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เพื่อติดตั้ง ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เรื่อง “ %&'(
 ): *+#,# , %#” เปนการนําเสนอผลงานการสรางสรรคที่ไดรวบรวมเนื้อหากระบวนการ และการ
วิเคราะหผลงานที่แบงเปนขั้นตอนไวในแตละบท ตามกระบวนการพัฒนาความคิดและการสรางสรรคของวิทยานิพนธ
โดยชวงกอนวิทยานิพนธและชวงวิทยานิพนธขาพเจานําเสนอผลงานที่มีเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวกับการแทรกซึม(
 ): *+#,# , %# เพื่อตองการใหผูชมไดเขาใจและรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตในชนบท
เมื่อเครื่องอํานวยความสะดวกที่เปนวัตถุสมัยใหมเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนในชนบทภาคอีสาน โดย
ขาพเจานํากลองบรรจุภัณฑ ถุงพลาสติกตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆทางดานวัตถุ มานําเสนอเพื่อเปนสัญลักษณ
แทน ): *ที่เขามาแทรกซึมอยูในชนบทอีสาน โดยการสรางสรรคผลงานนั้นไดถายทอดความรูสึกของ
ขา พเจา ผ า นสภาพความเป น จริง ของบรรยากาศในชนบทอี สาน ที่ มีสั ญลั ก ษณ ของ  ):   *  2 มา
สรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรม ดวย% # <:+
การสร า งสรรค ผ ลงานจิ ต รกรรมชุ ด นี้ ข า พเจ า นํ า เอาสถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน   $ 
$ เปนสถานที่ศึกษาในการติดตั้งผลงาน เพราะสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานนั้นเปนสถานที่รวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีตลอดการดําเนินชีวิตของคนในภาคอีสานและเปนสถานที่ที่เก็บ
รวบรวมเครื่องมือเครื่องใชในอดีตที่หาชมยากมาจัดแสดง เพื่อวัตถุประสงคใหผูเขาชมและผูมาติดตอไดเรียนรูและสัมผัส
กับบรรยากาศจําลองของชนบทภาคอีสานในอดีต ดังนั้นขาพเจาจึงออกแบบผลงานการสรางสรรคและวิเคราะหหาความ
เหมาะสม ตลอดจนความสอดคลองของผลงานกับสถานที่ติดตั้งโดยคํานึงถึงขนาดและสัดสวนของผลงานกับการติดตั้ง
เปนสําคัญ โดยลักษณะของสถานที่นั้นเปนอาคารที่มีแนวความคิดในการสรางมาจากสถาปตยกรรมอีสานที่สรางอาคาร
เปนรูปแบบทรงไทยประยุกต แบงเปน 4 ชั้น แนวความคิดในแตละชั้นก็จะแตกตางกันไปตามสวนพื้นที่จัดแสดงสิ่งของ
เครื่องใชของคนในภาคอีสาน การออกแบบผลงานการสรางสรรคขาพเจาจึงออกแบบผลงาน จําวนวน 8 ชิ้น ที่มีเนื้อหา
เรื่ อ งราว%# #    %&' (  ):   *+  #,#  , %#  เพื่อ ให สอดคลอ งและเชื่ อ มโยงกั บ
แนวความคิดของสถานที่ในแตละชั้น เพื่อผูที่มาติดตอราชการและเยี่ยมชมจะไดรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพวิถี
ชีวิตในชนบทภาคอีสานอันเนื่องมาจาก %&'( ): *

ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
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Painting decoration for installation in Northeast Institute of Arts and Culture, title
“Penetration of the Material Prosperity of E-San Rural Life” this project presents the creative
work by accumulated substances, procedures and work analysis which divided into each part
according to the development of concept process and thesis creative. I refer to previous thesis
periodic and thesis periodic, I represent the project of the Material Prosperity of E-san Rural
Life Penetration in order to generate the audience perceived and recognized to the changing
of E-San rural life when the modern facilities become a role model into E-san people’s
wellbeing. I conduct package box, plastic bag and facilities for presenting the growth of
material symbol which penetrate into E-San people lifestyle. I also pass my self-expression
through the real environment in rural area as E-San region that appear the combination of
material growth to create painting decoration project by using acrylic on canvas painting
technique.
I choose Northeast Institute of Arts and Culture, MAHASALAKAM Province to be a
sample place for this case study. Due to the reputation of Northeast Institute of Arts and
Culture, MAHASALAKAM Province which collect relevant details such as art, culture, tradition
as well as E-San people livelihood. In addition, this institute also gathering the rear former
tools for audiences to learning and touching environment imitating of former E-San rural
regional. Therefore, I decide to generate the suitable for creating, analysis and harmonious
through this project which is specific on side and proportion of the significant installation. The
building appearance designed in E-San architecture, presenting modern Thai pattern which
has 4 levels. The idea in each level will show the differential of area proportion to display Esan people’s tools. In this thesis, I contribute 8 pieces that contain penetration of the material
prosperity of E-San rural life to matching up and relating to the idea in each level. The
interested audience and viewer might to perceive the changing of people lifestyle in E-San
rural area due to the penetration of the material prosperity.
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ความสําเร็จในการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและโครงการวิทยานิพนธ เรื่อง“ %&'
( ): *+#,# , %#” เพื่อติดตั้ง ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน จังหวัดมหาสารคาม ขาพเจาไดรับการสนับสนุนและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนจากหลาย
ทาน เริ่มตั้งแตการเขาศึกษาจนกระทั่งการนําเสนอโครงการวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ ขาพเจาจึง
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหความชวยเหลือมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ ดาบตํารวจมงคล ศรีรับขวา อาจารยอนงค ศรีรับขวา ที่ใหกําเนิด ให
กําลังใจ และใหโอกาสขาพเจาไดรับการศึกษาตั้งแตกําเนิดจนประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับ
มหาบัณฑิต
ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยไพรวัลย ดาเกลี้ยง ผูเปนตนแบบ ผูเปนแนวทาง และผู
เปนแรงบัลดาลใจใหขาพเจาสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริง
ขอขอบคุ ณ รองศาสตราจารย ป รี ช า ป น กล่ํ า ที่ เ ป น ผู จุ ด ประกายความคิ ด ในการ
สรางสรรคผลงาน“ %&'( ): *+#,# , %#” และแนวความคิด
ของศิลปะสมัยใหม
ขอขอบคุ ณ  - *  * %   ที่ เ ป น ผู ใ ห กํ า ลั ง ใจและให คํ า ปรึ ก ษา ใน
การศึกษาตลอดจนการสรางสรรคผลงาน
ขอขอบคุณคณาจารยในภาควิชา ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกทาน ที่ไดประสิทธิประสาทวิชาความรู ใหคําปรึกษาชี้แนะแนวทางในการศึกษาจน
สําเร็จลุลวงดวยดีตลอดมา
ขอขอบคุณเพื่อนๆ นองๆ ทุกคนที่ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะที่ดีตลอดมา
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เมื่อกลาวถึงคําวา “ชนบท” ทุกคนที่ไดยินและเคยสัมผัสในบรรยากาศของชนบทนั้น คง
รับรูถึงความสงบ เรียบงาย และ"ของผูคนในชนบทที่เปนกันเอง เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน
และตลอดผูที่มาเยี่ยมเยือน การดําเนินชีวิตของผูคนในชนบทนั้ นไมตองรีบเรงตามเข็มนาฬิก า
เพียงแตเพียงฟงเสียงของไกที่ขันในตอนเชา หลังจากนั้นก็เริ่มดําเนินวิถีชีวิตในแตละวันที่คลุกคลีอยู
กับงานเกษตรกรรมและงานหัตถกรรมเปนสวนใหญ แตสิ่งที่กลาวมานั้นเปนเพียงชนบทในอดีต
เทานั้น เมื่อความเจริญทางดานวิทยาศาสตรและวัตถุมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหความ
เจริญขยายตัวเขาไปในชนบท จนบางครั้งวิถีชีวิตของคนในชนบทที่เคยใชชีวิตอยางเรียบงายเปลี่ยน
มาเปนวิถีชีวิตที่วุนวายไมตางจากคนเมือง ในปจจุบันคนในชนบทใหความสําคัญกับสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากเพราะสิ่งเหลานั้นไดเขาสูชนบทอยางรวดเร็วโดยตัวแทนจําหนายที่นําไปจําหนาย
ถึงบานดวยเงินสดและเงินผอน เมื่อคนในชนบทตองการสิ่งของเหลานั้นจึงตองดิ้นรนหาเงินมาซื้อ
เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน และสิ่งที่นาสะเทือนใจ คือ คนในชนบทที่เขามาทํางานในตัวเมือง
ใหญๆเปนผูซื้อสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นเขามาใชในชีวิตประจําวันเอง จึงสงผลกระทบกับการ
ดําเนินชีวิตทั้งทางตรงและทางออมโดยคนในชนบทไมรูตัวและถาคนในชนบทยังใหความสําคัญ
กับสิ่งอํานวยความสะดวกทางวัตถุที่กําลังแทรกซึมสูการดําเนินชีวิตมากเกินไป การดําเนินชีวิตที่
เรียบงายตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เคยสืบทอดจากบรรพบุรุษก็จะคอยเลือนหายไป
ตามกาลเวลา
เนื่องดวยขาพเจามีถิ่นกําเนิดในชนบทภาคอีสานที่มีความอบอุน เอื้อเฟอเผื่อแผ และเปน
กันเอง การดําเนินชีวิตของคนอีสานนั้นดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย ซึ่งในปจจุบันสิ่งตางๆเหลานี้กําลัง
แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางวัตถุทําใหความเจริญในดานวัตถุเขามา
แทรกซึมและมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นอีสาน จึงเกิดการดิ้นรนเพื่อไดมาซึ่ง
ความสะดวกสบายและสิ่งของเครื่องใชในการดําเนินชีวิต ทําใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาอันดีงาม
ในอดีตที่ควรแกการอนุรักษและสืบทอดกับสิ่งที่กําลังจะถูกลืมเลือน การถายทอดอารมณและ
ความรูสึกของขาพเจาที่มีตอสภาพการดําเนินชีวิตของคนในชนบทนั้นไดถายทอดความรูสึกที่
สะเทือนใจตอสภาพการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากวัตถุสมัยใหม ซึ่งบุคคลทั่วไปยากที่
จะเข า ใจและตระหนั ก ถึ ง จึง เป น สาเหตุ ทํ า ใหข า พเจ า สร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะในรู ป แบบงาน
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จิตรกรรมเพื่อนําเสนอใหบุคคลทั่วไปและตลอดจนคนในชนบทไดรับรูถึงความเปลี่ยนไปที่กําลัง
เกิดขึ้นในวิถีชีวิตชนบท
ลักษณะผลงานการแสดงออก ขาพเจาเลือกใชกลองบรรจุภัณฑของเครื่องใชไฟฟาและ
ถุงพลาสติกของหางสรรพสินคาตลอดจนรานคาสะดวกซื้อตางๆมาเปนสื่อแทนวัตถุสมัยใหมที่วาง
ปะปนอยูกับเครื่องมือเครื่องใชในชนบทในมุมมองตางๆ โดยนําเสนอผานผลงานจิตรกรรมดวย
เทคนิคระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ ที่มีบรรยากาศนิ่งและสงบแตแผงไปดวยความเปลี่ยนไปของ
ชนบทที่คอยๆเปลี่ยนแปลงโดยคนในชนบทไมรูตัว
ในการสรางสรรคโครงการประยุกตศิลปเพื่อติดตั้งผลงานการสรางสรรคใหมีความ
สอดคลองกับสถานที่ ติดตั้งนั้ น ขาพเจ าไดคนหาและศึกษาสถานที่ที่มีความสอดคล องกับแนว
ทางการสร า งสรรค และได ส ร า งสรรค ผ ลงานจิ ต รกรรมโดยคํ า นึ ง ถึ ง สถานที่ เ ป น หลั ก ในการ
สรางสรรค การติดตั้ง การจัดวางกับสถานที่ ซึ่งจะตองมีความประสานกลมกลืน ซึ่งสถานที่ที่มี
ความสอดคลอง คือ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ที่เปนสถานที่รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของคนในภาคอีสานจากอดีตจนถึงปจจุบัน และจาก
แนวความคิดของสถานที่ ทําใหขาพเจาเกิดแรงบันดาลใจในการถายทอดผลงานการสรางสรรคที่สื่อ
ใหทั่วบุคคลไป ไดรับรูและตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของชนบทภาคอีสานควบคูในการมา
ติดตอและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
   
