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ธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการขยายตลาดของธุรกิจซื้อขาย

งานศิลปะ การท าธุรกิจศิลปะบนเว็บไซต์ (Online art platform) มีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นจาก 
หลายเหตุปัจจัย โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค กลุ่มนัก
สะสมรุ่นใหม่ ท่ีเริ่มหันมาสนใจซื้องานและศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะผ่าน
อินเตอร์เน็ตควบคู่ไปกับหรือมากกว่าการไปชมงานศิลปะจริงจากแกลเลอรี  เพื่อท าความเข้าใจ
ศักยภาพของส่ือประเภทนี้ จึงศึกษาโครงสร้างและกลวิธีในการน าเสนอซึ่งจะท าให้เข้าใจภาพรวมของ
ธุรกิจและศักยภาพของเว็บไซต์ท่ีจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยการศึกษาเลือกอ้างอิงข้อมูลของ
เว็บไซต์ตัวอย่าง  6 ตัวอย่างไ ด้แก่  Artsy, Artspace, Artuner, Artfinder, Sedition และ  New 
Blood Art ซึ่งเว็บไซต์ท้ัง 6 นี้สามารถเป็นตัวแทนลักษณะทางธุรกิจค้าขายท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวใน
ปัจจุบัน เว็บไซต์ท้ังหมดมีการขายผลงานของศิลปินต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์และไม่มีการน าเสนอพื้นท่ีจริง
ในการจัดแสดงผลงาน นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างกันในส่วนของผลงานศิลปะท่ีน าเสนอในเว็บไซต์
ไปจน ถึงวิธีการขายและการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานซึ่งข้อมูลต่าง  ๆ  ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อหรือการเลือกสะสมผลงานศิลปะผ่านเว็บไซต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่เคยเห็น
ผลงานช้ินจริงมาก่อน การได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอจึงจะท าให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจและมอบความไว้วางใจ
ให้แก่การซื้อขายแบบนี้ได้ 

โดยในวิทยานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการศึกษารูปแบบและโครงสร้างของเว็บไซต์ 
ในด้านของการน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และการให้ข้อมูลท่ีส าคัญของแต่ละเว็บไซต์ ซึ่งการศึกษานี้
จะช่วยให้เกิดประโยชน์ ท้ังในแง่ของกลุ่มผู้ซื้อ ผู้ขาย ไปจนถึงศิลปินเกี่ยวกับวิธีการน าเสนอและการ
เลือกใช้ข้อมูลในการน าเสนอต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะและธุรกิจศิลปะ อย่างไรก็ดีลักษณะ
การขายผลงานศิลปะบนส่ือออนไลน์แบบเดียวกันนี้ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายและเกิดขึ้นไม่มาก
นัก การศึกษานี้จึงเป็นการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางส าหรับศิลปิน  รวมถึง
ผู้สนใจท่ีจะสามารถเพิ่มทางเลือกในการน าเสนอผลงานผ่านพื้นท่ีออนไลน์ได้ต่อไปในอนาคต 
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Online art business is another alternative way to expand art market. Online 

art platform is more likely to grow due to various contributory factors. Especially the 
introduction of internet and search engine which can change people behavior. Young 
collectors have become increasingly more interested in buying artwork online and 
searching for news, trends and activities of art on the internet than visiting art gallery. 
In order to understand the potential of websites, the research about structure and 
strategy are important also six websites have been chosen as examples: Artsy, 
Artspace, Artuner, Artfinder, Sedition and New Blood Art. The reason of choosing all 
these websites because they could represent the art online business in different way 
and also all businesses are sell the artworks through the websites without the physical 
gallery. Moreover, the websites have the difference of artworks and the strategy of 
selling which reflect to the information that website gives to the artworks. Due to this 
topic, it has been concerned for the customer especially in the new collectors that it 
is not only the personal passion with the artworks but the collector also need to know 
more details especially for the artwork with unseen before, the customers will 
considerate more about the details of the artwork which could make the confidence 
and gives the awareness to the website as well. 

In this article, the objective is to study the platform and structure of art 
online business, focus on how the website collected the details about the artworks 
and give the information about the related topic that build the advantage for the 
buyers to support the websites. However, the art online business is unwell-known and 
new for Thailand as there are just a few businesses started up, so this study is compiling 
and comparing the information for who interested and artists could have the 
opportunity to present their artworks via the online platform in the future. 
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บทท่ี1 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การซื้อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตรูปแบบต่าง ๆ กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจใน
ปัจจุบันที่มีความส าคัญและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นท้ังในแง่ปริมาณการซื้อขายและในแง่ประเภท
ของสินค้าท่ีท าการซื้อขายท่ีขยายตัวหลากหลายจนครอบคลุมทุกประเภท ศิลปะก็เช่นกันท่ีกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของธรุกิจซื้อขายออนไลน์ โดยเว็บไซต์ท่ีมีการซื้อขายและประมูลงานศิลปะผ่านระบบ
ออนไลน์นัน้ ได้มีมาพร้อม ๆ กับสินค้าออนไลน์ประเภทอื่น ๆ แต่เนื่องจากความคุ้นเคยในการเลือก
ซื้องานศิลปะรูปแบบเดิมนั้น ยังคงมีอยู่ในกลุ่มนักสะสมท่ีจะให้ ความส าคัญกับการชมผลงานจริง
ก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อ จึงท าให้ธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์นัน้ไมไ่ด้เปล่ียนแปลง มากนักในช่วงหลายปี
ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี เมื่อกลุ่มผู้ใช้งานอินเตอร์เนตเริ่มขยายตัวขึ้น ความเปล่ียนแปลงของกลุ่ม
ผู้ใช้งานกลายเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีเกิดมาพร้อมกับการใช้อินเตอร์เนตเริ่มหันมาให้ความสนใจงาน
ศิลปะจากการเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ท าให้เกิดเป็นพื้นทีี่ีทางเลือกท่ีมาจากปัจจัยพื้นฐานของการ
พึ่งพาความสะดวก สบายผ่านระบบอินเตอร์เนต ความสามารถในการเข้าถึงผลงานศิลปะที่สะดวก
และง่ายข้ึน ผู้ซื้อไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรู้จักหรือเดินทางไปยังแกลเลอรีเพื่อให้ได้ผลงานท่ีช่ืนชอบอีกต่อไป 
การค้นหาสามารถท าได้ผ่านหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ท่ีไม่เพียงแต่สามารถใช้เวลาในการเลือกงานศิลปะท่ี
ชอบได้นานเท่าท่ีต้องการได้เท่านั้นแต่ยังมีโอกาสท่ีจะได้เจอศิลปินหรือรูปแบบศิลปะใหม่ ๆ ได้อีกด้วย 
ซึ่งผลการส ารวจนั้นพบว่าในปีค.ศ. 2015 ร้อยละ15 ของกลุ่มคนท่ีซื้อผลงานศิลปะออนไลน์นั้น ใน
กลุ่มคนท่ีมีอายุน้อยกว่า 35ปี ซื้อผลงานครั้งแรกจากเว็บไซต์และ ไม่เคยซื้องานศิลปะผ่านแกลเลอรี่
จริงมาก่อน นอกจากนี้ร้อยละ65 ของผู้ซื้อผ่านระบบออนไลน์มีการกลับมาซื้อใหม่ผ่านระบบอีก ท้ังนี้
ตัวเลขของผลส ารวจเมื่อเทียบต้ังแต่ปีค.ศ. 2013 พบว่าความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม ผู้บริโภคนั้น
มีเพิ่มขึ้นตามจ านวนท่ีคาดการณ์ไว้จริง[1] จึงมีความเป็นไปได้ท่ีธุรกิจศิลปะออนไลน์ จะมีแนวโน้มใน 

การขยายตัวสูงขึ้นอีกในอนาคต 
 ธุรกิจศิลปะออนไลน์นั้นนอกจากปัจจัยด้านราคาท่ีมีความหลากหลายมากขึ้นต้ังแต่ราคาท่ี
ใกล้เคียงกับการซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ไปจนถึงราคาท่ีสูงเทียบเท่าผลงานศิลปะตาม แกล-
เลอรี่ใหญ่ ๆ แล้วนั้น ยังไม่สามารถท าให้ผู้ซื้อสนใจได้เท่ากับความหลากหลายของผลงานศิลปะที่มีให้
เลือกมากมายบนเว็บไซต์ การคัดสรรผลงานท่ีหลากหลายไปจนถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
เคล่ือนไหวของวงการศิลปะ ท าให้ผู้ซื้อสามารถมองเห็น แนวโน้มความเปล่ียนแปลงของผลงานศิลปะ
ได้กว้างขึ้น การเลือกซื้อผลงานศิลปะถูกเปิดกว้างและให้โอกาสนักสะสมรุ่นใหม่ได้ศึกษางานศิลปะ
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และสามารถตัดสินใจเลือกซื้องานศิลปะได้ด้วยตนเอง ท่ีสามารถอ้างอิงข้อมูล ได้จากในเว็บไซต์ เพราะ
ในบางเว็บไซต์นั้นไมไ่ด้ให้ความส าคัญแค่ในส่วนของการซื้อขายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้
ความส าคัญในส่วนของการให้ข้อมูลในเชิงความรู้เกี่ยวกับศิลปะอีกด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการซื้อ
งานผ่านคนกลางหรือผู้รู้จริงนั้นอาจจะไม่สามารถถูกแทนท่ีได้และยังคงมีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมรุ่น
ก่อนก็จริง แต่ทางเลือกใหม่ของส่ือออนไลน์ จะสามารถลดช่องว่างจากข้อจ ากัดเดิมลงได้ ซึ่งไม่
เพียงแต่ท าให้เกิดความ เปล่ียนแปลงของกลุ่มผู้ซื้อขายเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดพื้นท่ีให้กับศิลปินใน
การสร้างสรรค์ผลงานผ่านส่ือใหม่ๆ ท่ีเข้ากับยุคสมัยได้อย่างไร้ขีดจ ากัดมากขึ้นอีกด้วย  
 อย่างไรก็ดี ธุรกิจศิลปะออนไลน์ ท่ีมีรูปแบบในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์เสมือนพื้นท่ีจริง
นั้น อาจยังคงไม่แพร่หลายในประเทศไทยมากนัก แต่ในต่างประเทศนั้นกลับมีการซื้อขายผลงานศิลปะ
ผ่านเว็บไซต์ กันอย่างแพร่หลายและขยายตัวมากขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ดังนั้นจึงมี
ผู้ประกอบการมากมาย ให้ความส าคัญและมีการเกิดขึ้นใหม่ของเว็บไซต์หลากหลายรูปแบบท้ังจาก
กลุ่มธุรกิจแกลเลอรี่ศิลปะที่สร้างเว็บไซต์เพื่อใช้สนับสนุนธุรกิจแกลเลอรี่หลัก ไปจนถึงและกลุ่ม
ผู้ประกอบการท่ีประกอบธุรกิจหลักผ่านส่ือออนไลน์ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีพืน้ท่ีแกลเลอรีจริง ซึ่ง
สามารถประสบความส าเร็จและท าการซื้อขายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถึงแม้ว่ามูลค่าของตลาดออนไลน์จะ
มีเพียงร้อยละ 1.6 ของตลาดโลกท้ังหมด แต่เมื่อเทียบเป็นมูลค่า จริงในการลงทุน ก็พบว่าเป็นจ านวน
เงินท่ีสูงและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ[2] 
 ดังนั้นการศึกษารูปแบบของกลุ่มธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์ท่ีมีแนวโน้มจะขยายตัวขึ้น จึง
เป็นการสร้าง ความรู้ให้กับกลุ่มคนท่ีมีความสนใจงานศิลปะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการสร้างธุรกิจใน
รูปแบบท่ีใกล้เคียงกัน เกิดขึน้ในประเทศไทย ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงแต่
เฉพาะกับผลงานศิลปะที่จะน าเสนอ เท่านั้น ในด้านการท าความเข้าใจตลาดในรูปแบบสากลและน ามา
ปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยรวมถึงการให้ความ ส าคัญกับบริบทต่างๆ จะเกิดผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจ 
ซึ่งการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้สนใจงาน ศิลปะที่อาจไม่คุ้นเคยกับธุรกิจการค้าศิลปะมา
ก่อน ไปจนถึงกลุ่มศิลปินและผู้ท างานในวงการศิลปะด้วยเช่นกัน ท่ีจะมีช่องทางในการประกอบอาชีพ
ท่ีช่ืนชอบเพิ่ม สามารถเติบโตและปรับใช้กับธุรกิจจริงได้ต่อไป ซึ่งท้ังหมดของ การศึกษาการท าธุรกจิ
เกี่ยวกับศิลปะบนเว็บไซต์จะเกิดประโยชน์และเป็นหัวข้อส าคัญส าหรับวงการศิลปะต่อไปในอนาคต 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างของเว็บไซต์ท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะที่ส าคัญในโลกตะวันตก  
2. เพื่อศึกษาลักษณะการน าเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ การจัดหมวดหมู่ 

การให้ความ ส าคัญของข้อมูลแต่ละประเภทสอดคล้องกับพื้นฐานของเว็บไซต์ท่ีใช้พื้นท่ีแสดง
งานผ่านส่ือออนไลน์ 

3. เพื่อศึกษาลักษณะการคัดเลือกประเภทศิลปะ ศิลปิน ฐานราคา 
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4. เพื่อพิจารณาแนวโน้มท่ีจะพัฒนาคล่ีคลายต่อไปในอนาคตของธุรกิจรูปแบบนี้ 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การขยายตัวของธุรกิจการค้าขายศิลปะบนเว็บไซต์มีท่ีมาจากการขยายตัวของการใช้ส่ือ
ประเภทนี้ท่ีมีความสะดวก เข้าถึงชีวิตประจ าวัน ประกอบกับการขยายตัวของผู้ใช้ส่ือท่ีมากขึ้นและมี
ศักยภาพในการซื้องาน ศิลปะ มากขึ้นท าให้การท าธุรกิจบนเว็บไซต์เพื่อการซื้อขายศิลปะมีความ 
ส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โครงสร้างของแต่ละเว็บไซต์ วิธีการน าเสนอศิลปะ ศิลปินและข้อมูลต่างๆ
ประกอบ ล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กับตลาดและความเช่ียวชาญ เฉพาะทางของแต่ละผู้ประกอบการ 
การศึกษาโครงสร้างและกลวิธีในการน าเสนอจะท าให้เข้าใจภาพรวมของ ธุรกิจนี้และศักยภาพท่ีจะ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. ศึกษาภาพรวมของรูปแบบธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์ท่ีมีในปัจจุบัน ท่ีเน้นในส่วนของการซื้อ
ขายเป็นหลัก ท่ีขายเฉพาะงานศิลปะไม่รวมการขายของสะสมโบราณ 

2. ศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ส าคัญในโลกตะวันตกท่ีมีธุรกิจหลักบนส่ือออนไลน์ ได้แก่กลุ่ม
เว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ 

2.1 Artfinder (http://www.artfinder.com)  
2.2 Artuner (http://www.artuner.com)  
2.3 Art Space (http://www.artspace.com) 
2.4 Artsy (https://www.artsy.net) 
2.5 New Blood Art (http://newbloodart.com)  
2.6 Sedition (http://www.seditionart.com) 

3. ศึกษาวิธีการจัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ การน าเสนอข้อมูลประเภทต่างๆท่ีสัมพันธ์กับฐาน
ของแต่ละ กลุ่มผู้ประกอบการ โดยไม่รวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูล และการ
ขนส่ง 

4. ศึกษาแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อในหัวข้อต่อไปนี้คือ 
4.1 วิธีการซื้อขายงานศิลปะผ่านเว็บไซต์ 
4.2 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้องานศิลปะ  

5. ศึกษาแนวทางการพัฒนาและความเปล่ียนแปลงของธุรกิจศิลปะบนเว็บไซต์จากค.ศ. 2013-
2015 

http://www.artspace.com/
https://www.artsy.net/
http://www.seditionart.com/
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ขั้นตอนของการศึกษา 
1. ศึกษาประวัติของการท าธุรกิจศิลปะบนเว็บไซต์ โดยเน้นท่ีพัฒนาการในช่วงค.ศ. 2013-2015 

อันเป็นช่วงท่ีมีผู้ประกอบการท่ีหลากหลายเข้ามาท าธุรกิจและประเภทรูปแบบของธุรกิจ
เว็บไซต์ศิลปะที่มีบนส่ือออนไลน์ในปัจจุบัน  

2. ศึกษาโครงสร้างของเว็บไซต์ตัวอย่าง 
2.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างของเว็บไซต์ในหัวข้อ 
2.2 การแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะ 
2.3 การเข้าถึงศิลปินและแกลเลอรีท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 การซื้อขายและการประมูล 
2.5 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้องานศิลปะและความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ 
2.6 การให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการและงานศิลปะและหัวข้ออื่นๆท่ีถูก

สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการขายงานศิลปะบนเว็บไซต์ 
2.7 สรุปผลการวิเคราะห์พัฒนาการและความเปล่ียนแปลงเพื่อพิจารณาหาแนวโน้มท่ีจะ

เกิดขึ้นในอนาคต  
ความจ ากัดของการวิจัย 
 เนื่องจากการวิจัยมีข้อจ ากัดของเวลาและงบประมาณในการวิจัย ในส่วนของการศึกษาวิจัย
จึงจ ากัด อยู่ในการน าเสนอข้อมูลของเว็บไซต์ตัวอย่างท่ีคัดเลือกมาแล้ว 6 เว็บไซต์ โดยใช้เกณฑ์จาก
การท่ีเว็บไซต์มีการขายผลงานศิลปะที่หลากหลายท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างกันออกไปและ
ไม่ได้มีธุรกิจด้ังเดิมบนพื้นท่ีจริงมาก่อน ซึ่งข้อมูลและรายละเอียดไม่เน้นในส่วนของการประมูลงาน
และการขนส่งหรือจัดส่งสินค้าเนื่องจากระบบการขนส่งมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไปตามพื้นท่ี
ต่างๆ โดยการศึกษาถืออ้างอิงจากข้อมูลท่ีมีอยู่บน เว็บไซต์ในขณะท่ีท าการศึกษาอยู่เท่านั้น โดยไม่
รวมถึงข้อมูลท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นก่อนหน้าและภายหลัง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 การศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อศิลปิน แกลเลอรี่ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการ
ศิลปะด้วย เช่นกัน เนื่องจากส่ือเว็บไซต์สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงให้กับบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้ในอนาคต ซึ่งในการ ศึกษานี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มช่องทางการน าเสนอผลงานศิลปะให้กับศิลปิน โดยศิลปินสามารถน าข้อมูลในการ ศึกษานี้ 

เพิ่มโอกาสและปรับใช้กับการสร้างเว็บไซต์หรือเป็นแนวทางในการน าเสนอผลงานบนส่ือออนไลน์
ให้กับศิลปิน ท าให้ศิลปินสามารถมีพื้นท่ีในการขายผลงานได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าได้กว้างขึ้น เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและศิลปินสามารถปรับผลงานให้เข้ากับยุคสมัย โดยใน
แง่ของการท างานของศิลปินมีโอกาสในการเลือกสร้างสรรค์ผลงานในแบบท่ีชอบและค้นพบนัก
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สะสมท่ีมีรสนิยมตรงกันได้ง่ายข้ึน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในด้านการแสดงผลงานให้เป็นที่รู้จักในวง
กว้างอย่างไร้ขีดจ ากัด เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้ต่อไป 

2. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อผู้ท่ีสนใจหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในวงการศิลปะหากสนใจใช้เว็บไซต์เป็น
ส่ือกลางในการท าธุรกิจ โดยในการศึกษาจะให้ข้อมูลด้านต่างๆท่ีมีความเกี่ยวข้องกับบริบทอื่นๆใน
วงการศิลปะด้วยเช่นกัน ท าให้ผู้สนใจหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะสามารถมองเห็นภาพรวมของ
ธุรกิจนี้และอาจน าไปปรับใช้กับธุรกิจด้ังเดิมได้ นอกจากนี้การศึกษาข้อมูลยังเป็นการเอื้อประโยชน์
ต่อผู้สนใจซื้อหรือสะสมผลงานศิลปะ ในแง่ของการท าความเข้าใจรูปแบบด้ังเดิมและความ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตกับการสะสมผลงานศิลปะต่างๆบนส่ือออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี2 
 

ธุรกิจการค้าศิลปะบนสื่อออนไลน์ 
 

 การท าธุรกิจศิลปะออนไลน์ (Online art platform) เริ่มมีปรากฏขึ้นในช่วงปลายค.ศ.1990 
และช่วงต้นของปี 2000[3] ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของการสร้างเว็บไซต์ต่าง ๆ มีหลายเว็บไซต์ท่ีถูกสร้างขึ้น 
และปิดตัวไปแต่ในขณะเดียวกัน บางเว็บไซต์ก็สามารถคงอยู่ได้ถึงปัจจุบัน เนื่องจากข้อจ ากัด หลาย
ด้านท่ีเป็นปัจจัยให้การใช้ส่ือออนไลน์กับธุรกิจศิลปะนั้น ไมไ่ด้มีการเริ่มต้นที่เร็วนักเมื่อเทียบกับ สินค้า
ประเภทอื่น ๆ อย่างไรก็ดีเมื่อเริ่มมีกลุ่มธุรกิจท่ีเล็งเห็นความ ส าคัญและความสามารถของส่ือออนไลน์ 
ในการท่ีจะช่วยให้ตลาดการค้าผลงานศิลปะสามารถขยายตัวได้มากขึ้น ข้อจ ากัดต่าง ๆ จึงได้ถกูมอง 
ข้ามเปล่ียนเป็นการค้นหาวิธีการท่ีจะท าให้การท าธุรกิจผ่านระบบออนไลน์สามารถท าขึ้นได้จริงแทน 
การลงทุนในกลุ่มธุรกิจการค้าผลงานศิลปะบนส่ือออนไลน์เริ่มเป็นท่ีน่าจับตามองมากขึ้น เมื่อ
เทคโนโลยีสามารถน ากลุ่มลูกค้าและกลุ่มนักสะสมหน้าใหม่ให้เข้ามาท าความรู้จักกับธุรกิจและโลกของ
ศิลปะ การซื้อและประมูลผลงานผ่านระบบออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เช่ือมต่อต่าง ๆ ได้จากทุกท่ีทุกเวลา 
การเปิดกว้างท่ีไม่จ ากัดเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อหรือผู้ขายเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ทุกคนสามารถเข้าถึงผลงาน
ศิลปะได้ เป็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น แกล-
เลอรี่ ตัวแทนขายงานศิลปะ สถาบันต่าง ๆ แม้กระท่ังตัวศิลปินเอง  
 อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการท าธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์นั้น จะเป็นท่ีน่าจับตามองและมี
แนวโน้มในการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยจากแบบส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
ทางด้านศิลปะและนักสะสม มองว่าธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์นัน้จะมีความส าคัญมากขึ้นในอีก 2-3 
ปีข้างหน้า (แบบสอบถามท าขึ้นในค.ศ. 2014) อย่างไรก็ดีกลับมีความเห็นว่าตลาดออนไลน์นั้นจะไม่
สามารถเข้ามาแทนท่ีตลาดการค้าผลงานศิลปะแบบด้ังเดิมได้[2] ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีช้ีให้เห็นว่า ถึงแม้
ความส าคัญของส่ือออนไลน์จะเข้ามามีอิทธิพลต่อธุรกิจและตลาดการค้า ศิลปะ แต่ส่ิงนี้จะไม่เข้ามา
ท าลายระบบการค้าแบบด้ังเดิมลงไปดังท่ีเกิดขึ้นกับสินค้าอื่นๆ เช่น หนังสือ เพลง หรือภาพยนตร์ 
เป็นต้น การให้ความ ส าคัญและจับตามองความเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของส่ือออนไลน์ 
นั้นจึงกลายเป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริบทต่าง ๆ ในวงการศิลปะต่อไป 
 
ภาพรวมของธุรกิจศิลปะออนไลน์ ต้ังแต่ค .ศ. 2012-2015 
 ได้มีการประเมินมูลค่าของตลาดธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์อ้างองิจากรายงานการส ารวจ
ตลาดของ IBIS World art market research และ The TAFAF Report ในค.ศ.2013 ไว้ว่าเป็น
มูลค่าร้อยละ1.6ของตลาดงานศิลปะทั่วโลกท้ังหมด[4] เป็นมูลค่า$1.57 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งใน
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ปี2014 ได้มีการคาดการณ์ ไว้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของตลาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ
19%[4] อย่างไรก็ดี ในค.ศ.2015 กลับพบว่า ตลาดธุรกิจศิลปะออนไลน์นั้น มีอัตราการเจริญเติบโตท่ี
เพิ่มสูงขึ้นกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ จาก 19% เป็น 24% และท าให้แนวโน้มมูลค่าของตลาดในปี2020 อาจ
สูงขึ้นได้ถึง $9.58พันล้านเหรียญสหรัฐ[4]  

 
ตารางท่ี 1 แผนภูมิแสดงการเติบโตของตลาดธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะบนส่ือออนไลน์ต้ังแต่ปี 2012-2015 
และแนวโน้มความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในปี 2020 
 
โครงสร้างของธุรกิจศิลปะบนสื่อออนไลน์ [5] 
 การรวบรวมและสรุปโครงสร้างของตัวอย่างท่ีมีการพัฒนาขึ้นในช่วงค.ศ.2013 และปีก่อน
หน้านี้ ซึ่งถูกสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
1. Online-only auctions การจัดการประมูลผ่านบริบทดิจิตอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น บ่อยครั้งไม่มี
การเข้าถึง การขายผลงานก่อนการขาย 
2. Bricks and Clicks การประมูลใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นรวมถึงช่องทางออนไลน์ ท่ีมีทางเลือกในการให้ราคา
ในการประมูล ผลงานอาจจะสามารถขอตรวจสอบได้โดยส่วนตัวก่อนการขาย 
3. Online auction aggregators ระบบโครงสร้างเว็บไซต์ท่ีน าเสนอการ Bid ราคาส าหรับการ
ประมูลแบบด้ังเดิมท่ีจัดขึ้นยังสถานท่ีจริง 
4. Online galleries แกลเลอรีใดๆ ท่ีมีท้ังแกลเลอรี่จริงและออนไลน์ ท่ีน าเสนอทางเลือกส าหรับการ
ซื้องานโดย ไม่ผ่านการเห็นช้ินงานจรงิ ใช้วิธีการซื้อระบบอัตโนมัติแบบ Click-to-buy 1 

                                                             
1 click-to-buy การซื้องานแบบเลือกโดยการคลิกไปยังสินค้าที่ต้องการและจ่ายเงินผ่านระบบของเวปไซต์ 
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5. Inquire to buy รูปแบบของออนไลน์แกลเลอรี หรือสถานประมูล ท่ีมีรายละเอียดของงานต้ังแต่
ราคาและ รูปภาพแต่ไม่มีระบบการช าระเงินหรือ Bid ราคาผ่านทางเว็บไซต์ แต่จะเป็นการแสดงผล
และการติดต่อผ่านระบบออนไลน์แจ้งความประสงค์ในการซื้อผลงาน 
6. Peer-to-peer ระบบโครงสร้างท่ีอนุญาตให้นักสะสมและตัวแทนซื้อขายงานกันเองได้โดยตรง 
 
พัฒนาการของตลาดธุรกิจศิลปะบนสื่อออนไลน[์6] 

ธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์ ได้มีการเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่องและมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุค
สมัยต่างๆ ซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นของจ านวนเว็บไซต์ต้ังแต่ช่วงค.ศ. 2011 เป็นต้นมา ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็นยุคสมัยของการ เปล่ียนแปลงได้ดังนี้ 
1. ยุคที่ 1 (ช่วงค.ศ. 1999-2005) ยุคแรกของการก่อต้ังระบบศิลปะบนส่ือออนไลน์ มีเหตุการณ์
ส าคัญท่ีเกิดขึ้นคือการซื้อบริษัท Xylogic (บริษัทผู้สร้างระบบการค านวนและดัชนีราคาของตลาด 
งานศิลปะตั้งแต่ค.ศ. 1985) ของเว็บไซต์  Artprice ในค.ศ. 2000 นอกจากนี้ยังมีการเริ่มต้นการสร้าง
และวางระบบ เว็บไซต์ส าหรับตัวแทนการขายผลงานศิลปะของ Artnet รวมไปถึงการเกิดขึ้นของ
เว็บไซต์ Eyestorm ท่ีเริ่มต้นน าเสนอ Edition ของศิลปินที่มีช่ือเสียงในราคาท่ีจับต้องได้อีกด้วย ในแง่
ของการประมูล Heffel ได้เริ่มให้บริการการ ประมูลผลงานออนไลน์ในปี 1999 และในปี2000 
เว็บไซต์ Saffrontart ได้เริ่มสร้างระบบการประมลูออนไลน์ ส าหรับผลงานศิลปะ Indian Art เพื่อ
จุดประสงค์ในการเข้าถึงผู้สนใจได้ท่ัวโลก 
 โดยในปัจจุบันเว็บไซต์ Eyestorm เป็นการขายผลงานเฉพาะตัวของศิลปินหน้าใหม่และ
เว็บไซต์ Saffronart มีการน าเสนอขายสินค้าอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากเพียงผลงานศิลปะ Indian Art 
ด้วยเช่นกัน 

 
ตารางท่ี 2 แผนภูมิแสดงการเปิดตัวขึ้นของเว็บไซต์ต่าง ๆ ในแต่ละปีจนถึงค.ศ.2015 
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2. ยุคที่ 2 (ช่วงค.ศ. 2005-2010) การพัฒนาของระบบใหม่ท่ีเริ่มสร้างพื้นท่ีและบทบาทให้กับศิลปิน 
มีความเปล่ียนแปลงด้านการน าเสนอพื้นท่ีให้กับศิลปินของ Saatchi Online โดยการให้ศิลปินอัพ
โหลด ผลงานผ่านพื้นท่ีในเว็บไซต์และได้กลายเป็น Social Network ให้กับทุกคนท่ีต้องการแสดงงาน
ศิลปะ รวมถึงการพัฒนาระบบ C2C (customer-to-customer) ของ Artnet Auctions ในการ
ประมูลผลงานผ่านระบบออนไลน์ส าหรับงานศิลปะในยุค Modern และ Contemporary โดยรวมท้ัง
งานภาพวาด ภาพพิมพ์ และภาพถ่ายจากศิลปินท่ีส าคัญ นอกจากนี้ยังมีความเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวข้อง
กับสถานประมูลท่ีเก่าแก่อย่าง Christie’s ท่ีเริ่มต้นน าเสนอการประมูลออนไลน์ขึ้นในค.ศ.2006 อีก
ด้วย 
3. ยุคที่ 3 (ช่วงค.ศ. 2010-2012) พัฒนาการของโครงสร้างตลาดหลัก มีความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น
ในด้านการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของการประมูลออนไลน์ เมื่อ Sotheby’s สถานประมูลแบบด้ังเดิม ท่ี
เคยเริ่มเปิดการประมูลออนไลน์ขึ้นในค.ศ. 1999 (ซึ่งขณะนั้นเป็นพนัธมิตรกับ Amazon แต่ภายหลัง
ไม่ได้มีการร่วมมือกนัต่อ) ได้เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของตลาดออนไลน์ท่ีมี ประสิทธิภาพและดูจะ
มีความส าคัญมากขึ้นในตลาด โดยเปิดให้ผู้ซื้อสามารถติดตามการประมูลออนไลน์ ถ่ายทอดสดได้
เช่นเดียวกันกับการ Bid ออนไลน์ ผ่านโครงสร้างระบบ Bidnow  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา 
แอพพลิเคช่ันส าหรับไอโฟนและไอแพด ในปี 2010 ส่วน Christie’s นั้นได้มีการเริ่มต้นออก
แอพพลิเคช่ันใน ค.ศ. 2009 และ ค.ศ. 2010 นอกจากนี้ยังมีความเปล่ียนแปลงของเว็บไซต์ต่าง ๆ 
ได้แก่  

3.1 เว็บไซต์ Artsy ท่ีเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างนกัสะสมถึงแกลเลอรี ตัวแทนขายงานและ
พิพิธภัณฑ์ เมื่อผู้ซื้องานสามารถหางานท่ีชอบได้ และ Artsy ช่วยให้ผู้ซื้อติดต่อผู้ขายได้โดยตรง 
โดยเว็บไซต์ให้ค าแนะน าและมีผู้เช่ียวชาญในการเลือกงานช่วยตัดสินใจในการซื้อ  

3.2 เว็บไซต์ Artfinder ขายผลงาน Limited Edition และงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ 
เวบ็ไซต์ท างานกับ กลุ่มแกลเลอรี พิพิธภัณฑ์และศิลปินโดยตรง  

3.3 เว็บไซต์ Saatchi Online (New Platform) ตลาดศิลปะออนไลน์ท่ีออกสู่สาธารณะในปี 
2010 ให้ผู้ซื้อ สามารถซื้องานศิลปะได้โดยตรงผ่านระบบ e-commerce 

3.4 1stdibs.com ขยายธุรกิจเข้ามาในกลุ่มงานศิลปะ โดยเว็บไซต์กลายมาเป็นผู้น าทาง
ออนไลน์ ให้กับ นักออกแบบตกแต่งภายในและกลุ่มเศรษฐีท่ีต้องการหางานของเก่าสะสม งาน
ออกแบบ เครื่องประดับ แฟช่ัน วินเทจและงานศิลปะ 

 3.5 Exhibition A ท างานกับศิลปินโดยตรง น าเสนอช้ินงาน Limited Edition ในราคาท่ี
เข้าถึงได้ 
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3.6 Blacklots ระบบประมูลออนไลน์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างนักสะสม แต่ปัจจุบันกลายเป็นส่วน
หนึ่งของ Paddle8  

 3.7 Artprice Standardise Marketplace น าเสนอรูปแบบระบบการประมูลท่ีคล้ายกับ e-
Bay ท่ีผู้ขาย   สามารถลงเสนอขายผลงานและต้ังราคาไปจนถึงระยะเวลาในการประมูล โดยเรียกรวม
ระบบดังกล่าวว่าเป็น Standardised Marketplace 
 3.8 Artspace เสนอขายผลงาน Limited Edition prints จากศิลปินโดยสามารถซื้องานได้
โดยตรงผ่าน ระบบ Shopping cart 
 3.9 s[edition] ตลาดขายงาน Limited Edition ของ Digital Art 
 3.10 Paddle8 โครงสร้างการประมูลงานออนไลน์ น าเสนอการประมูลทุกสองสัปดาห์ และ
สนับสนุนส่วนออนไลน์ของงานอาร์ทแฟร์อย่าง Armony Show หรือ ARCO 
 3.11 The Spotlist ใช้รูปแบบ C2C ซึ่งมีการจัดการในทิศทางเดียวกันกับ ArtViatic แต่ไม่มี
ค่าธรรมเนียมสมาชิกและมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยจากผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อการซื้อขาย
นั้น ๆ ส าเร็จเวบ็ไซต์ของ บริษัทท่ีมีการท าธุรกิจเกี่ยวกับงานศิลปะผ่านระบบออนไลน์ 
 
4. ยุคที่ 4 (ต้ังแต่ค.ศ. 2012) พัฒนาการของตลาดธุรกิจศิลปะออนไลน์ได้เริ่มมีความเปล่ียนแปลงไป 
และเริ่มเห็น ได้อย่างชัดเจนในแง่ของการลงทุนในธุรกิจเว็บไซต์ศิลปะ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับความ
เคล่ือนไหวในแต่ละปีต้ังแต่ค.ศ. 2012-2015 ดังนี้ 
 4.1 ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจใน ค.ศ 2012[7] 
 การให้ความสนใจและลงทุนในธุรกิจท่ีเติบโตขึ้นตั้งแต่ช่วงค.ศ 2012 เป็นต้นมา นักลงทุนเริ่ม
หันมาให้ ความสนใจกับธุรกิจการขายงานศิลปะบนส่ือออนไลน์ โดยมีการลงทุนเป็นจ านวนเงินหลาย
ล้านปอนด์ให้กับเว็บไซต์ท่ีสนับสนุนแกลเลอรีและนักสะสมแลกเปล่ียนและซื้อขายงานศิลปะ ซึ่ง
ผู้สนับสนุนทางการเงินเหล่านี้ ล้วนเป็นผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการลงทุนด้านอื่น ๆ มาก่อน 
ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Artsy ท่ีได้รับการสนับสนุน ทางการเงินจาก Jack Dorsey (ผู้ก่อตั้ง Twitter), 
Peter Thiel (ผู้ก่อตั้งบริหาร Paypal) รวมถึงได้ระดมทุนเพิ่ม 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Sky 
Dayton (ผู้ก่อตั้ง Boingo) ซึ่งไม่เพียงแต่เว็บไซต์ Artsy เท่านั้น Artspace ก็ได้รับการรายงานเช่นกัน
ว่าได้รับการสนับสนุนทางการเงินระดมทุนมูลค่า 8.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากกลุ่มนักลงทุน หนึ่งในนั้น
คือ Canaan Partners นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ Artfinder ท่ีได้ผู้สนับสนุนอย่าง Reid Hoffman (ผู้
ร่วมก่อตั้ง LinkedIn) ด้วยเช่นกัน 
 นอกจากในแง่ของการลงทุนจากนักธุรกิจแล้วนั้น ในแง่ของศิลปินก็มีความเปล่ียนแปลง
เช่นกัน เมื่อศิลปิน มีบทบาทในการขายผลงานได้โดยตรงให้กับฐานผู้ติดตามได้ โดยไม่ต้องผ่านคน
กลาง การเปิดตัวอีกครั้งของ Saatchi Online ในค.ศ 2011 ท่ีอนุญาตให้ศิลปินขายงานได้โดยตรงกับ
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ผู้ซื้อ โดยเว็บไซต์จะเป็นผู้บริการจัดการการ จ่ายเงิน รวมไปถึงการส่งผลงานไปยังผู้ซื้อ และมีข้อเสนอ
ในการรับประกันผลงานโดยคืนเงินให้ภายใน7 วัน โดย เวบ็ไซต์นั้นมีศิลปินมากกว่า 100,000 คน 
ต้ังแต่ปี  2010 ท่ีเปิดการให้บริการในส่วนออนไลน์นี้ อย่างไรก็ดีในค.ศ 2012 Rebecca Wilson 
ผู้อ านวยการของ Saatchi Gallery ใน London และกรรมการของ Saatchi Online ได้น า กลุ่ม
ภัณฑารักษ์ชั้นน าจากผู้น าทางด้านศิลปะทั่วโลก ได้แก่ MoMA, LACMA, Palais de Tokyo, 
Kunsthalle Vienna, The Hirshhorn Museum, Pace/MacGill Gallery และ Manifesta8 ซึ่ง
ภัณฑารักษ์แต่ละคน ถูกถาม และเลือกศิลปิน 10 คนจาก 100000 คนจัดแสดงผลงานออนไลน์ผ่าน 
Saatchi Online เป็นการเริ่มต้นโดยใช้บทบาทของภัณฑารักษ์และพิพิธภัณฑ์ด้ังเดิมท่ีสามารถเปล่ียน
ถ่ายมาสู่โลกออนไลน์และมีความคาดหมายว่ารูปแบบการแสดงงานเหล่านี้จะเข้ามามีความส าคัญและ
เป็นจุดเริ่มต้นของส่ิงใหม่ท่ีก าลังจะมีบทบาทส าคัญเกิดขึ้น  
 อย่างไรก็ดี ยังมีการเปล่ียนแปลงของตลาดหลักของศิลปะออนไลน์ โดยการสร้างกลุ่มผู้ชม
ใหม่ท่ีมีกับท้ัง ศิลปิน แกลเลอรีและพิพิธภัณฑ์ซึ่งท าให้มีกลุ่มเว็บไซต์บางส่วนอย่าง Artsy, VIP, 
Artspace, Artfinder และ ExhibitionA  เริ่มการให้บริการช่องทางการขายบนออนไลน์ท่ีเป็น
ตัวเช่ือมระหว่างกลุ่มผู้มีผลงาน เช่น แกลเลอรี่ หรือสถาบันต่างๆ และผู้มีก าลังซื้อ โดยรูปแบบ
โครงสร้างในการเป็นตัวกลางนี้นั้นได้รับความสนใจจากผู้ซื้อและ ดึงดูดผู้เข้าชม เป็นแนวโน้มให้เห็นว่า
โครงสร้างนี้นั้นสามารถสร้างและขยายกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการสร้างกลุ่ม
ลูกค้าในแบบด้ังเดิม นอกจากนี้การประมูลแบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ก็ได้รับการตอบรับท่ีดีเช่นกัน 
จากจ านวนผู้เข้าร่วมประมูลท่ีมีเพิ่มสูงขึ้นจากในเว็บไซต์ Artnet Auction, Artprice และ Paddle8 
ท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมายระดับกลางท่ีมักจะมีความเคล่ือนไหวในตลาดหลักไม่มากนัก อย่างไรก็ดี ในการ
ประมูลผล งานศิลปะยังคงเป็นการประมูลผลงานท่ีมีมูลค่าสูง เว็บไซต์ ArtViatic และ Artbanc จึงได้
น าการสร้างเครือข่าย ในรูปแบบ Peer-to-peer มาใช้ และวางเป้าหมายไว้ที่กลุ่มของนักสะสม ผู้
ลงทุนและกลุ่ม Art Dealer โดยเป็นรูปแบบโครงสร้างอีกแบบหนึ่งท่ีน่าสนใจและเริ่มถูกน ามาใช้
เพิ่มขึ้น 
 ไม่เพียงแต่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ต่าง ๆ เท่านั้น สถานประมูลด้ังเดิมอย่าง 
Christie’s ท่ีเริ่มการประมูลออนไลน์เมื่อปี 2006  นั้น ถือว่าประสบความส าเร็จในการขยายตลาด 
บนส่ือออนไลน์เมื่อพบว่า Christie’s LIVE ขยายตลาดได้เพิ่มสูงขึ้น15% จากค.ศ 2007 เป็นร้อยละ
25 ในปลายปี 2012 นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวกลุ่มผลงานท่ีมีขายบนเว็บไซต์เท่านั้น โดยใช้ผลงาน
คอลเลคช่ัน Elizabeth Taylor ท่ีได้มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นถึง 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ จากท่ีประเมินไว้เพียง 
1 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ประสบความส าเร็จ ของ Christie’s เป็นอย่าง
มาก 
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 4.2 ความเปลี่ยนแปลงใน ค.ศ 2013[8] 
 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นที่น่าสนใจคือการเข้าสู่ตลาดการค้าศิลปะออนไลน์ของ Amazon 
ในเดือน สิงหาคม 2013 ซึ่งเป็นท่ีน่าจับตามองอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่าในขณะนั้นยังไม่สามารถมองเห็นการ
พัฒนาทิศทางอย่าง ชัดเจนนัก แต่ในแง่ของการลงทุนนั้น กลับแสดงออกถึงความมั่นใจในตลาดการค้า
และการสะสมศิลปะนี้ซึ่งอาจจะ กลายเป็นเส้นทางหลักของการซื้องานศิลปะผ่านออนไลน์และการ
สะสมผลงานศิลปะที่น่าจับตามองมากทีเดียว นอกจากการเข้ามาของ Amazon แล้วนั้น ในค.ศ 2013 
ยังถือเป็นปีท่ีประสบความส าเร็จของหลายเว็บไซต์ท่ี สามารถสร้างยอดในการขายและประมูลผลงาน
ออนไลน์ได้สูง ดังเช่นเว็บไซต์จากสหราชอาณาจักรอย่าง the-saleroom.com ท่ีจัดการประมูลถึง 
7,248 แคตาลอกการประมูล เป็น Live Auctions 3,147 ครั้งและสร้างยอด ขายสูงถึง 74 ล้าน
ปอนด์ ไม่เพียงแต่เว็บไซต์นี้เท่านั้นยังมีเว็บไซต์ Invaluable.com จากสหรัฐอเมริกา ก็ได้ประกาศการ
ท าลายสถิติในช่วงควอเตอร์ท่ี 4 กับยอดรวมที่เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ102 เทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันนี้
ของค.ศ 2012 ถือว่าเว็บไซต์ประสบความส าเร็จทางการขายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ 
Liveauctioneers.com ได้จดบันทึกเช่นกันว่าถือเป็นปีท่ีดีท่ีสุดกับยอดรวมผ่านการขายออนไลน์ 
222.5 ล้านเหรียญสหรัฐ[8] 
 อย่างไรก็ดีส าหรับสถานประมูลด้ังเดิมอย่าง Christie’s และ Sotheby’s ก็มีความ
เปล่ียนแปลงเช่นกัน เมื่อ Christie’s ในปี 2013 สร้างยอดขายได้ท้ังหมด20.8 ล้านเหรียฐสหรัฐ ซึ่ง
เป็นรายการขายเฉพาะบนออนไลน์ 49 รายการ โดยร้อยละ 45 เป็นกลุ่มผู้ซื้อลงทะเบียนใหม่ท่ีมาจาก
กว่า 100 ประเทศท่ัวโลก[8] ส่วนผลงานขายท่ีมีราคาสูงสุดในค.ศ 2013 ผ่าน Christie’s LIVE คือ
ผลงานของ Zao Wou-Ki 09.05.61 ราคาสูงถึง 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนเว็บไซต์Sotheby’s และ 
BIDnow ซึ่งมีการออกแบบใหม่ในค.ศ 2013 เพื่อเข้าถึงอุปกรณ์มือถือและแทปเลต ได้มากขึ้น ความ
เปล่ียนแปลงนี้ได้รับการรายงานว่าสร้างยอดของการ Bidding เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 เพิ่มยอดการค้าใน 
กลุ่มลูกค้าเอเชียได้ ร้อยละ 50 ซึ่ง Sotheby’s นัน้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ถึง 180 ประเทศผ่าน 
ดิจิตอลคอนเทนท์ ซึ่งเห็นได้จากการแจกของ online catalogue ท่ีเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 ล้านชุดเทียบกับ
แบบพิมพ์จริงท่ีเคยใช้เพียง 1 ล้านชุดเท่านั้น นอกจากนี้ในส่วนของ Bids ออนไลน์ต่อครั้งก็มีมูลค่าสูง
มากกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ก็มีการเกิดขึ้นเป็นประจ าอีกด้วย ถือเป็นความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ี
ดีและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก 
 4.3 ความเปลี่ยนแปลงในค.ศ 2014[9] 
 มีการเปิดตัวของธุรกิจต่างๆในแต่ละเว็บไซต์เพิ่มขึ้น เช่นเว็บไซต์ The Space ท่ีสนับสนุน
โดย Arts Council England และ BBC ได้เปิดตัว The Space Commissions ให้ศิลปินได้ร่วมกับ
ส่ือดิจิตอลแบบใหม่ ในการสร้างสรรค์ซึ่งมี Ai Weiwei ร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินจากหลายหลายศิลปิน
หลักท่ีเข้าร่วมกับเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวของเว็บไซต์ Articheck เว็บไซต์ท่ีช่วยให้การสร้าง
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Condition reports เร็วและง่าย ขึ้นบนไอแพดและไอโฟน เป็นอีกหนึง่ทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับ
การสร้างเว็บไซต์ท่ีสนับสนุนด้านอื่นๆท่ีมีความ เกี่ยวข้องกับการค้าศิลปะออนไลน์เช่นกัน ซึ่งไม่
เพียงแต่ท่ีกล่าวมานั้นในปี 2014 นั้นยังมีการเปิดตัวของ Live Auctions ของเว็บไซต์ eBay ท่ีเป็น
พื้นท่ีการขายผลงานออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดอีกเว็บไซต์หนึ่งและการจับมือเป็น พันธมิตรกับ Sotheby’s 
อีกด้วย  
 ไม่เพียงแต่การเปิดตัวของธุรกิจต่าง ๆ เท่านั้น ในปีนี้ยังมีการเข้าถือกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์
อย่าง Saatchi Art ท่ี Demand and Media ซื้อด้วยมูลค่าประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ และการท่ี
บริษัทส่ือส่ิงพิมพ์ช่ือดังอย่าง Phaidon เข้าซื้อเว็บไซต์ Artspace รวมไปถึงการเข้าถือสิทธิ์ 
Lauritz.com ของStockholm Auktionsverk อีกด้วย 
 4.4 ความเปลี่ยนแปลงในค.ศ.2015 
 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในค.ศ 2015 นั้น มีข้ึนกับเว็บไซต์ส าคัญอย่าง Christie’s ท่ีได้มี
การซื้อ Collectrium เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบการบริหารจัดการคอลเลคช่ันส่วนตัวของ
Christie’s เองและบริการ การบริหารจัดการคอลเลคช่ันส าหรับกลุ่มนักสะสมท่ีไม่ใช่ลูกค้า นอกจากนี้
ยังมีการเข้าถือกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ Auctionata กับ Valuemystuff เว็บไซต์ท่ีให้บริการในการ
ประเมินมูลค่าสินค้าจากผู้เช่ียวชาญท่ีมีฐานลูกค้าถึง 400,000 รายด้วย โดยเว็บไซต์ Auctionata นั้น
ในช่วงต้นค.ศ 2015 นั้นมีการได้รับเงินลงทุนใหม่ประมาณ 45 ล้าน เหรียญสหรัฐ ซึ่งในด้านการลงทุน
เพิ่มเติมของเว็บไซต์ในค.ศ 2015 นั้น ยังรวมถึงเวบ็ไซต์ Artsy ด้วย ท่ีได้รับเงินลงทุน เพิ่มประมาณ 
51 ล้านเหรียญสหรัฐ[1] 
 ในด้านของเว็บไซต์ท่ีเป็นท่ีจับตามองมาตลอดทุกปีอย่าง Sotheby’s นั้น มีสถิติของจ านวนผู้
เข้าชมเว็บไซต์ Sotheby’s eBay เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55 ในช่วงแรกของค.ศ 2015 เปรียบเทียบกับใน
ช่วงเวลาเดียวกันในค.ศ 2014 นอกจากนี้ยังมี Invaluable ประกาศร่วมมือเป็นแกนน าทางเทคโนโลยี
ให้กับ Sotheby’s ในส่วนของการประมูล ออนไลน์ การร่วมมือกันนี้ท าให้นักสะสมเริ่มหันมาประมูล
ออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเกือบร้อยละ 55 และร้อยละ 35 เพิ่มขึ้นในส่วน ของกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จใน
การประมูลอีกด้วย 
 อย่างไรก็ดี ในค.ศ 2015 นั้นยังมีความเคล่ือนไหวของเว็บไซต์ในแง่ของการเปิดตัวทางธุรกิจ
ในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายและน่าสนใจ ดังเช่นเว็บไซต์ Art:i:curate ท่ีอนุญาตให้นักสะสม
สามารถให้ทุนกับโปรเจคท่ีสนใจ และแบ่งก าไรในการขาย ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ส่วนแบ่งร้อยละ40 เมื่อ
ผลงานขายได้ โดยเวปไซต์มีผลงาน 2,000 ช้ิน จาก 150 ศิลปิน ราคาอยู่ระหว่าง 300-15,000 
เหรียญสหรัฐ ซึ่งไม่เพียงแต่เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าศิลปะโดยตรงเท่านั้น ยังมีเว็บไซต์ท่ีสร้างขึ้น
เพื่อสนับสนุนผลงานศิลปะในรูปแบบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Ascribe เว็บไซต์เพื่อ
การตรวจลงทะเบียนและ Timestamp ให้กับทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีช่วยให้ผู้ออกแบบสร้างสรรค์ใน
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การเผยแพร่ผลงานโดยศิลปินจะมั่นใจว่าได้รับเครดิตจากผลงานสร้างสรรค์นั้น ๆ หรือเว็บไซต์ 
Unseen Art โปรเจคท่ีไม่หวังผลก าไร สร้างเว็บไซต์น าเสนอและพิมพ์ผลงานสามมิติฟรี เปิดให้ผู้สนใจ
ระดมทุน ผ่านเว็บไซต์ Indiegogo โดยบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะสร้างผลงานศิลปะที่ดีท่ีสุดให้ออกสู่
สาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานส าหรับกลุ่มผู้บกพร่องทางสายตา เป็นต้น  
 จากข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของตลาดธุรกิจศิลปะออนไลน์นั้น เห็นได้ว่ามีความ
เปล่ียนแปลงในทุกปี เห็นได้ชัดในแง่ของการลงทุนกับธุรกิจนี้ท่ีเป็นท่ีน่าจับตามองและมีแนวโน้ม
พัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้นจาก มูลค่าของเงินลงทุนท่ีสูงและการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องของบริษัท
ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ในด้านการขายผลงานศิลปะโดยตรงเท่านั้น การเกิดขึ้นของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริบทต่างๆ ก็เป็นแนวโน้มท่ีน่าจับตามองเช่นกัน เมื่อการเกิดขึ้นของธุรกิจใหม่สามารถสนับสนุนการ
ขายผลงานศิลปะได้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งท้ังหมดนั้น อาจก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงและการ
ขยายตัวที่กว้างขึ้นของวงการศิลปะที่ไร้ขีดจ ากัดผ่านส่ือออนไลน์ 
 
บริบทที่เปลี่ยนแปลงกับธุรกิจศิลปะบนสื่อออนไลน์ 
 การขยายตัวของรูปแบบธุรกิจศิลปะระบบออนไลน์ท่ีมีมากขึ้น ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง
ของบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในวงการศิลปะ รูปแบบการซื้อขายท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบด้ังเดิม 
รวมถึงการน าเสนอข้อมูลท่ีสนับสนุนการขายผลงานศิลปะในหลากหลายรูปแบบ กลายเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีต้องค านึงถึงและมีความส าคัญต่อแนวโน้มของการพัฒนาเปล่ียนแปลงต่อไปในอนาคต ท้ังใน
แง่ของความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขาย ไปจนถึง การพัฒนารูปแบบท่ีจะท าให้ศิลปะสามารถเข้าถึง
คนได้ทุกกลุ่มอย่างไร้ขีดจ ากัดผ่านศักยภาพของอินเตอร์เนตและระบบออนไลน์ 
 อย่างไรก็ดีในการศึกษาจากแบบส ารวจของ Hiscox Art Online ต้ังแต่ปคี.ศ 2013-2016 
นั้นพบว่าบริบทต่าง ๆ มีความเปล่ียนแปลงไปดังนี้ 
 
1. ด้านผู้ซ้ือ 

1.1 การตัดสินใจซ้ืองานที่ไม่เคยเห็นมาก่อน (Sight Unseen)  
 เป็นท่ีเข้าใจกันดีว่าตัวแปรหลักในการเลือกซื้อผลงานศิลปะนั้นคือการได้รับรู้หรือเห็นผลงาน
ศิลปะเหล่านั้นจริงก่อนท่ีจะท าการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ ต้ังแต่ความสนใจช่ืนชอบใน
ผลงานเหล่านั้น ไปจนถึงการ ซื้อผลงานท่ีบางครั้งถือว่ามีมูลค่าสูงมาก อย่างไรก็ดี ข้อจ ากัดในด้านนี้
กลับลดลง เมื่อการท าธุรกิจศิลปะเริ่มเข้ามาสู่ผู้บริโภคได้ง่ายข้ึนจากระบบออนไลน์ ความหลากหลาย
ท้ังในด้านของรูปแบบผลงานและราคา ท าให้เกิดกลุ่มเป้าหมายใหม่ ท่ีไม่เป็นเพียงกลุ่มผู้ซื้อดั้งเดิม
เท่านั้น แต่นักสะสมหน้าใหม่และผู้สนใจงานศิลปะโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในกลุ่มคนอายุ18-35 ปี ท่ีมี
ความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เนตเพิ่มมากขึ้น โดยผลส ารวจของ Hiscox art online report 
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ค.ศ 2013 พบว่าในค.ศ.2012 ร้อยละ 64 ของกลุ่มผู้ซื้อผลงานศิลปะผ่านระบบออนไลน์ ไม่เคยเห็น
ผลงานจริงมาก่อนจากเหตุผลด้านความ น่าเช่ือถือและเงื่อนไขในการซื้อขายท่ีถูกก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน ท าให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดความไว้ใจและยอมท่ีจะ จ่ายให้กับผลงานท่ีช่ืนชอบได้ง่ายข้ึน แม้จะไม่
เคยเห็นผลงานเหล่านั้นมาก่อนก็ตาม 

1.2 กลุ่มนักสะสมหน้าใหม่และการซ้ือผลงานโดยตรงผ่านเว็บไซต์ (Click-and-Buy)  
 จากผลส ารวจของ Hiscox art online report ค.ศ. 2014 พบว่าในปี 2013 ร้อยละ 38 ของ
กลุ่มผู้ซื้อผลงานออนไลน์ ซื้อผลงานโดยตรงผ่านเว็บไซต์และช าระเงินผ่านระบบ โดยไม่ผ่านการติดต่อ
เพิ่มเติมกับทางเว็บไซต์ โดยในค.ศ. 2014 มีจ านวนตัวเลขท่ีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49 แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มของพฤติกรรมท่ีอาจจะมีเพิ่มขึ้นต่อไป ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อผลงานนั้นมีอายุเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 18-35
ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มท่ีเรียกได้ว่ามีการใช้การส่ือสารผ่าน อินเตอร์เนตอย่างกว้างขวาง ซึ่งในกลุ่มคนท่ี
อายุน้อยกว่า 35 ปีนั้น มีส่วนหนึ่งช่ืนชอบการซื้องานผ่านระบบออนไลน์มากกว่า จากเหตุผลงานการ
เลือกงานและความกดดันท่ีมีน้อยกว่า ในการใช้เวลาหรือศึกษาผลงานนานเท่าใดก็ได้ท่ีต้องการก่อน
การตัดสินใจเลือกซื้อ อย่างไรก็ดี กลุ่มคนส่วนใหญ่มีการซื้อผลงานซ้ าในเว็บไซต์ จ านวน 2-5 ช้ินต่อปี 
แต่มีกลุ่มคนส่วนหนึ่งท่ีไม่มากนัก ซื้อผลงานในเว็บไซต์มากกว่า 10 ช้ินต่อปีด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็น
ถึงความเช่ือมั่นของกลุ่มคนเหล่านี้ว่ามีความมั่นใจท่ีจะซื้อผลงานผ่านระบบออนไลน์ รวมไปถึงความ 

เช่ือมั่นในเว็บไซต์ว่ามีความน่าเช่ือถือได้หลังการซื้อผลงานครั้งแรก ท าให้เกิดการซื้อผลงานในครั้ง
ต่อๆไปได้ง่ายขึ้นและมีแนวโน้มท่ีจะมีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์โดยตรงเพิ่มขึน้ในอนาคตโดย
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการเลือกซื้อผลงานศิลปะผ่านเว็บไซต์โดยตรงของผู้ซื้อได้แก่ 

1.2.1 ความสามารถในค้นหาผลงานศิลปะ เนื่องจากระบบออนไลน์นัน้มีความ
สะดวกในการค้นหาผลงานจากการค้นหาผ่านหัวข้อต่าง ๆ ไปจนถึงการใช้ค าส าคัญในการค้นหา โดย
สามารถเลือกค้นหาผลงานท่ีสนใจให้ตรงกับความต้องการ ได้ง่ายมากขึ้น ท้ังผลงานท่ีช่ืนชอบอยู่แล้ว
ไปจนถึงผลงานใหม่ๆ ท่ียังไม่เคยเห็นมาก่อน 

1.2.2 การค้นพบศิลปินใหม่ การเช่ือมต่อท่ีไร้ขีดจ ากัดของอินเตอร์เนตนั้น ท าให้
เงื่อนไขในการค้นหา ศิลปินเปล่ียนแปลงไป ผู้ซื้อหรือนักสะสมอาจจะสามารถพบหรือติดต่อกับศิลปิน
ท่ีช่ืนชอบได้ โดยตรง ไปจนถึงอาจจะสามารถค้นพบศิลปินใหม่ ๆ ท่ีน่าสนใจเพิ่มได้อีกด้วย 

1.2.3 ความสะดวกสบายในการซื้อผลงาน เมื่อการซื้อผลงานศิลปะสามารถเกิดข้ึน
ได้จากทุกท่ีทุกเวลา เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เนต ผู้ซื้อสามารถท าการซื้อผลงานได้จากพื้นท่ีของ
ตนเองโดยไม่ต้อง ไปยังสถานท่ีจริงซึ่งอาจอยู่ไกลและติดเงื่อนไขด้านการเดินทาง การเลือกซื้อผลงาน
ในเวลาท่ีสะดวกเป็นการช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความสะดวกสบายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หาก ว็บไซต์มีการน าเสนอระบบช าระเงินอัตโนมัติ ซึ่งจากร้อยละ 64 ของกลุ่มผู้ท่ีพอใจการซื้อผลงาน
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ศิลปะผ่านระบบออนไลน์นั้น มีเพียงร้อยละ 5 ท่ีต้องการขอข้อมูลและติดต่อกับแกลเลอรี่ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ เนื่องจากสามารถซื้อผลงานได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการติดต่อกลับ 

1.2.4 ความกดดันท่ีน้อยลงเมื่อเทียบกับการซื้อผลงานผ่านพื้นท่ีจริง โดยในปี 2014 
นับเป็นร้อยละ45 (จากร้อยละ39 ในค.ศ.2013) ของกลุ่มผู้ซื้อผลงานผ่านระบบออนไลน์รู้สึกว่า การ
ซื้อผลงานออนไลน์นัน้ ไม่สร้างความกดดันเท่ากับการซื้อผลงานในพื้นท่ีจริง ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เคย
ซื้อผลงานผ่าน แกลเลอรี่จริงมาก่อนการซื้อผลงานผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.5 สามารถเลือกซื้อผลงานท่ีจ่ายได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ท่ีจะเลือกซือรูป
แบบของผลงานท่ีชอบในราคาท่ีพอใจได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ซื้อ 
 
2. ด้านผู้ขาย 
 2.1 การขยายธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
  จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่าการขยายตัวทางธุรกิจนี้ มีแนวโน้มในการ
เติบโตเพิ่มขึ้นทุกปีจากข้อมูลการลงทุนในธุรกิจส าคัญในตลาด อย่างไรก็ดีในด้านเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ียัง
เป็นข้อจ ากัดนั้น ท าให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญและนักสะสมด้ังเดิม มองว่าอย่างไรก็ตามพื้นท่ีการขายผลงาน
ศิลปะออนไลน์นั้น จะยังไม่สามารถเข้า มาแทนพื้นท่ีจริงได้ แต่จะเป็นทางเลือกท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ผู้ขายด้ังเดิมท่ีอาจเป็นแกลเลอรี่ตัวแทนการขายหรือสถาบันต่าง ๆ สามารถใช้พื้นท่ีออนไลน์นี้ในการ
สนับสนุนธุรกิจหลักได้ ซึ่งไม่เพียงแต่กลุ่มผู้ขายด้ังเดิมเท่านั้น กลุ่มผู้ขายหน้าใหม่ใหม่ท่ีอาจจะเป็น
ศิลปินหรือกลุ่มผู้สนใจท่ีไม่มีพื้นท่ีจริงในการแสดงผลงาน ก็จะมีโอกาสท่ีจะใช้พื้นท่ีออนไลน์ สร้าง
แนวทางในการเกิดธุรกิจใหม่ผ่านส่ือออนไลน์เพิ่มขึ้นได้ในอนาคต  
 2.2 ความเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ของแกลเลอร่ีและผู้ซ้ือ 
  ร้อยละ78 ของการส ารวจจากกลุ่มแกลเลอรี่พบว่าไม่ได้น าเสนอข้อมูลใดๆเพิ่มเติม
ให้กับลูกค้าท่ีซื้องานผ่านระบบออนไลน์ หรือมีการให้ข้อมูลท่ีน้อยมาก เมื่อเทียบกับรูปแบบการขาย
ศิลปะที่จ าเป็นท่ีจะต้องให้ข้อมูลและรู้จักกับลูกค้า เนื่องจากงานศิลปะนั้นไมไ่ด้เป็นเพียงการซื้อขาย 
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายท่ีเกิดขึ้นจะส่งผลกับบริบทต่างๆท้ังในแง่ของด้านอาชีพและ
ราคาท่ีจะเปล่ียนแปลงของผลงานจากศิลปินต่าง ๆ ท่ีผู้ขายเป็นผู้ดูแลอยู่ด้วยเช่นกัน   
 2.3 ความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ 
  เช่นเดียวกันกับการเข้าถึงกลุ่มผลงานและศิลปินใหม่ของกลุ่มผู้ซื้อ ความสามารถใน
การเข้า ถึงกลุ่มลูกค้าใหม่นั้น ก็เป็นความเปล่ียนแปลงส าคัญท่ีเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ขายเช่นกัน การขยาย
ฐานลูกค้าจากกลุ่ม ด้ังเดิมท่ีมีอยู่ จะท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงท้ังในแง่ของผลงานและราคาท่ีผู้ขาย
น าเสนอให้กับลูกค้าใหม่ท่ี มาจากทุกท่ีท่ัวโลก อีกท้ังการคาดการณ์ความเปล่ียนแปลงของแนวโน้ม
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ผลงานท่ีน่าสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อท่ีขยายตัว มากขึ้น ก็จะเป็นผลดีต่อทางฝ่ายผู้ขายท่ีจะสามารถขยาย
ทางเลือกของผลงานศิลปะได้หลากหลายต่อไป 
 
 
 2.4 การสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ซ้ือที่ต้องให้ความส าคัญมากขึ้น 
  เมื่อการเลือกซื้อผลงานผ่านระบบออนไลน์นั้น ไมส่ามารถน าเสนอการตรวจสอบ
ผลงานจริงก่อน ได้ การไม่เคยเห็นผลงานจริงของผู้ซื้อมาก่อน จึงกลายเป็นเงื่อนไขหลักท่ีจ าเป็น
จะต้องมีวิธีต่าง ๆ ในการสร้าง ความเช่ือมั่น ให้กับผู้ซื้อ เพื่อท่ีจะสามารถม่ันใจได้ว่าหากผลงานท่ีเลือก
ซื้อนั้นเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ทางผู้ขาย จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย โดยหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความเช่ือใจของผู้ซื้อท่ีควรค านึงถึงได้แก่ 
   2.1.1 การน าเสนอภาพของผลงานท่ีมีความใกล้เคียงกับผลงานจริงมาก
ท่ีสุด เนื่องจากความกังวลของผู้ซื้อท่ีมากท่ีสุดนั้นคือการไม่แน่ใจว่าสินค้าท่ีซื้อนั้นจะเหมือนกับภาพท่ี
เห็นในเว็บไซต์หรือไม่ การตรวจสอบผลงานจริงได้ก่อนการตัดสินใจซื้อจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีช่วย
ในการตัดสินใจซื้อผลงาน ซึ่งหากผู้ขายไม่อนุญาตให้มีการตรวจสอบผลงานจริงได้ก่อน การใช้ภาพท่ีมี
รายละเอียดและใกล้เคียงกับผลงานจริงให้มากท่ีสุดจึงเป็นอีกส่ิงหนึ่งท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
   2.1.2 การรับรองผลงาน เอกสารรับรองผลงาน (Certificates of 
Authenticity หรือ COAs) ท่ีมีการเซ็นต์ต้นฉบับจากศิลปินหรือผู้เช่ียวชาญท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อรับรองว่า
ผลงานศิลปะนั้นเป็นผลงานจริง ซึ่งถือเป็นเอกสารส าคัญในการซื้อขายผลงานศิลปะและสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับผู้ซื้อว่าได้รับผลงานลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง 
   2.1.3 การสร้างความไว้วางใจและความน่าเช่ือถือ ถือเป็นข้อได้เปรียบ
ส าหรับกลุ่มแกลเลอรีด้ังเดิม ท่ีมีช่ือเสียงมาก่อนท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือใจในกลุ่มผู้ซื้อได้ไม่ยาก 
อย่างไรก็ดี หากธุรกิจไม่ได้เกิดขึ้นจากธุรกิจหลักท่ีมีมาก่อน การใช้ความช่วยเหลือจากการบอกต่อของ
ผู้ซื้อนั้น ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสามารถสร้างความไว้วางใจได้มากขึ้นเช่นกัน จากการรับรองของ
กลุ่มลูกค้าท่ีเคยซื้อผลงานไปก่อนผ่านการให้คะแนนหรือการเปิดโอกาสในการให้ค าแนะน าและ
วิจารณ์ (Reviews) ท าให้ผู้ซื้อสามารถศึกษาและเช่ือได้ว่ามีการซื้อขายผลงานต่าง ๆ เกิดขึ้นจริงอย่าง
มีคุณภาพ 
   2.1.4 การให้ข้อมูลของผลงาน มีความส าคัญในแง่ของการให้ข้อมูลเพื่อให้
กลุ่มลูกค้าได้ท าการศึกษาและรู้จักกับผลงานศิลปะเหล่านั้นได้มากขึ้น การให้ข้อมูลท่ีส าคัญของ
ผลงานศิลปะนั้นไม่เพียงแต่ในแง่ของมูลค่าเท่านั้น ความส าคัญของรูปแบบการสร้าง ผลงานไปจนถึง
ท่ีมาท่ีไปของช้ินงาน ล้วนมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเสนอให้กับผู้ซื้อได้ทราบ ซึ่งด้ังเดิมนั้นเป็น หน้าท่ี
ของแกลเลอรี่หรือตัวแทนขายท่ีจะท าการให้ข้อมูลเหล่านี้ และเมื่อเว็บไซต์เข้ามาเป็นตัวแทนในการ
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ขายการ แจกแจงขอ้มูลท่ีละเอียดและมากพอเทียบเท่ากับการได้รับข้อมูลจากตัวแทนการขายจริง ๆ
นั้น ก็เป็นส่ิงท่ีส าคัญและมีผลในการสร้างความช่ืนชอบหรือความประทับใจให้กับผลงานเหล่านั้นได้อีก
ทางหนึ่ง 
   2.1.5 การขนส่งและการรับประกันช้ินงาน หากมองในแง่ของการซื้อผลงาน
โดยไม่ผ่านการตรวจสอบผลงานจริงมาก่อน ความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดขึ้นนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูง 
หรือแม้กระท่ังรูปแบบในการขนส่งสินค้าท่ีบางครั้งมีมูลค่ามาก ย่อมท าให้เกิดความกังวลใจต่อผู้ซื้อ
หากผลงานดังกล่าวได้รับความเสียหายในระหว่างการเดินทาง ดังนั้น ท้ังในแง่ของการขนส่งและการ
รับ ประกันช้ินงานนัน้ เป็นส่ิงท่ีผู้ซื้อต้องการการชี้แจงอย่างละเอียด เพื่อความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าท่ี
ถูกใจได้ อย่างปลอดภัย รวมไปถึงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการคืนเงินเมื่อไมพ่อใจสินค้าด้วยเช่นกัน ซึ่ง
นโยบายในการคืน ผลงานส่วนใหญ่นั้น สามารถท าได้แต่จะมีเงื่อนไขการคืนท่ีจะต้องท าภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งการอ้างอิงรูปแบบในการขนส่ง การรับประกันช้ินงานไปจนถึงการคืนเงินหรอื
คืนผลงานนั้น สามารถเทียบได้จากข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบนั้นอยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับ
เว็บไซต์อื่น ๆ  
 
 3. ด้านอื่น ๆ 

3.1 บทบาทของศิลปินที่เปลี่ยนแปลง   
 หน้าท่ีของศิลปินไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เพียงการเป็นผู้สร้างผลงานเท่านั้น การติดต่อและความ 

สามารถในการเข้าถึงกลุ่มผู้ช่ืนชอบผลงานสามารถท าได้โดยตรง ซึ่งในหลายเว็บไซต์ได้มีการแบ่งพื้นท่ี
ในการ น าเสนอผลงาน หรือเป็นตัวกลางระหว่างศิลปินและนักสะสม ให้สามารถติดต่อหรือขายผลงาน
ได้เอง ลดขั้นตอน และความยุ่งยากในการหาช่องทางในการขายผลงาน ไปจนถึงสามารถน าเสนอ
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ผลงานต่อผู้ชมได้ตรงตามจุดประสงค์ของศิลปิน 

3.2 Social Media เร่ิมเข้ามามีผลต่อธุรกิจศิลปะออนไลน์เพิ่มขึ้น  
 เมื่อแกลเลอรี่ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการใช้ Social Media เป็นกลยุทธ์ในการน าเสนอ 

แกลเลอรี่และศิลปิน ซึ่งกลุ่มของ Social Media ท่ีถูกใช้มากท่ีสุดคือ Facebook, Twitter และ 
Instagram อย่างไรก็ดี กลุ่มนักสะสมใหม่เป็นกลุ่มท่ียอมรับว่าอิทธิพลของ Social Media นั้น มีผล
ต่อการเลือกซื้อหรือ การตัดสินใจสะสมผลงานในคอลเลคช่ันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ Social 
Media ของกลุ่ม Museum ถือว่ามีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลงานมาท่ีสุดสูงถึงร้อยละ 79 (ของกลี่มผู้
ซื้อผลงานออนไลน์) และรองลงมาคือกลุ่มแกลเลอรี่และศิลปิน ซึ่งถือว่าการใช้ Social Media ในการ
น าเสนอส่ือต่างๆนั้นเป็นช่องทางท่ีน่าจับตามอง เป็นอย่างมากในปัจจุบัน  
 3.3 การซ้ือผลงานศิลปะผ่านอุปกรณ์มือถือ  
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าชาวอเมริกัน ท่ีมีการใช้โทรศัพท์เฉล่ีย 171 นาทีต่อวันในปี 
2015 เพิ่มขึ้น 8 เท่า ในช่วงเวลา 7 ปี จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจเมื่อการซื้อขายผลงานศิลปะเกิดข้ึนผ่าน
การใช้ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์แทปเลตมีมากขึ้น โดยพบว่าการซื้อผลงานศิลปะผ่านอุปกรณ์มือถือ 

มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 40 ของผู้ซื้อผลงานศิลปะออนไลน์ และร้อยละ 24 เป็นกลุ่มท่ีท าการ Bids หรือ
ประมูลผลงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหากอ้างอิงจากตัวเลขในปัจจุบันนั้นอาจยังไม่ถือว่าเป็นตัวเลขท่ี
สูงนัก แต่ในแง่ของการให้ความส าคัญของ การสร้างแอพพลิเคช่ันเพื่อรองรับความต้องการท่ีอาจมี
เพิ่มขึน้ในอนาคต ก็ถือว่าน่าสนใจและควรน าไปพิจารณาต่อเช่นกัน 

 
3.4 ผลงานศิลปะท่ีถูกขายบนเว็บไซต์ 

 การก าหนดผลงานท่ีขายบนเว็บไซต์เท่านั้น (Online only) เป็นทางเลือกท่ีเกิดขึ้นในการ
สะสม ผลงาน เมื่อผลงาน Limited Edition บางช้ินเปิดโอกาสให้ซื้อได้เฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้น 
อย่างไรก็ดียังมีความเปล่ียนแปลงในแง่ของผลงานบางช้ิน ท่ีไม่เป็นท่ีสนใจในพื้นท่ีจริงแต่กลับถูกเสนอ
ขายในราคาท่ีสูงกว่าผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเช่ือได้ว่าเป็นเพราะความสามารถในการเข้าถึงผลงานจาก
กลุ่มผู้ซื้อท่ีกว้างขึ้น ท าให้ผลงานสามารถ เข้าถึงกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบและตามหาผลงานเหล่านั้นอยู่ได้พบ
กับผลงานท่ีต้องการ 
 อย่างไรก็ดี รูปแบบผลงานศิลปะที่ได้รับความนิยมในการขายผ่านเว็บไซต์ในปี 2016 
ตามล าดับ คือ งานจิตรกรรม (Paintings) งานภาพพิมพ์ (Prints) ภาพถ่าย (Photography) งาน
ภาพวาด (Drawing) ประติมากรรม (Sculpture) และ ส่ือใหม่ (New media arts) โดยมีราคาเฉล่ีย
สูงสุดในการซื้ออยู่ท่ี ไม่เกิน 5,000 ปอนด ์
 
สรุปความเปล่ียนแปลงของบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจศิลปะบนส่ือออนไลน์ 
 จากบริบทต่าง ๆ ท่ีมีความเปล่ียนแปลงกับการเข้ามาของธุรกิจศิลปะออนไลน์นั้น มีเกิดขึ้น
และขยายตัวเพิ่มต่อไปในอนาคต ซึ่งความมีเอกลักษณ์ของการขายผลงานศิลปะนั้น ก็จะยังไม่สามารถ
ให้พื้นท่ีออนไลน์เข้ามาทดแทนพื้นท่ีแกลเลอรี่จริงได้ อย่างไรก็ดีศักยภาพในการเข้าถึงบริบทต่าง ๆ 
นั้น ก็ถือเป็นช่องทางท่ีจะช่วยให้วงการ ศิลปะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก บทบาทต่าง ๆ 
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องนั้นก าลังจะเปล่ียนแปลงไปการค านึงถึงแนวโน้มในการพฒันาการศึกษาไปจนถึงการ
มองหากลยุทธ์ใหม่ ๆ ท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจ เป็นส่ิงส าคัญท่ีควรเริ่มต่ืนตัวและให้
ความสนใจ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต 



 

บทท่ี 3 
 

กรณีศึกษาเว็บไซต์ธุรกิจศิลปะออนไลน์ 
 
 การศึกษาเว็บไซต์ตัวอย่างใช้เกณฑ์ในการเลือกเว็บไซต์จากความหลากหลายของผลงาน 
ศิลปะที่มีความแตกต่างกันในแต่ละเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ตัวอย่างท่ีเลือกมานี้มีการถูกกล่าวถงึใน
รายงานของ Hiscox Art Online Report และในรายงานของ Deloitte Luxembourg & ArtTactic 
Art & Finance Report ซึ่งเป็นรายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์และวงการศิลปะที่
จัดท าขึ้นโดยบริษัทท่ีมีความน่าเช่ือถืออย่าง Hiscox, Deloitte Luxembourg และ ArtTactic ซึ่ง
รายงานเหล่านี้มีการน าไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลายในเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเว็บไซต์ท่ีมีการถูก
กล่าวถึงในรายงานนั้นมีจ านวนมาก ในการศึกษาจึงเลือกเพียงบางเว็บไซต์ ท่ีเน้นในเรื่องของการซื้อ
ขายผลงานเป็นหลัก โดยเว็บไซต์เหล่านี้เลือกใช้พื้นท่ีออนไลน์เป็นส่ือกลางในการสร้างธุรกิจศิลปะและ
ไม่ได้มีธุรกิจด้ังเดิมท่ีเป็นแกลเลอรี่หรือสถาบันบนพื้นท่ีจริงมาก่อน และมีการถูกกล่าวถึงบนส่ือบน
เว็บไซต์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีได้ใช้เกณฑ์จากเอกลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีมีบนเว็บไซต์ร่วมพิจารณา
ด้วย เพื่อการศึกษาจะสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในแง่มุมของการน าเสนอเว็บไซต์จากตัวแปรหลักต่าง 
ๆ ท่ีมีความแตกต่างกัน โดยในบทนี้จะท าการศึกษาในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ ท่ีปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ 
ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นัน้ ๆ โดยเริ่มศึกษาจากส่วนของข้อมูล
บนเมนูหลักท่ีอยู่บนแถบด้านบนของทุกเว็บไซต์ (ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์จ าเป็นท่ี
จะต้องเลือกผ่านหัวข้อต่าง ๆ บนเมนูหลักเหล่านี้( โดยศึกษาวิธีการแบ่งหัวข้อในหมวดหมู่ต่าง  ๆ และ
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ รวมถึงการเรียงล าดับของหัวข้อบนเมนูหลักท่ีสัมพันธ์กันกับการน าเสนอ
ข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการน าเสนอข้อมูลของแต่ละเว็บไซต์ท่ีอ้างอิง
สอดคล้องกับเอกลักษณ์และผลงานศิลปะทีมีในเว็บไซต์นั้นๆ โดยการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
 
เว็บไซต์ Artfinder 
 เวบ็ไซต์ก่อตั้งขึ้นในค.ศ.2011 มีศูนย์กลางท่ีลอนดอนและไมอามี่ มีการร่วมลงทุนจาก 
Wellington Partners และนักลงทุนในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและสวิสเซอร์แลนด์ โดย
เวบ็ไซต์น าเสนอการซื้อขายผลงานต้นฉบับจากศิลปิน ท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีการขายงานศิลปะซึ่งผู้ซื้อ
สามารถซื้อผลงานได้โดยตรงจากศิลปินและ ผลงานทุกช้ินเป็นผลงานต้นฉบับพร้อมลายเซ็นต์รับรอง
ผลงาน 
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ภาพท่ี 1 ภาพประกอบเมนูหลักตรงแถบด้านบนของเว็บไซต์  Artfinder[10] 

 
1.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 

ประกอบด้วยส่วนส าคัญในเว็บไซต์คือเมนูหลักซึ่งอยู่ในบริเวณแถบด้านบนและส่วน
ด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่บนแถบเมนูหลักออกเป็น 3 หมวดหมู่ใหญ่ดังนี้ 

1.1.1 Discover 
1.1.2 Artists 
1.1.3 Artworks 

 โดยหัวข้อในเมนูหลัก มีการแบ่งหัวข้ออย่างเรียบง่าย ไม่ซับซ้อนในการค้นหาและท าความ
เข้าใจ สามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึงแต่ละส่วนของเว็บไซต์ได้รวดเร็วขึ้นมีการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อน โดยผู้เข้าชมสามารถท่ีจะเข้าถึงผลงานศิลปะได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีหัวข้อหลักจ ากัด
เพียง3 หัวข้อ การเช่ือมโยงจากหน้าผลงานใหม่ไปสู่หน้าผลงานศิลปะนั้น ท าให้ผู้ชมเข้าถึงการขายได้
ทันที  

 
ตารางท่ี 3 ไดอะแกรมประกอบโครงสร้างและการจัดล าดับการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆจากแถบเมนู
หลักของเว็บไซต์ Artspace 
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 โดยเว็บไซต์มีการก าหนดหน้าแรกในการเข้าสู่เว็บไซต์ขึ้นที่หน้า Sale (ภาพท่ี 1) แสดงให้เห็น
ว่าเว็บไซต์มีการใช้เงื่อนไขด้าน ราคาเข้ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
นอกจากนี้ ในส่วนของการแบ่งประเภท ผลงานในเว็บไซต์นั้น มีการแบ่งประเภทผลงานศิลปะตาม
เทคนิคท่ีใช้ ท าให้ผู้เช้าชมสามารถเลือกผลงานท่ีช่ืนชอบได้ทันที ซึ่งหากมีความสนใจท่ีเฉพาะเจาะจง 
สามารถท่ีจะใช้ตัวเลือกในการค้นหาผลงานแบบละเอียด เพิ่มได้ด้วยเช่นกัน 
 อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากข้อมูลบนเมนูหลักแล้วนั้น ยังมีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดวางไว้บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1.4 About Artfinder 
1.1.4.1 About us 
1.1.4.2 Press 
1.1.4.3 Affiliates 
1.1.4.4 Partners 
1.1.4.5 Interior Designers 
1.1.4.6 Careers 
1.1.4.7 Blog 
1.1.4.8 Artists A-Z 
1.1.4.9 Contact us 
1.1.4.10 Common searches 

1.1.5 For Buyers 
1.1.5.1 Buy a Gift Card 
1.1.5.2 Redeem a Gift Card 
1.1.5.3 Invite Friends 
1.1.5.4 Your Account Settings 
1.1.5.5 Delivery 
1.1.5.6 Returns & Refunds 
1.1.5.7 Customer Support 

1.1.6 For Artists 
1.1.6.1 Why Sell on Artfinder? 
1.1.6.2 Terms and conditions 
1.1.6.3 Seller Support 
1.1.6.4 Apply to Sell 
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1.1.7 Your regional settings 
1.1.7.1 ประเทศ 
1.1.7.2 ภาษา 
1.1.7.3 ค่าเงิน 
1.1.7.4 หน่วยวัด 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพประกอบหัวข้อท่ีอยู่ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ Artfinder[10] 
 

 
ภาพท่ี 3 ภาพประกอบหัวข้อย่อยของแต่ละหมวดหมู่บนแถบเมนูหลักของเว็บไซต์ Artfinder 

 
1.2 รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ภายเว็บไซต์ 

 โดยในแต่ละหัวข้อของส่วนเมนูหลัก ได้แก่ Discover, Artists และ Artworks ท่ีกล่าวไว้
ข้างต้นนั้น มีหัวข้อย่อยต่างๆ ตามหมวดหมู่ส าหรับการค้นหาท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อดังนี้ 
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1.2.1 หัวข้อ Discover 
 เป็นหัวข้อแรกของเว็บไซต์ ท่ีมีการคัดเลือกและรวมผลงานศิลปะส่วนหนึ่ง แยกออกเป็น
หมวดหมู่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เช้าชม ได้เริ่มต้นเข้าสู่เว็บไซต์และศึกษาผลงานศิลปะที่ช่ืนชอบได้ 
โดยมีการแบ่งหัวข้อย่อยดังนี้ 

1.2.1.1 Daily Finds เป็นการคัดเลือกผลงานท่ีน่าสนใจในแต่ละวัน ซึ่งเว็บไซต์
ได้ท าการจัดการและน าเสนอผ่าน หัวข้อนี้ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้เข้าชม 

1.2.1.2 New เช่ือมโยงเข้าสู่หมวดหมู่ Artworks โดยมีการอ้างอิงจากผลงานท่ี
เข้ามาใหม่ล่าสุดบนเว็บไซต์ ดังภาพท่ี4 

1.2.1.3 Sales มีการใช้สีแดงส าหรับค านี้ เพื่อเป็นการเน้น ให้หัวข้อดึงดูดความ
สนใจจากผู้เข้าชม ซึ่งส่วนนี้มีการให้ ราคาพิเศษท่ีถูกลงจากราคาปกติ เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นหรือการ
ค้นหาผลงานท่ีช่ืนชอบโดยไม่เฉพาะ เจาะจงในราคาท่ีแตกต่างจากราคาท่ัวไป 

1.2.1.4 Editor’s picks การเลือกผลงานโดยบรรณาธิการ และทีมงาน โดยมี
การต้ังหัวข้อและรวบรวมผลงานท่ีมี ความน่าสนใจเช่ือมโยงกับหัวข้อเหล่านั้น เป็นการสรุปหัวข้อย่อย
ต่างๆ ให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงผลงาน 

 
ภาพท่ี 4 ภาพประกอบหัวข้อ New เมื่อคลิกเข้าไปแล้วจะน าไปสู่หน้าผลงานของเว็บไซต์ 
Artfinder[10] 

 
1.2.2 หัวข้อ Artists 

หัวข้อท่ีมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินในเว็บไซต์ซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้น มีการแบ่งกลุ่มของ
ศิลปินไว้อย่างหลากหลายเน้นการจัดศิลปินออกเป็นกลุ่มอ้างอิงจากล าดับความนิยม การแนะน าจาก
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เว็บไซต์ เทคนิคของผลงาน เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเลือกผลงานศิลปะได้ง่ายข้ึนและเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจซื้อผลงานนั้นๆ โดยมีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี ้

1.2.2.1 Our Artists 
1.2.1.2 Artist Charts 
1.2.1.3 Apply to sell  

 
ภาพท่ี 5 ภาพประกอบหัวข้อ Artists ของเว็บไซต์ Artfinder 
 

 อย่างไรก็ดี การเข้าถึงข้อมูลของศิลปินนั้น (ภาพท่ี 6 และ 7) จะสามารถเข้าถึงได้จากการ
เลือกผ่านหน้าผลงาน ซึ่งจะเช่ือมโยงไปยังหน้าของศิลปิน นั้นๆ ซึ่งเป็นหน้าร้านเสมือนจริงของศิลปิน 
โดยมีการแบ่งข้อมูลเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ข้อมูลของศิลปินและสถิติบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนนี้ เป็นการแสดงภาพรวมของ
ข้อมูลท่ัวไปและแนวโน้ม ความนิยมในผลงานของศิลปิน ซึ่งมีการระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.1 ช่ือศิลปิน 
1.2 เดือนและปีท่ีเข้าร่วมกับเว็บไซต์ 
1.3 จ านวนผลงานศิลปะที่มีขายบนเว็บไซต์ 
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1.4 ความนิยม 
1.5 สถานท่ีอยู่ของศิลปิน 

2.  ข้อมูลหน้าร้านของศิลปิน ท่ีมีรายละเอียดมากขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศิลปินโดยตรงกระบวน การ สร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน และข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
ของผลงานศิลปะที่ศิลปินได้น าเสนอในเว็บไซต์ ซึ่งหากผู้เข้าชมช่ืนชอบผลงานของ
ศิลปินนี้ ก็สามารถท่ีจะเลือกซื้อผลงานได้โดยตรงจากหน้าร้านของศิลปิน ได้ทันที โดย
หน้าร้านเสมือนจริงของศิลปินมีการจัดข้อมูลแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 
2.1 Storefront 
2.2 Artworks 
2.3 Me at work 
2.4 About 
2.5 Reviews 
2.6 Contact 
2.7 Follow 

 
ภาพท่ี 6 ภาพประกอบการเข้าถึงข้อมูลของศิลปินในเว็บไซต์ Artfinder 
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ภาพท่ี 7 ภาพประกอบการเข้าถึงข้อมูลของศิลปินและข้อมูลหน้าร้านเสมือนจริงของศิลปินในเว็บไซต์ 
Artfinder 

