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ขางหลังภาพ' ชีวิตวิชาการ

'ศ.ดร.วิรณ
ุ ตั้งเจริญ' อธิการบดี มศว 'หัวใจศิลป'
“การที่เรามีขาวของที่สะสมไว ทําใหเกิดความสนุก เพราะมีเพื่อนมาที่บาน และผูคน
ที่สนใจมาที่บาน เราไดเลาเรื่องราวในอดีตใหฟง เปนการเรียนรูที่ทําใหเกิดความคิดความรู
หากแตเปนผูบริหารสูงสุด
อยางไมรูตัว”...เจาของแนวคิดนี้มิใชเพียงนักสะสมทั่วไป
สถาบันอุดมศึกษาดวย ความสนุกของบุคคลทานนี้จึงถือวานาสนใจทั้งสําหรับเยาวชนและ
ผูคนทั่วไป วันนี้มาดูภาพชีวิต-ภาพเบื้องหลังความสนุกของบุคคลทานนี้ “ศ.ดร.วิรุณ ตั้ง
เจริญ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ณ “ดับบลิว แอนด ดับบลิว อารท คอลเล็คชั่น (W&W ART COLLECTION)” ซึ่ง
เปนทั้งสถานที่รวมของสะสม และบานพักสวนตัวของ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ แถวยานวงศ
สวาง ซอย 7 ศ.ดร.วิรุณเลาเรื่องราวใหทีม “วิถีชีวิต” ฟงวา ปจจุบันอายุ 63 ป เปนคน จ.
อางทอง เรียนจบ ปวส.วิทยาลัยเพาะชาง
จากนั้นสอบเขาเรียนศิลปะที่วิทยาลัยวิชา
การศึกษาประสานมิตร ป พ.ศ. 2511 หลังจากจบปริญญาตรีก็ไดเปนอาจารยที่วิทยาลัยฯนี้
ในป พ.ศ. 2513 ซึ่งสอนอยู 3-4 ปวิทยาลัยฯนี้ก็ไดกลายเปนมหาวิทยาลัย คือในป พ.ศ.
2517
ในชวงป พ.ศ. 2517-2518 เปนชวงที่เจาของวิถีชีวิตทานนี้ไปเรียนตอระดับปริญญา
โททางดานจิตรกรรม ที่อเมริกันยูนิเวอรซิตี้ วอชิงตัน ดี.ซี. เรียนอยู 2 ปกวาก็กลับมาสอน
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หนั ง สื อ ต อ หลั ง จากนั้ น ในป พ.ศ. 2527
ก็ ไ ด ทุ น ไปเรี ย นต อ ระดั บ ปริ ญ ญาเอกด า น
ศิลปศึกษา ที่อิลลินอยสสเตท ยูนิเวอรซิตี้ ใกลเมืองชิคาโก
“ผมสอนทางศิ ล ปะมาโดยตลอด สอนทางด า นประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ป
สอน
สุนทรียศาสตร สอนจิตวิทยาศิลปะ สอนจิตรกรรม สอนนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และ
เอก ปจจุบันสอนปริญญาเอก ซึ่งปริญญาเอกทางดานศิลปวัฒนธรรมวิจัยนั้น ที่ มศวสอนมา
ได 4-5 ปแลว เนนเรื่องการวิจัย”
ศ.ดร.วิรุณเลาถึงที่มาของ “ดับบลิว แอนด ดับบลิว อารท คอลเล็คชั่น” วา ตนเอง
จ.อางทอง และจากการสะสมของทั้งงานศิลปะและของเกาตลอด
เกิดและเติบโตที่
ระยะเวลากวา 10 ป เดิมก็ตั้งเปาหมายไววาจะไป เปดอาคารเล็ก ๆ แสดงของที่แถบวัดเกตุ
ไชโย จ.อางทองแตก็ยังแคคิด ยังไมไดทําอะไรเปนรูปเปนราง
จนตอมาเมื่อเขารับหนาที่เปนอธิการบดีของ มศว 4 ป และไดตออีกวาระ ในวาระที่
2 ขณะนี้เหลืออีก 2 ป ก็ไดมานั่งคุยกับภรรยา คือ รศ.วรรณรัตน ตั้งเจริญ วาหลังจากนี้จะ
ทําอะไรตอ
“ในสวนของผมแลว คงจะทํางานศิลปะตอไป สวนอาจารยวรรณรัตน ก็จะสอนสีน้ํา
อีกทั้งบานซึ่งเปนที่พักในขณะนี้ เราก็ไดจัดเปนแหลงเรียนรู เปนแกลลอรี่ เล็ก ๆ เปนคอล
เลกชั่น ซึ่งตอนนี้ตองนั่งในตําแหนงผูบริหารมหาวิทยาลัย งานดานศิลปะที่จะจัดเปนแหลง
เรียนรูจึงคืบหนาไปอยางชา ๆ อยางไรก็ตาม ตอนนี้ไดเตรียมเตาเผาเซรามิกเพื่อจะใชทํา
เปนเซรา มิกอารตดวย แตก็ยังไมไดเริ่มอีกนั่นแหละ”
งานศิลปะที่มีอยูนั้น
ศ.ดร.วิรุณบอกวาสวนใหญตนเองจะเปนคนเก็บ มีทั้งงานที่
ตัวเองสรางสรรคขึ้นมา งานจากศิลปนคนอื่น ๆ และศิลปะที่ไดจากการสะสม อาทิ งาน
ศิลปะของ อ.กมล ทัศนาญชลี (ศิลปน แหงชาติ), งานศิลปะของ อ.กมล ทํารวมกับ อ.
ถวัลย ดัชนี, งานศิลปะของ อ.เฉลิม นาคีรัตน บรมครูดานสีน้ํา และสีน้ํามันในประเทศไทย
(ครูของกมล ทัศนาญชลี และถวัลย ดัชนี) ขณะไปอยูประเทศญี่ปุน เมื่อ ค.ศ. 1958 ซึ่ง
กอน อ.เฉลิมจะเสียชีวิตไดใหลูกสาวนําภาพมาให ซึ่งตนรับไวดวยความซาบซึ้งมาก เปน
ภาพที่มีคุณคา, งานศิลปะของ อ.สุชาติ วงษทอง, งานศิลปะของ อ.กมล ทํารวมกับ อ.
ประหยัด พงษดํา ทํารวมกับ อ.ถวัลย, งานศิลปะของ อ.อารีย สุทธิพันธุ, งานศิลปะของ อ.
ประพันธ สีสุตา, งานศิลปะของ อ.บุญยิ่ง เอมเจริญ
ฯลฯ และงานศิลปะของอดีต
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ก็มี
“มีงานดอกไมสีน้ําตาลที่เปนอีกชิ้นที่ประทับใจมาก เมื่อ 3-4 ปที่แลวมีศิลปนชาว
อิหรานที่มีชื่อเสียงมาแสดงงานศิลปะที่ มศว ผมไปเปดงาน และมีศิลปนผูหญิงคนหนึ่งเขา
ใสเสื้อคลุมยาว และบอกผมวาจะยกภาพนี้ใหผม จากนั้นเขาก็ลงไปนั่งที่พื้น แลวใชเทา
เซ็นชื่อให ชิ้นนี้เปนงานที่ผมรักมากอีกชิ้นหนึ่ง คนที่ไมมีแขน แลวสามารถเขียนภาพได มัน
นาทึ่งมาก”
อธิการบดี มศว เลาถึงของสะสมอีกวา นอกจากนี้ยังมีภาพที่เปนกอนอิฐ เปนภาพ
การสรางสรรคผลงานของศิลปนตางชาติที่มาทําเวิรกช็อปสรางผลงานขึ้นมา มีไหชิ้นที่
ไดมาจากสุโขทัย และมาจากลาว ซึ่งเปนของเกา มีศิลปะนางรําที่ไดมาจากอินโดนีเซีย
สรุปแลวมีของสะสมมากมาย บอกไมไดวาสะสมอะไรเปนพิเศษ แตสวนใหญจะเปนงาน
ฝมือ เก็บมากวา 10 ปแลว เก็บอยางจริงจัง เนนวาเปนของที่ราคาไมแพงมากนัก “ที่นา
เสียดายก็คือมีฝรั่งเขามากวานซื้อ ปจจุบันขาวของสมัยสุโขทัย อายุ 600-700 ป หาไมได
อีกแลว”
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อยางไรก็ดี กับ “ดับบลิว แอนด ดับบลิว อารท คอลเล็คชั่น” ก็ยังเปนสถานที่ให
ความรูที่นาสนใจได ซึ่งคนที่ไปก็มีทั้งคนทั่วไป เพื่อนและลูกศิษยของเจาของสถานที่ โดย
ศ.ดร.วิรุณบอกวา สนุกมาก เปนทั้งหองรับแขก หองเรียนที่ใหนิสิตปริญญาเอกไดมาเรียน
ลูกชายที่ เปนอาจารยก็ได ใหลูกศิษ ยมาเรีย นที่บาน ดังนั้น
บานหลั งนี้จึงเป นเสมือ น
หองเรียนและแหลงเรียนรูที่จับตองได พื้นที่ทั่วทั้งบานเปนแหลงเรียนรูไดหมด นิสิตที่ได
เขามาเรียนไดแบงปนประสบการณความประทับใจใหแกกัน ไดชื่นชมศิลปะไปพรอม ๆ กัน
“ถือเปนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและมีคุณคาใหเกิดขึ้น เราตองการสรางสิ่งแวดลอม
ที่เปนแหลงเรียนรูเทาที่เราสามารถจะทําได ถาเราพูดถึงเรื่องราวศิลปะแบบลอย ๆ เด็กและ
เยาวชนจะไมซาบซึ้ง
เพราะเขาไมเห็นของจริง แตถาเขาไดเห็น ไดสัมผัส ความรูสึก
ซาบซึ้ง ชื่นชม ก็จะดีขึ้น”
ศ.ดร.วิรุณ กลาวตอไปวา สําหรับตนเองการทํางานเขียนภาพก็จะพยายามทําให
สม่ําเสมอ ภาพที่วาดมีหลายสไตล เปนนามธรรมก็มี เนนการเขียนใหเห็นสีสันของเสนและ
สีสันของแตละสี ภาพที่ยังเขียนคางอยูคือ ภาพพระแมธรณีบีบมวยผม ซึ่งตั้งใจไววาจะ
ทูลเกลาฯ ถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาพสงกรานต
2009 ก็เขียนโดยสื่อถึงการลงเสน สี เปนสําคัญ ภาพในลักษณะนี้เนนความเปนนามธรรม
“การจัดขาวของทุกชิ้นที่เปนคอลเลกชั่นนั้น ผมจะจัดดวยตัวผมเอง ยิ่งชวงอายุมาก ๆ จะ
ตื่นนอนเร็ว ก็จะมีเวลามานั่งจัด” ศ.ดร.วิรุณเลาตอถึงการจัดทํา “ดับบลิว แอนด ดับบลิว
อารท คอลเล็คชั่น” พรอมเผยความตั้งใจใหฟงดวยวา เมื่อเกษียณอายุราชการแลว ตั้งใจวา
จะบวชสักระยะหนึ่ง จากนั้นก็คงจะหันมาเขียนหนังสือ เดินทางทองเที่ยว
และพักผอน
สบาย ๆ และแนนอน...แกลลอรี่ก็คงจะมีความนาสนใจขึ้นอีกมากโข
ดวยหัวใจศิลปะเต็มเปยมของ “ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ”.
'ดับบลิว แอนด ดับบลิว อารทฯ'
กับความคาดหวังตอ “ดับบลิว แอนด ดับบลิว อารท คอลเล็คชั่น (W&W ART
COLLECTION)” ในวันขางหนา ทาง ศ.ดร.วิรุณ และ รศ. วรรณรัตน ตั้งเจริญ รวมกันบอก
วา แมวันหนึ่งพวกตนจะไมอยูแลว แตชื่อลูกก็ยังอยูกับสถานที่นี้ ซึ่งก็ดีใจเพราะแมวาลูก
ชายทั้งสอง คือ วรรณวรุณ ตั้งเจริญ และ วรวรรณ ตั้งเจริญ จะไมไดเรียนทางศิลปะ แตเขา
ทั้งสองก็รักงานศิลปะ รักของเกา
“ภาพบางภาพที่เขาชอบ เขาจะบอกวาหามขาย เขาจองไวหมดแลว เมื่อเราไมอยู
แลวสมบัติเหลานี้ก็จะตกเปนของเขา เขาก็คงจะดูแล สวนมันจะอยูไดอีกยาวนานแคไหนก็
ตองดูกันตอไป”
อยางไรก็ตาม ณ วันนี้ ศ.ดร.วิรุณ ยังคงมีความตั้งใจจะไปตั้งแสดงงานศิลปะที่ จ.
อางทอง เปนอาคารเล็ก ๆ ใกล ๆ วัดเกตุไชโย อาจจะหาญาติพี่นองใหอยูดูแลและตอนรับ
คนที่อยากจะเขาไปเยี่ยมชม
ตั้งใจวาอาจจะไปแสดงงานเปนระยะ ๆ สวนแกลลอรี่ที่
กรุงเทพฯ ก็ใชพื้นที่บานเปนพื้นที่หลักในการจัดแสดงผลงานและเก็บสะสมผลงานตอไป
ทั้งนี้ ศ.ดร.วิรุณบอกวา “ถาหมดวาระตําแหนงอธิการบดี ผมคงจะดูแลที่นี่แบบเต็มตัว ใครที่
สนใจอยากเยี่ ย มชม หรื อ พู ด คุ ย ด า นศิ ล ปะ
สามารถติ ด ต อ มาได ต ลอดเวลา”.
สุภารัตน ยอดศิริวิชัยกุล
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