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การศกึษาวิจยันี ้เป็นวิจยัเชิงคณุภาพ โดยมีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพ่ือศกึษากระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน ผา่นผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิต ในบริบทของท้องถ่ินอีสาน รัฐชาต ิ

และโลกาภิวตัน์ ท่ีมีผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน 2) เพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

ปัจเจกศลิปินและกลุม่ศลิปิน ท่ีมีผลตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน ผลการศกึษา

พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน มี 3 ประการ คือ 

ประการแรกคือ “ท้องถิ่นอีสาน” พบวา่ ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ของศลิปิน            

ได้ถกูสร้างด้วยกระบวนการทางสงัคม คือความเป็นท้องถ่ินอีสาน ท่ีทบัซ้อนกบัเทคนิควิธีการแบบ

สมยัใหมเ่ป็นผู้หยิบย่ืนให้  

ประการท่ีสองคือ “รัฐชาตไิทย” มี 2 ปัจจยั คือ ปัจจัยแรก คือ สถาบันการศึกษา พบวา่ 

ปัจเจกภาพของศลิปินอีสาน สว่นใหญ่ถกูสร้างด้วย “กระบวนการสังคมแบบปฏิสัมพันธ์ลูกโซ่” 

ดงัจะเหน็ได้จากปรากฏการณ์การเลียนแบบอดุมการณ์ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” โดยมีทวี รัชนีกร เป็น

แมแ่บบ (Master) และสง่ตอ่กระบวนการสืบทอดอตัลกัษณ์ให้กบับรรดาลกูศษิย์  จนกลายเป็น 

“ทัศนศิลป์เพ่ือชีวิตสกุลโคราช” และ ปัจจัยท่ีสอง คือ ปัจจัยทางด้านการเมือง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม พบวา่ ทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของศลิปินอีสาน ได้ปรากฏขึน้ชดัเจนในชว่งเหตกุารณ์รุนแรง

ทางการเมือง14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 หลงัจากนัน้ เม่ือสถานการณ์ทางการเมือง

คล่ีคลายลง ปัจเจกภาพจงึได้แปรเปล่ียนไปตามบริบทของสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

ประการท่ีสามคือ “โลกาภวัิตน์” พบวา่ ศลิปินอีสานได้พฒันาตวัเองให้เคล่ือนไหวไปกบั

คล่ืนของกระแสโลกาภิวตัน์ ด้วยการมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ศิลปินนอกพืน้ท่ี ทัง้ในกรุงเทพฯและ

ตา่งประเทศ ก็เพ่ือจะยกตวัตนให้เป็นท่ีรู้จกัไปสู่โลกศลิปะหลงัสมยัใหม่ในวงกว้าง  

สรุปผล ศลิปินอีสานมีการปรับตวัแบบผสมผสานระหวา่งความเป็นตะวนัตกและ

ตะวนัออก ด้วยการนําเอาความเป็นท้องถ่ินอีสานและหลกัปรัชญาจากคําสอนของพทุธศาสนา ไป

เช่ือมโยงกบัรูปแบบศลิปะของตะวนัตก จงึนบัวา่เป็นการรอมชอม เพ่ือรักษาความเป็นตวัตน (เรา) 

และความเป็นคนอ่ืน (เขา) นัน่เอง 
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This study research is a qualitative research with the following objectives;            

1) To study the process of constructing identities of Northeastern or Esan  artists through 

their works of visual art for life’s sake. This deals with Esan localization, nation state and 

globalization which influence the process of constructing identities of Esan artists.               

2) To study the interaction of individual artist and groups of artists who made influence      

on the process of constructing identities of Esan artists. The result reveals 3 points that 

influence the process. They are as follows; 

The first point is “Esan Localization”. It is found that being a unique artist with an 

identity is constructed by social process. This means being Esan region has mixed up 

with modern technique methods provided.          

The second point is “Thai Nation State” which contains 2 factors. The first factor 

is educational institute. It is found that the uniqueness of most Esan artists is mostly 

constructed by “social process of linking interaction”. As we can see the phenomenon of 

ideal imitation “art for life’s sake” by Tawee Rajaneekorn who is the master. This transfers 

the process and it inherits identities to students. Then it becomes “visual art for life’s sake 

of Korat school”. The second factor concerns with politics, society and environment. It is 

noted that the visual art for lives of the Esan artists apparently appeared during the 

political crisis period of 14 October 1973 and 6 October 1976. Soon after the political 

situation was calm down, the uniqueness changed according to the society and 

environment.           

 

 

 



 

The third point is “Globalization”. It is obvious that Esan artists have developed 

themselves along the movement of globalization trends. They have interaction with some 

groups of artists in outer location, in Bangkok and overseas. They have a purpose to 

promote themselves to be known in the area of post-modern arts in wider areas. 

In conclusion, Esan artists adjusted themselves by mixing Western and Eastern 

styles. They took Esan localization and some philosophies of the Buddha’s teaching to 

link with the Western patterns. So the compromise keeps maintaining their identities. 
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ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมตอ่องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า พระปัจเจกพทุธเจ้า     

พระโพธิสตัว์ และพระอรหนัตสาวกทกุทา่น ท่ีทําให้ข้าพเจ้าเกิดมาอยูภ่ายใต้ร่มบวรแหง่พระพทุธศาสนา 

และมีกําลงัใจสงูสดุในการทําปริญญานิพนธ์ในครัง้นี ้ ตลอดจนต้องขอขอบพระคณุผู้ ท่ีเก่ียวข้อง         

ทกุทา่นเป็นอยา่งย่ิง ท่ีทําให้ปริญญานพินธ์ของข้าพเจ้าสําเร็จลงได้ด้วยดี  

ข้าพเจ้าขอขอบพระคณุคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทกุทา่น ท่ีให้การอบรม

สัง่สอน ศาสตราจารย์พิเศษอารี สทุธิพนัธุ์ ศาสตราจารย์ ดร .วิรุณ ตัง้เจริญ รองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ 

ศภุเศรษฐศริิ  รองศาสตราจารย์อํานาจ เย็นสบาย  รองศาสตราจารย์ ดร .มานพ วิสทุธิแพทย์    

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวุฒุิ ปัดไธสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล งามสทุธิ และคณาจารย์พิเศษ

จากหลายสถาบนั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศลิป์ สืบวฒันะ อาจารย์จลุทรรศน์ พยาฆรานนท์   

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยนัต์ วรรธนะภตู ิศาสตราจารย์ ดร.สนัต ิเลก็สขุมุ ศาสตราจารย์กิตตคิณุ

ปรีชา ช้างขวญัยืน ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร.สรุพล วิรุฬห์รักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร .ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ และ 

อาจารย์ศริินนัท์ เสนาขนัธ์ 

ขอขอบพระคณุคณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์เป็นอยา่งย่ิง ศาสตราจารย์ ดร .วิรุณ 

ตัง้เจริญ ประธานกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศริิ และ     

รองศาสตราจารย์อํานาจ เย็นสบาย กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ และขอขอบพระคณุ

คณะกรรมการเพิ่มเตมิในการสอบปริญญานิพนธ์ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สทุธิพนัธุ์ ประธาน

กรรมการสอบ รองศาสตราจารย์สมศกัดิ ์ชวาลาวณัย์ อาจารย์ ดร.ภทัธิรา ธีรสวสัดิ์ กรรมการสอบ 

ขอขอบพระคณุศลิปินอีสาน ทวี รัชนีกร โชคชยั ตกัโพธ์ิ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ สนาม 

จนัทร์เกาะ สรุพล ปัญญาวชิระ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช วฒันา ป้อมชยั และผู้ ท่ีให้ข้อมลูในการ

ทําวิจยัในครัง้นีท้กุทา่น และขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีคณะศลิปกรรมศาสตร์ คณุอมัพวลัย์ วิศวธีรานนท์ 

คณุศริิศศธิร กญัโส และเพ่ือนนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาศลิปวฒันธรรมวิจยั รุ่น 1 ทกุทา่น  

ท้ายสดุขอขอบคณุภรรยาและบตุรชายท่ีคอยให้กําลงัใจ และท่ีสดุขอกราบขอบพระคณุ

บดิาและมารดาผู้ เป็นพระอรหนัต์ท่ีให้กําเนิดตลอดจนการเลีย้งดแูละให้การศกึษา จนสามารถ

ประสบความสําเร็จและมีชีวิตท่ีดีมาจนถึงทกุวนันี  ้
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความสาํคัญและที่มาของการวิจัย  

ความเปล่ียนแปลงในวงการศลิปะท่ีสําคญัของสงัคมไทย ได้แก่ การเกิดขึน้ของความคดิ

และผลงานของ “ศลิปะเพ่ือชีวิต“ ซึง่ได้ทําให้เกิดวิวาทะในรากฐานของการทํางานศลิปะอนัได้แก่

ความหมายและเป้าหมายของงานศลิปะ การเกิดขึน้และการวิวาทะในรากฐานของงานศลิปะนี ้         

ได้ทําให้เกิดความเปล่ียนแปลงในการสร้างสรรค์ศลิปะ เพราะถือได้วา่เป็นการสลายเพดานความคดิ     

ท่ีเคยกําหนดให้ศลิปินคดิและรู้สกึอยูเ่พียงลกัษณะเดียว  อนัก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงท่ีสลบั 

ซบัซ้อนมากขึน้ในวงการศลิปะอนัได้แก่ การเกิดขึน้ของ “อตัลกัษณะใหม่” ของศลิปิน เกิดการผลิต

และการเสพงานศลิปะ เกิดกลุม่ศลิปินท่ียดึถือความหมายชดุใดชดุหนึง่ของศลิปะของกลุม่ตน      

จนอาจกลา่วได้วา่ ได้ทําให้เกิด “โลกแหง่ศลิปะ” ใหมข่ึน้มา ท่ีทําให้เกิดการสร้างความหมายและ

การเช่ือมโยงงานศลิปะชดุใหมก่บัโลกและสังคมอีกลกัษณะหนึง่ 

ความสนใจในความเปล่ียนแปลงนี ้เกิดขึน้จากประสบการณ์สว่นตวัของผู้ศกึษา เม่ือครัง้

ศกึษาอยูใ่นระดบั ปวช. และ ปวส. (พ.ศ.2524-2529) สาขาวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ซึง่มกัคุ้ นเคยและสมัผสั

กบับรรยากาศของบทเพลงเพ่ือชีวิต และภาพเขียนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความโหยหาของมวลประชา  

ท่ีถ่ายทอดมาจากคณาจารย์และบรรดารุ่นพ่ีๆ บรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานของนกัศกึษาใน

ชว่งเวลานัน้ จงึมกัมีรูปแบบและเนือ้หาท่ีเตม็ไปด้วยกลิน่อายของความทกุข์ยาก ทา่ม กลางผืนนา    

ท่ีแตกระแหง และธรรมชาตอินัแสนโหดร้าย แม้ไมไ่ด้เข้าใจอยา่งลกึซึง้วา่ ทําไมนกัศกึษาสว่นใหญ่  

จงึเขียนภาพออกมาเชน่นัน้ แตก็่พอเข้าใจได้วา่ นัน่คือ “อตัลกัษณ์” ของศลิปะโคราชในชว่งเวลานัน้  

ความเข้าใจเพียงแคว่า่ การสร้างงานศลิปะลกัษณะดงักลา่วเป็นเพียงอตัลกัษณะเฉพาะของสถานศกึษา 

จงึเป็นความเข้าใจท่ีมิอาจเข้าถึงบทบาทท่ีสําคญัของศลิปะเพ่ือชีวิตอยา่งแท้จริง ฉะนัน้ การเลือก

ศกึษาศลิปะเพ่ือชีวิตท่ีปรากฏขึน้ในบริบท”ภมูภิาคอีสาน” จงึจะทําให้เข้าใจกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์

ของศลิปินอีสานวา่ มีความสมัพนัธ์กบัท้องถ่ินอีสาน รัฐชาตไิทย และโลกาภิวตัน์ อยา่งไร  

คําวา่ “อีสาน” นัน้ มีรากศพัท์มาจากภาษาสนัสกฤต สะกดวา่ “อีศาน” หมายถึงนามของ

พระศวิะ ผู้ เป็นเทพประจําทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ สว่นภาษาบาลีเขียนวา่ “อีสาน ” สว่นคําวา่ 

“ตะวนัออกเฉียงเหนือ ” นัน้ เร่ิมใช้เป็นทางการเม่ือสมยัรัชก าลท่ี 5 ราว พ .ศ. 2442 วา่ “มณฑล

ตะวนัออกเฉียงเหนือ” แตเ่ฉพาะลุม่นํา้มลูถึงอบุลราชธานี จําปาสกั ฯลฯ (สจุิตต์ วงษ์เทศ. 2553: 20) 

ดงันัน้ “อีสาน” จงึเป็นช่ือเรียกอยา่งไมเ่ป็นทางการแทน “ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” ดนิแดนท่ีอยู่
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ด้านทศิตะวนัออกเฉียงเหนือของ “กรุงเทพฯ เมืองศนูย์กลางการปกครองของรัฐชาตสิยาม”  และ

ประการสําคญั โดยประวตัศิาสตร์แล้ว ผู้ปกครองรัฐชาตสิยามในอดีตได้ประดษิฐ์สร้างนามแหง่

ภมูภิาคแหง่นี ้ก็เพ่ือต้องการใช้แทนนามมณฑลลาวกาวและมณฑลลาวพวน ซึง่อยูใ่นเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และเรียกหวัเมืองในเขตภมูภิาคนีท่ี้มีความสมัพนัธ์กบั “ลาว” วา่ หวัเมืองลาว

ฝ่ังตะวนัออก  หวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ  หวัเมืองลาวฝ่ายเหนือ  และหวัเมืองลาวฝ่าย

กลางเสียใหม ่  เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ฝร่ังเศสใช้เป็นเง่ือนไขในการเข้ามาแยกพืน้ท่ีสว่นนีไ้ปเป็นสว่นหนึง่

ของสมาพนัธ์อินโดจีน  ดงันัน้ นาม “อีสาน” หรือ “ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” จงึมีความหมายทาง

การเมืองระหวา่งประเทศ   

นอกจากนัน้ “ความเป็นอีสาน” ก็ยงัคงถกูประกอบสร้างขึน้  จากความสมัพนัธ์ระหวา่ง

พืน้ท่ีทางกายภาพท่ีเปรียบเสมือนบริเวณท่ีอยูใ่นกรอบรูปส่ีเหล่ียม ภมูิประเทศภายในมีลกัษณะ

คล้ายแอง่กระทะขนาดใหญ่ 2 แอง่คือ 1) แอ่งสกลนคร อยูต่อนเหนือในเขตจงัหวดัเลย อดุรธานี 

หนองคาย สกลนคร และนครพนม ตอนเหนือและตะวนัออกของแอง่มีลําแมนํ่า้โขงเป็นขอบ สว่น

ตอนใต้และตะวนัตกมีเทือกเขาภพูานตดัผา่นแบง่กัน้แอง่สกลนครออกจากแอง่โคราช ภายในบริเวณ

แอง่มีลํานํา้สําคญัๆ ได้แก่ ลํานํา้โมง ลํานํา้ห้วยหลวง ลํานํา้สงคราม ลํานํา้ก่ํา และลํานํา้พงุ  2) แอ่ง

โคราช ซึง่อยูท่างใต้เป็นแอง่ใหญ่กวา่แอง่สกลนคร มีลกัษณะเป็นแอง่กระทะคือ มีบริเวณท่ีสงูเป็น

ขอบอยูโ่ดยรอบ แล้วคอ่ยๆลาดลงสูลุ่ม่ต่ํานํา้ทว่มถึงในบริเวณตอนกลาง ซึง่ทอดเป็นแนวยาวจาก

ตะวนัตกเฉียงใต้ตามลํานํา้แมนํ่า้มลูไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือไปจนออกแมนํ่า้โขงในเขตจงัหวดั

อบุลราชธานี แอง่โคราชมีลํานํา้ท่ีสําคญัได้แก่ แม่น้ํามูล ท่ีไหลผา่นหลายจงัหวดัคือ นครราชสีมา 

บรีุรัมย์ สริุนทร์ ศรีสะเกษ ไปออกแมนํ่า้โขงในเขตจงัหวดัอบุลราชธานี  และ แม่น้ําชี ท่ีไหลจาก

จงัหวดัชยัภมูไิปรวมกบัลํานํา้พองในเขตจงัหวดัขอนแก่นและลํานํา้ปาวในเขตจงัหวดักาฬสินธุ์ แล้ว

ไหลผา่นจงัหวดัมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร แล้วไปบรรจบกบัแมนํ่า้มลูท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี   

อยา่งไรก็ตาม แม้ภมูปิระเทศของทัง้สองแอง่จะมีความลาดเอียง จนทําให้สายนํา้จากลํา

ห้วยตา่งๆ พดัพาไปสู่ปลายทางท่ีแมนํ่า้โขง และทําให้สองฝ่ังแมนํ่า้ระหวา่งประเทศเกิดพืน้ท่ีนํา้ทว่ม

ถึงเป็นตอนๆ จนกลายเป็นทะเลสาบรูปแอกจํานวนมาก  แตท่ะเลสาบเหลา่นัน้ก็ไมส่ามารถอุ้มนํา้ไว้

ได้ตลอดทัง้ปี  เพราะพืน้ดนิสว่นใหญ่เป็นดนิทราย นํา้จงึซมึซบัผา่นได้อยา่งรวดเร็ว เม่ือถึงฤดแูล้ง 

นํา้จงึเหือดแห้งไปหมด ดงัพืน้ท่ีท่ีรู้จกักนัดีก็คือ “ทุง่กลุาร้องไห้” ท่ีกินพืน้ท่ีไปหลายจงัหวดั ฉะนัน้ 

พืน้ท่ีของภาคอีสานจงึเป็นพืน้ท่ีท่ีแห้งแล้งและทรุกนัดารมากท่ีสดุ   

กระนัน้ก็ตาม พืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะเฉพาะดงักลา่วข้างต้น ก็ได้กลายเป็นพืน้ท่ีแหง่การดํารงอยู่

ของสรรพสตัว์ และผู้คนมาตัง้แตส่มยัดกึดําบรรพ์ เร่ือยมาจนสมยัก่อนประวตัศิาสตร์  ซึง่จิตรกรรมท่ี

ผาแต้มและอีกหลาย  ๆแหง่ นบัเป็นเร่ืองราวและร่องรอยท่ีปรากฏในเพิงผา ได้สะท้อนถึงสมัพนัธภาพ
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ระหวา่งชีวิตของผู้คน และผืนแผน่ดนิอีสานเม่ือครัง้บรรพกาลได้เป็นอยา่งดี แหลง่ศลิปะถํา้ในภาค

อีสานมีทัง้อยูใ่นยคุสมยัก่อนประวตัศิาสตร์และสมยัประวตัศิาสตร์ ดงัจะเหน็ได้จากการสํารวจศลิปะ

ถํา้ท่ีอยูใ่นภาคอีสานของกรมศลิปากร (2532: 16-18) พอสรุปได้วา่ มีจํานวน 144 แหลง่ กระจายอยู่

ใน 9 จงัหวดัคือ เลย อดุรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ชยัภมูิ สกลนคร กาฬสินธุ์  อบุลราชธานี และ

มกุดาหาร ซึง่สว่นใหญ่อยูใ่นพืน้ท่ีดงันี ้1) พืน้ท่ีตามแนวเทือกเขาเพชรบรูณ์ มี 3 กลุม่ใหญ่คือ กลุม่

บ้านผือ กลุม่ภเูก้า และกลุม่ภกูระดงึ 2) พืน้ท่ีตามแนวเทือกเขาภพูานใหญ่สกลนคร มี 3 กลุม่ใหญ่

คือ กลุม่ภพูานสกลนคร กลุม่ผาแต้ม และกลุม่มกุดาหาร 3) พืน้ท่ีในเขตอีสานลา่ง พบเพียงแหลง่

เดียวได้แก่ แหลง่เขาจนัทร์งาม นครราชสีมา 

ภาพเขียนสีบนภาชนะดนิเผาในภาคอีสาน โดยเฉพาะอารยธรรมบ้านเชียง จงัหวดั

อดุรธานีนัน้ เร่ิมเม่ือหลายพนัปีมาแล้ว ดงัจะเห็นได้จากชาวบ้านเชียงรู้จกัทําเคร่ืองปัน้ดนิเผาเป็น

ภาชนะตา่งๆ มีทัง้การเขียนสีเป็นลวดลาย ทําเป็นลายขดูขีด ลายเชือกทาบ และขดัมนั เป็นรูปทรง

และลวดลายตา่งๆ มากมาย นอกจากนัน้ยงัรู้จกัการทําเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองประดบัสําริด

จํานวนมาก “วฒันธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลมุถึงแหลง่โบราณคดีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออีก

กวา่ร้อยแหง่ ซึง่เป็นบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีมนษุย์อยูอ่าศยัหนาแนน่มาตัง้แตห่ลายพนัปีแล้ว ด้วยเหตนีุเ้อง

องค์การยเูนสโกของสหประชาชาติ จงึได้ยอมรับขึน้บญัชีแหลง่วฒันธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแหง่หนึง่

ในบรรดามรดกโลก” (วิกิพีเดียสารานกุรมเสรี. 2554: ออนไลน์)  

ผลงาน “ทศันศลิป์” ดงักลา่วได้กลายเป็นกญุแจสําคญัของผู้คนปัจจบุนัในการไขประตู

เข้าไปสู ่“อดีต” เพ่ือทําความเข้าใจวิถีและลีลาชีวิตของผู้คนบนผืนแผน่ดนิอีสาน  แม้วา่ ผู้คนเหลา่นี ้

จะยงัคงเป็นปริศนาท่ีซอ่นเร้น และไมส่ามารถท่ีจะอธิบายเช่ือมโยงกบัปัจจบุนัได้ กระนัน้ ผลงานของ

พวกเขาก็ได้รับการสถาปนาจากรัฐไทยในปัจจบุนัวา่ เป็นมรดกชาต ิและมรดกโลกทางวฒันธรรม  

ทัง้ท่ีผลงานเหลา่นัน้ได้ถกูรังสรรค์ขึน้มาก่อนการกําเนิดขึน้ของรัฐชาตสิยามเป็นเวลาหลายสหสัวรรษ

แล้วก็ตาม 

ครัน้ลว่งมาถึงสมยัประวตัศิาสตร์ท่ีบนัทกึผา่นตํานาน พงศาวดาร และประวตัศิาสตร์ 

บอกเลา่ ได้ทําให้เห็นความชดัเจนของผู้คนในพืน้ท่ีสว่นนี ้วา่มีอยู่ด้วยกนัสองกลุม่ชาตพินัธุ์หลกั คือ

กลุม่คนท่ีใช้ภาษาไทกะได (1Tai-Kadai languages) ซึง่ก็คือคนไท-ลาวทัว่ไป กบักลุม่ท่ีใช้ภาษา

มอญเขมร หรือพวกท่ีใช้ภาษาตระกลูออสโตรเอเชียตกิ (1Austroasiatic Languages) ซึง่รู้จกักนัใน

นามพวกขอม ชนทัง้สองกลุม่ใหญ่ (ท่ีมีเผา่ยอ่ยอีกจํานวนหนึ่งเชน่ โซง่ ย้อ เฌอ สว่ย ภไูทย กะเลิง 

แสก โย้ย กะตาก ฯลฯ) ตา่งได้ใช้พืน้ท่ี ซึง่มีทัง้การขดัแย้ง การเบียดขบั และการดํารงอยูร่่วมกนัผา่น

กลไกทางวฒันธรรม อาทิ ตํานาน นิทานปรัมปรา ความเช่ือถือเหนือเหตผุล จนกระทัง่เม่ือพทุธศาสนา

เคล่ือนเข้าสูพื่น้ท่ี พร้อมตํานานอรัุงคธาต ุท่ีถกูประดษิฐ์ขึน้เพ่ือสร้างพืน้ท่ีกายภาพแหง่นีใ้ห้กลายเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81�
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พืน้ท่ีแหง่พทุธศาสนา รวมไปถึงการสร้างพระธาตพุนม และวดัวาอารามในเวลาตอ่มา ทัง้โดยชา่ง

หรือศลิปินพืน้ถ่ิน พืน้บ้าน และศลิปินระดบัราชสํานกัสกลุล้านช้าง ศลิปะและศลิปินแหง่แผน่ดนิท่ี

ราบสงูแหง่นี ้จงึเคล่ือนเข้าสูเ่ขตพทัธสีมาราม ประการสําคญั พทุธศาสนายงัได้ผนวกเอาตํานาน 

นิทานพืน้บ้าน เข้ามาผนวกไว้ในพทุธศาสนา  โดยสะท้อนผา่น “ฮบูแต้ม”  หรือจิตรกรรมฝาผนงัใน

โบสถ์ วิหาร ของวดัในภาคอีสานหลายแหง่ อาท ิ วดัโพธ์ิชยันาพงึ บ้านนาพงึ อําเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย  

วดัพทุธสีมา วดัโพธ์ิคํา และวดัหวัเวียงรังษี อําเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม วดัสระบวัแก้ว อําเภอ

หนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น  วดัโพธารามและวดัป่าเรไรย์ อําเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม   

วดัทุง่ศรีเมือง อําเภอเมือง จงัหวดัอบุลราชธานี และวดัหน้าพระธาต ุอําเภอปักธงชยั จงัหวดั

นครราชสีมา ฯลฯ  

ศลิปกรรมแหง่พืน้ท่ีวฒันธรรมไทลาวลุม่แมนํ่า้โขง จงึมีความสมัพนัธ์กบัสายวฒันธรรม 

ไทลาว ท่ีผกูพนักบัพทุธศาสนาอยา่งคอ่นข้างจะแนบแนน่ กลายเป็นศาสนศิลป์ท่ีผนกึกบับริบทแหง่

ท้องถ่ิน ตราบจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2436 เม่ือแผน่ดนิสว่นนี ้ได้ถกูผนวกเป็นสว่นหนึง่ของรัฐชาตสิยาม  

สายสมัพนัธ์แหง่ศลิปกรรมท่ีเช่ือมโยงทัง้มิตแิหง่ท้องถ่ิน วฒันธรรมไทลาวแหง่ลุม่นํา้โขง และรัฐชาติ

สยาม วดัศนูย์กลางของเมืองหลกัในเขตนีห้ลายแหง่ได้ถกูยกระดบัให้เป็น “วดัหลวง” เพ่ือยกระดบั

ความเป็นศนูย์กลางทางพทุธศาสนาแหง่ภมูิภาค พร้อมกนันัน้ “ฮบูแต้ม” ในอโุบสถดงักลา่ว  ก็ได้เร่ิม

ปรับเปล่ียนอตัลกัษณะรูปแบบจากท้องถ่ิน  ให้สมัพนัธ์และสอดรับกบัศาสนศลิป์จากกรุงเทพฯมาก

ย่ิงขึน้  อนัเป็นผลมาจากการสร้างความเป็นชาตท่ีิสยายลงมาสูพื่น้ท่ีของศลิปกรรมด้วย ตัง้แต่ เป็น 

รัฐสยามถึงรัฐชาตไิทยในปัจจบุนั 

นอกจากนี ้ ความเป็นรัฐชาตท่ีิสง่ผา่นมาสูร่ะบบการศกึษาในรูปของ พ.ร.บ. ศกึษาปี พ.ศ. 

2464 ซึง่เป็นระบบการศกึษาใหมท่ี่มาจากสว่นกลางทัง้หมดแทนศาสตร์ดัง้เดมิของอีสาน จงึทําให้

วฒันธรรม ภาษาพดู ภาษาเขียน เอกลกัษณ์ดัง้เดมิของอีสานถกูสกดักัน้ กระทบกระเทือนไปมาก

เม่ือคนอีสานไมไ่ด้รู้วา่ตวัเองเคยมีเอกลกัษณ์หรือวฒันธรรมของตวัเองอยู ่ความรู้สกึมีศกัดิศ์รีของ

อีสานจงึถกูลดทอน (คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพฒันาชนบทเขตอีสานใต้. ม.ป.ป.: 7) 

รวมทัง้ระบบการศกึษาด้านศลิปะก็ได้รับการเปล่ียนแปลงไปด้วย  

จากระบบการศกึษาดงักลา่ว ได้สร้างคา่นยิมให้ผู้คนในดนิแดนอีสาน เดนิทางเข้าไป

ศกึษาศลิปกรรมแบบใหมใ่นกรุงเทพฯมากขึน้  จากนัน้การหลัง่ไหลเข้ามาของหลกัสตูรศลิปะสมยัใหม ่

ท่ีแตกตา่งจากศลิปกรรมของท้องถ่ินอีสาน ก็เข้ามาสถาปนาไว้ในสถาบนัการศกึษาสมัยใหม ่ทัง้ใน

วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วิทยาลยัครู และมหาวิทยาลยัตา่งๆ มนักลายเป็นเง่ือนไข

ในการปรับเปล่ียนสีสนัและอตัลกัษณ์ของศลิปะและศลิปินอีสานอยา่งมีนยัสําคญั กลายเป็นบริบท

ใหมแ่หง่ศลิปะและศลิปินอีสาน โดยการขยายพืน้ท่ีท้องถ่ินอีสานให้สมัพนัธ์กบัศลิปะสมยัใหม ่ หรือ

เปิดพืน้ท่ีให้ศลิปะสมยัใหม่ขยายเข้ามาสูพื่น้ท่ีอีสาน ผา่นระบบการศกึษา เวทีการประกวดแขง่ขนั
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ทางศลิปะ และกลุม่ศลิปินตา่งๆ จงึนบัวา่มีความหลากหลาย บางสว่นมีความเป็นท้องถ่ินสงู 

บางสว่นมีความเป็นสากลท่ีมีผลมาจากการสําเร็จการศกึษาชัน้สงูจากสถาบนัทางด้านศลิปะ และ

บางสว่นมีการประยกุต์รูปแบบและเทคนิคผสมผสานกนัระหวา่งแนวท้องถ่ินกบัแนวสากล สว่น

แนวทางการสร้างสรรค์ศลิปะ มีทัง้เพ่ือมุง่รับใช้ความงามและปัจเจกบคุคลท่ีเรียกวา่ “ศลิปะเพ่ือ

ศลิปะ” กบัศลิปะท่ีมุง่รับใช้ชีวิตของสงัคมท่ีเรียกวา่ “ศลิปะเพ่ือชีวิต”  

อดุมการณ์ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” ในประเทศไทย มกัปรากฏขึน้ในชว่งเกิดวิกฤตการณ์ของ

ประเทศ โดยเฉพาะในชว่งเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ศลิปินจากอีสาน

จํานวนไมน้่อย ได้สร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรมแนววิพากษ์วิจารณ์การเมืองการปกครอง ด้วยความ

สํานกึรับผดิชอบตอ่สงัคม และได้เผยตวัตนผา่นผลงาน ตลอดจนได้ร่วมขบวนการตอ่สู้กบัเผดจ็การ 

จนกลายเป็นศลิปินท่ีมีนยัสําคญัตอ่การวางรากฐานให้กบัศลิปะและศลิปินแนวเพ่ือชีวิตมาจนปัจจบุนั 

ดงัจะเห็นได้จากศลิปินผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัอาทิเชน่ 

ทวี รัชนีกร เป็นตวัแทนของศลิปินท่ีสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัศลิปะจากส่วนกลาง  

คือจบการศกึษาระดบัศลิปบณัฑติ จากมหาวิทยาลยัศลิปากร และเป็นลกูศษิย์ของศลิป์ พีระศรี 

บทบาทท่ีสําคญัของเขาก็คือ เป็นผู้ ท่ีบกุเบกิหลกัสตูรการศกึษาทางด้านศลิปะแนวใหม่เป็นแหง่แรก

ในภาคอีสาน และเป็นแหง่ท่ี 4 ของประเทศ ด้วยการเปิดสอนแผนกศลิปกรรมขึน้ในปี พ .ศ. 2509 ใน

สงักดัวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดั

นครราชสีมาในปัจจบุนั ทวี รัชนีกร ได้ถ่ายทอดแนวความคดิ ปรัชญา และแนวทางการสร้างงาน

ศลิปะสะท้อนสงัคมไปสูบ่รรดาลกูศษิย์ ซึง่ตอ่มาพวกเขาได้มีบทบาทสงูทัง้ในชว่งก่อนและหลงั

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ดงัคําประกาศเกียรตคิณุและยกยอ่งจากสถาบนัปรีดี พนมยงค์ เม่ือครัง้

ท่ีเขาได้รับรางวลัมนสั เศียรสิงห์ “แดง” ครัง้ท่ี 1 ประจําปีพทุธศกัราช 2544 เป็นศลิปินเกียรตยิศ

ทศันศลิป์ดีเดน่ ทางด้านสนัตภิาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม วา่  

 

คณุปูการของบรุุษผู้หนึง่ ท่ีได้อทิุศตนให้กบัวงการศลิปกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอด

ระยะเวลาอนัยาวนานพร้อมกบัความเป็นครุุศลิป์ ซึง่เปรียบเสมอืนเป็นต้นธารใหญ่ของศลิปกรรม

เพ่ือสงัคม ประดจุสญัลกัษณ์สาํคญัของอีสาน ... 

นายทว ีรัชนีกร เป็นผู้ ท่ีมบีทบาทสาํคญัในการถา่ยทอดแนวคดิทางปรัชญาประสานเข้ากบั

แนวคิดทางสงัคมการเมือง นําไปสูก่ระบวนการสร้างสรรค์ทางศลิปะ และได้ถ่ายทอดแนวความคิด

ดงักลา่วให้กบันกัศกึษาศิลปะเทคนิคโคราช ซึง่ในเวลาตอ่มาได้เตบิโตเป็นศลิปินสร้างสรรค์สงัคม

ระดบัประเทศหลายคน อิทธิพลทางความคิดของนายทว ีรัชนีกร ได้ผลกัดนัให้เกิดการคลีค่ลาย

ขยายตวัแตกหนอ่ก่อผล จนกลายเป็นสกุลศิลป์สายศิลปะสร้างสรรค์สังคม ซึง่เป็นท่ียอมรับกนั

อยา่งกว้างขวาง (สถาบนัปรีด ีพนมยงค์. 2545: 39) 
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ตอ่มา ทวี รัชนีกร ได้รับการยกยอ่งเป็นศลิปินแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม) 

ประจําปี 2548 ซึ่ งนบัเป็นศลิปินผู้ มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตหรือแนวสะท้อน

สงัคมคนแรกท่ีได้รับรางวลันี ้ปัจจบุนัแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานของทวี รัชนีกร ก็ยงัเข้มข้นไป

ด้วยอดุมการณ์และแนวทางการสร้างสรรค์ศลิปะเพ่ือสงัคม (ท่ีเขาเองไมอ่ยากให้เรียกวา่ ศลิปะ   

เพ่ือชีวิต) โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในชว่งหลงัมีงานท่ี

แสดงออกเก่ียวกบัศาสนามากขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากความเช่ือความศรัทธาเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา

ในชว่งวยัชราของเขา ซึง่อาจเป็นการแสดงนยัสําคญับางประการ และผลจากท่ีเขาเป็นผู้บกุเบกิ

หลกัสตูรศลิปะสมยัใหมใ่นภาคอีสานนัน้ ทําให้อตัลกัษณ์ของความเป็นศลิปะอีสานเปล่ียนไป

อยา่งไร และสง่ผลสูใ่ครบ้าง  

โชคชัย ตกัโพธ์ิ เป็นตวัแทนศลิปินท่ีผา่นการศกึษาศลิปะจากกรุงเทพฯ และเป็นครุุศลิปิน

เพ่ือสงัคมชาวอีสานอีกผู้หนึง่ ท่ีมีความสําคญัและมีบทบาทสงู ในการนําเอาศลิปะไปเป็นแนวทาง

ในการร่วมตอ่สู้กบัเผดจ็การในชว่งเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 25519 ซึ่ งนบัเป็น

ผู้ นําร่วมในกระบวนการตอ่สู้ในสว่นกลางคือกรุงเทพฯท่ีสําคญัอีกผู้หนึง่ของประเทศ จนตอ่มาเขา

ได้รับรางวลัมนสั เศียรสิงห์ “แดง” ครัง้ท่ี 2 ประจําปีพทุธศกัราช 2549 เป็นศลิปินเกียรตยิศทศันศลิป์

ดีเดน่ ทางด้านสนัตภิาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม จากสถาบนัปรีดี พนมยงค์ เชน่เดียวกนั

กบัทวี รัชนีกร  

จงึเห็นได้วา่ ตวัตนของโชคชยั ตกัโพธ์ิ นอกจากจะเป็นนกัตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยใน

สว่นกลาง โดยใช้ศลิปะเป็นส่ือในชว่งเวลาหนึง่ท่ีกรุงเทพฯแล้ว ผลงานในชว่งเวลาตอ่มานบัจากปี 

พ.ศ. 2524 เขาเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัพทุธศาสนา โดยได้รับอิทธิพลย้อนกลบัไป

เม่ือครัง้ท่ีเขาเคยเป็นนกัเรียนพทุธศาสนาในวนัเสาร์และอาทติย์ รวมทัง้เคยไปศกึษาธรรมท่ีวดัสวน

โมกข์และวดัอโุมงค์มาก่อน และการได้ศกึษาธรรมท่ีวดัหนองป่าพงตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 จากความ

เช่ือในพทุธศาสนาและการเช่ือมโยงมาสูก่ารสร้างสรรค์งานศลิปะของโชคชยั ตกัโพธ์ิ นัน้ เป็นการ

สร้างสรรค์งานศลิปะแนวสากลแบบตะวนัออก แตม่ิใชก่ารยดึตดิอยูก่บัรูปแบบของจีนหรือญ่ีปุ่ น เขา

พยายามเช่ือมโยงกบัแนวคดิของศาสนาพทุธแบบหินยานท่ีเป็นของไทย ซึง่เขามองวา่นา่จะเป็นเซน

แบบเถรวาทหรือแบบท้องถ่ินมากกวา่ จงึพยายามโยงแนวคดินีเ้ข้ามา เพ่ือให้เป็นตะวนัออกแบบไทย  

นอกจากจะได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวกบัศาสนาดงักลา่วแล้ว เขายงัได้เช่ือมโยงกบันิทานปรัมปรา

ของอีสานท่ีเขาเรียกวา่ “ปรัมปราซ้อนคติ” เชน่ ผลงานชดุ “กาเหยียบช้าง” ในปี พ.ศ. 2540 โดย

เช่ือมโยงกบันิทานสมยัอาณาจกัรโคตรบรูณ์ เพ่ือเป็นการอธิบายถึงยคุฟองสบูแ่ตกแบบซ้อนคติ  

และผลงานในชว่งปัจจบุนั โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้เลือกภาพผนงัถํา้ในอีสาน มาเป็นแรงบนัดาลใจใน   

การสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือส่ือให้มนษุย์ได้ใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งพอเพียงในโลกปัจจบุนั 
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จงึกลา่วได้วา่ ผลงานศลิปะของโชคชยั ตกัโพธ์ิ นัน้ ในบางชว่งเวลาเป็นผลงานแนว

สะท้อนสงัคมแบบเข้มข้น หลงัจากนัน้ ผลงานสว่นใหญ่มกัมีสว่นเก่ียวข้องและสมัพนัธ์อยูก่บัความ

เช่ือแบบตะวนัออกท่ีได้รับอิทธิพลมาจากพทุธศาสนา ภาพผนงัถํา้ นิทานปรัมปรา ซึง่ล้วนผกูพนัอยู่

กบัความเป็นอีสาน แตแ่สดงรูปแบบของศลิปะตามอยา่งตะวนัตก ผลงานของเขาจงึมีนยัสําคญัวา่ 

ความคดิความเช่ือแบบท้องถ่ินอีสาน มนัจะผสมผสานกบัความเป็นโลกาภิวตัน์ได้อยา่งไร 

สนาม จันทร์เกาะ เป็นตวัแทนศลิปินผู้ผา่นสถาบนัการศกึษาศลิปะจากภาคอีสาน และ

เป็นศษิย์รุ่นแรกของทวี รัชนีกร อีกผู้หนึง่ ท่ีมีแนวทางและอดุมการณ์ในการสร้างสรรค์งานศลิปะ  

แนวสะท้อนสงัคม และยงัเป็นศลิปินผู้ มีบทบาทสําคญัตอ่กลุม่ศลิปินอีสานอีกผู้หนึง่ จนได้รับรางวลั 

“ศลิปินดีเดน่จงัหวดับรีุรัมย์” ในปี พ.ศ. 2541 ผลงานของสนาม จนัทร์เกาะ นอกจากจะแสดงออกถึง

ความผกูพนัอยูก่บัความเป็นท้องถ่ินอีสานแล้ว ยงัแสดงความเป็นสากลนยิมแบบตะวนัตกท่ีได้รับ 

มาจากการศกึษาศลิปะหลกัสตูรแบบสมยัใหม่อีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากผลงานในชว่งแรกสมยัเรียน

ศลิปะของเขา (2509-2515) มกัเป็นผลงานแนวสมยัใหม ่เชน่ ภาพปะตดิขนาดใหญ่ท่ีแสดงเร่ืองราว

เก่ียวกบัอบายมขุท่ีหลัง่ไหลมาพร้อมกบัทหารอเมริกนัในชว่งสงครามเวียดนาม ประตมิากรรมเช่ือม

โลหะและจิตรกรรมท่ีแสดงเร่ืองราว “ขยะสงคราม” ซึง่ก็คือ รถและเคร่ืองจกัรเก่าของทหารอเมริกนั 

ท่ีทิง้ไว้ให้กบัวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในขณะนัน้  

อยา่งไรก็ตาม แม้สนาม จนัทร์เกาะ จะได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีเก่ียวกบัสงครามในชว่ง

ดงักลา่วแล้ว ขณะเดียวกนัเขาก็ยงัมีแนวความคดิเก่ียวกบัการเขียนภาพปราสาทหินควบคูไ่ปกบัการ

เขียนภาพสงคราม ตอ่มาได้สร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกบัพทุธศาสนา เชน่ การเขียนภาพพระอริยสงฆ์ 

ผู้ มีช่ือเสียงในภาคอีสาน และในปัจจบุนั เขาตัง้ใจท่ีจะเขียนภาพเร่ืองราวของพระพทุธเจ้า ประมาณ 

50 ชิน้ และจะนําออกแสดงตามโรงเรียนตา่งๆ เพ่ือเป็นการสอนธรรมะไปในตวัอีกด้วย ซึง่สนาม 

จนัทร์เกาะ ได้ยดึหลกัไตรพจน์ตามหลกัคดิของทวี รัชนีกร ท่ีวา่ “สจัจะ ธรรมะ สนุทรียะ” มาโดยตลอด 

จงึเช่ือวา่ สามคํานีมี้นยัสําคญัตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเขาตัง้แตต้่นมาจนถึงปัจจบุนั 

สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ เป็นตวัแทนของศลิปินผู้ผา่นการศกึษาศลิปะจากภาคอีสาน และ

เป็นลกูศษิย์รุ่นท่ี 2 ของทวี รัชนีกร อีกผู้หนึง่ท่ีมีบทบาทสูง และถกูจบักมุในข้อหาภยัสงัคมร่วมกบัทวี 

รัชนีกร ในชว่งเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ แม้ไมใ่ชค่นอีสานโดยกําเนิด แตก็่

กลายมาเป็นชาวอีสาน เพราะสําเร็จการศกึษาด้านศลิปะจากสถาบนัในภาคอีสาน และท่ีสําคญั เขา

เป็นผู้ ท่ีมีความสํานกึและการทํางานเพ่ือคนอีสาน ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือสะท้อนภาพ

ความทกุข์ยากของคนอีสาน ออกสูส่ายตาสาธารณชนมาเป็นเวลายาวนานตราบจนปัจจบุนั ผลงาน

ของเขามีทัง้ ภาพจิตรกรรม ภาพลายเส้น บทกวี บทเพลง และดนตรี ซึง่ล้วนแสดงออกด้วยเนือ้หาท่ี

สะท้อนความเป็นตวัตนของคนอีสานทัง้สิน้ “งานของอาจารย์สขุสนัต์ เป็นการบนัทกึมนษุยชาตมิากกวา่

งานศลิปะท่ีเราเห็นอยูท่ัว่ไป” (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์. 2552: คํากลา่วเปิดงานนิทรรศการศลิปะ)  
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ปัจจบุนั นอกจากสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ จะยงัคงทํางานในลกัษณะเดมิๆ ท่ีแสดงออกด้วย

เนือ้หาความเป็นตวัตนของคนอีสานแล้ว เขายงัได้คล่ีคลายการทํางานจติรกรรมเพ่ือการจําหนา่ย  

ซึง่มกัเป็นภาพดอกไม้และทิวทศัน์ ซึง่เขากลา่ววา่ “เป็นการเอาใจคนด ูเพราะคนสว่นใหญ่ยงัไมค่อ่ย

เข้าใจและยอมรับงานในแนวเดมิ ไมก่ล้าเอาไปตดิท่ีบ้าน และเราก็เซ็นช่ือข้างหลงัภาพเพ่ือไมใ่ห้

กระทบกบัภาพเขียนในแนวเดมิ” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2551: สมัภาษณ์) และมีผลงานบางสว่นท่ี

ตีความมาจากการศกึษาทางด้านพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นผลมาจากการอา่นหนงัสือธรรมะของทา่น

พทุธทาส และอีกหลายๆเลม่ เชน่ ว. วชัรเมธี เป็นต้น ซึง่สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เช่ือวา่ ศลิปะกบั

ศาสนามีลกัษณะท่ีคล้ายๆกนั ในเ ร่ืองของสจัจะและความดี สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ กลา่วถึง

การศกึษาพทุธศาสนาวา่ “เม่ืออา่นของ ว. วชัรเมธี แล้ว จงึนําไปไตร่ตรองคําสอนของทา่นพทุธทาส

อีกที จงึคอ่ยๆเข้าใจมากขึน้ พยายามสรุปพระพทุธศาสนาออกมาวา่ พระพทุธเจ้าให้คําสอนสัน้ๆ  

วา่ ทกุขงั อนจิจงั อนตัตา แล้วนํา มาพิจารณาเพ่ือให้จิตใจมีภาวะพร้อมท่ีจะสร้างสรรค์งาน ”        

(สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ . 2551: สมัภาษณ์) จากปรากฏการณ์ในการทํางานในชว่งหลงัของ เขา

ดงักลา่ว จงึนบัวา่มีนยัสําคญับางประการซอ่นอยู่ 

สุรพล ปัญญาวชริะ เป็นตวัแทนของศลิปินผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาใน

ภาคอีสาน เป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร อีกผู้หนึง่ท่ีมีบทบาทสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตมาโดย

ตลอดจนถึงปัจจบุนั เขาเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในกลุม่แนวร่วมศลิปินอีสาน ผสานกบัแนวร่วมศลิปิน

แหง่ประเทศไทยในสว่นกลาง เพ่ือเคล่ือนไหวและเรียกร้องประชาธิปไตยในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ตอ่มาหลงัจากสําเร็จการศกึษาแล้ว เขาได้ไปเป็นครูสอนศลิปะอยูท่ี่

อําเภอจอมพระ จงัหวดัสริุนทร์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 ถึงปี 2525 หลงัจากนัน้ จงึได้ย้ายมาเป็นครูสอน

ศลิปะท่ีกรุงเทพฯ และได้มีบทบาทสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต ร่วมกบักลุ่มศลิปิน “เดนิดนิ” ซึง่

สมาชิกทัง้หมดเป็นผลผลิตของทวี รัชนีกร เพ่ือเคล่ือนไหวอยูใ่นสว่นกลางนบัตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา   

ตอ่มาสรุพล ปัญญาวชิระ ได้ออกแบบและปัน้ผลงานประตมิากรรมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543  

ถึง พ.ศ. 2550 ได้แก่ “ประตมิานสุรณ์ 14 ตลุา 2516 และ 6 ตลุา 2519” “ประตมิานสุรณ์ ขบวนการ

เสรีไทย” “ประตมิานสุรณ์ การก่อตัง้มหาวิทยาลยัวิชาธรรมศาสตร์” “ประตมิานสุรณ์ ยคุสายลม

แสงแดด และยคุแสวงหา”  “ประตมิานสุรณ์ ขบวนการนกัศกึษา 2494 – 2500” “ประตมิานสุรณ์ 

ธรรมศาสตร์กบัเหตกุารณ์ พฤษภาคม35” ทัง้หมดได้ตดิตัง้ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ 

กรุงเทพฯ นอกจากนัน้ สรุพล ปัญญาวชิระ ยงัเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัเป็นคนแรกๆ ของประเทศไทย 

ท่ีนําเอาการแสดงศลิปะแบบ เพอฟอร์มานส์  มาล้อเลียนการเมืองไทย ได้อยา่งเฉียบคม จนเป็น

แบบอยา่งตอ่ศลิปินเพอร์ฟอร์มานส์ในยคุตอ่ๆ มา 
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ในท่ีสดุสรุพล ปัญญาวชิระ ก็ได้รับรางวลัมนสั เศียรสิงห์ “แดง” ศลิปินเกียรตยิศ ประจําปี 

2554 จากสถาบนัปรีดี พนมยงค์ ซึง่เป็นการได้รับรางวลัเกียรตยิศเชน่เดียวกนักบัทวี รัชนีกร และ

โชคชยั ตกัโพธ์ิ ท่ีได้รับรางวลัมาก่อนหน้านัน้ ผลจากการได้รับรางวลัดงักลา่ว จงึแสดงนยัสําคญั  

บางประการในความเป็นศลิปินเพ่ือชีวิตของเขาได้เป็นอยา่งดี  

เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็นตวัแทนของศลิปินอีกผู้หนึง่ท่ีผา่นสถาบนัการศกึษาด้าน

ศลิปะสมยัใหมท่ัง้จากภาคอีสานและกรุงเทพฯ ปัจจบุนัเขาเป็นอาจารย์สอนศลิปะในคณะศลิปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น อีกทัง้ยงัเป็นผู้หนึง่ท่ีมีบทบาทสําคญัของกลุม่ศลิปินอีสานมาตัง้แต่

เร่ิมแรก ผลงานการสร้างสรรค์ศลิปะของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช นบัวา่มีอตัลกัษณะแบบอีสาน

เฉพาะตนสงู ผลงานของเขามกัส่ือให้เห็นถึงชีวิตการตอ่สู้ของคนท้องถ่ินอีสานดงัคํากลา่วของเขาวา่ 

“ข้าพเจ้าคดิวา่ชีวิตทกุชีวิต ไมว่า่จะเป็นมนุษย์หรือสตัว์ตา่งๆ บนโลกใบนี ้ยอ่มปรารถนาอิสรภาพกนั

ทัง้สิน้ การถกูกกัขงัยอ่มบัน่ทอน บง่บอกถึงความทกุข์ยาก ดงันัน้สญัชาตญาณการดิน้รนของชีวิต

เพ่ือให้อยูไ่ด้ตามสภาพแวดล้อมนัน้ๆ จงึเป็นสิ่งจําเป็น ” (สจูิบตัรการแสดงนิทรรศการผลงาน

ศลิปกรรมร่วมสมยัของกลุม่ศลิปินอีส าน ครัง้ท่ี 8. 2544 : 59) วิรุณ ตัง้เจริญ  (2551: บรรยาย ) 

กลา่วถึงผลงานศิลปะท่ีมีอตัลกัษณะเฉพาะของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช วา่ “ผลงานของเขาทําให้

ปัญญาชนคนหนุม่สาวผู้ เตบิโตในกรุงเทพฯ ต่ืนตระหนกและประหลาดใจวา่ ภาพกะปอมหรือกิง้ก่าท่ี

ถกูจบัมดัเพ่ือนํามาเป็นอาหารของคนอีสานท่ีปรากฏอยูใ่นภาพเขียนนัน้ มนัมีจริงหรือ และเกิดขึน้ได้

อยา่งไร” ภาพเขียนของเขาจงึมีนยัสําคญัท่ีแฝงไว้ด้วยปรัชญาการตอ่สู้ของชาวอีสาน ท่ีมีความแตกตา่ง

จากผู้คนในภมูิภาคอ่ืนๆ 

วัฒนา ป้อมชัย หรือท่ีรู้จกักนัในนาม “ตอ๋ง ดา่นเกวียน” นบัเป็นตวัแทนของศลิปินผู้หนึง่ 

ท่ีไมเ่คยผา่นสถาบนัการศกึษาทางด้านศลิปะใดๆ แตก็่นบัเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถสงู เขาศกึษาศลิปะ

โดยเฉพาะเคร่ืองปัน้ดนิเผาด้วยตวัของเขาเอง โดยอาศยัการเรียนรู้และคลกุคลีอยูก่บัชา่งปัน้ดนิเผา

บ้านดา่นเกวียนมาตัง้แตว่ยัหนุม่ ตอ่มาได้พบปะแลกเปล่ียนความรู้ด้านแนวความคดิและรูปแบบ

ศลิปะกบักลุม่อาจารย์สอนศลิปะจากวิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อาทเิชน่  ทวี รัชนีกร 

ปรีชา คงภกัดี สวิุช สถิตวิทยานนัท์ สนัน่ ดชันี และบรรดาลกูศษิย์ อีกทัง้ยงัทํางานร่วมกบักลุม่

ศลิปินอีสานมาโดยตลอด และยงัเคยแสดงผลงานร่วมกบักลุม่แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย 

นอกจากนัน้ เขายงัได้รับเกียรตร่ิวมแสดงผลงานกบักลุม่ประตมิากรแหง่ประเทศไทยอีกด้วย  

เม่ือพิจารณาผลงานของตอ๋ง ดา่นเกวียน สามารถรับรู้ถึงความเป็นพืน้ถ่ิน ความมีชีวิต

และกลิ่นไอของความเป็นอีสานอยา่งแท้จริง ความมีนํา้ใจ ความจริงใจท่ีได้สมัผสักบัสงัคมในชนบท 

ความเอารัดเอาเปรียบทางสงัคม ชนชัน้ต่ําท่ีถกูทอดทิง้ โดยไมไ่ด้รับการดแูลนัน้ สามารถแสดงออก

ผา่นส่ืองานประตมิากรรมเคร่ืองปัน้ดนิเผาของตอ๋ง ดา่นเกวียน ทัง้ทางวสัด ุเนือ้หา ลีลาและจงัหวะ
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ของงานได้อยา่งดี (อิงอร เพ็ชรเขียว. 2543: 7) ซึง่วฒันา ป้อมชยั กลา่วถึงความรู้สกึตอ่แนวทางการ

สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมเคร่ืองปัน้ดนิเผาของเขาวา่ “การเข้าไปสมัผสัชาวบ้าน ทําให้เหน็ชีวิต

ท่ีแร้นแค้น ความอตัคดัขดัสน แววตาของเดก็ท่ีเศร้าหมอง การรอคอยความหวงัของพอ่แม ่ บางครัง้

พอ่แมท่ะเลาะกนั เดก็แอบมองด้วยแววตาท่ีกงัวล บางครัง้ผู้หญิงเป็นลมล้มพบัเพราะไมมี่อะไรกิน 

ชาวบ้านหาปลา หรือแม้แตค่วามร่ืนเริงของชาวบ้าน ผมก็เก็บเอาภาพทกุแงม่มุ จดจําทกุอิริยาบถ 

เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน” (วฒันา ป้อมชยั. 2551: สมัภาษณ์) 

วฒันา ป้อมชยั มีแนวความคดิและหลกัปรัชญาท่ีวา่ การเผาฟืน เผาผลงาน โดยไมรี่บเร่ง 

มีความเพียร มีความเรียบงา่ย จะทําให้ได้ผลงานท่ีมีคณุคา่ การนัง่ดงูาน ดคูวามเป็นไปในการสร้าง

งาน เป็นการพจิารณาขัน้ตอนการทํางาน มนัจะดงึไปสูวิ่ถีความเรียบงา่ย ความสงบ ถ้ารู้สกึไมส่งบ

จะหนัเข้ามาสูวิ่ถีของเตา การปัน้ การเรียนรู้ และการมีความสขุกับการทํางาน จะทําให้ชีวิตมีความ

สงบ หายจากการเจบ็ไข้ ซึง่เขาเองยงัเช่ือวา่ “การปัน้ดนิ การกวาดใบไม้ เป็นการทําสมาธิ ไมต้่อง

รีบเร่ง ไมต้่องคํานงึถึงหลกัเศรษฐกิจ ไมต้่องว่ิงตามโลก ใช้การทํางานเป็นท่ีตัง้ ผา่นกระบวนการ ดนิ 

นํา้ ลม ไฟ” (วฒันา ป้อมชยั. 2551: สมัภาษณ์) นอกจากนัน้ วฒันา ป้อมชยั ยงัยดึหลกัพทุธศาสนา

ท่ีวา่ “พลงัของศาสนา การปฏิบตัธิรรม ความเกรงกลวัตอ่บาป และรู้เทา่ทนัโลก จะทําให้เราผอ่น

คลาย ถ้าจะออมแรง เราต้องยดึเอาหลกัคําสอนของพระพทุธเจ้ามาคอยกํากบัไมใ่ห้เราไปสูค่วามลุม่

หลง” (วฒันา ป้อมชยั. 2551: สมัภาษณ์) จากหลกัคดิ หลกัปรัชญา และแนวทางการสร้างสรรค์

ผลงานของวฒันาดงักลา่ว นบัมีนยัสําคญัท่ีวา่ เหตใุดคนท่ีไมผ่า่นการศกึษาขัน้สงู จงึมีแนวความคดิ

ท่ีละเอียดออ่นเชน่นี ้

ปัจจบุนั แม้จะมีศลิปินอีสานเกิดขึน้มากมาย มีความหลากหลายทัง้เชิงท่ีมา ปริมาณ และ

คณุภาพ ซึ่ งมีทัง้เช่ือมโยงกบัความเป็นท้องถ่ินอีสาน ท่ีบรูณาการเข้ากบัรัฐชาตไิทย และโลกาภิวตัน์ 

ในเง่ือนไขทางศลิปกรรมและบริบททางสงัคมไทยมาอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ได้สะท้อนเสนอ“ตวัตน” ของ

ศลิปินและศลิปะอีสานในลกัษณาการท่ีหลากหลายก็ตาม แตก่ารเลือกศกึษาศลิปินอีสานผู้ มีแนว

ทางการสร้างสรรค์ศลิปะเพื่อชีวิตทีช่ดัเจนและมีชือ่เสียงเป็นทีย่อมรับดงักลา่ว ก็เพือ่จะนําไปสู่

การศกึษาความเป็นตวัตนของศลิปินอีสานวา่ เขามีเบือ้งหลงัของอดุมการณ์ในการทํางานเพ่ืออะไร 

และท่ีสําคญัพวกเขามีหลกัแนวความคดิ ปรัชญา หรือทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ

เฉพาะตนอยา่งไร แตกตา่งจากนกัทฤษฎีตะวนัตกหรือไม่ และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมภายนอก

ทา่มกลางกระแสโลกาภิวตัน์ กลายเป็นปัจจยัท่ีสง่ไปสูค่วามเป็นอกัลกัษณ์ของพวกเขาอยา่งไร  
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คาํถามการวิจัย 

1. ศลิปินอีสานผู้ มีอดุมการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิต พวกเขาได้

แสดงตวัตนแตกตา่งจากศลิปินกลุม่อ่ืนๆอยา่งไร  

2. อตัลกัษณ์ของปัจเจกศลิปินประกอบขึน้จากอะไร  

3. สงัคมของความเป็นท้องถ่ิน รัฐชาต ิและโลกาภิวตัน์ มีกลไกหรือกระบวนการอยา่งไร

ในการซมึเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของอตัลกัษณ์ปัจเจกศลิปิน  

4. ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกศลิปินและกลุม่ศลิปิน นําไปสูก่ารสร้างและ

เปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานอยา่งไร   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน ผา่นผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิต 

ในบริบทของท้องถ่ินอีสาน รัฐชาต ิและโลกาภิวตัน์ ท่ีมีผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน  

2. เพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกศลิปินและกลุม่ศลิปิน ท่ีมีผลตอ่กระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ วิจยัเลือกศกึษาผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตของศลิปินอีสานหลกัๆ จํานวน 7 คน ท่ีมีแนวทาง

ชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ โดยเลือกตวัแทนศลิปินจากทัง้ผู้ ท่ีสําเร็จการศึกษาทางด้านศลิปะ และผู้ไม่

เคยผา่นสถาบนัการศกึษาศลิปะใดๆ เลย แตท่กุคนมีบทบาทสําคญัในการขบัเคล่ือนศลิปะเพ่ือชีวิต 

ในนามตวัแทนของศลิปินอีสาน ได้แก่ 

1.  ทวี รัชนีกร  

2. โชคชยั ตกัโพธ์ิ  

3. สนาม จนัทร์เกาะ  

4.  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ 

5. สรุพล ปัญญาวชิระ  

6. เกียรตกิารุณ ทองพรมราช  

7. วฒันา ป้อมชยั   
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นิยามศัพท์ 
1. ทัศนศิลป์เพ่ือชีวิต หมายถึงศลิปะท่ีมุง่รับใช้ชีวิตของผู้คนโดยรวม โดยมีเนือ้หาหลกั

ครอบคลมุทัง้แนวคดิของศลิปะลทัธิ “สจันิยม” (Realism) ท่ีหมายถึงศลิปะท่ีถ่ายทอดความเป็น

ธรรมชาตท่ีิสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวความเป็นจริงในชีวิตประจําวนั และการดิน้รนของชนชัน้สามญัชน 

และ “สจันยิมสงัคม” (Social Realism) ท่ีหมายถึงศลิปะท่ีแสดงออกถึงความทกุข์ยากของประชาชน 

ในลกัษณะการวิจารณ์สภาพสงัคม การเมือง และเศรษฐกิจร่วมสมยั  

2. กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสาน หมายถึง กระบวนการสร้างตวัตน

ของศลิปินอีสาน ท่ีแสดงออกผา่นภาพตวัแทนอนัได้แก่ ผลงานทศันศลิป์ท่ีแสดงบคุลิกลกัษณะของ

ศลิปินในด้านความเช่ือ ระบบความคดิ ทฤษฎี/ปรัชญา กลวิธีและโครงสร้างทางศลิปะ และวิถีการ

ดําเนินชีวิต ในฐานะท่ีเป็นปัจเจกศลิปิน และในอีกฐานะหนึง่ก็คือความมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม ซึง่

ศลิปินอาจถกูกําหนดตวัตนด้วยตวัของพวกเขาเองหรือผู้ อ่ืนเป็นผู้ กําหนดให้  

3. ท้องถิ่นอีสาน หมายถึง ลกัษณะเฉพาะทางด้านสงัคม ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี 

และศาสนา ท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ปัจจบุนั ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีซมึซบัเข้าไปในกระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน 

4. รัฐชาตไิทย หมายถึง นโยบายของรัฐบาลไทยท่ีเข้ามามีอิทธิพลเหนือดนิแดนภมูิภาค

อีสาน ก็เพือ่ให้สงัคมอีสานได้ปฏิบตัติาม ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเมือง การปกครอง และระบบ

การศกึษา ท่ีเร่ิมตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ซึง่ได้สง่ผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน 

5. กระแสโลกาภวัิตน์ หมายถึงกระบวนการตา่งๆ อนัเป็นผลมาจากกระแสโลกปัจจบุนั 

ในสว่นขององค์กรภาครัฐ เอกชน ปัจเจกชน ทัง้ในระดบัภมูิภาค ประเทศ และนานาชาต ิท่ีมีผลตอ่

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจยัเร่ืองนี ้ใช้แนวคดิหลกัท่ีสําคญัคือ แนวคดิเร่ืองอตัลกัษณ์ (Identity) โดยได้เลือก

พิจารณาในความหมายของเกียร์ตซ์ (Clifford Geertz) คือ เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคน

ตามบริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะ

หน้า นอกจากนัน้ ยงัได้เลือกแนวคดิ “อตัลกัษณ์” ในแนวคดิหลงัสมยัใหม ่เพราะเป็นการมองปัจเจก

สภาพในฐานะของอตัลกัษณ์ ความเป็นปัจเจกจงึถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคมของ

การสร้างอตัลกัษณ์” มากกวา่แก่นแกนของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั  ซึง่จากแนวคดิ

หลกัดงักลา่ว ผู้ วิจยัเพียงนํามาเป็นไฟสอ่งทาง เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของ

ศลิปินอีสาน ซึง่มีลกัษณะท่ีเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงไปตามกระแสสงัคมแบบบรูณาการ ภายใต้

บริบทของความเป็นท้องถ่ินอีสาน รัฐชาต ิและโลกาภิวตัน์ ท่ีมีลกัษณะแบบซ้อนทบักนัเป็นสําคญั 

โดยมีโครงสร้างของการวิจยัดงันี ้
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แผนภาพแสดงกรอบแนวคดิและโครงสร้างการวิจยั 

 

จากแผนภาพกรอบแนวคดิและโครงสร้างการวิจยั สามารถอธิบายได้ดงันี ้การศกึษา

ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต : กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน นัน้ แบง่การศกึษาออกเป็น 3 สว่น

ท่ีเช่ือมโยงซึง่กนัและกนัคือ  ส่วนแรก ศกึษาความเป็นท้องถ่ินอีสานท่ีมีผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์

ของศลิปินอีสาน ส่วนทีส่อง ศกึษาความเป็นรัฐชาตไิทยท่ีมีผลตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของ

ศลิปินอีสาน ส่วนทีส่าม ศกึษาความเป็นกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีผลกระทบตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์

ของศลิปินอีสาน การเช่ือมโยงของโครงสร้างหลกัทัง้สามสว่น จะทําให้เห็นการซ้อนทบักนัระหวา่ง 

แตล่ะสว่น และการซ้อนทบัเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในท่ีสดุ กลา่วคือ ประการแรก มีการซ้อนทบักนั

ระหวา่งวฒันธรรมอีสานกบัความเป็นรัฐชาตไิทย ประการทีส่อง มีการซ้อนทบักนัระหวา่งท้องถ่ิน

อีสานกบัโลกาภิวตัน์  ประการทีส่าม มีการซ้อนทบักนัระหวา่งรัฐชาตไิทยกบัโลกาภิวตัน์  และ 

ประการสดุทา้ย จะมีการซ้อนทบักนัทัง้สามสว่นคือ ท้องถ่ิน อีสาน รัฐชาตไิทย และโลกาภิวตัน์        

ในลกัษณะแบบบรูณาการท่ีจะนําไปสูค่วามเป็นอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานวา่เป็นเชน่ไร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ระเบียบวิธีวิทยา (Research Methodology) ในการดําเนินวิจยันี ้ผู้ศกึษาเลือกใช้วิธีการ

วิจยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Method) โดยพฒันากรอบแนวคดิของการทําวิจยัมาจากแนวคดิเร่ือง 

อตัลกัษณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน ภายใต้บริบท

ของความเป็นท้องถ่ินอีสาน รัฐชาตไิทย และโลกาภิวตัน์ ท่ีมีความสมัพนัธ์แบบซ้อนทบักนัอยู ่โดย

เลือกศกึษาผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของศลิปินอีสาน ในประเดน็ท่ีมาของแนวความคดิ ทฤษฎี 

ปรัชญา กลวิธีและโครงสร้างทางศลิปะ และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปิน เป็น

แนวในการกําหนดประเดน็คําถามในการวิจยั รวมทัง้เป็นแนวในการเก็บข้อมลูทัง้จากภาคเอกสาร

และภาคสนาม โดยการสงัเกต และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (Key Information) เพือ่นําไปเป็น

แนวในการวิเคราะห์ผลการวิจยัในขัน้สดุท้าย วิธีดําเนินการวิจยัมีขัน้ตอนดงันี  ้ 

1. ประชากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ผู้ วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งเพ่ือการหาจํานวน

ประชากรในภาคอีสาน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งตามจดุมุง่หมาย (Purposive sampling) เพ่ือให้ได้

ตวัอยา่งท่ีเหมาะสมกบัจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา โดยสุม่ตวัอยา่งจากการศกึษา

ผลงานและประวตัขิองศลิปินท่ีอยู่ในภาคอีสาน จากเอกสาร ผลงานศลิปะ และการสมัภาษณ์

เบือ้งต้น แล้วนํามาปรึกษากบัผู้ทรงวฒุิ เพ่ือให้ได้ตวัแทนของกลุม่ประชากรท่ีสอดคล้องกบับริบท

ของความเป็นท้องถ่ินอีสาน รัฐชาตไิทย และโลกาภิวตัน์ จนเหลือศลิปินผู้ มีบทบาทสําคญัและมี

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตอยา่งชดัเจน จํานวน 7 คน คือ ทวี รัชนีกร โชคชยั 

ตกัโพธ์ิ สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ สรุพล ปัญญาวชิระ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช และ

วฒันา ป้อมชยั 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นจาก

เอกสารทางประวตัศิาสตร์ ทฤษฎี งานวิจยัวิทยานิพนธ์ บทความ และส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้อง ตอ่มา

จงึได้ดําเนินการเก็บข้อมลูภาคสนาม โดยมีขัน้ตอนทัง้จากการสงัเกต การจดบนัทกึ โดยศกึษาจาก

ภาพจริงในสถานท่ีจริง การศกึษาพฤตกิรรมของศลิปินในขณะปฏิบตังิาน การสงัเกตแบบมีสว่นร่วม 

เพ่ือศกึษาถึงกระบวนการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของศลิปิน และการสมัภาษณ์แบบเชิง

คณุภาพ (Qualitative interview) ทัง้การสมัภาษณ์ในฐานะเป็นการ “สร้างข้อมลู” ซึง่ทัง้ผู้สมัภาษณ์

และผู้ให้สมัภาษณ์ตา่งมีบทบาทในการเรียบเรียงข้อมลูขึน้มาแบบถ้อยทีถ้อยอาศยัซึง่กนัและกนั กบั

การสมัภาษณ์ท่ีเน้นปฏิสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมกลา่วคือ นยัแรก หมายถึงการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี

ตอ่กนัทัง้สองฝ่าย ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนตลอดจบการสมัภาษณ์ ซึง่เป็นหน้าท่ีของฝ่ายผู้ ทําการสมัภาษณ์

มากกวา่ผู้ให้สมัภาษณ์ นยัทีส่อง หมายถึงการท่ีทัง้สองฝ่ายอยูใ่นสภาพ Active คือตา่งก็มีสว่นร่วม

เพ่ือบรรลจุดุประสงค์เดียวกนันัน่คือ การสร้างเร่ืองราวหรือข้อมลูขึน้มา โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ กําหนด
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ประเดน็คําถามจากแนวคดิข้างต้นเพ่ือนําไปสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกั (Key informants) โดย

เลือกสมัภาษณ์กลุม่บคุคลคือ ศลิปินร่วมสมยัอีสาน นกัวิชาการทางด้านศลิปะ และตวัแทนกลุม่

ศลิปินอีสาน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล ในระหวา่งการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัต้องดําเนินการ

วิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือตรวจสอบกบักรอบแนวคดิ อาจมีการปรับกรอบแนวคดิให้เหมาะสมและ

ครอบคลมุข้อมลูท่ีนอกเหนือจากกรอบเดมิ โดยมีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ดงันี ้ 1) นําข้อมลูท่ีเก็บ

รวบรวมได้ โดยการถอดเสียงบนัทกึ การจดบนัทกึใหม ่แล้วนํามาเรียบเรียงให้เป็นระบบ และเก็บ

บนัทกึไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และแผน่บนัทกึซีดี เพ่ือนําไปสูก่ารให้ความหมายข้อมลู การจดั

หมวดหมู ่และการวิเคราะห์ในขัน้ตอนสดุท้ายตอ่ไป 2) ให้ความหมายกบัข้อมลู (Conceptualizing 

the data) โดยอาศยัการตีความจากข้อมลูเบือ้งต้น ให้ออกมาเป็นข้อความท่ีส่ือความหมายของผู้ให้

ข้อมลู 3) จดัหมวดหมูค่วามหมายของข้อมลู (Categorize the concepts) โดยนําเอาความหมายท่ี

ให้ไว้ มาจดัเป็นหมวดหมู ่แล้วนํามาตีความสร้างข้อสรุปแบบอปุมยั (Analytic induction) ซึง่ก็คือ

การสร้างข้อสรุปจากรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีได้ศกึษามา และ 4) วิเคราะห์ข้อมลูและสรุป

รวบรวมความหมาย ให้ได้องค์ความรู้ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ซึง่เป็นขัน้ตอนในการนําเอา

ข้อมลูตา่งๆ มาเช่ือมโยงจนเกิดเป็นโครงสร้างของข้อสรุปท่ีสามารถตอบคําถามของการวิจยัได้ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการวิจยัในครัง้นี ้คาดวา่นา่จะได้รับประโยชน์จากข้อค้นพบอนัเป็นองค์ความรู้ใหม ่

ท่ีก่อประโยชน์ตอ่ความเข้าใจ จนนําไปสูก่ารสลายเพดานความคดิท่ีเคยกําหนดให้ศลิปินคดิและรู้สกึ

อยูเ่พียงลกัษณะเดียว และทําให้วงการทศันศิลป์ของภาคอีสานและของประเทศไทย ได้ตระหนกัถึง

ผลของความเปล่ียนแปลงท่ีสลบัซบัซ้อนมากขึน้ ก็เพือ่ทําให้เกิด “โลกแหง่ศลิปะ” ใหมข่ึน้มาอยา่ง

เทา่เทียมกนัมากขึน้ในอนาคตนัน่เอง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎี 

อัตลักษณ์ (Identity)   

 กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์หรือบางคนเรียกวา่เอกลกัษณ์ เป็นแนวความคดิท่ีให้

ความสนใจในความรู้สกึนกึคดิตอ่ตนเองวา่  “ฉนัคือใคร” “ฉนัมองตวัฉนัเองอยา่งไร และคนอ่ืนมอง

ฉนัอยา่งไร” ซึง่จะเกิดขึน้จากการปฏิสงัสรรค์ระหวา่งตวัเรากบัคนอ่ืน โดยผา่นการมองตวัเองและ 

คนอ่ืนมองเราในขณะนัน้ อีกทัง้ยงัเก่ียวข้องกบั “ตวัตน” (Self) และสิ่งท่ีอยูภ่ายใน มนัเป็นการ

กําหนดตําแหนง่ท่ีระลกึรู้จากสงัคม ซึง่เกิดขึน้จากการท่ีคนอ่ืนรับรู้ร่วมด้วย การศกึษาอตัลกัษณ์  

เป็นการศกึษามโนทศัน์ท่ีคาบเก่ียวสมัพนัธ์กบัวิชาหลากหลายแขนงทางสงัคมศาสตร์  ทัง้สงัคมวิทยา 

มานษุยวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา  

 อยา่งไรก็ตาม การศกึษาอตัลกัษณ์ จําเป็นจะต้องเข้าใจทัง้แนวคดิสมยัใหมน่ยิมหรือ

ทนัสมยันิยม (Modernism) และหลงัสมยัใหมน่ิยมหรือหลงัทนัสมยันิยม (Post-modernism) ซึง่

แนวคดิทัง้สองแนวนีมี้ความแตกตา่งกนัมาก แนวคดิสมัยใหม่นิยม มีความเช่ือวา่ มนษุย์เป็นนาย

ของตวัเอง เรียกวา่ อตับคุคล มนษุย์เป็นต้นกําเนิดในการสร้างสรรค์สิ่งตา่งๆ เพ่ือประโยชน์สขุแก่

ตนเองและสงัคม เช่ือในหลกัเหตผุล ปรากฏการณ์และความจริงทกุอย่างเข้าถึงได้ โดยเน้นวิธีการ 

ปฏิฐานนิยม (Positivism) เป็นลทัธิท่ีเช่ือวา่ ความเป็นจริงมีเทา่ท่ีทดลองได้ โดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ความจริงเป็นสิง่ท่ีอยูภ่ายนอกตวั มองเห็นจบัต้องได้ หรือเป็นการศกึษาสงัคมโดยอิง

กบัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) เพ่ือค้นพบความจริงทกุสว่น และให้เหตผุลใน

การอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมและความเป็นจริงทกุอยา่ง และสร้างเร่ืองเลา่แมบ่ทขึน้มา  (Meta 

- narrative) เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ตา่งๆ สร้างเป็นข้อสรุปทัว่ไป โดยท่ีข้อสรุปนัน้สามารถนําไป

อธิบายหรือนําไปใช้กบัสิ่งอ่ืนได้ การศกึษาด้วยวิธีการดงักลา่ว จงึมีลกัษณะความเป็นนามธรรม 

 การศกึษาอตัลกัษณ์ในยคุแนวคดิสมยัใหมนิ่ยมมีหวัใจของวิธีคดิ  ท่ีเน้นลทัธิปัจเจก

นิยม (Individualism) เป็นคณุลกัษณะท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวั และเช่ือมัน่ในศกัยภาพตาม

ธรรมชาตขิองมนษุย์วา่ สามารถเข้าถึง “ความเป็นจริง” ท่ีเป็นสากล วิธีคดิกระแสหลกัในยคุนีจ้งึเช่ือ

ในแนวคดิท่ีเรียกวา่ “สารัตถะนยิม” (Essentialism) นัน่คือ เช่ือวา่ธรรมชาตขิองสงัคมหรือมนษุย์ก็

ตามมี “คณุสมบตัอิะไรบางอยา่ง” เป็นแก่นแกนหรือสารัตถะ เป็นสิ่งท่ีซอ่นแฝงอยูล่กึๆ และกําหนด

ทิศทางของพฤตกิรรมท่ีเห็นจากภายนอกอีกทีหนึง่” (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 8) 
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  ขณะท่ีแนวคดิ หลังสมัยใหม่นิยม กลบัเห็นวา่ มนษุย์ไมไ่ด้เป็นอตับคุคล ปฏิเสธการ

ยกเอาเหตผุลขึน้มาเป็นบรรทดัฐานเดียว และกลา่วถึงความจริงแท้ในโลกไมมี่ ฉะนัน้ วิธีการศกึษา

หาความรู้และปรากฏการณ์ทางสงัคม สามารถทําได้หลายรูปแบบ ซึง่ให้ความสําคญักบัญาณทศัน์ 

จินตนาการ ประสบการณ์ และทําความเข้าใจมนษุย์ให้มากขึน้ ขณะท่ีเร่ืองเลา่แมบ่ทหรือ  Meta – 

narratives เป็นเร่ืองเลา่ใหญ่ๆ ท่ีคอยกํากบัและควบคมุเร่ืองเลา่ยอ่ยอ่ืนๆ  อีกมากมาย แนวคิดหลงั

สมยัใหม่นิยม จงึหนัมาให้ความสําคญัท่ีจะศกึษาสงัคมท่ีมีขนาดเลก็กวา่การศกึษาแนวทนัสมยันิยม  

โดยไมจํ่ากดัอยูก่บักรอบของแนวคดิ  ทฤษฎี โดยแนวคดินีไ้ด้รับอิทธิพลจากลทัธิปัจเจกชนนิยม 

(Individualism) ซึง่แนวคดิของนกัทฤษฎีชว่งแรกๆ จะเน้นการศกึษาด้านโครงสร้างสงัคมขนาดใหญ่ 

ตอ่มา Max Weber  จงึได้ให้ความสําคญักบัการศกึษาปัจเจกมากขึน้ รวมถึงนกัคดิในกลุม่ปฏิสมัพนัธ์

เชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic Interaction) ท่ีกลา่ววา่ อตัลกัษณ์ คือ สิ่งท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิสมัพนัธ์

ทางสงัคม  (บณัฑิต ปิยะศลิป์. 2548: ออนไลน์) 

 

อัตลักษณ์ : ปัจเจกภาพในแนวคดิสมัยใหม่ 

 

 ปัจเจกภาพในสังคมวิทยา  

  การศกึษาอตัลกัษณ์ในเชงิสงัคมวิทยา นบัตัง้แตป่ลายศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา

นัน้ ลกัษณะสําคญัประการหนึง่ของสงัคมวิทยาก็คือ การเสนอแนวความคดิเร่ืองปัจเจกภาพ ภายใน

บริบทสงัคม และมุง่ชีป้ระเดน็ให้เห็นถึงความแตกตา่งระหวา่งแนวคดิ ตวัตน ในทฤษฎีเชิง

ปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ และอตัลกัษณ์ในแนวคดิหลงัสมยัใหมใ่นกาลปัจจบุนั  

  แนวคดิเร่ืองปัจเจกนิยมในยคุเร่ิมแรกท่ีอยูภ่ายใต้ร่มเงาของปรัชญาปฏิฐานนิยมนัน้ 

ได้เน้นความสําคญัตอ่สงัคม ไมว่า่จะเป็นก็องต์ (August Comte) และเดอร์ไคม์ (Emile Durkheim) 

ตา่งก็ปฏิเสธแนวคดิท่ีเห็นวา่ปัจเจกบคุคลเป็นอิสระ ดงันัน้ พฤตกิรรมของมนษุย์จงึถกูศกึษาในฐานะ

เป็นปรากฏการณ์ของสงัคมท่ีเรียกวา่ “พฤตกิรรมร่วม” (Collective behavior) ตอ่มา คาร์ลมาร์กซ 

(Karl Marx) เป็นอีกผู้หนึง่ท่ีให้ความสําคญักบัการกําหนดโครงสร้าง (Structure) มากกวา่ปัจเจก 

หรือผู้กระทํา (Agency) ซึง่มาร์กซ์เช่ือวา่ แนวคดิเร่ืองชนชัน้ (Class) จะเป็นตวัเช่ือมปัจเจกเข้ากบั

โครงสร้าง และเป็นสิง่กําหนดอตัลกัษณ์ของปัจเจกชน รวมถึงความคดิท่ีวา่ มนษุย์กลายเป็น

ผู้กระทําการท่ีมีความหมายเพียงพอ เม่ือเขาตระหนกัถึงอตัลกัษณ์ทางชนชัน้ของตนเอง สว่นเวเบอร์ 

(Max Weber) แม้เขาจะให้ความสําคญัตอ่ปัจเจกบคุคลมากกวา่ โดยเขาเช่ือวา่ สงัคมวิทยาเป็น

ศาสตร์ท่ีศกึษาพฤตกิรรมของมนษุย์จากมมุมองและความเข้าใจของผู้กระทํา แตอ่ยา่งไรก็ตาม เวเบอร์

กลบัใช้แนวทางการวิเคราะห์ระดับกลุม่มากกวา่ปัจเจกบคุคล และซิมเมล (Georg Simmel) ก็เป็น
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อีกผู้หนึง่ท่ีเห็นวา่ สงัคมมิได้เป็นอิสระจากปัจเจก การรวมกลุม่ขึน้เป็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจก 

กลุม่มีชีวิตและพลวตัของมนัเองซึง่แตกตา่งจากตวัปัจเจก เม่ือมีความเหมือนกนัจงึมารวมกลุม่กนั  

แตก่ารรวมกนัมกัมีผลทําให้คนนําออกมาซึง่คณุสมบตัท่ีิมีคณุภาพต่ําในตวัเขา สว่นสิ่งท่ีดีท่ีสุดจะถกู

สงวนรักษาเป็นคณุสมบตัเิฉพาะตนไว้  

  จงึเหน็ได้วา่ นกัสงัคมวิทยาตา่งๆ ดงักลา่ว ตา่งให้ความสําคญัของปัจเจกภาพ

ในระดบัต่ํา แตก่ลบัเน้นไปท่ีโครงสร้างหรือกลุม่ทางสงัคมมากกวา่ จากแนวความคดิดงักลา่ว หาก

นํามาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้กบัวงการทศันศลิป์ในภาคอีสาน ก็จะพบวา่ การเกิดกลุม่ศลิปิน

ตา่งๆ ขึน้มาหลายกลุม่ แตล่ะศลิปินในกลุม่ก็มีวตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการแสดงออกคล้ายๆ 

กนั แตค่ณุสมบตัหิรือสิ่งท่ีดีท่ีสดุของศลิปินแตล่ะคนอาจไมไ่ด้ถกูนําเสนอในความเป็นตวัตนของเขา

มากนกั เชน่ บางครัง้ทางกลุม่อาจตัง้หวัข้อเร่ืองไว้เป็นเร่ืองเดียวกนั ฉะนัน้ ศกัยภาพและความเป็น

ปัจเจกจงึลดน้อยลงไปด้วย เพราะปัจเจกศลิปินถกูขอร้องให้กระทําการในสิ่งเดียวกนั เป็นต้น 

 

 ปัจเจกภาพในปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 

   นกัคดิสายปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic interactionism) แม้วา่จะให้

นํา้หนกัแก่ปัจเจกบคุคลในฐานะประธาน (Subject) หรือผู้กระทําการ (Agency) แตก็่เห็นวา่        

อตัลกัษณ์ คือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  คลีูย์ (Charles Cooley) เช่ือวา่ 

สงัคมและปัจเจกบคุคลเป็นปรากฏการณ์ท่ีไมอ่าจแยกออกจากกนัได้ สงัคมเกิดจากการผสมผสาน

ของตวัตนเชิงจติ (Mental selves) ของหลายๆคนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั ความรู้สกึเก่ียวกบัตวัเราเอง

พฒันาขึน้มาจากปฏิกิริยาของเราตอ่ความเหน็ของผู้ อ่ืนเก่ียวกบัตวัเรา เขาเรียก “ตวัตน” ท่ีเกิดจาก

กระบวนการนีว้า่ “ตวัตนในกระจกเงา” (The looking glass self) (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 25)  

  มีด้ (George Herbert Mead) เป็นนกัคดิในกลุม่ทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ท่ี

สําคญัอีกผู้หนึง่ ท่ีได้ทําการศกึษาพฒันาการท่ีความรู้สกึเก่ียวกบั “ตวัตน” ท่ีคอ่ยๆ ก่อร่างสร้างตน

จากกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ โดยเขาชีใ้ห้เห็นวา่ “กลไกสําคญัตอ่การสร้างตวัตน คือ การเรียนรู้ท่ีจะ

สวมบทบาท (Role- taking) ของผู้ อ่ืน และหวัใจสําคญัของการเรียนรู้นีคื้อ ภาษา ซึ่ งเป็นชอ่งทางการ

ถ่ายทอดระบบสญัลกัษณ์และกฎเกณฑ์ร่วมของสงัคม” (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 26)  จากทศันะ

ดงักลา่ว ดรูาวกบัวา่สงัคมได้แสดงบทบาทครอบงําและสร้างตวัตนของปัจเจกบคุคลทัง้หมด ดงันัน้ 

มีด้จงึได้พยายามรักษาอิสรภาพของปัจเจก ด้วยการเสนอแนวคดิวา่ตวัตนนีมี้สองด้านท่ีปะทะ

สงัสรรค์กนัอยูต่ลอดเวลา ด้านหนึง่ คือ “me” อนัเป็นตวัตนท่ีเกิดจากความเห็นและปฏิสมัพนัธ์กบั

ผู้ อ่ืน และ “I” อนัเป็นสว่นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของเราเอง อนัท่ีจริงทัง้ “me” และ “I” ตา่งก็สมัพนัธ์

กบัโลกข้างนอกทัง้คู ่เพียงแต ่“me” เป็นผลจากการประเมินและซมึซบัทศันะผู้ อ่ืน และ “I” เป็นคําตอบ
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และความพยายามท่ีจะประสาน “me” ท่ีหลากหลายเข้าด้วยกนั “I” จงึเป็นศกัยภาพของความคดิ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 26)   

  จากทศันะของคลีูย์และมีด้ดงักลา่ว จงึพออธิบายได้วา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ดงักลา่วต้องประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเราท่ีเรามีตอ่ตนเอง  และจนิตนาการเก่ียวกบัความคดิ

ของผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้ รวมถึงปฏิกิริยาและความรู้สกึของเราท่ีมีตอ่จนิตนาการดงักลา่วด้วย  

ทัง้หมดนีห้ลอมรวมกนัก่อเป็นความรู้สกึท่ีมีตอ่ตนเอง หากนําเอาแนวความคดิดงักลา่วมาศกึษา

ปรากฏการณ์ของศลิปินอีสาน พอจะอธิบายได้วา่ เม่ือศลิปินสร้างภาพลกัษณ์ของตวัเองขึน้มาแล้ว 

เขารู้สกึวา่เขาเป็นอยา่งนัน้ และผู้ อ่ืนอาจมีความรู้สกึและจนิตนาการถึงภาพลกัษณ์ท่ีเขาส ร้างขึน้นัน้

เป็นอยา่งไร รวมถึงตวัเขาเองจะรู้สกึและมีปฏิกิริยาตอ่ความรู้สกึในจนิตนาการของผู้ อ่ืนท่ีมองภาพลกัษณ์

ของเขาเป็นอยา่งไร เชน่ เขาอาจรู้สกึภมูิใจหรือต่ําต้อยด้อยคา่ในภาพลกัษณ์ของตวัเองก็ได้ และจาก

การให้ความสําคญัตอ่ปฏิสมัพนัธ์นีเ้อง จงึทําให้กลุม่ทางสงัคมเป็นประเดน็ท่ีสําคญัของการศกึษา 

  อยา่งไรก็ตาม อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ (2546: 27) ได้แสดงทศันะวา่ “อตัลกัษณ์

ของปัจเจกบคุคลในทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์นัน้ มิได้เป็นภาพท่ีมีความตอ่เน่ืองเป็นอนัหนึง่

อนัเดียว ทฤษฎีนีต้ระหนกัถึงเหล่ียมมมุท่ีหลากหลายของความเป็นตวัตน” ซึง่ความเป็น “ตวัตน” ใน

ความหลากหลายดงักลา่ว นอกจากจะเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ท่ีมีตอ่ร่างกายของตนเองแล้ว ยงั

สมัพนัธ์กบัตวัแปรทางสงัคม เชน่ อาย ุเพศ อาชีพ ชนชัน้ กลุม่ชาตพินัธุ์ เป็นต้น ซึง่ตวัแปรตา่งๆ

เหลา่นี ้คือ มิตติา่งๆ ท่ีปัจเจกนิยามอตัลกัษณ์ของตนในกระบวนการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน รวมทัง้มิติ

ของ “เวลา” ก็เป็นปัจจยัสําคญัอีกอยา่งหนึง่ของความรู้สกึตอ่เน่ืองของอตัลกัษณ์ ดงัท่ีอภิญญา 

เฟ่ืองฟสูกลุ (2546: 27) อธิบายไว้วา่ คนเราจะวางตําแหนง่แหง่ท่ีของเราในมิตเิวลาชนิดใดชนิดหนึง่

เสมอ ในปัจจบุนั อดีต หรืออนาคต มิตเิวลาเป็นตวัหลอมและบรูณาการการกระทําตา่งๆ ของคนให้

เช่ือมตอ่กนัอยา่งมีความหมาย คนจดัการกบัชีวิตตนเองอยา่งเป็นระบบ ตอ่เน่ือง และสมัพนัธ์กนัใน

ลําดบัเวลา มนัทําให้คนสามารถจดัระเบียบกบัชีวิตได้อยา่งเป็นระบบ ฉนัทําสิง่นี ้ตามมาด้วยสิง่นี ้

และสิ่งนี ้เพ่ือให้บรรลสุิ่งนัน้ในอนาคต  

  จากคําอธิบายของอภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ ดงักลา่ว หากเรานํามาศกึษาความ

เป็นอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน อาจทําให้เรามองเห็นลําดบัความตอ่เน่ืองของเวลา ซึง่เป็นการมอง

ย้อนอดีตไปสูอ่นาคตได้ ซึง่อาจเห็นกาลเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินเป็นแบบเส้นตรง

หรือหมนุเวียนเป็นวงจร ซึง่เป็นมมุมองของปัจเจกในความรู้สกึเป็น “ตวัตน” เป็นประสบการณ์ท่ีมี

ความตอ่เน่ืองหรือมีความคงเส้นคงวาก็ได้ ซึง่ตวัผลงานศลิปะในแตล่ะชว่งเวลาจะเป็นภาพสะท้อน

ให้เห็น “ตวัตน” ของศลิปินแตล่ะคนได้ 
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 ปัจเจกภาพในทางมานุษยวิทยา 

  นกัมานษุยวิทยาในชว่งบุกเบกิในปลายศตวรรษท่ี 19 มองภาพมนษุย์ใน

เส้นทางของกระบวนการวิวฒันาการ ท่ีเรียกวา่ “ภมูิปัญญานิยม” (Intellectualism) โดยมองเห็นวา่ 

สิ่งท่ีเช่ือมมนษุย์ตา่งยคุตา่งสมยัให้มาอยูใ่นเส้นทางวิวฒันาการเดียวกนัก็คือ “เหตผุล” ดงัเชน่ เฟรสเซอร์ 

(James Frazer) ได้ศกึษาพฤตกิรรมท่ีถกูเรียกวา่เป็น “ไสยศาสตร์” คือผลสะท้อนวิธีการใช้เหตผุลท่ี

ผิดพลาดของคนโบราณ ก็เพราะมนัมีการคดิเช่ือมโยงแฝงอยูน่ัน่ก็คือ เช่ือมโยงสิ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 

(Law of similarity) เข้าด้วยกนัและเช่ือมโยงสิ่งท่ีเคยสมัผสักนัไว้ด้วยกนั (Law of contact) ตอ่มา

ในชว่งต้นศตวรรษท่ี 20 มีนกัมานษุยวิทยาบางสายได้ศกึษาวฒันธรรมและบคุลกิภาพ โดยเน้นถึง

ตวักําหนดด้านอารมณ์ของมนษุย์วา่ เป็นสิ่งท่ีกําหนดแบบแผนทางวฒันธรรม เชน่ โบแอส (Franz 

Boas) ได้ให้ความสําคญัตอ่ปัจจยัทางอารมณ์ความรู้สกึของมนษุย์ และ เบเนดคิท์ (Ruth Benedict) 

ผู้ เป็นลกูศษิย์ของโบแอส ได้ศกึษาแบบแผนของบคุลกิภาพทางสงัคมท่ีเรียกวา่ โครงร่างของ

บคุลกิภาพ (Configuration) ซึง่ในแตล่ะสงัคมจะมีโครงร่างบคุลิกภาพเฉพาะตวัท่ีแตกตา่งกนัไป ซึง่

เบเนดคิท์เช่ือวา่ ภายในสงัคมหนึง่ๆ จะมีความสม่ําเสมอเป็นแบบแผน และโครงร่างทางอารมณ์นี ้

คือปัจจยัพืน้ฐานของบรูณาการทางสงัคมนัน่เอง ซึง่จดุแข็งอยา่งหนึง่ของนกัมานษุยวิทยาคือ การให้

ความสําคญักบัลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมในสงัคม ความหมายของปัจเจกภาพจงึฝังแนบแนน่

อยูก่บับริบทของสงัคม เพราะมโนทศัน์ปัจเจกภาพจะเป็นสิ่งเช่ือมคนกบัสงัคมในลกัษณะใดลกัษณะ

หนึง่เสมอ 

  สิง่สําคญัอีกประการหนึง่ท่ีนกัมานษุยวิทยานิยมใช้ในการศกึษามโนทศัน์ปัจเจก

ภาพก็คือ วิธีการใช้คําสรรพนามหรือคําท่ีใช้เรียกแทนคนในแตล่ะสงัคม ซึง่ก็คือคําท่ีถกูประดษิฐ์ขึน้

เพ่ือใช้เรียกแทนคนในสถานภาพตา่งๆ นัน่เอง ดงัจะเห็นได้จาก เกียร์ตซ์ (Clifford Geertz) ศกึษา

ระบบการใช้สรรพนามและการเรียกช่ือในสงัคมโมร็อคโค เขาพบวา่มีกฎไวยากรณ์ท่ีเปล่ียนฐานะ

ของคํานามให้กลายไปเป็นคล้ายคําคณุศพัท์ด้วยการเปล่ียนหรือเตมิสระ “I” ท้ายคํานัน้เชน่ Sus 

เป็นช่ือท้องท่ีทางตะวนัตกเฉียงใต้ของโมร็อคโค Susi แปลวา่ชายท่ีมาจากท้องท่ีนัน้ Hrar แปลวา่  

ผ้าไหม Hrari แปลวา่ พอ่ค้าไหม Darqawa เป็นนกิายทางศาสนา Darqawi คือสมาชกินกิาย 

(อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 32) 

  จากมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยาดงักลา่ว จะเห็นได้วา่ ความเป็น

ปัจเจกภาพนัน้มีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงของสิ่งท่ีคล้ายกนั ไมว่า่จะเป็นด้านวฒันธรรมและบคุลิกภาพ

ของสงัคมจะเป็นแบบบรูณาการ เพราะปัจเจกภาพจะเป็นสิ่งเช่ือมคนกบัสงัคมในลกัษณะใด

ลกัษณะหนึง่เสมอ สว่นปัจเจกภาพในความหมายของเกียซรต์นัน้ “เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์

ของคนตามบริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์
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เฉพาะหน้า” (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 32-33) จากข้อสรุปดงักลา่ว หากนํามาใช้กบัการศกึษา

ทศันศลิป์ของศลิปินอีสาน จะเห็นได้จาก การพยายามตัง้ช่ือกลุม่ให้สอดคล้องกบัสรรพนามหรือคํา  

ท่ีใช้เรียกในท้องถ่ินได้แก่ คําวา่ “อีสาน” เป็นช่ือเรียกแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

คําวา่ “กลุม่ศลิปินอีสาน” จงึหมายถึงกลุม่ศลิปินท่ีอาศยัอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คําวา่ “แก่น

คณู” เป็นช่ือต้นไม้ประจําจงัหวดัขอนแก่น “ศลิปินกลุม่แก่นคณู” จงึหมายความวา่ เป็นกลุม่ศลิปินท่ี

อาศยัอยูใ่นจงัหวดัขอนแก่น คําวา่ “ทุง่กลุา” เป็นช่ือบริเวณหนึง่ท่ีอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

“ศลิปินกลุม่ทุง่กลุา ” จงึหมายถึงศลิปินท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณทุง่กลุา เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม  

ศลิปินในแตล่ะกลุม่สว่นใหญ่ยอ่มสร้างผลงานท่ีสอดคล้องกบับริบทของสงัคมเป็นแบบบรูณาการ 

หรืออาจแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ได้ 

  อยา่งไรก็ดี จากมโนทศัน์อตัลกัษณ์ท่ีศกึษาโดยอภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ (2546) นัน้ 

พอนํามาสรุปเป็นแนวความคดิได้วา่ ปัจเจกภาพในปรัชญาแบบสมยัใหมน่ยิมนัน้ เป็นปัจเจกภาพท่ี

มุง่เน้นมิตด้ิานในท่ีเป็นนามธรรม นัน่คือ แก่นแกนท่ีเป็นจิตสํานกึและกระบวนการของเหตผุล ปัจเ จก

ภาพมีความเป็นเอกภาพทําให้ภาพรวมของปัจเจกมีความตอ่เน่ืองและเป็นศนูย์รวมของบคุลกิภาพ

หรืออตัลกัษณ์อยา่งหนึง่ท่ีแนน่อนเดน่ชดั อีกทัง้ปัจเจกภาพดงักลา่วก็เป็นสิ่งท่ีมีความสมบรูณ์ใน

ตวัเอง และเป็นอิสระในระดบัหนึง่จากโลกและสงัคม ซึง่คณุสมบตัติา่งๆ ดงักลา่วอยูภ่ายใต้ทฤษฎี

การเลือกท่ีเป็นเหตผุล ฉะนัน้ พฤตกิรรมของมนษุย์จงึเป็นสิ่งท่ีมีแบบแผน สามารถคํานวณ คาดเดา 

หรือทํานายลว่งหน้าได้ 

  จะเหน็ได้วา่ จากการศกึษามโนทศัน์ปัจเจกภาพในทางสงัคมวิทยาและ

มานษุยวิทยา สามารถนํามาเป็นกรอบในการสร้างคําถามในการวิจยัเร่ือง “ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต : 

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน” ได้วา่ อตัลกัษณ์ของปัจเจกศลิปินประกอบขึน้จาก

อะไร สงัคมมีกลไกหรือกระบวนการอยา่งไรในการซมึเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของอตัลกัษณ์ปัจเจกศลิปิน 

และในอีกด้านหนึง่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกศลิปินนําไปสูก่ารสร้างและเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์

อยา่งไร   

 

2

 ปัจจบุนัคําวา่ “โพสต์โมเดร์ิน” หรือยคุหลงัสมยัใหม่ (Postmodern)  เป็นคําท่ีเร่ิมแพร่

เข้ามา ซึง่ยงัคงเป็นท่ีสงสยัวา่ “โพสต์โมเดร์ินคืออะไร” ยคุสมยัใหมจ่บลงหรือยงั จะเกิดความ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมอะไรบ้าง และท่ีสดุยคุหลงัสมยัใหมจ่ะเข้ามาแทนท่ีสกลุทางวิชาการแบบ

สมยัใหมท่ี่เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ ทัง้หมดยากท่ีจะหาคําตอบท่ีชดัเจนได้ สมเกียรติ    

ตัง้นโม แสดงทศันะวา่ “ยคุของ Modern ในปัจจบุนัยงัมีอิทธิพลอยู่ ไมว่า่จะเป็นวิทยาศาสตร์ ยงัเป็น

แนวคดิหลังสมัยใหม่ 
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วาทกรรมหลกัของสงัคม ... คณุไมส่ามารถท่ีจะตดัประวตัศิาสตร์เหมือนกับการท่ีคณุตดัเคก็ได้ มนัมี

การสืบตอ่เก่ียวเน่ือง และมนัมีแรงเฉ่ือยของมนัอยู่ … มีนกัคดิบางคนมองวา่ Postmodern เป็น the 

half way house คือมนัเป็นบ้านท่ีอยูค่ร่ึงทางหรือระหวา่งทางท่ีจะไปนัน่เอง (มหาวิทยาลยัเท่ียงคืน.

2543: ออนไลน์) ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็ของศโิรตม์ คล้ามไพบลูย์ (2544: ออนไลน์) ท่ีวา่ คําถามนี ้

ตอบได้ไมง่่าย และแม้แตน่กัคดิในกลุม่โพสต์โมเดร์ินท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุคนหนึง่ยงัตอบคําถามนี ้

ไมไ่ด้เหมือนๆ กนั ความคลมุเครือและกํากวมของโพสต์โมเดร์ินนัน้  เป็นท่ีมาของคําตอบ

 ชาร์ลส์ เจงส์  เจ้าตํารับศลิปะและสถาปัตยกรรมแบบหลงัสมยัใหม่ กลา่วถึงการ

กําเนิดของแนวคดิหลงัสมยัใหมว่า่ คําวา่ “หลงัสมยัใหม”่ ถกูใช้ในงานเขียนครัง้แรกมาตัง้แตก่่อนปี 

1926 จอห์น วทัคนิส์ แช็ปแมน (John Watkins Chapman) ศลิปินชาวองักฤษนําคํานีม้าใช้ตัง้แต่

ทศวรรษ 1870 และ รูดอล์ฟ แพนน์วิตช์ (Rudolf Pannwitz) ใช้ในปี 1917 แนวคดิ “หลงัอิมเพรสชนั

นิสม์ (Post-Impressionism, ทศวรรษ 1880) และ “หลงัอตุสาหกรรม” (1914-22) เป็นจดุเร่ิมต้น

ของกระแสนิยมคําวา่ “หลงั” และได้เบง่บานเป็นระยะๆ ในชว่งต้นทศวรรษ 1960 โดยเฉพาะในทาง

วรรณกรรม แนวคดิทางสงัคม เศรษฐกิจ หรือกระทัง่ศาสนา (Sardar; & Curry. เขียน; วรนชุ        จ3รุ3

 อยา่งไรก็ตาม มีนกัสงัคมวิทยาคนแรกท่ีกลา่วถึงยคุหลงัสมยัใหมคื่อ  ซี. ไรท์ มลิล์ ท่ี

ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้เม่ือปี ค.ศ. 1959 วา่ “ยคุหลงัสมยัใหมกํ่าลงัก้าวเข้ามาแทนท่ียคุสมยัใหม่…อนัเป็น

ยคุท่ีสมมตุธิรรม เก่ียวกบัความสมานฉนัท์ในคา่นยิมท่ีวา่ด้วยความมีเหตผุลตามหลกัวิทยาศาสตร์

และอิสรภาพทางการเมืองกําลงัถกูท้าทาย” (จนัทนี เจริญศรี. 2544: 1) และตอ่มามีนกัสงัคมศาสตร์

อีกหลายคน ได้ตัง้ข้อสงัเกตถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมจากยคุ

สมยัใหมไ่ปสูย่คุหลงัสมยัใหม่วา่ “ลกัษณะทางเศรษฐกิจท่ีก้าวเข้าสูเ่ศรษฐกิจแบบบริโภคนยิม

มวลชน (Mass consumerism) ความเป็นยคุทนุนิยมตอนปลาย (Late capitalism) ลกัษณะการ

ผลิตเป็นแบบหลงัอตุสาหกรรม (Post-industrial)  ความเป็นสงัคมข่าวสาร  สงัคมท่ีประกอบขึน้จาก

การจําลอง (Simulation) ลกัษณะลํา้ความจริง (Hyperreality) และการยบุตวั (Implosion)  รวมถึง

รูปแบบใหมท่างเทคโนโลยีและวฒันธรรม เป็นยคุท่ีส่ืออิเลคโทรนิคส์ ซึง่สามารถตดัผา่นพืน้ท่ีทาง

กายภาพจะเข้ามาแทนท่ี “ชมุชน” อนัจะทําให้แนวคดิเร่ืองสงัคมจะกลายเป็นเพียงภาพลวงตา” 

(จนัทนี เจริญศรี. 2544: 1-2) 

งรัตนาพงศ์. แปล. 2548: 3)  

 แนวความคดิเก่ียวกบัลทัธิหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) มีหลากหลายและได้เร่ิม

ก่อตวัขึน้ครัง้แรกในสาขาศลิปะและวรรณคดีวิจารณ์  ก่อนจะแพร่เข้าสูส่าขาวิชาปรัชญาและ

สงัคมศาสตร์ในท่ีสดุ นกัคดิท่ีสําคญัในยคุนีท่ี้สําคัญได้แก่ โบดริยาร์ (Jean Baudrillard) เลียวทาร์ 

(Jean Francious Lyotard)  และเจมสนั (Frederic Jameson) ซึง่ตา่งให้ความหมายมโนทศัน์แบบ
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หลงัสมยัใหมต่า่งกนัไป ยคุหลงัสมยัใหม ่มีทัง้ผู้มองเป็นยคุประวตัศิาสตร์ท่ีแยกตวัออกจากยคุสมยัใหม่ 

และมองวา่เป็นการเปล่ียนแปลงอารมณ์หรือสภาวะจิตใจ โดยยคุหลงัสมยัใหมมี่ความหมายในเชิง

กระบวนการมากกวา่ปรากฏการณ์  

 จนัทนี เจริญศรี (2544: 13) กลา่วถึงกระบวนการกลายเป็นยคุหลงัสมยัใหม่ 

(Postmodernization) จากผลงานของโบดริยาร์วา่ ประกอบไปด้วยการพฒันาในการผลิตสินค้า

สารสนเทศ อนันําไปสูค่วามดกด่ืนของวฒันธรรมเชิงสญัลกัษณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  จน

เป็นไปไมไ่ด้ท่ีเราจะกลา่วถึงมโนทศัน์อยา่งชนชัน้ หรือบรรทดัฐานได้อีกตอ่ไป โบดริยาร์มองวา่ผล

ของกระบวนการเหลา่นีก็้คือ “จดุจบของสงัคม” ซึง่รวมถึงการลดความสําคญัของรัฐชาติ เศรษฐกิจ

แบบทนุนิยมตอนปลายท่ีเป็นยคุของบริโภคนิยมและท่ีฮาร์วีย์ (David Harvey) มองวา่เป็นการทํา

วฒันธรรมให้เป็นสินค้าและมีการผลิตจําหนา่ยจา่ยแจกและบริโภคแบบการค้า  ซึง่สอดคล้องกบัคํา

กลา่วของวิรุณ ตัง้เจริญ (2547ข: 103) ท่ีวา่ หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจ

แผข่ยายไปทัว่โลก... ระบอบประชาธิปไตย ทนุนิยมเสรี สงัคมอตุสาหกรรม สภาพการดํารงชีวิต 

ระบบการศกึษา รวมทัง้ศลิปะ ได้รับการตัง้คําถามและข้อสงสยัอยา่งกว้างขวาง ลทัธิสงัคมนิยมท้า

ทายลทัธิทนุนิยม สงครามเย็นแผข่ยายไปทัว่โลก สตัว์เศรษฐกิจจากซีกโลกตะวนัออกมีบทบาทขึน้   

 จากทศันะอนัหลากหลายดงัข้างต้น จงึเห็นได้วา่ ในปัจจบุนัความชดัเจนของคําวา่

โพสต์โมเดร์ินหรือหลงัสมยัใหม่ยงัไมแ่จม่ชดันกั อาจเป็นเพราะวา่มนัยงัไมไ่ด้ถกูใช้ในทกุศาสตร์ แต่

มีความพยายามในศาสตร์บางศาสตร์หรือในคนบางกลุม่ ท่ีพยายามบอกวา่ มนัเกิดความแตกตา่ง

ขึน้มาแล้ว แม้แตใ่นทางปรัชญาพึ่งมาเร่ิมต้นเม่ือไมก่ี่ปีมานีเ้อง และยงัไมส่ามารถสรุปได้ร้อย

เปอร์เซ็นต์วา่เป็นสมยัใหมห่รือหลงัสมยัใหม ่อยา่งไรก็ตาม คําอธิบายตา่งๆ ท่ีเรียกวา่ สมยัใหมห่รือ

หลงัสมยัใหมน่ัน้ มนัเป็นผลผลิตทางปัญญาของชาวตะวนัตกเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะนกัคดินกั

ปรัชญาชาวฝร่ังเศส ซึง่ถือเป็นผู้ กําหนดหรือผู้ นํา สว่นสงัคมไทยหรือสงัคมเอเชียถือเป็นสงัคมของ      

ผู้ตามหรือผู้ถกูกระทํา ท่ียงัไมมี่โอกาสเป็นผู้สร้างวิธีคดิและพฒันาจดุยืนของตวัเองมากนกั  

 ในสว่นของการศกึษาถึงจดุเร่ิมต้นของศลิปะยคุหลงัสมยัใหม่นัน้ หลายคนมี

ความเห็นตา่งกนัไปวา่ มนัเร่ิมขึน้ตัง้แตเ่ม่ือไร เชน่  แจน (Jan de Vleechauwer)  แสดงทศันะวา่ 

“ในเชิงประวตัศิาสตร์ศลิปะ หลายคนบอกวา่ โพสต์โมเดร์ินมนัเร่ิมต้นขึน้มาราวปี 1980 หลงัจากยคุ

ของ Minimal art กบัยคุของ Conceptual art เร่ิมจะมีบทบาทน้อยลง และเร่ิมจะมีศลิปินพวกหนึง่

ซึง่มาจากอิตาลี ตัง้ต้นท่ีจะเขียนรูปสีนํา้มนั ซึง่เขียนเป็นภาพ Figure หรือภาพคนซึง่ออกไปทาง 

Expressionist อนันีเ้ป็นการปฏิเสธการลดเร่ืองของรูปทรงในงานศลิปะลงมาจนกระทัง่แทบไมมี่

อะไรเหลือในงานแบบ Minimal art และ Conceptual art” (มหาวิทยาลยัเท่ียงคืน. 2543: ออนไลน์) 
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 อยา่งไรก็ตาม จากการศกึษาศลิปะก่อนจะเข้าสูย่คุหลงัสมยัใหมพ่อสรุปได้วา่ ศลิปะ

ในยคุสมยัใหม่จะเน้นในเร่ืองความเป็นตวัของตวัเองโดยเฉพาะ (Originality) ท่ีให้ความสําคญั

เก่ียวกบัความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์เป็นของตวัเอง และไมเ่หมือนใคร มีความเป็นเอกภาพ จงึจะถือวา่

เป็นงานท่ีดี เน้นรูปแบบของศลิปะต้องเป็น “สากล” (Universal) ท่ีมีความเป็นนานาชาตหิรือเป็น

สากล ศลิปินไมว่า่จะเป็นชนชาตใิด หรือมีความแตกตา่งทางวฒันธรรมกนัอยา่งไร รูปแบบท่ี

สร้างสรรค์ขึน้มาจะต้องเป็นสากล รวมทัง้ศลิปะในยคุสมยัใหม่ได้แบง่แยกระหวา่งศลิปะชัน้สงูกบั

ศลิปะชัน้ต่ําออกจากกนั ผลงานศลิปะท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ์ศลิปะ หอศลิป์ รวมทัง้ศลิปะท่ีสร้างสรรค์ขึน้

จากนกัศกึษาหรือผู้ ท่ีผา่นสถาบนัการศกึษาทางศลิปะเทา่นัน้  จงึจะเป็นศลิปะชัน้สงู สว่นศลิปะท่ี

ไมไ่ด้ผลิตจากสถาบนัศลิปะ หรือศลิปะของชาวบ้านจะเป็นศลิปะชัน้ต่ํา นอกจากนัน้ พวกสมยัใหม่

ยงัให้ความสําคญัและยอมรับความเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ และยงัเน้นในเร่ืองของฝร่ังผิวขาวหรือคน

ตะวนัตกเป็นผู้ นําของโลก หรือเป็นคนท่ีประกาศวาทกรรมท่ีจริงแท้ท่ีสดุอนัปฏิเสธไมไ่ด้    

 ทัง้หมดท่ีกลา่วมา ศลิปะในกลุ่มหลังสมัยใหม่ปฏิเสธทัง้หมด พวกเขาเช่ือวา่ ศลิปะ

ท่ีทําขึน้มานัน้สามารถท่ีจะลอก (Copy) ผู้ อ่ืนมาได้ ไมจํ่าเป็นต้องคํานงึถึงเร่ืองความเป็นตวัของ

ตวัเองโดยเฉพาะ อีกทัง้ไมต้่องคํานงึถึงเร่ืองความเป็นเอกภาพอีกด้วย  เพราะสามารถจะผสมผสาน

ปนเปกนัได้อยา่งเตม็ท่ี ศลิปะในยคุนี ้ไมจํ่าเป็นต้องอยูใ่นพิพิธภณัฑ์อยา่งเดียว ไมต้่องให้สถาบนั

เก่ียวกบัศลิปะยอมรับหรือให้การยกยอ่ง  และไมจํ่าเป็นต้องมีรูปแบบเป็นสากลก็ได้ รูปแบบท้องถ่ิน 

หรือภาษาถ่ิน มีคณุคา่ได้เชน่กนั  และไมมี่การแบง่แยกระหวา่งศลิปะชัน้สงูกบัศลิปะชัน้ต่ํา เพราะ

ศลิปะข้างถนนหรือศลิปะท่ีซือ้มาจากร้านขายของท่ีระลกึก็เป็นศลิปะได้  อีกทัง้พวกหลงัสมยัใหม่ยงั

ปฏิเสธความเป็นผู้ เช่ียวชาญ รวมทัง้ปฏิเสธความเป็นผู้ นําของชาวตะวนัตก ในเร่ืองการสร้างวาท

กรรม เพราะชนกลุม่น้อยท่ีเคยเป็นรองหรือด้อยกวา่ในยคุสมยัใหม ่สามารถท่ีจะประกาศวาทกรรม

ของตนเองได้เชน่กนั อีกทัง้ผู้หญิงมีสิทธ์ิเทา่เทียมกบัผู้ชาย เป็นต้น จะเห็นได้วา่ ยคุหลงัสมยัใหม่เป็น

การตีกลบัยคุสมยัใหม่คอ่นข้างชดัเจน 

 ธีรยทุธ บญุมี (2547: 176-180) ได้กลา่วถึงรูปแบบและเนือ้หาของศลิปะหลงั

สมยัใหมพ่อสรุปได้ดงันี ้1) การปฏิเสธศนูย์กลาง คือ การปฏิเสธอํานาจท่ีครอบงํา เน้นชายขอบซอก

มมุเพ่ือปลดเปลือ้งการครอบงําทางเวลา เทศะ อตัลกัษณ์ท่ียงัหลงเหลืออยู ่2) การปฏิเสธความเป็น

เอกภาพหรือองค์รวม ภาพเขียนหรือสถาปัตยกรรมจงึไมจํ่าเป็นต้องจบสมบรูณ์ อาจเป็นหลายเร่ือง

ซ้อนกนั  3) การปฏิเสธเอกภาพนีอ้าจทําได้โดยแนว Eclectic คือ “ยําใหญ่” หลายกาละ เทศะ ยคุสมยั 

ปัจจบุนั อนาคต อดีต วัฒนธรรม เชน่ มิวสิควีดโิอและโฆษณาตา่งๆ ในยคุปัจจบุนั   4) นอกจาก

ลกัษณะยําใหญ่อาจมีลกัษณะลกูผสมทัง้สิง่ท่ีข้างเคียงหรือขดัแย้ง ทําให้เกิดคําถามไมช่ดัเจน         

5) เน่ืองจาก Postmodern มาจาก Poststructuralism จงึมีแนวโน้มคดัค้านโครงสร้าง ระเบียบ 
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ลําดบั  และ 6) Postmodern ปฏิเสธจดุเร่ิมต้น จงึปฏิเสธประวตัศิาสตร์ แตโ่หยหาอดีต (Nostalgia) 

เน่ืองจากความไมม่ัน่คงทางอตัลกัษณ์ แตอ่ดีตของพวกเขาไมใ่ชป่ระวตัศิาสตร์ หากเป็นการทําลาย

ประวตัศิาสตร์ เพราะมนัถกูนํามาอยูใ่นปัจจบุนั หรือหลดุไปอยา่งสิน้เชิง หรือถกูนําล้อเลน่  

 จากทศันะอนัหลากหลายดงักลา่ว จงึเหน็ได้วา่ โลกในยคุสมยัใหมพ่ยายามท่ีจะสร้าง

โลกขึน้มาให้มีความสมบรูณ์แบบให้ทกุคนมีความสขุท่ีเตม็อ่ิม มนษุย์ในทศันะของสมยัใหม ่มีสถานะ

เป็นมนษุย์ท่ีมีความเช่ือมัน่เดียวกนัและมีความเป็นเอกภาพ  แตพ่วกหลงัสมยัใหมก่ลบัสงสยัวา่  

โลกแบบนีม้นัสร้างขึน้มาจริงได้หรือไม่ ศลิปินในยคุสมยัใหม่เช่ือมัน่ในความเจริญก้าวหน้าในการ

เปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ๆ  ในการมีความคิดริเร่ิม แตศ่ลิปินในยคุหลงัสมยัใหมก่ลบัสงสยัวา่ เขาจะทํา

อะไรตอ่เน่ืองจากทกุสิง่ท่ีพวกเขาเคยทํามาแล้ว ฉะนัน้ ศลิปินในยคุหลงัสมยัใหมมี่สิทธ์ิท่ีจะเขียน

อะไรก็ได้ ไมว่า่จะเขียนคน สตัว์ สิ่งของ ภาพทิวทศัน์ ธรรมชาติ ภาพนามธรรม หรือทกุๆ สิ่งล้วน

เป็นไปได้ทัง้สิน้ ไมมี่อะไรจะมาควบคมุหรือมาบอกวา่ สิ่งใดดี หรือสิ่งใดไมดี่ เป็นต้น ซึง่จากแนวคดิ

ดงักลา่ว อาจนํามาเป็นแนวในการศกึษาทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของศลิปินอีสาน เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ 

พวกเขายงัยดึมัน่ในแนวคดิสมยัใหม ่หรือพวกเขาได้ก้าวไปสูแ่นวความคดิหลงัสมยัใหม่แล้วหรือยงั  

 

2ปัจเจกสภาพในแนวคดิหลังสมัยใหม่  

      การศกึษาแนวความคดิหลงัสมยัใหม ่แม้จะยงัมไิด้ข้อสรุปท่ีชดัเจนนกั แตก่ารศกึษา

แนวคดิสายหลงัสมยัใหมท่ี่เรียกกนัรวมๆ วา่ กลุม่หลงัโครงสร้างนยิม (Post-structuralism) ซึง่มี

อิทธิพลอยา่งย่ิงตอ่การรือ้ถอนมโนทศัน์เก่ียวกบัปัจเจกภาพ และทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวการ

ศกึษาวิจยัในเร่ือง “อตัลกัษณ์” จากการศกึษาของอภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ (2546: 37-44) ทําให้เห็น

ลกัษณะของแนวความคดิหลังสมยัใหมพ่อสรุปได้วา่ ประการแรก 2 การตัง้ข้อสงสยักบัเหตผุลใน

ฐานะเป็นเคร่ืองมือให้เข้าถึงความเป็นจริง เพราะท่ีผา่นมาเหตผุลถกูเช่ือวา่เป็นเคร่ืองมือในการเข้า

หาความจริง และความรู้แท้จริงนัน้ จะต้องมีลกัษณะความเป็นสากลท่ีมีความเป็นอิสระและไมข่ึน้

ตรงตอ่บริบทของเวลาและสถานท่ีใดๆ ฉะนัน้ ในทศันะของแนวความคดิหลงัสมยัใหมจ่งึเห็นวา่ 

ความรู้ท่ีได้มานัน้เป็นความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้ ประการท่ีสอง  คือการเปล่ียนแปลงฐานะและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ศกึษากบัผู้ ท่ีถกูศกึษา ซึง่ก็คือปัญหาเก่ียวกบัญาณวิทยา (Epistemology) 

ท่ีวา่ด้วยการเข้าหาความจริง ซึง่ทศันะของแนวความคดิหลงัสมยัใหมเ่ห็นวา่ ความเป็นจริงนัน้ก็ไม่

ตา่งอะไรกบัอดุมการณ์ท่ีให้อภิสิทธ์ิแก่ฐานะของผู้ วิจยั ซึง่ทําให้ผู้ วิจยัสามารถยืนอยูเ่หนือกวา่ผู้ถกู

วิจยั ดงันัน้ แนวคดิหลงัสมยัใหมจ่งึเสนอมโนทศัน์เร่ือง “วาทกรรม” เข้ามาเพ่ือชีใ้ห้เหน็วา่ ไมมี่ความ

จริงใดสงูสดุ ทกุสิ่งจงึอยูภ่ายใต้วาทกรรม ฉะนัน้ ตวัผู้ วิจยัเองก็เป็นเพียงสว่นหนึง่ของวาทกรรมท่ี

ไมไ่ด้อยูเ่หนือความจริงสงูสดุดงัท่ีกลา่วอ้าง ประการท่ีสาม การเปล่ียนแปลงฐานะของทฤษฎี 
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กลา่วคือ จากแนวคดิหลงัสมยัใหมท่ี่เห็นวา่ ทกุสิ่งทกุอยา่งอยู่ภายใต้วาทกรรมท่ีทําให้ไมมี่ความจริง

ใดสงูสดุนัน้ กลบัทําให้แนวความคดิหลงัสมยัใหมถ่กูตัง้คําถามอยา่งมากในฐานะท่ีไมส่ามารถสร้าง

ความรู้ ความจริง หรือทฤษฎีใดๆ ได้  

 จากข้อสรุปดงักลา่วข้างต้น จงึทําให้เหน็วา่ ในปัจจบุนัการมองภาพของสงัคมด้วย

กรอบแนวคดิทฤษฎีแบบกระแสหลกั ได้ถกูท้าทายด้วยกลุม่แนวคดิหลงัสมยัใหม่ท่ีมีลกัษณะเดน่คือ 

1) การตัง้ข้อสงสยักบัเหตผุลในฐานะเป็นเคร่ืองมือท่ีชว่ยให้เข้าถึงความเป็นจริง 2) การเปล่ียนแปลง

ฐานะและความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ศกึษากบัผู้ถกูศกึษานัน่คือ ญาณวิทยาท่ีวา่ด้วยการเข้าถึงความจริง 

3) การเปล่ียนแปลงฐานะของทฤษฎีท่ีถกูมองวา่เป็นสิ่งครอบงําปัญญาของมนษุย์  จงึสมควรท่ีจะ

ปฏิเสธมนัเสีย 

 จากลกัษณะเดน่ดงักลา่วของแนวคดิหลงัสมยัใหม่ จงึมีผลอยา่งมากตอ่การมอง

ปัจเจกสภาพในฐานะของอตัลกัษณ์ เน่ืองจากการวิจารณ์แนวคดิสารัตถะนยิมท่ีพยายามแสวงหา

คําตอบสดุท้ายให้แก่คาํถามตา่งๆ โดยเสนอคณุสมบตับิางอยา่งท่ีเป็นพืน้ฐานของธรรมชาตแิละ

พฤตกิรรมมนษุย์ และยืนอยูบ่นหลกัของเหตผุล โดยแนวคดิหลงัโครงสร้างนยิมมีลกัษณะท่ีดงึความ

เป็นศนูย์กลางออกจากปัจเจก ด้วยการไมใ่ห้อภิสทิธ์ิแก่ปัจเจกในฐานะผู้กระทําการ (Agent) หรือ

เป็นศนูย์กลางของพฤตกิรรมทางสงัคม และการทําให้เกิดการไร้ซึง่สารัตถะอนัเป็นสากลของปัจเจกภาพ 

ดงันัน้ ความเป็นปัจเจกจงึถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” 

มากกวา่แก่นแกนของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 46)   

ดงัจะเหน็ได้จากวิธีคดิของนกัคดิแนวหลงัโครงสร้างนิยมบางคนท่ีมีความสําคญัในการรือ้ถอนภาพ

สารัตถะ อาทเิชน่ เดอร์ริดา (Jacques Derrida) ได้รือ้ถอน (Deconstruct) ปัจเจกภาพแบบเก่าๆ 

จากวิธีอา่นตวับท (Text) โดยชีใ้ห้เห็นความลกัลัน่ของตรรกะภายในตวับทนัน้ๆ “การเขียนใหม่” ของ

เดอร์ริดา คือการดงึเอาความหมายตรงข้ามท่ีถกูซอ่นเร้นออกมาจากภายในตวับทนัน่เอง ... น่ีนบัเป็น

การปฏิวตัคิวามหมายของอตัลกัษณ์... ในท่ีสดุแล้วสิ่งหนึง่สามารถเป็นตวัมนัและสิ่งท่ีมิใชต่วัมนั

ด้วยในขณะเดียวกนั น่ีเองคือความลบัของ “ความหมาย” ของเดอร์ริดา (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 

2546: 50) นอกจากเดอร์ริดาแล้ว ฟโูก (Michael Foucault) ก็เป็นอีกผู้หนึง่ท่ีสนบัสนนุการรือ้ถอน

สารัตถะของปัจเจกภาพ ซึง่มโนทศัน์เร่ืองอํานาจและความรู้สกึของเขาได้ทําลายมายาคตใินเร่ือง

