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บทคัดยอ 

 แรงบันดาลใจกอใหเกดิการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ บุคลากรที่ทํางานดานการผลิตสื่อและ

นักศึกษาที่เรียนในดานนี้ควรเรียนรูที่จะสรางแรงบันดาลใจจากผลงานของผูอื่น โดยไมคิดที่จะ

ลอกเลียนแบบเขา บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อกระตุนใหผูที่ทํางานดานการผลิตสื่อและนักศึกษา

นิเทศศาสตรไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปนที่มีชื่อเสียงและผลงานของเขา ซึ่งศิลปนเหลานี้ 

อาจไมไดทํางานดานการผลิตสื่อ สิ่งนี้จะแสดงใหเห็นวาคนหนึ่ง ๆ สามารถเปนแรงบันดาลใจ 

ใหผูอื่นได แมจะไมไดอยูในสายงานเดียวกัน ศิลปนทั้ง 3 ทานที่ผูเขียนมีความประทับใจและ 

ไดหยิบยกผลงานมาเปนตัวอยาง คือ แอนดี้ โกลสเวอรตี เคนเนท สเนลสัน และลีโอนาโด 

ดา วินชี งานของทานเหลานี้สามารถยกมาเทียบเคียงกับงานการผลิตสื่อและงานดาน 

นิเทศศาสตรได เชน ความไมคงทนถาวรในผลงานศิลปะของโกลสเวอรตี ความตองการ 

เผยแพรขอมูลความรูสูสาธารณะของสเนลสัน และการบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนตอชนรุนหลัง

ในงานศิลปะของดา วินชี บทความนี้เสนอขอแนะนําใหครู อาจารย และนายจาง ศึกษากรณี

ตัวอยางเพื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจแกผูรวมงานและนักศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่มีช่ือเสียงใน

สายงานที่ตนทํางานอยูนั้น อาจมีไมเพียงพอที่จะเปนแรงบันดาลใจแกผูที่ทํางานดานนั้น ๆ  

ดังนัน้ผลงานของศิลปนดานใดก็ตาม สามารถกอใหเกดิแรงบันดาลใจแกผูที่ทํางานในศาสตรอื่น ๆ ได 

 คําสําคัญ: แรงบันดาลใจ ศิลปน การผลติสื่อ นิเทศศาสตร 
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Abstract 

 The outcome of inspiration is the establishment of a new creative output. Therefore, 

people who work in media production organizations and media art students should learn  

how to be inspired by others without trying to imitate them. The purpose of this article 

was to encourage media-related employees and students to be inspired by famous 

artists who were not related to the media industry. This is to show that people could 

inspire other people even if they work in different fields. Three artists who impressed  

the authors were discussed, including Andy Goldsworthy, Kenneth Snelson, and  

Leonardo Da Vinci. Their work matches with the media production process in some ways, 

such as Goldsworthy's temporality of artwork, Snelson's positive willingness to transport  

his innovation to others, and Da Vinci's way of information recording that benefits future 

generations in the area of art and science. The authors of this article would like to suggest 

teachers, university instructors, and employers to raise other examples regarding well-

known people for their stakeholders to gain inspiration from. The well-known people in any 

given area path may not be enough to inspire people in that particular area, so people 

should seek to be inspired by others in different areas. 

 Keywords: inspiration, artist, media production, communication arts. 
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บทนํา 

 แรงบันดาลใจของศาสตรแตละศาสตรอาจมีความแตกตางกันออกไป แตยังคงไวซึ่ง

ผลลัพธคือ การกอใหเกิดสิ่งใหม ๆ เชน แรงบันดาลใจทางชีววิทยา (Bio-inspiration) ซึ่งหมายถึง

การปรับกลวธิทีี่มอียูเดมิเพื่อนํามาใชในการแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน 

(O’Neill, Barrett, Sullivan, Regan and Brabazon, 2016) แรงบันดาลใจ ในการใชชีวิตที่ไดจาก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง (อลสิา ประมวลเจรญิกิจ, จันทรวรรณ สําราญสํารวจกิจ, และวาสนา 

ดอนจันทรทอง, 2553) และแรงบันดาลใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่นํามาใชแกไขปญหา

การทุจริตฉอฉลในประเทศไทย (พิเชฐ ทั่งโต, 2559) เปนตน Thrash and Elliot (2004) ไดศึกษา

กระบวนการของแรงบันดาลใจ ซึง่กระบวนการนี้จะสมบูรณไดตองมีองคประกอบสําคัญ 2 สิ่ง คอื 

  1. สิ่งที่กระตุนใหเกดิแรงบันดาลใจ 

  2. สิ่งที่แรงบันดาลใจกระตุนใหเกดิ 

 จากทั้งสองสิ่งนี้ สิ่งที่สามารถควบคุมไดโดยบุคคลรอบขาง คือ สิ่งที่กระตุนใหเกิด 

แรงบันดาลใจ เชน ครูประพฤติตนเพื่อใหเปนแรงบันดาลใจของนักเรียน ไมวาจะดวยการกระทํา

ของครูเอง หรอืกรณศีกึษาที่ครูหยบิยกขึ้นมาเพื่อเสนอแนวคดิใหม ๆ ใหนักเรยีนในงานพิพิธภัณฑ

ก็เชนกัน การสรางแรงบันดาลใจถือเปนหัวใจสําคัญ และเปนคุณคาหลักที่เจาหนาที่พิพิธภัณฑ

จะตองชวยกันสรางใหเกิดกับผูที่เขามาเยี่ยมชม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเยาวชน (Gerrard, Sykora 

and Jackson, 2017) ดังนั้นแลว ผูศึกษาจึงเกิดคําถามที่วา แรงบันดาลใจ เกิดขึ้นไดจากอะไรบาง

และมนุษยสามารถไดรับแรงบันดาลใจจากบุคลากรที่ทํางานตางสายงานไดหรือไม ซึ่งในบทความนี้

จะกลาวถึงการนําแรงบันดาลใจที่ไดจากศิลปนดานวิจิตรศิลปมาใชเปนแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ 

