
Executive Journal204

งานศิลปะไทยในตลาดศิลปะ: มุมมองจากศิลปินรุ่นใหม่กลุ่มจิตรกรรม

เครื่องประดับและโลหกรรม

พิมพ์ชนก  พงษ์เกษตร์กรรม์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

	 ส�ำหรับบทควำมฉบับนี้	 ผู้เขียนมุ่งเน้นกำรศึกษำงำนศิลปกรรมไทยประเพณี	 (Traditional	 Thai	Art)	 และไทยประยุกต์	
(Contemporary	Thai	Art)	 ในส่วนของงำนจิตรกรรม	 เครื่องประดับและโลหกรรมที่มีกำรผลิตขึ้นเพื่อกำรค้ำ	 โดยน�ำเสนอถึงที่มำ	แรง
บันดำลใจ	แนวคิด	และแนวคิดกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มศิลปิน	รวมทั้งผลตอบรับจำกกำรกลุ่มลูกค้ำที่บริโภคงำนศิลปะไทย	เพื่อน�ำไปสู่
กำรพัฒนำรูปแบบทำงธุรกิจของงำนศิลปะในกลุ่มนี้ต่อไปในอนำคต

ค�ำว่ำ	“งำนศิลปะ”	นั้น	ในที่นี้ผู้เขียนตั้งใจให้สื่อควำมหมำยถึงชิ้นงำนศิลปะซึ่งสร้ำงขึ้นโดยศิลปิน	โดยเลือกใช้ข้อมูลจำกกำร
สัมภำษณ์ศิลปินที่ผลิตผลงำนศิลปะจำกสำขำต่ำงๆ	คือ	งำนจิตรกรรม	โลหกรรมและเครื่องประดับ	ร่วมกับกำรสัมภำษณ์กลุ่มลูกค้ำและ
ผู้ประกอบกำรหอศิลป์เอกชน	เพื่อให้ทรำบถึงมุมมอง	แนวคิดและทัศนคติรวมทั้งควำมนิยมของจำกทั้งผู้ซื้อและศิลปินดังนี้

จำกกำรสมัภำษณ์กลุม่ศลิปินถงึแนวคดิหลกัในกำรสร้ำงสรรค์งำนศลิปะไทยประเพณแีละไทยประยกุต์ในปัจจบุนั	โดยส่วนใหญ่
ศลิปินมกัสร้ำงงำนทีเ่กีย่วเนือ่งกบัพระพทุธศำสนำและวรรณคด	ีทีไ่ด้รบัแรงบนัดำลใจมำจำกรปูแบบศลิปกรรมไทยโบรำณ	โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งสมัยอยุธยำตอนปลำย-รัตนโกสินทร์ตอนต้น	และล้ำนนำ

งำนจติรกรรมไทยประเพณแีละไทยประยกุต์นัน้เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบักำรตอบรบัจำกกลุม่ลกูค้ำทีเ่ป็นนกัธรุกจิและนกัออกแบบภำยใน
เป็นอย่ำงดี		ชิ้นงำนส่วนใหญ่ถูกซื้อไปเพื่อตกแต่งโรงแรม		รีสอร์ท	หรือสปำ	ฯลฯ	โดยที่ศิลปินมักจะได้รับกำรสั่งท�ำงำนครำวละจ�ำนวน
มำก	ประเภทของงำนที่นิยม	คือ	ตู้ไทยเขียนสีแบบโบรำณ	ลำยรดน�้ำ	และลำยก�ำมะลอ	หีบเขียนสีและลำยรดน�้ำ	งำนจิตรกรรมบนผ้ำ
พระบฏ	ฯลฯ	อย่ำงไรก็ตำม	ในส่วนของงำนที่ท�ำขึ้นเพียงชิ้นเดียวกลับได้รับกำรตอบรับน้อยกว่ำ	ซึ่งลูกค้ำที่นิยมงำนที่ผลิตขึ้นชิ้นเดียวนี้
ส่วนใหญ่มักเป็นนักธุรกิจที่นิยมสะสมงำนศิลปะหรือหอศิลป์ที่เป็นคนกลำงระหว่ำงศิลปินกับผู้ซื้อ

