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          ไม่ประสงคส์งวนลิขสิทธ์ิ  มอบใหเ้ป็นความรู้สาธารณะสาํหรับผูส้นใจทัว่ไป     
           ความดีอนัใดท่ีพึงมี พึงเกิด ขอนอ้มถวายเป็นปฏิบติับูชาแด่พระรัตนตรัย  บุพการี  และครูอาจารย ์   
 
 
 

C 
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คาํนําผู้เขยีน 
 
 
 
 
 
 

      หนงัสือ การพัฒนาพลังทางศิลปะน้ี  เป็นความสืบเน่ืองจากการเขียนในเวบ็บอร์ดของ     
เว็บเพจทางศิลปะเว็บหน่ึงท่ีทาํข้ึนโดยกลุ่มศิษยเ์ก่าเพาะช่าง ช่ือเว็บ www.pohchang.org     
ซ่ึงพอเขียนไปแลว้  กเ็ลยถือโอกาสรวบรวมทาํเป็นหนงัสือทาํมือ  เผยแพร่ในกลุ่มคนทาํงานดว้ยกนั
ท่ีมีโอกาสพบปะพดูคุย  แลกเปล่ียนเรียนรู้  และร่วมทาํงานกนัในโอกาสต่างๆ    

แต่เดิมนั้น  ผูเ้ขียนเพียงเขียนเป็นกาํลงัใจกลุ่มผูท้าํเวบ็และสร้างบรรยากาศการเสวนากนั   
ในเวบ็เพจขา้งตน้ ไม่ไดต้ั้งใจทาํออกมาเป็นหนงัสือดงัท่ีท่านเห็นอยูน้ี่ ทว่า พอเขียนไปแลว้ก็พบว่า
มีผูส้นใจทางศิลปะ  ทั้งคนในแวดวงศิลปะและคนทัว่ไปท่ีเขา้มาท่องเวบ็  ให้ความสนใจกนัมาก
ทีเดียว  ก็เลยคิดว่าทาํข้ึนมาเป็นหนงัสือไวเ้ผยแพร่แก่ผูส้นใจอีกทางหน่ึงก็เช่ือว่าจะเป็นประโยชน์
มากข้ึน 

เน้ือหา  และภาพงานศิลปะ  ตลอดจนเร่ืองราวการพูดคุยกนัท่ีอยูใ่นเวบ็ขา้งตน้  มีมากกว่า
และดีกว่าท่ีปรากฏในหนงัสือน้ีมากมายอย่างยิ่ง  เพราะมีคนร่วมเขียนและร่วมพูดคุยช่วยกนัอย่าง
หลากหลาย   ผลงานและเน้ือหาหลายเร่ืองเป็นตน้ฉบบั  รวมทั้งหลายท่านเป็นมืออาชีพของประเทศ
และของโลก  ซ่ึงไม่สามารถหาศึกษาคน้ควา้ไดจ้ากแหล่งความรู้อย่างอ่ืน  ทว่า  เยอะแยะจนยาก      
แก่การขออนุญาตนาํเน้ือหาเหล่านั้นมาจดัทาํเพื่อการเผยแพร่  จึงตอ้งเลือกจาํเพาะในส่วนท่ีเขียนเอง
ข้ึนมาเรียบเรียงใหม่  ท่านท่ีสนใจควรเขา้ไปศึกษาดว้ยตนเองไดใ้นเวบ็ท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงในขา้งตน้   

ความดีอนัใดท่ีพึงมี พึงเกิด ขอนอ้มถวายเป็นปฏิบติับูชาแด่พระรัตนตรัย  บุพการี  และครู
อาจารย ์  ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน  และหมู่กลัยาณมิตร ในโอกาสต่างๆตลอดชีวิต
และการทาํงานของผูเ้ขียน 

 
 
 

     ขอความสุขและความสวสัดีจงมีแด่ท่านทุกเม่ือ 
วิรัตน์  คาํศรีจนัทร์ 

     สถาบนัพฒันาการสาธารณสุขอาเซียน 
     มหาวิทยาลยัมหิดล   ๒๕๕๐ 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๑) 
  
 
 

พลงัทางศิลปะ สามารถถ่ายทอดส่ือสารความคิด ความรู้สึก จิตวิญญาณ และความเป็นชีวิต 
ตลอดจนสาํนึกร่วมทางสงัคม  จากคนหน่ึงไปสู่อีกคนหน่ึง  จากชุมชนหน่ึงไปสู่อีกชุมชนหน่ึง  จาก
สงัคมหน่ึงไปสู่อีกสงัคมหน่ึง  รวมทั้งจากยคุสมยัหน่ึงไปสู่อีกยคุสมยัหน่ึง   

ถกัทอภูมิปัญญาและสาํนึกร่วมของมนุษย ์ ขา้มกาละ เทศะ 

หากเปรียบพลงัทางศิลปะเป็นการถ่ายทอดส่ือสาร  ก็เป็นการส่ือสารและพฒันาการเรียนรู้
ของปัจเจกและสังคม  ใหมี้ความเจริญงอกงามทางจิตใจ   เห็นความงดงามและพลงัสร้างสรรคข์อง
สรรพส่ิง  ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกนั  คิด  รู้สึก  และเขา้อกเขา้ใจกนัของมนุษย ์ มีพลงัชีวิต 
และสามารถคิดริเร่ิม  แปรวิกฤติใหเ้ป็นโอกาสไดอ้ยูเ่สมอ 

 ทุกสังคมและในอารยธรรมต่างๆ ของโลก  มกัจะมีการพฒันาวฒันธรรมทางศิลปะอย่าง
บูรณาการไปกบัปัญญาญาณทางศาสนธรรม  เช่น  ภาพอธิบายธรรมะและระบบคิดต่อสรรพส่ิงของ
วฒันธรรมต่างๆ   ธรรมคีตาของธิเบต   ตุงของวฒันธรรมลา้นนา  หรือในยุคใหม่ของสังคมไทย     
ท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนก็ได้แก่โรงมหรสพทางจิตวิญญาณ  ของพุทธทาสภิกขุและศิษยานุศิษย ์        
ของท่าน  ณ  สวนโมกขพลาราม  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  เหล่าน้ีเป็นตน้  

ทั้ งน้ี เน่ืองจากศิลปะและศาสนธรรมนั้ น จัดว่าเป็นเคร่ืองมือเพื่อการพฒันาคนซ่ึงมุ่ง          
ยกระดบัภาวะดา้นในของมนุษยเ์หมือนกนั  ผดิกนัก็แต่เพียงภาวะสูงสุดของความงามทางศิลปะนั้น  
นบัวา่ยงัอยูใ่นภาวะปรุงแต่ง     

กระน้ันก็ตาม  เราสามารถกล่าวได้ว่า  ศิลปะและพลังทางศิลปะดังที่ได้กล่าวมา  มิใช่เพียง
เป็นส่ิงเสริมแต่งรสนิยมเพื่อความสวยงามและสร้างความเพลิดเพลินใจโดยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้     
เท่าน้ัน  ทว่า  มีบทบาทและความสําคัญจําเพาะอย่าง  ที่วิธีการอย่างอื่นจะไม่สามารถสร้าง      
ประสบการณ์ในลักษณะดังกล่าวให้แก่คนเราได้  ไม่มีไม่ได้  จึงจําเป็นต้องรู้จักพัฒนาขึน้อย่างเป็น
ตัวของตัวเองในสังคมหน่ึงๆ เสมอไป       
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๒) 
 
 
 ในการทาํงานศิลปะ  มกัมีแนวคิดเป็นหลกัปฏิบติัว่า ให้มีชีวิต  มีจิตวิญญาณ  และมีพลงั  
ซ่ึงคุณลกัษณะทางดา้นน้ี  จดัวา่เป็นดา้นความงามและคุณค่าทางสุนทรียวิทยา   

ขณะเดียวกนั  ก็ตอ้งสะทอ้นถึงพลงักระทบใจ  ความบนัดาลใจ  ให้มุมมอง  ให้พลงัการ
เห็นและใหไ้ฟชีวิต  ซ่ึงคุณลกัษณะอยา่งน้ี  จดัว่าเป็นดา้นปรีชาญาณและการใหญ้าณทรรศนะท่ีส่ือ
สะทอ้นผา่นงานศิลปะ   

ทั้งสองส่วน  ทาํใหศิ้ลปะเป็นความดีของมนุษยใ์นการแสดงความงาม และความจริง 
การพฒันาศกัยภาพคนทางศิลปะและให้มีพลงัทางศิลปะในลกัษณะดงักล่าว  มีแนวทาง      

ท่ีพอจะจาํแนกไดส้ามแนวทาง  ซ่ึงวางอยูบ่นทรรศนะต่อความสามารถทางศิลปะต่างกนัไป  คือ  
• เช่ือว่า ความสามารถทางศิลปะเป็นพรสวรรคแ์ละความสามารถพิเศษ  ซ่ึงติดตวัมากบั
ปัจเจกเป็นบางคน  (Gifted หรือ Born to be) ไม่มีอยูใ่นคนทัว่ไปทุกคน   

• เป็นความพิเศษท่ีปัจเจกแต่ละคนต่างมีและสามารถคน้พบตนเองอยา่งแตกต่างกนัออกไป     
    (Mastery Learning and Self Actualization)  ปัจเจกทุกคนสามารถพฒันาความพิเศษ
จาํเพาะตนข้ึนมาตามเง่ือนไขของตนเองได ้  

• เกิดจากการเรียนรู้และการฝึกหดัใหเ้ป็นเหมือนกนัได ้(Training and Skill Development) 
ไม่ใช่เป็นความพิเศษแต่อย่างใด  ทว่า  เป็นธรรมชาติของมนุษท่ีสามารถเรียนรู้และ       
ฝึกหัด  รวมทั้ งสามารถเกิดความเคยชินจากการปรับตวัเขา้กับการดาํเนินชีวิต  เช่น          
มีความสามารถเป็นเลิศอย่างช่างฝีมือดี  เพราะก่อเกิดและเติบโตข้ึนมาจากครอบครัว    
ของช่าง  มิใช่เป็นเร่ืองพรสวรรค ์ และมิใช่เป็นการคน้พบตนเอง  ทว่าเป็นการดาํเนิน
ชีวิตและเกิดภูมิปัญญาไปตามเหตุปัจจยัเช่นนั้นเอง 

ดงันั้น  เราจึงจะสามารถพบไดว้่า  หนทางการสร้างงานศิลปะ และแนวทางการดาํรงชีวิต
ของคนทาํงานศิลปหตัถกรรมสาขาต่างๆ  มีความแตกต่างหลากหลาย   เพราะในความเป็นจริงแลว้  
ความเช่ือและโลกทรรศน์ต่อศิลปะของสังคมมีความแตกต่างกนัหลายแนว ซ่ึงต่างก็มีพลงัในการ
อธิบายและช่วยทาํความเขา้ใจความเป็นจริงไดใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไป   

ยิง่เราสามารถศึกษาและทาํงานเชิงแนวคดิทางศิลปะได้หลายแง่มุมเท่าใด  ศิลปะกจ็ะมีพลงั
ในการทาํให้เราเห็นโลกความเป็นจริงได้อย่างลุ่มลกึและรอบด้านมากเท่าน้ัน. 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๓) 
 

 
 
 ในการทาํงานศิลปะนั้น  เราสามารถเขียนรูปให้สวยงามดว้ยทกัษะฝีมือและความชาํนาญ
ของตนเองไดโ้ดยไม่ยาก  ทว่าการเขียนรูปและการทาํงานศิลปะ  กบัการส่ือสะทอ้นพลงัศิลปะและ
ภาวะภายในของคนทาํงานศิลปะไปสู่งานศิลปะใดๆนั้น  หาใช่เป็นเร่ืองเดียวกนั 

 กระบวนการของการทาํงานศิลปะ  ประกอบดว้ยกระบวนการภายในของผูส้ร้างงาน  และ
กระบวนการภายนอก  ซ่ึงอาจจะสัมพนัธ์กันหรือไม่เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัก็ได ้ ตรงน้ีนั่นเอง        
ท่ีเป็นขอ้พิจารณาใหเ้ห็นถึงความแตกต่างกนัระหวา่งงานศิลปะท่ีสวยงามแต่ขาดชีวิตและพลงัศิลปะ   
กบังานท่ีมีทั้งความสุนทรียะ ความสวยงามทางองคป์ระกอบศิลปะ  และพลงัชีวิต  พลงัศิลปะ 
 ยิ่งไปกว่านั้ น  การสร้างพลังมุมมองในการเห็นและการรู้สึกต่อสรรพส่ิง ตลอดจน         
ญาณทรรศนะและความคิดสร้างสรรคก์็เป็นส่ิงท่ีศิลปะสามารถสร้างให้เกิดข้ึนไดอ้ย่างแตกต่าง   
จากวิธีการอย่างอ่ืน  ส่ิงน้ีจึงทาํให้เราสามารถพฒันาตนเองให้อยู่ในโลกและสภาพแวดล้อม        
อย่างเดียวกนัแต่สามารถเรียนรู้  ก่อเกิดความสุข  บรรลุถึงคุณภาพชีวิต  และพฒันาความงอกงาม   
ในภาวะแห่งตนไดไ้ม่เหมือนกนั   

ความเป็นศิลปะในแง่มุมน้ี  จดัว่าเป็นพลงัของการคิดและการมอง  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
หน่ึงท่ีทาํใหภ้าพเหมือนจริงแบบลอกเลียนใหเ้หมือนธรรมชาติแต่ไม่ไดส่ื้อสะทอ้นพลงัในการเห็น      
กบัการส่ือสะทอ้นพลงัทางศิลปะออกจากภาวะภายในดว้ยภาพเหมือนจริง  มีความแตกต่างกนั   

ดงันั้น  เพื่อเป็นการคุยและแลกเปล่ียนกนั  ให้ไดแ้นวคิดและแรงบนัดาลใจเพื่อการสร้าง
งานท่ีมีพลงัทางศิลปะ  ผมก็เลยจะพยายามประมวลวิธีพิจารณาท่ีผสมผสานจากหลายจุดยืน  อีกทั้ง
จะใช้เร่ืองงานศิลปะเป็นแกน  ทว่า  จะขยายมุมมอง  ให้งานศิลปะอยู่ในฐานะตวัปรากฏการณ์    
อย่างหน่ึงท่ีผุดบงัเกิดข้ึนท่ามกลางชุดเหตุปัจจยัจาํเพาะ (Emerging Phenomena and Specific 
Factors)   

ทั้งนี้  ก็เพื่อดูงานศิลปะให้ได้ความซาบซ้ึงและอิ่มเอิบใจทางศิลปะ  พร้อมไปกับการ          
เห็นภาพสะท้อนของโลกและสรรพส่ิง   ที่คนทํางานศิลปะจะมีพลังการเข้าใจ   ใช้ศิลปะเป็น     
เคร่ืองมือเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) และสามารถสร้างการอธิบายเร่ืองราว
ต่างๆ ด้วยญาณทรรศนะของคนที่เดินออกจากมุมมองด้านความงามและมีพลังความเบิกบาน           
ทางมโนปัญญาต่อสรรพส่ิง ร่วมกับผู้คนต่างสาขา  ซ่ึงต่างก็มีจุดแข็งและข้อจํากัดแตกต่างกัน        
ทาํให้สังคมมีทางเลอืกในการเห็นและเข้าใจส่ิงต่างๆ ได้เพิม่มากขึน้. 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๔) 
 
 
 

ปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆ อนันาํมาสู่การก่อเกิดพลงัทางศิลปะ  ไม่มีสูตรท่ีสาํเร็จตายตวั  
หากใชห้ลกัพุทธธรรมเป็นฐานคิด   ก็สามารถแบ่งพิจารณาให้เห็นปัจจยัและองคป์ระกอบสําคญั        
2  ประการ  คือ  (1)  ปัจจยัแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นกัลญาณมิตรและเก้ือกูลต่อภาวะปัจเจกของ       
แต่ละคน ซ่ึงเรียกว่า  ปรโตโฆษะ (2) และการทาํในใจของตนให้แยบคาย หรือ โยนิโสมนสิการ      
ซ่ึงเป็นกระบวนการภายใน (Internal Process) 

อย่างไรก็ตาม   เพื่อสามารถเห็นพลงัชีวิตในงานศิลปะ  และซาบซ้ึงงานศิลปะไดห้ลาย      
แง่มุม   เราสามารถศึกษาและพฒันาตนเองเพ่ือสร้างพลงัทางศิลปะ  ผา่นแง่มุมต่างๆ ดงัน้ี 

• พลงัชีวิตและปรีชาญาณของศิลปิน 
• พลงัทางความรู้และภูมิปัญญา 
• พลงัทางเน้ือหาสาระและการใชส้อย 
• พลงัทางเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ 
• พลงัจากทกัษะฝีมือและการฝึกหดั 
• พลงัทางการจดัการ 
• สงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมทางศิลปกรรม 
ขณะเดียวกนั   ก็จะเป็นโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์และชีวิตจริงของคนทาํงานศิลปะ  

โดยเฉพาะรุ่นพี่  ครูอาจารย ์และคนเก่าแก่   ทั้งของเพาะช่าง  ช่างชาวบา้น  และชาวบา้นสามญั
โดยทัว่ไป  ซ่ึงหนทางการทาํงานและสร้างพลงัทางศิลปะของแต่ละคนจะแตกต่างหลากหลายกนัไป    

ดังน้ัน  เพื่อให้เห็นถึงพลังทางศิลปะจากแง่มุมต่างๆ ว่าเป็นอย่างไร พร้อมกับมีความ       
เป็นจริงให้ศึกษาเรียนรู้ได้  ผมจะพยายามยกกรณีตัวอย่างจากชาวดํา-แดงทุกสาขามาเป็นตัวอย่าง
ประกอบนะครับ  แต่ผมรู้จักคนไม่เยอะ  พอยกตัวอย่างขึน้มา  พี่ๆน้องๆ และเพื่อนๆชาวเพาะช่าง    
กช่็วยกนัเติมเต็มในรายละเอยีดนะครับ    

จะเล่าพลงัทางศิลปะจากแง่มุมต่างๆ ไปทลีะนิดนะครับ. 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๕) : 
พลงัชีวติและปรีชาญาณของศิลปิน 

  

 

พลงัทางศิลปะท่ีมาจากความเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตและปรีชาญาณของศิลปินผูส้ร้างงาน
นั้น  เราสามารถมองไปยงัความหมายท่ีสําคญัสองด้าน  ซ่ึงนักเรียนศิลปะโดยทัว่ไปจะคุน้เคย        
ทั้งจากการมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีจากประสบการณ์ตรงของตวัเอง  และรู้จกัมนัผ่าน
กระบวนการศึกษาอบรมทางศิลปะ  อนัไดแ้ก่   

(๑) ความเป็นเอกลกัษณ์และการคน้พบแนวทางท่ีเป็นตวัของตวัเอง  กระทัง่เม่ือใดเห็น      
ผลงาน  กเ็หมือนกบัเห็นตวัคนทาํ  เห็นชีวิตจิตใจ 

 (๒)  การใชชี้วิตโดยมีศิลปะเป็นทั้งหมดของชีวิต  อนัไดแ้ก่  เป็นเคร่ืองเล้ียงชีพ  เป็นอุดม
คติของชีวิต  เป็นความเช่ือและหลกัการชีวิต  ซ่ึงโดยทัว่ไปเรามกัเรียกกนัวา่  เป็นจิตรกร  เป็นศิลปิน
สาขาโนน้สาขาน้ี  ทางเหนืออาจจะเรียกว่าเป็นช่างสาขาต่างๆ  เป็นตน้ว่า  ช่างคาํ  ใชเ้รียกผูด้าํเนิน
ชีวิตด้วยความสามารถทางการทาํทองและเคร่ืองประดับ   ช่างดอก  ใช้เรียกผูด้าํเนินชีวิตด้วย
ความสามารถในการจดัดอกไม ้ ช่างฟ้อนใชเ้รียกผูด้าํเนินชีวิตดว้ยความสามารถทางนาฏศิลป์  เป็น
ตน้ 