1. ผลงานการสรางสรรคสามารถสะทอนใหเห็นถึงอารมณความรูสึกของวิถีชีวิตของ
ชนบทที่กําลังเปลี่ยนไปผานการแสดงออกในรูปแบบของผลงานจิตรกรรมแนวเหมือนจริง โดยเนน
การแทรกซึมของวัตถุสมัยที่กําลังเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนในชนบทโดยใชบรรจุ
ภัณฑของเครื่องใชไฟฟา ถุงพลาสติกของหางสรรพสินคาตลอดจนรานคาสะดวกซื้อตางๆที่วาง
ปะปนอยูกับเครื่องมือเครื่องใชในชนบทมาเปนสื่อในการนําเสนอ
2. ผลงานที่สรางสรรคสามารถแสดงออกทางเนื้อหา รูปแบบและเทคนิคไดอยางผสาน
กลมกลืนกันดวยลักษณะฝมือที่มีความเปนเฉพาะตัวและจากประสบการณที่ไดเรียนรูมาทั้งทางดาน
การศึกษาและการทดลองตางๆ
3. สามารถวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมที่จะนําไป
ติ ด ตั้ ง ภายในสถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน จั ง หวั ด มหาสารคาม โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความ
กลมกลืนระหวางผลงานกับสถานที่เปนสําคัญ
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1. ผลงานการสรางสรรค
1.1. นํ า เสนอเนื้อ หาเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ เครื่อ งมื อ เครื่ อ งใช ข องงานหัต ถกรรม งาน
เกษตรกรรมตลอดจนภาชนะสิ่งของเครื่องใชในชนบทที่ไมไดใชแลวและถูกเก็บตามหองเก็บของ
และมุมเก็ บของตางๆของบาน ที่มีกล องบรรจุภั ณฑที่บ งบอกถึงวัตถุสมั ยใหม ปะปนอยูดวยมา
นําเสนอ
1.2. รูปแบบของผลงานที่ถายทอดเปนลักษณะของการสรางสรรคผลงานจิตรกรรม
เหมือนจริง (Realistic) โดยการถายทอดบรรยากาศของชนบทและเนนการจัดวางที่เรียบงายและ
เนนแสงที่สองมากระทบกับวัตถุตามชวงเวลาตางๆมานําเสนอ
1.3. ลักษณะของเทคนิค คือการระบายสีอะคริลิกบนผาใบ
2. สถานที่ติดตั้ง
2.1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาตลอดจนแนวความคิดในการสรางของ
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน
2.2. ศึกษาการออกแบบภายในและภายนอกของสถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน
เพื่อหาความสอดคลองกับการสรางสรรคผลงาน
2.3. ศึกษาตําแหนงของการติดตั้งและการกําหนดขนาดในการสรางสรรคผลงาน
2.4. ศึกษาบรรยากาศและทิศทางโดยรวมของการขึ้นลงเพื่อการสรางงานที่ใหผล
ทางการรับชมผลงานการสรางสรรค
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1. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับชนบท
1.1. ศึกษาและทบทวนจากประสบการณของตนเองที่ไดสัมผัสจริงกับวิถีชีวิตใน
ชนบทภาคอีสานทั้งในอดีตและปจจุบัน
2.2. ศึกษาสภาพแวดลอมตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชนบทภาคอีสาน
2. วิเคราะห ตั้งขอสังเกตและจัดหมวดหมูของขอมูลที่ไดรับจากการศึกษา เพื่องายตอ
การสรางสรรค
3. สรุปผลของการวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบของการสรางสรรค
4. รางแบบจากขอมูลที่ศึกษาจากเอกสารวิชาการและภาพถายสภาพวิถีชีวิตในชนบท
5. ขยายแบบรางตนฉบับและแกไขปญหา เพื่อใหผลตามจุดมุงหมายและชัดเจนในการ
นําเสนอผลงานการสรางสรรค
6. สรางสรรคผลงานจิตรกรรมตามขนาดและเทคนิคของการสรางสรรค
7. สรุปผลงานการสรางสรรค
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การแทรกซึมของความเจริญดานวัตถุ หมายถึง การคอยๆเขามาของสิ่งอํานวยความ
สะดวกตางๆทางดานเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เครื่องเลนดีวีดี ชุดเครื่องใชไฟฟาตางๆ สินคา
อุปโภคบริโภคจากหางสรรพสินคาและรานคาสะดวกซื้อ
วิถีชีวิตชนบทภาคอีสาน หมายถึง ลักษณะการดําเนินชีวิตประจําวันของคนในชนบท
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โบม หมายถึง กระดงที่ทํามาจากไมแผนใชเปนภาชนะสําหรับลองขาวเหนียวที่นึ่งเสร็จ
ใหมกอนใสกระติบขาว
เชี่ยนหมาก หมายถึง ภาชนะเปนชองสําหรับเก็บหมากและพลูตลอดจนเครื่องมือใน
การเคี้ยวหมากของคนชราทางภาคอีสาน
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จากสิ่งที่กลาวมานั้นเปนการดําเนินวิถีชีวิตของคนอีสานอยางแทจริงที่ขาพเจาเคยสัมผัส
เพราะขาพเจาก็เปนคนที่มีถิ่นกําเนิดทางภาคอีสาน เริ่มตั้งแตเด็กขาพเจาเกิดและเติบโตมาทามกลาง
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โฆสิต ปนเปยมรัษฎ, ชนบทไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแสงรุงการพิมพ
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วิถีชีวิตชนบท ที่รูและสัมผัสไดถึงความอบอุนเพราะตั้งแตขาพเจาจําความได การดําเนินชีวิตของ
ขาพเจาจะมียาย ชื่อ “ยายโฮม” เปนคนคอยชวยเหลือ และเลี้ยงดูขาพเจา เนื่องดวยพอกับแมของ
ขาพเจาตองไปทํางานรับราชการอยูตางอําเภอ ที่ขาพเจาตองกลาวถึงยายนั้น เพราะยายของขาพเจา
เปนคนที่มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกับทุกคนในหมูบาน เพราะความเอื้อเฟอเผื่อแผของยายนั้นเอง เวลา
ทําขาวปลา อาหารตองนําไปใหกับคนบานใกลเรือนเคียงอยูเปนประจํา และยายก็จะพาขาพเจาไป
ดวยเสมอ ตอนนั้นขาพเจายังเปนเด็ก อายุประมาณ 3 - 4 ขวบ ก็ปนปายเลนสนุกตามประสาเด็ก
บานนอก(เด็กชนบท) และสิ่งที่เปนของเลนนั้น คือ กี่ทอผาที่ตั้งอยูใตถุนบาน และสิ่งที่ขาพเจายังได
ดี คือ ขาพเจาชอบนําเอากระสวยทอผาไปลอยน้ําเลนในอางมาก เพราะกระสวยนั้นมีลักษณะที่คลาย
เรือยาว นอกจากที่ ขาพเจาจะใช ชีวิตสวนใหญ อยูกับยายแลว นั้น ขาพเจาก็ไปวิ่งเลน ที่ตางๆใน
หมูบาน เชน ลานวัด ทุงนา หนองน้ํา และที่อื่นๆอีกมากมายตามประสาเด็ก เมื่อยายเสียชีวิตและ
ขาพเจาก็ถึงวัยที่ตองเขาโรงเรียน ขาพเจาก็ไดเขาเรียนในตัวจังหวัด และตองยายที่อยูเขามาอยูใน
เมืองตามพอกับแม ชีวิตในวัยเด็กก็ดําเนินตอไป แตจะแตกตางจากอดีต เพราะการดําเนินชีวิตใน
เมืองและชนบทไมเหมือนกันทั้งดานการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน เมื่อ
ขาพเจาเติบโตขึ้นและดําเนินชีวิตในตัวเมือง บอยครั้งที่ขาพเจาไดกลับไปชนบทที่ขาพเจาเคยสัมผัส
ในวัยเด็ก แตสังคมและวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชนบทก็เปลี่ยนแปลงไปตามวันและเวลา การ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนั้น คือ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆทางวัตถุ ซึ่งในอดีตนั้นคนในชนบท
ดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยอาศั ย สภาพแวดล อ มเป น สํ า คั ญ กล า วคื อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ด า นการประมงและ
การเกษตร คนในชนบทก็หาปลาตามทองนาและปลูกพืชผักรับประทานเองแตในปจจุบันคนใน
ชนบทไมคอยใหความสําคัญกับสิ่งที่กลาวมามากนัก เพราะการซื้อหาอาหารสําเร็จรูปจากตลาดนัด
หรือรานคาสะดวกซื้อมารับประทานจะสะดวกและงายกวา แตสิ่งที่เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจา
สรางสรรคผลงานนั้นมาจากการใชวัตถุที่เครื่องใชไฟฟาที่เปนสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการ
ดําเนินชีวิต เชน เครื่องเลนซีดี,ดีวีดี ชุดเครื่องเสียง เตาไฟฟาฯลฯ ซึ่งอุปกรณเหลานั้นแทบจะไมมี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตในชนบทเลย แตคนในชนบทใหความสําคัญก็เพราะสวนหนึ่งเปน
คานิย มที่อยากจะเปนเจาของตามบานอื่นและสื่อโฆษณาตางๆ และเนื่องจากคนในชนบทเห็น
ความสําคัญของวัตถุมากเกินไปจึงลืมวิถีชีวิตที่เปนมาในอดีต และลืมภูมิปญญาที่บรรพบุรุษเคยสืบ
ทอดกันมา จนภูมิปญญาเหลานั้นแทบจะเลือนหายไปจากสภาพวิถีชีวิตและสังคมในชนบท
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ขอมูลภาพถายสภาพบรรยากาศของสิ่งแวดลอมชนบทที่ขาพเจาไดสัมผัสนั้น เนื่องจาก
ข า พเจ า เกิ ด และเติ บ โตในชนบทภาคอี ส าน และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของข า พเจ า นั้ น คลุ ก คลี กั บ
สภาพแวดลอม จึงเปนเหตุผลใหขาพเจาไดรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในสภาพวิถีชีวิต
ชนบท และนําเปนที่มาของแนวความคิดในการสรางสรรคงาน

ภาพที่ 1 ตนขาว

ภาพที่ 2 ทุงนา

ภาพที่ 3 บานในชนบทภาคอีสาน

ภาพที่ 4 กระบือ (ควาย)

ภาพที่ 5 ฝายกั้นน้ํา

ภาพที่ 6 หนองน้ํา

ภาพที่ 7 หวานแห

ภาพที่ 8 ปลาตะเพียน
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ภาพที่ 9 ทอผา

ภาพที่ 10 หูกหรือกี่ทอผา

ภาพที่ 11 ตู

ภาพที่ 12 เตา

ภาพที่ 13 ตะกราใสอุปกรณทอผา

ภาพที่ 14 ตูเก็บของ

ภาพที่ 15 กลองเครื่องเสียง

ภาพที่ 16 กลองโทรทัศน
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  '3' ผลงานของคาราวัจโจ ไดเรียนรูลักษณะการสรางงานมาจากศิลปะแบบฟนฟู
ศิลปวิทยารุงเรืองของศิลปนชาวเวนิช ในศิลปะเรเนอซองยุครุงเรือง คาราวัจโจสรางงานในทัศนะ
แนวธรรมชาตินิยม คือ ความตองการแสดงภาพของโลกอยางที่เขาเห็นในชีวิตประจําวัน ซึ่งคา
ราวัจโจใชแสงสวางกับเงามืดอยางมีชีวิตชีวาและเปนจิตรกรคนแรกที่ใหแสงสองสวางจาตัดกับเงา
มืดอยางมีชีวิตชีวา และเปนจิตรกรคนแรกที่ใหแสงสองสวางจาตัดกับเงามืดที่มีเสนขอบอยางชัดเจน
เพื่อจะทําใหดวงหนาและทาทางแสดงความรูสึกออกมามากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชนภาพ “The
calling of st.Mattew”ประมาณ ค.ศ.1597-98 นําเสนอเปนภาพจริงในชีวิตประจําวันที่มีความรูสึก
ออกมาเปนดานศาสนา คือภายในภาพพระเยซูทรงปรากฏตัวในลักษณะคนยากจนที่แตกตางจาก
กลุมคนทางซายมือซึ่งแตงกายอยางหรูหรา การวาดของคาราวัจโจกลาที่จะนําเรื่องราวของศาสนาที่
ในสมัยกอนตองวาดใหสูงสง นํามาวาดในลักษณะที่สะเทือนความรูสึก คือเขาวาดภาพเรื่องราวชีวิต
ของพระเยซูในลักษณะของคนยากจน ไมสวมรองเทา เสื้อผาแบบเรียบๆ ทามกลางกลุมคนที่แตง
การอันเต็มไปดวยสีสันและหรูหรา สิ่งที่ทําใหภาพนี้สะดุดตาและสะเทือนอารมณละความรูสึก คือ
ขณะที่พระเยซูทรงยกพระหัตถขึ้นนั้น แสงแดดสีทองที่สองจากทางประตู ก็ทําใหเห็นถึงลักษณะ
อาการที่เรียกรองของพระองคเขาไปสูกลุมคนเหลานั้น แสงแดดนั้นดูเปนแสงแดดธรรมชาติ แต
ลักษณะที่พุงไปทําใหมือและใบหนาของพระเยซูปรากฏออกมาจากเงามืด ซึ่งมีความหมายที่เปน
ลักษณะแฝงอยู อันที่จริงแลวลําแสงแดดนี้เปนสิ่งสําคัญที่สุดในภาพ ถามันออกไปอาจทําใหอารมณ
ที่แฝงพลังอันวิเศษที่แสดงความรูสึกทั้งหลายที่อยูในแสงแดดหมดไป นอกจากแสงแดดแลวในภาพ
ภายในเงา คาราวัจโจก็ไมละทิ้งสวนประกอบของอารมณของเสื้อผาเครื่องแตงกายและลักษณะของ
กายวิภาคที่แสดงอิริยาบทของการนั่ง ยืนที่มีลักษณะกลมกลืน แตถึงอยางไรแมวาคาราวัจโจ จะ
นําเสนอเรื่องที่มีเหตุการณตรงขามกับความเชื่อทางศาสนา และภาพของเขาก็ยังแสดงใหเห็นถึง
ความรูสึกทางศาสนาที่แฝงอยูอยางลึกซึ้ง ซึ่งเปนอัจฉริยะของตัวเขาเองที่สามารถแปลเรื่องสําคัญๆ
จากพระคัมภีรไบเบิลมาสูความเปนจริงของชีวิตประจําวันในสมัยของเขาไดอยางลงตัว 2
1


2

โตร),54.

ชะวัชชัย ภาติณชุ,ศิลปะศิลปนหรือศิลปนศิลปะ (กรุงเทพฯ:สํานักพิมพโอเดียนส-
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จากผลงานการสร างสรรคแ ละลัก ษณะการนําเสนอผลงานของคาราวั จ โจนั้ น ได มี
อิทธิพลทางการแสดงออกของเนื้อหากับผลงานการสรางสรรคของขาพเจา เนื่องจาก คาราวัจโจ นั้น
ไดสรางงานในทัศนะแนวธรรมชาตินิยม คือ ความตองการแสดงภาพของโลกอยางที่เขาเห็นใน
ชีวิตประจําวันที่สะทอนความแตกตางของชนชั้น ระหวางคนที่มีอันจะกินและคนไมมีอันจะกิน ซึ่ง
คาราวัจโจใชแสงสวางกับเงามืด เปนลักษณะการนําเสนอผลงาน ซึ่งสิ่งที่กลาวมานั้นสงผลทางการ
สรางสรรคผลงานของขาพเจา

ภาพที่ 17 “Calling of mathw” ผลงานของคาราวัจโจ 1599-1600 Oil on canvas , 322x340 cm.
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ผูชวยศาสตราจารย ไพรวัลย ดาเกลี้ยง เกิดวันที่ 6 มิถุนายน 2500 ที่จังหวัดนครสวรรค
จบการศึกษา ศบ.ประยุกตศิลปศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปจจุบันเปนอาจารยสอนที่ ภาควิชา ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
การสรางสรรคผลงานของทานนั้น เปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมเหมือนจริง โดย
ผลงานที่ โดดเดนนั้ น นํ าเสนอเนื้อหาและเรื่องราวของหุน นิ่ ง ที่ ใ หความสํ าคั ญของแสงและเงา
ตลอดจนทักษะฝมือการสรางสรรคที่ละเอียดออน การสรางสรรคผลงานของทานนั้นไดสงผลตอ
การสรางสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบเหมือนจริงของ ศิลปนและนักเรียนนักศึกษาศิลปะตลอดจน
ขาพเจาที่นําแนวทางและลักษณะ รูปแบบ เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงานมาประยุกตใช อิทธิพล
โดยตรงที่ขาพเจานํามาใชในแนวทางการสรางสรรคในวิทยานิพนธนั้น คือ วิธีการนําเสนอเรื่องราว
ที่ตองถายทอดอารมณของสิ่งของเครื่องใชที่นําเสนอใหสงผลทางความรูสึกของสิ่งของนั้นๆ เพราะ
สิ่งของเครื่องใชทุกอยางมีประวัติความเปนมาที่มีเวลาเปนตัวกําหนด และนอยคนนักที่จะเขาใจและ
รูสึกได จึงเปนหนาที่ของศิลปนที่จะนําเสนอคุณคาและความสําคัญออกมาสูสาธารณะชนผาน
ผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง นอกจากวิธีการนําเสนอเรื่องราวและเทคนิควิธีการที่เปน
แกนแทของจิตรกรรมเหมือนจริงแลวนั้น อิทธิพลที่ขาพเจาไดรับทางดานจิตใจ คือ การสรางสภาวะ
จิตใจและอารมณในการสรางสรรคผลงาน เพราะศิลปนที่จะสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในรูปแบบ
เหมือนจริงไดนั้น สภาวะจิตใจและอารมณตองนิ่งสงบจึงจะสามารถสรางสรรคผลงานออกมาได
อยางสมบูรณ



ภาพที่ 18 ชื่อผลงาน “ผลไม 1” ขนาด 52 x 58 ซม. เทคนิค สีน้ํา

ภาพที่ 19 ชื่อผลงาน “ผลไม 2” ขนาด 69 x 99 ซม. เทคนิค สีอะคริลิก
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ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง เกิดวันที่ 27 เมษายน 2491 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จบ
การศึกษาระดับ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2 ) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ปจจุบันดํารงตําแหนง ศาสตราจารย ประจําภาควิชาศิลปะไทย คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การสรางสรรคผลงานของทานนั้นนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับสถาปตยกรรมไทย ที่มี
ความโดดเดนในระดับสูง ทั้งในวงการศิลปะและประชาชนทั่วไป ซึ่งผลงานนั้นไดแสดงความเปน
ตัวของตัวเองและนําเสนอเอกลักษณทางศิลปะของไทยอยางเดนชัด และเปนการสรางสรรคผลงาน
จิตรกรรมที่แสดง อารมณ ความรูสึก ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากแสงและเงา
อิทธิพลที่มีผลตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจา คือ ลักษณะของแสงและเงาที่สอง
ผานชองมากระทบบนผนังของอุโบสถ ซึ่งเปนอิทธิพลสําคัญสําหรับการสรางสรรคผลงานในชวง
วิทยานิพนธ เพราะเปนแรงบันดาลใจใหขาพเจานําลักษณะแสงและเงาที่สองผานฝาขัดสานที่ใชเปน
ผนังของบานในชนบทมานําเสนอ

