
ลักษณะของศิลปินและช่างฝีมือ

กับการยอมรับของสังคม



“ศิลปะ” เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ได้รับจาก
ธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยมนุษย์เพื่อมนุษย์ 

ART IS NOT NATURE

ศิลปะมใิช่ธรรมชาติและธรรมชาตกิม็ิใชศ่ลิปะ

ผู้ที่ค้นพบความจริงและความงาม แล้วน าเสนอเป็นความคิด
สร้างสรรค์ออกมาใหเ้ป็นผลงานศิลปะ ด้านต่างๆ 

“ศิลปิน” 



ศิลปินผู้สรา้งสรรคศ์ลิปะ

การถา่ยทอดศลิปะจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่
ละยุคสมัย  มนุษย์ใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์ดัดแปลง
ตัดทอนเพือ่ให้ผลงานออกมามีความเหมาะสมตาม
ความคดิของตน ดังนั้นศลิปะจึงเปน็ผลงานที่ผา่น
กาลเวลาทีส่ัง่สมมา และมักจะมีลักษณะ เฉพาะตน
ของศิลปินผสมผสานอยู่ดว้ยเสมอ



= ความภาคภมูิใจ + EGO

= อัตตา, ความถอืตวัตนเปน็ส าคญั

ดงัน้ัน ถ้าเป็นศิลปินต้องขับเคลื่อนออาใา้ด้ดรดอือ
ผ่านาอะบวนาาอจัดาาอทร่ดราจ็ะาลายเป็นศิลปินทร่ดรได้

- ศิลปินต้องใรจินตนาาาอ
- ศิลปินต้องใรแองบันดาล้จ ซ่ึงาแ็ล้วแต่จอิตและาาอส่ัง

สใของแต่ละบุคคล



ลีโอนาร์โด ดาวินชี

Renaissance Man



คิดอย่างไรให้เหมือนดาวินชี?

Curiosità–ความใฝ่รู้สงสัย

Dimostrazione–การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ ความผิดพลาด

Sensazione–ขัดเกลาการรับรู้

Sfumato–จัดการความคลุมเครือและ

การเปลี่ยนแปลง

Arte/Scienza–การใช้สมองทั้งสองซีก

Corporalità–เตรียมกายใจให้พร้อม

Connessione–การคิดเชื่อมโยงอย่าง

เป็นระบบ



Iron rusts from disuse; water loses its purity from stagnation... 
even so does inaction sap the vigor of the mind."



?



คุณมองแต่คุณไม่เห็น

(You look but you don't see)

คุณฟังแต่คุณไม่ได้ยิน

(You listen but you don't hear)

คุณสัมผัสแต่คุณไม่รูส้ึก

(You touch but you don't feel)

คุณพูดแต่ไม่ได้คดิก่อนที่จะพูด

(You speak but you don't think)"



Sfumato – การจัดการความคลุมเครือและการเปลี่ยนแปลง





ศิลป์ พรีะศรี (2487)

“ในทางศิลปะมีที่มาแห่งการได้ความดลใจ เป็นสองทางคือ ได้มาจาก
ธรรมชาติ และได้มาจากศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของศิลปินชั้นสูง เราต้อง
อาศัยทั้ง สองทาง อย่าได้ออกแบบหรือระบายสีหรือสร้างแบบหุ่นของสิ่ง
ใดโดยไม่ได้ศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อน ในทางศิลปะของท่านด้วย ถ้าไม่
ปฏิบัติเช่นน้ี ท่านก็จะเป็นศิลปินที่ล้นเลยอยู”่ 



ศิลปินในทุกวันนี้

ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช 

ศิลปินไทยที่เติบโตต่างประเทศมีชื่อเสียงถูกยอมรับอยู่ในกลุ่มวงการศิลปะ

ตะวันตก





คนที่ไม่ได้เป็นศิลปิน / เรียนศิลปะ?



