
ศิลปะกับเศรษฐกจิ



ความสัมพนัธ์ทางการเมอืงเศรษฐกจิและสังคม

- เสถียรภาพและเสรีภาพทางการเมือง 
- เสถียรภาพและเสรีภาพทางเศรษฐกจิ

http://www.thairath.co.th/content/404754



เศรษฐกจิกบัการพฒันาสังคม

- การพฒันาปัจจยัพ้ืนฐาน

- ผลกระทบทางบวก จากภาวะเศรษฐกิจ
- การพฒันาคุณภาพชีวิต (การศึกษา เทคโนโลย ีสาธารณสุข คมนาคม)

- ผลกระทบทางลบ จากภาวะทางเศรษฐกิจ
- ความยากจน การอพยพท้ิงถ่ิน
- การถูกครอบง า การสูญเสีย  ทางวฒันธรรม
- ปัญหาสังคมต่างๆ สงคราม



เศรษฐกิจกับการพัฒนาสงัคม

การเติบโตของเมอืงและสาธารณูปโภคเกิด
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่รองรับ



เศรษฐกจิกบัการ
พฒันาสังคม

เศรษฐกจิที่
แตกต่างกนัมีผล
ต่อสภาพของเมอืง

หรือชุมชน เชียงตุง

เชียงใหม่



การขยายตวัของวงการศิลปะสูส่งัคมวงกวา้ง 

- การเพิ่มจ านวนศิลปิน 

- การเพิ่มความหลากหลาย 

- การเพิ่มจ านวนผูส้นใจและสนบัสนนุ

- การเพิ่มพื้นที่แสดงออกทัง้พิพิธภณัฑ ์หอศิลป์ นทิรรศการ

ศิลปะ

- การศึกษาศิลปะ

เศรษฐกิจกบัการพฒันาศิลปะ



การสะสมงานศิลปะ

- การสะสมดว้ยความชอบ

- การสะสม เชงิธรุกจิ

พิพิธภณัฑ ์ หอศิลปะ (รฐั-เอกชน)

- แหลง่ความรูด้า้นศิลปวฒันธรรม

- สถานที่พกัผอ่นของเมอืง

- สถานที่ทางธรุกจิ

- การชมงานศิลปะ

- การเสียค่าเขา้ชม



การขยายตัวศิลปะสู่สังคมวงกว้าง



นอกจากรัฐท่ีเป็นผูส้นบัสนุนวงการศิลปะ หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ช่วยส่งเสริม
การแข่งขนัแสดงออกของศิลปินทั้งยงัเป็นผูส้ะสมงานและเป็นผูเ้ผยแพร่ศิลปะให้
สังคมรู้จกัในวงกวา้ง



นิทรรศการศิลปะ Documenta ทีเ่ยอรมันจัด 5 ปี ต่อ คร้ัง



มหกรรมศิลปะนานาชาตเิวนิซเบียนนาเล่ จัดขึน้ทุกๆ 2 ปี



พพิธิภัณฑ์ (Museum) และการสะสมงาน
พพิธิ (ต่างๆ) + ภัณฑ์ (สิ่งของ) = สิ่งของต่างๆ ที่ได้ถูกรวบรวมไว้เพ่ือประโยชน์

พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้าพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ

- แหลง่ความรู้ด้านศิลปวฒันธรรม
- สง่เสริมความเป็นชาติ 
- สถานท่ีพกัผ่อนของเมือง
- วฒันธรรมการชมงาน



พิพิธภณัฑล์ฟูวร์ มี superstar ในพิพิธภณัฑ์ คือ โมนาลซิา่ ช่วยดงึดดูเม็ดเงินจาก
การเท่ียวชมให้แก่พิพิธภณัฑ์ชมจ านวนมาก



Now the world thinks it's worth over $20 million. And it's all yours from $14.5 (membership)





ภาพเขียนในการรณรงค ์"ฉนัเรียกร้องหอศิลป์ ไม่เอาศูนยก์ารคา้" บริเวณพื้นท่ีอนั
เป็นท่ีตั้งอาคารหอศิลป์ฯ ในปัจจุบนั







นิทรรศการไทยเท่ จากทอ้งถ่ินสู่อินเตอร์



หอศิลป์หรือพพิธิภัณฑ์ทีเ่กดิขึน้จากนักธุรกจิทีร่ ่ารวย



ห
2nd Floor

สังคมวทิยา, พทุธปรัชญา





เลก็ วริิยะพนัธ์ุ ผู้สร้าง “เมอืงโบราณ”



- การพฒันาเทคนคิทางศิลปะ

- ทศันคตเิชงิบวกและเชงิลบ

- ลกัษณะร่วมสมยัมมีากขึน้

- สญูเสียลกัษณะเฉพาะถ่ิน

-ปรบัสภาพใหเ้ขา้กบัระบบทนุนยิม

หรือตอ่ตา้น

การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด รปูแบบศิลปะ 

และเทคนิค



ความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิเป็นตัวเร่งให้ศิลปะน าเสนอถึงอตัลกัษณ์ของชาติ

