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ปริญญานิพนธ์มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาประวตัิความเป็นมา จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของ

การมอบรางวัล  ศิลปาธร 2.ศึกษาชีวประวัติ  และรูปแบบผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่ม
ศิลปิน      ศิลปาธร ในบริบทของสงัคมไทย ซึง่มีรายนามทัง้หมด 6 ท่าน ได้แก่ สมชาย จงแสง, เอกรัตน์ วงษ์จริต
, วิฑูรย์  คุณาลังการ, ปฐมา  หรุ่นรักวิทย์, สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ และอมตะ หลูไพบูลย์ (ศิลปาธร ปีพ.ศ.2552-
2560)  3.ศึกษาผลกระทบของผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย  โดยการเก็บข้อมูลศึกษา
ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปิน และการสัมภาษณ์ศิลปิน ผ่านทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของ ทัลคอตต์ พาร์สันส์ 
(AGIL) และทฤษฎีผลกระทบ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ มาวิเคราะห์และสรุปผลผ่านการบรรยายเชิง
คุณภาพ 1.)โครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวลั“ศิลปาธร” เกิดขึน้จากส านักงานศิลปวฒันธรรม ที่จะ
สนับสนุนศิลปินที่มีอายุ30-55ปี ผู้ที่มีแนวคิดการท างานเพื่อประโยชน์ละสงัคมส่วนรวม  และมีผลงานโดดเด่น 
โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อเชิดชเูกียรติ ว่าเป็นผู้ มีคณุค่าและเป็นผู้ มีคณุภาพเป็นที่ประจกัษ์ต่อวงการศิลปะ  และเป็น
ประโยชน์ต่อวงการศกึษาศิลปะในแขนงต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้และเห็นคณุค่าศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 2.)
ศิลปาธรมีการปรับตวั(Adaptation)ในกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลงาน ให้เข้ากบัสถานการณ์สภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ทัง้ยังมีบุคลิกภาพความเป็นผู้น าเพื่อบรรลุเป้าหมาย(Goal Attainment) ด้านขัน้ตอนการท างาน มัก
เช่ือมโยงองค์ความรู้หลายศาสตร์ทัง้ความเช่ือ   ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ใช้และบูรณาการ
(Integration)ด้านแนวทางการพัฒนาผลงาน พบว่างานออกแบบสร้างสรรค์ล้วนเป็นแรงผลกัดนัให้คนรุ่นใหม่ 
เดินตามแบบแผนระบบวฒันธรรม(Latency) เพื่อให้สงัคมขบัเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ 3.)ผลกระทบ
ของการออกแบบสร้างสรรค์ ท าให้สังคมไทยเห็นคุณค่าในงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  ทัง้ยัง
ส่งผลดีทางเศรษฐกิจในสงัคมวงกว้าง และเป็นผู้ มีส่วนชีน้ าสงัคมด้านสิ่งแวดล้อมกับการออกแบบ  ส่งผลดีต่อ
ทศันคติการท างานวิชาชีพ  ส่วนด้านความรู้และด้านทกัษะนัน้ เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันจากการท างานสร้างสรรค์ 
ส่วนด้านสุนทรียศาสตร์ ขึน้อยู่กับประสบการณ์ความงามของแต่ละบุคคล  และทางด้านศิลปวัฒนธรรมนัน้ 
ขึน้อยู่กบัมมุมองและเอกลกัษณ์เฉพาะตน ตอ่ผลงานการอออกแบบสร้างสรรค์ร่วมสมยัไทย 
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The objectives of this research were as follows: (1.) a study of the history, background, 

purpose, and the benefits of Silpathorn Award, (2.) a learned biography, the creative works style of 
Silpathorn contemporary artists creative works in Thai society listed six Silpathorn Contemporary 
artists, namely Somchai Jongsaeng, Eggarat Wongcharit, Vitoon Kunalungkarn, Patama Roonrakwit, 
Amata Luphaiboon, and Suriya Umpansirirattana, (Silpathorn 2009-2017); (3.) a study of creative 
design reactions in Thai Society, collected and studied creative work, and interviewed artists by 
using Talcott Parsons’s function structure theory (AGIL) which assessed learning development, 
analysis and conclusions on qualitative. (1.) The contemporary artist selected project, “the Silpathorn 
Award” arose from office of contemporary art and culture whose supported artists aged from thirty to 
fifty five, who worked for society, the benefits, and perceptions of outstanding works. The objective of 
the award was to glorify and value the artist and qualitative standing in art communities and 
beneficial to various fields of art educations in terms of knowledge and contemporary art and 
cultural, advantages. (2.) The Silpathorn adaptation worked in the creative thinking process to 
succeed in the current environment situation.  Moreover, they must have goal attainment leadership 
in terms of work processes and have applied multidisciplinary knowledge, such as belief, wisdom, 
Thai culture and integrated work development. This research found that creative design has 
motivation (Latency of AGIL’s Theory) to the next generation, following the cultural system pattern 
and drive forward society with better quality. (3.) The impact of creative design  performed the value 
of architectural and interior design to Thai society. Besides that, it assists the economy, lead society 
regarding design the environment, and professional attitudes in a better way. However, in terms of 
knowledgement and skills were demonstrated in creative works. In terms of art aesthetics, it 
depended on personal experiences and in terms of art and culture, it depended on individual 
perspectives and identity of Thai contemporary creative design works. 
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บทที่ 1  
บทน า 

1. ภมิูหลังและที่มาความส าคัญ 
ปัจจบุนัเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถติดต่อกนัทัว่โลกอย่าง 

ไร้พรมแดน ทัง้ข้อมลูข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของโลกทัง้ การเมือง สงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี    
เชือ้ชาติ  ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม    รวมถึงงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน สู่การเปิดมมุมองใหม่ที่น ามาสู่การปฏิวตัิสงัคมการออกแบบสร้างสรรค์ท้าทายโลก  เกิด
องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวข้องกบัวฒันธรรม  อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดระบบความคิดใหม่ใน
การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะและการออกแบบ ให้เข้ากบัยคุสมยัปัจจบุนั   

 สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน (Architecture & Interior design) ของโลกมี
ประวัติศาสตร์ยาวนานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายศตวรรษ  ผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ความคิดของมนุษย์ ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะที่อยู่ในรูปแบบสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  และค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอย มนษุย์น าศาสตร์ทางศิลปะ การจดัการพืน้ที่ และศาสตร์ด้านวิศวกรรม มาพฒันา
ร่วมกนัสื่อสารผ่านสญัลกัษณ์งานออกแบบก่อสร้าง บ่งบอกเอกลกัษณ์และคณุค่าทางวฒันธรรม
ในสังคมชุมชนนัน้ แทนการจดบันทึกเป็นตัวหนังสือ  บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร ปราสาทและ
พระราชวงัตา่งๆ สะท้อนให้เห็นถึงยคุสมยัของสถาปัตยกรรมในอดีตได้อย่างชดัเจนเป็นต้น   

ศิลปะการก่อสร้างสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ในประเทศไทย ทัง้บ้านเรือน 
อาคาร วดั โบสถ์ สถปู วิหาร พระราชวงัและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  สะท้อนถึงศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญา
ในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชดัเจนเช่นกนั พบว่าในสถานที่หลายๆแห่งได้แสดงถึงคตินิยม ความเช่ือ 
ความศรัทธา แบบแผนประเพณีและพิธีกรรมนิยม   นอกจากนี ้สภาพภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่
ก าหนดสถาปัตยกรรมไทยให้มีลักษณะที่แตกต่าง และวัตถุประสงค์การใช้งานที่ต่างกัน และ
ปรากฏเป็นหลักฐานหรืออนุสรณ์ เพื่อใช้ศึกษารูปแบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
ยาวนาน งานสถาปัตยกรรมของไทย จ าเป็นต้องอาศยัช่างฝีมือท้องถิ่นนัน้ๆเพราะมีความรู้ ความ
ช านาญเฉพาะ และถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น   

สถาปนิกและมณัฑนากร หรือผู้ที่ท างานอยู่ในวงการวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน ที่ท างานอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันนัน้ คงไม่มีใครไม่รู้จัก“สถาปนิกแห่ง
แผ่นดิน”  พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 (บุรุษผู้ทรงงาน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดลุยเดชฯ ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการท างาน ทรงสอนให้ท างานเป็นช่างที่ดี เน้นเร่ืองประโยชน์ใช้
สอยเป็นเร่ืองส าคัญ กับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  ที่ใช้งบประมาณ
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อย่างเหมาะสมดงัจะเห็นตวัอย่างได้จาก วดัที่ส าคญัที่สดุในสมยัรัชกาลที่ 9 ซึง่ถือวา่เป็นวดัประจ า
รัชกาล ได้แก่ วดัพระราม9กาญจนาภิเษก ซึง่ออกแบบโดยอาจารย์อาวธุ เงินชกูลิ่น แต่หลงัจากที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงพิจารณาแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงมีพระกระแส
รับสัง่ในการก่อสร้างพระอุโบสถ์ ให้แก้ไขรูปแบบอาคาร โดยทรงตรัสว่าควรให้สถาปัตยกรรมมี
ความเรียบง่าย  ถ่อมตน  และเหมาะสมกับกิจกรรม  พอดีกับปริมาณคน  และไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้คนภายในชมุชนร่วมกนัเป็นเจ้าของ  ซึง่จากพระราชด ารัสดงักล่าวนี ้ จึงท า
ให้ทางสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์   ได้ทูลเกล้าฯถวายพระราชสมัญญานาม 
“สถาปนิกแห่งแผ่นดิน” ให้กับพระองค์  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในการท าวิจัยฉบบันี ้ที่ต้องการ
ศึกษาเรียนรู้ต้นแบบทางความคิด ขัน้ตอนการท างาน แนวทางพัฒนาผลงานการออกแบบ
สร้างสรรค์ ผลงานทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน จากนักออกแบบที่มีแนวคิดร่วม
สมยั  ซึ่งสอดคล้องกบัพระบรมราโชวาทด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดลุยเดช ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรให้ บณัฑิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   เม่ือ
วนัที่ 25 มิถนุายน 2524  โดยมีใจความส าคญัเก่ียวข้องกบัการเรียนรู้ดงัต่อไปนี ้

 
“ ลกัษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นัน้ มีอยู่ 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เรียนรู้

ตามความรู้ ความคิด ของผูอื้น่อย่างหน่ึง เรียนรู้ดว้ยการขบคิดพิจารณา

ของตนเองใหเ้ห็นเหตผุลอย่างหน่ึง กบัเรียนรู้จากการปฏิบติัฝึกฝนจน

ประจกัษ์ผล และเกิดความคล่องแคล่วช านาญอีกอย่างหน่ึง การเรียนรู้ทัง้

สามลกัษณะนี ้จ าเป็นตอ้งกระท าไปดว้ยกนัใหส้อดคลอ้งและอดุหนนุ

ส่งเสริมกนั จึงจะช่วยใหเ้กิดความรู้จริง พร้อมทัง้ความสามารถทีจ่ะ

น ามาใช้ท าการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพได ้กล่าวคือ การเรียนรู้ทกุอย่าง

นัน้ จะตอ้งเรียนตามความรู้ของผูอื้น่ก่อนเป็นเบือ้งตน้ เมือ่รู้แลว้จึงน ามา

พิจารณาใหเ้ห็นแจ่มชดัละเอียดลงไปอีกชัน้หน่ึง ใหถึ้งเนือ้หาสาระ อนัจะ

อา้งอิงอาศยัเป็นหลกัฐานได้ มิใหเ้ป็นการเรียนรู้อย่างเลือ่นลอย แต่เมือ่ถึง

ขัน้ทีส่องนีแ้ลว้ ก็ยงัถือว่าจะน ามาใช้การไดใ้หไ้ดผ้ลแน่นอนจริงๆไม่ได้ ยงั

จ าเป็นตอ้งน าความรู้นัน้มาปฏิบติัฝึกฝนอีกใหเ้กิดผลประจกัษ์แจ้งและเกิด

ความคล่องแคล่ว ช านิช านาญข้ึนพร้อมกนัไปดว้ย  จึงจะน าไปใช้ปฏิบติัให้

ส าเร็จผลไดไ้ม่ขดัข้อง”   
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จากพระบรมราโชวาทด้านการศกึษานี ้ ได้ย า้ชดัถึงแนวทางในการศกึษาเรียนรู้ศิลปะการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ผลงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในจากผู้ที่มีองค์ความรู้ หรือผู้
มีประสบการณ์การท างานก่อน  จึงค่อยขบคิดและพิจารณาพัฒนาด้วยเหตุผลของตน สู่การ
พฒันาทกัษะระบบความคิดและจินตนาการ  สู่การฝึกฝนและปฏิบตัิจนเช่ียวชาญ  จึงจะประสบ
ความผลส าเร็จในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ดงัเช่น ศิลปินร่วมสมัยของไทยหลายๆคน  กับผลงาน
การออกแบบสร้างสรรค์ ที่สะท้อนถึงอตัลกัษณ์รากเหง้าทางศิลปวฒันธรรมไทยสู่สากลได้อย่าง
น่าสนใจ  โดยมีการผสมผสานศาสตร์ต่างๆทัง้จากภูมิปัญญาเชิงช่างในอดีต การใช้วัสดุและ
เทคโนโลยีท้องถิ่นมาผสมผสาน พัฒนาต่อยอดผลงานให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ก่อให้เกิด
นวตักรรมทางความคิดสร้างสรรค์ สนุทรียภาพทางความงามแนวทางใหม่  ท่ามกลางกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก   ดงันัน้การพฒันากระบวนการเรียนรู้  การศึกษาแนวคิด  และการวิเคราะห์
ผลงานการออกแบบจากศิลปินร่วมสมัยของไทย  ผู้ที่ได้รับการยอมรับในหมู่สงัคมนักออกแบบ  
รวมทัง้ยังได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติมากมาย  จึงเป็นการศึกษาเรียนรู้
เบือ้งต้น  เพื่อสร้างสรรค์สงัคมนกัออกแบบรุ่นใหม่ที่ดีในอนาคต  ควรต้องเร่ิมต้นจากการ“พฒันา
คน”เสียก่อน ซึง่ถือวา่เป็นตวัแปรที่ส าคญัในการเปลี่ยนแปลงทกุสิ่ง ที่จะสง่ผลให้เห็นได้ในอีกไม่ช้า 

ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ด้าน “การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน” ซึ่ง
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซงึกลา่วไว้ใน
หลายๆข้อของแผนพัฒนาประเทศที่บ่งบอกถึงการพัฒนาและการขับเคลื่อนของแผนพัฒนา
ประเทศ เช่น การพัฒนานวตักรรมและการน ามาใช้ขบัเคลื่อนการพฒันาในทุกมิติ เพื่อยกระดับ
ศกัยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ พฒันานวตักรรม เพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพฒันา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
โดยสนบัสนนุการวิจยัพฒันา และการเตรียมพร้อมด้านก าลงัคนและการเสริมสร้างศกัยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวยั มุ่งเน้นการยกระดบัคณุภาพ ทุนมนุษย์ของประเทศ เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  พัฒนาทักษะที่
สอดคล้องกบัความต้องการในตลาดแรงงาน  และทกัษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
กับการเตรียมความพร้อมของก าลังคนที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ
คณุภาพการศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ 

ในปัจจบุนัมีวิธีการเรียนรู้มากมาย พบวา่ คนในยคุปัจจบุนัสนใจการเรียนรู้จากกลุม่คนที่
ถูกยกย่องหรือผู้ที่เป็นที่ยอมรับในสงัคม และผู้ที่ได้รับรางวลัในศาสตร์ด้านนัน้ๆก็จะถูกให้ความ
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สนใจเป็นพิเศษ จากที่กล่าวมานี ้ท าให้เกิดแนวความคิดในการค้นหาบุคคลต้นแบบที่ได้รับการ
ยอมรับในการท างานทางด้านงานศิลปะและการออกแบบ ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย และ
รางวัลที่จะกล่าวถึงต่อจากนี ้คือรางวัล“ศิลปาธร” หรือโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ที่
ท างานสร้างสรรค์ต่อเน่ือง และต้องมีผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะชนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยรางวัลศิลปาธร อยู่ภายใต้การด าเนินงานของส านักงาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั กระทรวงวฒันธรรม มีจดุมุ่งหมายดงัต่อไปนี ้ 

 
“ 1.เพือ่สรรหา สืบคน้ และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมยั 

   ทีมี่ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อวงการศิลปะ 

   2.เพือ่สืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไวเ้ป็นทนุ 

   ในการพฒันาชาติทัง้ปัจจุบนัและอนาคต  

   3.เพือ่การเผยแพร่และสร้างขวญัก าลงัใจใหก้บัศิลปินร่วมสมยั 

   ใหส้ร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยัทีมี่คณุภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน” 

การระบุตัวชีว้ัดและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับของโครงการคือ เกิดระบบและ
กระบวนการยกย่องศิลปินร่วมสมยัเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ  เกิดการยกย่องเชิดชเูกียรติศิลปิน
ร่วมสมยั” (ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั,2559 : ออนไลน์)  

ศิลปินศิลปาธรนัน้ มีหลากหลายสาขา ทัง้จิตรกร ประติมากร ประติมากรภาพพิมพ์ 
นกัเขียน นกักวี  นกัดนตรี นกัแสดง นกัออกแบบภาพยนตร์ นกัออกแบบสื่อสาร และนกัออกแบบ
แขนงต่างๆ รวมทัง้สถาปนิก มัณฑนากร ที่มีแนวคิดเฉพาะ มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีความ
น่าสนใจที่แตกต่างกัน งานวิจัยชิน้นีจ้ึงเลือกที่จะวิจัยเก่ียวข้องกับกลุ่มศิลปินร่วมสมัย ผู้ที่ได้รับ
รางวลัศิลปาธร (ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน)  ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่ในวงการ
ออกแบบสร้างสรรค์ให้การยอมรับว่าเป็นกลุ่มศิลปินหลังสมัยใหม่ (Postmodern)ของไทย เป็น
กลุ่มคนที่สร้างผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ความคิดเป็นศิลปะ
โดยเนือ้แท้ ภายใต้แนวความคิดที่อิสระ ไร้ข้อจ ากดัและกฎเกณฑ์ใดๆ จากเดิมที่เคยท างานศิลปะ
เพื่อศิลปะ (Art for art sake) หรือศิลปะเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ มาเป็นการท างาน "ศิลปะเพื่อ
หวัใจ" (Art for Heart's Sake) 
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งานวิจัยชิน้นีจ้ึงต้องการศึกษาและถอดองค์ความรู้ จากกลุ่มศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับ  
“รางวลัศิลปาธร” ทัง้กระบวนการคิด ขัน้ตอนการท างาน แนวทางการพฒันาผลงาน การออกแบบ
สร้างสรรค์ งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน รวมทัง้ผลกระทบของผลงานสร้างสรรค์          
ในบริบทสงัคมไทย โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู  ดงันัน้การศกึษาวิจยัฉบบันี ้
เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาและสามารถน าไปประยกุต์และปรับใช้   เพื่อรู้เท่าทนัต่อสถานการณ์
กระแสการเปลี่ยนแปลงของกระแสสงัคมโลก รวมถึงสงัคมเศรษฐกิจและศิลปวฒันธรรม การท า
วิจยัฉบบันีเ้ร่ิมจากการศึกษา สภาพวิถีชีวิตของศิลปินร่วมสมยั  รูปแบบผลงาน สไตล์การท างาน 
กระบวนการท างาน แนวความคิดและกระบวนการคิด ความเช่ือ เจนคต ิมมุมอง ทศันคติ อปุสรรค 
และวิธีแก้ไขปัญหาจนประสบผลส าเร็จ นอกจากนีศ้ึกษาสนุทรียะทางการรับรู้ความงาม ทศันคติ
ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งผลจากการศึกษานีจ้ะเป็นฐานข้อมลูองค์ความรู้ ที่ท าให้เข้าใจการออกแบบ
เชิงสร้างสรรค์ของศิลปินร่วมสมยั(ไทย)  เข้าใจบริบทสงัคมวฒันธรรมไทยและถอดรหสัแปรความสู่
สญัลักษณ์ในการเขียนแบบประกอบสร้าง งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในอย่างมี
แนวคิด(หลงัสมยัใหม่) และเป็นที่ยอมรับบนเวทีระดบัสากลและระดบันานาชาติ  อีกทัง้เพื่อเป็น
แนวทางการศึกษาเป็นต้นแบบแก่นกัวิชาการ สถาปนิก มณัฑนากร นกัออกแบบ(อิสระ) นกัเรียน 
นักศึกษา หรือผู้ ที่สนใจเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม  ภมูิปัญญาไทยที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอนัทรงคณุค่าของประเทศชาติสืบไป 

2. ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา จดุมุ่งหมายและประโยชน์ของการมอบรางวลัศิลปาธร  
2.ศึกษาชีวประวัติ และรูปแบบผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปิน 

ศิลปาธร ในบริบทของสงัคมไทย  
3.ศกึษาผลกระทบของผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีตอ่สงัคมไทย  

3. ความสำคัญของการวิจยั 

ผลการวิจยั การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศกึษาผลงานออกแบบของศิลปินร่วมสมยั 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดงันี ้

3.1 เอกสารผลงานวิจัย ที่เป็นฐานข้อมลูสร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กบัวฒันธรรม  ในประเด็นการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิด  ขัน้ตอนการท างาน และ
แนวทางการพัฒนาผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในที่ ร่วมสมัย  
สะท้อนถึงจดุเด่นทางอตัลกัษณ์วฒันธรรมและศิลปภมูิปัญญาไทย ของกลุม่ศิลปินศิลปาธร  
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3.2 ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชนสามารถน าเอาข้อค้นพบงานวิจัยนี  ้ มาสรุป
สาระส าคัญทางมนุษยศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม  งานออกแบบเชิง
สร้างสรรค์สู่สังคมร่วมสมัยใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สู่
โมเดลของประเทศไทย 4.0   ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based 
Economy”  หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม   โดยกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย คือกลุ่มอตุสาหกรรมสร้างสรรค์  วฒันธรรมและบริการที่มีมลูค่าสงู (Creative, Culture 
& High Value Services) เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม เทคโนโลยี ด้วย
การวิจยัและพฒันา 

3.3 ผลงานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ด้าน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในของทุกมหาวิทยาลัย ในการเรียนรู้ความสัมพันธ์กันใน
บริบทสงัคมร่วมสมัย กับมิติงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ที่มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  มี
ขัน้ตอน และแบบแผนในการท างานที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตนของกลุม่ศิลปินศิลปาธร 

3.4 เป็นเอกสารงานวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม  ศิลปินร่วมสมัยในประเทศไทย ที่มี
แนวความคิดปรัชญาการท างาน  สะท้อนศิลปวฒันธรรมไทย สู่การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ใน
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  โดยตีพิมพ์งานวิจัยลงในวารสารระดับชาติ แก่
นกัวิชาการ  นกัเรียน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปที่สนใจได้ศกึษาค้นคว้า        

4. ขอบเขตของการวจิัย 
การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัดงันี ้

4.1 พืน้ที่การวิจัย ในการศึกษาครัง้นี  ้เป็นงานวิจัยภาคสนามอยู่ที่ภูมิภาคต่างๆ
ภายในประเทศไทย ซึง่กลุม่ศิลปินร่วมสมยั รางวลัศิลปาธร ได้เคยสร้างสรรค์ผลงาน 

4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย   ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
การศกึษา กลุม่ศิลปินร่วมสมยั รางวลัศิลปาธร ในสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามณัฑนศิลป์ 
และสาขาสถาปัตยกรรม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560 

ประชากร ได้ก าหนดให้กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี  ้โดยการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ซึง่แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่คณะกรรมการที่ตดัสินผลรางวลัศิลปาธร, กลุม่ผู้
ที่ได้รับรางวลัสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามณัฑนศิลป์และสาขาสถาปัตยกรรม, และกลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มนักปฎิบัติวิชาชีพ(สถาปนิก ,มัณฑนากร,นักออกแบบอิสระ)และกลุ่มนักเรียน
นกัศกึษา ที่ก าลงัเรียนด้านสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายใน   
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กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้รวมทัง้สิน้ 19 คน โดยแบง่กลุม่ออกได้ดงันี ้ 
1. กลุม่คณะกรรมการตดัสินรางวลัศิลปาธร จ านวน 3 คน  

1.1 นายประภากร  วทานยกลุ (กรรมการตดัสิน สาขาสถาปัตยกรรม) 
1.2 ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (ประธานคณะกรรมการตัดสิน 

สาขาศิลปะการออกแบบ)  
1.3 นายนิ ธิ   สถาปิตานน ท์  (ศิ ล ปิ นแห่ งชาติ ) สาขาทัศนศิ ล ป์ 

สถาปัตยกรรมร่วมสมยั พ.ศ. 2544 
2. กลุม่ผู้ที่ได้รับรางวลั สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ จ านวน 6 คน 

2.1 นายสมชาย   จงแสง   ได้รับรางวัล สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์  
พ.ศ. 2552 

2.2 นายเอกรัตน์  วงษ์จริต ได้รับรางวัล สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 
พ.ศ. 2552 

2.3 นายวิฑรูย์  คณุาลงัการ ได้รับรางวลั สาขามณัฑนศิลป์ พ.ศ. 2553 
2.4 นางสาวปฐมา  หรุ่นรักวิทย์   ได้รับรางวัล  สาขาสถาปัตยกรรม  

พ.ศ. 2553 
2.5 นายสุริยะ  อัมพันศิ ริรัตน์   ได้ รับรางวัล สาขาสถาปัตยกรรม  

พ.ศ. 2557 
2.6 นายอมตะ  หลูไพบูล ย์   ได้ รับรางวัล  สาขาสถาปัตยกรรม  

พ.ศ. 2560 
3. กลุ่มนักวิชาการ สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบอิสระ นักเรียน -

นกัศกึษา จ านวน 10 คน 
3.1 กลุ่มนักวิชาการ จำนวน 2 คน  
3.2 กลุ่มนักปฎิบัติวิชาชีพ (สถาปนิก , มัณฑนากร, นักออกแบบอิสระ) 

จำนวน 3 คน  
3.3 กลุ่มนักศึกษา (ที่กำลังเรียนสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายใน) 

จำนวน 5 คน   

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Creative Design) หมายถึง การสร้างสรรค์ผลงาน

สถาปัตยกรรม และงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยใช้ปรัชญาสนุทรียะทางศิลปวฒันธรรมไทย   
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ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นตนเอง จุดประกายให้เกิดผลที่มีฐานความคิดใหม่ เพื่อสร้าง
คณุค่าต่อสงัคม เศรษฐกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมการใช้ชีวิตในมิติที่สมดลุใน
บริบทแวดล้อมสงัคมไทย 

2.ศิ ล ปิ น ร่วม สมั ย  (Contemporary Artist)  หม ายถึ ง   ศิ ล ปิ น ที่ มี ผ ล งาน ท าง
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในในปัจจุบัน   ผลงานปรากฏอยู่ในเวทีศิลปะและการ
ออกแบบระดับชาติและนานาชาติ  จากความเจริญก้าวหน้าในศิลปะหลงัสมัยใหม่  ได้ส่งผลถึง
แนวคิดพัฒนาปรับตัวเองจากรูปแบบศิลปะไทยในอุดมคติ    สู่กระบวนการขัน้ตอนการพัฒนา
รูปแบบงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตน โดยการน าเอาศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  
และการค านึงต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   รวมทัง้การน าเอาวัสดุหรือเทคนิควิธีการต่างๆ มา
ผสมผสานประยุกต์ใช้กบังานออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ตามทศันคติ  ปรัชญา  ความเช่ือของกลุ่ม
ศิลปินศิลปาธร 

3.รางวลัศิลปาธร (Silpathorn Award) หมายถึง รางวลัที่มอบให้กบัศิลปินร่วมสมยั(ไทย)  
ที่มีอายรุะหว่าง 30-55 ปี และมีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ต่อวงการศิลปะ เพื่อให้ได้สร้างสรรค์ผลงาน
อย่างตอ่เนื่องรวมทัง้พฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัไว้เป็นทนุในการพฒันาชาติต่อไปในอนาคต 

4.ผลกระทบของกระบวนการออกแบบ (The impact of design process) หมายถึง 
ผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มศิลปินศิลปาธร ที่มีต่อสงัคมไทย เช่น ผลกระทบต่อ
ระบบคิดในมมุกว้าง ด้านมิติของสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และมิติทางศิลปวฒันธรรม ต่อกลุม่
นักวิชาการและนักออกแบบอิสระ อีกทัง้ยังได้ส่งผลกระทบในด้านทัศนะคติ ความรู้ ทักษะและ
สนุทรียะทางความงาม ตอ่กลุม่นกัเรียน นกัศกึษา ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาและวิจัยในครัง้นีมี้แนวทางในการศึกษาทฤษฎี และกรอบแนวความคิดที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในเร่ือง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาผลงาน
ออกแบบของศิลปินร่วมสมยั  ซึ่งผู้ วิจยัได้ศึกษาข้อมลูจากเอกสาร งานวิจยัที่เก่ียวข้อง บทความ
วิชาการ บทวิจารณ์ สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ นกัวิชาการ ศิลปินแห่งชาติ  และศิลปินศิลปาธร โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1.ศิลปะร่วมสมยัและความเป็นมาของศิลปินร่วมสมยั  
2.พฒันาการศิลปะและการออกแบบ ในบริบทยคุหลงัสมยัใหม่ในประเทศไทย  
3.สถาบนัการศกึษา ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ในประเทศไทย 
4.ศิลปินนกัออกแบบสร้างสรรค์ สาขาทศันศิลป์ ในประเทศไทย  
5.บริบทสงัคมหลงัสมยัใหม่   
6.ปัจจยัและบริบทแวดล้อมที่สง่ผลถึงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 
7.แนวคิดและสนุทรียศาสตร์ในการออกแบบสร้างสรรค์   
8.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
9.กรอบแนวคิดการวิจยั  

1. ศิลปะร่วมสมัยและความเป็นมาของศิลปินร่วมสมัย  
1.1 ศิลปะ เป็นส่วนหนึ่งของ"วัฒนธรรม" เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา แต่เพราะ

ศิลปะเติบโตอย่างไม่มีข้อจำกัด และไร้ซึ่งขอบเขต ความหมายของศิลปะจึงกว้างขวาง จนกลายเป็น
ส่วนใหญ่ของ"วัฒนธรรม" จึงถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า "ศิลปวัฒนธรรม" หรือหากแยกออกจากส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมเป็น จะกลายเป็น "ศิลปะและวัฒนธรรม"  

"ศิลปะเพื่อศิลปะ" เป็นสโลแกนหรือค าขวญัที่องักฤษใช้ว่า "Art for Art's Sake" โดย
แปลมาจากภาษาฝร่ังเศสว่า "L'art pour L'art" ซึ่งในภาษาลาตินเขียนว่า "Ars gratia Artis" ทัง้นี ้
เพราะเร่ิมจากนกัปรัชญา ชาวฝร่ังเศสช่ือวิคเตอร์ กแูซ็งค์ (Victor Cousins) ในตอนต้นคริศตวรรษ 
ที่19 โดยฝร่ังเศสมกัจะเป็นผู้น าความคิดทางสงัคมและศิลปะในช่วงนัน้ ประเทศต่างๆก็ได้น าเอา
แนวคิดของฝร่ังเศสมาใช้ อย่างเช่นในกรณีนี ้ซึง่เป็นความเช่ือของนกัเขียนและศิลปิน(ทศันศิลป์) ที่
เห็นว่าสนุทรียภาพ (Aestheticism) นัน้ เป็นเร่ืองของพวกเขาไม่เก่ียวกบัคนอื่น เพราะ"ศิลปะ" ไม่
ต้องรับใช้ใคร ไม่บริการสงัคม ไม่ใช่สื่อสอนศีลธรรมจรรยาใดๆ เป็น"ศิลปะ"เพื่อ"ศิลปะ"แต่เพียง
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อย่างเดียว หลังจากนัน้ไม่นาน เกิดมีขบวนการคิดใหม่ ล้มล้างความคิดเดิม ท าให้ผู้คนเห็นว่า 
ศิลปินมีหน้าที่ต่อสงัคมด้วย สนุทรียภาพไม่ควรเป็นของคนกลุม่ใดเพียงกลุม่หนึง่ แต่ควรเป็นความ
งามท่ีทกุคน มีสิทธ์ิท่ีจะรู้สกึซาบซึง้ในแง่มมุตา่งๆด้วย   

1.2 ศิลปะร่วมสมัย ยังไม่เคยถูกอธิบายขยายความหมายอย่างแท้จริง  แต่อย่างไรก็
ตาม ภณัฑารักษ์ นกัวิชาการ และนกัประวตัิศาสตร์ศิลป์ ต่างเห็นพ้องต้องกนัว่าศิลปะร่วมสมยันัน้ 
เช่ือมโยงกบัพฒันาการของศิลปะระดบันานาชาตินบัภายหลงัทศวรรษที่ 1970  “ศิลปะร่วมสมยัไม่
เพียงแต่มุ่งให้ความใส่ใจต่อโลกแห่งศิลปะเท่านัน้  ไม่ว่าในที่ใดก็ตาม ดเูป็นสิ่งจ าเป็นที่ศิลปะร่วม
สมยัจะมุ่งให้ความสนใจต่อเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ทัว่ไป และต่อกระแสสงัคมวฒันธรรมโดยองค์รวม ” 
ที่มาจากหนงัสือช่ือ “ศิลปะร่วมสมัย” ของ Klaus Honeff  ชีใ้ห้เห็นว่า ศิลปะร่วมสมยัได้เปิดกว้าง
ออกสู่กระแสสงัคมและวฒันธรรมที่อยู่นอกโลกแห่งศิลปะมากขึน้  แม้กระทัง่การน าแนวคิดของ
ลทัธิศิลปะ ในอดีตกลบัมาใช้ใหม่  โดยมีการปรับปรุงเสริมแต่งเปลี่ยนแปลงเร่ืองราว หรือตดัทอน
ลวดลายบางส่วนออก เพื่อให้เกิดความทันสมัย ทันเหตุการณ์มากขึน้ แต่ทว่าก็ยังคงความเป็น
เอกลกัษณ์และลกัษณะแนวความคิด ทัง้รูปร่าง-รูปทรง  หรือแม้แต่ขัน้ตอนกระบวนการท างาน 
เพื่อชีใ้ห้เห็นถึงวิธีการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปินร่วมสมยั  

โลกปัจจุบันนีมี้สีสันมากขึน้ ความหมายและความส าคัญ คุณูปการและการใช้
ประโยชน์ของศิลปะร่วมสมยั และงานศิลปะมีมากขึน้ ศิลปะและงานช่างศิลป์ งานฝีมือ เป็นสิ่งที่มี
ทัง้"คุณค่า" และ "ราคา" จากเดิมเป็น "ศิลปะเพื่อศิลปะ" (Art for Art's Sake) มาเป็น "ศิลปะเพื่อ
หัวใจ" (Art for Heart's Sake)  (พิสิฐ เจริญวงศ์.2531 : 1) ซึ่งเป็นคุณูปการต่อสังคม  ทุกวันนี ้
ศิลปินทุกประเภท ตัง้แต่ทศันศิลปิน นักประพนัธ์ นกัแสดง สถาปนิก มณัฑนากร ฯลฯ ต่างได้รับ
การยกย่องให้เป็นบุคคลพิเศษของสงัคม และมีฐานะความเป็นอยู่สูงขึน้  อีกทัง้ยังได้รับเกียรติ
รางวัลตอบแทนคุณูปการต่างๆ ที่ท่านท าให้สังคม เหนือคนอาชีพอื่นและคนอื่นๆทั่วไป ได้แก่ 
"ศิลปินแห่งชาติ"ในสาขาต่างๆและศิลปินร่วมสมยั รางวลั"ศิลปาธร" รวมทัง้รางวลัอื่นๆที่ปรากฏอยู่ 
และอาจจะมีตามมาอีกในอนาคต  

1.3 ศิลปินร่วมสมัย หมายถึง ศิลปินผู้ สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะความงามแห่ง
อารมณ์และความรู้สึก แสดงออกให้เห็นถึงความคิดและความหมาย โดยมีวัตถุประสงค์และ
จุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์   สังเกตได้จากศิลปะยุคต่างๆ ความงามนัน้เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาและไม่เคยหยุดนิ่ง  ซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยนัน้  ล้วนแต่มีผู้ คนที่ ช่ืนชมความงามที่
แตกต่างกนั   ขึน้อยู่กับช่วงระยะเวลา  แต่ในระดบัความงามที่เป็นสากลนัน้ จะถูกสงัคมในสมัย
นัน้ๆยกย่องและยอมรับว่าเป็นผลงานที่อยู่เหนือกาลเวลา  สนุทรียทางความงามนัน้มีหลากหลาย 
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แต่โดยส่วนใหญ่มกัมีลกัษณะความงามที่เป็น นามธรรม  คือจบัต้องไม่ได้ (เป็นอตัวิสยั)  ใช้เพียง
แค่สายตาจองมองไม่ได้  แต่ต้องใช้จิตใจในการสื่อสารเพื่อสมัผสัอารมณ์ความรู้สกึ  ดงันัน้จึงไม่มี
เคร่ืองมือใดๆที่จะเก็บข้อมูลและวัดผลเชิงบริมาณได้  ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์นัน้ 
แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สกึการท างาน  เพื่อที่จะสื่อสารเร่ืองราว ความหมาย ชีวิต สงัคม
และมนุษย์  ปรากฏให้เห็นความงดงามทางรูปร่าง รูปทรง และความประณีต ละเอียดอ่อน และ
เทคนิคฝีมือ  ผ่านองค์ประกอบต่างๆที่ประกอบสร้างให้ลงตวัและสมบรูณ์  ผ่านผลงานทางศิลปะ
และการออกแบบ เพื่อปลดปลอ่ยพลงัแห่งการสรรค์สร้าง ยกระดบัคณุภาพชีวิตและจิตใจให้สงูขึน้   
เกิดผลดีต่อจิตใจและก่อเกิดปัญญาแก่ผู้ เสพผลงานอีกด้วย 

2. พัฒนาการศิลปะและการออกแบบ ในบริบทยุคหลังสมัยใหม่ในประเทศไทย 
นับแต่อดีต ประเทศที่เป็นชาวพุทธ อย่างประเทศ  ไทย พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ ที่มีภูมิ

ประเทศตัง้อยู่ติดกัน และเป็นเพื่อนบ้านกัน  ก็ใช้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ซึ่งเน้นไปทาง
พระพุทธศาสนา แต่"ช่าง"ก็มักสอดแทรกเร่ืองราวต่างๆเช่นวิถีชีวิต ธรรมเนียมวัฒนธรรม และ
ประเพณี  หรือบางครัง้อาจจะเป็นภาพอารมณ์ขนัของช่างเข้าไปในภาพจิตรกรรมฝาผนงั และภาพ
สลกัด้วย ซึง่ช่างสว่นใหญ่ในอดีตนัน้ คือ พระภิกษุ  ผู้รอบรู้ วิทยาการเกือบทกุสาขา ตัง้แต่สมนุไพร
การบ าบัด  การรักษาทางกาย-ใจ   โหราศาสตร์  หนังสือ และงานช่างสาขาต่างๆ ตัง้แต่
สถาปัตยกรรม มณัฑนศิลป์ รวมถึงงานที่ปัจจบุนัเรียกว่าวิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมโยธา
ด้วย 

งานช่าง หรืองานศิลปะของไทยแต่เดิมนัน้ แบ่งออกเป็น2ประเภท คือ หนึ่งเป็นงานใน
ราชส านกั และอีกประเภทหนึง่ เป็นงานชาวบ้าน ซึง่ทัง้2 ประเภทนี ้ตา่งกนัทัง้แนวคิด เทคนิค ฝีมือ 
รูปแบบและเนือ้หา แต่สว่นใหญ่ก็รับใช้ศาสนา เนื่องจากประชาชนรู้หนงัสือน้อย ศิลปินจงึใช้ศิลปะ
สื่อสารให้คนทัว่ไปรู้และ เข้าใจเร่ืองที่"ช่าง"หรือ"ศิลปิน" รู้และต้องการถ่ายทอด  

ศิลปะอเมริกนัแม้จะสืบสานจากศิลปะยโุรป  แต่ต่อมาก็สร้างความเป็นตวัตนของตวัเอง 
จนมีลกัษณะเฉพาะ  ผลงานภาพพิมพ์หรือโปสการ์ด (Postcards) ที่ถูกผลิตและส่งออกไปตาม
ประเทศอื่นในโลก รวมทัง้ประเทศไทย ก็ท าให้ศิลปะอเมริกัน มีอิทธิพลต่องานจิตรกรรมและ
สถาปัตยกรรมของไทยด้วย เช่น ภาพอาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน รวมถึงผู้คน คือ "ฝร่ัง" ซึ่งมี
ปรากฏอยู่ในงานจิตกรรมไทยหลายแห่ง กลา่วคือ เขียนเนือ้เร่ืองอย่างไทย แตมี่สถาปัตยกรรมแบบ
ฝร่ัง ผู้คนฝร่ัง รวมทัง้เรือโดยสารของฝร่ัง ที่มาจากภาพโปสการ์ดอยู่ด้วย  
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ประวัตศิาสตร์ศิลปะและการออกแบบในประเทศไทย  
นบัตัง้แต่วนัที่ "ขรัวอินโข่ง" เขียนภาพสามมิติบนจิตรกรรมฝาผนงัของท่าน ซึง่ในทาง

ประวตัิศาสตร์ศิลปะ ถือวา่เราได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนหรือการวาดแบบไทย แบบ2 มิติ สูก่ารใช้
แสงและเงาในการเขียนภาพแบบ3 มิติ อาจกล่าวได้ว่า นี่คือจุดเร่ิมต้นของการรับศิลปะแบบ
ตะวนัตก  ในช่วงก่อนรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  รัชกาลที่4 เป็นต้นมา 
(นิพทัธ์พร เพ็งแก้ว, 2550, น. 180)  

 

  

ภาพประกอบ 1 แสดงภาพจิตกรรมฝาผนงัแบบตะวนัตก ของขัว่อินโข่ง  
(โดยการใช้เทคนิคองค์ประกอบของแสงและเงา สร้างเป็นภาพ 3 มิติ) 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ขรัวอินโข่ง 

งานศิลปกรรมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช  เดิมอยู่ในสังกัดของกระทรวงต่างๆ
หลายกระทรวง ขึน้อยู่กบัพระราชวินิจฉยัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัดงัตอ่ไปนี ้ แตเ่ม่ือ พ.ศ. 
2454 พระบาทสมเด็จพระพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่6 โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้กรมมศิลปกรขึน้ 
และให้อยู่ใต้การบงัคบับญัชาของ"กระทรวงมรุธาธร" อนัมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวร
ฤทธ์ิ เป็นเสนาบดี กระทรวงมรุธาธร เป็นผู้บญัชากรมศิลปากรพระองค์แรก   

https://th.wikipedia.org/wiki/ขรัว
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ภาพประกอบ 2 แสดงภาพพระเจ้าบรมวงเธอ กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/พระเจ้าบรมวงศ์เธอ_กรมพระนเรศวรฤทธิ ์

ซึง่อีกสองปีต่อมา พ.ศ. 2456 โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกรมช่างภายใน  กรมช่างทองและ
กรมช่างสิบหมู่ จากกระทรวงวงัไปขึน้กับกรมศิลปากร และในปีเดียวกันนัน้ ก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้
กรมศิลปากรไปอยู่ในสงักดัของกระทรวงวงั ภายใต้บงัคบับญัชาของ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร 
เป็นอธิบดี และอีกสองปีต่อมา พ.ศ. 2458 อาคารลกูผสมระหว่าง ไทย-ฝร่ัง เกิดขึน้มากมาย เม่ือ
โปรดเกล้าฯให้กรมศิลปากร ออกแบบก่อสร้างโรงเรียนวชิราวธุวิทยาลยั โดยมีเสวกตรี พระสมิทธ
เลขา (ปลัง่) ออกแบบอาคารร่วมกบั นายเอ็ดเวิร์ด ชีลีย์ (Edward Healey)  

 

ภาพประกอบ 3 แสดงภาพ อาคารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ที่มา: http://www.vajiravudh.ac.th  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://www.vajiravudh.ac.th/
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3.สถาบันการศึกษา ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ในประเทศไทย 
ประเทศไทยเร่ิมต้น “ศิลปะร่วมสมัย” (Contemporary art's) ครัน้เม่ือราชส านักฯ       

โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเก้าเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จ้างศิลปินผู้ มีผลงานเชิงประจกัษ์  
จากประเทศอิตาลี มาท างานเป็นช่างปัน้ (ประติมากร) ในกรมศิลปากร ซึ่งสมยันัน้ขึน้ตรงอยู่กับ
กระทรวงวงั  และเม่ือวนัที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2466 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (Corrado Feroci) 
ได้เข้ามารับราชการ ในประเทศไทย เป็นช่างปัน้ ในกรมศิลปากร เป็นต้นมา  และในปี พ.ศ. 2469 
กรมศิลปากรถูกยุบ และได้ตัง้ราชบัณฑิตยสภาแทนกระทรวงวัง จัดให้มีการเรียนการสอนวิชา
ประติมากรรม โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้สอนนกัศึกษา ในต าแหน่งอาจารย์ช่างปัน้-
หลอ่ แผนกศิลปากรสถาน ของราชบณัฑิตยสภา   

 

  

ภาพประกอบ 4 แสดงภาพ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี  

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลป์_พีระศรี 

ซึ่งในอดีตนัน้ งานศิลปะกรรมแบบตะวนัตก โดยเฉพาะงานปัน้ หรืองานประติมากรรม 
ยงัไม่เป็นที่เข้าใจ และเป็นที่สนใจของเสนาบดีเจ้ากระทรวงที่เก่ียวข้องทัง้หลาย จนกระทัง่สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงษ์ ทรงเป็นแบบให้ศาสตรจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ปัน้พระรูป (คร่ึงองค์ ของพระองค์) ด้วยดินเหนียวแล้วหลอ่ด้วยปนูปลาสเตอร์ อาบทองเหลือง แล้ว
เชิญให้เหลา่เสนาบดีทัง้หลาย มาชมรูปจ าลองของพระองค์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลป์_พี


  15 

  

ภาพประกอบ 5 แสดงภาพ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ขณะฉายพระรูปร่วมกบั  
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงษ์ 

ที่มา: หนงัสือที่ระลกึในงาน วนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2553 

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ  เป็นแบบให้ศาสตราจารย์

ศิลป์ พีระศรี ปั้นพระบรมรูปของพระองค์ด้วย  และภายหลังสวรรคตได้หนึ่งปี ศาสตราจารย์ศิลป์    

ได้รับงานปั้นเท่าพระองค์จริง ประดิษฐานไว้ในปราสาทพระเทพบิดร (ต่อมาในปีพ.ศ. 2485 ได้ขยาย

แบบเป็น3เท่า เพื่อสร้างเป็นพระบรมราชานุเสาวรีย์ ประดิษฐานไว้ ณ สวนลุมพินี) 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงภาพ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ขณะท างานปัน้อนสุาวรีย์ตา่งๆ  

ที่มา: หนงัสือที่ระลกึในงาน วนัศิลป์ พีระศรี ประจ าปี 2553 
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หลงัการปฏิวตัิในปี พ.ศ. 2475 แล้ว จึงตราพระราชบญัญัติ  จัดตัง้กรมศิลปากรขึน้มา
ใหม่  เม่ือ 3 พฤษภาคม 2476 มีเสวกเอก หม่อมเจ้าอิทธิเทพสวรรค์ กฤดากร เป็นอธิการบดี ขึน้อยู่
กับกระทรวงธรรมการ   โดยกรมศิลปากร มีกองศิลปวิทยาการ กองประณีตศิลป์ และกอง
สถาปัตยกรรม เพิ่มขึน้ นอกเหนือไปจากงานโบราณคดี  พิพิธภณัฑ์ และหอสมดุ   

โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ก็ยงัคงท างานอย่างหนกัมุ่งมัน่ ปัน้ศิลปินต่อไป อย่างไม่
รู้จกัเหน็ดเหนื่อย ทัง้งานออกแบบกอ่สร้าง พระบรมราชานสุาวรีย์ และอนสุาวรีย์ต่างๆ ตัง้แต่ปีพ.ศ. 
2472 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการสถาปนา สถาบนัศิลปะอย่างเป็นทางการในเวลาต่อมา   ในปี
พ.ศ. 2481 กระทรวงธรรมการได้ตัง้โรงเรียนศิลปากรขึน้ โดยมีหลกัสตูรศิลปกรรมชัน้สงู4ปี. โดยมี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี. เป็นหวัหน้ากอง โรงเรียนศิลปากร. และเป็นที่ปรึกษาของกระทรวง ได้
ร่างระเบียบการศกึษาทางศิลปะขึน้ ในสมยัที่หลวงวิจิตรวาทการ เป็นอธิบดีกรมศิลปากร  

ต่อมาใน พ.ศ. 2486 ได้มีพระราชบญัญัติ  "มหาวิทยาลยัศิลปากร พทุธสกัราช 2486" ได้ 
"ตราไว้ ณ วันที่  5 ตุลาคม พุทธสักราช 2486" เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลปัจจุบัน 
หมายถึง รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล) ในสมัย จอมพล ป. พิบูล
สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี (ในสมยันัน้) 

 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงภาพ พระราชบญัญตัิ มหาวิทยาลยัศิลปากร พทุธสกัราช 2486 

ที่มา: ราชกิจจานเุบกสา เลม่ที่ 60 ตอนที่ 54 
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ความในพระราชบัญญัติกล่าวว่า "โดยที่สภาผู้ แทนราสดร ลงมติว่า เพื่อฟื้นฟูบ ารุง
ศิลปกัมของชาติ  ให้เจริญรุ่งเรือง และเพาะสิลปิน ผู้ซงวิทยาคุนไห้แพร่หลายมากยิ่งขึน้  จึงเป็น
การสมควน  ที่จะจัดตัง้มหาวิทยาลัยศิลปากรขึน้ " ซึ่งใน"มาตรา3 ให้จัดตัง้มหาวิทยาลัยขึน้ 
มหาวิทยาลยัหนึง่ เรียกว่า "มหาวิทยาลยัสิลปากร" มีหน้าที่จดัการสกึสา  วิชาประติมากมั  จิตรกมั  
ดริุยางคสิลป    นาตสิลป์  วิชาโบราณคดี  และวิชาช่างสิลป หย่างอื่น" 

และในปี พ.ศ. 2499  ได้มีการก่อตัง้ ”คณะมัณฑนศิลป์” โดยพระยาอนุมานราชธน  
เป็นผู้ บัญญัติศัพท์ค านีข้ึน้มา เพื่อเรียกวิชาชีพนีว้่า “ มัณฑนากร ” และหลังจากก่อตัง้คณะ
มณัฑนศิลป์   ได้วางรากฐานของปรัชญาของหลกัสตูรคือ  “ผลิตบณัฑิตให้เป็นผู้ เข้าใจในหลกัการ
สร้างสรรค์งานด้านมณัฑนศิลป์  และมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  รวมทัง้เป็นผู้ มีทศันคติ
อันดีงาม  รู้จักคิด  รอบรู้วินิจฉัย  เสริมสร้างคุณธรรม และน าคุณประโยชน์มาสู่สังคม” โดยยุค
เร่ิมต้นนีมี้ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ด้วยกนัหลายท่าน ได้แก่ หม่อมเจ้าสมยัเฉลิม กฤดากร   หม่อมเจ้า
ยาใจ จิตรพงศ์  และหม่อมราชวงศ์พูนสวาท กฤดากร   ได้ผลิตลูกศิษย์ออกมาประกอบวิชาชีพ
มัณฑนากรอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยังเป็นแม่แบบทางสถาบันการศึกษา  ในระดับปริญญาตรีอีก
หลายสถาบนัตามล าดบั ทัง้มหาวิทยาลยัของรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนตามล าดบั  อาจกล่าวได้
วา่งานศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทยนัน้   ได้เร่ิมต้นและมีพฒันาการต่อเนื่องมาจากคณุปูการของ 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี อย่างแท้จริง  นอกจากจะปัน้ศิลปินให้กบัประเทศไทยแล้ว  ยงัเผยแพร่
งานศิลปะไทยประเพณี ที่ร่วมสมัยไปสู่สายตานานาชาติ ให้ได้รับรู้มากยิ่งขึน้   อีกทัง้ท่านยังได้
ส่งเสริมผลงานศิลปะ  โดยจดัให้มีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  เร่ิมจากความร่วมมือของศิลปิน
ญ่ีปุ่ นและได้แสดงตอ่เนื่องมาจนถึงปัจจบุนั 

และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เปิดการเรียนการสอนด้านนีเ้ป็นแห่งแรกของประเทศ
ไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 โดยการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมนัน้เร่ิมต้นขึน้ที่โรงเรียนเพาะช่าง   โดยมีอาจารย์นารถ โพธิ

ประสาท ผู้ ซึ่งได้รับทุนจากรัฐบาลให้ไปศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล 

ณ ประเทศอังกฤษ และกลับมารับราชการในการสอนและเป็นผู้วางหลักสูตรสถาปัตยกรรม

ขั้นทดลองเมื่ อ  พ.ศ.2473  ซึ่ งในระยะแรกของการทดลองสอนนัน้   ผลปรากฏเป็นที่น่ า
พอใจ  กระทรวงธรรมการ   จึงได้มีค าสั่งที่ 75/12679  ลงวันที่26มกราคม พ.ศ.2475  ให้โอน
แผนกสถาปัตยกรรมของโรงเรียนเพาะช่างไปขึน้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และต่อมาในวนัที่ 
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะฯ ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็น
แผนกวิชาสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่เนื่องลักษณะวิชาและการเรียนการสอนแตกต่างกัน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96_%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2473
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2476
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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มหาวิทยาลยัจึงแยกแผนกวิชาสถาปัตยกรรมเป็นแผนกอิสระ หลกัสตูรอนุปริญญา3ปีขึน้ตรงต่อ
มหาวิทยาลัย และแต่งตัง้พระเจริญวิศวกรรมรักษาการณ์ในต าแหน่งหัวหน้าแผนกอิสระ
สถาปัตยกรรมดงักล่าว ต่อมาในปี พ.ศ.2482 มหาวิทยาลยัได้อนมุตัิให้ยกจากแผนกวิชาขึน้  เป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   และปรับเป็นหลกัสตูรปริญญาตรี 5 ปี เม่ือวนัที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2486 และได้ มีพระราชบัญญั ติจุฬาลงกรณ์  พ.ศ. 2486 ก าหนดให้คณะสถาปัตยกรรม
ประกอบด้วย 3 วิชา คือแผนกสถาปัตยกรรม แผนกศิลปกรรม และแผนกผังเมือง ดังนัน้คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  จึงนับได้ว่าเป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษาทาง
สถาปัตยกรรมแห่งแรก  ที่ท าหน้าที่ผลิตสถาปนิกให้แก่สงัคมไทย 

ซึง่ปัจจบุนัการเรียนการสอนได้ขยายขอบเขต ออกไปสูก่ารผลิตนกัออกแบบในสาขาอื่นๆ 
เพื่อผลิตและส่งเสริมการสร้างสรรค์งานทางวิชาการ และงานวิจัยเก่ียวกับการออกแบบแทบทุก
สาขา รวมทัง้สถาปัตยกรรมและศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวเนื่อง โดยมีจดุประสงค์หลกั ในอนัที่จะสร้างให้
บัณฑิตของสถาบันแห่งนี  ้ให้เป็นผู้ มีความรู้และความสามารถที่ จะปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีจริยธรรม หรืออาจสามารถค้นคว้าและวิจยั เก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ในศาสตร์
ว่าด้วยการออกแบบแทบทุกสาขารวมทัง้สถาปัตยกรรมและศาสตร์อื่นๆที่เก่ียวเนื่อง เพื่อสนอง
ความต้องการของสังคมไทย  https://th.wikipedia.org/wiki/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์_
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ศิลปะ(ทัศนศิลป์) ผลงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน เป็นจิตวิญญาณใน
การสร้างทศันะทางด้านศิลปะและการออกแบบด้วยภาษาตนเองของสถาปนิก มณัฑนากร และ
นักออกแบบสร้างสรรค์ ขึน้อยู่กับรสนิยม ความเช่ือ ความศรัทธา ด้วยความปรารถนาที่จะสรรค์
สร้างความงดงามและประโยชน์ใช้สอย  ตามความประสงค์ของผู้น าศาสนาหรือพระมหากษัตริย์
เหมือนในอดีตแต่ละยคุแต่ละสมยั  หรือต้องการออกแบบสร้างสรรค์ตามความต้องการของตนเอง
ในยคุสมยัปัจจบุนั  ซึง่ข้อสงัเกตของ วิรุณ  ตัง้เจริญ (2547, , น. 31) ได้กลา่วไว้วา่ 

 
 “ทศันศิลป์” (Visual art)  ในความหมายของงานศิลปะที่สื่อสารด้วยตา  

สามารถมองเห็นได้ หรือสมัผสัได้ด้วยจกัษุประสาท   โดยยึดถือโลกหรือ

วัตถุที่ประจักษ์ได้เป็นแรงกระตุ้นส าคัญในการแสดงออกทางศิลปะ   

รวมทั้งปรากฏผลงานในเชิงประจักษ์ ที่ รู้ เห็นได้   ไม่ ว่าจะเป็นงาน

สถาปัตยกรรม  ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์  ศิลปะการถ่ายภาพ  ซ่ึง

ถูกจดัให้เป็นศิลปะประเภททศันศิลป์   อย่างไรก็ตามงานสถาปัตยกรรมก็

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2482
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2486
https://th.wikipedia.org/wiki/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์_จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://th.wikipedia.org/wiki/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์_จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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มักแยกตัวออกไปต่างหาก  ในฐานะที่งานสถาปัตยกรรม เกี่ยวข้องทั้ง

ศาสตร์และศิลป์  เกี่ยวข้องกบัทัง้งานวิศวกรรมและความงาม” 

สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  ของประเทศไทยในปัจจบุนั (ยุคหลงัสมยัใหม่)
นัน้  มีวิวฒันาการและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  ซึ่งหากสงัคมในช่วงนัน้ๆก าลงัให้ความ
นิยมผลงานการสร้างสรรค์ใด  ก็มกัจะเรียกกนัว่า “สไตล์การออกแบบ” เพราะในแต่ละยคุสมยัที่มี
เอกลกัษณ์รูปแบบที่เฉพาะตน ที่สื่อสารผ่านผลงานทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ที่
สามารถมองเห็นและสมัผสัได้ ซึง่สงัคมสว่นใหญ่ยอมรับในแนวทาง โดยมกัจะแพร่หลายมากที่สดุ
ทางฝ่ังประเทศตะวนัตกก่อน  ก่อนที่จะเผยขยายมาทางฝ่ังประเทศตะวนัออก  ซึ่งในประเทศไทย
เองก็มีอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกเข้ามามีส่วนผสม ทัง้แนวคิด วิธีการประกอบสร้างต่างๆ 
อย่างเช่น “ยุคโมเดิ ร์น”(Modern) ที่ มี รูปแบบและสไตล์ ในการออกแบบใหม่จากความคิด
สร้างสรรค์ เน้นประสิทธิภาพด้านการออกแบบ  ที่ต้องการการตดัทอนสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกให้หมด
สิน้ และหลงเหลือไว้เพียงที่ว่าง  เน้นความเรียบง่าย  ละทิง้ลวดลายเส้นสายในการตกแต่งอาคาร  
ที่ได้รับอิทธิพลจากอดีต อย่างกรีก โรมนั และหลดุพ้นจากการตกแตง่บวัหวัเสาตา่งๆ เพื่อตัง้อยู่บน
หลกัการทางความงามของเคร่ืองจกัรกบัหลกัพืน้ฐานโครงสร้างการออกแบบ เน้นไปที่ประโยชน์ใช้
สอยและกระบวนการผลิตเป็นหลกั  โดยที่ไม่มีการอ้างอิงถึงประวตัิศาสตร์ หลงเหลือแต่ความงาม
จากสดัสว่นของโครงสร้าง  และใช้วสัดกุ่อสร้างในระบบอตุสาหกรรม อย่างเช่น  เหล็ก กระจก และ
คอนกรีตเป็นวสัดหุลกัในการประกอบสร้าง   เช่ือมโยงกบัระบบคิดการจดัการและการใช้พืน้ที่ใน
ส่วนต่างๆที่สมัพนัธ์กบัการใช้งาน  โดยสถาปนิกและนกัออกแบบภายในที่มี “ความคิดสมยัใหม่”  
ทัง้ยังมีการคิดค้นระบบโครงสร้าง Post tension , Curtain wall และโครงสร้างแบบคานยื่น 
Cantilever ในยุคสมัยนี  ้ ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ในทางสถาปัตยกรรม   ที่เกิดจากวิวัฒนาการของ
ความสามารถในทางวิศวกรรมงานโครงสร้าง   ที่สามารถขยายความกว้างของช่วงเสาและคาน ได้
มากขึน้กว่าในอดีต   จึงท าให้แนวคิดทฤษฎีโมเดิรน์ เป็นที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว สอดคล้องกับ Mason1960 อ้างใน วิรุณ  ตัง้เจริญ (2553, น. 76) ได้กล่าวถึงความคิด
สร้างสรรค์ไว้ดงันี ้

 
 “ความคิดสร้างสรรค์ เป็นเร่ืองของความสามารถในการเชื่อมโยง คนที่มี

ความคิดสร้างสรรค์สูงสามารถเชื่อมโยงส่ิงที่มีอยู่แล้ว  ตัง้แต่สองส่ิงข้ึนไป

ให้สมัพนัธ์กนั  โดยที่ความสมัพนัธ์ เช่นนัน้ ไม่เคยมีมาก่อน และสามารถ

เห็นถึงความสมัพนัธ์นัน้ได ้ ขณะทีค่นทีมี่ความสร้างสรรค์ต ่า มองข้ามไป” 



  20 

เจ้าแห่งทฤษฎีและปรัชญา แนวความคิดแบบโมเดิร์นนัน้  เร่ิมต้นจากการเรียนการสอน 
ของสถาบนัการออกแบบ  เบาเฮาส์ (Bauhaus) ซึ่งเกิดขึน้ในราวปี ค.ศ.1919 ที่ประเทศเยอรมนี  
โดยผู้ที่วางรากฐานให้กบัสถาบนั  คือ วอลเตอร์  โกรเปียซ (Walter Gropius) ผู้อ านวยการคนแรก  
ที่มีแนวคิดในการรวบรวมงานวิจิตรศิลป์  อย่างจิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์ เป็นต้น  และ
งานประยต์ุศิลป์  อย่างสถาปัตยกรรม, การออกแบบภายใน, การออกแบบกราฟิก เป็นต้น  รวมทัง้
งานประณีตศิลป์ อย่างการออกแบบเคร่ืองเรือน, งานหตัถกรรม  และงานฝืมือต่างๆ เข้าไว้ด้วยกนั
อย่างเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้เป็นองค์ประกอบในการออกแบบสร้างสรรค์สมยัใหม่ ซึง่นบัว่าเป็นโลก
ทศัน์ใหม่แห่งวงการการศกึษาศิลปะและการออกแบบ 

 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงภาพ สถาบันเบาเฮาส์ 

ที่มา: https://www.bauhaus-dessau.de/en/history/unesco-world-cultural-heritage.html 

โดยมีสมาชิกของกลุ่มเบาเฮาส์ ในยุคโมเดิรน์ คือ เลอ คอร์บู ซิเอร์  (Le Corbusier) 
สถาปนิกและนกัออกแบบที่มีแนวคิดสมยัใหม่ ผู้ คิดค้นหลกัการของสดัส่วนมนุษย์ที่มีความสงู 6 
ฟุตเป็นเกณฑ์ที่มีความสมัพนัธ์และสอดคล้องกับพฤติกรรมมนุษย์  ผนวกกับสภาพแวดล้อมกับ
การใช้งานของสิ่งต่างๆรอบตัว  ซึ่งได้รับอิทธิพลและต่อยอดจากผลงานชิน้เอก ของทฤษฏี   
ลีโอนาร์โด ดาวินชี  ที่มีจุดศูนย์กลางร่างกาย  สมัพันธ์ กับ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเรียกโครงสร้างกันว่า 
"ระบบ Modulor”  

https://www.bauhaus-dessau.de/en/history/unesco-world-cultural-heritage.html
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ภาพประกอบ 9 แสดงภาพระบบร่างกายสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม  ของ เลอ คอร์บ ูซิเอร์   

ที่มา : http://www.elledecorationthailand.com/Style/le-corbusier/ 

และสถาปนิกคนส าคญัคนหนึ่งของโลกในศตวรรษที่ 20 อีกคนหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้  
คือ แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์  (Frank Lloyd Wright) เร่ิมต้นจากการเข้าเรียนในสาขาวิศวกรรม ที่
มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน  และหลงัจากนัน้ก็ได้ลาออกไปท างานด้านสถาปัตยกรรมที่ตนเองสนใจ
มากกว่า ต่อมาภายหลังก็ได้ตัง้ส านักงานออกแบบสถาปัตยกรรม  และอาศัยอยู่ที่เมืองชิคาโก้ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีปรัชญาในการท างานวา่“คณุคา่ของสถาปัตยกรรมชัน้ดี คือ คณุค่าต่อ
มวลมนุษย์ นอกเหนือจากนีไ้ม่ถือเป็นคุณค่า”  เพราะแฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ เช่ือว่า “พระเจ้าก็คือ
ธรรมชาติ” จงึได้คิดค้นแนวคิดการท างานสถาปัตยกรรม ที่สอดคล้องกบัมนษุย์และสภาพแวดล้อม 
“Organic Architests” เช่น  Hollyhock House, Yamamura House, Fallingwater House และ
ผลงานออกแบบพิพิธภัณฑ์ The solomon r. guggenheim museum ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
เป็นต้น ทัง้ยังมีผลงานการออกแบบมากกว่า1,000 ชิน้ รวมทัง้บ้านพักอาศัยและส านักงาน
สถาปนิกของตนเองในอดีตด้วย ซึ่งในปัจจุบันพืน้ที่ต่างๆนี ้ ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรมท่ีส าคญัของโลก  

http://www.elledecorationthailand.com/Style/le-corbusier/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ภาพประกอบ 10 ผลงานสถาปัตยกรรม Fallingwater House ของ แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์  

ที่มา: https://fallingwater.org/visit/tours/ 

อีกหนึ่งสถาปนิกนักออกแบบสมัยใหม่ ที่น่าสนใจอีกคน  คือ  ลุคมีส วาน เดอร์ โรห์ 
(Ludwig mies van der rohe) ที่มีประโยคเด็ด และเป็นวลีอมตะ คือ “Less  is  more” หมายถึง 
น้อยแต่มาก ได้พัฒนาการออกแบบ ด้วยการตัดทอนสิ่งต่างๆที่ไม่จ าเป็นออก และหลงเหลือไว้
เพียงความงามที่จ าเป็น  จนกลายเป็นที่มาของสโลแกนตวัเองในที่สดุ   

 

  

ภาพประกอบ 11 ผลงานสถาปัตยกรรม Fransworth House ของ ลคุมีส วาน เดอร์ โรห์ 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe 
 

ผลงานออกแบบที่เน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่ารูปทรง  ทัง้ยงัเป็นผู้คิดค้นผนงัรับน า้หนกั 
(Wall Baring) โดยใช้โครงสร้างเหล็กในการแก้ปัญหา  และโชว์โครงสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 

https://fallingwater.org/visit/tours/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
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รวมทัง้ผิวสมัผสัในงานวสัด ุเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงามของธรรมชาติในตวัมนัเอง   โดยได้รับแรง
บนัดาลใจตามแนวคิดหลกัการเดิมอย่าง Form follows Function ของ แฟรงค์ ลอยด์ ไรท์  ที่ท าให้
พืน้ที่ว่างสามารถสามารถเดินเช่ือมต่อถึงกันได้อย่างอิสระ ลื่นไหล ไม่มีก าแพงและผนัง มาขวาง
กัน้อีกต่อไป  ซึง่ในทศวรรษนีมี้ผลงานที่เป็นสดุยอดของนกัออกแบบสมยัใหม่หลายคน  ที่ล้วนเป็น
แบบอย่างและเป็นต้นแบบให้กบัสถาปนิกนกัออกแบบ ที่มีแนวคิดโมเดิร์นทัว่โลกได้เดินตามจนถึง
ปัจจบุนั  

 

  

ภาพประกอบ 12 แสดงการออกแบบภายใน Farnsworth House,Plano  

ที่มา: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farnsworth_House 

ยคุที่เร่ิมมีกระแสการต่อต้านผลงานเรียบๆแบบโมเดริน์  (Modernism) ซึง่เป็นช่วงปลาย
ของยคุโมเดิร์น ในปี ค.ศ.1970 คือ “ยคุไฮเทค” (High-tech) ที่บทบาทของเทคโนโลยีเร่ิมมีอิทธิพล
มากยิ่งขึน้  ความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตนัน้ ส่งผลให้งานไฮเทคมีทิศทางที่
แตกต่าง เพราะเน้นถึงประโยชน์ใช้สอยจากวสัดุเป็นหวัใจหลกั   รวมทัง้องค์ประกอบของหลกัการ
วิทยาศาสตร์  โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ เร่ิมเข้ามามีอิทธิพล ส่งผลต่อ
อตุสาหกรรมการผลิต อิเลคโทรนิคส์ชิน้ส่วนต่างๆ  งานออกแบบจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ที่ดู
แปลกตา แต่ทันสมยัด้วยเทคโนโลยี  แอบแฝงไว้ซึ่งรายละเอียด  จนกลายเป็นมิติทางความงาม
รูปแบบใหม่  และเร่ิมมีการใช้วสัดสุมยัใหม่อย่าง ไฟเบอร์กลาสและพลาสติกเป็นต้น โดยในยคุนีมี้
สถาปนิกที่ มีผลงานสร้างสรรค์   และมีช่ือเสียงที่สุดในยุคนีอ้ย่าง ริชาร์ด รอเจอส์  (Richard 
Rogers)  และนอร์แมน โรเบิร์ต ฟอสเตอร์ (Norman Robert Foster) กับผลงานการออกแบบที่
สอดรับการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาของเทคโนโลยี กบัประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรให้ได้มาก
ที่สดุ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Farnsworth_House_by_Mies_Van_Der_Rohe_-_interior-2.jpg
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ภาพประกอบ 13 แสดงสถาปัตยกรรม ในยคุสมยั ไฮเทค (High-tech) ของ ริชาร์ด รอเจอส์ (ซ้าย) 
และ นอร์แมน โรเบิร์ต ฟอสเตอร์ (ขวา) (Centre national d'art et de culture Georges-

Pompidou/ The Tulip  : London, UK) 

ที่มา : https://www.centrepompidou.fr 

ที่มา : https://dsignsomething.com/2018/11/29/norman-foster 

และต่อมาคือ “ยุคโพสท์-โมเดิร์น” (Post  Modern)  ค าว่า Post แปลว่าหลงั ส่วนค าว่า 
Modern  หมายถึง ยุคสมัยโมเดิร์น  ซึ่งหากน าความหมายของทัง้ 2 ค ามาผสมรวมกัน ก็จะเกิด
เป็นค าใหม่  หมายถึง รูปแบบศิลปะยคุหลงัจากโมเดิร์น  หลงัจากการสิน้สดุกลิ่นอายยคุสมยัใหม่  
ได้ท าให้สถาปนิก มัณฑนากรและนักออกแบบต่างๆ ที่มีช่ือเสียงหลายคน รวมตัวกันประกาศ
เจตนารมณ์   กับการออกแบบสร้างสรรค์  ที่น าประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับผลงาน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน โดยการอ้างอิงและหยิบยกเร่ืองราวในอดีตที่ผ่านมาสู่
แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานัน้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม  ผสมผสาน
เร่ืองราวสีสันและวัสดุต่างๆ เช่ือมโยงไปสู่การสื่อความหมาย เนือ้หาทางประวัติศาสตร์ สู่การ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สกึ ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของการออกแบบสไตล์นี ้    

ปัจจุบนัสภาพสงัคมตามหวัเมืองใหญ่ๆนัน้   มีผู้คนหลากหลายเชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา
และวฒันธรรม  ผสมปนแปกนัจนยากที่แยกแยะออกจากกนัได้  ในงานออกแบบในสหสัวรรษใหม่
ได้สะท้อนแนวคิดจากคนสงัคมเมือง  สะท้อนถึงรสนิยมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวนัของผู้คน คือ     
ยุค“มิกซ์ แอน แมทซ์” (Mix & Match Style)   โดยการน าเอาเอกลกัษณ์ที่แตกต่างกัน ของแต่ละ
เช่ือชาติและวัฒนธรรมมาผสมผสานร่วมกัน  เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในความแตกต่าง
หลากหลาย    กลายเป็นสนุทรียะความงามแนวทางใหม่เกิดขึน้   ตอบสนองความเป็นปัจเจกของ

https://www.centrepompidou.fr/
https://dsignsomething.com/2018/11/29/norman-foster
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แต่ละบุคคลของคนได้อย่างน่าสนใจ เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการออกแบบจากเดิมที่เคยมี
อย่างสิน้เชิง  สู่แนวคิดการออกแบบที่มีทิศทางหลากหลายมิติมากขึน้   ทะลายเส้นแบ่งระหว่าง
วฒันธรรมของแต่ละเชือ้ชาติ  หยิบยกศิลปวฒันธรรมของแต่ละเชือ้ชาติแต่ละซีกโลก เปิดกว้างทัง้
แนวความคิด  รูปแบบการท างาน  สีสนัและการใช้วสัดทุี่หลากหลายเป็นต้น  มาหลอมรวมเข้าหา
กันก่อเกิดเป็นสุนทรียะทางความงามมิติใหม่ จนบางคนอาจจะขนานนามว่า“สไตล์จับแพะชน
แกะ” หรือ “ศิลปะการตัดแป๊ะ” ซึ่งขึน้อยู่กับการตีความของแต่ละบุคคลในบริบทหลังสมัยใหม่    
ซึง่จนัทนี  เจริญศรี (2544, น. 10) ได้กลา่วไว้วา่ 

 
 “แม้ มโนทัศน์ “หลังสมัยใหม่” จะแพร่หลายเป็นอย่างมากในวงการ

วิชาการด้านสังคมศาสตร์ในปัจจุบัน  แต่ความเห็นพ้องต้องกันใน

ความหมายของมัน  ดูเหมือนจะมีน้อยมาก  ทั้งนี้ ส่วนหน่ึงอาจจะ

เนือ่งมาจากปรัชญาของแนวคิดดงักล่าว  ทีไ่ม่เชื่อมัน่ในความหมายใดหน่ึง  

ทีเ่หนือความหมายอืน่ๆ และการเชิดชูต่อส่ิงทีเ่ปิดกวา้งต่อการตีความ”  

ส่งผลให้การออกแบบสร้างสรรค์นัน้ ชีใ้ห้เห็นถึงความหมายที่มีต่อผู้คนในหลากหลาย
ระดบัชัน้ และในการน าเสนอนัน้ได้อ้างถึงความเป็นนามธรรมในยคุหลงัสมยัใหม่ โดยมกัจะน าไปสู่
รูปแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในแนวทางใหม่  ที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงกัน
ได้มากยิ่งขึน้กว่าในอดีต ที่ผูกโยงเร่ืองราวความส าคัญทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน กับนัยยะที่ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกในผลงาน
สร้างสรรค์ ซึ่งในประเทศไทยเองนัน้ ก็มีสถาปนิก มณัฑนากร และนักออกแบบมากมาย ที่ได้รับ
อิทธิพล มาจากสถาปนิกและนักออกแบบตะวนัตกในศตวรรษที่20 มาสู่การออกแบบสร้างสรรค์
เป็นผลงานตนเอง ที่มีความเป็นไทยสอดแทรก อยู่ในเนือ้หาองค์ประกอบทางศิลปะได้อย่างน่า
อศัจรรย์ใจ ยกตวัอย่างเช่น 

4.ศิลปินนักออกแบบสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์ ในประเทศไทย  
ศาสตราจารย์ พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์  : ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์

(สถาปัตยกรรม) ปี 2529  
ศ.พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ทุนกองทัพเรือ) หลงัจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการ เป็น
สถาปนิกที่กรมยุทธโยธาทหารเรือ (กรมอู่ทหารเรือ) และกองบญัชาการทหารสงูสดุ ก่อนจะย้าย
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เป็นข้าราชการพลเรือน สงักัดทบวงมหาวิทยาลยัและกระทรวงศึกษาธิการตามล าดบั จนกระทัง่
เกษียณอายุราชการ ในต าแหน่งสุดท้าย คือ อธิบดีกรมศิลปากร ถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคล ผู้
อนรัุกษ์มรดก(ด้านสถาปัตยกรรมไทย) อีกทัง้ยงัราชบณัฑิตในส านกัศิลปกรรม (ประเภทสถาปัตย
ศิลป์) และยังเคยด ารงต าแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลยัศรีปทมุอีกด้วย  

 

  

ภาพประกอบ 14 ผลงานสถาปัตยกรรมอาคารกรมแผนท่ีทหาร ของ ศ.พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์ 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/สมภพ_ภิรมย์ 

ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิต (ในปี พ.ศ.2550)โดยก่อนเสียชีวิตนัน้ เป็นสถาปนิกที่มี
ผลงานทัง้ในแบบไทย ประเพณีและแบบสากล  มีผลงานการออกแบบสร้างสรรค์และควบคมุการ
ก่อสร้างอาคารต่างๆ รวมทัง้ผลงานต าราวิชาการมากมาย เช่น “กุฎาคาร” “พระเมรุมาศ พระเมรุ 
และเมรุ สมยัรัตนโกสินทร์” และ “บ้านไทยภาคกลาง” เป็นต้น 

   
ภาพประกอบ 15 ผลงานสถาปัตยกรรมอาคารกองทพัเรือ และโรงเรียนเตรียมทหาร พระราม4 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/สมภพ_ภิรมย ์

https://th.wikipedia.org/wiki/สมภพ_ภิรมย์
https://th.wikipedia.org/wiki/สมภพ_ภิรมย์


  27 

ห ม่อมราชวงศ์มิ ต รา รุณ  เกษมศ รี  : ศิ ล ปินแ ห่ งชาติ  สาขาทั ศนศิ ล ป์ 
(สถาปัตยกรรม) ปี 2530 

หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และหลงัจากจบการศึกษาได้เข้ารับราชการต่อที่
กรมโยธาธิการ  และเวลาต่อมาทางกรมศิลปากร ได้ขอตวัให้ไปอยู่ในสงักดัอยู่กองสถาปัตยกรรม  
และต าแหน่งสดุท้าย คือ หวัหน้ากองมหาดเล็ก ส านกัพระราชวงั อีกทัง้ยงัเป็นอาจารย์พิเศษ  สอน
วิชาสถาปัตยกรรมไทย  ให้กบัคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในมหาวิทยาลยัต่างๆ เช่น จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และมหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นต้น 

 

   

ภาพประกอบ 16 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอาคารไทยลายทอง ของหม่อมราชวงศ์ 
มิตรารุณ เกษมศรี 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ_เกษมศรี 