รูปแบบกำรด�ำเนินกำรตลำดของจิตรกรกลุ่มที่ผลิตเพียงชิ้นเดียวนี้มี	2	ลักษณะ	คือ	ประเภทที่	1	คือกำรจัดแสดงงำนศิลปะ	(Art	
Exhibition)	มักเป็นกำรแสดงงำนตำมหอศิลป์ต่ำงๆ	ทั้งรัฐบำลและเอกชน	อันเป็นลู่ทำงที่ศิลปินสำมำรถน�ำเสนอผลงำนออกสู่สำธำรณะ
และเป็นกำรประชำสัมพันธ์		ส�ำหรับหอศิลป์ในปัจจุบันนี้มีหอศิลป์เอกชนขนำดเล็กเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมำก	มักเป็นร้ำนอำหำรที่มีพื้นที่ให้
ศิลปินน�ำชิ้นงำนไปวำงแสดงได้โดยหอศิลป์	 มีหลักเกณฑ์ลักษณะเดียวกันคือ	 หำกมีลูกค้ำสนใจงำนเหล่ำนั้นทำงร้ำนอำจติดต่อลูกค้ำให้
กับศิลปินโดยตรงและหักเงินจำกรำคำของงำนรำวร้อยละ	30	 เพื่อเป็นค่ำเช่ำหรือพื้นที่	 หรือทำงร้ำนอำจขำยให้เองโดยบวกรำคำเพิ่มไป
จำกรำคำที่ศิลปินตั้งไว้ในลักษณะของคนกลำง		หำกศิลปินขำยงำนไม่ได้ก็จะไม่คิดรำคำ	หรือหำกศิลปินรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ค่ำจัดงำนและค่ำเช่ำสถำนที่	 ศิลปินสำมำรถขำยชิ้นงำนได้เองโดยไม่ต้องผ่ำนคนกลำงและไม่ถูกหักค่ำพื้นที่	 และอีกลักษณะหนึ่งคือทำง	
หอศิลป์	 รับซื้องำนศิลปะไว้และขำยต่อ	 ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรหอศิลป์เอกชนนั้นในปัจจุบันมักไม่นิยมด�ำเนินกำรลักษณะนี้
เนื่องจำกทำงร้ำนอำจเกิดกำรขำดสภำพคล่องได้โดยง่ำย	ประเภทที่	2	คือ	หำกศิลปินมีชื่อเสียงอำจน�ำผลงำนไปเสนอหอศิลป์และลูกค้ำ
ได้โดยตรง	หรือมีลูกค้ำประจ�ำติดต่อมำโดยที่ไม่ต้องมีกำรจัดแสดงนิทรรศกำรตำมลักษณะแรก1

 

1	จำกกำรสัมภำษณ์	คุณปรีชำ		อินทร์คง
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จำกกำรสัมภำษณ์อำจำรย์พงษ์พรรณ	 	 เรือนนันชัย	
ศิลปินชำวล�ำปำงผู้สร้ำงสรรค์งำนจิตรกรรมไทยล้ำนนำประยุกต์	
ซึ่งเป็นศิลปินที่ได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกกลุ่มลูกค้ำใน
จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ	 อธิบำยถึงที่มำและแรงบันดำลใจ
ในกำรท�ำงำนว่ำ	 ได้รับแรงบันดำลจำจำกจิตรกรรมฝำผนังจำก
วิหำรและอุโบสถ	 โดยน�ำมำผสมผสำนกับลำยเส้นที่ปรำกฏอยู่
บนประติมำกรรมและสถำปัตยกรรมต่ำงๆ	 ในศิลปะล้ำนนำมำ 
สร้ำงเป็นรูปแบบงำนศิลปะที่มีลักษณะเฉพำะตนที่มิได้ลอกเลียน
ของเก่ำทั้งหมด	 แต่เป็นกำรปรับลวดลำยและรูปแบบมำน�ำเสนอ
ใหม่ในลกัษณะเฉพำะตวั	ซึง่จดุเด่นของผลงำนอำจำรย์พงษ์พรรณ	
คือ	 เน้นกำรสร้ำงภำพเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ล้ำนนำผ่ำนผืน
ผ้ำใบ	 โดยอ้ำงอิงจำกหลักฐำนทำงเอกสำรโบรำณ	 เช่น	 ต�ำนำน
ต่ำงๆ	 ของล้ำนนำ	 เทียบเคียงกับรูปแบบศิลปกรรมตำมขนบ 
ล้ำนนำโบรำณจำกหลกัฐำนทีป่รำกฏตำมศำสนสถำนต่ำงๆ	ในส่วน
กำรตลำด	อำจำรย์พงษ์พรรณได้ให้ควำมเหน็เกีย่วกบักลุม่ลกูค้ำไว้
ว่ำ	 ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ำที่เป็นนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และ
กรงุเทพฯ	ทีเ่ป็นลกูค้ำประจ�ำทีม่กัจะซือ้งำนเสมอ	ซึง่ตวัอำจำรย์เอง
มีวิธีทำงกำรตลำดที่พยำยำมจะสร้ำงงำนศิลปะที่มีลักษณะเฉพำะ
ตน	 โดยเน้นควำมถูกต้องตำมประวัติศำสตร์เพื่อเร้ำอำรมณ์ผู้ดู	
คนล้ำนนำในปัจจุบันส่วนใหญ่มักมีพื้นฐำนเกี่ยวกับต�ำนำนเหล่ำนี้
อยู่แล้ว	 หำกมีกำรน�ำเสนอเรื่องรำวในต�ำนำนออกมำเป็นรูปธรรม
ผู้ดูก็มีควำมเข้ำใจ	และซำบซึ้งไปกับงำนได้ดีขึ้น	ซึ่งเสน่ห์ของงำน
ที่ปรำกฏท�ำให้เกิดกลุ่มผู้สนใจ	และลูกค้ำได้โดยง่ำย	