ภาพที่ 20 ชื่อผลงาน “จังหวะแสงและเงา” ขนาด 90 x 130 ซม. สีอะคริลิก,สีน้ํามันบนผาใบ
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การทําวิทยานิพนธนั้นจําเปนตองมีการวางแผนและมีการตระเตรียมงานใหเปนขั้นเปน
ตอน เพราะจะเป น การง า ยต อ การปฏิ บั ติ ง านให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งตามวั ต ถุ ป ระสงค กระบวนการ
สรางสรรคศิลปะของขาพเจามีจุดเริ่มตนมีการพัฒนาและมีจุดสิ้นสุดเปนขั้นเปนตอนที่สอดคลอง
ตอเนื่อง ซึ่งอาจกลาวไดดังนี้
1. รวบรวมขอมูลจากแหลงคนควา ไมวาจะเปนเอกสาร ภาพถายที่มีความเกี่ยวของกับ
เนื้อหาที่นํามาใชในการสรางสรรค
2. วิเคราะหผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาใน
ผลงานวิทยานิพนธ และตั้งสมมุติฐานของการสรางสรรคในลักษณะตางๆ ไมวาจะเปนขอบเขตของ
การนําเสนอผสมผสานกับแนวความคิดขององคประกอบทางทัศนศิลป ใหเกิดทิศทางเบื้องตนวา
ควรจะมีรูปแบบของการแสดงออกอยางไร ใชเทคนิควิธีการอยางไร เพื่อความสมบูรณของผลงาน
การสรางสรรค
3. ทดลองสรางภาพรางตนแบบ เพื่อหาความเหมาะสมและความสมบูรณของผลงาน
การสรางสรรค
4. แนวทางในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
5. ผลงานการสรางสรรควิทยานิพนธ
 $*6  
ในการดําเนินงานการสรางสรรควิทยานิพนธในชุดนี้ขาพเจาใหความสําคัญในเรื่องของ
แนวความคิด รูปแบบของการแสดงออกทางศิลปะและเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน ตลอดจน
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ องค ป ระกอบในการสร า งสรรค และเป น การนํา เสนอเนื้ อ หาและรู ป แบบที่
ตองการแสดงออกถึงการแทรกซึมของวัตถุสมัยใหมที่เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนใน
ชนบท ที่เปนการสรางสรรคผลงานที่ตองการแสดงอารมณและความรูสึกถึงวิถีชีวิตของคนใน
ชนบทที่เปลี่ยนไป เนื่องจากวัตถุที่เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิต โดยการแสดงออกในงาน
จิตรกรรมรูปแบบงานเหมือนจริง อันสะทอนถึงแนวความคิดของขาพเจาที่ผานกระบวนการศึกษา
คนควาขอมูล จากเอกสารวิชาการตางๆและจากประสบการณจริง นํามารวบรวมจัดหมวดหมู สูการ
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วิเคราะหจนสรางสรรคเปนผลงานจิตรกรรม ที่ใชเทคนิคสีอะคริลิกในการสรางสรรคผลงานที่
แสดงออกถึงการแทรกซึมของวัตถุที่เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนในชนบทภาคอีสาน
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98 ขาพเจาแสดงออกของเนื้อหาที่มุงเนนเกี่ยวกับสภาพมุมตางๆของบริเวณบานใน
ชนบท คือใตถุนบาน ชานบานและยุงเก็บขาวสาร ที่ใชเปนที่เก็บของและสิ่งที่นํามาเก็บนั้นเปน
เครื่องใชในการเกษตรและหัตถกรรมที่ไมไดใชแลวและในบริเวณเดียวกันนั้นก็มีกลองบรรจุภัณฑ
ของเครื่องใชไฟฟาตางๆที่นําเครื่องใชไฟฟาไปใชในชีวิตประจําวัน จึงนํากลองมาเก็บในที่เดียวกับ
เครื่องมือการเกษตรและหัตถกรรม
%7 รูปแบบการนําเสนอนั้นจะเนนการจัดวางที่ เรียบง ายตรงไปตรงมา การจัด
องคประกอบนั้นเนนการวางเครื่องมือเครื่องใชในการเกษตรและหัตถกรรมทับซอนกันไปมาไวใน
กลองที่วางอยูบนพื้นและมีถุงพลาสติกแขวนอยูบางจุดตามฝาผนังไม แสงที่ใชจะนําแสงเวลาเชา
และเย็นที่แสงจะสองเปนแนวยาว ซึ่งสงผลกับความรูสึกที่นิ่งและสงบ แตระยะหลังนั้นไดเนนแสง
ใหมีความสวางมากขึ้น เพื่อวัตถุที่แสงตกกระทบจะไดแสดงระดับของแสงเงาชัดเจนยิ่งขึ้น สวน
โครงสรางของสีและบรรยากาศนั้นใชโครงสีน้ําตาลและอาศัยสีจากวัตถุบางชิ้นที่มีสีสันชวยเพิ่ม
ความนาสนใจของสีภาพในภาพใหมากยิ่งขึ้น
! เทคนิคที่ใชคือการระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ และไดนําการพนสีมาใชใน
การสรางงานเพื่อเพิ่มความนาสนใจของบรรยากาศภายในภาพ
;8 การนําเสนอทางเนื้อหาเรื่องราวยังเปนเนื้อหาโดยรวม กลาวคือ ในแตละชิ้นงาน
เนื้อหาเรื่องราวที่นํามาเสนอ คือ เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตรและหัตถกรรม และมีกลองมาจัด
วางเพื่อใหเปนสื่อทางวัตถุที่แทรกซึมอยูนั้น ยังเปนกลองที่มีเนื้อหาเรื่องราวไมคอยจะเชื่อมโยงกับ
เครื่องมือเครื่องใชในการเกษตรและหัตถกรรมมากนัก สวนน้ําหนักและแสงเงานั้นยังไมชัดเจนจึง
สงผลใหวัตถุภายในงานนั้นแบนราบและขาดมิติที่เพียงพอในการสงผลถึงอารมณและความรูสึก
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ภาพที่ 21 “แทรกซึมสูชนบท” สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.

ภาพที่ 22 “แทรกซึมสูชนบท 2 ” สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.
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ภาพที่ 23 “แทรกซึมสูชนบท 3 ”สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.

ภาพที่ 24 “แทรกซึมสูชนบท 4 ”สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.
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98 การแสดงออกของเนื้อหาเรื่องราวเปนการพัฒนาตอจากระยะที่ 1 ที่
นําเสนอเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับบรรยากาศของมุมตางๆบริเวณบานของชนบทบทภาคอีสาน ที่แต
ละมุมนั้นมีกลองและบรรจุภัณฑทางวัตถุสมัยใหมมาเปนสวนประกอบมากยิ่งขึ้น
%7 การแสดงออกของรูปแบบนั้น จากเดิมเปนการนําเสนอรูปแบบที่ตรงไปตรงมา
ที่เนนสภาพบรรยากาศจริงของมุมตางๆของชนบทแตในระยะที่ 2 นั้นไดเนนการออกแบบจัดวาง
องคประกอบที่เรียบงาย และลดความสําคัญของเครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตรกรรม หัตถกรมให
อยูในองคประกอบที่ไมแสดงรูปทรงมากนัก เพื่อใหรูปทรงของกลองบรรจุภัณฑของวัตถุสมัยใหม
นั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อแสงตกกระทบ โครงสรางของสีและบรรยากาศนั้นยังคงเนนเปนโครงสี
น้ําตาลแตเพิ่มบรรยากาศที่สลัวๆที่ตองการแสดงออกถึงความรูสึกที่นิ่งและเหงา สวนของแสงและ
เงานั้นลดความชัดเจนของแสงใหนอยลงเพื่อใหสอดคลองกับบรรยากาศที่ตองการแสดงออกถึง
ความรูสึกที่นิ่งและเหงา
! เทคนิคที่ใชยังคงเปนเทคนิคการระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ และไดนําการพน
สีมาใชในการสรางงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความนาสนใจของบรรยากาศภายในภาพ
;8 ปญหาที่เกิดขึ้นในการสรางสรรคงานระยะที่ 2 นั้นสวนมากจะเปนปญหาที่เกิด
จากการใชเครื่องพนสีในการสรางบรรยากาศ เพราะเมื่อพนบรรยากาศใหสลัวๆแลวนั้น ทําใหความ
ชัดเจนของรูปทรงลดนอยลง
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ภาพที่ 25 “แทรกซึมสูชนบท 5 ”สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.

ภาพที่ 26 “แทรกซึมสูชนบท 6 ”สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.
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ภาพที่ 27 “แทรกซึมสูชนบท 7 ”สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.

ภาพที่ 28 “แทรกซึมสูชนบท 8 ”สีอะคริลิกบนผาใบ 150 x 110 ซม.
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ภาพที่ 29 “แทรกซึมสูชนบท 9” สีอะคริลิกบนผาใบ 80 x 110 ซม.(งานชุด)

ภาพที่ 30 “แทรกซึมสูชนบท 9” สีอะคริลิกบนผาใบ 80 x 110 ซม.(งานชุด)

23


ภาพที่ 31 “แทรกซึมสูชนบท 10” สีอะคริลิกบนผาใบ 300 x 70 ซม.
    4 7
ในการสรางภาพรางตนแบบ ขาพเจาไดนําขอมูลตางๆที่ศึกษาจากประสบการณตรงและ
การถายภาพมาวิเคราะห เพื่อหาความเหมาะสมของการจัดองคประกอบ โครงสรางและบรรยากาศ
และการรางภาพตนแบบนั้นขาพเจาใหความสําคัญโดยการรางภาพตนแบบอยางละเอียดดวยการ
ระบายสีใหไดโครงสรางสี บรรยากาศ น้ําหนัก แสงเงา ตามที่ขาพเจาตองการ เพื่อลดปญหาในการ
สรางสรรคผลงานจริง

ภาพที่ 32 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 1
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ภาพที่ 33 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 2

ภาพที่ 34 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 3
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ภาพที่ 35 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 4

ภาพที่ 36 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 5
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ภาพที่ 37 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 6

ภาพที่ 38 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 7
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ภาพที่ 39 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 8