โลกุตระ,ชะลูด น่ิมเสมอ,2534, หนา้ศูนยป์ระชุมสิริกิต



1. จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็น
งานจิตรกรรมท่ีมีกระบวนการ
สร้างสรรค ์แนวความคิด กลวิธี
และเร่ืองราวเน้ือหาสาระท่ีด ารง
ภาพลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของงาน
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จดัประกวด “จิตรกรรมบวัหลวง” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517



2. จิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมท่ีมีกระบวนการสร้างสรรค ์แนวความคิด กลวธีิ และ
เร่ืองราวเน้ือหาสาระท่ีด ารงภาพลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีมาพฒันา 
สร้างสรรคใ์หเ้ขา้กบัสมยันิยม

"สยาม 2“, ธีรวฒัน์ นุชเจริญผล



"สังคมสัตว"์ นายธนากร บวัปลอด
3. จติรกรรมร่วมสมัย เป็นงานจิตรกรรมท่ีมีกระบวนการสร้างสรรค์
แนวความคิด กลวิธี และเร่ืองราวเน้ือหาสาระท่ีมีการแสดงออกอยา่งอิสระเสรี



มูลนิธิธนาคารกรุงเทพและหอศิลป์สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดจ้ดั
โครงการประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบวัหลวง ๑๐๑ " ข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี  ๒๕๕๑ 



- โครงการการประกวดศิลปกรรมร่วมสมยั จดัคร้ังแรก พ.ศ. 2522
ยกเลิกไปเม่ือปี พ.ศ. 2540 

- จดัการประกวดจิตรกรรมเน่ืองในโอกาสพิเศษ (รางวลัพูก่นัทอง)

โอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ,เฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 60 พรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั,เฉลิม
พระชนมาย ุ36พรรษา ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี,เฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ของสมเดจ็พระ
นางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถและวโรกาสท่ีพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัทรงครองราชยค์รบ 50 ปี



“ความทรงจ าท่ี
ประทบัใจ ๒” โดย 
นายนิวฒัน ์ชูทวน
(สีอะครีลิค) รางวลั
จิตรกรรมยอดเยีย่ม
"พู่กนัทอง" (ไดรั้บ
เงินรางวลั 1 ลา้นบาท 
พร้อมรางวลัพู่กนั
ทองค า)



แสดงผลงานศิลปะของศิลปินชั้นน าของประเทศ และผลงานท่ีไดรั้บรางวลั
สนบัสนุนของธนาคารจากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งคน้ควา้
ประวติัและวถีิชีวติของชุมชนชาวจีน



ศิลปกรรมแห่งชาติ

- ในยคุแรกนั้นไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐบาลและภาคเอกชนอ่ืนๆ
- ในคร้ังท่ี 28 บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ป็นผูใ้หก้าร

สนบัสนุนมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนัน้ีสนบัสนุนเงินปีละ 5 แสนบาท
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สนบัสนุนเงินรางวลัใหแ้ก่ศิลปกรรม

แห่งชาติตั้งแต่ปี 2546 ปีละ 2 ลา้นบาท

- ริเร่ิมเป็นคร้ังแรกโดย ศ.ศิลป์ พีระศรี เสนอใหก้รมศิลปากรจดังานข้ึนเป็นคร้ังแรกปี 
พ.ศ. 2492
- กระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้ใจศิลปะสมยัใหม่ ส่งเสริมศิลปินมีความกา้วหนา้ทางอาชีพ
เกิดการแข่งขนั
- ปัจจุบนัจดัการแสดงโดยมหาวทิยาลยัศิลปากร



“บีบให้ยาย” รางวลัยอดเยีย่มศิลปกรรม“ศิลปกรรมน าส่ิงทีด่สู่ีชีวิต” คร้ังที่ 20



เงินทุนในการท าโครงการไดม้าจากการขายผลงานสเกชของศิลปิน



who's afraid of red, yellow, and green ของ ฤกษฤ์ทธ์ิ 
ตีระวนิช



สุรสีห์ กศุลวงศ์ น าเสนอผลงานศิลปะสะทอ้นแนวคิด "เจบ็" ในรูปแบบของศิลปะท่ีตอ้งการ
การมีส่วนร่วมจากผูช้ม โดยเป็นผลงานจดัวางเส้นดา้ยจ านวน 4 ตนัและซ่อนสร้อยทองไว ้
เพ่ือใหผู้ช้มไดเ้ขา้มาปฏิสังสรรคก์บังานดว้ยการคน้หาสร้อยทองท่ีซุกซ่อนอยู่



