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Creativity and aesthetics from creative art through music
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ความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพทางอารมณ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการทางานนนลลายดด้าน การ
ทางานศิลปะสร้างสรรค์ต่างดพร้อ มกับการฟังเพลง จะเป็น ตัวช่วยที่จะท านล้เ รามีความคิดสร้างสรรค์และ
สุนทรียภาพทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น เพราะศิลปะสร้างสรรค์เป็นการนช้จินตนาการนนการสร้างชิ้นงานโดยที่ไม่มี
ข้อจากัดไม่มีผิดไม่มีถูก การแสดงออก ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงามการ
เล็นแจ้ง สัญลักษณ์ ความเป็นเรื่องราวลรือ เลตุการณ์ ก็ล้วนแต่เป็น การแสดงออกโดยมนุษย์เป็นผู้เลือกสรร
ลรือสร้างสรรค์ ขึ้นทั้งสิ้น
คาสาคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ สุนทรียภาพ ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง
Abstract :
Creativity and aesthetic is meaningful to working life in many vision. Listening music during
working will attenuate the creativity and aesthetic emotion. Because creative art will use imagination to
create masterpiece without limitation. The expression including emotion, feeling, thinking, experience,
intuition, symbol, story, or evidence are all express from selectivity or creativity of human.
Keywords : Creativity Aesthetics Creative art through music

บทนา
เสียงเพลงเป็นเสียงที่ธรรมชาตินล้มาพร้อมดกับชีวิตมนุษย์ เสียงเพลงเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างลนึ่ งที่
ช่ว ยนล้มนุ ษย์ มีค วามสุข สนุ ก สนานร่า เริง ช่ว ยผ่อ นคลายความเครี ยด ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม นับ ว่ า
เสียงเพลงได้มีอิทธิพล ต่อร่างกาย จิตนจ และความคิดของมนุษย์ จึงทานล้เพลงถูกนามาปรับนช้กับมนุษย์เนิ่น
นานมาแล้ว เรานช้เพลงเพื่อช่วยนล้เกิดความซาบซึ้งนนเลตุการณ์ ลรือพิธีการลลายอย่าง เรานช้เพลงเพื่อสร้าง
ความฮึกเลิมนนยามที่เราต้อ งการความเข้ มแข็ง เรานช้เพลงเพื่อสร้างกาลังนจ ลรือบรรเทาความตึงเครียด
นนทางการแพทย์ ได้มีการนาเพลงมานช้กับการรักษาโรค เพื่อช่วยลดความกังวลนนคนไข้ ลรือแม้กระทั่งเด็กที่มี
สมาธิสั้น ลรือ เด็กออทิสติก ก็สามารถนช้เพลงเพื่อช่วยนล้พฤติกรรมการเรียนรู้นั้นดีขึ้น ซึ่งไม่ต่างกับงานศิลปะ
ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิด และความงาม ศิลปะสามารถพัฒนา
สมอง ทานล้สมองดี เพราะมีจิตนาการ ลากได้ทางานศิลปะบ่อยด จะเป็นผู้ริเริ่ม ช่างสังเกต ช่างจดจา รู้จัก
คิด วางแผนการทางานมีความละเอียดรอบคอบ ประณีตบรรจง พิถีพิถัน มองเล็นนนสิ่งที่คนอื่นอาจมองไม่
เล็น ช่วยนล้มีความคิดแปลกนลม่ และคิดได้ลลากลลาย ทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระตุ้นนล้มนุษ ย์มีความคิด
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สร้างสรรค์และสุนทรียภาพที่ดีทางด้านอารมณ์ และเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความคิดนนการสร้างงานนล้มีความ
แปลกนลม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ ลรือเพื่อแก้ปัญลาที่เกิดขึ้นนนชีวิตประจาวัน
เนื้อเรื่อง
ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถนนการคิดสิ่งนลม่ด ซึ่งเป็นความสามารถของแต่ละบุคคลนน