พลงัทางศิลปะท่ีเกิดจากองคป์ระกอบดา้นน้ี  เกิดจากการสะทอ้นซ่ึงกนัและกนัของผลงาน
และภาวะตวัตนของผูส้ร้างงาน  หลายคนอาจนิยามพลงัศิลปะแนวน้ีว่า  “เช่ือในส่ิงท่ีทาํ และทาํใน
ส่ิงท่ีเช่ือ”  หรือ  “ทาํงานอยา่งไร  สะทอ้นการดาํเนินชีวิตอยา่งนั้น”   เปรียบศิลปะเสมือนพลงัชีวิต
และการงานแห่งชีวิต  เลยทีเดียว 

พลงัทางศิลปะดงักล่าว  บงัเกิดจากความเป็นชีวิตและจิตวิญญาณของปัจเจก   เช่น  งานของ
แวนโก๊ะ  ไมเคิล  แอลเจลโล  หรือประติมากรโรแดง  ซ่ึงนักเรียนศิลปะโดยมากจะรู้จกันั้น  เป็น    
ทั้งงานศิลปะและการบนัทึกเลือดเน้ือของผูส้ร้าง  ซ่ึงผูช้มจะยิ่งรู้สึกซาบซ้ึงและก่อเกิดพลงัชีวิต   
เหมือนกับได้เช่ือมโยงตนเองเขา้กับแหล่งพลังชีวิต  หรือในกรณีของผูส้ร้างงานท่ีเกิดข้ึนใน
สงัคมไทยกเ็ช่น จ่าง  แซ่ตั้ง ซ่ึงทั้งบทกวีและงานเขียนรูปทุกช้ินนบัเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต   

ศาสตราจารยเ์ฟ้ือ  หริพิทกัษ์  ซ่ึงทุ่มเททั้งชีวิตในการฟ้ืนฟูหอไตรแห่งวดัระฆงั  จนเป็น      
ผูน้าํทางสงัคมสาขาประณีตศิลป์คนแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บรางวลัรามอน แมกไซไซ   

องัคาร  กลัยาณพงศ ์ ซ่ึงทั้งชีวิตคือการทาํงานศิลปะและกวีนิพนธ์    

ชาติ  กอบจิตติ  ซ่ึงนอกจากดาํเนินชีวิตดว้ยการเขียนหนงัสือแลว้ การหาแรงบนัดาลใจและ
วตัถุดิบในการเขียน เป็นการใชชี้วิตไปดว้ยเลย เหล่าน้ีเป็นตน้ 

อีกดา้นหน่ึง พลงัทางศิลปะท่ีมาจากพลงัชีวิตของปัจเจก เกิดจากการพฒันาการเห็นและ   
การรู้สึกต่อสรรพส่ิง  ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวน้ี  บางทีอาจจะสาํคญัท่ีสุดและสะทอ้นภาวะในการ
พฒันาอยา่งยิง่ของมนุษย ์  เพราะการที่คนเรามีส่ิงต่างๆ เหมือนกนั หรือบางทีอาจจะมีมากมายกว่า
คนอืน่น้ัน  ยังไม่สําคัญเท่ากบัการที่เราสามารถเห็นคุณค่า และมีโลกทัศน์ต่อส่ิงน้ันอย่างสร้างสรรค์  
อกีทั้งมีความเป็นตัวของตัวเอง  ใช้นําทางชีวติและหล่อเลีย้งจิตใจให้ร่ืนรมย์เบิกบานอยู่เสมอ  
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ความสามารถดงักล่าวน้ีนัน่เอง  ท่ีทาํใหย้าจกผูย้ากไร้สามารถเกิดความอ่ิมปีติดว้ยความสุข
และร่ืนรมยใ์นชีวิตมากว่าเศรษฐีและคนมีอาํนาจ  ทาํให้ศิลปินไส้แห้งแต่สามารถรังสรรคค์วาม   
สวยงามแบ่งปันแก่โลก  ทั้ งน้ี  ก็เน่ืองจากสามารถเห็นและรู้สึกต่อส่ิงต่างๆ ได้แตกต่างจาก                
ผูอ่ื้นนัน่เอง  

เม่ือสะท้อนสู่งาน  ไม่ว่าจะเป็นงานในแนวทางใด  พลังมุมมอง  การเห็น และการ              
ใหค้วามรู้สึกของผูส้ร้างงานดงัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้   เราจะสามารถสมัผสัได ้ 

แมใ้นงานแบบเหมือนจริง  ก็สามารถเห็นไดจ้ากวิธีเลือกมุมมองและการจดัองคป์ระกอบ
ภาพ  ซ่ึงจะทาํให้เราเห็นถึงความฉลาด   ความลุ่มลึก   แหลมคม   ไดมุ้มมอง  วิธีคิด  และวิธีเขา้ใจ  
เพื่อจดัความสัมพนัธ์กบัส่ิงต่างๆ ไดดี้ข้ึน  มีสติปัญญาท่ีละเอียดอ่อนในการสร้างความสมดุลของ
วตัถุและคุณค่าทางนามธรรม  

การพฒันาพลงัทางศิลปะในแนวทางน้ี  เป็นองคป์ระกอบเดียวกนัของการพฒันาความเป็น
ตวัของตวัเองของปัจเจก  ตอ้งอาศยัธาตุของการเป็นผูมุ่้งมัน่  พากเพียร  หยดัยนืในการพ่ึงพาตนเอง  
มีความแน่วแน่  อดทนและรอคอย   มีความสุขจากการไดท้าํและการปฏิบติัของตนเอง  มากกว่าเกิด
จากได้รับการยอมรับของสังคมภายนอก  มีความต่อเน่ืองในการพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง      
อยูใ่นงาน 

อย่างไรก็ตาม  เน่ืองจากพลังทางศิลปะในแนวทางดังกล่าว  ต้องพิสูจน์ถึงความเป็นหน่ึง
เดียวกนัของชีวิตและจิตวิญญาณของศิลปิน  งานในลักษณะดังกล่าวจึงมักเป็นที่ยอมรับแพร่หลาย
เม่ือศิลปินทํางานไปจนเกือบตลอดชีวิต หรือเม่ือกาลเวลาผ่านไประยะหน่ึงแล้ว  นับเป็นพลัง          
ที่สะท้อนถึงปรีชาญาณและความมาก่อนกาลของศิลปิน   นานๆก็จะมีขึ้นสักคนหน่ึง  และในทุก
สังคมกมั็กจะมีศิลปินและผู้นําทางจิตวญิญาณทีมุ่่งม่ันในวถีินีอ้ยู่เสมอ.  

(หากมีใครจะช่วยสงเคราะห์เสาะหาและนาํมาโพสต ์รูปเขียนหรือรูปของศิลปินท่ียกข้ึนมา
เป็นกรณีตวัอยา่งใหด้ว้ยละกจ็กัขอบคุณหลายๆเลยเชียว) 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๖) : 
พลงัทางความรู้และภูมปัิญญา 

 
 
 โดยทัว่ไปแลว้  มกัเช่ือกนัว่า  ศิลปะเป็นมรรควิถีของการพฒันาการเห็น  การรู้สึก และการ
ต่ืนรู้ (Way of seeing, Feeling, Awaekening and Enligthenment) ทาํให้ปัจเจกมีความ      
แยบคายในการมองโลก  ก่อเกิดความงอกงามทางปัญญาและกล่อมเกลาทรรศนะเชิงคุณค่า  รวมทั้ง
มีบทบาทต่อการพฒันาโลกทรรศน์และชีวทรรศน์เพื่อช้ีนาํการดาํเนินชีวิต   

การเห็นนั้นเป็นองคป์ระกอบของความมีสติและพฒันาการทางพุทธิปัญญา  แตกต่างจาก
การมองและการดู   เพราะในขณะท่ีมองและดูบางส่ิงนั้น  ปัจเจกอาจจะไม่เห็นและไม่เกิดการเรียนรู้
อะไรเลยก็ได้   อีกทั้ งในสถานการณ์เดียวกัน  ก็อาจจะเห็น  รู้สึก  และก่อเกิดคุณค่าแห่งชีวิต           
ไม่เหมือนกนั  ดงัอุปมาอุปมยัในกวีบทหน่ึงของศาสตราจารยฟ์าร์ฮีแล  ท่ีวา่...... 
        สองคนยลตามช่อง    

คนหน่ึงมองเห็นโคลนตม 
    อีกคนตาแหลมคม     

เฝ้าช่ืนชมท่ีดาวพราย  
............................ 

แน่นอนว่า  โลกเดียวกนั และสถานการณ์เดียวกนั  ทว่ากลบัเห็นและรู้สึกแตกต่างกนัอยา่ง
ส้ินเชิงเช่นน้ี  ยอ่มทาํให้ปัจเจกจดัความสัมพนัธ์กบัสังคมและสรรพส่ิงไปคนละเร่ือง   เป็นพื้นฐาน
อนันาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัอีกมากมาย 

การพฒันาพลังการเห็นและความสามารถในการรู้สึกของคนเราจึงมีความสําคญัมาก        
ซ่ีงพลงัทางศิลปะสามารถแสดงบทบาทหนา้ท่ีในส่วนน้ีใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้

เราอาจจะกล่าวไดว้่า   ชีวิตและการดาํเนินชีวิต  รวมทั้งธรรมชาติและความเปล่ียนแปลง
ของสรรพส่ิง  มีความเป็นพลงัทางศิลปะอยูโ่ดยพ้ืนฐาน  ดว้ยเหตุว่าศิลปะเป็นพลงัท่ีจดัระเบียบและ
ขบัเคล่ือนความเป็นเช่นนั้นของสรรพส่ิงใหด้าํรงอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล  เราสามารถเห็น
ความลงตวัของกอ้นหินและมวลเมด็ทรายในสายธาร  ลวดลายและสีสันอนัน่าอศัจรรยข์องขนนก  
ความอ่อนโยนและหนักแน่นของภูผา  รู้ไดถึ้งพลงัความงาม  ความสมดุล  ความลงตวัและความ    
พอดี  ท่ีปรากฏอยูใ่นสรรพส่ิง  พลงัศิลปะดาํรงอยูท่ ั้งในความมีและไม่มี  พื้นท่ีและความวา่ง  

พลงัความเป็นจริงดงักล่าว  มนุษยส์ามารถสัมผสัไดโ้ดยมโนปัญญาและใชค้วามสุนทรีย ์  
ส่ือสะทอ้นออกมาเป็นงานสร้างสรรค ์  หลากหลายไปตามประสบการณ์ของศิลปิน  ดงันั้น  เราจึง
จะเห็นไดว้่า งานศิลปะแขนงต่างๆ มีความเป็นนฤมิตรกรรมเชิงสะทอ้นภูมิปัญญาและบ่งบอกการ
พฒันาทางอารยธรรมของมนุษย ์ ใชศึ้กษาเพื่อเขา้ใจวิธีคิดและมิติต่างๆทางสังคมและวฒันธรรม
ของมนุษยใ์นสงัคมต่างๆได ้

การเขา้ใจศิลปะดว้ยทรรศนะดงักล่าวน้ี  เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป   แต่การศึกษาและ
อธิบายวา่ศิลปะเป็นการแสดงออกทางความรู้  สร้างความรู้  ใชค้วามรู้   และสร้างภูมิปัญญา  ออกจะ
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เป็นการแหกคอกอยู่สักหน่อย  ทว่า องคป์ระกอบดา้นน้ีของศิลปะ  มีอยู่แลว้  อีกทั้งมีความสาํคญั
อยา่งยิง่ต่อการสร้างความรู้และส่ือสะทอ้นภูมิปัญญาของสงัคม   

การเขา้สู่ความเขา้ใจพลงัทางศิลปะในแง่มุมน้ี  แน่นอนว่าตอ้งเร่ิมตน้ท่ีการเห็นความงาม
ของความรู้  การสร้างและการใชค้วามรู้  ความอ่ิมปีติ   เบิกบานใจและร่ืนรมยใ์จต่อการไดรั้บผล
จากการปฏิบติัดว้ยความรู้   

หรือตอ้งสามารถเห็นความรู้บนบาทฐานของความงาม  นัน่เอง 
การทํางานศิลปะ  เป็นเคร่ืองมือและวิธีการอย่างหน่ึงในการสังเกตส่ิงต่างๆ อย่าง               

มีประสิทธิภาพ   ดงันั้น  จึงเป็นวิธีพฒันาการรู้แจง้และก่อใหเ้กิดความรู้ประเภทหน่ึง  ซ่ึงเป็นความรู้
เพื่อพฒันาการวางท่าที  จดัความสัมพนัธ์กบัโลกภายนอกและบริหารจดัการภาวะภายในจิตใจของ
ปัจเจกให้สามารถมีความสุข  มีดุลยภาพและคุณภาพแห่งชีวิต  สามารถเข้าถึงความจริงของ        
ธรรมชาติ  คน้พบตนเองและรู้จกัตนเองไดดี้ 

ในแง่ท่ีเป็นการแสดงออกทางความรู้และภูมิปัญญา  ซ่ึงเป็นอีกมิติหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดพลงั
ทางศิลปะนั้น  มีบทบาทสําคญัมาทุกยุคสมยัในทุกสาขาของศิลปะและหัตถกรรม จนอาจกล่าว     
ไดว้่า  บทบาทหน่ึงของศิลปะก็คือเป็นวิธีแสดงระบบคิด  ความรู้  และภูมิปัญญาทั้งของปัจเจก      
ชุมชน  สงัคม  และยคุสมยัทางวฒันธรรม  

 เช่น  การแสดงจกัรวาลวิทยา  และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ  ทั้งในโลกตะวนัตก
และในวฒันธรรมต่างๆของโลกตะวนัออก  เช่น ภาพแสดงการสร้างมนุษย์และให้พลังชีวิต           
แก่มนุษยค์นแรกของพระเจา้ในวิหารเซนตปี์เตอร์ของไมเคิล  แอนเจลโล  ซ่ึงผา่นการศึกษาคน้ควา้
และทุ่มเททาํงานสตัด๊ด้ีอยา่งมากมาย    

การนาํเอาความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษยแ์ละศิลปะแนวอาร์ตอคาเดมีมาบูรณาการ
กบัพุทธศิลป์ของวฒันธรรมสุโขทยัของศาสตราจารยศิ์ลป์  พีระศรี  ในผลงานองคพ์ระพุทธรูป    
ปางลีลาซ่ึงประดิษฐานในพทุธมณฑลสถาน  อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 

การออกลายและวางตวัแบบพื้นฐานภาพจิตรกรรมไทย  ตวัพระ-นาง  ยกัษ ์ นารี  กระบ่ี  
และคช จากความรู้ทั้งมวลเก่ียวกับจักรวาลและสัตว์ป่าหิมพานต์ ของศาสตราจารยจุ์ลทรรศน์  
พยาฆรานนท ์(ราชบณัฑิต) และคนเพาะช่างรุ่นหลงัๆ  ซ่ึงเป็นส่ือส่งผา่นภูมิปัญญาและองคค์วามรู้
ระหวา่งรุ่นต่อรุ่นของสาํนกัศึกษาศิลปหตัถกรรมเพาะช่าง   

การเขียนภาพจกัรวาลในแนวไตรภูมิตามวิธีคิดของโลกตะวนัออก  ของเฉลิมชยั  โฆษิต
พิพฒัน์  ซ่ึงส่ือสะทอ้นการศึกษาเรียนรู้มาอย่างแตกฉาน (ถา้มีโอกาสจะกลบัมาคุยถึงงานของ    
เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ในแง่มุมการพฒันาภาวะปัจเจกท่ีสะทอ้นยุคหลงัสมยัใหม่ของสังคมไทย   
อีกรอบนะครับ)   

การผสมผสานภูมิปัญญาของโลกตะวนัออกกบัโลกตะวนัตกผา่นงานศิลปะติดตั้งและการ
เช่ือมโยงเขา้กบัความเป็นหน่ึงเดียวกนัในธรรมชาติ  ของกมล  ทศันาญชลี  ศิษยเ์ก่าคนหน่ึงของ
เพาะช่างซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากในการสร้างพลงัสาํนึกสากลของสงัคมท่ีแตกต่างกนัผา่นงานศิลปะ 
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การถ่ายภาพ ของพิชยั  วาสนาส่ง  ซ่ึงมิใช่เพียงศิลปะและการสะทอ้นความประทบัใจดว้ย
ภาพถ่าย  ทว่า  ส่ือสารเรียนรู้สังคมมิติต่างๆอย่างกวา้งขวาง  บ่งบอกถึงองคค์วามรู้และภูมิปัญญา
อยา่งบูรณาการมากมายท่ีเป็นเคร่ืองมือทางความคิด  คอยเลือกสรรภาพและกาํกบัเลนส์ถ่ายภาพ 

กล่าวไดว้่า  พลงัทางศิลปะในมิติน้ี   เป็นพลงัทางความรู้และภูมิปัญญาความรู้แจง้  ซ่ึงให้
ทั้งระบบวิธีคิด  พลงัทางปัญญา  พลงัแห่งความเขา้ใจ  และความงดงามของความรู้   

ผู้สร้างงานศิลปะในแนวทางนี้  มักมีวิธีคิดและพัฒนาภาวะตนเองในแนวพหุศิลป์           
เน้นพลังความรู้  ตัวปัญญา  และวิธีคิด  พร้อมกับแสดงออกทางศิลปะได้หลากหลายแขนง  หรือ
อาจจะทุกแขนง  อีกทั้งจะพบว่า  มีศิลปินจํานวนไม่น้อยที่เด่นในแนวนี้  สามารถแสดงออกในการ
ทํางานได้ทุกแขนง   มากกว่ามุ่งเน้นการพัฒนาเพียงบางด้าน  เช่น  ศาสตราจารย์เฉลิม  นาคีรักษ์  
ศาสตราจารย์ประกติ  บัวบุศก์  เป๊ียก  โปสเตอร์  เป็นอาท.ิ 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๗) : 
พลงัทางเนือ้หาสาระและการใช้สอย ตอนที ่๑ 

 
 ความมีเน้ือหาสาระ   รวมทั้งความเป็นแก่นสารของงานศิลปหัตถกรรมทุกแขนง  เป็นอีก
มิติหน่ึงของพลงัทางศิลปะท่ีสําคญัมาก  ทว่า   มีความเป็นพลวตัร หากใชเ้ป็นแนวทาํงานและถือ
เป็นกรอบศึกษาเรียนรู้  ตลอดจนหาความซาบซ้ึงทางศิลปะ  ก็คงจาํเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาไปตาม
บริบทและเง่ือนไขแวดลอ้มในขณะนั้นๆ   ยากท่ีจะยดึมัน่อยา่งใดอยา่งหน่ึงไวอ้ยา่งตายตวั   

อน่ึง  ขอปรารภจากใจสักนิดนะครับ  อย่าคิดว่าผมมีความรู้มากมายอะไรนะครับ  ผมนาํ
ประสบการณ์จากแหล่งต่างๆท่ีพอมีอยู่บา้ง  มาถ่ายทอดฝากไวใ้ห้กบัพี่ๆน้องๆ ชาวเพาะช่างและ    
คนทาํงานศิลปะเฉยๆ  คุยจากความทรงจาํและขาดการตรวจสอบดว้ยการศึกษาคน้ควา้อีกรอบ      