การผลติสื่อทางนเิทศศาสตร 
 

ที่มาของแรงบันดาลใจ 

 จากการคนควาของ Oleynick, Thrash, LeFew, Moldovan and Kieffaber (2014) พบวา 

แรงบันดาลใจเปนตัวแปรสงผาน (Mediator) ของความพอใจกับสิ่งที่พบเห็น และความคิดริเริ่ม

สรางสรรคในการสรางสิ่งใหม ๆ เมื่อพิจารณาจากการคนควานี้ สามารถกลาวไดวาแรงบันดาลใจ

เกิดขึ ้นจากประสบการณที ่นาพึงพอใจ แตในทางกลับกันผูเขียนแยงวาแรงบันดาลใจ 

ก็สามารถเกิดจากความไมพอใจ เชน การไดเห็นสิ่งที่ไมดีสามารถทําใหบุคคลหนึ่ง ๆ ปรารถนา 

ที่จะทําสิ่งนั้นใหดีขึ้น ดังตัวอยางที่ ยงยุทธ คะสาวงศ (2558) ไดหยิบยกไว คือ กรณีโคชเงาะ 

ที่มีความมุงม่ันพัฒนาทีมปนจักรยาน เพราะตนเองเคยประสบความเลวรายในชีวิตวัยรุน 

ที่ไมไดรับการดูแลเอาใจใส การแขงขันทางเศรษฐกิจก็เชนกัน ทําใหเกิดการปฏิรูประบบอุตสาหกรรม 

(พชิามณต ชาญสุไชย, 2560) สภาพเศรษฐกิจและความขาดแคลนทางธรรมชาตินี้เอง ยังกระตุน
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ใหเกิดการออกแบบบรรจุภัณฑที่เกื้อกูลกับมนุษยและธรรมชาติ (ประชิด ทิณบุตร, 2560)  

การพัฒนาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ สอดคลองกับที่ พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน (2560) ไดศึกษาการพัฒนา 

การเผยแผพระพุทธศาสนาในตางแดนที่องคกรตาง ๆ พยายามพัฒนาสื่อและการสอนตาม 

ความตองการของผูศกึษาธรรมะ 

 ในทํานองเดียวกันนี้ ศิลปนสรางงานศิลปะตามที่เขาตองการใหโลกเปน เพื่อเติมเต็ม  

สิ่งที่ขาดหายของโลก เนื่องจากโลกความจริงมิไดเปนไปตามสิ่งที่เขาตองการ (Prigent, 2001) 

แฟน ๆ ของสื่อมีพฤติกรรมการเกิดแรงบันดาลใจไมแตกตางจากศิลปน เพราะเมื่อพวกเขา 

ไมพอใจกับเนื้อเรื่องของภาพยนตรหรอืการตูน พวกเขาบางคนจะนําเรื่องราวดังกลาวมาเรียบเรียง

ใหมในรูปแบบแฟนฟคชัน (Fan Fiction) เพื่อใหไดเรื่องราวและตอนจบตามที่ตนตองการ 

(Arunrangsiwed and Beck, 2016) ความตองการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในภาพยนตรหรือ

การตูนอาจเกิดซ้ํา ๆ กันในกลุมแฟน ๆ (Littleton, 2011) ทําใหพบวามีการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) ในทางดีและใหกําลังใจกันมากมาย (Campbell, Aragon, Davis, Evans, Evans and 

Randall, 2016) ซึ่งเปนการตอยอดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจในการสรางสรรคงานศิลปใหแกรงขึ้น 

(Bahoric and Swaggerty, 2015) 

 จะเห็นไดวาแรงบันดาลใจสามารถเกิดขึ้นไดจากทั้งความพึงพอใจและความไมพอใจ

และยิ่งไปกวานี้ สิ่งที่กระตุนใหเกดิแรงบันดาลใจนัน้ยังสามารถเปนไปไดในหลายรูปแบบแอตคินสัน 

(Atkinson) เขาสามารถผสมผสานแรงบันดาลใจจากหลาย ๆ แหง และเชื่อมโยงความหมาย 

เชิงสัญลักษณระหวางสิ่งที่ดูเหมือนจะไมมีความเกี่ยวของกัน ผลลัพธคือการเกิดความหมายใหม 

และเกดิการสื่อสารกับผูชม เชน ความแปลก ความตลก และความสะเทอืนใจ 

 จากประสบการณของผูเขยีนในขณะที่เรยีนสถาปตยกรรม ทุก ๆ ครั้งที่จะวางแผนสราง

อาคารใหม ๆ จะตองคนหาแรงบันดาลใจ ผูเขียนเคยสรางแบบจําลองอาคาร (Model) ที่มี 

แรงบันดาลใจมาจากพายุ คลื่น โซ และเปลือกทุเรียน แรงบันดาลใจเหลานี้อาจดูไมเกี่ยวของกับ

อาคารทีส่ราง แตเมื่อหยบิยกมาใชแลวผูเขียนจะนําลักษณะเดนของแรงบันดาลใจเหลานี้มาสราง

ภาษา (Language) หรือรูปแบบ (Pattern) ของอาคารทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ

อาคาร ตัวอยางงานสถาปตยกรรมที่โดงดังที่ใชแนวคิดลักษณะนี้ คือ London City Hall ซึ่งไดรับ

แรงบันดาลใจมาจากหอมใหญ (Onion) มีลักษณะเหมือนหัวหอมที่ถูกห่ันเปนแวน ๆ แตยังไมได

แยกออกจากกัน การออกแบบภายในมีการใชวัสดุโปรงแสง การสรางเกลียวของบันไดวน  

สิ่งเหลานี้เปนภาษาที่ไดรับแรงบันดาลใจจากหัวหอม ตั้งแตภายนอกอาคาร การออกแบบภายใน 

จนกระทั่งทางเดินภายในอาคาร Stavridou (2015) ไดแนะนําวิธีการสรางแรงบันดาลใจ 

อีกรูปแบบหนึ่งของสถาปนิก คือการศึกษาสวนตาง ๆ ของอาคารที่มีอยูเดิม เชน การสัญจร 
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ในอาคาร (Circulation) การถายเทอากาศ (Ventilation) และทิศทางการเดินของผูคนภายนอก