From darkness to 

light in hand:

โดย ยุพา มหามาตร

กับเด็กตาบอด

เด็กๆ สามารถแสดงออกถึง

สร้างสรรค์งานศิลปะอย่าง

ที่ตนเองมีความตั้งใจที่จะ

แสดงออกจากความคิดที่

ไม่อยู่นอกเหนือการใช้

ประสาทสัมผัสที่ยังเหลืออยู่  





• “ ชา่ง, สลา่ ” หมายถึง ผูช้  านาญ

ในการสืบทอดฝีมอืทางศิลปะ

หรือมใิชศิ่ลปะ อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

• - งานชา่ง ก็คือ สิง่หรือเร่ืองที่ท า

โดยผูช้  านาญในการฝีมอื มกัจะ

ไมห่่างจากชวิีตปรกตมิากนกั





งานช่างศิลป์ เป็นงานที่อาศัยสตปัิญญา และฝีมือที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก จงึจะเกดิผลงานอันวิจติรและอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเหน็



• หมวดของงานช่างศลิป์ไทย อาจแบง่ออกเป็น 2 กลุม่งานใหญ่ ๆ คือ

• 1. งานช่างสบิหมูห่รืองานช่างหลวง เรียกรวมวา่งานหตัถศลิป์
2. งานช่างพืน้บ้าน หรือศิลปหตัถกรรมพืน้บ้าน เรียกรวมวา่งานหตัถกรรม

• งานช่างสิบหมู่สมยั (ร.1-ร.7) แบ่งตามลกัษณะของช้ินงานดงันี้
• 1. งานช่างเขียน 2. งานช่างแกะ 
• 3. งานช่างสลกั+ฉล ุ 4. งานช่างป้ัน 
• 5. งานช่างปนู 6. งานช่างรกั 
• 7. งานช่างหุ่น 8. งานช่างบ ุ

• 9. งานช่างกลึง 10. งานช่างหล่อ



เคร่ืองราชูปโภค

พานพอะขันดใาา

พอะใณฑปอัตนคอัณฑ์

พอะสุพออณอาช

พอะสุพออณศอร







ภูมิ + ปัญญา

ความรู้

แผ่นดิน รากก าเนิด

จาก มนุษย์ , 
ต ารา

วัฒนธรรม เทคโนโลยี
ความคิดสรา้งสรรค์ เป็นลกัษณะของความคิด ที่

ประกอบด้วย อารมณ ์ความรูส้ึก และการรบัรู้เขา้ใจ

เชิงเหตผุล จึงเกีย่วขอ้งกัน ทั้งทางศลิปะ และ

วิทยาศาสตร์ 



Expert 

ผู้ใรปอะสบาาอณ์,

Motivate

แองบันดาล้จ

Systematic 

Thinking 

คดิอย่างเป็นอะบบ

Creative

“ทุนทางวฒันธรรม” ผสมผสานเขา้กบั “ความคิดสร้างสรรค”์

= Design ร่วมสมยัท่ีแปลกใหม่

ผู้ทรใ่รควาใคดิสอ้างสออค์





• สาระส าคัญของความคิดสรา้งสรรคใ์นเชิงศิลปะ

• มนุษย์ต้องการเปล่ียนสภาพการด ารงชีวิต หรือเพื่อยกระดับ
ชีวิตให้ดีกว่าเดิมเปน็เหตุให้พยายามทีจ่ะเปล่ียนแปลงปรบัปรงุ
จัดระบบและสรา้งสรรคข์ึ้นมาโดยล าดบั

• มนุษย์ต้องการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึกอันเป็นสภาวะ
ทางจิตใจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เช่นความเชื่อศรัทธาที่มี
ผลต่อระบบความคิดซึ่งมนุษยก์็สามารถท าให้เปน็รูปธรรม
ตัวตนขึ้นมาได้ในแง่การสรา้งสรรค์

• การสร้างสรรคท์ าใหม้นุษย์สามารถอยูร่ว่มกันเป็นสังคมและ
ด ารงเผ่าพันธ์ุไว้ได ้โดยมีศิลปะเป็นเครื่องยดึเหน่ียวทีส่ าคญั 
เพราะศิลปะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและความเจริญงอกงามทาง
ความคิดและสติปัญญาของสงัคม

• มนุษย์เชื่อว่าการรับรูท้างศิลปะมีอทิธิพลต่อผู้พบเห็น สามารถ
โน้มน้าวจิตใจให้เกิด

ความรู้สึกคล้อยตามได้ >>>>> สุนทรียะ

สุนทรียะ



• “สุนทรียศาสตร์”  หมายถึง ศาสตร์ท่ี
พยายามคน้หาหลกัเกณฑ์ หรือมาตรฐาน
ในเร่ืองของความงาม ซ่ึงกจ็ะไม่มีท่ีส้ินสุด
ประกอบดว้ย

•AXIOLOGY  =   คุณวทิยา
•LOGIC   =    ตออาศาสตอ์
•ETHICS  =    จอิยศาสตอ์

• ประสบการณ์ทางสุนทรียะท่ีดี จะเกิดข้ึนไดก้ด็ว้ย
การปลูกฝังสนบัสนุนกนัมาแต่ตน้ จะท าให้
ประสบการณ์เกิดการพฒันา เม่ือประสบการณ์ทาง



เซ็น คอื การตื่นขึน้สู่จติ
อันล า้ลึกของมนษุย์ ซ่ึง
โดยภาษาแห่งเซ็น เรียก
การตื่นขึน้น้ัน ว่า ‘ซาโต
ริ’ แปลว่า การตรัสรู้



• ผู้ทรบ่ออลุซาโตอิจะสาใาอถใรชรวติอยู่อย่างธออใดาโดยไใ่ถูาส่ิงอืน่
คออบง า อยู่าบัปัจจุบันขณะ คอื ไใ่ไปดวนอ าลาึถึงอดรต และไใ่วติา
างัวลาบัอนาคต แต่จะใองทุาอย่างตาใทรเ่ป็น้นปัจจุบันขณะ คอืาาอ
เด็นตาใควาใเป็นจอิงของโลาและชรวติโดยทร่โลาและชรวติน้ัน คอื 
ควาใว่าง ้นเใื่อว่างจาาตวัตนแล้ว าจ็ะว่างจาาาาอยดึติด เใื่อว่างจาา
าาอยดึติดาจ็ะปอะจาัษ์ถึงศูนยตาธออใ้นทรสุ่ด

• แนวคดิและดลาัปฏิบัตขิองเซ็นวางอยู่บนดลาัแด่งควาใว่างอนัเป็น
ดนึ่งเดรยวแด่งสออพส่ิง ซ่ึงท้าทายควาใอู้สึานึาคดิของคนทัว่ไปทร่
คุ้นเคยาบัาออบแด่งควาใยดึใัน่ถอืใัน่ าออบแด่งควาใยดึใั่นส าดอับ
เซ็นล้วนแต่เป็นเอ่ืองทรใ่นุษย์สใใตขิึน้ อนัเป็นอุปสออคต่อาาอบออลุ
ธออใ 

• อ.ตันซาน ตอบาลบั อ.เอโดาิ ว่า “ผใวางเธอไว้ทร่น่ันตั้งนานแล้ว 
คุณยงัอุ้ใเธออยู่ดอือนร่” 









•ความงามบน
ความไม่สมบูรณ์ 

วาบิ-ซาบิ

• วาบิ (侘び) ความ
สันโดษ/ความเรียบง่าย 
/

• ซาบิ (寂び) คราบ
สนิม/ความเสื่อมร่วง
โรย







• ใน ปี 1974 จอบส์ ในวัย 19 ปี ได้ขอ
ลาพักงานประจ า ที่เขาท าอยู่ในบริษัท
เครื่องเล่นวิดีโอเกมส์ เพื่อเดินทางไป
อินเดีย พร้อมกับเพื่อนรัก เป็นเวลา 1
เดือน เพื่อแสวงหาค าตอบเกี่ยวกับการรู้
แจ้งเห็นจริงด้านจิตวิญญาณ และเมื่อ
เดินทางกลับสหรัฐฯ เขาได้กลายเป็น
พุทธศาสนิกชน 

- น าหลักการของเซนมาปฏิบัติจริง คือจิตของผู้เริ่มต้น เป็นจิตบริสุทธิ์ที่

ปราศจากอคติ การคาดหวัง การตัดสิน ความล าเอียง..จิตของผู้เร่ิมต้น เป็น

เหมือนจิตของเด็กน้อย ซึ่งเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความสงสัย 

และความ ประหลาดใจ .. ด้วยความเชื่อดังกล่าว สตีฟ จอบส์ จึงน าแนวคิด

แบบเซนมาใช้กับบริษัท Apple ในการออกแบบรูปลักษณ์และการใช้งาน

ของสินค้าให้มีแนวทางบริสุทธ์ิ ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการใช้งาน



http://static6.businessinsider.com/image/54130eed6da81142490793c6-1200-500/4215457079_04df380e1c_o.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Mouse#/media/File:The_Apple_Mouse.jpg



ศิลปะ หรือ อนาจาร อาจจะพจิารณาไดด้งันี้

• ผลงานทางศิลปะส่งเสริมพุทธิปัญญา ศิลธรรม
• ผลงานทางศิลปะ มีอดีตความเป็นมาและยัง

สามารถท านายรูปแบบในอนาคตได้แต่อนาจาร
จะเป็นเรื่องของความพอใจในอารมณ์ฝ่ายต่ า
ในช่วงขณะนั้นๆ

• ผลงานทางศิลปะเมื่อผ่านกาลเวลา จะมีคุณค่า
เพิ่มขึ้นเสมอทั้งในแง่จิตใจ และราคา

• ผลงานทางศิลปะ ผู้สร้างมีจุดมุ่งหมายทางการ
สนองอารมณ์ ความพอใจภายใต้กรอบแห่งศิล
ธรรมและความเชื่อของสังคม

• ( ทั้งนี้ทุกอย่างต้องเริ่มพิจารณาจากตัวเราเอง
ก่อน ว่าวางตัวเป็นกลางปราศจากอคติใดๆ แล้ว
จึงตัดสินว่าผลงานนั้นๆเร้าให้ผู้เสพมีความรู้สึก
ไปในทางไหน หากน าพาไปในทางฝ่ายต่ าก็ถือ
ว่าผลงานนั้นเป็นอนาจารได้ )



อนาจาอ ดอือไใ่ อาจจะดูทรบ่อิบทด้านต่างๆ้น
สังคใเข้าใาปอะาอบาาอพจิาอณา





เมือ่วนัที่ 18 ม.ิย. 55 หลงัจากเมือ่ชว่งเย็นวนัที่ 17 ม.ิย. ที่ผา่นมา รายการ "ไทยแลนด ์
ก็อททาเลน้ต”์

• อ.เฉลิมชยั มองว่าการที่เธอออกมาน าเสนอตวัเองไมผ่ดิ และไมอ่จุาด แตก่ารน าเสนอ

เนือ้หาของภาพออกมาไมส่วยงาม ไมน่า่สนใจ ใครๆก็ท าได ้และมองว่าผูห้ญิงคนนี้

เลยีนแบบแตเ่ปลอืกนอกของศิลปะตา่งชาต ิมไิดร้ ูถึ้งแกน่แท ้เนน้โชวเ์พียงเรือนรา่ง

เทา่นัน้ ไมน่ าเสนอแกน่ของผลงาน ที่ตอ้งค านงึถึงการผสมผสานสี เสน้ น า้หนกั พ้ืนผวิ

ของภาพ.





ทัง้น้ีทกุอย่างตอ้งเริ่มพิจารณาจากตวั

เ ร า เ อ งก่ อ น  ว่ า ว า งตั ว เ ป็ น กล า ง

ปราศจากอคติใดๆ แล้วจึงตัดสินว่า

ผลงานนัน้ๆเรา้ใหผ้ ูเ้สพมีความร ูส้ึกไป

ในทางไหน หากน าพาไปในทางฝ่ายต ่าก็

ถือว่าผลงานนัน้เป็นอนาจารได ้)