ปัจเจกภาพ ซึง่เขาทําให้เห็นวา่ ความเป็นปัจเจกเป็นผลของวาทกรรม (Discourse) และปฏิบตักิาร

ทางวาทกรรม (Discursive practice) ซึง่วาทกรรมหมายถึงการผลติความหมายเก่ียวกบัความจริง

ในเร่ืองตา่งๆ ท่ีสําคญัก็คือ การเปล่ียนแปลงให้คนนิยามตนเองตามความรู้ท่ีผลิตออกมา อํานาจ

หมายถึง กระบวนการทางประวตัศิาสตร์สงัคมท่ีสถาปนา “อาณาจกัรแหง่ความจริง” (Rigime of 

truth) ชดุใดชดุหนึง่ขึน้มา(อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 51)  
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 จากทศันะดงักลา่ว จงึทําให้เห็นวา่ แนวคดิปัจเจกภาพเป็นเพียงผลกระทบของชดุ

วาทกรรมตา่งๆ และปฏิบตักิารทางวาทกรรม ซึง่บทบาทของตวัตนท่ีวาทกรรมหยิบย่ืนให้นัน้ 

สามารถเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ ดงันัน้ สิ่งท่ีเป็นตวัตนของเราจงึมีอยูใ่นเฉพาะสถานการณ์

เทา่นัน้ จงึไมมี่ลกัษณะท่ีตายตวั ฉะนัน้ การศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน       

จงึมสิามารถแยกปัจเจกศลิปินออกจากสงัคมได้ เพราะกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์นัน้ยอ่มมีผลมา

จากกระบวนการทางสงัคม อีกทัง้บทบาทของปัจเจกศลิปินก็ยอ่มเปล่ียนแปลงและล่ืนไหลไปตาม

สถานการณ์ทางสงัคมอีกด้วย 

 นอกจากนกัคดิดงัข้างต้นแล้ว ฮอลล์ (Stuart Hall) ก็เป็นนกัคดิแนวหลงัสมยัใหมอี่ก 

ผู้หนึง่ท่ีเน้นความสําคญัของภาษา รวมทัง้แนวคดิรือ้ถอนวาทกรรมของพวกหลงัโครงสร้างนิยมด้วย 

ฮอลล์ได้เสนอแนวคดิท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพตวัแทนและอตัลกัษณ์  ดงัจะเห็นได้จากเขา

อธิบายมโนทศัน์เร่ืองภาษาเพ่ือจะบอกวา่ ภาษาก็เป็นระบบเชงิภาพตวัแทน  (Representation) หนึง่

เชน่กนั ดงัท่ีฮอลล์กลา่ววา่ ภาษาเป็นส่ือหนึง่ท่ีซึง่ความคดิ และความรู้สกึถกูนําเสนอตวัแทนใน

วฒันธรรม ดงันัน้ภาพตวัแทนผา่นภาษาจงึเป็นศนูย์กลางของกระบวนการท่ีความหมายถกูสร้างขึน้ 

ประเดน็สําคญัของภาพตวัแทนจะอยูท่ี่การผลิตและการหมนุเวียนของความหมายโดยผา่นภาษา

และภาพลกัษณ์ (จารุภา พานชิภกัดิ์. 2549: 34; อ้างอิงจาก Hall, in Hall, ed. 1997: 1) โดยภาพ

ตวัแทนท่ีเป็นกระบวนการเชงิสญัญะท่ีประกอบด้วยภาษาและภาพลกัษณ์ดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น จะ

สร้างความหมายบางประการเก่ียวกบัภาพตวัแทนท่ีถกูนําเสนอ สิง่ท่ีตดิมากบัความหมายของภาพ

ตวัแทนคือ สิ่งท่ีเรียกวา่ อตัลกัษณ์ (Identity) อนัเป็นความหมายเก่ียวกบัความเป็นตวัตน (จารุภา 

พานชิภกัดิ.์ 2549: 34) ฉะนัน้ “ภาพเขียน” ของศลิปิน ก็อาจกลา่วได้วา่ เป็นการสร้างความหมาย

ภาพตวัแทนและอตัลกัษณ์บางประการเชน่เดียวกนั และยงัเป็นการทํางานอยูภ่ายในวงจรวฒันธรรม 

(The circle of culture) อีกด้วย ซึง่ “วฒันธรรม” ในทศันะของฮอลล์นัน้หมายถึง คณุคา่ท่ีมีร่วมกนั 

(Share values) ของคนในสงัคม นยัยะท่ีนา่สนใจตอ่ไป คือ  ในวฒันธรรมหนึง่อาจมีคณุคา่ท่ีมีอยู่

ร่วมกนัหลากหลาย หรือไมไ่ด้ตรงกนัก็เป็นได้ เพราะในหนึง่วฒันธรรมก็ยอ่มประกอบด้วยกลุม่ท่ี

หลากหลายซ้อนทบักนั (จารุภา พานชิภกัดิ์. 2549: 35) 

 จากแนวความคดิของฮอลล์ดงักลา่ว จะเหน็ได้ชัดเจนในตวัอยา่งดงัท่ีอภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ 

(2546: 56) อธิบายไว้ เชน่ เดก็ท่ีเกิดและเตบิโตในครอบครัวศลิปิน ถกูหลอ่หลอมมาภายใต้วาทกรรมท่ี

เน้นการแสดงความคดิความรู้สกึได้อยา่งเสรี เม่ือถกูย้ายไปอยูโ่รงเรียนท่ีเข้มงวดเร่ืองกฎระเบียบ ก็

อาจทําให้เดก็คนนีล้กุขึน้มาแสดงปฏิกิริยาท่ีท้าทายตอ่กฎระเบียบนัน้ได้ การกระทําของเดก็คนนี  ้

เป็นผลของวาทกรรมเสรีนิยม ท่ีถกูเคล่ือนย้ายมาอยูใ่นบริบทสงัคมอํานาจนิยมนัน่เอง มนษุย์คนหนึง่ ๆ

เป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชดุท่ีอาจขดัแย้งหรือสง่เสริมกนั 



 

 
28 

 ภาพตวัแทนจงึนบัเป็นกลไกในการชีใ้ห้เห็นความแตกตา่งระหวา่งความเป็นเขา 

ความเป็นเรา เม่ือภาพตวัแทนถกูทําให้ปรากฏออกมา ก็ต้องสง่ผลในเชิงการรับรู้ตอ่ทัง้ผู้ ท่ีด ู (หรือผู้

รับรู้ภาพตวัแทน) กบัผู้ ท่ีถกูด ู(หรือผู้ ท่ีถกูนําเสนอภาพตวัแทน) นัน้ ซึง่เป็นรูปแบบของความสมัพนัธ์

ระหวา่งตนเองและคนอ่ืน “สําหรับฮอลล์แล้ว อตัลกัษณ์ ก็คือภาพตวัแทนท่ีถกูนยิามโดยการแสดง

ให้เห็นความแตกตา่ง ภาพตวัแทนจงึถกูใช้ในการให้ความหมาย “ตวัตน” “ตวัฉนั” วา่เป็นใครและ

อยา่งไร และในขณะเดียวกนัก็อธิบายวา่ “คนอ่ืน” เป็นอยา่งไร ภาพตวัแทนจงึเหมือนกบั “กลไก”      

ท่ีทําให้เราสามารถแบง่แยกเขา แบง่แยกเราได้อยา่งชดัเจน” (จารุภา พานชิภกัดิ์. 2549: 38; อ้างอิง

จาก วิลาสินี พิพิธกลุ. 2543)  

 จากความหมายของวฒันธรรมและภาพตวัแทนดงักลา่ว อาจยกตวัอยา่งท่ีเหน็ได้

ชดัเจนในกรณีนีคื้อ กรณีของศลิปะร่วมสมยัในสงัคมไทย แนน่อนวา่อดุมการณ์ศลิปะร่วมสมยัเป็น

สิ่งท่ีมีอยูร่่วมกนัในวฒันธรรมไทย แตก่ระบวนการให้ความหมายกบัมโนทศัน์ศลิปะร่วมสมยัระหวา่ง

กลุม่ “ศิลปะเพ่ือศิลปะ” และ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” แตกตา่งกนั ซึง่ประเดน็นีอ้าจมองได้ในสองมิตคืิอ 

1) มติขิองการให้ความสําคญัเก่ียวข้องกบัทศันคตหิรือความคดิ 2) มติขิองการปฏิบตัคิวามหมายถึง

การธํารงอยูใ่นรูปแบบหรือลกัษณะศลิปะของกลุม่ตน จากทศันคตแิละการธํารงอยูใ่นแนวศลิปะของ

ตนระหวา่ง “ศลิปะเพ่ือศลิปะ” และ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” จงึได้แบง่แยกออกเป็นเรา (ตวัฉนั) และเป็นเขา 

(คนอ่ืน) อยา่งชดัเจนนัน่เอง 

 ซึง่อีกนยัหนึง่ความเป็นตวัตนจงึมีลกัษณะคล้ายเหรียญท่ีมีสองด้านซ้อนทบักนัอยู่ 

วาทกรรมจะสร้างภาพตวัแทนของตวัเรา เชน่ การเป็นหญิง/ชาย ความเป็นไทย/เทศ ศลิปะเพ่ือ

ศลิปะ/ศลิปะเพ่ือชีวิต ศลิปินในเมือง/ศลิปินชายขอบ ศลิปินแหง่ชาติ/ศลิปินอีสาน ฯลฯ อตัลกัษณ์

เหลา่นีจ้ะหลอ่หลอมและยดัเยียดตําแหนง่แหง่ท่ีทางสงัคม และรับรองประสบการณ์ความเป็นตวัตน

ในแง่มมุตา่งๆ ให้ อาทิเชน่ การให้รางวลัศลิปินแหง่ชาต ิศลิปินพืน้บ้านอีสาน ศลิปินรางวลัมนสั 

เศียรสิงห์ “แดง” ฯลฯ ทัง้นี ้คณุสมบตัท่ีิสําคญัท่ีสดุของความเป็นตวัเราในกระบวนการนี ้คือ  การ

โยกย้ายตําแหนง่แหง่ท่ี (Dislocation) นัน่คือการไมอ่าจถกูตรึงตดิกบัคณุสมบตับิางอยา่งท่ีตายตวั

หยดุนิ่ง ซึง่หมายถึงกระบวนการท่ีปัจเจกตอ่รอง ตัง้คําถาม  หรืออาจปฏิเสธตําแหนง่ทางสงัคมท่ีถกู

ยดัเยียดมาให้ก็ได้ และแนน่อนวา่ อตัลกัษณ์กบัปัจเจกภาพในแนวคดิหลงัสมยัใหมนี่ ้ไมส่ามารถท่ี

จะซ้อนทบักนัได้อยา่งสนิท ดงัจะเห็นได้จากมีศลิปินเพ่ือชีวิตบางสว่นท่ีสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสะท้อน

สงัคม แม้พวกเขาจะมีอดุมการณ์ตอ่ต้านระบบทนุนยิมด้วยการแสดงออกในภาพเขียนอยา่งตอ่เน่ือง 

แตต่อ่มาเขากลบัยอมรับรางวลัหรือการขายภาพเขียนเชน่เดียวกบัพวกทนุนยิม ก็เพ่ือต้องการช่ือเสียง

หรือการอยูร่อด หรือเป็นเพราะมีองค์กรหรือสถาบนัเป็นผู้ยดัเยียดรางวลัให้ หรือศลิปินอาจตอ่รอง

หรือแสวงหาเอาเองก็ได้ นัน่จงึเป็นเสมือนเหรียญสองด้านท่ีศลิปินได้แสดงตวัตนท่ีแท้จริงออกมาใน

สภาวการณ์หนึง่  
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 จงึสรุปได้วา่ การศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานในแนวความคดิ

หลงัสมยัใหม ่จงึเป็นการศกึษาปัจเจกศลิปินท่ีถกูเน้นในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางสังคมของการ

สร้างอตัลกัษณ์ มากกวา่ท่ีจะเป็นแก่นแกนของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั จงึมีลกัษณะ

ท่ีมีความเล่ือนไหลมากกวา่ท่ีจะเป็นผลผลติสําเร็จรูปจากวาทกรรม และไมส่ามารถซ้อนทบักบั

ปัจเจกภาพได้อยา่งแนบสนิท 

 

ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1.  การศกึษาผลงานวิจยัของอํานาจ เย็นสบาย เร่ือง “การวิเคราะห์ความขัดแย้งทาง

ความคดิท่ีปรากฏในผลงานการวจิารณ์ของวงการทัศนศลิป์ ตัง้แต่หลังเหตกุารณ์

สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถงึ พ.ศ. 2531” ปริญญานิพนธ์ หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2533 ผลจากการศกึษาพอสรุป ได้ดงันี  ้

 1.1  ผลงานการวิจารณ์ของวงการณ์ทศันศลิป์ ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 จนถึง พ.ศ. 2488 

ผลจากการศกึษาของอํานาจ เย็นสบาย ในชว่งเวลาดงักลา่ว แสดงให้เหน็วา่ ผลการวิจารณ์

ทศันศลิป์ในประเทศไทยตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 ซึง่ถือเป็นชว่งเร่ิมต้นในการรับรู้ศลิปะสมยัใหมใ่น

ประเทศไทย หรือแม้จะลว่งเลยมาถึงสมยัรัชกาลท่ี 6 และ 7 ก็ไมไ่ด้ปรากฏความขดัแย้งทางความคดิ 

หรือการแสดงทรรศนะตอบโต้กนัในความเห็นท่ีแตกตา่งกนัทางศลิปะเกิดขึน้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

นัน่แสดงวา่ ผลการวิจารณ์ทศันศิลป์ในประเทศไทยขณะนัน้ อยูใ่นขอบเขตจํากดันัน่เอง  

 1.2  ตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ปี พ.ศ. 2488 ถึง พ.ศ. 2516 พบวา่ ในชว่งเวลานี ้

ได้มีเหตกุารณ์ความขดัแย้งทางความคดิ ท่ีปรากฏในผลงานการวิจารณ์ของวงการทศันศลิป์เกิดขึน้

มากมาย ซึง่อํานาจ เย็นสบาย ได้ชีใ้ห้เหน็วา่ มีความโดดเดน่ในด้านความขดัแย้งทางความคดิท่ี

สําคญัหลายเร่ือง กลา่วคือ 

  1.2.1 ศลิปะแนวประเพณีกับศลิปะตะวันตก ซึง่มีความแตกตา่งกนัจน

นําไปสูค่วามขดัแย้งกนั จากผลการศกึษาของอํานาจ เย็นสบาย ชีใ้ห้เหน็วา่ ปัจจยัทางด้านการ

พฒันาประเทศเพ่ือให้ทนัสมยั ได้ทําให้ประเทศไทยต้องยอมรับเอาแนวความคดิศลิปะแบบตะวนัตก

เข้ามาสูภ่ายในประเทศ เฉกเชน่เดียวกบัด้านอ่ืนๆ ตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 4 เป็นต้นมา จงึทําให้เกิด

ความขดัแย้งทางด้านความคดิระหวา่งศลิปะแนวประเพณีกบัศลิปะตะวนัตกมายาวนานจนกระทัง่

ปัจจบุนันี ้
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  1.2.2 ศิลปะบริสุทธ์ิกับศิลปะเพ่ือการค้า ผลจากการศกึษาของอํานาจ     

เย็นสบาย เขาพยายามแสดงให้เหน็วา่ ความขดัแย้งทางแนวความคดิระหวา่งศลิปะบริสทุธ์ิกบั

ศลิปะเพ่ือการค้านัน้ เป็นการชว่งชิงพืน้ท่ีการยอมรับของสงัคม ในฐานะผู้ นําทางด้านศลิปะของ

ประเทศ ด้วยการยกตนขม่ทา่น แตแ่ท้ท่ีจริงแล้ว อํานาจ เย็นสบาย ได้ชีใ้ห้เห็นวา่ ทัง้สองกลุม่ก็มิได้

แตกตา่งกนัในด้านกิเลสตณัหา เพราะในท้ายท่ีสดุแล้ว ทัง้สองกลุม่ก็ได้พฒันากลวิธีในในระบบ

ธุรกิจ เพ่ือเข้ามาจดัการขายงานศลิปะท่ีสลบัซบัซ้อน และเป็นแบบรอมชอมกนันัน่เอง  

  1.2.3 ศิลปะเพ่ือศิลปะกับศิลปะเพ่ือชีวิต จากผลการศกึษาของอํานาจ     

เย็นสบาย ชีใ้ห้เห็นวา่ ศลิปะเพ่ือศลิปะนบัเป็นตวัแทนของพวกเสรีนิยมท่ีมีความสขุสบาย เพราะไมมี่

ความขดัแย้งกบัสถาบนัหลกั อํานาจรัฐ และสงัคมโดยรวมในขณะนัน้ อีกทัง้ศลิปะเพ่ือศลิปะก็ถือ

เป็นศลิปะกระแสหลกัท่ีสถาบนั การศกึษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัศลิปากรเป็นผู้ ท่ียดึมัน่ในศลิปะ

หลกัวิชาและศลิปะเพ่ือศลิปะ จงึเป็นสถาบนัหลกัท่ีมีอิทธิพลเหนือกวา่สถาบนัอ่ืนๆ ขณะเดียวกนั 

ศลิปะเพ่ือชีวิต ก็นบัเป็นตวัแทนของพวกคอมมิวนิสต์ ท่ีมุง่รับใช้สงัคมระดบัชนชัน้ลา่ง และมีจดุยืน

เป็นปรปักษ์กบัอํานาจรัฐอยา่งชดัเจน จงึทําให้กลุ่มแนวคดิศลิปะเพ่ือชีวิตดจูะลําบากและไมไ่ด้รับ

การยอมรับจากสงัคมโดยรวมเทา่ใดนกั จากแนวความคดิท่ีตรงกนัข้ามแบบคนละขัว้ดงักลา่ว จงึทํา

ให้ความขดัแย้งทางแนวความคดิระหวา่งกลุม่ทํางานศลิปะทัง้สองกลุม่ชดัเจนมาก  

  1.2.4 ศิลปะตามหลักวิชากับศิลปะสมัยใหม่ จากผลการศกึษาของอํานาจ 

เย็นสบาย เขาชีใ้ห้เห็นวา่ เม่ือวงการศลิปะหลกัวิชาขาดผู้ นําคือ ศลิป์ พีระศรี ได้มรณกรรมลง กลบั

ปรากฏมีศลิปินและนกัวิชาการคล่ืนลกูใหม ่ท่ีพึง่สําเร็จการศกึษาศลิปะสมยัใหมม่าจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาคือ อารี สทุธิพนัธุ์ ซึง่ได้พกพาเอาความรู้และประสบการณ์ศลิปะสมยัใหม่เข้ามา

เผยแพร่ พร้อมกบัได้สร้างแนวร่วมทางความคดิเข้ามาแทนท่ีศลิปะหลกัวิชาในจงัหวะท่ีเหมาะควรย่ิง 

อยา่งน้อยก็ทําให้เกิดแรงกระเพ่ือม และเกิดความขดัแย้งทางความคดิในวงการศลิปะของไทยใน

ชว่งเวลานัน้อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ และกระแสของแนวคดิศลิปะสมยัใหมก็่แพร่กระจายและเป็นท่ี

ยอมรับของวงการทศันศลิป์มาจนกระทัง่ปัจจบุนันี ้นัน่อาจกลา่วได้วา่ เป็นผลพวงจากแนวความคดิ

และการนําเข้าของอารี สทุธิพนัธุ์ นัน่เอง 

 1.3 ความขดัแย้งทางความคดิในผลงานการวิจารณ์ทศันศลิป์ ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2516 

ถึง พ.ศ. 2531  

  1.3.1 ศิลปะเพ่ือชีวิตกับศิลปะเพ่ือการแสวงหา จากผลการศกึษาของ

อํานาจ เย็นสบาย แสดงให้เห็นวา่ แม้กลุม่ท่ีทํางานศลิปะเพ่ือชีวิตจะมีอดุมการณ์เพ่ือรับใช้สงัคม

ร่วมกนัมาตัง้แตเ่ร่ิมแรก แตเ่ม่ือถึงสภาวการณ์หนึง่ท่ีทางการเมืองคล่ีคลายลง แม้จะมีเสรีภาพมากขึน้ 

แตก่ลบัสง่ผลไปสูค่วามแตกแยกภายในกลุ่มเดียวกนัเกิดขึน้ นัน่เป็นเพราะวา่ ศลิปินกลุม่นีผ้กูตดิอยู่
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กบัอดุมการณ์ทางการเมืองฝ่ายซ้ายจดั โดยเฉพาะพรรคคอมมวินสิต์ และเม่ือชว่งเวลาของความ

แตกแยกภายในพรรคคอมมวินิสต์เกิดขึน้ ก็ยอ่มสง่ผลมาสูค่วามขดัแย้งทางความคดิภายในกลุม่

ศลิปะเพ่ือชีวิตด้วยเชน่กนั 

  1.3.2 ศลิปกรรมแห่งชาตกัิบศลิปกรรมแห่งประเทศไทย จากผลการศกึษา

ของอํานาจ เย็นสบาย ทําให้เห็นวา่ การก่อกําเนิดขึน้ของการแสดงศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย แม้จะ

เป็นในชว่งระยะเวลาหนึง่ แตก็่ทําให้เกิดผลกระทบไปสูก่ารแสดงผลงานศลิปกรรมแหง่ชาตไิด้ใน

ระดบัหนึง่ แม้การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตจิะอยูเ่หนือและมีอิทธิพลตอ่สงัคมไทยมานาน แตเ่ม่ือถกู

ตรวจสอบโดยสงัคม และการเทียบเคียงให้เห็นในการแสดงศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย ก็ยอ่มไป

กระทบตอ่มาตรฐานในการตดัสินและการปิดตวัเองในมมุแคบ จงึยอ่มถกูมองวา่ไมมี่ความนา่เช่ือถือ

อีกตอ่ไป แตอ่ยา่งไรก็ตาม การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตก็ิยงัยืนยงมาถึงกระทัง่ปัจจบุนันี ้ในขณะเดียวกนั 

การแสดงศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยกลบัปิดตวัเองลงในเวลาตอ่มา นัน่แสดงให้เห็นวา่ การวางรากฐานมา

ยืนยาว และการปรับตวัขององค์กรศลิปกรรมแหง่ชาต ิมีความเข้มแขง็และมีความเป็นเอกภาพ

มากกวา่องค์กรศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยนัน่เอง 

  1.3.3 ศิลปินกับภัณฑารักษ์ และนักวิชาการ จากผลการศกึษาของอํานาจ 

เย็นสบาย ชีใ้ห้เห็นวา่ ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งศลิปินกบัภณัฑารักษ์ และนกัวิชาการนัน้ มีผล

มาจากการเขียนบทความวิจารณ์ในสจูิบตัรการแสดงผลงานนิทรรศการท่ีมีช่ือวา่ “ภาพสะท้อนจาก

ประสบการณ์ในสหรัฐอเมริกาของศลิปินไทย” ในปี พ.ศ. 2529 โดยวิริยะ ไกรฤกษ์ ในฐานะภณัฑารักษ์ ซึง่

ในเนือ้หาของบทวิจารณ์นัน้ วิริยะ ไกรฤกษ์ ได้แสดงทรรศนะวา่ ศลิปินไทยได้ “ลอกเลียนแบบศลิปะ

ตะวนัตก” ซึง่ผลจากการวิจารณ์ดงักลา่ว สร้างความไมพ่อใจแก่ศลิปินบางทา่น จนทําให้เกิดความ

ขดัแย้งทางแนวความคดิตอบโต้กนัไปมายาวนานจนข้ามปี นัน่จงึแสดงวา่ ศลิปินไทยสว่นใหญ่ใน

ขณะนัน้ ยงัไมย่อมรับการตรวจสอบหรือการวิพากษ์วิจารณ์จากสงัคม หรือจากนกัวิชาการเทา่ใดนกั  

 จงึสรุปได้วา่ ผลการศกึษา “การวิเคราะห์ความขดัแย้งทางความคดิท่ีปรากฏใน

ผลงานการวิจารณ์ของวงการทศันศลิป์ ตัง้แตห่ลงัเหตกุารณ์สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึง พ.ศ. 2531” 

ของอํานาจ เย็นสบาย นัน้ ทําให้เหน็วา่ ความขดัแย้งทางความคดิท่ีปรากฏในผลงานการวิจารณ์

ของวงการทศันศลิป์ทัง้หมด ล้วนเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลง และวิวฒันาการทาง

ศลิปะแขนงทศันศลิป์ ควบคูไ่ปกบัความเปล่ียนแปลงและวิวฒันาการทางสงัคมอยา่งแยกจากกนัไม่

ออก และได้กลายมาเป็นสว่นหนึง่ในด้านประวตัศิาสตร์ทางทศันศลิป์ของประเทศไทยมาจนกระทัง่

ปัจจบุนันี ้
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2. การศกึษาผลงานวิจยัของ ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ เร่ือง “การวิเคราะห์ทัศนศิลป์เพ่ือ

ชีวติในประเทศไทย ตัง้แต่เหตกุารณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถงึ พ.ศ. 2533” วิทยานิพนธ์ 

การศกึษามหาบณัฑติ วิชาเอกศลิปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2533 จากผลการศกึษา

สามารถสรุปได้ดงันี ้

2.1 ชว่งก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 

  2.1.1 พ.ศ. 2475 – 2500 ช่วงเวลาการบ่มเพาะสาํนึกความรับผิดชอบต่อ

สังคม ผลจากการศกึษาของศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ ในชว่งเวลานี ้แสดงให้เหน็วา่ แม้ประเทศไทยจะมี

สถาบนัการศกึษาทางด้านศลิปะทัง้สองแหง่เกิดขึน้แล้ว แตก่ารผลตินกัศกึษาก็เป็นไปเพ่ือสนองตอบ

ตอ่รัฐบาลเทา่นัน้ ดงันัน้ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตจงึไมมี่ปรากฏใ นชว่งเวลานัน้ อยา่งไรก็ตาม  

ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตกลบัไปปรากฏในผลงานวรรณกรรม ดงัจะเห็นได้จากบทวิพากษ์เร่ือง “ศลิปะ

เพ่ือศลิปะ” และความเรียงเร่ือง “ศลิปะเพ่ือชีวิต” ของจิต ภมูิศกัดิ ์ในนามแฝง “ทีปกร” ซึง่เขาได้ให้

คํานิยามระหวา่ง “ศลิปะเพ่ือศลิปะ” และ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” ไว้อยา่งเฉียบคม ฉะนัน้ ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ 

จงึเรียกชว่งเวลานีว้า่ เป็นชว่งเวลาการบม่เพาะสํานกึความรับผดิชอบตอ่สงัคม   

  2.1.2 พ.ศ. 2500 – 2506 ช่วงเวลาของความเงียบงันท่ีมีนัยสาํคัญต่อ

ทัศนศลิป์เพ่ือชีวติในประเทศไทย ผลจากการศกึษาของศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ ในชว่งเวลานี ้แสดง

ให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัอเมริกาในประเทศไทย ปี พ .ศ. 

2504 นัน้ ทําให้เกิดปัญหาตา่งๆตามมามากมาย ปัญหาดงักลา่วได้เกาะกมุอยูใ่นสามญัสํานกึของ

คนไทยและศลิปินจํานวนหนึง่มาโดยตลอด เขาจงึเรียกชว่งเวลานีว้า่ เป็นชว่งเวลาแหง่ความเงียบงนั

ท่ีมีนยัสําคญัตอ่ทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในประเทศไทย ในระยะเวลาตอ่มาอยา่งปฏิเสธไมไ่ด้  

  2.1.3 พ.ศ. 2506 – 2516 ช่วงเวลาของการแสวงหาคาํตอบของศลิปินผู้มี

สาํนึกทางสังคม ผลจากการศกึษาของศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ ในชว่งเวลานี ้ทําให้เห็นความเคล่ือนไหว

ของผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในประเทศไทยไมช่ดัเจนนกั แม้จะมีการตีพิมพ์เอกสารทางด้าน

ความคดิในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สงัคม หรือแม้กระทัง่บทความ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” ของจิตร ภมูิศกัดิ ์ท่ี

นํามาตีพิมพ์ซํา้อีกครัง้ก็ตาม นัน่แสดงให้เห็นวา่ ในชว่งเวลานัน้ อํานาจในการควบคมุสงัคมตกอยู่

ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอยา่งเดด็ขาด จงึทําให้ศลิปินแสดงออกได้แตเ่พียงในเชงิสญัลกัษณ์

เทา่นัน้ ดงัเชน่ภาพเขียนช่ือ “เจ้าแมก่าลีศตวรรษท่ี 20” ของสมชยั หตัถกิจโกศล จงึอาจกลา่วได้วา่ 

ชว่งเวลานีเ้ป็นชว่งของการแสวงหาคําตอบของศลิปินผู้ มีสํานกึทางสงัคมเทา่นัน้  
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2.2 เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 – พ.ศ. 2533  

  2.2.1 ชว่งเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 5 ตุลาคม 2519 ผลจากการวิจยัใน

ชว่งเวลานี ้ชีใ้ห้เห็นวา่ ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ ได้ให้ความสําคญักบัการเกิดขึน้ของแนวร่วมศลิปินแหง่

ประเทศไทยมาก รวมทัง้ศลิปินกลุม่ธรรมด้วย ดงัจะเห็นได้จากเขาได้นําเสนอกระบวนการก่อเกิด 

และบทบาทท่ีสําคญัในการร่วมตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยของศลิปินทัง้สองกลุม่นีเ้ป็นสําคญั อยา่งไรก็ตาม 

ท่ีจริงนอกจากศลิปินทัง้สองกลุม่นีแ้ล้ว หากศกึษาให้ลกึลงไปจะพบวา่ ยงัมีศลิปินจากสว่นภมูภิาคท่ี

มีบทบาทสําคญัในการร่วมตอ่สู้ ไมแ่พ้กบัสว่นกลาง โดยเฉพาะกลุม่ศลิปินแนวร่วมภาคอีสาน ท่ีมี

ศนูย์กลางท่ีจงัหวดันครราชสีมา ซึง่ศลิปินสว่นหนึง่ก็ล้วนเป็นสมาชิกของแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศ

ไทยด้วยเชน่กนั ซึง่ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ ได้กลา่วถึงเพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

  2.2.2 ชว่ง 6 ตลุาคม 2519 – 14 กนัยายน 2521 คือ ช่วงเวลาการอาํพรางตวั

และผลงานของศิลปินผู้มีสาํนึกต่อสังคม ผลจากการศกึษาของศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ ในชว่งเวลานี ้

ชีใ้ห้เห็นวา่ ปัจจยัทางด้านการเมืองการปกครอง มีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตใน

ประเทศไทยเป็นอยา่งมาก กลา่วคือ จากนโยบายการกวาดล้างและปราบปราม ประชาชนผู้ มี

ความคดิก้าวหน้า ซึง่กลุม่ศลิปินแนวทางเพ่ือชีวิตก็ล้วนถกูตัง้ข้อหาบคุคลซึง่เป็นภยัตอ่สงัคมด้วย  

จงึทําให้พวกเขาไมส่ามารถท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีวิพากษ์วิจารณ์สงัคมได้ดงัแตก่่อน มหินําซํา้ยงั

ถกูจบักมุและถกูตดิตามควบคมุพฤตกิรรมอีกด้วย ดงันัน้ จงึนบัเป็นชว่งเวลาการอําพรางตวัและ

ผลงานของศลิปินผู้ มีสํานกึตอ่สงัคม และยงัถือเป็นชว่งท่ีลําบากสดุๆ  ของศลิปินกลุม่เพ่ือชีวิตใน

ประเทศไทย 

  2.2.3 ชว่ง 15 กนัยายน 2521 – 2533 คือ ช่วงเวลาแห่งเสรีภาพในการ

แสดงออกและความหลากหลายของกระบวนแบบทัศนศลิป์เพ่ือชีวติในประเทศไทย ศภุชยั 

สิงห์ยะบศุย์ ได้แสดงให้เห็นวา่ หากจะพิจารณาในชว่งเวลาระหวา่ง 15 กนัยายน พ.ศ. 2521 ถึง 

พ.ศ. 2533 พบวา่ ได้มีการผสานรวมตวักนัของกลุม่บคุคลในวงการทศันศลิป์ทัว่ประเทศ ซึง่เอือ้ตอ่

การแสดงออกเชงิเสนอปัญหา และวิพากษ์วิจารณ์สภาพการณ์ทางสงัคมและสิง่แวดล้อมมากท่ีสดุ

คือ การเกิดขึน้ของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยหรือสมาคมศลิปกรรมไทย กลา่วคือ ชมรมหรือ

สมาคมดงักลา่ว เป็นผลมาจากการผสานรวมตวักนัในรูปแบบของขบวนการโดยศลิปิน นกัวิชาการ

ศลิปะ และนกัวิจารณ์ศลิปะในวงกว้าง และเสนอผลงานตอ่สาธารณชนทัง้ในรูปแบบของผลงาน

ศลิปะ การบรรยายอภิปราย และการออกเอกสารส่ือสิ่งพิมพ์ทางศลิปะเผยแพร่อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผล

ตอ่การเปิดกว้างในการแสดงออกทางศลิปะแนวทางตามสถาบนัศลิปะตา่งๆ  ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะ

ทศันศลิป์แนวทางเพ่ือชีวิต ได้เป็นท่ียอมรับในวงการศลิปะและสาธารณชนมากขึน้ในระดบัหนึง่ 

นอกจากนัน้ยงัมีกลุม่ศลิปินท่ีนําเสนอผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตอยา่งมีสํานกึและตอ่เน่ืองท่ีเห็นได้ชดั
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ก็คือ กลุม่ศลิปินอีสาน ศลิปินกลุม่กงัหนั และศลิปินกลุม่เดนิดนิ เป็นต้น ดงันัน้ ในชว่งเวลานี ้        

จงึนบัเป็นชว่งเวลาแหง่เสรีภาพในการแสดงออกและความหลากหลายของกระบวนแบบทศันศลิป์

เพ่ือชีวิตในประเทศไทยมากท่ีสดุ 

 จากผลการวิจยัของศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ ทัง้หมดดงักลา่ว แสดงให้เหน็วา่ เขาได้

นําเสนอภาพรวมของกระบวนการเกิดขึน้ การดํารงอยู ่และการดบัสลายไป ของกลุม่ศลิปินเพ่ือชีวิต

ในประเทศไทยตัง้แตก่่อนเหตกุารณ์ ขณะเหตกุารณ์ และหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 

ตลุาคม 2519 คือ เร่ิมต้นตัง้แตปี่ พ.ศ. 2475 จนถึงปี พ.ศ. 2533 ซึง่เป็นปีท่ีเขาลงมือทํางานวิจยัเร่ืองนี ้

ซึง่กระบวนการเกิดขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไปนัน้ ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ โดยเฉพาะปัจจยัทางด้านการเมือง

การปกครองและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัจจยัสําคญัมากท่ีสดุ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การทํางานของศลิปิน

เพ่ือชีวิตในประเทศไทย ตลอดชว่งเวลาทัง้หมดดงัท่ีกลา่วมา ฉะนัน้ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

เพ่ือชีวิตในประเทศไทย จงึมีความสมัพนัธ์กบัการเมืองการปกครองและสิ่งแวดล้อมอยา่งเห็นได้ชดั 

และไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ กลา่วคือ เม่ือใดท่ีการเมืองและสงัคมผอ่นคลาย ความอิสระใน

การสร้างสรรค์ผลงานของศลิปินก็มีมากและเข้มข้น แตเ่ม่ือใดเกิดเหตวิุกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดขึน้ 

การจํากดัทางด้านความคดิก็เกิดขึน้ แตอ่ยา่งใดก็ตาม  แรงบนัดาลใจหรือบอ่เกิดแหง่แนวความคดิ

ของศลิปะเพ่ือชีวิต ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและการปกครองท่ีบีบคัน้มาก

ท่ีสดุนัน่เอง 

 

3.  ผลงานวิจยัเร่ือง “บทบาทของชมรมศลิปกรรมแห่งประเทศไทย (สมาคม

ศลิปกรรมไทย) ช่วงปี พ.ศ.2522 – 2530 ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมและวงการศลิปกรรมไทย” 

โดยวิรุณ  ตัง้เจริญ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี พ.ศ. 

2539 ผลของการวิจยัสามารถสรุปให้เหน็ ในประเดน็พฒันาการศลิปกรรมร่วมสมยัและกระแส

ศลิปะเพ่ือชีวิตและสงัคม กลา่วคือ กระบวนแบบศิลปกรรมกระแสอิทธิพลตะวนัตกในสมยัรัชกาลท่ี 

5 เป็นกระแสตะวนัตกแบบประเพณีนิยมคือ ศลิปะหลกัวิชา (Academic Art) ท่ีถอยหลงัไปสูรู่ปแบบ

คลาสสิกอยา่งอดีต ซึง่อาจเป็นกระบวนแบบท่ีสอดคล้องกบัสถาบนัพระมหากษัตริย์ในสงัคมไทย

มากกวา่ศลิปะสมยัใหม ่ท่ีพฒันาขึน้มาจากคนชัน้กลางหรือสามญัชนในสงัคมประชาธิปไตยในยโุรป

ขณะนัน้ ตอ่มาในชว่งรอยตอ่การเสียชีวิตของศาสตราจารย์ศลิป์ พีระศรี  คือ ในชว่งปีพทุธศกัราช 

2505 การสญูเสียชีวิตของทา่น นอกจากจะเป็นปรากฏการณ์ท่ีบง่ชีใ้ห้เห็นถึงการถดถอยของศลิปะ

กระแสหลกัวิชาแล้ว ยงัมีปรากฏการณ์ทางด้านศลิปะอีกหลายอยา่งเกิดขึน้ เชน่ การแสดงภาพฝี

พระหตัถ์ผลงานจิตรกรรมสมยัใหมห่ลากหลายรูปแบบของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอ

ดลุยเดช ในการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ิปีพทุธศกัราช 2506 การเปิดแสดงจิตรกรรมแนวทางศลิปะ
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ลทัธิแสดงอารมณ์นามธรรม (Abstract expressionism) ของอารี สทุธิพนัธุ์ ณ สถาบนั เอ.ย.ูเอ.       

ในปีพทุธศกัราช 2504 นอกจากนัน้ ยงัปรากฏผลงานของนกัเขียนท่ีสําคญั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงงาน

เขียนของทีปกร (จิตร ภมูิศกัดิ์) เชน่ “ศลิปะเพ่ือชีวิต ศลิปะเพ่ือเพ่ือประชาชน” และงานเขียนชิน้อ่ืนๆ 

ของเขาท่ีเก่ียวกบัศลิปะ และงานเขียนของบรรจง บรรเจอดศลิป์ (อดุม ศรีสวุรรณ) ได้แก่ “ศลิปะ

วรรณคดีกบัชีวิต” ได้สง่ผลมาสูแ่นวคดิทางด้านศลิปะเพ่ือชีวิต (Art for life’s sake) หรือศลิปะ      

สจัสงัคมนิยม (Social realism) ในสงัคมไทย ชว่งก่อนและหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 เป็น

อยา่งมาก  

 นอกจากนัน้ วิรุณ ตัง้เจริญ ได้ศกึษาถึงรากความคดิและบทบาทของชมรมศลิปกรรม

แหง่ประเทศไทย (สมาคมศลิปกรรมไทย) พอสรุปได้วา่ การปรากฏขึน้ของ “จักรวรรดศิลิปิน”      

ได้เร่ิมจดุประกายความคดิในเร่ืองของอํานาจตอ่รอง และการสร้างดลุยภาพให้เกิดขึน้ในวงการ

ศลิปกรรมไทยและในสงัคมไทยซึง่เป็นองค์รวม อยา่งไรก็ตามอปุสรรคในการตอ่สู้ขององค์กรเอกชน 

อาจมีปัจจยัมากมายหลายด้าน รวมทัง้ปัจจยัทางด้านเงินทนุเพ่ือการบริหารองค์กร และเป็นเร่ือง

ธรรมดาท่ีองค์กรเอกชนซึง่ตอ่รองเรียกร้องจากรัฐหรือนายทนุ จะขาดการยอมรับและขาดการ

ชว่ยเหลือจากรัฐและนายทนุเชน่กนั ตอ่มาจงึมีการรวมตวัของแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย 

การปรากฏตวัขึน้ของแนวร่วมศลิปินดงักลา่ว นอกจากจะก่อให้เกิดกิจกรรมหลกัคือ การจดั

นิทรรศการศลิปวฒันธรรมทาส การเขียนภาพขนาดใหญ่ นิทรรศการกลางถนนราชดําเนินกลาง      

ในการฉลองครบรอบ 2 ปี เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม (2516) ในปีพทุธศกัราช 2518 และนิทรรศการ

ภาพเขียนขนาดใหญ่รอบบริเวณสนามหลวง ในเหตกุารณ์เดนิขบวนตอ่ต้านฐานทพัอเมริกนัใน

ประเทศไทย ปีพทุธศกัราช 2519 แล้ว ยงัได้ก่อให้เกิดความร่วมมือ และก่อให้เกิดประสบการณ์และ

การเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ อีกทัง้ได้เรียนรู้จากผู้ มีอดุมการณ์เพ่ือสงัคมหลากหลายอาชีพ หลากหลาย

ความรู้ความคดิ ได้เรียนรู้และนบัถือในศกัยภาพของกนัและกนั และเม่ือการรวมพลงัเกิดขึน้ คณุคา่

และอํานาจตอ่รองยอ่มตามมาด้วย  

วิรุณ ตัง้เจริญ แสดงทศันะตอ่ไปวา่ ชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยเป็นองค์กรเอกชน

อาสาสมคัร ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของอาจารย์ผู้สอนศลิปะในสถาบนัอดุมศกึษา ครูศลิปะ ศลิปิน 

นกัออกแบบ นิสิตนกัศกึษาศลิปะ และประชาชนทัว่ไป ซึง่บทบาทของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศ

ไทย ได้ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สงัคมไทยและวงการศลิปกรรมหลายด้าน ซึง่สามารถประมวลได้ดงันี  ้

1) ได้ก่อให้เกิดการพฒันาองค์กรเอกชนในสงัคมประชาธิปไตยอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการสง่เสริม

และพฒันาศลิปกรรม 2) ได้ก่อให้เกิดการระดมบคุลากรอาสาสมคัรจากตา่งสถาบนั ตา่งระดบั

การศกึษา ตา่งวยั มาร่วมอดุมการณ์ 3) ได้ก่อให้เกิดการพฒันาความร่วมมือทัง้บคุลากรนกัวิชาการ 

นกัปฏิบตักิาร และผู้สร้างสรรค์งานศลิปกรรม ทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาค 4) ได้ก่อให้เกิดการ
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วางรากฐานความคดิท่ีเปิดกว้างทางศลิปะทกุแนวคดิและกระบวนแบบ 5) ได้ก่อให้เกิดการวางรากฐาน

และพฒันาศลิปกรรม ทัง้การสร้างสรรค์ผลงานและงานวิชาการควบคูก่นัไป  6) ได้ก่อให้เกิดการ

ต่ืนตวัครัง้สําคญั ทัง้การสร้างสรรค์ศลิปกรรม การศกึษาค้นคว้า และการขยายสถาบนัการศกึษาศลิปะ  

 ตอ่มาเม่ือชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยได้ยตุบิทบาทลงในปี พ.ศ. 2530 (2522-

2530) เน่ืองจากมีปัญหาหลายด้าน ซึง่สามารถประมวลปัญหาหรือการคล่ีคลายไปสูก่ารยตุบิทบาท

ดงันี ้1) ปัญหาคณะกรรมการหลกัมีภารกิจและหน้าท่ีการงาน ทัง้งานในหน้าท่ีและสว่นตวัเพิ่มขึน้ 

ทําให้มีขีดจํากดัในการทุม่เทการทํางานให้กบัองค์กร  2) ปัญหาการทํางานห นกัจากบทบาทท่ี

หลากหลาย ก่อให้เกิดการถดถอยในการทํางาน  3) ปัญหาบคุลากรท่ีสลายตวัออกไปและเพิม่ขึน้   

ไมส่มัพนัธ์กบัขอบเขตและภาระงาน 4) ปัญหาเงินทนุสนบัสนนุท่ีได้มาโดยการตดิตอ่ในแตล่ะโครงการ 

ขาดการตอ่เน่ือง และขาดความมัน่ใจในการปฏิบตังิาน 5) ปัญหาภารกิจท่ีขยายตวัอยา่งกว้างและ

รวดเร็ว ไมส่มัพนัธ์กบัปริมาณของบคุลากร 6) การกระจายตวัของงาน บทบาท และบคุลากรท่ี

หลากหลาย ได้ลดความเข้มข้นของเป้าหมายและแนวคดิลง  

 นอกจากนัน้ วิรุณ ตัง้เจริญ ได้ชีใ้ห้เห็นถึงจดุแข็งและจดุออ่นของชมรมศลิปกรรมแหง่

ประเทศไทยดงัสรุปได้วา่ จุดแขง็ คือ การรวมตวัของกลุม่บคุคลท่ีเสียสละและทุม่เทการทํางานอยู่

นอกเหนืออามสิสนิจ้าง เป็นกลุม่ความคดิก้าวหน้า เป็นการรวมทัง้นกัวิชาการ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปะ ผู้สอน และผู้ รักศลิปะ ผู้ นําความคดิกลุม่ใหญ่ได้ยืนหยดัการทํางานตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนกระทัง่   

ยตุบิทบาทลง การรวมตวัขึน้เป็นองค์กรเพ่ือสงัคม ได้จดัโครงสร้างการบริหารงาน การทํางานและ

การประชมุอยา่งเป็นระบบ การระดมความคดิอยา่งมีประสทิธิภาพและการร่วมมือกนัปฏิบตัภิารกิจ 

นบัวา่เป็นจดุแข็งหรือจดุเดน่ของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย สว่น จุดอ่อน คือ 1) ปัญหา

ทางด้านบคุลากรท่ีเป็นองค์กรอาสาสมคัร ไมมี่กลไกควบคมุตามสายงาน มีการหมนุเวียนเข้าออก

ตลอดเวลา ขาดการตอ่เน่ือง 2) ปัญหาเงินทนุ ขาดความมัน่คง ความไมพ่ร้อมของเอกชนในชว่งนัน้ 

รวมทัง้จดุยืนท่ีอาจไมก่ลมกลืนกนัระหวา่งแหลง่เงินทนุในระบบทนุนิยมกบัความคดิแนวก้าวหน้า

ของชมรมศลิปกรรมแห่งประเทศไทย 3) ปัญหาสถานท่ี/วสัดอุปุกรณ์ 4) ปัญหาขอบเขตของงาน/ 

ขอบเขตกว้างเกินไป 5) ปัญหานยัยะท่ีแตกตา่งกนั / นยัยะทางกระแสสงัคมนยิม / การตอ่ต้าน

อํานาจรัฐ / การตอ่ต้านศลิปกรรมแหง่ชาติ 6) ปัญหาเป้าหมายท่ีอาจมีจดุออ่น/ การผลกัดนัการ

แขง่ขนัชิงรางวลัศลิปะเดก็ อาจมีสว่นสง่ผลมาสูก่ารตดิยดึในการแขง่ขนัชงิรางวลั การลา่รางวลั  

และการไมใ่สใ่จในหลกัสตูรศลิปศกึษา 
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4. การศกึษาผลงานวิจยัของ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เร่ือง “การศึกษาวิวัฒนาการ

ผลงานจติรกรรมร่วมสมัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัง้แต่ พ.ศ. 2524 จนถงึ พ.ศ. 2536” 

ปริญญานพินธ์ การศกึษามหาบณัฑติ สาขาศลิปศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ   

ปี 2539 โดยมีความมุง่หมายของการศกึษาคือ  เพ่ือศกึษาเนือ้หา รูปแบบ กลวิธี และปัจจยัท่ีสง่ผล

กระทบตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัของกลุม่ศลิปินท่ีเกิดขึน้ในภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ 

ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2524 ถึง พ .ศ. 2536 โดยมีขอบเขตของการศกึษาท่ีกลุม่ศลิปินตา่งๆ  ท่ีสร้างสรรค์

ผลงานอยูใ่นภาคอีสานได้แก่ กลุม่อีสาน กลุม่ทุง่กลุา กลุม่สะเลเต กลุม่คนคล้ายกนั กลุม่ดา่น

เกวียน และศลิปินอิสระ จํานวนทัง้สิน้ 52 คน ผลของการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี  ้

4.1 ผลการศกึษาด้านเนือ้หา สรุปได้ดงันี ้คือ เนือ้หาเก่ียวกบัมนษุย์และสิ่งแวดล้อม 

มีจํานวนมากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 51 เนือ้หาเก่ียวกบัมนษุย์และสิง่ไมมี่ตวัตนร้อยละ 35 เนือ้หา

เก่ียวกบัมนษุย์และธรรมชาตขิองมนษุย์ร้อยละ 8 เนือ้หาเก่ียวกบัมนษุย์ด้วยกนัร้อยละ 6 จากผล

การศกึษาดงักลา่ว ชีใ้ห้เห็นวา่ จติรกรรมร่วมสมยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในชว่งเวลาดงักลา่ว 

ศลิปินนิยมนําเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัมนษุย์และสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุ ดงัท่ีเกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

ได้แสดงเหตผุลวา่ ทัง้นีเ้น่ืองจากจิตรกรรมยอ่มมีสว่นเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมและสงัคมเป็น  

สว่นใหญ่ จงึไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้ 

 4.2 ผลการศกึษารูปแบบ สรุปได้วา่ รูปแบบเลียนแบบธรรมชาตมีิจํานวนมากท่ีสดุ

คดิเป็นร้อยละ 61 รูปแบบจินตนาการร้อยละ 16 รูปแบบสญัลกัษณ์ร้อยละ 8 รูปแบบลกึลบัร้อยละ 

5 รูปแบบประเพณีร้อยละ 5 รูปแบบผนัแปรจากความเป็นจริงร้อยละ 5 จากผลการศกึษาดงักลา่ว 

ชีใ้ห้เห็นวา่ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัของศลิปินอีสานในชว่งเวลานัน้ นิยมนําเสนอ

รูปแบบเลียนแบบธรรมชาตมิากท่ีสดุ เพราะศลิปินอยูท่า่มกลางสงัคมและสภาพแวดล้อมท่ีนา่สนใจ 

อีกทัง้การนําเสนอรูปแบบเลียนแบบธรรมชาตนิัน้ สามารถส่ือให้ผู้ชมได้เข้าใจได้ง่ายท่ีสดุนัน่เอง 

อาทิเชน่ ภาพป่าไม้ หมูบ้่านชนบท ภาพคน สตัว์ สิ่งของ เคร่ืองใช้ในการดํารงชีพ เคร่ืองจกัสาน 

ศลิปะพืน้บ้าน และงานหตัถกรรมตา่งๆ ฯลฯ รองลงมาได้แก่ รูปแบบจินตนาการ ท่ีศลิปินมีความเป็น

อิสระมากพอสมควร ซึง่สว่นใหญ่จะนําเสนอในรูปแบบเชิงความฝันอนัร่ืนรมย์และประเพณีนิยม 

เป็นต้น 

4.3 ผลการศกึษากลวิธี สรุปได้วา่ กลวิธีภาพเขียนแบบเปียกปนแห้งมีจํานวนมาก

ท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 69 กลวิธีการวาดด้วยปากกาหมกึซมึร้อยละ 16 กลวิธีวาดด้วยแปรงและหมกึ

ร้อยละ 3 กลวิธีภาพเขียนแบบเปียกปนเปียกร้อยละ 3 กลวิธีภาพเขียนแบบแห้งร้อยละ 2 กลวิธีไล่

นํา้หนกัสีร้อยละ 2 กลวิธีการวาดด้วยปากกาลกูล่ืนร้อยละ 1 กลวิธีภาพเขียนแบบสลดัเป็นจดุร้อย

ละ 1 กลวิธีภาพเขียนระบายด้วยเกรียงร้อยละ 1 กลวิธีคอลลาจร้อยละ 1 และกลวิธีขดูขีดร้อยละ 1 
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จากผลการศกึษาดงักลา่ว ชีใ้ห้เหน็วา่ การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัของศลิปินอีสานใน

ชว่งเวลาดงักลา่ว นยิมใช้กลวิธีเขียนภาพแบบเปียกบนแห้งมากท่ีสดุ เน่ืองจากเป็นกลวิธีท่ีสามารถ

ทิง้ชว่งเวลาในการปฏิบตังิานสร้างสรรค์ได้ ประกอบกบัศลิปินในภาคอีสานสว่นใหญ่มีงานทําประจํา

อยูแ่ล้ว จงึไมมี่เวลาเขียนภาพได้ตลอดเวลา ดงันัน้การทิง้ชว่งเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานได้         

จงึเหมาะสมกบัการเขียนภาพแบบไมต่อ่เน่ืองได้ดีท่ีสดุ 

4.4 ผลการศกึษาปัจจัย ท่ีมีผลกระทบตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยั

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในประเดน็ ปัจจยัทางด้านการเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม ปัจจยั

ทางด้านปัญญาและความคดิ ปัจจยัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปัจจยัทางด้าน

ประสบการณ์ ผลของการวิจยัสามารถสรุปได้ดงันี  ้

  4.4.1 ปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้แต ่พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2536 มากท่ีสดุคือ ปัจจัยด้านการเมือง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม คดิเป็นร้อยละ 41 ซึง่มีผลเน่ืองมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพืน้ท่ีกว้างใหญ่

และแบง่การปกครองออกเป็น 19 จงัหวดั อีกทัง้พืน้ท่ีสว่นใหญ่มีสภาพแห้งแล้ง ประชากรสว่นใหญ่

จงึยากจน เน่ืองจากมีอาชีพหลกัเป็นเกษตรกร และราคาผลผลติก็ตกต่ํา กอปรกบัความเจริญของ

สงัคมเมืองรุกคืบไปสูส่งัคมชนบทเชน่ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ สนกุเกอร์ ฯลฯ จงึทําให้วฒันธรรม

ท่ีดีงามแบบดัง้เดมิของคนอีสาน ถกูรุกรานด้วยประเพณีและวฒันธรรมแบบใหม ่ท่ีถกูนําเข้าโดยคน

อีสานท่ีกลบัมาจากการไปทํางานหรือการศกึษาตอ่จากสว่นกลาง สว่นสภาพปัญหาเร่ืองสิ่งแวดล้อม

นัน้ เกิดจากโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีมากขึน้ ทําให้แมนํ่า้สายหลกัในอีสานเนา่เหม็นจาก

การปลอ่ยนํา้เสียของโรงงานเหลา่นัน้  อีกทัง้ป่าไม้ในภาคอีสานถกูตดัทําลายไปมาก ทําให้สภาพดนิ

ฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงไป จงึทําให้ผลผลติทางด้านการเกษตรเสียหาย  จากสภาพปัญหาดงักลา่ว 

จงึสง่ผลสะท้อนตอ่การทํางานของศลิปินในภาคอีสาน นํามาเป็นแนวความคดิในการสร้างสรรค์

ผลงานในแนวสะท้อนสงัคมและสิ่งแวดล้อมมากกวา่ด้านอ่ืนๆ  

  4.4.2 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือรองลงมาคือ ปัจจัยทางด้านประสบการณ์ คดิเป็นร้อยละ 31 ปัจจยัทางด้าน

ประสบการณ์ หมายถึงประสบการณ์รับรู้ท่ีมีผลตอ่การรู้คดิของศลิปิน ประสบการณ์นอกจากจะเป็น

ตวับอกถึงความแตกตา่งของผู้คนและศลิปินแล้ว ประสบการณ์ยงักระตุ้นให้ศลิปินสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมดแูตกตา่งกนัอีกด้วย เชน่ ประสบการณ์ท่ีมีตอ่ธรรมชาต ิศลิปะและวฒันธรรม ความเช่ือใน

ประเพณีตา่งๆในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหวา่งปี พ.ศ. 2524-2536  
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  4.4.3 ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือลําดบัท่ีสามคือ ปัจจัยทางด้านปัญญาและความคิด คดิเป็นร้อยละ 25 ซึง่

หมายถึง ผลจากการสง่เสริมวฒันธรรมและการถ่ายทอดวฒันธรรมภายในและภายนอกประเทศ ท่ี

สง่ผลกระทบตอ่ทางด้านความคดิทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้าน

ส่ือสารและการคมนาคม จงึทําให้เกิดกระแสทางปัญญาและความคดิจากบคุคลตา่งๆ ซึง่ศลิปินท่ี

อยูใ่นภาคอีสานก็ได้รับผลกระทบนีด้้วย  

  4.4.4 ปัจจยัทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คดิเป็นร้อยละ 3 ปัจจยั

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึงสภาพการณ์ท่ีมีผลมาจากความเจริญก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีสง่ผลกระทบตอ่แนวความคดิและการแสดงออกของศลิปิน ทัง้วสัดุ

อปุกรณ์สมยัใหมใ่นการเขียนภาพ แตอ่ยา่งไรก็ตามศลิปินในภาคอีสานก็ยงัไมนิ่ยมสร้างงานด้วย

วสัดท่ีุแปลกใหมเ่ทา่ใดนกั เน่ืองจากอปุกรณ์สมยัใหมห่ายากในภาคอีสาน ฉะนัน้ ปัจจยัทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีผลตอ่การสร้างสรรค์ของศลิปินในภาคอีสานน้อยมาก  

 ผลจากการศกึษาของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัท่ี

สง่ผลกระทบตอ่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัของศลิปินในภาคอีสานมากท่ีสดุคือ ปัจจยั

ทางด้านการเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม จงึชีใ้ห้เห็นวา่ ปัจจยัดงักลา่วได้สง่ผลตอ่วิถีชีวิตของ

ประชาชนสว่นใหญ่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจท่ี

ประชาชนสว่นใหญ่ยงัยากจนมากกวา่ภาคอ่ืนๆนัน่เอง  สว่นปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่ศลิปินน้อยมาก

ท่ีสดุคือ ปัจจยัทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะศลิปินสว่นใหญ่ยงันิยมนําเสนอเร่ืองราว 

ท่ีตรงไปตรงมา ไมมี่กลวิธีท่ีแปลกใหมม่ากนกั เน่ืองจากการขาดแคลนอปุกรณ์สมยัใหม ่ซึง่ถ้าหาก

ต้องการอปุกรณ์ดงักลา่ว จะต้องเดนิทางไปซือ้ท่ีสว่นกลาง จงึทําให้ผลงานท่ีมีลกัษณะแปลกใหมมี่

จํานวนน้อยมาก 

 อยา่งไรก็ตาม เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ยงัได้สรุปให้เห็นวา่ ศลิปินร่วมสมยัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือบางสว่น ได้สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเข้าร่วมประกวดชิงรางวลัระดบัชาตใินเวที

ตา่งๆ อาทิเชน่ การแสดงศลิปกรรมแหง่ชาต ินิทรรศการศลิปกรรมร่วมสมยัของธนาคารกสิกรไทย 

นิทรรศการจิตรกรรมบวัหลวง การประกวดศิลปกรรมร่วมสมยัของศลิปินรุ่นเยาว์ การแสดง

ศลิปกรรมเยาวชนแหง่ประเทศไทย ศลิปกรรมนําสิ่งท่ีดีสูชี่วิต และนิทรรศการศลิปกรรมเน่ืองใน

โอกาสพิเศษตา่งๆเชน่ นิทรรศการจิตรกรรมเทิดพระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เน่ืองในในวโรกาสเจริญพระชนมายคุรบ 90 พรรษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตอิงค์สมเดจ็พระ

เจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาสยาม

บรมราชกมุารี เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมาย ุ36 พรรษา การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ
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สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก เน่ืองในวโรกาสฉลองพระชนมาย ุ

80 พรรษา นิทรรศการจิตรกรรมสีนํา้มนัฉลองครบรอบ 50 ปี ธนาคารแหง่ประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งก็มี

ศลิปินอีสานจํานวนมากท่ีได้รับรางวลัในเวทีตา่งๆ ซึง่สว่นใหญ่เป็นศษิย์เก่าของมหาวิทยาลยั

ศลิปากรแทบทัง้สิน้ เชน่ สมภพ บตุราช สมยศ ไตรเสนีย์ ธีระวฒัน์ คะนะมะ บญุหมัน่ คําสะอาด 

จนิตนา เป่ียมศริิ วีระชยั บาลไธสง เนตกิร ซนิโย สนัต ิทองสขุ อรัญ หงส์โต คมกริช สวสัดริมย์ 

ทวีศกัดิ ์ศรีทองดี บญุทนั เชษฐสรุาษฎร์ ธีระยทุธ ดาวจนัทกึ ปริญญ์ ทนนัชยับตุร พยตั ช่ืนเย็น      

วรสนัต์ สภุาพ สรุเดช วฒันาประดษิฐชยั และเกสร กองสขุ เป็นต้น 

 จงึเห็นได้วา่ ศลิปินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบางสว่น ท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ

สง่เข้าประกวดและได้รับรางวลัในเวทีตา่งๆ ดงักลา่ว ในชว่งปี พ.ศ. 2524-2536 จงึได้รับการยอมรับ

จากสงัคม แตใ่นขณะเดียวกนั เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ก็ได้สรุปให้เห็นวา่ ยงัมีศลิปินในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนืออีกจํานวนหนึง่ซึง่เป็นสว่นใหญ่ของภมูิภาค ท่ีไมไ่ด้สง่ภาพเข้าประกวดรางวลัใน

เวทีใดๆ แตมี่การเคล่ือนไหวในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการรวมกลุม่กนัขึน้ เพ่ือจดัแสดงผลงานทัง้

ในสว่นภมูภิาคและสว่นกลาง โดยมีองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้การสนบัสนนุ

อยา่งตอ่เน่ือง จงึทําให้ศลิปินอีสานมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ ศลิปินในในกลุม่นี ้มกัจะสร้างสรรค์ผลงาน

เพ่ือสนองตอบตอ่ความต้องการของตวัเองเป็นหลกั โดยใช้เวลาวา่งจากการทํางานประจํา อาทเิชน่ 

ทวี รัชนีกร สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ โชคชยั ตกัโพธ์ิ เลอพงษ์ พฒุิชาต ิคเณศ ศีลสตัย์ 

จรัญ ชยัประทมุ เดชา ศริิภาษณ์ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ชวฤทธ์ิ เตยขาว ชยัณรงค์ เจริญพานชิย์

กลุ ทรงพล อปุชติกลุ นพินธ์ คณุารักษ์ จฑุา ขําเปรมปรี บญุนาย ซาเฮียง พยงุศลิป์ เปศรี พษิณ ุ      

ธีระกนก มานะ ดีไพร เมตตา ปลัง่เจริญศรี วิรุฬห์ ไทรทอง ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์ สมาน แสงทอน      

สวุนิต วิโรจน์วฒัน์ ไสว แกล้วกล้า ไสว วงษาพรม อคัรพล เตชะพหลุ อิทธิพร ธงอินเนตร ปราโมท  

ศรีพรหม ศริิภคั พรมภา ศภุวิทย์ เวียงแก้ว และสมเพชร สระภกัดิ ์เป็นต้น 

 นอกจากเกียรตกิารุณ ทองพรมราช จะได้ศกึษาผลงานจิตรกรรมร่วมสมยัในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉพาะระหวา่งปี พ.ศ. 2524-2536 แล้วนัน้ แม้ในบทต้นๆ เขาจะได้ย้อนกลบั

ไปศกึษาวิวฒันาการผลงานจติรกรรมร่วมสมยัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อน ปี พ .ศ. 2524 คือ 

ย้อนลกึลงไปถึงยคุก่อนประวตัศิาสตร์ จงึทําให้เห็นภาพตอ่เน่ืองตัง้แตอ่ดีตจนถึงชว่งเวลาท่ีเขาเลือก

ทําวิจยัได้ก็ตาม แตก่ระนัน้ การท่ีเขาเลือกศกึษาวิจยั วิเคราะห์ เฉพาะผลงานจติรกรรมร่วมสมยัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในชว่งระหวา่งปี พ .ศ. 2524-2536 เทา่นัน้ อาจทําให้ภาพรวมของ

วิวฒันาการของผลงานศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสานขาดชว่งไป ซึง่หากจะย้อนกลบัไปศกึษาในบทต้น  ๆ

จะพบวา่ ท่ีจริงผลงานศลิปะร่วมสมยัได้เร่ิมต้นอยา่งชดัเจน ตัง้แตเ่ม่ือครัง้มีการเปิดการเรียนการ

สอนทางด้านศลิปะในระดบัอดุมศกึษาเป็นครัง้แรก ท่ีวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี 
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พ.ศ. 2509 โดยการนําของทวี รัชนีกร และในอีกหลายๆแหง่ตามมาในภายหลงั และโดยเฉพาะ

ในชว่งเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ถึง 6 ตลุาคม 2519 นัน้ ถือเป็นชว่งสําคญัชว่งหนึง่ของศลิปิน

ร่วมสมยัในภาคอีสาน ท่ีมีบทบาทนําเอาศลิปะไปร่วมกบักระบวนการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยใน

ชว่งเวลานัน้ นัน้อาจเป็นเพราะวา่ ผู้ วิจยัมองเห็นวา่ ในระหวา่งช่วงปี พ.ศ. 2524-2536 นัน้ เป็นชว่ง 

ท่ีมีการเคล่ือนไหวของกลุม่ศลิปินในภาคอีสานมีจํานวนมากขึน้ และมีการเคล่ือนไหวตอ่เน่ืองอยา่ง

ชดัเจนนัน่เอง  

    

กระบวนการศิลปะเพื่อชีวิตสากล 

อาจกลา่วได้วา่ศลิปะเพ่ือชีวิตได้เร่ิมฟักตวัขึน้ในยโุรปหลายประเทศในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี  

19 โดยศลิปินกลุม่สจันยิม (Realism) ซึง่ถือเป็นชว่งเร่ิมต้นของลทัธิศลิปะสมยัใหมท่ี่หลีกหนีออก ไป

จากเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัศาสนามาสูเ่ร่ืองราวของความเป็นจริง ศลิปะสจันิยมมุง่เน้นความเป็น

ธรรมชาตท่ีิสมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตของชนชัน้สามญัชนท่ีดิน้รนในสงัคมขณะนัน้ ศลิปินเร่ิมสอบสวน

วิพากษ์วิจารณ์ สะท้อนความจริง หรือสะท้อนชีวิตท่ีควรแก้ไข  ทัง้เป็นการเรียกร้องความเข้าใจและ

ความหว่งใยไปพร้อมกนั ศลิปะเพ่ือชีวิตสายตรง ก็เกิดขึน้ในชว่งเวลาท่ีศลิปินและนกัคดิมีอิสรภาพ

ทัง้การทํางานและความรู้สกึนกึคดิ ซึง่ตา่งก็เร่ิมหนัมามองสงัคมท่ีตนเองมีพนัธะอยู ่“แนวทางศลิปะ

กระแสนี ้เตบิโตขึน้มาพร้อมกบัปรัชญาและจติวิทยาตามวิถีวิทยาศาสตร์ ท่ีเช่ือวา่จติสํานกึของ

มนษุย์นัน้ เกิดขึน้จากสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และสภาพวฒันธรรมของแตล่ะบคุคล”            

(วิรุณ   ตัง้เจริญ. 2522: 68)  

ฟรานซิสโก โกยา ศลิปินชาวสเปนผู้ซึง่นบัได้วา่เป็นศลิปินผู้ ร่วมปฏิวตัสิงัคมด้วยคนหนึง่  

เขาเกิดมาทา่มกลางความเหิมเหอ่ท่ีจมไมล่งของชนชัน้สงู โกยาเป็นศลิปินท่ีได้พยายามแหวกวงล้อม

ออกมายืนอยูก่บัเหตผุลและสิ่งท่ีถกูควร ผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ของเขา กลายเป็นกองทพั

ความรู้สกึนกึคดิของประชาชนท่ีสัน่คลอนราชสํานกั วดั และความคดิงมงายของผู้คนในสงัคมอยา่ง

จริงจงั ภาพช่ือ “เธอไมรู้่หรือวา่เธอบรรทกุอะไรไว้บนบา่” (You didn’t know what you were carrying 

on your shoulders, 1818-1824) เป็นภาพชายคนหนึง่ท่ีกําลงัก้มหน้าก้มตาใช้จอบขดุดนิ ทํางาน

ด้วยกล้ามเนือ้และหยาดเหง่ือ เทา่นัน้ยงัเหน่ือยยากไมพ่อ ยงัมีพระผู้ดสูมบรูณ์พนูสขุบรรทกุหนกัอึง้

อยูบ่นหลงัอีกด้วย (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2534ก: 112-113)  

ศลิปินร่วมสมยักบัโกยาอีกหลายคนเชน่ โดมเิอร์ ศลิปินฝร่ังเศสผู้ วิพากษ์วิจารณ์ความจริง 

โดมิเอร์ปรารถนาจะใช้ภาพเขียนของเขาเป็นเคร่ืองมือนําทางไปสูจ่ดุหมายอนัลกึซึง้ในสงัคม เพ่ือ

ส่ือสารความหมายท่ีนอกเหนือไปจากการดํารงชีวิตธรรมดาๆของผู้คน  ภาพ “รถไฟชัน้ท่ีสาม” (The 

Third Class Carriage, 1862) เป็นภาพท่ีแสดงออกถึงผู้ยากไร้ในขบวนรถไฟชัน้ท่ีสาม สงัคมท่ีแบง่
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ชนชัน้แม้แตใ่นรถไฟท่ีนําพาไปสู่จดุหมายเดียวกนั หรือภาพ “ทา่นมีพืน้ข้างลา่งท่ีจะชีแ้จงตวัทา่น

เอง” (You have the floor, explain yourself. 1835) เป็นภาพท่ีวิพากษ์วิจารณ์สถาบนัศาลได้อยา่ง

เจ็บแสบ เป็นต้น  นอกจากนัน้ ยงัมีภาพเขียนของเหลา่ศลิปินท่ีแสดงให้เห็นสจัจะในสงัคมอีกหลาย

คนดงัปรากฏให้เห็นในผลงานภาพ “แพเมดซูา” (The Raft of the Medusa. 1818) ของเจอริโคลท์  ภาพ 

“เสรีภาพนําประชาชน” (Liberty Leading the People. 1831) ของเดอลาครัวซ์  ภาพ “คนทบุหิน” 

(The Stone Breakers. 1849) ของคร์ูเบท์ ภาพ “คนหวา่นข้าว” (The Sower. 1850) ของ มิลเลท์  

ภาพ “คนกินมนัฝร่ัง” (The Potato Eaters. 1885) ของฟานโกะ ภาพ “การพาไป” (Departure. 

1932-35)  ของเบคมานน์  และภาพ “สงครามท่ีเกอร์นิกา” (Guernica. 1937) ของปิคาสโซ (วิรุณ  

ตัง้เจริญ. 2534ก: 116-117)  

จากฝร่ังเศส ศลิปะเพ่ือชีวิตแผข่ยายไปสูเ่ยอรมนัโดยศลิปินหญิง  แคธี คอลล์วิทซ์ ผู้ เน้น

การแสดงออกทางด้านความเจบ็ปวดของผู้คน  ความเจบ็ปวดท่ีนกัการเมือง ผู้ มีอํานาจ ระบบ และ

นายทนุ เป็นผู้มอบไว้ให้ (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2534ก: 117) ภาพเขียนของเธอจงึแสดงถึงความรู้สกึหรือ

อารมณ์ร่วมได้ดี เชน่ ภาพ “จดุจบ” (The end. 1897) เป็นภาพท่ีงดงามและบีบคัน้อารมณ์มาก 

แสดงภาพกรรมกรท่ีกําลงัอุ้มเพ่ือนกรรมกรออกไปจากห้อง หลงัจากพา่ยแพ้การประท้วง และมีภาพ

ของแมท่ี่ใสช่ดุสีดําจ้องมองอยา่งเศร้าสลด เป็นต้น 

ในขณะท่ีประเทศทางยโุรปกําลงัเดนิทางไปสูร่ะบบประชาธิปไตย  ในชว่งเหตกุารณ์

คริสต์ศตวรรษท่ี  19  แตรั่สเซียยงัคงยื นอยูใ่นระบบเอกาธิปไตยซึง่มีพระเจ้าซาร์ครองอํานาจ

เบด็เสร็จ แม้พระองค์จะปลอ่ยพวกทาสให้เป็นอิสระก็ตาม แตพ่วกทาสยงัคงพบกบัการกดข่ีขดูรีด

และไร้ความยตุธิรรมในสงัคม พอถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พวกบอลเชวิค โดยการนําของเลนินมีชยั

ในปี ค.ศ. 1917 เม่ือพรรคสงัคมนิยมมีบทบาทในการอปุถมัภ์วงการศลิปะ “แนวทางใหมข่องศลิปะ

จงึเป็นแนวทางตามท่ีรัฐบาลปฏิวตัยืินยนัในหลกัการวา่  ศลิปะควรจะต้องมีประโยชน์ตอ่สงัคม

โดยตรง เพ่ือเป็นการเทิดเกียรตรัิฐและผู้ นําของรัฐ นอกจากนัน้ยงัต้องเป็นการตอบสนองตอ่การรับรู้

ของชนชัน้กรรมาชีพอีกด้วย” (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2534ก: 119) ศลิปินมีแนวความคดิทางด้านสนุทรียศาสตร์

ตามหลกัทฤษฎีของคาร์ล  มาร์กซ์  และเฟรดริก  เฮเกล  ท่ีถือเอาบคุคลผู้ใช้แรงงาน  การทํางาน        

การสร้างสรรค์ การปฏิวตัิ หรือผู้ ท่ีถกูกดข่ีเอารัดเอาเปรียบทางสงัคมทัง้หมดดงักลา่ว เป็นตวัแทน

ของความงาม และความแท้จริง ภาพเขียนในแนวทางศลิปะรัสเซีย จงึเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเรียกวา่ 

ศลิปะสจันิยมโซเวียต (Soviet realism) หรือสจัสงัคมนิยม (Socialist realism) หรืออตัถสงัคมนยิม 

(Social realism) ภาพเขียนท่ีปรากฏในชว่งนีจ้งึเป็นภาพของการปฏิวตัิ การตอ่สู้และเชิดชผูู้ นําเป็น

สว่นใหญ่ ศลิปินท่ีสําคญัได้แก่ โกมาร์  เมลามิด  มขุินา  กตุตโูซ  ชาห์น  โอรอสโค  ริเวรา และ   

ซเิกวรอส 
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จากศลิปะแนวทางตา่งๆ ท่ีเตบิโตทัง้ในยโุรปและรัสเซีย ศลิปะได้แผข่ยายถนนสายใหม่

ไปสูผื่นแผน่ดนิใหญ่ประเทศจีนท่ียงัคงยดึครองรูปแบบเดมิๆ  ท่ีเน้นธรรมชาตแิละความสงบสขุมา 

นบัพนัปี พอถึงชว่งกลางของคริสต์ศตวรรษท่ี 19 จีนจงึได้เร่ิมรับอิทธิพลจากชนชาตติะวนัตกซึง่แพร่

สะพดัเข้ามาทางตะวนัออกพร้อมกบัการลา่เมืองขึน้และบริษัทอีสท์อินเดีย  ศลิปะแบบเลียนแบบ

ตะวนัตกจงึมีอิทธิพลเหนือศลิปินของจีน ตอ่มาในชว่งกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 20 หลงัจากการปฏิวตัิ

ของเหมา เจอ๋ ตงุ ท่ีได้รับชยัชนะในปี ค.ศ. 1949 รูปแบบและสาระทางศลิปะจงึหนัเหแนวทางท่ี

ชีใ้ห้เห็นชีวิตของมวลชนมากขึน้ โดยเน้นรูปแบบสจัสงัคมนิยมตามวิถีทางของโซเวียต โดยยดึถือ

ความคดิท่ีวา่ “ศลิปกรรมใดๆ ท่ีเปิดเผยขึน้ในสงัคมเพียงเพ่ือการแสวงหาความสวยงามถ่ายเดียว 

โดยมไิด้ปลกุเร้าความรู้สกึให้เกิดความรัก ความหวงัดี หรือความยตุธิรรมในสงัคม นบัวา่เป็นศลิปะท่ี

มีคณุคา่น้อย” (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2534ก: 121-122) ผลงานจิตรกรรมและประตมิากรรมของจีนในชว่ง

นี ้จงึแสดงเร่ืองราวและรูปแบบท่ีเกรีย้วกราดรุนแรง และชีใ้ห้เห็นความจําเป็นของการลดชนชัน้ 

อารมณ์ในวนัเวลาอนัอดอยากหรืออารมณ์ในสงครามกลางเมือง 

 

กระบวนการศิลปะเพื่อชีวิตในประเทศไทย  

อิทธิพลของศลิปะเพ่ือชีวิตจากโซเวียตและจีน ได้แผข่ยายมาสูส่งัคมไทยในเวลาตอ่มา  

โดยเฉพาะสาขาวรรณกรรม “งานเขียนของไทยท่ีปรากฏแนวคดิแบบอตัถสงัคมนิยมของรัสเซียอยา่ง

เดน่ชดัคือ บทความ “การประพนัธ์กบัสงัคม” และ “อตัถนิยมกบัจินตนิยม” ของ เสนีย์ เสาวพงศ์ 

(ศกัดิช์ยั บํารุงพงศ์) ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ.2495 สว่นคําปราศรัย “วา่ด้วยศลิปะวรรณคดี” ของเหมา 

เจอ๋ ตงุ นัน้ ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย อศันี พลจนัทร ตีพิมพ์ในนิตยสารอกัษรสาส์น ฉบบั

เดือนธนัวาคม 2492 จนถึงฉบบัเดือนกมุภาพนัธ์ 2493 รวมทัง้สิน้ 3 ตอน” (สมิทธ์ ถนอมศาสนะ. 

2548: 8) 

ในชว่งทศวรรษ 2490 ได้ถกูอธิบายวา่เป็นยคุหนึง่ท่ีมีความคกึคกัในการวิพากษ์วิจารณ์

วรรณกรรมเป็นอยา่งมาก บรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์นี ้มกัถกูเช่ือมโยงให้สมัพนัธ์

กบัแนวคดิ ศิลปะเพือ่ชีวิต ท่ีปรากฏขึน้ในชว่งเวลาไลเ่ล่ียกนั โดยเฉพาะอิทธิพลอตัถสงัคมนยิม ซึง่

เป็นแนวคดิทางศลิปะท่ีเร่ิมต้นจากแนวคดิของ  คาร์ล มาร์กซ์ ท่ีตีพิมพ์ในบทนําหนงัสือ Grundrisse 

เม่ือปี ค.ศ. 1857 อยา่งไรก็ตาม แมกซิม กอร์กี ้(Maxim Gorky) เป็นผู้คดิค้นคําวา่ อตัถสงัคมนิยม 

ขึน้เป็นคนแรก “วลี อตัถสงัคมนิยม ท่ีกอร์กีค้ดิขึน้นี ้นา่จะได้ถกูกลา่วถึงอยา่งเป็นทางการครัง้แรก

โดย สตาลิน ในเดือนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 1932 ในการประชมุสมชัชาครัง้ท่ี 17 ของพรรคคอมมิวนิสต์ 

โซเวียต” (สมิทธ์ ถนอมศาสนะ. 2548: 5) 
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สําหรับผู้ ท่ีพยายามอธิบายแนวคดิอยา่งเป็นระบบพร้อมทัง้เสนอคําขวญั  “ศลิปะเพ่ือชีวิต” 

ขึน้มาครัง้แรกนา่จะเป็น อดุม สีสวุรรณ สมาชิกคนหนึง่ของพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทย และ

เป็นผู้หนึง่ท่ีอยูใ่นประเทศจีนชว่งท่ีเหมาเจอ๋ตงุได้ปราศรัยแนวทาง “วา่ด้วยศลิปะวรรณคดี” ท่ีเยนอาน 

อีกด้วย ในชว่งกลางปี 2493 อดุมได้เขียนบทความช่ือ “ดวูรรณคดีจากสงัคม ดสูงัคมจากวรรณคดี” 

ขึน้ บทความนีไ้ด้เสนอประเดน็ทางศลิปะท่ีนา่สนใจไว้หลายประการ  ทัง้ในเร่ืองของการถกเถียงใน

โลกตะวนัตก การแยกแยะความหมายของ ”ศลิปะเพ่ือศลิปะ” และ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” การพฒันาไป

เป็น “ศลิปะเพ่ือประชาชน” หน้าท่ีของศลิปิน นอกจากนีย้งัยกตวัอยา่งงานของศรีบรูพา  ซึ่ งเป็น

นกัเขียนมีช่ือเสียงในยคุนัน้มาประกอบคําอธิบายเหลา่นีด้้วย  และนา่จะเป็นจดุเร่ิมต้นของการทําให้

คําขวญั “ศลิปะเพ่ือชีวิต” และ “ศลิปะเพ่ือประชาชน” เป็นศพัท์เฉพาะและกลายเป็นตวัแทนของ

แนวความคดิทางศลิปะแบบลทัธิมาร์กซ์ของไทย (สมิทธ์ ถนอมศาสนะ. 2548: 11) 

 

จิตร ภูมิศักดิ์ ต้นธารศลิปะเพ่ือชีวติในประเทศไทย 

 ในเวลาตอ่มา จติร ภมูศิกัดิ์ นบัเป็นอีกผู้หนึง่ท่ีมีบทบาทสงูในการนําเสนอผลงานใน

ฐานะนกัวิจารณ์ศลิปวฒันธรรม กวี และนกัหนงัสือพิมพ์ ซึง่ผลงานของเขาล้วนสะท้อนปัญหาและ

วิพากษ์ วิจารณ์สงัคมด้านตา่งๆ อยา่งแหลมคมและตรงไปตรงมา ผลงานของเขานบัเป็นต้นธารแหง่

การตอ่สู้  รวมถึงเป็นต้นธารแหง่การศกึษาศลิปะเพ่ือชีวิต ท่ีมีอิทธิพลตอ่คนหนุม่สาว นิสิต นกัศกึษา 

และปัญญาชน ในเวลาตอ่มา ดงัจะเห็นได้จากประวตัแิละผลงานของเขามากมายอาทเิชน่ บทความ 

“ศลิปเพ่ือชีวิต ศลิปเพ่ือประชาชน” ท่ีสัน่สะเทือนวงวรรณกรรมของพวกเผดจ็การฟาสซิสต์และศตัรู

ของประชาชนท่ีได้มอมเมาประชาชนมานาน และอีกหนึง่บทความท่ีสําคญัย่ิงของเขาก็คือ “โฉมหน้า

ศกัดนิาไทย” ท่ีตีพิมพ์ในวารสารนิตศิาสตร์ ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 4 “โฉมหน้าศกัดนิาไทยน่ีเองท่ีทําให้ ม.ร.ว.

คกึฤทธ์ิ ปราโมช เดือดร้อนอยา่งหนกัเหมือนถกูนํา้ร้อนราดใส่ ถึงกบัต้องเขียนหนงัสือ “ฝร่ังศกัดนิา” 

ออกมาโต้” (ชมรมหนงัสือแสงตะวนั. ม.ป.ป.: 9) 

 ผลงานท่ีสําคญัและมีช่ือเสียงมากท่ีสดุอีกเลม่หนึ่งของจติร ภมูศิ กัดิ ์ในนาม “ทีปกร” 

คือ หนงัสือ “ศลิปเพ่ือชีวิต” ท่ีได้ตีพิมพ์เป็นเลม่ครัง้แรกและครัง้เดียวในขณะท่ีเขายงัมีชีวิตอยู ่โดย

สํานกัพมิพ์เทวเวศม์เม่ือปี พ.ศ. 2500 และตอ่มาได้มีผู้รวบรวมผนวกเข้ากบัข้อเขียนของเขาอีกเลม่

คือ “ศลิปเพ่ือประชาชน” เป็น “ศลิปเพ่ือชีวิต ศลิปเพ่ือประชาชน” นํามาตีพมิพ์อีกหลายครัง้ หนงัสือ

เลม่นีมี้อิทธิพลอยา่งสงูตอ่ขบวนการนกัศกึษาและปัญญาชนคนหนุม่สาว โดยเฉพาะในชว่งก่อนและ

หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และถือเสมือนเป็นประทีปนําทางในการสร้างสรรค์งานศลิปะ และ 

วรรณกรรม แก่นกัเขียน ศลิปิน แหง่ยคุสมยันัน้ จงึนบัเป็นต้นกําเนิดของวรรณกรรมเพ่ือชีวิตและ

เพลงเพ่ือชีวิตในเวลาตอ่มา ดงัท่ี จติร ภมูศิ กัดิ ์ได้ให้ความหมายของศลิปะเพ่ือชีวิตวา่   
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ศิลปะเพื่อชีวิต หมายถึงศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้สง่ผลสะท้อนอยา่งใดอยา่งหนึง่ไปยงั

ประชาชนผู้อา่น ผู้ ฟัง ผู้ด ูคอืศลิปะท่ีมบีทบาทอนัสาํคญัตอ่ชีวติประชาชนผู้ เสพศลิปะ คือศิลปะท่ีมี

ความ สมัพนัธ์อยูก่บัชีวิตทางสงัคมของมวลประชาชน ศิลปะเพ่ือชีวิตในทศันะของประชาชน คือ 

ศลิปะท่ีสง่ผลสะท้อนอนัมคีณุประโยชน์ไปยงัชีวติทางสงัคมของมวลประชาชน คือ ศิลปะท่ีเปิดโปง

ให้ประชาชนมองเห็นต้นตอของความเลวร้ายของชีวิตในสงัคม คือศิลปะท่ีชีแ้นะให้ประชาชน

มองเห็นทางออกของชีวติอนัถกูต้อง และพร้อมกนันีก็้ยัว่ยใุห้มวลประชาชนตอ่สู้และเคลือ่นไหวไปสู่

จดุหมายปลายทางของชีวิตอนัดีกวา่ … ศิลปะเพ่ือชีวิตคือ ศลิปะท่ีถือกําเนิดขึน้มาเพ่ือมบีทบาทอนั

เป็นประโยชน์ตอ่ชีวติของประชาชนสว่นรวม คือ ศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือรับใช้ชีวิตทางสงัคมของ

มวลชน มิใช่สร้างขึน้เพียงเพ่ือท่ีจะให้เป็นศิลปะเฉย  ๆโดอ่ยูเ่หมอืนหวัตออนัไมย่อมมบีทบาทใดๆ ใน

สงัคม (ทีปกร. 2531: 112-113) 

  

 งานเขียนของจิตรในยคุแรก สว่นใหญ่ได้รับอิทธิพลการวิจารณ์วรรณคดีไทยโดยตรง

จาก อศันีย์ พลจนัทร์ หรือ “นายผี” และด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมจาก สภุา ศริิมานนท์ 

นอกจากนัน้ เขายงัได้รับอิทธิพลจากงานเขียนในแนวอตัถนิยมทางสงัคมนิยมของชาวโซเวียตและ

จีน ผู้ ท่ีมีจิตใจเกลียดความอยตุธิรรมทัง้ปวง และยืนหยดัตอ่สู้ เพ่ือโลกท่ีดีกว่า ดงัจะเห็นได้จาก

ผลงานแปลเร่ือง “แม”่ ของแมกซิม กอร์กี ้และงานเขียนของหลูซ่ิ่น และในอีกหลายๆบทความเขายงั

ได้อ้างถึงคาร์ล มาร์กซ,  ตอลสตอย,  หลิว พนันงุ,  จซ่ืูอชิง,  โกะ โมะ โยะ,  หลวิ อิเชงิ ชา โอว, หมา่ 

ฟันโต,  เตงิ จงุเซีย,  เกวาะ เมาะ เยาะ,  เจียง กวางจือ้,  เทียนเซียน ฯลฯ รวมทัง้เร่ืองสัน้ของชาว

อียิปต์อีกหลายเลม่ ซึง่นกัเขียนทัง้หมดดงักลา่วล้วนเป็นผู้ ท่ีอยูเ่คียงข้างประชาชนสว่นใหญ่ และอยู่

ฝ่ายตรงข้ามกบัพวกศกัดนิาและนายทนุทัง้หลาย และยงัมีบทความอีกมากมายในเวลาตอ่มา 

 จากงานเขียนท่ีปรากฏทัง้หมด แสดงให้เห็นวา่ จติรเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน

ภาษา ประวตัศิาสตร์ และโบราณคดี อีกทัง้เช่ือมัน่ในโลกอนาคตท่ีจะเป็นของประชาชนสว่นใหญ่ 

เขามีอดุมการณ์กบัการตอ่สู้  “เขามิได้เป็นเพียงคนก้าวหน้าในยคุสมยัของเขาเทา่นัน้ แตเ่ขาเป็นผู้ ท่ี

กล้าประกาศตนเองเป็นศตัรูกบัสถาบนัชั่วร้ายทัง้หมดในยคุของเขา กลา่วได้วา่เขาเป็นกบฏตอ่ยคุ

สมยัของตน” (ชมรมหนงัสือแสงตะวนั. ม.ป.ป.: 7) จิตรจงึกลายเป็นศลิปินนกัรบประชาชน ท่ีใช้

รูปแบบทางศลิปะทิ่มแทงฝ่ายศตัรูได้อยา่งแหลมคมท่ีสดุ ด้วยการเปิดโปง ตีกระหน่ํา และสร้าง 

สรรค์งานใหม ่ผลงานท่ีออกมาจงึทําให้ฝ่ายตรงข้ามแทบกระอกัเลือด เพราะไมมี่ทางบดิเบือนแก้ไข

ได้ จนนําไปสูก่ารตัง้ข้อกลา่วหาเขาวา่ มีการกระทําอนัเป็นคอมมวินสิต์และถกูจบัขงัคกุในท่ีสดุเป็น

เวลา 7 ปี (พ.ศ. 2501-2507)   
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 จติร ภูมศัิกดิ์ จงึนับเป็นกวีผู้ไม่เป็นกลาง ไม่เป็นขวา แต่เป็นผู้ยดึม่ันศรัทธา

ในประชาชนอย่างสุดจิตสุดใจ เขาจึงเป็นฝ่ายซ้ายท่ีพวกฝ่ายขวาต้องการหํา้ห่ันมากท่ีสุด 

และในท่ีสดุแม้เขาต้องจบชีวิตด้วยนํา้มือของฝ่ายตรงข้ามเม่ืออายเุพียง 36 ปี (พ.ศ. 2508) การตาย

ของเขาเปรียบเสมือนดัง่บทกวีของ อาเวตีก อีสากยนั ท่ีเขาแปลเองวา่ “เพ่ือลบรอยคราบนํา้ตา

ประชา ราษฎร์ สกัพนัชาตจิกัสู้ ม้วยด้วยหฤหรรษ์ แม้นชีพใหมมี่เหมือนหวงัอีกครัง้ครัน จกัน้อมพลี

ชีพนัน้เพ่ือมวลชน” แม้ชีวิตจะสัน้ กาลเวลาจะผา่นไปยาวนาน แตตํ่านานการตอ่สู้  อดุมการณ์ และ

ผลงานอนัเกรียงไกรของเขา ยงัคงอยูใ่นจิตใจของประชาชนผู้ไมย่อมสยบให้กบัอํานาจอยตุธิรรม 

และจะยงัคงอยูต่อ่ไปจนกวา่โลกนีจ้ะมีความเสมอภาคกนั  

 

ช่วงเวลาแห่งความเงียบงันของศิลปะเพ่ือชีวิต 

 นบัจากปี พ.ศ. 2500-2504 เป็นชว่งเวลาแหง่ความเงียบงนัท่ีมีนยัสําคญัตอ่ผลงาน

ศลิปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทย หลงัจาก จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ กระทําการยดึอํานาจการปกครอง

จากจอมพล ป.  พิบลูย์สงคราม ได้สําเร็จในวนัท่ี 16 กนัยายน 2500 และทํารัฐประหารอีกครัง้เม่ือ

วนัท่ี 20 ตลุาคม 2501 ซึง่เป็นการทํารัฐประหารครัง้ท่ี 2 ของจอมพลสฤษดิ์  “นบัเป็นการรัฐประหาร

ครัง้สําคญัท่ีสดุครัง้หนึง่ในประวตัศิาสตร์การเมืองไทย เพราะการรัฐประหารครัง้นีมี้ผลทําให้

การเมืองการปกครองไทยต้องเข้าสูรู่ปแบบของเผดจ็การอํานาจนิยม  (Authoritarianism) เป็น

เวลานานถึง 15 ปี และทําให้ทหาร โดยเฉพาะอยา่งย่ิงทหารบก มีบทบาทอยา่งสงูตอ่การเมืองการ

ปกครองในระยะเวลาตอ่มา” (ลิขิต ธีรเวคนิ. 2548: 165) 

 การใช้อํานาจเบด็เสร็จเดด็ขาดของรัฐบาลจอมพลสฤษดิน์ัน้ ทําให้เกิดผลกระทบเชิง

ลบตอ่การแสดงความคดิเห็นของประชาชน รัฐบาลชดุนีไ้ด้ปิดกัน้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความ

คดิเห็นทางการเมือง และการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาล ควบคูไ่ปกบัการปราบปรามและ

กวาดล้างผู้ ท่ีต้องสงสยัวา่มีความฝักใฝ่ในลทัธิคอมมวินสิต์ ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นคําประกาศฉบบัท่ี 12 

วนัท่ี 22 ตลุาคม 2501 ซึง่ได้ให้อํานาจเจ้าหน้าท่ีสามารถสอบสวนและกกัขงัผู้ ต้องหาไว้ตลอด

ระยะเวลาสอบสวน “คําประกาศฉบบัท่ี 15 กําหนดไว้วา่คดีตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการกระทําอนัเป็น

คอมมิวนิสต์ต้องโอนไปขึน้ศาลทหารตามกฎอยัการศกึ  และการแก้ไขพระราชบญัญตัติอ่ต้านการ

กระทําอนัเป็นคอมมิวนิสต์ฉบบั พ.ศ. 2495 ในปี พ.ศ. 2505 ซึง่ได้ให้อํานาจแก่จอมพลสฤษดิอ์ยา่ง

สงูสดุ ในการใช้อํานาจตดัสินขัน้สดุท้ายด้วยอํานาจยตุธิรรม” (อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์. 2549: 57)  

ดงัจะเหน็ได้จากการกวาดจบัหวัหน้าพรรคการเมือง นักหนงัสือพิมพ์ คนจีน คนญวนอพยพ 

ข้าราชการครู และบคุคลท่ีดําเนินการอนัเป็นภยัตอ่ประเทศ รวมแล้วมากกวา่สองร้อยคน รวมทัง้การ

สั่ งปิด 4 สมาคมท่ีมีพฤตกิรรม “แดง” อีกด้วย 
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 การขึน้สูอํ่านาจโดยมีกฎอยัการศกึและมาตรา 17 ท่ีให้อํานาจเดด็ขาดอยา่ง

กว้างขวางแก่นายกรัฐมนตรีนีเ้อง นบัเป็นผลกระทบในเชิงลบตอ่การแสดงความคดิเห็นด้านตรงกนั

ข้ามกบัผู้ มีอํานาจปกครองประเทศ ไมว่า่จะแสดงออกโดยผา่นส่ือด้านใด ผลงานศลิปะท่ีมีเนือ้หา

วิพากษ์ วิจารณ์สงัคมก็จดัอยูใ่นขอบขา่ยนีด้้วย  (อํานาจ เย็นสบาย. 2533: 182-183) ในสว่นของ

ผลงานด้านวรรณกรรมของฝ่ายก้าวหน้าต้องหยดุชะงกั นกัเขียนหลายคนถกูจบัและถกูคกุคาม เชน่ 

อิศรา อนนัตกลุ ถกูจบักมุในข้อหาท่ีไมป่รากฏ จติร ภมูศิกัดิ์ และเปลือ้ง วรรณศรี เม่ือพ้นโทษจาก

การคมุขงัแล้วมุง่สูเ่ขตตอ่สู้ในชนบท ศรีบรูพา ได้ขอลีภ้ยัไปอยูต่า่งประเทศ สว่นนกัเขียนฝ่าย

ก้าวหน้าอ่ืนๆ ได้เปล่ียนแนวเขียนหรือเปล่ียนอาชีพเชน่ ศรีรัตน์ สถาปนวฒัน์ เปล่ียนไปเขียนงาน

ประเภทอ่ืน คําสิงห์ ศรีนอก เปล่ียนอาชีพไปทําเกษตรกรรม เสนีย์ เสาวพงศ์ หนัไปเอาดีทางรับราชการ 

เป็นต้น วรรณกรรมในชว่งนีจ้งึมีเนือ้หาท่ีพาฝันมุง่ด้านบนัเทิงมากกวา่เนือ้หาสาระ และมุง่ด้านปริมาณ

มากกวา่คณุภาพ เชน่ งานเขียนของ ก. สรุางคนางค์ บษุยมาศ  เศกดสุิต  ส. เนาวราช  พนัธ์ บางกอก  

พนมเทียน เป็นต้น (คํากรอง. 2523: 182-183)  จงึกลา่วได้วา่ชว่งเวลานีเ้ป็นชว่งเวลาแหง่ความ

เงียบงนัหรือ “ยคุมืดทางปัญญา” ของศลิปกรรมเพ่ือชีวิตทกุสาขา 

 ในชว่งปี พ.ศ. 2504 เกิดสงครามเวียดนามขึน้ ประเทศไทยตกอยูภ่ายใต้การเข้ามา

ของกองทพัอเมริกา และการยอมให้ประเทศไทยเป็นเสมือนเรือบรรทกุเคร่ืองบนิขนาดยกัษ์  เพือ่ทํา

สงครามเวียดนาม ได้ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและการเฟือ้งฟทูางเศรษฐกิจอยา่งมากมาย          

จนนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางสงัคมขนานใหญ่ “สิ่งหนึง่ท่ีปฏิเสธไมไ่ด้ก็คือ การเข้ามาของทหาร

อเมริกนัได้นําไปสูก่ารขยายตวัของธรุกิจภาคบริการ  บาร์ ไนต์คลบั อาบอบนวด ซุปเปอร์มาเก็ต    

โรงภาพยนตร์ ฯลฯ ผดุขึน้ราวกบัดอกเห็ดทัง้ในกรุงเทพฯ และตามหวัเมืองใหญ่ๆทัว่ไป โดยเฉพาะ

เมืองท่ีตัง้ของฐานทพัอเมริกนั” (ลิขิต ธีรเวคนิ. 2548: 175) เชน่ นครราชสีมา อดุรธานี อบุลราชธานี 

และอูต่ะเภา 

 การทะลกัเข้ามาของทหารและประชาชนอเมริกนัจํานวนมากนัน้ นบัเป็นชว่งคาบ

เก่ียวของยคุศลิปะในประเทศไทย โดยเฉพาะผลงานในแนวศลิปะเพ่ือศลิปะ หรือศลิปะเพ่ือการค้า 

ได้รุดหน้าไปอยา่งรวดเร็ว   ดงัท่ี พริิยะ ไกรฤกษ์ และเผา่ ทองเจือ (2525: 34-36) เรียกวา่ “สกุไว

ทนัใจ” และยงัได้อธิบายตอ่ไปวา่ เร่ิมตัง้แต่ พ.ศ. 2504 อนัเป็นยคุแหง่การเปิดศกัราชการแสดง

ศลิปะท่ีก้าวออกมาจากหอศลิป์ของภาครัฐสูแ่กลเลอร่ีหรือสถานท่ีอ่ืนๆ  ซึง่ได้รับการสนบัสนนุและ

อดุหนนุโดยการซือ้ภาพเขียนจากชาวตะวนัตกกวา่ร้อยละ  90 ความสนใจและต้องการผลงานศลิปะ

ของชาวตา่ง ประเทศ เผยให้ศลิปินไทยสว่นหนึง่ประจกัษ์วา่ ณ บดันีไ้ด้มีตลาดท่ีคอ่นข้างมัน่คง

สําหรับผลงานศลิปะของตน ดงันัน้ ผลงานศลิปะท่ีมีเจตนาเพ่ือการค้าจงึได้ถกูผลติขึน้มาอยา่ง

มากมาย พอๆ กบัการเกิดขึน้ของหอศลิป์และแกลเลอร่ีเชิงธุรกิจ ท่ีเปิดตวัเป็นคนกลางระหวา่งผู้

ทํางานศลิปะประเภทนีก้บัผู้ ซือ้   
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ช่วงเวลาแห่งการแสวงหาคาํตอบ  

 นบัจากปี พ.ศ. 2506-2516 เป็นชว่งเวลาแหง่การแสวงหาคําตอบของศลิปินผู้ มีสํานกึ

เพ่ือสงัคม ในชว่งปลายปี พ .ศ.2506 พลเอกถนอม กิ ตตขิจร ได้รับโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้เป็น

นายกรัฐมนตรีแทนจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ ท่ีได้ถึงแก่อสญักรรมเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2506 ใน

ปีถดัมา กระแสศลิปะเพ่ือชีวิตโดยเฉพาะทางด้านวรรณกรรม ได้ประทขุึน้มาอีกครัง้หลงัจากได้ลด

บทบาทตวัเองลงตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500-2506 ดงัจะเห็นได้จากมีผลงานของจิตร ภมูิศกัดิ ์ออกมาเผยแพร่

อีกครัง้ในชว่งปี พ.ศ. 2507 จิตร ภมูิศกัดิ ์คนเดียวท่ียงัยืนหยดัเขียนวรรณกรรมเพ่ือชีวิตอยา่งตอ่เน่ือง

และจริงจงั แม้จะถกูคมุขงัอยูใ่นคกุลาดยาว จติรยงัสร้างผลงานท่ีมีคณุคา่ “ปี 2507 ซึง่เป็นปีสดุท้าย

ท่ีถกูคมุขงั จิตร แตง่กวีนิพนธ์ในนาม “กวี ศรีสยาม” และ “กวีการเมือง” ลอบสง่ออกมาตีพมิพ์ใน

หนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย เชน่ “จิง้เหลนกรุง” “โคลงสรรเสริญเกียรตกิรุงเทพมหานครยคุไทยพฒันา”  

“วิญญาณหนงัสือพิมพ์-เปิบข้าว” บทกวีเหลา่นีม้กัจะยาว แตง่โดยใช้ฉนัทลกัษณ์โบราณ แตเ่นือ้หา

กลา่วถึงความทกุข์ยากของประชาชนและการกดข่ีของชนชัน้ปกครอง” (กลุม่รองเท้าแตะ. ม.ป.ป.:

ออนไลน์) 

 วนัท่ี 7 สิงหาคม 2508 มีการปะทะกนัระหวา่งเจ้าหน้าท่ีตํารวจกบัทหารป่าเป็นครัง้แรก

ท่ีบ้านนาบวั อําเภอนาแก จงัหวดันครพนม ซึง่เรียกวา่ “วนัเสียงปืนแตก” เป็นวนัท่ีพรรคคอมมิวนิสต์

แหง่ประเทศไทยถือวา่เป็นวนัเร่ิมต้นของสงครามประชาชน  “ในชว่งเวลาแหง่ความตรึงเครียด

ระหวา่งอํานาจรัฐกบัพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยนัน้ ผลงานทศันศลิป์ท่ีมีเนือ้หาสาระเสนอ

ปัญหาสงัคมกลบัเผยตนเป็นครัง้แรกในเวทีศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 16 ปี พ.ศ. 2508” (ศภุชยั    

สงิห์ยะบศุย์. 2533: 44-45)  ดงัปรากฏในผลงานภาพพิมพ์ช่ือ “สงัขาร” ของสนัต์ สารากรบริรักษ์ 

หรือภาพเขียนช่ือ “ละครโรงใหญ่” ของธนะ เลาหทยักลุ  และมาปรากฏอีกครัง้ในเวทีการประกวด

ศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 18 และ 19 (พ.ศ. 2511, 2512) เชน่ผลงานภาพเขียนช่ือ “เลือด-เนือ้-ศรัทธา” 

และ “ผนงั” ของประเทือง เอมเจริญ อยา่งไรก็ตาม ผลงานท่ีปรากฏดงักลา่วถือวา่ยงัมไิด้บง่บอกถึง

การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแตอ่ยา่งใด ผลงานจงึไมไ่ด้ถกูรบกวนจากผู้ มีอํานาจในขณะนัน้  

 ในปี พ.ศ. 2509 ศลิปะเพ่ือชีวิตเร่ิมแตกหนอ่ขยายไปสูภ่มูิภาคท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

โดยการนําของทวี  รัชนีกร  ได้เปิด ทําการ สอนแผนกวิชาศลิปกรรม ขึน้ ท่ีวิทยาลยัเทคนิคภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2509 ทวี รัชนีกร นบัเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการถ่ายทอดแนวคดิ

ทางปรัชญาประสานเข้ากบัแนวคดิทางสงัคมการเมือง และได้ถ่ายทอดแนวความคดิดงักลา่วให้กบั

นกัศกึษา จนกลายเป็นสกลุศลิป์สายศลิปะสร้างสรรค์สงัคม ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวางใน

เวลาตอ่มา 
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 สําหรับสภาพการณ์ทางการเมืองของไทยในสมยัรัฐบาลจอมพลถนอม กิตตขิจร นัน้ 

ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากรัฐบาลสมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การบริหารประเทศยงัเป็นไปในแบบเผดจ็

การ มีการปราบปรามคอมมิวนิสต์อยา่งรุนแรง รวมทัง้ตัง้ข้อหากบฏแก่ประชาชนผู้ เรียกร้องเสรีภาพ 

ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ แสดงทศันะวา่ 

 

ภายหลงัจากการประกาศใช้รัฐธรรมนญูและมกีารเลอืกตัง้ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 

2512 ทําให้การเคลือ่นไหวทางการเมอืงและศลิปกรรมท่ีมเีนือ้หาวิพากษ์วิจารณ์สงัคม โดยเฉพาะ

ในสว่นวรรณกรรมคกึคกัมากขึน้ ประกอบกบัมเีหตกุารณ์กระตุ้นให้เกิดการวพิากษ์วจิารณ์ กรณีท่ี

ห้ามไมใ่ห้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลอืกตัง้เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี การคอรัปชัน่

ในวงราชการ การสง่กําลงัทหารไปแทรกแซงในกิจการภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน และการยินยอม

ให้อเมริกาเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัในประเทศ เป็นต้น (ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์. 2533: 47) 

 

 ในชว่งเวลาเดียวกนันี ้ท่ีกรุงเทพฯ ได้เกิดการรวมกลุม่กนัของนกัศกึษา เพ่ือพบปะ

แลกเปล่ียนความคดิ เชน่ การจดัตัง้ศนูย์กลางนิสิตนกัศกึษาแหง่ประเทศไทย  กลุม่รัฐศกึษา กลุม่

เศรษฐธรรม (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) กลุม่สภาหน้าโดม กลุม่สภากาแฟ (มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์) กลุม่ฟืน้ฟโูซตสัใหม่ (จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) และกลุม่วลญัชทศัน์ 

(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) เป็นต้น รวมทัง้ได้นําเอาบทความ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” มาตีพมิพ์อีกครัง้  

 ตอ่มาในชว่งตอนปลายปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตตขิจร ได้

ประกาศใช้รัฐธรรมนญูชัว่คราวเรียกวา่ รัฐธรรมนญูการปกครองราชอาณาจกัร พ.ศ. 2515 แต่

ประชาชนในชาตยิงัไมพ่อใจและยงัมีความขดัแย้ง ในชว่งเวลาเดียวกนันี ้บทบาทของนิสิตนกัศกึษา

มีความโดดเดน่ จนกลายเป็นกลุม่อิทธิพลทางการเมืองท่ีท้าทายพลงัอํานาจของรัฐบาล มีการชมุนมุ

ประท้วง เดนิขบวน และรณรงค์ในรูปแบบตา่งๆ  จากสภาพการณ์ดงักลา่วได้สง่ผลกระทบตอ่วงการ

ศลิปะทัง้ทางตรงและทางอ้อมกลา่วคือ ศลิปินได้ร่วมเรียกร้องเก่ียวกบัสทิธิเสรีภาพและความ

ต้องการแสดง ออกได้อยา่งอิสระในเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ เชน่ “ผลงานภาพเขียนช่ือ เจ้าแม่กาลี

ศตวรรษที่ 20 ของสมชยั หตัถกิจโกศล ท่ีแสดงออกด้วยเนือ้หาท่ีถากถางสงัคมอยา่งรุนแรง  เพียงแต่

ศลิปินได้ซอ่นเนือ้หาแหง่การวิพากษ์วิจารณ์สงัคมในชว่งนัน้ไว้ในรูปแบบสญัลกัษณ์  ซึง่ผลงาน

ดงักลา่วมีโอกาสปรากฏต่อสาธารณชน ณ เวทีศลิปกรรมแหง่ชาติ ครัง้ท่ี 21 พ.ศ. 2515” 

(มหาวิทยาลยัศลิปากร. 2515: ไมป่รากฏเลขหน้า) 
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การเสนอบทบาทท่ีโดดเด่นของศลิปะเพ่ือชีวติ 

 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 นบัเป็นชว่งแหง่การเสนอบทบาท    

ท่ีโดดเดน่และมีเอกภาพของกระบวนการศลิ ปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทย ทา่มกลางสภาพการณ์

สงัคมไทยท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาลท่ีมาจากการทํารัฐประหารและการประกาศกฎอยัการศกึ 

กระแสความไมพ่อใจของนกัศกึษาและประชาชนในชว่งนีแ้ผก่ระจายอยา่งกว้างขวาง มีการแสดงออก

ด้วยการเดนิขบวนประท้วง เพ่ือเรียกร้องรัฐธรรมนญูท่ีเป็นประชาธิปไตยอยา่งแท้จริง แตรั่ฐบาลกลบั

ใช้อํานาจเข้าจบักมุและตัง้ข้อหาเป็นกบฏตอ่แผน่ดนิ และมีการกระทําอนัเป็นคอมมิวนิสต์ แตถ่กู

นกัศกึษาและประชาชนผนกึกําลงักนัตอ่สู้จนกลายเป็นเหตกุารณ์รุนแรงท่ีเรียกวา่ “วนัมหาวิปโยค” 

ในวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516  ผลสดุท้ายคณะผู้ปกครองประเทศได้หลบหนีออกนอกประเทศ  

สง่ผลให้นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ขึน้สูตํ่าแหนง่นายกรัฐมนตรีเป็นการชัว่คราว  

 ในสว่นของวงการศลิปกรรมประเทศไทยตัง้แตเ่หตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 

จนถึงเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 นัน้ “ศลิปกรรมแหง่ชาตใินชว่งหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 

จนถึงเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ปรากฏวา่มีการแสดงผลงานอยูส่องครัง้  … ก็คือการแสดง

ศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 22 และ 23 นัน้ เร่ืองราวการแสดงออกยงัคงเป็นเร่ืองราวของกฎเกณฑ์

ภายในตวัของศลิปะ เป็นเร่ืองอารมณ์สว่นตวัของศลิปินหรือความคดิฝันมากกวา่ท่ีจะสะท้อนปัญหา

เร่ืองราวในสงัคม” (อํานาจ เย็นสบาย. 2524: 237) แม้ในเวทีการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตใิน

ชว่งเวลาดงักลา่วข้างต้น จะไมป่รากฏผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตท่ีเสนอปัญหาแนววิพากษ์สงัคมร่วมอยู่

ด้วย  แตผ่ลงานท่ีมีเนือ้หาดงักลา่วกลบัไปปรากฏอยูใ่นกลุม่ของนกัวิชาการศลิปะ นกัวิจารณ์ และ

ศลิปินผู้ ท่ีมีอดุมการณ์เดียวกนัในนาม แนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย ซึง่ประกอบไปด้วย   

กําจร สนุพงษ์ศรี  จา่ง แซต่ัง้  ประเทือง เอมเจริญ  สมโภชน์ อปุอินทร์  ลาวณัย์ อปุอินทร์              

ชําเรือง วิเชียรเขตต์  เศวต เทศน์ธรรม  พนม สวุรรณนาถ  ถกล ปรียาคณิตพงศ์  เสถียร จนัทิมาธร  

ทวี หม่ืนนกิร  พทิกัษ์ ปิยะพงษ์  สถาพร ไชยเศรษฐ  ชชัวาล ปทมุวิทย์  นวิตั ิกองเพียร  ล้วน เขจร

ศาสตร์  มนสั เศียรสงิห์  โชคชยั ตกัโพธ์ิ  ตระกลู พีระพนัธ์  ชเูกียรต ิเจริญสขุ  ประเสริฐ เทพารักษ์  

ชาต ิกอบจิตต ิและสินธุ์สวสัดิ ์ยอดบางเตย  ฯลฯ  

 แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2517 ซึง่มีความโดดเดน่มาก

ในด้านวฒันธรรมประชาชน การออกแบบโปสเตอร์เคล่ือนไหว การเขียนคตัเอาท์ขนาดใหญ่ เพ่ือ

รําลกึสืบสานงาน 14 ตลุา’16  “โดยเป้าหมายแล้ว แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย มีเป้าหมายท่ีลกึ

และกว้าง เป็นแนวร่วมท่ีสอดผสานกบัความพยายามในการเปล่ียนแปลงสงัคม ให้ก้าวไปสูค่วาม

เสมอภาคของประชาชน โดยแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยมีความเช่ือมัน่วา่ ศลิปกรรมทกุสาขา

จะชว่ยกระตุ้นและสร้างสํานกึของประชาชนให้มีความรับผดิชอบตอ่สงัคมโดยรวม ” (วิรุณ ตัง้เจริญ. 
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2533: 204)  ตอ่มาแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยได้ลดบทบาทลงดงัท่ี วสนัต์ สิทธิเขตต์ กลา่ววา่ 

“ทา่มกลางการตอ่สู้ขดัแย้งทางการเมืองท่ีเข้มข้น ซึง่จําเป็นต้องสะดดุลงด้วยอํานาจฝ่ายขวาท่ีสร้าง

เง่ือนไขสกปรก ใช้ความรุนแรงปราบปรามขบวนการนกัศกึษาอยา่งป่าเถ่ือนเม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 

พ.ศ.2519 ทําให้สมาชิกแนวร่วมศลิปินต้องลดบทบาทอนัแหลมคมลง” (ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุ. 

2549: 117) 

 กิจกรรมของแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยท่ีปรากฏเดน่ชดัหลายครัง้ เชน่ การ

แสดงผลงานภาพเขียนขนาดใหญ่เน่ืองในวนัครบรอบเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ณ บริเวณเกาะ

กลางถนนราชดําเนินในปี 2517  ปีตอ่มาแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยได้ร่วมกบัชมุนมุวรรณศลิป์ 

อมธ. และฝ่ายวฒันธรรม อมธ. จดันิทรรศการ “ศลิปวฒันธรรมทาส” ระหวา่งวนัท่ี 21-25 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2518 ณ หอประชมุใหญ่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และในปีตอ่มาได้มีการแสดงภาพเขียน

ขนาดใหญ่โดยตดิตัง้รายรอบสนามหลวง ขณะท่ีมีการเคล่ือนไหวขบัไลฐ่านทพัอเมริกาออกจาก

ประเทศไทยของนกัศกึษาและประชาชน เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2519  

 อยา่งไรก็ตาม ผลงานทศันศลิป์ของกลุม่ศลิปินเพ่ือชีวิตในชว่งนี ้โดยเฉพาะผลงานท่ี

ถกูนําไปตดิตัง้บริเวณรอบสนามหลวงดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว ถูกมองจากกลุม่ศลิปินศลิปะเพ่ือศลิปะ

วา่ เป็นผลงานท่ีไมมี่คณุภาพ เป็นแคเ่พียงคตัเอาท์เทา่นัน้ ดงัท่ี โชคชยั ตกัโพธ์ิ กลา่วยอมรับวา่ 

“งานของแนวร่วมในชว่งปี 17 มีหลากหลาย งานจริงๆ ไมใ่ชเ่พ่ือชีวิตทัง้หมด ยงัมีวิวทิวทศัน์เข้ามา

แทรกด้วย ถ้าเอาเนือ้หาเพ่ือชีวิตในครัง้นัน้แล้ว ผมให้ 50 เปอร์เซ็นต์ ท่ีเหลือเป็นทัว่ๆ ไป เพียงใช้ช่ือ

วา่ “เพ่ือชีวิต” ซึง่มนัมีเหตผุลในเร่ืองของการเคล่ือนไหว น่ีคือกลุม่ท่ีศลิปากรเอาไปโจมตีวา่ ไมเ่ห็น

เป็นอยา่งท่ีประกาศไว้” (ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์. 2533: 58) 

 นอกจากกลุม่ศลิปินดงัข้างต้นแล้วยงัมีกลุม่ศลิปินท่ีเรียกตวัเองวา่ ศลิปินกลุ่มธรรม 

ซึง่ได้เร่ิมก่อตวัขึน้ครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2514 โดยการนําของประเทือง เอมเจริญ ซึง่การแสดงครัง้นัน้

ผลงานยงัไมไ่ด้แสดงเนือ้หาเก่ียวกบัสงัคมมากนกั แตพ่อการแสดงผลงานในครัง้ท่ี 2 ในปี พ .ศ. 

