.ศ 2527 มีผลงานศิลปะสะสมท้ังสิ้น
ประมาณ 1200 ผลงาน โดยเป็นผลงานจากศิลปิน 3 กลุ่ม คือ1.ศิลปินรุ่นใหญ่ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน
อาวุโส 2 .ศิลปินรุ่นกลางท่ีอาจจะเคยมาแสดงงานท่ีหน่วยงาน หรือศิลปินท่ีเป็นท่ีรู้จัก 3.ศิลปินท่ียังไม่
มีชื่อเสียง แต่ว่าผลงานได้ถูกพิจารณาแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีพอท่ีจะเก็บได้ ซ่ึงผลงานจะคละๆกันไป
แล้วแต่ปี โดยในระยะหลังผลงานท่ีสะสมมาจากศิลปินท่ีมาแสดงงานศิลปะท่ีหน่วยงาน บางทีอาจมา
จากโครงการท่ีจัดข้ึนมาเป็นพิเศษ บางปีอาจมีการสนับสนุนให้เก็บผลงานประติมากรรมมากกว่า บาง
ปีอาจเป็นผลงานจิตรกรรมมากกว่า ข้ึนอยู่กับว่าคณะกรรมการตกลงกันว่าในปีนั้นๆจะเก็บผลงาน
อะไร โดยรวมแล้วมีผลงานท้ังประเภท 2 มิต ิ3 มิต ิและ ศลิปะจดัวาง 

โดยผลงานท้ังหมดเป็นของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดต้ังโครงการสะสมผลงานศิลปะ
ข้ึนโดยมอบหมายให้กับสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการท้ังหมด ในส่วนของสํานัก
บริหารศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ในแต่ละปีจะมีการเชื้อเชิญคณะกรรมมการท่ี
ทรงคุณวุฒิเพ่ือมาดูแลในเรื่องจัดซ้ือจัดหางานศิลปกรรม มีคณะกรรมการในการรับรองการทํากิจกรรม
ทางศิลปะเม่ือมีการจัดหาจัดซ้ือ ผลงานศิลปะจึงถือเป็นสมบัติย์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง โดยมีสํานัก
บริหารศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบหนึ่ง เม่ือทางสํานักบริหารศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และหอ
ศิลป์ คัดเลือกแล้ว ต้องไปผ่านการพิจารณาจากคณะกรรม ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม 
ถือว่าคณะกรรมการได้คัดกรองระดับต้นแล้วจึงส่งให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
อีกครั้งหนึ่งก่อนท่ีจะทําการซ้ือ โดยใช้เงินงบประมาณเป็นงบผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเองไม่ใช่เงิน
งบประมาณแผ่น การดําเนินการซ้ืออยู่ในระบบราชการภายในหน่วยงาน ผลงานศิลปะจึงข้ึนทะเบียน
แบบครุภัณฑ์ ปัจจุบันยังมีผลงานศิลปกรรมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนประกอบในการจัดการหน่วยงานในมหาวิทยาลัยท่ีมีงานศิลปะสะสม 

ผู้บริหาร 

1. การบริหารจัดการผลงานศิลปะสะสมภายในมหาวิทยาลัยต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย ได้แก่ อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีของคณะท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ศิลปะ หรือผู้อํานวยการหอศิลป์ของมหาวิทยาลัย โดยทุกฝ่ายต้องมีการประสานความร่วมมือกัน มีการ
ปรึกษาหารือ และรับฟังความคิดเห็นในการจัดการผลงานศิลปะสะสมของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เช่นเรื่อง
ของการจัดแสดง หรือการให้ยืมผลงานศิลปะจากหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย (นุชวรางค์ 
มณีวงษ์, 2556) 

2. อธิการบดีมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีของคณะทํางานท่ีเก่ียวข้อง
กับงานศิลปะ หรือผู้อํานวยการหอศิลป์ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความรู้ทางด้านศิลปะ และมีความเป็นนัก
จัดการผลงานศิลปะ กล่าวคือ มีความเข้าใจในลักษณะ ประเภทผลงานศิลปะ มีความเป็นผู้นํา และมอง
การไกล มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานองค์กรทางด้านศิลปะภายในประเทศ และภายนอกประเทศ
ได้อย่างเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนกับงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่(นพดล อินทร์จันทร์, 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 39 

3. ถ้าหน่วยงานท่ีมีการจัดการทางด้านศิลปะมีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะ 
และการจัดการท่ีเก่ียวของกับโครงการทางด้านศิลปะได้อย่างดีเยี่ยม ดังท่ีกล่าวไว้ในข้อ 1 และ ข้อ 2 
ข้างต้น การดําเนินการจัดการทางด้านศิลปะของหน่วยงานนั้นก็จะมีกําลังในการผลักดันโครงการด้าน
การจัดการผลงานศิลปะสมสมด้วยวิธีการต่างๆเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมได้อย่างเต็มท่ี และรวดเร็วยิ่งข้ึน 
(นพดล อินทร์จันทร์, 2556) 

4. ถ้าผลงานศิลปะสะสมของมหาวิทยาลัย เป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีอยู่ในภาระหน้าท่ีท่ี
ผู้บริหารต้องดําเนินการจัดการเป็นประจําทุกยุค ทุกสมัย การจัดการผลงานศิลปะสะสมนั้นต้องทําให้
เป็นแผนโครงการหลัก เป็นพันธกิจสําคัญท่ีจะต้องมีการจัดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกวาระของผู้
ท่ีมารับตําแหน่งเป็นผู้บริหาร (สิทธิธรรม โรหิตะสุข, 2556) 

5. ผู้บริหาร เช่นผู้อํานวยการต้องเป็นผู้หม่ันตรวจสอบความคืบหน้าของผลการ
ดําเนินการในโครงการใหม่ท่ีตนทําอยู่ โดยไม่ละท้ิงโครงการเดิม หรือพันธกิจหลักของหน่วยงาน ซ่ึงหากมี
การเปลี่ยนผู้บริหาร ต้องมีการรับส่งมอบงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจ (สิทธิธรรม โรหิตะสุข, 2556) 

เจ้าหน้าท่ี 

1. ต้องมีนักวิชาการช่างศิลป์ หรือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายดําเนินการจัดการผลงานศิลปะ เช่น
การจัดแสดง การจัดเก็บ และการทําทะเบียนผลงานศิลปะ มากกว่า 1 อัตรา เพราะหน้าท่ีการทํางาน
ในส่วนนี้ความรับผิดชอบนี้เป็นงานท่ีต้องค่อนข้างหนัก ซ่ึงต้องอาศัยความอดทน และความเอาใจใส่สูง 
(หรรษา คําล้วน, 2556) 

2. เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ท่ีต้องเข้าไปจัดการกับผลงานศิลปะโดยตรง โดยเฉพาะ
นักวิชาการช่างศิลป์ของมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะ เข้าใจในเทคนิค
วิธีการจัดการผลงานศิลปะอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่นการบรรจุผลงานศิลปะ เพ่ือการจัดเก็บ หรือ
การขนย้าย การติดต้ังผลงานท่ีมีรายละเอียดของวิธีการท่ีเหมาะสมกับผลงานแต่ละประเภทท่ีแตกต่าง
กันไป นักวิชาการช่างศิลป์ต้องได้รับความรู้ หรือรับการอบรมทางด้านการจัดการผลงานศิลปะอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม หน่วยงานจะต้องมีอัตรากําลังของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
จัดการผลงานศิลปะอย่างเพียงพอกับภาระงานตามตําแหน่งท่ีมีอยู่ การจัดการผลงานศิลปะของ
มหาวิทยาลัยก็จะดําเนินไปด้วยความราบรื่นสมบูรณ์ หรือถ้าหากเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานหอศิลป์
ภายในมหาวิทยาลัยท่ีรับเข้ามานั้นไม่ใช่ผู้ท่ีจบการศึกษาทางด้านศิลปะ หรือขาดความรู้ทางด้านการ
จัดการผลงานศิลปะ ทางหน่วยงานต้องมีการส่งตัวบุคลากรไปอบรมเรียนรู้ ให้รู้จักกระบวนการ
จัดการท่ีเก่ียวข้องกับผลงานศิลปะอย่างถูกวิธีด้วยได้ (จักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก และหรรษา คําล้วน, 
2556) 
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3. เจ้าหน้าหอศิลป์ต้องเป็นผู้ท่ีมีความรักในงานศิลปะ เป็นผู้ท่ีสนใจทํางานทางด้านการ
จัดการผลงานศิลปะจริงๆ เพ่ือไม่ให้เกิดการลาออกจากหน่วยงาน (อัมพวรรณ วิศวธีรานนท์, 2556) 

4. เจ้าหน้าท่ีต้องมีความกระตือรือล้นในการทําหน้าท่ีของตน รวมถึงเป็นผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการนําเสนอวีธีการ หรือกิจกรรมท่ีส่งผลดีต่อการจัดการผลงานศิลปะสะสมของมหาวิทยาลัย 
(หรรษา คําล้วน, 2556) 

5. ต้องมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานศิลปะท่ีมีความสามารถในการคิดวางแผนการจัด
แสดงงาน การติดต่อประสานงานกับศิลปิน องค์กร ฝ่ายงานอาคารสถานท่ีต่างๆท้ังภายนอกและ
ภายในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ก็จะส่งผลดีกับการจัดการผลงานศิลปะสะสม และการจัดการแสดง
งานศิลปะ เช่น การมีตําแน่งภัณฑารักษ์ประจําหน่วยงานด้วย (อัมพวรรณ วิศวธีรานนท์, 2556) 

6. เจ้าหน้าท่ีต้องเป็นผู้ทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถของตน ไม่ว่าจะเป็นงานหนัก
เพียงไหน ถ้าหากว่างานดังกล่าวเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับงานของตน และท่ีส่งผลดีต่อฝ่ายงานท่ีตนทําอยู่ 
(จักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก และหรรษา คําล้วน, 2556) 

อาคารสถานท่ี 

1. การจัดสร้างอาคารตองตอบรับกับการจัดเก็บผลงานศิลปะสะสมโดยต้องมีการ
ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานท่ีมีความรู้ความเข้าใจทางด้านการจัดการงานศิลปะ และนักอนุรักษ์ 
เพ่ือช่วยให้โครงการท่ีจะสร้างอาคารจัดเก็บผลงานศิลปะเป็นอาคารท่ีใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และ
ทําให้ได้มาซ่ึงอาคารจัดเก็บผลงานศิลปะท่ีถูกหลักของการจัดเก็บ (หรรษา คําล้วน, 2556) 

2. มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บผลงานศิลปะ เช่น โครงเหล็กแบบรางเลื่อนเพ่ือใช้สําหรับ
แขวนผลงานประเภท 2 มิติ ลิ้นชักเพ่ือเก็บผลงานประเภทกระดาษ ชั้นวางสําหรับผลงานประติมากรรม
ท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก (จักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก อัมพวรรณ วิศวธีรานนท์ และหรรษา คําล้วน, 2556) 

3. สถานท่ีจัดเก็บผลงานศิลปะท่ีเหมาะสมกับการจัดเก็บผลงานจิตรกรรมบนผ้าใบ 
หรืองานศิลปะท่ีทําด้วยกระดาษ ต้องเป็นสถานท่ีท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและอยู่ภายในอาคาร โดย
ในส่วนของพ้ืนท่ีจัดเก็บผลงานต้องแยกออกจากส่วนของสํานักงาน เพ่ือไม่ให้มีการเปิด-และปิด
เครื่องปรับอากาศตามเวลาเปิด-ปิดทําการของหน่วยงานตามเวลาราชการ เพราะอุณหภูมิของห้อง
จัดเก็บ ห้องติดต้ัง หรือห้องจัดแสดงนั้นมีผลต่อการเสื่อมสภาพของงานศิลปะ (จักรพันธ์ วิเศษบุญ
หนัก และหรรษา คําล้วน, 2556) 

4. ถ้าหากอาคาร สถานท่ีของหน่วยงานท่ีดําเนินการจัดการทางด้านศิลปะ ซ่ึงอาจเป็น
อาคารท่ีใช้เป็นท่ีจัดเก็บ หรือจัดแสดงผลงานศิลปะสะสม ควรเป็นอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีเปิดให้มีการใช้
ประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานภายมหาวิทยาลัย เช่นการใช้พ้ืนท่ีทางด้านการเรียนการสอนของคณะ
สาขาวิชาต่างๆของมหาวิทยาลัย ก็จะช่วยเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยให้กับอาคารท่ีไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถานท่ี
ในการเก็บงานศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับหน่วยงานทุกฝ่ายของ
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มหาวิทยาลัย ซ่ึงในข้อนี้ก็ข้ึนอยู่กับวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารเป็นหลักในการพยายามเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
อาคารท่ีสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยนั้นๆด้วยหรือไม่ (สิทธิธรรม โรหิตะสุข, 2556) 

5. ท่ีต้ังอาคารมีส่วนสําคัญท่ีช่วยให้ผลงานศิลปะเข้าถึงผู้ชม จะดีมากหากอาคารท่ีใช้
จัดแสดงงานศิลปะอยู่ในแหล่งคมนาคมสัญจรท่ีสะดวก เป็นสถานท่ี ท่ีคนท่ัวไปสามารถเดินทางไปถึง
ได้โดยง่าย หรืออยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่ๆ (นพดล อินทร์จันทร์, 2556) 

การทําทะเบียน 
1. การจัดเก็บผลงานศิลปะ และการทําทะเบียนเป็นส่วนสําคัญ ท่ีเม่ือมีผลงานเข้ามา

อยู่ในความดูแล การจดบันทึกรายละเอียดของผลงาน เช่น การระบุชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน เทคนิคการ
สร้าง และขนาด เป็นหน้าท่ีของนักวิชาการช่างศิลป์ใช้การจัดทํา (จักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก, 2556) 

2. ผลงานศิลปะจํานวนมากท่ีเป็นสมบัติของหน่วยงาน มีการทําทะเบียนทุกชิ้นอย่าง
ต่อเนื่องมา นับจากปีเริ่มเก็บสะสมมาโดยในระยะแรกของการเก็บสะสมอาจมีการจัดบันทึก
รายละเอียดของผลงานอยู่อย่างไม่ละเอียดมากนัก ก็ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนจาก
ตรวจสอบผลงานปัจจุบันเพ่ิมลงไปด้วย เพราะมีผลต่อการสืบค้น ติดตามผลงาน ในกรณีท่ีผลงานไม่ได้
มีการติดต้ังจัดเก็บอยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกันท้ังหมด เช่นการติดต้ังอยู่ตามอาคาร และห้องต่างๆของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การทําทะเบียนจะช่วยให้การติดตามตรวจสอบเป็นไปได้ง่ายและ
รวดเร็ว และการทําทะเบียนท่ีมีการระบุถึงสภาพของผลงาน จะช่วยให้รู้ว่าผลงานชิ้นไหนอยู่ในสภาพ
ท่ีสามารถจัดแสดงได้ในพ้ืนท่ีแบบใดได้บ้าง เพราะบางผลงานจัดแสดงได้ในเฉพาะบางพ้ืนท่ีเนื่องจาก
ผลงานมีวัสดุท่ีไม่แข็งแรง และค่อนข้างเก่า จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ  (หรรษา คําล้วน, 2556) 

3. การทําทะเบียนผลงานศิลปะท่ีมีการจัดซ้ือในระบบราชการมีข้อดีตรงท่ีเม่ือผลงาน
ศิลปะเป็นข้ึนทะเบียนเป็นครุภัณฑ์สามารถใช้กระบวนการตรวจสอบได้ว่าขณะนี้ผลงานอยู่ไหนเพราะ
ไม่ว่าผลงานจะไปอยู่ท่ีใดของหน่วยก็ต้องผ่านกระบวนการราชการท่ีมีเจ้าหน้าหลายฝ่ายดําเนินการ
รับผิดชอบ เพราะฉะนั้นผลงานศิลปะท่ีข้ึนทะเบียนเป็นครุภัณฑ์จะไม่มีทางสูญหายไปได้ง่ายๆเรียกได้
ว่า “ตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข, 2556)  

ประเด็นการข้ึนทะเบียนผลงานศิลปะเป็นครุภัณฑ์ สุรชัย เอกพลากร (2556) กล่าว
ว่า ปัญหาของการท่ีผลงานศิลปะเป็นครุภัณฑ์ เกิดปัญหาข้ึนกับฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย เพราะ
สิ่งของเช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เวลาใช้งานนานไป ฝ่ายพัสดุมีหน้าท่ีคิดคํานวนความเสื่อมสภาพของของเป็น
จํานวนปี ตัวอย่าง เช่นของชิ้นนี้ถูกกําหนดว่า 10 ปีต่อจากนี้จะเสื่อมสภาพ มันจะใช้งานไม่ได้ นั้น
หมายความว่าไม่ว่าของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่ก็ตาม 10 ปีข้างหน้าราคามันจะเป็น ศูนย์ (0) พอราคาเป็น 
ศูนย์ (0) ก็จําหน่ายออกจากหน่วยงานราชการได้ ท้ิงหายยังไงก็ได้ แต่กับศิลปะไม่เหมือนกัน เพราะยิ่ง
นานวันราคาของผลงานยิ่งแพงข้ึนเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจึงเกิดปัญหากับฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย 
เพราะไม่รู้ว่าจะจัดการผลงานศิลปะท่ีเป็นครุภัณฑ์อย่างไร เพราะเม่ือหน่วยงานซ้ืออะไรก็ตามท่ีเป็นงาน
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ศิลปะต้องซ้ือผ่านฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัย แต่ว่ากฏหมาย หรืออะไรก็ตามท่ีถูกกําหนดมาในสมัยก่อน
นั้น เป็นการคิดถึงเรื่องของการจัดการครุภัณฑ์ในความหมายของการซ้ือของท่ีไม่ใช้การซ้ืองานศิลปะ 

การประเมินมูลค่า และการทําประกันผลงานศิลปะ 
 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการกําหนดของผลงานศิลปะสะสมตามราคาท่ีมีการซ้ือ

เข้าหน่วยงานเท่านั้น และยังไม่มีการประเมินมูลค่าคงงานศิลปะท่ีอาจมีมูค่าสูงข้ึนในปัจจุบัน 

การนําผลงานศิลปะสะสมมาใช้ประโยชน ์
1. การจัดแสดงภายในหน่วยงานท้ังแบบถาวร และแบบชั่วคราวนั้น ต้องมีการแสดง

ประวัติของผลงานแต่ละผลงานประกอบไปกับผลงานเบื้องต้นเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา เช่น ป้าย
บอกชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาดของผลงานศิลปะ (อาทิตย์ มูลสาร, 2556) 

2. การจัดแสดงผลงาน หรือจัดเก็บผลงานศิลปะ ควรมีการเก็บเอกสารและข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน คือ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โครงการจัดต้ังหอศิลป์ วารสาร 
ผลงานวิชาการของศิลปิน สูจิบัตร โปสเตอร์ วีดิทัศน์ ภาพถ่าย ฯลฯหนังสือ หรือเอกสารประวัติความ
เป็นมาท่ีเก่ียวข้องกับผลงานศิลปะในห้องจัดแสดงนั้น ให้ผู้ท่ีเข้าชมได้ศึกษาหาความรู้นอกเหนือจาก
การมาชมผลงานศิลปะ (อาทิตย์ มูลสาร, 2556) 

3. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดให้มีวิชาสุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชาท่ีนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยต้องเรียนและต้องสอบให้ผ่านเหมือนกับทุกวิชา 
โดยในวิชานี้กําหนดให้ นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะอะไรก็ตามต้องได้เข้าชมผลงานศิลปะ จากหอศิลป์
หรือส่วนจัดแสดงผลงานศิลปะของหน่วยงาน ซ่ึงในแต่ละสถานท่ีท่ีกําหนดไว้ เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับ
นักศึกษาให้เกิดสุนทรียะทางด้านศิลปะ ซ่ึงในส่วนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ี
ต่างๆ ท่ีมีการนําผลงานศิลปะไปติดต้ังอยู่นั้น เพ่ือให้นักศึกษาท่ีไม่ได้เข้ามาเรียนในส่วนของ
มหาวิทยาลัยท่ีเป็นพ้ืนท่ีหลักในการจัดแสดงผลงานศิลปะสะสม เช่น นักศึกษาท่ไม่ได้เรียนทางด้าน
ศิลปะ ได้ศึกษาศิลปะในวิชานี้ เป็นการรักษาสมดุลทางด้านสุทรียะให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อย่างเท่าเทียมกัน (นพดล อินทร์จันทร์, 2556) 

4. การให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยืมผลงานศิลปะไปติดต้ัง หรือจัดแสดง ต้องมี
การทําเรื่องกําหนดระยะเวลาท่ีชัดเจนในการยืมผลงานนั้น ผู้บริหารและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานศิลปะ
สะสมจากทุกฝ่ายต้องมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีจะให้ยืมหรือนําผลงานไปติดต้ังจัด
แสดง ซ่ึงการให้นําผลงานติดต้ังภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนั้น ค่อนข้างดีกว่าการให้หน่วยงาน
ภายนอกยืมไป เพราะการจัดแสดงนั้นจากหน่วยงานภายนอกนั้นอาจมีปัญหาจากกระบวนจัดการผลงาน
ศิลปะซ่ึงอาจเกิดความเสียหายต่อผลงานศิลปะได้ เพราะหน่วยงานภายนอกท่ียืมผลงานไปนั้น อาจไม่มี
บุคลากร หรือผู้ท่ีมีความเชี่ยญทางด้านการจัดการผลงานศิลปะคอ่ยดูแลผลงาน และอาจเป็นสถานท่ีท่ี
นักวิชาการช่างศิลป์ หรือเจ้าหน้าท่ี ท่ีเป็นฝ่ายดูแลผลงานศิลปะของมหาวิทยาลัยเดินทางไปตรวจสอบ
ดูแลผลงานศิลปะได้ไม่สะดวกเท่าท่ีควร (นุชวรางค์ มณีวงษ์ และจักรพันธ์ วิเศษบุญหนัก, 2556) 
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5. ประการสําคัญของการท่ีศิลปะเกิดข้ึนมานั้นถ้าไม่นับร่วมความรู้สึก อารมณ์ และ
ความคิดของศิลปินท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะข้ึน จุดประสงค์หลักของผลงานศิลปะ คือ การมีหน้าท่ี
แสดงตัวตนให้คนได้ดู ไม่ใช่มีท่ีเก็บท่ีดีแล้ว ก็เอาแต่เก็บไว้อย่างเดียว กลายเป็นว่าผลงานศิลปะไม่ได้
ทําหน้าท่ีตามสิ่งท่ีมันควรจะเป็น เพราะฉะนั้นหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการกับผลงานศิลปะสะสม
ต้องคิดหาวิธีการอย่างไรท่ีจะทําให้ผลงานท่ีมีอยู่ได้ เข้าไปสู่สถานท่ีท่ีมีผู้ชมได้รับชมผลงานศิลปะ การ
ติดต้ังตามสถานท่ีต่างๆภายในหน่วยงานก็เป็นเรื่องท่ีควรกระทํา ในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีจัดเก็บท่ีดีพอ 
เช่นการเก็บเอากองเก็บไว้อยู่แต่ในห้อง ในโกดัง วางรวมๆกันเอาไว้จะทําให้ผลงานชํารุดเสียหาย
มากกว่าการนําไปจัดแสดง งานศิลปะท่ีได้รางวัลมาผลงานทุกงานมีนัยยะสําคัญและต้องมีการจัดเก็บ 
แต่ถ้าไม่มีสถานท่ีท่ีใช้จัดเก็บอย่างท่ีมีระบบจริงๆ การจัดเก็บไว้ท่ีใดท่ีหนึ่ง คุณค่าหรือความชํารุดจะมี
มากกว่าการกระจายงานไปตามท่ีต่างๆ ของของราชการเม่ือมีการประกวดข้ึนมา สามารถท่ีจะใช้
ระบบของราชการให้เป็นประโยชน์ได้ เช่นการนําผลงานไปติดแสดงไปไว้ตามหน่วยงานราชการ
ด้วยกัน (สิทธิธรรม โรหิตะสุข, 2556) 

การจัดการผลงานศิลปะของสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะสะสมส่วนบุคคล 

1. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย เป็นหน่วยงานท่ีมีผลงานศิลปะสะสมประเภท จิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โดยเป็นการเลือกซ้ือผลงานศิลปะเพ่ือเก็บสะสมจากความชื่นชอบของเจ้
ของหน่วยงาน มีการจัดแสดงผลงานจํานวน 800 ผลงาน ภายในอาคารอาคารท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือ
แสดงผลงานโดยเฉพาะ ซ่ึงยังมีผลงานศิลปะอีกเป็นจํานวนมากยังท่ีไม่ได้นํามาจัดแสดง โดยทําการ
เก็บรักษาไว้ท่ีห้องใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย หรือการนําผลงานศิลปะกระจายไปติดต้ัง
ตามห้องต่างๆในอาคารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงาน ถ้ามีการเอาผลงานเข้าหรือออกต้องมีการทําใบขอ
อนุญาติการดําเนินการจากผู้จัดการของหน่วยงานเพ่ือเซ็นต์รับทราบไว้เป็นหลักฐานก่อนดําเนินการ
ทุกครั้ง ต้องมีการถ่ายรูปผลงานก่อนนําเข้า และเอาออกจากอาคารเพ่ือให้ทราบถึงสภาพผลงาน 

2. ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นหน่วยงานเอกชนท่ีเก็บสะสมงานศิลปะประเภท
ประติมากรรมเท่านั้น โดยมาจากผู้บริหารได้ซื้อผลงานประติมากรรมสะสมตามความชอบส่วนตัว เพ่ือ
บอกเล่าเรื่องราวพัฒนาการของผลงานประติมากรรมในประเทศไทย มีผลงานท้ังหมดประมาณ 200 
ชิ้น ซ่ึงรวมถึงผลงานท่ีมีอยุ่แต่ยังไม่ได้นํามาจัดแสดง มีการแบ่งพ้ืนท่ี คือภายในอาคาร และภายนอก
อาคาร ซ่ึงทางศูนยประติมกรรมมีนโยบาย 4 อย่าง คือ เป็นพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมถาวร เป็นแหล่ง
เรียนรู้ประติมากรรมไทย  ส่งเสริมงานประติมากรรม คือการส่งเริมการจัดนิทรรศการนอกสถานท่ี 
และการสนับสนุนให้ยืมผลงาน ออกไปจากองค์กรของเพ่ือไปจัดแสดง 

3. หอศิลป์ ช่วง มูลพินิจ เป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคล เพราะเป็นบ้านท่ีสร้างไว้เพ่ือการจัด
แสดงผลงานศิลปะ โดยสร้างข้ึนบนพ้ืนท่ีบ้านท่ีใช้สําหรับอยู่อาศัยหลัก โดยหอศิลป์แห่งนี้เปิดให้คน
ท่ัวไปเข้าชมผลงานศิลปะได้ แต่ต้องมีการโทรศัพท์มาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อน โดยผลงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 44 

ศิลปะท่ีจัดแสดงคือผลงานประเภทจิตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมาจากสร้างสรรค์ข้ึนโดยศิลปินเจ้าของ
บ้านเอง โดยภายในบ้านมีการกันฉากเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีในการแขวนรูปภาพนอกเหนือจากการแขวนปกติ
บนผนังโครงสร้างของตัวบ้าน มีการปิดกันแสงแดดตามกระจกด้วยแผ่นชนวนกันความร้อน การแขวน
รูปมีการนําโฟมมาหนุนท่ีด้านหลังของกรอบรูปเพ่ือให้รูปติดกับตัวผนังเพราะจะทํารูปได้รับความร้อน 
และวิธีนี้ยังช่วยให้มีอากาศถ่ายเทด้านหลังรูปจึงทําให้ไม่เกิดความชื้นสะสม ภายในส่วนจัดแสดงผล
งานไม่มีการติดเครื่องปรับอากาศ แต่ใช้เป็นการติดต้ังพัดลมแทนโดยใช้เปิดในตอนท่ีมีคนมาชมผลงาน
เท่านั้น เป็นสถานท่ีท่ีเปิดโอกาสแก่นักศึกษา และผู้สนใจงานศิลปะได้เข้าชม รวมท้ังเป็นการแสดงให้
เห็นถึง วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงานของช่วง มูลพินิจ มีผลงานท่ีจัดแสดงรวม
ท้ังสิ้น 70 ชิ้น เป็นหอศิลป์ท่ีไม่มีการจดทะเบียนเป็นองค์กรแต่อย่างใด มีการใช้งบประมาณท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างเป็นเงินส่วนตัวของช่วง มูลพินิจท้ังหมด และมีจินดารัตน์ มูลพินิจ ผู้เป็นภรรยาของศิลปิน
เจ้าของสถานท่ีเป็นผู้จัดการบริหารหอศิลป์ และมีการขอคําปรึกษาเก่ียวกับการจัดแสดง และการ
อนุรักษ์กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมจากกลุ่มวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ 
ของกรมศิลปากร  มีการทําทะเบียนด้วยการจดบันทึก มีการประเมินมูลค่าผลงานเพ่ือการขาย โดย
กําหนดมูลค่าตามราคาของตลาดการค้าขายงานศิลปะในประเทศไทย หรือเป็นการต้ังราคาขายตาม
ความพอใจของศิลปินเอง ไม่มีการทําประกันผลงานศิลปะ ปัจจุบันมีปัญทางด้านท่ีมีผู้เข้าชมจํานวน
น้อย ซ่ึงมาจากการประชาสัมพันธ์ท่ียังไม่ต่อเนื่อง และไม่เป็นท่ีรู้จักต่อบุคคลท่ัวไป ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจาก
สถานท่ีตั้งของหอศิลป์ท่ีไม่ใช่เส้นทางคมนาคมหลัก หรืออยู่ในพ้ืนท่ีของแหล่งชุมชน แต่อย่าไรก็ตามก็
ถือว่าคนท่ีจะมาชมผลงานท่ีนี่ต้องมีความต้ังใจท่ีจะมาชมผลงานของหอศิลป์จริง  

ส่วนประกอบในการจัดการหน่วยงานท่ีจัดแสดงงานศิลปะสะสมส่วนบุคคล 

ผู้บริหาร  

1. ผู้บริหารมีความรัก และเห็นคุณค่าของการเก็บสะสมผลงานศิลปะ (บงกช แสนวงษ์ 
และประภัสสร พานชาตรี 2556) 

2. ผู้บริหารต้องมีแนวความคิดในการเก็บสะสมรักษาผลงานศิลปะอันมีค่าของประเทศ
ไทย ซ่ึงต้องมีการเก็บรักษาไว้ เพ่ือไม่ให้ผลงานผลงานศิลปะท่ีมีค่าก็อาจถูกขายไปอยู่กับสถาบันศิลปะ
ในต่างประเทศได้ (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

3. ในความเห็นของการบริหารงานโดยความร่วมมือกับภาครัฐบาลนั้น ทางหน่วยงานมี
ความเห็นว่าการท่ีบริหารหน่วยงานในรูปแบบเอกชนนั้นมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการได้
รวดเร็วกว่า และดีท่ีสุดในการบริหารจัดการหน่วยงานทางด้านการสะสมงานศิลปะ (บงกช แสนวงษ์ 
และประภัสสร พานชาตรี 2556) 
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เจ้าหน้าท่ี 

1. มีเจ้าหน้าท่ีในการดูแลผลงานภายในห้องจัดแสดงผลงานศิลปะ (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

2. มีเจ้าหน้าท่ีถ่ายภาพผลงานไว้เป็นข้อมูลประวัติในการเปรียบสภาพผลงานท้ังก่อน
และหลังท้ังในตอนท่ีมีการนําผลงาน เข้า หรือออกจากภายในอาคาร เช่นการนําผลงานออกไปส่งซ่อม 
หรือไปจัดแสดงภายนอกหน่วยงานเป็นต้น (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

3. มีเจ้าหน้าท่ีทําความสะอาดผลงานศิลปะ ต้องรู้วิธีการทําความสะอาดโดยแยกตาม
ประเภทของวัสดุท่ีใช้สร้างผลงาน ซ่ึงทางผู้บริหารท่ีมีความรู้ในเรื่องนี้ สามารถเป็นผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าท่ีทํา
ความสะอาดโดยตรงได้ด้วยการให้อุปกรณ์ และแนะนําว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทมีหน้าท่ีการใช้งานอย่างไร 
และทําให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่นบอกเจ้าหน้าท่ีว่าอันนี้ คือสําริด ควรทําความสะอาดอย่างไร ซ่ึงต้องสอนให้
เจ้าหน้าท่ีเข้าใจว่าผลงานแต่ละผลงานต้องได้รับการดูแลท่ีแตกต่างกัน (ประภัสสร พานชาตรี 2556) 

4. รับคนท่ีสามารถเรียนรู้ และเต็มใจท่ีจะอยู่กับศิลปะ โดยท่ีต้องเป็นคนท่ีมีความรักใน
งานศิลปะ (ประภัสสร พานชาตรี 2556) 

อาคารสถานท่ี 

1. การจัดเก็บผลงานภายในหน่วยงานมี 2 รูปแบบ คือ การติดต้ังเพ่ือจัดแสดงและ
จัดเก็บผลงานในรูปแบบของการประดับตกแต่งภายในอาคารท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานและการจัดเก็บ
ในรูปแบบของคลัง ซ่ึงภายในคลังประกอบด้วยชั้นสําหรับแขวนผลงานประเภท 2มิติ ซ่ึงจะช่วยให้
สามารถตรวจสอบ และนําผลงานมาใช้จัดแสดงได้อย่างสะดวก (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

2. ภายในอาคารจัดแสดงผลงานศิลปะ มีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะเช่น 
กิจกรรมการสร้างสรรงานศิลปะในวันเด็ก การเปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

3. ห้องจัดแสดงผลงานมีการควบคุมอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นฝ่าย
ตรวจสอบสภาพผลงานโดยเฉพาะซ่ึงทําการตรวจสอบผลงานอย่างสมํ่าเสมอ (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

4. สําหรับสถานท่ีจัดแสดงผลงานท่ีเข้าถึงค่อนข้างลําบากเพราะว่าอยู่ไกล ต้องมีการ
ส่งเริมการจัดนิทรรศการนอกสถานท่ีโดยนําผลงานเข้าไปจัดแสดงอยู่ในเมือง แบบนิทรรศการชั่วคราว 
อย่างพ้ืนท่ีเปิดทางศิลปะ เช่น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 
และเกิดการเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีหลักในการจัดแสดงท่ีอยู่ไกล และมีหนังสือท่ีเก่ียวกับศิลปะให้อ่าน 
(ประภัสสร พานชาตรี 2556) 
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การประเมินมูลค่า 

1. ผลงานศิลปะท่ีมีมูลค่าโดยการกําหนดราคาจากการซ้ือ การขายเป็นเรื่องของธุรกิจ 
แต่สิ่งสําคัญท่ีไม่มีความเปลี่ยนแปลงท่ีสูงข้ึน หรือตํ่าลง คือ คุณค่า ไม่ว่ามูลค่าจะมากมายสักเท่าใด 
คุณค่าของผลงานศิลปะท่ีอยู่คู่กับผลงานท่ีศิลปะสร้างข้ึนมานั้นไม่มีวันเปลี่ยนไปแปลงลดน้อยถ่อยลง
ไปได้ (ช่วง มูลพินิจ 2556) 

2. หากไม่มีการนําผลงานมาขายก็ไม่จําเป็นต้องประเมินราคา เพราะผลงานเพ่ือการ
สะสมนั้นวัดกันท่ีคุณค่าเป็นสําคัญ แต่ในกรณีท่ีต้องซ้ือผลงานศิลปะเข้ามานั้น จะพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ ความหายาก ความแท้ ประวัติของผลงาน ท่ีมาของภาพ เช่นใครเคยเป็นผู้ครอบครองมา
ก่อน ขนาดเล็ก ใหญ่ วัสดุท่ีใช้สร้างผลงาน เช่นสีน้ํามันบนผ้าใบ และผลงานเคยโชว์ท่ีไหนมาบ้าง หรือ
ลงหนังสืออะไรมาบ้าง (ประภัสสร พานชาตรี 2556) 

3. มูลค่าของศิลปะอยู่ความพอใจของผู้ขาย บวกความพอใจของผู้ซ้ือ เท่ากับความ
พอใจในการตกลงราคาของท้ัง 2 ฝ่าย (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

การซ่อมแซม 

1. การซ่อมแซมผลงาน 2 มิติ เช่น ผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ ถ้าหากเกิดความ
เสียหาย ทางหน่วยงาน ก็จะทําการติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการซ่อมแซมผลงานศิลปะจาก
หน่วยงานภายนอกให้เป็นผู้ซ่อม และในส่วนผลงานประติมากรรมของหน่วยงานท่ีมีสะสมไว้ไม่ค่อย
เกิดความเสียหายเพราะเป็นงานท่ีทําจากสําริด (บงกช แสนวงษ์ 2556) 

2. ทางหน่วยการติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมผลงาน หรือว่าอาจปรึกษาศิลปินถ้า
ศิลปินยังมีชีวิตอยู่ และสามารถซ่อมได้ก็ต้องคุยกับศิลปินเป็นส่วนใหญ่ การตัดสินใจท่ีจะให้ช่างซ่อม
หรือศิลปินซ่อม ข้ึนอยู่กับปัจจัยความเสียหายต่องาน ถ้าเป็นการเสียหายท่ีไม่ต้องใช้ความสามารถของ
ศิลปินในการทํา แต่ใช้ความสามารถในเชิงช่างในการซ่อม แต่ก็ต้องเคารพ และให้เกียรติศิลปินโดย
ทางหน่วยงานจะแจ้งศิลปินทราบก่อนการซ่อมในเรื่องของความเสียหาย หรือถ่ายรูปให้ศิลปินดู ถ้า
เสียหายเล็กน้อยก็ให้ทางช่างทําให้ได้ (ประภัสสร พานชาตรี 2556) 

การทําประกัน 

การทําประกันผลงานทางศิลปะเกิดข้ึนจากนโยบายการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน
ศิลปะโดยมีการจัดแสดงภายนอกหน่วยงาน เช่น ทางหน่วยงานเป็นผู้นําผลงานออกไปจัดแสดงเอง 
หรือเป็นหน่วยงานอ่ืนขอยืมไปจัดแสดง ซ่ึงการทําประกันก็จะทําต้ังแต่เริ่มมีการเคลื่อนย้ายผลงาน
ออกจากหน่วยงานจนกระท่ังสิ้นสุดการจัดแสดงและนําผลงานกลับสู่หน่วยงาน โดยในประเทศไทยนั้น
ยังมีบริษัทท่ีรับทําประกันผลงานอยู่ไม่ก่ีแห่ง (บงกช แสนวงษ์ 2556) 
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การจัดการผลงานศิลปะภายในหน่วยงานของกรมศิลปากรท่ีมีงานศิลปะสะสม 

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลป์ เจ้าฟ้า) เป็นหน่วยงานแยกมาจาก
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร ในสมัยก่อนกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันจัดงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกัน แต่ภายหลังทางกรมศิลปากรเห็นว่าผลงานเริ่มมีจํานวนมาก และไม่มีท่ีจัด
แสดงงาน จึงขอมาใช้ตึกโรงกษาปณ์เป็นท่ีแสดงงาน ตึกโรงกษาปณ์และพ้ืนท่ีดดยรอบจึงเป็นของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จนถึงปัจจุบัน ผลงานศิลปะท่ีมีเก็บสะสมอยู่ท่ีนี่มีประมาณ 3000 
กว่าชิ้น (ดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ 2556) 

ส่วนประกอบการจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 

เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเฉพาะทางในการจัดการผลงานศิลปกรรม
ภายในหน่วยงาน ซ่ึงเจ้าท่ีเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาในการอนุรักษ์รักษางานศิลปะโดยตรง หรือจบทางด้าน
ภัณฑารักษ์ 

อาคารสถานท่ี ขนาดของอาคารแบ่งตามลักษณะการใช้งาน โดยแยกระหว่างห้องจัด
แสดงแบบถาวร แบบหมุนเวียน และคลังเก็บ ซ่ึงควรเป็นห้องท่ีมีอากาศถ่ายเทท่ีสะอาด และไม่มี
ช่องทางให้มีฝุ่นเข้าไปจับบนผลงาน สามารถใช้เป็นเครื่องกรองอากาศในห้องท่ีมีลักษณะแบบปิดทึบ 
อาจเป็นห้องท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิของความชื้น เช่นกระดาษอยู่ในท่ีท่ีมีความชื้นสะสมไม่ได้เพราะ
เกิดเชื้อรา โลหะอยู่ในท่ีท่ีมีอุณภูมิท่ีสูงได้ แต่อยู่ในท่ีท่ีมีความชื้นไม่เพราะจะทําให้เกิดสนิมได้ หรือ
พลาสติกอยู่ในท่ี ท่ีชื้นได้ แต่อยู่ในท่ี ท่ีอุณภูมิสูงไม่ได้เพราะจะทําให้แห้งกรอบ และแตกร้าวได้ 

 การทําทะเบียน เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดของสิ่งของท่ีเก็บสะสม โดยการทํา
ทะเบียนนั้นข้ึนยู่กับการใช้งาน และมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันการใช้งานท่ีต่าง เช่นทะเบียนรวม
ผลงานท้ังหมด เป็นทะเบียนท่ีแสดงข้อมูลท่ีประกอบด้วย ชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน เทคนิค ขนาด วัสดุ 
วันท่ีรับเข้า และลําดับท่ีรับเข้า เรียงตามลําดับก่อนหลังในการรับเข้า หรือบัตรทะเบียน (รูปภาพท่ี 1) 
เป็นเหมือนบัตรประจําตัวของผลงาน ซ่ึงมีการแสดงรายละเอียดของผลงานท่ีมากกว่าทะเบียนรวม 
เพราะมีการระบุข้อมูลท่ีมากกว่า เช่นการระบุสภาพของผลงาน ข้อจํากัดของผลงานต่างๆท่ีมีเพ่ือ
ความปลอดภัยต่อผลงาน รวมถึงเม่ือมีการส่งซ่อมผลงาน ทางหน่วยงานท่ีทําการซ่อมก็ต้องมีการทํา
ทะเบียนแยก เหมือนบัตรประจําตัวผู้ป่วย เช่นว่ามีชํารุดเสียหานตรงไหน เคยถูกซ่อมแซมด้วยวิธีการใด   

วิธีการทําทะเบียนในลําดับแรกท่ีดีท่ีสุด คือการจดบันทึกด้วยการเขียนด้วยมือ ถ้าทําได้
อย่างละเอียด และถูกต้อง ก็สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาลงในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยอํานวยความ
สะดวกในการสืบค้น ในการจัดทําทะเบียนย่อยเพ่ือเรียกใช้ตามการค้นหาท่ีแตกต่างกันไป เช่น การ
ค้นหาจํานวนผลงานท้ังหมดท่ีมีเก็บไว้อยู่ ก็จะเป็นการแสดงรายท่ีไม่ต้องการรายละเอียดของผลงาน 
แต่เป็นเพียงตัวเลขจํานวนผลงาน หรือการเลือกค้นหาผลงานจากชื่อศิลปิน หรือตามประเภทของผลงาน  
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รูปภาพตัวอย่างการทําบัตรทะเบียนผลงานศิลปะ 
ท่ีมา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป. เอกสารทะเบียนตัวอย่าง. (2556). 

การประเมินมูลค่า และการทําประกันผลงานศิลปะ 
การประเมินมูลค่าข้ึนอยู่กับการว่าประเมินไปเพ่ืออะไร เช่นการประเมินเพ่ือใช้ในการ

ประกันผลงานเพ่ือค้นย้ายไปจัดแสดงภายนอกสถาน ก็ประเมินไว้ให้กับบรษัทประกันเพ่ือกําหนดเบี้ย
ประกันของผลงาน หรือการประเมินมูลค่าเพ่ือให้ทราบราคาของทรัพย์สินท่ีมีอยู่ของหน่วยงาน เพ่ือการ
ประกันผลงานร่วมกันการประกันอาคาร ในกรณีการป้องอัคคีภัย ซ่ึงถ้าหากมีความเสียหายดังกล่าว
เกิดข้ึนจริง เงินท่ีได้รับจากการทําประกันต่อให้สูงแค่ไหนก็ไม่อาจเทียบได้กับคุณค่าท่ีสูญสลายไป 

การนําผลงานศิลปะสะสมมาใช้ประโยชน์  
เป็นการใช้จัดนิทรรศการหมุนเวียนโดยการกําหนดการสับเปลี่ยนผลงานในห้องจัดแสดง 

กับผลงานท่ีมีมีเก็บไว้อยู่ภายในคลัง เป็นการนําผลงานท่ีมีเก็บรักษาไว้ให้ได้ออกมาสูดภายนอกบ้าง 
หรือการร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานระหว่างประเทศในการเผยแพร่ผลงานงานโดยการ
จัดแสดงผลงานสะสมภายในหน่วยงาน 
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การอนุรักษ์ ซ่อมแซม  
มีการส่งผลงานศิลปะท่ีเกิดความชํารุดเสียหายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการอนุรักษ์และ

ซ่อมแซมผลงาน คือกลุ่มวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ สังกัดกรมศิลปากร 

การสังเกตการณ์พ้ืนท่ีการจัดการของหน่วยงานของกรมศิลปากรท่ีมีงานศิลปะสะสม  

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์พีระศรี อนุสรณ์ เป็นห้องทํางานของอาจารย์ศิลป์ 
พีระศรี ภายในมีการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี1-14 พ.ศ.2492-2506 เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี
อยู่ความดูแลของผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป มีการให้ยืมผลงานไปจัดแสดงได้ โดย
ต้องทําหนังสือขออนุญาติไปท่ีผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และยื่นเรื่องแจ้งต่อไปท่ี
อธิบดีกรมศิลปากรเพ่ือขออนุญาติก่อนถึงจะสามารถยืมผลงานศิลปกรรมภายในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ศิลป์พีระศรี อนุสรณ์ได้ เม่ือมีผลงานเกิดการชํารุดเสียหายจะถูกนําส่งซ่อมท่ีกลุ่ม
วิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ (วิไลวรรณ โพธิ์ระวัช 2556) 

2. หอประติมากรรมต้นแบบ เป็นหน่วยงานท่ีข้ึนอยู่กับกรมศิลปากร และมีอธิบดีกรม
ศิลปากรเป็นผู้บริหารจัดการโดยตรง ถ้าหากมีผลงานประติมากรรมท่ีจัดแสดงเกิดการชํารุด เสียหาย 
ผลงานจะถูกนําส่งซ่อมแซมท่ีสํานักช่างสิบหมู่เท่านั้น โดยสถานท่ีนี้เดิมทีเป็นโกดังเก็บสําหรับเก็บ
เครื่องทัพสัมภาระท่ีใช้ในงานพระเมรุมาศ และต่อมาภายหลังกรมศิลปากร ได้ใช้เป็นท่ีนี่เป็นโรงปั้น
หล่อ ของข้าราชการกองหัตถศิลป ต่อมากองหัตถศิลปและโรงปั้นหล่อได้ย้ายออกไป โรงปั้นหล่อจึงถูก
ปรับให้เป็นหอประติมากรรมต้นแบบ เป็นท่ีจัดแสดงงานประติมากรรมต้นแบบซ่ึงหล่อด้วยปูน
ปลาสเตอร์ และมีผลงานบางส่วนท่ีเป็นหล่อด้วยโลหะ โดยส่วนใหญ่ผลงานหล่อปลาสเตอร์เหล่านี้ถูก
ใช้เป็นแบบเพ่ือหล่อเป็นโละสําหรับไปประดิษฐานตามสถานท่ีสําคัญหลายแห่งของประเทศไทย 
รวมถึงเป็นท่ีเก็บข้อมูลประติมากรรม และศิลปกรรม เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้ากระบวนการทํางาน
ประติมากรรม มีเนื้อท่ี 900 ตารางวา แบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 ชั้นในการติดต้ังจัดแสดงผลงานประติมากรรม
ต้นแบบ รวมท้ังแบบร่าง ภาพสเก็ตซ์อนุเสาวรีย์ต่างๆของอาจารย์ศิลป์ พีระศรเท่าท่ีรวบรวมได้ จัด
แสดงไว้ให้ชมด้วย (ศิริลักษณ์ กัณฑศรี และโอชนา พูลทองดีวัฒนา 2546: 42-44) 

จากการสังเกตของผู้วิจัย มีความเห็นว่ารูปแบบของโครงสร้างสถานท่ีเก็บ และแสดงผล
งานค่อนข้างกว้าง มีหลังคาท่ีอยู่สูงทําให้สถานท่ีดูโปร่งโล่ง การจัดแสดงผลงานท่ีมีขนาดดูแล้วไม่
แออัดกันเบียดเสียด มีการเว้นระยะให้ผู้ชมสามารถถ่อยออกมาดูภาพรวมของผลงานประติมากรรมได้
โดยรอบ จึงให้เกิดความรู้สึกถึงความสบายผ่อนคลายเม่ือได้เข้าชม  
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หน่วยงานอนุรักษ์ และซ่อมแซมผลงานศิลปะ 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมศิลปากร ท่ีทําการ
ซ่อมแซมวัตถุสะสม และผลงานศิลปะสะสมของหน่วยงานของกรมศิลปากรท้ังหมด รวมท้ังบริการ
ซ่อมแซมผลงานศิลปะ หรือโบราณให้กับหน่วยงานหรือนักสะสมท่ัวไปด้วย ซ่ึงใช้วิธีการรับผลงาน
ศิลปะท่ีเกิดความเสียหายชนิดต่างๆมาซ่อมแซม เช่นผลงานจิตกรรมบนผ้าใบ และผลงานจิตรกรรม
บนกระดาษ โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์รักษาผลงาน และซอ่มแซมผลงาน แต่มีปัญหาเล็กน้อยทางด้านบุคลากรเพราะเนื่องจาก งาน
ท่ีส่งมาให้ซ่อม หรือต้องออกไปตรวจสอบหรือซ่อมแซมภายนอกสถานท่ีนั้นมีจํานวนมากกว่าการ
ทํางานของกลุ่มวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ จึงทําให้การซ่อมแซมผลงานต้องใช้ระยะเวลาในการ
ซ่อมแซม ซ่ึงทางหน่วยงานมีความยินดีให้คําปรึกษาทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะสําหรับคนท่ีสนใจ โดย
ในหน่วยงานมีการรวบรวมหนังสือทางด้านการซ่อมแซมผลงานไว้ให้อ่านได้ในหน่วยงาน  

การจัดการผลงานประติมากรรมในสวนของรัฐบาล และเอกชน 

1. สวนศิลปมีเซียม เป็นพ้ืนท่ีส่วนบุคคลท่ีของครอบครัวของมีเซียม ยิบอินซอยศิลปินชั้น
เยี่ยมคนแรกของประเทศไทยจากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติพ.ศ.2494 ในสาขาจิตรกรรม 
ท่ีต้องการให้สวนศิลป มีเซียม เป็นสถานท่ีพักผ่อน และชมงานศิลปะท่ีจัดแสดงท่ามกลางธรรมชาติ 
โดยเฉพาะแก่นักเรียน นักศึกษาศิลปะ รวมท้ังผู้ท่ีสนใจท่ัวไป โดยมีแนวคิดว่า การท่ีตนเองทํางานปั้น 
ก็เพราะนึกถึงสวนในบ้าน และมีความเชื่อว่าประติมากรรมควรอยู่นอกบ้าน เพราะประติมากรรมเป็น 
“อันหนึ่งอันเดียว” กับธรรมชาติ และสมควรท่ีจะต้องอยู่ท่ีซ่ึงพระเป็นเจ้าได้ประทานไว้ ด้วยเหตุนี้
สวนในบ้านของตนจึงมองดูแน่นไปด้วยรูปปั้น ตนจึงต้องคิดท่ีจะทําอะไรสักอย่างเก่ียวกับเรื่องนี้ 
(แนวคิดและจุดมุ่งหมายของ สวนศิลป มีเซียม, 2556) และด้วยความคิดนี้จึงเป็นท่ีมาของโครงการ
สร้างสวนศิลปท่ีอําเภอสามพรานในพ.ศ.2523 จึงเริ่มสร้างสวนนี้ข้ึน ประกอบด้วยท่ีพักขนาดเล็กท่ีอยู่
ท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้ และมีสระน้ําขนาดใหญ่ตรงอยู่กลางสวน แล้วจึงได้เคลื่อนย้าย
ประติมากรรมเข้ามาไว้ท่ีสวนแห่งนี้ จึงเป็นต้นกําเนิดของ สวนศิลป มีเซียม  

สวนศิลป มีเซียม เป็นสถานท่ีเก็บรวบรวม และจัดแสดงผลงานประติมากรรมของมีเซียม 
ยิบอินซอย ซ่ึงเคยเปิดให้ผู้ท่ีสนใจได้ติดต่อเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงให้บริการผู้นําชมผลงาน 
ในกรณีท่ีผู้เข้าชมมาเป็นหมู่คณะต้ังแต่ 20 คนข้ึนไป แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์น้ําท่วมพ.ศ.2554 จึงปิด
ลง และถึงแม้ว่าไม่มีการเปิดให้เข้าชมผลงานประติมากรรมอย่างเป็นทางการแล้ว แต่สถานท่ีแห่งนี้
ยังคงอยู่ในความดูแลรักษาโดยครอบครัวของมีเซียม ยิบอินซอยเป็นอย่างดี เช่นพ้ืนสนามหญ้าอันเป็น
ท่ีตั้งของจัดแสดงผลงานประติมากรรรม ได้รับการตัดแต่งอย่างเรียบร้อย ฐานท่ีใช้ติดต้ังผลงานต้ังตรง
อย่างแข็งแรงโดยไม่มีการเอียงเอน 
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ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าผลงานประติมากรรมของสวนศิลป์มีเซียม เป็นผลงานประติมากรรมท่ี
ทําด้วยสําริดท้ังหมด และมีขนาดปานกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ส่วนท่ีประติมากรรมติดต้ังระหว่าง
กรุงเทพฯและมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น เป็นผลงานท่ีทําจากสําริดเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงผลงานมีขนาดใหญ่
ท้ังหมด ท้ัง 2 ท่ีมีการติดต้ังผลงานอยู่บนฐานอย่างม่ันคงแข็งแรง ร่วมถึงมีป้ายอธิบายรายละเอียดของ
ผลงาน เช่น ชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน วัสดุ ขนาด ปีท่ีสร้าง ติดไว้อยู่ท่ีฐาน เพ่ือให้ผู้ชมรับทราบข้อมูลของ
ผลงานเบื้องต้นด้วย ส่วนผลงานประติมากรรมจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง บริเวณสวนแก้ว 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นผลงานประติมากรรมท่ีทําด้วยสําริดท้ังหมดเช่นเดียวกัน แต่มี
ขนาดเล็ก มีการติดต้ังไว้บนฐานท่ีไม่มีการติดป้ายชื่อรายละเอียดของผลงาน  

พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง บริเวณสวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

โครงการ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง (2532) คือ โครงการจัดแสดงผลงานศิลปะกลางแจ้ง
ท่ีจัดทําโดยหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในสมัยนนทิวรรธน์ จันทนะผะลินเป็น
ผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังหอศิลป (2532-2534) ซ่ึงโครงการนี้ เพ่ืออนุรักษ์สวนท่ีมีคุณค่าทางด้าน
ประวิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย วังท่าพระ ด้วยการจัดสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้มีความงามด้วย
ผลงานศิลปะ เพ่ือสร้างบรรยากาศทางวิชาการด้านศิลปะ และเพ่ือความเหมาะสมท่ีเป็นมหาวิทยาลัย
ทางศิลปะ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทในเครือโตชิบาประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ในการ
ดําเนินงาน โดยมีการคัดเลือกผลงานประติมากรรมท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากศิลปินอาวุโสรุ่น
บุกเบิกในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย จํานวน 7 ท่าน มีจํานวนผลงานท้ังสิ้น 13 ชิ้น (ตามตารางท่ี 
3) โดยการขอชิ้นงานจริง และขออนุญาตจากศิลปินเจ้าของผลงานเพ่ือนํามาจัดต้ังในโครงการ ซ่ึงแต่
เดิมผลงานเหล่านี้เป็นงานประติมากรรมปั้นหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ซ่ึงต่อมาเริ่มชํารุดผุกร่อนไปตาม
กาลเวลา ทางผู้อํานวยการหอศิลป์ และนักวิชาการช่างศิลป์ รวมถึงช่างไม้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
นําผลงานมาหล่อข้ึนใหม่ด้วยวัสดุถาวร คือสําริด*และ สร้างฐานสําหรับติดต้ังผลงานบริเวณสวนแก้ว
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในพ.ศ.2532 (วัยวัฒน์ งามสิงค์, 2557) โดยมีผลงานท้ังสิ้น  13 ผลงาน 
ตามตารางท่ี 3  

