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Abstract

พระมหากษัตริยไ์ ทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ม ี
พระราชนิยมด้านศิลปะอย่างชัดเจนจนก่อให้เกิดการประกวด
ภาพถ่ า ยและภาพเขีย นทัง้ ภายนอกและภายในราชส�ำ นั ก
กิจกรรมดังกล่าวได้ปรากฏร่องรอยของหลักฐานที่แสดงถึง
การซือ้ ขายจ�ำหน่ายผลงานศิลปะในสมัยนัน้ อีกด้วย ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ปรากฏการประชัน
(อวด) ภาพถ่ายในงานวัดเบญจมบพิตร พ.ศ. 2448 ทีม่ กี าร
ประกวดและการจ�ำ หน่ า ยภาพเพื่อ น� ำ เงิน สมทบทุ น กิจ การ
ของวัดนี้ดว้ ย  ขณะทีใ่ นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยูห่ วั มีการประกวดภาพส�ำหรับผูช้ อบเขียน (amateur)
ในพระราชวังบางปะอินและพระราชวังพญาไท ช่วง พ.ศ.
2460-2463 ซึง่ เป็ นการประกวดภาพภายในราชส�ำนักทีม่ กี าร
ซื้อขายภาพวาดเพื่อน� ำเงินมาสมทบทุนจัดซื้อเรือรบและปื น
ส�ำหรับกิจการเสือปา่    ทัง้ นี้ การซือ้ ขายจ�ำหน่ายภาพในสมัย
ดังกล่าว เมือ่ พิจารณาผ่านหลักฐานเฉพาะทีป่ รากฏ จากการ
ศึกษาพบว่า
เป็ นการจ�ำหน่ายภาพเพือ่ หารายได้มาใช้
ประโยชน์ในกิจการเชิงสาธารณกุศลและยังอยู่นอกบริบทของ
ธุรกิจทางศิลปะอย่างชัดเจน

Thai kings of Absolute Monarchy Era had so              
distinctively favored in arts that it brought about photo and
painting contests inside and outside the royal court.  Such
activities also revealed the evidence of art dealing at that
time.   In B.E. 2448 there were some traces of photo                          
contest (flaunt) and selling at the temple fair of Wat             
Benchamaborphit in the reign of King Rama V (King              
Chulalongkorn the Great) for raising fund contributed to
the temple activities. Meanwhile, in the reign of King
Rama VI (King Vajiravudh), there were some picture              
contests for amateur at Bangpa-in Palace and Phyathai         
Palace during B.E. 2460-2463. They were held inside the
royal court and income from selling pictures was              
contributed to the fund for purchasing warship and guns
for the activities of Boy Scout.  Considering from specific
evidence of that time and from studying, it was a raising
fund from picture selling contributed for performing               
charitable activities which was considered to be explicitly
beyond the context of art dealing.

ค�ำส�ำคัญ:  การจ�ำหน่ายผลงานศิลปะของไทย, สมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์

Keyword: Dealing of Thai Arts , Absolute
Monarchy Era  

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทที่ 1 : ย้อนร่องรอยการจำ�หน่ายผลงานศิลปะของไทยช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในงานวิจัยเรื่อง
“ประวัติศาสตร์ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์เอกชนและนายหน้าค้างานศิลปะในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530”
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บทน�ำ
ง า น ศึ ก ษ า ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ศิ ล ป ะ ส มั ย ใ ห ม่ ใ น
ประเทศไทยที่ ผ่ า นมามัก ละเลยในการศึ ก ษาถึ ง ความ
เคลือ่ นไหวด้านปจั จัยทางเศรษฐกิจในงานศิลปะ ดังที่ สิทธิ
ธรรม โรหิตะสุข เคยเสนอถึงปญั หาของงานศึกษาการประกวด
ศิลปกรรมในประเทศไทยที่ผ่านมาว่าขาดการวิเคราะห์หรือ
อธิบายถึงปจั จัยหรือผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังทีว่ า่ “การ
วิเคราะห์ผลงานศิลปะทีไ่ ด้รางวัลถูกให้ความส�ำคัญ ในขณะที่
ปจั จัยทางการเมืองและเศรษฐกิจถูกน�ำเสนอในแง่ของบริบทที่
อยู่ แ วดล้ อ มการประกวดมากกว่ า ที่จ ะอยู่ ใ นสถานะหรือ
บทบาทที่มอี �ำนาจไปสู่การก่อตัง้ จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
วงการศิลปะ” (สิทธิธรรม โรหิตะสุข. 2557: 122)   กรณีน้ีไม่
ต่างไปจากงานประวัตศิ าสตร์ทเ่ี น้นศึกษาหรืออธิบายถึงร่อง
รอยการจ�ำ หน่ า ยผลงานศิล ปะของไทยซึ่ง มัก เน้ น ศึก ษาไว้
ตัง้ แต่ในช่วงทศวรรษ 2490 –ทศวรรษ 2500 เป็ นต้นมา ดัง
กรณีบทความของ วิบลู ย์   ลีส้ วุ รรณ เรือ่ ง “แกลเลอรีห่ รือศิลป
สถานในประเทศไทย” ทีต่ พี มิ พ์ครัง้ แรกใน สยามรัฐสัปดาห์
วิจารณ์  ปีท่ี 47 ฉบับที่ 11 ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2538 และภาย
หลังน�ำมารวบรวมไว้ใน ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยใน
ประเทศไทย (2548)  เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวถือได้วา่ เป็ น
ยุคทีป่ ระเทศไทยเริม่ มีภาคเอกชนให้ความสนใจเปิ ดธุรกิจการ
ค้าขายจ�ำหน่ายภาพผลงานศิลปะ โดยเริม่ ต้นจากจ�ำหน่ายใน
ร้านท�ำกรอบรูป  กระทังภายหลั
่
งมีการเปิดเป็ นหอศิลป์เอกชน
หรือแกลเลอรี่เพื่อแสดงผลงานศิลปะของศิลปิ นและด�ำเนิน
ธุรกิจการค้าผลงานศิลปะทัง้ อย่างเป็ นระบบแบบทางการและ
ไม่เป็ นทางการ    อย่างไรก็ตาม   หากพิจารณาจากหลักฐาน
เอกสารชัน้ ต้นบางชิน้ ทีย่ งั หลงเหลืออยู่ให้คนรุ่นหลังได้ศกึ ษา
ในปจั จุบนั จะพบว่า   ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระม
งกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั นัน้    ปรากฏว่ามีหลักฐานทีแ่ สดงถึงร่อง
รอยของการจ�ำหน่ายผลงานศิลปะอย่างชัดเจน
แม้วา่ การ
จ�ำหน่ายผลงานศิลปะทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยนัน้ จะอยูน่ อกบริบทของ
ระบบการค้าขายเชิงธุรกิจ แต่เป็ นการซือ้ ขายเพือ่ ระดมทุนไป
ท�ำกิจกรรมเชิงท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา
กิจกรรมเชิง
สนับสนุนกิจกรรมทางการทหาร   หรือสนับสนุนการสร้างผล
งานของราษฎรเป็ นรายบุคคลก็ตาม  อันเป็ นทีม่ าของข้อเสนอ
ในบทนี้วา่ การจ�ำหน่ายผลงานศิลปะของไทยได้มปี รากฏมา
ตัง้ แต่ชว่ งสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์แล้ว และมีลกั ษณะเป็ น
ไปเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการกุศล มากกว่าจะเป็ นการค้าขาย
ในเชิงธุรกิจอย่างเช่นในปจั จุบนั
ถึงกระนัน้ การศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ความเคลื่อนไหวของหอศิลป์ เอกชนและนาย
หน้าค้างานศิลปะจะละเลยการอธิบายในประเด็นดังกล่าวนี้ไม่
ได้   ทัง้ นี้เพือ่ ให้เห็นพัฒนาการเชิงประวัตศิ าสตร์ของการ
จ�ำหน่ ายผลงานศิลปะในประเทศไทยได้อย่างชัดเจนมากยิง่
ขึน้   

เมื่ อ ครั ้ง การเสด็ จ ประพาสยุ โ รปครั ้ง แรกใน                      
พ.ศ. 2440  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรง
ทอดพระเนตรมหกรรม “เนชันแนล   เอกซฮิบเิ ชน” (National               
Exhibition)   ตลอดจนทรงทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการ
หรือการประกวดนานาชนิด   อาทิ การประกวดผลงาน
อุตสาหกรรม   สินค้าการเกษตร รวมถึงนิทรรศการศิลปะ
จ�ำนวนมาก
ประสบการณ์ของพระองค์เช่นนี้สง่ ผลต่อการ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดงานลักษณะดังกล่าวทัง้ ใน
แง่ของเศรษฐกิจและสังคม  ในแง่เศรษฐกิจ การจัดงานลักษณะ
นี้มคี วามส�ำคัญเนื่องจาก   “…เป็ นทีช่ มุ นุมการค้าขายขนาด
ใหญ่ทไ่ี ด้รบั การสนับสนุ นจากรัฐบาลเพื่อให้เป็ นเกียรติยศแก่
บ้านเมือง เป็ นการบ�ำรุงสินค้าและวิชาการทีร่ ฐั บาลและเอกชน
ในประเทศนัน้ ร่วมมือกันจัดขึน้ เพือ่ ชักจูงให้มผี เู้ ข้าชมมากราย  
จะได้มผี ูค้ นเข้ามาใช้จ่ายเงินในบ้านเมืองและเป็ นโอกาสทีจ่ ะ
ขายสินค้า”  (กัณฐิกา ศรีอุดม.2550: 186)  ขณะทีค่ วามส�ำคัญ
ในแง่สงั คมนัน้    ในงานศึกษาของ กัณฐิกา ศรีอุดม เสนอว่า  
เอกซฮิบเิ ชนยังเป็ นพืน้ ทีข่ องกิจกรรมความรู  
้ ความบันเทิง  
สร้างความสนุกสนาน   ทัง้ นี้พระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบการ
จัดเอกซฮิบเิ ชนว่าคล้ายคลึงกันกับงาน “ภูเขาทอง” ของ
กรุงเทพฯ   ดังทีท่ รงตรัสว่า “…ย่อมมีทก่ี นิ ทีด่ ม่ื ทีด่ ทู เ่ี ล่นเปน
เครือ่ งสนุกสนานส�ำหรับมหาชนทีม่ าชักชวนให้รน่ื เริง   ถ้าจะ
สรุ ป ความก็ค ล้า ยออกร้า นภู เ ขาทองแต่ เ ปนส่ ว นใหญ่ แ ลมี
คุณวุฒผิ ดิ กันขึน้ ไปมาก…” (กัณฐิกา ศรีอุดม. 2550: 187)
หลังจากการเสด็จประพาสยุโรปครัง้ แรก อาจกล่าว
ได้วา่ อิทธิพลจากประสบการณ์การทอดพระเนตรมหกรรม
งานนิทรรศการสินค้าหรือการทอดพระเนตรการประกวดและ
การแสดงภาพเขียนส่งผลให้พระองค์ทรงพยายามจัดงานเช่น
เดียวกันในสยาม   แต่ประยุกต์โดยการผสมผสานเข้ากับการ
จัดงานวัดทีร่ าษฎรคุน้ ชิน  ทัง้ นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จดั
สร้าง “วัดเบญจมบพิตร” ซึง่ เป็ นพระอารามหลวงทีส่ ร้างขึน้ ใน
เขตพระราชฐาน โดย  “มีการแห่อญ
ั เชิญพระพุทธนรสีหจ์ ากวัง
สวนดุสติ ไปประดิษฐานทีว่ ดั ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2442  
พร้อมกับมีการจัดฉลองพระในวันที      
่ 15-17 ปีเดียวกัน งาน
ฉลองนี้ได้น�ำมาสู่การจัดงานเทศกาลประจ�ำปี ทส่ี �ำคัญยิง่ และ
เริม่ ในสมัยรัชกาลที่ 5   นันคื
่ องานประจ�ำปีวดั เบญจมบพิตร”
(กัณฐิกา ศรีอุดม. 2550: 189-190)
งานประจ�ำปีวดั เบญจมบพิตร   แม้จะจัดขึน้ โดยเจ้า
นายชัน้ สูง แต่กผ็ สมผสานระหว่างงานวัด  งานรืน่ เริงทีร่ าษฎร
คุน้ เคยจาก “งานภูเขาทอง” หรืองานวัดทัวไปเข้
่
ากับการจัด
แสดง “เอกซฮิบเิ ชน” ของยุโรป   เอนก  นาวิกมูล ได้อา้ งหลัก
ฐานจาก  หนังสือรายการพระราชกุศล ฯ ภาค 2 และ 3 เพือ่
สะท้อนภาพบรรยากาศงานวัดเบญจมบพิตรในปีแรก ทีจ่ ดั
ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม ร.ศ.119 (พ.ศ.2443) ว่า

มหรสพและการละเล่นได้แก่   โขน   ยีเ่ ก   หุน่ ทรง
เครือ่ ง (ม.ร.ว.เถาะ)  งิว้ เพลง  ม้าหมุน เขาวงก์  ยิงลูกหนู  มี
การออกร้านของเจ้านาย  ข้าราชการ และราษฏรจ�ำนวนมาก ที ่
1.1
ห ลั ก ฐ า น ที่ แ ส ด ง ถึ ง ร่ อ ง ร อ ย ก า ร น่าสนใจเช่น  นุ่ม มารดาพระยาอนุชติ ชาญไชย ออก  (แสดง)
จ�ำหน่ ายรูปภาพจากการประชัน (อวด) รูปถ่ายในงานวัด คนเผือก  พระยานรฤทธิร์ าชหัช ออก “เครือ่ งเก็บเสียง  โฟโน
กราฟ” ซึง่ ก็คอื กระบอกเสียง หรือ เครือ่ งบันทึกเสียงยุคแรก
เบญจมบพิ ตร ร.ศ. 124
ของโลก นันเอง
่
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิ
ประสงค์ “ออกหี บ เพลงชาวตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ให้ ดู ”  
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พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวตั วิ งศ์  ขายรูปและ
ของต่างๆ   นายเพ่งศรีสรรักษ์ “ขายหีบเก็บเสียง” สมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช   เขา
น�้ำพุ แลยิงรูปสัตว์ต่างๆ…พระยาเวียงในนฤบาล  เขาวงกตแล
ร้านขายเครือ่ งดืม่ ต่างๆ ในกลางเขาวงก์   มิศเตอร์เล็นซ์   ร้าน
ถ่ายรูปแลขายรูปต่างๆ นอกจากนัน้ ยังมีรา้ นขายเพชรพลอย  
ขายของ เด็กเล่น ของกิน   ไอศกรีม  โซดา ของเก่าและอีกมาก
(เอนก  นาวิกมูล. 2547: 188-190)   
สังเกตว่า หลักฐานชิน้ ดังกล่าวแสดงอย่างชัดเจนว่า  
ในงานวัดเบญจมบพิตรครัง้ นัน้   พระเจ้าน้องยาเธอ     เจ้าฟ้า
กรมขุนนริศรานุวดั ติวงศ์ ได้ทรงน�ำ   “รูปและของต่างๆ”  ออก
มาขายร่วมกับร้านต่างๆ ของราษฏร   แม้หลักฐานชิน้ นี้จะไม่
ระบุวา่ “รูป”  ทีพ่ ระเจ้าน้องยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวดั ติ
วงศ์ทรงน�ำมาออกร้านขายนัน้ เป็ นรูปประเภทใด   แต่หาก
วิเคราะห์จากความสนพระทัยของพระองค์ในด้านงานช่างศิลป์  
สถาปตั ยกรรม หรืองานจิตรกรรมแล้ว   ผูว้ จิ ยั สันนิษฐานว่า  
รูปทีท่ รงน� ำมาออกร้านขายนัน้ น่ าจะเกีย่ วพันกับงานช่างศิลป์
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง   นอกจากนี้   งานศึกษาของเอนก นาวิก
มูล ยังสะท้อนว่า   งานวัดเบญจมบพิตรในปีแรกแสดงถึง
ลักษณะของงานวัดที่เน้ นการจัดงานเพื่อฉลองพระพุทธรูป
หรือวาระส�ำคัญทางศาสนาผนวกกับงานรื่นเริงของราษฎร  
รวมถึงเพิม่ การจัดแสดงสินค้า วิทยาการต่างๆ โดยเฉพาะของ
ต่างประเทศให้คนได้ชมกัน    ใน พ.ศ.2444   งานนี้ยงั มีการ
ออกหนังสือพิมพ์ประจ�ำงานด้วย ชือ่ ว่า หนังสือพิมพ์มบิ   “ซึง่
ไม่มคี ำ� แปลใดๆ (ตัง้ ให้คนฉงนเล่น)” (เอนก นาวิกมูล. 2547:
190)
วิทยาการอีกอย่างหนึ่งในงานวัดเบญจมบพิตร  คือ
การออกร้านหรือมีกจิ กรรมทีเ่ กีย่ วกับการถ่ายรูป
ซึง่ เป็ น
กิจกรรมทีเ่ ริม่ ได้รบั ความสนใจมากขึน้ โดยเฉพาะในราชส�ำนัก  
แม้วา่ จะเข้ามาในสยามตัง้ แต่ปลายสมัยรัชกาลที่ 3  แล้วก็ตาม
แต่ในรัชกาลที่ 3 และ 4 นัน้    ราชส�ำนักยังพิจารณาให้ความ
หมายต่อการมีปฏิสมั พันธ์กบั กล้องและการถ่ายรูปในฐานะ
ของ “สิง่ ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์”   มากกว่าทีจ่ ะปฏิสมั พันธ์
ในฐานะของอุปกรณ์ในการสร้างงานศิลปะหรือเพือ่ สร้างสุนทรี
ยะในเชิงความงาม  กระทังในสมั
่
ยรัชกาลที่ 5  การเล่นกล้อง
การถ่ายรูปเป็ นที่เฟื่ องฟู อย่างยิง่ และเข้ามาใกล้กบั การเน้ น
เรือ่ งของความงาม   รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงกล้องเพือ่ ความ
เพลิดเพลินในเวลาว่าง
เป็ นการฉายภาพอันเป็ นกิจกรรม
“ภายในพระราชส�ำนัก”   ปรากฏทัง้ ภาพแบบเป็ นทางการและ
ภาพในแบบพระอิรยิ าบถส่วนพระองค์ การเล่นกล้องยังเป็ นที่
นิยมในหมูเ่ จ้านายชัน้ สูง ข้าราชการ และผูม้ ที รัพย์ดว้ ย  
รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์เป็ น
จ�ำนวนมาก   ทรงร่วมกับพระบรมราชินีนาถและพระราชโอรส  
อีกทัง้ ยังทรงฉายภาพด้วยพระองค์เองอีกด้วย ดังที่ เมาริสซิโอ
เพเลคกี (Maurizio Peleggi) สะท้อนว่า “ …ในช่วงปลาย
รัชกาลทีห่ า้ ถึงกับมีการท�ำส�ำเนาออกมาเป็ นการ์ดอวยพร…
กล้อ งถ่ า ยรูป ก็ก ลายมาเป็ น ของใช้แ บบตะวัน ตกที่ธ รรมดา
ทีส่ ดุ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลทีห่ า้ ทรงชืน่ ชอบ…
จนกระทังปลายรั
่
ชสมัยของพระองค์ พระองค์ได้ทรงจัดแข่งขัน
ถ่ายภาพในงานหาทุนทีว่ ดั ราชบพิตร (วัดเบญจมบพิตร)…”
(Maurizio Peleggi. 2547: 137) ขณะทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั “พระองค์ได้ทรงนิพนธ์บทความเรือ่ ง

‘การถ่ายรูปเมืองไทย’ ตีพมิ พ์ในหนังสือกุมารวิทยา ฉบับวัน
จันทร์ท่ี 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2438 และทรงโปรดการฉาย
พระรูปตัง้ แต่ครัง้ เสด็จประพาสสิงคโปร์แล้ว” (ศักดา ศิรพิ นั ธุ.์
2535: 89)    
ใน พ.ศ. 2447 ได้ปรากฏหลักฐานส�ำคัญเกีย่ วกับ
“การจ�ำหน่ายรูปภาพ” ขึน้
ในงานวัดเบญจมบพิตรจาก
กิจกรรมการออก   “ร้านหลวง”    ซึง่ ปกติแล้วก็เพือ่ จ�ำหน่าย
สินค้าไม่ซ้ำ� กันโดยเป้าหมายคือเก็บเงินบ�ำรุงเข้าวัด แต่สำ� หรับ
งานวัดเบญจบพิตรประจ�ำปี พ.ศ.2447 (ร.ศ.123)  การถ่ายรูป
ทีเ่ คยเป็ นกิจกรรมเฟื่ องฟูภายในราชส�ำนักได้มบี ทบาทส�ำคัญ
โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเปิด “ร้าน
ถ่ายรูปหลวง”  ดังที่ กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร  กล่าวไว้วา่ “
ในร้านหลวงจะเปิดบริการถ่ายภาพและจ�ำหน่ายรูปภาพ   รวม
ทัง้ ทรงเชิญชวนให้เจ้าของภาพน� ำรูปถ่ายส่วนตัวมาร่วมอวด
แสดงในงานนัน้ ด้วย” (กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. 2543: 34)
ทีส่ ำ� คัญพระองค์ยงั ทรงเสด็จ ฯ มาประทับและทรงฉายภาพฝี
พระหัตถ์ให้แก่เจ้านาย ข้าราชการ ชาวต่างชาติทกุ คืน โดย
ทรงร้องขอเก็บค่าถ่ายรูปคนละ 20 บาท “เพือ่ สมทบทุนโดย
เสด็จพระราชกุศลในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ บรรดา
ภาพถ่ า ยฝี พ ระหัต ถ์ทุก รูป ที่ท รงถ่ า ยในปี นัน้ จะมีพ ระปราม
าภิไธยย่อ จ.ป.ร. เป็ นรูปวงกลมติดอยูท่ ต่ี วั ฉากหลัง นอกจาก
นี้ พ ระองค์ย งั ทรงออกแบบจัด ฉากในการถ่ า ยภาพอีก ด้ว ย”
(กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร. 2543: 35) ในงานวัดเบญจมบพิตร
ครัง้ นี้ชดั เจนว่า “รูป” ทีร่ า้ นถ่ายรูปหลวงน�ำมาจ�ำหน่ายให้แก่ผู้
สนใจนัน้ คือ “รูปถ่าย” และรายได้จากการจ�ำหน่ายรูป รวมถึง
รายได้จากการมีผสู้ นใจเข้าร่วมกิจกรรมให้รชั กาลที่ 5 ทรง
ฉายภาพด้วยฝีพระหัตถ์นนั ้
น�ำไปสมทบทุนเพือ่ ท�ำนุบำ� รุง
ศาสนสถานในการสร้ า งพระอุ โ บสถหลั ง ใหม่ ข องวั ด
เบญจมบพิตร  
นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ พระองค์ทรงพยายาม
หาพืน้ ทีท่ จ่ี ะแสดงออกในความสนพระทัยเรื่องการถ่ายรูปใน
วงกว้างมากกว่าเพียงจ�ำกัดอยูภ่ ายในราชส�ำนักเท่านัน้    การ
พระราชนิพนธ์บทความเกีย่ วกับการถ่ายรูปของพระองค์ดงั ที่
กล่าวน่าจะเป็ นความพยายามอย่างหนึ่ง   ทีส่ ำ� คัญ งานประจ�ำ
ปีวดั เบญจมบพิตรเป็ นงานทีเ่ หมาะสมยิง่ เพราะได้ชอ่ื ว่าจัดมา
แล้วหลายปี มีผสู้ นใจมาร่วมชมงานเป็ นจ�ำนวนมาก   ทัง้ เจ้า
นายชัน้ สูงและราษฎรทัวไป  
่
รวมถึงในงานปีก่อนๆ ยังมีรา้ น
ถ่ายรูปของฝรังต่
่ างชาติมาเปิ ดบริการอยู่บา้ งแล้วส่งผลท�ำให้
“การถ่ายรูป”   ไม่ใช่ถงึ ขนาดเป็ นสิง่ แปลกใหม่จนราษฎรจะ
กลัวเกรงแต่อย่างใด  ในอีกด้านหนึ่ง  ผูว้ จิ ยั ยังวิเคราะห์อกี ว่า  
พระราชนิยมการถ่ายรูปและร้านถ่ายรูปหลวงยังเป็ นอีกพืน้ ที่
และวาระโอกาสเหมาะสมทีจ่ ะทรงใช้ในการแสดงออก ตลอด
จนสือ่ สารต่อชาวต่างชาติ   เจ้านายชัน้ สูงและราษฎรให้เกิด
ความตระหนักว่าสยามมีความศิวไิ ลซ์ไม่ต่างจากชาติตะวันตก
อีกด้วย   ทัง้ นี้ตอ้ งกล่าวว่า จากหลักฐานภาพทีห่ ลงเหลืออยู่
ปรากฏว่าชาวต่างชาติจำ� นวนไม่น้อยยังมาเข้าร่วมให้พระองค์
ฉายภาพฝีพระหัตถ์ดว้ ย
ในปีต่อมาคือ พ.ศ. 2448  งานวัดเบญจมบพิตรยังคง
มีกจิ กรรมและการออกร้านมากมายเช่นเดิม แต่รา้ นถ่ายรูป
หลวงทีเ่ คยจัดในปี ทผ่ี ่านมาได้ถูกเปลีย่ นเป็ นการจัดกิจกรรม
“การอวดรูปถ่ายหรือการประกวดรูปถ่าย”   ซึง่ นักวิชาการ
ถือว่าเป็ น
“การประกวดภาพถ่ายครัง้ แรกของเมืองไทย”
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(ศักดา ศิรพิ นั ธ์. 2535: 94)  ก็วา่ ได้    การประกวดภาพถ่าย
ครัง้ นี้มผี ใู้ ห้ความสนใจส่งรูปมาอวดกัน โดย “พระยาศรีสห
เทพ”   เลขานุการของการอวดรูปถ่ายได้บนั ทึกไว้วา่ “ในการ
ประชันรูปคราวนี้  มีผนู้ �ำรูปมาประชัน 140 คน มีจำ� นวนกรอบ
395 แผ่น  เปนรูปถ่าย  1184  รูป” (ศักดา ศิรพิ นั ธ์. 2535: 96)   
หากแต่ใน “บาญชีรปู ทีน่ �ำมาออกประชัน”   ทีป่ รากฏอยูใ่ น
รายการพระราชกุ ศลในการสถาปนาวัดเบญจมบพิต รดุส ติ
วนาราม ภาคที่ 13 (2448) ปรากฏว่ามีรายชือ่ และรายละเอียด
ของรูปถูกบันทึกไว้เพียง 388 รูปเท่านัน้    การอวดรูปครัง้ นี้ม   ี
“กรรมการตัดสินผลงานและมีรางวัล”  แตกต่างจากปีทผ่ี า่ นมา
ซึ่ง ใครจะอวดรูป ก็ไ ด้แ ต่ เ น้ น ให้ผู้ท่ีเ ข้า มาชมได้บ ริจ าคเงิน
ท�ำบุญสร้างพระอารามมากกว่า
ทีส่ ำ� คัญยังมีการจัดท�ำ  
“ประกาศการอวดรูปถ่าย”
อย่างเป็ นทางการโดยสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตั วิ งศ์ทรงรับ
พระบรมราชโองการมาเพือ่ ประกาศแก่ผทู้ เ่ี ล่นถ่ายรูปได้สง่ รูป
เข้ามาประกวดชิงรางวัลพระราชทาน  กติกา  ข้อก�ำหนดค่อน
ข้างให้อสิ ระส�ำหรับผูส้ ร้างผลงานพอสมควร ดังทีแ่ จ้งว่า
รูปทีจ่ ะส่งมานัน้ มีขอ้ ก�ำหนดเพียงว่าต้องเป็ นรูปทีผ่ ู้
นัน้ ได้ถ่ายเอง และขอให้ขนานนามส�ำหรับเรียกรูปนัน้ ด้วย แต่
จะเป็ นรูปขนาดใดๆและจะส่งคนละกีแ่ ผ่นก็สง่ ได้ไม่หา้ มปราม
รูปถ�้ำมองสองตาอย่างเล็ก   ขนาดทีถ่ ่ายด้วยกล้องเวริสโคป
เป็ นต้นนัน้ จะตัดสินรางวัลเป็ นส่วนหนึง่    เฉพาะรูปขนาดนัน้
เองไม่พอ้ งกับรูปขนาดอืน่    อนึง่ รูปทีจ่ ะส่งมาอวดนัน้    ถ้าเป็ น
รูปถ�้ำมองสองตาไม่ตอ้ งมีกรอบ   แต่ถา้ เป็ นรูปเดียวขอให้เข้า
กรอบมาส�ำหรับติดฝาด้วย ผูใ้ ดจะส่งรูปถ่ายมาอวดในงานนี้
ขอให้สง่ รูปนัน้ มายังกรรมการ   ณ วัดเบญจมบพิตร   ก�ำหนด
ตัง้ แต่วนั ที ่ 4 ธันวาคม จนถึงวันที ่ 8 ธันวาคม   ประกาศแจ้ง
ความมา  ณ วันที  ่ 23  เดือนพฤศจิกายน  รัตนโกสินทร  ศก
124 (รายการพระราชกุศล ในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตร
ดุสติ วนาราม ภาคที่ 13. 2448: 9)    
   นอกจากจะมีคะแนนในส่วนของกรรมการแล้วนัน้ ยังมี
“คะแนนป๊อปปูลาโหวต” (popular vote) ด้วย  กรรมการตัดสิน
ในการประกวดนี้ประกอบไปด้วยเจ้านายชัน้ สูงทัง้ สิน้ ประกอบ
ด้วย “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพิ
นิจ  พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ   พระเจ้า
น้องยาเธอ   กรมหมืน่ มหิศรราชหฤทัย   พระเจ้าลูกยาเธอ  
กรมหมืน่ ชุมพรเขตอุดมศักดิ ์   หม่อมราชวงศ์สวุ พรรณ   
มิสเตอร์สะไกเลอ   ผูพ้ พิ ากษา     สะกินเนอเทินเนอ  มองสิเอ
อร์เดอลามะโฮเตีย   และพระยาศรีสหเทพ   เป็ นเลขานุการ
(รายการพระราชกุศล ในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตร. 2448
:9)   งานวัดเบญจมบพิตรครัง้ นี้จดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 9-13
ธันวาคม พ.ศ. 2448    ทัง้ นี้ผทู้ ส่ี ง่ รูปถ่ายเข้าประกวดในงาน
ครัง้ นี้แบ่งได้เป็ น 3 กลุม่ หลัก ประกอบด้วย   “กลุม่ แรก คือ
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายชัน้ สูงในราช
ส�ำนัก  กลุม่ ทีส่ อง  คือ ชาวตะวันตก   มีทงั ้ กลุม่ ทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา
ราชการแผ่นดิน   ข้าราชการ   แพทย์ และทีเ่ ข้ามาท�ำการ
ค้าขาย ธุรกิจในสยาม  กลุม่ ทีส่ าม คือ  ข้าราชการและรวมไป
ถึงบุคคลทัวไปชาวไทยและคนจี
่
นทีอ่ าศัยอยูใ่ นสยาม”   ทัง้ นี้
รายชือ่ ผูส้ ง่ ภาพและชือ่ ของผลงานบางส่วน   ตลอดจนราย
ละเอียดของรางวัล สามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมใน รายการ

พระราชกุศล ในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
ภาคที่ 13   
ราษฏรทัวไปแม้
่
จะร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย
ไม่มาก   แต่ในหลักฐานชัน้ ต้นอย่างได้ให้รายละเอียดทีแ่ สดง
ถึง “ความสนใจ” ของผูเ้ ข้าชมทีป่ รากฏผ่านการ “โหวต” (vote)
ให้รางวัลรูปทีพ่ งึ ใจ   เป็ นการโหวตแบบต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพือ่
ร่วมท�ำบุญด้วย   ปรากฏว่าการโหวตรูปทีน่ �ำมาอวดทัง้ งานนี้
รวมได้ “52,943 โวต โวตละ 16 อัฐ  รวมเป็ นเงินทีไ่ ด้จากการ
โหวต 13,235 บาท 47 อัฐ” (รายการพระราชกุศลในการ
สถาปนาวัดเบญจมบพิตรฯ ภาคที่ 13. 2448: 43) นอกจากนี้
ยังมีรายได้จากการขายตั ๋ว ขายสมุดบาญชีรปู ขายสมุดต�ำรา
รูปและจากกิจกรรมอืน่ ๆ อีกรวมแล้วเป็ นเงินทัง้ ทัง้ สิน้ “31,358
บาท 48 อัฐ”
ทีน่ ่าสนใจ คือ มีการจัดตัง้ “กองขายรูป” ขึน้ เพือ่ ดูแล
การจ�ำหน่ายภาพถ่ายทีส่ ง่ เข้าประกวดในงาน   ทัง้ นี้ปรากฏว่า
มีเจ้านายชัน้ สูงที่ส่งภาพประชันบางท่านได้จ�ำหน่ ายรูปของ
ตนได้เป็ นจ�ำนวนมาก    ในบัญชีของกองขายรูปทีป่ รากฏใน
เอกสารชิ้นเดียวกันได้ระบุรายชื่อของผูท้ ่จี �ำหน่ ายรูปถ่ายได้
โดยไล่เรียงล�ำดับจากผูท้ จ่ี ำ� หน่ายได้มากสุดไปน้อยสุด ดังนี้  
กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ (จ�ำหน่ายได้รวม 1,648 บาท 32
อัฐ)  กรมหมืน่ นครไชยศรีสรุ เดช (จ�ำหน่ายได้รวม 1,436 บาท
48 อัฐ)   กรมหมืน่ จันทบุรนี ฤนารถ (จ�ำหน่ายได้รวม 1,271
บาท 48 อัฐ)  กรมขุนพิทยลาภ      พฤติธาดา (จ�ำหน่ายได้รวม
1,161 บาท)   พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงษ์ (จ�ำหน่ายได้รวม
953 บาท)  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรค์วรพินิจ (จ�ำหน่าย
ได้รวม 810 บาท) พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยการ (จ�ำหน่ายได้
รวม 659 บาท 32 อัฐ)  กรมหมืน่ ปราจิณกิตบิ ดี (577 บาท 32
อัฐ)  ซึง่ รูปถ่ายทีน่ �ำมาประชันสามารถขายได้ถงึ 8,518  บาท
นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าใน “บาญชีเงินรายได้ในกองประชัน
รูป” ยังแจ้งว่ามี “ค่าขายรูปต่างๆ ทีเ่ ข้ากรอบแล้วในวันที่ 1011 ธันวาคม” ขายได้จำ� นวน 59 รูป รวมเป็ นเงิน 1,085 บาท
(รายการพระราชกุศล ในงานสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสติ
วนาราม ภาคที่ 13. 2448: 43) ซึง่ รายได้ทงั ้ หมดนี้น�ำไปสมทบ
ทุนสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดเบญจมบพิตรต่อไป
ในทีน่ ้ีอาจกล่าวได้วา่ งานประจ�ำปีวดั เบญจมบพิตร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดย
เฉพาะในช่วง พ.ศ. 2447 ทีม่ กี ารเปิด “ร้านถ่ายรูปหลวง” และ
ใน พ.ศ. 2448 ทีม่ กี ารจัด “การประชัน (อวด) รูปถ่าย” นัน้ ถือ
เป็ นงานทีป่ รากฏร่องรอยหลักฐานว่ามีการซือ้ ขายจ�ำหน่ ายรูป
งานศิลปะ (ภาพถ่าย) อย่างชัดเจน  ซึง่ ครัง้ นัน้ การซือ้ ขายเป็ น
ไปเพื่อน� ำรายได้เข้าสมทบทุนงานกุศลของวัดเบญจมบพิตร
โดยไม่อยูใ่ นวงจรของระบบธุรกิจการค้างานศิลปะแต่อย่างใด.
1.2
การจ�ำหน่ ายภาพวาดในราชส�ำนักจาก
การประกวดภาพส�ำหรับศิ ลปิ นสมัครเล่น พ.ศ.2460-2463
หลักฐานส�ำคัญอีกชุดหนึ่งต่อการศึกษาย้อนร่องรอย
การจ� ำ หน่ า ยผลงานศิล ปะในสมัย สมบู ร ณาญาสิท ธิร าชย์
ปรากฏขึน้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 6   ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาทีง่ านด้านศิลปวัฒนธรรม
มีความเฟื่องฟูอย่างมาก   เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏ
เกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงให้ความสนพระทัยต่องานด้านศิลปกรรม
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ทุกแขนง  ทัง้ วรรณคดี  การละคร  และศิลปะ  วิจติ รศิลป์  ใน
รัช สมัย ของพระองค์ ย ัง ปรากฏว่ า มีก ารประกวดส� ำ คัญ ที่
เกีย่ วข้องกับงานช่างศิลป์และงานวิจติ รศิลป์อยูด่ ว้ ย ทีน่ ่าสนใจ
คือ ทุกงานมีความเกีย่ วข้องกับ “การค้าขาย” ผลงานทีจ่ ดั
แสดงเหล่านี้ในวัตถุประสงค์ทต่ี ่างกันไป  
งานแรกทีจ่ ะขอกล่าวถึงพอสังเขปในทีน่ ้ีคอื
“การ
แสดงศิลปการหัตถกรรมของนักเรียน” ซึง่ จัดขึน้ โดยกระทรวง
ธรรมการ   บุคคลส�ำคัญผูผ้ ลักดันให้เกิดการจัดงานนี้ขน้ึ คือ
“พระยาวิสทุ ธสุรยิ ศักดิ ์” เสนาบดีกระทรวงธรรมการ  พระยาวิ
สุทธสุรยิ ศักดิ ์คือผูผ้ ลักดันให้เกิดสถาบันการสอนด้านช่างศิลป์
และช่างหัตถกรรมตัง้ แต่ในสมัยรัชกาลที่ 5   โดยเป็ นผูถ้ วาย
ความเห็นเรือ่ งการบ�ำรุงวิชาศิลปศาสตร์และการช่างแก่ “กรม
หมืน่ วชิรญาณวโรรส” ถึงการจัดตัง้ โรงเรียนส�ำหรับฝึกราษฎร
ในทาง “วิชาศิลปศาสตร์   การบ�ำรุงฝีมอื ทางหัตถกรรม   ช่าง
ศิลป์   รวมถึงการเพาะปลูกและการท�ำกับข้าว นอกเหนือไป
จากโรงเรียนด้านวิชาการ” (วิบลู ย์ ลีส้ วุ รรณ. 2548: 192)  
แนวความคิดของพระยาวิสุทธสุรยิ ศักดิ ์ส�ำเร็จได้ใน
เวลาต่อมา    ใน พ.ศ.2451   กระทรวงธรรมการได้จดั ตัง้
“สโมสรช่าง” ขึน้ เพือ่ สอนวิชาช่างให้แก่สมาชิก    ภายหลังได้
โอนย้ายไปขึน้ อยูก่ บั “สามัคยาจารย์สมาคม” อยูบ่ ริเวณราช
บูรณะ   ต่อมาเมือ่ มีผใู้ ห้ความสนใจเป็ นสมาชิกและเข้าเรียน
วิชาช่างหัตถกรรมด้านต่างๆ ของสโมสรมากขึน้ ใน พ.ศ.2453  
สโมสรช่างจึงถูกยกฐานะเป็ น “โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ”
ขึน้ กับกระทรวงธรรมการ   ซึง่ ถือเป็ นสถาบันทีใ่ ห้การศึกษา
ด้านนี้โดยตรงอย่างเป็ นทางการแห่งแรก เนื่องจากก่อนหน้า
นัน้   นอกจากสโมสรช่างแล้ว การสอนช่างฝีมอื หรือช่างศิลป์จะ
ปรากฏแทรกอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนสามัญหรือโรงเรียน
สตรีทใ่ี ห้ความส�ำคัญด้านนี้ เช่น โรงเรียนราชินี    ใน พ.ศ.