2518 นัน้ ได้มีศลิปินเข้าร่วมแสดงผลงานมากขึน้ แนวทางในการแสดงออกก็มีหลากหลาย เนือ้หา

ของผลงานก็เร่ิมสมัผสักบัสงัคมมากขึน้ สําหรับการแสดงงานครัง้ท่ี 3 ซึง่จดัแสดงในวนัท่ี 5 ตลุาคม 

พ.ศ. 2519 นัน้ รูปแบบและเนือ้หาศลิปะได้พฒันาไปสูก่ารสะท้อนปัญหาของสงัคมมากกวา่ทกุครัง้

ท่ีผา่นมา ศลิปินท่ีร่วมแสดงผลงานครัง้นีคื้อ ประเทือง เอมเจริญ  บญุย่ิง เอมเจริญ  ภกัดิ ์ลิม้พงษ์  

นิต ิวตัยุา  จิรพตัร พิตรปรีชา  อรรณพ สาลี  บรรหาร พนัธุศริิ  ไพฑรูย์ ดวงใจ  นนทศกัดิ ์ปาณะ

ศารทลู  โชคชยั ตกัโพธ์ิ  ธรรมศกัดิ ์บญุเชดิ  พระประทมุ จติตกโร  พทิกัษ์ ปิยะพงษ์  ล้วน เขจร

ศาสตร์  วินยั ศกัดิเ์จริญ  สมชาย วชัรสมบตั ิ พายพั พนัธุ์ครุฑ  เทียนชยั นกงาม  หวงั ซีวิง  สวสัดิ ์ 

สดุเหลือ ฯลฯ    
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การพรางตัวของศิลปินเพ่ือชีวิต 

 หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ได้มีการตอ่สู้ระหวา่งฝ่ายอนรัุกษ์

นยิมกบัฝ่ายก้าวหน้า กลา่วคือ กลุม่ท่ีมีความคดิก้าวหน้าทัง้นสิตินกัศกึษา กรรมกร ชาวนา ชาวไร่ 

และกลุม่อ่ืนๆได้ลกุขึน้มาเรียกร้องความเป็นธรรมในสงัคมมากขึน้ ทําให้กลุม่อนรัุกษ์นิยมท่ีประกอบ

ไปด้วยนกัธรุกิจ ข้าราชการทัง้ฝ่ายทหารและพลเรือนสว่นหนึง่ รวมทัง้ชนชัน้สงูมีความหวาดเกรงวา่ 

การตอ่สู้ เรียกร้องนีจ้ะเป็นชอ่งทางให้พรรคคอมมิวนิสต์เข้ายดึอํานาจรัฐได้ จงึเกิดการรวมกลุม่กนั

ขึน้มาเพ่ือตอ่ต้านกลุม่ความคดิก้าวหน้า ในท่ีสดุจอมพลถนอม กิตตขิจร ได้กลบัเข้ามาภายใน 

ประเทศอีกครัง้ จงึทําให้เกิดเหตกุารณ์ปราบปรามนสิตินกัศกึษา ประชาชน โดยการกวาดล้างด้วย

การล้อมยิงด้วยกระสนุจริงจนเกิดการนองเลือดในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในวนัท่ี 6 ตลุาคม  

พ.ศ. 2519  หลงัจากนัน้ในชว่งเวลา 18.00 น. ของวนัเดียวกนั หลงัจากท่ีได้เขน่ฆา่ประชาชนได้ยตุลิง 

คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดนิ โดยการนําของพลเรือเอกสงดั ชลออยู ่ได้กระทํารัฐประหารยดึ

อํานาจการปกครองประเทศไว้ในมือ พร้อมกบัประกาศยกเลิกรัฐธรรมนญูและยบุสภาผู้แทนราษฎร 

แล้วประกาศกฎอยัการศกึทัว่ประเทศ รวมทัง้ได้มีการกวาดล้างจบักมุนสิติ นกัศกึษา ประชาชน ไว้

ได้มากกวา่ 3,000 คน และสัง่ปิดหนงัสือพิมพ์ทกุฉบบั 

 ในสว่นตา่งจงัหวดัโดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมา นบัวา่เป็นสว่นหนึง่ท่ีได้รับผลกระทบ

จากเหตกุารณ์ดงักลา่วดงัจะเหน็ได้จาก แผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ถกูกลา่วหาจากทางการวา่ เป็นท่ีทําการพรรคคอมมวินสิต์ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและมีอาวธุ

สงครามซกุซอ่นอยู ่เพ่ือความปลอดภยั คณาจารย์ได้โยนผลงานของนกัศกึษาทัง้หมดลงมาจาก

อาคารศลิปกรรมและเผาทําลาย “ศลิปินและนกัศกึษาจํานวนมากได้หลบหนีการจบักมุเข้าสูเ่ขตป่า 

หลายคนได้อําพรางผลงานของตวัเองเพ่ือให้รอดพ้นจากการถกูทําลายและการถกูจบักมุ แม้กระนัน้ 

คณาจารย์ของแผนกวิชาศลิปกรรมก็ยงัถกูจบักมุจํานวน 3 คนได้แก่ ทวี รัชนีกร  สขุสนัต์ เหมือน

นิรุทธ์ และปรีชา คงภกัดี” (นิคม กบุแก้ว. 2551: สมัภาษณ์)   

 

ช่วงเวลาแห่งเสรีภาพ 

 ตัง้แต ่15 กนัยายน พ.ศ.2521 เป็นต้นมา นบัเป็นชว่งเวลาแหง่เสรีภาพในการแสดงออกท่ี

หลากหลายของกระบวนการศลิปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทย  ภายหลงัจากพลเรือเอกสงดั ชลออยู ่ได้

กระทําการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร อีกครัง้ ในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2520 และได้

แตง่ตัง้พลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัท์ เป็นนายกรัฐมนตรี สง่ผลให้บรรยากาศทางการเมืองท่ีเป็นเผดจ็

การได้คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึน้ ดงัจะเห็นได้จากรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบญัญตันิิรโทษกรรม

ผู้ ต้องหาคดี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 และผู้กระทําการในวนัท่ี 4-6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ทัง้หมด รวมทัง้

บคุคลท่ีหลบหนีเข้าป่าด้วย โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงลงพระปรมาภิไธยในวนัท่ี 15 
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กนัยายน พ.ศ. 2521 การคล่ีคลายทางเมืองภายในประเทศจงึเป็นไปในทางท่ีดีขึน้มาก การสร้าง 

สรรค์ผลงานศลิปกรรมตัง้แตน่ัน้มา จงึมีความเป็นอิสระมากขึน้ ศลิปินกลบัมาเสนอผลงานท่ีมี

เนือ้หาวิพากษ์วิจารณ์สภาพการณ์ทางสงัคมอยา่งกว้างขวางทกุสาขา ดงัจะเหน็ได้จากการรวมกลุม่

ของศลิปินตา่งๆ ท่ีมีแนวความคดิเพ่ือต้องการสะท้อนปัญหาของสงัคม โดยได้นําเสนอผลงานสู่

สาธารณชนหลายครัง้ เชน่  

 ชมรมศลิปกรรมแห่งประเทศไทย (สมาคมศิลปกรรมไทย) ได้ถือกําเนิดขึน้เม่ือ

ปี พ.ศ. 2522 โดยความร่วมมือครัง้สําคญัจากอาจารย์ในสถาบนัศลิปะ โรงเรียน ศลิปินอิสระ นกั

ออกแบบโฆษณา และประชาชน ซึง่อาจกลา่วได้วา่ เป็นการรวมตัวครัง้ใหญ่ท่ีสดุในประวตัศิาสตร์

ของไทย แกนนําคนสําคญัคือ กําจร สนุพงษ์ศรี  อํานาจ เย็นสบาย  สมโภชน์ อปุอินทร์  วิรุณ ตัง้เจริญ  

ถกล ปรียาคณิตพงษ์  สถาพร ไชยเศรษฐ์  ลาวณัย์ อปุอินทร์  สนัต ิอิศโรวธุกลุ  ทวี รัชนีกร  พทิกัษ์ 

ปิยะพงษ์  นนทศกัดิ ์ปาณศารทลู  ผดงุ พรมมลู  สําเริง ผายบงึแก้ว  เลศิ อานนัทนะ ศลิป์ชยั         

ชิน้ประเสริฐ  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  ปราโมทย์ แสงพลสิทธ์ิ ฯลฯ โดยมีท่ีทําการประจําอยูท่ี่สํานกั 

งานกลางนกัเรียนคริสเตียน และได้ปิดตวัลงในปี พ .ศ. 2530   

 ศลิปินกลุ่มกังหัน เป็นศลิปินเพ่ือชีวิตท่ีก่อกําเนิดขึน้ระหวา่งปี พ.ศ. 2521-2526 

โดยศลิปินหนุม่สาวกลุม่หนึง่จากรัว้โรงเรียนไทยวิจติรศลิป์อาชีวะ  มีจํานวน 5 คน ประกอบไปด้วย  

จิระศกัดิ ์พฒัน์พงศ์  ประสิทธ์ิ ชนิตราภิรักษ์  เอกพนัธ์ กาญจนาภิวงศ์  ไพศาล ธีรพงศ์วิษณพุร และ

สมบรูณ์ พวงดอกไม้ ซึง่แนวทางในการทํางานของศิลปินกลุม่นี ้ยดึแนวทางศลิปะท่ีเรียกวา่ ศลิปะ

เพ่ือชีวิตอยา่งชดัเจน และตอ่มาได้รับการกลา่วถึงกนัมาก โดยเฉพาะเม่ือศลิปินกลุม่กงัหนั 2 คน คือ 

จิระศกัดิ ์พฒัน์พงศ์ กบัไพศาล ธีรพงศ์วิษณพุร ได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง 

ประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศลิปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 27 ปี พ.ศ. 2524 คือ ภาพเขียนช่ือ “การ

เดนิทางสูค่วามฝัน” ของจิระศกัดิ ์พฒัน์พงศ์ กบัภาพเขียนช่ือ “เพลงกดข่ีแหง่ท้องทุง่” ของไพศาล  

ธีรพงศ์วิศณพุร ปรากฏการณ์ครัง้นี ้อาจกลา่วได้วา่เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ ท่ีผลงานศลิปะแนว

เพ่ือชีวิตได้รับรางวลัในการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาต ิและได้รับการกลา่วถึงกนัมากในขณะนัน้  

 กลุ่มศิลปินอีสาน  นบัเป็นกลุม่ศลิปินเพ่ือชีวิตท่ีก่อกําเนิดขึน้ในภาคอีสานอีกกลุม่

หนึง่ท่ีมีความสําคญัในชว่งท่ีผา่นมาและยงัคงดํารงอยูจ่นถึงปัจจบุนั  ศลิปินกลุม่อีสานได้ถือกําเนิด

ขึน้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2526 โดยการรวมตวักนัของกลุม่บคุคลผู้สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ในเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อนัประกอบด้วย ชา่งเขียน ชา่งปัน้อิสระ และครูอาจารย์ศลิปะจํานวนหนึง่ 

ซึง่มีแกนนําสําคญั คือ ชยัณรงค์ เจริญพานิชกลุ  สนาม จนัทร์เกาะ  นพรัตน์ เจ็กไธสง  เกียรตกิารุณ  

ทองพรมราช  คเณศ ศีลสตัย์  ตอ๋ง ดา่นเกวียน  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  เชาวฤทธ์ิ เตยขาว  จรัล ชยั

ประทมุ  เดช นานกลาง และสจุิน สงัวาลย์มณีเนตร ฯลฯ นบัวา่เป็นการรวมกลุม่ผู้สร้างงานทศันศลิป์

ครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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 ศลิปินกลุ่มเดนิดนิ ถือกําเนิดขึน้ในชว่งปลายปี พ.ศ. 2526 โดยสมาชกิของกลุม่ท่ี

จบการศกึษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วิทยาเขตเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในปัจจบุนั สมาชิกทัง้หมดของกลุม่นีถื้อ

เป็นผลพวงจากการผลิตของทวี รัชนีกร ผู้ เป็นอาจารย์และเป็นผู้บกุเบกิแนวทางศลิปะเพ่ือชีวิต ซึง่

รู้จกักนัดีในนาม “สกุลศิลป์โคราช”  ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น สมาชกิในกลุม่ประกอบด้วย มงคล 

อทุก  เทิดเกียรต ิพรหมนอก  สรุพล ปัญญาวชิระ เมธี บรีุภกัดี  ทองกราน ทานา  อดุม พรหมนอก  

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ิ  นิคม กบุแก้ว นอกจากนัน้ยงัมีศลิปินรับเชิญอีกหลายคนเชน่ สรุชยั จนัทิมาธร  

พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ  สชุาต ิสทุธิ  สมปอง กลุทรัพย์  อู๊ด ยานนาวา  ซ ูพฒุชิาต ิ จมุพล อภิสขุ 

และประเสริฐ จนัดํา เป็นต้น 

 สหพันธ์ศิลปินเพ่ือประชาธิปไตย ถือกําเนิดขึน้เม่ือประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 

2535 ก่อนเกิดเหตกุารณ์พฤษภาทมฬิ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2535 หลงัจาก พล.อ.สจุินดา คราประยรู 

สิน้อํานาจลง สหพนัธ์ศลิปินเพ่ือประชาธิปไตย ได้มีบทบาทในการรณรงค์เคล่ือนไหวเพ่ือปลกุ

จติสํานกึประชาธิปไตย ในชว่งเตรียมการเลือกตัง้ครัง้ใหมท่ี่จะมีขึน้ในปลายปี พ .ศ.2535 และร่วม

เคล่ือนไหวในปัญหาความขดัแย้งระหวา่งรัฐกบัประชาชน เชน่ กรณีเข่ือนปากมนู แก่งเสือเต้น ฯลฯ 

ศลิปินในกลุม่สว่นใหญ่ประกอบไปด้วยนกัดนตรีใต้ดนิ กวี ศลิปิน นกัเขียน และประชาชนทัว่ไป  

 กลุ่มศิลปินอุกาบาต เกิดขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2538 โดยกลุม่ศลิปิน กวี นกัเขียน นกั

วิจารณ์ศลิปะ เพ่ือเป็นองค์กรเคล่ือนไหววฒันธรรมอนัมีคําขวญัวา่ “นกัก่อการร้ายวฒันธรรม” โดยมี

สมาชกิ 11 คน ประกอบด้วย มานะ ภูพ่ชิติ  ไพศาล เปล่ียนบางช้าง  มงคล เปล่ียนบางช้าง  จติตมิา 

ผลเสวก  ถนอม ชาภกัดี  จติต ิพวัสทุธิ  อภิชาต สทุธิวงศ์  มานติ ศรีวาริชภูม ิ สมพงษ์ ทวี  นพวรรณ 

สิริเวชกลุ และวสนัต์ สิทธิเขตต์ ศลิปินกลุม่อกุาบาตได้ร่วมทํากิจกรรมทางศลิปะกบัชมุชนในหลายๆ

กิจกรรม เชน่ การเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้องหอศลิปะร่วมสมยัในกรุงเทพฯ ฯลฯ  

 

ศิลปะสร้างสรรค์สังคม 

 วงการศลิปะโดยเฉพาะทศันศลิป์ของไทยในอดีต นบัเป็นการช่วงชงิพืน้ท่ีความหมาย

ทางศลิปะ ระหวา่งศลิปะเพ่ือศลิปะกบัศลิปะเพ่ือชีวิต ท่ีตอ่ยอดการพฒันามาจากศลิปะตะวนัตก 

แถมยงัได้เบียดเบียนพืน้ท่ีศลิปะแนวประเพณีของไทย ท่ีตกอยูใ่นภาวะออ่นล้าอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

ปรากฏการณ์ดงักลา่ว นบัเป็นพลวตัในกระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกท่ีผา่นมา ย่ิงในปัจจบุนั

และอนาคต กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกเป็นไปอยา่งรวดเร็วตามยคุแหง่เทคโนโลยีและการ

ส่ือสารสมยัใหม ่วงการทศันศลิป์ก็เป็นอีกสว่นหนึง่ท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงด้วยเชน่กนั การปรากฏ

ขึน้ของศลิปะแบบหลงัสมยัใหม ่หรือท่ีรู้จกัในนาม “ศิลปะจินตทัศน์” (Imagine art) ในยคุปัจจบุนั 
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นบัเป็นปรากฏการณ์ของศลิปะแนวใหม ่ท่ีกําลงัเกิดขึน้และเข้ามาแทนท่ีศลิปะกระแสหลกัแบบ

สมยัใหมข่องไทย “ศาสตร์ทกุศาสตร์ท่ีก้าวเข้ามาสูล่ทัธิหลงัสมยัใหม ่ศลิปะในกระบวนทศัน์ใหม่

มากมายเกิดขึน้ นกัวิชาการศลิปะร่วมสมยัพยายามจะบอกวา่ ศิลปะในยคุหลงัสมยัใหมเ่หลา่นี ้เกิด

จากความผสานสมัพนัธุ์ของสมองซีกขวาและซ้าย (สตแิละปัญญา) เป็นจินตภาพ (Image) ในสมอง

ซึง่อาจเรียกวา่ ศลิปะจนิตทศัน์ (Imagine Art)” (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2547ข: 40) 

 นัน่แสดงวา่ “ศลิปะจนิตทศัน์” เป็นศลิปะท่ีสร้างสรรค์ขึน้ด้วยจินตภาพที่เกิดขึน้

ภายในสมองเป็นสําคญั หรืออาจกลา่วอยา่งงา่ยๆ คือ เป็นศลิปะท่ีเน้นความงามด้วยแนวความคดิ

หรือปัญญามากกวา่ความงามของรูปแบบศลิปะท่ีคุ้นเคยกนั ศลิปะอาจเกิดขึน้ได้ทกุหนทกุแหง่ไมว่า่ 

จะเป็นบนเคร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม ่คอมพิวเตอร์ บนรถเมล์และยานพาหนะตา่งๆ บนเรือนร่างของ

คนและสตัว์ เกิดขึน้ข้างถนน ในธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม อวกาศ และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยไมจํ่ากดั

เทคนิควิธีการ ซึง่อาจเป็นการผสมผสานแนวคดิและเทคนิควิธีการตา่งๆเข้าด้วยกนัแบบบรูณาการ

ตามจินตนาการของศลิปินก็ได้  

 ในสว่นของศลิปะเพ่ือชีวิต นอกจากจะได้เปล่ียนวิธีคดิในด้านเนือ้หาท่ีมุง่รับใช้สงัคม

ในระดบัชนชัน้กรรมกรและชาวนาเหมือนเม่ือครัง้ในอดีตแรกเร่ิม ไปสูก่ระแสแนวความคดิท่ีมุง่เน้น

การรับใช้สงัคมในมมุกว้างสําหรับทกุชนชัน้ และได้พฒันาวิธีคดิและการแสดงออกในด้านรูปแบบ

ขยายไปสูเ่วทีระดบันานาชาตมิากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากผลงานศลิปะของศลิปินบางคนอาทิเชน่ 

วสนัต์ สิทธิเขตต์ ศลิปินเพ่ือชีวิตผู้ ได้รับรางวลัมนสั เศียรสิงห์ “แดง” ในฐานะศลิปินดีเดน่ทางด้าน

สนัตภิาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ประจําปี 2544 จากสถาบนัปรีดี พนมยงค์    

 หลงัเหตกุารณ์ผู้ ก่อการร้ายโจมตีตกึเวิร์ลเทรดเซ็นเตอร์ สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 11 

กนัยายน พ.ศ. 2544 นํามาซึง่เหตกุารณ์ตอ่เน่ืองท่ีสหรัฐอเมริกากลา่วอ้างวา่ เป็นฝีมือของผู้ ก่อการร้าย 

และในสหรัฐอเมริกาเองก็ปลกุกระแสรักชาตแิละโฆษณาชวนเช่ือ โดยพยายามฉายภาพความพนิาศ

ของตกึเวิร์ลเทรด รวมถึงภาพบรรดาบคุคลผู้สญูเสียญาตพ่ีิน้องในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ซํา้แล้วซํา้เลา่ 

ปลกุระดมความชงิชงัตอ่พวกมสุลมิหวัรุนแรง กระพือโหมจนกลายเป็นมหาประชามตสินบัสนนุ

สงครามอยตุธิรรมของสหรัฐอเมริกา สดุท้ายได้นําไปสูก่ารทําสงครามในประเทศอฟักานสิถานและ

อิรักในเวลาตอ่มา ในชว่งเวลานัน้ บรรดาศลิปินในประเทศไทยได้จดักิจกรรมเพ่ือตอ่ต้านสงครามท่ี

หน้าสถานทตูสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯ รวมทัง้กระแสตอ่ต้านสงครามของผู้ รักสนัตภิาพทัว่โลก       

ได้ดําเนินกิจกรรมคดัค้านสงครามครัง้นัน้อยา่งตอ่เน่ือง แม้ไมอ่าจหยดุความคลัง่แค้นของอเมริกนัชน

ได้ก็ตาม 
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 ในสว่นของศลิปินไทยโดยเฉพาะวสนัต์ สิทธิเขตต์ ได้มีโอกาสนําเอาศลิปะไปเป็นส่ือ

ในการร่วมตอ่ต้านสงครามดงักลา่วในระดบัสากล  โดยนําผลงานไปจดัแสดงท่ี Ethan Cohen Fine 

Art ในนิวยอร์ก เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2546 ดงัคํากลา่วของเขาวา่ “ผมแสดงผลงานภาพพิมพ์   

2 ชิน้ คือ “บชุ” และ “บนิลาเดน็” โดยใช้ตวัพิมพ์เป็นถ้อยคําพิมพ์รวมกนัให้เป็นภาพใบหน้าของบชุ 

ผมใช้ชดุคําภาษาไทยกบัภาษาองักฤษวา่  “ยอมฉนัมิฉะนัน้ฉนัจะบอมบ์แก ” และ “Defeat me 

otherwise I bomb you. I hate you. I bomb you. Oil for USA” ฯลฯ ลงบนใบหน้าบชุ และ Peace 

now not war สนัตภิาพหยดุสงคราม อาหารไมใ่ชร่ะเบดิ ประกอบลงบนใบหน้าบนิลาเดน็” (ไพศาล 

ธีรพงศ์วิษณพุร. 2549: 100-101)     

 นอกจากกิจกรรมในระดบัสากลดงักลา่วแล้ว วสนัต์ สิทธิเขตต์ ได้ปรับกลวิธีนําเสนอ

ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตของเขาให้ทนัตอ่สภาพการณ์ของสงัคมมากขึน้  ดงัจะเห็นได้ในงานแสดง

แฟชัน่เพ่ือสนัตภิาพ ซึง่เป็นการเดนิแฟชัน่เพ่ือตอ่ต้านสงคราม เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2546 โดย

เขาได้ออกแบบเสือ้ผ้าท่ีมีข้อความตอ่ต้านสงครามให้นางแบบท่ีมีช่ือเสียงของไทยเชน่  เพ็ญพร 

ไพฑรูย์  แชมเปญ เอ็กซ์ และนายแบบนางแบบอีก 50 คน สวมใสแ่ละร่วมเดนิแฟชัน่จาก Bangkok 

Art Gallery ซอยสขุมุวิท 20 ไปท่ีห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม เป็นขบวนแฟชัน่แปลกตา ขบัขาน      

ร้องเรียกสนัตภิาพ เดนิเข้าห้างสรรพสินค้า ขึน้บนัไดเล่ือนตรงไปยงัสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ และ

ทัง้หมดขึน้รถไฟฟ้ามาลงท่ีสถานีสนามกีฬาแหง่ชาติ  

 นัน่อาจเป็นวิธีการท่ีศลิปินปรับตวัเอง เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์สงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ศลิปินนัน้คือประชาชน ศลิปะคือชีวิตจิตวิญญาณของประชาชน พืน้ท่ีห้องแสดงศลิปะ 

พืน้ท่ีสาธารณะ และโอกาสของประชาชนท่ีได้เสพงานศลิปะนัน้ เป็นสิ่งท่ีแยกกนัไมอ่อก ผลงาน

ศลิปะของศลิปิน การมีสว่นร่วมของชมุชน การใช้พืน้ท่ี การเลือกเวลา โอกาสท่ีเหมาะสม การคดิค้น

รูปแบบศลิปะท่ีจะนําไปใช้ในกระบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือสนัตภิาพ ท่ีมีสีสนัและมีชีวิตชีวามากขึน้ 

นบัเป็นหนทางหนึง่ท่ีจะชว่ยขบัเคล่ือนสงัคมให้ก้าวไปสูค่วามสขุและสนัตภิาพได้ในอนาคต  จากการ

ปรับกระบวนทศัน์ใหมข่องศลิปะเพ่ือชีวิตดงักล่าว นบัเป็นการปรับแนวความคดิไปสูก่ารรับใช้สงัคม

ในมมุกว้าง เพ่ือผู้คนทกุชนชัน้และทกุชนชาตอิยา่งสร้างสรรค์ จงึอาจเรียกศลิปะเพ่ือชีวิตในแนวใหมนี่ ้

วา่ “ศิลปะสร้างสรรค์สังคม” เพ่ือให้สอดคล้องกบักระแสโลกาภิวตัน์ท่ีกําลงัแพร่กระจายไปทกุมมุ

โลกอยูใ่นขณะนี ้ 

 จงึกลา่วได้วา่ กระบวนการของศลิปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทยตัง้แตอ่ดีต  ก่อเกิดขึน้

เน่ืองด้วยมีเหตกุารณ์สําคญัในการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  สงัคม และเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ตอ่มาได้พฒันารูปแบบและเนือ้หาให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์การเปล่ียนแปลงทางการเมือง  สงัคม 

และเศรษฐกิจระดบัโลกมากขึน้ และได้พฒันารูปแบบของศลิปะให้สอดคล้องกบัแนวคดิโพสต์
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โมเดร์ินท่ีกําลงัแพร่หลายไปสูศ่ลิปะแขนงตา่ง  ๆทั่วโลก ศลิปะในแนวตา่ง  ๆล้วนต้องปรับตวัเข้าหากนั

อยา่งรอมชอม เพ่ือแยง่ชิงพืน้ท่ีความหมายของตวัเองในพืน้ท่ีความหมายของโลกหลงัสมยัใหมม่ากขึน้ 

นอกจากกลุม่ศลิปินดงักลา่วแล้ว กลุม่ผู้ เสพงานศลิปะตา่งๆ ก็ล้วนต้องปรับกระบวนทศัน์ในการรับรู้

ศลิปะในแนวใหม ่เพ่ือให้เข้าใจและเรียนรู้ศลิปะท่ีกําลงัแพร่เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตไมม่ากก็น้อย 



 

บทที่ 3 

ศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสานภายใต้รัฐชาตไิทย 
 

สังคมและวัฒนธรรมอีสานภายใต้ความเป็นรัฐชาตไิทย 

สงัคมและวฒันธรรมอีสานดัง้เดมิ มีความสมัพนัธ์และมีรูปแบบของการปกครองตามธรรม

เนียมประเพณีแบบล้านช้างคือ การปกครองด้วยระบบอาญาส่ี มีเจ้าเมือง อปุราช ราชวงศ์ และ     

ราชบตุร แม้ตอ่มาหวัเมืองอีสานจะอยูภ่ายใต้การปกครองของสยามก็ตาม แตก็่มีความสมัพนัธ์กบั

ศนูย์กลางคือ กรุงเทพฯ แบบหา่งๆ จงึทําให้เกิดกรณีขดัแย้งและเกิดกบฏอยูห่ลายครัง้ หรือแม้แต่

ขณะเดียวกนั ทางตอนใต้แถบลุม่แมนํ่า้มลู กรุงเทพฯ จะเป็นผู้จดัระบบการปกครองก็ตาม  

ความสมัพนัธ์ของหวัเมืองตา่งๆ ในอีสานกบัราชธานี ก็เป็นเพียงความสมัพนัธ์ในฐานะของการสง่

เคร่ืองราชบรรณาการเทา่นัน้ ซึง่หวัเมืองเหลา่นัน้ ไมไ่ด้รับรู้อํานาจทางการเมือง การปกครองจาก

กรุงเทพฯ มากนกั นอกจากการเกณฑ์แรงงานเป็นครัง้คราวเทา่นัน้  

ไพโรจน์ สโมสร (2549: 102-103) ได้กลา่วถึงการปกครองของภาคอีสานภายใต้รัฐสยาม

และระบบรัฐชาตใิหมจ่ากสว่นกลางพอสรุปได้วา่  หลงัเหตกุารณ์กบฏเจ้าอนวุงศ์ในปี พ .ศ. 2369 ได้

เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในหวัเมืองภาคอีสาน บางชมุชนถกูเทครัวจนรกร้างไป ขณะเดียวกนั 

หลายชมุชนก็เกิดขึน้ใหม ่เมืองสําคญัในสมยันัน้ได้แก่ ลครพนม (นครพนม) มกุดาหาร เขมราฐ และ

อบุลราชธานี เมืองสําคญัเหลา่นีต้า่งก็มีเมืองสว่ยของตน ตอ่มาการปกครองระหวา่งกรุงเทพฯ กบัหวั

เมืองสําคญัๆ เร่ิมมีความใกล้ชดิกนัมากขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซึง่เป็นเพราะในระยะเวลานัน้ ภมูิภาค

นีกํ้าลงัเผชิญหน้าโดยตรงกับจกัรวรรดนิิยมฝร่ังเศส ซึง่กําลงัขยายอิทธิพลครอบคลมุดนิแดนฝ่ังขวา

ของแมนํ่า้โขง พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงเปล่ียนแปลงการปกครองโดยแบง่

หวัเมืองในเขตนีห้ลายครัง้ จนในท่ีสดุพระองค์ได้ทรงจดัรูปแบบของการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาล

ขึน้ในปี พ.ศ. 2405 โดยแบง่ออกเป็นมณฑล อําเภอ ตําบล และหมูบ้่าน และเลิกระบบเจ้าเมืองแบบ

เก่า พร้อมกบัแตง่ตัง้ข้าหลวงและข้าราชการจากกรุงเทพฯ มาบริหารตัง้แตร่ะดบัอําเภอจนถึงมณฑล 

โดยได้แบง่หวัเมืองตา่งๆ ออกเป็น 3 มณฑลใหญ่ได้แก่      

 1. มณฑลอีสาน ประกอบไปด้วย อบุลราชธานี เขมราฐ ยโสธร ขุขนัธ์ ศรีสะเกษ เดช

อดุม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสนิธุ์ กมลาไสย สวุรรณภมู ิสริุนทร์ สงัขะ และเมืองจําปาสกั  

 2. มณฑลอดุร ประกอบด้วย อําเภอหมากแข้ง เมืองมหาสารคาม ทา่บอ่ เมืองหนอง

หาน โพนพิสยั รัตนวาปี เมืองกมุภวาปี สกลนคร พรรณนา วาริชภมูิ สวา่งดนิแดน วานรนิวาส เ มือง

จําปาชนบท ขอนแก่น มญัจาคีรี ชนบท ภเูวียง นครพนม เรณนูคร อาจสามารถ อากาศอํานวย โพธ์ิ

ไพศาล กสุมุาลย์มณฑล มกุดาหาร หนองสงู ไชยบรีุ ทา่อเุทน รามราช เมืองเลย ทา่ล่ี แก่นท้าว       

บอ่แตน นากอก  
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 3. มณฑลนครราชสีมา ประกอบด้วย เมืองนครราชสีมา สนัเทียะ กระโทก อําเภอ

นอกนาง จนัทกึ พนัชนะ ปักธงชยั พิมาย สงูเนิน อําเภอกลาง เมืองบรีุรัมย์ นางรอง รัตนบรีุ เมือง

ชยัภมู ิจตัรัุส ภเูขียว เกษตรสมบรูณ์ 

ผลจากการปฏิรูปการปกครองในครัง้นัน้ ทําให้วฒันธรรมด้านตา่งๆ จากกรุงเทพฯ คอ่ยๆ

แพร่กระจายเข้าสูท้่องถ่ินอีสาน โดยเร่ิมท่ีเมืองสําคญัๆ เป็นลําดบัแรก แตห่ลงัจากปี พ .ศ. 2500  

เป็นต้นมา วฒันธรรมจากกรุงเทพฯ ได้หลัง่ไหลเข้าสูท้่องถ่ินอีสานอยา่งไมข่าดสาย สง่ผลให้เกิด       

การเปล่ียนแปลงทางด้านวฒันธรรมขึน้ในภมูิภาคนี ้เชน่เดียวกบัภมูิภาคอ่ืนๆ  ของประเทศ 

วิรุณ ตัง้เจริญ แสดงทศันะเก่ียวกบัอตัลกัษณะเฉพาะของความเป็นอีสานภายใต้ระบบรัฐ

ชาตไิทยท่ีผา่นมาวา่ 

  

กลา่วเฉพาะทางด้านศลิปกรรม การแสดงพืน้บ้านท่ีสะท้อนการดาํรงชีวติ การอยูร่่วมกนั 

เกษตรกรรม สนัติสขุ ศาสนสถานและอาคารบ้านเรือนท่ีสะท้อนความผกูพนักบัธรรมชาติ ความ

พอเพียง ความเรียบง่าย ชมุชน ความสงบ จิตรกรรมบนผนงัสมิท่ีสะท้อนชีวติในชมุชนและศาสนา  

ดนตรีและการร้องรําทําเพลง ท่ีสะท้อนความสนกุสนาน ความเป็นสงัคมเกษตรกรรม ความลุม่ลกึ

โหยหวนในความเหน่ือยยาก ธรรมชาติและฤดกูาล เป็นต้น 

อาจด้วยความพอเพียงและการแสวงหาสนัติสขุ พืน้ท่ีอสีานจงึเป็นพืน้ท่ีตรงกลางระหวา่ง

อาณาจกัรสยามและอาณาจกัรล้านช้างฝ่ังตะวนัออกของลาํนํา้โขง เมือ่อาณาจกัรสยามเรืองอํานาจ

จากกรุงสโุขทยั กรุงศรีอยธุยา มาสูก่รุงรัตนโกสนิทร์ อาณาจกัรสยามยอ่มพยายามสร้างปมเขื่อง

เพ่ือกดทบัผู้ อ่ืน รวมทัง้พืน้ท่ีอสีาน การสร้างสมทศันคติของอาณาจกัรสยามในช่วงกรุงรัตนโกสนิทร์ 

มองอีสานด้วยหางตา จึงเป็นการสร้างทศันคติเชิงลบที่ผิดพลาดสบืมา และเมื่อสงัคมประชาธิปไตย 

ทนุนิยม และการศกึษากระแสตะวนัตกเติบโตเหอ่เหิมในสงัคมไทย วตัถ ุโภคทรัพย์ นกัธุรกิจ การมี

การศกึษาในกระแสตะวนัตก  ได้ลมืความเป็นมนษุย์ ลมืความดีงาม และกดทับ “ความเป็น

อีสาน” มากยิ่งขึน้ ซึง่ก็หวงัวา่ในสงัคมหลงัสมยัใหมที่่ผู้คนฉลาดถ้วนหน้า การช่ืนชมความเป็น

มนษุย์และความดีงามจะหวนคนืกลบัมาอีก (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2553: สมัภาษณ์) 

 

 จากทศันะดงักลา่ว แม้ชาวอีสานจะมีท่ีมาของความเป็นพืน้ท่ีแหง่วิวฒันาการมาช้า

นาน และเป็นพืน้ท่ีระหวา่งกลางของอาณาจกัรตา่งๆ ท่ีมีอตัลกัษณะเฉพาะ แตเ่ม่ือการขยายตวัของ

ความเป็นรัฐชาตท่ีิถกูครอบงําจากรัฐสยามลว่งมาถึงรัฐชาตไิทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ระบบ

ทนุนยิม และระบบการศกึษาตามอยา่งตะวนัตก ทําให้ความรู้สกึวา่ การถกูกดข่ีหรือถกูกดทบัความ

เป็นอีสานนัน้มากย่ิงขึน้ แต่ในสงัคมหลงัสมยัใหมใ่นปัจจบุนั ความเป็นอตัลกัษณะเฉพาะของอีสาน 

ก็กําลงัแปรเปล่ียนไปตามกระแสแหง่ความเจริญของโลกาภิวตัน์ อตัลกัษณ์แบบดัง้เดมิจงึมีลกัษณะ

ท่ีรอมชอมแบบผสมผสานมากขึน้ และมีความเล่ือนไหลไปสูอ่ตัลกัษณะใหมท่ี่แยกไมอ่อกวา่ ตวัตน

ของความเป็นอีสานนัน้ จะมีความแตกตา่งจากภมูภิาคอ่ืนๆ อยา่งไร 
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ศิลปศึกษาและศิลปกรรมศาสตร์ในภาคอีสาน 

การศกึษาวิวฒันาการ หรือความเคล่ือนไหวของศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสานนัน้ จําเป็น

จะต้องเข้าใจพืน้ฐานระบบการศกึษาทัว่ไป รวมทัง้การศกึษาทางด้านศลิปะภายใต้ระบบรัฐชาตไิทย 

ตัง้แตใ่นอดีตจวบจนถึงปัจจบุนั  และต้องเข้าใจพืน้ฐานการศกึษาตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถม  ศกึษา 

มธัยมศกึษา และอดุมศกึษาด้วย จงึจะทําให้เหน็ภาพรวมของศลิปะร่วมสมยัในประเทศไทย และ

เช่ือมโยงมาสูศ่ลิปินท่ีอยูใ่นภมูภิาคอีสานได้ชดัเจนขึน้  

ระบบการศกึษาของไทยตัง้แตส่มยัรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา ปรากฏว่า ระยะแรกตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2325 ถือเป็นชว่งเวลาแหง่การวางพืน้ฐานสงัคมในทกุๆด้าน ไมว่า่จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ 

การศกึษา ศลิปวฒันธรรม สรรพวิชา และแบบแผนการดํารงชีวิต ท่ีสืบเน่ืองมาจากสมยัสโุขทยั 

อยธุยา และธนบรีุแทบทัง้สิน้ ในสว่นของการศกึษาศลิปะจงึเร่ิมท่ีวงัและวดั ซึง่ถือเป็นจดุศนูย์กลาง

ของการเรียนรู้ท่ีสําคญั ระบบศลิปศกึษาจงึมกัขึน้อยูก่บัศาสนาท่ีมีความมุง่หมายในการรักษา 

สง่เสริม และคํา้จนุศาสนาไว้ โดยมุง่เน้นท่ีครูเป็นศนูย์กลางในการถ่ายทอด สอนให้มีการเลียนแบบ

ตามตวัอยา่ง การเน้นความจํา การควบคมุ และลกัษณะพเิศษของแตล่ะบคุคลเป็นสําคญั ตอ่มาการ

เรียนการสอนทางด้านศลิปะจงึได้มีการพฒันาให้มีรูปแบบเป็นสากลมากขึน้  

การศกึษาในระบบโรงเรียนของไทยได้เร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. 2414  เม่ือโรงเรียนหลวงได้ถือ

กําเนิดขึน้ในพระบรมมหาราชวงัเป็นครัง้แรก และถือเป็นการเร่ิมต้นของการปรับตวัตามอิทธิพล

ตะวนัตก เม่ือโรงเรียนหลวงตัง้ขึน้เป็นครัง้แรก (2414) โดยมุง่เน้นการรู้หนงัสือและอบรมสัง่สอน

ขนบธรรมเนียมข้าราชการ เพ่ือเตรียมคนไปรับราชการ และตอ่มาการรู้หนงัสือก็ขยายตวัไปสูวิ่ชาเลข 

ประวตัศิาสตร์ บญัชี ภาษาองักฤษ และวิทยาศาสตร์ แตย่งัไมพ่บหลกัฐานวา่มีการเ รียนการสอน

ศลิปะในระบบโรงเรียนในระยะเร่ิมแรกนัน้ จนถึงหลกัสตูรการศกึษาฉบบัแรกของไทยในปี พ .ศ. 

2438 พบวา่ศลิปะซึง่กินความเฉพาะ “การวาดเขียน” ได้เข้ามามีบทบาทในหลกัสตูรระบบโรงเรียน 

ซึง่ก่อนหน้านัน้ศลิปะได้มีบทบาทอยูใ่นวดั ในกลุม่ชา่งฝีมือ หรือในหมูช่า่งฝีมือประจําราชสํานกั และ

การศกึษาศลิปะในเวลานัน้ก็เป็นในเชงิชา่งฝีมือ (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2548ก: 15-16) ซึง่การสอนศลิปะ

ในสมยัแรกนัน้ เป็นการสอนตามหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นศลิปะแบบเหมือนจริง ตามอิทธิพลสายประเพณี

นิยมของชาวตะวนัตก ท่ีไหลบา่เข้ามาพร้อมกนัทกุด้านในขณะนัน้  

ตอ่มาหลกัสตูรการศกึษาตัง้แตร่ะดบัมลูศกึษาจนถึงมธัยมสงูในปี พ .ศ. 2452 และ 2454 

โดยเฉพาะศลิปศกึษาได้มีความเช่ือแยกออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การวาดเขียนซึง่มีเป้าหมายและ

กระบวนการเป็นไปในเชิงศลิปะ (Art) ท่ีมุง่เน้นการเขียนภาพจากของจริง และ 2) การฝีมือท่ีมี

เป้าหมายและกระบวนการเป็นไปในเชิงงานชา่ง (Craft) ท่ีมุง่เน้นในเร่ืองการออกแบบ ซึง่เป็นวิธีการ
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ตามอยา่งชาตติะวนัตก  อยา่งไรก็ตามแม้จะมีการพฒันาหลกัสตูรอีกหลายครัง้ในเวลาตอ่มา แต่

การถ่ายทอดวิธีการสอนดงักลา่วก็ยงัสืบทอดเร่ือยมาจนถึงปี พ .ศ. 2502 แม้ในบางชว่งเชน่ หลกัสตูร

ในปี พ.ศ. 2480 จะพบวา่ แนวคดิ ทฤษฎี และกิจกรรมตา่งๆ ได้รับอิทธิพลจากสถาบนัศลิปะอยา่ง

เดน่ชดั เชน่ ศลิปะบาศกนิยม (Cubism) ท่ีเน้นให้เลือกเฉพาะส่ือดลใจท่ีเป็นเส้นหรือรูปทรงเรขา 

คณิต สว่นภาพประดษิฐ์มุง่เน้นการออกแบบตกแตง่โดยใช้รูปทรงธรรมชาตเิป็นหลกั แตท่ัง้หมดก็

เป็นเพียงการเน้นหนกัไปในทางชา่งฝีมือมากขึน้เทา่นัน้ 

หลกัสตูรการศกึษาปี พ.ศ. 2503 พบวา่ ศลิปะได้รับการพฒันาไปเป็นอยา่งมาก ทัง้ในแง่

เป้าหมายท่ีเปิดกว้าง โดยคํานงึถึงคณุคา่ทางศลิปะ คณุคา่ในเชงิผลสะท้อน  และคณุคา่ทางจติวิทยา 

นอกจากนัน้ กิจกรรมก็เปิดกว้างขึน้ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายข้างต้น ด้วยกิจกรรมท่ีเปิดเสรีภาพและ

คํานงึถึงวฒุภิาวะของเดก็แตล่ะวยั (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2548ก: 29) การสอนศลิปะในชว่งนีคื้อ การตดั

ฉีกพบักระดาษ การสะสม การปัน้ การแกะสลกั การพมิพ์ภาพ การประดษิฐ์ การประยกุต์ศลิปะไป

ใช้ประโยชน์ เป็นต้น ตอ่มาหลงัเหตุการณ์ทางการเมืองท่ีสําคญัคือ เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ได้

สง่ผลให้เกิดการระดมความคดิของนกัวิชาการและปัญญาชนอยา่งกว้างขวาง และได้นําไป  สูก่าร

ประกาศแผนการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2520 ขึน้  

มาถึงหลกัสตูรศลิปศกึษา ฉบบัปี พ.ศ. 2521 และ 2524 ได้พยายามจดัการศกึษาออกเป็น

กลุม่วิชาตา่งๆ และศลิปศกึษาก็ได้รับการจดัเข้าไปอยูใ่นกลุม่ท่ีมุง่พฒันาทางบคุลกิภาพคือ กลุม่

สร้างเสริมลกัษณะนสิยัในระดบัประถมศกึษา และกลุม่พฒันาบคุลกิภาพในระดบัมธัยมศกึษา

ตอนต้น กิจกรรมศลิปศกึษา เป็นไปในลกัษณะผลสะท้อนท่ีเป็นนามธรรมมากกวา่ตวัผลงานศลิปะท่ี

เป็นรูปธรรม โดยเน้นคณุคา่ในการฝึกปฏิบตักิิจกรรมในระดบัวยัเดก็ไว้ 3 ด้าน คือ (1) คณุคา่ทาง

จิตใจ ได้แก่รสนิยมท่ีพงึตอ่ศลิปะ การช่ืนชมตอ่ธรรมชาตแิวดล้อม และการเห็นคณุคา่ความงาม   

(2) คณุคา่ทางกายภาพได้แก่ การแสดงออกด้วยการริเร่ิมสร้างสรรค์ การแสดงออกตามความถนดั

และความสามารถเฉพาะบคุคล (3) คณุคา่ทางสงัคมได้แก่ การอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน และการทํางานร่วม  

กบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (วิรุณ ตัง้เจริญ. 2548ก: 30-31) 

จะเห็นได้วา่ แม้ระบบการศกึษาของไทย รวมทัง้ศลิปศกึษาในอดีต จะได้รับอิทธิพลด้าน

องค์ความรู้จากตะวนัตกมาโดยตลอด แตท่ี่ผา่นมา การศกึษาของไทยโดยรวม ก็ไมส่ามารถสร้าง

ศกัยภาพในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะไมส่ามารถสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ได้ นัน่

เป็นเพราะระบบการเรียนการสอนของไทยท่ีผา่นมา เน้นท่ีครูเป็นศนูย์กลาง (Teacher center) และ

เน้นการสอนในระบบสายพานหรือการแยกส่วน (Assembly line) เป็นสําคญั การศกึษาทาง ด้าน

ศลิปะจงึประสบปัญหา ตอ่มาจงึได้มีพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่ได้ให้

ความสําคญักบัผู้ เรียนและเน้นการสอนแบบบรูณาการมากขึน้ การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาใน
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ระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั ต้องเน้นความสําคญั ทัง้ความรู้ คณุธรรม 

กระบวนการเรียนรู้ และบรูณาการ ตามความเหมาะสมของแตล่ะระดบัการศกึษา  จากแนวทางการ

จดัการศกึษาดงักลา่ว นบัเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดกระบวนทศัน์ใหมไ่ปสูก่ารพฒันาแบบองค์รวม 

(Interdisciplinary)  ซึง่เป็นการบรูณาการ (Integration) มติติา่งๆ ของสงัคม วฒันธรรม และ

สิง่แวดล้อมเข้าด้วยกนั และชว่ยผลกัดนัให้ศลิปศกึษาก้าวไปสูก่ระแสหลงัสมยัใหม่ หรือกระแส  

โลกาภิวตัน์  ซึง่อาจเรียกวา่ พหศุลิปศกึษา (Arts education)   

พหศุลิป์และพหศุลิปศกึษา เป็นรูปแบบของศลิปะตามแนวคดิของกลุม่หลงัสมยัใหม ่

เพราะศลิปะตามความคดิของกลุม่หลงัสมยัใหม ่ให้ความสําคญักบัการบรูณาการความคดิในการ

สร้างงานศลิปะ ด้วยส่ือท่ีหลากหลาย ปราศจากกําแพงกัน้ระหวา่งประเภทของศลิปะตามความคดิ

แบบเก่า หรือข้อจํากดัเร่ืองการใช้ส่ือในการแสดงออกถึงการรับรู้และจินตภาพ ในรูปแบบงานท่ีอาจ

สรุปได้วา่ เป็นชนิดหรือประเภทใด กลุม่หลงัสมยัใหมมี่แนวโน้มท่ีให้อิสระตอ่การใช้ส่ือ ให้เสรีภาพ

ตอ่การจินตนาการ การใช้เทคนิคท่ีหลากหลาย ตลอดจนให้เสรีภาพตอ่การเลือกใช้แรงดลใจ  จาก

แหลง่ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะอยา่งย่ิง Popular culture (งานบณัฑติศกึษา หลกัสตูรการศกึษามหา 

บณัฑิต สาขาวิชาศลิปศกึษา คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ . 2545: 68-69) 

จงึเห็นได้วา่ ศลิปศกึษาในยคุหลงัสมยัใหม ่ให้ความสําคญักบัการบรูณาการและจนิตภาพ เป็น

การบรูณาการความรู้เช่ือมโยงกบัสหวิทยาการ (Interdisciplinary approach)  ในลกัษณะมิตซ้ิอน

หลากหลายความคดิ มีพลวตัเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และเป็นความรู้ท่ีผสานกบั

จินตนาการ  

ระบบการศกึษาทางด้านศลิปะของภาคอีสานท่ีผา่นมา ก็ได้รับการพฒันาภายใต้เง่ือนไข

ของระบบรัฐชาตไิทย ท่ีถกูสง่มาจากสว่นกลางเชน่เดียวกนั  ดงัจะเหน็ได้จากตวัอยา่งการเรียนการ

สอนทางด้านศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสาน ทัง้ในระดบัโรงเรียนและระดบัอดุมศกึษานัน้ มีผู้ศกึษาไว้

หลายคน อาทิเชน่ 

นิพนธ์ ขนัแก้ว (2553: สมัภาษณ์) กลา่วถึงภาพรวมของระบบการศกึษาศลิปะร่วมสมยัใน

ภาคอีสาน ทัง้ในระดบัโรงเรียนและระดบัอดุมศกึษา ดงัทศันะพอสรุปได้ดงันี  ้

 ในอดีตนัน้ (ปี พ.ศ. 2510 ผมเข้าเรียนชัน้ ม.ศ.1) ครูศลิปะสว่นใหญ่สําเร็จการ ศกึษา

มาจากโรงเรียนเพาะชา่ง ซึง่ผลิตทัง้ครูและชา่ง และครูศลิปะในสมยันัน้ ก็มีทัง้ผู้ ท่ีจบสายครูโดยตรง

และสายวิจิตรศลิป์ ซึง่ใครเก่งด้านไหนก็สอนเดก็ไปด้านนัน้ เชน่ เรียนกบัครูท่ีเก่งวาดก็จะได้ความรู้

และทกัษะการวาดเขียน ระบายสี นกัเรียนท่ีชอบก็มุง่มัน่ฝึกฝนให้เก่ง เร่ืองราวในภาพสว่นใหญ่จะ

เป็น ทิวทศัน์ ภาพคน (โดยเฉพาะภาพนกัคณิตศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ บคุคลสําคญัของโลก 

รวมทัง้รูปพระมหากษัตริย์ไทย) ผลงานศลิปะตวัอยา่งท่ีครูให้ด ูสว่นมากจะเป็นภาพแบบเหมือนจริง 
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นกัเรียนท่ีสนใจศลิปะสมยันัน้ ก็จะแขง่กนัวาดให้เหมือน ใครวาดได้เหมือนก็จะถือวา่เก่ง ดงันัน้ถ้าจะ

กลา่วถึงศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสานในชว่งนี  ้ก็จะเป็นงานศลิปะท่ีเลียนแบบธรรมชาติ (Realistic)  

เช่ือวา่นกัเรียนท่ีชอบศลิปะในภาคอีสานในชว่งนี  ้ก็ล้วนได้รับการสัง่สอนและฝึกฝนการวาดภาพไม่

ตา่งกนั  

 พ.ศ. 2530 ครูศลิปะในโรงเรียนชว่งนี ้จบจากสถาบนัตา่งๆ เชน่ โรงเรียนเพาะชา่ง 

วิทยาลยัครู จฬุาฯ ศลิปากร วิทยาลยัเทคนิคโคราช หรือวิทยาลยัอาชีวะอ่ืนๆ ครูศลิปะมีอิทธิพล

อยา่งมากตอ่นกัเรียนในการสร้างความรู้ความเข้าใจ สง่เสริมและผลกัดนัให้นกัเรียนและนกัศกึษาท่ี

ชอบศลิปะเข้าศกึษาตอ่ทางด้านศลิปะในระดบัวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัมีจํานวนมากขึน้ ซึง่ชว่งนี ้

มีการก่อตัง้คณะศลิปกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลยัทัง้รัฐและเอกชน นกัเรียนนกัศกึษามีโอกาสเลือก

ได้มากขึน้ตามความสามารถและคตนิยิมของครูศลิปะนัน้ๆ ความนยิมสงูสดุยงัเป็นคณะจิตรกรรม 

มหาวิทยาลยัศลิปากร รองลงมาเป็นคณะวิจติรศลิป์ มหาวิยาลยัเชียงใหม ่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยับรูพา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลยัราชภฏั ผู้คนอีสาน

เร่ิมรับรู้ศลิปะร่วมสมยัมากขึน้จากการจดันทิรรศการศลิปะสญัจรตา่งๆ  

 พ.ศ. 2540 - ปัจจบุนั หลงัจากมีการก่อตัง้คณะศลิปกรรมศาสตร์ขึน้ในมหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น กบัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม เพ่ือรองรับนกัเรียนนกัศกึษาท่ีมีความต้องการเข้าศกึษาตอ่

ทางด้านศลิปะในระดบัมหาวิทยาลยั ครูศลิปะโรงเรียนในอีสานตา่งพากนัขานรับสนบัสนนุลกูศษิย์

ของตนให้เลือกเรียนเป็นอนัดบัแรก ในระยะเร่ิมต้นนัน้ ยงัมีอาจารย์เก่าๆ ท่ีสร้างสรรค์งานศลิปะ

แบบเดมิๆ จงึยงัไมเ่ป็นท่ียอมรับ เพราะมีแนวทางการสอนสร้างสรรค์ศลิปะเน้นทกัษะ แตห่ลงัจากท่ี

บรรจอุาจารย์ใหม่ๆ  ซึง่หลายคนเป็นคนอีสานโดยกําเนิด เป็นศลิปินท่ีมีช่ือเสียงสร้างสรรค์งานศลิปะ

ในแนวทางศลิปะร่วมสมยัเข้ามาทําการสอน เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสร้างสรรค์ได้อยา่งหลากหลาย  

ทัง้ทางด้านรูปแบบและเนือ้หา อาจารย์ใหม่ๆ  เหลา่นี ้สว่นใหญ่จบจากศลิปากร ดงันัน้ แนวทางการ

สอนสร้างสรรค์ศลิปะ จงึได้มาตรฐานใกล้เคียง คณะจติรกรรมมหาวิทยาลยัศลิปากรเอง ก็มี

โครงการจดัอบรมเชงิปฏิบตักิารให้กบันกัศกึษาและครูศลิปะในพืน้ท่ี  

 นอกจากนัน้ มหาวิทยาลยัขอนแก่นได้รับงบประมาณจากรัฐบาลก่อตัง้หอศลิป์  ทําให้

มีพืน้ท่ีในการจดัแสดงงานศลิปะซึง่เป็นผลดีตอ่ครูศลิปะ นกัเรียนและประชาชนผู้สนใจ นบัวา่เป็น

ฐานการสร้างความรู้ความเข้าใจในศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสาน และมีผลดีตอ่ศลิปินทัง้ในอีสานและ

สว่นกลาง ผลดัเปล่ียนหมนุเวียนจดัแสดงผลงานตลอดทัง้ปี จนถึงปัจจบุนันี ้คณะศลิปกรรมศาสตร์

ของทัง้ 2 แหง่ ได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวาง ผลติบณัฑติท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าศกึษาตอ่

ในระดบัสงูและหลายคนสร้างสรรค์ศลิปะ จนได้รับการยอมรับเป็นศลิปินท่ีมีช่ือเสียงในระดบัชาต ิ

ถือได้วา่ ศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสานได้พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง โดยความเคล่ือนไหวของทัง้ 2 มหาวิทยาลยั 
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จนยกระดบัถึงขัน้เป็นศนูย์กลางของศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสานได้อยา่งนา่ภาคภมูใิจ ลา่สดุนี  ้ได้มี

ความร่วมมือกนัก่อตัง้สมาคมศลิปินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจนสําเร็จ   

คเณศ ศีลสตัย์ (2542: 36-38) ได้แยกกลุม่ศลิปินอีสานตามพืน้ฐานการศกึษาออกเป็น    

2 กลุม่ พอสรุปได้ดงันี ้

 กลุ่มท่ี 1 กลุม่ท่ีมีการศกึษาทางศลิปะในสถาบนัการศกึษา ซึง่สว่นใหญ่จะมี

ศนูย์กลางอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร ผู้ สําเร็จการศกึษาในกลุม่แรกๆ จะมีแนวทางหลากหลายอาทิเชน่  

ผู้ ท่ีสําเร็จจากมหาวิทยาลยัศลิปากร จะยดึแนวทางของศลิป์ พีระศรี ผู้ สําเร็จจากวิทยาลยัวิชา

การศกึษา ประสานมติร จะยดึแนวทางของจิตร บวับศุย์ และอารี สทุธิพนัธุ์ ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่      

มีพืน้ฐานการศกึษาศลิปะระดบัอนปุริญญาจากโรงเรียนเพาะชา่ง สว่นแนวทางจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ไมว่า่จะสําเร็จจากครุศาสตรบณัฑติ (สาขาศลิปศกึษา) จากคณะศกึษาศาสตร์ หรือ

คณะศลิปกรรมศาสตร์ ก็มีแนวทางและวิสยัทศัน์ทางศลิปศกึษาท่ีแตกตา่งไปจากทัง้สองสถาบนั

ดงักลา่วโดยสิน้เชงิ นสิติท่ีสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีดงักลา่ว สว่นใหญ่จะทําการสอนตาม

สถาบนัราชภฏัทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาค สว่นผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา จาก

สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล ทัง้วิทยาเขตเพราะชา่ง และวิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา สว่นใหญ่จะทําการสอนตามวิทยาลยัอาชีวศึกษาและโรงเรียนมธัยมศกึษา ซึง่ใน

จํานวนนีก็้มีทัง้คนอีสานและคนตา่งถ่ินเข้ามาเป็นครูสอนศลิปะในสถาบนัตา่งๆ  ในเขตภมูิภาคอีสาน 

 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุม่ท่ีมีพืน้ฐานทางศลิปศกึษาในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่สว่น

ใหญ่จะเป็นกลุม่ข้าราชการครูและนกัศกึษารุ่นใหม ่ท่ีต้องการศกึษาศลิปะในสถาบนัการศกึษาท่ีอยู่

ในภาคอีสาน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการศกึษาเพิ่มเตมิหรือเพ่ือเพิ่มคณุวฒุิ ตอ่มารัฐบาลมีนโยบาย

ขยายโอกาสการศกึษาไปสูภ่มูภิาค ทัง้ในสว่นท่ีรับผดิชอบโดยกระทรวงศกึษาธิการ และทบวง  

มหาวิทยาลยั โดยให้เปิดหลกัสตูรการศกึษาศลิปะระดบัปริญญาตรี หลกัสตูรตอ่เน่ือง 2 ปี และ

หลกัสตูร 4 ปี ตามลําดบั ในกลุม่วิทยาลยัครู (สถาบนัราชภฏั) ทัง้ 8 แหง่ในภาคอีสาน มหาวิทยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัขอนแก่น จงึทําให้คนในพืน้ถ่ินมีโอกาส

ทางการศกึษามากขึน้ แตค่ณาจารย์ทางศลิปศกึษาสว่นใหญ่ก็ยงัคงเป็นนสิติ นกัศกึษา ท่ีสําเร็จ

การศกึษาจากวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในสว่นกลาง และยงัคงยดึตดิและมุง่เน้นการเรียนการสอน

ตามแบบฉบบัท่ีตนเองได้ศกึษามาจากสถาบนัเดมิ แม้จะสร้างหลกัสตูรท่ีมีความพร้อม และ

เหมาะสมกบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลงของสงัคมภมูิภาคและสงัคมโลกก็ตาม แตบ่ทบาทของการ

สร้างสรรค์งานศลิปะในสว่นภมูิภาค ก็ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากผลงานศลิปะในกรุงเทพฯ แตอ่ยา่งใด 
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จากทศันะของนกัวิชาการทัง้สองทา่นดงักลา่ว จะเห็นได้วา่ บทบาทของศลิปะร่วมสมยัใน

ภาคอีสาน เร่ิมต้นท่ีสถาบนัการศกึษาทางศลิปะมากกวา่ท่ีจะเร่ิมต้นจากศนูย์กลางชุมชน เชน่ 

พิพิธภณัฑ์ และหอศลิป์ นอกจากนัน้ จากการศกึษาตอ่มาพบวา่ คณาจารย์กลุม่แรกท่ีมีบทบาทใน

การให้การศกึษาทางด้านศลิปะร่วมสมยัในภาคอีสานคือ คณาจารย์ท่ีสอนในวิทยาลยัเทคนิคภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ปัจจบุนัคือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  ได้ชว่ยกนัเปล่ียนแปลง              

วงการศกึษาทางด้านศลิปะในภาคอีสาน จากขนบศลิปะเชิงจารีตประเพณีในท้องถ่ิน ศลิปะใน

ขอบเขตพทัธสีมาท่ีเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนา มาเป็นการเรียนการสอนศลิปะตามแบบสมยัใหมอ่ยา่ง

ไมเ่คยมีมาก่อน ดงัท่ี ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ กลา่วถึงจดุเร่ิมต้นนีว้า่ 

 

ตราบจนวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่รู้จกักนั 

ในนาม “เทคโนโคราช” หรือสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลนครราชสมีาในปัจจบุนั ได้เปิดสอนศลิปะท่ี

มลีกัษณะรูปแบบ (Style) หลดุกระเด็นออกไปจากศิลปะท่ีหอ่หุ้มตวัด้วยจารีตดัง้เดิม และศิลปะท่ี

เป็นพทุธศลิป์ ในปี พ.ศ. 2509 นบัเป็นจดุเร่ิมต้น หรือการสถาปนาตนเองของศลิปะสมยัใหมใ่นภาค

ตะวนั ออกเฉียงเหนือโดยแท้ ด้วยการผนกึผสานกําลงัของสามศิลปินหนุม่ ทวี รัชนีกร  ดํารง วงศ์

อปุราช จรูญ บญุสวน ผนวกกบัศลิปินและนกัวชิาการศลิปะจากตา่งประเทศอยา่ง ไชยเรส (อินเดีย) 

และเจมส์ โนเวน (องักฤษ) เป็นผลให้กล้าพนัธ์ุแรกของของสถาบนัแหง่นี ้14 คน มีศกัยภาพทาง

ศิลปะท่ีเข้มข้น ถึงขัน้นําผลงานของตนเข้าไปเสนอตอ่วงการศิลปะท่ีกรุงเทพฯ ในขณะท่ีพวกเขา

กําลงัศกึษาอยูเ่พียงชัน้ปีท่ี 1 (ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์. 2542: 60) 

 

หลงัจากนัน้ ได้ปรากฏมีการเรียนการสอนทางด้านศลิปศกึษาขึน้  ในมหาวิทยาลยั         

ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม (ปัจจบุนัคือ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) โดยบทบาทของ 

อาคม วรจนิดา ผู้จบการศกึษาจากยโุรปและอเมริกา ร่วมกบั มนีุ พนัทวี บณัฑติศลิปศกึษาจาก

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้ก่อตัง้ภาควิชาศลิปะและวฒันธรรมขึน้ และเปิดทํา

การสอนวิชาโทศลิปศกึษาขึน้ในปี พ.ศ. 2517 และเปิดสอนวิชาเอกศลิปศกึษาขึน้ในปี พ .ศ. 2523 

และพฒันามาเป็นคณะศลิปกรรมศาสตร์ในปัจจบุนั ศภุชยั สิงห์ยะบศุย์ (2542: 61) กลา่วถึง

สถาบนัแหง่นีว้า่ ลกัษณะเฉพาะและความได้เปรียบของสถาบนัผลติบคุลากรด้านศลิปะจากสถาบนั

แหง่นี ้ก็คือ พวกเขาตา่งเป็นบคุลากรทางศลิปะสมยัใหมท่ี่มีฐานด้านศลิปกรรมท้องถ่ิน และวตัถทุาง

วฒันธรรม (Material culture) ของแอง่อารยธรรมอีสานอยา่งมัน่คง ซึง่ฐานดงักลา่วได้รับการสัง่สม

มาช้านาน 
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ในชว่งเวลาคาบเก่ียวกบัการแสดงบทบาทด้านศลิปะของมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ในชว่งระยะเร่ิมต้นนัน้ วิทยาลยัครู (สถาบนัราชภฏั) ของภาคอีสานทัง้ 8 แหง่ ตา่งก็เร่ิมฟมูฟักและ

พฒันาตนเอง จนสามารถเปิดการเรียนการสอนทางด้านศลิปศกึษาขึ น้ ทัง้ระดบั ปก.ศ. ปก.ศ.สงู 

และ ค.บ. ซึง่ตอ่มากลุม่วิทยาลยัครูดงักลา่ว ได้มีการรวมตวักนัจดัประกวดศลิปกรรมสญัจรขึน้ 

หมนุเวียนกนัไปในแตล่ะแหง่ หลงัจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2527 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น ก็ได้ฤกษ์เปิดทําการเรียนการสอนในหลกัสตูรจิตรกรรม ประตมิากรรมและออกแบบนิเทศ

ศลิป์ อยา่งคอ่นข้างจะมีความพร้อม และในปัจจบุนัสถาบนัแหง่นี ้ก็นบัเป็นฐานสําคญัในการจดั

แสดงผลงานศลิปะระดบัชาตแิละนานาชาต ินอกจากสถาบนัระดบัอดุมศกึษาดงักลา่วแล้ว ยงัมี

วิทยาลยัอาชีวศกึษาท่ีเปิดทําการเรียนการสอนทางด้านศลิปะ ในระดบัต่ํากวา่ ปริญญาตรีได้แก่ 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี โดยการนําของ โชคชยั ตกัโพธ์ิ และวิทยาลยัอาชีวศกึษา

มหาสารคาม เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม วิรุณ ตัง้เจริญ (2553: สมัภาษณ์) ได้กลา่วถึงภาพรวมของระบบการศกึษา 

สถาบนัการศกึษาและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีผลตอ่แนวความคดิและกระบวนการสร้างตวัตนของ

ศลิปินอีสาน พอสรุปได้วา่ 

 อดุมการณ์และความดีงามไมส่ามารถเกิดขึน้ได้ชัว่ข้ามคืน ความเป็นตวัตนของเรา 

ถ้ามองอยา่งถ้วนทัว่ ยอ่มหลอ่หลอมมาจากครอบครัว ชมุชน สงัคม เพ่ือนพ้อง ญาตมิติร ครูของเรา 

โรงเรียนของเรา มหาวิทยาลยัของเรา ประสบการณ์ การดํารงชีวิต สภาพแวดล้อม มนัเป็นพหปัุจจยั 

รวมทัง้วีรบรุุษและวีรสตรีในใจของเรา ทัง้ประสบการณ์ตรง จากหนงัสือ ขา่วสาร วรรณกรรม รวมทัง้ 

ตวัตนและเจตจํานงของเราเองท่ีเรียนรู้ ซมึซบั หลอ่หลอม และพฒันาสืบเน่ืองกนัมา ไมส่ามารถก่อ

เกิดขึน้ได้ชัว่ข้ามคืนอยา่งแนน่อน 

 กลา่วเฉพาะสถาบนัการศกึษา การศกึษาในระบบนบัวา่การศกึษาระดบั “อุดม” ศกึษา 

ท่ีสมัผสัสมัพนัธ์กบัวฒุิภาวะท่ีพร้อมจะเรียนรู้ ซมึซบัจากต้นแบบท่ีสมควรเป็นวีรบรุุษหรือวีรสตรีใน

จติใจของเขา และประพฤตปิฏิบตัติาม สถาบนัการศกึษามีโอกาสสร้างอดุมการณ์หรือ “ตัวตน” ให้กบั

เขามากมายทีเดียว ตวัตนแหง่ความดีงาม ตวัตนแหง่การเป็นผู้ให้ ตวัตนแหง่วิชาชีพ ตวัตนแหง่การ

เป็นศลิปิน รวมทัง้ศลิปินเพ่ือชีวิตและความเป็นอีสานดงักลา่ว  

 ถ้ามองเฉพาะสถาบนัการศกึษาและองค์กรก่อนเป็นเบือ้งต้น สถาบนัการศกึษาของ

ศลิปินเหลา่นีน้า่จะบอกอะไรได้หลายอยา่ง ครูอาจารย์ท่ีมีอดุมการณ์และเป็นครูอาจารย์ท่ีเขาช่ืนชม 

ยดึถือเป็นวีรบรุุษหรือวีรสตรีของเขา สถาบนั องค์กร หรือชมุชนท่ีเขาใช้ชีวิตดํารงชีวิต สถาบนั 

องค์กร หรือชมุชนท่ีเขาเข้าไปเก่ียวข้องและช่ืนชม เหตปัุจจยัในเชิง “พหุปัจจัย” เหลา่นี ้คือกลไกใน

การหลอ่หลอมเขาเหลา่นัน้อยา่งแนน่อน ในทางพทุธธรรม “เหตุปัจจัย” หรือมรรคยอ่มก่อให้เกิดผล

อยา่งแนน่อน 
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จากทศันะของวิรุณ ตัง้เจริญ ดงักลา่ว แสดงวา่ สถาบนัการศกึษา ซึง่เป็นระบบท่ีอยู่

ภายใต้การบริหารจดัการของรัฐบาลมาตัง้แตอ่ดีต ได้หลอ่หลอมทัง้เทคนิควิธีการสอน และเทคนิค

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินอีสาน ซึง่เป็นไปภายใต้หลกัสตูรของรัฐ และอาจได้รับ

แบบอยา่งวิธีการสอนมาจากครูอาจารย์ท่ีพวกเขาร่ําเรียนมา เพียงแตอ่ดุมการณ์ท่ีตดิตวัพวกเขามา

นัน้ พวกเขาเลือกท่ีจะยดึตามแนวทางของผู้ใด หรืออาจได้รับจากสถาบนั องค์กร ชมุชน ท่ีพวกเขา

เก่ียวข้องอยู ่ก็นบัเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้พวกเขาเหลา่นัน้ กลายเป็นศลิปินท่ีแสดง “ตวัตน” ในลกัษณะ เฉพาะ 

ซึง่อาจมีทัง้ความเหมือนและความตา่งจากผู้ อ่ืนก็ได้ 

 

กลุ่มศิลปินร่วมสมัยในภาคอีสาน 

ศลิปินกลุม่แรก ท่ีมีบทบาทในการสร้างสรรค์ทศันศลิป์ร่วมสมยัในภาคอีสาน  คือ ศิลปิน

กลุ่มโคราช ซึง่ประกอบไปด้วย ทวี รัชนีกร ดํารง วงศ์อปุราช สนัน่ ดชันี  ปรีชา คงภกัดี และศลิปิน

ท่ีมาจากกรุงเทพฯอีกบางสว่น เชน่ ประพนัธ์ ศรีสตุา โดยความอนเุคราะห์ของ ไพฑรูย์ คงคา เป็นผู้

ก่อตัง้ เอสซี แกลลอร่ี ขึน้ท่ีโคราชในปี พ.ศ. 2510 “ภาพเขียนสว่นใหญ่จะเป็นภาพเขียนเก่ียวกบัการ

ตอ่ต้านทหารอเมริกนัท่ีมาตัง้ฐานทพัในโคราช ภาพเขียนทัง้หมดได้ถกูทําลายทิง้ในชว่งหลงั

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) และยตุบิทบาทลงหลงัจากแสดงได้

เพียง 3 ครัง้ ในเวลา 1 ปี เน่ืองจากได้รับการตอ่ต้านจากทหารอเมริกนัในขณะนัน้ และต่อมาผลงาน

ศลิปะในแนวดงักลา่ว โดยเฉพาะผลงานของทวี รัชนีกร ได้กลายมาเป็นอตัลกัษณะเฉพาะท่ีเรียกวา่ 

“ศิลปะเพ่ือชีวิต” และยงัได้สืบทอดอดุมการณ์ไปสูบ่รรดาลกูศษิย์หวัก้าวหน้า และในเวลาตอ่มา

พวกเขาเหลา่นัน้ ก็ได้นําเอาศลิปะแนวดงักลา่ว มาเป็นเคร่ืองมือในการตอ่สู้กบัเผด็จการในชว่ง

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ร่วมกบัศลิปินและขบวนการนิสิตนกัศกึษาท่ีอยู่

ในสว่นกลาง 

ศลิปินกลุม่ตอ่มาคือ กลุ่ม 35 ดกีรี ประกอบไปด้วย จรูญ บญุสวน สวิุช สถิตวิทยานนัท์ 

พล ชยัเดชะ เทพศกัดิ ์ทองนพคณุ และสมชาย เถาทอง ซึง่สว่นใหญ่เป็นอาจารย์สอนในวิทยาลยั

เทคโนโลยีและอาชีวศกึษา (เทคโนโคราช) โดยมีความเคล่ือนไหวอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2520-2525 

ผลงานของศลิปินกลุม่นี ้ก็ยงัคงมีรูปแบบท่ีสืบเน่ืองมาจากสถาบนัเดมิท่ีพวกเขาสําเร็จการศกึษามา 

ตอ่มาวงการทศันศลิป์ร่วมสมยัในภาคอีสานเร่ิมคกึคกัมากขึน้ เม่ือมีการก่อตัง้ชมรมศลิปกรรมแหง่

ประเทศไทย (สมาคมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย) ในปี พ.ศ. 2522 และยตุบิทบาทลงในปี พ.ศ. 

2530 การเกิดขึน้ของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยนี ้นบัเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้กบัศลิปินทกุภมูิภาค 

ไมว่า่จะเป็นเดก็ เยาวชน และศลิปินทัว่ไป ศลิปินอีสานผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในขณะนัน้คือ ทวี รัชนีกร 

โชคชยั ตกัโพธ์ิ  
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ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ กลา่วถึงศลิปินอีสาน ผู้ ท่ีมีบทบาทสงูในเวทีชมรมศลิปกรรมแหง่

ประเทศไทยวา่ 

 

เวทีศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย โดยชมรมศลิปินแหง่ประเทศไทย ได้สง่ผลสะท้อนเชิงบวกตอ่

ศิลปะสมยัใหมใ่นภาคอีสานอยา่งหลากหลาย วงการประติมากรรมไทยได้ประจกัษ์ถึงศกัยภาพของ

ประตมิากรจากแหลง่เคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวยีน ท่ีนาํเสนอผลงานอนัหลอมรวมความกินใจจากวถีิ

และลลีาชีวติผู้คนไว้ในเนือ้ดนิเผาได้อยา่งนา่ช่ืนชมนาม ตอ๋ง ดา่นเกวยีน อนัเป็นนามแฝงของ วฒันา 

ป้อมชยั ประติมากรนิรนาม กลายเป็นที่กลา่วขวญัขจรไกล สขุสนัต์ เหมอืนนิรุทธ์ ผู้ถา่ยทอดความ

ยากไร้และวิพากษ์สงัคมไว้ในเส้นปากกาสดีํา และบทกวีในภาพวาดของเขา เจ้าของนามก็ถกูตามตวั

มาสมัภาษณ์ครัง้แล้วครัง้เลา่ ในขณะที่ เลอพงษ์ พฒุิชาติ ศิลปินจากจงัหวดัยโสธร ก็ได้ประกาศถึง

ความอปัลกัษณ์แหง่สงครามในผลงานสนํีา้มนัของเขา... ประการสาํคญั นิสติ นกัศกึษา จากวิทยาลยั

ครูและสถาบนัอ่ืนๆ ในภาคอีสาน ตา่งขมีขมนัสร้างผลงานร่วมแสดงอยา่งมีสสีนั นอกเหนือจากเวทีอนั

เปิดกว้างของชมรมศิลปกรรมไทยแล้ว ขบวนการศิลปินขนาดใหญ่กลุม่นีย้งัออกนิตยสาร “โลกศลิปะ” 

มาปลกุกระตุ้นประสบการณ์ทางปัญญาและความคิด... นิตยสารศิลปะเลม่นี ้จึงดคูล้ายจะเป็น

นิตยสารคูก่ายของศิลปิน และนกัวิชาการศิลปะทัว่ภาคอีสานในช่วงระยะนัน้ (ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์. 

2542: 62-63) 

 

ในชว่งเวลาเดียวกนันัน้ วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา นครราชสีมา ก็ได้จดั

นิทรรศการผลงานศลิปะของนักศกึษาประจําทกุปี จงึทําให้เกิดศลิปินคล่ืนลกูใหมห่ลายคน อาทิเชน่ 

สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ สรุพล ปัญญาวชิระ เทอดเกียรต ิพรหมนอก นิคม กบุแก้ว  

เกียรตกิารุณ ทองพรมราช สมาน ดา่นเกวียน เลอพงษ์ พฒุชิาต ิมงคล อทุก สหชาต ิจนัทิมาทร และ

พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ ฯลฯ ในระหวา่งนัน้ ได้ปรากฏกลุม่ 8 วิทยาลยัครู (สถาบนัราชภฏั) ในภาค

อีสาน รวมตวักนัจดัการประกวดและจดันิทรรศการทางศลิปะในนาม “ศลิปะสญัจร” เพ่ือสร้างแรง

กระตุ้นแก่เยาวชนหนุม่สาวท่ีกําลงัศกึษาในสถาบนัดงักลา่ว ให้เกิดความเปล่ียนแปลงแนวความคดิ

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเร่ิมต้นครัง้แรกท่ีวิทยาลยัครูบรีุรัมย์ ในปี พ.ศ. 2521 และปิดฉากลง

หลงัจากแสดงครบทกุแหง่ภายในปีนัน้เอง  

ชว่งรอยตอ่ระหวา่งการยตุบิทบาทลงของกลุม่ 35 ดีกรี และการเร่ิมมีบทบาทของชมรม

ศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยท่ีกําลงัเคล่ือนไหวอยา่งคกึคกั เร่ือยมาจนถึงชว่งหลังจากการยตุบิทบาท

ลงของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย จนกระทัง่ปัจจบุนั ปรากฏวา่ มีกลุม่ศลิปินท่ีรวมตวักนัเพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ร่วมสมยัอยูใ่นภาคอีสานหลายกลุม่ ซึง่เป็นการรวมตวักนัของศลิปินท่ี

ได้รับการศกึษาจากสถาบนัในภมูภิาค สว่นกลาง และจากตา่งประเทศ ซึง่ มีทัง้ประกอบอาชีพเป็น

ศลิปินอิสระ และสว่นใหญ่ประกอบอาชีพครู อาจารย์ ท่ีทําการสอนอยูต่ามสถาบนั  การศกึษาของ
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ภาครัฐ ตัง้แตร่ะดบัโรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั อาทเิชน่ กลุม่ 4 ศลิปินอีสาน กลุม่ศลิปิน

อีสาน กลุม่สะเลเต กลุม่คนคล้ายกนั กลุม่ทุง่กลุา กลุม่ 8 ศลิปินอีสาน กลุม่ไทอีสาน กลุม่แก่นคณู 

และกลุม่ลองตจิดู เป็นต้น ซึง่กลุม่ศลิปินท่ีเกิดขึน้ในภมูิภาคอีสาน สว่นใหญ่จะมีจดุเร่ิมต้นมาจาก

กลุม่ 4 ศลิปินอีสาน  

กลุ่มศิลปินอีสาน เกิดขึน้หลงัจากชยัณรงค์ เจริญพานิชกลุ และคเณศ ศีลสตัย์ ได้

เดนิทางกลบัมาจากการศกึษาตอ่ท่ีประเทศอินเดีย และได้จดัตัง้กลุม่ 4 ศลิปินอีสาน และกลุม่อีสาน

ขึน้ในปี พ.ศ. 2525 และ 2526 ตามลําดบั กลุม่ 4 ศลิปินอีสานประกอบด้วยชยัณรงค์ เจริญพานชิ

กลุ สนาม จนัทร์เกาะ นพรัตน์ เจ๊กไธสง และคเณศ ศีลสตัย์ (คเณศ ศีลสตัย์. 2542: 38) ตอ่มาได้เร่ิม

ก่อตวัเป็นกลุม่ศลิปินอีสานในปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจบุนั กลุม่ศลิปินอีสาน ถือเป็นการรวมตวักนั

ของศลิปินท่ีอยูใ่นภาคอีสานกลุม่ใหญ่ท่ีสดุ ซึง่ประกอบไปด้วยศลิปินอิสระ ครู อาจารย์ ศลิปินท่ีถือ

วา่เป็นแกนนําท่ีสําคญัคือ ชยัณรงค์ เจริญพานิชกลุ สนาม จนัทร์เกาะ นพรัตน์ เจ๊กไธสง คเณศ ศีลสตัย์  

จรัญ ชยัประทมุ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เชาวฤทธ์ิ เตยขาว วฒันา ป้อมชยั 

สมาน ดา่นเกวียน เดช นานกลาง สจุินต์ สงัวาลย์มณีเนตร ฯลฯ วิรุณ ตัง้เจริญ (2533: 228-229) 

กลา่วถึงกลุม่ศลิปินอีสานวา่ แม้กลุม่ศลิปินอีสานจะเกิดการรวมตวัของศลิปินหลากหลาย

บคุลิกลกัษณะและสํานกั แตศ่ลิปินจํานวนหนึง่ก็สะท้อนให้เห็นความเช่ือและความสนใจท่ีมีตอ่

สภาพการดํารงชีวิต การตอ่สู้และดิน้รนในชีวิตไมม่ากก็น้อย ซึง่นยัลกัษณ์เชน่นีเ้รามกัพบจากผู้

สร้างสรรค์งานในภาคอีสานอยูเ่ป็นประจํา ดเูหมือนวา่กลุม่ศลิปินอีสาน  จะก่อตวัขึน้มาพร้อมกบั

อดุมการณ์บางอยา่งท่ีเคลือบแฝงอยูภ่ายใน   

การเคล่ือนไหวของกลุม่ศลิปินอีสาน สะท้อนผา่นการจดันิทรรศการศลิปะร่วมสมยัมา

ยาวนาน นบัตัง้แตก่ารกําเนิดขึน้ในปี 2526 จนถึงปัจจบุนั ทัง้หมดรวม 11 ครัง้ดงันี ้

 ครัง้ท่ี 1 ใช้ช่ือวา่ “นิทรรศการศลิปกรรมร่วมสมยักลุม่ศลิปินอีสานครัง้ท่ี 1” โดยการ

นําของประธานคนแรกคือ ชยัณรงค์ เจริญพานิชกลุ จดัแสดงท่ี หอศลิป์พีระศรี กรุงเทพฯ และสญัจร

ไปท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น และหอประชมุวฒุิจตรุงคการ จงัหวดับรีุรัมย์  

 ครัง้ท่ี 2 ปี พ.ศ. 2527 ใช้ช่ือวา่ “อีสานร่วมสมยั” โดย คเณศ ศีลสตัย์ เป็นประธาน

กลุม่ จดัแสดง ณ หอศลิป์พีระศรี กรุงเทพฯ 

 ครัง้ท่ี 3 ปี พ.ศ. 2529 ใช้ช่ือวา่ “ของดีอีสาน” คเณศ ศีลสตัย์ เป็นประธานกลุม่อีกครัง้ 

จดัแสดง ณ พิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิหอศลิป์กรุงเทพฯ 

 ครัง้ท่ี 4 ปี พ.ศ. 2532 ใช้ช่ือวา่ “นิทรรศการศลิปกรรมร่วมสมยักลุม่ศลิปินอีสาน ครัง้

ท่ี 4” สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เป็นประธานกลุม่ จดัแสดง ณ ศนูย์สงัคีตศลิป์ กรุงเทพฯ  
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 ครัง้ท่ี 5 ปี พ.ศ. 2533 ใช้ช่ือวา่ “เบิง่ฟ้า แนมดนิ” สนาม จนัทร์เกาะ เป็นประธานกลุม่ 

จดัแสดง ณ ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนสโตร์ สาขาชิดลม กรุงเทพฯ 

 ครัง้ท่ี 6 ปี พ.ศ. 2535 ใช้ช่ือวา่ “เทิ่งฟ้าบมี่นกบนิ เท่ิงดนิบมี่ส่ําสตัว์” สนาม จนัทร์

เกาะ เป็นประธานกลุม่อีกครัง้ จดัแสดง ณ ศนูย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี ้กรุงเทพฯ  

 ครัง้ท่ี 7 ปี พ.ศ. 2534 ใช้ช่ือวา่ “อีสานม่ือน่ี สองฝ่ังโขง” เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

เป็นประธานกลุม่ และเป็นการจดัร่วมกนักบักลุม่ศลิปินจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว จดัแสดง ณ หอศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น และแสดงสญัจรไปท่ีโรงเรียน    

วิจิดตะกําแหง่ซาด กําแพงนะคอนเวียงจนัทร์ 

 ครัง้ท่ี 8 ปี พ.ศ. 2544 ใช้ช่ือวา่ “ฮว่มแฮงปัน้แต้ม” เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็น

ประธานกลุม่อีกครัง้ เพ่ือเป็นการประสานความสมัพนัธ์กบัศลิปินลาวให้ตอ่เน่ือง จดัแสดง ณ เดอะ

สีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ และหอศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 ครัง้ท่ี 9 ปี พ.ศ. 2547 ใช้ช่ือวา่ “มรดกโลกหลวงพระบาง” จรัญ ชยัประทมุ เป็น

ประธานกลุม่ ได้มีการปฏิบตักิารศลิปะ (work shop) ร่วมกบัสมาคมวิจติรศลิป์ลาว ณ แขวงหลวง

พระบาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จดัแสดง ณ โรงเรียนวิจิตรกรรมแหง่ชาติ

ลาว หลวงพระบาง และสญัจรมาแสดงท่ี หอศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 ครัง้ท่ี 10 ปี พ.ศ. 2549 ใช้ช่ือวา่ “แอง่อีสาน” เดช นานกลาง เป็นประธานกลุม่            

จดัแสดง ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา  

 ครัง้ท่ี 11 ปี พ.ศ. 2551 ใช้ช่ือวา่ “เจียตองเอาะ เสราะแอง” สจุินต์ สงัวาลย์มณีเนตร 

เป็นประธานกลุม่ จดัแสดงสญัจร ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทศบาลบรีุ รัมย์ และศนูย์

ศลิปวฒันธรรมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยมีศลิปินตา่งชาตเิข้าร่วมแสดงด้วยหลายคน อาทเิชน่ 

ลาว กมัพชูา เวียดนาม ญ่ีปุ่ น แคนาดา และอเมริกา 

จะเห็นได้วา่ ลกัษณะและรูปแบบของผลงานทศันศลิป์ของกลุม่ศลิปินอีสาน จากจดุ

เร่ิมแรกให้ความตระหนกัและความสําคญัเชิงคณุคา่ของศลิปกรรมท่ีมีบทบาทตอ่วิถีการดําเนินชีวิต 

ขนบ ธรรมเนียมประเพณี และสงัคม ทัง้ในสว่นภมูิภาคและสว่นรวมของประเทศ การนําเสนอ

ผลงานมีลกัษณะท่ีหลากหลายทัง้ผลงานจติรกรรม ประตมิากรรม ภาพพมิพ์ ส่ือผสม ภาพถ่าย 

เคร่ืองปัน้ดนิเผา บทกวี ดนตรี เพอร์ฟอร์มานซ์ และวรรณกรรม โดยนําเสนอเร่ืองราวของความเป็น

อีสาน รวมทัง้ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ทัง้รูปแบบศลิปะสมยัใหมแ่ละศลิปะท่ีดํารงความเป็น

พืน้บ้าน เพ่ือมุง่เน้นสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป ดงัคําประกาศของพวกเขาวา่ 
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การถา่ยทอดและนําเสนอผลงานในแนวทางของกลุม่ศลิปินอีสาน ซึง่กําลงัดาํเนินอยูใ่นยคุ

หลงัสมยัใหม ่จึงมิได้เกิดขึน้ด้วยความไร้เหตผุล หากแตเ่ป็นกระแสที่เกิดขึน้จากสภาวะของสงัคมที่

เปลีย่นแปลง ซึง่มีผลกระทบตอ่สงัคมและชมุชนอีสานอยา่งตอ่เน่ือง จึงเป็นภาระหน้าท่ีท่ีจะแสดง

ความเป็นอีสาน ในฐานะกลุม่ศิลปินอีสานซึง่ได้เฝ้าสงัเกตปรากฏการณ์ความเคลือ่นไหวและเตรียม 

พร้อมเผชิญกบัความเปลีย่นแปลงท่ีกําลงัจะเกิดขึน้บนแผน่ดนิอีสาน ด้วยเหตผุลและมมุมองท่ีสมัพนัธ์

กบับริบทสงัคม การแสดงนิทรรศการศลิปกรรมร่วมสมยัของกลุม่ศลิปินอีสานครัง้ท่ี 11 มหกรรมศลิปะ

ร่วมสมยั “อีสานเบียนนาเล”่ ในวาระครบรอบ 25 ปี ในช่ือชดุ “เจียตองเอาะ เสราะแอง” จึงเป็น

ปรากฏการณ์ครัง้สาํคญัท่ีกลุม่ศิลปินอีสาน จะได้ร่วมผนกึกําลงัเพื่อประกาศ “ความเป็นอีสาน” สู่

สารณชนอีกครัง้ (กลุม่ศิลปินอีสาน. 2551: 8-9) 

 

กลุ่มสะเลเต  เป็นกลุม่ศลิปินท่ีมีความเคล่ือนไหวทางศลิปะในจงัหวดัขอนแก่น ซึง่

สมาชิกสว่นหนึง่เป็นศษิย์เก่าจากมหาวิทยาลยัศลิปากร และศลิปินกลุม่อีสานบางสว่น ผู้ ท่ีมีบทบาท

สําคญัในการจดัตัง้ศิลปินกลุม่สะเลเต คือ ไพโรจน์ สโมสร  สวิุช สถิตวิทยานนัท์  อิทธิพร ธงอินเนตร        

คงฤทธ์ิ ภาระราช  พิษณ ุธีระกนก  คํานวณ พิทกัษ์ ฯลฯ ผลงานการสร้างสรรค์ของศลิปินกลุม่นี  ้     

ได้นําออกแสดงท่ีพิพิธภณัฑ์แหง่ชาต ิหอศลิปะจงัหวดัขอนแก่น เพียงครัง้เดียว 

กลุม่ศลิปินท่ีเกิดขึน้ในเขตภาคอีสานตอ่มาได้แก่ กลุม่คนคล้ายกนั กลุม่ 8 ศลิปินอีสาน 

กลุม่แก่นคณู กลุม่ลองตจิดู กลุม่ทุง่กลุา กลุม่ครูศลิปะบรีุรัมย์ กลุม่ไทอีสาน ซึง่สมาชกิ บางสว่นเป็น

ศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัศลิปากร สว่นหนึง่ก็แยกมาจากกลุม่ศลิปินอีสานและกลุม่ครูสอนศลิปะใน

ภาคอีสาน กลุม่ท่ีมีบทบาทในการนําเสนอรูปแบบในการสร้างสรรค์งานศลิปะในรูปแบบ เนือ้หา 

และเทคนิคใหม ่โดยใช้วสัดทุางธรรมชาต ิเชน่ ดนิ หิน ไม้ มาใช้ในการสร้างสรรค์ได้แก่ กลุ่มลอง   

ตจูิด ซึง่มีแกนนําท่ีสําคญั คือ โชคชยั ตกัโพธ์ิ  นพินธ์ ขนัแก้ว  พยงุศลิป์ เปศรี  สทุศัน์ ป่ินฤทยั ฯลฯ 

(คเณศ ศีลสตัย์. 2542: 39-40) 

 

กลุ่มไทอีสาน เป็นศลิปินร่วมสมยัอีกกลุม่หนึง่ท่ีมีบทบาทเคล่ือนไหวอยูใ่นภาคอีสาน ซึง่

มีแกนนําท่ีสําคญัคือ ธีระวฒัน์ คะนะมะ และสมยศ ไตรเสนีย์ ตอ่มาทัง้สองได้รวบรวมศลิปินท่ีเป็น

ศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัศลิปากร ท่ีมีภมูลํิาเนาอยูใ่นภาคอีสานและภาคกลาง และบางสว่นเป็นครู 

อาจารย์ ท่ีสอนศลิปะอยูใ่นภาคอีสาน ซึง่ประกอบด้วย สมภพ บตุรราช  บญุหมัน่ คําสะอาด  สงวน 

มัง่มลู  นคร เหลา่หล้า  เนตกิร ชินโย  จินตนา เป่ียมศริิ  อภิชาต ิแสงไกร  ทินกร กาษรสวุรรณ  สนัต ิ

ทองสขุ  บริรักษ์ ศภุตรัยวรพงศ์  สเุทพ เจริญศริิ  เชาวฤทธ์ิ เตยขาว ฯลฯ ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ (2542: 

63) กลา่วถึงศลิปินกลุม่ไทอีสานวา่ ความโดดเดน่ของขบวนการกลุม่ศลิปินไทยอีสานคือ การมีฐาน

ท่ีมัน่ด้านวิชาการจากคณาจารย์ศลิปะแทบทกุสถาบนั โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
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มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดงันัน้จงึสง่ผลตอ่ความมัน่คงในก้าวยา่งท่ีชดัเจนตอ่การชว่ยขยายองค์กร

กลุม่ศลิปินและพฒันาวงการศลิปะสมยัใหมใ่ห้สถาพรในภมูิภาคแหง่นี ้

อยา่งไรก็ตาม ศลิปินร่วมสมยัในภาคอีสาน สว่นใหญ่ล้วนสะท้อนเนือ้หาออกมาทาง

เร่ืองราวพทุธศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมของคนชนบทในภาค

อีสานเป็นหลกั ทัง้ในรูปแบบท่ีเหมือนจริง ก่ึงเหมือนจริง และนามธรรม โดยใช้เทคนิคท่ีเป็นสากล 

เชน่ สีนํา้ สีนํา้มนั สีอะคริลกิ และเทคนิคผสม เป็นต้น กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินร่วม

สมยัในภาคอีสาน จงึมีความหลากหลาย ทัง้มีความเป็นปัจเจกและความมีปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่ง

กลุม่ศลิปินแตล่ะกลุม่ ผลงานโดยภาพรวมจงึอาจแยกลกัษณะได้ตามแตล่ะกลุม่  แตล่ะกลุม่จะมี

ลกัษณะของผลงานท่ีคล้ายคลงึกนัด้วย 

 

ศิลปินอีสานภายใต้กระแสโลกาภวัิตน์ 

นอกจากการรวมกลุม่กนัขึน้ของศลิปินท่ีอาศยัอยูใ่นภาคอีสานดงักลา่วแล้ว ศลิปิน

บางสว่นยงัได้แยกตวัออกไปรวมกบักลุม่ใหม ่เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานนําเสนอไปสูส่งัคมภายนอก ใน

ขณะเดียวกนัก็ได้มีศลิปินจากภายนอกเข้ามาสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัศลิปินในภาคอีสาน อนัเป็นการ

แสดงออกถึงความร่วมมือ และการเปิดตวัเองของศลิปินแตล่ะกลุม่ให้ก้าวลว่งออกไปสูส่งัคม

ภายนอก พร้อมกบัการยอมรับการก้าวลว่งเข้ามาของศลิปินภายนอก ในลกัษณะการปฏิสมัพนัธ์

ภายใต้กระแสสงัคมแหง่โลกาภิวตัน์ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ กลา่วคือ การได้รับความ

ร่วมมือหรือการสนบัสนนุการแสดงผลงานทัง้จากองค์กร ภาครัฐ เอกชน และปัจเจกชน ดงัจะเห็นได้

จากปรากฏการณ์ดงันี ้

 กลุ่มศลิปินอีสานท่ีแสดงบทบาทในส่วนกลาง ในชว่งเวลาปลายปี พ.ศ. 2526 ได้

ปรากฏการรวมตวักนัของศลิปินผู้ผา่นการศกึษาจากวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วิทยาเขต

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นผลพวงจากการผลิตของทวี รัชนีกร และคณะ โดยมีศลิปินท่ีสําคญั

ได้แก่ สรุพล ปัญญาวชิระ มงคล อทุก เทอดเกียรต ิพรหมนอก เมธี บรีุภกัดี อดุม พรหมนอก        

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ และนิคม กบุแก้ว ได้รวมตวักนัขึน้ท่ีกรุงเทพฯ ในนาม “ศลิปินกลุ่มเดนิดนิ” 

ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ (2542: 63) แสดงทศันะวา่ ศลิปินกลุม่นี ้ได้แสดงบทบาทศลิปะสมยัใหมใ่น

กรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดั โดยได้รับการกลา่วขานกนัอยา่งกว้างขวางท่ีสดุกลุม่หนึง่ในประเทศไทย 

โดยเฉพาะหากพจิารณาในเชงิประวตัศิาสตร์ศลิปะร่วมสมยัแล้ว ศลิปินจากถ่ินอีสานกลุม่นีเ้อง      

ท่ีนําเอาแฮปเพนนิ่งอาร์ต มาสําแดงให้สาธารณชนและวงการศลิปะไทยได้ประจกัษ์อยา่งโดดเดน่

ท่ีสดุในชว่งเวลานัน้ 
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 กลุ่มศิลปินภาคกลาง ซึง่เป็นศลิปินท่ีเดนิทางมาจากกรุงเทพฯ เพ่ือเปิดแสดง

ผลงานในภาคอีสานในปี พ.ศ. 2512 ได้แก่ ประเทือง เอมเจริญ ประหยดั พงษ์ดํา ถวลัย์ ดชันี  

ตอ่มาภาควิชาศลิปศกึษา วิทยาลยัครูบรีุรัมย์ ได้เชิญประเทือง เอมเจริญ และสมชาย วชัระสมบตั ิ

เป็นอาจารย์พเิศษสอนนกัศกึษาสาขาวิชาศลิปศกึษา ตอ่มาในปี พ .ศ. 2524 ประเทือง เอมเจริญ ได้

หวนกลบัแผน่ดนิอีสานอีกครัง้ในนามศลิปินอาคนัตกุะ และได้สร้างสรรค์ผลงานชดุอีสาน ท่ี สะท้อน

ถึงวิถีชีวิตของชาวอีสาน หลงัจากนัน้ ประเทืองก็ยงัได้นําเอาผลงานของศลิปินกลุม่ธรรมสญัจรมา

แสดงท่ีจงัหวดัขอนแก่น 2 ครัง้ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2535 โครงการจดัตัง้คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้เชิญประเทืองมาสร้างสรรค์ผลงานในหวัข้อ “ตํานานของแผน่ดนิ” ซึง่

ผลงานของเขาได้สะท้อนถึงความรู้สกึของศลิปินตอ่ภมูภิาคอีสาน ผา่นผลงานสีนํา้มนัและวาดเส้น

จํานวน 250 ชิน้ ในระหวา่งนัน้ ก็ได้เชิญกมล ทศันาญชลี มาร่วมแลกเปล่ียนทศันะทางศลิปะด้วย 

 ในปี พ.ศ. 2539 กมล ทศันาญชลี ได้รับเชิญเป็นศลิปินอาคนัตตุะท่ีคณะศลิปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ด้วยการบรรยายและสร้างสรรค์ผลงานชดุวิถีชีวิตของคนอีสาน เป็น

เวลา 3 เดือน และได้นําออกแสดงร่วมกบัประเทือง เอมเจริญ ทัง้ในมหาวิทยาลยัขอนแก่นและท่ี

กรุงเทพฯ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2540 วสนัต์ สิทธิเขตต์ ได้เดนิทางมาเป็นอาจารย์พิเศษ และได้ร่วม

สร้างสรรค์ผลงาน “ชดุชาวนา” ร่วมกบัคณาจารย์ 3 ทา่น จากคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น ตอ่มาศลิปินกลุม่อกุาบาต ก็ได้เดนิทางมาแสดงนิทรรศการศลิปะแนวใหม ่โดยการนํา  

เสนอในรูปแบบเพอร์ฟอร์มานซ์อีกด้วย 

 กลุ่มศิลปินนานาชาต ิบทบาทของศลิปินนานาชาติ ท่ีเข้ามามีความเคล่ือนไหว

สมัพนัธ์กบัศลิปินในภมูิภาคอีสานนัน้ เร่ิมจากมิสเตอร์เจมส์ โนเวน ชาวองักฤษ มิสเตอร์ไชยเรส  

ชาวอินเดีย ท่ีได้ร่วมก่อตัง้และสอนในแผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา ร่วมกบัทวี รัชนีกร ดํารง วงศ์อปุราช และจรูญ บญุสวน ในปี พ .ศ. 2509 หลงัจากนัน้ 

ไมป่รากฏวา่มีข้อมลูของศลิปินตา่งชาต ิเข้ามามีความสมัพนัธ์กบัศลิปินภาคอีสานแตอ่ยา่งใด  

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2537 สถานทตูออสเตรเลียร่วมกบั Asia Link ได้คดัเลือกศลิปินอาคนัตกุะ เข้ามา

พํานกัและสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิต ิท่ีคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นเวลา 3 เดือน 

หลงัจากท่ีก่อนหน้านัน้ เคยมีศลิปินจากออสเตรเลียท่ีได้รับทนุสนบัสนนุจากสถานทตูญ่ีปุ่ น และ

ฝ่ายวฒันธรรมสถานทตูออสเตรเลียประจําประเทศไทย โดยความร่วมมือกบัคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น จดัแสดงผลงานศลิปะภาพพิมพ์ของศลิปินออสเตรเลีย เชน่ ไดแอน แมนซา

ริส และจดีู วสัสนั  

 



74 

 
 กลุ่มศิลปินอีสาน กบับทบาทท่ีเช่ือมโยงไปสูก่ารปฏิสมัพนัธ์กบัศลิปินนานาชาต ิ  

ดงัจะเห็นได้จาก กลุม่ศลิปินอีสานได้เชือ้เชิญศลิปินจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว เข้าร่วมแสดงผลงานทัง้ท่ีจงัหวดัขอนแก่น และประเทศลาวในปี พ.ศ. 2534 ซึง่นบัเป็นความ

ร่วมมือกนัเป็นครัง้แรก และมีความสมัพนัธ์เร่ือยมาจนถึงปี พ.ศ. 2547 จงึได้มีการปฏิบตักิารศลิปะ 

(Work shop) ร่วมกบัสมาคมวิจติรศลิป์ลาว ณ แขวงหลวงพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ช่ือวา่ “มรดกโลกหลวงพระบาง” และได้จดัแสดงนิทรรศการ ณ 

โรงเรียนวิจิตรกรรมแหง่ชาตลิาว เมืองหลวงพระบาง และหอศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

และความร่วมมือครัง้ลา่สดุ ได้แก่การแสดงผลงานของกลุม่ศลิปินอีสานครัง้ท่ี 11 ปี พ.ศ. 2551 ท่ีใช้

ช่ือวา่ “เจียตองเอาะ เสราะแอง” ท่ีจดัแสดงสญัจร ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เทศบาลบรีุรัมย์ และ

ศนูย์ศลิปวฒันธรรมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ 

จะเหน็ได้วา่ วิวฒันาการของกลุม่ศลิปินอีสาน เร่ิมต้นจากการรวมตวัของครูศลิปะเพียง

ไมก่ี่คน จนกลายมาเป็นกลุม่ศลิปะท่ีมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึน้มากเร่ือยๆ เกือบร้อยคน และนบัเป็น

เวลายาวนานจนถึงปัจจบุนั นอกจากการรวมตวัของศลิปินท่ีอยูใ่นภมูิภาคอีสานแล้ว ยงัมีพฒันาการ

ขยายไปสูค่วามสมัพนัธ์กบักลุม่ศลิปินตา่งประเทศอีกด้วย และยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาเช่ือมโยง

ไปสูโ่ลกภายนอกมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากแนวความคดิของกลุม่ศลิปินอีสาน ในการจดันิทรรศการ

ครัง้ท่ี 11 ท่ีผา่นมาวา่ 

การแสดงนิทรรศการศลิปกรรมร่วมสมยัของกลุม่ศลิปินอีสานครัง้นี ้เป็นวาระครบรอบ 25 

ปี ของกลุม่ศิลปินอีสาน ได้มีการปรึกษาหารือและมีมติท่ีจะจดัแสดง 2 ปีตอ่หนึง่ครัง้ เฉกเช่นการ

แสดงศลิปกรรมร่วมสมยัในระดบันานาชาต ิจงึประกาศความเป็นอีสาน ในมหกรรมศลิปะร่วมสมยั

อีสานเบียนนาเล ่ในช่ือชดุ “เจียตองเอาะ เสราะแอง” อนัเป็นการประกาศนยัยะถึงคณุคา่สิง่ดีงาม

ของท้องถ่ินอีสานให้ปรากฏบนงานศลิปกรรมแขนงตา่งๆ สูพื่น้ท่ีสาธารณะและแหลง่เรียนรู้เพ่ือ

ประชาชน โดยการแสดงครัง้นี ้กลุม่ศลิปินอีสานได้เชือ้เชิญศลิปินจากประเทศเพ่ือนบ้านอาทิ 

เวียดนาม ลาว และกมัพชูา เข้าร่วมการแสดง เพื่อสานตอ่สมัพนัธภาพอนัดีงาม รวมทัง้การแลก 

เปลีย่นเรียนรู้ทางวฒันธรรมท่ีดงีามซึง่กนัและกนั (กลุม่ศิลปินอีสาน. 2551: 8) 

 

จงึเหน็ได้วา่ กลุม่ศลิปินอีสานได้พยายามขยายบทบาทของตวัเองไปสูโ่ลกภายนอก เพ่ือ

แสดงตวัตนของความเป็นอีสาน ให้เทียบเทา่กบัการแสดงศลิปกรรมร่วมสมยัในระดบันานาชาติ ดงั

จะเห็นได้จากการแสดงนิทรรศการศลิปะร่วมสมยัของกลุม่ศลิปินอีสานในครัง้ลา่สดุ ท่ีได้ขยาย

ความสมัพนัธ์ไปยงัศลิปินประเทศเพ่ือนบ้าน และศลิปินนานาชาตมิากขึน้ อาทิเชน่ เวียดนาม 

กมัพชูา ญ่ีปุ่ น แคนาดา และอเมริกา เป็นต้น และในอนาคตก็จะยงัคงความสมัพนัธ์ท่ีดีนีต้อ่ไป ซึง่

เป็นการประกาศนยัยะวา่ ศลิปะและศลิปินอีสาน ได้วิวฒันาการพร้อมกบัการรอมชอมกบักระแส

โลกาภิวตัน์นั่นเอง  
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ทศันศิลป์เพื่อชีวิตในภาคอีสาน 

ศลิปะร่วมสมยัของไทย ได้เร่ิมแตกหนอ่ขยายมาสูภ่มูภิาคอีสานท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดย

การนําของทวี รัชนีกร ศลิปินหนุม่ท่ีตดัสินใจเข้ารับราชการในตําแหนง่อาจารย์สอนวิชาศลิปะตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2504 ท่ีวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือท่ีรู้จกักนัดีในนามเทคนิค (เทคโนโคราช) 

ปัจจบุนัคือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตอ่มาได้ทําการเปิดสอนแผนกวิชา

ศลิปกรรมขึน้ในปี พ.ศ. 2509 ทวี รัชนีกร นบัเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการถ่ายทอดแนวคดิทาง

ปรัชญาประสานเข้ากบัแนวคดิทางสงัคมการเมือง และได้ถ่ายทอดแนวความคดิดงักลา่วให้กบั

นกัศกึษา “อิทธิพลทางความคดิของนายทวี  รัชนีกร ได้ผลกัดนัให้เกิดการคล่ีคลายขยายตวัแตก

หนอ่ก่อผล จนกลายเป็นสกุลศิลป์สายศิลปะสร้างสรรค์สังคม ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัอยา่ง

กว้างขวาง” (สถาบนัปรีดี พนมยงค์. 2545: 39) 

การถือกําเนิดขึน้ของศลิปะเพ่ือชีวิตในภาคอีสานนัน้ สืบเน่ืองมาจากการท่ีประเทศไทย

ได้รับผลกระทบจากการจดัตัง้ฐานทพัของอเมริกาในหลายๆ แหง่รวมทัง้ท่ีโคราช นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2504 เป็นต้นมา จงึทําให้เกิดปัญหาตา่งๆมากมาย ไมว่า่จะเป็นปัญหาโสเภณี สถานเริงรมย์ และ

แหลง่มัว่สมุตา่งๆ อนันํามาสูปั่ญหาเดก็ลกูผสมท่ีหาพอ่ไมไ่ด้ ปัญหาการมีอภิสทิธ์ิหลายอยา่งเหนือ

คนไทยผู้ เป็นเจ้าของประเทศ และโดยเฉพาะปัญหาด้านมนษุยธรรมในการทําสงครามกบัประเทศ

เพ่ือนบ้านของไทย ปัญหาดงักลา่วได้เกาะกมุในสามญัสํานกึของคนไทยโดยเฉพาะศลิปินกลุม่

โคราชท่ีนําโดย ทวี รัชนีกร และบรรดาลกูศษิย์  “ผลงานวิจยัของนกัศกึษาแผนกวิชาศลิปกรรม

ในชว่งนี ้ล้วนมีรูปแบบศลิปะสมยัใหมท่ี่ใช้เนือ้หาแนวสะท้อนสงัคมอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะเป็นภาพ

ตอ่ต้านฐานทพัอเมริกาและจอมเผดจ็การ ถนอม-ประภาส ทัง้สิน้ นกัศกึษาท่ีมีบทบาทสําคญัได้แก่ 

สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  สรุพล ปัญญาวชิระ  มงคล อทุก  ทองกราน ทานา  และ

เทิดเกียรติ พรหมนอก เป็นต้น” (นิคม กบุแก้ว. 2551: สมัภาษณ์) 

นบัตัง้แตเ่หตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งถือเป็นชว่งแหง่

การเสนอบทบาทท่ีโดดเดน่และมีเอกภาพของกระบวนการศลิปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทย ทา่มกลาง

สภาพการณ์สงัคมไทยท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาลท่ีมาจากการทํารัฐประหารและการประกาศ

กฎอยัการศกึ จนทําให้นกัศกึษาและประชาชนผนกึกําลงักนัตอ่สู้จนกลายเป็นเหตกุารณ์รุนแรงท่ี

เรียกวา่ “วนัมหาวิปโยค” ในวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516   

ในสว่นของวงการศลิปกรรมประเทศไทยตัง้แตเ่หตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 จนถึง

เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 นัน้ แม้ในเวทีการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตใินชว่งเวลาดงักลา่ว 

จะไมป่รากฏผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตท่ีเสนอปัญหาแนววิพากษ์สงัคมร่วมอยู่ด้วย แตผ่ลงานท่ีมีเนือ้หา

ดงักลา่วกลบัไปปรากฏอยูใ่นกลุม่ของนกัวิชาการศลิปะ นกัวิจารณ์ และศลิปินผู้ ท่ีมีอดุมการณ์
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เดียวกนัในนาม แนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย ท่ีได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2517 ซึง่มีความโดด

เดน่มากในด้านวฒันธรรมประชาชน การออกแบบโปสเตอร์เคล่ือนไหว การเขียนคตัเอาท์ขนาดใหญ่ 

เน่ืองในวนัครบรอบเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนินในปี 2517 

นิทรรศการ “ศลิปวฒันธรรมทาส” ระหวา่งวนัท่ี 21-25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2518 ณ หอประชมุใหญ่

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และการแสดงภาพเขียนขนาดใหญ่โดยตดิตัง้รายรอบสนามหลวง ขณะท่ี

มีการเคล่ือนไหวขบัไลฐ่านทพัอเมริกาออกจากประเทศไทยของนกัศกึษาและประชาชน เม่ือวนัท่ี 15 

มีนาคม 2519  

นอกจากจะมีกลุม่แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยเกิดขึน้ในกรุงเทพฯ ในชว่งเวลาดงักลา่ว

แล้ว ในสว่นของภมูิภาคโดยเฉพาะจงัหวดันครราชสีมานัน้ ได้ปรากฏมีกลุม่ศลิปินโคราชท่ีเรียก

ตวัเองวา่ “แนวร่วมศิลปินอีสาน” การถือกําเนิดขึน้ของแนวร่วมศลิปินอีสานก็เพ่ือเป็นการแสดง

บทบาทท่ีสําคญั ในการผสานสอดรับกบักลุม่แนวร่วมศิลปินแหง่ประเทศไทย โดยการเขียนภาพ

โปสเตอร์และคตัเอาท์ขนาดใหญ่เพ่ือประท้วงฐานทพัอเมริกาทัง้ท่ีโคราชและท่ีกรุงเทพฯ  ดงัท่ี นิคม 

กบุแก้ว ผู้ซึง่มีบทบาทสําคญัในกลุม่แนวร่วมศลิปินอีสาน กลา่ววา่  

 

ตัง้แตว่นัท่ี 14 ตลุาคม 2516 ถึง 6 ตลุาคม 2519 การชมุนมุเรียกร้องประชาธิปไตยและ

การตอ่ต้านฐานทพัอเมริกา มกีารเคลือ่นไหวอยูท่ัว่ประเทศ และเชน่เดยีวกนัท่ีจงัหวดันครราชสมีาก็

เป็นจงัหวดัหนึง่ท่ีมฐีานทพัตัง้อยู ่จงึมกีารรณรงค์เพ่ือการตอ่ต้านฐานทพัอเมริกาให้ออกไปจาก

ประเทศไทย โดยองค์การนกัศกึษาและนกัศกึษาแผนกวิชาศิลปกรรมเป็นแกนนําในการเคลือ่นไหว 

โดยการเขยีนป้ายและโปสเตอร์ประท้วงหน้าท่ีตัง้ฐานทพั ประณามจกัรวรรดนิยิมอเมริกาทัว่จงัหวดั

นครราชสมีา ในช่วงนีม้ีการรวมตวัของครู อาจารย์ และนกัศกึษาศิลปกรรม จดัตัง้เป็น แนวร่วม

ศิลปินอีสาน เพ่ือประสานงานและขานรับการทํางานจากสว่นกลางคอื กรุงเทพมหานคร (แนวร่วม

ศลิปินแหง่ประเทศไทย. 2539: 267)  

 

นิคม กบุแก้ว ได้แสดงทศันะตอ่เหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ตอ่ไปวา่ 

 

ปลายเดอืนสงิหาคม 2519 จอมพลถนอมได้ปลอมตวัโดยอาศยัผ้าเหลอืงหม่คลมุกายกลบั

เข้ามา กระแสการคดัค้าน ตอ่ต้าน ได้ปะทขุึน้มาอีก ปลายเดือนกนัยายน 2519 พนกังานการไฟฟ้า

จงัหวดันครปฐมได้ถกูเจ้าหน้าท่ีจบัไปแขวนคอเสยีชีวติ 2 คน ยิ่งเพ่ิมความรู้สกึท่ีรุนแรงขึน้มาอีก จึง

ได้มีการนดัชมุนมุใหญ่ท่ีท้องสนามหลวง  ท่ีนครราชสมีาได้มกีารชมุนมุใหญ่ท่ีสวนรักข้างอนสุาวรีย์

ยา่โม  3 ตุลาคม 2519 แนวร่วมศลิปินอีสานจดัทําฉากเวทีอภิปรายด้วยรูปของสามเณรถนอมและ

รูปของพนกังานการไฟฟ้าท่ีถกูแขวนคอ และมีดนตรีเฉพาะกาลคือ วงเพลงิธรรม ได้ขึน้บรรเลงเพลง

สลบักบัการขึน้อภิปราย ขณะนัน้มีเสยีงปืนดงัขึน้หนึง่นดัข้างๆเวทีอภิปราย เพ่ือขม่ขูแ่ละก่อกวน แต่

ก็ไมเ่ป็นผล ผู้ ร่วมตอ่ต้านก็ยงัยนืหยดักนัเตม็สวนรัก  4 ตุลาคม 2519  กลุม่ผู้ชมุนมุยงัยืนหยดัใน
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เจตนารมณ์เดิมคือ ทรราชถนอมต้องออกไป และให้จบักมุผู้ เขน่ฆา่ประชาชน 2 คนท่ีถกูแขวนคอ   

วงเพลงิธรรมก็ยงับรรเลงเพื่อปลกุใจตอ่ไป สลบักบัการแสดงของวงดนตรีใหญ่ท่ีเดนิทางมาจาก

กรุงเทพฯ คือ วงโคมฉาย กบัวงคาราวาน  5 ตุลาคม 2519 หนงัสอืพิมพ์ประโคมขา่ววา่ ผู้ชมุนมุ

เจตนาหมิน่พระบรมเดชานภุาพหวงัทําลายสถาบนัพระมหากษัตริย์  กลุม่แกนนําการชมุนมุและ

แนวร่วมศลิปินอีสานได้ประเมนิสถานการณ์วา่ คงมกีารปราบปรามและเกิดความรุนแรงแน ่เพ่ือ

ป้องกนัการสญูเสยีจึงงดการชมุนมุที่สวนรัก และเฝ้าดสูถานการณ์อยู ่ และในช่วงเช้าตรู่ของวนัท่ี 6 

ตุลาคม 2519 ได้มกีารปราบปรามใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ มีผู้คนล้มตายและบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก และ

ท่ีโคราชก็ไมถ่กูละเว้นเชน่กนั (แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. 2539: 270-273)    

  

ซึง่จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทําให้แผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออก  

เฉียงเหนือ ถกูกลา่วหาจากทางการวา่ เป็นท่ีทําการของพรรคคอมมิวนิสต์ในภาคตะวนัออก       

เฉียงเหนือ และมีอาวธุสงครามซกุซอ่นอยู ่จงึทําให้คณาจารย์ต้องโยนผลงานของนกัศกึษาทัง้หมด

ลงมาจากอาคารและเผาทําลาย หลงัจากนัน้ ศลิปินและนกัศกึษาจํานวนมากก็ได้หลบหนีการจบักมุ

เข้าสูเ่ขตป่า หลายคนได้อําพรางผลงานของตวัเองเพ่ือให้รอดพ้นจากการถกูทําลายและถกูจบักมุ 

แม้กระนัน้ คณาจารย์ของแผนกวิชาศลิปกรรมก็ยงัถกูจบักมุจํานวน 3 คนได้แก่ ทวี รัชนีกร สขุสนัต์ 

เหมือนนิรุทธ์ และปรีชา คงภกัดี  

ศลิปินและนกัศกึษาสายโคราชท่ีมีบทบาทโดดเด่นในชว่งเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ถึง 

6 ตลุาคม 2519 นัน้ มีทัง้ผู้ ท่ีทํางานในด้านทศันศลิป์ ดนตรี และวรรณกรรม  อาทิ กลุม่ทศันศลิป์

ประกอบด้วย ทวี รัชนีกร  สนาม จนัทร์เกาะ  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  ธรรมศกัดิ ์บญุเชิด  เทอดเกียรต ิ 

พรหมนอก  สรุพล ปัญญาวชริะ  เมธี บุรีภกัดี  องอาจ ชาตมินตรี  จกัรี หาญสวุรรณ  และ เลอพงษ์  

พฒุิชาต ิฯลฯ กลุม่ศลิปินดนตรีเพ่ือชีวิตประกอบด้วย มงคล อทุก  ทองกราน ทานา  สรุพล ปัญญา

วชิระ และเมธี บรีุภกัดี แหง่วงบงัคลาเทศแบนด์ ตอ่มาได้รวมกบัวีรศกัดิ ์สนุทรศรี  สรุชยั จนัทิมาธร 

แหง่วง ท.เสนและสญัจร เป็นวงคาราวาน สว่นพงษ์เทพ กระโดนชํานาญ มารวมกบัคาราวานทีหลงั  

ในสว่นด้านวรรณกรรมท่ีเห็นชดัเจนได้แก่ สนัตภิาพ นาโค (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์) ผลงานทศันศลิป์

ของศลิปินท่ีกลา่วมาทัง้หมด ล้วนแสดงออกเก่ียวกบัการสะท้อนชีวิตของชาวนา กรรมกร ผู้ทกุข์ยาก 

การเอารัดเอาเปรียบจากนายทนุ การตอ่ต้านฐานทพัอเมริกา และเผดจ็การถนอม -ประภาส ในสว่น

รูปแบบของศลิปะมีหลากหลายเชน่ รูปแบบเหมือนจริง แบบเหนือจริง แบบนามธรรม และแบบ

สญัลกัษณ์ เป็นต้น  

ซึง่สอดคล้องกบัทศันะของวิรุณ ตัง้เจริญ (2553: สมัภาษณ์) ท่ีกลา่ววา่ ชว่งเวลาการ

ต่ืนตวัประชาธิปไตยเช่ือมโยงถึงเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ได้ก่อให้เกิดการตระหนกัในความเทา่

เทียมและปัจเจกภาพในสงัคมไทย การตอ่สู้ในสนามการเมืองของศลิปินอีสานหลากหลาย รวมทัง้

แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย ผา่นเลยมาถึงชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย 2522-2530 ศลิปิน
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อีสาน วิธีคดิอยา่งอีสาน การแสดงออกอยา่งอีสาน ได้กลายเป็นตวัเอกในชว่งเวลานัน้ คําวา่ “ศิลปะ

เพ่ือชีวิต” และ “ดนตรีเพ่ือชีวิต” จงึงอกงามขึน้ในชว่งเวลาดงักลา่ว และสืบทอดงอกงามมาจนถึง

ปัจจบุนั จากทศันะของวิรุณ ตัง้เจริญ ดงักลา่ว แสดงให้เห็นวา่ ได้มีการยอมรับศลิปินอีสานในชว่งท่ี

ผา่นมาวา่ เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการนําเอาศลิปะเพ่ือชีวิตไปร่วมกบัขบวนการตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้อง

ประชาธิปไตย และการขบัไลฐ่านทพัอเมริกา เคียงบา่เคียงไหลก่บัแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย 

ด้วยอดุมการณ์เดียวกนั   

 

อุดมการณ์และศิลปะเพื่อชีวิตในภาคอีสาน  

นอกจากการศกึษาแนวความคิดและทฤษฎี เพ่ือให้เห็นกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ใน

ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของศลิปินอีสานดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น สิ่งหนึง่ท่ีเป็นหวัใจสําคญัของ

การศกึษาศลิปะเพ่ือชีวิตก็คือ คําวา่ “อุดมการณ์” ซึง่มกัได้ยินควบคูก่นักบัคําวา่ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” 

ซึง่ทัง้สองคํานี ้จะเป็นกญุแจไขไปสูก่ารวิเคราะห์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของศลิปินอีสานในบทตอ่ไป  

“คําวา่อดุมการณ์นัน้ เราบญัญตัศิพัท์ขึน้มาจากคําวา่ Ideology ในภาษาองักฤษ หากทา่น

ต้องการทราบความหมายอยา่งพสิดารเก่ียวกบัคําๆนี ้ขอเสนอให้ดไูด้จากอธิบายแนวคดิปรัชญา

การเมืองฝร่ังของข้าพเจ้า” จากคํากลา่วนี ้เป็นคําเกร่ินนําท่ีปรากฏอยูใ่นบทความ “ความเป็นอนิจจงั

ของอดุมการณ์” ของสลุกัษณ์ ศวิรักษ์ (2551: 111) ซึง่พยายามชีใ้ห้เห็นวา่ อดุมการณ์นัน้ เป็นสิ่งท่ี

อนิจจงั ไมเ่ท่ียงแท้แนน่อน ดงัคําสอนของพระพทุธศาสนา  

ขณะเดียวกนั สลุกัษณ์ ศวิลกัษณ์ ได้อธิบายถึงอดุมการณ์ทางคริสต์จกัรของชาว

ชาวตะวนัตกในอดีตวา่ สามารถสะกดให้คนยอมพลีชีพเพ่ือพระผู้ เป็นเจ้าหรือเพ่ือศาสนา ในขณะท่ี

อดุมการณ์ใหมนี่ส้ามารถสะกดให้ผู้คนยอมพลีชีพเพ่ือชาติ แตแ่ท้ท่ีจริงแล้ว อดุมการณ์ท่ีสําคญัย่ิงใน

ปัจจบุนัคือ ลทัธิบชูาทรัพย์สินหรือเศรษฐกิจ ดงัท่ี จอห์น คอป ใช้คําวา่ Economism ซึง่ครอบคลมุทัง้

ลทัธิทนุนิยม Capitalism และบริโภคนิยม Consumerism โดยท่ีใช้คําลา่สดุร่วมกนัวา่ โลกาภิวตัน์ 

หรือ Globalization ซึง่มีวิวฒันาการมาจากคําวา่การพฒันา Development หรือความเจริญก้าวหน้า 

(Progress) โดยย้อนกลบัไปได้วา่ นัน่คําเดียวกบัลทัธิลา่เมืองขึน้หรือ Colonialism นัน่แล (สลุกัษณ์ 

ศวิรักษ์. 2551: 115) 

อยา่งไรก็ตาม สลุกัษณ์ ศวิรักษ์ (2551: 115-118) ได้อ้างถึง วีระ สมบรูณ์ ท่ีกลา่ววา่  

“โลกาภิวตัน์ เป็นยคุแหง่ความทนัสมยัอยา่งสดุโตง่ (the age of extreme modernism) ซึง่ก่อให้เกิด

อดุมการณ์ตา่งๆ อยา่งยอ่ยๆ ออกมา 8 ประการพอสรุปได้ดงันี  ้
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 1) เคารพเล่ือมใสวิทยาศาสตร์กระแสหลกั Scientism  2) เทคโนโลยีทางอตุสาหกรรม 

Technologyism 3) ระบบทนุนิยม Capitalism 4) อํานาจรัฐ Statism 5) อาวธุทนัสมยัและร้ายแรง

ตา่งๆ Militaryism  6) ระบบส่ือสารมวลชนอนัทนัสมยัตา่งๆ  7) การศกึษากระแสหลกั  ไมอ่าจสอน

คณุภาพความดีได้ เน้นในทางสมองอยา่งเป็นเส่ียงๆ และล้วงลกึลงไปอยา่งฝังตวัเอง เพียงให้ผู้ ได้รับ

การศกึษารู้สกึด้อย คือต้องพยายามไตเ่ต้าให้ได้เรียนรู้สงูๆ ขึน้ไปทกุที ย่ิงเรียนรู้มาก ก็ยอ่มมีประโยชน์

ตอ่แผน่ดนิน้อย และ 8) สตรีและเยาวชนยงัคงถกูเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอด ซึง่ทัง้ 8 ข้อดงักลา่ว 

เป็นเพียงตวัอยา่งท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ ยคุสมยัในบดันี ้มีเงินตราเป็นปัจจยัหลกัท่ีครอบงํามนษุย์ในกระแส

หลกัให้ตดิอยูใ่นลทัธิวตัถนุิยม ทัง้ๆท่ีพระพทุธเจ้าตรัสเตือนวา่ เงินตรานัน้ให้โทษได้มากกวา่ให้คณุ 

(สลุกัษณ์ ศวิรักษ์. 2551: 123)  

จากคําอธิบายและความหมายของสลุกัษณ์ ศวิรักษ์ ดงักลา่ว แสดงวา่ อดุมการณ์ใน

กระแสโลกาภิวตัน์ ก็คือ จะมีความเปล่ียนแปลงท่ีเล่ือนไหล และไม่แน่นอน ทุกอย่างล้วนเป็น

อนิจจัง ซึง่อาจแตกตา่งจากคํานิยามของราชบณัฑติยสถานท่ีให้ความหมายไว้วา่ อุดมการณ์ 

[อดุมมะ-, อดุม-] น. อดุมคตอินัสงูสง่ท่ีจงูใจมนษุย์ให้พยายามบรรลถึุง. อุดมคต ิ[อดุมมะ-, อดุม-] 

น. จินตนาการท่ีถือวา่เป็นมาตรฐานแหง่ความดี ความงาม และความจริง ทางใดทางหนึง่ท่ีมนษุย์ถือ

วา่เป็นเป้าหมายแหง่ชีวิตของตน. (ราชบณัฑติยสถาน. 2539: 953) ซึง่ตามความหมายของ

ราชบณัฑติยสถานดงักลา่วนัน้ อดุมการณ์จงึคาบเก่ียวกบัอดุมคต ิคือ จนิตนาการอนัสงูสง่ของ

มนษุย์ท่ีถือเป็นมาตรฐานท่ีจะนําไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายแหง่ชีวิตของตน  

จากการศกึษาศลิปินเพ่ือชีวิตอีสาน อาทิเชน่ สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ และ

สรุพล ปัญญาวชิระ มกันยิมใช้คําวา่ “ความดี ความงาม และความจริง” ในการอธิบายผลงานศลิปะ

ของเขา ซึง่ทัง้หมดยอมรับวา่ ได้รับอิทธิพลมาจากการสอนของทวี รัชนีกร และเชน่เดียวกนั ทวี  

รัชนีกร ก็มกัจะกลา่วถึงวลีทัง้สามคํานีบ้อ่ยครัง้ ซึง่เขาได้รับอิทธิพลมาจากการสอนของศลิป์ พีระศรี 

นัน่เอง นัน่ก็แสดงให้เห็นวา่ อดุมการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของศลิปินทัง้หมด อาจ

กลา่วได้วา่ อยูภ่ายใต้วาทกรรม “ความดี ความงาม และความจริง”  ท่ีพวกเขาพยายามส่ือออกมา

ภายในผลงานของพวกเขาตลอดมา  

อยา่งไรก็ตาม วิรุณ ตัง้เจริญ (2553: สมัภาษณ์) กลา่วถึงอดุมการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัผลงาน

ศลิปะเพ่ือชีวิต พอสรุปได้วา่ เม่ือกลา่วถึงปรัชญา ยอ่มมีจนิตนาการ มีทศันะและมีอดุมการณ์ เม่ือ

กลา่วถึงหลกัความคดิ ยอ่มมีทัง้ความเช่ือ เหตผุล และอดุมการณ์ และเม่ือกลา่วถึงทฤษฎี ยอ่มมี

วตัถปุระสงค์ มีกระบวนการไปสูว่ตัถปุระสงค์ มีเหตผุลเชิงวิทยาศาสตร์ มีผลตอ่การเรียนรู้และวิถีชีวิต 

และมีการตดิตามประเมนิผลไปพร้อมกนั เม่ือกลา่วถึงปรัชญา หลกัความคดิ และทฤษฎีโดยรวม    

จงึเช่ือวา่ เม่ือศลิปินเหลา่นีไ้ด้รับเหตปัุจจยัหรือการหลอ่หลอมในชีวิตและในสถาบนัการศกึษา ให้มี

จิตสํานกึสาธารณะ (public mind) มีจิตใจท่ีเอือ้ตอ่ผู้ อ่ืน เอือ้ตอ่สว่นรวม เสียสละ  
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เม่ือมนษุย์มีอดุมการณ์ มนษุย์จะไมห่ยดุอยูเ่พียงความฝันเทา่นัน้ เพราะอดุมการณ์มีการ

กระทํา “การณ์” มีอดุมอยูใ่นวาทกรรมของมนัด้วย ถ้าเป็นเพียงความฝันและปราศจากการกระทํา 

การประพฤตปิฏิบตั ิเราไมส่ามารถเรียกได้วา่เป็นอดุมการณ์ ผู้ รักศลิปะ ผู้สร้างสรรค์ศลิปะ หรือ

อาชีพอ่ืนใดก็ตาม เขายอ่มนําอดุมการณ์อนัอดุมของเขามารวมเป็นหนึง่เดียวกบังานหรือวิชาชีพ   

ของเขา ศลิปินก็เชน่กนั เขาเอาอดุมการณ์ + ศลิปะ ศลิปินอีสาน ศลิปะเพ่ือชีวิตจงึเกิดขึน้ ศลิปะ

เก่ียวข้องกบัสนุทรียศาสตร์ มีจดุได้เปรียบคือศลิปะมีอิสรภาพ เสรีภาพ ความฝัน จนิตนาการ เม่ือ

จินตนาการได้รับการปัน้ให้เป็นงานศลิปะ จิตรกรรม ประตมิากรรม วรรณกรรม บทกวี ดนตรี 

ปรากฏการณ์เหลา่นีย้อ่มสร้างความปีต ิสร้างความร่ืนรมย์ และสร้างแรงบนัดาลใจตา่งๆ ให้งอกงาม

ในจติของผู้คนมากมายตอ่ไปอีก  

สว่นคําวา่ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” นัน้ วิรุณ ตัง้เจริญ (2553: สมัภาษณ์) ให้ความหมายและ

แสดงทศันะท่ีสอดคล้องกบัศลิปะเพ่ือชีวิตของศลิปินอีสาน พอสรุปได้วา่ คําวา่ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” 

เป็นเพียงวาทกรรมเพ่ือส่ือสารร่วมกนั ทางตะวนัตกและรัสเซียอาจเรียกวา่ “ศิลปะสัจนิยมสังคม” 

(Social Realism) “ศิลปะสัจนิยมสังคมนิยม” (Socialist Realism) หรือ จติร ภมูศิกัดิ ์เรียกวา่ 

“ศิลปะเพ่ือชีวิต เพ่ือประชาชน” หรือ อํานาจ เย็นสบาย อาจเรียกวา่ “ศิลปะทางเลือก” 

(Alternative Art) ยอ่มเป็นไปได้ ความสําคญัอยูท่ี่วา่ ในคําและวาทกรรมนัน้ๆ เรามีความเข้มแข็ง

และความชดัในความคดิ ความรู้ ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เป็นประการสําคญั  

อยา่งไรก็ตาม ในความเช่ือของวิรุณ ตัง้เจริญ (2553: สมัภาษณ์) เช่ือวา่ มีความแตกตา่ง

กนัอยา่งสดุขัว้ ระหวา่ง “ศิลปะเพ่ือศิลปะ” (Art for art’s sake) ในกระแสตะวนัตกท่ีเช่ือมัน่ใน

รูปธรรมนยัสําคญั (Significant Form) กระแสสนุทรียศาสตร์ของ Crive Bell ท่ีเช่ือในความเป็น

ศลิปะท่ีอยูน่อกเหนือความดีงามศีลธรรมจรรยาทัง้ปวง ศลิปะมีความดีงามมีความงามในตวัตนของ

มนัเอง ไมว่า่จะเป็นเสียง ภาพ รูปทรง ภาษาเขียน “ศิลปะเพ่ือชีวิต” (Art for life’s sake) จงึเป็นอีก

ลกัษณะด้านหนึง่ ท่ีสะท้อนหรือแสดงออก เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นรูปธรรม ท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบั

ชีวิต สงัคม การเมือง คณุธรรม จริยธรรม ความดีงาม เป็นการแสดงออกท่ี “แสดง” หรือ “สะท้อน” 

ความเช่ือหรืออดุมการณ์ของศลิปินแตล่ะคน และเม่ือศลิปะแสดงออกจากศลิปิน แสดงออกจาก

ปัจเจกภาพ (Individuality) การแสดงออกยอ่มมีความหลากหลาย มีความเฉพาะตวัตนไปพร้อมกนั

ด้วย ดีกรีความแตกตา่งในความเช่ือเก่ียวกบั “ศิลปะเพ่ือชีวิต” ยอ่มแตกตา่งกนัไปด้วย อริสโตเตลิ

อาจเช่ือในโศกศลิปกรรม (Tragedic Art) โดยเช่ือวา่ศลิปะท่ีโศกเศร้าเจ็บปวด ยอ่มกระตุ้นให้ผู้ ช่ืน

ชมใช้สตปัิญญาไตร่ตรอง คดิและกระทําในสิ่งท่ีถกูต้องดีงาม การปฏิวตัใินรัสเซียและจีน เช่ือวา่

ศลิปะต้องสะท้อนชนชัน้กรรมาชีพ การตอ่สู้  ความชอบธรรม ต้องรับรู้งา่ย  ส่ือสารงา่ย เข้าใจงา่ย 

เพ่ือพฒันาอดุมการณ์ของมวลมหาประชาชน ฮิตเลอร์ เลนิน เหมาเจอ๋ตง เอาศลิปะเพ่ือชีวิตไปเป็น

ศลิปะโฆษณาชวนเช่ือ (Propagunda Art) เพ่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ตนเอง เป็นต้น 
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นอกจากนัน้ วิรุณ ตัง้เจริญ (2553: สมัภาษณ์) ยงัเช่ือวา่ ศลิปินเพ่ือชีวิตในอีสานมีความ