ปัจจุบนัท่านได้เสียชีวิต (ในปี พ.ศ.2540) โดยก่อนเสียชีวิตนัน้  ท่านได้มีผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์และควบคมุการก่อสร้างอาคารต่างๆมากมาย เช่น ที่ประทบัแบบพระราชฐาน 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่9) พระต าหนกัภพูิงค์ราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่  และพระ
ที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ ปราสาทจ าลอง ซึ่งถูกน าไปแสดง ณ กรุงบรัสเซลส์  ประเทศเบลเยี่ยม ใน
ปี2501   อีกทัง้ยงัมีผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ส่วนตวั เช่น“อาคารไทยลายทอง” ซึ่งเป็นการ
น าเอาอาคารสถาปัตยกรรมแบบไทย มาประยกุต์ใช้เป็นอาคารสาธารณะ(พาณิชย์) ปัจจบุนัอยู่ที่
โรงแรมมณเฑียร  ถนนสรุวงศ์ กรุงเทพฯ 

https://th.wikipedia.org/wiki/หม่อมราชวงศ์มิตรารุณ_เกษมศรี
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ภาพประกอบ 17 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพระต าหนกัภพูิงค์ราชนิเวศน์  จงัหวดัเชียงใหม ่

ที่มา: https://sunanthip.wordpress.com 

 

ประเวศ ลิมปรังษี  : ศิลปินแห่งชาต ิสาขาทศันศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี 2532 
ประเวศ ลิมปรังษี  เป็นชาวนครศรีธรรมราช  ส าเร็จการศกึษาจากโรงเรียนช่างสิบหมู่  

และเป็นศิษย์เอกของพระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาตานนท์) ซึ่งพระพรหมพิจิตร ก็เป็นศิษย์เอกของ
“สมเด็จครู” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์   และได้ศึกษาอนุปริญญา 
ด้านสถาปัตยกรรมไทย ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และหลังจากนัน้ ก็ได้รับราชการในต าแหน่ง
ครู  โดยมีหน้าที่สอนวิชาสถาปัตยกรรมไทย  ต่อมาได้ย้ายไปรับราชการ ที่กองหตัถศิลป์ ในกรม
ศิลปากร จน เก ษี ยณ อายุ ราชการ   ถือ ได้ ว่า เป็ นสถาปนิ กผู้ มี ความ เช่ียวชาญพิ เศษ  
(ด้านบรูณปฏิสงัขรณ์) เป็นอย่างมาก 

  

ภาพประกอบ 18 ผลงานการออกแบบพระอโุบสถวดัพทุธประทีป  ของประเวศ ลิมปรังษี   

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ประเวศ_ลิมปรังษี  

https://sunanthip.wordpress.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเวศ_ลิมปรังษี
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ปัจจบุนัท่านได้เสียชีวิต (ในปี พ.ศ.2561) แต่ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ในอดีต 
ยงัคงมีให้เห็นอยู่มากมาย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เช่น  การออกแบบพระอุโบสถวดัพุทธ
ประทีป  ณ มหานครลอนดอน ประเทศองักฤษ,  พลบัพลาพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบรม
มหากษัตริยาธิราช ณ ท้องสนามหลวง และ  ศาลาไทยที่ศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย รวมทัง้
ศาลาไทยที่นคร    โอซากา ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นต้น  ซึ่งผลงานการออกแบบต่างๆของอาจารย์
ประเวศ ลิมปรังสี ได้สร้างพลงัแห่งความศรัทธา ไว้ในงานสถาปัตยกรรม ให้กบัคนไทยในต่างแดน 
นอกจากจะเป็นที่ท ากิจกรรมในวนัส าคญัของพุทธศาสนาแล้ว ยังสร้างความรู้สึก สง่างาม และ
สงบเงียบ ให้กบัชาวต่างชาติได้สมัผสั   ซึ่งสอดคล้อง (วิรุณ  ตัง้เจริญ,2552, น. 28) ได้เคยกล่าว 
ไว้วา่ 

 
“สถาปัตยกรรม  สามารถสร้างบรรยากาศในเชิงจิตวิทยา (Psychological 

Atmosphere) ได้ ดี   เ ป็ น ศิ ล ป วัต ถุ ที่ ก ระ ตุ้ น จิ ต ศ รั ท ธ า  (Spiritual 

Stimulation) สามารถสร้างภาพลกัษณ์ได้ดี  เราเห็นสถาปัตยกรรมของพทุธ

ศาสนา คริสต์ศาสนา ศาสนาอิสลามหรือศาสนาอื่นๆล้วนสร้างความสง่า

งาม อลงัการ สงบ สนัติ ดว้ยทัง้ส้ิน” 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 
(สถาปัตยกรรม) ปี2537 

รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เป็นคนจังหวัดสงขลา ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และในระดับปริญญาโท ที่ แผนก
สถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) สหรัฐอเมริกา  หลงัจาก
ส าเร็จการศึกษาได้กลับมารับข้าราชการ  ในต าแหน่งอาจารย์ประจ า สาขาสถาปัตยกรรม
ไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และด้วยมากประสบการณ์ในการ
ท างาน จงึท าให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมไทยประเพณี  สง่ผลให้มีผลงาน
สร้างสรรค์ ทัง้ในและต่างประเทศมากมาย   อีกทัง้ยงัเป็นราชบณัฑิต ส านกัศิลปกรรม ในประเภท”
สถาปัตยศิลป์”  
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ภาพประกอบ 19 เรือนหมู ่ธ ทลูกระหม่อมแก้ว พิพิธภณัฑ์ภมูิปัญญาไทย  
ของ รศ.ดร.ภิญโญ สวุรรณคีรี   

ที่มา: http://warntita.blogspot.com 

ปัจจุบันนีไ้ด้สร้างผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ไว้มากมาย  ซึ่งหนึ่งในนัน้ก็คือ  
เรือนหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาไทย ตัง้อยู่ภายในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ  จ.นครนายก ในปี.2552  อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ มีคุณูปการต่อสถาปัตยกรรมไทย  จนหลาย
หน่วยงานได้มอบประกาศเกียรติคณุเพื่อเชิดชเูกียรติ  ซึง่เป็นบคุคลดีเด่นของชาติ  ในสาขาพฒันา
สงัคม (สถาปัตยกรรมไทย) และได้รับรางวลั นิคเคอิเอเชีย ไพรซ์ ในสาขาศิลปวฒันธรรม  รวมทัง้
รางวลัสงูสดุ คือ ได้รับพระราชทานเหรียญดษุฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา(ดม.ศ.) จากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่9) 

 

  

ภาพประกอบ 20 แสดง สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ สถานีรถไฟฟ้า สนามไชย 

ที่มา: https://lifeandhomemag.com/th/2018/05/01/รศ-ดร-ภิญโญ-สุวรรณคีร ี

 

http://warntita.blogspot.com/
https://lifeandhomemag.com/th/2018/05/01/รศ-ดร-ภิญโญ-สุวรรณคีรี
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พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)  
ปี 2539 

พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น  เป็นชาวจังหวัดกรุงเทพฯ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร หลงัจากเรียน
จบได้เข้ารับราชการ ต าแหน่งสถาปนิก ประจ ากองทัพอากาศ และได้ย้ายตนเอง มาประจ าเป็น
นายช่างศิลป์ สงักัดกองหัตถศิลป์  กรมศิลปากร ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบูรณปฏิสงัขรณ์ ใน
สงักดักองสถาปัตยกรรมไทย  กรมศิลปากร จนกระทัง่เกษียณอายรุาชการในต าแหน่งสดุท้าย คือ 
อดีตอธิบดีกรมศิลปากร  รวมทัง้ยงัได้เป็นอาจารย์พิเศษหลายมหาวิทยาลยั และเป็นวิทยากรต่างๆ
มากมาย   

  

ภาพประกอบ 21 แสดง สถาปัตยกรรมวดัพราะราม9 ของ พลอากาศตรี อาวธุ เงนิชกูลิ่น  

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อาวธุ_เงินชกูลิ่น 

ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิต(ในปี พ.ศ.2556) ทิง้ไว้เพียงผลงานสร้างสรรค์ในอดีต เช่น 
ผู้ออกแบบพระเมรุ  ในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ ถึง 3 ครัง้ ได้แก่ พระเมรุสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสดุา สิริโสภาพณัณวดี และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี รวมทัง้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
เป็นต้น 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/อาวุธ_เงินชู
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ภาพประกอบ 22 แสดง สถาปัตยกรรม ศาลหลกัเมืองกรุงเทพมหานคร, โลหะปราสาท  
วดัราชนดัดารามวรวหิาร และมณฑป วดัไตรมิตรวิทยารามวรวหิาร 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/อาวธุ_เงินชกูลิ่น 

ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)  
ปี 2541 

ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นชาวกรุงเทพมหานครฯ จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โท เอก  จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ 
หลงัจากจบการศึกษาแล้ว ได้กลบัมาประเทศไทย และเข้ารับราชการ ที่กรมโยธาธิการและส านกั
ผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย และต่อมาได้ลาออกจากชีวิตราชการ  เพื่อมาก่อตัง้บริษัท
สถาปนิกเป็นของตนเอง 

  

ภาพประกอบ 23 ผลงานสถาปัตยกรรมอาคารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์  
ของ ดร.สเุมธ ชมุสาย ณ อยธุยา 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/สุเมธ_ชุมสาย_ณ_อยุธยา 

https://th.wikipedia.org/wiki/อาวุธ_เงินชู
https://th.wikipedia.org/wiki/สุเมธ_ชุมสาย_ณ_อยุธยา
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ปัจจบุนัยงัคงท างานเป็นสถาปนิกและเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆอยู่ และเป็นที่รู้จกั
กนัดีในสงัคมสถาปนิกและนกัออกแบบสร้างสรรค์ กบัผลงานสถาปัตยกรรมสมยัใหม่(ในอดีต) ที่มี
ความล า้สมยั โดดเด่น ยกตวัอย่างเช่น ตกึหุ่นยนต์ (ธนาคารยโูอบี ตัง้อยู่บนถนนสาทรใต้), อาคาร
พิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ จงัหวดัปทมุธานี (อาคารลกูบาศก์ 2 ลกู ตัง้เอียงเข้าหากนั),  อาคารเนชัน่ 
(ตัง้อยู่บนถนนบางนาตราด), อาคารและผงัแม่บทมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ถนนรังสิต), อาคาร
ศรีสวรินทิรา , โรงพยาบาลศิ ริราช ,  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และโรงแรมเอส 31  
(ถนนสขุมุวิท กรุงเทพฯ)  

 

    

ภาพประกอบ 24 ผลงานสถาปัตยกรรมอาคารตกึหุ่นยนต์, อาคารเนชัน่ และโรงแรมเอส31 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/สุเมธ_ชุมสาย_ณ_อยุธยา 

รองศาสตราจาร ย์  ฤทั ย  ใจจง รัก  : ศิ ล ปิ นแ ห่ งชาติ  ส าขาทั ศนศิ ล ป์ 
(สถาปัตยกรรม) ปี2543 

รองศาสตราจารย์ฤทัย ใจจงรัก เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ  ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมไทย (เกียรตินิยม)  และประกาศนียบตัร
ชัน้สงู ในสาขาสถาปัตยกรรมไทย จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร หลงัจากนัน้จึงได้
เข้ารับราชการ ต าแหน่งอาจารย์ประจ า คณะสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลยัศิลปากร  อีกทัง้ยงั
ถกูรับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ ให้กบัมหาวิทยาลยัต่างๆ รวมถึงมีผลงานด้านวิชาการมากมายให้
คนรุ่นตอ่ๆไปได้ศกึษา   

https://th.wikipedia.org/wiki/สุเมธ_ชุมสาย_ณ_อยุธยา
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ภาพประกอบ 25 ภาพแสดง พิพิธภณัฑ์พระพทุธเลิศหล้านภาลยั   
ของรองศาสตราจารย์ฤทยั ใจจงรัก 

ที่มา : http://arch-and-i.blogspot.com/2010/09/blog-post.html 

ซึ่งในระหว่างที่รับราชการเป็นอาจารย์ประจ าอยู่ ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยไว้อย่างมากมาย  โดยมีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยที่สวยงามและสง่างามซอ่นอยู่ 
ที่มากไปด้วยประโยชน์ใช้สอย ในทางสถาปัตยกรรมทัง้รูปแบบประเพณีและแบบประยุกต์ อย่าง
ศาลาไทยหน้าโรงแรมแชงกลีลา่ จ.กรุงเทพฯ และศาลาไทยหน้าโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว 
จ.กรุงเทพฯ   และผลงานสร้างสรรค์ที่โดดเด่นหนึ่งในนัน้ คือ การออกแบบพิพิธภณัฑ์พระพทุธเลิศ
หล้านภาลยั  อมัพวา จงัหวดัสมดุสงคราม เป็นต้น  

 

  

ภาพประกอบ 26 แสดงพระอโุบสถวดัญาณเวศกวนั  และ ศนูย์วฒันธรรมเอเชียอาคเนย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ที่มา: http://art2.culture.go.th/index. 

 

 

http://arch-and-i.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
http://art2.culture.go.th/index


  35 

นิธิ สถาปิตานนท์ : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)  
ปี 2545 

นิธิ สถาปิตานนท์ จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อิลลินอยส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นสถาปนิกที่ทัง้การท างานวิชาชีพ และงานเขียน
หนังสือ-บทความ รวมทัง้ด้านงานสังคม  ถูกรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดความรู้หลาย
มหาวิทยาลยั โดยสนบัสนนุสถาปนิกรุ่นใหม่  ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคณุค่า อย่างสถาปัตยกรรม
พืน้ถิ่นที่มีความร่วมสมัย  เพราะผลงานสถาปัตยกรรมนัน้ เป็นมรดกของชาติ เป็นศิลปะและ
วฒันธรรมอย่างหนึง่ ที่จะบอกเลา่เร่ืองราวประวตัิศาสตร์ของชาติไทยได้ 

  

ภาพประกอบ 27 ผลงานการออกแบบอาคารที่ท าการกระทรวงตา่งประเทศ ของนิธิ สถาปิตานนท์ 

ที่มา: https://ocac.go.th/นายนิธิ_สถาปิตานนท์ 

ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทสถาปนิก 49 (A49)  และกรรมการ
ผู้ จัดการในเครือ 49 Group อีกจ านวน  6 บ ริษัท  มีผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ด้าน
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ทัง้ในประเทศและต่างประเทศมากมาย เช่น  ตึกมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
, มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง,  มหาวิทยาลยัมหิดล,คิงเพาเวอร์ ดิวตีฟ้รี และที่ท าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ (ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ)  ชนะเลิศการประกวดออกแบบ  ปี2536 และได้รับ
พระราชทานรางวลั จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี อีกด้วย  

 
 

https://ocac.go.th/นายนิธิ_สถา
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ภาพประกอบ 28 ผลงานสถาปัตยกรรมอาคาร มหิดลสทิธาคาร 

ที่มา: https://old.mahidol.ac.th 

จุลทัศน์ กิติบุตร : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)  
ปี 2547 

จุลทัศน์ กิติบุตร เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  หลังจบการศึกษาได้กลับไปท างานออกแบบ
สร้างสรรค์ งานสถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น   ที่บ้านเกิดจ านวนมาก อีกทัง้ยงัเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อที่จะ
ถ่ายทอดแนวความคิดด้านศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ ภูมิปัญญาล้านนา สู่การออกแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั  ที่สอดรับกบัสงัคมในยุคสมยัปัจจุบนั  ให้กบันกัเรียน-นกัศึกษา ในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตภาค
พายพั) เพื่อให้ด ารงรักษาไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรมล้านนาให้ยงัคงอยู่เป็นมรดกของชาติไทยตอ่ไป 

  

ภาพประกอบ 29 ผลงานสถาปัตยกรรมอาคารบ้านพกัอาศยัสว่นตวั ของจลุทศัน์ กิติบตุร 

ที่มา: http://arch-and-i.blogspot.com/2010/09/blog-post.html 

ปัจจบุนัยงัคงมีผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ที่เผยแพร่สูส่าธารณชนอยู่ ทัง้ใน
และต่างประเทศ ด้วยพลงัความเช่ือและความศรัทธาอย่างแรงกล้า ในการน าเสนอศิลปวฒันธรรม

https://old.mahidol.ac.th/
http://arch-and-i.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
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ล้านนา จึงท าให้มีผลงานมากมาย อาทิเช่น  ผลงานการออกแบบโรงแรมเดอะรีเจนท์ (โฟร์ชีชั่น) 
อ าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ และการ ออกแบบอาคารทางศาสนา วดัอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา 
เป็นต้น 

 

  

ภาพประกอบ 30 ผลงานสถาปัตยกรรม โรงแรมเดอะรีเจนท์ (โฟร์ชีชัน่) อ าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

ที่มา: https://www.booking.com/hotel/th/four-seasons-resort-chiang-mai. 

ร้อยเอกกฤษฎา อรุณวงษ์  ณ อยุธยา : ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ 
(สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ปี2550 

ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบนัเทคโนโลยีแมสซาชเูซตส์ (MIT) จากสหรัฐอเมริกา  หลงัส าเร็จ
การศกึษาได้เข้ารับราชการทหารบก ในกรมยทุธโยธา แล้วจงึโอนสงักดัมาเป็นอาจารย์ประจ า อยู่ที่
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  และมหาวิทยาลยัศิลปากรในเวลา
ต่อมา  อีกทัง้ยงัเคยเป็นอดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม และด้วยความสนใจงานทางการเมือง 
จงึได้อาสาเข้ามาบริหารงาน เป็นรองผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายโยธา) และเป็นผู้วา่ราชการ
กรุงเทพมหานครฯ 

 
 

https://www.booking.com/hotel/th/four-seasons-resort-chiang-mai
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ภาพประกอบ 31 ผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ของร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยธุยา  

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/กฤษฎา_อรุณวงษ์_ณ_อยุธยา 

ปัจจบุนัท่านได้เสียชีวิตลงแล้ว (2553) อาจกลา่วได้ว่าเป็นสถาปนิกหนุ่มกลุม่แรกๆที่
ท างานออกแบบสร้างสรรค์ ในงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ของสังคมไทยสมัยนัน้  กับผลงาน
ออกแบบที่สร้างช่ือเสียงย่างมาก เช่น  ห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
สาขาชิดลม-สีลม,  ศูนย์การค้า ริเวอร์ซิตี ,้ อาคารใหม่สวนอัมพร,  ส านักงานใหญ่การบินไทย 
จ ากัด(มหาชน),  ส านักงานธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม, ตึกไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน และโบสถ์ 
เซเวียร์  เป็นต้น   

  

ภาพประกอบ 32 ผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมยั อาคารสวนอมัพร และโบสถ์เซเวียร์ 

ที่มา: http://www.bangkok.go.th/phayathai/page/sub/ 

องอาจ สาตรพันธ์ุ : ศิลปินแห่งชาต ิสาขาทศันศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี2552 
องอาจ สาตรพนัธุ์  เป็นคนจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ  จบการศกึษาในระดบัปริญญา

ตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลยัคอร์เนล (cornell university) และปริญญาโท คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเยล   (Yale university) หลังจบการศึกษาได้ท างานที่

https://th.wikipedia.org/wiki/กฤษฎา_อรุณวงษ์_ณ_อยุธยา
http://www.bangkok.go.th/phayathai/page/sub/
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บ ริษั ท  Glen Paulsen & Associates Architects, Bloomfield Hills, ใน รัฐมิ ชิ แกน  ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา และต่อมาได้กลับมาประเทศไทย  จึงได้ก่อตัง้บริษัท “องอาจสถาปนิก”ขึน้เพื่อ
ท างานสร้างสรรค์ 

   

ภาพประกอบ 33 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม ขององอาจ สาตรพนัธุ์ 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/องอาจ_สาตรพนัธุ์ 

ปัจจุบนัยงัคงท างานสถาปัตยกรรมอยู่บ้าง ซึ่งในช่วงแรกนัน้มีรูปแบบของผลงานที่
ได้รับอิทธิพลมาจาก เลอกอร์บซูีเย (สถาปนิกยคุโมเดิรน์) ในลกัษณะสถาปัตยกรรม5ประการ อาทิ
เช่น ผลงานการออกแบบอาคารเรียนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ที่ใช้วัสดุก่อสร้างเป็น
คอนกรีต เปลือยเป็นต้น อีกทัง้ยงัเป็นผู้ออกแบบอาคารส านกังาน “ตึกช้าง” ที่เคยถกูจดัอนัดบัว่า
เป็นอาคารสูงที่ มี เอกลักษณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  ซึ่งในเวลาต่อมาได้ให้ความสนใจ งาน
สถาปัตยกรรมพืน้ถิ่น    (ภาคเหนือ) โดนการน ารูปแบบล้านนา มาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ
สร้างสรรค์ อาคารสาธารณะอย่างเช่น  โรงแรมราชมรรคาและ โรงแรมแทมมารินวิลเลจ   
จ.เชียงใหม่ เป็นต้น  สะท้อนรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาของชาวล้านนาในอดีต  มาสร้างสรรค์เป็น
งานสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมยัได้อย่างลงตวั 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/องอาจ_สาตร
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ภาพประกอบ 34 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม โรงแรมราชมรรคา  
และ โรงแรมแทมมารินวิลเลจ 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/องอาจ_สาตรพนัธุ์ 

เมธา บุนนาค : ศิลปินแห่งชาต ิสาขาทศันศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี2554 
เมธา บุนนาค จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  และศกึษาต่อปริญญาโท สาขาความคิดทางสถาปัตยกรรม (Architectural 
Ideology) มหาวิทยาลยั แมนิโทบา ประเทศแคนาดา และจากนัน้ได้ไปเรียนต่อ ด้านการอนุรักษ์
เมือง (Urban Conservation) จาก วิทยาลัยการออกแบบ  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  อีกทัง้ยงัถกูรับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษ ให้องค์ความรู้กบับมหาวิทยาลยัต่างๆทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/องอาจ_สาตร
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ภาพประกอบ 35 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมโรงแรมเดอะบาราย   ของเมธา บนุนาค 

ที่มา: http://gotarch.com/blog/?p=719 

ปัจจบุนัมีผลงานการออกสร้างสรรค์ในแนวทางร่วมสมยัมากมาย ซึง่เป็นสถาปนิกที่มี
แนวความคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ความงามของธรรมชาติที่มีอยู่ 
มาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในงานสถาปัตยกรรม ทัง้สายลม แสงแดด สายน า้ ทุ่งหญ้า ก้อนหิน เส้น
ขอบฟ้า และอื่นๆ มาสร้างมิติการรับรู้สู่สุนทรียภาพแนวทางใหม่ ให้กับผู้ เข้าชมโครงการงาน
ออกแบบอาคารสาธารณะอย่าง ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ทัง้ในและต่างประเทศจ านวนมากเช่น 
โรงแรมเดอะบาราย (The Barai) อ าเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่มีแนวคิดการอ้างอิง
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ มาผนวกเข้ากบัการออกแบบในปัจจบุนัให้มีความร่วมสมยั
, โรงแรมภูแลริตซ์-คาร์ลทัน (Phulay Bay Ritz-Carlton) จังหวัดกระบี่ , โรงแรมเดอะโฟว์ซีซัน 
จงัหวดัเชียงใหม่  และ โรงแรม Novotel Bukittinggi ที่เกาะสมุาตรา ประแทศอินโดนีเซีย เป็นต้น 

 
 
 

http://gotarch.com/blog/?p=719
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ธีรพล นิยม  : ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทศันศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี2556  
ธีรพล นิยม จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการพัฒนาชุมชนและชนบท 
จากสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย กรุงเทพฯ (ด้วยทนุจากรัฐบาล ประเทศเยอรมนี) 

  

ภาพประกอบ 36 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภาแห่งใหม่  ของธีรพล นิยม 

ที่มา: https://www.mixmagazine.in.th/view.php?ref=00001251 

ปัจจบุนัเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้สถาบนัอาศรมศิลป์ และอดีตเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัท แปลนคิ
เต็ค  และมีผลงานการออกแบบสร้างสรรค์มากมาย โดยมีเอกลกัษณ์ที่ชดัเจน จากการน าแนวคิด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาผสมผสานกับสังคมสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจ  เช่น การน ารูปแบบ
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นมาสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ด้วยการออกแบบภูมิทศัน์ ที่สอดรับกบับริบท
บรรยากาศสภาพแวดล้อมธรรมชาติโดยรอบ โดยล่าสุดชนะเลิศการประกวดแบบ การออกแบบ
สร้างสรรค์อย่าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ “สปัปายะสภาสถาน”  

 

ภาพประกอบ 37 สถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภาแห่งใหม ่(ช่วงค ่าคืน)   

ที่มา: https://www.mixmagazine.in.th 

https://www.mixmagazine.in.th/view.php?ref=00001251
https://www.mixmagazine.in.th/
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จรูญ  อังศวานนท์  : ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  (สถาปัตยกรรมภายใน
มัณฑนศิลป์) ป ี2557 

จรูญ  อังศวานนท์ เป็นชาวกรุงเทพมหานครฯ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาควิชา การออกแบบตกแต่งภายใน จากคณะมณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  

 

  

ภาพประกอบ 38 สเก็ตช์ลายเส้น งานสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์  
ของจรูญ  องัศวานนท์   

ที่มา: https://www.bloggang.com 

ปัจจบุนัเนื่องจากอายมุากแล้ว จึงได้วางมือจากการท างานมณัฑนศิลป์ ซึง่ในอดีตได้
ช่ือว่าเป็นบรมครู ในงานสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑณศิลป์ ร่วมสมยัในประเทศไทย ซึ่งอาจ
ถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการออกแบบตกแต่งภายใน  โดยมีเอกลักษณ์ในผลงานการออกแบบ
สร้างสรรค์ คือ เป็นผู้ มีแนวคิดสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของผู้คนในสงัคมไทย ค านึงถึงหลกั
ความเป็นจริงในการใช้งาน อีกทัง้มีการสร้างพืน้ที่ว่างภายในอาคารให้น่าสนใจ แตกต่างจากการ
ท างานอดีตที่เน้นการประดบัตกแต่งเพียงอย่างเดียว กลา่วคือ ต้องมากด้วยประโยชน์ใช้สอย สอด
รับไปกับสุนทรียภาพความงาม ให้กับสถานที่นัน้ๆ โดยการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ทาง
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ของท่านอาจารย์จรูญ  อังศวานนท์  ได้สร้างช่ือเสียงไว้
มากมาย  ทัง้ในระดบัประเทศและต่างประเทศ 

 

https://www.bloggang.com/


  44 

  

ภาพประกอบ 39 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมภายใน และมณัฑนศิลป์ ของจรูญ  องัศวานนท์   

ที่มา:  https://www.youtube.com/จดหมายแห่งกรุงศรี 

กฤษฏา  โรจนกร  : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี2558 
คุณกฤษฎาเป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
สถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลยัเกียวโต ประเทศญ่ีปุ่ น (ด้วยทนุรัฐบาลญ่ีปุ่ น) 

 

  

ภาพประกอบ 40 แสดง สถาปัตยกรรมด้านการอนรัุกษ์ ของ กฤษฏา  โรจนกร   

ที่มา: https://mgronline.com 

ปัจจุบันเป็นเจ้าของ บริษัท Habita Archiects จำกัด ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี และมี
ผลงานออกแบบสร้างสรรค์มากมาย และเป็นที่ยอมรับในสังคมนักออกแบบ ในความเชี่ยวชาญด้าน
การอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารเก่า ยกตัวอย่างเช่น  สถาบันเกอเธ่ประเทศไทย  สยามสมาคมใน
พระบรมราชูปถัมภ์  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยฯ และบ้านพระอาทิตย์ เป็นต้น  อีกทั้งยังมีผลงาน

https://www.youtube.com/จดหมายแห่ง
https://mgronline.com/
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ออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ อย่างเช่น โรงแรมและรีสอร์ท ทั้งในและต่างประเทศมากมาย  
เช่น  โรงแรมแกรนด์หลวงพระบาง ประเทศลาว ,รีสอร์ทซิกส์เซนส์ นิน วัน เบย์ ประเทศ
เวียดนาม  โรงแรมพันซี ภูเก็ต , โรงแรม พี พี ปาล์ม บีช รีสอร์ท ฯลฯ  รวมทั้งการออกแบบอาคาร
สาธารณะ อย่างเช่น สนามบิน เช่น อาคารสนามบินสุโขทัย จ.สุโขทัย,  อาคารสนามบินศุลกากร  
และอาคารผู้โดยสารสนามบินใหม่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น   
 

  

ภาพประกอบ 41 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม รีสอร์ทซิกส์เซนส์ นิน วนั เบย์  
ประเทศเวียดนาม   

ที่มา: https://mgronline.com/celebonline/detail 

สิน  พงษ์หาญยุทธ : ศิลปินแห่งชาต ิสาขาทศันศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี2560 
สิน  พงษ์หาญยุทธ  เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศึกษาต่อประกาศนียบัตร จาก
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และด้วยเป็นผู้ที่มากประสบการณ์ใน
การท างานออกแบบสถาปัตยกรรม จึงถกูเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ  มอบความรู้เป็นวิทยาทานให้กบั
นกัเรียน นกัศึกษา เพื่อสร้างแรงบาลใจในการท างานวิชาชีพ  ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาม
สถาบนัการศกึษาและมหาวิทยาลยัต่างๆ 

 

https://mgronline.com/celebonline/detail
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ภาพประกอบ 42 แสดง ผลงานสถาปัตยกรรม ของสิน พงษ์หาญยทุธ 

ที่มา: http://www.culture.go.th/culture 

 

ปัจจุบัน สิน พงษ์หาญยุทธ ยังคงประกอบวิชาชีพในฐานะสถาปนิกอาวุโส   
ในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ บริษัท แปลน อาคิเต็ค  โดยมีผลงานสร้างสรรค์ ทางสถาปัตยกรรม
มากมาย  เช่น  การออกแบบโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ,  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์,  บ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร จ.ปทุมธานี, อาคารใบหยก 1-2, และโรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ จ.กรุงเทพฯ 
นอกจากนีย้งัมีผลงานด้านสงัคม เช่น มลูนิธิเด็ก, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก,  สภากาชาดไทย มูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย และมูลนิธิเด็กศาลายา โดยเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า การ
บริหารงานก่อสร้างภายในโครงการด้วย  

 

  

ภาพประกอบ 43 แสดง ผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมยั โรงแรมหวัช้าง เฮอริเทจ จ.กรุงเทพฯ 

ที่มา: http://www.letseatthailand.com 

 

http://www.culture.go.th/culture
http://www.letseatthailand.com/
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คงศักดิ์  ยุกตะเสวี : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน)  
ปี 2561 

คงศกัด์ิ ยกุตะเสวี เป็นชาวจงัหวดักรุงเทพมหานครฯ   จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  ซึง่หลงัจากเรียนจบ ในปี2512 ได้มีโอกาส
เดินทางท างานที่ประเทศสิงคโปร์ ในต าแหน่งมัณฑนากร ออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม ซึ่งใน
สมัยนัน้ยังไม่มีคนไทยเดินทางไปเท่าไหร่  หลังจากนัน้ก็เร่ิมเป็นที่ รู้จัก จนท าให้มีผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์มากขึน้ จนขนาดขยายไปได้ทั่วโลกมากกว่า 25 ประเทศ ทัง้ในทวีปเอเชีย 
ยโุรป และตะวนัออกกลาง ตวัอย่างเช่น การออกแบบภายในบ้านพกัอาศยัให้กบัเศรษฐี ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย,   การออกแบบภายในโรงแรมแชงกีล่า ในประเทศจีน ,   การออกแบบภายใน
โรงแรม The Emirates Palace กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, การออกแบบภายในบ้านพกั
ตากอากาศ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปตูิน ประเทศยเูครน, การออกแบบภายในพระราชวงั ให้กบั
กษัตริย์ ประเทศบาห์เรน และการออกแบบภายในพระราชวงั ให้กบักษัตริย์ ประเทศบรูไน เป็นต้น  

 

  

 

ภาพประกอบ 44 ผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมภายใน โรงแรมขนาดใหญ่  
ของคงศกัด์ิ ยกุตะเสว ี

ที่มา: https://hilight.kapook.com 

https://hilight.kapook.com/
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ปัจจุบันยังคงท างานที่บริษัท ลีโอ อินเตอร์เนชั่นแนล ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด (Leo 
International Design Group Co., Ltd.) ด้วยประสบการณ์และความเช่ียวชาญ จึงท าให้ผลงาน
หลกัๆของบริษัท  ยงัคงเป็นการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัสละเวลาเป็น
วิทยากร ถ่ ายทอดองค์ความ รู้ในวิชา ชีพ ด้านการท างานของนักออกแบบ มืออาชีพ 
(มาตรฐานสากล) แก่นกัเรียน-นกัศึกษา เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ผนวกกบั
ความรักในงานออกแบบ  

สรุปจากการศึกษา ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการศิลปะการออกแบบ ของ
ศิลปินนักออกแบบสร้างสรรค์ สาขาทัศนศิลป์  ในประเทศไทย พบว่าได้รับอิทธิพล ความเช่ือ 
สุนทรียะ และวัสดุ สถาปนิกในยุคโมเดิรน์ ส่งผลให้สถาปนิกและนักออกแบบภายใน(หลัง
สมยัใหม่) มีความเป็นตวัเอง  เป็นปัจเจกบคุคลสงู มีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่เหมือนใครและยาก
ที่จะมีใครเหมือน และมกัแสวงหาสิ่งท้าทายโลก  มองหาแนวทางใหม่ๆ  โหยหาธรรมชาติ  คิดถึง
อดีตสงัคม  ประเพณีนิยม  ค้นหากลิ่นอายทางวฒันธรรมใหม่  รวมทัง้มรดกทางภูมิปัญญา  ไม่
เน้นประโยชน์ใช้สอยมากนัก  แต่ขอให้ตอบคณุค่าทางด้านจิตใจ อารมณ์  ความรู้สึก  โดยน ามา
ผสมกลมกลืน  ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์อย่างลุม่ลกึ แฝงไปด้วยปรัชญาอย่างละเมียดละไม  
และฉีกกฎเกณฑ์ต่างๆ สร้างรูปแบบส าเร็จเพื่อให้เดินตาม สู่การเปิดเผยตัวตนก่อเกิดเป็นงาน
ออกแบบที่มี อตัลกัษณ์เฉพาะตนไม่ซ า้ใครในยุค “สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในบริบท
สงัคมหลงัสมยัใหม่”(Post Modern) นกัออกแบบที่มีแนวคิดหลงัสมยัใหม่ มกัชอบทดสอบ ทดลอง 
ค้นหาสิ่งใหม่  รวมทัง้ผสมผสานวิถีวัฒนธรรม  ความเช่ือ  รูปแบบประเพณี  เทคนิค นวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อสร้างวิธีคิดแนวสวนกระแสนิยม  ไร้ซึ่งกฎเกณฑ์และหลักการเหตุผล  โดยสะท้อน
แนวคิดการออกแบบ ตามรสนิยมความงามตามปัจเจกชนของบคุล         

สอดคล้องกบันักปรัชญาที่ผสานภาวะทางสงัคมเข้ากับปัญหาด้านญาณวิทยาของ
ทฤษฎีสงัคมแนวใหม่ ที่ไม่สามารถอธิบายถึงรูปแบบ วา่มนัจะต้องเป็นไปลกัษณะใด   และได้เขียน
ประโยคเด็ดไว้ที่บทความ “ภาวะแบบหลังสมัยใหม่ : รายงานว่าด้วยความรู้” ของเลียว์ทาร์  
Lyotard 1992 จนัทนี  เจริญศรี (2544 : 10) โดยต้นบทความถกูเขียนไว้วา่  

 
“ส าหรับผมแล้ว หลังสมัยใหม่ หมายถึง ความแคลงใจต่อ อภิต านาน

ทัง้หมด” 
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5.บริบทสังคมหลังสมัยใหม่ (Context)  
สภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจบุนันัน้ เปลี่ยนแปลงผนัผวนอย่างมาก  ดงันัน้วิธี

คิดสร้างสรรค์ผลงาน  มกัได้แรงบนัดาลใจมาจากสภาพสงัคมในช่วงเวลาต่างๆ ณ เวลานัน้  ซึ่ง
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อวิธีคิดของนกัออกแบบด้วย  ที่สามารถออกแบบวิถีวฒันธรรมของผู้ใช้งาน
ตามรูปแบบเดิม แต่พฒันาให้ดีขึน้  ตวัอย่างเช่น จากแต่เดิมนัง่กินข้าวที่พืน้สูก่ารนัง่กินข้าวบนโต๊ะ
อาหาร  (ซึง่สว่นหนึง่ก็ได้สร้างความสะดวกในการลกุนัง่ของผู้สงูอาย)ุ หรือการออกแบบวฒันธรรม
การใช้ชีวิตในแนวทางใหม่  โดยสอดคล้องหรือแตกต่างกบัความรู้สกึต่อความงาม  ในแต่ละสงัคม
วฒันธรรม  ตามระดับภูมิปัญญา หรือตามประสบการณ์การรับรู้ใหม่  ตัวอย่ างเช่น  สภาวะคน
เมืองที่รีบเร่งไปซะทกุอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ช่วงเวลากินข้าว อนาคตอาจจะมีวฒันธรรมการกินอาหาร 
ที่ถกูย่อขนาดให้เล็กเท่ากบัแคปซูล เหมือนที่นกับินอวกาศกิน  โดยมีเคาน์เตอร์นัง่กิน อยู่บนสถานี
รถไฟฟ้าก็เป็นได้ ดังนัน้จากสาเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัว ล้วนส่งผลถึง การเกิดสิ่งใหม่ เกิด
วฒันธรรมใหม่ๆขึน้ดงัเช่น    

ปัจจยัเศรษฐกิจในอดีต  ได้ส่งผลกระทบต่อการก าหนดทิศทางของโครงการว่า  มีผลต่อ
การก าหนดแนวความคิดต่อไป  ยกตวัอย่างดงัเช่น พ.ศ. 2540  เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบ
ที่ตามา  ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเร่ิมส่งสญัญาณ  โดยสาเหตุมาจากการลงทุนที่อยู่อาศยัจน
เกินความจ าเป็น  เกินความต้องการที่แท้จริง (Over Supply) จนเกิดฉายาวิกฤติเศรษฐกิจนีว้่า 
“วิกฤติต้มย ากุ้ ง”  ประเทศไทยขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศ  จากกองทนุการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) นกัลงทนุต่างชาติ ขาดความเชื่อมัน่ในการลงทนุ  สง่ผลถึงสงัคมในวงกว้าง กลา่คือ  
อสงัหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นตกต ่าสดุขีด นบัว่าเป็นยคุแห่งความซบเซาอย่างมาก ในวงการงาน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน กระทบต่อการตดัสินใจนกัลงทนุและนกัธุรกิจ อสุาหกรรม
ต่างได้รับการกระเทือนอย่างหนกั  จากราคาวสัดกุ่อสร้าง และค่าแรงสงูขึน้ ค่าครองชีพสงูขึน้ และ
อ านาจการใช้จ่ายลดลง  สาเหตมุาจากความไม่มัน่คงทางการเมือง  นกัลงทนุตา่งพากนัสงวนท่าที 
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเป็นอย่างมาก ในสมัยนัน้ จึงเกิดค่านิยมวัฒนธรรม  การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง อย่างประหยดั และส่วนหนึ่งก็ได้สร้างแรงบนัดาลใจให้กับนักออกแบบ โดยน า
เศษวสัดเุหลือใช้มาสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดใหม่ ก่อเกิดเป็นผลงานในแนวทางเลือกใหม่ที่
น่าสนใจ จากการเข้าใจสงัคมบริบทของสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลง มองปัญหาใกล้ตวัมาก
ขึน้ 

กาลเทศะ (Space & Time) : สังคมกับการปลูกฝ่ังความดีงามของนักออกแบบ มิติที่
เกิดขึน้ในสังคมไทยนัน้  คงไม่ใช่แค่เร่ืองความงามของผลงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
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ภายในเพียงอย่างเดียว แต่นกัออกแบบจะต้องค านงึถึงการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อทกุคนในการใช้
งาน (Universal design) คิดถึงคนในสงัคมทกุระดบัชนชัน้  คิดถึงความต้องการขัน้พืน้ฐานในการ
ใช้ชีวิตทกุกลุม่คน  คิดถึงมิติความหลากหลายของคนต่างๆ ทัง้คนพิการ  คนแก่ คนท้อง  เด็ก  คน
เชือ้ชาติ ศาสนาที่ต่างกนั ซึง่ในอดีตผู้คนอาจมองว่า จะงามได้ก็ต่อเม่ือมีการไปประดบัตกแต่ง  ซึง่
สอดคล้องกบัการรับรู้ (Perception) ของคนในยคุนัน้ 

แต่ในปัจจุบนัความงามแบบมีกาลเทศะ มองความงามเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล ความ
งามที่ซบัซ้อน ความต้องการที่แตกตา่งกนั ความงามของบางคนอาจจะมองความงามแค่ที่ปัจจยั 4  
แต่ถ้านอกเหนือจากนี ้ก็ถือว่าต้องการความงามมากขึน้ มากขึน้ไปเป็นล าดับ โดยอาจจะศึกษา
พฤติกรรมมนษุย์  ถ้าเข้าขัน้วิกฤตคนเราใช้ชีวิตอย่างไร จะอยู่ในลกัษณะไหน  โดยการตดัปัจจยัสิ่ง
ฟุ่ มเฟือยออก  และมองความสวยงามขัน้พื น้ฐานของการใช้ชีวิต เพราะสุดท้ายตัวงาน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในเป็นเพียงผลของวิธีคิด ความรู้สึก วฒันธรรม ความเป็น
เฉพาะคน  เป็นเพียงแค่ผลผลิต (Product)ชิน้หนึ่ง  สิ่งที่เกิดขึน้จากการใช้ชีวิตประจ าวนั  บางคน
อาจจะมีความพอเพียงระดบัหนึ่งที่ตนเองมีอยู่  แต่บางคนต้องการมากขึน้ไปมากกว่านัน้  ขึน้อยู่
กบัว่าก าลงัสร้างความงามนีใ้ห้ใคร บุคคลใด หรือสงัคมกลุ่มไหน แม้กระทัง่โลกใบนีย้งัถูกแบ่งว่า
เป็น  ซีกโลกตะวนัตก และซีกโลกตะวนัออก  คนในประเทศก็ยงัมีหลายภาค หรือว่าหลายระดบั
ของคนในสงัคม  แม้กระทัง่สงัคมเองก็ยงัมีตัง้แต่ระดบัของ คนรวย-คนจน เพราะฉะนัน้ รสนิยม จะ
เป็นตวับอกได้ว่า ความงามของแต่ละ่กลุม่คนของสงัคมจะเป็นอย่างไร  โดยสามารถน าวฒันธรรม
ไปขบัเคลื่อนสูส่งัคมนกัออกแบบ 

กล่าวโดยสรุป ยุคหลงัสมัยใหม่นี ้เป็นการผสมผสานและเปิดสมอง เปิดไอเดีย ( Idea) 
ให้กบันกัออกแบบภายใน ที่สามารถจะสร้างสรรค์ (Create) ผลงานต่างๆได้ด้วยตนเอง  ไม่ต้องยดึ
ติดกบัสไตล์เดิมๆในอดีต  ก่อเกิดความงามเฉพาะตน ซึง่ไม่ได้เป็นความงามแบบเดิมอย่างเดียวดิ่ง
เดียว  ไม่เช่ือในสูตรส าเร็จ  เข้าใจในธรรมชาติและมีมุมมองเป็นสากล นึกถึงบริบทของสภาพ
สิ่งแวดล้อม  และเข้าใจความงามขัน้พืน้ฐานที่สดุ  คือ พฤติกรรมธรรมชาติของมนษุย์ของทกุกลุ่ม
คนทกุชนชน เช่ือในความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในสงัคม ด้วยความพอดี ของขนาดสดัส่วน พอดีกบั
ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ในการใช้งาน หรือพอเหมาะกับจ านวนคนที่เข้าไปใช้พืน้ที่ออกแบบพืน้ที่
ต่างๆ  ส่งผลต่อความรู้สึกกับผู้ เข้าไปสัมผัสด้วย  ให้ผู้ที่เข้าไปใช้พืน้ที่นัน้ๆรู้สึกคล้อยตาม ตาม
วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ (Conceptual)  

ดงันัน้ หากการถอยตวัเองลงไปหนึ่งก้าว  เพื่อที่จะท าให้คนเองเปิดมมุมองกว้างมากขึน้  
ไม่ยดึมัน่ในความงามที่สัง่สมในอดีต ใจกว้างและรู้จกัปรับตวัให้เท่าทนัยคุสมยัปัจจบุนัจะท าให้เข้า



  51 

ใจความแตกต่างของความงามที่หลากหลายมากยิ่งขึน้  เป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความงาม
ซึง่กนัและกนั  เช่น ปัจจบุนักลุม่นีง้ามตามลกัษณะแบบนี ้  กลุม่นีง้ามอีกแบบหนึ่ง แต่วนัข้างหน้า
ความงามของทัง้สองกลุม่  อาจจะแลกเปลี่ยนกนัไปมาก็เป็นได้  ด้วยความไร้ซึง่กฎเกณฑ์ที่ตายตวั
นี่เอง ส่งผลให้ศิลปะการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ยุคหลังสมัยใหม่นี ้ เกิดสุนทรียะความงามที่
หลากหลายกระบวนทศัน์ จึงเกิดศิลปินหน้าใหม่ตลอดเวลา เกิดรสนิยมผู้ เสพที่มีความเฉพาะตน
มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัมีปัจจยัต่างๆมากมาย ทัง้ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ออกแบบสร้างสรรค์ 

6.ปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่ส่งผลถงึผลงานการออกแบบสร้างสรรค์   
ในยคุที่ข่าวสารจากทัว่ทกุมมุโลก ทัง้ภาพและเสียง หลัง่ไหลผ่านข้อจอคอมพิวเตอร์ และ

จอโทรศพัท์เคลื่อนที่  ความงามนัน้มีอยู่รอบตวั  อยู่ที่แต่ละคน แต่ละสงัคมมอง อาจรับรู้ได้ด้วย
ประสาทสมัผสั  ความปีติ  อิ่มเอิบใจ  ทัง้ความงามตามธรรมชาติและงามตามสิ่งที่มนษุย์สร้างขึน้  
จากแนวคิดโมเดิรน์ (Modern) สนุทรียศาสตร์เคร่ืองจกักล  สู่แนวคิดสนุทรียศาสตร์เคร่ืองจกัรคน  
Post – modern  จากของที่เคยผลิตจากเคร่ืองจักรครัง้ทีละมากๆ สู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลิต
งานฝีมือ ที่มีจ านวนน้อยชิน้  จากมนุษย์ผู้ ซึ่งเปรียบเหมือนเคร่ืองจักรที่มีหน้าที่ผลิตผลงานเพื่อ
ปอ้นเข้าสูร่ะบบสงัคมให้พิจารณา ซึง่สาระส าคญัของยคุสมยันี ้(หลงัสมยัใหม่) กลา่วคือ ผลงานไม่
มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัว  ไม่เหมือนใคร และยากที่จะมีใครเหมือน  สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอก
ลกัษณะเฉพาะตน  บางครัง้อาจหยิบยกศาสตร์ความงามในอดีตมาต่อยอดทางความคิด ถ่ายทอด
ออกมาเป็นรูปแบบของงานที่สามารถอ้างอิงประวตัิศาสตร์  พฒันาสู่แนวคิดใหม่ๆ  ด้วยขัน้ตอน
วิธีการทดลอง ทดสอบ  หรือจากการสืบค้นหาข้อมลู เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาแนวความคิด
จากปัจจยัตา่งๆที่รายล้อม  

6.1 ปัจจัยด้านการตลาดและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  
มิติของความส าเร็จของโครงการนัน้ อยู่ที่การค้นหาข้อมูล  และเก็บรวบรวมข้อมูล 

แล้วน ามาวิเคราะห์และสงัเคราะห์ โดยเฉพาะความเป็นไปได้ในทกุช่องทาง   เพื่อที่จะน ามาหาข้อ
แก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์และทิศทางของเศรษฐกิจในการออกแบบสร้างสรรค์
ปัจจบุนั  รวมทัง้การพิจารณาความเช่ือมโยงระหวา่งโครงการกบัปัจจยัตา่งๆให้ครอบคลมุ โดยการ
น าหลกักลยทุธ์การตลาด7P’s ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ทางด้านการบริการ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  ให้แก่ผู้ บ ริโภคในยุคหลังสมัยใหม่นี ้  
ซึง่ประกอบด้วย 
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1. Products :มีรูปแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในที่โด่ดเด่น    
ค้นหาเอกลกัษณ์ในผลงานออกแบบสร้างสรรค์  เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตให้กบั
ผู้คนในยคุหลงัสมยัใหม่ที่มีความเป็นตวัเองสงู เช่น การน าอตัลกัษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่น มาหลอมรวมเป็นหนึง่เดียว และน าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบในโครงการ 

2. Price : ความเหมาะสมและสมเหตุสมผลของราคาค่าจ้าง   ในค่าที่ปรึกษา
การบริการวิชาชีพสถาปนิก มณัฑนากร และนกัออกแบบ(อิสระ) ทัง้ที่มีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะ 
เพื่อเป็นการเพิ่มคณุค่า(Value) ให้กบัผู้ที่ผู้ ใช้บริการ  เห็นถึงความส าคญัของวิชาชีพ 

3. Place : สถานที่ในการน าเสนอ หรือ ส าหรับให้บริการ  นัดพบปะ  พูดคุย
ระหว่าง ผู้ ออกแบบ กับผู้ ใช้บริการนัน้  ควรเลือกท าเลที่ตัง้  ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด 
สามารถเดินทางสญัจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดีในบริเวณนัน้ๆ  เช่น 
ระบบขนสง่สาธารณะ  

4. Promotion : ผู้ออกแบบควรมีการส่งเสริมการตลาด   ด้วยการจัดกิจกรรม
โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย  ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของการขายในขัน้ต้นเลยก็ว่าได้   เช่น  
กิจกรรมขายแบบอาคารสีเขียว (อาคารรักษ์โลก) เพื่อเป็นการสร้างส านึกรักษ์ธรรมชาติ  โดยใช้
วสัดทุี่ไม่เป็นพิษตอ่สิ่งแวดล้อม  

5. People , Employee : ด้านบุคคล สถาปนิก  มณัฑนากร  และนกัออกแบบ
(อิสระ)  จะต้องมีความ สามารถในการตอบสนองผู้ใช้บริการ ด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์แนวทาง
ใหม่ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในการใช้งานนัก
ออกแบบมืออาชีพ 

6. Physical  Evidence / Presentation : เป็นการสร้างคุณภาพโดยรวม
ให้กบัภาพลกัษณ์ของการบริการมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ มณัฑนศิลป์  รวมถึงทัง้ด้าน
การปรับปรุงคณุภาพทางกายภาพอื่นๆ อีกด้วย 

7. Process : กระบวนการต่างๆในการจัดการด้านบริการอาคาร  มีระเบียบข้อ
ปฏิบตัิท่ีชดัเจนและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทบัใจ  

6.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (ผู้ใช้งาน) งานออกแบบที่ดี  ควรค านึงถึงมนุษย์ 
ผู้ใช้งานภายในอาคาร  ทัง้ผู้ ใช้บริการ และให้บริการทกุๆสว่น ทกุๆต าแหน่ง ตัง้แต่ยามรักษาความ
ปลอดภยั  พนกังาน  เจ้าหน้าที่โครงการ  ไปจนถึงผู้บริหาร ให้มีการใช้งานที่สะดวกและปลอดภยั   
ซึ่ง ฤทธิรงค์  จุฑาพฤฒิกร ได้เคยให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับทางด้านความงามของพฤติกรรมมนุษย์         
ไว้อย่างน่าสนใจ 
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 “ผมสนใจศึกษารากของพฤติกรรมมนษุย์  ถ้าจ าเป็นสดุๆคนเราจะกิน  จะ

อยู่อย่างไร   ลกัษณะไหน   โดยตดัปัจจยัฟุ่ มเฟือยออก   พยายามมองขัน้

พื้นฐานของการใช้ ชี วิต  สุดท้ายก็ เร่ิมมองเห็นความสวยงาม ตัว

สถาปัตยกรรมเป็นผลของวิธีคิด ความรู้สึก วฒันธรรม ความเป็นเฉพาะคน

ตรงนั้น สถาปัตยกรรมก็เป็นเพียงแค่  product  ส่ิงที่เกิดข้ึนจากการใช้

ชีวิตประจ าวนั  ท าให้สนใจเร่ืองคนจนมากย่ิงข้ึน  ตดัความฟุ่ มเฟือยออก

ทัง้หมด   เพราะถ้าท างานกับคนมีสตางค์ มนัมากกว่าพฤติกรรม มนัจะ

กลายเป็นเร่ืองของรสนิยม  เป็นเร่ืองของเทรนด์  เป็นเร่ืองของความชอบ  

จึงคิดว่า คนจนๆนี่แหละ  น่าสนใจ  กล่าวคือจะกินยังไม่มีเลย  จะไป

สวยงามอะไรนกัหนา จึงไม่น่าจะมีเร่ืองของความชอบ เทรนด์ หรือสไตล์

การตกแต่ง จึงน่าศึกษารสนิยมความจ าเป็นเท่านัน้  ซ่ึงตรงกบัที่ตัง้เป้าไว ้

คือเราสนใจความงามทางด้านพฤติกรรม จึงคิดว่าเร่ืองอื่นๆที่เป็นอปุสรรค 

ก็ตัดมันออกซะแล้วก็เข้าไปศึกษาเร่ืองบ้านของคนจน ” (สัมภาษณ์ ,24 

มกราคม 2557)  

6.3 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ลกัษณะเฉพาะทางธรณีวิทยา การค านึงถึงสภาพแวดล้อม
รอบทิศทาง  ทัง้ที่ตัง้  ท าเล  ลักษณะเฉพาะทางธรณีวิทยา การสืบค้นหาข้อมูลที่ลงลึกถึง
รายละเอียดที่สดุ จะส่งผลถึงอนาคตในการสร้างสรรค์โครงการที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์เร่ือง
สภาพแวดล้อมได้อย่างสมบรูณ์ โดยช านาญ บญุญาพทุธิพงศ์ ได้เคยให้ข้อสรุปเนือ้หาเก่ียวข้องกบั
สถาปัตยกรรมกบัสิ่งแวดล้อมไว้วา่ http://home.kku.ac.th/bchumn/envi/enviarch.html 

 
“สถาปนิกเป็นอาชีพหน่ึงมีความสัมพัน ธ์  และต้องรับ ผิดชอบต่อ

สภาพแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดงันัน้สถาปนิกจะควรเร่ิมจากมีความ

เข้าใจความสมัพนัธ์ของสภาพแวดล้อม และสถาปัตยกรรมก่อนที่จะลงมือ

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมแต่ละช้ิน งานสถาปัตยกรรมส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมอย่างมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของมลภาวะ การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ เป้าหมายหลกัที่ส าคญัและสถาปนิกควรจะ

ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบติัวิชาชีพ  คือ การยืดอายขุองธรรมชาติออกไป 

หรือรักษาความยัง่ยืนของสภาพแวดลอ้มเพือ่มวลมนษุยชาติจากรุ่นสู่รุ่น”  

http://home.kku.ac.th/bchumn/envi/enviarch.html
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6.4 ปัจจัยด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่างๆ
จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ เป็นปัจจัยหลกัในการก าหนดทิศทางของโครงการว่า  การก าหนด
นโยบายจุดยืนของโครงการมีผลต่อการก าหนดแนวความคิดต่อไป  ยกตัวอย่างดังเช่นในอดีต 
2540  ที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและผลกระทบที่ตามา  ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเร่ิมส่งสญัญาณ  
โดยสาเหตุมาจากการลงทุนที่อยู่อาศัยจนเกินความจ าเป็น  เกินความต้องการที่แท้จริง (Over 
Supply) จนเกิดฉายาวิกฤติเศรษฐกิจนีว้่า “วิกฤติต้มย ากุ้ ง”  ประเทศไทยขอความช่วยเหลือจาก
นานาประเทศ  จากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) นกัลงทนุต่างชาติ ขาดความเช่ือมัน่ใน
การลงทนุ  อสงัหาริมทรัพย์และตลาดหุ้นตกต ่า เช่นเดียวกบัในวงการงานสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน  ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและนักธุรกิจ  จากราคาวัสดุ
ก่อสร้างและค่าแรงสงูขึน้ ค่าครองชีพสงูขึน้ และอ านาจการใช้จ่ายลดลง  สาเหตมุาจากความไม่
มัน่คงทางการเมือง  นกัลงทนุตา่งพากนัสงวนท่าที  

6.5 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  วัสดุ และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมลูที่ช่วย
ส่งเสริมให้โครงการน าไปใช้ให้ทนัยคุทนัสมยั  ตอบสนองความต้องการ ผลิตนวตักรรมสอดคล้อง
กบัพฤติกรรมผู้บริโภค ซึง่ไพบลูย์ จิระประเสริฐกลุ ได้ให้ข้อคิดเห็นเร่ืองเทคโนโลยีกบัความงามใน
สงัคมปัจจบุนัวา่ 

 
“ ความงาม เป็นไปตามสถานการณ์  ตามช่วงวยัและวนัเวลา สงัคม ไม่มี

กฎเกณฑ์ที่แน่นอน มนัก็มีช่วงย้อนยคุกลบัมา อย่างเช่นช่วงนี ้ทกุคนก็โหย

หางานฝีมือ (Craftsmanship) มีคุณค่ามากข้ึน  เพราะเราทนอยู่กบัพวก

ช่างไร้ฝีมือ คณุภาพบา้นทีไ่ม่มีคณุภาพ แต่ราคาแพง ทนอยู่กบัสภาพงานที่

ไร้ฝีมือมาช่วงระยะเวลาหน่ึง  เร่ิมเบื่องาน Mass product    ก็จะเร่ิมมี

ผลงานฝีมือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว งานมีรายละเอียด (Detail) มีความ

ประณีต  มีประวติัศาสตร์   เพราะว่างานของแต่ละครั้ง  ที่ดึงมานัน้ เรา

ไม่ได้คิดได้เองเสมอไป  ดึงประวติัศาสตร์จากอีกที่หน่ึง   ที่เรามีรากฐาน

ยาวนานจากยคุสมยัโบราณ มาสร้างแรงบนัดาลใจ ใครจะสามารถคิดงาน

เองได้ สมยัก่อนหวัเสา ก็ยืมมาจากธรรมชาติ ทกุอย่างในโลกนี้ล้วนยืมมา

จากธรรมชาติทั้งหมด ลอกเลียนแบบธรรมชาติ มีใครไม่ลอกเลียนแบบ

ธรรมชาติบ้าง  ลอกเลียนแบบแล้วใช้วิธีการให้ดีข้ึน  เปลี่ยนสถานะ  

เปลี่ยนวสัดุ  เปลี่ยนพื้นที่ ที่ให้มันอยู่  ให้มันไปอยู่อีกที่หน่ึง Represent  
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อีกแบบหน่ึงก็จะกลาย  เป็นอีก1 ไอเดีย  แต่ถามว่าตน้เร่ืองมาจากไหน ตน้

เร่ืองก็มาจากธรรมชาติ เห็นความงามของธรรมชาติ แล้วก็สร้างสรรค์ให้

เป็นรูปแบบใหม่” (สมัภาษณ์ : 2556) 

6.6 ปัจจัยด้านความเหมาะสม  สัดส่วนความงาม และสุนทรียภาพ ความสามารถ
ของผู้ออกแบบ ที่ถือวา่เป็นพืน้ฐานมีที่มาที่ไป  มีสดัสว่นความงามเชิญชวนให้ประทบัใจ  มีรสนิยม  
และมีคณุค่าทางศิลปะสง่ผลต่อความยั่งยืนของโครงการ ตลอดจนการพฒันางานออกแบบให้เกิด
ความโดดเด่น สามารถเป็นจุดที่สนใจได้  และจากการสัมภาษณ์ อันธิกา  สวัสด์ิศรี เก่ียวกับ
สนุทรียภาพในงานออกแบบ ได้ให้นิยามความงามไว้ดงันี ้ 

 
“ คิดว่าความงามและงานสถาปัตยกรรมหรืองานออกแบบภายใน เป็น

ความงามที่มนษุย์สร้างข้ึน สมมติุข้ึนพูดง่ายๆ พอความงามเกิดจากความ

สมมุติข้ึน เปลี่ยนแปลงได้ และมนัเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนชัว่ขณะหน่ึง 

แลว้มนัก็เปลีย่น  ยกตวัอย่างเช่น ผูห้ญิงเปลือยกาย ไม่ใส่เสือ้ผา้เลย ในยคุ

หน่ึงมันไม่มองว่า งามหรือไม่งาม มันคือคน คือมนุษย์ พอเราเห็น

วฒันธรรมอื่น วฒันธรรมต่างชาติตะวนัตก ที่เมืองหนาวแล้วน ามาผ้าคลุม

ตวั เราบอกว่านี่แหละงาม ความงามตามแบบดัง่เดิม ผูห้ญิงที่ไม่ใส่เสื้อผ้า 

เราถูกนิยามใหม่ว่า ไม่งาม น่าเกลียด อจุาด ฯลฯ  ทัง้ที่เขาอยู่เหมือนเดิม 

คนใส่เสื้อผ้าคลุมกาย เอาส่ิงของต่างๆมาประดับตกแต่งเรือนร่าง ก็

กลายเป็นความงาม  วนัหน่ึงตะวนัตกโชว์เรือนร่าง โป๊เปลือย เรากลบับอก

ว่าแบบนีแ้หละงาม กล่าวคือ ก าลงัจะบอกว่า ความงามเราไปนิยามมนัเอง 

จริงๆมันเกิดข้ึนแล้วแต่บริบท รอบๆของสังคมในขณะนั้นให้มันเป็น 

(สมัภาษณ์ : 2557)  

6.7 ปัจจัยด้านระบบการค้า การขนส่ง  มีผลต่อการออกแบบท่ีเข้าใจระบบการค้าขาย
ในปัจจุบัน กับการเปิดประเทศ AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของ
ชาติใน Asean 10 ประเทศ โดยมี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, 
ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน   โดยจะท าให้มี
ผลประโยชน์, อ านาจต่อรองต่างๆ กบัคู่ค้าได้มากขึน้ และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็
จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า  และประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนจะมีผลเป็นรูปธรรม ซึ่งในทางสถาปัตยกรรม ก็คงมีการออกแบบเพื่อรองรับกบั
การเปิดการค้าเสรีเช่นกนั  วสัดบุางอย่าง อาจลดขนาดสดัส่วน น า้หนกัลง เพื่อที่ง่ายต่อการขนส่ง 
และลดระยะเวลาการผลิตและก่อสร้าง  ตลอดจนการออกแบบก็ต้องที่ไม่เป็นภาระต่อกระบวนการ
ผลิต 

6.8 ปัจจัยด้านอุดมการณ์และความเช่ือ   ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพืน้ฐาน
ความคิดอย่างมาก  สามารถส่งต่อพลงัแห่งการออกแบบที่มีมิติลึกล า้สลบัซบัซ้อน  จนถึงขัน้การ
สร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดกับสังคม ณ  ช่วงเวลานัน้ๆ จากความเช่ือสู่จินตนาการของมนุษย์ที่ไ ร้
ขอบเขต  สามารถเกิดขึน้ได้จากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ท าให้มนษุย์มีผลงานสร้างสรรค์ก้าวหน้า ค้นพบ
นวัตกรรมที่ล า้อนาคต  แต่ในขณะเดียวกัน ในอดีตสิ่งที่ ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ มี
ความส าคญั ไม่ยิ่งหยอนกวา่กนั สถาปัตยกรรมของโลกที่ยงัคงยิ่งใหญ่อยู่ในปัจจบุนั  เกิดจากพลงั
ความเช่ือและแรงศรัทธาอนัแรงเกล้า  สง่ผลต่อการออกแบบสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมประจ าชาติ  
อาคารสถานที่ต่างๆมากมาย เช่น โบสถ์ วิหาร เจดีย์ หรือ ศาสนสถานต่างๆ สะท้อนอยู่ในค่านิยม
ประเพณี  ศิลปวฒันธรรม 

สรุปจาการศึกษาพบว่ามีหลายเหตุปัจจัย   ที่ส่งผลถึงแนวคิดสุนทรียะ ในงาน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ที่ มีแนวคิดหลังสมัยใหม่ พบว่าทัง้จากปัจจัยด้าน
การตลาด  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  ศึกษาด้าน
สิ่งแวดล้อม  ดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การเมือง เศรษฐกิจ  ศึกษาค้นคว้า
เทคโนโลยีวสัดแุปลกใหม่น าสมยั  เพิ่มเติมความรู้สนุทรียศาสตร์ทางด้านอื่นๆ  เข้าใจระบบการค้า
และขนส่งในยคุปัจจบุนั  รวมถึงศกึษาความเช่ือ ค่านิยมประเพณีที่ดีงาม สะท้อนออกมาผ่านทาง
เส้นสายปลายปากกา สู่ผลงานการออกแบบที่ผ่านกระบวนการคิดแบบวิถีไทย  คิดแบบปรัชญา
ตะวันออก ถ่ายทอดภูมิปัญญากลิ่นอายวัฒนธรรมร่วมสมัย ในงานสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน ให้โลกได้รู้จกั  

7. แนวคิดและสุนทรียศาสตร์ในการออกแบบสร้างสรรค์  
การออกแบบสร้างสรรค์ คือ ความสามารถ (ability) กบัจินตนาการในการสรรค์สร้างสิ่ง

ใหม่ ซึ่งผ่านการคิดค้นผลงาน ที่ เกิดจากการผสมผสาน (combining) ผนวกเข้ากับทัศนคติ 
(attitude) ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่(changing) กับการมีระบบความคิดที่ยืดหยุ่น ซึ่ง
อาจจะมองกระทัง่สิ่งเก่า กบัการน ากลบัมาใช้ใหม่ (reapplying) เห็นคุณค่าในอดีตสู่การพฒันา
ปรับปรุงให้ดีขึน้  โดยผ่านกระบวนการคิดเป็นระบบ(process) เพื่อแก้ไขปัญหา รวมทัง้พฒันาและ
หาแนวทาง ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้  ซึง่จดุเร่ิมต้นทางความคิดสร้างสรรค์ในปัจจบุนั เกิดจากการได้รับ
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การปลกูฝังรากเหง้าทางความคิด จากระบบการศึกษาในแต่ละสถาบนัที่จะถ่ายทอดสพัพะวิชา 
ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน เพื่อให้ทราบถึงระบบคิดในการสร้างสรรค์ และ
กระบวนการประกอบสร้างผลงานถ่ายทอดออกมาเป็นชิน้งาน 

สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน สภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมล้วนส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์ผลงานทัง้สิน้  ทัง้จากปัจจยัภายนอก ภายใน  เศรษฐกิจ  สงัคม  ศิลปะ วฒันธรรม 
ศาสนา  วิทยาศาสตร์ การเมือง ฯลฯ หลอ่หลอมจนกลายเป็นผลงานสร้างสรรค์อนัมีชีวิต  การเปิด
กว้างรับค่านิยมใหม่ๆ  การแสวงหาแนวทางที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน  การน าภูมิปัญญาที่เป็น
มรดกตกทอด สู่การออกแบบที่มาจากวฒันธรรม  สะท้อนค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
สงัคม    สู่รสนิยมการใช้ชีวิตของคนยุคปัจจุบนั  ซึ่งสอดคล้องกบัเอกชาติ จนัอไุรรัตน์  (2551, น. 
4) ได้กลา่วไว้วา่  

 
“ วงการออกแบบนัน้มีอาณาเขตกว้างใหญ่   และโยงใยในศาสตร์สาขา

ต่างๆ  ความคิดจินตนาการของมนุษย์ไม่เคยหยุดน่ิง    การอ่านแปลน

เหมือนการอ่านความคิด  ส่วนการอ่านความคิดนัน้  จ าเป็นต้องอาศัย

จิตใจ   ผ่านวัฒนธรรม  แง่มุม  วิถีชีวิต  ในกรอบเศรษฐกิจ  สังคม  

สภาพแวดล้อม การศึกษาเรียนรู้  สัง่สมวิธีคิดช่วยเปิดโลกทัศน์  สู่งาน

สร้างสรรค์ในวงการออกแบบอย่างไม่จบส้ิน” 

7.1 คิดแบบสถาปนิก คิดแบบมัณฑนากร กระบวนการคิด คือ รูปแบบการปฏิบตัิการ
ทางสมอง ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอน การรับข้อมลู การแปลงข้อมลูและการจัดเก็บข้อมลู  โดยเม่ือ
สมองท างานจะมีกระบวนการเกิดขึน้คือ การรับข้อมลูและท าหน้าที่แปลงข้อมลูที่เข้ามา  โดยอาศยั
ฐานข้อมลูเดิมที่มีอยู่ เพื่อน าข้อมลูใหม่ที่ได้ น าเข้าไปประกอบแบบแห่งความคิด เพื่อเช่ือมโยงสิ่ง
ต่างๆเข้าหากนั โดยไม่มีจดุหมายจนกว่าจะเกิดการคิดอย่างมีเหตผุล ซึง่เป็นผลลพัธ์ของการคิดนัน้
เพื่อน าไปสู่ความคิดการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    เอกพล สิระชัยนันท์ (2555, น . 11)  
ได้กลา่ววา่  

 
“ ในบริบทของการออกแบบสถาปัตยกรรม เราอาจประเมินคณุค่าของงาน

ออกแบบได้จากองค์ประกอบที่ ส าคัญ  3 ประการ คือ  ความ คิด 

ความหมาย และความรู้สึก  1. ความคิด หมายถึง แนวคิดในการออกแบบ 

ที่ถูกน าเสนอโดยผู้ออกแบบเอง  2. ความหมาย หมายถึง ตัวงานที่
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สามารถสื่อความหมายให้ผู้ใช้อาคาร   ได้เข้าใจในแนวคิดของผู้ออกแบบ

ได ้ 3. ความรู้สึก หมายถึง  ผูใ้ชง้านสามารถรู้สึกในการใชง้าน  ไดต้รงตาม

วตัถุประสงค์ของความต้องการในการออกแบบ  กล่าวคือ ความคิด หรือ 

แนวความคิดในการออกแบบสะท้อนผ่านทางสถาปนิก หรือ ผู้ที่น าเสนอ

แนวความคิดในการออกแบบ โดยมีตวังานเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิด

ในการออกแบบกบัผู้ใช้อาคาร ที่สะท้อนออกมาทางความเข้าใจในการสื่อ

ความหมาย เพื่อสร้าง ความรู้สึก ในการใช้งานผ่านทางประสาทสมัผสั 

ของผูใ้ชง้านสถาปัตยกรรมดงักล่าว”  

7.2 แนวความคิดคุณลักษณะ (สาขาการออกแบบสร้างสรรค์)  เกิดจากความ
ต้องการของมนุษย์ผ่านระบบประสาทการรับรู้  และการค้นหาแนวความคิดส่วนใหญ่จะเกิดจาก
การตัง้ค าถามที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ค าตอบส าหรับสิ่งที่ต้องการ และค าถามที่เหมาะสม คือ 
ค าถามที่มุ่งไปหาค าตอบในการแสวงหาสิ่งที่ต้องการ แนวความคิดเปรียบเสมือน กาวที่เช่ือมต่อ
ภาพต่างๆที่เกิดขึน้ในสมองของเราเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างให้เกิดภาพของความเข้าใจในสิ่งที่
เกิดขึน้ ไม่ว่าภาพประกอบเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ในอดีต เช่ือมโยงกับสิ่งที่เกิดขึน้ใน
ปัจจบุนั โดยสรุปการศึกษาเทียบเคียงกบับริบทของการออกแบบ  เพื่อให้สามารถมองภาพวิธีคิด
ได้อย่างชดัเจนและเป็นระบบมากยิ่งขึน้  

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่เน้นการแยกแยะข้อมลู
และการค้นหาสาเหต ุเพื่อศกึษาให้เกิดความเข้าใจ  

การคิดเชิงสงัเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่น าข้อมลูต่างๆ
มาประกอบกนัเพื่อสร้างเป็น ผลลพัธ์หรือองค์รวม เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่เน้นการขยายขอบเขต
ความคิดเดิมออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหา
ค าตอบท่ีดีท่ีสดุให้แก่ปัญหาที่เกิดขึน้ 

การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่ เน้น การค้นหา
ความสมัพันธ์เช่ือมต่อของข้อมูลทัง้หมดที่มีอยู่ เก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้อย่างไม่ขดัแย้ง แล้ว
น ามาคดักรองเพ่ือก าหนดเป็นความคิดรวบยอด หรือกรอบความคิดท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนัน้ 

การคิดเชิงกลยทุธ์ (Strategic Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่เน้น การค้นหาวิธีการและ
การวางแผนงานอย่างมีขัน้ตอน มีเปา้หมายที่ชดัเจนและเน้นการปฏิบตัิเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 
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การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่ใช้ในการตรวจสอบและ
พิจารณาตดัสิน เร่ืองใดเร่ืองหนึง่ โดยไม่คล้อยตามข้อมลูที่ได้มาอย่างง่ายๆ ด้วยวิธีการตัง้ค าถาม 

การคิดเชิงบูรณาการ (Integrative Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่เน้นการเช่ือมโยง
ข้อมลู แนวคิด หรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นประเด็นส าคญั น ามาบรูณาการร่วมกนัอย่างเหมาะสม 
เป็นการขยายกรอบความคิดเดิมที่จ ากดัอยู่เฉพาะในบริบทเดิมออกไปเช่ือมโยงกบับริบทแวดล้อม
ใหม่ 

การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่ต้องการสร้าง
ทางเลือก ในการแก้ปัญหา โดยการเทียบเคียงกบัเร่ืองราวหรือตวัอย่างที่ใกล้เคียงกนั 

การคิดเชิงประยกุต์ (Applicative Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่เน้นความสามารถใน
การน าเอาสิ่งที่มีอยู่เดิม มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

การคิดเชิงอนาคต (Futuristic Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่เน้นการคาดการณ์และ
เตรียมการ เพื่อรองรับสิ่งที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตหรืออาจเป็นประเด็นของเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ หรือมี
แนวโน้มที่จะเกิดขึน้และต้องการน ามาตอกย า้หรือแสดงวิธีการเตรียมการรับมือ 

7.3 สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics) ความงามของวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน  มนษุย์แสวงหาความงามตามแบบเฉพาะตนอย่างไม่มีที่สิน้สดุ และไม่มีขอบเขต  
การเร่ิมต้นเปิดประตูดูศาสตร์อื่นๆบนโลกใบนี ้  ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยน าจินตนาการ 
ผสมผสานกับแนวคิดที่ส ร้างสรรค์ของผู้ ออกแบบสู่ผลงานที่แปลกใหม่ ท้าทายโลก โดย
วตัถปุระสงค์ของการออกแบบสร้างสรรค์นัน้ มีความส าคญัอยู่ 2 ประการ คือ เพื่อให้การด ารงชีวิต
ภายในอาคาร สถานที่ต่างๆสะดวกสบายทัง้กายและจิตใจ และ เพื่อแสดงออกถึงความงามและ
รสนิยมของผู้ เป็นเจ้าของ  หากแต่ความงามในการออกแบบนัน้  ไม่เพียงแต่ตอบสนองความ
ต้องการหรือประโยชน์ใช้สอยเพียงอยา่งเดียว  แต่ยงัต้องยกระดบัมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนให้
ดีขึน้ด้วย  อีกทัง้งานออกแบบสร้างสรรค์ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ผกูพนักบัวิถีการด าเนินชีวิตของคน
ในสงัคมอีกด้วย  ตีรณ มชัฌิมา (2537 : 23) ได้กลา่วถึงความคิดเห็นของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ วา่    

 
“ ศาสนา  ศิลปะและวิทยาศาสตร์  เหล่านี้ล้วนแตกแขนงมาจาก

แหล่งก าเนิดเดียวกนั  ทุกแขนงวิชาล้วนมีความมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือ 

การยกระดบัชีวิตมนษุย์ให้หลุดพ้นจากสภาพประกอบมีเพียงแต่การด ารง

อยู่ทางกายภาพ แลว้น าพาปัจเจกบคุคลสู่ชีวิตเสรี ” 

 



  60 

งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน สิ่งที่ส าคญัที่สดุคือ   ต้องมีความสวยงาม
ควบคู่ไปกบัประโยชน์ใช้สอย ลกัษณะของการออกแบบอาจเป็นการคิดสร้างสรรค์งานขึน้มาใหม่
ทัง้หมดหรือดดัแปลงปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึน้  โดยค านึงถึงระบบการท างาน  ความสะดวก
ปลอดภยั  รวมทัง้การประหยดัในการผลิต  อนัเป็นคณุสมบตัิในแง่การใช้สอย  นอกจากนีย้งัต้อง
ค านึกถึงความสวยงามที่เร่ิมตัง้แต่การวางผงัเคร่ืองเรือน  การเลือกวสัดุในการตกแต่ง  สิ่งต่างๆ
เหล่านี เ้ป็นการจัดองค์ประกอบเพื่อให้เกิดความงาม  ซึ่งได้พัฒนามานานแล้ว  การจัด
องค์ประกอบเพื่อให้สมดุล รูปแบบ สัดส่วนการก าหนดสีและแสง ทัง้หมดนีถู้กรวบรวมตัง้เป็น
ทฤษฎีที่จะช่วยให้ออกแบบได้สวยงาม ตามหลกัการจดัองค์ประกอบเพื่อความงามภายในอาคาร 
ซึง่ประกอบด้วย 

รูปทรง (From) รูปทรงสร้างรูปร่างให้กบัพืน้ที่ว่าง ถ้าปราศจากรูปทรง ที่ว่างจะมีรูปร่าง         
ไม่แน่นอน  ถ้าไม่มีโครงสร้าง ก็จะไม่มีขอบเขต รูปทรงท าให้เราสามารถวดัที่ว่างได้  รูปทรงที่มา
จากการใช้สอยเป็นสิ่งก าหนดลกัษณะของที่วา่ง สิ่งเหลา่นีส้ าคญัต่อการออกแบบตกแต่งภายใน 

รูปร่าง (Shape) รูปร่างเป็นสิ่งที่แสดงลักษณะของรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป ถ้า
ปราศจากรูปร่าง ที่ว่างก็ไม่มีรูปทรงเช่นเดียวกนั รูปร่างเหมือนรูปทรงตรงที่มีความหมายส าคญัที่
จะสื่อให้ผู้ดไูด้รับรู้ รูปร่างจะชีใ้ห้เห็นถึงมวลทางกายภาพ เก่ียวข้องแต่เพียงรูปที่เห็นจากภายนอก
เท่านัน้ 

ขนาด (Size) ขนาดสว่นเป็นการเปรียบเทียบความสมัพนัธ์  ระหวา่งขนาดของสิ่งหนึ่งกบั
สิ่งอื่น สดัส่วนเป็นการพิจารณาขนาดส่วนหนึ่งของชิน้หนึ่งกับส่วนอื่นของชิน้เดียวกนันัน้  เม่ือนัก
ออกแบบพิจารณาความโดยรวมแล้ว ทกุสว่นจะสมัพนัธ์กนัอย่างลงตวัสวยงาม 

ขนาดส่วน (Scale) เปรียบเทียบขนาดของสิ่งหนึ่งกับของอีกสิ่งหนึ่ง  ขนาดส่วนส่งผล
กระทบต่อจิตใจต่อความรู้สึก  ดังนัน้จึงควรค านึงถึงเพื่อเช่ือมโยงขนาดส่วนให้มีความสัมพันธ์
ระหวา่งกนัเพื่อความสอดคล้องกนัและกนัทัง้หมด ซึง่ควรมีการจดัล าดบัความส าคญั 

สัดส่วน (Proportion) สัดส่วนที่ เหมาะสม  เป็นสิ่งที่ ต้องการไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน   
สดัส่วนในงานออกแบบตกแต่งภายในนัน้  ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากเกณฑ์ในด้านความงาม  ใน
ด้านประโยชน์ใช้สอยและวสัด ุ ทัง้หมดนีเ้ป็นองค์ระกอบท่ีต้องพิจารณาร่วมกนั 

ความสมดุล (Balance) การสร้างรูปทรงใดๆให้มีความสวยงามจะต้องมีความสมดุล  
การสร้างสมดลุ พฒันาได้จากการใช้สายตาฝึกฝนสงัเกตและสะลมไว้เป็นประสบการณ์   ทัง้ความ
สมดลุแบบสองข้างเท่ากนั  และความสมดลุแบบไม่เท่ากนัสองข้าง ในงานออกแบบตกแต่งภายใน
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นัน้  ควรใช้ความสมดลุร่วมกนัทัง้ 2 ประเภท การใช้สอยที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ ท าให้เกิดความงาม
ในมิติใหม่ 

แกน (Axis) ปริมาตราทุกส่วนในงานตกแต่งภายใน สมัพนัธ์กบัแกนที่จินตนากรขึน้ในที่
ว่าง เช่นเดียวกับทุกสิ่งในโลกที่จะหมุนรอบแกน  แกนเป็นสิ่งที่ไม่จริงมองเห็นไม่ได้ แต่รู้สึกและ
สัมผัสได้  แนวแกนในแต่ละบริเวณที่มุมบางมุมถูกตัดทิง้ อาจสวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่สร้าง
ความสมดลุ 

 ความซ า้ (Repetition) การใช้ส่วนประกอบต่างๆ ซ า้ๆกันนี ้จะมีความคล้ายคลึงกัน
แตกต่างกันน้อยเพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องอย่างมั่งคง เพื่อให้เกิดผลในด้านความงามต่อการ
ออกแบบ ถ้าไม่เหมือนกนั สว่นที่ซ า้ในการออกแบบนัน้จะไม่ตอ่เนื่อง ไม่วา่จะเป็นวสัดอุะไรก็ตาม 

การแปรเปลี่ยน (Variation) ความงามที่เกิดจากการสร้างสรรค์การออกแบบตกแต่ง
ภายในขึน้ การเชื่อมโยงการตกแต่งที่ใช้เหมือนๆกนั ในบริเวณที่ต้องการเน้นความส าคญั ถึงแม้จะ
ใช้วสัดตุ่างกนั แต่ก็ยงัคงเชื่อมตอ่กนัด้วยวสัด ุด้วยการจดัไปในทิศทางเดียวกนั 

จังหวะ (Rhythm) การซ า้ท าให้เกิดจังหวะ จังหวะคือการเคลื่อนที่  เคลื่อนไหว งาน
สถาปัตยกรรมก็เช่นกนั การเว้นที่วา่งขององค์ประกอบจะสร้างจงัหวะ  จงัหวะจากการจดัวาง ที่ซ า้
กนัและแยกห่างกนัด้วยที่วา่งเป็นช่วงๆ เช่น เสาภายในพระอโุบสถและพระวิหาร เป็นต้น 

ความแตกต่าง (Contrast) หลกัการออกแบบให้มีความงามจากการเปรียบต่าง  เป็นสิ่งที่
สร้างความแตกต่างหรือแสดงความเด่นขององค์ประกอบสว่นน้อย  ให้ชดัเจนจากองค์ประกอบอื่น
ที่มีลกัษณะคล้ายกนั เช่น มืด-สวา่ง , เรียบ-หยาบ , อบอุ่น-หนาวเหน็บ อ่อนนุ่ม-แข็งกร้าว  ถ้าการ
ออกแบบตกแต่งไม่มีการเปรียบต่างจะท าให้พืน้ที่นัน้น่าเบื่อไปโดยปริยาย 

ผิวสมัผสัและสี (Texture & Color Scheme) วสัดทุกุประเภทมีผิวสมัผสัที่แตกตา่งกนั ทัง้
จากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ ความหยาบหรือความละเอียดของผิวจะรู้สึกได้ด้วยการ
สมัผสั แต่สายตาจะบอกได้ถึงสีและโครงสร้าง สีและผิวสมัผสัมีความสมัพนัธ์กนัมาก ดงันัน้การ
ตดัสินใจเลือกวสัดจุะขึน้อยู่กบัสีและผิวสมัผสัร่วมกนั  

มุมมอง (View Point) เป็นการน าสายตาสู่จุดๆหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดหมายที่น่าสนใจ อาจจะ
เป็นสว่นของสถาปัตยกรรม ที่นัง่ งานศิลปะ เส้นทางที่น ามาสูส่ิ่งส าคญัเหลา่นี ้จะเร่ิมต้นจากระยะ
ที่พอมองเห็นได้และมีแนวทางที่จะเดินเข้าหาเพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านัน้ในระยะใกล้ 

ทัศนียภาพ (Perspective) การดูที่ว่างจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง มีระยะในการ
มองเห็นที่ชัดเจน การเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดอื่นๆในรัศมีที่มองเห็นได้ ซึ่งจะมองเห็นเป็น
ล าดบัชัน้มากกวา่จะดรูะนาบที่วา่ง รูปร่างเพียงอย่างเดียว 
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สุนทรียศาสตร์ในมิติงานออกแบบสร้างสรรค์  (ในมุมมองนักวิชาการอดีต 
ในช่วง 1950-1970)  

ความคิดเห็นและทัศนะคติในมุมมองของนักวิชาการทัง้  3 ท่าน ผู้คร ่าหวอดอยู่ใน
วิชาชีพนีอ้ย่างยาวนานมากกว่า30ปี ได้แก่ เอกชาติ จนัอไุรรัตน์, อนชุา แพ่งเกษร และพยรู  โมสิก
รัตน์ ซึ่งเนือ้หาที่จะน ามาเสนอให้สงัคมได้รับทราบนัน้ เก่ียวข้องกับสนุทรียศาสตร์ความงาม ใน
งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน 

 

   

ภาพประกอบ 45 เอกชาติ จนัอไุรรัตน์, อนชุา แพง่เกษร และพยรู  โมสิกรัตน์ 

ที่มา: http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/interior/ 

 
1.เอกชาติ  จันอุไรรัตน์ (สมัภาษณ์, 2556) สามารถสรุปเร่ืองสนุทรียภาพความงามได้

ดงันี ้   
ในอดีตมีผู้กล่าวไว้ว่า Form Follow Function ความงามรูปแบบของรูปฟอร์ม มาที

หลงัประโยชน์ใช้สอย แต่เม่ือความเจริญเติบโตขึน้ ประโยชน์ใช้สอย จะถูกมองเป็นอนัดบัลองมา 
และยิ่งในยคุปี พ.ศ. 2000 งานกระแสนิยม เร่ืองของสีสนั (Colorful ) ความเท่ห์ Cool  Chic  Chill   
ไม่จ าเป็นต้องมีความสะดวกอีกต่อไป  เน้นความงามมาก่อนเป็นอนัดบัแรก         

ความงามนัน้มีหลายรูปแบบ ความงามแบบบิวตี ้(Beauty) และความงามแบบ
ธรรมชาติ กลา่วคือ ดงึธรรมชาติเข้ามาสว่นในการคิดผลงาน เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) 
ให้กบังานออกแบบทัง้งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน (Archticture&Interior design) 
ทัง้สถาปนิกและนกัออกแบบภายในหลายๆคน  นิยมดงึเอาธรรมชาติ มาเป็นแรงบนัดาลใจ  ฉะนัน้
ความงามถึงได้เปลี่ยนไป   หลงัจากนัน้ก็ได้เกิดกระแสแฟชัน่ ซึง่เป็นเร่ืองที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี ้ เพราะว่า

http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/interior/
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เกิดการเปลี่ยนของยุคสมยัของปี พ.ศ.2000 เกิดกระแสนิยมเป็นช่วงๆ เก่ียวกบัความงามที่อยู่ตัง้
บนรายละเอียด (Detail) และปรัชญาเร่ืองความงามที่ช่ืนชมและยึดถือ คือค าว่า “Got is in the 
detail” กล่าวคือ ความงามที่เรียบง่าย  น้อยแต่มีรายละเอียด  รายละเอียดคือความงาม คือหวัใจ
ความส าคญัของงาน  ยกตวัอย่าง เช่นเสือ้ผ้าไม่จ าเป็นต้องมีลวดลายเยอะ  ไม่จ าเป็นต้องมีการปัก
อะไรมากมาย  แต่ เน้ น มี รายละ เอี ยดของการตัด เย็ บ  มี รูป แบบที่ ส วยงามน่ าสน ใจ
(Pattern)สอดคล้องกบัปรัชญาสนุทรียศาสตร์ทางความงามของ  มีส แวน เดอ โรห์  สถาปนิกใน
ศตวรรษที่20  

อนาคตเร่ืองความงามในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมและศิลปะการออกแบบภายใน
นัน้ จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน  ซึ่งปัจจบุนันีก้็เปลี่ยนไปเป็น Mix & Match กล่าวคือ ไม่มีเร่ือง
ของความโดดเด่นเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการผสมผสาน เช่น เสือ้ทหาร(Military) แฟชั่นจะมี
บทบาทมากในงานแต่งกาย มาผสมผสานเข้ากบังานงานแฟชัน่ กระแสยคุฮิปปี ้(Hippie) เกิดการ
ผสมผสาน  ความงามมนัจะพยายามหาทางออกไปเร่ือยๆไม่หยดุอยู่กบัที่คาดหวงัไม่ได้   ส าหรับ
งานแฟชัน่ เพราะงานกระแสนิยมนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงทกุปี  ซึง่แต่ละประเทศก็จะพยายามค้นหา
วฒันธรรม (Culture)  ของตวัเอง  มาน าเสนอรูปแบบความงามใหม่ๆของแต่ละประเทศ  ดงันัน้จึง
เกิดงาน“แฟร์” (Fair)ขึน้ เพื่อที่ให้แต่ละประเทศเห็นความงามของชาติต่างๆ    ผลงาน Mix & 
Match จึงไม่ได้ดทูี่องค์รวม แต่ดทูี่รายละเอียด(Detail)และการน าไปใช้ การน าเฟอร์นิเจอร์หลายๆ
ยุคสมยัมาประกอบกนัสามารถบอกถึงรสนิยม (Test) ที่เกิดขึน้ ดงันัน้ความงามจึงต้องมัน่ศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึง่ประสบการณ์การมอง                 

 งานออกแบบสร้างสรรค์ในสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  ไม่ว่าจะได้แรง
บนัดาลใจหรืออิทธิพลมาจากอะไรก็ตาม ซึ่งบางครัง้อาจได้มาจากธรรมชาติ  สตัว์ ภูเขา แม่น า้  
หรือความงามที่มาจากสภาพแวดล้อม (Landscape) ความงามที่เก่ียวข้องกบัสรีระร่างกายมนษุย์ 
(Body) ความงามจากสดัสว่นของมนษุย์ (Human scale) หรืออะไรก็ตาม  ความงามจะเปลี่ยนไป
เร่ือยๆ ดงันัน้ปัจจบุนัยคุหลงัสมยัใหม่ คือการผสมผสานและเปิดสมองทางความคิด (Idea) ให้กบั
นกัศกึษา นกัออกแบบรุ่นใหม่ สามารถสร้างสรรค์(Creative) ผลงานต่างๆได้ด้วยตนเองไม่ต้องยึด
ติดกบัรูปแบบเดิมๆในอดีต  

2.อนุชา แพ่งเกษร (สมัภาษณ์, 2556) สามารถสรุปเร่ืองสนุทรียภาพความงามได้ดงันี ้  
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสงัคมทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม  การเมือง  เทคโนโลยีการ

สื่อสารในอนาคตจะเป็นตวัชีว้ดัวา่ความงามนัน้จะพกผนัเปลี่ยนแปลงไปตามกบักระแสสงัคม                
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ความงามที่ เช่ือถือและปฏิบัติอยู่ คือ Time & Space หมายถึง ความงามแบบมี
กาลเทศะ ความงามของแต่ละบุคคลนัน้ อาจมองถึงความงามที่ซบัซ้อน และมีความต้องการที่
แตกต่างกนัซึ่งความงามของบางคนอาจจะมองแค่ที่ปัจจยั4  นอกเหนือจากนีถื้อว่าต้องการความ
งามมากขึน้  และบางคนอาจจะมีความพอเพียงระดบัหนึ่งที่ตนเองมี แต่บางคนต้องการมากขึน้ไป
มากกว่านัน้ ดงันัน้เร่ืองของทิศทางทางความงาม  ขึน้อยู่กบัว่าก าลงัสร้างความงามนีใ้ห้กบับคุคล
ใด สังคมกลุ่มไหน แม้กระทั่งโลกใบนีย้ังถูกแบ่งว่าเป็น ซีกโลกตะวันตก และซีกโลกตะวันออก 
ประเทศไทยเองก็มีหลายภมูิภาค แม้กระทัง่คนในสงัคมกห็ลายระดบั มีตัง้แต่ระดบัของ คนรวย-คน
จน เพราะฉะนัน้รสนิยมจะเป็นตวับอกได้วา่ ความงามของแต่ละ่กลุม่คนของสงัคมจะเป็นอย่างไร               

สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน มกัจะพดูถึงเร่ืองของพืน้ที่ (Space) พืน้ที่ที่
สง่ผลต่อความรู้สกึ ของผู้ที่อยู่ในพืน้ที่นัน้ๆ ทัง้ทางด้านอารมณ์  สะเทือนอารมณ์ หรือรับรู้ได้  โดย
ที่ไม่ต้องมีใครมาบอกกลา่ว  เช่นรู้สกึศรัทธา  รู้สกึอบอุน่ หรือกลวักบัสถานที่นัน้ๆได้ด้วยความรู้สกึ
ของตวัเอง  พืน้ที่นัน้จะเป็นตวับ่งบอกได้ว่า  สง่ผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจเราอย่างไร ท าให้มี
ความรู้สึกร่วม ด้วยกันกับบรรยากาศ  ถ้านักออกแบบสร้างสรรค์ที่มีประสบการณ์  จะสามารถ
ออกแบบพืน้ที่ต่างๆ  ให้มีผลต่อความรู้สึกกับผู้ เข้าชม  ผู้ที่เข้าไปใช้พืน้ที่นัน้ๆ ได้รู้สึกคล้อยตาม
เจตนารมณ์  ได้คิดหรือตอบวัตถุประสงค์ของสถานที่นัน้ เช่น ความงามในโบสถ์ -วิหาร  พืน้ที่
(Space) ก็ต้องให้ความรู้สึกสงบ ศรัทธา แต่ถ้าเป็นความงาม ที่อยู่ในพืน้ที่ศนูย์การค้า ก็ต้องเป็น
ความรู้สกึ คกึคกั ทนัสมยัเป็นต้น  

3.พยูร  โมสิกรัตน์ (สมัภาษณ์, 2556) สามารถสรุปเร่ืองสนุทรียภาพความงามได้ดงันี ้   
ความงาม คือ ความลงตวัพอดี พอดีด้วยขนาด พอดีด้วยสดัส่วน พอดีด้วยรูปแบบ 

พอดีกบัขนาดของเฟอร์นิเจอร์ พอดีกบัเคร่ืองใช้ไม้สอย พอเหมาะกบัจ านวนคน พอเหมาะกบัคนที่
เข้าไปใช้งานในพืน้ที่ พอดีกบัเร่ืองของสี(ไม่มากไม่น้อยไป) ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์การใช้งาน                 

ความงาม (Aesthetics) ไม่ได้พดูถึงความเฉพาะเจาะจงของใครของใคร  มนัเป็นค่า
กลาง ผู้ ใดพบเห็นก็ต้องตระหนกั ต้องรู้สกึ แต่ความพอดีมนัต้องไม่มาก หรือน้อยจนเกินไป ต้องใช้
ความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ในการวินิจฉัย  ดงันัน้จะตามคนใดคนหนึ่งไม่ได้  แต่ความพอเหมาะ
พอควร มนัขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์ของการใช้ สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงาน เช่นหากต้องการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานที่เก่ียวกบัศาสนา ความศรัทธา เก่ียวกบัปรัชญา ความงามก็จะไม่เน้น
การปรุงแต่งให้มากมาย เพราะความงามส าหรับแบบพระมหากษัตริย์  หรือความงามแบบมหา
เศรษฐีจึงไม่ใช่วตัถปุระสงค์   ไม่ได้สื่อสารเก่ียวกบัการท าดีของมนษุย์ที่จะไปบรรลนุิพพาน  ดงันัน้
ความงามแบบเรียบง่าย (Simply) การเปรียบเปรยโดยใช้สจัจะวสัด ุ การใช้แสงธรรมชาตทิี่เข้ามาสู่
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อาคาร  เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสจัจะความเป็นจริงของทกุสพัสิ่ง  ทัง้แสง สี เสียง  ไม่ใช่การย้อม 
หรือการถกูสร้างขึน้มาใหม่  ดงันัน้ความงามโดยปกติแล้ว จะเป็นอยู่ 3 ระดบั คือ  1.ความงามของ
สิ่งหยาบๆ (Rustic Beauty) เช่น หิน เหล็ก ปนู ผ้า ซึง่ตาสามารถมองเห็นพืน้ผิวของวสัดธุรรมชาติ  
ซึ่งมีรายละเอียด โดยการเอามาจัดวางเรียง ให้พอเหมาะพอควรจึงจะเกิดความงามได้  2.ความ
งามแบบเรียบๆ  ก็เป็นความงามอีกอย่างหนึ่ง   ซึ่งมีความประณีต ละเอียดละออในการท าให้
พืน้ผิวให้เรียบเนียนแต่ก็ไม่มีการท าให้หรูหรา วุ่นวาย 3.ความงามแบบวิจิตรประดิดประดอย 
เหมือนภายในวัดพระแก้ว หรือในพระบรมมหาราชวัง ต่างก็มีวัตถุประสงค์ของตัวเอง มันก็คือ
ความงามอีกแบบหนึ่งตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งในทางความงามของนักออกแบบ ก็มีอยู่ประมาณ  3 
ระดบันี ้ ซึ่งตนเองก็บอกไม่ได้ ว่าอนัไหนดีที่ เพราะไม่สามารถเอาตวัเงินมาเป็นค่าวดัได้ แต่ความ
บรรลุผลและการตอบวัตถุประสงค์ของการใช้งานของกิจกรรมหรือธุรกิจนัน้ๆ จะเป็นตัวชีว้ัด 
ความงาม    

ทิศทางงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในปัจจุบัน (Trends) ต่อกระแส
สงัคม เช่น อะไรที่มนัมีเยอะ น่าเบื่อ สงัคมจะเร่ิมต่อต้าน (Anti) ดงันัน้นกัออกแบบเองก็คงจะต้อง
ปรับเปลี่ยน  ตามอนาคต คงต้องศึกษาเร่ือง “คน” ว่าคนในสงัคมมีค่านิยม  มีรสนิยมอย่างไร  ซึ่ง
โดยปกติแล้วคนไทยไม่ชอบความเรียบง่าย  โดยทัว่ไปถึงแม้จะเป็นชาวไร่-ชาวนา อาศยัอยู่ในป่า 
หรืออยู่ในสวนก็ตาม ซึ่งจากการสงัเกตสิ่งปลกูสร้างวดั กล่าวคือ ต้องมีความวิจิตร  หากออกแบบ
ให้เรียบง่าย (Modern) ชาวบ้านทุกคนก็จะบอกว่า ไม่เห็นจะมีความงามอะไร  แต่ถ้าโอกาส
เม่ือไหร่ก็จะประดิษฐ์เสริมเติมแต่ง ต่างกบับ้านจัดสรรที่ออกแบบในปัจจุบนั  ส่วนใหญ่เป็นแบบ
โมเดิร์นสไตล์  ออกแบบให้เรียบง่ายเข้าไว้  เพื่อง่ายต่อการเข้าไปใช้ชีวิต  แต่เม่ือมีผู้คนเข้าไปอยู่
อาศัย ก็จะเห็นรสนิยมความงามที่แตกต่างกัน เช่น ประตูรัว้ เหล็กดัด และอื่นๆที่พอสามารถจะ
น าเข้าไปเติมแต่งได้  และอีกตวัอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ  คือ ความเป็นคนไทยที่มีอารมณ์ขนั จากตรา
สญัลกัษณ์บริเวณท้ายรถยนต์ของคนไทย  ก็มกัจะเอาอะไรเข้าไปใสเ่พิ่มเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งใหม่       

ตัง้แต่โบราณประเทศเราก็เป็นลักษณะนี ้ สังเกตุได้จากบานประตู บานหน่าต่าง
ภายในวัด  ต่างเต็มไปด้วยการเขียน  การแกะสลกั ทัง้ในโบสถ์ วิหาร แถบจะไม่มีที่ว่าง คนไทย
ไม่ได้ช่ืนชมความงามที่เกิดจากพืน้ที่วา่ง ทัง้ที่ศาสนาพทุธสอนให้คนไปสูค่วามวา่งในที่สดุ “คนไทย
เป็นอย่างนี”้ ดงันัน้ความเรียบง่ายจึงไม่ถกูกบัจริตของคนไทย ความงามของไทยเป็นคนละแนวคิด
กับญ่ีปุ่ น ที่ มีแนวคิดช่ืนชมและศรัทธาในความเป็นจริงแท้ของธรรมชาติ  จึงท าให้เกิดลัทธิ 
(Minimalism) น้อยแต่มาก ตามปรัชญาในอดีตอย่าง (Less is more) เป็นปรัชญาที่เก่ียวข้องกับ
ศาสนาของเซ็น  แม้กระทัง่นบัถือพทุธ เช่นเดียวกนักบัประเทศไทย            
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รสนิยมความงามของคนไทย ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพียงแตอ่าจจะมีปัจจยัอื่นๆ
แทรก เช่นเร่ืองเทรนด์ (Trend)  กระแสสงัคมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เร่ืองสี เร่ืองวสัด ุเป็น
ต้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั  โดยมีคนเป็นตวัก าหนดกระแสสงัคม เป็นมีผู้น าและผู้ผลกัดนัให้
คนตาม เช่น นักออกแบบเสือ้ผ้า (Fashion Designer) ที่มีผลงานแพร่หลายไปสู่มหาชนอย่าง
รวดเร็ว เป็นผู้ มีอิทธิพลต่อผู้คนในสงัคมวงกว้าง ซึ่งพวกเค้าเหล่านีจ้ะชีน้ าสงัคมได้มากกว่าฝ่ังนกั
ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน    

 
สุนทรียศาสตร์ในมิติงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์  (ในมุมมองนักวิชาการใน

ปัจจุบัน 1970-1990)              
บทสมัภาษณ์ความคิดเห็นและทัศนะคติ ในสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อสนุทรียศาสตร์

ความงามที่เปลี่ยนแปลงไป  จากนักวิชาการกลุ่มคนรุ่นใหม่ทัง้  3 ท่าน และปัจจุบนัเป็นอาจารย์
ประจ าอยู่ในมหาวิทยาลยัที่แตกต่างกนัทัง้ 3 แห่งของประเทศไทย  ได้แก่ ฤทธิรงค์ จฑุาพฤฒิกร, 
อนัธิกา สวสัด์ิศรี และไพบลูย์ จิระประเสริฐกลุ  ซึ่งเนือ้หาที่ได้นัน้คงจะสะท้อนปัจจยัต่างๆที่ส่งผล
ต่อสนุทรียศาสตร์ทางความงาม ในสาขาวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ได้
ดงันี ้        

   

ภาพประกอบ 46 ฤทธิรงค์ จฑุาพฤฒิกร ,อนัธิกา สวสัด์ิศรี และไพบลูย์ จิระประเสริฐกลุ 

ที่มา: https://www.bu.ac.th/th  ,  https://sites.google.com , http://decorate.su.ac.th 

 

 

 

 

https://www.bu.ac.th/th
https://sites.google.com/
http://decorate.su.ac.th/
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1.ฤทธิรงค์  จุฑาพฤฒิกร (สมัภาษณ์, 2557) สามารถสรุปเร่ืองสนุทรียภาพความงาม
ได้ดงันี ้   

เร่ืองความงามนัน้ หากเทียบคนอื่นๆในรุ่นเดียวกนั พอตนเองเข้ามาท างานวิชาการ-
งานวิจยั  ดงันัน้งานวิชาชีพจึงได้ท าน้อยลง แต่ก็ยงัคงท าอยู่บ้างถ้ามีโอกาส   จึงคิดว่ามมุมองทาง
ความงามของสายวิชาการกบัสายปฎิบตัิวิชาชีพโดยตรง อาจจะมองไม่เหมือนกนั               

มุมมองทางด้านความงามในปัจจุบันนัน้ ได้แตกต่างเปลี่ยนไปกับตอนสมัยเรียน
ปริญญาตรี  ซึ่งมกัพดูถึงเร่ือง mass from  color  material และอื่นๆอีกมากมาย โดยมกัมองเป็น
ภาพรวมใหญ่ๆเป็นหลกั   พิจารณาดตูวัอาคาร  การซ้อนทบักนัในพืน้ที่  แต่พอเข้ามาสู่วิชาชีพได้
ซกั 2-3 ปี การมองความงามก็เปลี่ยนไป เพราะมีเงื่อนไขอื่นๆเข้ามาเก่ียวข้องมาก เช่น เร่ืองรายได้  
ความจ ากัดในเร่ืองงบประมาณการก่อสร้าง เร่ืองของวิธีการก่อสร้าง  ต้องท างานร่วมกับวิศวกร 
และผู้ รับเหมาด้านต่างๆ  ดงันัน้จากสิ่งที่พิสดาร ก็ค่อยๆลดทอนลง ความงามก็จะเรียบง่ายเพิ่ม
มากยิ่งขึน้ จากเดิมที่เคยซบัซ้อน  

ยุคสมยัโมเดิร์น (Modern) ค่อนข้างจะมีอิทธิพลสงู  เร่ิมต้นจากการมองการท างาน
คนอื่น  มองการใช้งาน (function) เป็นความงาม  พอเร่ิมไปท างานที่เก่ียวข้องกับงานบ้านพัก
อาศยั  เก่ียวกบัผู้คนมากขึน้  ก็เร่ิมเข้าไปในจิตใจมนษุย์  ซึง่ตอนสมยัเรียนไม่สนใจ “คน” สนใจแต่
ตัวอาคารสถาปัตยกรรมเพียงอย่างเดียว    แต่เม่ือเร่ิมท างานกับคนมากขึน้  จึงท าให้เร่ิมเข้าใจ 
เก่ียวกับความงามของประโยชน์ใช้สอยที่สัมพันธ์กับขนาดพืน้ที่บ้าน  ความงามของพฤติกรรม
มนุษย์ คนปฏิบัติออกมาลักษณะนี ้ จึงท าให้มีเหตุปัจจัยต่างๆที่ท าให้เขาเหล่านัน้มีปฏิกิริยา
โต้ตอบอย่างไร (Action)  ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ เขาชอบ สไตล์ที่ เขาเลือก หรือแม้กระทั่ง
พฤติกรรมที่เขาใช้ชีวิต ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะดูคล้ายกันแต่ก็จะมีหลายส่วนที่แตกต่างกัน จึงเร่ิม
มองเห็นพฤติกรรมมนษุย์เป็นความงามอย่างหนึ่ง ที่สามารถจะจดัการได้ คือ สามารถจะออกแบบ
อะไรบางอย่างเพื่อให้พฤติกรรมของผู้คนไปทางนีห้รือไปทางนัน้  ส่งเสริมหรือสร้างขดัแย้งก็ได้ใน
เร่ืองของการใช้ชีวิต  ดงันัน้การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์  จะท าให้เข้าใจความงามในสงัคมมากขึน้ 
และตอบโจทย์ท าให้ชีวิตดีขึน้         

วิธีคิดเปลี่ยนจากเดิมที่เคยมองมวลปริมาตรใหญ่ ก็เร่ิมศึกษารายละเอียดมากขึน้ 
มองความงามในพฤติกรรม และความหลากหลายของสงัคมวฒันธรรม ที่เข้ามามีบทบาทและเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบถึงความงาม เช่น หากมนุษย์มีความจ าเป็นสุดขีด  จะกินอย่างไร จะอยู่
อย่างไรลกัษณะไหน   โดยตดัปัจจยัฟุ่ มเฟือยออก และพยายามมองขัน้พืน้ฐานของการใช้ชีวิต  ซึง่
สดุท้ายก็เร่ิมมองเห็นความสวยงาม ตวัสถาปัตยกรรมเป็นผลของวิธีคิด เป็นเพียงแค่สิ่งปลกูสร้าง
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หนึ่ง (Product) ที่เกิดขึน้จากการใช้ชีวิตประจ าวนั ท าให้ตนเองนัน้สนใจเร่ืองการออกแบบบ้านพกั
อาศยัให้คนจนมากยิ่งขึน้ โดยตดัความฟุ่ มเฟือยออกทัง้หมด  เพราะหากท างานกบัคนที่มีมีรายได้
สงู  จะมากกว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิต  แต่จะกลายเป็นเร่ืองของรสนิยม  เป็นเร่ืองของเทรนด์การ
ออกแบบ  และเร่ืองของความชอบสว่นบคุคล ดงันัน้ความจน จึงเป็นสิ่งที่ตนเองสนใจอยู่ในขณะนี ้   
เพราะขนาดจะกินอยู่ยงัไม่มี  แล้วความงามจะเป็นยงัไร คงเหลือแต่รสนิยมความจ าเป็นเท่านัน้  
ตนเองสนใจความงามทางด้านพฤติกรรมมนุษย์  เร่ืองอื่นๆที่เป็นอปุสรรคจึงตดัออก แล้วมุ่งมัน่ที่
จะศกึษาเร่ืองบ้านของคนจน ซึง่มี การใช้สอย(function) ตามสภาพความจ าเป็น เรียกว่า (Test of 
necessity) คือรสนิยมของความจ าเป็นเท่านัน้ เช่น “ฉนัไม่มีรสนิยมอย่างอื่น  เพราะฉนัมีความจ า
เป็นเท่านี”้ ซึ่งปัจจบุนันีต้นเองคิดว่า ก าลงัให้สนใจเร่ืองกระบวนการทัง้หมด  แม้ตวัอาคารที่สร้าง
ส าเร็จสดุท้าย  โดยการน าเอาบ้านเป็น กรณีศกึษา (Cass study)ถึงแม้การก่อสร้างเสร็จ สถาปนิก
หรือมณัฑนากร อาจบอกวา่ไม่ได้มีความงามแต่อย่างใด แต่กระบวนการก่อนที่จะส าเร็จออกมานัน้  
อาจจะแผงไปด้วยอะไรมากมายที่สวยงามก็เป็นได้      

ความงามที่นกัออกแบบรุ่นใหม่สนใจในปัจจบุนันัน้  ตนคิดว่าความงามของในแต่ละ
ช่วงวยั  แตกต่างกัน การเติบโตมาในสมยัวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนกนั นักออกแบบรุ่นใหม่เข้าใจความ
หลากหลายมากกวา่ หมายถึง ความต่างกนัของคน ความต่างกนัของความชอบ ความต่างกนัของ
วิธีคิด ดงันัน้วิธีคิดที่ไม่ได้เป็นสตูรเดียว ไม่ได้เป็นความงามเดียว ยกตวัอย่างเช่น การบิดโค้งของ
อาคาร (Mass) สถาปนิกช่ือดงัอย่าง (Zaha hadid)  ถึงได้สวยงามและเสียงส่วนใหญ่ก็คิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน แต่ยุคสมยันีน้กัออกแบบคนรุ่นใหม่อาจไม่ได้มองเหมือนกนั  จะมองอะไรก็ไม่
ทราบ  แต่ก็เป็นความงามอีกแบบหนึ่งในความหมายของตนเอง ภาษาที่ใช้ก็แตกต่างกนัไป  อาจ
เป็นเพราะการโตมาในยุคเทคโนโลยี “ขณะที่เราก าลงัย้อนกลบัไปเรียนมัน แต่เขาโตมากับมัน”  
ฉะนัน้วิธีคิดก็ไม่เหมือนกัน   แต่สงัเกตได้อย่างหนึ่งว่า สวยเขากับสวยเรามันไม่เหมือนกันอย่าง
สิน้เชิง   บางครัง้อาจารย์ผู้สอนก็ไม่เข้าใจ  ยากมากในการตดัสิน  เป็นความล าบากใจอีกอย่าง
หนึ่ง  เพราะขึน้อยู่กบัประสบการณ์พืน้เดิม (Background) ที่เติบโตมา ถูกฝ่ังอยู่ในตวัและเติบโต
มาขึน้ในลกัษณะนี ้ซึง่ในฐานะอาจารย์ที่จะต้องตดัสิน ความงามในลกัษณะนีเป็นความงามหรือไม่  
อาจจะงามในมมุมองตนเอง  ในขณะเดียวก็อาจจะไม่งามในมุมของนกัออกแบบรุ่นใหม่ก็เป็นได้  
ดงันัน้จึงต้องพูดคุยถกเถียงกนัอยู่พอสมควร   แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักออกแบบรุ่นใหม่หลายๆ
คนที่ไม่ได้คิดเช่นนัน้  ที่ก็มองวา่อาจารย์อยากได้แบบไหน ก็ท าให้แบบเป็ฯนัน้  แล้วผมก็ได้คะแนน
ดีๆแลกกนัไป   แต่ในขณะเดียวกนัก็มีนกัออกแบบรุ่นใหม่จ านวนไม่น้อย  ที่พยายามค้นหาตวัตน
ของตวัเอง  ซึ่งในฐานะอาจารย์ผู้สอนก็ต้องถอยตวัเองเพื่อให้เข้าใจความงามของนกัออกแบบรุ่น
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ใหม่มากยิ่งขึน้ เพราะฉะนัน้มันก็เป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความงามซึ่งกันและกัน ให้ตอบ
แทนคงตอบยาก เพราะความงามเปลี่ยนไปตลอด  และมนัไม่ได้เปลี่ยนเป็นเส้นตรง  มนัเปลี่ยนไป
ในรูปแบบกระจาย เช่น กลุ่มนีง้ามแบบนี ้กลุ่มนีง้ามอีกแบบหนึ่ง แต่วนัหนึ่งกลุ่มนีอ้าจจะไปงาม
ตามแบบอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นได้ มันคือการแลกกันไปมา  บางครัง้ความงามที่มีลกัษณะแปลกๆที่
สงัคมมองไม่เห็น ตวัอย่างเช่น  เด็กแว๊นซ์-เด็กสก๊อย จริงๆแล้วพวกเขาเป็นคนที่มีรสนิยมเช่นกัน  
เพียงแต่ว่ารสนิยมของเขาเหล่านัน้ อาจไม่ตรงกับสงัคมที่มอง  สงัเกตุได้จากการแต่งตวัหรือจาก
การตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์  ซึง่หากสงัคมมองว่าสวย มนัก็สวยงามได้เช่นกนั   ซึง่สงัคมนัน้มีความ
หลากหลายของคนอาศยัอยู่  ดงันัน้ความงามเดียวที่เป็นตวัชีว้ดันัน้  ตนเองมองว่าคงอาจจะใช้
ไม่ได้   แต่เป็นการเข้าใจและตัง้ข้อสงัเกตวุ่าอะไรที่ท าให้มนัเกิดอย่างนัน้ขึน้  เช่น วยัรุ่นที่แต่งตวั
แนวพงัค์ มีลกัษณะแต่งตวัสีด า  ท าผมทรงหนาม  ซึ่งก็ยงัมีย่อยแยกลึกลงไปอีก ว่าเป็นพงัค์แบบ
ไหน  พงัค์ร๊อค  พงัค์สเก็ต ฯลฯ ไม่ใช่มีแนวพงัค์แบบเดียว ซึง่หากเอาความงาม ประสบการณ์ ของ
ตนเองที่เติบโตมา ก็อาจมองว่าเขาเหล่านี ้ แต่งตัวไม่งามเลย   แต่หากลองศึกษาและท าความ
เข้าใจ ก็จะพบวา่เกิดอะไรขึน้ในสงัคมและเข้าใจความงามที่เกิดขึน้  

ดงันัน้ความงาม ก็คือความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละกลุ่มคน ซึ่งจะสะท้อน
อะไรออกมาได้หลายสิ่งหลายอย่าง ทัง้เสือ้ผ้า ทรงผม หรือแม้กระทั่งการออกแบบสร้างสรรค์ที่เขา
เหล่านัน้ก าลังให้ความสนใจอยู่  ผ่านถึงตัวงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  เช่น 
โรงแรมที่พกั ที่ได้แรงบนัดาลใจมาจาก ตวัการ์ตนูคิตตีม้าออกแบบสร้างสรรค์เป็นโรงแรม ซึง่ตนเอง
คิดว่าออกแบบมาได้อย่างไร  แต่เม่ือได้พดูคยุก็พบว่ามีเหตแุละผลในการออกแบบ  ปรากฏว่าพอ
น าไปแสดงผลงานกับพบว่ามีผู้ คนในสังคมต่างช่ืนชมกันมากมาย  เพราะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่
ต้องการผลงานการออกแบบในลกัษณะนี ้ และมีการเขียนช่ืนชมต่างๆนาๆ ซึ่งในปัจจบุนัมนัมีการ
ก่อสร้างขึน้จริงๆและมีกลุ่มที่ชอบตามไปพักอาศัย กล่าวได้ว่าเคมีที่ใช้มันถูกกัน ถ้าความคิดตน
ตอนนีใ้นฐานะอาจารย์และนักวิชาการ  คิดว่าทุกคนนัน้มีความงามอยู่ในตวัเอง จึง“พยายามท า
ความเข้าใจความงามที่แตกตา่งกนั” 

2.อันธิกา  สวัสดิ์ศรี  (สัมภาษณ์, 2557)  สามารถสรุปเร่ืองสุนทรียภาพความงาม
ได้ดังนี ้   

สุนทรียศาสตร์(Aesthetic) ที่ตนเองสนใจ คงไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบภายในเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต แต่จะมองงามในการออกแบบส าหรับคนทุกคน 
(Universal design)  ดูความหลากหลายของผู้คนต่างๆทัง้คนพิการ คนแก่ คนท้อง เด็ก  คนเชือ้
ชาติ ศาสนาที่ต่างกนั ซึง่ในยคุหนึ่งคนอาจมองวา่ มนัจะงามได้ก็ต่อเม่ือมีการไปประดบัตกแต่ง ซึง่
ก็สอดคล้องกบัการรับรู้ (Perception) ของคนในยคุนัน้ แต่ความงามกบังานสถาปัตยกรรมนัน้ เป็น
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สิ่งที่สงัคมสร้างขึน้ ไม่ได้เป็นธรรมชาติ อย่างเช่นหากพูดถึงเชือ้โรค หรือ เชือ้รา มันเกิดขึน้อยู่ใน
ธรรมชาติ ดอูย่างไรก็คือเชือ้รา แต่ว่าในสมยัหนึ่งอาจจะมองว่าเชือ้ราน่าเกลียด เพราะมนัคือเชือ้
โรค แต่เม่ือยคุหนึ่งกล้องจลุทรรศน์มนัพฒันามากขึน้ สามารถมองไปเห็นเส้นขน จนกระทัง่มนษุย์
บอกว่ามันงาม อะไรมันคือสิ่งที่ มนุษย์สร้างขึน้ อะไรมันคือธรรมชาติ จึงจ าเป็นต้องแยกแยะให้
ออกก่อน ดงันัน้จึงคิดว่าความงามในงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายใน เป็นความงามที่
มนุษย์สร้างขึน้สมมุติขึน้  ความงามเกิดจากความสมมุติขึน้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ชัว่ขณะหนึง่แล้วมนัก็เปลี่ยนไป                              

ในแง่ของงานออกแบบภายในที่สนใจ หากไม่มีปฏิสมัพนัธ์กบัความรู้สกึของคน เช่น
เก้าอี ้โต๊ะ แสง อากาศเป็นต้น หากดใูนภาพก็จะเห็นความงดงาม แต่ยคุหนึ่งคนก็มองวา่ ต้องใช้ได้
ด้วยจึงจะงาม ท าให้ในอดีตจึงมีการค้นหาสดัส่วนทองค า (Golden section) และ Le Corbusier 
(สถาปนิกชัน้น าของโลก) น าไปพัฒนาต่อ เกิดเป็นขนาดสัดส่วนที่สมส่วนกับมนุษย์ (Modulor 
man) เพื่อที่จะบอกว่า ท าลักษณะแบบนี่ เหมาะกับสัดส่วนการใช้งานของคนมากที่สุด ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่ท าให้งดงาม สมบูรณ์มากเหมาะแก่ระบบอุตสาหกรรม ที่สามารถผลิตจ านวนมาก 
(mass product) แล้วมนุษย์ก็นิยามว่าดี จากการใช้งานก็สะดวก นี่คือความงามที่ยุคสมัย
เปลี่ยนไปอีก เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยน               

ซึ่งปัจจุบันนีเ้ป็นยุคที่ตนเองสนใจ กล่าวคือ สมมุติมีคนซือ้รถวิวแชร์มาใช้งาน แต่
กลบันัง่ไม่ได้แล้วยงัจะมองว่างามหรือไม่ ดงันัน้การรับรู้ (Perception) เร่ืองความงามอาจจะมอง
แตกต่างกัน ส่วนตัวคิดว่า ความงามเร่ิมมีปัจจัยในเร่ืองการใช้งานเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งแตกต่าง
อย่างสิน้เชิงในยุคนี  ้ คือ สนใจแต่ภาพ(visual)  หมายถึง ดูให้เป็นแบบนัน้แล้วก็รู้สึกว่าสวย 
อย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่า Them Shopping อย่าง ซานโตรีนี่ เพลินวาน เป็นต้น ความ
เป็นจริงก็คือสถานที่ขายของ ผู้คนสนใจภาพมาก  เพราะวา่จะได้ใช้มือถือในการถ่ายรูปภาพบนัทกึ
ความทรงจ า  ผ่านฉากหลงัที่ถูกท าขึน้เพื่อให้ได้ถ่ายภาพเสมือนจริงเท่านัน้ ถือได้ว่าเป็นการเปิด
ประสบการณ์ทางความงามแนวใหม่  ที่ยงัไม่เคยเกิดขึน้ในประเทศไทย ความงามในยุคนีจ้ึงเป็น
เพียงแค่มองเฉยๆ มองแบบฉาบฉวย เพราะวา่เทคโนโลยีเปลี่ยนสงัคมเปลี่ยน           

ปัจจบุนัมีการพฒันาเทคโนโลยีมากมาย ผู้คนนิยมถ่ายรูปคูก่บัสถานที่ตา่งๆ เน้นภาพ
สวยงาม  เพราะฉะนัน้ผู้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ  จึงมีหน้าที่ท าอย่างไรก็ได้ ขอแค่ท าให้
ออกมาได้ตามรูปเหมือนมากที่สดุ อย่างเช่น เสาโรมนั ที่ท าด้วยไม้แตแ่กะออกมาเป็นหวัเสาแบบด
อริกและไอโอนิก   ซึ่งเช่ือว่าผู้ คนต่างๆก็รู้ แต่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่อย่างใด ขอเพียงแค่เวลา
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ถ่ายรูปออกมาสวยก็พอแล้ว  ดังนัน้ความงามในปัจจุบันเปลี่ยนไปตามตัวบุคคล การรับรู้ และ
เทคโนโลยีต่างๆที่พึง่จะมีได้  

ความงามมีปัจจยัมากมาย ที่ส่งผลให้ความงามของแต่ละบุคคล แต่ละสงัคม แต่ละ
ยคุสมยัแตกตา่งกนั และค าวา่“สงัคม” อาจจะไม่ได้หมายถึง วฒันธรรมก็เป็นได้  บางทีคนไทยอาจ
มีความคิด เหมือนคนอิหร่าน  เพราะเรามีเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต (social network) เหมือนกนั 
ดงันัน้การรับรู้ที่เหมือนกนัไม่จ าเป็นว่าคนในสงัคมเดียวกันอีกต่อไป ดงันัน้อาจจะรับรู้เร่ืองความ
งามที่เหมือนกนั  เพราะปัจจบุนันี ้เทคโนโลยีช่วยท าให้ง่ายขึน้เพียงปลายนิว้ก็เชื่อมตอ่ถึงกนัหมด               

อนาคตความงามทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในนัน้ เช่ือว่ายคุสมยั
มนัไม่ได้เป็นเส้นตรงที่มุ่งไปด้านหน้าเพียงอย่างเดียว เช่น บางครัง้อาจจะย้อนวนกลบัไปกลบัมา 
เพื่อหาความแตกต่างและไม่มีอะไรที่ตายตวั ซึง่บางครัง้ในยคุเดียวกนั อาจจะเดาอนาคตข้างหน้า
ได้ โดยการหยิบยืมของเก่ามาใช้งานใหม่อย่างนี ้เป็นอย่างนีทุ้กยุคทุกสมยั ยากที่จะให้คาดเดา 
ผู้วิจยัมองวา่อนาคตทางความงามจะไปในทิศทางไหนก็ตาม ก็คงจะหาค าตอบไม่ได้ ซึง่อนาคตคน
อาจจะโหยหางานฝีมือ (craft) อาจจะได้รับความนิยมอีกครัง้ก็เป็นได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถ
ท าเลียนแบบได้ ดงันัน้ หากให้นิยามความงามแบบสัน้ๆ อาจกลา่วได้วา่ เช่ือในมมุมองที่วา่ “ความ
งามเป็นสิ่งที่สงัคมสร้าง” ถ้าเมื่อไหร่ทีสงัคมสร้าง หรือให้ความสนใจเก่ียวกบัอะไร  

3.ไพบูลย์  จิระประเสริฐกุล  (สมัภาษณ์, 2556) สามารถสรุปเร่ืองสนุทรียภาพความ
งามได้ดงันี ้   

ความงามของสถาปนิกและมัณฑนากร (Architect & Interior) เป็นไปตาม
สถานการณ์ตามช่วงวยัและตามวนัเวลาของสงัคม  ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตวั  และมกัมีช่วง
ย้อนยคุการกลบัมาอีกครัง้  อย่างเช่นช่วงนีท้ี่ทกุคนก็โหยหางานฝีมือ(Craftsmanship) ที่มีคณุค่า 
มีรายละเอียด (Detail) และมีความประณีต  

เพราะว่าความงามของแต่ละยุคที่ดึงมานัน้  ไม่ ได้คิดได้เองเสมอไป ดึงจาก
ประวตัิศาสตร์จากอีกที่หนึ่งที่เรามีรากฐานยาวนานจากยคุสมยัโบราณ มาสร้างแรงบนัดาลใจ ซึ่ง
ใครจะสามารถคิดงานเองได้ สมยัก่อนหวัเสา ก็ยืมมาจากธรรมชาติ ทุกอย่างในโลกนีล้้วนยืมมา
จากธรรมชาติทั ง้หมด ลอกเลียนแบบธรรมชาติ  มี ใครไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ บ้าง  
ลอกเลียนแบบแล้วใช้วิธีการให้ดีขึน้  เปลี่ยนสถานะ  เปลี่ยนวสัด ุ เปลี่ยนพืน้ที่ ที่ให้มนัอยู่  ให้มนั
ไปอยู่อีกที่หนึ่ง Represent  อีกแบบหนึ่งก็จะกลาย  เป็นอีก1 ไอเดีย  แต่หากถามว่าต้นเร่ืองมา
จากไหน ต้นเร่ืองก็มาจากธรรมชาติเห็นความงามของธรรมชาติ แล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นรูปแบบ
ใหม่               
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ทศันะคติความงามในอนาคต เช่ือว่าผู้คนจะโหยหาอดีต และไม่ได้รับการตอบสนอง 
เพราะไม่มีช่างที่ดี มีฝีมือหลงเหลืออยู่ในสงัคมไทยเลย     ในปัจจบุนัหวงัว่าจะมีการปฏิวตัิ แนวคิด
ในเร่ืองของการท างานขึน้มา เพราะว่าช่างที่มีฝีมือจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว ซึ่งช่างไร้ฝีมือมีเยอะมาก 
ทัง้ยงัมีของแถม ปัญหาอปุสรรคเร่ืองส่วนตวัของช่างอีก   ดงันัน้การสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต 
จะมีอปุสรรค ผู้คนจะโหยหามาตรฐานเร่ืองเงินเดือน P for P คือ Pay for Performance เพราะไม่มี
ในช่าง กลา่วคือ จ่ายเงินตามการท างาน ท างานดีก็จ่ายสงู ท างานแย่ก็จ่ายต ่า และจะกลบัไปสูย่คุ
การใช้เคร่ืองจักรกล เข้ามามีส่วนร่วมในองค์ประกอบ ผู้ คนที่มีฝีมือทักษะก็จะไปอีกอย่างหนึ่ง  
ส าหรับคนที่ไม่มีทกัษะก็คงจะต้องหาทางออกต่อไปตามเงื่อนไขของเวลา  

 เพราะฉะนัน้ สนุทรียะเร่ืองความงาม (Aesthetic) ในอนาคตก็คงจะไม่หลงเหลืออยู่  
แค่เอาตวัรอดให้ได้  ก็ถือว่าเป็นความงามอีกอย่างหนึ่ง  ส่วนวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างของไทย   ที่ใช้
จ าเจ ซ า้ๆอยู่ ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแปลกใหม่   ต้องใช้เคร่ืองจักรอุตสาหกรรมท า  แต่ถึงอย่างไรก็
ยงัคงต้องใช้คนอยู่ดี   แต่ถ้าหากไม่มีการปลกูฝ่ังวิชาชีพในการท างาน ไม่มีการฝึกสอนที่ดี   บริษัท
เล็กๆก็คงจะอยู่ไม่รอด  หรือถ้าอยู่ได้ก็คงเป็นเจ้าของบริษัทท าเอง แล้วความรู้ก็ต้องตายไปพร้อม
กบัเจ้าของกิจการ  เพราะไม่มีคนสืบทอด  เป็นยคุสมยัที่มีความไม่แน่นอน  ดงันัน้อย่าไปคาดหวงั
อนาคตข้างหน้า  อาจจะไม่ใช่ลักษณะนีก้็เป็นได้ นิยามสัน้ๆของไพบูลย์ จิระประเสริฐกุล คือ 
“Space and Time” ความงามที่เหมาะสมตามเงื่อนไขของเวลา 

แนวคิดและคติความเช่ือ ปฏิบัติการสั่งการณ์จากมันสมองทัง้ซีกซ้าย (Left 
Hemisphere) และซีกขวา (Right Hemisphere) ที่นึกถึงตรรกะและเหตุผล  ผนวกเข้ากับ
จินตนาการ  ส่งผ่านถึงประสาทสมัผสัถึงปลายมือ   ก่อเกิดเส้นสายลายปากา  สู่ไอเดียสเก็ตแบบ
ร่างบนกระดาษไข ซึง่ประกอบไปด้วยแปลน (Plan Lay-out)  รูปด้าน (Elevation) รูปตดั (Section) 
แบบขยาย (Detail) งานระบบ (Electrical) งานตกแต่ง (Decorate) บรรยากาศ (Mood & Tone) 
และทศันียภาพ (Perspective) น ามาร้อยเรียงและเรียบเรียงถ่ายทอดเป็นผลงานที่มีลีลาเฉพาะตน 
โดยเป็นภาษาศาสตร์  สญัลกัษณ์และไวยากรณ์ ในรูปแบบของงานออกแบบตกแต่งภายในที่เป็น
สากล เพื่อง่ายต่อการน าไปก่อสร้างตามแบบแผนแห่งความเป็นจริง หากนกัออกแบบคนใด ไม่มี
ทกัษะหรือความเข้าใจ หลกัการออกแบบอย่างลึกซึง้ ก็คงมิอาจจะปฏิบตัิการณ์ทางวิชาชีพนีไ้ด้   
ซึ่งสอดคล้องกบัอดีตคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เลอสม สถาปิตานนท์ (2534, น. 
3)  ได้กลา่วไว้วา่ 
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    “ผู้ที่จะเข้าถึงความรู้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมได้นั้น จะต้องมี

พืน้ฐานของความเข้าใจในองค์ประกอบเบื้องต้นของการออกแบบเสียก่อน  

กิจกรรมพืน้ฐานหรือการอยู่อาศยัของมนษุย์ท าใหเ้กิดองค์ประกอบพืน้ฐาน 

ที่อยู่อาศยัที่เราคุ้นเคยที่สุด ที่ที่เราสามารถอธิบายได้ว่า ควรเป็นอย่างไร

ประกอบดว้ยอะไรบ้าง ที่จะท าให้ชีวิตเรามีความสขุ  และเติบโตข้ึนทัง้กาย

และใจ ” 

ความสุขและความจริงแท้ มนุษย์เป็นสตัว์สงัคม มีความสมัพนัธ์กับเพื่อนมนุษย์
ด้วยความรู้สึกต่างๆ เช่น ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ ความภาคภูมิใจ ความเกลียดชั่ง ความอิจฉา
ริษยา ฯลฯ ซึง่เป็นที่มาของพฤติกรรมต่างๆ ของมนษุย์ที่ตามมา ซึง่หนทางหลดุพ้นที่แท้จริงนัน้เกิด
จากการเจริญกศุล เจริญวิปัสสนา เพื่อให้กิเลสเบาบางลง ไม่ยดึติด ไม่หลงใหลได้ปลืม้กบัรางวลัที่
ได้รับ  และตีรณ มชัฌิมา (2537 : 27) ได้กลา่วถึงความคิดเห็นของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ว่า 

 
“ถา้อารมณ์เขา้มาเกี่ยวข้องมากเกินปกติ กระทัง้ยึดติดกบัวตัถ ุ

มิไดมี้ความส าคญัดงัเช่นในอดีตอีกแล้วนัน้ 

เราเรียกกรณีนีว่้า การบูชาวตัถ ุหรือ วตัถบูุชานิยม” 

สถาปนิก และ มณัฑนากร ในปัจจบุนั มกัถกูมองจากสงัคมภายนอกวา่มี ไลฟ์สไตล์ดี 
รสนิยมยอดเยี่ยม กินอาหารราคาแพง แต่งตวัโฉบเฉ่ียวทนัสมยั ใช้สิน้ค้าแบรนด์เนม และอื่นๆอีก
มากมาย ท าให้นักออกแบบรุ่นใหม่ติดกระแสบริโภคนิยม และจากความไม่มีเหมือนเท่า จึง
ก่อให้เกิดการคอรัปชัน่ การโกงกิน การรับสินบน ฯลฯ เพียงเพื่อต้องการอยากยกระดบัตวัเอง ให้
เกิดการยอมรับในสงัคม ถึงแม้จะเป็นความสขุเพียงชัว่ขณะก็ตาม  ซึ่งงานเขียน สม สจีุรา (2556, 
น. 188) ได้น าหลกั พทุธศาสนาสภุาษิต ที่เขียนไว้ในหนงัสือวา่  

 
“โลกถูกความอยากผูกมดัไว ้จะหลดุพน้ไดต้อ้งก าจดัความอยาก  

เพราะละความอยากได ้จึงเชือ่ว่าตดัเคร่ืองผูกมดัทัง้ปวงได ้” 
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หากแรงขบัขัน้ต้นหยดุที่จะด าเนินการปลกุเร้าภายในจิตของเรา การตื่นรู้สู่แสงสว่าง
ในจิตใจอย่างถ่องแท้  ต่อพฤติกรรมต่างๆ ก็จะหยุดลงด้วย  ซึ่งผู้ที่ตื่นรู้สามารถจะด ารงชีวิตเป็น
ธรรมดา  สอดคล้องกบัราม มหาชี ได้กลา่วไว้ใน STEPHAN BODIAN. (2551, น. 54)  

 
“ไม่มีส่ิงใดทีลึ่กลบัมากไปกว่า  การทีเ่รายงัออกคน้หาความจริงแท ้  

ทัง้ๆทีมี่ความจริงแทน้ัน้ ก็คือ ตวัของเราเอง ” 

คิดจากภายใน : การออกแบบสร้างสรรค์ที่เกิดขึน้จากความรัก ความศรัทธา และ
ความเช่ือ โดยการสร้างผลงานที่ไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ   จากบทบาทที่มี
อิทธิพลต่อการด ารงชีวิต ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในการสรรค์สร้างจากลายเส้นของสถาปนิกและ
มัณฑนากร คือความต้องการยกระดับคุณภาพ ชีวิต  ด้วยหลักการกระบวนการคิดอย่าง
วิทยาศาสตร์ มีเหต-ุผล และมีการท างานที่เป็นระบบตามแบบแผนหลกัวิชาชีพเฉพาะ เป็นสิ่งสรรค์
สร้างเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของสังคม  หากเปรียบกับเหรียญมี 2 ด้าน วิชาชีพสถาปนิกและ
มณัฑนากรวา่ เราสร้างสรรค์ผลงานเพียงเพื่อหวงัผลตอบแทนแลกเศษเงินตราจากผู้ มีอนัจะกิน แต่
เราลืมสรรค์สร้างความงาม ความสนุทรียศาสตร์  ให้กบัคนยากคนจน คนพิการ เด็ก  คนชรา หรือ
สถานสงเคราะห์ ฯลฯ แล้วจะมีประโยชน์ใดเล่า หากการท างานวิชาชีพ ไม่ได้ตอบสนอง
วตัถปุระสงค์ของปรัชญาการศกึษา เพื่อยกระดบัคณุภาพคนในสงัคม เราตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มคนรวย  ชนชัน้เดียวในสังคมเพียงอย่างเดียวก็มิได้ผิดอะไร  แต่ก็มิอาจจะท าให้เรามี
ความสขุจีรังยงัยืน  หากแต่ในสงัคมยงัมีผู้ ต้องการความช่วยเหลือจากมณัฑนากรอีกมากมาย   ซึง่
ความสขุจากการให้นี่แหละ คือความยัง่ยืน คือความจริงแท้  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่ าวของมหา
บรุุษที่ยิ่งใหญ่ของโลก  มหาตมา คานธี (2552, น. 22) ได้เคยกลา่วไว้วา่  

 
“Happiness depends on what you can give  not what you can get ”      ซึง่

แปลไทย หมายถึง ความสขุอยู่ที่การให้ มใิช่อยู่ที่การรับ” 

แก่นธรรมน าทางนักออกแบบสร้างสรรค์  คือ การท าเพื่อคนอื่น คิดถึงคนอื่นให้
มากขึน้และนึกถึงตัวเองให้น้อยลง เข้าใจคนอื่นๆ เข้าใจสังคม  มิใช่ท าเพื่อตนเอง และท างาน
ออกแบบโดยมีจิตสามญัส านึกเพื่อคนทุกคน เพื่อคนทัง้มวล (Universal Design) คิดถึงโลกใบนี ้
ในอนาคต  สภาวะอุณหภูมิโลกที่ก าลงัเปลี่ยนแปลง (Global Warming) เข้าใจการใช้ทรัพยากร
บนโลกนีอ้ย่างรู้คุณค่า ซึง้หมายถึง การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & Ecological 
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Design หรือ Eco Design)  เพื่ออนรัุกษ์ธรรมชาติ หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะท าลายสิ่งแวดล้อมให้
หมดไปจากโลก  

การใช้ธรรมะน าชีวิต  ใช้ชีวิตธรรมดา โดยเข้าใจธรรมชาติ  และการมีจิตส านึก  การ
ต่อสู้ เพื่อคณุธรรม และต่อกรกบัจริยธรรม คงไว้ซึง่จรรยาบรรณ  ความสตัย์ต่อวิชาชีพต่างหาก คือ
หัวใจ  คือแก่นแท้  คือแก่นธรรมของสถาปนิกและมัณฑนาการ  หากแม้การสาบานตน ดื่มน า้
พิพัฒน์สตัยา ก็มิอาจท าให้มโนคติความปรารถนาแห่งการแก่งแย่งชิงดี  ชิงเด่น ลดน้อยถอยลง  
หากเบือ้งลกึจิตใจของมณัฑนากร   นกัออกแบบไม่มีอดุมการณ์ที่จะต่อสู้และท าเพื่อคนอื่น  สม สุ
จีรา (2556 : 188) ได้น าปรัชญาของ อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่เขียนไว้ในหนงัสือวา่  

 
“The bitter and the sweet come from the outside, The hard from 

within.” ซึง่แปลไทย หมายถึง  รสขม รสหวาน เป็นสิ่งที่สมัผสัได้   จาก

ภายนอก   แตค่วามยากล าบากนัน้มาจากภายใน” 

มนุษย์ (สถาปนิก-มัณฑนากร) กับวัฒนธรรม(การออกแบบ) สู่ความคิด (ผลงาน
สร้างสรรค์) ซึง่ปัญหาของสถาปนิกและมณัฑนากรในปัจจบุนั ในมมุมองผู้วิจยัคิดว่าอาจจะยดึติด
กบัวตัถุ และติดกบัดกักระแสบริโภคนิยมเข้าแล้ว  ขาดการควบคมุจิตใจในด้านพฤติกรรมในการ
ท างาน   ตัวตนที่แท้จริงภายในจืดจางและหายไปทัง้ที่ความจริงแท้นัน้ยังคงอยู่ที่ตัวเอง  เรา
ต่างหากที่มองไม่เห็น คือความพอดี  อีกทัง้วัฒนธรรมในการยอมรับของคนในสังคม เช่น 
พฤติกรรมการคอรัปชัน่  โกงกินกนัอย่างเป็นขัน้เป็นตอนนัน้   ชีใ้ห้เห็นถึงความเสื่อมของวฒันธรรม  
กิเลสที่ส่งต่อสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน  ได้ท าลายความเช่ือมัน่ คณุค่า ต่อสภาพจิตใจของนัก
ออกแบบรุ่นใหม่  ที่ก าลงัจะก้าวเข้าสู่วิชาชีพสายตรงให้มีจ านวนลดน้อยถอยลง  ความเจริญงอก
งามทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ก้าวไกล   สถาปนิก มัณฑนากร  และนักออกแบบ(อิสระ)  จึงมี
วัฒนธรรมใหม่ในการคิดผลงานผ่านคอมพิวเตอร์  ซึ่งข้อดีนัน้ คือเกิดผลสัมฤทธ์ิรวดเร็วทันใจ
ตอบสนองทันใจ  แต่ถึงอย่างไรก็ยังช้ากว่าสมัพัทธ์ภาพของจิตที่คิดไปไกลแล้ว  แต่เคร่ืองมือไม่
สามารถท าตามให้ได้ไวเท่ากบัสมองที่สัง่การผ่านระบบประสาทมือ สู่ผลงานเขียนในกระดาษไข 
สื่อสารผ่านไวยากรณ์ทางภาษาศาสตร์ในการเขียนแบบสร้างสรรค์ 

มนุษย์แสวงหาตัวช่วยในการคิดค านวณต่างๆ  แต่ผลงานความสามารถในการ
สร้างสรรค์ที่มาจากนวตักรรมเทคโนโลยีนัน้     ท าให้ขาดกระบวนของแนวความคิดสู่องค์ความรู้
ที่มาจากสิ่งที่สงัเคราะห์   เทคโนโลยีมนัเปลี่ยน สามารถขึน้งานเป็นภาพ 3 มิติ  ได้ทนัทีทนัใด  ซึ่ง
ในอดีตท าไม่ได้  จึงมกัจะผิดพลาดในเร่ืองการหยิบยกน ามาใช้งาน  เพราะมีลกัษณะเป็นบล็อก
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ส าเร็จรูปมาให้ ดงันัน้จึงมองไม่เห็นทางเลือกอื่น หากแต่ในอดีตจะต้องเอาดินสอขึน้มาลากเองไป
มา   จึงเกิดเฟอร์นิเจอร์รูปแบบที่หลากหลาย แต่ทว่าทางเลือกก็เป็นไปตามเทคโนโลยีที่จะมีให้   
นกัออกแบบรุ่นใหม่ถกูเทคโนโลยีเลือก   แตกต่างจากนกัออกแบบรุ่นก่อนที่มีโอกาสเลือกมากกว่า  
ซึ่งในยคุบริโภคนิยมนีไ้ด้เปลี่ยนวฒันธรรมความคิดให้รวดเร็วทนัต่อการแข่งขนั  จึงท าให้ขาดการ
เอาใจใส่ในรายละเอียด  ขัน้ตอนการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนารูปแบบ เทคนิควิธีการท างาน 
รวมทัง้การคิดพืน้ที่ประโยชน์ใช้สอยอย่างมีสุนทรียะ  ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความเจริญของ
เทคโนโลยีที่เร่งความเร็วให้แก่สงัคมผู้บริโภค  ฉะนัน้หากจะลองใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้าง แล้วมองดู
สภาพแวดล้อมบริบทรอบข้าง  อาจจะพบความงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวและ
เปลี่ยนแปลงของสงัคมก็เป็นได้  

ดงันัน้ หากจะกล่าวโดยสรุป  คิดว่าวิชาชีพที่จะต้องสรรค์สร้างความงามให้กบัผู้อื่น  
ควรที่จะต้องเร่ิมต้นหยัง่รู้ในตนเองก่อน ด้วยการหลดุพ้นของสภาวะจิต  กล่าวคือ ถ้าจิตมีการปรุง
แต่งเกิดขึน้มาก จะท าให้ผลของงานที่ปรากฏ มีลกัษณะประดบัประดาเต็มไปหมดทุกที่  จึงท าให้
ผลงานเราไม่มีการชื่นชมกบัมิติของพืน้ที่ว่าง  สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของนกัออกแบบรุ่นใหม่
ที่วุ่นวายฟุ่ มเฟือย ขาดความเรียบง่ายในชีวิต   ฉะนัน้ความพอเพียง  พอประมาณ  ตามหลัก
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่9) คงจะเป็นค าตอบที่ทกุคน รวมทัง้สถาปนิก  
มณัฑนากร และนกัออกแบบ(อิสระต่างๆ) ล้วนแสวงหาตามแนวทางวิถีพทุธ คือ การเดินทางสาย
กลาง ไม่ประมาท อยู่อย่างมีเหตุมีผล นี่กระมังคงเป็นเหตุและผลในการศึกษาผลกระทบของ
กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสงัคมไทย ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ทศันคติ 
ความรู้ ทกัษะ สนุทรียะศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ของนกัเรียน นกัศกึษา นกัวิชาการ  

สร้างสรรค์จติวิญญาณนักวิชาการ(ครู)  เทคโนโลยีก้าวไกลรวดเร็ว การศกึษาสาย
พนัธ์ใหม่ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์มือถือที่เรียกกันว่ายุค “Social Network” เป็นช่องว่างของการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาแนวทางใหม่ในปัจจุบนั ให้ได้สืบค้นเสาะแสวงหาความท้าทายพลงัการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆได้เรียนรู้ความหลากหลายทางวฒันธรรมสงัคม จากอีกซีกโลกหนึ่งอย่างเสรีภาพ
ทัง้ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป์  วรรณกรรม  สถาปัตยกรรม ฯลฯ  หากแต่แต่ความรู้ที่ได้  ยงัเป็นดาบ
สองคมส าหรับผู้ ที่เรียนรู้เท่าไม่ถึงการณ์  เทคโนโลยีเป็นทัง้ผู้ สร้างและเป็นทัง้ผู้ ท าลายสังคม
วัฒนธรรมการเรียนรู้  เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบในทางที่ผิด ขาดกระบวนทัศน์ในการคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์ก่อนออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ ดังที่จอห์น เลน (อ้างใน สดใส  
ขนัติวรพงศ์ แปล 2550, น. 104) ได้อธิบายถึงวิธีคิดของโรลโล เมย์  ไว้ดงันี ้ 
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            “เราควรปฏิเสธรสนิยมของคนส่วนใหญ่ทีช่อบลอกเลียนมากกว่า

การสร้างสรรค์   การมีชีวิตเป็นศิลปะจริงๆ แล้วเป็นส่ิงส าคญัย่ิงยากย่ิง  

เป็นศิลปะซบัซ้อนที่ทุกคนควรฝึกฝน  การเปิดตวัเราให้กบัการแสดงออก  

แม้เพียงเล็กนอ้ย ก็อาจบนัดาลความพอใจใหญ่หลวง”  

การศึกษามีความส าคัญต่อชีวิตและประเทศชาติ   ในอดีตวดั เป็นสถานศึกษา
หลกัของไทย ที่ให้การศึกษาทัง้ด้านหนงัสือ  จริยธรรมศึกษา พทุธิศึกษาและวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านโหราศาสตร์  หมอยา  หมอสมนุไพร  และการช่าง กลา่วคือ  จะมีพระภิกษุเป็นผู้อบรมสัง่
สอนสัพพะวิชาต่างๆให้กับบุคคลทุกชนชัน้ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ ได้มีการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนเกิดขึน้เป็นแห่งแรกของสยามประเทศ  อย่างเป็น
ทางการ  คือ โรงเรียนหลวงและโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ(ที่มา :ต านานการศึกษาในสยาม 
สืบเนื่องจากการที่มีฝร่ังชาวต่างประเทศ เข้ามาค้าขายและการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์  จาก
มิชชันนารี (Missionary)ซึ่งเราจะเรียกว่า มาสเซอร์  ซิสเตอร์ หรือครู-อาจารย์  เป็นผู้ ถ่ายทอด
วิชาการองค์ความรู้ต่างๆให้กบัเรา ให้เรามีความรู้ทดัเทียมกบัอารยะประเทศอื่นๆ หากเปรียบเทียบ
กบัความแข็งแรงของโครงสร้างอาคา  “รากฐานของบ้าน คือ เสาเข็ม แต่รากฐานของประเทศ คือ 
การพัฒนาเด็ก พฒันาการศึกษา” ให้มีองค์รวมของความรู้ เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก   ซึ่ง
เอกพล สิระชยันนัท์(2555:1 ) ได้น าข้อความคิดเห็นของท่านพทุธทาสภิกข ุได้เคยกลา่วไว้วา่ 

 
“การศึกษานัน้  คือ  ส่ิงทีท่ าความกา้วหนา้  อย่างถูกตอ้ง 

เพือ่มนษุย์ไดร้ับส่ิงทีดี่ทีส่ดุ  ทกุขัน้ทกุตอน แห่งวิวฒันาการของเขา” 

หน้าที่วิชาชีพครู สถาปนิก-มัณฑนากร  นอกจากครูจะต้องมีศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม อ่อนน้อมถ่อมตน  ตามที่เราสามารถหาอ่านตามร้านหนงัสือ หรือหาอ่านในอินเตอร์เน็ต
ได้แล้วนัน้  แต่สิ่งส าคญัที่สดุคือ ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ หาข้อมลูใหม่ๆ เพราะงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์  
ไม่เคยหยุดนิ่ง ดังนัน้ครูทางด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมัณฑนศิลป์  จึงควรต้องหาความรู้
เพิ่มเติมตลอดเวลา  ต้องเป็นบคุคลผู้ที่น า้ไม่เคยเต็มแก้ว โดย วิรุณ  ตัง้เจริญ งานยทุธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546, น. 40) ได้หยิบยกค ากล่าวของ  ม.ล.ป่ิน  
มาลากลุ กลา่ววา่ 
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            “การเป็นครู คือการเป็นนกัเรียนตลอดชีวิต”มีเร่ืองเล่าว่า   มีผู้

ถามขงจ้ือถึงความเป็นตัวตนของเขา ขงจ้ือตอบว่า “อันตัวเรานั้นเมื่อ

ปรารถนาจะศึกษาเล่าเรียนส่ิงใด   ก็ถึงกบัลืมกินข้าว สขุส าราญกบัความรู้ 

ลืมความทุกข์ ลืมความชราที่ก าลังย่างกรายเข้ามา” และอีกครั้งหน่ึง

ปรมาจารย์จ้ือกงถามขงจ้ือว่า “บุคคลเฉกเช่นท่านจะนบัเป็นปราชญ์ได้

หรือไม่”  ขงจ้ือกล่าวตอบอย่างถ่อมตนว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นปราชญ์

ได้ เป็นเพียงผูมี้ฉนัทะอย่างแรงกล้าในการศึกษาความรู้อย่างไม่เบื่อหน่าย

และสัง่สอนผูค้นอย่างไม่รู้เบือ่หน่ายเท่านัน้” นัน่ละ “ปราชญ์”  

ดังนัน้ครูมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ “สนับสนุน” หรือ “กีดขวาง” การออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากการพัฒนาระบบทางความคิดของผู้ เรียน ตลอดจนทัศนคติ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมด้วย  ครูผู้สอนต้องพยายามชกัจูงให้ผู้ เรียน เป็นผู้คิดอย่างอิสระ  แต่ก็
อย่างระมดัระวงั  รอบคอบ  มีเหตผุล  อย่าเฟ้อฝันสร้าง ต้องใช้จิตนาการณ์ โดยมีตรรกะ  และเหต
มาสนบัสนนุ 

ทศันคติและความเข้าใจ ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร : ครู 
ความคิดริเร่ิมงานออกแบบสร้างสรรค์นัน้  หากไม่เกิดขึน้ในครูผู้สอนแล้วก็จะเป็น

การยากที่นกัเรียนจะสนบัสนนุ  และชอบผลของการคิดสร้างสรรค์ของครู  รวมทัง้ยอมรับในตวัครู
ได้  ดงัค ากลา่วของ เปาโล แฟรร์  (อ้างใน สดใส ขนัติวรพงศ์ แปล 2004, น. 27) กลา่ววา่ 

 
“การฝึกวิจารณญาณของครู  ท าใหค้รูรู้จกัวิเคราะห์  วิจารณ์  ใหมี้ความ

กลา้และมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ความคาดหวงันี ้ กลบัพบความขดัแย้ง

อย่างน่าตกใจ  ระหว่างเปา้หมายทีต่ัง้ไวก้บัพฤติกรรมเฉือ่ยเนือยเหนือ่ย

หนา่ยของครู  ทีก่ลายเป็นทาสของชดุการสอนนัน้ไปเสียแลว้” 

ในแง่มมุของสงัคมการศกึษานัน้  ถ้าจะสนบัสนนุให้มีการพฒันาความคิดผลงาน
การออกแบบสร้างสรรค์ของนักเรียนอย่างจริงจังแล้ว  จ าเป็นต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เก่ียวข้อง  
ตัง้แต่ผู้ มีอ านาจสงูสดุของสถานศกึษา ตลอดจน ครูผู้สอน และพอ่-แม่ ของเด็กนกัเรียนเองด้วย 

อิทธิพลทางสังคมและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่าง ครู 
– นักเรียน และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา  ล้วนส่งผลกระทบต่อความส าคัญ  ในการ
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เสริมสร้างปรุงแตง่ ทศันคติ ประสบการณ์การเรียนรู้  โดยเฉพาะคณุลกัษณะและความสามารถใน
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ทัง้งานสถาปัตยกรรม  การออกแบบภายในและมณัฑนศิลป์ โดยเสนอแนะ
แด่ครูผู้กล้าสอนไว้ดงันี ้ครูผู้สอนต้องทราบถึงความส าคญั และ เน้นวิธีการสอนในแนวสร้างสรรค์ 

และการสร้างระบบการท างานของครู ที่สม ่าเสมอในการยอมรับและได้มาซึ่ง
ความคิด  ครูต้องอดทนต่อการรับรู้ หรือ ความคิดใดๆที่แตกต่าง  ต้องทดสอบวิธีการ เรียน – สอน
ของครู สนองต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ผู้ เรียน  รวมทัง้ต้องมีความกล้าที่จะน าเสนอ
ความคิดใหม่ๆ ไปปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่าง ไม่กลัวความล้มเหลว  โดยครูผู้ สอนต้องสร้าง
บรรยากาศ  ให้ตื่นเต้นและท้าทายแก่ผู้ เรียน  และยอมรับค าถามของนกัเรียน และสนองตอบด้วย
ความเต็มใจ (หากไม่ทราบก็ค้นคว้ามาตอบ)  ครูผู้สอนต้องสนบัสนนุการคิดค้น นวตักรรมใหม่ทาง
จินตนาการงานออกแบบ  และหลีกเลี่ยงการให้ปริมาณงานที่มากจนเกินไป อาจจะน าวิชาอื่นมา
เช่ือมโยงซึ่งกันและกนั   รวมทัง้การให้ความสนิทและความคุ้นเคยแก่ผู้ เรียน เพื่อให้มัน่ใจในการ
ตดัสินใจกบัการสร้างสรรค์ 

ดงันัน้ถ้าผู้สอนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูผู้สอน ก็คงจะปฏิบตัิตามค าแนะน าได้
ไม่ยาก หากแต่ความเป็นจริง อาจจะมีข้อแนะน ามากกว่าที่กล่าวถึงในข้างต้น ก็มิได้ผิดอะไร 
เพราะผลลพัธ์นัน้มีความคล้าย หรือเหมือนกนั คือ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

คุณค่าของสังคมและวัฒนธรรมกับสถาปนิกและมัณฑนากร  ค าว่า สถาปนิก
และมณัฑนากร อาจจะนิยามได้หลายความหมาย แต่สามารถกล่าวสรุปได้ว่า หมายถึงภาระและ
หน้าที่ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่ดี  มีคณุค่าและรับผิดชอบต่อสงัคมด้วย  ซึ่งสอดคล้อง
กบัอนุชา แพ่งเกษร (สมัภาษณ์, 2556)  ได้กล่าวไว้ว่ามณัฑนากรที่ดีจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า 
“เราไม่ไดอ้อกแบบให้ตนเอง แต่เราก าลงัออกแบบให้กบัสงัคม”  และด้วยความเช่ือของทกุศาสนา
ในมมุมองที่ว่า เร่ืองการกระท าคณุงามความดี  ดงัที่ สลุกัษณ์ ศิวรักษ์ (อ้างใน ทาคินี และลดัดา 
วิวฒัน์สรุะเวช แปล 2548, น. 272) ได้เคยกลา่วไว้วา่ 

 
    “ส่ิงที่ดีที่สุดที่ศาสนาให้นั้น เหนือกว่าความคิดทางหัวสมองที่ฉลาด

เฉลียว ศาสนารวบรวมเร่ืองประหลาดมหศัจรรย์ ซ่ึงเป็นรหสันยัอนัลึกลบั  

และว่าด้วยจิตวิญญาณ  ศาสนาทรงพลานุภาพ ซ่ึงก้าวหน้ากว่าความ

ทะยานอยากของจิตใจสู่จิตใจทีเ่หนือกว่า   และการกระท าเช่นนัน้ช่วยการ

พฒันาบุคคล  การพฒันาสงัคมและเมื่อจ าเป็น ย่อมพฒันาได้อย่างสมดลุ

กบัส่ิงแวดลอ้ม”  
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ดงันัน้ผลงานสร้างสรรค์ที่ตระหนกัถึงชมุชน ที่จะท าให้คณุภาพชีวิตของสงัคมนัน้ๆดี
ขึน้  บอกเล่าเร่ืองราวปัญหาของสงัคมด้วยการน าเสนอ   หนทางแก้ไข หรือแบ่งเบาภาระความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน   ที่เก่ียงกันเก่ียวข้อง  ด้วย “จิตคาราวะ” ที่มุ่งมัน่ต่องานออกแบบเพื่อรับ
ใช้สังคม   โดยมีความกล้าจากครูผู้ สอน ด้วยจิตคุรุ เป็นแรงผลักดัน เพื่อที่จะร่วมกันสะท้อน
ปัญหาจากวิธีคิดท่ีอย่างชาญฉลาด ผ่านวิชาชีพที่เราถนดั ผนวกกบัการเพิ่มสนุทรียะทางความงาม  
จากการบ่มเพาะความรู้ความสามารถอย่างเช่ียวชาญ สูง่านบริการเพื่อสงัคม 

 

 

ภาพประกอบ 47 ผลกึทางความคิด ก่อเกิดจินตนาการทางวิชาชีพ สูง่านบริการด้านสงัคม 

ที่มา: สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

สร้างสรรค์ผู้เรียนนอกห้องเรียน   ต าราเล่มใหญ่ที่สดุในปัจจุบนั คือ การเรียนรู้
ร่วมกันกับชุมชน คณะสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ หรือศิลปะและการออกแบบทุกรัว้
มหาวิทยาลัย  ควรจะมีรายวิชาที่ เรียนก่อนไปปฏิบัติงานศิลปะนิพนธ์  เป็นวิชา Social 
Development Project Design ซึ่งผู้ เรียนในระดบัอดุมศึกษา สามารถจะท าโปรเจ็คอะไรก็ได้  แต่
ต้องสอดคล้องกับบริบทของพืน้ที่  และน าศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของพืน้ที่นัน้ๆมา
ถ่ายทอดสู่งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์   โดยไม่จ ากัดขอบเขตขนาดของพืน้ที่ กล่าวคือ ใส่ความ
เป็นตวัตนลงไปในชิน้งานได้เต็มที่   กบัองค์ความรู้ทีได้เลา่เรียนมาตัง้แค่เทอมแรกจนถึงเทอมก่อน
สดุท้ายนีผ้นวกกบัชมุชนในแง่มมุต่างๆ  รวบรวมน าเสนอองค์ความรู้ผ่านรูปแบบกระบวนการคิด  
มมุมองประสบการณ์สนุทรียศาสตร์  ตรรกะเหตแุละผล วิเคราะห์มวลปริมาตราของพืน้ที่ใช้สอย
ต่างๆ   ผู้ เขียนคิดว่าการท างานเพียงเพราะอยากท างานสนองความต้องการของตนเอง ของนัก
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่นัน้คงไม่ใช่ค าตอบ  เพราะบทสรุปของผลงาน  ได้แคผ่ลผลิตจาก
กระบวนการคิดเพียงอย่างเดียว (Out-put) ก็คงจะน่าเสียดายอย่างยิ่ง    ถ้าผู้ เรียนไม่ได้คิดถึง
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ความส าเร็จของโครงการ (Out-come) ว่าให้อะไรบ้างกับสังคม  และเกิดผลดีอย่างไรบ้างกับ
สงัคม-ชมุชน (Social Impact)  

หากแต่มุมมองของผู้ วิจัยคิดว่า ถ้าไม่เป็นการเพิ่มภาระงานของนักศึกษามากนัก  
อาจจะก าหนดให้ศึกษาภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมไทย เข้ามามีส่วนในการคิดตัวแปรต้น 
(Conceptual Framework) เพื่อที่จะได้เป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ มรดกทางภูมิปัญญา ไม่ให้
สญูหายไปจากสงัคมไทย ก่อนที่ AEC จะเข้ามากลืนกิน ท าความซบัสนให้กบัสงัคมเด็กยุคต่อไป 
วา่อะไรคือของไทย อนัไหนของชาติอื่น  หากไม่รีบสร้างจิตส านึกรักศิลปวฒันธรรมไทย   สูผ่ลลพัธ์
ตวัแปรตาม จะท าโครงการอะไร สงัคม-ชมุชนไหน สดุแล้วแต่ผู้ เรียนจะเลือกที่ตัง้ (Site Location) 
หรือพืน้ที่ที่มีทนุเดิมอยู่แล้ว กลา่วคือ ผู้ เรียนมีความสมัพนัธ์กบัชมุชนนัน้ๆอยู่แล้ว  เพื่อง่ายต่อการ
เก็บข้อมลูสมัภาษณ์-สอบถาม ความต้องการ งบประมาณ ข้อจ ากดัฯลฯ ของคนในพืน้ที่จริงๆ เพื่อ
สร้างจิตวิญญาณวิชาการ ของนักวิจัยมือใหม่ด้วย ไม่ท างานโดยขาดข้อมูลการศึกษา ก่อนที่จะ
แปรรูปกระบวนการสร้างสรรค์  จาก “นามธรรม สูรู่ปธรรม” ตามที่ได้ร่วมคิด วิเคราะห์กบัชมุชนคน
ในพืน้ที่  จากการเห็นสภาพความเป็นจริงชีวิตกบังานผลสร้างสรรค์  รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้ สูก่าร
พฒันาต้นแบบทางความคิด  ถ่ายทอดเป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์ สูง่านบริการ
ด้านวิชาการสู่สงัคม   เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ เรียน สร้างคุณค่าให้กับผลงานที่ได้น าเสนอ  เพื่อ
ยกระดบัความสขุของชีวิต   จากจินตนากรทางความคิดของวิชาชีพ  รวมทัง้ตอบโจทย์ปรัชญาของ
หลักสูตร คือ  “ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ เข้าใจในหลักการสร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรมและ
มณัฑนศิลป์   ให้เป็นผู้ มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  มีทศันคติอนัดีงาม  รู้จักคิด  รอบรู้
วินิจฉยั  เสริมสร้างคณุธรรมคณุประโยชน์สูส่งัคม” 

 

ภาพประกอบ 48 แนวคิดพฒันาวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์นอกห้องเรียน 

ที่มา: สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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ระบบทนุนิยมได้แปรเปลี่ยนวิสยัทศัน์และโลกทศัน์  เชิงพาณิชย์ในวิชาชีพครู ก่อเกิด
เป็นความสมัพนัธ์  พนัธะสญัญาทางธุรกิจการค้าซะเกือบหมดสิน้ ความเช่ือและความศรัทธาใน
ตัวผู้ สอน ก าลังระเหยหายไปในอากาศ หากไม่ เร่งสร้างจิตส านึกจากภายในตัวครูผู้ สอน  
(ประพนธ์ ผาสกุยืด แปล 2556, น. 132) ได้เคยกลา่วไว้วา่ 

 
“ความเชือ่เป็นเร่ืองของความคิด  แต่ศรัทธาเป็นเร่ืองของสภาวะที่

ปราศจากความคิด  เป็นเร่ืองของความรู้สึกตวั  เป็นเร่ืองของความเข้าใจ” 

เปลี่ยนวิกฤตเป็นการประกวด การเข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ  ผลที่ได้คง
ไม่ใช่เงินรางวลั ไม่มีโลเ่กียรติยศชื่อเสียงหรือผลตอบแทนใดๆ หากแต่เป็นเพียงแค่ความภาคภมูิใจ
ในผลงานเท่านัน้ เคยมีค ากลา่วของท่านพทุธทาสภิกข ุได้กลา่วไว้วา่  

 
“อยู่โดยไม่ตอ้งมีความรู้สึกว่าเราดี  เราเด่นดงั  อะไรเลย เพียงแต่ใหรู้้สึกว่า 

เรามีประโยชน์ทีส่ดุคนหน่ึง  นัน่แหละถูกตอ้งและเป็นสขุแท”้ 

ดงันัน้การชกัชวนผู้ เรียนให้สนใจ  มีทศันะคติที่ดีในการท างาน  มีความรับผิดชอบใส่
ใจต่อสงัคม  ชุมชนที่ตนมีความผูกพนัธุ์  ก็อาจจะใช้เป็นแรงจูงใจได้ไม่ยาก  หรือหากมีวนัใด พบ
ผู้ ใหญ่ใจดี เห็นคณุค่าของงานที่ท าและคอยสนบัสนนุ ก่อเกิดเป็นความจริงให้ปรากฏแก่สายตาก็
คงจะดีมิใช่น้อย   ผู้ เขียนเช่ือว่า นกัศกึษาเจ้าของผลงานก็คงดีใจมิใช่น้อย ความภาคภมูิใจคงเพิ่ม
เป็นทวีคณู  หากแต่ต้องท างานหนกัเพิ่มมากขึน้  เพื่อที่จะได้ทดสอบกระบวนการ การท างานอย่าง
ถกูต้องตามหลกันกัวิชาการ  ผนวกกบัจิตวิญญาณความใคร่ใฝ่รู้ของนกัวิชาชีพ อย่างเป็นขัน้เป็น
ตอนดงันี ้

1.บอกถึงที่มาของโครงการ และมีความส าคญัเช่นไร ท าไมถึงต้องท า   
2.น าภมูิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ท่ีนกัศกึษาสนใจ เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการ

ท างานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ โดยน ามาเช่ือมโยงเข้าหากนัอย่างเหมาะสม  
3.ศกึษาองค์ประกอบ ปัจจยัตา่งๆที่สง่ผล ตอ่พฤติกรรม และ จิตวิทยา  
4.วิเคราะห์แล้วเลือกกลุม่เปา้หมายให้ชดัเจน ในการลงส ารวจพืน้ที่ 
5.ตกผลกึด้วยการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ สูก่ระบวนการแก้ไขปัญหา 
6.สรุปข้อค้นพบ ด้วยผลงานออกแบบสร้างสรรค์ร่วมกบัชมุชนคนในพืน้ที่ 
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7.เสนอแนะและอภิปรายผล บรรยาย เปิดเผยผลลพัธ์ต่อสาธารณะชน และเปิด
โอกาสให้มีการซกัถาม ตอบข้อสงัเกตผุล เพื่อร่วมกนับรูณาการ และต่อยอดทางความคิด 

หากท ากระบวนการ ได้ดงัเช่นนีแ้ล้ว ย่อมเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานภายใต้การค้นคว้า 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลพัฒนาอย่างมีหลักการแบบนักวิชาการ กล่าวคือ   
มีเหตผุลสนบัสนนุในการท างาน ดงันัน้ การท าโปรเจ็คชิน้นี ้(Free Project) จะสง่ผลให้การท างาน
ชิน้ต่อๆไปจากนี ้คือ ศิลปะนิพนธ์ (Thesis) และการท างานในชีวิตจริงหลงัจบการศกึษา เป็นไปได้
โดยง่าย ราบร่ืน มีระบบ ระเบียบ แบบแผนมากยิ่งขึน้ เคยมีค ากล่าวของ Professor. Corrado  
Feroci  อย่างท่านได้เคยกลา่วไว้อย่างมีนยัยะ และน่าสนใจตอ่ผู้ท างานศิลปะสร้างสรรค์ ไว้ดงันี ้ 

 
“Farmers grown rice for us, to sustain  and  maintain lives. Why 

should  not  we  as (artists)  create  the  things  that brings us  

adequately  high  for  humanity.” 

“ชาวนาปลูกข้าวใหเ้รากิน  ท าแผ่นดินใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชีวิต          

ไฉนเล่าเราจึงไม่เนรมิตส่ิงซ่ึงยกจิตใจใหสู้ง  สมกบัทีเ่ราเกิดมาแลว้       

โดยไม่เปลืองเนือ้ทีข่องแผน่ดินโลก” 

กล่าวโดยสรุป “สร้างสรรค์จิตวิญญาณนักวิชาการ(ครู)” ผู้วิจยัได้ใช้ค า 3 ค า มา
หลอ่หลอมรวมเป็นประโยคในการศกึษาและค้นคว้าหาข้อมลู  ค าตอบของค าในความหมายดงันี ้ 

สร้างสรรค์ (Creative) : คิดนอกกรอบ และ ก่อเกิดสิ่งใหม่  ต้องเร่ิมจากครูผู้สอนก่อน 
กลา่วคือ การเรียนรู้การสร้างสรรค์กบัคนในสงัคม ทกุกลุม่ในชมุชน  วิชาชีพสถาปนิกและมณัฑนา
กร ไม่ได้ถกูสร้างขึน้เฉพาะการออกแบบตามความต้องการของลกูค้าที่มีก าลงัซือ้เท่านัน้  เพราะยงั
มีอีกตัง้หลายกลุม่คนที่ต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านไปช่วยดแูล  หรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ
นัน้ๆให้ส าเร็จ   หากแต่อาจจะขาดก าลงัทรัพย์ในค่าว่าจ้าง  ดงันัน้ในหวัข้อ สร้างสรรค์การเรียนรู้
ร่วมกนักบัชมุชน นอกหอ้งเรียน  จงึตอบโจทย์ปัญหาของสงัคมปัจจบุนั  ก่อให้เกิดกิจกรรมระหวา่ง
ครูผู้สอน นกัศกึษาและชมุชน  เพื่อช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้คนในชมุชน  ที่มีรายได้น้อยให้
ดีขึน้ ด้วยกระบวนการคิดสร้างสรรค์ริเร่ิมในห้องเรียนภาคทฤษฏี สู่ภาคปฏิบัตินอกชัน้เรียน   
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนักบัชมุชน  

จิตวิญญาณ (Spirituality) : จิตที่ลดความเห็นแก่ตัว  จิตที่เห็นแก่ผู้ อื่น ครูผู้ สอนมี
สว่นในการเพิ่มประสบการณ์เร่ืองจิตวิญญาณในตวัผู้ เรียน  กลา่วคือ ครูผู้สอนควรมีประสบการณ์
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ในการท างานบริการด้านชุมชนจริงๆ  ดงักรณีศึกษา ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนัน้  ท าให้นกัศึกษารู้ถึง
สภาพปัญหาแวดล้อมต่างๆ ความยากง่ายในการท างานร่วมกบัคนในสงัคม   ซึง่มีหลายคนนิยาม
การท างานประเภทนีว้า่  “สถาปนิกชมุชน”  คือ ลดการท างานเพ่ือแลกกบัเงินตราของเศรษฐี และมี
จิตส านึกสาธารณะท างานต่อสงัคมบ้าง ก็คงจะดีไม่น้อย  โดยการถ่ายทอดจิตวิญญาณนีใ้ห้แก่
ศิษย์  ในการเรียนรู้การรับมือแก้ไขปัญหา  รวมทัง้ด้วยความรัก  ความเมตตาจากครูผู้สอน  

วิชาการ (knowledge) : ความรู้ที่สามารถถ่ายทอด  โดยไม่จ าเป็นต้องสอนใน
ห้องเรียน แบบอย่างจากประสบการณ์งานวิจยัวิชาการของครูผู้ สอนนัน้  คือ บทสรุปของความเช่ือ 
ความศรัทธาในการท างานสร้างสรรค์ร่วมกบัชุมชน  เปรียบได้ดงัหนงัสือเล่มใหญ่  ที่ถกูถ่ายทอด
จากครูผู้ ถ่อมตน ถึงศิษย์ผู้ ใฝ่รู้   ในการรับฟังความคิดเห็นของสงัคมชุมชน  พร้อมทัง้เสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา  มองการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึน้  ตามสภาพความเป็นจริงของสงัคม   
ตามหลักวิชาการในห้องเรียน  ดังหัวข้อที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นคือ  เปลี่ยนวิกฤตเป็นการประกวด 
สร้างแรงจูงใจด้วยการแข่งขันกันภายในชัน้เรียน  มีของรางวัลเป็นขนมและรอยยิม้จากสังคม
ชุมชน   เปลี่ยนวิชาการศิลปะและการออกแบบที่ถูกใส่กรอบเป็ นเฉพาะแค่ตัวหนังสือ   สู่
ภาคปฏิบัติ  การสร้างเคร่ืองมือในการสอนที่มองไม่เห็น  โดยการลงพืน้ที่จริงในการส ารวจ
สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของผู้ คน  ในการคิดค านึงถึงตัวแปรต่างๆ  รวมทัง้ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อโครงการ เกิดเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกนัระหว่างชมุชน  กบัสถาปนิก
และมณัฑนากรรุ่นเยาว์ สู่เนือ้หาสาระความรู้ทางด้านวิชาชีพ  ด้วยความรักที่ต้องการจะมอบงาน
บริการด้านชมุชนเป็นแรงสนบัสนนุ  ในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนอกเหนือวิชาการใน
ห้องเรียน ด้วยความอุตสาหะอดทนและมานะ ไม่ยอมจ านงต่อความบากบั่นที่จะ เกิดขึน้  มุ่งสู่
เป้าหมายในการถ่ายทอดสร้างสรรค์ทักษะงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ตามความรู้วิชาชีพที่ได้
ศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงปัจจบุนัสู่สงัคม ผสมผสานและหล่อหลอมวฒันธรรมเดิมของชมุชน  สอด
รับกับบริบทใหม่โดยน ามาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน และถ่ายทอดสื่อสารแด่สงัคมเพื่ อพัฒนา
ยกระดับความสุข จากความคิดทางวิชาชีพให้แก่คนในชุมชนนัน้  มีความปกติสุข กล่าวคือ มี
ความสขุที่เป็นปกติทกุวนั  ซึง่จากการค้นคว้าในปัจจบุนั พบว่ามีกลุม่คนจ านวนหนึ่ง เป็นผู้ท างาน
ออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสงัคมและประเทศชาติมาอย่างยาวนาน มากกว่า 20 ปีได้น าองค์ความรู้
ด้านสนุทรียะ  ศิลปวฒันธรรมไทยผนวกกบังานสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์  ได้รับการยอมรับ
ในกลุม่สงัคมนกัออกแบบ  ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศว่า กลุม่ศิลปิน “ศิลปาธร”  เป็นกลุม่
ศิลปินร่วมสมยัในประเทศไทย ที่ได้รับรางวลั ทัง้เวที“ระดบัชาติ” และ “ระดบันานาชาติ”  
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8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ทฤษฎีหน้าที่นิยม: ทลัคอตต์ พาร์สนัส์ (Talcott Parsons’s Structural Functionalism) 

ประกอบด้วย 4 ประการ ที่จ าเป็นตอ่ระบบตา่ง ๆ คือ 
1. Adaptation = การปรับตวั ระบบต้องจ าเป็นปรับให้เข้ากบัสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ภายนอก คือ ปรับเข้ากบัสิ่งแวดล้อมและความต้องการของสงัคม 
2. Goal Attainment = การบรรลเุป้าหมาย ระบบจะต้องก าหนดและตอบสนองต่อ

เปา้หมายหลกั 
3.Integration = บรูณาการ ระบบจะต้องก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ต่าง ๆ และจะต้องจดัการความสมัพนัธ์ระหวา่งหน้าที่พืน้ฐานอื่น ๆ 
4. Latency (Pattern Maintenance) ระบบต้องธ ารงและพืน้ฟู แรงจูงใจของปัจเจก

บคุคลและแบบบรรยายทางวฒันธรรมที่สร้างรักษาแรงจงูใจนัน้ไว้ 
สิ่งจ าเป็นพืน้ฐานด้านหน้าที่ 4 ประการนี ้จะต้องเก่ียวข้องระบบการกระท า (Action 

system) 4 อย่างคือ 
1. อินทรีย์ทางชีววิทยา (Biological Organism) ท าหน้าที่ในการปรับตวั 
2. ระบบบคุลิกภาพ (Personality System) ท าหน้าที่ในการบรรลเุปา้หมาย 
3. ระบบสงัคม (Social system) ดแูลเก่ียวกบัการบรูณาการ โดยควบคมุสว่นต่าง ๆ 
4. ระบบวฒันธรรม (Cultural system) ท าหน้าที่ในการธ ารงแบบแผน โดยก าหนด

บรรทดัฐานและค่านิยมแก่ผู้ปฏิบตัิ 
โครงสร้างระบบการท าหน้าที่หลัก 

A  อินทรีย์แห่งพฤติกรรม  G  ระบบบคุลิกภาพ  I  ระบบสงัคม    L  ระบบวฒันธรรม 
ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของทัลค๊อต พาร์สัน  ด้วยความจ าเป็นทางหน้าที่ 4 

ประการ คือ AGIL  
AGIL  หน้าที่คือ ภารกิจที่ซบัซ้อนที่มุ่งไปสูการตอบสนองต่อความต้องการ 

หรือสูค่วามจ าเป็นของระบบ พาร์สนั เช่ือวา่ มีหน้าที่ ๆ จ าเป็นจริงอยู่ 4 อย่างคือ 
1. Adaptation (การปรับตวั) ระบบต้องปรับเข้ากับความจ าเป็นเร่งด่วน 

(ฉุกเฉิน) จากภายนอนสถานการณ์ ต้องปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมและปรับสิ่งแวดล้อมไปสู่ความ
จ าเป็น 

2. Goal Attainment (การบรรลุเป้าหมาย) ต้องก าหนดและบรรลุ
เปา้หมายเบือ้งต้น 
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3. Integration (บูรณาการ) ระบบต้องสร้างระบบความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกนั ขององค์ประกอบต่าง ๆ คือ ต้องจดัความจ าเป็นพืน้ฐานทัง้ 3 ตวัคือ AGL ให้สอดคล้องกนั 

4. Latency (Pattern Maintenance) การรักษาแบบแผนไว้ ระบบต้อง
ธ ารงไว้ รักษาฟื้นฟู ทัง้การกระตุ้นปัจเจกชน และแบบแผนทางวฒันธรรม ที่สร้างและสนับสนุน
แรงจงูใจนัน้มีสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานเหลา่นี ้เชื่อมกบัระบบอินทรีย์ 4 ประการ คือ 

ระบบอินทรีย์ทางชีวภาพ (Biological)+ระบบการปรับตัว (Adaptation), 
ระบบบุคลิกภาพ (Personality System) + การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment), ระบบทาง
สงัคม (Social System) + บูรณาการ (Integration) และระบบทางวฒันธรรม (Cultural System) 
+ การรักษาแบบแผน (The Pattern Maintenance) 

ทฤษฎีสังคม (Social Theory)  อธิบายปรากฏการณ์สงัคมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามหลักเหตุผล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์สังคมนัน้  จน
สามารถที่จะพยากรณ์ปรากฏการณ์สงัคมในอนาคตได้ ทฤษฎีสงัคมศาสตร์นัน้มีความหมายกว้าง
และสามารถแยกออกได้หลายสาขาวิชา ซึ่งผู้วิจยัมุ่งเน้นความส าคญัไปที่ “ทฤษฎีสงัคมวิทยา” ซึ่ง
มุ่งไปที่การอธิบาย หรือท าความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม และ
“ทฤษฎีมานุษยวิทยา”     ที่มุ่งเน้นไปที่การอธิบายหรือท าความเข้าใจเก่ียวกับแบบแผนทาง
ความคิดการกระท าหรือวฒันธรรม 

ทฤษฎีการรับรู้สภาพแวดล้อม  วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู (2541, น. 37) การพฒันา
ของทฤษฎีการรับรู้สภาพแวดล้อมนัน้  แม้ว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั จะมี
ความส าคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์ในการด ารงชีวิตอย่างปกติได้  ไม่ว่าในกิจกรรมใดการรับรู้
สภาพแวดล้อมย่อมมีบทบาทส าคัญเสมอ แต่ก็ปรากฏว่าการรับรู้สภาพแวดล้อมยังไม่ได้รับ
การศึกษาอย่างจริงจงัเท่าที่ควร  ด้วยเหตทุี่ว่านกัจิตวิทยาที่แล้วมามกัสนใจศกึษาแต่การรับรู้วตัถ ุ
(object  Perception)ในห้องทดลอง ทัง้นีไ้ด้เป็นไปตามแนวทางการพฒันาทฤษฎีการรับรู้ในอดีต 
นอกจากนีเ้หตุที่ขาดการเน้นการศึกษาการรับรู้สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะนัน้ อาจเนื่องมาจาก
ข้อเท็จจริงที่ว่า กระบวนการรับรู้สภาพแวดล้อมนัน้เป็นกระบวนการต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิดกับกระบวนการรู้  กระบวนการทางอารมณ์ที่เกิดขึน้และกระบวนการเกิดพฤติกรรมใน
สภาพแวดล้อม 
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แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม  ผลกระทบ หมายถึง การแสวงหาความ
จริงถึงสาเหตุและผลของนโยบาย โดยใช้ระเบียบวิธี  ทางวิทยาศาสตร์ ดาย (Dye,1984, p. 19) 
ผลกระทบ หมายถึง การแยกแยะปัญหาของสงัคมเพื่อให้ทราบถึงองค์ประกอบอนัเป็นธรรมชาติ 
และที่เป็นปัญหา รวมถึงการสืบสาวหาสาเหตขุองปัญหาต่างๆ เหลา่นัน้ ตลอดจนการเสนวิธีแก้ไข
ปัญหา (วีรยทุธ วิเชียรโชติ, 2516, น. 38)ผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์และหรือผลเสียหายอนั
เกิดขึน้จากการกระท าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยตรง (เสถียร เหลืองอร่าม, 2527, น. 1) ผลกระทบ 
หมายถึง ผลที่ตามมาจากผลผลิต เช่น ถ้ามีการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้ เป็นผลผลิตของโครงการ
ผลกระทบอย่างหนึ่งก็คือ การลดการตายของทารกไปรเยนท์และไวท์ (Bryant; & White, 1982, น. 
137–140) ผลกระทบ หมายถึง ผลทัง้หมดของนโยบายที่มีขึน้ในสภาพแห่งความเป็นจริงในโลกอนั
ได้แก่ ผลกระทบที่มีต่อสถานการณ์กลุ่มเป้าหมาย, ผลกระทบที่เกิดขึน้ทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 
ทัง้ค่าใช้จ่ายทางตรงส าหรับทรัพยากรของโครงการ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่างๆ รวมทัง้ค่าเสียโอกาส
ด้วยนอกจากนีย้งัได้ให้ความหมายผลกระทบว่าผลกระทบของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง หมายถึง 
ผลทัง้หมดที่เกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมนัน้ ดาย (Dye,1982, p. 345) ผลกระทบ หมายถึง ที่
เกิดขึน้จากความสมัพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับต่อๆไป เมอร์ฟ่ี 
และผู้ ร่วมงาน (Murphy; & All, 1981, p. 253) ผลกระทบ หมายถึง ผลในชัน้มธัยมและผลในชัน้
ต่อๆไปของการเปลี่ยนแปลง (บนัลือ สุทธารมณ์, 2527, น. 2) ผลกระทบ หมายถึง ผลที่ตามมา
จากกลงานหรือผลผลิตหรือผลประโยชน์ในระดบัประถม (primary effects) ของแผน หรือโครงการ
ผลกระทบอาจเป็นได้ทั ง้ทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึน้กับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่
กลุ่มเป้าหมายทัง้ในปัจจุบันและอนาคต และได้ให้ความหมายเพิ่มอีกว่า เป็นผลของการ
เปลี่ยนแปลงระดบัประถม เป็นผลที่เกิดขึน้ตามวตัถุประสงค์ของแผนงานและโครงการและผล มี
ส่วนท าให้เกิดผลกระทบต่อไปได้อีกระดับหนึ่ง หรือหลายระดับได้เป็นกรณีๆ (อนันต์ เกตุวงศ์, 
2532, น. 26-27) สรุปผลกระทบที่จะน ามาใช้จริงๆ คือ ผลท่ีเกิดขึน้จากการกระท าเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
อาจเป็นผลที่เกิดขึน้ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต เป็นไปได้ทัง้ทางบวกและทางลบ อาจขึน้กับ
กลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม 
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การแบ่งประเภทของผลกระทบทางสังคม 
ดาย (Dye. 1982) ได้กลา่วถึงทฤษฎีผลกระทบ ซึง่สรุปผลกระทบ แบง่ผลกระทบออก

ได้ดงันี ้
1. การแบ่งผลกระทบตามแง่มมุเนือ้หา อาจแบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้าน

เศรษฐกิจสงัคม ด้านการเมือง ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และกายภาพ เป็นต้น 
 
2. การแบ่งผลกระทบตามแง่มมุของความเป็นจริงที่เกิดขึน้ (reality) เราอาจแบ่ง

ได้เป็น 2ประเภทใหญ่ๆ คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสยั (objective impact) ซึ่งได้แก่ ผลกระทบที่
เกิดขึน้โดยที่ไม่ขึน้อยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน และอีกประเภทหนึ่งคือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย
(subjective impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึน้ในความรู้สกึนกึคิดของคน 

3. การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ direction impact อาจแบ่งออกได้
เป็นผลกระทบโดยตรง (direction impact) ผลกระทบทางอ้อม (indirect impact) 

4. การแบง่ตามแง่มมุของคณุคา่ของผลกระทบ อาจแบง่ออกได้เป็นผลกระทบใน
เชิงบวก (positive impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและผลกระทบในเชิงลบ 
(negative impact) ได้แก่ ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พงึปรารถนา 

7. กรอบแนวความคิดการวิจัย 
จากวตัถปุระสงค์การวิจยัผู้วิจยัได้สรุปกรอบแนวคิดการวิจยัดงัภาพประกอบ  
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                       ตวัแปรอิสระ                        ตวัแปรควบคมุ                           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 49 แสดงกรอบแนวคิดวิจยั 

ที่มา: สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

 

 

 

 

 

ศิลปินร่วมสมัย 

รางวัลศิลปาธร 6 คน 

สาขาออกแบบเชิงสร้าง 
สรรค์ ,  สาขามัณฑนศิลป์ 
และสาขาสถาปัตยกรรม 

 

 

- ชีวประวัตศิิลปิน 

- กระบวนการคิด 

- ขัน้ตอนการท างาน 

- แนวทางการพัฒนา
ผลงานสร้างสรรค์ 

- ความเชื่อต่างๆของ
ศิลปิน 

- ทศันคตขิองศิลปิน  

- อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 

วิเคราะห์ผลงานออกแบบ
สร้างสรรค์ ศิลปินร่วมสมัย

รางวัลศิลปาธร 

ด้วย ทฤษฎีหน้าที่นิยม
Talcott Parson Structural 

Functionalism 

 

- Adaptation 

(การปรับตัว) 

- Goal Attainment  

(การบรรลุเป้าหมาย) 

- Integration  

(การบูรณาการ) 

- Latency  

(การรักษาแบบแผน) 

 

ผลกระทบ ของกระบวนการ 
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์       
(ที่มีต่อสังคมไทย) 8 ด้าน 

เพ่ือเสริมสร้าง องค์ความรู้ 

 

 

 

- ด้านเศรษฐกิจ  

- ด้านสังคม  

- สิ่งแวดล้อม 

- ด้านทศันคต ิ

- ความรู้  

- ด้านทกัษะ  

- ด้านสุนทรียศาสตร์ 

- ศิลปวัฒนธรรม 

- อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นจากหนังสือ   เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการศกึษากลุม่ศิลปินร่วมสมยั “รางวลัศิลปาธร” โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Method) ในการศึกษาครัง้นี  ้1.ศึกษาประวัติความเป็นมา 
จดุมุ่งหมายและประโยชน์ของการมอบรางวลัศิลปาธร 2.ศึกษาชีวประวตัิและรูปแบบผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินศิลปาธร ใรบริบทของสงัคมไทย โดยการวิเคราะห์ผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์   ในประเด็นกระบวนการคิด  ขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้แนวทางการพฒันา
ผลงานทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน 3. ศึกษาผลกระทบของผลงานการออกแบบ
เชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ ความรู้ 
ทกัษะ สนุทรียะทางความงามและศิลปวฒันธรรม ของกลุ่มตวัอย่าง  ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative data Analysis) จากนัน้
จงึน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์เนือ้หา เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาผลงาน กลุม่ศิลปินนกัออกแบบรุ่น
ใหม่ในปัจจบุนัตอ่ไป โดยมีรายละเอียดตามล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
วิธีวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) มีขัน้ตอนศกึษาวิเคราะห์ดงันี ้

1.1 ศึกษาประวตัิความเป็นมา จดุมุ่งหมาย และประโยชน์ของการมอบรางวลัศิลปิน
ศิลปาธร จากเอกสารงานวิจยัตา่งๆที่เก่ียวข้อง   

1.2 ศึกษาประวตัิความเป็นมา จดุมุ่งหมาย และประโยชน์ของการมอบรางวลัศิลปา
ธร, ศึกษาชีวประวัติศิลปินศิลปาธร และวิเคราะห์ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ในประเด็น
กระบวนการคิด  ขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้แนวทางการพัฒนาผลงาน  ทางสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบภายใน, ศกึษาผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีตอ่สงัคมไทย ใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ทัศนคติ  ความรู้ ทักษะ สุนทรียะทางความงามและ
ศิลปวฒันธรรม   โดยการรวบรวมข้อมลูเอกสารและภาพถ่าย(ภาคสนาม) 

1.3 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง (Interview Method) โดยผู้ วิจัยจะสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) จ านวน3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปิน
ศิลปาธร 2.กลุ่มศิลปินศิลปาธร  (สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ , สาขามัณฑนศิลป์ , สาขา
สถาปัตยกรรม) 3.กลุม่นกัวิชาการ กลุม่นกัปฎิบตัิวิชาชีพและกลุม่นกัเรียนนกัศกึษา 

 



  91 

1.4 วิเคราะห์ข้อมลู – สงัเคราะห์ข้อมลู และสรุปผล  

2. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
2.1 การเลือกพืน้ที่การวิจัย ผู้ วิจัยได้เลือกขอบเขตพืน้ที่การวิจัยภาคสนาม  ได้แก่ 

ศกึษาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินศิลปาธร ที่มีอยู่ภมูิภาคต่างๆภายในประเทศ
ไทยเท่านัน้ (มีการออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ) ซึง่ต้องเป็นผลงานที่ถกูเผยแพร่แล้ว ทัง้ยงัเป็นที่รู้จกั
และยอมรับของสงัคมกลุม่นกัออกแบบทัง้ชาวไทยและต่างชาติ   

2.2 การเลือกกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ผู้วิจยัเลือกกลุ่มประชากร
ในการศึกษาวิจัยและลงเก็บข้อมูลภาคสนาม  ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปาธร, 
กลุ่มศิลปินร่วมสมัยศิลปินศิลปาธร (สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์, สาขามัณฑนศิลป์, สาขา
สถาปัตยกรรม) และกลุ่มนักวิชาการ นักปฎิบัติ วิชาชีพ  นักออกแบบอิสระ  นักศึกษา 
(สถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ) 

2.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยครัง้นี ใ้ช้วิ ธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  
มีเป้าหมายความเป็นตัวแทน  (From aiming at representative) โดยสามารถแบ่งได้ดังนี ้คือ  
คณะกรรมการ ที่ตดัสินรางวลัศิลปาธร จ านวน 3 คน, กลุ่มศิลปินศิลปาธร ผู้ ได้รับรางวัลตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2552 - 2560   ในสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามณัฑนศิลป์และสาขาสถาปัตยกรรม 
จ านวน 6 คน, และกลุ่มนักวิชาการ นักปฎิบตัิวิชาชีพ(สถาปนิก-มัณฑนากร-นักออกแบบอิสระ) 
และนกัเรียน-นกัศกึษา   (เรียนสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบ  จ านวน 10 คน รวมทัง้สิน้ 19 คน 
โดยมีรายนามดงัต่อไปนี ้

1.กลุ่มคณะกรรมการตัดสินรางวัลศิลปาธร จ านวน 3 คน  
1.1 นายประภากร วทานยกลุ (กรรมการตดัสิน สาขาสถาปัตยกรรม 
1.2 ศาสตราจารย์เอกชาติ จนัอไุรรัตน์ (ประธานกรรมการตดัสิน สาขาศิลปะการ

ออกแบบ)  
1.3 นายนิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ) สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย  

พ.ศ.2544 
2.กลุ่มศิลปินศิลปาธร ผู้ที่ได้รับรางวัลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 - 2560  

จ านวน 6 คน 
2.1 นายสมชาย   จงแสง   ได้รับรางวลั สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์  พ.ศ. 2552 
2.2 นายเอกรัตน์  วงษ์จริต ได้รับรางวลั สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ พ.ศ. 2552 
2.3 นายวิฑรูย์  คณุาลงัการ ได้รับรางวลั สาขามณัฑนศิลป์ พ.ศ. 2553 



  92 

2.4 นางสาวปฐมา  หรุ่นรักวิทย์   ได้รับรางวลั  สาขาสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2553 
2.5 นายสริุยะ  อมัพนัศิริรัตน์  ได้รับรางวลั สาขาสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2557 
2.6 นายอมตะ  หลไูพบลูย์  ได้รับรางวลั สาขาสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2560 

ศิลปินศิลปาธรทัง้ 6 คน ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลพืน้ฐาน
เบือ้งต้น พบว่า เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการท างานออกแบบสร้างสรรค์ ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อีกทัง้ยังมีแนวความคิดที่โด่ดเด่น มีขัน้ตอนการท างานที่น่าสนใจ ตลอดจนมีแนว
ทางการพฒันาการผลงานอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั (มากกวา่ 20 ปี) 

3.กลุ่มนักวิชาการ สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบอิสระ นัก เรียน -
นักศึกษา จ านวน 10 คน 

3.1 นายเสก สวสัดี (นกัวิชาการ ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์)  
3.2 นายชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ (นกัวิชาการ ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3.3 นายสทุธิชยั บญุช่วย (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : มณัฑนากร) 
3.4 นายภราดร กู้ เกียรตินนัท์ (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : นกัออกแบบอิสระ) 
3.5 นายปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : สถาปนิก) 
3.6 กลุ่มนักศึกษา (ที่ก าลังเรียนด้านสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายใน) 

จ านวน 5 คน   
กลุ่มตัวอย่างนีผู้้ วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง นักวิชาการ นักออกแบบ

อิสระและนกัศกึษา(เรียนด้านสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายใน) เพื่อตอบวตัถปุระสงค์เร่ือง
ผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสงัคมไทย โดยสมัภาษณ์เจาะลึก (In-
depth Interview)  

3. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือที่ผู้วิจยัใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ในขัน้ตอนการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์

ของการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยเคร่ืองมือวิจยัที่จ าแนกตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้
1.1 เคร่ืองมือและลกัษณะข้อมูลในการวิจัย ในการตอบวตัถุประสงค์ ข้อที่1 มีดงันี ้

คือ 
ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการตัดสินผลรางวัลศิลปาธร 

จ านวน 3 คน ด้วยแบบสมัภาษณ์(Interview Method) โดยมีโครงร่างสมัภาษณ์แบบเจาะลึก(In-
depth Interview) เพื่อน ามาวิเคราะห์ในประเด็นเร่ืองประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย และ
ประโยชน์ของการมอบรางวลั ศิลปินศิลปาธร รวมทัง้ข้อเสนอแนะตา่งๆ 
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1.2 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ ในการตอบวตัถปุระสงค์ ข้อที่ 2 มีดงันี ้คือ 
ศกึษากลุม่ตวัอย่างผู้ให้ข้อมลูศิลปินร่วมสมยั รางวลัศิลปาธร ที่ได้รับรางวลัสาขา

ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามณัฑนศิลป์และสาขาสถาปัตยกรรม จ านวนทัง้สิน้ 6 คน ด้วยแบบ
สัมภาษณ์ (Interview Method)  โดยมีโครงร่างสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-depth Interview) 
ประเด็นที่ศกึษาเร่ืองชีวประวตัิ ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ในประเด็นกระบวนการคิด ขัน้ตอน
การท างาน รวมทัง้แนวทางการพัฒนาผลงานออกแบบ ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน มาวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีหน้าที่นิยม ของทลัคอตต์ พาร์สนัส์ (Talcott Parsons’s Structural 
Functionalism)   4 ประการ (AGIL) ที่จ าเป็นตอ่ระบบโครงสร้างของสงัคม 

1.3 เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือ ในการตอบวตัถปุระสงค์ ข้อที่ 3 มีดงันี ้คือ 
ศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ นักวิชาการ นักปฎิบัติวิชาชีพ สถาปนิก 

มัณฑนากร นักออกแบบอิสระและนักศึกษา (ด้านสถาปัตยกรรมหรือการออกแบบภายใน)  
จ านวน 10 คน ด้วยแบบสมัภาษณ์ (Interview Method)  โดยมีโครงร่างสมัภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ประเด็นที่ศึกษาเร่ือง ผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มี
ต่อสังคมไทย มาวิเคราะห์ผ่าน ทฤษฎีผลกระทบ 8 ด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านทศันคติ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ ด้านสนุทรียะ และด้านศิลปวฒันธรรม  

โดยลกัษณะข้อมลูทัง้หมดที่จะได้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ข้อมลูเอกสารตวัอกัษร ข้อมลู
จากแบบสมัภาษณ์ เสียงบนัทกึการสนทนา ภาพถ่าย ภาพวาด เป็นต้น  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี  ้เก่ียวข้องกับผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 

ของกลุ่มศิลปินศิลปาธรเป็นกรณีศึกษา โดยผู้วิจยัได้ติดต่อ-สมัภาษณ์เองกบักลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั
ทัง้ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มคณะกรรมการตดัสินผลรางวลัศิลปาธร จ านวน 3 คน, กลุ่มศิลปินศิลปาธร 
จ านวน 6 คน และกลุ่มนักวิชาการ นักปฎิบัติวิชาชีพ และนักศึกษา จ านวน 10 คน โดยผู้ วิจัย
เดินทางไปเก็บข้อมลูด้วยตวัเอง และใช้การสมัภาษณ์บนัทกึเสียงในการเก็บข้อมลู 

5. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล  
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

1.) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเบือ้งต้นโดยใช้วิธี (ก) ตรวจสอบข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั ด้าน บุคคล เวลา สถานที่ (ข) ตรวจสอบด้าน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งใช้วิธีมากกว่า 1 วิธี คือ การสนทนารายบุคคล การสมัภาษณ์แบบ
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เจาะลกึ และถามซ า้ข้อมลูเพื่อยืนยนัความเข้าใจของข้อมลูเป็นต้น (ค) ตรวจสอบข้อมลูกบัเจ้าของ
ข้อมลู โดยส ารวจการตีความผลสรุปต่างๆ วา่มีการตีความเข้าใจตรงกนัหรือไม่  

2.) น าข้อมลูมาวิเคราะห์จดัจ าแนกเป็นรายประเด็นที่ก าหนดไว้  ในกรอบแนวคิดการ
วิจัยและวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เช่ือมโยงข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับ  ประวัติ
ความเป็นมา จุดมุ่งหมาย  ประโยชน์ของการมอบรางวัลศิลปาธร ,  ศึกษาชีวประวัติของศิลปิน
ศิลปาธร  ที่ได้รับรางวลัสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามณัฑนศิลป์และสาขาสถาปัตยกรรม   
และวิเคราะห์ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ในประเด็นกระบวนการคิด  ขัน้ตอนการท างาน 
รวมทัง้แนวทางการพฒันาผลงาน,  วิเคราะห์ผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่
มีต่อสงัคมไทย  ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม ทศันคติ ความรู้ ทกัษะ สนุทรียะทางความ
งามและศิลปวฒันธรรม 

3.) น าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ และข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อการรับรู้ผลงาน
สร้างสรรค์ของศิลปินศิลปาธร  มาประมวลผลและวิเคราะห์  โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนาใน
การวิเคราะห์ มาอธิบายเปรียบเทียบในรายประเด็นตามวตัถปุระสงค์และกรอบแนวคิดการวิจยั 

5.2 การสังเคราะห์ข้อมูล  
น าผลการวิจัยที่ได้นัน้  มาบูรณาการสร้างความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ

วัฒนธรรม  โดยการวิเคราะห์  สังเคราะห์  และถ่ายถอดองค์ความรู้ ทฤษฎี  กระบวนการคิด  
ขัน้ตอนการท างาน แนวทางการพัฒนาผลงาน  และผลกระทบของกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย สู่การศึกษาวิจัย การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงาน
ออกแบบของศิลปินร่วมสมยั  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัย เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ศึกษาวิจัย เร่ือง การออกแบบ
สร้างสรรค์: กรณีศกึษา ผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมยั โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาประวตัิความ
เป็นมาจดุมุ่งหมาย  ประโยชน์ของการมอบรางวลัศิลปาธร และศกึษาชีวประวตัขิองศิลปินศิลปาธร  
รวมทัง้วิเคราะห์ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์  ในประเด็นกระบวนการคิด  ขัน้ตอนการท างาน 
และแนวทางการพฒันาผลงานการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  อีกทัง้ยงั
ศึกษาผลกระทบของกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ที่ มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน  โดยการ
ศึกษาวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเลือกศึกษากลุ่มประชากรจ านวน 3 กลุ่ม  ที่มีความส าคัญและมีความ
เก่ียวข้องกับงานออกแบบสร้างสรรค์  และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  แบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) และเก็บรวบรวมข้อมูลการสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง  (In-depth 
Structured Interview) โดยจะขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ศึกษา
ประวตัิความเป็นมา จดุมุ่งหมายประโยชน์ ของการมอบรางวลัศิลปาธร  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview) ศึกษา
ชีวประวัติและผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปาธร ในประเด็นกระบวนการคิด 
ขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้แนวทางการพัฒนาผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน 

ส่วนที่  3 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลการสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-depth Interview) 
ผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
สงัคม สิ่งแวดล้อม ทศันคติ ความรู้ ทกัษะ สนุทรียะและด้านศิลปวฒันธรรม 
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ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ศึกษา
ประวัตคิวามเป็นมา จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการมอบรางวัลศิลปาธร  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างรายบุคคลกับผู้ ให้ข้อมูลหลัก เพื่อทราบถึง
ประวตัิความเป็นมา จดุมุ่งหมาย และประโยชน์ของการมอบรางวลัศิลปาธร  ในสาขาการออกแบบ
สร้างสรรค์ สาขามณัฑนศิลป์และสาขาสถาปัตยกรรม  ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ ให้
ข้อมลูหลกัคือ กรรมการตดัสินผลรางวลัศิลปาธร จ านวน 3 คน ดงันี ้

 

   

ภาพประกอบ 50 ประภากร วทานยกลุ , เอกชาติ จนัอไุรรัตน์ และนิธิ สถาปิตานนท์ 

ตาราง 1 รายช่ือการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั (In-depth Interview)  

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สาขา 

1. ประภากร วทานยกลุ 

2. เอกชาติ จนัอไุรรัตน์ 

3. นิธิ สถาปิตานนท์ 

   (ศิลปินแห่งชาติ) 

กรรมการตดัสินรางวลัศิลปินศิลปาธร 

กรรมการตดัสินรางวลัศิลปินศิลปาธร 

กรรมการตดัสินรางวลัศิลปินศิลปาธร 

สถาปัตยกรรม 

ศิลปะการออกแบบ 

สถาปัตยกรรม 
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ประวัตคิวามเป็นมา จุดมุ่งหมาย และประโยชน์การมอบรางวัลศิลปาธร 
ในอดีตการด าเนินงานสนบัสนนุศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัของภาครัฐ  แฝงอยู่ในงาน

ศิลปวฒันธรรมภายใต้การด าเนินงานของกรมศิลปากร  ส านกังานคณะกรรมวฒันธรรมแห่งชาติ 
และบางส่วนในงานของกรมการศาสนา  แต่หลงัจากที่มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติปรับปรุง
กระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ท าให้เกิดกระทรวงวัฒนธรรม และมี
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัเป็นสว่นราชการ มีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวฒันธรรมท า
หน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ตลอดทัง้ท าหน้าที่ส่งเสริมยก
ย่องเชิดชเูกียรติศิลปินและผู้สร้างงานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั สอดคล้องกบัค าสมัภาษณ์ของ นิธิ 
สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม ที่กลา่วถึงการท างานในช่วงปีแรกวา่ 

 
"...ช่วงแรกๆ ชลุมนุอยู่บ้าง  สาขาทีต่ดัสินก็ไม่มากเหมือนในปัจจุบนั  ตนเองนัน้ก็ไม่ค่อย

มีความรู้เร่ืองนีเ้ท่าไหร่จึงท าใหต้อ้งหยดุพกัไป  และกลบัมาเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง  มีการปรับปรุงจาก

ข้อเสนอแนะต่างๆจึงท าให้ทุกอย่างดีข้ึน  เร่ิมต้นจากมีกรรมการสรรหา  มีกรรมการตดัสินจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา  ท าให้การคดัเลือกและตดัสินในหลายสาขานัน้  เป็นการมอบ

รางวลัที่มีความหมาย อีกทัง้ยงัท าให้มีผู้คนเห็นผลงานของศิลปินศิลปาธรเด่นชดัมากข้ึนจากแต่

ก่อน.." (สมัภาษณ์, 2561) 

ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั เห็นความส าคญัที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุน
ศิลปินและนักออกแบบ  ให้ก้าวไปในเส้นทางสายอาชีพได้อย่างมั่นคง  และมีก าลังใจในการ
สร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างมีอิสระ  จงึได้จดัให้มีการยกย่องพร้อมกบัมอบรางวลักบัศิลปินร่วมสมยั
รุ่นกลางขึน้   ในฐานะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศิลปะภายใต้รางวลั ช่ือว่า“ศิลปาธร” ซึ่งมาจากค าว่าศิลปะ+
ธร (ธรที่แปลว่าผู้ รักษาไว้ , ผู้ ทรงไว้) สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ ประภากร วทานยกุล  
ได้กลา่ววา่ 

 
 “ งานทกุแขนงทกุสาขาล้วนแล้วแต่มีคณุค่า ในสถาปัตยกรรมเป็นงานทีอ่อกแบบมาใหมี้

ความเหมาะสมเรียบง่าย ในเชิงของการใช้งานส่วนความสวยงามเป็นเร่ืองขององค์ประกอบทาง

ศิลปะทีอ่ยู่ยัง่ยืน ซ่ึงวดัได้จากความเหมาะสมของงานสถาปัตยกรรมว่าท าเพือ่ใครมีแนวความคิด

อย่างไร ส่ิงที่ท าข้ึนมาแล้วเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน และต่อผู้ใช้โดยวดัจากคุณค่ามากกว่า

มูลค่า ” (สมัภาษณ์, 2561)  
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การคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยรางวัล “ศิลปาธร” ในความรับผิดชอบของส านักงาน
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เร่ิมด าเนินการครัง้แรกในปี พ .ศ.2547 โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องศิลปินรุ่นกลาง   ที่ทุ่มเทจิตใจในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ ให้มีก าลงัใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพออกสู่สงัคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสรรหา
ศิลปินนั น้ มีคณะกรรมการเป็นผู้ ด าเนินการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการคดัสรร และคณะกรรมการตดัสิน โดยพิจารณาจากประวตัิผลงานสร้างสรรค์ของ
ศิลปิน และคุณสมบัติอื่นประกอบ เช่น มีเชือ้ชาติไทย มีอายุระหว่าง  30-55 ปี มีการสร้างสรรค์
ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนสืบเนื่องมาถึงปัจจบุนั ผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่
ให้กบัวงการศิลปะร่วมสมยั และเกิดผลกระทบเชิงบวกแก่สงัคม ซึง่สอดคล้องกบัค าสมัภาษณ์ของ
นิธิ สถาปิตานนท์ กลา่วไว้วา่ 
 

"...ช่วงแรกไม่ได้มีการก าหนดไว้ชัดเจน จึงวางไว้ไม่เกินที่อายุ 50 ปี แต่ตอนหลังจึง

เปลีย่นเป็นไม่เกิน 55 ปี  เป็นหลกัเกณฑ์คร่าวๆ กวา้งๆ ข้ึนอยู่กบักรรมการสรรหาส่วนใหญ่จะเป็น

กรรมการคนรุ่นใหม่ๆในการคดัเลือก  และการคดัเลือกอยู่ที่ดุลยพินิจของคณะกรรมการตดัสิน

ผลงาน   ส่วนการออกแบบทีส่ร้างสรรค์นัน้ข้ึนอยู่กบัมมุมองของคณะกรรมการว่าเห็นเป็นอย่างไร." 

(สมัภาษณ์, 2561) สอดคลอ้งกบั ประภากร วทานยกลุ ไดเ้คยกล่าวไวว้่า  

“…ศิลปาธร ต้องมีผลงานออกแบบที่ดี ท าเพือ่ประโยชน์ให้กบัสงัคมส่วนรวม ท าผลงาน

สร้างสรรค์ศิลปะในแขนงต่างๆ จึงจะเป็นศิลปินทีร่่วมสมยัได ้ โดยจะตอ้งเป็นศิลปินทีมี่อายไุม่มาก 

แต่ไม่ เกิน55ปี   ซ่ึงตนเองเชื่อว่าต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นศิลปินแห่งชาติ  ซ่ึงในทาง

สถาปัตยกรรมจะต้องเป็นสถาปนิกผู้ท างานออกแบบสร้างสรรค์  ที่มีแนวความคิดการท างานที่

ไม่ไดห้วงัแค่ชือ่เสียงเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นการท างานเพือ่สาธารณะชน   ซ่ึงกรรมการนัน้จะมอง

ในภาพรวมทกุมิติ  คือตอ้งเป็นผลงานทีมี่คณุค่าในทกุดา้นอย่างเหมาะสม” (สมัภาษณ์, 2561)  
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ตาราง 2 ระยะเวลาในการก าหนดรางวลัศลิปาธรตัง้แต่ ปี พ.ศ.2547-2561 

ปีพ.ศ. รางวลัศลิปาธร 

2547-

2550 

ก าหนดรางวลัศิลปาธร 5 สาขา ได้แก่ ทศันศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการแสดง 

และภาพยนตร์ 

2551 ก าหนดรางวัลศิลปาธรกิตติคุณเพิ่มขึน้ เพื่อมอบให้แก่ศิลปินอาวุโสที่มีประวัติการ

สร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นแต่มีอายเุกินจากหลกัเกณฑ์การสรรหา 

2552 ก าหนดรางวลัให้กบัศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์อีกหนึ่งรางวลัท า

ให้มีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติ และรับมอบรางวลัศิลปาธรเพิ่มขึน้เป็น 6 สาขา 

2553 ก าหนดรางวัลศิลปาธร 9 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง

ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม มณัฑนศิลป์ เรขศิลป์ และการออกแบบ 

2557 ก าหนดรางวัลศิลปาธร 8 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง

ภาพยนตร์ สถาปัตยกรรม เรขศิลป์ และการออกแบบ 

2560 ก าหนดรางวัลศิลปาธร 7 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี

ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ และสื่อเคลื่อนไหว 

2561 ก าหนดให้มีการคดัเลือกศิลปินร่วมสมยัดีเด่นรางวลั“ศิลปาธร” 7 สาขา ได้แก่ทศันศิลป์ 

สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบภาพยนตร์ และ

สื่อเคลื่อนไหว โดยก าหนดอายรุะหวา่ง 30-55 ปี 

ที่มา: ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยักระทรวงวฒันธรรม (2561: ออนไลน์) 

จุดมุ่งหมายการมอบรางวัลศิลปาธร 
1. เพื่อสรรหา ยกย่องเชิดชเูกียรติ ศิลปินร่วมสมยัที่มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ต่อวงการ

ศิลปะ  
2. เพื่อสืบสานและพฒันาศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  ไว้เป็นทนุในการพฒันาชาติทัง้ใน

ปัจจบุนั และอนาคต  
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3. เพื่อเผยแพร่สร้างขวัญก าลังใจ  ให้กับศิลปินร่วมสมัยในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะร่วมสมยัให้มีคณุภาพเพิ่มมากยิ่งขึน้  

4. ก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
ประโยชน์การมอบรางวัลศิลปาธร  

1. เป็นขวญัก าลงัใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคณุค่ายงัประโยชน์ต่อวงการศิลปะ  
2. เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ตระหนกัถึงคณุคา่ของงานศิลปะ  สามารถมอง

รู้ดอูอก และซาบซึง้ในศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  
3. ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัสามารถเป็นปัจจยัหลกัปัจจยัหนึ่ง  ในการเพิ่มมลูค่าทาง

เศรษฐกิจและคุณค่าทางสงัคมตามแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงวฒันธรรมและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ  

4. เกิดการตื่นตวัการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมยั และมาตรฐานการยกย่องเชิดชู
เกียรติศิลปินร่วมสมยั (ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั, 2549: ออนไลน์) 

รูปแบบของการด าเนินกิจกรรม  
1. สรรหาคดัเลือกศิลปินร่วมสมยั เพื่อยกย่องให้เป็นศิลปินร่วมสมยัดีเด่น ในสาขา

ต่างๆ  
2. จดังานพิธีมอบรางวลัเชิดชเูกียรติศิลปินร่วมสมยัดีเด่น  
3. จดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปินร่วมสมยัที่ได้รับรางวลั“ศิลปาธร” 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลศิลปาธรมีดังนี ้
1. คุณสมบตัิของศิลปินเป็นผู้ มีเชือ้ชาติไทยหรือสญัชาติไทย และเป็นผู้ มีถิ่นฐานใน

ประเทศไทยมีอายรุะหวา่ง 30-55 ปี (โดยประมาณ) โดยในวนัประกาศผลการคดัเลือกต้องเป็นผู้ที่
ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งมีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะชนมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง 
สืบเนื่องมาจนถึงปัจจบุนั และผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กบัวงการศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั สอดคล้องกบัค าสมัภาษณ์ของเอกชาติ จนัอไุรรัตน์  ได้กลา่ววา่ 

 
 “…กระทรวงวฒันธรรมได้เล็งเห็นความส าคญัของศิลปินรุ่นกลาง “รางวลัศิลปาธร” นัน้

เป็นรางวลัทีม่อบใหก้บัศิลปินร่วมสมยัทีอ่ยู่ในช่วงอายวุยักลางคน ซ่ึงเป็นช่วงทีมี่ความโดดเด่นและ

มีผลงานอยู่ในกระแสสงัคมสูง และเป็นที่ยอมรับเป็นไปตามบริบทของสงัคมประเทศและโลก…” 

(สมัภาษณ์, 2561) 
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2. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินผู้ ได้รับการสรรหา และคดัเลือกผลงาน
จะต้องสื่อให้เห็นถึงคณุค่าทัง้ทางอารมณ์ และความคิดในแง่ความดีงาม สร้างสรรค์ แสดงออกถึง
แนวคิดจดุประกายการเรียนรู้ในงานศิลปะร่วมสมยัสาขานัน้ๆให้เกิดแก่สงัคม  ซึ่งเอกชาติ จนัอไุร
รัตน์ กลา่ววา่ 

 
“…โดยทัว่ไปดูผลงานที่โดดเด่นของแต่ละสาขาในแต่ละปี  ดูว่าแต่ละสาขามีงานที่โดด

เด่นจริงๆหรือไม่ในปีนั้น  เป็นใครบ้างในสาขาศิลปะการออกแบบ โดยจะดูว่ามีการเชื่อมโยง

ระหว่างความเป็นประโยชน์ใช้สอยในเชิงพาณิชย์ และความงามในเชิงศิลปะควบคู่กนัไป อาจจะ

ไม่เหมือนกบัทศันศิลป์นอกเหนือจากความงาม ความโดดเด่น และความเป็นศิลปะแล้วนั้น จะมี

เร่ืองของธุรกิจการท าช้ินงานหรือท าผลงานออกสู่สงัคม สู่ตลาดเป็นที่ยอมรับทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ  ” (สมัภาษณ์, 2561) 

3. การเผยแพร่และยอมรับคณุค่าผลงานของศิลปินผลงานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่ 
หรือจะแสดงต่อสาธารณะชนมาเป็นระยะเวลาพอสมควร กรณีสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานใน
ต่างประเทศต้องน าเสนอในฐานะเป็นศิลปินไทย ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์ต้องเป็นที่รู้จกัและได้รับ
การยอมรับจากสาธารณะชน รวมทัง้ผลงานสร้างสรรค์ต้องเป็นที่ยอมรับของศิลปินในวงการ
เดียวกนั สอดคล้องกบัประภากร วทานยกลุ กลา่ววา่ 

 
“…เป็นงานศิลปะพื้นๆ ที่ปถุุชนทัว่ไปอ่านแล้วเข้าใจได้ สื่อสารกับคนได้ง่าย เช่น งาน

ประติมากรรมของ ศิลปินท่านหน่ึง คุณช านาญ เป็นประติมากรรมที่มีคุณค่าในเชิงการใช้ชิวิต

ประจ าวนัของวิถีไทย วิถีชนบทมสุลิม แต่ส่ิงที่ถ่ายทอดออกมามนัละเอียดอ่อนมากในชีวิตจริง ซ่ึง

งานของเขาประชาชนคนทัว่ไปที่ได้อ่านได้เห็นก็สามารถเข้าใจส่ิงที่สื่อออกมาได้...” (สมัภาษณ์, 

2561)  ซ่ึงสอดคล้องกบัเอกชาติ จนัอไุรรัตน์ กล่าวว่า 

“…ศิลปินผ่านการคัดสรรเบื้องต้นก่อนในแต่ละปี  จะมีกรรมการคัดสรรศิลปิน และ

กรรมการตดัสิน ซ่ึงศิลปินทีไ่ดร้ับรางวลัทกุท่านจะมีผลงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์เป็นทีย่อมรับทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ ศิลปะและการออกแบบหรือการออกแบบอย่างมีศิลปะมนัจะมีเร่ือง

ของความงามรสนิยมและสุนทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในงานออกแบบ เพื่อให้ได้งานศิลปะที่ดีมี

คณุภาพและคณุค่า...” (สมัภาษณ์, 2561) และสอดคล้องกบันิธิ สถาปิตานนท์ กล่าวว่า 
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"...ตอ้งเป็นงานทีท่นัสมยัร่วมสมยั เป็นเงือ่นไขหลกัๆ ดูทีท่นัสมยัเป็นคนทีอ่ยู่ในยคุปัจจุบนั 

ยคุที่ก าลงัพฒันาฝึกฝน เป็นคนหนุ่มสาว ซ่ึงศิลปินที่ได้รับรางวลัทกุท่านจะมีผลงานออกแบบเชิง

สร้างสรรค์แพร่หลาย และเป็นทีย่อมรับในสงัคมนกัออกแบบ..." (สมัภาษณ์, 2561) 

วิธีการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (กระทรวงวัฒนธรรม)  

ก าหนดแนวทางการสรรหาและการคัดเลือก โดยด าเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชดุ ได้แก่  

1. คณะกรรมการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดี เด่นรางวัลศิลปาธร ซึ่งแต่งตัง้
ผู้ เช่ียวชาญจากกลุ่มศิลปินศิลปาธร นักวิชาการศิลปะ นักวิจารณ์ สื่อมวลชน และอาจารย์จาก
สถาบนัการศึกษา ในแต่ละสาขาทัง้ 7 สาขา โดยมีหน้าที่สรรหาศิลปินผู้ มีผลงานดีเด่น เพื่อเสนอ
เข้าสูก่ารพิจารณาคดัเลือกของคณะกรรมการตดัสิน  

2. คณะกรรมการตดัสินรางวลัศิลปาธร ซึ่งแต่งตัง้ผู้ทรงคณุวฒุิทางศิลปะจากแต่
ละสาขา โดยมีหน้าที่พิจารณาตัดสินคัดเลือกศิลปินดีเด่นให้ได้รับรางวัลศิลปาธรในขัน้สุดท้าย 
ทัง้นี ้ในคณะกรรมการแตล่ะคณะจะมีบคุลากรของส านกังานฯ ปฏิบตัิหน้าที่ฝ่ายเลขานกุาร 

โดยขัน้ตอนการสรรหาและคดัเลือก มีรายละเอียด 7 ขัน้ตอนดงันี ้
1. ฝ่ายเลขานกุารจดัสง่คู่มือการสรรหาและการคดัเลือก ให้กบัคณะกรรมการทัง้ 

2 คณะ เพื่อทราบและได้ท าการศกึษาก่อนเบือ้งต้น  
2. จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาแต่ละสาขาๆ ละ  3 คน เพื่อร่วมกันก าหนด

แผนการด าเนินการและร่วมกนัพิจารณาแนวทางการสรรหาในสาขานัน้  
3. ส านกังานฯ ออกประกาศเชิญชวนให้เครือข่ายบคุคล และหน่วยงานต่างๆ ส่ง

ข้อมลูประวตัิและผลงานของศิลปิน เพื่อขอรับการพิจารณา  
4. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลรายช่ือศิลปินแต่ละสาขา พร้อมประวัติและ

ผลงานของศิลปินรวมทัง้จากส่วนที่ฝ่ายเลขานกุารประมวลไว้ รวมกบัสว่นที่เสนอมาจากเครือข่าย
ต่างๆ ส าหรับน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  

5. คณะกรรมการสรรหาแต่ละสาขา พิจารณาการจากการคดัสรรรายช่ือที่ตนเอง
น าเสนอขึน้มาเองรวมกบัรายช่ือที่ฝ่ายเลขานกุารมอบให้ โดยน ามาประมวลและพิจารณาศิลปินที่
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยคัดสรรจนเหลือจ านวน  3-5 คน แล้วจัดท า
รายละเอียดของข้อมลูทางที่เป็นเอกสารตวัอย่างผลงาน เพื่อน าเสนอต่อไปยงัคณะกรรมการตดัสิน  



  103 

6. คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อย่างเป็นกลาง 
โปร่งใส รัดกุม และอ านวยประโยชน์ให้แก่ศิลปินทุกท่านอย่างเท่าเทียมกนั จนได้ศิลปินร่วมสมยั
ดีเด่นที่เหมาะสมที่สดุเป็นผู้ได้รับรางวลั โดยใช้วิธีออกเสียงอย่างเปิดเผยและเป็นเอกฉนัท์  

7. เม่ือได้รับทราบผลการคดัเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว ส านกังานฯ จดัพิธีมอบ
รางวลัและนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเชิดชเูกียรติให้แก่ศิลปินร่วมสมยัดีเด่นรางวลัศิลปาธร  

สอดคล้องกับคณะกรรมการตัดสินผลรางวัล ทัง้  3 คน โดยประภากร วทานยกุล 
กลา่ววา่ 

 
“…ผลงานที่มีเอกลกัษณ์ในงานออกแบบของตวัเอง ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ซ่ึง

ไม่สามารถเลียนแบบกนัได้ ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมานัน้จะสะท้อนความเป็นตวัตนของบุคคล

นัน้ๆ ถ่ายทอดออกมาผ่านอารมณ์ความรู้สึกของคนๆ นัน้ ซ่ึงผลงานทกุช้ินของศิลปินศิลปาธรจะมี

คณุภาพ คณุค่า ค านึงถึงคณุประโยชน์ของสงัคมส่วนรวมเป็นส าคญั..." (สมัภาษณ์,2561)  

ด้านเอกชาติ จนัอไุรรัตน์ กลา่ววา่“…ศิลปินแต่ละท่านที่ได้รับรางวลัถือได้ว่าเป็นผู้น า
ในยุคร่วมสมยัคือ  ผลงานที่เร่ิมท ามานัน้ มีเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของงานดีไซน์ของตวัเอง  มี
งานออกแบบสร้างสรรค์เฉพาะตัวของแต่ละคน  มีบุคคลิกและมีภาษาที่ใช้ในงานออกแบบที่
แตกตา่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน  ตวัอย่างเช่น ศิลปินศิลปาธรการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  
สาขามณัฑนศิลป์  ของสมชาย จงแสง เป็นผลงานที่สื่อออกมาสะท้อนจากตวัเองที่เป็นคนสขุมุนุ่ม
ลึก  ซึ่งผลงานออกแบบได้สะท้อนความเป็นตัวตน โดยได้ถ่ายทอดผลงานออกมาอย่างลึกซึง้  
เรียบๆ  แต่มีสุนทรียะ มีความเก๋เท่ห์ อยู่ในงานออกแบบ  ซึ่งศิลปินจะแสดงความเป็นตัวเอง
ออกมาผ่านงานออกแบบสร้างสรรค์...” (สมัภาษณ์, 2561)  

สอดคล้องกบั นิธิ สถาปิตานนท์ ได้กล่าวว่า "...ศิลปินแต่ละท่านที่ได้รับรางวลัถือได้
ว่าเป็นผู้น าในยุคร่วมสมยัคือ ผลงานที่เร่ิมท ามานัน้มีเอกลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ในงานออกแบบ
ของตวัเอง เช่น คณุอมตะ ผลงานเขาถือวา่เป็นที่ยอมรับของคณุปัทมา คอ่นข้างอนรัุกษ์ อีกทัง้ยงัมี
งบประมาณไม่สูงมากนัก  ผลงานก็ออกมาดูดี และมีการพัฒนาผลงานขึน้เร่ือย ซึ่งทุกรางวัล
เหมาะสมกบัทกุคนแล้ว" (สมัภาษณ์, 2561) 
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สรุปการวิเคราะห์ : การศึกษาประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย และประโยชน์
ของการมอบรางวัลศิลปาธร  

ประวัตคิวามเป็นมา : ของการมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัย ศิลปาธร 
โครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล“ศิลปาธร” เกิดขึน้จากหน่วยงาน

ภาครัฐ ส านกังานศิลปวฒันธรรม ในปี 2547 ที่สนบัสนนุศิลปินรุ่นกลาง ที่มีอายรุะหว่าง 30-50 ปี 
ในสาขาต่างๆที่เดี่ยวข้องกบัศิลปะในหลายแขนง ซึง่ในช่วงแรกนัน้ ได้ก าหนดให้รางวลัศิลปาธร มี
ด้วยกนั 5 สาขา ได้แก่ ทศันศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการแสดง และภาพยนตร์ ซึง่ตอ่มาในปี 
2551 ได้มีการก าหนดรางวลัศิลปาธรกิตติคุณ เพิ่มขึน้มาอีกหนึ่งรางวลั  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
มอบรางวลัให้แก่ศิลปินอาวโุส ที่มีประวตัิการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นให้กับประเทศชาติ  แต่
อาจจะมีอายุที่เกินจากหลักเกณฑ์ในการสรรหา ยกตัวอย่างศิลปินเช่น ไสยาสน์ เสมาเงิน และ
สวุรรณ คงขนุเทียน (การออกแบบ) เป็นนกัออกแบบผลิตภณัฑ์ เคร่ืองเรือนเฟอร์นิเจอร์ที่มีผลงาน
โดดเด่น มีเอกลกัษณ์เฉพาะตัว และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากการน าไปแสดงในเวที
ต่างๆในตา่งประเทศมากมาย  

และต่อมาในปี 2552  คณะกรรมการได้มีการประชุมและมีมติ  ที่จะมอบ
รางวัลศิลปาธร ท าให้มีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพิ่มขึน้อีก1 สาขาได้แก่ สาขาการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ซึง่เป็นปีแรก ที่ท าวงการการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน ได้เป็นที่รู้จกัและท าให้สงัคมได้เห็นผลงานการสร้างสรรค์มากมาย จากการประกาศช่ือผู้ที่
ได้รับรางวัล ซึ่งในปีนัน้เอง มีผู้ ได้รับรางวัลด้วยกันจ านวน 3 คน ได้แก่ สมชาย จงแสง (การ
ออกแบบภายใน) กุลภัทร์ ยันตรศาสตร์ (สถาปัตยกรรม) และเอกรัตน์ วงศ์จริต (การออกแบบ
ภายในและเฟอร์นิเจอร์) ซึ่งต่อมาในปี 2553 ส านกังานศิลปวฒันธรรม ได้ก าหนดรางวลัศิลปาธร
เพิ่มขึน้จากเดิม เป็นทัง้หมด 9 สาขา โดยได้จ าแนกผลงาน จากสาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
เดิม เป็นสาขาสถาปัตยกรรม สาขามัณฑนศิลป์ สาขาเรขศิลป์ และสาขาศิลปะการออกแบบ
เพิ่มขึน้   ซึ่งในปีนัน้เอง มีผู้ ได้รับรางวัลสาขาใหม่ จ านวน 4 คน ได้แก่ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ 
(สถาปัตยกรรม) วิฑูรย์ คุณาลงัการ (มัณฑนศิลป์) ประชา สุวีรานนท์ (เรขศิลป์) และวศินบุรี สุ
พานิชวรภาชน์ (ศิลปะการออกแบบ) ถือได้ว่าเป็นปีที่มีศิลปินศิลปาธรมากที่สดุ จากนัน้ได้เว้นช่วง
ไปถึง3ปี และในปี 2557 ส านักงานศิลปวัฒนธรรม จึงได้มีข้อสรุปว่า ให้สาขามัณฑนศิลป์ ไป
รวมอยู่ภายใต้สาขาสถาปัตยกรรมแทน เพราะเนื่องจากเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ใกล้เคียงกนั จึงท า
ให้ในปีนีเ้อง รางวัลศิลปาธร จึงมีเพียง 8 สาขา โดยมีผู้ ได้รับรางวัลอย่าง สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ 
(สถาปัตยกรรม) ไพโรจน์ ธีระประภา(เรขศิลป์) และชัยยุทธ พลายเพ็ชร์ (ศิลปะการออกแบบ) 
จากนัน้ส านกังานศิลปวฒันธรรม ก็ได้หยดุพกัไป 2 ปี และกลบัมามอบรางวลัอีกครัง้ในปี 2560 ซึง่
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ในปีนีเ้อง มีผู้ ได้รับรางวลัมากมาย หนึ่งในนัน้คือ อมตะ หลู่ไพบูลย์ (สถาปัตยกรรม) และกรกต 
อารมย์ดี  (ศิลปะการออกแบบ)     

รางวัลศิลปาธร  จากการศึกษาพบว่า มีพัฒนาการต่อเนื่อง เร่ิมต้นตัง้แต่ใน
ปี2547 จนถึงปัจจุบนั แต่รางวลัส าหรับผู้ที่มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์ หรือการ
ออกแบบภายในนัน้ เร่ิมต้นในปี2552 เป็นต้นมา ถึงแม้จะมีเหตกุารณ์ที่ท าให้การมอบรางวลัต้อง
หยุดชะงดั หรือช่ือรางวลันัน้เปลี่ยนแปลงไป  ก็ไม่ได้ท าให้อดุมการณ์ของผู้บริหารของส านักงาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั คิดที่จะหยดุมอบรางวลัให้แก่ศิลปินและนกัออกแบบ  ที่ท างานออกแบบ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กบัสงัคมอย่างต่อเนื่อง   เพราะแต่ละคนที่รับรางวลันัน้ต่างเป็นผู้ที่มีผลงาน
ยอดเยี่ยม เป็นผู้ มีแนวความคิดในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมสว่นรวม และมีผลงานความ
โดดเด่นอยู่ในช่วงของกระแสสงัคมสงู อีกทัง้ผลงานยงัมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ  สอดคล้องกับ
บริบทของสงัคมประเทศและสงัคมโลก    โดยผลงานแต่ละชิน้มีความเหมาะสมเรียบง่ายในด้าน
การใช้งาน และมีความสวยงามตามองค์ประกอบทางศิลปะที่อยู่ยัง่ยื่น ดงันัน้ผู้วิจยัจงึเชื่อวา่รางวลั
ศิลปินร่วมสมัย ศิลปาธร จะเป็นต้นแบบที่ดีต่อการสร้างมาตรฐานการมอบรางวัล แก่การมอบ
รางวลัต่างๆที่มีในประเทศไทย  

จุดมุ่งหมาย : ของการมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัย ศิลปาธร  
การสรรหาศิลปินร่วมสมยั ที่มีผลงานออกแบบสร้างสรรค์นัน้ คือ เพื่อต้องการยก

ย่องและเชิดชเูกียรติ  มีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ต่อสงัคมวงการศิลปะว่า เป็นผลงานมีคณุภาพ โดย
คณะกรรมการตดัสินผลรางวลัได้เคยกล่าวว่า “วดัที่คณุค่ามากกว่ามลูค่า” เพราะมลูค่านัน้ใครก็
สร้างได้ แต่คุณค่านั น้จะสร้างชาติในอนาคต    อีกทัง้ยังเพื่อเป็นการสืบสานและพัฒนา
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  ให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  รวมถึงยงัมีการ
เผยแพร่ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ  เพื่อสร้างขวญัและเป็นก าลงัใจให้แก่ศิลปิน
ร่วมสมยั ศิลปาธร  

ประโยชน์ : ของการมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัย ศิลปาธร 
1.เป็นประโยชน์ต่อศิลปิน กล่าวคือ เป็นขวัญก าลังใจให้แก่ศิลปินศิลปาธร ที่

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ ทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ที่มีคณุค่า
แก่สังคมต่อเนื่องยาวนาน อีกทัง้ยังเป็นการกระตุ้ นให้ศิลปินนักออกแบบอิสระ ตื่นตัวในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมยัมากยิ่งขึน้ 

2.เป็นประโยชน์ต่อสงัคม กล่าวคือ ก่อเกิดการพฒันากระบวนการศึกษาผลงาน
สร้างสรรค์ เป็นการจุดฉนวนทางความคิด เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านศิลปะและการออกแบบ
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ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นแบบ และเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะท างาน
ออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสร้างสงัคมที่ดีตอ่ไปในอนาคต 

3.ประโยชน์วงการศิลปะและการออกแบบร่วมสมยั กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐ 
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั เห็นคณุค่าของศิลปินและนกัออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานการ
ออกแบบ ที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและสร้างคณุประโยชน์ต่อสงัคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้
ยงัก่อให้เกิดมาตรฐานในการมอบรางวลัทางวิชาชีพ 

เกณฑ์ ขัน้ตอนการด าเนินงาน การพิจารณา : การมอบรางวัลศิลปินร่วม
สมัยศิลปาธร 

เกณฑ์การสรรหามีรายละเอียดดงันี ้คือ การแบ่งออกเป็นแต่ละสาขา จากนัน้จึง
เร่ิมด าเนินการสรรหาตัวบุคคลที่มีผลงานดี ที่สามารถเป็นแบบอย่างต่อวงการวิชาชีพนัน้ๆได้ 
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการมองรางวลัศิลปะร่วมสมยัในแต่ละสาขา สว่นทางด้านคณุสมบตัิ
ของศิลปินนัน้ พบว่า มีการก าหนดว่าต้องเป็นประชากรไทยและมีภมูิล าเนาในประเทศไทย มีอายุ
ระหว่าง 30-55 ปี และมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็น
ที่ประจักษ์ต่อสังคม   มีการเผยแพร่ผลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศในฐานะนักออกแบบ
สร้างสรรค์คนไทย  ซึ่งการก าหนดคุณสมบัติของผลงานนัน้ พบว่า เป็นการก าหนดกว้างๆ ซึ่ง
คณะกรรมการไม่ได้เจาะจงมากนัก เป็นเพียงแค่ผลงานสร้างสรรค์นัน้ต้องกระตุ้นความคิดและ
จินตนาการให้แก่ผู้ชม และไม่ได้จ ากดัเทคนิค หวงัเพียงแค่เป็นผลงานที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตนไม่
ลอกเลียนแบบใคร มีประโยชน์ต่อสังคมวงกว้าง ไม่ใช่เพียงเพื่อตอบใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งจา
การศึกษาศิลปินร่วมสมัย ศิลปาธร ทุกคนนัน้ พบว่าต่างมีผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่โดดเด่น 
และมักจะน าเสนอคุณค่าของการออกแบบด้วยการสอดแทรกแนวคิดความเป็นไทยในรูปแบบ
ต่างๆอยู่ในผลงานด้วย อีกทัง้ด้านการก าหนดการมอบรางวลัแก่ศิลปิน มีด้วยกัน2อย่าง คือ การ
มอบรางวลั 100,000 บาท เพื่อสนบัสนนุการท างานออกแบบสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต และการ
มอบเข็มกลดั เพื่อเชิดชเูกียรติประกาศยกย่องแก่ศิลปินได้ภาคภมูิใจอีกด้วย    

ขัน้ ตอนการด า เนิ นงาน มี รายละเอียดดังนี  ้คื อ  เร่ิม ต้นจากส านักงาน
ศิลปวฒันธรรม จดัประชมุ คณะกรรมการ เพื่อก าหนดแนวทางการสรรหาและการตดัสิน จ านวน 3
คณะ ได้แก่  

1.คณะกรรมการอ านวยการ (ส านกังานศิลปวฒันธรรม) 
2.คณะกรรมการสรรหา (นกัวิชาการศิลปะ นกัวิจารณ์งานศิลปะ สื่อมวลชน 

อาจารย์จากสถาบนัการศกึษาตา่งๆ เป็นต้น)  
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3.คณะกรรมการตดัสิน (ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ในแต่ละสาขา เป็น
ต้น) 

ก าหนดแนวทางในการด าเนินการสรรหาศิลปิน ศิลปาธร ผู้ มีผลงานสร้างสรรค์
โดดเด่น และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยการท าวีดีทศัน์ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของศิลปินนกั
ออกแบบ น าเสนอต่อที่ประชมุเพื่อให้คณะกรรมการตดัสินรางวลัพิจารณา และหลงัจากนัน้จึงแจ้ง
ผลการประชุมตัดสิน  แก่คณะกรรมการอ านวยการทราบผล เพื่อประกาศช่ือศิลปินทัง้หมดทุก
สาขา ออกเป็นประกาศจากส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้รัฐมนตรีลงนาม จากนัน้จึง
ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ และจดักิจกรรมเพื่อมอบรางวลั รวมทัง้การจดัแสดงนิทรรศการ
เผยแพร่แก่ประชาชนทัว่ไป  ซึ่งการพิจารณามีรายละเอียดดงันี ้คือ มีลกัษณะการลงคะแนนเสียง
ร่วมกนัของคณะกรรมการตดัสินในแต่ละสาขาเท่านัน้ ไม่สามารถไปตดัสินสาขาอื่นๆได้ ซึ่งผลมา
จากพฒันาการ  การพิจารณารางวลัในอดีต เร่ิมต้นตัง้แต่เร่ิมโครงการฯ จนกระทัง่จนถึงปี 2552 
นัน้เป็นการตดัสินร่วมกนั จากการลงคะแนนของคณะกรรมการตดัสินจากทกุสาขา ซึง่ผู้วิจยัเช่ือว่า
คณะกรรมการบางท่าน อาจจะไม่มีความรู้ในด้านนัน้ๆลึกซึง้พอ จึงท าให้ตัง้แต่ในปี2553 มีการ
เปลี่ยนแปลงการตดัสินมาจนถึงปัจจบุนั      

แนวคิดในการตัดสิน : รางวัลศิลปินร่วมสมัย ศิลปาธร   
พบว่า การสนับสนุนและให้ความส าคัญกับศิลปินที่มีอายุช่วงวัยกลางคน ให้

สร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีก าลงัใจในการท างาน  และตัง้ใจพฒันาผลงานการออกแบบ
ที่มีคณุภาพและมีคณุค่า เป็นประโยชน์ต่อสงัคมต่อไป ตามเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล  
อีกทัง้ยงัเป็นต้นแบบให้แก่นกัเรียน นกัศกึษา นกัออกแบบรุ่นใหม่ๆศึกษา  เพื่อพฒันาต่อยอดตาม
แนวคิดท่ีศิลปินศิลปาธรเคยท าไว้ในอดีต  และเลือกท าในสิ่งที่ชอบและเหมาะสมกบัตนเอง  เพราะ
การท างานสายวิชาชีพนัน้  สิ่งที่ส าคญัที่สดุคือคุณภาพ  ควรใส่ใจในรายละเอียดทุกขัน้ตอนการ
ท างาน เพราะสดุท้ายสิ่งที่ดเูหมือนกนันัน้จะแตกต่างกนัที่คณุภาพ 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ศึกษา
ชีวประวัติและวิเคราะห์ผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ศิลปินศิลปาธร  ในประเด็น
กระบวนการคิด  ขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้แนวทางการพัฒนาผลงานออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน 

การสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างรายบุคคลกับผู้ ให้ข้อมูลหลกั เก่ียวกับ ชีวประวัติ
ศิลปินศิลปาธร  และวิเคราะห์ผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ในประเด็นกระบวนการคิด 
ขัน้ตอนการท างาน แนวทางการพัฒนาผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลักจ านวน  6 คน ได้แก่ ผู้ ที่ได้รับ
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รางวลัศิลปาธร สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และสาขามณัฑนศิลป์ จ านวน 3 คน และสาขา
สถาปัตยกรรมจ านวน 3 คน 

 

    

ภาพประกอบ 51 แสดงศิลปินศิลปาธร  สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์และสาขามณัฑนศิลป์
สมชาย จงแสง, เอกรัตน์ วงษ์จริต และวิฑรูย์ คณุาลงัการ 

   

ภาพประกอบ 52 แสดงศิลปินศิลปาธร  สาขาสถาปัตยกรรม 
ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ , สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ และอมตะ หลไูพบลูย์   
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ตาราง 3 รายช่ือการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ให้ข้อมลูหลกั (In-depth Interview) 

ช่ือ-สกุล ปี พ.ศ. 

กลุ่มที่ 1 : สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และสาขามัณฑนศิลป์ 

1. สมชาย จงแสง 

2. เอกรัตน์ วงษ์จริต 

3. วิฑรูย์ คณุาลงัการ 

2552 

2552 

2553 

กลุ่มที่ 2 : สาขาสถาปัตยกรรม 

4. ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ 

5. สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ 

6. อมตะ หลไูพบลูย์ 

2553 

2557 

2560 

 

1. สมชาย จงแสง: ศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีพ.ศ. 2552 
1.1 ชีวประวัติศิลปินร่วมสมัย 

สมชาย จงแสง จบการศึกษาปริญญาตรี จากคณะมณัฑนศิลป์ สาขาออกแบบ
ตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ิมต้นท างานในสายวิชาชีพมัณฑนากรที่  Interior 
Architecture 103 และด้วยความเป็นนักออกแบบตกแต่ งภายในที่ ช่ืนชอบการท างาน
สถาปัตยกรรม  จึงท าให้ ม.ล.ตรีทศยุทธ เทวกุล ชักชวนไปร่วมงาน โดยผลงานที่ปรากฏนัน้  ได้
สะท้อนการผสมผสานระหว่างมิติความงามของสถาปัตยกรรมกบังานมณัฑนศิลป์ได้อย่างลงตวั  
มีความสมัพนัธภาพระหว่างภายนอกและภายใน  เป็นหนึ่งเดียว  ซึ่งสถาปัตยกรรมมีความเรียบ
ง่าย เหมาะสมกบัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนรุ่นใหม่  

ปัจจบุนั ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายออกแบบและกรรมการผู้จดัการ บริษัทเด
กา อาทีเรีย จ ากัด กรุงเทพมหานคร  โดยปัจจุบนันัน้สมชาย จงแสง กล่าวว่า  ได้รับงานน้อยลง
และเน้นเฉพาะงานที่สนใจจริงๆ  เพื่อที่จะได้มีเวลาทุ่มเทให้กบัแต่ละชิน้งานได้มากขึน้  และสนุก
ไปกบัการออกแบบสร้างสรรค์มากขึน้  นอกจากนีมี้ยงัมีผลงานการออกแบบที่ช่วยเหลือสงัคมอีก
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ด้วย เช่น   งานด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งท ามาอย่างต่อเนื่อง (เพราะมีความสขุและเป็นสขุในการ
เป็นผู้ให้)   

ปัจจบุนัผลงานออกแบบสร้างสรรค์ไม่เพียงแต่เป็นการจดัการตกแต่งพืน้ที่ภายใน
เท่านัน้  แต่ยังรวมไปถึงการออกแบบในทางสถาปัตยกรรม ผลงานที่ปรากฏจึงเป็นสิ่งที่สะท้อน
ความรู้ความเข้าใจในความสมัพนัธภาพระหว่างภายในและภายนอกของสถาปัตยกรรมในรูปแบบ
ต่างๆได้อย่างน่าสนใจ   ได้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดท่ีประกอบไปด้วยความเข้าใจในสมัพนัธภาพของ
สรรพสิ่ง   และการประสานความแตกต่างเข้าด้วยกนัเป็นเอกภาพ   ทัง้งานสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน รวมถึงประสบการณ์ ความรู้สกึ ความประทบัใจของมนษุย์ในการใช้งานพืน้ที่ ซึง่
เป็นความสมัพนัธ์ที่ไม่ใช่แค่มองจากรูปแบบที่เห็น  ปรัชญาของความเป็นหนึง่เดียว สะท้อนวิถีชีวิต
แบบตะวันออกที่เป็นการด ารงตามวิถีชีวิตผันแปรไปตามธรรมชาติ  โดยมุ่งเน้นที่จะใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกบัธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมด้วยความเข้าใจในพืน้ที่นัน้ๆ  ตามเหตปัุจจยัที่แตกต่างกนั และ
กระบวนการคิดในการออกแบบงานสร้างสรรค์ และเพื่อประโยชน์ใช้สอยหรือแค่ความสวยงาม แต่
ยงัต่อยอดแนวความคิดไปถึงรากฐานของความเข้าใจในคณุลกัษณะเฉพาะของแต่ละวสัดทุี่น ามา
ประกอบสร้าง  รวมไปถึงคุณลกัษณะพิเศษของแต่ละพืน้ที่ ซึ่งความโดดเด่นอนัส าคัญก็คือ การ
สร้างสรรค์ผลงานให้ไม่มีความขดัแย้งในตวัเอง  แม้จะมีความหลากหลายในหลายองค์ประกอบ 
เน้นให้พืน้ที่ของสถาปัตยกรรมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ใช้ความเช่ือมโยงผสมผสานทัง้
ออกแบบภายในและภายนอก รวมทัง้สภาพทาง ภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติได้อย่างชดัเจน  รวมถึง
เพิ่มสนุทรียทางความรู้สกึรับรู้กบัธรรมชาติในการออกแบบผลงานเสมอ  รวมทัง้การเลือกใช้วสัดทุี่
เหมาะสมให้กบัแตล่ะโครงการ 

ด้วยความรักและความศรัทธาในตนเอง ต่อวงการสงัคมนกัออกแบบไทย  ความ
พิเศษของความเป็นไทยนัน้ สามารถน าออกมาสื่อสารให้เป็นรูปธรรมได้ เพียงแต่ปัจจบุนัไม่มีใคร
สนใจที่ถ่ายทอด  เขียนเป็นเร่ืองราว งานออกแบบแต่ละชิน้นัน้จะสะท้อนตวัตนของนักออกแบบ  
แต่ด้วยความคุ้นชิน จึงท าให้ตนเองมองไม่เห็นถึงความงามหรือความแตกต่างนัน้  ดังนัน้ด้วย
ประสบการณ์ในการเห็นชิน้งานออกแบบมากๆ จะช่วยท าให้มองเห็นความเป็นตนเองชัดเจน  
มากขึน้  

1.2 ผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  
สมชาย  จงแสง ได้กล่าวถึง การออกแบบเชิงสร้างสร้างสรรค์ว่า  “…..งาน

ออกแบบต้องสง่ผลกระทบต่อความรู้สกึ  หรือสร้างความรู้สกึแก่ผู้ ใช้งานได้ ค านึงถึงผลกระทบต่อ
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สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อเมืองอย่างไร ในมุมมองและความคาดหวังของผม 
สถาปัตยกรรมต้องสง่ผลทางความรู้สกึมากกวา่การใช้งาน.”   

 

 

ภาพประกอบ 53 แสดงผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ OKANURAK HOUSE, BANGKOK 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

สรุปการสัมภาษณ์ : กรณีศึกษาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “ประเภทบ้านพัก
อาศยั”  

“.เจ้าของบ้านมีความต้องการแบบบ้านสมยัใหม่ และมีความต้องการพืน้ที่พิเศษ
ภายในบ้าน เช่น ต้องการห้อง squash court ภายในบ้าน  จึงเร่ิมต้นการออกแบบให้เพดาน
ด้านบนสงูลาดเอียง  ท าให้รูปลกัษณ์ด้านบนอาคารเชื่อมโยงกบัสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบไว้  สร้าง
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ผนวกกบัประสบการณ์กบัการใช้พืน้ที่ให้เหมาะสม มากกว่าแค่การ
มองเห็น ซึ่งเป็นประสบการณ์ของพืน้ที่นัน้ๆ ต้องรู้สกึเอง เป็นมากกว่าการถ่ายภาพ  ดงันัน้ผู้ที่เข้า
มาใช้งานจะได้ประสบการณ์มากกว่ารูปแบบตัวสถาปัตยกรรม ส่วนในด้านการใช้วัสดุนัน้  ได้
แนวคิดจากธรรมชาติของปนูซีเมนต์  เนื่องจากหากผ่านกาลเวลานานๆ  ก็จะท าให้มีคราบตะไคร่
น า้ในตวัเอง  กลมกลืนไปกบัธรรมชาติ ท าให้เกิดความหลากหลายของอารมณ์ (set of variety) ให้
ผู้ใช้งาน  
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ภาพประกอบ 54 แสดงผลงานสถาปัตยกรรมที่เชื่อมโยงกบัสภาพแวดล้อมธรรมชาต ิ 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล  

เดิมที่ดินบ้านหลงันีเ้ป็นที่ดินตาบอด จึงออกแบบประโยชน์ใช้สอยที่ดินก่อน  โดย
ในตอนแรกๆนัน้  ที่ดินแปลงนีต้้องถมและปรับระดบัพืน้ที่ก่อน ตนเองจึงเอาต้นไม้มาลง  แต่เพราะ
พืน้ดินด้านลา่งนัน้มีก๊าซมาก  จึงท าให้ต้นไม้ตายหมด  ซึง่กว่าจะทราบข้อมลูดงักลา่วปริมาณก๊าซ
หมดแล้ว  จงึเร่ิมต้นการแบง่พืน้ที่โครงการนี ้ โดยแบ่งพืน้ที่อาคารใช้สอยออกเป็นจ านวน 2 ไร่ และ
ที่เหลือ5 ไร่เอาไว้ส าหรับอนาคต  เม่ือลูกๆโตขึน้ให้มาปลูกบ้านเอง  จึงได้วางผังบริเวณให้พืน้ที่
ด้านหน้าโลง่  และมีการกัน้แบ่งพืน้ที่   โดยเป็นเส้นน าเพื่อเปิดมมุมองให้กว้างขึน้ ส าหรับคนที่เข้า
มาภายในโครงการนัน้  จะได้เห็นพืน้ที่โลง่ก่อนจะเห็นเส้นน าสายตาไปสูส่ถาปัตยกรรม  

ภมูิสถาปัตย์โครงการนี ้ พิจารณาจากบริบทแวดล้อมต่างๆในพืน้ที่จริง  โดยใช้รัว้
สงูด้านหลงัและรัว้เตีย้ด้านหน้า   เพื่อก าหนดขอบเขตของงานภมูิสถาปัตย์ แต่ตวัป้องกนับ้านจริง
เป็นรัว้เหล็กอยู่ด้านหลงัแนวต้นไม้ริมบ้าน  ซึ่งหากท ารัว้ทึบก็จะตัน แต่ต้องการให้มันมีขอบเขต 
กลมกลืนกบัพืน้ที่ อาคารพกัอาศยั  โดยมีความชนัจึงต้องออกแบบให้โปร่ง เพื่อไม่ตนั ชนั และไม่
อึดอัด ธรรมชาติและอาคารก็จะกลืนเข้าหากัน ตัง้แต่เร่ิมวางแผนบริบทโครงการ พืน้ที่มีการไล่
ระดบัและมีการยบุตวัลงตรงสนาม Futsal ส าหรับลกูๆ  เพราะบ้านมกัมีพืน้ที่กิจกรรมส าหรับเด็กๆ
มุ่งเข้าสูอ่าคาร น า้ไม่ท่วมพืน้ที่เพราะมีท่อระบายน า้โดยรอบ (drain) ที่ดินแปลงนีเ้ป็นที่ดินตาบอด 
ต้องซื อ้แปลงต่อเพื่ อเข้าหมู่ บ้าน พื น้ระดับของดินก็จะเป็นชัน้ๆ  มี เส้นสีขาวเป็นตัวแบ่ง
สถาปัตยกรรมออกจากพืน้ดินก็จะดูลอยๆ จากพืน้ดิน มีการจัดระดับของชัน้ดิน  บริเวณนีก้็เป็น
เหมือน U frame คือตวัเน้นทางเข้า จากบริบทเป็นการถอยเข้ามาทัง้สี่ด้านได้แรงบนัดาลใจจาก Le 
Corbusier’s Villa Savoye แล้วก็เปลี่ยนผสัสะ ข้างบ้านที่มนัยุ่งๆ เพื่อส าหรับการวางอาคารพืน้ที่
ใช้สอยออกแบบเป็นพืน้ที่สนัทนาการ ส าหรับตีสควอช (Squash) บริเวณนีเ้คยเป็นสนามหญ้าจริง 



  113 

แต่สู้ ไม่ไหว ส่วนนีเ้ป็นพืน้ที่ลาดเอียง (Slope) ลงไป ดินมันไหลเจ้าของเลยเปลี่ยนหญ้าจริงเป็น
หญ้าเทียม เลยท าเป็นหญ้าเทียมเหมือนกนั 

 

  

ภาพประกอบ 55 แสดงผลงานภมูิสถาปัตยกรรมด้านหน้าอาคาร  

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

ด้านหลงัอาคารเป็นบึง จึงคิดเร่ืองการดึงน า้จากบึงเข้ามาภายในตวับ้าน  มีการ
ปรับลดระดบัของน า้ ตามสภาพความเป็นจริง ส าหรับเจ้าของบ้านสามารถพายไปที่บึงได้ แต่เม่ือ
ทราบราคา โครงสร้างลกัษณะเฉพาะ เจ้าของบ้านจึงได้ขอยกเลิก เพราะมีราคาสงูมาก  จึงได้ท า
บอ่แทน ซึง่น า้จากบงึก็จะมีปัญหาเช่น กลิ่น และขาดความเป็นสว่นตวัเพราะจะมีคนมาหาปลา แต่
ท่านเจ้าของบ้านอยากเห็นธรรมชาติ  จึงได้น าเสนอว่า  ลองมองบึงน า้ในต ่าระดบัสายตาปกติเพื่อ
สร้างประสบการณ์ หากเปลี่ยนเป็นมุมสูง bird's-eye view จะสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจ
มากกว่า และจะรู้สึกพักผ่อน  นีค้ือเป็นสิ่งที่น าเสนอให้แก่ลูกค้าเร่ืองของประสบการณ์กับพืน้ที่ 
(Experience & Space)  
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ภาพประกอบ 56 แสดงผลงานภมูิสถาปัตยกรรมด้านหลงัอาคาร 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

ซึ่งในวันน าเสนอแบบนัน้ เจ้าของบ้านพึงพอใจแต่มองไม่เห็นภาพ และวันที่
เจ้าของยืนบนพืน้ที่และมองไปยังบึงสามารถสัมผัสและเข้าใจได้  บ้านกับธรรมชาติ การมอง
ธรรมชาติแบบมมุสงูลงไปที่ต ่า (bird's-eye view) สร้างประสบการณ์ โดยออกแบบพืน้ที่หนึง่ให้อยู่
ภายในส่วนบน เหมือนพบธรรมชาติ เช่น เนินเขา ภูเขา เป็นประสบการณ์ธรรมชาติกบัมมุมอง  ที่
น ามาสู่การออกแบบและน าเสนอเอกลักษณ์ในพืน้ที่ให้บ้านพักอาศัยหลังนี ้ นอกจากนัน้งาน
ประติมากรรมต่างๆที่ตกแต่งพืน้ที่  เจ้าของบ้านซือ้มา ตนจึงช่วยหามมุพืน้ที่ในการวาง จะเห็นชดั
ว่ามนักลืนไปกบัสิ่งแวดล้อม แค่ก าหนดขอบเขต ที่แสดงนยัยะเท่านัน้เอง ร่องรอยหลายๆรอยเกิด
จากธรรมชาติ คือ คอนกรีตถูกเทเฉพาะผิวแต่ด้านในเป็น (sheet pile construction) ผิวถูกซึม 
เพราะเดิมเป็นคอนกรีตหมด  

  

ภาพประกอบ 57 แสดงมมุมองชัน้ดาดฟ้า กบัประสบการณ์การรับรู้และความรู้สกึ 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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สว่นการท างานใต้สระมีตะแกรงเหลก็ข้างๆ เพื่อเป็นตวักรอง บนัไดเดินลงมาจาก
ด้านบน   มาสระ ทางเดินสามารถเดินได้รอบบ้านทะลเุช่ือมโยงหากนั หากตรงนีไ้ม่มีช่อง พืน้ที่ก็จะ
ไม่เปิด ต้องมีการเคลื่อนไหวไม่ตนั การใช้งานและการใช้งานเชิงภาพที่ปรากฏ (visual function) 
มากกว่า ความรู้สึก ให้ความส าคญักบัการสร้างประสบการณ์ อยากให้ผู้ ใช้รู้สึกอย่างไร ผู้ ว่าจ้าง
เข้าใจ สนใจ ผลงานศิลปะและเข้าใจเลยเป็นแบบที่ไม่ต้องแก้ไขมากนกั แก้ไขเพียงช่องแสง ที่เช่ือม
กบัสระน า้ของภรรยา หลายสว่นอาศยัการฉาบปนูช่วย ส าหรับการสะท้อนของเสียง  ต้อง 90 องศา 
ลาดเอียงในระดับหนึ่งเพื่อไม่เกิดการสะท้อนของเสียงมาก บางส่วนพยายามสร้างให้มีผลต่อ
ความรู้สกึ  ผนงัที่บิดออกเปิดปลาย ในขณะที่เรามองจะปะทะตาวิ่งไปหาพืน้ที่ว่าง ถ้าต้องการให้
พืน้ที่นิ่ง ก็พบัและเปิดปลาย ก็จะน าไปทางนัน้ ซึ่งเปลี่ยนมมุมอง หากมมุมองแบบนี ้สายตาก็จะ
ท างานไปได้เร่ือยๆ จะเกิดพลงัในการเคลื่อนไหว ไม่จ าเป็นต้องตกแต่งมาก เพราะด้วยมมุมองนี ้
ความรู้สกึของพืน้ที่เกิดขึน้ ปรากฏการณ์อยู่แล้ว ” (สมัภาษณ์, 2560)  

 

 

ภาพประกอบ 58 แสดงรูปรวมผลงานสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ ภายในอาคาร 
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1.3 กระบวนการคิด  
สมชาย จงแสง กล่าวถึงกระบวนการคิดว่า “…..แนวคิดแบบตะวนัออกที่ใช้ชีวิต

ร่วมกบัธรรมชาติ สนใจบริบทแวดล้อมของพืน้ที่ด้วยความเข้าใจ เพราะแก่นทางความคิดในการ
ท างานสร้างสรรค์ไม่ว่าทฤษฎีใดก็ตาม เช่ือว่าผู้ ใช้งานจะเข้าใจความรู้สึกในงานออกแบบได้
แตกตา่งกนัออกไป ทัง้จากประสบการณ์ของตนเองที่ไม่ใช่แคก่ารมองเห็นแต่เป็นเร่ืองการสมัผสัรู้ที่
ท าให้ผลงานผมแตกตา่ง สิ่งนีข้ึน้อยู่กบัวฒุิภาวะ ประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้ เสพ หรือการสมัผสั
ต่อสิ่งของแต่ละบคุคลก็จะมีความแตกต่างกนั สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสิ่งที่ผมสนใจและน ามาปรับใช้ในการ
ออกแบบ .....” (สมัภาษณ์, 2560) 

1.4 ขัน้ตอนการท างาน 
สมชาย จงแสง กลา่วถึงขัน้ตอนการท างานวา่ “…..ขัน้ตอนการท างานของผม ท า

ให้เต็มที่และไม่ได้คิดว่าการท างานชิน้นีเ้ป็นผลงานของบริษัท หากแต่คิดว่าเป็นผลงานของตนเอง
มากกวา่ โดยมีวิธีคิดท่ีวา่ถ้าเราตัง้ใจท าผลงาน ก็จะเป็นผลงานของเราไม่ใช่ของบริษัท ดงันัน้ จงึไม่
หยดุที่จะท างานให้ดีซึง่การท างานออกแบบนัน้เหมือนกบัอยู่ในโลกสว่นตวั คล้ายๆกบัการหมกมุ่น
ในอะไรสกัอย่าง…..” (สมัภาษณ์, 2560) 

1.5 แนวทางการพัฒนาผลงาน 
สมชาย จงแสง กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาผลงานว่า  “…..การพัฒนามี

ประมาณ 4 ช่วงเวลา ซึง่ปัจจบุนัเป็นช่วงที่ 4 โดยแบ่งได้เป็น ช่วงที่ 1 คือช่วงที่เพิ่งส าเร็จการศกึษา
ทางด้านมณัฑนศิลป์ 10 ปีแรก เป็นช่วงทดลองเก็บเก่ียวประสบการณ์ ช่วงที่ 2 เป็นการน าเสนอสิ่ง
ที่ผมได้เรียนรู้ สัง่สมประสบการณ์การท างานพยายามน าเสนอความคิดของเราเองมากขึน้ กลาง
ช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่ผมรับท างานเองคือหมายถึงเร่ิมเปิดบริษัทเอง ได้น าเสนอความคิดตนเอง ด้วย
เงื่อนไขที่เป็นบริษัทของเรา ซึง่เป็นช่วงคร่ึงๆ กลางๆ จากนัน้ก็เป็น ช่วงที่ 3 ซึง่ถือว่าเป็นช่วงที่ได้รับ
การยอมรับมากขึน้ มีคนกลา่วถึงเรามากขึน้ ช่วงที่ 4 จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบค าถาม
ทางศิลปะ เป็นการท างานเพื่อคุณค่าทางศิลปะ ปัจจุบันผมน าความรู้ความสามารถช่วยงาน
สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านก็มีงานพทุธศิลป์มาให้ออกแบบอย่างต่อเน่ือง 
เป็นสิ่งที่ท าโดยไม่ได้พูดถึงเร่ืองเงินทองแต่มันสุขใจที่ได้ท างานลักษณะเช่นนี…้..” (สัมภาษณ์, 
2560) 
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2.เอกรัตน์ วงษ์จริต : ศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ประจ าปีพ.ศ. 2552 
2.1 ชีวประวัติศิลปิน 

เอกรัตน์ วงษ์จริต ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีจาก คณะมณัฑนศิลป์ สาขา
การออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ Master of Science (Communications), ที่สถาบันแพรตต์ 
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Pratt Institute, New York, USA) และเลือกที่จะศึกษาต่อ
ปริญญาโทอีกใบในสาขาการออกแบบอตุสาหกรรม ที่สถาบนัโดมสุ เมืองมิลาน  ณ ประเทศอิตาลี 
(Domus Academy, Milan, Italy) ปัจจบุนัเป็นนกัออกเเบบเฟอร์นิเจอร์เจ้าของแบรนด์ Crafactor, 
มัณฑนากรโครงการ Iniala Beach Resort โดยเป็นนักออกแบบที่ได้วิชาจาก 2 ฝ่ังทวีป คือ การ
ออกแบบอตุสาหกรรม   ในยโุรป ประเทศอิตาลี และการออกแบบนิเทศศิลป์ ในฝ่ังสหรัฐอเมริก  ซึง่
เอกรัตน์มีเอกลักษณ์จากการน าแนวคิดตะวันตกมาประยุกต์ใช้  กับเนือ้หาเร่ืองราวตะวันออก
บริบทสงัคมไทย ที่แสดงถึงรากเหง้าทางวฒันธรรมความเป็นไทย  ผ่านการเปรียบเปรยการใช้วสัดุ
ท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่  มาผสมผสานและพัฒนางานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการ
ออกแบบภายในให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ซึ่งปัจจุบันยังคงท าหน้าที่เป็นภัณฑารักษ์  คัดเลือก
ผลงานออกแบบร่วมสมยัที่มีความเป็นไทย ไปจดัแสดงในเทศกาลของงาน Milan Design Week 
ณ ประเทศอิตาลีอีกด้วย  

ปัจจบุนัความสวยงามของการออกแบบภายในและการออกแบบผลิตภณัฑ์ไม่ใช่
สิ่งเดียวที่ผู้ บริโภคค านึงถึงอีกต่อไป แนวคิดที่น่าสนใจและความแตกต่างเป็นปัจจัยที่ดึงดูด
ผู้บริโภค การสร้างมลูค่าสินค้าจากความคิดกลายเป็นจดุเปลี่ยนส าคญัที่ท าให้งานออกแบบแต่ละ
ชิน้แตกต่างกนั ดงันัน้ แนวทางการหวนคืนสูค่วามเป็นไทย ที่นกัออกแบบไทยหลายคนเลือกใช้และ
ดึงจุดเด่นรายละเอียดต่างๆ ของงานช่างมาใช้ เป็นวิธีที่น่าสนใจในการสร้างตัวตนให้เกิดขึน้แก่
ผลงาน 

การแปลแนวความคิด  จากนามธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม  รูปร่าง  รูปทรงที่
ทนัสมยัและใช้เทคโนโลยีผนวกเข้ากบังานหตัถกรรมพืน้บ้านแบบไทย คือแนวทางการสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นสากล และด้วยความที่ตนช่ืนชอบ และสนใจอยากที่จะท างานกบัพืน้ผิววสัด ุและงาน
ในลกัษณะสามมิติมากกว่า จดุเปลี่ยนที่เข้ามาสู่การเป็นนกัออกแบบเฟอร์นิเจอร์  เพราะมีโอกาส
ได้ร่วมงานกบั เปาโล นาวา (Paolo Nava) สถาปนิกผู้ มีช่ือเสียง  ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้กบั
บริษัทผู้ ผลิตชัน้น าของอิตาลีประมาณ 2 ปี (หลังเรียนจบ) และเป็นนักออกแบบอิสระอยู่ 3 ปี  
จงึกลบัมาเปิดบริษัทของตนเองในประเทศไทย   
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กว่า 6 ปีที่เอกรัตน์ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่อิตาลี ได้ค้นพบจุดเด่นของการ
ท างานออกแบบสร้างสรรค์ในเวทีระดับโลก คือ การค านึงถึงการพัฒนาผลงาน ที่ผ่านการ
ศกึษาวิจยักระบวนการผลิตเป็นส าคญั การเข้าใจวสัดทุี่หลากหลาย เทคโนโลยีและเทคนิคทางเชิง
ช่างต่างๆ ท าให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ แนวคิดที่ชัดเจนและทันสมัย  ได้น าทักษะรวมกับ
แนวความคิดท่ีเกิดจากความสนใจในศิลปะไทยจากเพื่อนชาวตา่งชาติ พบแนวทางของไทย ส ารวจ
หาความประทบัใจจากรากวฒันธรรมของตน โดยใช้มมุมองที่ต่างชาติมองสิ่งแปลกใหม่ในประเทศ
ไทย โดยได้น าแนวคิดมาพฒันาจนกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่รวมสองวฒันธรรมเข้าไว้ด้วยกนั  จาก
โครงสร้างความคิดการสร้างสรรค์ผลงานแบบตะวนัตก  มาใช้เล่าเร่ืองราวเนือ้หาที่แสดงรากเหง้า
ความเป็นไทย  ในการออกแบบสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยและ
เอเชีย  เช่น การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์   ผลงานเฟอร์นิ เจอร์ที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  สร้างความแตกต่างจนกลายเป็นจดุขายที่น่าสนใจ  และท าให้บริษัท คราฟท์ 
แฟคเตอร์ (Crafactor) ที่ร่วมก่อตัง้กบัเพื่อนนักออกเเบบประสบความส าเร็จอย่างมาก และได้รับ
การยอมรับจากกวา่ 30 ประเทศทัว่โลก ซึง่ผลงานที่มีช่ือเสียง ได้แก่ 

- พ.ศ.2551 – Furniture Design Award 2008 for “Bouncy Tangy” chair, 
Singapore furniture industries council 

- Denmark Award 2008 “Sputnik”chair กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์ 

- พ.ศ.2550 – Best of the best Designer Award, Designer of the year 
2007, Silpakorn University 

- Designer of the Year Award, Designer of the year 2007, Silpakorn 
University 

- Outstanding Dining Room Furniture for “Gastby” chair, TIFF Award 
2007, กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ 

- PrimeMinister’s Award for Craft Factor Company Limited, ส า นั ก
นายกรัฐมนตรี 

- พ.ศ.2549 – Outstanding Dining Room Furniture for “Nirvana d’Oro” 
chair, TIFF Award 2006, กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ 

- Outstanding Dining Room Furniture for “Kimono” chair, TIFF Award 
2006, กรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์ 
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- Best Furniture, Wallpaper Magazine First Class Design Award 2006 
- พ.ศ.2548 – Designer of the Year Award, Designer of the year 2005, 

Silpakorn University 
- Best furniture, Elle Decoration Magazine 2005 
 

 

ภาพประกอบ 59 แสดงผลงานสร้างสรรค์ เก้าอีส้นาม Nirvana d’Oro chair 

ที่มา: https://www.crafactor.com/collection 

ตวัอย่าง ผลงานเก้าอีส้นาม Nirvana d’Oro chair ที่มีน า้หนกั 102 กิโลกรัม โดย
ใช้วัสดุจากสัมฤทธ์ิ ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงาน ปี 2006 Crafted Evalution 
Collection  ที่ได้รับแรงบนัดาลใจ จากงานพุทธศิลป์ กบัการผสานเทคโนโลยีการหล่อส าริดแบบ
โบราณของช่างหลอ่พระพทุธรูปไทยในอดีต  

ปัจจุบัน ยังคงท าหน้าที่ผู้ อ านวยการฝ่ายความคิดสร้างสรรค์และดูแลการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์และริเร่ิมน าเอกลกัษณ์งานดีไซน์ไทยไปแสดงบนเวทีระดบัโลก อย่างเช่นงาน 
Milan Design Week ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สดุงานหนึ่ง
ของโลก โดยท าหน้าที่เป็น   ผู้ด าเนินงานรวมถึงเป็นภัณฑารักษ์   คัดเลือกงานดีไซน์ร่วมสมัยที่
สะท้อนความเป็นไทย กวา่ 30 ชิน้ จาก 30 บริษัท ไปจดัแสดงในนิทรรศการ ด้วยการสนบัสนนุจาก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และส านักส่งเสริมมลูค่าเพิ่มเพื่อ
การส่งออก  เพื่อยกระดบัแนวทางการออกแบบในประเทศไทยให้มีศักยภาพเท่าเทียมกบัต่างชาติ 
จากการดงึจดุเด่นทางวฒันธรรมไทยมาผสมผสานในผลงานออกแบบ แสดงอตัลกัษณ์ภมูิปัญญา
บรรพบุรุษได้อย่างชัดเจนและไม่ขัดเขิน โดยมีหลกัการที่ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา สร้าง
กระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ สง่ผลให้ผลงานออกแบบของเอกรัตน์ได้รับรางวลัมากมาย ทัง้ใน

https://www.crafactor.com/collection
http://www.artbangkok.com/wp-content/uploads/2012/08/ekaa2.jpg
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และต่างประเทศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นศิลปินนักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงาน  ที่แสดงออกถึง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อย่างแท้จริง อีกทัง้ยงัสร้างความก้าวหน้าและคณุประโยชน์ให้แก่สงัคม
นกัออกแบบไทยรุ่นตอ่ๆไป 

2.2 ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 
เอกรัตน์ วงษ์จริต กล่าวถึงการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ว่า “  สง่ผลกระทบในเร่ือง

ของภาพที่ปรากฏ (Visual) และจิตใจ (Mind) สร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ สร้างมาจากสิ่งที่แตกต่าง
ออกมาจากสิ่งเดิม ความคิดสร้างสรรค์ต้องให้มากกว่าความสวยงาม ให้อะไรกบัสงัคมหรือเปล่า 
ให้ความคิดอะไรกับคนดู ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตหรืออะไรก็ตามที่ ให้แก่คนดู…..” 
(สมัภาษณ์, 2560) 

 

    

ภาพประกอบ 60 แสดงผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  
VILLA SIAM, INIALA BEACH RESORT 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

สรุปการสัมภาษณ์ : กรณีศึกษาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “ประเภท
โรงแรม-รีสอร์ท”  

“…..อินิอาลา บีช รีสอร์ทแห่งนี ้ตัง้อยู่ที่ต าบลโคกกลอย อ.ตะกัว่ทุ่ง จ.พงังา  เป็น
ความประสงค์ของเอกรัตน์ กบัลกูค้าที่มีงบประมาณระดบัพนัล้าน และมีความต้องการที่พกัแบบ
ตดัขาดจากโลกภายนอก ของนกัแสดง The kardashians (kim kardashian) ที่เดินทางมาถ่ายท า
รายการทีวี   ที่ต้องการพืน้ที่ความเป็นส่วนตวั  และ/หรือ มีพืน้ที่การจดักิจกรรมงานเลีย้งส่วนตวั
โดยไม่ต้องกงัวล   ซึง่รีสอร์ทแห่งนีไ้ด้คดัเลือกทกุอย่างเป็นพิเศษ เช่น การออกแบบเตียงเป็นรูปทรง
กลม  ซึง่สัง่ท าพิเศษ เนื่องจากองค์ประกอบบริเวณแถวตะกัว่ทุ่ง จงัหวดัพงังา และจงัหวดัภเูก็ต คือ 
น า้-ทะเล-แผ่นดิน    ท าให้นึกถึงอากาศที่ดี  จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบ ดิน-น า้-ลม-ไฟ ที่
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แสดงออกความเป็นเอเชีย   ได้เป็นอย่างดีด้วยการออกแบบเก้าอีภ้ายในห้องรับแขก ให้เป็น
ตวัแทนของพืน้ดิน  

 

 

ภาพประกอบ 61 แสดงสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ ห้องรับแขก 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

พืน้ที่ในสว่นของสปา คือตวัแทนของน า้  ซึง่แรงบนัดาลใจอีกหนึ่งอย่าง  คือระฆงั
ใบใหญ่วดัพระธาตุดอยสุเทพ ครัน้เม่ือเข้าไปนั่งภายในระฆัง  สิ่งที่รับรู้คือความเงียบ  โดยได้น า
แนวคิดนีม้าใช้สู่การออกแบบสปา  ที่ท าพืน้ที่ให้เป็นโลกส่วนตัว เรียกว่าสปาระฆัง (Bell-Spa)  
โดยออกแบบโครงสร้างระฆังใบใหญ่  และมอบหมายให้กรกต อารมย์ดี ท าพืน้ผิวภายนอก   
ส่วนพืน้ที่ภายในสปา ได้ใช้เทคนิคการภาพวาดและปิดทองค าเปลว เป็นตัวอักษรค าสอนของ
พระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก  ซึ่งถูกเขียนเป็นภาษาบาลี  โดยที่ต้องการให้เกิดมิติทางความคิด    
ที่ท าให้ลกูค้าผู้ เข้ามาใช้บริการได้สมัผสักบัวฒันธรรมแรกของไทย  คือพทุธศาสนา  ซึง่เป็นอีกหนึ่ง
มิติที่ในช่วงแรกลูกค้าก็ไม่เข้าใจ  และคิดว่าเปลืองงบประมาณ  จึงต้องมีการอธิบายกันอยู่
ประมาณสองอาทิตย์    ถึงคณุภาพงานที่จะได้รับ   แต่เม่ือเร่ิมลงมือขัน้ตอนการปิดทองค าเปลว  ก็
เร่ิมมีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้แต่ยงัคงไม่เข้าใจ   แต่เมื่อผลงานเสร็จสมบรูณ์  ทนัทีที่ลกูค้าเดินเข้า
มาชมภายในห้องสปา  ถึงกบัร้องไห้ยกใหญ่กบับรรยายกาศที่สวยงามมาก  ซึง่ลกูค้าคงไม่คาดคิด
วา่จะเห็นมิติและแรงปะทะที่ได้   จะมากขนาดนี ้เมื่อเปรียบเทียบกบัภาพร่างสามมิติ  ซึ่งพืน้ที่สปา
ได้ใช้เวลาก่อสร้างทัง้หมดประมาณปีเศษ 
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ภาพประกอบ 62 แสดงรูปรวมงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร ห้องสปาระฆงั 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

และได้ออกแบบเก้าอีจ้ากภาพเกาะที่ลอยอยู่บนน า้ ฉะนัน้เก้าอีจ้ะลอยๆ แต่
ตอนนีมี้ขาช่วยรับแรงยดึติดกบัพืน้ สว่นนีค้ือดกัแด้ในห้องไม้ไผ่ เปรียบเสมือนการห่อหุ้มดแูลลกูค้า
ด้วยธรรมชาติ จากรูปทรงของดกัแด้ที่ท าเป็นเตียงและเม่ือนอนจะเห็นลวยลายหลงัคาที่เหมือนรัง 
ท ามาจากการต่อไม้ไผ่เป็น freeform ที่เหมือนเคลื่อนไปตามแนวฝา้เพดาน โต๊ะกลางเม่ือคว ่าลงก็
จะกลายเป็นเกาะ และออกแบบเช่ือมโยงความเป็นธรรมชาติในโคมไฟให้เป็นเร่ืองราวเดียวกัน 
ห้องพกัมีแนวคิดมาจาก น า้-บวั (บวัเหนือน า้) จากเร่ืองราวทางพทุธศาสนา กลา่วถึงมนษุย์ว่าเป็น
สตัว์ประเสริฐที่สดุใน 4 จ าพวก มนษุย์อยู่เหนือน า้ ภายในห้องนีเ้ม่ือนอนจะเหมือนมองหรือจ้องผิว
น า้บนเพดาน เปรียบเหมือนอยู่เหนือน า้ โซฟาชิน้ที่สองก็ลอยอยู่กบัพืน้ และสามารถเหวี่ยงได้ และ
โครงสร้างไม้ไผ่มีเฉพาะห้องน า้เท่านัน้  ทัง้หมดแบ่งเป็น 4 ห้อง ห้องนีจ้ะเช่ือมโยงกบัห้อง  ที่มีงาน 
กรกต อารมณ์ดี ทกุห้อง แต่แรกผนงัห้องนีอ้อกแบบให้เป็นตู้ปลาขนาดใหญ่ และเลีย้งแมงกระพรุน
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เทียม เจ้าของเขาชอบความคิดมาก โครงการออกแบบนีไ้ด้แนวคิดมาจากอารมณ์ล้วน ๆ แต่จาก
การศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่ายสงูมากไม่คุ้มค่า จึงปรับเปลี่ยนใช้ผลงานศิลปะอาจารย์ จักกาย และ
ผลงานคณุมานิต แทน  

 

     

  

ภาพประกอบ 63 แสดงรูปรวมงานสถาปัตยกรรมภายในอาคาร ห้องพกั 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

ตนเองให้ความสนใจเร่ืองความเป็นเอเชีย และการแสดงออกแบบไทย งาน
ประณีตศิลป์ แสดงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย หากคณุเดินเข้ามาในพืน้ที่  ที่ตนเองออกแบบ จะเห็น
ความเป็นประณีตศิลป์ งานฝีมือ ผสมผสานกบัการบริการพิเศษ และปรากฏความเป็นโรงแรมบทูีค 
(boutique)  ฉะนัน้เม่ือผู้ จ้างให้แนวคิดภาพกว้างมา  ตนก็ได้น ามาแปรความคิด  ให้เกิดเป็นภาพ
ทางกายภาพ  เช่น การอ่านค าสอนศาสนาพทุธในห้องสปา ท าให้สภาวะลกูค้าเกิดความรู้สกึช้าลง
และผ่อนคลายจริง ๆ ผนวกกับเร่ืองการออกแบบแสง  ได้น าทฤษฏีของแสง  กลายเป็นประสาท
สมัผสั ทิศทางแสงมาด้านนี ้ใช้สีอะไรที่ท าให้เกิดความสบาย ซึง่ทฤษฏีได้มาจากประสบการณ์  จน
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กลายเป็นความรู้สกึ  และเกิดประสบการณ์ใหม่ เกิดการรับรู้ ที่ท าให้เกิดมิติใหม่ของความคิด  ซึ่ง
ตนเองต้องการสร้างประสบการณ์ทางความรู้สกึ และกระตุ้นให้เกิดความคิดตามมา  งานออกแบบ
สร้างสรรค์ของตนเองนัน้  ลกูค้าหรือผู้ใช้งานต้องสามารถตีความหมายได้  ขึน้อยู่กบัประสบการณ์
สว่นบคุคล  คล้ายๆกบัการชมงานศิลปะ  ดงันัน้ลกูค้าที่มาพกัพืน้ที่แห่งนี ้ ต้องได้อะไรมากกว่านัน้  
มิฉะนัน้ก็คงไปพกัโรงแรมห้าดาวตามปกติ   ซึ่งบุคคลต่างๆเหล่านีท้ี่มาพกั ต้องการคุณภาพและ
ความพิเศษในทกุๆรายละเอียด (สมัภาษณ์, 2560) 

 

    

ภาพประกอบ 64 แสดงรายละเอียด ผลงานสถาปัตยกรรมภายใน ห้องน า้ 

ที่มา: ภาพถ่ายโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

กลา่วโดยสรุปพบวา่ เอกรัตน์ วงษ์จริต ต้องการใสค่วามหลากหลายให้กบัผลงาน
การออกแบบสร้างสรรค์  ด้วยการเพิ่มศิลปวฒันธรรม ภมูิปัญญาที่ตนสนใจ ถ่ายทอดสูผ่ลงานการ
ออกแบบเป็นองค์รวม    เพราะทกุอย่างมีลกัษณะเดียวกนั คือการผสมผสาน ตวัอย่างเช่น อาหาร   
แกงกระหร่ีอินเดีย หากเดินทางมาถึงไทย  ก็มักจะถูกเปลี่ยนสูตรและส่วนผสม ตามบริบท
สภาพแวดล้อมนัน้ๆ   ซึง่จะท าให้ได้สิ่งใหม่  รสชาติก็แตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง เป็นต้น   

2.3 กระบวนการคิด  
เอกรัตน์ วงษ์จริต กลา่วถึงกระบวนการคิดว่า “  .ไม่สามารถบอกเป็นข้อมลูอย่าง

ละเอียดได้ เกิดจากการสร้างสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วน ามาเช่ือมโยง ซึง่ออกมา
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ต้องรู้สึกว่าเช่ือมโยงกับพืน้ที่บริบทของสงัคม และคนที่จะช่ืนชมผลงาน
ต้องมาจากรูปธรรมมากกว่านามธรรม ทุกอย่างมีเร่ืองราวที่มา บางครัง้อาจจะเกิดขึน้จากการ
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เดินทาง แล้วน ามาเปลี่ยน (Transfer) หรือแปลง (Transform) เป็นข้อมูลเก็บไว้” (สัมภาษณ์ , 
2560) 

2.4 ขัน้ตอนการท างาน  
เอกรัตน์ วงษ์จริต กล่าวถึงขัน้ตอนการท างานว่า  “  ต้องใช้เวลากับขัน้ตอนช่วง

การค้นหาข้อมลูเป็นเวลานาน เจาะลกึงานออกแบบที่เป็นรากเหง้าทางวฒันธรรม ดึงจดุเด่นทาง
วฒันธรรมไทยมาใสใ่นผลงาน เพื่อที่จะแสดงอตัลกัษณ์ของภมูิปัญญา รวมอยู่ในงานออกแบบร่วม
สมยั ดงันัน้ ขัน้ตอนการท างานของผมจงึเจาะลกึลงไปที่รากเหง้าอย่างถึงที่สดุ” (สมัภาษณ์, 2560) 

2.5 แนวทางการพัฒนาผลงาน 
เอกรัตน์ วงษ์จริต กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาผลงานว่า  “  .ช่วงที่ 1 ประมาณ 

1991- 1997 ผมพยายามจะขดุความเป็นรากเง้าไทยและทดลองช่วงแรกๆ ช่วงที่ 2 เป็นช่วงท างาน
ร่วมกบัสมาคมผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์แนวดีไซน์ (D&O) และกลบัเข้าวงการการออกแบบสง่ออก   ช่วงที่ 
3 (ปัจจบุนั) ผมพยายามหาบริบทใหม่เพราะเช่ือว่าอตุสาหกรรมโลกมาถึงจดุจบ ผมต้องหาอะไรที่
สื่อสารใหม่ เพราะทกุอย่างมนัเลือนราง แต่วฒันธรรมรากเหง้ายงัคงอยู่ ซึง่ในอนาคตจะกลายเป็น
ของเชย เพราะฉะนัน้ผมต้องมองหาสิ่งที่เป็นอนาคตในบริบทข้างหน้า โดยเกิดการรับรู้แบบกระจดั
กระจาย ไม่รู้อย่างเดียว สิ่งเดียว เหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้ว” (สมัภาษณ์, 2560) 

3.วิฑูรย์ คุณาลังการ: ศิลปาธร สาขามณัฑนศิลป์ ประจ าปีพ.ศ. 2553 
3.1 ชีวประวัติศิลปินร่วมสมัย 

วิฑรูย์ คณุาลงัการ เร่ิมต้นศกึษาศิลปะ ที่วิทยาลยัช่างศิลป์  และจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบตกแต่งภายใน ในคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลงัจากจบการศึกษาได้เร่ิมต้นท างานสายวิชาชีพในบริษัทดีไซน์ 103 จ ากดั ในต าแหน่งมณัฑนา
กร ต่อมาจึงเปิดบริษัทของตนเองในช่ือ ไอเอดับบลิว จ ากัด โดยผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 
ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่มีรสนิยมและสุนรียภาพความงามในการ
ออกแบบภายใน  พืน้ที่ต่างๆ อาทิเช่น ที่อยู่อาศยั อาคารแสดงสินค้า ร้านค้า ตา่งๆมากมาย 

ปัจจุบนัเป็นผู้อ านวยการ บริษัท IAW จ ากดั กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่รู้จกัและ
เป็นที่ยอมรับในวงกว้างของสงัคมสถาปนิก-มณัฑนากร  จากผลงานการออกแบบสร้างสรรค์อย่าง 
H1, Playground, Greyhound Cafe, Tenface Serviced Apartment, Sofitel So Bangkok เป็น
ต้น ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและมีช่ือเสียงจากผลงานดงักล่าวข้างต้น  จากการสอดแทรก
เนือ้หาความเป็นไทยเข้าในผลงานการออกแบบภายในและมณัฑนศิลป์อีกด้วย เช่น  

โดยผลงานการออกแบบห้องพกั ภายในโรงแรมโซฟีเทล โซแบ็งค็อก (Sofitel So 
Bangkok)  ซึ่งเป็นโรงแรมไทยเชือ้สายฝร่ังเศส   เป็นการออกแบบที่ดึงเอากลิ่นอายของ
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กรุงเทพมหานครและประเทศไทย โดยใช้หลกัของธาตทุัง้4   มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ดิน น า้ ไม้และ
โลหะ และทางด้านวิฑูรย์ คุณาลังการ ได้ท าการออกแบบห้องพัก (ธาตุดิน)  ได้น าแนวคิดการ
ผสมผสานความเป็นธรรมชาติ   มาประดบัผนงั  ด้วยภาพจิตรกรรมไทย(สมยัโบราณของอีสาน)มา
ดดัแปลงเป็นผลงานสร้างสรรค์ใหม่   โดยภายในห้องพกัเน้นโทนสีฟ้า เพื่อท าให้เกิดมิติที่แปลกตา
มากยิ่งขึน้   

อีกทัง้ยังมีผลงานการออกแบบภายในหลายโครงการ   ในเครือบริษัทโนเบิลดี
เวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) เช่น Playground (ปัจจุบันถูกทุบท าลายทิง้แล้ว)  เป็นโครงการ
ร้านค้ารูปแบบใหม่ ซึ่งเน้นไอเดียสร้างสรรค์ในการตกแต่ง กบัความสนกุสนานของกลุม่ลกูค้าวยัรุ่น 
เสหมือนเป็นสนามเด็กเลน่แห่งใหม่ใจกลางเมือง (ทองหลอ่)  เเละการออกแบบสร้างสรรค์ โรงเเรม
ที่พกั อย่างโครงการ Tenface ที่มีความโดดเด่นในการใช้ผลงานกราฟิก (แบบลกัษณะไทย) ในงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน   

จากประสบการณ์การท างานในสายวิชาชีพด้านการออกแบบตกแต่งภายในและ
มณัฑนศิลป์   จงึท าให้เป็นผู้ทรงคณุวฒุเิข้าร่วมโครงการต่างๆมากมาย  เพื่อช่วยพฒันาต่อยอดนกั
ออกแบบคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง  เช่น การเข้าร่วมโครงการ  TIDA SALONE 2012 ในงาน
สถาปนิก  ซึ่งเป็นโครงการที่น าเสนอความก้าวหน้าของไอเดียใหม่ๆ  และนวัตกรรมการผลิตที่
เก่ียวข้องกับการอยู่อาศัยสมัยใหม่   ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดในการออกแบบห้องน า้ (Bathing 
Space) ที่พัฒนาผลงานร่วมกับบริษัท Bath and Spa Co., Ltd. และ ADED-Interior Co., Ltd. 
(ผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ห้องน า้) โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน 
นกัศกึษา และผู้ที่สนใจทัว่ไปได้ฟัง  

3.2 ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ 
วิฑรูย์ คณุาลงัการ กลา่วถึงการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ว่า “.....ต้องเป็นผลงานที่

ปรากฏแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คนทั่วไปในสงัคม รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม  เม่ือผู้คนเห็น
ปรากฏการณ์ หรือรู้สกึชอบ (Appreciation)  นี่คือการสร้างสรรค์ที่สามารถให้ความรู้สกึซาบซึง้ช่ืน
ชม ดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจ รู้สึกว่าไม่ได้ลอกมาจากใครหรือที่ใดๆ  นัน้คือค าว่าสร้างสรรค์ และ
ผลงานในแตล่ะชิน้ต้องมีความเฉพาะตวั…..” (สมัภาษณ์, 2559) 
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ภาพประกอบ 65  แสดงผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ TENFACE HOTEL , BANGKOK 

ที่มา: https://tenface.bangkokshotels.com/en/ 

สรุปการสัมภาษณ์ : กรณีศึกษาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “ประเภท
โรงแรม-รีสอร์ท”  

 “…Tenface Hotel เร่ิมต้นมาจากการเป็นโรงแรม ที่สอดแทรกและสะท้อน
ความเป็นไทย เจ้าของโครงการ คือ บริษัท Nobel Development ลักษณะของผลงานชิน้นีเ้ป็น
โรงแรมกึ่ง Service Apartment  โดยใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณหนึ่งปีเศษ (โดยประมาณ)  
ส่วนการออกแบบนัน้ ใช้เวลาประมาณคร่ึงปี  เร่ิมต้นจากแนวคิดง่ายๆ ในการออกแบบโรงแรม 
เป้าหมายคือ ที่พกัอาศยัให้ชาวต่างชาติและสะท้อนมมุมองของกรุงเทพช่วงเวลานัน้  ซึง่กรุงเทพฯ 
ยังไม่ ได้ เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยว  (แต่ ปัจจุบันนี เ้ป็นอันดับสองของโลก)   ในการ
ประชาสมัพนัธ์ให้กบัประเทศไทย  ควรต้องแสดงออกถึงวฒันธรรมที่สะท้อนอตัลกัษณ์ไทยได้อย่าง
ชดัเจน  แต่สิ่งที่น ามาใช้และพฒันาสะท้อนความเป็นไทย เป็นเพียงแค่ลายกนก หรือการปิดทอง
ลวดลายต่างๆ  ดงันัน้ตนเองจงึต้องเลือกหาจดุเด่นใหม่ที่จะน าเสนอชาวต่างชาติ   ซึง่เป็นที่มาของ
แนวคิด ที่น าลวดลายกราฟิก (แบบไทย)  มาประยกุต์ให้มีความร่วมสมยั  ไม่ให้เป็นไทยประเพณี
มากเกินไป  ต้องไม่ล้าสมยั มีความเป็นสากล  และอยู่ในกระแสนิยม  (ปัจจบุนัถกูปรับปรุงไปแล้ว) 

เร่ิมต้นจากแนวคิดที่ว่า ประเทศไทยมีผลงานสร้างสรรค์มากมาย  ไม่ใช่เป็นเมือง
เล็กๆที่อยู่ในเอเชียเท่านัน้  จึงเกิดจากความคิดที่วา่  จะน าเสนออะไรที่สื่อถึงประเทศไทย สูผ่ลงาน
ออกแบบสร้างสรรค์โรงแรมที่พัก Tenface Hotel อย่างไร  อีกทัง้ยังมาจากการวิเคราะห์สถานที่  
ซึ่งเป็นโรงแรมที่พกั ที่มีขนาดเล็ก-กลาง  และอยู่ภายในในซอยค่อนข้างลึก ซึ่งไกลจากถนนใหญ่

https://tenface.bangkokshotels.com/en/
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พอสมควร   จึงจ าเป็นต้องหาเอกลกัษณ์เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลกูค้าชาวต่างชาติ  จึงเกิดความคิดที่
ยากจะน า  เอกลกัษณ์และบคุลิกรูปแบบความเป็นไทยที่น่าสนใจ  มาท าให้เกิความร่วมสมยันิยม
และความเป็นสากล ที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้  จึงลงตัวที่ค าว่า “ไทยกราฟิก”  เพื่อเพิ่ม
เนือ้หาเร่ืองราวให้กับงานออกแบบโรงแรม  โดยน าศิลปะการจัดวาง  มาเสริมเติมแต่งให้เกิด
จดุเดน่ในมมุต่างๆและคดัเลือกสิ่งที่สะท้อนถึงบคุลิกความเป็นความเป็นไทยมากที่สดุคือ ตวัละคร
ในวรรณคดีไทย  หวัโขน  หุ่นกระบอก ตวัอกัษรไทย และสตัว์ในวรรณคดีไทยต่างๆ  มาคลี่คลาย
รูปแบบจากภาพจิตกรรมฝาผนงัสูรู่ปแบบเชิงกราฟิก  เป็นลายเส้นปลายปากกา  ถ่ายทอดเร่ืองราว
ผ่านจินตนาการในรูปแบบแฟนตาซี  คล้ายกบัการวาดเส้นสร้างสรรค์ (ไม่ใช่สีสนั) โดยประยกุต์ให้
เป็นเสมือนภาพวาดที่ตกแต่งไปยงัพืน้ ผนัง  ประตูกระจกลิฟต์ และอื่นๆ ที่สามารถสื่อสารถึงอตั
ลกัษณ์ความเป็นไทยอย่างชดัเจน 

  

  

ภาพประกอบ 66 แสดงรูภาพปด้านหน้าอาคาร และพืน้ท่ีต้อนรับของโรงแรม  

ที่มา: https://tenface.bangkokshotels.com 

โดยเน้นที่ท่วงท่าลีลา ที่มีพลงัและความรวดเร็วจากตวัละครในวรรณคดีไทย  ตวั
อกัษรไทย  และสตัว์ในวรรณคดีไทย ฯลฯอ และองค์ประกอบของลวดลายตวัละคร  มาประกอบ
สร้างเป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ ดงัเช่นต านานฝ่ังตะวนัออก มาผสมผสานกับรูปแบบอย่าง
จิตรกรรมฝ่ังตะวันตก   โดยการสร้างให้มีความเหนือจริง  เหมือยอย่างศิลปะเซอร์เรียลิสม์ 
(surrealism)  ช่วยดึงดดูผู้มาใช้บริการภายในโรงแรมให้มองได้นาน  อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดความรู้สกึ  
เสมือนอยู่ภายในห้องแสดงผลงานทางศิลปะ(ในพิพิธภณัฑ์) ทัว่ทกุมมุของโรงแรม  

 

https://tenface.bangkokshotels.com/
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ภาพประกอบ 67 แสดงรูปพืน้ที่ล๊อบบี ้เล้าจ์  

ที่มา: https://tenface.bangkokshotels.com 

ดังเช่น  ห้องอาหาร  ได้ถูกจัดแปลนของห้อง  ให้ มีลักษณะเป็นโต๊ะยาว   
ซึ่งเหมาะสมกบัการจดักิจกรรมงานเลีย้ง เพราะพืน้ที่ที่มีนัน้มีลกัษณะค่อนข้างแคบ   ไม่ได้มีพืน้ที่
ใหญ่มากนกั   จึงออกแบบพืน้ที่ของผนงัด้านเป็นกระจกใส เพื่อดงึแสงธรรมชาติเข้ามาในพืน้ที่ อีก
ทัง้ยงัช่วยท าให้ดรูู่สกึกว้างมากกว่าความเป็นจริง  ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นผนงัสีขาว และเพิ่มความ
น่าสนใจด้วยการใช้ผลงานประติมากรรมลวดรูปงู  มาติดบริเวณฝาผนงัเป็นแนวยาว  อีกทัง้ยงัมี
การออกแบบให้เป็นลายเส้น  โดยให้ศิลปินขยายสเกลให้เป็นผลงานที่ มีลักษณะสามมิติ   
เช่นเดียวกับ   ขดลวดที่มาดัดให้เป็นรูปตัวอักษรไทย   ที่ เจาะจงให้ศิลปินผู้ สร้างสรรค์งาน   
จดัปลายลวดคลี่สยายออกมา โดยไม่ต้องค านงึถึงความเรียบร้อย   

  

ภาพประกอบ 68 แสดงรูปพืน้ที่ห้องอาหาร  

ที่มา: https://tenface.bangkokshotels.com 

https://tenface.bangkokshotels.com/
https://tenface.bangkokshotels.com/
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ดังนัน้การออกแบบสร้างสรรค์ พืน้ที่อาคารสาธารณะอย่าง โรงแรมและที่พัก   
ควรต้องมีลายเซ็นของตวันกัออกแบบเองผสมอยู่ด้วย   จ าเป็นต้องมีจดุเด่นที่สะท้อนความเป็นไทย   
ซึ่งต้องไม่ลืมหัวใจหลักโดยองค์รวมนัน้ คือ  ต้องการให้แขกที่มาพักอาศัยนัน้  มีความรู้สึกเป็น
กันเอง สบายๆเหมือนมาบ้านเพื่อน หรือเป็นสมาชิก (Member Club)  ซึ่งจากประสบการณ์การ
ท างานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย  ทัง้การออกเเบบภายใน พืน้ที่อยู่อาศยั พืน้ที่อาคารแสดงสินค้า 
และพื น้ที่ ร้านค้าต่างๆ จึงท าให้มีความช านาญด้านศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์  
นอกเหนือจากการค านึงถึงความสวยงามแล้ว ยังคงให้ความส าคัญของผลงานการออกแบบที่
สมัพนัธ์ต่อชีวิตมนษุย์ กบัความหลากหลายในมิติของสงัคม  เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ศิลปะและ
วฒันธรรม อีกทัง้ยงัมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์กลุ่ม
ลกูค้า โดยมีผลงานเป็นที่ประจกัษ์ต่อสงัคม ว่าเป็นมณัฑนากรมืออาชีพอย่างแท้จริง (สมัภาษณ์, 
2559) 

  

ภาพประกอบ 69 แสดงรูปรายละเอียดต่างๆภายในโรงแรม  

ที่มา: https://tenface.bangkokshotels.com 

https://tenface.bangkokshotels.com/
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3.3 กระบวนการคิด 
วิฑูรย์ คุณาลงัการ กล่าวถึงกระบวนการคิดว่า “  กระบวนการไม่ได้เป็นเนือ้หา

ของงาน แต่เป็นเร่ืองของความเช่ือ ไม่ได้เก่ียวกับการออกแบบ  เพราะมีองค์ประกอบเกิดขึน้จาก
ธุรกิจนัน้ๆ เราเห็นว่าอตัลกัษณ์ตรงนัน้เป็นอย่างไร ควรจะไปแบบไหน และควรพฒันาไปอย่างไร 
ใน ความเป็นบุคลิก (Characteristics) ของงานนัน้จริงๆ รู้วิธีคิด ชอบความเป็นเหตุเป็นผล
มากกวา่ ไม่ใช่การปรุงแตง่ วิฑรูย์มีความหลากหลายมากทางความคิดไม่มีอะไรตายตวั แต่วิถีของ
วิฑูรย์สอดคล้องกบัวิถีพทุธซึ่งเป็นวิถีธรรมชาติ ทกุคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ คือใช้วิถีที่ท าให้
เกิดความสมดุลที่สุด วิถีที่ละมุนละม่อมกับจิตใจและหล่อเลีย้งให้เกิดคุณภาพชีวิตคุณดีขึน้ ” 
(สมัภาษณ์, 2559) 

3.4 ขัน้ตอนการท างาน 
วิฑูรย์ คุณาลังการ กล่าวถึงขัน้ตอนการท างานว่า  “…..ต้องท าความเข้าใจว่า

วิเคราะห์เร่ืองอะไร พืน้ที่ ลกัษณะธุรกิจ การท าการตลาด ทุกอย่างมีเงื่อนไข ต้องไปแยกย่อย ว่า
เร่ืองนีอ้ะไร แทนค่าอย่างไร และควรจะเป็นอย่างไร เห็นอย่างไร ออกมาอย่างไร เป็นเร่ืองจริงจงั ถกู
ประมวลเป็นข้อมลูให้ได้มากที่สดุ สิ่งนีจ้ะช่วยในการตดัสินใจหาสิ่งที่จะประกอบร่างกนัมีความลุม่
ลึกในการค้นคว้าและกระบวนการพฒันาชิน้งานก่อนที่จะไปสู่งานออกแบบ  ขึน้อยู่กบัขนาดของ
งานหาสิ่งที่มนัใช่ที่จะตอบเหตผุลต่างๆ ได้ทัง้หมด…..” (สมัภาษณ์, 2559) 

3.5 แนวทางการพัฒนา  
วิฑรูย์ กล่าวถึงแนวทางการพฒันาผลงานว่า “…..การพฒันามนัเปลี่ยนแปลงไป

ตามเวลา แต่วิธีการคิดยงัคงเป็นรากเดียวกนัหมด สิ่งที่ท าคือพืน้ฐานหรือราก วิธีคิดเกิดขึน้จากสิ่ง
ที่เป็นและสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะว่า อะไร เม่ือไร ที่ไหน และ ท าไม  คณุตอบค าถามในสิ่งเหล่านีใ้ห้
ได้ แค่พืน้ฐานตรรกะที่คณุต้องใช้ความรู้สึกไม่มีสิ่งอื่นๆ เจือปนไม่มีการเสแสร้ง คุณก็จะได้งานที่
เป็นเหตแุละผลตอบค าถามได้จากประสบการณ์ ความเช่ือมัน่ และตัง้มัน่ ต้องคาดการณ์สนใจสิ่ง
ที่อยู่ด้านหน้างานนี่คือปัจจยัส าคญั…..” (สมัภาษณ์, 2559) 

4. ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ : ศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจ าปีพ.ศ. 2553 
4.1 ชีวประวัติศิลปินร่วมสมัย 

ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขา Development Practices ที่ 
Oxford Brookes University ณ  สหราชอาณาจักร จนกลับมาเปิดบริษัท  CASE STUDIO ที่
ประเทศไทย อีกทัง้ยงัเป็นอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม ให้กับมหาวิทยาลยัต่างๆมาอย่าง
ยาวนาน   อีกทัง้ยงัได้รางวลัสถาปนิกรุ่นใหม่  ที่มีผลงานเด่นของสมาคมสถาปนิกสยาม รวมทัง้
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รางวลั Japan Housing Association และเป็นหนึ่งในผู้ เข้ารอบชิงชนะเลิศ รางวลั arcVision ด้วย 
ซึง่รายการนี ้เป็นรายการที่มอบให้กบันกัออกแบบหญิงที่มีผลงานโดดเดน่จากทัว่โลก  

ณ ขณะที่ศึกษาต่ออยู่นัน้ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ เป็นนักเรียนคนแรกจากภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ที่เรียนหลกัสตูรนี ้ โดยหลกัสตูรมีด้วยกัน 3 สาขาวิชา  

1. Housing The Poor คือ การสร้างที่อยู่อาศัยให้คนยากคนจน ตัง้แต่สลมั
ไปจนถึงการเคหะแห่งชาติ ไม่ใช่การออกแบบพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ที่สงัคมไทยคุ้นชิน  

2. Refugee Study คือ ศึกษาการจัดการผู้ อพยพเชิงกายภาพและจิตภาพ 
ท าความเข้าใจตัง้แต่ชนวนเหตขุองสงครามจนถึงการสร้างที่พกั (Shelter) ให้กบัผู้อพยพ 

3. Emergency Planning คือ การจัดการและการออกแบบวางผังในภาวะ
ฉกุเฉิน ไม่ว่าจะเป็นภยัพิบตัิทางธรรมชาติอย่างสนึามิ น า้ท่วม ภูเขาไฟระเบิด หรือสงครามกลาง
เมือง  

โดยทัง้3 หลกัสตูรนี ้ต้องใช้ความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกัน  
ซึ่งการเรียนการสอนในต่างประเทศ  ได้ให้ความส าคญักับหลกัสตูรนีม้าเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
แต่ในประเทศไทยเองนัน้ยงัไม่มีการพูดถึงเท่าที่ควร  จึงท าให้ยงัไม่มีหลกัสูตรที่สอนเร่ืองนีอ้ย่าง
จริงจงั”  

ปั จ จุ บั น เป็ น ป ระธานบ ริ ษั ท  CASE STUDIO ที่ มี ค วาม หม ายม าจาก 
(Community Architects for Shelter and Environment) ซึง่เป็นกลุม่สถาปนิก ที่รวมตวักนัท างาน
ออกแบบสร้างสรรค์ ผลงานสถาปัตยกรรมที่มีส่วนร่วมกบัชุมชน ในการพฒันาและปรับปรุงพืน้ที่  
อย่างมุ่งมัน่และตัง้ใจมาโดยตลอดระยะเวลายาวนาน มากกว่า20ปี  ยกตวัอย่างเช่น ที่พกัอาศยั
ของชุมชนแออัด การพัฒนาชุมชนบ้านบ่อว้า จังหวัดสงขลา , โครงการพัฒนาชุมชนสันติธรรม 
จงัหวดัเชียงใหม่ และชมุชนคลองแสนสขุ จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นต้น  

CASE Studio เน้นการท างานกับชุมชนแออัด กับคนยากไร้ และผู้ประสบภัย
พิบัติ  ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด  ไม่ใช่ผลตอบรับจากเงินทอง  แต่คือความสุขที่ได้สร้างที่อยู่อาศัยที่มี
คณุภาพ  สวยงามตามงบประมาณที่มีอย่างจ ากดั   ให้ผู้คนที่หลากหลาย ชนชัน้ระดบักลาง-ระดบั
ลา่ง ไม่วา่จะเป็นยาม กระเป๋ารถเมล์ แม่ค้าหาบเร่ หรือคนในสลมัที่มีรายน้อย  ซึง่การมีนายได้น้อย
นัน้ไม่ได้หมายความวา่จะไม่มีสิทธ์ิอยู่อาศยัท่ีดี  ซึง่บางครัง้บ้านอาจจะไม่ใช่ตวัการส าคญั ท่ีท าให้
ชมุชนมีคณุภาพชีวิตท่ีไม่ดี แตอ่าจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมโดยรอบ  

ดงันัน้ การท างานหลกัคือการวางแผน และร่วมกนัคิดไปพร้อมกบัชาวบ้าน เพื่อ
ท าความเข้าใจปัญหาก่อน “เป็นเร่ืองของการสื่อสาร” เพื่อช่วยกนัหาทางออกที่เหมาะสมที่สดุ ด้วย
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การออกแบบสร้างสรรค์ ที่ทุกคนเห็นชอบร่วมกนั  และเม่ือโครงการฯสิน้สดุลง  สิ่งที่ชมุชนได้จาก
มากที่สดุคือ  ความร่วมมือกนัของชุมชน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนดีขึน้  ส่วนด้านสิ่ง
ปลกูสร้างนัน้เป็นผลที่มาจากความร่วมมือกนัในชมุชน 

4.2 ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 
ปฐมา ได้กล่าวถึงการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ว่า  “…ต้องเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มี

ประโยชน์ต่อผู้อื่นคือ ไม่ใช่แค่มีประโยชน์ทางการใช้สอยเพียงอย่างเดียว แตค่วรมีประโยชน์ทัง้กาย
และใจควบคู่กนั เช่น สามารถตอบได้ว่าสร้างขึน้มาเพื่อตอบวตัถปุระสงค์อะไร  ซึง่ควรเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ในการออกแบบ จงึเรียกสิ่งนีว้า่สร้างสรรค์ …”  (สมัภาษณ์, 2560) 

 

 

ภาพประกอบ 70 ผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ TEN HOUSE, BANGKOK  

ที่มา: ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ (ศิลปินศิลปาธร) 

สรุปการสมัภาษณ์ : กรณีศกึษาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “ประเภทบ้านพกั
อาศยั”  

 “…..โครงการบ้าน TEN HOUSE เป็นผลงานบ้านพักอาศัย ย่านมีนบุรี 
กรุงเทพมหานครฯ เป็นความงามแบบไม่มีความเสแสร้ง ดัดจริต ซึ่งหากพิจารณาแยกส่วนเป็น
หลงัๆ จะไม่มีความงาม ต้องมองที่องคาพยพโครงการทัง้หมด คืองามด้วยความแตกต่างของความ
หลากหลาย แต่ละท่านเป็นสถาปนิก มีแนวทางที่แตกต่างกนั โดยความคิดของโครงการนีเ้ป็นการ
ปฏิวตัิวงการท่ีพกัอาศยัของคนชนชัน้กลาง กระทัง่โครงการนีถ้กูกลา่วถึงในนิตยสาร Finance ของ
องักฤษ ลงประเด็นความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ (หลกัคิด Informal Poor) ซึง่เป็นคนที่
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น่าสงสารมากกว่าคนยากไร้    ขาดความช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ  และในประเทศ
ฝร่ังเศสชอบแนวคิดนี ้ เพราะมีปัญหาเช่นเดียวกัน   ในเร่ืองชนชัน้กลางก็มีความล าบากในการ
เข้าถึง   ทัง้ที่เป็นคนที่เสียภาษี  เป็นคนมีการศกึษา  และเป็นทรัพยากรบคุคลในประเทศ  

โครงการบ้าน TEN ที่พักอาศัยส าหรับ (ครอบครัวชนชัน้กลาง) จ านวน 9 
ครัวเรือน ที่ตัง้อยู่ในเนือ้ที่เดียวกันทัง้หมดในโฉนด   ซึ่งโครงการต้นแบบบ้านพกัอาศยัลกัษณะนี ้
อาจเป็นที่ต้องการของครอบครัวชนชัน้กลางในอนาคต   เพราะมีงบประมาณไม่สงู   สามารถตอบ
โจทย์ภาวะการผ่อนจ่าย อีกทัง้สถาปัตยกรรมก็มีความสวยงาม 

 

   

ภาพประกอบ 71 แสดงผลงานสถาปัตยกรรมด้านหน้าอาคาร  

ที่มา: ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ (ศิลปินศิลปาธร) 

โครงการนีไ้ม่ได้เป็นแค่ที่พกัอาศยัเพียงอย่างเดียว  แต่รวมไปถึงการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง แสดงให้เห็นว่าหลกัคิดของชุมชนเข้มแข็งมีแต่กลุ่มคนยากไร้เท่านัน้   มีความเหลื่อมล า้
ตัง้แต่หลักคิด คนชนชัน้กลาง  คนชนชัน้สูงมักตัดขาดกับชุมชน  เพราะเงื่อนไขทางสังคมบาง
ประการ หวัซอยถึง ท้ายซอยก็ไม่รู้จกักนั  เป็นความอ่อนแอทางสงัคม  และพดูแค่ว่าเป็นคนเมือง 
คนชนชัน้กลางจะไม่ทราบว่าตนเองควรได้สิทธ์ิหรือเรียกร้องสิทธ์ิใดจากรัฐ  คนท่ีอาศยัอยู่ในสลมั
ไม่ได้เป็นคนยากไร้   บางคนเป็นคนที่อยู่แต่เก่าก่อน มีเงินหมนุเวียนมาก สิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงใน
เชิงทศันคติให้แก่บคุคล ในแต่ละระดบัเพื่อขบัเคลื่อน  คนที่เข้มแข็งสดุคือคนขาดแคลน  คนชนชัน้
กลางบางคนไม่มีที่พักอาศัย และไม่รู้ว่าตนมีปัญหาเร่ืองที่พักอาศัย   คิดว่าต้องหากินไปเร่ือยๆ  
เช่าหอพักอยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้ว  ซึ่งในความเป็นจริงภาครัฐสามารถช่วยเหลือประชากรให้เกิด
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ความเข้มแข็งได้  จากปัจจยัพืน้ฐาน เช่น บ้านพกัอาศยัส าหรับคนชนชัน้กลาง(ไม่ใช่บ้านเอือ้อาทร)  
ซึง่โครงการหมู่บ้านจดัสรรต่างๆ(เอกชน)  คนชนชัน้กลางซือ้ไม่ได้ (เพราะเกินความสามารถในการ
ผ่อนช าระ)  แล้วท าไมภาครัฐฯ ถึงไม่จดัสรรให้เกิดความเท่าเทียมกนั  ซึง่ตนเช่ือว่าหลายคนคิดแต่
ไม่กล้าพดูในประเด็นนี ้  หวงัเพียงในอนาคต น่าจะมีคนที่ผลกัดนัเร่ืองนีใ้ห้เกิดขึน้ได้อย่างจริงจงั  

  

 

ภาพประกอบ 72 แสดงผลงานสถาปัตยกรรมด้านหลงัอาคาร 

ที่มา: ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ (ศิลปินศิลปาธร) 

“คนชนชัน้กลาง” ไม่ค่อยจะมีปัญหา  เพราะไม่ได้พูดและไม่รู้ว่าตนเองอยู่ใน
ฐานะประชากรสามารถเรียกร้องสิทธิได้  ขณะเดียวกันการเรียกร้องนี ้  ก็จะท าให้รัฐได้ทราบ
ปัญหาและเข้าใจว่า  การกระท าโครงการต่างๆนัน้   มาผิดทางในการแก้ไขปัญหาหรือไม่  เพราะ
สดุท้ายก็ตีความกนัเอาเอง ภูมิประเทศของไทยถือว่ามีคณุภาพมาก  เพราะมีที่ราบค่อนข้างมาก  
มีภูเขาไม่ก่ีลูกที่นับเป็น ทิวเขาตัวอย่างประเทศญ่ีปุ่ น  ซึ่งมีพืน้ที่ส่วนใหญ่กว่า70% ที่เป็นภูเขา 
ดังนัน้ประเทศญ่ีปุ่ นจึงสร้างสถาปัตยกรรมแนวตัง้  เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากพืน้ที่
แนวราบ   เพราะเป็นเงื่อนไขของภมูิประเทศ   ซึง่แตกต่างกบัประเทศไทยที่มีพืน้ที่ราบ   สามารถใช้
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ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องกระจกุตวัในเขตพืน้ที่เดียว  ท าไมคณุภาพชีวิตของผู้คนจึงต้องอาศยัอยู่ใน
ห้องแคบๆอย่างนัน้   ท าไมไม่เป็นประเทศเดียวที่มีสวนล้อมรอบตกึอาคาร  เรามกัจะตามประเทศ
อื่น   ทัง้ที่เรามีพืน้ที่มากมายที่พร้อมจะพฒันาและรองรับการขยายตวัของเมืองรอง   แล้วพฒันา
ระบบขนสง่ในแนวราบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ซึง่มมุมองสว่นตวัคิดว่า ประเทศไทยยงัมีพืน้ที่
อีกมหาศาล แต่ท าไมจงึไม่ท าเช่นนัน้ 

 

 

ภาพประกอบ 73 แสดงรวมรายละเอียดงานสถาปัตยกรรมบ้าน TEN HOUSE  

ที่มา: ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ (ศิลปินศิลปาธร) 
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ช่วงแรกที่ท างานเก่ียวข้องกับชุมชน  บางคนเรียกกลุ่มสถาปนิกเราว่า กลุ่ม
สมชัชาคนจน อย่างแนวคิด D4D : Design for Disaster ของสถาปนิกระดบัโลก Norman Foster 
การท าโครงการนีเ้ป็นสิ่งที่ดี  ขอพียงอย่าเป็นเแค่กระแสนิยม  เพราะเรามักจะท าตามกระแสกัน  
โดยที่ไม่ได้มองบริบทตวัเองให้ดีก่อน  แม้กระทัง่กระแสอยากเป็นศนูย์กลางสิ่งต่าง ๆ  เช่น  อยาก
เป็นศูนย์อุตสาหกรรม  แต่โรงเรียนช่างก็ยังไม่มีคุณภาพ วัตถุดิบท าเหล็กก็ไม่มี  ให้คิดว่ า
อตุสาหกรรมรถยนต์ กับอาหารสิ่งไหนส าคญักว่ากัน  ซึ่งประเทศไทยเราผลิตอาหารได้   อาหาร
เป็นสิ่งส าคญัในการใช้ชีวิตมนษุย์  แต่สงัเกตกนัหรือไม่ว่า เขตอตุสาหกรรมโรงงานต่างๆ  มกัตัง้อยู่
บนต าแหน่งเกษตรกรรมเดิม  โดยเฉพาะพืน้ที่ปลกูข้าวมาก่อน เช่น สมทุรปราการ อยธุยา บางมด 
ฯลฯ เปลี่ยนเป็นเขตอุตสาหกรรมหมด  ทุกชุมชนขายที่ให้นายทุนหมด   สดุท้ายก็ต้องเข้ามาหา
งานท าและกระจุกตัวกันอยู่ในเมือง  และดิน้รนต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด  ซึ่งแตกต่างกับประเทศ
ใหญ่ๆท่ีเกษตรกรไม่ใช่คนจน  และมีเงินมากกวา่คนชนชัน้กลาง   ดงันัน้การมองกลุม่คนยากไร้  ว่า
เป็นกลุ่มคนที่มีปัญหากว่าคนอื่นๆ อาจจะไม่จริงเสมอไป  แต่หากลองมองว่า “ทุกชนชัน้เองก็มี
ปัญหาไม่แตกต่างกนั”   

 

      

ภาพประกอบ 74 แสดงสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์บ้าน TEN HOUSE  

ที่มา: ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ (ศิลปินศิลปาธร) 

การแก้ไขปัญหา อยู่ที่กระบวนการเรียนรู้ของแต่ละภาคส่วน ได้เปิดหูเปิดตา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัในหลายมิติ    คนจนไม่ได้โง่กว่าคนชนชัน้อื่นๆแค่มีเงินน้อยกว่า แต่
เงินที่ใส่ในซองผ้าป่าคนจน   กลบัใส่มากกว่าคนชนชัน้กลางเสียอีก  เพราะเดือนๆหนึ่งของชนชัน้
กลาง  มีค่าภาษีสงัคม  เช่น ช่วยงานแต่ง  ช่วยงานศพ และอื่นๆอีกมากมาย ดงันัน้ คนจนคือคนไม่
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มีจน แต่กลบักนั คนชนชัน้กลาง คือ กลุม่ชนชัน้ที่ติดกบัดกัโลกโลกาภิวตัน์  ติดหนีบ้ตัรเครดิต ฯลฯ  
คนชนชัน้กลางกลายเป็นคนที่พร้อมจะไปติดกบัดกั  หรือความสมยอมในการติดกับดกั   ซึง่ปัญหา
ของคนไทยส่วนใหญ่ คือ อยากจะดรูวยกว่าคนอื่นๆ  และอยากได้รับการยอมรับของสงัคมในมิติ
ของความร ่ารวย   ขณะที่คนรวยจริงๆในฝ่ังประเทศตะวนัตก  ไม่ได้แสดงพฤติกรรมแบบที่คนเอเชีย
ท าให้เห็นจนคุ้นตา   อนันีก้็เป็นสว่นหนึ่ง ที่เราต้องพิจารณาบริบททางสงัคมให้ดี…..” (สมัภาษณ์, 
2560) 

4.3 กระบวนการคิด 
ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ กล่าวว่า “…..เร่ิมต้นจากการท างานที่ชอบและสนุกสนานไป

กบัมนัพอเกิดปัญหาจะได้ไม่ท้อกับการท างานในอนาคต  ตนเองนัน้ไม่มีเทคนิคเฉพาะตวัในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  เพราะในชีวิตจริงในแต่ละโครงการมันไม่เคยซ า้แบบกัน  แต่ละโครงการคือ
โจทย์ใหม่ๆ  ดงันัน้ ต้องคิดใหม่ไม่ท าซ า้กับที่เคยท ามาก่อนและคิดว่ากระบวนการคิดสร้างสรรค์
ของตนเองเป็นการจุดประกาย การเรียนรู้วิชาชีพทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ให้แก่
สงัคมไทย…..” (สมัภาษณ์, 2560) 

4.4 ขัน้ตอนการท างาน 
ปฐมา หรุ่นรักวิทย์  ได้กลา่วว่า “…..ท าตามลกูค้า (Made to Order)  ซึง่มนัเป็น

พืน้ฐานของความต้องการเฉพาะ  ตอบวัตถุประสงค์จ าเพาะของพืน้ที่และสิ่งแวดล้อม  ไม่มี
เอกลกัษณ์ที่ตายตวั  คล้ายกบัจดัท าขึน้มาเฉพาะพืน้ที่นัน้  ตรงจดุนัน้เท่านัน้ และไม่มีมาตราฐานที่
แน่นอน เพราะคนแต่ละกลุ่มคิดไม่เหมือนกัน วิธีการ ขัน้ตอนท างานก็แตกต่างกันออกไป ดงันัน้
ก่อนลงมือปฏิบตัิงานต้องสรุปข้อมลูการวิเคราะห์ให้ได้ทัง้หมดก่อน…..” (สมัภาษณ์, 2560) 

ยกตัวอย่าง “ชุมชนบ้านบ่อหว้า” ได้ท างานร่วมกับชุมชนทุกขัน้ตอน  จึงท าให้
สามารถตอบค าถามที่คาใจ  ตัง้แต่ตอนสมยัเรียนหนงัสือจนหมดสิน้  “กระบวนการออกแบบอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Design)” หรือการนั่งล้อมวงคุยกันเพื่อหาผลลัพธ์ในการออกแบบ
สร้างสรรค์  ที่ทกุคนในชมุชนเห็นพ้องต้องกนั  ซึ่งสมยันัน้ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากในประเทศไทย   
ซึ่งก็เพิ่งเข้าใจพลังมหาศาลของกระบวนการ   เม่ือตอนไปท างานกับชุมชนบ้านบ่อหว้า   โดย
ภายในชุมชนมีทัง้หมด 92 หลังคาเรือน ซึ่งตนเองและทีมงานได้ลงพืน้ที่ชุมชนทุกวัน  เพื่อท า
กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม “โครงการนัน้ประสบความส าเร็จในแง่ความร่วมมือจาก
ชาวบ้าน   ที่อยากปรับปรุงผงัชมุชน  (หนึ่งเดือนผงัชมุชนเสร็จสมบรูณ์)  ชาวบ้านทกุคนภมูิใจและ
เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง   แต่สิ่งที่พบเหนือความคาดหมายเม่ือท างานกบัชมุชนคือ “คน”ต่างหาก
ที่ส าคัญที่สุดในโครงการหนึ่งๆ และความท้าทายในฐานะสถาปนิกที่ท างานกับคนยากไร้คือ  
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“ไม่ควรพลาด” เพราะไม่มีงบประมาณในการแก้ไขข้อบกพร่อง  ดังนัน้ทุกอย่างต้องรัดกุม ต้อง
สามารถท าได้จริงและต้องแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยืน 

เพื่อให้ได้ความคิดเห็นจากคนในชมุชน จึงใช้วิธีท างานโดยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ย่อย จากเดิมที่ชมุชนมีอยู่ 5 เขต แบ่งออกเป็นกลุ่มสีทัง้หมด 33 สี แต่ละสีประกอบด้วยบ้าน10 – 
15 หลงัคาเรือน และลดจ านวนชาวบ้านในกลุ่มพูดคุย  เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาข้อมลูปัญหา
และแนวทางการแก้ไขจากคนทุกระดับในชุมชน ซึ่งสิ่งที่ค้นพบคือ เม่ือแบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อย  
ชาวบ้านเร่ิมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึน้ ไว้ใจเรามากขึน้ จากเดิมที่ไม่กล้าพดูและไม่กล้าที่
จะบอกในส่ิงท่ีคิด  ซึ่งจริงๆแล้ว ทุกคนมีสิทธ์ิออกความคิดเห็น เพราะมนัเป็นบ้านของพวกเขาทุก
คน   จึงต้องทลายก าแพงในใจให้ได้   ซึ่งในตอนนัน้ได้พยายามหาลู่ทาง  ในการท ากระบวนการ
ออกแบบอย่างมีสว่นร่วม อยู่หลายวนั    

แต่ระหว่างที่เดินอยู่ในชุมชนได้เจอบ้านหลังหนึ่งที่เป็นคุณยาย  ได้อาศัยอยู่
ภายในบ้านทัง้วนักบัหลานๆ ปรากฏว่าในอดีตนัน้คณุยายเคยเป็นช่างก่อสร้าง  ตนเองจึงเลา่เร่ือง
โครงการฯ ให้คณุยายฟังว่า มีคนมอบงบประมาณและอปุกรณ์มาให้ชมุชนเรา  เพื่อปรับปรุงพืน้ที่
ให้สวยขึน้-สะอาดขึน้ แตพ่วกคณุยายต้องท ากนัเอง 

ดังนัน้การท างานในแต่ละพืน้ที่ไม่เหมือนกันอย่างสิน้เชิง  ซึ่งรายละเอียดของ
กระบวนการออกแบบอย่างมีสว่นร่วม  ต้องถกูออกแบบใหม่ให้เหมาะสม  เพราะคนแต่ละพืน้ที่  มี
รากฐานและวิธีคิดไม่เหมือนกนั  นี่จึงเป็นเหตผุลหลกัหากมีโครงการในต่างประเทศติดต่อเข้ามา  
“ตนเองจะไปในฐานะที่ปรึกษาเท่านัน้ “เพราะการจะท าโครงการท่ีไหนก็ตามในโลกนี ้  อย่างน้อยๆ
เราต้องพูดภาษาเขาให้ได้   เพราะถือเป็นวัฒนธรรมขัน้พืน้ฐานที่เจ้าของโครงการต้องท าความ
เข้าใจ   ขนาดท างานที่สงขลา 2 ปี   ตอ่มาไปท าที่เชียงใหม่  ทัง้ที่พดูภาษาไทยเหมือนกนั แต่ภาษา
หรือวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเรายังไม่ รู้เลย  มันมีในองค์ประกอบอีกมากมาย  ที่น าไป
ประกอบการออกแบบได้  ซึ่งรายละเอียดเล็กๆพวกนี ้  ที่นักออกแบบจ าเป็นต้องรู้   สถาปนิกจึง
จ าเป็นต้องลงไปฝังตวัในชมุชน เพื่อสงัเกตพฤติกรรม  และสิ่งที่ดีที่สดุที่เราท าได้ที่ต่างประเทศ คือ
ไปแลกเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหา  ซึ่งได้ใช้กับโครงการที่ประเทศไทย  เพื่อเป็นไอเดียให้แก่สถาปนิก
ต่างประเทศได้น าไปตอ่ยอดเท่านัน้   

Emergency Planning คือ การจดัการและออกแบบวางผงัในภาวะฉกุเฉิน  เป็น
งานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สถาปนิกกลุ่ม CASE Studio ได้เข้าไปมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะตอนที่ประเทศ
ไทยประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ   (เม่ือ พ.ศ. 2547) ถือเป็นอีกหนึ่ งกรณีตัวอย่างว่า  
กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมไม่ใช่ค าตอบเสมอไป  เพราะนาทีนัน้ไม่มีใครสนใจว่า  จะมี
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หรือไม่มีบ้านอยู่  ครอบครัวยงักระจดักระจาย  ญาติพี่น้องเป็นตายร้ายดียงัไม่รู้ ผู้คนบอบช า้สภาพ
จิตใจ และอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเกินกว่าจะมานัง่ล้อมวงคยุ  ดงันัน้  เร่ืองการออกแบบทดแทน
บ้านที่โดนคลื่นซัดพังทลายไป   ทุกอย่างมันกระทบจิตใจทัง้นัน้ สิ่งที่ท าได้คือบ้านชั่วคราว 
(Shelter) ให้กบัผู้ประสบภยั   ซึง่แต่ละครอบครัวต้องการพืน้ที่ไม่เท่ากนั  บางบ้านเหลือกนัแค่สอง
สามีภรรยา ซึ่งบางบ้านโชคดีปลอดภัยทัง้ครอบครัว   จึงใช้คอนเซปต์การต่อ (Modular)  โดยมี
ขนาดมาตรฐาน 1.2 × 2.4 เมตร (เป็นที่ตัง้)  ส าหรับบ้านที่คนเยอะก็ต่อขยายออกไปได้เร่ือยๆ  
และใช้วสัดทุี่เรียบง่ายหาได้ในท้องถิ่น  ซึง่บ้านชัว่คราวนีไ้ม่ได้อยู่กนั 2 – 3 เดือน แต่อยู่กนัเป็นปีๆ 
กว่าสถานการณ์จะฟืน้ตวัและกลบัคืนสู่สภาพปกติ  จากนัน้ผู้อยู่อาศยัก็ค่อยๆดดัแปลงให้บ้านเข้า
กบัการรูปแบบการใช้ชีวิตของครอบครัวมากที่สดุ  บ้านที่ประกอบไปด้วยจ านวนการต่อไม่เท่ากนั 
หลังเล็กบ้างใหญ่บ้าง เหล่านีจ้ะตัง้อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม (Cluster) หันหน้าเข้าหากันไปตามแนว
ต้นไม้เดิมที่เหลืออยู่ ดงึคนให้มีปฏิสมัพนัธ์กนั  เพื่อช่วยกนัเยียวยาสภาพจิตใจซึง่กนัและกนั   เดิม
จากบ้านชัว่คราว 30 หลงัที่ออกแบบไว้  ได้เพิ่มจ านวนเป็น 60 กว่าหลงั โดยที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไร  
แถมยงัก่อสร้างอยู่เป็นกลุม่ๆ อย่างสวยงาม “คนอยู่อาศยัเขาเข้าอกเข้าใจในงานออกแบบ”   

การท างานให้คนยากจน  ค าถามที่หนีไม่พ้นคงเป็นเร่ืองเงิน ปฐมา หรุ่นรักวิทย์  
ได้อธิบายว่า ค่าใช้จ่ายในสมยัก่อนแตล่ะโครงการนัน้  CASE Studio ได้มาจากหน่วยงาน สถาบนั 
และมูลนิธิต่างๆ  แต่ปัญหาที่เกิดขึน้ เวลาที่รับเงินมาจากองค์กรใดก็ตาม องค์กรนัน้จกลาย
เป็น stakeholders  และที่ส าคัญในเชิงอิทธิพล  คือ ท าให้ชาวบ้านไม่กล้าพูด  เพราะเกรงใจ
องค์กรที่เขามาช่วยเหลือ  กลายเป็นปัญหาปากท้องอีก  ปัจจุบนัจึงไม่อยากรับเงินจากองค์กรใด
มาท าโครงการ  ซึ่งตอนนีโ้ครงการส่วนใหญ่ที่ท า  เลยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ  แต่ในอนาคตอยาก
สนบัสนนุให้ชาวบ้านหาเงินมาจ่ายสถาปนิก โดยใช้วิธีลงขนักนั  ชาวบ้านจ่ายไหวสถาปนิกก็อยู่ได้  
บางโครงการมีหน่วยงานที่เก่ียวข้องหลายกลุม่ ทัง้สถาปนิก ภาครัฐ ภาคสงัคมและชาวบ้าน    

“ต้องท าให้ชาวบ้านรู้สึกว่า ทัง้สี่กลุ่มนี เ้ท่าเทียมกัน   ไม่ ใช่ภาครัฐมาสั่ง   
ภาคสงัคมมาสอน เราต้องท าให้เกิดความเข้าใจให้ได้  ว่าแต่ละกลุม่ก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกนัออกไป  
หน่วยงานภาครัฐก็หน้าที่หนึ่ง  องค์กรเพื่อสงัคมก็อีกหน้าที่หนึ่ง  สถาปนิกก็อีกบทบาทหนึ่ง  แต่
ชาวบ้านคือคนที่รู้ดีที่สดุ และเป็นคนที่จะอยู่กบัโครงการไปตลอด  ถ้าทุกคนเข้าใจว่าบทบาทของ
ตวัเองคืออะไร  แล้วท าหน้าที่ของตวัเองให้ดีท่ีสดุ  โดยมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ  ชมุชนและ
สงัคมก็จะพฒันาต่อไป”  
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แนวคิดที่น่าสนใจของสถาปนิก  CASE Studio คือ ในแต่ละโครงการ  ตัง้ต้นที่
งบประมาณศนูย์บาท โดยพยายามมองหาสิ่งที่ชุมชนมี  และสนับสนุนให้ชุมชนช่วยเหลือตวัเอง  
ไม่ต้องหวงัพึง่คนอื่นหรือหน่วยงานจากภายนอก “มีน้อยใช้น้อย  เอาเท่าที่มี ไม่ต้องไปกู้ยืมมาเพิ่ม  
ใช้วสัดทุี่มีในชุมชนอยู่แล้ว เราพยายามสอนให้ชุมชนหดัน ามาใช้ซ า้  ประยกุต์และดดัแปลง  เช่น 
ชุมชนคนต่างด้าวแห่งหนึ่งในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งชุมชนแห่งนีป้ระสบภัยน า้ท่วมทุกปี  
ชาวบ้านในชมุชนต้องลยุน า้สงูตลอดหน้าฝน  กลายเป็นปัญหาด้านสขุอนามยั  CASE Studio จึง
ช่วยชมุชนออกแบบทางเดินที่สงูกวา่ระดบัน า้ท่วม   โดยใช้ขยะเป็นตวัหนนุ   เราต้องสอนให้คนเร่ิม
ซอ่มอะไรเป็นก่อน  พอเขาเร่ิมเป็น จงึค่อยถอยออกมา  ให้เขาคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาอื่นๆตอ่ไป
ด้วยตัวเอง   จนเม่ือคนในชุมชนรู้สึกว่าตนมีคุณค่า  และรู้ว่าสิ่งที่ก าลังจะท านัน้สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง   จะท าให้คนภายในชมุชนเกิดส านึกรับผิดชอบและรู้สกึรักและหวงแหน 
วา่ตนนัน้ก็เป็นสว่นหนึง่ของชมุชน (สมัภาษณ์, 2560) 

4.5 แนวทางการพัฒนาผลงาน 
ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาผลงานว่า “….มันพัฒนาและ

เปลี่ยนไปเร่ือยๆ แต่แกนหลักทางความคิดยังคงเหมือนเดิมคือ “ท างานกับคนต้องเข้าใจคน
เสียก่อน” เช่น คนในพืน้ที่มีความเช่ือเร่ืองอะไร เพราะเร่ืองความเช่ือนี่ก็สง่ผลกระทบต่อการพฒันา
ผลงานเช่นกนั ดงันัน้ สถาปนิกที่จะเข้ามาท างานร่วมกบัชมุชน อย่าบงัอาจท าตวัเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
ซึ่งแกนหลักนีย้ังเหมือนเดิมแต่มันอาจจะมีรายละเอียด หรือเนือ้หาที่เพิ่มขึน้ในแต่ละปี…..” 
(สมัภาษณ์, 2560) 

5.สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ : ศิลปสธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจ าปีพ.ศ. 2557 
5.1 ชีวประวัติศิลปิน 

สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ จบปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา
สถาปัตยกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั  หลงัเรียนจบได้เร่ิมต้น
ท างานเขียนภาพสถาปัตยกรรม  และการออกแบบของที่ระลึกให้กบั จิม ทอมป์สนั  รวมทัง้มีงาน
ออกแบบผลิตภณัฑ์ ที่มีความเป็นไทยผสมอยู่ด้วย  และถ้าหากมองในแงด่ี คือ มีโอกาสได้ท างานที่
หลากหลาย  เช่น งานออกแบบจดัแสดงนิทรรศการ  ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านีเ้องที่ท าให้มีประสบการณ์
เพิ่ มากยิ่ งขึ น้    รวมทัง้สามารถน ามาต่อยอดในการท างานด้านสถาปัตยกรรมและภูมิ
สถาปัตยกรรมได้อย่างทุกวันนี ้  และได้เปิดบริษัทเป็นของตนเอง ในนาม Walllasia Studio ที่
กรุงเทพฯ   
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ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เป็นประธานบริษัท Walllasia Studio  ท างานออกแบบ
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม มากว่า 20 ปี  และด้วยประสบการณ์การ
ท างานที่หลากหลาย จงึมองวา่ทกุสิ่งทกุอย่างนัน้เชื่อมโยงถึงกนั  ผลงานที่ออกมาจงึสะท้อนให้เห็น
ถึงความเข้าใจของผู้ออกแบบ  และทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยผลงานออกแบบ   ซึ่งสิ่งต่างๆ
เหล่านีไ้ด้ส่งผลให้มีผลงานการสร้างสรรค์โดดเด่น และเป็นที่ รู้จักอย่างกว้างขวางในสังคมนัก
ออกแบบ   

ผลงานการออกแบบ “วดัเขาพุทธโคดม จังหวดัชลบุรี” ได้ใช้แนวคิดจากในการ
ออกแบบ คือ การใช้วสัดุสิน้เปลืองให้น้อยที่สดุ  เร่ิมต้นตัง้แต่กระบวนการผลิตและการคดัเลือก
วสัดสุ าเร็จรูป  ท่ีมีวางขายอยูใ่นท้องตลาดทัว่ไป  โดยน ามาประกอบสร้างเข้าด้วยกนั  ซึง่จดุเด่นคือ
เป็นรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย    แสดงออกถึงนัยยะของอาคารที่เข้าถึงแก่นความจริง
แท้ของพุทธศาสนาที่ ว่า “ทุกสิ่ งทุกอย่างบนโลกล้วนแล้วแต่ เกิดขึ น้  ตั ง้อยู่  และดับไป ” 
สถาปัตยกรรมชิน้นีก้็เช่นกนั   สามารถสร้างและท าลายทิง้ได้โดยง่าย อีกทัง้ยงัเกิดมลพิษน้อย จึง
ท าให้ได้รับรางวัลอย่าง TIDA Award 2553 Winner Prize สาขาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย   จาก
สมาคมมณัฑนากรแห่งประเทศไทย,  รางวลั New Trends of Architecture in Europe and Asia 
Pacific 2551-2553 ที่จดัขึน้ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น,   อีกทัง้ผลงานสร้างสรรค์อย่าง อาคาร
กุฏิวดัพุทธโคดม ก็ได้รับรางวลั Highly Commended Honorable Mentions จาก AR Award for 
Emerging Architecture  จากประเทศองักฤษ, รวมทัง้ได้รางวลัที่ยิ่งใหญ่  ที่มอบให้สถาปนิกทั่ว
โลกที่มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ กบัผลงานสถาปัตยกรรมแนวทางใหม่อย่าง  Global Award For 
Sustainable Architecture 2555, France: Locus Foundation Under the Patronage of 
UNESCO  ซึง่ถือวา่สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ เป็นคนไทยคนแรกท่ีได้รับรางวลัอนัทรงเกรียตินี ้   

5.2 ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 
สุริยะ อัมพันศิ ริรัตน์ กล่าวถึงการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ว่า  “…..ในงาน

สถาปัตยกรรมนัน้ คณุต้องเรียนรู้พืน้ที่และบริบทสิ่งแวดล้อมก่อน แล้วจากนัน้จึงเร่ิมน าจดุเด่นของ
ธรรมชาติมาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์ คงเหลือไว้ซึง่ความงาม
ให้ธรรมชาติห่อหุ้ม อาคารท าลายสิ่งสกปรกออกให้มากที่สดุ” (สมัภาษณ์, 2560) 
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ภาพประกอบ 75 ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ กฎุิพระสงฆ์ วดัเขาพทุธโคดม 

ที่มา: สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ (ศิลปินศิลปาธร) 

สรุปการสมัภาษณ์ : กรณีศกึษาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “ประเภทวดั”  
“…ผลงานออกแบบวัดเขาพุทธโคดม  เร่ิมแรกมาจากการท ากุฏิพระสงฆ์  

(ท ากุฏิให้กบัหลาน) ปี ค.ศ. 2005  หลงัจากกฏุิหลงันีก้็ท าเสร็จ ก็ท าเพิ่มอีกหลายหลงั  ทัง้อาคาร
เรียนของพระสงฆ์-เณร รวมทัง้พืน้ที่พิพิธภณัฑ์ของส านกัสงฆ์  ซึ่งก่อนหน้านัน้ก็ไม่ได้ท างานด้าน
สถาปัตยกรรมเต็มที่  แต่หลงัจากออกแบบกฏุิ  ก็มีโอกาสได้ท างานอีกหลายชิน้จนได้รับรางวลัอีก
มากมาย  และเป็นที่รู้จกัของคนในสงัคมวงกว้างขึน้    และสิ่งที่ให้ความส าคญั คือ เร่ืองของความ
เข้าใจและเชื่อมโยงถึงกนัในการออกแบบงานชิน้นัน้ๆ ซึง่เป็นการเปิดตวัผลงาน และปีนัน้เอง  ด้วย
ความงามอันแปลกตาจากกุฏิที่ เคยพบเห็นได้ทั่วไป จนท าให้ได้รับรางวัล AR Awards for 
emerging architecture 2006 จากองักฤษ ซึ่งเป็นรางวลัทีใ่หก้บัสถาปนิกอายุไม่เกนิ 45 ปี ที่มี
แนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ดีให้กบัสงัคม    

โครงงานนีเ้ร่ิมจากจุดเล็กๆ จากการที่ไปช่วยหลานสร้างกุฏิที่วดัเขาพุทธโคดม 
จงัหวดัชลบรีุ เนื่องจากหลานจะไปบวชอยู่ที่วดัแห่งนีป้ระมาณ 5 ปี และเป็นธรรมเนียมของทางวดั
ว่า พระที่บวชใหม่นัน้  จะต้องสร้างกุฏิเองจากของที่มีทัง้หมดในวดัอย่างง่ายๆ  โดยน าเอาวสัดุที่
เหลือใช้มาประกอบขึน้เป็นกุฏิ  ตนจึงมีแนวคิดที่จะใช้พืน้ที่ ประมาณ 2.40 x 3 เมตร ซึ่งเป็น
ข้อจ ากดัของวสัดกุ่อสร้าง(ขนาดมาตราฐานที่มีขาย) ข้อจ ากดัส่วนใหญ่ มาจากข้อจ ากดัของวสัด ุ
ซึง่เป็นเหตผุลธรรมดามาก เช่น  แผ่นซีเมนต์บอร์ดนัน้ตดัยาก  ก็ควรออกแบบให้พอดีจะได้ไม่ต้อง
ตดั กระเบือ้งหลงัคาก็เช่นกันออกแบบให้ลงตวั  ซึ่งเป็นตรรกะพืน้ฐานที่น ามาใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์  โดยใช้วสัดอุย่างง่าย อย่างเหลก็ สงักะสี ซีเมนต์บอร์ด หน้าต่างเก่า ที่ชาวบ้านมีทกัษะ
ความช านาญอยู่แล้ว   



  144 

การออกแบบให้กับ วดัเขาพุทธโคดมนัน้ ไม่มีการตดัต้นไม้ เพราะไปสวมทบัใน
พืน้ที่อาคารเดิมที่ทรุดโทรม จึงไม่ต้องวางผังอาคารเพิ่มเติม  ผลงานออกแบบมีความเรียบง่าย 
สื่อสารความเป็นธรรมดา  โดยท าอาคารยกสงูขึน้  ซึ่งมีข้อดีหลายส่วน เช่น เป็นการแบ่งสดัส่วน
เป็นสว่นๆท าสงูขึน้ไป  ปล่อยพืน้ที่ด้านล่างเป็นทางเดินคนผ่านไปผ่านมา  ซึง่หากมีคนจะมาเยี่ยม
ก็สามารถลงมาที่จุดกลาง  และมีพืน้ที่นั่งรับแขกเป็นจุดรวม  ส่วนพืน้ที่นอนก็อยู่ด้านบน  ซึ่งเป็น
เงื่อนไขของพระสงฆ์  และในการท างานออกแบบสร้างสรรค์กบันกับวชชิน้นี ้  ซึง่มีหลาน(พระใหม่)
เป็นที่ปรึกษาโครงการ อีกทัง้ยงัมีหลวงพ่อที่คอยให้ค าแนะน าต่างๆเช่น การเลือกใช้สี (สีกนัสนิม)   
ซึง่สีเหลืองเป็นสีของวดั  วดักบัสีเหลืองเป็นสิ่งคู่กนั  แต่สีที่น ามาทากฎุิแห่งนี“้เป็นสีจีวร” สีน า้ตาล
ไหม้ ซึง่อยู่ในกลุ่มเดียวกนักบัสีเหลือง  หากดดูสีน า้ตาลออก จะเหลือแต่สีเหลือง แต่หากเราเพิ่มสี
เข้าไป ก็จะกลายเป็นสีน า้ตาลเข้ม  ซึง่หากไม่สงัเกตกุ็จะมองไม่เห็นกฏุิ เสหมือนแอบซ่อนตวัอยู่ใน
ธรรมชาติ เปรียบเสหมือนกุศโลบายของผู้ ออกแบบ เพราะต้องการให้พระที่อาศัยอยู่ในกุฏินัน้ 
“ปลีกวิเวก”เพื่อมัน่ศกึษาธรรมะ   

 

   

ภาพประกอบ 76ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ อาคารเรียนพระสงฆ์ วดัเขาพทุธโคดม 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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การออกแบบหนึง่ชิน้เก่ียวข้องกบัหลายศาสตร์ จะออกแบบอาคารหนึง่หลงัต้องดู
บริบทโดยรอบ วิเคราะห์ลกัษณะพืน้ที่ แสง ลม การใช้งาน อารมณ์ความรู้สึกของผู้อยู่อาศยั การ
สร้างเร่ืองราวให้กับการออกแบบ ตลอดจนต้องช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองงานก่อสร้างด้วย  นี่คืองาน
ออกแบบ  ปัจจุบันผลงานที่ท าอยู่ขณะนี ้ มีค่อนข้างหลากหลาย มีความโดดเด่นและน่าสนใจ
แตกต่างกนัออกไป  แต่แนวความคิดหลกั คือ การออกแบบที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเน้นความให้
เรียบง่าย โดยใช้แนวคิดในการสร้างตวัอาคารให้กลมกลืนไปกบัพืน้ที่และสภาพแวดล้อม  และการ
ออกแบบอาคารยังต้องไม่ให้บังทัศนียภาพของต้นไม้ ภูเขาและธรรมชาติโดยรอบ  โดยให้
ความส าคญักบัสิ่งที่มีอยู่แล้ว  และดึงธรรมชาติจากภายนอกเข้าสู่ภายในใจ ก่อให้เกิดความรู้สึก
นิ่งและสงบ   สง่ผลถึงคณุค่าทางจิตใจ อีกทัง้งานออกแบบยงัต้องเน้นเร่ืองประโยชน์ใช้สอย และมี
ส่วนช่วยแก้ปัญหาเร่ืองของอากาศถ่ายเทที่สะดวก มีความโปร่งโล่งสบาย  และใช้เทคนิคการ
ก่อสร้างของช่างในท้องถิ่น  เลือกใช้วัสดุที่หาซือ้ได้ในพืน้ที่ มีราคาย่อมเยา และต้องประหยัด
งบประมาณเป็นส าคญั 

 

 

ภาพประกอบ 77 แสดงผลงาน สเก็ตช์ลายเส้น พิพิธภณัฑ์ของส านกัสงฆ์ วดัเขาพทุธโคดม 

ที่มา: สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ (ศิลปินศิลปาธร) 
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ดงันัน้ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์นัน้ขึน้อยู่กับโจทย์  เราไม่มีทางรู้ก่อนว่ารู้
โจทย์จะเป็นอย่างไร  มันคือสัญชาตญาณของการต่อสู้หรือเอาตัวรอด  ซึ่งโจทย์แต่ละแบบไม่
เหมือนกนั  มนัคือการเรียนรู้สิ่งใหม่  ต้องพฒันาต่อไป  โจทย์เป็นเหมือนครู เป็นสารตัง้ต้นสูก่ารร่าง
แบบท่ีมีแนวคิด หากถือโจทย์เดิมๆ  ผลงานก็จะมีรูปแบบเดียวไม่ไปไหน  มนัไม่ใช่ชีวิตเพราะมนัไม่
ท้าทาย  ผลงานสร้างสรรค์ต้องมีอิสระภาพ ต้องอาศยัประสบการณ์  ต้องเข้าใจความรู้สกึของคน  
และมองทกุอย่างให้เช่ือมโยงถึงกนั และต้องมีองค์ความรู้มากมายประกอบเข้าด้วยกนั    

 

         

   

ภาพประกอบ 78 แสดงรายละเอียดการออกแบบสร้างสรรค์ วดัเขาพทุธโคดม 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

เช่ือมั่นว่าสิ่งที่ท าอยู่ปัจจุบัน น่าจะส่งผลดีในด้านแนวความคิดแก่คนรุ่นหลัง    
ซึง่ตวัอาคารสถาปัตยกรรมนัน้สามารถย่อยสลายได้  แตแ่นวคิดยงัคงอยู่ตลอดไป  ปัจจบุนับริษัทมี
ลกูค้ารู้จกัเพิ่มมากขึน้กว่าอดีต   อาจจะสืบเนื่องมาจากผลงานการออกแบบสร้างสรรค์  “กฏุิพระ” 



  147 

แสดงว่าเขาเหลา่นัน้มองเห็นคณุค่าไม่ใช่มลูค่า เพราะงานออกแบบ กฏุิพระ ตนท าให้ฟรีและไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะตัง้ใจท าให้กบัพทุธศาสนา…..”(สมัภาษณ์, 2560) 

5.3 กระบวนการคิด 
สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ กลา่วถึงกระบวนการคิดวา่ “…..ภายในงานสถาปัตยกรรมนี ้ 

มนัคืออีกขัน้หนึ่งของกระบวนทัศน์ทางความคิด  ซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ที่สัง่สม ในแง่มุมต่างๆ  
โดยสิ่งที่กลา่วมานัน้ คือ กระบวนการคิดงานออกแบบสร้างสรรค์  ต้องไปพิจารณาดแูม้กระทัง่การ
สร้างพืน้ที่เล็กๆ ต้องท าให้มีความหมายทางจิตใจ “เพราะทกุอย่างนัน้เพื่อการสื่อสาร” แล้วเราจะ
ส่ือสารอะไรให้กบัสงัคม  เพื่ออะไรและท าไม…..” (สมัภาษณ์, 2560) 

5.4 ขัน้ตอนการท างาน  
สริุยะ กล่าวถึงขัน้ตอนการท างานว่า “…..ในฐานะที่เป็นสถาปนิกนักออกแบบ

สร้างสรรค์ คือ “ต้องฟังให้มาก” และเร่ิมเก็บข้อมลูเพิ่มเติมก่อนเร่ิมท างานร่างแบบ “แค่ใช้ใจฟังเขา
ก่อน” ความเป็นจริงเราแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ร่างกาย (Function) จิตใจ (Emotion) 
รวมทัง้ของลกูค้า หน้าที่ของเราคือต้องช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึน้จริง  โดยน าประสบการณ์
มาปรับใช้ในทุกแง่มุม  และสิ่งส าคัญที่สุด คือ การมุ่งไปสู่ความสุขที่ เกิดจากความคิดและ
จิ น ตน าก าร  ซึ่ ง เ ช่ื อ ว่ ามั น จะ ไป ได้ ไก ลก ว่ า ร่า งก าย  นี่ คื อ ขั น้ ต อน ก ารท า งาน ขอ ง
ตนเอง…..”(สมัภาษณ์, 2560) 

5.5 แนวทางการพัฒนาผลงาน 
สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาผลงานว่า“…เกิดการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงมาก  ผลงานช่วงที่ 1 ยุคแรกๆ ผลงานของตนเองเป็นแค่ความชอบศิลปะเท่านัน้  
ท างานศิลปะท าทุกแขนง ชอบการร่างภาพต่างๆ ชอบพบปะพูดคุยผู้คน จงท าให้มีทักษะหลาย
ด้าน  ช่วงที่ 2 คือเร่ิมท างานเก่ียวกบัการเขียนทศันียภาพ (Perspective) ของที่ระลึก (Souvenir) 
และงานแสดงนิทรรศการ (Exhibition) เป็นต้น และช่วงที่ 3 (ประมาณ ปี2540) เร่ิมกลบัมาท างาน
สถาปัตยกรรมอีกครัง้ เนื่องจากหลานก าลงัจะบวชที่วดัเขาพทุธโคดม และกฎของวดัคือต้องสร้าง
กุฏิพระเอง นี่จึงเป็นจุดเร่ิมต้นที่ได้ท างานเก่ียวข้องกับพุทธศาสนา และยาวนานมาถึงปัจจุบัน 
หลังจากการออกแบบและจัดสร้างกุฏิพระส าเร็จก็ได้รับรางวัล ทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า เป็นเพราะผลพวงที่มาจากพลงัแห่งศรัทธาเพียงชิน้นัน้(ชิน้เดียว) จึงท าให้ตนเองนัน้มี
ทกุวนันี ้ซึง่มนัเกิดขึน้จริงแล้วกบัตวัเอง…..” (สมัภาษณ์, 2560)  
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6. อมตะ หลูไพบูย์ : ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจ าปีพ.ศ. 2560 
6.1 ชีวประวัติ 

อมตะ หลูไพบูย์ จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เกียรติ
นิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน และเรียนต่อระดับปริญาโท เพิ่มอีก 1 ใบคือ สาขาการพัฒนาเมืองใน
ประเทศที่ก าลงัพฒันา มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  

เร่ิมต้นชีวิตนกัศึกษาครัง้แรกที่คณะวิศวะจุฬาฯ แต่แค่ปีแรกก็แน่ใจว่าไม่ใช่สิ่งที่
รักและถนดั  จึงตดัสินใจเลือกทางเดินใหม่ ด้วยการสอบเข้าเรียนใหม่ ในคณะสถาปัตย์ฯ จฬุาฯ ที่
คิดว่าใช่อีกครัง้ โดยตัง้ใจมุ่งมัน่ว่าต้องท าให้ดีที่สดุ  และหลงัคว้าเกียรตินิยมอนัดบั 1(เหรียญทอง) 
ในระดับปริญญาตรี และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 2 ใบ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลยัวอชิงตนั และการพฒันาเมืองในประเทศก าลงัพฒันา จากมหาวิทยาลยั ฮาร์วาร์ด  

หลังจากกลับมาประเทศไทย  ได้เร่ิมงานที่บริษัท Metric และได้มีโอกาส
ออกแบบโครงการ   รีสอร์ทหรูระดับ 6 ดาว อย่าง "ศิลา เอวาซอน ไฮด์อะเวย์ ผลงานโการสร้าง
สรรค์โครงการนี ้จึงเป็นจดุเร่ิมต้นในเส้นทางอาชีพ และโครงการ  ซิกซ์เซนส์ ไฮด์อะเวย์ (สมยุ)  ซึ่ง
ถือว่าเป็นก้าวที่ส าคัญในการท างาน จากแนวคิค และความตัง้ใจ และมีพลงัความมุ่งมั่น ท าให้
โครงการนีไ้ด้รับรางวลัรีสอร์ท   ที่ดีที่สดุในโลก โดยนิตยสารคองเดอ นาสท์ ทราเวลเลอร์  (Condé 
Nast Traveler) และรางวลัดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ  และได้ออกแบบรีสอร์ทแห่งที่สอง
อย่าง“ศาลา ภเูก็ต รีสอร์ท”  

ปัจจุบันเป็นประธานบริษัท  DEPARTMENT OF ARCHITECTURE Co., Ltd. 
ร่วมกบัคณุตี ้ทวิตีย์ วชัราภยั เทพาค า (ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ประจ าปีพ.ศ. 2561) 
และได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย อาทิเช่น อาคาร ซนัวนั (Sunone), ร้านอาหารเซนส์(Zense), 
คอมมนูิตีมอลล์  เดอะ คอมมอน ทองหล่อ (The Commons), ล็อบบีบ้าร์และร้านอาหาร โรงแรม
ฮิลตนั พทัยาฯลฯ  

ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ในด้านสงัคม สตูดิโอของอมตะ ยงัมีส่วนร่วมใน
โครงการออกแบบอาคารเรียนฉุกเฉิน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา (จังหวดัเชียงราย)อีกด้วย  ซึ่งเป็ น
โครงการเยียวยาหลังภัยพิบัติ จากความช่วยเหลือสถาปนิกรุ่นใหม่ที่  ซึ่งจัดโดย Design for 
Disasters (D4D),  ศนูย์ความรู้ด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ (Thailand Creative & 
Design Center)  ที่กระตุ้ นให้เกิดการสร้างคุณค่าในสินค้าและบริการ (Value Creation) ณ 
อาคารไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และผลงานโครงการคอมมูนิตีมอลล์  The 
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Commons นัน้ก็ได้รับรางวัล Highly Commended Award (รองชนะเลิศอันดับ 1) ในประเภท 
Shopping Category จากสถาบัน  WAF (World Architecture Festival)   ใน ปี  2016 ที่ เมือง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 

6.2 ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 
อมตะ หลไูพบลูย์ กล่าวถึงการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ว่า “ การตัง้เป้าหมายเป็น

สิ่งส าคญัที่สดุในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ต้องคิดให้ออกว่ามีความต้องการอะไรบ้าง  ต้องการ
ตอบโจทย์ในมิติไหน ประโยชน์ใช้สอย ความเหมาะสมของพืน้ที่ หรือตอบโจทย์แนวความคิดอื่นๆ
ได้  โดยตามที่ สถาปนิก มณัฑนากรผู้ออกแบบสนใจ…..”  

 

  

ภาพประกอบ 79 แสดงรูปด้านหน้าอาคาร เดอะ คอมมอน กรุงเทพฯ 

ที่มา: https://thecommonsbkk.com/#story-section 

สรุปการสมัภาษณ์ : กรณีศึกษาผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “ประเภทอาคาร
สาธารณะ”  

 “…..‘The Commons’ โครงการนี เ้ป็นอาคารสาธารณะ คอมมูนิตีมอลล์  
ที่ตัง้อยู่ภายในซอยทองหลอ่ กรุงเทพมหานครฯ ซึง่โจทย์ของผู้ว่าจ้างคือ ต้องการพืน้ที่ค้าขาย และ
จะค้าขายอย่างไร แต่โจทย์ส าหรับสถาปนิกคือ เราจะสร้างพืน้ที่ภายนอก (outdoor) อย่างไรให้
ประสบความส าเร็จ  และให้คนเข้ามาใช้พืน้ที่  ในเม่ือประเทศไทยเป็นเมืองร้อนชืน้ คนหลีกเลี่ยงที่
อยู่ภายนอกห้องปรับอากาศ ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะเดินภายนอกอาคาร ก็ต่อเม่ือช่วงเย็น หรือหน้า
หนาวเท่านัน้  

https://thecommonsbkk.com/#story-section
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ต้องการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สามารถใช้ได้ทุกฤดู ทุกเวลา นี ค้ือ
เปา้หมายของการออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อตอบโจทย์ที่ตัง้ไว้ ความส าคญัของการออกแบบ คือ
การตัง้เป้าหมาย  บางทีตอบโจทย์ได้เฉพาะมิติประโยชน์การใช้สอย บางทีก็เป็นเพียงแค่โครงการ
อาคาร (structure) เท่านัน้  การตัง้เป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลาย รวมถึงการออกแบบ
ภายใน  และต้องการสร้าง ต้นแบบ (Thai model) ของการออกแบบสถาปัตยกรรมกึ่งพืน้ที่เปิด 
(outdoor) และอยากให้คนมาใช้พีน้ที่ตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จ
พอสมควร  ผู้คนสามารถใช้พืน้ที่ได้ตลอดเวลา แม้กระทัง่ในเวลาเที่ยงตรง  และไม่จ าเป็นต้องหลบ
ร้อนเข้าไปอยู่ในห้องปรับอากาศ    การตัง้เป้าหมายเป็นส าคัญ   และต้องคิดให้ออกว่ามีความ
ต้องการอะไร ตอบโจทย์ในมิติไหน อีกทัง้ยังต้องมีประโยชน์การใช้สอยด้วย หรืออาจจะเป็น
แนวความคิดอ่ืนๆที่ผู้ออกแบบสนใจ  

 

  

ภาพประกอบ 80 แสดงสถาปัตยกรรมกึ่งพืน้ท่ีเปิด (outdoor) 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

The Commons (Community Mall) เจ้าของโครงการนี ้ คือ คุณวรัตต์ และคุณ
วิชรี  วิจิตรวาทการ  มีความฝันว่าอยากสร้างพืน้ที่สาธารณะส าหรับชุมชน  ที่มาของช่ือ The 
Commons นัน้ ในค าต่างประเทศค าว่า“Common” หมายถึงสวนสาธารณะหรือ เซ็นเตอร์คอร์ต  
โดยอยากมีร้านค้าปลีกที่ขาย F&B Outlets (บริการอาหารและเคร่ืองดื่ม) จ าหน่ายสินค้าในคอน
เซ็ปต์ “Wholesome Living” ในการใช้ชีวิตอย่างใสใ่จสขุภาพ  โดยความต้องการ คือ สถานที่ที่เป็น 
Community ที่ไม่ใช่ห้าง   Community Mall แต่ตัง้ใจที่จะเป็นพืน้ที่สาธารณะแหลง่ชมุชน  ให้ผู้คน
ได้ออกมาพบปะพดูคยุกนั  คอมมนูิตีแ้ห่งนีจ้ึงเน้นความเป็นชมุชน ซึง่มาจากการศกึษา คนในทอง
หล่อ  พบว่าไม่ค่อยมีพืน้ที่กลางแจ้ง ที่ไม่มีแอร์ให้นัง่   หรือถ้ามีก็ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
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24 ชัว่โมง เพราะประเทศไทย มีอากาศร้อน หรือบางครัง้ฝนก็ตกหนกั ดงันัน้ทกุคนต้องวิ่งเข้าพืน้ที่
ภายในห้างสรรพสิน้ค้า   นี่จึงเป็นที่มาในการสร้างพืน้ที่กลางแจ้งที่ใช้งานได้ทุกวัน ทุกเวลา 
สามารถกินหรือใช้ได้ทกุวนั ทกุฤดกูาล นี่คือ จดุเร่ิมต้นของความต้องการของพืน้ที่  และวิเคราะห์
หาวิธีทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้เกิดขึน้  สว่นรายละเอียดต่างๆ เป็นสิ่งที่มาทีหลงั 

 

  

ภาพประกอบ 81 แสดงรูปพืน้ที่ชัน้1 ของโครงการ เดอะ คอมมอน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

โครงการ The Commons เป็นอาคารรูปทรงกลอ่งสงู 4 ชัน้  เป็นโครงสร้างอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีลกัษณะเป็นปนูเปลือย ที่มีความดิบเท่  โดยได้ออกแบบให้บริเวณชัน้1 เป็น
พืน้ที่ขนาดใหญ่ ไว้ส าหรับท ากิจกรรมกึ่งพืน้ที่เปิด (outdoor)  และมีบันไดกับทางลาดขึน้ไปถึง 
ชัน้ 2 และมีบนัไดต่อไปยงั  ชัน้3และ4ต่อ  อาคารหลงันีมี้เปลือกผนงัด้านข้างอาคาร เป็นตะแกรง
เหล็กฉีก จึงท าให้มีลมพดัเข้ามาภายในโครงการ  ท าให้ผู้ ใช้บริการ ที่เข้ามาภายในโครงการ มีลม
พดัเย็นสบาย ด้วยตวัอาคารมีช่องโปร่ง จึงมีการปลกูต้นไม้  เพื่อลดความแข็งของคอนกรีต ด้วยสี
เขียวจากต้นไม้ ที่ปลกูกระจายเต็มพืน้ที่  ท าให้รู้สกึสบายตาสร้างบรรยากาศที่ดูเป็นธรรมชาติ อีก
ทัง้ยงัติดพดัลมตวัใหญ่บนฝา้เพดาน เพื่อช่วยในการระบายอากาศอีกทางด้วย  
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ภาพประกอบ 82 แสดงรูปพืน้ที่โถงทางเข้าโครงการ เดอะ คอมมอน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

โดยพืน้ที่ทัง้หมด ถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน  ได้แก่ โซนพืน้ที่ชัน้ล่าง ที่ถูกแบ่งเป็น
พืน้ที่ขายอาหาร-เคร่ืองดื่ม  และพืน้ที่ Market  ที่ขายอาหารหลากหลายประเภท  โดยได้ออกแบบ
ให้มีพืน้ที่ส่วนกลาง  มีการจัดชุดโต๊ะ-เก้าอี ้สนาม มาวางไว้  เพื่อรองรับกลุ่มผู้ ใช้บริการภายใน
โครงการ  สามารถซือ้อาหาร-เคร่ืองดื่ม จากร้านต่างๆ  มากินร่วมกัน  และถัดมาเป็นชัน้ 2 โซน 
Village ที่ขายสินค้าชีวิตประจ าวนัทัว่ไป และชัน้ 3  โซน Play Yard ที่เป็นพืน้ที่ส าหรับท ากิจกรรม
ครอบครัวทัง้เด็ก-ผู้ใหญ่  และพืน้ที่ชัน้4 ชัน้ดาดฟ้า โซน Top Yard เป็นพืน้ที่ส าหรับเรียนท าอาหาร 
และเป็นพืน้ที่เช่า  ส าหรับจดักิจกรรมสว่นตวั หรือ จดักิจกรรมเวิร์คชอป สนัทนาการ   

 



  153 

  

  

   

ภาพประกอบ 83 แสดงรูปรายละเอียดต่างๆภายในโครงการ เดอะ คอมมอน 

ที่มา: ถ่ายภาพโดย สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

6.3 กระบวนการคิด 
อมตะ หลูไพบูลย์ กล่าวถึงกระบวนการคิดว่า  “.การออกแบบที่เน้นการสร้าง

ความคิดมากกว่าผลประโยชน์ใช้สอย รวมทัง้การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ ได้เรียนจากในรัว้
มหาวิทยาลยั สามารถสร้างความส าเร็จได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เรียนมานี ้สามารถท างานได้
จริงๆ ไม่ใช่แค่จบการศกึษา มนัไม่ใช่แค่การท างานตอบสนองเพียงแค่เฉพาะเร่ืองประโยชน์ใช้สอย  
หรือแค่ผลก าไรของบริษัทเพียงอย่างเดียว  จริงๆแล้วกระบวนการคิดของผมในปัจจบุนั คือ  คิดให้
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เหมือนสมัยเรียน คิดให้มากๆ แล้วผลงานจะปรากฏออกมาในรูปแบบใหม่เอง  ” (สมัภาษณ์: 28 
พฤศจิกายน 2560) 

กระบวนการคิดงานออกแบบสร้างสรรค์ ตวัอย่างเช่น โรงแรมในประเทศจีน ได้ลง
พืน้ที่ไปดสูถานที่จริง พบว่าสภาพโดยรวมของสิ่งแวดล้อมนัน้  ค่อนข้างไร้สีสรร หมอกเยอะ ต้นไม้
น้อย มีความรู้สึกเศร้า ออกโทนสีเทาๆ จึงต้องการน าสีสัน และชีวิตชีวาเข้ามาในพืน้ที่ แต่ไม่ได้
หมายความว่าจะต้องทาสี แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ให้รีสอร์ทแห่งนี ้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มา
จากแรงบนัดาลใจจากภาพยนตร์ ขาว-ด า   ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ซึง่เป็นช่วงรอยต่อของภาพขาวด า
และภาพสีของ Hollywood ซึง่เป็นช่วงที่ศิลปินระบายสีบนแผ่นฟิลม์ทีละแผ่น  เป็นเทคนิคการให้สี
แบบโปร่งแสง  ให้ความรู้สกึเหนือจริงเพราะเป็นสีที่ไม่ได้มีอยู่แบบธรรมชาติ  ความลกึที่เกิดขึน้มา
จากขาวด า ให้พืน้ที่เกิดสีสรร ลกัษณะโปร่งแสง กลายเป็นการจัดการวางแผนในหลากหลายมิติ
ทางสถาปัตยกรรม  ซึ่งในการวางเป้าหมายจะช่วยให้กระจ่างในการวางแผน  ในการสืบค้นหา
ข้อมลูอย่างมหาศาล ในงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน เพื่อตอบโจทย์บางประการ
ที่ตัง้ไว้  สูก่ารแก้ไขปัญหาและน าไปสูค่วามเป็นอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์เฉพาะ บางกรณีก็อาจจะ
จ าเป็นต้องใช้การวิจัยอย่างเข้มข้น  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม (study) อย่างโครงการที่ประเทศจีน 
ต้องการจะตกแต่งพืน้ผิวด้วยวสัด ุแต่สิ่งที่ต้องการคือจะตกแตง่พืน้ผิวที่เกิดจากกระบวนการปริซมึ 
(prism) ซึ่งจะต้องหาทางซ่อนปริซึม  ดงันัน้จึงต้องศึกษาเรียนรู้การท างานของปริซึม แสงท างาน
ผ่านปริซึมอย่างไร โดยต้องไปซือ้แผ่นอะคริลิค มาตัดเป็น  สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม ลองซ้อนๆกัน 
และสงัเกตการตกกระทบของแสง แสงออกอย่างไร ซึง่เป็นการทดลอง การสร้างต้นแบบ เพื่อให้ได้
รูปแบบท่ีเราต้องการ    ” (สมัภาษณ์, 2560) 

ตวัอย่าง โครงการ ซิกส์เซ็นส์ ไฮด์อะเวย์ เกาะสมยุ จ.สรุาษฎานี  ผู้บริหารโรงแรม 
อยากได้โทนสีและบุคลิกภาพ รวมถึงอารมณ์และความรู้สึกความเป็นพืน้ถิ่น (Rustic) ซึ่งได้แรง
บนัดาลใจมาจากชนบท  โดยสิ่งที่ได้คือโทนสีและบุคลิกภาพ ออกแบบไปในทิศทางเดียวกนั โดย
การใช้วสัดธุรรมชาติและใช้อย่างร่วมสมยั   

6.4 ขัน้ตอนการท างาน 
อมตะ หลูไพบูลย์ กล่าวถึงกระบวนขัน้ตอนการท างานว่า  “…เร่ิมต้นจากการ

จดัการวางแผนในความหลากหลายมิติทางสถาปัตยกรรมนัน้คือโจทย์ที่ตัง้ไว้ การวางเป้าหมายก็
จะช่วยให้กระจ่างขึน้ในการวางแผนขัน้ตอนในการท างาน ตลอดจนการค้นหาข้อมลูเพื่อเรียงร้อย
การท างานทัง้สถาปัตยกรรมและงานออกแบบภายใน  ผ่านการสืบค้นข้อมูล  ศึกษาทดลอง  
บริหารเทคนิคในเชิงการออกแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ น าไปสู่ความเป็นอัตลักษณ์และ



  155 

เอกลักษณ์ในแง่ของความเข้มข้นของการวิจัยหาข้อมูลเป็นไปตามความสนใจของเรา…” 
(สมัภาษณ์, 2560)   

ในการท างานสิ่งที่ต้องการที่สดุ คือ ความยืดหยุ่นของเวลาในการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบ  แต่ เม่ือท างานวิชาชีพแล้วพบว่า  ถ้าเจอลูกค้าที่ เข้าใจ  ตนเองก็จะขอเวลาที่
ค่อนข้างมากในขัน้ตอนการท างานทัง้หมด  ซึ่งมีผลตอนงานออกแบบแล้วเสร็จ  สมมตุิว่าอาคาร
ลกัษณะนีป้กติท ากนัประมาณ5-6เดือน แต่บริษัทตนเองนัน้ใช้เวลา8-9เดือน แต่จริงๆแล้วเวลาที่
ต่างกนั  มีผลต่ออาคารอีกหลายสิบปี ซึ่งอาจจะถึง 30-50ปีก็ว่าได้ เพราะสถาปัตยกรรมนัน้ลงทุน
สงู จึงไม่ได้เปลี่ยนกนับ่อยๆ ดงันัน้ถ้าลกูค้าที่เข้าใจประเด็นนี ้ก็จะเหมาะกบับริษัทของตน ดงันัน้
งานที่ดีจะได้จากลกูค้าที่เข้าใจ 

ยกตวัอย่าง ขัน้ตอนการท างานออกแบบ ศาลาภูเก็ต (ประเภทรีสอร์ท) มีอาคาร
ค่อนข้างมากทัง้ วิลล่า ร้านอาหาร ล็อบบี ้สปา ฯลฯ ได้น าเอาความรู้สึกทางสถาปัตยกรรมที่มา
จากความหลากหลายทางวฒันธรรมทัง้ ตะวนัตก จีน ไทย มลาย ูมาหลอมรวมกนัอยู่ใแบบ Chino 
Protugese (สมยัโบราณ) มาใส่ความสมยัใหม่  ซึง่พืน้ที่ของรีสอร์ทนัน้ไม่มีเอกลกัษณ์  และตัง้อยู่
ในพืน้ที่ราบ ไม่มีเนิน ไม่มีต้นไม้ใหญ่ และชายหาดก็อยู่ห่างออกไป ดงันัน้จึงต้องสร้างบุคลิกภาพ
ขึน้มาใหม่ ต้องหาสิ่งอื่นเป็นจดุตัง้ต้น และประวตัิศาสตร์ของภเูก็ตเองก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ จงึเร่ิมต้น
จากการอ่านประวตัิศาสตร์ของภเูก็ตในเชิงลกึ  ซึง่มีแง่มมุอยู่มากมาย ทัง้เหมืองแร่   มีเร่ืองของเชือ้
ชาติ  ชนชาติ  ซึ่งหลงัจากอ่านทัง้หมดต้องน าทัง้หมดมาวิเคราะห์กัน  เพื่อสร้างบุคลิกภาพใหม่
ให้กับพืน้ที่นัน้ๆ  ซึ่งบางโครงการเก่ียวข้องกับพืน้ที่ทางประวัติศาสตร์  ก็จะมีการค้นคว้าข้อมูล
ลักษณะนี ้  แต่ในบางโครงการสิ่งที่ค้นคว้าอาจจะเป็นเร่ืองวัสดุในทางวิทยาศาสตร์ เพื่อน าไป
ประยกุต์ใช้ตกแตง่ภายใน   

6.5 แนวทางการพัฒนาผลงาน 
อมตะ หลูไพบูลย์ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาผลงานว่า  “…..ผลงานในอดีตที่

ผ่านมา ส่งผลให้มีพฒันาการทางผลงานการออกแบบสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้เร่ือยๆ เพราะว่าแต่ละ
งานตอบวตัถปุระสงค์ที่แตกตา่งกนั บางโครงการมีโจทย์เล็ก ใหญ่ แตกตา่งกนั ดงันัน้ แนวทางการ
พฒันาผลงานของศิลปินร่วมสมยันัน้ แสดงให้เห็นเด่นชดัในวงการสถาปนิก-มณัฑนากร ช่วง 10 ปี
หลังที่ผ่านมาว่า สามารถสร้างความส าเร็จได้ ผมเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านัน้…..” (สัมภาษณ์, 
2560)  
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สรุปผลการวิเคราะห์ : ผ่านการอธิบายด้วยแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่   
ของ ทัลคอตต์ พาร์สันส์ (Talcott Parsons  Structural Functionalism)  กลุ่ม

ศิลปินศิลปาธร เป็นที่รู้จกัและยอมรับจากกลุม่นกัออกแบบและคนในสงัคม เกิดจากการที่มีผลงาน
การออกแบบอย่างต่อเน่ือง จากการสมัภาษณ์และสงัเกตผลงาน โดยน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมลูการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่การตอบสนองต่อความต้องการหรือความจ าเป็นของระบบกับ
หน้าที่ที่จ าเป็นอยู่ 4 อย่าง ที่มีความสมัพนัธ์กนัระหว่างหน้าที่พืน้ฐาน ระบบปฏิบตัิการ และระบบ
ย่อยของสงัคมคือ AGIL ตามรูปวฏัจกัร ดงันี ้   

A = Adaptation (การปรับตัว) ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ปรับเข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและความต้องการของสงัคม G = Goal Attainment (การบรรลเุป้าหมาย) สงัคมต้อง
ก าหนดเป้าหมายและระบบท าหน้าที่ตอบสนองเป้าหมายหลกั I = Integration (การบูรณาการ) 
ก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ และต้องจดัการหน้าที่พืน้ฐานอื่นๆ L = Latency 
(การรักษาแบบแผน) กระตุ้นปัจเจกชน แบบแผนทางวฒันธรรม สร้างและสนบัสนนุแรงจงูใจนัน้  

 

 

ภาพประกอบ 84 แสดงวฏัจกัรทฤษฎีโครงสร้างหน้าท่ีกบัการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 

ที่มา: โดยผู้วิจยั สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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1.ผลการวิเคราะห์ : ศิลปาธร (กลุ่มสาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์และสาขา
มัณฑนศิลป์) 

1.1 กระบวนการคิด  : กล่าวคือหลังศตวรรษ 20 ที่ผ่านมามีการปรับตัว 
(Adaptation) ให้เข้ากบัสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมปัจจบุนั ตามความต้องการของระบบร่างกาย 
ระบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และระบบย่อยของสงัคมคือ ระบบเศรษฐกิจ ดงัที่ สมชาย จง
แสง ได้กล่าวไว้ว่า “ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของตนเองนัน้ก็เป็นศิลปะอีกแบบหนึ่ง  ที่ไม่ได้
แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆ เพียงแต่ผลงานตนเอง มนษุย์สามารถใช้งานได้จริง สง่ผลกระทบต่อ
ความรู้สึกหรือสร้างความรู้สึก เกิดประสบการณ์การรับรู้สิ่งต่างๆ ที่ส่งผ่านผลงานการสร้างสรรค์ 
และตนเอง การให้ความส าคญัเร่ืองผลกระทบต่อสงัคม การปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมอย่างไร และ

สง่ผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจของเมืองนัน้ๆ อย่างไร” (สมัภาษณ์, 2560) การปรับตวัของศิลปิน
นัน้ สอดคล้องกบัทฤษฎีสงัคมเป็นไปตามโครงสร้างหลกัของสงัคมคือ การบรรลเุป้าหมาย (Goal 
Attainment) ซึง่ วฑิรูย์ คณุาลงัการได้กลา่วว่า “เร่ิมจากการเห็นอตัลกัษณ์วา่เป็นอย่างไร แนวคิดก็
ควรไปในทิศทางเดียวกนัและค้นหาเอกลกัษณ์ (Characteristics) ให้พบเพราะเช่ือว่ากระบวนการ
คิดที่เป็นเหตุและผลไม่ใช่เร่ืองปรุงแต่ง แต่ควรมาจากเหตุผลและน าเงื่อนไขต่างๆ มาประกอบ

เช่นนี ้เพื่อการบรรลุเป้าหมาย” (สัมภาษณ์, 2559) ซึ่งพบว่า บุคลิกภาพลักษณะของศิลปิน
ศิลปาธรแต่ละคนนัน้ มีบุคลิกที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่นสูงไม่ตายตัว ดังนัน้ การคิดค้น
ผลงานที่ มี เหตุและผลในขัน้ตอนกระบวนการคิดและการน าศาสตร์ต่างๆ  มาบูรณาการ 
(Integration) เพื่อเกิดสิ่งใหม่ท้าทายสงัคมโลก เอกรัตน์ วงษ์จริต กลา่ววา่ “ตนเองมกัจะใช้เวลากบั
ขัน้ตอนการสืบค้นข้อมลูเจาะลกึงานออกแบบสร้างสรรค์ที่แสดงถึงอตัลกัษณ์  ภมูิปัญญา วิชาชีพ
เชิงช่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในสังคมของชุมชนนัน้  จากการสอบถาม-สัมภาษณ์ เพื่อดึงจุดเด่น

คณุค่าทางศิลปวฒันธรรมไทย และน ามาบูรณาการในผลงานสร้างสรรค์” (สมัภาษณ์ , 2560) 
จากการสงัเกตผลงานออกแบบภายใน และการออกแบบเคร่ืองเรือนเฟอร์นิเจอร์ พบว่า ศิลปินนกั
ออกแบบมกัน าวสัดทุ้องถิ่นมาประยกุต์ใช้ ซึง่ผู้วิจยัพบวา่สิ่งนีค้ือ เอกลกัษณ์เฉพาะตนของศิลปินที่
น่าสนใจในการท างานการออกแบบร่วมสมัย อีกทัง้ประเด็นการรักษาแบบแผน (Latency หรือ 
Pattern Maintenance) ในช่วงเวลาแบ่งเป็น 3 ช่วงหลกัๆ ดงันี ้ช่วงที่1 คือช่วงที่จบการศึกษาจาก
อิตาลีและกลบัมาประเทศไทย พยายามหาเอกลกัษณ์ รากเหง้าความเป็นไทย ในการทดลองเพื่อ
หารูปแบบงานร่วมสมัย และช่วงที่ 2 เป็นช่วงท างานกบัสมาคมผู้ผลิต ผลิตภณัฑ์แนวดีไซน์วงการ
การออกแบบและส่งออก ได้ส่งเสริมแนวความคิดในผลงานการออกแบบไทยร่วมสมัย  ที่เป็น
แรงจูงใจและเป็นตัวอย่างแบบแผนของสงัคม ในการธ ารงและฟื้นฟูศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา 



  158 

วิชาชีพช่างต่างๆให้กลบัคืนมาและดึงดูดความสนใจในเวทีสากล และมีพลงัขบัเคลื่อนไปข้างหน้า 
ปัจจุบนัถือเป็นช่วงที่3 เอกรัตน์ วงษ์จริต กล่าวว่า “เช่ือว่าอตุสาหกรรมโลกก าลงัถึงจุดจบ จึงเกิด
แนวคิดการค้นหาสิ่งสื่อสารใหม่  เช่น ความสัมพันธ์ทางออนไลน์ (Visual promiscuity) หรือ
ความสมัพนัธ์ในเชิงภาพ ซึ่งอนาคตไม่อาจรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านีค้ือวฒันธรรมอะไร เพราะทุกอย่างใน
โลกเลือนลางหมดแล้ว คนจะสนใจภาพกว้างๆ ไม่ใช่เฉพาะส่วนสิ่งเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไป 

ปัจจบุนัคนไม่อ่านหนงัสือแตห่นัไปอ่านจากแอปพลิเคชัน่แทน” (สมัภาษณ์, 2560) ดงันัน้เช่ือว่า
แบบแผนแนวคิดของสงัคมปัจจบุนัคงมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดระบบ
สงัคมของ พาร์สนั (Parsons’s) กลา่ววา่ ระบบบคุคลผสมผสานเข้าไปในระบบสงัคมได้อย่างไร ซึง่
จะท าให้เกิดดลุยภาพมีกลไกสองตวัคือ การขดัเกลาทางสงัคมและการควบคมุทางสงัคม ช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ การขัดเกลาทางสังคมท าให้ระบบบุคคลมีโครงสร้างที่เหมาะเจาะกับระบบ
สงัคม การควบคุมทางสงัคมท าให้ลดบทบาทตามสถานภาพได้รับการจดัระเบียบในระบบสงัคม 
เพื่อลดความตงึเครียดและการเบี่ยงเบนกลไกส าคญัสองอย่างช่วยแก้ปัญหาของระบบสงัคมได้คือ 
ปัญหาเร่ืองเสถียรภาพหรือบูรณาการต้องยอมรับว่ากลไกนีอ้าจล้มเหลว ซึ่งน าไปสู่การเบี่ยงเบน
และการเปลี่ยนแปลงทางสงัคม สิ่งจ าเป็นคือท าให้เกิดการบรูณาการและดลุยภาพในระบบสงัคม 

1.2 ขัน้ตอนการท างาน : เอกรัตน์ วงษ์จริต กล่าวว่า “ต้องให้ผลกระทบในเร่ือง
ของ ภาพที่ปรากฏ (visual) จิตใจ (mind) และการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ หรืออาจสร้างมาจากสิ่งที่
แตกต่างออกมาจากสิ่งเดิม ดังนัน้ความคิดสร้างสรรค์ต้องให้มากกว่าความสวยงาม ผลงานให้

อะไรกบัสงัคมหรือแนวคิดอะไรกบัคน” (สมัภาษณ์, 2560) กลา่วคือ การตีความสะท้อนมมุมอง
ความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน เช่น แนวคิดมาจากรากทางวฒันธรรม ขัน้ตอนการท างานก็น าวสัดุ
พืน้ถิ่นมาปรับใช้และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจสงัคมชุมชน และการปรับตวัของศิลปินก็สอดคล้องกับ
ทฤษฎีสังคมตามโครงสร้างหลักทางสังคมคือ การบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) ในการ
ท างาน ดงัที่ สมชาย จงแสง เคยกล่าวว่า “…สนใจหลกัปรัชญาและแนวคิดแบบตะวนัออก โดยมี
เปา้หมายของการท าผลงานคือ การใช้ชีวิตร่วมกนักบัธรรมชาติและเข้าใจบริบทแวดล้อมของพืน้ที่  
นี่คือบุคลิกลกัษณะของผลงานตนเอง เพราะแก่นความคิดในการท างาน ไม่ว่าจะมีทฤษฏีอะไรก็

ตาม เช่ือว่าผู้ ใช้งานจะเข้าใจความรู้สึกได้แตกต่างกัน” (สัมภาษณ์, 2560)  กล่าวคือ ทัง้จาก
ประสบการณ์ของตนเองที่ไม่ใช่แค่การมองเห็น แต่เป็นเร่ืองการสัมผัสรู้ที่ขึน้อยู่กับวุฒิภาวะ 
ประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้ชมผลงานจากสมองซีกขวาด้านความงามการสร้างสรรค์ มาบรูณา
การ (Integration) กับสมองซีกซ้ายที่ว่าด้านการคิดวิเคราะห์และคิดสงัเคราะห์ ผ่านขัน้ตอนการ
ท างาน วิฑูรย์ คุณาลังการ เคยกล่าวไว้ว่า “ขัน้ตอนการท างานเร่ิมต้นจากการท าความเข้าใจ
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โครงการศกึษาเร่ืองราวตา่งๆ วิเคราะห์บริบทพืน้ที่ (Site Analysis) ขอบเขตการท างานทกุอย่างนัน้
มีเงื่อนไขผูกติดมา จึงเกิดการบูรณาการองค์ประกอบต่างๆ ถูกประมวลมาเป็นข้อมูล เพื่อช่วย

ตดัสินใจการหาสิ่งที่ควรจะเป็นมาประกอบ”(สมัภาษณ์, 2559) ซึ่งจากการสงัเกตสงัคมภายใน
องค์กร จะมีความลุ่มลึกในงานค้นคว้า ก่อนพัฒนาสู่ขัน้ตอนออกแบบ คิดทางเลือก (Solution) 
เพื่อตอบเหตุผลในมิติการท างานที่ละเอียดรอบคอบ ซึ่งผู้ วิจัยเห็นว่ายงัมีประเด็นการรักษาแบบ
แผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) วิฑูรย์ คุณาลังการ กล่าวไว้ว่า “พัฒนาการต่าง
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  แต่วิธีคิดมีวิธีการเป็นรากเดียวกันหมด สิ่งที่ท าปัจจุบันพืน้ฐาน 
(Basic) คือรากเกิดขึน้จากสิ่งที่ เป็นและสิ่งที่ควรเป็น  ตอบค าถามให้ได้เป็นตรรกะมาก ใช้
ความรู้สกึท าได้ งานก็ที่มีเหตแุละผล ซึ่งองค์ประกอบในการพฒันาผลงานมีเนือ้หามากมาย จาก
ประสบการณ์  ความเช่ือมั่นและความตัง้มั่นในการท างาน ต้องเช่ือในวิถีที่ตนเองเดินเพราะทุก

อย่างไม่ได้เช่ือจากสิ่งที่ฉันอยากได้ แต่จงเช่ือสิ่งที่ควรจะเป็น” (สมัภาษณ์, 2559) ผู้วิจยัพบว่า 
การรักษาแบบแผนเป็นหน้าที่พืน้ฐานเช่ือมโยง ขัน้ตอนการท างานที่เก่ียวกบัระบบปฏิบตัิการของ
สงัคม ระบบวฒันธรรมของกลุม่ศิลปิน  

1.3 แนวทางการพัฒนาผลงาน : วิฑูรย์ คุณาลงัการ กล่าวไว้ว่า “ผลงานการ
สร้างสรรค์นัน้ จะต้องเป็นที่ปรากฏแล้วต่อสาธารณะชน และเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ที่  ท าให้คนใน
สงัคมได้ใช้งานและง่ายต่อการปรับสภาพร่างกายตามสภาพแวดล้อมตามบริบทเดิมของพืน้ที่  โดย
ทุกคนเห็นปรากฏการณ์แล้วรู้สึกเข้าใจว่านีค้ือการสร้างสรรค์ สามารถรับรู้อย่างซาบซึง้ช่ืนชมได้ 

(Appreciation) รู้สึกน่าสนใจ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตน (Signature) ในผลงานออกแบบ” 
(สมัภาษณ์, 2559) การปรับตวัของศิลปิน สอดคล้องกบัทฤษฎีโครงสร้างสงัคม โดยเช่ือมโยงเพื่อ
การบรรลเุปา้หมาย (Goal Attainment) ในการพฒันาผลงาน ดงัที่เอกรัตน์ วงษ์จริต กล่าวว่า “ตน
สามารถบอกได้แค่ว่า  ตนเองคิดเช่นนี ้จึงออกมาเป็นเช่นนัน้ เกิดจากบุคลิกลกัษณะตนเอง  การ
เก็บเลก็ผสมน้อย สะสมมาระยะเวลาหนึง่  แล้วน ามาพฒันาผลงานเช่ือมโยงกนัระหวา่งเหตผุลกบั
ความงาม  เพื่อการบรรลเุปา้หมาย คือเลือกให้คนตีความเอง ดงึให้สนใจแต่ไม่บอกตรงๆท้าทายให้

คนคิดตาม” (สมัภาษณ์, 2560) ซึง่สว่นตวันกัวิจยัคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมวา่ ผลงานที่ดีนัน้ควรเป็น
รูปธรรมสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่มีนยัยะนามธรรมเลือกให้ตีความเอง หรือแม้กระทัง่ความเช่ือสว่น
บุคคลในเร่ืองของเหตุและผลต่างๆนัน้ ล้วนต่างท าหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักร่วมกัน  ซึ่ง
บุคลิกภาพและความคิดนีเ้อง ถูกส่งต่อไปยงับุคลากรภายในองค์กร  ท าให้ทุกคนมีแนวความคิด
และอุดมการณ์ ไปในทิศทางเดียวกัน  น าข้อมูลต่างๆมาโอนถ่าย(Transfer) เปลี่ยนแปลง 
(Transform) หรือตัดทอนบูรณาการ (Integration) ซึ่งเป็นหน้าที่พื น้ฐาน  ที่ สอดคล้องกับ
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ระบบปฏิบัติการของสังคม ระบบย่อยของสังคมและชุมชน สู่การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์   
ดงัปรัชญาในการท างานของสมชาย จงแสง ได้กลา่วว่า “ตนไม่หยดุที่จะท างานให้ดี  ในทกุขัน้ตอน
ท างานและการพัฒนาผลงานออกแบบ จะถูกถ่ายทอดส่งต่อระบบสังคมภายในองค์กร ดังนัน้
ประชุมงานทุกครัง้จึงเกิดการบูรณาการ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทศันคติกนั ใน

การท างานร่วมกนั เพื่อส่งต่อผลงานที่ดีรับใช้สงัคม”(สมัภาษณ์, 2560) ซึ่งจากการพดูคยุพบว่า 
ไม่มีขัน้ตอนแนวทางพฒันาการผลงานอะไรที่พิเศษจากองค์กรอื่นๆแต่อย่างใด มีแค่แนวคิดเร่ือง
การท าให้เต็มที่และไม่ต้องคิดว่าการท างานชิน้นีเ้ป็นผลงานของบริษัท   แต่ให้คิดว่าเป็นผลงาน
ตนเอง และประเด็นเร่ืองการรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) ของสมชาย 
จงแสง ช่วงที่ 1 คือช่วงที่เพิ่งส าเร็จการศึกษา 10 ปีแรก เป็นช่วงทดลองเก็บเก่ียวประสบการณ์  
ช่วงที่  2 นัน้เป็นการน าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ สั่งสม ประสบการณ์การท างานพยายามน าเสนอ
ความคิดของตนเองมากขึน้  ส่วนช่วงที่  3 ได้รับการยอมรับมาก มีคนพูดถึงผลงานมากขึน้   
และช่วงที่ 4 (ปัจจุบนั) สงชาย จงแสง ได้กล่าวว่า “ในระยะเวลาช่วง 5 ปีที่ผ่านนีมี้งานออกแบบ
พทุธศิลป์มาให้ท าอย่างต่อเนื่อง  ซึง่เป็นสิ่งที่ท าโดยไม่พดูถึงเร่ืองค่าตอบแทน  รู้สกึว่าท าแล้ว “มนั

สขุใจดี”จึงอยากออกแบบเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้แก่ผู้คนอีกเร่ือยๆ”(สมัภาษณ์, 2560) 
ดงันัน้การรักษาแบบแผนเป็นหน้าที่พืน้ฐานเช่ือมโยงเก่ียวข้องกบัระบบปฏิบตัิการของสงัคม ระบบ
วฒันธรรมของกลุม่ศิลปินที่จะกระตุ้นปัจเจกชนคนที่ท างานภายในองค์กร มีแรงจงูใจให้กบัศิลปิน
คนรุ่นใหม่ ให้มีจิตสาธารณะท างานเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้สงัคมชมุชนโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
โดยยดึถือเป้าหมายหลกัร่วมกนั คือการยกระดบัคณุภาพชีวิตและจิตใจ ให้แบบแผนที่ดีนีย้งัคงถกู
ธ ารงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง  

2. ผลการวิเคราะห์ : ศิลปาธร (กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรม) 
2.1 กระบวนการคิด : ให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ดังที่สุริยะ อัม

พันศิริรัตน์ ได้กล่าวว่า “ผลงานของตนที่วัดเขาพุทธโคดม จ.ชลบุรี เป็นแนวคิดการออกแบบ
สร้างสรรค์การเผยแผ่พทุธศาสนา ผ่านทางอาคารสถาปัตยกรรม ท าให้เด็กไทยสนใจพทุธศาสนา 
ตนจึงน าเสนอความเป็นธรรมชาติ โดยใช้ปรัชญาวิถีพุทธ  เปรียบเปรยกบัวสัดทุี่ใช้ประกอบสร้าง  

เกิดมลพิษน้อยที่สุด” (สมัภาษณ์, 2560) ซึ่งเอกลกัษณ์ที่ส าคัญที่สดุในงานชิน้นี  ้ผู้ วิจัยพบว่า 
คือการปรับตวัเข้าหากนั ทัง้มนษุย์ กบังานสถาปัตยกรรม ที่กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมบริบทตรง
จดุนัน้ คือเป้าประสงค์ของศิลปินจนได้รับรางวลัจากยเูนสโก (Unesco) ในที่สดุ  ซึ่งสอดคล้องกบั
การบรรลุเป้าหมาย(Goal Attainment) ระบบคิดของ อมตะ หลูไพบูลย์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน
กระบวนการคิดตนเอง คือคิดให้เหมือนสมัยเรียน คิดให้มากๆแล้วผลงานจะปรากฏในรูปแบบ
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ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่น โครงการ The Commons ที่ประสบความส าเร็จนัน้  ท าให้มีลูกค้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงติดต่อเข้ามามาก ต้องการพืน้ที่ที่เอือ้ต่อการใช้ชีวิต
ในประเทศเขตร้อนชืน้ ซึง่แน่นอนวา่บคุลิกของตนนัน้ จะไม่ท างานซ า้ในรูปแบบเดิมที่เคยท า และนี่

คือเป้าหมายหลกัภายในองค์กรของตน คือต้องคิดใหม่ ศึกษาใหม่ทัง้หมด” (สมัภาษณ์, 2560) 
และหลกัความเป็นจริงอีกอย่างในการคิด คือการท าตามลกูค้า(Made to Order) ด้วย เพราะเป็น
พืน้ฐานความต้องการเฉพาะ ไม่ใช่ท าตามใจสถาปนิกเหมือนในอดีต โดยการน าข้อมูลต่างๆมา
บรูณาการ (Integration) เพื่อตอบวตัถปุระสงค์จ าเพาะพืน้ที่และสิ่งแวดล้อมนัน้ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ 
ได้กล่าวว่า “ตนนัน้ไม่มีเอกลักษณ์ที่ตายตัว คิดและจัดท าแบบขึน้มาเฉพาะพืน้ที่นัน้ ไม่มีที่อื่น  
และไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนที่ตายตวั และบางครัง้มีสถาปนิกบางคนน ากระบวนการท างานของเรา
ไปใช้อีกชุมชนหนึ่ง ซึ่งตนเองบอกว่านัน้ไม่ใช่   เพราะคนแต่ละกลุ่มสังคม แต่ละภูมิภาคของ
ประเทศก็คิดไม่เหมือนกัน ดงันัน้ขัน้ตอนการท างานก็แตกต่างกัน ตนเองศึกษาเยอะ เพราะต้อง

สรุปข้อมลูรอบด้านมาบรูณาการวิเคราะห์ให้ได้ทัง้หมด ก่อนปฏิบตัิงานจริง” (สมัภาษณ์, 2560) 
และประเด็นเร่ืองการรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) นัน้ ผู้ วิจัยเช่ือว่า 
แนวคิดผลงานถกูพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปเร่ือยๆ แต่แกนหลกัทางความคิดยงัคงอยู่ ปฐมา หรุ่น
รักวิทย์ ได้กลา่ว่า “การท างานกบัคนต้องเข้าใจคนเสียก่อน คนที่อยู่ในชมุชนในพืน้ที่นัน้ จะรู้ดีกว่า
เราเสมอ  เราไม่มีทางเช่ียวชาญกว่าคนพืน้ที่  ไม่มีทางรู้ว่า น า้ขึน้-น า้ลงทางไหน  และมีความเช่ือ
เร่ืองอะไร  เพราะเร่ืองความเช่ือนี่ก็ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาผลงานเช่นกนั ดงันัน้สถาปนิกที่จะ

เข้ามาท างานร่วมกับชุมชน อย่าคิดบงัอาจท าตวัเป็นผู้ เช่ียวชาญ”(สมัภาษณ์, 2560)   ซึ่งการ
รักษาแบบแผน เป็นหน้าที่พืน้ฐานเช่ือมโยง เร่ืองแนวทางการพัฒนาผลงานที่ เก่ียวข้องกับ
ระบบปฏิบตัิการของสงัคม และระบบวฒันธรรมผู้วิจยัเช่ือวา่จะสามารถรักษาแบบแผนแกนหลกันี ้
แนวคิดนีย้งัคงเหมือนเดิม แต่อาจจะมีรายละเอียดและเนือ้หาที่เพิ่มขึน้ในแต่ละปี อีกทัง้ยงักระตุ้น
ระบบคิดของปัจเจกชนคนรุ่นใหม่ ให้มีแรงจงูใจในการท างานให้สงัคมเพื่อสงัคมก็เป็นได้ 

2.2 ขัน้ตอนการท างาน : ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ ได้กล่าวว่า “ขัน้ตอนการท างาน
ของสถาปนิกกลุม่CASE ที่แตกต่างกบัสถาปนิกกลุม่อื่นๆ คือการปรับตวัเอง(Adaptation) มาจาก
สภาพแวดล้อมกายภาพ การเป็นสถาปนิกรับจ้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมทัว่ไปแล้ว ยงัต้องมา
เป็นสถาปนิกที่ท างานรับใช้สงัคมชมุชนเพิ่มอีกบทบาทหนึ่ง  อีกทัง้รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายแล้วจะ

ถกูน าไปต่อยอด เป็นทนุพฒันาชมุชนแห่งอื่นๆต่อไป”(สมัภาษณ์, 2560) ซึ่งขัน้ตอนการท างาน
คิดค้นผลงานออกแบบนัน้ เป็นเร่ืองของชีวิต  ชีวิตต้องสวยงาม ความล าบากเองก็สวยงามเราต้อง
ผ่านมาให้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ ในการบรรลุเป้าหมาย(Goal Attainment) ได้
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กลา่ว่า “เปา้หมายขัน้ตอนในการท างานสถาปัตยกรรมของตน คือเพื่อต้องการสื่อสารความหมาย
สิ่งต่างๆ  นยัยะในงานสถาปัตยกรรมก็เป็นอีกขัน้หนึ่งของกระบวนทางความคิด  ซึง่มนัเป็นบคุลิก
ของตนเอง  ใช้เวลาการสัง่สมประสบการณ์ลองผิดลองถกูอยู่พอสมควร ดงันัน้ผลงานตนเองก็เป็น
แค่อีกแนวคิดหนึง่ในการสร้างสรรค์ เป็นแนวทางท่ีเน้นการสร้างกระบวนการความคิด มากกวา่เน้น

ประโยชน์ใช้สอย”(สมัภาษณ์, 2560) และขัน้ตอนการท างานหลงัจากสถาปนิกรับโจทย์ ก็เร่ิมต้น
จากการจดัการวางแผนงานในความหลากหลายมิติทางสถาปัตยกรรม น าข้อมลูมาบรูณาการกนั
(Integration) คือโจทย์ กรณีไม่มีเปา้หมายที่ตัง้ไว้  ก็ไม่รู้วา่จะเร่ิมต้นจากจดุไหน ท างานสร้างสรรค์
อย่างไร อมตะ หลูไพบูลย์ กล่าวว่า “ขัน้ตอนการท างานที่เป็นเอกลักษณ์สังคมภายในองค์กร
ตนเองนัน้  คือ การให้ความส าคญัในความเข้มข้นในการวิจัยหาข้อมูล  ตามความสนใจที่อยาก

ศึกษา  บางกรณีก็อาจจะจ าเป็นต้องวิจัย” (สัมภาษณ์, 2560)  ผู้ วิจัยพบว่าการค้นหาข้อมูล
น ามาร้อยเรียงบูรณาการ องค์ประกอบต่างๆทัง้สถาปัตยกรรมและงานมัณฑนศิลป์  จะน าไปสู่
ความเป็นอัตลักษณ์เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์โครงการ และประเด็นเร่ืองการรักษาแบบแผน 
(Latency หรือ Pattern Maintenance) ขัน้ตอนการท างานนัน้  ผู้วิจบัพบว่า ผลงานในอดีตที่ผ่าน
มา ล้วนส่งผลให้มีพฒันาการขัน้ตอนการท างานออกแบบสร้างสรรค์เพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ เพราะแต่
ละโครงการจะตอบวตัถปุระสงค์และขัน้ตอนการท างานที่แตกตา่งกนั อมตะ หลไูพบลูย์ ได้กลา่ววา่ 
“ส าหรับโครงการที่ผู้คนจ าได้มากที่สดุ อาทิ Six Senses ที่สมุย และโครงการที่คนต่าง ชาติรู้จัก
มากขึน้ คือ ฮิลตัน พัทยา (Hilton Pattaya) เป็นการตกแต่งโถงและร้านอาหาร จากนัน้เป็น The 

Commons และเร็วๆนีก้็งาน Hot Spring ที่เจิง้โจว ประเทศจีน เป็นต้น” (สัมภาษณ์ ,2560) 
พบวา่การรักษาแบบแผนเป็นหน้าที่พืน้ฐานเชื่อมโยง ขัน้ตอนการท างานที่เก่ียวกบัระบบปฏิบตัิการ
ของสังคม ระบบวัฒนธรรมของกลุ่มศิลปิน เข้าไปสู่ขัน้ตอนการท างาน ซึ่งเด่นชัดขึน้เร่ือยๆใน
วงการสถาปนิกมณัฑนากรในช่วง10 ปีที่ผ่านมาว่า และสามารถสร้างความส าเร็จได้จริง สิ่งนี่เอง
อาจจะเป็นแรงขบัเคลื่อนการกระตุ้นการท างานของสถาปนิกคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่
ดีต่อสงัคมชมุชนขบัเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกนัได้ 

2.3 แนวทางการพัฒนาผลงาน : ยกตวัอย่างโครงการ The Commons  (ทอง
หล่อ) อมตะ     หลไูพบูลย์ กล่าวว่า “โจทย์คือ ต้องการสร้างพืน้ที่ภายนอก (outdoor) ให้คนไทย
เข้ามาใช้งานได้อย่างไร เม่ือเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชืน้ คนหลีกเลี่ยงอยู่ภายนอกห้องปรับอากาศ  
จึงเป็นต้นเหตใุนการปรับตวัเองกบังานออกแบบ ให้สามารถใช้ได้จริงในทกุฤดู ทกุเวลา ซึง่สอดรับ
กบั วิถีธรรมชาติ  เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบไทยร่วมสมยั และมีพืน้ที่กึ่งเปิดโล่ง ที่มีคนอยากใช้

งานตลอดเวลา แม้จะเป็นเวลาเที่ยงก็ตาม” (สัมภาษณ์ , 2560) ซึ่งกระบวนการคิดหาแนว
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ทางการพฒันาผลงาน เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย(Goal Attainment)นัน้ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ กล่าวว่า 
“ตนเร่ิมต้นจากการท างานที่ชอบ สนุกสนานไปกับมนั และพัฒนาไปเร่ือยๆแค่นัน้พอ เพราะเม่ือ
เกิดปัญหาขึน้ก็จะได้ไม่ท้อ และส าหรับบุคลิกนิสัยของพนักงานCASE แต่ละโครงการคือโจทย์
ใหม่ๆ ดงันัน้ต้องคิดใหม่ ไม่ท าซ า้กบัที่เคยท ามาก่อน นีค้ือเป้าหมายหลกั และอดุมการณ์ที่ตนเอง
ท าอยู่ในปัจจุบนั คือท าให้ทุกคนหนักลบัมามองเร่ืองนีว้่า สลมัก็ท าอะไรได้ หากคณุไม่ได้เป็นนัก

กิจกรรมทางสงัคม แต่เป็นสถาปนิกแล้วคณุจะท าอะไรให้สงัคม”(สมัภาษณ์, 2560) และการบรู
ณาการ (Integration) ทางความคิด เป็นหน้าที่พืน้ฐานที่สอดคล้องกบัระบบปฏิบตัิการของสงัคม 
ระบบย่อยของสงัคมและชุมชน สู่การพฒันาผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งอนัดบัแรกคือ สนทนาเบือ้งต้น 
รับทราบความต้องการ และอ่านความต้องการก่อน สริุยะ อมัพันศิริรัตน์ กล่าวว่า “สถาปนิกนัก
ออกแบบภายในองค์กรของตน  ถูกหล่อหลอมให้สิ่งที่ควรจะท าเป็นอนัดบัแรกคือ ต้องฟังให้มาก 
และเร่ิมเก็บข้อมลูเพิ่มเติมต่อหลงัจากนัน้น ามาบรูณาการกนั ก่อนเร่ิมงานแบบร่าง คือ ใช้หวัใจฟัง

เขาก่อนและอย่าคิดแทน”(สมัภาษณ์, 2560) ผู้วิจยัพบว่า แนวทางการพฒันาผลงานในปัจจบุนั
นัน้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ร่างกาย (Function) และจิตใจ (Emotion) ทุกคนต่างมี
ความรู้สึกทางจิตใจ ส่วนหน้าที่ของสถาปนิก คือการช่วยสร้างผลงานให้เกิดขึน้จริง และประเด็น
เร่ืองการรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) ของสริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ จากการ
สังเกตผลงานมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากช่วงที่1 ยุคแรกๆผลงานยังไม่มีตัวตน แค่ชอบ
ท างานศิลปะทุกแขนง จึงมีทักษะที่หลากหลายช่วงที่  2  เร่ิมท างานการเขียนทัศนียภาพ
(Perspective) ของที่ระลึก (Souvenir) และงานแสดง (Exhibition) และช่วงที่ 3 สุริยะ อัมพันศิริ
รัตน์  ได้กลา่วว่า “ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ตนเองได้เร่ิมกลบัมาท างาน สถาปัตยกรรมอีกครัง้เนื่องจาก
หลานก าลงัจะบวช ที่วดัเขาพทุธโคดม และกฎของวดั คือ ต้องสร้างกฏุิพระเอง นี่จึงเป็นจดุเร่ิมต้น
ที่ได้ท างานเก่ียวข้องกับพุทธศาสนา  และยาวนานมาถึงปัจจุบัน  หลังจากนัน้ชีวิตตนเองก็

เปลี่ยนแปลงไป เป็นเพราะผลจากพลงัแห่งศรัทธา ชิน้นัน้ ท าให้ตนเองมีทุกวนันี”้(สมัภาษณ์, 
2560)  ดังนัน้การรักษาแบบแผนเป็นหน้าที่พืน้ฐานเช่ือมโยงเก่ียวข้องกับระบบปฏิบัติการของ
สงัคม ระบบวฒันธรรมที่เช่ือมโยงกบัระบบปฏิบตัิการณ์ของกลุ่มศิลปิน รวมทัง้กระตุ้นปัจเจกชน
คนรุ่นใหม่ให้มีแรงจูงใจในการท างาน สืบสานปรัชญา ความคิด ความเช่ือ แบบแผนที่ดียงัคงถูก
ธ ารงไว้ เพื่อขบัเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกนัได้ 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ศึกษา
ผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย ในด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสุนทรียะ และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

จากการสมัภาษณ์เชิงลกึแบบไม่มีโครงสร้างรายบคุคลกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกั เพื่อทราบ
ถึงผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีตอ่สงัคมไทย ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทัศนคติ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสุนทรียะ และด้านศิลปวัฒนธรรม 
ผู้ วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ ให้ข้อมูลหลัก  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย นักวิชาการ 
จ า น ว น  
2 คน นกัปฏิบตัิวิชาชีพ จ านวน 3 คน และนกัศกึษา จ านวน 5 คน รวมทัง้หมด จ านวน 10 คน ดงันี ้

ตาราง 4 รายช่ือการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ให้ข้อมลูหลกั (In-depth Interview) 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง กลุ่ม 
1. เสก สวสัด ี 
2. ชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ 

สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์ 

มณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
นกัวิชาการ 
นกัวิชาการ 

3. สทุธิชยั บญุช่วย 
4. ภราดร กู้ เกียรตินนัท์ 
5. ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ 

Office: P49 / (Interior) 
Office: P.O.P Studio / (Interior) 
Office: Onis Design / (Archittech) 

นกัปฏิบตัิวิชาชีพ 

นกัปฏิบตัิวิชาชีพ 

นกัปฏิบตัิวิชาชีพ 

6. จิราภรณ์ รัตนาประทีป 
7. ชโลธร พวงจนัทร์ 
8. ทชัชะ ลาภทวี 
9. ศรีสภุางค์ อ านวยผล 
10. กิตติธัช เจริญวงศ์ 

ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัฯ 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัฯ 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัฯ 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัฯ 
ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัฯ 

นกัศกึษา 
นกัศกึษา 
นกัศกึษา 
นกัศกึษา 
นกัศกึษา 

 

รายชื่อกลุ่มตัวอย่าง : ศิลปินร่วมสมัยรางวัล "ศิลปาธร" 
1. สมชาย จงแสง สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 2552 
2. เอกรัตน์ วงษ์จริต สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 2552 
3. วิฑรูย์ คณุาลงัการ สาขามณัฑนศิลป์ 2553 
4. ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สาขาสถาปัตยกรรม 2553 
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5. สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ สาขาสถาปัตยกรรม 2557 
6. อมตะ หลไูพบลูย์ สาขาสถาปัตยกรรม 2557 

 

   

ภาพประกอบ 85 สมัภาษณ์นกัวิชาการ  ผศ. เสก สวสัด ีและ ผศ.ชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ 

    
 

ภาพประกอบ 86 สมัภาษณ์นกัปฎิบตัิวิชาชีพ สทุธิชยั บญุช่วย , ภราดร กู้ เกียรตนินัท์ ,  
ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ 
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ภาพประกอบ 87 สมัภาษณ์นกัศกึษา ที่เรียนด้านสถาปัตยกรรม และ/หรือ การออกแบบภายใน 
จิราภรณ์ รัตนาประทีป , ชโลธร พวงจนัทร์ , ศรีสภุางค์ อ านวยผล ,  

ทชัชะ ลาภทว ีและ กิตติธัช เจริญวงศ์ 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ : ศิลปินศิลปาธร มีผลงานออกแบบสร้างสรรค์และ
โดดเด่นอย่างไร 

1.1 สมชาย จงแสง ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปี 2552 
เสก สวสัดี (นักวิชาการ) ได้กล่าวถึงว่า ลกัษณะงานก็จะเป็นทาง สถาปัตย์ 

และงานออกแบบภายใน เป็นคนลงรายละเอียด(Detail)ในทุกขัน้ตอนการท างาน  ขณะที่ ชัย
ณรงค์ อริยะประเสริฐ (นกัวิชาการ) กลา่วว่า สมชาย  จงแสง เป็นยคุเร่ิมต้นของมณัฑนศิลป์ ในแง่
การท างานในเร่ืองของพืน้ที่วา่ง  สว่นสทุธิชยั บญุช่วย (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : มณัฑนากร) กลา่ววา่ มี
ลกัษณะเดน่เร่ือง การใช้พืน้ที่ (Space) ที่มีเอกลกัษณ์ที่ซอ่นของความเป็นไทยซอ่นอยู่  สว่นภราดร 
กู้ เกียรตินันท์ (นักปฏิบัติวิชาชีพ : นักออกแบบอิสระ) กล่าวว่า ท่านอยู่ในวงการศิลปะและการ
ออกแบบ มาอย่างยาวนาน  เป็นคนที่ มีประสบการณ์สูง มีผลงานกาสร้างสรรค์เรียบง่าย 
(modern) และปัจจบุนัก็ยงัคงแนวทางนี ้   ซึ่งแต่ละยคุก็จะมีมมุมองที่เปลี่ยนไป เพราะอาจมีสิ่งที่
ท้าทายเข้ามาในแต่ละช่วงอายุ  โดยเฉพาะงานออกแบบภายใน (interior) เพราะว่าทุกวนันีง้าน
ศิลปะมนัสามารถผสมเข้าหากนั เพราะคนที่มีความรู้ทางการออกแบบ  สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
ทาง สถาปัตยกรรมได้  ซึง่สมชาย จงแสง ก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่ใช้ความละเอียดอ่อนของมณัฑนากร  
เช่ือมโยงระหวา่งผลงานการออกแบบภายในสูง่านสถาปัตยกรรมหลกั ด้วยการสมัผสักบัความรู้สกึ
ของผู้ ใช้โครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพืน้ที่   ส่วนทาง ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ (นัก
ปฏิบตัิวิชาชีพ : สถาปนิก) กลา่ววา่ สิ่งแรกที่คิด คือ การใช้พืน้ที่กบัแสงที่ตกกระทบเข้าสูต่วัอาคาร 
(Space&Lighting) มีผลงานการออกแบบที่เป็นเอกลกัษณ์ ลุ่มลึก ไม่ซ า้ใคร ตนเองนัน้บอกไม่ได้
ว่ามนัคืออะไร  แต่บอกได้ว่างดงาม เก่งกาจในการใช้พืน้ที่ในการออกแบบจากภายในสู่ภายนอก 
กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกนั  
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ในขณะที่จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา)  กล่าวว่า มีกระบวนการคิด
ออกแบบงานสร้างสรรค์ ที่มีแนวคิดเรียบง่าย  เน้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเพื่อตอบสนองการอยู่อาศยั
สมยัใหม่ ทัง้ยงัมีแนวความคิดเร่ืองของการใช้วสัดทุี่ธรรมดามาใช้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่น่าสนใจ  
ในขณะที่ ชโลธร  พวงจนัทร์ (นกัศกึษา) อีกคนกลา่วว่า มีความโด่ดเด่น เร่ือง ความเป็นเอกภาพที่
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบตะวนัออก การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาติ  ท าความเข้าใจสรรพ
สิ่งที่อยู่ๆรอบตวั ในขณะที่ ทชัชะ ลาภทวี (นกัศึกษา)  โดดเด่นในรูปแบบงานสมยัใหม่ โดยให้ค า
นิยามการออกแบบวา่เป็นความรู้สกึ ประสบการณ์ในการใช้พืน้ที่ โดยการออกแบบมีเนือ้หาแต่เป็น
ประสบการณ์ในการใช้พืน้ที่กบัมนษุย์ สว่นศรีสภุางค์ อ านวยผล (นกัศกึษา) กล่าวว่า ผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์   ให้ประสบการณ์กบัผู้ที่เข้ามาใช้พืน้ที่ภายในโครงการ สามารถสร้างการรับรู้
สนุทรียะแนวทางใหม่แก่ผู้พบเห็น  ทางด้านกิตติธัช เจริญวงศ์ (นกัศึกษา) ผลงานการออกแบบที่
สื่อสะท้อนตวัตน  ในด้านความเข้าใจการผสานความแตกต่างที่หลากหลาย สูก่ารจดัการพืน้ที่ว่าง
ให้เป็นระบบตามบริบทแวดล้อม จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์อนัทรงคณุค่า 

1.2 เอกรัตน์ วงษ์จริต ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปี 2552 
เสก สวัสดี  (นักวิชาการ) ได้กล่าวถึง ว่าศิลปินนักออกแบบที่ท างาน

สร้างสรรค์ผลงานด้านเฟอร์นิเจอร์เป็นหลกั และมีงานการออกแบบภายในบ้าง แต่มีผลงานที่โด่ด
เด่นที่เห็นเด่นชดั คือ การน างานฝีมือ ที่ใช้วสัดุขนาดเล็กในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ส่วนทาง 
ชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ (นกัวิชาการ) กลา่วว่า มีความช่ืนชอบผลงานการออกแบบจากยโุรปจาก
ที่ได้ไปศึกษาต่อ จึงค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและรักที่จะท างานสร้างสรรค์  จึงท าการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์และการออกแบบภายใน มีบุคลิกเอกลกัษณ์เฉพาะตัว  ตามรสนิยมความชอบของ
ตนเอง สว่นสทุธิชยั บญุช่วย (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : มณัฑนากร) กลา่ววา่ เป็นนกัออกแบบผลิตภณัฑ์
และมณัฑนากร ที่มีผลงานออกแบบวิจิตรพิสดาร  ผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิน้ มีความประณีตและ
มีความประดิษฐ์ประดอย มีเอกลกัษณะเฉพาะตัว คล้ายกับลกัษณะไทยชาววงั   ส่วนภราดร กู้
เกียรตินันท์ (นักปฏิบัติวิชาชีพ : นักออกแบบอิสระ) ได้กล่าวว่า เป็นผู้ น าทางความคิดในงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ของสงัคมไทย    จากการน าวสัดทุ้องถิ่น อย่างผกัตบชวา หวาย และอื่นๆ มา
ประยุกต์ใช้กบัภมูิปัญญางานฝือของคนไทย  ด้วยการออกแบบรูปทรงสมยัใหม่ เพื่อให้เข้ากบัยุค
สมัยปัจจุบัน โดยน าเสนอผ่านการแปรความหมายใหม่ในจินตนาการ ส่วนทาง ปิยะวงศ์ ร่มร่ืน
วาณิชกิจ (นักปฏิบัติวิชาชีพ : สถาปนิก) กล่าวว่า ความโดดเด่นของผลงานการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ที่ท ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ดงันัน้จงึยากต่อการลอกเลียนแบบ   
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ในขณะที่จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นกัศกึษา) กลา่ววา่  ผลงานการออกแบบที่
แสดงถึงรากเหง้าความเป็นไทย ที่แสดงออกถึงกระบวนการสร้างสรรค์ น าภูมิปัญญาความเป็น
วฒันธรรมไทยและเอเชีย ถ่ายทอดผ่านการใช้วสัดแุละเทคโนโลยีท้องถิ่นมาพฒันา   สูก่ารผลิตผล
งานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีจดุเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  ที่ไปแสดงบนเวทีระดบัโลกอย่าง  
Milan Design Week ขณะที่  ชโลธร พวงจันทร์  (นักศึกษา) กล่าวว่า โด่ดเด่นในการแปล
แนวความคิด   ที่เป็นนามธรรมให้เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรงที่ทนัสมยั พร้อมทัง้การใช้เทคโนโลยี ผนวก
เข้ากับงานหตัถกรรมพืน้บ้านแบบไทย สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นสากล  ซึ่งทางด้าน ทชัชะ ลาภทวี 
(นักศึกษา) กล่าวเพิ่มเติมว่า มีผลงานการออกแบบแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบภายใน  
ที่มี่รูปแบบที่เป็นเอกลกัษณ์ สว่นรูปแบบผลงาน จะแฝงลกัษณะความเป็นไทยและปรัชญา ศาสนา  
และการใช้รูปแบบนามธรรม สูก่ารตีความหมายให้เป็นรูปประธรรม สว่นของ ศรีสภุางค์ อ านวยผล 

(นกัศึกษา) มีผลงานการออกแบบสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ ที่ไม่เหมือนใคร โดยจะผสมผสานความ
เป็นไทยจะให้ดทูนัสมยัรวมไปด้วย จงึท าให้ผลงานออกแบบดแูปลกตาโด่ดเด่นเป็นอย่างมาก สว่น
กิตติธัช เจริญวงศ์ (นักศึกษา) การดึงเอาจุดเด่นทางวัฒนธรรมไทยมาใส่ในผลงาน แสดงอัต
ลกัษณ์ของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ   มาหลอมรวมอยู่ในผลงานได้อย่างชดัเจน และมีหลกัการ
ท างานสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการวิจยัและพฒันาผลงาน    เพื่อสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ 

1.3 วิฑูรย์ คุณาลังการ ศิลปินศิลปาธร สาขามณัฑนศิลป์ ปี 2553 
เสก สวสัดี (นักวิชาการ) ได้กล่าวว่า ผลงานการออกแบบเป็นงานค่อนข้าง

สไตล์ลิส ผลงานมีความเรียบง่ายทันสมัยชัดเจน มีความเก๋ร่วมสมัย  ทัง้ยังมีผลงานที่ออกสื่อ
ค่อนข้างมาก เห็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานออกแบบสร้างสรรค์ชัดเจน ส่วนชัยณรงค์ อริยะ
ประเสริฐ (นกัวิชาการ) กล่าวเพิ่มว่า มีความเป็นศิลปินสงู ประสบความส าเร็จในเร่ืองการท างาน
ออกแบบตกแต่งภายใน  มีผลงานสร้างสรรค์ที่มีบคุลิกเฉพาะตวั ในเร่ืองการตีความหมายใหม ่  ใน
เร่ืองการจดัองค์ประกอบในพืน้ที่ใหม่  และสร้างความขดัแย้งของวสัดุ  เอาสิ่งของต่างกนัไม่เข้ากนั 
เหล่านัน้ มาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆในการออกแบบเพื่อให้เกิดค าถาม เกิดบุคลิกที่ต่างออกไป 
ส่วนสุทธิชัย บุญช่วย (นักปฏิบตัิวิชาชีพ : มัณฑนากร) กล่าวว่า  จุดเด่น คือมุมมองงานกราฟิก 
ความสนกุสนานในความงามออกแบบสร้างสรรค์ ถือได้ว่าเป็นบคุคล ที่มีความรู้ความสามารถคน
หนึ่ง ที่น ากราฟิกความเป็นไทยมาใช้ได้อย่างร่วมสมยั ส่วนด้านภราดร กู้ เกียรตินันท์ (นักปฏิบตัิ
วิชาชีพ : นกัออกแบบอิสระ) ได้กลา่ววา่  เป็นนกัออกแบบท่ีคิดถึงรายละเอียดเป็นส าคญั  ผลงานมี
ความสวยงามตามบริบทแวดล้อมของธรรมชาติ และมีความสวยงามในการใช้วัสดุ (material)  
และหากลองศกึษาผลงานสร้างสรรค์ให้ลงลกึไป    จะเห็นถึงรายละเอียด (Detail) ในความส าคญั
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กับการเขียนแบบรูปด้านเป็นหลกั จังท าให้แม่นย ามากเร่ืองขนาดสดัส่วน ซึ่งทางด้าน  ปิยะวงศ์  
ร่ม ร่ืนวาณิชกิจ  (นักปฏิบัติวิชาชีพ  : สถาปนิก) กล่าวเสริมว่า  ผลงานสร้างสรรค์ที่ท าให้
ชาวต่างชาติรู้จกัประเทศไทย  ผลงานจากผลงานการออกแบบโรงแรมที่พกัอาศยั  TenFace  -ของ 
วิฑูรย์ คุณาลงัการ เป็นผลงานมีความโดดเด่นมากที่กราฟิก โดยการน าเสนออตัลกัษณ์ของไทย 
ผ่านเส้นสายลายกราฟิก ซึง่ในสมยันัน้ยงัไม่มีคนให้ความสนใจเร่ืองลกัษณะความเป็นไทยมากนกั   

ในขณะที่จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นกัศกึษา) กลา่วว่า  ผลงานที่โด่ดเด่นที่สดุ 
คือร้าน ศิลปาชีพ 904 ที่เป็นโครงการที่น าสินค้าคณุภาพที่ผลิตโดยชาวบ้านในพืน้ที่ต่างๆ เป็นจดุ
ศนูย์กลางการค้าในบรรยากาศสตดูิโอ เน้นความสนุกสนานและแนวคิดสร้างสรรค์ในการตกแต่ง
ให้ดูราวกับเป็นสนามเด็กเล่น ส่วนชโลธร พวงจันทร์ (นักศึกษา) กล่าวว่า การแปลแนวคิดที่เป็น
นามธรรมให้เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรงที่ทนัสมยั พร้อมทัง้ใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นสากล  
ส่วนทางด้าน ทชัชะ ลาภทวี (นกัศึกษา )และ ศรีสภุางค์ อ านวยผล (นกัศึกษา) กล่าวคล้ายกนัว่า  
มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าความเป็นไทยมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ  ผสมผสานกนัในพืน้ที่
ต่างๆได้อย่างลงตวั และเพิ่มความน่าสนใจให้ผู้พบเห็น ซึง่ในขณะที่ กิตติธัช เจริญวงศ์ (นกัศกึษา) 
กล่าวว่า  มีมมุมองที่น่าสนใจหลากหลายมิติ ทัง้ในแง่เทคนิค ซึ่งสามารถน าไปดดัแปลงใช้ในงาน
ด้านอื่นได้ เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการพืน้ที่หรือโครงสร้าง อีกทัง้ มมุมองสภาพแวดล้อม สงัคม 
วฒันธรรมและเศรษฐกิจที่ปรากฏ 

1.4 ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2553 
เสก สวัสดี (นักวิชาการ) ได้กล่าวว่า  ความโด่ดเด่นจากการเข้าใจบริบท

แวดล้อมและการเข้าถึงการใช้งานสถาปัตยกรรม(ชมุชนต่างๆ) สามารถเข้าถึงผู้ให้ข้อมลูเชิงลกึของ
ผู้ใช้งาน กบัการท างานสร้างสรรค์ที่ไม่รับใช้กลุม่ทนุนิยมคนรวย ด้วยเหตนุีเ้องจงึท าให้คนทัว่ไป ชื่น
ชอบการท างาน และแนวความคิดในการท างานเพื่อรับใช้สังคม   ส่วนด้านชัยณรงค์ อริยะ
ประเสริฐ (นักวิชาการ) กล่าวว่า มีผลงานงานที่โดดเด่น และได้รับรางวลัมากมาย  มีช่ือเสียงคือ
งานที่ท าร่วมกบัชมุชน โดยใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม ในเชิงที่ว่าสถาปนิกชมุชนคือไป
จดัการประเด็นข้อขดัแย้งที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมเป็นธรรมในการใช้ชีวิต  ด้านสทุธิชยั บุญช่วย 
(นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : มณัฑนากร) ได้กล่าวว่า  ช่ืนชมการท างานของสถาปนิกที่ให้กบัสงัคมชุมชน
นัน้  เป็นกรณีศกึษาที่ดีมาก ว่าอะไรคือแรงบนัดาลใจในการท างานออกแบบสร้างสรรค์เพื่อชมุชน 
เพราะการเก็บข้อมลู หรือการให้ข้อมลูชองชาวบ้านนัน้ ไม่ใช่เร่ืองง่าย  อีกทัง้ยงัน ารายได้สว่ยหนึ่ง
ในการท างานวิชาชีพอุทิศให้กับสังคมอีกด้วย  ส่วนทางด้านภราดร กู้ เกียรตินันท์ (นักปฏิบัติ
วิชาชีพ : นกัออกแบบอิสระ)  ได้กล่าวว่า ในแง่ความเป็นธรรมชาติของมนษุย์ กบัความต้องการที่
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หลากหลายในชมุชน  เพราะท างานเก่ียวกบัชมุชนนัน้ ต้องทุ่มเทชีวิตและจิตใจ  ดงันัน้ผลงานการ
ออกแบบสร้างสรรค์ จึงมีความเรียบง่าย  ใช้วสัดทุี่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ในงานก่อสร้าง  ด้านปิ
ยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ  (นักปฏิบัติวิชาชีพ : สถาปนิก) กล่าวว่า โด่ดเด่นเร่ืองการออกแบบ
สร้างสรรค์ประเภทชุมชนเป็นหลัก  มีความสวยงามที่พอดี  มีการตอบสนองประโยชน์ใช้สอยที่
ครอบถ้วน  มีความเช่ือมโยงสอดคล้องกนักบัพืน้ที่ชมุชนนัน้ๆ  มีความซบัซ้อนเร่ืองรายละเอียดใน
งานก่อสร้างสถาปัตยกรรม ตามงบประมาณที่มีอย่างจ ากดัสดุๆ   

ในขณะที่ จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) กล่าวว่า  สถาปนิกที่ท างาน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  ด้วยความเช่ือที่ว่าผู้คนเหล่านัน้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาให้กบัชุมชนของตนเองได้ดีที่สดุ ส่วน ชโลธร พวงจนัทร์ (นกัศึกษา) กล่าวว่า การผสาน
ความคิดและความรู้ทางศิลปะและการออกแบบชมุชน  อีกทัง้ยงัมีมมุมองเก่ียวกบัสภาพแวดล้อม 
สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ส่วนทัชชะ ลาภทวี (นักศึกษา ) กล่าวว่า เป็นผู้ มีความคิด
สร้างสรรค์เก่ียวข้องกับชุมชน มีผลงานการออกแบบเพื่อท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ และศรี
สภุางค์ อ านวยผล (นกัศกึษา) โด่ดเด่นด้านแนวคิดการท างาน ที่ต้องการเปลี่ยนสลมัให้เป็นชมุชน
ที่น่าอยู่มากขึน้ เช่น การจดัสรรพืน้ที่ว่างให้มีสนามเด็ก เลน่สนามฟตุบอล ห้องสมดุ พืน้ที่ศาลานัง่
พกัผ่อน ท าให้คนในชมุชนมีความสขุมากขึน้ ขณะที่กิตติธัช เจริญวงศ์ (นกัศึกษา) กล่าวว่า  การ
พฒันาที่ดีขึน้ ช่วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชมุชนให้น่าอยู่แล้ว ยงัมีสว่นสร้างความร่วมมือให้แก่คนใน
ชมุชน ช่วยสร้างจิตส านกึและเปลี่ยนทศันคติให้คนในชมุชน  หนัมารักษาชมุชนของตนอย่างยัง่ยืน 

1.5 สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2557 
เสก สวสัดี (นักวิชาการ) ได้กล่าวว่า  มีผลงานการออกแบบที่โดดเด่น ส่วน

ใหญ่มาจากผลงานที่เก่ียวข้องกบัศาสนา มีแนวทางที่ชดัเจน การเลือกใช้วสัดทุี่หาซือ้ได้ง่าย ไม่มี
ความพิเศษ  และสามารถใช้ช่างในท้องถิ่นในการท างานก่อสร้างได้ ส่วนชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ 
(นกัวิชาการ) กล่าวว่า ผลงานมีความเป็นช่างสงู เวลาตีความจะมีความแตกต่างกบันกัออกแบบ
คนอื่นๆ  มีการใช้วัสดุที่มีการมุมมองที่ต่างออกไป  สามารถขยายมิติการรับรู้ของผู้คนที่เข้ามา
สมัผสั  และมีมมุมองในการน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และในด้านสทุธิชยั 
บุญช่วย (นักปฏิบัติวิชาชีพ : มัณฑนากร) ได้กล่าวว่า   ถ้าพูดถึงงานออกแบบสร้างสรรค์ ที่
เก่ียวข้องกับศาสนา จ าเป็นต้องใช้ สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ออกแบบเท่านัน้  ด้วยจิตวิญญาณของ
ตนเอง   จากความสามารถในการตีความปรัชญาทางพุทธศาสนา  และความสามารถด้านการ
ออกแบบสร้างสรรค์เพื่อรับใช้ศาสนา สร้างสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง
กลมกลืน  ส่วน ภราดร กู้ เกียรตินันท์ (นักปฏิบัติวิชาชีพ : นักออกแบบอิสระ)  ได้กล่าวว่า เป็น
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สถาปนิกหนุ่ม ที่ศกึษาเร่ืองของธรรมะอย่างหนกั  เป็นผู้ตกผลกึด้านความคิด  ผลงานสร้างสรรค์จงึ
มีความเรียบง่ายตามธรรมชาติ   ปราศจากการปรุงแต่ง  แสดงออกถึงความเป็นจริงของชีวิตสจัจะ
ชีวิต  ทกุอย่างที่เกิดขึน้ล้วนมีคณุค่าและเหมาะสมลงตวัในบริบทแวดล้อม  ขณะที่ ปิยะวงศ์ ร่มร่ืน
วาณิชกิจ  (นักปฏิบัติวิชาชีพ : สถาปนิก) เคยกล่าวว่า  ผลงานที่ โดดเด่นเป็นเร่ืองผลงาน
ออกแบบศาสนสถาน  เป็นคนเก่งด้านแนวความคิด การตีความการใช้วสัด ุ การใช้แสงธรรมชาติ
กบัธรรมะ  สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความร่วมสมยัสอดรับกบัสงัคมในยคุปัจจบุนั 

ในขณะที่  จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) กล่าวว่า  การท างานด้า
สถาปัตยกรรมและ   ภูมิสถาปัตยกรรม กับแนวคิดที่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างนัน้เช่ือมโยงถึงกัน 
ผลงานที่ออกมาจึงสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของผู้ออกแบบ และทกุอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วย
งานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ส่วนชโลธร พวงจนัทร์ (นกัศึกษา) กล่าวว่า ผลงานทางศาสานา ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ ใช้วสัดใุนการก่อสร้างธรรมดา  แต่โดดเด่นด้วยงาน
ออกแบบที่น่าสนใจ จึงท าให้ผลงานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับรางวัลมากมายทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ  ส่วนทชัชะ ลาภทวี (นกัศกึษา ) กลา่วว่า ค านิยามการออกแบบคือ“งาน
เป็นศิลปะ มนัจะยืนยาว” การท างานมีเร่ืองราวที่เก่ียวกบัช่าง ปรัชญาและศิลปะ เพื่อสนุทรียภาพ
การใช้ชีวิต  ด้านศรีสุภางค์ อ านวยผล (นักศึกษา) กล่าวว่า การออกแบบเน้นที่การเช่ือมโยงกัน  
และเน้นการแก้ปัญหาของตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นเร่ืองแสงและการระบายอากาศ  เน้นการสร้าง
บรรยากาศที่ร่มร่ืน  ใกล้ชิดธรรมชาติที่สดุ อีกทัง้ยงัใช้วสัดทุี่มีราคาประหยดัในการประกอบสร้าง
อาคาร  สว่นกิตติธัช เจริญวงศ์ (นกัศกึษา) กลา่ววา่ โดดเดน่เร่ืองสถาปัตยกรรม ที่สอดรับกบับริบท
ของธรรมชาติ ไม่ท าลายล้างเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน  แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาตัว
อาคารให้อยู่รวมกนัอย่างเป็นสขุ    

1.6 อมตะ หลู่ไพบูลย์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2560 
เสก สวสัดี (นกัวิชาการ) ได้กล่าวว่า  มีผลงานออกสื่อค่อนข้างมาก  ผลงาน

ออกแบบมีลกัษณะโมเดิรน์ (Modern) ผลงานส่วนใหญ่ที่สร้างช่ือ จะเป็นผลงานสร้างสรรค์พืน้ที่
สาธารณะเกือบทัง้หมด มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบในด้านมิติต่างๆอย่างหนัก ก่อนท างาน
ออกแบบก่อสร้างจริง ในขณะที่ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ (นักวิชาการ) กล่าวว่า เป็นผู้ มีความรู้
ความสามาถทางการออกแบบที่ดี  เข้าใจหลกัการตลาด  เข้าใจเร่ืองงานสื่อสาร เข้าใจเร่ืองเทรน
ใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่ควบคู่ไปกับการตลาด  ด้านสุทธิชัย บุญช่วย (นัก
ปฏิบัติวิชาชีพ : มัณฑนากร) กล่าวถึง ว่าผลงานการออกแบบเน้นประโยชน์ใช้สอยของพืน้ที่ 
(Space) ผลงานมีการใช้วสัดอุปุกรณ์ที่มีนวตักรรมที่ทนัสมยัมาใช้ในงานออกแบบ  ในด้าน ภราดร 
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กู้ เกียรตินนัท์ (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : นกัออกแบบอิสระ) กลา่วว่า เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนและมี
ความใส่ใจ  ในรายละเอียดมาก มีลูกเล่นเยอะที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์  เปรียบเทียบ
เหมือนกบัว่าเป็นคนเป็นฝีมือรอบด้าน ทัง้การใช้พืน้ที่ การใช้วสัด ุ การก าหนดจงัหวะของแสง การ
ผสมผสานระหว่างแสงธรรมชาติ กับพืน้น า้ เป็นต้น  ขณะที่ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ (นักปฏิบัติ
วิชาชีพ : สถาปนิก) กล่าวถึง ว่าเป็นนักออกแบบคนรุ่นใหม่ มีวิธีคิดแบบต่างประเทศ  ผลงานมี
ความเป็นสากล โดยมีผลงานที่สร้างชื่อ อย่างโรงแรมฮิลตนั พทัยา ที่น าเอาธรรมชาติจากภายนอก
เข้ามาไว้ภายในอาคาร และโครงการอย่างเดอะ คอมมอนส์ ที่ศึกษาเร่ืองการแก้ปัญหาของมนษุย์
กบัภมูิอากาศ ในประเทศโซนเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ได้อย่างน่าสนใจ 

ในขณะที่ จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) กล่าวว่า ด้วยแนวคิดการใช้
วสัดุธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบหลกั ในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างโครงการซิกซ์
เซนส์ ไฮด์อะเวย์ ซึ่งเป็น รีสอร์ตหรู ระดบั 6 ดาวบนเกาะสมยุ เป็นผลงานที่สร้างช่ือเสียง และได้
เหรียญทอง รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม  ส่วนชโลธร พวงจันทร์ 
(นกัศึกษา) กลา่วว่า เอกลกัษณ์ของการออกแบบ ที่มาจากเนือ้งานของแต่ละโครงการ จึงตัง้ใจให้
ไม่มีลายเซ็นของสถาปนิกอยู่ในสถาปัตยกรรม เพราะอยากให้ทกุโครงการมีเอกลกัษณ์ที่ชดัเจนใน
ตวัมนัเอง ส่วนทชัชะ ลาภทวี (นักศึกษา ) กล่าวว่า ผลงานมีความโดดเด่นอย่างมากทัง้ไทยและ
ต่างประเทศ ผลงานที่ชนะการประกวดต่างๆ จะค านึงถึงทกุๆ รายละเอียดการออกแบบ คณุภาพ
งาน ฟังชั่นการใช้งาน ปรัชญาในการออกแบบ แต่ละผลงานจะมีเร่ืองราวที่แตกต่างกนั เช่น  Six 
Senes Sunone Hilton Pattaya ด้าน ศรีสภุางค์ อ านวยผล (นกัศกึษา) กลา่ววา่ มุ่งเน้นไปที่ศิลปะ
พืน้ถิ่นกบัวสัดพุืน้ถิ่น  มาจดัองค์ประกอบใหม่ให้คนทัว่โลกได้รู้ได้เห็นถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  
และจะเน้นในเร่ืองของการอนุรักษ์พลงังานในตวัอาคาร ส่วนกิตติธัช เจริญวงศ์ (นกัศึกษา) กล่าว
ว่า แนวความคิดการเลือกใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น  ไม้ ไม้ไผ่ หวาย และน าไปสู่การออกแบบในแนว
ธรรมชาต ิแต่ให้ความรู้สกึถึงความร่วมสมยั การประหยดัพืน้ที่ใช้สอยและการประหยดัพลงังาน 

2.สรุปผลการวิเคราะห์: ศิลปินศิลปาธร ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์อะไรให้กับสังคม  

2.1 สมชาย จงแสง ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปี 2552 
เสก สวสัดี (นกัวิชาการ) ได้กล่าวว่า เป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง ได้รับความนิยม 

มกัถกูเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากร ผู้ประเมินผลวิทยานิพนธ์ ทัง้จากรางวลัหรือผลงานมี
สว่นช่วยในเร่ืองการให้แนวคิด วิธีการท างาน ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัเด็กๆนกัออกแบบรุ่นใหม่  
ในขณะที่ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ (นักวิชาการ) ได้กล่าวว่า เป็นผู้ สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม 
จากองค์ประกอบทางศิลปะและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม  มีเอกลกัษณ์เฉพาะในงานแต่ละชิน้งาน
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ที่ท า สว่นตวัช่ืนชมและช่ืนชอบผลงาน  ที่ท างานถวายเป็นพทุธบชูา เช่นงานวดัป่า งานที่ไม่ได้ออก
เครดิตว่าใครเป็นผู้ออกแบบ  ท่านเป็นนักปฏิบตัิและเป็นจิตอาสาที่สร้างคุณประโยชน์มากมาย
ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง  ด้านสุทธิชัย บุญช่วย (นักปฏิบัติวิชาชีพ : มัณฑนากร) กล่าว่า 
เป็นผู้ ท างานที่เป็นประโยชน์กับสงัคม ท างานเพื่อสาธารณะ  ซึ่งภายหลงัมีความสนใจเก่ียวกับ
พทุธศาสนา จนท าแต่งานสาธารณะที่เก่ียวข้องกบังานที่สร้างคณุค่าต่อสงัคม เป็นตวัอย่างที่ดีใน
การด าเนินชีวิตของนักออกแบบสร้างสรรค์ส่วนภราดร กู้ เกียรตินันท์ (นักปฏิบัติวิชาชีพ : นัก
ออกแบบอิสระ) กล่าวว่า ระยะหลัง มีผลงานออกแบบให้กับสาธารณะมากยิ่งขึน้ เช่น การ
ออกแบบวดั การออกแบบเจดีย์ เป็นต้น  เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้าง  
มีทัง้แนวคิดที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเอง และองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น วัสดุที่มีคน
บริจาคมาเป็นต้น  ด้าน ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ (นักปฏิบัติวิชาชีพ : สถาปนิก) กล่าวว่า การ
ท างานออกแบบสร้างสรรค์ อย่างบ้านพกัอาศยั (Housing) แล้วมีนิตยสารมาสมัภาษณ์ ก็ท าให้คน
ที่ไม่รู้เร่ืองเก่ียวกับการสร้างสรรค์พืน้ที่  มีความรู้มากยิ่งขึน้  ได้ทราบถึงแนวคิด กระบวนการ
ท างานต่างๆไปปรับใช้ ก็ถือวา่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมเช่นกนั 

จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) ชโลธร พวงจันทร์ (นักศึกษา) และศรี
สภุางค์ อ านวยผล (นกัศึกษา)  กล่าวคล้ายกนัว่า แนวคิดที่น าเสนองานสถาปัตยกรรมที่ช่วยเพิ่ม
พืน้ที่สีเขียวให้กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ช่วยสร้างความสดช่ืนให้แก่สงัคมผู้พบเห็น ทัง้ช่วยลด
ความร้อนให้กบัพืน้ที่ โดยการใช้วสัดทุี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบพืน้ที่สาธารณะ
ต่างๆ ท าให้คนในสงัคมได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่  ขณะที่ ทชัชะ ลาภทวี (นกัศกึษา ) และกิตติธัช 
เจริญวงศ์ (นักศึกษา) กล่าวคล้ายกันว่า ผลงานออกแบบสร้างสรรค์มีความชัดเจน ว่าให้คุณค่า
อย่างมาก  ในการช่วยเหลือสงัคม ชุมชน และศาสนา เพราะทราบดีว่าการท างานเพื่อสงัคมและ
ชมุชนนัน้ อาจจะไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรมากมาย แตเ่ช่ือวา่จะได้ความสขุในจิตใจ    

2.2 เอกรัตน์ วงษ์จริต ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปี 2552 
เสก สวสัดี (นักวิชาการ) ได้กล่าวท านองเดียวกับ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 

(นกัวิชาการ) ว่า  เป็นนักกิจกรรม ซึ่งปัจจุบนันีย้งัคงเป็นที่ปรึกษาให้กบักรมส่งเสริมพฒันาธุรกิจ 
และการพัฒนางานของตนเองในสาขาแฟคเตอร์ที่ท า และก็ยังช่วยเหลือรุ่นพี่ รุ่นน้องในวงการ
ออกแบบสร้างสรรค์ในการประสานเช่ือมโยงนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้ไปแสดงงานในที่ต่างๆอย่าง
ต่อเนื่องในต่างแดน ในขณะที่สุทธิชัย  บุญช่วย (นักปฏิบัติวิชาชีพ : มัณฑนากร) กล่าว่า การ
ท างานไปสู่สากล  มักมีผลงานแสดงผลงานเพื่อการยอมรับจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ัง
ตะวนัออก ซึง่ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของ  เอกรัตน์สามารถแข่งกบักบัชาวต่างชาติได้อย่างสง่า



  174 

งาม  เและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม เกิดแรงผลักดันและมีพลังในการออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน ที่เก่ียวข้องลกัษณะความเป็นไทย เพื่อให้ชาวตะวนัตกได้รู้จกั  ส่วน ภราดร กู้ เกียรตินนัท์ 
(นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : นกัออกแบบอิสระ) กลา่วว่า ผลงานสว่นใหญ่ที่เห็นจะเป็นออกแบบผลิตภณัฑ์  
(Product design) เป็นมุมมองเร่ืองวัสดุที่หาง่ายภายในประเทศ  อย่างเช่น ผักตบชวาที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น  เป็นวสัดุธรรมชาติแบบดัง้เดิม  ที่ไม่ใช่วสัดุสังเคราะห์อย่างโรงงานปัจจุบัน  ดังนัน้การ
น าเอาวสัดพุืน้บ้านมาผนวกกบัภมูิปัญญางานฝีมือ  มาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ขึน้เพื่อตอบโจทย์
สงัคมร่วมสมัย ในขณะที่ ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ  (นักปฏิบตัิวิชาชีพ : สถาปนิก) กล่าวว่า เป็น
การยากส าหรับคนทัว่ไปที่จะรู้ วา่ผลิตภณัฑ์ของเอกรัตน์นัน้เป็นผู้น าทางด้านงานฝีมือของคนไทยสู่
ตลาดโลก  สร้างคณุค่าและขวญัก าลงัใจ รวมทัง้รายได้ที่กลบัคืนสูค่นในชมุชน 

จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) กล่าวว่า ผลงานการออกแบบหัตถ
อตุสาหกรรม เป็นสิ่งที่แตกต่างกบังานอตุสาหกรรมการผลิตของไทยในปัจจบุนั  เพราะเป็นสินค้า
ที่มาจากงานช่างฝีมือที่ เป็นภูมิปัญญาคนไทยถนัด มาผสมกับการใช้เคร่ืองจักรในการผลิต  
ส่วนชโลธร พวงจนัทร์ (นกัศึกษา) และศรีสภุางค์ อ านวยผล (นกัศึกษา) กล่าวท านองเดียวกนัว่า  
ผลงานการออกแบบภายในและเฟอร์นิเจอร์  ที่น าเอกลกัษณ์ความเป็นไทยมาผสมผสานกบัการ
สร้างสรรค์ จากเร่ืองแนวคิดภมูิปัญญางานฝีมือของไทย   จงึท าให้คนทัว่โลกได้รู้ความเป็นไทยมาก
ขึน้ จากการถ่ายทอดผลงานการออกแบบ  สว่น ทชัชะ ลาภทวี (นกัศกึษา ) กลา่ววา่ ให้คณุค่าด้าน
การสง่เสริมศิลปวฒันธรรม ด้านกิตติธัช เจริญวงศ์ (นกัศกึษา) กลา่วเสริมว่า เฟอร์นิเจอร์ที่รวมเอา
สองวฒันธรรมเข้าไว้ด้วยกนั คือ การดึงเอาแนวทางในการสร้างโครงความคิด และการสร้างสรรค์
ผลงานอย่างตะวนัตกมาใช้ แต่เลือกใช้เนือ้หาเร่ืองราวที่แสดงถึงรากเหง้าและความเป็นไทย 

2.3 วิฑูรย์ คุณาลังการ ศิลปินศิลปาธร สาขามณัฑนศิลป์ ปี 2553 
เสก สวสัดี (นกัวิชาการ) กลา่วว่า ไม่ทราบข้อมลู และขณะที่ ชยัณรงค์ อริยะ

ประเสริฐ (นักวิชาการ) กล่าวว่า โครงการออกแบบโรงแรม TenFace เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณค่าและถูกพูดถึงมากในสื่อสังคมต่างๆ เร่ืองรามยณะ กับการหยิบยกของชัน้สูง มา
ตีความหมายใหม่ สู่การท างานออกแบบสร้างสรรค์ใหม่  ให้มีความร่วมสมยั และมีมนต์เสน่ห์มาก  
จากองค์ประกอบต่างๆของงานสร้างสรรค์ ทัง้ในเร่ืองงานกราฟิก และเร่ืองเร่ืองการใช้วสัดุ  ส่วน
สุทธิชัย  บุญช่วย (นักปฏิบัติวิชาชีพ : มัณฑนากร) กล่าว่า น่าจะเป็นผลงานออกแบบภายใน  
อย่าง Bangkok Skyline ที่มีลกัษณะความงดงาม และมีเส้นสายความเป็นไทย ที่สื่อทัง้ในประเทศ
และสื่อต่างชาติให้ความสนใจ อาจถือได้ว่าช่วยท าให้สงัคมโลกได้รู้จักประเทศไทยไปในตัวด้วย  
ซึง่ในขณะที่  ภราดร กู้ เกียรตินนัท์ (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : นกัออกแบบอิสระ) กล่าวว่า มีผลงานรีสอร์
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ทจ านวนมาก  ในแง่ของสงัคมและการให้คณุประโยชน์ในแง่ความรู้สึกความเป็นธรรมชาติ  ซึง่เป็น
การท าสถาปัตยกรรมที่ไม่ขดักบัธรรมชาติ    ท าให้ธรรมชาติในบริบทนัน้ดโูดดเด่นขึน้  ซึ่งแตกต่าง
จากนกัออกแบบอีกประเภทหนึง่  ที่จองจะไปท าลายธรรมชาติเพียงเพื่อตอบสนองความส าเร็จทาง
ธุรกิจแต่เพียงอย่างดียว ส่วนทางด้าน ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ  (นักปฏิบัติวิชาชีพ : สถาปนิก) 
กล่าวว่า ตนเองนัน้ช่ืนชอบการใช้ตวัอกัษรไทย สู่การออกแบบสร้างสรรค์งาน ออกแบบโรงแรมที่
พัก โดยน ากราฟิกลักษณะไทย ในเร่ืองราวต่างๆ มาร้อยเรียงภาษาออกแบบใหม่   ท าให้นัก
ออกแบบคนรุ่นใหม่เปลี่ยนทศันคติ และกล้าใช้อกัษรไทย มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์มากขึน้ จาก
อดีตที่เคยคิดวา่ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร สูม่ิติใหม่แห่งคณุค่าการสร้างสรรค์ 

จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) กล่าวว่า เป็นการออกแบบสร้างสรรค์
ให้กบัพืน้ที่ต่างๆ   ที่ผสานกบัการใช้วสัดธุรรมชาติ เข้าไปในโครงการ ตนเองเช่ือว่าสิ่งนีค้ือ แนวคิด
ที่ดีมีประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม ไม่สร้างสรรค์ผลงานที่มาจากการท าลายล้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อ
ประโยชน์สว่นตน     สว่น ชโลธร พวงจนัทร์ (นกัศกึษา) ทชัชะ ลาภทวี (นกัศกึษา ) และ ศรีสภุางค์ 
อ านวยผล (นกัศกึษา) กลา่วคล้ายกนัว่า การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่น าความเป็นไทยเข้ามา
มีส่วนผสมนัน้  ท าให้เหมือนเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้อีกทางหนึ่ง   เป็นการน าเสนอ
เร่ืองราว ความเช่ือ เส้นสายลวดลายต่างๆแก่ชาติตะวันตก ท าให้สุนทรียะทางความงามแบบ
ตะวนัออกถูกเผยแพร่  เช่ือว่ามีประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ  ในขณะที่ กิตติธัช เจริญวงศ์ 
(นักศึกษา) กล่าวว่า ผลงานการออกเเบบสร้างสรรค์พืน้ที่สาธารณะ อาทิเช่น อาคารพืน้ที่แสดง
สินค้า และร้านค้าต่างๆนัน้ได้กลัน่กรองออกมาจากความช านาญและประสบการณ์ส่วนตวั  ที่มี
การผสานความคิดและความรู้ทางด้านการออกแบบ และด้านการตลาด ผนวกกบัความเป็นศิลปะ
เข้าด้วยกันอย่างเป็นเอกภาพ นอกจากความสวยงามแล้ว ยังส่งผลดีถึงเศรษฐกิจในวงกว้างอีก
ด้วย 

2.4 ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2553 
เสก สวสัดี (นกัวิชาการ) กล่าวว่า เป็นบคุคลที่ถูกได้รับการเชิญเป็นอาจารย์

พิเศษ วิทยากรในการให้แนวคิด วิธีการท างาน เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับนักศึกษาหลาย
มหาวิทยาลยั  ซึ่งแตกต่างกับสถาปนิกส่วนใหญ่ที่ท างานเพื่อการด ารงชีพ แต่คุณปฐมาไม่เป็น
เช่นนัน้ ชดัเจนมากที่จะเป็นสถาปนิกชมุชน ท างานออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสงัคม  ด้าน ชยัณรงค์ 
อริยะประเสริฐ (นกัวิชาการ) กล่าวว่า   มีผลงานมากมายเป็นที่ประจกั  ว่าท างานในมิติเชิงสงัคม 
และได้รับความไว้วางใจในชุมชนสงัคม สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแปลกใหม่  รวมทัง้มี
การจดัการทางสงัคมที่ดี  ตามบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขณะที่ สทุธิชยั  บญุช่วย (นกัปฏิบตัิ
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วิชาชีพ : มณัฑนากร) กล่าวว่า ชดัเจนถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน  ฝ่ังตวัเก็บข้อมลูถึงขนาดคนใน
ชมุชนนบัถือ จากการท่ีได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่างๆให้มีชีวิตที่ดีขึน้  ซึง่การท างานเพื่อสงัคมนัน้
อาจจะได้ค่าตอบแทนน้อย แต่มันให้อิ่มเอมใจมากกว่า ด้าน ภราดร กู้ เกียรตินันท์ (นักปฏิบัติ
วิชาชีพ : นักออกแบบอิสระ) กล่าวว่า  ผลงานการพัฒนาชุมชนแออัด พัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ภาพรวมของชุมชนให้ดีขึน้  จากแนวคิดการออกแบบพืน้ที่ท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์   โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน   ในทุกขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่การ
ออกแบบ ได้ดึงคนเข้ามาร่วมเพื่อสร้างชุมชน และช่วยเหลือประคบัประคองชุมชนให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ซึ่งผลงานออกแบบสร้างสรรค์จะเป็นเคร่ืองกล่อมเกลาจิตใจ และความคิดของคนใน
ชมุชนดีขึน้  ขณะที่ ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ  (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : สถาปนิก) .กลา่วา่ เป็นสถาปนิก
ชมุชน ที่สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบไว้มากมายให้กบัสงัคม ชมุชนต่างๆ  เพื่อท าให้ระดบัราก
หญ้ามีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) และ ชโลธร พวงจันทร์ (นักศึกษา)  
กล่าวคล้ายกันว่า แนวคิดในการน าเอาพืน้ที่ว่างภายในชุมชนแออดั มาท าให้เกิดประโยชน์ โดย
สร้างเป็นที่ออกก าลงักาย สร้างห้องสมดุชุมชน เป็นต้น เพื่อให้คนในชมุชนมีกิจกรรมที่มีประโยชน์
ในยามว่าง ไม่ไปยุ่งเก่ียวกบั ยาเสพติด คือประโยชน์ที่ได้จากการออกแบบสร้างสรรค์อย่างแท้จริง  
ขณะที่ ทัชชะ ลาภทวี (นักศึกษา ) กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นผลงานที่ให้คุณค่าอย่างมาก  ในการ
ช่วยเหลือสงัคมและพฒันาคุณภาพชีวิตภายในชุมชนให้ดีขึน้ จากการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ 
ส่วน ศรีสุภางค์ อ านวยผล (นักศึกษา) กล่าวเพิ่มเติมถึง ประโยชน์จากการออกแบบ ที่น ามา
วิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาเร่ืองบริบทสภาพแวดล้อมให้สงัคมในชุมชนนัน้ๆน่าอยู่ขึน้  ส่วนกิตติธัช 
เจริญวงศ์ (นกัศกึษา) กลา่วว่า ได้สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันต่อชมุชน เพราะท าในสิ่งที่
สถาปนิกมองข้ามคือการดแูลในสว่นฐานราก  ด้วยแนวคิดแบบปิรามิด เร่ิมต้นจากการสร้างความ
เป็นอยู่ของชมุชนให้เข็มแข็ง  

2.5 สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2557 
เสก สวัสดี (นักวิชาการ) กล่าวว่า ถูกทาบทามเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ใน

หลายมหาวิทยาลัย  และมีผลงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมเพื่อศาสนาจ านวนมาก  เป็น
สถาปนิกที่ท างานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง ด้าน ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
(นกัวิชาการ) กลา่วว่า มีผลงานที่ตีความในเชิงศาสนา แก้ปัญหาพืน้ที่ที่มีอยู่และงบประมาณอย่าง
จ ากัด โดยสถาปนิกที่ท าโครงการจะไม่ได้รับค่าแบบเป็นแรงกระตุ้นในการท างานออกแบบ  ซึ่ง
สริุยะ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจในการท างาน จากจดุด้อยในประเด็นต่างๆเหลา่นี ้ มาออกแบบ
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สร้างสรรค์ ให้เป็นจุดเด่น จนเป็นที่ยอมรับสู่สายตาสงัคมโลก และได้ถูกน าเสนอช่ือในเวทีระดับ
นานาชาติ ขณะที่ สุทธิชัย  บุญช่วย (นักปฏิบัติวิชาชีพ : มัณฑนากร) กล่าวว่า เป็นผู้ ท างาน
ศิลปกรรมทางพุทธศาสนา  และมีผลงานออกแบบสร้างสรรค์โดดเด่นมากทางด้านพุทธศาสนา  
จากความเข้าใจทางพุทธศาสนา  ความเข้าใจในสจัธรรม  ความเข้าใจธรรมชาติ  การเวียนว่าย
ตายเกิด  การเจ็บป่วย เป็นเร่ืองธรรมดา จึงท าให้ผลงานการออกแบบทางสถาปัตยกรรมวดัเขา
พทุธโคดม เป็นสิ่งสะท้อนพทุธปรัชญาการด ารงชีวิตของผู้คนในยคุปัจจบุนัได้เป็นอย่างดี  ทางด้าน 
ภราดร กู้ เกียรตินันท์ (นักปฏิบตัิวิชาชีพ : นกัออกแบบอิสระ)  กล่าวว่าเป็นคนที่มีช่ือเสียงท างาน
ด้านศาสนา มีแนวคิดที่มสอดคล้องเก่ียวกับธรรมชาติขึ น้  ขณะที่   ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ   
(นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : สถาปนิก) กลา่วว่าเป็นผู้ มีอิทธิพลกบัการออกแบบทกุสิ่งที่เก่ียวข้องกบัวดั ท า
ให้รู้ว่าวิธีการกระบวนการคิด  กับวิธีการท างานสามารถหล่อหลอมวัฒนธรรม ประเพณีได้   
ผ่านผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ได้ 

จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นกัศึกษา) กล่าวว่า ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ 
พืน้ที่ทางพุทธศาสนา ที่เน้นการใช้องค์ประกอบธรรมชาติ อย่างแสงแดดธรรมชาติ  มาผนวกกับ
การใช้วสัดพุืน้ถิ่นอย่างรู้คณุค่านัน้ เพื่อมาสร้างสรรค์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมใหม่ ถือได้ว่า
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมวงการพุทธศาสนาในประเทศไทย  ขณะที่ ชโลธร พวงจันทร์ (นักศึกษา)  
ทชัชะ ลาภทวี (นกัศกึษา ) และ ศรีสภุางค์ อ านวยผล (นกัศกึษา) กลา่วคล้ายกนัวา่ สถาปัตยกรรม
การออกแบบพืน้ที่วดัต่างๆ ได้ให้คุณค่าอย่างมากในการช่วยเหลือสงัคมชุมชน ทางพุทธศาสนา  
ที่ดูสงบเงียบ เรียบง่ายเข้ากันกับธรรมชาติ  ไม่ห รูหราฟุ้ งเฟ้อเหมือนวัดอื่นๆในเขตเมือง  
ด้าน กิตติธัช เจริญวงศ์ (นักศึกษา) กล่าวว่า ประโยชน์คือการออกแบบสร้างสรรค์ คือสงัคมได้
อะไรจากผู้ออกแบบ ซึง่ผลงานการออกแบบพืน้ที่สาธารณะเพื่อศาสนา อย่างพืน้ที่วดั พืน้ที่ปฎิบตัิ
ธรรม ของสริุยะถือได้วา่ เป็นประโยชน์อย่างสงูสดุท่ีได้มีโอกาสท า และก็ท าได้เป็นอย่างดี 

2.6 อมตะ หลูไพบูลย์  ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2560 
เสก สวสัดี (นักวิชาการ) ได้กล่าวท านองเดียวกับ ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 

(นกัวิชาการ) ว่าตวัผลงานที่สร้างขึน้ในแต่ละชิน้มนัมีคณุค่าในเร่ืองของความคิดไม่ได้ดแูค่ความ
สวยงามเพียงอย่างเดียว ต้องดูทัง้กระบวนการคิด  หรือดูภาพรวมทัง้หมดว่าให้คุณค่าในเร่ือง
องค์ประกอบอะไรบ้าง แกผู่้ศกึษา ด้านสทุธิชยั  บญุช่วย (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ : มณัฑนากร) กลา่วว่า 
ผลงานสาธารณะ (commercial) อย่างโครงการ เดอะคอมมอนส์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ  เป็น
ผลงานที่มีคุณค่าด้านการคิกแก้ปัญหา มนุษย์กับกิจกรรมช่วงกลางวัน ของชาวทองหล่อ กับ
อณุหภมูิความร้อนในประเทศไทย ทางด้าน ภราดร กู้ เกียรตินนัท์ (นกัปฏิบตัิวิชาชีพ :  นกัออกแบบ
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อิสระ) กล่าวว่า เป็นผู้ มีความเป็นตัวตนสูง  มีองค์ประกอบทางศิลปะที่น่าสนใจ สามารถสร้าง
มมุมองความแปลกใหม่ให้กบัสงัคมนกัออกแบบรุ่นใหม่   และด้วยแนวคิดการท างาน  ท าให้ผู้คน
เข้าใจผลงานออกแบบสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ เพราะศิลปะช่วยกล่อมเกลาสงัคม  ท าให้ผู้คนเกิด
สุนทรียะในจิตใจ  ขณะที่ ปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ  (นักปฏิบัติวิชาชีพ : สถาปนิก) กล่าวว่า  
โครงการ The commons ถือได้ว่า เป็นผลงานการตอบสนองประโยชน์ให้กับสังคม  เป็น
ความสามารถของนักออกแบบ  ในเร่ืองประสบการณ์การใช้งาน  การใช้พืน้ที่ภายนอกอาคารใน
ช่วงเวลาต่างๆ ได้เห็นคนในชุมชนทองหล่อ ออกมาจากที่พักอาศัย เพื่อมาท ากิจกรรมที่
หลากหลายที่ถกูจดัขึน้ในโครงการอย่างแนบเนียน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจและน่า
ศกึษาในพืน้ที่เขต  

จิราภรณ์ รัตนาประทีป (นักศึกษา) กล่าวว่า ผลงานออกแบบสร้างสรรค์  
โครงการออกแบบอาคารเรียนฉุกเฉิน ส าหรับโรงเรียนโป่งแพร่วิทยา ที่จังหวดัเชียงราย  นัน้ เป็น
โครงการเป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแท้จริง นอกจากมีอาคารที่สวยงาม อาคารยงัเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมอย่างลงตัว ส่วนชโลธร พวงจันทร์ (นักศึกษา) ศรีสุภางค์ อ านวยผล (นักศึกษา) 
และ กิตติธัช เจริญวงศ์ (นักศึกษา) กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดการใช้วสัดุพืน้ถิ่น ช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้าง ถึงแม้จะเป็นอาคารเรียนชัว่คราวก็ตาม กล่าวว่า การใช้วสัดทุ้องถิ่นใน
การออกแบบท าให้ชุมชุนหรือบริบทมีรายได้ทัง้ยงัมีการผสมผสาน แนวคิดในการออกแบบบริบท
รวมถึงค านึงถึง ต้นทุน และการประหยัดพลังงาน ขณะที่ ทัชชะ ลาภทวี (นักศึกษา ) กล่าวว่า 
นอกจากจะมีคุณค่าแล้ว ผลงานกการออกแบบสร้างสรรค์ยงัมีส่วนช่วยเหลือสงัคม ให้เด็กๆได้มี
โอกาสเรียนตอ่ไป ถึงแม้จะมีปัจจยัอื่นแทรกเข้ามา 

3.สรุปการวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีผลกระทบ : การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของ
กลุ่มศิลปิน "ศิลปาธร" ที่มีต่อสังคมไทย ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่ งแวดล้อม ด้านทัศนคติ  ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสุนทรียศาสตร์และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

3.1 สมชาย จงแสง ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปี 2552 
ด้านเศรษฐกิจ : พบว่าผลงานออกแบบสร้างสรรค์ สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

อย่างมาก ทัง้จากกลุ่มสังคมนักออกแบบ ท าให้ผู้ คนยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ และกลุ่ม
ประชาชนทั่วไป เนื่องด้วยมีผลงานออกสื่อจ านวนมาก เร่ืองการออกแบบบ้านพักอาศัย  ท าให้
ประชาชนที่มีบ้านพกัอาศยั  เกิดแรงกระตุ้น อยากมีบ้านพกัสวยๆ จึงท าให้ผู้คนจบัจ่ายซือ้ของมา
สร้าง ซ่อมแซม และตกแต่งมากขึน้ ส่งผลกระทบถึงกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง ร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง และ
คนท างานวิชาชีพก่อสร้างด้วย ที่มีอยู่จ านวนมาก อีกทัง้ด้วยแนวคิดการใช้วสัดตุามธรรมชาติในแต่
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ละท้องถิ่น  มาผนวกเข้ากบัการออกแบบสร้างสรรค์นัน้ ท าให้ชุมชนมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มมาก
ยิ่งขึน้กวา่อดีต  

ด้านสงัคม : พบว่าการด าเนินชีวิตเป็นตวัอย่างที่ดีให้แก่นกัออกแบบรุ่นต่อไป 
นอกจากท างานเพ่ือเลีย้งชีพ ยงัต้องมีจิตสาธารณะ  แบง่เวลาให้กบัการท างานออกแบบสร้างสรรค์
เพื่อสังคม  ซึ่งผลงานที่ประจักษ์สู่สาธารณชนช่วงหลังๆจะเน้นหนักไปทางด้านนีเ้พิ่มมากขึน้ 

สืบเนื่องจากอายทุี่มากขึน้ จงึค้นพบความสขุในการท างาน โดยใช้ประสบการณ์ที่สัง่สมมอบคืนแก่
สงัคม  ผ่านการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน 

ด้านสิ่งแวดล้อม : พบว่า มักใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่ท าลาย
ธรรมชาติ อีกทัง้ยงัการเพิ่มพืน้ที่สีเขียวเพื่อช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกด้วย และท าให้สถาปัตยกรรม
สอดคล้องกบับริบทต่างๆ  ดงึสภาพแวดล้อมจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในการออกแบบสร้างสรรค์ 
จึงท าให้ผลงานดมีูชีวิตชีวา  สดช่ืนเข้ากบัสภาพแวดล้อม  และไม่เบียดเบียนธรรมชาติหรือขดัแย้ง  
สภาพแวดล้อม  

ด้านทศันคติ  : พบวา่ มีทศันคติที่ดีต่อสงัคม เป็นผู้ให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน 
จากการติดตามการท างานนอกเหนือจากท างานวิชาชีพแล้ว มักจะท างานเพื่อสังคม เช่น การ
ออกแบบพืน้ที่สาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นวิทยากรให้กบัสมาคมต่างๆ เป็นอาจารย์พิเศษ
ให้กบัมหาวิทยาลยัมากมาย    จนมีลกูศิษย์มากมาย 

ด้านความรู้ : พบว่า เป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การ
ท างานวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในสงู ในทกุมิติทกุองค์ประกอบทางศิลปะและ
การออกแบบ   จึงควรน าความรู้ที่ได้ จัดท าหนังสือตีพิมพ์และส่งต่อให้คนรุ่นหลังศึกษาเป็น
แบบอย่าง เป็นต้นแบบในการท างานอย่างสร้างสรรค์เพื่อสงัคม  

ด้านทกัษะ : พบวา่ มีทกัษะความช านาญสงู ในวิชาชีพการออกแบบก่อสร้าง 
ซึ่งมาจากการสัง่สมประสบการณ์ที่มีอย่างยาวนาน เป็นคนที่มีทกัษะในการคิดแก้ไขปัญหาของ
พืน้ที่ กับความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ในเร่ืองความงาม มีทักษะเร่ืองการออกแบบที่ใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า มีทกัษะเร่ืองการใช้วสัดทุี่เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และมี
ทกัษะในการออกแบบรายละเอียดที่ซบัซ้อนให้เกิดเป็นงานศิลปะท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ด้านสนุทรียศาสตร์  พบวา่ สนุทรียะทางความงาม มี 2 ด้าน คือท าตามโจทย์
ของผู้ ว่างจ้างในเชิงพาณิชย์ และท าตามสุนทรียะตามแบบฉบบัของตนเองในผลงานสาธารณะ  
กลา่วคือ จะเป็นการท างานศิลปะเพื่อศิลปะ  ดงันัน้จึงจะใสค่วามคิดสร้างสรรค์ จากประสบการณ์
ด้านความงามส่วนตัวที่สั่งสมมา ทัง้จากการท างานวิชาชีพและสั่งสมจากการเดินทางไป
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ต่างประเทศ พบว่าเป็นสุนทรียะที่เน้นความกลมกลืนกับบริบทสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ มี
ความเรียบง่ายอยู่ในชิน้งาน  ผนวกกับแนวคิดตามปรัชญาที่ตนเองเช่ือจึงก่อเกิดเป็นผลงาน
สร้างสรรค์ที่ยากจะหาผู้ใดเลียนแบบได้ 

ด้านศิลปวฒันธรรม : พบวา่ ในหลายชิน้งานที่ท าผลงานออกแบบสร้างสรรค์
งานสาธารณะ มกัใช้แนวคิดจากศิลปวฒันธรรมเข้าไปมีสว่นร่วมในการออกแบบ ดงึลกัษณะความ
เป็นไทยมาประยุกต์ใช้ในงานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ได้อย่างลงตัว  และ
ผสมผสานกบัเทคโนโลยีของวสัดอุปุกรณ์ที่ทนัสมยัสอดรับเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในชิน้งาน  

3.2 เอกรัตน์ วงษ์จริต ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ปี 2552 
ด้านเศรษฐกิจ : พบว่า เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษา ผู้ ริเร่ิมน าเสนอผลงานก

การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเฟอร์นิเจอร์ ที่น าเร่ืองศิลปะภมูิปัญญา มาผสมผสานเป็นงานศิลปะ
ส่งออกสู่สายตาชาวโลก ให้ได้ทราบถึงผลงานสร้างสรรค์สินค้าไทย  โดยการใช้วัสดุท้องถิ่นมา
น าเสนอ ส่งผลในเชิงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และน ารายได้เข้าสู่ประเทศมากมาย ขยายไปถึง
ภมูิภาคในประเทศไทย จากการท างานฝีมือที่มาจากการออกแบบอย่างตัง้ใจ   

ด้านสงัคม : พบว่า เกิดการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาพืน้บ้าน ต่อยอดลม
หายใจให้ยงัคงอยู่คู่กบัคนไทย  ด้วยการน ารูปแบบ เทคนิค กระบวนการท า  สูก่ารน าเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ที่ร่วมสมยั  ก่อเกิดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  เพื่อการพฒันาสงัคมอย่าง
ยัง่ยืน ด้วยผลิตภณัฑ์ชิน้งานการออกแบบสร้างสรรค์ จากโลกฝ่ังตะวนัออก(ไทย) สู่โลกตะวนัตก
(ยุโรปและอเมริกา) ส่งผลกระทบให้ครอบครัวในชนบทมีความสขุ  ลูกหลานไม่ ต้องเดินทางเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อหางานท าเหมือนในอดีตอีกตอ่ไป  

ด้านสิ่งแวดล้อม เก้าอีมี้ความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนานจงึไม่สญูเสีย
ทรัพยากรที่จะต้องผลิตเก้าอีบ้อ่ยๆอย่างสิน้เปลือง  เก้าอีมี้ความแข็งแรงทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
จงึไม่สญูเสียทรัพยากรที่จะต้องผลิตเก้าอีบ้อ่ยๆอย่างสิน้เปลือง 

ด้านทศันคติ : พบว่า เกิดจากการได้ไปศึกษาต่อยงัต่างประเทศ (อิตาลีและ
อเมริกา) ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดี ต่อศิลปะภูมิปัญญาที่มีอยู่ในประเทศไทย  เกิดความรักและ
หลงใหล มนต์เสน่ห์งานฝีมือที่ มีมาแต่โบราณ  จึงเกิดแนวมคิดที่น าเอาเอกลักษณ์ไทยมา
ผสมผสานรูปแบบที่ร่วมสมยั ผสมกบัวสัดทุี่แปลกใหม่และทนัสมยั เพื่อท้าทายสงัคมนกัออกแบบ
โลก   

ด้านความรู้ : พบว่า เป็นนกัออกแบบที่ศึกษาจากฝ่ังยโุรปและฝ่ังอเมริกา จึง
ท าให้มีความรู้มากมาย อีกทัง้ยงัมีประสบการณ์การท างานที่ยาวนานและต่อเนื่อง จึงท าให้องค์
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ความรู้หลายด้าน ทัง้เร่ืองของวิธีคิดแบบอิตาลี ศึกษาความเป็นมนุษย์ก่อน จึงเร่ิมศึกษาสรีระ
มนษุย์ และความรู้ความช านาญเร่ืองวสัดจุากอเมริกา  ผนวกเข้ากบัเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ท า
ให้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์มาได้อย่างสวยงาม มีความแปลกตาไม่เหมือนใคร ร่วมสมัยใน
เอกลกัษณ์ความเป็นไทยสากล 

ด้านทักษะ : พบว่า ทักษะเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  จึงท าให้เกิด
ทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา  ทัง้ยงัมีทกัษะการแก้ไขปัญหา  โดยการ
พัฒนาทักษะนัน้เกิดจากเปิดรับข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ   ศึกษาวัสดุสมัยใหม่ที่หลากหลายเข้าใจ
เทคโนโลยีและเทคนิคเชิงช่างต่างๆ ซึ่งนีเ้องจึงเป็นสว่นส าคญัที่ท าให้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่
มีแนวคิดล า้สมยั 

ด้านสุนทรียศาสตร์ : พบว่า มีผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่มีปรัชญาแบบ
ตะวันออก มีแนวคิดจากศิลปวัฒนธรรม น ามาตีความหมายและถ่ายทอดผ่านผลงานที่มีสีสัน 
ผสมผสานความเป็นไทยมาถ่ายทอด สูก่ารสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างมีเอกลกัษณ์ วฒันธรรม
ของไทย  

ด้านศิลปวฒันธรรม : พบว่า เป็นต้นแบบทางความคิด  ที่น าภูมิปัญญาและ
วสัดใุนพืน้ถิ่นมาประยุกต์ใช้ในรูปทรงสมยัใหม่แบบไทยร่วมสมยั   ก่อเกิดความเป็นไทยในอีกมิติ
หนึ่ง  เกิดการพัฒนาความรู้ที่น าศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า มาเพิ่มมูลค่า ส่งผลกระทบที่ดีใน
ทางบวกกบัทกุคนที่เก่ียวข้อง เร่ิมตัง้แต่ครูช่างในท้องถิ่น สูก่ารสืบสานคนในหมู่บ้านนัน้ๆ ชมุชนนัน้ 
สงัคมนัน้ มีผลงานเฉพาะตวั แฝงไปด้วยประโยชน์ใช้สอย ด้วยรูปทรงที่แปลกใหม่และดูทนัสมัย
มากขึน้เหมาะกบัยคุปัจจบุนั  

3.3 วิฑูรย์ คุณาลังการ ศิลปินศิลปาธร สาขามณัฑนศิลป์ ปี 2553 
ด้านเศรษฐกิจ : พบว่า ผลงานงานออกแบบสร้างสรรค์  อาทิเช่น พืน้ที่

สาธารณะอย่าง  พืน้ที่แสดงสินค้า ร้านค้าต่างๆ ช่วยท าให้เศรษฐกิจของผู้ประกอบการ รวมถึง
เศรษฐกิจภายในประเทศ มีเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึน้ ผู้ ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้าน   
สามารถน าผลผลิตทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึน้มาขายได้ ส่งผลท าให้มีรายได้ใน
ครัวเรือนเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

ด้านสงัคม : พบว่าการออกเเบบพืน้ที่ภายในพืน้ที่ต่างๆนัน้  ส่งผลกระทบถึง
ด้านสงัคม เพราะนอกจากท าให้ผู้ประกอบการและชาวบ้าน  มีรายได้เพิ่มมากขึน้จากการขายของ
แล้ว  ยงัสง่ผลถึงความสมัพนัธ์ต่อสงัคม ท าให้คณุภาพชีวิตของผู้คนดีขึน้ด้วย  เป็นการช่วยสง่เสริม
ทางด้านสขุภากายและใจอีกทางหนึ่ง 
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ด้านสิ่งแวดล้อม : พบว่า ผลงานการสร้างสรรค์ผลงานนัน้ มีการออกแบบ
ส่วนต่างๆ ที่ค านึงถึงสภาวะสิ่งแวดล้อม  เช่น แนวคิดจากการน าวัสดุทดแทนธรรมชาติมาใช้
ประกอบสร้างตกแต่ง   และมกัจะออกแบบสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวภายในโครงการต่างๆ  
นอกจากจะช่วยลดโลกร้อนเข้าสูโ่ครงการแล้ว ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กบัโครงการได้อย่าง
มาก  

ด้านทศันคติ : พบวา่ เป็นผู้ มีทศันคติท่ีดี ต่อวงการการออกแบบ  จากแนวคิด
การแสดงออกถึงความงามในมิติใหม่ สื่อถึงลกัษณะไทยอีกรูปแบบหนึง่ซึง่ยงัไม่เคยปรากฏมาก่อน  
ก็ช่วยท าให้มุมมองทางสังคมภายนอก มองความเป็นไทยที่ง่ายขึน้ ด้วยการน าศิลปะไทยผสม
ความสากลแบบตะวนัตก ท าให้ผู้ที่พบเห็นเกิดการเรียนรู้ศิลปวฒันธรรมไทยไปในตวั  

ด้านความรู้ : พบว่า เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถท่านหนึ่ง จากผลงานที่
ปรากฏ ส่งผลท าให้ชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจเก่ียวกับศิลปะวัฒนธรรมไทย  ได้ทราบถึงอัตลกัษณ์
ความเป็นไทยร่วมสมยัได้เพิ่มมากขึน้  จากการน าความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ  การเข้าถึง
แก่นของวฒันธรรมไทย ผนวกกบัความรู้ด้านจิตรกรรม ส่งผลให้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่ร่วม
สมยั เปรียบเสมือนเป็นทตูทางวฒันธรรม ที่เช่ือเชิญชาวต่างประเทศให้ได้มาสมัผสัความงามแบบ
ไทย 

ด้านทกัษะ : จากการศึกษาพบว่า มีทกัษะความเช่ียวชาญด้านการวาดภาพ  
จากอดีตที่เคยเรียนด้านจิตกรรมมาก่อน  ส่งผลให้ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์มีความพิเศษ 
แตกต่างจากท่านอื่น  เช่น การตีความในลกัษณะไทยในรูปแบบใหม่ๆ อีกทัง้ยงัเชียวชาญด้านการ
หยิบจบัวสัดตุ่างๆ ที่ไม่เข้ากนั  มาจดัองค์ประกอบใหม่ ผ่านรสนิยมส่วนตวั ปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้
ร่วมสมยั  ตอบสนองเชิงวฒันธรรมทิศทางใหม่ที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในปัจจบุนั  

ด้านสุนทรียศาสตร์ : พบว่า เป็นนักออกแบบผู้ มีรสนิยมสมัยใหม่ มัก
ตีความหมายด้านความงามของวัฒนธรรมไทย ในทิศทางที่แปลกใหม่ และใช้ความงามของ
วัฒนธรรมไทยในการบอกเล่าเร่ืองราวในวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วย
ลายเส้นกราฟิกความเป็นไทย ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆภายในโครงการ จึงท าให้การออกแบบ
สร้างสรรคค์มีความน่าสนใจ  

ด้านศิลปวฒันธรรม พบว่า ศิลปินมักการใส่ความเป็นศิลปวฒันธรรม โดย
การใช้งานกราฟฟิก 2 มิติ มาใช้ในการถ่ายทอดผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ ที่สะท้อนถึง
เอกลกัษณ์ของไทย ได้อย่างน่าสนใจ  ซึง่อาจถือได้วา่เป็นการอนรัุกษ์เอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมอีก
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ทางหนึ่ง ผ่านผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  ท าให้ผู้คนอยากเข้าไป
สมัผสั และเรียนรู้เร่ืองราวตา่งๆของประเทศ 

3.4 ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2553 
ด้านเศรษฐกิจ : พบว่า ศิลปินไม่ได้มองประเด็นนีเ้ท่าไรนัก แต่ผู้ วิจัยเช่ือว่า 

การที่ชุมชนมีการพัฒนาที่ดีขึน้ ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตของชุมชนแออัดเหมือนในอดีต  ก็จะท า
เศรษฐกิจภายในประเทศไทยดีด้วย จากเดิมที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายเงินมาโอบอุ้มประชากรส่วนนี ้ ก็
จะได้น าไปพฒันาประเทศสว่นอื่นๆ เช่น การสง่เสริมและสนบัสนนุเศรษฐกิจภายในชมุชนแทน   

ด้านสงัคม : พบวา่ งานออกแบบสร้างสรรค์สง่ผลกระทบด้านนีท้ี่สดุ กลา่วคือ 
เป็นประเด็นที่ได้รับการพดูถึงมากที่สดุ สืบเนื่องจากไม่ค่อยมีนกัออกแบบในปัจจบุนัที่ท างานเพื่อ
สงัคมชมุชนที่มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง สว่นใหญ่ท าเพื่อสร้างภาพ  จึงสง่ผลให้มีความเด่นชดัมาก
ในกระแสสงัคมนกัออกแบบ  ด้วยแนวคิดในการพฒันาพืน้ที่ว่างให้เกิดประโยชน์สงูสดุ น าผู้คนใน
ชมุชนมาร่วมกนัวางแผนออกแบบสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม  สิ่งสาธารณะประโยชน์กลบัคืนสู่
ชมุชน  กบักิจกรรมต่างๆที่คนในชมุชนต้องการลงไปในพืน้ที่นัน้ๆตามก าลงัทรัพย์ที่มี  ด้วยการท า
ให้สงัคมชุมชน  ได้มีพืน้ที่เล่นออกก าลงักาย  มีอาคารเรียนรู้จากห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมา
ทัง้หมดนัน้ ได้มีส่วนช่วยพฒันาความเป็นอยู่ของคนในชมุชนให้ดีขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างความ
เท่าเทียมกนัในสงัคมอีกด้วย 

ด้านสิ่งแวดล้อม : พบว่า ผลงานการออกแบบได้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มาก  ในการใช้ชีวิตในพืน้ที่แออดั  ได้มีการเปลี่ยนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี   ให้เป็นพืน้ที่
ที่มีทศันียภาพที่สวยงาม มีภมูิทศัน์ที่ร่มร่ืนสดชื่น  และเป็นพืน้ที่ที่มีประโยชน์แก่คนในชมุชน  ด้วย
การเพิ่มพืน้ที่ความรู้พืน้ฐาน  เพิ่มพืน้ที่แหล่งพดูคยุกนัภายในชมุชน เพิ่มกิจกรรมต่างๆในสงัคชุม
ชนมที่คนมองข้าม โดยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ให้มีดีขึน้ ตอบโจทย์คนในสงัคมที่ผนวกเร่ือง
สิ่งแวดล้อม และจากการจดัการทางสงัคม  สง่ผลให้เกิดการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ 

ด้านทศันคติ : พบว่า ศิลปินเป็นผู้ มีทศันคติที่ดี ในฐานะสถาปนิกคนหนึ่ง ที่
ท างานวิชาชีพ ควบคู่กบัการท างานเพื่อสงัคม โดยน ารายได้สว่นหนึ่งจากการท างานออกแบบ มา
ช่วยสร้างสรรค์สังคมชุมชนแออัด  ด้วยแนวคิดที่จะแก้ปัญหาโดยการจัดสรรพืน้ที่ว่าง ให้มี
ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคนภายในชุมชน  และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้และช่วยกัน
แก้ปัญหาได้ มีการรับฟังความคิดเห็นที่เป็นกลาง ท าให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์
ส าหรับทกุคนในชมุชน   
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ด้านความรู้ : พบว่า เป็นผู้ มีความรู้มากมายเร่ืองการพัฒนาคนสงัคมเมือง 
เพราะการลงพืน้ที่กับคนในชุมชนเป็นเร่ืองยาก ท าในสิ่งที่สถาปนิกท่านอื่นๆมองข้าม  ด้วยการ
ท างานในส่วนฐานล่าง แนวคิดแบบปิรามิด คือ สร้างความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่และดีขึน้  
ด้วยองค์ความรู้ ความเข้าใจต่อภาคสงัคม  เพราะทุกคนมีความรู้ไม่เท่ากันท าให้เกิดการยอมรับ
ยาก  แต่ผลจากการท างานที่จริงใจก็ส่งผลให้ท าให้ทกุคนในชมุชนอยากเข้ามามีบทบาทละมีสว่น
ร่วม ก่อเกิดให้เกิดผลงานสถาปัตยกรรมที่เป็นรูปธรรม ด้วยการสร้างการเรียนรู้ของตัวบริบทต่อ
ชุมชน มีการสอบถามความต้องการของคนในชุมชน รับฟังความคิดเห็นกันและกัน และน ามา
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในสร้างสรรค์สิ่งตา่งๆ 

 ด้านทกัษะ : พบว่า เป็นนกัออกแบบที่มีประสบการณ์การท างานกบัชมุชน 
มาอย่างยาวนาน หลายโครงการ จงึมีทกัษะการคิดแก้ปัญหาสิ่งตา่งๆ ที่เป็นอปุสรรค์ต่อการท างาน
สร้างสรรค์เพื่อสังคม เช่น การจัดการพืน้ที่ว่าง โดยจัดสรรสร้างกิจกรรมต่างๆลงไปนัน้ มีปัจจัย
ส่งเสริมหรือสนบัสนุนมากน้อยเพียงใด ทัง้จากคนในชุมชนและปัจจยัจากภายนอก  ดงันัน้ทกัษะ
เร่ืองการท างานอย่างมีสว่นร่วมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ชมุชนสงูสดุนัน้ จึง
ต้องอาศยัทกัษะความช านาญในการเจรจาประสานงานการท างานอย่างมาก  

ด้านสุนทรียศาสตร์ : พบว่า ไม่มีเอกลักษณ์สุนทรียะทางความงามที่อัต
ลักษณ์เฉพาะตัว เพราะเม่ือชุมชนเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน กิจกรรมความต้องการเปลี่ยน  ดังนัน้
รูปแบบความงามใน     รูปแบบเดิมที่เคยออกแบบสร้างสรรค์ไว้ในอดีต จะถูกหยิบยกมาใช้อีก
ไม่ได้  ดงันัน้สนุทรียศาสตร์ คือการพฒันาสิ่งสวยงามที่คนมองข้าม สูก่ารพฒันาการด ารงชีวิตของ
คนในสงัคม  ด้วยงานออกแบบสร้างสรรค์ที่ท าให้ทกุคนในชมุชนมีความสขุ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้
ตามก าลงัที่จะท าได้ 

ด้านศิลปวฒันธรรม : พบว่า ได้สร้างองค์ความรู้ทางด้านวฒันธรรมการอยู่
อาศยัของกลุ่มคนอีกประเภทในสงัคม จากเดิมที่เคยท างานเพื่อสนองความต้องการแก่ระบบทุน
นิยม  เป็นการเรียนรู้บริบทของสถาปนิกนักออกแบบที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมชุมชน  โดยใช้
องค์ประกอบความรู้ที่มี  สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ด้วยแนวคิดศิลปะและการออกแบบ  ที่มองเป็น
ประโยชน์การใช้สอยเป็นความงาม  ทางศิลปะควบคู่กับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ สู่การสร้าง
ความสขุคืนแก่สงัคม  

3.5 สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2557 

ด้านเศรษฐกิจ : พบว่า ศิลปินไม่ได้มองประเด็นนีเ้ท่าไหรนกั แต่ด้วยแนวคิด
ในการออกแบบสร้างสรรค์ เร่ืองการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาติ  ที่มีการแก้ปัญหาเร่ือง
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ทิศทางแดด ลม ฝน และการระบายอากาศ ซึ่งในทางเศรษฐกิจนัน้ ก็ได้ส่งผลกระทบอยู่บ้าง
บางส่วน เช่น เร่ืองของการลดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในการเลือกใช้วัสดุ  ลดต้นทุนในการ
ก่อสร้างภายในโครงการ 

ด้านสงัคม  : พบวา่ ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ได้สง่ผลกระทบต่อสงัคม
สงู  ในกลุ่มของสงัคมของสถาปนิกและนกัออกแบบรุ่นใหม่  ให้มีแนวคิดการท างานจิตสาธารณะ
เพื่อคนในสงัคม จากผลงานทางสถาปัตยกรรมการออกแบบวัด สถานปฎิบัติธรรมจ านวนมาก 
ถวายเป็นพทุธบูชาให้กบัพทุธศาสนา  สอดคล้องไปกบัแนวคิดปรัชญาของพทุธะ สู่งานออกแบบ
สร้างสรรค์ในประเทศไทย  

ด้านสิ่งแวดล้อม : พบว่า ศิลปินให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก  
และใช้ประโยชน์จากบริบทรอบๆพืน้ที่  เพื่อมองหาทิศทาง แดด ลม ฝน แล้วน ามาวิเคราะห์ สู่การ
แก้ปัญหาเร่ืองการอยู่ร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติ  และใช้ธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมกับการ
สร้างสรรค์พืน้ที่สว่นต่างๆ รู้สกึได้ถึงความร่มร่ืน  โปร่งโลง่สบาย จากการดงึแสงแดดและลม ที่มีอยู่
แล้วในธรรมชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในงานโครงการต่างๆ 

ด้านทัศนคติ  : พบว่า ทัศนคติของศิลปินมีความรักและศรัทธาในพุทธ
ศาสนา จึงท าให้มีการศึกษาและลงลึกการกับปฎิบัติธรรมะ   ซึ่งจากการเป็นสถาปนิกจึงเกิด
แนวคิดท่ีวา่ อยากจะออกแบบวดัและสถานปฎิบตัิธรรม ที่สามารถท าให้คนเข้าถึงกิจกรรมต่างๆใน
พทุธศาสนาได้มากยิ่งขึน้  ผ่านผลงานสถาปัตยกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเร่ืองจิตใจที่เก่ียวพนัในทุก
ด้านของชีวิต 

ด้านความรู้ : พบว่า เป็นผู้ มีความรู้มากทางด้านงานช่าง งานฝีมือการ
ก่อสร้าง ได้ส่งผลกระทบในการท างานในรายละเอียดมากๆในงานก่อสร้างอาคาร รวมทัง้ยัง
สง่ผ่านองค์ความรู้และประสบการณ์การท างานท่ีมี  สูก่ารเผยแผร่แนวคิดผ่านการเป็นวิทยากรและ
อาจารย์พิเศษมากมาย ในรัว้มหาวิทยาลยั  น าเสนอปรัชญาความงามของธรรมะจากการตีความ
สว่นตน  จากเดิมที่เป็นนามธรรมสูรู่ปธรรมให้สงัคมได้เข้าถึงและสมัผสัได้  

ด้านทักษะ : พบว่า ทักษะเกิดจากองค์ความรู้ที่สั่งสมตัง้แต่สมัยเรียน สู่
ทกัษะการท างานวิชาชีพที่ฝึกฝนมายาวนาน จากการท างานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตย์ โดยใช้
ความสมัพนัธ์สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมธรรมชาติ โอบล้อมตวัอาคารอย่างกลมกลืน  

ด้านสุนทรียศาสตร์ : พบว่า ศิลปิน ใช้แนวทางสุนทรียะความงามที่ มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตน ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์มีความเรียบง่าย  แสดงความงามที่เกิดจาก
การใช้พืน้ที่ว่าง สจัจะของวสัดุตามธรรมชาติแต่ละชนิด แอบแฝงลูกเล่นในการใช้งาน ส่วนการ
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ประกอบสร้างของอาคารนัน้ ใช้ช่างท้องถิ่นสร้างสรรค์  เพราะเป็นงานออกแบบที่ไม่ซบัซ้อน ง่าย
ต่อการก่อสร้าง  ไม่เน้นการปรุงแต่ง แตเ่น้นความสวยงามที่กลมกลืนกบัธรรมชาติ  

ด้านศิลปวฒันธรรม : พบว่า ผลงานการออกแบบวดั และสถานปฎิบตัิธรรม
ต่างๆนัน้ สร้างสรรค์จากแนวคิดปรัชญาของพทุธศาสนา วฒันธรรม ประเพณี และความเช่ือ สง่ผล
ให้สงัคมเข้าใจและเข้าถึงธรรมะง่ายขึน้ ด้วยผลงานสร้างสรรค์ที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน  ไม่มี
ความวิจิตรตระการตาใดๆมาปรุงแต่งให้รกสายตา 

3.6 คุณอมตะ หลูไพบูลย์ ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม ปี 2560 

ด้านเศรษฐกิจ : พบว่า มีผลงานการออกแบบมากมาย  ผลงานสร้างสรรค์
เป็นที่นิยมตอบโจทย์ความต้องการของสงัคมอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้ผลงานยงัมีความหลากหลาย
และสะท้อน ความเป็นตวัตนได้อย่างชดัเจน  ส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ท าให้วงการ
วิชาชีพธุรกิจด้านการก่อสร้างดีขึน้   

ด้านสังคม : พบว่า ศิลปินศิลปาธรส่วนใหญ่ ที่ท างานออกแบบสร้างสรรค์
เพื่อสงัคมจะได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติ แตกตา่งจากอมตะ หลไูพบลูย์ ที่ท างานเพื่อสงัคมน้อย แต่ทกุ
งานสร้างสรรค์นัน้เก่ียวกบัคน ส่งผลกระทบต่อสงัคมไม่น้อย ด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย 
ต่อการใช้ชีวิตในปัจจบุนั 

ด้านสิ่งแวดล้อม : พบวา่ เป็นผู้น าด้านการประหยดัพลงังานและการใช้วสัดทุี่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตวัอย่างที่เด่นชดั อย่างเช่น โครงการ เดอะ คอมมอนส์  ที่มีแนวคิดในการ
ออกแบบสร้างสรรค์พืน้ที่สาธารณะ สามารถใช้ชีวิตช่วงกลางวนัโดยไม่ต้องเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
ถือได้วา่เป็นการประหยดัพลงังาน และลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมหาศาล  

ด้านทัศนคติ : พบว่าเป็นผู้ มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม ด้วยแนวคิดที่ เช่ือว่า
พลงังานควรใช้อย่างคุ้มค่าที่สดุ  จงึน ามาสูแ่นวคิดของการอยู่ภายนอกอาคารของสงัคมชมุชนทอง
หลอ่ในช่วงเวลากลางวนั โดยออกมาท ากิจกรรมนอกอาคารภายในโครงการ เดอะ คอมมอนส์  

ด้านความรู้ : พบว่า เป็นผู้ มีองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรม มีความรู้เร่ืองโครงสร้างอาคารสงู  รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่สนบัสนนุวิธีคิด
ด้านการสร้างอาคารที่ใช้พลงัานอย่างรู้คณุค่า  อีกทัง้ความรู้การจดัการวางผงัพืน้ที่อาคาร  การใช้
แสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร รวมถึงความรู้การประยกุต์ใช้วสัดทุ้องถิ่นมา
ในการออกแบบอย่างสร้างสรรค์  

ด้านทักษะ : พบว่า ทักษะการออกแบบร่วมสมัย สื่อสารผลงานสร้างสรรค์
เป็นสากล และทักษะการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบที่มีต่อโครงการ เช่น 
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การแก้ไขปัญหาภายในตัวอาคาร การปล่อยช่องว่างเพื่อให้มีแสงธรรมชาติเข้าสู่ภายในอาคาร
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ความสมัพนัธ์ภายนอกและภายใน การออกแบบ การวางผงั และ
การวางแปลนพืน้ที่ต่างๆโดยเอือ้ต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม   

ด้านสนุทรียศาสตร์ : พบว่า ศิลปินเป็นผู้ มีรสนิยมความงาม  มีความสามารถ
สงูในการคดัสรรวสัดตุ่างๆเพื่อใช้ประกอบสร้างผลงานได้อย่างน่าสนใจ  การหยิบยกความงามพืน้
ถิ่นสู่ความเป็นสากลและร่วมสมัย  ให้เข้ากับโครงการ ในผลงานออกแบบสร้างสรรค์สามารถ
สะท้อนสนุทรียะตามเอกลกัษณ์เฉพาะตนเป็นอย่างดี 

 ด้านศิลปวฒันธรรม : พบว่า ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ดสูมยัใหม่ แต่แอบ
แฝงด้วยเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  การน าเอาวฒันธรรมและศิลปะพืน้ถิ่นมาประกอบเพื่อใช้ในการ
ออกแบบสร้างสรรค์  โดยน าเอาวสัดธุรรมชาติใช้ในงานออกแบบ เช่น โครงการ เดอะ ซิกเซ็นต์ ซึ่ง
ท าผู้มาเยือนโครงการรู้สึกผ่อนคลายและซึมซาบถึงศิลปะพืน้ถิ่น  ถือว่าเป็นผลงานที่มีความโดด
เด่นและมีเอกลกัษณ์ร่วมสมยัมากต่อสายตานกัท่องเที่ยวชาวตา่งประเทศ 
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บทที่ 5 
สรุปและอภปิรายผล 

การศกึษาวิจยั  เร่ืองการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศกึษาผลงานออกแบบศิลปินร่วม
สมยั  มีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาประวตัิความเป็นมา จดุมุ่งหมาย และประโยชน์ของการมอบรางวลั 
ศิลปินร่วมสมัย “รางวัลศิลปาธร”  เพื่อศึกษาชีวประวัติ  และวิเคราะห์ผลงานการออกแบบ
สร้างสรรค์ของศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามัณฑนศิลป์ และสาขา
สถาปัตยกรรมในประเด็น กระบวนการคิด ขัน้ตอนการท างาน รวมทัง้แนวทางการพฒันา  ผลงาน
การออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  และเพื่อศึกษาผลกระทบของ
กระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่ มีต่อบริบทสังคมไทย  ในประเด็นเศรษฐกิจ  สังคม  
สิ่งแวดล้อม ทศันคต ิ ความรู้  ทกัษะ  สนุทรียศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม  

งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง  (In-depth Structured Interview) กับผู้ ให้ข้อมูลหลัก    
(Key Informants) ทัง้หมดจ านวน 19 คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การจัดกลุ่มโครงสร้างเนือ้หา การทดสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์เนือ้หาใช้วิธีการแบบสามเส้า (Triangulation Technique) ผ่านการอธิบายพรรณนา   

โดยมีกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มีทัง้หมดจ านวน 19 คน ได้แก่ กรรมการ
ตดัสินรางวลัศิลปาธร จ านวน 1 คน, ประธานกรรมการตดัสินรางวลัศิลปาธร จ านวน 1 คน, ศิลปิน
แห่งชาติ จ านวน 1 คน,  ศิลปินศิลปาธร 6 คน ที่มีผลงานด้านสถาปัตยกรรม และผลงานด้าน
มัณฑนศิลป์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็นจ านวน 2 กลุ่ม (กลุ่มละ 3 คน),  นักวิชาการ จ านวน 2 คน,      
นกัปฏิบตัิวิชาชีพ จ านวน 3 คน, และนกัศกึษา จ านวน 5 คน  
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1. ประวัตคิวามเป็นมา จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการมอบรางวลัศิลปินร่วมสมัย 
“รางวลัศลิปาธร” 

“วฒันธรรม” เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างและคัดแปลงขึน้  แล้วสืบสาน  สืบทอด จากรุ่นสู่รุ่น
อย่างแนบแน่น และอยู่กบัมนษุย์ในฐานะสมาชิกของสงัคม   จนผู้คนไม่รู้สกึว่าเป็นองค์ประกอบที่
ส าคญั   ที่ก าหนดอตัลกัษณ์  ขนบธรรมเนียม  คา่นิยม  แบบแผนของสงัคม ทัง้ในทางรูปธรรมและ
นามธรรม จนถึงสมยัรัฐบาลจอมพล ป.พิบลูสงคราม  ที่สร้างแนวคิด “ชาตินิยม” เพื่อให้เห็นความ
เป็นชาติของคนที่อยู่ในประเทศเดียวกัน  จึงได้สถาปนากระทรวงวัฒนธรรมขึน้  เม่ือวันที่  
12 มีนาคม 2495  จนมาถึง พ.ศ.2501  ได้เกิดภาวะผนัแปรทางการเมืองขึน้  กระทรวงวฒันธรรม
ถกูยบุ  โดยลดฐานะเป็นกองวฒันธรรม   สงักดัส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ  

ต่อมาได้ปรับฐานะขึน้เป็นระดับกรม คือ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
เม่ือปี พ.ศ.2522  และอีก 25 ปีถดัมา จึงได้มีการสถาปนากระทรวงวฒันธรรมขึน้ใหม่  เม่ือวนัที่  3 
ตลุาคม 2545  ซึง่มีการก าหนดภารกิจชดัเจน คือ รับผิดชอบด้านศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม  

รางวลั “ศิลปาธร” เกิดขึน้ ในปี พ.ศ.2547 ได้จัดตัง้ หลงัจากตัง้กระทรวงวัฒนธรรมได้
เพียง 2 ปี   โดยรางวลัศิลปาธรนัน้ แตกต่างกบั รางวลัศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่ตัง้ขึน้โดย 
“ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ” (สวช) กระทรวงศกึษาธิการ ตัง้แต่ปี พ.ศ.2527 และ
มีประกาศรางวลัครัง้แรกในปี 2528 อีกทัง้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบ ให้ประกาศว่า วนัที่24 
กุมภาพันธ์ เป็นวัน “ศิลปินแห่งชาติ” อีกด้วย แต่รางวัล ศิลปาธร ตัง้ขึ น้ โดย ส านักงาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั (สศร) กระทรวงวัฒนธรรม และเน้นผลงาน “ความร่วมสมยั”รวมทัง้อายุ
ของศิลปิน ที่ต้องมีอายุระหว่าง 30-55 ปี และมีผลงานทางศิลปะดี ร่วมสมัย  โดดเด่น มีคุณค่า 
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

โดยในช่วงปีแรกๆ พ.ศ.2547-2550  มีรางวลัรวมทัง้หมด 5 สาขา อย่างสาขาทศันศิลป์ 
สาขาวรรณศิลป์ สาขาคีตศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขาภาพยนตร์,  ถดัไปในปี พ.ศ. 2552 
เพิ่มขึน้อีก 1 สาขา คือ สาขา การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  รวมเป็น 6 สาขา,  และในปี พ.ศ.2553  
ได้มีการเพิ่มรางวลัอีก 3 สาขา รวมเป็น 9 สาขา,  ปี พ.ศ.2557 ได้ลดจ านวนลง 1 สาขา เหลือ 8 
สาขา, ปี พ.ศ.2560 ได้ลดลงลง 1 วิชา เหลือ 7 สาขา,   ซึ่งใน พ.ศ. 2561 ได้เน้นประเภท “ศิลปิน
ร่วมสมัย” ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” โดยมีทัง้หมด 7 สาขา ได้แก่ทัศนศิลป์  สถาปัตยกรรม  
วรรณศิลป์  ดนตรี  ศิลปะการแสดง  ศิลปะการออกแบบ และภาพยนตร์สื่อเคลื่อนไหว  แก่ผู้ มีมี
สญัชาติไทย  ที่มีอายุระหว่าง 30-55 ปี  โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องเป็นที่
ประจกัษ์ต่อสงัคม 
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ขอบเขตของการศึกษาครัง้นี ้ ผู้ วิจัย ได้เลือกศึกษาเฉพาะผลงานการออกแบบด้าน
สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน(มัณฑนศิลป์) ตัง้แต่ปี  พ.ศ.2552-2560 ซึ่งมีผู้ ได้รับ
รางวัลศิลปาธรแล้ว จ านวน7 ท่าน แต่ผู้ วิจัยศึกษาได้ 6 ท่าน เพราะอีกหนึ่งท่านใช้ชีวิตอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา  จงึไม่สามารถท าให้ศกึษาได้อย่างละเอียด เหมือนศิลปาธร ท่านอื่นๆได้ 

อนึ่ง ในปี พ.ศ.2552 ยงัไม่มีรางวลัในช่ือ สาขาสถาปัตยกรรม และสาขามณัฑนศิลป์ จึง
ใช้ช่ือ รางวัลว่า  การออกแบบเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งรวมงานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ ไว้ใน
สาขานีด้้วย  โดยมีผู้ ได้รับรางวัล ศิลปาธร สาขาการการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ในปีนี ้2 ท่าน
ได้แก่ สมชาย จงแสง ที่มีเนือ้งานด้านสถาปัตยกรรม,มณัฑนศิลป์  และเอกรัตน์ วงษ์จริต ที่มีเนือ้
งานด้านมณัฑนศิลป์, เฟอร์นิเจอร์   

ปี พ.ศ.2553  ช่ือรางวลั สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ไม่มีอีกแล้ว  และได้ระบชุดัเจน
ว่าเป็นรางวลัสาขาสถาปัตยกรรม  และสาขามณัฑนศิลป์  โดยมีผู้ ได้รับรางวลั ศิลปาธร ในปีนี ้2 
ท่าน ได้แก่ วิฑรูย์ คณุาลงัการ สาขามณัฑนศิลป์  และปฐมา หรุ่นรักวิทย์ สาขาสถาปัตยกรรม 

ปี พ.ศ.2557 ช่ือรางวัล สาขามัณฑนศิลป์  ถูกให้ยุบรวมไปอยู่ในสาขาสถาปัตยกรรม 
โดยมีสาขาย่อยด้วยกัน 4 สาขา ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมผังเมือง , สถาปัตยกรรม , 
สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์, และภูมิสถาปัตยกรรม  โดยในปีนี ้มีผู้ ได้รับรางวลั ศิลปา
ธร จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์  สาขาสถาปัตยกรรม 

และปี พ.ศ.2560 มีผู้ ได้รับรางวัล ศิลปาธร ในปีนี ้มี 1 ท่าน ได้แก่ อมตะ หลูไพบูลย์ 
ได้รับรางวลั ในสาขาสถาปัตยกรรม 

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม ที่
ต้องการจะสง่เสริม ยกย่องเชิดชเูกียรติศิลปินร่วมสมยั (วยักลางคน)  ที่มีผลงานดีและโดดเด่นร่วม
สมัย ประจักษ์ต่อวงการศิลปะว่ามีคุณภาพ วดัที่คุณค่ามากกว่ามูลค่า และเพื่อสืบสาน พัฒนา
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัยให้ก้าวไกล เป็นที่ยอมรับทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างขวัญ
ก าลงัใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวความคิด ในการท างานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม  
ผลงานอยู่ในช่วงของกระแสสงัคมสงู มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ ไปตามบริบทของสงัคมประเทศ
และสงัคมโลก อีกทัง้เป็นการจดุประกายให้วงการศิลปะเกิดการตื่นตวั และกระตุ้นให้ศิลปินพฒันา
ศกัยภาพในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานให้กบั
นกัเรียน นกัศกึษา นกัปฏิบตัิวิชาชีพให้ได้ศกึษา 
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ซึ่งประโยชน์ของการมอบรางวลั พบว่า ข้อสรุปและข้อค้นพบด้านประโยชน์ที่ศิลปินนัก
ออกแบบได้รับจากการได้รับรางวลั ศิลปาธร พบว่า ท าให้แต่ละท่านเป็นที่จดจ ามากขึน้ใน  วง
กว้างและแสดงเอกลักษณ์เฉพาะ จุดเด่นของผลงาน เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม และยังสะท้อน 
ทศันคติของศิลปินนกัออกแบบแต่ละท่านอย่างชดัเจนมากขึน้ ซึ่งบางครัง้พบว่าบางทีผลงานโดด
เด่นกว่าตัวศิลปินนักออกแบบเอง ในช่วงที่ ได้ รับรางวัล  ศิลปาธร มีผลพลอยได้จากการ
ประชาสมัพันธ์ศิลปินนักออกแบบ ในช่วงนัน้ศิลปินนักออกแบบได้รับงานออกแบบต่างๆเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง จากการได้รับรางวลัก่อให้เกิดคณุค่า ยกระดบัมาตรฐานงานออกแบบของประเทศ
ให้สงูขึน้ และส่งผลเป็นแรงบนัดาลใจให้นักออกแบบรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน อีกทัง้เป็น
แบบอย่างด้านมมุมองในการท างาน กระบวนการคิด ขัน้ตอนในการท างาน และอื่นๆ  

สนับสนุนให้ความส าคัญกับศิลปินที่อายุน้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างก าลังใจในการ
ท างาน ตัง้ใจพฒันางานออกแบบสร้างสรรค์ให้มีคณุภาพอย่างมีคณุค่า อีกทัง้ นกัเรียน นกัศึกษา 
นกัออกแบบรุ่นใหม่ๆ เลือกท าในสิ่งที่ชอบและเหมาะกบัตนเอง ในการพฒันาต่อยอดตามแนวคิดที่
ศิลปินศิลปาธรได้แสดงไว้ การท างานวิชาชีพ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือคุณภาพ ซึ่งต้องใส่ใจใน
รายละเอียดทกุขัน้ตอนการท างาน สดุท้ายสิ่งที่ดเูหมือนกนัมนัจะแตกต่างกนัที่คณุภาพ 

2. ชีวประวัต ิและรูปแบบผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินศิลปาธร   
ในบริบทของสังคมไทย  

ชีวประวัติ พบว่าศิลปินร่วมสมยั ที่ได้รับรางวลั ศิลปาธรทกุท่านศึกษาในสาขาวิชาชีพที่
ตนเองประกอบวิชาชีพและมีประสบการณ์เป็นระยะเวลานาน อย่างน้อย 20 ปีขึน้ไป สร้างสรรค์
ผลงานอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละท่าน มีความสนใจเฉพาะด้านเป็นของตนเอง พร้อมฝึกปฏิบตัิอย่าง
จริงจงั ซึง่สง่ผลให้ผลงานเป็นที่ประจกัษ์ในวงการวิชาชีพตลอดมา แต่ละท่านมีความคิดริเร่ิมในสิ่ง
ที่สนใจ และศึกษาค้นคว้า ทดลองสิ่งใหม่  และน ามาประยุกต์ในผลงาน รวมถึงบริบทของ
วฒันธรรมและสงัคม ในแต่ละช่วงเวลา จากการวิจยัพบว่าผลที่เกิดจากภมูิหลงัด้านการศกึษาของ
ศิลปินมีผลกับทัศนคติ ปรัชญาความคิด และกระบวนการคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิด
แนวความคิดการผสมผสานความเป็นไทยจากมมุมองที่แตกตา่งจากเดิม โดยได้รับอิทธิพลจากมิติ
มมุมองของชาวต่างชาติที่มองความเป็นไทย  อาจกล่าวได้ว่าเป็นเหตุที่ท าให้ศิลปินนักออกแบบ
มองเห็นภาพสะท้อนความเป็นไทยผ่านผลงานได้ดีขึน้  มีการสอดแทรกภูมิปัญญาไทยโดยการ
น ามาประยกุต์ใช้ในรูปแบบใหม่ ท าให้แปลกตา และมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากกว่าเดิม แต่ในการ
ไปศกึษาต่างประเทศไม่ได้สง่ผลให้ศิลปินนกัออกแบบ มีความเป็นสากลเสมอไป ศิลปินบางท่านที่
ศกึษาภายในประเทศนัน้ ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นสากลเช่นกนั 
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กระบวนการคิด : ศิลปินนักออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้อุดมการณ์ โดยอาศัย
ประสบการณ์ที่สัง่สมมายาวนานในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานของตน ทัง้ยังตัง้เป้าประสงค์ 
ปรับเปลี่ยน ประยุกต์การใช้งานให้เข้ากบัธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ทางกายภาพ จินตภาพ และ
สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ผลงานเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทัง้กายและจิตใจ และยัง
สง่ผลในทางเศรษฐกิจชมุชนสงัคม นอกเหนือจากนี ้แนวความคิดของแต่ละท่านยงัแฝงความเป็น
ผู้น าในการท างานและยึดมัน่ในอดุมการณ์ นอกจากนีช้่วงวยัหรือช่วงอายขุองศิลปินไม่ได้มีผลต่อ
การออกแบบผลงานสร้างสรรค์ และพบว่าในแต่ละศิลปินศิลปาธรมีประสบการณ์การท างานไม่
น้อยกวา่ 20 ปีขึน้ไปที่ได้รับรางวลันี ้

พบวา่ศิลปินและนกัออกแบบนัน้มีการปรับตวั (Adaptation ) ในการสร้างสรรค์ผลงานให้
เข้ากบัสถานการณ์ สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางกายภาพของผู้ ใช้งาน สิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั 
และสอดรับกับบริบทแวดล้อมทางธรรมชาติ ผลงานสร้างสรรค์นัน้ต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นทัง้
ด้านกายและจิตใจ รวมถึงส่งผลดีทางเศรษฐกิจของสงัคมชุมชนนัน้ด้วย อีกทัง้ศิลปินมีวิธีการใน
การคิดค้นการสร้างผลงานที่หลากหลาย ซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนแต่มีสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกนัคือ
บุคลิกภาพของความเป็นผู้ น า เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย(Goal Attainment) ในการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินและนักออกแบบ ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากตวัศิลปินเอง และสมาชิกที่ร่วมงาน
ภายในองค์กรเดียวกนั ล้วนแล้วแต่มีเปา้หมายและอดุมการณ์ไปในทิศทางเดียวกนั 

ระบบความคิด ส่งผลต่อสงัคมไทยในปัจจุบนันี ้เป็นช่วงเวลาปรับเปลี่ยนสงัคมแบบทุน
นิยม มาสู่การพฒันานวตักรรม และเทคโนโลยีสีเขียว  ให้ความส าคญั และความเข้มแข็ง ความ
สามัคคีของคนในชุมชน และประเทศชาติแบบบูรณาการ  ซึ่งศิลปินกลุ่มศิลปาธร สาขาการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม เป็นผู้ มีแนวคิดแบบหลัง
สมัยใหม่  มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนัน้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ถือเป็น
ศิลปะอีกรูปแบบหนึ่ง  ที่ไม่แตกต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆ  ผลงานส่งผลต่อความรู้สึกหรือสร้าง
ความรู้สกึ เกิดการรับรู้ที่สง่ผ่านผลงาน และความส าคญัเร่ืองผลกระทบตอ่สงัคม รวมทัง้สง่ผลดีต่อ
เศรษฐกิจของเมืองนัน้ๆ การปรับตวัของศิลปินสอดคล้องเป็นไปตามโครงสร้างหลกัของสงัคม คือ 
การบรรลุเป้าหมาย เร่ิมจากการเห็นว่าอัตลักษณ์เป็นอย่างไรหาเอกลักษณ์  ให้พบ เพราะว่า
กระบวนการคิดที่เป็นเหตุและผล พบว่าบุคลิกภาพลกัษณะของศิลปินศิลปาธร แต่ละคนนัน้ มี
บุคลิกที่แตกต่างกัน ทัง้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่   แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกท่านคือ มีความ
ยืดหยุ่นสงู  ดงันัน้ในกระบวนการคิดผลงานมกัน าหลายศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อเกิดสิ่ง
ใหม่ จากการสืบค้นข้อมูล ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ที่ปรากฏ แสดงให้เห็นถึงการน าอัต
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ลกัษณ์ ภูมิปัญญา มาเป็นส่วนประกอบส าคญัของชิน้งาน  ดึงจุดเด่น คณุค่าทางศิลปวฒันธรรม
ไทย มาบูรณาการในผลงานสร้างสรรค์  ซึ่งสามารถสงัเกตได้จากผลงาน  พบว่าศิลปินมกัจะน า
วสัดทุ้องถิ่นมาประยกุต์ใช้ ในการท างานออกแบบร่วมสมยั รักษาแบบแผน ส่งเสริมแนวความคิด
ของผลงานการออกแบบไทยร่วมสมัย   เป็นแรงจูงใจและเป็นแบบแผนของสังคม ในการฟื้นฟู
ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา วิชาชีพช่างต่างๆที่ก าลงัจะสูญหาย  กลบัมามีชีวิตอีกครัง้   โดยน า
กลบัมาให้เป็นที่น่าสนใจอีกครัง้ ในเวทีระดบัสากล และมีพลงัขบัเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกนั  การ
เกิดแนวคิดในการค้นหาวิธีสื่อสารใหม่ เช่น สื่อสารออนไลน์ อินเตอร์เน็ตแอปพลิเคชนั ขัน้ตอนการ
ท างานมีความสัมพันธ์กับระบบความคิดและในการ บูรณาการข้ามศาสตร์ ดังนัน้ขัน้ตอนการ
ท างานของศิลปินร่วมสมยัหรือหลงัสมัยใหม่  มกัผสมผสานความนึกคิด วิถีชีวิต ธรรมชาติ รวม
หลายศาสตร์และศิลป์ต่างแขนงไว้ด้วยกัน ศิลปินมีการปรับตัวในการท างาน ภาพที่ปรากฏ 
(visual) จิตใจ (mind) และการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ หรือสร้างสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งเดิม  ดังนัน้
ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีมากกว่าความสวยงาม ผลงานนัน้ๆให้อะไรกับสงัคม หรือให้ความคิด
อะไรกบัคนด ูการตีความหมายสะท้อนมมุมองความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลงาน  

ระบบความคิดของศิลปินนกัออกแบบหลงัสมยัใหม่ในประเทศไทย มีอิสรภาพมากยิ่งขึน้ 
ต่อต้านไม่เห็นด้วยกบัแนวคิดเดิมในลทัธิสมยัใหม่ ท าให้เกิดปรากฏการณ์ร่วมในกระแสวฒันธรรม
ร่วมสมยัในปัจจบุนั เช่น การสร้างขบวนการประชาสงัคม การมีส่วนร่วมในชมุชน การสร้างชมุชน
ให้เข้มแข็ง เพื่อแสวงหาอตัลกัษณ์ในการคิดงานสร้างสรรค์ ในการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างเป็นสุข 
และการสร้างวฒันธรรมในชุมชนที่มีความหลากหลาย ท าให้ปัจจุบนัสถาปนิกและมัณฑนากรมี
การปรับตัวมากขึน้  เช่นการคิดผลงานออกแบบสร้างสรรค์เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือ
สิ่งแวดล้อมในบริบทนัน้ๆ   หรือแม้กระทัง่ การมีแนวคิดการออกแบบสร้างสรรค์งานพทุธศาสนา 
ผ่านอาคาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ท าให้เด็กไทยสนใจพุทธศาสนามากขึน้  
น าเสนอความเป็นธรรมชาติ และ สจัธรรมในการใช้ชีวิต ผ่านปรัชญาวิถีพทุธ เช่นการเปรียบเปรย
วสัดทุี่ใช้ประกอบสร้าง แนวคิดการท างานก่อสร้างที่เกิดมลพิษน้อยที่สดุเป็นต้น การปรับตวัเข้าหา
กนั ทัง้มนษุย์ กบังานสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ที่กลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมบริบท
ตรงจดุนัน้ คือเปา้ประสงค์ของศิลปิน จนได้รับรางวลัจากยเูนสโก (UNESCO) ซึง่สอดคล้องกบัการ
บรรลเุป้าหมาย ปัจจุบนักระบวนการคิดของศิลปินทุกท่านนัน้ คือ คิดให้เหมือนสมยัเรียน คิดให้
มากแล้วผลงานจะปรากฏในรูปแบบใหม่ๆ 

อย่างโครงการเดอะคอมมอลล์ (The Commons) ที่ประสบความส าเร็จนัน้ ท าให้มีลกูค้า
จากต่างประเทศ ที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงติดต่อเข้ามา ต้องการพืน้ที่ที่เอือ้ต่อการใช้ชีวิตใน
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ประเทศเขตร้อนชืน้ ซึ่งแน่นอนว่าบุคลิกของนักออกแบบ ทัง้สถาปนิกและมัณฑนากรนัน้ จะไม่
ท างานซ า้ในรูปแบบเดิมที่เคยท าและน่ีคือเปา้หมายหลกัภายในองค์กร ต้องคิดใหม่ ต้องศกึษาใหม่ 
และตามหลักความเป็นจริงในการคิด คือการท าตามประสงค์ลูกค้า เพราะเป็นพืน้ฐานความ
ต้องการเฉพาะ ไม่ใช่ท าตามใจสถาปนิกและมณัฑนากรเหมือนในอดีต การน าข้อมลูมาร้อยเรียง 
เพื่อตอบวตัถปุระสงค์ นกัออกแบบที่เข้ามาท างานร่วมกบัชมุชน ต้องอย่าคิดท าตวัเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
การรักษาแบบแผนเป็นหน้าที่พื น้ฐานเช่ือมโยง  แนวทางการพัฒนาผลงานที่ เก่ียวข้องกับ
ระบบปฏิบตัิการของสงัคมและระบบวฒันธรรม ผู้วิจยัเชื่อวา่จะสามารถรักษาแบบแผนแนวคิดนีไ้ว้
คงเดิม แต่รายละเอียดและเนือ้หาจะเพิ่มขึน้ในแต่ละปี และกระตุ้นระบบคิดของคนรุ่นใหม่ ให้มี
แรงจงูใจในการท างานเพื่อสงัคม 

ขัน้ตอนการท างาน : ศิลปินนกัออกแบบแต่ละคน มีขัน้ตอนการท างานที่คล้ายๆกนั สิ่ง
ที่ต้องท าสิ่งแรกคือการตัง้เปา้หมายในการท างาน และให้เวลามากในการค้นคว้าข้อมลูต่างๆอย่าง
ลกึซึง้ วิเคราะห์ความต้องการ การใช้งานในแต่ละชิน้งาน ของผู้อยู่อาศยั รูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อใช้
ประกอบสร้างผลงาน แต่ละบุคคลจะมีความสนใจในรายละเอียดเนือ้หาที่แตกต่างกัน วางแผน
ขัน้ตอนการท างาน ใช้องค์ความรู้จากหลายศาสตร์ บรูณาการ ประยกุต์ ความรู้ของตน ผสมผสาน 
เรียนรู้กับงานศาสตร์อื่น เช่น ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ด้านระบบนิเวศวิทยา สภาพสิ่งแวดล้อม 
มานษุยวิทยา สงัคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงงานศิลปะ นอกจากนีบ้างงาน ได้ใช้ ความเชื่อ 
แนวคิด ปรัชญาตะวันออก ภูมิปัญญา สอดแทรกวัฒนธรรมไทย ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ใช้งาน บางงานต้องมีการทดสอบ ทดลองเพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสดุ และที่ส าคญัอีกประการของ
ศิลปินนกัออกแบบทกุท่านมีในขัน้ตอนการท างานคือความยืดหยุ่นในการท างานเสมอ  

พบว่าศิลปินแต่ละคนจะมีขัน้ตอนการท างานไม่แตกต่างกนั ศิลปินและนักออกแบบให้
เวลามากที่สดุคือการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบสร้างผลงาน ในแต่ละบุคคลให้มีความ
สนใจในรายละเอียดเนือ้หาเฉพาะด้านที่แตกต่างกนั ใช้องค์ความรู้จากหลายศาสตร์ ทัง้ความเช่ือ 
แนวคิด ปรัชญาตะวนัออก ภูมิปัญญา รากเหง้าทางวฒันธรรมไทยมาประยุกต์ใช้และบูรณาการ 
(Integration)เพื่อตอบโจทย์ผลงานการสร้างสรรค์ 

ซึง่ทกุท่านกลา่วคล้ายกนัวา่ ต้องเร่ิมต้นจากท าความเข้าใจศกึษาเร่ืองราวตา่งๆ วิเคราะห์
บริบทพืน้ที่ ขอบเขตการท างาน ทกุอย่างนัน้มีเงื่อนไขต่อการประมวลข้อมลู เพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจ  ซึ่งจากการสังเกตสังคมภายในองค์กรจะมีความลุ่มลึกในงานค้นคว้า ก่อนพัฒนาสู่
ขัน้ตอนออกแบบ คิดทางเลือกเพื่อตอบเหตุผลในมิติการท างานที่ละเอียดรอบคอบ พัฒนาการ
ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ในแต่วิธีการคิดมันมีวิธีการเป็นรากเดียวกัน สิ่งที่ท าปัจจุบนั คือ 
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พืน้ฐาน  ต้องเกิดขึน้จากสิ่งที่เป็นและสิ่งท่ีควรเป็น ตรรกะต้องใช้ความรู้สกึ เท่านีก้็จะได้งานที่มีเหตุ
และผล   

ขัน้ตอนการท างานมีความสมัพนัธ์กบัระบบความคิด ขัน้ตอนการท างานของศิลปินร่วม
สมยั หรือหลงัสมยัใหม่ เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อผู้อื่นคือ ไม่ใช่ประโยชน์ใช้สอยเพียง
อย่างเดียว แต่มีประโยชน์ทัง้ร่างกายและจิตใจควบคู่กัน และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น ขัน้ตอน
การท างานของสถาปนิกกลุ่ม CASE STUDIO แตกต่างกบัสถาปนิกกลุ่มอื่นๆ คือการปรับตวัเอง
มาจากสภาพแวดล้อมกายภาพ เป็นสถาปนิกรับจ้างงานออกแบบสถาปัตยกรรมทัว่ไปท างานรับใช้
สงัคมชุมชนเพิ่มอีกหนึ่งบทบาท รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายน าไปต่อยอด เป็นทุนพฒันาชุมชนแห่ง
อื่นๆต่อไป ซึ่งขัน้ตอนการท างานคิดค้นผลงานออกแบบนัน้  เป็นเร่ืองของชีวิต ชีวิตต้องมีความ
สวยงาม ความล าบากเองก็สวยงาม ขัน้ตอนการท างานหลงัจากสถาปนิกและมณัฑนากรรับโจทย์
มา เร่ิมต้นจากการจดัการวางแผนงานในความหลากหลายมิติทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ภายใน หากไม่ตัง้เป้าหมายไว้ ก็ไม่รู้ว่าเร่ิมต้นอย่างไร และจะออกแบบสร้างสรรค์อย่างไร และ
น าไปสูค่วามเป็นอตัลกัษณ์เพื่อตอบโจทย์วตัถปุระสงค์อะไร สิ่งใดควรท าเป็นอนัดบัแรกในขัน้ตอน
การท างาน ต้องฟังให้มากและเก็บข้อมลูเพิ่มเติม  และน าทกุสิ่งมาบรูณาการกนั ก่อนเร่ิมงานแบบ
ร่าง คือ ใช้หวัใจฟังเขาก่อนและอย่าไปคิดแทน แนวทางการพฒันาผลงานในปัจจบุนั สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ร่างกาย และจิตใจ เพราะทุกคนต่างมีความรู้สึกทางจิตใจ ส่วนหน้าที่ของ
สถาปนิกและมัณฑนากรคือ การช่วยสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึน้จริงและมีองค์ประกอบอย่าง
ครบถ้วนตามความต้องการเพื่อใช้งานกับพืน้ที่   ส่งผ่านผลงานศิลปะ(สถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบภายใน) ที่ดีและท าให้สงัคมน่าอยู่ขึน้  มีสิ่งปลกูสร้างที่สวยงามสอดรับกับบริบทสงัคม
หลงัสมยัใหม่ของไทย อีกทัง้เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตและจิตใจให้ดีขึน้ด้วย 

แนวทางการพัฒนาผลงาน  : พบว่าแต่ละท่านมี  ความคิดสร้างสรรค์  ปรัชญา
แนวความคิดและประยุกต์แนวคิดหลงัสมัยใหม่ขึน้ตามบริบทของงาน พืน้ที่ สิ่งแวดล้อม (ด้าน
ภมูิศาสตร์ของพืน้ที่) แต่ด้านประโยชน์ใช้สอยนัน้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่  

กลุ่มแรกพบว่า สมชาย จงแสง, ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ และ สริุยะ อมัพนัศิริรัตน์ ศิลปิน
นกัออกแบบที่พบวา่ค านึงถึงการใช้งานเชิงโครงสร้างสถาปัตยกรรมเป็นหลกั โดยผลงานโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม เม่ือเห็นในครัง้แรกมิได้โดดเด่นมากนกัแต่ภายหลงัการใช้งาน ซกัระยะจะเห็นความ
สวยงามที่แฝงอยู่ อาจกลา่วได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ต้องให้อะไรมากกวา่ความสวยงาม  

อีกกลุ่มพบว่า  เอกรัตน์ วงษ์จริต วิฑูรย์ คุณาลงัการ และ อมตะ หลูไพบูลย์ ที่เน้น
ความงาม ความทนัสมยัเป็นหลกั แนวความคิดที่น่าสนใจ แปลกตา และโครงสร้างสถาปัตยกรรม
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เป็นประเด็นรองในการใช้งาน ต้องให้ความคิดอะไรกับคนดู  วดักนัที่คุณค่าไม่ใช่มลูค่า และต้อง
สง่ผลทางความรู้สกึมากกว่าแค่การใช้งาน ต้องเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์มีประโยชน์ต่อผู้อื่น และเน้นให้
ความส าคญักบัเร่ืองผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

จากการวิจัย กลุ่มศิลปาธร ทัง้ 2 กลุ่ม พบว่าสถาปนิกและมัณฑนากรปัจจุบัน  มัก
น าเสนอผลงานออกแบบจาก 3 ปัจจยัหลกัคือ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม ซึ่ง
ศิลปินกลุม่ตวัอย่าง ใช้ตรรกะเหตผุลต่างๆ ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างน่าสนใจ บ้างใช้
อารมณ์ความรู้สึกมาเช่ือมโยงในการตีความหมาย สื่อสารถ่ายทอดอย่างน่าอศัจรรย์  หรือแนวคิด
ความเสมอภาคในการอาศยัอยู่ร่วมกนัในสงัคม สอดคล้องทฤษฎีสภาพแวดล้อม มีจิตส านกึในการ
ออกแบบสร้างสรรค์ ไม่ท าลายล้าง ซึ่งปัจจัยองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้กล่าวมาจากภูมิหลังของ
ศิลปิน ล้วนแล้วแต่ส่งผ่านให้สงัคมน่าอยู่  มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม สอดคล้องกับทฤษฎียุคหลงั
สมยัใหม่ และสอดรับกบับริบทสงัคมของไทย เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตและจิตใจให้ดีขึน้ 

พบว่าขึน้อยู่กับประสบการณ์ของศิลปินและนักออกแบบ ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลาและสภาวะสงัคมในขณะนัน้ โดยผลงานสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดขึน้แล้ว ล้วนเป็นแรงจงูใจ
และแรงผลกัดันให้กับปัจเจกชนคนรุ่นใหม่เดินตามแบบแผนระบบวฒันธรรม (Latency) สังคม
ภายในองค์กรให้ขบัเคลื่อนไปข้างหน้า  โดยยดึถือเปา้หมายแกนหลกัร่วมกนัและ  สืบทอดแนวคิด 
ปรัชญา ขัน้ตอนการท างานในปัจจุบัน  เช่ือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเกิดศิลปิน
ศิลปาธรท่ีมีแนวคิดใหม่ เกิดขัน้ตอนการท างานใหม่ ไม่ยดึติดอยู่ในกรอบอนรัุกษ์นิยม 

แนวทางการพฒันาผลงานนัน้ มีองค์ประกอบเนือ้หามากมาย จากประสบการณ์ความ
เช่ือมัน่ และความตัง้มัน่ในการท างาน ต้องมีความเช่ือในวิถีตนเองทุกอย่างไม่ได้เช่ือจากสิ่งที่ฉัน
อยากได้ แต่จงเช่ือสิ่งที่ควรจะเป็น การรักษาแบบแผนเป็นหน้าที่พืน้ฐานเช่ือมโยง ขัน้ตอนการ
ท างานที่เก่ียวกบัระบบปฏิบตัิการของสงัคม ระบบวฒันธรรมของกลุ่มศิลปิน แนวทางการพฒันา
ผลงานในการคิดผลงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมบริบทพืน้ที่  ผลงานการสร้างสรรค์ต่างๆ 
นัน้ จะต้องเป็นที่ปรากฏแล้วตอ่สาธารณะชน โดยผลงานต้องเป็นสว่นหนึง่ของพืน้ที่ ท าให้คนทัว่ไป
ในสงัคมใช้งานจริงและง่ายต่อการปรับสภาพร่างกายตามสภาพแวดล้อมตามบริบทเดิมของพืน้ที่ 
ทุกคนที่เห็นปรากฏการณ์นีแ้ล้ว รู้สึกและเข้าใจว่านีค้ือการสร้างสรรค์ สามารถรับรู้ซาบซึง้ช่ืนชม
และรู้สกึน่าสนใจ และเห็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของผลงานออกแบบที่มาของข้อมลูต่างๆที่ถ่ายโอน
ในการท างานร่วมกนั เพื่อสง่ต่อผลงานที่ดีรับใช้สงัคม ไม่มีขัน้ตอนการหาแนวทางพฒันาผลงานที่
พิเศษจากองค์กรอื่นๆ มีแค่แนวคิดเร่ืองการท างานให้เต็มที่และไม่ต้องคิดว่าการท างานชิน้นีเ้ป็น
ผลงานของบริษัท แต่ให้คิดว่าเป็นผลงานตนเอง 
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ข้อค้นพบจากงานวิจัย คือรางวัลของมนุษย์นัน้แต่ละคนขึน้อยู่กับช่วงเวลาของชีวิต 
รางวลัในชีวิตของมนษุย์มีหลายมิติ ซึง่ผู้วิจยัสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทดงันี ้

1. รางวลัชีวิต : (ท าโดยตนเองเพื่อตนเอง) สงัคมยกย่องและให้เกียรติ เช่น การท า
ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  หรือการเรียนใน
ระดบัปริญญาเอก ก็จะท าให้ผู้นัน้มีค าน าหน้าชื่อ เช่น ดร. เป็นต้น 

2. รางวลัจากการแข่งขนั : (ลงสมคัรแข่งขนัด้วยตนเองหรือมีคนเสนอช่ือ) โดยมีคนที่
เป็นตวัแทนของสงัคม เป็นคณะกรรมการตดัสินผล เช่น รางวลัศิลปินแห่งชาติ รางวลัศิลปาธร เป็น
ต้น  

3. รางวัลพระราชทาน : (พระมหากษัตริย์เป็นผู้ พระราชทานให้ส่วนพระองค์)  
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา ที่ได้แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนเป็นพิเศษแล้ว 
อย่าง เหรียญดุษฎีมาลา ที่มอบให้เป็นบ าเหน็จความชอบในราชการ  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ในปี พศ.2425 เพื่อมอบ
ให้กับผู้ มีความรู้ความสามารถในประเทศไทย  เพื่อให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  ในการ
พัฒนาวิชาความรู้ต่างๆ  เพื่อปรับปรุงประเทศชาติ  ให้มีเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะ
ประเทศ อาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้ มีฝีมืออย่างเอกอุ  โดยมีผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน  
และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนหรือดีกวา่ 

ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การมอบรางวัลเป็นสิ่งที่ดี แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลงาน
ออกแบบ  สมเจตนารมณ์ของผู้มอบ เพราะรางวลัถือเป็นนยัยะ แห่งการประสบความส าเร็จที่สดุ
ในวิชาชีพด้านนัน้ๆ แก่นักปฎิบตัิวิชาชีพในประเทศไทย ยกตวัอย่าง เช่น รางวลัศิลปินแห่งชาติ , 
รางวลัหม่อมงามจิตร บรุฉตัร, รางวลัพระราชทานพระสรัุสวดี, รางวลัสพุรรณหงส์, รางวลัเทพทอง, 
รางวลัเพชรสยาม, รางวลัตุ๊กตาทอง, รางวลัลกูโลกทองค า และรางวลัศิลปาธร ที่ผู้ วิจัยให้ความ
สนใจ  

3 ผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทย  
เศรษฐกิจ: ผลกระทบของกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อสังคมไทยด้าน

เศรษฐกิจอาจมิเด่นชัดนัก เนื่องจากเป็นรางวลัที่เน้นคุณค่าทางด้านผลงานวิชาชีพเป็นหลกัและ
ไม่ได้วดัผลที่ประกอบการในเชิงธุรกิจ แต่ก็ยงัส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงกบัตวัศิลปินนัก
ออกแบบ จากการได้รับการติดต่อว่าจ้างในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้มี
รายได้เพิ่มมากขึน้ ซึง่หมายถึง การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึน้ อีกทัง้การว่าจ้างงานจากต่างประเทศ
ที่มาลงทุนภายในประเทศ หรือนอกประเทศ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ก็ถือเป็นผลกระทบที่มีต่อ
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เศรษฐกิจของไทยในด้านที่ดีขึน้ รวมถึงท าให้มีการสร้างตลาดใหม่ในต่างประเทศ เป็นการเช่ือม
ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ สร้างความเช่ือมั่นให้แก่นักลงทุน และเปิดโอกาสใหม่ๆให้นัก
ออกแบบรุ่นหลงั 

สังคม : ผลกระทบด้านสังคม การได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร คนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
หรือไม่เข้าใจว่า ศิลปินแห่งชาติคืออะไร ยิ่งหากรางวลัศิลปินศิลปาธร ก็คงยิ่งเพิ่มความสงสยัมาก 
แต่ในสงัคมวิชาชีพนักออกแบบยงัพอรับทราบและบางส่วนเข้าใจว่าคืออะไร ในแต่ละท่านสร้าง
ผลงานออกแบบเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการออกแบบสร้างสรรค์ที่ไม่ได้แสวงผลก าไรไปพร้อมกัน 
ผลงานนัน้ช่วยสง่เสริมหรือพฒันาสงัคมดีขึน้ และยกระดบัคณุภาพชีวิต จิตใจให้ดีขึน้ ศิลปินศิลปา
ธร ได้การยอมรับในวงสังคมชัดเจนมากยิ่งขึน้  สะท้อนคุณค่าของศิลปินนักออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน  ถือว่าวิชาชีพสถาปนิก มณัฑนากร มีความส าคญั  มิใช่
ใครก็สามารถท างานออกแบบด้านนีไ้ด้  ผลงานออกแบบของ ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ เป็นอีกหนึ่ง
ตวัอย่างศิลปินศิลปาธร ที่ท างานช่วยเหลือ พฒันาชมุชนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ สอดคล้อง
บริบทความต้องการของชุมชน  ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าท าให้สงัคมดีขึน้และยกระดบัคุณภาพชีวิต
และจิตใจให้มีความสขุมากยิ่งขึน้ ศิลปินศิลปาธรอีกท่านหนึ่งที่ผลงานส่งผลกระทบต่อสงัคม คือ 
สริุยะ อมัพนัธ์ศิริรัตน์ ได้ออกแบบกุฏิพระ พืน้ที่ปฏิบตัิธรรม พิพิธภณัฑ์ อาคารเรียนของพระสงฆ์
และเณร ให้แก่วัดเขาพุทธโคดม ซึ่งถึงว่าวัดเป็นส่วนหนึ่ งของชุมชน ที่ท าหน้าที่ขัดเกลาจิตใจ 
รวมถึงเป็นศนูย์รวมจิตใจของชุมชน เพราะฉะนัน้ ถือว่าการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานของสริุยะ
ทัง้หมดนัน้ ได้ช่วยพัฒนาสนับสนุน ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อม: พบว่าผลงานการออกแบบของ
ศิลปินศิลปาธรหลายท่าน สง่ผลกระทบต่อกระบวนการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยกระตุ้นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของผลงานออกแบบปัจจบุนัโดยนกัออกแบบเร่ิมให้ความส าคญัเร่ืองสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากขึน้ โดยผลงานการออกแบบของศิลปินนักออกแบบศิลปาธร ที่ผ่านกระบวนการคิดและ
ค านึงถึงบริบทสิ่งแวดล้อมของสงัคม ยกตวัอย่าง เช่น ผลงานการเลือกใช้วสัดใุนการก่อสร้าง ของ 
สริุยะ อมัพนัธ์ศิริรัตน์ ที่ออกแบบให้วดัเขาพทุธโคดม    ซึง่มีแนวคิดในการอยู่ร่วมกนักบัธรรมชาติ
อย่างสมดลุพร้อมกบัไม่สร้างขยะให้กบัโลกในการก่อสร้างอาคาร ปฐมา หรุ่นรักวิทย์ ก็เป็นศิลปิน
นกัออกแบบอีกท่านที่ ออกแบบสร้างสรรค์พฒันาที่อยู่อาศยั ให้แก่ชมุชน โดยน าวสัดทุี่มีในชมุชน 
วสัดุเหลือใช้ น ากลบัมาประยุกต์ใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอมตะ หลูไพบูลย์ ถึงแม้ผลงาน
ออกแบบของอมตะดูสมัยใหม่ แปลกตา แต่ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ยังแฝงการค านึงถึง
สภาพแวดล้อม บริบทของพืน้ที่ บริบทชุมชน โดยถูกออกแบบให้เข้ากบัพืน้ที่อย่างกลมกลืน เช่น 
ทิศทางของลมและแสง และรวมไปถึงเข้าใจพฤติกรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในพืน้ที่ชมุชนด้วย  
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ทัศนคติ : กล่าวได้ว่า รางวัลศิลปาธร ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่สังคม ในแง่คุณค่า
ผลงานของศิลปินศิลปาธรนัน้ช่วยสร้างประโยชน์ที่ดีต่อสงัคมชมุชนได้ ปรับทศันคติที่ดีให้กบัผู้คน
ในสงัคม ในการมองอาชีพสถาปนิก มณัฑนศิลป และนักออกแบบเป็นไปในทางที่ดีขึน้ แตกต่าง
จากอดีตที่ไม่เห็นความจ าเป็นในวิชาชีพนี  ้ช่วยสร้างจุดยืนให้ชัดเจนขึน้ นอกจากนีย้ังเป็น
แบบอย่างในการสร้างแรงบนัดาลใจให้นกัออกแบบ นกัศกึษา รุ่นใหม่ ให้มีทศันคตทิี่ดีขึน้ในวิชาชีพ
นี ้

ความรู้และทักษะ: ผลกระทบผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปาธรด้านความรู้และ
ทกัษะเป็นด้านที่ดี กลา่วคือ ในการสร้างสรรค์ผลงานของแตล่ะท่าน ช่วยกระตุ้นแนวคิดสร้างสรรค์
ในการออกแบบให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ เปิดโลกทัศน์ เห็นมิติใหม่ในการออกแบบที่ต้องใช้
ประสบการณ์ความรู้และทกัษะในการท างานอย่างมีขัน้ตอน มีความระมัดระวงัในการศึกษาหา
ข้อมลู วิเคราะข้อมลู ทุ่มเทในการท างานเข้าใจงานอย่างถ่องแท้ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคณุค่า
และเป็นประโยชน์ต่อสงัคมชมุชน เพื่อน าไปสูก่ารตอ่ยอดองค์ความรู้ให้แก่คนรุ่นหลงั 

สุนทรียศาสตร์ : สนุทรียศาสตร์ถือเป็นเร่ืองส่วนบคุคล ขึน้อยู่กบัประสบการณ์ รสนิยม
ความงาม มุมมองที่แตกต่าง ในผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปาธรส่งผลกระทบต่อ
สนุทรียศาสตร์ กลา่วคือ ท าให้ยกระดบัสนุทรียศาสตร์ของงานออกแบบสถาปัตยกรรมและผลงาน
สร้างสรรค์มณัฑนศิลป์ในมิติที่แตกต่างจากเดิม ทัง้นีเ้กิดจากการที่ศิลปินศิลปาธรได้น าศาสตร์อื่น
มาบูรณาการในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่ เคยเกิดขึน้ในอดีต 
ยกตัวอย่างเช่น ผลงานของสมชาย จงแสงที่ออกแบบผลงานสร้างสรรค์และเข้าใจถึงภูมิศาสตร์
ของพืน้ที่ที่จะออกแบบ โดยสร้างผลงานให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ โดยมิได้ปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมเดิม แต่ออกแบบให้สอดคล้องกับพืน้ที่  เอกรัตน์ วงษ์จริต จากมุมมองแนวคิดที่
แตกต่างของศิลปินศิลปาธรจากการเช่ือมโยงวฒันธรรมตะวนัออกและตะวนัตกเข้าด้วยกนั จึงได้
น าแนวความคิดสนุทรียภาพ  แบบพืน้ถิ่นของไทย  ไปประยกุต์กบัสนุทรียะร่วมสมยั ซึ่งส่งผลไปสู่
ผลงานที่มีลกัษณะความงามที่แตกตา่ง 

ศิลปวัฒนธรรม: จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ผลงานของศิลปินศิลปาธร สอดแทรก
ศิลปวฒันธรรมไทยภายในผลงานสร้างสรรค์หลายท่าน ซึ่งมีความร่วมสมยัแตกต่างจากรูปแบบ 
มมุมองเดิม สร้างมิติใหม่ให้แก่งานสถาปัตยกรรมและมณัฑนศิลป์ เช่น การน าอตัลกัษณ์ท้องถิ่น 
ภมูิปัญญาท้องถิ่นมาประยกุต์น าเสนอในรูปร่างรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การน าวรรณคดี 
ตีความถ่ายทอดผ่านลวดลายลกัษณะความเป็นไทย และน าเร่ืองราวมาใช้ในการตกแต่งพืน้ที่ เพื่อ
สะท้อนอัตลักษณ์ความร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน  และส่งผลกระตุ้ นกระแสความนิยมในการ
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ออกแบบและตกแต่งพืน้ที่ กลายเป็นกระแสนิยมในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาชีพด้านนี  ้นอกจากนี ้
ภูมิปัญญาไทยในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิประเทศ ทิศทางสภาพภูมิอากาศ ก็ยังแฝงอยู่ใน
ผลงานสร้างสรรค์ของเหลา่ศิลปินศิลปาธร 

4. ข้อเสนอแนะ 
1.ในการประกาศรางวลั ศิลปินร่วมสมยั “รางวลัศิลปาธร” ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วม

สมยั กระทรวงวฒันธรรม ควรจดัช่องทางการเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นวงกว้าง มีความหลากหลาย
และเหมาะกับแต่ละช่วงอายุของประชาชน เช่น สื่อออนไลน์และออฟไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
นกัเรียน นกัศกึษา เป็นต้น เพื่อสื่อสารถึงผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของศิลปินศิลปาธร ทัง้แนวคิด 
ขัน้ตอนการท างาน และแนวทางการพัฒนาผลงาน เพื่อให้สงัคมเข้าใจในโครงการสรรหาศิลปิน
ร่วมสมัยดีเด่น นอกจากนี ้มีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอันดีถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของ
รางวลัให้ชดัเจนตอ่ประชาชนเป็นวงกว้าง มีการประชาสมัพนัธ์เป็นระบบ อย่างตอ่เนื่อง 

2. งานวิจัยฉบับนีมุ้่งเน้นการศึกษาศิลปินร่วมสมัย รางวัลศิลปาธร จ านวน  6 คน ใน
สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ สาขามัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ.2552 - 
2560 แต่เพียงอย่างเดียว ดงันัน้จึงขอเสนอแนะกบัผู้ที่สนใจ ให้ศึกษาเพิ่มเติมในศิลปะสาขาอื่นๆ
เพิ่มเติมเพราะศิลปะทกุศาสตร์มีความส าคญัไม่แพ้กนั รวมถึงกระบวนการคิด ขัน้ตอนการท างาน
สร้างสรรค์ แนวทางการพฒันาผลงาน มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของศิลปินนกัออกแบบแต่ละ
คนที่น่าศกึษาติดตาม 

3. ผู้วิจยัอยากเสนอให้มีการยกระดบัรางวลัศิลปาธรโดยให้รางวลัสนบัสนนุที่เพิ่มมากขึน้ 
รวมถึงให้สวสัดิการอื่นๆแก่ศิลปินศิลปาธร  

4. เพิ่มเกณฑ์ในการคดัเลือกศิลปินศิลปาธร โดยให้มีการลงคะแนนเสียงจากประชาชน 
และคนในวงการวิชาชีพนัน้ เพื่อสง่เสริมผลการคดัเลือกมีคะแนนเป็นประชามติ และสะท้อนความ
โปร่งใสในการมอบรางวลั 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 

เรื่อง การออกแบบสร้างสรรค์ : กรณีศกึษาผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมัย 

(สัมภาษณ์ คณะกรรมการตัดสินรางวัล ศิลปาธร) 

ชื่อ.........................นามสกุล.......................................อายุ............ปี ตำแหน่ง/สังกัด...................... 

 

1. ประวัติความเป็นมา ของรางวัล “ศิลปาธร” เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. จุดมุ่งหมาย ของรางวัล “ศิลปาธร” เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ประโยชน์ ของการมอบรางวัล “ศิลปาธร” เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. การคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยรางวัล “ศิลปาธร” เป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล “ศิลปาธร”อีกหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห ์

ตอบแบบสัมภาษณ์การวิจัยเป็นอย่างดี 

 

 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล 

( ผู้วิจัย ) 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 

เรื่อง การออกแบบสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมัย 

(สัมภาษณ์ศลิปิน ผู้ได้รับรางวัล ศิลปาธร) 

ชื่อ.........................นามสกุล....................................อายุ............ปี ตำแหน่ง/สังกัด................... 

1.ช่วยเล่าประวัติส่วนตัว (พอสังเขป) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ช่วยเล่าถึงผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ (ยกตัวอย่าง 1 ชิ้นงาน ที่อยากนำเสนอ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีกระบวนการคิดผลงานออกแบบสร้างสรรค์ผลงานอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านมีขั้นตอนการทำงานออกแบบสร้างสรรค์อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.ท่านมีแนวทางการพัฒนาผลงานออกแบบสร้างสรรค์อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ 

ตอบแบบสัมภาษณ์การวิจัยเป็นอย่างดี 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล 

( ผู้วิจัย ) 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจยั 

เรื่อง การออกแบบสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาผลงานออกแบบศิลปินร่วมสมัย 

(สัมภาษณ ์นักวิชาการ/ นักปฏิบัติวิชาชีพ/ นักศึกษา) 

ชื่อ............................นามสกุล............................................อายุ............ปี ตำแหน่ง/สังกัด..................... 

 

1.ท่านคิดว่า ศิลปินศิลปาธร มีผลงานออกแบบสร้างสรรค์และโดดเด่นอย่างไร (กลุ่มตัวอย่าง : ศิลปา

ธร 6 คน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่า ศิลปินศิลปาธร ได้สร้างสรรคผ์ลงานที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์อะไรให้กับสังคม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ท่านคิดว่า การออกแบบสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปิน "ศลิปาธร" มีผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไร            

ในด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม ทัศนคติ ความรู้  ทกัษะ สุนทรียศาสตร์และด้านศิลปวัฒนธรรม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

……………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้ความอนุเคราะห ์

ตอบแบบสัมภาษณ์การวิจัยเป็นอย่างดี 

 

สืบสาย  แสงวชิระภิบาล 

( ผู้วิจัย ) 
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ภาพการลงพืน้ที่เก็บข้อมูล 
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1. สัมภาษณ์ : กลุ่มคณะกรรมการตัดสินรางวัลศลิปาธร  

 

  

รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ สถาปัตยกรรมร่วมสมยั) 

ณ ส านกังานสถาปนิก 49 เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

  

รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์ประภากร  วทานยกลุ (กรรมการตดัสิน สาขาสถาปัตยกรรม) 

ณ ส านกังานสถาปนิก 49  เม่ือวนัที่ 23 กรกฎาคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ ศาสตราจารย์เอกชาติ จนัอไุรรัตน์ (ประธานคณะกรรมการตดัสิน) 

ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน  เม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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2. สัมภาษณ์ : กลุ่มศิลปินผู้ที่ได้รับรางวลัศลิปาธร 

 

     
 

รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์สมชาย  จงแสง (ศิลปาธร 2552) 

ณ ส านกังาน Deca Atelier  เม่ือวนัที่ 2 ธนัวาคม 2560, 23 มกราคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล  
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รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์เอกรัตน์  วงษ์จริต (ศิลปาธร 2552) 

ณ บ้านพกัอาศยั  เม่ือวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2560, 5 มีนาคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์วิฑรูย์  คณุาลงัการ (ศิลปาธร 2553) 

ณ ส านกังาน IAW  เม่ือวนัที่ 20 ตลุาคม 2560, 2 กรกฎาคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
 

 

 
 

รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์ปฐมา  หรุ่นรักวิทย์ (ศิลปาธร 2553) 

ณ ส านกังาน CASE STUDIO  เม่ือวนัที่ 22 ตลุาคม 2560, 2 มีนาคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์สริุยะ  อมัพนัศิริรัตน์ (ศิลปาธร 2557) 

ณ ส านกังาน WALLLASIA  เม่ือวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2560, 21 กมุภาพนัธ์ 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ อาจารย์อมตะ  หลไูพบลูย์ (ศิลปาธร 2560) 

ณ ส านกังาน DEPARTMENT ARCHITECTURE  เม่ือวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

และ ณ THE COMMON  เม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
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3. สัมภาษณ์ : กลุ่มนักวิชาการ สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบอิสระ นักศึกษา 

 

  
 

รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์ ผศ.เสก สวสัดี และ ผศ. ชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ (นกัวิชาการ) 

ณ คณะสถาปัตยกรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เม่ือวนัที่ 9 ตลุาคม 2561 

และ ณ บ้านพกัอาศยั  เม่ือวนัที่ 15 ตลุาคม 2561 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 
 

 

 



  224 

  

 
 

รูปภาพประกอบ : สมัภาษณ์  (นกัปฎิบตัิวิชาชีพ) 

คณุปิยะวงศ์ ร่มร่ืนวาณิชกิจ, คณุสทุธิชยั บญุช่วย, คณุภราดร กู้ เกียรตินนัท์ 

ที่มา : สืบสาย แสงวชิระภิบาล 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล สืบสาย  แสงวชิระภิบาล 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549 ปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาออกแบบภายใน    

คณะศิลปกรรมศาสตร์      
จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ   
พ.ศ. 2555  ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน    
จาก มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2562   ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาศิลปวฒันธรรม    
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 101/1  หมู่บ้านสมัมากร  ซอย 5    ถนนรามค าแหง112   
เขตสะพานสงู  แขวงสะพานสงู  กรุงเทพฯ  10240   
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