ภาพที่ 40 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 9

ภาพที่ 41 ภาพรางตนแบบ ชิ้นที่ 10
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7! <    !  .
ในการสร า งสรรค ผ ลงานจิ ต รกรรมของข า พเจ า ได ท ดลองและค น หาเทคนิ ค เพื่ อ
ตอบสนองแนวความคิดในการสรางสรรค เพื่อหาแนวทางและลักษณะเฉพาะตนในการสรางงาน
ซึ่งจากผลงานกอนวิทยานิพนธนั้นขาพเจาใชเทคนิคการระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ และไดนําการ
พนสีมาใช เพื่อเพิ่มความนาสนใจของบรรยากาศภายในภาพ แตในชวงการสรางสรรควิทยานิพนธ
นั้นขาพเจาไดใชเทคนิควิธีการที่เรียบงาย คือ การระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ เพื่อจะใหรูปแบบ
ของเทคนิคมีความเรียบงายตามแนวความคิดที่ตองการนําเสนอรายละเอียดที่เนนการใชทักษะฝมือ
เฉพาะตัว
98 ขาพเจาไดนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ตองการแสดงออกถึงการแทรกซึมของวัตถุ
สมั ย ใหม ที่เ ขา มามี บ ทบาทในการดํา เนิ น ชีวิ ต ของคนในชนบท ที่ เ ปน การสรา งสรรค ผ ลงานที่
ตองการแสดงอารมณและความรูสึกถึงวิถีชีวิตของคนในชนบทที่เปลี่ยนไป เนื่องจากวัตถุที่เขามามี
บทบาทในการดําเนิน ชีวิตและทํ าใหภูมิที่บรรพบุรุษสั่งสมมาเลื อนหายไปตามกาลเวลา โดยที่
ลูกหลานไมใหความสนใจและสืบทอดใหคงอยู ดังนั้นการสรางสรรคผลงานที่ขาพเจาแสดงออก
ทางเนื้อหาจึงตองการสื่อใหเห็นถึงการแทรกซึมของวัตถุสมัยใหมที่ขาพเจานําเอากลองบรรจุภัณฑ
และถุงพลาสติ กของรานค าสะดวกซื้อและหางสรรพสิ นคาตางๆมานําเสนอเพื่อเปนสื่อถึงการ
บริโภคนิยมทางวัตถุของคนในชนบท
%7 ในการสรางสรรคผลงานขาพเจานําเสนอผลงานผานรูปแบบของงานเหมือน
จริง(Realistic) ซึ่งเนนการแสดงออกในเรื่องของบรรยากาศของมุมตางๆของบานในชนบทที่มี
เครื่องมือเครื่องใชในงานเกษตรกรรมและงานหัตถกรรมใหผสมผสานกับสื่อทางวัตถุสมัยใหม
เพื่อใหเกิดความขัดแยงทางความหมายของสัญลักษณทางรูปทรงที่เปนอดีตและปจจุบัน
ทัศนธาตุ ไดแก สี(Colour) รูปทรง(Form) และพื้นที่วาง(Space)มาผสมผสานกันทําให
เกิดความงามในผลงานการสรางสรรค ซึ่งทัศนธาตุเหลานี้เปนสื่อสุนทรียภาพที่จะนํามาประกอบกัน
ใหเปนรูปทรง เพื่อสื่อความหมายที่ขาพเจาตองการนําเสนอ
สี (Colour) เปนทัศนธาตุที่มีความสําคัญในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจา
เพราะต อ งการแสดงออกให เ ห็ น ถึ ง ความมี ชี วิ ต ชี ว าและมี สี สั น เสมื อ นจริ ง สี ส ว นรวมในการ
สรางสรรคของขาพเจาจึงใหความรูสึกอบอุน นุมนวล ตามบรรยากาศเวลาเชาและเย็นของชนบท
การแสดงออกในการใชสีนั้นจะใชลักษณะการแทนคาสีใหคลายตามแบบจริงของวัตถุและแทนคา
ของบรรยากาศเปนโครงสีตามจินตนาการและความรูสึก ที่ทัศนคติ ในการสร างบรรยากาศนั้น
ขา พเจ ามี ความชื่ นชอบโครงสี น้ําตาลเปนสว นตัว นอกจากโครงสีเ ป น สีน้ําตาลแลว นั้น วัตถุที่
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ขา พเจ า นํ า มาเป น สื่ อ ในการนํา เสนอนั้น ไดนํ าสีน้ํ า ตาลมาผสมผสานภายในวั ตถุเ พื่ อ เพิ่ม ความ
กลมกลืนระหวางบรรยากาศกับวัตถุมากยิ่งขึ้น
รูปทรง(Form) รูปทรงที่ขาพเจานํามาเปนสื่อการนําเสนอสวนใหญจะเปนรูปทรงตาม
การออกแบบของบรรจุภัณฑและรูปทรงของเครื่องใชในงานเกษตรกรรมและงานหัตถกรรมนั้นๆ
และไดใหความสําคัญกับรูปทรงที่มีความโดดเดนของเนื้อหาและเรื่องราวที่จะเพิ่มความนาสนใจ
ของผลงานการสรางสรรค
พื้นที่วาง (Space) พื้นที่วางที่ขาพเจาใชในผลงานการสรางสรรคนั้น จะเปนบรรยากาศ
ของฉากหลังของผลงานที่มีน้ําหนักเขมและน้ําหนักออน เนื่องมาจากการระบายสีใหเปนระนาบที่
ไมแสดงรายละเอียดมากนักเพื่อเพิ่มมิติในผลงาน
เทคนิควิธีการสรางสรรค เทคนิคที่ใชเปนเทคนิคการระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ และ
ไดนําการพนสีมาใชในการสรางงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความนาสนใจของบรรยากาศภายในภาพ
<    
ผลงานการสรางสรรคของขาพเจานั้นไดมีการพัฒนาเพื่อคนหาแนวทางเฉพาะตัวอยาง
ตอเนื่อง ทั้งดานแนวความคิด รูปแบบการจัดองคประกอบของการนําเสนอ และเทคนิคของการ
นําเสนอ โดยมีขั้นตอนการสรางสรรคดังตอไปนี้
1. วิเคราะหลักษณะทั่วไปของตําแหนงและบริเวณการติดตั้งผลงานในสถานที่วาบริเวณ
นั้นควรจะสรางสรรคผลงานที่มีลักษณะ รูปแบบ เทคนิคและบรรยากาศของการนําเสนออยางไรจึง
จะใหสอดคลองและสัมพันธกับแนวความคิดของสถานที่
2. รางภาพตนแบบที่ศึกษาหาขอมูลจากรูปทรงทางวัตถุและบรรยากาศจากสถานที่จริง
และนํารูปทรงทางวัตถุที่ตรงตามแนวความคิดมาจัดวางเพื่อหาองคประกอบในการสรางภาพราง
ตนแบบใหสมบูรณ
3. เตรียมไมสําหรับทํากรอบเปนเฟรมสี่เหลี่ยมผืนผา หลังจากนั้นนําผาใบที่เนื้อผามี
ความละเอียดเหมาะสมสําหรับการระบายสีอะคริลิกมาขึงใหมีความตึงพอประมาณ จากนั้นทาสีรอง
พื้นดวยสีน้ําตาลซึ่งเปนสีของบรรยากาศโดยรวมของลักษณะผลงานของขาพเจา
4. หลังจากการเตรียมผาใบแลว นําภาพตนแบบที่เลือกไวมาเปนแบบในการรางภาพ
โดยใชดินสอสีไมน้ํามารางเพื่องายตอการรางและการรักษาความสะอาดของภาพ หลังจากการราง
ภาพบนเฟรมแล ว จึ ง ถึ ง ขั้ น ตอนการระบายสี ใ นชั้ น แรก โดยข า พเจ า เลื อ กใช สี อ ะคริ ลิ ก ในการ
สรางสรรคผลงาน ซึ่งการเลือกใชสีประเภทนี้เนื่องมาจากคุณสมบัติของสีที่มีความแหงเร็ว และเนื้อ
สีมีความละเอียดสามารถสรางสรรคผลงานตามลักษณะฝมือของขาพเจาได
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5. หลังจากดําเนินการสรางสรรคผลงานโดยเทคนิคระบายสีอะคริลิกบนผาใบแลว
ขาพเจาจะเวนระยะการทํางานชวงหนึ่งประมาณ 2 – 3 วัน จึงคอยกลับมาพิจารณาจุดบงพรองและ
สิ่งที่ตองแกไข เพิ่มเติมของตัวผลงานการสรางสรรค สาเหตุที่ตองเวนระยะก็เนื่องมาจากการทํางาน
อยางตอเนื่อง อารมณและความรูสึกจะยึดติดกับผลงานมากเกินไปจนไมสามารถพิจารณาถึงปญหา
และวิธีการแกปญหาของผลงานได
+&     ! .
ผลงานการสรางสรรค เรื่อง “การแทรกซึมของความเจริญทางวัตถุในวิถีชีวิตชนบทภาค
อีสาน” ไดพัฒนาผลงานมาจากผลงานชุดกอนทําวิทยานิพนธโดยพัฒนาทั้งเนื้อหา รูปแบบและ
เทคนิควิธีการใหมีความเรียบงาย และสอดคลองในการนําไปติดตั้งภายในอาคารสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน
98 3*     ,4! .
เนื้อหาโดยรวมนั้นจะสื่อถึงการแทรกซึมของวัตถุสมัยใหมที่คอย ๆเขามามีบทบาทใน
การใช ชีวิ ตประจําวั นของคนในชนบท ซึ่งขา พเจา ไดนํา กล องบรรจุภัณ ฑและถุงพลาสติ กของ
เครื่องใชไฟฟาและหางสรรพสินคา รานสะดวกซื้อ มาเปนสื่อแสดงถึงวัตถุสมัยใหม
%7 3*    +& ,4! .
รูปแบบนั้นจะเนนเปนการถายทอดแบบเหมือนจริง (Realistic) ที่มีการจัดองคประกอบ
ที่เรียบงายและยังคงเนนบรรยากาศมุมตางๆในบริเวณบานของชนบท แตที่มาของแสงในผลงาน
วิทยานิพนธนั้นจะแตกตางกับผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ เนื่องจากผลงานวิทยานิพนธขาพเจาได
แรงบันดาลใจมาจากแสงที่สองผานรูฝาขัดสานมานําเสนอ สวนรูปทรงที่แสดงความหมายของวัตถุ
นั้นขาพเจาไดปรับเปลี่ยนรูปทรงตามเนื้อหาของสถานที่ที่ติดตั้งผลงานเปนสําคัญ
!3*    
เทคนิคนั้นใชเทคนิคการระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบและใชเครื่องพนสีในการสราง
บรรยากาศเหมือนผลงานชวงกอนวิทยานิพนธ
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ภาพที่ 42 “ แทรกซึมสูชนบท 11” สีอะคริลิก 80 x 300 ซม.
7 * ภาพผลงานแทรกซึมสูชนบท เปนการแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวที่
นําเสนอ สิ่งที่เขาแทรกซึมอยูในชนบท ผลงานชิ้นนี้ขาพเจาเนนการสรางสรรคผลงานที่มีขนาดยาว
ที่นํามุมมองภายในของยุงเก็บขาวที่ภายในนั้นไมไดใชเก็บขาวสารแลว เพราะสวนมากคนในชนบท
ภาคอีสาน พอหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวแลวก็นําขาวไปจําหนายเลย และเหลือไวบริโภคเองก็ไมมากนัก
ยุงเก็บขาวก็เลยแบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 เก็บขาวสารไวไมกี่กระสอบและอีกสวนก็นําขาวของตาง
ๆ ที่ไมไดใชแลวมาเก็บ มุมเก็บของที่กลาวมานั้นจึงเปนที่มาของแนวความคิดในการสรางสรรค
ผลงานชิ้นนี้
98 เนื้อหาในการนําเสนอในผลงานการสรางสรรคชิ้นนี้ไดนําเอาเครื่องมือที่คนใน
อีสานใชในอดีตของคนในชนบทภาคอีสานและภาชนะที่แสดงออกถึงวัตถุสมัยใหมมานําเสนอ คือ
ดานหัตถกรรม คือ อุปกรณทอผา (ฟม)
ดานการเกษตรกรรม คือ ไถǡของǡไซดักปลาǡสวิง
ดานดนตรี คือ พินǡ แคน
ดานภาชนะ คือ โบม (กระดงที่ทํามาจากไมแผน) กระติบขาวเหนียว ǡหวดนึ่งขาวเหนียว
ปนโต ǡเชี่ยนหมาก (ภาชนะเปนชองสําหรับเก็บหมากและพลู)
ดานวัตถุสมัยใหม คือ กลองเครื่องใชไฟฟา Ǥถุงพลาสติก ǡภาชนะบรรจุอาหาร
สําเร็จรูปตางๆ
%  7
รู ป แบบของการจั ด องค ป ระกอบนั้ น เน น วางตํ า แหน ง ของรู ป แบบแต ล ะ
ประเภทผสมผสานกั น และยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ กั บ การวางตํ า แหน ง ของรู ป ทรงของเครื่ อ งมื อ
เครื่ อ งใช ใ นอดี ต เป น จุ ด สํ า คั ญ และความทั น สมั ย จะวางองค ป ระกอบโดยรอบโดยไม แ สดง
ความสํ า คั ญ มากนั ก บรรยากาศและโครงสร า งสี นั้ น ยั ง คงเป น บรรยากาศที่ อ ยู ใ นมุ ม มื ด และ
โครงสรางสีเปนสีน้ําตาลเขม มีแสงแดดลอดสองผานชองของฝาขัดสานตกกระทบรูปทรงแตแสงที่
สองนั้นจะไมมากนักเพื่อแบงกลุมของรูปทรงใหมีความนาสนใจ 
! ระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ
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ภาพที่ 43 “แทรกซึมสูชนบท 12” สีอะคริลิค 80 x 300 ซม.
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7 * ภาพผลงานการแทรกซึมสูชนบท 12 เปนการแสดงออกของเนื้อหา
เรื่องราวที่นําเสนอในหองนอนของคนในชนบทภาคอีสานที่มีความเรียบงาย การนําเสนอมุมมองใน
หองนอนนั้นขาพเจาไดถายทอดสภาพของบรรยากาศในหองนอนที่มีเสื่อนอน หมอน ผาหม มุง ที่มี
การพับเก็บไวขางฝาผนังและสิ่งสําคัญที่ขาพเจาตองการนําเสนอ คือ วิถีชีวิตในการนอนของคนใน
ชนบทภาคอีสานที่เปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัดวาในอดีตกอนนอนตองมีการสวดมนตไหวพระกอน
นอนทุกเย็น แตในปจจุบันอาจจะไมเปนดังเชนอดีตอันเนื่องมาจากสื่อทางวัตถุเขามามีบทบาทและ
เปนทางเลือกสําคัญตอการดํารงชีวิตในชนบท
9  8 เนื้ อ หาในการนํ า เสนอผลงานการสร า งสรรค นั้ น ข า พเจ า ได นํ า เอาอุ ป กรณ
สํ า หรั บ การนอนที่ ค นในชนบทภาคอี ส านใช เ ป น ประจํ า และสื่ อ โฆษณาประชาสั ม พั น ธ ข อง
เครื่องใชไฟฟาตางๆมานําเสนอ คือ
อุปกรณการนอนที่ใชในชีวิตประจําวัน คือ เสื่อนอน หมอน ผาหม มุง พัด หนังสือสวด
มนต
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คือ ใบแนะนําสินคาตางๆ
%7 รูปแบบการจัดองคประกอบนั้น ไดนําเสนอมุมมองของหองนอนในชนบทภาค
อีสานที่แสดงการเก็บอุปกรณการนอนอยางไมคอยเปนระเบียบมากนัก เพราะเนื่องจากการเรงรีบ
เพื่อไปประกอบอาชีพในแตละวัน และสภาพบรรยากาศภายในนั้นมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ คือ
ใบแนะนําสินคาตางๆปะปนอยูในมุมตางๆ สวนรูปทรงที่ขาพเจานําเสนอนั้นเปนรูปทรงของวัตถุที่
เรียบงายและแสดงความเปนอุปกรณที่ใชในชนบทไดชัดเจน บรรยากาศโดยรวมนั้นเปนบรรยากาศ
ที่อยูในมุมมืดที่มีแสงสองมากระทบวัตถุจากดานขาง
! ระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ
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ภาพที่ 44 “แทรกซึมสูชนบท 13” สีอะคริลิก 80 x 300 ซม.

35


7 * ภาพผลงานการแทรกซึมสูชนบท 12 เปนการแสดงออกของเนื้อหา
เรื่องราวที่นําเสนอบรรยากาศของหองครัวที่อยูในชนบทภาคอีสาน การนําเสมอมุมมองที่ตองการ
นั้นขาพเจาไดนําเอาเครื่องใชภายในหองครัวที่ยังใชประกอบอาหารในชีวิตประจําวันอยูมานําเสนอ
แตสิ่งที่ขาพเจาตองการเนนนั้น คือ การดํารงชีวิตที่เปลี่ยนไปของการประกอบอาหารของคนใน
ชนบทที่เห็นไดจากการบริโภคที่ใหความสําคัญกับความสะดวกสบายเปนหลัก
9  8 เนื้ อ หาในการนํ า เสนอผลงานการสร า งสรรค นั้ น ข า พเจ า นํ า อุ ป กรณ ก าร
ประกอบอาหารที่ใชในปจจุบันและกลองบรรจุภัณฑตลอดจนภาชนะของอาหารกึ่งสําเร็จรูปมา
นําเสนอ คือ
อุปกรณที่ใชในการประกอบอาหารในชนบท คือ เตาถาน,ไหปลารา,ไมขีดไฟ,ขวด
น้ําปลา,ฟน,หมอนึ่งขาวเหนียว อื่นๆ
อาหารทองถิ่น คือ ปงกบ
อาหารสมัยใหม คือ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
%  7 รู ป แบบการจัด องคป ระกอบนั้ น ไดนํ า เสนอมุ ม มองของหอ งครั ว หลัง การ
ประกอบอาหารที่มีกลองบรรจุภัณฑและถุงของอาหารสําเร็จรูปวางอยูในมุมตางๆ รูปทรงของวัตถุ
ที่ขาพเจานําเสนอนั้นจะเปนรูปทรงที่เรียบงายและจํานวนของรูปทรงไมมากนักเพื่อลดความอึดอัด
ของพื้นที่ภายในภาพ บรรยากาศนั้นเปนลักษณะภาพยอนแสงที่มีแสงสองผานฝาขัดสานที่เปน
ชองทางดานหลัง โครงสีเปนโครงสีน้ําตาลเพื่อสงผลถึงความรูสึกที่เงียบสงบและสอดคลองกับ
บรรยากาศของชนบทภาคอีสาน
! ระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบและใชเครื่องพนสีเพื่อชวยเพิ่มความฟุงกระจาย
ของแสง
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ภาพที่ 45 “แทรกซึมสูชนบท 14” สีอะคริลิก 80 x 300 ซม.
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7 * ภาพผลงานการแทรกซึมสูชนบท 14 เปนการแสดงออกของเนื้อหา
เรื่องราวที่นําเสนอบรรยากาศของตูเก็บของที่ภายในและบริเวณรอบขางตูนั้น ขาพเจาตองการ
นําเสนอเรื่องราวของเครื่องคนตรีพื้นถิ่นอีสาน ตลอดจนเครื่องเลนวิทยุและตลับเทปเพลงลูกทุงลูก
กรุงในอดีตที่ไมไดใชแลว เพราะในปจจุบันเนื่องดวยการพัฒนาที่กาวล้ําทางดานดนตรี จึงทําใหคน
ในชนบทเปลี่ยนและหันมาใชเครื่องเลนซีดี,ดีวีดีตลอดจนชุดเครื่องเสียงตางๆ จึงสงผลใหเครื่องคน
ตรีพื้นถิ่นอีสาน และเครื่องเลนวิทยุกลายเปนสิ่งของที่ไมมีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนใน
ชนบทและอีกประการหนึ่งคือผูที่มาความสามารถเลนเครื่องคนตรีพื้นถิ่นอีสาน และฟงเพลงลูกทุง
ลูกกรุงนั้นก็เสียชีวิตหรือบางก็หันมาใหความสําคัญกับเครื่องเลนสมัยใหมตามความนิยมของบุตร
หลาน จึงสงผลใหเสียงดนตรีบรรเลงจากเครื่องคนตรีพื้นถิ่นอีสานที่เปนของภูมิปญญาทองถิ่น
นับวันยิ่งลดนอยถอยลงตามกาลเวลาและยุคสมัย
98 เนื้อหาในการนําเสนอผลงานการสรางสรรคนั้น ขาพเจานําเครื่องคนตรีพื้นถิ่น
อีสาน ตลอดจนเครื่องเลนวิทยุและตลับเทปเพลงลูกทุงลูกกรุงในอดีต และกลองบรรจุภัณฑของ
เครื่องเลนดนตรีสมัยใหมมานําเสนอ คือ
เครื่องดนตรีอีสาน คือ พิณ,แคน
เครื่องเลนดนตรีในอดีต คือ วิทยุ(Transistor),ตลับเทปเพลงลูกทุงและลูกกรุง
สื่อเครื่องเลนดนตรีสมัยใหม คือ กลองเครื่องเลนซีดี,ดีวีดี,MP3,ตลับซีดี,หูฟง
%7 รูปแบบการจัดองคประกอบไดนําเสนอตูที่สื่อความหมายทางดานดนตรีทาง
ภาคอีสาน ที่ขาพเจาไดนํามุมมองของเครื่องดนตรีพื้นถิ่นอีสานและกลองเครื่องเลน ซีดี,ดีวีดี,MP3,
ตลับซีดี มาจัดวางไวภายในตูและบริเวณภายนอกที่เปนฝาผนังนั้น มีวิทยุ(Transistor),ตลับเทปเพลง
ลูกทุงและลูกกรุงแขวนอยู องคประกอบโดยรวมนั้นขาพเจาไมไดมุงเนนความโดดเดนเพียงจุดใด
จุดหนึ่งแตขาพเจามุงเนนความกลมกลืมของรูปทรงทางวัตถุโดยรวมของภาพเปนสําคัญ สวนแสงที่
นําเสนอนั้นเปนแสงที่สองผานชองของฝาขัดสานมากระทบวัตถุและเพื่อเปนการแบงกลุมของวัตถุ
ใหแสดงความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น
! ระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ
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ภาพที่ 46 “แทรกซึมสูชนบท 15” สีอะคริลิก 80 x 300 ซม.
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7 * ภาพผลงานการแทรกซึมสูชนบท 15 เปนการแสดงออกของเนื้อหา
เรื่องราวที่นําเสนอบรรยากาศมุมภายในบานที่เปนมุมเก็บของ การนําเสนอมุมมองของมุมเก็บของที่
ขาพเจาตองการนั้น ขาพเจาไดนําเอาเครื่องมือเครื่องใชในงานหัตถกรรมการทอผาที่ไมไดใชแลว
และขาดการสืบทอดมานําเสนอ เนื่องจากบุคคลที่มีความสามารถทํางานประเภทนี้นั้นสวนใหญเปน
ผูสูงอายุ ซึ่งบางสวนก็เสียชีวิตและบางสวนก็ใชเวลาเลี้ยงบุตรหลานที่พอแมตองไปประกอบอาชีพ
ตางๆสิ่งที่กลาวมานั้นจึงสงผลใหงานหัตถกรรมการทอผานั้น ลดบทบาทความสําคัญและคอยๆ
เลือนหายไปจากวิถีชีวิตชนบท
9 8 เนื้อหาในการนําเสนอผลงานการสรางสรรคนั้น ขาพเจา ไดนําอุปกรณที่ ใ ช
สําหรับการทอผาและกลองบรรจุภัณฑตางๆมานําเสนอ
อุปกรณเกี่ยวกับการทอผา คือ ฟม,กระสวย,อัก
อุปกรณที่ไดจากการทอ คือ เสื่อนอน,ผาหม,ผาขาวมา,หมอน
อุปกรณจักรสาน คือ ตะกราไมไผ
%7 รูปแบบการจัดองคประกอบนั้น ขาพเจาไดนําเสนอมุมมองหองเก็บของที่เนน
ตําแหนงของรูปทรงของอุปกรณทอผาและอุปกรณที่ไดจากการทอเปนสําคัญ และไดนําเอารูปทรง
ที่ทํามาจากพลาสติกที่มสี ีสันมาใชในการชวยใหงานนาสนใจ สวนกลองบรรจุภัณฑนั้นไดจัดวางใน
มุมมืดเพื่อลดความชัดเจนของรูปทรงแตยังใหความสําคัญกับรายละเอียดและความกลมกลืนของ
รูปทรงอยู บรรยากาศและโครงสีนั้นเปนบรรยากาศที่อยูในมุมมืดมีแสงสองผานจากชองฝาขัดสาน
เพียงเล็กนอยและเพื่อเปนการแบงกลุมของรูปทรงใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
! ระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ
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ภาพที่ 47 “เกษตรพอเพียง” สีอะคริลิก 160 x 100 ซม.
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7  * ภาพผลงานเกษตรพอเพีย ง เปน การแสดงออกของเนื้ อ หาเรื่ อ งราวที่
นําเสนอบรรยากาศของบานในชนบทที่ทําการเกษตรอยางพอเพียง กลาวคือ การปลูกพืชผลทางการ
เกษตรนอกจากปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนแลว สวนหนึ่งก็นําไปจําหนายเพื่อเปนรายไดภายใน
ครอบครัว การนําเสนอผลงานในชิ้นนี้ขาพเจาไดนําบรรยากาศของใตถุนบานในชนบทภาคอีสาน ที่
มีอุปกรณในการนําเนินชีวิตของเกษตรกรที่แสดงออกถึงการเพาะปลูกทางการเกษตรและการ
ประมง อุปกรณเหลานี้ประกอบดวยอุปกรณที่ทํามาจากเครื่องจักรสานที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นและ
อุปกรณที่เปนเครื่องยนตขนาดเล็กที่ชวยลดระยะเวลาและลดแรงในการเพาะปลูกทางการเกษตร
และการประมง ผลงานชิ้นนี้ขาพเจาจึงตองการสื่อถึงการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนใน
ชนบทที่บางครั้งจําเปนตองพึ่งพาวัตถุสมัยใหมและนํามาประยุกตใชใหผสมผสานกับภูมิปญญา
พื้นบาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
%7 รูปแบบการนําเสนอไดนําเสนอพื้นที่ของใตถุนบานและภายในบานเปนสวน
สําคัญมานําเสนอ คือ บริเวณใตถุนบานนั้นขาพเจาจะนําเสนอการดําเนินชีวิตอยางเรียบงายที่ตอง
พึ่งพาอาศัยการทําการเกษตรและการประมง รูปทรงที่นําเสนอนั้นเปนรูปทรงของเครื่องมือเครื่องใช
ตางๆมาจัดองคประกอบถึงความเปนวิถีการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย เชน ตะกราใสผักที่มีผักนานา
ชนิดที่คนในชนบทปลูกไวบริโภคในครัวเรือนและสวนหนึ่งก็นําไปจําหนายในหมูบาน บรรยากาศ
โดยรวมเปนบรรยากาศเวลาเชาๆหลังการฝนตก ที่เห็นไดจากบริเวณพื้นดินจะมีน้ําขังเปนบางจุด
และสิ่งที่สําคัญที่ขาพเจาตองการนําเสนอ คือ ภาพสาธิตลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชที่ขาพเจานําเสนอผานรูปแบบของปฏิทินที่แขวนอยูบนหัวนอน เพื่อสื่อความหมาย
โดยรวมของภาพใหเชื่อมโยงกับการทําการเกษตรอยางพอเพียง
! ระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ
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ภาพที่ 48 “กลุมผาไหมมัดหมี”่ สีอะคริลิก 160 x 100 ซม.
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7 * ภาพผลงานกลุมผาไหมมัดหมี่ เปนการแสดงออกของเนื้อหาเรื่องราวที่
นําเสนอ เรื่อง งานหัตถกรรมการทอผาไหมมัดหมี่ในครัวเรือนของคนในชนบทอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่พระองคใหความสําคัญกับการ
อนุ รั ก ษ ก ารทอผ า ไหมมัด หมี่ ซึ่ ง เป น ภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การนํ า เสนอผลงานในชิ้น นี้ ขา พเจ า ได
นําเสนอบรรยากาศของใตถุนบานที่มีอุปกรณการทอผาไหมมัดหมี่ที่บงบอกถึงวิถีชีวิตในชนบทที่
ทํางานหัตถกรรมในครัวเรือนและยังไดจัดตั้งเปนกลุมแมบานเพื่อนําผาที่ทอไดไปจําหนายเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
%7 รูปแบบการนําเสนอไดนําเสนอพื้นที่บริเวณใตถุนของบานเปนสวนสําคัญ
กลาวคือ บริเวณใตถุนบานที่ขาพเจานําเสนอนั้นจะเปนที่วางกี่หรือหูกทอผาและอุปกรณตางๆ
อุปกรณบางอยางขาพเจาไดสอดแทรกอุปกรณที่ผลิตดวยวัตถุดิบที่ทํามาจากพลาสติก จุดมุงหมายที่
ขาพเจาสอดแทรกนั้นเพื่อนําเสนอถึงงานหัตถกรรมที่บางครั้งตองวัตถุดิบที่ทํามาจากไมนั้นหายาก
และอีกประการหนึ่งที่คนในชนบทเลือกใชและหาซื้อไดงายและทนทาน แตดวยเหตุผลและปจจัย
ตางๆของวัสดุอุปกรณที่ใชในการทอผาจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แตสิ่งสําคัญคือการที่คนในชนบท
นั้นไดนําเอาวัสดุอุปกรณอุปกรณสมัยใหมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในงานหัตถกรรม ซึ่งเปน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นไมมากก็นอย สวนการนําเสนอของบรรยากาศนั้นขาพเจานําเสนอ
บรรยากาศตอนบายๆที่แสงแดดนั้นสองมากระทบกับกี่หรือหูกทอผาและอุปกรณตางๆ บรรยากาศ
ดานหลังนั้นนําเอาตนกลวยและตนมะละกอมานําเปนสื่อเพื่อใหรูสึกถึงความอุดมสมบูรณของ
สภาพแวดลอมในชนบทและสิ่งสําคัญที่ขาพเจาเนน คือ ภาพสาธิตลักษณของพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ขาพเจานําเสนอผานรูปแบบของปฏิทิน เพื่อเชื่อมโยง
ความหมายกับงานหัตถกรรมที่เปนโครงการในพระราชดําริ
! ระบายสีอะคริลิกลงบนผาใบ
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ภาพที่ 49 “สายใยรักในครอบครัว” สีอะคริลิก 160 x 100 ซม.
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7 * ภาพผลงานสายใยรักในครอบครัว เปนการแสดงออกของเนื้อหาเรื่องราว
ที่นําเสนอ เรื่ อง ความรักความอบอุนในครอบครัวของชนบทภาคอีสานที่ขาพเจ านําเสนอผาน
บรรยากาศของใตถุนบานที่เรียบงายและที่มีอุปกรณการเลี้ยงเด็กตลอดจนของเลนตางๆมานําเสนอ
%7 รูปแบบการนําเสนอไดนําเสนอพื้นที่บริเวณใตถุนของบานเปนสวนสําคัญ
กลาวคือ บริเวณใตถุนบานที่ขาพเจานําเสนอนั้น จะเปนบริเวณที่เลี้ยงเด็กเล็กที่มีอุปกรณตางๆเชน อู
ไมไผ,เสื่อนอน,ของเลนตางๆที่ผลิตจากวัตถุดิบที่หาไดตามทองถิ่นและของเลนสมัยใหม สิ่งสําคัญ
ที่ขาพเจานําเสนอ คือ การเลี้ยงดูที่เนนการเพิ่มทักษะความรูความสามารถใหเด็กๆโดยการใชของ
เลนที่มีความหลากหลาย ที่เปนของเลนสมัยใหมและของเลนที่ทําขึ้นจากภูมิปญญาทองถิ่นนํามา
ประยุกตใชในการเลี้ยงดู เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรูตามความกาวหนาของวัตถุและการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัย สวนการนําเสนอของบรรยากาศนั้นขาพเจานําเสนอบรรยากาศตอนเย็นๆที่แสงแดด
นั้นสองเปนแนวยาว มากระทบกับอูไมไผและแครตลอดจนของเลนตางๆที่วางอยูบริเวณพื้นดิน
และสิ่งสําคัญที่ขาพเจาเนน คือ หนังสือของโครงการสายใยรักในครอบครัวที่วางอยูบนแครและมี
ภาพสาธิ ต ลั ก ษณ ข องสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร พระเจ า วรวงศ เ ธอ
พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯและพระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกร รัศมีโชติ เพื่อเชื่อมโยง
ความหมายผลงานสายใยรักในครอบครัว
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ผลงานที่ขาพเจาสรางสรรคในชวงวิทยานิพนธ ขาพเจาแสดงออกถึงความรูสึกที่ไดแรง
บันดาลใจมาการแทรกซึมของวัตถุสมัยใหมที่เขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนในชนบท
ภาคอีสาน สถานที่ติดตั้งผลงานจิตรกรรมของขาพเจาจึงมีความสําคัญ เพื่อสะทอนถึงความคิด
ความรูสึกในผลงานการสรางสรรคของขาพเจาใหมีผลตอสังคม ขาพเจาจึงไดตั้งจุดมั่งหมายไวดังนี้
1. เพื่อการศึกษาสถานที่สําหรับติดตั้งผลงานที่มีแนวความคิดและวัตถุประสงคการใช
สถานที่นั้นใหสอดคลองกับแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมของขาพเจา
2. เพื่อเขาใจกระบวนการแกไขปญหาของพื้นที่ในสวนตางๆที่เกี่ยวเนื่องและสอดคลอง
กับการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ
'6 *<  
เนื่ อ งจากสถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน เป น สถานที่ ที่ มี พื้ น ที่ ข นาดใหญ
ขาพเจาจึงจํากัดพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการติดตั้ง โดยขาพเจาเลือกเอาบริเวณเคารเตอรประชา
สัมพันธและบริเวณพื้นที่ทางขึ้นบันไดของชั้น 1 ถึงชั้น 4 เปนสถานที่ติดตั้งผลงานการสรางสรรค
 >   ' &7&?.# 
อีสานดินแดนที่อุดมสมบูรณไปดวยศิลปะและวัฒนธรรม ที่สืบทอดมาเปนเวลานานจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เชน การขุดคนพบ ศิลปวัฒนธรรมบานเชียง ซึ่งนับวา
เปนอารยธรรม ใหมของโลก นั้น ยืนยันไดวาอีสานเคยเปนแหลงอารยธรรม อันเกาแกมีวิถีชีวิต
ความเปนอยูความเชื่อศิลปะประเพณีและภูมิปญญาพื้นบานที่มีความสําคัญยิ่งดวยการเล็งเห็นคุณคา
ความสําคัญ ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสานนี้ " สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
"จึ ง ได กํา เนิ ด ขึ้นสถาบัน วิ จั ย ศิลปะและวั ฒนธรรมอีสานเป น หนวยงานภายในขอมหาวิ ท ยาลัย
มหาสารคามที่มีฐานะเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัย ไดเริ่มดําเนินการในรูป "ศูนยศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๓โดย เริ่มจากกลุมผูสนใจ คณาจารย นิสิต
ชาวบานที่มีใจรักในงานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ใชเวลาวางในวันหยุดออกสํารวจศึกษาถายภาพ
ซักถามสัมภาษณ สังเกต ดูของจริง เก็บตัวอยางทําการรวบรวมขอมูลนํามาจัดหมวดหมู วิเคราะห
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วิจัย จัดนิทรรศการ เพื่อการอนุรักษเผยแพรและสงเสริมใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน
โดยเฉพาะดานการศึกษาวิจัยศิลปะพื้นบาน ไดรับความสนใจเปนพิเศษ ซึ่งสามารถนําผลวิจัยไปใช
ใหเปนประโยชนตอการดํารงชีพและยกฐานะทางเศรษฐกิจ ของประชาชนในทองถิ่นใหสูงขึ้นการ
ดําเนินงานเปนไปดวยดีเพราะความรวมมือรวมใจของคณาจารย นิสิต เจาหนาที่ และที่สําคัญคือ
ความร ว มมื อ ที่ ดี แ ละจริ ง ใจของชาวบ า นในท อ งถิ่ น อี ส านศู น ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดพัฒนากาวหนาเปนลําดับการขยายการดําเนินงานเปนแหลงรวบรวมขอมูล
ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมใหผูที่สนใจนิสิตนักศึกษาไดศึกษาคนควาตอมาในปพ.ศ.๒๕๒๙
ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศให "ศู นยศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ"มีชื่ อเปน
ทางการวา "สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน"โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
เลม 103 ตอนที่ 198 หนา 9 -10 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ในป พ.ศ. 2535 สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน ๔๒ ลานบาท สรางอาคารของสถาบัน
ฯ เปนอาคารทรงไทยอีสานประยุกต ๔ ชั้นซึ่งมีเอกลักษณแสดงถึงความงามทางดานศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาวอีสาน เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสานการวิจัยและ
เผยแพรตามนโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
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ภาพที่ 50 สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดมหาสารคาม
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ภาพที่ 51 พื้นที่บริเวณชัน้ ที่ 1
 8&(!$)  ' & 7&?.# 
พื้นที่บริเวณชั้นที่ 1 แนวความคิดในการออกแบบและตกแตงนั้นจะเนนรูปแบบ
สถาปตยกรรมอีสานที่ไดนําวัสดุที่มีจะมีลักษณะเรียบงาย ซึ่งเห็นไดจากฝาผนังสวนประชาสัมพันธ
ไดนําฝาไมไผลายขัดสานนํามาตกแตง การใชงานของพื้นที่นั้นถาเดินเขามาจากประตูทางดานหนา
ของตัวอาคารจะมองเห็นเปนพื้นที่บริเวณ 15.00 x 3.00 เมตรโดยมีสวนของประชาสัมพันธอยูดาน
ซายมือและเคารเตอรติดตอสอบถามและพนักงานรักษาความปลอดภัยอยูขวามือ สวนตรงไปเปน
บันไดทางขั้นชั้น 2 ถาเดินตามชองทางเดินขางบันไดทางขึ้นจะพบหองโถงที่มีขนาด 15.00 x 5.00
เมตร พื้นที่สวนนี้จะเปนสวนจัดนิทรรศการตางๆที่ทางสถาบันและทางภายนอกขอพื้นที่จัดแสดง
การใชงานของพื้นที่โดยรวมของชั้นที่ 1 นั้นจะเนนเปนพื้นที่ประชาสัมพันธและการจัดกิจกรรม
ตางๆทั้งกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงศิลปะพื้นบานอีสาน
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ภาพที่ 52 พื้นที่บริเวณชัน้ ที่ 2
พื้นที่บริเวณชั้นที่ 2 แนวความคิดในการออกแบบและตกแตงนั้นเนนรูปแบบของการ
นําเอาเครื่องมือเครื่องใชของภาคอีสานมาจัดแสดง ซึ่งเห็นไดจากเมื่อเดินขึ้นบันไดมาบริเวณชั้น 2
นั้นทางดานซายมือจะเปนสวนจัดแสดงบานจําลองของภาคอีสานลักษณะตางๆ การจัดแสดงนั้นจะ
วางตามทางเดินที่มีเนื้อที่ของทางเดินประมาณ 18.00 x 3.00 เมตร เมื่อเดินตอมาจะมีการจัดแสดง
เครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตรและเครื่องใชในครัวเรือนที่จําลองลักษณะหองครัวของชนบทภาค
อีสานในอดีต การใชงานของพื้นที่โดยรวมของชั้นที่ 2 นั้นจะเนนเปนพื้นที่การจัดแสดงเครื่องมือ
เครื่องใชในการเกษตรและเครื่องใชในครัวเรือนเปนสําคัญ
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ภาพที่ 53 พื้นที่บริเวณชัน้ ที่ 3
พื้นที่บริเวณชั้นที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบและตกแตงนั้นเนนรูปแบบของการ
นําเอาเครื่องดนตรีพื้นบานของภาคอีสานมาจัดแสดงไวในชั้นและตูกระจก ซึ่งเห็นไดจากเมื่อเดิน
ขึ้นบันไดมาบริเวณชั้น 3 นั้นทางดานซายมือและเดินตรงไปจนกลับมาบริเวณบันไดทางขึ้นนั้นจะ
เปนสวนจัดแสดงของเครื่องดนตรีพื้นบานของภาคอีสานทั้งหมด
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ภาพที่ 54 พื้นที่บริเวณชัน้ ที่ 4
พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 แนวความคิดในการออกแบบและตกแตงในชั้นนี้จะไมเดนชัดมาก
นักเพราะพื้น ที่สวนใหญจะเปน หองทํางาน หองรับรองแขกและหองประชุมของนักวิชาการที่
ทํางานประจําของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน แตก็มีบางสวนที่เปนตูจัดแสดงลักษณะ
ของเสื้อผาและเครื่องแตงกายของคนภาคอีสาน
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จากขอมูลรายละเอียดความเปนมาและการออกแบบตกแตงของสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเปนสถานที่รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีตลอดการดําเนิน ชีวิตของคนในภาคอีสานและเปนสถานที่ที่เก็ บรวบรวม
เครื่องมือเครื่องใชในอดีตที่หาชมยากมาจัดแสดง เพื่อใหผูเขาชมและผูมาติดตอไดเรียนรูและสัมผัส
กั บ บรรยากาศจํ า ลองของชนบทภาคอี ส านในอดี ต การจั ด ตกแต ง ของสถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมอีสาน เปนการจัดตกแตงโดยการนําเครื่องมือเครื่องใชในอดีตมาจัดวางเปนสวนๆ
แลวแตเนื้อหาและพื้นที่ของชั้นนั้นๆ แตพื้นที่ภายในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ยังขาด
การตกแตงดวยผลงานศิลปะ ทําใหขาพเจาเกิดแนวความคิดในการประดับตกแตงผนังดวยผลงาน
การสร า งสรรค ประเภทงานจิ ต รกรรมประยุ ก ต ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะออกแบบผลงาน
จิตรกรรมประยุกตใหเกิดความรูสึกถึงบรรยากาศของวิถีชีวิตในชนบทที่มีเนื้อหาสะทอนวิถีชีวิต
ความเปลี่ยนไปของชนบทอันเนื่องมาจากการแทรกซึมของวัตถุสมัยใหม
จากขอมูลของพื้นที่ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานนั้นขาพเจาไดวิเคราะห
เพื่อหาความเหมาะสมของพื้นที่ติดตั้งผลงาน จากการวิเคราะหไดมีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการ
ออกแบบและติดตั้งผลงานจิตรกรรมประยุกต 3 สวนดังนี้
1. บริเวณชั้น 1 สวนของเคารเตอรประชาสัมพันธ
2. บริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2,3
3. บริเวณระหวางบันไดชั้น 4
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การติ ด ตั้ ง ผลงานจิ ต รกรรมประยุ ก ต ใ นครั้ ง นี้ จุ ด ประสงค เ พื่ อ ความกลมกลื น และ
สอดคลองระหวางผลงานจิตรกรรมกับพื้นที่ที่ติดตั้ง ซึ่งเปนการนําเอาผลงานศิลปะในรูปแบบของ
งานจิตรกรรมไปติดตั้งในพื้นที่ที่วางในตําแหนงที่เหมาะสมและตองการผลงานศิลปะ โดยขาพเจา
ไดทําการทดลองติดตั้งหลายๆรูปแบบเพื่อใหไดรูปแบบที่นาสนใจ เพื่อผลงานการสรางสรรคทาง
ทัศนศิลปจะเปนตัวกลางและสื่อใหผูคนทั่วไปที่มาติดตอในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ไดรับรูถึงเรื่องราวของความเปลี่ยนไปที่กําลังเกิดขึ้นในสภาพวิถีชีวิตชนบทภาคอีสาน
1.การทดลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรม บริเวณชั้น 1 สวนของเคารเตอรประชาสัมพันธ
การติดตั้งผลงานในเคารเตอรประชาสัมพันธนั้น ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่เปนสําคัญ
คือ บริเวณประชาสัมพันธนั้นเปนที่ติดตอสอบถามและเปนบริเวณที่ผูมาติดตอราชการตลอดจนผู
ที่มาเยี่ยมชมสัญจรผานไปมาเปนจุดแรก การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมและนํามาติดตั้งนั้นขาพเจา
จึงออกแบบขนาดของผลงานใหมีความยาวเพื่อใหเกิดความสมดุลของสถานที่ และเนื้อหาเรื่องราวที่
นําเสนอก็เปนเรื่องราวที่รวบรวมการแทรกซึมทางการเกษตร การประมง และหัตถกรรมชนิดตางๆ
มานําเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ภาพที่ 55 บริเวณพืน้ ที่ประชาสัมพันธ ชั้นที่ 1
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ภาพที่ 56 แปลนการทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ประชาสัมพันธ ชั้นที่ 1
พื้นที่สีแดง : แสดงการทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพืน้ ที่ประชาสัมพันธ ชั้นที่ 1
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ภาพที่ 57 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ประชาสัมพันธ ชั้นที่ 1(ภาพที่ 1-4)
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ภาพที่ 58 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ประชาสัมพันธ ชั้นที่ 1(ภาพที่ 5-8)
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ภาพที่ 59 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ประชาสัมพันธ ชั้นที่ 1 (ภาพที่ 9-12)
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ภาพที่ 60 การติดตั้งผลงานบริเวณพืน้ ที่ประชาสัมพันธ ชั้นที่ 1
ในการติดตั้งขาพเจานําเอาผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 11” มาติดตั้งบริเวณพื้นที่ดานบน
ของประชาสัมพัน ธ ซึ่งมี พื้น ที่ โดยขาพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานทั้ งหมด 12 ชิ้น จากการ
ทดลองติดตั้งขาพเจาไดเลือกรูปแบบที่ 11 ใชเปนแบบในการติดตั้งเนื่องจากแบบที่กลาวมานั้นเปน
แบบที่เรียบงายสามารถนําเสนอผลงานไดชัดเจนตางจากแบบอื่นๆที่ทดลอง เหตุผลที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งคือผลงานที่ขาพเจานําเสนอนั้น จากการวิเคราะหพื้นที่ของสวนประชาสัมพันธทั้งหมด
นั้นเปนการออกแบบดวยโครงสรางสีน้ําตาลแดง ขาพเจาจึงจําเปนตองออกแบบกรอบผลงานโดย
ออกแบบกรอบใหมีโครงสีน้ําตาลแดงที่ออนกวาสีของพื้นที่ประชาสัมพันธและภายในกรอบผลงาน
นั้นไดนํากรอบสีทองที่มีขนาดเล็กซอนทับเพื่อสีทองนั้นจะไดเพิ่มความเดนของผลงาน และมิใหผล
งานกลืนเขากับพื้นที่และเพื่อเพิ่มมีคุณคาทางสุนทรียศาสตรตลอดผลงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขนาดพื้นที่ของเคารเตอรประชาสัมพันธ 6.00 x 3.00 เมตร
ขนาดของผลงานและกรอบ 3.60 x 1.30 เมตร
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2. การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2,3
ในการติดตั้งผลงานการสรางสรรค บริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 2 และ 3 นั้น ซึ่งมีพื้นที่
ในการติดตั้งผลงานในแตละชิ้นนั้นมีขนาด 3.00 x 3.00 เมตรนี้ ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของ
พื้นที่เปนสําคัญ คือ การที่ขาพเจาเลือกบริเวณทางขึ้นบันไดของชั้น 2 และ 3 นั้น เพราะบริเวณที่มี
ความโดดเดนของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานนอกจากรูปทรงของสถาปตยกรรมนั้น คือ
ความโดดเดนของบันไดทางขึ้น เพราะการออกแบบนั้นเปนการออกแบบที่มีลักษณะที่เรียบงายบง
บอกความเปนอีสานไดอยางชัดเจนดวยสีและรูปทรง อีกทั้งพื้นที่ของผนังในแตละชั้นเปนพื้นที่วาง
ที่มีขนาดเหมาะสมสําหรับติดตั้งงานศิลปะ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ขาพเจาเลือกเปนพื้นที่ในการ
ติดตั้งผลงานการสรางสรรคนั้นเพราะการที่จะมาติดตอราชการ ศึกษาหาขอมูลประวัติความเปนมา
ของภาคอีสานตลอดจนผูที่เขามาเยี่ยมชม จําเปนตองใชบันไดในการสัญจรขึ้นลงระหวางชั้น ฉะนั้น
การติดตั้งผลงานการสรางสรรคของขาพเจาบริเวณพื้นที่บันไดทางขึ้นนั้น ผูที่มาติดตอและเยี่ยมชม
จะสามารถชมผลงานศิลปะควบคูกับเครื่องมือเครื่องใชของภาคอีสานในอดีตที่หาชมไดยากซึ่งทาง
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดไวตามชั้นตางๆ
2.1 การติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 2 ซึ่งมี พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้
ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่เปนสําคัญ คือ การเลือกบริเวณการติดตั้งทางขึ้นชั้น 2 นั้น
เพราะบริเวณบันไดทางขึ้นนั้นเปนพื้นที่สําคัญในการสัญจรที่บุคคลที่มาติดตอราชการและมาเยี่ยม
ชมตองใชเดินขึ้นเพื่อไปยังชั้นตอไป สวนเนื้อหาที่ขาพเจานําเสนอในภาพนั้นเปนเนื้อหาเกี่ยวกับ
มุมมองในหองนอนภายในบานที่เกี่ยวของกับบริเวณติดตั้งซึ่งเปนสวนจัดแสดงของการจําลองบาน
ประเภทตางๆของอีสาน