เช่ือ ความฝันและจินตนาการ มีเจตนาจํานงหรือเป้าหมายท่ีจะให้ศลิปะชว่ยซกัฟอก (Purgation) 

หรือกระตุ้นเตือนให้ผู้คนแสวงหาความถกูต้องดีงาม ความเอือ้อาทร ความเข้าใจ เพ่ือชีวิตท่ีมี

คณุธรรม มีความดีงาม มีธรรมะในใจ รักหวงแหนธรรมชาตแิละชมุชนของเขา มนัเป็นเหตผุลและ

ตรรกะในชีวิต เป็นวิทยาศาสตร์ในชีวิต ท่ีสามารถตรวจสอบ วัดผล และประเมินผลได้อยา่งแนน่อน  
จากทศันะทัง้ของ สลุกัษณ์ ศวิรักษ์ และวิรุณ ตัง้เจริญ ดงักลา่ว พอสรุปได้วา่ 

“อดุมการณ์” ในกระแสโลกาภิวตัน์นัน้ จะมีความเปล่ียนแปลงท่ีเล่ือนไหล และไมแ่นน่อน ทกุอยา่ง

ล้วนเป็นอนิจจงั อดุมการณ์ท่ีผกูตดิอยูก่บัศลิปะเพ่ือชีวิตก็ย่อมเป็นอนิจจงั และเล่ือนไหลไปตาม

สถานการณ์เป็นชว่งๆ ดงัจะเห็นได้วา่ อดุมการณ์ของศลิปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทยตัง้แตก่่อนและ

หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 มีความมุง่หวงัท่ีจะให้ศลิปะ เป็นสิ่งสะท้อน

อนัมีคณุประโยชน์ไปยงัชีวิตของมวลประชาชน คือ ศลิปะท่ีเปิดโปงให้ประชาชนมองเห็นต้นตอของ

ความเลวร้ายของชีวิตในสงัคม คือศลิปะท่ีชีแ้นะให้ประชาชนมองเห็นทางออกของชีวิตอนัถกูต้อง  

และพร้อมกนันีก็้ยัว่ยใุห้มวลประชาชนตอ่สู้  และเคล่ือนไหวไปสูจ่ดุหมายปลายทางของชีวิตอนัดีกวา่  

ซึง่เป็นแนวทางตามท่ีจิตร ภมูิศกัดิ ์ได้ชีใ้ห้ศลิปินและปัญญาชนใช้ตอ่สู้กบัเผดจ็การในชว่งเวลานัน้  

หลงัจากนัน้ ศลิปะเพ่ือชีวิตก็ได้พฒันาไปสูศ่ลิปะสร้างสรรค์สงัคมท่ีมีความหมายและ

ความมุง่หวงัท่ีกว้างมากขึน้ กลา่วคือ ศลิปะต้องสะท้อนหรือแสดงออก เป็นปรากฏการณ์หรือเป็น

รูปธรรม ท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัชีวิต สังคม การเมือง คณุธรรม จริยธรรม ความดีงาม เป็นการ

แสดงออกท่ี “แสดง” หรือ “สะท้อน” ความเช่ือหรืออดุมการณ์ของศลิปินแตล่ะคน และเม่ือศลิปะ

แสดงออกจากศลิปิน แสดงออกจากปัจเจกภาพ การแสดงออกยอ่มมีความหลากหลาย และเล่ือน

ไหลไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ ซึง่อาจมีทัง้การปรับตวั การรอมชอม และมีความเฉพาะตวัตนไป

พร้อมกนั ฉะนัน้ แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของศลิปินอีสาน ก็ยอ่มจะมี

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ท่ีเป็นไปตามลกัษณะและอดุมการณ์ดงักลา่วข้างต้น และเป็นไปตาม 

อตัลกัษณะเฉพาะของแตล่ะศลิปิน ภายใต้บริบทท้องถ่ินอีสาน รัฐชาติ  และกระแสโลกาภิวตัน์           

เป็นนยัสําคญั 



บทที่ 4 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของปัจเจกศลิ ปิน 

 

การศกึษา “ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต : กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน” ได้อาศยั

กรอบวิจยัมาจากแนวคดิหลกัท่ีสําคญัคือ แนวคดิเร่ือง “อัตลักษณ์” ทัง้จากความหมายของนกัคดิ

สายปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ ท่ีอธิบายวา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมต้องประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์

ของเราท่ีเรามีตอ่ตนเอง และจนิตนาการเก่ียวกบัความคดิของผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้  รวมถึง

ปฏิกิริยาและความรู้สกึของเราท่ีมีตอ่จนิตนาการดงักลา่วด้วย “อัตลักษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจก

ภาพทางมานษุยวิทยา เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์จงึเป็น

คณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า และ “อัตลักษณ์” ในแนวคดิหลงั

สมยัใหม ่ความเป็นปัจเจกถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” 

มากกวา่แก่นแกนของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั  

การศกึษา ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต : กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน จงึเน้นตาม

หลกัแนวความคดิหลงัสมยัใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกบักระแสโลกาภิวตัน์ ซึง่เป็นการศกึษาปัจเจก

ศลิปินท่ีถกูเน้นในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์ มากกวา่ท่ีจะเป็นแก่น

แกนของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั จงึมีลกัษณะท่ีมีความเล่ือนไหลแบบบรูณาการ 

มากกวา่ท่ีจะเป็นผลผลติสําเร็จรูปจากวาทกรรม และไมส่ามารถซ้อนทบักบัปัจเจกภาพได้อยา่งแนบ

สนิท ดงันัน้ “ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต” ของศลิปินอีสาน ก็อาจกลา่วได้วา่ เป็นการสร้างความหมายภาพ

ตวัแทนและอตัลกัษณ์บางประการของปัจเจกศลิปิน และกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์แบบทบัซ้อน

ระหวา่งศลิปินอีสานในแตล่ะกลุม่ ท่ีเช่ือมโยงกบัความเป็นท้องถ่ินอีสาน รัฐชาตไิทย และโลกาภิวตัน์ 

จะทําให้เห็นวา่ พืน้ฐานของศลิปินสว่นใหญ่อาจสร้างผลงานท่ีสอดคล้องกบับริบทของสงัคมเป็น

แบบบรูณาการ หรืออาจแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ได้ ซึง่ทัง้หมดจะทําให้เห็น

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกศลิปินและสงัคมท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นภาคอีสาน 

จากกรอบวิจยัดงักลา่ว ถือเป็นแนวในการกําหนดประเดน็คําถามในการวิจยั รวมทัง้เป็น

แนวในการเก็บข้อมลูทัง้จากภาคเอกสารและภาคสนาม แล้วนําข้อมลูของศลิปินทัง้หมดมาวิเคราะห์ 

โดยแยกเป็นรายบคุคล หลงัจากนัน้ จงึนําเอาผลการวิเคราะห์รายบคุคล มาวิเคราะห์เช่ือมโยง

ระหวา่งศลิปินทัง้หมด ภายใต้กรอบแนวคดิดงัข้างต้น แล้วจงึสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม ่ดงัผล

การวิเคราะห์กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน ท่ีปรากฏในผลงาน วิจยัดงัตอ่ไปนี  ้
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ปัจเจกศิลปิน 
1.  ทวี รัชนีกร 

 ทวี รัชนีกร เกิดเม่ือวนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2477 เป็นชาวจงัหวดัราชบรีุโดยกําเนดิ 

ได้รับการศกึษาเบือ้งต้นตัง้แตร่ะดบัประถมและมธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนบ้านอมัพวา อําเภออมัพวา

จงัหวดัสมทุรสงคราม หลงัจากจบชัน้มธัยมศกึษาแล้ว ได้เข้าศกึษาวิชาศลิปะตามท่ีเขาใฝ่ฝันท่ี

โรงเรียนเพาะชา่งตัง้แตปี่ พ.ศ.2497–2498 ซึง่ถือเป็นชว่งเวลาของการศกึษาวิชาศลิปะเบือ้งต้นใน

หลกัสตูรของสถาบนัการศกึษา หลงัจากนัน้ จงึได้เข้าศกึษาศลิปะชัน้สงูท่ีมหาวิทยาลยัศลิปกร ในปี 

พ.ศ. 2499 สําเร็จการศกึษาและได้รับปริญญาศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาจิตรกรรม ในปี พ.ศ. 2503 

 เกียรตปิระวตัเิบือ้งต้นของทวี รัชนีกร เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ.2500 คือ การเร่ิมต้นแสดงผล

งานศลิปะตอ่สาธารณชนในขณะท่ีเขากําลงัศกึษาอยูใ่นมหาวิทยาลยัศลิปากร ตอ่มาได้สง่ผลงาน

เข้าร่วมประกวดศิลปกรรมแหง่ชาตติัง้แต่ปี พ.ศ.2501–2504 (ครัง้ท่ี 9–12) จนได้รับรางวลัหลายครัง้

ได้แก่ รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 (เหรียญเงิน) ประเภทจิตรกรรม จํานวน 2 เหรียญ รางวลัเกียรติ

นิยมอนัดบั 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทจิตรกรรม จํานวน 2 เหรียญ และรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 

(เหรียญทองแดง) ประเภทภาพพิมพ์ จํานวน 1 เหรียญ และหลงัจาก พ.ศ.2504 เขาไมไ่ด้สง่ผลงาน

เข้าประกวดอีกเลย เน่ืองจากความไมพ่อใจคณะกรรมการตดัสินผลงานศลิปกรรมแหง่ชาตชิดุปี 

พ.ศ. 2505 จงึร่วมกบัเพ่ือนอีกหลายคนตอ่ต้าน ด้วยการไมส่ง่ผลงานเข้าประกวดตัง้แตบ่ดันัน้เป็ น

ต้นมา และอีกเหตผุลหนึง่ก็คือ การเข้ารับราชการในตําแหนง่อาจารย์สอนวิชาศลิปะ ท่ีวิทยาลยั 

เทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ใน

ปัจจบุนั ซึง่ถือเป็นไปตามอดุมการณ์ของเขาท่ีวา่ การสร้างศิลปินได้หลายร้อยคน ดีกว่าท่ีตนเอง

เป็นศิลปินเพียงคนเดียว (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) 

 การทํางานท่ีสําคญัตอ่มา หลงัจากทวี รัชนีกร เข้าทํางานเป็นอาจารย์สอนวิชาศลิปะ

ให้แก่นกัศกึษาชา่งทกุแผนก ในวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2503 ตาม

นโยบายและคําเชิญของวทญั� ูณ ถลาง ผู้ อํานวยการท่ีมีวิสยัทศัน์ดีท่ีสดุในขณะนัน้ ท่ีต้องการให้

นกัศกึษาทกุแผนกชา่งได้เรียนวิชาศลิปะ เพ่ือปลกูฝังรสนิยมทางด้านศลิปะให้กบัชา่งตา่งๆ  

เหมือนกนักบันานาอารยประเทศ “ด้วยแนวคดิของอาจารย์วทญั�ท่ีูเล็งเห็นถึงความสําคญัของ

ศลิปะ ซึง่ชว่ยกลอ่มเกลาจิตใจและเสริมสร้างรสนิยมท่ีดีให้แก่นกัศกึษา จงึกําหนดให้นกัศกึษาทกุคน

เรียนวิชาศลิปวิจกัษณ์ เพ่ือให้สมัผสักบัสนุทรียภาพและเกิดความซาบซึง้ในศลิปะ อาจารย์ทวีจงึ

เร่ิมต้นชีวิตการเป็นครูศลิปะ… ด้วยการสอนวิชาศลิปวิจกัษณ์ (Art appreciation) ให้แก่นกัศกึษา

ทกุคนในทกุแผนกวิชา” (วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร. 2550: 17) 
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 หลงัจากเข้ารับราชการแล้ว ในปี พ.ศ. 2504 ทวี รัชนีกร ได้เข้าไปบกุเบกิและ

ออกแบบเคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียน อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา โดยพฒันารูปทรงแนวใหม่

จากท่ีชาวบ้านปัน้เพียงโอง่ ไห และครก ให้มีรูปแบบท่ีทนัสมยัและสนองความต้องการของตลาด 

โดยการสนบัสนนุของวทญั�ู ณ ถลาง ซึง่เป็นผู้ อํานวยการวิทยาลยัในขณะนัน้ รวมทัง้ความร่วมมือ

ของคณาจารย์ จงึทําให้เคร่ืองปัน้ดนิเผาบ้านดา่นเกวียน มีรูปแบบท่ีสวยงามและมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั จนมีช่ือเสียงไปทัว่โลกจนกระทัง่บดันี ้ 

 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2509 ทวี รัชนีกร ได้ร่วมกนักบัเพ่ือนท่ีจบจากมหาวิทยาลยัศลิปากร

คือ ดํารง วงศ์อปุราช จรูญ บญุสวน และศลิปินจากตา่งประเทศได้แก่ เจมส์ โนเวน จากองักฤษ และ 

ไชยเรส จากอินเดีย ก่อตัง้แผนกวิชาศลิปกรรมขึน้เป็นแหง่แรกในภาคอีสาน และเป็นแหง่ท่ี 4 ของ

ประเทศ “วตัถปุระสงค์สําคญัของการเปิดแผนกวิชาศลิปกรรม ก็เพ่ือเปิดสอนศลิปะให้กบันกัศกึษา

ในสว่นภมูิภาค โดยเฉพาะในยา่นภาคอีสาน ซึง่นบัวา่เป็นสถาบนัท่ีเปิดสอนศลิปะแหง่แรกของ

ภมูภิาค เน่ืองจากสมยันัน้ มีเพียงสถาบนัศลิปะในกรุงเทพฯ อยา่งมหาวิทยาลยัศลิปากร โรงเรียน

เพาะชา่ง และโรงเรียนชา่งศลิป์” (วิจิตร อภิชาตเิกรียงไกร. 2552: 18-19)  

 ทวี รัชนีกร กลา่วถึงการร่างหลกัสตูรดงักลา่ววา่ ในการร่างหลกัสตูรนัน้ เราไมอ่ยาก

ให้เหมือนกบัมหาวิทยาลยัศลิปากร เพาะชา่ง หรือชา่งศลิป์ทัง้นัน้ Concept ของหลกัสตูรคือ ให้

ความอิสระแก่นกัศกึษามากท่ีสดุ เน้นในเร่ืองของความคดิเห็นมากกวา่ฝีมือ เราจะดวูา่ ผู้ ท่ีเข้ามา

เรียนนัน้ มีความถนดัทางด้านใด ก็จะสนบัสนนุในด้านนัน้ และให้แสวงหาแนวทางกนัเอง (ทวี 

รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) ตอ่มาเม่ือมีนกัศกึษาเพิม่มากขึน้ ทวี รัชนีกร จงึได้ชกัชวนรุ่นน้องจาก

มหาวิทยาลยัศลิปากรให้มาชว่ยสอนอีกหลายคน อาทิเชน่ สมเกียรต ิเสวิกลุ  สนัน่ ดชันี และมา

สมทบในภายหลงัอีกได้แก่ สวิุช สถิตวิทยานนัท์  ศรีวรรณ เจนหตัถการกิจ  ศราวธุ ดวงจําปา      

เทพศกัดิ ์ทองนพคณุ  สมชาย เถาทอง  วชัรี ธีระพจิติร รวมทัง้มีอาจารย์อีกหลายคนท่ีเข้ามาสอน

ในชว่งก่อนและหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 เชน่ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์  ธรรมศกัดิ ์บญุเชิด   

เทอดเกียรต ิพรหมนอก และปรีชา คงภกัดี และตอ่มาก็ยงัมีอาจารย์รุ่นใหม่ๆ  ท่ีจบการศกึษามาจาก

หลายสถาบนั ก็ยงัคงดําเนินการสอนสืบตอ่ไป     

 ในปี พ.ศ. 2510 ทวีได้ร่วมกบันกัธุรกิจในจงัหวดันครราชสีมาคือ ไพฑรูย์ คงคา และ

เพ่ือนศลิปินคือ ดํารง วงศ์อปุราช ประพนัธ์ ศรีสตุา และอีกหลายๆคน เปิดสถานท่ีแสดงผลงาน

ศลิปะในนาม “เอสซีแกลเลอร่ี” ขึน้เป็นแหง่แรกในจงัหวดันครราชสีมา และเป็นแหง่แรกในภมูิภาค 

ในปีเดียวกนันี ้ทวี รัชนีกร ได้นํานกัศกึษาแผนกวิชาศลิปกรรม เข้าไปร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์

เคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวียนอยา่งจริงจงั เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์มีรูปแบบท่ีสวยงามและทนัสมยัมากขึน้ 

ปัจจบุนัมีลกูศษิย์รุ่นแรกๆ และเพ่ือนอาจารย์ร่วมคณะ ได้เข้าไปเป็นเจ้าของกิจการเคร่ืองปัน้ดนิเผา
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ดา่นเกวียนขนาดใหญ่ อีกทัง้ในปัจจบุนัยงัเป็นแหลง่ประกอบอาชีพ และเป็นแหล่งฝึกงานของ

นกัศกึษาจํานวนมากอีกด้วย นอกจากนัน้ ผลจากการเรียนรู้ภมูปัิญญาชาวบ้าน และร่วมกนัพฒันา

สร้างสรรค์หตัถกรรมพืน้บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าดงักลา่ว ทางสถาบนัวิจยัศลิปะและวฒันธรรม

อีสาน  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ได้มอบรางวลัเชิดชเูกียรตใิห้ ทวี รัชนีกร “เป็นศิลปินพืน้บ้าน

อีสานแห่งชาติ” ประจําปี พ.ศ. 2545 ซึง่นบัเป็นรางวลัแรกของสถาบนัแหง่นี ้ท่ีมอบให้กบัศลิปินผู้ มี

ผลงานยอดเย่ียมท่ีสดุในภาคอีสาน 

 นบัตัง้แตก่่อนปี พ.ศ. 2516 ถึงปัจจบุนั ทวี รัชนีกร เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการ

ถ่ายทอดแนวคดิทางปรัชญา ประสานเข้ากบัแนวคิดทางสงัคมการเมือง ท่ีนําไปสูก่ระบวนการ   

สร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเขา และยงัได้ถ่ายทอดแนวความคดิดงักลา่ว ให้กบันกัศกึษาศลิปะ

วิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ตลอดมา “อิทธิพลทางความคดิของทวี ได้

ผลกัดนัให้เกิดการคล่ีคลายขยายตวัแตกหนอ่ก่อผล จนกลายเป็นสกุลศิลป์สายศิลปะสร้างสรรค์

สังคม ซึง่เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกว้างขวาง” (สถาบนัปรีดี พนมยงค์. 2545: 39) ซึง่ในเวลาตอ่มา

บรรดาลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร ได้เตบิโตกลายเป็นศลิปินสร้างสรรค์สงัคมท่ีมีช่ือเสียงระดบัประเทศ

หลายคน 

 แนวทางการสร้างสรรค์ศลิปะของทวี รัชนีกร ตัง้แตเ่ร่ิมแรกจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2516 

และจนถึงปัจจบุนั มีรูปแบบและแนวความคดิท่ียดึมัน่ และต้องการนําเอาศลิปะมารับใช้ประชาชน 

ตามแนวความคดิหรือปรัชญาของเขาท่ีวา่ “ศิลปะต้องเก่ียวข้องกับชีวิต เพราะศลิปินเป็นมนุษย์ 

มนุษย์กับสังคมจะหลีกหนีจากกันไม่พ้น” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) จากแนวความคดิ

ดงักลา่ว ได้นําไปสูก่ระบวนการสร้างสรรค์ศลิปะของบรรดาลกูศษิย์  ท่ีมีเนือ้หาในแนวสะท้อนปัญหา

ของสงัคม และในเวลาตอ่มาพวกเขามีบทบาทท่ีสําคญัย่ิง ในการนําเอาศลิปะไปเป็นส่ือในการร่วม

ตอ่สู้กบัเผดจ็การและจกัรวรรดนิิยม ตัง้แตก่่อนและหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 เป็นต้นมา    

ผลจากการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ตามแนวทางเพ่ือสงัคมอยา่งแนว่แน่ ซ่ือสตัย์ และจริงใจจน

เป็นท่ีประจกัษ์ดงักลา่ว คณะกรรมการรางวลัมนสั เศียรสิงห์ “แดง” สถาบนัปรีดี พนมยงค์ ได้

ประกาศเกียรตคิณุให้ ทวี รัชนีกร เป็นศลิ ปินเกียรตยิศทัศนศิลป์ดีเด่น ทางด้านสันตภิาพ 

ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2544  

 นอกจากการทําหน้าท่ีในการสอน และการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะดงักลา่วแล้ว      

ทวี รัชนีกร ยงัได้สร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมเพ่ือสาธารณชน ท่ีตดิตัง้อยูใ่นมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ตัง้แตเ่ร่ิมรับราชการมาจนถึงปัจจบุนั มีจํานวนถึง 10 ชิน้  

ซึง่ถือเป็นสถาบนัท่ีให้ความสําคญัตอ่ศลิปะและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปลกูฝังรสนิยมท่ีดีให้กบัอาจารย์ 

บคุลากรและนกัศกึษาสงูสดุแหง่หนึง่ นอกจากนัน้ ยงัมีผลงานเดน่ท่ีสําคญัท่ีเกิดจากฝีมือของเขา 
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ตดิตัง้อยูต่ามสถานท่ีตา่งๆ หลายแหง่ อาทิเชน่ ประตมิากรรมโลหะประดบัอาคาร ตดิตัง้ท่ีวดัแจ้งใน 

อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2524 ประตมิากรรมเร่ืองราวภาพประวตัศิาสตร์ของทหาร 

ในพิพิธภณัฑ์ทหารคา่ยสรุนารี กองทพัภาคท่ี 2 จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2535 ประตมิากรรม

เร่ืองวีรกรรมของท้าวสรุนารี ในพิพิธภณัฑ์อนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

ปี พ.ศ. 2536-2537 ประตมิากรรมวีรบรุุษนกัมวยไทย สขุ ปราสาทหินพิมาย ตดิตัง้ท่ีบริเวณไทรงาม 

อําเภอพมิาย จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2537 ประตมิากรรมโลหะตกแตง่ ตดิตัง้ท่ีมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี ปี พ.ศ. 2538 ประตมิากรรมตกแตง่สวน ร.9 ในคา่ย  

สรุนารี จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2540 ประตมิากรรมเร่ืองราวประวตัศิาสตร์ของหนว่ยสงคราม

พเิศษ ในพิพิธภณัฑ์ศนูย์สงครามพิเศษป่าหวาย จงัหวดัลพบรีุ ปี พ.ศ. 2537-2545 

จากผลงานทศันศลิป์เพ่ือสาธารณชนดงักลา่ว สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล โดยสถาบนั

วฒันธรรมราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ ได้ยกยอ่งและมอบรางวลั “ราชมงคลสรรเสริญ” สาขาศลิปะ

ทางทศันศลิป์ ให้แก่ทวี รัชนีกร ตามโครงการยกยอ่งผู้ มีผลงานดีเดน่ทางวฒันธรรมครัง้ท่ี 3 ปี        

พ.ศ. 2544 และคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ ได้มอบรางวลัโลเ่กียรตคิณุ ศลิปินดเีด่นจังหวัด

นครราชสีมา สาขาทศันศลิป์ทางด้านประตมิากรรม แก่ทวี รัชนีกร ปี พ.ศ. 2544 และในปีเดียวกนันี ้  

ก็ได้รับรางวลั ศลิปินยอดเย่ียมแห่งประเทศไทย (รางวลัศลิป์ พีระศรี) จากหอศลิป์ มหาวิทยาลยั

ศลิปากรอีกรางวลั 

 จากประวตัแิละผลงานทัง้หมด จะเห็นได้วา่ ทวี รัชนีกร ได้ทุม่เทชีวิตในการสร้าง 

สรรค์ศลิปะเพ่ือพฒันาและยกระดบัจิตใจของผู้คนในสงัคม ตลอดจนสร้างลกูศษิย์และปลกูฝังอนชุน

ให้มีความรักและหวงแหนศลิปวฒันธรรม และสร้างสํานกึรับผิดชอบเพ่ือแสวงหาจริยธรรมอนัดีงาม

ของสงัคมอยา่งไมย่อ่ท้อ รวมทัง้การพฒันาสร้างสรรค์หตัถกรรมพืน้บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า  

และจากการทุม่เทชีวิตการทํางานดงักลา่ว จงึได้มีองค์กรตา่งๆ มอบรางวลัและประกาศเกียรตคิณุ

ให้กบัเขามากมาย ซึง่หนึง่ในรางวลัสงูสดุในชีวิตของเขาก็คือ การได้รับการยกยอ่งเป็น ศิลปิน

แห่งชาต ิสาขาทศันศลิป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 2548 จงึนบัได้วา่ ทวี รัชนีกร เป็นบรุุษผู้หนึง่ท่ีได้

อทุิศตนให้กบัวงการศลิปกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตลอดระยะเวลาอนัยาวนาน พร้อมกบั

ความเป็นครุุศลิป์ ซึง่เปรียบเสมือนเป็นต้นธารใหญ่ของศลิปกรรมเพ่ือสงัคม และประดจุดงั

สญัลกัษณ์สําคญัของอีสาน และของประเทศไทย จนได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชัน้สงูสดุคือ       

ดเิรกคณุาภรณ์ชัน้ท่ี 4 จตถุดเิรก ดเิรกคณุาภรณ์ (จ.ภ.) เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2550 
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2.  โชคชัย ตกัโพธ์ิ 

 โชคชยั ตกัโพธ์ิ เกิดเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจกิายน 2496 ท่ีอําเภอศรีสงคราม จงัหวดั

นครพนม จบการศกึษาระดบัอนปุริญญา สาขาภาพพมิพ์ รุ่นแรกของวิทยาลยัเพาะชา่ง และระดบั

ปริญญาตรี สาขาจติรกรรมสากล จากสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะชา่ง เม่ือปี       

พ.ศ. 2519 หลงัจากนัน้ ได้เข้าทํางานเป็นอาจารย์สอนในคณะศลิปกรรม วิทยาลยัอาชีวศกึษา

อบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี ปัจจบุนัดํารงตําแหนง่ครู คศ .3 และอาศยัอยูท่ี่ ศลิปะสถาน     

โชคชยั ตกัโพธ์ิ วิถี บ้านเลขท่ี 628 หมู ่18 บ้านดอนกลาง ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จงัหวดั

อบุลราชธานี   

 ผู้ก่อตัง้คณะศิลปกรรม ในปี พ.ศ. 2520 โชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นผู้บกุเบกิและร่วมก่อตัง้

คณะศลิปกรรม วิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี ซึง่เป็นวิทยาลยัอาชีวศกึษาแหง่แรกๆ ในภาคอีสานท่ี

เปิดการเรียนการสอนทางด้านศลิปะ และตอ่มาได้ดํารงตําแหนง่เป็นหวัหน้าคณะศลิปกรรม ตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2522-2534 “จิตสํานกึที่มีตอ่สงัคมได้ผลกัดนัให้ทา่นมาเป็นครูสอนศลิปะท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี 

ได้มุง่มัน่ทุม่เทสัง่สอนลกูศษิย์ออกมาหลายรุ่น อีกทัง้เป็นผู้ ท่ีมีสว่นสําคญัในการพฒันาวงการศลิปะ

ในภมูภิาคทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ผลจากการทุม่เทดงักลา่ว ทําให้ทา่นได้รับรางวลัครูดีเดน่กรม

อาชีวศกึษา พ.ศ. 2534 และศลิปินดีเดน่ของจงัหวดัอบุลราชธานี และศลิปินอีสานร่วมสมยัดีเดน่        

ปี พ.ศ. 2545” (ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์. 2546: 8) ซึง่สอดคล้องกบัคํากลา่วของประสิทธ์ิ สรุศลิป์ 

ผู้ อํานวยการวิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานีวา่ อาจารย์โชคชยัมีความใฝ่ฝันท่ีจะให้วิทยาลยัอาชีวศึกษา

อบุลราชธานีและจงัหวดัอบุลราชธานีเป็นศนูย์กลางแหง่ศลิปะ สมกบัท่ีได้ช่ือวา่ อบุลราชธานีเมือง

นกัปราชญ์ การอทุศิตนและทุม่เทด้วยความเสียสละ จงึสง่ผลให้นกัศกึษาท่ีจบจากวิทยาลยั

อาชีวศกึษาอบุลราชธานี เข้าศกึษาตอ่ในสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ... นอกจากนี ้ยงัทําให้ศษิย์เก่าสร้าง

ผลงานได้รับรางวลัทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาตมิากมาย (ประสิทธ์ิ สรุศลิป์. 2546: 6)  

 ศิลปะกับสังคม ผลงานตา่งๆ ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ นบัเป็นข้อมลูหลกัฐานสําคญัใน

ประวตัศิาสตร์ไทยร่วมสมยั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2475-ปัจจบุนั สําหรับสถาบนัทางศลิปะในประเทศไทย 

นอกจากนัน้ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ยงันําเอาศลิปะท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของเขาไปรับใช้สงัคม ตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจบุนั ดงัจะเห็นได้จากเขาเป็นหนึง่ในผู้ นําท่ีสําคญัของแนวร่วมศลิปินแหง่

ประเทศไทย โดยการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ “คตัเอาท์การเมือง” ไปตดิตัง้รายล้อมเกาะกลางถนน

ราชดําเนินและรอบสนามหลวง ในเหตกุารณ์สําคญัยคุ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519  

“ผลงานคตัเอาท์การเมืองเดือนตลุาคม 2518 จดัแสดงบนเสาไฟกินรีคูเ่กาะกลางถนนราชดําเนินกลาง 

เป็นผลงานท่ีทําให้ผู้พบเห็นจํานวนมาก ประจกัษ์ถึงความสามารถโดดเดน่ของผู้สร้างสรรค์ ถือเป็น

ภาพสะท้อนสถานการณ์ทางการเมืองของเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ตลอดจนอดุมการณ์ใน

ขบวนการนกัศกึษาประชาชนขณะนัน้ได้อยา่งเฉียบคม” (สินสวสัดิ ์ยอดบางเตย. 2546: 13)  
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 ตอ่มาหลงัจากเข้าทํางานเป็นอาจารย์สอนวิชาศลิปะท่ีคณะศลิปกรรม วิทยาลยั

อาชีวศกึษาอบุลราชธานีแล้วไมน่าน ก็เป็นผู้บกุเบกิงานประตมิากรรมเทียนพรรษา และเป็นเลขาจดั

งานประกวดเทียนเข้าพรรษาอบุลราชธานี ตลอดจนกรรมการท่ีเก่ียวข้องกิจกรรมศลิปะระดบัตา่งๆ 

และยงัเป็นกรรมการประกวดศลิปกรรมเยาชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2524-ปัจจบุนั 

อีกทัง้ยงัเป็นผู้ นําเอาศลิปะไปพฒันาสขุภาพจิตในโรงพยาบาลประจําจงัหวดัอบุลราชธานีและ

อําเภอตา่งๆ รวมทัง้ได้รับเกียรตเิป็นผู้ทรงคณุวฒุิให้กบัสถาบนัตา่งๆ อาทิเชน่ โปรแกรมวิชาศลิปกรรม 

สถาบนัราชภฏัอบุลราชธานี หอศลิป์คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และเป็นท่ีปรึกษา

โรงละครคณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  

 การแสดงผลงานทัศนศลิป์ ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ตัง้แตเ่ม่ือครัง้เป็นนกัศกึษา ปี พ .ศ. 

2513 จนถึงปัจจบุนั มีจํานวนหลายครัง้ ซึง่มีทัง้การจดันิทรรศการแสดงเด่ียวและนิทรรศการแสดง

กลุม่ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ รวมประมาณ 70 ครัง้ โชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นอีกผู้หนึง่ท่ีมี

บทบาทสําคญัในกลุม่ศลิปินตา่งๆ ท่ีอยูใ่นภาคอีสาน จงึนบัได้วา่ โชคชยั  ตกัโพธ์ิ เป็นครุศลิปินผู้

สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ท่ีตอ่เน่ืองมายาวนาน และมีความสําคญัอีกผู้หนึง่ของประเทศไทย 

เกียรตปิระวัต ิของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ท่ีสําคญัอาทเิชน่ ได้รับรางวลัจากการประกวด

ศลิปกรรมวิทยาเขตเพาะชา่ง ชว่งปี พ.ศ. 2513-2518 จํานวน 36 รางวลั ซึง่นบัได้วา่ เป็นผู้ ท่ีมี

ความสามารถมากท่ีสดุผู้หนึง่ของวิทยาลยัเพาะชา่งในขณะนัน้ นอกจากนัน้ เขายงัได้รับรางวลั     

ครูปฏิบตังิานดีเดน่ กรมอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เม่ือปี พ .ศ. 2534 ศลิปินดีเดน่ จงัหวดั

อบุลราชธานี เม่ือปี พ.ศ. 2542 ได้รับการเชิดชเูกียรตเิป็นศลิปินพืน้บ้านอีสาน สาขาทศันศลิป์ 

(จิตรกรรม) จากสถาบนัวิจยัศลิปะและวฒันธรรมอีสาน เม่ือปี พ.ศ. 2546 และตอ่มาได้รับรางวลั

มนสั เศียรสิงห์ “แดง” ครัง้ท่ี 2 ประจําปีพทุธศกัราช 2549 เป็นศลิปินเกียรตยิศทศันศลิป์ดีเดน่ 

ทางด้านสนัตภิาพ ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม จากสถาบนัปรีดี พนมยงค์ นอกจากการได้รับ

รางวลัตา่งๆ แล้ว โชคชยั ตกัโพธ์ิ ยงัเคยไปศกึษาดงูานและร่วมแสดงผลงานศลิปะท่ีสหรัฐอเมริกา 

ซึง่จดัโดยสภาศลิปกรรมไทยแหง่สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2534 อีกด้วย 

3.  สนาม จันทร์เกาะ 

 สนาม จนัทร์เกาะ เกิดวนัท่ี 18 มิถนุายน พ.ศ. 2491 เป็นชาวจงัหวดัหนองคาย       

โดยกําเนิด แตไ่ด้อพยพมาเรียนหนงัสือท่ีจงัหวดันครราชสีมา ตัง้แตร่ะดบัประถมศกึษาท่ีโรงเรียน        

วดัสระแก้ว และระดบัมธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

หลงัจากนัน้ สนาม จนัทร์เกาะ ได้เข้าศกึษาตอ่ท่ีแผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนิคภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร รุ่นท่ี 1 เลขประจําตวั ศ.1 ในปี       

พ.ศ. 2509 และสําเร็จการศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปว.ส.) เม่ือปี พ.ศ. 2515 
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ตอ่มาสําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาตรี ศศ.บ. ไทยคดีศกึษา จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

และได้รับปริญญาศลิปบณัฑติกิตตมิศกัดิ ์จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

เม่ือปี พ.ศ. 2550 

 หลงัสําเร็จการศกึษาในปี พ.ศ. 2515 สนาม จนัทร์เกาะ ได้ไปเป็นอาจารย์พเิศษสอน

ท่ีวิทยาลยัครูบรีุรัมย์ หลงัจากนัน้ได้เข้ารับราชการครูท่ีโรงเรียนบรีุรัมย์พิทยาคม ซึง่เป็นโรงเรียน

มธัยมศกึษา ในปี พ.ศ. 2517 และเกษียณก่อนอายรุาชการในปี พ.ศ. 2545 ปัจจบุนัพกัอาศยัอยู่

บ้านเลขท่ี 170/8 ถนนหน้าสถานี อําเภอเมือง จงัหวดับรีุรัมย์ 31000 

 การแสดงผลงานศลิปะ ท่ีสําคญัของสนาม จนัทร์เกาะ อาทิเชน่ การแสดงศลิปะ

ร่วมสมยัท่ีแกลเลอร่ี 20 และท่ีกรุงเทพคริสเตียนเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ.2509 ศลิปะร่วมสมยัจาก

อีสาน แสดงท่ี เอ.ย.ูเอ. และบริทิส เคาร์ซิล สยามสแคว์ กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2512  ศลิปะร่วมสมยัเปิด

ศนูย์ศลิปเมฆพยพั (มลูนิธิจมุภฎ พนัธุ์ทิพย์) กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2516 ศลิปะร่วมสมยั 4 ศลิปินอีสาน 

ณ หอศลิป์ วิทยาลยัครูบรีุรัมย์ ปี พ.ศ. 2522 นิทรรศการศลิปกรรมกลางแจ้งฤดหูนาวปี 2523 ณ 

สนามหน้าศาลากลาง จงัหวดับรีุรัมย์ การแสดงศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 3 ปี พ.ศ. 2524 

การแสดงผลงานของกลุม่ศลิปินอีสานตัง้แตปี่ พ.ศ. 2526-ปัจจบุนั การแสดงงานศลิปกรรมท่ีสถาบนั

ปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542-ปัจจบุนั และอีกหลายแหง่ทัง้ภายในประเทศและตา่ง 

ประเทศ นบัรวมประมาณ 50 ครัง้ และท่ีสําคญั สนาม จนัทร์เกาะ เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้กลุม่ศลิปินอีสาน

และได้รับเกียรตใิห้เป็นประธานกลุม่ศลิปินอีสานถึง 2 สมยั คือ ในการแสดงครัง้ท่ี 5 ปี พ.ศ. 2533 

และครัง้ท่ี 6 ปี พ.ศ. 2535 และร่วมแสดงผลงานกบักลุม่ศลิปินเมืองแป๊ะ ไทอีสาน กลุม่เดนิดนิ ฯลฯ 

  ศิลปะเพ่ือบริการสังคม สนาม จนัทร์เกาะ เป็นผู้ นําเอาศลิปะเข้าไปร่วมกิจกรรมกบั

ชมุชนจนเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป เชน่ เป็นประธานจดังานนิทรรศการศลิปะเดก็แหง่ประเทศไทย จงัหวดั

บรีุรัมย์ เป็นกรรมการตดัสนิประกวดวาดภาพศลิปะของเดก็จงัหวดับรีุรัมย์  เป็นกรรมการตดัสนิ

ประกวดดนตรีโฟล์คซองของสถาบนัราชภฏับรีุรัมย์ เป็นกรรมการตดัสินประกวดตราสญัลกัษณ์งาน

ประเพณีแขง่เรือยาวจงัหวดับรีุรัมย์ นอกจากนัน้ สนาม จนัทร์เกาะ ยงัได้คดิโครงการจิตรกรรมเพ่ือ

สขุภาพจิต เพ่ือนําศลิปะไปสูช่มุชนท่ีเป็นกลุม่ผู้ ป่วยภายในโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้มีโอกาส

สมัผสักบัศลิปะ ซึง่จะทําให้ผู้ ป่วยมีสขุภาพจติดีขึน้ โดยเร่ิมท่ีโรงพยาบาลบรีุรัมย์ ในปี พ.ศ. 2532 

ตอ่มาได้ขยายไปสูโ่รงพยาบาลนางรอง โรงพยาบาลพทุไธสง โรงพยาบาลนาโพธ์ิ ตามลําดบั ผลจาก

การทุม่เทแรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือสงัคมดงักลา่ว ทําให้เขาได้รับรางวลั 

“ศลิปินดีเดน่จงัหวดับรีุรัมย์” สาขาทศันศลิป์ ในปี พ.ศ. 2541 ซึง่เป็นเกียรตปิระวตัสิงูสดุของเขา
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 4. สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ 

 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ หรือ สนัตภิาพ นาโค ซึง่เป็นช่ือนามแฝงในการเขียนบทกวี   

เกิดเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2494 เป็นชาวอําเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอา่งทองโดยกําเนดิ ปัจจบุนั

อาศยัอยูบ้่านเลขท่ี 939 หมู ่3 ถนนเจนจบทิศ ตําบลในเมือง อําเภอบ้านไผ ่จงัหวดัขอนแก่น สขุสนัต์  

เหมือนนิรุทธ์ สําเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จากโรงเรียนโพธ์ิทองจินดามณี อําเภอโพธ์ิทอง 

จงัหวดัอา่งทอง ตอ่มาบดิาได้ย้ายมาทํางานในคา่ยทหารท่ีโคราช ในปี พ.ศ. 2509 เขาจงึย้ายตาม

บดิามาเรียนตอ่ในระดบั ปว.ช. และ ปว.ส. แผนกศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

(มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา ในปัจจบุนั) เป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร 

รุ่นท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2515) หลงัจากจบการศกึษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2515 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้เป็น

อาจารย์สอนท่ีแผนกศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จนกระทัง่ถกูจบักมุใน

ข้อหาเป็นภยัสงัคมและข้อหาคอมมิวนิสต์ในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2519 จนกระทัง่วนัท่ี 23 กนัยายน 

2519 จงึถกูปลอ่ยตวัออกมา  

 หลงัจากถกูปลอ่ยตวัแล้ว ในปี พ.ศ. 2521 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้สอบบรรจเุข้าเป็น

ข้าราชการครูท่ีโรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อําเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เขาเลา่ถึงความทรงจํา

เม่ือครัง้ท่ีสอบบรรจไุด้แล้ว เขาเลือกท่ีจะไปสอนในโรงเรียนท่ีไมเ่คยรู้จกัวา่ “ผมสอบได้คะแนนลําดบัต้น 

เขาจงึให้มีสิทธ์ิเลือกโรงเรียนก่อน พอผมได้ยินช่ือโรงเรียนเขวาไร่ศกึษา ผมก็นกึวา่จะเป็นโรงเรียนอยู่

ตดิกบัภเูขา ผมก็เลยเลือกก่อนใครเพราะคนเรียนศลิปะต้องชอบภเูขา แตพ่อไปถึง โอ้โฮมนัมีแตทุ่ง่

นาแห้งแล้ง คําวา่ “เขวา” ภาษาอีสานออกเสียงวา่ “เขา” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) 

หลงัจากสอนอยูท่ี่โรงเรียนเขวาไร่ศกึษาได้ 2 ปี จงึขอย้ายมาสอนท่ีโรงเรียนบ้านไผ ่อําเภอบ้านไผ ่

จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นโรงเรียนมธัยมศกึษาประจําอําเภอ จนกระทัง่ขอลาออกก่อนเกษียณอายุ

ราชการในปี พ.ศ. 2551 

 การแสดงผลงานท่ีสําคญัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ อาทิเชน่ การเข้าร่วมแสดงผลงาน

กบัแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2523 จนถึงปี พ.ศ. 2536 การเป็นประธานและร่วม

แสดงผลงานกบักลุม่ศลิปินอีสานตัง้แตปี่ พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจบุนั ร่วมแสดงผลงานกบักลุม่ศลิปิน

เดนิดนิตัง้แตปี่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา นอกจากนัน้ยงัร่วมแสดงผลงานกบักลุม่ตา่งๆ เชน่ นิทรรศการ

ศลิปกรรมวานนัน้ วนันี ้อีสาน ปี พ.ศ. 2535 นิทรรศการศลิปกรรมสร้างสรรค์ ตํานานศลิป์ ปี พ.ศ. 2537 

นิทรรศการศลิปกรรมแหง่รัชกาลท่ี 9 ปี พ.ศ. 2540 การแสดงศลิปกรรมสร้างสรรค์ งานศลิป์ถ่ินยา่โม 

ปี พ.ศ. 2546 และอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึง่ทัง้หมดเป็นการแสดงกลุม่ ไมเ่คยมีการแสดงเด่ียว 
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5. สุรพล ปัญญาวชริะ  

สรุพล ปัญญาวชิระ เกิดเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2496  ณ อําเภอเมือง จงัหวดั

นครราชสีมา สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญา (ป.วส.) ศลิปกรรม จากวิทยาลยัเทคโนโลยีและ

อาชีวศกึษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมาในปัจจบุนั เป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร รุ่นท่ี 5 ตอ่มาได้ศกึษาเพิ่มเตมิจนได้รับปริญญา

ครุุศาสตร์บณัฑติ (คบ.) ศลิปศกึษา จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ หลงัจากสรุพล ปัญญาวชิระ 

สําเร็จการศกึษาในระดบัอนปุริญญาแล้ว เขาได้ไปเป็นครูสอนศลิปะอยูท่ี่อําเภอจอมพระ จงัหวดั

สริุนทร์ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2520 ถึง ปี 2525 หลงัจากนัน้ จงึได้ย้ายมาเป็นครูสอนศลิปะท่ีโรงเรียน

มกักะสนั กรุงเทพฯ ปัจจบุนัเป็นข้าราชการบํานาญ และได้อาศยัอยูก่บัครอบครัว ณ บ้านเลขท่ี 

136/5 ซอยสภุาพงษ์ ถนนลาดพร้าว แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

 การแสดงผลงานศลิปะ ที่สําคญัอาทิเชน่ ปี พ.ศ. 2517 - 2518 ได้ร่วมเขียนภาพ 

“คตัเอาท์การเมือง” เพ่ือตอ่ต้านฐานทพัอเมริกา ในนามแนวร่วมศลิปินอีสาน และแนวร่วมศลิปิน

แหง่ประเทศไทย และยงัได้ร่วมเขียนภาพโปสเตอร์รณรงค์ตอ่ต้านสินค้าญ่ีปุ่ นด้วย ตอ่มาได้รวมกลุม่

ศลิปินสายโคราชซึง่เป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร ก่อตัง้ “กลุม่เดนิดนิ” เพ่ือแสดงผลงานศลิปะใน

กรุงเทพฯ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2528 สรุพล ปัญญาวชิระ และเทอดเกียรต ิ

พรหมนอก ได้ร่วมกนับกุเบกิการแสดงแฮ๊ปเพนนิ่งอาร์ต “ชดุสิทธิมนษุย์ชน” และดนตรีละคร (แหก

คอก) ซึง่เป็นบคุคลกลุม่แรกท่ีนําการแสดงดงักลา่วมาแสดงในประเทศไทย ตอ่มาได้พฒันามาเป็น

เพอร์ฟอร์มานซ์เพ่ือล้อเลียนการเมืองไทยได้อยา่งเฉียบคม ซึง่ยงัคงแสดงมาจนกระทัง่ปัจจบุนั และ

ยงัมีความเคล่ือนไหวในการแสดงผลงานศลิปะทัง้จิตรกรรม ส่ือผสม เพอร์ฟอร์มานซ์ และดจิิตอล

อาร์ต ทัง้ในสว่นกลางและสว่นภมูภิาคและตา่งประเทศ มากกวา่ 80 ครัง้ 

ผลงานท่ีทําให้สรุพล ปัญญาวชิระ มีช่ือเสียงอีกชดุหนึง่ได้แก่ การออกแบบและปัน้

ผลงานประตมิากรรมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550 ได้แก่ “ประตมิานสุรณ์ 14 ตลุา 2516 และ 

6 ตลุา 2519” “ประตมิานสุรณ์ ขบวนการเสรีไทย” “ประตมิานสุรณ์ การก่อตัง้มหาวิทยาลยัวิชา

ธรรมศาสตร์” “ประตมิานสุรณ์ ยคุสายลมแสงแดด และยคุแสวงหา”  “ประตมิานสุรณ์ ขบวนการ

นกัศกึษา 2494 – 2500” “ประตมิานสุรณ์ ธรรมศาสตร์กบัเหตกุารณ์ พฤษภาคม35” ทัง้หมดได้

ตดิตัง้ ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ทา่พระจนัทร์ กรุงเทพฯ  

เกียรตปิระวัต ิสรุพล ปัญญาวชิระ ได้รับรางวลัมนสั เศียรสิงห์ “แดง” เป็นศลิปิน

เกียรตยิศ ประจําปี 2554 จากสถาบนัปรีดี พนมยงค์ ซึง่เป็นการได้รับรางวลัเกียรตยิศเชน่เดียวกนั

กบัทวี รัชนีกร และโชคชยั ตกัโพธ์ิ ท่ีได้รับรางวลัมาก่อนหน้านัน้ ผลจากการได้รับรางวลัดงักลา่ว      

จงึแสดงนยัสําคญัในความเป็นศลิปินเพ่ือชีวิตของเขาได้เป็นอยา่งดี  
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6.   เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

 เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เกิดเม่ือวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2496 เป็นชาวอําเภอปักธงชยั 

จงัหวดันครราชสีมาโดยกําเนิด บดิารับราชการครู มารดาทําสวนผลไม้ ชีวิตในวยัเดก็จงึมีความ

ผกูพนัอยูก่บัสวนผลไม้และธรรมชาตริอบบ้านของเขา หลงัจากเกียรตกิารุณ ทองพรมราช สําเร็จ

การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา จากจงัหวดันครราชสีมาแล้ว เขาได้เข้าศกึษาตอ่ในระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปว.ช.) แผนกวิชาศลิปกรรม ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา วิทยา

เขตเพาะชา่ง และสําเร็จการศกึษาในปี พ.ศ. 2517 หลงัจากนัน้ได้กลบัมาศกึษาตอ่ท่ีบ้านเกิด โดย

เข้าศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปว.ส.) แผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยี

และอาชีวศกึษา วิทยาเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร อีกผู้

หนึง่ เม่ือจบหลกัสตูรแล้วได้สอบบรรจเุป็นข้าราชการครูกรมสามญัศกึษา ท่ีโรงเรียนบญุเหลือวิทยา

นสุรณ์ อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา เม่ือปี พ.ศ. 2520 หลงัจากเป็นครูมธัยมได้ระยะหนึง่ เขาจงึ

โอนย้ายไปรับราชการท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น และได้เข้าศกึษาศลิปศกึษาในระดบัปริญญาตรี ท่ี

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดัมหาสารคาม และสําเร็จการศกึษาในปี พ.ศ. 2529 และ 

ตอ่มาได้สําเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโท ศลิปศกึษา (กศ.ม.) จากคณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เม่ือปี พ.ศ. 2538 ปัจจบุนัดํารงตําแหนง่ ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และพกัอาศยัอยูใ่นบ้านพกัอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 เกียรตปิระวัตแิละการแสดงผลงาน เกียรตกิารุณ ทองพรมราช นบัเป็นผู้ มี

บทบาทท่ีสําคญัย่ิงอีกผู้หนึง่ของกลุม่ศลิปินอีสาน เขาเป็นทัง้ผู้ ร่วมบกุเบกิก่อตัง้กลุม่ศลิปินอีสาน

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2526 รวมทัง้เป็นประธานกลุม่ถึงสองครัง้ได้แก่ เป็นประธานกลุม่ศลิปินอีสานในการ

แสดงนิทรรศการครัง้ท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2534 ใช้ช่ือวา่ “อีสานม่ือน่ี สองฝ่ังโขง” และครัง้ท่ี 8 ในปี พ.ศ. 

2544 ใช้ช่ือวา่ “ฮว่มแฮงปัน้แต้ม” รวมทัง้เป็นผู้ขยายความสมัพนัธ์ไปสูศ่ลิปินประเทศเพ่ือนบ้าน โดย

สญัจรไปแสดงผลงานท่ีโรงเรียนวิจิตตะกําแหง่ซาด กําแพงพะนอนเวียงจนัทร์ ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2534 

เป็นต้นมา นอกจากจะมีบทบาทในกลุม่ศลิปินอีสานแล้ว เขายงัได้รวมกลุม่กบัศลิปินท่ีอยูใ่นภาค

อีสาน ก่อตัง้เป็นกลุม่ตา่งๆ เพ่ือแสดงนิทรรศการผลงานศลิปกรรมอาทิเชน่ กลุม่ฅนคล้ายกนั และ

กลุม่ไทอีสาน เป็นต้น เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ได้แสดงผลงานในนิทรรศการตา่งๆ ทัง้ภายในภาค

อีสาน สว่นกลาง และตา่งประเทศ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจบุนัมากกวา่ 40 ครัง้ นอกจากการ

สร้างสรรค์ผลงาศลิปะแล้ว เกียรตกิารุณ ทองพรมราช นบัเป็นนกัวิชาการทางด้านศลิปะและ

วฒันธรรมพืน้ถ่ินอีสาน ท่ีมีบทความทางด้านวิชาการจํานวนมาก และเป็นนกัวิจยัพืน้ถ่ินอีสาน           

ท่ีข้ามไปศกึษาศลิปวฒันธรรมของประเทศลาวอีกด้วย  
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 7.  วัฒนา ป้อมชัย 

 วฒันา ป้อมชยั หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “ต๋อง ด่านเกวียน” เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2498 เป็น

ชาวอําเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมาโดยกําเนิด เน่ืองจากบดิามีอาชีพรับราชการ จงึจําเป็นต้องมี

การโยกย้ายท่ีอยู่ หลงัจากเกิดแล้วครอบครัวย้ายไปอยูท่ี่จงัหวดัชลบรีุ เป็นเวลา 10 ปี แล้วจงึเดนิ 

ทางกลบัมาศกึษาต่อท่ีโรงเรียนมธัยมปักธงชยั ท่ีจริงวฒันา ป้อมชยั มีแววการสร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปะมาตัง้แตเ่ดก็ เม่ือกลบัจากโรงเรียนก็ขึน้บ้านเขียนรูปท่ีตนเองอยากเขียน สว่นใหญ่จะเป็นการ

เขียนโปสเตอร์หนงับ้าง ภาพตามขา่วหนงัสือพมิพ์บ้าง ได้ศึกษาการเขียนและแสงเงาจากภาพ

เหลา่นัน้ ด้วยใจรักในการเขียนภาพ บางครัง้ถึงกบัได้ขโมยภาพโปสเตอร์หนงัท่ีเขาเพิ่งนํามาตดิไว้ 

เพือ่นํามาเป็นแบบวาด ซึง่เขาคดิวา่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นงานศลิปะ 

 เม่ือวฒันา ป้อมชยั สําเร็จการศกึษาในระดบัมธัยมจากโรงเรียนปักธงชยัแล้ว จงึ

เดนิทางเข้ากรุงเทพฯ ตามความหวงัท่ีอยากเข้าศกึษาศลิปะท่ีเพาะชา่ง แตเ่น่ืองจากความหนัเหแหง่

ชีวิตในขณะนัน้ สาเหตเุน่ืองมาจากการสญูเสียมารดา ทําให้เขาต้องเลีย้งดแูละชว่ยเหลือตนเองมา

โดยตลอด จงึไมมี่โอกาสได้ศกึษาตอ่ตามท่ีคาดหวงั  แตด้่วยใจรักทางศลิปะจงึเดนิทางไปสมคัรเป็น

ชา่งเขียนภาพคตัเอาท์อยูท่ี่สําโรงเหนือ การเขียนคตัเอาท์ในสมยันัน้ จะมีขนาดใหญ่เทา่กบัตวัตกึ 

ต้องชว่ยกนัเขียนหลายคน สว่นมากจะนําไปตดิท่ีบริเวณอนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ ซึง่เขามีความสนกุใน

การทํางานพอสมควร วฒันา ป้อมชยั ได้ทํางานอยูท่ี่น่ีประมาณ 3 เดือน ในระหวา่งท่ีอาศัยอยูใ่น

กรุงเทพฯ ก็มีโอกาสได้ไปดงูานศลิปะตามสถานท่ีต่างๆ บ้าง การใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ มิใชเ่ป้าหมาย

ของวฒันา ป้อมชยั กอปรกบัอารมณ์ของวยัรุ่นในสมยันัน้ ทําให้เขาต้องเดนิทางออกจากกรุงเทพฯ 

กลบัสูภ่มูลํิาเนาบ้านเกิด อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งนีว้ฒันา ป้อมชยั ก็ได้ทํางานเขียนภาพคตัเอาท์

อยูบ้่าง รวมทัง้รับเขียนภาพเหมือน จดัเวที แล้วแตจ่ะมีผู้ว่าจ้าง ขณะเดียวกนั เพ่ือนท่ีอยูใ่นละแวก

บ้านเดียวกนัหลายคน ได้เข้าศกึษาศลิปะท่ีวิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา) แตเ่ขาเองก็ไมมี่โอกาสท่ีจะได้ศกึษาตอ่แตอ่ยา่งใด 

 ตอ่มาประมาณชว่งปี พ.ศ. 2515 วฒันา ป้อมชยั ได้รู้จกักบัมานพ รัตนพนัธากลุ ซึง่

ในขณะนัน้กําลงัศกึษาแผนกศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้เดนิทางมาหา

เพ่ือนท่ีอําเภอปักธงชยั ทําให้วฒันา ป้อมชยั ได้มีโอกาสรู้จกัและพดูคยุกนัอย่างถกูคอ จงึชกัชวนกนั

เดนิทางมาเท่ียวท่ีหมูบ้่านดา่นเกวียน อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ซึง่ในสมยันัน้นกัศกึษา

ศลิปกรรมสว่นใหญ่ได้เดนิทางไปฝึกทกัษะ และไปเป็นชา่งปัน้ท่ีดา่นเกวียนอยูแ่ล้ว วฒันา ป้อมชยั 

ได้เลา่ถึงความรู้สกึครัง้แรกท่ีได้เข้ามาบ้านดา่นเกวียนให้ฟังวา่ “ตลอดชีวิตการเดนิทางทัง้หมด 

ความเป็นวยัรุ่นท่ีมีอารมณ์ร้อนข้างใน เพราะในขณะนัน้ผมมีอายปุระมาณ 18-19 ปี แตพ่อการ

เดนิทางของผมมาถึงดา่นเกวียน มนัก็ได้สิน้สดุลงท่ีน่ี” (วฒันา ป้อมชยั. 2552: สมัภาษณ์) 
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 หลงัจากนัน้ วฒันา ป้อมชยั และเพ่ือนได้เดนิทางมายงัโรงปัน้แหง่หนึง่ ท่ีมงุด้วยหญ้า

แฝกจนเกือบถึงพืน้ พืน้ภายในปดู้วยทราย โรงปัน้ดงักลา่วตัง้อยูท่ี่บ้านป่าบง ซึง่อยูห่า่งจากถนน

ใหญ่ประมาณ 500 เมตร ซึง่ภายในโรงปัน้แหง่นัน้เขาได้พบกบัลงุอ่ิม ซึง่เป็นชา่งปัน้ในยคุแรกของ

ดา่นเกวียน นอกจากนีย้งัมี พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ ประหยดั อรุณเร่ือง ซึง่ขณะนัน้เรียนศลิปกรรม

อยูท่ี่วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กําลงัฝึกปัน้อยู่ นอกจากนัน้ ยงัมีโรงปัน้อีกหลายแหง่

ท่ีสามารถสะกดให้วฒันาหยดุนิ่งสงบ เพราะสภาพดา่นเกวียนในสมยันัน้ มีความแตกตา่งกบั

ปัจจบุนั เดมิจะเตม็ไปด้วยต้นก้ามปคูลมุทัว่ถึงตัง้แตกิ่โลเมตรท่ี 12-14 ของอําเภอโชคชยั ซึง่ใน

ขณะนัน้ มีร้านดนิเผาขนาดใหญ่อยูเ่พียง 3 ร้านเทา่นัน้ คือ 1) ร้านมาลยัดนิเผา ของลงุมาลยัซึ่ งเป็น

ชาวราชบรีุ จะปัน้พวกโอง่ ไห หม้อ เป็นชา่งปัน้พืน้บ้าน 2) ร้านจงประเสริฐ เป็นร้านท่ีรวมกนัของ

ชาวบ้าน มีลงุเปียซึง่จะปัน้ผลิตภณัฑ์สําหรับจดัสวน โคมไฟ ชัน้สําหรับวางของ และ 3) ร้านดนิดํา 

ของวิโรฒ ศรีสโุร ซึง่ทํางานทางด้านออกแบบเป็นหลกั 

 วฒันา ป้อมชยั สนใจและศรัทธาในตวัลงุอ่ิมมาก ลงุอ่ิมจะมีร้านเล็กๆ ช่ือวา่ “ร้าน

ไทยอ่ิม” เพราะในขณะนัน้ ลงุอ่ิมกําลงัขึน้แป้นหมนุ ลงุจะสงบและมีความนิ่งมาก ในขณะเดียวกนันัน้ 

ลงุได้ปัน้ขาสําหรับลองตู้กบัข้าวเพ่ือกนัมดแมลงจนเสร็จสมบรูณ์ มีความงามท่ีลงตวัแล้ว ลงุได้บอก

ให้วฒันา ป้อมชยั ทดลองปัน้ตอ่หรืออยากจะเสริมแตง่ใดๆ ตามแตจ่ินตนาการ ซึง่เขาเองบอกวา่ 

“ผมก็กล้าๆ กลวัๆ ลงุบอกไมต้่องกลวัเสียอยากทําอะไรก็ทํา ผมจงึหยิบดนิมาปัน้กา ไก่ ตามจนิตนาการ

ผมบีบให้เป็นทรงแล้วนําไปตดิบนปากภาชนะ นบัเป็นจดุแรกท่ีผมได้สร้างสรรค์งาน ณ ท่ีน่ี” (วฒันา 

ป้อมชยั. 2552: สมัภาษณ์) นัน่จงึเป็นเหตใุห้วฒันาเกิดความประทบัใจในนํา้ใจของชาวบ้านในแถบ

บริเวณนี ้ตลอดจนความศรัทธาในตวัลงุอ่ิม จงึทําให้เขาตดัสินใจขอพกัอาศยัอยูใ่นแถบท่ีพกัพิงของ

ลงุอ่ิม ซึง่เป็นโรงเรือนท่ียงักัน้ฝาไมเ่สร็จ นกัศกึษาศลิปกรรมในสมยันัน้ เม่ือวา่งก็มาปัน้ชิน้งานท่ี 

ดา่นเกวียน เม่ือเสร็จงานบางคนก็กลบัเข้าเมือง บางคนก็พกัท่ีนั่น 

 นบัตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา วฒันา ป้อมชัย ก็ได้หยดุการเดนิทางเพ่ือการแสวงหา และ

ได้เร่ิมสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีบ้านดา่นเกวียนมาจนถึงปัจจบุนั วฒันา ป้อมชยั ได้

แตง่งานกบัคณุประไพ ป้อมชยั ซึง่มีอาชีพเป็นพยาบาล มีบตุรชายด้วยกนั 2 คน ปัจจบุนั เขาได้ใช้

ชีวิตและมีความรับผดิชอบตอ่คนงาน โรงปัน้ เตาเผา และ “บ้านสองปัน้” ซึง่เป็นบ้านศลิปะท่ีสร้างไว้

เพ่ือจําลองภาพความทรงจําในอดีตเก่ียวกบัดา่นเกวียน เพ่ือแสดงผลงานศลิปะสว่นตวัของ เขา และ

เพ่ือการสร้างผลิตภณัฑ์เชิงพาณิชย์จากเตาเผาของตนเอง แตเ่ขาก็ยงัใช้เวลาสว่นหนึง่กบัการสร้างสรรค์

งานตามอดุมการณ์ของตนเองท่ีมุง่มัน่ นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานตามความคดิของเขาแล้ว 

“บ้านสองปัน้” แหง่นี ้ก็ยงัเปิดโอกาสให้เดก็ๆ ในหมูบ้่านหรือท่ีมีความสนใจมาเลน่ท่ีบ้าน สร้างสรรค์

งานดนิเผาตามจินตนาการ แล้วเขาจะทําการเผางานให้ จงึนบัเป็นอดุมการณ์หนึง่ท่ีเขาอยากให้กบั

สงัคมท่ีมีบญุคณุกบัเขา จงึนบัเป็นศลิปินเพ่ือชีวิตท่ีเป็นตวัแทนของคนสู้ ชีวิตอีกผู้หนึง่ของภาคอีสาน 
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สถาบนัการศึกษา : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสาน   
1. ทวี รัชนีกร 

 1.1 นักศึกษาศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบการศึกษา  

  การศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของทวี รัชนีกร โดยการศกึษาผา่นระบบ

การศกึษาซึง่อยูภ่ายใต้รัฐชาตไิทยนัน้ เร่ิมต้นจากการบอกเลา่ความทรงจําในอดีต เม่ือครัง้ท่ี เขายงั

วยัเยาว์อยู ่ซึง่พอสรุปได้วา่ ความรักและความสนใจในศลิปะของเขาเร่ิมฉายแววตัง้แตอ่าย ุ 4-5 ขวบ 

ซึง่เกิดจากการได้ดหูนงัตะลงุเพชรบรีุแล้วเกิดความชอบอยา่งจบัใจ ชนดิดกูนัหลบัคาโรง เม่ือกลบั

มาถึงบ้านก็พยายามเขียนรูปตวัหนงัตะลงุลงบนกระดาษ แม้ตอนนัน้จะยงัเขียนไมไ่ด้เป็นตวัเป็นตน

ก็ตาม “เม่ือรู้ความก็ชอบวาดรูปแล้ว มีความพยายามถึงขนาดไมมี่สีจะเขียน ก็ต้องเก็บเอากระดาษ

สีนํามาแชนํ่า้เพ่ือจะได้สีมาเขียนภาพ หรือแม้กระทัง่สีนํา้ตาลก็ต้องฝนเอามาจากมีดท่ีเป็นสนิม”  

(ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) เม่ือเร่ิมเข้าเรียนหนงัสือ แม้ในขณะนัน้ ประมาณทศวรรษ 2480       

จะไมมี่การเรียนการสอนศลิปะในโรงเรียนก็ตาม แตเ่ขาก็เขียนภาพไปตามความรักความพอใจ และ

หมัน่ฝึกฝนด้วยตนเอง ด้วยวิธีการคดัลอกภาพจากปกสมดุและปกหนงัสือประเภทนยิาย โดยเฉพาะ

ภาพลายไทย เชน่ ภาพหนมุาน ทศกณัฑ์ ตวัพระ ตวันาง และฉากตา่งๆ จากความมุง่มัน่ในวยัเดก็

ดงักลา่ว ทําให้ทวีกลายเป็นเดก็ท่ีมีฝีมือในการวาดภาพโดดเดน่ท่ีสดุของโรงเรียน  

  เม่ือทวี รัชนีกร สําเร็จการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาแล้ว จงึเร่ิมต้นเข้าเรียนศลิปะ

อยา่งจริงจงัท่ีโรงเรียนเพาะชา่ง การเรียนท่ีเพาะชา่งจงึเป็นชว่งเวลาแหง่การแสวงหาทกัษะฝีมืออยา่ง

จริงจงัของเขา ด้วยการศกึษาวาดภาพเหมือนตามแบบสากล เชน่ ภาพวาดของฟานโก๊ะ เซซานน์ และ

โดยเฉพาะแอนดรูว์ ไวเอ็ด นัน้ ทวี รัชนีกร ช่ืนชอบมากท่ีสดุ นอกจากนัน้ เขายงัฝึกวาดภาพแบบไทย

ประเพณีอีกด้วย ซึง่เป็นผลมาจากการสอนของคณาจารย์หลายทา่น อาทเิชน่ จติต์ บวับศุย์ และ    

ทวี นนัทขว้าง ซึง่ทวีได้กลา่วถึงประสบการณ์เม่ือครัง้เรียนท่ีเพาะชา่งวา่ “อาจารย์ทวี นนัทขว้าง    

เอาภาพเขียนของฟานโก๊ะ หรือศลิปินอิมเพรสชนันิสต์หลายคนมาให้ด ูเรารู้สกึต่ืนเต้นและสนใจมาก 

เพราะเคยรู้จกัแตแ่ตช่า่งเขียนไทย เชน่ เหม เวชกร พอมาเจองานของฟานโก๊ะ เซซานน์ และไวเอ็ดเข้า 

จงึต่ืนเต้นมาก จงึอยากเรียนตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากร” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์)  

  ตอ่มา ทวี รัชนีกร ได้เข้าศกึษาตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากร ภายใต้การสอนของ

ศลิป์  พีระศรี ซึง่เป็นหลกัสตูรอะคาดมีิ ตามอยา่งศลิปะตะวนัตก พร้อมทัง้ซมึซบัเอาวตัรปฏิบตัติาม

แบบอยา่งศลิป์ พีระศรี โดยเฉพาะการปลกูฝังแนวความคดิเชงิปรัชญาท่ีวา่ “การจะเป็นมนษุย์ท่ีแท้

นัน้ ไมเ่พียงแคดํ่ารงชีวิตด้วยการทํามาหากินไปจนตาย เฉกเชน่เดียวกบัสตัว์ท่ีดํารงชีวิตอยูด้่วยการ

หาอาหารกิน มนษุย์เราจําต้องค้นหาสจัธรรมด้านใดด้านหนึง่ให้พบ เพ่ือเอือ้ประโยชน์ให้กบัมนษุย์

ด้วยกนั ทัง้ด้านวตัถแุละจติวิญญาณ” (วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. 2550: 6) ซึง่ทวี รัชนีกร ก็ได้ยืนยนั
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วา่ “อาจารย์ศลิป์ สอนให้รู้วา่ ศลิปะทําให้เราเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ขึน้ ทําให้เราพ้นจากสภาวะของ

ความเป็นสตัว์สามญัทัว่ไป” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) ซึง่ตอ่มาเขาก็ยอมรับเอาแนวคดิ

ดงักลา่ว มาเป็นปรัชญาในการทํางานตลอดชีวิตของเขา ดงัคํากลา่วของทวี  รัชนีกร ท่ีว่า “ทา่นให้ไว้

สามประการ หนึง่คือการแสวงหาสจัธรรม สองแสวงหาความหลดุพ้น สามคือสร้างสรรค์ จรรโลง

สงัคม อาจารย์ศลิป์ พีระศรี ทา่นสอนเอาไว้อยา่งนี ้ผมก็ใช้เป็นปรัชญาในการทํางานมาจนทกุวนันี ”้ 

(วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. 2550: 9) จากท่ีมาของแนวความคดิ และปรัชญาดงักลา่ว ถือเป็นแกน

หลกัท่ีทวี รัชนีกร ใช้เป็นแนวความคดิในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ เพ่ือสะท้อนเนือ้หาหรือ

เร่ืองราวในการแสดงออกท่ีสอดคล้องกบัหลกัปรัชญา 3 ประการ ซึง่ภาพเขียนสว่นใหญ่ของเขา        

จงึมกัจะปรากฏเนือ้หาหรือเร่ืองราวในข้อหนึง่ข้อใดหรือทัง้หมดอยูใ่นผลงานของเขาแทบทัง้สิน้ 

  จงึสรุปได้วา่ จากระบบการศกึษาและหลกัสตูรศลิปะหลกัวิชา ท่ีเขาได้ร่ําเรียน

มาทัง้จากโรงเรียนเพาะชา่งและมหาวิทยาลยัศลิปากรนัน้ สามารถอธิบายได้วา่ ระบบการศกึษา

ดงักลา่วได้กลายเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลไปสูก่ารทํางานของเขาในชว่งเวลานัน้ ดงัจะเห็นได้จากผลงาน

ของทวี รัชนีกร ในระยะเร่ิมต้นตัง้แตเ่ม่ือครัง้เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัศลิปากร ในชว่งปี พ .ศ. 2500 

- 2503 พบวา่สว่นใหญ่จะเป็นผลงานจิตรกรรมและศลิปะภาพพิมพ์ ท่ีมีลกัษณะแบบศลิปะตะวนัตก 

อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวิธีการสอนของศลิป์ พีระศรี ผลงานของทวี รัชนีกร ในชว่งเวลานี ้ถือเป็น

ชว่งท่ีโดดเดน่ เพราะเป็นชว่งเวลาท่ีเขาได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 9-12 

อาทิเชน่ ในปี พ.ศ. 2501 ภาพท่ีได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม 

ช่ือภาพ “ซาก” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ไมท่ราบขนาด (ปัจจบุนัสญูหาย) ท่ีมาของแนวความคดิใน

ภาพนีก็้คือ เป็นการเขียนภาพท่ีมีเนือ้หาเพ่ือสะท้อนถึงสจัธรรมของสิ่งมีชีวิตแบบตรงๆ คือเป็นภาพ

กะโหลกววัควายวางอยูบ่นผ้าท่ีปเูป็นฉาก ลกัษณะคล้ายกนักบัการจดัหุน่นิง่ ซึง่เป็นการแสดงให้เห็น

ทกัษะฝีมือของศลิปินเทา่นัน้ เทคนิคและโครงสร้างทางศลิปะจงึเป็นแบบเรียบงา่ย ตามหลกัวิชาการ

ท่ีเขาเรียนมานัน่เอง  

  ตอ่มาในปี พ.ศ. 2502 ภาพท่ีได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง 

ประเภทจิตรกรรม ช่ือภาพ “ชีวิตในเรือ” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ไมท่ราบขนาด (ปัจจบุนัสญูหาย) 

ภาพนีมี้ท่ีมาของแนวความคดิ มาจากภาพปรากฏการณ์ชีวิตประจําวนัของชาวบ้านท่ีใช้ชีวิตอยูบ่น

เรือ ซึง่ทวี รัชนีกร เห็นอยูเ่ป็นประจํา สว่นเทคนิคและโครงสร้างทางศลิปะนัน้ เป็นแบบเรียบง่าย        

อีกทัง้รูปทรงมีลกัษณะท่ีเหมือนจริงตามหลกัวิชาท่ีเขาเรียนมา  

  ตอ่มาในปี พ.ศ. 2503 ทวี รัชนีกร ได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรม

แหง่ชาตถึิง 2 รางวลัได้แก่ 1) รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม ได้แก่ภาพช่ือ 

“ตน้ไม”้ เป็นภาพเขียนสีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 50 x 65 ซม. เป็นภาพเขียนลกัษณะเหมือนจริงตามท่ี
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ตาเห็น แตพ่ฒันารูปแบบในการเขียนภาพด้วยเทคนิคการเขียนด้วยพูก่นั โดยทิง้ให้เห็นรอยฝีแปรง

หยาบๆ แตน่า่ประทบัใจ คล้ายกนักบัภาพเขียนของพวกโพตส์อิมเพรสชนันิสต์ ซึง่ เขาได้รับอิทธิพล

อยูใ่นขณะนัน้ และ 2) รางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ คือ ภาพช่ือ 

“คนแก่กบัเด็ก” ซึง่พมิพ์ด้วยหมกึดํา ไม่ทราบขนาด ซึง่มีท่ีมาของแนวความคดิ จากความรู้สกึ

สะเทือนใจและซาบซึง้ในความสมัพนัธ์ระหวา่งคนแก่กบัเดก็ท่ีเขาพบเห็นอยูใ่นขณะนัน้ ในภาพ      

จงึปรากฏคนแก่กําลงัอุ้มหลานตวัเล็กๆ ด้านหลงัมีดวงอาทิตย์กําลงัสอ่งแสง ท่ีมีลกัษณะก่ึงเหมือนจริง 

โดยใช้เทคนิคการแกะแมพ่ิมพ์ไม้ (Woodcut) แบบหยาบๆ แตค่มชดั คล้ายภาพพิมพ์ของศลิปิน

ญ่ีปุ่ นท่ีเขาช่ืนชอบ การจดัวางองค์ประกอบของภาพ จะเน้นลกัษณะของคนให้อยูต่รงกลางของภาพ 

และมีลกัษณะภาพแบน ซึง่เกิดจากความจํากดัในด้านเทคนิคของการแกะแมพ่ิมพ์ไม้นัน่เอง    

  ในปี พ.ศ. 2504 ภาพท่ีได้รับรางวลัเกียรตนิิยมอนัดบั 2 เหรียญเงิน ประเภท

จิตรกรรม ได้แก่ ภาพช่ือ “ครอบครวั” เป็นภาพสีนํา้มนับนกระดาษ ไมท่ราบขนาด ภาพนีเ้ป็นภาพท่ี

แสดงเนือ้หาหรือท่ีมาของแนวความคดิ จากท่ีเขาได้พบเห็นภาพชีวิตของไก่ ซึง่เป็นสตัว์เลีย้ง ท่ีมี

ความผกูพนักนักบัวิถีชีวิตของคนไทยมาตัง้แต่โบราณ ครอบครัวของไก่ จงึถกูนําเสนอในรูปแบบก่ึง

เหมือนจริง ซึง่เร่ิมจะเป็นลกัษณะการเขียนภาพเฉพาะตวัของทวี รัชนีกร มากขึน้ ความประทบัใจ         

จงึอยูท่ี่วิธีการเขียนภาพด้วยการเน้นนํา้หนกัท่ีจริงจงัมากขึน้   

  จะเห็นได้วา่ ภาพเขียนของทวี รัชนีกร สว่นใหญ่ในชว่งเวลานี ้ถือเป็นชว่งเวลา

แหง่การแสวงหาความจริง เน่ืองจากภาพเขียนมกัจะปรากฏท่ีมาของแนวความคดิ จากภาพวิถีชีวิต

ทัง้คน สตัว์ และธรรมชาตสิิ่งแวดล้อมท่ีอยูร่อบตวัของเขา อีกทัง้ได้รับอิทธิพลรูปแบบ กลวิธีและการ

จดัโครงสร้างทางศลิปะ ในลกัษณะเหมือนจริงในชว่งแรก ซึง่เขาได้รับอิทธิพลมาจากการศกึษา

ศลิปะท่ีมหาวิทยาลยัศลิปากร ซึง่เป็นผลพวงจากการสอนตามหลกัวิชา (Academic Art) ของศลิป์ 

พีระศรี และคอ่ยๆ พฒันาไปสูก่ารเขียนภาพด้วยเทคนิคระบายสีด้วยการทิง้ให้เห็นรอยฝีแปรงแบบ

ฉบัไว โดยมีรูปแบบก่ึงนามธรรม และนามธรรม ตามอยา่งภาพเขียนของศิลปินตะวนัตกและภาพ

พิมพ์ของศลิปินญ่ีปุ่ น ท่ีแหวกออกมาจากภาพเขียนแนวประเพณีของคนอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นยคุเดียวกนั 

เน่ืองจากทวี รัชนีกร เป็นคนท่ีชอบอา่นหนงัสือ และค้นคว้าตําราตา่งประเทศอยูเ่ป็นประจํา จงึทําให้

เขาได้รับอิทธิพลดงักลา่วมากกวา่คนอ่ืน 

 จากการศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของทวี รัชนีกร ภายใต้เง่ือนไขของ

บริบทรัฐชาต ิโดยการอธิบายผา่นระบบการศกึษาของไทย ซึง่ล้วนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

จากสว่นกลางทัง้สิน้ จงึพบวา่ หลงัชว่งการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา 

รัฐบาลไมไ่ด้ให้ความสําคญักบัการศกึษาทางด้านศลิปะมากนกั ดงัจะเหน็ได้จากประวตักิารศกึษา

ของทวี รัชนีกร ตัง้แตเ่ร่ิมต้น พบวา่เขาต้องอาศยัความรักในการขวนขวยหาความรู้และฝึกฝนเอาเอง 
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ดงันัน้ การสร้างอตัลกัษณ์ทางด้านศลิปะของทวี รัชนีกร ในชว่งระยะวยัเดก็ จงึเป็นการสร้างจาก

ภายในของเขาคือ มีจิตใจรักท่ีจะฝึกฝนด้วยตนเอง โดยระบบการศกึษายงัไมไ่ด้มีผลตอ่เขาเทา่ใดนกั 

ตอ่มาเม่ือได้เข้าศกึษาตอ่ท่ีโรงเรียนเพาะชา่ง และมหาวิทยาลยัศลิปากร ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษา

ทางด้านศลิปะเพียงสองแหง่ท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ เขาจงึได้เรียนศลิปะอยา่งจริงจงั ภายใต้หลกัสตูร

ศลิปะของไทยแบบประเพณี และหลกัสตูรศลิปะหลกัวิชาแบบตะวนัตก ซึง่เน้นทางด้านทกัษะฝีมือ

เป็นหลกั ดงันัน้ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของทวี รัชนีกร ในชว่งเป็นนกัศกึษานี ้จงึถกูสร้างด้วย

ระบบการศกึษา ผลงานศลิปะจงึได้รับอิทธิพลมาจากระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะรับมา

โดยตรงจากศลิป์ พีระศรี หรือแม้กระทัง่การได้รับรางวลัจากการประกวดศลิปกรรมแหง่ชาตหิลายครัง้ 

ก็ล้วนอยูภ่ายใต้องค์กรท่ีมีคณะกรรมการท่ีใกล้ชิดกบัมหาวิทยาลยัศลิปากร เป็นผู้หยิบย่ืนรางวลัให้ 

จงึกลา่วได้วา่ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของทวี รัชนีกร ในชว่งเวลาเร่ิมต้นนี ้จงึเป็นลกัษณะการท่ี

ผู้ อ่ืนมีสว่นหยิบย่ืนอิทธิพลทางรูปแบบศลิปะและช่ือเสียงให้แก่เขานัน่เอง 

 

 1.2  ความเป็นครูศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบราชการ 

  จากการศกึษาประวตัเิบือ้งต้นของทวี รัชนีกร นัน้ พบวา่ แม้จะเป็นคนจงัหวดั

ราชบรีุโดยกําเนดิ แตก่ลบัมาใช้ชีวิตอยูใ่นภาคอีสานเป็นเวลายาวนานเ กือบ 50 ปี ซึง่ปัจจบุนัก็ยงัคง

อาศยัอยูก่บัภรรยาและบตุรสาวท่ีจงัหวดันครราชสีมา จงึกลายเป็นคนโคราชโดยปริยาย ตลอด

ระยะเวลาอนัยาวนานของทวี รัชนีกร นัน้ จะเห็นได้วา่ คอ่นชีวิตของเขาคือ อาชีพความเป็นครูสอน

ศลิปะ ซึง่ทําควบคูก่นัไปกบัความเป็นศลิปิน แม้จะเป็นการทํางานสองอยา่งในเวลาเดียวกนั แตก่าร

จดัสรรความรับผดิชอบตอ่ภาระหน้าท่ีนัน้ เขาพยายามแยกออกจากกนั   

  ซึง่หากอธิบายตามกรอบแนวคดิเร่ืองอตัลกัษณ์ จะพบวา่ การทําหน้าท่ีสอง

อยา่งในชว่งเวลาเดียวกนันัน้ เปรียบเสมือนเป็นเหรียญท่ีมีสองด้าน แม้จะมีความตา่งกนัแตก็่ต้อง

ขบัเคล่ือนไปด้วยกนัทัง้สองด้าน “อตัลกัษณ์” ในแนวคดิหลงัสมยัใหม ่เป็นการมองปัจเจกสภาพ    

ในฐานะของอตัลกัษณ์ ความเป็นปัจเจกจงึถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคมของการ

สร้างอตัลกัษณ์” มากกวา่แก่นแกนของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั รวมทัง้ความเป็น

ปัจเจก เป็นผลของวาทกรรม และปฏิบตักิารทางวาทกรรม อีกทัง้แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพ

ตวัแทนและอตัลกัษณ์ ดงันัน้ “ความเป็นครูศลิปะ” และ “ความเป็นศลิปิน” ของทวี รัชนีกร ก็อาจ

กลา่วได้วา่ เป็นการสร้างความหมายภาพตวัแทนและอตัลกัษณ์บางประการเชน่เดียวกนั   

  นิคม กบุแก้ว (2553: สมัภาษณ์) ซึง่เป็นลกูศษิย์ใกล้ชิดทวี รัชนีกร อีกผู้หนึง่  

กลา่วถึงความเป็นครูของเขาวา่ อาจารย์ทวี รัชนีกร ทา่นได้รับสมญานามวา่ “ศลิปินรากแก้วอีสาน” 

อนัเน่ืองมาจากวนัท่ีทา่นเร่ิมหยัง่ราก ณ แดนดนิโคราชเม่ือปี 2504 จนกระทัง้ปัจจบุนั เป็นเวลาร่วม 
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50 ปี กบัการทําหน้าท่ีครูศลิปะท่ีมีลกูศษิย์ลกูหากระจายอยูท่ัว่ทุกภมูิภาคของประเทศไทย 

โดยเฉพาะภาคอีสาน จากแนวคดิท่ีฝังลึกอยูใ่นจิตสํานกึของทา่น จนกระทั่งถ่ายทอดออกไปสู่       

ลกูศษิย์รุ่นแล้วรุ่นเลา่ คือจิตสํานกึตอบแทนสงัคมท่ีให้ทกุสิ่งทกุอยา่งแก่เรา   

  จากทศันะดงักลา่ว สอดคล้องกบัความสํานกึรับผดิชอบตอ่ภาระหน้าท่ีความ

เป็นครูของเขา ซึง่เป็นดัง่ “อุดมการณ์” หรือ “อุดมคต”ิ ท่ีเป็นความมุง่มัน่ตัง้ใจของเขา ดงัท่ีทวี 

รัชนีกร ได้กลา่วกบัผู้ วิจยัเสมอวา่ “ผมอยากจะสัง่สอนลกูศษิย์ให้เป็นคนดี มีจติสํานกึเพ่ือสาธารณะ

ทกุคน” นัน่ก็แสดงวา่ เขาต้องการให้ลกูศษิย์ทกุคนมุง่สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือสงัคม ตระหนกัถึง

คณุธรรมและจริยธรรม ในการใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ ไมมี่การเอาเปรียบซึง่กนัและกนั        

ซึง่อดุมการณ์ดงักลา่ว มนัเกิดขึน้เองภายใต้จติสํานกึของเขา เขาเลือกเองและทําเองโดยไมมี่ใครไป

บงัคบั ซึ่งมนัเป็นสิ่งท่ีเขาได้ไตร่ตรองดีแล้ว จงึได้มาทําหน้าท่ีเป็นครู 

  เม่ือพจิารณาตามแนวความคดิเร่ืองอตัลกัษณ์ จากหน้าท่ีของความเป็นครู 

นบัวา่เป็นการสร้างความหมายภาพตวัแทนและอตัลกัษณ์ในอีลกัษณะหนึง่ ซึง่ถกูสร้างด้วยระบบ

การเรียนการสอน ท่ีถกูกําหนดหลกัสตูรมาจากสว่นกลางท่ีอยูภ่ายใต้รัฐชาตไิทย แม้เขาเองจะเป็น         

ผู้ ก่อตัง้แผนกวิชาศลิปกรรม ท่ีวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และเป็นผู้ ร่างหลกัสตูร

ร่วมกบัเพ่ือนศลิปินในปี พ.ศ. 2509 แตข้่อจํากดับางอยา่งรวมถึงความเป็นภาพตวัแทนของ

มหาวิทยาลยัศลิปากร ก็ยงัเป็นภาพตดิตามเขามา แม้เขาจะบอกวา่หลกัสตูรดงักลา่วไมเ่หมือนทัง้ 

มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาลยัเพาะชา่ง และวิทยาลยัชา่งศลิป์ก็ตาม แตก็่ไมส่ามารถปฏิเสธได้วา่ 

หลกัสตูรดงักลา่ว เป็นหลกัสตูรแบบศลิปะหลกัวิชาท่ีเขาและเพ่ือนเรียนมาจากมหาวิทยาลยั

ศลิปากรนัน่เอง เพียงแตใ่นระยะตอ่มา เขาได้ปรับเปล่ียนวิธีการสอนท่ีเน้นศลิปะสมยัใหม ่ท่ีเขา

ได้รับอิทธิพลมาจากการค้นคว้าและการอา่นหนงัสือศลิปะตา่งประเทศ และดเูหมือนวิธีการสอนของ

เขาจะลํา้หน้าไปมากกวา่มหาวิทยาลยัศลิปากรในขณะนัน้  

  อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีสร้างตวัตนของทวี รัชนีกร ให้เป็นท่ียอมรับของสังคมในอาชีพ

ความเป็นครูศลิปะของเขาก็คือ แม้ในความเป็นจริง เขาจะมุง่เน้นการสอนแบบให้ความเป็นอิสระแก่

นกัศกึษา และมิได้ต้องการให้ลกูศษิย์เลียนแบบผลงานของเขา แตใ่นความเป็นจริงอีกด้านหนึง่ท่ีตก

ทอดไปสูบ่รรดาลกูศษิย์หลายๆคน ได้แก่ แนวความคดิและปรัชญาท่ีเขาได้รับการ ถ่ายทอดมาจาก

อาจารย์ของเขาคือ ศลิป์ พีระศรี แตอ่ยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีอยูน่อกเหนือวิธีการสอนของศลิป์ พีระศรี ก็

คืออดุมการณ์ทางด้านศลิปะเพ่ือชีวิต ท่ีเขาได้รับการบม่เพาะหลงัจากมาปักหลกัท่ีนครราชสีมา 

ดงันัน้ อาจกลา่วได้วา่ วิธีการสอนท่ีสอดแทรกแนวคดิและปรัชญาท่ีว่าด้วยอดุมการณ์ทางด้าน

การเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม ได้นําไปสูก่ารสร้างอตัลกัษณ์ในฐานะท่ีเขาเป็นครูให้เป็นท่ียอมรับ

ของบรรดาลกูศษิย์ อีกทัง้ลกูศษิย์ก็เป็นผู้ ย้อนกลบัมาสง่เสริมให้เขามีช่ือเสียงมากขึน้ ดงันัน้ ในฐานะ

ท่ีเขาเป็นปัจเจกจงึถกูกระบวนการของสงัคมเป็นผู้ สร้างอตัลกัษณ์ให้กบัเขานัน่เอง 



 100 

2.  โชคชัย ตกัโพธ์ิ 

 2.1  นักศึกษาศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบการศึกษา  

  พืน้ฐานการศกึษา ซึง่ถือเป็นปัจจยัสําคญัตอ่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของ   

โชคชยั ตกัโพธ์ิ นัน้ นิพนธ์ ขนัแก้ว (2553: สมัภาษณ์) ครูศลิปะผู้ เคยเรียนห้องเดียวกนักบัโชคชยั  

ตกัโพธ์ิ ท่ีวิทยาลยัเพาะชา่ง ได้เลา่ถึงความทรงจําในอดีตเก่ียวกบัชว่งชีวิตการเป็นนกัศกึษา และ

กระบวนการสร้างแนวคดิท่ีนําไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ในเวลาตอ่มา   

พอสรุปได้วา่ โชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นคนตัง้ใจศกึษาเรียนรู้มาก ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เป็น

ผู้ นําสิ่งใหม่ๆ  มาให้กบัเพ่ือนๆ จะไมพ่ดูชกัจงูใคร สว่นใหญ่จะทําให้ดเูชน่เขียนหุน่นิ่ง โชคชยั ตกัโพธ์ิ 

จะเขียนครัง้ละ 4-5 ชิน้ เพ่ือนๆ ก็ทําตาม เป็นคนท่ีเพ่ือนรักและยอมรับนบัถือมาก อาจารย์ก็ชอบ

เพราะเป็นคนขยนั ชา่งซกัถาม ความเป็นคนชา่งคดิชา่งสงัเกตโยงความรู้ข้อมลูตา่งๆ เพ่ือหาข้อสรุป

พดูคยุแลกเปล่ียนความคดิ แสดงทศันะอยา่งตรงไปตรงมากบัอาจารย์ รุ่นพ่ี รุ่นน้องและเพ่ือนเสมอ 

เวลาวาดภาพมกัไปคนเดียว กลบัมาก็เอางานมาตัง้ให้เพ่ือนๆด ูชอบทํางานเชิงทดลอง ลองผิดลอง

ถกู รูปแบบผลงานสร้างสรรค์ในขณะท่ีเรียนอยูก็่ก้าวหน้ากวา่ใครๆ จะวา่เป็นความพเิศษของกลุม่ผม

หรือความโชคดีของผมก็ได้ท่ีมีเพ่ือนเรียนด้วยกนัช่ือโชคชยั ตกัโพธ์ิ มณเฑียร บญุมา ชาต ิกอบกิตต ิ 

วณิช สขุศริิ สทุศัน์ ป่ินฤทยั โดยเฉพาะสองคนแรกทําให้กลุม่ของเราใฝ่ดี เพราะทัง้โชคชยั ตกัโพธ์ิและ

มณเฑียร บญุมา เป็นผู้ นําทางความคดิ เป็นแบบอยา่งในการสร้างสรรค์ศลิปะ เป็นสองคนท่ีขยนั

เขียนรูปแขง่กนั คลกุคลีกบัรุ่นพ่ี เชน่พ่ีผดงุ พรมมลู พ่ีทวีเดช จิ๋วบาง เป็นต้น พดูคยุแลกเปล่ียน

ความคดิ และแอบศกึษาเทคนคิการวาด รุ่นพ่ีบางคนไปเรียนท่ีอเมริกา ก็สง่โปสการ์ดงา นศลิปะ

ใหม่ๆ  มาให้ด ูนอกนัน้ยงัพากนัศกึษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเชน่ไปบ้านจา่ง แซต่ัง้ บ้านสวนของ

ประเทือง เอมเจริญ ไปห้องสมดุ AUA ซึง่มีหนงัสือศลิปะของศลิปินอเมริกาเยอะมาก อา่นไมอ่อกดู

แตรู่ป หลายๆ ครัง้พวกผมในกลุม่พากนันัง่ฟัง 2 คนนีถ้กเถียงกนัเร่ืองศลิปะ เร่ืองปรัชญา หลงัจาก

จบชัน้ปีท่ี 3 คนทีมี่ฝีมือก็จะเล็งเป้าท่ีคณะจิตรกรรมฯศลิปากร แตโ่ชคชยั ตกัโพธ์ิ กลบัตดัสินใจเลือก

เรียนตอ่ในสถาบนัเดมิจนจบปริญญาตรี เหมือนกบัคนท่ีรู้จกัและเข้าใจตนเองเป็นอยา่งดี รู้วา่ตวัตน

ท่ีเป็นอยา่งนีค้งจะเรียนท่ีศลิปากรไมมี่ความสขุ การตัดสินใจเชน่นีอ้าจจะประมวลเป็นคําอธิบาย

ดงันี ้  

   ข้อ 1 อาจจะได้แรงบนัดาลใจจากการท่ีได้รู้จกัและดงูานศลิปะสร้างสรรค์

ของกมล ทศันาญชลี ซึง่นําผลงานกลบัมาแสดงท่ีโรงเรียนเพาะชา่ง ซึง่โชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นนกัศกึษา

ผู้หนึง่ท่ีเข้าไปชว่ยตดิตัง้ผลงาน จงึเป็นคําตอบอีกแนวทางหนึง่วา่ ไมจํ่าเป็นต้องไปเรียนศลิปากร ข้อ 

2 รุ่นพ่ีในกลุม่ท่ีรู้จกัมกัคุ้นกนัหลายๆ คนท่ีเบนเป้าหมายไปเรียนตอ่ท่ี มศว ประสานมิตร และ ข้อ 3 

บคุคลอีกทา่นหนึง่ท่ีโชคชยั ตกัโพธ์ิ ให้ความเคารพนบัถือมากคือ ผู้ อํานวยการโรงเรียนเพาะชา่ง 
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อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ซึง่เป็นคนอีสานเหมือนกนั ข้อนีน้า่จะเป็นเหตผุลอนัสําคญัท่ีสะท้อนภาพนัก

ภมูิภาคนิยมหรือจิตวิญญาณอีสาน ในชว่งขึน้ชัน้ปีท่ี 4 โชคชยั ตกัโพธ์ิ ก็นําทีมเพือ่นๆ เลือกเรียน

สาขาภาพพมิพ์ ซึง่เปิดเป็นปีแรก ผลงานสร้างสรรค์ชว่งนัน้หลายชิน้สร้างขึน้ในแนวทางศลิปะเพ่ือ

ชีวิต ซึง่เป็นผลสะเทือนจากเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และในท่ีสดุก็ได้เข้าร่วมการเคล่ือนไหวกบั

แนวร่วมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519  

  อยา่งไรก็ตาม ผลจากการท่ีเขาได้ศกึษาวิชาศลิปะจากวิทยาลยัเพาะชา่ง 

สถาบนัแหง่นีไ้ด้กลายเป็นสถานท่ีบม่เพาะทางด้านวิชาการ แนวความคดิ ปรัชญา และศาสนา 

ให้แก่เขาเป็นอยา่งมาก ซึง่ตอ่มาได้สง่ผลไปสูแ่นวทางการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ในลกัษณะ

เฉพาะตวัของเขา ดงันัน้ การศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์และวิวฒันาการในผลงานทศันศลิป์

ของโชคชยั  ตกัโพธ์ิ นัน้ จําเป็นต้องศกึษาในประเดน็ท่ีมาของแนวความคดิ ปรัชญา หรือทฤษฎี 

กลวิธีและโครงสร้างทางศลิปะ ท่ีมีผลนําไปสูก่ารค้นหากระบวนการสร้างตวัตนของโชคชยั  ตกัโพธ์ิ 

ซึง่มีแนวทางในการสร้างสรรค์ศลิปะท่ีหลากหลาย ซึง่ผลงานของเขามกัจะแฝงไปด้วยหลกัปรัชญา

และหลกัวิชาการท่ีมีเหตผุล ตามท่ีเขาได้ศกึษามา พอสรุปได้วา่ 

   ท่ีมาของแนวความคิด ซึง่เป็นแกนความคดิหลกัในด้านเนือ้หาศลิปะท่ี

สําคญัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ท่ีแสดงออกในผลงานทศันศลิป์ของเขา ท่ีมกัผกูตดิอยูก่บัวิธีคดิซึง่เป็น

ภาพรวมในการทํางานของเขา มกัจะเป็นเร่ืองของ จิตสาํนึก เป็นอิสรภาพตามความสามารถในการ

แยกแยะ เช่ือมโยง ประเมินคา่และคดัสรร จติสํานกึมีความหมายมากกวา่ความสามารถในการคดิ 

เพราะจิตสํานกึมีสตปัิญญาคอยตกัเตือนไมใ่ห้เราเผลอ “ศลิปะของผมนัน้ มกัสะท้อนรูปการณ์

จติสํานกึ “เรา” กบั “ผู้อ่ืน” อนัสะท้อนผา่นเนือ้หาศลิปะสะท้อนวิถีชีวิต เพ่ือส่ือนยัการดําเนินชีวิต

ตามความเช่ือ มใิชค่วามแตกตา่งและแปลกแยก เพราะคํา “แตกตา่ง” และ “แปลกแยก” มนัเป็น

เร่ืองของคนอ่ืนขีดเส้นแบง่ให้เรา” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 30) นอกจากนัน้ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ยงัได้

อธิบายถึงท่ีมาของแนวความคดิ ซึง่มีอิทธิพลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของเขาดงัตอ่ไปนี  ้

 

 ผมชอบโยงสิง่ที่ผมรับรู้ตีความเข้าหาหลกั วิภาษวิธี (Dialectic) คอื มมุอง วถีิ

ชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยจบัเหตกุารณ์ ความขัดแย้งคู่  ไปนําเสนอผา่นมมุมอง ผลพวงความ

ขดัแย้งสิง่ แวดล้อมทางสงัคม ซึง่คนทัว่ไปรับทราบในนามความขดัแย้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

วฒันธรรม กลา่วคือ ความขดัแย้งด้านการเมอืง เศรษฐกิจ วฒันธรรม เป็นสาเหตุ สิง่แวดล้อม

สงัคม เป็นผล  

 การจบัประเด็น เกิด แก่ เจ็บ ตาย นําเสนอจากมมุมองผลพวงความขดัแย้ง 

เป็นวธีิการใช้สือ่ศลิปะเช่ือมโยงการเห็น สติ อนันําไปสูค่วามรู้สกึ นกึคิด ที่ซอ่นตวัอยูใ่น

ความสมัพนัธ์ใหม ่ด้านการเห็นแจ้ง เก่ียวกบัวิถีชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทางสงัคม 
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 ก็เพราะนิสัยมักคิดวกวนตามวิธีอ้างอิงของผมนีแ้หละ พอผมลงมือ

ทาํงานศิลปะอะไรก็ตาม เจ้านิสัยวิภาษวิธีมันโผล่ปรากฏออกมาในงานของผมอยู่เสมอ นึก

ได้เช่นนี ้ผมก็จับความคิดที่ว่านี ้นํามันไปเป็นประเด็นสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เช่น 

กลุ่มเนือ้หาสะท้อนวิถกีารเมือง กลุ่มธรรมชาติสื่อนัยประหวัดวิถชีีวิต และกลุ่มเนือ้หาอิง

ปริศนาธรรม (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 30) 

 

   กลวิธีและโครงสร้างทางศิลปะ ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานทศันศลิป์ของ    

โชคชยั ตกัโพธ์ิ มีหลากหลาย “ผมเรียนภาพพิมพ์รุ่นบกุเบกิของ “เพาะชา่ง” ทําให้ตระหนกัถึง

ความสําคญัของเทคนิคและการจดัองค์ประกอบในฐานะไวยกรณ์สร้างรูปแบบส่ือเนือ้หา  หาก

ลกูกลิง้ประทบัรอย ขอให้เป็นรอยแหง่มนษุยชาต ิผู้ประทบัคือ พวกเรา ” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 32) 

ดงัจะเหน็ได้จากการบนัทกึสว่นตวัของเขาท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2516 ทําให้เห็นร่องรอยของวิธีการคดิ

และกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของเขาในขณะนัน้ พอสรุปได้วา่ ถ้าเราเขียนภาพแนว

ลทัธิสําแดงอารมณ์ อาจมีแนวทางดงันี ้

 1. ร่างจากของจริงเชน่ ภาพคน ทวิทศัน์ ตอ่จากนัน้วาดจากของจริงเพ่ือ           

ก) ศกึษาเทคนคิการใช้สี ข) ได้ข้อคดิเพิ่มเตมิเพ่ือการทํางานตอ่ไป และ ค) มีทศันคตกิารทํางานท่ี

กว้างขึน้ 

 2. เขียนภาพจาก ก ข ค เพ่ือได้ความคดิแว๊บด้านวิธีการสลายรูปทรง โดย

ใช้วิธีวาดภาพจากองค์ความรู้แยกสว่น เชน่ โครงสร้างเดนิเส้น แสงเงา และผวิ ฯลฯ 

 3. ศกึษา Space สลบัวิธีข้อ 2. เพ่ือได้ความคดิเพิ่มเตมิ ชว่ยให้มองเห็น

แนวทางแสดงออกเพิ่มขึน้ โดยใช้วิธีการทํางาน ก) โยงสาระ “Space” ไปสร้างเนือ้หา ข) รูปแบบ

สําแดงอารมณ์ ตดัทอนบางสว่น แตย่งัคง Space ไว้บ้าง 

 4. จบัสาระ “Effect” แตล่ะอยา่งไปขยายแนวทางปฏิบตังิาน 

 5. เขียนท่ีรู้สกึชอบ โดยทําไปเร่ือยๆ ถ้าความคดิไมก่ระจา่งให้เปิดด ูStudy 

เพ่ือฟืน้ความคดิเก่ียวกบั “ธาตเุดมิแตล่ะภาพ” ไมต้่องเอาภาพเดมิมาลอกใหม ่เราดงูานเก่าเพ่ือ

กระตุ้นความคดิแว๊บ เพ่ือจบัความแว๊บเอาไป Study ใหมอี่กครัง้ จะได้พลังอันใหม่  

  ฉะนัน้ กลวิธีในการทํางานทศันศลิป์ของเขา จงึมกัแสดงถึงความเป็น

นกัวิเคราะห์และนกัทดลองทางด้านศลิปะ ท่ีนบัเป็นอตัลกัษณะเฉพาะของเขา “ผมคดิวา่ 

กระบวนการเรียนรู้ของผม เป็นลกัษณะครูพักลักจาํและผสมผสาน เพราะผมชอบกลวิธีทํางาน

ศลิปะแบบวิเคราะห์ข้อมูลก่อนลงมือปฏิบัติ ความคดิยอ่มวางงรากฐานบนความจดัเจน

ประสบการณ์ (Experience) ประกอบขึน้ด้วยมวลข้อเท็จจริงทางผสัสะเข้าสูร่ะบบสืบสวนทางเหตผุล 

อนัรวมไว้ซึง่วิธีคดิเข้าหลกั (Induction) วิธีวิเคราะห์ (Analysis) วิธีเปรียบเทียบ (Comparison)” 
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(โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 32) ซึง่เป็นวิธีการท่ีสามารถตรวจทานและประเมินผลได้ในภายหลงั สิ่งท่ีเห็น

ได้ชดัเจนในเร่ืองของกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานของโชคชยั ตกัโพธ์ิ นัน้ มกัจะเก่ียวข้องและ

สอดคล้องกนักบัจติสํานกึของเขา ดงัจะขอยกตวัอยา่งวิธีการสร้างงานบางสว่นของเขา พอสรุปได้

ดงันี ้

   วิธีการ ขีด ลาก  โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้ข้อคดิมาจากถ้อยนพินธ์ 4 บรรทดั 

ของปรัชญาเตา๋ ซึง่ ส. ศวิรักษ์ ได้อ้างถึง เม่ือครัง้ท่ีวิจารณ์ ผลงานของจา่ง แซต่ัง้ ดงันี ้

    ขีดหนึง่ขีด หนกัแนน่ดจุขนุเขา 

    ขีดหนึง่ขีด ลอ่งลอยดจุหงส์ 

    ขีดหนึง่ขีด เบาลอยดงัเมฆ 

    ขีดหนึง่ขีด เล่ือนไหลดจุนํา้ 

     เขาจงึโยงข้อคดิ ขีด-ลาก เข้าหาหลกั ความหลากหลายมาจากหนึง่ คําวา่ 

“หนึง่” หมายถึง แรกท่ีเดียวมีจิตเป็นพทุธก่อนอ่ืนทัง้หมด (พทุธมหายาน) เขาเก็งความจริงวา่ ถ้า

จติใจเรามีอะไรอยูใ่นนัน้ พอเราวาดรูปความรู้สกึในใจมนัก็อบุตัมิาจากกริยา ขีด-ลากเอง จดุเร่ิมต้น

ของข้อคดินี ้คือ งานชดุทะเล (อา่งศลิา) ซึง่เขาใช้เครยอง “ขีด” ให้มองเห็นเป็นทะเล “ผมอยากได้จติ

วิญญาณบรรจลุงในเทคนิค “ขีด” จงึโยงความเข้าใจจติวิทยาจติใต้สํานกึเข้ามาชว่ย ตอ่มาผมเห็นวา่ 

จิตใต้สาํนึก อนัโผลป่รากฏทางเนือ้หา นํา้หนกัเส้น-สีนัน้ มนัเป็นเพียงเนือ้หาจิตใต้สํานกึ (เก็บกด) 

มนัระบายออกมาจากจติฝ่ายอกศุล หลงัจากผมเป็นครูศลิปะท่ีอบุลราชธานี ได้ศกึษาการปฏิบตัิ

สมาธิเพราะอยากได้ประโยชน์สมาธิไปชว่ยดงึเนือ้หาจติสํานกึ ให้มนัระบายออกมาจาก  จิตฝ่าย

กุศล” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 32)   

  อีกเทคนิคหนึง่ท่ีเขาสนใจ คือ เทคนิคการลาก ซึง่ตรงกบัศพัท์วา่ Draw แปลวา่ 

ลาก มาจากนยั ม้าลากรถ คือ เขาเปรียบความรู้สกึเป็นม้า เปรียบเทียบคนข่ีม้า คือ ปัญญา ข้อคดิ 

เทคนิค ลาก ตอ่มาเขาได้พฒันาวิธี ขีด-ลาก ในลกัษณะท่ี “เร็ว” ขึน้ โดยพฒันากลวิธี ขีด-ลาก ไป

สมัพนัธ์กบัการลากเชงิ จิตสัมผัส อนัได้แก่ กลวิธีลากเส้น ออ่น-แก่-หนกั-เบา ถ่ายทอดความรู้สกึ 

นกึคดิ (เกิดขึน้ ตัง้อยู ่ดบัไป) โดยปลอ่ยให้วิธีการแสดงออกมนัเป็นไปเอง ตามกระบวนวิธีของมนั 

รวมแล้วด้วยแนวคดิวิธีเดียวกนันีเ้องก็เกิดเทคนิคผสมผสานเป็น ขีด-ขูด-ลาก-ป้าย ซึง่เขาได้รับ

อิทธิพลมาจากนทิรรศการศลิปศกึษา ในห้องสมดุของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร    

“ผมชอบตดิตามนิทรรศการศลิปะ ซึง่เวลานัน้ คา่นยิมจดัในสถานศกึษา เพราะได้เห็นบรรยากาศ

ทางวิชาการ อีกทัง้ยงัได้ฟังวิวาทะของผู้ รู้ศลิปะ เขายกประเดน็ถกเถียงกนัเผด็ร้อน” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 

2546: 32-33) 
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  วิธีคราบไหล เป็นวิธีการท่ีเขาคดิค้นท่ีอบุลราชธานี ซึง่เขามีโอกาสได้ทบทวน

แนวคดิเตา๋ กบัแนวคดิฮินด ูตลอดจนความรู้ธรรมจากสวนโมกฯ กบัความรู้ธรรมจากวดัหนองป่าพง 

“พอมันผสมกันถูกส่วน” ก็สอบทานประสบการณ์เข้าหาหลกัพทุธธรรม พิจารณาสลบักนัไปมา

เชน่นี ้ก็นําไปสูก่ารทดลองเคร่ืองมือ เชน่ ปรับแตง่แลคเกอร์ไประบายสีนํา้อนัทําให้เกิดเทคนิคคราบไหล 

ซึง่นําไปสูก่ารตีความสาระ คราบไหล (อะไร) เช่ือมโยงพทุธวจนะ “ชาวนาไขนํา้เข้านา” (บอกอะไร)” 

(โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 33) จากพทุธวจนะดงักลา่วสามารถตีความได้วา่ 

- อปุมาเทคนิคสีนํา้คราบไหล เหมือนนํา้ไหล (สิ่งนีมี้) 

- อปุมาศลิปินปรับมติิทางคราบไหล เหมือนชาวนาใช้นํา้(สิ่งท่ีมี) 

- เทคนิคคราบไหลแสดงสาระเอิบอาบดดูซมึ (ธาตนํุา้) อปุมาชาวนาไขนํา้ 

เข้านา (สิ่งนีเ้ป็น) 

- ผลงานศลิปะจากเทคนิคคราบไหล อปุมาต้นข้าวจากท้องนา (สิ่งมีเป็น) 

  จากนัน้ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ยงัได้พฒันาเทคนิคการวาดภาพแบบ “จติสมัผสั” ซึง่เขา

ได้รับอิทธิพลมาจากศลิปะลทัธิของชาวตะวนัตก ดงัคําอธิบายของเขาวา่ ผมปรับมาจาก “ท่วงท่า” 

ลทัธิสําแดงออก (Expressionism) โดยปรับกลวิธี ขีด-ลาก ให้พลิว้ไหวอยา่งอิสระคล้ายลายมือ 

(Calligraphic) ดงัผมประยกุต์วธีิการของ อาร์ชีล กอร์กี (Arshile Gorky. 1904-1948) มาร์ค โทเบ 

(Mark Tobey. 1890-1976) นําไปปรับใช้ในผลงานสะท้อนเนือ้หา “บ้าน” ซึง่วาดจากมมุมองสงู

เพ่ือให้ “บ้าน” บอกวิถีชีวิตชมุชน (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 33)  

  นอกจากนัน้ เขายงัชอบวิธีการแสดงออก “อสิระแต่แฝงระเบียบ” จงึปรับวิธี

ลากเส้นพลิว้ไหวแบบของอาร์ชีล กอร์กี ไปสมัพนัธ์กลวิธีลากเส้นพลิว้ไหวเชงิทศิทางอกัษรอาหรับ 

ของมาร์ค โทเบ โดยปรับแผนใหม ่คือ ลากเส้นพลิว้ไหวเชิงทิศทางลายมือของตวัเอง และได้วิธีการ

ลากเส้นพลิว้ไหวอนัเคล่ือนท่ีไปตามทิศทางหกังอ ดงัเชน่ ผลงานลากเส้นจิตสมัผสัเก่ียวกบัคนเดนิ

ขึน้-เดนิลงบนัได ซึง่หมายถึง คนยคุแสวงหาเดนิบนัได (หอคอยงาช้าง) กบัคนเดนิลงบนัได (รับใช้

มวลชน) เป็นต้น 

   จากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ด้วยวิธีการดงัข้างต้น สามารถ

ตรวจสอบการทํางานศลิปะ ซึง่เป็นการหาวิธีบรรลซุึง่ “โลกทศัน์” โดยใช้วิธีการเฉพาะเชน่ วาง

หลกัการทํางานจากกระบวนทศัน์ (Paradigm) ได้แก่ การตีความออกจากหลกัการทํางานวิธี

วิทยาศาสตร์ 5 ขัน้ได้แก่ 1) ขัน้รวบรวมข้อมลู 2) ขัน้ตัง้สมมตฐิาน 3) ขัน้ทดลอง 4) ขัน้ปรับปรุง

วิธีการ และ 5) ขัน้ประเมินผลและสรุปหลกัการสําคญั แล้วนําไปตีความเข้าหาหลกัการทํางานศลิปะ

ให้สอดคล้องกนั เพ่ือนําไปออกแบบชดุหลกัการทํางานครัง้ตอ่ไป จงึนบัได้วา่ วิธีการทํางานศลิปะ

ของโชคชยั ตกัโพธ์ินัน้ เป็นผลงานศลิปะท่ีอยูบ่นฐานของเหตผุลท่ีได้ทดลองและพิสจูน์ได้เชน่เดียว 

กนักบัผลงานวิทยาศาสตร์ และยงัสอดคล้องกบัหลกัธรรมในพทุธศาสนา โดยเฉพาะสภาวะของจิตท่ี

ได้ฝึกฝนมาเป็นขัน้เป็นตอน เหมือนกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
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 ดงันัน้ หากจะอธิบายตามกรอบแนวคดิเร่ืองอตัลกัษณ์ พบวา่ ปัจจยัในวิธีคดิ

และกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเขา จงึมีลกัษณะหยิบยืมมาจากหลกัคดิท่ีเขาได้เรียนรู้

เองมาจากทัง้นกัปรัชญา นกัวิทยาศาสตร์ และพทุธศาสนา ซึง่เป็นผลพวงมาจากบรรยากาศในการ

เรียนการสอนในวิทยาลยัเพาะชา่ง อีกทัง้ทกัษะฝีมือนัน้ เขาก็ได้รับโดยตรงมาจากกระบวนการเรียน

การสอนในวิทยาลยัเพาะชา่งเชน่กนั ดงันัน้ ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ในความเป็นศลิปินของ

เขา จงึถกูสร้างด้วยกระบวนการทางสงัคม ซึง่เป็นแหลง่เรียนรู้ทางด้านวิชาการและทกัษะฝีมือแก่เขา

มาจนกระทัง่ปัจจบุนั ดงันัน้ ความหมายด้านอตัลกัษณ์ของเขาจงึถกูสร้างขึน้ด้วยตวัของเขาเองและ

ผู้ อ่ืนเป็นผู้หยิบย่ืนให้ ในฐานะ “ศลิปิน นกัคดิ นกัทดลอง และนกัวิชาการ” นัน่เอง 

 

 2.2 ครูศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบราชการ 

 เม่ือโชคชยั ตกัโพธ์ิ จบการศกึษาจากวิทยาลยัเพาะชา่งแล้ว ก็เร่ิมทํางานเป็นครู

สอนวิชาศลิปะท่ีวิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี  บทบาทความเป็นครูของโชคชยั  ตกัโพธ์ิ ตาม

ทศันะของนิพนธ์ ขนัแก้ว (2553: สมัภาษณ์) ซึง่เป็นเพ่ือนสมยัเรียนท่ีเพาะชา่งและเป็นครูสอนใน

ภาคอีสานเชน่กนั ได้กลา่วถึงบทบาทของเขาพอสรุปได้วา่ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้ทุม่เทกบัการสอนศษิย์

จนประสบความ สําเร็จเป็นศลิปินท่ีมีช่ือเสียงมากมาย วางแผนพฒันาให้กบัองค์กรจนเป็นท่ียอมรับ

ในวงการอาชีวศกึษา คดิค้นเทคนคิการสอน จดัทําส่ือการสอน เอกสารประกอบ การสอน จนสรุป

เป็นแนวทางเฉพาะของวิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลฯ นัน่จงึแสดงวา่ บทบาทความเป็นครูของเขานัน้

ได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนท่ีวิทยาเขตเพาะชา่ง ซึง่เป็นสถาบนัท่ีบม่เพาะด้านวิชาการและทกัษะ

ฝีมือให้แก่เขา และในสถาบนัเดียวกนันี ้เขายงัค้นพบวิธีการค้นคว้าหาความรู้นอกชัน้เรียน ด้วยการ

อา่นหนงัสือ การเสวนากบัเพ่ือนนกัศกึษา ศลิปิน ครูอาจารย์ จนนําไปสูอ่ปุนสิยั  “การคิดแบบ

วิภาษวิธี” ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น ซึง่เป็นวิธีคดิท่ีละเอียดลออและละคนสงสยัในสิ่งตา่งๆ      

ของเขา ก็ล้วนสะท้อนออกมาในความเป็นครูของเขาทัง้สิน้ ดงันัน้ วิธีการสอนของเขาจงึเป็นวิธีท่ี มี

กระบวนการเรียนการสอนแบบเป็นขัน้เป็นตอนตามแบบวิภาษวิธีนัน่เอง แตอ่ยา่งไรก็ตาม 

กระบวนการสอนของเขาก็ต้องอยูภ่ายใต้หลกัสตูรของวิทยาลยัอาชีวศกึษา ซึง่ถกูกําหนดมาจาก

นโยบายของรัฐชาตไิทยนัน่เอง ดงันัน้ หากอธิบายอตัลกัษณ์ของโชคชยั  ตกัโพธ์ิ จากความเป็นครู

ศลิปะนี ้สามารถอธิบายได้วา่ ปัจเจกสภาพในฐานะของความเป็นครูศลิปะ ความเป็นปัจเจกจงึถกู

เน้นในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางสงัคมท่ีเขาได้รับอิทธิพลมาจากสถาบนัการศกึษานัน่เอง  

 ปัจจยัทางด้านสถาบนัการศกึษา นอกจากจะสง่ผลตอ่ความเป็นครูศลิปะของ

เขาแล้ว ก็นบัเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีความสําคญัตอ่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของโชคชยั ตกั

โพธ์ิ ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบและเนือ้หาท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของเขา อาทิเชน่ การได้รับ
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อิทธิพลเบือ้งต้นจากวิทยาลยัเพาะชา่ง ความชํานาญในทกัษะฝีมือแบบศลิปะหลกัวิชา ก็ล้วนได้รับ

การฝึกฝนมาจากสถาบนัศลิปะแหง่นี ้สว่นท่ีมาของแนวความคดิหรือเนือ้หาของผลงาน ในชว่งแรก

ได้รับอิทธิพลมาจากการอา่นหนงัสือแนว “กวีนิพนธ์” และตอ่มาจงึอา่นแนว “เพ่ือ” (ชีวิต) ทัง้ของกวี

ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิโดยเฉพาะหนงัสือจําพวก “เพ่ือ” ได้สง่ผลตอ่การปรับโลกทศัน์ศลิปะของ    

โชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นอยา่งมาก ซึง่ความชอบในการอา่นหนงัสือนี ้ได้เร่ิมต้นท่ีวิทยาลยัเพาะชา่งเชน่กนั  

 ดงันัน้ หากอธิบายอตัลกัษณ์ พบวา่ ปัจเจกภาพในฐานะของความเป็นศลิปิน

ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นอตัลกัษณ์ท่ีถกูสร้างด้วยกระบวนการของสงัคม คือการได้รับอิทธิพลจาก  

วาทกรรมจากชดุแนวคดิปรัชญาเป็นผู้หยิบย่ืนให้ ดงัจะเห็นได้จาก เขาโยงคํา “ผู้บริสทุธ์ิ” ของอลั

แบร์ กามส์ู (Albert Camuus) ไปใช้กบัผลงานของเขาชดุ “กรอบ” โยงข้อความมนษุย์สองหน้าของ      

อลัแบร์ กามส์ูเชน่กนั ไปใช้กบัผลงานชดุ “เดนิจงกรม” และโยงข้อความผลพวงแหง่ความคบัแค้น

ของจอห์น สเตนเบค็ (John Steinbeck) ไปใช้กบัผลงานชดุ “ความขัดแย้งบวก” และงานเขียนของ

ชาวไทยเชน่ สมคัร บรุาวาส  จํานง ทองประเสริฐ  เสถียร โพธินนัทะ  พทุธทาสภิกข ุ และอารี     

สทุธิพนัธุ์ ทําให้โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้รับมมุมองข้อคดิแบบ “วิภาษวิธี” และงานเขียนของสวามี         

สตัยานนัทบรีุ ทําให้เขาโยงประเดน็ “จิต” (ศาสนา) สมัพนัธ์กบั “จิต” (จิตวิทยา) เป็นต้น 

 

3.  สนาม จันทร์เกาะ 
 3.1  นักศึกษาศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบการศึกษา 

  สถาบนัการศกึษาทางด้านศลิปะ นบัวา่มีสว่นสําคญัตอ่กระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของสนาม จนัทร์เกาะ เป็นอยา่งมาก ดงัจะเห็นได้จากผลงานทศันศลิป์ของ

เขาตัง้แตเ่ร่ิมต้นเม่ือครัง้เป็นนกัศกึษา สว่นใหญ่จะได้รับอิทธิพลแนวความคดิมาจากการสอนของ

คณาจารย์ โดยเฉพาะทวี รัชนีกร เป็นผู้สอนท่ีเน้นในเร่ืองของความคดิเป็นหลกั สว่นทกัษะฝีมือเป็น

เร่ืองรองลงมา การเรียนของเขาจะเน้นการฝึกทดลอง ค้นหา และมีการโต้ตอบทางแนวความคดิกบั

อาจารย์ อีกทัง้มีการวิพากษ์วิจารณ์กนัทกุวนัศกุร์ นอกจากนัน้ยงัมีการเชญิศลิปินมาเสวนาอาทเิชน่ 

องัคาร กลัยาณพงษ์ อวบ สานะเสน ถวลัย์ ดชันี และรงค์ วงษ์สวรรค์ เป็นต้น   

  นอกจากนัน้ อาจารย์ยงัเน้นให้นกัศึกษาทกุคนต้องอา่นหนงัสือให้มาก สว่นเขา

ชอบอา่นหนงัสือประเภทสงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ และคอลมัน์ศลิปะจากหนงัสือพิมพ์ชาวกรุง 

สยามรัฐ เป็นต้น โดยเฉพาะบทความของ ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช เขาช่ืนชอบมากเป็นพเิศษ อยา่งไร

ก็ตาม ในชว่งท่ีเขาเป็นนกัศกึษาอยูน่ัน้ เขาได้ซมึซบัเอาแนวความคดิ ปรัชญา และรูปแบบศลิปะจาก

อาจารย์ โดยเฉพาะผลงานของทวี รัชนีกร ซึง่เป็นผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต ตอ่มาเม่ือเกิดสงคราม

เวียดนาม และมีทหารอเมริกนัเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัในประเทศไทย โดยเฉพาะท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

เหตกุารณ์ทางการเมืองดงักลา่ว จงึกลายมาเป็นเป็นปัจจยัสําคญั ท่ีทําให้เขาเร่ิมหนัมาสร้างสรรค์

ผลงานแนวเพ่ือชีวิตในแนวเดียวกนักบัอาจารย์ของเขา  
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  สว่นกลวิธีและโครงสร้างทางด้านศลิปะท่ีปรากฏในผลงานของสนาม จนัทร์เกาะ 

สว่นใหญ่ก็ไมไ่ด้มีเทคนิคหรือวิธีการเขียนภาพท่ีแตกตา่งไปจากศลิปินทัว่ไป การจดัองค์ประกอบ

ของภาพก็เป็นไปตามหลกัวิชา ท่ีเขาเรียนมาจากวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลงานมี

ทัง้เทคนคิการเขียนด้วยสีนํา้มนั สีอะคริลกิ สีนํา้ วาดเส้นด้วยปากกาและดนิสอ และส่ือผสม อยา่งไร

ก็ตาม ในชว่งท่ีเขาเป็นนกัศกึษาได้ปรากฏวา่มีผลงานส่ือผสมของเขา ท่ีได้รับการกลา่วขานกนัมาก

วา่ เป็นผลงานศลิปะท่ีลํา้สมยัไปกวา่ศลิปินท่ีอยูใ่นเมืองหลวงในขณะนัน้ ดงัท่ีสนาม จนัทร์เกาะ ได้

เลา่ความหลงัให้ฟังวา่ “ในชว่งเรียน ผมทํางานส่ือผสมโดยเขียนภาพคนตายบนไม้อดัแล้วตดัเป็นรูป

คนระบายสีดํา นําไปวางบนเตียงเหล็กท่ีมีพืน้เป็นตาขา่ยท่ีถกูไฟไหม้ดําเป็นตอตะโก ซึ่ งส่ือวา่มีคน

ตายบนเตียง เสร็จแล้วนําไปสง่ประกวดงานบวัหลวง แตก่รรมการเขาไมรั่บเพราะไมรู้่วา่เป็นงาน

ประเภทอะไร สมยันัน้ในกรุงเทพฯเขายงัไมทํ่ากนั” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2552: สมัภาษณ์) 

นอกจากนัน้ยงัมีผลงานเช่ือมเหล็กและโลหะเป็นงานประตมิากรรมส่ือผสม ตดิตัง้อยูห่น้าอาคาร

คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีเขาสร้างขึน้ใน

ขณะท่ียงัเป็นนกัศกึษา ดงัท่ี ทวี รัชนีกร (2553: สมัภาษณ์) กลา่วถึงลกูศษิย์คนนีว้า่ “ลกูศษิย์รุ่นแรก

มีสนามและสวุนิตย์ชอบเขียนภาพแอ็บสแตร็คท์และทํางานพวกส่ือผสม ก็ให้ความคดิอิสระแก่พวก

เขา” นัน่ก็เป็นหลกัฐานชดัเจนวา่ เขามีแนวความคดิและสร้างสรรค์รูปแบบศลิปะนามธรรมแบบ

ส่ือผสม ซึง่เป็นศลิปะสมยัใหมท่ี่ลํา้หน้าไปกวา่ศลิปินในยคุเดียวกนั 

  จงึเห็นได้วา่ ปัจจยัภายนอกท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของสนาม 

จนัทร์เกาะ มีหลายประการ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัแรกท่ีมีผลตอ่เขาก็คือ สถาบนัการศกึษาซึง่

อยูภ่ายใต้การกําหนดนโยบายและหลกัสตูรของรัฐชาตไิทยในขณะนัน้ ได้แก่วิทยาลยัเทคนิคภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่นบัเป็นสถาบนัการศกึษาทางด้านศลิปะท่ีเปิดการเรียนการสอนชัน้สงูใน

ภมูิภาคเป็นแหง่แรก และเป็นแหง่ท่ีส่ีของประเทศ อีกทัง้เขาเองเป็นนกัศกึษารุ่นแรก และยงัเป็นคน

แรกท่ีมีหมายเลขประจําตวั ศ.1 แตอ่าจด้วยความโชคดีท่ีเขาได้เรียนกบัคณาจารย์ แม้สว่นหนึง่จะจบ