ส�ำหรับมุมมองที่มีต ่อศิลปะไทยในตลำดศิลปะใน
ปัจจุบัน	อำจำรย์พงษ์พรรณได้ให้ควำมเห็นไว้ว่ำ	“สมัยนี้มีศิลปิน
ที่ท�ำงำนจิตรกรรมไทย	 และเกิดขึ้นเยอะมำก	 ทั้งเชียงใหม่และ
กรุงเทพฯ	 เพียงแต่ว่ำงำนของคนเชียงใหม่ไม่ค่อยได้ไปแสดงที่
กรุงเทพฯ	 ในขณะเดียวกันงำนของคนกรุงเทพฯ	 ก็ไม่ค่อยได้ไป
แสดงที่เชียงใหม่	 กลุ่มผู้สนใจศิลปะของทั้งสองที่เลยเสพแต่งำน
แบบเดิมๆ	 ที่มีกลุ่มศิลปินอยู่ไม่กี่กลุ่ม	 และศิลปินก็มีแต่กลุ่มลูก
ค้ำเดิมๆ	 เลยท�ำให้ในบำงช่วงตลำดศิลปะในเชียงใหม่ซบเซำลง	
และเมื่อรวมกับในส่วนของเศรษฐกิจที่กระทบต่อคนทั้งประเทศ
แล้ว	ยิ่งเงียบเหงำมำก	ผมเลยคิดอยำกว่ำน่ำจะลองมำแสดงงำน
ที่กรุงเทพฯ	ดูเพื่อหำควำมแปลกใหม่บ้ำง”

	อำจำรย์ยังได้ใช้วิธีกำรแสดงนิทรรศกำรทำงศิลปะรวม
ทั้งกำรประชำสัมพันธ์เพิ่มเติม	 โดยได้กล่ำวว่ำ	 “แม้ว่ำผมจะมี
ลกูค้ำเดมิอยูแ่ล้ว	แต่กำรแสดงงำนทำงศลิปะกท็�ำให้ผมได้มโีอกำส
รู้จักกับบุคคลอื่นๆ	มำกขึ้น	ซึ่งคนเหล่ำนี้อำจเป็นทั้งผู้ติดตำมผล
งำนและลูกค้ำในอนำคต	ซึ่งจะเป็นกำรขยำยวงของลูกค้ำผมเพิ่ม
มำกขึ้น”	

ส�ำหรับงำนเครื่องประดับและงำนโลหกรรมที่ท�ำในรูป
แบบของไทยประเพณี	 ก็เป็นอีกกลุ่มที่มีกำรตอบรับที่ดีจำกกลุ่ม
ลูกค้ำเช่นกัน	 ซึ่งงำนในกลุ่มอำจจัดอยู่ในประเภทประติมำกรรม
อกีแขนงหนึง่	แต่ประยกุต์ให้เข้ำกบัศลิปกรรมไทยโบรำณ	โดยแบ่ง
ออกได้เป็น	2	ลกัษณะ	คอืกลุม่ทีเ่ป็นเครือ่งประดบัไทยโบรำณ	และ
กลุ่มโลหกรรมที่เป็นงำนตกแต่ง	 กลุ่มแรกนั้นเป็นงำนที่ใช้เทคนิค
กำรเชื่อมหรือบัดกรี	งำนขึ้นรูปด้วยมือและสลักบุดุน	งำนหล่อที่ใช้
เทคนิคสูญขี้ผึ้ง	(Lost	wax	หรือ	Cire	Perdu)	ฯลฯ	รูปแบบที่นิยม
ท�ำนัน้โดยมำกเป็นรปูแบบสมยัอยธุยำตอนปลำยจนถงึรตันโกสนิทร์
ตอนต้น	ส�ำหรับกลุ่มโลหกรรมอื่นๆ	ที่เป็นงำนตกแต่ง	และมักใช้
ประดับอำคำรที่พักอำศัยนั้น	 พบว่ำมีกำรผลิตหลำยเทคนิค	 อำทิ	
งำนบุดุน	งำนเชื่อมหรือบัดกรี	งำนหล่อที่ใช้เทคนิคสูญขี้ผึ้ง	(Lost	
wax	หรือ	Cire	Perdu)	งำนถมปัด	ฯลฯ	ซึ่งเป็นเทคนิคที่สืบทอด
กันมำตั้งแต่โบรำณ	โดยศิลปินในปัจจุบันก็ได้น�ำเทคนิคเหล่ำนี้มำ
ใช้เพื่อสร้ำงงำนศิลปกรรมในด้วยวิธีและรูปแบบดั้งเดิม