1.2.3 หัวข้อ Artworks 
เป็นหัวข้อเกี่ยวกับผลงานศิลปะทั้งหมดในเว็บไซต์ ซึ่งจะเช่ือมโยงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน โดยในหัวข้อนี้ได้มีการแบ่งประเภทของผลงานศิลปะออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ 
ดังนี ้

1.2.3.1 Painting 
1.2.3.2 Prints 
1.2.3.3 Photographs 
1.2.3.4 Sculpture 
1.2.3.5 Drawings 
1.2.3.6 Collage 
1.2.3.7 Digital Art 
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ภาพท่ี 8 ภาพประกอบการแบ่งMedium ของแต่ละประเภทงานศิลปะ ของเว็บไซต์ Artfinder 

 

 โดยการแบ่งประเภทของผลงานในหมวดหมู่  Artworks นั้น นอกเหนือจากการแบ่งผลงาน
ศิลปะออกตามประเภทของผลงานแล้วนั้น ยังมีการจัดกลุ่มโดยการใช้เกณฑ์ของรูปแบบเทคนิคท่ีใช้ซึ่ง
เน้นในส่วนของกลุ่มเทคนิคท่ีเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีนิยม โดยสามารถเข้าถึงได้จากการสืบค้นแบบ
ละเอียด โดยการแบ่งผลงานออกตามกลุ่มเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม ในเว็บไซต์มีการแบ่งประเภทดังนี้ 

1. Painting มีหัวข้อค้นหาผลงานได้โดยตรงเลยจากเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ Oil 
Paintings, Acrylic painting, Watercolour paintings 

2. Prints มีหัวข้อค้นหาผลงานได้โดยตรงเลยจากเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ 
Linocuts, Screenprints, Etchings 
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3. Photographs มีหัวข้อค้นหาผลงานได้โดยตรงเลยจากเทคนิคท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ 
Color photography, Black and white photography, manipulated 

 
 ซึ่งเห็นได้ว่าเว็บไซต์มีการแบ่งหมวดหมู่ในการเข้าถึงผลงานศิลปะเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์
สามารถเข้าถึงข้อมูลของผลงานศิลปะได้จากการค้นหาแบบต่าง ๆ ซึ่งท้ังหมดจะสามารถเช่ือมโยงไป
ยังข้อมูลรายละเอียดของผลงานศิลปะต่าง ๆ ได้ โดยในการให้ข้อมูลต่างๆนั้นจะแสดงรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อมูลต่าง 
ๆ ท้ังจากด้านของผู้ขายและความคิดเห็นจากผู้ซื้ออื่น ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีในเว็บไซต์นัน้ได้มีการ
ให้ข้อมูลรายละเอียดของผลงานศิลปะแต่ละผลงานดังนี้  

1. ช่ือผลงาน 
2. เทคนิคท่ีใช้และช่ือศิลปิน 
3. ราคา 
4. รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

4.2 เทคนิคและวัสดุท่ีใช้ 
4.2 จุดเด่น 
4.3 ขนาด 
4.4 ข้อจ ากัด 
4.5 การรับรองผลงาน 
4.6 เงื่อนไขอื่นๆ 

5. เลือกผลงานใส่ตะกร้า 
6. การการันตีผลงาน 
7. เลือกเป็นผลงานท่ีช่ืนชอบหรือใส่ไว้ในการสะสม 
8. การขนส่ง (Shipping) 
9. การคืนผลงานและขอคืนเงิน (Returns and refunds) 
10. ความคิดเห็นจากผู้ซื้อ (Reviews) 
11. สร้างข้อเสนอกับผลงานนี้ (Make an offer on this artwork) 
12. การแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ พินเทอเรส และ กูเกิ้ลพลัส   

 

1.3 การเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรก 
 ในหน้าหลักซึ่งส่วนใหญ่คือหน้าแรก (Home) ของทุกเว็บไซต์นั้น จะมีการน าเสนอข้อมูลท่ี
ทางเว็บไซต์ต้องการท่ีจะให้แก่ผู้เข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กันกับข้อมูลท่ีมีอยู่บนแถบเมนู
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หลัก แต่ในการจัดล าดับเพื่อการน าเสนอนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามข้อมูลท่ีเว็บไซต์ต้องการจะ
เน้นให้มีการเข้าถึง ซึ่งในเว็บไซต์ Artfinder นั้นมีการจัดล าดับของหัวข้อในหน้าแรกดังนี้   

1.3.1 หัวข้อหมวด Artworks 
1.3.1.1 Find some arts ถูกจัดไว้เป็นหัวข้อแรก ส าหรับการเริ่มต้นค้นหา

ผลงานศิลปะบนเว็บไซต์ 

1.3.2 หัวข้อหมวด Discover 
1.3.2.1 Editor’s pick เป็นส่วนท่ีมีการคัดเลือกผลงานโดยผู้บรรณาธิการ

ของเว็บไซต์  
1.3.3 หัวข้อในหมวด Artists 

1.3.3.1 Celebrating Artists รวมศิลปินที่เว็บไซต์คัดเลือกมา 
โดยในการจัดเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรกที่มีความสัมพันธ์กันกับหัวข้อบนแถบเมนูหลัก

พบว่าในเว็บไซต์ Artfinder นั้น มีการน าเสนอข้อมูลบางส่วนของหัวข้อในแถบเมนูหลักเพื่อการ
น าเสนอผลงานท่ีครอบคลุมและผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงหัวข้อต่าง ๆ ได้สะดวก 
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ภาพท่ี 9 ภาพประกอบการเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรกของเว็บไซต์  Artfinder 
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เว็บไซต์ Artspace 
 เว็บไซต์ขายผลงานศิลปะออนไลน์ ท่ีมีค าจ ากัดความของเว็บไซต์ว่า Buy the world’s best 
contemporary art online[11] โดยเว็บไซต์มีการขายผลงานผ่านระบบออนไลน์ และมีจุดเด่นในแง่
ของการน าผลงาน ศิลปะจากศิลปินชื่อดัง มาดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหน่ายภายในเว็บไซต์  
 

 
ภาพท่ี  10  ภาพประกอบเมนูหลักตรงแถบด้านบนของเว็บไซต์ Artspace[11] 
 

1.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญในเว็บไซต์คือเมนูหลักซึ่งอยู่ในบริเวณแถบด้านบนและส่วนด้านล่าง

ของเว็บไซต์ ซึ่งในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่บนแถบเมนูหลักแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ 
1.1.1. Artworks 
1.1.2. Design objects 
1.1.3. Bookstore 
1.1.4. Artists 
1.1.5. Magazine 
1.1.6. More 
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ตารางท่ี 4 ไดอะแกรมประกอบโครงสร้างและการจัดล าดับการเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่าง ๆ จากแถบ
เมนูหลักของเว็บไซต์ Artspace 

 
ภาพท่ี 11 ภาพประกอบหัวข้อท่ีอยู่ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์[11] 
 

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากข้อมูลบนเมนูหลักแล้วนั้น ยังมีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดวางไว้บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1.7    About us 
1.1.8 Contact us 
1.1.9  Sitemap 
1.1.10  Customer service 
1.1.11  Terms of service 
1.1.12  Privacy Policy 
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1.1.13  สัญลักษณ์ social media ซึ่งท่ีถูกเลือกน ามาใช้ได้แก่ Twitter, 
Facebook, Pinterest, Instagram 
 
1.2 รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ภายเว็บไซต์ 
 โดยในเว็บไซต์Artspace นั้นมีการจัดหัวข้อออกเป็นหลายหมวดหมู่ซึ่งสัมพันธ์กันกับ

ผลงานศิลปะที่มีหลากหลายภายในเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์มีรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
1.2.1 หัวข้อ Artworks  

 ในหัวข้อผลงานศิลปะนั้นมีส่วนของตัวเลือกในการช่วยค้นหาผลงานศิลปะค่อนข้างละเอียด 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในส่วนของ Movement & Style ท่ีรวมค าต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะทั้ง
ในส่วนภาพไปจนถึงนิยามของผลงานศิลปะนั้น  ๆ นอกจากนีเว็บไซต์ยังเพิ่มตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ
ให้กับผู้เข้าชมด้วยการน าเสนอหัวข้อดังนี้ 

1.2.1.1 หัวข้อย่อยท่ีมีการน าเสนอผ่านหัวข้อหลัก Artworks  
1. Artspace Editions 
2. Editor’s picks 
3. Rising stars 
4. Steals 
5. Straight from the studio 

 ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ เป็นการคัดเลือกผลงานมาแล้วส่วนหนึ่งจากทางเว็บไซต์ ท่ีสามารถการันตีได้
ว่าผลงานศิลปะนั้น ๆ มีความน่าสนใจจากปัจจัยต่าง ๆ อย่างไรก็ดีเว็บไซต์ยังมีการแบ่งหมวดหมู่ของ
ผลงานจากหัวข้อ Movement & Style  ท่ีสามารถสืบค้นหาผลงานศิลปะได้จากค าส าคัญหรือการ
เลือกค าต่างๆท่ีสัมพันธ์กันกับผลงานศิลปะที่ต้องการสืบค้น ซึ่งค าส าคัญท่ีทางเว็บไซต์จัดไว้ในหมวดนี้ 
จะมีความหลากหลาย ซึ่งอาจไม่ได้บ่งบอกถึงเพียง Movement & Style โดยท่ัวไปเท่านั้น แต่ยังมีค า
ส าคัญต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงไปถึงภาพหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในผลงานอีกด้วย จึงท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
ท่ีก าลังมองหาสินค้าท่ีเฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มผู้ท่ีไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะมาก่อนสามารถค้นหา
ผลงานศิลปะที่ต้องการได้สะดวกมากขึ้น 
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ภาพท่ี 12 ภาพประกอบหัวข้อ Artwork และการใช้ค าเฉพาะหรือการก าหนดค่าเฉพาะในการค้นหา
ผลงานศิลปะในเว็บไซต์ Artspace 
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  1.2.1.2 รายละเอียดหน้าผลงาน 
 1. เกี่ยวกับการขายผลงาน 

การเข้าถึงหน้าการขายผลงานนั้น สามารถคลิกจากภาพของผลงานท่ีสนใจได้ทันที โดยทาง
เว็บไซต์ให้ข้อมูลท่ี เกี่ยวกับผลงานดังนี ้

1.1 รายละเอียดของผลงาน 
1.1.1 ช่ือศิลปิน 
1.1.2 ช่ือผลงาน, ปี  
1.1.3 ขนาด (ในหน่วย inch และ cm) 
1.1.4 การรับรองผลงาน 

1.2 รายละเอียดในการซื้อ 
1.2.1 การเลือกกรอบ 
1.2.2 ราคา 
1.2.3 ใส่ลงในตะกร้า 
1.2.4 การจัดส่ง 
1.2.5 บริการของเว็บไซต์ 
1.2.6 ติดต่อท่ีปรึกษาจากเว็บไซต์ 
1.2.7 Partner 
1.2.8 ภาพเมื่อน าไปติดในห้อง 
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ภาพท่ี 13 ภาพประกอบหน้ารายละเอียดของผลงานศิลปะและข้อมูลของผลงานศิลปะ รวมถึงการซื้อ
ผลงานในเว็บไซต์ Artspace 
 

1.2.1.3 รายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะ 
1. รายละเอียด เกี่ยวกับศิลปิน เป็นรายละเอียดท่ีเกี่ยวกับผลงานและศิลปิน โดยมี

ท้ังข้อมูล ด้านประวัติและข้อมูลอ้างอิงจาก Magazine หรือบทความต่าง ๆ 
  2. ผลงานอื่น ๆ ของศิลปินเดียวกัน 
  3. ผลงานอื่นท่ีมีความใกล้เคียงกัน 
 โดยรายละเอียดของหน้าของผลงานศิลปะนั้น จะใช้โครงสร้างของการน าเสนอรายละเอียดท่ี
เหมือนกันในหัวข้อ Design objects และ Books ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มของสินค้าท่ีมีจ าหน่าย
บนเว็บไซต์ 
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ภาพท่ี 14 ภาพประกอบหน้า Design Objects และ Books ซึ่งเป็นอีกกลุ่มสินค้าหนึ่งท่ีมีจ าหน่ายบน
เว็บไซต์ Artspace 

 

1.2.2 หัวข้อ Artists 
หัวข้อท่ีความเกี่ยวข้องกับศิลปิน ซึ่งในเว็บไซต์มีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ย่อยเพื่อความ

สะดวกในการค้นหาศิลปินและการค้นพบศิลปินใหม่ ๆ ได้ง่ายข้ึน โดยมีการแบ่งหัวข้อออกเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้  
  1.2.2.1 ศิลปินแนะน า Featured Artists 
  เป็นการแนะน าให้ผู้ชมได้ท าความรู้จักกับศิลปินหน้าใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงอาจจะท า
ให้เข้าถึงผลงานท่ี น่าสนใจของศิลปินนั้น ๆ ได้ 
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1.2.1.2 A-Z  
   โดยสามารถเลือกจากค้นหาจากอักษรน าของช่ือหรือนามสกุลของศิลปินได้ เหมาะ
ส าหรับผู้ท่ีรู้จักศิลปิน หรือต้องการสืบค้นหาผลงาน ของศิลปินที่ตนช่ืนชอบได้ง่ายข้ึน 

1.2.1.2 ค้นหาจากค าส าคัญ 
1. View Artists By 

1.1 Last name 
1.3 First name 

2. Filter By 
2.1 Newest to Artspace 

3. Medium 
3.1 Print 
3.2 Photograph 
3.3 Painting 
3.4 Sculpture 
3.5 Mixed Media 
3.6 Work on Paper 
3.7 Book 
3.8 New Media 
3.9 Design and Decorative Arts 

4. Region 
4.1 North America 
4.2 South America 
4.3 Europe  
4.4 Asia 
4.5 Middle East 
4.6 Africa 
4.7 Australia & New Zealand 

  1.2.2.3 การใหร้ายละเอียดในหน้าศิลปิน เป็นข้อมูลท่ีเว็บไซต์มีการน าเสนอขึ้นเพื่อ
ใช้ในการอ้างอิงถึงศิลปินโดยมีรายละเอียดและมีการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนตัว ประวัติของศิลปิน 
 2. Permanent collection 
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 3. เวบ็ไซต์ของศิลปิน 
 4. ผลงานท่ีวางขายบนเว็บไซต์ 

 
ภาพท่ี 15 ภาพประกอบหน้า Artists และรายละเอียดของหน้าศิลปินในเว็บไซต์ Artspace 
 

1.2.3 หัวข้อ Magazine 
ในหัวข้อนี้มีการรวบรวมข้อมูล บทสัมภาษณ์ รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ  ท่ีมีความเกี่ยวข้องและ

สัมพันธ์กันกับผลงานและวงการศิลปะ ซึ่งบางส่วนมีการเช่ือมโยงมาจากผลงานศิลปะที่มีขายใน
เวบ็ไซต์ด้วยเช่นกัน โดยแบ่งเป็น2 หัวข้อย่อยดังนี้ 
   1.2.3.1 Blog  

1.2.3.2 Archive 
1. Interviews & Features 
2. News & Events 
3. Art101 
4. Contributors 
1.2.4 หัวข้อ More 

หัวข้อกล่าวถึงการรวบรวมจากหัวข้ออื่น ๆ ท่ีน่าสนใจเช่นกันในเวบ็ไซต์ ซึ่งอาจไม่ได้เป็นหัวข้อ
หลักท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะโดยตรงแต่เป็นข้อมูลท่ีส าคัญและสนับสนุนหัวข้อต่าง ๆ รวมถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขาย โดยมีการแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.2.4.1 Show listings รวบรวมงานแสดงต่าง ๆ จากท่ัวโลก 

1.2.4.2 Fairs รายละเอียดของงานFairs ท่ีจัดขึ้นขณะนั้น 
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1.2.4.3 Auctions 
1.2.4.4 Consignments การน าสินค้าเข้าร่วมประมูล โดยในหัวข้อนี้หากมี

การจัดการประมูลเกิดขึ้นในขณะนั้น ก็จะมีหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการประมูลขึ้นด้วย
เช่นกัน 

1.2.4.5 Our Partners  
หัวข้อท่ีรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี ้

  1. Galleries 
2. Publishers 
3. Museum and Cultural Institutions 
4. Non-Profits 

 
ภาพท่ี 16 ภาพประกอบ Show listings แสดงการให้รายละเอียดของ shows ท่ีเปิดในสัปดาห์รวมถึง
ส่วนของการเลือกจากเมืองต่างๆ ของเว็บไซต์ Artspace 

 
1.2.5 Collections 

หัวข้อมีการแบ่งหมวดหมู่ท่ีอ้างอิงกับกระแสต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อและ
สะสมผลงาน โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งผลงานศิลปะจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญและแนวโน้มต่าง ๆ ของโลก 
แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้  
   1.2.5.1 Thematic 

1.2.5.2 Curator 
   1.2.5.3 Artspace Editions 
   1.2.5.4 Art Advisors 
   1.2.5.5 Global Spotlight 
   1.2.5.6 Decor 
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   1.2.5.7 Events & Art Fairs 
 

 
ภาพท่ี 17 ภาพประกอบหมวดหมู่ Collections แสดงการให้รายละเอียดของคอลเลคช่ันต่าง ๆ ของ
เว็บไซต์ Artspace 
 

1.2.6 Movements & Styles 
 หัวข้อนี้มีการแบ่งหัวข้อออกตามหัวข้อ Artworks โดยการน าเสนอค าส าคัญต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องกับการสืบค้น 

1.2.7 Collector’s Circle 
1.2.8 For the Trade 
1.2.9 Partner with Us 
1.2.10 Customer Service 

1.2.10.1 FAQ 
   1.2.10.2 Collector Guarantee 
   1.2.10.3 Shipping and Tax 
   1.2.10.4 Framimg and care 
   1.2.10.5 Return Policy 

1.2.11 Egift Cards 
1.2.12 Blog 
1.2.13 Contact Us 
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ภาพท่ี 18 ภาพประกอบหัวข้อ Partners และหัวข้อย่อยท่ีแสดงรายละเอียดของ partners ต่าง ๆ ท่ี
มีของเว็บไซต์ Artspace 

 
ภาพท่ี 19 ภาพประกอบหัวข้อ Blog ใช้ช่ือ Daily Artspace ให้ข้อมูลของเรื่องหรือบทความท่ีมีการ
ถูกน าเสนอในเว็บไซต์แบบย่อ เป็นการอัพเดทเรื่องท่ีน่าสนใจประจ าวันของเว็บไซต์ Artspace[11] 

1.3 การเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรก 
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ในหน้าหลักซึ่งส่วนใหญ่คือหน้าแรก (Home) ของทุกเว็บไซต์นั้น จะมีการน าเสนอข้อมูลท่ี
ทางเว็บไซต์ต้องการท่ีจะให้แก่ผู้เข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กันกับข้อมูลท่ีมีอยู่บนแถบเมนู
หลัก แต่ในการจัดล าดับเพื่อการน าเสนอนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามข้อมูลท่ีเว็บไซต์ต้องการจะ
เน้นให้มีการเข้าถึง ซึ่งในเว็บไซต์ Artspace นั้นมกีารจัดล าดับของหัวข้อในหน้าแรกดังนี้  

1.3.1 หัวข้อในหมวดหมู่ Artists 
   1.3.1.1 Suggested Artist เป็นหัวข้อของศิลปินที่ทางเว็บไซต์แนะน า ซึ่ง
อาจเป็นศิลปินที่ทางเว็บไซต์ต้องการจะสนับสนุนเช่นศิลปินหน้าใหม่ในเว็บไซต์เป็นต้น 
  1.3.2 หัวข้อในหมวดหมู่ More 
   1.3.2.1 Weekly curator’s pick เป็นหัวข้อท่ีรวบรวมผลงานท่ีผ่านการ
คัดเลือกจากภัณฑารักษ์ของเว็บไซต์ 

1.3.4 หัวข้อในหมวดหมู่ artworks 
1.3.4.1 Browse by price 
1.3.4.2 Browse by medium 
1.3.4.3 Movement & Style 

  ซึ่งหัวข้อนี้เป็นกลุ่มหัวข้อท่ีมีมากท่ีสุดในหน้าหลัก โดยมีการเน้นในส่วนของการใช้ค า
เฉพาะในการค้นหาเพื่อให้กลุ่มผู้เข้าชมเลือกผลงานได้สะดวกมากขึ้น 
  1.3.4 หัวข้อในหมวดหมู่ Design objects 

1.3.5 หัวข้อในหมวดหมู่ Bookstore 
1.3.6 หัวข้อในหมวดหมู ่Magazine 

 
 โดยในการจัดเรียงล าดับข้อมูลของหัวข้อแรกท่ีสัมพันธ์กันกับหัวข้อบนแถบเมนูหลักใน
เว็บไซต์ พบว่าในเว็บไซต์ของ Artspace มีการเน้นในทุกหัวข้อให้มีในหน้าหลัก เพื่อให้การเข้าถึง
ข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสินค้าท่ีขายอยู่บนเว็บไซต์ท่ีมีการแบ่ง
หัวข้อให้สามารถเลือกดูได้จากหลากหลายแนวทาง เพิ่มทางเลือกให้กับผู้เข้าชมได้มากขึ้น 
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ภาพท่ี 20 ภาพประกอบการเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าหลักของเว็บไซต์  Artspace 
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เว็บไซต์ Artsy 
 เว็บไซต์ขายผลงานศิลปะออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อให้ผลงานศิลปะทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้
จากทุกคน ด้วยการเช่ือมต่ออินเตอร์เนต เป็นแหล่งรวมความรู้และการสะสมผลงานศิลปะ โดย
เว็บไซต์ Artsy มีฐานข้อมูล ของผลงานศิลปะมากกว่า500,000ภาพ ท้ังผลงานอาร์ทและดีไซน์ จาก
ศิลปิน 50000 คน โดย Artsy ได้กล่าวว่า เว็บไซต์นั้นมีฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของผลงาน 
contemporary art[12] 
 

 
ภาพท่ี 21 ภาพประกอบเมนูหลักตรงแถบด้านบนของเว็บไซต์ Artsy[13]  

 
1.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญในเว็บไซต์คือเมนูหลักซึ่งอยู่ในบริเวณแถบด้านบนโดยหัวข้อในเมนู

หลักเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงตามความต้องการและ
เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมถึงภาพรวมของเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในหัวข้ออื่นๆ อยู่ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรได้ 

ซึ่งในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่บนแถบเมนูหลักแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี ้
1.1.1 Artsy 
1.1.2 Search 
1.1.3 Artists 
1.1.4 Artworks 
1.1.5 Shows 



  47 

1.1.6 Galleries 
1.1.7 Fairs 
1.1.8 Auction 
1.1.9 Magazine 
1.1.10 More 
1.1.11 Log in/ Sign up 

 
ตารางท่ี 5 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างในการเรียงล าดับของหัวข้อต่าง ๆ ในเว็บไซต์ Artsy 
 

 อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากข้อมูลบนเมนูหลักแล้วนั้น ยังมีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจัดวางไว้บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1.12 Collecting 
1.1.13 Education 
1.1.14 About Artsy 
1.1.15 Partnering with Artsy 
1.1.16 General question & feedback 
1.1.17 Term of Use, Privacy Policy, Security 
1.1.18 สัญลักษณ์ social media ได้แก่ Twitter, Facebook, Snapchat, 

Instagram 
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ภาพท่ี 22 ภาพประกอบหัวข้อท่ีอยู่ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ Artsy[13] 

 
1.2 รายละเอียดของหัวข้อต่างๆภายเว็บไซต์ 

1.2.1 หัวข้อ Artists 
 การค้นหาศิลปินในเว็บไซต์นั้นถึอเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงผลงานของ
ศิลปินที่ช่ืนชอบได้ง่ายข้ึน ซึ่งเว็บไซต์ Artsy มีศิลปินที่สามารถสืบค้นได้ถึง 40,000 คน โดยมีวิธีการ
เข้าถึงศิลปินในหมวด Artists ได้ดังต่อไปนี ้

1.2.1.1 การสืบค้นจากตัวอักษาน าหน้าช่ือศิลปิน A-Z  
   โดยสามารถเลือกจากอักษรของซื่อศิลปินได้ เหมาะส าหรับผู้ท่ีรู้จักศิลปิน หรือ
ต้องการสืบค้นหาผลงาน ของศิลปินที่ตนช่ืนชอบได้ง่ายข้ึน 

1.2.1.2 ศิลปินแนะน า Featured Artists 
 เป็นการแนะน าให้ผู้ชมได้ท าความรู้จักกับศิลปินหน้าใหม่ได้มากขึ้น รวมถึงอาจจะท าให้เข้าถึง
ผลงานท่ีน่าสนใจของศิลปินนั้น ๆ ได้ 

1.2.1.3 แบ่งตามหมวดหมู่ของรูปแบบงานศิลปะ 
 โดยการเลือกใช้หมวดหมู่ในการแบ่งศิลปินตามผลงานในเว็บไซต์นัน้ ไม่ได้มีการแบ่งหมวดหมู่
ท่ีอ้างอิงตามหลักประวัติศาสตร์ศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแบ่งตามประเภทของผลงานท่ี
อาจจะเป็นกลุ่มของผลงานส่วนใหญ่ท่ีมีในเว็บไซต์หรือเป็นกลุ่มผลงานท่ีมีความนิยมในการค้นหาด้วย
เช่นกัน ซึ่งมีหมวดหมู่ในการแบ่งผลงาน ดังนี ้

1. Emerging Art 
2. Contemporary Chinese Art 
3. Contemporary Photography 

  4. Abstracts Sculpture 
  5. Post-war European Art 
  6. Contemporary Furniture and Design 
  7. Post-war American Art 
  8. Contemporary Conceptualism 

9. East Village art  
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ภาพท่ี 23 ภาพประกอบหัวข้อ Artists ของเว็บไซต์ Artsy[13]  
 

  1.2.1 การให้ข้อมูลของศิลปิน  

อย่างไรก็ดีในทุกหัวข้อสามารถท่ีจะเข้าถึงประวัติของศิลปินได้ทันที โดยในหน้าของศิลปินจะ
มีการให้ข้อมูลท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์มีข้อมูลของศิลปินมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีศิลปินที่มี
ช่ือแต่ไม่มีผลงานอยู่บนเว็บไซต์ รวมอยู่ในหมวดหมู่ศิลปินด้วยเช่นกัน โดยการให้ข้อมูลของศิลปินนั้น 
แบ่งได้ดังนี ้

1.2.1.1 ข้อมูลเบ้ืองต้นของศิลปิน เป็นข้อมูลพื้นฐานโดยให้ข้อมูล ช่ือศิลปิน 
สัญชาติ และปีเกิดของศิลปิน  

1.2.1.2 รายละเอียดของตัวศิลปิน ประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไป ผลงาน ประวัติ 
บทความท่ีเกี่ยวข้อง ผลงานแสดงและ ศิลปินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนนี้ หากศิลปินมีข้อมูลจ านวนหนึ่ง ก็
จะสามารถสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ซื้อได้ว่า ศิลปินมีความช านาญและอยู่ในวงการศิลปะมาใน
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ระยะเวลาหนึ่ง ซึง่ประวัติการท างานของศิลปินนัน้ ถือเป็น อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ ท่ีมีผลต่อราคาและ
ความนิยมในการสะสมผลงานของศิลปินนั้น ๆ 

1.2.1.3 รายละเอียดของผลงานของศิลปิน แบ่งเป็นหมวดหมู่โดยสามารถ
เลือกตามหัวข้อท่ีสนใจได้ ต้ังแต่ ผลงาน ส าหรับขาย วัสดุท่ีใช้ ช่วงแวลาท่ีผลิตผลงาน แกลเลอรี่ท่ีมี
ผลงานของศิลปิน ไปจนถึงสถาบันที่เกี่ยวข้อง 

 
ภาพท่ี 24 ภาพประกอบข้อมูลและรายละเอียดในหน้าของศิลปิน ในหัวข้อ Artists ของเว็บไซต์ Artsy 
 

  1.2.2 หัวข้อ Artworks 
 ในหัวข้อนี้มีการเช่ือมโยงกันระหว่างหัวข้อท่ีมีความสัมพันธ์กันกับผลงานศิลปะแต่ละช้ิน ซึ่ง
เป็นการเปิดกว้างให้ กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้มีทางเลือกในการค้นหาผลงานศิลปะที่ช่ืนชอบได้สะดวก
มากยิ่งขึ้นโดยหัวข้อท่ีปรากฏในเว็บไซต์แสดงให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมักจะมีผลต่อการเลือกหรือค้นหา
ผลงานศิลปะในเว็บไซต์ 
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โดยเมื่อเข้ามายังหน้าของผลงานและเลือกท่ีรูปภาพของผลงานศิลปะ ข้อมูลจะถูกเช่ือมต่อไป
ยังหน้าท่ีแสดงรายละเอียดของผลงานซึ่งไม่เพียงแต่การแสดงข้อมูลหลักของผลงานเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังมีการให้ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีรวมไปถึงบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะนั้น ๆ ด้วย
เช่นกัน ต้ังแต่ศิลปินไปจนถึงแกลเลอรี่ท่ีเป็นตัวแทนขายของผลงาน นอกจากนี้ยังมีการน าเสนอผลงาน
ท่ีไม่ใช่ของศิลปินคนเดียวกันแต่เป็นผลงานในแกลเลอรี่ตัวแทนและผลงานท่ีมีความคล้ายคลึงกันด้วย
เช่นกัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ท าความรู้จักกับผลงานอื่น ๆ ในหัวข้อหรือรูปแบบท่ีมี
ความใกล้เคียงกันได้ 
 โดยในส่วนของการเลือกซื้อผลงานนั้น เว็บไซต์ได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ จาก
การใหข้้อมูลของ รูปภาพ ศิลปินและแกลเลอรี่ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของภาพจ าลองเมื่อติดต้ังภาพใน
ห้องเพื่อให้ผู้ช่ือได้เห็นภาพรวมของผลงานได้มากขึ้น เนื่องจากการขายผลงานศิลปะบนเว็บไซต์นั้น ไม่
มีการอธิบายหรือให้ค าแนะน าจาก แกลเลอรี่ การติดต่อส่ือสารจึงมีข้อจ ากัดการให้ข้อมูลมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได้จึงเป็นโอกาสท่ีจะช่วยให้ผลงานนั้น ได้รับการน าเสนอได้ โดยไม่เพียงแต่การให้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจซื้อเท่านั้น เว็บไซต์ได้อนุญาตให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อกับแกลเลอรี่ได้โดยตรง ท้ัง
ผ่านทางอีเมลล์และโทรศัพท์ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสต่อลูกค้า นอกจากนี้ยังมีส่วน FAQ 
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับค าถามท่ีถูกถามบ่อยในการเลือกสะสมผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นหัวข้อท่ีเหมาะส าหรับ
นักสะสมหน้าใหม่ ท่ีต้องการท าความเข้าใจการเลือกสะสมผลงานศิลปะและแนวโน้มต่าง ๆ 

 
ภาพท่ี 25 ภาพประกอบหัวข้อต่าง ๆ ท่ีผู้เข้าชมสามารถเลือกผลงานศิลปะให้ตรงตามท่ีต้องการได้จาก
การแยกหมวดหมู่ของแต่ละส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด 
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ภาพท่ี 26 ภาพประกอบการเข้าถึงข้อมูลของผลงานศิลปะของเว็บไซต์ Artsy 
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1.2.3 หัวข้อ Shows 

 เป็นหัวข้อในส่วนของงานแสดงและนิทรรศการต่างๆท่ีจัดขึ้นโดยแกลเลอรี่ต่าง ๆ โดยเว็บไซต์ 
มีการประสานงานกับแกลเลอรี่และงานแสดงต่างๆ โดยงานแสดงท่ีถูกเลือกมานั้นเป็นงานท่ีก าลังจัด
แสดงอยู่ในพื้นท่ีจริงซึ่งมีบทความท่ีเกี่ยวข้องอยู่ในหน้าหลักนี้ด้วยเช่นกัน ท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะ
สามารถเข้าถึงบทความเหล่านั้นได้ทันที เป็นการสร้างความเข้าใจและความรู้ให้กับผู้ชมได้ นอกเหนือ 
ไปจากงานแสดงหลักท่ีเว็บไซต์น าเสนอแล้วนั้น งานแสดงท่ีเคยจัดขึ้นหรือผลงานท่ีมีความใกล้เคียงกัน
ก็มีการน ามาจัดไว้ในหน้าหลักของหัวข้อนี้เช่นกัน    
 ในหัวขอ้ Shows นั้น มีการใช้ Location เป็นตัวเลือกหลักในการสืบค้น เพื่อให้ผู้ชมท่ีสนใจ
หรือช่ืนชอบ สามารถไปชมผลงานจากสถานท่ีจริงได้เป็นการสนับสนุนการขายท่ีอาจเป็นการแสดงถึง
ศักยภาพของเว็บไซต์ว่ามีเครือข่ายท่ีกว้างขวางท่ัวโลกด้วยเช่นกัน ซึ่งการใช้พื้นท่ีในการอ้างอิงนัน้ท า
ให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกสถานท่ีท่ีสนใจท่ีจะไปชมการแสดง รวมถึงทราบความเคล่ือนไหวของงาน
แสดงท่ีเกิดขึ้นในที่ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนของ Featured shows ท่ีถือเป็นไฮไลท์ในแต่ละ
ช่วงเวลาท่ีเวบ็ไซต์ต้องการน าเสนอให้กับผู้เข้าชม ซึ่งหากสนใจงานแสดงอื่น ๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ก็จะ
สามารถสืบค้นต่อไปได้อีกในส่วนของ Current shows 

 
ภาพท่ี 27 ภาพประกอบหัวข้อ shows แบ่งการค้นหางานแสดงได้ตามหมวดหมู่ต่าง ๆ 
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1.2.4 หัวข้อ Gallery 

ในหัวข้อนี้ มีการจัดเรียงล าดับก่อนหลังของ Gallery ซึ่งไมไ่ด้ถูกเรียงตามตัวอักษร และมี
รายการของหัวข้อท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทตามผลงานศิลปะ แบ่งได้ดังนี้  
   1.2.4.1 20th Century Design 

1.2.4.2 Prints & Multiples 
   1.2.4.3 Old Masters 
   1.2.4.4 Contemporary Design 
   1.2.4.5 Ancient Art, Artifacts and Antiquities 
   1.2.4.6 East Asian Art 
   1.2.4.7 Latin American Art 
   1.2.4.8 Traditional Art of Africa, Oceania and the Americas 
   1.2.4.9  Middle Eastern Art 
   1.2.4.10 Contemporary 
   1.2.4.11 New Media & Video 
   1.2.4.12 African Art 
   1.2.4.13 Drawings 
   1.2.4.14 Sculpture 
   1.2.4.15 Modern 
   1.2.4.16 Painting 
   1.2.4.17 Ceramics 
   1.2.4.18 Emerging Design 
   1.2.4.19 Mid-Career 
   1.2.4.20 South Asian & Southeast Asian Art 
   1.2.4.21 Jewelry 
   1.2.4.22 Emerging Art 
   1.2.4.23 Impressionism 
   1.2.4.24 Established 
   1.2.4.25 Photography 
 โดยในหัวข้อ Gallery ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงแกลเลอรี่ได้ ด้วยการค้นหาตามข้อมูล
ของแกลเลอรี่ ได้ ตาม Location Specialties ไปจนถึงค้นหาแกลเลอรี่ท่ีสนใจ  
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 โดยในส่วนของ Featured การเข้าถึงจะเป็นการเข้าถึงนิทรรศการท่ีจัดอยู่ของแกลเลอรี่นั้นๆ 
ซึ่งจะให้ ข้อมูลในส่วนของผลงานท่ีจัดแสดงอยู่ สถานท่ีจัดแสดงท่ีเช่ือมโยงกับแผนท่ีเพื่อให้ผู้สนใจ
สามารถเข้าไป เย่ียมชมได้สะดวก โดยมีการข้อมูลของศิลปินและงานนิทรรศการอื่นๆจากแกลเลอรี่
นั้นๆ รวมอยู่ในหน้านี้ด้วยเช่นกนั นอกจากนี้ ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูลของแกลเลอรี่ได้ด้วยการเลือก
เข้าไปดูรายละเอียดของแกลเลอรี่ ซึ่งให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับแกลเลอรี่โดยตรง งานนิทรรศการท่ีมีจัด
แสดงมาก่อน รายช่ือศิลปินที่มีอยู่ในแกลเลอรี่และหากสนใจผลงานก็สามารถติดต่อกับแกลเลอรี่ได้
โดยตรงผ่านในเว็บไซต์  
 

 
ภาพท่ี 28 ภาพแสดงการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของ Gallery ของเว็บไซต์Artsy 
 

1.2.4 หัวข้อ Fairs 
 หัวข้อFairs เป็นการรวบรวมงานFairs ต่างๆท่ีมีอยู่ท่ัวโลก โดยแบ่งออกเป็นงานท่ีก าลังจัด
แสดงอยู่ งานท่ีจัดแสดงผ่านไปแล้วและงานจัดแสดงท่ีก าลังจะมีข้ึน โดยการให้ข้อมูล มีความ
คล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยในหน้าของรายละเอียดของงาน Fairs แต่ละ
งานนั้น จะมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับงานท้ังหมด โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์นั้น สามารถทราบถึงสถานท่ี
การจัดงาน รายละเอียดการเดินทางท่ีเช่ือมต่อกับแผนท่ีออนไลน์ นอกจากนั้นรายละเอียดของ
โปรแกรมท่ีมีการจัดขึ้นในงานรวมถึงข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ กม็ีการให้ข้อมูลไว้อย่างละเอียด
ด้วยเช่นกัน ท าให้ผู้ท่ีสนใจสามารถทราบรายละเอียดและภาพรวมของงานแสดงได้  
 ส่วนของCurrent Fairs เมื่อเข้าไปดูท่ีรายละเอียด จะมีการให้ติดตาม (Follow( ประเภท
ผลงานท่ีสนใจได้ เพื่อเข้าถึงงานศิลปะประเภทท่ีสนใจได้เลยโดยไม่ต้องสืบค้น 
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ภาพท่ี 29 ภาพประกอบหัวข้อFairs  และการเช่ือมต่อไปยังข้อมูลต่างๆท่ีมีอยู่ในหัวข้อนี้ ใน
เว็บไซต์Artsy 
 

1.2.5 หัวข้อ Auctions 
 ในหัวข้อการประมูลนั้น ถือเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีมีความส าคัญในเว็บไซต์ โดยมีข้อมูลแสดงท้ังใน
ส่วน ของการประมูลท่ีก าลังจัดอยู่ไปจนถึงการประมูลท่ีผ่านมาแล้ว โดยหากผู้เข้าชมสนใจท่ีจะร่วมเข้า
ประมูล ก็สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลอย่างละเอียดได้ในหัวข้อ How to bid on Artsy 

 
1.2.6 หัวข้อ Magazine 

 หัวข้อ Magazine เป็นหัวข้อท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆโดยผู้เข้าชมสามารถสืบค้น
หาบทความท่ีสนใจได้ จากฐานข้อมูลในเว็บไซต์ โดยการให้ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้เข้าชม ใน
ส่วนของเชิงความรู้ท่ีท าให้ผู้ท่ีมีความสนใจในงานศิลปะ มีความรู้มากขึ้นและเข้าใจงานศิลปะรวมถึง
เรื่องราวต่างๆเพิ่มให้ผู้ซื้อได้มีความรู้ประกอบการเลือกซื้อผลงานได้ 
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ภาพท่ี 30 ภาพประกอบหัวข้อ Auctions ท่ีสามารถท าการประมูลออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ และให้
ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการประมูลของเว็บไซต์ Artsy 

 

 
ภาพท่ี 31 ภาพประกอบหัวข้อ Magazine ของเว็บไซต์ Artsy 
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1.2.7 หัวข้อ More 

หัวข้อMore เป็นหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Artsy เป็นหลักซึ่งมีการแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย
ต่างๆ ซึ่งในส่วนของหัวข้อนี้ท าให้ทราบว่าเว็บไซต์เองนั้น มีการแนะน าและน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

1.2.7.1 ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Artsy   
1.2.7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการขายผลงานศิลปะ ในส่วนของ Galleries 

Museums และ Auctions  
1.2.7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาโดยส่วนนี้จะเป็นหัวข้อท่ีแสดงออกถึง

ฐานข้อมูลท่ีมีในเว็บไซต์ ตามท่ีได้กล่าวอ้างว่าเป็นท่ีรวมข้อมูลของ contemporary art ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
1.2.7.4 การติดต่อกับเว็บไซต์ 

 
ภาพที่  32  ภาพประกอบหัวข้อ More ของเว็บไซต์ Artsy และการเช่ือมโยงข้อมูลส่วนนี้เข้ากับส่วน
เมนูท่ีอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ 

 
   1.2.7.5 ข้อมูลส่วนหัวข้อ Collecting 
  หัวข้อนี้มีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับค าถามท่ีพบบ่อยของการซื้องานศิลปะและการ
ประมูล นอกจากนี้ยังมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นผู้ขายงานกับ Artsy ด้วยการฝากขายผลงานท่ี
เป็นท่ีต้องการของเว็บไซต์โดยมีรายละเอียดท่ีท าการตกลงกันถึงเงื่อนไขและผลประโยชน์เบ้ืองต้นท่ีจะ
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ได้รับ นอกจากนี้ยังมีส่วนของ Artsy for Professional Buyers ส าหรับผู้ซื้อท่ีมีความเช่ียวชาญเน้น
การมี เครือข่ายท่ีกว้างขวางค้นหางานและเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากกว่า 

 
ภาพท่ี 33 ภาพประกอบหัวข้อ Artsy for Educations และการเช่ือมโยงข้อมูลไปยังหน้าต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ Artsy 
 

  1.2.7.6 ข้อมูลส่วนหัวข้อ Artsy for Educations 
 1. Explore Categories  
 2. The Art Genome Project 
 โดยในหัวข้อนี้กล่าวถึงระบบการจัดหมวดหมู่ ท่ีเช่ือมกันระหว่างศิลปิน ผลงานศิลปะ 
สถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ใน ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีมากกว่า 1000 รูปแบบใน The Art Genome 
Project รวมถึงความเปล่ียนแปลงใน ประวัติศาสตร์ หัวข้อท่ีส าคัญ และคุณลักษณะเฉพาะแบ่งเป็น
หมวดหมู่ดังนี้ 
  2.1 Featured Categories 
  2.2 Subject Matter 
  2.3 Medium and Techniques 
  2.4 Style or Movement 
  2.5 Geographic Region 
  2.6 All Categories A-Z 
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 โดยลักษณะการให้ค านิยามท่ีเป็นทางการเหล่านี้ เป็นวิธีหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของผลงาน
ศิลปะต่างๆ ในเว็บไซต์ของ Artsy เอง ท่ีสังเกตได้ว่าจะมีความหลากหลายและแตกต่างจากท่ีเคยถูก
ก าหนดไว้แค่ภาพรวม ใหญ่ตามประวัติศาสตร์ศิลปะเท่านั้น ซึ่งการก าหนดค าต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการ
สร้างความรู้ใหม่ให้กับผู้เข้าชมและ ผุ้สนใจงานศิลปะ โดยวิธีการแบ่งมีการเช่ือมโยงเข้ากับหลายบริบท
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ 
  1.2.7.7 Discover Institutions 
 การค้นหาเกี่ยวกับสถาบันต่างๆ โดยสามารถสืบค้นได้ท้ังจาก สถานท่ีหรือความ
เฉพาะเจาะจงของ สถาบันนั้นๆ นอกจากการสืบค้นจากค าส าคัญแล้ว ยังมีการแบ่งหมวดหมู่ต่าง ๆ
ด้วยเช่นกัน ดังนี ้
 1. Biennials/Triennials 
 2. Historical Art 
 3. Outdoor Art 
 4. Non-Western Art 
 5. Museums 
 6. Modern & Contemporary Art 
 7. Artist Estates/Foundations 
 8. University Museums/Educational institutions 
 9. Nonprofit Organizations 
 10. Private Collections 
 ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับสถาบันต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวงการศิลปะนั้น ถือว่าเป็นการให้
ข้อมูลและสร้างความรู้เพิ่มให้กับผู้สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งผู้สนใจสามารถท่ีจะติดตามสถาบัน
เหล่านั้นได้ เพื่อทราบถึงความ เคล่ือนไหวของงานหรือนิทรรศการท่ีมีการจัดขึ้น 
 