ภาพที่ 61 พื้นที่การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 (ชิ้นที่ 1)
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ภาพที่ 62 แปลนการติดตั้งผลงานบริเวณชั้นที่ 2 (ชิ้นที่ 1)
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 2
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 63 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 ซาย (ภาพที่ 1-4)
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ภาพที่ 64 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 ซาย (ภาพที่ 5-8)
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ภาพที่ 65 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 ซาย (ภาพที่ 9-12)

65


ภาพที่ 66 การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 12” สีอะคริลิก 150 x 110 ซม.
ในการติดตั้งขาพเจานําเอาผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 12” มาติดตั้งผลงานบริเวณบันได
ทางขึ้ นของชั้น 2 โดยข าพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานทั้งหมด 12 ชิ้น จากการทดลองติดตั้ง
ขาพเจาไดเลือกรูปแบบที่ 6 ใชเปนแบบในการติดตั้ง เนื่องจากแบบที่กลาวมานั้นเปนแบบที่เรียบงาย
สามารถนําเสนอผลงานไดชัดเจนตางจากแบบอื่นๆที่ทดลอง การนําเสนอผลงานของขาพเจานั้น
ขาพเจาไดออกแบบกรอบผลงานที่มีลักษณะโครงสีน้ําตาลแดงที่มีโครงสรางสีคลายกับราวบันได
และโคมไฟทรงกระบอกและทรงกรวย ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกระติบขาว ที่แขวนอยูดานบน
ภายในกรอบผลงานนั้นไดนํากรอบสีทองที่มีขนาดเล็กซอนทับเพื่อสีทองนั้นจะไดเพิ่มความเดนของ
ผลงาน และมิใหผลงานกลืนเขากับกรอบและเพื่อเพิ่มมีคุณคาทางสุนทรียศาสตรตลอดผลงานมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

66


2.2 ในการติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 2 ซึ่งมี พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้
ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่เปนสําคัญ คือ การเลือกบริเวณการติดตั้งทางขึ้นชั้น 2 นั้น
เพราะบริเวณบันไดทางขึ้นนั้นเปนพื้นที่สําคัญในการสัญจรที่บุคคลที่มาติดตอราชการและมาเยี่ยม
ชมตองใชเดินขึ้นเพื่อไปยังชั้นตอไป เนื้อหาที่ขาพเจานําเสนอในภาพนั้นเปนเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมอง
ของหองครัวอีสานที่มีเนื้อหาสอดคลองกับพื้นที่ทีมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชภายในครัวของ
อีสาน

ภาพที่ 67 พื้นที่การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 (ชิ้นที่ 2)
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ภาพที่ 68 แปลนการติดตั้งผลงานบริเวณชั้นที่ 2 (ชิ้นที่ 2)
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 2
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 69 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 ขวา (ภาพที่ 1-4)

69


ภาพที่ 70 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 ขวา (ภาพที่ 5-8)

70


ภาพที่ 71 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 2 ขวา (ภาพที่ 9-12)

71


ภาพที่ 72 การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 13” สีอะคริลิก 150 x 110 ซม.
ในการติดตั้งขาพเจานําเอาผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 13” มาติดตั้งผลงานบริเวณบันได
ทางขึ้นของชั้น 2 ซึ่งมีพื้นที่ โดยขาพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานทั้งหมด 12 ชิ้น จากการทดลอง
ติดตั้งขาพเจาไดเลือกรูปแบบที่ 8 ใชเปนแบบในการติดตั้ง เนื่องจากแบบที่กลาวมานั้นเปนแบบที่
เรียบงายสามารถนําเสนอผลงานไดชัดเจนตางจากแบบอื่นๆที่ทดลอง การนําเสนอผลงานของ
ขาพเจานั้นขาพเจาไดออกแบบกรอบผลงานที่มีลักษณะโครงสีน้ําตาลแดงที่มีโครงสรางสีคลายกับ
ราวบันไดและโคมไฟทรงกระบอกและทรงกรวย ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากกระติบขาว ที่แขวน
อยูดานบน ภายในกรอบผลงานนั้นไดนํากรอบสีทองที่มีขนาดเล็กซอนทับเพื่อสีทองนั้นจะไดเพิ่ม
ความเดนของผลงาน และมิใหผลงานกลืนเขากับกรอบและเพื่อเพิ่มมีคุณคาทางสุนทรียศาสตร
ตลอดผลงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

72


2.3 ในการติดตั้งผลงาน บริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 3 ซึ่งมี พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้
ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่เปนสําคัญ คือ การเลือกบริเวณการติดตั้งทางขึ้นชั้น 3 นั้น
เพราะบริเวณบันไดทางขึ้นนั้นเปนพื้นที่สําคัญในการสัญจรที่บุคคลที่มาติดตอราชการและมาเยี่ยม
ชมตองใชเดินขึ้นเพื่อไปยังชั้นตอไป เนื้อหาที่ขาพเจานําเสนอในภาพนั้นเปนเนื้อหาเกี่ยวกับตูเก็บ
ของที่นํามาเก็บเครื่องดนตรีและเนื้อหาสอดคลองกับพื้นที่ทีมีการจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบาน
อีสาน

ภาพที่ 73 พื้นที่การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 (ชิ้นที่ 1)
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ภาพที่ 74 แปลนการติดตั้งผลงานบริเวณชัน้ ที่ 3 (ชิ้นที่ 1)
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 3
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 75 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 ซาย (ภาพที่ 1-4)
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ภาพที่ 76 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 ซาย (ภาพที่ 5-8)
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ภาพที่ 77 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 ซาย (ภาพที่ 9-12)

77


ภาพที่ 78 การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 14” สีอะคริลิก 150 x 110 ซม.
ในการติดตั้งขาพเจานําเอาผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 14” มาติดตั้งผลงานบริเวณบันได
ทางขึ้นของชั้น 3 ซึ่งมีพื้นที่ โดยขาพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานทั้งหมด 12 ชิ้น จากการทดลอง
ติดตั้งขาพเจาไดเลือกรูปแบบที่ 5 ใชเปนแบบในการติดตั้ง เนื่องจากแบบที่กลาวมานั้นเปนแบบที่
เรียบงายสามารถนําเสนอผลงานไดชัดเจนตางจากแบบอื่นๆที่ทดลอง การนําเสนอผลงานของ
ขาพเจานั้นขาพเจาไดออกแบบกรอบผลงานที่มีลักษณะโครงสีน้ําตาลแดงที่มีโครงสรางสีคลายกับ
ราวบันไดและ ภายในกรอบผลงานนั้นไดนํากรอบสีทองที่มีขนาดเล็กซอนทับเพื่อสีทองนั้นจะได
เพิ่มความเดนของผลงาน และมิใหผลงานกลืนเขากับกรอบและเพื่อเพิ่มมีคุณคาทางสุนทรียศาสตร
ตลอดผลงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

78


2.4 ในการติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 3 ซึ่งมี พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้
ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่เปนสําคัญ คือ การเลือกบริเวณการติดตั้งทางขึ้นชั้น 3 นั้น
เพราะบริเวณบันไดทางขึ้นนั้นเปนพื้นที่สําคัญในการสัญจรที่บุคคลที่มาติดตอราชการและมาเยี่ยม
ชมตองใชเดินขึ้นเพื่อไปยังชั้นตอไป เนื้อหาที่ขาพเจานําเสนอในภาพนั้นเปนเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมอง
ของหองเก็บของที่มีเนื้อหาสอดคลองกับพื้นที่ทีมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชในงานหัตถกรรม
อีสาน

ภาพที่ 79 พื้นที่การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 (ชิ้นที่ 2)
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ภาพที่ 80 แปลนการติดตัง้ ผลงานบริเวณชั้นที่ 3 (ชิ้นที่ 2)
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 3
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 81 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 ขวา (ภาพที่ 1-4)
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ภาพที่ 82 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 ขวา (ภาพที่ 5-8)