ในปัจจุบัน	 ศิลปินที่สร้ำงสรรค์ผลงำนประเภทเครื่อง
ประดบัแบบไทยประเพณนีีม้ไีม่มำกนกั	แต่เป็นกลุม่ทีไ่ด้รบักำรตอบ
รับดีมำกในปัจจุบัน	 เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่มักต้องกำรไปเพื่อ
ทั้งใช้งำนจริงและเก็บสะสม	 ประเภทของเครื่องประดับส่วนใหญ่
ที่นิยมผลิตกัน	ได้แก่	ก�ำไล	แหวนรูปทรงต่ำงๆ	ทับทรวง		และจี้	
ฯลฯ	ซึ่งใช้วัสดุเป็นทองค�ำ	85-90	%	ฝังด้วยอัญมณีประเภทต่ำงๆ	
และท�ำลงยำสี	(Enamel)	ร่วมด้วยในบำงครั้ง	

ส�ำหรบังำนโลหกรรมทีเ่ป็นงำนตกแต่งกเ็ป็นอกีกลุม่หนึง่
ที่ได้รับกำรตอบรับจำกกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่ำงดี	เช่นเดียวกับกลุ่ม
เครื่องประดับ	 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มักต้องกำรใช้งำนในลักษณะ
ของงำนตกแต่ง	 และเพื่อเก็บสะสมในลักษณะเดียวกับงำนศิลปะ	
ประเภทของงำนโลหกรรมที่นิยมในปัจจุบันคือ	 ฐำนพระพุทธรูป	
เครือ่งทรงพระพทุธรปู	เจดย์ีจ�ำลองบรรจพุระบรมสำรรีกิธำต	ุและ
เครื่องมงคลต่ำงๆ	จ�ำพวก	ฉัตร	หรือสังข์	เป็นต้น	วัสดุที่ใช้ก็จะ
มีทั้ง	 เงิน	ทองค�ำ	ทองค�ำขำว	ทองชมพู	ทองเหลือง	และส�ำริด	
ฯลฯ	และมกีำรฝังอญัมณแีละกำรลงยำสร่ีวมด้วย	เช่นเดยีวกบังำน
ในกลุ่มเครื่องประดับ
	 กลุม่ลกูค้ำส�ำคญัส�ำหรบังำนโลหกรรมและเครือ่งประดบั
นั้นมีลูกค้ำในกลุ่มเดียวกัน	คือ	กลุ่มนักธุรกิจ	ผู้สะสมงำนศิลปะ	
และกลุ่มลูกค้ำในวงกำรเครื่องประดับและอัญมณี	 ลักษณะธุรกิจ 
ของกลุม่โลหกรรมและเครือ่งประดบั	คอื	ส่วนมำกมกัเป็นกำรสัง่ท�ำ
พเิศษเฉพำะชิน้	เนือ่งจำกเป็นงำนทีต้่องใช้ฝีมอื	และควำมช�ำนำญ
ของศลิปินสงู	จงึมกัไม่นยิมผลติออกมำเป็นจ�ำนวนมำก	ในบำงครัง้
ลกูค้ำกจ็ะเป็นเจ้ำของร้ำนเครือ่งประดบั	ขนำดใหญ่สัง่งำนประเภท	
แหวน	และก�ำไล	โดยให้ออกแบบขึน้มำใหม่ตำมอย่ำงไทยประเพณี	
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และท�ำแบบละไม่เกิน	5-10	ชิ้น	หรือเป็นนักธุรกิจที่นิยมสะสมงำน
ศิลปะ	 	 ส�ำหรับลูกค้ำของกลุ่มโลหกรรมก็เช่นเดียวกันกับกลุ่ม 
เครื่องประดับ	 คือ	 เป็นกลุ่มนักธุรกิจที่สะสมงำนศิลปะ	 และวัด	
เนือ่งจำกงำนโลหกรรมนีม้กัเป็นงำนทีเ่กีย่วเนือ่งในพระพทุธศำสนำ	
จึงท�ำให้มีกำรว่ำจ้ำงจำกวัดหรือหน่วยงำน	 ซึ่งขั้นตอนว่ำจ้ำงนั้น
ทั้งสองกลุ่มมีขั้นตอนใกล้เคียงกัน	คือ	กำรตกลงขอบเขตของงำน	
กำรเสนอแบบและรำคำ	 ขั้นตอนของกำรท�ำงำน	 กำรส่งงำนและ
ตรวจงำน	 โดยศิลปินที่ท�ำงำนในกลุ่มนี้แทบจะไม่ได้ด�ำเนินกำร
ทำงกำรตลำดมำกนัก	 หำกแต่เมื่อมีกำรว่ำจ้ำงงำนแล้ว	 จะมีขั้น
ตอนกำรท�ำงำนและวิธีกำรที่เป็นระบบกว่ำ	เนื่องจำกรำคำของชิ้น
งำนแต่ละชิ้นค่อนข้ำงสูงอันมีที่มำจำกค่ำวัสดุที่มักเป็นวัสดุมีค่ำ	
จึงท�ำให้ต้องมีกำรค�ำนวณปริมำณและรำคำของวัสดุโดยละเอียด
ก่อนที่จะมีกำรเสนอรำคำ	