1.3 การเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรก 

 แสดงถงึการให้ความส าคัญของหัวข้อท่ีเว็บไซต์ต้องการให้ผู้ซื้อเข้าถึง โดยจากภาพท่ี 34 
แสดงให้เห็นว่า มีการคัดเลือกเพียงบางหัวข้อเท่านั้นท่ีถูกน ามาใส่ไว้ที่หน้าหลักซึ่งสามารถโยงไปยัง
หน้าถัดไปได้ตามหัวข้อ ท่ีสนใจซึ่งมีหัวข้อได้แก่ 
  1.3.1 หัวข้อในหมวด Artists น าเสนอผ่าน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   1.3.1.1 Works by popular artists เป็นการน าเสนอผลงานโดยการใช้ช่ือ
เสืยงของศิลปินเป็นจุดเด่น มีการเปล่ียนและสลับรายช่ือศิลปินบางคน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ามี
ผลงานของศิลปินที่มีช่ือเสียงจ านวนมาก ในเว็บไซต์ 
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   1.3.1.2 Artists to follow โดยแบ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในกระแส (Trending) 
และกลุ่มท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด (Most Popular) โดยกลุ่มหลังคือศิลปินกลุ่มเดียวกันกับผลงานของ
ศิลปินที่มีช่ือเสียง (Works by popular artists)  
 ท้ังสองหัวข้อนั้นมีการอ้างองิถึงศิลปิน ท่ีมีการท างานในช่วงระยะเวลาหนึ่งและไม่ใช่ศิลปิน
หน้าใหม่ เป็นกลุ่มศิลปินที่สร้างผลงานต้ังแต่ในยุค1900 เป็นท่ีสังเกตได้ว่าการเลือกผลงานของศิลปิน
ท่ีมีประสบการณ์และการท างานท่ียาวนาน ดึงความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เช่ือมั่นว่าศิลปินและ
ผลงานในเว็บไซต์ผลงานท่ีหายากและถูกรวบรวมไว้โดยเว็บไซต์นี ้
  1.3.2 หัวข้อในหมวด Artworks น าเสนอผ่าน 2รูปแบบ ดังนี้ 
   1.3.2.1 Browse Works for Sale โดยมีหัวข้อการแบ่งผลงานตามประเภท
ของงานศิลปะ ได้แก่ Painting, Photography, Sculpture, Print & Multiple, Works on Paper, 
Film & Video, Design, All Mediums  
   1.3.2.2 Category เป็นการแบ่งผลงานตามหมวดหมู่ โดยอ้างอิงจากหัวข้อ
ย่อยท่ีอยู่ในหมวดหมู่ Artworks การเลือกหัวข้อเป็นแบบสุ่ม มีการสลับข้อมูลเพื่อให้ผลงานในทุกกลุ่ม
ได้ถูกเข้าถึง 
  1.3.3 หัวข้อในหมวด Shows 
 ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนิทรรศการหรืองานแสดงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดขึ้น
โดยแกลเลอรีท่ีมีการติดต่อผ่านได้จากเว็บไซต์ 

1.3.4 หัวข้อในหมวด Auctions ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันกับหมวด Shows 
1.3.5 หัวข้อในหมวด Magazine 

 สามารถเข้าถึงบทความในMagazine ได้ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับงานศิลปะ ศิลปิน ไปจนถึงการให้
ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับผลงานศิลปะ 
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ภาพท่ี 34 ภาพประกอบการเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าหลักของเว็บไซต์  Artsy 
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เว็บไซต์ Artuner 
 เว็บไซต์ท่ีมีการ curate ผลงานศิลปะร่วมสมัยและจัดเป็น exhibition ท้ังในพื้นท่ีออนไลน์
และ พื้นท่ีจริงในยุโรป ก่อตั้งโดย Eugenio Re Rebaudengo ในปี 2013 การเข้าถึงนิทรรศการท่ี
ผสมผสานออนไลน์และผ่านการแสดงผลงานในแถบยุโรป โดยเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการท่ีมี
การคัดเลือกจากศิลปินและ โปรเจคต่างๆ รวมถึงการเสนอขายผลงานในนิทรรศการเหล่านั้นผ่าน
เว็บไซต์ 

 
ภาพท่ี 35 ภาพประกอบเมนูหลักตรงแถบด้านบนของเวปไซต์ Artuner[14] 
 

1.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญในเว็บไซต์คือเมนูหลักซึ่งอยู่ในบริเวณแถบด้านบนโดยหัวข้อในเมนู

หลักเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงตามความต้องการและ
เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมถึงภาพรวมของเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในหัวข้ออื่นๆ อยู่ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรได้ 

ซึ่งในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่บนแถบเมนูหลักแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี ้
1.1.1 Artuner now 
1.1.2 Artworks 
1.1.3 Artists 
1.1.4 Curations 
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1.1.5 Magazine 

 
ตารางท่ี 6 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ Artuner 
 

 อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากข้อมูลบนเมนูหลักแล้วนั้น ยังมีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจัดวางไว้บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ Contact 

1.1.6 About 
1.1.7 Press 
1.1.8 Terms of use 
1.1.9 Privacy policy 
1.1.10 FAQ 

 
ภาพท่ี 36 ภาพประกอบหัวข้อท่ีอยู่ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ Artuner[14] 

 
1.2 รายละเอียดของหัวข้อต่างๆภายเว็บไซต์ 

1.2.1หัวข้อ Artworks  
อ้างอิงจากนิทรรศการท่ีถูกคัดเลือกมาไว้ในเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดของผลงานท่ีแสดงใน

หน้าหลักคือ ภาพผลงาน ช่ือศิลปิน ช่ือผลงานและปี ซึ่งสามารถเข้าถึงรายละเอียดของผลงานช้ินนั้นๆ
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ได้โดยการเลือกรูปภาพของผลงานท่ีสนใจ เพื่อเช่ือมโยงไปยังหน้ารายละเอียดโดยท่ีหน้าของผลงาน
ศิลปะให้รายละเอียดของผลงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.2.1.1 ช่ือศิลปิน 
1.2.1.2 ช่ือผลงาน ปี 
1.2.1.3 เทคนิคท่ีใช้ 
1.2.1.4 ขนาด 
1.2.1.5 ขอรายละเอียดของผลงาน 
1.2.1.6 รายละเอียดของลิขสิทธิ์ 
1.2.1.7 การจัดส่งและข้อมูลอื่น ๆ 
1.2.1.8 แชร์ผ่านโซเชียลเนตเวิร์ค โดยมีการเลือกใช้ส่ือดังนี้ Email, 

Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr 
1.2.1.9 รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน 
1.2.1.10 ผลงานอื่น ๆ ในนิทรรศการเดียวกัน 

 
ภาพท่ี 37 ภาพประกอบหัวข้อ Artworks และรายละเอียดของผลงานในเว็บไซต์ Artuner 
 

1.2.2 หัวข้อ Artists 
หัวข้อมีส าหรับการค้นหาศิลปินในเว็บไซต์โดยมีการแบ่งกลุ่มศิลปินออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

1.2.2.1 Current on display 
1.2.2.2 Artists on Artuner 
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1.2.2.3 Artists Exhibited in open source 
 โดยการแสดงรายละเอียดของศิลปินนั้น มีน าเสนอบทความท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปิน รวมถึงการ
อ้างอิงข้อมูลของศิลปินผ่านงานนิทรรศการต่าง ๆ ของศิลปินที่จัดแสดงอยู่ หรือนิทรรศการท่ีเคยจัด
แสดงมาก่อน เพื่อให้ผู้เช้าชมเว็บไซต์นั้นสามารถศึกษาผลงานและความต่อเนื่องในการสร้างผลงาน
ของศิลปินนั้น ๆ ได้

 
ภาพท่ี 38 ภาพประกอบการเข้าถึงศิลปินในหน้า Artists และข้อมูลรายละเอียดของศิลปินในเว็บไซต์ 
Artuner 
 

1.2.3 หัวข้อ Curation 
 รวบรวมนิทรรศการท่ีคัดเลือกมาท้ังในอดีต ปัจจุบัน และท่ีก าลังจะมีข้ึน โดยในแต่ละหัวข้อ 
มีบทความ เกี่ยวกับนิทรรศการเหล่านั้น ไปจนถึงผลงานท่ีมีในนิทรรศการต่าง ๆ 

1.2.4 หัวข้อ Magazine 
 บทความเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะ โดยมีการพูดถึงท้ังในส่วนของนิทรรศการ 
เรื่องราว  เกี่ยวกับงานศิลปะไปจนถึงข่าวสาร และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ถือเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชม
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เว็บไซต์ เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มและความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นและสามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจท่ีจะซื้อผลงานศิลปะต่อไปได้อีกด้วย 
 

 
ภาพท่ี  39  ภาพประกอบหัวข้อCuration และรายละเอียดของนิทรรศการในเว็บไซต์ Artuner 
 

 
ภาพท่ี  40  ภาพประกอบหัวข้อ Magazine ของเว็บไซต์ Artuner 
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1.3 การเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรก 

การเรียงล าดับของข้อมูลต่าง ๆ ในหน้าแรกซึ่งเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นั้น มีการเรียงล าดับ
ท่ีมีความเช่ือมโยงกับเมนูหลักดังนี้ 

1.3.1 หัวข้อในหมวด Curations 
1.3.1.1 Past Curation 
1.3.1.2 Current Curation 

1.3.2 หัวข้อในหมวด Artworks 
1.3.2.1 Past Curation 
1.3.2.2 Current Curation 

 เนื่องจากเว็บไซต์เป็นการน าเสนอการคัดเลือกผลงานและน ามาจัดนิทรรศการ ดังนั้นการเน้น
ในหน้าแรกของเว็บไซต์ จึงเป็นเรื่องของนิทรรศการท่ีมีการจัดแสดงขึ้นเป็นหลักท่ีมีหัวข้อท่ีเช่ือมโยง
และน าไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการขายผลงานศิลปะในเว็บไซต์ 
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ภาพท่ี 41 ภาพประกอบการเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าหลักของเว็บไซต์  Artuner 
 

เว็บไซต์ New Blood Art 
 เว็บไซต์ขายผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์จากศิลปินท่ีถูกคัดเลือก โดยเว็บไซต์ก่อตั้งโดย Sarah 
Ryan ท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือศิลปินท่ีเกิดขึ้นใหม่ ให้มีพื้นท่ีในการแสดงและสามารถ
ประกอบอาชีพจาก งานท่ีรักได้ ซึ่งเวบ็ไซต์ถูกสร้างจาก 2 เป้าหมายหลักคือการสนับสนุนศิลปินที่มี
พรสวรรค์ในช่วงแรกของการเริ่มต้นอาชีพศิลปินและการสร้างผลงานท่ีสามารถเข้าถึงได้ในราคาท่ี
เหมาะสมแก่ผู้ซื้อ 



  70 

 โดยเว็บไซต์มีการเลือกผลงานจากการเข้าชมผลงานประมาณ 100 การแสดงต่อปี โดยผลงาน
สามารถส่ังซื้อได้โดยตรงจากเว็บไซต์ในราคาต้ังแต่ 100 ถึง 10,000 ยูโร 
 

 
ภาพท่ี 42 ภาพประกอบเมนูหลักตรงแถบด้านบนของเว็บไซต์ New Blood Art[15] 
 

1.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญในเว็บไซต์คือเมนูหลักซึ่งอยู่ในบริเวณแถบด้านบนโดยหัวข้อในเมนู

หลักเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงตามความต้องการและ
เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมถึงภาพรวมของเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในหัวข้ออื่นๆ อยู่ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรได้ 

ซึ่งในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่บนแถบเมนูหลักแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี ้
1.1.1 Artwork Search 
1.1.2 Artists 
1.1.3 New Blood Art Masters 
1.1.4 Artist Submission 
1.1.5 Get in Touch 
1.1.6 Blog 
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ตารางท่ี 7 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ New Blood Art 
 

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากข้อมูลบนเมนูหลักแล้วนั้น ยังมีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดวางไว้บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1.7 About New Blood Art 
1.1.8 Get in Touch 
1.1.9 Artist info 
1.1.10 Press 
1.1.11 Terms and Conditions 
1.1.12 Delivery and Returns 
1.1.13 Security 
1.1.14 Privacy 

 

 
ภาพท่ี 43 ภาพประกอบหัวข้อท่ีอยู่ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ New Blood Art[15]  

 
1.2 รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ภายเว็บไซต์ 

1.2.1 หัวข้อ Artwork search 
 หัวข้อส าหรับการค้นหาผลงานศิลปะภายในเว็บไซต์ โดยสามารถเลือกการก าหนดค่าเพื่อ
ค้นหาจากหัวข้อต่าง ๆ ได้ ตามหัวข้อดังนี้ 

1.2.1.1 Search 
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1.2.1.2 Artists 
1.2.1.3 Minimum Price 
1.2.1.4 Maximum Price 
1.2.1.5 Dimensions (Width/Height) 
1.2.1.6 Orientation 
1.2.1.7 Subject 
1.2.1.8 Media 
1.2.1.9 Tags 

 
ภาพท่ี 44 ภาพประกอบรายละเอียดของหน้า Artworks ท่ีเช่ือมโยงไปยังหน้ารายละเอียดของผลงาน
ศิลปะในเว็บไซต์ New Blood Art 
 

   1.2.1.10 หน้ารายละเอียดของผลงานศิลปะ 
  จากหน้าการค้นหาผลงาน เมื่อเลือกไปยังภาพของผลงานศิลปะที่สนใจ จะมีการ
เช่ือมโยงไปยังหน้ารายละเอียดของผลงานศิลปะนั้นท่ีมีการให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.  ช่ือผลงาน 
2. ช่ือศิลปิน (สามารถกดเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของศิลปินได้) 
3. วัสดุท่ีใช้ 
4. คอนเสปหรือค าอธิบายผลงาน 
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5. ขนาดกว้าง สูง 
6. หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ส่ือท่ีใช้ 
8. ราคา 

 ซึ่งนอกจากรายละเอียดของผลงานแล้ว ในหน้าเดียวกันนี้ยงัมีผลงานอื่น ๆ ของศิลปิน
เดียวกันให้เลือกชมเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อผลงานอื่น ๆ ต่ออีกด้วย 
  1.2.2 หัวข้อ Artists 
 ในหัวข้อนี้มีการรวบรวมศิลปินกว่า 150 คนในเว็บไซต์ถูกรวบรวมไว้โดยการเรียงล าดับช่ือ
ตามตัวอักษร ซึ่งมีการเน้นในกลุ่มของศิลปิน Masters Artist และหากเลือกเข้าไปจากช่ือของศิลปิน 
ก็จะเช่ือมไปยังหน้าของข้อมูลศิลปินท่ีมีการรวบรวมผลงานของศิลปินนั้น ๆ ท่ีมีอยู่ในเว็บไซต์ รวมถึง
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินดังนี้ 

1.2.2.1 Degree 
1.2.2.2 University 
1.2.2.3 Graduation Year 
1.2.2.4 New Blood Art Statement 
1.2.2.5 Artist Statement 
1.2.2.6 Exhibitions 
1.2.2.7 Competitions, Prize&Awards 

1.2.3 หัวข้อ New Blood Art Masters 
เป็นการน าข้อมูลของศิลปินกลุ่มMasters Artist มารวบรวมไว้อีกหน้าหนึง่ เพื่อเป็นการ

แบ่งแยกกลุ่ม ของศิลปินที่มีประสบการณ์ตรงในการท าผลงานศิลปะ โดยมีการให้ข้อมูลเช่นเดียวกัน
กับหน้าของ Artists แต่ในหน้าแรกจะมีภาพของศิลปินนั้น ๆ ด้วย 

1.2.4 หัวข้อ Artist Submission 
 หัวข้อของการสมัครเข้าเป็นศิลปินสังกัดในเว็บไซต์ โดยการกรอกข้อมูลและรายละเอียดของ
ผู้สมัครผ่านแบบฟอร์มของในเว็บไซต์ 

1.2.5 หัวข้อ Get in Touch ช่องทางการติตต่อกับทางเว็บไซต์ 
1.2.6 หัวข้อ Blog การน าเสนอเรื่องราวและข้อมูลข่าวสารของศิลปินและผลงาน

ศิลปะต่างๆ 
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ภาพท่ี 45 ภาพประกอบหัวข้อ Artist จากการเลือกท่ีช่ือของศิลปินและเช่ือมต่อไปยังหน้าของศิลปิน
ในเว็บไซต์ New Blood Art 
 

 
ภาพท่ี 46 ภาพประกอบหัวข้อ New Blood Art Masters[15] 
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ภาพท่ี  47  ภาพประกอบหัวข้อ Artist Submission[15] 
 

 
ภาพท่ี 48 ภาพประกอบหัวข้อ Get in Touch[15]  
 

 
ภาพท่ี 49 ภาพประกอบหัวข้อ Blog[15] 
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ภาพท่ี 50 ภาพประกอบการเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าหลักของเวปไซต์ New Blood Art 
 

1.3 การเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรก 

มีการเรียงล าดับท่ีแสดงถึงการให้ความส าคัญของหัวข้อท่ีมีการเช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลใน
เว็บไซต์และเมนูหลักท่ีทางเว็บไซต์ต้องการน าเสนอ โดยมีการเรียงล าดับตามหัวข้อของเมนูหลักดังนี้ 
  1.3.1 หัวข้อในหมวด Artwork search มีการน าเสนอผ่านหัวข้อดังนี้ 
   1.3.1.1 Original Art 
   1.3.1.2 New Artwork 
   1.3.1.3 Director’s Picks 
   1.3.1.4 Printmaking 
   1.3.1.5 Drawing 
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   1.3.1.6 Painting 
   1.3.1.7 Photography 
   1.3.1.8 Sculpture 
   1.3.1.9 Collage 
  1.3.2 หัวข้อในหมวด Artists 
   1.3.2.1 Best Selling Artists 
  1.3.3 หัวข้อในหมวด New Blood Art Masters 
   1.3.3.1 New Blood Art Masters 
  1.3.4 หัวข้อในหมวด Blog 
   1.3.4.1 Blog 
 
เว็บไซต์ Sedition 
 การสะสมผลงานผ่านส่ือดิจิตอล ทางเลือกส าหรับการสะสมผลงานศิลปะที่สามารถสะสม
ผลงานเป็นไฟลล์บนคอมพิวเตอร์ สะสมผลงานลิมิเต็ดจากศิลปินร่วมสมัยโดยเว็บไซต์จะมีระบบการ
จัดเก็บและผู้สะสมสามารถเข้าถึงผลงานได้ผ่านอุปกรณ์เช่ือมโยงต่าง ๆ จากท่ีไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ซึ่ง
ผลงานท่ีสะสมนั้น สามารถท่ีจะขายได้โดยมีตลาดซื้อขายในเว็บไซต์ท่ีสามารถเปรียบเทียบราคากับ
ผู้ขายอื่นได้ 
 

 
ภาพท่ี  51  ภาพประกอบเมนูหลักตรงแถบด้านบนของเว็บไซต์ Sedition[16] 
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1.1 โครงสร้างของเว็บไซต์ 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญในเว็บไซต์คือเมนูหลักซึ่งอยู่ในบริเวณแถบด้านบนโดยหัวข้อในเมนู

หลักเหล่านี้ เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงตามความต้องการและ
เป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมถึงภาพรวมของเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในหัวข้ออื่นๆ อยู่ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรได้ 

ซึ่งในเว็บไซต์มีการจัดหมวดหมู่บนแถบเมนูหลักแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี ้
1.1.1 Browse 

1.1.1.1 Artworks 
1.1.1.2 Artists 
1.1.1.3 Collections 
1.1.1.4 Partners 
1.1.1.5 Museums 
1.1.1.6 Open platform 

1.1.2 Frame 
1.1.3 Gift 
1.1.4 Art stream 
1.1.5 Trade 

 
ตารางท่ี 8 ไดอะแกรมประกอบโครงสร้างของเว็บไซต์ Sedition 
 
 โดยหัวข้อในเมนูหลัก จัดเรียงส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานและการขายไว้ที่หัวข้อเดียว 
(Browse) ซึ่งแบ่ง ได้ชัดเจน เนื่องจากเป็นการสะสมผลงานท่ีแตกต่างจากการสะสมท่ัวไป การแบ่ง
หัวข้อเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จึงมี ความจ าเป็นต่อเว็บไซต์ 
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 อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากข้อมูลบนเมนูหลักแล้วนั้น ยังมีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
ข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องจัดวางไว้บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1.1.6  Company 
1.1.6.1 Apps 
1.1.6.2 Press 
1.1.6.3 How it works 
1.1.6.4 Support 
1.1.6.5 Public Displays 
1.1.6.6 Contact 

1.1.7 Social 
1.1.7.1 Facebook 
1.1.7.2 Twitter 
1.1.7.3 Blog 
1.1.7.4 Vimeo 

1.1.8 Legal 
1.1.8.1 Term & Conditions 
1.1.8.2 Privacy Policy 

 

 
ภาพท่ี 52 ภาพประกอบหัวข้อท่ีอยู่ส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ Sedition[16]  
 

1.2 รายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ ภายเว็บไซต์ 
1.2.1 หัวข้อ Browse แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 

1.2.1.1 Artworks สามารถเลือกแบ่งผลงานได้จาก Featured ท่ีมีการแบ่ง
รูปแบบ ผลงานใหม่ ไปจนถึงราคาได้  

ซึ่งหากเลือกรูปภาพของผลงาน ท้ังในส่วนของการดูรายละเอียดไปจนถึงการส่ังซื้อ จะมีการ
เช่ือมโยงไปยังหน้าArtworks ซึ่งมีการให้ข้อมูลของศิลปินไปด้วยพร้อมกัน โดยหัวข้อหลักท่ีเกี่ยวข้อง
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โดยตรงกับผลงานต่าง ๆ นั้นได้แก่ประวัติของศิลปินซึ่งแต่ละศิลปินอาจจะมีข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
แตกต่างกันออกไป  
 

 
ภาพท่ี 53 ภาพประกอบหัวข้อ Browse ของเว็บไซต์ Sedition[16] 
 

 
ภาพท่ี 54 ภาพประกอบหัวข้อย่อยกลุ่ม Artworks ของเว็บไซต์ Sedition[16] 
 

1.2.1.2 Artists 
 การเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน สามารถท่ีจะตรวจสอบถึงความนิยมของศิลปินและผลงานท่ีมี 
จากภาพของ ศิลปิน โดยมีข้อมูลคือ จ านวนผลงาน จ านวนผู้สะสมผลงานและจ านวนผู้ติดตาม ซึ่งท า
ให้ทราบได้คร่าว ๆ ว่า ศิลปินนั้นมีความนิยมมากน้อยเพียงใดโดยอาจจะส่งผลต่อราคาของผลงาน
เหล่านั้นได้ในอนาคต 
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 ซึ่งในกลุ่มของArtists นั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น2   ส่วน คือ Curated เป็นกลุ่มศิลปินที่ถูกเลือก
มาโดย เว็บไซต์และ Open Platform เป็นกลุ่มศิลปินท่ีต้องการเข้ามาน าเสนอผลงานในเว็บไซต์
โดยตรง 

 
ภาพท่ี 55 ภาพประกอบการเข้าถึงรายละเอียดของผลงานศิลปะและประวัติของศิลปินของเว็บไซต์ 
Sedition 

 
ภาพท่ี 56  ภาพประกอบการเข้าถึงหัวข้อศิลปินในแบบ Curated และ Open Platform ของ
เว็บไซต์ Sedition 
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  โดยในหน้าของศิลปินนั้น จะมีการน าเสนอข้อมูลหลัก2 ส่วนคือ ส่วนของประวัติและส่วน
ของผลงาน นอกจากนี้ หากศิลปินเหล่านั้น มีข่าวหรือเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ก็จะมีหัวข้ออื่นให้ผู้เข้าชม
สามารถเลือกเข้าไป ศึกษาเกี่ยวกับศิลปินเพิ่มเติมได้ 

 
ภาพท่ี 57 ภาพประกอบหัวข้ออื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปิน ท่ีปรากฏอยู่บนแถบเมนูในหมวดศิลปินของ
เว็บไซต์ Sedition[16] 

1.2.1.3 Collections 
การจัดหมวดหมู่ผลงานออกเป็นคอลเลคช่ัน รวบรวมผลงานท่ีเข้าเป็นชุดและขายรวมกัน 

1.2.1.4 Partners 
รวมรวมรายช่ือของสถาบันที่ร่วมมือกับทางเวบ็ไซต์ ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

สถาบันต่างๆท่ีมี ความเกี่ยวข้องได้ในหน้ารายละเอียดของสถาบันนั้นๆ 
1.2.1.5 Museums 

รวบรวมรายช่ือของมิวเซียมและแกลเลอรี่ท่ีเข้าร่วมกับทางเว็บไซต์ 
1.2.2 หัวข้อ Frame 

 กรอบส าหรับใส่อุปกรณ์หรือจอส าหรับการต้ังโชว์หรือแสดงผลงาน ซึ่งสามารถเลือกรูปแบบ
ของกรอบท่ีต้องการส่ังได้ตามท่ีต้องการ 
  1.2.3 หัวข้อ Gift 

เป็นทางเลือกในการให้ผลงานศิลปะในเว็บไซต์เป็นของขวัญ ซึง่ผู้ซื้อสามารถกดตรงค าว่า Gift 
ของแต่ละภาพท่ีต้องการส่ง และกรอกข้อมูลเพื่อส่งของขวัญให้ ซึ่งมีท้ังในส่วนของการให้เป็นผลงาน
ศิลปะ ไปจนถึงการให้เป็นบัตรของขวัญส าหรับให้เลือกผลงานได้เอง 
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ภาพท่ี 58 ภาพประกอบรายละเอียดในหัวข้อ Partners ของเว็บไซต์ Sedition 
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ภาพท่ี 59 ภาพประกอบรายละเอียดในหัวข้อ Frame ของเว็บไซต์ Sedition[16] 

 
ภาพท่ี 60 ภาพประกอบรายละเอียดในหัวข้อ Gift ของเว็บไซต์ Sedition 
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1.2.4 หัวข้อ Art Stream 
สามารถเลือกติดตามผลงานต่างๆในเว็บไซต์ได้จากหัวข้อนี้ ไปจนถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อ

ติดตามข่าวสารของเว็บไซต์ ซึ่งมีหัวข้อการทดลองเป็นสมาชิกก่อนได้ฟรี 1 เดือน 
  1.2.5 หัวข้อ Trade 
 ส าหรับการขายผลงานท่ีสะสม  ซึ่งเป็นผลงานท่ีซื้อไว้บนเว็บไซต์ โดยสามารถท่ีจะเลือก
ก าหนดราคา เพื่อให้ได้ราคาท่ีต้องการ หรือเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลเข้าเป็นฝ่ายเสนอราคาได้เช่นกัน 

 
ภาพท่ี 61 ภาพประกอบรายละเอียดในหัวข้อ Art Stream ของเว็บไซต์ Sedition[16] 

 
ภาพท่ี 62 ภาพประกอบรายละเอียดในหัวข้อ Trade ของเว็บไซต์ Sedition 
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ภาพท่ี 63 ภาพประกอบการเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าหลักของเว็บไซต์ Sedition 



  87 

 

1.3 การเรียงล าดับของหัวข้อในหน้าแรก 

 การเช่ือมโยงระหว่างหัวข้อบนเมนูหลัก และหัวข้อในหน้าหลักท่ีทางเว็บไซต์ต้องการน าเสนอ 
เป็นหัวข้อ ในหมวดหมู่ Browse เนื่องจากเป็นหมวดหมู่เดียวที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอขายผลงาน
มากท่ีสุด ซึ่งมีการเรียง ล าดับในการน าเสนอผ่านหัวข้อดังนี้ 

1. Popular artworks 
2. Latest artists 
3. Latest artworks 
4. Museums 
5. Partners 

 
7. สรุปผลงานศึกษาการน าเสนอข้อมูลและการแบ่งหัวข้อในหมวดหมู่ต่างๆ 
 จากการศึกษาพบว่าในการน าเสนอข้อมูลของทุกเว็บไซต์นั้น ก าหนดให้หัวข้อท่ีมีความส าคัญ
เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะและศิลปินเป็นหลักซึ่งจะมีปรากฏในทุกเว็บไซต์ โดยมีการให้ข้อมูลท่ี
สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากเมนูหลัก รวมถึงการน าเสนอผ่านหน้าแรกของเว็บไซต์ ซึ่งในแง่ของการ
น าเสนอข้อมูลนั้นจะเป็นการจัดการระบบของการสืบค้นให้สามารถค้นหาผลงานได้ในเชิงกว้างและ
เชิงลึก ซึ่งการท่ีเว็บไซต์สามารถแบ่งหมวดหมู่ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นหาผลงานได้ละเอียดหรือไม่นั่น 
ขึ้นอยู่กับรูปแบบและปริมาณของผลงานท่ีมีจ าหน่ายอยู่ในเว็บไซต์เป็นหลัก นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมี
การให้ความส าคัญกับหัวข้ออื่น ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เห็นได้จากการจัดล าดับของการให้
ข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต์ท่ีมีความสัมพันธ์กันกับข้อมูลบนเมนูหลักท่ีไม่ได้มีเพียงการขายผลงาน
ศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการอ้างอิงถึงนิทรรศการและบทความอื่น ๆ รวมถึงบริบทต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องอีกด้วย จึงเห็นได้ชัดว่าในการเลือกซื้อผลงานศิลปะนั้น ในด้านการน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวกับ
การขายเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ แต่การสร้างความสนใจและให้ความส าคัญกับข้อมูลของ
บริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จะช่วยในแง่ของการสร้างประสบการณ์และให้ความรู้ใหม่แก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
ซึ่งถึงแม้ว่าการซื้อผลงานศิลปะจะไม่สามารถเกิดข้ึนได้จากครั้งแรกในการเยี่ยมชมแต่โอกาสท่ีจะท าให้
ผู้เข้าชมเกิดความสนใจและกลับเข้ามายังเว็บไซต์ใหม่นั้นจะสามารถเกิดข้ึนได้อีกและจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่เว็บไซต์ ซึ่งการเลือกน าเสนอข้อมูลท่ีเหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยของผลงานท่ีต้องการ
น าเสนอเป็นหลัก การเลือกข้อมูลท่ีสอดคล้องกันจะช่วยสนับสนุนให้เว็บไซต์นั้นเกิดความน่าสนใจ 
และสามารถดึงดูดกลุ่มผู้เข้าชมกลับเข้ามายังเว็บไซต์ได้อีกซึ่งเป็นผลดีต่อเว็บไซต์ในการด ารงธุรกิจ
ต่อไปในอนาคต 



 

บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์เปรียบเทียบเว็บไซต์ตัวอย่าง 
 
 ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เน้นการศึกษาในส่วนของข้อมูลท่ีส าคัญท่ีแต่ละเว็บไซต์น าเสนอ
ในรูปแบบ ท่ีแตกต่างกันออกไป โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
การแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะ 
1. การแบ่งประเภทรูปแบบงานศิลปะ การน าเสนอข้อมูลในหัวข้องานศิลปะ (Artwork) นั้น เป็นหนึ่ง
ในหัวข้อท่ีส าคัญของทุกเว็บไซต์ท่ีมี จุดประสงค์หลักคือเพื่อการขายผลงานศิลปะ โดยแต่ละเว็บไซต์มี
เอกลักษณ์ของผลงานและการน าเสนอบนเว็บไซต์ ท่ีแตกต่างกันออกไป วิธีการค้นหาผลงานและการ
ให้ข้อมูลของผลงานแต่ละช้ิน ถือเป็นส่ิงส าคัญท่ีกลุ่มลูกค้า ต้องการ โดยเฉพาะในกลุ่มนักสะสมใหม่ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลงานและบริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานนั้น ๆ จะเป็นข้อมูล ท่ีช่วย
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลงานแม้อาจจะไม่เคยเห็นผลงานจริงเหล่านั้นมาก่อน  อย่างไรก็ดี 
ถึงแม้ว่า ในแต่ละเว็บไซต์นั้น มีการขายผลงานศิลปะเหมือนกัน แต่ความแตกต่างของเอกลักษณ์ใน 

งานศิลปะที่แต่ละเว็บไซต์มี ท าให้การแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
การน าเสนอ ในแต่ละเว็บไซต์ โดยมี รายละเอียดดังนี ้
 1.1 ข้อมูลเปรียบเทียบของเว็บไซต์ตัวอย่าง 
  1.1.1 เว็บไซต์ Artfinder 
 เว็บไซต์ Artfinder ก่อตั้งขึ้นในปี2011 น าเสนอการซื้อขายผลงานต้นฉบับจากศิลปินโดย
เว็บไซต์ ท าหน้าท่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับการขายงานศิลปะ ซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อผลงานได้โดยตรงจากศิลปิน 
และผลงานทุกช้ินเป็น ผลงานต้นฉบับพร้อมการรับรองผลงาน โดยการเข้าถึงข้อมูลของผลงานศิลปะ
สามารถพบได้บนเมนูหลักด้านบน โดยมีการแบ่งหัวข้อและรายละเอียดได้ดังนี้ 
   1.1.1.1 การค้นหาผลงานท่ีมีท้ังหมดในเว็บไซต์ หัวข้อ All art เป็น
จุดเริ่มต้นในการค้นหาผลงานท้ังหมดในเว็บไซต์ได้ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 1. ประเภทของงานศิลปะ (Category) โดยแบ่งเป็น Paintings, Printmaking, 
Drawings, Collage, Sculptures, Photography และ Digital Art ซึ่งเป็นการแบ่งตามลักษณะ
ของส่ือ 
 2. รูปแบบ (Style) โดยแบ่งเป็น Abstract (Geometric, Organic), Collage or 
Composite Expressive & Gestural, Graphic or Illustrative & Typographic (Cartoon, 
Graphic, Illustrative, Typographic), Impressionistic, Naive, Realistic & Photographic, 
Surrealistic, Unspecified, Urban & Pop Art โดยแบ่งตามรูปแบบหรือแนวทางในศิลปะ
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ตะวันตก ข้อสังเกตคือ ไม่ได้มีครบทุกหัวข้อแบบหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปะ เป็นการแบ่งตามงาน
ศิลปะที่มีอยู่ในรายการขาย 
 3. หัวข้อ (Subject) โดยแบ่งเป็น Abstract & Conceptual, Animals & Birds, 
Architecture & Cityscapes, Flower & Plants, Landscape or Sea & Sky, Nudes & 
Erotic, People & Portraits, Still Life, Transportation & Maps เป็นการแบ่งตามหัวข้อท่ีงาน
ศิลปะถูกพูดถึงและเป็น ท่ีเข้าใจง่าย เหมาะส าหรับคนท่ัวไป 
 4. ราคา (Price) แบ่งตามจ านวนตัวเลขราคาท่ีผู้ใช้เว็บไซต์ต้องการค้นหาและค่าเงินท่ี
ต้องการให้แสดงผล  

  5. สี (Colour) โดยใช้แถบวงจรสีให้กดเลือกโทนสีของผลงานศิลปะที่สนใจ 
  6. สถานท่ีจัดส่ง (Location) โดยมีให้เลือกเมืองท่ีต้องการให้จัดส่ง 

 7. ขนาด (Size) แบ่งตามขนาดความกว้างและสูงของผลงานท่ีต้องการไปจนถึงภาพ
แนวตั้งและแนวนอน 
 8. โปรโมช่ัน (Promotion) โดยมีให้เลือกเป็น On Offer, Free Shipping และ 
Exclusive to Artfinder 

 

 
ภาพท่ี 64 หน้าหลักของเว็บไซต์ Artfinder แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของเว็บไซต์และแนวทางการแบ่ง
ประเภทศิลปะในแถบเมนูหลักด้านบน 
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ตารางท่ี 9 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างประเภทและการแบ่งรายละเอียดของเว็บไซต์ Artfinder ใน
หมวดหมู่งานศิลปะ (All Art) 
 
  1.1.1.2 การค้นหาผลงานศิลปะในหัวข้อหลักอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งใช้
ประเภทของงานศิลปะเป็นหลักและแบ่งหัวข้อย่อย เพิ่มตามส่ือท่ีใช้ (Medium) ได้แก่ 

 1. จิตรกรรม (Painting) แบ่งหัวข้อย่อยดังนี้ Oil paintings, Acrylic paintings, Water 
colours, Spray-paint, Mixed media และ Gouache 
 2. ภาพพิมพ์ (Prints) แบ่งหัวข้อย่อยดังนี้ Screenprints, Linocuts, 
Etchings/Engravings, Collagraphs, Woodcuts, Monoprints, Lithographs 
 3. ภาพถ่าย (Photography) แบ่งหัวข้อย่อยดังนี้ Colour photography, Black and 
white photography, Manipulated photography 

  1.1.1.3 การค้นหาผลงานศิลปะตามความถนัดของศิลปิน แบ่งดังนี้ 
Painters, Linocut printmakers, Sculpture, Abstract artists, Impressionist artist, 
Still life painters, Graphic printmakers 

 
สรุปวิธีการแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะในเว็บไซต์ Artfinder 
  จากการแบ่งหัวข้อของเว็บไซต์ Artfinder พบว่า วิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะ
ประเภทของงาน ศิลปะมีการแบ่งผลงานศิลปะเป็น กลุ่มท่ีชัดเจน แยกแยะประเภทของผลงานศิลปะ
ผ่านประเภทส่ือท่ีใช้ รูปแบบรวม ถึงการแบ่งหมวดหมู่ท่ีอ้างอิงศัพท์เฉพาะทางศิลปะซึ่งเหมาะส าหรับผู้
ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศิลปะมาก่อนสามารถค้นหาผลงานได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ยังมีการ
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แบ่งหมวดหมู่ให้เป็นที่เข้าใจง่ายส าหรับคนท่ัวไป เช่น การแบ่ง  กลุ่มผลงานตามโทนสี การแบ่งตาม
หัวข้อภาพทิวทัศน์หรือภาพคน เป็นต้น ซึ่งวิธีการแบ่งหัวข้อเหล่านี้ เป็นประโยชน์ แก่ท้ังกลี่มผู้ซื้อท่ี
สามารถเลือกผลงานได้ตรงกับความต้องการมากข้ึน รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย (ศิลปิน)ด้วย 

เช่นกัน เมื่อหัวข้อท่ีถูกแบ่งเอาไว้นั้นมีความหลายหลาย จึงท าให้การสร้างสรรค์ผลงานขึ้นใหม่ ไม่ได้
ถูกจ ากัด ตามกรอบของการสร้างผลงานท่ีจะต้องอ้างอิงกับรูปแบบ เทคนิคหรือประวัติศาสตร์ศิลปะ
เสมอไป ศิลปินสามารถ สร้างผลงานตามความนิยมและตรงกับความต้องการของผู้ซื้อได้มากยิ่งขึ้น  
 นอกจากนี้ ในเว็บไซต์ของ Artfinder มีข้อสังเกตคือการให้ความส าคัญกับผลงานศิลปะ
ในหมวดหมู่ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย จากการท่ีมีหัวข้อใหญ่ส าหรับผลงานศิลปะใน 3 
หมวดหมู่นี้โดยเฉพาะและ แบ่งย่อยตามเทคนิคท่ีแตกต่ีางกันไปในหมวดนั้นๆ  
 
 1.1.2 เว็บไซต์ Artsy 
 เว็บไซต์ขายผลงานศิลปะออนไลน์ ท่ีสร้างขึ้นเมื่อปี 2009[1] มีเป้าหมายเพื่อให้ผลงาน
ศิลปะทั่วโลก สามารถเข้าถึงได้จากทุกคน ด้วยการเช่ือมต่ออินเตอร์เนต เป็นแหล่งรวมความรู้และการ
สะสมผลงานศิลปะ โดยเว็บไซต์ Artsy มีฐานข้อมูลของผลงานศิลปะทั้งผลงานอาร์ทและดีไซน์จาก
ศิลปินมากมายโดย Artsy ได้อ้างอิงว่าเว็บไซต์นั้นมีฐานข้อมูลออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของผลงานศิลปะ
ร่วมสมัย (contemporary art)[13] โดยการเข้าถึงข้อมูลของผลงานศิลปะสามารถพบได้บนเมนูหลัก
ด้านบนโดยมีการแบ่งหัวข้อและรายละเอียดได้ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 65 หน้าหลักของเว็บไซต์ Artsy แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของเว็บไซต์และแนวทางการแบ่ง
ประเภทศิลปะในแถบเมนูหลักด้านบน 
 

  1.1.2.1 การค้นหาผลงานจากหัวข้อท่ีเกี่ยวกับศิลปิน (Artists) โดยแบ่งเป็น
หัวข้อย่อยดังนี้ 

1. ตามช่ือของศิลปิน 
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2. เลือกชื่อศิลปินตามตัวอักษร A-Z  
3. ศิลปินที่ให้ความส าคัญ (Featured Artists) 
4. ตามผลงานของศิลปิน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อตามลักษณะของผลงานศิลปะ ได้แก่ 

4.1 Emerging Art หมวดหมู่ท่ัวไปของผลงานกลุ่มร่วมสมัยท่ีสร้างสรรค์โดยกลุ่ม
ศิลปินหน้าใหม่ท่ีก าลังถูกจับตามอง ยิ่งไปกว่านั้นยัง เป็นศิลปินที่มีอายุน้อยและมีผลงาน
รูปแบบใหม่ การแบ่งกลุ่มนี้รวมกลุ่มศิลปินที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นท่ีจดจ า แต่ส่วนใหญ่นั้นกลับ
ได้รับการพิจารณาบนเส้นทางท่ีน าไปสู่การถูกยอมรับในตลาด ซึ่งในขณะท่ีกลุ่มหอศิลป์และ 

งานแสดงศิลปะ มีลักษณะพิเศษในการความส าคัญกับกลุ่มศิลปินที่มีอายุน้อย หอศิลป์ขนาด
ใหญ่และสถาบันต่างๆ ก็ให้ความส าคัญกับพลังงานของพวกเขาคือศิลปินที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อ
สร้างนิยามในรูปแบบงานใหม่และอาชีพ[17]  

4.2 Contemporary Chinese Art หมวดหมู่ของผลงานร่วมสมัยในจีน ต้ังแต่ช่วง
ปลาย ศตวรรษท่ี 19 เมื่อเต้ิงเส่ียวผิงมีนโยบายให้การให้โอกาสแก่ศิลปินในการศึกษาศิลปะ
จากท่ัวโลก ความหลากหลาย ของผลงานและการทดลองต่างๆท าให้มีการเกิดขึ้นของศิลปิน 
กลุ่ม The Stars Group ท่ีมีศิลปิน Ai Wei Wei รวมอยู่ด้วย ขยายการสร้างผลงานท่ี
หลากหลายของตะวันตกแบบ Avant Garde ในขณะท่ีกลุ่ม Xiamen Dada สร้างผลงานท่ี
เป็นปริศนาล้มล้างตรรกะของความทันสมัย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผลงานท่ีเกิดขึ้นในช่วงยุคหลัง
ช่วงปี 70s Ego Generation ท่ีกลุ่มศิลปินเติบโตภายใต้นโยบาย China’s One Child ท่ี
บุคคลยึดถึงตัวเองเป็นหลัก มากกว่า กลุ่มศิลปินร่วมสมัยชาวจีนจ านวนมาก เช่นCai Guo-
Qiang และ Ai Wei Wei ท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ยังคงยึดถือ ประเด็นทางสังคมและประเพณี
เป็นพื้นฐานในการท างานของพวกเขา[18]  

4.3 Contemporary Photography หมวดหมู่ท่ัวไปส าหรับการถ่ายภาพต้ังแต่
ปี1970เป็นต้นไป มากกว่าทศวรรษท่ีผ่านมาก ส่ือถูกก าหนดโดย เทคโนโลยี และรูปแบบใหม่ 
ท่ามกลางความส าคัญของภาพถ่ายสี การจัดการในรูปแบบดิจิตอลและเทคนิค ส่ิงพิมพ์ขนาด
ใหญ่ ซึ่งช่างภาพร่วมสมัยมักจะพัฒนาส่ิงเหล่านี้ในการน าเสนอมุมมองใหม่ผ่านหัวข้อและ
องค์ประกอบด้ังเดิมเช่น เอกสาร เป็นต้น 

4.4 The New Topographics ได้ขยายมุมมองท่ีไร้ความรู้สึกของธรรมชาติ เมื่อ 
Alec Soth และ Taryn Simon ได้ถ่ายภาพบุคคลจากหัวข้อชายขอบของสังคม นอกจากนั้น
ยังรวมถึงการก าลังเกิดขึ้นของการแบ่ง ระหว่างสารคดี และบันเทิงคดี ท่ีมีแรงบันดาลใจจาก
การแสดงท่ีซับซ้อนของภาพโดยช่างภาพ เช่น Cindy Sherman, Jeff Wall และ Gregory 
Crewdson[19]  
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4.5 Abstracts Sculpture ในช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 ประติมากร Avant-Garde 
มากมาย  ถูกดันให้มุ่งหน้าเข้าสู่การยอมรับในการเป็นตัวแทนของการท้ิงส่ิงท่ีมองเห็นได้ใน
โลกสู่ความเป็นนามธรรม ค าถาม ท่ีศีิลปินมากมายถามไม่ใช่การสร้างโลกแบบท่ีมันเป็นอีก
ต่อไป แต่กลับเป็นการท าอย่างไรให้แสดงออกถึงความเป็น จริงของชีวิต (ความรู้สึกและ
ทฤษฎ)ี ผ่านรูปฟอร์ม และประติมากรนามธรรมได้เสนอความกว้างไกล ของความคิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองในรูปทรงสัดส่วน และเทคนิคท่ีไม่อ้างอิงวิธีด้ังเดิม 
(นอกเหนือจาก การหล่อ เช่ือม หรือ แกะสลักโดยตรง) เช่นกระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม แม่พิมพ์พลาสติกและการพิมพ์แบบสามมิติ ประติมากรรมนามธรรมสมัยใหม่
รวมไปถึง Concrete Art ท่ีเกิดจาก ความแม่นย าทางคณิตศาสตร์และรูปทรง ท่ีมีความสง่า
งาม ความแน่นอนของรูปทรงและพลังของวัตถุแบบ Minimal รวมถึงKinetic Sculptures 
ท าให้ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมของความเคล่ือนไหวและแรงทางกายภาพเป็น รูปร่างขึ้น[20]  

4.6 Post-war European Art หมวดหมู่ท่ัวไปส าหรับผลงานของศิลปินขาวยุโรปท่ี
ท างานในช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ประมาณปี 1045-70) ถึงแม้ว่าโดยท่ัวไปศิลปินกลุ่มนี้
จะพยายามในการสร้างอัตลักษณ์และรับมือกับบาดแผลจากสงคราม การเริ่มต้นของ สงคราม
เย็นและจุดเปล่ียนของศูนย์กลางศิลปะของโลกจากนิวยอร์กไปยังปารีส ในยุคนี้จะเห็นความ
หลากหลาย ของความเคล่ือนไหวเกิดขึ้นทั่วท้ังทวีป รวมทั้ง Tachisma, Art Informel, 
Nouveau Re’alisme, Fluxus และ Arte Povera ท้ังท่ีเกิดขึ้นในยุโรปและการกล่าวถึงใน
ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น บางส่วนของศิลปินหลักจ านวนนับไม่
ถ้วนได้เกิดขึ้นในช่วงนี้ รวมทั้ง Jean Dubuffet, Alberto Giacometti และ Francis 
Bacon[21]  

4.7 Contemporary Furniture and Design นักออกแบบร่วมสมัยได้ค้นพบ
เทคโนโลยีใหม่ โดยทดลองกับวัสดุและอาศัยเทคนิคการผลิตท่ีทันสมัย Zaha Hadid และ 
Frank Gehry สร้างผลงานท่ีสร้างขึ้นใน โปรแกรมสร้างแบบจ าลองเสมือนจริงและใช้เทคนิค
สมัยใหม ่เช่น การพิมพ์สามมิติและการตัดด้วยเลเซอร์ ส่วนอื่นเป็น การเปล่ียนไปอื่น ๆ เป็น
ส่วนหนึ่งของการเปล่ียนไปไปสู่ รูปแบบ DIY ให้กับนักออกแบบเช่น Wendell Castle ท่ีเน้น
การกลับไปสู่การสร้างงานด้วยมือและสร้างฟอร์ม ในงานของพวกเขา มากกว่าแนวคิดใน
ผลงาน นักออกแบบ อย่าง Sebastian Errazuriz ได้ท าให้เส้นแบ่งระหว่าง ผลงานศิลปะและ
งานออกแบบไม่ชัดเจนกับการสร้างผลงาน ท่ีไม่มีฟังก์ช่ันและการคิดงานให้ก้าวไปข้างหน้า
[22]  

4.8 Post-war American Art อเมริกาเกิดขึ้นจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 เนื่องจาก
การท่ี ไม่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม พร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและกลุ่มศิลปินได้รับ
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แรงบันดาลใจจาก ศิลปะยุโรป แบบ Avant-garde ศิลปินจ านวนมากย้ายไปยังสหรัฐอเมริกา 
ในขณะท่ียุโรปเริ่มต้นการเผชิญหน้ากับ ความบาดเจ็บ มากมายจนนับไม่ถ้วน นิวยอร์คเกิดขึ้น
เป็นศูนย์กลางของความสร้างสรรค์ ท้าทายปารีสท่ีเป็น ศูนย์กลางของโลกทางศิลปะ ศิลปะ
นามธรรม เอกเพรสช่ันนิส เกิดขึ้นในทศวรรษ 1950  ตามด้วยการเริ่มต้นของ Neo-Dada, 
Pop, Minimalist และ Conceptual Art  ท่ามกลางความเคล่ือนไหวอื่น ๆ ในทศวรรษหน้า 
มากกว่าแค่รูปแบบหรือกลุ่มแนวความคิด Post-war American Art เป็นเพียงการให้ค า
นิยามของช่วงเวลาหนึ่ง และถูกอ้างอิงบ่อยท่ีสุดส าหรับผลงานท่ีถูกสร้างขึ้นระหว่างปี 1945 
และ 1970 (แตกต่างจาก Modern และ Impressionist ก่อนหน้านี้และ Contemporary 
ในภายหลัง)[23]  

4.9 Contemporary Conceptualism ลักษณะเฉพาะเจาะจงของศิลปะร่วมสมัย
ในแง่ของความคิดท่ีเกี่ยวกับการสร้างหรือความหมายของวัตถุศิลปะถือว่าส าคัญเทียบเท่า
หรือมากกว่าผลงานศิลปะนั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบ Conceptual Art ทางประวัติศาสตร์ 
ผลงานศิลปะ ร่วมสมัยบ่อยครั้งจะรวมรูปแบบของส่ิงสองส่ิง การมีส่วนร่วมของผู้ชม หรือการ
วิจารณ์ของสถาบัน ระบบ การเมืองและสังคมกับการแบ่งชนช้ันทางวัฒนธรรม ผลงาน
Conceptual ยังสามารถแยกออกได้ง่ายจากกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง performance 
art, new media และ installation ในแง่ของการเมืองในช่วงท่ีผ่านมา ความวุ่นวายและ
เศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีถอยลง การเรียกหาของการตอบโต้ทางสังคม ท่ีสามารถฝังตัว เกี่ยวข้อง
หรือ สรุปได้ในผลงานศิลปะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของผลงานแบบ 
Contemporary conceptual art[24] 

4.10 East Village art ฉากของThe East Village ใจกลางเมืองนิวยอร์คช่วงต้น
ทศวรรษท่ี 1980 ท่ีประกอบไปด้วยศิลปินรุ่นใหม่มากมายอย่างไม่น่าเช่ือ รวมเข้าไว้ทั้งดนตรี 
งานประพนัธ์ และงานศิลปะ ยุคท่ีจะเห็นความรุ่งเรืองของกลุ่ม Punk, No wave, graffiti 
art และ จิตรกรกลุ่ม Neo-Expressionist ท่ีเป็นผู้รู้เห็น ในการเริ่มมีขึ้นของแกลเลอรี่
ใกล้เคียง ท่ีส่วนใหญ่เกิดจากศิลปินเอง รวมถึงพื้นท่ีทางเลือก และกลุ่มต่างๆ การใช้ชีวิต ใน
สังคมกับการใช้ชีวิตแบบศิลปินไม่ชัดเจน กับศิลปินท่ีสร้างผลงานโดยตรงบนถนน และคลับ 
ท่ีเสนอสถานท่ีรูปแบบ ใหม่ในการถ่ายทอดผลงานและน าเสนอในรูปแบบใหม่ การใช้พื้นท่ีได้
อย่างอิสระ ของ East Village ได้สร้างช่ือให้กับ กลุ่มศิลปินอย่าง Jean-Michel Basquiat, 
Keith Haring, Jenny Holzer, Jeff Koons, และ David Wojnarowicz, นอกจากนั้นยังมี
กลุ่มนักดนตรีอย่าง Patti Smith, Blondie, Madonna, Sonic Youth, และ the Strokes 
ขณะท่ี ไม่มี รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีรวมศิลปินเหล่านี้เข้าด้วยกัน การท างานมักจะ
ประกอบด้วยรูปแบบและการพัฒนาท่ี โดดเด่นจากอิทธิพลของศิลปะนามธรรมในศตวรรษ

https://www.artsy.net/artist/jean-michel-basquiat
https://www.artsy.net/artist/keith-haring
https://www.artsy.net/artist/jenny-holzer
https://www.artsy.net/artist/jeff-koons
https://www.artsy.net/artist/david-wojnarowicz
https://www.artsy.net/artist/patti-smith
https://www.artsy.net/tag/blondie
https://www.artsy.net/tag/madonna-singer
https://www.artsy.net/tag/sonic-youth
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ก่อน East Village อยู่ในจุดสูงสุดต้ังแต่ปี 1982 - 1984 ตอบสนองกับ ยุค Reaganomic ใน
ยุคทศวรรษท่ี 1980 และด าเนินไปถึงปี 1986  

 
 กลุ่มงานศิลปะที่ถูกน ามาใช้ในการแบ่งหมวดหมู่ เป็นกลุ่มผลงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และ
ไม่ได้จัดตาม รูปแบบด้ังเดิม จากการไม่ได้แบ่งเป็นกลุ่มของเทคนิคต่าง ๆ ในการสร้างผลงาน หรือจัด
หมวดหมู่ตามค านิยามจาก ทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ศิลป์ แต่เน้นการแบ่งตามประวัติศาสตร์โลกซึ่งมี
ผลกระทบต่อผลงานศิลปะโดยตรง มากกว่า อย่างไรก็ดี การเลือกใช้หัวข้อเหล่านี้ในการน าเสนอกลุ่ม
ศิลปินนั้น มีความน่าสนใจ เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถ ท าความเข้าใจกับหมวดหมู่ต่าง ๆ เหล่านี้ได้
ง่ายข้ึนเมื่อข้อมูลถูกอ้างอิงจากช่วงเวลาท่ีส าคัญในประวัติศาสตร์และให้ ข้อมูลท่ีมีการขยายความค า
นิยามของหมวดหมู่เหล่านั้นและเป็นการสร้างความรู้ให้กับกลุ่มผู้ซื้อ ท่ีถึงแม้ว่าจะไม่มี ความรู้เกี่ยวกับ
ศิลปะมาก่อนก็ท าความเข้าใจได้ง่ายจากข้อมูลเพียงไม่กี่บรรทัด นอกจากนี้ยังท าให้ผู้ท่ีสนใจผลงาน
ศิลปะนั้น ๆ เกิดความเข้าใจถึงท่ีมาท่ีไปของรูปแบบผลงานและแรงบันดาลใจ ไปจนถึงกระบวนการ
สร้างงานของศิลปินได้ดี 

 
ตารางท่ี 10 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างประเภทและการแบ่งรายละเอียดของเว็บไซต์ Artsy ใน
หมวดหมู่ศิลปิน (Artist) และงานศิลปะ (Artworks) 
 

   1.1.2.2 การค้นหาจากหัวข้อผลงานศิลปะ (Artworks) แบ่งเป็นหัวข้อ
ตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  1. ราคา (Price) แบ่งเป็นราคาเริ่มต้นต้ังแต่ $50 ไปจนถึง $50,000  

1.1 ศิลปินที่ติดตาม (Artist you follow)  
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  1.2 ประเภทของงานศิลปะ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆคือ Painting, 
Photography, Sculpture, Prints & Multiples, Works on paper, Film & video, 
Design และ Jewelry 

  1.3 ขนาด (Size) โดยเลือกจากขนาดความกว้างและสูง  
  1.4 ช่วงเวลา (Period) ทุก ๆ 10 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2010-1900 รวมถึง
ในช่วงปลาย กลาง ต้น ของ ศตวรรษ ท่ี19 และในช่วงศตวรรษท่ี 18   
  1.5 ต าแหน่งท่ีต้ังของแกลเลอรี (Gallery location) โดยสามารถเลือก
เมืองได้ คือ New York, London, Los Angeles, Paris, Berlin, San Francisco, Hong 
Kong หรือเลือกค้นหา เมืองอื่นๆในหัวข้อ Search 

  1.6 สี (Colour) 
  1.7 เทคนิคท่ีใช้ (Technique) มีหัวข้อย่อยคือ Abstract, Figurative, 
Still life, Landscape, Animals, Geometric, Technology, Pop, Portraiture, Gender 
& Sexuality 

 2. การค้นหาผลงานผ่านหัวข้อหลักท่ีเกี่ยวข้องกับแกลเลอรีท่ีทางเว็บไซต์มีอยู่ โดยมีการ
แบ่งหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับแกลเลอรี และมีส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้นหาผลงานศิลปะอยู่ดังนี้ 

  2.1 การค้นหาตามสถานท่ีต้ังของแกลเลอรีนั้นๆ โดยแบ่งหัวข้อเหมือนกับ
ในส่วนของหัวข้อหลักของการค้นหาจากผลงานศิลปะในข้อ 2. 
  2.2 ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (All Specialities) โดยแบ่งเป็นหัวข้อได้แก่ 
20th Century Design, African Art, American Art, Artifacts and Antiquities, 
Ceramics, Contemporary, Contemporary design, drawings, East Asian Art, 
Emerging Art, Emerging Design, Established, Impressionism, Jewelry, Latin 
American Art, Mid-Career, Modern, New Media & Video, Old Masters, Painting, 
Photography, Prints & Multiples, Sculpture, South Asian & Southeast Asian Art, 
Traditional Art of Africa, Oceania and the Americas 

 
สรุปวิธีการแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะในเว็บไซต์ Artsy 
 จากการแบ่งหัวข้อของเว็บไซต์ Artsy พบว่า วิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะประเภท
ของงานศิลปะ มีการแบ่งผลงานศิลปะออกเป็นหมวดหมู่ของส่ือ เทคนิคและหัวข้อต่าง ๆ อ้างอิงท้ัง
ศัพท์เฉพาะทางศิลปะและหัวข้อท่ัวไป ท่ีถูกจัดกลุ่มไว้ให้ผู้ซื้อและนักสะสมท้ังใหม่และเก่า สามารถ
ค้นหาผลงานได้สะดวกจากความหลากหลายของหัวข้อ อย่างไรก็ดีเว็บไซต์มีจุดเด่นคือมีการเน้นใน
เรื่องของช่วงเวลาและยุคสมัยของผลงานศิลปะที่มีการใช้ หมวดหมู่เฉพาะท่ีเกี่ยวกับยุคสมัยทาง
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ประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งผลงานศิลปะออกเป็นหมวดหมู่ ตรงกับความต้องการ ของกลุ่มนัก
สะสม ท่ีสนใจผลงานเฉพาะกลุ่มและมองหาผลงานเหล่านั้นอยู่ การอ้างอิงข้อมูลของยุคสมัยนี้ถูกจัด
กลุ่ม ไว้อย่างชัดเจนในหมวดหมู่แกลเลอรี่ท่ีเหมาะกับกลุ่มผู้ซื้อท่ีมีความรู้เกี่ยวกับผลงานสะสมนั้น ๆ 

อยู่แล้วในระดับหนึ่ง 
 
 1.1.3 เว็บไซต์ Artspace 
 เว็บไซต์ Artspace สร้างขึ้นเมื่อปี 2011[5] เป็นเว็บไซต์ขายผลงานศิลปะออนไลน์ ท่ี
กล่าวถึงเว็บไซต์ ว่า Buy the world’s best contemporary art online[11] มีจุดเด่นคือมีการน า
ผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังมาดีไซน์ เป็นผลิตภัณฑ์และผลงานเพื่อจ าหน่ายภายในเว็บไซต์ในราคาท่ี
คนท่ัวไปสามารถซื้อได้ โดยการเข้าถึงข้อมูลของ ผลงานศิลปะสามารถพบได้บนเมนูหลักด้านบนโดยมี
การแบ่งหัวข้อและรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 66หน้าหลักของเว็บไซต์ Artspace แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของเว็บและแนวทางการแบ่ง
ประเภทศิลปะในแถบเมนูหลักด้านบน 
 

   1.1.3.1 การค้นหาผลงานจากหัวข้อผลงานศิลปะ (Artworks) โดยแบ่งเป็น
หัวข้อย่อยดังนี้ 

 1. ผลงานท่ีเพิ่งเพิ่มลงในเว็บไซต์ (Recently Added) และ ราคาจากต่ าไปสูง หรือ สูง
ไปต่ า (Price Low to High, High to Low) โดยเลือกการแสดงจ านวนต่อหน้าได้ต้ังแต่ 15, 30, 
60 และ 120 ช้ินต่อหน้า 

1.1 ราคา (Price) โดยแบ่งเป็นช่วงราคาต้ังแต่ $0 ไปจนถึง $1,000,00 
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  1.2 วัสดุท่ีใช้ (Medium) โดยแบ่งหัวข้อได้แก่ Print, Photography, 
Painting, Sculpture, Mixed media, work on paper, Book, New Media, Design 
and Decorative arts 

1.2 Artspace Editions 
  1.4 ขนาด (Size) แบ่งเป็น เล็ก (Small) กลาง (Medium) ใหญ่ (Large) 
  1.5 ศิลปิน (Artist) โดยเลือกพิมพ์ช่ือศิลปินหรือเลือกจากตัวอักษร A-Z 
  1.6 สี (Color) 
  1.7 แบบของภาพ (Orientation) โดยแบ่งเป็น แนวตั้ง แนวนอนหรือ
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square)  
  1.8 ภูมิภาค (Region) ได้แก่ North America, South America, 
Europe, Asia, Middle East, Africa, Australia & New Zealand 
  1.9 รูปแบบ (Style) ได้แก่ Abstract, Animal, Beaches, Black & 
White, Colorful, Fantasy, Fashion, Flowers, Geometric, Hollywood, Landscape, 
Music, Nature, Portrait และ Text 

 
ตารางท่ี 11 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างประเภทและการแบ่งรายละเอียดของเว็บไซต์ Artspace ใน
หมวดหมู่งานศิลปะ (Artworks) 

 

 2. การค้นหาผลงานในหัวข้อผลงานศิลปะที่เพิ่มเติมและเกี่ยวข้องกับส่ือท่ีใช้ (Medium) 
ได้แก่ Print, Photograph, Painting, Sculpture, Mixed Media, Work on paper และ New 
Media 
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 3. การค้นหาผลงานจากหัวข้อท่ีเกี่ยวกับศิลปิน (Artists) โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 
3.1 ศิลปินที่ให้ความส าคัญ (Featured Artists) 
3.2 เลือกชื่อศิลปินตามตัวอักษร A-Z  
3.3 ศิลปินตามนามสกุล (Last Name) หรือ ช่ือจริง (First Name) 
3.4 ศิลปินหน้าใหม่ (Newest to Artspace) 

 3.5 ตามผลงานของศิลปิน ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อตามอุปกรณ์ท่ีใช้ (Medium) 
และ ภูมิภาค (Region) เหมือนกับการค้นหาจากผลงานศิลปะในข้อ 1. 

 
สรุปวิธีการแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะในเว็บไซต์ Artspace 

จากการแบ่งหัวข้อของเว็บไซต์ Artspace พบว่า วิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะ
ประเภทของ งานศิลปะมีการแบ่งผลงานศิลปะออกเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มของส่ือ ศิลปิน และประเภท
ต่าง ๆ ท่ีอ้างอิงท้ังศัพท์ เฉพาะทางศิลปะและหัวข้อท่ัวไปเช่นเดียวกับสองเว็บไซต์แรก นอกจากนี้ ยังมี
การแบ่งผลงานออกเป็นกลุ่มของ ผลงานศิลปะที่ถูกน าไปดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของทางเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน ความชัดเจนในการ แบ่งประเภทของผลงานนั้น โดยมีการแยกกลี่มของค า
ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะออกอย่าง ละเอียด และกลุ่มสินค้าท่ีหลากหลายตรงกับความชอบ
ส่วนตัวของผู้ซื้อ จึงโดดเด่นในแง่ของความเข้าใจง่ายและมีแนวโน้ม ท่ีจะสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าหน้า
ใหม่ได้ง่ายข้ึน เนื่องจากผู้ซื้อบางกลุ่ม มีความสนใจในงานศิลปะและรู้จักศิลปิน ช่ือดังเพียงไม่กี่คน การ
สร้างทางเลือกของหมวดหมู่ท่ีไม่มีในเว็บไซต์อื่นมาก่อน เป็นจุดเด่นท่ีจะท าให้เว็บไซต์ สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้สนใจผลงานศิลปะที่ยังไม่มีความรู้มากนักเพิ่มขึ้นได้ 
 
 1.1.4 เว็บไซต์ Artuner 
 เว็บไซต์ Artuner สร้างขึ้นในปี 2013 มีเอกลักษณ์คือเว็บไซต์คัดเลือกงานนิทรรศการ
และการเข้าถึง นิทรรศการท่ีผสมผสานออนไลน์และผ่านการแสดงผลงานในแถบยุโรป โดยเว็บไซต์ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการ ท่ีมีการคัดเลือกจากศิลปินและโปรเจคต่างๆ รวมถึงการเสนอขายผลงาน
ศิลปะในนิทรรศการเหล่านั้นผ่านเว็บไซต์ โดยการเข้าถึงข้อมูลของผลงานศิลปะสามารถพบได้บนเมนู
หลักด้านบนโดยมีการแบ่งหัวข้อและรายละเอียดได้ดังนี้ 
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ภาพท่ี 67 หน้าหลักของเว็บไซต์ Artuner แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของเว็บและแนวทางการแบ่ง
ประเภทศิลปะในแถบเมนูหลักด้านบน 
 

  1.1.4.1 การค้นหาผลงานจากหัวข้อผลงานศิลปะ (Artworks) ในลักษณะ
ของการจัดนิทรรศการ โดยแบ่งเป็น หัวข้อย่อยดังนี้ 

 1. ผลงานในปัจจุบัน (Current Curation) ประกอบด้วย 2 นิทรรศการ (ข้อมูลเมื่อ 
พฤศจิกายน 2559) ซึ่งจัดแสดงระหว่าง 10 พฤศจิกายน 2559 14 มกราคม 2560 ประมาณ
สองเดือน  
 2. ผลงานในอดีต (Past Curation) มีจ านวนมาก เท่าท่ีสังเกตพบว่ามีงานศิลปะ
หลากหลายรูปแบบท้ัง จิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะจากส่ืออื่นๆ ฯลฯ  

 
ตารางท่ี 12 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างประเภทและการแบ่งรายละเอียดของเว็บไซต์ Artuner ใน
หมวดหมู่งานศิลปะ (Artworks) 
 
สรุปวิธีการแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะในเว็บไซต์ Artuner 
 จากการแบ่งหัวข้อของเว็บไซต์ Artuner พบว่าวิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะ ประเภท
ของงาน ศิลปะมีการแบ่งผลงานศิลปะที่แตกต่างจากเว็บไซต์อื่นอย่างชัดเจน เนื่องจากผลงานศิลปะที่
น าเสนอในเว็บไซต์ นั้น เป็นผลงานท่ีมาจากงานนิทรรศการท่ีทางเว็บไซต์คัดเลือกมาเท่านั้นไม่มีการ
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แบ่งกลุ่มผลงานศิลปะออกตามประเภท หรือรูปแบบของผลงาน แต่จะเน้นการแบ่งกลุ่มผลงานไปที่ี
การน าเสนอผลงานของภัณฑารักษ์ในการคัดเลือกผลงาน ศิลปะแทน โดยนิทรรศการมีท้ังท่ีอ้างอิงกับ
นิทรรศการท่ีเกิดขึ้นจริงและการจัดแสดงบนเว็บไซต์เอง โดยการจัดกลุ่ม ประเภทนี้ เป็นการจัดสรร
การน าเสนอผลงานศิลปะที่ค่อนข้างเฉพาะตัวและเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นี้ท าให้เกิด จุดเด่นท่ี
ผู้ขายมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อซึ่งเป็นนักสะสมท่ีมีประสบการณ์และมี
รสนิยมท่ีตรงกับความต้องการของตลาดท่ีแท้จริงได้ 
 
 1.1.5 เว็บไซต์ New Blood Art 
  เว็บไซต์ New Blood Art สร้างขึน้เมื่อปี 2004[5]  เว็บไซต์น าเสนอการขายผลงาน
ศิลปะที่ม ีเอกลักษณ์จากศิลปินผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถทางการศึกษา โดยเว็บไซต์
มีจุดประสงค์หลัก สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือศิลปินที่เกิดข้ึนใหม่ ให้มีพื้นท่ีในการแสดงและสามารถ
ประกอบอาชีพจากงานท่ีรักได้ ซึ่งเว็บไซต์สนับสนนุศิลปินที่มีพรสวรรค์ในช่วงแรกของการเริ่มต้น
อาชีพศิลปิน และการน าเสนอผลงานท่ีสามารถ เข้าถึงได้ในราคาท่ีเหมาะสมแก่ผู้ซื้อ โดยการเข้าถึง
ข้อมูลของผลงานศิลปะสามารถพบได้บนเมนูหลักด้านบน โดยมีการแบ่งหัวข้อและรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 68 หน้าหลักของเว็บไซต์ New Blood Art แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของเว็บและแนวทางการ
แบ่งประเภทศิลปะในแถบเมนูหลักด้านบน 



  102 

 
ตารางท่ี 13 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างประเภทและการแบ่งรายละเอียดของเว็บไซต์ New Blood 
Art ในหมวดหมู่งานศิลปะ (Artworks) 
 

  1.1.5.1 การค้นหาผลงานจากหัวข้อผลงานศิลปะ (Artworks) โดยแบ่งเป็น
หัวข้อย่อยดังนี้ 

 1. ผลงานท่ีใหม่ท่ีสุด (Newest First) ผลงานท่ีเก่าท่ีสุด (Oldest First) และ ราคาจาก
ต่ าไปสูง หรือ สูงไปต่ า (Price Low to High, Ligh to Low) และขนาดของภาพต้ังแต่เล็กไป
ใหญ่ (Smallest First, Largest First และ Random) 
2. ค้นหาจากค าส าคัญ (Search) 
3. ศิลปินของเว็บไซตี์ (New Blood Art Master Artist) 
4. ราคาจากน้อยท่ีสุดไปมากท่ีสุด (Minimum/Maximum price) 
5. แบบของภาพ (Orientation) โดยแบ่งเป็น แนวตั้ง (Portrait) แนวนอน (Landscape) 
ส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square) หรือวงกลม (Round) 
6. หัวข้อ (Subject) ได้แก่ Object/Still life, People, Abstract, Places/Landscape, 
Nature, Animals 

7. ส่ือท่ีใช้ (Media) ได้แก่ Printmaking, Drawing, Photography, Sculpture, Collage, Limited 
edition print  
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ตารางท่ี 14 ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างประเภทและการแบ่งรายละเอียดของเว็บไซต์ New Blood 
Art ในหมวดหมู่ศิลปิน (Artist) 
 
  1.1.5.2 การค้นหาผลงานจากหัวข้อท่ีเกี่ยวกับศิลปิน (Artists) โดยแบ่งเป็น
หัวข้อย่อยดังนี้ 
 1. เลือกชื่อศิลปินตามตัวอักษร A-Z  
 
สรุปวิธีการแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะในเว็บไซต์ New Blood Art 
 จากการแบ่งหัวข้อของเว็บไซต์ New Blood Art พบว่าวิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะ
ประเภท ของงานศิลปะมีการแบ่งผลงานศิลปะซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง ท่ีเน้นใน
กลุ่มของศิลปินเป็นหลักเห็นได้จากการแบ่งกลุ่มหัวข้อศิลปินออกปินท่ัวไปและกลุ่ม New Blood Art 
Artist ท่ีคัดเลือกจากศิลปินที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ท าให้มีปริมาณหมวดหมู่ของผลงานศิลปะท่ี
ถูกแบ่งมีน้อยกว่าเว็บไซต์อื่น โดยหมวดหมู่ เน้นการอ้างอิงในเกณฑ์ของส่ือท่ีใช้เป็นหลัก เนื่องจากเป็น
ผลงานจากกลุ่มศิลปินที่เน้นในด้านของประสบการณ์ และความรู้ท่ีเกิดขึ้นตามหลักสูตรการศึกษา ท า
ให้การแบ่งประเภทของผลงานศิลปะเหมาะกับ กลุ่มผู้ซื้อท่ีต้องการ ผลงานศิลปะในรูปแบบของผลงาน
ท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างออกไปจากตลาดกระแสหลัก 
 
 1.1.6 เว็บไซต์ Sedition 
 เว็บไซต์ Sedition สร้างขึ้นเมื่อปี 2011[7] น าเสนอการสะสมผลงานผ่านส่ือดิจิตอล 
ทางเลือกส าหรับ การสะสมผลงานศิลปะที่สามารถสะสมผลงานเป็นไฟลล์บนคอมพิวเตอร์สะสม
ผลงานลิมิเต็ดจากศิลปินร่วมสมัย โดยเว็บไซต์จัดเก็บและผู้สะสมสามารถเข้าถึงผลงานได้ผ่านอุปกรณ์
เช่ือมโยงต่างๆจากท่ีไหนเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งผลงานท่ีสะสม นั้น สามารถท่ีจะขายได้โดยมีตลาดซื้อขาย 
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายอื่นได้โดยการเข้าถึงข้อมูลของผลงานศิลปะสามารถพบได้บนเมนูหลัก
ด้านบนโดยมีการแบ่งหัวข้อและรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1.1.6.1 การค้นหาผลงานจากหัวข้อการเลือกคร่าวๆ (Browse) โดย
แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 
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 1. งานศิลปะ (Artworks) แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 
  1.1 ผลงานท่ีน่าจับตามอง (Featured) โดยแบ่งตาม รายการท่ีออกใหม่ 
(New Release), ผลงานท่ียังมีอยู่ Last Remaining, ตามล าดับตัวอักษร (Alphabetically) 
ราคา (Price) ต่ า-สูง (Low-High) สูง- ต่ า (High-Low) ส่ือ (Media) ภาพนิ่ง (Still) หรือ 
ภาพเคล่ือนไหว (Video) 
  1.2 ผลงานท่ีถูกคัดเลือก (Curated) หรือ ผลงานท่ีศิลปินเลือกมาน าเสนอ
เอง (Open Platform) 

 2. ศิลปิน (Artists) แบ่งเป็นหัวข้อย่อยดังนี้ 
  2.1 ผลงานล่าสุด โดยแบ่งจาก ผลงานท่ีมีผู้ติดตามมากท่ีสุด (Most 
followed) ผลงานท่ีมีผู้สะสมมากท่ีสุด (Most Collected) หรือเลือกจากตัวอักษรของช่ือ
ศิลปิน (A-Z) 
  2.2 ผลงานท่ีถูกคัดเลือก (Curated) หรือ ผลงานท่ีศิลปินเลือกมาน าเสนอ
เอง (Open Platform) 
  2.3 ผลงานสะสม (Collections) แบ่งเป็นจากผลงานล่าสุด (Lastest) และ 
ช่ือตามตัวอักษร (A-Z) 

 3. พาร์ทเนอร์ (Partners) แบ่งตามล่าสุด (Lastest) ผู้ท่ีมีคนติดตามมากท่ีสุด (Most 
Followed) และช่ือตามตัวอักษร (A-Z) 
 4. พิพิธภัณฑ์ (Museum) 
 5. ผลงานท่ีศิลปินเลือกมาน าเสนอเอง (Open Platform) 
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ภาพท่ี 69 หน้าหลักของเว็บไซต์ Sedition แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของเว็บและแนวทางการแบ่ง
ประเภทศิลปะในแถบเมนูหลักด้านบน 

 
 

 
ตารางที่  15  ไดอะแกรมแสดงโครงสร้างประเภทและการแบ่งรายละเอียดของเว็บไซต์ Sedition ใน

หัวข้อการเลือกคร่าวๆ (Browse) 
 

สรุปวิธีการแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะในเว็บไซต์ Sedition 

 จากการแบ่งหัวข้อของเว็บไซต์ Sedition พบว่าวิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะประเภท
ของงาน ศิลปะมีการแบ่งผลงานศิลปะที่แตกต่างจากเว็บไซต์อื่นอย่างชัดเจน เนื่องจากผลงานใน
เว็บไซต์นั้นเป็นงานศิลปะ ดิจิตอลอาร์ตท่ีเป็นท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว การสะสมผลงานจึงมี
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ความแตกต่างจากการสะสมท่ัวไปท่ีเป็น การสะสมผลงานจริง ซึ่งผู้ซื้อผลงานผ่านเว็บไซต์นี้ จะใช้
วิธีการสะสมผลงานในรูปแบบข้อมูลดิจิตอล ซึ่งการแบ่ง ประเภทของผลงาน ไม่มีการแบ่งตามเทคนิค
ท่ีอ้างอิงตามหลักศิลปะทั่วไป แต่เป็นการแบ่งหมวดหมู่ตามเกณฑ์ ของส่ือท่ีใช้เป็นหลัก ซึ่งกลุ่มของ
ผลงานศิลปะนั้น ถูกจัดรวมไว้กับหัวข้ออื่น ๆ ท่ีเป็นบริบทท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ศิลปิน ผลงานสะสม และ
พาร์ทเนอร์ เป็นต้น นอกจากนี้เว็บไซต์ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานท่ีมีผู้ติดตามมากท่ีสุดและ ผลงานท่ีมี
ผู้สะสมมากท่ีสุด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการเลือกสะสมแลงานและการคาดการณ์แนวโน้มในแง่ของ 

การลงทุนหรือขายผลงานในอนาคต 
 1.2 สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลของการแบ่งประเภทผลงานศิลปะในเว็บไซต์ตัวอย่าง 
 โดยการเปรียบเทียบข้อมูลในการแบ่งประเภทของผลงานศิลปะในแต่ละเว็บไซต์ ซึ่ง
วิธีการจัดหมวด หมู่และแยกแยะประเภทของงานศิลปะ สามารถแบ่งกลุ่มของเว็บไซต์ได้ออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 
 1.1.1.1 กลุ่มเว็บไซต์ที่น าเสนอผลงานศิลปะท่ีมีหลากหลายและมีจ านวนมาก ได้แก่
เว็บไซต์ Artfinder, Artsy และ Artspace ซึ่งกลุ่มเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกลุ่มท่ีมีเครือข่ายกับแกลเลอรี่ 
หรือตัวแทนขายไปจนถึงศิลปินเอง และจากความหลากหลายของผลงานท่ีมีในเว็บไซต์ ท าให้การแบ่ง
ประเภทผลงานสามารถท าได้อย่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่การอ้างอิงยุคสมัยหรือประวัติศาสตร์ศิลปะ
เท่านั้น แต่ยังสามารถจัดกลุ่มผลงานท่ีเป็นหัวข้อท่ัวไปซึ่งเป็นท่ี เขีี้าใจได้ง่ายกับกลุ่มผู้สนใจท่ีอาจจะไม่
มีความรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะหรือประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานมาก่อน สามารถศึกษาและท า
ความเข้าใจไปจนถึงการตัดสินใจเลือกซื้อผลงานผ่านเว็บไซต์มากขึ้น เช่นเดียวกับนักสะสมท่ัวไป  
 

 website ประเภทสื่อท่ีใช้ รูปแบบ ศิลปิน ราคา ขนาด ยุคสมัย A-Z 

Artfinder •  •  •  •  •    

Artspace •  •  •  •  •    

Artsy •  •  •  •  •  •   

Artuner   •      

New Blood 
Art 

•   •  •  •    

Sedition •   •  •    •  
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ตารางที่  16  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบวิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะประเภทของงานศิลปะ
อ้างอิงจากหัวข้อในการค้นหางานศิลปะ (Artworks) ของในแต่ละเว็บไซต์ 

 

website สถานท่ี สี หัวข้อ ความนิยม นิทรรศการ ผลงานแนะน า 

Artfinder •  •  •  •   •   

Artspace •  •  •    •  

Artsy •  •  •     

Artuner    •  •  •  

New 
Blood Art 

  •    •  

Sedition    •   •  

 

ตารางที่  17  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบวิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะประเภทของงานศิลปะ
อ้างอิงจากหัวข้อในการค้นหางานศิลปะ (Artworks) ของในแต่ละเว็บไซต์ 
 
 1.1.1.2 กลุ่มเว็บไซต์ที่น าเสนอผลงานแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่เว็บไซต์ Artuner, 
New Blood Art และ Sedition โดยเป็นกลุ่มเว็บไซต์ท่ีมีการน าเสนอหัวข้อท่ีมีความจ าเพาะเจาะจง
มาก มีเอกลักษณ์ของแต่ละเว็บไซต์  เองเป็นตัวก าหนด โดยจะแบ่งประเภทของผลงานศิลปะตาม
ความสอดคล้องของบริบทท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก เช่น การน าเสนอการสะสมผลงานรูปแบบดิจิตอลของ
เว็บไซต์ Sedition หรือการน าเสนอผลงานผ่านนิทรรศการท่ีจัด โดยภัณฑารักษ์หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ของเว็บไซต์ Artuner เป็นต้น ซึ่งความเช่ียวชาญเฉพาะทางของกลุ่มเว็บไซต์ เหล่านี้ มีความส าคัญใน
แง่ท่ีเว็บไซต์เองนั้นสามารถท่ีจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้มากเมื่อผู้ซื้อสามารถเช่ือได้ว่า เว็บไซต์
นั้นมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง 
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การน าเสนอขอ้มูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้อง 
2. การน าเสนอข้อมูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้อง 
 ในแต่ละเว็บไซต์นั้น มีช่องทางในการเข้าถึงศิลปินท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงระหว่าง ศิลปินและเว็บไซต์นั้นๆ ส าหรับแกลเลอรี่ก็เช่นกัน อย่างไรก็ดีในทุกเว็บไซต์จะมีการ
น าเสนอข้อมูลของศิลปิน อย่างละเอียด เนื่องจากศิลปินเป็นตัวแปรส าคัญในการเลือกซื้อผลงานศิลปะ
ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยข้อมูลท่ี เกี่ยวข้องกับศิลปินในแต่ละเว็บไซต์นั้น มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 ข้อมูลเปรียบเทียบของเว็บไซต์ตัวอย่าง 
2.1.1 เว็บไซต์ Artfinder 

2.1.1.1 การเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน 
 การเข้าถึงศิลปินของเว็บไซต์ Artfinder นั้น สามารถท าได้ผ่านการเลือกหัวข้อ Artists ท่ีอยู่
บนเมนูหลัก ของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์นัน้ มีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปินได้แก่หัวข้อ
ดังต่อไปนี ้

1. Our Artists บอกเล่าเรื่องราวของศิลปินผ่านการรวบรวมข้อมูลส าคัญต่างๆ 
ต้ังแต่จ านวนของศิลปิน ผลงาน ไปจนถึงจ านวนของศิลปินจากประเทศต่างๆ โดยอธิบายถึง
ความเช่ือมโยงระหว่างศิลปินกับ เว็บไซต์ท่ีเป็นส่ือกลางในการน าศิลปินมาสู่ผู้ซื้อ ซึ่งนอกจาก
ค าอธิบายจากเว็บไซต์แล้วนั้น ยังมีการยก ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับศิลปินน าเสนอไว้เพื่อให้ผู้เข้า
ชมเว็บไซต์สามารถอ่านเรื่องราวที่สนใจเกี่ยวกับศิลปินได้ 

2. Artist Charts การจัดล าดับศิลปิน 40 ล าดับแรกของหัวข้อต่างๆ ท่ีใช้การอ้างอิง
จากข้อมูลในเว็บไซต์ ได้แก่ หัวข้อศิลปินที่มีผลงานขายดีท่ีสุดในเว็บไซต์ (Best selling 
artists) หัวข้อผลงานท่ีทางเว็บไซต์ เลือก (Staff picks) และหัวข้อศิลปินหน้าใหม่ (New 
artists) ซึ่งการจัดล าดับของศิลปินจะท าให้ เว็บไซต์สามารถน าเสนอศิลปินได้มากขึ้น ให้ผู้เข้า
ชมสามารถท าความรู้จักกับศิลปินของเว็บไซต์ท่ีมีท้ัง กลุ่มท่ีมีความนิยม และกลุ่มศิลปินที่เพิ่ง
เริ่มต้นการน าเสนอขายผลงาน การเข้าถึงศิลปินจึงเป็นไปใน วงกว้าง เกิดผลดีต่อผู้เข้าชมใน
แง่ของการท่ีมีตัวเลือกในการช่วยตัดสินใจในการเลือกซื้อ ซึ่งเป็นผลดี ต่อเว็บไซต์และศิลปินที่
จะได้สร้างความเช่ือมั่นและภาพลักษณ์ให้กับผลงานศิลปะเหล่านั้น นอกจาก การจัดล าดับ
ศิลปินแล้ว เว็บไซต์เองยังมีการแบ่งกลุ่มศิลปินออกเป็นหมวดหมู่ ตามประเภทของผลงาน 

ศิลปะอีกด้วย ในกรณีท่ีผู้เข้าชมเว็บไซต์ เลือกผลงานศิลปะผ่านรูปแบบและประเภทมากกว่า
การเลือก ตามศิลปิน โดยมีการแบ่งเป็นกลุ่มตามประเภทของผลงานได้แก่ จิตรกร (Painters) 
ศิลปินภาพพิมพ์ลิโนคัท (Linocut printmakers) ประติมากร (Sculptors) ศิลปินแอปส
แตรก (Abstract artists) ศิลปินกลุ่มอิมเพรสช่ันนิส (Impressionist artists) ศิลปินกลุ่ม
ภาพทิวทัศน์ (Landscape artists) จิตรกรภาพนิ่ง (Still life painters) ศิลปินภาพพิมพ์
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กราฟฟิค (Graphic printmakers) ซึ่งหากเลือกเข้าไปยังหัวข้อเหล่านี้ ก็จะแบ่งศิลปินตาม
ความนิยมตามล าดับด้วยเช่นกัน 

3. Apply to Sell การรับสมัครศิลปินเพื่อน าเสนอผลงานขายร่วมกับเว็บไซต์ ท่ี
ศิลปินสามารถสมัครผ่าน หน้าเว็บไซต์พร้อมใส่ข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยทาง
เว็บไซต์ไม่ได้จัดให้หมวดหมู่นี้อยู่แยก ออกต่างหาก แต่กลับใส่หัวข้อนี้ไว้ในหมวดหมู่ของ
ศิลปิน แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับท้ังกลุ่ม ผู้ซื้อและกลุ่มศิลปินผู้ขายผลงาน 

2.1.1.2 การน าเสนอศิลปนิบนเว็บไซต์ 
ข้อมูลพื้นฐานของศิลปิน ได้แก่ รูปภาพของศิลปิน ช่ือนามสกุล การเข้าร่วมขาย

ผลงานกับ เว็บไซต์ (แสดงผลเป็นเดือน ปี ตามล าดับ) จ านวนผลงานท่ีขายได้ ความนิยมของศิลปิน
จากการ ให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของผู้ซื้อ และสถานท่ีอยู่ของศิลปิน ซึง่ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ
ศิลปิน ท่ีถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังนี้  

1. Storefront หน้าแสดงผลงานของศิลปิน ท่ีสามารถเลือกชมผลงานท้ังหมด หรือ
เลือกตาม หมวดหมู่ Commission work, Most popular และ New ท าให้ผู้สนใจเลือก
ผลงานตาม ความสนใจได้ 

2. Artworks หน้าแสดงผลงานท้ังหมดของศิลปิน ท่ีแบ่งตามเทคนิคท่ีใช้และ
ข้อเสนอเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น การลดราคา ผลงานท่ีมีเฉพาะในเว็บไซต์ เป็นต้น 

3. Me at work ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างผลงานของศิลปิน โดยมีท้ังบทความ 
รูปภาพประกอบ และวีดีโอ เป็นการน าเสนอให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้ทราบกระบวนการ ท างาน
ของศิลปินและ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ศิลปิน 

4. About การเล่าเรื่องเกี่ยวกับศิลปิน โดยศิลปิน ซึ่งเป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติ ส่วนตัวทีม่ีความละเอียดมากขึ้น นอกจากนั้นในหัวข้อนี้ยงัมีส่วนของผลงานท่ีเป็นท่ีมี
การ กล่าวถึงและถูกจับตามองผ่านบทความต่าง ๆ และการติดตามศิลปินผ่านโซเชียลมีเดีย
ต่าง ๆ และนิทรรศการท่ีก าลังจะเกิดขึ้นของศิลปิน ไปจนถึงการแสดงความคิดเห็นของผู้ท่ี
เคยซื้อผลงานของศิลปิน โดยในส่วนนี้นั้น ท าให้กลุ่มผู้เข้าชมเกิดความคุ้นเคยเหมือนเป็นการ
ท า ความรู้จักกับศิลปินได้มากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ท่ีสนใจซื้อ 

ผลงาน 
5. Reviews การแสดงความคิดเห็นและให้คะแนนความนิยมของผู้ท่ีเคยซื้อผลงาน

ของศิลปิน ซึ่งหากมีการกล่าวถึงและได้รับคะแนนในระดับท่ีดีแล้วนั้น นอกจากฐานลูกค้าเดิม
ท่ีมีความ เช่ือมั่นแล้วนั้น ยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อผลงานให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ด้วย 

เช่นกัน 
6. Sale ผลงานท่ีมีราคาพิเศษ 
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7. Contact ช่องทางการติดต่อศิลปินผ่านทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ท่ีหน้าท่ีเป็น
ตัวกลางใน การติดต่อระหว่างผู้ซื้อและศิลปิน รวมถึงได้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ท่ี
สนใจซื้อ ผลงานผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งาน 

8. Follow การติดตามศิลปิน ท าให้ผู้เข้าชม สามารถติดตามความเคล่ือนไหวของ
ศิลปินที่ช่ืนชอบได้ 

9. การเข้าถึงข้อมูลของแกลเลอรี่ท่ีเกี่ยวข้องในเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงศิลปินและผู้ซื้อเข้าด้วยกัน จึงไม่มีข้อมูลของ
แกลเลอรี่อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

10. การเข้าถึงศิลปินและแกลเลอรี่ 
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงศิลปินได้โดยตรงจากช่องทางการติดต่อภายในเว็บไซต์ โดยมี
การให ้ค าแนะน าส าหรับข้อความท่ีจะส่งหาศิลปิน 

 
สรุปการน าเสนอขอ้มูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ Artfinder 
 เว็บไซต์ Artfinder นั้น มีการให้ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับศิลปินและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ท่ี
ขึ้นอยู่กับศิลปิน ว่าต้องการน าเสนอข้อมูลส่วนตัวต่างๆมากหรือน้อยเท่าใด โดยเปิดกว้างและให้
ความส าคัญกับศิลปินในการลงขาย ผลงานผ่านเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางให้แก่ศิลปิน
สามารถติดต่อกับลูกค้าได้โดยตรง นอกจากนี้ ผู้ซื้อก็ยังสามารถท่ีจะหาข้อมูลต่างๆในการสนับสนุนการ
เลือกซื้อผลงานได้เช่นกัน ผ่านการน าเสนอเกี่ยวกับศิลปิน ในเว็บไซต์ไปจนถึงความนิยมของศิลปินนั้น 
ๆ ท่ีจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ซื้อได้นอกเหนือจากเพียงความช่ืนชอบในผลงานเท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์ 
Artfinder มีข้อดีในแง่ท่ีผู้ซื้อสามารถเข้าถึงหรือติดต่อกับศิลปินได้โดยตรงผ่านการใช้ระบบส่งข้อความ
ในเว็บไซต์ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าท่ีเป็นประโยชน์แก่ท้ังผู้ซื้อศิลปินและเว็บไซต์ด้วย เช่นกัน 
 

2.1.2 เว็บไซต์ Artsy 
2.1.2.1 การเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน 

 การเข้าถึงศิลปินของเว็บไซต์ Artsy นั้น สามารถท าได้ผ่านการเลือกหัวข้อ Artists ท่ีอยู่บน
เมนูหลักของเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อเข้าไปยังหน้าหลักของหัวข้อศิลปินแล้ว จะพบว่ามีการแบ่งหมวดหมู่ท่ี
เกี่ยวข้องกับศิลปินดังนี้ 

1. แบ่งช่ือศิลปินตามตัวอักษร A-Z ซึ่งสะดวกส าหรับผู้ติดตามศิลปินที่รู้จักข้อมูล
ของศิลปินแล้ว ระดับหนึ่ง 

2. ศิลปินที่น่าจับตามอง (Featured Artists) เป็นการแนะน าศิลปินจากเว็บไซต์ ท่ี
ท าให้ผู้เข้าชม ได้รู้จักกับศิลปินอื่น ๆ ได้อีกช่องทางหนึ่ง 
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3. กลุ่มศิลปินที่แบ่งตามหมวดหมู่รูปแบบของศิลปะ เป็นการใช้เกณฑ์ของผลงาน
ศิลปะ เข้ามาช่วยในการค้นหาศิลปิน มีหัวข้อท่ีถูกน ามาแบ่งหมวดหมู่ได้แก่ Emerging Art, 
Contemporary Chinese Art, Contemporary photography, Abstracts Sculpture, 
Post-war European Art, Contemporary Design, Post-war American Art, 
Contemporary conceptualism, East Village art 

2.1.2.2 การน าเสนอศิลปนิบนเว็บไซต์ 
1. ข้อมูลท่ัวไปของศิลปินได้แก่ ช่ือ สัญชาติ และปีเกิด 
2. การติดตามและจ านวนผู้ติดตาม เพื่อให้ทราบถึงความนิยมของศิลปิน 
3. Overview ประวัติคร่าวๆและการแสดงผลงาน ของศิลปิน ท่ีเป็นการน าเสนอ

ข้อมูลใน มุมมองของศิลปินให้แก่ผู้เข้าชมผลงาน 
4. Works ผลงานของศิลปินที่มีในเว็บไซต์  
5. Shows ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดแสดงงานของศิลปินต่างๆ โดยมีข้อมูลของผลงาน

แสดงท่ีผ่าน มารวมอยู่ด้วย 
6. Related Artists ศิลปินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะมีความใกล้เคียงกันในด้านใดด้าน

หนึ่ง หัวข้อนี้มี ความน่าสนใจเนื่องจากเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้เข้าชมได้รู้จักศิลปินอื่น ๆ 
รวมถึงมองหา ผลงานท่ีมีความใกล้เคียงกันได้ง่ายข้ึน 

2.1.2.3 การเข้าถึงข้อมูลของแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ 
  การเข้าถึงศิลปินของเว็บไซต์ Artsy นั้น สามารถท าได้ผ่านการเลือกหัวข้อ 
Galleries ท่ีอยู่บนเมนูหลักของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์นั้น ได้มีการแบ่งออกเป็นการค้นหาจาก สถานท่ี 
(All Locations) ลักษณะพิเศษ (All Specialties) และแกลเลอรี่ (All Galleries) 

1. การเข้าถึงศิลปินและแกลเลอรี่ 
ในเว็บไซต์ Artsy นั้น สามารถเข้าถึงผลงานของศิลปินได้ แต่หากสนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อซื้อผลงานนั้น จะสามารถท าได้ผ่านแกลเลอรี่ท่ีเป็น
ตัวแทนของศิลปินหรือเป็นเจ้าของผลงานเหล่านั้นเท่านั้น โดยไม่สามารถติดต่อศิลปิน
ผ่านทางเว็บไซต์ได้ 

 
สรุปการน าเสนอขอ้มูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ Artsy 
 การน าเสนอข้อมูลของศิลปินในเว็บไซต์Artsy นั้น เน้นการอ้างอิงจากผลงานศิลปะซึ่งเห็นได้ 

จากการใช้วิธีการแบ่งกลุ่มของศิลปินออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ อย่างไรก็ดีการค้นหาศิลปินยังสามารถ
ท าได้จาก การค้นหาช่ือเรียงตามล าดับตัวอักษรได้ ซึ่งวิธีนี้เหมาะส าหรับการค้นหาศิลปินที่มีช่ือเสียง
หรือการค้นหาอย่าง เฉพาะเจาะจง โดยส่วนของข้อมูลส่วนตัวของศิลปินนั้น ถูกจัดไว้อย่างเป็นหมวด 
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หมูแ่ละมีการแบ่งข้อมูลต้ังแต่ส่วนของข้อมูลท่ัวไปจนถึงรายละเอียดของผลงานต่าง ๆ ซึ่งการเข้าถึงตัว
ศิลปินนั้นไม่สามารถท าได้แต่สามารถติดต่อแกลเลอรี่ท่ีเป็นตัวแทนของศิลปินโดยตรงได้ หากมีความ
สนใจและต้องการทราบรายละเอียดของผลงานศิลปะต่าง ๆไปจนถึงรายละเอียดของศิลปิน ซึ่ง
เว็บไซต์ Artsy นั้นท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางระหว่างแกลเลอรี่และกลุ่มลูกค้าโดยการให้พื้นท่ีในการ
ติดต่อส่ือสาร การขายผลงานผ่าน เว็บไซต์นั้นจ าเป็นท่ีจะต้องติดต่อกับแกลเลอรี่ท่ีเป็นตัวแทนของ
ผลงานเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถซื้อผลงานได้ ซึ่งเว็บไซต์ยังคงให้ความส าคัญกับบทบาทของแกลเลอ
รี่และวิธีขายแบบด้ังเดิมท่ีต้องค านึงถึงรายละเอียดและความสัมพันธ์ที่แกลเลอรี่ต่างๆนั้นมีให้แก่นัก
สะสม 
 

2.1.3 เว็บไซต์ Artspace 
2.1.3.1 การเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน 

  การเข้าถึงศิลปินของเว็บไซต์ Artspace นั้น สามารถท าได้ผ่านการเลือกหัวข้อ 
Artists ท่ีอยู่บนเมนูหลัก ของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์นัน้ มีการแบ่งเป็นหัวข้อ 2 หัวข้อ คือ  

1. All Artists แบ่งกลุ่มการค้นหาศิลปินผ่านตัวช่วยในการค้นหาต่าง ๆ ได้แก่ ช่ือ
ศิลปินเรียง ตามตัวอักษร (A-Z) โดยสามารถเลือกได้จากนามสกุลและช่ือ (Last Name และ 
First Name) นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้จาก กลุ่มผลงานใหม่ในเว็บไซต์ (Newest To 
Artspace) ชนิดของส่ือท่ีใช้ (Medium) และ ภูมิภาคของศิลปิน (Region) ซึ่งลักษณะการ
แบ่ง ดังกล่าว ท าให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ สามารถค้นหาศิลปินได้สะดวก นอกจากนี้หากไม่มี
ความรู้ เกี่ยวกับศิลปิน แต่มีลักษณะของผลงานท่ีสนใจอยู่ก็สามารถค้นหาข้อมูลผ่านตัวช่วย
ในการสืบค้นได้ 

2. From the studio การค้นหาศิลปินผ่านผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกจาก
ภัณฑารักษ์ของเว็บไซต์ ท่ีเลือกผลงานมาโดยตรงจากศิลปิน 

2.1.3.2 การน าเสนอศิลปินบนเว็บไซต์ 
 ข้อมูลท่ัวไปของศิลปินซึ่งมีความแตกต่างกันคือในแต่ละศิลปินนั้นจะมีข้อมูลมากน้อยไม่
เท่ากัน โดยมีข้อมูล ในหัวข้อต่างๆดังนี้ 

   1. ช่ือและข้อมูลท่ัวไปของศิลปิน เกี่ยวกับผลงานการท างานและประวัติเรื่องราว
ต่าง ๆ ของศิลปิน 

 2. ปีเกิด (Born) 
 3. สถานท่ีเกิด (Hometown) 
 4. สถานท่ีอยู่และท างาน (Lives and works) 
 5. การศึกษา (Education) 
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 6. แกลเลอรี่ท่ีมีผลงาน (Galleries) 
 7. นิทรรศการถาวรท่ีมีการเก็บสะสมผลงานอยู่ (Permanent collection) 
 8. เวบ็ไซต์ส่วนตัวของศิลปิน (Artist website) 
 9. ทวิตเตอร์ส่วนตัวของศิลปิน (Artist Twitter) 

2.1.3.3 การเข้าถึงข้อมูลของแกลเลอรี่ท่ีเกี่ยวข้องในเว็บไซต์ 
  ข้อมูลของแกลเลอรี่ในเว็บไซต์ ไม่ได้อยู่บนแถวเมนูหลัก แต่เป็นหนึ่งในหัวข้อย่อย
ของหัวข้อ Our Partners ท่ีอยู่ในหัวข้อ More อีกทีหนึ่งซึ่งหัวข้อ Galleries นัน้ สามารถค้นหาได้
ตามล าดับตัวอักษรและมีการ น าเสนอข้อมูลของแต่ละแกลเลอรี่ ได้แก่ประวัติความเป็นมาของแกล
เลอรี่และข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องโดยระบุข้อมูล ท่ีต้ัง เว็บไซต์ Facebook และ Twitter รวมถึงศิลปิน
และผลงานท่ีมีในแกลเลอรี่เหล่านั้น 

2.1.3.4 การเข้าถึงศิลปินและแกลเลอรี่ 
  เนื่องจากการซื้อผลงานในเว็บไซต์นั้น สามารถท าผ่านเว็บไซต์ได้เลย การติดต่อกับ
ศิลปินและ แกลเลอรี่โดยตรงนั้น จึงมีเพียงการใหข้้อมูลท่ีเป็นช่องทางส าหรับการติดต่อเท่านั้น ซึ่งหาก
ผู้เข้าชมสนใจศิลปิน เป็นพิเศษ ข้อมูลในเว็บไซต์ก็เป็นส่ือหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้ผู้เข้าชมติดต่อกับศิลปิน
ได้สะดวกขึ้น 
 
สรุปการน าเสนอขอ้มูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ Artspace 
 การน าเสนอข้อมูลของศิลปินนั้น สามารถท าได้ท้ังจากการอ้างอิงผ่านผลงานศิลปะหรือการ
ค้นหาจาก หมวดหมู่ของศิลปิน ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลส่วนตัวที่มีความละเอียดและมีช่องทางในการ
ติดต่อผ่านการเข้าถึงส่ือต่าง ๆ ของศิลปินเอง ซึ่งไม่เพียงแต่ในแง่ของการเป็นตัวกลางระหว่างแกลเลอ
รี่และศิลปินเท่านั้น เว็บไซต์ยังท าหน้าท่ีในการเป็นแกลเลอรี่เองเช่นกัน เห็นได้จากการท่ีเว็บไซต์มีการ
คัดเลือกศิลปินหน้าใหม่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของศิลปินท่ีมีในเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดบริบทต่างๆของ
ท้ังเว็บไซต์เองท่ีมีต่อแกลเลอรี่ ศิลปิน และผู้ซื้อสามารถเช่ือมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากการ
ให้ข้อมูลด้านการติดต่อท่ีครบถ้วนท้ังข้อมูลของศิลปินและแกลเลอรี่จึงกลายเป็นจุดเด่นท่ีท าให้เว็บไซต์
สามารถสร้างความสัมพันธ์ในด้านการให้บริการท่ีเพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาและซื้อผลงาน
ศิลปะได้อย่างโปร่งใสในมุมมองของกลุ่มผู้ซื้อ 
 

2.1.4 เว็บไซต์ Artuner 
2.1.4.1 การเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน 

 การเข้าถึงศิลปินของเว็บไซต์ Artuner นั้น สามารถท าได้ผ่านการเลือกหัวข้อ Artists ท่ีอยู่
บนเมนูหลักของเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์นัน้ได้มีการแบ่งศิลปินออกเป็นกลุ่มดังนี้ 
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1. Currently on Display ศิลปินที่มีงานแสดงอยู่ในขณะนั้น 
2. Artists on Artuner ศิลปินในเว็บไซต์ Artuner  
3. Artist Exhibited ศิลปินที่อยู่ในงานแสดงนิทรรศการท่ีทางเว็บไซต์เคยคัดสรร

และน าเสนอมาก่อนหน้านี้  
 โดยการแบ่งกลุ่มของศิลปิน มีการใช้ศิลปินและนิทรรศการมาใช้ในการแบ่งกลุ่มเป็น
เอกลักษณ์ของ เว็บไซต์ 

2.1.4.2 การน าเสนอศิลปินบนเวปไซต์  
1. About the artist ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติต่างๆของศิลปิน ต้ังแต่ประวัติส่วนตัว

ไปจนถึง การท างานและรางวัลต่างๆ 
2. Selected articles บทความท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปินนั้นๆ 
3. Selected Exhibitions การเข้าร่วมแสดงหรือการจัดแสดงงานต่างๆ 
4. ผลงานของศิลปินในเว็บไซต์ Artuner 

2.1.4.3 การเข้าถึงข้อมูลของแกลเลอรี่ท่ีเกี่ยวข้องในเว็บไซต์ 
 เนื่องจากเว็บไซต์ Artuner ได้ท าหน้าท่ีในการคัดเลือกผลงานนิทรรศการเองดังนั้นจึงไม่มี
ข้อมูลของแกลเลอรี่ท่ีเกี่ยวข้อง  

2.1.4.4 การเข้าถึงศิลปินและแกลเลอรี่ 
ในเว็บไซต์ Artuner ถึงแม้ว่าผู้เข้าชมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของศิลปินได้ แต่จะไม่

สามารถติดต่อกับศิลปินได้โดยตรง แต่จะสามารถติดต่อซื้อผลงานผ่านเว็บไซต์ได้ โดยการส่งข้อความ
ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อขอทราบราคาและติดต่อซื้อผลงาน 
 
สรุปการน าเสนอขอ้มูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ Artuner 
 การน าเสนอข้อมูลของศิลปินนั้น มีการให้ข้อมูลท่ีละเอียดในส่วนของบทบาทของศิลปิน แต่
ไม่มีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงศิลปินเนื่องจากเว็บไซต์ท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนให้กับศิลปิน
และผลงานศิลปะที่เว็บไซต์คัดเลือกมา หน้าท่ีหลักของเว็บไซต์จึงเป็นเสมือนแกลเลอรี่ออนไลน์ ท่ีมี
ความน่าเช่ือถือและเข้าถึงนักสะสมผลงานเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
 

2.1.5 เว็บไซต์ New Blood Art 
2.1.5.1 การเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน 

  การเข้าถึงศิลปินของเว็บไซต์ New Blood Art นั้น สามารถท าได้ผ่านการเลือก
หัวข้อ Artists และ New Blood Art Masters ท่ีอยู่บนเมนูหลักของเว็บไซต์ โดยข้อมูลส าหรับการ
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ค้นหาคือ ช่ือศิลปินเรียงตามตัวอักษร A-Z โดยในหัวข้อArtists นั้น จะมีศิลปินที่เป็นกลุ่ม Masters 
Artist รวมอยู่ด้วยและแบ่งแยกจากการใช้สัญลักษณ์ ดอกจันทน์และตัวอักษรท่ีมีความหนา  

2.1.5.2 การน าเสนอศิลปินบนเว็บไซต์ 
  ประกอบด้วยข้อมูลของศิลปินดังนี้ 

1. รูปภาพของศิลปิน และช่องทางการติดตามศิลปิน 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ ช่ือปริญญาท่ีส าเร็จ มหาวิทยาลัย และปีท่ีจบ

การศึกษา 
3. ค าบรรยายเกี่ยวกับศิลปินโดยเวปไซต์ 
4. ค าบรรยายของศิลปิน 
5. นิทรรศการท่ีศิลปินเคยเข้าร่วม 
6. ผลงานของศิลปิน 

2.1.5.3 การเข้าถึงข้อมูลของแกลเลอรี่ท่ีเกี่ยวข้องในเว็บไซต์ 
  ในเว็บไซต์ไม่มีการร่วมมือกับทางแกลเลอรี่จึงไม่มขี้อมูลในส่วนนี้ 

2.1.5.4 การเข้าถึงศิลปินและแกลเลอรี่ 
  ในเว็บไซต์นั้นมีช่องทางในการติดตามศิลปิน อย่างไรก็ดี ยังไม่สามารถทราบข้อมูล
หรือช่องทางในการติดต่อ ศิลปินโดยตรงได้ 
 
สรุปการน าเสนอขอ้มูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ New Blood 
Art 
 การน าเสนอข้อมูลของศิลปินนั้น มีการให้ข้อมูลท่ีละเอียดและมีการเน้นในเรื่องของการศึกษา
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความช านาญเฉพาะด้านของศิลปินนั้น ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นี้ด้วย
เช่นกัน การแบ่งหมวดหมู่ของศิลปินที่ใช้ความสามารถของศิลปินเป็นเกณฑ์จาก หัวข้อ New Blood 
Art Masters เป็นการเน้นกลุ่มของศิลปินที่เว็บไซต์ให้การสนับสนุนเป็นพิเศษ อย่างไรก็ดีเว็บไซต์ เอง
ท าหน้าท่ีเสมือนแกลเลอรี่ออนไลน์ในการน าเสนอศิลปินโดยนักสะสมจะซื้อผลงานผ่านทางเว็บไซต์
เท่านั้นและไม่ สามารถท่ีจะติดต่อกับศิลปินผ่านทางเว็บไซต์ได้แต่สามารถสอบถามกับทางเว็บไซต์ได้
โดยตรงหากมีค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะที่สนใจ 
 
  2.1.6 เว็บไซต์ Sedition 

2.1.6.1 การเข้าถึงข้อมูลของศิลปิน 



  116 

  การเข้าถึงศิลปินของเว็บไซต์ Artfinder นั้น สามารถท าได้ผ่านการเลือกหัวข้อ 
Artists ในหัวข้อ Browse ท่ีอยู่บนเมนูหลักของเว็บไซต์ซึ่งเว็บไซต์นั้น มีการแบ่งเป็นหัวข้อย่อยท่ี
เกี่ยวข้องกับศิลปินได้แก่หัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. Curated กลุ่มศิลปินที่เว็บไซต์คัดเลือกผลงานเข้ามา 
2. Open Platform กลุ่มศิลปินที่เข้าร่วมกับเว็บไซต์ในการแสดงผลงานด้วยตนเอง 

 โดยในท้ังสองหัวข้อนี้ จะแสดงเป็นรูปภาพและช่ือของศิลปิน ซึ่งเมื่อวางเม้าส์ลงบนภาพของ
ศิลปิน ก็จะแสดง ข้อมูลของจ านวนผลงานท่ีมีในเว็บไซต์ จ านวนผู้สะสมผลงานและจ านวนผู้ติดตาม 
ท าให้ผู้เข้าชมสามารถทราบถึง ความนิยมของศิลปินเหล่านั้นได้ โดยท่ียังไม่ต้องเข้าไปดูท่ีหน้าของ
ศิลปิน  

2.1.6.2 การน าเสนอศิลปินบนเว็บไซต์ 
 ประกอบด้วย Profile โดยแต่ละศิลปินจะมีรายละเอียดของข้อมูลท่ีแตกต่างกัน โดยบาง
ศิลปินจะมีข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้องกับ ผลงาน (Artworks) คอลเลคช่ัน (Collections) ข่าวสาร (News) 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีหัวข้ออื่นๆ ดังนี ้

1. Recent News 
2. Popular Artworks 
3. Collectors 
4. Followers 
5. Exhibitions 

2.1.6.3 การเข้าถึงข้อมูลของแกลเลอรี่ท่ีเกี่ยวข้องในเว็บไซต์ 
 เว็บไซต์มีหัวข้อท่ีเกี่ยวกับ Partners แต่ไม่ได้มีข้อมูลระบุถึงข้อมูลของแกลเลอรี่ต่างๆ  

2.1.6.4 การเข้าถึงศิลปินและแกลเลอรี่ 
 เนื่องจากศิลปินมีพื้นท่ีในการขายผลงานเป็นหน้าเว็บไซต์แยกต่างหากของศิลปินเอง จึงท าให้
ศิลปินสามารถ ให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้เข้าชมผลงานหรือผู้ท่ีสนใจผลงาน สามารถติดตามศิลปินต่อได้ใน
เว็บไซต์ส่วนตัวหรือช่องทางอื่น ๆ ของศิลปินเองได้ แต่ไม่สามารถติดต่อกับศิลปินได้โดยตรงผ่านทาง
เว็บไซต์ 
 
สรุปการน าเสนอขอ้มูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์ Sedition 
 การน าเสนอข้อมูลของศิลปินนั้นมีการแบ่งกลุ่มอย่างชัดเจนระหว่างผลงานท่ีทางเว็บไซต์เลือก
และผลงานจากศิลปินที่ต้องการเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์เปิดโอกาสให้ศิลปินสามารถ
สร้างหน้าโพรไฟลล์ส่วนตัวและจัดการดูแลหน้าร้านด้วยตนเอง ท าให้การติดต่อส่ือสารกับศิลปิน
สามารถท าได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ยังมีการแสดงสถิติของผู้ติดตามของแต่ละศิลปิน ท าให้ทราบ
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ถึงความนิยมของศิลปินนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ดีไม่มี การให้ข้อมูลหรือรายละเอียดของแกลเลอรี่
ท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากเว็บไซต์สนับสนุนการขายผลงานจากศิลปินโดยตรง 

 
2.2 สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์

ตัวอย่าง 
 

 website ข้อมูลเบื้องต้นของศิลปิน ประวัติส่วนตัวของศิลปิน ข้อมูลเกี่ยวกบัการแสดง
งานของศิลปิน 

รูปภาพ ปีเกิด/
อายุ 

สัญชาต ิ เมืองท่ี
อยู่
ปัจจุบัน 

การศึก
ษา 

อัตชีวประ
วัต ิ

รางวัลท่ี
เคยได้รับ 

ประวัติ
การแสดง
งาน
ท้ังหมด 

ประวัตกิาร
แสดงงาน
ผ่าน
เว็บไซต ์

Artfinder •      •     

Artspace  •  •  •  •  •     

Artsy  •  •    •    •  

Artuner  •     •   •   

New 
Blood Art 

•     •  •  •  •   

Sedition •      •     

 

ตารางที่  18  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลวิธีการเข้าถึงศิลปินในเว็บไซต์ 
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 website การให้ข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศิลปิน 

การเข้าถึงศิลปิน การเข้าถึงข้อมูลของ
ศิลปิน 

จ านวน
ผู้ติิ
ดตาม
ศิลปิน 

บทควา
มท่ี
เขียนถึง
ศิลปิน 

ข่าวสาร
ของศิลปิน 
และ การ
แสดงงาน 

ติดตา
ม
ศิลปิน
ผ่าน
เว็บไซ
ต ์

ติดต่อ
ศิลปิน
ผ่าน
เว็บไซต์
โดยตรง 

ให้ข้อมูล
โซเชียล
มีเดีย
และ
เว็บไซต์
ของ
ศิลปิน 

ติดต่อ
ผ่าน
แกลเลอ
รี่เท่านั้น 

เข้าถึง
หัวข้อ
ของ
ศิลปิน
ผ่านเมนู
หลัก 

มีระบบ
การสืบค้น
ศิลปินจาก
ตัวเลือก
ต่างๆ 

Artfinder •    •  •  •   •  •  

Artspace  •  •  •   •  •  •  •  

Artsy •  •  •  •    •  •  •  

Artuner  •  •      •   

New Blood 
Art 

 •   •       

Sedition •   •  •   •    •  

 

ตารางที่  19  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลวิธีการเข้าถึงศิลปินในแต่ละเว็บไซต์ 
 

 จากการเปรียบเทียบการแสดงข้อมูลส่วนตัวของศิลปินในเว็บไซต์ต่าง ๆ พบว่าทุกเว็บไซต์ให้
ความส าคัญกับ อัตชีวประวัติ ท่ีจะท าให้กลุ่มนักสะสมได้รู้จักกับศิลปินได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในบาง
เว็บไซต์ยังมีการให้ความส าคัญ กับข้อมูลส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่น อายุ สัญชาติ และการศึกษาเป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลท้ังหมดนั้นมีความส าคัญในแง่ของการสร้าง ความน่าเช่ือถือและช่วยให้นักสะสมรู้จักกับศิลปิน
ได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีเกินครึ่งหนึ่งของเว็บไซต์ตัวอย่าง มีการจัดให้ หมวดหมู่ศิลปินแยกออกเป็นหัวข้อ
หลักแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของศิลปินที่มีต่อการขายผลงานผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งเกือบทุกเว็บไซต์
สร้างรูปแบบการติดตามศิลปินผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ซื้อหรือนักสะสมสามารถทราบข่าวสาร ความ
เปล่ียนแปลงของศิลปิน ไปจนถึงความนิยมของศิลปินที่มีผลต่อมูลค่าในผลงานศิลปะบางช้ิน 
นอกจากนี้ในหลายเว็บไซต์ยังเน้นเกี่ยวกับการน าเสนอบทความหรือเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศิลปินนั้น ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ ส าคัญท่ีช่วยสนับสนุนศิลปินได้เป็นอย่างดีเช่นกัน 
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website การร่วมมือกับแกลเลอรี ่ การเข้าถึงข้อมูลแกลเลอรี ่ การเข้าถึงแกลเลอรี ่

มีการ
ร่วมมือกบั
แกลเลอรี ่

ซื้อขายผลงาน
จากแกลเลอรี ่
(เวปไซต์เป็น
ตัวกลาง) 

สามารถสืบค้น
ข้อมูลของแกลเลอ
รี่ได ้

สามารถเข้าสู่หน้า
แกลเลอรี่ได้จากเมนู
หลัก 

ติดต่อแกลเลอรี่ผ่าน
เว็บไซต์ได้โดยตรง 

Artfinder      

Artspace •  •  •   •  

Artsy •  •  •  •  •  

Artuner      

New Blood 
Art 

     

Sedition      

 

ตารางที่  20  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลวิธีการเข้าถึงข้อมูลแกลเลอรี่ในแต่ละเว็บไซต์ 
  
 โดยในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลแกลเลอรี่ของในแต่ละเว็บไซต์นั้นจะมีความแตกต่างกัน 
เนื่องจากมีเพียงเว็บไซต์ตัวอย่าง 3 ตัวอย่างเท่านั้น ได้แก่ เว็บไซต์ Artspace และ Artsy ท่ีมีการ
ร่วมมือกันกับแกลเลอรี่และมีการน าเสนอข้อมูลของแกลเลอรี่ต่าง ๆ ได้ค่อนข้างครบถ้วน ท าให้ผู้เข้า
ชมท่ีสนใจผลงานสามารถติดต่อกับแกลเลอรี่ได้โดยตรงและมีเว็บไซต์เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงกลุ่ม
ผู้ซื้อและกลุ่มแกลเลอรี่เข้าด้วยกัน 
 

การซ้ือขายและการประมูล 
3. การซ้ือขายและการประมูล 
 3.1 ข้อมูลเปรียบเทียบของเว็บไซต์ตัวอย่างหัวข้อการซ้ือผลงาน 
  3.1.1 เว็บไซต์ Artfinder 
 ซื้อผลงานได้โดยไม่ต้องเข้าระบบ (เวบ็ไซต์สามารถเข้าถึงสถานท่ีได้เอง) ช าระเงินผ่านระบบ 

Paypal และ บัตรเครดิต 
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  3.1.2 เว็บไซต์ Artspace 
 ราคาขายปรากฏเมื่อ log In ซื้อขายผลงานผ่านเว็บไซต์โดยตรง ช าระเงินผ่านระบบPaypal
และบัตรเครดิต 
  3.1.3 เว็บไซต์ Artsy 
 มีการให้ข้อมูลราคาขายติดไว้ที่ผลงานโดยเว็บไซต์เป็นตัวกลาง ส าหรับการซื้อขายผลงานผ่าน
แกลเลอรี่ โดยการส่งความต้องการซื้อผลงานไปยังอีเมลล์ของแกลเลอรี่ท่ีเป็นเจ้าของผลงาน จากนั้น
จะได้รับการตีราคาอีกครั้งจากแกลเลอรี่ก่อนช าระเงิน โดยให้มีการสร้าง Account ในกรณีท่ีต้องการ
ซื้อผลงาน 
  3.1.4 เว็บไซต์ Artuner 
 ไม่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาผลงาน จ าเป็นจะต้องแจ้งความต้องการในการซื้อไปยังเว็บไซต์
ก่อนเท่านั้น 
  3.1.5 เว็บไซต์ New Blood Art 
 ซื้อผลงานผ่านเว็บไซต์ได้โดยตรงและช าระเงินผ่านบัตรเครดิต 
  3.1.6 เว็บไซต์ Sedition 
 ซื้อผลงานผ่านเว็บไซต์ช าระเงินผ่านระบบ Paypal และบัตรเครดิตโดยต้องท าการลงทะเบียน
ในเว็บไซต์ก่อนเนื่องจากต้องใช้พื้นทีบนเว็บไซต์ในการสะสมผลงานศิลปะ 
 

 website มีการแสดง
ราคาในหน้า
เว็บไซต ์

ไม่มีราคาใน
หน้าเว็บไซต์ 
และต้องส่ง
อีเมลล์เพื่อ
สอบถามแกล
เลอรี่ 

ซื้อผลงานได้
โดยผ่านระบบ
การช าระเงิน
ในเว็บไซต ์

สามารถช าระ
เงินด้วย 
Paypal 

ซื้อผลงานได้
โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนผู้
เข้าใช้ 

ต้อง
ลงทะเบียนผู้
เข้าใช้ก่อนซื้อ
ผลงาน 

Artfinder •   •  •  •   

Artspace •   •  •   •  

Artsy •  •     •  

Artuner  •    •   

New Blood 
Art 

•   •   •   
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 website มีการแสดง
ราคาในหน้า
เว็บไซต ์

ไม่มีราคาใน
หน้าเว็บไซต์ 
และต้องส่ง
อีเมลล์เพื่อ
สอบถามแกล
เลอรี่ 

ซื้อผลงานได้
โดยผ่านระบบ
การช าระเงิน
ในเว็บไซต ์

สามารถช าระ
เงินด้วย 
Paypal 

ซื้อผลงานได้
โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนผู้
เข้าใช้ 

ต้อง
ลงทะเบียนผู้
เข้าใช้ก่อนซื้อ
ผลงาน 

Sedition •   •  •   •  

 

ตารางที่  21  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลในด้านการซื้อผลงานในแต่ละเว็บไซต์ 
 

 3.2 สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลในการซ้ือผลงานผ่านเว็บไซต์ตัวอย่าง 
 ในการซื้อผลงานผ่านทางเว็บไซต์นั้น เกือบทุกเว็บไซต์จะมีการแสดงราคาของผลงาน ซึ่งอาจ
มีเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติมท่ีแตกต่างกันออกไปเช่น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีต้องให้ทางแกลเลอรี่เป็นผู้เสนอ
ราคาเพิ่มของเว็บไซต์ Artsy หรือการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ก่อนท่ีจะแสดงราคาของผลงานศิลปะ
ของเว็บไซต์ Artspace ซึ่งถือว่าเป็น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาท่ีอาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แอบแฝง 
อย่างไรก็ดี ในเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะสามารถส่ังและซื้อ ผลงานศิลปะได้เลยทันทีผ่านระบบช าระเงินของ
ทางเว็บไซต์ ซึ่งถือว่ามีความสะดวกและมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการช าระเงินท่ี
มีความน่าเช่ือถือ  
 
 3.3 ข้อมูลเปรียบเทียบของเว็บไซต์ตัวอย่างหัวข้อการขายผลงานในเว็บไซต์ 
  3.3.1 เว็บไซต์ Artfinder 
 การเสนอขายผลงานผ่านเว็บไซต์นั้น สามารถท าได้ผ่านหัวข้อ Artists ซึ่งอยู่บนเมนูหลักและ
เข้าไปยัง หัวข้อย่อย Apply to Sell หรือเข้าผ่านหัวข้อท่ีอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ ซึ่งจะมีรายละเอียด
อื่น ๆ ให้ด้วยเช่นกัน โดยเว็บไซต์ ได้แบ่งหัวข้อนี้ออกเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนและมีการให้ข้อมูลท่ี
เกี่ยวกับการฝากขายผลงานอย่าง ละเอียดให้ดาวน์โหลดอ่านได้แยกต่างหาก โดยเบ้ืองต้นมีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของศิลปินที่จะได้รับ คือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของทางเว็บไซต์และการได้
สิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งมีการให้ข้อมูลท่ีส าคัญคือ 

3.3.1.1 ศิลปินสามารถดูแลหน้าเว็บไซต์และควบคุมก าหนดการขายผลงาน
ได้ด้วยตนเอง 

3.3.1.2 ได้รับรายได้ท่ีรวดเร็ว และยุติธรรม ซึ่งทางเว็บไซต์คิดค่านายหน้า 
ร้อยละ 30 ของผลงานท่ีขายได้เท่านั้น 



  122 

 โดยทางเว็บไซต์จะเป็นผู้ช่วยสนับสนุนการขายผลงานของศิลปิน นอกจากนี้ ยังมีการอธิบาย
ส้ันๆเกี่ยวกับกระบวนการน าเสนอขายผลงาน ซึ่งเว็บไซต์มีเงื่อนไขคือ ศิลปินจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองเพื่อให้ผู้ซื้อได้มั่นใจว่ามีการซื้อขายกับศิลปินท่ีมีตัวตนอยู่จริง นอกจากนี้ผลงานท่ีน าเสนอขาย
นั้น จะต้องเป็นผลงานต้นฉบับท่ีสร้างขึ้นเองเท่านั้น โดยเป็นผลงานท่ีเป็น Limited Edition ได้จ านวน
มากท่ีสุดคือ 150 ช้ิน และผลงานท้ังหมดควรจะเป็นรูปภาพท่ีชัดเจนและเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจใน
การสร้างผลงานด้วยเช่นกัน ซึ่งหากศิลปินมีข้อสงสัยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขายผลงานทางเว็บไซต์ได้มี
การจัดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขายผลงานโดยเฉพาะ (Seller Support Documentation) ให้ศิลปิน
สามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ซึ่งเว็บไซต์ได้มีการแยกอธิบาย แบ่งออกเป็น
สัดส่วน ง่ายต่อการค้นหาและเป็นตัวช่วยส าคัญให้กับศิลปินในการจัดการหน้าเว็บไซต์ของศิลปินเอง
ให ้สามารถขายผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3.2 เว็บไซต์ Artspace 
 ทางเว็บไซต์ไม่มีการรับขายผลงานจากศิลปินโดยตรง แต่หากเป็นองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 
Galleries Publishers Museum and Cultural Institutions และ Non-Profits ท่ีสนใจเข้าร่วม
เป็นพันธมิตรแล้วนั้น สามารถ ติดต่อผ่านอีเมลล์ท่ีให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ได้โดยตรง ซึ่งทางเว็บไซต์ได้ให้
ข้อมูลผ่านเอกสาร (ท่ีสามารถดาวโหลดได้) ท่ีมีรายละเอียดท่ีเป็นการแนะน าเว็บไซต์และเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับไว้อย่างละเอียด 
  3.3.3 เว็บไซต์ Artsy 
 การขายผลงานของศิลปินผ่านเว็บไซต์ Artsy จ าเป็นจะต้องมีแกลเลอรี่เป็นตัวแทนในการ
ดูแลผลงาน ซึ่งศิลปินสามารถให้แกลเลอรี่ซึ่งดูแลผลงานอยู่ร่วมสมัครเข้าเป็นพันธมิตรกับทางเว็บไซต์
ได้ โดยเว็บไซต์แบ่งกลุ่ม องค์กรท่ีรับสมัครเข้าเป็นพันธมิตรออกดังนี้  

3.3.3.1 แกลเลอรี่ Gallery  
3.3.3.2 สถาบัน Institution  
3.3.3.3 การประมูล Auction  
3.3.3.4 งานแสดง Fair  
3.3.3.5 อื่นๆ Other  

 โดยเบื้องต้นจ าเป็นต้องให้ข้อมูลเป็นช่ือขององค์กร ช่ือ นามสกุล ของผู้ติดต่อ หัวข้อ เบอร์
โทรศัพท์ อีเมลล์ และเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาในการเข้าร่วมกับเวบ็ไซต์
จากนั้นจะเป็นการสอบถาม จุดมุ่งหมายเบื้องต้นในการสมัครเข้าเป็นพันธมิตร และแบบสอบถามอื่นๆ 
ก่อนส่งแบบฟอร์มไปยังเว็บไซต์เพื่อ พิจารณาต่อไป 
  3.3.4 เว็บไซต์ Artuner 
 ทางเว็บไซต์ไม่มีการให้ข้อมูลในส่วนนี้ 
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  3.3.5 เว็บไซต์ New Blood Art 
 การขายผลงานสามารถเข้าถึงได้จากหัวข้อ Artist Submission ซึ่งอยู่บนเมนูหลัก โดย
สามารถกรอกข้อมูล ผ่านฟอร์มในเวปไซต์เพื่อท าการสมัครเข้าร่วม ซึ่งข้อมูลท่ีทางศิลปินต้องให้กับทาง
เวปไซต์คือ ช่ือ นามสกุล อีเมลล์ ประวัติการศึกษาและปีท่ีส าเร็จการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ข้อความ
แถลงการณ์ของศิลปิน ประเทศ และผลงานท่ี คัดเลือกมา 5 ช้ิน ซึ่งเมื่อผ่านการคัดเลือกสามารถเพิ่ม
จ านวนผลงานได้ในภายหลัง โดยทางเว็บไซต์จะท าการติดต่อ กลับภายใน 7 วัน 
  3.3.6 เว็บไซต์ Sedition 
 การขายผลงานในเว็บไซต์นั้น สามารถเข้าถึงได้จากหัวข้อ Browse ซึ่งเป็นหัวข้อบนเมนูหลัก
โดยอยู่ใน หัวข้อย่อย Open Platform ซึ่งในเว็บไซต์ หมายถึงการขายผลงานจากศิลปินเองโดยตรง 
เนื่องจากมีส่วนของศิลปิน ท่ีถูกคัดเลือกมาโดยเว็บไซต์ อยู่แล้วในหัวข้อ Curated  
 อย่างไรก็ดี หากศิลปินมีความสนใจต้องการเสนอขายผลงานผ่านเว็บไซต์นั้น ก็สามารถท าได้
โดยการสร้าง Account ของศิลปิน   ซึ่งสามารถใช้ Account เดียวกันท่ีลงทะเบียนของผู้เข้าชม
เวบ็ไซต์ไดี้เช่นกัน โดยให้ข้อมูล ในส่วนของช่ือและอีเมลล์ ซึ่งเว็บไซต์ได้มีค าโฆษณาไว้ว่าศิลปิน
สามารถเปิดขายผลงานได้ภายใน 24 ชม. อย่างไรก็ดี ในเบ้ืองต้นในส่วนของการให้ข้อมูลและ
รายละเอียดท่ีมีผ่านหน้าเว็บไซต์ในส่วนของการขายผลงานนั้น มีการให้ข้อมูลท่ีส าคัญคือ  
   3.3.6.1 ศิลปินสามารถอัพโหลดผลงานไม่จ ากัดขนาด โดยเป็น
ภาพเคล่ือนไหวหรือภาพนิ่ง  

3.3.6.2 ศิลปินก าหนดราคาและ Edition ของผลงาน  
3.3.6.3 รับรายได้ร้อยละ 50 จากการขาย  

 นอกเหนือจากข้อมูลเหล่านี้แล้ว ยังมีข้อมูลท่ีบอกเล่าเกี่ยวกับผลประโยชน์อื่น ๆ ในการสร้าง
เครือข่ายของศิลปินผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับศิลปินที่ต้องการน าเสนอขาย
ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ดี ก่อนท่ีจะเริ่มลงขายผลงานนั้น ทางเว็บไซต์จะมีข้อมูลอย่าง
ละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขในการขายผลงานให้ศึกษาอย่าง ละเอียดอีกครั้งก่อนการตัดสินใจร่วมขาย
ผลงาน 
 

3.4 สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลเก่ียวกับการฝากขายผลงานในเว็บไซต์ตัวอย่าง 
 การฝากขายงานโดยการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์นั้น สามารถท าได้ในบางเว็บไซต์เท่านั้น 
เนื่องจากข้อจ ากัด บางประการของแต่ละเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ Artspace ท่ีจ าเป็นจะต้องมีตัวแทนใน
การขายผลงานหรือแกลเลอรี่ เป็นผู้ติดต่อการขายผลงานให้ หรือในเว็บไซต์ Artuner ท่ีไม่มีนโยบาย
ในการรับศิลปินเนื่องจากเว็บไซต์เป็นผู้เลือก ผลงานด้วยตนเองเป็นหลัก นอกจากในส่วนของการ
ติดต่อฝากขายผลงานโดยตรงในเว็บไซต์แล้วนั้น การช้ีแจง ผลประโยชน์ท่ีศิลปินจะได้รับจากการขาย
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ผลงานเป็นข้อมูลท่ีส าคัญ และมีการช้ีแจงอย่างโปร่งใส โดยผลประโยชน์ ท่ีศิลปินหรือผู้ขายผลงานจะ
ได้รับคือประมาณร้อยละ 50-70 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละเว็บไซต์  
 

 website การตดิต่อขายผลงานจากศิลปิน ข้อมูลในการติดต่อขายผลงาน 

ติดต่อ
ผ่านหน้า
เว็บไซต ์

ศิลปืน
สามารถขาย
ผลงานได้
ด้วยตนเอง 

ต้องมตีัวแทน
เพื่อติดต่อ
ขายผลงาน 

ให้ข้อมูลการ
ติดต่อผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์ 

ให้ข้อมูลชี้แจง
ผลประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมขาย
ผลงานจะได้รับ 