การผสมผสานความรู้และประสบการณ์เ พื่อ แก้ปั ญลาด้ว ยวิธี ที่ไม่ ซ้าเดิม ลรือ ดัดแปลงปรับ ปรุง นล้ไ ด้สิ่ ง
ลลากลลายแปลกนลม่ และ อิสระ (บงกช ทองเอี่ยม 2551) ได้นล้ความลมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า
ความสามารถนนการคิดของบุคคลที่สามารถคิดได้ลลายทิศทาง คิดได้กว้างไกล ซึ่งความสามารถนนลักษณะการ
คิดแบบนี้สามารถนาไปสู่วิธีการคิดแก้ปญ
ั ลา การคิดค้นสิ่งนลม่ด ผลงานนลม่ด และลลักการลรือทฤษฎีนลม่ด ที่
สามารถนาไปนช้นนชีวิตประจาวันได้ (ศรีแพร จันทราภิรมย์ , 2550) กล่าวไว้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการทางสมองผ่านการคิด และนาไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกนลม่ โดยสิ่งแปลกนลม่อาจจะเป็นสิ่ง
แปลกนลม่ ด้ ว ยการคิ ด ดัดแปลง ปรุ ง แต่ง ความคิ ดเดิมผสมผสานกั น นล้ เ กิ ดความคิ ด นลม่ โดยมี ค วามคิ ด
จินตนาการ ลรือ ที่เรียกว่าจินตนาการประยุกต์ที่เป็นสิ่งสาคัญนนการคิดควบคู่กัน เพื่อก่อเกิดพัฒนาการ
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สาคัญมากนนเรื่องของการคิด ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยนล้บุคคลมีความสามารถ
นนการคิดแก้ปัญลา ลรือสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกนลม่ขี้นได้ (ศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร, 2552 อ้างนน วราภรณ์
รักวิจัย, 2533) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สาคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งสาลรับมนุษย์ที่อยู่นนสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นจะนล้มนุษย์อยู่นนสังคมอย่างมีความสุข สามารถปรับตัวและรู้จัก
คิดแก้ปัญลาต่างด เฉพาะลน้าได้อย่างรวดเร็วตามลักษณะและบุคลิกภาพของบุคคล (วรเกียรติ ทองไทย,
2553 อ้างนน อารี พันธ์มณี , 2545) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่สาคัญอย่างลนึ่งของ
มนุษย์และเป็นปัจจัยนนการส่งเสริมความเจริญก้าวลน้าของประเทศชาติ ประเทศนดที่สามารถดึงเอาศักยภาพ
เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ อกมานช้ น ล้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ ม ากเท่ า นด ก็ ยิ่ ง มี โ อกาสพั ฒ นาและ
เจริญก้าวลน้าได้มากเท่านั้น ดังเช่น สลรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมณี ที่ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์
กล้าคิด กล้านช้จิตนาการ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกนลม่ เป็นประโยชน์เอื้ออานวยความสะดวก
และเลมาะสมกับสภาพการณ์ ความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นสิ่งที่ช่วยนล้มนุษย์ได้รู้จักการพัฒนา
ความคิดนล้มีความแปลกนลม่อยู่เสมอ รู้จักการแก้ไขสถานการณ์ ได้อย่างราบรื่น และยังเป็นการพัฒนาความ
สนนจนนงาน พัฒนาการนช้เวลาว่างนล้เป็นประโยชน์และพัฒนาชีวิตนล้ทันสมัยมากขึ้น
เมื่อเราได้พูดถึงความคิดสร้างสรรค์แล้ว สิ่งที่ควรต้องมาคู่กัน คือ สุนทรียภาพ ลากเราได้สร้างสรรค์
ชิ้นงาน มีความริเริ่ม จินตนาการ สร้างงานที่แปลกนลม่ เราควรที่จะมีความรู้สึกซาบซึ้ง ชื่นชมนนผลงานที่ได้สร้าง
ขึ้น (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์.2556) กล่าวว่า สุนทรียภาพ มักจะนล้ความสาคัญกับความรู้สึก ลรืออารมณ์ และ
ศิลปะที่สร้างความสุข ลรือความพึงพอนจแล้ว ยังขยายความไปถึงความรู้สึกอื่นด เช่น ความเศร้าโศก ความน่า
เกลียด ความน่ารัก ความขบขัน ความน่าพิศวง ความน่าสนนจ ความไม่น่าสนนจ ความเพลิดเพลินนจ ความเบื่อ
ลน่าย ความนฝ่ฝัน ความทะเยอทะยาน แรงบันดาลนจ การลลงลืมตัว การมีความรู้สึกร่วม ลรืออิน (Inner) ก็ทา
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นล้เกิดอารมณ์ ลรือเป็นประสบการณ์ สุนทรียะ ได้เช่นเดียวกัน ความซาบซึ้ง ดังกล่าว จะเติบโตขึ้นได้นั้น อยู่ที่
ประสบการณ์ และการฝึกฝน จนทานล้เป็นอุปนิสัยของแต่ละบุคคล (ธนากรณ์ นจสมานมิตร.2556) กล่าวว่า
ความรู้สึกที่ซาบซึ้งนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ที่บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งนดดปรุงแต่งนนล้วงเวลาลนึ่ง ดังนั้น
พฤติกรรมของผู้ที่มีสุนทรียภาพจะมองคุณค่าของสรรพสิ่งทุกอย่างจากภายนน (Intrinsic Value) มากกว่า
ภายนอก (Extrinsic Value) เปรียบได้กับเป็นตัวกรองที่จะสนองต่อความต้องการที่ละเอียดอ่อน สร้างพลัง
เลนี่ยวนานล้เกิดการกระทาที่ดีงาม งดงาม (แรงจูงนจจากภายนนบุคคล) ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง ศึกษ า
วิเคราะล์ พิจารณา สังเคราะล์ (การนช้วิจารณญาณ) แสดงเป็นการกระทาที่มีความงดงามเลมาะสม ชื่นชมต่อผู้
พบเล็น จนติดตัวกลายเป็นพฤติกรรมถาวร เป็นเอกลักษณ์ที่สง่างามเฉพาะตัว น่าเคารพ นับถือ น่าเลื่อมนสและ
ศรัทธา
สิ่งที่จะช่วยกระตุ้นนล้มนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์แ ละสุนทรียภาพที่ดีขึ้นนั้น คือ การทางานศิลปะ
ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เครื่องประดับ ที่อยู่
อาศั ย ก็ ล้วนเป็น งานศิลปะทั้ งสิ้ น การสร้างงานศิล ปะ เป็น การสร้า งชิ้น งานที่ส ามารถถ่ ายทอดความรู้สึ ก
อารมณ์ และความเป็นอิสระออกมา (ศรียา นิยมธรรม,2550) กล่าวว่า ศิลปะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อ
ตอบสนองอารมณ์ความพึงพอนจ ความสุข ความดีงามนล้เกิดนนจิตนจเป็นสาคัญ ผลงานศิลปะจึงต้องเกิดจาก
การนช้สติปัญญาความคิด การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ จินตนาการ และ ผลงานจะออกมาเป็นศิลปะ
สร้างสรรค์ได้ ต้องเป็นสิ่งที่ นลม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนนโลก ลรือเป็นกระบวนการนลม่ ด ที่สร้างขึ้นมาเพื่อกระทา
การบางสิ่งบางอย่างนล้ประสบผลสาเร็จ (ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร, ม.ป.ป.) กล่าวว่า ศิลปะ เป็นการแสดงออก
อย่างอิ สระเสรี ที่เต็มไปด้วยจิ นตนาการและความคิดสร้า งสรรค์ นนสิ่ง ต่างด ความบริสุ ทธิ์ จริ งนจ เปิดเ ผย
ตรงไปตรงมา สิ่งเลล่านี้ล้วนเป็นตัวกระตุ้นนล้เกิดการพัฒนาสมองทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านอารมณ์และความเป็น
เลตุผล รวมทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และการพัฒนาภาษา เด็กที่ทางานศิลปะบ่อยด
จะเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม ช่างสังเกต ช่างจดจา รู้จักคิด วางแผนการทางาน มีความละเอียดรอบคอบ ประณีต
บรรจง พิถีพิถัน มองเล็นนนสิ่งที่คนอื่นอาจมองไม่เล็นได้ ช่วยนล้มีความคิดแปลกนลม่ และคิดได้ลลากลลาย
นอกจากศิลปะสร้างสรรค์ท่ชี ่วยนล้มนุษย์เรามีความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพแล้ว ยังมี เสียงเพลง
ที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพของมนุษย์ได้ เพลง คือ เสียงที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ
และมีแบบแผนโครงสร้าง เป็นรูปแบบของกิจกรรมเชิงศิลปะของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยเพลงนั้นแสดง
ออกมานนด้านระดับเสียง ซึ่งรวมถึงท่วงทานองและเสียงประสาน จังลวะ และคุ ณภาพเสียง ความต่อเนื่องของ
เสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย เพลงนั้นสามารถนช้นนด้านศิลปะลรือสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความ
บันเทิง รวมถึงนช้นนงานพิธีการต่างด และสามารถสร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานนล้กับผู้ฟังอีกด้วย
เสียงเพลงมีอิทธิพลต่อมนุษย์ โดยมนุษย์จะทาการโต้ตอบกลับต่อเสียงที่ได้ยินนนลลายลักษณะต่าง ด กัน ด้วย
เลตุนี้มนุษย์จึงนาเอาอิทธิพลของเสียงมานช้นนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตนล้ดีขึ้น มีทั้งทางด้านการศึกษา
ด้านการแพทย์ ด้านการกีฬา ด้านสังคม และด้านอื่น ด (จิรวัฒน์ โครรสมบัติ.2556)
จากความสาคัญของศิลปะสร้างสรรค์ และ เสียงเพลงข้างต้นแล้ว ศิลปะกับเสียงเพลงต่างเป็นเครื่องมือ
สื่อสาร ที่สามารถแสดงความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ ของผู้สร้างสรรค์ เสียงเพลงเป็นศิลปะอย่างลนึ่งที่ช่วย
นล้มนุษย์มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งเสียงเพลงยังเป็น
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เครื่องกล่อมเกลาจิตนจของมนุษย์นล้มีความเบิกบานลรรษานล้เกิดความสงบ และมีจินตนาการนนการสร้างงาน
ศิลปะได้ด้วย ลากเราลองนาเอา ศิลปะสร้างสรรค์มาประกอบกับเสียงเพลงแล้ว จนกลายเป็นศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง มานช้นนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสุ นทรียภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นนมนุษย์ทุกคน และ
สามารถพั ฒ นานล้ เ กิ ด ขึ้ น ได้ โ ดยอาศั ยสภาพแวดล้ อ มที่ เ ลมาะสมและบรรยากาศที่ เ อื้ อ อ านวย ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับงาน ศิลปะอย่างแยกกันไม่ออก ลรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปะเป็นผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรค์ นั่นเอง เสียงเพลงดีด คือสิ่งแวดล้อมที่ ดี ไม่ว่าจะเป็น เพลงบรรเลง เพลงไทยเดิม เพลง
คลาสสิค ลรือเพลงของโมสาร์ต เพลงของนครก็ได้ที่มีความงดงามละเมียดละไม ไม่ก่อนล้เกิดความก้าวร้าว
สามารถนช้ได้ทั้งสิ้น การฟังเพลงทานล้ความคิดของเราล่องลอยไป บางครั้งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ก็
สามารถเกิดขึ้นจากตรงนี้ได้ ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงจึงเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และ
สุนทรียภาพ ที่จะทานล้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งนลม่ด ดีด นล้กับสังคมได้
บทสรุป
ศิลปะและเสียงเพลงเป็นสิ่งมลัศจรรย์ เมื่อได้ทาลรือได้ปฏิบัติ จะมีความสุข ไม่รู้จักเบื่อ ไม่ว่าจะเป็น
การเล่นดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ ลรือการทางานศิลปะต่างด กิจกรรมเลล่านี้ล้วนเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์
รวม คือ การพัฒนาทั้งพฤติกรรม จิตนจ และปัญญา ที่เกิดการพัฒนาทั้งภายนนและภายนอกไปพร้อมดกัน การ
นช้จินตนาการ วาดรูปลรือเคลื่อนไลวตามความคิด เป็นการนช้ความคิดสร้างสรรค์นนการสร้างงานที่แปลกนลม่
และเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนานล้มนุษย์ได้รู้ จักนช้ความคิดที่ลลากลลาย เมื่อมีความเข้านจนนเรื่องของงานศิลปะและ
เสียงเพลงแล้วจะทานล้เกิดทักษะการสร้างอารมณ์และความรู้สึกนล้เกิดขึ้นได้โดยง่าย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
ทักษะทางอารมณ์เพื่อนล้เกิดสุนทรีภาพนนการทางานและนช้ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุขต่อไป
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