ศิลปินส�ำคัญที่ท�ำงำนในกลุ่มนี้ออกมำ	 คือ	 อำจำรย์ 
ศุภโชค		เกิดศรี	ได้ให้สัมภำษณ์ถึงแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนว่ำ	
เนื่องจำกตนเองได้มีโอกำสศึกษำศิลปะไทยประเพณีจำกวิทยำลัย
เพำะช่ำง	และสนใจงำนประตมิำกรรม	จงึน�ำไปประยกุต์เข้ำกบังำน
เครือ่งประดบัและงำนโลหกรรม	โดยใช้ลวดลำยไทยในสมยัอยธุยำ
ตอนปลำยจนถงึสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นในกำรออกแบบ	และเน้น
ไปที่ควำมถูกต้องและควำมสมบูรณ์ขององค์ประกอบทำงศิลปะ
ไทยทัง้สมยัอยธุยำและสมยัรตันโกสนิทร์เป็นหลกั	ชิน้งำนทีอ่ำจำรย์
ศุภโชคสร้ำงขึ้นนั้นมีหลำกหลำยประเภท	ทั้งในส่วนเครื่องประดับ
และงำนโลหกรรมและเครื่องประดับ	ที่ส�ำคัญคือ	ก�ำไล	แหวน	จี้	
ฐำนพระพทุธรปู	เครือ่งทรงพระพทุธรปู	ฯลฯ	โดยใช้เทคนคิสญูขีผ้ึง้	
(Lost	Wax)	ผสมกบัเทคนคิกำรหล่อเหวีย่งซึง่เป็นกำรใช้เครือ่งจกัร
สมยัใหม่เพือ่เพิม่คณุภำพของงำนหล่อ	ซึง่ขัน้ตอนกำรท�ำงำนนัน้จะ
เริ่มจำกออกแบบและน�ำขี้ผึ้งชนิดพิเศษมำท�ำต้นแบบด้วยวิธีกำร
แกะสลกั	แล้วจงึน�ำไปหล่อด้วยวธิข้ีำงต้น	จำกนัน้จงึน�ำมำสลกัดนุ
เพื่อเก็บรำยละเอียดควำมเรียบร้อย	ก่อนที่จะตีตรำตัวอักษร	“ศ”	
อันเป็นเหมือนลำยเซ็นของอำจำรย์เป็นขั้นตอนสุดท้ำย		

ในส่วนของมุมมองของศิลปินที่มีต่อศิลปะไทยในตลำด
ศิลปะปัจจุบัน	 อำจำรย์ได้ให้ควำมเห็นว่ำ	 “เมื่อ	7-8	 ปีก่อนหน้ำ
นี้ผมท�ำงำนจิตรกรรมไทย	 แต่ผมคิดว่ำในทุกๆ	 ปีมีคนที่จบจำก
สถำบันกำรศึกษำที่สอนศิลปะไทยเยอะมำกขึ้น	 ส่วนใหญ่ก็เป็น
จติรกรเขยีนงำนไทย	ตอนนัน้ผมเลยคิดว่ำเรำควรทีจ่ะท�ำงำนออก
มำให้แตกต่ำงจำกเขำ	 เพรำะในตอนนั้นเศรษฐกิจประเทศไทยยัง
ดี	 บำงเดือนผมขำยงำนที่เป็นงำนจิตรกรรมไทยบนผ้ำพระบถได้
รำว	20	ชิ้น	หรือบำงครั้งก็มีกำรสั่งล่วงหน้ำมำจ�ำนวนมำก	กลุ่ม
ลูกค้ำเรำมีเยอะ	 แต่ผมก็มองว่ำถ้ำในอนำคตวงกำรศิลปะอิ่มตัว
กับงำนไทยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ทุกปีล่ะ	 ผมจะท�ำยังไง	 ผมก็เลยน�ำ

