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บทความนี้ศึกษาถึงบทบาทของพระสาโรชรัตนนิมมานก (สาโรช สุขยางค) ที่มีตอวงการศิลปะสมัยใหม
ในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา ในฐานะสถาปนิกสมัยใหม พระสาโรชรัตนนิมมานกเห็นถึงความสําคัญของ
การศึกษาศิลปะแบบหลักวิชาการอยางจริงจัง เพื่อผลิตบุคลากรที่จะสรางผลงานศิลปกรรมที่มีคุณภาพ โดย
ไมตองพึ่งพาชางชาวตางชาติเชนในอดีต ทั้งยังเพื่อสรางผลงานศิลปกรรมใหเปนสวนหนึ่งของงานสถาปตยกรรม
สมัยใหมดวย ดวยเหตุนี้ นอกจากพระสาโรชรัตนนิมมานกจะสรางผลงานสถาปตยกรรมใหกับหนวยงานของรัฐ
และเอกชนจํานวนมากแลว ยังมีสวนสําคัญผลักดันสนับสนุน คอรราโด เฟโรจี หรือ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี
ใหจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมจนสําเร็จ และยังเปนอาจารยผูสอนอีกดวย ซึ่งตอมาสถาบันนี้ไดรับการยกฐานะ
เปนมหาวิทยาลัยศิลปากร พระสาโรชรัตนนิมมานกยังใหความสําคัญกับการรักษาการคงอยูและความกาวหนาของ
มาตรฐานทางศิลปะเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางชาติ เหตุนี้เปนสวนผลักดันใหพระสาโรชรัตนนิมมานกสนับสนุน
การกอตั้งสถาบันการศึกษาศิลปะที่ผลิตความรูและบุคลากรทางศิลปะ จนเปนพัฒนาการสําคัญใหแกวงการศิลปะ
สมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทยจนถึงปจจุบนั
คําสําคัญ :
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Abstract

This article studies of the role of Phra Saroj Ratananimmarn (Saroj Sook-khayang) who
gave rise to modern art circles in Thailand. It was found that as a modern architect, Phra Saroj
Ratananimmarn understood the importance of studying academic art in accordance with its
theory so that personnel could create qualiﬁed works without, as done in the past, having to
rely on foreign artisans. Moreover, to create ﬁne art works as part of modern architecture.
Consequently, Phra Saroj Ratananimmarn did not only create art architecture for governmental
and private sectors, but also played an important role in compelling and supporting Corrado
Feroci (Professor Silpa Bhirasri) to successfully establish the School of Fine Arts. Professor Silpa
also took the role of teacher at this school, which was later transformed into Silpakorn
University. To maintain and enhance the art standard as a tool to develop the nation, Phra
Saroj Ratananimmarn took part in compelling and supporting the establishment of the institute
of art for providing knowledge and qualiﬁed personnel of art. This has been signiﬁcant step in
the development of modern and contemporary art of Thailand.
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บทนํา

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 สงผลใหสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมไดมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จากเดิมที่ศิลปะไดรับการสนับสนุนโดยราชสํานัก ไดถูกเปลี่ยนมือมา
เปนรัฐบาลที่มีนโยบายขับเคลื่อนเรื่องการศึกษาอยางจริงจัง สําหรับการศึกษาศิลปะไดกาวไปสูการเปนกลไกหนึ่ง
ของการสรางประเทศใหเจริญกาวหนา หลักสูตรศิลปะไดถูกพัฒนาใหสามารถผลิตบุคลากรทั้งที่เปนชางฝมือและ
นักสรางสรรคไปพรอมๆ กัน ขณะเดียวกันอิทธิพลจากศิลปะสมัยใหมของโลกตะวันตกไดเขามามีบทบาทอยางมาก
ทั้งในวงการศึกษาและการทํางานศิลปะ ทั้งนี้ตองกลาววา นักเรียนนอกที่ไปศึกษาดานสถาปตยกรรมศาสตรและ
ศิลปะจากตางประเทศตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย เมื่อจบการศึกษาแลวกลับมารับราชการ จนกระทั่ง
เปลี่ยนแปลงการปกครองก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในแวดวงการศึกษาและมีบทบาทอยางมากตอโฉมหนาที่เปลี่ยนแปลง
ไปของแวดวงศิลปะในชวงทศวรรษ 2480 ตอเนื่องถึงทศวรรษ 2490 นักเรียนนอกเหลานี้มีทั้งชนชั้นนํา อาทิ
หมอมเจาอิทธิเทพสรรค กฤดากร หมอมเจาสมัยเฉลิม กฤดากร หมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ ฯลฯ และมีทั้งชนชั้น
กลางที่มีโอกาสเดินทางไปศึกษาตอยังตางประเทศ อาทิ พระสาโรชรัตนนิมมานก (สาโรช สุขยางค) เปนตน บุคคล
เหลานี้เมื่อกลับมารับราชการ โดยเฉพาะในชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองถือไดวามีบทบาทอยางมาก ทั้งใน
การพัฒนาการศึกษาศิลปะในประเทศไทยและการกําหนดนโยบายหรือสนับสนุนนโยบายของรัฐในดานวัฒนธรรม
อีกทั้งยังมีบทบาทขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมในกิจการและกิจกรรมสําคัญๆ ทางศิลปะที่นํามาสูการพัฒนาตอวงการ
ศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยมากมาย
แมการศึกษาดานประวัติศาสตรศิลปะสมัยใหมในประเทศไทยสวนใหญจะมุงเนนไปที่บทบาทของ
คอรราโด เฟโรจี (Corrado Feroci) หรือตอมาคือ ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ซึ่งเปนผูริเริ่มกอตั้งโรงเรียนประณีต
ศิลปกรรม ใน พ.ศ. 2477 และตอมาไดรับการยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยศิลปากรใน พ.ศ.2486 เปนหลักสําคัญ
แตถึงกระนั้น ตองกลาววา ยังมีบุคคลอีกจํานวนไมนอยที่ตางมีสวนผลักดันสนับสนุนและพัฒนาวงการศิลปะ
สมัยใหมในประเทศไทยใหกาวหนารวมกับศาสตราจารยศิลป พีระศรี ทั้งที่เปนชนชั้นนํา ขาราชการ และสามัญชน
ที่ลวนตางมีบทบาทสนับสนุนในดานการศึกษาและการสรางสรรคผลงานศิลปะ แตยังถูกละเลยตอการศึกษาถึง
บทบาทของคนเหลานี้ในเชิงประวัตศิ าสตร
ดวยเหตุนี้ในบทความนี้จึงจะศึกษาถึงบทบาทของพระสาโรชรัตนนิมมานก (สาโรช สุขยางค) สถาปนิก
นักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษ ผูซึ่งนอกจากจะมีผลงานดานสถาปตยกรรมแลว ยังเปนขาราชการกรมศิลปากร
ในตําแหนงหัวหนากองสถาปตยกรรมที่มีสวนสําคัญตอการผลักดันสนับสนุน คอรราโด เฟโรจี ในการจัดตั้งโรงเรียน
ประณีตศิลปกรรมจนสําเร็จ พระสาโรชรัตนนิมมานกยังเปนอาจารยผูสอนในสถาบันแหงนี้ ตลอดจนมีบทบาท
ในการประกวดศิลปกรรมในชวงทศวรรษ 2480 อีกดวย ในที่นี้ผูเขียนเสนอวา พระสาโรชรัตนนิมมานก คือบุคคล
สําคัญทีม่ ีสวนผลักดันใหเกิดโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งตอมาคือมหาวิทยาลัยศิลปากรในปจจุบัน คุณูปการ
ในการสนับสนุนศาสตราจารยศิลป พีระศรี ครั้งนี้ถือเปนจุดสําคัญที่กอใหเกิดสถาบันการศึกษาศิลปะที่ผลิตความรู
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ปท่ี 42 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถน
ุ ายน 2563)

บุคลากร และสรางพัฒนาการใหแกวงการศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน
ปฐมบทเสนทางชีวิตของสถาปนิกหนุม

พระสาโรชรัตนนิมมานก หรือ สาโรช ร.สุขยางค เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2438 มีสกุลเดิมคือ
“สุภัง” เปนบุตรชายคนเล็กของนักประพันธ คือ หลวงพัฒนพงศภักดี หรือ ทิม สุขยางค ผูมีผลงานคือกลอนนิราศ
เรื่อง “นิราศหนองคาย” ซึ่งประพันธไวในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 สวนมารดาคือ นางเสงี่ยม มีพี่ชายคนโต คือ
สรรเสริญ สุขยางค ตอมาคือ พระยาสารศาสตรสิริลักษณ เสนาบดีกระทรวงพาณิชยคมนาคม (Wikipedia, 2019)
พระสาโรชรัตนนิมมานก เขาศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนกลอมพิทยาคาร วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม และตอมาเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทรและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในป พ.ศ. 2453 “หลังจากนั้นไดรับพระราชทานทุนเลาเรียนหลวง
จากกระทรวงธรรมการใหเดินทางไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษ ในวิชาสถาปตยกรรม โดยเขาศึกษาระดับเตรียม
อุดมศึกษาที่โรงเรียนเอานเดิลเปนเวลา 2 ป และสําเร็จการศึกษาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการวางผังเมือง
มาจากมหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ ในป พ.ศ. 2463 รวมใชเวลาศึกษา 5 ป” (Wikipedia, 2019)
ถือเปนนักเรียนสถาปตยกรรมศาสตรรุนแรก ๆ ของไทยที่จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ

ภาพที่ 1 พระสาโรชรัตนนิมมานก (สาโรช สุขยางค)
(Silpakorn University, 1993)
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ในวัย 25 ป หลังจบการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย ใน พ.ศ. 2463 พระสาโรชรัตนนิมมานก
ไดเขารับราชการในกรมศิลปากร สังกัดกระทรวงธรรมการ ในตําแหนงสถาปนิก มีผลงานการออกแบบจํานวนมาก
โดยสวนใหญเปนอาคารของหนวยงานราชการประเภทตางๆ ทั้งอาคารเรียน อาคารที่ทําการ อาคารศาล อาคาร
หอประชุม อาคารของโรงพยาบาล และสนามกีฬาขนาดใหญ
“อาทิ อาคารมานุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร, อาคารนิภานภดล โรงเรียน
เทพศิรินทร, อาคารมาลินี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ, อาคารวชิรมงกุฎ โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย, อาคารหอประชุมโรงเรียนมัธยมบานสมเด็จ (ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา) โรงพิมพชางพิมพวัดสังเวช (ปจจุบันปรับปรุงและพัฒนาเปนพิพิธบาง
ลําพู), วังวาริชเวสม, อาคารที่ทําการกรมไปรษณียโทรเลข (ปจจุบันคืออาคารไปรษณียกลาง),
ศาลแขวงเชียงใหม (ปจจุบันพัฒนาเปนพิพิธภัณฑพื้นที่ลานนา จังหวัดเชียงใหม) ศาลแขวง
สงขลา, ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, กลุมอาคารที่ทําการกระทรวงยุติธรรม ฯลฯ
นอกจากนี้ยังเปนผูออกแบบอาคารหลายหลังภายในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาทิ หอประชุม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, อาคารจักรพงษ, อาคารเคมี 1 (ปจจุบันคือ อาคารศิลปวัฒนธรรม)
ตึกวิทยาศาสตร (ตึกชีววิทยา 1 หรือ ตึกขาว) ฯลฯ นอกจากนี้ยังออกแบบอาคารหลายหลัง
ใหแกโรงพยาบาลศิริราช อาทิ อาคารพยาธิวิทยา, อาคารอํานวยการคณะแพทยศาสตร,
อาคารกายวิภาคและสรีรวิทยา, อาคารนรีเวชกรรม, อาคารสูติกรรม, อาคารอายุรกรรม
พิเศษ (อาคารมหิดลวรานุสรณ) อาคารหอนอนพยาบาล ฯลฯ เปนตน” (Wikipedia, 2019)
ผลงานการออกแบบที่สําคัญและเปนที่รูจักในวงกวางของพระสาโรชรัตนนิมมานกอีกแหง คือ สนามกีฬา
ขนาดใหญ แรกเริ่มคือ กรีฑาสถานแหงชาติ ปจจุบันคือสนามศุภชลาศัย สวนอาคารของเอกชนอีกแหงที่ยังปรากฏ
อยูในปจจุบัน คือ โรงแรมรัตนโกสินทร ถนนราชดําเนิน ซึ่งเปนผลงานการออกแบบของพระสาโรชรัตนนิมมานก
เชนกัน
ผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมของพระสาโรชรัตนิมมานกไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการออกแบบ
สถาปตยกรรมสมัยใหม (Modern Architecture) ซึ่งในชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีลักษณะตามความคิด
ชนชั้นนําที่มักเรียกรูปแบบสถาปตยกรรมนี้วา “อาคารหีบขนมปง” ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร
ของ ชาตรี ประกิตนนทการ ไดอธิบายลักษณะที่สะทอนความคิดชนชั้นนําของไทยขณะนั้นวา “…กลุมอาคารที่
ถูกสรางขึ้นดวยรูปทรงเรียบเกลี้ยงเปนดั่งหีบขนมปงทัง้ หมดจะถูกเรียกวา สถาปตยกรรมแบบทันสมัย หรือ ไมก็
ศิลปกรรมแบบทันสมัย” (Prakitnonthakan, 2004 : 341) สําหรับความหมายของสถาปตยกรรมแบบทันสมัยใน
สังคมไทย ชาตรี ประกิตนนทการ ยังไดอธิบายวาคือ “รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่กอสรางขึ้นดวยรูปแบบที่สวน
ใหญของสากลโลกเขานิยมทํากัน…” (Prakitnonthakan, 2004 : 343) ผลงานของพระสาโรชรัตนนิมานกมีรูป
แบบสถาปตยกรรมที่หลากหลาย สอดรับกับสภาพแวดลอมและภูมิประเทศ มีการออกแบบโครงสรางคอนกรีต
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กลาวไดวา พระสาโรชรัตนิมมานก ไดทํางานเปนสถาปนิกในหนวยงานราชการตั้งแตครั้งสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย
กระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ทั้งนี้ในชวง พ.ศ. 2476 พระสาโรชรัตนนิมมานก ซึ่งขณะนั้นอายุ 36 ป ไดเขารับตําแหนงเปน “หัวหนา
กองสถาปตยกรรม” ของกรมศิลปากร ซึ่งกลาวไดวา เปนชวงสําคัญทีท่ ําใหพระสาโรชรัตนนิมมานกไดเขามามี
บทบาทตอวงการศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย ดังจะกลาวถึงตอไปขางหนา
นอกจากผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมใหแกหนวยงานราชการและเอกชนจํานวนไมนอยแลว
พระสาโรชรัตนนิมมานกยังเปนผูหนึ่งที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาองคกรวิชาชีพของตนดวย ในชวงตนทศวรรษ
2470 ไดเกิดสํานึกของกลุมคนรุนใหมที่จบการศึกษาดานสถาปตยกรรมศาสตรจากตางประเทศและทํางานเปน
สถาปนิกภายใตระบบโครงสรางสมัยใหม ดังที่ ชาตรี ประกิตนนทการ กลาววา “…ชางกลุมใหมที่มีชีวิตสัมพันธ
อยูภายใตระบบโครงสรางสมัยใหม…ไดเริ่มเขาแทนที่ชางแบบโบราณ สํานึกของความเปนคนกลุมใหม
ถือกําเนิดขึ้น เสนแบงความเปนสมัยอดีตและสมัยใหมเริ่มเปนที่ตระหนักถึงอยางกวางขวางและนํามาซึ่งการแยก
ตัวเองออกจากอดีต..” (Prakitnonthakarn, 2017 : 41) สํานึกเชนนี้นําสูการกอตั้งองคกรทางวิชาชีพดังกรณี
“สมาคมนายชางแหงกรุงสยาม” ใน พ.ศ. 2471 และสมาคมวิศวกรรม เชนเดียวกับวิชาชีพสถาปนิกที่มีสํานักใหมนี้
เชนกัน หมอมเจาอิทธิเทพสรรค กฤดากร สถาปนิกผูจบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส ถือเปนหัวขบวนสําคัญของ
การขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในวงการวิชาชีพนี้ โดย ชาตรี ประกิตนนทการ ไดกลาววา “ไดเขาเฝารัชกาลที่ 6
ขอพระราชทานคําแปลศัพทคําวา ‘architecture’ และ ‘architect’ ในภาษาไทย ซึ่งพระองคไดพระราชทาน
ใหวา ‘สถาปตยกรรม’ และ‘สถาปก’ โดยในเวลาตอมาไดเปลี่ยนมาเปนคําวา ‘สถาปนิก’” (Prakitnonthakarn,
2017 : 42) ตอมา ใน พ.ศ. 2477 หมอมเจาอิทธิเทพสรรค กฤดากร ไดรวมกับผูจบการศึกษาดาน
สถาปตยกรรมศาสตรกอตั้ง “สมาคมสถาปนิกสยาม” ขึ้น ซึ่งพระสาโรชรัตนนิมมานก สถาปนิกจากกรมศิลปากร
เปนหนึ่งในเจ็ดสมาชิกตั้งตน อันประกอบดวย “พระสาโรชรัตนนิมมานก, หลวงบุรกรรมโกวิท สถาปนิกกรมโยธา
เทศบาล, นารถ โพธิประสาท ผูกอตั้งคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มจ.อิทธิเทพสรรค
กฤดากร, มจ.สมัยเฉลิม กฤดากร, มจ.โวฒยากร วรวรรณ สถาปนิกกรมรถไฟ, และศิววงษ กุญชร ณ อยุธยา
อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” (Prakitnonthakan, 2017 : 42) ทั้งนี้ พระสาโรช
รัตนนิมมานก ไดดาํ รงตําแหนงนายกสมาคมสถาปนิกสยามเปนคนแรก
ผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมแบบสมัยใหมในชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น มิใชเปนเพียง
การออกแบบอาคารสําหรับการใชงานตามวัตถุประสงคหลักเทานั้น หากแตยังสอดคลองกับการสรางชาติและ
วัฒนธรรมดวย ดังกรณีผลงานชิ้นหนึ่งของพระสาโรชรัตนนิมมานกคือ การออกแบบอาคารโรงแรมรัตนโกสินทร
มีพิธีเปดในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486 คุณหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ไดกลาวไววา “…โรงแรมที่ไหยโต ระโหถาน
และมีระเบียบเรียบรอยนั้น ไมแตจะเปนสรีสงาและเชิดชูเกียรติเทานั้น…กับทั้งเปนสถานที่นําวัธนธัม การหยูดี
กินดีมาสูประชาชนอีกดวย เมื่อโรงแรมนี้ไดกอสางเปนรูปขึ้นมาแลว…และรูวาจะเปนโรงแรมแบบทันสมัยนั้นก็รูสึก
ปลื้มไจ และภาคภูมิใจวา ชาติไทยเราจะไดสถานที่สรีสงาอีกแหงหนึ่งแลว…” (Prakitnonthakan, 2004 : 348)
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ในที่นี้ตองกลาววา สถาปนิกชวงขณะนั้นสวนใหญจบการศึกษาจากตางประเทศทั้งสิ้น อาจกลาวไดวาเปน
บุคคลกลุมแรกๆ ที่นําเขาแนวคิดหรือรูปแบบของงานสถาปตยกรรมสมัยใหมเขามาในสังคม ไมตางจากงานศิลปะ
สมัยใหมที่ในชวงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองตอเนื่องมาถึงชวงทศวรรษ 2490 ไดปรากฏชัดขึ้นถึงการนําอิทธิพล
เชิงรูปแบบจากศิลปะสมัยใหมของตะวันตกมาปรับประยุกตเขากับรูปแบบหรือเนื้อหาที่สะทอนถึงความเปนไทย
อยางชัดเจน ดังที่ปรากฏในผลงานศิลปกรรมจํานวนมากที่ไดรับรางวัลหรือถูกคัดเลือกใหจัดแสดงอยูในการแสดง
ศิลปกรรมแหงชาติ (National Art Exhibition)
จากที่กลาวมาเห็นไดวา ดวยการเปนสถาปนิกที่จบการศึกษาจากตางประเทศ และการรวมผลักดันใหเกิด
สมาคมสถาปนิกสยามไดทําใหพระสาโรชรัตนนิมมานกทํางานใกลชิดกับหมอมเจาอิทธิเทพสรรค กฤดากร
หมอมเจาสมัยเฉลิม กฤดากร และหมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ ซึ่งสถาปนิกชั้นหมอมเจาทั้งสามที่กลาวมานี้
ลวนแลวแตเปนผูที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาทางศิลปะและเคยแสดงทัศนะทางศิลปะที่สะทอน
ความคิดแบบสมัยใหมตลอดจนมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศิลปะหรือการประกวดศิลปกรรมในชวงตั้งแตหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครองอยางชัดเจน5 จึงไมแปลกนักที่พระสาโรชรัตนนิมมานกจะเปนอีกหนึ่งบุคคลที่ให
ความสําคัญกับการศึกษาศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูศิลปะในรูปแบบที่ทันสมัยและปรับประยุกตให
สอดคลองกับความเปนไปของสากลจนนําไปสูการสนับสนุนคอรราโด เฟโรจี หรือศาสตราจารยศิลป พีระศรี
ใหกอ ตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ของกรมศิลปากรในที่สุด
พระสาโรชรัตนนิมมานกกับโรงเรียนประณีตศิลปกรรม – โรงเรียนศิลปากร แผนกชาง

ใน พ.ศ. 2527 จงกล กําจัดโรค มัณฑนากร ผูเปนหนึ่งในศิษยรุนแรกของคอรราโด เฟโรจี เมื่อครั้ง
เปดโรงเรียนประณีตศิลปกรรม หรือตอมาเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนศิลปากร (2477-2485) ไดเคยเขียนบอกเลา
ความทรงจําของเขาไวตอนหนึ่งวา
…คุณพระสาโรชฯ ทานเปนคนจิตใจดี รูปรางเล็กๆ ไมสูงใหญ เปนนักเรียนอังกฤษ จบ
สถาปตยกรรม มีชื่อเสียงมากขณะนั้น สรางสนามกีฬาแหงชาติ สรางศาลอาญา สรางตึกกรม
ไปรษณียกลาง ใหอาจารยศิลปทําโมเดล สถาปตยกรรมของทานมักจะมีรูปปนประดับ อยาง
ศาลากลางจังหวัดอยุธยาก็มีรูปวีรกษัตริยไทย กรมไปรษณียกลางก็มีครุฑ สนามกีฬา
แหงชาติก็มีพระพลบดีทรงชาง อาจารยศิลปออกแบบแลวชวยกับลูกศิษยปน ในหองทํางานทาน
นี่แหละ ถอดพิมพแลวเอาไปหลอขางนอก แลวเอาไปติดตั้ง คุณพระสาโรชฯ ทานเปนหัวหนา
ผูสนใจสามารถดูงานศึกษาที่กลาวถึงบทบาทของสถาปนิกชั้นหมอมเจาทั้งสามนี้เพิ่มเติมไดในงานศึกษาของ สิทธิธรรม โรหิตะสุข. (2017) “สถาปนิกเลือดนํ้าเงินกับศิลปะสมัย
ใหมในประเทศไทย: แนวคิดและบทบาทของสถาปนิกชั้นหมอมเจาในชวง พ.ศ. 2475-2505.” ใน ถนอม ชาภักดี และคนอื่นๆ (บรรณาธิการ), เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทยครั้งที่ 11 เปดโลกสุนทรียในวิถีมนุษยศาสตร. น.22-37.กรุงเทพฯ: มีดี กราฟฟค.
