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แผนการสอนสัปดาห์ที่ 5 และ 6 
สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันออก 

 
 

แผนการสอนสัปดาห์ที่ 5 และ 6 สุนทรียะในงานศิลปะร่วมสมัยตะวันออก 

 
สัปดาห์ 

 

เนื้อหา วัตถุประสงค์และเนื้อหากระบวนวิชา จ านวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมระหว่างเรียน 

5 

 

ความงามของศิลปะร่วม

สมัยคืออะไร                                                        

ความหมายของศิลปะร่วมสมัย คุณค่า

และความงามของศิลปะร่วมสมัย 

1.5 

ชั่วโมง/  

1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง

ความแตกต่างกัน

ระหว่างงานศิลปะร่วม

สมัยตะวันออก กับ

สุนทรียะในงานศิลปะ

ประเพณีตะวันออก 

ศิลปะร่วมสมัยไทย                                                                   รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย

ไทย รวมถึงศิลปินร่วมสมัยไทยที่มี

ผลงานโดดเด่น 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
งานศิลปะร่วมสมัย 
และศิลปินของไทย  

6 
 

ศิลปะร่วมสมัยญี่ปุ่น/จีน                                                             รูปแบบและลักษณะของศิลปะร่วมสมัย

ในเอเชีย ญี่ปุ่น จีน และผลงานโดดเด่น 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
งานศิลปะร่วมสมัย 
ของเอเชีย ญี่ปุ่น และ
จีน 

เทศกาลศิลปะร่วมสมัย

เอเชีย                                                   

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย จัดขึ้น

ที่ใด มีรูปแบบ บรรยากาศภายในงาน

เป็นอย่างไร 

1.5 
ชั่วโมง/  
1 คาบ 

อภิปรายในชั้นเรียนถึง
บรรยากาศและ
รูปแบบของศิลปะร่วม
สมัยในเอเชีย จากสื่อ
วีดีโอ(YouTube) 
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ความงามของศิลปะร่วมสมัย 

เมื่อสังคมโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) แต่ละประเทศไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกสบายด้วย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสารมีความง่ายสะดวกรวดเร็ว เมื่อเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้น 
ณ ที่ใดที่หนึ่งในโลกเกิดขึ้น พ้ืนที่ต่างๆรอบโลกก็จะสามารถรู้เห็นได้โดยทันที ท าให้กระแสวัฒนธรรมจากทั่วโลก
เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม รวมทั้งการผสมผสานกันทางศิลปกรรมด้วย และผลงานศิลปะที่เกิดจากการ
ผสมผสานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) ค าว่า ร่วมสมัย เป็นค ากว้างๆ ที่คนใน
วงการศิลปะใช้กันบ่อยครั้ง หมายถึงศิลปะที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม หลุดพ้นจาก
ข้อจ ากัดของประเพณี วัฒนธรรม ชนชาติ เพศ และเชื้อชาติ ก้าวเข้าสู่ความเป็นศิลปะที่สามารถรับรู้และเข้าใจกัน
ได้ในระดับนานาชาติ โดยใช้รูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ใหม่ผสมผสานกับศิลปะแบบเดิมอย่างลงตัว หรือศิลปิน
บางคนคนเลือกที่จะใช้วิธีการผสมผสานระหว่างศิลปะของตนกับศิลปะของต่างชาติ  ให้ได้รูปแบบที่สวยงามและ
แปลกตา เพ่ืออธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้คนในโลกปัจจุบันได้เข้าใจ เห็นได้จากแนวคิดในหนังสือ “ศิลปะร่วม
สมัย” ของ เคล้าส์ โฮเนฟฟ์(Klaus Honeff) ที่ให้ความเห็นว่า “ศิลปะร่วมสมัยไม่เพียงแต่มุ่งให้ความใส่ใจต่อโลก
แห่งศิลปะเท่านั้น ไม่ว่าในที่ใดก็ตาม มันดูเป็นสิ่งจ าเป็นที่ศิลปะร่วมสมัยจะมุ่งให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั่วไป และต่อกระแสสังคมวัฒนธรรมโดยองค์รวม” ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงศิลปะร่วมสมัยได้เปิดกว้างออกสู่กระแส
สังคมและวัฒนธรรมที่อยู่นอกโลกแห่งศิลปะมากขึ้น (อ้างใน http://www. thaicritic. com/ แปลจาก Jim 
Supankat. “Contemporary Art : What/ When/ Where.” The Second Asia-Pacific of Contemporary 
Art Triennial (Catalogue). Brisbane : Queensland Art Gallery . 1996. pp. 26-28.)  

ศิลปะร่วมสมัย เป็นรูปแบบงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เป็นงานศิลปะที่เปิดกว้างไม่
จ ากัดแนวคิด รูปแบบ เทคนิค อาศัยประสบการณ์ และสาระในการถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งในวงการศิลปะนานาชาติ 
ได้เริ่มใช้ค าว่า ศิลปะร่วมสมัย(Contemporary Art) ราว ค.ศ. 1970 เป็นต้นมา บ้างก็กล่าวว่าศิลปะร่วมสมัย มี
ความหมายกว้างขวาง  จึงมองโดยรวมว่าหมายถึงศิลปะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (คริสต์ศตวรรษที่ 20) เป็นต้นมา 
อีกทั้งในช่วงหลังมีศิลปะหลายรูปแบบ ท าให้นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ไม่สามารถแบ่งสไตล์งานศิลปะได้อย่างลงตัว 
ซึ่งศิลปะที่เกิดขึ้นในยุคนี้ อาทิ abstract art, abstract expressionism, pop art,post modern, minimalist, 
conceptual art, performance, installation,media art, multimedia ดังนั้นค าว่าศิลปะร่วมสมัย จึงเป็นค า
กลางๆ กล่าวโดยรวมถึงกลุ่มแนวคิดศิลปะที่เกิดข้ึนในช่วงไม่ก่ีสิบปีมานี้ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกลุ่มแนวคิดได้ทั้งหมด 
บ้างก็ให้ข้อสังเกตว่า ค าว่าศิลปะร่วมสมัย(Contemporary Art) ไม่สามารถใช้กับศิลปะสมัยใหม่(Modern 
Art) ได้ เพราะนิยามศัพท์ของค านี้มีรูปแบบ แนวคิด และความหมายเฉพาะส าหรับศิลปะลัทธิสมัยใหม่
(Modernism) ที่เสื่อมความนิยมไปแล้ว และสามารถอธิบายรูปแบบศิลปะที่ใหม่กว่าได้(สุธี คุณาวิชยานนท์ . 
(2546) จากสยามเก่า สู่ไทยใหม่ : ว่าด้วยความพลิกผันของศิลปะจากประเพณีสู่สมัยใหม่และร่วมสมัย. พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บ้านหัวแหลม. )   โดยศิลปะร่วมสมัยแบ่งกลุ่มตามจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ของศิลปิน 
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เป็น 3 กลุ่ม คือ(อิทธิพล  ตั้งโฉลก. (2550) แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง . กรุงเทพฯ : 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.) 

1. ศิลปะท่ีมุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่มีความงามหรือสุนทรียภาพทางรูปทรง ซ่ึงมีความงามอันเป็นหลักการ

ส าคัญของศิลปะ โดยมีปัจจัยเรื่องเวลาและสถานที่เป็นมาตรฐานวัดความในแต่ละสมัย หากเป็นความงาม

ที่มคีุณค่าทางรูปทรง มีความประณีตละเอียดอ่อน องค์ประกอบที่ลงตัว และเทคนิคฝีมือที่สมบูรณ์ รวมทั้ง

สื่อความหมายคุณค่าทางความเป็นจริงและคุณค่าทางความดีงาม  

2. ศิลปะท่ีสื่อภาษาของอารมณ์และความรู้สึก โดยเปลี่ยนความเชื่อ หลักการ และคุณค่าส าคัญจากศิลปะท่ี

เป็นภาษาแห่งความงาม มาเป็นศิลปะที่เป็นภาษาแห่งอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา 

สะท้อนความคิดออกมาจากผลงาน เพ่ือให้กระทบความรู้สึกของผู้ดูมากท่ีสุด ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานด้วย

วิธีการดัดแปลงรูปทรงให้บิดเบี้ยว ผิดเพ้ียนไปจากความเป็นจริง รวมทั้งการใช้เส้นสายที่หยาบกระด้าง 

สีสันที่สด ดิบ น้ าหนักที่ตัดกันอย่างขัดแย้ง ฯลฯ เช่น ลัทธิศิลปะแอ๊บสแตร็ก เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ กลุ่ม

เหล่านี้ให้ความส าคัญกับแนวความคิดมากกว่าสุนทรียภาพ ความคิดจึงมีบทบาทมากกว่าทักษะฝีมือ 

3. ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือ ศิลปะเป็นภาษาแห่งความหมาย ศิลปินในกลุ่มนี้สร้างสรรค์งานโดยการ
ใช้สื่อต่างๆ หลากหลายรูปแบบ มาผสมผสานกันท าเป็นผลงานที่สะท้องถึงชุดความคิด ที่ต้องการจะ
อธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้คนเข้าใจ โดยต่อต้านการสร้างรูปทรงหรือวัตถุทางสุนทรียภาพในแบบเดิม พวก
จึงน าเสนอความคิดด้วยการใช้วัตถุส าเร็จรูปที่มีอยู่แล้ว โดยไม่ต้องผลิตเอง เช่น การสร้างสรรค์งานด้วย
การใช้หนังสือพิมพ์ แผนที่ ภาพถ่าย วีดีโอ โทรทัศน์ เป็นต้น  

 