ควำมรู้เรื่องศิลปะไทยมำผสมกับทักษะด้ำนประติมำกรรมมำลอง
ท�ำต้นแบบด้วยขีผ้ึง้วทิยำศำสตร์หรอื	Jewelry	wax	แล้วน�ำไปหล่อ	
ปรำกฏว่ำงำนชิน้นัน้มหีลำยคนชอบ	จำกนัน้ผมกเ็ลยท�ำงำนในกลุม่
เครื่องประดับมำเรื่อยๆ	และพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ	เช่น	ฐำน
พระพุทธรูป	เครื่องทรงพระพุทธรูป	อุณำโลม	ฯลฯ	ส่วนประกอบ
สถำปัตยกรรม	เช่น	ส่วนยอดเจดีย์	เป็นต้น	ซึ่งในปัจจุบันมีลูกค้ำ
ที่ต้องกำรงำนผมจ�ำนวนมำก	ผมคิดว่ำในปัจจุบันบำงครั้งเหมือน
งำนจิตรกรรมล้นตลำด	 ศิลปินหลำยคนจัดแสดงงำนแล้วขำยได้	
1-2	ชิน้กม็	ีขำยไม่ได้เลยกม็	ีผมมพีืน้ฐำนจำกจติรกรทีท่�ำงำนแบบ
ไทย	ผมกล้ำทดลอง	และฉีกแนวเพื่อหำลูกค้ำและตลำดใหม่		ที่มี
คู่แข่งน้อยกว่ำ	ซึ่งตรงนี้	ปัจจุบันนี้	เศรษฐกิจแบบนี้ผมก็ยังมีงำน
ที่ลูกค้ำสั่งท�ำตลอด”

แม้ว่ำจะไม่ได้ด�ำเนนิกำรตลำดมำกนกั	แต่กลบัมงีำนสัง่
จองเป็นจ�ำนวนมำกในแต่ละป	ี โดยลูกค้ำใหม่จะมำจำกกำรบอก
ต่อ	 หรือ	 “ปำกต่อปำก”	 จำกลูกค้ำเก่ำ	 อำจำรย์ศุภโชคได้กล่ำว
ถึงแนวคิดในกำรท�ำงำนไว้ว่ำ	 	 “ผมตั้งใจท�ำงำนทุกชิ้นออกมำให้
ดีที่สุด	 เพรำะเมื่อลูกค้ำพอใจ	 ลูกค้ำก็จะบอกต่อ	 ผมเชื่อว่ำกำร
โฆษณำแบบปำกต่อปำก	เป็นโฆษณำที่คนเชื่อถือมำกที่สุด	ดังนั้น
ผมจึงต้องรักษำคุณภำพงำนให้อยู่ในมำตรฐำนเสมอ”	