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กองสถาปตยกรรม กรมศิลปากร ทานยายมาจากกระทรวงธรรมการ เปนผูบังคับบัญชา
อาจารยศิลป อาจารยศิลปขอเปดโรงเรียนประณีตศิลปกรรม หลักสูตรของอิตาลี คุณพระ
สาโรชฯ ทานสนับสนุนทันที พวกผมเลยไดเรียนจริงจังเปนรุนแรก” (Kamwilai, 2008 : 34-35)
ขอเขียนบอกเลาความทรงจําของจงกล กําจัดโรค ขางตนสะทอนไดดีถึงความรูสึกของเขาที่มีตอพระสาโรช
รัตนนิมมานก ทั้งยังสะทอนไดถึงความตระหนักของนักเรียนรุนแรกแหงโรงเรียนประณีตศิลปกรรม กรมศิลปากรวา
พระสาโรชรัตนนิมานกเปนบุคคลอีกผูหนึ่งที่มีสวนสําคัญยิ่งที่ผลักดันใหเกิดโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นมา
ไดสําเร็จ คงไมเกินไปนัก หากจะกลาววา พระสาโรชรัตนนิมานกเห็นดวยกับการเปดโรงเรียนลักษณะนี้ตาม
ความคิดของศาสตราจารยศิลป ทั้งยังดวยฐานะที่พระสาโรชฯ เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของศาสตราจารยศิลป
โรงเรียนนี้จึงเกิดขึ้นไดสําเร็จ ทั้งที่กอนหนานี้ ความคิดในการเปดโรงเรียนเพื่ออบรมวิชาศิลปะและผลิตบุคลากร
ทางดานศิลปะของศาสตราจารยศิลปเคยถูกนําเสนอมาบางแลว แตยังไมเกิดผลใดที่เปนรูปธรรมนัก ศาสตราจารย
ศิลปในชวง พ.ศ. 2476 เปนขาราชการประจําแผนกจิตรกรรม ประติมากรรม และชางรัก สังกัดในกองสถาปตยกรรม
กรมศิลปากร ชวงนี้เองที่ศาสตราจารยศิลปไดพบกับผูบังคับบัญชาที่เขามารับตําแหนงหัวหนากองคือ พระสาโรช
รัตนนิมมานก สถาปนิกผูมีผลงานสถาปตยกรรมรูปแบบสมัยใหมมากมาย และเห็นความสําคัญของการผลิตบุคลากร
เพื่อตอบสนองการสรางผลงานแนวทางนี้ใหแกบานเมือง พิพัฒน พงศระพีพร ไดเคยศึกษาและกลาวถึงเรื่องนี้ไววา
ตอนบายของเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2476 ทาน (ศ.ศิลป) ก็ทําความรูจักกับสถาปนิกหนุม (อายุ
36 ป) ซึ่งเขามารับตําแหนง หัวหนากองสถาปตยกรรมคนใหม พระสาโรชรัตนนิมมานก
(สาโรช ร. สุขยางค) ผูเล็งเห็นความจําเปนที่จะตองผลิตบุคลากรขึ้น สําหรับดําเนินการ
ศิลปกรรมในกิจการของกรมศิลปากร โครงการจัดตั้งสถาบันเพื่อฝกอบรมวิชาศิลปซึ่งเคย
อยูในความดําริของผูเห็นการณไกลมาแตแรก แตยังไมอาจกระทําไดก็ถูกสนับสนุนใหจัดตั้ง
ในทันที (Pongrapeeporn, 1993 : 16)
ขณะที่ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไดเคยอางถึงในเรือ่ งนี้ไวเชนกันวา
งานปรับปรุงขอแรกของคุณพระสาโรชในกรมศิลปากรจึงเปนเรื่องการจัดใหอนุชนชาวไทย
ไดรับการฝกอบรมที่ถูกวิธีในทางศิลปะเกี่ยวกับจิตรกรรมและปฏิมากรรม ทั้งนี้ก็เพื่อให
ประเทศไทยมีศิลปนของตนเองที่สามารถดําเนินงานศิลปกรรมซึ่งแตกอนนี้ไดมอบใหแกศิลปน
ชาวตางชาติเปนผูดําเนินการ โครงการเรื่องตั้งโรงเรียนศิลป ไมใชเปนของใหม เพราะไดเคย
พูดเรื่องนี้แกหมอมเจาอิทธิเทพสรรคและคนอื่นๆ มาแลวบอยๆ แตจะดวยเหตุอะไรก็ตามที
ความคิดอันนี้ไมเผล็ดผลเปนจริงขึ้นได จริงอยู นับแตขาพเจาเขามาในประเทศไทย ก็ไดเริ่ม
สอนศิลปะแกชาวไทย แตเรื่องที่จะตั้งการสอนการศึกษาศิลปะใหเปนลํ่าเปนสันจริงๆผูควบคุม
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ราชการดานสถาปตยกรรมจะตองเปนผูสนับสนุนดวยจึงจะได คุณพระสาโรชมาบอกแก
ขาพเจาอยางตรงๆ ใหจัดตั้งโรงเรียนไดทันทีไมตองรีรอ นี่แหละ เปนจุดเริ่มศักราชใหมสําหรับ
ศิลปะในประเทศไทย (Pongrapeeporn, 1993 : 16)
บันทึกของศาสตราจารยศิลปขางตนมีความนาสนใจอยางมาก เพราะแสดงใหเห็นวา กอนหนานี้
ศาสตราจารยศิลปเคยนําเสนอแนวคิดเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนศิลปะแกหมอมเจาอิทธิเทพสรรค กฤดากร รวมถึง
คนอื่นๆ มากอน แตยังไมเปนผลสําเร็จ ในที่นี้หากพิจารณางานเขียนของหมอมเจาอิทธิเทพสรรค กฤดากร ชื่อ
เรื่องเกี่ยวกับสถาปตยกรรม (2477) แมหนังสือเลมนี้จะมุงเนนไปที่งานประเภทสถาปตยกรรมเปนสวนใหญ แต
ขอเขียนอีกดานหนึ่งในหนังสือนี้คือ หลักฐานที่สะทอนความพยายามเสนอทัศนะทางศิลปะแบบสมัยใหมในชวง
ปลายทศวรรษ 2470 โดยเนนความสําคัญของอารมณความรูสึกที่อยูภายในจิตใจ รวมถึงเสนอวาศิลปะสามารถ
สรางประโยชนใหแกการพัฒนาชาติได ไมวาจะเปนงานสถาปตยกรรม งานวิจิตรศิลป และงานศิลปหัตถกรรม
ในทัศนะของหมอมเจาอิทธิเทพสรรค ศิลปะคือสิ่งสําคัญที่เมื่อประกอบเขาไปกับสิ่งใดๆ แลวยอมเพิ่มคุณคาและ
คุณคานั้นจะสงผลถึงประโยชนของประเทศดวย หมอมเจาอิทธิเทพสรรคยังเสนอถึงความสําคัญของ “ศิลป
หัตถกรรม” โดยชี้ใหเห็นวาเปนสวนสําคัญของ “วัฒนธรรมประชาชาติ” ที่รัฐบาลจะตองวางโครงการสนับสนุน
โดยไมปลอยใหศิลปหัตถกรรมตองตกอยูภายใตการครอบงําของชางชาวตางประเทศ หรือแมกระทั่งการตั้งโรงเรียน
วิจิตรศิลปที่ไมควรตามแบบอยางตางประเทศไปทัง้ หมด
ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา หมอมเจาอิทธิเทพสรรคเห็นความสําคัญของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาดาน
วิจิตรศิลปเปนการเฉพาะ หากแตที่แนวคิดการจัดตั้งโรงเรียนศิลปะแบบ “อะคาเดมี” ของศาสตราจารยศิลป