มาจากมหาวิทยาลยัศลิปากร ได้แก่ ทวี รัชนีกร ดํารง วงศ์อปุราช จรูญ บญุสวน แตอ่าจารย์เหลา่นัน้

โดยเฉพาะทวี รัชนีกร กบัดํารง วงศ์อปุราช ผู้ซึง่จบจากประเทศองักฤษมาใหม่ๆ  มีแนวความคดิ

สมยัใหมม่ากกวา่คณาจารย์ท่ีอยูใ่นสว่นกลางขณะนัน้ กอปรกบัได้เรียนกบัอาจารย์ตา่ง ประเทศถึง

สามคน จงึทําให้ผลงานของเขาในชว่งแรก มีความลํา้สมยัไปกวา่ศลิปินท่ีอยูใ่นเมืองหลวง  

  ดงันัน้ เม่ือนํามาอธิบายอตัลกัษณ์ ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา 

และในแนวคดิหลงัสมยัใหม ่สามารถอธิบายได้วา่ สถาบนัการศกึษาทางด้านศลิปะท่ีมีหลกัสตูรเขียน

ขึน้ภายใต้นโยบายของรัฐชาตไิทย รวมทัง้กระบวนการสอนของคณาจารย์ ได้สง่ผลตอ่กระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานในอตัลกัษณะเฉพาะตวัของเขาขึน้มา และอตัลกัษณ์ดงักลา่ว ยงัได้เปล่ียนแปลงไป



 108 

ตามสถานการณ์ทางการเมืองและสงัคมรวมทัง้ปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ จงึแสดงให้เห็นวา่ ปัจเจก

ภาพของสนาม จนัทร์เกาะ จงึเน้นในฐานะท่ีเป็นกระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์ และ

แปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าอีกด้วย   

 

 3.2 ครูศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบราชการ  

  จากการศกึษาประวตัแิละกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของ       

สนาม จนัทร์เกาะ ดงัข้างต้น สามารถอธิบายได้วา่ สนาม จนัทร์เกาะ เป็นชาวอีสานโดยกําเนดิ เรียน

หนงัสือ ใช้ชีวิตเตบิโต และทํางานอยูบ่นพืน้ดนิอีสานมาโดยตลอด คอ่นชีวิตของเขานอกจากจะอทุศิ

ตนให้กบัความเป็นศลิปิน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคมแล้ว การอทุิศชีวิต

ความเป็นครูของเขา ก็ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากอดุมการณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานทศันศลิป์แตอ่ยา่งใด 

ซึง่ทัง้หมดได้หลอมรวมกลายเป็นตวัตนของสนาม จนัทร์เกาะ ท่ีมีความเป็นอตัลกัษณะพเิศษ

เฉพาะตวัของเขา 

  เม่ือสนาม จนัทร์เกาะ สําเร็จการศกึษาและได้ไปเป็นครูสอนศลิปะท่ีจงัหวดั

บรีุรัมย์แล้ว แนวทางการสอนศลิปะท่ีเขาได้รับมาจากวิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ          

ก็ยงัตราตรึงอยูใ่นมโนทศัน์ของเขา แม้ในชว่งเวลาตอ่มา เขาจะได้เน้นเนือ้หาท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิต ศลิปะ 

และวฒันธรรมของชาวอีสานใต้ มาเป็นหวัข้อหลกัก็ตาม แตก็่ยงัคงเนือ้หาและรูปแบบในแนวเสียดสี

สงัคมอยูเ่ชน่เคย เพียงแตใ่นชว่งบัน้ปลายชีวิตหลงัจากเกษียณอายรุาชการแล้ว ผลงานของเขาได้

ผอ่นคลายความตรึงเครียดทางด้านการเมือง ไปสูภ่าพธรรมชาต ิและภาพคารวะบชูาธรรม รวมทัง้มี

โครงการท่ีจะเขียนรูปตามรอยพระพทุธเจ้า ท่ีมีนยัยะบางประการในชว่งบัน้ปลายชีวิตของเขา  

 นอกจากสนาม จนัทร์เกาะ จะเป็นครูสอนวิชาศลิปะตามหลกัวิชาแล้ว เขายงั

เป็นผู้สอนวิชาศลิปะการออกแบบ และได้จดัให้มีการประกวดการทําวา่วใช้ช่ือวา่ “มหกรรมวา่ว”   

มาตัง้แตเ่ร่ิมสอนศลิปะ เพ่ือให้นกัเรียนได้แสดงออกและละเลน่อยา่งสนกุสนาน  จนเป็นแบบอยา่ง

ให้จงัหวดับรีุรัมย์นําไปจดักิจกรรม “มหกรรมวา่ว” เพ่ือสง่เสริมการทอ่งเท่ียวของจงัหวดัเป็นประจําปี

ทกุปี นอกจากการเอานําศลิปะเข้าไปสู่สงัคมแล้ว สนาม จนัทร์เกาะ ยงัเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการสอน

ศลิปะจนเป็นท่ียอมรับ และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย และสาธิตการสอนในเขตพืน้ท่ีจงัหวดั

บรีุรัมย์และจงัหวดัใกล้เคียงหลายครัง้ ปัจจบุนั แม้เขาจะเป็นข้าราชการบํานาญ แตก็่เป็นวฒุิอาสา

ธนาคารสมองของจงัหวดับรีุรัมย์ ท่ียงัคงสร้างสรรค์งานศลิปะเพ่ือชว่ยเหลือกิจกรรมทางสงัคม อีกทัง้

ยงัได้เปิดบ้านของตวัเองเป็นหอศลิป์ เพ่ือแสดงผลงานศลิปะของเขา และใช้เป็นท่ีสอนศลิปะในยาม

ท่ีเดก็นกัเรียนต้องการ ทัง้เดก็นกัเรียนตวัเลก็ๆ ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกล้เคียง จนกระทัง่นกัเรียนชัน้ ม.6 

ท่ีสนใจจะเข้าศกึษาตอ่ด้านศลิปะในมหาวิทยาลยั ก็ล้วนแวะเวียนมาให้เขาสอนอยูเ่สมอ ในอนาคต 

สนามได้คดิโครงการวาดภาพตามรอยพระพทุธเจ้าจํานวน 50 ภาพ เพ่ือใช้ตระเวนแสดงตาม

โรงเรียนตา่งๆ ซึง่เป็นการสอนศลิปะและธรรมะไปพร้อมๆ กนั 
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 อยา่งไรก็ตาม แม้สนาม จนัทร์เกาะ จะได้รับอิทธิพลและแนวความคดิท่ีได้รับมา

จากสถาบนัการศกึษาดงัข้างต้น โดยเฉพาะศลิปะหลกัวิชาและศลิปะสมยัใหม ่นําไปใช้ใน

กระบวนการสอนศลิปะในโรงเรียนมธัยมศกึษาแล้ว อิทธิพลดงักลา่วก็ยงัเป็นปัจจยันําไปสูก่าร

สร้างสรรค์ผลงานของเขาเร่ือยมา เพียงแตข้่อจํากดัของความเป็นครูมธัยม ท่ีขาดความพร้อมใน

หลายๆด้าน อาจเป็นอปุสรรคตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเขาอยูบ้่าง ดงัจะเห็นได้จาก 

อํานาจ เย็นสบาย (2553: สมัภาษณ์) แสดงทศันะวา่ “อาจารย์สนามให้คณุคา่การเป็นศลิปิน

เหมือนกนั แตมี่ปัญหาในเร่ืองการทํางาน อาจจะเป็นด้วยอปุสรรคทางร่างกาย หรือจากหน่ วยงาน 

แตเ่ช่ือวา่ชีวิตยงัเป็นศลิปินเพ่ือชีวิต” จากปัญหาและอปุสรรคดงักลา่วได้กลายเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทํา

ให้ผลงานของเขาไมไ่ด้รับการพฒันาเทา่ท่ีควร อตัลกัษณะเฉพาะจงึถกูตรึงแบบคงท่ี และมีการ

แปรเปล่ียนอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป ตามสถานการณ์ทางสงัคมในปัจจบุนั  

 

4.  สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ 
 4.1  นักศึกษาศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบการศึกษา 

  สถาบนัการศกึษาในความหมายนี ้หมายถึง สถาบนัท่ีเป็นแหลง่การเรียนการ

สอนตามระบบ รวมทัง้การเรียนรู้และค้นคว้าจากการอา่นหนงัสือตํารา ซึง่เป็นผลมาจากการเรียนรู้

ทัง้ในระบบและนอกระบบนัน่เอง ดงันัน้ การศกึษาผลงานทศันศลิป์สว่นใหญ่ในชว่งแรกๆของ       

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ขณะท่ีเขายงัเป็นนกัศกึษาวิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้  พบวา่ 

เขาได้รับอิทธิพลทางแนวความคดิมาจากคณาจารย์ โดยเฉพาะทวี รัชนีกร นบัเป็นต้นแบบทัง้

แนวความคดิและต้นแบบทางอดุมการณ์ท่ีตดิตวัเขามาจนถึงปัจจบุนั สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เลา่ถึง

บรรยากาศในการเรียนขณะนัน้วา่ “บรรยากาศในการเรียน อาจารย์มกัจะเน้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

หนกัไปทางเรียนรู้ชีวิต พอเปิดเรียนอาจารย์ทวีให้ไปปฏิบตังิาน 5 ชิน้ แล้วนํามาอภิปรายในห้องเรียน 

และมีอาจารย์ศรีศกัดิ ์นพรัตน์ ซึง่เป็นอาจารย์สถาปัตย์ ทา่นชอบศลิปะและเป็นนกัเขียน ผมก็เลย

อยากเป็นนกัเขียนด้วย” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์)  

  อิทธิพลทางแนวความคดิ ท่ีปรากฏในผลงานของเขาพบวา่ ในชว่งท่ีสขุสนัต์ 

เหมือนนิรุทธ์ เรียนอยูปี่สดุท้าย เขาได้มีโอกาสอ่านหนงัสือของนกัเขียนไทยท่ีมีช่ือเสียงหลายทา่น 

อาทิเชน่ ลาว คําหอม (คําสงิห์ ศรีนอก) สชุาต ิสวสัดิศ์รี สลุกัษณ์ ศวิรักษ์  ไพบลูย์ สวุรรณกฏู  

องัคาร กลัยาณพงศ์ และโดยเฉพาะหนงัสือรวมเร่ืองสัน้ช่ือ “ฟ้าบ่กัน้” ของลาว คําหอม นัน้ ถือเป็น

หนงัสือท่ีเขาประทบัใจและซาบซึง้มากท่ีสดุ จงึทําให้เขาช่ืนชอบบทกวีมาตัง้แตบ่ดันัน้ “ผมอา่น

หนงัสือ ฟ้าบก่นั ของลาว คําหอม ซึง่มนัมีเนือ้หาเก่ียวกบัชีวิตของคนอีสาน ผมก็เลยประทบัใจ และ

นํามาสูก่ารเขียนบทกวีและงานศลิปะท่ีสะท้อนชาวนาคนบ้านนอก มนัมีชีวิตเหมือนในเร่ืองสัน้ ผม

จงึเขียนภาพววัควาย ชาวบ้าน ภารโรง และชีวิตจริงของชาวบ้าน โดยออกไปเขียนในสถานท่ีจริง  

มนัจงึจะได้ชีวิตจริงๆ” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์)  
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  นอกจากการได้รับอิทธิพลแนวความคดิมาจากการอา่นหนงัสือของนกัเขียนไทย

แล้ว ตอ่มาสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้อา่นหนงัสือประเภทสงัคมนยิมของนกัทฤษฎีทางการเมือง เชน่ 

สรรนิพนธ์ของ เหมา เจอ๋ตงุ และ Capitalist ของคาร์ล มาร์กซ์ เป็นต้น แตเ่ขายอมรับวา่ มนัเป็น

หนงัสือท่ีอา่นแล้วเข้าใจได้ยาก ตอ่มาเขาได้อา่นหนงัสือท่ีมีข้อมลูชีใ้ห้เห็นวา่ ในโลกเรานี ้มีคน

อเมริกนัอยู ่5% ของโลก แตบ่ริโภคทรัพยากรของชาวโลกไปถึง 50% เขาจงึเปรียบเทียบกบัคนไทย

วา่ คนกรุงเทพฯ มีประชากร 8% แตบ่ริโภคทรัพยากรถึงคร่ึงหนึง่ของประเทศ คนขอนแก่นในตวั

จงัหวดัมีประชากร 10% แตบ่ริโภคทรัพยากรของทัง้จงัหวดัถึง 50% และเขาเองเป็นครูคนหนึง่ท่ีอยู่

ในโรงเรียนบ้านไผ่ มีประชากร 10% แตบ่ริโภคทรัพยากรของชาวอําเภอบ้านไผถึ่ง 50% มนัจงึเป็น

การเอาเปรียบประชาชนสว่นใหญ่ แนวความคดิท่ีวา่ “คนสว่นน้อยเอาเปรียบคนสว่นใหญ่” จงึตดิตวั

เขามาจนกลายเป็น “จติสํานกึ” ท่ีแสดงความเหน็อกเห็นใจ โดยเฉพาะชาวนาซึง่ถกูเอาเปรียบมาทกุ

ยคุสมยั “เรากินข้าวทกุวนั แตเ่ราเคยคดิถึงชาวนาหรือเปลา่ ชาวนาไมไ่ด้ทํานาเพ่ือไว้กินคนเดียว แต่

จะทําให้ทกุคนได้กินด้วย เหมือนศลิปะท่ีเราสร้าง ท่ีบอกวา่เป็นของตวัเอง แตท่ี่จริงมนัเป็นของทกุ

คน” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์)   

  ตอ่มาในชว่งท่ีถกูจบักมุและถกูคมุขงัอยูใ่นเรือนจําในปี พ .ศ. 2519 นัน้ เขาได้มี

โอกาสอา่นหนงัสือธรรมของพทุธทาส จงึได้รับอิทธิพลแนวความคดิดงักลา่วมาสร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปะและบทกวีในเวลาตอ่มา ในชว่งหลงั สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้มีโอกาสอา่นหนงัสือธรรมของ  

ว. วชัรเมธี ซึง่เป็นหนงัสือท่ีอา่นแล้วเข้าใจได้งา่ย เขากลา่ววา่ เม่ืออ่านหนงัสือของทา่น ว. แล้ว จงึ

นําไปประกอบกบัคําสอนของทา่นพทุธทาสอีกครัง้ เราก็เข้าใจมากขึน้ เราจงึสรุปได้วา่ พระพทุธเจ้า

สอนสัน้ๆ วา่ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา และตนเป็นท่ีพึง่แหง่ตน เราจงึคดิถึงความตายอยูเ่นืองๆ นํามา

พิจารณาเร่ือยๆ เพ่ือให้จิตใจของตนอยูใ่นสภาวะพร้อมท่ีจะสร้างงาน และการดํารงอยูข่องชีวิต    

(สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) 

  จากการศกึษาธรรมะดงักลา่ว ถือเป็นรากฐานทางแนวความคดิในการ นํามาเป็น

ส่ือในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ ตลอดจนวิถีการดํารงชีวิตแบบเรียบงา่ยของเขา โดยเฉพาะคําวา่ 

“อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา” นัน้ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ กลา่ววา่ ตวัเราเองไมใ่ชข่องเรา เป็นของธรรมชาต ิ

ถึงเวลาก็เจบ็ป่วย แก่ตาย แตเ่ราก็ยงัยดึอตัตา พระพทุธเจ้าทา่นสอนวา่ ทกุอยา่งเป็นธรรมชาต ิ        

ถ้าเราเข้าใจวา่ ไมไ่ด้ทําอะไรกบัเราผู้ เดียว แตเ่ป็นการทําร่วมกนักบัสงัคม สงัคมมนษุย์ต้องทํางาน

ร่วมกนั ไมย่ดึอตัตา (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) ทัง้หมดนี ้สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ 

เรียกวา่ “เป็นการสรุปทางความคดิ” ไมใ่ชแ่ตเ่ฉพาะศลิปะอยา่งเดียว แตห่มายถึงทกุอยา่งในการใช้

ชีวิต การสรุปทางความคดิดงักลา่ว เป็นการสรุปตามคําสอนของพระพทุธเจ้าคือ 1) อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา 2) ตนเป็นท่ีพึง่แหง่ตน 3) ความตาย 4) ผู้ให้ยอ่มเป็นท่ีรัก และสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ กลา่ว
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ตอ่ไปวา่ พระพทุธเจ้าทา่นสอนงา่ย แตเ่ราคดิยากเอง คดิมากเอง ถ้าเรายดึคําสอนของพระพทุธเจ้า 

เราจะหลดุพ้นสบาย ไมรุ่งรัง ทกุอยา่งไมใชข่องเรา อะไรท่ีมนัเป็นไป มนัไมไ่ด้เป็นไปตามเจตนาของ

เราคนเดียว เพราะมนัเก่ียวเน่ืองกบัสิ่งตา่งๆ อิทปัปัจจยตา ปฏิจจสมปุบาท มีสิ่งหนึง่ จงึมีสิ่งหนึง่ 

เป็นปัจจยัซึง่กนัและกนั (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) ซึง่แนวความคดิท่ีเก่ียวกบั           

พทุธศาสนานัน้ สว่นใหญ่จะปรากฏอยูใ่นผลงานชว่งหลงัของเขา 

  กลวิธีและโครงสร้างทางศลิปะในผลงานทศันศลิป์ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ นัน้ 

ในชว่งแรกๆ มีรูปแบบเหมือนจริง ศลิปะคือการถ่ายทอดความจริงของโลกภายนอก ซึง่มีผลมาจาก

การยดึตดิรูปแบบมาตัง้แตเ่ม่ือครัง้ศกึษาแผนกศลิปกรรมท่ีเขาถนดั  และตอ่มาพฒันาไปสูรู่ปแบบก่ึง

เหมือนจริงสลบักบัความเหมือนจริง การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของเขามีทัง้ภาพจิตรกรรมสี

นํา้มนั ภาพลายเส้น บทกวี บทเพลง บางภาพมีทัง้บทกวีและบทเพลงผสมผสานอยูใ่นภาพเดียวกนั 

อยา่งไรก็ตาม กลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานก็ยงัเป็นเทคนิคง่ายๆ ตามหลกัวิชาท่ีเขาเรียนมา ไมมี่

ความสลบัซบัซ้อน การจดัองค์ประกอบของภาพ โดยเฉพาะภาพวาดลายเส้นท่ีมีบทกวีหรือเพลง

ประกอบนัน้ สว่นใหญ่เขาจะเว้นพืน้ท่ีวา่งไว้สําหรับเขียนบทกวีและบทเพลงดงักลา่วลงไป จงึเป็น

ลกัษณะการส่ือความหมายแบบงา่ยๆ ตรงไปตรงมา  

  ดงันัน้ จะเห็นได้วา่ จากการยดึมัน่ถือมัน่ในสถาบนัการศกึษาและวิธีการเรียน

การสอน โดยเฉพาะการยดึมัน่ในกลวิธีการเขียนภาพของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ดงักลา่ว จงึทําให้

เกิดอตัลกัษณะเฉพาะตวัของเขา ในลกัษณะการพฒันาทางด้านศลิปะเป็นแบบคงท่ี หรือเป็นแบบ

คอ่ยเป็นคอ่ยไป ผลงานจงึมีลกัษณะซํา้ๆ แสดงออกด้วยเทคนคิเดมิๆ เป็นภาพเหมือนจริง บางครัง้ก็

คล้ายกบัภาพเขียนบนรถสองแถวรับจ้าง เป็นต้น อนัเน่ืองมาจากการยดึมัน่และเช่ือมัน่ในอดุมการณ์

บางอยา่งท่ีเกิดขึน้ภายในตวัตนของเขานัน่เอง  
 

 4.2 ครูศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบราชการ 

  จากการศกึษาประวตัขิองสุขสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ สามารถอธิบายกระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของเขา พอสรุปได้วา่ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ แม้ไมใ่ชช่าวอีสานโดยกําเนิด แตค่อ่น

ชีวิตของเขาได้มาอาศยัพืน้ดนิอีสานเป็นแหลง่ศกึษาและทํามาหากิน จนกลายเป็นคนอีสานและจะ

เป็นไปจนกวา่ชีวิตจะหาไม ่จงึเห็นได้วา่ ตลอดชีวิตของเขานอกจากจะอทุิศตนให้กบัความเป็นศลิปิน 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคมแล้ว การอทุิศชีวิตความเป็นครูของเขา ก็ไมไ่ด้

แตกตา่งไปจากอดุมการณ์ท่ีปรากฏอยูใ่นผลงานทศันศลิป์แตอ่ยา่งใด ซึง่เปรียบเสมือนเป็นเหรียญ

สองด้าน ทัง้หมดได้หลอมรวมกลายเป็นตวัตนของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ท่ีมีอตัลกัษณะพิเศษ

เฉพาะตวัของเขา   
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  ดงันัน้ อาชีพความเป็นครู ก็นบัเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่การสร้างตวัตนของ

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เน่ืองจากความเป็นข้าราชการท่ีอยูภ่ายใต้ความเป็นรัฐชาตไิทย จําเป็นจกัต้อง

ปฏิบตัติามกฎระเบียบของราชการท่ีถกูกําหนดมาอยา่งเคร่งครัด แม้โดยธรรมชาตทิัว่ไปของ

คนทํางานศลิปะ มกัจะเป็นปฏิปักษ์กบักฎระเบียบตา่งๆ แตด้่วยความจําเป็นเขาจงึต้องปรับตวัเอง

ให้อยูไ่ด้กบัระบบราชการท่ีเขามกัตอ่ต้านอยูเ่สมอ นพินธ์ ขนัแก้ว กลา่วถึงการทําหน้าท่ีความเป็นครู

ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์วา่ “เน่ืองจากอาจารย์สขุสนัต์เป็นครูโรงเรียนมธัยมศกึษา ซึง่มีวฒันธรรม

แบบข้าราชการ จงึทําให้เข้าไมไ่ด้กบัฝ่ายบริหารหลายคน ทา่ทีท่ีเช่ือมัน่สงู และอดุมการณ์ทาง

การเมืองแบบฝ่ายซ้าย ทําให้อาจารย์สขุสนัต์ไมมี่เพ่ือนร่วมงานมากนกั มกัเก็บตวั ไมเ่ข้าร่วมกบั

กิจกรรมทางศลิปะของโรงเรียนในระดบัมธัยม” (นิพนธ์ ขนัแก้ว. 2553: สมัภาษณ์) 

  การทําหน้าท่ีเป็นครูสอนศลิปะ ก็มีผลตอ่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ

ของเขา ดงัท่ี นคิม กบุแก้ว กลา่ววา่ “ทา่นเคยเลา่ให้ฟังวา่ ฉนัมาสอนอยูบ้่านไผ ่ฉนัต้องเขียนรูปทกุวนั 

นัน้หมายความวา่ เม่ือทา่นมอบหมายงานให้นกัเรียนทําแล้ว ทา่นก็เขียนรูปไปด้วย บางครัง้ก็วาดภาพ

ตามแบบท่ีจดัให้นกัเรียนวาด ทัง้เป็นการวาดเพ่ือสาธิตและวาดเพ่ือเก็บไว้แสดงไปด้วย ทา่นเปิด

ลิน้ชกัให้ดเูห็นมีงานจํานวนมากนบัพนัชิน้” (นิคม กบุแก้ว. 2553: สมัภาษณ์) จงึเห็นได้วา่ ผลงาน

ศลิปะสว่นหนึง่ของเขา เกิดขึน้ในขณะทําหน้าท่ีสอน กอปรกบัเขามีนิสยัชอบเก็บตวั ไมค่อ่ยออกไป

ร่วมกิจกรรมศลิปะกบัโรงเรียนอ่ืน เน่ืองจากสขุสนัต์เป็นผู้ตอ่ต้านการสง่ภาพประกวดเพ่ือเหรียญ

รางวลั จงึเป็นสาเหตทํุาให้ผลงานของเขามีลกัษณะรูปแบบท่ีซํา้เดมิ และมีรูปแบบง่ายๆ คล้ายกบั

ผลงานของนกัเรียนไปด้วย 

  จงึเห็นได้วา่ ความเป็นครูของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ในฐานะปัจเจกท่ีถกูสร้าง

ด้วยจติสํานกึระลกึได้ โดยเฉพาะเร่ืองของการสร้างความดีนัน้ ได้แผซ่า่นเข้าไปสูวิ่ญญาณความเป็น

ครูของเขา ท่ีต้องการสอนเดก็ให้เป็นคนดี เฉกเชน่อดุมการณ์ท่ีแสดงออกในผลงานศลิปะของเขา 

“ผมเป็นครูศลิปะ ใครจะบอกวา่ผมเป็นศลิปินผมไมส่นใจ เพราะท่ีผมเคยเป็นและกําลงัเป็นอยูคื่อ  

ครูศลิปะ น่ีคือความเป็นจริง เขียนศลิปะ แตง่เพลง เขียนกวีนีก็้คือครู ครูคือคนท่ีจะจดุประกายชีวิต

ให้คนแคน่ัน้ เป็นผู้บอกทางลดัและทางตรงให้คน ครูสามารถบอกนกัเรียนได้วา่ โตขึน้คณุอยา่ไปโกง

อยา่ไปคอรัปชัน่ โตขึน้เธอต้องเป็นคนสร้างสรรค์คือ เป็นคนดีคนเก่งมนัจงึจะมีประโยชน์ท่ีเราเป็นคน ” 

(สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2553: สมัภาษณ์) นัน่แสดงวา่ ภายในจติสํานกึของเขาแฝงไปด้วยความ

ซ่ือตรง มีหวัใจเป็นศลิปะท่ีมีความละเอียดออ่น มีความเมตตากรุณา และรู้จกัเอาใจเขามาใสใ่จเรา 

จติสํานกึดงักลา่วมีผลมาจากการอา่นหนงัสือธรรมะ จงึเป็นพืน้ฐานภายในท่ีนําไปสูก่ารแสดงออกใน

ผลงานศลิปะของเขาในเวลาตอ่มาอีกด้วย 
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  อยา่งไรก็ตาม อาชีพความเป็นครูของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ก็นบัเป็นอีกปัจจยัหนึง่

ท่ีมีผลตอ่การสร้างตวัตนของเขา เน่ืองจากความเป็นข้าราชการครูท่ีอยูภ่ายใต้ความเป็นรัฐชาตไิทย 

จําเป็นจกัต้องปฏิบตัติามกฎระเบียบของราชการท่ีถกูกําหนดมาอยา่งเคร่งครัด และ เน่ืองจากเขา

เป็นครูโรงเรียนมธัยมศกึษา ซึง่มีวฒันธรรมแบบข้าราชการ จงึทําให้เข้าไมไ่ด้กบัฝ่ายบริหารหลายคน 

ทา่ทีท่ีเช่ือมัน่สงู และอดุมการณ์ทางการเมืองแบบฝ่ายซ้าย ทําให้เขาไมมี่เพ่ือนร่วมงานมากนกั       

จงึมกัเก็บตวั และไมค่อ่ยเข้าร่วมกบักิจกรรมทางศลิปะของโรงเรียนในระดบัมธัยมเทา่ใดนกั ซึง่โดย

ธรรมชาตทิัว่ไปของคนทํางานศลิปะ มกัจะเป็นปฏิปักษ์กบักฎระเบียบตา่งๆ ซึง่สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์

ก็เป็นเชน่นัน้  

  ดงันัน้ หากจะอธิบาย “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา 

ในความหมายของเกียร์ตซ์ เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์จงึ

เป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า จงึสามารถอธิบายได้วา่ สขุสนัต์ 

เหมือนนิรุทธ์ มีพืน้ฐานของความเป็นครูในโรงเรียนมธัยมศกึษา ท่ีอยูใ่นตา่งอําเภอ มีความจํากดัใน

ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน อีกทัง้วิธีการสอนของเขายงัยดึมัน่อยูก่บัรูปแบบศลิปะท่ีเขาเรียน

มา พร้อมกบัการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเขาก็เป็นไปพร้อมกบัการสอนนกัเรียน จนบางครัง้

ผลงานของเขาก็มีรูปแบบคล้ายกนักบัผลงานของนกัเรียนไปด้วย ดงันัน้ ปัจเจกภาพในฐานะความ

เป็นครูศลิปะ ได้รับการหยิบย่ืนอตัลกัษณ์ในอีกลกัษณะหนึง่ ขณะเดียวกนัผลงานท่ีสร้างสรรค์ก็

ได้รับอิทธิพลจากวิธีการสอนนกัเรียน อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตาม

สถานการณ์เฉพาะหน้าคือความเป็นครูด้วยนัน่เอง  

 อีกทัง้เม่ืออธิบายแนวคดิเร่ือง “อตัลกัษณ์” จากความหมายของนกัคดิสาย

ปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ ท่ีอธิบายวา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมต้องประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเรา

ท่ีเรามีตอ่ตนเอง และจนิตนาการเก่ียวกบัความคดิของผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้  รวมถึงปฏิกิริยาและ

ความรู้สกึของเราท่ีมีตอ่จนิตนาการดงักลา่วด้วย นัน่อาจอธิบายได้วา่ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ 

พยายามสร้างปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งตวัเขากบันกัเรียน ด้วยการสร้างภาพลกัษณ์ความเป็นครู

ศลิปะ ขณะเดียวกนัเขาก็นําเสนอภาพเขียนของตวัเองตอ่นกัเรียน พร้อมกบัการตรวจสอบผลงาน

ของนกัเรียนในชัว่โมงเรียน ในลกัษณะของการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซึง่กนัและกนันัน่เอง ดงันัน้     

อตัลกัษณะเฉพาะท่ีปรากฏขึน้ในภาพเขียนสว่นใหญ่ของเขา จงึมีลกัษณะท่ีเรียบงา่ยคล้ายกบั

ผลงานของนกัเรียนมธัยมไปด้วย 

5.  สุรพล ปัญญาวชริะ 

 5.1  นักศึกษาศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบการศึกษา 

 สรุพล ปัญญาวชิระ นบัเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนืออีกคน และเป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร รุ่นท่ี 5 (พ.ศ. 2514 – 2519) การท่ีเขาได้เข้าไป
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ศกึษาในสถาบนัแหง่นี ้ซึ่ งเป็นในชว่งแรกก่อนท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 นัน้ ชว่งเวลา

ดงักลา่วนบัวา่เป็นชว่งท่ีเรียกวา่ “ยุคแห่งการแสวงหา” ของเหลา่นกัศกึษา อนัเน่ืองอยูใ่นชว่งเวลา

แหง่การเกิดขึน้ของสงครามเวียดนาม ซึง่จงัหวดันครราชสีมา ก็นบัเป็นอีกแห่งหนึง่ท่ีได้รับผลกระทบ

จากการเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัของทหารอเมริกนั ดงัจะเห็นได้จากการบอกเลา่ความทรงจําในอดีตเม่ือ

ครัง้ท่ีสรุพล ปัญญาวชิระ (2554: สมัภาษณ์) ยงัเป็นนกัศกึษาในชว่งเวลาดงักลา่ว สรุปได้วา่ 

 การเกิดขึน้ของสงครามเวียดนามนัน้ มนัทําให้เกิดกระแสของพวกฮิปปี ้ท่ีมี

แนวความคดิตอ่ต้านสงครามเวียดนามไปทัว่โลก ดงันัน้ พวกเขาก็อยูใ่นยคุของการแสวงหาพอดี 

โดยเฉพาะการแสวงหา “ความจริง ความดี ความงาม” ซึง่ทวี รัชนีกร เป็นผู้สอนและยงักําหนดให้

นกัศกึษาไปอา่นหนงัสือประเภทศาสนาและปรัชญาอาทิเชน่ หนงัสือของรพินทรนาถ พทุธทาสภิกข ุ

ทา่นปัญญานนัทภิกข ุโสเครตีส และเพลโต เป็นต้น โดยเฉพาะอิทธิพลของรพินทรนาถนัน้ ถึงกบัทํา

ให้สรุพล ปัญญาวชิระ มงคล อทุก และพงษ์เทพ กระโดนชํานาญ หลงใหลถึงกบัจะเดนิทางไปอินเดีย 

และอิทธิพลจากการศกึษาพทุธศาสนาก็ทําให้พวกเขาคดิจะออกบวชเพ่ือหาทางหลดุพ้น อีกด้วย  

 นอกจากการได้รับอิทธิพลจากการอา่นหนงัสือดงักลา่วแล้ว ทวี รัชนีกร ยงัได้หา

เพลงคลาสสกิของบีโธเฟ่น และโมซาร์ท ฯลฯ มาให้นกัศกึษาฟังและร่วมกนัวิจารณ์อีกด้วย ซึง่สรุพล 

ปัญญาวชริะ เรียกวา่ มนัเป็นกระบวนการสร้างความจริงคือ การหาความจริงทัง้จากตา ห ูและการ

สมัผสันั่นเอง ตอ่มาคณาจารย์ยงัได้จดัหาหนงัสือประเภทสงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ เชน่ ของ สลุกัษณ์ 

ศวิรักษ์ และโดยเฉพาะการได้อา่นบทความ “ศลิปะเพ่ือชีวิต ศลิปะเพ่ือสงัคม” ของจิตร ภมูิศกัดิ ์อีก

ด้วย จดุนีเ้องท่ีได้ทําให้แนวความคดิของบรรดาเหลา่นกัศกึษาในชว่งเวลานัน้ เปล่ียนไป จากการมอง

ความหลดุพ้นตามแนวทางพทุธศาสนา ไปเป็นการมองหาความหลดุพ้นอีกแนวทางหนึง่ก็คือ การหนั

ไปวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกนัในเร่ืองการเมืองและสงัคม ท่ีกําลงัมีปัญหาอยูใ่นขณะนัน้ 

โดยเฉพาะแนวความคดิตอ่ต้านฐานทพัอเมริกา ก็ได้มีสว่นเข้ามาสร้าง อตัลกัษณ์ของศลิปะแนว  

เพ่ือชีวิต ให้เกิดขึน้เป็นลกัษณะเฉพาะของสถาบนัการศกึษาแหง่นี  ้

 ดงันัน้ หากจะอธิบายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของสรุพล ปัญญาวชริะ ใน

ลกัษณะศลิปินเพ่ือชีวิต จงึเหน็ได้วา่ ปัจเจกศลิปินถกูสร้างอตัลกัษณ์มาจากกระบวนการทางสงัคม

อนัได้แก่ สถาบนัการศกึษา ท่ีคณาจารย์ได้ถ่ายทอดแนวความคดิในลกัษณะเพ่ือชีวิต อีกทัง้

บรรยากาศในการเรียนการสอน การเสวนากบับรรดารุ่นพ่ี และสภาพสิ่งแวดล้อม ก็ล้วนเป็นปัจจยั

นําไปสูก่ารสร้างอตัลกัษณะเฉพาะของปัจเจกศลิปินและกลุม่ศลิปิน ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั หรือ

เป็นแบบตามอยา่งกนันัน่เอง 

 5.2 ครูศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบราชการ 

  หลงัจากสรุพล ปัญญาวชิระ ได้มีบทบาสําคญัในการเป็นผู้ นําแนวร่วมศลิปิน

อีสาน ในการนําเอาผลงานศลิปะคตัเอาท์การเมือง ไปร่วมตอ่สู้กบัเผดจ็การในชว่งเหตกุารณ์ 14 
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ตลุาคม 2516 และเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ในขณะท่ีเขายงัเป็นนกัศกึษา ตอ่มาเม่ือเขาสําเร็จ

การศกึษาจากวิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแล้ว เขาได้ไปเป็นครูสอนศลิปะท่ีอําเภอ  

จอมพระ จงัหวดัสริุนทร์ ในปี พ.ศ. 2520 ซึง่เป็นชว่งเวลาหลงัจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เสมือน

เป็นการหลบหนีและอําพรางตวัของเขาให้รอดพ้นจากการถกูจบักมุ แม้กระนัน้ การไปเป็นครูซึง่อยู่

ภายใต้ระบบราชการของรัฐชาตไิทยในขณะนัน้ ก็ยงัถกูผู้บริหารและกองรักษาความมัน่คงเพง่เล็ง

และเข้มงวดกบัการแสดงออกทางแนวความคดิท่ีออ่นไหวตอ่การเป็นปฏิปักษ์ตอ่รัฐบาล  อยา่งไรก็

ตาม แม้จะถกูเข้มงวด แตเ่ขาก็ยงัมีแนวความคดิในการท่ีจะพฒันาระบบการศกึษาโดยเป็น ผู้ นําใน

การจดัตัง้ ชมรมการศกึษาเพ่ือพฒันาตนเอง ร่วมกบัครูวิทยาศาสตร์และภาษาไทย แตพ่อตัง้เสร็จ 

เขาก็กลา่วหาวา่เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมิวนิสต์ จงึถกูนําตวัไปฝึกอบรมในคา่ยทหารเพ่ือล้าง

สมอง ซึง่สรุพล ปัญญาวชริะ กลา่ววา่ “ย่ิงล้าง มนัย่ิงเข้าไปในสมอง”  

  หลงัจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2525 เขาได้ย้ายมาเป็นครูสอนศลิปะท่ีโรงเรียนมกักะสนั 

กรุงเทพฯ ท่ีโรงเรียนแหง่นี ้สรุพล ปัญญาวชริะ ได้พบเหน็ความทกุข์ยากและความด้อยโอกาสของ

นกัเรียนท่ีอยูใ่นสงัคมเมือง จงึอยากจะเป็นผู้ให้การศกึษาทางด้านศลิปะแก่นกัเรียนให้มากขึน้ แต่

ระบบการศกึษาและระบบราชการไทยแม้จะอยูใ่นกรุงเทพฯ ก็ยงันบัเป็นอปุสรรคให้กบัเขาเป็นอยา่ง

มาก สรุพล ปัญญาวชริะ กลา่วถึงปัญหาดงักลา่ววา่ “ผมมาเป็นครูอยูใ่นกรุงเทพฯ ผมจะนํานกัเรียน

ไปดกูารแสดงผลงานศลิปกรรมแหง่ชาติ แตผู่้บริหารกลบัปฏิเสธ แล้วมนัจะทําให้งานศลิปะพฒันาไป

ได้อยา่งไร แถมในชว่งหลงัรัฐบาลให้ความสําคญักบัการสอนศลิปะน้อยลง ตดัลดวิชาลง ให้ครูศลิปะ

ไปสอนวิชาอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง น่ีคือระบบราชการไทยท่ีผมทนอยูก่บัมนัไมไ่ด้ ผมจงึต้องลาออก เพราะ

ผู้บริหารดถูกูครูศลิปะ” (สรุพล ปัญญาวชิระ. 2554: สมัภาษณ์) 

  จากชีวิตความเป็นครูศลิปะของสรุพล ปัญญาวชิระ ท่ีอยูภ่ายใต้ระบบราชการ

ของรัฐชาตไิทยดงักลา่ว หากอธิบายอตัลกัษณ์ในฐานะปัจเจกศลิปิน อตัลกัษณ์จงึถกูสร้างจากระบบ

ราชการไทยท่ีปิดกัน้ทางความคดิและบีบคัน้ให้เขาอยูอ่ยา่งลําบาก สถานการณ์ทางด้านการเมือง 

การปกครองจากรัฐบาลเผดจ็การในชว่งแรก จงึได้ผลกัให้เขาเข้าไปสูก่ารตอ่สู้ ด้วยการแสดงออกใน

ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต หรือแม้กระทัง่ในชว่งหลงัได้ย้ายมาเป็นครูศลิปะในกรุงเทพฯ และสถานการณ์

ทางการเมืองได้ผอ่นคลายลงก็ตาม แตร่ะบบการบริหารงานของข้าราชการไทยก็ยงับีบคัน้ให้เขา

ได้รับความเจบ็ปวด จนนําไปสูก่ารตอ่ต้านระบบราชการด้วยการขอลาออกก่อนเกษียณอายรุาชการ 

ดงันัน้สถานการณ์และความบีบคัน้ดงักลา่ว ได้กลายเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้เขาต้องสร้างสรรค์ผลงาน

ศลิปะเพ่ือชีวิต เพ่ือสะท้อนสงัคมในมมุมองเฉพาะตวัของเขา อตัลกัษณะเฉพาะตวัจงึถกูสร้างจาก

สถาบนัการศกึษา ระบบราชการ และสถานการณ์ทางการเมือง สงัคม เป็นผู้ กําหนดตวัตนของเขา

ออกมา 
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6.  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

 6.1  นักศึกษาศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบการศึกษา 

  การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

ตัง้แตเ่ร่ิมแรกจนถึงปัจจบุนั พบวา่ โดยพืน้เพแล้วเขาเป็นคนท่ีเกิดและเตบิโตในหมูบ้่านชนบท แม้

บดิาของเขาจะรับราชการครู แตม่ารดาและญาตพ่ีิน้องได้ประกอบอาชีพทํานาและทําสวนผลไม้  

บ้านปลกูอยูริ่มคลองทา่มกลางสวนผลไม้อนัร่มร่ืน บรรยากาศธรรมชาตดิงักลา่วได้ซมึซบัเข้าไปสู่   

จิตวิญญาณของเขา ให้มีนิสยัชอบศลิปะมาตัง้แตเ่ดก็ ดงัจะเห็นได้จากคํากลา่วของเขาวา่ “แล้วไอ้

ผมน่ีก็เป็นเดก็ท่ีชอบคดิฝันและจนิตนาการ จําได้วา่สมยัเดก็ชอบนําดนิเหนียวตามร่องสว่นมานัง่ปัน้

ประดษิฐ์เป็นรูปตวัสตัว์ตา่งๆ ก็เดือดร้อนถึงผู้ปกครองแหละครับ ท่ีต้องนําไม้เรียวมาประเคนให้สกั 

ควบัสองควบั ฐานท่ีทําให้พืน้บ้านเปรอะเปือ้น” (คนัธุฬี. 2542: 52) ตอ่มาเม่ือไปโรงเรียนก็มกัจะใช้

กระดาษสมดุวาดเขียนเปลืองกว่าเพ่ือน เพราะถึงวิชาวาดเขียนทีไรก็วาดสง่ครูทีละหลายๆภาพ จน

ครูสอนศลิปะมองเห็นแววจงึแนะนําให้เขาไปสมคัรสอบเข้าเรียนท่ีเพาะชา่ง เขาจงึมุง่หน้าเข้า

กรุงเทพฯ “ตอนแรกผมยงัไม่ได้เข้าเรียน เพราะต้องไปฝึกทํางานกบัญาตท่ีิห้วยขวาง ซึง่เป็นร้าน

จําหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง พอยามวา่งก็พยามฝึกวาดเส้น และเขียนสีนํา้อยูเ่กือบ 3 ปี จงึได้เข้าเรียนท่ี

เพาะชา่ง” (เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. 2553: สมัภาษณ์)  

  หลงัสําเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัเพาะชา่งแล้ว เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ได้

หวนกลบัมาบ้านเกิดเพ่ือเข้าศกึษาตอ่แผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา หรือ

วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในอดีต และเป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร อีกผู้หนึง่ สถาบนั

แหง่นีเ้ป็นบอ่เกิดแนวความคดิทางด้านศลิปะให้กบัเขา บรรยากาศการเรียนการ สอนของสถาบนั

แหง่นี ้ได้หลอ่หลอมให้เขาทํางานศลิปะแนวสร้างสรรค์สงัคมในเวลาตอ่มา และเม่ือได้โอนย้ายมารับ

ราชการท่ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น จงึได้เข้าศกึษาศลิปะระดบัปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 

วิโรฒ จงัหวดัมหาสารคาม และระดบัปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

 สถาบนัการศกึษาทางด้านศลิปะ จงึนบัเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลตอ่แนวคดิและ

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ดงัจะเห็นได้จากเขานบัเป็น     

ผู้ ท่ีผา่นสถาบนัการศกึษาด้านศลิปะมาจากหลายแหง่ แตล่ะแหง่ยอ่มมีปรัชญาและวิธีการสอนท่ี

แตกตา่งกนัไป เชน่ ท่ีวิทยาลยัเพาะชา่งเขาได้รับความรู้ด้านทกัษะฝีมือ พอมาอยูท่ี่โคราชได้เรียนกบั

ทวี รัชนีกร ได้รับปรัชญาและแนวคดิมากกวา่ฝีมือ ท่ีโคราชสอนให้เขารู้เหตรูุ้ผล “อาจารย์ทวีสอนให้

ผมทํางานมีหลกั อยา่ทําแตง่านไปแลกเงิน ให้เอาปรัชญาและแนวคดิไปแลกเขาด้วย ผมไมมี่วนัลืม

เลยคือ ทา่นสอนแบบคล้ายความพอเพียง อยูต่ามอตัภาพสมถะ ศลิปะไมใ่ชง่ามอยา่งเดียว มนัต้อง

บอกอะไรตอ่สงัคมบ้าง” (เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. 2553: สมัภาษณ์)  
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 ตอ่มาเม่ือเข้าศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม     

เขาก็ได้รับความรู้ในด้านท้องถ่ินนิยม โดยเฉพาะศลิปวฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนอีสาน และตอ่มา

หลงัสดุเม่ือได้เข้าศกึษาตอ่ท่ีคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เขา

ก็ได้รับการถ่ายทอดความรู้ศลิปะสมยัใหม ่และความคมเข้มทางด้านวิชาการและงานวิจยั “ชว่งท่ีผม

เรียนท่ีประสานมิตร ผมได้แนวความคดิมาจากอาจารย์อารี สทุธิพนัธุ์ อาจารย์วิรุณ ตัง้เจริญ และ

อาจารย์อํานาจ เย็นสบาย ผมยอมรับเลยวา่ ผมไปจากบ้านนอก ทา่นได้ชีแ้นะอยา่งตรงไปตรงมา  

ผมจําได้วา่ การเรียนศลิปะต้องรู้ประวตัศิาสตร์ศลิป์ ทกัษะต้องมี และอยา่ลืมประวตัศิาสตร์ศลิป์ท่ี

เป็นรากเหง้าของเราด้วย” (เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. 2553: สมัภาษณ์) จากการเรียนท่ีประสาน

มิตร ได้ทําให้เขากลายเป็นคนท่ีชอบอา่นหนงัสือ และชอบค้นคว้ามาจนถึงปัจจบุนั  จงึสร้างตวัตนของ

เขาให้มีลกัษณะเป็นนกัวิชาการอยูด้่วย ดงัท่ี อํานาจ เย็นสบาย (2553: สมัภาษณ์) แสดงทศันะวา่ 

เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็นนกัวิชาการ ไมต่า่งจากศลิปินในกลุม่เดียวกนั มีบคุลกิเฉพาะอีสาน 

เข้าถึงวิถีชีวิตของคนอีสาน ผลงานจงึมีเสนห์่  

 ดงันัน้ ความเป็นสถาบนัการศกึษาแตล่ะแหง่ แม้จะมีความแตกตา่งทางด้าน

ปรัชญาและวิธีการสอนอยูบ้่าง แตส่ิ่งหนึง่ท่ีคล้ายกนัได้แก่ ทกุสถาบนัเป็นหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้

อํานาจของรัฐชาตไิทย ท่ีเป็นผู้ กําหนดนโยบายและหลกัสตูรในการสอน ทกุแหง่ล้วนสอนศลิปะหลกั

วิชาตามอยา่งตะวนัตก ฉะนัน้ อิทธิพลของลทัธิศลิปะตา่งๆ ยอ่มตกมาสูผู่้ เรียนอยา่งไมรู้่ตวั รวมทัง้

เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ก็ยอ่มได้รับอิทธิพลดงักลา่วด้วย หรือแม้กระทัง่เม่ือเขาได้มาเป็นครูสอน

ศลิปะแล้ว อิทธิพลดงักลา่วก็ยงัตดิตามตวัเขามาด้วย ดงันัน้ ความเป็นศลิปินและนกัวิชาการของเขา

จงึถกูสร้างด้วยกระบวนการศกึษา อตัลกัษณ์ของเขาจงึมีหลายด้าน ด้านหนึง่คือความเป็นครูศลิปะ 

ด้านหนึง่คือนกัวิชาการท้องถ่ิน และอีกด้านหนึง่คือศลิปิน ซึง่ถกูหลอ่หลอมมาจากสถาบนัการศกึษา

ตา่งๆ แบบบรูณาการ และซ้อนทบักนัอยา่งไมส่นิทนัน่เอง 

 

6.2 ครูศิลปะ : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยระบบราชการ 

จากการศกึษาประวตัขิองเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ดงัข้างต้น สามารถอธิบาย

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของเขา พออธิบายได้วา่ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็นชาวอีสานโดย

กําเนดิ จบการศกึษาทางด้านศลิปะมาจากหลายสถาบนั ทัง้อยูใ่นภาคอีสานและกรุงเทพฯ และหวน

กลบัมาใช้ชีวิตและทํางานศลิปะอยูบ่นพืน้ดนิอีสานมาโดยตลอด คอ่นชีวิตของเขานอกจากจะอทิุศ

ตนให้กบัความเป็นศลิปิน เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ท่ีมีคณุคา่ตอ่สงัคมแล้ว การอทิุศชีวิตความ

เป็นครูและนกัวิชาการของเขา ก็นบัเป็นคณุอยา่งย่ิงตอ่วงการศลิปะของท้องถ่ินอีสาน มาจนกระทัง่

ปัจจบุนั ดงัท่ี วิรุณ ตัง้เจริญ (2553: สมัภาษณ์) ได้กลา่วถึงเขาวา่ “ครูอีกคนหนึง่ท่ียืนหยดัทัง้การ
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สร้างเยาวชนและสร้างสรรค์งานศลิปะ ท่ีมัน่คงในความเป็นศลิปะเพ่ือชีวิตกระแสอีสาน เขาพดูน้อย

แตทํ่างานหนกัและตอ่เน่ือง ภาพขาวดํา กะปอม เคร่ืองจกัสาน บอกความเป็นอีสานและตวัตนของ

เขาอยา่งนา่สนใจมาก” ซึง่ทัง้หมดได้หลอมรวมกลายเป็นตวัตนของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ท่ีมี

ความเป็นอตัลกัษณะพิเศษเฉพาะตวัของเขา  

 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั 

ดงันัน้ กฎระเบียบทางราชการอาจไมเ่คร่งครัดเหมือนกบัโรงเรียนมธัยมศกึษา ความบีบคัน้จากระบบ

ราชการจงึไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การทํางานศลิปะของเขา กอปรกบัอปุนิสยัสว่นตวัของเขา ท่ีมกัใช้ชีวิต

อยา่งเรียบงา่ย สมถะ และอยูอ่ยา่งสนัโดษ อยูก่บักองหนงัสือ อยูก่บัวตัถขุองเก่าท่ีเขาสะสมไว้  เพ่ือ

จดัทําเป็นพิพิธภณัฑ์และแหลง่เรียนรู้ให้กบันกัศกึษาและผู้ ท่ีสนใจทัว่ไปในอนาคต นัน่ยอ่มบง่บอกถึง

ความเป็นตวัตนท่ีแท้จริงของเขาท่ีวา่ นอกจากจะรักในผลงานศลิปะแล้ว ความเป็นครูและนกัวิชาการ

ของเขา ล้วนหลอมรวมให้เขามีอดุมการณ์เพ่ือการงาน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน อตัลกัษณะพเิศษดงักลา่ว 

จงึอยูเ่หนือกวา่คําวา่ ศลิปะเพ่ือชีวิต ท่ีหลายคนเข้าใจ ดงันัน้ อาชีพความเป็นครูศลิปะของเขา       

อาจไมไ่ด้สง่ผลตอ่รูปแบบศลิปะของเขาเทา่ใดนกั 

 

7.  วัฒนา ป้อมชัย 

ประตมิากรดนิเผา : ปัจเจกท่ีถูกสร้างด้วยการศึกษาแบบนอกระบบ 

  จากการศกึษาประวตัเิบือ้งต้นของวฒันา ป้อมชยั พบวา่ เขาสําเร็จการศกึษา 

ขัน้สงูสดุเพียงแคใ่นระดบัมธัยมเทา่นัน้ จากโรงเรียนปักธงชยั อําเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 

หลงัจากนัน้เขาได้เดนิทางเข้ากรุงเทพฯ ตามความหวงัท่ีอยากเข้าศกึษาวิชาศลิปะท่ีเพาะชา่ง แต่

เน่ืองจากความหนัเหแหง่ชีวิตในขณะนัน้ จงึไมมี่โอกาสได้ศกึษาตอ่ตามท่ีคาดหวงั แตด้่วยใจรักทาง

ศลิปะจงึเดนิทางไปสมคัรเป็นชา่งเขียนภาพคตัเอาท์อยูที่สํ่าโรงเหนืออยูร่ะยะหนึง่ หลงัจากนัน้ ในปี

พ.ศ. 2515 จงึได้เดนิทางกลบัมาท่ีโคราช จงึมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ศลิปะตามท่ีเขาใฝ่ฝันท่ีชมุชน

บ้านดา่นเกวียน และได้ปักหลกัเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเคร่ืองปัน้ดนิเผานบัตัง้แตบ่ดันัน้

เป็นต้นมา  

  กระบวนการศึกษาศิลปะด้วยตนเอง ของวฒันา ป้อมชยั เร่ิมตัง้แตเ่ม่ือเขา

เดนิทางมาสูบ้่านดา่นเกวียนเป็นครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ.2515 ซึง่เขากลา่วถึงแรงบลัดาลใจและความ

ประทบัใจในครูศลิปะคนแรกของเขาวา่ “ชาวบ้านเป็นครูท่ีดีท่ีสดุ ในการใช้ชีวิตและแนวทางการ

สร้างสรรค์ผลงานของผม” (วฒันา ป้อมชยั. 2552: สมัภาษณ์) แม้ในสมยันัน้ ดา่นเกวียนได้เร่ิมมีการ

พฒันาทางด้านเคร่ืองปัน้ดนิเผา โดยมีอาจารย์สอนศลิปกรรมจากวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออก  

เฉียงเหนือหลายทา่น อาทิเชน่ ทวี รัชนีกร ปรีชา คงภกัดี สวิุช สถิตวิทยานนัท์ สนัน่ ดชันี ซึง่อาจารย์

เหลา่นี ้เป็นผู้ เข้ามาออกแบบงานให้แก่ชาวบ้าน ทําให้วฒันาได้มีโอกาสพบปะกบัทา่นอาจารย์
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เหลา่นัน้ และทําให้เขาได้รับความรู้แมแ่บบ และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานสว่นหนึง่ โดย 

เฉพาะความประทบัใจในฝีมือและแนวทางความคดิของทวี รัชนีกร ได้กลายเป็นอิทธิพลบางสว่นใน

ผลงานของเขา นอกจากจะได้พบกบับรรดาอาจารย์ดงักลา่วแล้ว วฒันา ป้อมชยั ยงัได้มีโอกาสพบ

กบันกัศกึษาศลิปกรรมผู้ เป็นลกูศษิย์ของอาจารย์เหลา่นัน้ ทําให้เขาได้มีโอกาสได้เห็นผลงานศลิปะ

ของศลิปินทัง้ภายในและตา่งประเทศ จากหนงัสือของนกัศกึษาศลิปกรรมเหลา่นัน้ ทีสํ่าคญัเขาได้

อา่นชีวิตและผลงานของไมเคลิ แอลเจโล ออกตุส์ โรแดง และวินเซนต์ ฟานโกะ ประสบการณ์

ดงักลา่วได้กระตุ้นภายในให้เขามีกําลงัใจและมุง่มัน่ท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป  

  การศึกษากลวิธีและโครงสร้างทางศิลปะ ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

เคร่ืองปัน้ดนิเผาของวฒันา ป้อมชยั ตัง้แตเ่ร่ิมต้นนัน้ เขาได้อธิบายถึงวิธีการของเขาวา่ “เม่ือผม

บนัทกึภาพความประทบัใจไว้เรียบร้อยแล้ว เม่ือจะนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมา ผมจะคอ่ยๆ 

ศกึษางานเคร่ืองปัน้ดนิเผา เก่ียวกบัดนิ การเตรียมดนิ การขึน้รูป  และกรรมวิธีการเผา โดยศกึษาจาก

ความใกล้ชิด และความเอาใจใสใ่นงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาจากชาวบ้าน” (วฒันา ป้อมชยั. 2552: 

สมัภาษณ์) ตอ่มาเขาได้มีโอกาสชว่ยเหลือชาวบ้านในการเผาผลิตภณัฑ์ เพราะการสร้างงานจะต้อง

มีความคลกุคลีผกูพนักบัชาวบ้านทกุขบวนการ จงึทําให้เขาสามารถทําการผลติงานได้เองอยา่งครบ

ขบวนการ ซึง่มีผลมาจากการศกึษาร่วมกนักบัชาวบ้านนัน่เอง 

 จากกระบวนการเรียนรู้ศลิปะเคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบนอกระบบการศกึษาของ

วฒันา ป้อมชยั นัน้ สามารถนํามาอธิบายอตัลกัษณ์ของเขาได้วา่ ปัจเจกภาพความเป็นศลิปิน

เคร่ืองปัน้ดนิเผาของเขานัน้ ถกูหลอ่หลอมด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยตรงจากชา่งปัน้ และชาวบ้าน

ในชมุชนดา่นเกวียน ซึง่เป็นแหลง่ผลิตเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีมีช่ือเสียงแหง่หนึง่ของประเทศไทย ความรู้ท่ี

ได้จากชา่งปัน้และชาวบ้านนีก็้คือ ทกัษะฝีมือในการปัน้ การเผา และกลวิธีตา่งๆในการผลติเคร่ืองปัน้  

ดนิเผา ฯลฯ อีกทัง้ยงัได้รับความรู้ทางอ้อมจากคณาจารย์โดยเฉพาะทวี รัชนีกร และนกัศกึษาซึ่ งเป็น

ลกูศษิย์แผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้ในด้านแนวคดิ ปรัชญา 

และรูปแบบทางด้านศลิปะ ทัง้หมดได้หยิบย่ืนความเป็นปัจเจกท่ีถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการ

ทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” ในลกัษณะแบบบรูณาการ จนกลายเป็นอตัลกัษณะเฉพาะตวั

ของเขาจนถึงปัจจบุนั 

  นิตยสารเพ่ือนเดนิทาง (2527: ไมป่รากฏเลขหน้า) ได้ยกยอ่ง วฒันา ป้อมชยั  

วา่ ตอ๋งเรียนจากงานท่ีสําเร็จจากฝีมือตวัเอง ตอ๋งเรียนจากประสบการณ์ท่ีผา่นตา ด้วยสมองท่ีคดิ  

ประสบการณ์ท่ีสะสมด้วยวนัเวลาสิ่งท่ีได้มาคือความรู้ ตอ๋งเรียนและรู้จากห้องเรียนท่ีไร้ขอบเขต อิสระ

ของการแสวงหา เป็นผู้ รู้ไมป่รากฏตวัตน ดนิแตล่ะก้อนคือข้อสอบ การกําหนดเป้าหมายของแนวคดิ

ในผลงาน เป็นปริญญาบตัร ปริญญาบตัรไมจํ่าเป็นต้องใช้แผน่กระดาษท่ีผา่นจากสถาบนัการศกึษาใดๆ 

เสมอไป เพราะการยอมรับของตนเองและคนอ่ืนๆ ก็เป็นปริญญาบตัรได้ด้วยเหมือนกนั ปริญญาบตัร

ประเภทหลงันี ้เป็นของต๋องโดยธรรมชาติ 
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  จากข้อความข้างต้น สามารถอธิบายได้วา่ ความรู้ด้านศลิปะท่ีมีผลตอ่การ

สร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาของวฒันา ป้อมชยั นัน้ อาจมีความแตกตา่งจากศลิปินคนอ่ืนๆ   

ท่ีสว่นใหญ่จะผา่นการศกึษามาจากสถาบนัการศกึษาศลิปะชัน้สงู แตก่ารศกึษาเรียนรู้ศลิปะของ

วฒันา ป้อมชยั นัน้ กลบัเป็นสถาบนัศลิปะแหง่ชีวิตจริง มีชา่งปัน้พืน้บ้านเป็นครู มีเพ่ือน มีชาวบ้าน 

มีธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ล้วนเป็นครูท่ีดีให้กบัเขา การเป็นคนท่ีไมไ่ด้ศกึษา

ทางศลิปะ จงึทําให้การทํางานของเขานัน้มีความบริสทุธ์ิ ทกุสิง่ทกุอย่างเกิดจากจติใจและความรู้สกึ

ท่ีแท้จริง การเป็นคนชา่งสงัเกต การได้อา่นหนงัสือ การคบค้าสมาคมกบันกัวิชาการทางศลิปะ ล้วน

ทําให้เขาเข้าใจศลิปะได้ลกึซึง้มากขึน้ และสามารถนําเอาสว่นท่ีดีมีความประทบัใจไปใช้ในงานได้

อยา่งเหมาะสม ฉะนัน้ ความเป็นรัฐชาตไิทยไมไ่ด้มีผลโดยตรงตอ่การสร้างตวัตนของเขา แตค่วาม

ยากจนท่ีเกิดจากความไมเ่ทา่เทียมของสงัคมท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารของรัฐบาล กลบัสง่ผลทางอ้อม

ท่ีทําให้เขาไมไ่ด้เข้าศกึษาศลิปะในสถาบนัใดๆ 
  จากประสบการณ์การศกึษาแบบนอกระบบราชการของวฒันา ป้อมชยั นัน้  

หากนํามาอธิบายแนวคดิเร่ือง “อตัลกัษณ์” จากความหมายของนกัคดิสายปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ 

สามารถอธิบายได้วา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมต้องประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเขาทีมี่ตอ่ตวัเขาเอง 

คือ ความใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือทดแทนการศกึษาในระบบท่ีขาดหายไป  และจินตนาการเก่ียวกบั

ความคดิของผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้ คือ เพ่ือเป็นการยืนยนัให้ผู้ อ่ืนรับรู้ในความสามารถเชิงศลิปะ 

จากการเรียนรู้นอกระบบของเขาดงักลา่ว ให้เป็นท่ียอมรับของสงัคมนัน่เอง  

  หากอธิบายปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทาง

มานษุยวิทยา เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจงึมีไม่รู้จบ อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัิ

ท่ีคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า สามารถอธิบายได้วา่ การศกึษาศลิปะด้วยการ

เรียนรู้จากชา่งปัน้ ชาวบ้าน และศลิปิน ของวฒันา ป้อมชยั ได้ถกูสร้างด้วยบริบทของสงัคมชาวบ้าน 

อตัลกัษณะในผลงานของเขาจงึเป็นคณุสมบตัท่ีิถกูสร้างขึน้ตามสถานการณ์ในแตล่ะชว่งของการ

เรียนรู้ และหากอธิบาย “อตัลกัษณ์” ในแนวคดิหลงัสมยัใหม ่สามารถอธิบายได้วา่ ความเป็นปัจเจก

ศลิปินเพ่ือชีวิตของเขา ถกูสร้างด้วยการศกึษานอกระบบ ท่ีมีสงัคมชา่งปัน้ ชาวบ้าน และเพ่ือนศลิปิน 

เป็นผู้หยิบย่ืนอตัลกัษณะเฉพาะตวัของเขา ในเชิงศลิปะเพ่ือชีวิตแบบท้องถ่ิน 



บทที่ 5 

กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ : ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

 

ปฐมบททศันศิลป์เพื่อชีวิตในภาคอีสาน 

การถือกําเนิดขึน้ของผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในภาคอีสานนัน้ จําเป็นต้องเข้าใจ

กระบวนการเกิดขึน้ของศลิปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทยโดยภาพรวมด้วย เพ่ือให้เห็นถึงกระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน ท่ีมีความปฏิสมัพนัธ์กนัระหวา่งปัจเจกศลิปินกบับริบททางสงัคม

โดยรวม ซึง่จากการศกึษาพบวา่ ชว่งก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 นัน้ สามารถอธิบายได้วา่ 

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2475 – 2500 ถือเป็น “ช่วงเวลาการบ่มเพาะสาํนึกความรับผิดชอบต่อสังคม” 

แม้ในชว่งเวลาดงักลา่ว ประเทศไทยจะมีสถาบนัการศกึษาทางด้านศลิปะเกิดขึน้แล้วถึงสองแหง่คือ 

โรงเรียนเพาะชา่งกบัมหาวิทยาลยัศลิปากรก็ตาม แตก่ารผลตินกัศกึษาก็เป็นไปเพ่ือสนองตอบตอ่

รัฐบาลเทา่นัน้ ดงันัน้ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตจงึไมมี่ปรากฏในชว่งเวลานัน้ อยา่งไรก็ตาม ผลงาน

ศลิปะเพ่ือชีวิตกลบัไปปรากฏในผลงานวรรณกรรม ดงัจะเห็นได้จากบทวิพากษ์เร่ือง “ศลิปะเพ่ือ

ศลิปะ” และความเรียงเร่ือง “ศลิปะเพ่ือชีวิต” ของจิต ภมูิศกัดิ ์ในนามแฝง “ทีปกร” ซึง่เขาได้ให้คํา

นิยามระหวา่ง “ศลิปะเพ่ือศลิปะ” และ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” ไว้อยา่งเฉียบคม  

ตอ่มาปี พ.ศ. 2500 – 2506 นับเป็นช่วงเวลาของความเงียบงันท่ีมีนัยสาํคัญต่อ

ทัศนศลิป์เพ่ือชีวติในประเทศไทย เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการเข้ามาจดัตัง้ฐาน

ทพัอเมริกาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2504 นัน้ ทําให้เกิดปัญหาตา่งๆตามมามากมาย ปัญหา

ดงักลา่วได้เกาะกมุอยูใ่นสามญัสํานกึของคนไทยและศลิปินจํานวนหนึง่มาโดยตลอด และตอ่มา      

ในปี พ.ศ. 2506 – 2516 พบวา่ ในชว่งเวลานี ้แม้จะมีการตีพิมพ์เอกสารทางด้านความคดิในเชิง

วิพากษ์วิจารณ์สงัคม หรือแม้กระทัง่บทความ “ศลิปะเพ่ือชีวิต” ของจิตร ภมูิศกัดิ ์ท่ีนํามาตีพิมพ์ซํา้

อีกครัง้ก็ตาม แตค่วามเคล่ือนไหวของผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในประเทศไทยกลบัไมเ่ห็นชดัเจนนกั 

นัน่แสดงให้เห็นวา่ ในชว่งเวลานัน้ อํานาจในการควบคมุสงัคมตกอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาล

อยา่งเดด็ขาด จงึทําให้ศลิปินแสดงออกได้แตเ่พียงในเชงิสญัลกัษณ์เทา่นัน้  ดงันัน้ชว่งเวลานีจ้งึเป็น 

“ช่วงเวลาของการแสวงหาคาํตอบของศลิปินผู้มีสาํนึกทางสังคม”  

อยา่งไรก็ตาม ในชว่งทศวรรษ 2510 แม้ศลิปินไทยจะถกูจํากดัสิทธิเสรีในการแสดงออก

ของศลิปะเพ่ือชีวิต แตก่ลบัปรากฏมีผลงานศลิปะท่ีตอ่ต้านเผดจ็การและฐานทพัอเมริกาอยา่ง

ชดัเจน คือ ผลงานทศันศลิป์ของทวี รัชนีกร ผู้ ก่อตัง้แผนกวิชาศลิปกรรมในสถาบนัอดุมศกึษาแหง่

แรกในภาคอีสาน  
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ทวี รัชนีกร เป็นผู้ ถือกําเนิดทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในประเทศไทยและในภาคอีสานเป็นคน

แรก ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของทวี รัชนีกร เร่ิมเคล่ือนไหวชดัเจนตัง้แตท่ศวรรษ 2510 โดยรวม

ระยะเวลาทัง้ก่อนและหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 และลลุว่งมาจนถึง

ปัจจบุนั ผลงานของเขาในชว่งแรกๆ ท่ีจริงมีเค้าลางมาจากการท่ีเขาได้พบเห็นสภาพการณ์ของ

สงัคมไทย ท่ีรัฐบาลปลอ่ยให้ทหารอเมริกนัหลัง่ไหลเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัในประเทศไทย เพ่ือใช้เป็น

ฐานสําคญัในการออกไปทําสงครามกบัประเทศเวียดนาม ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2504 โดยเฉพาะการเข้ามา

จดัตัง้ฐานทพัท่ีโคราช ทําให้เขาเหน็วา่ การเข้ามาของทหารอเมริกานัน้ เข้ามาเพ่ือทําลายสภาพ

สงัคมเล็กๆของชนบท จนทําให้มีปัญหาความรุนแรงเกิดขึน้ ทัง้แหลง่อบายมขุ สถานบนัเทิง การ

พนนั และเกิดแหลง่มัว่สมุตา่งๆตามมามากมาย ปรากฏการณ์เหลา่นี ้จงึตรึงอยูใ่นสายตาและจิตใจ

ของทวี รัชนีกร จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจ ท่ีนําไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือสะท้อนปัญหา

ของสงัคมในเวลาตอ่ๆมา 

การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิต ท่ีบง่บอกอตัลกัษณะใหมข่องทวี  รัชนีกร ท่ีเร่ิม

หยัง่ลกึเข้าไปในสายเลือดของความเป็นศลิปิน เร่ิมขึน้ในปี พ.ศ. 2510 ซึง่เขาเองบอกวา่ “เป็นการ

เร่ิมต้นของศิลปะเพ่ือชีวิต” เน่ืองจากเขาและกลุม่เพ่ือนศลิปินโคราชคือ ดํารง วงศ์อปุราช และ

ไพฑรูย์ คงคา ฯลฯ ร่วมกนัก่อตัง้เอสซีแกลลอร่ี เพ่ือแสดงผลงานศลิปะขึน้ท่ีโคราช และถือเป็นแหง่

แรกในภมูิภาค ผลงานของเขาในชว่งเวลานัน้ จงึเป็นภาพสะท้อนปัญหาของสงัคมดงัคํากลา่วของ

เขาท่ีวา่ “เราเขียนภาพทหารอเมริกนัควงผู้หญิงอีสานท่ีตวัผอมๆ และเขียนภาพเก่ียวกบัสงัคมจริงๆ 

แล้วนํามาแสดงท่ีเอสซีแกลลอร่ี พวกฝร่ังมาดแูล้วโกรธมาก หาวา่เขียนดา่พวกเขา ทหารฝร่ังพวกนี ้

ไมมี่รสนิยม ทกุคนก็เลยขายภาพไมไ่ด้ ในท่ีสดุก็เลยต้องปิดตวัลงในปีนัน้” (ทวี รัชนีกร. 2552: 

สมัภาษณ์)      

ตวัอยา่งภาพเขียนแนวเพ่ือชีวิตของทวี รัชนีกร ท่ีเขียนขึน้ในปี พ .ศ. 2510 เชน่ ภาพช่ือ 

“เดก็สาวชนบท” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ไมท่ราบขนาด โดยมีท่ีมาของแนวความคดิจากการพบ

เห็นสภาพการณ์ของสงัคมอีสานในขณะนัน้ จงึเขียนภาพออกมาเพ่ือเป็นการสะท้อนสภาวะของ

หญิงสาวชาวอีสาน ท่ีตกเป็นเหย่ือของความเจริญของสงัคมเมือง สว่นรูปแบบ กลวิธีและโครงสร้าง

ทางศลิปะนัน้ ทวี รัชนีกร ใช้วิธีการเขียนภาพด้วยอารมณ์รุนแรงฉบัพลนั (Expression) ด้วยการ

ระบายสีแบบฉบัไว เน้นสีสนัท่ีสดหนกัแนน่ เข้มจดั ภาพท่ีปรากฏจะเป็นแบบก่ึงดอูอกและดไูมอ่อก

วา่เป็นภาพอะไร จะต้องพิจารณาด้วยตาและจินตนาการควบคูก่นัไป ซึง่เป็นรูปแบบท่ีเรียกกนัวา่ 

ภาพก่ึงนามธรรม (Semi-abstract)  
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ภาพประกอบ 1  ทวี รัชนีกร. เดก็สาวชนบท. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2510 

 

 ท่ีมา: วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. (2550: 25). 

 

ภาพตอ่มาได้แก่ ภาพช่ือ “ปีศาจเผดจ็การ” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 55.5 x 60 ซม. 

ภาพนีเ้ป็นผลงานท่ียืนยนัถึงอดุมการณ์เพ่ือตอ่ต้านเผดจ็การของทวี รัชนีกร ท่ีชดัเจนมากชิน้หนึง่ ซึง่

เขาเปรียบเทียบพวกเผดจ็การวา่ มีความชัว่ร้ายเหมือนกนักบัพวกปีศาจ “ภาพสญัลกัษณ์สวสัตกิะ

ของฮิตเลอร์ แตเ่ป็นลายธงชาตไิทย ด้านหน้าเป็นหมวกทหารสองใบ ใบหนึง่เป็นหมวกทหารไทย อีก

ใบเป็นหมวกทหารอเมริกนั (USA) มีหวักะโหลกอยูใ่นหมวก พจิารณาดแูล้วไมค่อ่ยเหมือนกะโหลก

มนษุย์สกัเทา่ไหร่ ดเูป็นพนัธุ์ผสม พนัธุ์พิลกึ ท่ีเป็นเชน่นัน้คงไมใ่ชว่าดไมเ่ป็น แตด้่วยจินตนาการของ

ศลิปินแล้วอะไรก็เป็นได้ทัง้นัน้ แม้แตก่ะโหลกของเผดจ็การ” (วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. 2550: 25) 

สว่นกลวิธีและโครงสร้างทางศลิปะนัน้ ทวี รัชนีกร ก็ยงัเน้นรูปแบบและเทคนิควิธีการเขียนภาพ

เชน่เดียวกนักบัภาพ “เดก็สาวชนบท” เพียงแตเ่ขาเน้นความคมชดั และจดัวางองค์ประกอบของภาพ 

ด้วยการวางหวักะโหลกไว้ตรงกลางแบบท่ือๆ ซึง่ชว่ยส่ือความหมายให้เข้าใจได้มากขึน้ และส่ือ

ออกมาแบบตรงไปตรงมานัน่เอง 
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ภาพประกอบ 2  ทวี รัชนีกร. ปีศาจเผดจ็การ. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 55.5x60 ซม. ปี 2510 

 

 ท่ีมา: วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. (2550: 25). 

 

  ในชว่งเดียวกนันี ้นอกจากทวี รัชนีกร จะมีแนวทางในการสร้างสรรค์ศลิปะ         

ท่ีมีรูปแบบและแนวความคดิท่ียดึมัน่ เพ่ือต้องการนําเอาศลิปะไปรับใช้ประชาชนตามแนวคดิหรือ

ปรัชญาของเขาดงัข้างต้นแล้ว แนวความคดิของเขาดงักลา่ว ก็ยงัสง่อิทธิพลไปสูก่ระบวนการ

สร้างสรรค์ศลิปะของบรรดาลกูศษิย์ ท่ีมีรูปแบบในแนวสะท้อนปัญหาของสงัคม และมีบทบาทท่ี

สําคญัย่ิง ในการนําเอาศลิปะไปเป็นส่ือในการร่วมตอ่สู้ กบัเผดจ็การ การตอ่ต้านจกัรวรรดนิิยม และ

การเรียกร้องประชาธิปไตย ตัง้แตก่่อนและหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 

เป็นต้นมา จากอดุมการณ์และความแนว่แนด่งักลา่ว จงึทําให้เขาได้รับการตัง้ข้อหาจากรัฐบาลวา่

เป็นภยัสงัคมและคอมมิวนิสต์ และก็ถกูจบัข้อหาภยัสงัคมในฐานะหวัหน้า แตก็่หลดุพ้นจากข้อหา

ดงักลา่วในเวลาตอ่มา และหยดุเขียนภาพไประยะหนึง่  
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ยุคแสวงหา 

ทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในภาคอีสานในยคุแสวงหานี ้ได้เร่ิมขึน้ตัง้แตเ่ม่ือทวี รัชนีกร ได้บกุเบกิ

และทําการเปิดสอนแผนกวิชาศลิปกรรมร่วมกบัเพ่ือนขึน้ในปี พ.ศ. 2509 จนถึงชว่งก่อนเกิด

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ซึง่อยูใ่นชว่งยคุแสวงหาของผู้ตอ่ต้านสงครามเวียดนามทัว่โลกพอดี  

ทวี รัชนีกร นบัเป็นบคุคลแรก นอกจากเขาจะมีอดุมการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือชีวิตแล้ว 

บทบาทในความเป็นครูศลิปะ ท่ีได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ อดุมการณ์ และแนวทางการสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต ไปสูบ่รรดาลกูศษิย์ของเขา ก็ได้เร่ิมฟักตวัขึน้นบัตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา       

ลกูศษิย์ของเขาในยคุเร่ิมต้นนี ้เกือบทัง้หมดล้วนแตส่ร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต ตามแนวทาง

วิธีการสอนของเขาแทบทัง้สิน้ โดยเฉพาะการนําเสนอปรัชญาท่ีวา่ “ความจริง ความดี ความงาม” 

มาเป็นแนวทางหลกัในการทํางาน อาทิเชน่ สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เทอดเกียรต ิ

พรหมนอก สรุพล ปัญญาวชิระ มงคล อทุก ทองกราน ทานา เลอพงษ์ พฒุิชาต ิจกัรี หาญสวุรรณ 

องอาจ ชาตมินตรี พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ และเมธี บรีุภกัดี เป็นต้น  

สนาม จันทร์เกาะ ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของเขา เร่ิมปรากฏขึน้ในชว่งท่ีเขากําลงั

ศกึษาแผนกวิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประมาณปี พ .ศ. 2509-2515 

โดยมีพืน้ฐานแนวความคดิมาจากบรรยากาศในการเรียนการสอน และการพบเหน็สภาพการณ์ทาง

การเมือง และสภาพการณ์ทางสงคราม ซึง่เกิดขึน้ตัง้แตมี่การเข้ามาของฐานทพัอเมริกา เพ่ือใช้พืน้ท่ี

อธิปไตยของประเทศไทยไปทําสงครามกบัประเทศเวียดนาม ในชว่งเวลานี ้เขาได้ร่วมกบัเพ่ือนทําผบั

เพ่ือเลน่ดนตรีในคา่ยทหารท่ีโคราช เพ่ือหาเงินเรียน จงึทําให้มีเพ่ือนทหารอเมริกนัหลายคน “ผมมี

เพ่ือนจีไอหลายคนถกูเกณฑ์มา บางคนเขาไมอ่ยากมา เพราะเขาไมไ่ด้รู้จกัและไม่เคยเป็นศตัรูกนั 

ผมก็เลยคดิวา่ พวกบ้าอํานาจมีไมก่ี่คนในโลก ผมก็เร่ิมมองเห็นวา่ สงครามมนัทําให้เกิดผลอะไรบ้าง 

มนัทําให้บ้านแตกสาแหรกขาด ความอดอยากหิวโหย คนท่ีมีอํานาจเหนือกวา่ก็กดักินประเทศท่ีด้อย

กวา่ ไทยก็เป็นสว่นหนึง่ในนัน้” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2552: สมัภาษณ์) ฉะนัน้ สงครามจงึเป็นสิ่งท่ีทํา

ให้เกิดความสญูเสียทกุสิง่ทกุอยา่ง ซึง่เขาได้ตระหนกัถึงผลดงักลา่ว จงึนํามาแสดงออกในผลงานใน

ชว่งแรก สนาม จนัทร์เกาะ ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพปะตดิขนาดใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอบายมขุเชน่ 

รูปไพแ่จ็คแหมม่คงิ แล้วนําไปแสดงในผบัท่ีเขาเลน่ดนตรี ตอ่มาได้นําเอารถจกัรยานคนัเก่าท่ีจอดอยู่

ภายในคณะมาเป็นแบบสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหมแ่บบเหนือจริง  

ผลงานชิน้ตอ่มา เป็นภาพสะท้อนผลของสงคราม โดยเขานําเอาเศษวตัถท่ีุเคยนําไปใช้ใน

สงครามท่ีมีอยูเ่รียงรายภายในวิทยาลยั ซึง่สนาม จนัทร์เกาะ เรียกวา่ ขยะสงคราม นํามาประกอบ

กนัเป็นผลงานส่ือผสม สนาม จนัทร์เกาะ กลา่วถึงท่ีมาของภาพเหลา่นีว้า่ “ผลงานชว่งแรกเป็นภาพ

สงคราม เพราะขณะท่ีผมเลน่ดนตรีอยูน่ัน้ มีเพ่ือนทหารอเมริกนัซึง่เป็นนกับนิได้เข้ามานัง่ด่ืมเบียร์ 
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สกัพกัเขาบอกวา่เด๋ียวมา ประมาณไมถึ่งคร่ึงชัว่โมงเขาก็กลบัมานัง่ด่ืมท่ีเดมิหลงัจากบนิไปทิง้ระเบดิ

ท่ีเวียดนาม ทําให้ผมเห็นวา่ การไปฆา่คนมามนัรวดเร็วทนัใจนะ คือ นําเอาเทคโนโลยีทนัสมยัไปใช้

งานผิดประเภท แทนท่ีจะนําไปใช้เพ่ือมนษุยชาตแิตก่ลบันําไปใช้ฆา่คน (สนาม จนัทร์เกาะ. 2552: 

สมัภาษณ์) จากเหตกุารณ์ดงักลา่ว ทําให้เขาตระหนกัวา่ สงครามมันขดัตอ่หลกัศาสนาทกุศาสนา 

และมนัเป็นการลา่อาณานิคมอีกรูปแบบหนึง่  

สนาม จนัทร์เกาะ ได้กลา่วถึงรูปแบบและเทคนิคในผลงานของเขาตอ่ไปวา่ ผมทํางาน

ส่ือผสมมาตัง้แตเ่รียนปี 1 ผมนําเอาวตัถจุากสงคราม เชน่ เศษอาวธุ รถยนต์ เศษวสัดท่ีุเหลือจาก

สงคราม ซึง่ตอนนัน้เขาขนมาทิง้ไว้ในวิทยาลยั ผมก็เลยเอามาประกอบเป็นผลงานศลิปะ ในชว่งนัน้ 

คนกรุงเทพฯ เขายงัไมไ่ด้ทํางานส่ือผสม (สนาม จนัทร์เกาะ. 2552: สมัภาษณ์) และยงัมีผลงาน

ประตมิากรรมเช่ือมเหล็กอีกชิน้หนึง่ของเขา ท่ีแสดงออกถึงเร่ืองราวของสงครามในขณะท่ีเขายงัเป็น

นกัศกึษา และได้นําไปแสดงร่วมกบัศลิปินช่ือดงัเชน่ ถวลัย์ ดชันี และอีกหลายๆคน ท่ีกรุงเทพฯ 

ผลงานประตมิากรรมชิน้นี ้เป็นผลงานเช่ือมเหล็กตอ่กนัเป็นรูปคนนอนแผต่ดิอยูบ่นเตียงเหล็ก          

“การดงึเอาเร่ืองสงครามมาบอกเลา่ เพราะสงครามมนัเผาไหม้ทกุอยา่ง เชน่ ระเบดิปรมาณ ูมนัทํา

ให้คนตายมากมาย ตึกพงั แตก็่ยงัเห็นซากคนตาย และซากตกึอาคาร” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2552: 

สมัภาษณ์) 

สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ นบัเป็นลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร รุ่นท่ีสอง (พ.ศ. 2510 - 2515) ซึง่

นบัเป็นชว่งในการแสวงหา ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในแนวสะท้อนเนือ้หาการเมือง และวิถีชีวิตของ

ชาวนาของเขา ก็ได้เร่ิมขึน้นบัตัง้แตเ่ขาได้เข้ามาเป็นนกัศกึษา ณ สถาบนัแหง่นี  ้ทวี รัชนีกร กลา่วถึง

ลกูศษิย์คนนีว้า่ “ในสมยัท่ีสขุสนัต์เรียนอยูน่ัน้ มีหลายคนเชน่ เลอพงษ์ พฒุิชาต ิสรุพล ปัญญาวชิระ 

และเทิดเกียรต ิพรหมนอก เร่ิมเขียนภาพตอ่ต้านทหารอเมริกนั เป็นภาพท่ีรุนแรง ตอ่ต้านสงคราม

และเผดจ็การ” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์)  

หลงัจากจบการศกึษาแล้ว สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ แม้จะได้เข้าไปเป็นอาจารย์สอนในแผนก

วิชาศลิปกรรม วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีเดียวกนักบัทวี รัชนีกร ตัง้แตปี่ พ .ศ. 

2515-2519 แล้วก็ตาม ผลงานศลิปะของเขาก็ยงัดําเนินไปในลกัษณะเชน่เดมิ “ผลงานของอาจารย์ 

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ จะออกโทนสีเทา เร่ืองราวสว่นใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของ

สภาพสงัคม จากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม อนัเป็นผลมาจากระบบทนุนิยม ท่ีกระทบ

ตอ่การดําเนินชีวิตของคนชนบท ภาพท่ีปรากฏในผลงาน จงึเป็นภาพโรงงานอตุสาหกรรมท่ีปลอ่ย

ควนัพิษ มีภาพเดก็ผอมโซ ผิวหนงัพพุอง นอนขดอยูใ่นทอ่ไอเสีย” (นิคม กบุแก้ว. 2553: สมัภาษณ์)  
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หากอธิบายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของบรรดาศลิปินอีสานเหลา่นี ้สามารถอธิบายได้

วา่ การทํางานศลิปะของทวี รัชนีกร และบรรดาลกูศษิย์ในยคุแสวงหานี ้มีเค้าลางของการสร้างสรรค์

ผลงานเพ่ือชีวิต อนัมีเหตปัุจจยัมาจากการเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัอเมริกา ซึง่ยงัมีความสอดคล้องกบั

แนวความคดิของพวกฮิปปี ้ท่ีตอ่ต้านสงครามเวียดนามเกิดขึน้ทัว่โลกในขณะนัน้ กอปรกบัทวี รัชนีกร 

และคณาจารย์บางทา่นได้เน้นให้นกัศกึษาเหลา่นัน้ ไปศกึษาและอา่นหนงัสือปรัชญา ศาสนา และ

สงัคมศาสตร์ปริทรรศน์ เพ่ือให้พวกเขาไปค้นหา “ความจริง ความดี ความงาม” ตามท่ีเขาเช่ือ  

สุรพล ปัญญาวชริะ ได้สะท้อนบรรยากาศในการเรียนการสอนดงักลา่ววา่ 

 

สภาพแวดล้อม มนัมีสว่นสาํคญัทําให้พวกเราเข้ามาเรียนรู้ จนทําให้เข้ามาสูก่ารทํางาน

ศิลปะเพ่ือชีวิต โดยเฉพาะในช่วงนัน้ พวกเราได้อา่นบทความของจิตร ภมูิศกัดิ์ คือ ศิลปะเพ่ือชีวิต 

ศิลปะเพื่อประชาชน ในขณะเดียวกนันกัศกึษาทัง้หมดก็เป็นลกูชาวนาชาวไร่ และข้าราชการชัน้

ผู้ น้อย ฉะนัน้ ความทกุข์ยากของผู้คน เมื่อมนัเกิดขึน้มา มนัก็ทําให้เรามองเห็นได้เร็วเชน่ เมือ่เราไป

เห็นคนถกูกดขี ่มนัก็รู้สกึขึน้มาทนัที เพราะคณุธรรมท่ีพวกเราถกูเสีย้มสอนมา จากการเรียนรู้ในยคุ

แสวงหามนัอยูใ่นจิตใจอยูแ่ล้ว ความเป็นธรรม ความจริง ความดี ความงาม ในศาสนามนัถกูกลอ่ม

เกลามาแล้ว พอเข้ามาสูส่งัคมท่ีถกูเอารัดเอาเปรียบ ความรู้สกึมนัจึงเร็วมาก (สรุพล ปัญญาวชิระ. 

2554: สมัภาษณ์) 

 

 ดงันัน้ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานดงักลา่ว จงึเป็นการหยิบยืมเอามา

จากสถานการณ์ทางสงัคม ทัง้บริบทของการเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัของทหารอเมริกนั รวมทัง้ยงั

ผสมผสานกบับรรยากาศและวิธีการสอนของทวี รัชนีกร จนนําไปสูก่ารแสวงหาคําตอบ และการ

สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในเวลาตอ่มา ปฏิสมัพนัธ์ดงักลา่ว จงึสามารถอธิบายได้วา่ เป็น 

“ปฏิสัมพันธ์แบบลูกโซ่” กลา่วคือ ทวี รัชนีกร ผู้ เป็นอาจารย์ได้ถ่ายทอดแนวความคดิ ปรัชญา และ

อดุมการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต ไปสูบ่รรดาลกูศษิย์ของเขา และบรรดาลกูศษิย์

ของเขาก็ล้วนน้อมรับและสืบทอดแนวความคดิดงักลา่วมาจนกระทัง่ปัจจบุนั 

 

ทศันศิลป์เพื่อชีวิต ยุค 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 

นบัจากชว่งเวลา 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 – 5 ตุลาคม 2519 ถือเป็นชว่งเวลาของการ

แสดงออกท่ีสําคญัและเดน่ชดัของทศันศลิป์เพ่ือชีวิต ดงัจะเห็นได้วา่ หลงัจากผู้ นํารัฐบาลทหารท่ี

ได้มาจากการกระทํารัฐประหาร ได้หลบหนีออกนอกประเทศ จากวิกฤตการณ์ 14 ตลุาคม 2516 

ตอ่มานายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ได้ขึน้สูตํ่าแหนง่นายกรัฐมนตรี บรรยากาศทางการเมืองของประเทศได้

คล่ีคลายไปสูก่ารให้สทิธิเสรีภาพและประชาธิปไตยมากกวา่ท่ีผา่นมา ประชาชนทกุสาขาอาชีพตา่ง
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ใช้สทิธิเสรีภาพท่ีได้มาอยา่งเตม็ท่ี เกิดการรวมกลุม่เพ่ือตอ่รองผลประโยชน์อยา่งมากมาย มีการ

แสดงความคดิเหน็และศกึษาลทัธิการเมืองตา่งๆอยา่งเปิดเผยและกว้างขวาง และมีการรวมกลุม่

บคุคลในวงการตา่งๆหลากหลายกลุม่ รวมทัง้แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย และแนวร่วมศลิปิน

อีสานด้วย 

 

1. แนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย  

 นบัเป็นการรวมตวัของบคุลากรในวงการศลิปะทกุสาขา ทัง้ดนตรี วรรณกรรม และ

ทศันศลิป์ ทัง้ศลิปิน นสิตินกัศกึษา นกัวิชาการศลิปะและนกัวิจารณ์ศลิปะ ทัง้จากภายในและ

ภายนอกสถาบนัการศกึษาศลิปะ โดยมไิด้อยูภ่ายใต้การบญัชาของลทัธิการเมืองใดหรือบคุคลกลุม่

ใดกลุม่หนึง่ หากแตอ่ยูภ่ายใต้สํานกึร่วมท่ีมีตอ่ประชาชนโดยรวมของประเทศ และความถกูต้องดี

งามของสงัคมไทย การรวมตวักนัดงักลา่ว จงึสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ และการนําเสนอผลงานอยา่งมี

ความเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะในด้านของเนือ้หาศลิปะท่ีแสดงออกถึงความอาทรตอ่สภาพการณ์ทาง

สงัคม และสภาพการณ์ทางสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดงัจะเห็นได้จากการนําเสนอผลงานในรูปของ

ขบวนการท่ีสําคญัถึง 3 ครัง้ ได้แก่ การแสดงผลงานภาพเขียนขนาดใหญ่ เน่ืองในในวนัครบรอบ

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ในปี พ.ศ. 2517 ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดําเนิน การแสดง

ภาพเขียนขนาดใหญ่รอบสนามหลวง เพ่ือตอ่ต้านและขบัไลฐ่านทพัอเมริกาออกจากประเทศไทย ใน

ปี พ.ศ. 2519 และการแสดงภาพเขียนท่ีหอประชมุเล็กจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในปีเดียวกนั ในสว่น

เนือ้หาหรือเร่ืองราวของผลงานศลิปะนัน้ จงึเก่ียวกบัการตอ่สู้ของประชาชนในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

2516 รวมทัง้การตอ่ต้านฐานทพัอเมริกาด้วย สว่นด้านรูปแบบนัน้จะเน้นเหมือนจริงและแบบ

สญัลกัษณ์  

วิรุณ ตัง้เจริญ (2539) ได้แสดงทศันะในผลงานวิจยัเร่ือง “บทบาทของชมรมศลิปกรรม

แหง่ประเทศไทย (สมาคมศลิปกรรมไทย) ชว่งปี พ.ศ.2522 – 2530 ท่ีมีผลกระทบตอ่สงัคมและ

วงการศลิปกรรมไทย” พอสรุปได้วา่ การปรากฏขึน้ของ “จักรวรรดศิลิปิน” ได้เร่ิมจดุประกาย

ความคดิในเร่ืองของอํานาจตอ่รอง และการสร้างดลุยภาพให้เกิดขึน้ในวงการศลิปกรรมไทยและใน

สงัคมไทยซึง่เป็นองค์รวม ตอ่มาจงึมีการรวมตวัของแนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย การปรากฏ

ตวัขึน้ของแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยดงักลา่ว นอกจากจะก่อให้เกิดกิจกรรมหลกัคือ การจดั

นิทรรศการภาพเขียนขนาดใหญ่ กลางถนนราชดําเนินกลางและอีกหลายๆแหง่ทัง้ในปี พ.ศ. 2518 

และ 2519 แล้ว ยงัได้ก่อให้เกิดความร่วมมือ และก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ท่ีมีคณุคา่ 

อีกทัง้ได้เรียนรู้จากผู้ มีอดุมการณ์เพ่ือสงัคมหลากหลายอาชีพ หลากหลายความรู้ความคดิ ได้เรียนรู้

และนบัถือในศกัยภาพของกนัและกนั และเม่ือการรวมพลงัเกิดขึน้ คณุคา่และอํานาจตอ่รองยอ่ม

ตามมาด้วย 
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จากวิกฤตทางด้านการเมืองท่ีเกิดขึน้ในชว่งเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ดงักลา่ว ได้

กลายเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้ศลิปินไทยหลายคน ได้หยัง่รากลกึลงไปในสายการสร้างสรรค์ผลงาน

ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต โดยเฉพาะศลิปินสว่นใหญ่ก็คือ แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย ท่ีมีศนูย์กลางอยู่

ท่ีกรุงเทพฯ รวมทัง้แนวร่วมศลิปินอีสาน ท่ีมีทวี รัชนีกร เป็นผู้อยูเ่บือ้งหลงั และมีศนูย์กลางอยูท่ี่

จงัหวดันครราชสีมาด้วย ในสว่นของศลิปินอีสานแตไ่ปมีบทบาทสําคญัมากในกลุม่แนวร่วมศลิปิน

แหง่ประเทศไทยคือ โชคชัย ตกัโพธ์ิ นกัศกึษาหนุม่จากวิทยาลยัเพาะชา่ง ท่ีได้เคล่ือนไหวและตอ่สู้

กบัเผดจ็การร่วมกบัแนวร่วมศลิปินอีกหลายคนในกรุงเทพฯ จนถกูบนัทกึไว้ในประวตัศิาสตร์ของชาติ

ไทยในเวลาตอ่มา 

  โชคชัย ตกัโพธ์ิ เร่ิมมีผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตปรากฏชดัเจนตัง้แตใ่นชว่งเกิด

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ซึง่มีพืน้ฐานทางแนวความคดิมาจากการอา่น

หนงัสือ โดยเฉพาะหนงัสือประเภทเพ่ือชีวิตได้กลายมาเป็นสิ่งกระตุ้นให้เขาได้ทํางานในเวลาตอ่มา 

“การอยูใ่กล้ชิดศลิปินใหญ่ ทําให้ผมถกูบงัคับทางอ้อมให้อา่นหนงัสือจําพวก “นิพนธ์” เพราะจะได้

ฟังภาษากวีของศลิปินแตล่ะทา่นออก พออินทรีย์แก่กล้า ก็ลองศกึษาภาษากบัการหาความจริ ง และ

ผมก็เร่ิมหงดุหงิด รสนิยมการอา่นก็คอ่ยๆเปล่ียนไป โดยเร่ิมสนใจการอา่นหนงัสือจําพวกสงัคม  

ศาสตร์ เพราะกลวันกัศกึษามหาวิทยาลยัเขาดถูกูพวกเราคนเรียนศลิปะ เน่ืองจากพวกเราต้องเข้า

ร่วมกิจกรรมแนวทางศลิปินแหง่ประเทศไทย” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 34) รสนิยมในการอา่นหนงัสือ

จําพวก “นิพนธ์” ของเขา ก็ปรับไปสูก่ารอา่นหนงัสือจําพวก “เพ่ือ” ซึง่สง่ผลตอ่การปรับโลกทศัน์

ศลิป์เพ่ือชีวิตของเขา ดงัท่ีโชคชยั ตกัโพธ์ิ อธิบายวา่ “จากข้อเขียนของสมคัร บรุาวาส ทําให้ผม

ตดิตาม “การเมือง” อนัโยงใยถึงความสนใจแนวคดิเช่ือมโยงวิธีการศลิปะท่ีสมัพนัธ์กบั “โลกทศัน์” 

ซึง่มีนยัศลิปะเร่ิมต้นจาก “เรา” แตต่วัเราเก่ียวข้องกบัคนอ่ืน ในฐานะสตัว์สงัคมด้วยกนั ผมเห็นวา่

ข้อเขียนของอารี สทุธิพนัธุ์ สอดคล้องกบัของสมคัร บรุาวาส ในแง่สรุปสาระสําคญัเป็นข้อๆ ซึง่ชว่ย

ให้ผมนกึขัน้ตอนตีความการทํางานศลิปะ ในลกัษณะกระบวนการทศัน์งา่ยขึน้” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 

2546: 34-35)  

 ผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัโชคชยั ตกัโพธ์ิ ในขณะท่ีเขายงัเป็นนกัศกึษาอยูท่ี่

วิทยาลยัเพาะชา่ง จนถกูบนัทกึไว้ในหน้าประวตัศิาสตร์ของประเทศไทย ก็คือ ผลงานศลิปะท่ีเรียกวา่ 

“คัตเอาท์การเมือง” ไมว่า่จะเป็นคตัเอาท์การเมืองเดือนตลุาคม 2518 และคตัเอาท์ตอ่ต้านฐานทพั

จกัรวรรดนิยิมอเมริกา 2519 ล้วนเป็นผลงานท่ีเกิดจากฝีมือและมนัสมองของโชคชยั ตกัโพธ์ิ และ

เพ่ือนๆ ดงัคํากลา่วของสนิธุ์สวสัดิ ์ยอดบางเตย (2546: 14) เพ่ือนร่วมอดุมการณ์และเพ่ือนร่วมเรียน

ท่ีวิทยาลยัเพาะชา่ง ได้อธิบายพืน้ฐานความเป็นมาของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ท่ีทําให้เขากลายเป็นศลิปิน

นกัเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีสําคญัมากคนหนึง่ของประเทศไทย พอสรุปได้ดงันี  ้
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1. ย้อนกลบัไปก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 การต่ืนตวัทางความคดิกบั

ปัญหาสงัคมของนกัศกึษา ปัญญาชนเกิดขึน้เป็นลกูโซ ่ในเพาะชา่งมีเหตกุารณ์ท่ีเป็นหวัเลีย้วหวัตอ่ท่ี

สําคญัเกิดขึน้ คือ การลกุขึน้มาตอ่ต้านคดัค้านผู้ มีอํานาจทางการเมืองท่ีต้องการย้ายเพาะชา่งไปอยู่

แหลง่อ่ืนท่ีอยูห่า่งไกลเพ่ือยดึอาคาร การลกุขึน้ตอ่ต้านนัน้มีนกัศกึษาเพาะชา่งเป็นแนวหน้า โดย

ได้รับการสนบัสนนุจากคณาจารย์ ศษิย์เก่าและผู้ เก่ียวข้อง จงึทําให้กลุม่เผดจ็การถอยออกไป     

โชคชยั ตกัโพธ์ิ และเพ่ือนร่วมอยูใ่นเหตกุารณ์ตอ่สู้นัน้ด้วย 

2. กระแสการรณรงค์ตอ่ต้านสินค้าญ่ีปุ่ นของศนูย์กลางนิสิตนกัศกึษาแหง่

ประเทศไทย นกัศกึษาเพาะชา่งหลายคนได้ไปชว่ยทําส่ือ โปสเตอร์ เขียนผ้าคําขวญั เขียนภาพล้อ

การเมือง ในชว่งนี ้โชคชยั ตกัโพธ์ิ และกลุม่เพ่ือนอาทิ วณิช สขุศริิ สทุศัน์ ป่ินฤทยั นิคม รัตนแปง คือ

กลุม่ผู้สนใจตรรกะทางโลกศลิปะ อีกทัง้พยายามขวนขวายแสวงหาแหลง่องค์ความรู้ โดยเฉพาะ  

โชคชยั ตกัโพธ์ิ มีความสามารถเฉพาะตวัโดดเดน่ทางชัน้เชงิศลิปะ เกิดจากการทุม่เทเค่ียวกรําอยา่ง

หนกั พร้อมกบัศกึษาค้นคว้าทัง้ปรัชญา ลทัธิ ทฤษฎีศลิปะและสงัคม การเมือง ศาสนา จนเป็นท่ี

ยอมรับของนกัศกึษาทัง้สถาบนั รวมทัง้เหลา่คณาจารย์ในเพาะชา่ง 

3. โชคชยั ตกัโพธ์ิ และเพ่ือนร่วมกนัจดัทําหนงัสือ “ดํา-แดงปริทศัน์” และ

หนงัสือ “ภาพพิมพ์” เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีสว่นผลกัดนัให้มีการจดัสนทนาประสบการณ์การ

ทํางานศลิปะของศลิปินนอกระบบอยูเ่นืองๆ เชน่ จา่ง แซต่ัง้ ประเทือง เอมเจริญ เพ่ือเปิดโลกทศัน์

ให้กบัเพ่ือนนกัศกึษา ได้เรียนรู้ถึงวิธีคดิวิธีทํางานอนัหลากหลายของศลิปิน  

4. เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 นกัศกึษาเพาะชา่งได้ระดมกําลงัเข้าไป

ชว่ยงานสว่นกลางของท่ีชมุนมุ และยงัได้ใช้วิชาความรู้ สร้างสรรค์สีสนัให้กบัการชมุนมุเรียกร้องสทิธิ 

เสรีภาพ ประชาธิปไตย 

 หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ความคดิทางการเมืองในสงัคมถกูแยกออกเป็นสอง

ขัว้ ระหวา่งฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา ได้ตอ่สู้กนัในรูปแบบตา่งๆ อยา่งเข้มข้น นกัศกึษาศลิปะและผู้อยู่

ในวงการทศันศลิป์ยอ่มหลีกหนีไมพ้่นไปกบัสถานการณ์เชน่วา่นี ้จงึอาจกลา่วได้วา่ โชคชยั ตกัโพธ์ิ 

เป็นกําลงัสําคญัสว่นหนึง่จากภาคนกัศกึษาศลิปะท่ีเข้าไปมีสว่นร่วมก่อตัง้ “แนวร่วมศลิปินแหง่

ประเทศไทย” ซึง่เป็นการรวมตวัของศลิปินอิสระ นกัโฆษณา คณาจารย์ นกัวิชาการจาก

มหาวิทยาลยัและสถาบนัตา่งๆ นบัเป็นองค์กรทางศลิปะท่ีประกาศตวัชดัเจน ในอนัท่ีจะสร้างสรรค์

ศลิปะสะท้อนสงัคมการเมือง ดงันัน้ สถานการณ์ทางการเมืองท่ีเข้มข้นและตรึงเครียดอยูต่ลอดเวลา

ในชว่งนัน้ มีสว่นสร้างและยกระดบัคณุภาพของโชคชัย ตกัโพธ์ิ ย่ิงขึน้ ดงัท่ี ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ 

กลา่วถึงบทบาทท่ีสําคญัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ในชว่งเวลานัน้วา่ 
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โชคชยั ตกัโพธ์ิ ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย กลา่วถึงการเขียน

ภาพเพ่ือขบัไลฐ่านทพัอเมริกา ท่ีนาํไปตดิตัง้บริเวณรอบสนามหลวงวา่ ปี 19 ขบัไลฐ่านทพัอเมริกา

นัน้ เนือ้หาชดัเจนเป็นเอกภาพ เพราะได้กลัน่กรองผู้ ทํางานมาแล้ว พวกอยูก่รุงเทพฯ ไปเขียนกนัท่ี

ตกึโดมธรรมศาสตร์ การเขียนเป็นแบบทีม ... งานมหีลายชิน้ เนือ้หาหลกัเป็นการเมอืง คอื เปิดโปง 

งานขนาดไม้อดั 2 แผน่ 3 แผน่ตอ่กนั เป็นงานเปิดโปง เสยีดสเีขยีนเป็นชดุๆ ตัง้ตอ่กนั สะท้อนความ

เลวร้ายของอเมริกา สว่นมากไอเดียมาจากหนงัสอืสงครามเวียดนาม พวกโคราชขนงานมาร่วมกนั 

วางไมห่มดสว่นหนึง่จึงเอาไปวางหน้าเพาะช่างโดยผมไมท่ราบ พอรุ่งเช้าเขาก็ไลฆ่า่ผม ทัง้อาจารย์

ทัง้พวกขวาตามจะฆา่ผมเลยจริงๆ เขาหาวา่ผมเป็นผู้ เอางานมาติดตัง้หรือชกัใยเข้ามา แตจ่ริงๆแล้ว 

เพาะช่างตอนนัน้มีหลายกลุม่ มีอีกกลุม่หนึง่เอางานไปไว้หน้าเพาะช่าง ผมมาถึงตอนเช้าอาจารย์

บญุศรีมาดงึแขนผม  พร้อมกบับอกวา่  รีบไปเขาจะฆา่มงึ (ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์. 2533: 60-61)   

 

 ผลงานท่ีสําคญัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ เชน่ การออกแบบภาพปกนติยสารศลิปะปริทศัน์ 

ฉบบัแรก ในปี พ.ศ. 2517 และภาพ “คตัเอาท์การเมือง” ในปี พ.ศ. 2518 และอีกหลายๆ ผลงาน ท่ี

ถกูนําไปตดิตัง้ท่ีถนนราชดําเนนิกลาง และตดิเรียงรายรอบบริเวณสนามหลวง   

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. คัตเอาท์การเมือง. โปสเตอร์. ปี 2518 

 

 ท่ีมา: สถาบนัปรีดี    พนมยงค์. (2546: 28). 
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ภาพประกอบ 4  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. คัตเอาท์การเมือง. โปสเตอร์. ปี 2518 

 

 ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 35). 

 

 ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของโชคชยั ตกัโพธ์ิ เร่ิมชดัเจนมากขึน้ในชว่งระหวา่ง

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ถึง 6 ตลุาคม 2519 ดงัจะเหน็ได้จากผลงานทัง้ภาพลายเส้น สีนํา้มนั   

สีนํา้ และภาพพิมพ์ อาทิเชน่ ภาพช่ือ “เสียงร้อง”, “กดดนั”, “กลบัอีสาน”, “ใบหน้ากาล”, “ชีวิต No. 5”, 

“ชีวิต No. 12”, “ชีวิต No. 17”,  “ท่ีใดมีการกดข่ี ท่ีนัน่มีการตอ่สู้  ตายสิบ เกิดแสน”, “ก่อนและหลงั 

ตลุาคม 2516” และ “ก่อนและหลงั 6 ตลุา 19” เป็นต้น ภาพเขียนสว่นใหญ่ของเขาในชว่งเวลานี ้

ได้รับอิทธิพลจากศลิปินกลุม่ลทัธิแสดงอารมณ์รุนแรง ดงัจะเห็นได้จากคําอธิบายของเขาวา่     

“ความสนใจศลิปะของผมเก่ียวข้องกบัจิตสํานกึศลิปะกบัสงัคมประชาธิปไตย ผมชอบภาพ “เสียงกูร้่อง” 

ของ Edvard Munch ชอบภาพเนือ้หาสะท้อนชีวิต และตอ่ต้านสงครามของแม็กซ์ เบคมานน์ (Max 

Beckmann) ชอบผลงานของเฟอร์ดนิานด์ โฮด (Ferdinand Hode) ตรงสะท้อนสาระทกุข์เวทนา

ของมนษุย์ และก็ชอบผลงานของฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon)” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 35) 
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ภาพประกอบ 5  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. ก่อน-หลัง ตุลาคม 2516. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 56x38 ซ.ม. ปี 2517  

  

 ท่ีมา: สถาบนัปรีดี พนมยงค์. (2546: 89). 

 

 อยา่งไรก็ตาม แม้โชคชยั ตกัโพธ์ิ จะได้รับอิทธิพลทางแนวความคดิและรูปแบบศลิปะ

มาจากศลิปินชาวตะวนัตก แตเ่ขาก็พยายามจะรักษารูปแบบและเนือ้หาท่ีแสดงออกถึงความเป็น

ชาวตะวนัออก เพ่ือเป็นการรักษาตวัตนให้อยูใ่นโลกความเป็นจริง ท่ีตวัเขาเองก็เป็นชาวตะวนัออก 

ดงัจะเห็นได้จากร่องรอยวิธีคดิเช่ือมโยงทศันะตะวนัตกกบัตะวนัออก ในบนัทกึสว่นตวัของเขา ดงัมี

ใจความสําคญัวา่ 

 

   ผมติดใจประเดน็ ชีววทิยา ภาพนามธรรมของโจอนั มโิร แสดงบคุลกิเก่ียวกบัภาพ

ของตวัเชือ้โรคทางชีววิทยา อิทธิพลของโจอนั มิโร ท่ีมีตอ่ผลงานของผม มกัเป็นเร่ืองตีความ ต้นไม้-

ท้องฟ้า-ดวงดาว คอื ตคีวามในลกัษณะรูปร่างรูปทรงแนวทาง “ชวีรูป” (Organic Form) นอกจาก 

นัน้ ผมก็ชอบภวงัค์ความรู้สกึการใช้คา่นํา้หนกัสือ่สาระ “เวิง้ฟ้าอนนัต์” อนัมอีทิธิพลตอ่งานท่ีมี

เนือ้หาสิง่แวดล้อมทางวตัถ ุเช่น บ้านเรือนแสดงออกเก่ียวกบั “ความรูสึกรันทด” โดยเฉพาะผลงาน

ท่ีมีภาพคนไปเก่ียวข้อง เช่น ความรันทดของผู้คนในยคุมดื ชว่งกอ่นและหลงัเหตกุารณ์ล้อมปราบผู้

บริสทุธ์ิ ยคุ 6 ตลุา 2519 (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 36) 

 

 



 134 

 
 

ภาพประกอบ 6  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. รันทด. สีนํา้บนกระดาษ. ปี 2515 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

 นอกจากโชคชยั ตกัโพธ์ิ จะได้รับอิทธิพลความคดิการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะจาก

ศลิปินชาวตะวนัตกแล้ว เขายังได้รับอิทธิพลแนวความคดิและรูปแบบจากศลิปินชาวตะวนัออกด้วย 

โดยเฉพาะความคดิในการสร้างสรรค์ศลิปะจากรูปทรงของ “ไข”่ นัน้ เขายอมรับวา่ “ปลายปี 2516 

ผมชอบผลงานของอาจารย์กมล ทศันาญชลี “วาดใบหน้า” และก็ชอบอาจารย์ธนะ เลาหกยักลุ 

ออกแบบอนสุาวรีย์สงครามเวียดนาม โดยใช้สญัลกัษณ์รูปไขแ่ทนคา่คนตาย สว่นศลิปินยโุรปก็ชอบ

ประตมิากรรมรูปทรงไขข่องคอนสแตนตนิ บรังคซีู และก็ชอบรพินทรนารถ ฐากรู ทา่นวาดใบหน้า

ตวัเอง ผมมอง “ไข”่ นกึถึงชีวิตเล็กๆ กําลงัดนัเปลือกหุ้ม และก็มองการตอ่สู้ เพ่ือความเป็นธรรม มีนยั

เดียวกนั” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 36) ดงัจะเห็นได้จากผลงานชดุ “ใบหน้ากาลเวลา” ซึง่เขาได้รับ

อิทธิพลมาจากการอา่นหนงัสือวรรณกรรม โดยเฉพาะงานแปลของระวี ภาวิไล “ถ้อยนิพนธ์ท่ีมี

อิทธิพลตอ่การทํางานศลิปะของผมมากได้แก่ข้อความ “กาลเวลาท่ีผา่นเลย” โดยผมตีความ 

ความรู้สกึสายลม แสงแดด ส่ือผา่นร่องรอยครุ่นคดิบนใบหน้าสมมต ิซึง่ผมเรียกวา่ ใบหน้ากาล 

เวลา ข้อคดิรูปทรงเก่ียวกบัใบหน้านี ้ผมได้ Idea จากการวาดรูปแมต่วัเองคือ ในขณะทา่นนัง่เป็น

แบบให้ผม Sketch อยูน่ัน้ ใจผมก็นกึถึง แม่เสียสละลูกเพ่ือภารกิจ” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 34) 
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ภาพประกอบ 7  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. ใบหน้ากาล. ภาพพิมพ์. ผลงานสญูหายใน ปี พ.ศ. 2519 

  

 ท่ีมา: แฟ้มภาพของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

2. แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทยภาคอีสาน 

สุรพล ปัญญาวชริะ หนึง่ในแกนนําแนวร่วมศลิปินอีสาน ผู้ มีบทบาทสําคญัในการ

นําเอาผลงานศลิปะคตัเอาท์การเมือง ไปร่วมกบัแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยท่ีกรุงเทพฯ ดงัจะ

เห็นได้จากสรุพล ปัญญาวชิระ (2554: สมัภาษณ์) ได้อธิบายถึงการกําเนิดขึน้ของแนวร่วมศลิปินแหง่

ประเทศไทยภาคอีสาน หรือเรียกสัน้ๆวา่ “แนวร่วมศลิปินอีสาน” พอสรุปได้วา่ ในยคุการตอ่สู้ นี ้เขา

เรียกวา่ “ยคุการเมือง” หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรง 14 ตลุาคม 2516 แล้ว บรรยากาศในการ

เรียนการสอนศลิปะของวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ก็เร่ิมมีแนวทางศลิปะเพ่ือชีวิตมาก

ขึน้ เพราะในชว่งเวลานัน้ ในสว่นกลางคือกรุงเทพฯ จะมีกระบวนการนิสิตนกัศกึษาแหง่ประเทศไทย

เกิดขึน้ และได้มีปฏิสมัพนัธ์กบันิสิตนกัศึกษาในภาคอีสาน ซึง่ก็คือกลุม่นกัศกึษาแผนกวิชาศลิปกรรม 

วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน่เอง ในนามแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยภาคอีสาน 

ดงัจะเห็นได้จากในชว่งแรก มงคล อทุก รับหน้าท่ีเป็นเลขานกุารแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยภาค

อีสาน โดยมีศนูย์กลางอยูท่ี่จงัหวัดนครราชสีมา ตอ่มา มงคล อทุก ได้ก้าวขึน้ไปเป็นเลขานกุารของ

ศนูย์กลางนิสิตนกัศกึษาแหง่ประเทศไทย ดงันัน้ สรุพล ปัญญาวชริะ จงึต้องก้าวขึน้ไปเป็นเลขานกุาร

แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยภาคอีสานแทน 
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สรุพล ปัญญาวชริะ กลา่วถึงการทํางานของแนวร่วมศลิปินอีสานวา่ พอมีเหตกุารณ์

หลายๆอยา่งเกิดขึน้ ทําให้เรียนรู้เร่ืองการเมือง เราซึง่เป็นลกูหลานของประชาชน จงึรวมตวักนัตัง้เป็น

แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยภาคอีสาน ทํางานประสานกบัสว่นกลางท่ีกรุงเทพมหานคร ทาง

สว่นกลางต้องการอะไรจะลงมาประสานกบัทางสายอีสาน สว่นการทํางานคตัเอาท์การเมืองนัน้    

ทกุคนตา่งลงแรง ความคดิ พินิจพิจารณาร่วมกนัวา่จะรังสรรค์งานออกมาในลกัษณะไหน มิใชง่าน  

ท่ีมีลกัษณะเป็นของคนใดคนหนึง่ พองานเสร็จจะเหมาใสร่ถสิบล้อ รถหกล้อไปสง่ท่ีสว่นกลางเพ่ือ

ร่วมจดัแสดง (สถาบนัปรีดี พนมยงค์. 2546: 50) 

สินธุ์สวสัดิ ์ยอดบางเตย ได้กลา่วถึงการสร้างสรรค์ผลงานของแนวร่วมศลิปินอีสาน

ในชว่งต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2519 วา่   

 

กระแสการตอ่ต้านฐานทพัจกัรวรรดนิยิมอเมริกาเกิดขึน้อยา่งกว้างขวาง แนวร่วม

ศลิปินแหง่ประเทศไทย ได้เสนอโครงการจดัทําภาพคตัเอาท์การเมืองตอ่ต้านฐานทพัจกัรวรรดนิยิม

อเมริกา โดยยงัใช้ไม้อดัและสนํีา้พลาสตกิสาํหรับสร้างสรรค์ผลงาน แตล่ดขนาดให้ภาพเลก็ลงเหลอื

คร่ึงหนึง่ของภาพคตัเอาท์การเมืองเดือนตลุา การสร้างสรรค์ผลงานครัง้นี ้ มีความหลากหลายใน

สว่นของผู้สร้างสรรค์งาน โดยเฉพาะแกนหลกัของนกัศกึษาศิลปะหวัก้าวหน้าจากเทคนิคโคราช   

อนัเปรียบเสมอืนแนวร่วมศิลปินแหง่ประเทศไทยภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้สร้างสรรค์ผลงานแล้ว

ขนใสร่ถบรรทกุสบิล้อเข้ามาร่วมจดัแสดงในสว่นกลาง ผู้สร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคโคราช ได้แก่  

ทว ีรัชนีกร สนาม จนัทร์เกาะ ธรรมศกัดิ์ บญุเชิด สขุสนัต์ เหมอืนนิรุทธ์ เทอดเกียรต ิพรหมนอก   

เมธี บรีุภกัดี  ทองกราน ทานา มงคล อทุก สรุพล ปัญญาวชิระ พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ เลอพงษ์ 

พฒุชิาต ิเกียรตกิารุณ ทองพรมราช จรัญ ชยัประทมุ จมุพล ราชวจิิตร นิคม กบุแก้ว มานะ ดไีพร   

จกัรี หาญสวุรรณ สมาน แสงทอง ตอ๋ง ดา่นเกวยีน ภาพคตัเอาท์การเมอืงตอ่ต้านฐานทพัจกัรวรรดิ

นิยมอเมริกาของแนวร่วมศิลปินเทคนิคโคราช เข้ามาสมทบกบัภาพคตัเอาท์การเมืองตอ่ต้านฐานทพั

จกัรวรรดินิยมอเมริกา ของแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยในกรุงเทพ ฯ ทําให้มผีลงานรวมกนัถงึ 

100 ชิน้ (สนิธุ์สวสัดิ์ ยอดบางเตย. 2552 : ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 8  สรุพล ปัญญาวชิระ. ภาพศิลปะคัตเอาท์การเมืองเดือนตุลา 2518.  

  สีอะคริลิกบนผ้าใบ. 140 x 240 ซ.ม. สร้างสรรค์ใหม่  

 

 ท่ีมา: สถาบนัปรีดี พนมยงค์. (2546: 50). 

   

 ทวี รัชนีกร กลา่วถึงการทํางานและการสอนนกัศกึษาในชว่งปี พ.ศ. 2516-2519   

วา่ ชว่งนีถื้อเป็นชว่งหวัเร่ียวหวัแรง ท่ีสนบัสนนุให้ลกูศษิย์ทํางานศิลปะเพ่ือชีวิต มีทัง้การเขียนภาพ

โปสเตอร์เพ่ือตอ่ต้านเผดจ็การและเรียกร้องประชาธิปไตย ร่วมกนักบัประชาชนและนกัศกึษาทัง้ท่ี

โคราชและกรุงเทพฯ อาทิเชน่ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เทอดเกียรต ิพรหมนอก สรุพล ปัญญาวชิระ  

เลอพงษ์ พฒุิชาต ิและอีกหลายๆคน (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) ซึง่สอดคล้องกบัคํากลา่วของ  

สรุพล ปัญญาวชิระ (2554: สมัภาษณ์) ท่ีได้เลา่ถึงบรรยากาศในการเรียนการสอนในชว่งเวลานัน้วา่ 

มีธรรมศกัดิ ์บญุเชิด สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ และเทอดเกียรต ิพรหมนอก ได้เข้ามาเป็นอาจารย์สอน

ก่อนท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 นอกจากนัน้ ยงัมีศรีศกัดิ ์นพรัตน์ ซึง่เป็นอาจารย์แผนก

วิชาสถาปัตยกรรม ท่ีบ้านของทา่นจะเป็นแหลง่รวมนกัคดิ นกัเขียน นกัดนตรี เพราะทา่นเป็น

นกัเขียน ตรงนัน้จงึเป็นจดุรวมให้นกัศกึษาศลิปะได้เข้าไปเรียนรู้ และยงัได้เชญิศลิปินจากกรุงเทพฯ 

อาทิเชน่ จา่ง แซต่ัง้ และลาวัลย์ อปุอินทร์ มาบรรยายให้นกัศกึษาฟังด้วย โดยมีทวี รัชนีกร เป็นหวั

เรือใหญ่ จนกระทัง่ถึง 6 ตลุาคม 2519 ตา่งก็แตกกระเจิงหนีกนัไปหมด 

 สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ ในชว่งเวลาท่ีเขาเข้าไปเป็นอาจารย์สอนในแผนกศลิปกรรม 

วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตัง้แตปี่ พ .ศ. 2515 นัน้ ผลงานของเขาในชว่งนี ้สว่นใหญ่

จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมจากสงัคมเกษตรกรรมไปสูส่งัคมอตุสาหกรรม 

อนัเป็นผลมาจากระบบทนุนิยม ตอ่มาหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 แล้ว เขาจงึเร่ิมเขียน



 138 

ภาพแนวสะท้อนสงัคมท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์ดงักลา่ว “ชว่งก่อน 6 ตลุาคม 2519 ผมเขียนภาพคนถกู

แขวนคอจํานวนมาก และเขียนภาพประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2517 แตภ่าพเหลา่นัน้ถกูทําลาย

หมดแล้ว ไมเ่หลือสกัชิน้” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์)  

 นอกจากการสร้างสรรค์ผลงานในแนวดงักลา่วแล้ว นิคม กบุแก้ว ได้กลา่ว ถึงการ

ทํางานเพ่ือชีวิตอีกด้านหนึง่ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ วา่ “อาจารย์สขุสนัต์นอกจากจะทํางานแนว

สะท้อนสงัคมแล้ว ทา่นยงัเป็น “ดาวไฮด์ปาร์ค” มือหนึง่ของโคราช นบัตัง้แตก่ารขบัไลฐ่านทพัอเมริกา

ปี 2517 การตอ่สู้ เรียกร้องความเป็นธรรมของพ่ีน้องกรรมกรโรงงานทอกระสอบสงูเนินและจอหอ 

และครัง้หลงัสดุก่อนถกูจบักมุในปี 2519 ได้ตอ่ต้านการกลบัเข้าประเทศของสามเณรถนอม กิตตขิจร 

ท่ีสวนรักข้างอนสุาวรีย์ยา่โม จนถกูจบักมุในท่ีสดุ” (นิคม กบุแก้ว. 2553: สมัภาษณ์)  

 ผลจากการท่ีสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เป็นผู้ นําคนสําคญัท่ีขึน้เวทีไฮด์ปาร์คดงักลา่ว จงึ

ทําให้เขาถกูจบักมุในวนัท่ี 12 ตลุาคม 2519 และถกูคมุขงัอยู่ในเรือนจําบางขวางเกือบหนึง่ปี จงึพ้น

ข้อกลา่วหาและถกูปลอ่ยตวัในท่ีสดุ ผลงานในชว่งแรกๆ จงึถกูคณาจารย์และนกัศกึษาเผาทําลาย

หมด เพ่ือความปลอดภยัของเขา อยา่งไรก็ตาม แม้สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ จะถกูจบักมุและถกูคมุขงั

แล้วก็ตาม เขาก็ยงัเขียนภาพอยา่งตอ่เน่ือง ดงัจะเหน็ได้จากนิคม กบุแก้ว กลา่ววา่  “ขณะท่ีถกูคมุขงั 

อาจารย์สขุสนัต์ยงัได้เขียนภาพด้วยวสัดอุปุกรณ์เทา่ท่ีหาได้ เชน่ วาดเส้นด้วยดนิสอบนกระดาษ

หนงัสือพมิพ์ ถงุกระดาษสีนํา้ตาล จนเป็นขา่ววา่ ขนาดถกูจบักมุแล้วยังเขียนภาพปลกุระดมคนใน

คกุอีก ภาพท่ีวาดนัน้ได้แก่ ภาพผู้ ต้องหาท่ีถกูคมุขงันัน่เอง” (นิคม กบุแก้ว. 2553: สมัภาษณ์) 

นอกจากทวี รัชนีกร และสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ท่ีถกูจบักมุแล้ว ยงัมีอาจารย์อีกทา่นหนึง่ท่ีถกูจบักมุ

ด้วยคือ ปรีชา คงภกัดี ซึง่ขณะนัน้เป็นอาจารย์สอนศลิปะอยูท่ี่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลยั ตอ่มาจงึได้

ย้ายมาเป็นอาจารย์อยูท่ี่เดียวกนักบัทวี รัชนีกร จนเกษียณอายรุาชการ   

จงึเห็นได้วา่ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของบรรดาเหลา่แนวร่วมศลิปินอีสาน มี

ปัจจยัสืบเน่ืองมาจากการเกิดขึน้ของแนวร่วมศลิปินอีสาน และการมีปฏิสมัพนัธ์กบัแนวร่วมนิสิต

นกัศกึษาแหง่ประเทศไทย จงึทําให้บรรยากาศในการเรียนการสอนของวิทยาลยัแหง่นี ้ได้กลายเป็น

แหลง่เรียนรู้แนวคดิแบบวิพากษ์วิธี เพ่ือจะมองสงัคมแบบไมง่มงาย ซึง่เป็นการเรียนรู้กระบวนการคดิ

แบบระดมสมอง จนนําไปสูก่ลุม่ก้อนทางความคดิอนัเป็นปฏิปักษ์ตอ่ผู้ มี อํานาจรัฐ กลุม่คนเหลา่นี ้ 

จงึกลายเป็นกลุม่บคุคลท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้ มีอํานาจรัฐในขณะนัน้ อตัลกัษณะเฉพาะในผลงานศลิปะ

ของเหลา่ศลิปินอีสานในชว่งเวลานัน้ จงึล้วนมีแตเ่นือ้หาและรูปแบบท่ีตอ่ต้านฐานทพัอเมริกา และ

ตอ่ต้านการเมืองทัง้สิน้ และตอ่มาพวกเขายงัได้มีความปฏิสัมพนัธ์กบัแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย 

ด้วยการสง่ภาพศลิปะคตัเอาท์การเมืองไปร่วมแสดงในกรุงเทพฯ นัน่จงึหมายความวา่ สถานการณ์

ทางด้านการเมืองท่ีบีบคัน้สงัคม ได้สง่ผลให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นการวิพากษ์
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สงัคม โดยมีผลสืบเน่ืองมาจากวิธีการสอนและอดุมการณ์ของเหลา่อาจารย์ วิทยาลยัเทคนคิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันัน้ สถานการณ์และคณาจารย์จงึเป็นผู้หยิบย่ืนอตัลกัษณ์ศลิปะเพ่ือชีวิต

ให้กบัเหลา่บรรดานกัศกึษาศลิปะแหง่นี ้จนกลายเป็นสกลุทศันศลิป์เพ่ือชีวิตสายโคราช  นบัตัง้แต ่  

บดันัน้เป็นต้นมา  

  

การอาํพรางตัว  

นบัตัง้แตห่ลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 จนถึง 14 กนัยายน 2521 ถือเป็น ช่วงเวลา   

การอาํพรางตวัและผลงานของศลิปินผู้มีสาํนึกต่อสังคม ดงัจะเห็นได้จาก ภายหลงัจากการ

ปราบปรามนกัศกึษาและประชาชนแล้ว คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดนิ โดยมีพลเรือเอกสงดั ชะลอ

อยู ่เป็นหวัหน้าคณะกระทําการรัฐประหารยดึอํานาจการปกครองประเทศ นโยบายหลกัด้านหนึง่  

ของคณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดนิก็คือ การกวาดล้างและสลายกลุม่พลงัประชาชนท่ีมีความคดิ

ก้าวหน้าทัง้หลาย โดยอาศยัคําสัง่คณะปฏิรูปการปกครองแผน่ดนิฉบบัท่ี 22 ในข้อกลา่วหา “บคุคล

ซึ่งเป็นภยัตอ่สงัคม” ซึง่บคุคลในขอบข่ายดงักลา่วรวมทัง้ศลิปินเพ่ือชีวิตทกุสาขา ก็ล้วนถกูกวาดล้าง 

ในชว่งเวลานี ้จงึชีใ้ห้เหน็วา่ ปัจจยัทางด้านการเมืองการปกครอง มีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงาน

ทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก จงึทําให้พวกเขาไมส่ามารถท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานท่ี

วิพากษ์วิจารณ์สงัคมได้ดงัแตก่่อน มหินําซํา้ยงัถกูจบักมุและถกูตดิตามควบคมุพฤตกิรรมอีกด้วย 

ดงันัน้ จงึนบัเป็นชว่งเวลาการอําพรางตวัและผลงานของศลิปินผู้ มีสํานกึตอ่สงัคม และยงัถือเป็นชว่ง

ท่ีลําบากสดุๆของศลิปินกลุม่เพ่ือชีวิตในประเทศไทย รวมทัง้ศลิปินในภาคอีสานอีกด้วย 

อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของศลิปินอีสาน หลงัจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 แม้ทวี รัชนีกร 

และบรรดาลกูศษิย์ จะไมส่ามารถสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตได้อยา่งเปิดเผย แตเ่ขาเองก็

พยายามเขียนภาพในลกัษณะซอ่นความเหมือนจริง โดยใช้สญัลกัษณ์ท่ีแสดงความสะเทือนใจ

ออกมาแทน ดงัจะเห็นได้จากผลงานในชว่งปี พ.ศ. 2520 ตวัอยา่งเชน่ ผลงานช่ือ “ในสงัคมแหง่

ความหวาดกลวั” ท่ีเขียนด้วยสีนํา้มนับนผ้าใบ ด้วยลกัษณะท่ีลงสีหนาๆ ปาดป้ายโบกสะบดัฝีแปรง

อยา่งท่ีอาจารย์ทวีเคยใช้ในการเขียนภาพทิวทศัน์แหง่ความบนัดาลใจ แตเ่ม่ือร่องรอยฝีแปรงแบบนัน้

มาปรากฏบนใบหน้าของคน ก็ทําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแบบรุนแรงสะใจ เป็นความพยายามของ

ศลิปินท่ีจะแสดงอารมณ์รุนแรงให้พุง่ตรงสูผู่้ชม (วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. 2550: 25)  
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ภาพประกอบ 9  ทวี รัชนีกร. ในสังคมแห่งความหวาดกลัว. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2520  

 

 ท่ีมา: วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. (2550: 25). 