นอกจำกนี้	 มุมมองส�ำหรับกลุ่มผู้บริโภคก็เป็นสิ่งส�ำคัญ	
เนือ่งจำกเป็นสิง่ทีอ่ำจเป็นตวัแปรส�ำคญัในทศิทำงของตลำดศลิปะ
ได้	โดยทำงผูเ้ขยีนได้สมัภำษณ์กลุม่ลกูค้ำทีซ่ือ้งำนศลิปะไทย	และ
ท�ำให้ทรำบว่ำ	 กลุ่มนักธุรกิจจ�ำนวนมำกนิยมสะสมงำนศิลปะ
ไทย	 ทั้งที่เป็นกลุ่มศิลปวัตถุและงำนศิลปะไทยประเพณียุคใหม่	 
โดยลูกค้ำท่ำนหนึ่งได้ให้เหตุผลที่ชอบสะสมงำนศิลปะไทยนี้ว่ำ	
“พี่ว่ำงำนศิลปะไทยของเรำก็สวยงำมไม่แพ้ศิลปะประเภทอื่น	 
มคีณุค่ำอยูใ่นตวั	และนบัวนัยิง่หำศลิปินทีท่�ำงำนไทยได้น้อยเตม็ที	
นักเรียนศิลปะจบใหม่	 หันไปท�ำงำนตำมอย่ำงฝรั่งกันหมดทั้ง	 
อิมเพรสชั่นนิสม์	แอ็บสแตร็คท์	พี่มองว่ำพวกนี้ไม่ใช่รำกเหง้ำของ
เรำ	ศลิปะไทยของเรำมดี	ีและพีก่ค็ดิว่ำศลิปินทีท่�ำงำนไทยออกมำ
ควรที่จะมีคนสนับสนุน	ส�ำหรับกำรซื้องำนศิลปะของพี่	พี่ชอบซื้อ
งำนจำกศิลปินที่เรำติดตำมผลงำนอยู่	ทั้งเป็นงำนจิตรกรรม	และ
งำนเครื่องประดับ	ถึงแม้ว่ำกลุ่มศิลปินที่ท�ำงำนไทยเค้ำจะไม่ค่อย
มำประชำสมัพนัธ์เท่ำไหร่	แต่พีว่่ำลกูค้ำเขำเยอะ	เนือ่งจำกเป็นกำร
แนะน�ำแบบปำกต่อปำก	 อย่ำงพี่เองก็แนะน�ำเพื่อนพี่หลำยๆ	 คน
ให้ซื้องำนของศิลปินคนนั้นคนนี้	 เพรำะพี่คิดว่ำงำนไทยเป็นงำนที่
หำยำก	นับวันยิ่งมีศิลปินที่ท�ำงำนแบบไทยลดลง		และศิลปินที่มี
ฝีมือดี	 งำนของเขำก็มีคุณค่ำน่ำสะสม	 ซึ่งศิลปินกลุ่มนี้ไม่จ�ำเป็น
ต้องมำโฆษณำตัวเอง	หรือท�ำประชำสัมพันธ์เนื่องจำกงำนของเขำ
ตดิตลำดแล้ว	คอืพอท�ำเสรจ็กม็ลีกูค้ำมำซือ้ไปหมด	บำงรำยอยำก
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ได้มำกก็ต้องสั่งจอง	บำงครั้งถึงขั้นต้องจองกันข้ำมปีเลยทีเดียว”	
ในส่วนมุมมองจำกหอศิลป์เอกชน	 ทำงผู ้เขียนได้

สัมภำษณ์อดีตผู้ประกอบกำรหอศิลป์เอกชน	“Art	Thai	Painting	
Gallery”		คุณปรีชำ	อินทร์คง	ถึงลักษณะทำงกำรตลำดของงำน
ศลิปะไทยว่ำ	“ส�ำหรบัศลิปินทีท่�ำงำนแบบไทยนัน้	ส่วนใหญ่จะเป็น
งำนจิตรกรรม	ซึ่งบำงครั้งศิลปินจะเขียนภำพแล้วน�ำมำฝำกแขวน
ไว้ที่ร้ำน	ถ้ำมีคนสนใจทำงร้ำนจะเป็นคนกลำงให้	หรือหำกลูกค้ำ
อยำกจะคุยกับศิลปินโดยตรง	ทำงร้ำนก็จะโทรเรียกศิลปินให้	โดย
ทำงร้ำนจะคิดค่ำใช้จ่ำยรำวร้อยละ30	ของรำคำงำนที่ขำยได้	หรือ
ในบำงครัง้หำกศลิปินอยำกจดันทิรรศกำรของตวัเอง	ทำงร้ำนกจ็ะ
ด�ำเนนิกำรให้	โดยคดิค่ำใช้จ่ำยเป็นร้อยละ	30	ของรำคำงำนทีข่ำย
ได้เช่นกัน	ส�ำหรับกำรตลำดของศิลปินที่ท�ำงำนไทย	ตอนนี้ผมว่ำ
งำนทีเ่ป็นงำนไทยจรงิๆ	ยงัขำยได้อยู	่คอืยงัมลีกูค้ำอยู	่แต่งำนไทย
ประยุกต์นั้นขำยยำกกว่ำ	ถึงแม้ว่ำจะไม่โตเท่ำ	4-5	ปีที่แล้ว	แต่ก็
ยงัคงมลีกูค้ำซือ้งำนเรือ่ยๆ	ซึง่ต่ำงจำกงำนศลิปะสมยัใหม่ทีต่ลำด
ค่อนข้ำงซบเซำ	ศิลปินหลำยๆ	คนก็ดัดแปลงรูปแบบงำนของตน	
เช่น	 จำกเดิมเคยเขียนภำพลงบนผ้ำใบ	 ก็เปลี่ยนเป็นแผ่นไม้สัก	
ผ้ำไหม	หรือหีบไม้	เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำย	แต่ส�ำหรับปัญหำ
ทำงกำรตลำดของศลิปินกลุม่นี	้แม้ว่ำจะมคีนต้องกำรงำนมำก	แต่
ศลิปินไม่สำมำรถผลติงำนออกมำได้เรว็เท่ำกบัควำมต้องกำร	บำง
ครัง้ท�ำให้เสยีลกูค้ำไปกม็	ีซึง่ผมมองว่ำ	ในเวลำนีง้ำนศลิปะไทยใน
ตลำดศิลปะยังโตขึ้นได้อีกเยอะ”
	 จะเหน็ได้ว่ำแนวคดิกำรประชำสมัพนัธ์เพือ่กำรตลำดของ
ศลิปินทัง้สองกลุม่	แบ่งออกเป็นสองลกัษณะ	คอืกำรประชำสมัพนัธ์
ส�ำหรับงำนจิตรกรรมแบบเป็นรูปธรรมซึ่งจะเน้นไปที่กำรจัด
นิทรรศกำร	 กับกำรประชำสัมพันธ์แบบบอกต่อส�ำหรับงำนเครื่อง
ประดับและโลหกรรม	 ซึ่งผลที่ได้รับแตกต่ำงกัน	 กล่ำวคืองำน
จิตรกรรมจ�ำต้องใช้ลักษณะกำรประชำสัมพันธ์ที่เข้ำถึงสังคม
เพื่อให้เกิดผลตอบรับในวงกวำ้ง	 ในขณะที่งำนเครื่องประดับและ 
โลหกรรมนั้น	มีวิธีกำรประชำสัมพันธ์ที่อำจได้รับผลตอบรับที่น้อย
กว่ำ	 แต่มีลักษณะเด่นคือกลุ่มลูกค้ำจะช่วยกันท�ำประชำสัมพันธ์
โดยกำรบอกต่อให้	ซึ่งแม้จะไม่ได้รับกำรตอบรับเป็นวงกว้ำง	แต่ก็
มลีกูค้ำใหม่ทีม่ำจำกกำรประชำสมัพนัธ์แบบ	“ปำกต่อปำก”	โดยที่
ลูกค้ำเก่ำยังคงต้องกำรงำนอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ	 ซึ่งเป็นกำรขยำย
ตลำดโดยอตัโนมตัิ	นอกจำกนีห้ำกพจิำรณำถงึกลุม่ลกูค้ำทีบ่รโิภค
งำนศลิปะทัง้สองประเภทแล้ว	พบว่ำเป็นลกูค้ำในกลุม่อำชพีทีใ่กล้
เคยีงกนัคอื	กลุม่นกัธรุกจิและกลุม่ผูส้ะสมงำนศลิปะซึง่มกัจะสะสม
ไว้เป็นคอลเลคชั่นส่วนตัว	 รวมทั้งลูกค้ำที่อยู่ในกลุ่มคนกลำง	 คือ	
ร้ำนเครื่องประดับ	 หรือหอศิลป์เอกชนซึ่งเป็นกลุ่มที่น�ำไปขำยต่อ	
ถึงแม้ว่ำจะดูเหมือนว่ำงำนศิลปะกลุ่มเครื่องประดับและโลหกรรม

จะมีกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรชิ้นงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 แต่ทำงศิลปินก็มี
ข้อจ�ำกดัในด้ำนกำรผลติทีไ่ม่สำมำรถผลติงำนออกมำได้มำกเพยีง
พอกับควำมต้องกำร	 จึงท�ำให้ไม่สำมำรถขยำยตลำดออกไปได้
มำกเท่ำที่ควร	ในขณะที่งำนจิตรกรรมไทยนั้น	เนื่องจำกมีศิลปินที่
ท�ำงำนในกลุม่นีอ้อกมำมำก	มกีำรแข่งขนัสงูมำกพอสมควร	ศลิปิน
แต่ละท่ำนจงึจ�ำเป็นต้องหำวธิทีำงกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์เพือ่
หำลูกค้ำ	 รวมทั้งหำพื้นที่เพื่อให้ชิ้นงำนได้มีโอกำสโฆษณำตัวเอง	 
ดงันัน้	ลกัษณะกำรตลำดโดยทัว่ไปจงึมกัเป็นกำรแสดงนทิรรศกำร
ทำงศิลปะและวำงขำยตำมหอศิลป์เอกชน	 เพื่อให้ชิ้นงำนได้มี
โอกำสออกสู่สำยตำประชำชนมำกขึ้น
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