82


ภาพที่ 83 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณบันไดทางขึ้นของชั้น 3 ขวา (ภาพที่ 9-12)

83




ภาพที่ 84 การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 15” สีอะคริลิก 150 x 110 ซม.
ในการติดตั้งขาพเจานําเอาผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 15” มาติดตั้งผลงานบริเวณบันได
ทางขึ้นของชั้น 3 โดยขาพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานทั้งหมด 12 ชิ้น จากการทดลองติดตั้ง
ขาพเจาไดเลือกรูปแบบที่ 4 ใชเปนแบบในการติดตั้ง เนื่องจากแบบที่กลาวมานั้นเปนแบบที่เรียบงาย
สามารถนําเสนอผลงานไดชัดเจนตางจากแบบอื่นๆที่ทดลอง การนําเสนอผลงานของขาพเจานั้น
ขาพเจาไดออกแบบกรอบผลงานที่มีลักษณะโครงสีน้ําตาลแดงที่มีโครงสรางสีคลายกับราวบันได
และ ภายในกรอบผลงานนั้นไดนํากรอบสีทองที่มีขนาดเล็กซอนทับเพื่อสีทองนั้นจะไดเพิ่มความ
เดนของผลงาน และมิใหผลงานกลืนเขากับกรอบและเพื่อเพิ่มมีคุณคาทางสุนทรียศาสตรตลอด
ผลงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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3. การทดลองการติดตั้งผลงานบริเวณชั้น 4 นั้น ขาพเจาไดนําผลงานเพียง 1 ชิ้นมา
ทดลองการติดตั้งเพื่อเปนกรณีศึกษา เนื่องจากบริเวณพื้นที่การติดตั้งผลงานนั้นมีลักษณะเปนแบบ
แผนที่ทางสถานที่ออกแบบและสรางไวแลว โดยมีลักษณะของพื้นที่เปนสี่เหลี่ยมผืนผาจํานวน 3
ชิ้นเทากัน และแตละชิ้นมีขนาด 1.80 x 1.20 เมตร แนวความคิดของการออกแบบและการสรางพื้นที่
ดังกลาวนั้น สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานไดออกแบบเปนพื้นที่สําหรับติดตั้งภาพสาธิต
ลักษณของพระบรมวงศานุ วงศ ในรัชกาลปจจุบัน จากแนวความคิดของบริเวณพื้น ที่การติดตั้ง
ผลงานการสรางสรรค ขาพเจาจึงออกแบบผลงานจิตรกรรมประยุกตที่มีแนวความคิดที่สอดคลอง
กับสถานที่ติดตั้ง คือ การออกแบบผลงานของขาพเจานั้นไดออกแบบผลงานจํานวน 3 ชิ้น
ชิ้นที่ 1 ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงที่นําเสนอบรรยากาศของบาน
ในชนบทที่ทําการเกษตรอยางพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช
ชิ้นที่ 2 ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานหัตถกรรมการทอผาไหมมัดหมี่ใน
ครั ว เรื อ นของคนในชนบทอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
ชิ้นที่ 3 ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรักความอบอุนในครอบครัว
ของชนบทภาคอี ส านที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากโครงการของสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯและพระเจาหลานเธอ พระองค
เจาทีปงกร รัศมีโชติ
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ภาพที่ 85 พื้นที่การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณ ชัน้ 4
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ภาพที่ 86 แปลนการติดตั้งผลงานบริเวณชัน้ ที่ 4 (รวมงานชิ้นที่ 1,2,3 )
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 4
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 87 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณชั้น 4 (ภาพที่ 1-4)
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ภาพที่ 88 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณชั้น 4 (ภาพที่ 5-8)
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ภาพที่ 89 การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณชั้น 4 (ภาพที่ 9-12)
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ภาพที่ 90 แปลนการติดตัง้ ผลงานบริเวณชั้นที่ 4 (ชิ้นที่ 1 )
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 4
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 91 การติดตั้งผลงาน “เกษตรพอเพียง” สีอะคริลิก 160x100 ซม.



ในการติดตั้งผลงาน เกษตรพอเพียง บริเวณพื้นที่ชั้น 4 ชิ้นที่ 1 ซึ่งมี พื้นที่ 180 x 120ซม.
ขา พเจ า เนนสรางสรรคผ ลงานจิตรกรรมที่มีเ นื้ อ หาเรื่ อ งราวที่ต อ งการสื่ อถึ งการดํา รงชีวิต และ
ประกอบอาชีพของคนในชนบทที่บางครั้งจําเปนตองพึ่งพาวัตถุสมัยใหมและนํามาประยุกตใชให
ผสมผสานกับภูมิปญญาพื้นบาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินชีวิตตามแนวพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
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ภาพที่ 92 แปลนการติดตั้งผลงานบริเวณชัน้ ที่ 4 (ชิ้นที่ 2 )
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 4
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 93 “กลุมผาไหมมัดหมี่” สีอะคริลิก 160x100 ซม.



ในการติดตั้งผลงาน“กลุมผาไหมมัดหมี่” บริเวณพื้นที่ชั้น 4 ชิ้นที่ 2 ซึ่งมี พื้นที่ 180 x
120 ซม. ขาพเจาเนนสรางสรรคผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่ตองการสื่อถึงงานหัตถกรรม
การทอผาไหมมัดหมี่ในครัวเรือนของคนในชนบทอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่พระองคใหความสําคัญกับการอนุรักษการทอผาไหมมัดหมี่ซึ่งเปน
ภูมิปญญาทองถิ่น
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ภาพที่ 94 แปลนการติดตั้งผลงานบริเวณชัน้ ที่ 4 (ชิ้นที่ 3 )
พื้นที่สีแดง : แสดงการติดตัง้ ผลงานบริเวณพื้นที่บนั ไดทางขึ้น ชั้นที่ 4
พื้นที่สีเขียว : แสดงเสนทางการสัญจร
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ภาพที่ 95 “สายใยรักในครอบครัว” สีอะคริลิก 160x100 ซม.



ในการติดตั้งผลงาน “สายใยรักในครอบครัว” บริเวณพื้นที่ชั้น 4 ชิ้นที่ 3 ซึ่งมี พื้นที่
180 x 120 ซม. ขาพเจาเนนสรางสรรคผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรักความ
อบอุนในครอบครัวของชนบทภาคอีสานที่เกี่ยวเนื่องจากโครงการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯและพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกร รัศมีโชติ เพื่อเชื่อมโยงความหมายผลงานสายใยรักในครอบครัว
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ภาพที่ 96 เกษตรพอเพียงǡกลุมผาไหมมัดหมีǡ่ สายใยรักในครอบครัว สีอะคริลิก 160x100 ซม.
ในการติดตั้งผลงาน เกษตรพอเพียงǡกลุมผาไหมมัดหมี่ǡ สายใยรักในครอบครัว บริเวณ
พื้นที่ชั้น 4 ซึ่งมี พื้นที่ (180 x 120) x 3 เมตรนี้ โดยขาพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานทั้งหมด 12
ชิ้น จากการทดลองติดตั้งขาพเจาไดเลือกรูปแบบที่ 2 ใชเปนแบบในการติดตั้ง เนื่องจากแบบที่กลาว
มานั้นเปนแบบที่เรียบงายสามารถนําเสนอผลงานไดชัดเจนตางจากแบบอื่นๆที่ทดลอง การนําเสนอ
ผลงานของขาพเจานั้นขาพเจาไดออกแบบกรอบผลงานที่มีลักษณะโครงสีน้ําตาลแดงที่มีโครงสราง
สีคลายกับราวบันไดตลอดจนพื้นที่ที่มีอยูเดิมแลวและภายในกรอบผลงานนั้นไดนํากรอบสีทองที่มี
ขนาดเล็กซอนทับเพื่อสีทองนั้นจะไดเพิ่มความเดนของผลงาน และมิใหผลงานกลืนเขากับกรอบ
และเพื่อเพิ่มมีคุณคาทางสุนทรียศาสตรตลอดผลงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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 '6 & * 
ภาพจําลองการติดตั้งผลงานภายใน Model ของอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน จังหวัดมหาสารคาม อัตราสวน 1:30

ภาพที่ 97 แบบจําลองอาคาร(ดานหนา)

ภาพที่ 98 แบบจําลองอาคาร(ดานหลัง)
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ภาพที่ 99 แบบจําลองอาคาร(ดานซาย)

ภาพที่ 100 แบบจําลองอาคาร(ดานขวา)
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ภาพที่ 101 แบบจําลองภายนอกอาคาร(ประตูทางเขาชัน้ 1)

ภาพที่ 102 แบบจําลองภายนอกอาคาร(มุมชั้น 1 ดานซาย)

ภาพที่ 103 แบบจําลองภายนอกอาคาร(มุมชั้น 1 ดานขวา)
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ภาพที่ 104 แบบจําลองภายนอกอาคาร(หนาตาง)

ภาพที่ 105 แบบจําลองภายนอกอาคาร(มุมหลังคา)

ภาพที่ 106 แบบจําลองภายนอกอาคาร(ประตูดานหลัง)
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ภาพที่ 107 แบบจําลองอาคาร(มุมชั้น 1 ดานบน)

ภาพที่ 108 แบบจําลองอาคาร(ล็อบบี้ชั้น 1 )

ภาพที่ 109 แบบจําลองอาคาร(ประชาสัมพันธ)
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ภาพที่ 110 แบบจําลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรม(ชั้น 1)

ภาพที่ 111 แบบจําลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรม (ชั้น 2 ชั้น 3)

ภาพที่ 112 แบบจําลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรม (ชั้น 3 ชั้น 4)
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 87& +& *
จากที่ขาพเจาไดทําการทดลองติดตั้งผลงานจิตรกรรมประยุกตในชุด “การแทรกซึมของ
ความเจริญทางวัตถุในวิถีชีวิตชนบทภาคอีสานอีสาน” ภายในบริเวณพื้นที่ประชาสัมพันธและ
บริเวณทางขึ้นบันได ชั้น 2,3,4 ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งในวิทยานิพนธครั้งนี้ ประเด็นหลักที่ขาพเจาตองคํานึงถึง คือ ตองสรางภาพลักษณทาง
สุนทรียศาสตรใหเกิดขึ้นภายในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยไมทําลายลักษณะการ
ตกแตงเดิมที่มีอยูแลวของสถานที่และจะตองเปนการสงเสริมใหสถานที่มีความนาสนใจโดยอาศัย
สุนทรียศาสตรที่นําเสนอผานผลงานศิลปะ โดยจุดประสงคของสถานที่นั้นเปนสถานที่แสดงถึง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวอีสาน และเปนแหลงรวบรวมขอมูลทางศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
การวิจัยและเผยแพรตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งขาพเจานําแนวความคิดนี้มา
เปนตัวกําหนดในการสรางสรรคผลงานและติดตั้งในสถานที่
การออกแบบผลงานการสรางสรรคของขาพเจานั้นคํานึงถึงแนวความคิดของการตกแตง
ของแตละชั้นเปนสําคัญ เพราะในแตละชั้นนั้นสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวันของคนอีสานที่จัด
วางในรู ป แบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ก็ จ ะแตกต า งกั น ออกไป ฉะนั้ น การศึ ก ษาหาข อ มู ล มาประกอบการ
สรางสรรคจึงเปนสิ่งที่สําคัญมากในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา เพราะการศึกษาหาขอมูลที่
สอดคลองกับสถานที่ในการสรางสรรคผลงานนั้น จะเกิดประโยชนกับผูที่มาติดตอและผูมาเยี่ยมชม
เพื่อการสงเสริมและสนับสนุนผลงานศิลปะกับสถานที่ใหสอดคลองกัน และภาพลักษณโดยรวมที่
นําเสนอนั้น ผูชมจะไดรับรูถึงความเปลี่ยนไปในวิถีชีวิตชนบทภาคอีสาน อันเนื่องมาจากการแทรก
ซึมของวัตถุสมัยใหมผานผลงานการสรางสรรค
การนําเสนอผลงานการสรางสรรคของนั้น ขาพเจาใหความสําคั ญของการนํ าเสนอ
ผลงานที่จําเปนตองมีกรอบผลงานเพื่อชวยใหผลงานมีความโดดเดนและความเพิ่มความสมบูรณ
ของผลงานอีกทางหนึ่ง การสรางกรอบผลงานนั้นขาพเจาคํานึงถึงการออกแบบเปนสําคัญ เพราะ
การออกแบบกรอบผลงานต อ งสอดคล อ งกั บ ตั ว ผลงานการสร า งสรรค ทั้ ง โครงสี ข องผลงาน
ตลอดจนเนื้ อหาที่นําเสนอในผลงาน นอกจากกรอบผลงานจะสอดคลองกับตัวผลงานแลวนั้น
จะตองสอดคลองกับบรรยากาศของพื้นที่ติดตั้งดวย ดังนั้นการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในชุด
“การแทรกซึมของความเจริญทางวัตถุในวิถีชีวิตชนบทภาคอีสานอีสาน” จํานวน 8 ชิ้น ขาพเจาจึง
ออกแบบกรอบผลงานประกอบกับผลงานการสรางสรรคที่ทดลองติดตั้งในสถานที่ดวย 
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การทดลองติดตั้งในสวนของประชาสัมพันธ ที่ขาพเจาไดนําผลงานแทรกซึมสูชนบท
11 ที่เปนการแสดงออกถึงเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอ สิ่งที่เขาแทรกซึมอยูในชนบท และเปนผลงานที่
มีขนาดยาวที่นํามุมมองของยุงเก็บขาวมานําเสนอ สวนการทดลองการติดตั้งในพื้นที่นั้นขาพเจาได
ทดลองการออกแบบและติดตั้ง จํานวน 12 แบบแตแบบที่ขาพเจาคิดวาเหมาะสมและสอดคลองกับ
พื้นที่ที่สุด คือ แบบที่ 11 เพราะเปนแบบที่เรียบงาย สาเหตุที่ขาพเจาออกแบบสรางสรางผลงานที่มี
ขนาดยาวนั้น เนื่องจากพื้นที่บริเวณดานบนของประชาสัมพันธเปนพื้นที่ที่มีความยาว การออกแบบ
ผลงานนั้นจึงจําเปนตองคํานึงถึงการออกแบบใหสอดคลองกับพื้นที่ดวย 



ภาพที่ 113 สรุปการติดตั้งผลงานจริงในเคารเตอรประชาสัมพันธ
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การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ทางขึ้นบันได ชั้น 2 นั้นขาพเจาไดทดลองการติดตั้ง
ผลงาน จํานวน 2 ชิ้น ดานซายและขวา ทางดานซายนั้นขาพเจาไดนําผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 12”
ที่มีแนวความคิดที่นําเสนอในหองนอนของคนในชนบทภาคอีสานที่มีความเรียบงาย มาทําการ
ทดลองติดตั้งและเลือกภาพทดลองที่ 6 มาเปนแบบในการติดตั้ง สวนทางดานขวานั้นขาพเจาไดนํา
ผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 13” ที่มีแนวความคิดที่นําเสนอบรรยากาศของหองครัวที่อยูในชนบท
ภาคอีสาน มาทําการทดลองติดตั้งและเลือกภาพทดลองที่ 5 มาเปนแบบในการติดตั้ง

ภาพที่ 114 สรุปการติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ทางขึ้นบันได ชั้น 2
การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ทางขึ้นบันได ชั้น 3 นั้นขาพเจาไดทดลองการติดตั้ง
ผลงาน จํานวน 2 ชิ้น ดานซายและขวา ทางดานซายนั้นขาพเจาไดนําผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 14”
ที่มีแนวความคิดที่นําเสนอบรรยากาศของตูเก็บของที่ภายในและบริเวณรอบขางตูนั้น นําเสนอ
เรื่องราวของเครื่องคนตรีพื้นถิ่นอีสาน มาทําการทดลองติดตั้งและเลือกภาพทดลองที่ 5 มาเปนแบบ
ในการติดตั้ง สวนทางดานขวานั้นขาพเจาไดนําผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 15” ที่มีเนื้อหาเรื่องราวที่
นําเสนอบรรยากาศมุมภายในบานที่เปนมุมเก็บของที่นําเอาเครื่องมือเครื่องใชในงานหัตถกรรมการ
ทอผาที่ไมไดใชแลวและขาดการสืบทอดมานําเสนอ มาทําการทดลองติดตั้งและเลือกภาพทดลองที่
4 มาเปนแบบในการติดตั้ง