อาคาร เพราะสิ่งเหลานี้สามารถชวยกระตุนความคดิรเิริ่มในการออกแบบได 

 ในฐานะนักวิจัยคนหนึ่ง ผูเขียนยอมรับวา งานวิจัยแตละงานของตนที่ไดเขียนขึ้นนั้น 

ไดรับแรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยของผูอื่นที่ไดทบทวนวรรณกรรมไว ซึ่งงานเหลานี้มักจะ 

ตั้งคําถามทิ้งทายเสมอ การอานบทความวิจัยก็เสมือนการอานนิยายที่ไมมีวันจบและเกิดการกระตุน

ผูอานใหเขียนนิยายเรื่องนั้น ๆ ตอ โดยการคนควาหาคําตอบตัวอยางการเกิดแรงบันดาลใจ 

ที่กลาวมาในยอหนานี้ ผูเขียนไดรับแรงบันดาลใจจากผลงานที่อยูในรูปแบบคลายคลึงกัน 

ซึ่งแตกตางจากผูอานงานวิจัยที่มีบทบาททางสังคม พวกเขาเหลานี้อาจประยุกตขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยไปใชในธุรกิจหรือองคกรของตน ดังที่เคยมีขอเสนอแนะใหบริษัทวอลตดิสนียปรับปรุง

เนื้อหาการตูนเทพนิยาย และตอมาไดเกิดการปรับปรุงสื่อจริง (พราว อรุณรังสีเวช, และมานนท 

ผสมสัตย, 2559) ในงานวิจัยของ ชาญยุทธ พวงกําหยาด (2560) ก็เชนกันที่ไดใหคําแนะนํา 

เพื่อปรับปรุงนโยบาย และการสื่อสารระหวางหนวยงานตาง ๆ ของเทศบาล สวนในงานวิจิตรศิลป

และศิลปะแขนงอื่น ๆ การที่สิ่งกระตุนใหเกิดแรงบันดาลใจและผลของแรงบันดาลใจมี 

ความแตกตางกัน สามารถพบเห็นไดในสถาปตยกรรมที่ไดแนวคิดจากผลผลิตทางธรรมชาติ 

อยางหัวหอม หรือการเขียน Fan Fiction ที่เปนนิยายความเรียงซึ่งมีตนกําเนิดแรงบันดาลใจมาจาก 

ภาพยนตร Jenkins (2016) เรียกงานเหลานี้วา Transmedia ซึ่งหมายถึงสื่อตนฉบับที่อยูใน

รูปแบบหนึ่งสามารถกอใหเกิดแรงบันดาลใจเพื่อที่จะสรางสรรคงานในรูปแบบที่แตกตางออกไป 

อยางไรก็ด ีแรงบันดาลใจและผลของมันมคีวามหมายกวางกวา Transmedia เพราะแรงบันดาลใจ 

มไิดจํากัดวางานสรางสรรคนัน้จะตองมคีวามเกี่ยวของกับงานตนฉบับที่เปนสิ่งกระตุนแรงบันดาลใจ 

Tan, Jocz and Zhai (2017) ไดใหนักเรยีนวาดภาพนักวิทยาศาสตร พวกเขาพบวานักเรียนบางคน

วาดนักวิทยาศาสตรที่ทํางานที่เปนไปไมไดในโลกความจริงซึ่งผลงานเหลานี้ไดรับแรงบันดาลใจ 

มาจากสื่อ เชน ภาพยนตร พิพิธภัณฑ และการตูน ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวาผูบริโภคใชสื่อเปน 

แรงบันดาลใจ บางก็ใชบุคคลที่มีช่ือเสียงที่ตนช่ืนชอบ แตในทางกลับกันมีไมมากนักที่งานศิลปะ 

จะกลายมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสื่อ อยางที่เห็นไดจากงานสรางฉากของภาพยนตร

เรื่อง Risen ที่เขาฉายในป ค.ศ. 2016 ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดสมัยโบราณ ผูเขียน

จึงตั้งคําถามวา ผูผลิตสื่อและนักศึกษานิเทศศาสตรจะนําผลงานของศิลปนและสถาปนิก 

ที่มช่ืีอเสยีงมาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสื่อไดอยางไร 
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ผลของแรงบันดาลใจ 

 จากที่ผูเขียนเปนอาจารยสอนศิลปะ การออกแบบกราฟฟก และแอนิเมชัน ทําใหทราบวา

นักศึกษาบางคนจะวางแผนการออกแบบช้ินงานตามเครื่องมือที่ตนมีทักษะการใชดีอยูแลว สิ่งนี้

จะทําใหเหมือนถูกตีกรอบทางความคิดใหสามารถออกแบบไดเทาที่จําเปน ซึ่งตางจากนักศึกษา

อกีกลุมที่คดิสรางสรรคงานตามที่ตนเองตองการใหงานนั้น ๆ เกิดขึ้น โดยไมสนใจวาในขณะที่คิดนั้น

จะทําไดหรือไม เมื่อพวกเขาเหลานี้ออกแบบงานแลว เขาจะเรียนรูวิธีทําไมวาจะเปนการเรียนรู

ดวยตนเองหรือการสอบถามผูสอน จึงสามารถกลาวไดวาการออกแบบงานตามแรงบันดาลใจ 

สามารถชวยเพิ่มทักษะและการเปดกวางทางความคิดใหแกนักศึกษา สิ่งที่ผูเขียนคนพบนี้

คลายคลึงกับการที่เด็กเล็กนําวัสดุอุปกรณที่หลากหลายมาสรางงานศิลปะ จนกลายเปนงาน 

สื่อผสม (Mixed Media) ที่ผูใหญหลายคนคาดไมถึง (Atkinson, 2014) การสรางสรรคผลงาน 

ของเด็ก ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงอิสระทางความคิดมากกวาในภาพวาดสีน้ําที่ใชเพียงเทคนิคสี

ชนดิเดยีวที่ผูเขยีนวาดเปนงานอดเิรก จึงสามารถสรุปไดวา การสรางสรรคงานตามแรงบันดาลใจ

ทําใหเกดิผลงานที่แปลกใหมทาทายที่จะสรางขึ้น และสิ่งนัน้ยังมคีวามเปนเอกลักษณเปนหนึ่งเดยีว 

 แนนอนที่นักศกึษาช้ันปที่ 1 มคีวามกังวลหลายประการ ไมวาจะเปนการแขงขันทางการเรียน 

การปรับตัวเขากับเพื่อนรวมหอพัก และบางคนยังไดคาขนมนอยลง เพราะผูปกครองตองการให

ทํางานหาเงินเอง (Shanley and Johnston, 2008) Julliard และคณะจึงจัดกิจกรรมใหนักศึกษา 

ช้ันปที่ 1 ไดแสดงออกทางความคดิผานทางการสรางสรรคงานศิลปะ ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถชวยลด

ความกังวลได (Julliard, Gujral, Hamil, Oswald, Smyk and Testa, 2002) จากที่ทราบกันดีวา 

แรงบันดาลใจทําใหเกิดการแสดงออก ผลการวิจัยที่เพิ่งกลาวไวนี้บงช้ีวาการไดแสดงออกสามารถ

ลดความเครยีดได การแสดงออกดวยการสื่อสารทางวาจา ยังสามารถทําใหเกิดมิตรภาพระหวาง 

เพื่อนรวมงานไดอกีดวย ดังที่เห็นในงานวิจัยของ Ünal and Turgut (2017) ซึ่งพบวาแรงบันดาลใจ

กอใหเกิดความเปนผูนําทางความคิด กอใหเกิดความผูกพันและเห็นคุณคาของช้ินงานที่ถูกสราง

จากแรงบันดาลใจนั้น ๆ ผลที่ไดคือ พนักงานขององคกรผูที่สรางผลงานจากแรงบันดาลใจจะรูสึกวา 

ชีวติการทํางานมีคุณคาและแรงบันดาลใจนี้ยังมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับการมีมิตรภาพที่ดี

กับเพื่อนรวมงาน (Ünal and Turgut, 2017) 

 ดวยประโยชนที่กลาวมานี้ ทําใหผูดูแลพิพิธภัณฑตองการทําใหสิ่งที่จัดแสดงใน

พพิธิภัณฑสามารถสรางแรงบันดาลใจใหแกผูเยี่ยมชม โดยอยางนอยที่สุดผูเยี่ยมชมควรมีมุมมอง

เกี่ยวกับการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น และถาเปนไปไดพิพิธภัณฑควรที่จะสามารถสรางแรงจูงใจให 

ผูเขาชมเรียนรูดวยตนเอง และสรางสรรคสิ่งดี ๆ ใหแกสังคม (Gerrard, Sykora and Jackson, 2017)  

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียังสามารถพบไดในกลุมผูใชสังคมออนไลน (Social Network) ที่ไดรับ

แรงบันดาลใจจากเพื่อน ๆ ที่ไมเคยรูจักกันมากอนในชีวิตจริง และแรงบันดาลใจนี้ทําใหพวกเขา
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คอย ๆ เปลี่ยนการแสดงออกเกี่ยวกับความเปนตัวตน (Identity) เชน เปลี่ยนแฟชั่น (Haimson, 

Bowser, Melcer and Churchill, 2015) หรือผันตัวเปนแฟนเพลงของวงดนตรีใหม ๆ (Overell, 2010) 

ผูเขียนจึงสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงความเปนตัวตนโดยสมัครใจนี้ อาจเปนความปติที่เกิดจาก

ความไมเที่ยงของอัตตา 

 แรงบันดาลใจมิไดเพียงแคสงผลดีตอปจเจกบุคคลเทานั้น แตยังเปนจุดมุงหมายสําคัญ 

ที่ธุรกจิตาง ๆ ตองการใหเกิดในผูบริโภค ดังนั้น จึงมีการผลิตโฆษณาและการรณรงค (Campaign) 

เพราะเมื่อผูบรโิภคไดรับแรงบันดาลใจจากสื่อแลว พวกเขาจะมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อ

สินคาและเลือกใชบริการ (Paek, Hove, Jung and Cole, 2013) ดังนั้น แรงบันดาลใจจึงเปนสวนหนึ่ง

ของเครื่องมือวัดความรูสึกมีสวนรวมกับกิจกรรมในโลกออนไลน (Online Engagement Scale)  

ซึ่งความรูสกึมสีวนรวมนี้สงผลดกีับการตลาด (Calder, Malthouse and Schaedel, 2009) 

 ถงึแมแรงบันดาลใจจะสงผลในดานบวกมากมาย แตการใชแรงบันดาลใจอยางผิดวิธีก็มี

โทษไมนอย Lo and Chu, (2015) ไดพบวา นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดานการออกแบบมักชื่นชอบ

การคนหาแรงบันดาลใจโดยดูรูปภาพจากอินเทอรเน็ต ซึ่งพวกเขามีความไววางใจแหลงขอมูล

ทางอินเทอรเน็ตมากเกินไป แตที่นาตระหนกใจก็คือนักศึกษาที่ผูเขียนเคยสอนไดสืบคน 

รูปภาพจากอินเตอรเน็ต โดยอางวาตนคนหาแรงบันดาลใจ แตแทที่จริงแลวนั้นกลับกลายเปน 

การคัดลอกงาน โดยมไิดใสความคดิของตนเองลงไปเลย การกระทําในลักษณะนี้มใิชกระบวนการ

การใชแรงบันดาลใจใหเกดิประโยชน หากแตเปนการนําแรงบันดาลใจมาใชอางเทานั้น 

 การใชแรงบันดาลใจในทางที่ผิด ถูกพบในกลุมนักศึกษาเภสัชกรที่สูบบุหรี่ ซึ่ง Lodhi 

และคณะพบวา พวกเขาไดรับแรงบันดาลใจจากเพื่อน ครอบครัว และสื่อตาง ๆ (Lodhi, Farooqui, 

Noor and Irum, 2015) Anderson and Warburton, (2012) ยังยกตัวอยางในบทความของพวกเขา 

เกี่ยวกับขาวที่วัยรุนเพศชายไดรับแรงบันดาลใจจากวิดีโอเกม และไปกอคดีฆาตกรรมในชีวิตจริง 

ซึ่งตัวอยางนี้คลายคลึงกับที่ Helfgott (2015) รวบรวมเอกสารและพบวาการใชแรงบันดาลใจจากสื่อ

เพื่อทํารายผูอื่นในชีวิตจริงสวนใหญเปนการเลียนแบบวิธีการฆาตกรรม การกออาชญากรรม 

และการกอการราย 

 เมื่อทราบผลของแรงบันดาลใจเชนนี้แลว จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายจะตองชวยกัน

สรางแรงบันดาลใจที่ดแีกเยาวชนและผูบรโิภคสื่อ งานวจิิตรศิลปเปนงานทรงคุณคาและควรไดรับ

การศกึษา ในหัวขอถัดไปจะกลาวถึงศิลปนที่มีช่ือเสียงและการนําผลงานหรือแนวคิดของพวกเขา

มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคสื่อทางนิเทศศาสตร 
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ศิลปนผูสรางงานวจิิตรศิลป 

 งานวิจิตรศิลปเปนงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อเนนความงาม การถายทอดอารมณ 

การสื่อสารดวยการมองเห็น งานวจิิตรศลิปมตัีง้แตภาพวาด งานประติมากรรม งานสถาปตยกรรม 

จนกระทั่งงานวรรณกรรม ศิลปนที่จะนําเสนอในสวนนี้เปนศิลปนที่ผูเขียนมีความประทับใจใน

ผลงานของพวกเขา ซึ่งความประทับใจจะชวยใหสามารถคิดวิเคราะหไดดี ดังนั้นแลวนักวิชาการ

ทานอื่น ๆ อาจหยิบยกศิลปนที่ตนมีความประทับใจและวิเคราะหการสงตอแรงบันดาลใจใน

รูปแบบเดยีวกัน เพื่อใหผูทีอ่านไดรับการกระตุนใหสรางสรรคสิ่งที่ดใีหแกสังคมตอไป 

  1. แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy) 

  งานศิลปะของ แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy) มีเอกลักษณคือ การถูก

สรรคสรางมาจากวัสดุธรรมชาติ เชน หิน ใบไม กิ่งไม ตลอดจนน้ําแข็ง และหิมะ ถือเปนการนําวัสดุ

อุปกรณที่มีอยูอยางจํากัดในปามาสรางความแปลกใหม (Atkinson, 2014) ซึ่งทําใหผูเขียนคิดถึง

งานสรางฉากภาพยนตรและการวางโครงเรื่อง ใชวาภาพยนตรทุกเรื่องจะมีงบประมาณการสราง

มหาศาลแตหนาที่ของผูผลติภาพยนตร คอื การทําใหขอจํากัดนี้มคีวามแปลกใหม นาสนใจ 

  ดวยธรรมชาติของงานศิลปะของ แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy) “เวลา” 

จึงกลายเปนสวนสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่ทําใหงานศิลปะของเขาเปลี่ยนไป งานศิลปะของ  

แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy) มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและเวลา เวลาถือเปน 

สวนหนึ่งของธรรมชาต ิและเปนสิ่งที่กระทําตองานศลิปะ (Greene, 2016) เชน ใบไม ที่นํามาสราง

งานศิลปะเกิดเปลี่ยนสี หิมะละลายและกระแสน้ําพัดพางานศิลปะไป เปนตน ความคงทนถาวร

ของงานของศิลปนผูนี้จึงไมมี หากจะมีก็สามารถเก็บไวเพียงในภาพถาย เมื่อเปรียบเทียบกับ 

งานสรางสรรคสื่อทางนิเทศศาสตรแลว ผูเขียนพบวามีลักษณะคลายคลึงกัน คือ การเก็บ 

ผลงานดวยโสตทัศนวัสดุ สื่อบันทึกภาพและเสียง สวนการแสดงโดยมนุษย เครื่องแตงกาย 

และอุปกรณประกอบการถายทํานั้น บางอาจถูกเก็บไว บางอาจกระจัดกระจายสูญหายบาง 

ถูกสรางจากโฟมซึ่งแตกหักงาย และมีลักษณะช่ัวคราวมากกวาลักษณะถาวรการบันทึกภาพ 

และเสียงจะทําใหสื่อที่ถูกสรางนั้นไมเลือนไปตามกาลเวลา ผูจัดงาน การรณรงค การขาย  

การจัดบูทก็เชนกัน สิ่งตาง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นลวนเปนสิ่งช่ัวคราวแตเนนการสรางความประทับใจ 

แกประชาชนผูพบเห็น นอกจากนี้ การจัดบูทยังตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมการสรางความกลมกลืน

กับสังคม และกลุมเปาหมายในสถานที่นัน้ ๆ 

  ดังนั้นแลว จึงสามารถกลาวไดวา ผลงานของ แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy) 

และสุนทรียภาพของงานที่เกิดขึ้นช่ัวคราวและสูญสิ้นไปตามกาลเวลา สามารถทําใหผูผลิตสื่อ 

และนักศึกษาที่เรียนนิเทศศาสตรไดตระหนักถึงธรรมชาติของผลงานที่ตนไดสราง เขาใจถึงกระแส

ที่โดงดังและดับไป เขาใจถึงสิ่งตาง ๆ ที่ใชในการถายทําและจัดบูทวาถูกสรางมา และทายที่สุด
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อาจตองทิ้งไป แตอยางไรก็ตามคุณคาของงานและความประทับใจก็สามารถถูกบันทึกไว 

ดวยกลองถายภาพและวดิโีอ 

  ผูชมงานศิลปะบางทาน มองวางานของ แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy) 

คลายกับการประดษิฐสิ่งของโดยเด็กเล็ก มุมมองนี้รวมกับการที่เวลาเปนสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลง

ผลงานศลิปะของเขาอาจเปนสาเหตุใหผลงานของ แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy) ถูกใช

เปนปกของหนังสือ การเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมที่เขียนโดย Richardson, Peacock, Brown, Fuller, 

Smart and Williams (2015) นอกจากนี้ลักษณะการสรางสรรคผลงานของ Andy Goldsworthy  

ยังเปนหนึ่งในหลักสูตรที่ครูจะไดอบรมเพื่อออกไปสอนนักเรียนใหเรียนรูจากธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอกีดวย (Murphy, 2017) 

  2. เคนเนท สเนลสัน (Kenneth Snelson) 

  เคนเนท สเนลสัน (Kenneth Snelson) ผูนี้เคยทํางานในสายงานดานนิเทศศาสตร 

เดิมทีเขาทํางานในกองถายทําหนาที่ถายวิดีโอภาพยนตรสารคดี โดยทํางานเพียง 2 - 3 ครั้ง 

ตอเดอืน ทําใหเขามีเวลาวางมากมาย จนคิดสรางสรรคงานศิลปะดวยหลักการทางวิทยาศาสตร  

คือ แรงตึงเชือก (Tensegrity) (Snelson, 2012) ลักษณะงานของเขาคือ ทอนเหล็กถูกยึดดวยสลิง 

โดยทอนเหล็กแตละทอนจะไมสัมผัสกัน หากแตลอยอยูในอากาศไดเพราะแรงตึงเชือกทําให

ผูเขียนคิดถึงการใชลวดสลิงในการทําแอนิเมชัน Stop Motion หรือการถายทาํภาพยนตร ซึ่งหาก

ตองการใหวัตถุที่ถูกทําใหลอยกลางอากาศไดเสถยีรขึ้น ควรใชลวดสลงิมากกวา 1 เสน เปนตน 

  เดิมที่ผูเขียนไดรูจักผลงานของ เคนเนท สเนลสัน (Kenneth Snelson) เปนครั้งแรก

ในการจัดแสดงที่ The Whitney Museum of American Art ในนิวยอรก ปลายป 2008 ผลงานที่เห็น

คือการขึงไมรูปตัว X ใหลอยอยูกลางอากาศ โดยใชแรงตึงเชือกที่ขึงมาจากตัว X ตัวอื่น ๆ 

หลังจากนั้นผูเขียนเกิดความสงสัย และพยายามคนหาดูผลงานของ เคนเนท สเนลสัน (Kenneth 

Snelson) มาโดยตลอด ผลงานแรงตึงเชือกของเขามีช่ือเสียงโดงดัง จนทําใหอาจารยจาก Cooper 

Union วิทยาลัยที่มีช่ือเสียงดานการสอนสถาปตยกรรม ไดพานักศึกษามาดูงานที่อะพารตเมนต

ของเขา (Snelson, 2012) หลังจาก Snelson ศึกษาแรงตึงเชือกอยางถองแทแลว เขาไมหยุดที่จะ

คดิคนสิ่งใหม ๆ ตอไป 

  ในป 1978 สเนลสัน (Snelson) ไดจดสทิธบิัตรการสรางโมเดลที่เลยีนแบบโครงสราง

ของอะตอมทางเคมี เขาใชพลังงานไฟฟากับแมเหล็กวงแหวน ทําใหสามารถรักษาวัตถุใหลอย

อยูกลางอากาศที่ตําแหนงเดมิได นี่เปนการพัฒนาจากเดมิที่เขาทําใหวัตถุลอยกลางอากาศโดยใช

เสนลวดสลิงมาเปนพลังแมเหล็ก (Snelson, 1978) สิ่งเหลานี้ดูเหมือนเปนสิ่งใหมที่ผูคนพบใน

ภาพยนตรแนววทิยาศาสตร แตแทที่จรงิแลวหลักการนี้ไดถูกจดสทิธบิัตรมาหลายทศวรรษแลว 
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  หลังจากนั้น สเนลสัน (Snelson) ไดนําสิ่งประดิษฐของเขามาใชใหเกิดประโยชน 

ในชีวิตจริงโดยสรางแบบจําลองทางสถาปตยกรรมการสรางอาคารโดยไมใชตะปู เขากําหนดให

ช้ินสวนของอาคารทุกช้ินเปนแมเหล็ก มขีั้วเหนือ ขั้วใต ตั้งแตผนัง พื้น คาน และหลังคา การวางแผน

กอสรางตองคํานึงถึงขั้วแมเหล็กเสมอโดยขั้วเหนือและใตจะตองติดกัน หามมิใหมีการผลักกัน 

ในอาคาร (Snelson, 2000) 

  ผลงานชวงทายของชีวิตเขา คือ การศึกษาฟนเฟองแมเหล็ก และโครงสรางอาคาร 

ที่ไดมาจากการสานกันของโครงสราง เหมือนเปนแนวคิดการสรางอาคารโดยใชการสานกันแบบ

เครื่องจักสานหรอืหวาย ผลงานทัง้สองแนวคดินี้ไดถูกนํามาอธิบายการสรางดวยแอนิเมชัน 3 มิต ิ

และแสดงอยูบนเว็บไซตของเขา (Snelson, 2011) จนถึงตนป 2560 ที่ผานมา จะเห็นไดวา ผูมีปญญา

จะพยายามพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เมื่อศึกษาเรื่องหนึ่งและพัฒนามันจนถึงขีดสุดแลวก็จะ

พัฒนาเรื่องใหม ๆ ตอไป การกระทําลักษณะนี้สามารถเทียบไดกับงานดานนิเทศศาสตร เชน 

การตลาดที่มีการคิดคนผลิตภัณฑใหมเพื่อเสริมตอวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle)  

ใหเดินหนาตอไป หรือการพัฒนาแนวคิดการสรางภาพยนตรของผูผลิตและผูกํากับ เชน  

คริสโตเฟอร โนแลน (Christopher Nolan) ที่ประสบความสําเร็จจากการสรางภาพยนตรที่ทําเงิน

มหาศาลแลว ตอมาไดรับการวาจางใหกํากับภาพยนตรสารคดี ซึ่งมีผลทําใหเกิดเปนการพัฒนา

รูปแบบภาพยนตรที่ตนสรางอยางที่เห็นในภาพยนตรเรื่อง Dunkirk ซึ่งเขาฉายในป ค.ศ. 2017 

  การพัฒนาตนเพียงอยางเดียวนั้นยังไมพอ ผูผลิตสื่อทางนิเทศศาสตรควรที่จะ

คํานึงถึงสังคม เชน การผลิตสื่อในเชิงสรางสรรค สอดแทรกคําสอน สงเสริมใหผูชมเห็นคุณคา

ของความเปนมนุษย เปนตน สําหรับ Snelson ถึงแมวาเขาจะทํางานดานนิเทศศาสตรเพียงชวงสั้น ๆ 

เทานั้น เขาตองการใหผลงานสิ่งประดิษฐของเขาเปนประโยชนตอสังคม เขาจึงเขียนแบบและ

บรรยาย ทําเอกสารขึ้นเพื่อยื่นจดสิทธิบัตร Snelson, (2012) ไดกลาววาการจดสิทธิบัตรของเขา 

มีขึ้นเพื่อปองกันมิใหผูอื่นนําไปจดสิทธิบัตรแทน และคิดเรียกรองเงินจากศิลปนผูที่ไดรับ 

แรงบันดาลใจจากงานเหลานี้ เพราะ Snelson มไิดหวังกําไรดวยการคาใด ๆ จากสทิธบิัตรที่เขามอียู 

  ผลงานการสรางสรรคของ Snelson คือการหลอมรวมเปนหนึ่งเดียวกันของ

วิทยาศาสตรและงานศิลปะ ทั้งสองสิ่งนี้สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกัน Snelson ตองการที่จะให

ขอคิดกับนักออกแบบ นักวิทยาศาสตร และวิศวกรวา การนําศิลปะและวิทยาศาสตรมาใช 

ดวยกันนัน้ ควรจะทํามากกวาการนําศิลปะ มาตกแตงเปลือกนอกของเครื่องจักรกล Root-Bernstein 

(Siler, Brown and Snelson, 2011) ดังที่การสรางสรรคสื่อทางนิเทศศาสตรที่อาจถูกมองวาเปน

ศิลปะแขนงหนึ่ง แตศิลปะแขนงนี้ไดรวมทักษะการสื่อสาร การศึกษาขอมูลและขาว จินตนาการ 

ทักษะการใชเครื่องมือ การทํางานรวมกันของฝายตาง ๆ ฝมือการเขียนบทการแสดงออก 

ตลอดจนทักษะการคดิวเิคราะห 
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  3. ลโีอนาโด ดา วนิชี (Leonardo Da Vinci) 

  หากกลาวถึง ดา วินชี (Da Vinci) ในมุมมองของคนทั่วไปนั้น เขาคือศิลปน และเคยเปน

แรงบันดาลใจใหแกผูกํากับภาพยนตร อยางที่เห็นในเรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งเขาฉายในป ค.ศ. 2006 

เทศกาลประกวดภาพยนตรนานาชาติ Da Vinci International Film Festival (DIFF) และยังเปนช่ือ

ของโปรแกรมปรับแตงวิดีโอ คือ Da Vinci Resolve แตแทที่จริงแลว เขาเปนมากกวาศิลปน 

เขาเคยทํางานรวมกับวิศวกร สถาปนิก และประติมากร เขาเคยมีประสบการณผาศพเพื่อ

การศึกษา เพราะเปนเพื่อนกับ Marcantonio della Torre ซึ่งเปนศาสตราจารยดานกายวิภาค 

ที ่University of Pavia ในเมอืงมิลาน ดา วินชี (Da Vinci) เปนคนแรกที่เขาใจวา หัวใจเปนกลามเนื้อ

ใชสูบฉีดเลือด เสนเลือดจะมีขนาดใหญเมื่อใกลหัวใจ และจะเล็กลงเมื่อไกลหัวใจ ในยุคนั้นความรู

ดานกายวภิาคยังไมกระจางชัด ภาพวาดของ ดา วินชี (Da Vinci) เปนแรงบันดาลใจใหคนในยุคหลัง

ไดศึกษาใหถองแทขึ้น (Shoja, Agutter, Loukas, Benninger, Shokouhi, Namdar and Tubbs, 2013) 

อาจถอืไดวา ดา วนิชี (Da Vinci) เปนนักเขยีนภาพทางการแพทยยุคใหมคนแรกของโลก (Bay and 

Bay, 2010) เปนการนําศิลปะมาชวยในการศึกษาทางวิทยาศาสตร ซึ่งผูผลิตสื่อและนักศึกษา

นเิทศศาสตรควรตระหนักถงึหัวขอนี้ 

  ผูเขียนเคยไดรับชมรายการโทรทัศนที่นําเสนอภาพการทําความดีของนักศึกษา

วิศวกรรมที่เดินสายไฟในถ้ําตางจังหวัด และทหารตอรางน้ําเพื่อใหชาวบานในหมูบานที่อยูนอก

เขตชลประทานไดใช ครั้งแรกที่ไดรับชมผูเขียนเกิดคําถามวา คนเหลานี้มีความรูจึงสามารถทํา

ประโยชนใหแกสังคมได แลวนักศึกษานิเทศศาสตรจะทําอะไรไดบาง ที่ผานมาผูเขียนเคยเห็น

นักศึกษานิเทศศาสตรนําของไปบริจาคใหตางจังหวัด และเปนจิตอาสาทําความสะอาดสถานที่

สาธารณะ แตเมื่อไดพิจารณาดูแลวสิ่งเหลานี้จะดียิ่งขึ้น ถานักศึกษานิเทศศาสตรไดทําความดี  

ในฐานะผูที ่เรียนรูการสรางสรรคสื่อ เชน เมื ่อนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรไดเดินสายไฟ 

เพื่อประโยชนของสาธารณะ นักศึกษานิเทศศาสตรควรบันทึกภาพการทําความดีของพวกเขา

เหลานัน้ และใชทักษะการประชาสัมพันธทําใหคนหมูมากไดรับขอมูล และไดนําการทําความดีนั้น

เปนแรงบันดาลใจในการทําความดขีองตนตอไป 

  ผลงานของ ดา วินชี (Da Vinci) นั้นมิไดมีเพียงดานกายวิภาคเทานั้น เขายังสนใจ

เทคโนโลยี และดนตรี ผลงานการรางภาพของเขา ประกอบไปดวยเครื่องจักรกลทางการทหาร 

เครื่องบิน ธนู ฟนเฟอง และยานพาหนะ จึงสามารถเห็นไดวา ในสมัยนั้นกระดาษสามารถบันทึก

ขอมูลความรูและความคิดสรางสรรค สวนในสมัยนี้ อุปกรณการบันทึกภาพและเสียงสามารถ

บันทกึเรื่องราวและเผยแพรสื่อ ไมวาจะเปนการทําความดี ดังที่กลาวไวในขางตน หรือการบันทึก 

และสงตอความรูใหผูอื ่นอยางในภาพยนตรสารคดี และการทําวิดีโอแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อ 

อธิบายองคความรูที่มีความซับซอนอยางผลงานของ เคนเนท สเนลสัน (Kenneth Snelson)  
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นักขาวประชาชนก็สามารถมีบทบาทเชนนี้ไดไมแพกัน พวกเขาสามารถบันทึกภาพ สรางสื่อ

พลเมือง สงตอภาพเหตุการณ ตั้งแตการทําความดี เรื่องแปลกใหม และเรื่องที่เปนขอควรระวัง

เพื่อเปนประโยชนแกผูที่ไดรับชม นอกจากการบันทึกภาพแลวนักขาวประชาชนยังมีสวนชวย 

ในการแสดงความคิดเห็นรวมวิเคราะห และเสนอแนวทางการแกไขปญหาหรือคดีตาง ๆ ใหแก

ภาครัฐอกีดวย (Coombs, 2016) 

  ดังนั้นแลว บุคลากรทางสายงานนิเทศศาสตร ไมวาจะเปนผูที่มีอาชีพทางดานนี้ 

นักศกึษานิเทศศาสตร ตลอดจนนักขาวประชาชนลวนมีบทบาทคลายคลึงกับ ดา วินชี (Da Vinci) 

ที่บันทกึขอมูลอันเปนประโยชนและสงตอเผยแพรแกชนรุนหลัง แตสิ่งที่แตกตางคือ ในยุคปจจุบัน

การบันทกึนัน้ทําไดมากกวาบนกระดาษ และผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา ผูผลิตสื่อทุก ๆ ฝายจะใช

โอกาสและทรัพยากรเหลานี้กอประโยชนใหไดมากกวาที่ ดา วนิชี (Da Vinci) ทําไวหลาย ๆ เทา 
 

บทสรุป 

 จากลักษณะผลงานของศิลปนทั้ง 3 ทาน จะเห็นไดวาสิ่งที่เขาไดสรางสรรคสามารถ

นํามาเช่ือมโยงกับการสรางสื่อทางนิเทศศาสตรได และบางสามารถนํามาเปนแรงบันดาลใจทาง

นิเทศศาสตรไดทั้ง ๆ ที่บุคคลทั่วไปอาจมองพวกเขาวาเปนศิลปน และไมเกี่ยวของกับงาน  

ดานนิเทศศาสตรเลย ลักษณะงานที่ไมคงทนถาวรของ แอนดี้ โกลสเวอรตี้ (Andy Goldsworthy)  

ไดเนนย้ําใหผูทํางานดานการสรางฉากและการจัดบูทไดตระหนักถึงความสําคัญของการบันทึก

ขอมูลภาพและวดิีโอดวยกลอง ตลอดจนคํานึงถึงผลลัพธที่มีตอกลุมเปาหมายมากกวาตัวช้ินงาน

ที่อาจถูกรื้อถอนไป สวน เคทเนท สเนลสนั (Kenneth Snelson) นั้น แมจะทํางานดานนิเทศศาสตร

ไดไมนานนัก ผูเขียนขอแนะนําใหนําวิธีการใชชีวิตของเขาไปปฏิบัติคือ การไมหยุดนิ่งแมจะ 

เคยประสบความสําเร็จมากแลวก็ตาม ผูผลติสื่อควรหาทางผลิตผลงานใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไป มิใชเพียง

วัดคาของสื่อที่ตัวเงิน แตควรวัดคาของสื่อที่คุณคาที่สื่อนั้นสรางแกสังคม สุดทายคือ ดา วินชี  

(Da Vinci) ซึ่งเขาคนพบและคิดคนเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีการจดบันทึก

เพื่อใหเปนประโยชนตออนุชนรุนหลัง ซึ่งผูที่ทํางานดานนเิทศศาสตรควรเอาอยางในการบันทึกภาพ 

เขยีนขาว ผลติสื่อ และเผยแพรสื่อที่เปนประโยชนแกผูอื่น 

 สุดทายนี้ ผูเขียนขอแนะนําให นักวิจัย นักวิชาการ และผูสอนทานอื่น ๆ ไดลองหยิบยก 

บุคคลสําคัญ ๆ หรือบุคคลที่มีช่ือเสียงมาบรรยายใหเปนแรงบันดาลใจในการเรียนและประกอบ

อาชีพแกนักศึกษา ไมวาบุคคลผูนั้นจะมีความเกี่ยวของกับศาสตรดังกลาวโดยตรงหรือไมก็ตาม

ทั้งนี้ใชวาทุกศาสตรจะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเสมอไป แตบุคคลเหลานี้สามารถนํามาใชเปน 

แรงบันดาลใจขามศาสตรได ดังที่ผูเขียนไดนําผลงานของศิลปนที่มีช่ือเสียง ทั้ง 3 ทานนี้มาเปน

แรงบันดาลใจแกบุคลากรที่ทํางานดานนเิทศศาสตร 
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