ศิลปะร่วมสมัยไทย 

 พัฒนาการของศิลปะไทย เริ่มรับเอาแบบอย่างศิลปะตะวันตกมาใช้ในงานจิตรกรรมไทยเด่นชัดที่สุดใน

สมัยขรัวอินโข่ง สมณเพศที่ได้รับยกย่างเป็นจิตรกรเอกประจ ารัชกาลที่ 4 แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นผู้

ผสมผสานแนวคิดการวากภาพแบบ ทัศนียวิทยา (perspective) เป็นภาพที่แสดงถึงปริมาตร ระยะใกล้ไกล ด้วย

การใช้สี แสง และรูปทรง ซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่ส าหรับจิตรกรรมไทยประเพณีในสมัยนั้นมาก ในระยะแรกขรัวอิน

โข่งยังยึดแนวความคิดแบบเดิม คือวาด ภาพเกี่ยวกับพุทธศาสนาตามคตินิยม ภายหลังจึงเปลี่ยน เป็นเขียนภาพ

เรื่องราวเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา จนกระท่ังหลุดพ้นมาเป็นงานในรูปแบบปริศนาธรรม  ผลงานที่สร้างชื่อเสียง

คือภาพปริศนาธรรมที่ฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศและวัดบรมนิวาส โดยเชื่อว่าขรัวอินโข่งได้รับอิทธิพล

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
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มาจากภาพและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มิชชันนารีน ามาจากต่างประเทศ แล้วประยุกต์ให้เข้ากับทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม

ของกรุงรัตนโกสินทร์ในขณะนั้น (ค้นคว้าจาก https://th.wikipedia.org/wiki/ขรัวอินโข่ง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป งานศิลปกรรมก็มีการปรับเปลี่ยนตามสังคม หนึ่งในผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการ

ศิลปะไทยร่วมสมัยมากที่สุดคือ คอร์ราโด เฟโรชี(Corrado Feroci) หรือศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ประติมากร

ชาวเมืองฟลอเรนซ์ อิตาลี ที่เข้ามารับราชการในไทยสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นผู้วางรากฐานการสอนศิลปะในประเทศ

ไทย ด้วยการออกแบบหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ต่อมาได้ยกระดับ

การศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร  ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้น าหลักปรัชญาที่ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิต

สั้น” มาเผยแพร่ พร้อมกับหลักวิชา Academic Art ให้ลูกศิษย์ได้ศึกษาเรียนรู้ทักษะทางศิลปะอย่างมีหลักการให้

ทัดเทียมระดับสากลจนได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย”(ค้นคว้าจาก  http://www. 

mocabangkok. com/about.php) ในเริ่มแรกมีการเปิดสอนศิลปะเพียง 2 สาขา คือ จิตรกรรมและประติมากรรม 

มีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อ านวยการและคณบดีคนแรก (พ.ศ. 2486 – 2505) การเรียนการสอนเน้น

พ้ืนฐาน และทฤษฎีทางศิลปะแบบตะวันตก และศึกษาศิลปะให้เกิดความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ การถ่ายทอดและ

ภาพที่ 30 ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดบรมนิวาส เขียนภาพโดยขรัวอินโข่ง  
ภาพจาก : www2.manager.co.th/Dhamma/ViewNews 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/ขรัวอินโข่ง
http://www2.manager.co.th/Dhamma/ViewNews
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แสดงออกในลักษณะเหมือนจริง ศิษย์รุ่นแรกๆ จึงสร้างสรรค์งานแนวเสมือนจริงเป็นส่วนใหญ่ ได้แก ่แช่ม ขาวมีชื่อ 

พิมาน มูลประมุข สิทธิเดช แสงหิรัญ แสวง สงฆ์มั่งมี สนั่น ศิลากร ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ จ ารัส เกียรติก้อง ทวี 

นันทขว้าง เป็นต้น นอกจากนั้นการเรียนศิลปะยังท าให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ ใหม่ ที่

ต้องการน าเสนอศิลปะในมุมมองที่แตกต่างออกไป เช่น กลุ่มจักรวรรดิศิลปินที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2487 

ประกอบด้วย 5 สาขา คือ วรรณกรรม จิตรกรรม นาฏกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม  

ในปี พ.ศ. 2492 ช่วงที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายกระตุ้นประชาชนให้ตื่นตัว

เรื่องวัฒนธรรมและความรักชาติ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เสนอแนะกรมศิลปากรให้จัด “งานแสดงศิลปกรรม

แห่งชาติ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพ่ือสื่อให้เป็นว่าประเทศไทยมีสุนทรียะศาสตร์ มีอารยธรรมเกิดความเคลื่อนไหวใน

ด้านศิลปะ และให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจงานศิลปะสมัยใหม่ ในแต่ละปีจะมีศิลปินเข้าแข่งขันและร่วมแสดง

เป็นประจ าต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  หลังจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา วงการ

ศิลปะร่วมสมัยไทยเริ่มมีศิลปินไทยที่ได้รับทุนไปดูงานและศึกษาต่อในต่างประเทศ และได้รับอิทธิพลด้านศิลปะ 

และแนวคิดใหม่ๆ กลับมา แล้วน ามาเป็นแนวการสร้างสรรค์ แบบ Impressionism, Post Impressionism, 

Cubism ฯลฯ โดยศิลปินในสมัยนั้นได้แก่ เฟ้ือ หริพิทักษ ์ จิตร บัวบุศย์ สวัสดิ์ ตันติสุข  อ านาจ พ่วงเสรี          ชลูด 

นิ่มเสมอ สมโภชน์ อุปอินทร์ พนม สุวรรณบุณย์ เป็นต้น (ค้นคว้าจาก http://www.ocac.go.th/article-detail-

74.html ) 

 

ภาพที่ 31 “ทะเลสีเงิน”ปี 2538, สีน้ ามันบนผ้าใบ 70x90 ซม. โดย ศิลปินแห่งชาติสวัสดิ์ ตันติสุข 
ภาพจาก : www.cultandtrace.blogspot.com 

http://www.cultandtrace.blogspot.com/
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ศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย 

วิภาช ภูรชิานนท์ ได้ศึกษาแนวคิดศิลปะสมัยใหม่จากงานเขียน และนักวิจารณ์งานศิลปะประเทศต่างๆ ที่ 

แสดงถึงมุมมองของศิลปะในเอเชีย  (วิภาช ภูริชานนท์ . Book Review: Modern and Contemporary 
Southeast Asian Art: An Anthology. วารสารด ารงวิชาการ. ฉบับประจ าเดือน ม.ค. - ก.ค. 2555 ปีที่ 11 
ฉบับที ่1. คณะโบราณคด ีมหาวิทยาลัยศิลปากร หน้า 292-297.) ดังนี้ 

John Clark ได้ให้ข้อคิดเห็นใน “The Southeast Asia Modern: Three Artists” ถึงพัฒนาการของ

ศิลปะร่วมสมัยพ้ืนถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามีลักษณะจ าเพาะและซับซ้อนมาก จึงไม่ควรวิเคราะห์โดยใช้

กรอบวิธีวิทยาแบบรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกมาอธิบายความ แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละท้องถิ่น เกิดจาก

ความสามารถท่ีจะ “เลือก” “ต่อรอง” และ “ปรับปรุง” ตามเท่าที่ตนพึงมี โดย Clark เลือกเอาศิลปินสมัยใหม่ยุค

แรกๆ ของ ภูมิภาคมาวิเคราะห์ ยกตัวอย่างศิลปิน 3 คน คือ ขรัวอินโข่ง ของไทย  Simon Flores ศิลปินชาว

ฟิลิปปินส์  และ Raden Saleh ศิลปินชาวชวา โดยตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการติดต่อกับตะวันตกในสยามนั้น

ยังคงจ ากัดอยู่ในวงของข้าราชการและส่วนวังเท่านั้น จึงสันนิฐานว่างานของ ขรัวอินโข่ง ได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก

การได้เห็นรูปของชีวิตชาวตะวันตกที่อยู่ในหนังสือภาพที่มีการแลกเปลี่ยนกันไปมาในหมู่ชนชั้นสูง ซึ่งสถานะของ

ภาพที่ 32  คิด (Preoccupation) พ.ศ. 2497 โดย ศิลปินแห่งชาติ ชะลูด นิ่มเสมอ  
ภาพจาก : www.bloggang.com 
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ขรัวอินโข่งเป็นสมณะเพศ จึงเป็นพ้ืนที่พิเศษอยู่ระหว่างส่วนกลางทางสังคม ท าให้เกิดการผสมผสานแบบลองผิด

ลองถูก ด้วยการพยายามลอกแบบจากหนังสือตะวันตกด้วยเทคนิคท้องถิ่นขึ้น ส่วน Simon Flores ศิลปิน

ฟิลิปปินส์ในยุคเดียวกัน มีพ้ืนฐานจากเทคนิควิชา ประจ าตระกูลช่างจีนโพ้นทะเล และได้รับการศึกษาจากโรงเรียน

ศิลปะของสเปน ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมในขณะนั้น และ Raden Saleh ศิลปินชาวชวา ที่จากตระกูลชั้นสูงที่ได้รับ

การศึกษาแบบตะวันตกแล้ว และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในยุโรป ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าศิลปะเป็นของคนตะวันตกกับชน

ชั้นสูง ข้อเขียนของ Clark จึงแสดงให้เห็นว่าสังคมในเอเชียเชื่อมโยงกับโลกตะวันตกในเชิงศิลปะ ด้วยความซับซ้อน

และเกิดขึ้นในหลากหลายระดับ 

นอกจากโลกตะวันตกจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นงานศิลปะสมัยใหม่ของเอเชียแล้ว สภาพสังคมและ

ความเชื่อภายในทั้งถิ่นนั้นๆ เองก็มีส่วนผลักดันให้เกิดงานศิลปะเช่นกัน ดังเช่น งานเขียนของ Boitran Huynh 

Beattie “Vietnamese Modern Art: An Unfinished Journey” ที่กล่าวถึงเวียดนามในยุคต้นศตวรรษที่ 20 ที่

พยายามที่สร้างศิลปะด้วยการน าหลักแนวคิดของลัทธิขงจื้อมาแทนที่เนื้อหาแบบตะวันตก โดยยังคงเทคนิค

แบบเดิม ซึ่งคล้ายกับวิธีการของชนชั้นสูงไทยที่พยายามน าเอาปรัชญา และประติมานวิทยาเชิงพุทธมาเป็นเนื้อหา

เพ่ือพยายามท ารูปแบบศิลปะให้มีความเป็นตัวตน ซึ่งแสดงออกถึงท้องถิ่นนิยม หรือชาตินิยม  ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นตัวตนจากชาตินิยม ของ Practick D.Flores นักประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาวฟิลิปปินส์ 

ที่เขียนใน “Turn inTropics: Artist-Curator”โดยมองว่า “เราไม่สามารถจะมองศิลปะจากภูมิภาคนี้ในฐานะของ 

บทวิภาคความเป็นสมัยใหม่ ในลักษณะที่เป็นองค์รวมของโลกเพียงอย่างเดียวได้ แต่ต้องมองไปถึงจุดที่ 

ความสามารถในการ วิภาคของความเป็นสมัยใหม่” ซึ่งศึกษางานศิลปะ และศิลปินจากยุคทศวรรษที่ 70 และ 

80 โดยเลือกเอา Raymundo Albano ชาว ฟิลิปปินส์ Redza Piyadasa ชาวมาเลเซีย Jim Supangkat ชาว

อินโดนีเซีย และ อภินันท์ โปษยานนท์ มาวิเคราะห์ข้อ สังเกตที่ส าคัญของ Flores เสนอว่า ศิลปะในยุคนี้ส่วนใหญ่

ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง ทั้งหลังจากการหมดอ านาจของเจ้าอาณานิคม และการล่มสลายของมหาอ านาจ ใน

โลกเก่า และการต่อสู้กับการก้าวเข้ามาของมหาอ านาจจากโลกใหม่อย่ างในยุคสงครามเย็น ศิลปะจึงกลายเป็น

เครื่องมือส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ และความต้องการในการสร้าง “ประชาธิปไตยแบบหลัง อาณา

นิคม” จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่า ศิลปะสมัยใหม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการถ่ายทอดความคิดของศิลปินโดย

ใช้ชิ้นงานสื่อความหมาย ประกอบด้วย(วิรุณ ตั้งเจริญ.(2527). ศิลปะร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิฌวลอาร์ต. 

หน้า 89-95) 

1. เนื้อหาส่วนตัวที่แสดงตัวตนของศิลปินออกมาทั้งการแสดงออกทางด้านจิตวิทยา ความรัก เพศ ชีวิต

ครอบครัว ความหวาดกลัว ความศรัทธา ความประณีต เป็นต้น 
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2. เนื้อหาทางสังคม ที่ใช้งานศิลปะบรรยายลักษณะสังคมในยุคนั้นๆ ทั้งด้านความสวยงามและถากถาง 

หรือประชดสังคม 

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหนึ่งที่มีศิลปินสมัยใหม่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับสากล ด้วยรูปแบบงาน 

ที่มีเอกลักษณ์ และมีเสน่ห์ ซึ่งมีฐานแนวคิดจากนิกายเซ็นที่ให้ความส าคัญกับธรรมชาติ ที่ให้ความส าคัญกับจิต
วิญญาณ ความสงบนิ่ง เรียบง่าย เป็นระเบียบเรียบร้อย จนเป็นต้นแบบแนวคิดแบบ minimal  ทั้งนี้ความรุ่งเรือง
ของงานภาพพิมพ์ที่มีเทคนิคขั้นสูงก็ส่งผลให้งานพิมพ์พัฒนาสู่ความเป็นสากลได้ ดังจะเห็นว่าลักษณะของศิลปะ
ญี่ปุ่นที่มีอิทธิพลต่อศิลปินตะวันตก ก็ได้แก่ความไม่สมมาตร การจัดวางองค์ประกอบของหัวใจของภาพจะไม่อยู่ที่
ศูนย์กลาง (off center) และการไม่ใช้ทัศนมิติ การใช้แสงที่ไม่มีเงา และการใช้สีที่สดใส ลักษณะที่ว่านี้ตรงกันข้าม
กับศิลปะโรมัน-กรีกที่นิยมกันในบรรดาศิลปินในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผู้เชื่อว่าตนเองสามารถปลดปล่อยศิลปะให้
เป็นอิสระจากศิลปะสถาบัน ซึ่งอิทธิพลงานศิลปะญี่ปุ่นส่งผลต่องานของตะวันตกในปัจจุบันด้วยการใช้เส้นโค้ง 
พ้ืนผิวที่เป็นลาย และความตัดกันของช่องว่าง และความราบของภาพ เส้นและลายเหล่านี้กลายมาเป็นเส้นและลาย
ของงานกราฟิกที่พบในงานของศิลปินทั่วโลก ลักษณะรูปทรง ราบ และสีกลายมาเป็นสิ่งที่ต่อมาเป็นศิลปะ
นามธรรมของศิลปะสมัยใหม่ รวมทั้งเป็นแนวทางในการออกแบบศิลปะประยุกต์  ประเภทเครื่องเรือน ผ้าทอ 
เครื่องประดับ และการออกแบบกราฟิก  ทั้งนี้ในญี่ปุ่นเองก็ให้ความส าคัญกับงานศิลปะสมัยใหม่ด้วย ดังเช่น พ้ืนที่
แถบ Yokohama จังหวัด Kanagawa ที่มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนศิลปะไปทั่วทั้งเมือง มีหอศิลป์และแกลอรี่อยู่
เป็นจ านวนมาก มีการจัดงานเทศกาลศิลปะขนาดใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังมีงานเทศกาลศิลปะของ Niigata  
และงานเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติที่ถูกจัดขึ้นใน Sapporo โดยปกติงานเหล่านี้มักจะถูกจัดขึ้นเป็นประจ าใน
ทุกๆสองถึงสามปี มีทั้งการผลิตงานของศิลปินภายในงานดังกล่าวด้วย (ค้นคว้าจาก https://livejapan.com/th/ 
article-a0000416/) 

 ศิลปินชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง เช่น ยาโยอิ คุซามะ (Yayoi Kusama 1929) ศิลปิน วัย 87 ปี ศิลปินแนวป๊
อปอาร์ตเฟมินิสต์ ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังจากลวดลายจุด “ดอตส์ อินฟินิตี้” และร่วมมือกับแบรนด์รหลุยส์ วิตตอง 
ออกแบบคอลเลกชั่นพิเศษ “Louis Vuitton-Yayoi Kusama” ที่น าเอกลักษณ์งานศิลป์มาตีความใหม่  และ
ถ่ายทอดเป็นผลงานแฟชั่น 

            โยชิโตโม นะระ  (Yoshitomo Nara ค.ศ.1959) ศิลปินวัย 57 ปี เป็นศิลปินญี่ปุ่นในช่วงกระแส Pop Art 
ยุค 90's ทั้งภาพวาดและประติมากรรมของนาระจะมีบุคลิกแบบการ์ตูนเด็ก หรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 'มังงะ' 
(manga) รวมถึงสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข ที่กลับแสดงอารมณ์ในทางตรงข้าม (ผิดกับคน) คือดูอบอุ่น อ่อนโยน และ
เป็นมิตร ซึ่งล้วนเป็นแรงบันดาลใจมาจากความทรงจ าในวัยเด็ก นอกจากงานแต่ยังมีทั้งศิลปะจัดวางที่ท าจากไฟ
เบอร์ และพลาสติก  

https://livejapan.com/th/category/cs0104003/
https://livejapan.com/th/category/cm0116/
https://livejapan.com/th/category/cm0103/
https://livejapan.com/th/category/cs0108009/
https://livejapan.com/th/category/cs0108009/
https://livejapan.com/th/category/cs0108009/
https://livejapan.com/th/
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ทากาชิ มุราคามิ (Takashi Murakami 1962) ศิลปิน 
วัย 57 ปี ผู้มีผลงานหลากหลายแขนง ทั้งงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม โปสเตอร์ บิลบอร์ด งานออกแบบภายใน 
ของแต่งบ้าน ฯลฯ ผลงานของมูราคามิ มีสีสันสดใส
ดึงดูดและเข้าถึงเสน่ห์ความน่ารักของตัวการ์ตูน มูราคมิ 
ได้ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศิลปะตะวันตก ผนวกกับ
ความรู้เกี่ยวกับงานจิตรกรรมโบราณของญี่ปุ่น 

 

 

 

 ภาพที่ 34 ทาคาชิ มูราคามิ: Tan Tan Bo – In Communication(2014)  
สีอะครีลิคบนผ้าใบ ภาพจาก : www.goo.gl 
 

ภาพที่ 33 ผลงานของโยชิโตโม นะระ 
ภาพจาก : www.manager.co.th/celebonline/ viewnews. 
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นอกจากนั้นยังมีศิลปินรุ่นใหม่ เช่น อาคาอิเกะ เรียวโตะ (Akaike Ryoto), อาราตะ ฮิกุจิ (Arata 
Huguchi), ฮานาเอะ ซาซาโอเกะ (Hanae Sasaoka), ฮิโรยูกิ มัตสึอูระ (Hiroyuki Matsuura), โมโตโนริ อุวาสุ 
(Motonori Uwasa), ริวโซะ ซาตาเกะ (Ryuzo Satake), ชินอิจิ วาซากะ (Shinichi Wasaka) และ สติช ด็อก 
(Stitch Dog) เป็นต้น (ค้นคว้าจากhttp://www.manager.co.th/CelebOnline/View News. aspx?NewsID= 
95900000 16897&Html=1&TabID=3&)   

 
ตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะร่วมสมัย 
1. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม (MAIIAM) 

เป็นสถานที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัยทั้งของไทยและต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยคุณ
อิริค บุนนาค ตั้งอยู่ในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบอาคารโดยคุณรชพร ชูช่วย จาก บริษัทสถาปนิก 
allzone ซึ่งมีลักษณะเป็นผนังกระจกสะท้อนสะดุดตา  

จัดแสดงนอทรรศการ 2 ชั้น ชั้นล่าง ประกอบด้วย หอนิทรรศการหมุนเวียน, ห้องฉายภาพยนต์(40 ที่นั่ง) 
และหอทางเดินสดุดีเจ้าจอมเอ่ียมและประวัติของตระกูลบุนนาค ชั้นบน เป็นพื้นที่นิทรรศการถาวร แล ะห้อง
นิทรรศการขนาดเล็กอีกสองห้อง พ้ืนที่ตรงกลางของพิพิธภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ทั้งแบบในร่มและ
กลางแจ้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Grab your reader’s attention with a 

great quote from the document or 

use this space to emphasize a key 

point. To place this text box 

anywhere on the page, just drag it.] 

ภาพที่ 35 อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอ่ียม (MAIIAM) 
ภาพจาก : https://www.reviewchiangmai.com 
 

http://www.manager.co.th/CelebOnline/View%20News.%20aspx?NewsID
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 งานศิลปะที่จัดแสดง เป็นงานสะสมของครอบครัวบุนนาค ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานของศิลปิน
ร่วมสมัย อาทิ คุณมณเทียร บุญมา คุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระสริช คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ คุณชาติชาย ปุยเปีย คุณ
อารยา ราษฏร์จ าเจริญสุข คุณนาวิน ราวันชัยกุล คุณนที อุตฤทธิ์ คุณสิทธิเขตต์ และคุณพิณรี สัณฑ์พิทักษ์ รวมทั้ง
ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่จากทั่วประเทศ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน และนักสะสมรุ่นใหม่ (ข้อมูลจาก 
http://www.museumthailand.com) 

ชื่อของพิพิธภัณฑ์คือการเล่นค า โดยใช้ค าว่า "เชียงใหม่" ในจังหวัดเชียงใหม่หมายถึง "เมืองใหม่" และเป็น

การเชิดชูเกียรติประวัติของ "เจ้าจอมเอ่ียม" ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่น าความ

ทันสมัยเข้ามาสู่ประเทศไทย รวมกับนิยามความหมายของ “ใหม่เอ่ียม” ที่หมายถึง "แบรนด์ใหม่" เข้าไว้ด้วยกัน 

(ค้นคว้าจาก http://www.maiiam.com) 

2. พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย(MOCA)  

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดจากความหลงใหลในงานศิลปะของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล  ที่ตั้งวิสัยทัศน์ของ

พิพิธภัณฑ์ให้เป็นรากฐานอันมั่นคงและช่วยส่งเสริมให้ "สังคมศิลปะ" ในประเทศไทยเจริญงอกงามในทุกแขนง โดย

มีจุดประสงค์เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและแสดงความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช   รัชกาลที่ 9  และเพ่ือเชิดชูเกียรติของ “บิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัย” หรือ ศาสตราจารย์

ศิลป์ พีระศรี  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นองค์ประธานใน

พิธีงานเปิดตึก และนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มีนาคม 2555  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 36 อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย(MOCA)  
  ภาพจาก : https://www.herenow.city 

 

http://www.museumthailand.com/MAIIAM_Contemporary_Art_Museum
http://www.maiiam.com/
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ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยได้แนวความคิดมาจากการน าหินทั้งก้อนมาแกะสลักอย่างประณีต

บรรจงเป็นลายก้านมะลิ อันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในขณะเดียวกันลายฉลุเหล่านี้ นอกจากจะท าให้แสง

ธรรมชาติสามารถส่องลงมาในอาคารได้แล้ว แสงที่ส่องลงมาในช่วงเวลาและฤดูกาลที่แตกต่างกันยังให้ความรู้สึกที่

แตกต่างกันไปด้วย ภายในอาคารได้จัดแสดงงานศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมร่วมสมัยในรอบเจ็ดทศวรรษ

ที่ผ่านมา  

ชั้นแรกของพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรของศิลปินแห่งชาติสองท่าน คือ ห้อง

นิทรรศการถาวรงานประติมากรรมของศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ไพฑรูย์ เมืองสมบรูณ์ และห้องนิทรรศการถาวร

แสดงงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ  ในชั้นที่สองได้น าผลงานร่วมสมัยในทศวรรษนี้

ของศิลปินหลากรุ่น หลายวัยมาจัดแสดง ชั้นสามของพิพิธภัณฑ์เป็นที่ชุมนุมของศิลปะเชิงความคิดเห็นและ

จินตนาการทั้งแบบไทยและสากลร่วมสมัย ในชั้นที่สี่จัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่ง คือ “อาจารย์

ถวัลย์ ดัชนี " ซึ่งมีห้องจัดแสดงผลงานถึงสี่ห้องใหญ่ ห้องที่ห้าของชั้นนี้จะเป็นห้องที่รวบรวมงานของศิลปินแห่งชาติ

อีกหลายท่าน และสุดท้ายในชั้นที่ห้า จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย ระดับสากลจากทวีปต่างๆเช่น ยุโรป เอเชีย และ

อเมริกา ห้องกลางของชั้นจะจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชาวยุโรป เช่น ภาพจิตรกรรม ฝีมือ

ศิลปินชาวฮอลแลนด์ที่มีอายุกว่าสองร้อยเจ็ดสิบปี และภาพแนวโรแมนติกในยุคสมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย (ค้นคว้า

จาก http://www.mocabangkok.com) 

นิทรรศการศิลปะ ที่จัดแสดงงานส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติกันทั่วโลก จึงควรเรียนรู้

มารยาทในการชมงานศิลปะ โดยมีหลักการชมนิทรรศการโดยทั่วไป ควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้  

1. เมื่อไปถึงสถานทีจ่ัดแสดง สอบถามประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์หรือลงชื่อเพ่ือขอรับเอกสาร สิ่งพิมพ์ สูจิบัตร

ประกอบนิทรรศการ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของงานแสดง  

2. มารยาทในการชมนิทรรศการ ต้องส ารวม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ส่งเสียงดังหรือรบกวนระหว่างเดิน

ชม และไม่ขีดเขียนข้อความใดๆ หรือไม่ท าลายสิ่งของภายในบริเวณงานและสถานที่ใกล้เคียง ข้อควรระวังอย่างยิ่ง 

คือ ระหว่างที่ชมไม่ควรใช้มือจับต้องผลงานใด ๆ โดยไม่จ าเป็น อาจท าให้ผลงานช ารุดเสียหายได้ หากมีข้อสงสัย

ควรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแลโดยตรง  บางแห่งจะระบุห้ามข้อห้ามต่างๆ จึงควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย

ข้อห้ามเหล่านั้นต่างก็มีเหตุผลในการตั้งกฎเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ห้ามถ่ายภาพ หรือบางแห่งห้ามถ่ายภาพเซลฟี่ และต้องถ่ายภาพด้วยอาการส ารวม ซึ่งมีหลายเหตุผล

ด้วยกัน อาทิ เพ่ือเป็นการเคารพสถานที่ และให้เกียรติผู้เป็นเจ้าของชิ้นงาน ในที่นี้อาจเป็นกษัตริย์ 

พระราชวัง หรือเป็นสถานที่ และวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละศาสนา  
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2. ห้ามถ่ายภาพโดยใช้แฟลช เนื่องจากแสงแฟลชมีผลโดยตรงต่อเอกสาร รูปภาพ หรือภาพเขียน ผลงาน

เหล่านี้ถ้าโดนแสงจากแฟลชมาก ท าให้ผลงานเสื่อมสภาพ และเสียหายได้ 

3. ห้ามสวมหมวกและแว่นกันแดน เข้าชม ทั้งนี้ต้องฝากกระเป๋าหรือสัมภาระไว้ที่จุดลงทะเบียน เพ่ือเป็นการ

ป้องกันไม่ให้เกิดการโจรกรรม อีกทั้งป้องกันไม่ให้สิ่งของต่างๆ ไปเฉ่ียวชน ท าให้ชิ้นงานเสียหาย 

4. ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องจัดแสดง สถานที่จัดแสดงบางแห่งที่มีวัตถุมีค่า ไม่สามารถสัมผัส

ความชื้นได้จะห้ามไม่ให้น าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไป เพื่อป้องกันไม่ให้เลอะเทอะชิ้นงานที่จัดแสดง 

3. หลังจากชมนิทรรศการเรียบร้อยแล้ว บางนิทรรศการอาจจะมีแบบสอบถาม หรือสมุดแสดงความคิดเห็น ควร

กรอกแบบประเมินผลการจัดนิทรรศการ พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความประสบผลส าเร็จหรือบกพร่องมาก

น้อยเพียงใด พร้อมกับแนะน าข้อเสนอแนะ เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไขในการจัดนิทรรศการครั้งต่อไป            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