บทบาทของศิลปะที่มีต่อเศรษฐกิจ

- คุณค่าของวิจิตรศิลป์ในด้านจิตใจ

- คุณค่าของวิจิตรศิลป์ในเชิงเศรษฐกิจ
- ในฐานะสินค้า

- การสะสมผลงานศิลปะ
- ราคาของผลงานศิลปะ

- คุณค่าของวิจิตรศิลป์ในเชิงเศรษฐกิจ



คุณลกัษณะของตวังานศิลปะ
ประเภทของตลาดศิลปะ (art market)

-ตลาดหลกั (primary market)
-ตลาดรอง (secondary market)

-อุปสงค์และอุปทาน (demand and supply)
- การประดบัตกแต่ง (decorativeness)
- ความจูงใจทางปัญญา (intellectual appeal)

ตลาดศิลปะ (art market)



ตลาดหลัก (primary market) 
ศิลปิน, งานมหกรรมศิลปะ , งานเทศการศิลปะ, แกลลอร่ี, งานออกบู้ทต่างๆ

Art Basel in Hongkong 2013

ผลงานของนที อุตฤทธ์ิ



แกลลอร่ี



YENAKART VILLA -
L'Optimum





ตลาดรอง (secondary market)

การประมูล (auction)



Information cost 
(ต้นทุนทางข้อมูล)



ศิลปิน ชลูด น่ิมเสมอ
ช่ือผลงาน “ลกูสาวในหมู่ไม”้
ขนาด ๘๐ x ๖๐ ซม.
เทคนิค สีอะคริลิคบนผา้ใบ

ผลการประมูล
ราคาประมูล 1,000,000 บาท
ผูช้นะประมูล คุณสวสัด์ิ หอรุ่งเร่ือง



ศิลปิน ศกัย ขนุพลพิทกัษ์
ช่ือผลงาน “พลเอก เปรม ติณ
สูลานนท”์ 
ขนาด ๔๗ x ๓๗ ซม. เทคนิค 
สีน ้ามนับนผา้ใบ
ผลการประมูล ราคาประมูล 
3,000,000 บาท
ผูช้นะประมูล
คุณหญิงวรรณาและ คุณเจริญ 
สิริวฒันภกัด์ิ



ผลงานศิลปะ  เช่น  จิตรกรรม ภาพพิมพ ์ประติมากรรม ฯลฯ

ว่าจา้ง (commissioned)

ไม่หวงัผลก าไร (speculative)

อปุทาน (Supply) = สินคา้ท่ีพรอ้มขาย

ภาพ Iris,1987  แวนโก๊ะ ราคา 53.9 ลา้น ดอลล่าร์ลีโอนาร์โด ดาวนิชี ถูกวา่จา้งวา่ภาพ The last supper 

ประดับมหาวหิารซานตา้ มาเรีย เดลา กราเซีย



อุปสงค์ (Demand) - ผู้ต้องการครอบครองงานศิลปะ

- นักสะสม (collector), นายหน้า (dealer), หุ้นส่วน
corporate, พพิธิภัณฑ์ (museum), ฯลฯ

ปัจจยั

-ฐานะการเงนิ (wealth)
-การคาดหวังผลตอบแทน (expected return)
-ความเส่ียง (risk)
-ความคล่องตัว(liquidity)
-รสนิยมและความพงึพอใจ (taste and preference) 



Taste (รสนิยม) รสนิยมทางชนชั้นสัมพนัธ์การบริโภคงานศิลปะ 

- Taste classifies, and it classifies classifier (Pier Bourdier ) 
ศิลปะประเภทท่ีลอกเลียนของเดิมแล้วแตไ่ด้ของใหม่ที่มีคณุภาพต ่ากวา่
ของเดิม คณุภาพต ่า  ไร้รสนิยมสิน้ชาติ  รวมไปถึงผลงานท่ีมุ่งแต่จะขาย
สินค้า



ศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ

(Thailand Creative & Design Center - TCDC)

ร่วมมือกับภาคธุรกิจ ผูป้ระกอบการ sme และนักออกแบบ เพื่ อสนับสนุนให้

คนไทยไดต้ระหนักถึงคุณค่าของการน าการออกแบบมาใช้ในการสร้าง

มูลค่าใหกั้บสินคา้และบริการ ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานออกแบบ

ของนักออกแบบไทย ใหเ้ป็นที่ รูจั้กทัง้ภายในและต่างประเทศ

เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรรค ์(Creative Economy)

บทบาทของศิลปะประยกุตต์อ่เศรษฐกิจ



เครดิต http://www.siamintelligence.com/tcdc-ghost-exhibition/



เกาหลี/ เศรษฐกิจเชิงสรา้งสรรรค ์(Creative Economy)

การใชท้รัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่ อมโยงกับรากฐานทาง

วัฒนธรรม การส่ังสมความรูข้องสังคมและเทคโนโลยี

นวัตกรรมสมัยใหม ่รวมทัง้เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม






