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ปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ของวงการศิลปะในยุค New Normal

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่ง
กินเวลายาวนาน ท าให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้แตกต่างไปจากที่เคย หรือที่
เรียกกันว่าวิถี New Normal โดยเกิดความเปลี่ยนแปลง
และได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ ในทุก ๆ วงการรวมถึง 
วงการศิลปะด้วย

บทความโดย : พิมพ์ปวีณ สุนทรธรรมรัต



เราจะเห็นได้ว่าการน าเสนอผลงานของศิลปิน และการเสพย์งาน
ศิลปะของคนรักศิลปะในช่วงนี้ได้เปลี่ยนไป มีการหันมาใช้
เทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆ กันมากขึ้น เช่น การไลฟส์ดเขียนรูปของศิลปิน ที่ตัวศิลปิน
สามารถพูดคุยกับผู้ชม และบอกเล่าความรู้สึกนึกคิด หรือแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานไปพร้อม ๆ กันได้ นอกจากนี้ ยัง
พบว่ามีการซื้อขาย จัดประมูลผลงานศิลปะในแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะ Facebook มากขึ้น รวมถึงยังจัดให้มี
การแสดงนิทรรศการศิลปะในรูปแบบของ Virtual Exhibition ที่
สามารถชมงานศิลปะอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปไหน และให้
ความรู้สึกเหมือนก าลังเดินชมงานอยู่ในแกลเลอรี่ หรือพิพิธภัณฑ์
จริง ๆ อีกทั้งยังมีแกลเลอรี่ออนไลน์หลายแห่ง และคลาสเรียน
ศิลปะออนไลน์เกิดขึ้นมากมายด้วย



5 ข้อคิดที่"โควิด"ช่วยสร้างสรรค์"ศิลปะ"

https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/964923



ในช่วงที"่โควิด-19"ระบาด ศิลปินก็ไม่ต่างจากคนอื่น มีเวลา
ว่างมากขึ้น แล้วพวกเขาเลือกท าอะไร "ชลิต นาคพะวัน"-
คิดเรื่องใหม่แล้วบอกตัวเองว่าฉันท าได้ "วศินบุรี"-จับเจ้าโค
วิดมาท าเป็นถ้วย Cutevid และเรื่องเล่าอันละเมียดละไม
ของศิลปินอีกหลายคน...
อยู่ท่ามกลางโควิด ถ้าไม่คิดลบจนเกินไปนัก เราจะพบสิ่งดีๆ แฝงอยู่ในนั้น ลองมาฟัง’ข้อคิด’ของคน
ในแวดวงศิลปะกันดูบ้างว่า ในช่วงที่ได้อยู่กับตัวเองยาวๆอย่างนี้ พวกเขาพบกับแง่มุมดีๆ ของชีวิต
ในช่วงโควิดคุกคามกันอย่างไรบ้าง



1. “มีสติในการใช้ชีวิตที่ชัดเจนขึ้น”
อลงกรณ ์หล่อวัฒนา ศิลปินเจา้ของผลงานแนวจิต
วิญญาณเชิงสญัลกัษณ ์การมาของโควิดท าใหมี้เวลา
โฟกสัในการท างานมากขึน้
จากท่ีเคยเห็นสจัธรรมของชีวิตชดับา้ง เบลอบา้ง การ
แพรร่ะบาดของโควิด ท าใหมี้สติและเห็นสจัธรรมของ
ชีวิตท่ีชดัเจนย่ิงขึน้
“มีสติในการท างานมากขึน้ ขณะเดียวกนัก็เห็นวา่ ชีวิต
มนษุยเ์รานัน้แสนสัน้ ท าใหห้นัมาท างานจิตอาสามาก
ขึน้
ชว่งนีม้าอยูบ่า้นภรรยาท่ีกาญจนบรุ ีเห็นคนล าบากก็
มาท าโรงทาน ก่อนหนา้นีเ้ป็นจิตอาสาวาดรูปใหห้อ
ผูป่้วยเดก็ โรงพยาบาลนา่น บา้นเกิดเรา



ท่ีภมูิใจมากคือ ไปช่วยเพื่อนศลิปากร มิตรชัย 
ภกัตรเ์จริญ บรูณะโบสถเ์ก่าท่ีปทมุธานีและอยธุยา 
ดว้ยการชวนพี่ๆนอ้งๆรวมกลุม่จิตอาสาฟา้ประทาน
วาดรูปจิตรกรรมฝาผนงัใหโ้ดยรบัคา่ตวัเป็นท่ีพกักบั
อาหาร ในชีวิตไม่เคยวาดรูปในโบสถ ์4 วนัเสรจ็เลย
นะ มีความสขุมาก”
อลงกรณบ์อกวา่ ตอ้งขอบคณุโควิดท่ีบีบบงัคบัใหมี้
การวางแผนงานท่ีกระชบั รดักมุ และแข่งกบัเวลา
“งานจติอาสาสอนให้ใจเป็นสุข ไม่ต้องรอให้รวย
แล้วค่อยท า ยิง่ในช่วงโควิดดว้ยแล้ว ถ้าท าอะไร
ไดท้ าเลย ไม่ต้องรอ”



2. “โควิดบังคับให้หาเส้นทางชีวิตใหม่”

เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอรเ์จ้าของแบรนด์ Ek Thongprasert ,Curated และผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์
W2W (งานออกแบบยูนิฟอร์มที่ให้ความส าคัญของสไตล์การท างาน)

“ โควิดท าให้แบรนดแ์ฟชั่นได้รับผลกระทบเต็มๆ คนปรับเปลี่ยนวิธีการแต่งกาย การซื้อเสื้อผ้าลดลง 
ก็ต้องมาปรับวิธีการท างานใหม่ เพราะ my set ใหม่ของแฟชั่น คือ essential

เราต้องเปลีย่นความฟุ่มเฟือยให้เปน็ความจ าเป็น ให้คนเห็นว่า ฉันจ าเป็น คุ้มค่าและสามารถ
ใช้ได้บ่อยขึ้น”



ในช่วงเวลาที่สงัคมยากล าบากนี ้งาน ‘ดีไซน’์ เป็นสิ่งท่ีดีไซเนอรค์นนีท้  าออกมาใหเ้หน็วา่ มีความจ าเป็น คุม้คา่ 
และมีประโยชน์

“เป็นโปรเจคท่ีไมเ่คยท ามาก่อน คือ การออกแบบยนิูฟอรม์ใหก้บัโครงการ Food for Fighters เป็นยนิู
ฟอรม์ท่ี based on function

ถามว่าชดุกูภ้ยันีมี้ความจ าเป็นหรอืไม่ จ  าเป็นเพราะวา่ตอ้งเดินทางเขา้ไปในพืน้ท่ี ถา้ไมส่ามารถระบตุวัตนได้
วา่คนนีเ้ป็นใคร เขา้มาท าไม มาดีหรอืหรอืเปลา่ ยนิูฟอรม์จะช่วยใหก้ารท างานง่ายและสะดวกมาก”

การช่วยเหลือสงัคมในสิ่งท่ีตนเองถนดั การคน้หาเสน้ทางอยูร่อดใหไ้ดเ้ป็นอนาคตใหมท่ี่โควิดบงัคบัเรา



3. เปลี่ยน Covid ให้เป็น Cutevid

วศนิบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ ประจ าปี 2553

ในความน่ากลวัก็มีความน่ารกั วศินบรุจีบัเจา้โควิดมาท าเป็นถว้ย Cutevid นอกจากน่ารกัน่าเอน็ดแูลว้ 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายยงัรว่มบรจิาคเพ่ือซือ้เครื่องออกซิเจน ไฮโฟลว”์ (Oxygen High Flow) ให้
โรงพยาบาลราชบรุ ีอีกดว้ย

“ในเม่ือเราจดัอีเวน้ทท์างศิลปะไมไ่ด ้เราก็น าศิลปะมาขบัเคล่ือนสิ่งดีๆใหก้บัชมุชน ผมคิดว่ามีหลายคนคิดว่า
อยากจะท าอะไร ใหก้บัชมุชน สงัคม ไมรู่จ้ะท าช่องทางไหน



ผมจงึท าโปรเจคเลก็ๆ ขึน้มาให้หลายคนได้มส่ีวนรวม มคีนถามว่าท าไมไม่ท างานชิน้ใหญ่ชิน้เดยีว
แล้วจัดประมูลไปเลย ผมมองว่าถ้าท าอย่างน้ันคนทีไ่ด้งานศลิปะกม็คีนเดยีว

ผมอยากใหเ้กิดความรว่มมือกบัหลายๆคน เลยท างานเป็นชิน้เลก็ๆจ านวน 155 ชิน้ แลว้ขายในราคาที่ทกุคน
เขา้ถงึได ้เป็นตวัเลขกลางๆ สรุปวา่ 155 ชิน้ ราคาชิน้ละ 1,555 บาท”

ตน้คิดของโครงการน่ารกัวา่มาจาก “ตูปั้นสขุ” ท่ีกลายเป็นปรากฏการณท่ี์ท าใหเ้หน็แง่มมุน่ารกัของสงัคม
ทา่มกลางความทกุขย์ากล าบาก



“ความน่ารกัในโครงการ Cutevid มีดว้ยกนัหลายอย่างครบั ผมโทรไปติดตอ่ท าใบ certificate กบัโรงพิมพ ์ทาง
โนน้ไมค่ยุเรือ่งราคาเลยแตถ่ามกลบัวา่ ตอ้งการกลอ่งดว้ยไหม ? แลว้เขาก็ท าใหเ้ลย

นอ้งสาวไปซือ้เครือ่งซกัผา้ พอบอกใหไ้ปสง่ที่เถา้ฮงไถ่ เจา้รา้นถามวา่ ใช่โรงงานที่ท  างานศิลปะใหเ้มืองใช่ไหม

นอกจากลดราคาเครือ่งซกัผา้ใหแ้ลว้ ยงัฝากเงินมาใหผ้มเพื่อท าบญุดว้ย ผมฟังนอ้งเลา่แลว้รูส้กึฮกึเหมิ บอกตวัเองวา่กู
ตอ้งท า”

วศนิบุรี บอกว่า “ถา้มองในมุมน่ารัก เราจะเหน็สิง่เหล่านี ้แม้ว่าในความเป็นจริงทกุคนเหน่ือย เจบ็ปวด 
ไดรั้บผลกระทบมากบา้งน้อยบา้ง ถา้ยงัไหวอยู ่ยงัแบกไหว ผมอยากเป็นฟันเฟืองเลก็ๆ ทีอ่ยากจะ
ขับเคลือ่นสังคมใหเ้ดนิหน้าตอ่ไปได”้

โปรเจค Cutevid ปิดการจองภายในเวลา 2 ชั่วโมง ไดร้บัยอดบรจิาคเกินเปา้หมายไปมากเพราะหลายคนตัง้ใจโอน
เงินเกินมา นบัเป็นความน่ารกัที่โควิดบงัคบัใหศ้ิลปินสรา้งศิลปะแบบ cute cute ใหไ้ดม้ีรอยยิม้กนัไดบ้า้ง



4. “ถามตอบตัวเองได้มากขึ้น”

นิ่ม นิยมศิลป์ ภัณฑารักษ์อิสระ มีผลงาน curate ให้กับหอศิลปะต่างๆ เช่น Objectifs – Centre for 
Photography and Film ประเทศสิงคโปร์ หอศิลปร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพ, 1PROJECTS และ 
Subhashok The Arts Centre กรุงเทพฯ และ Forty7 Gallery ลอนดอน เป็นต้น

“นิ่มเอง ปกติมี curate งานนิทรรศการวางไว้เรื่อยๆ พอทุกอย่างหยุด เราก็มีช่องว่างที่จะรับงานโปรเจคที่ไม่เคย
รับมาก่อน เช่น งาน art consultant



ท าให้เราได้ท างานหลากหลาย สร้างเนต็เวิร์คใหม่ๆ มีเวลาเรียนคอร์สออนไลน์เก่ียวกับปรชัญา 
เพื่อท าให้เราเขา้ใจงานศิลปะได้มากขึ้น

เป็นช่วงที่เราหันมามองดู direction การท างานของตัวเอง มีค าถามหนึ่งที่นิ่มเริ่มถามตัวเอง คือ 
บทบาทความจ าเป็นของ curator และการจัดงานบน physical space ยังส าคัญอยู่หรือไม่

ส่วนทางศิลปินนิ่มมองว่า หลายคนพบช่องทางโปรโมทขายงานทางโซเชียลมเีดีย ประกอบกับการ
ขายงาน NFT(Non-Fungible Token สินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบหนึ่ง) อาจจะเป็นไปได้ว่าศิลปินบาง
คนอาจเห็นความจ าเป็นของตัวกลางอย่างแกลลอรี่และ dealer น้อยลงค่ะ”

โควิดมอบช่วงเวลาให้ทบทวน ถาม ตอบชีวิตและทิศทางข้างหน้าได้นานที่สุดเท่าที่แต่ละคนเคยมี
ให้กับตัวเอง



5. “คิดเรื่องใหม่แล้วบอกตัวเองว่าฉันท าได้”

ชลิต นาคพะวัน ศิลปิน และนกัแสดง

“เป็นศิลปินตอ้งคิดเรื่องใหมไ่ด ้เม่ือโควิดท าใหเ้ราท างานโปรเจคใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานรฐัและเอกชน
ไมไ่ด ้เราก็หาแนวทางท ามาหาเงินจากความสามารถท่ีมีอยู ่เจอผูค้นไมไ่ดเ้ราก็หนัมาสนใจโลกโซเช่ียลมากขึน้ 
ตอ้งทนัสมยั เฟซบุ๊ค ไอจี ติก๊ต๊อก ทกุอยา่งท่ีเป็นกระแสเราตอ้งตามใหท้นั”

ชลิต ปลีกวิเวกมาใชชี้วิตอยูท่ี่บา้นทะเล รมิหาดชะอ า ท างานศิลปะแลว้โพสตอ์ินสตราแกรม เฟซบุ๊คทกุวนั ท า
ใหค้นติดตามไดช่ื้นชมผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ไดเ้หน็สนุขั แมว นก ที่แวะมาทกัทายทกุวนัเป็นเช่นนี ้
มาหลายเดือนแลว้



“คนสะสมงานศิลปะ เหน็งานเราในโซเช่ียลมีเดีย ติดตอ่มาซือ้งานมากขึน้ เราไดล้กูคา้จากยโุรป อเมรกิาลา่สดุ
ท่ีคนติดตอ่มาจากลอนดอน บอกวา่ก าลงัท าออฟฟิศใหม่ อยากไดรู้ปเขียนไปติดท่ีหอ้ง ขอใหท้  าตามขนาดท่ี
เขาตอ้งการ
โควิดท าใหท้กุคนตอ้งใสห่นา้กาก เราเลยคิดท าเสือ้มดัยอ้มเขียนช่ือตวัเอง จะไดรู้ว้า่ใครเป็นใคร ถามไปในโลก
โซเช่ียลใครอยากไดบ้า้ง พรอีอเดอรม์าเราท าใหเ้ลย
บางวนัก็ออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์เกา้อี ้จะเหน็วา่มีอะไรใหเ้ราท าไดอี้กเยอะแยะ ตอนนีก้  าลงัท ายทูปูสอนการ
ท างานศิลปะแบบง่ายๆใหพ้อ่แมล่กูไดล้องมาท ากิจกรรมดว้ยกนั”
ชีวิตคนเราเวลานี ้ชลติบอกวา่ ใหค้ิดบวกเขา้ไว ้คิดแลว้ถา้ใช่ใหล้งมือท าทนัที อยา่รรีอท่ีส  าคญัอยา่ทอ้ถอย 
บอกตวัเองวา่ฉนั ตอ้งท าได้
เพราะชีวิตจะไมเ่หมือนเดิมอีกตอ่ไป

ผลงานเรือ่งนี ้: ตพีมิพใ์นเซคชั่นจดุประกายฉบบัพเิศษ เนือ่งในวาระครบรอบ 35 ปีหนงัสอืพมิพก์รุงเทพธุรกจิ (6 ตลุาคม 2564)