ภาพที่ 115 สรุปการติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ทางขึ้นบันได ชั้น 3
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การทดลองติดตั้งผลงานบริเวณพื้นที่ชั้น 4 นั้นขาพเจาไดทดลองและติดตั้งผลงานการ
ทดลองการติดตั้งของผลงานทั้ง 3 ชิ้นนี้ ขาพเจาไดยกมาเพียง 1 ชิ้น เพื่อทําการทดลองการติดตั้ง
เพราะลักษณะพื้นที่ติดตั้งผลงานมีขนาดเทากัน โดยเลือกภาพทดลองที่ 2 มาเปนแบบในการติดตั้ง
โดยมีผลงานการติดตั้งดังนี้
ผลงาน “เกษตรพอเพียง” เปนการแสดงออกของเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอบรรยากาศ
ของบานในชนบทที่ทําการเกษตรอยางพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ผลงาน“กลุมผาไหมมัดหมี่” เปนการแสดงออกของเนื้อหาเรื่องราวที่ตองการสื่อถึงงาน
หัตถกรรมการทอผาไหมมัดหมี่ในครัวเรือนของคนในชนบทอันเนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผลงาน “สายใยรักในครอบครัว” เปนการแสดงออกของเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ ความ
รักความอบอุนในครอบครัวของชนบทภาคอีสานที่เกี่ยวเนื่องจากโครงการของสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯและพระเจา
หลานเธอ พระองคเจาทีปงกร รัศมีโชติ
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บทที่ 5
สรุปผลการสรางสรรค
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุด “การแทรกซึมของความเจริญทางวัตถุในวิถี
ชีวิตชนบทภาคอีสานอีสาน” ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพวิถีชีวิตใน
ชนบทภาคอีสาน ซึ่งการดําเนินชีวิตของคนอีสานนั้นดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย แตในปจจุบันสิ่ง
ตางๆเหลานี้กําลังแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางวัตถุทําใหความเจริญ
ในดานวัตถุเขามาแทรกซึมและมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่นอีสาน จึงเกิดการดิ้น
รนเพื่อไดมาซึ่งความสะดวกสบายและสิ่งของเครื่องใชในการดําเนินชีวิต และสิ่งที่ขาพเจาเห็นที่
เปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนที่สุด คือ การใชเครื่องใชไฟฟาที่เปนสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางดานการดําเนินชีวิต เชน เครื่องเลนซีดี,ดีวีดี ชุดเครื่องเสียง เตาไฟฟาฯลฯ ซึ่งอุปกรณ
เหลานั้นแทบจะไมมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตในชนบทเลย แตคนในชนบทใหความสําคัญก็
เพราะสวนหนึ่งเปนคานิยมที่อยากจะเปนเจาของตามบานอื่นและสื่อโฆษณาตางๆ และเนื่องจากคน
ในชนบทเห็นความสําคัญของวัตถุมากเกินไป จึงลืมวิถีชีวิตที่เปนมาในอดีต และลืมภูมิปญญาที่
บรรพบุรุษเคยสืบทอดกันมา จนภูมิปญญาเหลานั้นแทบจะเลือนหายไปจากสภาพวิถีชีวิตและสังคม
ในชนบท
ขาพเจามีภูมิลําเนาอยูในชนบทภาคอีสานจึงรับรูและสัมผัสไดถึงความเปลี่ยนแปลงที่
กําลังเกิดขึ้นในชนบท ขาพเจาจึงนําเอาสัญลักษณที่สื่อถึงวัตถุสมัยใหมที่กําลังเขามามีบทบาทใน
การดําเนินชีวิตของคนในชนบท คือ สภาพบรรยากาศของบานในชนบทที่มีกลองบรรจุภัณฑของ
เครื่องใชไฟฟาตางๆและถุงพลาสติกของหางสรรพสินคาตลอดจนรานคาสะดวกซื้อที่เปนสื่อทาง
วัตถุสมัยใหมวางปะปนอยูกับเครื่องมือเครื่องใชที่เกี่ยวกับการเกษตร,หัตถกรรมตลอดจนเครื่องใช
ในทองถิ่นอีสานมานําเสนอของผลงานการสรางสรรคในวิทยานิพนธชุดนี้
ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานจิตรกรรม จํานวน 8 ชิ้น โดยการสรางสรรคผลงานนั้น
ขาพเจาคํานึงถึงการสรางสรรคผลงานใหสอดคลองกับสถานที่ติดตั้งเปนสําคัญ สถานที่ติดตั้ง
ผลงานนั้นขาพเจาไดนําเอาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จังหวัดมหาสารคาม เปนสถานที่
ติดตั้งผลงานการสรางสรรค ซึ่งขาพเจาเห็นถึงแนวทางในการออกแบบและตกแตงสถานที่แหงนี้ได
ซึ่งเปนสถานที่รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีตลอดการดําเนินชีวิต
ของคนในภาคอีสานและเปนสถานที่ที่เก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใชในอดีตที่หาชมยากมาจัด
แสดง เพื่อใหผูเขาชมและผูมาติดตอไดเรียนรูและสัมผัสกับบรรยากาศจําลองของชนบทภาคอีสาน
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ในอดีต การจัดตกแตงของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เปนการจัดตกแตงโดยการนํา
เครื่องมือเครื่องใชในอดีตมาจัดวางเปนสวนๆแลวแตเนื้อหาและพื้นที่ของชั้นนั้นๆ แตพื้นที่ภายใน
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ยังขาดการตกแตงดวยผลงานศิลปะ ทําใหขาพเจาเกิด
แนวความคิดในการประดับตกแตงผนังดวยผลงานการสรางสรรค ประเภทงานจิตรกรรมประยุกต
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่จะออกแบบผลงานจิตรกรรมประยุกตใหเกิดความรูสึกถึงบรรยากาศของวิถี
ชีวิตในชนบทที่มีเนื้อหาสะทอนวิถีชีวิตความเปลี่ยนไปของชนบทอันเนื่องมาจากการแทรกซึมของ
วัตถุสมัยใหม
จากการทดลองการติดตั้งผลงานชุด “การแทรกซึมของความเจริญทางวัตถุในวิถีชีวิต
ชนบทภาคอีสานอีสาน”ภายในบริเวณเคารเตอรประชาสัมพันธ และระหวางทางขึ้นบันไดชั้น 2,3,4
ขาพเจาไดเล็งเห็นถึงปญหาของพื้นที่ในการติดตั้งผลงานโดยขาพเจาไดทําการทดลองติดตั้งหลายๆ
รูปแบบเพื่อใหไดรูปแบบที่นาสนใจ เพื่อผลงานการสรางสรรคทางทัศนศิลปจะเปนตัวกลางและสื่อ
ใหผูคนทั่วไปที่มาติดตอในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ไดรับรูถึงเรื่องราวของความ
เปลี่ยนไปที่กําลังเกิดขึ้นในสภาพวิถีชีวิตชนบทภาคอีสาน
การทดลองการติดตั้งผลงานจิตรกรรม บริเวณชั้น 1 สวนของเคารเตอรประชาสัมพันธ
การติดตั้งผลงานในเคารเตอรประชาสัมพันธนั้น ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของพื้นที่เปนสําคัญ
คือ บริเวณประชาสัมพันธนั้นเปนที่ติดตอสอบถามและเปนบริเวณที่ผูมาติดตอราชการตลอดจนผู
ที่มาเยี่ยมชมสัญจรผานไปมาเปนจุดแรก การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมและนํามาติดตั้งนั้นขาพเจา
จึงออกแบบขนาดของผลงานใหมีความยาวเพื่อใหเกิดความสมดุลของสถานที่ และเนื้อหาเรื่องราวที่
นําเสนอก็เปนเรื่องราวที่รวบรวมการแทรกซึมทางการเกษตร การประมง และหัตถกรรมชนิดตางๆ
มานําเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ในการ
ติดตั้งขาพเจานําเอาผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 11” มาติดตั้งบริเวณพื้นที่ดานบนของประชาสัมพันธ
ซึ่งมีพื้นที่ โดยขาพเจาไดทดลองการติดตั้งผลงานทั้งหมด 12 ชิ้น จากการทดลองติดตั้งขาพเจาได
เลือกรูปแบบที่ 11 ใชเปนแบบในการติดตั้งเนื่องจากแบบที่กลาวมานั้นเปนแบบที่เรียบงายสามารถ
นําเสนอผลงานไดชัดเจนตางจากแบบอื่นๆที่ทดลอง เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือผลงานที่
ขาพเจานําเสนอนั้น จากการวิเคราะหพื้นที่ของสวนประชาสัมพันธทั้งหมดนั้นเปนการออกแบบ
ดวยโครงสรางสีน้ําตาลแดง ขาพเจาจึงจําเปนตองออกแบบกรอบผลงานโดยออกแบบกรอบใหมี
โครงสีน้ําตาลแดงที่ออนกวาสีของพื้นที่ประชาสัมพันธและภายในกรอบผลงานนั้นไดนํากรอบสี
ทองที่มีขนาดเล็กซอนทับเพื่อสีทองนั้นจะไดเพิ่มความเดนของผลงาน และมิใหผลงานกลืนเขากับ
พื้นที่และเพื่อเพิ่มมีคุณคาทางสุนทรียศาสตรตลอดผลงานมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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ในการติดตั้งผลงานการสรางสรรค บริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 2 และ 3 นั้น ซึ่งมีพื้นที่
ในการติดตั้งผลงานในแตละชิ้นนั้นมีขนาด 3.00 x 3.00 เมตรนี้ ขาพเจาไดคํานึงถึงลักษณะของ
พื้นที่เปนสําคัญ คือ การที่ขาพเจาเลือกบริเวณทางขึ้นบันไดของชั้น 2 และ 3 นั้น เพราะบริเวณที่มี
ความโดดเดนของสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานนอกจากรูปทรงของสถาปตยกรรมนั้น คือ
ความโดดเดนของบันไดทางขึ้น เพราะการออกแบบนั้นเปนการออกแบบที่มีลักษณะที่เรียบงายบง
บอกความเปนอีสานไดอยางชัดเจนดวยสีและรูปทรง อีกทั้งพื้นที่ของผนังในแตละชั้นเปนพื้นที่วาง
ที่มีขนาดเหมาะสมสําหรับติดตั้งงานศิลปะ ฉะนั้นการติดตั้งผลงานการสรางสรรคของขาพเจา
บริ เ วณพื้ น ที่ บั น ไดทางขึ้ น นั้ น ผู ที่ ม าติ ด ต อ และเยี่ ย มชมจะสามารถชมผลงานศิ ล ปะควบคู กั บ
เครื่องมือเครื่องใชของภาคอีสานในอดีตที่หาชมไดยากซึ่งทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน จัดไวตามชั้นตางๆ
การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 12” บริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 2 ดานซายมือ ซึ่งมี
พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้ ขาพเจาได นําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองในหองนอนภายในบานที่
เกี่ยวของกับบริเวณติดตั้งซึ่งเปนสวนจัดแสดงของการจําลองบานประเภทตางๆของอีสาน
การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 13” บริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 2 ดานขวามือ ซึ่งมี
พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้ ขาพเจาไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของหองครัวอีสานที่มีเนื้อหา
สอดคลองกับพื้นที่ทีมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชภายในครัวของอีสาน
การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 14” บริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 3 ดานซายมือ ซึ่งมี
พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้ ขาพเจาไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับตูเก็บของที่นํามาเก็บเครื่องดนตรีและ
เนื้อหาสอดคลองกับพื้นที่ทีมีการจัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน
การติดตั้งผลงาน “แทรกซึมสูชนบท 15” บริเวณพื้นที่บันไดทางชั้น 3 ดานขวามือ ซึ่งมี
พื้นที่ 3.00 x 3.00 เมตรนี้ ขาพเจาไดนําเสนอในภาพนั้นเปนเนื้อหาเกี่ยวกับมุมมองของหองเก็บของ
ที่มีเนื้อหาสอดคลองกับพื้นที่ทีมีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชในงานหัตถกรรมอีสาน
ในการติดตั้งผลงานการสรางสรรค บริเวณชั้น 4 นั้น พื้นที่การติดตั้งผลงานนั้นมีลักษณะ
เป น แบบสี่เ หลี่ ย มผื น ผ า ที่ ท างสถานที่ อ อกแบบและสร า งไว แ ล ว โดยมีลั ก ษณะของพื้ น ที่ เ ป น
สี่เหลี่ยมผืนผาจํานวน 3 ชิ้นเทากัน และแตละชิ้นมีขนาด 1.80 x 1.20 เมตร แนวความคิดของการ
ออกแบบและการสรางพื้นที่ดังกลาวนั้น สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานไดออกแบบเปน
พื้นที่สําหรับติดตั้งภาพสาทิสลักษณของพระบรมวงศานุวงศในรัชกาลปจจุบัน จากแนวความคิด
ของบริเวณพื้นที่การติดตั้งผลงานการสรางสรรค ขาพเจาจึงออกแบบผลงานจิตรกรรมประยุกตที่มี
แนวความคิดที่สอดคลองกับสถานที่ติดตั้ง คือ การออกแบบผลงานของขาพเจานั้นไดออกแบบ
ผลงานจํานวน 3 ชิ้น
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ชิ้นที่ 1 ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงที่นําเสนอบรรยากาศของบาน
ในชนบทที่ทําการเกษตรอยางพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดช
ชิ้นที่ 2 ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานหัตถกรรมการทอผาไหมมัดหมี่ใน
ครั ว เรื อ นของคนในชนบทอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ
ชิ้นที่ 3 ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับ ความรักความอบอุนในครอบครัว
ของชนบทภาคอี ส านที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งจากโครงการของสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯและพระเจาหลานเธอ พระองค
เจาทีปงกร รัศมีโชติ
การติดตั้งผลงานทั้งหมดเปนการสงเสริมสนับสนุนระหวางผลงานการสรางสรรคกับ
สถานที่ติตั้ง ภาพลักษณที่ออกมาจะเปนการกระตุนใหผูที่มาติดตอและมาศึกษา คนควาหาความรู
ไดรับรูถึงความเปลี่ยนไปของสภาพวิถีชีวิตชนบท และการติดตั้งผลงานที่นําเสนอนั้นเปนการ
นําเสนอผลงานจิตรกรรมที่มีรูปแบบที่เรียบงายเนนใหเนื้อหาเรื่องราวภายในภาพใหมีความสัมพันธ
เกื้อหนุนตอกัน จากจุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่ง
จากการสรางสรรคผลงานชุด “การแทรกซึมของความเจริญทางวัตถุในวิถีชีวิตชนบท
ภาคอีสาน” ในครั้งนี้ไดสรางคุณคาทําใหขาพเจาไดเรียนรูในเรื่องของการพัฒนาการสรางสรรค
ผลงานทางดานศิลปะและการพัฒนาผลงานทางดานแนวความคิดตลอดจนแนวทางในการออกแบบ
ผลงานการสรางสรรคใหสอดคลองกับสถานที่ติดตั้งเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูคนในสังคม และ
ขาพเจาหวังวาวิทยานิพนธชุดนี้จะเปนประโยชนตอไปตอตนเองตลอดผูสนใจ
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นายพงศธร ศรีรับขวา
26 มกราคม 2527
142 หมู 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด 45000

  
2540
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนรอยเอ็ดวิทยาลัย
2543
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิจิตรศิลป คณะศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด
2545
สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ภาควิชาจิตรกรรมสากล
คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชาง
2547
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ศิ ล ปบั ณ ฑิ ต ภาควิ ช าจิ ต รกรรม คณะศิ ล ปกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง
2553
สําเร็จการศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
 7 * 
2545
รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด
2547
รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมวัดเกิดเพาะชาง 91 ป
ร ว มแสดงนิ ท รรศการศิ ล ปกรรมผลงานนั ก ศึ ก ษาแผนกจิ ต รกรรม ณ หอศิ ล ป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง
2548
รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมวัดเกิดเพาะชาง 92 ป
รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “คายเยาวชนประสานใจ เพื่อผูประสบภัยสึนามิ”
โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
2549
รวมแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ ครั้งที่ 6 แผนกจิตรกรรม คณะศิลปกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง
2550
รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมรวมสมัยของศิลปนรุนเยาว ครั้งที่ 24
2551
รวมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “กลุม 75 สตางค อุทยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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#
2547 รางวัลดีเดนศิลปกรรมวัดเกิดเพาะชาง 91 ป
2548 รางวัลดีเดนศิลปกรรมวัดเกิดเพาะชาง 92 ป
รางวั ล ยอดเยี่ ย ม การแข ง ขั น เพื่ อ สร า งสรรค วิ ช าการ ประเภทจิ ต รกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตเพาะชาง

