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บทคัดยอ 
การสรางสรรคงานศิลปกรรมนับเปนกระบวนการผลิตที่ซับซอนและมีความจําเปนตอง

เกี่ยวพันกับมิติตางๆ ของโลก ในทํานองเดียวกันเมื่อผลงานศิลปกรรมซึ่งผานกระบวนการสราง 
สรรคและไดรับการเผยแพรสูสาธารณะก็ยอมสงผลกระทบตอทั้งปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม
เชนกัน ดวยเหตุนี้ความรับผิดชอบตอสาธารณะจึงเปนประเด็นที่ศิลปนจะตองตระหนักและนํา    
มาเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาผลงานใหมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของการ
เปลี่ยนผานสูศตวรรษที่ 21 ซึ่งโลกกําลังเผชิญกับปญหาและความเปลี่ยนแปลงในหลายดาน การ
วิเคราะหสภาวการณตางๆ ดวยกรอบแนวคิดที่หลากหลาย ความเกี่ยวของระหวางปรากฏการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและอิทธิพลที่ถายทอดสูงานศิลปกรรมสรางสรรคในประเทศไทย รวมถึง
การยกตัวอยางใหเห็นผลกระทบตางๆ ที่เกิดจากงานศิลปกรรมที่ขาดการมีสวนรวมกับสาธารณะ 
ประเด็นเหลานี้คือสาระสําคัญที่นํามาใชในการอธิบายเพื่อสรางความเขาใจและนํามาซึ่งการเสนอ
ขอสรุปแนวทางการสรางสรรคงานศิลปกรรมแขนงตางๆ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอ
สาธารณะและการมีสวนรวมทางสังคมอยางเปนรูปธรรมในตอนทายของบทความ 
 
ABSTRACT  

Creating an artistic work is a complicated process, which relates to multi-
dimensional contexts of the global system.  In the same way, when the artworks have 
been apparent among the public, they have affected both individuals and society as well.  
For this reason, the public responsibility has become the considerable keystone that the 
creative artists should realise and adopt such issue as the driving force for creating their 
works especially at this time, the early period of 21st century, when the global society is 
now facing the whole new set of problems and changes. Apart from that, the dynamic 
circumstances analysis with various paradigms, the explanation of the global and local 
phenomenon, which are influential to the creative arts in Thailand, and the illustration of 
social impacts due to the artworks lacking in public responsibility, will be clarified to 
explain, comprehend and contribute to the conclusion of the concept and means of 
creating artistic works based on public responsibility and social participation in the last 
part of this paper. 
 
 

บทนํา 
ในสภาวะความผันผวนของสังคมโลกาภิวัฒนชวงตน

ศตวรรษที่ 21 กระแสการหลั่งไหลถายเททางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นอยางเชี่ยวกราก การขามพรมแดนขององคความรู
โดยปราศจากอุปสรรคเรื่องเวลาและระยะทาง รวมไปถึง
ความถดถอยของทรัพยากรธรรมชาติและความเสื่อมโทรม

ของจิตใจมนุษย ปรากฏการณเหลานี้ไดดําเนินมาอยาง
ตอเนื่องและแพรกระจายไปทั่วทุกหนวยของสังคมจน  
ยากที่จะหาขอบเขต หรือความเกี่ยวเนื่องเฉพาะตัวระหวาง
ปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่งได หนึ่งในหลายองค-
ประกอบที่เปนตัวขับเคลื่อนสภาวการณที่เปนอยูในขณะ  
นี้ก็คือ ความคิดสรางสรรค (Creativity) ซึ่งเปนคุณสมบัติ



เฉพาะตัวของมนุษยชาติที่ปรากฏอยูในรูปแบบตางๆ และ
คอยนําพามนุษยชาติไปสูวิถีชีวิตใหมๆ อยูเสมอ 

กระบวนการคิดสรางสรรค (Creative Process) เปน
กระบวนการทางสมองที่มีขึ้นเพื่อที่จะแกไขประเด็นปญหา
บางอยางที่ประสบอยู โดยจะตองอาศัยการดึงเอาประสบ-
การณเดิมของผูสรางสรรคออกมาแลวนํามาจัดใหอยูใน 
รูปใหม ซึ่งการจัดรูปแบบใหมของความคิดนี้เปนลักษณะ 
เฉพาะของแตละคน และทายที่สุดปรากฏออกมาเปน
ผลผลิตสรางสรรคซึ่งอาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได 
(ปานศักดิ์, 2551) สิ่งที่จัดวาเปนผลผลิตจากความคิด
สรางสรรคนั้นมีอยูหลายรูปแบบ อาทิ สิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ทฤษฎีและแนวคิด รวมไปถึงงานศิลปกรรม
แขนงตางๆ ไมวาจะเปนดนตรี ภาพยนตร วรรณกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และงานออก 
แบบอื่นๆ ก็จัดวาเปนผลผลิตสรางสรรคดวย 

ไมตางจากการสรางสรรคงานประเภทอื่นๆ กระบวน 
การสรางงานศิลปกรรมนั้นก็มีความซับซอนเชนกัน เพราะ
นอกเหนือจากทักษะดานศิลปะแลว ประสบการณและ
ความเขาใจบริบททางสังคมของผูสรางสรรคเองนั้น ก็เปน
กลไกสําคัญที่ทําใหงานศิลปกรรมทั้งหลายมีอัตลักษณ
เฉพาะ (Identity) ซึ่งสามารถคงคุณคาและความนาสนใจ
ในตัวของมันเองไวไดอยูเสมอ นอกจากกลไกทางสังคม
แลว กลไกมโนธรรม  และความรับผิดชอบตอวิถีชีวิต 
(วนิดา, 2550) ก็นับเปนสิ่งสําคัญที่ศิลปนผูสรางสรรคงาน
จะตองยึดถืออยูเสมอ ดังปรากฏอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพ
ศิลปนซึ่งประกอบดวยหลักสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

1. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ และประกอบการ
งานอยางเต็มกําลังตามความรูและความสามารถ 

2. ซื่อสัตยตอวิชาชีพไมใชความรูความสามารถของ
ตนในทางทําลายผูอื่นและประเทศชาติ 

3. มีความรับผิดชอบตอกิจการงานที่ตนกระทํา 
4. สัมพันธภาพที่ดีตอเพื่อนรวมอาชีพ และคนใน

วงการอื่นๆ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมและการสมาน-
ฉันท (วนิดา, 2550) 

ดวยเหตุนี้ความสัมพันธระหวางผูสรางสรรคงาน
ศิลปกรรม ความรับผิดชอบตอสาธารณะ และสภาวการณ
ตางๆ ที่ขับเคลื่อนอยูรอบดานจึงเปนประเด็นที่ไมสามารถ
แยกออกจากกันอยางสิ้นเชิงได ตรงกันขามควรที่จะตอง
ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและตระหนักถึงผลกระทบที่

สังคมและงานศิลปกรรมมีตอกันอยางถี่ถวน ดังที่จะได
นําเสนอในรายละเอียดตอไป 

 
แนวคิดท่ีเก่ียวของกับงานศิลปกรรมสรางสรรค
และความเชื่อมโยงกับบริบทแวดลอม 

ความสัมพันธระหวางงานศิลปกรรมสรางสรรค 
(Creative Arts) กับสภาวการณแวดลอมนั้นไมสามารถ   
ที่จะอธิบายดวยแนวคิดหรือทฤษฎีอยางใดอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตจําเปนตองอาศัยการประกอบกันของแนวคิด
จากหลายฐานคิด เพื่อใหเกิดมุมมองที่หลากหลายและ
สามารถที่จะทําความเขาใจถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้น ความ
เช่ือมโยง ผลกระทบ และอิทธิพลที่ตางฝายตางมีตอกัน ซึ่ง
ในที่นี้ไดหยิบยกแนวคิดที่เกี่ยวของมานําเสนอ ดังตอไปนี้ 

• แนวคิ ด เ ร่ื อ งผลผ ลิ ตสร า งสรรค  ( Creative 

Products) 
ถึงแมวางานศิลปกรรมไดดํารงอยูเปนสวนหน่ึง

ของมนุษยชาติมาเปนเวลานานแลว แตการใหนิยามและ
จําแนกประเภทของงานศิลปกรรมวาเปนผลผลิตจาก
ความคิดสรางสรรคนั้นไดเริ่มขึ้นในชวงศตวรรษที่ 20 ซึ่ง
นับเปนยุคเริ่มตนของการศึกษาระบบสมองและความคิด
ของมนุษยอยางจริงจัง งานศิลปกรรมนั้นมีลักษณะและ
กระบวนการผลิตที่ตรงกับนิยามของผลผลิตสรางสรรค    
ที่ไดถูกใหไวในป ค.ศ. 1963 โดยกลุมนักพัฒนาจักรกล
อัจฉริยะ (Artificial Intelligence) ชาวอเมริกันที่วาผล 
ผลิตที่จัดเปนผลผลิตสรางสรรคนั้นจะตองมีลักษณะ ดังนี้ 

1. เปนผลผลิตที่แปลกใหม และมีคาตอผูคิด 

สังคมและวัฒนธรรม 

2. เปนผลผลิตที่ไมเปนไปตามปรากฏการณนิยม
ในเชิงที่วามีการคิดดัดแปลง หรือยกเลิกผลผลิต หรือ
ความคิดที่เคยยอมรับกันมากอน 

3. เปนผลผลิตซึ่งไดรับจากการกระตุนอยางสูง
และมั่นคงดวยระยะยาวหรือใชความอุตสาหพยายาม   
อยางสูง 

4. เปนผลผลิตที่ไดจากการประมวลปญหาซึ่ง  
เดิมคอนขางจะคลุมเครือและไมแจมชัด 

เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติขางตนจะเห็นวาในการ
ผลิตงานศิลปกรรมสรางสรรคช้ินหนึ่งนั้นจะตองเกิดจาก
การผสมผสานระหวางปจจัยภายในตัวผูสรางสรรคเองเขา
กับปจจัยภายนอกจึงจะทําใหเกิดเปนการเรียบเรียงความคิด



และการประมวลเปนผลงานชิ้นใหมขึ้นมาได (ปานศักดิ์, 
2551) 

• แนวคิดเร่ืองการเชื่อมโยงระหวางงานศิลปกรรม 
โลก และสังคม 

นอกเหนือไปจากการใชปจจัยภายนอกมาเปนสวน
สําคัญในการสรางสรรคงานศิลปกรรมแลว ผลงานสราง 
สรรคที่ เสร็ จสมบูรณและไดรับการ เผยแพรออกสู

สาธารณะก็สงผลสะทอนกลับสูบริบทแวดลอมภายนอก
ดวยเชนกัน  แนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหวางงาน
ศิลปกรรมสรางสรรค โลกมนุษย และสังคม รวมถึงผล
สะทอนกลับในลักษณะนี้ ศาสตราจารย ดร.เจตนา  นาค-
วัชระ ไดอธิบายไวในการประชุมสัมมนาทัศนศิลปศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 3 ใน พ.ศ. 2541 ผานแผนภาพที่ปรากฏอยู
ดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพขางตนบงช้ีวาสภาพสังคม/โลกมนุษย 
(A) ไดหลอหลอมใหเกิดการสรางสรรคงานศิลปกรรม (B) 
ในเบื้องตน จากนั้นเมื่อผลงานถูกเผยแพรสูผูรับ (C) ก็จะ
เกิดกระบวนการปรับดุลของงานศิลปกรรมสรางสรรค (D) 
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อผลงานนี้ออกสูสาธารณะก็จะกอใหเกิด
การบูรณาการในวงกวางขึ้นทั้งตอปจเจกบุคคล สังคมโลก 
รวมไปถึงงานศิลปกรรมเองใหมีความสมบูรณขึ้นเรื่อยๆ 
นับเปนการที่โลกมนุษย และสังคมไดรับการบูรณาการ
กลับคืนมาเชนเดียวกัน (เจตนา, 2541) ซึ่งความสัมพันธ
ตามแผนภาพนี้สะทอนถึงปรากฏการณในลักษณะวงจร
หรือวัฏจักรซึ่งจะขาดองคประกอบอันใดอันหนึ่งมิได  

 

 

• แนวคิดเร่ืองสถานะและบทบาทของงานศิลปกรรม
ภายใตอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ 

ไมเพียงแตความเชื่อมโยงในเชิงสังคมศาสตร
เทานั้น การอธิบายสถานะของงานศิลปกรรมสรางสรรค
โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของเศรษฐศาสตรก็มีปรากฏใหเห็น
เชนกัน แนวคิดอีกอันหนึ่งที่นาสนใจที่นําเสนอโดยนัก
อนาคตศาสตร (Futurist) กลุมหนึ่งใน ค.ศ. 2008 พวกเขา 
มีทรรศนะวาผูสรางสรรคงานศิลปกรรม  เชน  ศิลปน 
สถาปนิกและนักออกแบบสามารถดํารงชีวิตอยูไดดวย
ระบบเศรษฐกิจอีกระบบหนึ่งที่เรียกวา ระบบความมั่งคั่ง 
(Wealth System) ซึ่งมีความเกี่ยวพันอยางยิ่งกับระบบ 
 

 

A 
โลกมนุษย 
สังคม 

B 
ศิลปะ 

C 
ผูรับ 

D 
ศิลปะ 

บูรณาการ (สมบูรณ) 
ปจเจกบุคคล+ศิลปะ+
สังคม 

การสรางสรรค (ปกติ) 
 

การสรางสรรค  
(ปรับดุล) 

การรับ/การเผยแพร 
 

กา
รป

รับ

บูร
ณ
าก

าร
(ไม

สม
บูร

ณ
) 

ปจ
เจ
กบ

ุคค
ล+

สัง
คม

 

 
แผนภาพแสดงความสัมพนัธระหวางศิลปะและสังคม โดย ศาสตราจารย ดร.เจตนา นาควัชระ 

นําเสนอในการประชุมสัมมนาทัศนศิลปศึกษาแหงชาติครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2541 



เศรษฐกิจเงินตรา (Money Economy) อันเปนระบบ
เศรษฐกิจหลักในขณะนี้ ระบบความมั่งคั่งเกิดขึ้นครั้งแรก
เมื่อมนุษยสามารถผลิตไดสูงกวาระดับพออยูพอกิน หรือที่
เรียกอีกอยางหนึ่งวา สวนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic 
Surplus) ซึ่งทําใหเกิดผลตามมาอยางมากมายจนกลายเปน
ความมั่งคั่งรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนการกักตุนผลผลิต
ทางการเกษตร การเก็บภาษีและสวย หรือการเขาควบคุม
สวนเกินและการผลิตสวนเกินใหมากขึ้น อันนํามาสูการ
สรางรัฐของชนชั้นผูปกครองซึ่งในที่สุดก็นํามาเลี้ยงดู
ศิลปน นักดนตรี สถาปนิก ชางฝมือหรือแมกระทั่งนักมายา
กลในราชสํานัก อยางไรก็ดี นักอนาคตศาสตรกลุมนี้ยัง   
ไดเสนออีกวาไมมีระบบความมั่งคั่งใดที่ดํารงอยูไดโดย
ปราศจากสังคมและวัฒนธรรมที่รองรับสนับสนุน ในขณะ
ที่สังคมและวัฒนธรรมเองก็จะสั่นคลอนเมื่อระบบความ 
มั่งคั่งสองระบบหรือมากกวาว่ิงมาปะทะกัน (สฤณี, 2551) 

ระบบความมั่งคั่งไดปฏิวัติรูปแบบของตัวมันเองไปตาม  
ยุคสมัย โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 รูปแบบหลัก ดังนี ้

1. ระบบความมั่งคั่งบนฐานการผลิตแบบเกษตร-
กรรม 

2. ระบบความมั่งคั่งบนฐานการผลิตแบบอุตสาห-
กรรม 

3. ระบบความมั่งคั่งบนฐานการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและเทคโนโลยี 

การปรับเปลี่ยนเหลานี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยน 
แปลงในเชิงโครงสรางไปยังรูปแบบอารยธรรม วิถีชีวิต
ของผูคน รูปแบบการเมืองการปกครอง  คานิยมตางๆ 
ตลอดจนสงผลกระทบถึงบทบาทและรูปแบบของงาน
ศิลปกรรมในที่สุด 

จากแนวความคิดทั้งหมดที่ไดนําเสนอไปขางตน 
ถึงแมจะเปนแนวคิดที่มาจากฐานคิดที่หลากหลาย แต
ทั้งหมดก็ลวนแลวแตช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางงาน
ศิลปกรรมกับบริบทแวดลอมทั้งสิ้น ต้ังแตขั้นตอนแรก 
ของกระบวนการสรางสรรคซึ่งเริ่มตนดวยการถูกกระตุน
หรืออาศัยแรงบันดาลใจจากปจจัยภายนอก นํามาประมวล
โดยอาศัยประสบการณเฉพาะตัวของผูสรางสรรคที่หลอ
หลอมโดยสภาวะแวดลอมมาเปนเวลานาน ประกอบเขา
กับสถานะ บทบาท และเงื่อนไขตางๆที่เกิดขึ้นในแตละ  
ยุคสมัย จนกลายมาเปนผลงานสรางสรรคที่มีคุณคาและ
เปนเสมือนกระจกสะทอนสิ่งตางๆ ณ เวลานั้น 

พัฒนาการและสภาวการณของงานศิลปกรรมสราง-
สรรคไทยภายใตอิทธิพลของกระแสสังคมโลก 

• การเปลี่ยนแปลงวิถีโลกที่มีอิทธิพลตอการสราง- 
สรรคงานศิลปกรรมในประเทศไทย 

ในศตวรรษที่ 18 ระบบความมั่งคั่งไดปฏิวัติรูป 
แบบครั้ งใหญจากเดิมที่ ต้ั งอยูบนฐานการผลิตแบบ
เกษตรกรรมมาเปนเวลาชานาน สูระบบความมั่งคั่งที่มีฐาน
การผลิตแบบอุตสาหกรรมหรือเรียกวา การปฏิวัติอุตสาห-
กรรม (Industrial Revolution) อันมีพ้ืนฐานอยูบนวิทยาการ
สมัยใหมและเนนการผลิตดวยเครื่องจักรในปริมาณมาก 
(Mass Production) องคความรูและวิทยาการสมัยใหมที่
เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วนี้ สั่นคลอนความเชื่อทางศาสนา  
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม รูปแบบของการศึกษา การสรางที่อยู
อาศัย รวมไปถึงรูปแบบการเมืองการปกครองและศิลป-
วัฒนธรรมดวยเชนกัน เมื่อแนวคิดสังคมนิยมและอุดม-
การณเรื่องความเทาเทียมกันไดเฟองฟูและแพรกระจายไป
ทั่วทวีปยุโรป งานศิลปกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจิตร
ศิลปและงานวรรณกรรมไดกาวมามีบทบาทสําคัญในฐานะ
เครื่องมือทางอุดมการณ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, 2551)ที่
สงผานแนวคิดทางการเมืองไปสูสาธารณชน และมีสวน
สําคัญในการปลุกเราชนช้ันกรรมาชีพใหลุกขึ้นเรียกรอง
ความเทาเทียมและเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน
ที่สุด ในชวงเวลานี้ศิลปน ปญญาชน และนักคิดนักเขียน 
ไดกลายเปนบุคคลแถวหนาในการเคลื่อนไหวเพื่อสังคม
อยางแทจริง ปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหงานศิลปกรรมมี
บทบาทสําคัญก็คือ ขอไดเปรียบทางอาณาเขต กลาวคือ 
งานศิลปกรรมนั้นมีศักยภาพในการสื่อสารความคิดซึ่ง
บางครั้งเปนประเด็นที่หมิ่นเหมหรือไมมีใครกลาพูดถึง   
ไดอยางแยบยล และสามารถเอาชนะแรงบีบบังคับ/ขอ 
จํากัดภายนอกได รูปแบบของงานศิลปกรรมในเวลานั้น  
จึงคอยๆ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวจากเดิมที่เคยนําเสนอ
เรื่องราวเพื่อสนับสนุนความเชื่อทางศาสนาและสนับสนุน
ชนช้ันสูง กลายเปนการนําเสนอถึงเรื่องราวของชนชั้น
กลางและชนชั้นกรรมาชีพทั้งแงมุมของชีวิตประจําวัน 
ความยากลําบากในการทํางานไปจนถึงการจินตนาการถึง
โลกใหมที่มีความเทาเทียมกัน  

ในศตวรรษที่ 18-19 นั้นนับไดวาเปนยุคที่ผูผลักดัน
แนวคิดสมัยใหม (Modernizer) มีอิทธิพลตอโลกอยางแท 
จริง การผลิตซ้ํา (Reproduction) และการกําเนิดของภาพ 



ถายที่ไดรับความนิยมอยางสูงสงผลใหงานศิลปกรรมที่
เปนตนฉบับถูกลดความสําคัญลงอยางมาก งานศิลปกรรม
แขนงตางๆ ไดรับการคาดหวังใหทําหนาที่ในเชิงสังคม
แทนการทําหนาที่ในเชิงพิธีกรรมดังที่เคยเปนมา (พิพัฒน, 
2551) จากการเปลี่ยนแปลงวิถีโลกครั้งนี้ไดกอใหเกิด
ปรากฏการณความขัดแยงประการหนึ่งในการกําหนดบท 
บาทของงานศิลปกรรมในปลายศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศฝรั่งเศส ไดมีแนวคิดแบงออกเปนสอง
ทางดวยกัน คือ 1) “ศิลปะเพื่อชีวิต” (L’art pour la vie) ซึ่ง
มีความเห็นวางานศิลปะควรถูกสรางขึ้นเพื่อตอบสนอง
มวลชน รวมไปถึงการมีสวนช้ีนําการขับเคลื่อนเพ่ือเปลี่ยน 
แปลงสังคม  ในขณะเดียวกันเมื่อการคาดหวังถึงเรื่อง
บทบาทหนาที่ของศิลปะเพื่อชีวิตมีมากขึ้นศิลปนอีกกลุม
ในยุคนั้นจึงไดนําเสนอแนวคิดเพื่อเปนการโตแยงและ
แพรกระจายไปทั่วยุโรป นั่นคือ 2) “ศิลปะเพื่อศิลปะ” 
(L’art pour L’art) (จิตร, 2531) ซึ่งเปนการปฏิเสธหนาที่
ทางสังคมใดๆ ก็ตามของงานศิลปะ (พิพัฒน, 2551) และ
มุงเนนที่ความงดงามขององคประกอบทางศิลปะอยาง
บริสุทธิ์เทานั้น ซึ่งในเวลาตอมาแนวคิดทั้งสองที่แตกตาง
กันอยางสุดขั้วนี้ก็ไดบรรเทาความขัดแยงลงเมื่อโลกกาว
เขาสูศตวรรษที่ 20 

ศตวรรษที่ 20 เปนชวงเวลาที่มีความผันผวนมากที่สุด
ในหลายดาน การเกิดสงครามโลกถึงสองครั้งเนื่องจาก  
การขัดแยงกันของประเทศตะวันตก ประกอบกับยุคลา
อาณานิคมเริ่มเสื่อมถอยลงทําใหวัฒนธรรมและอารยธรรม
อื่นๆ ซึ่งเคยตกเปนอาณานิคม ตางก็ทยอยผลักดันการตอสู
จนไดรับเอกราช และกอใหเกิดการกระจายตัวของอํานาจ
ไปจนถึงการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากเผด็จการ   
เปนประชาธิปไตยมากขึ้น (ธีรยุทธ, 2550) ในดานศิลป-
วัฒนธรรมก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลโดยตรงตอ
รูปแบบและบทบาทของงานศิลปกรรมดวยเชนกัน ที่
ปรากฏชัดก็คือ การเกิดวัฒนธรรมประชานิยม(Popular 
Culture) ซึ่งสงผลสําคัญตองานศิลปกรรม 3 ประการ ดังนี้ 

1.  การเกิดอุตสาหกรรมเชิงศิลปะ ในลักษณะของการ
สรางสรรคงานออกแบบสินคาอุปโภคบริโภคของผูผลิต
ใหมีความสวยงามและรูปแบบเฉพาะตัว (Style) แทรกอยู
ดวย (ธีรยุทธ, 2550) 

2.  การเฟองฟูของเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดแก 
วารสารตางๆ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร เครื่องเลนวิดีโอ   

ดีวีดี ทําใหวัฒนธรรมขาวสารและบันเทิงขยายตัวอยาง
รวดเร็วและเกิดเปนรูปแบบงานศิลปกรรมที่หลากหลาย
มากขึ้น (ธีรยุทธ, 2550) 

3. การลมเลิกการแบงแยกระหวางวัฒนธรรมชั้น 
สูงและชั้นลาง อันเปนผลมาจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
(Culture Industry) ทําใหศิลปะชั้นสูงมีราคาถูกลงและวาง
จําหนายไดกวางขวาง ประกอบกับวัฒนธรรมประชานิยม
ซึ่งเปนวัฒนธรรมของวิถีชีวิตคนธรรมดาไดถูกผลักดัน   
ใหมีบทบาทอยางมาก (ธีรยุทธ, 2550) 

ผลผลิตจากการเปลี่ยนแปลงดานศิลปวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 ยังคงดํารงอยูอยางตอเนื่องมาจน 
ถึงชวงปลายศตวรรษที่มีแนวโนมจะเขาสูภาวะการ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อโลกกําลังกาวมาถึงระบบความ  
มั่งคั่งที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอีกขั้นหนึ่งจากเดิมที่เคย    
ต้ังอยูบนพื้นฐานการผลิตแบบอุตสาหกรรม กลายเปน
ระบบความมั่งคั่งที่อยูบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนขอ 
มูลขาวสาร การไดมาซึ่งองคความรูและประสบการณ โดย
มีกลไกสําคัญคือเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบตางๆ ได
สลายความเปน “แมส” (Mass) หรือรูปแบบการผลิตกระ 
แสหลักแบบเดิม ที่ถูกมองวาเปนกิจกรรมการผลิตสินคา
โภคภัณฑที่งายและมีมูลคาต่ํา ผูคนเริ่มหันมาทดลองวิถี
ชีวิตใหม ระบบความเชื่อใหม โครงสรางสถาบันครอบ 
ครัวและการเมืองรูปแบบใหม รวมไปถึงงานศิลปกรรม 
วรรณกรรม ดนตรีในรูปแบบใหม แนวโนมที่เกิดขึ้นนี้จะ
สงผลใหผูคนในตนศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเปนปจเจกที่
ลองลอย ไมไดกําหนดตัวเองอยูกับทองถิ่นหรือรัฐชาติอีก
ตอไป หากแตกําหนดตัวเองกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
โดยไรซึ่งอุปสรรคเกี่ยวกับระยะทางและการสื่อสารอยาง
สิ้นเชิง การแสวงหาและแลกเปลี่ยนรูปแบบความบันเทิง
หรือการเสพวัฒนธรรมโดยไมผูกติดกับที่มานี้ มีใหเห็น  
อยูดาษดื่นจนกลายเปนเรื่องธรรมดาสามัญ อาจเรียกไดวา
ศตวรรษที่ 21 เปนศตวรรษแหงความผันแปร แปลกใหม
และกาวมาสูความเสี่ยงอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นในยุคสมัยใด
มากอน (ธีรยุทธ, 2550) 

ถึงแมวาจะเปนเรื่องยากที่จะบงช้ีทิศทางของรูปแบบ
งานศิลปกรรมและความเชื่อเรื่องความงามสากลไปในทาง
ใดทางหนึ่งเปนการเฉพาะ แตเราสามารถอธิบายแนวโนม
ของสถานการณการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่กําลัง
เกิดขึ้นในปจจุบันได ดังนี้ 



1. การเกิดพหุวัฒนธรรมและพหุสั งคม  (Social 
Plurality และ Multi-Culturalism) อันเปนสภาวะของความ
หลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชน และความเคารพตอความแตกตางที่มี 
มากขึ้น ปรากฏการณนี้สงผลใหปจเจกบุคคลสามารถ
เปนไดหลากหลายสถานะชนชั้น เชน คนหน่ึงอาจเปน   
นักธุรกิจ นักอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปนไปพรอมกันได 
รวมทั้งอิสรภาพในการชื่นชมวัฒนธรรมนานาชาติไป
พรอมๆ กับวัฒนธรรมทองถิ่นก็สามารถกระทําไดดวย
เชนกัน (ธีรยุทธ, 2550) 

2.  ก ารขย ายตั วของวัฒนธรรมผลิ ต -บ ริ โภค 
(Prosumer Culture) ซึ่งเปนผลมาจากการกระจายตัวของ
องคความรูพหุสาขาในวงกวาง และความสามารถในการ
เขาถึงขอมูลไดงายโดยผานเทคโนโลยีการสื่อสาร และการ
พ่ึงพาระบบดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกรวมถึงการ
ชวยฝกฝนทักษะดานตางๆ ทําใหคนที่มีทักษะนอยสามารถ
เรียนรูบนพื้นฐานของความชื่นชอบอยางแทจริงได เชน 
คนที่สนใจภาพยนตรและดนตรี สามารถเรียนรูเทคนิคได
ดวยตนเองจากการคนควาทางอินเทอรเน็ต ประกอบกับ
การซื้อหาอุปกรณและซอฟตแวรที่มีราคาถูกก็สามารถ
สรางภาพยนตรหรือผลิตงานเพลงออกเผยแพรทาง
อินเทอรเน็ตได แรงจูงใจมหาศาลนี้สงผลใหการผลิตงาน
สรางสรรคดวยตนเองนั้นมีศักยภาพ และความแปลกใหม 
ซึ่งสงผลใหการสรางสรรคความบันเทิงใหแกตัวเองหรือ
ในกลุมเพื่อนดวยตนทุนต่ํานี้ไดรับความนิยมมากขึ้นโดย
ลําดับ (สฤณี, 2551) 

• ผลกระทบของงานศิลปกรรมสรางสรรคท่ีมีตอ
สังคมไทย 

ในขณะที่ซีกโลกตะวันตกไดเผชิญกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาสูโลกแหง
เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงพัฒนาการในการ
ผลักดันสังคมภายใตแนวคิดสมัยใหม (Modern) มาสูแนว 
คิดหลังสมัยใหม (Post-modern) อยางคอยเปนคอยไปนั้น 
ซีกโลกฝงตะวันออกรวมถึงประเทศไทยก็ตองเผชิญกับ
สภาวการณเหลานั้นควบคูไปกับการตีความโจทยใหมที่มี
ความแตกตางเฉพาะตัว ถึงแมหลายประเทศในแถบเอเชีย
จะไดประกาศอิสรภาพพนจากการเปนอาณานิคม และเกิด
การรวมตัวกันเปนกลุมกอนของประเทศกําลังพัฒนาและ
ประเทศดอยพัฒนาก็ตาม แตปรากฏการณตอเนื่องอันหนึ่ง

ที่ยังคงฝงรากลึกอยูก็คือ การตกอยูใตอาณานิคมเชิงลึก 
(Deep Colonialism) ซึ่งหมายถึง การเปนอาณานิคมใน  
เชิงความรู คานิยม และศิลปวัฒนธรรม (ธีรยุทธ, 2547) 
อิทธิพลของแนวคิดจากตะวันตกยังคงสงผลใหลักษณะ
ของการสรางสรรคงานศิลปกรรมไปจนถึงการเลือกกรอบ
แนวคิดมาใชวิพากษผลงานตางๆ นั้นลวนแลวแตไดรับ
อิทธิพลมาจากวงการวิชาการตะวันตก จนในที่สุดผูสราง 
สรรคผลงานไมอาจที่จะสรางผลงานโดยตัดขาดจากระบบ
แนวความคิดเหลานี้ไปได 

นอกเหนือจากนั้นยังมีปรากฏการณการเคลื่อนตัว    
ทับซอนกันของระบบความมั่งคั่งใหเห็นอยางตอเนื่อง 
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมนั้น
กําลังถูกสั่นคลอนโดยการปะทะของระบบอุตสาหกรรม
และระบบขอมูลขาวสารในชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน อาจ
กลาวไดวาสังคมไทยในยุคกําลังพัฒนานั้น มีชวงเวลาใน
การคัดกรองวัฒนธรรมและชวงเวลาในการวิวัฒนาการ
กระแสสมัยใหมไปสูกระแสหลังสมัยใหมคอนขางนอย
และทําใหขาดการตกตะกอนทางความคิดที่สมบูรณอยางที่
ควรจะเปน ทั้งนี้จะเห็นไดจากสถานการณการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมเมือง 
ผนวกกับวิถีชีวิตกระแสใหมของผูคนในการบริโภคขอมูล
ขาวสารนั้นไดดําเนินไปอยางไมเทาเทียมกัน ทําใหสภาพ
สังคมวัฒนธรรมไทยทุกวันนี้เกิดความแปลกแยกหลาก 
หลายและยากที่จะหาความเปนเอกภาพได ปจจัยเหลานี้
เปนเหตุใหทิศทางการพัฒนาและบทบาทของงานศิลป-
กรรมสรางสรรคในสังคมไทยยังคงมีความคลุมเครือ   
อยางยิ่ง  

ในขณะที่การพัฒนาองคความรูทางศิลปะจากรากฐาน
ดั้งเดิมของไทยอยูในสภาวะไรทิศทางอยูนั้น การขานรับ
รูปแบบและคานิยมเรื่องความงามแบบตะวันตกกลับ      
เขามามีบทบาทมากขึ้น มีการกอต้ังธุรกิจที่เกี่ยวกับการ
สรางสรรคงานออกแบบตางๆ มากมายที่คอยช้ีนําคานิยม
ของสังคมไทยใหสามารถไลตามความเปนสากลไดทัน 
เชน ธุรกิจการออกแบบเสื้อผา การออกแบบสิ่งพิมพ การ
ออกแบบสถาปตยกรรม ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนไดรับอิทธิพล
มาจากลัทธิบริโภคนิยม(Consumerism) และอุตสาหกรรม
เชิงศิลปะที่ตกทอดมาจากกระแสการผลิตแบบอุตสาห-
กรรมทุนนิยม การดําเนินงานสรางสรรคในลักษณะหวัง 
ผลกําไรเชนนี้แสดงใหเห็นวางานศิลปกรรมสรางสรรค



ของไทยสวนหนึ่งนั้นยังอยูใตอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจ
เงินตรา และระบบความมั่งคั่งอยางหลีกเลี่ยงไมได ธุรกิจ
การสรางสรรคงานออกแบบที่มีความสําคัญในระดับ
เศรษฐกิจมหภาคอันหนึ่งของไทย คือ ธุรกิจการสรางสรรค
งานโฆษณา ซึ่งเปนการใชทักษะดานศิลปะของผูสราง 
สรรคเพื่อเนนการโฆษณาชวนเชื่อและชี้นําทัศนคติใน  
การบริโภคสินคาและบริการ โดยการนําเสนอภาพลักษณ
อันสวยงาม แงมุมบวกของการบริโภคสินคาและบริการ
นั้นๆ ผานภาพตัวแทน (Models) และเผยแพรผานชองทาง
ตางๆ ไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ หรือขอมูล
แฝงโฆษณา (Infomercials) สงผลอยางยิ่งตอยอดขายสินคา
และบริการจนกลายเปนความจําเปนสําหรับผูผลิต ดังจะ
เห็นไดจากการสํารวจตัวเลขการลงทุนดานธุรกิจโฆษณา
ของบริษัทผูผลิตในประเทศไทยพบวา  มีมูลคาสูงถึง 
36,133 ลานบาท เพียงชวง 5 เดือนแรกของป พ.ศ. 2551 
(ผจก.ออนไลน, 2551) ในขณะเดียวกันก็เปนเรื่องยากที่
ผูบริโภคจะพิสูจนวาการชี้นําทัศนคติของนักออกแบบ
โฆษณาเหลานี้ไดกระทําอยูบนพื้นฐานของการตระหนัก 
วาสินคาและบริการนั้นไดมาตรฐานการผลิตหรือมีประ-
สิทธิภาพดังคําโฆษณาจริงหรือไม หรือมีความขัดแยงกับ
รูปแบบความเชื่อเดิมของสังคมมากนอยเพยีงใด 

ไมเฉพาะแตอิทธิพลในการชี้นําคานิยมในการบริโภค
สินคาและบริการเทานั้น งานศิลปกรรมยังสามารถสงผล
กระทบตอสังคมโดยผานความไดเปรียบทางอาณาเขต  
ของมันเองอีกดวย ตัวอยางของผลที่ตามมาอันเนื่องมาจาก
การนําเสนอความเชื่อใหมที่รวดเร็วเกินไปสงผลใหเกิด
ความขัดแยงกับสภาวะสังคมและทัศนคติเดิม หรือเรียกได
วาภาวะของความไมสอดคลองกัน (Cognitive Dissonance) 
(ปานศักดิ์, 2551) ไดปรากฏผานผลงานศิลปะสมัยใหมและ
ศิลปะรวมสมัย ผลงานหลายชิ้นไดจุดชนวนการโตเถียงใน
สังคมอยางกวางขวาง ตัวอยางหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
อาจไดแกผลงาน “ภิกษุสันดานกา” ของ อนุพงษ  จันทร   
ผูไดรับรางวัลศิลปนช้ันเยี่ยมจากงานศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 54 (ชาธิป, 2551) ในขณะที่งานศิลปะชิ้นนี้สราง
ภาวะความอึดอัดที่เกิดจากความไมสอดคลองกันของความ
เช่ือหรือความศรัทธาตอศาสนาเดิมใหกับผูคนสวนหนึ่งจน
เกิดปฏิกิริยาตอตานอยางรุนแรงขึ้น สังคมอีกสวนหนึ่ง
กลับยกยองศิลปนผูสรางงานนี้วามีฝมือสูงยิ่ง รวมทั้งมี
ความกลาหาญในการเสนอสภาพความเปนจริงของสังคม

และบริบททางวัฒนธรรมที่รายลอมอยู ทามกลางการ
ประกาศสงครามระหวางศิลปะกับศาสนาครั้งนี้ผูชมไมอาจ
ทราบไดวาศิลปนเจาของผลงานมีเปาหมายแทจริงในการ
สรางงานอยางตรงไปตรงมา และมีการคาดการณถึงผลที่
ตามมาจากปฏิกิริยาของผูชมไวลวงหนาหรือไม อาจเปน 
ไปไดวามีวิถีทางที่แยบยลกวาในการสื่อสารขอความโดย
ไมจุดชนวนตอกย้ําสังคมใหย่ําแยลง อยางไรก็ดีสิ่งที่เรา  
มักพบเห็นอยูเสมอ คือ เมื่อผลงานศิลปะถูกเผยแพรออก   
สูสาธารณะขอความที่แฝงอยูในงานชิ้นนั้นไมวาจะเปนแง
บวกหรือลบไดถูกเผยแพรไปตามจุดประสงคของศิลปน
ในฐานะผูสงสารเปนอันสําเร็จ และบอยครั้งที่ศิลปนจาก
ไปพรอมกับการทิ้งผูชมไวกับขอสงสัยซึ่งอาจแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับประสบการณสวนตัวของผูชม สิ่งเหลานี้ทําให
ผูสรางสรรคงานศิลปกรรมมีบทบาทในการเปนผูกระทํา 
(Doers) ตอสังคมดวยเชนกัน 

สําหรับงานสถาปตยกรรมแลวการสรางสรรคผลงาน
ภายใตอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจเงินตรานั้นไมไดแตก 
ตางไปจากงานศิลปกรรมประเภทอื่น แตผลของมันที่
สะทอนสูสังคมและผูคนกลับยิ่งมีความรุนแรงและเปน
รูปธรรมมากกวา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานสถาปตยกรรม
เปนงานที่ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชอาคารเปน
หลัก หากแตในบางครั้งนักออกแบบกลับใหความสําคัญ
ในเรื่องนี้นอยกวาเรื่องของความสวยงามแปลกตาและ
งบประมาณในการกอสราง ดังจะเห็นไดจากเหตุการณ
เพลิงไหมอาคารหรือเหตุอาคารถลมโดยเฉพาะอยางยิ่ง
กรณีที่มีผูเสียชีวิต บอยครั้งมีสาเหตุมาจากการออกแบบ
โครงสรางอาคารหรือระบบปองกันอัคคีภัยที่ไมไดมาตร-
ฐานตามกฎหมาย หรือมีความพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมาย
เพื่อลดงบประมาณในการกอสรางและการดูแลรักษา ใน
กรณี เชนนี้นับเปนความผิดพลาดที่ เกินกวาจะชดใช       
ดวยทรัพยสิน และสามารถยกระดับใหนักออกแบบงาน
สถาปตยกรรมทั้งภายนอกและภายในเปนไดมากกวา
ผูกระทํา หากแตพวกเขาเหลานี้คือ ผูกระทําผิด (Wrong-
Doers/Culprits) กลาวคือ กระทําผิดตอกฎหมาย  ผิดตอ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (Etiquette) และผิดตอเพื่อนมนุษย
ดวยกัน นอกเหนือไปจากบทบาทที่เกี่ยวเนื่องกับความ
ปลอดภัยและสภาวะความสบายของมนุษยแลวงาน
สถาปตยกรรมยังมีบทบาทสําคัญในการสะทอนสภาวะ
สังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงคานิยมของคนในพื้นที่อีกดวย 



ในชวงไมก่ีทศวรรษที่ผานมามีอาคารจํานวนมากที่เกิดขึ้น
ใหมในกรุงเทพมหานครที่ลวนแลวแตมีรูปแบบที่หลาก 
หลายสะทอนถึงพัฒนาการดานเทคโนโลยีการกอสราง
ของประเทศที่เจริญรุดหนาเปนอยางมาก หากแตพัฒนา  
การดานรูปแบบของงานสถาปตยกรรมไทยในยุคนี้กลับ
ขาดทิศทางและดูเสมือนกําลังจะนําพาคนในชุมชนใหละ
ทิ้งจิตวิญญาณที่มีมาแตดั้งเดิม สิ่งเหลานี้สามารถสะทอน
ใหเห็นถึงสภาวะขาดแคลนการมีสวนรวมและความลึกซึ้ง
ในเรื่องของ “ชีวิตทางสังคม” (ธีรยุทธ, 2541) ของนักออก 
แบบและเจาของอาคารทั้งหลาย ในขณะที่ศิลปนใชผืน
ผาใบเปนพื้นที่ในการนําเสนอผลงานศิลปะ สถาปนิกและ
นักออกแบบไดใชเมืองทั้งเมืองเปนสนามในการแสดงผล
งานของตนเชนกัน อาจกลาวไดวาสถาปนิกและนักออก 
แบบไดกลายเปนผูกระทําตอสังคมที่สําคัญอีกคนหนึ่ง
เชนกัน พวกเขาสามารถที่จะทําลายอัตลักษณของเมือง 
หรือสรางเอกภาพใหกับเมือง ความเปนชุมชน หรือแม 
กระทั่งความเปนชาติดวยผลงานสรางสรรคจากฝมือของ
พวกเขาเอง 
 

• วิกฤตการณความคาดหวังจากสังคมไทยที่มีตองาน
ศิลปกรรมสรางสรรค 

จากแนวความคิดเรื่องการเชื่อมโยงระหวางงาน
ศิลปกรรม โลก และสังคมที่อธิบายโดย ศาสตราจารย ดร.
เจตนา  นาควัชระ นั้น ไดช้ีใหเห็นถึงลักษณะของปรากฏ 
การณตอเนื่องที่วา  ภายหลังจากที่ ผูสรางสรรคไดรับ
อิทธิพลจากสภาพการณภายนอกและนํามาใชเปนแรง
ขับเคลื่อนในการสรางสรรคผลงานแลว ผลงานที่ไดรับ 
การเผยแพรออกสูสาธารณชนนั้นก็ไดสงผลไปยังสังคม
ภายนอกดวย และสิ่งที่ติดตามมาก็คือ การสะทอนกลับ 
ของภาคสังคมไปสูงานศิลปกรรมนั้นๆ  ดวยเชนกัน 
ลักษณะของวงจรที่ เกิดขึ้นนี้สามารถนํามาอธิบายถึง
สถานการณสะทอนกลับในรูปแบบของความคาดหวังจาก
สังคมไทยไปยังงานศิลปกรรมรวมไปถึงตัวผูสรางสรรค
เองไดเชนกัน  

ในขณะที่ผลงานศิลปกรรมบางสวนถูกสรางสรรค
ภายใตอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจเงินตรา ผลงานอีกสวน
ก็ถูกสรางสรรคโดยผูสรางที่ขาดมุมมองในเรื่องชีวิตทาง
สังคมและการมีสวนรวมกับสาธารณะ ผลงานศิลปกรรม
ดังกลาวนี้มีปรากฏใหเห็นอยูทั่วไป ในที่สุดผลสะทอน

กลับสูวงการศิลปกรรมก็ เริ่มมีปรากฏให เห็นเชนกัน 
ปรากฏการณหนึ่งที่ไดรับการอธิบายผานมุมมองของ 
สายัณห  แดงกลม ก็คือ “ภาวะการแชแข็งตัวเอง” (มติชน, 
2551) ที่กําลังเกิดขึ้นกับงานศิลปะรวมสมัยของไทยใน
ขณะนี้ หากจะอธิบายใหละเอียดขึ้นภาวะนี้เกิดจากความ
ยากในการที่ผูชมจะเขาถึงความหมายของงานศิลปะบาง
ช้ินซึ่งสรางโดยมุงนําเสนอมุมมองหรือความเปนสวนตัว
ของศิลปนเทานั้น บางครั้งผลงานมีรูปแบบที่สลับซับ  
ซอน พิลึกพิล่ัน และตองการการมีสวนรวมจึงจะบรรลุ
จุดประสงค บางครั้งก็ไดรับการนําเสนอในรูปแบบที่เรียบ
งายและธรรมดา ปราศจากการแสดงออกถึงทักษะทาง
ศิลปะจนไมนาเชื่อวาเปนงานศิลปะ (มติชน, 2551) ซึ่งเรา
สามารถเรียกผลงานเชนนี้วามีลักษณะของ “ความเปนอื่น” 
อยูคอนขางมาก ขาดความเชื่อมโยงจากความหมายของตัว
ผลงานเองมาสูการรับรูและทําความเขาใจบนฐานประสบ-
การณของผูชม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้สรางความอึดอัดใหแกผูชม  
ที่จะตองตีความเพื่อหานัยยะจากผลงาน ในขณะเดียวกัน   
ก็ทําใหความคาดหวังจากผูที่ เสียคาเขาชมนิทรรศการ 
ศิลปะลดลงไปโดยปริยาย  

ภาวะของการแชแข็งตัวเองนี้อาจมองเห็นไดไม
ชัดเจนในงานศิลปกรรมรูปแบบอื่น เชน งานสถาปตย-
กรรมหรืองานออกแบบเสื้อผาและสิ่งพิมพตางๆ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากอํานาจตอรองของบทบาทที่ กํ้ากึ่งระหวาง
ระบบความมั่งคั่งกับระบบเศรษฐกิจเงินตรา ความสวย  
งามกับหนาที่ใชสอย ความฟุมเฟอยกับความจําเปน ทําให
นักออกแบบขาดการตระหนักถึงผลกระทบของงานออก 
แบบที่มีตอภาคสังคมไปในที่สุด การสํารวจความคิดเห็น
ของผูเขาชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมงาน
หนึ่ง  พบวา  สิ่งที่ ผู เขาชมงานตองการเห็นจากวงการ
สถาปนิกและนักออกแบบไทยมากที่สุดก็คือ การแสดง 
ออกถึงวัฒนธรรมและความเปนไทยในงานสถาปตยกรรม
สมัยใหม (IAIDAC, 2551) สอดคลองกับผลงานวิจัยเรื่อง
หนึ่งที่เกี่ยวกับรูปแบบของโรงแรมขนาดเล็กพบวา นอก 
จากการบริการที่ดีแลว กลุมตัวอยางตองการเห็นรูปแบบ
ของโรงแรมที่แสดงออกถึงลักษณะของทองถิ่นมากที่    
สุด (นันทพร, 2551) ผลสํารวจเหลานี้สะทอนถึงความ
ตองการของสาธารณชนที่มีตอรูปแบบงานสถาปตยกรรม
ซึ่งไมเคยเติมเต็มโดยผูที่เกี่ยวของ เมื่อพิจารณาแลวจะเห็น
วาโจทยนี้เปนโจทยที่ยากและละเอียดออนเปนอยางยิ่ง    



ทั้งยังเปนแนวคิดซึ่งสถาปนิกและนักออกแบบจํานวนมาก
ตางพยายามผลักวาระนี้ออกไปและมองวาเปนสิ่งที่นาเบื่อ
หนายและดูไมเปนสากล อาจเปนไดเพราะเกรงวาจะถูก
วิพากษวิจารณอยางที่ความพยายามกอนหนานี้เคยไดรับ
มาแลว จากการเพิกเฉยตอชุมชน/ตอความตองการของ
สาธารณชนเชนนี้ จึงกลายเปนวาอาคารที่สรางขึ้นใหมใน
ปจจุบันเปนเพียงการเห็นพองระหวางผูจางและผูรับจาง
ออกแบบเทานั้น โดยไมสนใจวาอาคารเหลานั้นจะเปน
ทัศนอุจาดหรือทัศนียภาพที่ขัดแยงมากนอยเพียงใด 

เมื่องานศิลปกรรมไมไดตอบสนองตอสาธารณชน
อยางเปนรูปธรรมไดเทากับงานวิทยาศาสตร งานวิศวกรรม 
ฯลฯ สิ่งที่ตามมาก็คือ ความคาดหวังของสังคมไทยก็ไมได
มีใหกับงานศิลปกรรมอีกตอไป ในขณะที่สาธารณชนมี
ความเห็นสอดคลองในการกาวไปขางหนาเพื่อล้ิมรสและ
เผชิญกับวัฒนธรรมการบริโภคแบบใหม ศิลปนและนัก
ออกแบบอาจมาถึงจุดที่จะตองปลีกออกจากความเปน
สวนตัวและหยุดการพึ่งพาผูอุปถัมภเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง 
แตจะตองหันมาเอาใจใสกับสาธารณชนผูซึ่งเปนผูอุปถัมภ
และเปนผูสรางคุณคาใหกับงานศิลปกรรมที่แทจริง รวม 
ถึงจะตองมีสวนรวมและมีความต่ืนตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ใหมากขึ้นเพื่อที่จะไดไมตองกลายเปนผูที่ตกขบวนและ 
จมหายไปกับกาลเวลาในที่สุด 
 
แนวทางการสรางสรรคงานศิลปกรรมอยางมีสวน
รวมและรับผิดชอบตอสาธารณะ 

หนทางที่จะทําใหงานศิลปกรรมสรางสรรคมีพ้ืนฐาน
อยูบนการอุทิศตัวเพื่อสาธารณชนนั้น ควรเริ่มตนจากการ
ทําความเขาใจกับสภาพสังคมไทยและทั่วโลกในศตวรรษ
ที่ 21 การตระหนักถึงบทบาทและอิทธิพลของงานศิลปะ-
กรรม รวมถึงการเขาใจในความเชื่อมโยงระหวางงาน
ศิลปกรรมกับบริบทแวดลอมตางๆ เสียกอน เพื่อใหผู
สรางสรรคงานศิลปกรรมไดบมเพาะมนุษยธรรมและ
ความเห็นอกเห็นใจเสียกอน และนําประเด็นเหลานี้มาเปน
แรงขับเคลื่อนใหมในการสรางสรรคผลงานในที่สุด การ
สรางสรรคอยางมีสวนรวมและรับผิดชอบตอสาธารณะ  
ในศตวรรษนี้ไดปรากฏใหเห็นทั้งในประเทศและตาง 
ประเทศโดยสามารถสรุปเปนแนวทางหลักไดดังนี้ 

 

• การนํ าทัศนคติ เ ก่ี ยว กับความรับผิดชอบตอ
สาธารณะมาเปนพื้นฐานในการสรางสรรค 

การเริ่มตนสรางสรรคงานศิลปกรรมดวยสํานึก
รับผิดชอบตอสาธารณะขางตนสอดคลองกับความเห็นของ 
วีระพันธ  ใจสุบรรณ (2551) ที่วาภายใตความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ศิลปนควรตระหนักวามนุษยเปนสวนหนึ่ง
ของโลกและควรจะอยูในโลกอยางผสมผสานกลมกลืน 
กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามกรอบของแนวคิดของ
มนุษยนิยมใหม(Neo Humanism) (วีระพันธ, 2551) ที่เสนอ
โดยนักปรัชญาชาวอินเดียในป ค.ศ. 1968 วาดวยเรื่องความ
รักอันเปนสากล(Universal Love) ซึ่งใชเปนฐานคิดในเรื่อง
ตางๆ รวมถึงการใหความเคารพและใหการปกปองแก
ธรรมชาติอันประกอบดวย โลกของสิ่งมีชีวิต (Animate 
World) และโลกของสิ่งไมมีชีวิต (Inanimate World) ที่
สามารถโยงใยเครือขายของโลกทั้งหมดไวดวยกันได 
แนวคิดนี้นอกจากจะชวยใหแนวทางของการสรางสรรค
ดวยความรับผิดชอบและมีสวนรวมมีความชัดเจนมากขึ้น
แลว ยังสามารถนํามาซึ่งการแตกประเด็นสําคัญตางๆ ที่
เช่ือมโยงระหวางงานศิลปกรรมกับบริบทแวดลอมอื่นๆ ได
เปนอยางดี ไมวาจะเปนบริบทของสังคม ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ องคความรูทางวิทยาการสมัยใหม 
ฯลฯ 

แนวทางของมนุษยนิยมใหมขางตนมีความใกล 
เคียงกับแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตซึ่งเคยเปนขอเรียกรองถึง
บทบาทของงานศิลปกรรมในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลาย
ศตวรรษที่ 19 มาแลว เพียงแตแนวทางความรักสากลนั้น
แตกตางในเรื่องการตีความที่กวางกวาและมีความเปน
สาธารณะมากกวา ไมใชเปนเพียงการทําหนาที่ในเชิง
สังคมหรือการเมืองเพื่อรัฐใดรัฐหนึ่งอยางสุดโตงเทานั้น 
อยางไรก็ดีในตนศตวรรษที่ 21 นี้ ไดมีผูบุกเบิกประกาศชู
แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิตขึ้นอีกครั้ง คือ โรนัลด พลาชแตรก 
(Ronald Plasterk) รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
ของประเทศเนเธอรแลนด ที่ไดประกาศชูแนวคิดศิลปะ
เพื่อชีวิต 2007 (Kunst van leven, 2007 หรือ Art for Life’s 
sake 2007) ซึ่งเปนการนํามาตีความใหมโดยมุงประเด็นไป
ที่ความรับผิดชอบตอสวนรวมของงานศิลปวัฒนธรรม 
และการสรางสรรคผลงานอันมีตัวขับเคลื่อนหรือแรง 
 



บันดาลใจที่มีพ้ืนฐานมาจากมโนสํานึกในการมีสวนรวมที่
ทําใหประชาคมโลก (Global Society) มีชีวิตที่ดีขึ้น โดย
ยกตัวอยางดวยการเนนย้ําถึงบทบาทของงานสถาปตย-
กรรมวาไมควรสรางดวยทัศนคติที่วาเปนเพียงสมบัติสวน
ตนเพียงอยางเดียว  แตควรมุงสรางเพื่อภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมของเมืองใหดีขึ้นดวย โรนัลดไดประกาศ 
ใชแนวคิดนี้เปนนโยบายหลักตั้งแตป ค.ศ.2009 ไปจนถึง  
ป ค.ศ. 2012 นอกจากนั้นรัฐบาลเนเธอรแลนดยังมีจุด      
มุงหมายที่จะใหประชาชนตระหนักถึงคุณคาของสภาพ 
แวดลอมเชิงกายภาพที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความแข็งแกรง
เศรษฐกิจ ความสมบูรณทางนิเวศวิทยาและคุณคาแหง
สังคมวัฒนธรรมไปพรอมกันอีกดวย (Bina, 2008) 

• การยึดม่ันพันธกิจหลักของงานศิลปกรรมสราง- 
สรรค 

บทบาทของงานศิลปกรรมสรางสรรคในยุคใหม
มิไดจํากัดอยู เพียงอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น แตจะตอง
ผสมผสานเขาเปนสวนหน่ึงของประสบการณดานตางๆ 
ของมนุษย ไมวาจะแสดงออกในรูปแบบใดก็ตามผูสราง
สรรคงานศิลปกรรมควรยึดถือภารกิจของการสรางสรรค
สําคัญ 2 ประการ อันไดแก 1) การพัฒนาดานเทคนิควิธี 
การสรางสรรคงาน (Innovation) และ 2) การทําความเขาใจ
ตอบริบทแวดลอมในฐานะที่ เปนสวนหนึ่งของสังคม 
(Participation) เพื่อแสวงหาวิธีการนําเสนอที่สามารถ
อธิบายตอสาธารณชนอยางเหมาะสม ยังเปนเรื่องที่สําคัญ 
ที่ตองไดรับการสานตอใหคงอยู 

ในความหมายของการสรางสรรคหรือการสราง
นวัตกรรมใหมทางศิลปะนี้ (Innovation) อาจหมายถึง การ
จับมือกันระหวางศิลปกรรมศาสตรกับศาสตรในสาขา 
อื่นๆ ไมวาจะเปนวิทยาศาสตรประยุกต วิศวกรรมศาสตร 
สังคมศาสตร ภูมิศาสตร จิตวิทยา ฯลฯ ซึ่งในอดีตการ 
ศึกษาพัฒนาองคความรูดานศิลปกรรมถูกมองแยกสวน
ออกจากศาสตรในสาขาอื่นอยางชัดเจน ในขณะเดียวกัน
การสรางสรรคงานศิลปกรรมก็จะตองตั้งอยูบนราก      
ฐานของการมีสวนรวมกับสังคมหรือสํานึกสาธารณะ 
(Participation) ซึ่งมิไดหมายความเพียงแคเฉพาะชุมชน 
เมืองหรือประเทศเทานั้น แตหมายรวมถึงสังคมโลกและ
องคประกอบอื่นๆ ของโลกดวย ปจจุบันไดมีการพัฒนา
แนวคิดทางวิทยาศาสตรที่สามารถนํามาเชื่อมโยงกับงาน
ศิลปะอยูหลายแนวคิด แนวคิดหนึ่งที่นาสนใจคือ แนวคิด

การเหนี่ยวนําทางชีวภาพ (Bio-entrainment) ที่พัฒนามา
ต้ังแตปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งบงช้ีวาสมองของมนุษยมี
ความสามารถในการปลดปลอยคล่ืนความถี่ที่แตกตางกัน 
ในขณะเดียวกันยังสามารถถูกเหนี่ยวนําดวยคล่ืนความถี่    
ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิดอื่นๆ ดวยเชน 
กัน ปรากฏการณของการเหนี่ยวนําทางชีวภาพนี้จะเกิด  
ขึ้นจากปฏิกิริยาตอบสนองที่สมองมีตอการแกวงตัวของ
แสง เสียงหรือสนามแมเหล็กที่มีความถี่พอเหมาะกับคลื่น
สมองของแตละคน ตัวอยางที่ใชอธิบายแนวคิดนี้ไดดี 
ไดแก การทดลองสังเกตอัตราการเตนของกลามเนื้อหัวใจ
ของมนุษยสองคนเมื่ออยูใกลกันมีแนวโนมที่จะเตนเปน
จังหวะเดียวกัน  (Synchronization) ไม เพียงแตจังหวะ 
(Rhythm) เทานั้น การเหนี่ยวนําพลังงานเชนนี้สามารถนํา 
พาโดยคลื่นเสียง (Sonic) แสง (Light) สี (Color) และภาพ 
(Imagery) ซึ่งสัญญาณไฟฟาเหลานี้จะสงผลตรงมายัง
สมอง  ตอมายังอารมณและการแสดงออกทางรางกาย 
รวมทั้ง ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบความถี่ของสมองและ
อารมณไดดวยเชนกัน การศึกษาในรูปแบบใหมนี้เผยถึง
ความเชื่อมโยงระหวางพลังงานจากสิ่งแวดลอมไปสู
รางกายและจิตใจของมนุษย ความปวยไขตางๆ มิไดเกิด
จากมลพิษหรือเช้ือโรคเทานั้น รูปแบบของพลังงานที่
กระทบตอสมองและอารมณอยางตอเนื่องเปนเวลานาน    
ก็เปนสาเหตุของความผิดปกติทางรางกายไดเชนกัน 
(Rogers, 2003) แนวคิดเรื่องการเหนี่ยวนําทางชีวภาพนี้
บางสวนถูกนํามาใชกับงานดานจิตบําบัดดวยศิลปะซึ่ง
เรียกวา ศิลปกรรมบําบัด (Art Therapy) ทั้งในขั้นตอนของ
การวินิจฉัยอาการทางประสาทของผูปวยจิตเวช โดยการ
ใหผูปวยวาดภาพและระบายสี จากนั้นนําภาพเหลานั้น    
มาวิเคราะหโดยนักศิลปกรรมบําบัด (Art Therapist) และ
ขั้นตอนของการบําบัดอาการผิดปกติทางจิตดวยการปลอย
ใหผูปวยไดวาดภาพและระบายสีอยางอิสระและปลอยให
เนื้อหาของผลงานศิลปะเปนตัวเช่ือมโยงไปยังความสนใจ 
ความตองการ หรือเรื่องราวในชีวิตของผูปวย ทําใหนัก
ศิลปกรรมบําบัดสามารถใหการบําบัดทางจิตแกผูปวยได
ตรงกับอาการ (ปภพโชติ, 2549) ไมเพียงในเชิงการแพทย
ทางเลือกเทานั้น หากศิลปนและนักออกแบบทําการศึกษา
ทดลองดีพอก็สามารถนํามาประยุกตในการสรางสรรคงาน
ออกแบบสภาพแวดลอมและงานศิลปกรรมแขนงตางๆ ได
ไมวาจะเปนดนตรี ภาพยนตร จิตรกรรม ศิลปะจัดวาง ฯลฯ 



ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
อารมณของผูคนทั่วไปไดอีกดวย  

นอกเหนือจากงานดานวิทยาศาสตรแลว การควบ
รวมองคความรูของงานศิลปกรรมศาสตรกับภูมิศาสตร
และเศรษฐศาสตรก็มีปรากฏใหเห็นดวยเชนกัน กระแส
ของงานออกแบบที่ เรียกวางานออกแบบทองถิ่น (Geo 
Design หรือ Self-Organized Design) เปนที่กลาวถึงใน
ประเทศอิตาลี เมื่อป ค.ศ. 2008 นับเปนการสรางสรรค
อยางมีสวนรวมที่นาสนใจยิ่ง เนื่องจากแนวคิดของการ
ออกแบบนี้เริ่มมาจากการยอมรับความจริงที่วาผลิตภัณฑ
และแนวทางการออกแบบมีความสัมพันธกับสถานที่ที่เปน
ตนกําเนิด (ทวีศักดิ์, 2551) งานออกแบบทองถิ่นในที่นี้
ไมไดหมายถึง รูปแบบเฉพาะตัวเพียงอยางเดียว แตหมาย
รวมถึงกระบวนการเชื่อมโยงทั้งหมดโดยเริ่มจากความ
ตองการของชุมชนผูใชผลิตภัณฑที่สงผลให เกิดการ
กําหนดรูปแบบและจํากัดจํานวนของผลิตภัณฑเพื่อตอบ 
สนองความตองการอยางฉับพลันในเวลานั้นๆ (Limited 
Series, Limited Numbers and Limited Timeframes) งาน
ออกแบบทองถิ่น (Geo Design) เปนการนํารูปแบบ (Form) 
ซึ่งสวนใหญพัฒนามาจากประเทศโลกที่สามมาปรับปรุง
เพื่อใหเขากับวิถีชีวิตที่ทันสมัยขึ้นในโลกตะวันตก โดย
ยังคงรูปแบบดั้งเดิมที่มีพลังและลักษณะที่บงบอกอยาง
เปดเผยถึงความเปนผลิตภัณฑทดลองที่ประดิษฐดวย
เทคโนโลยีลาสมัยและวัสดุงายๆ  แตคงคุณคาในเชิง
สัญลักษณอยางสูงยิ่งไวได (Boeri, 2008) นับเปนแนวคิด 
ที่นาสนใจในวงการออกแบบผลิตภัณฑที่สะทอนความ
เกี่ยวเนื่องจากกระบวนการผลิตไปจนถึงการออกแบบที่
เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ ทางสังคมและเปนรูปแบบของ
งานสรางสรรคใหมๆ ที่มีนัยยะทางการเมืองแฝงอยูไมวา
จะเปนการใหโอกาสที่เสมอภาคกับผูคนทั่วโลก การพัฒนา
แนวความคิดของผลิตภัณฑที่ เปนอิสระจากทุนนิยม
อุตสาหกรรม มีราคาถูก และไมฟุมเฟอย หากแตมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ตอระบบนิเวศ และสิทธิของผูใช
แรงงานไดอยางดียิ่ง 

• การผลักดันเจตนารมณดานความรับผิดชอบตอ
สาธารณะโดยองคกรและสมาพันธวิชาชีพ 

การใชกลไกทางกฎหมายในการกําหนดบทลงโทษ
สําหรับผูสรางสรรคงานศิลปกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ
ตอสวนรวมอยางเปนรูปธรรมนั้นมีอยูแลว ในขอกฎหมาย

และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของตางๆ เชน พระราชบัญญัติ
คุมครองผูบริโภค พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและผัง
เมือง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติขอมูลขาว 
สาร พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร หรือพระราชบัญญัติ
สิทธิมนุษยชนและสุขภาพจิต เหลานี้เปนตน ทั้งนี้แลวแต
วาผลของการกระทําผิดนั้นไปกระทบหรือสรางความ
เสียหายเขาขายความผิดในกรณีใดบาง นอกจากขอบเขต
ของกฎหมายแลวการกําหนดกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ 
รวมถึงการรวมตัวขององคกร/สมาพันธทางวิชาชีพก็เปน
อีกหนทางหนึ่งที่จะชวยผลักดันและชวยตรวจสอบให
ศิลปนและนักออกแบบสรางสรรคผลงานอยางมีความ
รับผิดชอบและเคารพตอสาธารณชนมากขึ้น  สําหรับ
ประเทศไทย บทบาทการรวมตัวเปนองคกรวิชาชีพดาน
ศิลปกรรมที่เขมแข็งยังไมมีใหเห็นมากนัก องคกรสําคัญ   
ที่มีบทบาทชัดเจน ไดแก สภาสถาปนิก สมาคมมัณฑนากร
แหงประเทศไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ในการ
กํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และมีสวนรวมในการ
ออกกฎหมายควบคุมวิชาชีพทางสถาปตยกรรม  และ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกัน
ในลักษณะของสมาพันธหรือสมาคมวิชาชีพอื่นๆ อีก เชน 
สมาคมถายภาพแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
สมาพันธศิลปน สมาคมการบรรจุภัณฑไทย สมาคมนัก
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สมาคมศิลปะเพื่อชีวิต  
คนพิการ ฯลฯ ซึ่งจัดต้ังโดยความรวมมือของศิลปนนัก
ออกแบบจากสาขาตางๆ 

นอกจากการรวมตัวกันในลักษณะองคกรหรือ
สมาพันธวิชาชีพแลว การรวมตัวเปนกลุมกอนของศิลปน
และนักออกแบบที่มีอุดมการณหรือปณิธานเดียวกันมา
สรางผลงานรวมกันก็เปนอีกทางหนึ่งที่สามารถกระทําได 
เชน กลุมศิลปนที่ทํางานแบบ “ปวนทางวัฒนธรรม” 
(Culture& Media Jamming) ที่มุงทํากิจกรรมเคลื่อนไหว
เชิงสัญลักษณ โดยมีเปาหมายสองประการ คือ รบกวนการ
สื่อสารของแนวคิดกระแสหลักในสังคมบริโภคนิยม โดย
สื่อสารความหมายหรือขอมูลบางอยางที่ทวนกระแสให 
คนทั่วไปรับรูหรือต้ังคําถาม ซึ่งกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ของศิลปนกลุมนี้เปนที่มาของการรณรงคอื่นๆ อีกหลาย
รูปแบบ เชน การรณรงคสัปดาหปดโทรทัศนหรือวันไม 
ซื้ออะไรเลย เปนตน (ภัควดี, 2551) หรือกลุมนักออกแบบ
สังคมนิยม (Socialist Designers) ที่ออกแถลงการณ 



(Manifesto) ถึงจุดยืนของตนในการทํางานแบบซื่อสัตยตอ
สังคม ซื่อสัตยตอสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด มีกฎ 6 ขอ คือ 
1) งานออกแบบตองถูกทําในสถานที่จริงไมมีการจัดฉาก
หรืออุปกรณประกอบ 2) ไมยอมรับการพิมพระบบสี่สี 
และการเคลือบดวยสารเคลือบเงาตางๆ 3) ไมยอมรับการ
ปรับแตงภาพดวยโปรแกรมโฟโตช็อป (Photoshop) และ
ดวยฟลเตอรแบบตางๆ 4) งานออกแบบตองไมมีองค 
ประกอบใดที่ถูกทําอยางลวกๆ 5) ตองไมทํางานออกแบบ
ที่เปนงานชั่วคราวและขาดความเกี่ยวเนื่องกับสถานที่     
ต้ังอยางสิ้นเชิง และสุดทายคือ 6) ไมยอมรับการจําแนก
ประเภทของงานออกแบบ (Vienne, 2003) 

เหลานี้เปนเพียงตัวอยางสวนหนึ่งของการสราง 
สรรคงานศิลปกรรมที่แสดงถึงการดํารงตนอยูอยางเหนียว
แนนกับชีวิตทางสังคมของผูสรางสรรคที่นําเอาประเด็น
รอบขางมาขบคิดและไมเพียงแสดงออกมาอยางนาสนใจ
หรือเปนการสื่อสารทางเดียวเทานั้น หากยังเสนอทางออก
แกผูชมรวมทั้งการอุทิศตัวเปนบุคคลแถวหนา (Avant-
garde) ที่แสดงออกถึงความพรอมที่จะทําใหผูคนมีชีวิต  ที่
ดีขึ้นอีกดวย มิใชเปนเพียงบุคคลแถวหนาที่คิดหาสิ่งใหม
มาตอบสนองมุมมองแบบปจเจกหรือตอบสนองเงื่อนไข
ในทางธุรกิจเพียงอยางเดียว  
 
บทสรุป 

ในชวงแหงการเปลี่ยนผานจากปลายศตวรรษที่ 20 มา
สูศตวรรษที่ 21 นี้ไมอาจปฏิเสธไดเลยวาความคิดสราง- 
สรรค ความหวัง ความศรัทธา และความพยายามในการ  
ไลตามจินตนาการของมนุษยชาติ ไดกลายเปนแรงขับ 
เคลื่อนสําคัญที่กอใหเกิดปรากฏการณการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ อยางมากขึ้นในโลก ในขณะที่ประชากรโลกตาง
กําลังพัฒนาอยางเต็มกําลังเพื่อนําชีวิตไปสูสิ่งที่ดีขึ้น 
สะดวกสบายขึ้นนั้น การเสื่อมถอยของทรัพยากรธรรมชาติ
และความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นกับภาคสังคมก็มีแนวโนมที่
จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนกลายเปนประเด็นปญหาใหม
ที่ผูคนจะตองหันมาใหความสนใจและชวยกันคนหาแนว 
ทางในการรักษาสมดุลของโลกเอาไวใหไดเชนเดียวกัน 
สําหรับงานศิลปกรรมซึ่งถูกจัดวาเปนผลผลิตจากการ
สรางสรรคของมนุษยนั้นคงจะหยุดนิ่งไมไดในการที่
จะตองพัฒนาและบูรณาการองคความรูแบบพหุสาขาให
มากขึ้น แนนอนวารากฐานความคิดและแรงขับเคลื่อนที่

สําคัญที่สุดก็คือ การสรางสรรคบนพื้นฐานของความ 
เขาใจบริบทแวดลอมและมิติตางๆ ของสังคม รวมทั้ง    
การตระหนักถึงผลกระทบที่ตางฝายตางมีตอกันอีกดวย 
ทั้งนี้ยังรวมไปถึงทัศนคติในการมีสวนรวมตอประชาคม
โลกและความรับผิดชอบตอสาธารณะ ซึ่งหมายรวมถึง 
การเคารพความแตกตางและการเรียนรูที่จะอยูรวมกัน   
บนความเชื่อมโยงระหวางสิ่งแวดลอมทั้งที่มีชีวิตและ       
ที่ไมมีชีวิตดวย การเริ่มตนดวยแรงขับเคลื่อนเชนนี้จึง
นับเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการสรางสรรคผลงานศิลปกรรม
ใหมๆ ที่กําลังจะตามมาในอนาคตใหยังคงคุณคาตอสังคม 
วัฒนธรรม และตัวผูสรางสรรคเองดวย รวมทั้งยังชวย
ดํารงอัตลักษณเฉพาะ อันเปนสิ่งยึดเหนี่ยวผูคนในแตละ
ทองถิ่นไวไดอยางยั่งยืนตอไป 
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