2456 โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะจึงได้พฒ
ั นาเป็ น “โรงเรียน
เพาะช่าง”  โดยหลักสูตรส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างจากการเรียน
การสอนศิลปะแบบตะวันตก   ทัง้ นี้เพือ่ หวังว่าจะผลิต “คนรุน่
ใหม่ทผ่ี ลิตงานศิลปการหัตถกรรมเพือ่ ให้คนไทยได้ซอ้ื สินค้าที่
ผลิตในท้องถิน่ ” (Walter F.Vella.1976: 171)
ใน พ.ศ. 2455  กระทรวงธรรมการได้จดั ให้ม  ี “การ
แสดงศิลปการหัตถกรรมของนักเรียน”   ณ โรงเรียนสวน
กุหลาบ กรุงเทพฯ  ถือได้วา่ เป็ นการแสดงและการประกวดให้
รางวัลแก่ผลงานทางศิลปการหัตถกรรม  ในสมัยรัชกาลที่ 6  ที่
เกิดขึน้ ภายนอกราชส�ำนัก   ในแจ้งความกระทรวงธรรมการ
เรือ่ ง “จะจัดให้มกี ารแสดงศิลปการหัตถกรรมของนักเรียน”  
โดยพระยาวิสุท ธสุร ิย ศัก ดิไ์ ด้ช้ีถึง การเชื่อ มโยงกัน ระหว่า ง  
“ศิลป”  กับ “วิชา”  และการเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงฝีมอื
ในทางการคิด   การสร้างผลงานศิลปหัตถกรรมอย่างชัดเจน  
ดังตอนหนึ่งทีว่ า่

สมควร… (ราชกิจจานุเบกษา, เรือ่ ง จะจัดให้มกี ารแสดง
ศิลปการหัตถกรรมของนักเรียน พ.ศ. 2455, เล่มที่ 29 วันที่
13 ตุลาคม ร.ศ.131 พ.ศ.2455, หน้า 1582.)  
ในงานมีการแบ่งประเภทเพื่อให้รางวัลแก่ผลงานที่
ส่งเข้ามาประกวดอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็ น 3 หมวด ด้วยกัน
ประกอบไปด้วย
1. หมวดความคิด   ได้แก่ การคิดอะไรขึน้ เองเปนอ
ย่างใหม่เข้าท่วงทีและอาจส�ำเร็จประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
อันเปนทีน่ ่าสรรเสริญสติปญั ญาควรแก่รางวัล   ก็จะได้รบั
รางวัลชัน้ ใดชัน้ หนึ่งตามสมควร
2. หมวดถ่ายอย่าง   ได้แก่ เห็นอะไรของเขาดี   คิด
อ่านท�ำตามอย่างของเขาให้ได้เหมือนอันควรแก่รางวัล ก็จะได้
รับรางวัลชัน้ ใดชัน้ หนึ่งตามสมควร
3. หมวดฝีมอื ประณีต   ได้แก่ แสดงฝีมอื ขัดเกลา
เหลาเกลีย้ ง เช่นขัดไม้ขน้ึ เงาเป็ นต้น และความประณีตอย่า
งอืน่ ๆอันควรแก่รางวัล ก็จะได้รบั รางวัลชัน้ ใดชัน้ หนึ่งตาม
สมควร (หจช.ศธ.17/1 เรือ่ ง รายงานการแสดงศิลปการ
หัตถกรรม.2455: 5)
การแบ่ง ประเภทเป็ นหมวดหมู่ดงั กล่า วสะท้อ นถึง
ความพยายามที่จะให้โอกาสแก่ผลงานที่มคี วามหลากหลาย  
รวมถึงส่งเสริมการคิด   การฝีมอื อย่างจริงจัง   มากไปกว่านัน้
คือ
การส่งเสริมแนวคิดให้นกั เรียนประกอบอาชีพทีห่ ลาก
หลายกว่าการคิดเป็ นเสมียนหรือข้าราชการ  ประเด็นนี้เห็นได้
จาก “ค�ำกราบบังคมทูล”   ของพระยาวิสทุ ธสุรยิ ศักดิ ์ ในการ
เปิดงานครัง้ นี้แก่รชั กาลที่ 6   ตอนหนึ่งว่า “ …ความประสงค์
แห่งการแสดงศิลปการหัตถกรรมนี้    เพือ่ จะแนะน�ำชักจูงให้
เด็กชายหญิงในปจั จุบนั นี้เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปการหัตถกรรมซึง่
เป็ นทางเลีย้ งชีพต่างๆ เพือ่ จะกันการทีเ่ ด็กทัง้ หลายพากัน
นิยมในการเป็ นเสมียนให้น้อยไป…” (หจช.ศธ.17/2  เรือ่ ง ค�ำ
กราบบังคมทูลในงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 1.
2455: 36-38) ทัง้ นี้รชั กาลที่ 6 ได้มพี ระราชด�ำรัสตอบทีน่ ่า
สนใจตอนหนึ่งว่า  

…การทีไ่ ด้จดั ให้มกี ารแสดงหัตถกรรมฝีมอื นักเรียน
ขึน้ เช่นนี้
จะเป็ นการชักชวนและชี้ชอ่ งให้คนทัง้ หลายเห็น
ว่าการวิชาช่างต่างๆนัน้ ว่าโดยฉะเพาะ ก็เป็ นทางทีจ่ ะหาเลี้ยง
ชีพ ได้ดีส่ว นหนึ ง่ เหมือ นกัน …ว่ า ถึง การหาเลี้ย งชีพ ในทาง
หัตถกรรม
เราผูเ้ ป็ นพระเจ้าแผ่นดินก็กล่าวยืนยันได้วา่ ไม่
เป็ นการเลวทรามกว่าเป็ นเสมียนหรือเป็ นข้าราชการ   ดังทีค่ น
เป็ นอันมากยังส�ำคัญผิดอยูน่ นั ้ เลย  คงจะได้รบั ความยกย่องชุบ
เลี้ยง เช่นกัน   คือถ้าตัง้ ตนให้เป็ นหลักฐานมันคงในทาง
่
ค้าขายหรือศิลปการได้แล้ว   เราก็คงจะตัง้ ให้เป็ นขุนน�้ำขุนนาง
ได้ไม่ผดิ อะไรกับผูท้ รี ่ บั ราชการดังได้ม ี ตัวอย่างปรากฏมาแล้ว
…ใครมีความคิดและอุปนิสยั เฉลียวฉลาดในศิลปวิชา หลายราย…  (หจช.ศธ.17/2 เรือ่ ง พระราชด�ำรัสตอบเสนาบดี
อันใด  ได้ทำ� สิง่ ไรขึน้ ด้วยความคิดตนเองหรือฝีมอื ตนเอง มีสงิ ่ กระทรวงธรรมการ.2455: 39)  
ใดทีเ่ ป็ นพยานให้น�ำมาตัง้ ส�ำแดงให้ปรากฏจะเป็ นของเล่นหรือ
ของใช้กด็ ี คิดขึน้ เองหรือท�ำตามแบบอย่างของใครหรือท�ำตาม
พระราชด�ำรัสนี้สะท้อนแนวคิดอุดมการณ์เศรษฐกิจ
การสังสอนในโรงเรี
่
ยนก็ดี ถ้าส�ำเร็จเรียบร้อยดีกเ็ ป็ นอันน�ำมา แบบชาตินิยมอย่างชัดเจน   ในการแสดงศิลปการหัตถกรรม
ตัง้ ได้ แต่จะต้องมีผรู้ บั รองว่าเป็ นความคิดหรือเป็ นฝีมอื ของ นักเรียนครัง้ ต่อๆ มา   พระราชด�ำรัสของพระองค์ยงั คงเน้นส่ง
เด็กผูน้ นั ้ จริงๆ ถ้าในประเภทใดของใครเป็ นเยีย่ มยอดก็จะมี เสริมการผลิตเครือ่ งใช้หรืองานหัตถกรรมเป็ นของประเทศโดย
รางวัลให้ จะมีกรรมการตรวจตัดสินสิง่ ของนัน้ ๆ ให้รางวัลตาม คนไทยเองเช่นเดิม    ดังเช่นในการแสดงศิลปการหัตถกรรม
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นักเรียนพ.ศ.2457 ทีว่ า่   “…ในเวลาปรกติพวกเราย่อมแลเห็น
ได้ ย ากกัน ว่ า เหตุ ไ รจึ ง มีค วามจ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งบ� ำ รุ ง วิช า
หัตถกรรมและศิลปการของเราเองให้พอเพียง ต่อเมือ่ ไรมีเหตุ
ส�ำคัญซึง่ ของใช้ของเราจะส่งมาจากต่างประเทศไม่ได้    เมือ่
นัน้ แหล่ะจึงจะเป็ นเวลาที่เราต้องรู้สกึ ตัวและเสียใจตัวเองว่า
เราทัง้ หลายได้รามือราตีนเสียหมดแล้ว…” (สมุดทีร่ ะลึกงาน
แสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน. 2492: 40-41)  ใน พ.ศ. 2459
การจัดงานยังได้เปลีย่ นชือ่ เป็ น
“การแสดงศิลปหัตถกรรม
นักเรียนและพาณิชย์ของพลเมือง”  โดยผนวกเข้ากับ “โรงเรียน
พาณิชยการ” ทีต่ งั ้ ขึน้ มาในช่วงเวลาเดียวกันกับโรงเรียนเพาะ
ช่าง (2456) และงานได้ใช้ชอ่ื นี้ไปจนกระทังถึ
่ ง พ.ศ. 2466   
อันเป็ นการจัดงานปีท่ี 12   หลังจากนัน้ การจัดงานได้ยตุ ลิ ง
ชัวคราว
่
(สมุดทีร่ ะลึกงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน.