การติดต้ังงานประติมากรรมภายในสวนแก้ว ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้เป็นท่ีศึกษา
หาความรู้ทางด้านศิลปะ และเป็นท่ีให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจท่ัวไปได้ชมกัน โดย
ได้รับอนุญาต และมอบกรรมสิทธ์จากศิลปิน และทายาทของศิลปิน เพ่ือนํามาติดต้ังบริเวณสวนแก้ว
ตลอดไป โดยมีแนวคิด เพ่ือให้ประชาชนได้ชื่นชมมรดกทางศิลปะ เป็นการเผยแพร่และเชิดชูเกียรติ
ประวัติของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และเป็นการปลูกฝัง เสริมสร้างความรักความชื่นชมใน

                                                 
*

 สําริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง กับ ดีบุก ในสัดส่วน คือ ทองแดงเป็นหลัก
ประมาณ 90-95% และดีบุกประมาณ 5-10%, ประติมากรรมหล่อโลหะสําริด (จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, 
2556: 137) 
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ศิลปะ เกิดความชื่นชมซาบซ้ึง และเห็นคุณค่าของศิลปกรรม ซ่ึงมีผลในการจรรโลงจิตใจในทางอ้อมต่อ
ผู้ชม รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ผลงานท่ีทรงคุณค่าให้เป็นมรดกตกทอดของสังคมเพ่ือให้อนุชนคนรุ่นหลัง
ได้มีโอกาสชื่นชมตลอดไป ซ่ึงมหาวิทยาลัยศิลปากรมี วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
มีบรรยากาศทางศิลปะ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมท่ีงดงามในทางกายภาพ เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ศิลปกรรมออกสู่สาธารณชน เพ่ือเป็นการเก็บรักษาศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่าให้อยู่ในสถานท่ีท่ี
เหมาะสม สมควรแก่การเชิดชูยกย่อง เพ่ือให้เป็นบริเวณพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักศึกษา  

ตารางท่ี 3 ผลงานประติมากรรรม ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง 

ชื่อศิลปิน จํานวผลงาน 
(ชิ้น) 

ชื่อผลงาน 

ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 1 มาลิน ี
มิเซียม ยิปอินซอย 2 รูปเหมือน / กระโดดเชือก 

สนั่น ศิลากร 3 เสือดํา / พระยาอนุมานราชธน /  
ศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศรี 

สิทธิเดช แสงหิรัญ 1 วงกลม 
พิมาน มูลประมุข 2 อาจารย์ชนิ อยู่ดี / อาจารย์จํารัส เกียรติก้อง 

เขียน ยิ้มสิริ 3 ข่ีม้าส่งเมือง / ชนไก่ / อาจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
ชลูด นิ่มเสมอ 1 คิด 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

สมพร รอดบุญ (2556) กล่าวว่า มีผลงานประติมากรรม 1 ชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร คือผลงาน “ม้าส่งเมือง” ของเขียน ยิ้มสิริ แต่ไม่ม่ันใจว่าหายไปในปี
ไหนแต่พอจําได้ว่าเป็นวันปีใหม่ซึ่งเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยหยุดทําการ  

วัยวัฒน์ งามสิงค์ (2557) กล่าวว่า ผลงานประติมากรรมท่ีหายไปจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยศิลปากร คือผลงาน “ข่ีม้าส่งเมือง” ของเขียนยิ้ม สิริ แต่ไม่ม่ันใจว่าหายไปในปี
ไหนแต่พอจําได้ว่าเป็นวันสงกรานต์ซ่ึงเป็นวันท่ีมหาวิทยาลัยหยุดทําการ การท่ีผลงานถูกขโมยไปนั้น
เป็นเพราะวิธีการติดต้ังผลงานบนฐานจัดแสดงในสมัยก่อนยังไม่แข็งแรงเท่าปัจจุบัน การติดต้ังนั้นทํา
โดยการกรอกปูนบริเวณส่วนฐานของตัวงานให้ติดกับฐานฐานจัดแสดง และตัวงานเองก็มีเหล็กเชื่อม
ติดยื่นออกมาจากฐานเพียงเล็กน้อย เม่ือเวลาผ่านไปนานเข้า พอถูกโยกขยับก็ทําให้ผลงานหลุดออก
จากฐานได้ ซ่ึงต่างจากสมัยนี้ท่ีทําเหล็กเสียบยึดติดยื่นออกมาจากส่วนฐานของผลงานยาวมากๆก็จะ
ช่วยให้ผลงานวางอยู่บนฐานจัแสดงด้วยความม่ันคงแข็งแรง 
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ผู้วิจัยพบว่าผลงานประติมากรรมชื่อ “กระโดดเชือก” ของมิเซียม ยิปอินซอย ซ่ึงเป็น
ผลงานประติมากรรมหล่อสําริดท่ีได้รับรางวัลท่ี 1 เหรียญทองจากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
เป็นผลงานรูปทรงของเด็กผู้กําลังแกว่งเชือกโดยตัวเชือกของผลงานชิ้นนี้เป็นสําริดติดเป็นเนื้อเดียวกัน
กับรูปทรงหลักโดยการติดเข้าท่ีมือของรูปทรงของเด็กผู้หญิง ได้รับความเสียหาย คือส่วนท่ีเป้นเชือก
นั้นได้หักหลุดออกมาจากตัวผลงาน ถูกนําไปเก็บรักษาเพ่ือรอดําเนินการซ่อมท่ีห้องซ่อมผลงานภายใน
อาคารหอศิลป์ สนามจันทร์  

วัยวัฒน์ งามสิงค์ (2557) กล่าวว่า ผลงาน “กระโดดเชือก” ของมิเซียม ยิปอินซอยชิ้นนี้
ได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และถูกเก็บไว้ภายในอาคารพรรณารายเพ่ือรอการติดต้ังกลับสู่ฐาน
แสดงผลงาน สาเหตุท่ีทําให้ผลงานเสียหายมาจากมีนักศึกษาไปจับโยกเล่น จึงทําให้ผลงานหักออกมา
ส่วนผลงานท่ีเป็นรูปปั้นบุคคลสําคัญแบบครึ่งตัวท่ีเคยจัดแสดงอยู่ท่ีนี่ เช่นรูปปั้นหล่อของอาจารย์ 
ศิลป์ พีระศรี ซ่ึงผลงานในลักษณะนี้เป็นรูปปั้นของคนท่ีเราเคารพนับถือยกย่องกัน ต่อมามีคนท่ีไม่รู้ไป
จับเล่นผลงาน หรือถ่ายรูปโดยแสดงท่าทางท่ีไม่เหมาะสมกับผลงาน ภายหลังจึงมีการเคลื่อนย้าย
ผลงานออกไปติดต้ังในสถานท่ีอ่ืน 

โครงการติดตั้งประติมากรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

โครงการติดต้ังประติมากรรมระหว่างกรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศิลปากร (2553) 
กล่าวถึง โครงการสร้างผลงานประติมากรรมติดต้ังตามสวนสาธารณะของผู้ว่าราชการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการสํานักผังเมือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และคณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร 
โดยเน้นความมีเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ีในเมืองหลวง เพ่ือความงามของสภาพภูมิทัศน์เมือง ความสวยงาม
น่าอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน โดยดําเนินการจัดหา ออกแบบ 
และจัดทําพร้อมติดต้ังผลงานประติมากรรมในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจํานวน 10 แห่ง ใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ด้วยงานเงินอุดหนุนของรัฐบาล จํานวน 31,000,000 บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เป็นโครงการท่ีสอดคล้องกับแผ่นพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับท่ี6 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง และ
ศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้เป็นการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้จัดหา ออกแบบประติมากรรม
รวมท้ังฐานรองรับ และติดต้ังในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือในบริเวณท่ีมีสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม  

ผลงานประติมากรรมสังเกตเห็นว่าผลงานมีขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ท่ีขนาด 3 เมตร และบาง
ผลงานมีขนาดสูงสุดถึง 6.50 เมตร ซ่ึงถือว่าเป็นผลงานประติมากรรมท่ีค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียว 
และโดยการคัดเลือผลงานมาเป็นแบบเพ่ือขยายขนาดเป็นผลงานประติมากรรมติดต้ังในสวนนี้ มาจาก
ผลงานของประติกรท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทยท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดของชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน 
ขนาดผลงาน วัสดุท่ีสร้าง และสถานท่ีติดต้ัง ดังท่ีแสดงไว้ในตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดผลงานประติมากรรมติดต้ังระหว่างกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลําดับ รายละเอียด ลําดับ รายละเอียด 
1 ชื่องาน “ช้างต้นแบบ”  

ศิลปิน ศิลป์ พีระศรี  
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 4.00 x 1.50 x 2.20 เมตร 
ที่ตั้ง สวนรมณีนารถ เขตพระนคร  

2 ชื่องาน “The Mirror” 
ศิลปิน เขียน ยิ้มศิริ 
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 1.50 x 1.20 x2.70 เมตร 
ที่ตั้ง สวนเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน 

3 ชื่องาน “Protector” 
ศิลปิน เขียน ยิ้มศิริ 
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 1.50 x 1.60 x 2.40 เมตร 
ที่ตั้งสวนเฉลิมพระเกียรติเขตคลองสาน 

4 ชื่องาน “ตะกร้อ” 
ศิลปิน เขียน ยิ้มศิริ 
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 1.30 x 2.00 x 3.70 เมตร 
ที่ตั้ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเขตดินแดง 

5 ชื่องาน “ต้นไม้แห่งชีวิต” 
ศิลปิน อนิก สมบูรณ์ 
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 1.20 x 1.20 x 3.00 เมตร 
ที่ตั้ง สวนลุมพินี เขตประทุมวัน 

6 ชื่ อ ง า น“สั ง คมแ ห่ ง ค ว าม งอ ก ง า มขอ ง
คุณธรรม” 
ศิลปิน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน 
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 3.00 x 3.00 x 2.90 เมตร 
ที่ตั้ง สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร 

 7 ชื่องาน “สุริยัน” 
ศิลปิน รองศาตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ 
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 1.00 x 1.00 x 3.00 เมตร 
ที่ตั้งสวนสาธารณะเชงิสะพาน
พระปกเกล้าฝั่งธนบุรี เขตคลองสาน 

8 ชื่องาน “จังหวะของการเติบโต” 
ศิลปิน เข็มรัตน์ กองสุข 
วัสดุ บรอนซ์ 
ขนาด 1.50 x 1.50 x 1.50 เมตร 2 ชิ้น 
        0.50 x 1.50 x 1.50 เมตร 1 ชิ้น 
ที่ตั้ง สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ 

9 ชื่องาน “The Moon” 
ศิลปิน ศราวุธ ดวงจําปา 
วัสดุ โลหะ 
ขนาด 3.50 x 3.50 x 6.50 เมตร 
ที่ตั้ง สวนสาธารณะใกล้วัดเสมียนนารี 
เขตจตุจักร 

10 ชื่องาน “Frame” 
ศิลปิน เบททิโน ฟรานชินี (ชาวอิตาลี) 
วัสดุ สแตนเลส 
ขนาด 3.00 x 3.00 x 3.00 เมตร 4 ชิ้น 
ที่ตั้ง สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ผลการเก็บข้อมูลการจัดการผลงานประติมากรรมติดตั้งในพ้ืนท่ีกลางแจ้ง 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี 

1. มีการวางแผนการจัดสร้างสวนประติมากรรมกลางแจ้งต้องอาศัยความรอบครอบ
ของผู้บริหาร และต้องขอความร่วมมือจากผู้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีเฉพาะทางจากหลายหน่วยงาน 
เช่น ผู้เชี่ยญทางด้านพ้ืนท่ีจากสํานักผังเมือง ในการศึกษาตัวแปร ปัจจัยเก่ียวข้องในการจัดการ เพ่ือไม่
เกิดผลกระทบต่อสภาพแวกล้อม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลงานประติมากรรมได้ในภายหลังได้ 

2. ต้องมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพของผลงาน สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี และ
สถานท่ีในการติดต้ัง จัดเก็บ และจัดแสดงผลงานประติมากรรม เพ่ือไม่ให้มีสิ่งท่ีจะมาส่งผลกระทบให้
เกิดความเสียหายต่อผลงานประติมากรรม และเม่ือเจ้าหน้าได้ตรวจสอบพบความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนท้ังทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลงานประติมากรรม เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร
ทราบทันที 

วัสดุ และองค์ประกอบในการติดตั้งผลงานประติมากรรม 

1. ผลงานประติมากรรมต้องทําจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงทนทานสูงซ่ึงเกิดการผุกร่อน
ได้ยาก เช่น สําริด และสแตนเลส ส่วนผลงานประติมากรรมท่ีทําด้วยเหล็กนั้น ต้องเป็นเหล็กท่ีมีความ
หนา และผ่านการพ่นเคลือบด้วยสีกันสนิมแล้ว 

2. ผลงานประติมากรรมติดต้ังกลางแจ้งต้องมีแกนเหล็กยื่นออกมาจากบริเวณใต้ฐาน
ของตังผลงาน เพ่ือไว้เสียบยึดเข้ากับตัวฐานแสดงงานเพ่ือความแข็งแรง และสร้างความปลอดภัย
ให้กับผลงาน ในกรณีท่ีเป็นการจัดแสดงผลงานประติมากรรมแบบติดต้ังถาวร 

3. ผลงานประติมากรรมต้องถูกติดต้ังไว้บนฐานจัดแสดงท่ีมีความแข็งแรงทนทาน โดย
การหล่อฐานจัดแสดงโดยการลงเสาเข็มลงไปท่ีพ้ืน ซ่ึงฐานจัดแสดงในลักษณะนี้เป็นฐานแบบถาวรไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้ และในการหล่อฐานนั้นต้องทําช่องสําหรับรับการเสียบยึดของตัวเหล็กแกนท่ี
ยื่นออกมาจากใต้ฐานของตัวผลงาน 

ผู้วิจัยพบว่าการติดต้ังผลงานประติมากรรมท้ัง 3 แห่ง ใช้ติดต้ังอยู่ในสถานท่ีกลางแจ้ง 
เช่น ตามสวนสาธารณะ และสนามหญ้า ผลงานประติมากรรมจะทําด้วยโลหะประเภทต่างๆกัน แต่
ต้องเป็นโลหะท่ีมีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศสูงมาเป็นวัสดุในการสร้างงาน เช่น สําริด สแตนเลส 
โลหะชนิดหนาซ่ึงมีการพ่นเคลือบด้วยสีกันสนิม  แล้วติดต้ังงานประติมากรรมบนฐานท่ีมีความแข็งแรง 
เพ่ือให้งานประติมากรรมอยู่สูงเหนือระดับพ้ืนดิน เป็นการป้องกันไม่ให้ผลงานถูกความชื้นจากพ้ืนดิน 
ผลงานประติมากรรมท่ีด้วยปั้นดิน หรือปั้นดินแล้วหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ นิยมท่ีจะนํามาหล่อด้วย
สําริด เพราะมักเป็นผลงานท่ีมีองค์ประกอบของรูปทรงท่ีเชื่อมโยงต่อเนื่องติดกันเป็นชิ้นเดียว จึงทํา
ผลงานมีความแข็งแรงสูงและเหมาะท่ีจะนํามาต้ังในพ้ืนท่ีท่ีอยู่กลางแจ้ง ส่วนผลงานประติมากรรมทํา
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ด้วยโลหะชนิดอ่ืนอย่างเช่นเหล็ก หรือสแตนเลส ต้องมีการเชื่อมติดชิ้นงานด้วยช่างท่ีมีความชํานาญ
ผลงานจึงจะมีความแข็งแรงคงทนท่ีสูงข้ึน 

จากการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดผลงานศิลปะดังท่ีได้กล่าวมา
ท้ังหมด เห็นได้การจัดการผลงานศิลปะของแต่ละพ้ืนท่ี มีการให้ความสําคัญแตกต่างกันไปตามแต่
หน่วยงาน ถ้าหน่วยงานใดมีการจัดในเรื่องการจัดเก็บท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ในด้านความปลอดภัยแล้ว 
หน่วยงานนั้นก็จะให้ความสําคัญต่อไปท่ีในเรื่องการจัดแสดง หรือการประชาสัมพันธ์หน่วยงานตอไป แต่
ถ้าหน่วยงานใดยังมีปัญหาของสถานท่ีจัดเก็บ หรืออุปกรณ์ในการติดต้ังท่ียังไม่สมบูรณ์ จึงยังดําเนินการ
ด้านการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องรอง จะเห็นได้ว่าหน่วยงานเอกชนมีการจัดการในเรื่องการจัดเก็บ จัด
แสดงผลงาน ในอาคารท่ีมีความสมบูรณ์มากในเรื่องของการใช้เครื่องควบคุมอุณภูมิควมชื่นในห้องจัด
แสดงและห้องจัดเก็ผลงาน ซ่ึงไม่ใช่มาจากงบประมาณท่ีมีมากกว่าหน่วยงานราชการ แต่เป็นเพราะมีการ
จัดการท่ีดีในวิจัยทัศน์ผู้บริหาร และการทํางานของเจ้าหน้า ซ่ึงหน่วยงานราชการบางท่ีก็มีการจัดเก็บ
จัดการผลงานท่ีดี โดยการจัดการสถานท่ีให้มีอากาศท่ีถ่ายเทได้ และถึงแม้จะไม่ได้มีการเก็บท่ีถูกต้องตาม
หลักการอนุรักษ์ท้ังหมดก็ตาม แต่ก็เป็นจัดการท่ีเหมาะสมในระดับหนึ่งของการจัดการ เพ่ือพัฒนาการ
จัดการท่ีดีข้ึนได้ต่อไป  

โดยในส่วนสุดท้ายของบทท่ี 2 นี้ ผู้วิจัยขอยกความเห็นในเรื่องของการจัดการผลงานศิลปะ
ของศิลปินชาวญ่ีปุ่นดังนี้ 

ยาโนเบะ เคนจิ (2553) กล่าวว่า ปัญหาของการเก็บผลงานศิลปะท่ีมีขนาดใหญ่อย่างเช่น
ประติมากรรม หรืองานศิลปะจัดวางท่ีต้องใช้พ้ืนท่ีมากๆ โดยในท่ีญ่ีปุ่น และประเทศอ่ืนก็มีปัญหาไม่
ต่างกับท่ีประเทศเทศไทย เม่ือการแสดงงานศิลปะจบลงศิลปินต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะทําอย่างไร
กับผลงานศิลปะ ในกรณีของศิลปินท่ีมีผลงานขนาดไม่ใหญ่มาก หรือผลงานท่ีสามารถถอดแยกชิ้น
ออกจากกันได้ก็อาจจะนํากลับไปเก็บไว้ในพ้ืนท่ีของตนเอง เช่นท่ีบ้าน แต่ถ้าไม่มีพ้ืนท่ีในการเก็บ
ผลงานศิลปะท่ีมีขนาดใหญ่มาก ศิลปินต้องเป็นผู้ตัดสินใจท่ีจะทําลายผลงานชิ้นนั้นเสีย ซ่ึงยาโนเบะ 
เคนจิใช้ท้ัง 2 วิธีดังกล่าวกับผลงานประติมากรรม และผลงานศิลปะจัดวางของตน  

จากความคิดเห็นนี้ ทําให้ทราบว่าปัญหาการจัดการผลงานศิลปะท่ีมีขนาดใหญ่มาก ไม่ได้
เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนแค่เฉพาะในประเทศไทย แต่ยังคงเป็นปัญหาท่ียังเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่นด้วย และ
ยังเป็นปัญหากับทุกประเทศบนโลก ซ่ึงยังไม่มีวิธีการใดมาสรุปเป็นวิธีการจัดการผลงานศิลปะเหล่านี้
ได้อย่างเหมาะสมท่ีสุดอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องการจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น
การศึกษาโดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษากระบวนการ และปัญหาของการจัดการ
งานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้  

ขอบเขตการเก็บข้อมูล 

การสํารวจการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติทุกพ้ืนท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรนํา
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติไปติดต้ัง และจัดเก็บแบ่งเป็น 5 พ้ืนท่ี ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้แก่ ห้องสมุด และตําหนักพรรณราย 

2. หน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีตลิ่งชัน ได้แก่ อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสํานักงานอธิการบดี 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ได้แก่ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยลัยศิลปากร อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา อาคารหอศิลป์สนามจันทร์ 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ สวนประติมากรรม
ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 

5. ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข้ันตอนการรวบรวมข้อมูล 

1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) 

ศึกษาจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ เอกสารท่ี
กล่าวถึงนโยบาย และกระบวนการบริหารจัดการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522-2556 และ
เอกสารการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1-59 พ.ศ.2492-2556 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study)  

การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีสําส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ
ผลงานศิลปกรรมสะสม และการลงพ้ืนท่ีสํารวจสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกับติดต้ัง จัดเก็บ ผลงานศิลปกรรม 
โดยมีวิธีการดังนี้ 

2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) แบบรายบุคคลกับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีลักษณะของคําถามดังนี้ 

2.1.1 หน่วยงานใดท่ีเป็นฝ่ายดูแล และรับผิดชอบ 

2.1.2 มีการทําทะเบียน เก็บรักษา การอนุรักษ์ซ่อมแซม และการเผยแพร่อย่างไร 

2.1.3 งบประมาณในการบริการจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติมาจากไหน 

2.2 การพูดคุยแบบเป็นกันเอง (Informal Interviwe) แบบรายบุคคลกับผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอดีต และปัจจุบัน 

2.3 การลงพ้ืนท่ีสํารวจเก็บข้อมูลวิธีการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นการสังเกตการณ์ผลงานศิลปะจากสถานท่ีจริง   

3. กลุ่มประชากรท่ีทําการศึกษา 

กลุ่มประชากรท่ีทําการศึกษามี 2 กลุ่ม คือกลุ่มประชากรท่ีเป็นวัตถุ และกลุ่ม
ประชากรท่ีเป็นคน คือ 

3.1 กลุ่มประชากรท่ีเป็นวัตถุ ได้แก่ 

3.1.1 วิธีการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท้ังหมดประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม มีจํานวน 614 
ชิ้น โดยจํานวนผลงานดังกล่าว ได้มาจากการศึกษาจากเอกสารทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีมี
การจัดทําข้ึนโดยหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรจากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 15-59 (พ.ศ.
2507-2556) แต่ทําการศึกษาผลงานจริงจํานวน 394 ชิ้น ซ่ึงเป็นจํานวนผลงานเท่าท่ีสํารวจพบ 

3.1.2 วิธีการจัดการผลงานศิลปะท่ีมีการเก็บรักษาโดยหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์จาก
หน่วยงานต่างๆ 

3.2 กลุ่มประชากรท่ีเป็นคน ได้แก่ 

3.2.1 อดีตผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังหอศิลป์ และอดีตผู้อํานวยการหอศิลป์หอ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 5 คน 

3.2.2 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 คน 
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3.2.3 นักวิชาการช่างศิลป์ ของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีได้
ทํางานให้กับหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรในระหว่างปี พ.ศ.2521-2556 จํานวน 3 คน 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

4.1 ชุดคําถามในการสัมภาษณ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
(ภาคผนวก ข) โดยเป็นคําถามท่ีครอบคลุมเนื้อหาสําคัญ คือ ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติอยู่ในความ
ดูแลของใคร และใครเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการผลงานศิลกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมีกระบวนการจัดการผลงานเหล่านี้จากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไร  

4.2 เครื่องมือช่วยจดจํา สําหรับใช้ในการจดบันทึกรายละเอียดจากการสํารวจ และ
การสัมภาษณ์ ได้แก่ สมุดจดบันทึก กล้องถ่ายภาพ และเครื่องบันทึกเสียง 

5. การวิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) โดยผู้ศึกษา

ใช้วิธีการสรุปผลจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก อดีต ถึง ปัจจุบัน และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ในการนําเสนอวิธีการแนวทางการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในเรื่องนโยบาย วิธีการจัดการต่อไปในอนาคต 

6. การสังเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมจากเอกสาร และภาคสนาม 
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาระหว่างพ.ศ.2552 -2556 โดยนําผลจากข้อมูลของ

เอกสาร ผลจากการสัมภาษณ์ และจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจภาคสนาม มาวิเคราะห์และประมวลผลของ
กระบวนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 

7. การสรุปผลการวิจัย 
การนําข้อมูลจากการศึกษาท้ังหมดมาอภิปรายเปรียบเทียบกระบวนการจัดการผลงาน

ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร และจากการศึกษาวิธีการจัดการงานศิลปะจากสถานท่ี
ต่างๆ เพ่ือสรุปเป็นแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาผลการศึกษาในบทท่ี 4 จําเป็นต้องทราบประวัติของการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติเบื้องต้นก่อนดังนี้ 

ประวัติความเป็นมาของการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

ประวัติความเป็นมาของการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ (2545: 6-7) การจัดการ
ประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดข้ึนเป็นครั้งแรก โดยมีอาจารย์ศิลป พี
ระศรี ซ่ึงเป็นผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น ได้เสนอแนะกับทางกรมศิลปากรให้มีการ
จัดการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติข้ึนในพ.ศ.2492 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประตุ้นให้
ประชาชนในประเทศไทยได้มีความรู้ความเข้าใจต่อศิลปะสมัยใหม่ และการจัดการแข่งขันนี้ก็เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ท่ีทํางานศิลปะได้สร้างผลงานศิลปะให้มีคุณภาพสูง และเป็นการยกฐานะศิลปินอาชีพให้มี
ความก้าวหน้า โดยการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 1-14 (พ.ศ.2492-2506) เป็นการจัดประกวด
โดยกรมศิลปากร ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ โดยในระหว่างนั้นในพ.ศ. 
2502 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แยกออกจากกรมศิลปากร แล้วไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึง
ภายหลังจึงไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 15 (พ.ศ.
2507) จึงมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นองค์กรหลักในการจัดงานศิลปกรรมแห่งชาติ โดยจัดมาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นในเรื่องประวัติความเป็นมาของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เห็น
ได้ว่าการจัดการประกวดนี้มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ
ส่งผลกระทบกับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูล
เอกสาร และการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสังเกตุการณ์สถานท่ีท่ีใช้ในการ
ติดต้ัง จัดเก็บ และการซ่อมแซมผลงาน ซ่ึงมีรายละเอียดของเรื่องราวค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึงสรุปลําดับ
เหตุการณ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติไว้ดังตามตารางท่ี 5 ซ่ึงจะช่วยให้
เข้าใจในรายละเอียดภายในเนื้อหาของบทท่ี 4  ได้มายิ่งข้ึน  
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ตารางท่ี 5 พัฒนาการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2492-2556  
พ.ศ.  เหตุการณ์เกิดขึ้น 

2492  อาจารย์ศิลป์ พีระศรี เร่ิมจัดงานประกวดผลงานศิลปะข้ึน โดยใช้ชื่อว่างานแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 1 มีกรมศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานใน
การจัดประกวด 
ประติมากรรม จิตรกรรม  ประยุกต์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ ภาพโฆษณา ภาพเอกรงค์ ศิลปะ
ตกแต่ง ภาพพิมพ์ วาดเส้น 

2496 - 2497 เพิ่มการประกวดศิลปะเด็ก ในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 5 
2492 - 2505 ผลงานที่ได้รับรางวัลบางชิ้น และผลงานที่ร่วมแสดง จากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ

ในคร้ังที่ 1-13 มีการขายใหผู้ที่สนใจในระหว่างที่มีการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ โดย
ผลงานที่ได้รับรางวัลส่วนใหญ่ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ซ้ือด้วยเงินของท่านเอง โดย
เก็บผลงานไว้ภายในห้องทํางาน   

2506  อาจารย์ศิลป์ พีระศรีเสียชีวิต ทางครอบครัวของอาจารย์ ได้มอบผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติภายในห้องทํางานทั้งหมดให้แก่กรมศิลปากร ซ่ึงตรงกับการแสดงงานศิลปกรรม
แห่งชาติในคร้ังที่ 14 

2507 - มีการประกวดศิลปะเด็กข้ึนในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติเป็นคร้ังสุดท้าย 
- มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวในการจัดการประกวด   
ศิลปกรรมแห่งชาติ  

- ประเภทของานที่จัดประกวดเหลือ 3 ประเภท คือจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 

2507 - 2530 มหาวิทยาลัยศิลปากรทําการเก็บผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล
เหรียญเงิน เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2521 มหาวิทยาลัยเร่ิมโครงการจัดตั้งหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติประเภท 2 มิติถูกเก็บไว้ภายในอาคารพรรณราย 

2524 - 2534 - สถานที่จัดเก็บผลงานศิลกรรมแห่งชาติ พบว่าผลงานประเภท 2 มิติถูกเก็บวางรวมกันไว้
ภายในอาคารพรรณราย และชั้น1ของอาคารหอประชุม ส่วนผลงานประเภท 3 มิติที่
ได้รับรางวัลจะถูกวางรวมกับผลงานศิลปะที่ได้ร่วมแสดงแต่ศิลปินยังไม่มารับผลงานกลับ
โดยงานทั้งหมดตั้งวางอยู่ในพื้นที่บริเวณรอบๆอาคารพรรณราย และพื้นที่ว่างภายส่วน
ต่างของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ  

- ทางมหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้ขนย้ายผลงานศิลปกรรมแห่งชาติไปติดตั้งตกแต่งที่อาคาร
สถาบันวิจัยและศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงาน
งานอธิการบดี ตลิ่งชัน และศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน โดยสถานที่ดังกล่าวจะมีการ
จัดเก็บผลงานรางวัลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์รวมอยู่ด้วย  

- พ.ศ.2534 อาคารหอประชุมชั้นล่างที่ใช้เก็บผลงานมีพื้นที่ไม่เพียงพอจึงได้ทําการขยาย
พื้นที่เก็บข้ึนไปที่ชั้น 2 ของอาคาร  

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย) 
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ตารางท่ี 5 พัฒนาการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2492-2556 (ต่อ) 
พ.ศ.  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

2524 - 2526  เพิ่มการการประกวดรางวัลประเภทสื่อประสม ซ่ึงตรงกับการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติใน
คร้ังที่ 27-29 

2525 - 2556 บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุน (เงินทุนให้เปล่า) สําหรับ
การจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติคร้ังที่ 28  พ.ศ.2525 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ.
2556) ซ่ึงตรงกับการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในคร้ังที่ 56 
จาก 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492-2541 (2541:26) 

2526 มีผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งหอศิลปคนแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูล ศุภกิจวเลขาการ 

2546 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม ทําโครงการสวนประติมากรรม ที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยการ
ปรับสร้างเนินดินด้านหน้าวิทยาเขต และ เลือกผลงานศิลปกรรมแห่งชาติประเภท
ประติมากรรมและสื่อประสมที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากรนําไปติดตั้งที่สวน
ประติมากรรม จํานวน 30 ชิ้น เพื่อสร้างสัญลักษณ์ทางศิลปะให้กับวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมมือกับทางหอศิลป์เพื่อนําผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ประเภท 
จิตรกรรม และภาพพิมพ์ ติดตั้ง ตกแต่ง ตามสถานที่ต่างๆที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

- ผู้อํานวยการหอศิลป์ รองศาสตราจารย์วิโชคมุกดามณี ทําทะเบียนผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติของศิลปากรจากการประกวดคร้ังที่ 15- 49 (พ.ศ.2507-2546) 

2546 ขนย้ายผลงานศิลปกรรมแห่งชาติประเภทประติมากรรม และสื่อประสม ไปติดตั้งที่วิทยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 30 ชิ้น เพื่อสร้างสัญลักษณ์ทางศิลปะให้กับวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

2548 - รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ มีการสํารวจผลงาน จึงพบว่ามีผลงานเกิดความ
ชํารุดเสียหายคร้ังแรก จํานวน 6 ชิ้น เนื่องจาก  ลมแรง ความเค็มในอากาศสูงเพราะอยู่
ใกล้ทะเล เพราะผลงานทําจากวัสดุที่ไม่เหมาะสมในการติดตั้งกลางแจ้ง และการให้น้าํกับ
ต้นหญ้าในสวนประติมากรรม 

- รองศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ เจริญวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม สํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติที่สวนประติมากรรม วิทยาเขตเพชรบุรี 
เห็นชอบใช้งบประมาณฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่ อดํา เนินการซ่อมผลงานที่สวน
ประติมากรรม ใน พ.ศ.2549 

2549 - มหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้ขนย้ายผลงานศิลปกรรมแห่งชาติบางส่วนไปติดตั้งจัดเก็บไว้ที่     
อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  

- ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินประจําปี 2549 ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินการ
ซ่อม  / มีผลงาน 2 ชิ้นที่ จึงตองส่งกลับหอศิลป์ จึงเหลือผลงานติดตั้งจํานวน 28 ชิ้น 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย) 
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ตารางท่ี 5 พัฒนาการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2492-2556 (ต่อ) 
พ.ศ.  เหตุการณ์เกิดขึ้น 
2551 - เปิดอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ 

- ย้ายผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากจากอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษา ไปไว้ที่อาคารหอศิลป์ สนามจันทร์  

2552 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในส่วนของ
การพัฒนาทางด้านกายภาพ จัดตั้งเป็นกองทุน มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการปรับปรุง
ประติมากรรมที่เสียหายหรือสร้างประติมากรรมชิ้นใหม่  

- ใช้งบประมาณกองทุน 1.2 ล้านบาทสร้างงานประติมากรรมชิ้นใหม่ติดตั้งที่วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี พ.ศ.2552 จํานวน 3 ชิ้น 

2553    ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ส่งผลงาน ประติมากรรมที่ชํารุดเสียหาย 2 ชิ้นไปซ่อมแซม ได้แก่ 
ผลงานของพศุตย์ กรรณรัตนสูตร ผลงานชื่อ “Persona” และ นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ 
ผลงานชื่อ “ห้วงคํานึง”  

2554    ในสมัยของอาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณเป็นผู้อํานวยการหอศิลป์ เร่ิมมีการกําหนดขนาด
ผลงานศิลปะที่มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ทุกประเภท ต้องมีขนาด 
กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 3.50 เมตร (ไม่รวมกรอบ และฐาน) ซ่ึงตรงกับการ
ประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในคร้ังที่ 57 

2555 - 2556    อาจารย์อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ กําหนดขนาดผลงานศิลปะที่มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวดงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ ทุกประเภท ต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร 
รวมกรอบและฐาน ซ่ึงตรงกับการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในคร้ังที่ 58-59 

2556 - ผลงานประติมากรรมติดตั้งที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชบุรี ของนภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์  
ยังซ่อมไม่เสร็จ ส่วนงานของพศุตย์ กรรณรัตนสูตร ที่ซ่อมเสร็จไป ชํารุดเสียหายอีก 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ กลับมาดํารงตําแน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการกําหนด และเสนอโครงการ  

2546 - 2556 - มีการทําการเพิ่มข้อมูลของจํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ  

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

การนําเสนอผลการศึกษาในบทนี้เป็นการเก็บข้อมูลในเรื่องของกระบวนการจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมาจากแหล่งข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลจากเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. ข้อมูลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ สังเกตการณ์ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากสถานท่ีติดต้ัง 
และจัดเก็บผลงาน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 64 

หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้อยู่ในความดูแลของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงผู้อํานวยการหอศิลป์ มีหน้าท่ีในการ
เสนอนโยบายการบริหารงานของหอศิลป์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเม่ือ
ทบทวนนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นท่ีแหล่งค้นคว้าวิจัย รวบรวม ถ่ายทอด
ความรู้ทางศิลปะวิทยาการข้ันสูง มีวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม 

เป็นศูนย์กลางทางศิลปะและวิทยาการของภาคตะวันตก และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นองค์กร
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมีส่วนร่วม และมีพันธะ
กิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือเชื่อมโยงทางด้านศิลปะอยู่หลายข้อ คือเพ่ือสืบสาน และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอันดีงามท้ังในระดับท้องถ่ินและในระดับชาติ เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้าง
บุคคลให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูงโดยมีสติปัญญาทางความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
การค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัย และผลงานด้านศิลปะให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาสาธารณะ 

จากท่ีนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธะกิจท้ังหมดท่ีได้กล่าวมา เป็นหลักในการปฏิบัตงาน
ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผู้อํานวยการหอศิลป์จะต้องนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอนโยบายในการจัด
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเป็นหน้าท่ีหนึ่งในความดูแลของหอศิลป์ ให้
สอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามไปด้วย โดยนโยบายในการบริหารจัดการหอ
ศิลป์ และ การจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาตินั้น มาจากผู้อํานวยการหอศิลป์ ท่ีต้องเสนอนโยบายการ
บริหารหอศิลป์ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยในแบบกว้างๆ เพ่ือสร้างแนว
ทางการบริหารรวม และคิดโครงการใหม่ทางด้านศิลปะ และนโยบายการบริหารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามวาระของผู้อํานวยการหอศิลป์ แต่อย่างไรก็ตามงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติก็ยัง
เป็นหน้าท่ีท่ีต้องมีการจัดการอยู่ในภาระงานท่ีผู้อํานวยการหอศิลปะต้องดูแลรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
โดยก่อนท่ีนโยบายของผู้อํานวยการหอศิลป์จะสามารถนํามาใช้เป็นหลักในการบริหารงานได้นั้น ต้องมี
การเสนอเพ่ือให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยในการพิจารณาอนุมัติก่อน ดังท่ีแสดงไว้ในแผนภูมิท่ี 1  
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แผนภูมิท่ี 1 กระบวนการอนุมัตินโยบายการจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

จากแผนภูท่ี 1 เห็นได้ว่านโยบายของผู้อํานวยการหอศิลป์ ก่อนนํามาใช้ในการบริหาร
หน่วยงานต้องได้รับการอนุมัติให้สามารถใช้บริหารงาน ท่ีหอศิลป์รับผิดชอบได้ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้รับงบประมาณในการบริหารหน่วยงานจากสํานักงบประมาณแผ่นดิน มีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาในการของบประมาณการจัดทําโครงการ และดําเนินงานในส่วนต่างๆ 
ของหอศิลป์โดยงบประมาณดังกล่าวมาจากความเห็นชอบจากสํานักนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน
งบประมาณแผ่นให้จัดสรรงบประมาณการบริหารมหาวิทยาศิลปากร ซ่ึงงบประมาณดังกล่าวมีส่วนใน
การนํามาใช้ในการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรดังท่ีแสดงไว้ใน
แผนภูมิท่ี 2  

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ให้คําแนะนําปรึกษา มหาวิทยาลัย  

สภามหาวิทยาลัย 

ควบคุมนโยบาย และการดําเนิน
กิจการของมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร สํานักงาน
อธิการบดี ถนนบรมราชนนี เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร

ศูนย์กลางในการบริหาร 

รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดีทุกคณะวิชา ผู้อํานวยการศูนย์ 
สถาบัน สํานัก หอศิลป์ ปฏิบัติงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และทุกฝ่ายต้องเสนอ

นโยบายการบริหารฝ่ายข้ึนไปให้อธิการดีอนุมัติก่อนดําเนินการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
สภาคณาจารย์ คณะกรรมการวิทยาเขต 
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แผนภูมิท่ี 2 โครงสร้างการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

สรุปว่าได้ว่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติตามความเป็นจริงถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาติ 
เพราะมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันการศึกษาในความดูแลของรัฐบาล ซ่ึงใช้งบประมาณในการ
บริหารจัดการมาจากงบประมาณแผ่นดิน และมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มอบหมายหน้าท่ีในการดูแลผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรให้กับทางหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการบริหารจัดการ และมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายใน
การอนุมัตินโนบายการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของหอศิลป์ ตามความเห็นท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของหลักของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานงบประมาณแผ่นดิน 

ลงมติเห็นชอบเพ่ืออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้ในการจัดงานประกวดศิลปกรรม 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   งานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ 

ผลงานท่ีได้รับรางวัล
จาก

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม) 

   ส
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การบริหารจัดการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีในการบริหารจัดงานผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการบริหารจัดการไม่ได้มาจากการตัดสินใจของผู้อํานวยการหอศิลป์เพียงผู้
เดียว แต่มีคณะกรรมกรรมพัฒนาและส่งเสริมกิจการหอศิลป์ ดําเนินการพิจารณาการจัดทําโครงต่างๆ
ของผู้อํานวยการก่อนเสนอไปท่ีคณะกรรมประจําหอศิลป์เพ่ือพิจารณาอีกข้ันตอนหนึ่งด้วย โดยมี
โครงสร้างของผู้บริหารงานภายในของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังแสดงไว้ในแผนภูมิท่ี 3 

 
แผนภูมิท่ี 3 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีมา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานการประเมินตนเอง, 2548, 48 

จากแผนภูมิ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นได้ว่า
หอศิลป์ มีการแบ่งส่วนการทํางานอยู่ 3 ฝ่ายงาน คือฝ่ายสํานักงานเลขานุการ ฝ่ายนิทรรศการศิลปะ 
และฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่งานศิลปะ ซ่ึงแต่ละฝ่ายมีหน้าท่ีในการทํางานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นงานบริหารและธุรการท่ีเก่ียวข้องกับงาน
นโยบาย และแผน การจัดการสถานท่ีและการบริการ มีฝ่ายดําเนินการนิทรรศการศิลปะ ซ่ึงมีหน้าท่ี
ในการทําทะเบียนผลงานศิลปะ รวมถึงการสงวนรักษา ฝ่ายข้อมูล และเผยแพร่งานศิลปะ ซ่ึงทําหน้าท่ี
ทางด้านข้อมูลศิลปะ เพ่ือส่งเสริมงานวิชาการ และหารเผยแพร่ โดยมีโครงสร้างรายละเอียดการแบ่ง
หน้าท่ีการทํางานของแต่ละฝ่ายงาน ดังแผนภูมิท่ี 4  

ฝ่ายนิทรรศการศิลปะ 

รองผู้อํานวยการหอศิลป์ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 

 

รองผู้อํานวยการหอศิลป์ฝ่ายข้อมูล
และเผยแพร่งานศิลปะ 

สํานักงานเลขานุการ 

ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมกิจการหอศิลป์ 

คณะกรรมการประจําหอศิลป์ 
 

ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่งานศิลปะ 
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แผนภูมิท่ี 4 การแบ่งส่วนราชการของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีมา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานการประเมินตนเอง, 2548, 50 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฝ่ายสํานักงานเลขานุการ 
เลขนุการหอศิลป์ 1 อัตรา 
 

ฝ่ายนิทรรศการศิลปะ 
หัวหน้าฝ่าย 1 อัตรา 

 

ฝ่ายข้อมูล และเผยแพร่งานศิลปะ 
หัวหน้าฝ่ายงาน 1 อัตรา 

 

งานบริหาร และธุรการ 
 

สารบรรณ 
 

การเจ้าหน้าที ่
 

นโยบายและแผน 
 

ประกันคุณภาพ 
 

สถานที่ และบริการ 
 

งานนิทรรศการ 
 

พิจารณาโครงการ 
 

ออกแบบ และ
ติดตั้งนิทรรศการ 

 

ดําเนินการ
นิทรรศการ 

ควบคุมนิทรรศการ
ประสานงานผู้จัด 

 

งานข้อมูลศิลปะ 
และส่งเสริมวชิาการ 

 

ข้อมูลศิลปกรรม 
 

ส่งเสริมกิจกรรม  
และหนังสือวชิาการ 

 

ประเมินผล 
 

งานเผยแพร่ 
 

งานทะเบียน และสงวนรักษา 
 

งานการคลังและพัสด ุ
 

พัสด ุ
 

การคลัง และงบประมาณ 
 

ทะเบียน 

ซอ่มสงวนรักษา 

ประชาสัมพนัธ์  
และวิเทศสัมพันธ ์

 

ศิลปกรรม และทัศนปูกรณ์ 
 

บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 

   ส
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อาคารสถานท่ีในความดูแลของหอศิลป์ มหาวิทยาลันศิลปากร 

อาคารสถานท่ี ท่ีอยู่ในความดูแลของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีอยู่ในพ้ืนท่ีของ 
มหาวิทยาลัยศิลปาปร วิทยาเขตวังท่าพระ และพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ซ่ึงแบ่งอาคารของหน่วยงานของพ้ืนท่ีท้ัง 2 วิทยาเขตได้ดังนี้ 

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ 
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรต้ังอยู่ภายในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

ต้ังอยู่ท่ี 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ทําหน้าท่ี
เป็นสถาบันเพ่ือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะท้ังภายในและภายนอกประเทศ การบริการศิลปะสู่
ชุมชน และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย ก่อต้ังข้ึนเม่ือ 15 ธันวาคม พ.ศ.2522 และใช้กลุ่มอาคารอนุรักษ์ใน
บริเวณวังท่าพระ ในของส่วนท้องพระโรง ตําหนักกลาง และตําหนักพรรณราย ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ปรับปรุงให้เป็นห้องแสดงนิทรรศการ และสํานักงานหอศิลป์ โดยมีรายละเอียดของอาคาร
ต่างๆ คือ 

1. ท้องพระโรง ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ การแสดงงาน
ศิลปกรรม และจัดการเสวนา การบรรยาย และการอภิปรายทางศิลปะ และวิชาการต่างๆท้ังทางด้าน 
ศิลปะ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 

2. ตําหนักกลาง ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน 

3. ตําหนักพรรณราย ใช้เป็นสํานักงานเลขานุการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝ่าย
นิทรรศการศิลปะ และฝ่ายข้อมูล และเผยแพร่งานศิลปะ และใช้เป็นห้องประชุมของหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

1. อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ต้ังท่ี อยู่
ท่ี 6 ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สร้างข้ึนในพ.ศ.2544 โดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้จัดสร้างอาคารแห่งนี้ท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม บนพ้ืนท่ีประมาณ 
15 ไร่ ประกอบด้วยอาคารใหญ่ท่ีเป็นอาคารหลัก 1 หลัง และอาคารรองอีก 5 หลัง อาคารหลักเป็น
อาคารสองชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมใหญ่ ชั้นล่างใต้ห้องประชุม มีห้องแสดงผลงานศิลปะ และ
นิทรรศการหมุนเวียน จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมท่ีเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และมีการแบ่งพ้ืนท่ีส่วนหนึ่งของอาคารสําหรับการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้โครงการหอ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาคารนี้ยังเคยใช้ในการดําเนินการคัดเลือกตัดสินผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติอีกด้วย 

   ส
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อาคารรองมี 2 ส่วน คือเรือนไม้จํานวน 4 หลัง สร้างจากแบบเรือนพักข้าราชบริพารใน
รัชกาลท่ี 6 ท่ีพระราชวังสนามจันทร์ จัดไว้เป็นพ้ืนท่ีแสดงผลงานวัฒนธรรม และเรือนรับรอง 1 หลัง 
เป็นอาคารชั้นเดียว ใช้เป็นส่วนต้อนรับ และบริการผู้เยี่ยมชม จําหน่ายหนังสือ ของท่ีระลึก และ
อาหารว่าง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เป็นหอศิลปวัฒนธรรม
เอนกประสงค์ท่ีรวบรวมภูมิปัญญา ด้านศิลปวัฒนธรรมของภูมิภาคตะวันตกไว้ท่ีเดียวกัน โดยจะมีท้ัง
ส่วนของนิทรรศการประจําเพ่ือให้ประชาชนท้ังใน และต่างประเทศได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของไทย 
มีนิทรรศการหมุนเวียน มีการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการ
ให้บริการทางวิชาการ เพ่ือเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ทางด้านศิลปะ และการให้บริการ
ด้านการท่องเท่ียวของภูมิภาคตะวันตก โดยมีภูมิทัศน์ต่อเนื่องกับเขตโบราณสถานของพระราชวัง
สนามจันทร์ 

2. หอศิลป์ สนามจันทร์ ต้ังอยู่เลขท่ี 6 ตําบลสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม เป็นอาคารท่ีหอศิลป์ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารศิลปกรรมไทยและศิลปะร่วม
สมัยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐม ใน พ.ศ.2548 ใช้งบการ
ก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก (งบประมาณพ.ศ. 2548) 14 ล้านบาท และช่วงท่ีสอง (ผูกพัน
ปีงบประมาณ 2549-2550) 56 ล้านบาท มีพ้ืนท่ีจอดรถท่ีต่อเนื่องกับอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา การก่อสร้างอาคารโดยท่ีคํานึงถึงความกลมกลืนกับอาคารหลังเดิม 
ซ่ึงพ้ืนท่ีด้านล่างได้ปรับเข้าเป็นพ้ืนท่ีสําหรับจอดรถนั้น แต่ไม่ลงถึงชั้นระดับผิวดิน เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ี
ฉํ่าน้ํา ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมได้ และจึงต้องควบคุมความชื้นด้วยการยกพ้ืนข้ึนสูง บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ
หน้าอาคารปรับใช้พ้ืนท่ีเป็นพลาซ่าเพ่ือเชื่อมต่อกับบริเวณข้างเคียง ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน
เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานเผยแพร่งานศิลปะแก่ประชาชนท่ัวไป 
และเปิดให้เข้าชมฟรี โดยหน่วยงานมีความประสงค์การแบ่งพ้ืนท่ีใช้งาน ได้แก่ ชั้น 3 ของอาคารจัด
แสดงนิทรรศการถาวรจากฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสําหรับ
จัดนิทรรศการหมุนเวียน หรือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จัดแสดง และจัดเก็บผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติท่ีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร และงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 
รวมท้ังแสดงงานศิลปกรรมจากการประกวดของหน่วยงานเอกชน นอกจากนี้เป็นพ้ืนท่ีแสดงงาน
ของศินปินท่ัวไปโดยไม่คิดค่าเช่าพ้ืนท่ีแสดงงาน 

การดําเนินงานของหอศิลป์ สนามจันทร์ เพ่ือรับสมัครประกวดงานศิลปกรรม
แห่งชาติ และศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ใช้จัดแสดงงานศิลปกรรมจากการประกวดต่างๆ จากทางรัฐบาล 
เอกชน และศิลปินท่ัวไป รวมถึงใช้ในการรวบรวม และจัดเก็บงานศิลปกรรมแห่งชาติ และศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ จึงส่งผลให้มีงานศิลปะมีเป็นจํานวนมากท่ีทางหอศิลป์ สนามจันทร์ต้อง
ดูแล ในการดูแล โดยการจัดเก็บของทางหอศิลป์นี้ คือ การจัดวางผลงานไว้ตามความเหมาะสม ท้ัง
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ผลงานประติมากรรมท่ีจัดแสดงไว้ภายนอกอาคาร และผลงานจิตรกรรมท่ีกําลังดําเนินการจัดการ
บริเวณชั้น 3 ซ่ึงหอศิลป์ สนามจันทร์ มีพ้ืนท่ีใช้สอยในส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1. ชั้น 1   มีพ้ืนท่ีใช้สอย  1,925.00  ตารางเมตร 
2. ชั้น 2   มีพ้ืนท่ีใช้สอย   1,592.00 ตารางเมตร 
3. ชั้นลอย   มีพ้ืนท่ีใช้สอย    600.50 ตารางเมตร 
4. ชั้น 3    มีพ้ืนท่ีใช้สอย  1,802.00 ตารางเมตร 
5. ชั้นดาดฟ้า   มีพ้ืนท่ีใช้สอย      53.50 ตารางเมตร 
6. สระประติมากรรม  มีพ้ืนท่ีประติมากรรม   402.50 ตารางเมตร 
7. อาคารลานจอดรถ  มีพ้ืนท่ีใช้สอย   6,375.50 ตารางเมตร 

จากข้อมูลของการศึกษาเอกสาร สิ่งพิมพ์ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับบริหารจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดในเรื่องของหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการบริหารหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหน่วยงานท่ีมีนโยบายในการบริหารท่ี
เชื่อมโยงทางด้านศิลปะอยู่หลายข้อท้ังทางด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม โดยการ
ดําเนินการอย่างเหมาะสม รวมท้ังเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีในการจัดการดูแลผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติ โดยมอบหมายให้หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้บริหารจัดการ ดูแลรักษา ซ่ึง
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเงินท่ีใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยมาจากการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
เพ่ือแบ่งส่วนงบประมาณแล้วอนุมัติส่งต่อมาท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใช้ในการดําเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ โดยบริหารงานของหอศิลป์ ผู้อํานวยการ
หอศิลป์ ต้องกําหนดนโยบายการบริหารท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมีความเชื่อมโยง
ทางศิลปะ ซ่ึงหอศิลป์ได้มีการกําหนดฝ่ายงาน และหน้าท่ีความรับผิดชอบในการทํางานท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลงานศิลปะท่ีอยู่ในความดูแลของหอศิลป์ เช่นการทําทะเบียน การสงวนรักษา และการเผยแพร่เป็นต้น 
อีกท้ังหน่วยงานของหอศิลป์ ยังมีอาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแล และรับผิดชอบเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปะภายในหน่วยงาน ซ่ึงอาคารสถานท่ีเหล่านี้ส่วนหนึ่งอยู่ใน
ความดูแลของหอศิลป์ ได้ถูกสร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดเก็บ และจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติมา
โดยเฉพาะอีกด้วย 
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การจัดประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ 
กระบวนการจัดประกวดศิลปกรรมแห่งชาติในส่วนนี้ เป็นการตรวจสอบข้อมูลการจัด

ประกวดศิลปกรรมแห่งชาติจาก สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหน้าท่ี
บริหารจัดการ ซ่ึงในสมัยท่ีมีการจัดประกวดและแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาตินั้นในครั้งท่ี 1-14 มีการ
จัดพิมพ์สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติข้ึนแต่ยังไม่มีการระบุระเบียบการจัดประกวดผลงานศิ
ลกรรมแห่งชาติภายในสูจิบัตร ซ่ึงต่างจากสูจิบัตรในปัจจุบันท่ีมีการระบุระเบียบการจัดประกวด
ผลงานศิลกรรมแห่งชาติโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรไว้ภายใน โดยผู้วิจัยได้ทําการสํารวจเพ่ือ
เปรียบเทียบข้อมูลระเบียบกระบวนการท้ังหมดของจัดประกวดผลงานศิลกรรมแห่งชาติ ท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดมา และสรุปกระบวนการ การจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติจากการ
ประกวดถึงหลังประกวด  

ประเภทผลงาน และกําหนดการรับสมัคร 

การประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในระยะแรก มีการกําหนดประเภทผลงานท่ีจัดการ
ประกวดหลายประเภท คือประติมากรรม จิตรกรรม  ประยุกต์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ ภาพโฆษณา ภาพ
เอกรงค์ ศิลปะตกแต่ง ภาพพิมพ์ วาดเส้น และศิลปะเด็ก ภายหลังท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้แยกออก
จากกรมศิลปากร จึงมีการกําหนดประเภทของรางวัลใหม่เหลือ 3 ประเภทผลงาน คือจิตรกรรม 
ประติมากรรม และภาพพิมพ์ โดยเริ่มต้ังแต่การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 15-26 (พ.ศ.2507-
2523) เป็นต้นมา ซ่ึงต่อมาได้มีการเพ่ิมรางวัลประเภทสื่อประสมในครั้งท่ี 27-29 (พ.ศ.2524-2526) 
หลังจากนั้น ในครั้งท่ี 30 -36 (พ.ศ.2527-2533) จึงงดรางวัลประเภทสื่อประสมไปจากการประกวด
เป็นระยะเวลา 7 ปี และในการประกวดศิลกรรมแห่งในครั้งท่ี 37 จึงกลับมาเพ่ิมรางวัลประเภทสื่อ
ประสมอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน 

จากข้อมูลในสูจิบัตรการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1-56 (พ.ศ.2492-2553) 
ไม่มีการระบุขนาดของผลงานท่ีศิลปินส่งเข้าประกวด แต่มีการระบุขนาดของผลงานข้ึนเป็นครั้งแรกใน
การประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 57 (พ.ศ.2554) อดีตผู้อํานวยการหอศิลป์ (พ.ศ.2553-
2556) ได้กําหนดให้ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 3.50
เมตร(ไม่รวมกรอบและฐาน) ต่อมาในการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 58 (พ.ศ.2555) มี
การกําหนดขนาดผลงาน โดยผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่
เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน ในประเด็นของการออกกฏระเบียบขนาดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ  

อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ (2556) กล่าวว่า การกําหนดขนาด ทําให้ศิลปินท่ีส่งผลงานเข้า
ประกวดได้มีเกณฑ์การทํางานท่ีเท่าเทียมกัน และยังช่วยหอศิลป์ทางด้านการจัดเก็บผลงานด้วย 
เพราะเม่ือผลงานศิลปะท่ีมีขนาดใหญ่มากเกินไปเกินกว่าจะนําเข้าไปเก็บรักษาภายในตัวอาคารหอ
ศิลป์สนามจันทร์ได ผลงานก็จะต้องถูกต้ังไว้ท่ีภายนอกอาคาร ส่งผลให้ผลงานศิลปะเกิดการชํารุด
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เสียหาย ซ่ึงในกรณีนี้ศิลปินหลายคนมีความเห็นว่าการกําหนดขนาดของผลงานศิลปะเป็นการจํากัด
ความคิด และการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 

อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์ และชัชวาล อํ่าสมคิด (2556) มีความเห็นตรงกันว่าการกําหนดขนาด
ไม่มีผลต่อการทํางานศิลปะ และเป็นเรื่องท้าทายต่อการสร้างและสร้างเรื่องราวของผลงานในขนาดท่ีจํากัด 

ภายในรายละเอียดของ สูจิบัตรการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 1-14 พ.ศ.2492-2506 
พบว่าไม่มีการระบุสัญชาติผู้ท่ีส่งผลงานเข้าประกวด  โดยเห็นได้จากรายชื่อของผู้ท่ีมีชื่อร่วมแสดงผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติเป็นชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย ซ่ึงต่างกับในปัจจุบันท่ีทางมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนด
ไว้ว่าศิลปินท่ีมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และระบุว่าศิลปินจะต้อง
สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง และผลงานท่ีส่งเข้าประกวดการแสดงศิลปกรรม
แห่งชาตินั้นต้องไม่เคยถูกส่งประกวด และไม่เคยแสดงในการประกวดท่ีไหนมาก่อน ศิลปิน 1 คนมีสิทธิ์ส่ง
ผลงานได้ประเภทละไม่เกิน 3 ชิ้น โดยคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินผลงานเป็นผู้พิจารณาผลงานเข้า
แสดง และพิจารณาให้รางวัลแก่ผลงานท่ีมีคุณค่าเหมาะสมตามแต่ละประเภทศิลปกรรม 

ในอดีตการจัดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติจัดข้ึนท่ี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
เท่านั้น ผลงานจึงถูกกําหนดให้ส่งท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แต่ในปัจจุบันได้ทําการย้าย
สถานท่ีรับผลงานท่ีส่งประกวดไปท่ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวันครปฐม และ หอศิลป์สนามจันทร์วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จันทร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จังหวันครปฐม ตามลําดับ โดยศิลปินจะต้องส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน
นํามาส่งต่อเจ้าหน้าท่ี ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้กําหนดเวลา และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงในข้อนี้มีการระบุว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรจะ
รับผิดชอบ และระวังผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นท่ีส่งเข้ามาประกวดอย่างดีท่ีสุดยกเว้นความเสียหายอัน
เกิดจากอุปัทวเหตุ หรือเหตุอันสุดวิสัย 

การตัดสิน และการกําหนดประเภทรางวัล 

การตัดสิน และการกําหนดประเภทรางวัล คือการประเมินคุณค่าของงานศิลปะอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงในอดีตมีอาจารย์ศิลป์ พีระศรี และคณาจารย์ในมหาวิทยาศิลปากรเป็นคณะกรรมในการตัดสิน 
ปัจจุบันมหาวิทยลัยศิลปากรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ การแสดงศิลปกรรม
แห่งชาติ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสาขาต่างๆ มาเป็นคณะกรรมการ เช่น ศิลปินอิสระท่ีมี
ชื่อเสียง แต่คณะกรรมการโดยหลักๆแล้ว คือ อาจารย์ในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้คัดเลือก และตัดสินผลงาน โดยในระยะแรกผู้ชนะการประกวดได้รับ
ใบประกาศเกีตรติคุณ รางวัลท่ี 1 ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมเหรียญทอง รางวัลท่ี 2 ประกาศนียบัตร
เกียรตินิยมเหรียญเงิน รางวัลท่ี 3 ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมเหรียญทองแดง ต่อมาในการแสดงครั้ง
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ท่ี 8 พ.ศ.2500 เป็นต้นมาจึงเปลี่ยนแปลงการมอบรางวัลเป็นการมอบเงินรางวัล (ตารางท่ี 6) พร้อม
กับเหรียญรางวัล แบ่งเป็นรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญ
เงิน รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ซ่ึงจากข้อมูลในตารางเห็นได้ว่า ในการแสดงงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติในครั้งท่ี 1-7 ไม่มีการระบุจํานวนเงินรางวัลท่ีมอบให้แก่ศิลปินท่ีได้รับรางวัล ซ่ึง
จากการตรวจสอบข้อมูลจากสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 1-13 ไม่มีการระบุถึงข้อมูล
จํานวนเงินรางวัลท่ีมอบให้แก่ศิลปินท่ีได้รางวัลศิลปกรรมแห่งชาติเลย แต่มีการระบุในเรื่องของราคา
ขายผลงานศิลปะท่ีในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ โดยเป็นการระบุราคาขาย ของผลงานท่ีได้รับ
รางวัล กับผลงานท่ีได้ร่วมแสดงในงานด้วยบางชิ้น ปัจจุบันรางวัลของการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล คือ1. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 2. ประกาศนียบัตร
เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน 3. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง 

ตารางท่ี 6 จํานวนเงินท่ีมอบแก่ศิลปินท่ีได้รับรางวัล 1, 2 และ 3 จากการประกวด 

จํานวน
ปี 

คร้ังที่ (พ.ศ.) รางวัลที่ 1 
เหรียญทอง 

รางวัลที่ 2 
เหรียญเงิน 

รางวัลที่ 3 
เหรียญแดง 

7 1-7 (พ.ศ.2492 –พ.ศ.2499) - - - 

7 8-14   (พ.ศ.2500 –พ.ศ.2506) 2,000 1,000 500 

2 15-16 (พ.ศ.2507 –พ.ศ.2508) 5,000 3,000 1,000 

8 17-24 (พ.ศ.2510 –พ.ศ.2520) 8,000 5,000 3,000 

3 25-27 (พ.ศ.2522 –พ.ศ.2524) 12,000 8,000 5,000 

1 28 (พ.ศ.2525) 20,000 15,000 10,000 

8 29-36 (พ.ศ.2526 –พ.ศ.2533) 30,000 20,000 10,000 

5 37-41 (พ.ศ.2534 –พ.ศ.2538) 50,000 30,000 20,000 

1 42 (พ.ศ.2539) 70,000 40,000 30,000 

1 43 (พ.ศ.2540) 80,000 50,000 30,000 

7 44-50 (พ.ศ.2541 –พ.ศ.2547) 100,000 50,000 35,000 

5 51-55 (พ.ศ.2548 –พ.ศ.2552) 120,000 70,000 50,000 

3 56-59 (พ.ศ.2553 –พ.ศ.2556) 150,000 100,000 80,000 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ข้อกําหนดการเป็นศิลปินช้ันเย่ียม 

ผู้ท่ีได้รับเลือกให้ได้รางวัลในประเภทต่างๆ จะได้รับ เงินรางวัล ประกาศนียบัตร และ 
เหรียญรางวัล ซ่ึงมีส่วนท่ีเหมือนกันท้ังในอดีต และปัจจุบัน คือข้อกําหนดศิลปินชั้นเยี่ยม หมายถึง 
ศิลปินท่ีได้รับเหรียญทองครบ 3 ครั้ง หรือได้รับเหรียญทอง 2 ครั้ง กับเหรียญเงิน 2 ครั้ง ในประเภท
ผลงานเดียวกัน จะได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม และคณะกรรมการอาจตัดสินให้รางวัลใน
แต่ละประเภทให้ได้อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 เกินกว่า1 รางวัล หรืองดรางวัลใดก็ได้ หาก
คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสิน พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผลงานใดสมควรท่ีจะได้รับรางวัล ซ่ึง
นอกจากวิธีการคัดเลือกดังกล่าวแล้วคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสิน ทําหน้าท่ีคัดเลือกศิลปกรรมท่ี
มีคุณค่าแต่ไม่ได้รับรางวัลเข้าร่วมแสดงอีกจํานวนหนึ่ง 

แหล่งทุนภายนอก 

ในอดีตการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นการจัดเพ่ือมอบรางวัลโดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเพียงท่ีเดียว ต่อมาในการประกวดครั้งท่ี 49 พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบันมีการเพ่ิมรางวัลสนับสนุน
ของธนาคารกรุงไทยข้ึน โดยมีคณะกรรมการชุดเดียวกับท่ีตัดสินผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ เป็น
ผู้ตัดสินรางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล คือรางวัลสนับสนุนของ
ธนาคารกรุงไทย รางวัลท่ี 1 พร้อมโล่รางวัล และ รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลท่ี 2 
พร้อมโล่รางวัล ซ่ึงคณะกรรมการสามารถตัดสินให้รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย ให้ได้อันดับ 1 
หรือ อันดับ 2 เกินกว่า 1 รางวัลหรืองดรางวัลใดก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผลงานใดสมควร
ท่ีจะได้รับรางวัล  

ซ่ึงทางธนาคารกรุงไทยมอบเงินสนับสนุนแก่ผู้ท่ีได้รับรางวัลท่ี 1 เป็นเงินจํานวน 
100,000 บาท และรางวัลท่ี 2 เป็นเงิน 50,000 บาท จากพ.ศ.2545-2552 รวมเป็นเวลา 7 ปี และ
มอบเงินรางวัล 120,000 บาทในกับผู้ท่ีได้รางวัลท่ี 1 และ 80,000 บาท ในรางวัลท่ี 2 ในพ.ศ.2553-
2556 ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี โดยมีเงินทุนสนับสนุนในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแสดง
ศิลปกรรมแห่งชาติอีกส่วนหนึ่งแยกต่างหากด้วย 

ในการประกวดครั้งท่ี 56-57 พ.ศ.2553-2554 กระทรวงวัฒนธรรม มีโครงการส่งเสริม
การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ โดยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบรางวัลสนับสนุนผลงาน
ศิลปกรรม โดยผลงานศิลปกรรมท่ีได้รับรางวัลนี้มอบให้แก่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินรางวัลท่ีมอบ
แบ่งเป็น 2 รางวัล คือ รางวัลท่ี1 เป็นเงิน 120,000 บาท และ รางวัลท่ี 2 เป็นเงิน 80,000บาท 

นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนสําหรับ
การจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 28 พ.ศ.2525 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน ซ่ึงเป็นการให้เปล่าโดย
ไม่ได้รับอะไรกลับคืน 
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ศิลปินรับเชิญในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเชิญศิลปินส่งผลงานเข้าแสดงร่วมกับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการประจําหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้คัดเลือกและพิจารณา
ศิลปิน ซ่ึงศิลปินผู้ท่ีจะถูกรับเชิญจะต้องมีคุณสมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1. เป็นศิลปินท่ีได้รับเลือกให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ 

2. เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

3. เป็นศิลปินผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง หรือได้รับเหรียญเงินไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง และทํางานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

4. ศิลปินผู้สร้างชื่อเสียงในประเทศ หรือต่างประเทศ และทํางานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 

ผู้เป็นกรรมสิทธ์ผลงานท่ีได้รับรางวัล 

1. งานศิลปกรรมท่ีได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมเหรียญทอง เหรียนญเงิน เหรียญ
ทองแดง จะตกเป็นกรรมสิทธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. งานศิลปกรรมท่ีได้รับรางวัลสนับสนุน จะตกเป็นกรรมสิทธ์ของหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุน และไม่อยู่ในเง่ือนไข ในข้อ 1 

3. ผลงานศิลปกรรมทุกชิ้นท่ีส่งเข้าร่วมแสดง มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้สนับสนุน
รางวัลมีสิทธ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสู่จิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมท้ังสารสนเทศสมัยใหม่
ทุกประเภท 

กําหนดระยะเวลาการจัดงาน 

1. การส่งงานผลงานศิละทุกประเภทท่ีหอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

2. การแสดงนิทรรศการในกรุงเทพมหานคร ท่ีพิพิธภัณสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า 
กรุงเทพมหานคร หอศิลป์ สนามจันทร์ หอศิลปะร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร 

3. การแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาค ในแต่ละท่ี แบ่งเป็น 4 สาย คือ สายเหนือ 
และสายอีสาน สายใต้ และสายตะวันออก  

จากข้อมูลกําหนดระยะเวลาในการจัดงาน เห็นได้ว่าผลงานศิลปะได้มีการเคลื่อนย้ายไป
ติดต้ัง และแสดงงานอยู่หลายท่ีด้วยกัน ซ่ึงในกระบวนการดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยผู้ท่ีมีความชํานาญ 
หรือรู้จักวิธีในการจัดการเคลื่อนย้ายงานศิลปะ เพ่ือไม่ให้ผลงานเกิดการชํารุดเสีย 
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ข้อกําหนดการรับผลงานคืน 

ผลงานท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในส่วนกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม 
รวมถึงผลงานท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกเข่าร่วมแสดงในส่วนภูมิภาค สามารถรับคืนได้ท่ี หอศิลป์สนาม
จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมีการกําหนดเวลา
ท่ีชัดเจน และหากผลงานศิลปกรรมชิ้นใดท่ีศิลปินผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่มารับคืนภายในวัน และเวลา
ตามท่ีได้กําหนดไว้ มหาวิทยลัยศิลปากรสามารถเก็บค่ารักษาผลงานในอัตราคาเก็บรักษาผลงานต่อวัน 
หากเกินระยะเวลา 90 วัน ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว ให้ถือว่าศิลปินเจ้าของผลงานชิ้นนั้นยินยอมให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าวโดยปริยาย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธ์
ดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร อาทิเช่น อาจนําผลงานศิลปกรรมท้ังหมด หรือบางส่วน ไปประมูลเพ่ือนํา
เงินมาใช้ในราชการ หรืออาจมอบผลงานให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์กรสาธารณกุศล หรืออ่ืนๆเป็นต้น 

ข้อมูลกระบวนการจัดประกวดศิลปกรรมแห่งชาติดังกล่าว แสดงให้เห็นกฏระเบียบท่ีหอ
ศิลป์ กําหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนในปัจจุบันในเรื่องของการแจ้งให้ศิลปินท่ีมีผลงานได้ร่วมแสดงงานมา
รับผลงาน หรือถูกคัดออกให้มารับผลงานคืน ซ่ึงมีการเก็บเงินค่ารักษาผลงานด้วย ซ่ึงจากเนื่องจากใน
สมัยก่อนนั้นไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษางาน จึงทําให้เจ้าของผลงานท่ีผลงานไม่ได้รับการ
คัดเลือกไม่มารับผลงานคืน ทําให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเสียพ้ืนท่ีในการติดต้ังผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติท่ีได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

จากท่ีได้กล่าวมาในเรื่องกระบวนการจัดการปรพกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ ในกฏ
ระเบียบ เกณฑ์การส่งผลงานชนิดผลงานต่างๆ มาต้ังแต่แรกเริ่มการจัดประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ 
โดยมีการพยายามปรับแก้ และเพ่ิมเกณฑ์ในการรับผลงานประเภทต่างๆเพ่ือความเหมาะสมในการจัด
งานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติกันมาโดยตลอด โดยท่ีมีการแก้ไขการกฏระเบียบของการส่งแล้วจัดส่ง
ผลงานบางข้อได้เพียงไม่นาน เช่นเรื่องของการปรับขนาดให้ผลงานท่ีเข้าร่วมประกวดมีขนาดท่ีเล็กลง 
และเรื่องการเก็บค่าปรับของการท่ีศิลปินไม่มารับผลงานกลับคืนซ่ึงท้ัง 2 นี้มีผลอย่างมากในการช่วย
แก้ปัญหาทางด้านการจัดการพ้ืนท่ีเก็บให้กับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างมาก 

ภายหลังท่ีการจัดแสดงส่วนภูมิภาคจบลง และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับผลงานรางวัล
ศิลปกรรมแห่งชาติมาอยู่ในการครอบครองแล้ว มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มอบหมายให้หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีบริหารจัดการดูแลผลงานศิลปะ ซ่ึงหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีดําเนินงานทางด้านศิลปะ กล่าวโดยสรุปว่า
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหน้าท่ีในการจัดงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาตินับแต่เริ่มประชาสัมพันธ์
การก่อนจัดการประกวด รับสมัครผลงานเข้าประกวด จัดแสดงงานท่ีตัดสินแล้ว ไปจนถึงการจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเข้ามาอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย  

   ส
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สมุดกลาง
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เม่ือศึกษาโครงสร้างหน้าท่ีปฏิบัติงานของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการบริหาร
จัดการ คือการประสานงานและสนับสนุน งานสารบรรณ งานบริหารงบประมาณ และงานโครงสร้าง
นิทรรศการ ดังท่ีแสดงไว้ตามแผนภูมิ 5 เห็นได้ว่าโครงสร้างการปฏิบัติงานมีการระบุการทํางานท่ี
เก่ียวข้องกับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ใกล้ เคียงกับแผนภู มิ ท่ี 4 ส่วนราชการของหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทางด้าน การข้ึนทะเบียน การจัดเก็บ การสงวนรักษา และการเผยแพร่ 

 
แผนภูมิท่ี 5 โครงสร้างการปฏิบัติงานของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีมา: หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, รายงานการประเมินตนเอง, 2548, 56 
 
จากแผนภูมิท่ี 5 เห็นได้ว่าหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการแบ่งงานท่ีเป็นข้ันเป็นตอน

อย่างชัดเจนในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
 

ประสานงาน /
สนับสนนุ 

นิทรรศการ 
 

ส่งคืน / 
ส่งเก็บ 

ทะเบียน /คลัง / 
สงวนรักษา 

นิทรรศการถาวร 

ข้อมูลวิชาการ 
และเผยแพร่ 

 

สาธารณะ 

บุคคล 
ภายนอก 

โครงการ
นิทรรศการ

หรือ
ปฏิบัติการ 

เผยแพร่ 
ในรูปแบบ

ต่างๆ 
 

บริหาร
งบประมาณ 

 

นิทรรศการ
หมุนเวียน 

 

ออกแบบ 
เตรียมแสดง 

 

รับงาน 

สงวนรักษา 

จัดเก็บ /
คลัง 

แหล่งข้อมูล /
ค้นคว้า 

จัดทําเอกสาร /
ผลิตสื่อ 

รวบรวมข้อมูล 

ข้ึนทะเบียน 

ตรวจสอบ 

สารบรรณ 
 

โครงสร้าง
นิทรรศการ 

 

แผน /
โครงการ /
งบประมาณ    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 
 
 79 

กล่าวโดยสรุปเรื่องการจัดการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติ  ศึกษา ตรวจสอบ และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดของการศึกษา
ตรวจสอบข้อมูล และข้อเท็จจริงในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ โดยเริ่มต้ังแต่ดังต่อไปนี้ 

การตรวจสอบจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

การตวรจสอบจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปการนี้ โดยผู้วิจัยได้
ตรวจสอบข้อมูลจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากสูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1-59 
มีผลงานท่ีได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติตามแต่ละประเภทรางวัล ดังท่ีแสดงไว้ตามตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 7 จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 1-59 พ.ศ.2492-2556 

ประเภทรางวัล จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 1-59 (ผลงาน) 
รางวัลเหรียญทอง 104 
รางวัลเหรียญเงิน 338 

รางวัลเหรียญทองแดง 592 
รวม 1034 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

จากตารางท่ี 7 เห็นได้ว่าผลงานศิลปะท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดงานศิลปกรรม
แห่งชาติมีจํานวนถึง 1034 ชิ้น ถือได้ว่าเป็นจํานวนท่ีมากท่ีอยู่ในความดูแลของหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยต่อมาผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจาก
ผู้อํานวยการหอศิลป์ (พ.ศ.2553-2557) ซ่ึงทะเบียนท่ีรับเป็นทะเบียนท่ีเริ่มบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรม Micosolf office Excel ซ่ึงเป็นทะเบียนท่ีอดีตผู้อํานวยการหอศิลป์ (พ.ศ.2541-2545) ได้
ริเริ่มให้มีการทําไว้ โดยมอบหมายให้ นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นผู้ทําซ่ึงแล้วเสร็จในพ.ศ.2546 อดีตผู้อํานวยการหอศิลป์ (พ.ศ.2545-2549) และจากการ
ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ พบว่าหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเริ่มเก็บ
ผลงานจากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติต้ังแต่ครั้งท่ี 15-59 พ.ศ.2507-2556 ซ่ึงเม่ือแบ่งผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 1-14 พ.ศ. 2492-2506 จัด
แสดงโดยกรมศิลปากร กับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 15-59 พ.ศ.2507-2556 จัดแสดงโดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําให้ทราบว่าผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่ในช่วงท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นผู้จัดงานนั้น มีจํานวนท้ังสิ้น 774 ชิ้น ดังท่ีแสดงไว้ตามตารางท่ี 8 
 

 

   ส
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ตารางท่ี 8 จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติแบ่งตามหน่วยงานท่ีเป็นผู้จัดเก็บ 2 หน่วยงาน 

ประเภทรางวัล 
 

จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งท่ี 1-14 พ.ศ.2492-2506

จัดเก็บโดยกรมศิลปากร  
(ผลงาน) 

จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งท่ี 15-59 พ.ศ.2507-2556

จัดเก็บโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ผลงาน) 

เหรียญทอง 40 64 
เหรียญเงิน 83 255 

เหรียญทองแดง 137 455 
รวม 260 774 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

จากการตรวจสอบทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติต่อไปอีกจึงพบว่า หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่มีการเก็บผลงานศิลปกรรมแห่งชาติประเภทเหรียญทองแดงในการประกวด
ครั้งท่ี 15-30 พ.ศ.2507-2527 มีจํานวนผลงาน 160 ชิ้น ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนท้ังสิ้น 614 ชิ้น และสามารถผลงานรางวัลเหรียญทองแดง
ท่ีมาหวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้เก็บไว้ กับผลงานท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งตามประเภท
ผลงานได้ ดังแสดงไว้ตามตารางท่ี 9 

ตารางท่ี 9 จํานวน และประเภทผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติท่ีไม่ถูกจัดเก็บ และผลงานศิลปกรรม 
แห่งชาติท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประเภทผลงาน จํานวนผลงานรางวัล 
เหรียญทองแดงจากการแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 15-30 พ.ศ.2507-2527 

(ผลงาน) 

จํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ี
เป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากรจริง 

(ผลงาน) 

จิตรกรรม 84 196 
ประติมากรรม 19 157 

ภาพพิมพ์ 54 196 
สื่อประสม 3 65 
รวม (ชิ้น) 160 614 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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จากข้อมูลเบื้องต้นท่ีทางหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นการให้ข้อมูลจํานวนผลงานท้ังหมดต้ังแต่มีการจัดประกวดศิลปกรรม
แห่งชาติข้ึนครั้งแรกในพ.ศ.2492-2556 โดยไม่ได้แจกแจงรายละเอียดว่ามีผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ในพ.ศ.ใด ท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีจํานวนท้ังหมดก่ีชิ้น อย่างท่ีมีระบุข้อมูลไว้ใน
ทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีทางหอศิลป์ได้ทําไว้ รวมถึงมีข้อมูลท่ี
แสดงไว้ในสูจิบัตรยังมีรายละเอียดบางส่วนท่ีไม่ถูกต้อง เช่นประเภทผลงาน หรือศิลปินท่ีได้รับรางวัล 
ไม่ครบถ้วน หรือการสลับประเภทผลงานของศิลปินท่ีได้รับรางวัล และจากการตรวจสอบจํานวน
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้สํารวจผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติภาคสนามดังต่อไปนี้ 

ผลการสํารวจจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติภาคสนาม 

ผู้วิจัยทําการตรวจสอบจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากทะเบียนผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทําไว้ จากสถานท่ีจริงท่ีผลงานถูกติดต้ัง จัดเก็บตามท่ีได้มีการ
ระบุไว้ในทะเบียน และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในแต่ละพ้ืนท่ี ท่ีทําการสํารวจ ซ่ึงมีท้ังสิ้น 5 พ้ืนท่ี คือ  

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้แก่ ห้องสมุด และตําหนักพรรณราย 

2. หน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีตลิ่งชัน ได้แก่ อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสํานักงานอธิการบดี 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ได้แก่ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยลัยศิลปากร อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา อาคารหอศิลป์สนามจันทร์ 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ สวนประติมากรรม
ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 

5. ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และผลงานท่ีไม่มีระบุในทะเบียน 

ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ  

1. ห้องสมุด พบผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ประเภทภาพพิมพ์จํานวน 6 ผลงาน ซ่ึงเป็น
การแขวนประดับไว้บนผนังภายในห้อง โดยท่ีไม่มีป้ายติดแสดงรายละเอียดของผลงาน ซ่ึงผลงานเกือบ
ท้ังหมดเป็นผลงานรางวัลเหรียญทอง และยังพบว่ามีผลงานบางชิ้นเริ่มมีจุดราข้ึนท่ีเนื้อกระดาษ ซ่ึง
ผลงานท่ีติดประดับอยู่นั้นเป็นผลงานของศิลปินท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย มีรายละเอียดของผลงาน
ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 สรุปจํานวนจิตกรรมท่ีพบภายในห้องสมุด วิทยาเขตวังท่าพระ 

ผลงานจิตรกรรม 
ลําดับที่ ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล   ชื่อผลงาน 

1 อารยา ราษฎร์จําเริญสุข / 2523 / เหรียญทอง ชีวิตในทุ่งหญา้ 
2 ชลสิทธุ์  ช่อสกุล / 2526 / เหรียญทอง ความลี้ลบัของอารมณ์ 2 

3 ถาวร  โกอุดมวิทย์ / 2532 / เหรียญทอง สัญลักษณ์ในพิธีกรรม หมายเลข 11 
4 สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล / 2533 / เหรียญทอง Monument of Love No.13/99 
5 ทินกร  กาษรสุวรรณ / 2536 / เหรียญทอง ชีวิตในชนบทไทย บี 3 
6 ปิยะ  พวงขุนเทียน / 2541 / เหรียญทองแดง ท่าชา้งถึงทา่พระจนัทร์ 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

ผลงาน และศิลปินท่ีมีความสําคัญ 

ผลงาน “ชีวิตในทุ่งหญ้า” ของอารยา ราษฎร์จําเริญสุข ผลงานท่ีอยู่ในระดับเหรียญทอง 
พ.ศ.2523 ถือได้ว่าผลงานชิ้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทํางานในระยะแรกๆของศิลปิน ซ่ึงศิลปินได้
ทํางานศิลปะในหลายประเภท เช่น เทคนิคผสม ประติมากรรม และศิลปะจัดวาง ศิลปะวิดีทัศน์ 
ทํางานวีดีโอ รวมถึงงานวรรณกรรมควบคู่กันไปด้วย และเป็นศิลปินหญิงท่ีมีชื่อเสียงของไทยท่ีได้แสดง
งานศิลปะในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงเป็นอาจารย์ท่ีสาขาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปัจจุบนศิลปินไม่ได้ทํางานภาพพิมพ์ในลักษณะนี้แล้ว จึง
ถือได้ว่าเป็นผลงานอันมีค่า และหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน 

 “สัญลักษณ์ในพิธีกรรม หมายเลข 11” ของถาวร โกอุดมวิทย์ ในพ.ศ.2532 โดยปัจจุบัน
ศิลปินเป็นผู้มีความสําคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะอย่างมาก ซ่ึงถาวร โกอุดมวิทย์ ได้รับตแหน่ง
สําคัญๆ เช่น เป็นอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และเป็นรองอธการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเป็นศิลปินท่ีมีการสร้างสรรผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นท่ียอมรับในวงการศิลปะ จึงถือว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานท่ีหาอยากชิ้นหนึ่งในปัจจุบัน 

“Monument of Love No.13/99” ของสิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล ซ่ึงปัจจับนศิลปินทํางาน
เป็นรองคณะบดี และอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 
“ชีวิตในชนบทไทย บี 3” ของ ทินกร  กาษรสุวรรณ อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

สาขาภาพพิมพ์ ซ่ึงปัจจุบันมีการพัฒนการทํางานศิลปะโดยใช้เทคนิคของการสร้างงานจิตรกรรมแทนแล้ว 

เห็นได้ว่าศิลปินแต่ละคนมีวิธการสร้างผลงานท่ีพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเคยได้ส่ง
ผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมแห่งชาติในสมัยท่ีศิลปินยังเป็นนักศึกษา ซ่ึงศิลปินเหล่านี้ยังคง
สร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญต่อวงการศิลปะของประเทศไทย 
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2. ตําหนักพรรณราย ช่างไม้ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) กล่าวว่า มีผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติจํานวน 2 ชิ้น เก็บไว้ท่ีบนห้องเก็บของชั้น 2 ของอาคาร โดยผลงานท้ัง 2 ชิ้นถูกขน
ย้ายมาจากหอศิลป์ สนามจันทร์ เพ่ือมาจัดแสดงแล้วยังไม่ได้ขนกลับไป ซ่ึงผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไป
ตรวจผลงานใกล้ๆได้เนื่องจากภายในห้องมีสิ่งของจํานวนมากกีดขวางผลงานอยู่ คือ  

ผลงาน “คว่ําตาย...หงายเป็น” ของมนัส เหลาอ่อน พ.ศ.2551 ขนาด 1.90 x 2.60 เมตร
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  และ “วันวานยังหวานอยู่” ของลําพู กันเสนาะ พ.ศ.2551 ขนาด 2.30 
x 2.00 เมตร ท่ีได้รางวัลเหรียญทองแดง ซ่ึงลําพู กันเสนาะ ซ่ึงมีเงินรางวัลเหรียญทองแดงในขณะนั้น
เป้นเงินรางวัลละ 8 หม่ืนบาท  

ผลงาน และศิลปินท่ีมีความสําคัญ 

ลําพู กันเสนาะเป็นศิลปินหญิงท่ีทํางานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานได้รับรางวัล
จากการประกวดงานศิลปะหลายรางวัล เป็นผลงานท่ีได้รับการจับตามองเพราะผลงานท่ีถ่ายทอด
ความรู้สึกมีความสุข ต่อเหตุการณ์ต่างๆในรูปแบบภาพล้อเลียน ซ่ึงจากการประมูลผลงานจิตรกรรม
ของลําพู กันเสนาะ ในงาน The 1st National Art Auction 2556 ท่ีจัดโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย
ไทย ผลงานของลําพู กันเสนาะขนาด 2.00 x 2.00 เมตร มีราคาจบประมูลถึง 3 แสนบาท เห็นได้ว่า
ผลงานมีราคาท่ีสูงข้ึนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีในเขตพ้ืนท่ีตล่ิงชัน  

1. อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร พบว่ามีผลงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ติดต้ังอยู่ตาม
ส่วนต่างๆภายในอาคาร เช่นผนังทางเดิน และห้องทํางานของผู้บริหาร และมีผลงานประติมากรรมท่ีทํา
การจากสําริดอยู่ 1 ผลงาน ติดต้ังบนฐานไม้เพ่ือจัดแสดงบริเวณทางเดินภายในอาคาร เป็นผลงานของ
วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร 

ปัญหาท่ีเกิดข้ีน ผลการสํารวจพบว่าผลงานศิลปะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งท่ีมีการระบุไว้ใน
ทะเบียน ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีของอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2556) กล่าวว่า เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้ามานําผลงานออกจากท่ีติดต้ัง เนื่องจากมีเหตุผลว่า เป็นการนําผลงาน
กลับไปซ่อมท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ เพราะผลงานเกิดความเสียหายจากเชื้อรา โดยเกิดข้ึนกับผลงาน
ประเภทภาพพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผลงประติมากรรมสําริดดังท่ีได้กล่าวมานั้น ปัจจุบันผลงานถูกวาง
ไว้ท่ีพ้ืน ซ่ึงผลงานได้รับความเสียหายเนื่องจากตกลงกับพ้ืนระหว่างท่ีเจ้าหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ียก
ผลงานออกจากตําแหน่งจัดแสดง เพ่ือปรับใช้พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมอ่ืน ส่งผลให้ คือ ชิ้นส่วนของ
ผลงานหัก หลุดออกจากกันเป็นชิ้นๆ และถูกวางแอบไว้บริเวณด้านข้างทางเข้าห้องน้ํา ซ่ึงข้อมูลท่ี
สํารวจมานั้นพบผลงานท้ังยังถูกติดต้ังท่ีอาคารดังกล่าว รวม 19 ผลงาน โดยมีรายละเอียดของผลงาน
ตามตารางท่ี 11-12 
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ตารางท่ี 11 สรุปจํานวนจิตกรรมท่ีพบภายในอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

ผลงานจิตรกรรม 
ลําดับที่ ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล ชื่อผลงาน 

1 ประสงค์   ธงธวัช / 2528 / เหรียญเงิน ย้อนกลับ 
2 ไพรวัลย์    ดาเกลี้ยง / 2529 / เหรียญทองแดง ความประทบัใจศิลปกรรม ในอดีต 1 

3 เนติกร   ชินโย / 2534 / เหรียญทองแดง เธอร้องไห้ 
4 เนติกร   ชินโย / 2537 / เหรียญทองแดง เนรัญชรา 
5 วุฒิกร   คงคา / 2540 / เหรียญเงิน แสงจันทร์สนี้ําเงนิ, 2540 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

ตารางท่ี 12 สรุปจํานวนภาพพิมพ์ และประติมากรรมท่ีพบภายในอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

ผลงานภาพพิมพ์ และประติมากรรม 
ลําดับที่ ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล ชื่อผลงาน 

1 วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร / 2530 /  
เหรียญทองแดง 

The Same old in Something  ( E ) 

2 วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร / 2532 / เหรียญเงิน The Silent Game No.19 
3 สมเกียรติ  เจริญวิวัฒน์สกุล / 2532 /  

เหรียญทองแดง 
สินทะเล  หมายเลข 2 

4 สุรพงษ์  สมสุข / 2537 / เหรียญทอง Symbol Beside Home No.9 
5 ทินกร  กาษรสุวรรณ / 2537 /  

เหรียญทองแดง 
หลังฝน 1 

6 ยุพา  ชั่งกุล / 2537 / เหรียญทองแดง ลอยคงคา 
 7 ธนิต  มัชฌิมา / 2538 / เหรียญทองแดง เงิน - ไม้   ( Silver Wood ) 
8 สุรพงษ์  สมสุข / 2538 / เหรียญทองแดง Baside My Home No.3 
9 ยุพา  ชั่งกุล / 2538 / เหรียญทองแดง ทะเลจันทร์ 
10 อนุพงษ์  คชาชีวะ /2539 / เหรียญทองแดง The Origin 8/1996 
11 ยุพา  ชั่งกุล / 2539 / เหรียญทองแดง คืนรังรอน 
12 สุรพงษ์  สมสุข /2539 / เหรียญทองแดง Symbol of  Life No.4 
13 ชัยพร  ระวีศิริ / 2540 / เหรียญเงิน Nature L/1997 

14 วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร / 2538 /  
เหรียญทองแดง (ประเภทประตมิากรรม) 

ประติมากรรมเดือนกรกฎาคม 
หมายเลข2 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ผลงาน และศิลปินท่ีมีความสําคัญ 

ผลงาน“ความประทับใจศิลปกรรม ในอดีต 1” ของไพรวัลย์    ดาเกลี้ยง จิตรกรที่มีชื่อเสียงใน
การเขียนภาพเหมือนจริง แบบซูเปอร์เรียลลิสม์ ปัจจุบนเป็นอาจารย์ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

“เธอร้องไห้” และ “เนรัญชรา” ของเนติกร   ชินโย เป็นศิลปินท่ีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ประเภทจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นหนึ่งในศิลปินผู้วาดภาพประกอบพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” ซ่ึงใน
ปัจจุบันทํางานเป็นอาจารย์ประจําหมวดวิชาพื้นฐานศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

“แสงจันทร์สีน้ําเงิน” ของ วุฒิกร   คงคา ปัจจุบันศิลปินเป็นหัวหน้าสาขาศิลปกรรม สถาบัน

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซ่ึงปัจจุบันศิลปินไม่ได้สร้างผลงานท่ีมีรูปแบบในลักษณะนี้อีกแล้ว 
จึงถือว่าเป็นผลงานค่อนข้างหายากในปัจจุบัน 

 “Symbol Beside Home No.9” ของสุรพงษ์  สมสุข เป็นศิลปินท่ีมีความมุ่งม่ันต้ังใจใน
การสร้างสร้างศิลปะ และมีผลงานท่ีได้รับรางวัลในงานประกวดผลงานศิลปกรรมต่างๆจํานวนมาก 
และยังคงส่งผลงานเข้าประกวดงานศิลปะกรรมแห่งชาติอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และเป็นอาจารย์
ประจําสาขาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

“The Origin 8/1996” อนุพงษ์  คชาชีวะ เป็นอาจารย์ประจําสาขาศิลปกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

“ลอยคงคา” ของยุพา  ชั่งกุล เป็นศิลปินท่ีมีนักสะสมตามเก็บผลงานหลายชิ้น และได้รับ
รางวัลดีเด่น ในการแสดงผลงานศิลปกรรมต่างๆหลายครั้ง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจํา คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

“ประติมากรรมเดือนกรกฎาคม หมายเลข 2” ของวิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร ซ่ึงงานศิลปินใน
ช่วงแรกที่ส่งผลงานเข้าประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติเป็น ผลงานประเภทภาพพิมพ์ แต่ผลงาน
ประติมากรรมชิ้นนี้ถือเป็นผลงานที่เก่ียวเนื่องกับงานภาพพิมพ์ที่ศิลปินเคยทํามาก่อน โดยศิลปินนํารูปทรงที่
มีอยู่ในงาน 2 มิติของตนเอง มาสร้างเป็นงานประติมากรรมปั้นหล่อสําริด ซ่ึงเป็นช่วงเวลาแรกๆที่ศิลปินเร่ิม
สร้างงานศิลปะประเภทประติมากรรม ด้วยรูปทรงของผลงานชิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร จึงทําให้
เป็นผลงานที่หาได้ยากอีกผลงานหนึ่งในปัจจุบัน 

จากท่ีได้กล่าวมาในส่วนของผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีถูกจัดแสดงภายในศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ล้วนเป็นผลงานศิลปะของศิลปินแต่เป็นผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจากศิลปินท่ี
มีชื่อเสียงในการสรรค์สร้างผลงานศิลปะจนถึงปัจจุบัน และเห็นได้ว่าศิลปินท่ีเคยได้ส่งผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นคณาจารย์ของในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงท้ังสิ้น 
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สํานักงานอธิการบดี 
ตรวจพบผลงานประเภท 2 มิติ ได้แก่ ผลงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ติดต้ังอยู่ภายใน

อาคารท้ังหมด ส่วนผลงานประเภท 3 มิติ ได้แก่ ผลงานประติมากรรม และสื่อประสมวางไว้ภายนอก
อาคาร โดยส่วนท่ี 1 เป็นผลงานท่ีทําการหล่อเป็นสําริดแล้ว ถูกจัดแสดงไว้บนฐานท่ีทําจากคอนกรีต 
ส่วนท่ี 2 เป็นผลงานท่ี ไม่ได้ถูกจัดแสดงแต่เป็นการวางรวมกันไว้กับโต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์สํานักงาน
ท่ีเสียหาย บริเวณลานจอดรถใต้สํานักงานอธิการบดี โดยมีรายละเอียดของผลงานตามรางท่ี13-14 

ปัญหาท่ีเกิดข้ีน ผลงานประติมากรรม และสื่อประสม ท่ีมีการระบุว่าถูกติดต้ังจัดแสดงในบริเวณ
ส่วนต่าง  ๆของภายนอกสํานักงานอธิการบดี แต่จากการสํารวจพบว่าผลงานถูกวางกับพ้ืนรวมกันอยู่บริเวณลาน
จอดรถใต้สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงอยู่ในสภาพทรุดโทรม และมีจํานวนผลงานไม่ครบตามจํานวนท่ีระบุไว้ในทะเบียน 

ตารางท่ี 13 สรุปจํานวนภาพพิมพ์ท่ีพบภายใน และภายนอกอาคารสํานักงานอธิการบดี  

ผลงานภาพพิมพ์ 
ลําดับท่ี ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล ชื่อผลงาน 

1 ปิติวรรธน์  สมไทย /2534 / เหรียญเงิน Old Family 

2 วรา  ชัยนติย์ / 2534 / เหรียญทองแดง ชีวิตในโลกวัตถุ P / 98 

3 ปรีชา  ปั้นกล่าํ / 2539 / หรียญทองแดง เพรียกหายามราตรี 
4 สุรพงษ์  สมสุข / 2540 / เหรียญเงิน Unity  of  Change No. 1 

5 นรเศรษฐ์  ไวศยกุล / 2540 / เหรียญทองแดง Your  Water, 2540 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

ตารางท่ี 14 สรุปจํานวนประติมากรรม และสื่อประสมท่ีพบภายใน และภายนอกอาคารสํานักงานอธิการบดี  
ผลงานประติมากรรม และสื่อประสม 

ลําดับท่ี ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล ชื่อผลงาน 

1 เข็มรัตน์  กองสุข / 2531 / เหรียญทอง ชีวิตและศรัทธา 

1 เข็มรัตน์  กองสุข / 2531 / เหรียญทอง ชีวิตและศรัทธา 

2 เข็มรัตน์  กองสุข / 2532 / เหรียญเงิน เมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ   2532 
3 เข็มรัตน์  กองสุข / 2533 / เหรียญเงิน สองหัว 
4 ธวัชชัย  หงษ์แพง / 2539 / เหรียญเงิน รูปทรงแห่งการเปลี่ยนแปลงขอวัฒนธรรม 
5 ไชยยศ  กิตติการอําพล / 2539 /  

เหรียญทองแดง 
จินตนาการจากรูปทรงธรรมชาติ   
หมายเลข 4 

6 เรืองวิทย์ พุ่มแตงอ่อน / 2542 /  
เหรียญทองแดง (สื่อประสม) 

แรง     

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ผลงานและศิลปินท่ีมีความสําคัญ 
จากตารางท่ี 13 เห็นได้ว่า เข็มรัตน์  กองสุข เป็นศิลปินท่ีมีผลงานประติมากรรม ติดต้ัง

อยู่ท่ีอาคารสํานักงานอธิการบดีหลายชิ้น เพราะศิลปินท่ีทํางานส่งเข้าประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ
อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานท่ีเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น โดยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นผลงานท่ีได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง โดยผลงานโดยส่วนใหญ่ถูกหล่อเป็นสําริดเรียบร้อยแล้ว 

ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร ์

1. อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล  
อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล พบว่าผลงานประเภท 2 มิติ คือ ผลงานจิตรกรรม 

ภาพพิมพ์ และสื่อประสม โดยผลงานจิตรกรรม และสื่อผสมท่ีอยู่ติดต้ังอยู่ภายในอาคารนี้มีจํานวน
มาก และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีการติดต้ังไว้บริเวณห้องโถง และผนังทางเดินของชั้นต่างๆของอาคาร 
ส่วนผลงานภาพพิมพ์ส่วนใหญ่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ติดต้ังอยู่ตามห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสมุด ผนัง
ทางเดินของชั้นต่างๆ รวมถึงมีผลงานบางชิ้นติดต้ังท่ีผนังข้างตู้กดน้ําด่ืม ข้างห้องน้ํา หรือด้านหลังจอ
โปรเจ็คเตอร์แบบม้วนเก็บได้ และมีผลงานหลายชิ้นท่ีถูกวางรวมไว้กับพ้ืนตรงบริเวณทางเดินหนีไฟ
ภายในตัวอาคาร 

ปัญหาท่ีเกิดข้ีน ผลการสํารวจพบว่า บนผนังในตําแหน่งท่ีระบว่ามีการติดต้ังผลงาน
ตามท่ีระบุในทะเบียนนั้นอาจมีป้ายรายละเอียดผลงานติดอยู่ แต่ไม่พบผลงานตามท่ีมีระบุไว้ในทะเบียน 

เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ (2556) กล่าวว่า ผลงานประเภทจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ส่วนหนึ่ง
ได้รับความเสียหายจากเชิ้อราท่ีข้ึนบนกระดาษของชิ้นงาน เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ได้มานําผลงานออกจาก
อาคารเนื่องจากทางเจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ได้มานําผลงานออกจากอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และ
สํานักงานหอสมุด เพ่ือนําไปซ่อม และไปเก็บรวบไว้ท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์แล้ว สันนิษฐานว่าสาเหตุท่ี
ทําให้ภาพพิมพ์เป็นเชื้อราเนื่องจากเป็นผลงานท่ีทําด้วยกระดาษ มีความบอบบางจึงนิยมนําผลงานใส่
กรอบเพ่ือป้องกันการกระทบกระแทกท่ีอาจทําให้ผลงานเสียหาย แต่ถ้าผลงานถูกเก็บไว้ในห้องท่ี
อากาศไม่ถ่ายเท หรือมีความชื้นสูง ก็จะทําให้เกิดเชื้อราบนผลงานได้  โดยมีรายละเอียดของผลงาน
ตามตารางท่ี 15-17 
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ตารางท่ี 15 สรุปจํานวนผลงานจิตรกรรมท่ีพบภายในอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  

ผลงานจิตรกรรม 
ลําดับที่ ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล ชื่อผลงาน 

1 สน  สีมาตรัง / 2514 / เหรียญเงิน คน 4 / 2513 จิตรกรรม เทคนิคผสม 

2 พงษ์ศักดิ์(พัดยศ)พุทธเจริญ / 2528 / เหรียญ
ทองแดง 

รูปทรงในบรรยากาศของความลี้ลับ  B 

3 วีรชัย  บาลไธสง / 2529 /  
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์ ระหว่างรูปทรงตา่งชนิดกัน 
(ข) 

4 ประสงค์  ลือเมือง / 2530 / เหรียญเงิน 
 

ร่ายรําในความนิ่งเงียบ 
สีอะคลิลิกบนผา้ใบ 

5 พยัต  ชื่นเยน็ / 2531 / เหรียญทองแดง วัฏจักรแห่งการเกิด - ดับ ข 
6 ธงชัย  ศรีสุขประเสริฐ  / 2534 /  

เหรียญทองแดง 
สังสารวัฏ ขาด 

7 ปริญญา  ตนัติสุข / 2536 / เหรียญเงิน ไตรรัตน์และอวชิชา 

8 ชัยวุฒิ  ร่วมฤดีกุล / 2537 / เหรียญทองแดง การหลงยุคของโมเน่ต์ ( OP.7/1994 ) 
9 ไพโรจน์  วงับอน / 2538 / เหรียญเงิน 

 

การกําเนิดของชีวิตในธรรมชาต ิ
หมายเลข 2 

10 ปรีกมล  เชี่ยววานิช / 2541 / เหรียญเงิน 
 

พื้นผิว  ร่องรอย การแสดงออก  
ทางความรู้สึกและ เร่ืองราวจากป่า  
หมายเลข 1 

11 รุ่ง   ธีระพิจิตร / 2542 / เหรียญเงิน องค์ประกอบ  หมายเลข 9,1999 

12 ไพโรจน์   วงับอน / 2542 / เหรียญทองแดง สาระของชีวิตในธรรมชาต ิ
13 นุชรี  พิเดช / 2542 / เหรียญทองแดง สายน้าํไม่ไหลกลบั 
14 รุ่ง  ธีระพิจิตร / 2543 / เหรียญเงิน Spirit of  Assemblage  No. 2 

15 ภานุ   สรวยสุวรรณ / 2543 / เหรียญทองแดง สรีระ 
16 เทอดเกียรติ  หวังวัชรกุล / 2544 /  

เหรียญทองแดง 
อบอุ่นในความทุกข์ยาก หมายเลข 1 

17 รุ่ง  ธีระพิจิตร / 2544 / เหรียญทองแดง สุนทรียภาพแห่งวัตถุ  หมายเลข 2, 2001 
18 วิรัญญา  ดวงรัตน์ / 2544 / เหรียญทองแดง Atomosphere of  Faith  No. 1 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 89 

ตารางท่ี 16 สรุปจํานวนผลงานจิตรกรรมท่ีพบภายในอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  

ผลงานภาพพิมพ์ 
ลําดับที่ ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล ชื่อผลงาน 

1 จุฬาทิตย์  ทองรุ่งโรจน ์/ 2528 / เหรียญทองแดง อนันตกาล หมายเลข 2 – 84 

2 ทวีชัย  นติิประภา / 2528 / เหรียญทองแดง ไม่มีชื่อ  หมายเลข 11/84 
3 ทิพย์ธารา  ขําวัฒนพันธุ ์/ 2528 / เหรียญทองแดง ความฝันในแดนสนธยา 
4 จุฬาทิตย์  ทองรุ่งโรจน ์/ 2529 / เหรียญทองแดง วันสีน้าํเงิน - พฤษภา  หมายเลข 1 
5 ทวีชัย  นติิประภา / 2529 / เหรียญทองแดง 10/1986 
6 สุรสีห์  กุศลวงศ์ / 2529 / เหรียญทองแดง Memory  86 
7 ทวีพร  แซ่คิว / 33 / 2530 / เหรียญทองแดง Pink Under the Blue Condition 
8 อารยา  ราษฎร์จําเริญสุข / 2530 / เหรียญทองแดง นึกถึงยาย 
9 วิมลมาลย์  ขันธะชวนะ / 2533 / เหรียญทองแดง ความสัมพันธ์ของสีและทีว่่าง A–14 
10 สัมพันธ์  พงษ์บบุผา  / 2533 / เหรียญทองแดง จินตภาพ 

แห่งการเปลี่ยนแปลง C/33 
11 นที อุตฤทธิ ์/ 2534 / เหรียญทองแดง เด็กชายกับรูปลักษณ์ของ ความรู้สึก  

หมายเลข 1 
11 นที อุตฤทธิ ์/ 2534 / เหรียญทองแดง เด็กชายกับรูปลักษณ์ของ ความรู้สึก  

หมายเลข 1 
12 ชัยพร ระวีศิริ / 2538 / เหรียญเงิน Natural D ( 1995 ) 

13 รัศมีระวี ขําดี / 2541 / เหรียญทองแดง วุ่น =  ว่าง  หมายเลข 3 
14 ไกรสร ประเสริฐ / 2542 / เหรียญเงิน บันทึกศิลปกรรมหลังความตาย  

หมายเลข6 
15 ธนสาร พฒัสุทธิชลกุล / 2542 / เหรียญทองแดง การเคลื่อนไหวใน สภาวะแวดลอ้ม 3 
16 ปกรณ์ภัทร  จันทะไข่สร / 2542 / เหรียญทองแดง Desire  11/1999 
17 ปกรณ์ภัทร  จันทะไข่สร / 2543 / เหรียญทองแดง อารมณ์ปรารถนา หมายเลข1/2000 
18 แทนวุธธา  ไทยสันทดั / 2544 / เหรียญทองแดง Calligraphy F.1 
19 ปิยะ  เจริญเมือง / 2544 / เหรียญทองแดง Landscape No.12/2001 
20 ปราการ  จันทรวิชิต / 2544 / เหรียญทองแดง Tense Invisble No.2 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 17 สรุปจํานวนผลงานจิตรกรรมท่ีพบภายในอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  

ผลงานสื่อประสม 
ลําดับที่ ชื่อศิลปิน / พ.ศ. / รางวัล ชื่อผลงาน 

1 ถาวร  โกอุดมวิทย์ /  2525 / เหรียญเงิน ภาพตัวเอง 1957/B* 

2 รุ่ง  ธีระพิจิตร / 2541 / เหรียญทองแดง องค์ประกอบ  หมายเลข 2, 1998 
3 อิทธิพล  วิมลศิลป ์/ 2542 / เหรียญทองแดง สัมพันธภาพแห่งความงามระหว่าง ผู้หญิง

และดอกไม้  หมายเลข 4 

(จากการศึกษาโดยผู้เขียน 2556) 

ผลงานและศิลปินท่ีมีความสําคัญ 
 “คน 4 / 2513” ของ สน  สีมาตรัง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาประยุกต์ศิลป์ 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นอดีตผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
“รูปทรงในบรรยากาศของความลี้ลับ B” ของพัดยศ พุทธเจริญ ปัจจุบันเป็นอาจารย์

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
“ไตรรัตน์และอวิชชา” ของปริญญา ตันติสุข ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
“การหลงยุคของโมเน่ต์(OP.7/1994)” ของชัยวุฒิ  ร่วมฤดีกูล ปัจจุบันเป็นอาจารย์

ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
“การกําเนิดของชีวิตในธรรมชาติ หมายเลข 2 / สาระของชีวิตในธรรมชาติ” ไพโรจน์  วัง

บอน อาจารย์ประจําคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 “องค์ประกอบหมายเลข 9,1999 / “Spirit of Assemblage No. 2” ของรุ่ง ธีระพิจิตร 

ปัจจุบันเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
“สรีระ”ของ ภานุ  สรวยสุวรรณ ปัจจุบันเป็นอาจารย์วิชาทฤษฎีศิลป์ คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
“Atomosphere of  Faith No.1” ของวิรัญญา ดวงรัตน์ ปัจจุบันเป็นรองคณบดีฝ่าย

วิชาการ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จากท่ีได้กล่าวมาต้ังหมดศิลปินท่ีเคยได้ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมแห่งชาติล้วน

แล้วแต่เป้นบุคคลท่ีทํางานศิลปะอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาท้ังสิ้น 
 

                                                 

 
* ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานรางวัลเหรียญทอง เก็บไว้ท่ีชั้น 3 ของศิลป์ สนามจันทร์ส่วนชิ้นท่ีติดท่ี

อาคารอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชื่อผลงาน "ภาพตัวเอง 1957/A1 เป็นชิ้นภาพพิมพ์ท่ีได้เหรียญ
ทองแดง ในปีเดียวกัน ซ่ึงข้อมูลในทะเบียนระบุว่าเป็นผลงานเหรียญทอง ซ่ึงเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง 
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2.อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้วิจัยพบว่ามีผลงานประเภท 3 มิติ วางรวมกันอยู่ท่ีห้องชั้น 2 ซ่ึงเป็นเหมือนห้องเก็บ
ของท่ีมีโต๊ะ และเก้าอ้ีวางรวมอยู่ภายในห้องด้วย ผลงานท่ีผู้วิจัยสังเกตเห็น 2 ชิ้น คือ ผลงานท่ีเป็น
รูปทรงของเรือทําจากไม้ มีความผุพังเสียหาย และผลงานท่ีเป็นรูปทรงของม้าทําด้วยสแตนเลสถูกชิ้น
ส่วน และสิ่งของต่างๆวางทับอยู่ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ีน 
จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่า ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติถูกวางทับซ้อน กันอยู่จนไม่

สามารถยกผลงานเพ่ือทําการสํารวจได้ ผลงานมีความชํารุดเสียหลุดออกจากกันเป็นชิ้นๆ และการท่ี
ไม่สามารถยกผลงานออกจากการวางรวมกันได้ จึงไม่ทราบได้ว่าชิ้นส่วนใดเป็นของผลงานชิ้นไหน 
หรือเป็นของศิลปินท่านใด รวมถึงภายในห้องท่ีใช้เก็บผลงานมีกลิ่นฉุ่นจากฉ่ีหนูรุนแรง และมีฝุ่นหนา
มากท่ีเกาะบนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และมีฝุ่นฟุ้งโดยรอบของพ้ืนท่ีจัดเก็บผลงาน เกิดการหายใจ
ติดขัดทันทีเม่ือข้ึนไปบนห้องท่ีเก็บผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ (2556) กล่าวว่า 
เนื่องจากผลงานได้ถูกเคลื่อนย้ายมาเก็บไว้ท่ีนี่เป็นเวลานาน และไม่ใช่การติดต้ังเพ่ือการจัดแสดงจึงถูก
วางทับซ้อนทับกัน และด้วยอาคารนี้เป็นอาคารท่ีสร้างมานานมากแล้วตัวอาคารจึงมีรอยแตกร้าว และ
มีน้ํารั่วซึมบริเวณห้องท่ีใช้เก็บผลงาน รวมถึงมีหนูมาทํารังอยู่ด้วย ซ่ึงกําลังอยู่ระหวางการรอ
ดําเนินการการเคลื่อย้ายผลงานออกจากอาคารไปไว้ท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ เพราะอาคารดังกล่าว
กําลังใกล้จะถูกรื้อถอน โดยในภายหลัง ช่างไม้ หอศิลป์ สนามจันทร์ (2556) กล่าวว่า ได้ทําการขน
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในห้องดังกล่าวออกมาล้างทําความสะอาด และขนย้ายไปเก็บไว้ท่ีหอศิลป์ 
สนามจันทร์เรียบร้อยแล้วพบผลงานท่ีถูกวางกองรวมกันอยู่ บางชิ้นส่วนท่ีพบคาดว่าเป็นผลงาน
ประติมากรรม “ม้าเร็ว  ม้าแรง  ม้ารวย” ผลงานของ อริยะ  กิตติเจริญวิวัฒน์ ในพ.ศ.2545 ทําจากส
แตนเลส และ แผ่นพลาสติก ขนาด 1.80 x 1.50 x 2.40 เมตร และ ผลงานสื่อประสม “ไม่มีชื่อ 
หมายเลข 2” ของนุชนาฏ  ใจกล้า ในพ.ศ. 2546 ขนาด 320 X 720 X 45 เมตร เหรียญทองแดง  