ยังไมเกิดขึ้นโดยการสนับสนุนของหมอมเจาอิทธิเทพสรรคอยางเปนรูปธรรมนั้น อาจวิเคราะหไดวา ในทัศนะของ
หมอมเจาอิทธิเทพสรรคนั้น ควรเริ่มจากการนําความรูดานวิจิตรศิลปไปสอนควบคูกับวิชาชางพื้นเมืองกอน เนื่องจาก
ชางพื้นเมืองยังขาดแคลนและทรงตองการใหชางศิลปพื้นเมืองมีความรูทั้งดานชางและดานวิจิตรศาสตร
ประกอบกันไปดวยได เห็นไดวา มิใชจะทรงไมเห็นความสําคัญของ “ศิลป” หรือ “วิจิตรศิลป” แตเปาหมายสําคัญ
ของหมอมเจาอิทธิเทพสรรคในฐานะขาราชการชั้นสูงของกรมศิลปากรในชวงเวลาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
นั้นมุงเปาอยูที่การ “สรางชาติ” โดยมีความหวังตอการ “สงวนวัฒนธรรมประชาชาติ” ของไทยเอาไว เนนการ
สรางสมรรถภาพในดานชางศิลปหัตถกรรมใหแกคนไทยและประเทศ เพื่อจุดหมายที่ทรงเขียนอธิบายไวคือ “การ
ชิงเอาอิสสระภาพในทางหัตถกรรมจากชางตางประเทศคืนมาใหแกไทยใหจงได หาไมเราจะตองอาศัยเอาจมูกเขา
หายใจตลอดไป ดวยเหตุนี้ เราจึงตองฝกฝนคนไทยใหควบคุมกันเขาเปนคณะที่ประกอบการงานอันดีเลิศดวย
สมรรถภาพยิ่งกวาชางตางประเทศเขาทําได” (Kridakorn, 1935 : 54-55)
หมอมเจาอิทธิเทพสรรคทรงเห็นวาโรงเรียนวิจิตรศิลปแบบอาคาเดมีของตะวันตกนั้นมีแตการเรียน
การสอนเฉพาะเรื่องการฝกทักษะฝมือทางศิลปะเทานั้น ยิ่งทรงไมเห็นดวย หากนําแนวทางนี้มาใชในประเทศไทย
เนื่องจากทรงเห็นวา “นักเรียนที่ปลดออกไป ไหนจะตองแขงขันกับชางตางประเทศที่คุมกันเปนคณะตางๆ ยึดตลาด
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พื้นเมืองไวหมดแลว ไหนจะตองแขงขันกับครูและโรงเรียนที่บังเกิดความรูของตนมา นักเรียนเหลานั้นจะมีโอกาสตั้ง
ตัวอยางไรได ก็จําตองตายสาปสูญไปเทานั้นเอง” (Kridakorn, 1935 : 66) ทั้งนี้ทรงมีแนวคิดวาตองใหโรงเรียน
วิจิตรศิลปที่เปดขึ้นในสยามนั้นมีกระจายไปตามจังหวัดตางๆ มีการฝกงานในสหกรณหัตถกรรม มีการรวมทุนและ
กําลังกันประกอบอาชีพ และใหมีประสบการณในการเรียนรูที่หลากหลาย มิใชจํากัดอยูแตการฝกฝมือเฉพาะ
ในสิ่งที่ตนเรียนเทานั้น ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดการพัฒนาในหมูผูเรียนและในที่สุดทําใหงานชางศิลปและศิลปหัตถกรรมของ
สยามเปนอิสระจากชางชาวตางประเทศ ซึ่งแนวคิดสวนทายนี้สอดคลองกับแนวคิดของพระสาโรชรัตนนิมมานก
ดังทีก่ ลาวไปแลวเชนกัน
อยางไรก็ตาม แนวคิดและทัศนะของหมอมเจาอิทธิเทพสรรคในฐานะของผูอํานวยการศิลปากรสถานแหง
ราชบัณฑิตยสภา คือกรอบแนวคิดในเชิงนโยบายที่มองถึงการใชงานศิลปะและศิลปหัตถกรรมในการสรางชาติ
เปนสําคัญ ขณะที่พระสาโรชรัตนนิมมานกผูซึ่งมีผลงานการออกแบบอาคารจํานวนมากและผลงานสถาปตยกรรม
เหลานั้นลวนมีความสัมพันธกับงานประติมากรรมอยูไมนอย การไดรวมงานกับศาสตราจารยศิลป พีระศรี ประกอบ
กับความตองการบุคลากรที่มีความสามารถทางศิลปะแบบหลักวิชาเพื่อที่จะสรางผลงานศิลปะตอบสนองกับงาน
ออกแบบสถาปตยกรรมสมัยใหมไดจึงนาจะเปนเรื่องที่สําคัญและตองรีบกระทําทันที ดังที่พระสาโรชฯ กลาวแก
ศาสตราจารยศิลปวา “ใหจัดตั้งโรงเรียนไดทันที ไมตองรีรอ…” นั่นเอง ขณะที่ศาสตราจารยศิลปก็เนนในบันทึก
ของทานขางตนวา “…เรื่องที่จะตั้งการสอนการศึกษาศิลปะใหเปนลํ่าเปนสันจริงๆ ผูควบคุมราชการดาน
สถาปตยกรรมจะตองเปนผูสนับสนุนดวยจึงจะได…” นั้นสามารถเนนยํ้าใหเห็นถึงความสัมพันธและเกื้อกูลกัน
ระหวางสถาปตยกรรมกับงานวิจิตรศิลปในชวงปลายทศวรรษ 2470 ไดเปนอยางดี ทั้งนี้ความสัมพันธเกื้อกูลกัน
นี้เอง ไดทําใหโรงเรียนประณีตศิลปกรรม ของกรมศิลปากร ซึ่งตอมาไมนานไดเปลี่ยนชื่อเปน โรงเรียนศิลปากร
แผนกชาง สามารถจัดตั้งขึ้นไดสําเร็จ กระทั่งใน พ.ศ. 2486 โรงเรียนแหงนี้ไดรับการยกฐานะขึ้นเปน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ถือเปนการเปดหนาใหมใหแกประวัติศาสตรการศึกษาและการสรางสรรคศิลปะสมัยใหมในประเทศไทย
กระทั่งมีผลสืบตอมาจนถึงปจจุบัน
นอกจากจะมีบทบาทสําคัญรวมกับศาสตราจารยศิลป พีระศรี ในการสนับสนุนผลักดันใหโรงเรียนประณีต
ศิลปกรรมเปดทําการเรียนการสอนไดสําเร็จแลว พระสาโรชรัตนนิมมานกยังรับหนาที่เปนอาจารยสอนใน “วิชา
สถาปตยกรรมไทย และประวัติศาสตรอารยธรรม” (History of Civilization) (Pongrapeeporn, 1993 : 17)
อีกดวย เฟอ หริพิทักษ ศิลปนชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม ป พ.ศ. 2500 ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม)
พ.ศ. 2528 และเปนอดีตนักเรียนโรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียนศิลปากร แผนกชาง ไดเคยกลาวถึงการสอน
ของพระสาโรชรัตนนิมมานกไวครั้งหนึ่งวา “พระสาโรชฯ ทานสอนประวัติศาสตรศิลป สอนละเอียด อียิปตนี่
สอนกันเปนเดือน พิสดารมาก แลวพิมพดดี แจก…” (Kamwilai, 2008 : 39)
ขณะที่ จงกล กําจัดโรค ไดเคยกลาวถึงความทรงจําที่เขามีตอพระสาโรชฯ ที่เปนหวงเปนใยเขาในฐานะ
ศิษยหลังจากจบการศึกษาไปแลววา “ตอนผมออกไปทํางานแลวที่หางเกอรสัน ก็กําหนดใจไววาจะตองมาหา
อาจารยทุกวันเสาร ก็มาทุกเสารไมไดขาด ทําบริษัทครึ่งวัน มีเรื่องอะไรก็มาบอกมาคุยกัน รูกัน คุณพระสาโรชรัตน
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นิมมานกกับนายหางเกอรสันนั้นอยูบานติดกัน แกมาปรึกษาพระสาโรชฯ ใหหาชางออกแบบสักคนจะไดไหม แต
ที่จริงคุณพระสาโรชฯ ตองการจะใหผมไปสอนที่โรงเรียนวชิราวุธ อาจารยศิลปบอกไมใหผมไป ใหทํางานกับหาง
เกอรสันดีกวา สองทานเขาคุยกัน อาจารยศิลปใหทํางาน พระสาโรชฯ จะใหเปนครู ตอนหลังผมไปเจอคุณพระ
สาโรชฯ ทานก็ยังถามผมอีกวาไปไหม? ผมเรียนทานวา ผมทํางานแลวครับ ก็ขอบพระคุณทาน…” (Kamwilai,
2008 : 34)
เห็นไดวา พระสาโรชรัตนนิมมานกถือเปนผูมีบทบาทสําคัญที่ทําใหโรงเรียนประณีตศิลปกรรม-โรงเรียน
ศิลปากร แผนกชาง เกิดขึ้นไดสําเร็จ ทานเปนผูบังคับบัญชาของศาสตราจารยศิลป พีระศรี ที่เขาใจและเห็นถึง
ความสําคัญระหวางความสัมพันธของศิลปกรรม 3 สาขา อันประกอบดวย สถาปตยกรรม จิตรกรรม และ
ประติมากรรม ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการพัฒนาการศึกษาในแบบหลักวิชาเพื่อผลิตบุคลากรใหสามารถ
สรางสรรคผลงานขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ขอเขียนของพิพัฒน พงศระพีพร ไดเคยอางถึงคํากลาวของ
ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ไวตอนหนึ่งวา
คุณพระสาโรชรูอยูแกใจวาศิลปะทั้ง 3 สาขา คือ สถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมนี้
ยอมเกี่ยวเนื่องมีสัมพันธตอกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน วาถึงสถาปตยกรรมยอมมีประโยชน
ในทางจิตใจ เพราะรับใชใหเรามีชีวิตอยูดี สวนจิตรกรรมและปฏิมากรรม รับใชเพื่อเพิ่มพูน
ความงามใหแกศิลปเปรียบเสมือนมณีเครื่องประดับเพิ่มพูนความงามใหแกรางกายเรา…
(Pongrapeeporn, 1993 : 18)
พิพัฒน พงศระพีพร ยังไดกลาวถึงพระสาโรชรัตนนิมมานกในแงมุมนี้อีกวา
…เพื่อพิสูจนใหเห็นบทบาทของศิลปะแตละแขนงนี้ในสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมสมัยใหม
พระสาโรชฯ จึงพยายามเชื่อมโยงเอาทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมเขามามีสวนอยูใน
ผลงานการออกแบบสถาปตยกรรมของทาน (ที่ทําการไปรษณียกลาง ศาลากลางอยุธยา และ
กรีฑาสถานแหงชาติ เปนตน) สําหรับสภาพการในครั้งนั้น ศิลปนหนุมๆ ที่ถูกฝกฝนออกมา
ก็มีหลักประกันเปนอยางดีเกี่ยวกับอนาคตทางศิลปะของตน (Pongrapeeporn, 1993 :
18)
จากที่กลาวมานี้ อาจกลาวไดวา บทบาทของพระสาโรชรัตนนิมมานกที่มีตอการศึกษาทางศิลปะสมัยใหมนั้น
ยังสะทอนใหเห็นไดถึงความสัมพันธกันของศาสตรทางสถาปตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมสมัยที่เกื้อหนุน
กันอยูทั้งในเชิงของการศึกษาและการพัฒนาการสรางสรรคในชวงตั้งแตปลายทศวรรษ 2470 เปนตนมา และผูที่
เห็นความสําคัญของความสัมพันธนี้อยางพระสาโรชรัตนนิมมานก ซึ่งครํ่าหวอดอยูในแวดวงสถาปนิกสมัยใหมก็ได
ผลักดันใหเกิดการศึกษาเรียนรูดานศิลปะตามหลักวิชาการสมัยใหมอยางจริงจัง เพื่อนําสูการที่ประเทศชาติ
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จะไดผลิตบุคลากรทางศิลปะที่สามารถตอบสนองการสรางผลงานศิลปะทั้ง 3 ศาสตรนี้ตอไปไดอยางมีคุณภาพ
ที่สําคัญคือไมตองพึ่งพาชาวตางชาติดงั เชนในอดีต
ั การประกวดประณีตศิลปกรรม
พระสาโรชรัตนนิมมานกกบ

ในชวง พ.ศ. 2477 หลวงวิจิตรวาทการไดวางกรอบนโยบายดานศิลปะของกรมศิลปากร ซึ่งเขาดํารง
ตําแหนงเปนอธิบดีกรมศิลปากรขณะนั้น กรมศิลปากรที่เปลี่ยนรูปจากเดิมคือ ราชบัณฑิตยสภา มีนโยบายที่จะนํา
ศิลปวัฒนธรรมเขาไปสรางประโยชนตอประเทศใน 3 ประการดวยกัน กลาวคือ “1. ประโยชนทางการศึกษาอบรม
2. ประโยชนทางการเมือง 3. ประโยชนทางเศรษฐกิจ” (Rohitasuk, 2014 : 94) การกําหนดกรอบนโยบาย
เชนนี้เองที่สงผลใหเกิด “กองประณีตศิลปกรรม” ขึ้น กองนี้แบงงานออกเปน 2 แผนกดวยกันคือ “แผนกชางและ
แผนกโรงเรียน ในสวนแผนกชาง เนนการ สรางจําลองสะสมวัตถุประณีตศิลปกรรมตางๆ จะจัดใหมีการแสดง
พิพิธภัณฑภาพ และวัตถุประณีตศิลปกรรมของกองนี้และของสถานศึกษาหรือของบริษัทหรือของบุคคลใหเปนงาน
ประจําป เพื่อสงเสริมความนิยมของประชาชนในการประณีตศิลปกรรม ขณะที่งานของแผนกโรงเรียน คือ วางโครง
ตั้งสถานศึกษาศิลปกรรมขึ้น เพื่อเขยิบฐานะการชางจากศิลปะสามัญเปนประณีตศิลปกรรมจะไดเลือกเฟนผูที่มี
อุปนิสสัยและความสามารถเดนชัดเขามาฝกฝนและอบรมโดยใหทุนคาเลาเรียนจนตลอดจะสนับสนุนใหผูที่มีคุณวุฒิ
และฝกใฝทางประณีตศิลปกรรม รวมกันขึ้นเปนสมาคม เพื่อเผยแพรความนิยมใหแพรหลายขึ้น” (Rohitasuk,
2014 : 95-96)
ภารกิจของแผนกโรงเรียนนี้เองที่ไดนํามาสูการจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น โดยความคิดริเริ่มมาจาก
คอรราโด เฟโรจี ขณะที่ผูสนับสนุนสําคัญคือ พระสาโรชรัตนนิมมานก ดังที่ไดกลาวไปแลว ถึงกระนั้น
ในทศวรรษ 2480 รัฐบาลโดยกรมศิลปากรไดจัดใหมี “การประกวดประณีตศิลปกรรม” ขึ้น โดยกิจกรรมนี้จัดใน
พื้นที่ออกรานของกรมศิลปากรในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ซึ่งงานนี้เริ่มมีมาตั้งแตหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475 เปนตนมา
กติกาของการประกวดถูกจัดวางใหสนับสนุนอุดมการณทางการเมืองและเศรษฐกิจของคณะราษฎรอยางชัดเจน
การประกวดครั้งแรกใน พ.ศ. 2480 ไดถูกจัดแตงสถานที่ภายในพระราชอุทยานสราญรมย โดยจัดขึ้น
“ในวันที่ 814 ธันวาคม พ.ศ. 2480 กติกาการประกวดเนนเนื้อหาเกี่ยวกับ หลัก 6 ประการของคณะราษฎร คือ
เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา เปนหลัก มีการเปดรับผลงานศิลปะ 5 ประเภท
คือ ภาพเขียน ภาพปน รูปถาย ศิลปะการพิมพ และตุกตาแตงกายแบบไทย” (Rohitasuk, 2014 : 98)
ผูสงผลงานศิลปะเขาประกวดสวนใหญคือนักเรียนจากโรงเรียนเพาะชางและโรงเรียนศิลปากรแผนกชาง
(โรงเรียนประณีตศิลปกรรม) ผลงานบางสวนและแนวคิดของการประกวดครั้งแรกนี้สามารถสะทอนถึงการเชื่อม
โยงระหวางการประกวดกับบริบททางสังคมการเมืองขณะนั้นไดเปนอยางดี การสนับสนุนใหสรางงานศิลปะในงาน
ครั้งแรกนี้มุงตอบสนองการที่รัฐไดดําเนินมาถึงเวลาอันเหมาะควรกับการใชศิลปะเพื่อเปนกลไกอุดมการณทางการ
เมืองในการสรางประโยชนดานตางๆ ดังที่กรมศิลปากรไดวางนโยบายไว นอกจากนี้ ในงานศึกษาของสิทธิธรรม
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โรหิตะสุข ยังไดกลาวอีกวา “หลังจาก พ.ศ.2477 เปนตนมา โรงเรียนประณีตศิลปกรรมไดทําการบมเพาะนักเรียน
ศิลปะดวยการเรียนการสอนแบบศิลปะขั้นสูงของยุโรปจนมีความเชี่ยวชาญในระดับที่สามารถสรางภาพเขียน
ประติมากรรม ไดหลากหลายขนาดและรูปแบบ ความเชี่ยวชาญจากการฝกฝนทักษะนํามาสูความสามารถในการ
ถายทอดสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญหรือหลัก 6 ประการ ผานการนําเสนอ “รางกาย” ที่เต็มไปดวย
ความอุดมสมบูรณตามอุดมคติของยุคแหงการสรางชาติ” (Rohitasuk, 2014 : 101)
การประกวดประณีตศิลปกรรมไดรับความสนใจจากนักเรียนศิลปะทั้งจากโรงเรียนเพาะชางและโรงเรียน
ศิลปากร แผนกชาง พอสมควร กระทั่งถึงการประกวดประณีตศิลปกรรม ใน พ.ศ. 2482 ไดพบหลักฐานปรากฏถึง
บทบาทของพระสาโรชรัตนนิมมานกที่นาสนใจ กลาวคือ มาจากสาเหตุที่ผูไดรางวัลสวนใหญจากการประกวด
ประณีตศิลปกรรมมักเปนนักเรียนหรือครูอาจารยในสถาบันการศึกษาทางศิลปะโดยเฉพาะ ซึ่งบุคคลเหลานี้
ไดเปรียบมากกวาประชาชนทั่วไปที่อาจจะตองการสงผลงานเขารวมประกวดบาง ความไดเปรียบของบุคคลที่เปน
นักเรียนหรือครูอาจารยในสถาบันการศึกษาศิลปะ คือ การมีสถานที่เหมาะสมในการสรางงานขนาดใหญไดและ
มีวัสดุอุปกรณพรอมสําหรับทํางานภาพเขียนหรือประติมากรรม แตประชาชนทั่วไปนั้นไมสามารถมีความพรอม
เชนนี้ได กระทั่งไดปรากฏหลักฐานกอนหนาการประกาศรางวัลในการประกวดประณีตศิลปกรรมประจํา พ.ศ.
2482 ซึ่งแสดงถึงความรูสึกเสียเปรียบของประชาชนทั่วไปในการสงงานเขาประกวด โดยมีจดหมายเขียนมา
รองเรียนตอกรมศิลปากรโดยตรง จดหมายฉบับนี้มาจากผูมีนามวา “นายเชย” ประชาชนในชุมชน “บานบาตร
เขตพระนคร” ไดสงมาถึง “ทานรัฐมนตรีท่เี คารพ” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 ใจความวา
ทราบวาการประกวดศิลปะในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ที่กรมศิลปากรเปนผูจัดขึ้นนั้น กรม
ศิลปากรเองทําของเขาประกวดดวยมากมาย ถาดังนั้นราษฎรหรือจะสูกรมศิลปากรได กรม
ศิลปากรใชเงินหลวงทํา ใชขาราชการทํา ไมตองเสียเงินในกระเปาก็ทุมเทใหรวยวิจิตรพิสดาร
ได แตราษฎรซิ ตองควักกระเปาเอง จะทําใหพิสดารสูกรมศิลปากรไดหรือ กรมศิลปากรได
รางวัลหมด ราษฎรก็ทอใจ ตอไปราษฎรก็เข็ดหมด ไมมีใครสงของประกวด อยางนี้
ผิดวัตถุประสงคของทานรัฐมนตรีที่จะฟนฟูศิลปของราษฎร เพราะรัฐบาลมาแขงขันกับราษฎร
ก็รังแตจะยับ เกลากราบเรียนวิงวอนขอใหกรมศิลปกรอยาแข็งขันกับราษฎรเลย ของที่ทํา
แลวก็เอาตั้งโชวสวยๆก็แลวกัน อยาเอาแขงกับราษฎรชิงรางวัลเลย เดี๋ยวนี้ราษฎรชักของใจ
กันมากแลว จะสงของเขามาประกวดก็วากันวาอยาเลย สูกรมศิลปากรไมไดดอก กรมศิลปากร
กินรางวัลหมด เสียแรงเสียเงินเปลา… (Rohitasuk, 2014 : 108-109)
หลวงวิจิตรวาทการไดมอบใหพระสาโรชรัตนนิมมานก หัวหนากองสถาปตยกรรมกรมศิลปากร เปน
ผูตอบจดหมายฉบับนี้ โดยมีใจความสรุปไดวา “สําหรับงานปนนั้น พอกรมศิลปากรจัดการประกวดก็ไมใครจะมี
ผูใดสงเขาประกวดเลย จึงตองใหแผนกชางปน นําออกแสดงก็ดูจะเปนที่พอใจของมหาชนสวนมาก ขณะที่คณะ
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กรรมการนั้น กรมศิลปากรก็ไดเชิญผูเชี่ยวชาญมาเปนผูพิจารณา โดยแตละคนไมไดมีความเกี่ยวของเปนคนของ
กรมศิลปากรเลย แมกระทั่งของที่ทํามาโดยกรมศิลปากรเองบางครั้งก็ไมไดรางวัล แตรางวัลไปตกอยูกับคนอื่น
เสียหมด เชน โรงเรียนเพาะชาง” (Rohitasuk, 2014 : 108) นอกจากนี้คาํ ตอบของพระสาโรชรัตนนิมมานก
ตอกรณีนี้ยังมีบางประเด็นที่ควรหยิบนํามาพิจารณาอีกเชนกัน ดังความตอนหนึ่งวา
การที่กรมศิลปากรจําตองทําเขาประกวดนั้น นโยบายของกรมมิไดมุงหมายจะเขาชิงรางวัล
แตมุงที่จะรักษามาตรฐานของศิลปใหคงอยูหรือกาวหนาไปเสมอ ถากรมศิลปากรไมทําใคร
จะเปนผูนํา จะเอาอะไรเปนตัวอยาง เปนบันทัดฐาน เพราะชางที่ดีและความคิดที่ดีมารวม
อยูที่กรมและไดคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของศิลปของนานาชาติอยูเสมอจึงไดลงทุน
รอนมากๆเพื่อใหชางและประชาชนไดชมของที่ดีๆ…การประกวดศิลปะก็ไมใชอื่นไกล ก็เหมือน
การแขงขันกีฬาเหมือนกัน ตองมีนํ้าใจเปนนักกีฬา อยามัวกลัวแตแพ การที่ไดแขงขันกับ
ผูที่มีฝมือดีกวา ยอมเปนการเขยิบขยายฝมือของตนเองขึ้นเสมอ วันใดเมื่อชนะไดหรือ
เทียมบาเทียมไหลได เกียรติยศก็จะยิ่งสูงขึ้นกวาผูที่มีฝมืออยูแลวและทั้งที่มีทุนทรัพยทําได
มากกวา (Rohitasuk, 2014 : 109)
คําตอบจดหมายของนายเชยโดยพระสาโรชรัตนนิมมานกขางตนสะทอนถึงบรรทัดฐานการตัดสินผลงานใน
การประกวดประณีตศิลปกรรมขณะนั้นอยางชัดเจน ซึ่งในงานศึกษาของสิทธิธรรม โรหิตะสุข ไดเคยวิเคราะหวา
“บรรทัดฐานหรือเกณฑการตัดสินงานไมไดข้นึ อยูกับ ‘เสรีภาพในการสรางสรรค’ แตขึ้นอยูกับ ‘มาตรฐานของ
ศิลปะ’ โดยกรมศิลปากรจะเปนผูนําที่เปนแบบอยางมาตรฐานของศิลปะยังไมใชมาตรฐานที่มีแบบอางอิงจากภายใน
ประเทศเทานั้น แตยังมีอิทธิพลจาก “ศิลปของนานาชาติ” รวมอีกดวย ศิลปของนานาชาติขณะนั้นหนีไมพน
รูปแบบของศิลปะแบบฟาสซิสต…ที่ผูปกครองไดรับแรงบันดาลใจนํามาปรับใชเพื่อเปนเครื่องมือขับเคลื่อนอุดมการณ
ทางการเมืองและเศรษฐกิจชาตินิยม” (Rohitasuk, 2014 : 109-110)
แมพระสาโรชรัตนนิมมานกจะไมไดรวมเปนคณะกรรมการตัดสินในการประกวดประณีตศิลปกรรม
แตก็มีบทบาทอยูในสวนของกรมศิลปากรซึ่งเปนผูจัดการประกวดครั้งนี้ พิจารณาจากทัศนะที่พระสาโรชฯ
ตอบจดหมายที่หยิบยกมา สะทอนไดวา ศิลปะในชวงเวลาดังกลาวนั้น ไดเปนเครื่องมือสําคัญของการสรางชาติ
ศิลปะไมใชเรื่องที่ “อะไรก็ได” แตตองมีบรรทัดฐานหรือมาตรฐาน ซึ่งถูกกํากับควบคุมโดยรัฐ เพื่อใหผลงานที่
ถูกผลิตสรางออกมานั้นสามารถตอบสนองตอการกระตุนเราใหผูคนดําเนินชีวิตไปตามนโยบายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองอยางชัดเจน
ในแงนี้เราจึงไดเห็นบทบาทและทัศนะของพระสาโรชรัตนนิมมานกในฐานะขาราชการของกรมศิลปากร
ที่มีตอศิลปะขณะนั้นอีกดวย อาจกลาวไดวา แมทัศนะนี้จะถูกแสดงขึ้นในป พ.ศ. 2482 แตก็คงจะไมผิดนัก หาก
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จะกลาววา ทัศนะที่แสดงถึงมาตรฐานของงานศิลปะที่ตองถูกกํากับเพื่อใหคงอยูและกาวหนาตอไปในลักษณะนี้เอง
ที่หากยอนไป ไดเปนทัศนะความคิดที่เคยผลักดันใหพระสาโรชรัตนนิมมานกสนับสนุนความคิดริเริ่มของคอรราโด
เฟโรจี ในการกอตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้น ทั้งทัศนะเชนนี้ยังนาจะมีสวนผลักดันใหนําไปสูการรางหลักสูตร
การเรียนการสอนศิลปะหลักวิชาที่ประสานสัมพันธทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ทั้งไทยและ
ตะวันตก ตลอดจนถึงการเรียนรูเชิงทฤษฏีศิลปะและประวัติศาสตรศิลปะใหเกิดขึ้นในโรงเรียนแหงนี้จนสงผล
ตราบจนกระทั่งถึงปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ในอีกแงหนึ่ง การศึกษาบทบาทของพระสาโรชรัตนนิมมานกยังสามารถ
ทําใหเราเห็นถึง ทัศนะและความคิดทางศิลปะของบุคลากรคนสําคัญผูทํางานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลคณะ
ราษฎรขณะนั้นไดอีกดวย
บทสรุป

พระสาโรชรัตนนิมมานก (สาโรช สุขยางค) สถาปนิกนักเรียนนอกจากประเทศอังกฤษ นอกจากจะสราง
ผลงานดานสถาปตยกรรมใหกับหนวยงานของรัฐและเอกชนมากมายแลว ในชวงปลายทศวรรษ 2470 พระสาโรช
รัตนนิมมานกยังเปนหัวหนากองสถาปตยกรรม กรมศิลปากร ที่มีสวนสําคัญตอการผลักดันสนับสนุนคอรราโด
เฟโรจี ใหจัดตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรมจนสําเร็จ ซึ่งตอมาคือมหาวิทยาลัยศิลปากรในปจจุบัน พระสาโรชรัตน
นิมมานกยังเปนอาจารยสอนในสถาบันแหงนี้ดวย ตลอดจนมีบทบาทในการประกวดประณีตศิลปกรรมชวงทศวรรษ
2480 อีกดวย ในฐานะสถาปนิกสมัยใหม พระสาโรชรัตนนิมมานกเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษา
ศิลปะแบบหลักวิชาการอยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรที่จะสรางผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ที่มีคุณภาพ
มิตองพึ่งพาชางชาวตางชาติเชนในอดีต ทั้งยังเพื่อสรางผลงานศิลปะใหเปนสวนหนึ่งของงานสถาปตยกรรม
สมัยใหมดวย ในฐานะขาราชการของกรมศิลปากร พระสาโรชรัตนนิมมานกยังใหความสําคัญกับการรักษา
การคงอยูและความกาวหนาของมาตรฐานทางศิลปะ เพื่อเปนเครื่องมือในการสรางชาติ เหตุนี้เปนสวนผลักดันให
พระสาโรชรัตนนิมมานกสนับสนุนการกอตั้งสถาบันการศึกษาศิลปะที่ผลิตความรู บุคลากร และสรางพัฒนาการ
ใหแกวงการศิลปะสมัยใหมและรวมสมัยในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน พระสาโรชรัตนนิมมานกถึงแกกรรมเมื่อ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2493 ในวัย 55 ป
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