บทคัดยอ
การจั ด ทํ า บรรณานุ ก รมและบทคั ด ยอหนั งสื อ สิ่ ง พิ ม พ พ.ศ. ๒๕๕๓ เกตุชพรรณ คําพุฒ และคณะ
ดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทําบรรณานุกรมและบทคัดยอหนังสือ สิ่งพิมพดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สาขาทัศนศิลป.และคีตศิลป.” ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ เพื่อสํารวจสถานภาพองคความรูและ
งานวิ จัยดานศิ ลปวัฒ นธรรมรวมสมัย สาขาทัศนศิลป. และคี ตศิล ป. โดยเป5 นการศึกษาเพื่อรวบรวมเอกสาร
สิ่ ง พิ ม พดานศิ ล ปวั ฒ นธรรมรวมสมั ย สาขาทั ศ นศิ ล ป. แ ละคี ต ศิ ล ป. พรอมจั ด ทํ า ระเบี ย นฐานขอมู ล ทาง
บรรณานุกรมและบทคัดยอของเอกสารสิ่งพิมพ
ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสืบคนขอมูลจากรายนามศิลป<นผูมีชื่อเสียงดานการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะรวมสมัย รวมกับการสืบคนขอมูลจากแหลงจัดเก็บงานศิลปะรวมสมัยที่สําคัญ ทั้งในสถาบันการศึกษา
และหอศิลป.แสดงศิลปะรวมสมัย โดยใหความสําคัญกับกลุมขอมูลที่เกี่ยวของกับ รากฐานของงานศิลปะรวม
สมัย (foundation of contemporary art) แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะรวมสมัย (concepts) สุนทรียะของศิลปะ
รวมสมัย (aesthetics) ชุดผลงานของศิลป<นรวมสมัย (art gallery) การพัฒนาผลงานศิลปะของศิลป<นรุนใหม
(artist) นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ (art exhibition) และ การวิจัยทางศิลปะ (research in arts) อัน
สะทอนถึ งคุ ณคาแหงผลงานศิ ลปะรวมสมั ย ซึ่ งพัฒ นาจากรากฐานเดิ มพรอมกั บแตกแขนงแนวคิ ดในการ
สรางสรรคศิลปะออกไปอยางหลากหลายมิติ หลากหลายองคประกอบแหงศิลปะ และการเชื่อมสูพื้นที่งาน
ศิลปะนานาชาติ
จากการรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสาขาทัศนศิลป. จะเห็นไดวาเนื้อหามี
ความหลากหลาย อาทิ (1) พัฒนาการของการสรางสรรคผลงาน (2) ปรัชญาของการสรางสรรคงานศิลปะ
(3) แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ (4) กลุมศิลป<นผูสรางสรรคผลงาน และ (5) เทคนิคและวิธีการและการนําเสนอ
ผลงานศิลปะ องคความรูที่ปรากฏนั้น ไดแสดงใหเห็นวา การสรางสรรคผลงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สาขา
ทัศนศิลป.ในประเทศไทย ไดมีการปรับเปลี่ยนปรัชญาแนวคิด รวมถึงเทคนิควิธีการสรางสรรคงานศิลปะไปตาม
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยปรัชญาของการสรางสรรคงานนั้น ไดรับอิทธิพลของแนว
ศิลปะหลังสมัยใหม โดยมีแนวคิดในการสรางสรรคผลงานที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมชาติ วัฒนธรรมทองถิ่น และ
วัฒนธรรมสากล การผูสรางสรรคผลงานเป<ดพื้นที่สําหรับกลุมศิลป<นทองถิ่นที่สรางสรรคผลงานบนฐานคิดของ
การดํารงรักษาวิถีชีวิตชนบทและสืบสานคุณคาทางศิลปะของทองถิ่น รวมถึงกลุมศิลป<นตางชาติ โดยเฉพาะ
ชาวเอเชียที่ผลงานสวนใหญสรางสรรคตามแบบแผนประเพณี และมีสวนในการถายทอดศิลปวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิมไปสูความเป5นสากลมากขึ้น
ในดานของเทคนิ ค วิ ธี ก ารสรางสรรคผลงานนั้ น พบวา มี ก ารใชวั ส ดุ เ พื่ อ การสรางงานศิ ล ปะที่
หลากหลาย ทั้งวัสดุตามธรรมชาติที่ถูกผสานกับวัสดุที่เกิดจากเทคโนโลยีสมัย เพื่อตอบสนองการแสดงออกทาง
ความคิดของศิลป<นที่พยายามใชงานศิลปะฉายภาพของสังคมจนตกผลึกเป5นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของ
สังคมไทย ผลงานสวนใหญอยูในรูปของ งานจิตรกรรม สื่อผสม และงานติดตั้งจัดวาง (installation) จัดแสดง
เป5นนิทรรศการระหวางประเทศ นิทรรศการแสดงผลงานของศิลป<น รวมถึงเอกสารตําราเกี่ยวกับทัศนศิลป.
ขอสังเกตที่นาสนใจประการหนึ่งคือ งานประติมากรรมรวมสมัยนับเป5นตัวสะทอนถึงการผสมสานและ
ปรับเปลี่ยนทั้งดานปรัชญาแนวคิด เทคนิควิธีการ และรูปแบบการนําเสนอจากงานศิลปะแบบไทยประเพณีสู

ความเป5นสากล โดยตลอดชวง 6 ทศวรรษที่ผานมา มีการใหการศึกษา การทํางานประติมากรรมรวมสมัยขึ้น
ในประเทศไทยอยางตอเนื่องในสถาบันการศึกษาศิลปะ รวมถึงการเก็บรวบรวมผลงานตามพิพิธภัณฑตางๆ
ในเรื่องขององคความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยสาขาคีตศิลป.นั้น จากการรวบรวมหนังสือสิ่งพิมพ
ดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย เห็นไดวามีความหลากหลายของเนื้อหา อาทิ (1) พัฒนาการของงานดานคีตศิลป.
ในสังคมไทย (2) พัฒนาการของเครื่องดนตรีและการใชเครื่องดนตรี (3) แนวคิด เทคนิคและวิธีการในการ
ประพันธเพลงรวมสมัย (4) ประวัติศิลป<นและบทเพลง (5) บทวิจารณองคความรูที่ปรากฏในกลุมงานดานคีต
ศิลป. ไดแสดงใหเห็นวา ผลงานดานคีตศิลป.สัมพันธอยูกับบริบทของสังคมอยางแนบแนน การเปลี่ยนแปลง
ในทางสั งคมแตละยุคสมั ย มี ผลตอการสรางสรรคผลงาน ทั้ งในดานของรู ป แบบวิ ธี การประพั น ธเนื้ อเพลง
ทํานองเพลง การเรียบเรียง เครื่องดนตรี และเนื้อหาของบทเพลง โดยจะใหภาพของการเปลี่ยนผานจาก
รูปแบบดนตรีแบบดั้งเดิม สูความเป5นสากล และการหวนกลับไปหารากฐานดั้งเดิมดวยการผสมผสานระหวาง
ความเป5นทองถิ่น และความเป5นตะวันตกบนฐานของการเป5นดนตรีสมัยใหม เชน การใชเนื้อหาจากวรรณคดี
ไทยมาแตงเป5นเพลง การถายทอดเรื่องราวของผูคนในสังคมไทย การใชเครื่องดนตรีไทยบรรเลงรวมกับเครื่อง
ดนตรีสากล กลายเป5นผลงานที่เรียกวาเพลงไทยสากล โดยเห็นไดอยางชัดเจนผานการทํางานของวงดนตรี
สุนทราภรณที่เป5นผูนําในการประสานวัฒนธรรมทั้งตะวันตกและตะวันออกไดกลายเป5นฐานใหงานดานคีตศิลป.
มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

Abstract
The research project “Bibliographies and Abstracts of Printed Media Related to
Contemporary Arts and Culture: Visual Arts and Musical Arts”, with its principal objective to
make a broad survey on the body of knowledge and research related to contemporary
visual art and music appreciation, is carried out to issue a collection of any printed matter
and a systematic data based on bibliographies and abstracts.
The information is required through the collection listof famous creative
contemporary artists , including the sources where important contemporary artifacts
displayed in both academic institutes and galleries . The focus of the study aims at the
foundation of contemporary art, its concepts , its aesthetics, art gallery, the work of new
artists, art exhibition, and research in arts , which reflects the aesthetics value originated
from the old foundation , yet enriched with the new creative idea in multi dimensions and
art compositions, which are elaborately linked to the international art itself.
The information collected from all printed matter on contemporary artistic work
of visual arts and music appreciation having already been surveyed can be categorized into
three main groups: the development, the philosophy, the concepts, the artists and the
presentation techniques. The study shows that the social context is instrumental in the
change of the creative work. Also, the contemporary artists are influenced by the notion of
post-modernism on the art for “all ”, with no class discrimination, and the emphasis on the
creative work which can be connected to natural culture, local culture and international
culture. The local artists whose works are created on the foundation of preserving the local
way of life and artistic tradition have more space of their own. The space is also open wide
for the foreign artists, especially Asian ones, who have produced the work by tradition, and
participated in expanding the work towards the international level.
The study also indicates that the material used in creating the work of art is varied,
ranging from natural matter to modern technological material like iron, metal, brass, bronze,
aluminum. The artists have experimented using these materials to meet their quest to
portray the image of the society so explicitly and profoundly that it has become Thailand’s
valuable heritage. The art forms used are multi- media painting and installation which are
shown in international exhibitions and an artist’s own gallery. Also, Thai contemporary
sculpture has reflected the combination and adaptation in all aspects: the philosophy, the
concepts, the techniques and the presentation technique. Therefore, throughout the six
decades, the study of Thai contemporary sculpture has been consistently promoted in art
institutes, and the museums are encouraged to make a collection of these work.
The information collected from all printed matter on contemporary artistic work of
music appreciation having already been surveyed can be categorized into five main groups:
the development of music appreciation in Thai society, the development of musical

instruments and skills, the concepts and technique of composing contemporary music, the
musicians’ biography and their work, the criticism on the body of knowledge. The study
indicates that the musical work is closely related to the social context, which has influenced
on the following aspects: the forms, the melody, the composition, the musical instruments
and the lyric. The transition period of Thai music has passed down from the traditional ritual
to universal concept. Then, local flavor is brought back to combine with modern music. For
instance, the lyric of modern music is depicted from Thai literature to reflect the way of life
of Thai people, and the ensemble of traditional Thai music and western music, known as
the westernized modern Thai songs, was pioneered by the popular big band, Sun-Ta-RaPorn, and become to be a solid ground for the multi dimension of musical work in Thailand.