3. หอศิลป์ สนามจันทร์ และอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
อาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ และ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษา เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน ซ่ึงจากการสํารวจ (พ.ศ.2553) พบว่า
ภายในอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาไม่ได้ใช้เป็นท่ีเก็บผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติแล้ว โดยผลงานถูกย้ายไปเก็บภายในอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์เกือบท้ังหมดซ่ึง
เหลืออยู่ 1 ผลงาน คือ “ชีวิตในชนบท หมายเลข 2” ของอํานวย กันทะอินทร์ ทําจากไม้ และไฟเบอร์
กลาส ซ่ึงอยู่ในสภาพท่ีหักชัรุด ถูพ่ิงไว้อยู่บริเวณระเบียงชั้นล่างของอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
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ทางด้านที่พื ้นที่จัดเก็บและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของพื้นที่หอศิลป์ 
สนามจันทร์นั้น แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ ผลงานที่อยู่บริเวณภายในอาคาร และผลงานที่อยู่
ภายนอกอาคาร ซึ่งกลุ่มผลงานที่อยู่ภายในอาคารส่วนใหญ่เป็นผลงานที่มีขนาดไม่เกิน 2.50 เมตร 
โดยเก็บผลงานทุกประเภทไว้ที่ชั้น 2 และ ชั้น 3 รวมไว้กับผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ ่นเยาว ์ และผลงานรางว ัลศ ิลปะ และผลงานที ่ได ้ร ่วมแสดง
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ซึ่งผลงานบางส่วนยังไม่มีเจ้าของมานํากลับไปจึงทําให้พื้นที่ในการจัดเก็บ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติบางส่วนต้องสูญเสียไปบ้าง ซึ่งพื้นที่จัดเก็บภายในอาคารมีการจัดวางโดย
แบ่งเป็นกลุ่มของประเภทผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยผลงานทุกประเภทวางรวมกันไว้ที่พื้น มี
ผลงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ เป็นส่วนใหญ่ โดยผลงานเกือบทั้งหมดถูกจัดเก็บด้วยวิธีการหอ
พลาสติกกันกระแทก ที่วิจัยสามารถตรวจสอบได้โดยดูจากกระดาษป้ายชื่อที่ระบุชื่อศิลปิน ชื่อ
ผลงาน ปี และรางวัลที่ได้ร ับรางว ัลติดไว้อยู ่ และมีผลงานอยู ่บ้างบางชิ ้นที ่ไม่มีป ้ายติดแสดง
รายละเอียดของผลงาน  

วิธีการจัดเก็บของผลงานทั้งหมด คือการวางไว้กับพื้น ตั้งพิงซ้อนกันไว้กับผนังห้อง 
หรือผนังไม้* ส่วนงานประติมากรรม และสื่อประสม เกือบทั้งหมดไม่มีการห่อคลุมเพื่อป้องกันการ
กระแทกใดๆ ซ่ึงเพดานของอาคารชั้น 3 มีรอยน้ํารั่วซํ่าลงมาภายในห้องจัดเก็บด้วย ส่วนกลุ่มผลงาน
ท่ีอยู่บริเวณภายนอกอาคาร ส่วนใหญ่เป็นผลงานประติมากรรม ซ่ึงมีท้ังประติมากรรมท่ีทําด้วยสําริด 
ไฟเบอร์กลาส** และเหล็ก  

ในส่วนของการสํารวจผลงานภายในหอศิลป์ สนามจันทร์ ผู ้ว ิจัยไม่สามารถที่จะ
ตรวจสอบผลงานได้ทั้งหมด เนื่องมาจากผลงานมีจํานวนมาก และมีขนาดใหญ่ถูกวางไว้กระจายอยู่
ภายในชั้นจัดเก็บโดยรอบ ซ่ึงถูกวางอยู่รวมกันกับผลงานรางวัลศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 
รวมทั้งยังมีผลงานรางวัลเครื ่องปั ้นดินเผาแห่งชาติวางรวมอยู ่ในห้องจัดเก็บด้วย จึงทําให้การ
ตรวจสอบต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพ่ือไม่ให้ไปเหยียบผลงานที่วางไว้อยู่กับพื้น รวมทั้ง
ต้องระวังไม่ให้การยกผลงานท่ีมีขนาดใหญ่ไปชน หรือกระแทรกผลงานโดยรอบ และมีผลงานจํานวน
มากจากที่เคยได้แสดงไว้อยู่ตามที่ต่างๆได้ถูกขนย้ายกลับมาไว้ที ่หอศิลป์ สนามจันทร์ และยังมี
ข้อจํากัดทางด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อการเคลื่อนย้ายผลงานออกมาตรวจสอบ ในเวลาที่จํากัด
ของนักวิชาการช่างศิลป์ จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ตรวจสอบผลงานศิลปะทั้งภายใน และภายนอก

                                                 
*
 ผนังไม้แบบเคลื่อนย้ายได้ สร้างข้ึนโดยไม่ได้ถูกไว้ยึดกับพ้ืน หรือยึดไว้กับโครงสร้าง

อาคาร เพ่ือใช้สําหรับปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในพ้ืนท่ีใช้งานภายในอาคาร 
**

 ผลิตภัณฑ์พลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว หรือ FRP (Fiber Glass Reinrorced Plastic) 
เป็นการนําพลาสติกประเภท “เทอร์โมเซ็ตต้ิง” ได้แก่พวก “โพลิเอสเทอร์เรซ่ิน” (Unsaturated 
Polyester Rasin) ซ่ึงเป็นพลาสติกชนิดเหลวมาผสมกับ ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (Accelerrator) หรือ ตัว
ทําให้แข็ง (Hardener) นํามาเสริมแรงด้วย “ใยแก้ว” (Glass Fiber), (พิชิต เลี่ยมพิพัฒน์, 2548: 1) 
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อาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ และทุกสถานที่ที่มีการนําผลงานไปติดตั้งตามระยะเวลาที่จํากัด โดย
สรุปได้ และรายละเอียดดังท่ีแสดงไว้ท่ี (ภาคผนวก ค) 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
การตรวจสอบผลงานประติมากรรมท่ีต้ังอยู่บริเวณลานจอดรถของหอศิลป์ สนามจันทร์ 

โดยพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีวางผลงานท่ีได้ร่วมแสดงงานแต่เจ้าของไม่มารับผลงานคืน ซ่ึงมีผลงาน
ประติมากรรมท่ีได้รับรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ และผลงานประติมากรรมท่ีได้รับรางวัลศิลปกรรมร่วม
สมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ต้ังวางรวมกันอยู่บริเวณตรงจุดนี้ เพราะเนื่องจากผลงานมีขนาดใหญ่มาก (ส่วน
ใหญ่มีขนาด 3 เมตร ข้ึนไป) ไม่สามารถนําเข้าเก็บภายในอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ได้ เม่ือผลงานถูก
ต้ังไว้กลางแจ้งจึงเกิดความชํารุดเสียหาย หอศิลป์จึงมีการดําเนินการซ่อมแซมผลงานประติมากรรมใน
ส่วนนี้ในพ.ศ.2556 โดยสรุปเป็นจํานวนผลงานท่ีเสียหาย และค่าซ่อมบํารุง (ตามตารางท่ี 18) เป็น
จํานวนเงินท้ังสิ้น 835,000 บาท อดีตนักวิชาการช่างศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) กล่าวว่า มี
ผลงานบางส่วนท่ีมีขนาดไม่ใหญ่แต่ไม่ได้ถูกย้ายไปเก็บภายในอาคาร เช่น งานประติมากรรมชื่อ “เรือ
แห่งกรรม” ของสุชาติ สุขนา เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ไม่ทราบว่าชิ้นงานชุดนี้เป็นงานท่ีได้รับรางวัล
ศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานจึงถูกปล่อยท้ิงไว้ภายในอาคาร เม่ือมีการตรวจสอบผลงานบริเวณลานจอด
รถเพ่ือดําเนินการซ่อมผลงาน จึงทราบว่าผลงานชุดนี้เป็นผลงานรางวัล โดยสภาพของผลงานผุพังเกิน
กว่าจะซ่อมแซมได้ หอศิลป์จึงดําเนินการสร้างผลงานข้ึนใหม่ ตามแบบของผลงานท่ีเสียหายไป ซ่ึง
ปัจจุบันผลงานชุดนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้ภายในอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์แล้ว จากการตรวจสอบของ
ผู้วิจัยในพ.ศ. 2552-2556 ผลงานชุดดังกล่าวถูกต้ังท้ิงไว้จนได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมได้จริง
ตามท่ี อดีตนักวิชาการช่างศิลป์ (2556) กล่าวไว้จริง ซ่ึงในช่วงท่ีมีการซ่อมแซม ช่างท่ีซ่อมมีการเต๊นท์
คลุมงานในการซ่อมแซม และปัจจุบันผลงานประติมากรรมเกือบท้ังหมด ถูกซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ยกเว้น ผลงานประติมากรรมชื่อ “ไม้ประดับ หมายเลข 1” ของอริยะ กิติเจริญวิวัฒน์ และผลงาน
เกือบท้ังหมดถูกต้ังไว้อยู่ในบริเวณลานจอดรถโดยไม่มีวัสดุคลุมงาน ยกเว้นผลงานประติมากรรมชื่อ 
“My Breath” ของ ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์ ท่ีห่อพันแบบชั่วคราวด้วยแผ่นพลาสติกซ่ึงไม่มีความแน่นหนา
พอท่ีจะกันผลงานจากแดดกันฝนได้ท้ังหมด ซ่ึงผู้วิจัยยังพบว่ามีผลงานท่ีมีขนาดไม่ใหญ่เกินท่ีจะจัดเก็บ
ไว้ภายในหอศิลป์ อีก 3 ชิ้น คือ ผลงานประติมากรรมของชื่อ “ไม้ประดับ หมายเลข 1” ของอริยะ กิติ
เจริญวิวัฒน์ และผลงานชื่อ “สังคม?” และ “จินตนาการแห่งรูปทรง หลังงานเลี้ยง หมายเลข1” ของ 
อดิเรก โลหะกุล ซ่ึงปัจจุบันซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงถูกต้ังรวมอยู่กับผลงานประติมากรรมท่ี
ซ่อมแซมแล้วในบริเวณนั้น 
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ตารางท่ี 18 ผลงานประติมากรรมท่ีดําเนินการซ่อมแซมบริเวณลานจอดรถของหอศิลป์ สนามจันทร์ 

ลําดับ
ที่ 

รายละเอียด ราคา-วิธีการ คร้ังที่ได้รับ
รางวัล 

 
 
1 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทองแดง 
ศิลปิน อริยะ กิติเจริญวิวัฒน ์
ชื่อผลงาน ไม้ประดบัหมายเลข 1 
เทคนิค เชื่อมโลหะ และคอนกรีต 
ขนาด 125 x 55 x 173 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 40,000 บาท 
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสี ปะผ ุ

 
 

44 
 

 
 
2 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทองแดง 
ศิลปิน อดิเรก โลหะกุล 
ชื่อผลงาน สังคม? 
เทคนิค เชื่อมโลหะ 
ขนาด 180 x 150 x 50 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 60,000 บาท 
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสี ปะผุ และทาํชิน้ส่วนเทียม
เชื่อมชิ้นส่วนที่เสียหาย 

 
 

47 

 
 
3 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทอง 
ทะเบียน  
ศิลปิน อดิเรก โลหะกุล 
ชื่อผลงาน จินตนาการแห่งรูปทรง หลัง
งานเลี้ยง หมายเลข1  
เทคนิค แผ่นโลหะ ไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 85 x 200 x 23 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 60,000 บาท 
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสี ปะผุ และทาํชิน้ส่วนเทียม
เชื่อมชิ้นส่วนที่เสียหาย 

 
 

50 

 
 
4 

รางวัล สื่อประสม เหรียญทอง 
ศิลปิน สุชาติ สุขนา 
ชื่อผลงาน เรือแห่งกรรม 
เทคนิค แกะไม้ผสม 
ขนาด ปรับเปลี่ยนได ้

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 120,000 บาท 
(6 ชิ้น) บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด 
เคลือบ ทําสี ปะผุ และทาํชิน้ส่วน
เทียมเชื่อมชิ้นส่วนที่เสียหาย 

 
 

51 

 
 
5 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทองแดง 
ศิลปิน ณภัทร ธรรมนิยา 
ชื่อผลงาน บทสนทนาแห่งปัญญา 
เทคนิค เชื่อมเหล็ก 
ขนาด 330 x 290 x 330 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 35,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสี  

 
 

52 

 
 
6 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญเงิน 
ศิลปิน ไชยวฒัน์ กุดาพันธ ์
ชื่อผลงาน My Breath 
เทคนิค เชื่อเหล็ก 
ขนาด 300 x 300 x 400 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 60,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีกา เคลือบ  

 
 

53 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 18 ผลงานประติมากรรมท่ีดําเนินการซ่อมแซมบริเวณลานจอดรถของหอศิลป์ สนามจันทร์ (ต่อ) 

ลําดับ
ที่ 

รายละเอียด ราคา-วิธีการ คร้ังที่ได้รับ
รางวัล 

 
 
7 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญเงิน 
ศิลปิน ภัฎ พลชัย 
ชื่อผลงาน ราคะแห่งตัวตน 
เทคนิค ไฟเบอร์กลาส เชื่อมเหลก็ 
ขนาด 300 x 300 x 550 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 50,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสีเรซ่ิน และเชื่อมชิ้นส่วนที่
เสียหาย 

 
 

53 

 
 
8 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทองแดง 
ศิลปิน ภุชงค์ บุญเอก 
ชื่อผลงาน สามชวีิต 
เทคนิค เชื่อมเหล็ก 
ขนาด 230 x 150 x 270 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 60,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําส ีปะผ ุ

 
 

53 

 
 
9 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทองแดง 
ศิลปิน อริยะ กิติเจริญวิวัฒน ์
ชื่อผลงาน Reture of the water 
เทคนิค สแตนเลส เรซ่ิน บรอนซ์ 
ขนาด 240 x 145 x 195 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 30,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสี และเชื่อมแสตนเลส ทํา
ชิ้นส่วนเทียม 

 
 

53 

 
 

10 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทอง 
ศิลปิน ภัฎ พลชัย 
ชื่อผลงาน กามสุขัลลิกานุโยค 
เทคนิค ไฟเบอร์กลาส เชื่อมเหลก็ 
ขนาด 275 x 909 x 320 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 210,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสีเรซ่ิน และเชื่อมชิ้นส่วนที่
เสียหาย 

 
 

54 

 
 

11 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญเงิน 
ศิลปิน สันตสิุข แหล่งสนาม 
ชื่อผลงาน ภาพสภาวะในขณะทีห่ายใจ 
เทคนิค หล่อวัสดุสังเคราะห์เชื่อมเหล็ก 
ขนาด 200 x 700 x 200 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 40,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําสีเรซ่ิน 

 
 

54 

 
 

12 

รางวัล ประติมากรรม เหรียญทองแดง 
ศิลปิน ภุชงค์ บุญเอก 
ชื่อผลงาน การเดินทางสู่การทําความด ี
เทคนิค เชื่อมโลหะ 
ขนาด 300 x 200 x 450 

ค่าแรงวัสดุอุปกรณ์ 70,000 บาท  
บํารุงรักษาด้วยวิธีการขัด เคลือบ 
ทําส ี

 
 

54 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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4. ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
พบว่ามีผลงานประติมากรรมบางส่วนถูกเคลื่อนย้ายไปท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตามท่ีได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และจากเอกสาร
ทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ซ่ึงเกิดจากโครงการสวนประติมากรรมในพ.ศ. 2546 โดยผู้วิจัย
ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ เลขา
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย เพ่ือทําการสํารวจผลงานท่ี
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

ความเป็นมาและการดําเนินงาน 
สวนประติมากรรมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เกิดจากการประชุมของอธิการบดี (พ.ศ. 

2543-2547) และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรฝ่ายต่างๆนําโดยรองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2543-2546) หารือเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ความเป็น
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยการจัดการปรับสร้างเนินดินสลับสูง-ตํ่า 
และปลูกหญ้า บนพ้ืนท่ีว่างประมาณ 18 ไร่ ท่ีบริเวณด้านหน้าวิทยาเขต หลังจากการประชุมจึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมมากรรมการจัดทําสวนประติมากรรม ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีข้ึน คือ มี
อธิการบดี และรองอธิการบดีเป็นท่ีปรึกษา มีรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเป็นประธาน มีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทองเป็นรองประธานกรรมการ  และคณาจารย์คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์เป็นกรรมการ เพ่ือร่วมให้ความคิดเห็นว่าควรเอาผลงานประติมากรรม
ประเภทใดมาต้ังเพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีดี ซ่ึง
สรุปว่าใช้ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของทางมหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังหมด 30 ชิ้น โดยโครงการนี้ต้อง
แล้วเสร็จในเรื่องของการปรับพ้ืนท่ี และติดต้ังผลงานประติมากรรม และต้องแล้วเสร็จในเวลา 5 เดือน 

สาเหตุความชํารุดเสียหาย และการซ่อมแซม 
พ.ศ.2548 นับจากวันติดต้ังผลงานแล้วเสร็จ ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ได้มีการสํารวจงานประติมากรรม ท้ัง 30 ชิ้น พบว่ามีผลงานจํานวน 6 ชิ้นท่ีเกิดความเสียหาย จึง
เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการปรับปรุง และในช่วงเวลาดังกล่าว วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ได้รับงบประมาณในการสร้างรั้วบริเวณด้านหน้าของสวนประติมากรรม และมีงานประติมากรรม 
4 ชิ้นท่ีต้ังขวางแนวรั้วท่ีกําลังจะสร้าง จึงต้องเคลื่อนย้ายผลงานให้พ้นแนวรั้ว โดยใน พ.ศ.2548 มีการ
ประชุมผู้บริหารเห็นชอบให้เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี 2549 ของฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจํานวน 
800,000 บาท เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมผลงานท่ีเสียหาย และหากชิ้นไหนอยู่ในสภาพท่ีเกินกว่าจะซ่อมแซม
ได้ให้ขนย้ายออกจากสวนประติมากรรม สรุปว่ามีงานประติมากรรม 2 ชิ้นท่ีไม่สามารถซ่อมได้จึงทําการ
ย้ายออก จึงใช้งบในการซ่อมผลงานเป็นเงิน 775,000 บาท โดยปัจจุบันมีผลงานประติมากรรมเหลือติด
ต้ังอยู่ 28 ชิ้น (ตารางท่ี 19) ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2556) กล่าวว่า“...การ
ซ่อมแซมเป็นบางชิ้นในสมัยอาจารย์สุรศักด์ิในปี 2549 เป็นการซ่อมใหญ่ครั้งเดียว...” 
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ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2556) กล่าวว่า มี 2 สาเหตุสําคัญ
ท่ีทําให้ผลงานประติมากรรมชํารุดเสียหายมาจากการวางระบบให้น้ําต้นหญ้าในสนาม น้ําจึงกระเซ็น
ไปโดนผลงาน ก็ทําให้เกิดสนิมได้ เพราะผลงานส่วนใหญ่ทําด้วยเหล็ก และอีกสาเหตุมาจากพื้นท่ี
ติดตั้งผลงานอยู่ระดับสูงตํ่าไม่เท่ากัน เมื่อถูกลมแรงๆพัด ผลงานจึงโค่นล้มลงจากฐานที่ตั้งผลงาน 
และเกิดความเสียหาย 

ตารางท่ี 19 ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีติดต้ังท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อศิลปิน ชิ้น คร้ังที่ / พ.ศ. /
รางวัลที่ 

ชื่อผลงาน 

1 ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์ 1 35 / 2532 / 3 เจริญหมายเลข 2 
2 ธวัชชัย หงษ์แพง  

 
1 37 / 2534 / 2 สัญลักษณ์ของรูปทรงที่วา่ง  

(ผลงานล้ม, ซ่อมเสร็จแล้ว) 
3 พิทักษ์ สง่า 1 39 /2536 /3 กล่องทิพย์เนรมิตร หมายเลข 1  

42 /2539 / 1 ช้าง - ไห้ หมายเลข 1 4 อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน ์ 2 
46 /2543 / 2 มนุษญ์พันธุกรรมใหม่หมายเลข 2 
42 /2539 / 2 มิติแห่งตน หมายเลข 2 5 นภดล วิรุฬห์ชาตะพนัธ ์ 2 
44 /2541 / 3 ห้วงคํานึง 

(ชํารุดยังอยู่ระหวา่งการซ่อม) 
43 / 2540 / 2 

 
ฤดูกาลแห่งความทรงจาํ (ร้อน)  
(ผลงานล้ม, ยังไม่ได้ซ่อม)  

6 ศิวดล สิทธผิล 
 

2 

44 / 2541 / 2 สัมพันธ ์- พลัง หมายเลข 1 
7 กรธนา กองสุข 1 43 / 2540 / 3 รูปทรงแห่งจินตนาการ หมายเลข 2 
8 สุพจน์ แสงมณ ี 1 43 / 2540 / 3 พลังแห่งความเคลื่อนไหว 
9 อดุลย์ บุญฉํ่า  1 44 / 2541 / 2 ขัง หมายเลข 1 
10 อุดม ฉิมภักดี 1 44 / 2541 / 2 วัฐจักรของชีวิต 

45 / 2542 / 1 Journey in Civilization 
46 / 2543 / 3 

 
Man in Inductrialized Society noz  
(ผลงานล้ม, ซ่อมเสร็จแล้ว) 

11 ศิระ สุวรรณศร 3 

47 / 2544 / 3 Productiveness 
12 นิรันด์ แข็งขันธุ ์ 1 45 / 2542 / 3  ก่ีกระตุก หมายเลข 2 
13 จิระเดช มีมาลัย 1 46 / 2543 / 3 เผย (ปริ) 

47 / 2544 / 1 Magic miller  14 พศุตม์ กรรณรัตนสูตร 2 
49 / 2546 / 2 Persona (ล้ม, ซ่อมแล้ว)  

15 ณภัทร ธรรมนิยา 1 47 / 2544 / 2 ความผูกพัน 
16 ทายาท สุทธิ์เสงี่ยม   1 48 / 2545 / 3 เสามนุษย ์2002 (ล้ม) 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 19 ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีติดต้ังท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ต่อ) 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อศิลปิน ชิ้น คร้ังที่ / พ.ศ. /
รางวัลที่ 

ชื่อผลงาน 

17 สุรชัย ดอนประศรี 2 48 / 2545 / 3 การเปลี่ยนแปลงรูปทรง 

   49 / 2546 / 3 เปลี่ยนระบบสู่รูปทรง 

18 ฉัตรมงคล อินสว่าง 1 49 / 2546 / 2 ธรรมชาติวิสัย หมายเลข 2 

19 ปกิต บุญสทุธิ ์ 1 49 / 2546 / 3 คนในเมือง 

20 เนติ วังรัตนกุล 1 49 / 2546 / 3 สิ่งเร้า 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2556) กล่าวว่า สํานักวิทยาเขต
เพชรบุรีมีหน้าท่ีในการแจ้งเรื่องผลงานท่ีสมควรต้องซ่อมไปท่ีรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
ดําเนินการจัดซ่อม แต่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมไม่มีงบประมาณท่ีใช้ในการจัดซ่อมผลงานของสวน
ประติมากรรมโดยเฉพาะ ต่อมาภายหลังวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจึงจัดต้ังงบประมาณท่ีใช้ในการ
พัฒนาสวนประติมากรรม โดยเป็นงบท่ีอยู่ในส่วนของการพัฒนาทางด้านกายภาพของทางวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยเริ่มให้งบประมาณใน พ.ศ.2552 เป็นจํานวนเงินท้ังสิ้นปีละ 1 ล้านบาท 
เพ่ือให้ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเข้ามาดําเนินการซ่อมผลงานท่ีชํารุด แต่จะได้ซ่อมหรือไม่ได้ซ่อมนั้นก็ข้ึนอยู่
กับการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงผ่านมาในสมัยของอดีตรองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม (2551-2555) มีการใช้งบประมาณ 1.2 ล้านบาทในการสร้างผลงานประติมากรรมข้ึน
ชิ้นใหม่ 3 ชิ้น ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 65 ปี ในพ.ศ.2551 เพ่ือติดต้ังเพ่ิมลงบน
พ้ืนท่ีสวนประติมากรรม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดําเนินการแล้วเสร็จในพ.ศ.2552 และมีการส่ง
ซ่อมผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีติดต้ังอยู่เดิม 2 ชิ้น ในพ.ศ.2553  

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2556) กล่าวว่า ในพ.ศ.2553 ทาง
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ส่งผลงานท่ีเสียหาย 2 ชิ้นไปซ่อม เป็นผลงานชื่อ “ห้วง
คํานึง” ของ นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ และผลงานชื่อ “Persona” ของ พศุตย์ กรรณรัตนสูตร ใช้
งบประมาณซ่อมแซมผลงานท่ีเสียหายท้ัง 2 ชิ้น เป็นเงิน 1 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการค่าใช้จ่ายในการซ่อม
รวมกับค่าขนส่ง ค่ารถยกด้วยท้ังหมด โดยผลงาน “Persona” ใช้งบในการซ่อม 700,000 บาท ส่วน
ผลงานชื่อ “ห้วงคํานึง” ใช้งบในการซ่อม 300,000 บาท โดยศิลปินเจ้าของผลงานดําเนินการติดต่อ
จ้างโรงหล่อท่ีอยุธยาซ่อมผลงาน และในปัจจุบันผลงานชื่อ “Persona” ซ่อมเสร็จและยกกลับมา
ติดต้ังท่ีสวนประติมากรรมของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีแล้ว แต่ในส่วนของผลงานชื่อ “ห้วง
คํานึง” ยังซ่อมไม่เสร็จ โดยทางศิลปินเจ้าของผลงานแจ้งว่าได้เสียค่าใช้จ่ายจ้างปั้นหุ่นคนท่ีอยู่ท่ีส่วน
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หัวของผลงานเสร็จแล้วแต่ในส่วนประกอบอ่ืนของผลงานยังไม่ได้ถูกซ่อม และมาเกิดเหตุการณ์ท่ีโรง
หล่อท่ีอยุธยาถูกน้ําท่วมพ.ศ.2554 ปัจจุบันทางสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรียังไม่ได้รับ
ผลงานชิ้นนี้กลับคืนมา ซ่ึงทางหน่วยงานจึงยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินให้กับศิลปินท่ีนําผลงานไปซ่อม ซ่ึง
การท่ีจะได้ผลงานกลับมานั้นข้ึนอยู่กับศิลปินในการดําเนินการ และเป็นหน้าท่ีของผู้อํานวยการ
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีจะต้องติดตามผลงานกลับคืนมาอย่างไรต่อไป 

ปัญหาการดําเนินการซ่อมแซม 
สาเหตุปัญหาการดําเนินการซ่อมแซมมาจาก เม่ือมีการส่งแผนท่ีจะใช้งบในการจัดซ่อม

ผลงานไปท่ีเลขาอธิบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เรื่องจะถูกส่งต่อไปท่ีอธิบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมเพ่ือยื่นเรื่อง
เข้าท่ีประชุม แต่เม่ือท่ีประชุมเห็นว่าต้องใช้งบประมาณในการซ่อมผลงานเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท ท่ี
ประชุมจึงมีความเห็นว่าการสร้างผลงานประติมากรรมข้ึนใหม่เป็นการดีกว่าหรือไม่ แต่ถ้าการสร้าง
ผลงานข้ึนใหม่ อาจใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ไม่พอท่ีจะสร้างผลงานข้ึนใหม่อีก งบประมาณในส่วนนี้จึงยัง
ไม่ถูกใช้อะงบประมาณนี้เป็นงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยมอบให้เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม หรือดําเนินงาน
ในส่วนของสวนประติมากรรมเท่านั้น หากว่าไม่มีการใช้งบประมาณในแต่ละปี งบประมาณนี้ก็จะถูก
สะสมไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องส่งคืน ซ่ีงอดีตผู้อํานวยการหอศิลป์ (2549-2553) ได้เดินทางมาดูอยู่ครั้ง
หนึ่งและกล่าวว่าผลงานประติมากรรมท่ีตั้งอยู่ท่ีนี่เป็นผลงานท่ีไม่ควรจะมาต้ังในท่ีกลางแจ้ง แต่ต้องถูก
ติดต้ังอยู่ในร่ม 

ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2556) กล่าวว่า หากว่าทาง
ผู้อํานวยการหอศิลป์มาดูแลการดําเนินการติดต่อซ่อมแซมผลงานน่าจะทําได้รวดเร็วกว่า แต่เนื่องปท่ี
ผ่านมาหอศิลป์ไม่ได้เข้ามาดูแล อาจเป็นเพราะว่าหอศิลป์เองก็ไม่มีงบประมาณในการจัดการ แล้วอาจ
มีความรู้สึกว่าผลงานท่ีอยู่ท่ีวิทยาเขตสารสนเทศอยู่นอกพ้ืนท่ีการดูแลท่ีสามารถกระทําได้ไปแล้ว ซ่ึง
อดีตเคยมีนักวิชาการช่างศิลป์ ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้ามาตรวจสอบ แต่เม่ือเจ้าหน้าท่ี
คนนี้เกษียณออกจากงาน ปัจจุบันยังไม่มีบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรคนใดมา
ตรวจสอบอีกเลย ถ้านับจากการติดต้ังผลงานประติมากรรมท่ีสวนประติมากรรมวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีข้ึนมา ยังไม่เคยมีการจัดประชุมร่วมกับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกเลย 

ต่อประเด็นนี้ ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) กล่าวว่า ผลงาน
ประติมากรรมดังกล่าวอยู่นอกพ้ืนท่ีในความดูแลบริหารจัดการของทางหอศิลป์ไปแล้ว 

อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (2556) กล่าวว่า ในวาระท่ีได้
กลับมาดํารงตําแหน่งอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม การจัดการผลงานประติมากรรมท่ีสวน
ประติมากรรม วิทยาเขตสารสนเทศนี้ เป็นหนึ่งในโครงการท่ีกําลังจัดร่างเพ่ือให้มีการจัดการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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สรุปผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
จากการลงพ้ืนท่ีติดต้ังผลงานประติมากรรมบริเวณสวนประติมากรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี พ.ศ. 2553-2556 พบว่า 
1. ผลงานท่ีดําเนินการซ่อมแซมไปแล้วนั้นกลับเกิดความเสียข้ึนอีก  
2. มีผลงานหลายผลานท่ีเกิดความเสียหายนับต้ังแต่มีการติดต้ังผลงานท่ีวิทยาเขต

สารสนเทศมา แต่ยังไม่เคยถูกซ่อมแซมเลย  
3. มีผลงานท่ีไม่ใช่ประเภทประติมากรรมอยู่ 1 ผลงาน เป็นผลงานของ ทายาท สุทธิ์

เสง่ียม ผลงานชื่อ “เสามนุษย์ 2002” ซ่ึงจัดอยู่ในประเภทผลงานสื่อประสม เกิดความชํารุดเสียหาย
จากการโค่นล่มอยู่หลายครั้ง โดยมีการจับผลงานต้ังข้ึนแต่ก็ยังคงกลับมาโค่นล้มอีก 

4. การติดต้ังผลงานมีวิธีการ คือนําผลงานวางลงบนฐานปูนซีเมนต์ท่ีถูกหล่อข้ึนมา
รองรับตัวงาน โดยการยึดผลงานเข้ากับฐานปูนซีเมนต์นั้นไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ 

5 . ผลงานประติมากรรมท้ังหมดมีเหล็ก และไฟเบอร์กลาสเป็นส่วนประกอบตัว
ผลงานเป็นส่วนใหญ่ เม่ือถูกวางอยู่กลางแจ้งโดนฝนเป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่องหลายปีทําให้
เหล็กเกิดสนิมผุกร่อน และไฟเบอร์กลาสท่ีโดนแดดก้เกิดการแห้งกรอบ แตกหักเสียหาย 

5. ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผลงานท่ีอยู่นอกพ้ืนของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผลงานท่ีอาจถูกยืมเพ่ือการจัดแสดง 
เช่นผลงานจิตรกรรม “ดวงตา นันทขว้าง” ของจักรพันธ์ โปษยกฤต โดยถูกยืมเพ่ือจัดแสดงโดยไม่ได้
ระบุระยะเวลา หรือมีกําหนดการคืนผลงานจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป หรืออาจเป็นการ
ถูกยืมโดยศิลปินเจ้าของผลงาน เพ่ือใช้ไปจัดแสดงร่วมกับผลงานใหม่ๆของศิลปิน แต่พอการแสดงงาน
สิ้นสุดลง ศิลปินเจ้าของผลงานขอนําผลงานไปเก็บรักษาเอง เช่นผลงานจิตรกรรม “องค์ประกอบ 
หมายเลข 3 , 1983” ของรุ่ง ธีระพิจิตร หรือผลงานประติมากรรม “การเติบโต 3” ของนนทิวรรธน์ 
จันทนะผะลิน ท่ีทําจากปูนปลาสเตอร์ ซ่ึงในทะเบียนระบุแค่ว่า “นําไปหล่อวัสดุถาวร” เม่ือตรวจสอบ 
นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (2555) กล่าวว่า ผลงานได้ถูกหล่อเป็นสําริดแล้วจากโรงหล่อ แต่พ้ืนผิว
ของผลงานไม่เรียบดีเหมือนกับผลงานท่ีเป็นต้นฉบับซ่ึงไม่ทราบว่าตอนนี้ผลงานท่ีหล่อเป็นสําริดนั้นไป
อยู่ไหน แต่ตัวผลงานต้นฉบ้บท่ีเป็นปูนปลาสเตอร์ศิลปินได้เอากลับมาเก็บรักษาไว้ท่ีบ้านของตนเอง ซ่ึง
ถ้าหากว่าหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรติดต่อว่าต้องการผลงานกลับไปเก็บรักษา ตัวศิลปินเองยินดี
ส่งผลงานไปให้ได้ แต่ท่ีผ่านมายังไม่มีใครได้ติดต่อมารับผลงานกลับไป 

นอกจากกรณีดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น พบว่าการระบุข้อมูลในทะเบียนไม่ตรงกับท่ีศิลปินให้
สัมภาษณ์ ในกรณีของผลงาน “เสียงแห่งความปรารถนา” ของหริธร อัครพัฒน์ ท่ีมีการระบุว่าผลงาน
อยู่กับศิลปิน จากการสัมภาษณ์หริธร อัครพัฒน์ (2556) กล่าวว่า แล้วศิลปินแจ้งว่าผลงานชิ้นดังกล่าว
ไม่ได้ขอขอเก็บรักษาแต่จะขอไปซ่อม ซ่ึงปัจจุบันผลงานพังไปแล้ว และอีกผลงานชื่อ ”Midnight 
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Moon” ท่ีในทะเบียนมีการระบุว่า “ศิลปินขอไปเก็บรักษา” แต่ศิลปินแจ้งว่าผลงานชิ้นนี้พังไปแล้ว
ต้ังแต่ถูกติดต้ังท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

เห็นได้ว่าทะเบียนท่ีถูกทําข้ึนมานั้นไม่ได้มีการติดตามแก้ไขข้อมูลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปใหม่ ซ่ึงอาจ
ทําให้ผลงานศิลปะบางชิ้นขาดการติดตามให้กลับคืนมา เพ่ือป้องกันการเสียหาย และสูญหายต่อผลงานศิลปะ 

สรุปจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากการสํารวจในทุกพ้ืนท่ี 
จากการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสถานท่ีติดต้ังผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในสถานท่ีต่างๆดังท่ีได้

กล่าวมาท้ังหมดข้างต้น ตามท่ีมีระบุอยู่ในทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ผู้วิจัยสรุปจํานวนผลงาน
ท่ีตรวจสอบพบ และไม่พบดังท่ีแสดงในตารางท่ี 20 ซ่ึงเห็นได้ว่ามีผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมทุกประเภทผลงานจํานวน 394 ผลงานท่ีสํารวจพบ และมีรายละเอียดของการ
สํารวจท้ังหมดแสดงไว้ท่ี (ภาคผนวก ค)  

ตารางท่ี 20 สรุปผลการสํารวจจํานวนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 15-59 พ.ศ.2507-2556 

สรุปผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 15-59พ.ศ.2507-2556 

ประเภท
ผลงาน 

ผลงานท้ัง 
หมดตามท่ี

ระบุอยู่ในเล่ม
ทะเบียน 

 

ผลงานท่ีพบ
ตามท่ีมีระบุไว้
ในทะเบียน 

 

ผลงานท่ีพบ 
ภายหลังจาก 
การเคลื่อน 

ย้ายโดยไม่ได้
มีการระบุแก้ 
ไขในทะเบียน 

ผลงานท่ี
สํารวจแล้ว
ยังไม่พบ 

รวมผลงานท่ี
พบท้ังหมด
จากการ
สํารวจ 

จิตรกรรม 196 62 60 74 122 
ประติมากรรม 157 59 33 65 92 

ภาพพิมพ์ 196 86 38 72 124 
สื่อประสม 65 17 9 39 26 

รวม 614 224 140 220 394 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

ผลการศึกษากระบวนการการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และรายละเอียดของ
ผลงานในเรื่องของประเภทงาน วัสดุท่ีศิลปินนํามาใช้สร้างผลงาน และขนาดของผลงาน มีความ
หลากหลายเป็นอย่างมาก เป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกสถานท่ีติดต้ังผลงานท่ีเหมาะสม และช่วยให้
ผลงานเหล่านี้คงอยู่ได้ นอกจากนี้ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ยังแบ่งศิลปินท่ี
ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม 9 คน ท่ีมีผลงานในประเภทรางวัลเหรียญทอง และเหรียญ
เงิน รวม 45 ผลงาน จากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 19-57 (พ.ศ.2512-2554) 
ตามตารางท่ี 21 
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ตารางท่ี 21 สรุปผู้ท่ีได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการประกวดผลงานศิลปกรรม 

แห่งชาติ ครั้งท่ี19-57 พ.ศ.2512-2554 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ประเภทสาขา ทอง เงิน รวม คร้ัง/ปี*  คร้ัง/ ปี** 
1 อิทธิพล ตั้งโฉลก ภาพพิมพ ์ 3 - 3 4/9 25/2522 
2 ปรีชา เถาทอง จิตรกรรม 3 1 4 4/6 25/2522 
3 ประหยัด พงษ์ดาํ จิตรกรรม 1 - 1 6/25 27/2524 
4 เดชา วราชุน ภาพพิมพ ์ 2 5 7 8/14 28/2525 
5 ถาวร โกอุดมวิทย์ ภาพพิมพ ์ 2 3*** 5 7/14 38/2535 
6 เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ จิตรกรรม 2 6 8 13/28 41/2538 
7 เข็มรัตน์ กองสุข ประติมากรรม 2 7 9 10/20 41/2538 
8 อนุพงษ์ จันทร จิตรกรรม 2 2 4 4/4 54/2551 
9 อัฐพร นิมมาลัยแก้ว จิตรกรรม 2 2 4 4/7 57/2554 

(ผลการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

จากการสํารวจผลงานรางวัลของศิลปินชั้นเยี่ยม “เรื่องเล่าท่ีเขาใหญ่” เป็นผลงานเหรียญ
เงินของเกียรติศักด์ิ ชานนนารถ เป็นภาพวาดสีน้ํามันบนผ้าใบขนาด 89 x 79 ซม. ซ่ึงถือว่าค่อนข้างเล็ก 
ในทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติไม่มีการระบุข้อมูลสถานท่ีจัดเก็บใดๆท้ังสิ้น และผลงาน “การผนึกแห่ง
รูปทรง” ผลงานเหรียญเงิน ของเข็มรัตน์ กองสุขเป็นงานท่ีสร้างจากการแกะสลักหินทราย ขนาด 36 x 46 ซ.ม. 
มีการระบุสถานที่เก็บในทะเบียน แต่การสํารวจยังไม่พบ และผลงานอีกผลงานหนึ่งผลงาน
ของเข็มรัตน์  กองสุข ชื่อ “สองหัว” ซ่ึงทําจากปูนปลาสเตอร์ ขนาด 110 x 90 ซ.ม. ผู้วิจัยพบ
ผลงานในพ้ืนท่ีท่ีระบุไว้จริง แต่ว่าเป็นการวางไว้ในลานจอดรถ ซ่ึงไม่ได้ถูกจัดแสดงแบบเป็นทางการ แต่
เป็นการกองเก็บไว้เท่านั้น  

สรุปเรื่องการติดต้ังผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามสถานท่ีต่างๆ
ได้ว่า ผลงานท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ได้ถูกนํามาติดต้ังประดับตกแต่งอาคารมากท่ีสุด แต่ก็ไม่ใช่
ท้ังหมดเพราะยังมีผลงานรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงินจํานวนมากท่ีไม่ได้รับการดูแล ติดตาม 
จัดเก็บ จัดการให้อยู่ในสถานท่ีเหมาะสม แต่กลับเป็นการติดต้ังผลงานในสถานท่ีท่ีทําให้ผลงานศิลปะ
เกิดการชํารุดเสียหายรุนแรงอีกด้วย 

                                                 
* จํานวนครั้งท่ีส่งผลงาน / จํานวนปีท่ีส่งผลงานก่อนได้รับเลือกให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม 
** ครั้งท่ีจัดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ / ปีท่ีเป็นได้รับเลือกให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจาก

การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ 
*** ผลงานของศิลปินท่ีเคยส่งประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นรางวัลเหรียญเงินประเภท

สื่อประสม 1 ชิ้น ไม่มีผลต่อการถูกคัดเลือกให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม 
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กล่าวโดยสรุปเรื่องคุณค่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ช่วง มูลพินิจ (2556) กล่าวว่า คุณค่าของผลงานศิลปะไม่ว่านานแค่ไหน คุณค่าก็คือ

คุณค่ามีอยู่เท่าเดิม ไม่ลดไม่เพ่ิมไปจากสิ่งท่ีตัวงานศิลปะ แม้มูลค่าจะสูงข้ึน หรือตํ่าลง เป็นเพียง
รูปธรรมภายนอกท่ีมนุษย์เป็นผู้ไปกําหนดข้ึน แต่ถึงอย่างไร คุณค่าของผลงานศิลปะท่ีมีคุณค่าจะคงอยู่
คู่กับผลงานตลอดไปโดยไม่มีมูลค่าใดๆมาเทียบแทนได้ 

ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือกล่าวถึงทางด้านคุณค่า และ
มูลค่า ก็มีแต่จะเพ่ิมสูงข้ึนไปตามกาลเวลา ตามความหายากของผลงาน เนื่องมาจากผลงานศิลปกรรม
ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรเก็บไว้อยู่นั้น ถือว่าเป็นผลงานศิลปะในระยะแรกๆแห่งการเจริญเติบโต
ทางด้านศิลปะของศิลปินไทย ซ่ึงศิลปินท่ีเคยได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลศิลปกรรม
แห่งชาติ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ได้เป็นศิลปินท่ีมีชื่อระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นครูอาจารย์ 
หรือบุคคลสําคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะในประเทศไทยท้ังสิ้น เม่ือผลงานของศิลปินท่ีสร้างสรร
ข้ึนมีคุณค่า และคุณภาพของผลงานมากข้ึนเท่าไหร่ มูลค่าของผลงานก็จะสูงข้ึนตามไปด้วย ผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากเดิมท่ีมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการ
ศิลปะในประเทศไทยแล้ว ยังมีคุณค่าของจุดเริ่มต้นในระดับขีดความสามารถ ชื่อเสียง และคุณภาพ
ฝีมือของศิลปินท่ีเพ่ิมข้ึน พร้อมมูลค่าท่ีสูงข้ึนอย่างมหาศาลในปัจจุบัน แต่ในทางกลับกันเม่ือมอง
ย้อนกลับมาดูกระบวนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีผ่านมา จาก
ผลการศึกษาเห็นได้ว่า ท้ังเรื่องการจัดการเก็บผลงาน การติดต้ัง การนําไปใช้ประโยชน์ทางด้าน
การศึกษา หรือประโยชน์ต่อสาธารณชนคนในชาติท่ีผ่านมานั้น ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของผลงานท่ีมี
อยู่เลย กล่าวคือ สถานท่ีท่ีใช้เก็บผลงานยังไม่อาจใช้เก็บผลงานได้ท้ังหมดทําให้ผลงานจํานวนมากต้อง
ถูกติดต้ังไว้ภายนอกอาคาร เป็นแห่งความเสียหายท่ีตามมา หรือการกระจายผลงานไปไว้ตามอาคาร
ต่างๆ ก็ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้ในการทะนุบํารุงดูแลเอาใจใสผลงานท่ีไปติดต้ังอยู่จึงเป็นเหตุ
แห่งความเสียหายต่อผลงาน หรือการรู้เท่าไม่ถึงการในการนําผลงานไปติดต้ังในสถานท่ีท่ีคิดว่า
เหมาะสมดีแล้ว แต่ภายหลังกลับพบว่าสถานท่ีติดต้ังผลงานดังกล่าวมีสภาพภูมิอากาศ หรือ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม จึงทําให้เป็นเหตุแห่งการเสียหายต่อผลงาน การแก้ไขด้วยการวิธีการ
ซ่อมแซมนั้นเป็นเรื่องท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะนํามาดําเนินการ แต่ก็ต้องดําเนินการเม่ือผลงานเกิดความ
เสียหายจากอุบัติเหตุอันสุดวิสัยต่อผลงาน ซ่ึงมิใช่มาจากผลของกระบวนการดําเนินงานท่ีผิดวิธีการ
ดังท่ีได้เกิดข้ึน การซ่อมแซมนั้นจึงเป็นเพียงการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ และไม่คุ้มกับงบประมาณท่ีต้อง
เสียไปในแต่ละครั้ง การเคลื่อนย้ายผลงานไปรักษาไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมจริงๆ ในแบบวิธีการอนุรักษ์จึง
เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด 

ทุกสิ่งล้วนแต่สูญสลาย เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเม่ือถึงจุดสิ้นสุดตามอายุขัยของสิ่ง
นั้นๆเป็นเรื่องปกติธรรมดา ท่ีต้องปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่สําหรับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นสมควรท่ีจะได้มีโอกาสแสดงตัวตนของตัวงานให้ได้เป็นประโยชน์สูงสุด
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กับคนไทย และสังคมโลก การดูแลและให้ความสําคัญต่อวัสดุท่ีมีความแตกต่างหลากหลายของผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาตินั้นเป็นสิ่งสําคัญในการท่ีจะเลือกสภาพแวดล้อมในการติดต้ังหรือจัดเก็บผลงาน 
ขนาดของผลงานหลายชิ้นมีผลต่อสถานท่ีจัดเก็บ แต่การแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ยังดูเหมือนเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ถึงอย่างไรก็พอมีผลทางด้านการอนุรักษ์ท่ีเร็วข้ึน มากกกว่าการรอ
งบประมาณมหาศาลมาใช้สร้างสถานท่ีเก็บผลงานใหม่ข้ึนใหม่ ท่ีในระหว่างการรอคอยนั้น ก็มีแต่จะ
ทําให้ต้องสูญเสียผลงานศิลปกรรมแห่งชาติต่อไปเรื่อยๆ 

กล่าวโดยสรุปเรื่องมูลค่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มูลค่าของผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรหากแทนด้วยมูลค่าผลงาน

ท้ังหมด 614 ผลงาน ตามมูลค่าเงินรางวัลท่ีมอบแก่ศิลปินรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 22,982,000 บาท ใน
ระยะเวลา 45 ปี (พ.ศ.2507-2556) ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้ดําเนินการจัดงานมา มีผลงาน
ศิลปกรรมอันมีค่า 4 ชนิดประเภทท่ีติดต้ังอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ อยู่เป็นจํานวนมาก แต่เพียงไม่ก่ีปีท่ี
ผ่านมาท่ีผู้วิจัยได้ทําการศึกษา สํารวจ จึงพบว่ามีผลงานท้ังประเภท  2 มิติ และ 3 มิติเกิดความ
เสียหาย เนื่องมาจากการจัดการท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงทางหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความพยายาม
ในการตรวจสอบสภาพ และนําผลงานท่ีเคยถูกนําไปติดต้ังตามสถานท่ีต่างๆ เพราะในอดีต
มหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่มีอาคารเพ่ือใช้ในการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือนํากลับมาเก็บรักษา และอนุรักษ์ท่ีอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ โดยมีผู้อํานวยการหอ
ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2553-2557) เป็นผู้ดําเนินการ ซ่ึงก็ได้ผลงานท่ีเคยถูกติดต้ังตาม
สถานท่ีต่างๆกลับมาส่วนหนึ่งโดยเฉพาะผลงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ซ่ึงผลงานจิตรกรรมมีความ
เสียหาย เช่น ผ้าใบท่ีใช้รางรับผลงานขาด หรือเป็นรอยถลอกบ้าง และมีผลงานภาพพิมพ์จํานวนมากท่ี
เป็นเชื้อรา ซ่ึงลักษณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อผลงานท้ัง 2 ประเภทมาจากการถูกติดต้ังในสภาพ
อากาศท่ีไม่เหมาะสม หรือมีผู้ท่ีไม่รู้คุณค่าของผลงาน กระทําการให้เกิดความเสียต่อผลงาน เม่ือ
ผลงานดังกล่าวได้รับการขนย้ายกลับมาท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ ซ่ึงภายในมีห้องท่ีใช้สําหรับซ่อมแซม
ผลงาน 2 มิติอยู่โดยมีโครงการในการอบรมนักวิชาการช่างศิลป์ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการอนุรักษ์ซ่อมแซมผลงานศิลปะอย่างถูกต้องเข้าไปด้วย ภายในห้องท่ีใช้
สําหรับซ่อมแซมผลงาน  2 มิติ จึงประกอบด้วยอุปกรณ์เฉพาะงาน เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมผลงาน
ประเภทผ้า และกระดาษ เป็นอุปกรณ์ท่ีต้องสั่งซ้ือโดยการนําเข้าจากต่างประเทศ มีความเหมาะกับ
การซ่อมแซมเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องใช้งบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีสูงอยู่พอสมควร  

ส่วนทางด้านผลงาน  3 มิติ ประเภทประติมากรรม และสื่อผสมนั้นก็เกิดความเสียหาย
เช่นกัน จากระยะเวลาเพียง 4 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2549-2553) มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องเสียงบประมาณ
เป็นจํานวน 2,635,000 บาท ไปกับการซ่อมแซมผลงานประติมากรรมท่ีต้ังอยู่ท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ 
และผลงานประติมากรรมติดต้ัง ท่ีสวนประติมากรรมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงเป็นเงินท่ีเสียไป
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โดยใช่เหตุ จากการติดต้ังผลงานในสถานท่ีไม่เหมาะสม ผู้วิจัยสรุปการใช้งบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ประติมากรรมจากหอศิลป์ สนามจันทร์ และสวนประติมากรรม วิทยาเขตเพชรบุรีดังนี้ 

1. ผลงานประติมากรรมท่ีสวนประติมากรรม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในพ.ศ.2549 
ตรวจสอบผลงานท่ีเสียหาย และดําเนินการซ่อมครั้งท่ี 1 เป็นเงินจํานวน 775,000 บาท มีผลงานท่ี
ได้รับการซ่อมแซมจํานวน 6 ผลงาน ซ่อมโดยการเหมาจ่ายกับศิลปินท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสร้าง
งานประติมากรรมเป็นผู้ดําเนินงาน โดยสอบถามกับศิลปินเจ้าของผลงานบางชิ้น เพ่ือให้ทราบว่า 
ผลงานท่ีเสียหายมีข้อจํากัด หรือต้องใช้ความระมัดระวังตรงจุดใดบ้าง และจึงค่อยลงมือซ่อม 

2. ผลงานประติมากรรมท่ีสวนประติมากรรม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในพ.ศ.2553 
ตรวจสอบผลงานท่ีเสียหาย และดําเนินการซ่อมครั้งท่ี 2 เป็นเงินจํานวน 1,000,000บาท มีผลงานท่ี
ได้รับการซ่อมแซมจํานวน 2 ผลงาน โดยการติดต่อให้ศิลปินเจ้าของผลงานเป็นผู้ดําเนินการจัดการ
ควบคุมการซ่อมด้วยตนเอง ซ่ึงปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ผลงานยังซ่อมไม่แล้วเสร็จ อีก 1 ผลงานจึงยังไม่มี
การเบิกจ่ายค่าดําเนิน 

3. ผลงานประติมากรรมท่ีลานจอดรถของหอศิลป์สนามจันทร์ใช้ ในพ.ศ.2556 เป็นเงิน 
895,000บาท มีผลงานท่ีได้รับความเสียหายได้รับการซ่อมแซมท้ังหมดจํานวน 12 ผลงาน ซ่อมโดย
การเหมาจ่ายกับศิลปินท่ีไม่ใช่ศิลปินเจ้าของผลงาน แต่มีการติดต่อสอบถามศิลปินก่อนล่วงหน้าเพ่ือให้
ทราบว่า ผลงานท่ีเสียหายมีข้อจํากัด หรือต้องใช้ความระมัดระวังตรงจุดใดบ้าง และจึงค่อยลงมือซ่อม 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า การซ่อมแซมโดยการเหมาจ่ายศิลปินท่ีไม่ใช่เจ้าของ
ผลงานมาซ่อมนั้นจะมีราคาท่ีถูกกว่า การจ้างศิลปินท่ีเจ้าผลงานมาดําเนินการจัดซ่อม และยังได้
ปริมาณผลงานท่ีมากกว่า ตามท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ได้ดําเนินการ ซ่ึงท้ังนี้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมผลงานท่ีสวนประติมากรรม วิทยาเขตเพชรบุรีนั้น ยังไม่รวมถึงงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
จัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ แต่ใช่ในการสร้างผลงานประติมากรรมท่ีทําจากวัสดุท่ีมีความคงทน
ต่อสภาพอากาศ และมีความแข็งแรงเหมาะสมกว่าในท่ีกลางแจ้ง จํานวน 1,200,000 บาท 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบันยังไม่
สามารถมีการตรวจสอบ หรือระบุมูลค่าได้อย่างชัดเจนแน่นอน ซ่ึงในตอนนี้อาจกระทําได้เพียงเป็น
การประเมินแบบคร่าวๆกับผลงานศิลปะของศิลปินท่ียังมีการสร้างผลงาน หรือมีผลงานท่ีขายกันอยู่ใน
ตลาดการสะสมศิลปะของประเทศไทย เนื่องจากยังไม่สามารถตรวจสอบผลงานท่ีคงเหลืออยู่จริงได้
ท้ังหมด อีกท้ังผลงานท่ีเกิดความเสียหาย และถูกซ่อมแซมดังกล่าว เป็นงบประมาณจํานวนมหาศาลท่ี
ใช้ไป และซ่อมแซมจากผู้ซ่อมท่ีไม่มีความเชี่ยญชาญเฉพาะทาง หรือศิลปินท่ีดําเนินการซ่อมแซม
ผลงานด้วยตนเอง จากผลงานท่ีถูกประเมินว่ามีคุณค่าในช่วงเวลา ณ ขณะหนึ่งนั้น ปัจจุบันจะยัง
สามารถกล่าวได้หรือไม่ว่าผลงานท่ีถูกซ่อมแซม เป็นส่วนหนึ่งของมูค่าท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลง การให้
ความสําคัญกับการอนุรักษ์คุณค่าในตัวผลงานจึงมีความสําคัญท่ีควรมีการดําเนินการจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผลการสํารวจสถานท่ีเก็บ และจัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 พ้ืนท่ี คือ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้แก่ ห้องสมุด และตําหนักพรรณราย 
2. หน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีตลิ่งชัน ได้แก่ อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสํานักงานอธิการบดี 

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ได้แก่ อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทยลัยศิลปากร อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา อาคารหอศิลป์สนามจันทร์ 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก่ สวนประติมากรรม
ด้านหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย 

5. ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่นอกพ้ืนท่ีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

การเปรียบเทียบข้อมูลจากการศึกษาท่ีได้จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศิลปกรรมแห่งชาติ  และ ผลจากการ
ลงพ้ืนท่ีสํารวจเก็บข้อมูลตามทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากสถานท่ีติดต้ัง จัดเก็บผลงานจริง 
จากการศึกษาแหล่งข้อมูลท้ังหมดท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปว่ากระบวนการจัดการศิลปกรรมแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงทางหอศิลป์ได้ให้ข้อมูลไว้ในเอกสารท่ีใช้เผยแพร่ว่าผลงานศิลปกรรม
แห่งชาตินั้นมีการจัดเก็บไว้ท่ีอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ ซ่ึงความจริงแล้วแต่ไม่ใช่ท่ีนี่ท่ีเดียว เพราะ
จากการตรวจสอบสถานท่ีติดต้ังผลงานตามทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ พบว่าผลงานศิลปะ
ไม่ได้อยู่ในสถานท่ีตามท่ีมีรายงานไว้ท้ังหมด แต่ผลงานศิลปะถูกติดต้ังอย่างกระจัดกระจายตาม
สถานท่ีต่างๆ ท้ังภายนอก และภายในอาคารท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ทางด้านการนํา
ผลงานมาใช้ประโยชน์ ท่ีผ่านมาเป็นการออกคําสั่งโดยทางมหาวิทยาลัยให้นําผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติไปติดต้ังตามอาคารต่างๆ โดยแบ่งผลงานเป็น 2 กลุ่ม คือ ผลงานประเภท 2 มิติ และผลงาน
ประเภท 3 มิติ โดยผลงานประเภท 2 มิติ ได้แก่ ผลงาน จิตรกรรม และภาพพิมพ์ ใน พ.ศ. 2537 มี
นําไปจัดเก็บ จัดแสดง โดยการแขวนประดับตกแต่งภายในอาคารต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องสถานท่ีเก็บผลงานในระยะแรก ซ่ึงในขณะนั้นมหาวิทยาลัยยังไม่
มีการสร้างอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และอาคารหอศิลป์ 
สนามจันทร์ข้ึน โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ทางหอศิลป์เป็นผู้จัดการนําผลงานไปติดต้ังเพ่ือประดับ
ตกแต่งอาคาร ทําให้ผลงานไม่ต้องถูกวางทับซ้อน พิงกันอยู่ท่ีอาคารพรรณราย วังท่าพระ แต่เม่ือเวลา
ผ่านไป สถานท่ีต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใช้สอย ทําให้ผลงานท่ีแขวนอยู่ถูกเคลื่อนย้ายออกจากท่ี
ติดต้ัง ไปท่ีห้องอ่ืน หรือมีการนําผลงานไปเก็บไว้ท่ีห้องเก็บของ หรือระหว่างทางเดินฉุกเฉิน และตาม
ซอกมุมต่างๆของอาคาร และข้างห้องน้ําเป็นต้น ซ่ึงพบว่าผลงานท่ีใช้กระดาษ และผ้าใบในการสร้าง
ผลงาน เกิดเป็นเชื้อราซ่ึงส่งผลให้ผลงานเสียหาย 
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หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
โดยอนุญาติให้หน่วยงานภายนอกทําหนังสือของยืมผลงานเพ่ือจัดแสดงได้โดยท่ีทางหน่วยงานท่ีเข้ามา
ยืมผลงานไปจะต้องทําประกันผลงานศิลปะด้วย ซ่ึงจากการศึกษาไม่พบความเสียหายท่ีมาจากการยืม
ผลงานไปจัดแสดงโดยหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงใน พ.ศ.2556 มีการนําผลงานประเภทจิตรกรรมประเภท
นามธรรม มาจัดแสดงท่ีอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซ่ึงการ
แสดงดังกล่าวเป็นการนําผลงานมาใช้ประโยชน์เพ่ือการศึกษาได้เป็นอย่างดี แต่ป้ายท่ีติดแสดง
รายละเอียดของผลงานไม่มีการให้ข้อมูลของประเภทรางวัลของผลงานชิ้นนั้นๆแสดงไว้ 

ผลงานประเภท 3 มิติ ทางผู้อํานวยการหอศิลป์มีนโยบายในการนําผลงานประติมากรรม
ติดต้ังเพ่ือจัดแสดงบริเวณพ้ืนท่ีของหอศิลป์ สนามจันทร์ เ พ่ือให้เป็นสวนประติมากรรม ซ่ึง
ผู้อํานวยการหอศิลป์ทําเรื่องของบประมาณเพ่ือนําผลงานประเภทปั้นหล่อด้วยวัสดุปูนปลาสเตอร์ 
ทยอยนําไปหล่อใหม่ด้วยวัสดุสําริดจากอธิการบดี ซ่ึงงบประมาณท่ีได้มีการอนุมัติจํานวนงบท่ีแน่นอน 
เพราะการทํางานของหอศิลป์ ต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ จัดกิจกรรมในส่วนอ่ืนๆด้วย 
ซ่ึงการหล่องานประติมากรรมเป็นสําริดนั้นมีข้อดี คือ สําริดนั้นเป็นวัสดุท่ีมีความแข็งแรงคงต่อต่อ
สภาพอากาศ และเป็นวัสดุท่ีนิยมนํามาใช้สร้างงานประติมากรรมท่ีต้องติดต้ังกลางแจ้ง ซ่ึงเม่ือผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติหล่อออกมาด้วยวัสดุสําริดแล้ว หอศิลป์มีการสร้างฐานติดต้ังผลงานสูงข้ึนมาจาก
พ้ืนดิน รวมถึงการติดป้ายแสดงรายละเอียดของผลงานชิ้นนั้นๆด้วย แต่ด้วยระยะเวลาและความ
เปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นของพ้ืนดินไม่เพียงพอ จึงทําให้พ้ืนดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งของผลงานทรุดตัวลง 
จึงทําให้ผลงานประติมากรรมบางส่วน ต้ังอยู่บนฐานท่ีเอนเอียง และเสี่ยงต่อการโค่นล้มลงมาได้ ส่วน
ผลงานท่ีทําจากปูนปลาสเตอร์และมีขนาดใหญ่ซ่ึงต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากในการหล่อเป็น
สําริด ทางหอศิลป์อาจของบประมาณเพ่ือหล่อด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสและทําสีแทน 

ผลงานในสวนประติมากรรมหอศิลป์ สนามจันทร์ มีหลายชิ้นท่ีสร้างด้วยเหล็ก และไฟ
เบอร์กลาส ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วจึงไม่ได้มีการนําไปหล่อเป็นสําริด แต่เม่ือผลงานถูก
ติดต้ังเพ่ือจัดแสดงในท่ีกลางแจ้ง และอยู่บนพ้ืนหญ้าโดยท่ีไม่มีฐานรองรับ รวมถึงการวางระบบการให้
น้ําบริเวณสนามหญ้า จึงทําให้น้ํากระเด็นไปโดนผลงานท่ีทําด้วยเหล็กจนเกิดสนิม ทําให้ผลงานผุกร่อน
เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อผลงาน ส่วนผลงานท่ีทําด้วยไฟเบอร์กลาส เม่ือตากแดกเป็น
เวลานาน สีท่ีทําไว้อยู่ก็ซีดจาง  และลอกร่อน เม่ือถึงเนื้อไฟเบอร์กลาสก็ทําให้เกิดการกรอบถึงข้ัน
แตกหัก 

ในส่วนของประติมากรรมท่ีถูกเคลื่อนย้ายไปติดต้ังท่ีวิทยาเขตเพรชบุรีก็มีความเสียหาย
เกิดข้ึนอย่างมาก เพราะจากวัสดุท่ีไม่คงทน และสภาพอากาศท่ีไม่เหมาะสมกับผลงานท่ีนําไปติดต้ัง 
ผู้อํานวยการหอศิลป์ให้ข้อมูลไม่ตรงกับผู้บริหารวิทยาเขตเพชรบุรี และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรฝ่ายศิลปวัฒนธรรมในเรื่องหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในการจัดการดูแลผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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จากการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรท้ังหมดท่ีกล่าวมา 
พอจะเห็นได้ว่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจํานวนท่ีมากข้ึน แต่ว่าสถานท่ี
ของการจัดเก็บของมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีสถานท่ีท่ีชัดเจน รวมถึงการจัดการท่ียังไม่เป็นระบบ เริ่ม
จากต้ังแต่การจัดการแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจบลงในแต่ละปี และผลงานศิลปะตกเป็นของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร นับจากมีการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่มี
อาคารสถานท่ีรองรับผลงานเพ่ือการจัดเก็บทําให้ผลงานศิลปะต้องถูกติดต้ังกระจายไปตามท่ีต่างๆของ
พ้ืนท่ีหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร และในส่วนของหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
ยังขาดความชัดเจน จึงทําให้ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติขาดการดูแลเพ่ือไม่ให้เกิดการชํารุดเสียหาย ท้ัง
ยังมีปัญหาของการจัดการซ่อมแซม รวมถึงการใช้งบประมาณท่ีไม่สามารถระบุได้ว่าผลงานท่ีเสียหาย
ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในส่วนไหนของหน่วยงานมาเพ่ือใช้ซ่อม นํามาถึงการแก้ปัญหาท่ีไม่ตรวจ
จุด ซ่ึงการซ่อมแซมผลงานท่ีเกิดข้ึนนั้น แม้ว่าจะมีการซ่อมแซมกันมาโดยตลอด แต่ก็เป็นการแก้ปัญหา
ท่ีปลายเหตุมากกว่า และไม่ได้ส่งผลต่อการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต 
ผู้อํานวยการแต่ละสมัยทําโครงการใหม่ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีดีในการบริหารจัดการ แต่ก็ต้องไม่ปล่อยปละ
ละเลยการจัดการผลงานศิลปกรรมในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่เดิมด้วย  

ต่อประเด็นปัญหาการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยลัยศิลปากร ท่ีพบใน
ส่วนท่ีอยู่ภายใต้การจัดการดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ผู้วิจัยพบว่าปัญหาในลักษณะนี้ ก็เป็นสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงานต่างๆท่ีมีผลงานศิลปะสะสมโดยส่วนใหญ่แล้วผู้วิจัยพบว่ายังขาดการจัดการงาน
ศิลปะอย่างเป็นแบบแผน แม้ว่าบางหน่วยงานอาจจะมีการจัดการงานศิลปะท่ีเหมาะสมอยู่บ้างก็ตาม 

สรุปแบบองค์ประกอบสําคัญในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จากการประมวลผลการศึกษาการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรดังท่ีกล่าวมาท้ังหมดในบทท่ี 4 ผู้วิจัยได้ประมวลภาพรวมของการจัดการผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรไว้ในแผนภูมิ 6 
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แผนภูมิท่ี 6 แบบองค์ประกอบสําคัญในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 

การจัดการ คือกระบวนการประสานบุคคล และทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นท่ีทราบกันดีว่าทรัพยากร คือ ต้นทุนของการผลิต การบริหารทรัพยากรท่ีสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันจึงต้องดําเนินการอย่างมีระเบียบแบบแผน มีประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิด
ผลอย่างยั่งยืนต่ออนาคต. ชนัญ วงษ์วิภาค (2547: 125) 

ทะเบียน
ผลงาน 

 
 

ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
งบประมาณ
และแหล่งทุน 
 

 
เจ้าหน้าท่ี 
หอศิลป์ 

 

การใช้
ประโยชน์ 

 

 

การอนุรักษ์รักษา 

 
ผู้อํานวยการ 

หอศิลป์ 

 

สถานท่ีจัดเก็บ 
 

ประเมิน
คุณค่า 

และมูลค่า 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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กระบวนการ และปัญหา 
การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไม่สามารถจัดการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม จึงเป็นเหตุผลทําให้ผลงานเกิดความเสียหายจํานวนมาก 
มาจาก กระบวนการจัดการของหน่วยงาน ฝ่ายงาน และบุคลากรในการแบ่งส่วนงานรับผิดชอบท่ีไม่
ชัดเจน และจากท่ีหน่วยงานยังไม่มีบุคลากรท่ีมีความสามารถทางด้านการจัดการผลงานศิลปะโดยตรง
มาเป็นผู้ดําเนินการบริหารจัดการ ผลงานจึงถูกใช้ประโยชน์ด้วยการติดต้ังตามสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงทําให้
การดูแลของหอศิลป์ไม่ท่ัวถึง รวมถึงสถานท่ีติดต้ังยังไม่เหมาะสมจึงทําให้ผลงานเสียหาย หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้รับจัดสรรงบประมาณท่ีจํากัด และต้องใช้ในการจัดกิจกรรมประจําปีท่ีมี
หลายกิจกรรมท่ีหอศิลป์ต้องรับผิดชอบ ทําให้ยังขาดทุนในการซ่อมแซม ซ่ึงผลงานท่ีถูกติดต้ังตาม
สถานท่ีต่างๆนั้น เม่ือผลงานถูกเคลื่อนย้ายไปอีกวิทยาเขตหนึ่ง จึงทําให้อํานาจในการสั่งการจัดการ
ซ่อมแซมผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของผู้อํานวยการหอศิลป์นั้นไม่สามารถทําได้ เนื่องจากการสั่งการ
ให้ผลงานไปอยู่ท่ีใดนั้นมาจากอธิการบดี และเม่ือผลงานเกิดความเสียหายนอกขอบเขตท่ีหอศิลป์ดูแล 
การระบุงบประมาณในการซ่อมผลงาน หรือบุคลากรท่ีเป็นฝ่ายดูแลผลงานตามวิทยาเขตต่างๆจึงยังไม่
มีโดยตรง การซ่อมแซมผลงานประติมากรรมแต่ละครั้งเป็นการใช้งบประมาณจํานวนมหาศาล ซ่ึงเป็น
การเปล่าประโยชน์เม่ือผลงานท่ีถูกซ่อมแซมแล้วยังถูกติดต้ังอยู่ในสถานท่ีเดิม ผลงานจึงกลับมา
เสียหายอีก 

อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรนับจากการเก็บ

ข้อมูลทางด้านเอกสารโครงสร้างนโนยบายท่ีเก่ียวข้องและการบริหาร การเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ การสัมภาษณ์ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องในพ้ืนท่ีจัดเก็บ และจัดแสดงผลงานในแต่ละท่ี ซ่ึงผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีสํารวจติดตามผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 พ้ืนท่ี พบผลงานจํานวน 394 ผลงานจากท้ังหมด 614 
ผลงาน พบว่าผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนมาจากจินตนาการ ความพยายามในการสรรค์สร้าง
งานศิลปะร่วมสมัยท่ีสืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ซ่ึงต้องใช้ทุนทรัพย์อย่างมหาศาลเป็นเวลา
นับแรมปีเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลงานศิลปะอันมีคุณค่า แต่ปัจจุบันผลงานเหล่านั้นกลับได้รับความเสียหาย 
สูญสลาย และสูญหาย ประการหนึ่งเนื่องจากการขาดการวางแผนกระบวนการจัดการท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดการงานศิลปะอย่างเป็นระบบ และครบวงจร (กําจร สุนพงษ์ศรี, 2546: 50-52) ได้กล่าวถึง
กระบวนการจัดการศิลปะว่า เป็นเรื่องของการจัดเก็บ การอนุรักษ์ และการจัดแสดง ท้ังๆท่ีความเป็น
จริงการจัดการงานศิลปะต้องเก่ียวข้องกับหลายภาคส่วน คือท้ังผู้บริหาร ผู้อํานวยการหอศิลป์ 
เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ การทําทะเบียน สถานท่ีจัดเก็บ การอนุรักษ์รักษา การประเมินมูลค่า การใช้
ประโยชน์ และงบประมาณ ถ้าหากการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติมีการให้ความสําคัญท้ัง 9 
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ส่วนงาน หากมีการประสานงานกันด้วยความชัดเจนโปร่งใส การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ครั้นเม่ือพิจารณาปัญหาบุคลากรของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว ผู้เขียนพบว่า
บุคลากรมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ท่ีต้องมีอัตรากําลังของหน่วยงานในการดําเนินงานท้ังด้านการ
ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ทางด้านศิลปะ โดยในมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องมีเจ้าหน้าท่ีแต่ละฝ่ายงาน 
มีจํานวนอัตราอย่างครบส่วนงานในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ สภาวะเช่นนี้อาจเป็นเหตุให้
การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่เกิดผลในทางปฏิบัติใด อีกท้ัง
บุคลากรท่ีบริหารงานอยู่ ณ ขณะนี้จํานวนหนึ่งไม่ใช่ผู้ท่ีมีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยตรง และไม่รู้
เรื่องราวท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีผ่านมาผู้คน
ในมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความคุ้นเคยกันว่าหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นท้ังท่ีจัดแสดงงาน
ศิลปะ และจัดประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และเลยทําให้เข้าใจต่อไปว่าหอศิลป์ทําหน้าท่ีส่วน
หนึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีการเก็บสะสมผลงานศิลปะท่ี
มหาวิทยาลัยจัดงานประกวด 

แต่เม่ือพิจารณาความเป็นสากลของพิพิธภัณฑ์แล้ว ในอดีตท่ีผ่านมาพิพิธภัณฑ์มีภาระกิจ
ในการอนุรักษ์สิ่งท่ีสะสม และจัดแสดงสิ่งเหล่านั้นเพ่ือสาธารณะ ต่อมาพิพิธพันธ์ได้เพ่ิมบทบาทของ
ตัวเองนอกเหนือจากท่ีเป็นมา โดยการสร้างข้อมูลความรู้ของของท่ีสะสมเปลี่ยนมาเป็นการให้
ความสําคัญกับผู้ดูเป็นหลัก (King, 2001: 19-20) ฉะนั้นการเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะพิพิธภัณฑ์นั้นนับว่าเป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน ท้ังนี้อาจเนื่องด้วย
การมหาวิทยาลัยไม่ได้สื่อสารให้สาธารณะได้รับรู้บทบาทท่ีแท้จริงของหอศิลป์อย่างชัดเจน การจัดการ
ของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในความเข้าใจของคนท่ัวไปจึงเป็นเพียงภาพมายาท่ีผู้รับรู้ คิดเข้าใจ
ไปต่างๆกัน ในส่วนของบทบาทการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะในมหาวิทยาลัยนั้น การจัดการจําเป็นต้อง
มีผู้ชํานาญการเฉพาะทาง เช่นผู้อํานวยการต้องมีความเชี่ยญชาญท่ีหลากหลายในการจัดการ กล่าวคือ 
ผู้อํานวยการต้องมีบทบาทเป็นผู้จัดการ เป็นผู้สนับสนุน เป็นนักการตลาด เป็นผู้ประสานงาน 
พิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นส่วนงานวิชาการท่ีเป็นอิสระ และสิ่งท่ีสะสมไว้ จําเป็นต้องได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักวิชาการ (Make, 2001: 29-31) หากหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ต้องการท่ีจะเป็นผู้จัดการศิลปะตามแนวทางท่ีกล่าวมาข้างต้น และเขยิบฐานะของหอศิลป์ให้มี
บทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะในมหาวิทยาลัยจากท่ีได้มีผลงานศิลปะสะสมท่ีมีค่าอยู่เป็นจํานวนมาก 
มหาวิทยาลัยศิลปากรอาจต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิสัยทัศน์ และทิศทางในการเป็นผู้นําด้านการจัดการ
ศิลปะในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ซ่ึงแบบองค์ประกอบสําคัญในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีผู้วิจัยนําเสนอไว้ อาจเป็นทางเลือกสําคัญท่ีควรจะได้รับการพิจารณาเพ่ือการ
วิพากษ์ท่ีจะนําไปสู่ผลการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างยั่งยืน 
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การเตรียมความพร้อมการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

 

 
แผนภูมิท่ี 7 กระบวนการความร่วมมือการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 (จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้อํานวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ดําเนินการเคลื่อนย้ายผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรออกจากพ้ืนท่ีติดต้ังจากทุกพ้ืนท่ี  

เพ่ือรวบรวมผลงานท้ังหมดไว้ท่ีหอศิลป์สนามจันทร์ 
 

จัดประชุมเพ่ือร่วมมือกันปรึกษา หารือการแก้ปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนต่อผลงานศิลปกรรมห่งชาติ 

 

นโยบายการจัดการ 
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

งบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ 

ข้ันตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

จัดเตรียมสถานท่ีโดยการจัดระเบียบความเรียบร้อยภายใน 
และภายนอกอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ 
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จากแผนภูมิท่ี 7 เห็นได้ว่าการจัดการจะต้องเกิดจากการประสานความร่วมของฝ่ายบริหาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในนโยบายและการบริหาร 
ผู้บริหารและผู้อํานวยการ จากแผนภูมิท่ี 7 หากพิจารณาถึงสภาพปัญหาทางการจัดการ

ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจเห็นได้ว่าปัญหานี้น่าจะเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ 
นโยบายพันธะกิจในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ท่ีเน้นการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ
อยู่ด้วย ซ่ึงทุกผู้อํานวยการหอศิลป์ท่ีข้ึนมาดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงการจัดการผลงานศิลปกรรมสะสม
ท่ีเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเป็นอันดับแรกก่อนการคิดเสนอโครงการใหม่ซ่ึงต้องให้ความสําคัญ
ในการจัดการผลงานท่ีมีอยู่เดิม ท้ังการแก้ปัญหาทางด้านพ้ืนท่ีการจัดเก็บ จัดแสดง และการมอบหมาย
หน้าท่ีท่ีจําเป็นต่อเจ้าหน้าท่ีของหอศิลป์ ซ่ึงผู้อํานวยการต้องเป็นคนสร้างเครือข่ายของการจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง คือ กฏระเบียบให้ศิลปินในเรื่องการประกวด และ
จัดแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ การบริหารพ้ืนท่ีในการจัดเก็บผลงาน และการจัดหางบประมาณเพ่ือ
มาใช้ในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสรุปแล้ง ผู้อํานวยการต้อง
วางเป้าหมายของโครงการให้แน่นอน ต้องอธิบายให้ผู้ร่วมงานท้ังหมด โดยเน้นในเรื่องของคุณภาพ และ
คุณค่าทางการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเป็นสําคัญ โครงการท่ีกําหนดต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีปฏิบัติได้ ไม่ใช่
เป็นวัตถุประสงค์แบบอุดมคติ ภายหลังการดําเนินโครงการใดๆในระยะหนึ่งแล้วต้องมีการติดตาม
ผลงาน การปฏิบัติงาน และวัดผลสําฤทธิ์ของโครงการเหล่านั้น เพ่ือจะได้มีข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ (นิคม มุสิกะคามะ 2512: 60-62) 

ผู้ชมงานศิลปะโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ท่ีชื่นชอบงานศิลปะ การแสดงผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ละครั้งมักเป็นกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวท่ีเข้าชมผลงาน เม่ือการ
แสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาตินี้ ยังใช้คําว่า “แห่งชาติ” คนในชาติทุกคนก็สมควรท่ีจะรับทราบถึง
การมีอยู่ของผลงานเหล่านี้ และได้รับชมผลงานท่ีเป็นสมบัติของชาติอย่างเข้าถึงโดยทุกระดับ ทุก
สถานะภาพชนชั้น ตามท่ีผู้อํานวยการหอศิลป์ทุกท่านกล่าวว่า ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรนี้เป็นสมบัติของชาติ เพราะจากการท่ีมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณการบริหาร
มหาวิทยาลัย และการจัดประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติมาจากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน นั่น
หมายความว่าผลงานงานเหล่านี้เป็นสมบัติของชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันท่ีเป็น
ผู้ดูแล โดยมอบหมายให้ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นผู้บริหารจัดการผลงาน 
เพราะฉะนั้นเม่ือผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเป็นสมบัติของชาติ ประชาชนในประเทศไทยนี้ต้องสามารถ
รับชมผลงานได้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยผู้ชมสามารถมีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นต่อ
กระบวนการจัดการในการใช้ประโยชน์เพ่ือให้เข้าถึงผลงานได้มากกว่าท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรดําเนินการจัดการอยู่อย่างในปัจจุบัน 
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เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ เจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ต้องมีความกระตือรือล้นในการปฏิบัติตามนโยบาย
หรือคําสั่งของผู้อํานวยการโดยคํานึงถึงประโยชน์ทางด้านการจัดการตามพันธะกิจของการจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติอย่างเคร่งคัด และรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง ฝ่าย
อาคารสถานท่ีก็เช่นเดียวกับการสร้างงานของศิลปิตรงประเด็นท่ีต้องดําเนินการอย่างสอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากผู้อํานวยการหอศิลป์ และหน้าท่ีสําคัญโดยตรงของ
ฝ่ายอาคาร และสถานท่ี ต้องบํารุงรักษา ตรวจสอบพ้ืนท่ีอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อาคารสถานท่ี
จัดเก็บของอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ท่ีพ่ึงสร้างมาเป็นระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปี เพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บ และ
จัดแสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเม่ือมีนํารั่วซึมบนเสียหายบนเพดานของตัวอาคารชั้น 3 ท่ีใช้เป็นท่ี
เก็บผลงานศิลปกรรม ทําให้น้ํารั่วและไหวซึมลงมาตามผนัง และพ้ืนของห้องเก็บ สร้างความเสียหาย
ให้กับห้องท่ีใช้เก็บผลงานศิลปะเป็นอย่างมาก และยังไม่ได้รับการแก้ไข ท้ังท่ีผู้ ท่ีเก่ียวข้องก็ได้
ดําเนินการรายงานต่อส่วนงานตามลําดับแล้ว ซ่ึงยังไม่มีการจัดการงบประมาณเพ่ือการซ่อมแซม
ดังกล่าวนี้ 

ความสัมพันธ์ท่ีขาดไม่ได้ในส่วนของผู้อํานวยการหอศิลป์ และเจ้าหน้าท่ีหอศิลป์ ต้องมี
ความตระหนักในอํานาจท่ีมีอยู่ในตนเอง (Personal Power) Katherleen K. Reardon อ้างถึงใน พร
อัมรินทร์ พรหมเกิด (2556: 109) อํานาจในตนเองนี้ เป็นผลมาจากการมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง ท่ีผู้อ่ืนตระหนักในตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีคุณสมบัติ คือ ความน่าเชื่อถือ การมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน การเป็นผู้มีความชํานาญ หรือมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งท่ีมีคุณค่า
ต่อผู้อ่ืนเป็นอย่างมาก การความสามารถ หรือทักษะในการสื่อความคิด หรือข้อคิดเห็นท่ีสามารถดึงดูด
ใจผู้อ่ืน หรือมีความสามารถในการสร้างความจึงรักภักดี มีความน่าเคารพและศรัทธา มีแนวความคิดท่ี
ทรงพลังและสามารถดึงดูดความน่าสนใจได้ มีความกระตือรือร้นและอุทิศตนในการทํางานหนัก มี
ความสามารถในการประสานความร่วมมือในระหว่างเพ่ือนสมาชิกด้วยกัน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มี
พลังกายและความทรหดอดทนอย่างเหลือเฟือ ซ่ึงคุณสมบัติเหล่านี้ ทําให้บุคคลมีอิทธิพลต่อความคิด 
และพฤติกรรมเหนือผู้อ่ืน ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่มีอํานาจท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการก็ตาม 
หรือแม้เม่ืออํานาจในรูปแบบื่นในตัวเขาได้ถูกจํากัดออกไปแล้วก็ตาม ความพยามยามในจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องอาศัยความตระหนักในอํานาจการทํางานตนเอง ถึง
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาของวงจรการจัดในระบบราชการให้เกิดผลสําริดในการจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติได้ 

การบริหารการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาจาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้มีอํานาจในการออกคําสั่งเพ่ือการบริหารจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังยังเป็นฝ่ายพิจารณาโครงการ และงบประมาณ เพ่ือ
การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ โดยต้องร่วมมือกับทางผู้อํานวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นหลัก ซ่ึงในอดีตผลงานศิลปกรรมแห่งชาตินั้นยังไม่มีสถานท่ีในการจัดเก็บท่ีแน่นอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 115 

ผู้บริหารในสมัยนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการติดต้ังผลงานเพ่ือการประดับตกแต่งผลงานศิลปกรรมท้ัง
ภายใน และภายนอกอาคารในพ้ืนต่างๆของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงก็ถือ
เป็นการจัดการท่ีดีในระดับหนึ่งในตอนนั้น เพราะทําให้ผลงานศิลปะไม่ต้องถูกเก็บกองรวมกันไว้ซ่ึง
อาจทําให้ผลงานเกิดความเสียหาย และยังเป็นการใช้ผลงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์ แต่เม่ือครั้ง
มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีในการจัดเก็บผลงานศิลปะโดยตรงแล้ว ก็สมควรท่ีจะนําผลงานมาไว้ในท่ีเก็บในท่ี
เดียวกัน แต่การจัดการผลงานศิลปะไม่ได้จบลงมหาวิทยาลัยมีอาคารในการจัดเก็บเท่านั้น ผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติบางส่วน ได้แก่ผลงานประติมากรรม และผลงานสื่อผสมจํานวนหนึ่งถูกเคลื่อนย้าย
ไปจัดแสดงท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทําให้ผลงานเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ร่วมถึงการใช้
งบประมาณซ่อมแซมไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะผลงานก็กลับมาเสียหายอีก เพราะฉะนั้นในเรื่องของ
นโยบาย และการบริหารจึงเป็นสิ่งสําคัญ ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างอธการบดีมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจะต้องจัด
ประชุมเพ่ือรับหาทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อผลงานศิลปกรรมแห่งชาติอ่าเร่งด่วน ไม่เช่นนั้นผลงาน
อันมีค่าเหล่านี้จะต้องสูญสิ้นไป อย่างไรความหมาย หมดสิ้นคุณค่า และมูลค่าท่ีจะสามารถนํากลับมา
ใช้ประโยชน์ใดๆได้อีกเลย 

ผู้วิจัยมีจึงมีความเห็นในการเสนอโครงสร้างของกระบวนการร่วมมือ ท่ีทุกฝ่ายบริหาร
ท่ีเก่ียวข้องต้องนํามาปรับใช้ในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติร่วมกันดังแผนภูมิท่ี 7 จะเห็นว่า
อธิการบดีมีส่วนสําคัญท่ีต้องประสานความร่วมมือระหว่างผู้ อํานวยการ์ และอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือไม่ให้ต่างฝ่ายต่างคิด ต่างทํา ซ่ึงจากภาระหน้าท่ีของผู้อํานวยการหอศิลป์นั้นมี
หน้าท่ีหลักในการดูแล และจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ซ่ึงผู้อํานวยการหอศิลป์ ต้องได้รับคําสั่ง
หรือมีอํานาจเต็มในการดําเนินการท่ีจะนําผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีอยู่กระจัดกระจายตาม
หน่วยงานในพ้ืนท่ีต่างๆกลับมาเก็บไว้ยังท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ รวมถึงผลงานท่ีอยู่ในโครงการสวน
ประติมากรรมท่ีวิทยาเขตเพชรบุรีด้วย เพราะในการจัดการนี้ เม่ือแรกเริ่มโครงการติดต้ังผลงานท่ี
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาจากการดําเนินงานของฝ่ายอธิการบดี กับฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จึงทํา
ให้การจัดการผลงานศิลปกรรรมแห่งชาติ เป็นการทับซ้อนกับภาระหน้าท่ีการทํางานของผู้อํานวยการ
หอศิลป์ มหาวิทยลัยศิลปากร และจากท่ีทางหอศิลป์ ต้องใช้งบประมาณในการจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติในขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานดูแลอยู่นั้น ยังมีงบประมาณท่ีจํากัด และไม่พอเพียงต่อ
การไปจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทําให้ผลงานศิลปะท่ีอยู่ท่ีนั้น
ขาดหน่วยงานท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปะเข้าไปดูแล แผนภูมิท่ี 7 นี้จึงเป็นส่วนสําคัญท่ีแสดง
ให้เห็นว่าทุกฝ่ายงานท่ีมีอํานาจในการบริหารต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้ข้อตกลงในการจัดหา
งบประมาณเพ่ือนําผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท้ังหมดกลับมารวมกันท่ีอาคารท่ีถูกสร้าง เพ่ือการจัดเก็บ
ท่ีถูกต้องอย่างแท้จริง 
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อาคารสถานท่ีจัดเก็บ 

สถานท่ีในการจัดเก็บผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีถูกสร้างข้ึน คือหอศิลป์ สนามจันทร์นั้น 
ปัจจุบันทางหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรยังขาดผู้มีความรู้ความเข้าในเรื่องการจัดการผลงานศิลปะ 
หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในส่วนนี้โดยตรง ซ่ึงท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีในตําแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ยังมี
ไม่เพียงพอในการจัดการผลงานศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปกรท่ีมีอยู่ท้ังหมดในอาคารแห่งนี้ การ
จัดเก็บภายในอาคารเป็นการวางผลงานศิลปะจากทุกประเภทการประกวดไว้ท่ีพ้ืน ได้แก่งาน
ศิลปกรรมแห่งชาติ ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ และการประกวดเครื่องปั้นดินเผา
แห่งชาติท่ี ผลงานดังท่ีกล่าวมาท้ังหมดถูกวางรวมกันโดยไม่มีการแยกประเภทงานประกวด และ
ประเภทของผลงานศิลปะ จึงให้การตรวจสอบ และการจัดเก็บผลงานท่ีกระจัดกระจายภายในอาคาร
นั้นเป็นไปได้โดยยาก และเป็นการสูญเสียพ้ืนท่ีในการติดต้ังจัดเก็บผลงาน  

ทางด้านอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บผลงานศิลปะอย่างถูกต้องเหมาะสมนั้นยังเป็นเรื่องท่ี
ผู้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติต้องพิจารณา ในการจัดสร้าง ถ้ายัง
ต้องการใช้อาคารแห่งนี้เป็นสถานท่ีเก็บผลงานศิลปะต่อไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก็บ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ จึงต้องทําการจัดระเบียบผลงานศิลปะภายในอาคารใหม่
ท้ังหมดก่อน เพ่ือการตรวจสอบสภาพของผลงาน และเตรียมสถานท่ีให้พร้อมกับการนําผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติกลับมาตรวจสอบสภาพ ทําทะเบียน ซ่อมแซม และจัดเก็บท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์
ซ่ึงเม่ือการดําเนินการทางด้านอาคารสถานท่ีได้ถูกดําเนินการดังท่ีได้กล่าวนั้น ถึงจะนําผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยลัยศิลปากรเข้าสู่ข้ันตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติต่อไป 

จากการท่ีได้กล่าวมาในส่วนของนโยบาย และการบริหารของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง กับอาคาร
สถานท่ีจัดเก็บ ซ่ึงถ้าหากว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถดําเนินการประสานความร่วมมือกันได้
สําเร็จท้ังทางด้านการกําหนดนโยบายการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีชัดเจนได้ และการขน
ย้ายผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจากสถานท่ีต่างๆกลับมาท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ได้ท้ังหมด จึงจะ
สามารถเข้าสู่ข้ันตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเหมาะสมได้ ตามแผนภูมิท่ี 8 
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติที่เหมาะสม 
               (จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

แยกประเภท และตรวจสภาพผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ  

การจัดเก็บ การทําทะเบียน การประเมินคุณค่าและมูลค่า 

การทําประกัน 

การอนุรักษ์รักษา 

ภายนอกหน่วยงาน ภายในหน่วยงาน 

สถานที่เหมาะสม 

ขั้นตอนการจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติที่เหมาะสม 

การใช้ประโยชน์  การซ่อมแซม 

เจ้าหน้าที่หอศิลป์ - นักวิชาการช่างศิลป์ – นักวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ 
ผู้อํานวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ควบคุมการดําเนินงาน และติดตามผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ 
และแหล่งทุน 
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ข้ันตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีเหมาะสมจากแผนภูมิท่ี 8 
การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีผ่านมา พบว่าในโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีหอ

ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปารกรดําเนินการอยู่นั้นยังไม่มีความครอบคลุมถ้วนท่ัวต่อการจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติท่ีมีอยู่ จากการท่ีผู้วิจัยได้พบปัญหาในเรื่องของการทําทะเบียนผลงาน และสถานท่ี
ในการจัดเก็บท่ียังคงไม่มีการจัดการท่ีเหมาสมะพอ ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นโครงสร้างข้ันตอนการจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ข้ึนเพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าท่ีต้องเกิดข้ึน และถูกดําเนินการจัดการ
อย่างต่อเนื่องกับผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีส่วนสําคัญท่ีสุดท่ีต้องมี
การจัดการทันทีหลังจากมีการนําผลงานศิลปะกลับมาเก็บไว้ท่ีหอศิลป์ สนามจันทร์ คือการแยก
ประเภท และตรวจสภาพของผลงานซ่ึงทางผู้บริหารต้องดําเนินการหาผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน
การอนุรักษ์ผลงานศิลปะมาร่วมดําเนินการ นอกเหนือจากบุคลากรท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้การตรวจสอบ
สภาพผลงานศิลปกรรมแห่งชาตินั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ซ่ึงถ้าผ่านกระบวนการจัดการ
ผลงานศิลปะในข้ันตอนแล้วจึง ดําเนินการในส่วนต่างๆต่อไปดังนี้ 

ทะเบียนผลงาน การทําทะเบียนให้กับงานศิลปะเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ในกระบวนการเก็บ
รักษาผลงานศิลปะ โดยจําเป็นอย่างยิ่งข้ึนไปอีกกับผลงานศิลปะสะสมท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และการ
จะทําทะเบียนผลงานศิลปะให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นต้องมีการจดบันทึกข้อมูลของผลงานศิลปะท่ี
ประกอบด้วย ชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน วัสดุ ขนาด ปี ท่ีผลงานถูกสร้าง หรือปี ท่ีผลงานเข้ามาสู่
กระบวนการจัดเก็บรักาโดยหน่วยงาน และยังมีวีธีการบันทึกข้อมูลของทะเบียนท่ีมาข้ึนด้วย
รายละเอียดสําคัญอย่าง เช่นแนวความคิด สภาพของผลงาน และรูปของผลงานท่ีมีการบันทึก
ตรวจสอบอยู่อย่างต่อเนื่อง ทะเบียนผลงานมีประโยชน์ในการช่วยให้การค้นหาจากท่ีเก็บรักษา ได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน ถ้าทะเบียนผลงานมีการบันทึกสถานท่ีจัดเก็บโดยระบุตําแหน่งท่ีต้ังอย่างละเอียด 
เช่นอาคาร ชั้น และห้องท่ีใช้เก็บ ทะเบียนท่ีดีจะมีการปรับแก้ไปตามเหตุการณท่ีเก่ียวต่อการดําเนิน
กับผลงานศิลปะชิ้นนั้น และเพ่ือให้ได้ผลทางด้านการจัดการทะเบียนให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
สูงสุด เกิดจากความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการท่ีตรวจสอบผลงาน แล้วนํามาบันทึกลง
ในทะเบียน 

การทําทะเบียนผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเ ท่า ท่ีผ่านมา ผู้ อํานวยการหอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคนมอบหมายให้เจ้าหน้าหอศิลป์เป็นผู้ ทําทําทะเบียนผลงาน แต่
ผู้อํานวยการยังขาดการติดตามผลการทํางานทําให้ทะเบียนท่ีทําไว้ขนาดการสํารวจผลงานย้อนหลัง 
เพ่ือติดตาม สํารวจผลงานท่ียังหาไม่พบ จึงทําให้ระบบทะเบียนนั้นขาดความสูมบูรณ์ และไม่สามารถ
ติดตามตรวจสอบผลงานท่ีมีอยู่ได้ท้ังหมด การทําทะเบียนจึงเป็นส่วนสําคัญท่ีจะช่วยให้ผลงาน
ศิลปะกรรมแห่งชาติไม่เกิดการสูญหาย และนําไปสู่การให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษาสืบค้น
ผลงานศิลปะได้ต่อไปในอนาคต 
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การจัดเก็บ การรักษาผลงานศิลปะเพ่ือให้มีอายุยืนยาวตามสภาพของวัสดุท่ีใช้ในการ
สร้างผลงานศิลปะ และการใช้ศิลปะเพ่ือมอบความสุนทรีย์ทางความงามแก่ผู้ท่ีได้ชมได้อย่างยาวนาน
นั้น ส่วนหนึ่งมาจากสถานท่ีจัดเก็บท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บผลงาน อาคารสถานท่ีนั้นอาจไม่
จําเป็นต้องอยู่ในรูปแบบอาคารเพ่ือการจัดเก็บผลงานเสมอ เราสามารถกําหนดให้สถานท่ีเก็บมีติดต้ัง
ผลงานนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นห้องจัดเก็บเสมอไป 

การจัดเก็บท่ีเหมะสมต้องเป็นการจัดเก็บโดยแยกประเภทของผลงานตามตามท่ีได้กล่าวมา
เสียก่อน จึงค่อยทําการจัดเก็บในสถานท่ีท่ีเหมาะสม จึงเป็นการเก็บรักษาท่ีไม่เป็นการทําลายผลงานศิลปได้
ในทางตรง และทางอ้อม ซ่ึงในกรณีนี้ ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอาคารหลังเดียวท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บ
ท่ีสุดในตอนนี้ คืออาคารหอศิลป์ สนามจันทร์  

การอนุรักษ์รักษา คือกระบวนการท่ีต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือ
วางแผนวิธีการจัดการกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาผลงานศิลปะ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีความสําคัญ
มากส่วนหนึ่ง เพราะถ้าหากกระทําการใดก็ตามต่อผลงานโดยขากการปรึกษาต่อนักอนรุกษ์ การ
ดําเนินการท่ีขาดความรอบคอบนั้นอาจก็ส่งผลเสียต่อผลงานในภายภาคหน้าได้ ดังเช่นการติดต้ัง
ผลงานศิลปะในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศท่ีไม่เหมาะสม เพราะฉะนั้นการจัดการผลงาน
ศิลปะ จึงไม่ใช่เรื่องท่ีจะวางแผนการจัดการในเฉพาะกลุ่มผู้ท่ีทํางานทางด้านศิลปะเพียงอย่างเดียวแต่
ต้อง ประสานความร่วมมือนักอนุรักษ์ด้วย 

การอนุรักษ์ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีผ่านมาทางหอศิลป์ ได้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ี และ
นักวิชาการช่างศิลป์ เพ่ือการซ่อมแซมและอนุรักษ์รักษาผลงานศิลปะ แต่ด้วยหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ท่ีมี
งานอ่ืนต้องรับผิดชอบ และการอนุรักษ์ ซ่อมแซมนั้นยังต้องใช้เวลา และผู้มีความเชี่ยวชาญในการ
ซ่อมแซมท่ีถูกต้อง และไม่เป็นการทําลายคุณค่าของผลงานตามท่ีศิลปินได้สร้างข้ึน มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจึงจําเป็นต้องมี ตําแหน่งของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือการอนุรักษืรักษาผลงานศิลปะเพ่ิม หรือมีการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือมาตรวจสอบผลงานศิลปะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ผลงานศิลปะได้รับการตรวจ 
หรือซ่อมบํารุงตามความเหมาสมต่อไป 

จากท่ีได้กล่าวมาในเรื่องของการดําเนินงานทะเบียน สถานท่ีจัดเก็บ และการอนุรักษ์ เป็น
ส่วนประกอบท่ีมีความสําคัญ และสัมพันธ์ต่อกันค่อนข้างมากในการจัดการผลงานศิลปะ และจะต้องมี
การดําเนินงานแบบควบคู่กันไปท้ัง 3 ส่วน ท้ังนี้ต้องมาจากนโยบาย และการปฏิบัติงานจริงเป็นสําคัญ 
โดยจะต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารท่ีเล็งเห็นความสําคัญของท้ัง 3 ส่วนงานโดยกําหนดให้
เป็นนโยบายการบรหารหลักของผู้อํานวยการ และต้องมีการกําหนดเป็นหน้าท่ีให้เจ้าหน้าทราบถึง
ความสําคัญต่อการจัดการดังกล่าว และปฏิบัติการทํางานอย่างเคร่งคัด ทุ่มเท สรุปได้ว่าการ
ดําเนินงานของท้ัง 3 ส่วนนี้ ถือเป็นหัวใจสําคัญท่ีจะนําไปสู้ข้ันตอนการจัดการอ่ืนๆ ต่อไป 
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การประเมินคุณค่าและมูลค่า ซ่ึงกําลังเป็นประเด็นสําคัญอีกอย่างหนึ่งกับการจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ โดยการประเมินมูลค่านั้นสมควรมีการจัดการในเรื่องนี้แต่เนินๆ เพราะเป็น
งานท่ีต้องใช้ความระเอียดรอบคอบมากในการหาผู้เชี่ยญมาจัดการ และการจัดการในเรื่องก็มีความ
ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก ท่ีต้องมีการคิดวิเคราะห์เป็นรูปแบบการกําหนดประเมินมูลค่าเพ่ือให้เกิดเป็น
มาตรฐานท่ียอมรับได้ด้วยหลักการความถูกต้องตามความเป็นจริง และมูลค่าของงานศิลปะชั้นเยี่ยมนั้น
อาจกล่าวได้ว่าถึงอย่างไรไม่ว่าจะมีมูลค่าท่ีสูงเท่าไร ก็ไม่อาจเทียบได้กับคุณค่าท่ีมีอยู่ในผลงานศิลปะ 
ด้วยวิธีการประเมินคุณค่า และมูลค่าผลงานศิลปะ อาจทําให้หน่วยงานท่ีเคยปล่อยปละละเลยการจัดการ
ผลงานศิลปะ เกิดความเข้าใจ และเห็นความสําคัญในการปกป้องผลงานศิลปะได้มากยิ่งข้ึน 

เนื่องด้วยก่อนท่ีผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ จะตกเป็นของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มี
การตรวจสอบวิเคราะห์ลงความเห็นจากคณาจารย์ ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญในคุณค่าของผลงานชิ้นนั้นๆ
แล้ว จึงถือว่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเป็นผลงานท่ีได้รับการยอมรับในเรื่องคุณค่าในระดับหนึ่งแล้ว 
ส่วนในแง่ของมูลค่านั้น จะกระทําการประเมินก็เพ่ือเหตุในการทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ผลงานศิลปะท่ีมาจากความนิยมอันเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่าง เช่นความหายากของผลงาน 
หรือความมีชื่อเสียงของศิลปินเจ้าของผลงานในปัจจุบัน ซ่ึงมูลค่าท่ีจะทําการระบุได้นี้ต้องมาจากการ
สํารวจราคาซ้ือขายผลงานศิลปะในตลาดศิลปะได้ส่วนหนึ่ง เพ่ือกําหนดมูลค่าอย่างคร่าวๆให้กับ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ เพ่ือนําไปสู่การทําประกันผลงาน เพ่ือใช้ในการจัดแสดงท้ังภายใน
หน่วยงาน และภายนอกหน่วยงานในกรณีท่ีมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาขอยืมเพ่ือจัดแสดงท่ีเป็น
ประโยชน์ทางการศึกษา ซ่ึงการประเมินนี้จะช่วยให้ผู้ท่ีเข้ามาดําเนินการ หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ใช้ประโยชน์งานมีความระมัดระวังมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทําการเก็บสะสมผลงานเพ่ือ
การศึกษาเท่านั้นโดยมิได้นําผลงานศิลปะมาขาย หรือประมูลแต่อย่างใด การประเมินเพ่ือกําหนด
มูลค่า จึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีเป็นรูปธรรม ในการทําให้คนท่ีสนใจหรือผู้ท่ีศึกษา และนิยมผลงานศิลปะเข้าใจ
ถึงคุณค่าของผลงานศิลปะได้ง่ายท่ีสุด 

การใช้ประโยชน์ โดยท่ัวไปหอศิลป์ และพิพิธภัณฑ์มีการนําผลงานศิลปะมาใช้ให้
ประโยชน์ คือ เรื่องของการให้ความรู้ ซ่ึงส่วนหนึ่งคํานึงแต่เฉพาะเรื่องของการจัดแสดงเป็นเรื่องแรก 
วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ (2554: 162-168) การนํางานประติมากรรม หรือสื่อทัศนศิลป์อ่ืนๆมาติดต้ังใน
พ้ืนท่ีสาธารณะ มีจุดประสงค์ คือ เป็นการแสดงออกทางด้านบริบททางสังคมศิลปะ และท่ีสําคัญงาน
ประติมากรรมในพ้ืนท่ีสาธารณะเป็นการส่งผลกระทบต่อลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสาธารณะแห่ง
นั้น  แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของคน ชุมชนในสังคมของพ้ืนท่ีนั้นๆ  เพราะศิลปะเป็นการสื่อสาร
ชนิดหนึ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน เพ่ือการแสดงออก และส่งสารจากความคิดของผู้สร้าง ซ่ึงการท่ีศิลปะ
สามารถกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงความสุนทรีย์ และความคิดได้นั้น ศิลปะต้องถูกนําเสนอแก่ผู้ชม การ
นํางานจิตรกรรมแขวนประดับภายในอาคาร หรือการนํางานประติมากรรมมาต้ังภายใน และภายนอก
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อาคาร เพ่ือเพ่ิมสีสัน สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ สร้างบรรยากาศในสถานท่ีนั้นให้มีความสดใส ซ่ึงงาน
ประติมากรรมสามารถช่วยแก้ปัญหาของการใช้พ้ืนท่ีว่างให้เกิดกิจกรรม 

การใช้ประโยชน์ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น เนื่องจากเป็น
สถาบันทางการศึกษาการใช้ประโยชน์ผลงานศิลปะท่ีถูกต้องเหมาะสมท่ีสุด คือเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ 
ถึงแม้ว่าท่ีผ่านมาผลงานศิลปกรรมแห่งชาติจะถูกใช้ไปในการประดับตกแต่งอาคารเสียเป็นส่วนใหญ่ก็
ตาม แต่เม่ือมีการบริหารจัดการตามระบบโครงสร้าง และข้ันตอนท่ีกล่าวมา ผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติจะเดินเข้าสู่วิถีทางการแสดงออกตัวตนในการมีอยู่ของคุณค่าทางศิลปะได้อย่างงดงาม 
เนื่องจากผลงานท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครองอยู่นั้นเป็นผลงานท่ีมีความเก่าแก่ ยาวนานของ
ศิลปินท่ีทํางานศิลปะร่วมสมัยท่ีมีชื่อเสียงของประเทศไทย อุดมไปด้วยเนื้อหา เรื่องราว แนวความคิด
ท่ีทรงพลัง ซ่ึงมีจํานวนผลงานท่ีมาก และมีความหลากหลายท่ีสุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ท้ังยังได้
ชื่อว่าเป็นงานประกวดศิลปะท่ีแรกของชาติ จากอาจารย์ศิลป์ พีระศรีผู้ซ่ึงบุกเบิกการเรียนการสอน
ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติสามารถแสดงให้เห็นพัฒนาการทางศิลปะ
ร่วมสมัยของไทยท่ีต่อเนื่องได้ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ และผลักดันให้เกิด
การใช้ประโยชน์ทางการศึกษาอย่างยิ่ง 

การจัดแสดงเพ่ือให้ความรู้นั้นต้องมีทําการอนุรักษ์ควบคู่ไปด้วย จึงถือเป็นการจัดแสดงท่ี
เหมาะสมเป็นการช่วยยืดอายุของผลงานศิลปะ เนื่องด้วยผลงานศิลปะเม่ือขาดการคํานึงถึงการ
อนุรักษ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมแล้ว ผลท่ีตามมา คือ การจัดเก็บและจัดแสดงท่ีเป็นการทําร้ายผลงาน ดัง
เห็นได้จากพ้ืนท่ีการจัดแสดงผลงานผลงานประเภท 2 มิติ ภายในอาคารหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซ่ึงเป็นผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม ท่ีมีมีความเบาบาง เม่ือจัดแสดง เช่น 
พ้ืนท่ีท่ีมีความชื้น หรืออากาศไม่ถ่ายเท ผลงานจึงเกิดความเสียหายท้ังจากเชื้อรา  หรือมีการ
เคลื่อนย้ายนําไปจัดเก็บในท่ีท่ีไม่เหมาะสม จากเจ้าหน้าท่ีประจําอาคารของหน่วยงานท่ีไม่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการท่ีถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นเหตุให้ผลงานเกิดความเสียหายข้ึน เช่น ในกรณี
ของผลงานประติมากรรมท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงเป็นการเป็นการใช้งานท่ีถูกต้องในแง่ของ
การจัดแสดงผลงานศิลปะเพ่ือให้สุนทรีย์ต่อผู้พบเห็น หรือเพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างเอกลักษณ์
องค์กร แต่ผลท่ีตามมา คือ พ้ืนท่ีติดต้ังจัดแสดงดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมในด้านพ้ืนท่ี และสภาพ
ภูมิอากาศ จึงทําให้ผลงานเกิดความเสียหายอย่างมาก การใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงเป็น
เรื่องท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องต้องให้ความใส่ใจ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

งบประมาณและแหล่งทุน 
ในส่วนของแหล่งทุนท่ีจะนํามาบริหารเพ่ือการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาตินั้น

ผู้อํานวยการหอศิลป์ เสนอโครงการในการจัดกิจกรรม และนิทรรศการทางการให้การศึกษาทางด้าน
ศิลปะ หรือการดําเนินการจัดการกิจกรรมต่างๆท่ีมีมากข้ึนต่อๆไปโดยไม่มีการลดหรือตัดโครงการใดๆ
ออกเลยและดําเนินการโครงการเหล่านั้นต่อมาเรื่อยๆในทุกๆปี ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมักไม่ต่อเนื่องกับ
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กิจกรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติซ่ึงเป็นพันธะกิจหลักของผู้ อํานวยการหอศิลป์ จึงทําให้
งบประมาณท่ีมีอยู่จํากัดถูกใช้หมดไปกับการทําโครงการใหม่ ท่ีแล้วมาได้มีความพยายามท่ีจะจัดการ
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติในแนวทางท่ีไม่เคยมีมาก่อน และดูจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอยู่บ้าง 
กระนั้นในเวลาต่อมาก็ไม่มีการสืบทอดการจัดการในลักษณะนี้ จึงเห็นได้ว่าการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งเดียว อาจจะแก้ปัญหาการจัดการงานศิลปะท่ีรายล้อมอยู่ไม่ได้ทุก
ประเด็นปัญหา ตัวแบบท่ีเสนอในแผนภูมิข้างต้นเห็นว่าจําเป็นต้องหาแหล่งทุนจากภายนอกร่วม
สนับสนุน เม่ือเปรียบเทียบการสนับสนุนแหล่งทุนจากภายนอกของวงการศิลปะในต่างประเทศ
โดยเฉพาะยุโรป และอเมริกามักให้ความสําคัญ และให้การสนับสนุนทรัพยากรทุนเพ่ือการจัดการศิลปะ
อย่างเป็นปรากฏการณ์เพราะส่วนหนึ่ง อารยะธรรมตะวันตกก่อร่างสร้างสรรค์ข้ึนมาบนพ้ืนฐานของ
มรดกศิลปะ และสถาปัตยกรรมกรีก และโรมันมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 15 (Bisacre. 1975: 4) ส่วนศิลปะ
ร่วมสมัยในประเทศไทยนั้น พ่ึงจะปรากฏในแวดวงศิลปกรรมในประเทศไทยเพียง 70 กว่าปี และท่ีผ่าน
ความทราบซ้ึงต่อการจัดการงานศิลปะในแนวตะวันตกซ่ึงยังมีเฉพาะในกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น งาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีหลังจากท่ีพ่ึงทุนจากภายนอก จึงเป็นภาระสําคัญ
ประการหนึ่งท่ีผู้เก่ียวท่ีข้องท่ีจําเป็นต้องใช้ทุนในการจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีก็พอจะผ่อนหนัก
เป็นเบาจากปัญหาดังกล่าวได้บ้าง โดยการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการงาน
ศิลปะท้ังภายใน และภายนอกประเทศ อาทิเช่น การทําโครงการท่ีมีกิจกรรมท่ีมีการนําผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติเข้าไปเก่ียวข้อง หรือการดูงานระหว่างผู้ท่ีเก่ียวข้องกับงานศิลปะระหว่างประเทศ
ไทย กับต่างประเทศ อันอาจจะช่วยให้แต่ละฝ่ายได้เรียนรู้ปัญหาการจัดการงานศิลปะได้อีกมิติหนึ่ง 

จากรายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 8 ในข้ันตอนการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ท่ีได้
นําเสนอมาข้างต้นจะบังเกิดผลในทางปฏิบัติได้ก็ต่อเม่ือทุกส่วนงานได้ลดอัตตาท่ีเคยถือปฏิบัติกันมา
อย่างแยกส่วนโดยปราศจากการดําเนินงานการ แก้ปัญหาระหว่างกัน การจัดการตามข้ันตอนนี้ ต้อง
ประสานความร่วมมือ โดยทุกส่วนต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนในการจัดการผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติอย่างชัดเจน ดังท่ีได้กล่าวไว้ใน แผนภูมิท่ี 7 กระบวนการความร่วมมือบริหารจัดการผลงาน
ศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือเข้าสู่ข้ันตอนการจัดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ เพ่ือ
การกําหนดทิศทางการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ และรับทราบระเบียบวิธีปฏิบัติตามหน้าท่ีใน
แต่ละส่วนงานท่ีจะได้รับผลประโยชน์กันทุกภาคส่วน เพ่ือให้งานศิลปะท่ีถูกสร้างสรรค์ข้ึนมานั้นได้รับ
ใช้สังคมอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาพร้อมท้ังข้อเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช้ในการปฏิบัติ หรือการ
ศึกษาวิจัยครั้งต่อไป โดยมีลําดับการนําเสนอ ดังต่อไปนี้ 1. สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 2. อภิปรายผลการศึกษา 3. ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือสํารวจจํานวนผลงาน ประเภทของผลงาน สภาพของผลงาน สถานท่ีติดต้ัง และ
การจัดเก็บผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือสํารวจกระบวนการ และปัญหาของการบริหารจัดการงานศิลปกรรมแห่งชาติ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สรุปผลการศึกษา 

การสรุปผลการศึกษาการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 

จํานวน และสภาพของผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยลัยศิลปากรจากการประกวดครั้งท่ี 15-59 จาก 

พ.ศ.2507-2556 มีจํานวนท้ังหมด 614 ผลงาน จากการตรวจสอบ (วันท่ี 5 กุมภาพันธุ์ 2556 ถึง 21 
พฤษภาคม 2556) พบผลงานจํานวนท้ังสิ้น 394 ผลงาน แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ จิตรกรรม ภาพ
พิมพ์ สื่อประสม ประติมากรรม จากการตรวจสอบสภาพของผลงาน (วันท่ี 20 เมษายน 2553-21 
พฤษภาคม 2556) พบผลงานศิลปกรรมกรรมแห่งชาติประเภทประติมากรรม ได้รับความเสียหาย และ
มีการซ่อมแซมมากท่ีสุด และบ่อยท่ีสุด โดยมีสถานท่ีติดต้ังผลงานท้ังหมด 5 พ้ืนท่ี คือ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ คือ ห้องสมุด และตําหนักพรรณรายหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ีตลิ่งชัน คือ อาคารศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร และสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ คือ อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สํานักงานหอสมุดมหาวิทยลัยศิลปากร อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนามหาวิทย
ลัยศิลปากร อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อาคารหอศิลป์สนาม
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จันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คือสวนประติมากรรมด้านหน้าทางเข้า
มหาวิทยาลัย ผลงานท่ีศิลปินเจ้าของผลงานขอเป็นผู้เก็บรักษาผลงานเอง และผลงานท่ีมีการยืมเพ่ือจัด
แสดง โดยท้ังหมดมีสภาพจากการศึกษาตามตามสภาพพ้ืนท่ีติดต้ังดังต่อไปนี้ 

1. ประเภทจิตรกรรม 

1.1 ผลงานจิตรกรรมท่ีมีลักษณะเป็น 2 มิติล้วน เป็นผลงานท่ีสร้างจากการเขียน
รูปด้วยสีน้ํามัน และสีอะคลิลิคลงบนผืนผ้าใบเป็นส่วนใหญ่ มีสถานท่ีจัดแสดง และจัดเก็บภายใน
อาคารเท่านั้น ผลงานถูกจัดเก็บด้วยวิธีการห่อพลาสติกกันกระแทก ส่วนผลงานท่ีจัดแสดงถูกติดต้ัง
ด้วยวิธีการแขวนไว้กับผนังซ่ึงท้ังหมดไม่มีการใส่กรอบท่ีปกป้องผลงานโดยเฉพาะทางด้านหน้า ผลงาน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับความเสียหาย โดยส่วนมากท่ีพบ คือมีฝุ่นเกาะบนตัวผลงาน ส่วนผลงานท่ีได้รับ
ความเสียหายนั้นเกิดข้ึนท่ีส่วนด้านหลังของผลงานเป็นหลัก คือมีจุดของเชื้อราข้ึนท่ีด้านหลังผลงาน 
แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อด้านหน้าผลงานท่ีลงสีไว้ ผลงานท่ีสร้างจากผ้าใบบางส่วน บางชิ้นเกิดการ
กระแทก ขูดขีดกันเป็นรอยถลอก สีหลุดร่อน หรือผ้าใบขาดบ้างเล็กน้อย ผลงานลักษณะนี้พบอยู่ใน
พ้ืนท่ีประดับอาคาร และพ้ืนท่ีจัดเก็บของหอศิลป์ สนามจันทร์ 

1.2 ผลงานจิตรกรรมผสมวัสดุบนระนาบ 2 มิติ คือผลงานท่ีมีภาพ 2 มิติเป็น
ส่วนประกอบหลัก โดยมีวัสดุชนิดอ่ืนมาปะติดลงบนผืนผ้าใบ หรือลงบนแผนไม้ เช่นผ้า สังกะสี 
ยางพารา และอาจมีการลงสีเพ่ิมลงไปบนวัสดุปะติดด้วย ผลงานจิตรกรรมผสมวัสดุบนระนาบ 2 มิติ 
จึงมีลักษณะของวัสดุท่ีใช้สร้างผลงานยืนออกมาจากระนาบ 2 มิติ ผลงานลักษณะนี้ถูกห่อด้วย
พลาสติกกันกระแทก มีผลงานบางชิ้นท่ีติดวัสดุไม่แน่นหนาพอ หรือกาวท่ีใช้อาจเสื่อมสภาพ จึงทําให้
ชิ้นส่วนของงานหลุดออกมาได้ ซ่ึงหากไม่มีการจัดวางผลงานจิตรกรรมผสมวัสดุบนระนาบ 2 มิติ แยก
ออกจากผลงานจิตรกรรม 2 มิติล้วน ผลงานอาจไปขูดขีด กดทับสร้างความเสียหายต่อผลงานชิ้นอ่ืน
ได้ ผลงานลักษณะนี้พบอยู่ในพ้ืนท่ีประดับอาคาร และพ้ืนท่ีจัดเก็บของหอศิลป์ สนามจันทร์ 

1.3 ผลงานจิตรกรรมผสมวัสดุ และประติมากรรมจัดวาง คือผลงานท่ีมีตัวงาน
หลักเป็นแบบ 2 มิติ และมีผลงาน 3 มิติ จัดวางอยู่คู่กับผลงานหลัก ซ่ึงชิ้นส่วนผลงาน 3 มิติส่วนนี้ มัก
ถูกจัดเก็บแยกกับตัวผลงานหลัก จึงทําให้ชิ้นส่วนของผลงานโดยส่วนใหญ่เกิดการศูนย์หาย ซ่ึงถือได้ว่า
ทําใหผลงานเสียหายจากการท่ีองค์ประกอบของผลงานท่ีมีอยู่มีจํานวนไม่ครบ ผลงานลักษณะไม่ถูก
นํามาใช้ประดับอาคาร และพบอยู่ในพ้ืนท่ีจัดเก็บของหอศิลป สนามจันทร์  
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2. ประเภทภาพพิมพ์  

2.1 ผลงานภาพพิมพ์ล้วน คือผลงานท่ีใช้กระดาษเป็นวัสดุรองรับผลงานท้ังหมด
ท้ังผลงาน ซ่ึงเป็นวัสดุท่ีค่อนบอบบาง ศิลปินจึงมีการใส่กรอบท่ีสามารถป้องกันการกระแทก และ
ความเสียหานท่ีอาจเกิดข้ึนต่อผลงานจากทุกด้านของผลงานไว้ต้ังแต่แรกท่ีส่งผลงานเข้าประกวด 
ความเสียหายท่ี ท่ีเห็นเด่นชัดของผลงานภาพพิมพ์ล้วน คือเกิดจุดราเกิดข้ึนบนเนื้อกระดาษบริเวณ
ด้านหน้า และขอบข้างตัวผลงาน ผลงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวกจึงมีการ
นํามาใช้ติดต้ังประดับตกแต่งภายในอาคารตามท่ีต่างๆของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงพบท่ีอาคาร
หม่อนหลวงปิ่น มาลากุลอยู่เป็นจํานวนมาก 

2.2 ผลงานภาพพิมพ์ผสมวัสดุ และการประติมากรรมจัดวาง คือผลงานท่ีมีภาพ
พิมพ์บนกระดาษเป็นส่วนประกอบหลัก และนําภาพพิมพ์บนกระดาษไปติดลงวัสดุ หรือผลงาน 3 มิติ 
ชนิดต่างๆ เพ่ือติดต้ังให้เกิดเรื่องราวด้วยการจัดวาง ซ่ึงชิ้นส่วนผลงาน 3 มิติส่วนนี้ มักถูกจัดเก็บแยกกับ
ตัวผลงานหลัก ทําให้ส่วนใหญ่ชิ้นส่วนประกอบของงานศูนย์หาย หรืออยู่ไม่ครบทุกชิ้น ผลงานลักษณะ
นี้อยู่ในพ้ืนท่ีจัดเก็บเท่านั้นไม่ถูกใช้ประดับอาคาร 

3. ประเภทปส่ือประสม 
ประเภทปสื่อประสม คือผลงานท่ีเน้นไปทางด้านการติดต้ังด้วยวิธีการแขวน และ

จัดวางเป็นหลัก ลักษณะผลงานประกอบด้วยวัสดุหลายประเภท เช่นหิน ดิน น้ํา ไม้ กระดาษ 
พลาสติก โลหะ ผ้า ยาพาราฯลฯ มีบางผลงานท่ีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของผลงาน 
เช่นหลอดไฟ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นซีดี จอโทรทัศน์ การจัดเก็บผลงานประเภทสื่อประสม
จึงเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยาก เพราะผลงานประกอบไปด้วยวัสดุ ชิ้นส่วน และรูปทรงท่ีหลากหลายท่ีสุด
จากประเภทผลงานท้ังหมด ผลงานจึงถูกจัดเก็บไว้ท่ีอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์เกือบท้ังหมดด้วย
วิธีการห่อด้วยพลาสติดกันกระแทก เม่ือถูกวางแยกออกจากกัน ทําให้ไม่สามารถหาชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ 
บางผลงานชิ้นส่วนมีการเสียหาย และสูญหาย และยังผลงานสื่อประสมท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับผลงาน
จิตรกรรมผสมวัสดุบนระนาบ 2 มิติอยู่บ้างบางส่วน เพราะเป็นผลงานสื่อประสมช่วงแรกๆท่ีมีการ
จัดการประกวดผลงานสื่อประสมในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ โดยมีผลงานส่วนหนึ่งจัดแสดง
ภายในอาคารซ่ึงเกิดความเสียหาย จากการท่ีชิ้นส่วนหลุดออกจากตัวผลงาน เช่นท่ีอาคารหม่อมหลวง
ปิ่น มาลากุล และท่ีอาคารศูนย์วิจัย และพัฒนาซ่ึงท่ีนี่ผลงานเกิดความเสียค่อนข้างมาก 

4. ประเภทประติมากรรม 
ประเภทประติมากรรม คือผลงาน 3 มิติ เป็นผลงานท่ีมีวัสดุหลักในการสร้างด้วย 

ปูนปลาสเตอร์ ไม้ เหล็ก ไฟเบอร์กลาส และสําริด โดยผลงานท่ีทําจากสําริดนั้นมาจากการนําผลงาน
ประติมากรรมท่ีทําจากปูนปลาสเตอร์ในช่วงแรกของการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติไปหล่อ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 126 

เป็นสําริด ซ่ึงผลงานประเภทประติมากรรมเกือบท้ังหมด มีวัสดุท่ีค่อนข้างแข็งแรงทนทาน แต่กลับเกิด
ความเสียหายมากท่ีสุดเนื่องจาก ผลงานมักถูกติดต้ังประดับอยู่ภายนอกอาคารเป็นหลัก ตามสถานท่ี
โล่งแจ้ง ทําให้ผลงานท่ีทําด้วยเหล็กเกิดสนิมกัดกร่อนผลงานจนเกิดการผุพัง หักโค่น ส่วนผลงานท่ีทํา
จากไฟเบอร์กลาสเกิดการแห้งกรอบ แตกร้าว ผลงานท่ีทําจากไม้ เกิดการผุพัง ซ่ึงผลงานท่ีเกิดความ
เสียหายดังกล่าวถูกติดต้ังท่ี ภายนอกอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ กับสวนประติมากรรมวิทยาเขต
เพชรบุรี และมีผลงานจํานวนหนึ่งถูกวางรวมกันไว้อยู่ท่ีชั้นจอดรถของอาคารสํานักงานอธิการบดี ส่วน
ผลงานท่ีจัดเก็บไว้ในอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ โดยมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีผลงานบางชิ้นท่ีหัก
หลุดบ้างจากการขนย้าย หรือชิ้นส่วนสูญหายจากการจัดเก็บ  

สรุปว่าผลงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ ส่วนใหญ่เป็นแบบ 2 มิติ ผลงานสื่อประสมส่วน
ใหญ่เป็นแบบ 3 มิติ มีลักษณะการติดต้ังงานแบบจัดวางแบบหลายชิ้น และใช้วัสดุในการสร้างผลงาน
ท่ีหลากหลายท่ีสุด ผลงานประติมากรรมเป็นแบบ 3 มิติ เป็นผลงานท่ีใช้วัสดุท่ีมีความหลากหลายลอง
ลงมาจากผลงานสื่อประสม ซ่ึงบางวัสดุมีความแข็งแรงทนทานสูง มีอายุความคงทนของวัสดุสูง บาง
วัสดุมีอายุความแข็งแรงทนทานสูงในบางสภาพแวดล้อม บางวัสดุมีความแข็งแรงทนทานตํ่า อายุ
ความคงทนของวัสดุตํ่า เกิดความเสียหายได้ง่ายหากมีการติดต้ังในสภาพแวดท่ีไม่เหมาะสม ทําให้
ทราบว่าผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรท้ังหมด มีความหลากหลายของวัสดุมาก 
และมีความต้องการพ้ืนท่ีในการจัดเก็บใ หรือจัดแสดงในพ้ืนท่ี หรือในสภาพแวดล้อมท่ีมีความเฉพาะ 

ข้อเสนอแนะ 

เม่ือเปรียบเทียบกับการจัดการผลงานศิลปะสะสมจากหน่วยงานอ่ืน ผู้วิจัยมีความเห็นดังนี้ 

1. การทําทะเบียนผลงานศิลปะโดยการระบุรายละเอียดต่อผลงาน ต้องระบุถึงสภาพของ
ผลงาน เช่นท่ีมีการทําทะเบียนในหน่วยงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เนื่องจากเป็นการ
ทําทะเบียนท่ีมีความละเอียดและง่ายต่อการสืบค้น  

1.1 เริ่มจากการจดบันทึกด้วยมือให้ถูกต้องเสียก่อน  
1.2 นําข้อมูลท่ีจดบันทึกได้ พิมพ์เป็นฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แบบการนับรวม

ผลงานท่ีมีอยู่ท้ังโดยบันทึกเฉพาะชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน ประเภท ขนาด และปีท่ีสร้างผลงาน 
1.3 การทําทะเบียนผลงานแบบบัตรประจําตัวของผลงาน เป็นการทําทะเบียนท่ีมี

รายละเอียด คือชื่อศิลปิน ชื่อผลงาน ประเภท ขนาด ปีท่ีสร้าง วัสดุท่ีใช้สร้าง และสภาพของผลงาน 
ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นเสริมว่ารายละเอียดของสถานท่ีติดต้ังเฉพาะในแต่ละผลงานเพ่ือเป็นการป้องกัน
การนําผลงานไปติดต้ังในท่ีท่ีไม่เหมาะสมด้วย 

2. ภายในอาคารหอศิลป์ สนามจันทร์ มีห้องจัดเก็บผลงานท่ีค่อนข้างกว้าง แต่ต้องเสีย
พ้ืนท่ีใช้สอยไปกับการวางผลงาน 2 มิติไว้กับพ้ืน ซ่ึงควรมีการติดต้ังโครงตะแกรงแขวนผลงานแบบราง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 127 

เลื่อน แบบท่ีใช้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป์ ซ่ึงจะช่วยให้การจัดเก็บผลงานได้เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ค้นหา ตรวจสอบได้ง่าย และไม่เป็นการเสียพ้ืนท่ีในการจัดเก็บผลงาน 

3. หากผู้บริหารสามารถดําเนินการจัดหางบประมาณในการหาพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างอาคารใน
การจัดเก็บท่ีเฉาพะ เหมาะสมกับผลงานศิลปะประเภท 2 มิติได้ อาจเป็นการสร้างอาคารเพ่ือการจัด
แสดง และการจัดเก็บ ดังเช่นท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยดําเนินการอยู่ 
ซ่ึงถือว่าเป็นการรักษาผลงานศิลปะท่ีเหมาะสมในระดับหนึ่ง ส่วนผลงานศิลปะประเภท 3 มิติ ควรมี
การก่อสร้างอาคารให้มีลักษณะเดียว หรือใกล้เคียงกับหอประติมากรรมต้นแบบ หรือศูนย์
ประติมากรรมกรุงเทพ เนื่องจากอาคารจัดแสดงของท้ัง 2 แห่งมีลักษณะเป็นคลังจัดเก็บมีการก่อสร้าง
แบบมีหลังสูงโปร่ง และมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีพัดลมติดต้ังภายในอาคารจัดเก็บ และจะเปิดใช้ก็
ต่อเม่ือมีผู้มาเข้าชมเท่านั้น โดยท่ีไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเลย 

4. มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ทาง
การศึกษาได้โดยมหาวิทยาลัยมีการสร้างหลักสูตรวิชาสุนทรียศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาทุกคณะวิชาได้
เรียนรู้ผลงานศิลปะมีค่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่นการจัดแสงดผลงานเพ่ือให้นักศึกษาเข้าชม 
และเขียนบรรยายสุนทรีย์ และความความคิดเห็น หรือความรู้สึกท่ีได้รับจากการชมผลงานศิลปกรรม
แห่งชาติ ดังเช่นท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรใช้ดําเนินการกับผลงานศิลปะสะสมท่ี
มหาวิทยาลัยมีอยู่ การใช้ประโยชน์ลักษณะ หากว่ามหวิทยาลัยศิลปการสามารถทําได้ ก็จะเกิด
ประโยชน์ต่อผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
และประโยชน์ต่อประชาชนคนไทย และประเทศชาติสืบไป 
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คําถามผู้อํานวยการหอศิลป์ มาหวิทยาลัยศิลปาร และคําถามผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ
ผลงานศิลปะของหน่วยงานต่างๆ 

 
คําถามอดีตผู้อํานวยการหอศิลป์  

1. หน่วยงานใดเป็นฝ่ายดูแลรับผิดชอบผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
2. ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ เป็นสมบัติของชาติ หรือเป็นเพียงชื่อท่ีใช้เรียกเท่านั้น  
3. นโยบายท่ีหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้ควบคุมการบริหารจัดการหอศิลป์กําหนดโดยใคร 
4. มีวิธีเก็บรักษาดูแลผลงานศิลปกรรมแห่งชาติอย่างไร 
5. ผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ มีการประเมินคุณค่า และมูลค่าของผลงานศิลปกรรม

แห่งชาติหรือไม่ 
6. มีการนําผลงานศิลปกรรมแห่งชาติมาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือ

ทางด้านการศึกษาอย่างไร 
7. มีการทําประกันผลงานศิลปกรรมแห่งชาติหรือไม่อย่างไร 
8. งบประมาณ และรายได้ท่ีหอศิลป์ได้รับมาใช้ในการจัดการประกวดผลศิลปกรรม

แห่งชาติมาจากหน่วยงานใด หรือทางใดบ้าง 
9. มีนโยบายการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนต่อๆไป

ในอนาคตอย่างไร 
 
 

คําถามสํารวจการจัดการผลงานศิลกรรมมจากหน่วยงานต่างๆ 
1. ท่ีมาของผลงานศิลปกรรมสะสมของท่ี....มาจากท่ีใด โดยวิธีการใดบ้าง 
2. ใครเป็นผู้บริหารจัดการผลงานศิลปกรรมสะสมเหล่านี้ 
3. ผลงานศิลปกรรมสะสมเหล่านี้จะถือเป็นทรัพย์สินของใคร หรือหน่วยงานใด 
4. มีนโยบายในการจัดการผลงานศิลกรรมสะสมเหล่านี้อย่างไร 
5. มีผลงานศิลปกรรมสะสมไว้ก่ีชิ้น และแบ่งได้เป็นก่ีประเภท 
6. มีวิธีการทําทะเบียนของผลงานศิลปกรรมหรือไม่อย่างไร 
7. มีวิธีเก็บรักษาดูแลผลงานศิลปกรรมสะสมอย่างไร 
8. มีการนําผลงานศิลปกรรมสะสม มาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือ

ทางด้านการศึกษาอย่างไร 
9. มีนโยบายการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรมสะสมท่ีจะมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนต่อๆไปใน

อนาคตอย่างไร 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 138 

รายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2486-2546 รายนามผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังหอศิลป์ และ
ผู้อํานวยการหอศิลป์ พ.ศ.2526-2556 และรายนามรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง 

กับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 22 รายพระนาม และรายนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 2486-2546 

ลําดับ รายพระนาม - รายนาม ตําแหน่ง พ.ศ. 
1 พระยาอนุมานราชธน ผู้อํานวยการ 2486-2492 
2 พระองค์เจ้าภานุพันธุ์ยุคล ผู้อํานวยการ 2492-2494 
3 พันเอกหลวงรณสิทธิพิชัย ผู้อํานวยการ 2494-2501 
4 นายธนิต อยู่โพธิ์ ผู้อํานวยการ 2501-2508 
5 ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดี 2508-2514 
6 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์ อธิการบดี 2514-2517 
7 ศาสตราจารย์แสวง สดประเสริฐ  รักษาการแทน

อธิการบดี 
2517-2518 

8 ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ อธิการบดี 2518-2522 
9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ร.ว.ทองใหญ ทองใหญ่ อธิการบดี 2518-2525 
10 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัรดิส ดิสกุล อธิการบดี 2525-2529 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิสัย อธิการบดี 2529-2531 
12 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อธิการบดี 2531-2539 

13 ศาสตราจารย์ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ อธิการบดี 2539-2543 
14 อาจารย์พุฒ วีระประเสริฐ อธิการบดี 2543-2547 

15 รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร อธิการบดี 2547-2550 
16 นายภราเดช พยัฆวิเชียร รักษาการแทน

อธิการบดี 
2550-2551 

17 ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดี 2551-2555 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี 2555-

ปัจจุบัน 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 23 รายนามผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังหอศิลป* และผู้อํานวยการหอศิลป์ 

ลําดับ รายนาม ตําแหน่ง พ.ศ.(วาระ) 

1** ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบลู ศุภกิจวเลขาการ ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

29มี.ค.2526 – 
31ก.ค.2526 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบลู ศุภกิจวเลขาการ ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

1ส.ค.2526 – 
31ก.ค. 2527 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดํารง วงศ์อุราช ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

1ส.ค.2527 – 
31ก.ค.2528 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดํารง วงศ์อุราช ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

1ส.ค.2528 – 
30ก.ย.2528 

5 ศาสตรจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดํา ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

1ต.ค.2528 – 
1ต.ค.2530 

6 อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

14ต.ค.2530 – 
20มิ.ย.2532 

7 อาจารย์นนทิวรรธน์ จนัทนะผะลิน ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

22มิ.ย.2532 – 
22มิ.ย.2534 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

22มิ.ย.2534 – 
22มิ.ย.2536 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ ผู้อํานวยการโครงการ
จัดตั้งหอศิลป 

22มิ.ย.2536 – 
2ส.ค.2537 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ รักษาการผู้อํานวยการ
โครงการจัดตั้งหอศิลป 

1ส.ค.2536 – 
2ส.ค.2537 

11 ผู้ช่วยศาสตาจารย์พยูร โมสิกรัตน์ ผู้อํานวยการหอศิลป ์ 3ส.ค.2537 – 
2ส.ค.2541 

12 รองศาสตราจารย์วโิชค มุกดามณี ผู้อํานวยการหอศิลป ์ 3ส.ค.2541 – 
2ส.ค.2545 

13 รองศาสตราจารย์วโิชค มุกดามณี ผู้อํานวยการหอศิลป ์ 3ส.ค.2545 – 
11ก.ค.2549 

14 รองศาสตราจารย์วโิชค มุกดามณี รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการหอศิลป ์

12ก.ค.2549 – 
8พ.ย.2549 

15 รองศาสตราจารยส์น สีมาตรัง ผู้อํานวยการหอศิลป ์ 9พ.ย.2549 – 
8พ.ย.2553 

16*** อาจารย์อํามฤทธิ์ ชสูุวรรณ ผู้อํานวยการหอศิลป ์ 9พ.ย.2553 – 
8พ.ย.2557 

17 อาจารย์ปฐมพร ศิริกุลชยานนท ์ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการหอศิลป ์

19พ.ค.2556 – 
ปัจจุบนั 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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 *การสะกดตัวอักษรคําว่า “หอศิลป” ในระยะเริ่มการจัดต้ัง ต้ังแต่ พ.ศ. 2522- 2536 ใช้การ
เขียนเป็น “หอศิลป” ต่อมาเม่ือมีการตราข้ึนพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหอศิลป์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2537 ได้ใช้การเขียนเป็น “หอศิลป์” 
 **ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูล ศุภกิจวเลขาการ ได้รับคําสั่งผู้อํานวยการโครงการจัดต้ังหอศิลป์
ในปีพุทธศักราช 2522 

***ออกจากตําแหน่งก่อนครบวาระ พ.ศ. 2556 เนื่องจากต้องไปดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณบดี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 
ตารางท่ี 24 รายนามรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ 

ลําดับ ช่ือ-สุกล ปีท่ีบริหาร 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ 2543-2546 
2 รองศาสตราจารย์ สุรศักด์ิ เจริญวงศ์ 2547-2550 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 2551-2555 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ 2556-2559 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ผลการสํารวจผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ครั้งท่ี 15 -59 พ.ศ.2507–2556 โดยผู้วิจัย 

สัญลักษณ์ oo คือ ผลงานท่ีสํารวจพบ / สัญลักษณ์ xx คือผลงานท่ีสํารวจไม่พบ 
(ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น) 

 
ตารางท่ี 25 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 15 

คร้ังท่ี 15 พ.ศ. 2507 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 ประพัฒน์    โยธาประเสริฐ 
เหรียญทอง 

ชักกระดาน  
หมายเลข 2 

สีฝุ่น 83 x136 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 นิพนธ ์   ผริตะโกมล 
เหรียญเงิน 

ความเปล่าเปล่ียว สีน้ํามันผสมทราย
บนผ้า 

94 x 71.5 มล.ป่ิน  ศูนย์ COM  ชั้น 5 xx 

3 สมโภชน ์   อุปอินทร ์
เหรียญเงิน 

ภาพเหมือน สีน้ํามัน 91 x 65 ไม่มีบันทกึในทะเบียน 

4 ชําเรอืง   วิเชียรเขตต ์
เหรียญเงิน 

จุดหมาย ปูนปลาสเตอร์
(ปัจจุบันเป็น

บรอนซ์) 

สูง 199 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจนัทร์ oo 

 (จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
ตารางท่ี 26 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 16 

คร้ังท่ี 16 พ.ศ. 2508  

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 ชําเรอืง  วเิชียรเขตต ์
เหรียญทอง  

หมู่ ( กลุ่ม )  ปูนปลาสเตอร์
(ปัจจุบันเป็น

บรอนซ์) 

สูง142 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจนัทร์ oo 

2 สันต์  สารากรบรริักษ์ 
เหรียญทอง  

สังขาร แม่พิมพ์ไม ้ 72 x 102 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 กําจร  สุนพงษ์ศร ี
เหรียญเงิน   

ทรัพย์ในดนิ สีน้ํามันบนผ้าใบ 92 x 107 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 ธนะ   เลาหกัยกุล 
เหรียญเงิน   

ละคอนโรงใหญ ่ สีน้ํามันบนไม ้ 85 x 135 ตามทะเบียนระบุว่าศิลปิน
นํากลับไม่ซ่อม 

5 นิพนธ ์ ผริตะโกมล 
เหรียญเงิน   

ป่า สีน้ํามันผสมทราย 170 x 170 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 พจน์  สง่าวงศ์ 
เหรียญเงิน   

พราย แม่พิมพ์ไม ้ 107 x 129 อาคารมล.ป่ิน  ชัน้ 5 xx 

7 วีระ  โยธาประเสรฐิ 
เหรียญเงิน   

อักษรไขว ้ แม่พิมพ์โลหะ 33 x 47 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

 (จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 27 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 17 

คร้ังท่ี 17 พ.ศ. 2510 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 พนม     สุวรรณนารถ 
เหรียญเงิน  

ทะเล สีน้ํามัน 86 x 106 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 จักรพันธุ์     โปษยกฤต 
เหรียญเงิน  

ภาพเหมือน  
 ( สุวรรณี  สุคนธา ) 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

103 x 108 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 พจน์     สง่าวงศ์ 
เหรียญเงิน  

สามฤด ู สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

129 x 107 อาคารมล.ป่ิน  ชัน้ 5 xx 

4 บัณฑิต     ผดุงวเิชียร 
เหรียญเงิน  

เสียงเพลงของกลุ่ม 
นักดนตรตีาบอด 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

150 x 150 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 ประวัติ     เล้าเจริญ 
เหรียญเงิน  

คอลลาจ  
หมายเลข  3 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

152 x 185 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 ประเทอืง     เอมเจริญ 
เหรียญเงิน  

เลือด  ทอง  
คอนกรีต 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

173 x 207 ทะเบียนระบุสาบสูญ  
ก่อนปี 2522 

7 ชําเรอืง  วเิชียรเขตต ์
เหรียญเงิน  

มวล ปูนปลาสเตอร์
(ปัจจุบันเป็น

บรอนซ์) 

สูง 125 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจนัทร์ oo 

8 สันต์  สารากรบรริักษ์ 
เหรียญเงิน  

ภาพพิมพ์  หมายเลข 
10 

แม่พิมพ์ไม ้ 50 x 79 ไม่มีบันทกึในทะเบียน 

9 ชัยณรงค์  บุญกานนท ์
เหรียญเงิน  

องค์ประกอบ แม่พิมพ์ไม ้ 80 x 80 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

 (จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
ตารางท่ี 28 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 18 

คร้ังท่ี 18 พ.ศ. 2511 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล 

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 ทวน  ธรีะพิจิตร 
เหรียญทอง 

องค์ประกอบ  
หมายเลข  2 

แม่พิมพ์ไม ้ 79 x 93 หอศิลป์สนามจนัทร์ oo 

2 บัณฑิต     ผดุงวเิชียร 
เหรียญเงิน 

งานเตน้รําการกุศล เทคนิคผสมบน   
ผ้าใบ 

141 x 203 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 ธงชัย     รักปทุม 
เหรียญเงิน 

จิตรกรรม   
หมายเลข 6 

เทคนิคผสม
ทราย และ สี
น้ํามันบนผ้าใบ 

96  x 96 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 อนนัต์     ปาณินท ์
เหรียญเงิน 

รูปคน  หมายเลข  2 เทคนิคผสมบน   
ผ้าใบ 

98 x 131 ไม่มีบันทกึในทะเบียน  

5 ชําเรอืง  วเิชียรเขตต ์
เหรียญเงิน 

รูป  1 ปูนปลาสเตอร ์ 242 x 18 ศิลปินขอไปเก็บรักษา  
(ยังติดตามไม่ได้) 

6 ถกล  ปรียาคณิตพงศ์ 
เหรียญเงิน 

กําเนิด แม่พิมพ์ไม ้ 80 x 100 ไม่พบหลักฐานตั้งแตท่ํา
ทะเบียนปี2546 

 (จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 29 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 19 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 อนนัต์     ปาณินท ์
เหรียญทอง 

จิตรกรรม สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

73 x 73 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 กมล  สุวุฒโฑ 
เหรียญทอง 

ภาพพจน ์ แม่พิมพ์โลหะ 57 x 49 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 เกียรติศักดิ์    ชานนนารถ 
เหรียญเงิน 

 

จิตรกรรม สีน้ํามันบน
ผ้าใบ และไม้
พลาสติก และ

อลูมิเนียม 

150 x 150  
x 45 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 ทวน     ธีระพิจิตร 
เหรียญเงิน 

การกระทํา สีน้ํามัน 158 x119 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 จักรพันธุ์     โปษยกฤต 
เหรียญเงิน 

กลุ่ม สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

200 x 160 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 ธงชัย   รกัปทุม จิตรกรรม 1 ทรายและสี
น้ํามันบนผ้าใบ 

130 x 100 ไม่มีบันทกึในทะเบียน 

7 นนทิวรรธน์  จนัทนะผะลิน เงาสะทอ้น ปูนปลาสเตอร์
(ปัจจุบันเป็น

บรอนซ์) 
ต้นแบบอยู่ที่

ศิลปิน ปัจจุบัน
พังไปแล้ว 

H110 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจนัทร์ oo 

8 กมล  สุวุฒโฑ 
เหรียญเงิน 

ภาพพจน ์ แม่พิมพ์โลหะ 57 X 49 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo  

9 เดชา  วราชนุ 
เหรียญเงิน 

องค์ประกอบ 1 แม่พิมพ์โลหะ 91 x 76 มีระบุสถานทีเ่ก็บในทะเบียน 
(สํารวจยังไม่พบ) 

10 ถกล  ปรียาคณิตพงศ์ 
เหรียญเงิน 

ภาพพิมพ์   / 1969 แม่พิมพ์ไม ้ 121 x 93 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 สัญญา  วงศ์อร่าม 
เหรียญเงิน 

โลกใหม ่ แม่พิมพ์ไมแ้ละ  
พิมพ์ด้วยมือ 

283 x 215 ไม่มีบันทกึในทะเบียน 

12 อุดร  ศักดาเดช 
เหรียญเงิน 

ประจวบ   บ้านเกิด แม่พิมพ์โลหะ 85  x 75 มีระบุสถานทีเ่ก็บในทะเบียน
(สํารวจยังไม่พบ) 

*ข้อมูลในสูจิบัตรไม่มีช่ือกมล สุวุฒโธ ภาพพิมพ์ ท่ีได้รับรางวัลรางวัลเหรยีญทองสาขาภาพพิมพ์ ครั้งท่ี 19 
(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
ตารางท่ี 30 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 20 

คร้ังท่ี 20 พ.ศ. 2514 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 เดชา  วราชนุ 
เหรียญทอง 

ภาพพิมพ์ 1 / 2512      
หมายเลข 2 

แม่พิมพ์
ตะแกรง  ไหม 

81 x  65 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 อิทธิพล  ตั้งโฉลก 
เหรียญทอง 

พิมพ์ไม้   
กุมภาพันธ์ 2 

แม่พิมพ์โลหะ 82 x 62 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 เกียรติศักดิ์      ชานนนารถ 
     เหรียญเงิน 

เรื่องเล่าที่เขาใหญ ่ สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

89 x 79 ไม่มีบันทกึในทะเบียน 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 30 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 20 (ต่อ) 

คร้ังท่ี 20 / พ.ศ. 2514 /  

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล 

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

ผลการสํารวจ 

4 จักรพันธุ์     โปษยกฤต 
เหรียญเงิน 

ดวงตา  นันทขวาง สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

150 x 180 หอศิลปเจ้าฟ้ายืมไปแสดง 
(สํารวจแล้วมีอยู่จริงตามทีร่ะบุ

ในทะเบียน) 
5 สน    สีมาตรัง 

เหรียญเงิน 
คน 4/2513 จิตรกรรม 

เทคนิคผสม 
120 x 240 อยู่แต่ไม่ตรงตามทะเบียน  

เพราะผลงานถกูเคล่ือนย้ายไป
ที่หอศิลสนามจนัทร์แล้ว 

6 นนทิวรรธน์  จนัทนะผะลิน 
เหรียญเงิน 

สลักไม้  5 / 2513 สลักไม ้ 95 x 16 x 13 ศิลปินขอไปเก็บรักษา (สํารวจ
แล้วมอียู่จริงตามทีร่ะบุใน

ทะเบียน) 
7 ถกล  ปรียาคณิตพงศ์ 

เหรียญเงิน 
รูปทรง แม่พิมพ์ไม ้ 101 x 75 ไม่มีบันทกึในทะเบียน 

8 ทวน  ธรีะพิจิตร 
เหรียญเงิน 

หนึ่งถึงหก แม่พิมพ์
ตะแกรง ไหม 

85 x 70 อยู่ตามทีร่ะบุในทะเบียน 

9 อุดร  ศักดาเดช 
เหรียญเงิน 

ต้นกล้วย  2 แม่พิมพ์โลหะ
ผสมสีฝุ่น 

81 x 96 อยู่ตามทีร่ะบุในทะเบียน 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
ตารางท่ี 31 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 21 

คร้ังท่ี 21 พ.ศ. 2515 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 อิทธิพล  ตั้งโฉลก 
เหรียญทอง 

ความลึกและความ
ว่างเปล่า 4 

แม่พิมพ์โลหะ 47 x 45 อยู่ตามทีร่ะบุในทะเบียน 

2 สมศักดิ์    เชาวนธ์าดาพงศ์ 
เหรียญเงิน 

แสงสว่างที่ 2 สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

60 x 68 อยู่ตามทีร่ะบุในทะเบียน 

3 จักรพันธุ์     โปษยกฤต 
เหรียญเงิน 

หลง สีอะคริลิคบน  
ผ้าใบ 

180 x 160 มีระบุสถานทีเ่ก็บในทะเบียน
(สํารวจไม่พบ) 

4 สน     สีมาตรัง 
เหรียญเงิน 

รูปทรงแห่ง 
ดุลยภาค 1 

เทคนิคผสม 120 x 120 อาคาร มล.ป่ิน ชัน้ 5  
นครปฐม xx 

5 นนทิวรรธน์  จนัทนะผะลิน 
เหรียญเงิน 

การเติบโต  3 ปูนปลาสเตอร์ 
(ศิลปินแจ้งว่า
หล่อบรอนซ์

แล้วแตอ่อกมา
ไม่ดีเลย) 

H50 ทะเบียนระบุว่านาํไปหล่อวัสดุ
ถาวร(จากการสํารวจพบว่า

ชิ้นงานที่หล่อบรอนซ์ไม่ทราบ
ว่าอยู่ไหน ส่วนผลงานตน้ฉบับ

อยู่ที่ศิลปิน) 
6 กมล  สุวุฒโฑ 

เหรียญเงิน 
กลางคืนกับความคิด  

หมายเลข 6 
แม่พิมพ์โลหะ 72 x82 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 เดชา  วราชนุ 
เหรียญเงิน 

โลกใหม ่ แม่พิมพ์
ตะแกรงไหม 

100 x 75 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 32 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 22 
คร้ังท่ี 22 พ.ศ. 2517 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 เกียรติศักดิ์   ชานนนารถ 
เหรียญเงิน 

การแสดงออกของจิต
ใต้สํานึก 4 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

115 x 120 อาคาร มล.ป่ิน ชัน้ 5 ( ห้อง
เก็บของ )xx 

2 จักรพันธุ์   โปษยกฤต 
เหรียญเงิน 

คนนั่ง สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

183 x 160 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 ปรีชา   เถาทอง 
เหรียญเงิน 

แสงและเงา 3 สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

108 x 123 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 กมล  สุวุฒโฑ 
เหรียญเงิน 

กลางคืน 
กับความคิด  8 

แม่พิมพ์โลหะ 45 x 50 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 เดชา  วราชนุ 
เหรียญเงิน 

ภาพพิมพ์  หมายเลข 
4 / 2515 

แม่พิมพ์
ตะแกรง  ไหม 

59 x 71 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 สุเมธา  สว่าง 
เหรียญเงิน 

สีและรูปลักษณะ 1 แม่พิมพ์
ตะแกรง  ไหม 

110 x 120 วิจัย  ชั้น  2 xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
ตารางท่ี 33 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 23 

คร้ังท่ี 23 พ.ศ. 2518 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 ปรีชา   เถาทอง 
เหรียญทอง 

แสงและเงา  4 สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

108 x 123 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 วิโรจน์    เจียมจิราวัฒน ์
เหรียญเงิน 

กรุงเทพ ฯ 1975 
หมายเลข 1 

สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

180 x 180 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญเงิน 

การผนึกแห่งรูปทรง หินทราย 36 x 46 หน้าตึกสํานักงานอธิการบดี 
ตล่ิงชัน oo 

4 พิทยา  จัน่แย้ม 
เหรียญเงิน 

ความประสาน
ระหว่างมวล 

กับเส้นรอบนอก 1 

หิน สูง 60 หอศิลป์ สนามจนัทร์ 
xx 

5 สุเมธา  สว่าง 
เหรียญเงิน 

ปฏิกิริยาระหว่าง
รูปทรงของ   สี 1 

แม่พิมพ์
ตะแกรง ไหม 

106 x 81.5 วิจัย  ชั้น  2 xx 

6 กมล  สุวุฒโฑ 
เหรียญเงิน 

ระยะในความว่าง
เปล่า หมายเลข 8 

แม่พิมพ์โลหะ 66 x 60 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 34 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 24 
ครั้งท่ี 24 พ.ศ. 2520 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 
 

ปรีชา   เถาทอง 
เหรียญทอง 

วัด 1 สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

152 x 172 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

2 พิษณุ  ศุภนิมิตร 
เหรียญทอง 

พลังธรรมชาติ  
หมายเลข 1 

แม่พิมพ์โลหะ 56 x 76 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 
 

ผ่อง     เซ่งกิง่ 
เหรียญเงิน 

ชีวิตในเรือ  
หมายเลข 7 

สีฝุ่น 105 x 135 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 วิชัย  สิทธริัตน ์
เหรียญเงิน 

รูปนอกและรูปใน 1 โลหะ สูง 106 ศิลปินนําไปหล่อ (ไม่มีการหล่อ
ชิ้นงานยังคงเป็นเหล็ก)สวน
ประติมากรรม หอศิลป์ สนาม
จันทร์ ox 

5 พิษณุ  ศุภนิมิตร 
เหรียญเงิน 

พลังธรรมชาติ  
หมายเลข 1 

แม่พิมพ์โลหะ 56 x 76 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 อิทธิพล  ตั้งโฉลก 
เหรียญเงิน 

 

ทะเลกลางคืน คอลโลกราฟ
และ   โฟโต้

เอสชิ่ง 

98.5 x 78 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 เดชา  วราชนุ 
เหรียญเงิน 

จังหวะ แม่พิมพ์
ตะแกรง    

ไหม 

93 x 77.5 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 ศรีวรรณ  เจนหัตถการกิจ 
เหรียญเงิน 

อินทรีย์รูปใน
องค์ประกอบ  
เรขาคณติ 

แม่พิมพ์โลหะ 67 x 86 หอศิลป์ สนามจันทร์oo 

9 กมล  สุวุฒโฑ 
เหรียญเงิน 

ระยะในความ 
ว่างเปล่า 12 

แม่พิมพ์โลหะ 66 x 76 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

*ข้อมูลในสูจิบัตรไม่มีช่ือพิษณุ  ศุภนิมิตร รางวัลเหรียญทองสาขาภาพพิมพ์ ครั้งท่ี 24  
(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
ตารางท่ี 35 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 25 

ครั้งท่ี 25 / พ.ศ. 2522 / 9 ช้ิน 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ปรีชา   เถาทอง 
เหรียญทอง 

รูปทรงของแสงบน
เนื้อที่ของเงา  1 

สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

174 x 140 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 พิษณุ  ศุภนิมิตร 
เหรียญทอง 

การขดัแย้งของ
รูปทรง 3 

แม่พิมพ์โลหะ 66 x 87 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 อิทธิพล  ตั้งโฉลก 
เหรียญทอง 

ผนังอ ี แม่พิมพ์โลหะ 60 x 79 หอศิลป์ สนามจันทร์oo 

4 สุวิชาญ   เถาทอง 
เหรียญเงิน 

การรอคอย ดินสอบนผ้าใบ 122 x 250 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 ทวน  ธรีะพิจิตร 
เหรียญเงิน 

รูปทรงและพ้ืนผิว 9 แม่พิมพ์
ตะแกรง   ไหม 

75 x 94 xx 

6 กมล  สุวุฒโฑ 
เหรียญเงิน 

ระนาบบนระนาบ แม่พิมพ์โลหะ 72 x 59.5 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 
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ตารางท่ี 35 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 25 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 25 / พ.ศ. 2522 / 9 ช้ิน 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

7 เดชา  วราชนุ 
เหรียญเงิน 

การสะทอ้น  เบอร์ 2 แม่พิมพ์
ตะแกรง   ไหม 

78 x 104 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

8 วัชรี  วงศ์วัฒนอนันต ์
เหรียญเงิน 

ความสงบ 4 แม่พิมพ์โลหะ 67 x 94 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
เหรียญเงิน 

ความประทับใจ  1 เทคนิคผสม 66x93 หอศิลป์ สนามจันทร์  xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
ตารางท่ี 36 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 26 

ครั้งท่ี 26 พ.ศ. 2523 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 เกียรติศักดิ์      ชานนนารถ 
เหรียญทอง 

ภาวะของจิต 
ใต้สํานึก  1 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

140 x 120  
x 8 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

2 อารยาราษฎร์จําเริญสุข 
เหรียญทอง 

ชีวิตในทุ่งหญ้า แม่พิมพ์โลหะ 92  x 74 ห้องสมุดวังท่าพระ oo 

3 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

จิตรกรรม 3 สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

110 x 130 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 ปัญญา   วิจินธนสาร 
เหรียญเงิน 

สัญลักษณข์องโลก สีฝุ่นบนผ้าใบ 170 x 125 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 วิโรจน์    เจียมจิราวัฒน ์
เหรียญเงิน 

บรรยากาศสีขาว1980       
หมายเลข 1 

สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

120 x 180 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
เหรียญเงิน 

ความประทับใจจาก
อดีต  1 

เทคนิคผสม 102 x 64 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 ทวน  ธรีะพิจิตร 
เหรียญเงิน 

กลางคืน แม่พิมพ์
ตะแกรง    

ไหม 

76 x 97 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

8 พิษณุ  ศุภนิมิตร 
เหรียญเงิน 

ความกลมกลืนของ
รูปทรง  ทีข่ัดแย้งกัน  1 

แม่พิมพ์โลหะ 89 x 72 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 สิทธิพร  สายเนตร 
เหรียญเงิน 

ร่องรอย  หมายเลข 1 Collograph 60 x 80 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 อัศนีย์  ชอูรุณ 
เหรียญเงิน 

หุ่นนิ่ง  1 แม่พิมพ์โลหะ    
เมโซทนิท ์

56 x 56.5 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 37 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 27 

ครั้งท่ี 27 / พ.ศ. 2524 / 9 ช้ิน 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ไพรวัลย์    ดาเกล้ียง 
เหรียญทอง 

อดีตกาล   
หมายเลข 2 

สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

120 x 165 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

2 ประหยัด  พงษ์ดํา 
เหรียญทอง 

ยามเช้า แม่พิมพ์ไม ้ 80 x 60 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 สุรสิทธิ ์    เสาว์คง 
เหรียญเงิน 

ความสงบ สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

133 x 200 สนง.อธิการบดี ตล่ิงชัน ห้อง 403 
xx 

4 วันเจริญ  จ่าประคัง 
เหรียญเงิน 

ประติมากรรมนากะ
ตันลานนา ไทย 

แกะสลักไม้ ( 
นูนต่ํา ) 

250 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 สิทธิพร  สายเนตร 
เหรียญเงิน 

ร่องรอย Collograph 61 x 83 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 อารยา  ราษฎร์จําเรญิสุข 
เหรียญเงิน 

อารมณ ์ แม่พิมพ์โลหะ 110 x 67 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ตล่ิงชัน
ชั้น4 หน้าห้อง 404 oo 

7 อาคม  ดว้งชาวนา 
เหรียญเงิน 

แปรสภาพ  
หมายเลข 1 

ส่ือประสม 125 x 248 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

ตารางท่ี 38 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 28 

ครั้งท่ี 28 พ.ศ. 2525 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 เดชา  วราชนุ 
เหรียญทอง 

ภาพพิมพ์  หมายเลข 
1 / 2525 

แม่พิมพ์
ตะแกรง    

ไหม 

65 x 85 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

แสงจันทร ์ สีอะครีลิคบน    
ผ้าใบ 

150 x 110 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 กมล  เผ่าสวัสดิ ์
เหรียญเงิน 

มโนทัศน์  1982 ส่ือประสม 
(ต้องแกเ้ป็น

ประติมากรรม) 

151.5 x  
161.5 x 21 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

4 ไชยยศ  จันทราทิตย์ 
เหรียญเงิน 

มิติ 1 ส่ือประสม 81 x 110 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

5 อารยา  ราษฎร์จําเรญิสุข 
เหรียญเงิน 

อํานาจและความ
เปล่าเปล่ียว  
หมายเลข 2 

แม่พิมพ์โลหะ 94 x 81 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
เหรียญเงิน 

ภาพตัวเอง 1957/ B 
*ชิ้นนีอ้ยู่ชั้น3หอศิลป์
สนามจนัทร์ส่วนชิ้นที่
ติดที่อาคารมล.ป่ินชื่อ 
"ภาพตัวเอง 1957/ 
A1 เป็นชิน้ภาพพิมพ์
ที่ได้เหรียญทองแดง 

ในปีเดียวกนั 

ส่ือประสม 185 x 61 
 x 61 

อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 3  นครปฐม 
ห้ อ ง บ ริ ก า ร ว า ร ส า ร แ ล ะ
หนังสือพิมพ์ ทางเดินขวามมือ
จากประตูหน้า 

7 รุ่ง  ธรีะพิจติร องค์ประกอบ  
หมายเลข 2 / 2525 

ส่ือประสม 107 x 186 xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 39 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 29 
ครั้งท่ี 29 พ.ศ. 2526 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล 

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

1 พิษณุ    ศุภนมิิตร 
เหรียญทอง 

ต้นฉบับ กระดาษและ
สีอะครีลิคบน

ไม้ 

140 x 105 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 ชลสิทธุ์  ช่อสกุล 
เหรียญทอง 

ความล้ีลับ 
ของอารมณ์  2 

แม่พิมพ์
กระดาษ 

80.5 
 x 108.5 

ห้องสมุดวังท่าพระ oo 

3 พิทักษ์พล   วิสทุธิอ์ัมพร 
เหรียญเงิน 

การทํางานของเส้น
และระนาบ 

ส่ือประสม 161 x  83 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

4 รุ่ง   ธรีะพิจิตร 
เหรียญเงิน 

องค์ประกอบ  
หมายเลข  3,1983 

ส่ือประสม 125 x 155 ศิลปินยืมไปจัดแสดงและ ขอไป
เก็บรักษา xx 

5 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญเงิน 

แม่ลูก ปูนปลาสเตอร ์ สูง 112 สวนประติมากรรม หอ ศิล ป์ 
สนามจันทร์ 

6 สุวิช  สถติวิทยานนท ์
เหรียญเงิน 

อดีต  
และความทรงจํา 

ดินเผา  ไม้  
กระจก 

สูง 115 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

7 นัยนา  โชติสุข 
เหรียญเงิน 

ค้นหา แม่พิมพ์โลหะ 77.5 x 
105.5 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

ตารางท่ี 40  ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 30 

ครั้งท่ี 30 พ.ศ. 2527 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 วิโชค   มุกดามณ ี
เหรียญเงิน   

สภาวะใหม ่ เทคนิคผสมบน 
แผ่น ฟอร์ไมก้า 

340 x 340  
( 2 ชิ้น ต่อ ) 

อาคารพรรณราย ชั้น 2 xx 

2 อํามฤทธิ์   ชูสุวรรณ 
เหรียญเงิน   

เงาสะทอ้น  
หมายเลข  1 

สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

120 x 140 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 วันเจริญ  จ่าประคัง 
เหรียญเงิน   

ประติมากรรม
เส้นตรงกับเส้นโค้ง 

แกะสลักไม ้ 140 x 90 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

4 ประชิต  ไทยสวสัดิ ์
เหรียญเงิน   

สังคมในอนาคต เทคนิคผสม
(ประติมากรรม

) 

สูง 210 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 อารยา  ราษฎร์จําเรญิสุข 
เหรียญเงิน   

เวิ้งทรายเดิม ภาพถ่ายสี - 
แม่พิมพ์โลหะ 

81 x 109 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

6 ชัยมิตร  แสวงมงคล 
เหรียญเงิน   

มิติความลึก    1 แม่พิมพ์
กระดาษ 

109 x 78 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 41 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 31 

ครั้งท่ี 31 พ.ศ. 2528 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 สมโภชน ์  ทองแดง 
เหรียญทอง 

ความรู้สกึ  
หมายเลข  3 

สีฝุ่น 160 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 
 

ประสงค์   ธงธวัช 
เหรียญเงิน 

ย้อนกลับ สีฝุ่นบนผ้าใบ 115 x 155 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชัน้ 4 
ห้อง 405 oo 

3 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

ชีวิตใหม่  
 หมายเลข  1 

สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

80 x 110 อาคารมล.ป่ิน ชั้น 5 ห้องเลขา ฯ 
xx 

4 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญเงิน 

พลังแห่ง
อิสระภาพ 

ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

 ( เทคนิคผสม ) 

210 x 210 ลานจอดรถสนง . อธิ ก ารบดี            
ตล่ิงชัน ชั้น G oo 

5 อภินนัท์  โปษยานนท ์
เหรียญเงิน 

 

โมนาเปล่ียนโฉม            
หมายเลข 1 

แม่พิมพ์
ตะแกรง     

ไหม 

130 x 84 อาคาร มล.ป่ิน ศูนย์ COM ชั้น 4 
xx 

6 อารยา  ราษฎร์จําเรญิสุข 
เหรียญเงิน 

สัตว์เจ็บปวดตวั
เมีย 

แม่พิมพ์โลหะ 68  x 95 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 
 

จรูญ   บุญสวน 
เหรียญทองแดง 

สีในทิวทัศน ์ 
5/2528 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

125 x 175 ห้องสมุดเก่า นครปฐม xx 

8 พงษ์ศักดิ์ (พัดยศ) พุทธเจรญิ 
เหรียญทองแดง 

รูปทรงใน
บรรยากาศของ   
ความล้ีลับ  B 

คอลลาจ
(จิตรกรรม) 

44 x 124 ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก อาคาร
มล. ป่ิน  ชั้ น  2 หน้ าห้องชั้ น2 
นครปฐม oo 

9 ไกรษร  ศรีสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

การเคล่ือนไหว ดินเผา 16 x 37 x 
30 

ห้องข้อมูล วังท่าพระ xx 

10 ญาณพล  วเิชียรเขตต ์
เหรียญทองแดง 

ใฝ่หา บรอนซ์ สูง115 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

11 ธงศักดิ์  หงษ์แพง 
เหรียญทองแดง 

สัญลักษณข์อง
คุณธรรมแห่งชวีิต 

หมายเลข 2 

ปูนปลาสเตอร ์ 100 x 190 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

12 วันเจริญ  จ่าประคัง 
เหรียญทองแดง 

พลังของมวลและ
เส้น 

แกะไม ้ 123 x 100  
x 114 

= - xx 
13 ศราวุธ  ดวงจําปา 

เหรียญทองแดง 
นก โลหะชุบ

โครเมี่ยม 
90 x 70 x 

40 
หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

14 อภินนัท์  โปษยานนท ์
เหรียญทองแดง 

สอนศิลป์ให้ไก่
กรุง 

ประติมากรรม  
ส่ือประสม 

180 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

15 วสันต์  ฮารีเมา 
เหรียญทองแดง 

พลัง 85 ไม้แกะสลัก 54 x 75 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

16 ขรรค์ชัย  แจม่มั่งค่ัง 
เหรียญทองแดง 

การดิน้รน 
ของชีวติ          

หมายเลข 2 

แม่พิมพ์โลหะ 72 x 72 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 2 นครปฐม 
oo 

17 จุฬาทติย์  ทองรุ่งโรจน ์
เหรียญทองแดง 

อนนัตกาล  
หมายเลข 2 - 84 

เซริกกราฟ 89 x 76 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 5 ขวามือ
หน้าห้องสนง.เลขานุการ สํานัก
ห้องสมุด นครปฐม oo 

18 ทวีชัย  นิติประภา 
เหรียญทองแดง 

ไม่มีชื่อ  
หมายเลข  
11 / 84 

แม่พิมพ์โลหะ 75 x 87 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 2 นครปฐม 
oo 
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ตารางท่ี 41 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 31 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 31 พ.ศ. 2528 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

19 ทิพย์ธารา  ขําวัฒนพันธุ ์
เหรียญทองแดง 

ความฝันในแดน
สนธยา 

แม่พิมพ์โลหะ 83 x 103 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 3 งานบริการ
วารสารและหนังสือพิมพ์ห้อง
แรกขวามือ นครปฐม oo 

20 อาภรณ์  สิงหเรือง 
เหรียญทองแดง 

ลีลาชีวิตใน
ธรรมชาติ  

หมายเลข 1 

แม่พิมพ์โลหะ 79 x 92 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

ตารางท่ี 42 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 

ครั้งท่ี 32 พ.ศ. 2529 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 จิตต์สิงห์   สมบุญ 
เหรียญเงิน 

ล่องลอยลีลาลวง สีอะครีลิค 
บนไม้ 

121 x 200 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 4 นครปฐม 
xx 

2 วิโชค   มุกดามณ ี
เหรียญเงิน 

รูป-สัญลักษณ์ในสถา
วะแวดล้อม  
หมายเลข 2 

เทคนิคผสม 220 x 146 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญเงิน 

เมล็ดพันธ์แห่ง
จินตนาการ  2 

ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

130 x 90 x 
70 

ลานจอดรถ สนง.อธิการบดีตล่ิน
ชัน xx 

4 วสันต์  ฮารีเมา 
เหรียญเงิน 

เงาสะทอ้นสองหน้า โลหะเหล็กและ
ทองแดง    

(เทคนิคผสม ) 

166 x 122 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 คามิน  เลิศชัยประเสริฐ 
เหรียญเงิน 

Suffering  No. 7 แม่พิมพ์โลหะ 88 x 75.5 หอศิลป์ สนามจันทร์oo 

6 นิพันธ ์ โอฬารนิเวศน ์
เหรียญเงิน 

องค์ประกอบ  
29/2529 

เทคนิคผสม 73.5 x 86 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 5        ( 
ห้องเก็บของ ) xx 

7 ไพรวัลย์    ดาเกล้ียง 
เหรียญทองแดง  

 

ความประทับใจ
ศิลปกรรม ในอดีต  1 

สีอะครีลิค  บน
ผ้าใบ 

170 x 125 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชั้น 6   
ห้องประธานกรรมการบริหาร 
ศูนย์มนุษย์ oo 

8 เรวด ี  ใจชุม่ 
เหรียญทองแดง  

 

ความรู้สกึส่วนตัวที่มี
ต่อ ลวดลายประดับ 
สถาปัตยกรรมไทย 

เทคนิคผสม 202 x 145 ตล่ิงชัน ชั้น 5 xx 

9 วีรชัย   บาลไธสง 
เหรียญทองแดง  

 

ความสัมพันธ ์
ระหว่างรูปทรง  

ต่างชนิดกัน ( ข ) 

สีอะครีลิค 140 x 110 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 4 นครปฐม 

10 วิสุทธิ์   คงวุธ 
เหรียญทองแดง  

มิติของกระจกเงา  1 สีอะครีลิคบน
ผ้าใบ 

115 x 170 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 4 นครปฐม 
(เหลือแต่ป้าย) xx 

11 สุรสิทธิ ์    เสาว์คง 
เหรียญทองแดง 

ความสงบ สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

134 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 
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ตารางท่ี 42 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 32 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 32 พ.ศ. 2529 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

12 กิตติ  ฤทธิ์สมบูรณ ์
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์  
หมายเลข 4 

ปูนปลาสเตอร์
(ไม่ทราบว่า
ต้นแบบอยู่

ไหน)   
ปัจจุบันหล่อ

บรอนซ์ 

170 x 80 สวนประติมากรรม หอศิล ป์ 
สนามจันทร์ oo (ฐานเอียงใกล้
ล้ม) 

13 จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 
เหรียญทองแดง 

หญิงสาว  
 หมายเลข 1 

ปูนปลาสเตอร ์ สูง 90 ศิลปินนําไปหล่ออยู่ที่ ชั้น5 ตล่ิง
ชัน xx 

14 เจรญิ  วอ่งปรีชากุล 
เหรียญทองแดง 

จังหวะและลีลา 2 ปูนปลาสเตอร์   
ปัจจุบันหล่อ

บรอนซ์ 

สูง 119 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

15 ปรีชา  หวังชิงชัย 
เหรียญทองแดง 

อารยธรรมใหม ่ เทคนิคผสม 120 x 70 x 
40 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

16 พีระพงษ์  ดวงแก้ว 
เหรียญทองแดง 

พลังแฝงเร้ารกัษาดุลย
ภาพของ รูปทรงกับ

ความสัมพันธ์  
ที่ว่างอากาศ 2 

แกะสลักไม ้ 39 x 10 x 
29 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

17 จุฬาทติย์  ทองรุ่งโรจน ์
เหรียญทองแดง 

วันสีน้ําเงิน - พฤษภา  
หมายเลข 1 

เซริกราฟ 76 x 91 อาคาร มล.ป่ิน ข้างลิฟท์ชั้น 5 
ทางเดินด้านซ้าย หน้าห้องสนง.
เ ล ข า นุ ก า ร สํ า นั ก ห อ ส มุ ด  
นครปฐม oo 

18 นัยนา  โชติสุข 
เหรียญทองแดง 

On  the  Silent  
Wing of Freedom  

No. 2 

แม่พิมพ์โลหะ 70 x 99 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 2 นครปฐม 
oo 

19 ทวีชัย  นิติประภา 
เหรียญทองแดง 

10 / 1986 ภาพถ่าย - 
แม่พิมพ์โลหะ 

92 x 77 อาคาร มล.ป่ิน ขวามมือทางเดิน
หน้าห้องสนง.สํานักเลขานุการ
สํานักหอสมุด นครปฐม oo 

20 ธงชัย  ยุคันตพรพงษ์ 
เหรียญทองแดง 

จังหวะของเส้น  อ ี แม่พิมพ์โลหะ 68 x 68 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

21 สุรสีห์  กุศลวงศ์ 
เหรียญทองแดง 

Memory  86 แม่พิมพ์โลหะ 77 x 88 อาคา มล.ป่ิน ศูนย์COM ชั้น3
นครปฐม oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 43 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 33 

ครั้งท่ี 33 พ.ศ. 25230 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ประสงค์   ลือเมือง 
เหรียญเงิน   

ร่ายรําในความนิ่งเงียบ สีอะคลิลกิบน
ผ้าใบ 

243 x 173 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 2 นครปฐม 
ซ้ายมือหน้าห้องศูนย์ข้อมูลภาค
ตะวันตก oo 

2 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญเงิน   

มนุษย์กับความ
ปรารถนา 

ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

178 x  80 หน้าตึกสํานักงานอธิการบดี ตล่ิง
ชัน oo 

3 สุรสีห์  กุศลวงศ์ 
เหรียญเงิน   

รูปทรงแห่งชีววตัถุ  
( ชาย ) 

แม่พิมพ์โลหะ 73 x 102 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 ทวน     ธีระพิจิตร 
เหรียญทองแดง 

องค์ประกอบ2530     
หมายเลข  1 

ส่ือประสมบน
ไม้ 

192.5 x 
122.5 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญทองแดง 

บทกลอนกล่อมเดก็  
( โนเน ) 

สีอะลรีลิคและ
ทองคําเปลว

บนผ้าใบ 

115 x 140 ห้อง ผอ.วิชัย  นครปฐม xx 

6 ไพบูลย์   มงคลเสาร์สขุ 
เหรียญทองแดง 

แอบแฝงต่างสภาพ สีอะลรีลิค     
บนผ้าใบ 

130 x 170 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 เรวด ี  ใจชุม่ 
เหรียญทองแดง 

รูปทรงที่เกิดจาก
ความรู้สกึ ส่วนตัวที่มี
ต่อลวดลาย  ประดับ 
สถาปัตยกรรมไทย 

ส่ือประสม 202 x 145 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 จักรพันธ์  วิลาสินีกุล 
เหรียญทองแดง 

เบิกบาน ปูนปลาสเตอร ์ สูง 160 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

9 วันเจริญ  จ่าประคัง 
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปทรง กับเส้น 

แกะสลักไม้
หลายชั้น  

ประกอบกนั 

50 x 240 xx 

10 สมโภชน ์ แซ่ฮ่ัง 
เหรียญทองแดง 

สนิทสนม ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

110 x 210 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

11 ไชยยศ  จันทราทิตย์ 
เหรียญทองแดง 

มิติ 1 / 30 แม่พิมพ์
กระดาษ 

60 x 80 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

12 ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
เหรียญทองแดง 

พิธีกรรม  G / 1986 แม่พิมพ์ไมแ้ละ    
ตะแกรงไหม 

105 x 75 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

13 ทวีพร  แซ่คิว 
เหรียญทองแดง 

Pink Under the 
Blue Condition 

แม่พิมพ์
กระดาษ 

80 x 105 อาคารมล.ป่ิน 2 ห้องศูนย์ข้อมูล
ภาคตะวันตก oo 

14 ปรีชา  ป้ันกลํ่า 
เหรียญทองแดง 

มโนคติ  หมายเลข 5 แม่พิมพ์
กระดาษ 

81 x 109 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

15 วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร 
เหรียญทองแดง 

The Same old in 
Something  ( E ) 

แม่พิมพ์โลหะ 67 x 93 ศูนย์มานุษยวิทยา  สิรินทรชั้น2 
oo 

16 อารยา  ราษฎร์จําเรญิสุข 
เหรียญทองแดง 

นึกถงึยาย แม่พิมพ์โลหะ 80 x 140 อาคาร มล.ป่ิน  ข้างลิฟท์ ชั้น 5 
ทางเดินซ้ายมือ สนง.เลขานุการ 
สํานักหอสมุด นครปฐม oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 44 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 34 

ครั้งท่ี 34 พ.ศ. 2531 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ประสงค์   ลือเมือง 
เหรียญทอง 

ลํานําอรหันต ์ สีฝุ่นบนผ้าใบ 170 x 280 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 อรัญ   หงษ์โต 
เหรียญทอง 

สภาวะแห่งจติ  
หมายเลข 2 

เทคนิคผสม 130 x 160 หอศิลป์ สนามจันทร์ 

3 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญทอง 

ชีวิตและศรัทธา ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

สูง 220 ตึกสํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 
oo 

4 ญาณวทิย์  กญุแจทอง 
เหรียญเงิน 

ท่วงทีของสีเงิน แม่พิมพ์หิน 70 x 90 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 ชาติชาย   ปุยเปีย 
เหรียญเงิน 

คืนร่าง - พรางกาย เทคนิคผสม 122 x 185 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร ก่อนเทศกาล -08 แม่พิมพ์ดลหะ 79 x109 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 สมโภชน ์ แซ่ฮ่ัง 
เหรียญเงิน 

คนกับพลังของคน ปูนปลาสเตอร์ 
ปัจจุบันหล่อ
บรอนซ์แล้ว 
(ต้นแบบไม่
ทราบว่าอยู่

ไหน) 

85 x 210 สวนประติมากรรม หอศิล ป์ 
สนามจันทร์ 

8 ธีระวฒัน์   คะนะมะ 
เหรียญทองแดง 

ความล้ีลับ สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

150 x 180 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 พยัต   ชื่นเย็น 
เหรียญทองแดง 

วัฏจักร 
แห่งการเกดิ - ดับ  ข 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

200 x 200 อาคาร มล.ป่ิน  ชั้น 5 ห้อง
ประชุม1  ต้องข้ามสํานักงาน
เ ล ข า นุ ก า ร สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 
นครปฐม oo 

10 วัฒนา   ทิพยวัฒน ์
เหรียญทองแดง 

แปรสภาพ สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

150 x 200 อาคาร มล.ป่ิน  ชั้น 4  นครปฐม 
(มีแต่ป้าย) xx 

11 มานพ  สุวรรณปินฑะ 
เหรียญทองแดง 

บทเพลง 
แห่งราตรกีาล  
หมายเลข 1 

ไม้,ปูน
ปลาสเตอร,์         

บอรนซ์,กระจก
,ทินรุัต 

สูง 150 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

12 หริธร  อัครพัฒน ์
เหรียญทองแดง 

เสียงแห่งความ
ปรารถนา 

ปูนปลาสเตอร์
ปัจจุบันหล่อ

บอรนซ์
(ต้นแบบโดน
ตัดเพราะทํา
พิมพ์ทุบ) 

สูง 170 สวนประติมากรรม หอศิล ป์ 
สนามจันทร์ oo 

13 จุฑารัตน์  วทิยา 
เหรียญทองแดง 

ความนิ่งที่ 1 แม่พิมพ์โลหะ 75 x 90 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

14 ชัยศักดิ์  ชัยบุญ 
เหรียญทองแดง  

พลังความเคล่ือนไหว 
A 

แม่พิมพ์ไม ้ 157 x 175 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

15 นพฤทธิ์  มิง่มงคลเมือง 
เหรียญทองแดง 

บันทึก 1 มกราคม  
2531 B 

แม่พิมพ์
กระดาษ 

108 x 78 ชั้ น  1  ฝ่ า ยบ ริ ก า ร ง านวิ จั ย  
นครปฐม xx 

16 สุรสีห์  กุศลวงศ์ 
เหรียญทองแดง 

รูปทรงแห่งชีววตัถุ 
31 - 61 

เทคนิคผสม 77 x 102 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 45 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 35 

ครั้งท่ี 35 พ.ศ. 2532 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
เหรียญทอง 

สัญลักษณ์ในพิธีกรรม  
หมายเลข 1 

แม่พิมพ์ไม-้
แม่พิมพ์โลหะ 
บนกระดาษสา 

55 x 75 ห้องสมุดวังท่าพระ oo 

2 ชาติชาย   ปุยเปีย 
เหรียญเงิน 

ภวังค์แห่งอํานาจ ส่ือประสม 458 x 197 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 หริธร  อัครพัฒน ์
เหรียญเงิน 

เรื่องราวที่ถกูแต่งขึ้น
โดย  ศิลปินบ้า 

ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

200 x 190 x  
150 

ศิลปินนําไปซ่อมแต่ไม่ได้ ซ่อม 
ปัจจุบันผังหมดแล้ว ได้ถ่ายรูป
มุมต่างเก็บไว้ และยินดีสร้างใหม่
ถ้ามีงบให้ oo 

4 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญเงิน 

เมล็ดพันธุ์แห่ง
จินตนาการ   2532 

ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

140 x 80 ตึกสํานักงานอธิการบดี ตล่ิงชัน 
oo (ยังมีฐานที่เคยติดตั้งอยู่ที่
อาคาร6รอบ) 

5 วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร 
เหรียญเงิน 

The Silent Game 
No.19 

แม่พิมพ์โลหะ 79 x 109 ศู น ย์ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า               
สิรินทรชั้น 2 ข้างห้องทรงงาน 
xx 

6 วิระพงษ์  ภาดรศักดิ ์
เหรียญเงิน 

จินตนาการจาก
รูปทรงของ    ชวีิต 

แม่พิมพ์โลหะ 77 x 110 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

7 สุรสีห์  กุศลวงศ์ 
เหรียญเงิน 

รูปทรง 
แห่งชีววัตถุ  

 เพศหญิง 89 - A 1 

แม่พิมพ์โลหะ 73 x 102 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

8 ชุมพล   อักพันธานนท ์
เหรียญทองแดง 

ไม่มีชื่อแต่คือ
ความรู้สกึ 

เทคนิคผสม 155 x 175 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 บุญหมั่น   คําสะอาด 
เหรียญทองแดง 

เสมาฟ้าแดด  
หมายเลข  2 

ลายเส้นปากกา
สี 

12 0 x 240 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 รุ่ง   ธรีะพิจิตร 
เหรียญทองแดง 

Space  NO. 3/1989 ส่ือประสม 120 x 240 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 สมรรถ   สุวรรณพงษ์ 
เหรียญทองแดง 

ความประสานสัมพันธ
ของสี   และลวดลาย

ประดับ ของ
สถาปัตยกรรมไทย - j 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

150 x 190 หอศิลป์สนามจันทร์ xx 

12 สราวุท   ตนัณกีุล 
เหรียญทองแดง 

ปัจจุบันกาล  B/1989 สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

140 x 215 ตล่ิงชัน ชั้น 5 xx 

13 ถนอมจิตร์  ชุม่วงศ์ 
เหรียญทองแดง 

เจรญิ  หมายเลข 2 เชื่อมโลหะ สูง 220 สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

14 เสวก  สงเคราะห์ 
เหรียญทองแดง 

สัมพันธภาพแห่งชีวิต ไฟเบอร์กลาส 90 x 100 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

15 วิมลมาลย์  ขนัธะชวนะ 
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์ของสีกับ
ที่ว่าง  A - 8 

แม่พิมพ์หิน 76 x 99 ห้องฝ่ายบริการงานวิจัยชั้น 1   
นครปฐม xx 

16 สมเกียรติ  เจรญิวิวฒัน์สกุล 
เหรียญทองแดง 

สินทะเล  หมายเลข 2 แม่พิมพ์ไม ้ 80 x 110 ศูนย์มานุษยวิทยา  สิรินทร ชั้น 
3 ห้องทรงงาน oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 46 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 36 

ครั้งท่ี 36 / พ.ศ. 2533 / 15 ช้ิน 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 
 

สิทธิชัย  ปรชัญารตัิกุล 
เหรียญทอง 

Monument of 
Love No.13/99 

แม่พิมพ์โลหะ 77 x 110 ห้องสมุด วงัท่าพระ oo 

2 
 

สราวุท   ตนัณกีุล 
เหรียญเงิน 

ก่อเกิดศรัทธา เทคนิคผสมบน  
ผ้าใบ 

150 x 215 อาคารมล.ป่ิน ศูนย์ COM ชั้น 4 
นครปฐม xx 

3 สุพจน์   สิงห์สาย 
เหรียญเงิน 

ความรู้สกึผูกพัน  
7/33 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ  บนไม้ 

150 x 180 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญเงิน 

สองหัว ปูนปลาสเตอร ์ 110 x 90 ลานจอดรถสนง . อธิ ก ารบดี             
ตล่ิงชัน  ชั้น G oo 

5 ธวัชชัย  หงษ์แพง 
เหรียญเงิน 

จิตนาการจากรูปทรง
ธรรมชาติ   2 

โลหะและไม้                 
( ส่ือประสม ) 

80 x 120 x 
250 

xx 

6 เฉลิมศักดิ์   รัตนจรัทร ์ รูปลักษณืพลังชวีิต 
หมายเลข 4 

แม่พิมพ์โลหะ 79 x 108 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 สมเกตีรติ   เจริญวิวัฒน์สกลุ กลุ่มปลาหมายเลข 3 แม่พิมพ์ไม ้ 80 x 110 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 
 

บุญหมั่น   คําสะอาด 
เหรียญทองแดง 

ธาตุถาดทองก่องข้าว
น้อย  หมายเลข 1 

ปากกาสี 160 x 240 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 อรัญ   หงษ์โต 
เหรียญทองแดง 

ขับขานในสถาวะจิต  
หมายเลข  1 

เทคนิคผสมบน  
ผ้าใบ 

140 x 170 สนง.ตล่ิงชัน ชั้น 2 สนง.เลขา ฯ 
xx 

10 จุมพล  อุทโยภาศ 
เหรียญทองแดง 

ทอดยอด แกะสลักไม ้ 90 x 20 x 
20 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

11 ยงยุทธ  พินิจพงศ์ 
เหรียญทองแดง 

พักผ่อน ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

150 x 270 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

12 หริธร  อัครพัฒน ์
เหรียญทองแดง 

สุสานประตมิากร ปูนปลาสเตอร์ 
ปัจจุบันหล่อ
บรอนซ์แล้ว 
(ต้นแบบไม่
ทราบว่าอยู่

ไหน) 

90 x 155 x 
190 

สวนประติมากรรม หอศิล ป์ 
สนามจันทร์ท oo 

13 พงษ์ศักดิ์(พัดยศ)  พุทธเจรญิ 
เหรียญทองแดง 

ไม่มีชื่อ  B/2533 แม่พิมพ์หิน 81 x 102.5 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

14 วิมลมาลย์  ขนัธะชวนะ 
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์ของสี
และทีว่่าง  A - 14 

แม่พิมพ์ตระ
แกรงไหม 

94 x 102 อาคารมล.ป่ิน ชั้น 3 นครปฐม 
oo 

15 สัมพันธ์  พงษ์บุบผา 
เหรียญทองแดง 

จินตภาพแห่งการ   
เปล่ียนแปลง  C / 33 

แม่พิมพ์โลหะ
และ  แม่พิมพ์

กระดาษ 

80 x 110 อาคารมล.ป่ิน ศูนย์ COM ชั้น 4 
สํานักเลขานุการ เข้าประตูอยู่
ขวามือ นครปฐม oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 47 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 37 

ครั้งท่ี 37 พ.ศ. 2534 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล 
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

สนธยา - สนทนา สีอะครีลิคและ  
ทองคําเปลว
บน   ผ้าใบ 

135 x 185 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 ธวัชชัย  หงษ์แพง 
เหรียญเงิน 

สัญญลักษณ์ของ
รูปทรงและ ที่ว่าง  

หมายเลข  2 

ไม้,แผ่นเหล็ก
,น๊อต,  สปริงค์ 

80 x 180 สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

3 จุมพล  อุทโยภาศ 
เหรียญเงิน 

Seeding NO. 6 แกะสลักไม ้ 60 x 95 x 
24 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 กันจณา  ดําโสภี 
เหรียญเงิน 

Wonderful    
World 

แม่พิมพ์หิน 77 x 99 ห้ อ ง ฝ่ า ย บ ริ ก า ร ง า น วิ จั ย  
สถาบันวิจัยฯ xx 

5 ปิติวรรธน์  สมไทย 
เหรียญเงิน 

Old Family แม่พิมพ์โลหะ 76 x 110 สํานักงานเลขา ตล่ิงชัน ชั้น 4
ห้อง414 oo 

6 วิโชค  มกุดามณ ี
เหรียญเงิน 

สัญลักษณ์ใหมจ่าก
ส่ิงแวดล้อม  
หมายเลข 2 

ส่ือประสม 200 x 390 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

7 ธงชัย   ศรีสขุประเสรฐิ 
เหรียญทองแดง 

สังสารวัฏ   ขาด สีอะครีลิคและ   
ทองคําเปลว 

190 x 190 อาคารหม่อมหลวง ป่ิน ห้อ ง
ประชุม1  ชั้น 5 ตรงข้ามห้อง
เลขานุการ สักงานหอสมุด(ไม่มี
ป้าย) oo 

8 เนตกิร   ชินโย 
เหรียญทองแดง 

เธอร้องไห้ สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

190 x 230 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร โถง   
ชั้น 6 oo 

9 สมพงษ์   สารทรัพย์ 
เหรียญทองแดง 

ไม้ทิพย์ สีน้ํา,สีฝุ่น 145 x 230 ห้องปริญญา   ตันติสุขโท คณะ
เภสัช ฯ มศก. นครปฐม xx 

10 สมรรถ   สุวรรณพงษ์ 
เหรียญทองแดง 

พุทธิปัญญา   วจิิน
ธนสาร - ข 

สีน้ํามันกับ
สีชอล์คน้ํามัน 

200 x 248 อาคารมล.ป่ิน ชั้น 3 นครปฐม 
xx 

11 พิทักษ์  สง่า 
เหรียญทองแดง 

ความบันดาลใจจาก
เครื่องมือ       

เครื่องใช้พ้ืนบ้าน 

เชื่อมโลหะ 100 x 210 หน้าหอประชุมวังท่าพระ xx 

12 มานพ  สุวรรณปินฑะ 
เหรียญทองแดง 

บทเพลงแห่งราตรี
กาล  หมายเลข 4 

หล่อบรอนซ์, 
สแตนเลสและ

หินอ่อน 

สูง 206 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

13 อํานวย  กันทะอินทร ์
เหรียญทองแดง 

ลมโชยในยามเย็น ประกอบไม้ 120 x 180 x      
185 

ลานจอดรถสนง . อธิ ก ารบดี       
ตล่ิงชัน  ชั้น G xx 

14 นที อุตฤทธิ ์
เหรียญทองแดง 

เด็กชายกับรูปลักษณ์
ของ   ความรู้สึก  

หมายเลข 1 

แม่พิมพ์โลหะ 77 x 102 อาคารมล.ป่ิน ชั้น 5 นครปฐม 
ภ า ย ใ น ส น ง . เ ล ข า นุ ก า ร 
สํานักหอสมุด oo 

15 วรา  ชัยนติย์ 
เหรียญทองแดง 

ชีวิตในโลกวัตถ ุ
 P / 98 

แม่พิมพ์โลหะ 75 x 95 สํานักงานตล่ิงชันชั้น4 ห้อง414 
oo 

16 ชัยพร  แซ่เล้า 
เหรียญทองแดง 

ความเส่ือมสลายของ
เทคโนโลย่ี  2551/5 

ส่ือประสม 240 x 240 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

17 วีระศักดิ์  พนารมย์ 
เหรียญทองแดง 

พลังแห่งความ
เคล่ือนไหวจาก

ความรู้สกึภายใน D 

ส่ือประสม 260 x 430 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 48 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 38 

ครั้งท่ี 38 พ.ศ. 2535 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ปริญญา    ตนัติสุข 
เหรียญทอง 

ปัญญา   วิจินธนสาร สีอะครีลิคและ    
ทองคําเปลว
บน   ผ้าใบ 

135 x 185 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 อํานวย   กนัทะอนิทร ์
เหรียญทอง 

ชีวิตในชนบท  
หมายเลข  2 

ไม้และไฟเบอร ์ 180 x 300 x 
90 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo  (ด้านหลังอาคาร6
รอบ แขนหักไป1ข้าง) oo 

3 ถาวร  โกอุดมวิทย์ 
เหรียญทอง 

สัญลักษณ์ในพิธีกรรม   
1992 / 3 

ภาพพิมพ์บน    
กระดาษสา 

73.5 x 78 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 เกียรติศักดิ์    ชานนนารถ 
เหรียญเงิน 

จังหวะชีวิต  
หมายเลข 2 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

140 x 160 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 สงกรานต์    สุดหอม 
เหรียญเงิน 

Metamorphosis  
XIX 

เทคนิคผสมบน    
ผ้าใบ 

20 x200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 นรินทร์  รตันจนัทร ์
เหรียญเงิน 

โพยม คอนกรีตเสรมิ
เหล็กและเหล็ก

ตะแกรง 

23 x 120 x 
125 

ฐาน=ฝ่ายนิทรรศการ/ ตัวงาน=
วิจัย 2 xx 

7 ปิติวรรธน์   สมไทย 
เหรียญเงิน 

แม่และลูก แม่พิมพ์โลหะ 72 x 92 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 อมรเทพ  มหามาตร 
เหรียญเงิน 

คลองแม่ปิง ส่ือประสม 90 x 356 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

9 วุฒิกร   คงคา 
เหรียญทองแดง 

ลําธารมรณะ เทคนิคผสม
(จิตรกรรม) 

240 x 300 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

10 สุริยะ   มชีัย 
เหรียญทองแดง 

รูปทรงและโครงสรา้ง
ของชีวติที่ เส่ือม

สลาย  6 

เชื่อมเหล็ก 80 x 150 xx 

11 อดุลย์   บุญฉ่ํา 
เหรียญทองแดง 

จิตนาการจาก 
เครื่องมือเครือ่งใช้

พ้ืนบ้าน 

ส่ือประสม 200 x 300 x  
200 

คณะอักษรศาสตร์ xx 

12 นิพันธ ์  โอฬารนิเวศน ์
เหรียญทองแดง 

Work 1992 / 2 ( 
Human - print - 
Handprinted ) 

แม่พิมพ์โลหะ 79 x 111 ตล่ิงชัน ชั้น 5 xx 

13  วิโชค  มกุดามณ ี  
เหรียญทองแดง 

สภาวะส่ิงแวดล้อม
ใหม่ 1992 

ส่ือประสมไม้, 
ผ้า,ทองเหลือง,

ทองแดง
,พลาสติกและ

อลูมิเนียม 

300 x 600 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 49 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 39 

ครั้งท่ี 39 พ.ศ. 2536 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ทินกร  กาษรสุวรรณ 
เหรียญทอง 

ชีวิตในชนบทไทย    
บี 3 

แม่พิมพ์โลหะ 110 x 130 ห้องสมุด วงัท่าพระ oo 

2 เกียรติศักดิ์    ชานนนารถ 
เหรียญเงิน 

ชีวิตกับกาลเวลา  
หมายเลข 2 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

140 x 150 อาคารมล.ป่ิน ชั้น 5 (ห้องเก็บ
ของ)นครปฐม xx 

3 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

ไตรรัตนแ์ละอวิชชา สีอะครีลิคและ  
ทองคําเปลว
บน   ผ้าใบ 

140 x 190 อาคารมล. ป่ิน   ชั้ น   5 ห้อง
ป ร ะ ชุ ม 1  ต ร ง ข้ า ม ส น ง .
เลขานุการสํานักหอสมุด oo 

4 อดุลย์  บุญฉ่ํา 
เหรียญเงิน 

จิตนาการจาก
เครื่องมือ เครือ่งใช้

พ้ืนบ้าน 

เทตนิคผสม 100 x 100 x         
200 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 ธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ ์
เหรียญเงิน 

เรือมาแล้ว ท่อนไม้และน้ํา 130x250 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 นิพันธ ์ โอฬารนิเวศน ์
เหรียญเงิน 

Work 1992 / 8  
( Human - print - 

Handprinted ) 

แม่พิมพ์โลหะ 79 x 118 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

7 ปิติวรรธน์  สมไทย 
เหรียญเงิน 

แม่และลูก แม่พิมพ์โลหะ 72 x 92 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 ศักดิ์ชัย  ดทีุม 
เหรียญเงิน 

ขุ่นกับใสและแนวทาง
ของจุดหมาย 

ส่ือประสม 162x76x 
27.5 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

9 ธงชัย   ศรีสขุประเสรฐิ 
เหรียญทองแดง 

รูปหน้าบัน สีอะครีลิคและ  
ทองคําเปลว
บน  ผ้าใบ 

200x200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 จุมพล  อุทโยภาศ 
เหรียญทองแดง 

กาฝาก  2536/5 แกะสลักไม ้ 22x45x79 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

11 พิทักษ์  สง่า 
เหรียญทองแดง 

กล่องทิพย์  เนรมิต  
หมายเลข 1 

เชื่อมเหล็ก 33x61x304 สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

12 อมร  พิณพิมาย 
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์ด้าน
อารมณ์และ 

ความรู้สกึทีม่ีต่อการ
เปล่ียน แปลง ของ

ส่ิงมีชีวิต .02 

หล่อ
ทองเหลืองและ 

เชื่อมเหล็ก 

40x120 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

13 อุดม  ฉิมภักด ี
เหรียญทองแดง 

บันทึกของเส้น เชื่อมเหล็ก 73x123x 
190 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

14 สิทธิชัย  ปรชัญารตัิกุล 
เหรียญทองแดง 

Ambition and 
Idolization 
No.37/99 

แม่พิมพ์โลหะ 53x74 xx 

15 ชัยพร  แซ่เล้า 
เหรียญทองแดง 

พลังการเคล่ือนไหว
กับร่องรอย  ในวัตถุ 

หมายเลข 6 

ส่ือประสม 122x190 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 50 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 40 

ครั้งท่ี 40 พ.ศ. 2537 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 สุรพงษ์  สมสุข 
เหรียญทอง 

Symbol Beside 
Home No.9 

แม่พิมพ์โลหะ 113x132 ศูนย์มนุษยวิทยาสิรนิธร ตล่ิงชนั 
ชั้น6 ห้องประธาร

กรรมการบริหาร oo 
2 เกียรติศักดิ์    ชานนนารถ 

เหรียญเงิน 
ชีวิต - สัจธรรม สีน้ํามันบน

ผ้าใบ 
180x130 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

อนุสาวรีย์ สีอะครีลิคบน    
ผ้าใบ 

140x190 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 หริธร  อัครพัฒน ์
เหรียญเงิน 

Midnight  Moon ปูนปลาสเตอร์
ระบายสี 

122x160x 
222.5 

ข้อมูลจากศิลปินเห็นพังไปตอนที่
อยู่ที่วังท่าพระ./ไม่เคยขอยืม xx 

5 ปิยะ  เจรญิเมอืง 
เหรียญเงิน 

The Lost Time 
No.4 

แม่พิมพ์
ตะแกรง  ไหม 

126x166 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 นฤพนธ์  บูรณะบัญญตั ิ
เหรียญเงิน 

จินตนาการจากการ
เปล่ียนแปลง ของ
สภาวะแวดล้อมใน

ธรรมชาต ิ

ส่ือประสม 250x300x 
300 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

7 ชัยวุฒิ   รว่มฤดีกุล 
เหรียญทองแดง 

การหลงยุคของโม
เน่ต์               ( 

OP.7/1994 ) 

แม่พิมพ์
ตะแกรง  ไหม 

120x120 อาคารมล.ป่ิน ชั้น 1 ด้าน
ซ้ายมือ/ประตูทางขวา นครปฐม 
oo 

8 ธงชัย   ศรีสขุประเสรฐิ 
เหรียญทองแดง 

รูปสัญลักษณแ์ห่ง
จักรวาล 

สีอะครีลิคและ   
ทองคําเปลว
บน  ผ้าใบ 

200x200 ตล่ิงชัน ชั้น 5 xx 

9 เนตกิร   ชินโย 
เหรียญทองแดง 

เนรญัชรา สีอะครีลิคบน  
ผ้าใบ 

200x150 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร โถง 
ชั้น 6 

10 ธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ ์
เหรียญทองแดง 

วิดน้ํา ไม้และน้ํา 178x113 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

11 สมหมาย  มาอ่อน 
เหรียญทองแดง 

เดือนดับ  หมายเลข 
4 

หินอ่อนและ
เหล็ก 

32x100x121 ข้อมูลจากหริธร อัครพัฒน์ ตั้งไว้
จนเหล็กเป็นสนิม หินอ่อนเอียง
ออกมาล้มไปกองอยู่กับพ้ืน xx 

12 ทินกร  กาษรสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

หลังฝน 1 แม่พิมพ์โลหะ 105x133 ศูนย์มานุษยวิทยา     สิรินทร 
ชั้น 6 ห้องประธานกรรมการ oo 

13 ปิติวรรธน์  สมไทย 
เหรียญทองแดง 

in The  Cradle แม่พิมพ์โลหะ 100x70 ตล่ิงชัน ชั้น 5 xx 

14 ยุพา  ชั่งกุล 
เหรียญทองแดง 

ลอยคงคา แม่พิมพ์โลหะ 115x142 ศูนย์มานุษยวิทยา     สิรินทร 
ชั้น 4 ห้อง307 oo 

15 อภิชาติ  แสงไกร 
เหรียญทองแดง 

สวนสวรรค์2537                              
( นิราศแม่ฮ่องสอน ) 

แม่พิมพ์
ตะแกรง  ไหม 

120x190 xx 

16 ศรัณย์   โรจนพนัส 
เหรียญทองแดง 

สายน้ําไม่ไหลกลับ พลาสติก 130x243 xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 51 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 41 

ครั้งท่ี 41 พ.ศ. 2538 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 เกียรติศักดิ์     ชานนนารถ 
เหรียญทอง 

ชีวิต - หนทาง สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

145x180 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 เข็มรัตน์  กองสุข 
เหรียญทอง 

อนุสาวรีย์แห่งความ
ทรงจํา 

ปูนปลาสเตอร์ 
ปจจุบันหล่อ

บรอนซ์ 

120x120x      
260 

สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจันทร์ oo 

3 วรากรณ์  เมธมโนรมย์ 
เหรียญทอง 

เรียกขวัญ  หมายเลข 
3 

แม่พิมพ์โลหะ 85x150 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

4 ไพโรจน์   วังบอน 
เหรียญเงิน 

การกําเนิดของชีวิตใน
ธรรมชาติ  หมายเลข 

2 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

200x260 อาคารมล.ป่ิน ชั้น 1 ข้างลิฟ
ขวามือ นครปฐม oo 

5 ศิริวัฒน ์ อือ้ฮก 
เหรียญเงิน 

สัจจะสังคม  
หมายเลข  2 

เชื่อมโลหะ 45x180x122 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 ชัยพร  ระวีศิร ิ
เหรียญเงิน 

Natural D ( 1995 ) แม่พิมพ์โลหะ   
ระบายสี 

105x135 อาคารมล.ป่ินชั้น5  ข้างลิฟท์  
หน้าห้องสนง.เลขา ฯ oo 

7 ทวีศักดิ์   ศรีทองด ี
เหรียญทองแดง 

วิญญาณมนุษย์ สีอะครีลิคบน   
ผ้าใบ 

150*200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 ศิริกร   อิ่นคํา 
เหรียญทองแดง 

Window  of  
Deception 

พู่กันลม 150x150 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 เจรญิ  วอ่งปรีชากุล 
เหรียญทองแดง 

สืบเผ่าพันธุ์  2002 เชื่อมเหล็ก 31x87x60 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

10 วิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร 
เหรียญทองแดง 

ประติมากรรม                  
เดือนกรกฎาคม  

หมายเลข 2 

บรอนซ์ 70x110x80 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชั้น 3(
ข้างห้องน้ํา เสียหาย ชิ้นส่วนหัก
หาย) oo 

11 ธนิต  มัชฌมิา 
เหรียญทองแดง 

เงิน - ไม้   ( Silver 
Wood ) 

แม่พิมพ์ไม ้ 121x196 ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินทร โถง 
ชั้น6 oo            

12 สุรพงษ์  สมสุข 
เหรียญทองแดง 

Baside My Home 
No.3 

แม่พิมพ์โลหะ 110x135 ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร    ชั้น 
4  ห้อง 405 oo 

13 ยุพา  ชั่งกุล 
เหรียญทองแดง 

ทะเลจันทร ์ แม่พิมพ์โลหะ 90x152 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชั้น 2 
oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 52 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 42 

ครั้งท่ี 42 พ.ศ. 2539 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 อริยะ  กิตตเิจรญิวิวฒัน ์
เหรียญทอง 

ช้างให้ - ไห้  
หมายเลข 1 

เชื่อมเหล็ก
และแกะไม ้

65x150x171 สวนประติมากรรม วทิยาเขต
เพชรบุร ีoo 

2 อนุพงษ์  คชาชีวะ 
เหรียญทอง 

The Origin 8/1996 แม่พิมพ์โลหะ 100x125 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตล่ิง
ชัน ทางเชื่อมชั้น2 กับห้องทรง
งาน oo 

3 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

วัฏฏะ สีอะครีลิคและ   
ทองคําเปลว
บน  ผ้าใบ 

150x190 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 พิสิษฐ์   พันธ์เทียน 
เหรียญเงิน 

คลองบางคนท ี สีอะครีลิคและ   
ดินสอดําบนไม ้

150x250 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 ไพโรจน์   วังบอน 
เหรียญเงิน 

ภายใต้สภาวะของ 
ความเปล่ียนแปลง 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

200x280 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชั้น 7 
ห้องสมุด xx 

6 ธวัชชัย  หงษ์แพง 
เหรียญเงิน 

รูปทรงแห่งการ
เปล่ียนแปลง ของ

วัฒนธรรม 

เทคนิคผสม 150x200x      
280 

สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน ชัน้ 
G (ไม่ได้จัดแสดงกองเก็บ)oo 

7 นภดล  วริุฬห์ชาตะพันธ ์
เหรียญเงิน 

มิติแห่งตน  
หมายเลข 2 

ไฟเบอร์กลาส 110x55x55 สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

8 วรกรณ์  เมธาโนรมย์ 
เหรียญเงิน 

เรียกขวัญ  หมายเลข 
5 

แม่พิมพ์โลหะ 80x150 ชั้น2 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 วรสิทธ์   พรมจอม 
เหรียญทองแดง 

พลังแห่งชีวิต  
หมายเลข 1 

สีอะครีลิค 105x200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 ธเนศ   สนธ ิ
เหรียญทองแดง 

การหลับไหลของ
สายน้ํา    หมายเลข 

1 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

140x180 ห้องสนง.เลขา ฯ ชั้น 2ตล่ิงชัน 
xx 

11 ไชยยศ  กิตติการอําพล 
เหรียญทองแดง 

จินตนาการจาก
รูปทรงธรรมชาติ  

หมายเลข 4 

หินทรายและ
โลหะ 

40x40x80 สํานักงานอธิการบดี  ตล่ิงชัน ชัน้ 
G (ไม่ได้จัดแสดงกองเก็บ)oo 

12 ปรีชา  ป้ันกลํ่าเหรียญทองแดง เพรียกหายามราตร ี แม่พิมพ์โลหะ 116x235 ส น ง . อ ธิ ก า ร บ ดี ต ล่ิ ง ชั น           
ชั้น4  หน้าห้อง 414 oo 

13 ยุพา  ชั่งกุล 
เหรียญทองแดง 

คืนรังรอน แม่พิมพ์โลหะ 89x100 ศูนย์มานุษยวิทยา           สิริ
นทร ชั้น 2 oo 

14 สุรพงษ์  สมสุข 
เหรียญทองแดง 

Symbol of  Life 
No.4 

แม่พิมพ์โลหะ 105x130 ศูนย์มานุษยวิทยา   สิรินทร ชั้น 
2 ข้างห้อง307 oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 53 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 

ครั้งท่ี 43 พ.ศ. 2540 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ไพโรจน์   วังบอน 
เหรียญเงิน 

ภายใต้ความ
เปล่ียนแปลง 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

200x300 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 วุฒิกร   คงคา 
เหรียญเงิน 

แสงจันทรสี์น้ําเงิน
,2540 

เทคนิคผสม 180x270 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โถงชั้น
6 oo 

3 ศิวดล  สิทธิพล 
เหรียญเงิน 

ฤดูกาลแห่งความทรง
จํา ( ร้อน )  , 2540 

เทคนิคผสม                      
(ไม้ , เชื่อม

เหล็ก ) 

210x360x  
120 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo (ชํารุดมาก) 

4 ชัยพร  ระวีศิร ิ
เหรียญเงิน 

Nature L/1997 แม่พิมพ์โลหะ,
ระบายสี 

105x135 ศูนย์มานุษยวิทยา  สิรินทร ชั้น 
5 ข้างห้องเฏ้บของ oo 

5 อนุพงษ์  คชาชีวะ 
เหรียญเงิน 

To  Be  Born 2/97 แม่พิมพ์โลหะ 102x155 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 สุรพงษ์  สมสุข 
เหรียญเงิน 

Unity  of  Change 
No. 1 

แม่พิมพ์โลหะ 105x130 ตึ ดอธิ ก ารบดี  ต ล่ิ งชั น  หน้ า
รับรอง408 oo 

7 สนสิริ   สิริสิงห์ 
เหรียญทองแดง 

พิศวาส  หมายเลข 1 เทคนิคผสม 180x180 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 สุพจน์   สิงห์สาย 
เหรียญทองแดง 

ความล้ีลับของศาสนา
และชีวิต 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

145x180 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 5          ( 
ห้องเก็บของ ) xx 

9 กรธนา  กองสุข 
เหรียญทองแดง 

รูปทรงแห่ง
จินตนาการ                      

หมายเลข 2 , 2540 

เชื่อมเหล็ก 70x90x182 สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

10 สุพจน์  แสงมณ ี
เหรียญทองแดง 

พลังแห่งความ
เคล่ือนไหว 

เชื่อมเหล็ก 150x200 สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

11 อดิเรก  โลหะกุล 
เหรียญทองแดง 

พลวัตร เชื่อมเหล็ก 100x180 สนามจันทร์ xx 

12 อริยะ  กิตตเิจรญิวิวฒัน ์
เหรียญทองแดง 

แสนสาหัส หมายเลข  
3 

เชื่อมโลหะ
และแกะไม ้

259x140x  
190 

สนามจันทร์ xx 

13 อุดร  จิรกัษา 
เหรียญทองแดง 

กําแพงปะการัง เซรามิค 70x200x160 สวนประติมากรรม หอศิล ป์ 
สนามจันทร์ oo 

14 นรเศรษฐ์  ไวศยกุล 
เหรียญทองแดง 

Your  Water , 
2540 

ภาพถ่าย - 
แม่พิมพ์โลหะ 

105x125 สนง.ตล่ิงชัน ห้องประชุม 415 
xx 

15 ยุทธนา  นิ่มเกต ุ
เหรียญทองแดง 

การก่อเกิดวิถแีห่ง
ชีวิต 06 

แม่พิมพ์โลหะ 102x122 ตล่ิงชัน ชั้น 5 xx 

16 สมพงษ์  ลีระศิร ิ
เหรียญทองแดง 

Snake แม่พิมพ์
ตะแกรง  ไหม 

128x173 ตล่ิงชัน ชั้น 5 xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 54 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 44 

ครั้งท่ี 44 พ.ศ. 2541 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 แดง  บัวแสน 
เหรียญทอง 

สภาวะความเส่ือม
ถอยและ   โดดเดี่ยว

ในสังคม 

ส่ือประสม 150x100 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

2 ปริญญา   ตันติสุข 
เหรียญเงิน 

สัญลักษณ์ ( เบญจ )/ 
ดินแดนใหม ่

สีอะครีลิคและ   
ทองคําเปลว
บน   ผ้าใบ 

150x190 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ชั้น 2 
ข้างห้องทรงงาน xx 

3 ปรีกมล   เชี่ยววานิช 
เหรียญเงิน 

พ้ืนผิว  ร่องรอย การ
แสดงออก ทาง
ความรู้สกึและ              
เรื่องราวจากป่า  

หมายเลข 1 

ระบายสีบนไม้ 296x174 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 3 หน้าห้อง
บริการวรสาร และหนังสือพิมพ์
นครปฐม oo 

4 ศิวดล  สิทธิพล 
เหรียญเงิน 

สัมพันธ์ - พลัง  
หมายเลข 1 

เชื่อมโลหะ
และ  แกะสลัก

หิน 

200x250x 
250 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

5 อดุลย์  บุญฉ่ํา 
เหรียญเงิน 

ขัง เชื่อมโลหะ 200x150x         
125 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

6 อุดม  ฉิมภักด ี
เหรียญเงิน 

วัฏจักรของชีวิต เชื่อมโลหะ , 
ไม้ , ซีเมนต ์

477x477x     
209 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

7 ธนสาร  พัฒนสุทธชิลกุล 
เหรียญเงิน 

เส้นในความสัมพันธ์  
หมายเลข 2 

แม่พิมพ์
ตะแกรง   ไหม 

90x110 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

8 วิริยา  พูลสวัสดิ ์
เหรียญเงิน 

ชีวรูปในพ้ืนที่ว่าง  
หมายเลข 1 

ส่ือประสม 101x132x           
142 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

9 ไพโรจน์   วังบอน 
เหรียญทองแดง 

สาระของชีวิตใน
ธรรมชาติ  หมายเลข 

1 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

200x250 อาคาร มล.ป่ิน ศูนย์ COM ชั้น 4 
นครปฐม 

10 สนสิริ   สิริสิงห 
เหรียญทองแดง 

พรหมจรรย์  
หมายเลข 1 

เทคนิคผสม 185x160 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 นภดล  วริุฬห์ชาตะพันธ ์
เหรียญทองแดง 

ห้วงคํานึง ไฟเบอร์กลาส 
,            

กระจกเงา 

200x200x       
100 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo (ส่งซ่อมปี2554
ปัจจุบันยังไม่เสร็จ) 

12 อริยะ  กิตตเิจรญิวิวฒัน ์
เหรียญทองแดง 

ไม้ประดับ  หมายเลข  
1 

เชื่อมโลหะ
และคอนกรีต 

125x55x173 หอศิลป์ สนามจันทร์ (ซ่อมอยู่ที่
ด้านหลังลานจอดรถ) oo 

13 ปิยะ  พวงขุนเทียน 
เหรียญทองแดง 

ท่าช้างถึงท่า
พระจนัทร ์

แม่พิมพ์โลหะ 51x63             
( 6 ชิ้น ) 

ห้องสมุดวังท่าพระ oo 

14 รัศมีระวี  ขําด ี
เหรียญทองแดง 

วุ่น =  ว่าง  
หมายเลข 3 

แม่พิมพ์โลหะ 120x180 อาคารมล.ป่ิน ศูนย์COMชั้น4
นครปฐม ข้างห้องผอ.เข้าประตู
ทางตรง ขวามือ oo 

15 รุ่ง  ธรีะพิจติร 
เหรียญทองแดง 

องค์ประกอบ  
หมายเลข 2, 1998 

เทคนิคผสม 185x185 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 5 นครปฐม 
หน้ า ห้ อ ง สํ า นั ก เ ล ข านุ ก า ร
หอสมุดกลาง oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 55 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 45 

ครั้งท่ี 45 พ.ศ. 2542 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ศิระ  สุวรรณศร 
เหรียญทอง 

Journey  in  
CiviliZation 

เชื่อมโลหะ    ,   
ไฟเบอร์กลาส 

185x320x 
142 

สวนประติมากรรม วทิยาเขต
เพชรบุร ีoo (ชํารุดมาก) 

2 ธํารงศักดิ์  นิม่อนุสสรณ์กุล 
เหรียญทอง 

The Pagoda แม่พิมพ์
ตะแกรง   ไหม 

116.3x 
116.3 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

3 รุ่ง   ธรีะพิจิตร 
เหรียญเงิน 

องค์ประกอบ  
หมายเลข 9,1999 

เทคนิคผสม 160x160 อาคาร มล.ป่ิน ศูนย์ COM ชั้น 4 
นครปฐม oo 

4 ณภัทร  ธรรมนิยา 
เหรียญเงิน 

Unititled ปูนปลาสเตอร ์ 100x270x 
250 

สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจันทร์ oo 

5 ไกรสร  ประเสรฐิ 
เหรียญเงิน 

บันทึกศิลปกรรมหลัง    
ความตายหมายเลข6 

Etching, 
Chlle Colle 

115x171 อาคาร มล.ป่ิน  ชั้น 4 นครปฐม 
หน้าประตูทางหนีไฟ oo 

6 วิริยา  พูลสวัสดิ ์
เหรียญเงิน 

รูปชีวิตในพ้ืนทีว่่าง ส่ือประสม 51x120x181 xx 

7 มงคล  เกิดวนั 
เหรียญเงิน 

 

" …………………….  " ส่ือประสม 300x500 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

8 ไพโรจน์   วังบอน 
เหรียญทองแดง 

สาระของชีวิตใน
ธรรมชาต ิ

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

200x250 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 2 ซ้ายมือ
ด้านในหลังชั้นหนังสือ นครปฐม 
oo 

9 สุพจน์   สิงห์สาย 
เหรียญทองแดง 

ความศรทัธาและ
ความล้ีลับ   1/42 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

149x175 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 นุชรี   พิเดช 
เหรียญทองแดง 

สายน้ําไม่ไหลกลับ โลหะ 150x150 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 5 ข้างห้อง
ธุรการ สนง.เลขานุการสํานัก
ห้องสมุด นครปฐม oo 

11 อริยะ  กิตตเิจรญิวิวฒัน ์
เหรียญทองแดง 

บัว 2000   หมายเลข 
2 

เชื่อมโลหะ , 
คอนกรีต 

185x200x 
220 

สนามจันทร์ xx 

12 นิรัน  แข็งขนัธุ ์
เหรียญทองแดง 

กี่กระตกุ 2 เหล็ก , ไม้ 200x250x 
220 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

13 ธนสาร  พัฒสุทธิชลกุล 
เหรียญทองแดง 

การเคล่ือนไหวใน   
สภาวะแวดล้อม   3 

แม่พิมพ์
ตะแกรง   ไหม 

90x108 อาคารมล. ป่ินศูนย์COMชั้น4
นครปฐม ห้องผอ.(ไม่มีป้าย) oo 

14 ปกรณ์ภัทร  จันทะไข่สร 
เหรียญทองแดง 

Desire  11/1999 แม่พิมพ์หิน 77x113 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 3 นครปฐม 
ห้องงานบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ์ เข้าประตูหน้าห้อง
ทางซ้ายมือ oo 

15 เรืองวิทย์  พุ่มแตงอ่อน 
เหรียญทองแดง 

แรง ดินเผา,ไม้,
เหล็ก 

500x800x 
100 

ลานจอดรถสนง.อธิการบดี ตล่ิง
ชัน ชั้นG oo 

16 อิทธิพล  วมิลศิลป์ 
เหรียญทองแดง 

สัมพันธภาพแห่ง
ความงามระหว่าง 
ผู้หญิงและดอกไม ้ 

หมายเลข 4 

ส่ือประสม 180x200 อาคาร มล.ป่ิน  ชั้น 4 นครปฐม 
ข้างสมุด เ สียง ฝ่ายโสตทัศน
ศึกษา oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 56 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 46 

ครั้งท่ี 46 พ.ศ. 2543 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นภดล  วริุฬห์ชาตะพันธ ์
เหรียญทอง 

คนเดียว ไฟเบอร์กลาส 
, โลหะ 

100x210x60 อาคารเฉลิมพระเกียรตฯ 
นครปฐม xx 

2 มงคล  เกิดวนั 
เหรียญทอง 

สุสานจนิตนาการ ส่ือประสม 100x400x 
300 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 รุ่ง   ธรีะพิจิตรง 
เหรียญเงิน 

Spirit of  
Assemblage  No. 2 

ส่ือประสม
(จิตรกรรม) 

160x180 อาคาร มล. ป่ิน ชั้น 2  นครปฐม 
oo 

4 โอกาส   เจรญิสุข 
เหรียญเงิน 

ช่างไทย  หมายเลข 3 เทคนิคผสม 170x250 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 อริยะ  กิตตเิจรญิวิวฒัน ์
เหรียญเงิน 

มนุษย์พันธกุรรมใหม่        
หมายเลข 2 

เชื่อมโลหะ 240x190x 
200 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

6 ณัฐกมล  ตั้งธนะพงศ์ 
เหรียญเงิน 

Garbage Woodcut 135x195 อาคาร มล. ป่ิน ชั้น 3  นครปฐม 
ขวามมือทางเดินจากประตูหน้า
เข้ า ห้อ งบริการวารสารและ
หนังสือพิมพ์ oo 

7 ทิพย์เนตร  แย้มมณีชัย 
เหรียญเงิน 

ใต้ถุนบ้าน ส่ือประสม 270x400x 
200 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo (แยก
ชิ้นส่วน) 

8 ภานุ   สรวยสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

สรีระ เทคนิคผสม 150x200 อาคาร มล.ป่ิน ศูนย์ COM ชั้น 4 
สนง.เลขานุการ ห้องด้านในสุด
ทางเดิน อยู่กับพ้ืน นครปฐม oo 

9 ศักชัย   อทุธโิท 
เหรียญทองแดง 

วิถีชีวิต  ความผูกพัน
ในชนบท  หมายเลข 

3 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

260x380 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

10 ศักดา   ทิพย์วาร ี
เหรียญทองแดง 

บึงทิพย์  2543 Collage and 
dye fabric 

200x400 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 จิระเดช  มีมาลัย 
เหรียญทองแดง 

เผย ( ปริ ) เชื่อมโลหะ 130x130x 
130 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

12 ณภัทร  ธรรมนิยา 
เหรียญทองแดง 

ภาวนาแห่งจันทร ์ ยิปซ่ัม ปัจจุบัน
หล่อเป็นไฟ

เบอรก์ราสแล้ว 

260x260x 
340 

สวนประติมากรรม หอศิลป์
สนามจันทร์ oo 

13 ศิระ  สุวรรณศร 
เหรียญทองแดง 

Man in 
Industrialize 
Society  No.2 

เชื่อมโลหะ , 
ไฟเบอร์กลาส 

210x130x 
205 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo (ชํารุดมาก) 

14 ทินกร  กาษรสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

ครอบครัวใหญ ่ Intaglio 113x130 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

15 ปกรณ์ภัทร  จันทะไข่สร 
เหรียญทองแดง 

อารมณ์ปรารถนา     
หมายเลข 1/2000 

Lithograph 115x150 อาคาร มล.ป่ินชั้น 5 ห้อง ผอ. 
(ไม่มีป้าย) oo 

16 ทรงไชย  บัวชุม ‘ 
เหรียญทองแดง 

 

Inside the Black 
Room 

ส่ือประสม 135x135x 
210 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

17 แดง  บัวแสน 
เหรียญทองแดง 

 

ความแปลกแยกใน
ครอบครัว 

ส่ือประสม 198x390 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 57 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 47 

  ครั้งท่ี 47 พ.ศ. 2544  
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด 

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 พศุตม์  กรรณรัตนสูตร 
เหรียญทอง 

Magic  Mirror เชื่อมโลหะ , ไฟเบอร์
กลาส 

86x90x26
0 

สวนประติมากรรม วทิยา
เขตเพชรบุรี oo 

2 ขจรพล  เชิดขวัญศร ี
เหรียญทอง 

3 กล่องรับบริจาค แม่พิมพ์โลหะ 75x138 อาคารมล.ป่ินชั้น5   (ห้อง
เก็บของ) นครปฐม xx 

3 ณภัทร  ธรรมนิยา 
เหรียญเงิน 

ความผูกพัน เชื่อมเหล็ก 160x230x 
130 

สวนประติมากรรม วิทยา
เขตเพชรบุรี oo 

4 มงคล  เกิดวนั 
เหรียญเงิน 

" สุก " ในจินตนาการ ปูนตํา,ทองเหลือง, 
สแตนเลส, อลูมิเนียม

,เหล็ก 

250x500x 
240 

ชั้น3 หอศิลป์ สนามจันทร์ 
oo 

5 เทอดเกียรติ  หวงัวัชรกุล 
เหรียญทองแดง 

อบอุ่นในความทุกข์ยาก     
หมายเลข 1 

สีน้ํามันบนอลูมิเนียม 184x244 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 4 ข้าง
ห้องสมุดเสียง นครปฐม oo 

6 ภานุพงศ์   ชอูรณุ 
เหรียญทองแดง 

ชั่วโมงพุทธศาสนา สีอะครีลิคบนผ้า 110x440 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 รุ่ง   ธรีะพิจิตร 
เหรียญทองแดง 

สุนทรียภาพแห่งวัตถ ุ 
หมายเลข 2, 2001 

เทคนิคผสม 160x140 อาคาร มล.ป่ิน ชั้น 5 ข้าง
ห้องธุรการ สนง.เลขานุการ 
สํานักหอสมุด นครปฐม oo 

8 วิรัญญา   ดวงรัตน ์
เหรียญทองแดง 

Atomosphere  of  
Faith       No. 1 

สีอะครีลิค 140x165 อาคาร มล.ป่ิน ศูนย์ COM 
ชั้น 4 สนง.เลขานุการ ห้อง 
ผอ .2401 (ไม่มี ป้าย) 
นครปฐม oo 

9 มานพ  สุวรรณปินฑะ 
เหรียญทองแดง 

รูปคนในภูมทิัศน ์ 
หมายเลข 1 

ไฟเบอร์กลาส 160x150x 
150 

ศิลปินขอยืมไปแสดงงาน xx 

10 ศิระ  สุวรรณศร 
เหรียญทองแดง 

Productiveness เชื่อมโลหะ , ไฟเบอร์
กลาส 

145x270x 
140 

สวนประติมากรรม วิทยา
เขตเพชรบุรี oo 

11 อดิเรก  โลหะกุล 
เหรียญทองแดง 

สังคม  ? เชื่อมโลหะ,ไฟเบอร์
กลาส 

180x150x
50 

ลานจอดรถหอศิลป์สนาม
จันทร์ oo 

12 ทินกร  กาษรสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

เมืองไทย  ใหญ่อุดม แม่พิมพ์โลหะ 114x181 มล.ป่ิน  ห้อง  405 xx 

13 แทนวุธธา  ไทยสันทัด 
เหรียญทองแดง 

Calligraphy  F.1 Intaglio 122x137 อาคารมล.ป่ินศูนย์COM ชั้น
4 นครปฐม เข้าประตูอยู่
ซ้ายมือ oo 

14 ปิยะ  เจรญิเมอืง 
เหรียญทองแดง 

Landscape  
No.12/2001 

แม่พิมพ์ปูนปลาส เต
อร์หล่อจากวัสดุจริง/ 
กระดาษและ เหล็ก

เผาไหม้ 

143x123 อาคารมล. ป่ินชั้น5  ทาง
ซ้ายมือ         นครปฐม    
หน้าห้อง ผอ. oo 

15 ปราการ  จนัทรวิชิต 
เหรียญทองแดง 

Tense Invisble  No.2 แม่พิมพ์โลหะ 179x80.5 อ า ค า ร ม ล . ป่ิ น ชั้ น 5                      
นครปฐม ฝ่ังตรงข้ามห้อง 
ผอ.สํานักหอสมุดกลาง oo 

16 แดง  บัวแสนเหรียญ
ทองแดง 

ตัวฉันและความทรงจํา             
หมายเลข 3 

ส่ือประสม 114.5x231
x        70 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

17 ทิพเนตร์  แย้มมณชีัย 
เหรียญทองแดง 

ประสบกาาณจ์ากชนบท ส่ือประสม(ขี้ควาย
,ดิน,เสาไม้,ปูน,       

ไม้ไผ่) 

180x300x 
400 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

18 ยุพา  มหามาตร 
เหรียญทองแดง 

คอยแม่  .  มา ส่ือประสม 215x600 อาคาร มล.ป่ินศูนย์ com    
ชั้น4 xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 58 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 48 

ครั้งท่ี 48 พ.ศ. 2545 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ประดิษฐ์   ตั้งประสาทวงศ์ 
เหรียญทอง 

คิดถึงยาย เทคนิคผสม 135x185x 
100 

หอศิลป์ สนามจันทร์ 
(ตระกร้าหาย)oo 

2 อุดร  จิรกัษา 
เหรียญทอง 

เล็กสู่ใหญ ่ เชื่อมโลหะ 260x609x 
250 

สวนประติมากรรม หอ
ศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 เทอดเกียรติ   หวังวัชรกุล 
เหรียญเงิน 

รอ - คอย หมายเลข 
1 

สีน้ํามันบน  แผ่น
อลูมิเนียม 

185x365 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 ณภัทร  ธรรมนิยา 
เหรียญเงิน 

ฝังไว้กับความผูกพัน เชื่อมเหล็ก , หล่อ
ปูนซีเมนต ์

140x190x 
130 

สวนประติมากรรม หอ
ศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 ญาณวทิย์  กญุแจทอง 
เหรียญเงิน 

ปลายฤดูร้อนต้นฤดู
ฝน 

ภาพพิมพ์ โมโนพ
รินท์จาก ดอกตนีเป็ด
ฝรั่ง ผลไอน้ํา ผีเส้ือ

ราตรี และใบเตยหอม 

61.5x80.5 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 อนุพงษ์  คชาชีวะ 
เหรียญเงิน 

อู่ข้าว อู่น้ํา หมายเลข 
1 

แม่พิมพ์โลหะ 126x165 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

7 ไพโรจน์   วังบอน 
เหรียญทองแดง 

ลีลาของชวีิต สีน้ํามันบนผ้าใบ 150x200 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ           
xx 

8 ชนม์ชนก  ไชยเทพ 
เหรียญทองแดง 

คืนแรม ประกอบไม้ , ไฟ
เบอรก์ลาส 

105x205x 
191.8 

ศิ ล ปิ น ยื ม ไ ป ส่ ง ง า น 
ขณะนี้อยู่ที่ อาคารศิลป์  
พีระศรี 1     ตัวงาน
สมบูรณ์ xx 

9 ศิวดล  สิทธิพล 
เหรียญทองแดง 

พลังของรูปทรงแห่ง
การปกป้อง 
หมายเลข 1 

โลหะ - สลักหิน 150x150x 
180 

สวนประติมากรรม หอ
ศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 สุรชัย  ดอนประศร ี
เหรียญทองแดง 

การเปล่ียนแปลง
รูปทรง 

เชื่อมโลหะ 138x335x 
215 

ส ว น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม 
วิทยาเขตเพชรบุรี oo 

11 อริยะ  กิตตเิจรญิวิวฒัน ์
เหรียญทองแดง 

ม้าเรว็  ม้าแรง  ม้า
รวย 

สแตนเลส , แผ่น
พลาสติก 

180x150x 
240 

xx ไม่แน่ใจว่าใช้ชิ้นที่อยู่
ตึกสํานักวิจัยหรือไ 

12 จุมพล  อุทโยภาศ 
เหรียญทองแดง 

ต้น  ราก  เมล็ด แกะสลักไม ้ 80x40x145x4
0 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

13 ธํารงศักดิ์  นิม่อนุสสรณ์กุล 
เหรียญทองแดง 

Cosmo  Memory แม่พิมพ์ตะแกรง  
ไหมบนผ้าใบ 

158x158 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

14 วุฒิพงษ์  โรจนเ์ขษมศร ี
เหรียญทองแดง 

Immigration 
2002/2 

แม่พิมพ์โลหะ 120x80 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

15 วัชระ  หวลภิรมย์ 
เหรียญทองแดง 

Exchanged 
Toxication 2002/3 

แม่พิมพ์โลหะ 84x120 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

16 ทัสนะ  กอ้นด ี
เหรียญทองแดง 

Human 2002 No.2 แม่พิมพ์โลหะ 120x80 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

17 ปราการ  จนัทรวิชิต 
เหรียญทองแดง 

สภาวะจํายอม แม่พิมพ์ตะแกรง  
ไหมบนแผ่นกระจก 

เปล่ียนแปลง 
ตามพ้ืนที ่

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

18 แดง  บัวแสน 
เหรียญทองแดง 

ความปรารถนาแห่ง
ฉันและ ความทรงจํา

ที่จากไป 

ส่ือประสม 122x183x95 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

19 ทายาท  สุทธิเ์สง่ียม 
เหรียญทองแดง 

เสามนุษย์ ยุค 2002 เชื่อมโลหะ 36x61x250 ส ว น ป ร ะ ติ ม า ก ร ร ม 
วิทยาเขตเพชรบุรีoo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 59 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 49 

ครั้งท่ี 49 พ.ศ. 2546 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ประสิทธิ ์ วิชายะ 
เหรียญทอง 

ห้วงกระแสธรรม ดินเผา และเร
ซ่ินใส 

97x170x144 ศูนย์วิจัยชั้น 2 / จ.นครปฐม 
xx 

2 ขจรพล  เชิดขวัญศร ี
เหรียญทอง 

ห้องเรียนศิลปะ แม่พิมพ์โลหะ 400x400 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

3 กิตติวัฒน์  อุ่นอารมณ ์
เหรียญทอง 

Eat  bakery ส่ือประสม 283.5x560 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

4 ประดิษฐ์   ตั้งประสาทวงศ์ 
เหรียญเงิน 

ในห้วงคํานึง เทคนิคผสม 540x275 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 ภานุ   สรวยสุวรรณ 
เหรียญเงิน 

Ayumi ผ้าบุฟองน้ํา , 
พลาสติกบนไม้

อัด 

120x180 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 บุญช่วย   เกิดร ี
เหรียญเงิน 

ความรู้สกึสีเทา เทคนิคผสม 79x114          
( 4 ชิ้น ) 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 ฉัตรมงคล  อนิสว่าง 
เหรียญเงิน 

ธรรมชาติวิสัย  
หมายเลข 2 

เชื่อมโลหะ 180x220x 
370 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo (ตัวคนหลุดออก
จากฐาน) 

8 พศุตม์  กรรณรัตนสูตร 
เหรียญเงิน 

Persona ไฟเบอร์กลาส , 
สแตนเลส และ

อลูมิเนียม 

66x86x175 สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo (ฐานผุ) 

9 วุฒิพงษ์  โรจนเ์ขษมศร ี
เหรียญเงิน 

From village to 
capital    No. II 

แม่พิมพ์โลหะ 100x240 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

10 ปาริชาติ  ศุภพันธ ์
เหรียญเงิน 

Very  very  
beautiful indeed 

แม่พิมพ์โลหะ 110x160 ชั้น2 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 รุ่ง   ธรีะพิจิตร 
เหรียญทองแดง 

รอยอดีต  หมายเลข 
1 , 2003 

ส่ือประสมบน
ไม้ 

200x160 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

12 ทรงวฒุิ   แกว้วิศิษฎ์ 
เหรียญทองแดง 

ชีวิตกับความเชือ่ สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

150x180             
( 3 ชิ้น ) 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

13 สุรชัย  ดอนประศร ี
เหรียญทองแดง 

เปล่ียนระบบสู่รูปทรง เหล็ก , สแตน
เลส 

208x400x 
250 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

14 ปกิต  บุญสุทธิ ์
เหรียญทองแดง 

คนในเมือง เชื่อมโลหะ 110x340x 
200 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

15 เนติ  วังรัตนกุล 
เหรียญทองแดง 

ส่ิงเร้า ไฟเบอร์กลาส เท่าจริง สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo (ชํารุดมาก) 

16 อุดร  จิรกัษา 
เหรียญทองแดง 

 

แต่ละช่วงเวลาแห่ง
การ    เจรญิเติบโต
เพ่ือความสมบูรณ ์

เชื่อมโลหะ 180x777x 
227 

สวนประติมากรรม วิทยาเขต
เพชรบุรี oo 

17 ญาณวทิย์  กญุแจทอง 
เหรียญทองแดง 

หลังฝน โมโนพริ้นท์
จากใบ เตย

หอม  ขมิ้นชนั  
และ

ดอกอัญชญั 

76x112 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

18 ธนวัฒน์  สุริยะทองธรรม 
เหรียญทองแดง 

ภาพสังคม แม่พิมพ์โลหะ 89x89            
( 6 ชิ้น ) 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

19 ประสิทธิช์ัย  จรสัชัยวรรณา 
เหรียญทองแดง 

สังคมบริโภค  
หมายเลข 4 

แม่พิมพ์โลหะ 80x120 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 
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ตารางท่ี 59 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 49 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 49 พ.ศ. 2546 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

20 มณี  มมีาก 
เหรียญทองแดง 

ไม่มีชื่อ  หมายเลข 2 แม่พิมพ์หิน 80x100 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

21 ศันสนีย์  รุ่งเรอืงสาคร 
เหรียญทองแดง 

ชื่อจริง"ความไม่มี
สาระ"                 

ชื่อเล่น "ดําผุดดําว่าย" 

แม่พิมพ์
ตะแกรง ไหม 

240x120 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

22 ณรัชต์  กล่ินสุดใจ 
เหรียญทองแดง 

ด้ายแดงแห่งชีวิต
สายโลหิตโยง   จิตใจ 

ศิลปะจัดวาง 240x640x20 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

23 ทิพเนตร  แย้มมณชีัย 
เหรียญทองแดง 

บนแผ่นดนิแห่งภูมิ
ปัญญา 

ส่ือประสม 240x360x 
260 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

24 เพ็ญแข  เพ็งยา 
เหรียญทองแดง 

"ปรากฎการณข์อง
แสงและเงา            

(เดือนเมษายน2546)" 

ฉายภาพลงบน 
ผนังโดยเครื่อง
ฉายสไลด์และ
เครื่อง  ฉาย

ภาพข้ามศรีษะ 

650x510x 
340 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

25 นุชนาฏ  ใจกล้า 
เหรียญทองแดง 

ไม่มีชื่อ  หมายเลข 2 ส่ือประสม 320x720x45 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx (ไม่
แน่ใจว่าใชช่ิ้นที่อยู่ทีต่ึกวจิัยชั้น

2หรือป่าว) 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

ตารางท่ี 60 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 50 

ครั้งท่ี 50 พ.ศ. 2547  
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 ณภัทร  ธรรมนิยา 
เหรียญทอง 

สภาวะในหน้าที่
เปล่ียนแปลง 

สภาวะใน
หน้าที่

เปล่ียนแปลง 

200x200 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจนัทร์ oo 

2 อดิเรก  โลหะกุล 
เหรียญทอง 

จินตนาการแห่ง
รูปทรง หลังงานเล้ียง 

หมายเลข 1 

แผ่นโลหะ ไฟ
เบอรก์ลาส 

85x200x230 ลานจอดรถ หอศิลป์ สนาม
จันทร์ oo 

3 ตนุพล   เอนออ่น 
เหรียญเงิน 

ความอยุติธรรมใน
อํานาจและชนชัน้ 

หมายเลข 9 

สีอะครีลิค  
เกรยองบน

ผ้าใบ 

200x1200 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

4 ประดิษฐ์   ตั้งประสาทวงศ์ 
เหรียญเงิน 

ตาบุญ ส่ือประสม 350x270x160
(2ชิ้น) 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 รุ่ง   ธรีะพิจิตร 
เหรียญเงิน 

ไม่มีชื่อ หมายเลข 
13,2004 

ส่ือประสม 200*200 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 มานพ  สุวรรณปินฑะ 
เหรียญเงิน 

ที่นีแ่ละหลังจากทีน่ี ่ ไฟเบอร์กลาส 
ทองคําเปลว 

เท่าคนจริง หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

7 ญาณวทิย์  กญุแจทอง 
เหรียญเงิน 

ฤดูกาลบันทกึ สีจากพรรณไม ้ ปรับเปล่ียนได้ หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 
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ตารางท่ี 60 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 50 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 50 พ.ศ. 2547 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน  
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

8 ธีรยุทธ  อนิทร์แก้ว 
เหรียญเงิน 

ภูมิทัศน ์หมายเลข 2 ภาพพิมพ์โลหะ 153x214 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

9 พงษ์ศิริ  คิดด ี
เหรียญเงิน 

สยามดินแดนแห่ง
ความปิติ หมายเลข 1 

Silk Screen 130x160 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

10  สุชาติ  สุขนา   
เหรียญเงิน 

อนุสาวรีย์แห่งสัจ
ธรรม 

ผสม(งานช่าง
ไทย เช่นสลัก
ไม้,สลักหิน) 

ผันแปรไม่
แน่นอน 

ชั้น3 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 อนุสรณ์  ศิริป่ิน 
เหรียญเงิน 

การเดินทางสู่
ความสุข 

ดินสอพอง,
กระดาษ,ดิน

เหนียว 

100x120x190 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

12 ธณฤกษภ์   ทิพย์วาร ี
เหรียญทองแดง 

ที่ - คิดคํานึง 
หมายเลข 1 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

290x290 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

13 นรากร   สิทธิเทศ 
เหรียญทองแดง 

อวิชชา หมายเลข 5 จิตรกรรมผสม 170x170 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

14 จารุพงษ์  พลชัย 
เหรียญทองแดง 

อิสรภาพ ป้ันหล่อไฟ
เบอรก์ลาสทํา

สี 

130x334x204 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจันทร์ oo 

15 นิรัน  แข็งขนัธุ ์
เหรียญทองแดง 

พลังความเคล่ือนไหว เชื่อมโลหะ 160x290x270 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจันทร์ oo 

16 ศุภเศรษฐ  พันธ ุ
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และเทคโนโลยี 

เหล็ก สแตน
เลส เรซ่ิน 

290x320x340 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจันทร์ oo 

17 ทินกร  กาษรสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

เมืองแห่งความทรงจํา 
หมายเลข 3 

ภาพพิมพ์ผสม
เทคนิค 

150x170 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

18 วิสา  ห้องล่อง 
เหรียญทองแดง 

บันทึกประจําวันของ
พ่อ 

ภาพพิมพ์หิน 160x310x144 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

19 ทิพเนตร์  แย้มมณชีัย 
เหรียญทองแดง 

ยุ้งฉางแฟ่งภูมิปัญญา ส่ือประสม
(ประกอบไม้
,ไม้ไฝ่ ขี้ควาย 

ดิน เย่ือ
กระดาษ) 

280x400 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

20 ประจักษ์  สุปันต ี
เหรียญทองแดง 

ไม่มีชื่อ Metal,resin,li
ght,bulbs 

300x230x50 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

21 เพ็ญแข  เพ็งยา 
เหรียญทองแดง 

ล่ันทม ส่ือประสม 
ฉายภาพลงบน
ผนัง โดยเครื่อง
ฉายสไลด์และ
เครื่องฉายภาพ

ข้าม 

300x300x300 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 61 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 51 

ครั้งท่ี 51 พ.ศ. 2548 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน  

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายอัฐพร   นิมมาลัยแกว้ 
เหรียญทอง 

"ร่างกายแม่"(แม่) 
หมายเลข 2 

จิตรกรรมผสม 120x175 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 วีรพงษ์  ศรีตระกูลกิจการ 
เหรียญทอง 

Mutant (GMOs) G แม่พิมพ์แกะไม ้ 280x400 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 นายสุชาติ  สุขนา 
เหรียญทอง 

เรือแห่งกรรม แกะไม้ผสม ปรับเปล่ียน
ได้ 

ชั้ น 3  หอ ศิล ป์  สนาม
จันทร์ oo 

4 นายอนุพงษ์    จนัทร 
เหรียญเงิน 

พุทธบริษัท หมายเลข 
4 

สีอะครีลิคบนผ้าใบ 120x175 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 นายธุดงค์  สุขเกษม 
เหรียญเงิน 

คิดถึง ป้ันดินหล่อปูน สูง 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

6 นายพศุตม์  กรรณรัตนสูตร 
เหรียญเงิน 

ด้านบวก และ ด้าน
ลบ 

เชื่อมโลหะ,ไฟเบอร์
กลาส,ไม้อัด,แผ่น

ทองแดง,แผ่นอลูมิเนียม
,ทําสีพ่นรถยนต,์แผ่น

ทองเหลือง 

500x500x
240 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

7 อาทิตย์  นันทพรพิพัฒน ์
เหรียญเงิน 

Jumbo Queen… 
Jumbo Queen 

แม่พิมพ์โลหะ 140x200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 นายภานุ   สรวยสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

มิซาก ิ ผ้าบุฟองน้ํา,ภาพพิมพื
อิงค์เจทบนไมอ้ัด 

180x120 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 นายสัญชัย  คงกล่อม 
เหรียญทองแดง 

มนุษย์เมอืง ติดตะกัว่ 100x220x
180 

ชั้น  3 หอศิลป์ สนาม
จันทร์ oo 

10 นายณภัทร  ธรรมนิยา 
เหรียญทองแดง 

วังวนกลางกระแส
แห่งเมอืง 

เชื่อมเหล็ก,ไฟเอบรก์
ลาส 

270x270x
155 

สวนฯ หอศิลป์ สนาม
จันทร์ oo (ด้านหลัง
อาคาร6รอบ หญ้าขึ้นรก 

11 นายอุทัย  นพศิร ิ
เหรียญทองแดง 

มิติซ้อน แกะไม ้ 200x400x
300 

สวนประติมากรรม หอ
ศิลป์ สนามจันทร์ oo 

12 นายมานพ  สุวรรณปินฑะ 
เหรียญทองแดง 

บทสนทนายามรุง่
อรุณ 

ไม้,ไฟเบอรก์ลาส 450x600 สวนประติมากรรม หอ
ศิลป์ สนามจันทร์ oo 

13 นายสุทธิศักดิ์  ภูธรารักษ์ 
เหรียญทองแดง 

เสน่ห์แม่หญิงล้านนา
ร่วมสมัย 

ป้ันหล่อ,เรซ่ิน,ประดับ
กระจกสี,ระบายสี,ปิด

ทองคําเปลว 

40x30x17
5/45x35x1
78/40x40x
175 

ชั้น  3 หอศิลป์ สนาม
จันทร์ oo 

14 ชวนชม  บุญมเีกดิทรัพย์ 
เหรียญทองแดง 

Mindless No.1 แม่พิมพ์หิน 150x150 หอศิลป์  สนามจันทร์ 
(รูปซํ้ากับชิ้นที่166) xx 

15 ทินกร  กาษรสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

Memory of life in 
thai country  No.5 

แม่พิมพ์โลหะ,แม่พิมพ์
ตะแกรงไหม,แม่พิมพ์ไม ้

101x156 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

16 ญาณวทิย์  กญุแจทอง
เหรียญทองแดง 

 

ป่าสงวน ภาพพิมพ์สีธรรมชาติ
และขอ้มูลการทํางาน 

38x57.5 
ต่อชิ้น (21 

ชิ้น) 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

17 นายจีระชน  บุญมาก 
เหรียญทองแดง 

การค้นหาแห่งจิต เหล็ก,อลูมีเนียม,เคมพ็
อกซ่ี,มอเตอร ์

200x310 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

18 นายปรัชญา  ลดาชาต ิ
เหรียญทองแดง 

พุทธศักราช 
2476,2494,2525 

ส่ือประสม 300x500x
200 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

19 นางสาวเพ็ญแข  เพ็งยา 
เหรียญทองแดง 

พิจารณา ส่ือประสม 450 x 350 
x250 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 62 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 52 

ครั้งท่ี 52 พ.ศ. 2549 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายอนุพงษ์   จนัทร 
เหรียญทอง 

เศษบุญ - เศษกรรม สีอะครีลิคบน
ผ้าจีวร 

190 x 210 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

2 นายสุวิทย์  มาประจวบ 
เหรียญทอง 

ภาพสะทอ้นจากบท
สนทนาระหว่างการ

เดินทาง 

เชื่อมโลหะ 300 x 600 x 
350 

สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจันทร์ oo 

3 นายชัยณรงค์   กองกล่ิน 
เหรียญเงิน 

ภาพเหมือนมนุษย์ 
หมายเลข 2 

ผสม - สีน้ํามนั
บนผ้าใบ 

180 x 180 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 นายวีระศักดิ์   สัสด ี
เหรียญเงิน 

หญิงสาว กับชาย
หญิงในอดีต 

สีอะครีลิคบน
ผ้าใบ 

130 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 นายมานพ  สุวรรณปินฑะ 
เหรียญเงิน 

เวลาและฤดกูาล ไฟเบอร์กลาส 270 x 100 สวนประติมากรรม หอศิลป์ 
สนามจันทร์ oo (หลังอาคาร6
รอบ) 

6 น.ส.ชวนชม  บุญมเีกิดทรัพย์ 
เหรียญเงิน 

ความงามในความ
เหงา  หมายเลข 1 

ภาพพิมพ์หิร-
ภาพถ่าย 

83 x 110 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 นายวัชระ   หวลภิรมย์ 
เหรียญเงิน 

ถ้าเธอเป็นฉัน แม่พิมพ์โลหะ
กัดกรด 

83 x 110 xx 

8 นายเกียรตอินนัต์   เอี่ยมจันทร ์
เหรียญทองแดง 

Home..{Note from 
the New Word} 

สีอะครีลิคบน
หนังเทียม 

300 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

9 นายชูศักดิ์   ศรีขวัญ 
เหรียญทองแดง 

หน้าไว้หลังหลอก สลักหนัง 200 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

10 นายธณฤษณ์   ทิพย์วาร ี
เหรียญทองแดง 

ระบํามายา สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

252 x 275 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

11 นายรุ่ง   ธีระพิจิตร 
เหรียญทองแดง 

จิตวิญญาณ 
หมายเลข 2 

จิตรกรรมผสม 240 x 240 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

12 นายณภัทร  ธรรมนิยา 
เหรียญทองแดง 

บทสนทนาแห่ง
ปัญญา 

เชื่อมเหล็ก 330 x 290 x 
330 

ลานจอดรถ หอศิลป์ สนาม
จันทร์ oo 

13 นายนที  ทับทิมทอง 
เหรียญทองแดง 

ห้วงแห่งความทรงจํา ป้ันหล่อ 100 x 290 x 
50 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

14 นายอริยะ  กิตตเิจริญววิัฒน ์
เหรียญทองแดง 

Dark water No.2 สแตนเลส,เร
ซ่ินแผ่น 

200 x 180 x 
155 

ชั้น3 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

15 นางสาวปาริชาติ  ศุภพันธ ์
เหรียญทองแดง 

Charming Lady 
(Beauty without 

Jealousy) 

แม่พิมพ์โลหะ
ร่องลึก 

214 x 354 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

16 นางสาวพัดชา  แก้วทองตาล 
เหรียญทองแดง 

New World 
Imagination  No. 3 

แม่พิมพ์โลหะ
กัดกรด 

120 x 80 xx 

17 นายวีรพงษ์  ศรีตระกูลกิจการ 
เหรียญทองแดง 

Metamorphosis # 
V 

แม่พิมพ์แกะไม ้ 160 x 190 
(9ชิ้น) 

xx 

18 นายประจกัษ์  สุปันต ี
เหรียญทองแดง 

ลมหายใจ ส่ือประสม 130 x 130 x 
250 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 63 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 53 

ครั้งท่ี 53 พ.ศ. 2550 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายอนุพงษ์  จันทร 
เหรียญทอง 

ภิกษุสันดานกา สีอะครีลิคบน
ผ้าจีวร 

200 x 290 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 นายไชยวัฒน์   กุดาพันธ ์
เหรียญเงิน 

My Breath เชื่อมเหล็ก 300 x 300 x 
400 

ลานจอดรถ หอศิลป์ สนาม
จันทร์ oo 

3 นายภัฎ   พลชัย 
เหรียญเงิน 

ราคะแห่งตวัตน ไฟเบอร์กลาส, 
เชื่อมเหล็ก 

300 x 300 x 
550 

ลานจอดรถ หอศิลป์  
สนามจันทร์ oo 

4 นส.ชวนชม  บุญมีเกิดทรัพย์ 
เหรียญเงิน 

ความงามในความเหงา  
หมายเลข 5 

แม่พิมพ์หิน 79 x 111 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

5 นายภานุวัฒน์   สิทธโิชค 
เหรียญเงิน 

ฅน - คน - ฅน 
หมายเลข  2 

แม่พิมพ์โลหะ 120 x 80 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 นายชูศักดิ์  ศรรขีวัญ 
เหรียญเงิน 

หนังเงา สลักหนัง ผันแปรตาม
พ้ืนที ่

Xx 

7 นายตฤณ  กิตตกิารอําพล 
เหรียญเงิน 

Society of Human 
Tech. No.1 

เรซ่ิน,เชื่อม
เหล็ก,ไฟฟ้า 

350 x 550 x 
215 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 
 

นายธนฤษภ์(ศักดา)  ทิพย์วาร ี
เหรียญทองแดง 

ความทกุขข์องข้าพเจ้า  
หมายเลข 1 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

297 x 574 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 นายพิเชษฐ  บูรพธานินทร ์
เหรียญทองแดง 

บันทึกมุมมองส่ิงก่อสร้าง  
หมายเลข 1 

สีอะครีลิคบนผ้
ใบ 

200 x 300 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 นายรุ่ง   ธีระพิจิตร 
เหรียญทองแดง 

องค์ประกอบ หมายเลข 
2/2007 

ส่ือประสม 145 x 240 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

11 นายสุพจน์  สิงห์สาย 
เหรียญทองแดง 

ความสัมพันธ์ทีเ่รน้ลับ  
21/50 

สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

170 x 235 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

12 นายสุรพงศ์   สมสุข 
เหรียญทองแดง 

เรือชีวิต สีอะครีลิคบน
ผ้าใบ 

150 x 190 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

13 นายพิสิษฐ์   หัตถกรวิจติร 
เหรียญทองแดง 

รูปทรงจากโคลนตม เชื่อมโลหะ 140 x 180 x 
160 

สวนประติมากรรม เรอืนทบั
เ จ ริ ญ  สน ามจั นท ร์  oo 
(สนิมกินหนัก  
มีเครื่องฉีดน้ําตั้งอยู่) 

14 นายภุชงค์   บุญเอก 
เหรียญทองแดง 

สามชีวิต เชื่อมโลหะ 230 x 150 x 
270 

สระน้ําหน้าอาคาร หอศิลป์
สนามจันทร์ oo 

15 นายมานพ   สุวรรณปินฑะ 
เหรียญทองแดง 

แม่โพสพ ไฟเบอร์กลาส 450 x 150 หอศิลป์สนามจันทร์ xx 

16 นายอริยะ  กิตตเิจริญววิัฒน ์
เหรียญทองแดง 

Reture of the water สแตนเลส, เร
ซ่ิน, บรอนซ์ 

240 x 145 x 
195 

หอ ศิล ป์สนามจั นทร์ oo 
หน้าลิฟหลังอาคาร 

17 นส.พัดชา   แก้วทองตาล 
เหรียญทองแดง 

New World in My 
Imagination  No. 5 

แม่พิมพ์โลหะ 120 x 80 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

18 นายวีรพงษ์  ศรีตระกูลกิจการ 
เหรียญทองแดง 

Invasion Woodcut  
Mounted on 

Board 

240 x 640 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

19 นายชัชวาล  อ่ําสมคิด 
เหรียญทองแดง 

ลางสังหรณ ์ หล่อเรซ่ินใส-
ไฟฟ้า 

200 x 200 
x30 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

20 นายพรเทพ  นิลออ่น 
เหรียญทองแดง 

โครงสร้างวิถีไทยใน
ชนบท 

แกะไม้
ประกอบ 

180 x 400 x 
180 

xx 

21 นายพิชิต  เพ็ญโรจน ์
เหรียญทองแดง 

พิษ ส่ือประสม ผันแปรตาม
พ้ืนที ่

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 63  ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 53 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 53 พ.ศ. 2550 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

22 นางสาววิภาวรรณ  เสนาะจิตต ์
เหรียญทองแดง 

เริงระบํา เชื่อมเหล็กและ
ติดตั้งไฟ 

ผันแปรตาม
พ้ืนที ่

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

ตารางท่ี 64 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 54 

ครั้งท่ี 54 พ.ศ. 2551 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายอัฐพร   นิมมาลัยแกว้ 
เหรียญทอง 

เก้าอี้ของแม ่ จิตรกรรมผสม ( วัสดุ
จริง, เส้นด้าย ) 

200 x 201 x 
105 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 นายภัฎ   พลชัย 
เหรียญทอง 

กามสุขัลลิกานุโยค ไฟเบอร์กลาส, เชื่อม
เหล็ก 

275 x 909 x 
320 

ล า น จ อ ด ร ถ หอ ศิ ล ป์
สนามจันทร์ oo 

3 นายอนุพงษ์   จนัทร 
เหรียญเงิน 

ทุก ทกุ ขณะจิต สีอะครีลิคบนผ้าจีวร 250 x 260 x 
230 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 นายอภิชาติ    เอี่ยมวิจารณ ์
เหรียญเงิน 

ห้วงทุกข ์ วาดเส้นด้วยความ
ร้อนจากเหล็กเผาไฟ 

(ชื่อไม่ตรง) 

244 x 500 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 นายมานพ   สุวรรณปินฑะ 
เหรียญเงิน 

Coyotes  Dance ไฟเบอร์กลาส 250 x 250 x 
400 

ชั้น3หอศิลป์สนามจันทร์ 
oo 

6 นายสันติสุข   แหล่งสนาม 
เหรียญเงิน 

ภาพสภาวะในขณะที่
หายใจ 

หล่อวัสดุสังเคราะห์, 
เหล็ก 

200 x 700 x 
200 

ลานจอดรถ  หอ ศิล ป์
สนามจันทร์ oo 

7 นายวีรพงษ์  ศรีตระกูลกิจการ 
เหรียญเงิน 

กลายร่าง - รกุราน - 
ภัยแฝง 

แม่พิมพ์ไม ้ 160 x 350 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 นายชัชวาล    อ่ําสมคิด 
เหรียญเงิน 

สภาวะแห่งธรรม
ในวัฎฎะสังขาร  
หมายเลข 1 

ส่ือประสม ผันแปรตาม
พ้ืนที ่

หอศิลป์สนามจันทร์ xx 

9 นายชัยณรงค์   กองกล่ิน 
เหรียญทองแดง 

Gush สีน้ํามันบนผ้าใบ 200 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

10 นายมนัส   เหลาอ่อน 
เหรียญทองแดง 

คว่ําตาย....หงายเป็น สีอะครีลิคบนผ้าใบ 190 x 260 อาคารพรรณราย ชั้น 2 
ห้องในสุด oo 

11 นส.ลําพู    กนัเสนาะ 
เหรียญทองแดง 

วันวานยังหวานอยู่ สีน้ํามันบนผ้าใบ 230 x 200 อาคารพรรณราย ชั้น 2 
ห้องในสุด oo 

12 นายภุชงค์   บุญเอก 
เหรียญทองแดง 

การเดินทางสู่การทํา
ความด ี

เชื่อมโลหะ 300 x 200 x 
450 

สระน้ําหน้าตึก หอศิลป์
สนามจันทร์ oo 

13 นายชัชวาลย์  วรรณโพธิ ์
เหรียญทองแดง 

บันทึกบรรยากาศ
จากความประทับใจ
และคิดถึงหมายเลข1 

แม่พิมพ์ไม้ และ
แม่พิมพ์วสัด ุ

98 x 184 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

14 นายมารุต  ถาวรรัตน ์
เหรียญทองแดง 

Repercussion  of  
war 

แม่พิมพ์โลหะ 80 x 120 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

15 นายเฉลิมพล   จัน่ระยับ 
เหรียญทองแดง 

มนุษย์เครือ่งจกัรกล  
หมายเลข 3 

ส่ือประสม ( โต๊ะ
นักเรียนประกอบกบ
ไกไม้) เคล่ือนไหวได ้

ผันแปรตาม
พ้ืนที ่

หอศิลป์สนามจันทร์ xx 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 65 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 55 

ครั้งท่ี 55 พ.ศ. 2552 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายเกียรตอินนัต์   เอี่ยมจันทร ์
เหรียญทอง 

สภาวะการณอ์ัน
ล่อแหลม 

สีอะครีลิคบน
ผ้าใบ 

200 x 300 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 นส.เดอืนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสรฐิ 
เหรียญเงิน 

ดุลยภาพของ
ธรรมชาติและชีวิต 

หมายเลข 2 

ส่ือประสม
(จิตรกรรม) 

(4 ชิ้น) 230 x 
300 

หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

3 นายวีระศักดิ์    สัสด ี
เหรียญเงิน 

ตระกูลผีกะ สีอะครีลิค 191 x 224 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 นายประสิทธิ์   วิชายะ 
เหรียญเงิน 

อนุสตจิากการจาก
ไปของแม ่

ดินเผา, เชือ่ม
โลหะ 

ก.70 x ย.70 x 
ส.430 

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

5 นายอริยะ   กิตติเจริญวิวัฒน ์
เหรียญเงิน 

การเผชิญหน้าบน
ความท้าทาย 

สแตนเลส, 
เหล็ก, เรซ่ิน 

ก.225 x ย.
290 x ลึก175 

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

6 นายเกรียงไกร  กงกะนนัทน ์
เหรียญเงิน 

Spiritural Disease แม่พิมพ์ไม ้ 220 x 120 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 นายศุภโชค    สนธริัตน ์
เหรียญเงิน 

มิติ  แห่ง  ความทรง
จํา 

ประกอบวัสดุ 
ไม้ โลหะ โหล
แก้ว แสง เสียง 
กล่ิน มอเตอร์ 

กระจกเลนส์นูน 

ก.7 xย. 7 xส 
2.7 เมตร 

หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

8 นายพัชรพงษ์    มีศิลป์ 
เหรียญทองแดง 

รสปราถนา สีน้ํามันบน
ผ้าใบ 

195 x 170 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

9 นายวิษณุพงษ์   หนนูันท ์
เหรียญทองแดง 

ภาพสะทอ้น สีน้ํามันบนไฟ
เบอรก์ลาส 

195 x 150 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 นส.โชตริส    เตชะพันธุว์ณิช 
เหรียญทองแดง 

รังรกั เชื่อมโลหะ ( มี
งานแขวนอยู่

ด้านบน 1 ชิน้ ) 

ก400 x ย500 
x ส300 

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

11 นายมานพ    สุวรรณปิณฑะ 
เหรียญทองแดง 

ความละโมบและ
ความเห็นแกต่ัวของ

มนุษย์ 

ไฟเบอร์กลาส, 
เหล็ก, ไม้, 
ทองแดง, 
ลําโพง 

5 x 5 เมตร ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

12 นายทินกร  กาษรสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

Memory of 
Country 2/2009 

แม่พิมพ์โลหะ
(Etching 

Collaoraphy) 

126 x 166 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

13 นายวีรพงษ์  ศรีตระกูลกิจการ 
เหรียญทองแดง 

กลายร่าง-รุกราน-
ภัยแฝง (S) 

Woodcut 150 x 370 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

14 นายชัชวาล    อ่ําสมคิด 
เหรียญทองแดง 

ภายใต้วัฏฏะสงสาร เรซ่ินใส, เหล็ก, 
ทราย, หลอด

ไฟฟ้า 

ก340 ย 340 
สูง 350 

หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ตารางท่ี 66 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 56 

ครั้งท่ี 56 พ.ศ. 2553 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายสุพร  แก้วดา 
เหรียญทอง 

ห้วงแห่งการกอ่เกิด - 
เส่ือมสลาย 

ดินสอไขบน
ผ้าใบ 

250 x 450 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 นายเจะอับดุลเลาะ เจะ๊สอเหาะ 
เหรียญเงิน 

รูปลักษณ์ของท้องถิน่
ปัตตานี หมายเลข 1 

สีอะครีลิคบนก
ระดาษทํามือ 

350 x 500 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

3 นางสาวแก้วสุดา  บุตรเผียน 
เหรียญเงิน 

มุมมองแห่งสุนทรีย์ หมึกจนีบน
กระดาษสา 

150 x 800 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 น.ส.เดอืนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสรฐิ 
เหรียญเงิน 

ดุลยภาพที่งดงามของ
ชีวิต  หมายเลข 1 

ส่ือประสม 315 x 315 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 นายอัฐพร  นิมนาลัยแกว้ 
เหรียญเงิน 

จีวรแด่แม ่ จิตรกรรมบน
ผ้าขาว 

200 x 191 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 นายกิตติ์เมธี  พิธิพัฒน์เดชา 
เหรียญเงิน 

สภาวะความขัดแย้ง ไฟเบอร์กลาส 180 x 200 x 
190 

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ 
oo 

7 นายสิทธกิร  ขาวสะอาด 
เหรียญเงิน 

Landscape of Life ประกอบไม้ / 
ชันกระดาษ

ผสมดิน 

250 x 320 x 80 ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ 
oo 

8 นายอานนท์  สังวรด ี
เหรียญเงิน 

Broken  No. 1 Collograph 98 x 138 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 นางสาวฉายดนัย  ศิริวงศ์ 
เหรียญเงิน  

ห้องเรียนในความ
ทรงจํา 

ยางพารา / 
วัสดุผสม 

600 x 600 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

10 นางสาวจริัชยา  พริบไหว 
เหรียญทองแดง 

Eternal  Line  No. 
11 

วาดเส้นบน
ผ้าใบ 

170 x 200 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 นายมาตรา  บูรณสิน 
เหรียญทองแดง 

เมื่อความวิตกกังวล
สุมใจของข้าพระองค์ 

เกรยอง  สี
หมึก สี

คาร์บอน 

540 x 300 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

12 นายรวีพล  ประดิษฐ ์
เหรียญทองแดง 

ลวดลายสีสันของงาน
กระดาษ 

ตอกกระดาษ 180 x 300 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

13 นายวิทยา  หอทรัพย์ 
เหรียญทองแดง 

โลกาภิวฒัน ์ ปากกาเคมีบน
ผ้าใบ 

 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

14 นายกรญัยศ  ขาวพราย 
เหรียญทองแดง 

ไตรลักษณ ์ แกะไม้ / เชือ่ม
โลหะ 

กว้าง 200 / ยาว 
201 

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ 
oo 

15 ประสิทธิ ์ วิชายะ 
เหรียญทองแดง 

ความรู้สกึของ
ข้าพเจ้า ต่อความ

ทุกข์ของปู่ 

ดินเผา, 
ประกอบไม้ 

150 x 150 x 
380 

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ 
oo (ถอดแยกชิ้นไว้อยู่) 

16 นางสาวสกุณา  แซ่เฮ้ง 
เหรียญทองแดง 

ความเจ็บปวด  
หมายเลข 3 

แกะไมแ้ละดนิ
เผา 

สูง 200 ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ 
oo 

17 นางกาญจนา  ดําโสภี 
เหรียญทองแดง 

Disappointment 
and Hope No. 1 

ภาพพิมพ์หิน 65 x 93 หอศิลป์ สนามจันทร์ xx 

18 นายชัชวาลย์  วรรณโพธิ ์
เหรียญทองแดง 

บรรยากาศและความ
ประทับใจจาก

ธรรมชาต ิ

Collograph/
Woodcut, 
Stamping 

100 x 205.5 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

19 นายบุญมี  แสงขํา 
เหรียญทองแดง 

สาระ  สัจจะ  ความ
เป็นจรงิ  หมายเลข 

10 

Mezzotint 105 x 75 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

20 นายพงศ์ศิริ  คิดด ี
เหรียญทองแดง 

2553 มหัศจรรย์แห่ง
สีสัน และความงาม  

( สุโขทัย)หมายเลข 3 

แม่พิมพ์โลหะ 176 x 288 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 179 

ตารางท่ี 66 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 56 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 56 พ.ศ. 2553 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

21 นายมาฆะ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 
เหรียญทองแดง 

Happiness'Tools ประกอบวัสดุ 
ไม้ โลหะ และ
มอเตอร์ไฟฟ้า 

300 x 300 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 
 

ตารางท่ี 67 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 57 

ครั้งท่ี 57 พ.ศ. 2554  
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล 
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายสุพร   แกว้ดา 
เหรียญเงิน 

การก่อรูปของส่ิงหนึ่ง
บนความเส่ือมสลาย

ของอกีส่ิงหนึ่ง 
หมายเลข  3 

ดินสอไขบน
ผ้าใบ 

250 x 350     อยู่ระหว่างการจัดแสดง oo 

2 นายอัฐพร   นิมมาลัยแกว้ 
เหรียญเงิน 

มโนภาพแห่งทกุข
สัจจะ หมายเลข 2 

จิตรกรรมผสม
ผ้าบาง,

เส้นด้าย,สี
น้ํามัน,

หลอดไฟติด
สว่าง 

193 x 202     หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 ประสิทธิ ์ วิชายะ 
เหรียญเงิน 

ความรู้สกึของ
ข้าพเจ้า ต่อความ

ทุกข์ของปู่ 

ดินเผา, 
ประกอบไม้ 

150 x 150 x 
380 

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 
(ถอดแยกชิ้นไว้อยู่) 

4 นางสาวกมลพันธุ์   โชติวิชัย 
เหรียญเงิน 

Self Digital Print 
and hand 
cut paper 

182.5 x 111     หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

5 นางสาวชลพรรษ   แก้วใหม ่
เหรียญเงิน 

Form of 
Imagination from 

Nature 

วัสดุผสม (เย็บ
ติดผ้าบาเต๊ะ, 
ใยสังเคราะห์, 

ลวด) 

350 x 350     หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 นางสาวนสิา   ศิริแส 
เหรียญเงิน 

ทวารกาย ส่ือประสม เย็บ
ผ้า หล่อเรซ่ิน 

Digital  
Printing 

350 x 350     หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 นายขจรเดช   หนิ้วหย่ิน 
เหรียญทองแดง 

ป่า(จิตรกรรมประดับ
กระจกหมายเลข 2) 

ประดับกระจก
สี 

240 x 200      หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 นายประดิษฐ์  ตั้งประสาทวงศ์ 
เหรียญทองแดง 

ทางรอดคือ 
สติปัญญา 

สีน้ํามัน 192 x 350      หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 นายวิวัฒน ์  จนิดาวงศ์ 
เหรียญทองแดง 

วิถีชีวิตเกษตรกร 
หมายเลข 5 

วาดเส้น 260 X 295     หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 
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ตารางท่ี 67 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 57 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 57 พ.ศ. 2554 

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล  

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

10 นายสิทธิโชค   วเิชียร 
เหรียญทองแดง 

ว่าวกับความผูกพัน 
หมายเลข ๒ 

วิธีการทําว่าว 
ไม้ไผ่ เชือก 

กระดาษสา ผ้า
สารู กาว หนัง
สัตว์ และสีฝุ่น 

275 x 225      หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 นายสุรศักดิ ์  แสนโหน่ง 
เหรียญทองแดง 

สุข พอเพียง  
หมายเลข  1 

ดินเผาพ้ืนบ้าน 60 x 110 x 
75      

ชั้น3 หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

12 นายชัชวาล   วรรณโพธิ ์
เหรียญทองแดง 

แสงประทีบ เงา
กระทบ ภาพสะท้อน 

หมายเลข 9 

Woodcut, 
Stamping 

99 x 136      
cm. 

หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

13 นางสาวพัดชา แก้วทองตาล 
เหรียญทองแดง 

เมื่อสายน้าํไม่หยุดนิ่ง 
หมายเลข 2 

แม่พิมพ์โลหะ 120 x 80      หอศิลป์สนามจันทร์ oo 

14 นายประเสริฐ   ยอดแก้ว 
เหรียญทองแดง 

สู่สุขาวด ี ผสมไม้, เหล็ก, 
ปูนซีเมนต,์ 
วัสดุเหลือใช ้

Dimension 
Variable 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

15 นางสาววทันยา   ศิริวรรณ 
เหรียญทองแดง 

แม่เตาไฟ เย็บปักถักร้อย 160 x 350 x 
180  

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

ตารางท่ี 68 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 58  

ครั้งท่ี 58 / พ.ศ. 2555 / 15 ช้ิน 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน  

  รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นางสาวกมลพันธุ์   โชติวิชัย 
เหรียญทอง 

Emptiness ภดิจิตอล และ
ตัดกระดาษ 

85x132 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 น.ส.เดอืนฉาย ภู่ประเสรฐิ 
เหรียญเงิน 

สาระแห่งจักรภพ 
หมายเลข 1 

เทคนิคผสม 
(จิตรกรรม) 

280x280cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

3 นายสุทธิเกียรต ิ  พุ่มพวง 
เหรียญเงิน 

เชียงใหม่
สภาวะการณ์ปัจจุบัน 

ทราย สีอะคลี
ลิค บนผ้าใบ 

200x280cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 นายสุรชัย   ดอนประศร ี
เหรียญเงิน 

ลูกเต๋า โลหะ ,แส
ตนเลส 

178x276x218
cm. 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 นายวารี   แสงสุวอ 
เหรียญเงิน 

ตัวตน – ใบหน้า 
หมายเลข 12 

เทคนิคผสม 
(ภาพพิมพ์) 

133x179cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 นางสาวธนิษฐา   นนัทา
พจน ์

เหรียญเงิน 

บนพ้ืนฐานของความ
เข้าใจ 

ชุนบนเซรามิค, 
ดิจิตอลพริ้น, วี

ดีทัศน ์

ผันแปรไม่
แน่นอน 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 นางสาวคีต์ตา   อิสรั่น 
เหรียญทองแดง 

ความสูญเสียและ
ความคาดหวัง 
หมายเลข 4 

การเย็บมือ ปะ
ติดวัสดุบนผืน

ผ้า 

80x200cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 นายวิทยา   หอทรัพย์ 
เหรียญทองแดง 

ก่อนฝนจากมา สีอะคลีลิค 
และปากกา

เคม ี

183x278cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

9 นายสันติ   หวังชื่น 
เหรียญทองแดง 

รูปทรงอิสระจากการ
ผูกมัด 

ผูกมัด รัดรอ้ย 
และถกัหุ้ม 

280x280cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 
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ตารางท่ี 68 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 58 (ต่อ)   

ครั้งท่ี 58 / พ.ศ. 2555 / 15 ช้ิน 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน  

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

10 นายสุพร   แกว้ดา 
เหรียญทองแดง 

ธรรมชาติแห่งจิต 
หมายเลข 2 

ดินสอไขบนผืน
ผ้าใบ 

200x275cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 นายอริยะ   กิตติเจริญวิวัฒน ์
เหรียญทองแดง 

Unity of life แสตนเลส 140x230x280
cm. 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

12 นายทินกร   กาษรสุวรรณ 
เหรียญทองแดง 

วิถีชีวิตชนบท 
หมายเลข 1 

ภาพพิมพ์ริอง
ลึก ผง

คาร์โบรนัดัม
,ดรายพ้อยท ์

106x213cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

13 นายบุญมี   แสงขําเหรียญ
ทองแดง 

 

สาระ, สัจจะ, ความ
จริง หมายเลข 17 

ภาพพิมพ์โลหะ
ร่องลึกเมโซ

ทินท ์

50x70cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

14 นายวาฬ   จิรชัยสกุล 
เหรียญทองแดง 

Corrossion of 
Anger 

ภาพพิมพ์โลหะ
ร่องลึกเมโซ

ทินท ์

105x70cm. หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

15 นาวสาวพรวิภา   สุริยากานต ์
เหรียญทองแดง 

อารยะวัตถ ุ ปูนป้ันบนวัสด ุ ผันแปรไม่
แน่นอน 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
 

ตารางท่ี 69 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 59 

ครั้งท่ี 59 / พ.ศ. 2556 / 14 ช้ิน 
ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 

รางวัล  
ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  

(ซ.ม.) 
สถานท่ีเก็บ 

1 นายบุญศรี   เจริญย่ิง 
เหรียญเงิน 

ระนาบแสงริมน้ํา 
หมายเลข 2 

สีอะคลีลิค 180x280 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

2 นาวสาวยามีละ๊   หะยี 
เหรียญเงิน 

ดุนยา (โลกปัจจุบัน) 
& อาคีเราะฮฺ 

(ปรโลก) 

เย็บปัก 212x240  

3 นายอริยะ  กิตตเิจริญววิัฒน ์
เหรียญเงิน 

ขยอก สแตนเลส ลึก245xยาว
225xสูง175 

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

4 นายจักรี   คงแกว้ 
เหรียญเงิน 

Debris of time แม่พิมพ์ไม ้ 127x107 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

5 นายบุญมี   แสงขํา 
เหรียญเงิน 

สาระ สัจจะ ความ
จริง หมายเลข 20 

เมสโซตนิท ์ 35x105 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

6 นาวสาวธิดารัตน์   ชุ่มจังหรีด  
เหรียญเงิน 

โครงสร้าของความ
ทรงจํา 

วัสดุผสม 280x280 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

7 นายกิตติศักดิ์   เทพเกาะ 
เหรียญทองแดง 

ทุกข์ กรรม วาดเส้น 190x260 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

8 นางสาวคีต์ตา   อิสรั่น 
เหรียญทองแดง 

อาเนาะ อาเญาะฮฺ จิตรกรรมผสม 
(การเย็บมือปะ
ติดวัสดุบนผ้า) 

130x210 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 
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ตารางท่ี 69 ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งท่ี 59 (ต่อ) 
ครั้งท่ี 59 พ.ศ. 2556  

ลําดับท่ี ช่ือศิลปิน 
รางวัล   

ช่ือผลงาน เทคนิค ขนาด  
(ซ.ม.) 

สถานท่ีเก็บ 

9 นายประดิษฐ์   ตั้งประสาท
วงศ์ 

เหรียญทองแดง 

ปลายทางชีวิต จิตรกรรมผสม 
(สีน้ํามัน เรซ่ิน 
ดอกบัวแห้ง 
และขีเ้ถ้า) 

260x200x170 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

10 นายสุพร   แกว้ดา 
เหรียญทองแดง 

ก่อรูป (1) ดินสอไขบน
ผ้าใบ 

250x270 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

11 นายเทอดทนู   คํามงคุณ 
เหรียญทองแดง 

ทวิภาระ ประกอบไม้
แปรรูปกับราก

ไม้ 

160x100x260 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

12 นายอนีส   นาคเสว ี
เหรียญทองแดง 

ร่อง-รอย-ย้ิม (ครอบ
ครับตาเยะ) 
หมายเลข 8 

แม่พิมพ์ไม ้ 155x260 หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

13 นายวรัญญู   ช่างประดิษฐ ์
เหรียญทองแดง 

Celemonial 
Rhapsody 

จิตรกรรมผสม
บนเปเปอร์มา

เช ่

ศิลปะจัดวาง, 
ผันแปรตาม

พ้ืนที ่

หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

14 นาวสาวหทัยรัตน ์  รอดแกว้ 
เหรียญทองแดง 

วัฐจกัรวิถี หมายเลข 
1 

เครื่องรีด
ยางพารา,

ยางพารา, แกะ
ไม้ 

280x90x190c หอศิลป์ สนามจันทร์ oo 

(จากการศึกษาโดยผู้วิจัย 2556) 
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ภาคผนวก ง 
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ตัวอย่างผลงานศิลปกรรมแห่งชาติท่ีติดตั้งอยู่ในท่ีท่ีไม่เหมาะสม และตัวอย่างผลงาน 
ประเภทส่ือประสม และประติมากรรมท่ีได้รับความเสียหาย 

 

 

ตัวอย่างภาพผลงานท่ีติดต้ังอยู่ในท่ีท่ีไม่เหมาะสม 
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ชื่อผลงาน “เสามนุษย์ 2002” / ศิลปิน ทายาท สุทธิ์เสง่ียม 
วัสดุ เหล็ก สแตนเลส / รางวัลผลงานประเภทสื่อประสมเหรียญทองแดง 

การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 48 พ.ศ.2545  
 

  
พ.ศ.2550ผลงานยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์            พ.ศ.2553 ผลงานล้มลงไปอยู่กับพ้ืน 

  
 พ.ศ. 2556 ผลงานท่ีล้มลงยังไม่เคยได้รับการซ่อมแซม 
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ชื่อผลงาน “ฤดูกาลแห่งความทรงจํา(ร้อน)” / ศิลปิน ศิวดล สิทธิผล 
วัสดุ เหล็ก ไม้ / รางวัลผลงานประเภทประติมากรรมเหรียญเงิน 

การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติครั้งท่ี 43 พ.ศ.2540 
  

 
พ.ศ.2550 ผลงานตอนท่ียังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

 
พ.ศ.2553 ผลงานล้มลงกับพ้ืน มีต้นหญ้าข้ึนรกรอบผลงาน 
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พ.ศ.2556 ผลงานท่ีล้มลง และยังไม่เคยได้รับการซ่อมแซม 
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