 

ภาพ “ในสงัคมแห่งความหวาดกลวั” เป็นการนําเสนอภาพสญัลกัษณ์แหง่ความหวาดกลวั

ของผู้คนในสงัคม ท่ียงัคงหวาดผวากบัความรุนแรงทางเมืองท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ สว่นเทคนิคและ

การจดัองค์ประกอบของภาพ ทวี รัชนีกร ได้เน้นภาพใบหน้าของคนท่ีกําลงัแสดงความหวาดกลวัไว้

ตรงกลางภาพ และตวดัฝีแปรงปาดป้ายไปมา เพ่ือแสดงความยุง่เหยิงภายใต้ความขดัแย้งท่ีรุนแรง 

ซึง่เป็นการลดทอนความเหมือนจริง ตามลักษณะการเขียนภาพของศลิปินลทัธิเอ็กซเพรสชนันิสม์      

ท่ีเขาช่ืนชอบ หลงัจากนัน้ ทวี รัชนีกร ต้องลดบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะลง เพ่ือความ

ปลอดภยั และหนัไปทุม่เทให้กบัการทําหน้าท่ีทางด้านบริหารในตําแหนง่หวัหน้าคณะวิชามากขึน้  

รวมทัง้เหลา่บรรดาลกูศษิย์ของเขา ตา่งก็เก็บซอ่นตวั จงึทําให้ผลงานของพวกเขาเหลา่นัน้ใน

ชว่งเวลานีข้าดหายไป 
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ทศันศิลป์เพื่อชีวิตในช่วงเวลาแห่งเสรีภาพ 

ช่วงเวลาแห่งเสรีภาพ ในการแสดงออกและความหลากหลายของทศันศลิป์เพ่ือชีวิตใน

ประเทศไทย กลา่วคือ นบัตัง้แตพ่ลเรือเอกสงดั ชะลออยู ่ได้กระทํารัฐประหารคณะรัฐบาลของ    

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในวนัท่ี 20 ตลุาคม 2520 ได้สิน้สดุลง แล้วได้แตง่ตัง้ให้พลเอกเกรียงศกัดิ ์

ชมะนนัท์ ผู้บญัชาการสงูสดุเป็นนายกรัฐมนตรี จงึทําให้บรรยากาศทางการเมืองท่ีเป็นเผดจ็การได้

ผอ่นคลายความตรึงเครียดลง โดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมท่ีมีผลใช้ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน 2521 

ซึง่ได้สง่ผลตอ่วงการทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในทนัที กลา่วคือ ได้เกิดการผสานรวมตวักนัเพ่ือสร้างงาน

ทศันศลิป์เพ่ือชีวิตท่ีมีความหลากหลาย ทัง้เนือ้หา รูปแบบ และกลวิธี โดยได้นําเสนอตอ่สาธารณชน

ในวาระตา่งๆมากขึน้  

การผสานรวมตวักนัของกลุม่บคุคลในวงการทศันศลิป์ทัว่ประเทศ จงึเอือ้ตอ่การแสดงออก

เชิงเสนอปัญหา และวิพากษ์วิจารณ์สภาพการณ์ทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุ ดงัจะเห็นได้

จากการเกิดขึน้ของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยหรือสมาคมศลิปกรรมไทย และอีกหลายกลุม่ท่ี

นําเสนอผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตอยา่งมีสํานกึและตอ่เน่ืองท่ีเห็นได้ชดัก็คือ กลุม่ศลิปินอีสาน ศลิปิน

กลุม่กงัหนั และศลิปินกลุม่เดนิดนิ เป็นต้น ดงันัน้ ในชว่งเวลานี ้จงึนบัเป็นชว่งเวลาแหง่เสรีภาพใน

การแสดงออกและความหลากหลายของกระบวนแบบทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในประเทศไทยมากท่ีสดุ   

ซึง่ชว่งเวลาแหง่เสรีภาพนีไ้ด้ดําเนินมาตัง้แต ่15 กนัยายน 2521 จนถึงปัจจบุนั การมีปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งศลิปินอีสานและสงัคมในชว่งเวลานี ้จงึสามารถวิเคราะห์ได้จากการเกิดกลุ่มศลิปินตา่งๆ  

 

1. ชมรมศลิปกรรมแห่งประเทศไทย 

 ชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย นบัเป็นผลมาจากการผสานรวมตวักนัในรูปแบบ

ของขบวนการโดยศลิปิน นกัวิชาการศลิปะ และนกัวิจารณ์ศลิปะในวงกว้าง และเสนอผลงานตอ่

สาธารณชนทัง้ในรูปแบบของผลงานศลิปะ การบรรยายอภิปราย และการออกเอกสารส่ือสิ่ งพิมพ์

ทางศลิปะเผยแพร่อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลตอ่การเปิดกว้างในการแสดงออกทางศลิปะแนวทางตาม

สถาบนัศลิปะตา่งๆทัว่ประเทศ โดยเฉพาะทศันศลิป์แนวทางเพ่ือชีวิต ได้เป็นท่ียอมรับในวงการ

ศลิปะและสาธารณชนมากขึน้ในระดบัหนึง่ ชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย หรือสมาคมศลิปกรรม

แหง่ประเทศไทย ได้ถือกําเนิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2522 ซึง่มีผลสืบตอ่เน่ืองมาจากขบวนการเคล่ือนไหว

ทางศลิปะเพ่ือชีวิตของแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย และในเวลาตอ่มาจงึได้ขยายบทบาทอยา่ง

กว้างขวาง  มาเป็นชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย  อีกทัง้ยงัได้เน้นเร่ืองการแสดงทศันะ รวมทัง้

การแสดงนิทรรศการทางศลิปะ ท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องเป็นสายธารเช่ือมโยงกนั   โดยมีแกนนําคนสําคญั

อาทิเชน่ กําจร สนุพงษ์ศรี อํานาจ เย็นสบาย สมโภชน์ อปุอินทร์ วิรุณ ตัง้เจริญ ถกล ปรียาคณิตพงษ์ 
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สถาพร ไชยเศรษฐ์ ลาวณัย์ อปุอินทร์ สนัต ิอิศโรวธุกลุ ทวี รัชนีกร พทิกัษ์ ปิยะพงษ์ นนทศกัดิ ์  

ปาณศารทลู โชคชยั ตกัโพธ์ิ ผดงุ พรมมลู สําเริง ผายบงึแก้ว เลิศ อานนัทนะ ศลิป์ชยั ชิน้ประเสริฐ 

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ปราโมทย์ แสงพลสิทธ์ิ ฯลฯ โดยมีท่ีทําการประจําอยูท่ี่สํานกังานกลางนกัเรียน       

คริสเตียน และตอ่มาได้ปิดตวัลงในปี พ.ศ. 2530   

อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงศลิปินอีสานสายโคราช ผู้ซึ่ งเคยมีปฏิสมัพนัธ์ตัง้แตอ่ยู่

ในแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย แนวร่วมศลิปินอีสาน จนถึงชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย 

พบวา่มีหลายคน อาทิเชน่ ทวี รัชนีกร โชคชยั ตกัโพธ์ิ สนาม จนัทร์เกาะ ธรรมศกัดิ ์บญุเชิด           

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เทอดเกียรต ิพรหมนอก เมธี บรีุภกัดี ทองกราน ทานา มงคล อทุก พงษ์เทพ 

กระโดนชํานาญ สรุพล ปัญญาวชิระ นิคม กบุแก้ว เลอพงษ์ พฒุิชาติ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

จรัญ ชยัประทมุ จมุพล ราชวิจิตร มานะ ดีไพร จกัรี หาญสวุรรณ สมาน แสงทอง และวฒันา ป้อมชยั 

ซึง่เกือบทัง้หมดล้วนเป็นคณาจารย์และลกูศษิย์ของวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดงัจะ

ขอยกตวัอยา่งภาพเขียนของศลิปินบางทา่น ท่ีได้ร่วมแสดงผลงานและตีพิมพ์ในหนงัสือ “สร้างสาน 

ตํานานศลิป์ 20 ปี” ของแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2537 ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 10  ทวี รัชนีกร. ลิเกตัวแม่. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ขนาด 99  x 118 ซ.ม. ปี 2537. 

   

 ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 162). 
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ภาพประกอบ 11  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ทุนนิยม 1. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ขนาด 138 x 163 ซ.ม.      

  ปี 2537  

 

 ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 202). 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 12  สรุพล ปัญญาวชิระ. เร่ืองเก่าๆในยุคปฏิวัตเิขียว. ส่ือผสม. ขนาด 72x177 ซ.ม.   

  ปี 2537 

 

  ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 204). 
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ภาพประกอบ 13  เลอพงษ์ พฒุิชาติ. ประชาธิปไตยไทย. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ขนาด 100 x 87 ซ.ม. 

  ปี 2537 
 

 ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 184). 

 

 
 

ภาพประกอบ 14  จกัรี หาญสวุรรณ. สวนทาง 2. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ขนาด 100 x 100 ซ.ม.ปี 2537 
  

ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 153). 
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ภาพประกอบ 15  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. ดิน้หาอสิรภาพ. วาดเส้น. ขนาด 110  x 120 ซ.ม.   

  ปี 2537 

 

ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 149). 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 16  นิคม กบุแก้ว. นักสู้ผู้โดดเดี่ยว. ภาพพิมพ์ไม้. ขนาด 60 x 75 ซ.ม. ปี 2537  

 

ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 167). 
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ภาพประกอบ 17  วฒันา ป้อมชยั. คนตีกลอง. รูปปัน้ดนิเผา. ขนาดความสงู 52 ซ.ม. ปี 2537  

 

ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 185). 
 

จากผลงานวิจยัของ วิรุณ ตัง้เจริญ (2539) พบวา่ เขาได้ชีใ้ห้เห็นถึงจดุแข็งและ

จดุออ่นของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยดงัสรุปได้วา่ จุดแขง็ คือ มีการรวมตวัของกลุม่บคุคล  

ท่ีเสียสละและทุม่เทการทํางานอยูน่อกเหนืออามิสสินจ้าง การรวมตวักนัขึน้เป็นองค์กรเพ่ือสงัคม  

ทําให้เกิดการจดัโครงสร้างการบริหารงาน การทํางานและการประชมุอยา่งเป็นระบบ การระดม

ความคดิอยา่งมีประสทิธิภาพและการร่วมมือกนัปฏิบตัภิารกิจอย่างดี สว่นจุดอ่อน คือ 1) ปัญหา

ทางด้านบคุลากรท่ีเป็นองค์กรอาสาสมคัร ไมมี่กลไกควบคมุตามสายงาน 2) ปัญหาเงินทนุขาด

ความมัน่คง 3) ปัญหาสถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ 4) ปัญหาขอบเขตของงานท่ีกว้างเกินไป 5) ปัญหา

นยัยะท่ีแตกตา่งกนั เชน่ กระแสสงัคมนยิม การตอ่ต้านอํานาจรัฐ การต่อต้านศลิปกรรมแหง่ชาติ    

6) ปัญหาเป้าหมายท่ีอาจมีจดุออ่น คือ การผลกัดนัการแขง่ขนัชงิรางวลัศลิปะเดก็ อาจมีสว่นสง่ผล

มาสูก่ารตดิยดึในการแขง่ขนัชิงรางวลั การลา่รางวลั และการไมใ่สใ่จในหลกัสตูรศลิปศกึษา  
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จากผลงานวิจยัดงักลา่ว แสดงให้เหน็วา่ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของเหลา่ศลิปิน

อีสาน ท่ีได้เข้าไปมีสว่นร่วมและมีปฏิสมัพนัธ์กบัชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยอยา่งแนบแนน่    

จงึทําให้ศลิปินอีสานมีทัง้จดุแข็งและจดุออ่นไปด้วยเชน่กนั กลา่วคือ จุดแขง็ ทําให้ภาพรวมของ

ศลิปินอีสาน ได้มีระบบการบริหารจดัการและการระดมแนวความคดิ เพ่ือจะได้สร้างสรรค์ผลงาน  

ให้สอดคล้องไปกบัแนวทางของชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย อีกทัง้การท่ีได้มีโอกาสนําผลงาน

มาร่วมแสดงผลงานในสว่นกลาง ร่วมกบัชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย จงึทําให้ภาพลกัษณ์ของ

ศลิปินอีสานเป็นท่ียอมรับของสงัคมในวงกว้าง ขณะเดียวกนั จุดอ่อน คือ การขาดแคลนทนุทรัพย์

และการขนสง่ผลงานมาร่วมแสดงในกรุงเทพฯ ท่ีไมไ่ด้รับความสะดวกเทา่ท่ีควร จงึทําให้การสร้างสรรค์

และการแสดงผลงานขาดชว่งไป และต้องยตุลิงไปพร้อมกบัชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยในท่ีสดุ 

ดงันัน้ อตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานจงึถกูสร้างด้วยกระบวนการทางสงัคม คือ ชมรมศลิปกรรมแหง่

ประเทศไทยในชว่งระยะเวลาหนึง่ และลกัษณะของผลงานจงึมีแนวทางศลิปะเพ่ือชีวิต เชน่เดียวกนักบั

ศลิปินในชมรมศลิปกรรมแหง่ประเทศไทยอีกด้วย 

 

2. กลุ่มศิลปินอีสาน 

 กลุม่ศลิปินอีสาน นบัเป็นกลุม่ศลิปินท่ีก่อกําเนิดขึน้ในภาคอีสานอีกกลุม่หนึง่ท่ีมี

ความสําคญัในชว่งท่ีผา่นมา และยงัคงดํารงอยูจ่นมาถึงปัจจบุนั  ศลิปินกลุม่อีสานได้ถือกําเนิดขึน้

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2526 โดยการรวมตวักนัของกลุม่บคุคลผู้สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ อนัประกอบด้วย ชา่งเขียน ชา่งปัน้อิสระ ครูอาจารย์  และนกัศกึษาศลิปะ

จํานวนหนึง่ จงึนบัวา่เป็นการรวมกลุม่ของผู้สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ครัง้ย่ิงใหญ่ท่ีสดุในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีจํานวนสมาชกิมากท่ีสดุในประเทศไทยอีกด้วย การศกึษากระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เลือกศกึษาเฉพาะศลิปินผู้ มีแนวทางการสร้างสรรค์

ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตท่ีเดน่ชดัและตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั

และเพ่ือให้สอดคล้องกบัชว่งเวลาแหง่เสรีภาพดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.1 ทวี รัชนีกร 

  หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เป็นต้นมา ทวี รัชนีกร ได้ลดบทบาทใน

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะลง เพ่ือความปลอดภยั และหนัไปทุม่เทให้กบัการทําหน้าท่ีทางด้าน

บริหารในตําแหนง่หวัหน้าคณะวิชามากขึน้ “จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2524 ได้เร่ิมเขียนภาพอีกครัง้ คราวนี ้

ไมส่ามารถเขียนภาพในแนวสะท้อนปัญหาสงัคมได้ จงึต้องหนัมาเขียนภาพแบบนามธรรมอีกครัง้ 

เพ่ือสวสัดภิาพของตวัเองและครอบครัว” (คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ, สํานกังาน. 2548: 22) 
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แตห่ลงัจากนัน้ไมน่าน ทวี รัชนีกร ก็อดไมไ่ด้ท่ีจะเขียนภาพเพ่ือสะท้อนสงัคมดงัเดมิ แตภ่าพท่ีปรากฏ

ออกมาสว่นใหญ่จะเน้นเนือ้หาทางสงัคมมากกวา่ท่ีจะสะท้อนปัญหาด้านการเมือง เชน่ ภาพช่ือ  

“เอ็นจอยไทยแลนด์” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ เขียนเม่ือปี พ.ศ. 2526 ภาพนีเ้ป็นการสะท้อนปัญหา

เร่ืองโสเภณีไทยท่ีกลายเป็นสินค้า เพ่ือไปบําเรอความใคร่ของชาวตา่งชาต ิซึง่กลายเป็นปัญหาท่ีสร้าง

ความอบัอายให้กบัคนไทยในขณะนัน้ สว่นเทคนิคและกลวิธีในการเขียนภาพ ทวี  รัชนีกร เน้นการใช้     

ฝีแปรงท่ีรุนแรง ปาดป้ายด้วยสีหนาเหนอะหนะ เชน่เดียวกนักบัภาพก่อนหน้านัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 18  ทวี รัชนีกร. เอ็นจอยไทยแลนด์. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2526 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 

 

  ผลจากการศกึษาผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของทวี รัชนีกร ในชว่งดงักลา่ว จงึเห็น

ได้วา่ ผลงานของเขาในชว่งเวลานี ้มีท่ีมาของแนวความคดิหรือปรัชญาท่ีวา่ “ศลิปะต้องเก่ียวข้องกบั

ชีวิตของผู้คนในสงัคม” ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็ของ วิรุณ ตัง้เจริญ (2547ก: 106) วา่ “ผมเฝ้า

ตดิตามบทบาทของอาจารย์ทวีและศษิย์จาก วิทยาลยัเทคนิคฯ นครราชสีมา มาตัง้แตช่ว่งเหตกุารณ์ 

14 ตลุาคม 2516 จากผลงานศลิปะและการเสนอความคดิทางศลิปะ ผู้คนจากสถาบนัแหง่นีค้มเข้ม 

ศลิปะมีบริบทสงัคมและศลิปะสอดผสานกบัชีวิตผู้คนอยา่งมีนยัสําคญั ตา่งไปจากสถาบนัศลิปะใน

สว่นกลาง ท่ีศลิปะแยกออกจากชีวิต หรือการกระทําท่ีแยกออกจากการพดู ”  
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  จากนยัยะดงักลา่ว สามารถอธิบายได้วา่ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของทวี 

รัชนีกร ในด้านทศันศลิป์เพ่ือชีวิตนัน้ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีทวีได้ซมึซบัเอาความทกุข์ยากของ

ประชาชน ท่ีโดนกดข่ีขม่เหงจากอํานาจรัฐและนายทนุ หรือเห็นความเส่ือมโทรมของสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นปัญหารุมเร้าผู้คนท่ีอยูร่อบกายของเขาในขณะนัน้ ปัจจยัดงักลา่ว จงึสง่ผล

สะเทือนตอ่แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิต ท่ีดจูะเข้มข้นมากท่ีสดุคนหนึง่

ของประเทศไทย อีกทัง้ผลงานของเขาก็ไมไ่ด้มุง่หวงัเพ่ือการค้าหรือเหรียญรางวลัเฉกเชน่ศลิปินท่ี

กําลงัเฟ่ืองฟอูยูใ่นเมืองหลวงขณะนัน้ แตเ่ป็นการนําเสนอผลงานเพ่ือสะท้อนสงัคมและเรียกร้อง

ความเป็นธรรมเป็นสําคญั โดยเขียนภาพในลกัษณะเหนือจริงในจินตนาการท่ีแฝงด้วยชีวิตท่ีทกุข์ยาก

ของผู้คนในสงัคม ดงันัน้ จงึสามารถอธิบายได้วา่ ปัจจยัทางด้านการเมืองและสงัคมภายใต้บริบท

ความเป็นรัฐชาตไิทย นบัเป็นกระบวนการหยิบย่ืนอตัลกัษณ์ให้กบัผลงานของเขา ผา่นเนือ้หาท่ี

ปรากฏอยูบ่นภาพเขียนของเขาเหลา่นัน้ 

  สว่นกลวิธีและโครงสร้างทางศลิปะท่ีปรากฏในผลงานทศันศลิป์ของเขาในชว่งนี ้

ได้พฒันาเทคนิควิธีการเขียนภาพตอ่เน่ืองมาจากชว่งท่ีแล้ว แตจ่ะเน้นหนกัไปด้วยวิธีการเขียนภาพ

แบบฉบัไว โดยเฉพาะผลงานในชว่งหลงั จะเขียนภาพด้วยการตวดัและปาดป้ายสีให้เห็นรอยฝีแปรง

หนา ซึง่เป็นการทิง้ร่องรอยของสีสนัและความเคล่ือนไหวภายในภาพ เพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ท่ี

รุนแรงและความสะเทือนใจ ไมใ่ชแ่คเ่พียงความงามหรือความเลวร้ายท่ีสมัผัสได้เพียงอารมณ์ตืน้ๆ 

ซึง่มีลกัษณะคล้ายกนักบัภาพเขียนของพวกเอ็กซเพรสชนันิสต์ท่ีเขาช่ืนชอบ ในรูปแบบท่ีเรียกวา่ ภาพ

ก่ึงนามธรรม และถือเป็นผลงานท่ีสะท้อนความเป็นตวัตนในรูปแบบอตัลกัษณะใหม่ของทวีตัง้แตบ่ดั

นัน้เป็นต้นมา ซึง่อาจกลา่วได้วา่ รูปแบบศลิปะเอ็กซเพรสชนันิสม์ได้มีบทบาทตอ่การสร้างอตัลกัษณ์

ในผลงานศลิปะของเขาเชน่กนั จงึเป็นการหยิบย่ืนความเป็นตวัตนให้กบัผลงานของเขาในอีก

ลกัษณะหนึง่ แตเ่ป็นอตัลกัษณ์ท่ีอยูภ่ายใต้บริบทของความเป็นศลิปะสมยัใหม่  

  ศิลปะเพ่ือการดาํรงชีวิต : อัตลักษณ์ท่ีหักเห นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 จนถึงปี

เกษียณอายรุาชการในปี พ.ศ. 2538 ชว่งเวลาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 ทวี รัชนีกร ได้ลดบทบาทการ

สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตลง หนัไปสร้างงานในแนวนามธรรมบ้างแตไ่มม่าก เน่ืองจาก

ภาระหน้าท่ีในการบริหารงานภายในคณะ และหน้าท่ีในการสอนท่ีเพิ่มขึน้ อีกทัง้ตวัเขาเองเร่ิม

ตระหนกัได้วา่ ชีวิตท่ีใกล้วยัเกษียณนัน้ เขาเองและครอบครัวยงัไมมี่รายได้ท่ีเป็นหลกัประกนัสําหรับ

เป็นทนุเลีย้งชีพในวยัหลงัเกษียณ ดงันัน้ สิ่งท่ีจะมาชว่ยเหลือจนุเจือครอบครัวในอนาคตได้ก็คือ      

การหารายได้พเิศษนอกเหนือจากเงินเดือนประจํา ด้วยการยอมรับจ้างออกแบบและสร้างผลงาน

ประตมิากรรมให้กบัหนว่ยงานตา่งๆ หลายแหง่ อาทิเชน่   ปี พ .ศ. 2535 สร้างงานประตมิากรรม

เร่ืองราวภาพประวตัศิาสตร์ของทหาร ในพิพิธภณัฑ์ทหารคา่ยสรุนารี กองทพัภาคท่ี 2 จงัหวดั
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นครราชสีมา  ปี พ.ศ. 2536-2537 สร้างผลงานประตมิากรรมเร่ืองราววีรกรรมของท้าวสุรนารี ใน

พิพิธภณัฑ์อนสุรณ์สถานท้าวสรุนารี อําเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2537 สร้างผลงาน

ประตมิากรรมวีรบรุุษนกัมวยไทย สขุ ปราสาทหินพิมาย เพ่ือตดิตัง้ท่ีบริเวณไทรงาม อําเภอพมิาย 

จงัหวดันครราชสีมา ปี พ.ศ. 2538 สร้างผลงานประตมิากรรมโลหะตกแตง่ ตดิตัง้ท่ีมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ และปี พ.ศ. 2537-2545 สร้างผลงานประตมิากรรมประวตัศิาสตร์ของ

หนว่ยสงครามพเิศษ ในพิพิธภณัฑ์ศนูย์สงครามพิเศษป่าหวาย จงัหวดัลพบรีุ เป็นต้น 

  ผลงานของทวี รัชนีกร ในชว่งเวลานี ้จงึเป็นการสร้างผลงานตามความต้องการ

ของผู้ อ่ืน ซึง่เขาเองยอมรับวา่ “มนัมีความอดึอดัท่ีมาสร้างงานตามใบสัง่ของผู้ อ่ืน แตส่ภาวะจํายอม

ก็ต้องทําไป ก็ถือวา่เป็นการอาศยัฝีมือทางศลิปะมาชว่ยหาเงินเลีย้งชีพ เพราะเราไมมี่รายได้อยา่งอ่ืน

เลย นอกจากเงินเดือนข้าราชการซึง่มนัน้อยมาก เราเองไมข่อเรียกวา่ เป็นผลงานศลิปะ แตเ่ป็นการ

ใช้ความรู้และฝีมือทางด้านศลิปะเพ่ือการประกอบอาชีพ ไมใ่ชเ่พ่ือเป็นศลิปิน” (ทวี รัชนีกร. 2552: 

สมัภาษณ์) จากทศันะดงักลา่ว จงึนบัได้วา่ ผลงานของเขาในชว่งเวลานี ้ถือเป็นผลงาน “ศิลปะเพ่ือ

การดาํรงชีวติ” ของศลิปินเอง มิใชผ่ลงานศลิปะ แตเ่ป็นผลงานเพ่ือการประกอบอาชีพ แม้กระนัน้ก็

ตาม ผลงานของเขาเหลา่นัน้ ก็ยงัมีคณุคา่ตอ่สงัคมโดยรวม เพราะมนัเป็นแหลง่เรียนรู้เร่ืองราว

ทางด้านประวตัศิาสตร์ของชาต ิและถือเป็นอดุมการณ์เพ่ือสงัคมอีกด้านหนึง่เชน่กนั  

  ผลของการรับจ้างทํางานศลิปะดงักลา่ว สามารถนํามาอธิบายกระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของทวี รัชนีกร ในชว่งเวลานีไ้ด้วา่ แม้เขาเองจะรู้และเข้าใจวา่ ผลงานทัง้หมดมิใช่

ผลงานศลิปะอยา่งท่ีเขาเคยมีอดุมการณ์ นัน่เพราะวา่ สภาวะบีบคัน้ทางด้านเศรษฐกิจของ

ครอบครัวเป็นเร่ืองใหญ่กวา่อดุมการณ์ท่ีเขายดึมัน่มาตลอด ดงันัน้ องค์กรผู้วา่จ้าง และปัจจยั

ทางด้านเศรษฐกิจท่ีเขาและครอบครัวกําลงัประสบกบัความยากลําบากในการดํารงชีวิต จงึเป็น     

แรงฉดุให้เขายินยอมกลบัไปทํางานในสิ่งท่ีเขาเองเคยมีความคดิวา่ จะไมทํ่างานศลิปะเพ่ือเงิน        

แตท้่ายสดุ สภาวะของสงัคมจงึกลายเป็นสว่นหยิบย่ืนอตัลกัษณ์ใหมท่ี่เขามพิงึปรารถนา จงึนบัวา่ 

เป็นอตัลกัษณ์ท่ีหกัเหจากความเป็นตวัตนท่ีแท้จริงของเขา   

  ศิลปะสะท้อนสังคม : อัตลักษณ์ใหม่ท่ีถงึขีดสุด ผลงานทศันศลิป์ใน

ชว่งเวลาหลงัจากเกษียณอายรุาชการของทวี รัชนีกร ในปี พ .ศ. 2539 จนถึงปัจจบุนั นบัเป็น

ชว่งเวลาท่ีสําคญัย่ิงของเขา เน่ืองจากผลงานท่ีทะลกัออกมาจากความเป็นอิสระ ท่ีหลดุพ้นจาก

พนัธนาการของความเป็นข้าราชการ มาสูส่ามญัชนท่ีมีความพร้อมทัง้ด้านเวลาและทนุทรัพย์ 

ผลงานท่ีกลัน่ออกมาจากประสบการณ์และความช่ําชองของเขา จงึมีจํานวนมากมายหลายร้อยชิน้ 

และมีแทบทกุประเภทไมว่า่จะเป็นผลงานจิตรกรรม ประตมิากรรม ส่ือผสมภาพปะตดิ ภาพลายเส้น 

และศลิปะเคร่ืองปัน้ดนิเผา จากความหลากหลายดงักลา่ว สามารถแบง่ผลงานของทวีในชว่งเวลานี ้

ออกเป็นกลุม่ตามลกัษณะของเนือ้หา รูปแบบ และเทคนิคในการสร้างได้ดงันี  ้
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   ประตมิากรรมและงานส่ือผสมเพ่ือสะท้อนสังคมยุคใหม่ ในราวชว่ง

ปลายทศวรรษ 2530 ทวี รัชนีกร เร่ิมสร้างสรรค์ผลงานส่ือผสมโดยการใช้ส่ือวสัดท่ีุพบเห็นมาสร้าง

เป็นงานศลิปะ ซึง่ในขณะนัน้วงการศลิปะของไทยกําลงัต่ืนตวัในเร่ืองงานส่ือผสมมาก กอปรกบั

รัฐบาลในขณะนัน้ พยายามผลกัดนัสงัคมไทยให้เป็นสงัคมยคุใหมห่รือสงัคมอตุสาหกรรม และเร่งให้

มีการผลติผลทางด้านการเกษตรจนราคาตกต่ํา ปัญหาดงักลา่วได้กลายเป็นแรงบนัดาลใจหรือท่ีมา

ของแนวความคดิในการสร้างสรรค์ผลงานให้กบัทวี รัชนีกร ดงัตวัอยา่งผลงานช่ือ “สนิค้าสง่ออก”  

 

 
 

ภาพประกอบ 19  ทวี รัชนีกร. สินค้าส่งออก. ไม้ฉําฉาและไม้แกะปิดทอง. ปี 2539 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.).  

 

   ผลงานส่ือผสมช่ือ “สนิค้าสง่ออก” หรือ Export, From Thailand, 1996 ชิน้นี ้

สร้างขึน้จากวสัดลุงัไม้ฉําฉาซึง่ได้มาจากกลอ่งสําหรับใสส่นิค้า และไม้แกะปิดทองแสดงเป็นรูป

สญัลกัษณ์ของผู้หญิง ซึง่สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2539 ทวี รัชนีกร กลา่วถึงท่ีมาของแนวความคดิในการ

สร้างผลงานชิน้นีว้า่ “รัฐบาลดีแตเ่สนอนโยบายเพ่ือสร้างความเจริญทางด้านอตุสาหกรรม แตห่มด

ปัญญาท่ีจะจดัการสง่ออกสนิค้า จงึทําให้ราคาของผลติผลทางด้านการเกษตรตกต่ํา หรือจะให้

สงัคมไทยสง่ออกโสเภณีแทนเทา่นัน้ จงึจะสามารถแขง่ขนักบัชาวตา่งชาตไิด้” (ทวี รัชนีกร. 2552: 

สมัภาษณ์) จากคํากลา่วข้างต้น นบัเป็นการกลา่วกระทบกระเทียบท่ีแสบคนัมาก เน่ืองจากใน

สายตาของชาวตา่งชาต ิผู้หญิงไทยกลายเป็นสิง่ชว่ยบําเรอความใคร่ของผู้ชายชาวตา่งชาต ิท่ี

สามารถหาได้ง่าย ซึง่บางสว่นก็ไปเป็นโสเภณีในตา่งประเทศ จนสามารถสง่เงินกลบัมาประเทศ และ

กลายเป็นรายได้ท่ีหลายคนพยายามไขวค่ว้าหา สว่นการนําเอาวสัดมุาประกอบสร้างเป็นโครงสร้าง

ทางศลิปะนัน้ ทวี รัชนีกร เลือกใช้วสัดไุม้ฉําฉาท่ีได้มาจากกลอ่งสําหรับบรรจสุนิค้า พร้อมทัง้พมิพ์
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ตวัอกัษรสีดําวา่ Export, From Thailand, 1996  จงึเป็นวสัดท่ีุสามารถส่ือความหมายได้ตรงกบัคํา

วา่ “สนิค้าสง่ออก” ได้มากท่ีสดุ ประกอบกบัการนําเอาไม้ท่ีแกะเป็นรูปร่างของผู้หญิงทาสีดําและลง

สีทองบริเวณอวยัวะเพศ ก็เพ่ือแสดงวา่ “อวยัวะเพศหญิง เป็นนาผืนน้อยท่ีมีราคา เปรียบเป็นทองคํา

ของผู้หญิงไทย ท่ีให้ผู้ชายมาเชา่ซือ้ได้ ไมต้่องลงทนุ” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) ซึง่ท่ีจริงภายใต้

ทองคํานัน้ ก็ยงัปรากฏความทกุข์ยากท่ีแทนคา่ด้วยสีดําท่ีมีนยัยะถึงความตายและความเศร้าหมอง 

จงึเห็นได้วา่ ผลงานชิน้นีแ้สดงออกเพ่ือให้รัฐบาลและสงัคม ได้ตระหนกัถึงความเป็นจริงของ

สงัคมไทย มากกวา่ภาพลวงตาท่ีเกิดจากนโยบายขายฝันท่ีล้มเหลวของรัฐบาล 

   นอกจากผลงานท่ีสะท้อนสงัคมยคุใหมแ่ล้ว ยงัมีผลงานประตมิากรรมไม้

เก่า ท่ีทวีพฒันาจากการทํางานส่ือผสม ความงามท่ีเกิดจากรูปทรงท่ีผกุร่อนไปตามกาลเวลาของ

บรรดาไม้ท่ีเป็นงานประเภทประณีตศลิป์ เคร่ืองไม้ เคร่ืองใช้ในครัวเรือน ตลอดจนไม้กระดานจาก

บ้านเก่าๆ ล้วนมีความสวยงามในสายตาของเขา ประตมิากรรมสลกัไม้ จงึเป็นพฒันาการหนึง่ท่ี เขา

เลือกใช้เป็นส่ือในการแสดงออกถึงความงามท่ีแฝงด้วยความคดิ ซึง่เกิดขึน้ในยคุหนึง่และยืนยาวมา

จนถึงปัจจบุนั วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร (2550: 27) กลา่วถึงการทํางานของทวี รัชนีกร ในชว่งนีว้า่ 

“ในชว่งเวลานัน้ ยงัมีผลงานอีกหลายชิน้ตามๆ กนัมา แตมี่แนวความคดิท่ีง่ายๆ หรือบางชิน้ก็ไมมี่

ความหมายเชงิสงัคมนอกจากความงามของรูปทรงและวสัด ุบางชิน้มีความโดดเดน่ภายใต้แนวคดิท่ี

ต้องการสะท้อนวฒันธรรมพืน้ถ่ิน หรือแสดงปรัชญาแบบชนบท ซึง่เป็นฐานความคดิสําคญัของ

อาจารย์ทวี ผลงานบางชิน้อาจารย์ขดุเจาะเพ่ือฝังวสัดธุรรมชาตลิงไปด้วย เชน่ หิน เปลือกหอยเบี ย้” 

ซึง่ทวี รัชนีกร ได้สร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะนีต้ัง้แตปี่ พ.ศ. 2539-2549 มีจํานวนหลายชิน้  

   อยา่งไรก็ตาม ผลงานประตมิากรรมไม้ของทวี รัชนีกร ท่ีนา่สนใจและแปลก

ใหมส่วยงาม ได้แก่ผลงานท่ีนําเอาวสัดชุนิดหนึง่ท่ีมีลกัษณะพิเศษโดยเฉพาะก็คือ กระโบมอีสาน ซึง่

เป็นภาชนะท่ีมีทัง้ลกัษณะกลมและส่ีเหล่ียมแบน มีขอบเป็นสนันนู สําหรับใช้รองข้าวเหนียวสกุร้อนๆ

ท่ีพึง่ยกลงจากเตา แล้วใช้ไม้พายคนข้าวเพ่ือระบายความร้อน ก่อนท่ีจะนําเอาข้าวเหนียวไปใสไ่ว้ใน

กระตบิข้าว ซึง่เป็นภมูิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวอีสาน ซึง่ เขาได้เลือกนํามนัมาเพ่ือใช้เป็นส่ือในการ

สร้างสรรค์ผลงานจํานวนหลายชิน้ เชน่ผลงานช่ือ “คน”, “ท่ีมาเดียวกนั”, “อินสนธ์ิ”, “คนหน้าใหญ่ปี 

42” และ “ปากหอยปากป”ู การเลือกใช้วสัดนีุ ้สามารถตอบสนองความงามท่ีแฝงความคดิและภมูิ

ปัญญาของอีสานได้สมบรูณ์ย่ิง 
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ภาพประกอบ 20  ทวี รัชนีกร. คน. แกะไม้ประกอบหอยและหิน. 65.5x66 ซ.ม. ปี 2542  

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.). 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 21  ทวี รัชนีกร. ปากหอยปากปู. แกะไม้ประกอบหอยและหิน. 10x135 ซ.ม. ปี 2545  

  

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.).   
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   จากจิตรกรรมเรียบง่ายสู่การเสียดสีสังคม ผลงานจิตรกรรมของทวี 

รัชนีกร ในชว่งแรกหลงัจากเกษียณอายรุาชการปี พ.ศ. 2539 ได้รับอิทธิพลทางแนวความคดิมาจาก

การพบเห็นปรากฏการณ์สริุยปุราคา ท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านัน้ไมน่าน ผลงานของเขาในชว่งนีจ้งึมี

ลกัษณะท่ีเรียบงา่ยด้วยรูปทรงคล้ายดวงดาว และใช้วิธีระบายสีเรียบด้วยสีนํา้เงิน สีขาว และสีดํา ซึง่

ก่อนหน้าท่ีจะมาสร้างชดุสีนํา้เงินนัน้ เขาได้สร้างงานด้วยสีขาว ซึง่สีขาวเพียงสีเดียวก็สามารถนํามา

สร้างงานออกมาได้หลายรูปแบบ ดงันัน้ การเขียนภาพด้วยสีนํา้เงินและสีดํา จงึมีลกัษณะคล้ายกนั

กบัการเขียนภาพด้วยสีขาว แตจ่ะแตกตา่งกนัตรงท่ีสีนํา้เงินและสีดํานัน้ แทนคา่ของท้องฟ้าและ

จกัรวาล ดงัจะเห็นได้จากผลงานสว่นใหญ่ของเขาท่ีเขียนขึน้ในชว่งปี พ.ศ. 2540  

   และตอ่มาทวี รัชนีกร ได้เขียนภาพการตอ่สู้ของยายไฮท่ีได้รับผลกระทบ

จากการสร้างอา่งเก็บนํา้ จนทําให้เธอเสียท่ีนาไปทัง้หมด ซึง่ยายไฮได้ตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องสทิธิท่ีทํากิน

คืนจากรัฐบาลมาหลายสมยั จนได้รับชยัชนะในท่ีสดุ จากเหตกุารณ์และความสลดใจดงักลา่ว ได้

เป็นสิ่งกระตุ้นให้ทวีต้องเขียนภาพช่ือ “ยายไฮ” ออกมาในปี พ.ศ. 2547 ภาพนีเ้ขียนด้วยสีนํา้มนับน

ผ้าใบ ขนาด 80 x 100 ซ.ม. การจดัวางองค์ประกอบของภาพ เขาเน้นด้วยการวางพืน้สีนํา้เงินเข้ม

แทนท้องฟ้าและพืน้นํา้ในยามค่ําคืนเกือบทัง้ภาพ สอดแทรกด้วยดวงจนัทร์เป็นวงกลมสีเหลืองนวล 

และแสงสะท้อนลายหยกัสีขาวนวลบนพืน้นํา้ไว้มมุด้านซ้าย ด้านลา่งของภาพระบายพืน้สีดําเทา

แทนพืน้ถนนหลงัอา่งเก็บนํา้ และมีภาพยายไฮกําลงัใช้จอบขดุพืน้ถนนหลงัอา่งเก็บนํา้ ซึง่ทําให้ผู้ชม

เกิดจนิตนาการได้วา่ ยายไฮกําลงัตอ่สู้กบัอํานาจรัฐด้วยความเดด็เด่ียว ทา่มกลางความโดดเด่ียว

และอ้างว้าง ซึง่เป็นความเจบ็ปวดของพลเมืองชายขอบ ชีวิตของยายไฮจงึเป็นสิ่งท่ีเล็กมากๆ สําหรับ

สายตาของผู้ มีอํานาจรัฐ ภาพนีจ้งึอาจทําให้หลายคนหลัง่นํา้ตาได้ หากเป็นผู้ ท่ีตดิตามขา่วของ

ยายไฮตลอดมา ซึง่ทวี รัชนีกร ช่ืนชมเสมอวา่ “ยายไฮเป็นสญัลกัษณ์ของคนชายขอบตวัเลก็ๆ         

ท่ียืนหยดัตอ่สู้กบัอํานาจรัฐด้วยความทรหด ผมจงึศรัทธาและสงสารแกมาก” (ทวี รัชนีกร. 2552: 

สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 22  ทวี รัชนีกร. ยายไฮ. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 80x100 ซ.ม. ปี 2547 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.). 

 

   นอกจากนัน้ ทวี รัชนีกร ได้เขียนภาพท่ีเสนอเร่ืองราวความทกุข์ยากของ

ประชาชน ซึง่ตกอยูภ่ายใต้สภาวะเศรษฐกิจฟบุหรือฟองสบูแ่ตก โดยเฉพาะในชว่งปี พ .ศ. 2541 

จํานวนหลายภาพ อาทเิชน่ “หวัหกก้นขวิด” และ “ทกุข์ของแผน่ดนิ” เป็นต้น โดยเฉพาะภาพ “หวัหก

ก้นขวิด” นัน้ ทวี รัชนีกร เน้นภาพคนเปลือยกายจํานวนมาก ท่ีแสดงออกถึงความอดอยาก  ซึ่ งเป็น

สภาพของคนจนท่ีนอนก่ายหน้าผากพลิกไปพลิกมา เพราะอาการนอนไมห่ลบั “ภาพนีเ้ป็นภาพของ

คนจนท่ีคดิอะไรไมอ่อก เพราะพิษของเศรษฐกิจแบบฟองสบูแ่ตก แถมยงัต้องหาเงินใช้หนีไ้อเอ็มเอฟ

อีก ไมรู้่พรุ่งนีจ้ะเอาอะไรกิน มนัเป็นความทกุข์ยากของประชาชน ท่ีเกิดจากความเหน็แก่ตวัของ

นกัการเมืองท่ีรวมหวักบัพวกนายทนุทําลายประเทศ” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) สว่นกลวิธีและ

โครงสร้างทางศลิปะนัน้ ทวีเน้นภาพคนนอนกลบัหวักลบัหางเรียงรายเตม็พืน้ภาพ เพ่ือให้รู้สกึวา่     

มีคนจนจํานวนมากมาย ท่ีอยูใ่นอาการกระวนกระวายและสบัสนในชีวิต โดยใช้สีโทนนํา้ตาล          

เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีดเูศร้าหมอง และแสดงถึงความอดอยากแห้งแล้งในอารมณ์ท่ีสดุ   
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ภาพประกอบ 23  ทวี รัชนีกร. หัวหกก้นขวิด. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 200x300 ซ.ม. ปี 2541 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.). 

 

   นอกจากนัน้ ผลงานท่ีถือได้วา่เป็นอตัลักษณะเฉพาะของทวี รัชนีกร อีก

รูปแบบหนึง่ก็คือ ทวี รัชนีกร ได้พฒันาผลงานจิตรกรรมท่ีมีลกัษณะผสมผสานกนัระหวา่งเส้น สีสนั 

รูปทรงท่ีคล่ีคลายและเรียบง่าย เน้นการตดัเส้นตรงสลบักนักบัรูปทรงของคนหรือสิ่งของ และตดัทอน

ความเหมือนจริงออกไป เน้นภาพแบบแบนๆ ท่ีมีเพียงชอ่งว่างของลวดลายหรือรูปทรงท่ีเกิดจากเส้น

ท่ีตดักนั แล้วจงึระบายสีสดใสท่ีตา่งกนัลงไปบนรูปทรงนัน้ๆ เพ่ือให้เกิดเป็นมิตขิองระยะใกล้ไกลได้ 

สว่นเนือ้หาของภาพก็ยงัเตม็ไปด้วยอดุมการณ์อนัหนกัแนน่ ด้วยการเสนอภาพเร่ืองราวของนกัการเมือง

และข้าราชการท่ีบ้าอํานาจมากขึน้ โดยเฉพาะการเขียนภาพท่ีเน้นรูปทรงของคนในจินตนาการท่ีมี 

หวัหลายหวัในตวัโตๆ ตวัเดียว เพ่ือต้องการเสนอเนือ้หาของภาพแบบประชดประชนั กระทบกระเทียบ

นกัการเมือง และแดกดนัพวกท่ีมียศถาบรรดาศกัดิอ์ยา่งจงใจ อาทภิาพช่ือ “ย่ีเกคณะเดมิ”, “ไมมี่

ตวัเลือก”, “เหรียญตรา”, “เตา่หลงใหลกระดอง”, “โต๊ะอาหารหลงังานเลีย้ง”, “เสพสขุกนัอยูใ่นกลุม่”, 

และ “ร่วมหวักนัรักชาติ” เป็นต้น ซึง่ภาพเหลา่นีเ้ขียนขึน้ในชว่งปี 2541-2544 ผลงานกลุม่นี ้จงึเป็น
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ผลงานท่ีเน้นสีสนัและเสียดสีข้าราชการและนกัการเมืองอยา่งชดัเจนท่ีสดุอีกชดุหนึง่ ทวี  รัชนีกร 

กลา่วถึงผลงานของเขาชดุนีว้า่ “ภาพคนตวัโตมีหวัเจด็หวัอยูใ่นตวัเดียวกนั หมายถึงการเลือกตัง้ใน

ชว่งเวลานัน้ท่ีมีพรรคการเมืองถึง 7 พรรค แตไ่มมี่ใครหรือพรรคใดเลยท่ีจะทําให้ประชาชนพึง่ได้ คือ

แยพ่อๆกนั จงึทําให้ประชาชนไมมี่ตวัเลือก เม่ือเลือกเข้าไปแล้ว ก็รวมตวักนัโกงตอ่ไป” (ทวี รัชนีกร. 

2552: สมัภาษณ์)    

 

 

 
 

ภาพประกอบ 24  ทวี รัชนีกร. ไม่มีตัวเลือก. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 150x190 ซ.ม. ปี 2541 

  

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.). 

 

   นอกจากผลงานชดุเสียดสีนกัการเมืองและข้าราชการดงักลา่วแล้ว ตอ่มา

ผลงานจิตรกรรมของทวี รัชนีกร ย่ิงเพิ่มความจดัจ้านด้วยเนือ้หาท่ีรุนแรง ผสมผสานกบัสีสนัจดัจ้าน 

และความจดัเจนในฝีมือตลอดจนชัน้เชิงทางด้านศลิปะ ได้พฒันาและก้าวหน้าตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้    

ดงัจะเห็นได้จากภาพเขียนในชว่งปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจบุนั อาทิเชน่ “บริโภคนยิมกบัเทคโนโลยี”, 

“บชูาพญาคางคก”, “นกสองหวั”, “ฝันบนผ้าของชาวเขา”, “โกหกท่ีปากมลู”, “โกหกกนัไปโกหกกนั

มา”, “ผกูขาดตดัตอน 1, และ 2”, “เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั”, “ย่ีเกคณะเดมิ”, “โลกร้อน”, “สขุจริง

หนอ”, “ฝงูเปรต” และ “ตวัใครตวัมนั” เป็นต้น ขอยกตวัอยา่งภาพเขียนในชว่งนี ้1 ชิน้ได้แก่ ภาพช่ือ 

“ตัวใครตัวมัน” เป็นภาพเขียนสีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 185 x 155 ซ.ม. ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2550 

ซึง่เป็นภาพท่ีเสนอเร่ืองราวของผู้คนท่ีใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัในแฟลต ท่ีทวี รัชนีกร เห็นอยูเ่ป็นประจํา     

ทกุครัง้เม่ือเขาไปเย่ียมลกูชายท่ีห้องพกั   
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ภาพประกอบ 25  ทวี รัชนีกร. ตัวใครตัวมัน. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 185x155 ซ.ม. ปี 2550 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.). 

 

   ทัศนศิลป์เพ่ือชีวิตว่าด้วยเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลงานใน

ลกัษณะจิตรกรรมส่ือผสม ด้วยเทคนิคผสมสี หมกึดํา และการ ปะตดิ เร่ิมปรากฏให้เห็นในชว่งปี 

พ.ศ. 2542 เน่ืองจากทวี รัชนีกร ได้สะสมสมดุใบขอ่ยโบราณท่ีหาได้จากร้านขายของเก่า อีกทัง้ เขา

เห็นวา่ มนัมีความขลงัและความสวยงามท่ีเกิดจากภมูิปัญญาของคนในอดีต งานเทคนิคผสมจงึ

ประกอบไปด้วยงานวาดเส้น สีนํา้ การฉีกตดักระดาษแล้วปะตดิ และขีดเขียนข้อความและลว ดลาย

ด้วยสีหมกึดําลงไปบนกระดาษนานาชนิด “ผลงานท่ีทําขึน้ในชว่งปี พ.ศ. 2542 เป็นภาพหน้าคนท่ีมี

สีผิวตา่งๆ กนั มีตาเป็นรูปเปลือกหอย มีร่องรอยการขีดเขียน ทัง้ท่ีอาจารย์ทวีเขียนเองและร่องรอย

เก่าบนเนือ้กระดาษขอ่ย ความงามหรือความนา่สนใจของงานชดุนี ้จงึมีทัง้รูปทรง ลายเส้น บวกกบั

ความรู้สกึลกึๆ ของกระดาษเก่า สีสนัจํากดัอยูใ่นโทนดํา นํา้ตาล และสีของวสัด ุมีการเขียน

คําประกอบลงในภาพ” (วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. 2550: 25) ดงัจะเห็นได้ในภาพ “เมนูอาหาร        

ท่ีพัทยา” และอีกหลายๆภาพ  
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ภาพประกอบ 26  ทวี รัชนีกร. เมนูอาหารท่ีพัทยา. สีนํา้บนกระดาษขอ่ย. 76x56 ซ.ม. ปี 2542  

  

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร.  (ม.ป.ป.). 

 

 จะเห็นได้วา่ ผลงานในลกัษณะนี ้โดยเฉพาะผลงานชดุ “พทัยา” ซึง่มีอยู่

หลายภาพ ทวี รัชนีกร จงใจท่ีจะเขียนขึน้มาเพ่ือสะท้อนความฟอนเฟะของสงัคมไทย โดยใช้

สญัลกัษณ์ของคนท่ีตา่งผวิพรรณไมว่า่จะเป็นนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิและ

โดยเฉพาะภาพเต้านม และปากหอยคล้ายอวยัวะเพศหญิงแทนสญัลกัษณ์ของโสเภณีไทย ท่ีทํามา

หากินอยูท่ี่เมืองพทัยา ทวี รัชนีกร กลา่วถึงภาพชดุนีว้า่ “เวลาท่ีดขูา่วเห็นทหารอเมริกนัยกพลขึน้บก

เม่ือใด ก็มกัจะเห็นภาพของผู้หญิงไทยไปคอยต้อนรับอยา่งคบัคัง่ ผู้หญิงก็เหมือนกบัอาหารหรือขนม

หวานให้กบัพวกเสือหวิเหลา่นัน้” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์)  

 นอกจากนัน้ ยงัมีอีกหลายๆ ภาพท่ีนา่สนใจเชน่ ภาพช่ือ “แม่มูลยัง่ยืน” 

และ “บ่อนอก”  ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2545  ทัง้สองภาพเป็นผลงานส่ือผสมระหวา่งสีนํา้ หมกึดํา 

และการตดัปะกระดาษขอ่ย ภาพแม่มูลย่ังยืน เป็นภาพท่ียืนยนัแนวความคดิเพ่ือสะท้อนปัญหา

ของสงัคมในยคุท่ีฟองสบูแ่ตก ซึง่เป็นชว่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท่ีมีมาตัง้แตปี่ พ .ศ. 2540 ซึง่ทวี รัชนีกร 

เห็นวา่คนไทยนา่จะหยดุคดิ และหยดุการพฒันาแบบตามก้นฝร่ังเสียที ควรหนัมาคดิใหมว่า่ การสร้าง
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เข่ือนแมม่ลูเป็นการทําลายชีวิตท่ีงดงามของผู้คน ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมหรือไม ่คณุคา่ท่ีสําคญั

ในผลงานชิน้นี ้อยูท่ี่ความงามของอดุมการณ์ท่ียดึมัน่เพ่ือสะท้อนเตือน และสร้างจิตสํานกึท่ีดีงาม

ของผู้คนในสงัคม ให้แสวงหาความถกูต้องและการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  
 

 
 

ภาพประกอบ 27  ทวี รัชนีกร. แม่มูลย่ังยืน. สีนํา้บนกระดาษขอ่ย. 80x100 ซ.ม. ปี 2545 
 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 
 

    ในปี พ.ศ. 2545 ทวี รัชนีกร ได้สร้างเตาเผาเซรามกิให้กบัลกูชายไว้ภายใน

บริเวณบ้านพกั เขาจงึได้มีโอกาสทดลองสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกสมยัใหม ่ไปพร้อมๆกนักบัลกูชาย

คือ รัช รัชนีกร ผลงานเซรามิกสมยัใหม ่นบัเป็นผลงานทดลองท่ีสานตอ่การสร้างสรรค์ประตมิากรรม

ตอ่เน่ืองมาจากงานแกะไม้และส่ือผสม ผลงานทัง้หมดจะปัน้ด้วยการขึน้รูป สว่นรูปแบบและเนือ้หา  

“หากมองย้อนกลบัไปก็จะพบวา่ เป็นการดงึเอาความสนใจในเคร่ืองปัน้ดนิเผาของดา่นเกวียนท่ี

อาจารย์ทวีเคยสนใจ และร่วมพฒันารูปแบบมาใช้ สว่นแนวความคดิก็จะเน้นความสวยงามของ

รูปทรงกบัสญัลกัษณ์แทนคน ผู้หญิงผู้ชาย และจินตนาการเหนือจริง” (วิจติร อภิชาตเิกรียงไกร. 

2550: 29) ดงัจะเห็นได้จากผลงานช่ือ “ปากมาก”, “เดก็สาว”, ตาไปทางปากไปทาง”, “นางฟ้าอ้วน”  

    นอกจากผลงานดงักลา่วแล้ว ยงัมีบางชิน้ท่ีนําไปประกอบกบัฐานไม้ เชน่ 

ผลงานช่ือ “เป็นปลืม้” ท่ีสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2547 ทวี รัชนีกร อธิบายความหมายของผลงานชิน้นีว้า่ 

“ใบหน้าของคนท่ีถูกเหยียบด้วยเท้า ก็เปรียบเสมือนกบัคนไทย แม้จะถกูนกัการเมืองเหยียบยํา้ก็ยงั

ไมรู้่ตวั ยงัไปหลงยินดีกบัสิ่งท่ีเขากําลงัเหยียบย่ําอยู ่เหมือนกบัพวกกําลงัประท้วงอยูข่ณะนี ”้ (ทวี 

รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) นัน่แสดงวา่ เขาต้องการส่ือความหมายแบบกระทบกระเทียบ หยิกแกม

หยอก หรือประชดประชนัวา่ ทําไมคนสว่นใหญ่ก็ยงัยิม้ได้ แม้เขาจะหลอกลวงอยา่งไรก็เช่ือหมด  
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ภาพประกอบ 28  ทวี รัชนีกร. เป็นปลืม้. แกะไม้ หิน เซรามิก. 130x130 ซ.ม. ปี 2547 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 

 

   จติรกรรมแนวทางศาสนาแต่เน้ือหาการเมือง ผลงานชดุท่ีเดน่ด้วย

รูปแบบและเนือ้หา ท่ีได้รับอิทธิพลจากคําสอนของพระพทุธศาสนาในชว่งวยัชราของทวี รัชนีกร   

เร่ิมปรากฏชดัเจนในชว่งตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 ดงัจะเห็นได้จากภาพช่ือ “เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั” เป็น

ภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ท่ีเขียนด้วยสีขาว ซึง่เป็นสีท่ีเขาได้รับอิทธิพลมาจากความประทบัใจในสีขาว

ของผนงัโบสถ์และวิหาร ท่ีเขาเห็นเป็นประจําเม่ือตอนยงัเดก็ ภาพเขียนในชดุเดียวกนั แตเ่ป็นภาพท่ี

มีสีสนัในสไตล์ท่ีเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะของเขาท่ีมีช่ือเดียวกนัคือ “เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั” เป็นภาพ  

สีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 140x300 ซ.ม. ซึง่เป็นภาพของข้าราชการและนกัการเมืองท่ีเหน็กงจกัร

กลายเป็นดอกบวั ดงัคําสอนของพระพทุธเจ้าท่ีวา่ คนชัว่มกัจะเห็นกงจกัรเป็นดอกบวั เห็นสิ่งไมดี่วา่

เป็นสิ่งดีนัน่เอง ซึง่เปรียบกบัพวกนกัการเมืองเหลา่นี ้ตา่งก็เห็นผิดเป็นชอบ เน่ืองจากการเทิดทนู

อํานาจมากเกินไปจนทําให้ตาบอดได้ 
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ภาพประกอบ 29  ทวี รัชนีกร. เหน็กงจักรเป็นดอกบัว. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 140x300 ซ.ม. ปี 2546 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 

 

   นอกจากนัน้ ทวี รัชนีกร ยงัได้นําเอาคําสอนของพระพทุธเจ้า มาเป็น

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานหลายชิน้ โดยเฉพาะในชว่งปัจจบุนันี ้เขาได้ใช้หวัข้อเร่ือง “นรก” 

ขมุตา่งๆ ท่ีเขาเคยได้ยินมาตัง้แตเ่ดก็ เพราะบ้านเดมิอยูต่ดิกบัวดั รวมทัง้ เขาเป็นคนชอบอา่นหนงัสือ

เก่ียวกบัศาสนาและปรัชญา และยงัเช่ือวา่ “ศาสนาทําให้คนเป็นมนษุย์ และศลิปะก็สร้างให้คนเป็น

มนษุย์ท่ีสมบรูณ์ มนัเป็นกิจกรรมของมนุษย์อยา่งหนึง่” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) จงึทําให้เขา

ซมึซบัเอาเนือ้หาจากคําสอนของพระพทุธศาสนา และโดยเฉพาะความรู้ท่ีได้มาจากการศกึษาเร่ือง

ไตรภมูิพระร่วงนัน้ ทวี รัชนีกร ได้นําเอาเนือ้หาเก่ียวกบัขมุนรกตา่งๆ มาประยกุต์ใช้กบังานศลิปะใน

บัน้ปลายชีวิตของเขา ซึ่งมีจํานวนหลายชิน้ อาทิเชน่ ภาพช่ือ “ฝูงเปรต” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 150x280 ซ.ม. เขียนในปี พ.ศ. 2550 ซึง่ในภาพปรากฏรูปคนท่ีแสดงฐานะวา่ เป็นผู้ ดีมี

ยศถาบรรดาศกัดิ ์แตมี่รูปร่างเหมือนเปรตท่ีกําลงัโดนสตัว์นรกกดักินอวยัวะอยู่  ทวี รัชนีกร กลา่วถึง

การเขียนภาพนรกวา่ “โบราณเขาเขียนภาพคนมีตดูบนหวั ศลิปินก็มีสิทธ์ิท่ีจะเขียนภาพอะไรแปลกๆ 

ก็เลยเขียนภาพนรกออกมาหลายชิน้” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) ภาพนีเ้น้นสีสนัและรอยฝีแปรง

ท่ีรุนแรงในลกัษณะเฉพาะตวัของเขา 
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ภาพประกอบ 30  ทวี รัชนีกร. ฝูงเปรต. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 150x280 ซ.ม. ปี 2550 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 

 

   ในชว่งเดียวกนันี ้คือปี พ.ศ. 2550-2551 ทวี รัชนีกร ได้เขียนภาพเก่ียวกบั

ขมุนรกชดุขนาดใหญ่ท่ีมีด้วยกนั 32 ภาพ นํามาวางเรียงกนัเป็นส่ีแถว แถวละ 8 ภาพ รวมกนัเป็น 32 

ภาพ คือภาพชดุช่ือ นรกขุมท่ี 15 หน้าตาพิลึก เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ภาพชดุนี ้มีท่ีมาจากเร่ือง

ไตรภมูิพระร่วง เป็นภาพนรกขมุท่ี 15 ซึง่เป็นท่ีอยูข่องพวกผีนรกท่ีมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆ พิลกึพิลัน่  

 

 
 

ภาพประกอบ 31  ทวี รัชนีกร. นรกขุมท่ี 15 หน้าตาพลิกึพล่ัิน. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2550-2551  

  

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.).  
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  ทวี รัชนีกร (2552: สมัภาษณ์) ได้อธิบายถึงท่ีมาและความหมายของภาพนี ้

วา่ พอเหน็นกัการเมืองท่ีเป็นรัฐบาลในยคุสมยันัน้ มนัมีหน้าตาดพูลิกึ ก็เลยนกึวา่มนัมาจากนรก จงึ

เขียนภาพคนหน้าตาพลิกึ เพราะคนโบราณวา่ไว้ บางคนมีปากมีตาบนหวั คนท่ีมีตาอยูบ่นหวัเป็นคน

ท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล แตเ่อาความฉลาดนัน้ไปโกงคนอ่ืน สว่นพวกท่ีมีปากอยูบ่นหวั ก็เป็นคนท่ี    

ชา่งเจรจาหลอกลวงประชาชน ถึงฉลาดอยา่งไรพวกนีก็้ต้องไปตกตกนรกอยูใ่นขมุท่ี 15 คือกลาย 

เป็นพวกเปรตท่ีมีหน้าตาพิลกึพิลัน่ เราเหน็นกัการเมืองท่ีมีจมกูใหญ่ ปากไมดี่ ก็เลยเขียนภาพงมูากดั

ปากมนั  

   หลงัจากนัน้ ทวี รัชนีกร ก็ยงัเขียนภาพเก่ียวกบันรกอีกหลายภาพ อาทิเชน่ 

“นรกขมุท่ี 5” เป็นมหานรกท่ีมีนกปากเหล็กคอยกดักินพวกเปรต และเป็นท่ีอยูข่องพวกนกัการเมือง  

ท่ีโกงกิน นอกจากนัน้ ยงัมีภาพชดุ “อวงัสิรนรก” อีกหลายภาพ เขาอธิบายท่ีมาและความหมายของ

ภาพชดุนีว้า่ “มนัเป็นภาพนรกหวักลบั เปรียบเหมือนกบัรัฐบาลบอกวา่เศรษฐกิจกําลงัขาขึน้อยูเ่ร่ือย 

แตม่นักําลงัจะตกนรกหรือเปลา่ มนัยงัไมรู้่ตวัวา่กําลงัแย ่คือมนัเอาหวัลงและเอาขาขึน้ ” (ทวี รัชนีกร. 

2552: สมัภาษณ์) ภาพเก่ียวกบัมหานรกท่ีนา่สนใจอีกชดุหนึง่ก็คือ อนันตนรก ซึง่เป็นภาพเขียน

เสียดสีพวกนกัการเมืองท่ีดกํูาลงัร้อนเป็นไฟ เป็นภาพชดุสีนํา้มนับนผ้าใบ ท่ีเขียนขึน้ในปี พ .ศ. 2552 

     

 
 

ภาพประกอบ 32  ทวี รัชนีกร. อนันตนรก. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 33  ทวี รัชนีกร. อนันตนรก 2. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 

 

  ทวี รัชนีกร (2552: สมัภาษณ์) อธิบายถึงท่ีมาและความหมายของภาพชดุ

นีว้า่ ตอนท่ีเขียนภาพอนนัตนรก เพราะบ้านเมืองมนักําลงัร้อนเป็นไฟ อนนัตนรกคือ นรกท่ีอยูข่อบ

จกัรวาล และพวกนีม้นัจะกดักินกนัเอง กินเนือ้กนัเอง ไมมี่อะไรจะกิน ก็เลยโยงกบัมนษุย์ในปัจจบุนั 

ซึง่เร่ิมเส่ือมลง กําลงักดักินและฆา่กนัเอง บางคนกําลงักินขา กินเลือด กินเนือ้ของตวัเองอยา่ง

เอร็ดอร่อย โดยไมรู้่สกึตัว เหมือนกบัชาวบ้านท่ีรับเงินจากนกัการเมือง เพ่ือไปประท้วง ก็ยงัไมรู้่วา่

ตวัเองกําลงัรับเงินภาษีของตวัเอง     

   นอกจากภาพชดุนรกแล้ว ทวี รัชนีกร ยงัได้เขียนภาพแนวเร่ืองจากทศชาติ

ชาดก แตมี่เนือ้หาเก่ียวกบันกัการเมืองท่ีโกงกินได้แก่ ภาพชูชกท้องแตก ซึง่เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ 

ขนาด 100x120 ซ.ม. ท่ีเขียนในปี พ.ศ. 2552 ภาพนีมี้ท่ีมาของแนวความคดิจากเร่ืองพระเวสสนัดร 

ตอนพราหมณ์ชชูกกินจนท้องแตกตาย ซึง่เปรียบเสมือนกบัมนษุย์ในโลกปัจจบุนั เป็นโลกของบริโภค

นิยมท่ีกินกนัจนท้องแตก เหมือนกบันกัการเมือง บางคนแม้จะโกงกินจนมีเงินล้นฟ้า แตก็่ยงัไมรู้่สกึ

วา่พอ พยายามจะกินตอ่ไปจนท้องจะแตกตายกนัไปข้างหนึง่  

 

 



 166 

 
     

ภาพประกอบ 34  ทวี รัชนีกร. ชูชกท้องแตก. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 100x120 ซ.ม. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 

 

   ภาพสดุท้ายท่ีจะนํามาวิเคราะห์ก็คือภาพ คนเส้ือแดง เป็นภาพสีนํา้มนับน

ผ้าใบขนาดใหญ่ 200x400 ซ.ม. ท่ีเขียนขึน้ในชว่งต้นปี พ.ศ. 2553 ภาพนีน้บัเป็นภาพท่ีได้รับความ

สนใจและเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ ท่ีแวะเวียนมาเย่ียมชม เพราะเป็นภาพเขียนท่ีสอดคล้องกบั

สถานการณ์บ้านเมือง ท่ีกําลงัอยูใ่นสภาวะของการประท้วงเรียกร้องทางการเมือง ซึง่กําลงัร้อนและ

วุน่วายอยูใ่นขณะนัน้ ทวี รัชนีกร เขียนรูป พ.ต.ท.ทกัษิณ ชนิวตัร อยูบ่นรูปกลอ่งคล้ายตกึ และมี

ตวัเลข 76,000 ซึง่เป็นตวัเลขเงินของอดีตนายกทกัษิณท่ีถกูยดึ ด้านลา่งเป็นภาพของกลุม่คนเสือ้

แดงจํานวนมาก และท่ีมมุลา่งขวาสดุปรากฏภาพคล้ายแกนนําท่ีเขียนวา่ “ตุ๊ดตู”่ ซอ่นหน้าอยูใ่ต้

กระดาษขาว ทวี รัชนีกร อธิบายถึงท่ีมาและความหมายของภาพนีว้า่ “ภาพนีต้อนแรกยงัไมไ่ด้ตัง้ช่ือ 

ก็ลองปลอ่ยไว้ให้คนดตูัง้ช่ือเอาเอง พอมีคนท่ีเชียร์พวกเสือ้แดงมาเหน็ภาพ ก็บอกช่ือวา่ “สองมาตรฐาน 

สู้ๆ เพ่ือประชาธิปไตย” แตพ่อมีคนท่ีชอบพวกเสือ้เหลืองมาก็บอกวา่ นรกแตก เอาเงนิท่ีมงึโกง

คืนมา” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) นิคม กบุแก้ว กลา่วถึงผลงานชิน้นีเ้ชน่เดียวกนัวา่ ภาพนีเ้ป็น

ภาพสะท้อนเหตกุารณ์ความขดัแย้งในสงัคมปัจจบุนั มีเพ่ือนฝงูคนรู้จกัแวะเวียนมาเย่ียมอาจารย์ เม่ือ
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เห็นภาพนี ้เขาบอกวา่ “น่ีเป็นพวกเสือ้แดงนี ้” อาจารย์บอกวา่ ผมไมใ่ชเ่สือ้แดงหรอก แตเ่ป็นศลิปินเขียน

รูปเพ่ือสะท้อนให้เห็นเหตกุารณ์ปัจจบุนั (นิคม กบุแก้ว. 2553: สมัภาษณ์)   

 

 
 

ภาพประกอบ 35  ทวี รัชนีกร. คนเสือ้แดง. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 200x400 ซ.ม. ปี 2553 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของทวี รัชนีกร. (ม.ป.ป.). 

 

   จากคําอธิบายดงักลา่ว แสดงวา่ ศลิปินเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถพเิศษใน

การสะท้อนเนือ้หาของภาพได้ถึงสองแนวทาง ซึง่มีนยัยะแตกตา่งกนัในภาพเดียวกนั แม้ศลิปินจะ

เขียนภาพนีอ้อกมาด้วยความรู้สกึท่ีรุนแรงตอ่เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ แตพ่อมีผู้มาตัง้ช่ือภาพและแสดง

ความหมายเป็นสองด้าน ก็เลยทําให้ศลิปินมีความรู้สกึลดความรุนแรงภายในใจลงได้ กลายเป็น

เร่ืองขําขนัและเกิดเป็นรอยยิม้ขึน้บนใบหน้าของศลิปินทกุครัง้ท่ีเลา่ถึงเร่ืองนี  ้

   จงึเห็นได้วา่ ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในชว่งสดุท้ายของทวี รัชนีกร 

สามารถอธิบายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของเขาได้วา่ ผลงานทศันศลิป์ในชว่งเวลาหลงัจาก

เกษียณอายรุาชการของเขาในปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจบุนั นบัเป็นชว่งเวลาท่ีสําคญัย่ิงของเขา 

เน่ืองจากผลงานท่ีทะลกัออกมาจากความเป็นอิสระ ท่ีหลดุพ้นจากพนัธนาการของความเป็น

ข้าราชการ มาสูส่ามญัชนท่ีมีความพร้อมทัง้ด้านเวลาและทนุทรัพย์ ผลงานท่ีกลัน่ออกมาจาก

ประสบการณ์และความช่ําชองของเขา จงึมีจํานวนมากมายหลายร้อยชิน้ และมีแทบทกุประเภทไม่

วา่จะเป็นผลงานจิตรกรรม ประตมิากรรม ส่ือผสมภาพปะตดิ ภาพลายเส้น และศลิปะเคร่ืองปัน้ดนิ 

เผา จากความหลากหลายดงักลา่ว จงึสะท้อนให้เห็นวา่ เม่ือระบบราชการในฐานะท่ีเขาเป็นอาจารย์

ในสถาบนัการศกึษาของรัฐ ท่ีเคยผกูมดัเขาไว้ด้วยข้อจํากดัหลายด้าน ได้สิน้สดุลง อีกทัง้ ก่อนหน้านัน้
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เขาได้สะสมทนุทรัพย์จากการรับจ้างทํางานศลิปะ ซึง่ก็มีมากพอตอ่การดํารงชีวิตของครอบครัว 

ดงันัน้ เม่ือเขามีเวลามากขึน้ และการมีเงินทนุสนบัสนนุในการสร้างสรรค์ผลงานตามท่ีเขาปรารถนาได้ 

จงึกลายเป็นปัจจยัภายใน ท่ีทําให้เขาได้พฒันาและสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้จํานวนมากมาย    

ซึง่เสมือนกบัการทะลกัของสิ่งท่ีอยูภ่ายในออกมาอยา่งเตม็ท่ีนัน่เอง 

 

 2.2 โชคชัย ตกัโพธ์ิ 

  ตัง้แตห่ลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 แล้ว โชคชยั ตกัโพธ์ิ ก็ได้อําพราง

ตวัเอง ด้วยการไปทําหน้าท่ีเป็นครูสอนศลิปะ อยูท่ี่วิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี ตัง้แตปี่ พ .ศ. 

2520 หลงัจากนัน้ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตของเขาก็ได้ลดบทบาทลง ตอ่มาจงึได้เข้าร่วมแสดงผลงาน

ศลิปะร่วมกบักลุ่มศลิปินอีสาน อยา่งไรก็ตาม ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตท่ีมีความหนกัแนน่ด้วยเนือ้หา

ทางด้านการเมือง ได้เปล่ียนแปลงเนือ้หาและรูปแบบไปสูวิ่ถีท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 

ท้องถ่ิน และศาสนา และเร่ิมมีการเคล่ือนไหวตัง้แตช่ว่งกลางทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา ดงัจะเห็นได้

จากผลงานท่ีหลากหลายในด้านความคดิและรูปแบบมากขึน้  โดยเนือ้หาการเมืองมกัจะซอ่นตวัอยู่

ในภาพปริศนามากกวา่ท่ีจะส่ือออกมาตรงๆ 

  ผลงานทศันศลิป์ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ในชว่งเร่ิมใหมนี่ ้สว่นหนึง่ได้รับอิทธิพล

รูปแบบศลิปะมาจากกมล ทศันาญชลี ไมว่า่จะเป็นผลงานชดุ “ไม้คํา้” ชดุ “รูปทรงไข่” ชดุ “กล่อง-

กรอบ” ชดุ “ความขัดแย้งบวก” และชดุ “เมล็ดข้าว” ซึง่อิทธิพลดงักลา่ว เป็นผลมาจากท่ีโชคชยั 

ตกัโพธ์ิ เคยมีความใกล้ชิดและช่ืนชอบผลงานของกมลเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นได้จากเขาเคยเดนิทางไป

ดงูานและแสดงนิทรรศการท่ีสหรัฐอเมริกาตามคําเชิญของกมล ทศันาญชลี ในปี พ.ศ. 2537 

“ผลงานศลิปะของโชคชยัไมไ่ด้ยดึตดิอยูใ่นรูปแบบศลิปะเพ่ือชีวิตตัง้แตต้่น เหมือนกบัศลิปินเพ่ือชีวิต

คนอ่ืนๆ เช่ือวา่อิทธิพลท่ีสําคญันา่จะมาจากอาจารย์กมล ทศันาญชลี ซึง่ทํางานในลกัษณะ Mixed 

Media อยูแ่ล้ว และจดุเปล่ียนแนวคดิในการสร้างสรรค์ท่ีสําคัญคือ หลงัจากท่ีได้รับเชิญจากสภา

ศลิปกรรมไทยโดยอาจารย์กมล เดนิทางทอ่งเท่ียวดงูานศลิปะในอเมริกา” (นิพนธ์ ขนัแก้ว. 2553: 

สมัภาษณ์) 

  ผลงานชุด “ไม้คํ้า” ผลงานชดุนี ้ปรากฏอยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2537 ซึง่สว่นใหญ่ 

เป็นผลงานส่ือผสมมีจํานวนหลายชิน้ อาทิเชน่ ผลงานช่ือ “ไม้คํา้คนชายแดน”, “50 ปี สนัตภิาพไทย”, 

“เสือ-สงิห์-กระทิง-แรด”, “แผน่ดนิป่วย” ฯลฯ และมีรูปแบบคล้ายผลงานของกมล ทศันาญชลี ผลงาน

ชดุไม้คํา้ มีท่ีมาของแนวความคดิท่ีวา่ สงครามถกูตดัสนิด้วยกําลงัอาวธุ เม่ือการเจรจาไมป่ระสบผล 

ชาวบ้านกลายเป็นผู้ รับผลพวงความขดัแย้งนัน้ ส่วนเทคนิควิธีการสร้างนัน้ ประกอบไปด้วย ส่ือผสม 

ไม้ ผ้า ไม้เท้า ผ้าพนัแผล ยาแดง สีอะคริลกิ สว่นผลงานชดุ “ประเทศป่วย” นัน้ เป็นผลพวงมาจาก
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ระบบบริโภคนิยม ทําให้คนออ่นแอเป็นเหย่ือของคนเข้มแข็ง ดงัเชน่ ประเทศไทยถกูโจมตีจากระบบ

ทนุนิยม จงึเน้นเนือ้หาด้วยการโยงภาพคล่ีแผนท่ีโลก นํามาออกแบบใหม ่เน้นสญัลกัษณ์ไม้คํา้คน

ป่วย ตรงตําแหนง่แผนท่ีประเทศไทย 

 

 
 

ภาพประกอบ 36  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. ไม้คํา้ “คนชายแดน” ส่ือผสม. ขนาดความสงู 180 ซ.ม.  

  ปี 2537 

   

 ท่ีมา: แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย. (2537: 158). 

 

  ผลงานชุด “รูปทรงไข่”  นบัเป็นผลงานชดุท่ีได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบดงักลา่ว

ข้างต้น สว่นด้านเนือ้หานัน้ สว่นใหญ่จะแสดงเนือ้หาเก่ียวกบัการเมืองและสงัคม ผลงานรูปทรงไข ่

โดยเฉพาะชดุ “ใบหน้ากาลเวลา” นัน้ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้รับอิทธิพลและแรงจงูใจมาจากการอา่น

หนงัสือวรรณกรรม ท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของเขาโดยเฉพาะงานแปลของระวี ภาวิไล เชน่ 

ปรัชญานิพนธ์สาธนา คีตาญชลี เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 37  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. รูปทรงไข่ใบหน้ากาล ปืน จอบขุดดนิ จุดนัน้. ส่ือผสม.    

  ขนาด 82x64, 84x61, 86x62 ซ.ม. ปี 2541  

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  ภาพรูปทรงไขน่ัน้ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ตีความในผลงานของเขาวา่ องค์ประกอบ

รูปทรงไข ่ประกอบด้วยนยัสําคญั 5 สว่น ได้แก่ 1) ภาพ “ไข”่ ส่ือข้อคดิธรรม (ชีวิตเลก็ๆ กําลงัดนั

เปลือกหุ้ม) นยัของศพัท์ ธรรมมกัอปุมาด้วยคํา งาม ดี จริง ผกูเป็นวลีวา่ รูปทรงไขเ่ป็นสญัลกัษณ์ส่ือ
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ถึง คนดี คนเก่ง คนกล้า 2) ออกแบบรูปไข ่สอดคล้องใบหน้าคน ส่ือเนือ้หา คนดี คนเก่ง คนกล้า ซึง่ผู้

บริสทุธ์ิถกูทําให้เป็นคน ”นอก” 3) เน้นลกัษณะใบหน้าคน สอดคล้องรูป “พระพทุธรูป” ส่ือเนือ้หา

จิตใจคนดี เป็นอนัเดียวกบัธรรม 4) ส่ือเนือ้หาเก่ียวกบั สต ิโดยใช้สญัลกัษณ์ดวงตา (บนดวงตาวิตก) 

บอกนยั ผู้ ต่ืน ปากยิม้ (บนปากครุ่นคดิ) บอกนยั ยิม้สู้  5) เนือ้หาในรูปทรงไข่ สงครามและสนัตภิาพ 

เชน่ สญัลกัษณ์ ปืน และมือ สงครามแยง่พืน้ท่ี เชน่ สญัลกัษณ์รูปสตัว์ และรูปเคร่ืองมือทํามาหากิน 

สนัตภิาพเร่ิมต้นจากใจ เชน่ จดุเล็กๆ ของคําบริกรรม พทุ-โธ (บนจดุยาแดง) ผลงานเก่ียวกบัรูปทรง

ไขนี่ ้จะมีมากในชว่งปี พ.ศ. 2535-ปัจจบุนั จะเห็นได้วา่ นอกจากผลงานรูปทรงไขท่ี่แสดงเนือ้หาทาง

การเมืองและสงครามแล้ว บางภาพยงัแสดงเนือ้หาเก่ียวกบัพทุธศาสนาและธรรมชาตอีิกด้วย  

  กลวิธีและโครงสร้างทางศลิปะในผลงานรูปทรงไขช่ว่งแรกของโชคชยั ตกัโพธ์ิ นัน้ 

เขาทําเป็นโครงสร้างรูปทรงไขบ่ริเวณสว่นตาถึงกระดกูโหนกแก้ม โดยทําพืน้ท่ีวา่งยาว จากแนวคดิ

ผ้าปิดตา (เวลาถกูจบัหรือถกูยิงทิง้) พืน้ท่ีวา่งสว่นนีเ้ขาจะระบายสีบรรยากาศคล้ายสิน้แสงตะวนั

เพ่ือรอวนัรุ่งอรุณ ผลงานตอ่มา เขามีแนวความคดิท่ีจะนําเอาเศษผ้ามาเย็บเพ่ือแสดงความสํานกึ

ผกูพนั คล้ายกนักบัด้ายหลายเส้นท่ีถกัทอจนเป็นผืนผ้า “เส้นด้ายแทนคา่มโนธรรม ฉนัเย็บ ปัก ปะ 

ชนุ เช่ือมรูปร่าง เหตกุารณ์ลงในรูปทรงไขเ่ดือนตลุา สมมตใิห้ รูปทรงไขแ่ทนคา่ผู้บริสทุธ์ิ ผ้าฝ้ายขาว

แทนคา่ผ้าหอ่ศพ ส่ือการไว้ทุกข์ตามคตโิบราณ ผ้าแดงผืนนี ้ฉนัแทนเลือดเนือ้ เพ่ือน้อมนํานกึถึงผู้ให้ 

นพิพานชาวพทุธสมมตด้ิวยสีแดง ผมมองเพดานโบสถ์วิหาร นกึถึงเลือดเนือ้วิญญาณ และมองลาย

ดาวประดบัเพดานโบสถ์ นกึถึง คนดี คนเสียสละ” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 36) ผลงานชดุรูปทรงไขน่ัน้ 

มีหลายชิน้ อาทิเชน่ “รูปทรงไขเ่ดือนตลุา” ปี 2526 “รูปทรงไข ่ใบหน้าสติ” ปี 2535-2536 “มืดก่อน

สวา่ง” ปี 2538 “รูปทรงไข ่ใบหน้ากาล จดุนัน้” ปี 2541 และ “พทุ-โธ” ปี 2546 เป็นต้น  

  ผลงานชุด “กล่อง-กรอบ” เป็นอีกชดุหนึง่ท่ีแสดงเนือ้หาเก่ียวกบัการเมือง ซึง่

สะท้อนความขดัแย้งสิ่งแวดล้อมกบัสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ซึง่คนทัว่ไปรับทราบในนาม ความขดัแย้ง

ด้านวิถีชีวิตการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ซึ่งโชคชยั ตกัโพธ์ิ เห็นวา่ การเมือง-เศรษฐกิจ-

สงัคม-วฒันธรรม เป็น ความขัดแย้งสาเหตุ สว่นสิ่งแวดล้อมวตัถ-ุสิง่แวดล้อมสงัคม เป็น ความ

ขัดแย้งผล ทศันคต ิรักบ้านตวัเอง แตไ่มรั่ก คนอ่ืน ทําให้มนษุย์เปล่ียนแปลงความเช่ือ และพากนั

ละเมิด ศีล อนัเป็นสาเหตท่ีุแท้จริงของ การเมือง จากทศันะดงักลา่ว ผลงานของเขาสว่นใหญ่จงึ

สะท้อน “สติ” ให้ตระหนกัถึงภาวะอนัอนิจจงัของสงัคม อนัซอ่นตวัอยูใ่นความสมัพนัธ์ใหม ่ดงัคําพูด

ท่ีวา่ “ทําไมคณุทําแบบนี ้เร่ืองของผม (ก)ู คนอ่ืนเขาเดือดร้อน เร่ืองของคณุ (มงึ)”  

  ผลงานชดุ “กล่อง-กรอบ” เป็นผลงานท่ีตีความได้วา่ แนวความคดิมาจากการ

กกัขงัมนษุย์ไว้ในกลอ่ง กลอ่งหมายถึง นยัมติ-ิทิศทาง เก่ียวกบัความเช่ือ ซึง่มนษุย์ปฏิบตัติอ่กนัใน

บริบท ผู้กระทํากบัผู้ถกูกระทํา โดยแสดงผา่นเนือ้หาตา่งๆ อาทเิชน่ กาขาว-กาดํา-กาเหลือง โลกใบเลก็ 

กลอ่งสต ิกลอ่งบริจาค กรอบบนผ้าขาว กรอบบนผ้าแดง และ กรอบ-กลอ่ง 6 ตลุาคม 2519 เป็นต้น 

โชคชยั ตกัโพธ์ิ กลา่วถึงท่ีมาของแนวความคดิในการสร้างสรรค์ผลงานชดุนีว้า่  
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 หลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ผมวาดรูปคน เรียกร้องความเป็นธรรม เน้นลกูกระสนุ

ของใครแลน่ไปฆา่ อปุมาจดุดําในที่วา่งซึง่มองดคูล้ายหลมุดํา และบ้านพกัมีไม้ปลวกกินอยูม่าก ผม

ตีความไม้ปลวก หมายถึง ประเทศไทยถกูกระทําจากระบบทนุนิยมโลก ตอนนัน้หลวงตามหาบวั

กําลงัรณรงค์เร่ืองผ้าป่าช่วยชาติ ผมจึงทํางานชดุ กลอ่งบริจาคขึน้มา โดยจบัความรู้สกึดิน-นํา้-ฟ้า 

ถ่ายทอดความรู้สกึอารมณ์ใกล้คํ่าแฝงเร้นตามรอยยบัยน่ ซึง่มองดเูหมือนใครบางคนกําลงัปรับทกุข์

กบัแสงตะวนั ผมเน้น “ขนัตชิาวพทุธ” โดยออกแบบหน้ามนษุย์สอดคล้องกบัใบหน้าพระพทุธรูป 

(อีสาน) กล่อง คือ สัญลักษณ์ ตัวตนยุคสมัย อนัเลา่ถึงความรู้สกึรันทด ซึง่ถกูกระทําจากระบบ

ปลาใหญ่กินปลาเลก็ (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 51)  

 

 
    

ภาพประกอบ 38  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. อยู่ในกล่อง กรอบ. ส่ือผสม ไม้ ผ้า กาว เชือ้รา สีอะครีลกิ.  

  64x63, 66x63 ซ.ม. ปี 2545  

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

  

  ผลงานชุด “ความขัดแย้งบวก” หรือ “เคร่ืองหมายบวก” เป็นผลงานท่ีปรากฏ

อยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2539-2546 ผลงานชดุนีมี้ท่ีมาของแนวความคดิ คือ ความเช่ือจากการรับรู้ตา่งกนั

มนัเกิดขึน้ในเวลาเดียวกนันัน้ อปุมาเส้นแกนตัง้กบัเส้นแนวนอน ซึง่เรามองเห็นรูปร่างมนัตดักนัใน

รูปเคร่ืองหมายบวก ซึง่มีนยับวกเพิม่ปัญหา หรือบวกเพิม่กระบวนการเปล่ียนแปลงเชงิปริมาณ ไปสู่

คณุภาพใหม ่ผลงานชดุนี ้จงึสะท้อนเนือ้หาเก่ียวกบัความปรารถนาของคนทกุข์ สงัคมเก่ากบัสงัคมใหม ่

ปลาผาแต้มกบัทางเลือก โดยใช้เทคนิคดนิสอถ่าน เครยอง ส่ือผสม ดนิ-หิน-ทราย-ไม้ ผ้า เคร่ืองมือ

การเกษตร และสีอะคริลกิ เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 39  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. ความขัดแย้งบวก. ส่ือผสม. 120x120 ซ.ม. ปี 2540 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  โชคชยั ตกัโพธ์ิ เสนอท่ีมาของแนวความคดิในผลงานชดุ “ความขดัแย้งบวก” วา่

มนัมีสาเหตมุาจากโลกไร้สนัตภิาพ เพราะวิถีชีวิต-สิ่งแวดล้อมกําลงัสญูเสียจดุสมดลุ เพราะถกูระบบ

โลกาภิวตัน์เข้ามาแย่งพืน้ท่ี เชน่ เคร่ืองมือ จอบ เสียม พลัว่ตกัดนิ จงึขดัแย้งกบัเคร่ืองมือสมยัใหม ่

สดุท้ายก็ต้องลงเอยด้วยชาวบ้านยากจนลงย่ิงกวา่เดมิ ซึ่งอปุมาดงั “ข้าวเปลือกคลกุดนิ” คือการ

ปกป้องสิทธิวิถีชมุชน ซึง่ขดัแย้งกบัการพฒันาด้านวิถีทําลายสิง่แวดล้อม จงึสะท้อนผา่นเนือ้หา 

“สงครามปลาเพ่ือคน” ในเข่ือนปากมลู วิถีตรงข้ามกนัเชน่นี ้โชคชยั ตกัโพธ์ิ อปุมาวา่ คนหนึง่เห็น

ความจริงตามแนวตัง้ อีกคนหนึง่เห็นความจริงตามแนวนอน ซึง่ก็คือ นัยของสัญญาณบวก ใน

ความสมัพนัธ์ใหมท่ี่ซอ่นตวัอยูใ่นความขดัแย้งนัน่เอง 
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  ผลงานชุด “เมล็ดข้าว” เป็นผลงานท่ีมีสาระสําคญัเก่ียวกบัท้องทุง่สวยงาม 

ชาวนายากจนถกูเอารัดเอาเปรียบ ข้าวเปลือกในยุ้งฉาง ก็เป็นของคนอ่ืน คนทํานาไมมี่ข้าวกิน อปุมา

ข้าวคลกุดนิขงัอยูใ่นกรอบ ผลงานชดุนีก็้ยงัใช้เทคนิคส่ือผสม เชน่ ไม้ กระสอบ ข้าวเปลือก ทราย และ

สีอะคริลกิ เป็นต้น และมีลกัษณะคล้ายผลงานของกมล ทศันาญชลี อีกชิน้หนึง่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 40  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. ท้องทุ่ง เมลด็ข้าว. ส่ือผสม. 83.5x303 ซ.ม. ปี 2541 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  ทัศนศิลป์กลุ่มเน้ือหาธรรมชาตส่ืิอนัยวิถีชีวิต ผลงานทศันศลิป์กลุม่เนือ้หา

ธรรมชาตส่ืิอนยัวิถีชีวิตของโชคชยั ตกัโพธ์ิ แม้จะเร่ิมมีมาตัง้แตปี่ พ .ศ. 2516 แตก็่มีไมม่ากนกั 

จนกระทัง่ในชว่งทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา จงึปรากฏมีผลงานจิตรกรรมเนือ้หาธรรมชาต ิโดยเฉพาะ

จิตรกรรมสีนํา้นัน้มีมากกวา่เทคนิคอ่ืน ผลงานจิตรกรรมกลุม่เนือ้หาธรรมชาติ ส่ือนยัวิถีชีวิต สว่นใหญ่

มีเนือ้หาสาระในเชิงตีความวิถีชีวิต ท่ีสอดคล้องกบัปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ในพืน้ดนิภาค

อีสาน โดยสว่นใหญ่จะเป็นภาพจติรกรรมสีนํา้ ซึง่เป็นส่ือเทคนิคท่ีโชคชยั ตกัโพธ์ิ มีความเช่ียวชาญ

มากอีกผู้หนึง่ของเมืองไทย การระบายสีนํา้ของเขานัน้ เป็นการฝึกฝนโดยอาศยัหลกัสมาธิในพทุธ

ศาสนา ซึง่มีสว่นสําคญัในการทํางานศลิปะของเขา โดยความสนใจในแง่ของจิต ซึง่เขาได้ข้อคดิจาก

คํานําในหนงัสือ ปรัชญามหาญาณ ของเสถียร โพธินนัธะ ท่ีวา่ “นํา้เปล่ียนรูปร่างตามภาชนะท่ีมนั

อาศยัอยู่” ผมตีความวา่ นํา้ นีคื้อ จิต ดงัเชน่คําสอนของหลวงปู่ เทศก์ เทศรังสี ท่ีกลา่ววา่ จิตคือ

ความไมมี่อะไร เหมือนนํา้นิ่งเฉยๆ พอมีลมพดั ผิวนํา้ก็เกิดขึน้ ปรุงแตง่ให้เกิด-ความรู้สกึ-นกึ-คดิ 

(โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2552: สมัภาษณ์)  

  โชคชยั ตกัโพธ์ิ (2546: 46-47) ได้อธิบายถึงการนําเอาแนวคดิทางพทุธศาสนา

มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนํา้พอสรุปได้วา่ สมาธิก็คือ การฝึกสตใิห้รู้จกัความรู้สกึ   

นกึคดิ ปรุงแตง่ของจิตใจเรา จิต คือ ความไมมี่อะไรอปุมาลมพดันํา้นิง่เฉยๆ คาํว่าใจ หมายถึง 
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ความรู้สกึนกึคดิอปุมาลมพดัให้เกิดคล่ืน สีนํา้มีคณุสมบตัโิปร่งใส จงึเหมือนจิตโปร่งใส เม่ือเรา

ทํางานด้วยใจ ใจเรารู้สกึขณะนัน้ๆ ก็ทําให้เทคนิคสีนํา้แสดงนิสยัในตอนนัน้แสดงออกมา  ดงันัน้   

โชคชยั ตกัโพธ์ิ จงึได้นําความรู้สมาธิมาใช้ประโยชน์กบัจติรกรรมสีนํา้ตรงท่ีวา่ สีนํา้มีนิสยัทาง

คณุสมบตัทิางธรรมเหมือนจติ คือ อาการ เกิดขึน้ ตัง้อยู่ ดับไป โดยใช้เวลาฉับพลัน  

  ผลงานจิตรกรรมสีนํา้ชดุ “คนอีสาน ดอกจาน บานหน้าแล้ง” ซึง่อยูใ่นชดุ 

“ดอกจาน” โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้อธิบายถึงท่ีมาของแนวความคดิผลงานชิน้นีว้า่ “ผลงานชุดดอกจาน 

ผมมีแรงบนัดาลใจมาจากการอา่นกวีนิพนธ์ของ เหมา เจอ๋ตงุ ซึง่เขียนเร่ืองดอกแดงปฏิวตั ิเหมา๋บอก

วา่หิมะท่ีปกคลมุคือ อปุสรรคของการปฏิวตั ิสว่นดอกไม้สีแดงเปรียบเทียบกบัจิตใจอดทนของชาว

จีนท่ียืนหยดัตอ่สู้จนเอาชนะอปุสรรค์ทัง้หลายได้” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2553: สมัภาษณ์) ซึง่กวีบทนี ้

โชคชยั ตกัโพธ์ิ เคยอา่นตัง้แตเ่ม่ือตอนเป็นนกัศกึษา จนอยูม่าวนัหนึง่เขาเกิดความคดิแว๊บเร่ือง      

ดอกจาน จงึได้นําเอาแนวคดิ “ดอกไม้สีแดง” ดงักลา่วมาสร้างสรรค์เป็นผลงานชดุ “ดอกจาน” 

จํานวนหลายชิน้ 

    

 
 

ภาพประกอบ 41  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. คนอีสาน ดอกจาน บานหน้าแล้ง. สีนํา้บนกระดาษ.  

  55x76 ซ.ม. ปี 2535   

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  นอกจากผลงานสีนํา้ข้างต้นแล้ว ยงัมีผลงานจิตรกรรมท่ีนา่สนใจมากอีกชดุหนึง่ 

ได้แก่ชดุ “นํา้เปล่ียนรูป” ซึง่เขียนขึน้ในชว่งปลายทศวรรษ 2540 ผลงานจิตรกรรมชดุนี ้ประกอบไป

ด้วยเนือ้หา 4 หวัข้อ ได้แก่ “ป่า”, “ดนิ”, “นํา้” และ “ข้าว” ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัธรรมชาต ิผสมผสาน
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กนัภาพศลิปะถํา้ ใบหน้าคน และบางภาพยงัเช่ือมโยงไปถึงศาสนาและปรัชญาอีกด้วย จติรกรรมชดุ

นีมี้ทัง้สีนํา้ เครยอง และบางชิน้ประกอบกบัวสัดแุบบส่ือผสม ผลงานจิตรกรรมชดุ “ป่า” มีท่ีมาของ

แนวความคดิโยงไปถึงเม่ือครัง้ท่ีเขายงัเป็นเดก็ ท่ีมกัมองเห็นเมล็ดพืชโดยเฉพาะเมล็ดยางนา ซึ่ งเป็น

เมลด็ท่ีมีปีกของต้นยางนา ยามถกูพายลุมร้อนเดือนเมษายนพดัร่วง มนัจะลอ่งลอยไปตกตามพืน้ท่ี

ตา่งๆ แล้วงอกเงยขึน้ จากต้นออ่นท่ีแตกออกจากเมลด็ หยัง่ลงดนิเตบิโต แม้จะผา่นการตอ่สู้มา

ยาวนานจนเตบิใหญ่ แตก็่เตบิโตขึน้มา เพ่ือให้คณุประโยชน์กบัผู้ อ่ืนโดยแท้ เพ่ือให้ความปรารถนาดี

กบัมนษุย์กบัโลกนัน่เอง และอีกภาพคือ “หนองป่าพง” โชคชยั ตกัโพธ์ิ อธิบายวา่ “ผมพยายามโยง

เข้ากบัสนัตภิาพ ท่ีเกิดจากความสงบร่มเย็นท่ีป่าให้กบัโลก ผมใช้เทคนิค ขีด-ลาก ด้วยดนิสอและ 

เครยอง โดยอาศยันํา้หนกัมือให้เคล่ือนไหวไปตามจติท่ีสมัผสักบัอากปักริยาของต้นไม้ จากขีด- ลาก 

แตล่ะต้นทีละต้น จากนัน้ป่าก็เกิดตามขึน้มาเอง” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2553: สมัภาษณ์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 42  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. ลูกยางนา หน้าคน. สีนํา้บนกระดาษ. 55x76 ซ.ม. ปี 2548  

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  ผลงานจิตรกรรมชดุ “ดนิ” มีท่ีมาของแนวความคดิ กลวิธีและโครงสร้างทาง

ศลิปะพบวา่ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ต้องการท่ีจะถ่ายทอดความรู้สกึของดนิ โดยใช้มือละเลงสีหลายๆ สี 

แล้วขยําลงบนกระดาษขาว จนกระดาษขาวเปล่ียนสภาพไปตามสีท่ีเปือ้นจนทัว่ จากนัน้จงึคล่ี

กระดาษออกปาดให้เรียบเป็นแผน่ดงัเดมิ แล้วกําหนดตําแหนง่กดลงก่ึงกลางกระดาษ คล้ายกบัเกิด 

“หลมุดํา” อยูก่ลางภาพ เพ่ือให้เกิดทิศทางการเคล่ือนไหวรอบๆ หลมุดําขึน้ จากนัน้จงึใช้สีระบาย
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เคลือบผิว โดยให้ได้บรรยากาศตอนใกล้ค่ํา เหมือนสีของท้องฟ้าท่ีตะวนัตกดนิแล้วอาบทาลงบน

แผน่ดนิ สว่นเร่ืองราวท่ีสะท้อนออกมาในภาพนัน้ เขาใช้วิธีตอ่ยอดจากร่องรอยของศลิปะยคุก่อน

ประวตัศิาสตร์จากภาพเขียนท่ีผาแต้มและผาพยนต์ โดยตีความจากสญัญะตา่งๆ เหลา่นั ้น เชน่ รูปคน 

เคร่ืองมือ ปลา นก ฯลฯ โดยนํามาปรับใช้วิธีการสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบเฉพาะของเขา โดยการ

แบง่พืน้ภาพออกเป็นสองสว่นซ้ายขวาท่ีตดักนั ใช้สีหนกัเบาตา่งกนั เพ่ือแสดงการเช่ือมตอ่อดีตกบั

ปัจจบุนั   
 

 

 

ภาพประกอบ 43  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. ผาพยนต์. สีนํา้บนกระดาษ. 55x76 ซ.ม. ปี 2549 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  ผลงานจิตรกรรมชดุ “นํา้” โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้อธิบายวา่ ผมชอบมองประกาย

แดดท่ีตกกระทบผิวนํา้ในห้วยนํา้เล็กๆ ในทุง่โลง่หรือท้องนา ซึง่ผมคดิวา่ประกายนัน้เปรียบเสมือน  

จดุเล็กๆ จดุหนึง่ท่ีประคองจติเราไว้ให้ตัง้อยู ่และงอกงามเป็นความดี ความงาม ความจริง แหง่กศุล

กรรมท่ีคนเราปฏิบตั ิจากนัน้จงึออกแบบห้วยนํา้เลก็ๆ นัน้ให้ขยายกว้างออกไป ด้วยวิธีการใช้หมกึจีน

และสีนํา้มาถ่ายทอด เพ่ือให้ล่ืนไหลไปตามจิตของนํา้ตามคณุลกัษณะของมนั (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 

2550: ไมป่รากฏเลขหน้า) และผลงานจิตรกรรมชดุ “ข้าว” โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้อธิบายถึงท่ีมาของ

แนวความคดิวา่ 
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   เมลด็ข้าว พืชพนัธุ์การตอ่สู้  สะท้อนวิถีวฒันธรรม สิง่แวดล้อม เมลด็ข้าวกึ่งท่ีดู

ธรรมดา เมื่อนํามาขยายมมุมองให้ไมธ่รรมดา มนัช่วยตอ่เติมการรับรู้ด้านจิตวิญญาณ เราเป็นใคร 

เรามาจากไหน แตกตา่งจากคนอื่นอยา่งไร ผมจึงออกแบบเส้นขอบรูปตอนบน โดยนกึถึงความงาม

ของขอบเนินเขาและทุง่หญ้า จมกูข้าว และหางข้าว นกึถึงหบุเหวติดเนินเขา เส้นขอบรูปเมลด็ข้าว

ตอนลา่งก็นกึถึง ทุง่กว้างที่ซอ่นตวักลางเนินเขาทัง้สองด้าน สว่นตอนกลางเมลด็ข้าวนัน้ ผม

ออกแบบวางสญัลกัษณ์ “ตะเกียบ” เพื่อให้นกึถึงอาหาร ผกูวลเีป็น ข้าวปลา อาหาร นยัของ 

“ตะเกียบ” คอืความเห็นแตกตา่งท่ีคนชอบยาวก็ตสิัน้ คนชอบสัน้ก็ตยิาว สะท้อนปรัชญาธรรมความ

พอดีอยูต่รงไหน และผมโยงเร่ืองราวภายในเมลด็ข้าวให้สมัพนัธ์การตีความใหม ่คือ โยงร่องรอย

เนือ้หาศิลปะถํา้ ผา่นมมุมองปัจจบุนั อภิปรัชญาจกัรวาล โลก ชีวติ วฒันธรรม สิง่แวดล้อม (โชคชยั        

ตกัโพธ์ิ. 2550: ไมป่รากฏเลขหน้า) 

 

 

 

ภาพประกอบ 44  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. เมล็ดข้าว. สีนํา้ ตะเกียบ บนกระดาษขยํา. 56x76 ซ.ม. ปี 2549  

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  จงึเห็นได้วา่ ผลงานจิตรกรรมกลุม่เนือ้หาธรรมชาตส่ืิอนยัวิถีชีวิตของโชคชยันัน้ 

มีนยัยะของการนําเสนอมลูธาต ุ“ดนิ นํา้ ลม ไฟ” แหง่ผืนแผน่ดนิอีสาน ซึง่เป็นดนิแดนอารยธรรม

มาแตค่รัง้ก่อนประวตัศิาสตร์ และมลูธาตทุัง้ส่ีนีเ้องท่ีฟมูฟักหลอ่เลีย้งโชคชยั ตกัโพธ์ิ ให้ฉายภาพ
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มมุมองภาพภมูิทศัน์ของแผน่ดนิแม ่ท่ีเขาเติบใหญ่และได้อาศยั จนเข้าถึงสภาวะธรรมและโดย

คารวะธรรม เพ่ือเป็นการแสดงความกตญั�ตูอ่แผน่ดนิเกิด ดงัจะเห็นได้จากภาพธรรมชาตมิากมาย

จนแทบนบัไมไ่ด้ ผลงานทศันศลิป์กลุม่เนือ้หาธรรมชาตส่ืิอนยัวิถีชีวิตของโชคชยั ตกัโพธ์ิ เร่ิมปรากฏ

เดน่ชดัในชว่งทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา โดยเฉพาะจิตรกรรมสีนํา้นัน้มีมากกวา่เทคนิคอ่ืน โดยมี

เนือ้หาสาระในเชิงตีความวิถีชีวิต สอดคล้องกบัปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ในพืน้ดนิภาคอีสาน  

  จากเนือ้หาและปรากฏการณ์ธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ในภาคอีสานดงักล่าว สามารถ

นํามาอธิบายในเชงิกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้วา่ ความเป็นท้องถ่ินอีสาน  

ได้กลายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานในแนวนี ้พร้อมกนันัน้ วิถีการปฏิบตัธิรรม

ของเขาได้มีสว่นเข้ามาชว่ยเสริมกลวิธีในการเขียนภาพ ด้วยเทคนิคการระบายสีนํา้ตามจงัหวะของ

สภาวะจติท่ีได้จากการนัง่สมาธิ จงึแสดงให้เห็นวา่ ด้านหนึง่เป็นกระบวนการของสภาวะธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมในภาคอีสานเป็นผู้สร้างตวัตนให้เขา และในอีกด้านหนึง่วิถีการปฏิบตัธิรรมของเขาได้

สร้างตวัตนท่ีแสดงออกในผลงานของเขาด้วยเชน่กนั ดงันัน้ ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ จงึให้

ความหมายตอ่ความเป็นตวัตนของเขาวา่ กระบวนการทางธรรมชาตสิิง่แวดล้อมในภาคอีสาน เป็น

ตวักําหนดเนือ้หาเร่ืองราวในภาพ จงึแสดงนยัยะวา่ผู้ อ่ืนเป็นผู้หยิบย่ืนความหมายให้ สว่นเทคนิค

และการนัง่สมาธิเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในประสบการณ์ของเขา จงึแสดงนยัยะวา่ ตวัเขาเป็นผู้หยิบย่ืน

ความหมายความเป็นตวัตนให้แก่เขาเอง 

  ทัศนศลิป์กลุ่มเน้ือหาองิปริศนาธรรม ผลงานทศันศลิป์กลุม่เนือ้หาปริศนา

ธรรมของโชคชยั ตกัโพธ์ิ นัน้ มีพืน้ฐานของแนวความคดิมาจากการศกึษาและวิธีปฏิบตัติามพทุธ

ศาสนา “เถรวาท” อยา่งจริงจงัของเขา ความคดิสร้างสรรค์ของเขา มาจากการตัง้คําถาม “ปัญหา” 

การสร้างสรรค์ ซึง่โยงมาจากนยั “อยา่เทศนาในสิ่งท่ีตนไมเ่ช่ือ” สว่นกลวิธีทํางานของเขาดําเนินไป

แบบวิเคราะห์ข้อมลูก่อนลงมือปฏิบตั ิ“พอเดนิไปเจอทางตนัก็เดนิกลบั “เพราะทางกลับคือ

ทางเดนิต่อ” กาลเวลาท่ีเปล่ียนไป จิตใจของผมนกึถึงพระคณุครูบาอาจารย์จติก็โน้มนําสูท่ศัน์... 

ความศรัทธาของเราควรเป็นดงัตะเกียงท่ีจดุอยูเ่สมอ ซึง่มิใชใ่ห้แสงสวา่งแก่เราเทา่นัน้ แตย่งัทําให้

สิ่งแวดล้อมสดใสด้วย(มหาตมะ คานธี)” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 40) 

  โชคชยั ตกัโพธ์ิ (2546: 40-41) ได้อธิบายถึงปรัชญาของศาสนาพทุธท่ีสมัพนัธ์

กบัการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ของเขา พอสรุปได้วา่ ปรัชญาพุทธ เช่ือวา่ แรกทีเดียววิชชา

(Ignorance) ได้แก่ ความไมรู้่ ทําให้เข้าใจผิด ปฏิบตัผิิด วิเคราะห์ผิด สงัเคราะห์ผิด และประเมินผิด 

ปรัชญาพทุธไมใ่ชจ่ิตนิยม และสสารนิยม แตเ่ป็นปฏิฐานนิยม (Positivism) กลา่วคือ อ้างเฉพาะสิง่

แนแ่ก่ใจเทา่นัน้ ได้แก่ ขัน้ตอนทํางานศลิปะเร่ิมต้นจากการยืนยนัความรู้เชิงประจกัษ์ ขณะเดียวกนั

ปรัชญาพุทธเถรวาท ถือวา่ จิตเป็นเพียงปรากฏการณ์อนัเกิดขึน้ เม่ือมีผสัสะได้แก่ กระบวนการคดิ
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สร้างสรรค์เชงิกลวิธีถอดนยันามธรรมความรู้สึกตามจริง ให้โผลป่รากฏออกมาโดยใช้วิธีการสมัพนัธ์

ขัน้ตอนสมาธิ ปรัชญาเก็งความจริงด้วยตรรกะ ตรรกพทุธปรัชญาคือ ส่ิงนีมี้ สิ่งท่ีมี สิ่งนีเ้ป็น  

สิ่งท่ีเป็น ความรู้สกึจงึเป็นอาการของสงัขารจติ สงัขารจติ หมายถึง ความรู้สกึ–นกึคดิ–ปรุงแตง่      

ซึง่โผลป่รากฏออกมาตอนแรกกําลงัรู้สกึ เชน่ ใจเรากําลงัเป็นสมาธิ เม่ือเราลากเส้นกริยาของเส้น      

ก็โผลป่รากฏความรู้สกึ “ตัง้มัน่ วอ่งไว” ออกมาเอง 

  หลักพุทธเถรวาท มี 4 ข้อได้แก่ 1) เป็นเหตผุล ชนิดเก่ียวข้องกลบักนัไมไ่ด้ใน

สิ่งท่ีเห็นเป็นหนึง่เดียว แตเ่ปล่ียนแปลงไปตามสมยั 2) เป็นเหตผุล ชนิดเก่ียวข้องกลบักนัไมไ่ด้ในสิ่ง

ท่ีเห็นระหวา่ง สิ่งสองสิ่ง อนัไมป่รากฏเป็นสิ่งเดียวกนั 3) เป็นเหตผุล ชนิดเก่ียวข้องกลบักนัได้

ระหวา่ง สิ่งสองสิ่ง อนัไมป่รากฏเป็นสิ่งเดียวกนั และ 4) เป็นเหตผุล ตามท่ีมนษุย์บญัญตัไิว้ กบัคํา  

3 คํา เหต ุ เก่ียวข้อง ผล สิ่งเดียวกนัเก่ียวข้องกบัคําวา่ ไมใ่ชส่ิ่งอ่ืน 

  ตีความศิลปะเข้าหลักพุทธเถรวาท โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้ใช้หลกัการตีความ

ประเดน็ความจริงได้แก่ ภาวะ อาการ ความหมายของอาการคือ อาการรู้สกึ (ภายใน) โผลป่รากฏ

ออกมาทางสนุทรียาการ โดยใช้วิธีการเฉพาะได้แก่ มติขิัน้ตอน การถอดสารนยันามธรรมความรู้สกึ

ตามจริง (ขณะ) คือ ขัน้ตอนถ่ายทอด สมัพนัธ์ ขัน้ตอนสมาธิ ซึง่อธิบายด้วยหลกัพทุธเถรวาท เชน่ 

ศพัท์ “ความงาม” ใช้อธิบายผลของความรู้สกึเม่ือเราเห็น “อาการ” (ทศันธาต)ุ และวลี “ความงาม 

ความดี ความจริง” ชีป้ระเดน็ผลดีเกิดจากเหตดีุ  

  ผลงานทัศนศลิป์กลุ่มเนือ้หาองิปริศนาธรรม ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ แม้จะเร่ิมมี

มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2524 บ้าง แตน่บัวา่มีน้อยมาก จนกระทัง่เร่ิมมีปรากฏชดัเจนในชว่งทศวรรษ 2540 

เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั ดงัจะเห็นได้จากผลงานในชดุตา่งๆ อาทิเชน่ “กาเหยียบช้าง”, “ปริศนาธรรม”, 

สัน้-ยาว”, “ตะเกียง”, “ลกูกบัพอ่”, “หนองป่าพง”, “เดนิจงกรม”, “พิจารณา”, “ความทกุข์สีขาว 

(รูปทรงไข)่”, และ “การลม่สลาย” เป็นต้น สว่นเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานมีทัง้ ส่ือผสม ดนิสอ   

เครยอง สีอะครีลกิ ฯลฯ  

  ผลงานช่ือ “กาเหยียบช้าง” เป็นภาพวาดลายเส้นบนกระดาษ ขนาด 38x56   

ซ.ม. ท่ีเขียนขึน้ประมาณปี พ.ศ. 2540 ซึง่เป็นชว่งท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของไทยท่ีเรียกวา่ ยคุฟองสบู่

แตก โชคชยัเขียนภาพนีอ้อกมาด้วยความรู้สกึท่ีวา่ ประเทศไทยกําลงัจะได้รับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจ โดยโยงเนือ้หาในชว่งเวลานัน้ ไปผกูเร่ืองเก่ียวกบันยิายปรัมปราอีสานตามคตพิจน์ในพทุธ

ศาสนา ซึง่มีมาตัง้แตค่รัง้อาณาจกัรศรีโคตรบรูณ์เม่ือหลายร้อยปีท่ีแล้ว ดงัเนือ้หาของนิทานท่ี โชคชยั 

ตกัโพธ์ิ เลา่และเสริมวา่ 
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 เร่ืองมีอยูว่า่ ช้างตายลอยนํา้มา อีกาเห็นก็เกาะช้างกินแบบนัง่กิน - นอนกินอยา่งผู้มี

อํานาจวาสนา เพราะได้เหยียบช้างและกินช้างในเวลาเดียวกนั ช้างเนา่ลอยไปตามแมนํ่า้  อีกามนั

นัง่กินนอนจนซากช้างลอยจากเจ้าพระยาสูอ่า่วไทย พอมาถงึตอนนีอี้กาก็ปลอบใจตวัเองวา่  เรายงั

แนเ่พราะมปีีกบินกลบัเข้าฝ่ังได้ อีกามนัโลภ โกรธ หลง  “จึงเผลอและประมาท” คอื ปลอ่ย

เหตกุารณ์ให้ผา่นเลยแบบดนิพอกหางหม ูจนกระทัง่ซากช้างลอยอยูท่ะเลมหาสมทุร อีกาเหยียบ

ช้างยงัประมาทนกึวา่กเูก่ง  จึงปลอ่ยให้ฝงูปลาใหญ่ช่วยกินซากช้าง  จนกระทัง่ซากช้างจมสูก้่นทะเล  

ก่อนอีกามนัจะตายเพราะบินเข้าฝ่ังไมไ่ด้  มนัสง่สญัญาณฝากความคิดมากบัสายลมเพื่อบอกคนฟัง

วา่... “อยา่เอาอยา่งนัน้” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 46)   

 

 จากเร่ืองราวดงักลา่ว โชคชยั ตกัโพธ์ิ จงึเขียนภาพนีอ้อกมาเพ่ือสะท้อนเตือนคน

ไทยไมใ่ห้ประมาท ดงัคําอธิบายของเขาวา่ “ผลงานชดุนี ้ผมเขียนในขณะท่ีวิกฤตสงัคมไทยท่ีกําลงั

จะลม่สลายเพราะพษิฟองสบูแ่ตก ผมจงึนํามาเปรียบเทียบกบันิยายปรัมปรา เพราะทําตัวประมาท

อปุมาเหมือนอีกาเหยียบช้าง อีกานัง่กินเนือ้ช้างตายจนลอยออกไปกลางทะเล เม่ือเนือ้ช้างหมดมนัก็

กลบัเข้าฝ่ังไมไ่ด้” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2552) เพราะอีกาก็เหมือนเมืองไทยท่ีนกึภาคภมูใิจวา่ กําลงั

เจริญก้าวหน้า เพราะปล้นสะดม เอาทรัพย์จากธรรมชาต ิอปุมาเหมือนกบัช้างตาย อีกามนัไมต้่อง

ทํามาหากินเพราะมีช้างตายให้กิน นอกจากนัน้ อีกายงัเปรียบเสมือนเราพฒันาประเทศตามระบบ

ตะวนัตก จงึอาศยัพึง่ใบบญุตลาดเสรีตะวนัตกด้วยความ อ่ิมเอมกบัเงินทนุดอกเบีย้ต่ํามหาศาลจาก

ตา่งประเทศ เม่ือซากช้างถกูพดัพาออก ไปถึงมหาสมทุร เราก็จะลม่สลายตายไปในท่ีสดุ  

 โชคชยั ตกัโพธ์ิ อธิบายกลวิธีสร้างสรรค์ผลงานชิน้นีว้า่ ผมเอาไม้ปลวกแทะแทน

คา่สญัลกัษณ์ประเทศเส่ือมโทรม ผมแกะเส้นเร่ืองช้าง เร่ืองกา เร่ืองธรรมลงบนแผน่ไม้ เพ่ือส่ือเร่ือง 

“รอยเวลา...รอยความคิด” ผมเอากระดาษวางทาบแผน่ไม้ โดยเปรียบกระดาษวา่งเปลา่ คือ  

ความไมรู้่ ผมเอาดนิสอฝนหลงักระดาษจนรูปร่างเร่ืองราวตา่งๆ คอ่ยๆ ปรากฏตวัตนขึน้มา จงึอปุมา

เรากําลงัฟืน้ความหลงั จําข้อคดิ อดีตเป็นสะพานเช่ือมต่อความคิดปัจจุบัน ตอ่สถานการณ์ชีวิต

ประเทศกําลงัประสบชะตากรรมจากผลกรรมท่ีเราทําขึน้เอง  (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 46) 
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ภาพประกอบ 45  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. กาเหยียบช้าง. วาดเส้นบนกระดาษ. 38x56 ซ.ม. ปี 2540  

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.).  

 

 ผลงานชดุ “วัดหนองป่าพง” นบัเป็นผลงานท่ีมีความสําคญัมากของโชคชยั   

ตกัโพธ์ิ เพราะเป็นผลงานชดุใหญ่ท่ีจดัแสดง ณ หอศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในปี พ.ศ. 

2543 และนบัเป็นการแสดงผลงานเด่ียวครัง้แรกของเขาอีกด้วย ผลงานชดุนีมี้ทัง้หมด 76 ชิน้ และ

สามารถแบง่ยอ่ยออกเป็นหลายเนือ้หา “วดัหนองป่าพง นัน้เหมือนเป็นการเตรียมการท่ีเขาจะเข้า

ไปสูก่ารงานอนัสําคญัของเขาคือชดุ “เดนิจงกรม” ใครท่ีเคยไปวดัหนองป่าพง ก็คงจะเห็นเหมือนกนั

หมด นัน่คือความเป็นป่า และในป่านัน้ก็จะเห็นเป็นชอ่งทางเล็กๆ ท่ีถกูกวาดใบไม้ออกไปเป็นทาง

เรียบ สําหรับเป็นชอ่งทางของพระสงฆ์ไว้เดนิจงกรม หรือสําหรับฆราวาสท่ีเข้ามาปฏิบตัธิรรมภายใน

วดั” (ผอ่ง เซง่ก่ิง. 2546: 21)  

 การเดนิจงกรม คือ อาการก้าว–ยา่ง–เดนิ และเดนิอยา่งช้าๆ เม่ือเดนิไปสดุทาง

แล้วก็ย้อนกลบัมาทางเก่า พอถึงจดุเร่ิมต้นเดนิก็ยืนพจิารณาจติตวัเอง พจิารณาความรู้สกึนกึคดิอนั

โผลข่ึน้มาตามภวงัค์หรือสมาธิ พร้อมกบับริกรรม “พุท–โธ” เม่ือยืนดจูิตตนสกัพกัแล้วเร่ิมต้นเดนิใหม่

อีกครัง้ โดยเดนิกลบัไป–กลบัมาบนทางเดมิ ในระหวา่งท่ีเดนิอยูน่ัน้ ก็อาจมีความรู้สกึหลายเร่ืองผดุ

ขึน้มา จงึต้องพิจารณาจิต เพ่ือรู้เทา่ทนัอาการจติของตวัเอง คือ รู้ตามจริงวา่ อาการใดเป็นเร่ืองรู้สกึ 

อนัใดเป็นเร่ืองรู้นกึ อนัใดเป็นเร่ืองรู้คดิ อนัใดเป็นเร่ืองปรุง อนัจะนําไปสูส่มาธิชัน้สงูตอ่ไป 

 ผลงานชดุ “เดนิจงกรม” นี ้โชคชยั ตกัโพธ์ิ เห็นวา่ โลกปัจจบุนั–อนาคต คือ โลก

ของมติปัิญหาซบัซ้อนและหลากหลาย อนัเป็นผลพวงจากการพฒันาความเจริญทางวตัถดุ้วยวิธี

ปล้นทรัพยากรธรรมชาตท่ีิถกูกฎหมาย รวมทัง้การปล้นสะดมจากชาตเิลก็ๆ ไปบํารุงบําเรอความสขุ

ชาตใิหญ่ สง่ผลให้เกิดความขดัแย้งไปทัว่โลก โชคชยั ตกัโพธ์ิ จงึเห็นวา่ พทุธศาสนาเป็นสิ่งท่ีจะชว่ย
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แนะทางให้รู้จกัด้านในจิตวิญญาณตนเองด้วยวิธีสมาธิ ซึง่เป็นวิธีปลกูสร้างจติสํานกึสนัตภิาพให้

เกิดขึน้ในใจ “ผลงานชดุ “เดนิจงกรม” จงึเป็น สัญญะ สํานกึสนัตภิาพภายในอันแสดงตวัตน ส่ือ

ออกมาเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรม ในระบบปลาใหญ่กําลงักินปลาเล็ก    

ทัว่ทกุสว่นของโลกใบนี ้ “วถิี–วธิี–ศิลปะ” จงึมีความจําเป็นตอ่การสร้างสรรค์สนัตภิาพในใจมนษุย์ 

เพราะอํานาจ “สิ่งศิลปะ” เปรียบเสมือนเคร่ืองมือทางวฒันธรรมอนักระตุ้นจิตสํานกึให้นกึถึงผู้ อ่ืน ใน

ยคุแหง่การรับรู้ตวัตนในสหสัวรรษ 2000 อยา่งแท้จริง” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2546: 45) จะเห็นได้วา่ ใน

ภาพ “เดนิจงกรม” นี ้จะปรากฏเห็นเส้นทางเดนิจงกรมสีขาวมีแสงสีนํา้ตาลส้มรอบ และภาพกฏิุสงฆ์

แบบวดัป่า และภาพ “วดัหนองป่าพง” จะเห็นภาพวิหารและกฏิุสงฆ์ ซ้อนมิตอิยูใ่นป่าไม้ท่ีมีความ

โปร่งใสทะลซุึง่กนัและกนั ซึง่โชคชยั ตกัโพธ์ิ บอกวา่เป็นภาพแบบเอ็กซเรย์ ดแูล้วเสมือนอยูใ่นภวงัค์

ของสมาธิ ท่ีผู้ปฏิบตัมิกัเรียกวา่ เกิดภาพนิมติ ซึง่เขาพยายามส่ือให้กบัผู้ด ูได้เข้าใจในสภาวะของจติ 

และสภาวะของป่าและธรรมชาตภิายในวดัหนองป่าพงนัน่เอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 46  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. เดนิจงกรม. เครยอง. 54x75 ซ.ม. ปี 2543 

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 47  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. วัดหนองป่าพง. เครยอง ดนิสอถ่าน. 69x79 ซ.ม. ปี 2545   

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 

 

  อยา่งไรก็ตาม ในชว่งปัจจบุนั ศลิปะของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้พฒันาแนวความคดิ

และวิถีปฏิบตัท่ีิเน้นหนกัไปในทางท่ีเรียกวา่ “ศิลปะภาวนา” เป็นการเรียกตอ่ยอดมาจากศลิปะชดุ

อ้างอิงปริศนาธรรมท่ีหนกัแนน่ด้วยข้อคดิท่ีต้องตีความดังข้างต้น ศลิปะภาวนา จงึมีนยัยะวา่ เขา

ต้องการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะไปพร้อมกบัการภาวนา เป็นศลิปะท่ีเกิดจากพลงัสมาธิ ศลิปะท่ีเกิด

จากสตสิมัปชญัญะ และศลิปะท่ีสง่ผลสะท้อนให้เกิดสนัตภิาพขึน้ในจิตใจ ศลิปะภาวนา จงึเป็นการ

ปฏิบตังิานเหมือนกบัการปฏิบตัธิรรมนัน่เอง “เขาเหน็วา่ด้วยการฝึกสมาธิจงึทําให้จติสามารถ

แยกแยะความรู้ตามจริงออกจากความรู้สมมติ ท่ีเราจําความรู้สกึความงามมาจากสิง่อ่ืน ด้วยการฝึก

ศลิปะภาวนา ทําให้เขาพบวา่ เม่ือความรู้สกึของจติท่ีฝึกดีแล้วไปสมัผสัความรู้สกึในตอนวาดรูป

ระบายสี สมรรถภาพจติก็จบัอาการความรู้สกึตามจริงตรงนัน้ได้ทนั” (ประภาภทัร นิยม. 2553: 143) 

กระบวนการศลิปะของโชคชยั ตกัโพธ์ิ จงึเป็นกระบวนการเรียนรู้จกัความรู้สกึ นกึ คดิ และการปรุง

แตง่ กาย วาจา ใจ ของตนเอง ดงัคํากลา่วของเขาวา่ ศลิปะเป็นเพียงภาษาพดู หากลบคําวา่ศลิปะ

ออกไปก็คือ วิธีการท่ีเราแสดงออกทางกาย วาจา ใจนัน่เอง หากกายคือผลท่ีเกิดขึน้จงึเปรียบเป็น

ผลงานศลิปะหนึง่ชิน้ วาจาก็คือสิ่งท่ีงานแสดงออกมา ใจก็คืออารมณ์ความรู้สกึท่ีมีอยูใ่นงานนัน้ 

เพียงแตเ่ราเรียกสิ่งท่ีแสดงออกวา่เป็นงานศลิปะท่ีสะท้อนความสมัพนัธ์ 3 ประการ คือ กาย วาจา 

(ความคดิ) และใจนัน่เอง (ประภาภทัร นิยม. 2553: 144)  



 185 

  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของโชคชยั ตกัโพธ์ิ จงึเป็นกระบวนการท่ี

เรียนรู้เร่ืองจิต ท่ีมีลกัษณะเกิดขึน้-ตัง้อยู-่ดบัไปของอาการรู้สกึนกึคดิซึง่เกิดขึน้เร็ว และเปล่ียนแปลง

เร็ว สว่นสมาธิคือ วิธีการเรียนรู้สงัเกตลําดบัอาการเกิดขึน้-ตัง้อยู-่ดบัไปของความรู้สกึนกึคดิ สมาธิ 

จงึเป็นกลวิธีเพ่ือให้เขารู้เทา่ทนัสิ่งท่ีเข้าไปปรุงแตง่ความรู้สกึนกึคดิ ดงัท่ีหลวงพอ่ชา สภุทัโท สอนวา่     

“ดจูิตก็เห็นอารมณ์ อารมณ์น่ีแหละคือครูสอนเรา” การสร้างงานศลิปะของโชคชยั ตกัโพธ์ิ จงึต้องทํา

จติให้มีกําลงัก็คือ ตัง้มัน่ วอ่งไว พอดีควรแก่การงาน คือ การทําใจให้สงบ ไมค่ดิมาก เป็นการลดทอน

ความคดิท่ีหลากหลายให้เหลือความจริงเดียว เชน่ การท่ีลากเส้นจากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่ มนัเป็น

การเคล่ือนท่ีของเวลา ซึง่จะรู้และสงัเกตพฤตกิรรมของเวลาได้จากวิธีลากและวิถีของการลาก  

  ขอยกตวัอยา่งผลงาน “ศิลปะภาวนา” ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ชิน้ลา่สดุท่ีเขียนขึน้ใน

เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2553 คือภาพชดุ หนองป่าพง เป็นภาพหมกึดําและสีนํา้บนกระดาษ ขนาด 

59x79 ซ.ม. ภาพนีเ้ป็นการพฒันาตอ่เน่ืองมาจากชดุผลงานเนือ้หาธรรมชาตแิละชดุหนองป่าพง 

ท่ีมาของแนวความคดิในภาพนี ้ก็คือ ต้นไม้ในวดัหนองป่าพง สถานท่ีปฏิบตัธิรรมของหลวงพอ่ชา 

สภุทัโท และลกูศษิย์สายวดัป่า ตลอดจนเป็นสถานท่ีท่ีโชคชยั ตกัโพธ์ิ ไปปฏิบตัธิรรมตัง้แตแ่รก 

นอกจากจะแสดงความเป็นธรรมชาตอินัเงียบสงบของป่าแล้ว ยงัสะท้อนวิธีคดิในเชิงปรัชญาพทุธเถร

วาทของเขาด้วย โดยเฉพาะวิธีหรือกลวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานของเขานัน้ มีวิถีปฏิบตัเิชน่เดียวกบั

การวิปัสสนากรรมฐานท่ีเขาทดลองและปฏิบตัเิห็นผลมาแล้ว 

 

 
 

ภาพประกอบ 48  โชคชยั ตกัโพธ์ิ. วัดหนองป่าพง. หมกึและสีนํา้บนกระดาษ. 59x79 ซ.ม. ปี 2553  

 

 ท่ีมา: แฟ้มภาพสว่นตวัของโชคชยั ตกัโพธ์ิ. (ม.ป.ป.). 
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 ภาพต้นไม้ท่ีปรากฏในภาพนี ้มีความหมายอิงปรัชญาและสภาวะธรรมของ

ธรรมชาต ิคือ ต้นไม้ท่ีเกิดมาแตล่ะต้น มนัต้องพยายามดิน้รนท่ีจะเหยียดลําต้นขึน้ไปหาแสง ต้นเล็ก

พยายามเบียดขึน้ไป ต้นไหนเหยียดขึน้ไปได้ก็จะมีลําต้นตัง้ตรง สว่นต้นไหนไมส่ามารถเบียดขึน้ไปได้ 

ก็จะมีลําต้นคดงอ ซึง่มนัเป็นกฎของธรรมชาต ิท่ีโชคชยั ตกัโพธ์ิ ค้นเจอในขณะท่ีเขาปฏิบตัธิรรมอยู่

ในป่านัน้ ซึง่เขายอมรับวา่ “พอเขียนแล้วเหมือนกบัคยุกบัต้นไม้ เขียนได้ทัง้วนั ป่ามนัลกึลบั ผมใช้สี

เขียวออ่นเหมือนกบัการเพง่กสณิ” (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2553: สมัภาษณ์) นอกจากนัน้ เขายงัได้อธิบาย

ถึงความพอดีและความสําเร็จของผลงานตอ่ไปวา่ เม่ือวางต้นไม้ก็ได้วิมตุต ิเพราะเราสมมตต้ินไม้ใน

ขณะท่ีเขียนเหมือนภาวนา “พทุ-โธ” อยู ่พอภาวนาไปเร่ือยๆ คําวา่ พทุ-โธ มนัจะหายไปเอง มนัไมใ่ช่

ต้นไม้แล้ว มนัเป็นเพียงการเคล่ือนท่ี มนัเป็นเร่ืองของเวลา ตวัสมาธิกลายเป็นมติท่ีิ 4 เพราะเป็นการ

เคล่ือนท่ีไปเร่ือยๆ ภาพจะแข็ง เม่ือได้วิมตุตแิล้ว (ความหลดุพ้นจากกิเลส) มนัจะมีความนุม่ในทีของ

มนั และมนัจะมีความแข็งในตวัมนัเอง มนัเป็นพลงั (โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2553: สมัภาษณ์) นัน่ก็คือ 

สมาธิมนัเป็นเร่ืองของเวลาในการเคล่ือนท่ีช้า-เร็ว เพราะสมาธิมาจากคําวา่ “ปราณ” ท่ีแปลวา่ “ลม” 

ฉะนัน้ ภาพนีจ้งึแสดงถึงภมูิธรรมกบัภมูิจิต เม่ือมนัพอดีมนัจะลงตวัของมนัเอง สว่นนํา้หนกัออ่นแก่

มนัเป็นผลพลอยได้ สว่นเทคนิคในการเขียนนัน้ โชคชยั ตกัโพธ์ิ ใช้พูก่นัจุม่หมกึแตล่ะครัง้ ต้องเขียน

จนหมดหมกึ จงึจะยกขึน้มาจุม่หมกึใหมอี่กครัง้ เม่ือเขียนครัง้แรกหมกึจะดําหรือมีนํา้หนกัมาก พอ

สดุท้ายหมกึจะมีนํา้หนกัเบาลงนัน่เอง 

  จงึสรุปได้วา่ ผลงานศลิปะภาวนาของโชคชยั ตกัโพธ์ิ แม้จะเป็นภาพธรรมชาต ิ

ป่า ต้นไม้ ในรูปแบบก่ึงเหมือนจริง ท่ีซอ่นมิตคิวามหมายทางพทุธศาสนาไว้ในภาพ มิตท่ีิวา่นัน้ก็คือ 

มติขิองวิธีเขียนภาพด้วยอารมณ์ของฌานท่ีเกิดจากสมาธิ แม้ภาพจะไมไ่ด้อธิบายให้ผู้ดเูหน็ฌานได้

ชดัเจน แตเ่ขาก็ได้เปรียบเทียบภาพของเขาวา่ “ผลไม้แม้เราจะเรียกช่ือมนัไมถ่กู แตพ่อกินเข้าไปแล้ว 

ก็จะรู้รสอนัเดียวกนั ซึง่หลวงพอ่ชาทา่นสอนไว้อยา่งนัน้ ผลงานของผมก็เหมือนกบัผลไม้เชน่กนั” 

(โชคชยั ตกัโพธ์ิ. 2553: สมัภาษณ์) เราอาศยัศลิปะภาวนา เพ่ือเขียนบางอยา่งท่ีเราอยากจะเขียน 

เป็นเร่ืองอาการของจิต รู้สกึ นกึ คดิ ไมไ่ด้ปรุงแตง่อะไรมาก เป็นไปตามธรรมชาต ิงานศลิปะทีทํ่าขึน้

จะเหมือนหรือไมเ่หมือนก็ไมใ่ชเ่ร่ืองของเรา... ผลออกมาก็คือศลิปะภาวนา ใครจะตวิา่เหมือนหรือไม่

เหมือนก็ไมเ่ป็นไร... ด้วยอานสิงส์ของการฝึกสมาธิ จงึก่อให้เกิดความสขุจากการงานอนัเบกิบาน 

(ประภาภทัร นิยม. 2553: 154-55) ฉะนัน้ การทํางานศลิปะภาวนาของเขา แม้ไม่ได้ส่ือเนือ้หาอิง

ปริศนาธรรมท่ีชดัเจน แตเ่ขาก็ได้สร้างสรรค์มนัออกมา โดยอาศยัวิถีปฏิบตัวิิปัสสนากรรมฐาน เพ่ือให้

ผลงานของเขาบรรลวุตัถปุระสงค์ เพ่ือแสดงสนุทรียรสซึง่เป็นรสสมัผสัภายในจิตใจ คือ ความงาม 

ความดี ความจริง ให้ปรากฏนัน่เอง 
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 2.3 สนาม จันทร์เกาะ 

  หลงัจากท่ีสนาม จนัทร์เกาะ ไปรับราชการเป็นครูสอนศลิปะท่ีจงัหวดับรีุรัมย์  

รวมทัง้การเกิดเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 แล้ว บทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตของ

เขาได้ลดลงไปชว่งระยะหนึง่ ตอ่มาในชว่งก่อตัง้กลุม่ศลิปินอีสานในปี พ.ศ. 2526 สนาม จนัทร์เกาะ 

จงึเร่ิมกลบัมามีบทบาทและนบัเป็นบคุคลสําคญัอีกผู้หนึง่ ในการร่วมก่อตัง้และเป็นประธานกลุม่ถึง 

2 สมยั ผลงานในชว่งปี พ.ศ. 2526-2527 สว่นใหญ่จะเป็นภาพตอ่ต้านสงครามและสะท้อน

การเมือง ในรูปแบบภาพก่ึงนามธรรม ปัจจบุนัไมมี่หลกัฐานหลงเหลือ ตอ่มาในปี พ .ศ. 2529 ปรากฏ

ภาพหญิงสาวเปลือยกายนัง่มองเคร่ืองดนตรี ในรูปแบบภาพสีหวานสวยงาม ช่ือภาพ “สาวน้อยกับ

เคร่ืองดนตรี” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ไมท่ราบขนาด ภาพนีส่ื้อถึงความไร้เดียงสาของเดก็สาว

ชาวอีสาน ท่ีหลงใหลไปกบัเสียงดนตรี และแหลง่บนัเทิงท่ีเข้ามาในสงัคมของชาวอีสานในขณะนัน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 49  สนาม จนัทร์เกาะ. สาวน้อยกับเคร่ืองดนตรี. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2529  
 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

    

  หลงัจากนัน้ ประมาณปี พ.ศ. 2534 ปรากฏภาพเขียนเก่ียวกบัการสะท้อนยคุ

ของการลา่ท่ีนา เพราะนายทนุได้กว๊านซือ้เอาท่ีนาจากชาวบ้าน เพ่ือนําไปสร้างสนามกอล์ฟ ดงัจะ

เห็นได้จากภาพช่ือ “กระตบิข้าว” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ สนาม จนัทร์เกาะ อธิบายภาพนีว้า่   

มนัเป็นกีฬาของคนรวยท่ีแย ่สู้หยอดหลมุบ้านเราก็ไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้ กระตบิข้าวจงึวา่งเปลา่ ภาพ

ผู้หญิงแทนภาพแมข่องผม แกไปนัง่หลบเพราะกลวัลกูกอล์ฟจะถกูหัว มนัส่ือแทนความเหล่ือมลํา้
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ทางสงัคม คนท่ีมีกําลงัเงินซือ้ทกุอยา่งแม้แตชี่วิตมนษุย์ เพราะฉะนัน้คําวา่ทกุคนเสมอภาคกนัมนัยงั

อยูไ่กล (สนาม จนัทร์เกาะ. 2553: สมัภาษณ์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 50  สนาม จนัทร์เกาะ. กระตบิข้าว. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2534 
  

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 
 

  หลงัจากนัน้ สนาม จนัทร์เกาะ ได้เขียนภาพเก่ียวกบัปราสาทหินพนมรุ้ง ซึง่ก่อน

หน้านัน้เขาเคยเขียนภาพปราสาทหินพนมวนัมาแล้วในชว่งท่ีเรียนหนงัสือ จนตดิพนัมาถึงการทํางาน

ในชว่งท่ีมาเป็นอาจารย์ สว่นใหญ่ภาพปราสาทหินก็ยงัเป็นเร่ืองโยงไปถึงสงครามและการเมือง 

ดงัเชน่ ภาพองค์ศวิะมหาเทพยืนอยูเ่หนืออาวธุปืนสงครามท่ีเขียนขึน้ในปี พ .ศ. 2535 เป็นภาพสี

นํา้มนัไมท่ราบขนาด ตอ่มาในชว่งทศวรรษ 2540 ผลงานภาพลายเส้นท่ีแสดงเร่ืองราวสงครามและ

การเมืองประกอบภาพปราสาทหนิมีจํานวนมาก อาทเิชน่ ภาพ “ศรี ศรี อีสาน” เป็นภาพลายเส้น

บนกระดาษ ขนาด 80x55 ซ.ม. เขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2541 ภาพนีร่้วมแสดงกบักลุม่ภาพอีสาน ณ    

หอศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น เร่ืองราวท่ีปรากฏในภาพนี ้เป็นการแสดงเร่ืองราวของคน

อีสานใต้ ท่ีแตง่กายเหมือนภาพสลกัในปราสาทหิน เป็นภาพคนกําลงัเลน่ดนตรี แตเ่บือ้งลา่งของ

ภาพมีกองกะโหลกศีรษะและลวดนามท่ีส่ือถึงผู้คนล้มตายจากสภาวะของสงคราม ซึง่เป็นการเลน่

ดนตรีให้ซากศพฟังนัน่เอง  



 189 

 
   

ภาพประกอบ 51  สนาม จนัทร์เกาะ. ศรี ศรี อีสาน. วาดเส้นบนกระดาษ. 80x55 ซ.ม. ปี 2541 

 

 ท่ีมา: จากแฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

    ตอ่มาในชว่งปี พ.ศ. 2542 สนาม จนัทร์เกาะ ได้หวนกลบัไปเขียนภาพนามธรรม

หลายชิน้ ดงัจะเหน็ได้จากภาพ “กึ๋นคนปี 2000” เป็นภาพวาดลายเส้นบนกระดาษ ขนาด 90x30  ซ.ม. 

ภาพนีแ้สดงถึงแนวความคดิท่ีสนามเห็นวา่ คณุธรรม จริยธรรมของคนจะหายไปสิน้ในปี ค .ศ. 2000 

และกําลงัจะใกล้เคียงกบัสตัว์เดียรฉานเข้าไปทกุที อยา่งไรก็ตาม ภาพนามธรรมของสนาม จนัทร์เกาะ 

ชิน้นี ้หากไมไ่ด้อธิบายภาพไว้ ผู้ดอูาจไมส่ามารถตีความและเข้าใจได้ ภาพชิน้นีนํ้าออกแสดงร่วมกบั

กลุม่ศลิปินอีสาน ครัง้ท่ี 7 ปี พ.ศ. 2543 ณ หอศลิปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น และสญัจรไป

แสดงท่ีโรงเรียนวิจิตรกรรมแหง่ชาต ิกําแพงพระนครเวียงจนัทร์ ประเทศลาว ซึง่ถือเป็นการขยาย

ความสมัพนัธ์ระหวา่งสองประเทศเป็นครัง้แรก  
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ภาพประกอบ 52  สนาม จนัทร์เกาะ. กึ๋นคนปี 2000. วาดเส้นบนกระดาษ. 90x30 ซ.ม. ปี 2542  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

  ในปี พ.ศ. 2543 สนาม จนัทร์เกาะ ได้เขียนภาพช่ือ “ศวินาฏราชบนถนน   

ราชดาํเนิน” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ สนาม จนัทร์เกาะ กลา่วถึงภาพชิน้นีว้า่ “ผมเขียนเก่ียวกบั

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม และอีกหลายเหตกุารณ์ ท่ีมกัมีการประท้วงบนถนนราชดําเนิน ซึง่มนัเป็น

เหตกุารณ์ความรุนแรง แม้พระศวิะจะมีถึง 10 มือ ก็ไมส่ามารถหยดุยัง้ความรุนแรงได้ ความรุนแรง

มนัก็ยงัมีอยูม่าจนถึงปัจจบุนั” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2553: สมัภาษณ์) อยา่งไรก็ตาม ภาพเขียนใน

ลกัษณะนีมี้ปรากฏให้เห็นในเวลาตอ่มาอีกหลายภาพ 
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ภาพประกอบ 53  สนาม จนัทร์เกาะ. ศวินาฏราชบนถนนราชดาํเนิน. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2543  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

  ในปีเดียวกนันี ้สนาม จนัทร์เกาะ ได้เขียนภาพในลกัษณะการนําเสนอความเป็น

อารยธรรมของอีสาน ผา่นภาพแกะสลกัหินบนหน้าบนัปราสาทหินพนมรุ้งอนัมีช่ือเสียง ได้แก่ภาพช่ือ 

“นารายณ์บรรทมสนิธ์ุ” เป็นภาพลายเส้นเขียน ขนาด 95x70 ซ.ม. เขียนในปี พ.ศ. 2543 ภาพนี ้

แสดงให้เห็นความงดงามทัง้ฝีมือชา่ง และเนือ้หาสาระของภาพสลกัหินหน้าบนัท่ีเคยถกูขโมยไปแล้ว

ครัง้หนึง่ ตอ่มาในการแสดงผลงานศลิปกรรมร่วมสมยัของกลุม่ศลิปินอีสาน ครัง้ท่ี 8 เขาก็ยงัเขียน

ภาพลายเส้นท่ีแสดงความเป็นตะวนัออกกบัตะวนัตก โดยเฉพาะการนําเสนอแนวความคดิท่ีวา่ 

อีสานเป็นแก่นใจ (Heart land) เป็นอูอ่ารยธรรมของโลก เขาได้ถ่ายทอดความรู้สกึออกมาอยา่ง

เรียบงา่ย และเป็นสญัลกัษณ์แหง่เสรีภาพของโลก ซึง่เขามองวา่ปัจจบุนันบัวนัจะมีความขดัแย้ง 

และเกิดการลม่สลายของสงัคมมากขึน้ ดงัจะเห็นได้ในภาพ “ตะวันออกพบตะวันตก” เป็น

ภาพวาดลายเส้นบนกระดาษ ไมท่ราบขนาด ท่ีเขียนในปี พ .ศ. 2544 ในภาพแสดงเร่ืองราวระหวา่ง

เคร่ืองดนตรีของชาวอีสานกบัเคร่ืองดนตรีของชาวตะวนัตก และเป็นภาพก่ึงนามธรรม   
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ภาพประกอบ 54  สนาม จนัทร์เกาะ. นารายณ์บรรทมสนิธ์ุ. วาดเส้น. 95x70 ซ.ม. ปี 2543  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

 
 

ภาพประกอบ 55  สนาม จนัทร์เกาะ. ตะวันออกพบตะวันตก. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2544    

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 
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 ตอ่มา สนาม จนัทร์เกาะ ได้หยิบยกเอาเร่ืองราวมาจากศลิปะขอมคือปราสาท

หิน มาเป็นส่ือในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตจํานวนมาก ซึง่สว่นใหญ่เป็นภาพเก่ียวกบั

การตอ่ต้านสงคราม เชน่ ภาพทหารเลวกําลงัแบกปืนกลตา่งๆ เชน่ ภาพช่ือ “ร่องรอยแห่งอดีต” 

เป็นภาพลายเส้นท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2546 ภาพนีแ้สดงเร่ืองราวเก่ียวกบัทหารทัง้ในอดีตท่ีถือดาบ 

และทหารท่ีถือปืนในปัจจบุนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 56  สนาม จนัทร์เกาะ. ร่องรอยแห่งอดีต. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2546 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

 ภาพลกัษณะเดียวกนัตอ่มา สนาม จนัทร์เกาะ ได้เขียนภาพ “อมิตพุทธ” เป็น

ภาพลายเส้นบนกระดาษ ไมท่ราบขนาด ท่ีเขียนในปี พ.ศ. 2550 เป็นภาพของพระศวิะมหาเทพ         

ผู้ เป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ ทําลาย ได้ลงมาขอร้องให้หยดุสงคราม ด้านลา่งเป็นภาพทหารถือปืนกลท่ี

สามารถยิงได้ทีละร้อยนดั จงึเป็นการสะท้อนเตือนให้มนษุย์หยดุทําลายซึ่ งกนัและกนัได้ไหม ทัง้สอง

ภาพจงึเป็นการย้อนให้เห็นวา่ มนษุย์ไมว่า่ยคุสมยัใดก็มกัจะทําสงครามซึง่กนัและกนั นอกจากนัน้ 

สนามยงัได้เขียนภาพในลกัษณะนีอี้กจํานวนมาก 
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ภาพประกอบ 57  สนาม จนัทร์เกาะ. อมิตพุทธ. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2550 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

 นอกจากภาพเก่ียวกบัทหารแล้ว สนาม จนัทร์เกาะ ยงัได้เขียนภาพเก่ียวกบั  

นางอปัสรจํานวนมาก โดยเฉพาะการนําเอาภาพผู้หญิงเปลือยมาใสช่ดุนางอปัสรมีจํานวนหลาย

ภาพ ซึง่เขามองวา่ ทําไมผู้หญิงจงึแตง่กายไมม่ิดชิด ชอบอวด แตผู่้ชายกลบัแตง่กายมดิชดิมากกวา่ 

สนาม จนัทร์เกาะ กลา่วถึงการเขียนภาพเปลือยของเขาวา่ “ผมเขียนภาพมาลิรีน มอนโร แตง่กาย

เป็นนางอปัสร รู้สกึสนกุก็เลยมาเขียนภาพ โมนาลซิา่มาเท่ียวพนมรุ้ง พอมาถึงพนมรุ้งบ้านเรามนัร้อนก็

เลยเปลือยหน้าอก คือมนัสนกุกบัการใช้สี แตเ่นือ้หาก็ยงัเสียดสีสงัคมอยู ่แตส่ื่อออก มาวา่ตะวนัออก

กบัตะวนัตกมนัเช่ือมกนัได้ เก่ียวกบัวฒันธรรม เพราะเรารับของเขามาเตม็ๆ” (สนาม จนัทร์เกาะ. 

2553: สมัภาษณ์) ดงัจะเห็นได้จากภาพช่ือ “มาลรีิน มอนโร” และ “โมนาลซ่ิา” ทัง้สองภาพเขียน

ด้วยสีนํา้มนับนผ้าใบ ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2552 
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ภาพประกอบ 58  สนาม จนัทร์เกาะ. มาลรีิน มอนโร. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

 
 

ภาพประกอบ 59  สนาม จนัทร์เกาะ. โมนาลิซ่า สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 
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  นอกจากภาพท่ีเก่ียวกบัศลิปะขอมแล้ว สนาม จนัทร์เกาะ ยงัได้เขียนภาพ

สะท้อนปัญหาความรุนแรงของ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะภาพช่ือ “กือเซะ” ซึง่เป็นภาพ

แสดงให้เห็นถึงผลของความรุนแรงท่ีทําให้ผู้หญิงต้องเป็นหม้าย เน่ืองจากสามีถกูทําร้ายจนเสียชีวิต

จากเหตกุารณ์ความไมส่งบดงักลา่ว และตอ่มาได้เขียนภาพสะท้อนการเมืองระหวา่งกลุม่คนเสือ้

เหลืองและเสือ้แดง ดงัจะเห็นจากภาพช่ือ “มือตบตีนตบ” ซึง่ทัง้สองภาพเขียนด้วยสีนํา้มนับนผ้าใบ

ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2552 ภาพนี ้สนาม จนัทร์เกาะ เขียนขึน้จากความสะเทือนใจในเหตกุารณ์ของ

กลุม่คนเสือ้เหลืองและเสือ้แดง ท่ีทําร้ายซึ่งกนัและกนัท่ีจงัหวดัอดุรธานี เพียงแคมี่ความคดิเห็นท่ี

แตกตา่งกนั ก็ทําร้ายกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 60  สนาม จนัทร์เกาะ. หม้ายกือเซะ. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 61  สนาม จนัทร์เกาะ. มือตบตีนตบ. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

  นอกจากนัน้ สนาม จนัทร์เกาะ ยงัได้เขียนภาพสะท้อนปัญหาของสงัคมไม่

เฉพาะท่ีเกิดขึน้ภายในประเทศไทยเทา่นัน้ เขายงัขยายความรู้สกึสะเทือนใจไปถึงเพ่ือนร่วมโลก ตอ่

เหตกุารณ์ร้ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้บนโลกใบนี ้ไมว่า่จะเป็นปัญหาเร่ืองเชือ้ชาต ิการไร้ท่ีอยูอ่าศยั ไปจนถึง

ภยัพิบตัทิางธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้ในชว่งท่ีผา่นมาจนถึงปัจจบุนั ดงัจะเห็นได้จากภาพ “ขอท่ียืนบนโลก

ด้วยคน” เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ขนาด 104x84 ซ.ม. เขียนในปี พ.ศ. 2552 ภาพนีแ้สดงให้เห็นวา่ 

สนัตภิาพมนัแตกหกั ท่ีสะท้อนเร่ืองราวของ 3ชาวโรฮิงญา ซึ่ งเป็นชนกลุม่น้อยหนึง่ใน 19 กลุม่ชาตพินัธุ์ 

ท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม อาศยัอยูใ่นรัฐอาราคาน (Arakan) ด้านทิศตะวนัตกของพมา่ มีพรมแดน

ตดิตอ่กบัประเทศบงักลาเทศ สําหรับกรณีของชนกลุม่น้อยชาวโรฮงิญาในพมา่นัน้ รัฐบาลเผดจ็

การทหารพมา่ได้ทําการปราบปรามอยา่งรุนแรงมาโดยตลอด เพ่ือบีบให้ชาวโรฮิงญาหนีการ

ปราบปราม และทิง้ท่ีอยูอ่าศยั อนัเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวอาราคาน (ซึง่สว่นใหญ่นบัถือศาสนา

พทุธ) เข้ามาครอบครองพืน้ท่ีอาศยัของชาวโรฮิงญา ซึง่ถือได้วา่เป็นนโยบายการบริหารจดัการเพ่ือ

กําจดัชาตพินัธุ์อยา่งเป็นระบบ จากความโหดร้ายดงักลา่ว สนาม จนัทร์เกาะ จงึได้สะท้อนภาพ

ออกมาเพ่ือร่วมขอสนัตภิาพและท่ีอยูอ่าศยัให้กบัชาวโรฮงิญา เพ่ือจะให้พวกเขาได้อยูร่่วมกบัชาวโลก

อยา่งมีศกัดิศ์รีแหง่ความเป็นมนษุย์อยา่งเทา่เทียมกนั นอกจากนัน้ เขายงัได้เขียนภาพท่ีเก่ียวกบั

แผน่ดนิไหวท่ีประเทศเฮตอีิกด้วย 
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ภาพประกอบ 62  สนาม จนัทร์เกาะ. ขอท่ียืนบนโลกด้วยคน. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 104x84 ซ.ม.  

  ปี 2552  

 

  ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

  ศิลปะธรรมชาตสิะท้อนวิถีชีวิต ผลงานท่ีเก่ียวกบัศลิปะธรรมชาตสิะท้อนวิถี

ชีวิตของสนาม จนัทร์เกาะ สว่นใหญ่เป็นผลงานท่ีเขียนขึน้มาเพ่ือผอ่นคลายความตรึงเครียด เชน่ 

ภาพทิวทศัน์ ท้องทุง่ ป่าเขา แมนํ่า้ เป็นต้นผลงานธรรมชาตขิองเขาก็ไมไ่ด้แตกตา่งไปจากภาพเขียน

ของศลิปินทา่นอ่ืนๆ ซึง่มีผลมาจากพืน้ฐานการศกึษาตามหลกัสตูรศลิปะท่ีเขาเรียนมา ภาพธรรมชาติ

ทัว่ไปเป็นภาพท่ีดแูล้วสามารถเข้าใจได้โดยงา่ย ไมต้่องอาศยัการตีความมากนกั ดงัท่ี เขากลา่วถึง 

การเขียนภาพธรรมชาตขิองเขาวา่ “ผมเร่ิมเขียนภาพธรรมชาตมิาตัง้แตต่อนเป็นนกัศกึษา มนัก็

เหมือนกบัคนอ่ืนๆ นัน่แหละ เขียนเร่ือยๆ สลบักบัภาพการเมือง สงคราม และภาพบชูาคนดี ไมไ่ด้

จริงจงัอะไรมากนกั” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2553: สมัภาษณ์) แม้กระนัน้ก็ตาม ภาพเขียนธรรมชาติ

สว่นใหญ่ในชว่งหลงัของเขา มกัสอดแทรกเนือ้หาวิถีชีวิตของคนอีสาน ตลอดจนสอดแทรกปัญหาท่ี

เกิดจากภยัธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป สภาวะโลกร้อน และสภาวะโลกเย็น เป็นต้น ซึ่ งสนาม 

จนัทร์เกาะเห็นวา่ โลกของเราทกุวนันีม้นัเร่ิมมีความรุนแรง อากาศแปรปรวน อนัมีผลมาจากการ

ทําลายธรรมชาตขิองมนษุย์นัน่เอง ซึง่ภาพเก่ียวกบัสภาวะอากาศเขาเขียนจํานวนหลายภาพ ดงัจะ

ขอยกตวัอยา่งเป็นบางภาพดงันี ้



 199 

  ภาพหุ่นไล่กา เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ไมท่ราบขนาด เขียนในปี พ.ศ. 2552 

ภาพนีส่ื้อให้เหน็วา่ หุน่ไลก่าสามารถไลไ่ด้แตน่กกาเทา่นัน้ แตม่นัไมส่ามารถไลพ่วกนายทนุท่ีมาบกุ

รุกผืนนาของชาวบ้านได้ ซึง่สนาม จนัทร์เกาะ เห็นมาตัง้แตเ่ป็นหนุม่มาจนกระทัง่ปัจจบุนัก็ยงัมีอยู่  

 

 
  

ภาพประกอบ 63  สนาม จนัทร์เกาะ. หุ่นไล่กา. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

  ภาพโลกร้อน เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ไมท่ราบขนาด เขียนในปี พ .ศ.2552 

ภาพนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความแห้งแล้งท่ีเกิดจากสภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั ผลงานชิน้นีส่ื้อให้เห็น

ง่ายๆ ไมต้่องตีความ ซึง่ตรงข้ามกบัภาพช่ือ หมิะตกท่ีพนมรุ้ง เป็นภาพสีนํา้มนับนผ้าใบท่ีเขียนขึน้

ในปี พ.ศ. 2553 สนาม จนัทร์เกาะ อธิบายภาพนีว้า่ “ผมเขียนภาพใสหิ่มะ เพราะจิตของเรามนัร้อน 

อากาศก็ร้อน ก็เลยเขียนภาพหิมะปกคลมุปราสาทพนมรุ้ง ซึง่ในอนาคตมนัอาจเป็นไปได้ เพราะ

สภาวะอากาศของโลกมนัเปล่ียนไป หรือแม้แตภ่เูขาไฟท่ีบรีุรัมย์อาจระเบดิขึน้มาได้ ผมคดิวา่ทกุสิ่ง

ทกุอยา่งมนัอาจเกิดขึน้ได้ ผมก็เลยเขียนมนัออกมาหลายรูป” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2553: สมัภาษณ์) 

อีกภาพหนึง่ท่ีสะท้อนสภาวะของธรรมชาตท่ีิเกิดจากการสร้างเข่ือนดงัภาพช่ือ แม่น้ําโขง เป็นภาพสี

นํา้มนัท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2553 สนาม จนัทร์เกาะ อธิบายภาพนีว้า่ ภาพนีส่ื้อถึงการทําเข่ือนของจีน

ท่ีทําไปแล้ว 4 แหง่ใน 8 แหง่ เขียนภาพให้เห็นความแห้งขอดของแมนํ่า้โขงท่ีมนัไมไ่หลแล้ว สว่นแสง

สีของบรรยากาศ มนัส่ือถึงสภาวะความเปล่ียนแปลงของโลก มีท่ีมาจากการได้ดสูารคดีเก่ียวกบัแสง

ออร่าในทีวีไทย (สนาม จนัทร์เกาะ. 2553: สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 64  สนาม จนัทร์เกาะ. โลกร้อน. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

 
 

ภาพประกอบ 65  สนาม จนัทร์เกาะ. หมิะตกท่ีพนมรุ้ง. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2553 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 66  สนาม จนัทร์เกาะ. แม่นํา้โขง. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2553 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

  ศิลปะคารวะบูชาธรรม ผลงานศลิปะท่ีเก่ียวกบัการคารวะบชูาธรรมของสนาม 

จนัทร์เกาะ เป็นผลงานท่ีเร่ิมมาตัง้แตเ่ขาได้อา่นหนงัสือของพทุธทาสภิกข ุ“ผมได้อา่นหนงัสือของ

พทุธทาสในหนงัสือนานแล้ว ทา่นบอกวา่ อดุมการณ์มนักินไมไ่ด้ แตม่นัทําให้คนเป็นมนษุย์ คําวา่คน

มนัก็เหมือนสตัว์ทัว่ไป แตคํ่าวา่มนษุย์มนัต้องมีเป้าหมายของชีวิตบ้าง ไมใ่ชป่ลอ่ยไปเหมือนสตัว์ท่ีวา่  

ใครจะทกุข์จะร้อนอยา่งไรก็ไมส่นใจ จะสขุสบายอยา่งเดียว” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2553: สมัภาษณ์) 

ภาพเขียนในแนวนีเ้ร่ิมเขียนมาตัง้แต่ 30 ปีท่ีแล้ว แตม่าเร่ิมปรากฏชดัเจนตัง้แตต้่นทศวรรษ 2540 

เป็นต้นมา ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นภาพพระอริยสงฆ์ และภาพบคุคลสําคญัท่ีเป็นท่ีเคารพศรัทธา ซึง่มีทัง้

ภาพลายเส้นและภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ ภาพเขียนพระอริยสงฆ์ภาพแรกคือ ภาพทา่นพทุธทาส ซึง่

สนาม จนัทร์เกาะ เขียนจํานวนหลายภาพ ตอ่มาเป็นภาพหลวงปู่ มัน่ หลวงพอ่พธุ และอีกหลายๆทา่น 

สว่นภาพบคุคลสําคญัอาทเิชน่ รัชกาลท่ี 5 ภาพในหลวง สมเดจ็ยา่ สมเดจ็พระเทพฯ ปรีดี พนมยงค์ 

และอีกหลายๆ ทา่น เป็นต้น ซึง่ทัง้หมด เขายืนยนัวา่ เป็นการเขียนเพ่ือคารวะและบชูาคนดี 

  สนาม จนัทร์เกาะ ได้อธิบายถึงแนวคดิในการเขียนภาพพระอริยสงฆ์ของเขาวา่ 

“สว่นใหญ่ผมจะเขียนในแนวเชิดชพูระอาจารย์มัน่ ภริูทตัโต แม้ผมไมเ่คยเห็นตวัจริงทา่น แตผ่มก็มี

แรงศรัทธาตอ่ทา่น” (สนาม จนัทร์เกาะ. 2553: สมัภาษณ์) ภาพเขียนแรกๆ จงึเป็นภาพเขียนท่ีเขียน

ขึน้ด้วยแรงศรัทธา แตต่อ่มาเม่ือมีคนอ่ืนศรัทธาตอ่ภาพท่ีเขาเขียน และต้องการท่ีซือ้ภาพไป เพราะ

เป็นภาพพระอริยสงฆ์ท่ีประชาชนทัว่ไปเคารพ ชว่งหลงัจงึเขียนมากขึน้เพ่ือขายให้กบัผู้ ท่ีต้องการ  
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ภาพประกอบ 67  สนาม จนัทร์เกาะ. พุทธทาสภกิขุ. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2539 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

 
 

ภาพประกอบ 68  สนาม จนัทร์เกาะ. หลวงพ่อพุธ. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2543 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 69  สนาม จนัทร์เกาะ. หลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2544 

 

 ท่ีมา : แฟ้มสว่นตวัของสนาม จนัทร์เกาะ. (ม.ป.ป.). 

 

2.4 สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ 

  หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 และได้รับการปลอ่ยตวัออกมาจาก

ห้องคมุขงัเพราะพ้นคํากลา่วหาแล้ว ตอ่มาในชว่งปี พ.ศ. 2520 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้เขียนภาพสี

นํา้มนับนผ้าใบขนาดใหญ่ 200 x 300 ซ.ม. สว่นใหญ่จะเขียนภาพโรงงานอตุสาหกรรม มลภาวะ   

ยงัไมไ่ด้เน้นเร่ืองชนบท แตภ่าพเขียนในชว่งนัน้ได้สญูหายไปหมดแล้ว หลงัจากนัน้ ในปี พ.ศ. 2521 

เม่ือเขาได้ไปเป็นครูสอนศลิปะท่ีโรงเรียนเขวาไร่ศกึษา อําเภอโกสมุพสิยั จงัหวดัมหาสารคาม เขาจงึ

ได้เร่ิมเขียนภาพเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวนาท่ีแร้นแค้น ซึง่เป็นภาพท่ีเขาพบเห็นอยูใ่นพืน้ท่ีนัน้ ดงัคํา

กลา่วของเขาวา่ “ชว่งท่ีไปบรรจใุหม่ๆ  เราตะเวนไปตามบ้านนอก จงึเห็นชีวิตของชาวนาและความ

แห้งแล้ง ชาวนาลําบากมาก ซึง่มนัตรงกบัท่ีเราอา่นเจอในหนงัสือ “ฟ้าบก่ัน้” ของคําสงิห์ ศรีนอก     

เราจงึเร่ิมเขียนภาพเพ่ือชีวิตออกมาอีกครัง้ โดยหยิบเอาวิถีชีวิตของชาวนามาเป็นวตัถดุบิในการ

เขียนภาพ” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) ภาพเขียนในชว่งนี ้มีทัง้จิตรกรรมสีนํา้มนั  

และภาพลายเส้น และปัจจบุนัได้สญูหายไปหมดแล้ว  
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  ตอ่มา สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการกบัแนวร่วมศลิปินแหง่

ประเทศไทย ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2523-2536 และได้เขา่ร่วมกลุม่ศลิปินอีสาน ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2526 จนถึง

ปัจจบุนั ผลงานของเขาในชว่งเวลานีจ้งึมีหลากหลาย นคิม กบุแก้ว อธิบายลกัษณะผลงานของเขา

ในชว่งนีว้า่ “ภาพเขียนของทา่นในชว่งท่ีอยูบ้่านไผ ่มกัจะปรากฏภาพคนกบัควายลกัษณะผอมโซ

ประกอบบทกวี จนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ภาพดงักลา่วมนัสะท้อนความอดอยากของชาว

อีสานเป็นอยา่งดี” (นิคม กบุแก้ว. 2553: สมัภาษณ์) ผลงานท่ียงัหลงเหลือให้เห็นในชว่งปี พ.ศ. 2528 

ได้แก่ภาพ “สงคราม” ซึง่เป็นภาพวาดลายเส้นบนกระดาษ ขนาด 76x56 ซ.ม. สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์

อธิบายภาพนีว้า่ “มนัเป็นภาพสงครามอา่วเปอร์เซีย ท่ีสะท้อนความโหดร้าย ความอดอยาก ผู้คน

ต้องอพยพหนีภยัสงคราม มีสงครามท่ีไหนก็มีความทกุข์ร้อนท่ีนัน่” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: 

สมัภาษณ์) ซึง่ลกัษณะของการเขียนภาพในรูปแบบนี ้ได้กลายมาเป็นอตัลกัษณะเฉพาะตนของเขา

อีกลกัษณะหนึง่ ท่ียงัยืนหยดัมาจนถึงปัจจบุนั แตอ่าจมีบางภาพได้เพิ่มบทกวีหรือบทเพลงลงไปบน

ภาพด้วย 

  

 
 

ภาพประกอบ 70  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. สงคราม. วาดเส้นบนกระดาษ. 76x56 ซ.ม. ปี 2528  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 



 205 

  ตอ่มาในชว่งต้นทศวรรษ 2530 ปรากฏผลงานวาดเส้นท่ีแสดงอตัลกัษณะท่ีโดดเดน่

ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ อีกชิน้หนึง่ ได้แก่ภาพช่ือ “บทกวีในภาพเขียน” เป็นภาพลายเส้น ไมท่ราบ

ขนาด เขียนขึน้ในราว ปี พ.ศ. 2530 ภาพนีส้ะท้อนเนือ้หาถึงความยากจนของชาวนาไทย โดยเฉพาะ

ชาวนาอีสานท่ีเขาสมัผสัอยูท่กุวนั สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เน้นการเขียนภาพผู้หญิงและเดก็ท่ีผอมโซ

เห็นโครงกระดกูปดูโปนอยา่งชดัเจน มีเดก็ชายอยูภ่ายในอ้อมกอดของเธอ สายตาของทัง้คูจ้่องมอง

ไปข้างหน้า ด้วยแววตาของคนท่ีสิน้หวงั และกําลงัจ้องรอความหวงัอะไรบางอยา่งของชีวิต ภาพนี ้

สะท้อนถึงความสะเทือนใจท่ีศลิปินมีตอ่ชาวนาอีสาน เขาวาดลายเส้นอยา่งละเอียดลออด้วยปากกา

สีดํา รูปร่างของคนเป็นลกัษณะก่ึงเหมือนจริง ไมไ่ด้เน้นสดัสว่นท่ีถกูต้อง แตเ่ขียนขึน้ตามความรู้สกึ

ของเขา ภาพนีไ้ด้นําออกแสดงร่วมกนักบักลุม่ศลิปิน “ฅนคล้ายกนั” เม่ือปี พ.ศ. 2531 ณ สํานกั   

วิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

 
 

ภาพประกอบ 71  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. บทกวีในภาพเขียน. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2530 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 
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  ตอ่มาในชว่งกลางทศวรรษ 2530 ปรากฏผลงานจิตรกรรมท่ีมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่

เฉพาะตวัสงูสดุของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ อีกลกัษณะหนึง่ ได้แก่ผลงานจิตรกรรมสีนํา้มนับนผ้าใบ

ชดุ “ชาวนา” จํานวนหลายชิน้ ผลงานท่ีอยู่ในชว่งปี พ.ศ. 2535-2540 จะมีรูปแบบก่ึงเหมือนจริง

ผสมผสานภาพเหนือจริง ลกัษณะการใช้สี สว่นใหญ่จะใช้ลกัษณะสีทมึๆ สลบักบัสีสดใส เชน่          

สีเหลือง สีเขียว สีส้ม และสีนํา้ตาล เป็นต้น ภาพทีมี่ชือ่เสียง อาทิเชน่ “ไง่เขียด” ปี พ.ศ. 2535 เป็น

ภาพสีนํา้มนับนผ้าใบ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ อธิบายภาพนีว้า่ คนอีสานอดอยากมาก โดยเฉพาะใน

หน้าแล้ง ไมมี่อาหารจะกิน ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงต้องออกไปขดุหาเขียดตามรอยแตกระแหงของ

พืน้ดนิในลําคลองท่ีแห้งผาก พร้อมๆ กนักบัการทําหน้าท่ีในการเลีย้งลกู ก้มหน้าก้มตาหากินกนัไป 

(สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์)   

 

 
 

ภาพประกอบ 72  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ไง่เขียด. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2535 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 

 

  นอกจากนัน้ ยงัมีอีกภาพท่ีมีลกัษณะคล้ายกนักบัภาพ “ไง่เขียด” คือภาพ “สิน้ป่า” 

ท่ีเขียนขึน้ในปีเดียวกนัคือ ปี พ.ศ. 2535 ภาพชิน้นีเ้น้นรูปแบบเหนือจริงเชน่เดียวกบัภาพเขียนของ

ศลิปินกลุม่ลทัธิเซอเรียลิสม์ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เขียนภาพต้นไม้ให้มีลกัษณะเป็นภาพคนท่ีกําลงั

บดิตวัและร้องโอดโอยด้วยความเจบ็ปวด ซึง่ เขาอธิบายวา่ มนัเป็นสญัลกัษณ์แทนการร้องด้วยความ

เจ็บปวดของต้นไม้ ท่ีกําลงัถกูทําลายโดยนํา้มือของมนษุย์ (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) 
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ภาพประกอบ 73  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. สิน้ป่า. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2535 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 

   

  ในชว่งทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ผลงานจิตรกรรมสีนํา้มนัของสขุสนัต์ เหมือน

นิรุทธ์ ได้พฒันารูปแบบตอ่เน่ืองจากภาพเขียนในชดุชาวนาดงัข้างต้น คือ มีรูปแบบศลิปะแนวก่ึง

เหมือนจริง และเร่ิมผสมผสานกบัรูปแบบควิบสิม์ ดงัจะเห็นได้จากภาพช่ือ “แผ่นดนิแล้ง” ปี พ.ศ. 2541 

“หากนิ 1, และ 2” ในปี พ.ศ. 2542-2543 “ชีวิตอีสาน” ปี พ.ศ. 2544 และเร่ิมมีรูปแบบเป็นควิบสิม์

มากขึน้ในชว่งปี 2545 ดงัจะเห็นได้จากภาพช่ือ “บ้านนาปัจจุบัน” ซึง่แสดงวิถีชีวิตในชนบทอีสาน  

ท่ีมีลกัษณะพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ทํานาทําไร่ตามฤดกูาล มีความขยนัอดทน เข้าวดัฟังธรรม 

ปฏิบตัติามประเพณีฮีตสบิสองมามไิด้ขาด  

  สว่นการใช้สีนัน้ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เร่ิมใช้สีท่ีสดและสวา่งมากขึน้ ในชว่งต้น

ทศวรรษ 2550 เขาได้กลบัมาเขียนภาพแนวก่ึงเหมือนจริงตามท่ีเขาถนดัและช่ืนชอบอีกครัง้ ดงัจะ

เหน็ได้จากภาพ “ฝันถงึหวย” ท่ีเขียนในปี พ.ศ. 2551 ภาพนีส่ื้อให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีผกู

ตดิอยูก่บัเร่ืองหวย “ชาวบ้านจะต่ืนจะหลบัก็มีแตเ่ร่ืองหวย ซึง่มนัเป็นความหวงัของคนจน จะไปโทษ

เขาก็ไมไ่ด้ ในเม่ือรัฐไมส่ามารถทําให้เขารวยได้ด้วยวิธีอ่ืน แตส่ดุท้ายพวกเขาก็ย่ิงยากจนกวา่เดมิ   

อยูดี่” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) ภาพชิน้นี ้จงึส่ืออกมาแบบซ่ือๆ คือใช้ตวัเลขอยูใ่น

วงคําพดูคล้ายคําพดูในภาพการ์ตนู เพ่ือส่ือให้เห็นวา่ พวกเขากําลงัฝันถึงตวัเลขหวยอยู ่เม่ือดภูาพนี ้

แล้วจงึทําให้สามารถเข้าใจได้เลย เพราะมนัเป็นการส่ือความหมายแบบตรงๆ นัน่เอง 
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ภาพประกอบ 74  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. แผ่นดนิแล้ง. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2541 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 

 

 
 

ภาพประกอบ 75  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ชีวิตอีสาน. สีนํา้มนับนผ้าใบ. 90x110 ซ.ม. ปี 2544   

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 76  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. บ้านนาปัจจุบัน. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2545 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 77  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ฝันถงึหวย. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2550  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. (ม.ป.ป.). 

 

  ผลงานท่ีมีลกัษณะเดน่อีกแบบหนึง่ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ คือ ผลงานท่ีเขา

เรียกวา่ “แผ่นภาพ กวี เพลง” อยูใ่นผลงานชิน้เดียวกนั ภาพหนึง่อาจเป็นกวีก็ได้ หรืออาจเป็นบท

เพลงก็ได้ หรือเป็นทัง้ภาพเขียน กวี เพลง ในชิน้เดียวกนั ซึง่การเขียนภาพในลกัษณะนีเ้ขาเร่ิมเขียน
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มาตัง้แตช่ว่งประมาณปี พ.ศ. 2526 มีทัง้ภาพสีนํา้มนัและภาพลายเส้น แตใ่นชว่งปี พ.ศ. 2550 เป็น

ต้นมา ปรากฏวา่มีจํานวนมาก และโดยเฉพาะภาพลายเส้นมีจํานวนนบั 500 ชิน้ อยา่งไรก็ตาม 

ในชว่งปี พ.ศ. 2526 สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เร่ิมเขียนบทกวีท่ีสะท้อนเนือ้หาเพ่ือชีวิตและสะท้อนชีวิต

ของชาวนา โดยใช้นามแฝงวา่ “สันตภิาพ นาโค” สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ กลา่วถึงคําวา่ “นาโค” ท่ี

ตอ่ท้ายช่ือนัน้วา่ “มีเพ่ือนๆ มาเห็นเราเขียนภาพมีแตทุ่ง่นากบัโค เขาก็เลยบอกวา่ นา่จะตัง้นามสกลุ

วา่ นาโค ผมก็เลยใช้มาตัง้แตบ่ดันัน้” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) แตบ่ทกวีและ

ผลงานในชว่งแรกสญูหายไป จงึขอยกตวัอยา่ง แผน่ภาพ กวี เพลง ท่ีนา่สนใจอาทิเชน่ ภาพช่ือวา่ 

“ฝัน 1” ท่ีเขียนขึน้ใน ปี พ.ศ. 2551 และยงัเป็นภาพตอ่เน่ืองจากภาพ “ฝันถึงหวย” ข้างต้น บทกวี

และบทเพลงในภาพนี ้มีใจความวา่ 

   

    ถ้าฆา่โลภ-โกรธ-หลงลงเสยีได้ ในหวัใจสดใสสวา่งสวย 

  คนจนจนก็กลายเป็นร่ํารวย   เพราะอยูด้่วยคณุธรรมนําทาง 

 ชีวิตนีม้ีรู้สกึมีนกึคิด    อยูด้่วยจิตเฝ้าคอยแตมุ่ง่หวงั 

 ไมเ่คยคิดท่ีจะให้ไมล่ะวาง   ไมห่ยดุยัง้ความโลภในใจตน 

 ผา่นกลางวนัด้วยงานท่ีเหน่ือยยาก  ด้วยหวงัมากอยากได้ใจหมองหมน่ 

 แม้หลบันอนพกัผอ่นยงักงัวล   ความเป็นคนแรงโลภคอยผลกัดนั 

 ในอํานาจหน้าท่ีท่ีมีได้   ก็ด้วยใจมุง่หมายไปใฝ่ฝัน 

 ผา่นยุง่ยากมากมายไปทกุวนั   เหลอืเวลาแสนสัน้ไว้หลบันอน 

 ความจริงนัน้รุ่งเช้าแหง่ชีวิต   คือดวงจิตหวัได้พกัผอ่น 

 เมื่อคํ่าคืนลงเลกิงานตะวนัรอน   นัน้เป็นตอนรุ่งเช้าของชีวิต 

 เมื่อคํ่าคืนเยี่ยมกรายได้นอนหลบั  คือคืนกลบัสูจ่ริงของดวงจิต 

 เพราะฝันคือตวัตนของความคิด  ท่ีเป็นสทิธ์ิเสรีมใีนคน 

 เพราะวา่ฝันเดนิทางไมจ่างหาย   ในหวัใจในแหง่หน 

 ในสตัว์โลกทัง้หลายในตวัตน   ล้วนดิน้รนด้วยฝันทกุวนัไป 

        (สนัตภิาพ นาโค. 2551) 
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ภาพประกอบ 78  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ฝัน 1. วาดเส้นบนกระดาษ. 69x49 ซ.ม. ปี 2551  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์.  (ม.ป.ป.). 

 

  แผน่ภาพ กวี เพลง อีกชิน้หนึง่คือ ภาพช่ือ “ฅ คน” เป็นภาพลายเส้นบนกระดาษ 

ขนาด 69x49 ซ.ม. เขียนในปี พ.ศ. 2552 ซึง่ภาพชดุนีเ้ขียนหลายภาพในลกัษณะคล้ายๆ กนั และ

บางภาพเป็นการเขียนซํา้ขึน้มาใหม ่เพ่ือนําไปประกอบการร้องเพลงให้เหมาะกบัการเคล่ือนย้ายได้

ง่าย ซึง่สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ กลา่วถึงการแสดงผลงานแบบเคล่ือนท่ีของเขาวา่ “เวลาผมจะร้องเพลง 

ผมจะพดูก่อน บางทีมีบทกวีก่อนหนึง่บท แล้วจงึร้องเพลง ภาพ “ฅ คน” มนัก็มีบทกวีอยูภ่ายในตวั

มนัเองด้วย” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) นอกจากนัน้ เขายงัได้อธิบายถึงท่ีมาของ

แนวความคดิในการนําเสนอบทกวีและบทเพลงอยูใ่นภาพเขียนวา่ “ภาพนี ้เน้นเร่ืองราวชีวิตความ

เป็นอยูข่องสงัคมชนบทอีสาน เป็นการบนัทกึเร่ืองราวท่ีได้พบเห็นสะท้อนสภาพความเป็นจริงของ

การดําเนินชีวิตในสงัคมในแง่มมุตา่งๆ เชน่ ขอทาน กรรมกร ชาวไร่ ชาวนา ก็เพ่ือให้สงัคมเกิด

ความคดิและมีความเป็นอยูแ่บบประชาธิปไตยอยา่งมีขอบเขตและมีเหตผุล โดยส่ือเร่ืองราวอยา่ง

ตรงไปตรงมา” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นภาพ “ฅ คน” ดงันี ้
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   เอา ค ควายเขียนคําวา่คน  เพราะวา่ ฅ คนเราไมไ่ด้ใช้ 

ทําไมต้องใช้แต ่ค ควาย   อยากรู้ทําไมไมใ่ช้ ฅ คน 

เห็นควายนัน้ดีทกุตวั    ไมเ่ห็นมีชัว่สกัตวัสกัตน 

ไถนาชว่ยคนจนจน    ดีกวา่คนบางคนเอาแตเ่กาะกิน 

เป็นตกึเป็นเมืองรุ่งเรืองใหญ่โต   มีรถเก๋งคนัโก้มีทรัพย์มีสนิ 

บ้างเกิดมาเป็นราชาท่ีดนิ   มอียูม่กีินไมต้่องทํานา 

จะมีคนเอาไว้ทําไม    เพราะมีแตค่วายนัน้ยงัดีกวา่ 

ถ้าเป็นคนไมม่รีาคา    เป็นควายกินหญ้ามีคา่กวา่คน 

       (สนัตภิาพ นาโค. 2552) 

 

 
 

ภาพประกอบ 79  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ฅ คน. วาดเส้นบนกระดาษ. 69x49 ซ.ม. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์.  (ม.ป.ป.). 

  

   ศลิปะในธรรมชาต ิผลงานศลิปะในธรรมชาตขิองสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ก็คือ 

ผลงานจิตรกรรมท่ีเน้นเร่ืองราวทางธรรมชาต ิเชน่ ภาพทวิทศัน์ ภาพดอกไม้ และธรรมชาติ ท่ีเน้น

ความสวยงามตามหลกัสนุทรียศาสตร์เทา่นัน้ ไมไ่ด้แสดงความหมายเพ่ือสงัคมแตอ่ยา่งใด ซึง่ก็

หมายความวา่ เป็นศลิปะเพ่ือศลิปะนัน่เอง ท่ีจริงภาพธรรมชาตนิัน้ มกัมีปรากฏเป็นฉากหลงัใน

ภาพเขียนแนวเพ่ือชีวิตของเขามาตลอด เป็นฉากท่ีแสดงความเป็นธรรมชาตขิองภาคอีสาน เพ่ือ



 213 

ประกอบกบัภาพคนหรือสตัว์และสิ่งของท่ีอยูใ่นภาพนัน้ เพ่ือบอกเร่ืองราวได้อยา่งตรงไปตรงมา

นัน่เอง สว่นการหวนกลบัมาเขียนภาพทิวทศัน์และดอกไม้ทัว่ไปนัน้ สขุสนัต์  เหมือนนิรุทธ์ กลา่ววา่ 

ในชว่งหนึง่คดิจะเขียนรูปขาย ทําเพ่ือคนอ่ืน โดยเขียนตามท่ีคนดอูยากได้ ก็เลยหนัมาเขียนภาพ

ดอกไม้ท่ีสวยงาม ภาพทุง่นา บางภาพก็มีภาพคนและควายด้วย ซึง่ดแูล้วต้องสวยงาม และไมห่ดหู ่

(สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2552: สมัภาษณ์) เขาเร่ิมเขียนตัง้แตปี่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา แตมี่จํานวนไม่

มากนกั และขายได้บ้างพอสมควร  

 

 
 

ภาพประกอบ 80  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. เลีย้งควาย. สีนํา้มนับนผ้าใบ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์.  (ม.ป.ป.). 

 

  อยา่งไรก็ตาม แม้สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ จะเขียนภาพเพ่ือต้องการขาย แตเ่ขาก็

พยายามจะรักษารูปแบบอตัลกัษณ์ของตนเองไว้ ดงัจะเห็นได้จากการเซ็นช่ือไว้ด้านหลงัของ

ภาพเขียนดอกไม้นั่น เป็นเพราะเขายงัมีความสํานกึในหน้าท่ีของศลิปินเพ่ือชีวิตและอดุมการณ์ท่ีจะ

ยดึมัน่ในแนวทางเดมิของตนเองตอ่ไป เขาจงึเซ็นช่ือไว้ด้านหลงัของภาพในลกัษณะท่ีแตกตา่งไปจาก

เดมิ ซึง่เขาไมอ่ยากให้มนัจะประเจิดประเจ้อเกินไป และอีกประเดน็หนึง่ การท่ีเขาเขียนภาพในแนวนี ้

ก็ถือวา่ เป็นการพกัผอ่นจากความเครียดในเนือ้หาแบบดัง้เดมิของเขา แม้สดุท้ายการเขียนภาพชดุนี ้

จะไมป่ระสบความสําเร็จมากนกัก็ตาม แตก็่เป็นความกล้าหาญท่ีจะฉีกแนวศลิปะในอดุมคตแิบบ

ดัง้เดมิของเขา ไปสูค่วามเป็นจริงของสงัคมแบบทนุนิยมท่ีเขาตอ่ต้านมาโดยตลอด  
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   ศลิปะธรรม ผลงานทศันศลิป์ท่ีสะท้อนเนือ้หาธรรมะหรือศลิปธรรมของสขุสนัต์ 

เหมือนนิรุทธ์ เร่ิมปรากฏในปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ซึง่เป็นผลมาจากการท่ีเขาได้อา่นหนงัสือ

ประเภทธรรมะของพทุธทาสภิกข ุและ ว. วชัรเมธี รวมทัง้หนงัสือธรรมะทัว่ไป เม่ือทําความเข้าใจกบั

ธรรมะแล้ว เขาพยายามสรุปเอาคําสอนของพระพทุธเจ้าท่ีวา่ “อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา” และ “ตนเป็น

ท่ีพึง่แหง่ตน” รวมถึง “เราต้องคดิถึงความตายอยูเ่นืองๆ” จากคําสอนดงักลา่ว สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ 

ได้นํามาพิจารณาเร่ือยๆ เพ่ือให้จิตใจของเขาอยูใ่นสภาวะอยา่งหนึง่ท่ีพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงาน 

และสภาวะแหง่การดํารงอยูข่องชีวิต ภาพเขียนท่ีเกิดจากแนวความคดินี ้สว่นใหญ่จงึโยงความคดิ

ทางศาสนาไปสะท้อนสงัคม เพ่ือให้ผู้ดไูด้เกิดความเข้าใจในหลกัธรรมคําสอนของพระพทุธองค์      

ดงัจะเห็นได้จากภาพช่ือ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” และภาพ “ไม่รู้” เป็นต้น ซึง่ทัง้สองภาพเป็นภาพ

ลายเส้นปากกาบนกระดาษ ขนาด 79x56 ซ.ม. ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2552 และยงัมีภาพในลกัษณะนี ้

อีกจํานวนมาก  

 

 

 
 

ภาพประกอบ 81  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2552  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์.  (ม.ป.ป.). 
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  ภาพ “อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา” มีข้อความบทกวีดงันี ้ 

 

    อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา  ชีวิตเกิดมาอยูใ่นกฎเกณฑ์ 

  พระพทุธองค์ทรงชีใ้ห้เห็น   ไมม่ียกเว้นเมื่อเป็นตวัเป็นตน 

  อนิจจงั ทกุอยา่งเกิดมา   ผา่นกาลเวลาถึงวนัร่วงหลน่ 

  เกิดมาแล้วต้องตายทกุคน   หมนุเปลีย่นเวยีนวน 

  ดนิ นํา้ ลม ไฟ    ต้องทกุข์จําทนดิน้รนตอ่สู้ 

  ได้เรียนรู้แตไ่มเ่ข้าใจ    วา่คนทกุคนนีเ้กิดมาทําไม 

  หรือเพ่ือให้ถงึวนัตาย    ก็เพียงแคน่ัน้ 

  อนตัตา ไมว่า่เราวา่เขา   มีสขุมีเศร้าผา่นคนืผา่นวนั 

  สายใยชีวติผกูพนั    ในจกัรวาลนีเ้ป็นหนึง่เดยีว 

         (สนัตภิาพ นาโค. 2552) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 82  สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. ไม่รู้. วาดเส้นบนกระดาษ. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์.  (ม.ป.ป.). 
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   ภาพ “ไมรู้่” มีข้อความบทกวีดงันี ้ 

 

    เราคือสายโยงใยแหง่ชีวิต  เราคือถกูเราคือผิดคือความหวงั 

  คอืมุง่มัน่ก้าวไปในเส้นทาง   คือพลงัธรรมะสริุยะ 

  เป็นธรรมะอธรรมอยูต่รงข้าม   เป็นโหดร้ายสวยงามศิลปะ 

  มีจิตมารตรงข้ามจิตพระ   อาจจะได้ชยัชนะหรือปราชยั 

  จึงเป็นโลกมีเรามีเขา    เนื่องเพราะเศร้าของเราเขาสดใส 

  เพราะเขาผิดเราจึงให้อภยั   เป็นโยงใยชีวิตติดสมัพนัธ์ 

  เราไมเ่พียงหนึง่เดียวท่ีเคลือ่นไหว  มีมากมายหวัใจที่ใฝ่ฝัน 

  ซึง่เราล้วนก็เป็นเช่นเดียวกนั   คือผา่นคืนผา่นวนัสูค่วามตาย 

  อยูเ่บือ้งหลงัคอือะไรเราไมรู้่   ท่ีเฝ้าดผูู้ กําหนดในจดุหมาย 

  เขาสร้างเราขึน้มาเพ่ืออะไร   แล้วทําไมไมบ่อกให้เรารู้ 

  วา่ทําไมเราต้องมายดึมัน่   ให้มฝีันมหีวงัให้ตอ่สู้ 

  เราจึงต้องเป็นมิตรเป็นศตัรู   เราจึงอยูด้่วยการทําสงคราม 

  จึงแบง่เขาแบง่เราเข้ายดึมัน่   ไมแ่บง่ปันเพราะเป็นฝ่ายตรงข้าม 

  เข้าแขง่ขนัครอบครองเข้าคกุคาม  เข้าเบียดเบียนเอาตามที่ต้องการ 

  มีเวลาเทา่ใดกนัชีวิต    เพ่ือมจิีตครอบครองในสิง่ฝัน 

  เพ่ือหลงกัน้เก็บไว้ไมแ่บง่ปัน   ทกุสิง่นัน้วนัหนึง่ต้องจากไป 

  เพราะทกุสิง่เคลือ่นไหวไมห่ยดุน่ิง  เพราะความจริงไมรู้่มาจากไหน 

  เราไมรู้่ความจริงคืออะไร   รู้เกิดแก่เจ็บตายเพียงเทา่นี ้

         (สนัตภิาพ นาโค. 2552) 

 

  จากข้อความบทกวีท่ีปรากฏในภาพทัง้สอง สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ พยายามตัง้

คําถามแบบรําพงึรําพรรณขึน้มาภายในจิตใจของเขาวา่ ทําไมมนษุย์สว่นใหญ่จงึไมเ่ข้าใจในความไม่

เท่ียงแท้ เขาจงึสะท้อนมนัออกมาให้เห็นวา่ “ถ้ามีความรู้สกึนกึคดิก็คือทกุข์ ถ้าเป็นคนก็อนจิจงั ทกุขงั 

อนตัตา ถ้าเป็นสตัว์ก็อนิจจงั ทกุขงั ถ้าเป็นพืชก็อนิจจงัอยา่งเดียว ทกุอยา่งมนัเป็นมิตขิองชีวิต ใน

ความรู้สกึของผม ทกุชีวิตยอ่มไปถึงอนตัตาหมด เพราะวา่สตัว์อาจมาเกิดเป็นคนในภพตอ่ๆไปก็ได้ 

ผมอา่นในพทุธศาสนาวา่ เราจะอยูใ่นมิตพิรหมก็ไมมี่ตวัตน ถ้าเลยนัน้ท่ีสดุของมิตก็ิคือ นิพพาน ”  

(สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2553: สมัภาษณ์) ซึง่เขาเห็นวา่ จินตนาการของคนมนัไมใ่ชข่องจริงหรือของ

แท้ แตม่ิตมินัคือความจริงของสรรพสิ่ง มนัละเอียดกวา่จินตนาการมาก  ภาพดอกไม้ท่ีปรากฏอยูใ่น

ภาพแรก จงึเป็นส่ือแทนคา่ชีวิตของมนษุย์และสรรพสิ่ง และภาพคนแก่ในภาพท่ีสองแทนผู้ไมรู้่      

ซึง่ทัง้หมดล้วนแตเ่ป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา สว่นภาพหน้าพระแทนพระพทุธเจ้านัน่เอง 
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2.5 เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

 ผลงานทศันศลิป์ในชว่งแรกของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช คือ ศิลปะธรรมชาติ

ในจนิตนาการ ซึง่มีแนวความคดิมาจากความคุ้นเคยและสมัผสักบัธรรมชาตแิวดล้อมมาตัง้แตว่ยั

เดก็ และเม่ือครัง้ศกึษาอยูท่ี่วิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศกึษา (วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ) หวัข้อผลงานวิจยัในระดบั ปวส. ของเขาก็คือ “เร่ืองป่า” ท่ีเขาชอบเขียนมาตัง้แตม่ธัยม

แล้ว เพราะบ้านของเขามีแตป่่ากบัสวนผลไม้ ตอ่มาแม้จะจบการศกึษาแล้ว ผลงานของเขาก็ยงัเป็น

ป่าดงัคํากลา่วของเขาวา่ “ระยะแรกผลงานศลิปะของผมท่ีออกมาแสดงสูส่ายตา จะเป็นภาพป่า

ออกมาแสดงเสมอ จนถกูเพ่ือนๆ ล้อเลียนประจําวา่ สมยัชาตปิางก่อนสงสยัจะเกิดมาเป็นลกูทาร์ซาน 

หรือคนป่าคนดอยเป็นแน ่จงึมีอปุนิสยัสง่ผลตดิตวัมาชอบป่าจนถึงทกุวนันี ”้ (คนัธุฬี. 2542: 55) 

ผลงานธรรมชาตโิดยเฉพาะภาพป่านัน้ เร่ิมมีบทบาทชดัเจนในการนําออกแสดงร่วมกบักลุม่ศลิปิน

อีสานเป็นครัง้แรก โดยนําไปแสดงท่ีหอศลิป์ พีระศรี มหาวิทยาลยัศลิปากร กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 

2526 ซึง่สว่นใหญ่เป็นภาพวาดลายเส้นท่ีเขียนด้วยปากกาและสีหมกึ จํานวนหลายภาพ หนึง่ใน

จํานวนนัน้ เป็นภาพท่ีถกูนําไปประกอบในโปสเตอร์นิทรรศการในครัง้นัน้คือ ภาพช่ือ “ชะง่อนผา” 

เป็นภาพลายเส้นบนกระดาษ ขนาด 89x99 ซ.ม. เขียนเม่ือปี พ.ศ. 2526 และยงัมีภาพลกัษณะ

เดียวกนัอีกหลายภาพท่ีได้ร่วมแสดงในครัง้นัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 83  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. ชะง่อนผา. วาดเส้น. 89x99 ซ.ม. ปี 2526 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 
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  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช กลา่วถึงภาพป่าของเขาวา่ “ผมชอบเขียนภาพป่า 

เพราะในป่ามีส่ือดลใจหลายอยา่งท่ีซ้อนเร้นอยู ่ศกึษายากท่ีจะจบสิน้ ถ้ามีโอกาสได้ไปสมัผสักบัป่า

จริงๆ แล้ว หากได้พจิารณาดใูห้ดีจะพบวา่ในป่ามีทัง้ความสงบ ความลกึลบัซบัซ้อน ความไหวและนา่

สะพรึงกลวั ท่ีผสมแอบแฝงอยูใ่นป่า” (คนัธุฬี. 2542: 55) นัน่เป็นความรู้สกึท่ีเขาแสดงออกมาถึง

ความผกูพนักบัป่าหรือสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาต ิรวมถึงภมูิประเทศท่ีดสูวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ท่ี

ให้ร่มเงาและเป็นท่ีอาศยัของสตัว์ป่านานาชนิด ซึง่ในปัจจบุนั เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เห็นวา่ 

หมูบ้่านชนบทท่ีเคยเงียบสงบยามค่ําคืน ได้กลายเป็นหมูบ้่านจดัสรร มีสถานเริงรมย์ครบครัน และยงั

มีคาราโอเกะขบักลอ่มคนนอนดกึเหมือนกบัสงัคมเมือง  

 

 
 

ภาพประกอบ 84  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. บ้านป่า 1. วาดเส้น. 89x99 ซ.ม. ปี 2526   

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 

 

 นอกจากการเขียนภาพป่าด้วยลายเส้นแล้ว ตอ่มา เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ได้เขียน

ภาพป่าด้วยการผสมผสานระหวา่งวาดเส้นปากา การพน่สีแอร์บชั และระบายสีนํา้ ให้มีสีสนัมากขึน้ 

ดงัจะเห็นได้ในภาพเขียนชดุป่าในภาคอีสาน โดยเฉพาะท่ีบ้านของเขาท่ีอําเภอปักธงชยั ซึง่เป็นภาพ

บ้านป้าและทางเดนิเข้าบ้านของเขาเป็นสวนร่มร่ืน มีอาหารการกินอดุมสมบรูณ์ ดงัภาพช่ือ “บ้าน

สวน” และภาพ “บ้านป่า” ท่ีเขียนขึน้ในปี พ.ศ. 2535  
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ภาพประกอบ 85  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. บ้านสวน. วาดเส้น แอร์บชั และสีนํา้. ปี 2535 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 86 เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. บ้านป่า. วาดเส้น แอร์บชั และสีนํา้. ปี 2535 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 
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  จะเห็นได้วา่ การเขียนภาพป่าในชว่งแรกของเขาเป็นการบนัทกึความทรงจํา และ

ความประทบัใจท่ีเกิดจากการพบเห็น ท่ีเขามิต้องการให้สิ่งเหลา่นัน้ต้องสญูไป จงึได้เขียนบนัทกึ

สภาพภมูิประเทศในภาคอีสาน เชน่ ภเูขา ป่าไม้ สงัคมชนบท เพ่ือเป็นส่ือบอกเลา่เร่ืองราวในการ

แสดงออกตามสภาพความเป็นจริงท่ีเขาพบเหน็ ประกอบจนิตนาการท่ีถ่ายทอดออกมาจากความ 

รู้สกึและความประทบัใจในสิ่งเหลา่นัน้  

  อยา่งไรก็ตาม ภาพชดุป่าอีกชดุหนึง่ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ท่ีเขียนขึน้

ตัง้แตป่ลายทศวรรษ 2530 จนถึงปัจจบุนั ได้แก่ภาพชดุป่าท่ีได้พฒันารูปแบบและเนือ้หาเป็นเชิง

สญัลกัษณ์มากขึน้ เป็นสญัลกัษณ์ในจินตนาการ เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง ในรูปลกัษณ์ตา่งๆ ซึง่   

เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ได้แสดงทศันะเก่ียวกบัภาพเขียนชดุใหมข่องเขาในแนวนีว้า่ “ภาพชดุนี ้

ได้รับการตอบรับดี ผมเอาป่ามาเรียบเรียงใหม ่เป็นรูปสตัว์เหมือนในนิยาย เป็นป่าตามจินตภาพของ

ผมเอง แตห่ลกัจริงๆ ก็คือ อยากรักษาป่า ป่าคือความงาม คือพพิธิภณัฑ์อนัย่ิงใหญ่ ผมมาเรียงร้อย

ใหมใ่ห้มีนก มีสตัว์ท่ีมนัก่อตวัเป็นรูปทรงตา่งๆ ตามจินตนาการไมมี่สิน้สดุ เป็นสตัว์ในอดุมคติ ” 

(เกียรตกิารุณ  ทองพรมราช. 2553: สมัภาษณ์) ซึง่ลกัษณะของต้นไม้ ใบไม้ สว่นใหญ่เขาได้มาจาก

ต้นไม้ใหญ่เชน่ ไม้เตง็ ไม้รัง ฯลฯ ท่ีมีลกัษณะของใบ ก่ิงก้าน ไมเ่หมือนกนั แตบ่างทีก็มีจดุด้อย เพราะ

ในบางภาพจะมีลกัษณะของใบท่ีซํา้ๆ กนั เขาจงึแก้ปัญหาด้วยการพยายามศกึษาใบจากพืชชนดิอ่ืน

มาผสมผสานมากขึน้ ภาพป่าในชว่งหลงัจงึเป็นการนําเอาสญัลกัษณ์มาชว่ย มีทัง้ภาพสีและภาพ 

ขาวดําลายเส้นท่ีเขาถนดั ดงัตวัอยา่งภาพตอ่ไปนี  ้

 

 
 

ภาพประกอบ 87  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. ป่าอีสานตามจินตนาการ. วาดเส้น. ปี 2548 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 88  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. ป่าอีสานตามจินตภาพ. วาดเส้น. ปี 2550 

  

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 

 

  จงึเห็นได้วา่ ผลงานสร้างสรรค์นี ้เกิดจากความประทบัใจในสิ่งท่ีเขาได้พบเห็น

เชน่ ธรรมชาตขิองป่าไม้ ต้นไม้ ภเูขาสงู ท่ีปรากฏให้เห็นหลายชนิดยืนต้นเป็นกลุม่เม่ือมองดจูากท่ีสงู

หรือมองไกลออกไป กอปรกบัจินตนาการสว่นตวัท่ีเขาได้พบเห็นต้นไม้เหลา่นัน้ ก่อตวัยืนต้นขึน้มา

เป็นเหมือนรูปสตัว์ในเทพนิยาย เชน่ ดเูหมือนกบัรูปช้าง สิงห์ กินรี ฯลฯ จากจินตนาการท่ีมีส่ือดลใจ

ดงักลา่ว ทําให้เขาเกิดความนกึคดิกําหนดรูปทรงของต้นไม้ ป่าไม้ ขึน้มาใหมต่ามจินตนาการของเขา  

  จากภาพเขียนชดุศลิปะธรรมชาตใินจินตนาการของเกียรตกิารุณ ทองพรมราชนี ้

หากนํามาอธิบาย “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา เป็นการแปรเปล่ียน     

อตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตาม

สถานการณ์เฉพาะหน้า ดงันัน้ ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช จงึถกู

สร้างขึน้ด้วยบริบทของธรรมชาตแิวดล้อมในท้องถ่ินอีสาน เป็นผู้หยิบย่ืนเนือ้หาให้แก่ผลงานของเขา 

ในขณะเดียวกนั จินตนาการท่ีเกิดจากภายในของเขา เป็นผู้สร้างลกัษณะของรูปแบบในภาพเขียน

ของเขา ดงันัน้ อตัลกัษณะเฉพาะของเขาจงึถกูสร้างด้วยบริบทของธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมใน

ท้องถ่ินอีสาน อตัลกัษณ์ของเขาจงึมีคณุสมบตัท่ีิเขาหยิบยืมมาจากลกัษณะของธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบบรูณาการนัน่เอง  

  ทัศนศิลป์เพ่ือชีวิตท้องถิ่นอีสาน ศลิปะท่ีมีเนือ้หาอีกลกัษณะหนึง่ท่ีเดน่มาก

ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ได้แก่ ศลิปะเพ่ือชีวิตของชาวอีสาน ซึง่เป็นผลงานชดุท่ีเขาเองชอบ

มากท่ีสดุ ผลงานในชว่งแรกๆ ท่ีเร่ิมสะท้อนแนวทางวิถีชีวิตของชาวอีสาน หลงัจากท่ีเขาได้มาทํางาน
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ท่ีจงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็นสถานท่ีเขาได้มาพบเห็นวิถีชีวิตของผู้คนในชนบทภาคอีสาน ภาพเขียนใน

ชว่งแรกนี ้มกัจะเป็นภาพทิวทศัน์ และผู้คนในชนบท ดงัจะเห็นได้ในภาพช่ือ “ชนบทอีสาน” และ

ภาพ “เดก็อีสาน” ซึง่ทัง้สองภาพเป็นภาพวาดลายเส้นบนกระดาษ ขนาด 89x99 ซ.ม. เขียนขึน้ในปี 

พ.ศ. 2526 เป็นภาพท่ีนําไปร่วมแสดงกบักลุม่ศลิปินอีสาน ครัง้ท่ี 1 ท่ีหอศลิป์ พีระศรี กรุงเทพฯ 

 

 
 

ภาพประกอบ 89  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. ชนบทอีสาน. วาดเส้น. 89x99 ซ.ม. ปี 2526  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 

 

 
 

ภาพประกอบ 90  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. เดก็อีสาน. วาดเส้น. 89x99 ซ.ม. ปี 2526  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 
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 อยา่งไรก็ตาม ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของคนชนบทอีสาน ท่ีมี

ความสําคญั และนบัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัสงูอีกชดุหนึง่ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ก็คือ ชดุ 

“กะปอม” หรือ “กิง้ก่า” ซึง่เขาได้รับแรงบนัดาลใจมาจากสภาพท่ีเขาพบเหน็อยูจ่ริง แล้วนํามาสร้าง

ผลงานเป็นเชิงเปรียบเทียบ ดงัคําอธิบายของเขาวา่ 

 

 จากท่ีเคยพบเห็นชาวบ้านออกไปจบักิง้กา่ในชว่งฤดรู้อน ซึง่กิง้กา่จะหลบลมร้อนลง

มาอยูบ่ริเวณโคนต้นไม้ ในช่วงดงักลา่วนีช้าวบ้านมกัออกไปจบักิง้ก่านํามาปรุงเป็นอาหาร เมื่อจบั

กิง้ก่าได้ก็จะมดัรวมเป็นกลุม่ด้วยเชือกที่เตรียมไว้ บางคนก็จะจบัใสห่มวงหรือถงุ กิง้ก่าก็เหมือนสตัว์

ทัว่ไป เมอืถกูจบัจะดิน้รนและกระโจนหนี เกิดความนกึสงสารเมือ่พบเห็น เพราะสตัว์ตระกลูนีจ้ะอยู่

ตามลาํพงักินแมลงเป็นอาหาร ที่สําคญัสามารถเปลีย่นสตีวัเอาเองได้ ผมไมต้่องการให้ทําร้ายซึง่กนั

และกนั สตัว์และคนท่ีเป็นชีวิตหนึง่ ท่ีอาศยัอยูบ่นโลกใบเดียวกนั เมื่อยามทกุข์ลาํบากก็จะดิน้รนหา

อิสรภาพเพ่ือความอยูร่อดเชน่เดยีวกนั จากการท่ีได้พบเห็นชว่งหนึง่ จงึได้สร้างสรรค์ผลงานศลิปะ

โดยใช้กิง้กา่เป็นเนือ้หาในการแสดงออกจากความสะเทือนใจท่ีได้พบเห็นจากท่ีผา่นมา (คนัธุฬี. 

2542: 57) 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 91  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. กะปอม 1. วาดเส้น. ปี 2533  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 92  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. กะปอม 2. วาดเส้น. ปี 2533 
 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 

 

 
 

ภาพประกอบ 93  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. กะปอม 3. วาดเส้น. ปี 2533 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 



 225 

  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช ได้อธิบายภาพเขียนชดุนีเ้พิม่เตมิวา่ “ตวักิง้ก่าผมเก็บ

เอามาจากท่ีน่ีแหละ ผมจบัมาถ่ายรูปแล้วก็ปลอ่ยมนัคืนไป ผมจบัมากลบัหน้ากลบัหลงั และผมก็

นํามาเขียนม้วนตวัเอาเอง ไมไ่ด้เป็นธรรมชาตแิละไมใ่สร่ายละเอียด ชุดกิง้ก่านีผ้มชอบมากท่ีสุด 

ไมใ่ชเ่พราะวา่ทําชดุนีแ้ล้วมนัขายได้ แตม่นัผกูพนักบัคนอีสาน ตอนผมมาอยูข่อนแก่นใหม่ๆ  จะเห็น

ชาวบ้านพากนักนัมาจบักิง้ก่า เห็นมดัเป็นพวงในหน้าแล้ง ผมเห็นวิถีชีวิตของเขา” (เกียรตกิารุณ  

ทองพรมราช. 2553: สมัภาษณ์) ซึง่เขาเห็นวา่ กิง้ก่ามนัเป็นอาหารของชาวอีสาน แตค่นภาคอ่ืน

กลบัไปรังเกียจเขา เวลาเขาจบักิง้ก่าไปใสไ่ว้ในข้อง มนัก็พยายามดิน้รนเพ่ือเอาชีวิตรอด เขาก็เลย  

คดิวา่ ไมใ่ชเ่ฉพาะมนษุย์หรอกท่ีพยายามดิน้รน สตัว์มนัก็พยายามกระโจนหนีจากภยัอนัตราย

เชน่เดียวกนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 94  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. กะปอม 4. วาดเส้น. ปี 2533 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 

 

  ภาพชดุกิง้ก่านีไ้ด้รับความนยิมมาก ดงัจะเหน็ได้จากการแสดงผลงานของกลุม่

ศลิปินอีสาน ครัง้ท่ี 5 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลชิดลม กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2533 มีคนสนใจมาก 

“ผมนําผลงานชดุนีไ้ปแสดงท่ีชิดลม มีชาวตา่งประเทศมาซือ้ไปหมด และมีผู้หญิงคนหนึง่มาชีบ้อกวา่ 

“ตุ๊กแก” มาถามราคาผมบอกวา่จะเอาไปเมืองนอก มีคนมาเลน่นอกผมวา่ กิง้ก่าเอาไปขายตลาดตวั

ละ 5 บาท แตพ่อผมเอามาสร้างเป็นงานศลิปะกลับมีราคาแพงมาก เพราะเขาชอบรูปทรงและลีลา

ของมนั ภาพชดุนีเ้ลยทํามาถึงทกุวนันี”้ (เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. 2553: สมัภาษณ์) 
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  อยา่งไรก็ตาม นอกจากผลงานชดุกิง้ก่าหรือกะปอม จะได้รับความนยิมสงูสดุแล้ว 

ยงัมีผลงานอีกชดุหนึง่ท่ีมีลกัษณะคล้ายๆ กนั ได้แก่ผลงานชดุ “ปลาย่าง” ซึง่ผลงานในชดุนี ้เกียรติ

การุณ ทองพรมราช ต้องการสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในชนบทของภาคอีสาน ท่ีต้องดํารงชีพด้วย

การจบัปลาเพ่ือเป็นอาหาร ซึง่สามารถพบเห็นได้โดยทัว่ไปตามบริเวณห้วย หนอง คลอง บงึ และ

แมนํ่า้สายตา่งๆ หรือบอ่ปลาท่ีขดุไว้ เม่ือนํา้ลดหรือหน้าแล้งปลาก็จะมารวมกนัอยูใ่นบอ่ มีการทํา

อปุกรณ์เชน่ ทอ่นไม้ปลายแหลมเพ่ือป้องกนัการขโมยปลา และมีเคร่ืองมือท่ีใช้สําหรับจบัปลา เชน่ 

ฉมวก และนําปลามาเก็บกกัไว้ในข้องซึง่เป็นเคร่ืองจกัสานด้วยไม้ไผมี่หลายชนิด เคร่ืองมือหาปลา 

แตล่ะประเภทนัน้ จะแสดงออกถึงลกัษณะของการหาปลาและชนิดของปลาบริเวณนัน้ๆ จากการ  

พบเห็นวิถีชีวิตดงักลา่ว เขาจงึต้องการท่ีจะสะท้อนวิถีชีวิตเหลา่นัน้ ในลกัษณะท่ีแฝงด้วยปรัชญา     

ท่ีต้องการบอกให้ทราบวา่ ทกุชีวิตไมว่า่จะเป็นคนหรือสตัว์ตา่งก็ดิน้รนเพ่ือให้มีชีวิตรอด ผลงานสว่นใหญ่

จะนําเสนอในลกัษณะก่ึงเหมือนจริง มีทัง้ภาพขาวดําและภาพสี ดงัตวัอยา่งบางภาพตอ่ไปนี ้

 

 

 
 

ภาพประกอบ 95  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. กระโจน. วาดเส้น. 60x80 ซ.ม. ปี 2537 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 96  เกียรตกิารุณ ทองพรมราช. ปลาย่าง. วาดเส้น. 65x80 ซ.ม. ปี 2540 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช.  (ม.ป.ป.). 

 

  จากภาพเขียนชดุศลิปะเพ่ือชีวิตของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช นี ้หากนํามา

อธิบาย “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา ดงันัน้ ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์

ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช จงึถกูสร้างขึน้ด้วยบริบทของวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถ่ินอีสาน เป็น    

ผู้หยิบย่ืนเนือ้หาให้แก่ผลงานของเขา ในขณะเดียวกนั พืน้ฐานในการสร้างภาพด้วยกลวิธีจากทกัษะ

ฝีมือ เป็นผู้สร้างลกัษณะของรูปแบบในภาพเขียนของเขา ดงันัน้ อตัลกัษณะเฉพาะของเขาจงึถกู

สร้างด้วยบริบทของวิถีชีวิตท่ีบอกเร่ืองราวในท้องถ่ินอีสาน อตัลกัษณ์ของเขาจงึมีคณุสมบตัท่ีิเขา

หยิบยืมมาจากลกัษณะของวิถีชีวิตคนอีสานนัน่เอง  

 

 2.6 วัฒนา ป้อมชัย   

  ผลงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาของวฒันา ป้อมชยั ในยคุแรกๆ มีลกัษณะเหมือนกนักบั

ชา่งปัน้ดา่นเกวียน ท่ีเรียกวา่ ศลิปะเพ่ือการดาํรงชีพ คือ เป็น ผลงานท่ีสร้างขึน้มาตามรูปแบบ

ทัว่ไปของชา่งปัน้ดา่นเกวียน เพ่ือการจําหนา่ยเป็นสินค้าประเภทตกแตง่และของท่ีระลกึ ผลงานใน

ลกัษณะนีข้องวฒันา ป้อมชยั เร่ิมตัง้ตัง้แตเ่ขาได้เข้ามาสูบ้่านดา่นเกวียนใหม่ๆ  ประมาณปี พ.ศ. 2516 

จนถึงปี พ.ศ. 2520 ดา่นเกวียนในยคุนัน้ ได้เร่ิมมีการพฒันารูปแบบเคร่ืองปัน้ดนิเผา จากผลิตภณัฑ์

ท่ีสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวนั มาเป็นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สําหรับการ

ตกแตง่มากขึน้ โดยมีกลุม่คณาจารย์ศลิปกรรม จากวิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา เป็นผู้มาบกุเบกิเคร่ืองปัน้ดนิเผาในรูปแบบใหมนี่ ้
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  ซึง่ในระยะนี ้วฒันา ป้อมชยั ได้เข้าไปสมัผสังานโดยร่วมกบัชาวบ้าน และ

ทํางานตามรูปแบบท่ีอาจารย์คณะศลิปกรรมเป็นผู้ออกแบบให้ ในระยะนีรู้ปแบบงานของเขา           

จงึเป็นงานประเภทโคมไฟฉล ุและนกฮกู ซึง่กําลงัเป็นท่ีนิยมในยคุนัน้ ตอ่มาเม่ือวฒันามีความรู้

ความสามารถและทกัษะในการสร้างงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาเพิม่มากขึน้ กอปรกบักิจการของดา่น

เกวียนในชว่งนี ้จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงพาณิชย์เพ่ือการดํารงชีพ จงึได้ทําตามแบบและ

ฉลผุลิตภณัฑ์เป็นหลกั หลงัจากนัน้ จงึได้รวมกบักลุม่กบัเพ่ือนๆ เพ่ือสร้างสรรค์งานในเชิงพาณิชย์

เอาใจตลาด ทําร่วมกนัอยูน่านถึง 5 ปี 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 97  วฒันา ป้อมชยั. นกฮูก. เคร่ืองปัน้ดนิเผา 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 

 
 วฒันา ป้อมชยั ได้กลา่วถึงรูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองปัน้ดนิเผาในรูปแบบ

ใหมนี่ว้า่ ชา่งชาวบ้านจริงๆ จะเร่ิมพฒันาในสว่นของรูปทรงท่ีไมห่นีจากท่ีชาวบ้านเคยทําเชน่ เจาะรู 

ใสห่ว่งหภูาชนะ แตก็่ยงัคงมีลกัษณะของการใช้แป้นหมนุขึน้รูปอยู ่สว่นพวกศลิปินและอาจารย์

ศลิปะก็มาเสริมให้ เชน่ กดรูปปัน้ของชาวบ้านให้เบีย้ว ชา่งปัน้ก็ตกใจ บางทีชา่งปัน้เพิ่งขึน้รูปเสร็จยัง

ไมผ่ดัดนิให้ผวิเกลีย้ง อาจารย์ก็บอกให้หยดุ ชา่งปัน้ก็บอกวา่ยงัไมเ่สร็จนะครับ แตอ่าจารย์ศลิปะ

กลบับอกวา่เสร็จแล้ว สวยแล้ว (ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์. 2544: 49) ซึง่เขาเองก็ได้รับการเรียนรู้และ
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สร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะนีเ้ชน่เดียวกนักบันกัศกึษาและชา่งปัน้เหลา่นัน้ จงึสรุปได้วา่ ผลงาน

เคร่ืองปัน้ดนิเผาในยคุเร่ิมแรกนี ้เป็นผลงานท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือการขาย เป็นผลงานเพ่ือการตกแตง่   

จงึยงัไมใ่ชศ่ลิปะเพ่ือศลิปะ หรือศลิปะเพ่ือชีวิตแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม การสร้างสรรค์ผลงาน      

เพ่ือการค้าก็ยงัคงดําเนินควบคูก่บัการสร้างสรรค์ผลงานในแนวอ่ืนๆ ของเขามาจนถึงปัจจบุนัดงั 

ภาพตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 98  วฒันา ป้อมชยั. เดก็เล่น. เคร่ืองปัน้ดนิเผา. ปี 2552 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 

 

 จะเห็นได้วา่ ผลงานศลิปะเพ่ือการดํารงชีพของวฒันา ป้อมชยั นัน้ ถกูสร้างขึน้มา เ พ่ือ

การจําหนา่ยเป็นสินค้าประเภทตกแตง่และของท่ีระลกึ ซึง่เร่ิมทํามาตัง้แตเ่ขาเข้ามาสูบ้่านดา่นเกวียน

ใหม่ๆ  ประมาณปี พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2520 ดา่นเกวียนในยคุนัน้ ได้เร่ิมมีการพฒันารูปแบบ

เคร่ืองปัน้ดนิเผา จากผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างขึน้เพ่ือประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจําวนั มาเป็นรูปแบบของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สําหรับการตกแตง่มากขึน้ ซึง่เป็นกระแสความต้องการของตลาดและสงัคมในสมยันัน้ 

จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว หากนํามาอธิบายอตัลกัษณ์ของวฒันา ป้อมชยั สามารถอธิบายได้วา่   

“อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตาม

บริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า  

ดงันัน้ ปัจเจกภาพของเขาจงึถกูสร้างขึน้จากกระแสความต้องการสนิค้าตกแตง่ ซึง่เป็นไปตามกลไก

ของสภาวะโลกาภิวตัน์ และความเป็นปัจเจกของเขาจงึถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคม

ของการสร้างอตัลกัษณ์” ดงันัน้ ผลงานของเขาจงึมีลกัษณะพลิกแพลงจากเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีใช้ใน
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ชีวิตประจําวนั ไปเป็นเคร่ืองปัน้ดนิเผาเพ่ือการตกแตง่ ซึง่เป็นไปตามความต้องการของตลาดเป็น

สําคญันัน่เอง จงึมีลกัษณะไมต่ายตวั 

  ศิลปะสะท้อนวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสาน ผลงานศลิปะสะท้อนวิถีชีวิตของวฒันา 

ป้อมชยั ปรากฏขึน้ในชว่งระยะท่ี 2 ของเขาประมาณปี พ.ศ. 2520 – 2528 ซึง่นบัเป็นชว่งท่ีเขาได้เข้า

มาร่วมแสดงผลงานกบักลุม่ศลิปินอีสาน อีกทัง้ในชว่งเวลาเดียวกนันี ้นบัเป็นชว่งท่ีเขาอ่ิมตวัและหลดุ

จากเชิงธุรกิจ เน่ืองจากเกิดความเบ่ือหนา่ยและความเคร่งครัดในเชงิธรุกิจ ความเอารัดเอาเปรียบใน

การทํางาน และความเห็นแก่ประโยชน์เป็นหลกั จงึมีผลตอ่ความคดิและจติใจของเขาพอสมควร 

กอปรกบัความเป็นผู้ รักความสงบ เข้าใจในเร่ืองของชีวิต และเข้าใจศลิปะมากขึน้ เขาจงึอยาก

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศลิปะบ้าง เม่ือเบ่ืองานในเชิงธุรกิจ จงึเดนิทางไปยงัมลูหลง กดุตะเกียด 

โดยในขณะนัน้ วฒันา ป้อมชยั มีเพียงเส่ือผืน หมอนใบ สะพายยา่ม ภายในยา่มจะมีหนงัสือศลิปะ  

ท่ีต้องยืมมาจากเพ่ือนท่ีศกึษาอยู่ในคณะศลิปกรรม หนงัสือท่ีมีโอกาสได้อา่นและได้ทราบถึงแนว

ทางการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะโดยเฉพาะศลิปินตา่งประเทศได้แก่ ไมเคลิ แองเจโล  ออกสุต์ โรแดง 

และวินเซนต์ ฟานโกะ ฯลฯ เขาจงึมีความประทบัใจและใฝ่ฝัน ในการท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานทาง

ศลิปะเชน่เดียวกบัศลิปินเหลา่นัน้ ถึงขนาดสง่อิทธิพลให้เขาอยากปัน้งานลอยตวัให้ได้ จงึได้ทดลอง

ปัน้ผดิบ้างถกูบ้าง 

  เม่ือวฒันา ป้อมชยั ได้เดนิทางไปยงักระทอ่มของชาวบ้าน ท่ีบริเวณกดุตะเกียด  

ก็ได้เห็นภาพชีวิตของชาวบ้านท่ีนั่น เขาคอยเฝ้าดวิูถีชีวิตของชาวบ้าน ท่ีอยูอ่ยา่งไมมี่เคร่ืองอํานวย

ความสะดวก มีแตค่วามเงียบสงบ ใช้ตะเกียงสําหรับให้แสงสวา่ง ทําให้เขามีความรู้สกึผกูพนั เพราะ

ท่ีน่ีมีแตค่วามจริงใจ ไมมี่เร่ืองของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง การแสดงออกซ่ือและจริงใจ เขาจงึ

คดิวา่ “ชาวบ้านย่ิงใหญ่ท่ีสดุ เป็นครูเป็นต้นแบบให้กบัผม” (วฒันา ป้อมชยั. 2552: สมัภาษณ์) เม่ือ

วฒันา ป้อมชยั ได้เร่ิมปัน้ลอยตวั เขาจงึจบัเอาลกัษณะของเดก็ๆ ท่ีว่ิงเลน่อยูแ่ถวนัน้ ซึง่มีลกัษณะ

ผอมแห้ง ว่ิงเลน่ตามห้วยคลอง เขาได้จดจําภาพและสเก็ตช์อยา่งคร่าวๆ เพ่ือเป็นแบบในการปัน้ 

สว่นกลวิธีและเทคนิคในการปัน้นัน้ เขาได้ทิง้ริว้รอยพืน้ผวิ แววตา ใบหน้า ทา่ทาง ความงามท่ีอยู่

ภายในจิตใจอนับริสทุธ์ิ แสดงถึงความทกุข์ยาก ความแร้นแค้น แสดงออกในงานประตมิากรรมของ

เขาอยา่งชดัเจน  

 ผลงานของเขาในยคุนี ้จงึเป็นผลงานท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของสงัคมชัน้ลา่งออกมา

ในงานประตมิากรรมดนิเผา ซึง่ตอ่มาเม่ือเขาได้มีโอกาสนําออกไปแสดงสูส่าธารณชน ร่วมกบักลุม่

ศลิปินอีสาน ไปสูก่ารแสดงศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย จงึทําให้คนรู้จกั วฒันา ป้อมชยั หรือ ตอ๋ง 

ดา่นเกวียน ในนามของศลิปินผู้สร้างสรรค์งานประตมิากรรมเพ่ือชีวิตของสงัคม นบัตัง้แตปี่ 2522 

เป็นต้นมา ดงัจะเห็นจากงานชดุ “เฝ้ารอ” ในการแสดงงานประตมิากรรมแหง่ประเทศไทยครัง้ท่ี 3    

ปี พ.ศ. 2524 ช่ืองาน “พอ่แมล่กู” ในการแสดงงานศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 5 ปี พ.ศ. 2527 
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และผลงาน “ประตมิากรรมดนิเผา’83” และ “ผกูแขน” ในการแสดงศลิปกรรมของกลุม่ศลิปินอีสาน 

ครัง้ท่ี 3 ปี พ.ศ. 2529 ผลงานในยคุนี ้จงึมีความเป็นอตัลกัษณะเฉพาะตวัของเขาอยา่งชดัเจน 

 

 
 

ภาพประกอบ 99  วฒันา ป้อมชยั. เฝ้ารอ. เคร่ืองปัน้ดนิเผา. ปี 2524 
 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 100  วฒันา ป้อมชยั. พ่อ แม่ ลูก. เคร่ืองปัน้ดนิเผา. ปี 2527 
 

 ท่ีมา: จากแฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 
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  ผลงานศลิปะสะท้อนวิถีชีวิตของวฒันา ป้อมชยั ในเวลาตอ่มา ก็ยงัเน้นเร่ืองราว

เนือ้หาของวิถีชีวิตของชาวบ้านดงัเดมิ เพียงแตเ่พิ่มลีลาและทา่ทางของแบบเพิ่มมากขึน้ ดงัจะเห็นได้

ในผลงานท่ีร่วมแสดงกบักลุม่ศลิปินอีสาน ตัง้แตค่รัง้ท่ี 6 จนถึงปัจจบุนั อาทิเชน่ ผลงานช่ือ “ตอไม้กบั

สองปัน้” ปี พ.ศ. 2535 ผลงานช่ือ “ชา่งปัน้น้อย” ปี พ.ศ. 2544 ผลงานช่ือ “เดก็” ปี พ.ศ. 2547 

ผลงานช่ือ “สายใยรัก” ปี พ.ศ. 2550 และผลงานช่ือ “สยามวนันี”้ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 101  วฒันา ป้อมชยั. ตอไม้กับสองป้ัน. เคร่ืองปัน้ดนิเผา. ปี 2535 
 

 ท่ีมา : แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 
 

 
 

ภาพประกอบ 102  วฒันา ป้อมชยั. ช่างป้ันน้อย. เคร่ืองปัน้ดนิเผา. 30x120 ซ.ม. ปี 2544 
 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 103  วฒันา ป้อมชยั. เดก็. เคร่ืองปัน้ดนิเผา. 30x30x60 ซ.ม. ปี 2547 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 

 
 

ภาพประกอบ 104  วฒันา ป้อมชยั. สายใยรัก. เคร่ืองปัน้ดนิเผา. 30x30x60 ซ.ม. ปี 2550 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 
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ภาพประกอบ 105  วฒันา ป้อมชยั. สยามวันนี.้ เคร่ืองปัน้ดนิเผา. 30x30x45 ซ.ม. ปี 2550  

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 

 

  จากการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีสะท้อนวิถีชีวิตของ

วฒันา ป้อมชยั ดงักลา่ว หากนํามาอธิบายอตัลกัษณ์จากความหมายของนกัคดิสายปฏิสมัพนัธ์เชงิ

สญัลกัษณ์ ท่ีอธิบายวา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมต้องประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเราท่ีเรามีตอ่

ตนเอง และจนิตนาการเก่ียวกบัความคดิของผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้  รวมถึงปฏิกิริยาและความรู้สกึ

ของเราท่ีมีตอ่จนิตนาการดงักลา่วด้วย จงึเห็นได้วา่ วฒันา ป้อมชยั ได้รับอิทธิพลทางแนวความคดิ

มาจากการพบเหน็ภาพชีวิตของชาวบ้านในละแวกชมุชนดา่นเกวียน ซึ่ งเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านใน

ท้องถ่ินอีสาน ท่ีอยูอ่ยา่งไมมี่เคร่ืองอํานวยความสะดวก มีแตค่วามเงียบสงบ และมีแตค่วามจริงใจ 

ไมมี่เร่ืองของผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ดงันัน้ วิถีชีวิตของชาวบ้านจงึสร้างความรู้สกึนกึคดิให้กบั

เขาวา่ ชาวบ้านเป็นครูหรือเป็นต้นแบบให้กบัจินตนาการในผลงานของเขา และหากนํามาอธิบาย           

“อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา จงึเห็นได้วา่ บริบทของสงัคมชาวบ้าน ได้

กลายเป็นสิ่งหยิบย่ืนความเป็นอตัลกัษณ์ในการทํางานศลิปะเพ่ือชีวิตให้กบัวฒันา ป้อมชยั นัน่เอง 

  ศิลปะภาพป้ันผนัง หลงัจากวฒันา ป้อมชยั ได้สร้างผลงานตามความปรารถนา

ของตนเองได้ระยะเวลาหนึง่ ตอ่มาในราวปี พ.ศ. 2535 เขาเร่ิมมีปัญหาเก่ียวกบัการดํารงชีพ จงึทํา

ให้วฒันา ป้อมชยั หวนกลบัไปทํางานเพ่ือหารายได้อีกครัง้หนึง่ โดยการรวบรวมชา่งปัน้ได้ประมาณ 

10 คน เพ่ือรับงานปัน้พวกโอง่ แจกนั ไห ทําเป็นของโบราณทัง้หมด มีการออกแบบกระถางรูปทรง

แปลกๆ เร่ิมมีความคดิสร้างสรรค์ลวดลายบนผลติภณัฑ์ เขียนลวดลายโดยวิธีการขดูขีด ตามแบบงาน
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ท่ีปรากฏอยูด่า่นเกวียนจนถึงปัจจบุนั เป็นการรับงานและสง่ตอ่ให้ชา่งเป็นผู้ผลิต ตอ่มา วฒันา ป้อมชยั 

ได้ดําเนินกิจการทางด้านการตลาดและการออกแบบกระเบือ้งสําหรับประดบัผนงั เป็นลกัษณะงาน

นนูต่ําท่ีมีเร่ืองราวบ้างเล็กน้อย 
  ตอ่มา วฒันา ป้อมชยั ได้เร่ิมทํางานตามจนิตนาการด้วยการหนัมาสร้างสรรค์งาน

พิเศษเฉพาะด้าน ได้แก่งานปัน้ผลิตภณัฑ์ประเภทนนูต่ํา นนูสงู และลอยตวั เพ่ือใช้ประดบัตกแตง่ผนงั 

เขามีโอกาสในการปัน้ภาพชีวิตเพ่ือสอดแทรกในผลงานตามผู้วา่จ้าง มีแตเ่ร่ืองราวเทา่นัน้ท่ีผู้วา่จ้าง

เป็นผู้ กําหนดมา แตก่ารออกแบบและการจดัองค์ประกอบของภาพ เป็นหน้าท่ีของเขาเอง จงึเป็นงาน

ท่ีเขามีความพอใจ และรักท่ีจะสร้างสรรค์งานเคร่ืองปัน้ดนิเผาในแนวนี ้โดยจะเลือกปัน้งานให้เฉพาะ

กบัสว่นราชการตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการชว่ยเหลือประชาชน เชน่ โรงเรียน โรงพยาบาล วดั 

สาธารณสขุ เป็นต้น และในต้นปี พ.ศ. 2553 วฒันา ป้อมชยั ได้ปัน้ภาพผนงัชีวประวตัขิองตวัเองท่ีมี

ความผกูพนักบัลงุอ่ิม ครูตึง๋ และแอ็ดคาราบาว เพ่ือเป็นท่ีระลกึ 
 

 
  

ภาพประกอบ 106  วฒันา ป้อมชยั. ภาพป้ันผนัง. ตดิตัง้สํานกังานศกึษาธิการจงัหวดันครราชสีมา 
 

 
 

ภาพประกอบ 107  วฒันา ป้อมชยั. ภาพป้ันผนังชีวประวัติ. ปี 2553 
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  ประตมิากรรมประดบัผนงั หรือท่ีเรียกกนัวา่ “ภาพปัน้ผนงั” สว่นใหญ่จะเป็น

ประตมิากรรมดนิเผาท่ีมีลกัษณะนนูสงู โดยการปัน้บนบล็อกดนิท่ีตีเป็นแผน่ส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 

10 x 10 นิว้ หนาประมาณ 2-4 นิว้ นํามาเรียงตอ่กนับนผนงั เม่ือปัน้เสร็จแล้วจะทําการคว้านเอาดนิ

ด้านหลงัออกให้มีความหนาพอประมาณและให้ใกล้เคียงกนัทกุก้อน เพ่ือลดการแตกร้าว เม่ือผึง่ให้

แห้งสนิทดีแล้ว จะนําไปเผาในอณุหภมูิประมาณ 900-1,100 องศาเซลเซียสขึน้ไป สีผิวของดนิเผา 

แตล่ะก้อนจะไมเ่ทา่กนั จงึเป็นเสนห์่บนแผน่ดนิเผาอยา่งหนึง่ของดา่นเกวียน ศภุชยั สิงห์บศุย์ (2544: 

54) ได้อธิบายวา่ การปัน้รูปนนูสงูด้วยดนิเหนียว เป็นงานใหมท่ี่อาจารย์ศลิปะนําเข้าสูด่า่นเกวียน

และเป็นการทํางานท่ีต้องใช้ฝีมือสงูมาก ซึง่ชา่งปัน้พืน้บ้านทัว่ไป ถ้าไมไ่ด้รับการฝึกฝนอยา่งจริงจงั 

จะไมมี่ใครทําได้ ดงันัน้การปัน้รูปดนิเหนียวเป็นเร่ืองราว จงึมกัจะเป็นหน้าท่ีของศลิปินหรือประตมิากร 

ท่ีผา่นระบบการเรียนหรือสร้างงานด้านนีม้าอยา่งโชกโชน และท่ีดา่นเกวียนก็จะมีอยูเ่พียงไมก่ี่คน

ไมก่ี่แหง่ท่ีรับทํางานดงักลา่ว เชน่ วฒันา ป้อมชยั ร้านชาวดนิ ร้านดนิเผา ฯลฯ  

  จะเห็นได้วา่ ผลงานประตมิากรรมผนงัดนิเผาได้รับความนิยมมาตัง้แตค่รัง้ วิโรฒ    

ศรีสโุร ได้นําเอาภาพปัน้ผนงัดนิเผาจากดา่นเกวียน ไปประดบัในโบสถ์วดัศาลาลอย อําเภอเมือง

จงัหวดันครราชสีมา ตอ่มาหนว่ยงานราชการตา่งๆ ได้นยิมให้ชา่งปัน้ท่ีดา่นเกวียนปัน้ผนงัเร่ืองราว

ตา่งๆ เพ่ือนําไปตดิตัง้ในหนว่ยงานของตนมากขึน้ และได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจบุนั  

  จากการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพปัน้ผนงัของวฒันา ป้อมชยั ดงักลา่ว จงึเป็น

การสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการดํารงชีพ เชน่เดียวกนักบัการปัน้ผลงานรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้สําหรับ

การตกแตง่ ซึง่เป็นกระแสความต้องการของตลาดและสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์เชน่กนั เม่ือนํามา

อธิบายอตัลกัษณ์ของวฒันา ป้อมชยั สามารถอธิบายได้วา่  “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพ

ทางมานษุยวิทยา ปัจเจกภาพของเขาจงึถกูสร้างขึน้จากกระแสความต้องการสนิค้าตกแตง่ ซึง่เป็นไป

ตามกลไกสภาวะของตลาด และความเป็นปัจเจกของเขาจงึถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทาง

สงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” มากกวา่แก่นแกนของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั ดงันัน้ 

ผลงานของเขาจงึมีลกัษณะพลิกแพลงจากผลงานเคร่ืองปัน้ดนิเผาท่ีใช้ในชีวิตประจําวนั และผลงาน

ศลิปะสะท้อนวิถีชีวิต ไปเป็นเคร่ืองปัน้ดนิเผาเพ่ือการตกแตง่ ซึง่เป็นไปตามความต้องการของตลาด

เป็นสําคญั จงึมีลกัษณะไมต่ายตวั 

  ศิลปะรูปบุคคล ประมาณปี พ.ศ. 2534 วฒันา ป้อมชยั ได้เล็งเห็นความสําคญั

ของบคุคลท่ีเขาศรัทธา ซึง่เป็นผู้ เสียสละตอ่แผน่ดนิ มนษุยชาต ิและธรรมชาต ิเขาจงึปัน้ภาพเหมือน

ของสืบ นาคะเสถียร ขนาดใหญ่กวา่จริง ซึง่กรมป่าไม้ได้นําไปแสดงในงานฉลองชยัชนะท้าวสรุนารี 

ประจําปี 2534 นอกจากนัน้ เขายงัคดิท่ีจะปัน้รูปเหมือนของชา่งปัน้พืน้บ้าน ท่ีคนทัว่ๆ ไปมกัมองข้าม

แตสํ่าหรับวฒันาแล้ว เขากลบัเห็นบคุคลเหลา่นัน้เป็นศลิปินท่ีแท้จริง ผลงานชิน้ท่ีสําคญัอีกชิน้หนึง่ ท่ี
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มีโอกาสได้นําไปแสดงตามจงัหวดัตา่งๆในภาคอีสาน และได้ไปแสดงท่ีประเทศลาว ในปี พ .ศ. 2543 
ได้แก่ ผลงานช่ือ “หลวงพอ่พทุธทาส” และยงัมีอีกหลายทา่น เชน่ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ    

จิตร ภมูิศกัดิ ์คานธี หลวงพอ่คณู นอกจากจะปัน้ภาพเหมือนบคุคลแล้ว วฒันา ป้อมชยั ยงัได้ปัน้

ภาพพระพทุธเจ้า องค์มหาเทพ รวมทัง้ได้ปัน้สนุขัตวัโปรดของเขาท่ีเสียชีวิตไปแล้ว วฒันา ป้อมชยั

กลา่วถึงสนุขัตวันีว้า่ “มนัเป็นสนุขัแสนรู้ คอยตดิตามผมตลอด พอมันตาย ผมก็เลยปัน้มนัไว้เป็น

อนสุาวรีย์ตัง้ไว้ในสวน” (วฒันา ป้อมชยั. 2553: สมัภาษณ์)  
  

 
 

ภาพประกอบ 108  วฒันา ป้อมชยั. หลวงพ่อพุทธทาส. ดนิเผา 25x30x39 ซ.ม. ปี 2543 
 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของวฒันา ป้อมชยั.  (ม.ป.ป.). 
 

 
 

ภาพประกอบ 109  วฒันา ป้อมชยั. พระพุทธเจ้า. ดนิเหนียว. ปี 2553 
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ภาพประกอบ 110  วฒันา ป้อมชยั. พระพฆิเณศ. ดนิเผา. ปี 2552 

 

 
 

ภาพประกอบ 111  วฒันา ป้อมชยั. เจ้าสุนัข. ดนิเผา. ปี 2552 

 

  จงึเห็นได้วา่ การสร้างสรรค์ผลงานปัน้รูปบคุคลของวฒันา ป้อมชยั นัน้  เพ่ือเป็น

การรําลกึถึงบคุคลสําคญั เป็นการยกยอ่งผู้ ท่ีสร้างคณุประโยชน์ทางด้านตา่งๆ เป็นการสร้างอนสุรณ์

ให้แก่บคุคลเหลา่นัน้ท่ีเป็นผู้ เสียสละ เพ่ือเป็นแบบอยา่งและแนวทางในการดําเนินชีวิตให้กบับคุคล

ทัว่ไป เพ่ือให้เห็นคณุคา่คณุงามความดี หรือแม้กระทัง่สตัว์เลีย้งของเขาก็ได้รับการสรรเสริญความดี

ซึง่ทัง้หมดล้วนแสดงออกในผลงานของเขาทัง้สิน้ จากการสร้างสรรค์ผลงานปัน้รูปบคุคลของวฒันา 

ป้อมชยั นัน้ หากนํามาอธิบายอตัลกัษณ์จากความหมายของนกัคดิสายปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ 
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ซึง่ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมต้องประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเขาท่ีเขามีตอ่ตนเอง และจินตนาการ

เก่ียวกบัความคดิของผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้ ดงันัน้ ผลงานเพ่ือเป็นการรําลกึถึงบคุคลสําคญั เป็น

การยกยอ่งผู้ ท่ีสร้างคณุประโยชน์ทางด้านตา่งๆ เพ่ือเป็นแบบอยา่งและแนวทางในการดําเนินชีวิต

ให้กบับคุคลทัว่ไป ซึง่ทัง้หมดล้วนแสดงออกในภาพลกัษณ์ของเขาท่ีมีตอ่ตวัเขาเอง และจินตนาการ

เก่ียวกบัผู้ อ่ืนท่ีจะมองภาพลกัษณ์ผา่นผลงานของเขา ดงัท่ีเขาได้แสดงความรู้สกึออกมาแล้วนัน่เอง 

 

3. ศลิปินกลุ่มเดนิดนิ 

 ศลิปินกลุม่เดนิดนิ คือ กลุ่มศลิปินอีสานท่ีแสดงบทบาทอยู่ในส่วนกลาง ในชว่ง

เวลาปลายปี พ.ศ. 2526 ได้ปรากฏการรวมตวักนัของศลิปินผู้ผา่นการศกึษาจากวิทยาลยัเทคนิค

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่เป็นผลพวงจากการผลิตของทวี รัชนีกร และคณะ โดยมีศลิปินท่ีสําคญั

ได้แก่ สรุพล ปัญญาวชิระ มงคล อทุก ทองกราน ทานา เทอดเกียรต ิพรหมนอก เลอพงษ์ พฒุิชาต ิ

เมธี บรีุภกัดี อดุม พรหมนอก สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ และนิคม กบุแก้ว พวกเขาได้รวมตวักนัขึน้ท่ี

กรุงเทพฯ ในนาม “ศลิปินกลุ่มเดนิดนิ” ผลงานมีหลากหลายทัง้ จิตรกรรม วาดเส้น ส่ือผสม และ

ดนตรี ศลิปินกลุม่นี ้ได้แสดงบทบาทศลิปะสมยัใหม่ทัง้ในกรุงเทพมหานครและตา่งจงัหวดั ดงันัน้ 

ศลิปินกลุม่เดนิดนิจงึได้รับการกลา่วขานกนัอยา่งกว้างขวางท่ีสดุกลุม่หนึง่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ

หากพจิารณาในเชงิประวตัศิาสตร์ศลิปะร่วมสมยัแล้ว ศลิปินจากถ่ินอีสานกลุม่นีเ้อง ท่ีนําเอา การ

แสดงแบบแฮปเพนนิ่งอาร์ต มาสําแดงให้สาธารณชนและวงการศลิปะไทยได้ประจกัษ์อยา่งโดดเดน่

ท่ีสดุในชว่งเวลานัน้ ดงัจะเห็นได้จากผลงานของศลิปินกลุม่เดนิดนิบางสว่นตอ่ไปนี ้ 

 สุรพล ปัญญาวชริะ นบัวา่เป็นผู้ มีบทบาทสงูในบรรดาสมาชิกศลิปินกลุม่เดนิดนิ 

เขาเป็นผู้บกุเบกิการแสดงผลงานแฮปเพนนิ่งอาร์ต ร่วมกบัเทิดเกียรต ิพรหมนอก เป็นครัง้แรกใน

ประเทศไทย ในคราวแสดงผลงานของกลุม่เดนิดนิในปี พ .ศ. 2528 ณ หอศลิป์พีระศรี กรุงเทพฯ 

แสดงในช่ือชดุ “สิทธิมนษุย์ชน” สรุพล ปัญญาวชิระ (2554: สมัภาษณ์) กลา่วถึงการแสดงผลงานสด

ในครัง้นัน้วา่ “ตอนแรกผมกบัอาจารย์เทิดเกียรต ิพรหมนอก ไปแสดงงานท่ีหอศลิป์พีระศรี ตอนแรก

ไมรู้่วา่มนัคือ แฮปเพนนิ่งอาร์ต คดิแตว่า่จะทําอยา่งไรให้คนมาสนใจผลงานนิทรรศการ จงึคดิเร่ือง

ขึน้มาวา่ ทําเป็นทะเลาะกนัระหวา่งผมกบัอาจารย์เทอดเกียรต ิแตค่นดไูมรู้่เร่ืองจงึไปตามตํารวจมา 

หลงัจากนัน้ ผมกบัอาจารย์เทอดเกียรตเิดนิไปฉีกกระดาษท่ีหอ่ผลงานออก ปรากฏวา่ข้างในเป็น

ภาพเขียนช่ือ สทิธิมนษุยชน” จากปรากฏการณ์ดงักลา่ว จงึได้รับการกลา่วขานกนัมาตัง้แตบ่ดันัน้  

จากรูปแบบแฮปเพนนิ่งอาร์ต ตอ่มาได้พฒันามาเป็นเพอร์ฟอร์มานซ์เพ่ือล้อเลียน 

การเมืองไทยได้อยา่งเฉียบคม ซึง่ยงัคงแสดงมาจนกระทัง่ปัจจบุนั และยงัมีความเคล่ือนไหวในการ

แสดงผลงานเพอร์ฟอร์มานซ์ ทัง้ในสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และตา่งประเทศ หลายครัง้ ดงัจะเห็นได้
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จากสรุพล ปัญญาวชิระ ได้แสดงร่วมกนักบัเทิดเกียรต ิพรหมนอก จมุพล อภิสขุ สนัต ิอิศโรวธุกลุ   

ไขแสง ปัญญาวชิระ ไมน้่อยกวา่ 30 ครัง้ และแสดงเด่ียวอีกหลายครัง้ โดยเฉพาะการขยายความมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัศลิปินตา่งประเทศ คือ  ในปี พ.ศ. 2539 ได้ร่วมแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์เด่ียวและคู่ใน

งาน ASIAN PERFORMANCE ART SERIES’96, AT NEON HALL, NAGANO AND ITABASHI 

MUSEUM OF ART, TOKYO, JAPAN. ตอ่มาในปี พ.ศ. 2540 เขาได้ร่วมแสดงอีกครัง้ในงาน 

NIPAF’97 PERFORMANCE  AT TOKYO, HIROSHIMA, NAGANO, JAPAN.  

นอกจากนัน้ สรุพล ปัญญาวชริะ ยงัมีผลงานการแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์ในรูปแบบล้อ

การเมืองและสงัคมท่ีสําคญัเชน่ ในปี พ.ศ. 2540 สรุพล ปัญญาวชิระ ได้แสดงผลงานเพอร์

ฟอร์มานซ์ร่วมกบัภรรยาของเขาคือ ไขแสง ปัญญาวชิระ ในช่ือชดุ “การโฆษณา” แสดงในงาน

ชีวศลิป์ ศลิปะส่ือการแสดงประเทศไทยครัง้ท่ี 2 ณ ศนูย์บ้านตกึ นนทบรีุ การแสดงชดุนีมี้ท่ีมาของ

แนวความคดิจากคําถามของเขาตอ่ไปนีคื้อ จริงหรือไมท่ี่ใครก็คดิวา่ต้องโฆษณา ? คณุเช่ือการ

โฆษณามากแคไ่หน? คณุรู้ได้อยา่งไรวา่สิ่งนัน้ดีหรือสิ่งนีไ้มดี่ โดยฟังจากส่ือโฆษณา? 

                 

 
 

ภาพประกอบ 112  สรุพล ปัญญาวชิระ และไขแสง ปัญญาวชิระ. การโษณา. เพอร์ฟอร์มานซ์.  

  ปี 2540 

 

  ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสรุพล ปัญญาวชิระ.  (ม.ป.ป.). 
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 ในปี พ.ศ. 2548 สรุพล ปัญญาวชิระ ได้แสดงผลงานทศันศลิป์ร่วมกบักลุม่เดนิดนิ 

ครัง้ท่ี 5 ณ แซกโซโฟนผบั กรุงเทพฯ นอกจากผลงานภาพเขียนแล้ว สรุพล ปัญญาวชิระ ยงัได้

แสดงผลงานเพอร์ฟอร์มานซ์ในชดุ “สลากกินแบง่รัฐบาล” โดยนําเอาสลากกินแบง่รัฐบาลมาตดัแปะ

เป็นเสือ้ผ้าคลมุร่างกายไว้ ในมือถือวิทยเุทปเปิดเสียงการประกาศรางวลัสลากกินแบง่  แล้วให้ผู้ชม

ร่วมใช้กรรไกรตดัไปทีละชิน้ จนเหลือแตต่วัลอ่นจ้อน นัน่ก็เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ รัฐบาลเป็นผู้มอมเมา

ให้ประชาชนลุม่หลงในสลากกินแบง่รัฐบาล แตใ่นท่ีสดุประชาชนก็จะเหลือแตต่วัลอ่นจ้อน จงึเป็น

การเสียดสีสงัคมอยา่งเจ็บคนันัน่เอง 

 

 
 

ภาพประกอบ 113  สรุพล ปัญญาวชิระ. สลากกินแบ่งรัฐบาล. เพอร์ฟอร์มานซ์. ปี 2548 

 

 ท่ีมา: แฟ้มสว่นตวัของสรุพล ปัญญาวชิระ.  (ม.ป.ป.). 