2492:41)   
จากทีก่ ล่าวมาสะท้อนว่า   การแสดงศิลปการ
หัตถกรรมนักเรียนนี้มคิ วรจะถูกอธิบายเพียงแค่เป็ นพื้นที่ท่ี
แสดงถึงการให้ความส�ำคัญกับการสร้างช่างฝี มอื หรือพัฒนา
งานฝีมอื ช่างไทยเท่านัน้   แต่ยงั ถือเป็ น “ตลาดนัดพบทางธุรกิจ
ทีส่ ำ� คัญ”   ของบุคลากรทัง้ ในฝา่ ยผูผ้ ลิตและผูซ้ อ้ื ทีม่ าพบปะ
และมีปฏิสมั พันธ์ทางธุรกิจต่อกันด้วย
ใน พ.ศ. 2459 ยังปรากฏหลักฐานทีแ่ สดงถึงร่องรอยของการ
จ�ำหน่ายผลงานศิลปะจาก
“การประกวดฝีมอื ช่างเขียน”
ภายในงานนั ก ขัต ฤกษ์ น มัส การพระพุ ท ธชิน ราชประจ� ำ ปี
ของวัดเบญจมบพิตร   ต้องกล่าวว่าในปจั จุบนั หลงเหลือหลัก
ฐานเอกสารเกีย่ วกับงานนี้ให้ศกึ ษาน้อยมาก  หลักฐานชิน้ หนึ่ง
ที่หลงเหลือให้ศกึ ษาและปรากฏถึงร่องรอยของการเปิ ดให้ม ี
การ “จ�ำหน่ายภาพเขียน” คือ “ประกาศประกวดฝีมอื ช่าง
เขียน” โดย รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ท�ำหน้าทีเ่ ป็ น
กรรมการผูด้ ำ� เนินงานหลัก ภายหลังพระองค์ได้น�ำ  “ประกาศ
ประกวดฝีมอื ช่างเขียน”   ในครัง้ นัน้ มาตีพมิ พ์ไว้ในหนังสือ  
สาส์นสมเด็จ  เล่ม  2 อันแสดงถึงพระราชด�ำริของพระเจ้าอยูห่ วั
ต่อการประกวดครัง้ นี้วา่
…ด้วยทรงพระราชร�ำพึงถึงฝี มอื ช่างเขียนอย่างดีซงึ ่
มีอยูใ่ นบ้านเมือง   เป็ นฝีมอื ทีเ่ ขียนในประเทศนี้กม็   ี ทีเ่ ขียนมา
จากต่างประเทศก็มาก   ถ้าหากจะเลือกสรรเอาทีด่ งู าม เขียน
ด้วยความคิดดี   ฝีมอื ประณีต และเหมือนจริงแล้ว ก็จะได้เป็ น
อันมาก   แต่น่าเสียดายทีข่ องดีทงั ้ นัน้ ไปตกอับลับลี้เสียตามรัว้
วัง บ้านช่อง เป็ นสมบัตขิ องบุคคล   ไม่มโี อกาสทีส่ าธุชนจะได้
เห็นชมเล่นให้เพลินใจ    ทรงพระราชปรารภจะใครให้มชี อ่ ง
โอ่อวด จึงทรงพระราชด�ำริวา่    นักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธ
ชินราช   ณ วัดเบญจมบพิตรปีน้ี   ควรจะจัดให้มกี ารประกวด
ฝีมอื ช่างเขียนในงานนัน้    จึงมีพระบรมราชโองการตรัสสังให้
่
สร้า งศาลาส�ำ หรับ ประกวดฝี ม ือ ช่ า งเขีย นขึ้น ในท้อ งสนาม
พระราชวังดุสติ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ตัง้ กรรมการ
อันนี้ขน้ึ
ให้เป็ นหน้าทีร่ บั สิง่ ซึง่ เป็ นฝีมอื ช่างเขียนอย่างดี  
บรรดาซึง่ พระบรมวงษานุวงศ์   ข้าทูลละอองธุลพี ระบาท   ทัง้
คฤหบดี    ประชาราษฎร์จะได้น�ำมาส่งส�ำหรับโอ่อวดประกวด
กันแล้วจัดล�ำดับไว้ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย
เปิดโอกาสให้
สาธุ ช นเข้า ชมได้ ใ นงานนั ก ขัต ฤกษ์ นั ้น แล้ ว ให้ ก รรมการ
พิจ ารณาตัด สิน ว่า ฝี ม ือ อัน ใดดูง ดงามท�ำ ด้ว ยความประณี ต  

ประกอบด้วยความคิดอันดี มีพรรณสัณฐานเหมือนจริง   เป็ น
คุณวิเศษยิง่ และหย่อนกว่ากันก�ำหนดจัดเป็ นชัน้ ใด อย่างไร  
ให้น�ำความขึน้ กราบบังคมทูลทราบฝา่ ละอองธุลพี ระบาท จะ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานรางวัล ในสิง่ ทัง้ นัน้
ตามสมควรแก่คณ
ุ วิเศษ   (สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติ
วงศ์. 2505: 107)
ค�ำประกาศดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
จาก “การแสดงศิลปการหัตถกรรมของนักเรียน”   ทีเ่ น้นการ
พัฒ นาส่ง เสริม การฝี มอื เพื่อสร้างคนไปประกอบอาชีพ ผลิต
สินค้าในอนาคต  ขณะที่ “การประกวดฝีมอื ช่างเขียน”  เน้นที่
“การโอ่อวดสิง่ ของ”   อันเป็ นความบันเทิงของชนชัน้ น�ำในงาน
ประจ�ำปีวดั เบญจมบพิตรตัง้ แต่ครัง้ อดีต   หากแต่ในปี พ.ศ.
2459  ได้ขยายกิจกรรม “การโอ่อวดฝีมอื ” กันในวงกว้างมาก
ขึน้   เนื่องจาก ภาพเขียนเป็ นช่องทางทีร่ าษฎรพอจะมีกำ� ลังใน
การสร้างสรรค์ขน้ึ ได้   ต่างจากการประกวดเครือ่ งโต๊ะบูชา  
การตกแต่งพระพุทธรูป หรือ การถ่ายรูปทีต่ อ้ งอาศัยทุนทรัพย์
จ�ำนวนมาก  
คณะกรรมการจัดงานได้ “เปิดอิสระ” อย่างมากแก่ผู้
ส่งผลงาน  ทัง้ ในเรือ่ ง “กลวิธกี ารสร้างภาพเขียน” ทีส่ ามารถใช้
ถ่านหรือสีชนิดใดก็ได้   ทัง้ ยังสามารถเขียนลงบนภาชนะหรือ
ระนาบรองรับอะไรก็ได้    แม้งานทีเ่ ขียนขึน้ ในต่างประเทศก็
สามารถน�ำมาส่งได้   แต่ขอเพียงจะต้องไม่ลอกเลียนผูอ้ น่ื มา
เท่านัน้ ” (สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์. 2505: 108109)   ถึงกระนัน้ น่าสังเกตว่า ขณะทีก่ ารแสดงศิลปการ
หัตถกรรมของนักเรียนเปิดรับงานประเภทที่ “ถ่ายถอนมา” ถึง
ขนาดจัดเป็ น “หมวดถ่ายอย่าง” จัดประเภทไว้ให้รางวัลกับ
“งานทีล่ อกเลียนมา” และให้ความส�ำคัญเป็ น “ข้อพึงสังเกต”  
จากผูจ้ ดั งานในปีแรกว่า   “ต่อไปควรเอาใจใส่ในประเภทถ่าย
แบบก่อน   ภายหลังค่อยคิดค่อยหัดกันไป    ประเภทฝีมอื
ประณี ต และประเภทความคิด ก็จ ะเกิด ขึ้น เปนล� ำ ดับ ไปเอง  
เพราะเหตุดงั กล่าวนี้   การแสดงคราวนี้ซง่ึ     เป็ นครัง้ แรกจึงมี
แต่ของประเภทถ่ายแบบทัง้ นัน้    ของประเภทความคิดและ
ฝีมอื    ว่าเฉพาะทีเ่ ป็ นของนักเรียนท�ำแล้ว เรียกว่าไม่มเี ลย
ก็ได้” (หจช.ศธ.17/3   เรือ่ ง รายงานการแสดงศิลปหัตถกรรม
.11 ม.ค.2455 – 30 พ.ค.2456: 130)  แต่ในการประกวดฝีมอื
ช่างเขียน พ.ศ.2459   การลอกเลียนกลับเป็ นข้อห้ามเพียงข้อ
เดียวในกติกาทีก่ ารประกวดเน้นหลัก   จุดนี้ผวู้ จิ ยั วิเคราะห์วา่
แสดงถึงแนวคิดของชนชัน้ น� ำสยามขณะนัน้ ทีใ่ ห้ความหมาย
ค�ำว่า “ศิลปการหัตถกรรม”  กับ  “ศิลปะ”  แตกต่างกัน  กล่าว
คือ “ศิลปการหัตถกรรม” หรือ “งานช่าง” เป็ นงานทีส่ ามารถจะ
“ลอกเลียนแบบกันได้”  ขอให้ลอกเลียนกันให้เกิดความงดงาม  
ความประณีตเป็ นอย่างดี   ส่วนความคิดสร้างสรรค์นนั ้ ไม่ใช่
สาระส�ำคัญนัก   ขณะที่ “ศิลปะ” เป็ นอิทธิพลจากศิลปะตะวัน
ตกอย่างชัดเจน คือ จะต้องเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ ใหม่   แสดง
ถึงลักษณะเฉพาะตัวของผูส้ ร้างและ “ไม่ยอมรับในการลอก
เลียนแบบ” มา
นอกจากนี้บางช่วงตอนใน “ประกาศประกวดฝีมอื
ช่างเขียน” ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
ยังปรากฏร่องรอยของการ “จ�ำหน่ายรูปภาพ” ทีส่ ง่ เข้าประกวด
ด้วย ดังทีว่ า่ “…กรรมการตัง้ ใจจะช่วยพวกช่างเขียนด้วยอีก
แผนกหนึ่ง คือรูปทีเ่ ขียนถ่ายเลียนมาชิดชม ปรารถนาจะขาย
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หรือรูปทีเ่ ขียนไม่สดู้ ี ไม่มหี วังประกวด แต่ปรารถนาจะขาย
พอได้มลู ค่าเป็ นประโยชน์บา้ ง   กรรมการก็จะรับช่วยจัดให้
ตามแต่ทจ่ี ะเป็ นไปได้จะกันไว้แผนกหนึ่ง” (สมเด็จฯ กรม
พระยานริศรานุวดั ติวงศ์. 2505: 109) หลักฐานนี้แสดงชัดเจน
ว่า  กรรมการจัดงานมีความต้องการจะช่วยเหลือและสนับสนุน
พวกช่างฝี มอื หรือพวกช่างเขียนทีส่ ร้างผลงานขึน้ มาให้ได้รบั