ดงันั้น  จึงเป็นการคุยแบบคนท่ีไม่รู้จริงและไม่มีโอกาสจะไดป้ระโยชน์โภชน์ผลอะไร      
แก่ตนเองเพราะไม่ค่อยไดท้าํงานศิลปะโดยตรงแลว้  จึงมีความสะดวกใจท่ีจะเขา้มาคุยเพื่อสร้าง
บรรยากาศให้มีชีวิตชีวาในระยะเร่ิมตน้น้ีนะครับ   ถือว่าเขา้มาคุยเพื่อเป็นกาํลงัใจให้กนัก็แลว้กนั  
หากก่อเกิดสาระบา้ง  ก็ถือว่าเราไดร่้วมมือกนัพฒันาความเป็นเพาะช่างทั้งของคนเพาะช่างและของ
สงัคมไทย ในส่วนท่ีเราพอจะทาํกนัไดก้แ็ลว้กนั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ตอนน้ีก็ใกลว้นัเกิดเพาะช่าง  ซ่ึงมีความหมายต่อลูกศิษยข์องเพาะช่าง
ทุกคน  เลยขอใชก้ารเรียบเรียงเร่ืองพวกน้ีมาฝากกนั  ใหเ้ป็นทางหน่ึงของการแสดงความสาํนึกและ     
น้อมเคารพบูชาต่อองค์พระวิษณุกรรม  สถาบนัเพาะช่าง  พระคุณของครูบาอาจารย  ์ รุ่นพี่และ      
คนเก่าแก่ของเพาะช่าง  นกัการและคนงานท่ีร่วมเป็นชีวิตกบัพวกเรา  แม่คา้และร้านคา้ขายขา้วปลา
อาหารในโรงอาหารท่ีใหค้วามผกูพนักบัพวกเรามากกวา่คนขายของ....ขอรําลึกถึงและคารวะจากใจ 

เอาละครับ  คุยกนัต่อไปเลยดีกว่า   ทว่า   เร่ืองน้ีอาจจะเป็นแนวทางให้กบัการทาํงานทาง
ศิลปะเชิงเน้ือหาความคิดแก่เพื่อนพอ้งนอ้งพี่ชาวแดง-ดาํไดบ้า้ง  เลยจะคุยเยอะหน่อย  แต่เพื่อให้มี
กาํลงัใจอ่านไปทีละนิด  ผมจะขอแบ่งยอ่ยๆ สกัสอง-สามตอนนะครับ 

แนวทางแรก  ถือว่าแก่นแทข้องศิลปะคือความเป็นจริงของธรรมชาติ  มนุษยเ์ป็นผูค้น้พบ
และแสดงออกใหพ้ลงัดงักล่าวปรากฏแก่ผูช้มข้ึนบนการสร้างสรรคข์องตนเอง  ก่อใหเ้กิดศิลปะและ
สุนทรียภาพท่ีสอดคลอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติ  พาผูค้นให้สามารถเขา้ถึงประสบการณ์ทางจิตใจ
และก่อเกิดมโนปัญญาร่วมกนัได ้ จากจิตใจสู่จิตใจ  สร้างเสริมพลงัสาํนึกร่วมกนัจากคนหน่ึงสู่ผูค้น        
อีกกลุ่มหน่ึง อยา่งไม่มีชนชั้นและเสน้แบ่งแยก  

แนวคิดทางศิลปะและปรัชญาชีวิตแบบวะบิ-ซะบิ ของวฒันธรรมญ่ีปุ่น ซ่ึงเน้นความ      
เรียบง่าย  ความสมถะ  ความพอดีและพอเพียงแก่ตนเอง  ความเป็นชนบท  ความเป็นธรรมชาติ    
ความงามและง่ายในความหยาบ   ความงามในความจริงแทข้องส่ิงท่ีดูเก่า  เส่ือมโทรม  ผุพงั  และ  
ไร้ค่า  เป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีชดัเจนดีในแนวทางดงักล่าวน้ี  (ศึกษาเพิ่มเติมไดใ้น วะบิ-ซะบิ  สําหรับ
ศิลปิน นักออกแบบ  กวี  และนักปรัชญา  เลนนาร์ด  โคเรน  เขียน  กรินทร์  กล่ินขจร  แปล  ของ
สาํนกัพิมพส์วนเงินมีมา ๒๕๔๖)   
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แนวคิดทางศิลปะ ในบนัทึกวิธีคิดและห้วงอารมณ์ท่ีถ่ายทอดไวใ้นหนงัสือการเขียนสีนํ้ า 
ของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์โกศล  พิณกุล  ศิษยเ์ก่าดั้งเดิมอีกท่านหน่ึงของโรงเรียนเพาะช่าง  (จาํช่ือ
หนังสือและขอ้มูลการคน้หาไม่ไดอี้กเหมือนกนั ใครมีโอกาสเจอท่านก็ขอเรียนรู้เอาเองจากท่าน      
กแ็ลว้กนันะครับ)  กมี็บางตอนท่ีเสนอแนวทางส่ือสะทอ้นพลงัทางศิลปะในแง่มุมน้ี        

โดยเฉพาะการแนะนาํให้คนทัว่ไปสามารถพฒันาความสนใจและด่ืมดํ่าซาบซ้ึงธรรมชาติ
ดว้ยการสร้างประสบการณ์ตรงให้กบัตนเอง  แลว้ให้เลือกสรรเทคนิคทางศิลปะท่ีตนเองทาํไดใ้น
ขณะนั้นอย่างง่ายๆ  เช่น  การใชมื้อเป็นพู่กนัและใชว้สัดุท่ีหาไดจ้ากธรรมชาติท่ีเป็นปัจจุบนัขณะ
ของท่ีนัน่  มาเป็นเคร่ืองมือการทาํงาน  เพื่อให้ไดค้วามสด  เรียนรู้ท่ีจะอยู่กบัความรู้สึกของตนเอง
และสะทอ้นอารมณ์สะเทือนใจในหว้งเวลานั้นๆ  อยา่งตรงไปตรงมา 

ผลงานการศึกษาศิลปหัตถกรรมชุมชนและชนบท  ทั้ งในลุ่มนํ้ าท่าจีน-แม่กลองและ          
ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศของ อาจารย์เปร่ือง  เปลี่ยนสายสืบ แห่งคณะมณัฑณศิลป์  มหาวิทยาลยั    
ศิลปากร  ทาํใหเ้ห็นถึงความคลาสสิคและสุนทรียภาพท่ีเป็นเน้ือเดียวกนักบัวิถีชีวิตชุมชนในชนบท
ของประเทศ   ซ่ึงนับว่าเป็นการสกัดให้เห็นถึงกระบวนการสร้าง  การใช้สอย  และการสั่งสม        
ภูมิปัญญาท่ีอยูใ่นวิถีประชาสงัคมอยา่งแทจ้ริง 

แนวทางการศึกษางานช่าง และสถาปัตยกรรม  ตลอดจนศิลปะแห่งความศรัทธา และงาน
ทางช่างทอ้งถ่ินหลายแขนง ของ รองศาสตราจารย์วิโรฒ  ศรีสุโร  แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

งานศิลปะฉับพลนัแบบการเขียนหมึกจีนและกวีนิพนธ์แบบเซนของท่านโกวิท  เอกชัย 
หรือ เขมานันทะ  ลูกศิษยร่์วมบุกเบิกสวนโมกขพลารามของพทุธทาสภิกขทุ่านหน่ึง  เป็นอาทิ   

ตวัอยา่งเหล่าน้ี  น่าจะเป็นตวัอยา่งของการซาบซ้ึงพลงัทางศิลปะในแนวทางน้ีไดดี้เช่นกนั 
แนวทางที่สอง พิจารณาว่าศิลปะควรเป็นไปเพื่อศิลปะ หากศิลปะมุ่งให้สาระสําคัญ

ทางดา้นอ่ืนก็จดัว่าเป็นการนาํเอาศิลปะไปประยกุตใ์ชเ้พื่อจุดมุ่งหมายอยา่งอ่ืน แนวทางน้ีหาอ่านได้
เยอะทั้งในงานเขียนของต่างประเทศและของไทย งานเขียนของศาสตราจารยศิ์ลป์  พีระศรี  ซ่ึงว่า
ดว้ยศิลปะกก็ล่าวถึงแง่มุมน้ีไวม้าก         

แนวทางที่สาม   พิจารณาว่า  ศิลปะควรเป็นเคร่ืองมือสร้างเสริมรูปการณ์ทางจิตสาํนึกต่อ
สังคม   เป็นพลงัทางปัญญาท่ีมีเหตุผลหรือเป็นโครงสร้างส่วนบนท่ีขบัเคล่ือนความงดงามในการ
ผลิตต่างๆของสังคม   ศิลปะท่ีไม่มีบทบาทต่อการรับใชส้ังคม จดัว่าเป็นความเหลวไหลและไร้แก่น
สาร  ส่ือสะทอ้นรูปการณ์ทางจิตสํานึกต่อสังคมท่ียงัไม่ถูกตอ้ง  แนวทางน้ีก็หาอ่านไดเ้ยอะ  เช่น  
ในงานเขียนของ  ลีโอ  ต็อลสตอย งานเขียนของศาสตราจารยศิ์ลป์  พีระศรี  งานเขียนของจิตร       
ภูมิศกัด์ิ  ซ่ึงนกัอ่านและผูส้นใจศึกษาคน้ควา้ทางศิลปะมกัรู้จกักนัดี 

ทั้งสามแนวทางนี้  เป็นแนวทางหลักที่มีการสร้างพลังทางปัญญาและวาทกรรมว่าด้วย
ศิลปะ  ทั้งการสร้างสรรค์พืน้ที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม  ค้นหาการอธิบายว่าศิลปะคืออะไร และ
เพื่ออะไร  สังคมต่างๆควรมุ่งพัฒนาไปทางไหนและอย่างไร  ซ่ึงถึงแม้จะมีให้เห็นอยู่ไม่มากมาย     
เท่าใดนัก  แต่ก็มีความสืบเน่ืองเร่ือยมาอยู่เสมอ  นับแต่การสนทนาของเพลโตและอริสโตเติล          
ว่าด้วยความงามและความดีในยุคก่อนศาสนาโน่นเลยทเีดียว. 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๘) : 
พลงัทางเนือ้หาสาระและการใช้สอย ตอนที ่๒ 

 
 
 
 การมีคาํถามว่าศิลปะคืออะไรและเพื่ออะไร  จะทาํให้มีพลงัการเรียนรู้จากจุดยืนของคน  
ภายนอกให้สามารถเขา้ถึงงานดว้ยจุดยืนร่วมกบัศิลปินผูส้ร้างงาน  ทว่า  สําหรับการทาํงานของ
ศิลปินผูส้ร้างงานเองนั้น  เน้ือหาสาระของงานศิลปะจะสะทอ้นออกมาจากภาวะดา้นในของปัจเจก   

คาํถามจากหัวใจท่ีส่ือสะทอ้นภาวะด้านในของปัจเจก  จะไม่มุ่งคน้หาคาํตอบว่าศิลปะ      
คืออะไรและเพื่ออะไร  ทว่า  กลบัเป็นการถามอย่างซ่ือตรงต่อใจตนเองว่า  เราเห็นและรู้สึกต่อ      
ส่ิงนั้นอยา่งไร        

อีกทั้ งไม่ต้องการคาํตอบ  แต่มุ่งทาํและส่ือสะท้อนมันออกมาเสมือนถักทอชีวิตและ          
จิตวิญญาณของเราใหป้รากฏ   ความเป็นตวัของเราอยูต่รงไหน  ก็ทาํออกมาอยา่งนั้น......ส่ือสะทอ้น
และแสดงโลกใหป้ระจกัษแ์ก่ผูค้น  มากกวา่ตอ้งการคาํตอบเพ่ือเขา้ใจ 

พลังและความฉายโชนทางศิลปะอยู่ที่ตรงนี้....ตั้งคําถามเพื่อทําและแสดงให้ปรากฏ  เพื่อ
เป็นพลังกล่อมเกลาทางมโนปัญญาและสร้างความเป็นสัมมาของการเห็นสรรพส่ิง  เห็นความ       
ร่ืนรมย์ในชีวติ  ก่อเกดิดุลยภาพทางจิตใจและวตัถุ  ซ่ึงทาํให้ศานติภาวะดํารงอยู่ได้  มิใช่เพือ่ความรู้ 

 โดยทัว่ไปนั้น เรามกัมุ่งเพง่ไปยงัส่วนท่ีเป็นเพียงดา้นศิลปวตัถุธาตุ (Art elements) แลว้ก็จดั
ใหเ้ป็นเน้ือหาและรายละเอียดของงานศิลปะช้ินนั้นๆ  เช่น  หากเป็นงานทางจิตรกรรม  ก็อาจจะดูว่า
งานของศิลปินท่านน้ีเป็นแนวทิวทศัน์  หุ่นน่ิง  ธรรมชาติ   ทิวทศัน์ทะเล   ภาพเหมือน  ภาพดอกไม ้ 
ภาพอาคาร  ภาพจิตรกรรมประเพณี  ภาพแอบ๊แสตร็ค  ภาพส่ิงปรักหกัพงั  ภาพวิถีชีวิตและกิจกรรม
ของมนุษย ์  ท่านน้ีเขียนภาพแนวเพื่อชีวิต  เป็นตน้   

หากเป็นงานประติมากรรม   ก็อาจเห็นว่าประติมากรท่านน้ีทาํงานแกะสลักหินปูน   
แกะสลกัไม ้งานติดตั้งกลางแจง้ งานหล่อโลหะ งานทองเหลือง  งานเปเปอร์มาเช   คนและสัตว ์ 
เป็นตน้  

หากเป็นงานหัตถกรรมและศิลปะประยุกต ์ ก็อาจเห็นว่าท่านน้ีเก่งเร่ืองจกัสานเฟอนิเจอร์   
ท่านน้ีเก่งเร่ืองการออกแบบผา้และส่ิงทอ   ท่านน้ีเก่งเร่ืองการออกแบบตบแต่งสวน   ท่านน้ีเก่ง
เคร่ืองหนงั  แนวธรรมชาติและการออกแบบท่ีใหว้ตัถุดิบแสดงตนของมนัเอง  เหล่าน้ีเป็นตน้ 

หากเป็นงานถ่ายภาพ  กอ็าจเห็นวา่ศิลปินท่านน้ีถ่ายภาพกลางคืนเก่ง  ท่านน้ีถ่ายภาพคนเก่ง
ท่านน้ีถ่ายภาพธรรมชาติเก่ง  ท่านน้ีถ่ายภาพสตัวป่์าเก่ง  ดงัน้ีเป็นตน้   

หากเป็นงานเขียน  ก็บอกว่าท่านน้ีเขียนกวี  ท่านน้ีเก่งเร่ืองสั้น  ท่านน้ีเก่งนวนิยาย  ท่านน้ี
เก่งกวีนิพนธ์  ท่านน้ีเก่งประพนัธ์เพลง  ท่านน้ีเก่งไฮกุ  ท่านน้ีตอ้งบทละคร  ท่านน้ีตอ้งกลอนเปล่า
ซ่ึงโดยมากเป็นส่ือและรูปแบบของกวีนิพนธ์  เหล่าน้ีเป็นตน้ 

ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นศิลปวตัถุธาตุ  ซ่ึงเป็นเพียงองคป์ระกอบเพียงบางมิติของงานศิลปะ ยงัไม่
เพียงพอต่อการเขา้ถึงเน้ือหาสาระของงานนั้นๆไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็น    
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เราอาจจะกล่าวได้ว่า  การซาบซ้ึงงานศิลปะได้เพียงมิติวัตถุธาตุ  เป็นเพียงการเห็นงาน  
ภาพเขียน  ประติมากรรม  เห็นผลงานหัตถศิลป์  รวมทั้งเห็นรูปทรงของวัตถุธาตุทางศิลปะด้วย   
ตาเนื้อ  แต่เข้าไม่ถึงสุนทรียภาพ  พลังการเห็นและการรู้สึกสะเทือนสู่ภาวะภายใน  ซ่ึงเป็นเนื้อหา
สาระอนัสําคญัของงานทางศิลปะและสามารถเห็นด้วยแว่นทางปัญญาทีเ่ราต้องพฒันาขึน้เอง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในกรณีท่ีพยายามส่ือสารและถ่ายทอดพลงัทางศิลปะ  เช่น  การวิจยั
และสร้างความรู้ทางศิลปะ  การทาํส่ือทางศิลปะและวฒันธรรม   การส่ือสารและรายงานข่าว        
ทางศิลปะและวฒันธรรม  กจ็ะทาํใหเ้รามีขอ้จาํกดัในการพดูพรรณาถึงงานศิลปะนั้นๆ ไดแ้ต่เพียงว่า 
สวยงามมาก  ไพเราะมาก  โดดเด่นมาก  นอกเหนือไปจากน้ีแลว้  ก็หมดเร่ืองท่ีจะส่ือสะทอ้นสู่กนั  
ทาํใหส้งัคมส่ือสารเรียนรู้หาความซาบซ้ึงไดด้ว้ยแง่มุมท่ีจาํกดั 

 ดังน้ัน  การมีวิธีเห็นความเป็นเนื้อหาสาระของงานศิลปะสาขาต่างๆ  ยิ่งครอบคลุมหลาย   
แง่มุมได้มากเท่าใด  ก็ทําให้เราสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกิดความซาบซ้ึง  และสามารถ        
ถ่ายทอดส่ือสาร สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหารสาระทางศิลปะได้ดียิ่งๆขึน้  ซ่ึงนอกจากเร่ืองราว
ทางศิลปวัตถุธาตุแล้ว  ส่ิงที่จะช่วยให้เห็นพลังทางเนื้อหาสาระทางศิลปะได้มากขึน้ก็คือ  พลังทาง
แนวคิด  เหตุผลและวิธีคิด  แรงบันดาลใจ และพลังการตื่นรู้ของศิลปินผู้สร้างงาน  ภายใต้การ
เลือกสรรศิลปวัตถุธาตุที่เห็นภายนอกแบบต่างๆ และเกิดขึ้นก่อนการแสดงออกมาสู่ช้ินงานน้ันๆ 
น่ันเอง.   
 



                                   การพฒันาพลงัทางศิลปะ      18      
 

การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๙) : 
พลงัทางเนือ้หาสาระและการใช้สอย ตอนที ่๓ 

 
 

ดา้นท่ีเป็นเน้ือหาสาระของการสร้างงาน  เราอาจจะจดัเป็นแนวเพ่ือเรียนรู้จากส่วนท่ีเป็น
วตัถุธาตุทางศิลปะใหไ้ดค้วามซาบซ้ึงมากยิง่ๆข้ึน  ดงัน้ี 

• ความเป็นวิถีชีวิต  จิตวิญญาณ  และลมหายใจของสังคม (Art as way of life)      
เน้ือหาและสาระสําคญัของงานบางแนว  อยู่ท่ีการเป็นเร่ืองของความเป็นชีวิต  จิตวิญญาณ และ     
ลมหายใจของสังคม  หรืออาจกล่าวไดว้่า  ความเป็นศิลปะไม่ไดแ้ยกส่วนออกจากการดาํรงชีวิต  
เช่น  การทาํเกวียนและเคร่ืองมือการผลิตของสังคมต่างๆ อย่างสวยงาม  เพราะชุมชนมีธรรมชาติ
ความละเมียดละไมอยูอ่ยา่งนั้น  จึงมีความเป็นวิถีชีวิตมากกวา่เป็นสาขาวิทยาการอยา่งหน่ึง 

ชาวจีนและชาวญ่ีปุ่นเกือบร้อยทั้งร้อยจะเป็นนกัปรัชญาและมีความเป็นกวีอยู่ใน
สายเลือดเพราะครอบครัวและวิถีชุมชนบ่มเพาะให้เป็นเช่นนั้น  ดงัจะสังเกตไดว้่า  ในงานมงคล  
งานประเพณี  งานส่วนรวม  รวมไปจนถึงการตบแต่งบา้นเรือนและชุมชน  จะเตม็ไปดว้ยแผน่ป้าย
ปรัชญาชีวิต  หลกัคาํสอนและกวีนิพนธ์  หรือแมแ้ต่ตวัอกัษรและการเขียนหนงัสือก็เป็นคติและกวี  
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรคแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาอยูต่ลอดเวลา 

เพลงและดนตรีของ สุเทพ  วงษ์กําแหง  และ  ชาย  เมืองสิงห์   ศิษย์เก่าของ      
เพาะช่างซ่ึงเป็นคนสาธารณะ  ส่ือสารและขบัเคล่ือนลมหายใจของสังคมผ่านเสียงเพลงมานับ        
ก่ึงศตวรรษ  ตอ้งจดัว่าเป็นส่วนหน่ึงของจิตวิญญาณและการส่ือสะทอ้นยุคสมยัของภาคเมืองและ
ชนบท   

งานแกะสลกัหยวกของครูช่างพื้นบา้นท่ีเขาวงัเพชรบุรี  งานป้ันปูนของช่างอยธุยา
และกลุ่มประชาคมเพชรบุรี  การทาํกรงนกเขาและเรือกอแระของชาวบา้นภาคใต ้  เป็นการทาํชีวิต
และการดาํรงอยูใ่ห้งดงามและร่ืนรมย ์ รวมทั้งเช่ือมโยงจิตวิญญาณและความศรัทธาต่อชีวิตเขา้กบั
ความยิง่ใหญ่เกินจินตนาการของมนุษย ์ มากกวา่จะเรียกวา่เป็นงานศิลปะเพื่อความงามแต่โดยลาํพงั 

การทาํวา่วและการแข่งวา่วทั้งของชาวบา้นและกิจกรรมสาธารณะกลางเมืองหลวง  
การทาํเรือของช่างชาวบา้นท่ีอาํเภอพุทธมณฑล  การทาํเคร่ืองมือการผลิตและเคร่ืองมือทาํมาหากิน
ของชุมชนทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  การทาํบา้นและการจดัการทางกายภาพของชุมชนตลาดนํ้ า  
ทั้งงดงาม  พอเพียง  มีเหตุผลและสะทอ้นความเป็นเหตุปัจจยัซ่ึงกนัและกนัในระบบนิเวศวิทยา     
ของสุขภาวะชุมชนเป็นอยา่งยิง่  เหล่าน้ีเป็นตน้ 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพลังชีวิตและพลังการผลิตของชุมชนระดับต่างๆ ท่ีมีความเป็นศิลปะ   
สุนทรียภาพ  และความงดงามของชีวิต  กลมกลืนเป็นส่วนหน่ึงของการดาํเนินชีวิตและการ           
อยู่ร่วมกนัในสังคม  เป็นส่ิงแสดงและบอกเล่าความเป็นชีวิตเหมือนกบัลมหายใจและจิตวิญญาณ
ของสงัคม 

• การค้นหาแก่นแท้ของความงามทางจิตใจและความรู้สึกอนับริสุทธ์ิของมนุษย์ หรือ
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)  งานบางแนวและผลงานบางช้ิน มีเน้ือหาสาระอยูท่ี่การมุ่งนาํเสนอ  
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แก่นแทข้องความงามทางจิตใจและว่าด้วยความรู้สึกอนับริสุทธ์ิของมนุษย  ์  ความจริงแทข้อง   
ธรรมชาติ  ความซ่ือตรง  และความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของส่ิงต่างๆ   ซ่ึงแต่ละยคุสมยั   รวมทั้ง
งานแต่ละช้ิน  อาจจะมีแนวคิดและทรรศนะท่ีแตกต่างกนัไป      

 ความพยายามเขา้ถึงและส่งพลงัสั่นสะเทือนเขา้สู่จิตใจและความรู้สึก  เพื่อโนม้นาํ
มนุษยใ์หส้ามารถร่วมกนัสร้างประสบการณ์และกล่อมเกลาทางมโนปัญญา  ก่อใหเ้กิดการยกระดบั
ความทุกข์สุขและแบ่งปันความอ่ิมปีติในชีวิตถึงกันได้   มีความรักความอ่อนโยนต่อส่ิงต่างๆ         
ยกระดบัการให้คุณค่าทั้งทางวตัถุและจิตใจ   ซ่ึงเป็นสุนทรียศาสตร์ท่ีพลงัทางศิลปะสามารถทาํให้
เกิดข้ึนได ้  

• การพัฒนาความงามเพื่อศิลปะบริสุทธ์ิ (Art for art’s sake) งานบางแนวและ
ผลงานบางช้ิน มีเน้ือหาสาระอยูท่ี่การมุ่งนาํเสนอความงามทางศิลปะท่ีบริสุทธ์ิ  ไม่ขอ้งเก่ียวกบัการ
ส่ือสะทอ้นการเมือง  การวิพากษส์ังคม  การทาํเพื่อเล้ียงชีพ  มุ่งสู่จุดมุ่งหมายทางศิลปะเป็นหลกั 
เพื่อให้ผูค้นไดซ้าบซ้ึงและด่ืมดํ่าความงดงามทางศิลปะอย่างแทจ้ริง   ซ่ึงในบางยุคสมยัก็อาจจะ      
ถูกวิพากษ์ว่ามีความสุดขั้วไปอีกทางหน่ึง  ไม่เช่ือมโยงกับความเป็นจริงของสังคม  แต่ก็เป็น
แนวทางหน่ึงซ่ึงจดัวา่เป็นกระแสหลกั (Main Stream) ทางศิลปะ 

• การสร้างพลังปัญญาและแรงบันดาลใจเชิงอุดมคติทางสังคม (Art for social 
ideology empowerment) งานบางแนวและผลงานบางช้ิน มีเน้ือหาสาระอยูท่ี่การมุ่งนาํเสนอเพื่อ
การก่อเกิดความซาบซ้ึงสะเทือนใจต่อสังคมและการดาํเนินชีวิต  เช่น  งานศิลปะเพื่อชีวิต  ศิลปะ
เพื่อสังคม  งานศิลปะเพ่ือการเรียนรู้ทางสังคม   ซ่ึงมุ่งพฒันามุมมองทางสังคมและการอยู่ร่วมกนั     
ท่ีดีกวา่  เน่ืองจากวางอยูบ่นฐานความเช่ือวา่  พลงัการผลิตของสงัคมท่ีถูกตอ้ง  สร้างสรรค ์ ยติุธรรม   
และงดงาม  ตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยพลงัทางปัญญา  วิถีการตดัสินใจ  และชุดเหตุผลท่ีถูกตอ้ง  ก็ทาํให้
การสร้างสรรคท์างศิลปะมีเน้ือหาสาระซ่ึงมีคุณลกัษณะเฉพาะไปอีกแนวหน่ึง 

• การส่ือสะท้อนปัจเจกภาพ (Art for inspiration and reflection)  งานบางแนวและ
ผลงานบางช้ิน มีเน้ือหาสาระอยู่ท่ีการมุ่งนาํเสนอการพฒันาปัจเจกภาพ  เช่น  งานแนวทดลองทาง
ความคิด  งานแบบคอนเซ็ปช่วลอาร์ต  งานแสดงออกทางอารมณ์และธรรมชาติอนัจริงแทข้อง
มนุษยใ์นหลายแง่มุม  การคน้หาและพฒันาความหมายเก่ียวกบัอิสรภาพและเสรีภาพของมนุษย ์    
การสร้างจินตภาพต่อการกระทาํทางสังคมและการจดัความสัมพนัธ์กบัสรรพส่ิงในทรรศนะต่างๆ  
ท่ีเป็นไปไดแ้ละดีกวา่เดิม  เป็นอาทิ 

ในทรรศนะผูเ้ขียนแลว้  การพฒันาปัจเจกภาพ   จดัว่าเป็นบทบาทสําคญัท่ีสุดของ
ศิลปะต่อมนุษยแ์ละสงัคม  เพราะในความเป็นจริงแลว้  มนุษยมี์ความอ่อนแอมาก   อีกทั้งทรัพยากร
และปัจจยัในการอยูร่่วมกนัของมนุษยก์็มีความจาํกดั  หากขาดความเช่ือมัน่ในตนและจิตใจอ่อนแอ      
ขาดการให้คุณค่าทางจิตใจแก่ส่ิงท่ีพึงมีพึงเป็นไดอ้ย่างเหมาะสมแลว้  คนเรา ก็คงจะไม่สามารถ
พฒันาการอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเหมาะสม  ปัจเจกภาพซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของกลุ่มกอ้นและหน่วย   
พื้นฐานทางสงัคมแบบต่างๆ จึงเป็นสาระสาํคญัอยา่งหน่ึงของการสร้างสรรคท์างศิลปะ  

• การส่ือสารและจัดความสัมพันธ์ทางสังคม (Art for social action) งานบางแนว
และผลงานบางช้ิน มีเน้ือหาสาระอยูท่ี่การมุ่งนาํเสนอใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม  เป็นหนทาง
ของการส่ือสาร  ถ่ายทอดเร่ืองราว  สามารถจบัเอาแก่นความเป็นส่ิงนั้นของส่ิงท่ีสัมผสัได้ยาก        
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มาส่ือสะทอ้นด้วยงานศิลปะ  ทาํให้ผูค้นเห็นความเหมาะสมในการจดัความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน         
มีความเคารพทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ งยกระดับการเห็นต่อสรรพส่ิงอย่างท่ีไม่เคยได้เห็น         
มาก่อน  ผ่านทรรศนะและมุมมองของผูส้ร้างงาน  ทาํให้คนเราสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงธรรมดา
สามญัและความเคยชินใหเ้ป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าใหม่ๆ เกิดข้ึนอยูต่ลอดไป  ดว้ยวิถีแห่งสติปัญญา  

นอกจากนี้  เราสามารถพัฒนาหลักเกณฑ์เพื่อวางแนวการสร้างงานศิลปะ  รวมทั้งศึกษา
เรียนรู้และเห็นส่ิงต่างๆจากงานศิลปะ ในแง่มุมที่เหมาะสมและหลากหลายไปกว่าเดิมได้   เช่น      
เคยมีผู้ศึกษาภาพเขียนโมนาลิซา  ของลีโอนาโด  ดาวินซี  ด้วยมิติทางการแพทย์และหาความ        
ถูกต้องด้วยหลักเกณฑ์ทางกายวิภาคตามความรู้สมัยใหม่   การวิเคราะห์มิติทางสังคมและ           
วัฒนธรรม  การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการบริโภคของสังคมผ่านงานศิลปะ เหล่านีเ้ป็นต้น 
ซ่ึงการเพิ่มพูนการเห็นและก่อเกดิเนื้อหาสาระได้หลากหลายมากยิ่งขึน้เท่าใด  ก็จะยิ่งเป็นพลังทาง
ศิลปะซ่ึงก่อให้เกดิพลงัทางมโนปัญญาของสังคมได้มากขึน้   เท่าน้ัน. 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๑๐) : 
พลงัทางเนือ้หาสาระและการใช้สอย ตอนที ่๔ (จบ) 

 
 

พลงัทางศิลปะท่ีมาจากช้ินงานแต่โดยลาํพงันั้นปรากฏไม่บ่อยนัก ส่วนใหญ่มกัเกิดจาก     
อิทธิพลของตวัผูส้ร้างงานดว้ย โดยเฉพาะความมีช่ือเสียง   ซ่ึงงานศิลปะเป็นจาํนวนมาก  อาจทาํให้
ผูช้มมีทรรศนะท่ีเปล่ียนไปเม่ือเห็นลายเซ็นของผูส้ร้างงาน  ดังนั้น  พลังทางศิลปะจึงมีความ       
เช่ือมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัการพฒันาปัจเจกภาพและความเป็นตวับุคคล   

กระนั้นกต็าม  นอกจากข้ึนต่อช่ือเสียงและความเป็นตวับุคคลของผูส้ร้างงานแลว้   บ่อยคร้ัง
ท่ีเราอาจจะพบวา่  ตวัเน้ือหาสาระกเ็ป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีสามารถทาํใหผ้ลงานทางศิลปะสามารถ
สร้างพลงัต่อผูช้มไดเ้ช่นกนั   

ดงันั้น  การทาํงานเชิงแนวคิดและเน้ือหาสาระ  จึงเป็นอีกมิติหน่ึงท่ีผูส้ร้างงานสามารถ
พฒันาและสัง่สมใหเ้ป็นแก่นหลกัในงานของตน  ซ่ึงกจ็ะทาํและมุ่งเนน้ไดใ้นหลายแง่มุม  คือ  

(๑)   สุนทรียภาพ  ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะสาขาใด  หากให้ความสาํคญัต่อการส่ือสะทอ้น    
จิตตานุภาพ   การเห็น  และการแสดงออกถึงความรู้สึกอนับริสุทธ์ิของมนุษย ์ ใหส้ั่นสะเทือนถึงกนั          
ก็จะเกิดพลงัเน้ือหาทางสุทรียภาพข้ึนได ้ เช่น การปาดเกรยองของ องัคาร  กัลยาณพงศ์ นั้น  เราจะ
สามารถเห็นถึงพลงัจิตใจท่ีเป็นหน่ึงกบัทุกอย่าง  พลงัปัญญาท่ีทะลุทะลวง  ความแผ่วเบาเด็ดเด่ียว
และฉบัพลนั ประหน่ึงร่องรอยลมหายใจท่ีรินไหลผา่นไปบนแผน่กระดาษอยา่งต่อเน่ือง เป็นภาพ
ของการหายใจทางมือเลยทีเดียว 

งานของถวัลย์  ดัชนี  เราจะเห็นถึงความรวดเร็ว  แน่วแน่  ความปราดเปร่ืองทางการ       
เห็นทะลุและส่ือสะทอ้นออกมาแบบหลอมรวมทุกส่ิงอย่างในห้วงเวลานั้นไดห้มด  ทั้งภายในและ
ภายนอกตนเอง 

ในงานสีนํ้ าของอาจารย์ปัญญา  เพ็ชรชู  เราจะเห็นถึงความน่ิง  ต่อเน่ือง  สายตาและพลงั
ความเขา้ใจต่อสรรพส่ิงอนัแตกฉาน  ความพอดี  ความนอบนอ้ม  คลายความเป็นตวัตน  ส่ือสะทอ้น
วิถีศิลปะแนวอาศรม  ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีเด่นของการศึกษาอบรมจากสาํนกัเพาะช่าง 

 ส่ิงเหล่าน้ี  เป็นสาระสาํคญัทางดา้นสุนทรียภาพ  และการส่ือสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สึก
อนับริสุทธ์ิ  ทาํใหเ้กิดเน้ือหาสาระท่ีมีพลงัต่อการกล่อมเกลามโนปัญญา   

(๒)  การสะท้อนปัจเจกภาพ  บางคร้ังผูส้ร้างงานเลือกเน้ือหาสาระของการทาํงานท่ีสะทอ้น
การพฒันาความเป็นตวัของตวัเอง  และบ่งบอกถึงการศึกษาเรียนรู้จนแตกฉานในเร่ืองราวดงักล่าว  
ทาํใหเ้กิดพลงัทางเน้ือหาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์จาํเพาะตน   เช่น   การเขียนภาพประเพณีและความ
ร่ืนเริงของชาวบา้น  เป็นความจาํเพาะตนของศาสตราจารย์เฉลมิ  นาครัีกษ์    

หลอดสีกับการถักทอเร่ืองราวของธรรมชาติและสรรพส่ิง ใครเห็นก็รู้ว่าเป็นความ      
จาํเพาะตนของ กมล  ทศันาญชล ี

ความสงบวิเวก   มีความร่มเยน็   เป็นสมาธิ   ภายใตแ้สงเงาของศาสนสถานหรืออาคาร
สถานท่ี  เห็นเม่ือใดกรู้็วา่เป็นงานของปรีชา  เถาทอง   
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การแสดงพลงัอนัยิง่ใหญ่ของธรรมชาติ  การบูรณาการของแสงแดด   ดิน  นํ้า  ลม  ไฟ พลงั
ชีวิตและการก่อเกิด ของ ประเทอืง  เอมเจริญ  ใครเห็นกต็อ้งจาํได ้ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

การมุ่งพฒันาและศึกษาคน้ควา้เน้ือหาสาระบางอย่างจนสะทอ้นปัจเจกภาพดังตวัอย่าง        
ท่ีกล่าวมาน้ี  จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถสร้างพลงัใหเ้กิดข้ึนในมิติท่ีเป็นเน้ือหาสาระของงานได ้

(๓)  ความเช่ือมโยงและสนองตอบต่อความเป็นจริงทางสังคม  การทาํงานท่ีมีเน้ือหา       
ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ท่ีร่วมสมยักบัผูค้น  หรือสะทอ้นความเป็นจริงของสังคม  ก็เป็นอีกแนว    
ทางหน่ึงท่ีทาํให้ผลงานศิลปะเกิดพลงัทางเน้ือหาสาระอยู่ในตวัเอง  เช่น  การบูรณาการศิลปะกบั
การพฒันาเดก็และชุมชนของ อาจารย์อาํนาจ  เยน็สบาย  แห่งประสานมิตร   

การส่ือสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนและชาวชนบทของศิษย์เก่าชาวดํา-แดงหลายคน  เช่น  
อาจารย์โชคชัย  ตักโพธ์ิ   เกียรติศักดิ์  ผลิตาภรณ์  หรือแนววิพากษแ์ละเสนอแนะทางสังคม  เช่น             
สินธ์ุสวสัดิ์  ยอดบางเตย  อาจารย์ทว ี รัชนีกร  เหล่าน้ีเป็นตน้ 

งานในลกัษณะดงักล่าว  ก่อใหเ้กิดพลงัการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ทางสังคมแก่ผูช้ม  
ซ่ึงกเ็ป็นอีกแนวหน่ึงท่ีทาํใหเ้กิดข้ึนไดใ้นมิติท่ีเป็นเน้ือหาของงาน 

(๔)  แหล่งประสบการณ์และการพัฒนาภาวะภายในตนเองเพือ่การสร้างงาน  เน้ือหาสาระ  
ท่ีนาํเสนอในงานจะมีพลงัมากยิ่งข้ึน  หากผูส้ร้างงานหาแรงบนัดาลใจและพฒันาแนวการทาํงาน
จากการมีประสบการณ์ตรง  เช่น  เขียนภาพดว้ยความรู้สึกสดจากของจริงในธรรมชาติ  เค่ียวกรํา    
ในการคน้หาตนเองและเห็นความเป็นจริงต่างๆ ดว้ยการใชชี้วิตกระทัง่ส่ือสะทอ้นสู่การทาํงานอยา่ง
เป็นธรรมชาติของ ประเทอืง เอมเจริญ  ศักดิ์ศิริ  มีสมสืบ  สุชาติ วงษ์ทอง  ชาติ  กอบจิตติ  เป็นอาทิ 

(๕)  คุณค่าต่อการใช้สอย  คุณค่าต่อการใชส้อยเป็นพลงัทางเน้ือหาสาระของงานศิลปะบาง
สาขา  เช่น  การออกแบบผา้และส่ิงทอ  เคร่ืองป้ันดินเผา  เคร่ืองเคลือบ  ศิลปะติดตั้ง  ไมไ้ผ่และ      
จกัสาน  หรือในวิถีชุมชน  เช่น  การทาํเรือและเคร่ืองมือทาํมาหากินของชาวประมงซ่ึงทั้งงดงาม
และมีความเป็นเหตุเป็นผลทั้งต่อการใชส้อยและการรู้จกัธรรมชาติในทอ้งถ่ินเป็นอย่างดี  มีความ
เป็นเน้ือหาของการดาํรงชีวิตและความเป็นจริงอยูใ่นนั้น   เหล่าน้ีเป็นตน้    

แง่มุมเหล่านี ้ เป็นพลงัเนือ้หาทางศิลปะทีใ่ห้ความแตกต่างหลากหลายทางความงาม. 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๑๑) : 
พลงัทางเทคนิคและวธีิการทางศิลปะ 

 
 

เราอาจแบ่งพลงัทางเทคนิคและวิธีการทางศิลปะเพื่อทาํการศึกษา  สร้างความรู้ความเขา้ใจ  
และพฒันาความซาบซ้ึงเชิงคุณค่าของศิลปะหลากหลายแขนง  ไดส้กัสองแนวทาง    

แนวทางแรกคือ การเดินตามหลักวิชาและยึดถือแนวทางของสํานักปฏิบัตินิยมต่างๆ            
ที่ตนเองศรัทธาไว้ก่อน   การถือหลกัวิชาท่ีเป็นมาตรฐานเป็นตวัตั้งเรียก ศิลปะแบบอคาเดมี และ
หลกัวิชาซ่ึงเป็นเคล็ดวิชาของสํานักครูอาจารยห์รือการเรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกนัเป็นตวัตั้ง             
ใหไ้ดคุ้ณธรรมการใชชี้วิตมากกวา่ความเป็นวิชาความรู้  เรียกวา่ ศิลปะแบบอาศรม 

ศิลปะแบบอคาเดมี   มีวิชา   มีแบบแผนในการศึกษาอบรม   มีหลกัทฤษฎีเพื่อการสร้างงาน
แบบต่างๆ  ท่ีสามารถถ่ายทอดและอบรมสั่งสอนกันได้อย่างเป็นระบบ   สามารถทาํให้ทุกคน 
พฒันาตนเองข้ึนจากพื้นฐานเดียวกนัได ้ โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยการพฒันาสองระดบัต่อเน่ืองกนั
คือ  การเค่ียวกรําเพื่อแตกฉานในพื้นฐานทางศิลปะ  กบัการเค่ียวกรําเพื่อคน้พบและสร้างปัจเจกภาพ   
ของตน  มีรากฐานมาจากการศึกษาสมยัใหม่ของยโุรป 

ศิลปะแบบอาศรม   ศิลปะกบัการดาํรงชีวิตเป็นเน้ือเดียวกนั  ตอ้งเรียนรู้ผ่านการไดเ้ห็น     
ตวัอย่างการดาํเนินชีวิต (Role Model)  สามารถเรียนรู้และเขา้ถึงไดด้ว้ยการปฏิบติัของตนเอง       
โดยมีสํานักของผูรู้้ท่ีเราศรัทธาเป็นแหล่งเรียนรู้  คอยปฏิบติัรับใชเ้พื่อสั่งสมและเก็บเก่ียวไปตาม
จริตของตนแบบครูพกัลกัจาํ   มีครูพาคิด  พาทาํ  พาปฏิบติั  และคอยเป็นพี่เล้ียงช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ไปตามลกัษณะจาํเพาะของแต่ละคน  สามารถทาํใหทุ้กคนคน้พบความเป็นเลิศจาํเพาะตนได ้  

ท่ีสาํคญัคือมุ่งเนน้การสร้างคุณธรรมทางปัญญาและการดาํเนินชีวิต  ถือว่าการศึกษาเรียนรู้
เป็นการปฏิบติัสู่ความดีงามและเป็นหน่ึงกบัส่ิงศรัทธา  จึงมกัเรียนรู้แบบมีครู  มีการครอบครูและ
ปฏิบติัต่อวิชาความรู้ของครูดว้ยความดีงาม  มีรากฐานมาจากวิถีชีวิตของสงัคมตะวนัออก 

ศิลปะแบบอะคาเดมีนั้น  ไม่ติดอยู่กบัตวัคน  เช่น  มีวิธีการสอนและฝีกหัดการวาดเส้น     
ซ่ึงว่าดว้ยทฤษฎีแสงเงา   รูปทรง   รูปร่าง   สัดส่วน   มิติและการจดัวางความสัมพนัธ์ทางมิติต่างๆ   
การสร้างทศันียภาพและมุมมอง  การจดัองคป์ระกอบ  ทฤษฎีสีและการระบายสี   ทฤษฎีกายวิภาค   
ความงามและการเคล่ือนไหว   การลดทอน  การคล่ีคลาย  และการสร้างสรรค์ใหม่ให้เป็นของ      
ตนเอง  สุนทรียศาสตร์และความซาบซ้ึงทางศิลปะ เหล่าน้ีเป็นตน้ 

เร่ืองพวกน้ีเม่ือสามารถทาํให้ถูกตอ้งและแสดงความแตกฉานออกมา  ก็มีพลงัทางศิลปะ  
และส่ือสะทอ้นความเป็นศิลปะของผูส้ร้างงานให้ปรากฏออกมาอย่างมีพลงัได้  เช่น เขียนช้าง        
ดูพ่วงพี  เขียนนารีดูอ่อนหวาน  เขียนคนเห็นกระดูกและพละกาํลงัของกลา้มเน้ือ  จดัองคป์ระกอบ
และวางความเช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกนัไดห้มด  เพราะมีการเรียนรู้และฝึกพื้นฐานมาอยา่งแม่นยาํ   

รุ่นพี่ผมหลายคน ซ่ึงรวมทั้งผมเองในบางช่วง   บางทีแทนท่ีจะเขียนโครงร่างภายนอกก่อน
ก็รู้สึกว่ามนัจืดชืดและธรรมดาเกินไป  ก็เลยเขียนคนและสัตว์จากการร่างกระโหลกและโครง
กระดูกก่อน  เพราะฝึกวิชาพื้นฐานจนเห็นคนและส่ิงต่างๆเป็นโครงสร้างไปหมด  เลยก็เล่นเขียน
ออกจากขา้งในสู่ภายนอก  กลบัทางท่ีคนทัว่ไปเขาทาํกนั  
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เพื่อนรักคนหน่ึงของผม  คือ อาจารย์ประดับ เต็มดี  จากสาขาประติมากรรมสากล  ฝึกฝน
และเค่ียวกรําตนเองในการดรอวอ้ิ์ง  กระโหลก  โครงกระดูกคนและสตัว ์ จนแตกฉาน  เม่ือป้ันหรือ
แกะสลกัคนหรือสัตว ์ ก็ราวกบัว่ามีโครงกระดูกอยูภ่ายใน ซ่ึงทาํให้งานมีความเป็นชีวิตและมีพลงั
ทางศิลปะอยูใ่นนั้น  เหล่าน้ีเป็นตน้   

เพื่อนผูน้ี้   ต่อมาเวลาเห็นกอ้นหิน  เขาก็สามารถอ่านพื้นผิวและสีสันของชั้นต่างๆ  ท่ีอยู่
ภายใน และมองออกเสียแล้วว่าจะต้องแกะสลักหินออกมาอย่างไร  จึงจะทาํให้สามารถเผย       
ธรรมชาติออกมาดว้ยสีสันและพื้นผิวของชั้นต่างๆ อย่างท่ีมนัเป็น  เรียกว่าสามารถอ่านและเขา้ถึง
ธรรมชาติของหินไดอ้ยา่งซาบซ้ึง  ซ่ึงพฒันาข้ึนภายหลงัการฝึกตามหลกัวิชาหลายอยา่งจนแตกฉาน 

ส่วนศิลปะแบบอาศรม  ถือเอาแนวทางของครูและตวัแบบแห่งความศรัทธาต่อการใชชี้วิต
เป็นหลกั   สร้างความเป็นศิลปะ  คุณธรรม  ความดีงาม  และความงดงามข้ึนก่อนในชีวิตจิตใจของ
ปัจเจก   จากนั้นจึงหาวิธีถ่ายทอดและสําแดงออกมาสู่ภายนอก  มีจิตวิญญาณของครูและสะทอ้น
อิทธิพลของครูอยู่ในเทคนิคและวิธีการท่ีใช้  เช่น  ความเช่ือว่าระหว่างมนุษย์เรากับสรรพส่ิง        
รวมทั้งทุกแห่งหนลว้นมีชีวิต  อากาศ  และความว่างดาํรงอยู่อย่างเป็นส่วนหน่ึงของกันละกัน       
ซ่ึงเป็นทรรศนะพ้ืนฐานแนวทางหน่ึงเก่ียวกบัสรรพส่ิง   

ดังนั้ น   จึงต้องสะท้อนซ่ึงกันและกันโดยเจือด้วยสีม่วงอมฟ้าของบรรยากาศและ                
สีโรสแมดเดอร์ (Rose Madder) ผสมผสานกบัสีเขียวข้ีมา้หรือแซ๊บกรีน (Sap Green)   

เม่ือเห็นเช่นน้ีคราใด  ก็พอจะคะเนไดว้่าตอ้งเป็นลูกศิษยห์รือผ่านการศึกษาเรียนรู้ทางใด   
ทางหน่ึงจากสาํนกัเพาะช่างและลูกศิษยข์อง ศาสตราจารย์เฉลมิ  นาครัีกษ์  เป็นตน้ 

การเดินตามหลกัวิชาและมีแบบแผนไวก่้อนนั้น  ทาํให้ความสามารถทางศิลปะไม่ตอ้งอิง
อยู่กบัแนวคิดเร่ืองความเป็นพรสวรรคท่ี์ติดตวัมาจนเป็นความพิเศษจาํเพาะคน ไม่มีในคนทัว่ไป  
อยา่งเดียว  ทวา่  ปัจเจกสามารถเรียนรู้และฝึกหดัใหเ้ขา้ถึงความเป็นท่ีสุดของแต่ละคน ไดทุ้กคน    

เม่ือฝึกปรืออย่างเขม้ขน้หรือพฒันาทกัษะการปฏิบติัให้มีความซาบซ้ึงจนเห็นแก่นสําคญั
บางอยา่งท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถทาํให้ได ้ ดว้ยตนเอง  ก็จะสามารถแสดงความเป็นตวัของตวัเองออกมา  
ซ่ึงอาจจะเรียกว่าเป็นความสามารถเดินออกจากกรอบ  หรือทาํไดอ้ย่างใจส่ัง  ทาํให้พลงัทางศิลปะ
ส่ือสะทอ้นออกมาอีกทางหน่ึงไดเ้หมือนกนั 

แนวทางที่สอง หมายถึงเทคนิคและวิธีการเพื่อการแก้ปัญหาทางศิลปะ  ทาํให้เราสามารถ
สร้างงานให้บรรลุจุดหมายท่ีตอ้งการได้โดยพฒันาทางเทคนิคและวิธีการจาํเพาะอย่างเขา้ช่วย         
ซ่ึงเทคนิคและวิธีการดงักล่าวนั้น  เป็นอีกทางหน่ึงท่ีสามารถพฒันาข้ึนมาจนสะทอ้นปัจเจกภาพและ        
ก่อเกิดพลงัทางศิลปะข้ึนมาได ้ เราน่าจะรู้จกัเพื่อใชเ้ป็นแนวคิดสกัสองสามแนวทาง  ดงัน้ี 

•   เทคนิคและวิธีการเชิงกระบวนการ  เนน้การใชเ้ทคนิคและวิธีการจาํเพาะอยา่งเพื่อเป็น
ส่ือสะทอ้นส่ิงท่ีผูส้ร้างงานตอ้งการไดม้ากท่ีสุด   เช่น  การกดักรด  การเคลือบและเผา  การสาดและ
การราดให้ไหลตามธรรมชาติ  การฝังให้ไดส้ภาพการเส่ือมสลายและแสดงพื้นผิวท่ีมีความเป็น
อิสระ  การใชดิ้นและส่ิงของท่ีมีโดยธรรมชาติ  รวมทั้งเทคนิคและวิธีการทาํงานแบบต่างๆ เพื่อ       
ใหไ้ดคุ้ณค่าทางศิลปะดงัท่ีตอ้งการ    

เพื่อนผมบางคน  เช่น  สมบูรณ์  พวงดอกไม้  สมาชิกศิลปินกลุ่มกงัหันในยุคทาํงานแนว
เซอร์เรียลลิสต ์ ใชเ้ทคนิคโรยด่างทบัทิมบนกระดาษแลว้ละเลงนํ้ าลงไปเม่ือตอ้งการไดพ้ื้นผิวและ
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ลีลาธรรมชาติแสดงความเก่าแก่ของบา้นเรือน  หรือแสดงความร่วงโรยเส่ือมสลายผ่านตน้ไมแ้ละ
ใบบวัท่ีแหง้กรอบ  ซ่ึงส่ืออารมณ์ภาพไดดี้กวา่การวาดระบายดว้ยมือของเราอยา่งเทียบกนัไม่ได ้

วเิชียร  วงศ์ศุภลกัษณ์ ใชก้ารระบายผสมกบัการพ่นสีอะครายลิค หรือแอร์บรัช (Air Brush 
Painting) เป็นเอกลกัษณ์ในการสร้างงานจิตรกรรมในยุคหลงัๆของตน  (วิเชียร  วงศ์ศุภลักษณ์      
อยู ่กลุ่มเดียวกบั ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง  เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ์  และเป็นรุ่นพี่
จิตรกรรมสากลผมสองปี) 

สุชาติ  วงษ์ทอง  มุ่งทาํงานดว้ยสีนํ้ า  กระทัง่จดัว่าเป็นผูป้ฏิวติัวงการสีนํ้ าในประเทศไทย     
ท่ีเกิดข้ึนนอกสถาบนัศิลปะและเคล่ือนไหวอยา่งมีสีสันในระยะ 3  ทศวรรษท่ีผา่นมา  เพื่อนๆนอ้งๆ
จากเพาะช่างหลายคนเป็นลูกศิษยใ์นอาศรมศิลป์ของท่าน  และจดัวา่เป็นกลุ่มทางศิลปะอีกกลุ่มหน่ึง
ในอนัดบัแนวหนา้ของประเทศ   ท่ีพฒันาเทคนิคและวิธีสร้างงานดว้ยสีนํ้าอยา่งจริงจงั    

โดยทัว่ไปนั้น เช่ือกนัวา่ สีนํ้ าเป็นเทคนิคและวิธีทาํงานแบบเสก๊ตหรืองานฝึกหดัขั้นพื้นฐาน
เท่านั้น ทว่า ในปัจจุบนั สีนํ้ าไดย้กระดบัเป็นงานวิจิตรศิลป์แนวทางหน่ึงอยา่งมัน่คง  ซ่ึงก็ดว้ยการ
พฒันาทางเทคนิควิธีการและการปฏิวติัวงการจากปลายพูก่นัของสุชาติ วงษท์อง นัน่เอง  

โกวิท  เอกชัย หรือ ท่านเขมานันทะ นกัเขียน รางวัลอมตะ คนล่าสุด  มุ่งทาํงานศิลปะแบบ
ฉบัพลนั หรือการเขียนภาพแบบเซน  ซ่ึงใชสี้ดาํ  การเวน้ และการปล่อยให้แสดงตนโดยธรรมชาติ           
ของสี  กระดาษ และนํ้ า หรือโดยนัยหน่ึงก็คือพลงัแห่งเต๋าและความเป็นเช่นนั้นโดยเหตุปัจจยั       
ซ่ึงก็เป็นอีกท่านหน่ึงท่ีเช่ือว่าจะเป็นหมุดหมายทางศิลปะเอกรงค์แบบเซนของประเทศไทย         
นอกเหนือจาก จ่าง  แซ่ตั้ง ซ่ึงทาํงานศิลปะแบบเซนผสมผสานกบังานในแนวส่ือสะทอ้นความ
บริสุทธ์ิและความซ่ือตรงในการแสดงโลกตามท่ีรู้สึก หรือเอก๊เพรสชัน่นิสต ์ (Expressionist)    

ศิลปะการถ่ายภาพ ของศาสตราจารย์พูน  เกษจํารัส (ราชบัณฑิต)   ซ่ึงจดัว่าเป็นเสาเอกของ
ศิลปะการถ่ายภาพของประเทศ วางพ้ืนฐานสาขาการถ่ายภาพของเพาะช่างและวิทยาลยัเทคนิค
กรุงเทพ  พฒันาช่างภาพอาชีพ  และยกระดบัการถ่ายภาพใหเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งสูงในวงการศิลปะ  

เม่ือกว่าสิบปีท่ีแลว้  ท่านและ อาจารย์วิวัฒน์  กุลจันทร์  แห่งเพาะช่าง  ไดใ้ห้ความเมตตา
เป็นกรรมการจดัเวทีประกวดภาพถ่ายและส่ือสาธารณสุขระดบัประเทศข้ึน  ณ  ท่ีทาํงานของผม  
เป็นคุณูปการให้แก่คนทาํส่ือของมหาวิทยาลยัมหิดล  ซ่ึงต่อมาก็สามารถริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ   
ไดอี้กมากมายมาจนบดัน้ี 

•   การใช้วัสดุและส่ิงของเข้าช่วย    การทาํงานศิลปะร่วมสมยัของผูส้ร้างงานบางคน        
ส่ือสะทอ้นผา่นการใชว้สัดุและส่ิงของซ่ึงมีความร่วมสมยัทางดา้นต่างๆทั้งของผูส้ร้างงานและผูช้ม
รองรับ  ทาํใหมี้พลงัแห่งความเขา้ใจร่วมกนัไดอ้ยา่งอิสระ อีกทั้งเปิดโอกาสใหผู้ช้มสามารถซาบซ้ึง
ดว้ยตนเองผ่านการรู้สึกต่อส่ิงนั้น โดย ลดบทบาทการตีความและการช้ีนาํการเห็นของผูส้ร้างงาน  
ลงไปเกือบทั้งหมด  เช่น  แนวการทาํงานของ รองศาสตราจารย์วิโชค  มุกดามณี  แห่งมหาวิทยาลยั          
ศิลปากร  การทาํงานศิลปะติดตั้งบางช้ินของมณเฑียร  บุญมา  แห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็น  
ท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในเวทีนานาชาติ   

ผลงานจิตรกรรมผสมกบัการติดตั้งวสัดุสามมิติบนเฟรม ในยคุหน่ึงของ สมเกยีรติ  แซ่โซว 
ศิษยเ์พาะช่างรุ่นผม  (ดูเหมือนว่าจะผ่านเขา้ไปแสดงในงานศิลปกรรมแห่งชาติในปีหน่ึงด้วย        
เสียดายจริงๆท่ีไม่เห็นทาํงานต่อเลยจนบดัน้ี  เขาเป็นคนตั้งคาํถามและทาํงานเชิงความคิดไดดี้)   
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•   การจัดองค์ประกอบและความสัมพันธ์กันของมิติต่างๆ   เช่น  การทาํศิลปะติดตั้ ง     
กลางแจง้หลายช้ินทั้งในและต่างประเทศของกมล  ทัศนาญชลี   ศิลปะติดตั้งกลางแจง้ผสมผสาน
การออกแบบอาณาบริเวณให้เช่ือมโยงกนัทั้งหมดในหอศิลป์ส่วนตวัของ ถวัลย์   ดัชนี   ท่ีจงัหวดั
เชียงราย   ซ่ึงมีพลงัอนัมหาศาลจากการจดัวางองคป์ระกอบทั้งหมด   นาํผูค้นให้เกิดประสบการณ์
เชิงสมัผสักบัพลงัธรรมชาติ เพื่อบ่มเพาะพลงัชีวิตและไดค้วามร่ืนรมยใ์จออกไปดาํเนินชีวิตใหดี้           

•   การจัดสถานการณ์และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม  เช่น  ศิลปะจดัวางของ จุมพล      
อภิสุข  การจดัแสดงงานชุด อะเบ้าท์อาร์ต  อะเบ้าสตูดิโอ  ของกลุ่มศิลปินทางเลือก ขา้งสถานีรถไฟ
หัวลาํโพงเม่ือประมาณปี  2544  ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูช้มมีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงของช้ินงาน  สร้าง
ประสบการณ์ดว้ยตนเองเพื่อสัมผสักบัพลงัความคิดและเห็นความบนัดาลใจใหม่ๆ จากสังคมและ
สภาพแวดลอ้มท่ีร่วมยคุสมยัของตนจากการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัในเร่ืองง่ายๆ   

การทาํศิลปะจดัวางดว้ยงานจิตรกรรมในชุด Such-art Mania ของ สุชาติ  สวัสดิ์ศรี           
ท่ีวงัสวนผกักาด  เม่ือประมาณปี  2543   ซ่ึงทดลองนาํเสนอวิธีคิดนอกกรอบ  ผ่านงานจิตรกรรม
และทศันศิลป์ว่ามิไดมี้มิติเดียวและผูช้มตอ้งเป็นผูช้มอยา่งเดียวเท่านั้น ทว่า  มีหลายมิติ  อีกทั้งผูช้ม 
ก็สามารถร่วมสร้างความเป็นชีวิต   เป็นองค์ประกอบหน่ึงของช้ินงาน  และทาํความหมายใหม่      
ให้เกิดข้ึนมาอีกหลายมิติก็ได้  ซ่ึงเป็นทรรศนะเชิงวิพากษ์ต่อปัจเจกภาพและความหยุดน่ิงทาง       
จิตวิญญาณ  เพื่อสร้างสาํนึกใหม่ในวิถีสงัคมประชาธิปไตยอยา่งมีส่วนร่วม  เหล่าน้ีเป็นตน้ 

•   การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้าช่วย   เช่น  การทาํวิดีโออาร์ต   คอมพิวเตอร์อาร์ต   การ
ทาํงานแนวไซเคเดอลิคอาร์ต  ซ่ึงใชแ้สง  สี  ไฟฟ้า และอีเลคโทรนิค  เป็นองคป์ระกอบหลกัของ
การสร้างงานให้ไดอ้ารมณ์และจิตวิญญาณทางศิลปะท่ีตอ้งการ  หาแง่มุมเพื่อนาํความมีชีวิตและ          
จิตวิญญาณความเป็นมนุษยเ์ขา้ไปสู่ความแปลกใหม่และเสมือนวา่ฉาบฉวย   

งานในแนวน้ี มีบทบาทต่อการคน้หาความไม่หยุดน่ิงของศิลปะเพื่อนาํร่องให้ผูค้นเห็น
แนวทางเรียนรู้   สามารถช่ืนชมกบัชีวิต  และเห็นความงามในความเปล่ียนแปลงทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ   ทาํให้มีดุลยภาพของวตัถุและจิตใจ  รวมทั้งให้ประสบการณ์เชิงคุณค่าแก่สังคม   
ยกระดบัวิธีคิดและวิธีเลือกสรรความดี   ความจริง  และความงาม  ของสังคม  กล่อมเกลาวิถีการ
บริโภคและการใชส้อยส่ิงต่างๆ ดว้ยอรรถประโยชน์อนัแทจ้ริง  ให้แง่มุมเพื่อยกระดบัการซาบซ้ึง
ต่อคุณค่าท่ีกวา้งขวาง  มากกวา่การบริโภคความทนัสมยัทางวตัถุอยา่งเดียว   

องคป์ระกอบเหล่าน้ี  จดัว่าเป็นการพฒันาพลงัทางเทคนิคและวิธีการ  ซ่ึงเป็นอีกมิติหน่ึง
ของการพฒันาและสร้างเสริมพลงัทางศิลปะ 

ปัจจุบัน  เทคนิคและวิธีการทางศิลปะมีความเจริญก้าวหน้ามาก   ทําให้การทํางานซ่ึงมุ่ง    
นําเสนอเทคนิคและวิธีการที่แปลกใหม่มีความก้าวหน้าเฟ่ืองฟู  กระทั่งบางคร้ังทําให้เกิดความ      
ล้นเกินทางเทคนิคและวิธีการ  มีความน่าตื่นตาตื่นใจ  ทว่า  ขาดเนือ้หา และแนวคิดเชิงอุดมคติทาง
สังคม   ดังน้ัน  พลังทางเทคนิคและวิธีการทางศิลปะ  อาจถือว่าเป็นโอกาสและทางเลือกที่ให้ความ
หลากหลายมากขึ้นสําหรับการทํางาน  แต่จะขาดเสียมิได้ซ่ึงการทํางานเชิงแนวคิด  การพัฒนา     
มุมมองและพลงัการเห็นด้วยปรีชาญาณทางศิลปะของผู้สร้างงาน.  
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๑๒) : 
พลงัจากทกัษะฝีมอืและการฝึกหัด 

 
 
 
 เม่ือตน้ปีมาน้ีเอง  ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัมหิดลท่านหน่ึง  นาํสารคดีเก่ียวกบัการคน้พบ
บางอย่างของนักวิจยัทางสมองและประสาทวิทยาพฤติกรรมซ่ึงตีพิมพ์ในนิตยสารต่างประเทศ       
มานัง่อ่านและคุยกนัอยูข่า้งๆผม  ผมเลยขอแจมดว้ย   สาระสาํคญัของการแบ่งปันความรู้กนัก็คือว่า  
เขาพบว่า  ความประณีตและการมีความสร้างสรรคใ์นกิจกรรมท่ีเราร่วมลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองนั้น 
จะส่งผลต่อพฒันาการของโครงข่ายทางสมองใหซ้บัซอ้นมากข้ึน  

น่าสนใจมากทีเดียวใช่ไหมครับ 
หมายความวา่  การทาํงานและกิจกรรมท่ีมีความประณีตและสร้างสรรค ์ หาใช่เป็นกิจกรรม

ทางสมองท่ีแสดงออกมาสู่การปฏิบติัภายนอก  ทว่า  กลบัเป็นตวัส่งแรงสั่นสะเทือนเขา้ไปสร้าง
พฒันาการให้กบัสมองและภาวะภายในของเรา.........เป็นตวัแปรตน้ครับ (Independent Factor)        
ไม่ใช่ตวัแปรตามหรือเป็นผลของส่ิงท่ีมีและเป็นอยูเ่ช่นนั้นอยา่งเดียว   กลบัทางกนัเลย 

นัยสําคญัเชิงทฤษฎีก็คือว่า.......นอกจากการใช้สมองและความสามารถทางปัญญาแลว้   
การใชแ้รงงานและทกัษะกลา้มเน้ือท่ีปฏิบติัดว้ยความใส่ใจ  ก็สามารถพฒันาการเรียนรู้  ยกระดบั
พทุธิปัญญา   สร้างศกัยภาพ  และพฒันาความสามารถเขา้ถึงสุขภาวะอนัประณีตของปัจเจกได ้   

น่ีเป็นความรู้ท่ีเหมาะแก่การพฒันาคนจากการไดป้ฏิบติักิจกรรมสร้างสรรคม์ากครับ 
ทาํให้นึกถึงเร่ืองราวของพระอรหันตท่์านหน่ึงซ่ึงเป็นเอกะทคัคะทางการเจริญสมาธิและ

สร้างสติมัน่  คือ  จุฬปัณฑกเถระ..........เอกทคัคะผูแ้ต่เดิมมีปัญญาปึกท่ีสุด   ผมจาํมาจากงานเขียน
ของท่านเสฐียรพงศ ์ วรรณปก 

จุฬปัณฑกเถระท่านมีความจาํและความสามารถในการใช้ความคิดไม่ดีมากเป็นอย่างยิ่ง     
ครูอาจารยใ์ห้การอบรมสั่งสอนอย่างไรก็ไม่สามารถจดจาํได้  ให้ท่องจาํสองสามประโยคเป็น     
สองสามเดือน  ก็จาํไม่ได ้ กระทัง่ครูอาจารยแ์ละพ่ีเล้ียงต่างก็หมดหนทาง  ทว่า  ท่านเป็นผูมี้ศรัทธา
และมุ่งมัน่พากเพียรอยา่งแรงกลา้ต่อการเขา้ถึงธรรมขององคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้   

วนัหน่ึง  พระพุทธองคเ์ห็นบุพกรรมและเง่ือนไขจาํเพาะตนเป็นอย่างนั้น  จึงมีกุศโลบาย
อยา่งอ่ืนแทนการสอนหลกัธรรมใหต้อ้งจาํและขบคิด   
 พระพุทธองคโ์ยนผา้ขาวผืนหน่ึงใหแ้ก่จุฬปัณฑกแลว้ก็ให้นัง่อยูก่บัอริยาบทเดียวง่ายๆ คือ
นัง่เอามือลูบคลาํผา้ขาวผนืนั้นไปมา  พร้อมกบัใหเ้ฝ้าสังเกตและอยูก่บัอารมณ์อยา่งนั้นอยา่งใกลชิ้ด  
ปฏิบติัอยูอ่ยา่งนั้นอยา่งเดียว  ไม่ตอ้งคิด  ไม่ตอ้งใชค้วามรู้ความจาํ  ทวา่  ใหต่ื้นรู้และรู้สึกตรงๆ  
 ถึงแมจ้ะสมองไม่ดี  แต่ความเป็นผูมี้ศรัทธา  กอปรดว้ยความพากเพียรอนัแรงกลา้  ทาํให ้            
จุฬปัณฑกลูบคลาํผา้ผืนนั้นและอยู่กบัอารมณ์นั้นอารมณ์เดียว  ก่อให้เกิดสมาธิและพฒันาความ
ประณีตไปเป็นลาํดับขั้น  ทาํให้จิตละเอียดและมีกาํลงัแห่งปรีชาญาณ  เห็นความเปล่ียนแปลง          
ท่ีดาํเนินไปอยา่งชา้ๆ จากผา้ท่ีขาวสะอาดกระทัง่หม่นลงไปทีละนิดๆ  เป็นสายธารธรรมอนัต่อเน่ือง    
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ท่ีสุด  ท่านก็เขา้ถึงสภาวะธรรม ความเป็นเช่นน้ันเอง (Suchness) ของเหตุปัจจยัต่างๆ 
ผา่นการเห็นแจง้โดยตรง และสามารถบรรลุอรหัตผล  ซ่ึงเร็วกว่าอีกหลายองค ์ จดัว่าเป็นเอกทคัคะ
ทางการเจริญสติภาวนา  ทั้งท่ีท่านมีปัญญาปึกท่ีสุด   
 การพฒันาพลงัทางศิลปะดว้ยการกา้วเดินออกจากทกัษะการใชฝี้มือและการฝึกหัดจึงเป็น
อีกแนวทางหน่ึงท่ีไม่ควรมองขา้ม  ตอ้งฝึกฝนและหาความชาํนาญจนจิตใจเป็นหน่ึงเดียวกบักระบ่ี  
เม่ือลงมือสร้างงาน  กจ็ะทาํใหพ้ลงัทางศิลปะฉายโชนออกมาจากมิติต่างๆของงาน  ทาํนองนั้น 
 งานเพน้ทต้ิ์งผสมผสานกบัลายเสน้หลายช้ินในยคุแรกๆของถวลัย์  ดัชนี  ซ่ึงมกัเป็นรูปสัตว ์    
และสรีระของมนุษยท่ี์แสดงพลกาํลงัและกลา้มเน้ือ  กะโหลก  ซ่ึงพอเราเห็นทั้งขนาดอนัใหญ่โต  
ความประณีต  ความต่อเน่ือง  กจ็ะรู้สึกไดถึ้งพลงัจิตใจและพลงัความพากเพียรแน่วแน่มากมาย    
  งานในยุคแรกๆ ของเฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ซ่ึงมกัจะมีเร่ืองราวอนัสลบัซับซ้อนและ
แสดงรายละเอียดในภาพอยา่งอลงัการ   

งานของ สุชาติ  วงษ์ทอง  ซ่ึงในยคุหลงัคนทัว่ไปมกัจะเห็นการเล่นฝีแปรงและการลดทอน
แบบ Gesturistic  แต่ในยุคแรกนั้ นมักจะออกเป็นสีนํ้ าและแตม้สีเป็นหม่ืนๆแสนๆคร้ัง อย่าง
สมํ่าเสมอบนแผน่ภาพขนาดใหญ่อยา่งวิจิตรพิสดารในแนวพอ้ยติวิสซ่ึม (Pointivism)   

หรืองานซูปเปอร์เรียลลิสติกดว้ยสีนํ้าของ เกยีรติศักดิ์  ผลติาภรณ์  แทบทุกช้ิน  
 งานลกัษณะน้ี  พดูกนัตามประสานกัเรียนศิลปะกม็กัออกปากกนัวา่  เทวดาเห็นกห็นาวครับ  
ยงัไม่ตอ้งลองลงมือทาํหรอก  แค่ยนืดูกอ็ศัจรรรยใ์จวา่เขาเอาพลงัมากมายท่ีไหนมาทาํกนันะ 
 บางกรณี  ทกัษะฝีมือ  เม่ือนาํมาบวกกบัความคิดริเร่ิมดว้ยแลว้  ก็อาจนาํไปสู่ส่ิงใหม่ๆ  เช่น  
เป๊ียก โปสเตอร์  ศิษยเ์ก่าเพาะช่างซ่ึงเป็นมือทาํคตัเอา้ทแ์ละใบปิดระดบัตาํนานของสังคมไทยนั้น    
เม่ือหันมาทาํหนงัและเป็นผูก้าํกบัดว้ยตนเอง  ก็ว่ากนัว่าแกไดน้าํเอาฝีมือทางการวาดเขียนมาผสม
กบัความสามารถคิดออกมาเป็นภาพ  สร้างมาตรฐานและวิธีการใหม่ๆใหก้บัวงการทาํหนงัของไทย   
 แกวาดฉากและแสดงการจดัวางส่ิงประกอบฉากให้กบัทีมเตรียมพร๊อป  พร้อมกบัวาดภาพ
ทาํสตอร่ีบอร์ดเพื่อใชส่ื้อสารและกาํกบัการแสดงใหทุ้กคนเห็นภาพไปดว้ยกนั   ซ่ึงถือวา่เป็นการวาง
หมุดหมายแรกๆใหก้บัวงการวิชช่วลไลซเซอร์ (Visualizer) และการวาดสตอร่ีบอร์ดเพื่อใชก้าํกบั
ทีมถ่ายทาํหนงัของประเทศไทยเลยทีเดียว   

ปรกติการทาํสตอร่ีบอร์ดจะใชก้ารเขียนเป็นบรีฟสั้นๆ  มีผูก้าํกบัน้อยคนท่ีจะสามารถคิด
และวาดออกมาเป็นภาพได ้ ส่วนกองอาํนวยการสร้างหนงั  ก็นอ้ยรายนกัท่ีจะสามารถจา้งคนมาทาํ
สตอร่ีบอร์ดดว้ยการวาดให้เห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไร  มุมกลอ้งและขนาดภาพแบบไหน  ผูแ้สดง  
คนไหนตอ้งทาํอยา่งไร   เพราะนอกจากตอ้งส้ินค่าใชจ่้ายสูงแลว้  ฝ่ายศิลป์ตอ้งสามารถทนัความคิด
และรู้ใจผูก้าํกบัแบบกระบ่ีคู่กาย  ซ่ึงหายากอยา่งยิง่  จึงแทบไม่มีใครเลยท่ีทาํไดอ้ยา่งเป๊ียกโปสเตอร์ 
ตอนเรียนเพาะช่าง พวกเราพากนัร่ําลือปากต่อปาก อยา่งนั้น   

คิดดูกแ็ลว้กนั  เม่ือ 30 กวา่ปีก่อนโนน้ หากพดูถึงวงการศิลปะโฆษณาและการรอคอยดูงาน
ท่ีเด็ดขาดทั้งไอเดียและฝีมือการสร้างสรรคใ์นแต่ละปี    คนก็มกัจะพูดถึงฝ่ายศิลป์ของบริษทัและ
องคก์รกนั เช่น  ดีทแฮม  เบอร์ล่ียคุเกอร์  แบลคแอนดไ์วท ์  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนเพาะช่างฝีมือระดบั
เซียน จะมีกแ็ต่เป๊ียก โปสเตอร์ น้ีเท่านั้นท่ีเป็นปัจเจก ไม่ใช่องคก์รหรือบริษทัทาํส่ือ  ทวา่ กลบัมกัจะ
ไดรั้บการกล่าวถึงราวกบัเป็นขนุเขาของวงการ  ตอ้งถือวา่สุดยอดครับ  สุดยอด    
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 รุ่นพี่  เพื่อน  และรุ่นน้องของผมหลายคนจากเพาะช่าง  เป็นมือเขียนลายเส้นอนัสวยงาม   
บนธนบตัรไทย รวมทั้งแสตมป์ไทยในยคุก่อน  มาแต่ไหนแต่ไร  ซ่ึงลายเส้นอนัวิจิตรดว้ยการวาด
แบบงาน Illustrate อีกทั้งตอ้งบวกความแม่นยาํเป็นอยา่งยิง่แบบนั้น  แมน้คนในวงการศิลปะและ
ช่างวาดเขียนดว้ยกนัเองก็ยอ่มรู้ดีว่า  ผลงานแบบนั้น  ตอ้งเป็นงานช่างระดบัมีตาทิพยแ์ละมือเทวดา
เท่านั้น (เด๋ียวน้ีอาจจะไม่ใช่อยา่งนั้น  เพราะมีเคร่ืองฉายเพื่อการร่างภาพเขา้ช่วย)   
                ทกัษะฝีมือและผลจากการฝึกหัดจึงมีความสําคญัและเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการ
พฒันาพลงัทางศิลปะให้ปรากฏข้ึนมาจากการงานต่างๆ ของเรา   อย่าไปหม่ินงานแบบช่างครับ  
เพราะมองในแง่การขบัเคล่ือนพลงัการผลิตของสังคมแลว้  งานแบบช่างและงานศิลปหัตถกรรม  
ซ่ึงมุ่งให้ความสําคญัทั้ งพื่อการใช้สอยและการจรรโลงทรรศนะทางความงามนั้น มีความเป็น       
ส่วนหน่ึงของวิถีชีวิต  อยูใ่กลชิ้ดกบัชาวบา้นและชุมชนมากกวา่งานในแนวอ่ืนเสียอีก 

การบ่มพลงัชีวิตและกล่อมเกลาจิตใจจากงานช่างฝีมือ เป็นร่องรอยของการสนองตอบต่อ
พลงัการสั่นสะเทือนจากสังคมและสภาวการณ์แวดลอ้มสู่การสร้างงาน  จากภายนอกสู่ภายใน      
มากว่าจะเป็นการแสดงพลงัของปัจเจกภาพจากภายในออกมาสู่ภายนอกเหมือนกบัเม่ือเราพิจารณา
งานศิลปะเพื่อความงาม  น้ีคือความงามในความต่างอนัสาํคญัท่ีตอ้งมองจากคนละดา้น   

บางคร้ังเราอาจจะมีขอ้จาํกดัในการพฒันาตนเองทางศิลปะ   โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา  
อบรมในสาํนกัท่ีเราใฝ่ฝัน  หรือมีครูดี   มีสตางคซ้ื์อวสัดุอุปกรณ์ท่ีดี  มีโอกาสไดเ้ห็นงานดีๆ และ
สร้างประสบการณ์ให้กบัตนเองจากการไดท้าํงานร่วมกบัผูท่ี้เราศรัทธา  อาจจะไม่เป็นไปอย่าง       
ใจหวงัเหมือนกบัผูท่ี้เขามีความพร้อมกว่ามากมาย  ก็สามารถแปรวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสได ้  โดยมอง
วา่ตนเองเป็นเคร่ืองมือและโอกาสการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด ทุกอยา่งจึงข้ึนอยูก่บัการเร่ิมลงมือทาํของเรา 

การเคี่ยวกรําตนเอง  การฝึกฝน  ทุ่มเท  ความซ่ือสัตย์ต่อจิตใจของตนและอยู่กับบางส่ิง
อย่างต่อเน่ืองน้ัน  ถือว่าเป็นแรงงานของความเป็นชีวิต  เม่ือรู้จักและหลอมรวมจิตวิญญาณตนเอง       
จนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัมัน  พลงัชีวติดังกล่าวกจ็ะส่ือสะท้อนออกมาสู่งานได้เช่นกนั. 
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (๑๓) : 

พลงัทางการจดัการ 
 
 
 
การบริหารและการจัดการ  เป็นการมองให้เห็นส่ิงท่ีตอ้งการและวิเคราะห์ออกมาให้ไดว้่า

จะสามารถทาํให้เกิดข้ึนไดต้ามท่ีตอ้งการดว้ยเง่ือนไขและเหตุปัจจยัอย่างไรบา้ง   จากนั้น  ก็จดัหา
ทรัพยากรและทาํให้องคป์ระกอบเหล่านั้นเกิดข้ึน  แลว้จึงจดัการให้ทุกอย่างสามารถทาํบทบาท  
หนา้ท่ีส่งเสริมเก้ือหนุนกนั  จนก่อเกิดผลลพัธ์และผลสืบเน่ืองหลายอยา่งดงัท่ีมุ่งหวงัตามมา   

การจดัการตนเองเป็น ก็เรียกไดว้่าเรามี ภาวะผู้นํา  รู้จกัริเร่ิมและนาํชีวิตตนเองได ้  หากทาํ
เป็นกลุ่มก็เรียกว่า จัดการด้วยภาวะผู้นําเป็นกลุ่ม (Collective Leadership) หรือ บริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วม(Participatory Management:PM) การจดัการไม่เป็นจะทาํใหเ้ราพึ่งตนเองไม่ได ้

การทาํงานศิลปะและหตัถกรรม ใหส้ามารถเป็นหนทางเล้ียงชีพพร้อมทั้งพฒันาคุณค่าและ
ความหมายในชีวิตท่ีสูงข้ึนไดอ้ยูเ่สมอนั้น  เราตอ้งสามารถนาํเสนอและเผยแพร่งานสู่สังคมพร้อม
กบัดาํเนินการเชิงธุรกิจได ้  ดงันั้น  แมจ้ะเก่งทางฝีมือและสามารถสร้างงานให้มีพลงัตามแนวทาง
ต่างๆ ดงัท่ีกล่าวมาตั้งแต่ตน้  ซ่ึงกน็บัวา่เยีย่มยอดมากแลว้นั้น  ยงัไม่พอครับ   ตอ้งมีอีกอยา่งหน่ึงคือ 
ตอ้งรู้จดัการเป็นครับ   

ไม่ว่าจะมุ่งไปสู่การทาํงานในองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชน  หรือมุ่งเป็นมืออาชีพ  ทาํงาน
อิสระ  เป็นผูป้ระกอบการหรือทาํกิจการเป็นของตนเอง  ลว้นตอ้งใช้วิชาจดัการด้วยกันทั้งส้ิน        
ดงันั้น  หากมีโอกาสละก็  ควรเรียนรู้วิชาเหล่าน้ีและเร่ิมบ่มเพาะประสบการณ์ตนเองตั้งแต่ใชชี้วิต
การศึกษาอยูใ่นเพาะช่างเลยเชียว    

ผมมีประสบการณ์ไม่มาก  ทว่า  มีบทเรียนชีวิตหลายอย่างท่ีครูอาจารยแ์ละผูใ้หญ่พาทาํ   
รวมทั้งพากนัเรียนรู้ท่ีจะทาํเองกบักลุ่มเพื่อนๆ  ซ่ึงในขณะนั้น  ก็ทาํไปตามจงัหวะของชีวิต  ไม่ใช่
เพราะรู้จกัคิดยาวไกลอะไรหรอก    

ทวา่  ในกาลต่อมา  เม่ือตอ้งทาํการงานและนาํชีวิตตนเอง  จึงไดรู้้ว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นฐานท่ีดี
ใหก้บัชีวิตและการทาํงานเป็นอยา่งมาก  เลยอยากนาํมาเล่าใหเ้ป็นเสียงจากอนาคตแก่รุ่นนอ้ง ๆ ของ
ชาวเพาะช่างนะครับ  คนรุ่นหลงัๆ จะไดเ้ก่งกวา่และเร่ิมตน้ในระดบัท่ีต่อยอดจากประสบการณ์ของ
พวกเรารุ่นแก่  รากฐานของสงัคมส่วนรวมจึงจะดี 

ในรุ่นพวกผมนั้น  พวกเราสามารถริเร่ิมและจดัแสดงผลงานกนัเองเป็น  ตั้งแต่เรียนอยู ่ปวช  
หรือในวยัหลงัจบมธัยมซ่ึงอายยุงัไม่ถึง 20  ปีกนัเลย  ทาํโครงการ วางแผน หาทุนกนัเอง ทาํสูจิบตัร
และตีพิมพผ์ลงานเผยแพร่อยา่งดี  จดัเปิดงาน  ส่ือสารและสร้างการรับรู้ในจงัหวดัอยา่งสนุกสนาน 
สร้างประสบการณ์ใหต้นเองไดผ้า่นพน้ความสาํเร็จดว้ยการลงมือ  ตั้งแต่เป็นวยัรุ่น    

พอไดเ้รียนเพาะช่าง  ก็พูดได้เลยว่า  งานวนัเกิดเพาะช่าง  ทั้งการแสดงผลงานและการ      
จดัการทุกอย่างในส่วนท่ีเป็นงานของศิษยปั์จจุบนันั้น  เป็นการทาํงานร่วมกนัของนักศึกษาจาก      
ทุกสาขาและทุกชั้นปี  โดยมีอาจารยแ์ละสมาคมศิษยเ์ก่าเป็นพี่เล้ียง   
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การแสดงงานของเพาะช่าง   จดัว่าเป็นเวทีศิลปหัตถกรรมระดบัประเทศ   เบ้ืองหลงัการ     
ดาํเนินการนั้นตอ้งถือว่าผา่นการทาํงานระดมความคิดสร้างสรรคข์องกลุ่มคนหนุ่มสาวเป็นอยา่งดี    
ระดมทุนและเดินออกไประดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆทั่วทั้ งกรุงเทพฯ   การส่ือสารและ       
ประชาสัมพนัธ์ก็ทาํกนัในวงกวา้งสู่ทั้งประเทศ  การจดัการทุกๆอยา่ง  ก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของกลุ่ม
คนจากทัว่ประเทศอยูใ่นใจ  ทาํกนัดว้ยสาํนึกท่ีมุ่งสู่สงัคมศิลปะทั้งมวล  

เป็นการเรียนรู้และใหป้ระสบการณ์ตรงท่ีสาํคญัมาก   สร้างสาํนึกทางสังคมและกล่อมเกลา
วุฒิภาวะในการสร้างส่วนรวมร่วมกนั  ผลงานเป็นจาํนวนมากเป็นการทาํงานจริง  ไดโ้จทยจ์าก    
ของจริง  อีกทั้งเป็นเวทีในการเจอกนัของภาคธุรกิจเอกชนกบันกัศึกษาท่ีทาํงานดี   แทบจะทุกสาขา
ต่างก็มีโอกาสไดรั้บงานและทาํงานร่วมกบัมืออาชีพตั้งแต่กาํลงัเรียนอยู่  ส่วนหน่ึงก็มาจากการท่ีมี
เวทีจดัแสดงผลงานสู่สาธารณะในงานวนัเกิดเพาะช่างนัน่เอง 

ประสบการณ์และการเรียนรู้การทาํงานส่วนรวมแบบจิตอาสา รวมทั้งเป็นการทาํงานใน
สถานการณ์ท่ีเป็นของจริงแบบนั้น  เม่ือไดมี้โอกาสทาํงานและไดใ้ชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง  จึงไดรู้้ว่า
เป็นบทเรียนท่ีมีคุณค่าเป็นอยา่งยิง่  เช่น  พวกผมกบัเพื่อนๆ  พากนับุกเบิกการจดัเวทีส่ือทางสุขภาพ
ระดบัประเทศ  จดัประชุมวิชาการ  รณรงคแ์ละส่ือสารสุขภาพกบัสาธารณะโดยใชค้วามสามารถ
ทางส่ือและการริเร่ิมของเราเป็นตวัตั้ง 

ได้ร่วมทําโครงการสร้างคนและสร้างเครือข่ายคนทําส่ือในหน่วยงานภาครัฐและ            
ภาควิชาการ  โดยพฒันาหลกัสูตรและจดัการแบบพึ่งรายไดข้องตนเองอยา่งมากมาย   ซ่ึงตอนนั้น...
เม่ือเกือบ  20  ปีท่ีผ่านมา  พวกเราในมหาวิทยาลยัมหิดลไม่มีตวัแบบให้ทาํอย่างนั้นมาก่อนเลย        
แต่เรากส็ามารถทาํได ้  อีกทั้งสามารถช่วยคนอ่ืนเขาไดด้ว้ย  

ความเช่ือตอนนั้นก็คือ  สังคมมีความจาํเป็นมากมาย  เราจะมวัใช้ความสามารถทาํงาน
บริการเล็กๆนอ้ยๆ แค่ให้ไดเ้งินเดือนอยา่งเดียว ยอ่มไม่เพียงพอ  สู้หาทางทาํให้คนอ่ืนท่ีเขาทาํงาน      
อยู่กบัความจาํเป็นเหล่านั้นจริงๆอยูแ่ลว้  ให้สามารถทาํอย่างท่ีเราทาํไดดี้กว่า......ให้วิธีคิดใหม่และ
สร้างเสริมความสามารถไปเป็นทุนศักยภาพติดตัว  ย่อมดีกว่าทาํให้เขาอย่างสําเร็จรูปอย่างเดียว   

เรามุ่งติดดาบใหช้นชั้นขา้ราชการในหน่วยงาน   นกัพฒันา  วิทยากร  และคนสอนหนงัสือ  
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีวิชาและเน้ือหาอยู่ในตวัอยู่แลว้  ให้เป็นนักรบทางปัญญาท่ีเก่ง  เป็นคนทาํงาน
หนกัและบูรณาการ  พึ่งตนเองไดร้อบดา้น  เป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง  เราเป็นประเทศกาํลงัพฒันา   
คนท่ีมีความสามารถดีจึงตอ้งมุ่งคิดใหต่้างไปจากสังคมท่ีเขาสุขสบาย  ซ่ึงปัจเจกของสังคมแบบนั้น
มกัมุ่งเอาตวัรอดและมีสาํนึกทางสงัคมร่วมกบัผูอ่ื้นตํ่า........ 

หลกัสูตรและรูปแบบการอบรมทางส่ือและศิลปะการทาํส่ือท่ีพวกผมพฒันาข้ึน  ช่วยพฒันา
ให้คนอ่ืนเขาทาํได้และนําไปใช้เพื่อการทาํงานประจาํสาขาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง  ทั้งสํานักงาน       
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน หรือ กพ  ทบวงมหาวิทยาลยั  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวง   
สาธารณสุข  และหน่วยงานในทอ้งถ่ิน  เรียกไดว้า่ทัว่ประเทศเลยกว็า่ได ้  

เราระดมครูอาจารยแ์ละคนเก่งๆ ฝีมือดีในทางส่ือและศิลปะการทาํส่ือในระดบัประเทศ    
ทั้งจากภาควิชาการและจากมืออาชีพภาคเอกชน ไปทาํเวทีคนทาํส่ือดว้ยกนั หลายหน่วยงานช่วยเรา 

ทุกปีมีเวทีประชุมวิชาการด้านส่ือสาธารณสุขและนําเอาผลงานมาเผยแพร่ร่วมกัน               
มีรางวลัและการเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งของกระทรวงสาธารณสุขและ
ทบวงมหาวิทยาลยัให้เป็นกาํลงัใจ  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดลมาจุดประกายและเสริมพลงัอุดม
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คติ     ให้ทุกปี....เราหวงัจะพฒันาให้เป็นเวทีสร้างพลงัส่ือสาธารณสุขท่ีดีท่ีสุดของประเทศเลย
ทีเดียว 

พวกผมเป็นท่ีปรึกษาให้กบัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัในการหาขอ้มูลและพฒันาระบบ
เทคโนโลยีด้านส่ือ  เพื่อให้หน่วยงานสุขภาพในท้องถ่ินมีเคร่ืองมือและทีมส่ือสารเรียนรู้กับ
สาธารณะท่ีเขม้แขง็   

บางแห่งเราออกแบบระบบและใหข้อ้มูลติดต่อกบัมืออาชีพภาคเอกชนไดด้ว้ยตนเอง  ทาํให้
ปัจเจกและข้าราชการตัวเล็กๆ  สามารถพึ่ งตนเองในการทาํงานเพื่อสังคมได้ดีข้ึน  หมอและ         
นักสาธารณสุขในทอ้งถ่ินหลายคน  สามารถเป็นมือทาํส่ือและถ่ายทอดความรู้อย่างทรงพลัง         
ทนัการณ์   ถูกกลุ่มเป้าหมาย  และสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ  

นบัว่าเป็นการเสริมพลงัคนเล็กนอ้ยท่ีมีหลายอยา่งอยูใ่นตวัเองดีอยู่แลว้  ให้สามารถดึงมนั
ออกมาร่วมเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงสงัคมดว้ยตนเองไดม้ากข้ึน.....เหมือนกบัท่ีเราอยากเห็นจริงๆ 

เม่ือนาํเอาส่ิงเหล่าน้ีมาทบทวนและถอดบทเรียน  ก็พบว่าหลายอย่างมนัเป็นวิชาสําหรับ
ปฏิบติัครับ  ไม่ใช่ทฤษฎีและไม่ใช่วิชาเพื่อรู้หรือศึกษาเป็นความรู้  ซ่ึงบางส่วนน่าจะเป็นประโยชน์
สาํหรับรุ่นนอ้งๆ ในอนาคต  ทวา่  สามารถเกบ็เก่ียวและเรียนรู้ในระหวา่งท่ีเรียนอยูเ่พาะช่างนะครับ  
ในน้ีคุยเพียงเพื่อเปิดประเดน็ใหเ้กิดความสนใจเพ่ิมข้ึนเท่านั้น   

วิชาพวกน้ีตอ้งเรียนรู้โดยใช้การลงมือของตนเขา้แลก  ตอ้งหมัน่สะสมแบบครูพกัลกัจาํ
ตลอดรายทาง  จงเช่ือในหลกัของการสั่งสมและการเรียนรู้จากการใชแ้รงงานนะครับ   อยา่เลือกวิธี
เรียนรู้ท่ีสบาย......งานปฏิบติัตอ้งอยา่เลือกวิธีท่ีสะดวกสบาย  ตอ้งเลือกหนทางท่ียากและไดท้าํเตม็ท่ี    
เพื่อใหเ้ป็นเหตุปัจจยัท่ีมีพลงัต่อการก่อเกิดส่ิงดีให้มากท่ีสุด   ต่อเม่ือผลออกมาเป็นอยา่งไร  จึงค่อย
ยนิดีและพอใจไปตามท่ีได ้ อยา่งน้ีจะดีกวา่ 

เร่ืองพวกน้ีครับ   ท่ีตอ้งหาโอกาสเรียนรู้  ทาํใหไ้ด ้ และจดัการใหเ้ป็น  การพฒันาพลงัทาง
ศิลปะจึงจะสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตและการทาํงานไดม้าก..... 

• การจดังาน (Event)  และจดัแสดงผลงาน  ทั้งการเป็นผูร่้วมแสดง  การรวมกลุ่ม  และ
การจดัแสดงเด่ียว 

•  การปฏิสมัพนัธ์และส่ือสารเรียนรู้กบัผูช้ม / ผูค้น   
•  การทาํสูจิบตัร  ส่ือ  ประชาสมัพนัธ์  และส่ือสารเรียนรู้กบัสงัคม 
•  การทาํกิจการและการจดัการเชิงธุรกิจ 
•  การทาํโครงการศิลปะเพื่อสงัคม 
•  การสร้างมูลค่าและเพิ่มพูนคุณค่าทางศิลปหัตถกรรม  สู่การใชส้อยและการประยกุตใ์ช้
ในสาขาอ่ืนๆ  พฒันาการคิดและการออกแบบสร้างสรรค ์ รวมทั้งการแปรสู่การปฏิบติั 

ในรายละเอียดแลว้  ไม่คิดว่าจะตอ้งท่องจาํเป็นสูตรสําเร็จ   เลยไม่แจกแจงและพรรณา       
ให้มากมายละครับ   ทว่า  ขอให้มีหัวขอ้เพื่อการสังเกตและรําลึกรู้อยูเ่สมอๆ ก็จะทาํให้เราสามารถ
เป็นนกัปฏิบติั  มีการเรียนรู้  และสัง่สมภูมิปัญญาจากการปฏิบติัจนเก่งและพึ่งตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี 

อนัท่ีจริง   คนเพาะช่างเป็นจาํนวนมากสามารถเป็นกรณีตวัอย่างเพ่ือการเรียนรู้ไดอ้ย่าง    
มากมาย   ท่ีผมนํามาแบ่งปันน้ีเป็นเร่ืองจ๊ิบจ๊อยมาก   อาจจะใช้ได้เพียงเป็นแนวคิดเพื่อจัด
ความสมัพนัธ์กบัคนท่ีเขามีประสบการณ์และมีความสาํเร็จมากมายดว้ยท่าทีของการเรียนรู้   
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ซ่ึงก็เช่ือว่าจะเป็นเร่ืองดีเหมือนกัน  เพราะหลายอย่างเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้จากความ      
เป็นจริงท่ีอยู่ในสังคม   และเป็นความรู้ท่ีอยู่ในมืออาชีพของสังคมไทยเท่านั้น  ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจาํนวน
ไม่น้อยท่ีเป็นชาวเพาะช่าง  เช่น  ทางการจดัการเชิงธุรกิจ  ปราจิณ  เอี่ยมลําเนา  ศิษยเ์ก่าและเป็น
นายกสมาคมศิษยเ์ก่าฯ คนปัจจุบนั  ตอ้งถือวา่อยูแ่ถวหนา้คนหน่ึงของประเทศและเวทีนานาชาติ 

รุ่นนอ้งผมตวัเล็กๆ คนหน่ึงจากสาขาจิตรกรรมสากล  เป็นเจา้ของกิจการเซรามิคท่ีลาํปาง  
ทั้งออกแบบ  ผลิต  และส่งออกไปทัว่โลก  ซ่ึงกิจการของเขา  กระตุน้กิจกรรมการผลิตและการใช้
ทรัพยากรจากชุมชนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมากมาย  เรียกวา่ทั้งพอเพียงและเพิ่มพนูทุนทางสงัคมมากจริงๆ 

ทางการศึกษาและภาควิชาการ  กิจการดา้นส่ือ  ศิลปะการทาํส่ือ  การจดัการธุรกิจบนัเทิง  
พวกน้ียิง่มีมากมาย   

เม่ือปีท่ีแลว้  ผมเจอเพื่อนและพ่ีบางคน  ทาํเครือข่ายธุรกิจสปาและผลิตภณัฑ์สมุนไพร       
สร้างงานให้กบัชุมชนและคนระดบัล่าง  แผ่ขยายกิจการกวา้งขวางไปค่อนประเทศ  ทั้งๆท่ีจบทาง
จิตรกรรมและภาพพิมพ ์ ไม่รู้วา่ไปไดอ้ยา่งไร.....ตวัอธิบายไดดี้ท่ีสุดคือ  ริเร่ิมและจดัการเป็นไงครับ 

ยกตวัอยา่งและนาํมาเล่าถึงไม่ไหว  เยอะมากๆ 
นอกจากน้ี  แหล่งเรียนรู้และการใช้ชีวิต  ก็ช่วยให้เราซึมซับและเป็นไปเองก็มีครับ           

ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งถือวา่เป็นทุนทางสงัคม  ยิง่ไดป้ฏิบติัและขวนขวายใส่ตวักย็ิง่งอกงามเป็นทวีคูณ คือ.... 
•  กลุ่มเพื่อนและการพากนัเรียนรู้ 
•  การทาํงานร่วมกบัครูอาจารย ์
•  การพบปะและทาํงานร่วมกบัรุ่นพี่ท่ีเราเช่ือมโยงถึง 
•  การทาํโครงการและการจดัแสดงผลงานในงานวนัเกิดเพาะช่าง 
•  การรับงานและทาํงานจริงกบัภาคเอกชน 
การไดว้ิชาจากแหล่งการเรียนรู้พวกน้ีไม่มีในตาํรา  ตอ้งขวนขวายใหก้บัตนเอง และรับรอง

ว่าจะเป็นเบา้หลอมให้เรา ‘เป็น’  สามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริงทั้งแบบการทาํงานอิสระของตนเอง
และการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น   

หากศึกษาเล่าเรียนโดยไม่มีส่ิงเหล่าน้ีละก็  เป็นไปไดค้รับว่าเราจะเดินออกจากเพาะช่าง 
โดยไดเ้พียงกระดาษแผน่เดียว 

อยา่งไรกต็าม   ‘พลงัการจัดการ’  เป็นเหมือนกบัเคลด็วิชา  จาํเป็นท่ีเราตอ้งใชว้ิจารณญาณ
กาํกบัดว้ย   เน่ืองจากทาํงานและสร้างงานเพื่อตนเองมากไปก็ไม่ดี  ทว่า  สร้างศิลปะ  แต่ตนเอง    
ดาํรงชีพไม่ได ้ ก็อยูก่บัความเป็นจริงไม่ได ้ เราจะประมาณความพอดีและพอเพียงระหว่างส่วนตวั
กบัส่วนรวมจากตรงไหน....การพิจารณาส่ิงต่างๆ ให้ลึกซ้ึงและแยบคายมากขึ้นจนเห็นความเป็น
สองเร่ืองเดียวกนัของการศึกษาเรียนรู้กบัโลกความเป็นจริง  เช่ือว่าจะทาํให้ได้ความคดิใหม่ 

เร่ิมจากมองศิลปะและการช่าง ให้เห็นภาพสะทอ้นความเช่ือมโยงกนัของสังคมท่ีอยู่ใน
ความเป็นมาและเป็นไป  กจ็ะเห็นโอกาสมากมายของการริเร่ิมและพฒันาออกจากตวัเราเอง............. 

คนเรียนเพาะช่าง และในเครือข่ายการศึกษาทางดา้นอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ  ส่วนใหญ่จะ
เป็นกลุ่มคนจากครอบครัวชนบทและคนชายขอบในสังคมเมือง   ซ่ึงจะว่าไปแลว้  มีพื้นฐานเป็น      
พลเมืองและประชากรท่ีขบัเคล่ือนภาคการผลิตอนัแทจ้ริงของสงัคม (Real Sector) 
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จึงธรรมดาของคนกลุ่มน้ี  ก็ย่อมจะมุ่งศึกษาเล่าเรียนเพ่ือให้สามารถประกอบการหรือช่วย    
พอ่แม่ดว้ยการทาํงานและพ่ึงตนเองใหไ้ดโ้ดยเร็วท่ีสุด......ส่วนใหญ่กม็กัจะคิดและหวงักนัอยา่งนั้น   

ด้วยความสัมพันธ์กับลักษณะทางสังคมบางประการดังท่ีกล่าวถึงข้างต้น  จึงทําให้
การศึกษาเรียนรู้ในเพาะช่างเป็นทั้งการสร้างคน และสร้างความเปล่ียนแปลงทางสังคมเพ่ือชุมชน
และคนชนบท  แน่นอนว่ายอ่มส่งผลต่อการยกระดบัชีวิตความเป็นอยูค่นส่วนใหญ่ของประเทศไป
ดว้ย 

ยิง่เม่ือมองลงไปในกระบวนการผลิตของแขนงวิชาต่างๆ ท่ีจดัข้ึน  ก็จะสามารถเห็นถึงการ
มีความเช่ือมโยงกบัฐานชีวิตของชาวชนบทและภาคการผลิตสมยัใหม่หลายอยา่ง  ไดอ้ยา่งแจ่มชดั
มากเขา้ไปอีก 

ในเพาะช่างมีศิลปะและการช่างดา้นการออกแบบลายผา้และส่ิงทอ   การพฒันาเซรามิคและ
เคร่ืองป้ันดินเผา  ไมไ้ผ่  เคร่ืองจกัสานและเฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองหนัง  เคร่ืองหล่อและงานโลหะ  
เคร่ืองรักและหตัถกรรมทอ้งถ่ินประยกุต ์

เคร่ืองไม้และการแกะสลัก   การออกแบบบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์   และเคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั   ศิลปะประยุกต ์  การถ่ายภาพและทาํส่ือโฆษณา  งานวิจิตรศิลป์ทั้งแบบไทยและ
สากล  รวมทั้งการประกอบการและการจดัการทางศิลปวฒันธรรม  การตบแต่ง  และการจดัแสดง
เผยแพร่     

ศิลปะและการช่างเหล่าน้ี   จะเห็นว่ามีความเป็น การจัดการทุนทางสังคม (Social Capital)  
อยู่ในตวัของมนัเอง  เพราะทาํให้เกิดกิจกรรมการผลิตและกระบวนการทางสังคมอีกหลายอย่าง   
ตามมา   มีคุณลกัษณะท่ีเหมาะแก่การทาํให้เป็นทั้งการศึกษาและการพฒันาพ้ืนฐานชีวิตของสังคม  
เช่น  การใชท้รัพยากรและวตัถุดิบสาํหรับการผลิต   วิทยาการและเทคโนโลยีชุมชน  วิธีคิดและภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์ซ่ึงอยู่ในตวัคนและส่ังสมกันมาอย่างยาวนาน  ทกัษะและความสามารถของ
พลเมือง  และจุดแขง็อีกมากมายของหน่วยการผลิตระดบัครอบครัวและชุมชน        

เรียกว่ามีความหมายต่อการท่ีจะทาํให้มีวิธีคิดและไดค้วามเขา้ใจใหม่ๆกบัอีกหลายเร่ือง      
มีตวัอยา่งเพื่อเห็นภาพไดดี้ข้ึน  คลา้ยกบัท่ีไดก้ล่าวถึงนะครับ........ 

ผมทาํวิจัยวิถีชุมชนของชาวนาบวัในอาํเภอพุทธมณฑลกับนักวิจัยทอ้งถ่ินเม่ือปี 2542       
ซ่ึงในส่วนท่ีเป็นการวิเคราะห์เครือข่ายชีวิตของคนกลุ่มต่างๆ  ตั้งแต่นาบวัไปจนถึงผูใ้ชด้อกบวัไหว้
พระนั้น เราพบวา่มีผูค้นท่ีดาํเนินชีวิตเก่ียวเน่ืองกนัถึง 11  กลุ่ม  

ไม่รวมกบัท่ีส่งไปให้ผูค้นอีกทัว่โลกทั้งอเมริกา  ยุโรป  อินเดีย  จีน  กลุ่มประเทศในทวีป     
เอเชีย  และกลุ่มประเทศอาเซียน 

ความรู้อยา่งน้ีทาํใหเ้ห็นความเป็นจริงไดม้ากข้ึนวา่....การไหว้บูชาพระด้วยดอกบัวหน่ึงคร้ัง
ของคนในเมืองก่อนนอน  หรือการเดินลงไปเก็บและกําบัวของชาวนาบัวหน่ึงคร้ังในแต่ละวัน         
จะเท่ากับเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต  รวมทั้งสร้างความเป็นอยู่ของผู้คน ให้เคลื่อนไหวไปด้วยอีก      
ถึง 10  กลุ่มเลยทเีดียว.............  

ปัจเจกภาพหาใช่ความเป็นเอกเทศ   ผูค้นและชุมชนต่างเป็นโยงใยแห่งชีวิตของกนัและกนั  
ทาํนองเดียวกบัการศึกษาในเพาะช่างและอาชีวศึกษาทัว่ประเทศ  กบัโยงใยในภาคการผลิต

ของสงัคมนัน่แหละครับ  หากมีความเช่ือมโยงและต่างส่งเสริมเก้ือหนุนกนั  กจ็ะเป็นพลงัขบัเคล่ือน
สงัคมใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงมากมาย   ซ่ึงกจ็ะอยูท่ี่การเห็นและวิถีปฏิบติัของเราน่ีเอง 
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ดว้ยเหตุนั้น  หากพลังการจัดการ  มุ่งสู่ความสําเร็จในทางเศรษฐกิจ หรือความมีช่ือเสียง       
ก็นบัว่าเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชมยินดี   ทว่า  การเห็นคุณค่าและความหมายว่า  การทาํบางส่ิงอนัเล็กนอ้ย
ของเรา  ก็สามารถเป็นแรงงานแห่งชีวิตของปัจเจก  ท่ีร่วมสร้างสรรคแ์ละเปล่ียนแปลงสังคมได ้ 
ยอ่มทั้งน่าช่ืนชมยนิดีและนาํมาซ่ึงความอ่ิมเตม็ในชีวิตไดอ้ยา่งจีรังย ัง่ยนืไปดว้ย   

การเห็นตรงนี้ก่อน  จะทําให้เราสามารถจัดวางตนเองอย่างมีศรัทธาและกอปรด้วยปัญญา  
ตระหนักถึงการมีคุณค่าอยู่ในตัวเองของการทํางานศิลปะการช่าง  ว่ายิ่งใหญ่และสง่างาม  รวมทั้ง        
มีความสําคัญต่อสังคมและสรรพส่ิงรอบข้างเพยีงใด....ปัจเจกสามารถได้คุณค่าและความหมายจาก
ส่ิงทีท่าํทุกด้านแบบมีแต่ได้อยู่เสมอ  ไม่สุดขั้วไปทางใดทางหน่ึง.    
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การพฒันาพลงัทางศิลปะ (จบ) : 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และวฒันธรรมทางศิลปะ 

 
 
 
 
 ผมคุยมาตั้งแต่ตน้ ดูราวกบัว่าจะมีมากมายหลายเร่ือง ทว่า ในความเป็นจริงแลว้  ทั้งหลาย
ทั้งปวงท่ีคุยมานั้น  ลว้นเป็นดา้นท่ีอิงอยู่กบัปัจจยัภายในตวัเราเป็นหลกั   ซ่ึงสามารถกาํหนดและ
สร้างใหเ้กิดข้ึนตามท่ีเราตอ้งการไดพ้อสมควร 
 แต่ศิลปะเป็นการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมและส่ิงแวดล้อมของมนุษย์ด้วย  ดังนั้ น        
นอกจากจะข้ึนอยูก่บัการกาํหนดและสร้างข้ึนท่ีตวัเราแลว้  ในอีกดา้นหน่ึง  การสร้างพลงัทางศิลปะ 
จะสมัพนัธ์กบัอิทธิพลของปัจจยัภายนอก  อนัไดแ้ก่  สงัคม  ส่ิงแวดลอ้ม  และวฒันธรรมการใชชี้วิต  
ท่ีส่งเสริมและเก้ือหนุนการพฒันาพลงัชีวิตทางศิลปะ 
 การใช้ชีวิตการศึกษาเล่าเรียนในเพาะช่าง   มีบทเรียนและความงอกงามตามรายทางอยู ่   
มากมาย  ขณะเดียวกนัก็เป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการส่งเสริมให้เกิดพลงัทางศิลปะ  ทั้งต่อปัจเจก
และต่อหมู่คณะ  จึงตอ้งมุ่งแสวงหาและร่วมบาํรุงรักษาให้ยิ่งเจริญงอกงามควบคู่ไปกบัการพฒันา
แนวทางการทาํงานของตน  ดงัน้ี 
    ๑. แหล่งบ่มเพาะและสร้างสมพลงัภูมิปัญญาทางศิลปะ 
         ๑.๑     กลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างแรงบนัดาลใจ  
         ๑.๒    แหล่งพบปะและเสวนาทางศิลปะ 
         ๑.๓    พื้นท่ีการแสดงออกทางศิลปะ 
         ๑.๓    สมาคมและเวทีสร้างพลงัวาทกรรมทางศิลปะ 

        ๑.๔    การเรียนรู้กบัชุมชนและปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม 
         ในอดีตนั้น  มิติทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมีอยู่หลากหลายมาก  จึงมีบทบาท

ต่อการสร้างคนทางศิลปหตัถกรรม  และเป็นปัจจยัส่งเสริมเก้ือหนุนการพฒันาทางศิลปะของสาํนกั
เพาะช่างให้มีพลงัมากมาย  การพฒันาเพาะช่างแมใ้นปัจจุบนัน้ี  ผมว่าไม่ควรมองขา้มท่ีจะตอ้ง       
ส่งเสริมใหส่ิ้งเหล่าน้ีก่อเกิดอยา่งมากมาย 
     ๒. พืน้ทีแ่ละโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่ส่งเสริมพลงัทางศิลปะ 
                         ๒.๑   แกลลอร่ีและแหล่งประกอบการเชิงธุรกิจ 
          ๒.๒ หอศิลป์และพิพิธภณัฑเ์รียนรู้ทางศิลปะ  
          แกลลอร่ีและหอศิลป์เพื่อการแสดงผลงาน  เป็นโครงสร้างพื้นฐานสาํหรับสร้างพลงั
ทางศิลปะท่ีสําคญัท่ีสุด  สามารถพฒันาให้เป็นทั้งแหล่งบริการทางวิชาการศิลปะแก่สังคมและ
ยกระดบัเป็นแหล่งสร้างกิจการเชิงธุรกิจเพื่อสนบัสนุนการพฒันาของโรงเรียนเพาะช่างได ้
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๓. ถนนคนเดินและร้านแบกะดินย่านสะพานพุทธ 
เม่ือ ๓-๔  ปีก่อน  ผมเคยไปเดินตลาดกลางคืนยา่นสะพานพุทธ   บางช่วง....ตรงหนา้

วดัเลียบ  ผา่นนํ้าพ ุ ออกไปจนถึงทางเขา้ปากคลองตลาด  ถึงกบัปิดเป็นถนนคนเดิน  มีร้านแบกะดิน
และแกลลอร่ีริมบาทวิถีอยา่งมีสีสนั   

ผมวา่แถวนั้น.....หากชาวเพาะช่าง  ร่วมกบั  กทม และร้านคา้สองขา้งถนน  จดัใหเ้ป็น
ถนนคนเดินและเป็นแหล่งแสดงออกทางศิลปะของชาวเพาะช่างอยา่งต่อเน่ืองแลว้   นอกจากจะเป็น
มหาวิทยาลยัมีชีวิตของโรงเรียนศิลปะอนัเก่าแก่ท่ีสุดของไทยแลว้  ผมว่าจะเป็นสีสันและเสน่ห์ของ
กรุงเทพมหานครอีกแห่งหน่ึงดว้ย 

๔. เมืองแห่งศิลปหัตถกรรมและวถีิชุมชนบางกอก 
หากจะมีสักท่ีหน่ึงท่ีทาํให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  สามารถเขา้ถึงชีวิตจิตใจ

ของสังคมไทยท่ีพอจะมีร่องรอยเช่ือมต่อกบัรากเหงา้  ต่อเน่ืองมาถึงสังคมยุคใหม่แลว้  ผมว่าย่าน     
เพาะช่างและละแวกใกล้เคียงโดยรอบนั่นแหละ  จะเป็นท่ีซ่ึงเหมาะสมท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
กรุงเทพมหานคร 

ตั้งแต่ปากคลองโอ่งอ่าง  ซ่ึงตึกไปรษณียเ์ก่าแก่  รวมทั้งย่านปากคลองตลาดท่ียงัคอย
บอกเล่าชีวิตชุมชนดั้งเดิมของชาวสวนและชุมชนริมคลอง  วดัเลียบและชุมชนรอบขา้ง  ซ่ึงผ่าน
สงครามโลกคร้ังท่ีสองและเป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมประยกุตเ์ขา้สู่ยคุรัตนโกสินทร์  โรงเรียนสวน
กุหลาบและวิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา  เช่ือมต่อกบัโรงเรียนเพาะช่าง  ซ่ึงเป็นสถาบนัการศึกษา      
มีความเป็นมาเก่าแก่ 

ย่านพาหุรัด  ตลาดเส้ือผา้และส่ิงทอ  รวมทั้งเป็นชุมชนซ่ึงมีความหลากหลายทาง    
เช้ือชาติและวฒันธรรมเป็นท่ีสุด  ผมเคยพาแขกและเพื่อนชาวต่างประเทศไปเดินซ้ือขา้วของกลบั
บา้น  ทุกคนหลงเสน่ห์ของพาหุรัดทั้งส้ิน 

ยา่นตลาดม่ิงเมืองท่ีเป็นดิโอลดส์ยามพลาซ่า  เช่ือมต่อกบัศาลาเฉลิมกรุงซ่ึงยงัเล่าขาน
ตาํนานเมืองอยูอ่ยา่งหนกัแน่น   

และถา้หากสถาบนัเพาะช่างสืบสานความเป็นมาของตนไวไ้ด ้ พร้อมกบัพฒันาการ
เป็นสถาบนัศิลปะขบัเคล่ือนภาคธุรกิจทางหัตถกรรมและศิลปวฒันธรรมยา่นนั้น อีกทั้งเป็นแหล่ง
ส่งเสริมการแสดงออกทางศิลปะ  การสร้างสรรค ์ แสดงงานและแสดงสินคา้ทางหตัถกรรม ในขณะ
ท่ีศาลาเฉลิมกรุงก็ยงัดาํรงอยู่   ตึกเก่าๆ ทั้งย่านบา้นหมอ้  ริมคลองหลอด   ห้างไนติงเกล  ย่าน       
วงับูรพา  และทั้งหมดของบริเวณนั้น  กล็ว้นยงัอยู ่  

ทั้ งหมดน้ีหากเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองท่ีมีชีวิต   ผมว่าจะเป็นเมืองท่ีมีจิตวิญญาณ
ผสมผสานความเป็นตะวนัออกกบัโลกสมยัใหม่ท่ีน่าสัมผสัท่ีสุดในโลกเลยทีเดียว  เรียบง่าย  เป็น
ชีวิต     มีรสนิยม  มีอารยธรรม  และเป็นยา่นท่ีมีกิจกรรมเพ่ือความร่ืนรมยท์างปัญญาเป็นท่ีสุด 

 เร่ืองพวกน้ีเป็นปัจจยัภายนอก  ดูจะเป็นเร่ืองใหญ่เกินคิดฝัน  และห่างไกลจากเร่ืองสร้าง
งานศิลปะมาก  ทวา่หากพิจารณาดูแลว้  เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งใกลชิ้ด   
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 ในอดีตนั้น  เร่ืองทาํนองน้ีเป็นเร่ืองไม่ไกลตวัเลย  เช่น เป้  สีนํ้ า ศิษยเ์ก่าคนหน่ึงของ      
เพาะช่างเม่ือตอนเรียนอยู ่ เขานึกอยากจะไปทาํละแวกนั้นให้มีชีวิตชีวา  ก็ออกไปทาํร้านกระสอบ  
ซ่ึงหลายคนรู้จกัดี   

กิจกรรมและสถานท่ีแบบน้ี  มีส่วนมากต่อการขบัเคล่ือนความคิดสร้างสรรคท์างศิลปะและ
สร้างความเป็นชีวิตชีวา  ทั้งของชุมชนศิลปะและชุมชนรอบขา้ง 
 บางคร้ัง  เพื่อนๆผม  ก็หาความต่ืนตวัแบบเล่นกับสังคมรอบขา้งสดๆ โดยพากันเดิน      
เรียงแถว  ขาข้างหน่ึงอยู่บนฟุตบาท  อีกข้างหน่ึงคร่อมอยู่บนถนน ไปห้างแกรนด์เมอร่ีคิงส์            
วงับูรพา  กะเผลกๆให้คนแปลกใจเล่นว่าทาํไมมนัไม่ข้ึนไปบนฟุตบาทหรือไม่ก็ลงไปเดินบนถนน  
ทางใดทางหน่ึง 
 เวลารับน้องใหม่  บางทีพวกเราก็พาพวกรุ่นน้องไปยืนเรียงแถว  ตีหน้าตายสวสัดีรถเมล์
และคนกรุงเทพฯปะหลกๆ  ให้เหรอหรา  หัวเราะกนัทอ้งคดัทอ้งแข็งทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและพ่อคา้      
แม่คา้แถวนั้นทั้งวนั   
 หญิงชราและคนขายของบนทางเทา้แถวนั้น  บางทีใช่ใครอ่ืน  อาจเป็นหุ่นเขียนภาพของ
ชาวเพาะช่าง 
 หรือบางทีเห็นขอทาน หรือคนเพี้ยนๆ นอนเขลงหรือเตร็ดเตร่อยู่แถวนั้น  ก็อาจจะไม่ใช่   
คนเร่ร่อนท่ีไหน  ทว่า  อาจเป็นเด็กเพาะช่างกาํลงัแสดงสดเพ่ือเรียนรู้ตนเองดว้ย Happenning 
Art กบัคนแถวนั้นกไ็ด ้

กลมกลืนเป็นชีวิตชุมชนเดียวกนั ไม่ไกลและไม่แปลกแยก  จดัว่าเป็นชีวิตและจิตวิญญาณ
ของกนัและกนัเลยทีเดียว    
 การพฒันาตนเองทางศิลปะของชาวเพาะช่าง  พร้อมกบัเรียนรู้และมีส่วนสร้างสรรค์ชุมชน  
สังคม  ส่ิงแวดล้อม  และวฒันธรรมทางศิลปกรรม  จึงเป็นเร่ืองทีส่่งเสริมและเกือ้หนุนกนัอย่างยิง่ 
ขอให้มีพลงัชีวติ  มีความสุข  และได้ความบันดาลใจเพือ่การทาํงานนะครับ. 
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