ไม่มีการให้
ข้อมูล 

Artfinder •  •   •  •   

Artspace   •  •  •   

Artsy •   •  •  •   

Artuner      •  

New Blood 
Art 

•  •   •    

Sedition •  •   •  •   

 

ตารางที่  22  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการฝากขายผลงานโดยศิลปินบนเว็บไซต์ 
 
การประมูลผลงาน 
4. การประมูลผลงาน 
 4.1 ข้อมูลเปรียบเทียบของเว็บไซต์ตัวอย่าง 
  4.1.1 เว็บไซต์ Artfinder 
 ไม่มีการประมูลผลงานผ่านทางเวปไซต์ 
  4.1.2 เว็บไซต์ Artspace 
 มีการจัดประมูลผลงานโดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประมูล และผลงานท่ีเข้าร่วมประมูล 
รวมถึงรูปภาพ และผลงานท่ีเข้าร่วมประมูลในการประมูลแต่ละครั้ง นอกจากนี้ผู้สะสมท่ีสนใจน า
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ผลงานเข้าร่วมประมูล สามารถท่ีจะสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง โดยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลของ
ศิลปินและผลงานท่ีมี ท่ีมาของผลงานรูปภาพของ ผลงาน และราคาท่ีต้องการเข้าร่วมประมูล  

4.1.3 เว็บไซต์ Artsy 
 มีการจัดประมูลผลงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงหัวข้อประมูล (Auction)  ผ่าน
เมนูหลักของเว็บไซต์ได้ โดยมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลผลงานดังนี้ 

4.1.3.1 หัวข้อเกี่ยวกับการประมูล ได้แก่  
 1. การประมูลท่ีก าลังจัดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลผลงาน
ผ่านทางเว็บไซต์ได้  โดยตรง โดยมีรายละเอียดของช่ืองาน ข้อมูลของศิลปินที่เข้าร่วม และวัน
เวลาในการจัดงานโดย ผลงานท่ีเข้าร่วมประมูลนั้น จะมีการแสดงรูปภาพของผลงาน 
รายละเอียดของผลงานข้อมูลของ ศิลปิน และราคาเริ่มต้นในการประมูล รวมถึงราคาประเมิน
ของผลงานอีกด้วย นอกจากนี้ยัง สามารถเลือกผลงานท่ีเข้าร่วมการประมูล จากตัวเลือกคือ 
รายช่ือศิลปินเรียงตามตัวอักษร ผลงานท่ีมีการประมูลมากและน้อยท่ีสุด และราคาประมูลท่ี
มากและน้อยท่ีสุด ซึ่งหากสนใจ ผู้เข้าชมสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูลได้  
 2. การประมูลท่ีผ่านมาแล้ว ให้ข้อมูลรายละเอียดของงานประมูลและผลงานท่ีเข้า
ร่วมประมูลเช่นเดียวกับงานประมูลท่ีก าลังจัดขึ้น แต่ไม่มีข้อมูลราคาเริ่มต้นในการประมูล
เนื่องจากการประมูลได้จบลงแล้ว 
 3. การประมูลท่ีก าลังจะมีข้ึน ซึ่งมีการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานท่ีจะเข้า
ร่วมประมูล รวมถึง วันและเวลาท่ีจะมีการจัดการประมูล 

   4.1.3.2 หัวข้อการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการประมูล อธิบายวิธีการประมูล
ผลงานตามล าดับข้ันตอน ต้ังแต่เริ่ม ลงทะเบียนไปจนเสร็จส้ินการประมูล โดยผู้ร่วมประมูลสามารถ
ประมูลผ่านแอปพลิเคช่ันบนมือถือได้ ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้
ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประมูล อย่างละเอียด เกี่ยวกับการประมูล ค่าใช้จ่ายต่างๆ การช าระ
เงินและการส่งผลงาน ไปจนถึงเงื่อนไข ในการซื้อและการแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ ท าให้ผู้สนใจเข้าร่วม
ประมูลสามารถศึกษาระบบการประมูล ได้ก่อนเริ่มการประมูลจริง 
 อย่างไรก็ดี นอกจากการประมูลผลงานแล้ว นักสะสมยังสามารถท่ีจะน าผลงานสะสมท่ีมีเข้า
ร่วมประมูลกับเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ Consign with Artsy ซึ่งสามารถ
ตรวจเช็คได้ว่าผลงานท่ีมีอยู่นั้น ตรงกับข้อตกลงในการขายของทางเวปไซต์ ซึ่งเวปไซต์ได้มีการให้
รายละเอียดของขั้นตอนการติดต่อ ไปจนถึงตัวอย่าง ของผลงานท่ีเข้าร่วมประมูลขายในเวปไซต์ และ
ผลงานท่ีเป็นท่ีต้องการ นอกจากนี้หากยังมีข้อสงสัยก็สามารถศึกษา เพิ่มเติมได้จากหัวข้อค าถามท่ีถูก
ถามบ่อยท่ีอยู่ด้านล่างได้เช่นกัน 
  4.1.4 เว็บไซต์ Artuner 
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 ไม่มีการจัดการประมูล 
  4.1.5 เว็บไซต์ New Blood Art 
 ไม่มีการจัดการประมูล 
  4.1.6 เว็บไซต์ Sedition 
 ไม่มีการจัดการประมูล แต่มีการเสนอขายผลงานผ่านการตั้งราคา Bids โดยผู้สนใจซื้อ 
สามารถดู ความเคล่ือนไหวของผลงานท่ีถูกน าเสนอขายอยู่ ซึ่งอาจจะมีราคาเริ่มต้นหรือราคาท่ีผู้ขาย
ต้องการตั้งไว้ อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อสามารถย่ืนเสนอราคาท่ีต้องการได้ ซึ่งนอกจากการซื้อแล้ว ผู้สะสม
ผลงานสามารถน าเสนอผลงานท่ีต้องการ ขายได้เช่นกัน  
4.4 สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลงานในเว็บไซต์ตัวอย่าง 
 ในการประมูลผลงานมีเพียง 2 เว็บไซต์ ท่ีมีการจัดประมูลงานผ่านเว็บไซต์ อย่างไรก็ดีในส่วน
ของการ ให้ข้อมูลในการประมูลงานมีการให้ข้อมูลส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเข้าร่วมประมูลผลงาน
ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งมีการอธิบายต้ังแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมประมูลไปจนถึงค่าใช้จ่ายหลังจากเมื่อ
ประมูลผลงานได้เรียบร้อยแล้ว ท าให้ผู้เข้าร่วมประมูลได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีชัดเจนก่อนเข้าร่วมงาน
ประมูลจริง 
 

 website ข้อมูลการจัดการประมูลผ่านระบบออนไลน์ การเข้าร่วมประมูล 

มีรูปภาพ 
และข้อมูล
ของผลงานท่ี
เข้าร่วม
ประมูล 

ให้ข้อมูล
เก่ียวกับงาน
ประมูล
ท้ังหมดท่ี
เกิดขึ้นใน
เว็บไซต์ 

มีการให้ข้อมูล
อย่างละเอียด
ของขั้นตอน
การประมูล 

ไม่มีการ
จัดการ
ประมูล 

นักสะสมสามารถ
น าเสนอผลงาน
สะสมเข้าร่วม
ประมูลได้ 

สามารถ
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประมูลได้
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

Artfinder    •    

Artspace •  •  •   •  •  

Artsy •  •  •   •  •  

Artuner    •    

New Blood 
Art 

   •    
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 website ข้อมูลการจัดการประมูลผ่านระบบออนไลน์ การเข้าร่วมประมูล 

มีรูปภาพ 
และข้อมูล
ของผลงานท่ี
เข้าร่วม
ประมูล 

ให้ข้อมูล
เก่ียวกับงาน
ประมูล
ท้ังหมดท่ี
เกิดขึ้นใน
เว็บไซต์ 

มีการให้ข้อมูล
อย่างละเอียด
ของขั้นตอน
การประมูล 

ไม่มีการ
จัดการ
ประมูล 

นักสะสมสามารถ
น าเสนอผลงาน
สะสมเข้าร่วม
ประมูลได้ 

สามารถ
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประมูลได้
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

Sedition    •    

 
ตารางท่ี 23  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลผลงานผ่านเว็บไซต์ 
 
การให้ค าแนะน าในการเลือกซ้ืองานศิลปะและความน่าเชื่อถือในการซ้ือขาย 
5. การให้ค าแนะน าในการเลือกซ้ืองานศิลปะและความน่าเชื่อถือในการซ้ือขาย 
 การเลือกซื้อผลงานศิลปะบนเว็บไซต์นั้น มีปัจจัยหลายอย่างท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งหากเป็นกลุ่ม
ของนักสะสม หน้าใหม่ อาจเกิดความลังเลและไม่แน่ใจกับผลงานท่ีจะเลือกซื้อนัก เนื่องจากยังไม่มี
ความช านาญในการเลือกผลงาน รวมถึงการซื้อผลงานท่ีมีมูลค่าโดยท่ียังไม่ได้เห็นผลงานก่อนก็เป็นอกี
หนึ่งปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการซื้อเช่นกัน รูปแบบการขายด้ังเดิม ท่ีมีการให้ค าแนะน าในแต่ละผลงาน
ท าให้การค้างานศิลปะเป็นมากกว่าการซื้อขายและ ช าระเงิน เป็นการสร้างความใกล้ชิดกับผู้ซื้อและ
เพิ่มความเช่ือมั่นว่าผู้ซื้อจะได้ผลงานจากค าแนะน าท่ีดีของผู้เช่ียวชาญ จริง ดังนั้นหากเว็บไซต์มีการให้
ข้อมูลส าหรับนักสะสมได้ศึกษาก่อนท าการเลือกซื้อผลงาน ท้ังในแง่ของการซื้อขาย และเงื่อนไขต่างๆ 
ไปจนถึงค าแนะน าหรือแนวทางท่ีเกี่ยวกับการสะสมผลงานศิลปะนั้น จะมีผลต่อความน่าเช่ือถือของ 

เว็บไซต์ ไปจนถึงการตัดสินใจเลือกซื้อผลงานในแต่ละครั้งของนักสะสม ซึ่งในแต่ละเว็บไซต์ได้มีการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ การเลือกซื้อผลงานดังนี้  
 5.1 ข้อมูลเปรียบเทียบของเว็บไซต์ตัวอย่าง  
  5.1.1 เว็บไซต์ Artfinder 
   5.1.1.1 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงาน 
  การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงานของเว็บไซต์นั้น ไม่ได้มีการให้ค าแนะน า
โดยตรง แต่จะเป็น การน าเสนอข้อมูลของผลงานท่ีถูกคัดเลือกโดยเว็บไซต์ ให้ข้อมูลผ่านหัวข้อ 
Editor’s Picks ท่ีอยู่ในหัวข้อ Discover บนเมนูหลัก โดยมีการคัดเลือกผลงานออกเป็นกลุ่ม ได้แก่ 
All Collections, Gift Guides, Interior Inspiration และ Top Picks ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นการแบ่งกลุ่ม
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ผลงานเพื่อเป็นแนวทางให้กับกลุ่มผู้ซื้อได้ค้นพบผลงานอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก มากขึ้น ในกรณีท่ีผู้ซื้อไม่
มีความรู้มาก่อน การเลือกผลงานจากกลุ่มท่ีถูกคัดเลือกมากแล้วนั้น ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายข้ึน 

5.1.1.2 ความน่าเช่ือถือในการซื้อขาย 
 เว็บไซต์มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการซื้อผลงานศิลปะโดยเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ท่ี
หัวข้อ For Buyers ด้านล่างของเวปไซต์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ต้ังแต่การซื้อบัตรของขวัญ การ
ต้ังค่าบัญชีของผู้เข้าใช้ การขนส่ง เงื่อนไขการคืนผลงานและรับเงินคืน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ซื้อ ซึ่ง
หัวข้อท้ังหมด จะถูกเช่ือมโยงกับหมวดหมู่ Help ท่ีมีการให้ข้อมูลท่ีละเอียดและสามารถเข้าไปศึกษา
เพิ่มเติมได้ จากค าถามท่ีพบบ่อย ซึ่งในหมวดหมู่ท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งได้ดังนี้ 

1. Getting Started ข้อมูลเกี่ยวกับการขาย (กรณีศิลปิน) ข้อมูลเกี่ยวกับเวปไซต์เพื่อช้ีแจง
เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ 
2. Account & Profile การสร้างและต้ังข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้เข้าใช้ 
3. Buying การซื้อผลงานผ่านทางเวปไซต์ เป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อผลงานโดยเฉพาะ 
ซึ่งจะมี รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับขั้นตอนในการซื้อผลงานผ่านค าถามท่ีพบบ่อย โดยแบ่งเป็น
ข้อมูลส่วนต่างๆดังนี้ 

3.1 Browsing the Site ค าถามท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับการผลงานและศิลปิน  
3.2 Discount and Promotions ค าถามเกี่ยวกับส่วนลดและโปรโมช่ันท่ีมีใน

เวบ็ไซต์ 
3.3 Paying ค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการช าระเงิน การจองผลงาน วิธีการ

ช าระเงิน รวมถึงการต่อรองราคาผลงาน 
3.4 Cancellations, Returns and Refunds ค าถามในส่วนของการยกเลิกค า

ส่ังซื้อ การคืนผลงานและการคืนเงินในกรณีต่างๆ  
3.5 Delivery ค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งผลงาน ความปลอดภัยของช้ินงาน

รวมถึงระยะเวลา ในการขนส่ง 
3.6 Purchase Review การเขียนบทวิจารณ์หลังการซื้อผลงาน 
3.7 Trust & Guidelines ความน่าเช่ือถือในส่วนของการช าระเงินและความ

ปลอดภัยในด้านต่างๆ รวมถึง ค าแนะน าและส่ิงท่ีควรค านึงถึงก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ 
3.8 Policies หัวข้อเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของเว็บไซต์ 
3.9 Troubleshoot การติดต่อและการเลือกใช้เบราเซอร์ท่ีเหมาะกับเว็บไซต์ 

 ส าหรับเว็บไซต์ Artfinder นั้น มีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการซื้อและการตอบค าถามในหัวข้อ
ต่างๆ  อย่างละเอียด ท าให้ผู้ซื้อมีความเข้าใจถึงสิทธิและการรักษาผลประโยชน์ในการซื้อ  
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 5.1.2 เว็บไซต์ Artspace 
  5.1.2.1 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงาน 
 เว็บไซต์ Artspace มีการให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงาน ท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยมี
การให้ข้อมูล การติดต่อกับ Artspace Advisor ได้โดยตรง หากผู้ซื้อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน หรือ
สนใจผลงานจากศิลปินเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามเกี่ยวกับการช าระเงินหรือผ่อนช าระได้
ด้วยเช่นกัน ซึ่งการให้ช่องทางการติดต่อโดย ตรงนี้ ท าให้ผู้ซื้อได้ข้อมูลตรงกับความต้องการได้โดยตรง 
โดยการให้บริการในการให้ค าแนะน านี้นั้น ท าให้ผู้ซื้อ เกิดความเช่ือมั่นท้ังในแง่ของผลงานท่ีจะได้
รายละเอียดครบถ้วน และการให้ความส าคัญกับผู้ซื้อของทางเว็บไซต์  
 นอกจากนี้ทางเว็บไซต์เองนัน้ยังมีการให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงานในรูปแบบของการ
ให้ข้อทูลผ่านการคัดเลือกจัดหมวดหมู่โดยการผลงานแบ่งออกเป็น Collection ต่างๆ จากการเลือก
ของผู้เช่ียวชาญเพื่อเป็นการเพิ่ม ทางเลือกให้กับผู้ซื้อ โดยผลงานสะสมได้ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ
ได้แก่ 

1. Thematic กลุ่มผลงานท่ีสะสมตามหัวข้อต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการจัดกลุ่มของ
ผลงานท่ีเป็นท่ีจับตามองในเว็บไซต์โดยแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามความส าคัญเช่น กลุ่ม
ผลงานท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดหรือกลุ่มผลงานศิลปินที่นิยมในประเทศต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดี 
บางส่วนเป็นผลงานท่ีมีการใข้เกณฑ์ด้านราคาเป็นหลักในการจัดหมวดหมู่ จึงอาจจะเหมาะ
กับกลุ่มผู้สนใจท่ีไม่มีผลงานท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ แต่ใช้เกณฑ์อื่น ๆ ในการเลือกซื้อผลงาน  

2. Curator กลุ่มผลงานสะสมท่ีเป็นการเลือกผลงานในมุมมองของภัณฑารักษ์และ
ศิลปิน ท่ีมีความช่ืนชอบท่ี แตกต่างกันออกไป ท าให้กลุ่มผลงานสะสมเหล่านี้เป็นเหมือน
ตัวแทนทางรสนิยม ซึ่งสามารถโยงกลุ่มผู้ชมท่ีมี ความสนใจในรูปแบบของผลงานศิลปะแบบ
เดียวกัน ให้หันมาเลือกซื้อผลงานท่ีช่ืนชอบได้สะดวกยิ่งขึ้น  

3. Artspace Editions กลุ่มผลงานศิลปะที่เกิดจากการรวบรวมของทางเว็บไซต์ท่ี
คัดเลือกมาจากเองโดยตรง 

4. Art Advisors ผลงานจากกลุ่มผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับผลงานศิลปะและ
วงการศิลปะ รวบรวมมุมมอง และความช่ืนชอบท่ีมีความหลากหลายจากกลุ่มคนในแวดวง
ศิลปะ เพื่อให้ผู้ชมได้ศึกษาแนวทางในการเลือก สะสมผลงานผ่านการคัดเลือกของผู้เช่ียวชาญ 

5. Global Spotlight รวบรวมผลงานท่ีน่าจับตามองจากท่ัวโลก 
6. Decor การแบ่งผลงานออกเป็นกลุ่มต่างๆท่ีเหมาะกับการน าไปใช้เพื่อการตกแต่ง 

เช่น การใช้สีเป็นเกณฑ์ใน การจัดกลุ่ม ผลงานท่ีมีขนาดเหมาะส าหรับพื้นท่ีขนาดเล็ก เป็นต้น 
7. Events & Art Fairs ผลงานสะสมท่ีเลือกมาจากงานแฟร์ต่าง ๆ ท่ัวโลก 

5.1.2.2 ความน่าเช่ือถือในการซื้อขาย 
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 ในเว็บไซต์ได้มีการจัดหมวดหมู่ท่ีแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขายไว้โดยตรง ซึ่งจัดอยู่
ในหัวข้อ Customer Services ในหัวข้อMore บนเมนูหลัก โดยมีการอธิบายและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
การซื้องานศิลปะ ในเว็บไซต์ไว้อย่างละเอียดแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  FAQs รวบรวมค าถามในทุกหัวข้อท่ีพบบ่อยในเวปไซต์ ซึ่งเป็นค าถามท่ัวไป
เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการซื้อขายกับโปรโมช่ันต่าง ๆ ท่ีมีในเว็บไซต์ 

2. Pay with Affirm การจ่ายเงินกับ Affirm และข้อมูลส าคัญต่าง ๆ โดยการจ่ายเงิน
ผ่าน Affirm สามารถ ท าได้เฉพาะชาวอเมริกันอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไปเท่านั้น  

3. Collector Guarantee ข้อมูลรับรองและความเช่ือถือในการซื้อผลงานกับทาง
เว็บไซต์ โดยการรับรองว่าผลงานเป็นของจริง การดูแลหลังการซื้อเมื่อผลงานไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ซื้อ โดยสามารถติดต่อกับเว็บไซต์เพื่อขอคืนสินค้าหรือคืนเงิน โดยผลงาน 
Artspace Edition จะการันตีคืนเงินภายใน 30 วันทุกช้ิน นอกจากนี้ ยังรับรองความปลอดภัย
ของข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อช าระเงิน และการส่งสินค้าถึงท่ีหมายทุกท่ีท่ัวโลก ซึ่งผลงานทุกช้ิน
ได้รับการรับประกันในการขนส่งจนถึงมือผู้ซื้อ 

4. Shipping and Tax รายละเอียดในส่วนของการขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วยขั้นตอนการขนส่ง ต้ังแต่ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง ไปจนถึงใน
กรณีท่ีสินค้าช ารุดเสียหายขณะขนส่งและ ความรับผิดชอบของทางเว็บไซต์ และเงื่อนไขของ
ช าระภาษีในแต่ละกรณี 

5. Framing and Care การให้ค าแนะน าในส่วนของการดูแลรักษาผลงานและการใส่
กรอบให้กับผลงานซึ่งสามารถส่ังผ่านทางเว็บไซต์ได้หากต้องการส่ังกรอบรูปให้เข้ากับความ
ต้องการของผู้ซื้อ 

6. Return Policy นโยบายในการรับคืนสินค้าและเงื่อนไขในกรณีซื้อสินค้าท้ังจาก
ทางเว็บไซต์และสินค้าของกลุ่ม Partners นอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหากสิน
ค้นช ารุดเสียหาย 

 โดยในหัวข้อนี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อผลงานโดยเฉพาะ จากข้อมูลท่ีค่อนข้าง
ครอบคลุมใน รายละเอียดของทุกขั้นของการซื้อ เป็นผลให้เกิดความน่าเช่ือถือของผู้ซื้อท่ีมีต่อเว็บไซต์ 
และเกิดความมั่นใจว่า เมื่อซื้อผลงานแล้ว จะได้รับผลงานจริงท่ีรับประกันผลงานในทุกขั้นตอนจน
ผลงานส่งถึงมือผู้ซื้อ 
  5.1.3 เว็บไซต์ Artsy 
   5.1.3.1 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงาน 
 เวบ็ไซต์มีการอธิบายรายละเอียดของวิธีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการแนะน าการเลือกซื้อ
ผลงาน อยู่ในหมวดหมู่ของหัวข้อการสะสม (Collecting) ซึ่งเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อหลัก About 
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Artsy โดยการให้ค าแนะน าโดยตรงจากเว็บไซต์นัน้ ผู้ซื้อสามารถผู้เช่ียวชาญของทางเว็บไซต์เพื่อติดต่อ
สอบถามรายละเอียดและค าแนะน าต่าง ๆ ได้โดยผ่านหัวข้อ Ask an Artsy Specialist โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้เว็บไซต์เองยังมีการให้ค าแนะน าท่ัวไป ผ่านหัวข้อ Collector 
Resources ซึ่งเป็นหัวข้อเบื้องต้นท่ีเกี่ยวข้องกับการสะสมผลงาน แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 

1. Tips on Collecting ค าแนะน าท่ัวไปเกี่ยวกับการเลือกสะสมผลงานศิลปะต่าง ๆ 
การท าความเข้าใจหรือวิธีการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลงานช้ินแรก และค าแนะน าอื่นๆท่ี
น่าสนใจในการเริ่มต้นเป็นนักสะสมผลงานศิลปะ 

2. Collecting by Region การสะสมผลงานจากประเทศต่างๆในโลก 
3. Collectors Share Their Stories บทสัมภาษณ์ของนักสะสมในหมวดหมู่ต่าง ๆ 

 ในการให้ค าแนะน าของเว็บไซต์ Artsy นั้น มีการแยกหัวข้อเกี่ยวกับการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความรู้เบ้ืองต้น ให้กับนักสะสม ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้เป็นตัวช่วยท่ีจะท าให้นักสะสมหรือผู้เริ่มต้น
สะสมผลงานนั้น สามารถสร้างความรู้ให้ กับตนเองและใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่การให้ข้อมูล เท่านั้นความสามารถในการสอบถาม
รายละเอียดหรือติดต่อกับแกลเลอรี่เพื่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานช้ินนั้น ๆ หรือ แม้กระท่ังการนัดเพือ่
เข้าชมผลงานก่อนตัดสินใจซื้อยังเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือให้กับเว็บไซต์ ในการขายผลงาน ท่ีจะท า
ให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าได้ตัดสินใจเลือกซื้อผลงานท่ีดีท่ีสุดกลับไป 

5.1.3.2 ความน่าเช่ือถือในการซื้อขาย 
 การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผลงาน อยู่ในหัวข้อ Collecting FAQs โดยจะอยู่ในหน้าการ
ส่ังซื้อผลงานหัวข้อล่างสุดถัดจากหัวข้อ Contact Gallery โดยสามารถเข้าถึงได้จากหัวข้อ Buying 
from Galleries FAQs ท่ีอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ได้ด้วยเช่นกันโดยมีการแบ่งรายละเอียดออกเป็น
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. Buying from Galleries FAQs ให้ค าแนะน าท่ัวไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลงาน
ผ่านแกลเลอรี่ การต่อรองราคา ลิขสิทธิ์ในผลงาน การตัดสินใจซื้อผลงาน การค้นหาผลงานท่ี
ช่ืนชอบ ไปจนถึงการขายผลงานในกรณีเป็น ผู้สะสมผลงาน  

2. Buying from Auctions FAQs ข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลผลงาน การสมัครเข้า
ประมูลงาน ขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมูลงานจ านวนเงินในการเริ่มประมูลและ
เงื่อนไขของการประมูลอื่น ๆ  

3. Consign with Artsy ให้ข้อมูลในกรณีหากต้องการน าผลงานเข้าร่วมกับเว็บไซต์ 
4. Artsy for Professional Buyers การสมัครเข้าเป็น Professional Buyer กับ

ทางเว็บไซต์และผลประโยชน์ต่าง ๆ 
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 อย่างไรก็ดีในส่วนของการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขในการซื้อผลงานจากทางเว็บไซต์นั้น ยังไม่
มีการให้ข้อมูล อย่างละเอียดในส่วนของการรับประกันช้ินงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง รวมถึง
รายละเอียดต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในส่วน ของการซื้อซึ่งหากผู้ซื้อนั้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติม จ าเป็นจะต้องติดต่อ
กับทางแกลเลอรี่โดยตรง 
  5.1.4 เว็บไซต์ Artuner 
   5.1.4.1 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงาน 
 เนื่องจากเว็บไซต์ Artuner นั้น ทางเว็บไซต์ท าหน้าท่ีคัดเลือกนิทรรศการและน าเสนอขาย
ผลงานจาก นิทรรศการท่ีแนะน า จึงท าให้ผู้ซื้อเช่ือมั่นได้ว่าผลงานในเว็บไซต์ท้ังหมดเป็นผลงานท่ีถูก
คัดเลือกมาแล้วและมีข้อมูล เกี่ยวกับผลงานศิลปะนั้น ๆ อย่างละเอียด การให้ค าแนะน าในการเลือก
ซื้อผลงานโดยตรงนั้นจึงไม่ปรากฏเด่นชัดนัก เนื่องจากผู้ซื้อสามารถเช่ือมั่นได้ในระดับหนึ่งว่า ผลงานท่ี
เลือกมานั้นล้วนเป็นการคัดเลือกอย่างดีมาก่อนแล้วจากทาง เว็บไซต์ อย่างไรก็ดี ผู้ซื้อสามารถขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงกับทางเว็บไซต์ได้ ในกรณีท่ีต้องการค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงานใน
งานนิทรรศการ  

5.1.4.2 ความน่าเช่ือถือในการซื้อขาย 
 เว็บไซต์มีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายผลงานอยู่ในส่วนของค าถามท่ีพบบ่อย ซึ่งอยู่
ด้านล่างของเว็บไซต์ ในหัวข้อFAQ โดยรวบรวมค าถามเบ้ืองต้นท่ีเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลงาน ซึ่งทาง
เว็บไซต์มีบริการในกรณีหากต้องการ ชมผลงานก่อนการตัดสินใจซึ่งอาจท าได้กับผลงานศิลปะบางช้ิน 
นอกจากนี้เป็นการอธิบายในส่วนของการท างาน ของเว็บไซต์ซึ่งมกีารคัดเลือกผลงานท่ีเช่ือมั่นได้ว่าจะ
ได้รับผลงานท่ีมีคุณภาพสูงและอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเย่ียม การันตีโดย บุคลากรในเว็บไซต์ อย่างไรก็ดียังมี
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการติดต่อซื้อผลงานผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งให้ ข้อมูลไว้อย่าง
ละเอียดท้ังส่วนของช่องทางการติดต่อและเวลาท าการ 

5.1.5 เว็บไซต์ New Blood Art 
   5.1.5.1 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงาน 
 การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเลือกผลงานนั้นไม่มกีารแสดงไว้อย่างชัดเจน แต่จะเป็นการให้
ข้อมูลของผลงาน อย่างละเอียดแทนเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ โดยเว็บไซต์เน้นการน าเสนอข้อมูล
ของศิลปินเป็นหลัก ความรู้เพื่อ ประกอบการตัดสินใจซื้อนั้นจึงอ้างองิจากประวัติของศิลปินซึ่งบางคน
นั้นมีประสบการณ์สูง ท าให้เช่ือมั่นได้ว่าผลงาน มีแนวโน้มท่ีจะมีคุณภาพอย่างท่ีต้องการได้ การเลือก
ซื้อผลงานจึงอาจใช้เกณฑ์ท่ีเกี่ยวกับความช่ืนชอบส่วนตัวเป็นหลัก ท าให้การให้ค าแนะน าในส่วนนี้นัน้
ยังไม่มีมากเท่าใดนักในเว็บไซต์  
   5.1.5.2 ความน่าเช่ือถือในการซื้อขาย 
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 ในแง่ของการซื้อผลงานผ่านทางเว็บไซต์ มีการช้ีแจงเกี่ยวกับรายละเอียดในการขนส่งและ
เงื่อนไขในการคืน ผลงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยมีการช้ีแจงเงื่อนไขในกรณีท่ีต้องการคืน
ช้ินงานคือสามารถคืนผลงานได้ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหากไม่พอใจกับผลงานนั้นๆ 
นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อเก่ียวกับความปลอดภัยในการซื้อช้ินงาน ผ่านระบบออนไลน์ และการเก็บรักษา
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อผลงานมีความเช่ือมั่นว่าข้อมูลจะไม่รั่วไหล และปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมผ่านทางเว็บไซต์ 
  5.1.6 เว็บไซต์ Sedition 
   5.1.6.1 การใหค้ าแนะน าในการเลือกซื้อผลงาน 
 เนื่องจากผลงานในเว็บไซต์ Sedition นั้น มีความแตกต่างจากผลงานศิลปะอื่น ๆ คือเป็นการ
สะสมผลงาน แบบดิจิตอลซึ่งไม่มีช้ินงานจริง การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงานจึงเป็นในแง่ของ
การแนะน าให้ผู้ซื้อเข้าใจ ในระบบของการสะสมผลงานบนเว็บไซต์เป็นหลัก และมีตัวช่วยในการเลือก
ซื้อจากสถิติต่าง ๆ แทน เช่น การแสดง จ านวนผู้ติดตามศิลปิน หรือ จ านวนผู้สะสมผลงานช้ินต่าง ๆ
เป็นต้น เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อ ช้ินงาน 

5.1.6.2 ความน่าเช่ือถือในการซื้อขาย 
 เว็บไซต์มีการให้ความช่วยเหลือในส่วนของการซื้อขายอย่างละเอียด ในหัวข้อ Support โดย
มีการแบ่งเป็น หัวข้อต่างๆดังนี้ 

1. General FAQ เป็นหัวข้อท่ีให้ข้อมูลท่ัวไปเเกี่ยวกับการสะสมผลงานแบบดิจิตอล
เป็นหลัก การเก็บสะสมผลงานและชมผลงานผ่านอุปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้องกับการซื้อผลงานและ เงื่อนไขในการขอคืนเงินซึง่ทางเว็บไซต์ไม่มนีโยบายในการคืน
เงินในกรณีใดๆ แต่สามารถติดต่อกับทางเว็บไซต์ ได้หากผลงานมีปัญหาในการเข้าชม โดยใน
หัวข้อนี้ได้มีการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างบัญชีผู้ใช้และ การจัดการกับบัญชีผู้ใช้ไว้
อีกด้วย เนื่องจากบัญชีของผู้ใช้นั้นเป็นส่วนท่ีใช้ในการเก็บสะสมผลงานรวมถึงการ ขายผลงาน
ต่อไปในอนาคต 

2. Artist Support การให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการขายผลงานและการเข้ามาเป็นศิลปิน
ในเว็บไซต์ ซึ่งมีการให้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและการสร้างบัญชีผู้ใช้ ส่วนแบ่งท่ีจะได้รับ
เมื่อผลงานถูกขายไปจนถึงวิธีการเข้า เป็นศิลปินแนะน าของเว็บไซต์ การโปรโมทผลงานและ
การสร้างผลงานรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท้ังหมดนั้นมีข้อมูลท่ี เกี่ยวกับการสนับสนุนการขายในทุก
ด้านอธิบายไว้อย่างละเอียด 

3. Gifting Support หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบผลงานเป็นของขวัญ ซึ่งเป็นอีก
หนึ่งหัวข้อท่ีทางเว็บไซต์ให้การ สนับสนุน โดยมีการอธิบายเกี่ยวกับการส่งผลงานเป็น
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ของขวัญและเงื่อนไขของบัตรของขวัญ การเปล่ียน ช้ินงานในกรณีท่ีผู้รับไม่ชอบผลงานนั้น ๆ
ซึ่งท้ังหมดเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและถูกอธิบายไว้อย่างละเอียด 

4. Trading Support ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าผลงานสะสม อธิบายในส่วนของการ
ขายผลงานท่ีสะสมอยู่ท้ังการซื้อ และขายต่อ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลผลงานด้วย
เช่นกัน   

 โดยการให้ข้อมูลในหัวข้อ Support นั้น ถือเป็นการน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
ผลงานไว้อย่างละเอียดและเหมาะส าหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกกลุ่ม ท้ังผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการให้ข้อมูล
ท่ีละเอียดนั้น ผู้ซื้อสามารถท าความเข้าใจและศึกษาข้อมูลท้ังหมดเหล่านี้ ได้ด้วย ตนเองจากหัวข้อ
ค าถามท่ีมีรายละเอียดค่อนข้างกว้างและครอบคลุม โดยท าให้ผู้เข้าชมสามารถตัดสินใจในการซื้อขาย 

ได้ด้วยตนเองโดยอาจไม่จ าเป็นต้องติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทางเว็บไซต์ 
 

5.2 สรุปการเปรียบเทียบข้อมูลการให้ค าแนะน าในการเลือกซ้ืองานศิลปะและความ
น่าเชื่อถือในการซ้ือขาย 
 การให้ค าแนะน าในการเลือกซื้อผลงานนั้น ในบางเว็บไซต์มีทางเลือกให้สามารถติดต่อกับ
ผู้เช่ียวชาญ ในการรับค าแนะน าการเลือกผลงานส าหรับการสะสม ซึ่งท าให้กลุ่มนักสะสมหน้าใหม่ 
สามารถรับความคิดเห็นและ ค าแนะน าท่ีก่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกผลงานต่อไป อย่างไรก็ดี ใน
ทุกเว็บไซต์นั้นมีการให้ข้อมูลทางอ้อมส าหรับผลงานสะสมอยู่แล้ว เช่นการแบ่งกลุ่มผลงานแนะน าใน
หมวดหมู่ต่างๆ ของเว็บไซต์ Artfinder เป็นต้น ซึ่งการให้ข้อมูลเบื้องต้นท่ีผู้ซื้อนั้นสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเองในเว็บไซต์ มีความเหมาะสมในแง่ของความเป็นส่วนตัวในการเลือกซื้อผลงานด้วยเช่นกัน ซึ่ง
ลูกค้านั้นจะสามารถใช้เวลาและ มองหาข้อมูลท่ีประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกซื้อจริง  
 

 website สอบถามข้อมูลแนว
ทางการสะสมผลงาน
ได้จากผู้เชี่ยวชาญใน
เว็บไซต์ 

ให้ข้อมูลทางอ้อมโดย
การการแบ่งกลุ่ม
ผลงานแนะน าต่างๆ 

การให้ข้อมูลสถิติ
ความนิยมของ
ผลงาน 

การให้ข้อมูลน าเสนอ
แนวทางและวิธีการ
เลือกสะสมผลงาน
ศิลปะ 

Artspace •  •   •  

Artsy •  •   •  

Artuner •    •  

New Blood Art     
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 website สอบถามข้อมูลแนว
ทางการสะสมผลงาน
ได้จากผู้เชี่ยวชาญใน
เว็บไซต์ 

ให้ข้อมูลทางอ้อมโดย
การการแบ่งกลุ่ม
ผลงานแนะน าต่างๆ 

การให้ข้อมูลสถิติ
ความนิยมของ
ผลงาน 

การให้ข้อมูลน าเสนอ
แนวทางและวิธีการ
เลือกสะสมผลงาน
ศิลปะ 

Sedition  •  •   

 

ตารางที่  24  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการให้ค าแนะน าในการซื้อผลงาน 
 

 นอกจากนี้ส าหรับการแสดงข้อมูลท่ีสร้างความน่าเช่ือถือให้กับเว็บไซต์ ได้แก่หัวข้อต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับ บริการหลังการขายของเว็บไซต์ เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้กลุ่มลูกค้าเช่ือมั่นว่าการซื้อ
ผลงานศิลปะต่าง ๆ นั้น มีความโปร่งใสและได้รับการดูแลท่ีเหมาะสมเทียบเท่ากับการซื้อผลงานจาก
แกลเลอรี่จริง ดังนั้นในทุกเว็บไซต์จึงได้ให้ ความส าคัญกับส่วนนี้ รวมถึงมีการแจกแจงรายละเอียดไว้
อย่างครบถ้วนในบางเว็บไซต์เช่น Artfinder และ Artspace ซึ่งถือเป็นตัวอย่างท่ีน่าสนใจในการ
น าเสนอข้อมูลท่ีควรค านึงถึงในการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 

 website การให้ข้อมูลของบริการหลังการขาย ความ
ปลอดภัย 

ให้ข้อมูลเงื่อนไขการ
คืนผลงาน 

การให้ข้อมูล
การรับประกัน
ชิ้นงาน 

การออก
ใบรับรอง
ผลงาน 

ข้อมูลท่ี
ชัดเจนใน
การติดต่อ
กับเว็บไซต์ 

การแจ้ง
รายละเอียด
เก่่ียวกับการ
จัดส่ง 

การเก็บ
รักษา
ข้อมูลผู้ซื้อ
เป็น
ความลับ 

แจ้ง
เงื่อนไข
รับคืน
ชิ้นงาน 

แจ้ง
เงื่อนไข
การคืน
เงิน 

แจ้งเงื่อนไขใน
การรับประกัน
ชิ้นงาน กรณี
เสียหายก่อนถึง
มือผู้รับ 

Artfinder •  •  •  •  •  •  •  

Artspace •  •  •  •  •  •  •  

Artsy •  •   •  •  •   

Artuner •  •   •  •  •   

New Blood Art •  •  •  •  •  •   
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 website การให้ข้อมูลของบริการหลังการขาย ความ
ปลอดภัย 

ให้ข้อมูลเงื่อนไขการ
คืนผลงาน 

การให้ข้อมูล
การรับประกัน
ชิ้นงาน 

การออก
ใบรับรอง
ผลงาน 

ข้อมูลท่ี
ชัดเจนใน
การติดต่อ
กับเว็บไซต์ 

การแจ้ง
รายละเอียด
เก่่ียวกับการ
จัดส่ง 

การเก็บ
รักษา
ข้อมูลผู้ซื้อ
เป็น
ความลับ 

แจ้ง
เงื่อนไข
รับคืน
ชิ้นงาน 

แจ้ง
เงื่อนไข
การคืน
เงิน 

แจ้งเงื่อนไขใน
การรับประกัน
ชิ้นงาน กรณี
เสียหายก่อนถึง
มือผู้รับ 

Sedition •  •   •  •  •   

 

ตารางที่  25  ไดอะแกรมแสดงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความน่าเช่ือถือในการซื้อขายท่ีแสดงบนเว็บไซต์ 
 
การให้ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของวงการและงานศิลปะ 
6. การให้ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของวงการและงานศิลปะ  
 6.1 ข้อมูลเปรียบเทียบของเว็บไซต์ตัวอย่าง 
  6.1.1 เว็บไซต์ Artfinder 
 หัวข้อ Blog มีการให้ข้อมูลและเรื่องราวความเคล่ือนไหวของงานศิลปะและศิลปินที่เกี่ยวข้อง
ทางเว็บไซต์ โดยมีการแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยดังต่อไปนี ้
   6.1.1.1 Blog Home เรื่องราวทั่วไปและความเคล่ือนไหวของผลงานและ
ศิลปินของเว็บไซต์ 
   6.1.1.2 Trends and inspiration แนวโน้มความเคล่ือนไหวและ
เปล่ียนแปลงของเทรนด์ต่าง ๆ แนวทางในการเลือกซื้อผลงานรวมถึงศิลปินที่น่าจับตามอง 

6.1.1.4 Craft and Create เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินต่างๆ 
   6.1.1.4 Inside the Studio บทความเกี่ยวกับศิลปินและสตูดิโอการท างาน
ของศิลปินเหล่านั้น 

6.1.1.5 Art of the Day ผลงานศิลปะที่ถูกคัดเลือกมาในแต่ละวัน 
   6.1.1.6 Artist Academy หัวข้อส าหรับศิลปินรวบรวมเทคนิคเล็ก ๆ น้อย 
ๆ ส าหรับสนับสนุนการขายผลงาน 
   6.1.1.7 News and Events ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์ Artfinder 



  137 

  โดยการให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการและงานศิลปะของเว็บไซต์ 
Artfinder นั้นเป็นข้อมูลท่ีมีความเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์ท้ังหมด ซึ่งมีท้ังการให้ค าแนะน าต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับการซื้อผลงานและการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการขายด้วยเช่นกัน Blog นั้นจึงเป็นเหมือน
การรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจของท้ังผลงานศิลปะ ศิลปินและกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ในหมวดหมู่นี้ 
ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ของการศึกษาข้อมูลท่ีทางเว็บไซต์ ต้องการน าเสนอ 

6.1.2 เว็บไซต์ Artsy 
 มีการให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการและงานศิลปะผ่านหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1.2.1 Shows รวมรวมงานแสดงท่ีจัดขึ้นจากท่ัวโลกท่ีน่าสนใจ 
6.1.2.2 Fairs ท่ีรวบรวมการจัดกิจกรรมงานแสดงท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกไว้ ท้ังใน

ปัจจุบันและท่ีก าลังจะจัดขึ้นในอนาคต รวมถึงการเก็บข้อมูลของงานแสดงท่ีผ่านมาแล้วด้วย  
6.1.2.3 Magazine ท่ีให้ข้อมูลของความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะ ไป

จนถึงการน าเสนอข่าวสาร ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั่วโลกท่ีน่าจับตามองอีกด้วย โดยเป็นการ
น าเสนอเรื่องราวทั้งจาก ทางเว็บไซต์และนักเขียนอื่นๆท่ีทางเว็บไซต์คัดเลือกบทความมาไว้ในหัวข้อนี้ 
จึงท าให้ข้อมูลมีความ กว้างครอบคลุมเรื่องราวและอัพเดทสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งหากผู้เข้าชมสนใจ
และติดตามข่าวสาร เป็นประจ าก็จะเข้าถึงความเคล่ือนไหวของวงการศิลปะได้มากขึ้น โดยการให้
ข้อมูลในส่วนของ Magazine ในเว็บไซต์ Artsy นั้น นับเป็นฐานข้อมูลใหญ่ท่ีรวมรวบเรื่องราวที่
น่าสนใจและ น่าจับตามองผู้เข้าชมสามารถเข้ามาศึกษาหาข้อมูลได้แม้ไม่ได้ซื้อผลงานศิลปะก็ตาม 

6.1.2.4 Education  
1. Artsy for Education เป็นหัวข้อท่ีเน้นในเรื่องของการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม

เว็บไซต์เป็นหลัก อีกท้ังยังเป็นฐานข้อมูลท่ีรวบรวมการค้นหาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานศิลปะ
ผ่านเว็บไซต์ โดยมีหัวข้อท่ีน่าสนใจและสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 

1.1 การน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลของ
ผลงานศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลปะ เรื่องราวของศิลปิน บทความท่ีน่าสนใจและข่าวสารต่างๆ 
ท่ีเกิดขึ้น จากท่ัวโลก  

1.2 Explore Categories เนื่องจากในเว็บไซต์นั้น มีการจัดแบ่งผลงาน
ออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ในหัวข้อ The Art Genome Project  

1.3 Discover Institute การค้นหาข้อมูลของสถาบันต่าง ๆ ในท่ีเกี่ยวข้อง
ในวงการศิลปะ โดยการ รวบรวมข้อมูลท้ังสถาบัน พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ต่างๆจากท่ัวโลก 
ท่ีอ้างอิงจากผลงาน งานแสดงและอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ข้อมูลของสถาบันเหล่านั้นได้ถูก
น าเสนอเท่านั้น แต่ยังรวม ไปถึงกิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีก าลังจะมีข้ึนท่ีสถาบัน
เหล่านั้น ก็มีการอัพเดทข้อมูล ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน 
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2. The Art Genome Project การเช่ือมโยงผลงานศิลปะเข้าสู่ศิลปินโดยการคัด
แยกหมวดหมู่ของผลงานศิลปะตามเกณฑ์การแบ่งหมวดหมู่ของเว็บไซต์ ซึ่งเช่ือมโยงการจัด
ประเภทผลงานตามความเคล่ือนไหวและกระแสทางประวัติศาสตร์ไปจนถึงการแบ่งประเภท
ผลงานตามหัวข้อและรูปแบบ ซึ่งในการจัดกลุ่มเหล่านั้น เว็บไซต์เองได้มีการให้ค านิยามและ
ค าอธิบายเกี่ยวกับหมวดหมู่เหล่านั้นอย่างละเอียด โดยอ้างอิง ข้อมูลและแสดงผลงานตัวอย่าง
ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ท าให้การท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลงาน ประเภทต่าง ๆ นั้น ชัดเจน
และถูกต้อง รวมถึงยังมีการจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษรเพื่อความสะดวก และเป็นระเบียบใน
การค้นหาอีกด้วย โดยการแยกแยะหมวดหมู่ผลงานออกอย่างละเอียดนั้น ท าให้ การเข้าถึง
ผลงานสามารถท าได้ง่ายมากขึ้น จากการค้นหาผ่านค าส าคัญท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผลงาน ช้ิน
นั้น ๆ 

 
 โดยหัวข้อในเว็บไซต์ Artsy นี้เป็นหัวข้อหนึ่งท่ีมีความส าคัญในแง่ของการให้ข้อมูลทีีีเกี่ยวข้อง
กับผลงานศิลปะ การศึกษาท่ีท าให้ผู้ซื้อมีความรู้ความเข้าใจมาก จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการสร้างความ
สนใจให้กับผู้ซื้อทีอาจสนใจ ผลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจและสนใจอยากสะสม
ผลงานเหล่านั้นเมื่อเข้าใจถึงความส าคัญของ ผลงานต่าง ๆ และทราบได้ว่าผลงานศิลปะเหล่านั้นมี
คุณค่ามากเพียงใด  
  6.1.3 เว็บไซต์ Artuner 
 การให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการและงานศิลปะผ่านหัวข้อ Magazine 
โดยการน าเสนอ ข้อมูลผ่านบทความต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มของหัวข้อท่ีน าเสนอดังนี้2 
   6.1.3.1 Artuner Exhibition บทความท่ีเกี่ยวข้องกับงานนิทรรศการต่าง ๆ 
ท่ีเว็บไซต์จัดขึ้น 
   6.1.3.2 Artworld Insights บทความท่ีเกี่ยวข้องกับโลกของศิลปะแบบ
เจาะลึก 

6.1.3.3 Artnews ข่าวสารในวงการศิลปะ 
6.1.3.4 Interview บทสัมภาษณ์ต่าง ๆ 
6.1.3.5 Artuner Curation รายละเอียดของนิทรรศการท่ีเว็บไซต์จัดขึ้น 
6.1.3.6 Artist Statement บทความเกี่ยวกับศิลปิน 
6.1.3.7 Artist Fiction นวนิยาย 

   6.1.3.8 Best Kept Secrets สถานท่ีท่ีน่าสนใจ ท่ีเกี่ยวกับศิลปะและการ
สะสมผลงาน 

                                                             
2  ข้อมูลวันที่10 เมษายน 2060 22.07 Artuner.com 
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   6.1.3.9 Artuner Guide เรื่องราวต่างๆท่ีเกิดขึ้นและถูกน ามาน าเสนอโดย
เว็บไซต์ 
   6.1.3.10 Collector’s Tips เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยท่ีเกี่ยวกับการสะสมผลงาน
ศิลปะ 

6.1.3.11 Artist Video วีดีโอท่ีเกี่ยวกับศิลปิน 
6.1.3.12 Eugenio’s Insights มุมมองจาก Eugenio (ผู้ก่อต้ังเว็บไซต์) 
6.1.3.13  Artuner Event งานส าคัญต่างๆท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ 
6.1.3.14 Events งานส าคัญต่าง ๆ 
6.1.3.15 Top of the blogs บทความเกี่ยวกับบล็อคต่าง ๆ ท่ีน่าจับตามอง 

   6.1.3.16 Artuner Expert การน าเสนอบทความเกี่ยวกับความเช่ียวชาญ
เฉพาะของเว็บไซต์ 
   6.1.3.17 Insights to come การแนะน าเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์ เช่น ท าไมจึงสะสมผลงานศิลปะ เป็นต้น 
 โดยท้ังหมดนี้ในเว็บไซต์ artuner นั้น ถึงแม้ว่าหัวข้อMagazine อาจจะเกี่ยวกับเว็บไซต์เป็น
ส่วนใหญ่ แต่ในแง่ของการให้ข้อมูลจากเว็บไซต์ท่ีถือว่าเป็นผู้เช่ียวชาญนั้น ท าให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้า
ชมท่ีสนใจการสะสม ผลงานในแบบเดียวกับทางเว็บไซต์อย่างจริงจัง 
  6.1.4 เว็บไซต์ Artspace 
 มีการแบ่งหัวข้อMagazine ออกดังนี ้

6.1.4.1 Blog การรวบรวมหัวข้อต่างๆใน Magazine ของเว็บไซต์ 
1. Achieve แบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ 

1.1 Interviews and Features บทสัมภาษณ์และเรื่องราวที่น่าจับตามอง 
1.2 News and Events ข่าวและเหตุการณ์ส าคัญ 
1.3 Art101เรื่องราวเกี่ยวกับงานศิลปะต่าง ๆ 
1.4 Contributors บทความของการสนับสนุนศิลปะต่าง ๆ 

 โดยข้อมูลในหัวข้อ Magazine นั้น มีค่อนข้างกว้างและหลากหลาย ครอบคลุมความสนใจ
ของผู้เข้าชม ได้กว้าง การแบ่งกลุ่มของบทความออกอย่างชัดเจนนั้น ท าให้ผู้ท่ีสนใจข้อมูลส่วนใดส่วน
หนึ่งโดยเฉพาะ สามารถเลือกอ่านบทความท่ีสนใจได้ตรงกับความต้องการได้สะดวก 
  6.1.5 เว็บไซต์ New Blood Art 
 การให้ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการและงานศิลปะผ่านหัวข้อ Blog ซึ่งมี
การแบ่งแยก หัวข้อย่อยออกดังนี ้

6.1.5.1 Artists & Studios  
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6.1.5.2 Investable Artists 
6.1.5.3 Artwork in-situ 
6.1.5.4 Lifestyle 
6.1.5.5 Editorial News & Events 
6.1.5.6 New Artists 
6.1.5.7 Resources for Artists 

  6.1.6 เว็บไซต์ Sedition 
 การใหค้วามรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการและงานศิลปะผ่านหัวข้อ Blog ซึ่ง
เป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลของเหตุการณ์หรืองานแสดงต่างๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับทาง
เว็บไซต์ ซึ่งท้ังหมดนั้น เป็นการกล่าวถึง เฉพาะเรื่องราวและความเคล่ือนไหวท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ
เว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งมีการแบ่งแยกหัวข้อย่อยออกดังนี้ 

6.1.6.1 Artists 
6.1.6.2 Competition 
6.1.6.3 Event 
6.1.6.4 Exhibitions 
6.1.6.5 Hotels 
6.1.6.6 Jobs 
6.1.6.7 New Features 
6.1.6.8 Press 
6.1.6.9 Release 
6.1.6.10 Updates 
6.1.6.11 Videos 

 อย่างไรก็ดี ในการจัดแบ่งหัวข้อเป็นกลุ่มต่าง ๆ ของใน Blog นั้น ยังไม่ชัดเจนนักในแง่ของ
การน าเสนอ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อนั้น ๆ ซึ่งเมื่อหากต้องการสืบค้นข้อมูลท่ี
เฉพาะเจาะจงอาจจะไม่สามารถพบข้อมูล ท่ีต้องการได้ 
 

6.2 สรุปการเปรียบเทียบด้านการให้ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับความเคลื่อนไหวของวงการและ
งานศิลปะ 
 การให้ข้อมูลความรู้ท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการและงานศิลปะในแต่ละ
เว็บไซต์นั้น ส่วนใหญ่ นัน้จะเป็นการให้ความรู้ท่ีสอดคล้องกับผลงานท่ีเว็บไซต์เหล่านั้นมีอยู่ ซึ่งจะมี
การให้ข้อมูลท่ีเฉพาะตัวมากขึ้นส าหรับ เว็บไซต์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเรื่องราวเกี่ยวกับความ
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เคล่ือนไหวและวงการศิลปะนั้น จะเป็นการกล่าวถึง เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นที่เช่ือมโยงกับศิลปิน 
ศิลปะ และการสะสมผลงานเป็นหลัก หัวข้อท่ีมีการอัพเดทตลอดเวลา จะสามารถดึงดูดความสนใจ
ให้กับนักสะสม ให้มีความเช่ือมั่นได้ว่าการเลือกสะสมผลงานศิลปะในเว็บไซต์นั้นอยู่ใน กระแสหลัก 
อย่างไรก็ดี ในแง่ของการให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการสะสมผลงานเช่น วิธีการเลือกผลงานส าหรับ นัก
สะสมมือใหม่ในเว็บไซต์ Artuner แนวทางของหัวข้อท่ีไม่จ าเป็นต้องอ้างอิงความเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง แต่สามารถท่ีจะถูกน าไปปรับใช้ได้และถือเป็นส่วนของการให้ความรู้ ก็เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งของหัวข้อท่ีในเว็บไซต์ ควรท่ีจะน าเสนอเพื่อเป็นการแนะน าส่ิงท่ีเกิดประโยชน์ให้กับนักสะสมได้
มากขึ้น 
 
หัวข้ออื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนนุการขายงานศิลปะบนเว็บไซต์ 
7. หัวข้ออื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนบัสนนุการขายงานศิลปะบนเว็บไซต์ 
 การใช้หัวข้ออื่น ๆ ในการสนับสนุนการขายผลงานนอกเหนือจากท่ีกล่าวมานั้น พบว่ามีเพียง
เว็บไซต์เดียวที่ม ีการสร้างหัวข้อรายละเอียดมีดังนี้ 
 7.1 เว็บไซต์ Artspace 
 เว็บไซต์มีความแตกต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ ในส่วนของการเพิ่มการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ได้แก่ 

7.1.1 Design Objects แบ่งออกเป็นหมวดหมู่สินค้าดังนี้ 
7.1.1.1 For the Home  

1. Tabletop 
2. Candles 
3. Pillows and Throws 
4. Decor and Small Sculptures 
5. Tapestries & Wallpaper 
6. Furniture & Lighting 
7. Rugs 

7.1.1.2 Beach and Leisure 
1. Beach Towels 
2. Skateboards and Surfboards 
3. Games 

7.1.1.3 Fashion 
1. Jewelry 
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2. Scarves and Shawls 
3. Sunglasses 
4. Personal Accessories 
7.1.2 Bookstore  

7.1.2.1 Artist Books 
7.1.2.2 Special Edition Books 
7.1.2.3 Monographs 
7.1.2.4 General Interest 
7.1.2.5 Architecture 
7.1.2.6 Design 
7.1.2.7 Fashion and Culture 

 ซึ่งหัวข้อนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อน าเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้กับผู้ซื้อ ในแง่ของท้ังสินค้าท่ีระลึก ไป
จนถึงของขวัญ ซึ่งการน าเสนอขายสินค้าอื่นๆด้วยนั้น ท าให้เว็บไซต์สามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าเพิ่มได้มาก
ขึ้น ไม่เพียงแต่ในด้านของ ความหลากหลายของสินค้าเท่านั้น แต่ราคาท่ีกลุ่มผู้ซื้อสามารถซื้อผลงาน
ของศิลปิน ในรูปแบบอื่น ๆ กับราคาท่ี สามารถซื้อได้ ท าให้เป็นจุดท่ีดึงดูดให้ผู้ซื้อมีทางเลือกเพิ่มขึ้น 
ซึ่งไม่เพียงแต่การเพิ่มหมวดหมู่ของสินค้าเท่านั้น แต่เป็นการขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจ าลองแบบมาจาก
พิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่จริง ท่ีนอกจากมีการขายผลงาน ศิลปะแล้ว ยังมีการขายของท่ีระลึกควบคู่กัน
ไปด้วยเช่นกัน 

7.2 สรุปการน าเสนอหัวข้ออื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นเพือ่สนับสนุนการขายงานศิลปะบนเว็บไซต์ 
 ถึงแม้ว่าการน าเสนอหัวข้ออื่นๆในเว็บไซต์ตัวอย่างนั้น จะมีเพียงเว็บไซต์ Artspace เท่านั้น 
แต่การให้ความส าคัญกับหัวข้อนี้ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากการสร้าง
ผลงานทางเลือก ซึ่งอาจเป็นเสมือนผลงานท่ีระลึกของศิลปินต่าง ๆ นั้น ได้ถูกใช้อยู่ในพื้นท่ีการจัด
แสดงงานจริงอยู่แล้ว เช่น ในพิพิธภัณฑ์ ต่างๆ ดังนั้น การน าวิธีการเหล่านั้นมาปรับใช้กับในเว็บไซต์ จึง
มีความกลมกลืนและดึงดูดกลุ่มผู้เข้าชมได้ เช่นกัน  



 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาค้นคว้าโครงสร้างการท าธุรกิจศิลปะบนเว็บไซต์นั้น มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้างและ หัวข้อต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็นหากมีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นเพื่อสนับสนุนการขายผลงาน
ศิลปะ รวมไปถึงการน าผลงาน เข้าร่วมกับเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกท้ังยังมีความส าคัญในด้านการสร้างความรู้
ท่ีส่งเสริมการท าธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับ วงการศิลปะด้วยเช่นกัน โดยสรุปรายงานการวิจัยดังนี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัย พบว่าในการสร้างเว็บไซต์เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุนธุรกิจการค้า
ผลงานศิลปะ ในด้านใดด้านหนึ่งนั้น ในแต่ละเว็บไซต์ตัวอย่างต่างก็มีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันออกไป 
ดังนี ้
1. โครงสร้างของเว็บไซต์ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะ 
 จากการศึกษาพบว่าโครงสร้างส าคัญของเว็บไซต์ท่ีท าธุรกิจเกี่ยวกับศิลปะนั้น มีรูปแบบท่ี
หลากหลายข้ึนอยู่ กับเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นั้น ๆ จากการศึกษาเว็บไซต์ตัวอย่างพบว่าแต่ละเว็บไซต์
มีโครงสร้างหลักท่ีส าคัญของเว็บไซต์ ดังนี ้
 1.1 ด้านบทบาทของเว็บไซต์ พบว่าเว็บไซต์ตัวอย่างมีบทบาทในการท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง
ระหว่างศิลปินและผู้ซื้อในแง่ใดแง่หนึ่ง ดังนี้  
  1.1.1 เว็บไซต์ที่ท าหน้าที่เป็นพื้นทีใ่ห้กับศิลปนิและนักสะสม โดยการให้พื้นท่ีใน
การขายผลงานแก่ศิลปินและให้ศิลปินสามารถน าเสนอขายผลงานได้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังเป็น การเปิด
โอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงศิลปินได้โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจึงท าให้บทบาทของศิลปินที่มีต่อ
ผู้ซื้อ ผลงานเปล่ียนแปลงไป ท้ังนี้พบได้ในเว็บไซต์ตัวอย่างคือ Artfinder และ Sedition ท่ีถึงแม้ว่าจะ
มีการขายผลงาน ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน แต่การใช้Platform ท่ีสามารถสร้างหน้าร้านให้กับศิลปินได้
นั้น ถือว่ามีความน่าสนใจและ สร้างโอกาสให้แก่ศิลปินอีกด้วย 
  1.12 เว็บไซต์ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายผลงาน หรือท าหน้าท่ีเป็นแกล-

เลอรี่ ออนไลน์ ได้แก่เว็บไซต์ Artuner และ New Blood Art ซึ่งเว็บไซต์มีบทบาทเหมือนกับแกลเลอ
รี่ท่ีมีผลงานท่ีคัดเลือกมาแล้ว โดยเว็บไซต์เอง ผลงานศิลปะและศิลปินนั้นอยู่ในความดูแลของเว็บไซต์
ซึ่งหากผู้ซื้อสนใจและต้องการทราบ รายละเอียดหรือท าการซื้อผลงาน ก็สามารถท่ีจะใช้เว็บไซต์เป็น
ส่ือกลางในการติดต่อซื้อขายได้ทันทีโดยไม่จ าเป็นต้อง ไปยังสถานท่ีจริง อย่างไรก็ดีผลงานบางช้ิน
สามารถท่ีจะขอชมผลงานจริงก่อนการตัดสินใจซื้อได้ โดยการแจ้ง ความต้องการผ่านทางเว็บไซต์ โดย
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ในเว็บไซต์ Artuner นั้น จะไม่สามารถซื้อผลงานผ่านระบบในเว็บไซต์ได้เลย แต่จ าเป็นท่ีจะต้องติดต่อ
กับเว็บไซต์เพื่อขอรายละเอียดในการซื้อขายต่อไป  
  1.1.3 เว็บไซต์ที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสถาบันและกลุ่มผู้ซ้ือ โดย
การศึกษาจากเว็บไซต์ตัวอย่างพบว่ามีเว็บไซต์ Artspace และ Artsy ท่ีท าหน้าท่ีนี้ ซึ่งเว็บไซต์มีหน้าท่ี
หลัก ในการรวบรวมแกลเลอรี่และพันธมิตรไว้รวมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายและเช่ือมโยงโลกศิลปะไว้
ด้วยกัน ซึ่งท้ังสองเว็บไซต์นี้จะมีผลงานศิลปะค่อนข้างหลากหลายและยังมีหัวข้อท่ีเกี่ยวกับการประมูล
ด้วยเช่นกัน ซึ่งท าให้ ท้ังกลุ่มนักสะสมหน้าใหม่และนักสะสมด้ังเดิมสามารถค้นหาผลงานได้ในเว็บไซต์
เดียวกันท่ีรวมรวมผลงานศิลปะจากแกลเลอรี่ต่างๆไปจนถึงการรวบรวมผลงานศิลปะหายากบางชี้นท่ี
อาจจะไม่สามารถค้นพบได้บนพื้นท่ีจริงให้สามารถหาได้ง่ายข้ึนผ่านการแบ่งและจัดหมวดหมู่ท่ี
ละเอียดของเว็บไซต์  
 1.2 ด้านรูปแบบการน าเสนอ 
 โดยในด้านการน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์นั้น มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
ผลงานศิลปะ ท่ีมีบนเว็บไซต์นั้นๆ โดยในทุกเว็บไซต์ต่างมีการน าเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ  
   1.2.1 ข้อมูลบนแถบเมนูหลัก ซึง่ส่วนใหญ่เป็นหัวข้อหลักของเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวกับ
ผลงานศิลปะบนเว็บไซต์นั้นๆ ซึง่อาจมีความแตกต่างกันออกไป ในแง่ของหัวข้อสนับสนุนอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยในทุกเว็บไซต์จะมีหัวข้อผลงานศิลปะและหัวข้อศิลปินเป็นหลัก นอกเหนือจากนั้นจะ
เป็นลักษณะหัวข้อท่ีมีความคล้ายกันเช่น Magazine หรือ Blog เป็นต้น  
  1.2.2 ข้อมูลด้านล่างของเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีีีเกี่ยวกับเว็บไซต์และ
รายละเอียดอื่นๆหรือเงื่อนไขต่างๆท่ีควรทราบ ซึ่งมีท้ังข้อมูลท่ีส าคัญและ ข้อมูลท่ัวไป โดยทุกเว็บไซต์
จะเลือกใส่ข้อมูลช่องทางการติดต่อหรือติดตามเว็บไซต์ไว้ในส่วนนี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บไซต์ด้วย
เช่นกัน นอกจากนี้ท่ีพบในทุกเว็บไซต์เช่นกันคือหัวข้อค าถามท่ีพบบ่อย ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้
ซื้อ ในกรณีต่างๆ 
 

Website หัวข้อที่มีบนแถบเมนูหลักด้านบน (เรียงตามล าดับ) 

Artfinder Home, Discover, Artists, Artworks 

Artspace Artworks, Design Objects, Bookstore, Artists, Magazine, More 
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Website หัวข้อที่มีบนแถบเมนูหลักด้านบน (เรียงตามล าดับ) 

Artsy Home, Search, Artists, Artworks, Shows, Galleries, Fairs, Auctions, 
Magazine, More 

Artuner Artuner Now, Artworks, Artists, Curations, Magazine 

New 
Blood 
Art 

Home, Artwork search, New Blood Art Masters, Artist Submission, 
Get in touch, Blog 

Sedition Home, Search, Browse, Frame, Gift, Art Stream, Trade 

 

ตารางที่  26  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลของหัวข้อบนแถบเมนูหลักด้านบน 
 

Website หัวข้อที่อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ (เรียงตามล าดับ) 

Artfinder About Artfinder, For Buyers, For Artists 

Artspace About us, Contact us, Sitemap, Customer service, Terms of 
service, Privacy Policy, social media 

Artsy Collecting, Education, About Artsy, Partnering with Artsy, General 
question & feedback, Term of Use, Privacy Policy, Security, social 
media 

Artuner About, Press, Terms of use, Privacy policy, FAQ 
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Website หัวข้อที่อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ (เรียงตามล าดับ) 

New 
Blood 
Art 

About New Blood Art, Get in Touch, Artist info, Press, Terms and 
Conditions, Delivery and Returns, Security, Privacy 

Sedition Company, Social, Legal 

 

ตารางที่  27  ไดอะแกรมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลของหัวข้อท่ีอยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ 
 
2. การน าเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานศิลปะซ่ึงมีผลต่อการคัดเลือกแบ่งประเภท
ผลงานศิลปะ ศิลปิน และฐานราคาของผลงานในเว็บไซต์ต่าง ๆ 

ซึ่งการน าเสนอข้อมูลประเภทต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ ได้แก่การจัดหมวดหมู่และการ
ให้ความส าคัญของข้อมูลแต่ละประเภทสอดคล้องกับพื้นฐานของเว็บไซต์ท่ีใช้พื้นท่ีแสดงงานผ่านส่ือ
ออนไลน์ ซึ่งในแต่ละเว็บไซต์ มีการจัดหมวดหมู่ของผลงานศิลปะแบ่งออกได้เป็นหัวข้อดังนี้ 
 2.1 การแบ่งประเภทรูปแบบของงานศิลปะ  
 พบว่าวิธีการจัดหมวดหมู่และแยกแยะประเภทของงานศิลปะใช้เกณฑ์ในการแบ่งดังนี้ 
  2.1.1 แบ่งตามหมวดหมู่ศิลปิน 
  2.1.2 แบ่งตามราคา  
  2.1.3 แบ่งตามประเภทของส่ือท่ีใช้ 
  2.1.4 แบ่งตามกลุ่มผลงานแนะน า 
  2.1.5 แบ่งตามหัวข้อและรูปแบบ 
  2.1.6 แบ่งตามหัวข้ออื่นๆ ได้แก่ ความนิยม ผลงานแนะน า ขนาด ยุคสมัย 
การเรียงตามล าดับตัวอักษร สถานท่ี สี และนิทรรศการ 
 โดยในการจัดหมวดหมู่เหล่านี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของผลงานศิลปะในเว็บไซต์เป็นหลัก 
โดยสามารถ แบ่งกลุ่มของเว็บไซต์ท่ีมีการน าเสนอการแบ่งประเภทรูปแบบศิลปะออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 1.กลุ่มเว็บไซต์ท่ีน าเสนอผลงานศิลปะที่มีหลากหลายและมีจ านวนมาก ได้แก่เว็บไซต์ 
Artfinder, Artsy และ Artspace ซึ่งกลุ่มเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกลุ่มท่ีมีเครือข่ายกับแกลเลอรี่ หรือ
ตัวแทนขายไปจนถึงศิลปินเอง และจากความหลากหลายของผลงานท่ีมีในเว็บไซต์ ท าให้การแบ่ง
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ประเภทผลงานสามารถท าได้อย่างหลากหลาย ไม่เพียงแต่การอ้างอิงยุคสมัยหรือประวัติศาสตร์ศิลปะ
เท่านั้น แต่ยังสามารถจัดกลุ่มผลงานท่ีเป็นหัวข้อท่ัวไป ซึ่งเป็นท่ีเข้าใจได้ง่ายกับกลุ่มผู้สนใจท่ีอาจจะไม่
มีความรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะหรือประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานมาก่อน สามารถศึกษาและท า
ความเข้าใจไปจนถึงการตัดสินใจเลือกซื้อผลงานผ่านเว็บไซต์มากขึ้น เช่นเดียวกับนักสะสมท่ัวไป  
 2.กลุ่มเว็บไซต์ท่ีน าเสนอผลงานแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่เว็บไซต์ Artuner, New 
Blood Art และ Sedition โดยเป็นกลุ่มเว็บไซต์ท่ีมีการน าเสนอหัวข้อท่ีมีความจ าเพาะเจาะจงมาก มี
เอกลักษณ์ของแต่ละเว็บไซต์ เองเป็นตัวก าหนด โดยจะแบ่งประเภทของผลงานศิลปะตามความ
สอดคล้องของบริบทท่ีเกี่ยวข้องเป็นหลัก เช่น การน าเสนอการสะสมผลงานรูปแบบดิจิตอลของ
เว็บไซต์ Sedition หรือการน าเสนอผลงานผ่านนิทรรศการท่ีจัดโดย ภัณฑารักษ์หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ของเว็บไซต์ Artuner เป็นต้น ซึ่งความเช่ียวชาญเฉพาะทางของกลุ่มเว็บไซต์เหล่านี้ มีความส าคัญใน
แง่ท่ีเว็บไซต์เองนั้นสามารถท่ีจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อได้มากเมื่อผู้ซื้อสามารถเช่ือได้ว่าเว็บไซต์
นั้นมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง 
 2.2 การน าเสนอข้อมูลและวิธีการเข้าถึงศิลปินและแกลเลอร่ีที่เก่ียวข้อง 
 พบว่าในการน าเสนอข้อมูลของศิลปินนั้น เว็บไซต์ส่วนใหญ่จัดให้อยู่ในหมวดหมู่บนเมนู
หลัก ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลของศิลปินได้ทันทีจากหน้าแรก ซึ่งข้อมูลจากทุกเว็บไซต์จะมีการน าเสนอ
ในส่วนของ อัตชีวประวัติ จึงนับว่าเป็นข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นจะต้องมีในเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังมี
การน าเสนอข้อมูลในส่วนอื่นๆ ตามล าดับด้ังนี้ 
  2.2.1 การน าเสนอข้อมูลเบ้ืองต้น ได้แก่ รูปภาพ และปีเกิด 
  2.2.2 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่ีอยู่หรือสัญชาติของศิลปิน การศึกษา 
และประวัติการแสดงผลงานท้ังหมดท่ีผ่านมา 
  2.2.3 การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลและการแสดงงานผ่านเว็บไซต์ 
 ซึ่งนอกจากการให้ข้อมูลท่ัวไปของศิลปินแล้ว ในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ยังมีการแสดงสถิติของ
ผู้ติดตามศิลปิน เพื่อให้ทราบความนิยมของศิลปินนั้นๆ นอกจากนี้ยงัสามารถติดตามศิลปินที่ช่ืนชอบ
ผ่านทางเว็บไซต์ได้เช่นกัน เพื่อทราบข่าวความเคล่ือนไหว หรือการน าเสนอผลงานใหม่ของศิลปิน 
อย่างไรก็ดีการน าเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ ศิลปินนั้น ในหลายเว็บไซต์ยังใช้วิธีการน าเสนอผ่าน
บทความและการรวบรวมข่าวสารของศิลปินและการแสดงงาน ต่างๆ เข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นข้อมูลใน
การสนับสนุนศิลปินอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ดีในการเข้าถึงศิลปินนั้น เว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะให้ข้อมูลใน
การติดตามแต่จะไม่ได้มีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการติดต่อศิลปินโดยตรง ยกเว้นเว็บไซต์ Artfinder 
ซึ่งท าหน้าท่ีเช่ือมศิลปินและผู้ซื้อเข้าด้วยกัน  
 ในส่วนของการเข้าถึงแกลเลอรี่นั้น สามารถท าได้ง่ายกว่า เนื่องจากในเว็บไซต์ตัวอย่าง 
คือ Artspace และ Artsy นั้นมีการร่วมมือกับแกลเลอรี่และเว็บไซต์เองท าหน้าท่ีเช่ือมระหว่าง     
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แกลเลอรี่และผู้ซื้อเข้าด้วยกัน จึงท าให ้การน าเสนอข้อมูลของแกลเลอรี่นั้นค่อนข้างละเอียดและ
ชัดเจน โดยเฉพาะในเว็บไซต์ Artsy ท่ีผู้ซื้อจ าเป็นจะต้อง ติดต่อขอซื้อผลงานจากแกลเลอรี่ก่อนท่ีจะท า
การซื้อผ่านเว็บไซต์  
 จากข้อมูลอ้างอิงของเว็บไซต์ตัวอย่าง เห็นได้ว่าการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปินและ
แกลเลอรี่นั้นเป็น ส่ิงท่ีในทุกเว็บไซต์ให้ความส าคัญ ส่วนในการเข้าถึงศิลปินหรือแกลเลอรี่ได้หรือไม่นั้น 
ยังคงขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของ แต่ละเว็บไซต์เป็นหลัก  
 2.3 การน าเสนอข้อมูลด้านการซ้ือขายและการประมูล 
 ในการซื้อขายผลงานนั้นในทุกเว็บไซต์ตัวอย่างยกเว้นเว็บไซต์ Artuner มีการแสดงราคา
ขาย ในหน้าเว็บไซต์และส่วนใหญ่สามารถซื้อผลงานได้ทันทีผ่านระบบช าระเงินในเว็บไซต์ โดยในบาง
เว็บไซต์จ าเป็น ท่ีจะต้องลงทะเบียนผู้ใช้ก่อน ท้ังนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน โดยในการ
ลงทะเบียนนั้นจุดประสงค์ คือการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีแกลเลอรี่ใน
พื้นท่ีจริงท าเมื่อมีการขายผลงานศิลปะ การเก็บข้อมูลของผู้ซื้อจะท าให้เว็บไซต์สามารถศึกษาความช่ืน
ชอบและรสนิยมของกลุ่มผู้ซื้อได้ และสามารถน าเสนอ ผลงานท่ีตรงกับรสนิยมได้มากขึ้นผ่านการส่ง
จดหมายอิเลคทรอนิกส์ในการโฆษณา 
 นอกจากการซื้อผลงานจากเว็บไซต์แล้วนั้น การขายผลงานบนเว็บไซต์ ในเกือบทุก
เว็บไซต์จะมีช่องทาง ในการติดต่อหากสนใจร่วมขายผลงานในเว็บไซต์ และในบางเว็บไซต์มีระบบการ
สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ทันที ในการตดิต่อขายผลงาน โดยเว็บไซต์ท่ีมีการน าเสนอการเข้าร่วมขาย
ผลงานนั้น จะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ ท่ีศิลปินหรือตัวแทนการขายจะได้รับอย่างละเอียด
ไว้ด้วย อย่างไรก็ดี ในบางเว็บไซต์การติดต่อขายผลงานจ าเป็น จะต้องมีตัวแทนในการขายเท่านั้น โดย
ศิลปินไม่สามารถติดต่อขายผลงานด้วยตนเองได้  
 ในส่วนของการประมูล เนื่องจากในการศึกษานี้ไมเ่น้นในเรื่องของการประมูล ดังนั้นจึง
เป็นการสรุป เพื่อให้เข้าใจภาพรวมเท่านั้น โดยจากเว็บไซต์ตัวอย่างมีเพียงสองเว็บไซต์ท่ีมีการจัดการ
ประมูลผ่านเว็บไซต์ ซึ่งในด้าน ของการประมูล จะมีการให้ข้อมูลท่ีส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน
ของการประมูลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เมื่อเข้า ร่วมการประมูล นอกจากนี้ยังมีการให้ค าแนะน าจากข้อมูล
ในส่วนของค าถามท่ีพบบ่อย ท าให้ผู้เริ่มต้นหรือนักประมูล หน้าใหม่ สามารถเข้าร่วมงานประมูลได้งา่ย
ขึ้น 
 2.4 การน าเสนอข้อมูลด้านการให้ค าแนะน าในการเลือกซ้ืองานศิลปะและการสร้างความ
น่าเชื่อถือในการซ้ือขาย 
 ในด้านการน าเสนอข้อมูลในการให้ค าแนะน าส าหรับการเลือกซื้อผลงานศิลปะในเว็บไซต์นั้น 
มีการแบ่งวิธีการ ให้ค าแนะน าออกดังนี ้



  149 

  2.4.1 การให้ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญในเว็บไซต์โดยตรง ซึ่งมีเพียงเว็บไซต์ Artsy 
Artspace และ Artuner เท่านั้นท่ีมีการให้บริการนี้ เนื่องจากในการเลือกสะสมผลงานหรือการ
ตัดสินใจซื้อนั้น นักสะสมหน้าใหม่ อาจยังไม่แน่ใจการท่ีเว็บไซต์ให้บริการด้านค าแนะน าจะช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นและแนวทางรูปแบบของการสะสมผลงานต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 
  2.4.2 การให้ข้อมูลโดยการแบ่งกลุ่มผลงานเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผลงานท่ีน่าจับตา
มอง ผลงาน  ท่ีมาใหม่ เป็นต้น ซึ่งการให้ข้อมูลในท านองเดียวกันนี้ถือว่ามีอยู่ในเกือบทุกเว็บไซต์
ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ ต้องการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นตัวช่วยให้แก่นักสะสม โดยท่ีไม่
จ าเป็นต้องท าการติดต่อมายังเว็บไซต์และรอการติดต่อ กลับ แต่สามารถท่ีจะศึกษาหาข้อมูลไดี้ด้วย
ตนเอง ซึ่งอาจเปล่ียนรูปแบบหรือแนวทางเมื่อไหร่ก็ได้ตามท่ีต้องการ โดยท่ีไม่ต้องเลือกตามค าแนะน า
ท่ีอาจจะมีรสนิยมท่ีแตกต่างออกไป 
 ในด้านการสร้างความเช่ือถือให้กับการซื้อขายนั้น ขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลส าคัญเป็นหลัก เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า เว็บไซต์มีความโปร่งใส และยืนยันความเช่ือมั่นให้กับผู้ซื้อได้ ข้อมูลทีีีส าคัญท่ีสุดและ
จ าเป็นจะต้องมีเพื่อ ความน่าเช่ือถือคือการออกใบรับรองผลงานท่ีเป็นการยืนยันว่าผลงานเหล่านั้นเป็น
ผลงานจริง นอกจากนี้ ข้อมูลท่ี เกี่ยวข้องกับการติดต่อเว็บไซต์จ าเป็นท่ีจะต้องละเอียดชัดเจนและมี
หลายช่องทางในการติดต่อได้จริง หากเกิดกรณี ฉุกเฉิน เพื่อท าให้ลูกค้าเช่ือมั่นว่าจะสามารถติดตาม
บริการภายหลังจากการซื้อผลงานได้ อย่างไรก็ดีในแง่ของความน่าเช่ือถือยังรวมไปถึงความมั่นใจของ
ลูกค้าท่ีมีต่อเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน การให้ข้อมูลท่ีละเอียด ของบริการหลังการขายต้ังแต่การขนส่งไป
จนถึงการรับประกันผลงานและเงื่อนไขในการคืนสินค้าภายในเวลาท่ีก าหนด จะช่วยให้ลูกค้าเกิด
ความสบายใจในการซื้อและลดความกังวล เมื่อเช่ือมั่นว่าจะได้รับผลงานถึงมืออย่าง ปลอดภัย 
 2.5 การน าเสนอข้อมูลในด้านความรู้ทั่วไปอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับวงการศิลปะ 
 จากการศึกษาพบว่าในทุกเว็บไซต์มีการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบอื่น ๆ ในวงการศิลปะ
ด้วยเช่นกัน ความเคล่ือนไหวของศิลปินหรือรูปแบบผลงานต่าง ๆ ไปจนถึงการจัดแสดงงานและงาน
แฟร์ท่ีได้รับการเขียนถึงผ่านMagazine หรือBlog ของเว็บไซต์ต่าง ๆ นั้น มีผลกับการตัดสินใจซื้อ
ผลงานเมื่อข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานการศึกษา ขั้นต้นท่ีผู้ซื้อจะสามารถอ่านและท าความเข้าใจความ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นไปจนถึงศิลปินและผลงานท่ีน่าจับตามอง การให้ความส าคัญในส่วนนี้จึงถือ
เป็นผลพลอยได้ท่ีมีประโยชน์กับผู้ซื้อเป็นอย่างยิ่ง 
 
 3. แนวโน้มที่จะพัฒนาคลี่คลายต่อไปในอนาคตของธุรกิจรูปแบบนี้ 
 จากการศึกษาพบว่าธุรกิจศิลปะบนเว็บไซต์นั้นมีความแตกต่างและหลากหลาย ซึ่งมีแนวโน้ม
ท่ีจะพัฒนา เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการเกิดของเว็บไซต์ในรูปแบบนี้มากนัก 
แต่ในอนาคตมีแนวโน้ม ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้ซื้องานศิลปะเช่นเดียวกันอย่าง
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แน่นอน เช่นเดียวกับสินค้า อุปโภคบริโภคอื่นๆ การหันมาให้ความสนใจกับส่ือออนไลน์จึงอาจเป็นส่ิง
ส าคัญ อย่างไรก็ดีข้อจ ากัดท่ียังไม่สามารถ เข้ามาแทนท่ีพื้นท่ีการขายจริงได้อาจจะมีแนวโน้มท่ีจะยังคง
อยู่ต่อไป ความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจึงอาจ กลายเป็นเพียงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแทนการ
เข้ามาแทนท่ี บทบาทเพียงการซื้อขายผลงานบนเว็บไซต์นั้นจึงยงัไม่เพียงพอ เมื่อเกิดการเติบโตของ
คู่แข่งและกลุ่มตลาดกว้างขึ้นอย่างไร้ขีดจ ากัด การเข้าถึงของกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายถูก เช่ือมโยงกันผ่าน
ระบบอินเตอร์เนตท าให้บริบทต่าง ๆ เปล่ียนแปลงไป ศิลปินสามารถมีช่องทางการขายและสร้าง 

เครือข่ายด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งกลุ่มตัวแทน รวมถึงนักสะสมหน้าใหม่สามารถซื้อผลงานได้
โดยไม่จ าเป็น ต้องติดต่อกับแกลเลอรี่ ธุรกิจศิลปะจึงมีแนวโน้มท่ีจะไมไ่ด้ท าหน้าท่ีเพียงน าเสนอผลงาน
เพื่อการค้าอย่างเดียวอีกต่อไป โดยแนวโน้มในการพัฒนาของธรุกิจศิลปะบนเว็บไซต์ท่ีมีความเป็นไป
ได้ในการเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงได้แก่ 

3.1 แนวโน้มในการใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลางในการท าธุรกิจศิลปะท่ีเพิ่มขึ้น  
 จากการศึกษาเพิ่มเติมพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ท่ีท าธุรกิจศิลปะในต่างประเทศทุกปี ซึ่ง
รวมถึงเว็บไซต์ท่ีเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยเช่นกัน เนื่องจากเว็บไซต์และส่ือออนไลน์นั้นมีศักยภาพใน
การเช่ือมต่อ เครือข่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ง่ายและสะดวกสบาย ความสามารถในการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ได้จากทุกท่ีทุกเวลา ช่วยให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้ 24 ชม. ซึ่งเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการค้า ท่ีอาจจะน าผลงานท่ีไม่เคยขายได้ในพื้นท่ี จริงมาก่อน สามารถพบกับนักสะสมท่ีช่ืน
ชอบผลงานนั้นได้จากระบบการสืบค้น หรือการแสดงผลงานให้ออกสู่สาธารณะได้โดยไม่ต้องรอพื้นท่ี
การจัดแสดงงานท่ีจ ากัดเพียงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ท าให้ผลงานศิลปะ สามารถเดินทางไปได้
ในทุกท่ีท่ีมีการเช่ือมต่ออินเตอร์เนตและท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย 

3.2 แนวโน้มในด้านการให้ความส าคัญกับข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ที่จะมีมากข้ึน  
 ในการศึกษาพบว่า ในเพื่อการสร้างความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ หากกลุ่มผู้สนใจหรือศิลปิน 
ต้องการท่ีจะ สร้างหรือขยายธุรกิจประเภทนี้ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับการ
สร้างความน่าเช่ือถือและ ความไว้วางใจให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพราะจะกลายเป็นรากฐานท่ีส าคัญ
ในการคงอยู่และด าเนินต่อไปของธุรกิจ ซึ่งในแง่ของธุรกิจท่ีมีพื้นท่ีด้ังเดิมหรือมีช่ือเสียงมาก่อนนั้น จะ
ได้เปรียบในส่วนของความไว้วางใจจากผู้ซื้อท าให้การตัดสินใจซื้อผลงานผ่านทางเว็บไซต์ท าได้ง่ายข้ึน 
อย่างไรก็ดี จากความสามารถในการใช้จุดเด่นของส่ือท่ีไร้ขีดจ ากัดในการน าเสนอบทบาทและบริบท
ต่างๆจึงท าได้กว้างและหลากหลายมากขึ้น หากผู้ประกอบการให้ความส าคัญกับข้อมูลท่ีกว้างและ
หลากหลาย รวมถึงการให้ข้อมูลในเชิงลึกท่ีไม่สามารถหาได้จากส่ืออื่น ๆ หรือจากการค้นหาท่ัวไป จะ
สามารถสร้างจุดแข็งซึ่งจะกลายเป็นความเช่ือมั่นให้กับเว็บไซต์ ต่อไปได้ในอนาคต  

3.3 เว็บไซต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธรุกิจในพื้นที่จริง 
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 เมื่อพื้นท่ีเว็บไซต์จะไม่สามารถเข้ามาแทนท่ีพื้นท่ีจริงได้ในอนาคตอันใกล้ แต่จะเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของธรุกิจ หลักแทน เนื่องจากศักยภาพในการขยายตัวของตลาดท่ีจะมีกว้างขึ้น ธุรกิจหลัก
จ าเป็นจะต้องพึ่งพาเว็บไซต์ใน การสร้างฐานลูกค้าเพิ่ม โดยเว็บไซต์จะเป็นเครื่องมือส าคัญท่ีจะช่วย
สนับสนุนและท าให้ธุรกิจกลายเป็นที่รู้จักได้ อย่างกว้างขวางขึ้น ดังนัน้การให้ความส าคัญในด้านข้อมูล
ท่ีทันต่อเหตุการณ์และยุคสมัยอยู่เสมอ จะสามารถช่วยให้ เว็บไซต์มีความน่าสนใจและสะสมความเช่ือ
ใจให้กับผู้ซืีีอได้ ท่ีไม่เพียงแต่การเอื้อประโยชน์ในการซื้อขายผลงานศิลปะ เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง
ความรู้และขยายฐานผู้สนใจผลงานศิลปะให้กว้างขึ้น และท าให้ธุรกิจเป็นที่ยอมรับได้ ในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากความเปล่ียนแปลงในการท าธุรกิจศิลปะมีมากขึ้นบนส่ือออนไลน์ การหันมาให้
ความส าคัญกับบริบท อื่น ๆ อาจเป็นช่องทางท่ีน่าสนใจส าหรับกลุ่มผู้มีความช านาญท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศิลปะ ในการสร้างธุรกิจใหม่ท่ีช่วย สนับสนุนการซื้อขายให้แก่เว็บไซต์หรือธุรกิจศิลปะอื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่
บนส่ือออนไลน์ด้วยเช่นกัน การศึกษารายละเอียด และค านึงถึงบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง จะช่วยให้
ช่องทางการสร้างธุรกิจสามารถขยายตัวได้มากขึ้น รวมถึงเป็น การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีมี
ความช านาญทางศิลปะที่มีอยู่มากในประเทศไทย ได้ปรับใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีและสามารถสร้าง
ธุรกิจจากงานท่ีช่ืนชอบได้จริงต่อไป 
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เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ที่อยู่ปัจจุบัน 117 พัฒนาการ 65 ประเวศ กทม. 
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