ประโยชน์มากกว่าทีจ่ ะฝากความหวังไว้เพียงแต่รอลุน้ รางวัล
เพียงอย่างเดียว  ทัง้ ยังบ่งชีว้ า่ กรรมการจัดงานคงจะมีการตัง้
“แผนกขายรูป” คล้ายคลึงกับเมือ่ ครัง้ การประชัน (อวด)
ภาพถ่าย ในงานวัดเบญจมบพิตร ใน พ.ศ. 2448 ซึง่ ครัง้ นัน้ มี
การตัง้ “กองขายรูป” มาเพือ่ รับผิดชอบการขายรูปทีม่ คี นสนใจ
ซือ้ ดังทีไ่ ด้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้ว
กระทังในช่
่ วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระม
งกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ทรงจัด “การประกวดภาพส�ำหรับ
ศิลปินสมัครเล่น”   ซึง่ เริม่ จัดกันตัง้ แต่ภายหลังทีป่ ระเทศไทย
ได้ทำ� การประกาศสงครามกับเยอรมันนีในสงครามโลกครัง้ ที่ 1
เมือ่ วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2460 ช่วงเวลาดังกล่าว พระองค์
ทรงแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอิน การประกวดนี้
เกิดขึน้ หลังจากทีพ่ ระองค์ทรงมีพระราชด�ำริให้จดั สร้าง “ดุสติ
ธานี”   ขึน้ ภายในพระราชวังบางปะอินและภายหลังถูกย้าย
มายังพระราชวังพญาไท  ทรงพยายามใช้ดสุ ติ ธานีในการสอน
เรือ่ งการทหาร   การเมืองแก่ขา้ ราชบริพาร   ทรงออก
หนังสือพิมพ์แห่งเมืองดุสติ ธานี   3 ฉบับ คือ  ดุสติ สมัย  ดุสติ
สักขี   และดุสติ สมิต   รวมถึงจัดให้มกี ารประกวดวาดภาพขึน้
ด้วย  วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ ยังกล่าวเพิม่ เติมว่า  “…ได้โปรดเกล้า ฯ
ให้ขา้ ราชบริพารสมมติตนเองเป็ นประเทศต่างๆ พระองค์เอง
ได้สมมติเป็ นรามนคร   ประเทศต่างๆได้เขียนธงชาติของ
ตนเองขึน้    ต่อมาได้มกี ารเขียนภาพเป็ นงานอดิเรก พระองค์
เห็นว่ามีประโยชน์จงึ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จดั
ประกวดภาพขึน้ เป็ นครัง้ แรก” (วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ .2534: 77)  
การประกวดครัง้ แรกทรงจัดขึน้ ที่ “ห้องหนังสือชัน้
ล่างของพระทีน่ งอุ
ั ่ ทยานภูมเิ สถียร   พระราชวังบางปะอิน
ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน พ.ศ.2460” (วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ. 2534:
77)   ในครัง้ แรกนี้เริม่ มีการเปิดจ�ำหน่ายภาพทีส่ ง่ เข้าประกวด
แล้ว แม้ปจั จุบนั ผูว้ จิ ยั จะยังไม่พบหลักฐานทีจ่ ะใช้ศกึ ษาราย
ละเอียดต่างๆ จากการประกวดครัง้ แรกนี้มากนัก แต่มรี อ่ งรอย
จากเอกสารชัน้ รองบางชิ้น ได้เ คยกล่ า วถึง รายได้จ ากการ
ประกวดครัง้ แรกนี้ไว้บา้ ง  ดังกรณีของ วิรณ
ุ       ตัง้ เจริญ  ได้
กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า   “รายได้จากการจ�ำหน่ายในการประกวด
ครัง้ แรกนี้ได้ทงั ้ หมด 4,000 บาทเศษส่งให้ราชนาวีสมาคม
สมทบทุนซือ้ เรือรบพระร่วง” (วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ. 2534: 77)  
อย่างไรก็ตาม ในเอกสารชัน้ รองอีกชิน้ หนึ่งได้กล่าวถึงการน�ำ
รายได้จากการประกวดภาพไปสมทบทุนซื้อเรือรบพระร่วง
เช่นกัน  แต่ขอ้ มูลเรือ่ งจ�ำนวนเงินต่างกันไปมาก ดังที  ่ จมืน่ อ
มรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)  ได้กล่าวว่า “…ยังโปรดเกล้า ฯ
ให้จำ� หน่ายภาพและเลหลังภาพฝีพระหัตถ์ ได้เงินทีละมากๆ  
เช่นในการจ�ำหน่ ายภาพและเลหลังภาพฝี พระหัตถ์คราวหนึ่ง  
ม.ล.ปิ่น   มาลากุล ซึง่ ขณะนัน้ อายุ 16 ปี เป็ นผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ก็บ
เงิน ปรากฏว่าได้เงินถึง 7 หมืน่ บาท เงินทีเ่ ก็บได้น�ำไปมอบให้
เจ้าคุณอนิรทุ ธเทวา  เจ้าคุณอนิรทุ ธเทวาน�ำขึน้ กราบบังคมทูล
แล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สง่ ไปสมทบซือ้ เรือ
พระร่วง” (จมืน่ อมรดรุณารักษ์. 2513: หน้า ซ)  ประเด็นนี้ไม่

เป็ นทีแ่ น่ชดั ว่า   จ�ำนวนเงินทีไ่ ด้จากการจ�ำหน่ายภาพนัน้ สรุป
แล้วเป็ นจ�ำนวนเท่าไหร่   แต่เหตุทผ่ี วู้ จิ ยั วิเคราะห์วา่ เอกสาร
ทัง้ สองชิน้ นี้กล่าวถึงการประกวดครัง้ แรกเช่นเดียวกัน มิใช่
การประกวดครัง้ ที่ 2 และ 3 เพราะเนื่องจาก การประกวดในอีก
2 ครัง้ ต่อมานัน้    ปรากฏหลักฐานว่า เงินรายได้จากการ
จ�ำหน่ายภาพนัน้ น�ำไปสมทบทุนเพือ่ ซือ้ ปืนในกิจการเสือปา่
ทัง้ สิน้ ดังทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไป   ส�ำหรับกรณีขอ้ มูลเรือ่ งรายได้
จากครัง้ แรกว่าเป็ นจ�ำนวนเท่าใดนัน้
คงเป็ นจุดทีจ่ ะต้องหา
หลักฐานมาศึกษาเพือ่ หาค�ำตอบทีแ่ น่ชดั ในส่วนนี้ต่อไป     
ใน พ.ศ. 2463 การประกวดภาพในราชส�ำนักนี้ได้จดั
ขึน้ อีก 2 ครัง้ กล่าวคือ “ครัง้ ที่ 2 ณ ศาลาวรนาฎเวทีสถาน  
พระราชวังบางปะอิน ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฏาคม พ.ศ.2463  
และครัง้ ที่ 3 ณ โรงละครพระราชวังพญาไท ระหว่างวันที่ 11
– 17 ตุลาคม พ.ศ.2463” (วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ. 2534: 77)  ทัง้ 3 ครัง้
มีการตัง้ คณะกรรมการ (น่าเสียดายยิง่ ทีไ่ ม่มหี ลักฐานระบุราย
นามของกรรมการตัดสิน) และแบ่งประเภทของภาพทีส่ ง่ เข้า
ประกวด   มีรางวัลให้สำ� หรับผูช้ นะ ทีส่ ำ� คัญมีการ “ก�ำหนด
ราคาจ�ำหน่ายภาพ”   ไว้อย่างชัดเจน โดย “ภาพทีส่ ง่ เข้า
ประกวดคณะกรรมการก�ำหนดราคาให้ 15 สตางค์ถงึ 20 บาท
ผูใ้ ดจะซือ้ ให้จองไว้และให้มารับภาพเมือ่ เสร็จการประกวดแล้ว  
ภาพทีไ่ ม่มผี ซู้ อ้ื และภาพทีก่ นั ไว้สำ� หรับเลหลัง ให้น�ำมาเลหลัง
วันสุดท้าย” (วิรณ
ุ ตัง้ เจริญ. 2534: 77)   นอกจากนี้ยงั จัด
ประมูลภาพ   มีการเปิดให้เข้าชมโดยต้องซือ้ ตั ๋วล่วงหน้าราคา
ใบละ 1 บาท กระทัง่ “บาญชีภาพ” ทีใ่ ช้เป็ นบัญชีขอ้ มูลราย
ละเอียดของผลงานทัง้ ชือ่ ภาพ   ชือ่ ศิลปิน   เทคนิคทีว่ าดและ
ราคาได้ถกู น�ำมาจ�ำหน่ายด้วย   โดยในการประกวดครัง้ ที่ 2
รายได้ในการจ�ำหน่ายภาพทัง้ จากการประมูล การจ�ำหน่าย
ตามปกติ การเลหลัง ค่าผ่านประตูและค่าจ�ำหน่ายบาญชีภาพ
ทัง้ หมด “ส่งเข้าสมทบทุนซือ้ ปืนให้เสือปา่ มณฑลอยุธยา” (วิ
รุณ ตัง้ เจริญ. 2534: 78)  
หลักฐานชัน้ ต้นชิ้นส�ำคัญที่เหลือตกทอดมาเพื่อใช้
ศึกษาเกี่ยวกับการประกวดภาพและการจ�ำหน่ ายภาพนี้คอื
บาญชีภาพ ในการประกวดภาพส�ำหรับผูช้ อบเขียน (amateur) ม.ป.ป. ณ วังพญาไท   ซึง่ ผูว้ จิ ยั ค้นพบที่ “ห้องหนังสือหา
ยาก” (Rare Books) ภายใน หอสมุดกลาง (Central Library)
ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   บาญชีภาพดังกล่าวพิมพ์ขน้ึ
เพื่อใช้ประกอบการจัดประกวดภาพวาดส�ำหรับศิลปิ นสมัคร
เล่น ครัง้ ที่ 3 ทีจ่ ดั ขึน้ ในระหว่างวันที่ 11-17   ตุลาคม พ.ศ.
2463  ณ  โรงละครพระราชวังพญาไท  บาญชีภาพนี้ทำ� หน้าที่
เป็ น เหมือ นกับ บาญชีบ อกรายละเอีย ดของภาพคล้า ยกับ
สูจบิ ตั ร   เพียงแต่ไม่มกี ารตีพมิ พ์ภาพลงไป มีเพียงการบอก  
ชือ่ ภาพ  ชือ่ ศิลปิน เทคนิคทีใ่ ช้วาด  ทีส่ ำ� คัญคือ บอกราคาของ
แต่ละภาพเพือ่ จ�ำหน่าย รวมถึงชีแ้ จงว่าภาพใดไม่จำ� หน่าย  
หรือภาพใดได้จำ� หน่ายไปก่อนหน้าแล้ว   จากการตรวจ
รายการในบัญชีพบว่ามีผลงานเข้าร่วมแสดงจ�ำนวน  522 ภาพ
ด้วยกัน  ในทีน่ ้ีมภี าพล้อฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 6   ทีน่ �ำไป
เป็ นปก “ดุสติ สมิต”    นอกจากนี้จะเป็ นภาพทีท่ รงเขียนล้อ
พระยาราชวัลลภานุสษิ ฐ์ (สมุหพะต�ำรวจ) พระยากฤติการนุกร
กิจมาจัดแสดงด้วย   พระองค์ทรงมีพระประสงค์ทจ่ี ะจ�ำหน่าย
ภาพ   ส่วนใหญ่ภาพต้นแบบจะบอกราคาไว้ 100 -200 บาท   
ทีไ่ ม่จำ� หน่ายคือภาพทีท่ รงพระราชทานให้ “พระยาอนิรทุ ธเท
วา”   ภาพของพระองค์ทถ่ี กู พิมพ์ออกมาจากภาพต้นแบบ ใน
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ภาษาศิลปะเรียกกันว่า Edition   ภาพส่วนนี้พระองค์จำ� หน่าย
ในราคาภาพละ 10-30 บาท (บาญชีภาพในการประกวดภาพ
ส�ำหรับผูช้ อบเขียนฯ. 2463: เอกสารไม่ระบุเลขหน้าทีพ่ มิ พ์)    
ศิลปินสมัครเล่นทีเ่ ข้าร่วมประกวดด้วย   อาทิ   นาย
เดือน จิตรกร   หลวงสุนทรนันทกิจ   พระยาอนุรกั ษ์ราช
มณเฑียร    นางสาวหนุ่ย โชติกเสถียร   พระยาแพทย์พงศา  
พระยาศรีสนุ ทรโวหาร  พระยานรฤทธ์ราชหัช    หม่อมหลวง
หญิงป้อง  มาลากุล ณ กรุงเทพ   หลวงมหาใจภักดิ ์  หลวงรัก
ษะโหฐาน  พระวิสทุ ธ์ภณ
ั ฑารักษ์   พระยาอัศวบดี  ฯลฯ (บาญ
ชีภาพในการประกวดภาพส�ำหรับผูช้ อบเขียนฯ.
2463:
เอกสารไม่ระบุเลขหน้าทีพ่ มิ พ์) เทคนิคในการวาดภาพทีร่ ะบุ
ไว้ในบัญชีภาพมีทงั ้ เส้นดินสอ (Drawing) สีน้�ำ  เส้นหมึกกับสี
น�้ำตาล เนื้อหาส่วนใหญ่เป็ นความสนใจอิสระของผูว้ าดทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับรูปแบบการแสดงออกตามแบบศิลปะตะวันตกอย่าง
ชัดเจน อาทิ ภาพทิวทัศน์ ภาพล้อเลียนหรือภาพตลก ภาพ
เขียนทีถ่ กู ถ่ายด้วยกล้องเพือ่ มาจัดแสดง
และภาพเขียน
ต้นฉบับ    
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบกับหลักฐานชัน้ ต้นอีกชิน้ หนึ่ง คือ  
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 37 หน้าที่ 3017 ลงวันที่ 12 ธันวาคม
พ.ศ. 2463 แจ้งความกรมบัญชาการคณะเสือปา่ เรือ่ ง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินประกวดภาพทีว่ งั พญาไท
ส�ำหรับซือ้ ปืนให้เสือปา่ ได้ปรากฏถ้อยความทีร่ ะบุวา่ “ด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเงินประกวดภาพครัง้ ที่ 1 เป็ นจ�ำนวนเงิน 66,186
บาท 79 สตางค์ ให้เจ้าน่าทีจ่ ดั ซือ้ ปืนแบบพระราม 6  ส�ำหรับ
ใช้ในราชการเสือปา่ …”   ซึง่ วิเคราะห์วา่ จ�ำนวนเงินดังกล่าว
น่าจะมีทม่ี าจากการจัดประกวดภาพในครัง้ ที่ 3 นี้  แต่สว่ นทีล่ ง
ไว้วา่ เป็ นการพระราชทานเงิน “ประกวดภาพครัง้ ที่ 1” ทัง้ ทีใ่ น
ข้อเท็จจริง เคยมีการประกวดลักษณะเดียวกันมาก่อนหน้านี้
แล้วถึง 2 ครัง้ ทีพ่ ระราชวังบางปะอิน ประเด็นนี้สนั นิษฐานว่า
อาจหมายถึงการประกวดนี้เป็ นครัง้ แรกทีจ่ ดั ขึน้ ณ พระราชวัง
พญาไทก็เป็ นได้ จึงนับเฉพาะการประกวดทีว่ งั พญาไทถือเป็ น
ครัง้ ที่ 1    
หลักฐาน “บาญชีภาพ” นี้สะท้อนถึงความสนใจของ
พระมหากษัต ริย์แ ละชนชัน้ น� ำ ในราชส�ำ นั ก ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ศิลปะ – วิจติ รศิลป์   รวมถึงเป็ นหลักฐานชัน้ ต้นทีส่ ำ� คัญอีกชิน้
ทีแ่ สดงถึง “การค้างานศิลปะในสยาม” ทีข่ ณะนัน้ ยังไม่มรี ะบบ
นายหน้าหรือตัวแทนต่างๆ   แต่เป็ นเพียงการค้ากันตามความ
พึงพอใจในหมูช่ นชัน้ น�ำในราชส�ำนักมากกว่า   ทีส่ ำ� คัญ   เป้า
หมายของรายได้ทม่ี าจากการจ�ำหน่ ายยังไปเกีย่ วข้องกับการ
บ�ำรุงกิจการของรัฐในด้านการทหารและกิจการเสือป่าอันเป็ น
พระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่
ชัดเจนอีกด้วย.

บทสรุป
พระราชนิยมด้านศิลปะของพระมหากษัตริยไ์ ทยใน
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก่อให้เกิดกิจกรรมการประกวด
ภาพถ่ายและภาพเขียนทัง้ นอกและในราชส�ำนัก กิจกรรมดัง
กล่าวปรากฏร่องรอยทีแ่ สดงถึงหลักฐานการซื้อขายจ�ำหน่ าย
ภาพอย่างชัดเจน   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่ วั ปรากฏการประชัน (อวด) ภาพถ่ายในงานวัด
เบญจมบพิตร พ.ศ. 2448 ทีน่ อกจากจะประกวดประชัน
ภาพถ่ายแล้ว
ยังมีการจ�ำหน่ายภาพเพือ่ น�ำเงินสมทบทุน
กิจการของวัดเบญจมบพิตรด้วย ขณะทีใ่ นรัชสมัยพระบาทสม
เด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการประกวดภาพส�ำหรับผูช้ อบ
เขียนในพระราชวังบางปะอินและพระราชวังพญาไท ช่วง พ.ศ.
2460-2463 ซึง่ เป็ นกิจกรรมการประกวดภาพภายในราชส�ำนัก
ทีม่ กี ารซือ้ ขายภาพวาด เพือ่ น�ำเงินมาสมทบทุนจัดซือ้ เรือรบ
และปืนส�ำหรับกิจการเสือปา่ ทัง้ นี้จะเห็นว่า การซือ้ ขาย
จ�ำหน่ายภาพในสมัยดังกล่าว
หากพิจารณาผ่านหลักฐาน
เฉพาะทีป่ รากฏพบว่า เป็ นการจ�ำหน่ายภาพเพือ่ หารายได้มา
ใช้ประโยชน์ในกิจการเชิงสาธารณกุศล และยังอยูน่ อกบริบท
ของธุรกิจทางศิลปะอย่างชัดเจน.
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