ในปี พ.ศ. 2552 สรุพล ปัญญาวชิระ ได้แสดงเพอร์ฟอร์มานซ์ล้อเลียนการเมือง     

โดยนําเอาธงชาตไิทยมาคลมุตวั เพ่ือส่ือแทนประเทศไทย และนําเอา “มือตบ” “ตีนตบ” ซึ่ งเป็น

สญัลกัษณ์ของกลุม่คนเสือ้เหลืองและเสือ้แดง ตีตวัเองอยูบ่นฉากหลงัท่ีเป็นสีเหลืองและสีแดง 

สดุท้ายถือฉากท่ีมีคนจมนํา้ หมายถึงประเทศไทยลม่สลาย ในระหวา่งงานรําลกึ 33 ปี 6 ตลุา        

ณ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เม่ือวนัท่ี 6 ตลุาคม 2552  
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ภาพประกอบ 114  สรุพล ปัญญาวชิระ. มือตบ ตีนตบ. เพอร์ฟอร์มานซ์. ปี 2552  

 

 ท่ีมา: แนวหน้า. (2552: ออนไลน์). 

 

  อยา่งไรก็ตาม ผลงานทศันศิลป์เพ่ือชีวิตของสรุพล ปัญญาวชิระ มีหลายรูปแบบ

ทัง้จิตรกรรม วาดเส้น ส่ือผสม และดจิิตอลอาร์ต แต่ท่ีเป็นอตัลกัษณะเฉพาะท่ีเดน่ชดัท่ีสดุของเขาก็

คือ การแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์ในแบบฉบบัล้อการเมืองและสงัคมได้อยา่งเฉียบคม ซึง่ถือเป็นผู้ นําและ

แสดงออกเร่ือยมามากท่ีสดุของประเทศไทย ปัจจบุนั สรุพล ปัญญาวชิระ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีใน

การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะมากขึน้ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการเขียนภาพ แล้ว 

ปริน้ท์ลงพืน้วสัดตุา่งๆ เชน่ ผ้าใบ แผน่ฟิล์ม แผน่เพลทโรงพิมพ์ แผน่โลหะ แผน่กระเบือ้ง ฯลฯ ซึง่

เนือ้หาของภาพมกัจะเป็นเร่ืองราวของสงัคมในเมือง โดยเฉพาะสงัคมของคนกรุงเทพฯ ท่ีเป็นศนูย์

รวมของผู้คนท่ีมาจากทกุภมูภิาค ผู้ ด้อยโอกาสท่ีเข้ามาแสวงหางานจงึมกัเป็นผู้ถกูเอาเปรียบจาก

สงัคมชัน้นายทนุ ดงันัน้ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของสรุพล ปัญญาวชริะ จงึถกูสร้างด้วย

กระบวนการทางสงัคมและมีความเล่ือนไหลเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ของโลกปัจจบุนั 



 243 

สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินอีสาน 
1.  ศิลปินเพ่ือชีวิต : อัตลักษณ์ภายใต้ความเป็นท้องถิ่นอีสาน 

1.1 ทวี รัชนีกร  

ความเป็นศลิปินเพ่ือชีวิตของทวี รัชนีกร นัน้ ได้เร่ิมต้นจริงจงั เม่ือเขามาทํางาน

เป็นอาจารย์สอนศลิปะอยูใ่นภาคอีสานคือ นครราชสีมา อยา่งน้อยความเป็นท้องถ่ินอีสานท่ีเขา

อาศยัอยู ่คือ ศลิปวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปัญญา และความเป็นอยูข่องชาวอีสาน ก็ยอ่มมีอิทธิพล

ตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของเขาไมน้่อย ดงัจะเห็นได้จากผลงานของเขาหลายชิน้ได้สะท้อนเนือ้หา

เร่ืองราวความทกุข์ยากของชาวอีสาน ดงัท่ี ทวี รัชนีกร กลา่วถึงผลงานของเขาในชว่งแรกวา่ “พอมา

อยูโ่คราช ก็เร่ิมเห็นชีวิตของชาวบ้านอยูริ่มตะคองข้างวิทยาลยั สมยัก่อนยงัเป็นชนบท มีทุง่นา เป็น

บ้านนอก ก็เลยวาดภาพคนกําลงัผงิไฟในหน้าหนาว มีผ้าหม่ขาดๆ นา่สงสาร จงึเขียนภาพออกมา

อยา่งนัน้” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์) นอกจากนัน้ ผลงานบางชิน้เขาได้รับอิทธิพลแนวความคดิ

มาจากความงามของวสัดท่ีุเกิดจากภมูปัิญญาของชาวอีสาน เชน่ กระโบม คมัภีร์ใบลาน กระดาษ

ขอ่ย เคร่ืองปัน้ดนิเผา และวสัดอ่ืุนๆ ท่ีหาได้ในภาคอีสาน นํามาเป็นส่ือในการแสดงออกถึงความเป็น

อีสาน หรือความเป็นชาวตะวนัออกในรูปแบบสากลจํานวนหลายชิน้  

  อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัทางด้านท้องถ่ิน ไมไ่ด้สง่ผลโดยตรงกบัอตัลกัษณ์ในผลงาน

ศลิปะของเขาเทา่ใดนกั แตห่ากอธิบายในเชิงการมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ศลิปินท่ีอยูใ่นภาคอีสาน จะ

ทําให้มองเห็นภาพของความเป็นผู้ นํา และการได้รับความนบัถือ ยกยอ่งวา่ เป็นศลิปินผู้อาวโุสท่ีสดุ

ของภาคอีสาน อีกทัง้ยงัทําให้มองเหน็ภาพวา่ เขาเป็นบคุคลท่ีสร้างบคุลากรด้านศลิปะคนสําคญั อีก

ทัง้เป็นผู้ นําทางด้านศลิปะเพ่ือชีวิตท่ีสําคญัมากท่ีสดุของภาคอีสานอีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากการท่ี

เขาได้รับเชิญในฐานะศลิปินอาวโุสร่วมแสดงผลงานกบัศลิปินกลุม่ตา่งๆในภาคอีสานแทบทกุครัง้ 

ดงันัน้ ความเป็นปัจเจกสภาพในฐานะของอตัลกัษณ์ท่ีมีช่ือเสียงของเขา ความเป็นปัจเจกจงึถกูเน้น

ในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” ท่ีสงัคมของชาวอีสานเป็นผู้หยิบย่ืนให้ 

มากกวา่เนือ้หาและส่ือวสัดขุองความเป็นท้องถ่ินอีสานท่ีปรากฏอยูใ่นภาพเขียนของเขา 

 

1.2 โชคชัย ตกัโพธ์ิ 

  หากจะอธิบายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ในบริบทความ

เป็นท้องถ่ินอีสาน พบวา่ จากพืน้เพเดมิของเขาคือคนอีสานโดยกําเนิด ดงันัน้ ศลิปวฒันธรรม และ 

ประเพณีแบบดัง้เดมิของอีสาน ก็ได้หลัง่ไหลเข้าสูม่โนทศันศลิป์ของเขา ไมว่า่จะเป็นเร่ืองราวศลิปะ

ถํา้ดัง้เดมิท่ีมีอยูใ่นภาคอีสาน เชน่ ผาแต้ม ภผูาพยนต์ และอีกหลายๆ แหง่ นิทานปรัมปราพืน้บ้าน

อีสาน ท่ีผกูตดิกบัแนวคดิและคําสอนของพทุธศาสนา เชน่ เร่ืองกาเหยียบช้าง และเร่ือง ราวปริศนา

ธรรมตา่งๆ กลายเป็นวตัถดุบิทางความคดิให้เขาถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศลิปะ ท่ีต้องอาศยัการ
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ตีความหลกัธรรม-วลีธรรม เช่ือมโยงกบัเนือ้หาวิถีชีวิตของตวัเองและสงัคมอยา่งท้าทาย ดงันัน้ หาก

จะอธิบายอตัลกัษณ์ สามารถอธิบายได้วา่ ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ของเขา ได้ถูกสร้างด้วย

กระบวนการทางสงัคมด้วยความเป็นท้องถ่ินอีสาน ท่ีทบัซ้อนกบัเทคนิควิธีการแบบสมยัใหมเ่ป็นผู้

หยิบย่ืนให้ อยา่งไรก็ตาม ผลงานทศันศลิป์ของเขาในรูปแบบนี ้กลบัแสดงลกัษณะเฉพาะท่ีเรียกวา่ 

ศลิปะธรรมชาตส่ืิอนยัวิถีชีวิต และศลิปะอิงปริศนาธรรม ท่ีเป็นแนวศลิปะในช่วงปัจจบุนั 

 

1.3 สนาม จันทร์เกาะ 

  ปัจจยัท่ีสําคญัสว่นหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของสนาม 

จนัทร์เกาะ คือ ความเป็นท้องถ่ินอีสาน ท่ีได้กลายเป็นสิ่งหลอ่หลอมทําให้เขาสร้างตวัตนผา่นผลงาน

ศลิปะออกมาอยา่งนา่สนใจ จนกลายเป็นอตัลกัษณะเฉพาะขึน้มา ดงัจะเหน็ได้จากการสร้างเนือ้หา

ขึน้มาด้วยเร่ืองราวของความเป็นชาวอีสาน ไมว่า่จะเป็นศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี ธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อม ล้วนปรากฏให้เห็นในผลงานของเขาแทบทัง้สิน้ ผลงานท่ีนบัวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของ

สนาม จนัทร์เกาะอยา่งแท้จริงได้แก่ ภาพวาดลายเส้นเร่ืองราวประกอบภาพปราสาทหนิพนมรุ้ง 

ท่ีใครๆเห็นแล้วสามารถบอกได้เลยวา่ เป็นภาพเขียนของสนาม จนัทร์เกาะ เพราะปราสาทพนมรุ้ง

เป็นสถานท่ีเขามีความผกูพนัมากท่ีสดุ ไมว่า่เขาจะเขียนเร่ืองอะไร ก็สามารถนํามาเช่ือมโยงกบั

เร่ืองราวในปราสาทหินได้อยา่งนา่อศัจรรย์ เป็นการเช่ือมอดีต ปัจจบุนั และอนาคต  เป็นการเช่ือม

ตะวนัออกกบัตะวนัตกเข้าด้วยกนั โดยมีเป้าหมายคือ สร้างสนัตภิาพให้แก่โลกนัน่เอง  

  จากปัจจยัดงักลา่ว สามารถอธิบายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของสนาม 

จนัทร์เกาะ ด้วยแนวความคดิของฮอลล์ ท่ีเสนอแนวคดิท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพตวัแทน

และอตัลกัษณ์ และภาษาเป็นส่ือหนึง่ท่ีซึง่ความคดิ และความรู้สกึถกูนําเสนอตวัแทนในวฒันธรรม 

ดงันัน้ภาพตวัแทนผา่นภาษาจงึเป็นศนูย์กลางของกระบวนการท่ีความหมายถกูสร้างขึน้ ประเดน็

สําคญัของภาพตวัแทนจะอยูท่ี่การผลติและการหมนุเวียนของความหมายโดยผา่นภาษาและ

ภาพลกัษณ์ ดงันัน้ “ภาพเขียน” ของสนาม จนัทร์เกาะ ก็นบัเป็นภาษาหนึง่ท่ีเป็นระบบเชิงภาพ

ตวัแทนเชน่กนั ซึง่ภาพเขียนของเขาท่ีถกูสร้างด้วยปัจจยัความเป็นท้องถ่ินอีสาน จงึสะท้อนภาพตวั

แทนท่ีถกูผลิตขึน้มาด้วยภาพศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี และโบราณสถานของอีสานใต้ และ

นําเสนอผา่นภาพเขียนในภาพลกัษณะเฉพาะของเขา 
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1.4 สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ 

  ความเป็นพืน้ถ่ินอีสาน ได้สง่อิทธิพลสงูสดุในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของ  

สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ดงัจะเห็นได้จากเนือ้หาท่ีแสดงออก สว่นใหญ่จะเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของ

ชาวนาอีสาน ท่ีเร่ิมตัง้แตเ่ม่ือครัง้ท่ีเขาไปเป็นครูท่ีโรงเรียนเขวาไร่ศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม ปี พ .ศ. 

2521 ซึง่ก่อนหน้านัน้ เขาเคยได้รับอิทธิพลแนวความคดิเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชาวนาอีสาน จากการ

อา่นหนงัสือ “ฟ้าบก่ัน้” ของลาว คําหอม ตัง้แตเ่ม่ือครัง้เป็นนกัศกึษา พอไปพบเห็นวิถีชีวิตจริงถึงกบั

อทุานออกมาวา่ “โอ้มนัเหมือนในหนงัสือ “ฟ้าบก่ัน้” เป๊ียบเลย เราก็เลยสนใจเขียนภาพชาวนา 

ชาวบ้าน ท่ียากจนมาตัง้แตบ่ดันัน้” (สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์. 2553: สมัภาษณ์) ซึง่มนัสอดคล้องกบั

ภาพเขียนของเขาท่ีมีอยูป่ระมาณสองพนักวา่ชิน้ ภาพเกือบทัง้หมดล้วนแสดงเนือ้หาเก่ียวกบัวิถีชีวิต

ของชาวอีสานทัง้นัน้ จงึกลา่วได้วา่ ชีวิตและตวัตนของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้กลายเป็นสว่นหนึง่

ของความเป็นอีสานมากกวา่คนท่ีเกิดในภาคอีสานบางคนเสียอีก  

 ดงันัน้ เม่ือนํามาอธิบาย “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา 

ในความหมายของเกียร์ตซ์ เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์ 

จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า และเม่ือนํามาอธิบายอตัลกัษณ์

ของความปัจเจกศลิปินของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ทําให้เห็นวา่  ความเป็นปัจเจกภาพในฐานะของ 

อตัลกัษณ์ จงึถกูสร้างด้วยความเป็นท้องถ่ินอีสาน ท่ีเขาหยิบยืมเนือ้หามาจากวิถีชีวิตท่ียากจนของ

ชาวนาในภาคอีสาน ดงัท่ีปรากฏในผลงานของเขานัน่เอง 

 

1.5 สุรพล ปัญญาวชริะ 

 ความเป็นคนอีสานมาตัง้แตกํ่าเนิด จงึทําให้สรุพล ปัญญาวชิระ ได้ซมึซบัเอาวิถี

ชีวิตและสิง่แวดล้อมท่ีอยูใ่นภาคอีสาน โดยเฉพาะความทกุข์ยากของชาวนา สภาพธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมท่ีโหดร้าย ท้องนาแตกระแหง จงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้เขาสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือชีวิตใน

ขณะท่ีเป็นนกัศกึษา หรือแม้กระทัง่สําเร็จการศกึษาออกมาแล้ว ไปเป็นครูสอนศลิปะอยูท่ี่อําเภอ  

จอมพระ จงัหวดัสริุนทร์ เขาก็ยงัได้พบเจอสภาพความทรุกนัดารของคนอีสาน ดงัคํากลา่วของเขาวา่ 

“ตอนท่ีผมไปทํางานเป็นครูท่ีสริุนทร์นัน้ ได้ไปพบเห็นท้องนาแตกระแหง ความแห้งแล้ง เห็นผู้คนอยู่

กนัมาจนกลมกลืนไปกบัดนิท่ีมนัแตกระแหง ท้องฟ้าก็ร้อนเปรีย้งปร้าง อยูก่นัมาจนเป็นซาก” (สรุพล 

ปัญญาวชิระ. 2544: สมัภาษณ์) ดงันัน้ อตัลกัษณ์ศลิปะเพ่ือชีวิตของสรุพล ปัญญาวชิระ จงึถกูหลอ่

หลอมมาจากสภาพความทกุข์ยากและสภาวะสิง่แวดล้อมท่ีทรุกนัดานของชนบทอีสาน มาตัง้แตแ่รก 

แม้ในชว่งหลงัจะได้ย้ายมาอยูท่ี่กรุงเทพฯ แตแ่นวความคดิท่ีอยากจะสะท้อนชีวิตของชนบทก็ยงัเกาะ

กมุหวัใจเขาอยูต่ลอด เพียงแตเ่ขาได้ปรับเปล่ียนวิธีมมุมองเป็นชีวิตท่ีซอ่นเร้นอยูใ่นเมืองหลวงแทน 

ดงันัน้ อตัลกัษณะเฉพาะของเขาจงึถกูสร้างด้วยสภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อม และเปล่ียนแปลงไป

ตามสถานการณ์ในเวลาตอ่มา 
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1.6 เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

ความเป็นท้องถ่ินอีสาน ได้กลายเป็นสว่นหนึง่ท่ีสําคญัในผลงานศลิปะทัง้หมด

ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช จากความเป็นคนพืน้ถ่ินอีสานโดยกําเนิด และผกูพนักบัสภาพ แวดล้อม

ชนบทของภาคอีสาน โดยเฉพาะเร่ืองของวิถีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่เห็นปรากฏอยูใ่นภาคอีสาน   

ล้วนเป็นส่ือดลใจในการกําหนดเนือ้หาเร่ืองราวการแสดงออกตามจินตนาการของเขา โดยมีวตัถปุระสงค์

หลกัคือ ต้องการให้คนอีสานรักถ่ินกําเนิด และปกป้องรักษาวฒันธรรมอนัดีงามของอีสานให้คงอยู่

ตลอดไป คนัธฬีุ (2542: 52) กลา่ววา่ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็นศลิปินไทยอีกคนหนึง่ท่ีสร้างสรรค์

ผลงานมาอยา่งสม่ําเสมอ ผลงานจติรกรรมของเขาหลายตอ่หลายชุด ได้ปรากฏแก่สายตาของ

ผู้ตดิตามวงการศลิปะตามนทิรรศการตา่งๆ อยูเ่ป็นประจํา เขาวาดภาพด้วยเทคนคิหลายๆ อยา่ง 

หลายเร่ืองราว แตเ่นือ้หาหลกัๆ มกัสะท้อนถึงสภาพชนบทแหง่อีสานเสียเป็นสว่นใหญ่ เพราะเขาเป็น

คนอีสาน เขาจงึสร้างสรรค์ผลงานจากสิ่งท่ีเขารู้  

 ดงันัน้ หากนํามาอธิบาย “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา 

ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช จงึถกูสร้างขึน้ด้วยบริบทของวิถีชีวิต

ของผู้คนในท้องถ่ินอีสาน จงึอธิบายได้วา่กระบวนการสงัคมของความเป็นท้องถ่ินอีสานเป็นผู้หยิบ

ย่ืนอตัลกัษณ์ให้แก่เขา ในขณะเดียวกนัพืน้ฐานของเขาท่ีเป็นคนอีสาน อตัลกัษณะเฉพาะของเขาจงึ

ถกูสร้างด้วยปัจจยัท่ีเกิดจากภายในของเขาเองด้วย อตัลกัษณ์ของเขาจงึมีคณุสมบตัท่ีิหยิบยืมมา

จากลกัษณะของวิถีชีวิตคนอีสาน และถกูสร้างด้วยกระบวนการภายในของเขาด้วยนัน่เอง  

 

1.7 วัฒนา ป้อมชัย  

  ความเป็นท้องถ่ินอีสาน โดยเฉพาะสงัคมชาวบ้านท่ีวฒันา ป้อมชยั เข้าไปมี

ความผกูพนันัน้ นบัเป็นแหลง่เรียนรู้ศลิปะและวิถีชีวิตอนัย่ิงใหญ่ของเขามากกวา่สถาบนัการศกึษา

ใดๆ ดงัจะเห็นได้จากผลงานแนวสะท้อนวิถีชีวิตของเขา เป็นการเสนอแนวความคดิท่ีเก่ียวกบัความ

เป็นอยูข่องสงัคมท่ีเขาพบเห็นคือ ความยากจน การถกูเอารัดเอาเปรียบ ความทกุข์ทรมานของ

ชาวบ้านท่ีถกูหลงลืม ผลงานบางสว่นของเขาจงึนําเสนอออกมาในรูปของอารมณ์ สีหน้า ทา่ทาง 

และแววตาท่ีรอคอยความหวงั นอกจากนัน้ สภาพการดําเนนิชีวิตในชมุชนท่ีเขาอาศยัอยู ่เขามกัพบ

กบัความมีนํา้ใจ ความบริสทุธ์ิของเดก็ๆ รวมทัง้การปัน้ดนิเผา การหงุข้าวด้วยเตาฟืน การหาอาหาร 

แสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ของท้องถ่ินท่ีธรรมชาตมิอบให้ ล้วนเป็นปัจจยัทําให้วฒันามีความประทบัใจ 

และเก็บความรู้สกึเหลา่นัน้ มาสร้างเป็นตํานาน เพ่ือบนัทกึเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้อยา่งตรงไปตรงมา 

ฉะนัน้ ความเป็นท้องถ่ินนิยม ได้กลายเป็นปัจจัยหลกัท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเคร่ืองปัน้ดนิเผา

ของเขามากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ 
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  จากปัจจยัดงักลา่ว หากนํามาอธิบายแนวคดิเร่ือง “อตัลกัษณ์” ทัง้จาก

ความหมายของนกัคดิสายปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ สามารถอธิบายได้วา่ ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม

ต้องประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเขาทีมี่ตอ่ตวัเขาเอง คือ เขาเองก็มีภาพลกัษณ์ของความเป็นคน

ท้องถ่ินอีสาน และจนิตนาการเก่ียวกบัความคดิของผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้วา่ ผลงานของเขาก็ยอ่ม

แสดงออกถึงความเป็นท้องถ่ินอีสานด้วย หากนํามาอธิบาย “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพ

ทางมานษุยวิทยา สามารถอธิบายได้วา่ อตัลกัษณ์ของเขาถกูสร้างด้วยบริบทของความเป็นท้องถ่ิน

อีสาน จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า และหากนํามาอธิบาย 

“อตัลกัษณ์” ในแนวคดิหลงัสมยัใหม ่สามารถอธิบายได้วา่ ความเป็นปัจเจกศลิปินของเขาถกูเน้น 

ในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” มากกวา่แก่นแกนของคณุสมบตัิ

บางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั ดงันัน้ อตัลกัษณะท่ีบง่บอกถึงความเป็นศลิปะสะท้อนวิถีชีวิตของ    

ชาวอีสานนัน้ จงึมีลกัษณะท่ีเล่ือนไหลไปตามการพบเห็นสภาพสงัคมในแตล่ะชว่งเป็นสําคญั  

 

2. ศิลปินเพ่ือชีวิต : อัตลักษณ์ภายใต้รัฐชาตไิทย 

 2.1 ทวี รัชนีกร  

  เม่ือทวี รัชนีกร ได้มาทํางานท่ีนครราชสีมาในปี พ.ศ. 2504 ตอ่มาได้เกิดสงคราม

ในเวียดนาม รัฐบาลไทยในชว่งเวลานัน้ ได้อนญุาตให้ทหารอเมริกนัเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัในประเทศ

ไทยหลายแหง่ รวมทัง้ท่ีจงัหวดันครราชสีมาด้วย จากนโยบายของรัฐบาลไทยดังกลา่ว ทําให้เกิด

ปัญหาตามมามากมาย ทัง้ทางด้านการเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม เม่ือเขาเห็นความเส่ือมโทรม

ทางศีลธรรม ความฟุ้ งเฟ้อ มีแหลง่บนัเทิงและแหลง่อบายมขุเกิดขึน้ทัว่ภาคอีสาน ในฐานะท่ีเขาเป็น

พลเมือง เป็นครู และเป็นศลิปินท่ีเร่ิมมีอดุมการณ์ สิ่งท่ีจะสะท้อนความรู้สกึของเขาได้ดีท่ีสดุก็คือ 

การเขียนภาพสะท้อนความเป็นจริงของปัญหาสงัคมในขณะนัน้ ดงันัน้ภาพเขียนโสเภณี และการ

ตอ่ต้านทหารอเมริกนัจงึเกิดขึน้นบัแตบ่ดันัน้เป็นต้นมา  

  ตอ่มา เม่ือเกิดเหตกุารณ์ความรุนแรงทางด้านการเมือง ทัง้ในชว่งก่อนและหลงั

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 นอกจากผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตของเขาจะมี

บทบาทในการนําไปรับใช้ประชาชนแล้ว เขายงัได้สนบัสนนุให้บรรดาลกูศษิย์หวัก้าวหน้าทํางาน

ศลิปะเพ่ือชีวิต รวมทัง้การเขียนภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ เพ่ือตอ่ต้านเผดจ็การและเรียกร้อง

ประชาธิปไตย ร่วมกบัประชาชนทัง้ท่ีโคราชและกรุงเทพฯ จนตวัเขาเองถกูตัง้ข้อหาจากรัฐบาลวา่ 

เป็นภยัสงัคมและคอมมิวนิสต์ และถกูจบักมุในท่ีสดุ ดงันัน้ หากอธิบายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ 

โดยเฉพาะลกัษณะความเป็นศลิปินเพ่ือชีวิตของเขา สามารถอธิบายได้วา่ กระบวนการเกิดขึน้ของ

ปัจจยัทางด้านการเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีอยูใ่นขัน้วิกฤต นบัเป็นตวัเร่งหรือสิ่งกระตุ้นให้เขา
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สร้างสรรค์ผลงานในลกัษณะนีอ้อกมา ความบีบคัน้ทางการเมือง การถกูจบักมุจากรัฐบาลก็ถกู

บนัทกึไว้ในหน้าประวตัศิาสตร์ไทย จงึสง่ผลตอ่ปัจเจกในฐานะความเป็นศลิปินเพ่ือชีวิตของเขาได้

เดน่ชดัมากท่ีสดุ  

 

 2.2  โชคชัย ตกัโพธ์ิ 

  จากผลการศกึษาข้างต้น พบวา่ ปัจจยัทางด้านการเมืองมีผลตอ่การสร้างสรรค์

ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของโชคชยั ตกัโพธ์ิ มากท่ีสดุ ดงัจะเห็นได้จากเหตกุารณ์ความรุนแรงยคุ 

14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ได้ผลกัดนัให้เขากลายเป็น “ศลิปินเพ่ือชีวิต” เตม็ตวั เป็นศลิปิน 

“เพ่ือทางเลือก” ท่ีสร้างสรรค์ผลงานออกมา “เพ่ือขบถ” ซึง่ไมเ่หมือนกบัศลิปินกลุม่กระแสหลกั หรือ

ศลิปะตามกระแสทนุนยิมตะวนัตกท่ีกําลงัเฟ่ืองฟอูยูใ่นขณะนัน้ ความวุน่วายทางการเมืองดงักลา่ว 

นบัเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จากอํานาจเผดจ็การของรัฐบาลในชว่งเวลานัน้ ดงันัน้ ความเป็นรัฐชาตไิทย 

จงึเป็นผู้หยิบย่ืนความเป็นศลิปินเพ่ือชีวิตให้กบัเขานัน่เอง   

  อยา่งไรก็ตาม หลงัจากเหตกุารณ์นัน้สงบลง กอปรกบัเขาได้ไปทํางานเป็น

อาจารย์สอนศลิปะท่ีวิทยาลยัอาชีวศกึษาอบุลราชธานี ซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีอยูภ่ายใต้รัฐช าติ

ของไทย ด้วยภาระหน้าท่ีในความเป็นครู และกฎระเบียบทางราชการท่ีผกูรัดข้าราชการให้ปฏิบตัิ

ตามอยา่งเคร่งครัด และความหา่งไกลจากเมืองหลวง ได้กลายเป็นปัจจยัท่ีทําให้เขาต้องเปล่ียนวิถี

การทํางานจากศลิปะท่ีมีเนือ้หาทางเมืองร้อนแรง ไปสูก่ารสร้างผลงานท่ีผอ่นคลายเนือ้หาลงไปมาก 

แม้จะมีผลงานท่ีสะท้อนสงัคมอยูบ้่างในภายหลงั แตก็่เป็นเพียงการหยิบยืมเนือ้หาทางสงัคมมา

สอดแทรกในรูปแบบศลิปะ ท่ีเขาพยายามทดลองตามหลกัการปฏิบตัธิรรมของเขา ฉะนัน้ เนือ้หา

ทางเมืองจงึเบาลงตามสภาวการณ์ของหน้าท่ีการงาน และสภาวการณ์ทางการเมืองท่ีผอ่นคลายลง

ในปัจจบุนั  

  ดงันัน้ จงึสามารถอธิบายได้วา่ ปัจเจกสภาพในฐานะของอตัลกัษณ์ ความเป็น

ปัจเจกจงึถกูเน้นในฐานะท่ีเป็น “กระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” มากกวา่แก่นแกน

ของคณุสมบตับิางอยา่งท่ีมีลกัษณะตายตวั กลา่วคือ เม่ือโชคชยั ตกัโพธ์ิ อยูใ่นสภาวการณ์ของ

ความรุนแรงทางการเมืองดงัเชน่ชว่ง 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ผลงานของเขาใน

ชว่งเวลานัน้ จงึเป็นศลิปะเพ่ือชีวิตท่ีเข้มข้น ศลิปะท่ีเกิดจากแรงบีบคัน้ แตเ่ม่ือสถานการณ์ทางการ

เมืองคล่ีคลายลง ความมีอิสระในทางความคดิมีมากขึน้ ผลงานศลิปะของเขาได้เปล่ียนแปลงเนือ้หา

และรูปแบบในการแสดงออกไปสูศ่ลิปะในรูปแบบธรรมชาตส่ืิอนยัวิถีชีวิต และอิงปริศนาธรรมใน

ท่ีสดุ นัน่จงึแสดงให้เห็นวา่ อตัลกัษณ์ของเขาไมไ่ด้มีลกัษณะตายตวั แตส่ามารถเปล่ียนแปลงไปตาม

สถานการณ์การเมืองท่ีถกูสร้างด้วยเง่ือนไขของรัฐชาตไิทยนัน่เอง 
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2.3 สนาม จันทร์เกาะ 

  ปัจจยัทางด้านการเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม ก็นบัเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสําคญั 

ซึง่สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตของสนาม จนัทร์เกาะ เฉกเชน่ศลิปินเพ่ือชีวิตคนอ่ืนๆ 

จดุเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของเขาคือ เม่ือครัง้ท่ีเขายงัเป็นนกัศกึษา เขา

เห็นความไมช่อบธรรมในการเข้ามาของลทัธิลา่อาณานิคมสมยัใหมคื่อ การเข้ามาของกองทพั

สหรัฐอเมริกาและจดัตัง้ฐานทพัในประเทศไทย โดยเฉพาะในจงัหวดันครราชสีมา เพ่ือไปทําสงคราม

ในประเทศเวียดนาม การออกไปฆา่คนอยา่งทนัใจ แล้วกลบัมานัง่ด่ืมเบียร์ภายในคร่ึงชัว่โมงของ

นกับนิทหารอเมริกนั กลายเป็นความเจบ็ปวดท่ีฝังลกึอยูภ่ายในจติใจของเขา ซึง่นบัเป็นความ

โหดร้ายของสงคราม ท่ีเข้ามาคกุคามความเป็นท้องถ่ินอีสานอยา่งเจบ็ปวด ซึง่ทัง้หมดล้วนเกิดจาก

นโยบายของผู้ นําเผดจ็การของรัฐชาตไิทยขณะนัน้ แม้ตอ่มาสถานการณ์ดงักลา่วจะคล่ีคลายลง แต่

สถานการณ์ทางเมืองในรูปแบบใหม ่ก็ยงักระทบกบัสงัคมโดยรวมแตกตา่งกนัไป และก็ยงัเป็นปัจจยั

สง่ผลไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตในลกัษณะคล่ีคลายไปตามสถานการณ์นัน้ๆ  

  ปัจจยัจากความบีบคัน้ทางเมืองดงักลา่ว ได้กลายเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการ

สร้างอตัลกัษณ์ของสนาม จันทร์เกาะ ในรูปแบบศลิปะเพ่ือชีวิต เม่ือนํามาอธิบายด้วยกรอบแนวคดิ

เร่ือง “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา และแนวคดิหลงัสมยัใหม ่ดงันัน้ 

สถานการณ์ความโหดร้ายของสงคราม และความเลวร้ายของสงัคมท่ีเกิดจากอํานาจรัฐ เป็น

กระบวนการท่ีหยิบย่ืนแนวความคดิ ให้เขาสร้างสรรค์ผลงานศลิปะภายใต้แรงบีบคัน้ทางจิตใจ จาก

การพบเห็นเหตกุารณ์ในขณะนัน้ และได้พฒันาคล่ีคลายเนือ้หาและรูปแบบไปตามสถานการณ์ใหมท่ี่

เกิดขึน้มาในภายหลงั และมีลกัษณะท่ีไมต่ายตวั เพราะมีลกัษณะท่ีมีความเล่ือนไหลแบบบรูณาการ

ทางความคดิและรูปแบบนัน่เอง 

 

2.4 สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ 

  นิพนธ์ ขนัแก้ว (2553: สมัภาษณ์) ครูศลิปะผู้ มีความใกล้ชิดกบัสขุสนัต์ เหมือน

นิรุทธ์ ได้แสดงทศันะตอ่ความเป็นตวัตนของเขา พอสรุปได้วา่ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เป็นคนท่ียดึมั่น

ในสถาบนัท่ีตนเองเรียนมา ไมเ่คยเปล่ียนอดุมการณ์ทางการเมือง ไมก้่าวลว่งพ้นจากอดีต ยดึตดิกบั

รูปแบบและแนวทางการแสดงออกของศลิปะเพ่ือชีวิตอยา่ง ซ่ือตรง จงึทําให้ผลงานศลิปะของเขา มี

รูปแบบและเนือ้หาซํา้ซาก มีเทคนิคแสดงออกแบบเดมิๆ รูปแบบงานศลิปะของ จดัอยูใ่นแนวคดิท่ี

ต้องการแสดงความจริง (Realistic) และแสดงอารมณ์ (Expression) ด้วยเนือ้หาความยากจน การ

กดข่ีขม่เหง เผดจ็การ ซึง่คล้ายคลงึกบังานของวสนัต์ สิทธิเขตต์ แตข่องวสนัต์ไปไกลกวา่ทางด้าน

รูปแบบ อยา่งไรก็ตาม ถือได้วา่สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้เลือกเดนิทางสายศลิปะเพ่ือชีวิต และได้
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สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมได้อยา่งมีแนวทางเฉพาะตน แม้วา่ผลงานจะมีการปรับเปล่ียนคล่ีคลาย

ขยายงานน้อยมาก แตผ่ลงานก็ได้แสดงให้เหน็ถึงความจริงใจ มัน่คงทางความคดิ และเป้าหมายท่ี

ชดัเจนวา่ ศลิปะต้องเพ่ือชีวิต จากทศันะดงักลา่ว สอดคล้องกนักบัความเห็นของสจุินต์ สงัวาลย์มณีเนตร 

ประธานกลุม่ศลิปินอีสาน ท่ีแสดงทศันะวา่ “อาจารย์สขุสนัต์ยงัยืนหยดัแนวความคดิและรูปแบบเดมิ  ๆ

มีแตก่ระบวนการสร้างเนือ้เร่ืองเทา่นัน้ท่ีเปล่ียนไป” (สจุินต์ สงัวาลมณีเนตร. 2553: สมัภาษณ์) 

  จงึเห็นได้วา่ ปัจจยัหนึง่ท่ีมีความสําคญัตอ่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือ

ชีวิตของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบและเนือ้หาท่ีเป็นอตัลกัษณะเฉพาะตวัของ

เขา อาทเิชน่ การได้รับอิทธิพลเบือ้งต้นจากสถาบนัการศกึษา โดยเฉพาะวิทยาลยัเทคนคิภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ถือเป็นสถานศกึษาชัน้สงูสดุแหง่เดียวท่ีเขาสําเร็จมา สถานศกึษา

แหง่นี ้จงึเป็นเสมือนสถานท่ีบม่เพาะ “อดุมการณ์” ศลิปะเพ่ือชีวิตให้กบัเขา อดุมการณ์ท่ีสืบทอดมา

จากทวี รัชนีกร ผู้ เป็นอาจารย์ และสถาบนัการศกึษาแหง่นี ้ก็ยงัเป็นศนูย์รวมของบรรดานกัศกึษา

และศลิปินแนวเพ่ือชีวิตแหง่เดียวในภมูิภาคขณะนัน้ แม้แตว่งคาราวาน และพงษ์เทพ กระโดน

ชํานาญ ก็ถือกําเนดิจากวิทยาลยัแหง่นี ้และยังมีความสมัพนัธ์กบัสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ อีกด้วย 

  สว่นท่ีมาของแนวความคดิหรือเนือ้หาผลงานทศันศลิป์ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์

ในชว่งแรก จงึเป็นเร่ืองราวท่ีสะท้อนปัญหาของสงัคมและการตอ่ต้านฐานทพัอเมริกนัและเผดจ็การ 

ซึง่ได้รับอิทธิพลแนวความคดิมาจากทวี รัชนีกร รวมทัง้บรรยากาศการเรียนการสอน และบรรยากาศ

ทางด้านการเมืองท่ีวุน่วายอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่การเมืองเป็นผลมาจากความเป็นรัฐชาตไิทยท่ีชนผู้ นําได้

ก่อขึน้ ทัง้หมดล้วนสง่ผลตอ่แนวความคดิในการแสดงออก เพ่ือต้องการตอ่ต้านเผดจ็การและ

เรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลขณะนัน้ จนในท่ีสดุเขาก็ถกูจบักมุในข้อหาภยัสงัคมและ

คอมมิวนิสต์ในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 เชน่เดียวกนักบัทวี รัชนีกร ผู้ เป็นอาจารย์ของเขา 

  ดงันัน้ เม่ือนํามาอธิบายอตัลกัษณ์ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ พบวา่ พืน้ฐาน

การศกึษาของเขาได้รับการถ่ายทอดแนวความคดิศลิปะเพ่ือชีวิตมาจากทวี  รัชนีกร และได้รับแรงบีบ

คัน้มาจากสถานการณ์ทางการเมืองในชว่ง 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ปัจเจกภาพของ

เขาจงึถกูสร้างด้วยกระบวนการทางสงัคมท่ีบีบคัน้ ซึง่เป็นผู้หยิบย่ืนอตัลกัษณ์ในลกัษณะศลิปินเพ่ือ

ชีวิตให้กบัเขานัน่เอง 

 

2.5 สุรพล ปัญญาวชริะ 

 ปัจจยัจากความเป็นรัฐชาตไิทย ได้สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือ

ชีวิตของสรุพล ปัญญาวชิระ ได้เร่ิมตัง้แตเ่ม่ือครัง้ท่ีเขาเป็นนกัศกึษา ตัง้แตก่่อนท่ีจะเกิดเหตกุารณ์   

14 ตลุาคม 2516 ชว่งเวลาดงักลา่วนบัวา่เป็นชว่งท่ีเรียกวา่ “ยุคแห่งการแสวงหา” ของเหลา่นกัศกึษา 
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อนัเน่ืองอยูใ่นชว่งเวลาแหง่การเกิดขึน้ของสงครามเวียดนาม ซึง่จงัหวดันครราชสีมา ก็นบัเป็นอีกแหง่

หนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัของทหารอเมริกนั โดยการสนบัสนนุของรัฐบาล

เผดจ็การของไทยในขณะนัน้ ดงันัน้ ความเป็นรัฐชาตไิทยได้กลายเป็นสิ่งบีบคัน้ให้ตวัเขาและเหลา่

ศลิปินสายโคราช ต้องสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตในอตัลกัษณะร่วมกนัของศลิปิน โดยเฉพาะ

ผลงานศลิปะภาพคตัเอาท์การเมือง ท่ีนําไปร่วมแสดงกบัแนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยท่ีกรุงเทพฯ 

 ตอ่มาแม้สรุพล ปัญญาวชิระ จะได้สําเร็จการศกึษาและได้ไปเป็นครูสอนศลิปะ

อยูใ่นชนบทท่ีจงัหวดัสริุนทร์ แตร่ากเหง้าของความเป็นรัฐชาตใินรูปแบบระบบราชการ ก็ยงัตดิตาม

ไปราวีเขา ดงัจะเหน็ได้จาก แม้เขาจะมีแนวความคดิในการท่ีจะพฒันาระบบการศกึษา โดยเป็นผู้ นํา

ในการจดัตัง้ชมรมการศกึษาเพ่ือพฒันาตนเอง ร่วมกบัครูวิทยาศาสตร์และภาษาไทย แตพ่อตัง้เสร็จ 

เขาก็ถกูผู้บริหารและกองรักษาความมัน่คง กลา่วหาวา่เป็นแนวร่วมของพรรคคอมมวินสิต์ จงึถกูนํา

ตวัไปฝึกอบรมในคา่ยทหารเพ่ือล้างสมอง หรือแม้ในชว่งหลงัจะได้ย้ายมาเป็นครูสอนศลิปะอยูใ่น

กรุงเทพฯแล้วก็ตาม แตร่ะบบราชการกลบับีบให้เขาต้องลาออกก่อนเกษียณอายรุาชการ ดงันัน้ 

ความบีบคัน้จากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดจากรัฐบาล และความอดึอดัจากระบบราชการ ซึง่

ล้วนอยูภ่ายใต้ความเป็นรัฐชาต ิได้กลายเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้สรุพล ปัญญาวชริะ ได้แสดงตวัตน

หรืออตัลกัษณะบางอยา่งออกมาในผลงานทศันศลิป์ของเขา เพ่ือเป็นการตอ่ต้านและสะท้อนความ

ไมย่ตุธิรรมของระบบราชการ ดงันัน้ปัจเจกภาพในฐานะศลิปินของเขา จงึถกูสร้างหรือหยิบยืมมา

จากสถานการณ์ทางการเมืองท่ีเข้มข้นและระบบราชการ ในลกัษณะเล่ือนไหลไปตามบริบทของ

สงัคมนั่นเอง 

2.6 เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

 ปัจจยัทางด้านความเป็นรัฐชาตไิทย ไมไ่ด้สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงาน

ทศันศลิป์ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช เทา่ใดนกั อนัเน่ืองจากเขาไมไ่ด้ร่วมตอ่สู้กบัแนวร่วมศลิปิน

อีสานในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 เน่ืองจากเขาได้เข้ามาศกึษาศลิปะท่ี

วิทยาลยัเทคนคิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ในชว่งหลงัจากเกิดเหตกุารณ์นัน้แล้ว อีกทัง้ การท่ีเขา

ได้รับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลยั ระบบราชการท่ียืดหยุน่ จงึไมไ่ด้ทําให้เกิดปัญหาหรือ

อปุสรรคตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของเขา ดงันัน้ อตัลกัษณะเฉพาะตวัของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

จงึไมไ่ด้ถกูสร้างขึน้จากรัฐชาตไิทยท่ีบีบคัน้โดยตรง แตค่วามรัฐชาตไิทยนัน้ ได้ไปแสดงออกในฐานะ

ท่ีไปสร้างความยากจนหรือความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมของคนอีสานมากกวา่ ชีวิตความยากจนของ

คนอีสาน ท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากระบบการบริหารของรัฐบาลภายใต้ระบบรัฐชาตไิทย จงึเป็นปัจจยั

สําคญัไปสูก่ารหยิบย่ืนอตัลกัษณ์ให้กบัเกียรตกิารุณ ทองพรมราช นัน่เอง   
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2.7 วัฒนา ป้อมชัย  

  ปัจจยัทางด้านความเป็นรัฐชาตไิทย ไมไ่ด้สง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงาน

ทศันศลิป์ของวฒันา ป้อมชยั คล้ายกนักบัเกียรตกิารุณ ทองพรมราช อนัเน่ืองจากเขาไมไ่ด้มีบทบาท

ในการร่วมตอ่สู้กบัแนวร่วมศลิปินอีสานในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 อีกทัง้

เขาไมไ่ด้อยูใ่นระบบการศกึษาหรือระบบราชการภายใต้รัฐชาตไิทยแตอ่ยา่งใด ดงันัน้ จงึไมส่ามารถ

นํามาอธิบายอตัลกัษณ์ของวฒันา ป้อมชยั ในแงปั่จจยัทางด้านรัฐชาตไิทยท่ีมีผลตอ่การสร้างสรรค์

ผลงานของเขาได้ 

 

3. ศิลปะสะท้อนสังคม : อัตลักษณ์ภายใต้โลกาภวัิตน์ 

 3.1 ทวี รัชนีกร 

  หลงัจากทวี รัชนีกร ได้สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตจากแรงบีบคัน้จาก

ปัจจยัทางด้านการเมือง สงัคม และสิง่แวดล้อม ดงักลา่วข้างต้น ตอ่มาเม่ือปัจจยัทางด้านการเมือง

และสงัคมได้รับการคล่ีคลายไปสูค่วามเป็นอิสระ และการก้าวไปสูก่ระแสสงัคมแบบใหม ่ทา่มกลาง

โลกาภิวตัน์ท่ีกําลงัหลัง่ไหลไปทัว่โลก การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมสมยัใหมมี่มากขึน้ ได้กลายเป็น

ปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้ผลงานศลิปะของเขา ได้รับการพฒันาทัง้ด้านรูปแบบและกลวิธีในการสร้างสรรค์

ผลงานลํา้ไปกวา่แตก่่อน และผลงานในชว่งหลงันี ้นบัเป็นผลงานศลิปะแนวสะท้อนสงัคมในยคุ

ปัจจบุนั อีกทัง้การยอมขายผลงานของตนให้กบัผู้สะสมศลิปะในชว่งหลงัๆ และการยอมเปิดตวัแสดง

งานในนามหอศลิป์ตา่งๆมากขึน้ ซึง่เป็นกระแสหนึง่ของวงการศลิปะท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีโลกาภิวตัน์     

จงึเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้เขากลายเป็นผู้ มีช่ือเสียงขึน้มาได้ 

  ปัจจยัทางด้านโลกาภิวตัน์ท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของทวี รัชนีกร 

นัน้ หากอธิบายในความหมายปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ ความเป็นปัจเจกจงึถกูเน้นในฐานะท่ี

เป็น “กระบวนการทางสงัคมของการสร้างอตัลกัษณ์” จะพบวา่ ความมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและสงัคม

ภายนอก ในฐานะศลิปินผู้อาวโุสท่ีมีความแนบแนน่กบัศลิปินทกุกลุม่ ทัง้ศลิปินอีสาน สว่นกลาง 

และตา่งประเทศ รวมทัง้การเปิดตวัเองยอมรับและเรียนรู้ศลิปะแนวหลงัสมยัใหมท่ี่กําลงัหลัง่ไหลไป

ทัว่โลก จงึทําให้เขามีโอกาสได้เปิดตวัเองไปสูพื่น้ท่ีการแสดงออกในสงัคมสมยัใหมท่ี่อยูภ่ายใต้

กระแสโลกาภิวตัน์ โดยเฉพาะการหวนกลบัไปแสดงผลงานในกรุงเทพฯหลายครัง้ หลงัจากท่ีเขา

เกษียณอายรุาชการแล้ว และความเป็นศษิย์เก่าของมหาวิทยาลยัศลิปากร ซึง่เป็นแหลง่สร้างศลิปิน

ให้มีช่ือเสียงได้ อีกทัง้ความมีปฏิสมัพนัธ์มไิด้หยดุอยูแ่คส่ถาบนัท่ีเขาจบมา แตเ่ขาสามารถเข้าได้กบั

ทกุสถาบนั จงึทําให้เขาได้เปิดเผยตวัเองไปสูส่าธารณะได้งา่ยขึน้ อีกทัง้ การได้รับรางวลัตา่งๆ จาก

หลายสถาบนั จงึทําให้เขากลายเป็นผู้ มีช่ือเสียงมากท่ีสดุผู้หนึง่ในปัจจบุนั ดงันัน้ การเปิดตวัเองออก
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ไปสูพื่น้ท่ีการแสดงออกของศลิปะในกระแสโลกาภิวตัน์ ทา่มกลางองค์กรและกลุม่ผู้สนบัสนนุ สิ่ ง

เหลา่นัน้ได้กลายเป็นผู้หยิบย่ืนความเป็นตวัตนของเขา ในฐานะศลิปินผู้ มีช่ือเสียงของประเทศ  

  จงึสรุปได้วา่ วิวฒันาการในผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของทวี รัชนีกร ในชว่งแรก

จะเกิดขึน้ภายใต้ความกดดนัของรัฐชาตไิทย ไปสูค่วามเป็นอิสระในโลกหลงัสมยัใหม ่ซึง่ทัง้หมดได้

หลอมรวมให้ทวีกลายเป็นศลิปินท่ีมีช่ือเสียง และมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัขึน้มาได้  และท่ี

สําคญั ทวี รัชนีกร กลายเป็นผู้ ท่ีทําให้ศลิปะเพ่ือชีวิต มีท่ียืนอยูใ่นพืน้ท่ีของศลิปะกระแสหลกั เป็น

การสลายเพดานไปสูก่ารยอมรับในโลกหลงัสมยัใหม ่ในโลกศลิปะท่ีเปิดกว้างมากขึน้  ดงัคําพดูของ

เขาวา่ “เราได้พิสจูน์ให้เห็นวา่ การสร้างสรรค์งานแนวสะท้อนสงัคมก็สามารถอยูไ่ด้ และยืนยนัคําท่ี

เคยพดูบอ่ยๆ วา่ จะไมเ่ป็นศลิปินโสเภณี คือขายอดุมการณ์ของตวัเองเพ่ือความอยูดี่กินดี เราจะเป็น

อยา่งนีแ้ละเราก็ไมอ่ดตายหรอก” 

 

 3.2  โชคชัย ตกัโพธ์ิ 

  ความเป็นพืน้ท่ีแหง่โลกสมยัใหม ่ได้ดงึโชคชยั ตกัโพธ์ิ เข้าไปสูก่ารเรียนรู้ศลิปะ

ตะวนัตกท่ีได้หลัง่ไหลเข้ามาสูป่ระเทศไทย ในชว่งเวลาท่ีเขาเป็นนกัศกึษา ดงันัน้ การได้รับอิทธิพล

ทัง้ทางด้านแนวความคดิ รูปแบบ และกลวิธีในการสร้างภาพ จงึสง่ผลมาสูก่ารสร้างสรรค์ผลงาน

ทศันศลิป์ของเขาจนกระทัง่ปัจจบุนั โดยเฉพาะการหยิบยืมเอารูปแบบศลิปะจากลทัธิตา่งๆ เชน่ ลทัธิ

สําแดงอารมณ์ และลทัธิอ่ืนๆ โดยเฉพาะผลงานของเอ็ดวาร์ด มงุค์ เขาได้นําไปโยงกบัผลงานของเขา

ในชดุ “ใบหน้า” และโยงช่ือกลุม่สะพาน ไปดดัแปลงเป็นผลงานชดุ “สะพานพทุธ” และในชว่งก่อน

และหลงัแหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 เขาได้รับอิทธิพลศลิปะแนวเพ่ือชีวิตของ

เอ็ดวาร์ด มงุค์ จากภาพช่ือ “เสียงกูร่้ อง” และอีกหลายๆคน เป็นต้น รวมทัง้การได้รับอิทธิพลจาก

ศลิปินไทย โดยเฉพาะผลงานของกมล ทศันาญชลี และการได้ไปศกึษางานในตา่งประเทศ ก็ล้วน

เป็นปัจจยันําไปสูค่วามพยายามท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้มีรูปแบบเป็นสากลนัน่เอง  

  นอกจากนัน้ แนวคดิปรัชญาของชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออก ท่ีหลัง่ไหลมา

พร้อมกบักระแสโลกาภิวตัน์ ก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสง่อิทธิพลตอ่แนวความคดิในการสร้างสรรค์

ผลงานของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ไมน้่อย ดงัจะเหน็ได้จากการท่ีเขาพยายามตีความคําวา่ “ชีวรูป” ซึง่มา

จากคําวา่ “ชีววิทยา” ของโจอนั มโิร และพยายามนําไปเช่ือมโยงกบัแนวคดิปรัชญาของชาว

ตะวนัออกคือคําวา่ “ชีวาตมัน” ของฮินด-ูพราหมณ์ และตีความ “ชีวาตมนั” สอดคล้องกบัคํา “พีช-

อาลัยวญิญาณ” ของพทุธมหายาน ซึง่ทัง้หมดนําไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานท่ีแสดงออกเก่ียวกบั 

“ความรันทด” ของผู้คนในสงัคม ดงัจะเห็นได้ในผลงานของเขาชว่งก่อนและหลงัเหตกุารณ์ 6 

ตลุาคม 2519 เป็นต้น จงึนบัได้วา่ เป็นการเช่ือมโยงความเป็นตะวนัตกเข้ากบัความเป็นตะวนัออก 
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ตอ่มา เม่ือเขาได้มีโอกาสปฏิบตัธิรรมกบัหลวงพอ่ชา สภุทัโท แหง่วดัหนองป่าพง จงัหวดัอบุลราชธานี 

หลกัปรัชญาของ “พุทธเถรวาท” จงึได้ซมึซบัเป็นเนือ้เดียวกบัวิถีการดําเนินชีวิตของเขา หลกั “สมาธิ” 

และผลแหง่ “จิต” ผลจากการปฏิบตัธิรรม จากสภาวธรรมก็ได้เช่ือมโยงไปสูส่ภาวศลิปะของเขา        

ซึง่มนัแสดงนยัยะแบบซ้อนมิต ิท่ีถือเป็น “อัตลักษณะ” เฉพาะตวัของโชคชยัมากท่ีสดุ 

  ดงันัน้ หากอธิบายอตัลกัษณ์ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ จากกระแสอิทธิพลดงักลา่ว 

สามารถอธิบายตามแนวคดิของฮอลล์ (Stuart Hall) ท่ีได้เสนอแนวคดิท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ภาพตวัแทนและอตัลกัษณ์ เพ่ือชีใ้ห้เห็นความแตกตา่งระหวา่งความเป็นเขา ความเป็นเรา ฉะนัน้ 

“ภาพเขียน” ของโชคชยั ตกัโพธ์ิ ท่ีได้รับอิทธิพลดงักลา่ว ก็อาจเป็นการสร้างความหมายภาพตวัแทน

และอตัลกัษณ์บางประการ กลา่วคือ เขาพยายามสร้างภาพตวัแทนของเขาด้วยความเป็นคน

ตะวนัออกด้วยเนือ้หาของเขาเอง ในขณะเดียวกนัเขาก็สร้างภาพตวัแทนความเป็นตะวนัตกด้วย

รูปแบบศลิปะสมยัใหมข่องชาวตะวนัตก ในลกัษณะแบบบรูณาการนัน่เอง 

  อยา่งไรก็ตาม เม่ือพจิารณาถึงความเป็นตวัตนท่ีแท้จริงของโชคชยั ตกัโพธ์ิ 

พบวา่ แม้เขาจะเป็นผู้หนึง่ท่ีตอ่ต้านระบบทนุนิยม และตอ่ต้านกระแสโลกาภิวตัน์ ในแง่ของการ

คกุคามวิถีชีวิตท่ีเรียบงา่ยตามแบบชาวพทุธ แตผ่ลงานของเขากลบัพยายามสร้างสรรค์มนัออกมา

โดยไมไ่ด้ตอ่ต้านความเป็นหลงัสมยัใหม ่เขาเลือกท่ีจะพฒันารูปแบบให้มีความเป็นสากล แตต้่อง

ผสมผสานกบัเนือ้หาความเป็นท้องถ่ินอีสานท่ีเรียกวา่ “ตะวันตกบวกตะวันออก” จงึเป็นการ

รอมชอมเพ่ือให้ศลิปะของเขา มีท่ียืนอยูใ่นพืน้ท่ีของโลกศลิปะกระแสหลกัและโลกหลงัสมยัใหม ่     

ได้อยา่งเหมาะสม ซึง่เป็นการเดนิทางสายกลางตามคําสอนของพระพทุธเจ้า ศลิปะของเขาจงึ

เปรียบเสมือนเป็นการพิสจูน์วา่ เม่ือสภาวะจิตของเขาได้รับการพฒันาไปสูฌ่านชัน้สงู หรือแม้แตก่าร

จะบรรลธุรรมในอนาคต รูปแบบศลิปะของเขาจะได้รับการพฒันาไปในรูปแบบใด ยอ่มเป็นการยาก

ท่ีจะคาดเดาได้ เน่ืองด้วยทกุสิ่งล้วนเป็นทกุขงั อนิจจงั และอนตัตา ศลิปะและชีวิต และอตัลกัษณ์

ของเขาก็ยอ่มเป็นไปตามนัน้   

 

 3.3 สนาม จันทร์เกาะ 

  ผลงานทศันศลิป์ท่ีอยูท่า่มกลางกระแสโลกาภิวตัน์ นบัเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่

การทํางานของศลิปินทกุกลุม่ เม่ือโลกสมยัใหม ่ศลิปะสมยัใหม ่และศลิปะหลงัสมยัใหม ่แผข่ยาย

ไปสูท่ี่ใด ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งศลิปิน ศลิปะดัง้เดมิ และศลิปะแนวใหม ่ยอ่มสง่ผลตอ่รูปแบบการ

ทํางานศลิปะของแตล่ะคนได้ เชน่เดียวกนั เม่ือกระแสโลกาภิวตัน์แผเ่ข้ามาสูพื่น้ท่ีภาคอีสาน การปรับตวั

ของศลิปินก็เกิดขึน้ ดงัจะเห็นได้จาก กระแสการรวมกลุม่ของศลิปินอีสาน เพ่ือขยายความร่วมมือ

ไปสูโ่ลกภายนอก โลกพืน้ท่ีสว่นกลาง และโลกพืน้ท่ีตา่งประเทศ เพ่ือให้ทนัตอ่กระแสโลกาภิวตัน์ 
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ในชว่งทศวรรษหลงันี ้อาจจะสง่ผลตอ่กระแสแนวความคดิและรูปแบบศลิปะหลงัสมยัใหม ่และการ

สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความหลากหลายตอ่ศลิปินท่ีอยูใ่นภาคอีสานมากขึน้ แตสํ่าหรับสนาม จนัทร์เกาะ 

แล้วกลบัมีแนวโน้มหนัไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานแนวพทุธศาสนามากขึน้ ซึง่เป็นแนวท้องถ่ินนิยม

มากวา่โลกาภิวตัน์ ดงัจะเหน็ได้จากเขามีโครงการท่ีจะเขียนภาพเก่ียวกบัการย้อนรอยพระพทุธเจ้า 

เพ่ือนําออกไปแสดงตามโรงเรียนตา่งๆ เชน่เดียวกบัภาพเขียนเพ่ือนําไปตดิตัง้ตามโรงพยาบาลตา่งๆ 

ซึง่ผลงานเหลา่นีจ้ะยงัคงรักษารูปแบบศลิปะในแนวเดมิ ท่ียงัยดึรูปแบบศลิปะหลกัวิชา  โดยไมไ่ด้

สนใจท่ีจะพฒันางานให้เป็นไปตามกระแสศลิปะหลงัสมยัใหมแ่ตอ่ยา่งใด 

  จงึอาจกลา่วได้วา่ หากจะอธิบายกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของสนาม จนัทร์

เกาะ ท่ีผา่นมา การสร้างตวัตนของเขา ไมไ่ด้อาศยัหลกัการหรือทฤษฎีแนวความคดิจากลทัธิใดเป็น

พเิศษ มนัมีการเล่ือนไหลไปตามสภาวะของเหตกุารณ์ทางการเมือง สงัคม วฒันธรรม ท่ีเกิดขึน้ 

ตัง้อยู ่แล้วดบัไป สว่นอิทธิพลทางเนือ้หานัน้ สว่นใหญ่เป็นเร่ืองเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้า จงึไม่

ตายตวั แตอิ่ทธิพลทางด้านรูปแบบนัน้ สนาม จนัทร์เกาะ ได้รับอิทธิพลมาจากการเรียนศลิปะตาม

หลกัวิชาอยา่งเคร่งครัด และคอ่นข้างจะตายตวัไมห่วือหวาไปมากกวา่นี ้ดงันัน้ การบรูณาการ

ระหวา่งความคดิ รูปแบบศลิปะหลงัสมยัใหม ่จงึไมค่อ่ยมีปรากฏในผลงานทศันศลิป์ของเขา ดงันัน้ 

กระแสโลกาภิวตัน์จงึไมค่อ่ยมีผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของสนาม จนัทร์เกาะ เทา่ใดนกั  

 

3.4 สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ 

  ความเป็นโลกาภิวตัน์ แม้จะไมไ่ด้สง่ผลตอ่แนวความคดิหลกัของสขุสนัต์  

เหมือนนิรุทธ์ โดยตรง เน่ืองจากเขาเองเป็นผู้ตอ่ต้านระบบทนุนิยม และตอ่ต้านพวกตะวนัตกมา     

โดยตลอด แตโ่ดยอ้อมแล้ว เขาก็ยงัยอมรับเอาวิธีการสอนศลิปะตามหลกัวิชาและทฤษฎีของ

ชาวตะวนัตก อีกทัง้ยอมรับวิธีการแสดงผลงานร่วมกบัผู้ อ่ืน เชน่ แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทย 

กลุม่ศลิปินอีสาน กลุม่ฅนคล้ายกนั กลุม่แก่นคณู กลุม่เดนิดนิ ฯลฯ เพราะการแสดงนิทรรศการ

ผลงานตา่งๆนัน้ มนัเป็นสว่นหนึง่ของวิธีการท่ีเรารับมาจากพวกตะวนัตก อีกทัง้ในชว่งหลงั กลุม่

ศลิปินอีสานได้ขยายความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน เชน่ ลาว เขมร เวียดนาม และขยายไปสู่

ญ่ีปุ่ นและอเมริกา ซึง่ล้วนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ทัง้สิน้ อยา่งไรก็ตาม การหลัง่ไหล

เข้ามาของความเจริญท่ีเรารับมาจากชาตติะวนัตก ทําให้สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ มองเห็น มหนัตภยัท่ี

ยา่งกายไปสูวิ่ถีชีวิตของชาวบ้านมากกวา่ เขาจงึเขียนภาพท่ีมีเนือ้หาในลกัษณะตอ่ต้านเทคโนโลยี

และความเป็นสมยัใหมจํ่านวนมาก เพียงแตเ่ขาไมไ่ด้เน้นรูปแบบของศลิปะไปตามกระแสความนิยม

ในปัจจบุนัเฉกเชน่คนอ่ืน ซึง่อาจเป็นปัจจยัหนึง่ ท่ีทําให้ผลงานของเขามีลกัษณะเรียบง่ายแบบชาวบ้าน  
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  ปัจจบุนั พฒันาการอย่างหนึง่ท่ีแสดงถึงตวัตนของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ท่ีมี

นยัสําคญัในชว่งบัน้ปลายชีวิตของเขา คือ การประยกุต์ผลงานศลิปะท่ีเกิดจากมนัสมองและ

จติสํานกึสาธารณะของเขา โดยการลงทนุซือ้รถยนต์ปิกอพั นํามาดดัแปลงใสเ่คร่ืองขยายเสียงและ

ลําโพง เพ่ือทําเป็นรถแสดงผลงาน “ภาพเขียน กวี เพลง” แบบเคล่ือนท่ีไปตามสถานท่ีตา่งๆ เชน่ 

ตามโรงเรียน แหลง่ชมุชน และหนว่ยงานตา่งๆ เป็นต้น ซึง่สามารถแสดงผลงานศลิปะ อา่นบทกวี 

และร้องเพลงในเวลาเดียวกนัได้ทัง้เวลากลางวนัและกลางคืนทกุสถานท่ี  จงึอาจกลา่วได้วา่ เป็น

ผลงาน “ศลิปะโพสต์โมเดร์ินแบบบ้านนอก” ท่ีเป็นอตัลกัษณะเฉพาะตวัของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์

อีกลกัษณะหนึง่   

  ดงันัน้ หากนํามาอธิบายอตัลกัษณ์ของสขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ พบวา่ เขาพยายาม

สร้างอตัลกัษณะเฉพาะ ด้วยการประยกุต์ผลงานศลิปะ “ภาพเขียน กวี เพลง” แบบเคล่ือนท่ีเพ่ือ

สามารถนําไปแสดงตามสถานท่ีตา่งๆได้ ซึง่เป็นการยอมรับแนวคดิแบบสมยัใหม่ และเป็นปฏิสมัพนัธ์

ทางสงัคมท่ีประกอบไปด้วยภาพลกัษณ์ของเขาท่ีมีตอ่ตนเอง และจนิตนาการเก่ียวกบัความคดิของ

ผู้ อ่ืนตอ่ภาพลกัษณ์นัน้ รวมถึงปฏิกิริยาและความรู้สกึของเขาท่ีมีตอ่จนิตนาการดงักลา่วด้วย ซึ่งก็

เพ่ือให้ผลงานของเขาสอดคล้องกบัความปรารถนาท่ีจะแสดงออกบนพืน้ท่ีแหง่โลกาภิวตัน์นัน่เอง 

 

3.5 สุรพล ปัญญาวชริะ 

 กระแสแหง่โลกาภิวตัน์ในปัจจบุนั ได้กลายมาเป็นปัจจยัหนึง่ท่ีสําคญั ในการเข้า

ไปเปล่ียนแปลงอตัลกัษณะในผลงานทศันศลิป์ของสรุพล ปัญญาวชิระ ไมว่า่จะเป็นการเช่ือมโยง

หรือการมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ศลิปินตา่งๆ ทัง้อยูใ่นสว่นภมูิภาคและในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะจดุแข็ง

ประการหนึง่ท่ีทําให้สรุพล ปัญญาวชริะ มีช่ือเสียงขึน้มาได้ก็คือ การท่ีเขาได้มีโอกาสเข้ามาทํางาน

อยูใ่นกรุงเทพฯ ทําให้เขาได้รู้จกัและมีปฏิสมัพนัธ์กบักลุม่ศลิปินและสงัคมมากกวา่ศลิปินท่ีฝังตวัอยู่

เฉพาะในภาคอีสาน และตอ่มาเขาได้มีโอกาสขยายความมีปฏิสมัพธ์ัออกไปยงัตา่งประเทศ ด้วยการ

นําเอาผลงานทศันศลิป์ และการแสดงเพอร์ฟอร์มานซ์ไปร่วมแสดงท่ีประเทศญ่ีปุ่ นถึงสองครัง้ ซึง่

นบัเป็นปรากฏการณ์อยา่งหนึง่ท่ีเกิดขึน้อยา่งแพร่หลายบนโลกแหง่โลกาภิวตัน์ ในลกัษณะของ   

การแลกเปล่ียนหรือการก้าวข้ามทางวฒันธรรมระหวา่งกนันัน่เอง  

 ผลของการเข้ามาของกระแสโลกาภิวตัน์อีกประการหนึง่ ท่ีสง่ผลตอ่การ

เปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ในผลงานทศันศลิป์ของสรุพล ปัญญาวชิระ ก็คือ การเข้ามาของ เทคโนโลยี

สมยัใหม ่โดยเฉพาะคอมพวิเตอร์ ได้ทําให้เขาค้นพบวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหมคื่อ     

การสร้างสรรค์ผลงานดจิิตอลอาร์ต ท่ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ยในการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะ

ออกมาในรูปแบบตา่งๆท่ีหลากหลาย แม้ในความเป็นจริง เขาก็เป็นผู้หนึง่ท่ีตอ่ต้านระบบทนุนิยม  
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แตเ่ขาก็เปิดใจยอมรับเอาเทคโนโลยีสมยัใหม ่เพ่ือจะได้เ รียนรู้และพฒันาผลงานศลิปะของเขาให้อยู่

ได้บนพืน้ท่ีของโลกศลิปะหลงัสมยัใหมต่อ่ไปนัน่เอง 

 การรอมชอมยอมรับเอาเทคโนโลยีสมยัใหม ่และการเปิดตวัเองไปสูค่วามมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัศลิปินและองค์กรตา่งๆ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ จงึทําให้สรุพล ปัญญา

วชริะ ได้มีโอกาสเปิดเผยตวัเองไปสูส่าธารณะได้งา่ยขึน้ อีกทัง้ การได้รับรางวลัมนสั เศียรสิงห์ "แดง"  

เป็นศลิปินเกียรตยิศ จากสถาบนัปรีดี พนมยงค์ จงึทําให้เขากลายเป็นผู้ มีช่ือเสียงขึน้มาอีก ดงันัน้ 

ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์ของสรุพล ปัญญาวชริะ จงึถกูสร้างด้วยกระบวนการทางสงัคม ด้วย

การเปิดตวัเองออกไปสูพื่น้ท่ีการแสดงออกของศลิปะในกระแสโลกาภิวตัน์ ทา่มกลางองค์กรและ

กลุม่ผู้สนบัสนนุ ซึง่สิ่งเหลา่นัน้ได้กลายเป็นผู้หยิบย่ืนความเป็นตวัตนของเขา ในฐานะศลิปินผู้ มี

ช่ือเสียงของประเทศอีกผู้หนึง่ 

 

3.6 เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

 ปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของเกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

คือ ความเป็นโลกาภิวตัน์ ความเป็นพืน้ท่ีแหง่โลกาภิวตัน์ท่ีแผเ่ข้ามาครอบงําประเทศไทยมีมาตัง้นาน

แล้ว ฉะนัน้ พืน้ท่ีของภาคอีสานก็ยอ่มได้รับคล่ืนของกระแสโลกาภิวตัน์พดัเข้ามาอยา่งไมข่าดสาย 

เพียงแตว่า่ สว่นใดบ้างท่ีมีผลกระทบตอ่การทํางานและกระบวนการสร้างตวัตนของศลิปินอีสาน 

หากพิจารณาในแง่ดีแล้วพบวา่ การเปิดพืน้ท่ีเพ่ือแลกเปล่ียนศลิปะและวฒันธรรมซึง่กนัและกนั 

ระหวา่งศลิปินภาคอีสาน สว่นกลาง และภมูภิาคอ่ืน หรือแม้กระทัง่การขยายความร่วมมือไปสู่

ประเทศเพ่ือนบ้าน และขยายไปสูศ่ลิปินท่ีอยูป่ระเทศไกลออกไป ดงัท่ีศลิปินอีสานได้ทําแล้ว ก็นา่จะ

มีผลดีตอ่การเปิดพืน้ท่ีให้กบัศลิปะของคนอีสาน ได้มีพืน้ท่ียืนอยูใ่นโลกของศลิปะหลงัสมยัใหม่  และ

โลกศลิปะของสงัคมในวงกว้างมากขึน้  

 จงึเห็นได้วา่ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช นบัเป็นหวัเร่ียวหวัแรงในการรวมกลุม่

ของศลิปินในดนิแดนภาคอีสาน ก่อตัง้เป็นกลุม่ศลิปินอีสานขึน้มา และได้จดันิทรรศการของกลุม่

มาแล้วหลายครัง้ มีทัง้จดัแสดงภายในภาคอีสาน สว่นกลางท่ีกรุงเทพฯ และโดยเฉพาะการจดั

แสดงผลงานท่ีประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้ เขาเป็นผู้ มีบทบาทสงูในการเช่ือม

ความสมัพนัธ์กบัศลิปินและองค์กรตา่งประเทศ ดงันัน้ ความมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนท่ีอยูน่อกเหนือคน

ในกลุม่ จงึเป็นปรากฏการณ์ของการแสวงหาพืน้ท่ีแสดงออก ซึง่มีนยัสําคญัท่ีต้องการนําอตัลกัษณะ

ของกลุม่ตนไปสูโ่ลกภายนอก ซึง่เป็นกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเปิดกว้างอยูใ่นขณะนี ้  
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 อยา่งไรก็ตาม การท่ีเกียรตกิารุณ ทองพรมราช และกลุม่ศลิปินอีสานเปิดตวัเอง

ไปสูพื่น้ท่ีศลิปะทา่มกลางกระแสโลกาภิวตัน์นัน้ อาจสง่ผลกระทบในแงล่บก็ได้ กลา่วคือ อาจจะทํา

ให้ศลิปินอีสานบางคนหลงไปตดิกบัดกัของความเป็นชาตอ่ืิน จนลืมรากเหง้าของตวัเอง แตห่ากมอง

ในแง่บวก อาจทําให้ศลิปินกลุม่อีสานได้พฒันาแนวทางศลิปะของตวัเองไปสูค่วามเป็นสากลได้มากขึน้ 

ดงันัน้ หากอธิบายอตัลกัษณ์ตามหลกัแนวความคดิหลงัสมยัใหม่ ในกระแสโลกาภิวตัน์ จงึมีลกัษณะ

ท่ีมีความเล่ือนไหลแบบบรูณาการ มีการขยายตวัตนไปสูพื่น้ท่ีสาธารณะท่ีอยูน่อกเหนือบริบทของตน  

และอาจแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ได้ ซึง่ทัง้หมดจงึทําให้เห็นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

ปัจเจกศลิปินและสงัคม ท่ีเคล่ือนไหวอยูใ่นภาคอีสาน 

 

3.7 วัฒนา ป้อมชัย  

แม้ในชว่งเวลาหนึง่ท่ีผา่นมา วฒันา ป้อมชยั จะได้สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการทางด้านการตลาด ผลงานจงึมีลกัษณะเพ่ือการค้าท่ีเป็นไปตามกลไกของ

กระแสโลกาภิวตัน์ ซึง่เป็นไปตามแรงบีบคัน้ทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว จงึจําเป็นต้องผลิตผล

งานในแนวการค้าอีกด้านหนึง่ ตอ่มา เม่ือได้ร่วมแสดงผลงานกบักลุม่ศลิปินตา่งๆ  ก็เป็นอีกปัจจยั

หนึง่ท่ีสง่ผลตอ่การสร้างสรรค์ผลงานของเขา การท่ีเขาได้มีโอกาสไปรวมกลุม่กบัศลิปินกลุม่อีสาน 

และการเข้าไปสูเ่วทีศลิปกรรมแหง่ประเทศไทย และอีกหลายๆ เวที ล้วนเป็นเหตปัุจจยัให้เขาได้ไป

พบเห็นและเรียนรู้ศลิปะ และเรียนรู้วิถีของวงการศลิปะท่ีกว้างมากขึน้ การปรับตวัให้เข้ากบักระแส

สงัคมหลงัสมยัใหม ่และสงัคมแหง่โลกาภิวตัน์ เป็นไปด้วยความระมดัระวงั เน่ืองจากเขาเองมี

แนวความคดิท่ีตอ่ต้านกระแสทนุนิยม เพราะเขาเห็นวา่ มนัเป็นกระแสแหง่ความรีบเร่ง กระแสแหง่

ความชว่งชงิ ผลจากการได้เรียนรู้การหลัง่ไหลเข้ามาของกระแสโลกาภิวตัน์ กลบัทําให้เขาหวน

กลบัไปใช้หลกัปรัชญาของพระพทุธเจ้า ใช้หลกัธรรมคําสอนของพทุธทาส ใช้หลกัธรรมชาต ิหลกั

ความพอเพียงในการดําเนินชีวิต ไมห่ลงตดิกบัดกัความฟุ้ งเฟ้อ ไมเ่หอ่ไปกบัการดิน้รนเพ่ือเงินตรา 

จากหลกัการและหลกัแนวคดิดงักลา่ว ทําให้เขาสร้างผลงานออกมาแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ไมรี่บเร่ง 

ปลอ่ยให้เป็นไปตามสมาธิ และปลอ่ยให้เป็นไปตามธรรมชาต ิบคุลิกของผลงานและบคุลิกภาพท่ี

เช่ือมโยงเข้าหาหลกัธรรมชาต ิและวิถีชีวิตของเขากบัวิถีชีวิตของชาวบ้าน จงึนบัเป็นอตัลกัษณะ

เฉพาะตวัท่ีเดน่ชดัมากท่ีสดุของเขา 
  หากจะอธิบาย “อตัลกัษณ์” ภายใต้บริบทของกระแสโลกาภิวตัน์ ทัง้แนวคดิ  

“อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพทางมานษุยวิทยา นัน่ก็แสดงวา่ อตัลกัษณ์ของเขาถกูแปร

เล่ียนไปตามสถานการณ์ความบีบคัน้ทางด้านเศรษฐกิจในการดํารงชีวิตของเขา  และหากอธิบาย 

“อตัลกัษณ์” ในแนวคดิหลงัสมยัใหม ่นัน่แสดงวา่ ปัจเจกศลิปินของเขาถกูสร้างโดยสงัคมท่ีอยู่ภายใต้
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กระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีเขาต้องฝืนปรับตวัในภาพลกัษณ์ของเขา เพ่ือให้อาชีพของเขาดํารงอยูไ่ด้ ดงันัน้ 

ลกัษณะของความเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์ดงักลา่ว สามารถอธิบายได้วา่ แม้ในสว่นตวัของเขาจะ  

ช่ืนชอบในการสร้างผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต แตใ่นอีกด้านหนึง่เขาต้องยอมสร้างผลงานในแนวการค้า 

ดงันัน้ อตัลกัษณ์ของเขาจงึเป็นแบบบรูณาการนัน่เอง 



บทที่ 6 

สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 
ปริญญานิพนธ์เร่ือง “ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต : กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน” 

เป็นการศกึษาวิจยัเชงิคณุภาพ สนามวิจยัคือพืน้ท่ีภาคอีสาน โดยพฒันากรอบแนวคดิของการทํา

วิจยัมาจากแนวคดิเร่ือง อตัลกัษณ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของ

ศลิปินอีสาน  โดยมี คําถามการวิจัย คือ 1) ศลิปินอีสานผู้ มีอดุมการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน

ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต พวกเขาได้แสดงตวัตนแตกตา่งจากศลิปินกลุม่อ่ืนๆอยา่งไร 2) อตัลกัษณ์ของ

ปัจเจกศลิปินประกอบขึน้จากอะไร 3) สงัคมของความเป็นท้องถ่ิน รัฐชาต ิและโลกาภิวตัน์ มีกลไก

หรือกระบวนการอยา่งไรในการซมึเข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของอตัลกัษณ์ปัจเจกศลิปิน 4) ปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งปัจเจกศลิปินและกลุม่ศลิปิน นําไปสูก่ารสร้างและเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน

อยา่งไร และมีวัตถุประสงค์ของการวจัิย คือ 1) เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปิน

อีสาน ผา่นผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิต ในบริบทของท้องถ่ินอีสาน รัฐชาต ิและโลกาภิวตัน์ ท่ีมีผลตอ่

การสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน 2) เพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งปัจเจกศลิปินและกลุม่ศลิปิน  

ท่ีมีผลตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานสรุปผลการวิจยัดงันี ้

 พลวัตและววัิฒนาการของศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคอีสาน พบวา่ ได้มี

วิวฒันาการมาจากจดุเร่ิมต้นของการขยายโอกาสทางการศกึษา ท่ีมีผลมาจากนโยบายของภาครัฐ  

ท่ีถกูสง่ตรงมาจากสว่นกลางคือ กรุงเทพมหานคร เพ่ือขยายโอกาสทางการศกึษาทางด้านศลิปะ

ออกไปสูภ่มูิภาคให้มีระดบัท่ีสงูขึน้ โดยเปิดทําการเรียนการสอนทางด้านศลิปะสมยัใหมข่ึน้อยา่งเป็น

ทางการ ในวิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดันครราชสีมา ในปี พ .ศ. 2509 ซึ่งถือ

เป็นแหง่แรกในภมูิภาค และเป็นแหง่ท่ี 4 ของประเทศไทย คณาจารย์ผู้ ทําการสอน มีทัง้ที่สําเร็จ

การศกึษามาจากสว่นกลางคือ มหาวิทยาลยัศลิปากร และจากตา่งประเทศ นัน่จงึเป็นกระแสความ

เคล่ือนไหวของศลิปะในแบบสมยัใหม ่ท่ีเร่ิมปักหลกัลงในพืน้ท่ีภาคอีสานอยา่งเป็นทางการครัง้แรก  

 ตอ่มาจงึมีกระแสของการต่ืนตวัของกลุม่ศลิปินผู้ เป็นผลผลิตของสถาบนัดงักลา่ว 

ตลอดจนเกิดกลุม่ศลิปินอิสระขึน้มาหลายกลุม่ บางกลุม่ก็ได้แสดงผลงานมาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลา

ยาวนาน บางกลุม่ก็แสดงผลงานเพียงไมก่ี่ครัง้ก็ต้องยตุบิทบาทลง แตน่ัน่ก็ทําให้สมาชกิภายใน      

กลุม่ตา่งๆ พยายามก่อตัง้กลุม่ใหมข่ึน้เร่ือยมา จากจํานวนศลิปินเพียงไมก่ี่คน  กลายเป็นกลุม่ศลิปิน

จํานวนมากนบัร้อยคนในปัจจบุนั อยา่งไรก็ตาม ศลิปินอีสานกลุม่ใหญ่ในจํานวนเหลา่นี ้ยงัคง      

อตัลกัษณ์ความเป็นท้องถ่ินอีสานไว้ด้วยเนือ้หาท่ีอิงแอบกบัปัจจยัตา่งๆ โดยเฉพาะปัจจยัทางด้าน

การเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดขึน้ภายใต้รัฐชาตไิทย จนทําให้ศลิปินอีสานบางสว่นท่ีได้รับ

แรงบีบคัน้จากการเมือง ได้สร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์ในแนวทาง “ศิลปะเพ่ือชีวิต” ขึน้มา  
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 ขณะเดียวกนั ได้ปรากฏมีศลิปินอีสานคูต่รงข้าม คือผู้สร้างสรรค์ผลงานแนวทาง 

“ศิลปะเพ่ือศิลปะ” บางสว่นได้สง่ผลงานเข้าประกวด และได้รับรางวลัในเวทีตา่งๆ จนทําให้ศลิปิน

เหลา่นัน้กลายเป็นบคุคลที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในสงัคมมากขึน้ ศลิปินสว่นใหญ่ในกลุม่

เหลา่นี ้ตา่งก็สําเร็จการศกึษาศลิปะชัน้สงูจากมหาวิทยาลยัศลิปากรแทบทัง้สิน้ ซึง่สถาบนัแหง่นีไ้ด้

สร้างระบบการประกวดในเวทีตา่งๆ แบบผกูขาด และมีอิทธิพลเหนือกวา่สถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ    

จงึทําให้เกิดความได้เปรียบในเชงิการสร้างช่ือเสียงของตน ไปสูก่ารยอมรับในระดบัชาติ  ได้มากกวา่

ศลิปินผู้ สําเร็จการศกึษาจากสถาบนัอ่ืนๆ ดงันัน้ “อตัลกัษณ์” ของปัจเจกศลิปินเหลา่นี ้จงึถกูสร้าง

ด้วยสถาบนัหรือองค์กรท่ีเป็นผู้มอบรางวลัให้  

 อยา่งไรก็ตาม เม่ือย้อนกลบัไปศกึษาในชว่งทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา พบวา่ กลุม่

ศลิปินอีสานได้ปรับตวัเข้ากบักระแสโลกาภิวตัน์มากขึน้ โดยการเช่ือมตอ่สมัพนัธ์กบัศลิปินตา่งชาติ  

อาทิเชน่ ศลิปินลาว เวียดนาม กมัพชูา ญ่ีปุ่ น และอเมริกา ฯลฯ  เพ่ือขยายอาณาเขตพืน้ท่ีในการ

แสดงออกให้กว้างขวางมากขึน้ อีกนยัหนึง่ ก็เพ่ือประกาศตนเองให้สงัคมภายนอกรู้วา่ ศลิปินอีสาน  

ก็พร้อมท่ีจะตอ่สู้หรือรอมชอมกบัอิทธิพลของศลิปะ ท่ีกําลงัเกิดขึน้อยูร่ายล้อมบริเวณภายนอกเขต

ภมูภิาคอีสาน นัน่จงึนบัเป็นความพยายามท่ีจะสร้างกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของตนไปสูค่วาม

เทา่เทียมกบัศลิปินกลุม่อ่ืนๆ ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาตนิัน่เอง  

 กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของศลิปินอีสาน : ปฏสัิมพันธ์ทางสังคม พบวา่ 

จากการศกึษากระบวนการเกิดขึน้ของศลิปะเพ่ือชีวิตในประเทศไทยโดยภาพรวม จะเหน็วา่ 

นบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2475 – 2500 ถือเป็น “ชว่งเวลาการบม่เพาะสํานกึความรับผดิชอบตอ่สงัคม”  

ตอ่มาปี พ.ศ. 2500 – 2506 นบัเป็นชว่งเวลาของความเงียบงนัท่ีมีนยัสําคญัตอ่ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต   

ในประเทศไทย เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบของการเข้ามาจดัตัง้ฐานทพัอเมริกาในประเทศ

ไทย ในปี พ.ศ. 2504 และตอ่มาในปี พ.ศ. 2506 – 2516 พบวา่ ในชว่งเวลานี ้อํานาจในการควบคมุ

สงัคมตกอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาลเผดจ็การอยา่งเดด็ขาด จงึทําให้ศลิปินแสดงออกได้แต่

เพียงในเชิงสญัลกัษณ์เทา่นัน้ ดงันัน้ชว่งเวลานีจ้งึเป็น “ชว่งเวลาของการแสวงหาคําตอบของศลิปิน 

ผู้ มีสํานกึทางสงัคม” 

 อยา่งไรก็ตาม ในชว่งเร่ิมต้นทศวรรษ 2510 แม้ศลิปินไทยจะถกูจํากดัสิทธิเสรีในการ

แสดงออกของศลิปะเพ่ือชีวิต แตก่ลบัปรากฏมีผลงานศลิปะท่ีตอ่ต้านเผดจ็การ  และฐานทพัอเมริกา

ในภาคอีสานอยา่งชดัเจน คือ ผลงานทศันศลิป์ของทวี รัชนีกร ผู้ ก่อตัง้แผนกวิชาศลิปกรรมใน

สถาบนัอดุมศกึษาแหง่แรกในภาคอีสาน ดงัจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2510 ทวี รัชนีกร และกลุม่เพ่ือน

ศลิปินโคราชคือ ดํารง วงศ์อปุราช และไพฑรูย์ คงคา ฯลฯ ร่วมกนัก่อตัง้เอสซีแกลลอร่ี เพ่ือแสดง

ผลงานศลิปะขึน้ท่ีโคราช และถือเป็นแหง่แรกในภมูิภาค ผลงานของเขาในชว่งเวลานัน้ เป็นภาพ
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สะท้อนปัญหาของสงัคมดงัคํากลา่วของทวี รัชนีกร วา่ “ผมเขียนภาพทหารอเมริกนัควงผู้หญิงอีสาน

ท่ีตวัผอมๆ และเขียนภาพเก่ียวกบัสงัคมจริงๆ แล้วนํามาแสดงท่ีเอสซีแกลลอร่ี พวกฝร่ังมาดแูล้ว

โกรธมาก หาวา่ผมเขียนดา่พวกเขา ทหารฝร่ังพวกนีไ้มมี่รสนิยม ทกุคนขายภาพไมไ่ด้ ในท่ีสดุก็เลย

ต้องปิดตวัลงในปีนัน้ และก็ถือเป็นการเร่ิมต้นของศิลปะเพ่ือชีวิต” (ทวี รัชนีกร. 2552: สมัภาษณ์)  

 ทวี รัชนีกร จงึนบัเป็นบคุคลแรก ท่ีมีอดุมการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือ

ชีวิตอยา่งเดน่ชดั พร้อมกบัได้แสดงบทบาทในความเป็นครูศลิปะ ด้วยการถ่ายทอดอดุมการณ์และ

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต ไปสูบ่รรดาลกูศษิย์ของเขาจนมีช่ือเสียงหลายคน เชน่ 

สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ เทอดเกียรต ิพรหมนอก สรุพล ปัญญาวชิระ มงคล อทุก 

ทองกราน ทานา เลอพงษ์ พฒุิชาต ิจกัรี หาญสวุรรณ องอาจ ชาตมินตรี พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ 

เมธี บรีุภกัดี เกียรตกิารุณ ทองพรมราช และนิคม กบุแก้ว เป็นต้น ซึง่ตอ่มาทัง้ทวี รัชนีกร และลกูศษิย์

ของเขาดงักลา่ว ได้แสดงบทบาทสําคญัด้วยการก่อตัง้ “แนวร่วมศิลปินอีสาน” เพ่ือนําเอา 

“ศิลปะคัตเอาท์การเมือง” ไปร่วมแสดงกบั “แนวร่วมศลิปินแห่งประเทศไทย” รอบบริเวณ

สนามหลวงและถนนราชดําเนิน เพ่ือรําลกึถึงเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ในชว่งปี พ.ศ. 2517-2519 

จงึนบัเป็นปฏิสมัพนัธ์ครัง้แรกกบักลุม่ศลิปินในกรุงเทพฯ และโชคชยั ตกัโพธ์ิ ก็เป็นผู้หนึง่ท่ีมีบทบาท

สงูในกลุม่แนวร่วมศลิปินแหง่ประเทศไทยด้วย ดงันัน้กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน

เหลา่นี ้จงึถกูสร้างด้วยสถานการณ์ทางการเมือง จากผู้ มีอํานาจรัฐบาลเผดจ็การในขณะนัน้ เป็นผู้

หยิบย่ืน “อตัลกัษณ์” ทศันศลิป์เพ่ือชีวิตให้แก่พวกเขา 

 ตอ่มาหลงัจากสถานการณ์ทางการเมืองคล่ีคลายลง กลุม่แนวร่วมศลิปินอีสานสว่น

ใหญ่ดงักลา่วข้างต้น รวมทัง้โชคชยั ตกัโพธ์ิ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช และวฒันา ป้อมชยั และ

ศลิปินอีสานจํานวนหนึง่ ได้ร่วมกนัก่อตัง้ “กลุม่ศลิปินอีสาน” ขึน้ในปี พ.ศ. 2526 ซึง่นบัเป็นกลุม่

ศลิปินท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสดุในประเทศไทยเกือบร้อยคน และได้แสดงผลงานศลิปกรรมทัง้ใน

ภาคอีสาน กรุงเทพฯ และตา่งประเทศ หลายครัง้ตอ่เน่ืองกนัมาจนถึงปัจจบุนั นอกจากนัน้ ในบรรดา

ลกูศษิย์ของทวี รัชนีกร ดงัข้างต้น ได้แยกตวัออกไปตัง้กลุม่ “ศิลปินเดนิดนิ” เพ่ือเคล่ือนไหวศลิปะ

เพ่ือชีวิตในกรุงเทพฯ และได้ขยายปฏิสมัพนัธ์ไปยงัตา่งประเทศอีกด้วย  ดงันัน้ กระบวนการสร้าง   

อตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานดงักลา่ว ปัจเจกศลิปินจงึถกูสร้างด้วยปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ท่ีมีลกัษณะ

เล่ือนไหลไปตามกระแสโลกาภิวตัน์เป็นสําคญั 

ผลการวิจยัตอ่มา เก่ียวกบัการศกึษาปัจเจกศลิปินอีสาน ซึง่เป็นตวัแทนของศลิปินเพ่ือชีวิต  

จํานวน 7 คน จากการศกึษา คําวา่ “อุดมการณ์” ซึง่มกัได้ยินควบคูก่ันกบัคําวา่ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” 

ซึง่ทัง้สองคํานี ้ได้เป็นกญุแจไขไปสูก่ารวิเคราะห์ผลงานทศันศลิป์เพ่ือชีวิตของศลิปินอีสานทัง้ 7 คน 

สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
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 คําวา่ “อุดมการณ์” นัน้ สลุกัษณ์ ศวิรักษ์ และวิรุณ ตัง้เจริญ ได้เสนอทศันะตรงกนัวา่  

อดุมการณ์ในกระแสโลกาภิวตัน์นัน้ มนัมีความเปล่ียนแปลงท่ีเล่ือนไหล และไมแ่นน่อน ทกุอยา่ง

ล้วนเป็นอนิจจงั อดุมการณ์ท่ีผกูตดิอยูก่บัศลิปะเพ่ือชีวิตก็ยอ่มเป็นอนิจจงั และเ ล่ือนไหลไปตาม

สถานการณ์เป็นชว่งๆ สว่นคําวา่ “ศิลปะเพ่ือชีวิต” ในชว่งทศวรรษ 2500 จิตร ภมูิศกัดิ ์ได้ให้

ความหมายไว้วา่ ศลิปะต้องเป็นสิ่งสะท้อนอนัมีคณุประโยชน์ไปยงัชีวิตของมวลประชาชน คือ ศลิปะ

ท่ีเปิดโปงให้ประชาชนมองเห็นต้นตอของความเลวร้ายของชีวิตในสงัคม  คือ ศลิปะท่ีชีแ้นะให้

ประชาชนมองเห็นทางออกของชีวิตอนัถกูต้อง และพร้อมกนันีก็้ยัว่ยใุห้มวลประชาชนตอ่สู้  และ

เคล่ือนไหวไปสูจ่ดุหมายปลายทางของชีวิตอนัดีกวา่ ซึง่มาสอดคล้องกบัทศันะของวิรุณ ตัง้เจริญ 

ท่ีวา่ ศลิปะเพ่ือชีวิต เป็นอีกลกัษณะด้านหนึง่ ท่ีสะท้อนหรือแสดงออก เป็นปรากฏการณ์หรือเป็น

รูปธรรม ท่ีสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัชีวิต สงัคม การเมือง คณุธรรม จริยธรรม ความดีงาม เป็นการ

แสดงออกท่ี “แสดง” หรือ “สะท้อน” ความเช่ือหรืออดุมการณ์ของศลิปินแตล่ะคน   

 สิง่ท่ียืนยนัวา่ ศลิปินอีสานผู้ มีอดุมการณ์ตามปรัชญาและความหมายดงักลา่วข้างต้น 

พบวา่ ทวี รัชนีกร ถือเป็นหวัหอกและกลายเป็นรากแก้วให้กบัวงการศลิปะเพ่ือชีวิตของไทยและ

ของภาคอีสาน ท่ียงัมุง่มัน่และยดึมัน่ในอดุมการณ์ดงักลา่วคอ่นข้างจะเหนียวแนน่ และย่ิงเพิ่มความ

เข้มข้นในการแสดงออกอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ แม้ในวยัชราบัน้ปลายชีวิตของเขาก็ตาม ทวี รัชนีกร ถือ

เป็นแบบอยา่งให้กบัศลิปินมิใชแ่คเ่ฉพาะในกลุม่ลกูศษิย์หรือกลุม่ศลิปะเพ่ือชีวิตเทา่นัน้ แตก้่าวข้าม

ไปสูก่ารยอมรับของกลุม่ศลิปะเพ่ือศลิปะ และก้าวข้ามไปสูก่ารยอมรับของผู้คนทกุวงการ แม้รางวลั

ศลิปินแหง่ชาตท่ีิเขาได้รับ จะเป็นสิ่งการันตีให้กบัผลงานศลิปะของเขา แตก่ารกลา่วช่ืนชมถึงผลงาน

ศลิปะอนัซอ่นนยัยะเพ่ือสร้างสรรค์สงัคมนัน้ กลบัมีคณุคา่มากกวา่รางวลัใดๆ ผลงานศลิปะของเขา

สามารถส่ือแทนความเป็นตวัตนของเขา และแทนคนอ่ืนได้ด้วย ทัง้ตวัเขาและคนอ่ืนสามารถเข้าไป

ถึงอดุมการณ์ร่วมกนัได้ อีกทัง้ความอดทนและการไมย่อมขายอดุมการณ์ ตรงนีคื้อ  จดุตา่งท่ีทวี 

รัชนีกร มีมากกวา่คนอ่ืน 

 โชคชัย ตกัโพธ์ิ เป็นครุุศลิปินอีกผู้หนึง่ ท่ียอมสละชีวิตของตวัเองไปสูก่ารสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิต เฉพาะในชว่งเวลาท่ีตรึงเครียดของเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 

ตลุาคม 2519 แม้จะเป็นเพียงชว่งระยะเวลาหนึง่ แตค่วามจริงใจและอดุมการณ์ท่ีก้าวข้ามความกลวั

ตายจากการไลล่า่ของฝ่ายตรงกนัข้าม ได้ทําให้เขามีตวัตนท่ีถกูขนานนามวา่ เป็นศลิปินเพ่ือชีวิต           

ท่ียดึมัน่อดุมการณ์เพ่ือสงัคม และไมไ่ด้แตกตา่งไปจากศลิปินเพ่ือชีวิตคนอ่ืนๆ ในยคุเดียวกนั 

หากแตมี่ความแตกตา่งจากกลุม่ศลิปะเพ่ือศลิปะก็คือ เขาไมไ่ด้ขายผลงานและขายอดุมการณ์เพ่ือ

เงินตราและเหรียญรางวลัเฉกเชน่ศลิปินในกลุม่กระแสหลกั แม้ในชว่งหลงัจนถึงปัจจบุนั อดุมการณ์

ของเขาได้ยกระดบัไปสูค่วามจริงแท้ของสภาวธรรมคือ ธรรมชาตท่ีิมีเกิดขึน้ ตัง้อยู ่และดบัไปเป็น
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ของธรรมดา และธรรมะของพระพทุธเจ้าท่ีสอนให้รู้เหตขุองการเกิดสภาวธรรม และทรงสอนให้รู้

หนทางแหง่ความหลดุพ้น เขาจงึปฏิบตัธิรรมควบคูก่บัการปฏิบตัศิลิปะ เพ่ือให้ผลงานศลิปะของเขา

มีประโยชน์สงูสดุตอ่มนษุยชาต ิและการปฏิบตัธิรรมมีประโยชน์ตอ่การหลดุพ้นของตวัเอง นัน่คือ  

ความแตกตา่งสงูสดุ เทา่ท่ีเคยมีปรากฏในประเทศไทย 

 สนาม จันทร์เกาะ เป็นครุุศลิปินอีกผู้หนึง่ ท่ีได้รับแนวคดิและอดุมการณ์บางส่วนมา

จากทวี รัชนีกร ผู้ เป็นอาจารย์ อีกทัง้เขาเตบิโตมาทา่มกลางความวุน่วายทางการเมือง และการเข้า

มาของกองทพัอเมริกนั รวมทัง้บรรยากาศในการเรียนในขณะนัน้ ได้หลอมรวมให้เขามีอดุมการณ์

เพ่ือต้องการสะท้อนวิถีชีวิตของชาวอีสาน ผู้หลงไปตดิกบัดกัของการหลัง่ไหลเข้ามาของวัฒนธรรม

ตา่งชาต ิและความเส่ือมถอยของสงัคม ภายใต้อํานาจบริหารของรัฐบาลแหง่รัฐชาตไิทยมาทกุยคุ

สมยั ผลงานศลิปะของเขาจงึเป็นตวักระตุ้นให้ผู้คนได้ตระหนกัถึงพิษภยัของสงคราม นกัการเมือง 

ข้าราชการท่ีโกงกิน นัน่จงึแสดงถึงอดุมการณ์ศลิปะเพ่ือชีวิตของเขาได้เป็นอยา่งดี แม้บางชว่งศลิปะ

ของเขาจะเขียนเพ่ือการจําหนา่ย แตภ่าพเหลา่นัน้ ก็ยงัเป็นภาพท่ีสะท้อนอดุมการณ์เพ่ือคารวะบชูา

คนดี และคารวะธรรมชาต ิมนัเป็นการเล่ือนไหลทางอดุมการณ์แบบทางสายกลาง ความเป็นตวัตน

ของสนาม จนัทร์เกาะ จงึมีทัง้ความแตกตา่งและความเหมือนกบัศลิปินกลุม่อ่ืนๆ เป็นการรอมชอม

ของอดุมการณ์ตามสภาพท่ีเป็นจริงของเขา 

 สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ นบัเป็นครุุศลิปินผู้ เดนิตามอดุมการณ์ของทวี รัชนีกร ผู้ เป็น

อาจารย์อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอดุมการณ์ศลิปะเพ่ือชีวิตในชว่งเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 

6 ตลุาคม 2519 จนทําให้เขาถกูจบักมุในปี พ.ศ. 2519 เชน่เดียวกบัทวี รัชนีกร แม้ในชว่งหลงัเขาจะ

ได้ไปเป็นครูสอนศลิปะในชนบทอีสาน อดุมการณ์ศลิปะเพ่ือชีวิตก็ยงัตดิตามตวัเขาไปทกุหนแหง่ 

อดุมการณ์ท่ีสะท้อนการเมือง สลบักบัอดุมการณ์เพ่ือสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาอีสาน ไมส่ามารถ

แยกออกจากกนั แม้ในชว่งเวลาหนึง่ เขาจะละทิง้อดุมการณ์อนัเข้มข้นไปสูก่ารเขียนภาพเพ่ือการ

จําหนา่ย แตก็่เป็นแคอ่าการ “วูบ” ในชว่งเวลาหนึง่ ความละอายและจติสํานกึท่ีฝังรากลกึได้ดงึเขา

กลบัมาสูค่วามเป็น “ตัวตน” อนัแท้จริงของเขา คืออดุมการณ์ศลิปะเพ่ือชีวิต ศลิปะเพ่ือชาวนา 

ศลิปะเพ่ือชาวพทุธ และศลิปะเพ่ือผู้ อ่ืน มิใชเ่พ่ือเงินตราและเหรียญรางวลั นัน่คือ ความมัน่คงของ

อดุมการณ์ท่ีเห็นแตกตา่งไปจากศลิปินกลุม่อ่ืนๆ 

 สุรพล ปัญญาวชริะ ครุุศลิปินเพ่ือชีวิตผู้ยดึมัน่อดุมการณ์ไมเ่คยเส่ือมคลาย เขาเดนิ

ตามรอยอดุมการณ์ของทวี รัชนีกร และบรรดารุ่นพ่ี บรรยากาศในการเรียนการสอน ได้กลายเป็นจดุ

หลอมรวมคําวา่ “ทัศนศิลป์เพ่ือชีวิตสกุลโคราช” ซึง่สรุพล ปัญญาวชิระ ก็เป็นผู้หนึง่ท่ีได้ร่วมสร้าง

มนัขึน้มาด้วย หลงัจากเขาใช้ชีวิตความเป็นครูสอนศลิปะอยูท่ี่อีสานในชว่งเวลาหนึง่ พร้อมๆกบัการ

ถกูคมุเข้มจากผู้บริหารและรัฐบาล ในข้อหาเป็นผู้ ฝักใฝ่พรรคคอมมิวนิสต์ ผลงานศลิปะเพ่ือชีวิตของ
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เขา จงึต้องยตุบิทบาทลงไปชัว่คราวเกือบสิบปี หลงัจากนัน้ เขาได้ย้ายไปเป็นครูสอนศลิปะท่ี

กรุงเทพฯ ศนูย์กลางแหง่ความเจริญ แตเ่ขากลบัพบวา่ ชีวิตของผู้คนในสงัคม ไมไ่ด้แตกตา่งไปจาก

ความทกุข์ของชาวนาอีสานท่ีเขาพบเจอมาแล้ว สงัคมของผู้อพยพมาขายแรงงานในกรุงเทพฯ ก็ยงั

ถกูกระทําด้วยการเอารัดเอาเปรียบจากระบบทนุนยิม รวมทัง้ระบบราชการท่ีเขาสงักดั ก็ล้วนบีบคัน้

ให้เขามองปัญหาของสงัคมแบบตดิลบ ดงันัน้ผลงานศลิปะของเขาในชว่งหลงั  จงึมีความรุนแรงใน

เนือ้หา แบบเสียดสีสงัคม และล้อเลียนการเมืองมากขึน้ ดงันัน้ อดุมการณ์ของเขาจงึถกูสร้างใน

ลกัษณะเดียวกนักบัอาจารย์ รุ่นพ่ี และเพ่ือนในสายโคราช แตจ่ะแตกตา่งจากศลิปินกลุม่กระแสหลกั

คือ การไมย่อมก้มหวัให้กบัระบบทนุนิยม 

 เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็นครุุศลิปินผู้ผา่นการศกึษาจากหลายสถาบนั 

อดุมการณ์และแนวความคดิจงึหลากหลายไปด้วย เกียรติการุณ ทองพรมราช เป็นลกูศษิย์ของทวี 

รัชนีกร รุ่นกลางๆ ท่ีเข้าศกึษาในชว่งท่ีเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 ได้ลดความรุนแรงลงไปแล้ว แต่

อดุมการณ์และปรัชญาท่ีได้มาจากสถาบนัแหง่นีคื้อ การทํางานศลิปะอยา่เอาแตฝี่มือไปแลกเงินเขา 

ให้เอาอดุมการณ์ไปให้เขาด้วย แนวคดิดงักลา่ว ได้ฝังลกึในจิตสํานกึของเขามาจนถึงปัจจบุนั ตอ่มา

เม่ือได้เข้าศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม อดุมการณ์แบบท้องถ่ินนยิมได้กลายไปเป็นสว่นหนึง่ใน

ชีวิตของเขา และการได้เข้าศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แนวคดิแบบ

ผสมผสานระหวา่งศลิปะสมยัใหมก่บัศลิปะแบบรากเหง้า ได้เข้ามาเป็นสว่นหนึง่ในวิถีการทํางาน

ของเขา ทัง้หมดได้หลอมรวมให้เกียรตกิารุณ ทองพรมราช เป็นผู้ ท่ีมีอดุมการณ์เพ่ือสร้างสรรค์

ผลงานศลิปะควบคูไ่ปกบัความเป็นนกัวิชาการในลกัษณะท้องถ่ินนยิมสงูอีกผู้หนึง่ ศลิปะและ

วิชาการของเขา จงึสะท้อนตวัตนท่ีแตกตา่งไปจากศลิปินกลุม่อ่ืนๆ  

 วัฒนา ป้อมชัย หรือ ต๋อง ด่านเกวียน ประตมิากรเคร่ืองปัน้ดนิเผา ผู้ มีอดุมการณ์

ท่ีนา่นบัถือ อดุมการณ์ของเขาไมไ่ด้รับมาจากสถาบนัการศกึษาภายใต้รัฐชาตไิทยแตอ่ยา่งใด แต่

เป็นอดุมการณ์ท่ีก่อตวัมาจากมหาวิทยาลยัแหง่ชีวิตจริง คือมหาวิทยาลยัท่ีสอนความรู้ ในท้องทุง่ 

จากชา่งปัน้ จากวิถีชีวิตของชาวบ้าน และจากความยากจนสารพดั คอ่นชีวิตของเขาอยูก่บับคุคล

ระดบัลา่งท่ีถกูทอดทิง้จากทกุรัฐบาลมาโดยตลอด ความทกุข์และแววตาของบคุคลเหลา่นัน้ ได้หลอ่

หลอมให้วฒันา ป้อมชยั มีความคดิและอดุมการณ์เพ่ือท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานสะท้อนวิ ถีชีวิตของ

พวกเขา เพ่ือร้องขอความเห็นใจ ความมีเมตตาตอ่กนั การไมเ่อารัดเอาเปรียบซึง่กนัและกนั น่ีคือ 

ความแตกตา่งและตวัตนของวฒันา ป้อมชยั ท่ีไมเ่หมือนใคร    

 

อภปิรายผล 

ผลการศกึษาวิจยันี ้ได้ผลวิจยัเป็นข้อค้นพบคือ กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปิน

อีสาน ถกูสร้างตวัตนด้วยกระบวนการทางสงัคมภายใต้บริบทท้องถ่ินอีสาน รัฐชาต ิและโลกาภิวตัน์  
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1. ท้องถิ่นอีสาน (Localization) คําวา่ “ท้องถ่ินนิยม” นัน้ นกัสงัคมวิทยาและ

มานษุยวิทยาให้ความสนใจ “ท้องถ่ินนิยม” ในฐานะท่ีเป็น “ปรากฏการณ์ทางสงัคมวฒันธรรม” 

อยา่งหนึง่ท่ีซบัซ้อน เตม็ไปด้วยความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงและเก่ียวข้องเช่ือมโยงกบักลุม่คน 

สถาบนั ระบบ และปรากฏการณ์อ่ืนๆ อีกจํานวนมาก (พฒันา กิตอิาษา. 2546: 17) ดงันัน้ คําวา่ 

“ท้องถ่ินอีสาน” ในความหมายของงานวิจยันี ้จงึหมายรวมถึง ปัจจยัทางด้านการเมือง สงัคม ศลิปะ 

วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ท่ีมีอยูภ่ายในบริบทของภาคอีสาน และได้สง่ผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์

ของศลิปินอีสานอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ อาทิเชน่ ทวี รัชนีกร ได้แรงบนัดาลและแนวความคดิมาจากวิถี

ชีวิตของชาวบ้าน และการเข้ามาของฐานทพัอเมริกา ความยากจน การสร้างเข่ือน การประท้วง หรือ

แม้แตเ่ร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเกิดขึน้ในภาคอีสาน ล้วนไปปรากฏอยูใ่นผลงานของเขาทัง้สิน้ เชน่เดียวกนั

กบัโชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาต ิวิถีชีวิต นิยายปรัมปรา ภาพผนงัถํา้ วดัและ

สถานปฏิบตัธิรรมท่ีอยูใ่นภาคอีสาน สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ ได้รับแรงบนัดาลใจจากชีวิตชาวนาอีสาน 

สนาม จนัทร์เกาะ ได้รับแรงบนัดาลใจจากศลิปะและวฒันธรรมอีสานใต้ สรุพล ปัญญาวชิระ ได้แรง

บนัดาลใจมาจากท้องนาท่ีแตกระแหง เกียรตกิารุณ ทองพรมราช สะท้อนวิถีชีวิต การกินอยู ่ผา่นกะปอม 

ปลายา่ง และผืนป่าในจินตนาการของภาคอีสาน และวฒันา ป้อมชยั สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชา่งปัน้ และชาวบ้านท่ีอยูล่ะแวกบ้านของเขา  

หากอธิบาย “อตัลกัษณ์” ตามมโนทศัน์ปัจเจกภาพในความหมายของเกียซรต์ (Clifford 

Geertz) นัน้ “เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจงึมีไมรู้่จบ อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัิ 

ท่ีคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า” (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 2546: 32-33) จงึ

สามารถอธิบายได้วา่ ศลิปินได้หยิบยืมเอาความเป็นท้องถ่ินอีสาน จากเร่ืองราวและส่ือวสัดจุาก    

ภมูิปัญญาของชาวอีสาน มาเป็นส่ือแสดงออกในผลงานทศันศลิป์ของเขาเทา่นัน้  แตล่กัษณะเดน่

ของผลงานนัน้ กลบัปรากฏอยูใ่นรูปแบบศลิปะสมยัใหมแ่ละการมีทกัษะฝีมือสงู จงึอาจกลา่วได้วา่ 

เขาได้แปรเปล่ียนความเป็นท้องถ่ินอีสาน ไปสูค่วามเป็นสากลในรูปแบบของศลิปะสมยัใหมแ่บบ

บรูณาการ และเล่ือนไหลไปตามสถานการณ์ หรืออาจอธิบายได้วา่  ปัจเจกภาพในฐานะอตัลกัษณ์

ของศลิปิน ได้ถกูสร้างด้วยกระบวนการทางสังคม คือความเป็นท้องถ่ินอีสาน ท่ีทบัซ้อนกบัเทคนิค

วิธีการแบบสมยัใหมเ่ป็นผู้หยิบย่ืนให้ และแปรเปล่ียนไปตามสถานการณ์ทางด้านความคดิ และ

กลวิธีในการสร้างภาพของพวกเขา จนกลายเป็นผลงานทศันศลิป์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะนัน่เอง   

2. รัฐชาต ิ(Nation state) หมายถึง นโยบายของรัฐบาลไทยท่ีเข้ามามีอิทธิพลเหนือ

ดนิแดนภมูิภาคอีสาน ก็เพ่ือให้สงัคมอีสานได้ปฏิบตัติาม ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการเมือง การปกครอง 

และระบบการศกึษา ท่ีเร่ิมตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 เป็นต้นมา ซึง่ได้สง่ผลตอ่การสร้างอตัลกัษณ์ของ

ศลิปินอีสาน โดยแบง่เป็นปัจจยัท่ีเดน่ชดัได้ 2 ปัจจยั คือ  
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 2.1 ปัจจัยแรก คือ “สถาบนัการศกึษา” ท่ีมีผลมาจากหลกัสตูรการเรียนการสอน   

ซึง่ถกูกําหนดโดยรัฐบาลและผู้ มีอํานาจ ดงัจะเห็นได้จาก ทวี รัชนีกร ผู้ สําเร็จการศกึษามาจาก

มหาวิทยาลยัศลิปากร ท่ีผลิตผู้ มีฝีมือทางชา่งศลิป์ในชว่งแรกๆ เพ่ือไปสร้างศลิปกรรมให้กบั

ประเทศชาต ิทวี รัชนีกร ก็อยูใ่นชว่งของอดุมการณ์นัน้ด้วย โชคชยั ตกัโพธ์ิ ได้รับอิทธิพลจาก

สถาบนัการศกึษาศลิปะท่ีเก่าแก่ของประเทศ คือวิทยาลยัเพาะชา่ง ซึง่เป็นแหลง่ผลติชา่งศลิป์ฝีมือดี

ของประเทศมาตัง้แตเ่ร่ิมแรก แม้แตใ่นชว่งท่ีโชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นนกัศกึษา ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชา

เชงิชา่งท่ีเน้นทกัษะฝีมือ ผสมผสานกบัการศกึษาศลิปะหลกัวิชาของตะวนัตก อิทธิพลดงักลา่วยงั

ตกค้างอยูใ่นรูปแบบผลงานศลิปะของเขามาจนถึงปัจจบุนั สว่น สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ สนาม จนัทร์เกาะ 

สรุพล ปัญญาวชิระ และเกียรตกิารุณ ทองพรมราช ทัง้ส่ีคนนบัเป็นผลพวงมาจากสถาบนัการศกึษา

ทางด้านศลิปะท่ีเกิดขึน้ในภาคอีสานคือ วิทยาลยัเทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสอน

ของทวี รัชนีกร สถาบนัศลิปะแหง่นี ้มีสถานท่ีตัง้และบรรยากาศในการเรียนการสอน ท่ีเตม็ไปด้วย

ธรรมชาตแิบบบ้านนอก พืน้นาแตกระแหง ความแร้นแค้นของชาวบ้าน และบรรยากาศของการเข้า

มาของฐานทพัอเมริกา ล้วนเป็นปัจจยัให้กบัผู้ เรียนได้รับอิทธิพลความเป็น “อตัลกัษณะเฉพาะสถาบนั” 

ตดิตวัมาด้วย สว่นวฒันา ป้อมชยั นัน้ เป็นหนึง่เดียวท่ีไมไ่ด้จบการศกึษาศลิปะจากสถาบนัใดๆ 

ฉะนัน้ การทํางานศลิปะของเขา จงึมีแตท้่องทุง่ ธรรมชาต ิและวิถีชีวิตของชาวบ้านเทา่นัน้ ท่ีเป็นครู

และเป็นมหาวิทยาลยัชีวิตให้กบัเขา 

  “อตัลกัษณ์” ในความหมายของนกัคดิสายปฏิสมัพนัธ์เชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic 

interactionism) ซึง่แม้วา่จะให้นํา้หนกัแก่ปัจเจกบคุคลในฐานะประธาน (Subject) หรือผู้กระทําการ 

(Agency) แตก็่เห็นวา่ “อตัลกัษณ์” คือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และหาก

นํามาอธิบายอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน จากความหมายปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม จะทําให้เหน็ 

“กระบวนการสังคมแบบปฏิสัมพันธ์ลูกโซ่” เกิดขึน้กบัศลิปินอีสาน ดงัจะเห็นได้จากปรากฏการณ์

การเลียนแบบหรือได้รับอิทธิพลแนวความคดิเร่ือง “ศิลปะเพ่ือชีวิต” โดยมีทวี รัชนีกร เป็นแมแ่บบ 

(Master) และสง่ตอ่กระบวนการสืบทอดอตัลกัษณ์ให้กบับรรดาลกูศษิย์ผู้ มีช่ือเสียงจํานวนหลายคน 

อาทิเชน่ สนาม จนัทร์เกาะ สขุสนัต์ เหมือนนิรุทธ์ สรุพล ปัญญาวชิระ เกียรตกิารุณ ทองพรมราช 

เทอดเกียรต ิพรหมนอก เลอพงษ์ พฒุิชาต ิมงคล อทุก ทองกราน ทานา พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ 

จกัรี หาญสวุรรณ นิคม กบุแก้ว จรัญ ชยัประทมุ ฯลฯ หรือแม้กระทัง่วฒันา ป้อมชยั ก็ถือวา่เป็นลกูศษิย์

นอกระบบของเขาอีกด้วย ดงันัน้ ปรากฏการปฏิสัมพันธ์ลูกโซ่ นี ้จงึถกูสร้างอตัลกัษณ์ด้วยระบบ

การศกึษาซึง่อยู่ภายใต้ระบบรัฐชาตไิทยนัน่เอง 
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 2.2 ปัจจัยท่ีสอง คือ “ปัจจยัทางด้านการเมือง สงัคม และสิ่งแวดล้อม” ซึง่ศลิปิน

ได้รับแรงบีบคัน้ จากระบบการปกครองของรัฐชาตไิทย โดยเฉพาะในชว่งเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

2516 และ 6 ตลุาคม 2519 ซึง่ศลิปินเกือบทัง้หมด ล้วนมีบทบาทในการนําเอาผลงาน “ศลิปะคตั

เอาท์การเมือง” ไปร่วมตอ่สู้กบัเผดจ็การดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น หากนํามาอธิบาย “อตัลกัษณ์” 

ปัจเจกภาพในความหมายของเกียซรต์นัน้ เป็นการแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของคนตามบริบทจงึมีไมรู้่

จบ อตัลกัษณ์จงึเป็นคณุสมบตัท่ีิคนหยิบยืมสร้างขึน้มาตามสถานการณ์เฉพาะหน้า ดงันัน้ 

กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน สามารถอธิบายได้วา่ ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต ถกูสร้างด้วย

สถานการณ์ความเลวร้ายทางการเมือง เป็นสําคญั และพร้อมจะแปรเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตนตาม

บริบทจงึมีไมรู้่จบ เชน่ เม่ือสถานการณ์ทางการเมืองคล่ีคลายลง ผลงานของพวกเขาก็ได้เปล่ียนแนว

ในการเขียนภาพ ไปสูเ่ร่ืองราวทางสงัคม สิ่งแวดล้อม และศาสนามากขึน้ ซึง่เนือ้หาจะเบาลงนัน่เอง  

3. โลกาภวัิตน์ (Globalization) หมายถึงกระบวนการตา่งๆ อนัเป็นผลมาจากกระแสโลก

ปัจจบุนั ในสว่นขององค์กรภาครัฐ เอกชน ปัจเจกชน ทัง้ในระดบัภมูิภาค ประเทศ และนานาชาต ิท่ีมี

ผลตอ่กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน การแสดงผลงานในวงกว้าง ในพืน้ท่ีของการรับรู้

ของผู้คนจํานวนมาก มีความจําเป็นอยา่งย่ิง สําหรับการสร้างตวัตนของศลิปินให้กลายเป็นคนท่ีมี

ช่ือเสียง ข้อด้อยหรือข้อเสียเปรียบของศลิปินท่ีอยูใ่นภาคอีสานก็คือ การท่ี ไมมี่เวทีและผู้สนบัสนนุ

ในการแสดงออก ไมมี่ส่ือ ฯลฯ เหมือนกบักลุม่ศลิปินในกรุงเทพฯ ท่ีถกูสร้างขึน้มา ทัง้การมีเส้นสาย 

มีการประกวด มีการให้รางวลักลุม่ของตน ซึง่ทัง้หมดล้วนวางแผนและสร้างมนัขึน้มาอยา่งมีระบบ 

จนกลายเป็นความชอบธรรมในกลุม่ของตน ศลิปินท่ีอยูอ่าศัยในภาคอีสาน จงึกลายเป็นศลิปินชาย

ขอบ ยกเว้น ทวี รัชนีกร ผู้ เดียวท่ีสามารถยืนหยดัอยูใ่นพืน้ท่ีของโลกศลิปะกระแสหลกัได้  

ดงันัน้ หากนํามาอธิบายอตัลกัษณ์ คือสิ่งท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม  

ดงัท่ีคลีูย์ (Charles Cooley) เช่ือวา่ สงัคมและปัจเจกบคุคลเป็นปรากฏการณ์ท่ีไมอ่าจแยกออกจาก

กนัได้ สงัคมเกิดจากการผสมผสานของตวัตนเชิงจิต (Mental selves) ของหลายๆคนท่ีมีปฏิสมัพนัธ์

ตอ่กนั ความรู้สกึเก่ียวกบัตวัเราเองพฒันาขึน้มาจากปฏิกิริยาของเราตอ่ความเห็นของผู้ อ่ืนเก่ียวกบั

ตวัเรา เขาเรียก “ตวัตน” ท่ีเกิดจากกระบวนการนีว้า่ “ตวัตนในกระจกเงา” (อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ. 

2546: 25) จากแนวความคดิดงักลา่ว สามารถนํามาอธิบาย อตัลกัษณ์ของทวี รัชนีกร ได้วา่ การท่ี

เขาได้รับการยอมรับจนมีช่ือเสียงระดบัประเทศนัน้ อาจเป็นเพราะคณุภาพของผลงานประการหนึง่ 

ความเป็นศษิย์อาวโุสของมหาวิทยาลยัศลิปากร จงึทําให้มีพรรคพวกและความเกรงใจตอ่บรรดา

ศลิปินกระแสหลกั ซึง่สว่นใหญ่คือผลผลิตของมหาวิทยาลยัศลิปากรประการหนึง่ และการไมย่ดึมัน่

ถือมัน่ในสถาบนัของตน เป็นคนท่ีให้เกียรตแิละความสําคญักบัสถาบนัอ่ืนด้วย จงึทําให้เขาได้รับ

ความช่ืนชมจากผู้คนทกุสถาบนัเป็นอยา่งดี นัน่จงึเป็นการมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัเขาท่ีได้พฒันา

ปฏิกิริยาของเขาตอ่ความเหน็ผู้ อ่ืน จงึเป็นปรากฏการณ์ท่ีไมส่ามารถแยกออกจากกนัได้  
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อยา่งไรก็ตาม นอกจากสิ่งท่ีค้นพบในงานวิจยัทัง้สามข้อดงักลา่วแล้ว สิ่งหนึง่ท่ีค้นพบคือ

เร่ือง “แนวคดิ ทฤษฎี/ปรัชญา” ท่ีแฝงอยูใ่นศลิปินอีสานทัง้เจด็คน ซึง่มีความแตกตา่งจาก

ชาวตะวนัตก คือ การนําเอาหลกัคดิปรัชญาและคําสอนจากพระพทุธศาสนา มาเป็นหลกัแนวความคดิ 

เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศลิปะให้มีความเป็นตะวนัออกหรือสอดคล้องกบัความเป็นไทย เพ่ือรักษา

ตวัตนและความเช่ือดัง้เดมิเอาไว้ ดงัจะเห็นได้จากทวี รัชนีกร ได้สร้างสรรค์ศลิปะโดยยดึหลกัความ

เช่ือเร่ืองนรกสวรรค์ ซึง่เป็นคําสอนตามหลกัพทุธศาสนา โดยเฉพาะผลงานจํานวนมากในชว่งบัน้

ปลายชีวิตปัจจบุนัของเขา โชคชยั ตกัโพธ์ิ เป็นผู้ยดึมัน่ในพระพทุธศาสนาทัง้ชีวิต ฉะนัน้ ปรัชญา 

“พทุธเถรวาท” จงึได้มาปรากฏในผลงานสว่นใหญ่ของเขา เขาพยามสร้างสรรค์ผลงานศลิปะให้เข้า

ไปใกล้เคียงกบัคําสอนของพระพทุธองค์ให้มากท่ีสดุ เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ หลงัจากท่ีเขาได้ปฏิบตัธิรรม 

จนสมาธิและปัญญาเกิดแล้ว พทุธิปัญญาก็จะบงัเกิดขึน้ในผลงานศลิปะของเขาด้วย อยา่งไรก็ตาม 

ไมเ่ฉพาะทวี รัชนีกร และโชคชยั ตกัโพธ์ิ เท่านัน้ ท่ีน้อมนําเอาหลกัคําสอนของพระพทุธเจ้า ศลิปินอีก 

5 คน ก็ล้วนยดึหลกัคําสอนของพทุธศาสนา มาเป็นสว่นหนึง่ในผลงานทศันศลิป์อยา่งเตม็ใจ ซึง่มี

ปรากฏให้เห็นจํานวนมากแทบทกุคน  

ผลจากการศกึษากระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสานทัง้หมด ทําให้เหน็ภาพรวม

ของการเกิดขึน้ ตัง้อยู่ และดับไป ไมมี่สิ่งใดยัง่ยืนตายตวั ทกุสิ่งล้วนเป็นอนิจจงัตามกฎไตรลกัษณ์ 

ผลงานศลิปะของศลิปินแตล่ะคน จะเห็นได้วา่ รูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานได้เล่ือนไหล

ไปตามการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวตัน์ และเปล่ียนแปลงไปตามเหตปัุจจยัของแตล่ะบคุคล 

โดยเฉพาะเหตมุาจากการขาดปัจจยัในการดํารงชีวิต ศลิปินอีสานหลายคนได้พยายามทําตาม

อดุมการณ์อยา่งดีท่ีสดุแล้ว แตค่วามขาดแคลนปัจจยัในการดํารงชีพดงักลา่ว ได้ผลกัดนัให้พวกเขา

หนัไปสูแ่นวทางการสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของผู้ เสพอยูบ้่าง ดงันัน้ การปรับตวัให้

เล่ือนไหลไปตามกระแสของสงัคม และกระแสโลกาภิวตัน์ จงึเป็นหนทางให้เขายืนอยูไ่ด้บนพืน้ท่ีของ

โลกศลิปะหลงัสมยัใหม่นัน่เอง 

 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการศกึษา ทศันศลิป์เพ่ือชีวิต : กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ของศลิปินอีสาน ได้ข้อ

ค้นพบอนัเป็นองค์ความรู้ใหม ่ท่ีก่อประโยชน์ตอ่ความเข้าใจ จนนําไปสู่การสลายเพดานความคดิท่ี

เคยกําหนดให้ศลิปินคดิและรู้สกึอยูเ่พียงลกัษณะเดียว และทําให้วงการทศันศลิป์ของภาคอีสานและ

ของประเทศไทย ได้ตระหนกัถึงผลของความเปล่ียนแปลงท่ีสลบัซบัซ้อนมากขึน้ และเพ่ือทําให้เกิด 

“โลกแหง่ศลิปะ” ใหมข่ึน้มาอยา่งเทา่เทียมกนั อยา่งไรก็ตาม สิ่งท่ีนา่จะทําวิจยัในอนาคต ได้แก่    

การศกึษาวิจยัศลิปินอีสานในระดบัรากหญ้า อาทิเชน่ ศลิปินพืน้บ้านอีสานสาขาตา่งๆ ท่ีเร่ิมปรากฏ

มีหนว่ยงานทางราชการในภาคอีสาน เข้ามาบริหารจดัการด้วยการมอบรางวลัเพ่ือเชดิชเูกียรตศิลิปิน

มากขึน้ เพ่ือแสวงหาแนวทางการสง่เสริมให้ศลิปินอีสาน ได้ก้าวข้ามไปสูก่ารยอมรับในวงการศลิปะ

ท่ีกว้างขวางมากขึน้  
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