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ค�ำนิยม

	 หนังสือเรื่อง “จิตรกรรมอีสำน (ยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงยุคร่วมสมัย)” เรียบเรียงโดย	 อาจารย์ยุทธนา	 

ไพกะเพศ	 เล่มนี้	 จัดเป็นหนังสือเชิงประวัติศาสตร์ทัศนศิลป์ในภาคอีสาน	 ที่มีเนื้อหาตั้งแต่สมัยบรรพกาลกระทั่ง 

ปัจจุบัน	 ผู ้เขียนได้น�าเสนอเนื้อหาและภาพประกอบผลงานศิลปกรรม	 อย่างมีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคม 
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ที่มีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก	ทั้งในส่วนของศิลปะชาติไทยและสากลนั่นเอง

	 “จิตรกรรมอีสาน	 (ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย)”	 จึงเป็นหนังสือวิชาการด้านทัศนศิลป์	 ที่เหมาะ 

อย่างยิ่งต่อการใช้ในการเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์	 และการท�าความเข้าใจทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในส่วนโครงสร้างต่างๆ	อย่างครอบคลุม

	 ในฐานะนักวิชาการด้านทัศนศิลป์	ผมรู้สึกยินดีที่ได้เห็นหนังสือเรื่อง	“จิตรกรรมอีสาน	(ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ถึงยุคร่วมสมัย)”	 ปรากฏออกมาเพื่อท�าหน้าที่เป็นก�าลังส�าคัญทางวิชาการทัศนศิลป์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ให้มีความเข้มแข็งอีกเล่มหนึ่ง	 และหวังว่าอาจารย์ยุทธนา	 ไพกะเพศ	 จะได้ผลิตผลงานวิชาการของตนออกสู่วงวิชาการ 

อย่างต่อเนื่องตลอดไป

รองศาสตราจารย์	ดร.ศุภชัย	 สิงห์ยะบุศย์
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หนังสือศิลปะ	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อศิลปะทางด้านจิตรกรรมในภูมิภาคอีสาน
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ขึ้นมาได้

	 สุดท้ายหากหนังสือเล่มนี้มีข้อบกพร่องหรือขาดเนื้อหาสาระที่ส�าคัญ	 ผู้เขียนต้องขออภัยไว้	 ณ	 ที่นี้ด้วย	 

หากผู้รู้มีข้อเสนอแนะ	ผู้เขียนขอน้อมรับค�าแนะน�าจากท่านผู้รู้ด้วยความยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไข	เพื่อความเป็นประโยชน์

สูงสุดกับนิสิต	นักศึกษา	และผู้สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตรกรรมในภูมิภาคอีสาน
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บทน�ำ

	 หนังสือเรื่อง	“จิตรกรรมอีสำน (ยุคก่อนประวัติศำสตร์ถึงยุคร่วมสมัย)”	 เขียนขึ้นเพื่อแสดงความเป็นมา 

ของจติรกรรมในภาคอสีาน	นบัตัง้แต่ยคุก่อนประวตัศิาสตร์จนถงึยคุร่วมสมยั	และการค้นหาอตัลกัษณ์ความเป็นอสีาน	

ในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยในปจัจุบนั	ใหแ้ก่	นสิิต	นกัศกึษาในสถาบนัการศกึษาที่มหีลกัสตูรศลิปะ	และผูส้นใจ

ในงานศิลปะ	โดยเฉพาะการเรียนวิชาเอกจิตรกรรมในสถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ภายในหนังสือประกอบด้วยเนื้อหาที่ส�าคัญ	 ดังนี้	 ในบทที่	 1	 พรรณนาให้เห็นภาพกว้างๆ	 ของศิลปะในดิน

แดนแถบภมูภิาคอสีาน	โดยกล่าวถึงประวตัคิวามเป็นมาของสงัคม	วฒันธรรม	ในภาคอสีาน	สภาพสงัคม	กลุม่ประชากร

ที่ด�ารงชีวิตในภาคอีสาน	ความเชื่อ	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรม	ที่ปรากฏขึ้นมาแล้วมีการสืบทอดกันมาจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน	 และอิทธิพลจากภายในและภายนอก	 อันเป็นปัจจัยต่อการเปล่ียนแปลง	 การพัฒนาการด้าน 

การสร้างสรรค์งานศิลปะในแต่ละยุคสมัย	เป็นล�าดับ	ในบทที่	2	มุ่งเน้นพรรณนาเฉพาะศิลปะทางด้านจิตรกรรมที่เกิดขึ้น

ในภาคอีสาน	 โดยกล่าวถึงความเป็นมาของจิตรกรรมในภาคอีสานจากจิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึง

จติรกรรมอีสานยคุประวตัศิาสตร์ทีป่รากฏอยูใ่นบรบิทสงัคมวฒันธรรมท้องถิน่อสีาน	โดยมกีารเชือ่มโยงจากวฒันธรรม

จากภายนอกเข้ามาสู่วัฒนธรรมภายในอีสาน	 อันเป็นปัจจัยต่อการเปล่ียนแปลง	 การพัฒนาการด้านการสร้างสรรค ์

งานจิตรกรรมอีสานในแต่ละยุคสมัย	ในบทที่	3	พรรณนาการเปลี่ยนแปลงของสังคม	การเมืองการปกครอง	การศึกษา	

การเข้าสู่ยุคร่วมสมัยที่ส่งผลต่อจิตรกรรมอีสาน	 โดยกล่าวถึงความเป็นมาของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน	 

การเปลี่ยนแปลงของสังคม	 อิทธิพลจากวัฒนธรรมกรุงเทพฯ	 และวัฒนธรรมภายนอก	 ท่ีมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะ 

อีสานร่วมสมัย	และปัจจัยต่างๆ	ที่ท�าให้เกิดศิลปินอีสานร่วมสมัยและผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย	โดยจ�าแนกกลุ่ม

ศิลปินในภูมิภาคอีสานให้ชัดเจนและผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย	 ในบทที่	 4	 มุ ่งเน้นพรรณนาลักษณะ	 รูปแบบ	 

จิตรกรรมร่วมสมัย	 โดยการจ�าแนกผลงานจิตรกรรมอีสานยุคร่วมสมัย	 ให้เป็นหมวดหมู่	 เพื่อให้การศึกษา	 ค้นคว้า	 

ให้เป็นระบบระเบียบ	เหมาะแก่การสืบค้น	ในบทที่	5	มุ่งค้นหาอัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานยุคร่วมสมัย	

โดยการน�าผลงานจิตรกรรมอีสานมาวิเคราะห์	 เนื้อหา	 รูปแบบ	 กระบวนการร่วมสมัย	 ในบทที่	 6	 สรุปเนื้อหาของ

จิตรกรรมอีสาน	(ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย)



สภาพสังคม วัฒนธรรม และความเป็นมาของศิลปะในภาคอีสาน

	 ชาวอีสานหรือคนอีสานที่ด�ารงชีวิตในแถบภูมิภาคอีสานนี้	 ไม่ใช่ชื่อชนชาติหรือเชื้อชาติเฉพาะของอีสานเท่านั้น	 

หากมีความหมายที่ลึกกว่าที่มองเห็นด้วยตา	 แต่เป็นชื่อทางวัฒนธรรม	 มีที่มาจากภูมิศาสตร์บริเวณที่เรียกว่า	“อีสาน”  

หรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	 (อันเป็นส่วนหนึ่งของผืนแผ่นดินใหญ่สุวรรณภูมิหรืออุษาคเนย์โบราณ)	 

เลยสมมุติเรียกกลุ่มคนนี้อย่างโดยรวมๆ	 กว้างๆ	 ว่า	“ชาวอีสานหรือคนอีสาน”	 ในอดีตบรรพชนอีสานมาจากการผสม

ผสานของผู้คนชนเผ่าเหล่ากอหลายชาติพันธุ์	ทั้งภายในและภายนอก	ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ	ไม่ต�่ากว่า	5,000	ปี

มาแล้ว(อาจถึง	 10,000	 ปีมาแล้วก็ได้)	 ผู้คนชนเผ่าเหล่ากอหลายชาติพันธุ์ที่ผสมผสานกันเป็นชาวอีสาน	 มีบรรพชน 

อย่างน้อย	2	พวก	คือ	คนพื้นเมืองดั้งเดิมตั้งรกรากอยู่ภายในสุวรรณภูมิ	กับคนภายนอกเคลื่อนย้ายเข้ามาภายหลังทิศทาง

ต่างๆ	 มีร่องรอยและหลักฐานทางโบราณคดี	 ชาวอีสานด้ังเดิมมีชีวิตร่อนเร่	 แต่มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกเรือน	 การปลูก

ข้าว	การเลี้ยงสัตว์	 เช่น	หมูและวัว	 เพื่อเป็นอาหาร	รู้จักท�าภาชนะดินเผา	ท�าส�าริดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และมีประเพณี

ฝังศพ	 ฯลฯ	 (สุรพล นาถพินธุ อ้างถึงผลการขุดค้นทางโบราณคดีของศาสตราจารย์วิลเฮล์ม จี. โซลไฮม์ และคณะ  

จากมหาวิทยาลัยฮาไว สหรัฐ ; บ้านเชียง, กรมศิลปากร จัดพิมพ์เนื่องในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง  

จังหวัดอุดรธานี, 21 พฤศจิกายน 2530)

	 จากการส�ารวจของศาสตราจารย์วิลเฮล์ม	 จี.	 โซลไฮม์	 และคณะ	 ไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าคนอีสานพวกแรกเหล่านี้

เป็นชนกลุ่มไหน ?	เผ่าพันธุ์ใด ?	แต่อย่างน้อยเป็นคน	2	กลุ่ม	ดังนี้

 กลุ่มประชากรที่ราบสูง	พวกนี้อาศัยอยู่บริเวณป่าเขาล�าเนาไพร	มีแหล่งน�้าหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ	 เพาะปลูกด้วย

ระบบที่เรียกว่า	 “เฮ็ดไฮ่”	 (ท�าไร่)	 หรือแบบล้าหลัง	 คือ	 เอาไฟเผาป่าให้ราบลงเป็นแปลงเท่าท่ีต้องการ	 ไม่ต้องพรวนดิน	 

ไม่ต้อง	 “ไถ”	 อย่างดีก็เอาจอบช่วยเกลี่ยหน้าดินนิดหน่อย	 แล้วก็เอาไม้ปลายแหลมแทงดินให้เป็นรู	 เอาเมล็ดพันธุ์พืช 

หยอดลงทีละรู	 แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตามยถากรรม	 แล้วแต่ดิน	 ฝน	 และแดด	 แต่พันธุ์พืชข้าวชนิดที่ปลูกก็เป็นพันธุ์ป่า 

ชนิดที่ไม่ต้องขวนขวยทดน�้ามาหล่อเลี้ยง	พอพืชโตได้ที่มีดอกออกผลก็เก็บเกี่ยว	แล้วทิ้งดินแปลงนั้น	ปีต่อมาก็ขยับไปเผา

ในที่ถัดไปใหม่	 ขยับวนเวียนไปรอบๆ	 ทิศตามสะดวก	 ไม่มีใครหวงห้ามหรือจับจอง	 การเพาะปลูกแบบนี้ผลิตอาหาร 

ได้น้อย	 เพราะมีพื้นที่น้อยและท�าได้ไม่สม�่าเสมอ	 ฉะนั้นนอกจากจะมีอาหารเลี้ยงคนได้น้อยแล้ว	 ยังเป็นเหตุให้ชุมชน 

ต้องเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งเพาะปลูกแห่งใหม่อยู่เสมอๆ	 พวกนี้จึงมีลักษณะทางสังคมเป็นแบบชนเผ่าที่อยู่รวมกันเป็น 

หมู่บ้านเล็กๆ	ตั้งหลักแหล่งถาวรไม่ได้	ขยายตัวเป็นเมืองก็ไม่ได้

บทที่ 1
ประวัติความเป็นมาของสังคม

วัฒนธรรมอีสาน



2 จิตรกรรมอีสาน	ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย

 กลุ่มประชากรที่ราบ	 พวกท่ีราบพวกนี้อาศัยบริเวณที่ราบลุ่มในหุบเขา	 ที่ราบลุ่มแม่น�้า	 และที่ราบตาม 

ชายฝั่งทะเล	 ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกกว้างขวางกว่าเขตที่สูงมีน�้าท่วมถึง	 หรือมีการชักน�้าเข้ามาหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ 

ที่เพาะปลูกได้	 ท�าให้มีโคลนหรือตะกอนจากที่อื่นๆ	 เข้ามาทับถมกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติ	 ที่ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ 

เสมอๆ	ทุกๆ	 ปี	 จนไม่ต้องโยกย้ายไปหาที่เพาะปลูกใหม่	 และสามารถเก็บเกี่ยวพืชผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย	พอเลี้ยง

คนได้จ�านวนมาก	ทั้งมีส่วนเกินพอที่จะน�าไปแลกเปลี่ยนสิ่งของกับชุมชนอื่นๆ	ด้วย	ท�าให้ท้องถิ่นนั้นๆ	มีคนหนาแน่น

ขึ้นเรื่อยๆ	 ในที่สุดก็แบ่งงานกันท�าภารกิจเฉพาะ	 รวมทั้งมีโอกาสร่วมมือในภารกิจงานด้านต่างๆ	 เช่น	 ทดน�้าหรือ 

ระบายน�้า	 เพื่อการเพาะปลูก	ติดต่อแลกเปลี่ยนสิ่งของกับชุมชนอื่น	และการขยายชุมชนไปยังบริเวณใกล้เคียง

	 ฉะน้ันเขตนี้มักมีพัฒนาการจาก	 หมู่บ้าน	 เป็น	 เมือง	 แล้วก้าวหน้าเป็นรัฐ	 และ	 อาณาจักร	 ได้	 แต่ก็มิได้

หมายความว่า	 ทุกหนทุกแห่งในเขตที่ราบจะมีโอกาสก้าวหน้าได้เหมือนกันหมด	 เพราะยังมีข้อแตกต่างกันด้านอื่นๆ	 

ที่อาจเป็นสิ่งเอื้ออ�านวยและข้อจ�ากัดอีก

 กลุ่มประชากรที่ราบสูงกับที่ราบ ผสมกลมกลืนกันเป็น “ชาวสยาม”	 กลุ่มประชากรที่ราบสูงมีความรู ้

และช�านาญในการถลุงโลหะ	 ส่วนกลุ่มประชากรที่ราบมีความรู้ความช�านาญการท�านาปลูกข้าวในที่ลุ่ม	ทั้งสองกลุ่มนี ้

มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันตลอดเวลา	 จนถึงระยะเวลาหนึ่งพวกที่ราบสูงก็ลงมาอยู่ที่ราบแล้วผสมกลมกลืนกันทาง

สังคมและวัฒนธรรม	 มีร่องรอยอยู่ในนิทานปรัมปราหลายเรื่อง	 แต่นิทานเรื่องใหญ่และส�าคัญที่สะท้อนความสัมพันธ์

ของชนกลุม่ต่างๆ	ทัง้พวกทีร่าบสงูและพวกทีร่าบทัว่สวุรรณภมู	ิโดยเฉพาะบริเวณสองฝ่ังโขงทางล้านนากบัลานช้าง	คอื	 

เรื่องท้าวฮุ่ม	หรือขุนเจือง	อาจมีบรรพบุรุษเป็นพวกที่ราบสูง	แต่เป็นวีรบุรุษข้ามพรมแดนเผ่าพันธุ์	เพราะแต่งงานกับ 

พวกที่ราบด้วย	แล้วกลายเป็นวีรบุรุษในอุดมคติของ	กลุ่มประชากรที่ราบสูงและกลุ่มประชากรที่ราบ	กลุ่มประชากร

ทั้งสองกลุ่มน้ีได้ผสมกลมกลืนกันทางเผ่าพันธุ์สังคม	 วัฒนธรรม	 เมื่อนานเข้าก็เป็นพวกเดียวกัน	 แล้วต้ังหลักแหล่ง 

อยู่รวมกันในดินแดนที่คนภายนอกเรียก	“สยาม”	คนพวกนี้เลยถูกเรียกอย่างรวมๆ	ว่า	“ชาวสยาม”	 (พันชนะ วัฒน

เสถียร. 2549 : 14 - 19)

	 การผสมผสานทั้งสองกลุ่มก่อให้เกิด	 ศิลปะและวัฒนธรรมใหม่	 ซึ่งต่างจากเดิมที่เกิดขึ้นในชุมชนและมีความ

จ�าเป็นต่อการด�ารงอยู่ตน	 โดยเฉพาะศิลปกรรม	 ที่แฝงอยู่ในรูปต่างๆ	 และส่ือ	 (Media)	 อย่างสนิทแนบแน่นจนเป็น

ส่วนหนึ่งของชีวิต
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อีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์

	 เน่ืองจากไม่มีบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร	 จึงอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สังคม 

และวัฒนธรรมในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 จากการศึกษาหลักฐานที่ผ่านมา	 ไม่พบหลักฐานที่อยู่อาศัยของคนในยุคแรกๆ	 นอกจากเครื่องมือเครื่องใช้	 

ซึ่งเป็นเครื่องมือหินที่ท�าจากหินกรวดแม่น�้าแบบกะเทาะหน้าเดียว	 (Hunting	 and	 Gathering	 Society)	 ซึ่งคงจะ 

ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณถ�้าหรือเพิงผาใกล้กับแม่น�้า	และด�ารงชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์	เก็บเกี่ยวพืชผลตามธรรมชาติ	ดังนั้น

ถิ่นฐานที่อยู่จึงไม่แน่นอน	การด�ารงชีพจึงเร่ร่อนไปเรื่อยๆ	ตามสภาพของทรัพยากร

	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หรือภาคอีสานที่มีชื่อเรียกกันโดยทั่วไปตามลักษณะของภูมิประเทศว่า	“ที่ราบสูง

โคราช”	 เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณที่ราบสูง	 ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบดอนลาด	 เริ่มจากบริเวณที่สูงและภูเขา 

ทางทิศใต้และทิศตะวันตก	 ไปจนจรดแม่น�้าโขงทางตอนเหนือและตะวันออก	 โดยมีเทือกเขาภูพานขวางกั้น	 เป็นเหตุ

ให้แบ่งภูมิประเทศบริเวณนี้ออกเป็นท่ีราบตอนบน	 ซ่ึงเรียกว่า	“แอ่งสกลนคร”	 หรือ	“อีสานตอนบน”	 และที่ราบ

ตอนล่างซึ่งเรียกว่า	“แอ่งโคราช” หรือ “อีสานตอนล่าง”

 พื้นที่ทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ส่วนใหญ่มีชั้นหินตะกอนรองรับอยู ่	 ประกอบด้วยชั้นหินทราย 

เป็นส่วนใหญ่	สลับด้วยหินกรวดปนหินทรายแห้งและชั้นเกลือ	ชั้นหินตะกอนนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า	“หินชุดโคราช”

 หินชุดโคราช	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติในช่วงเวลาอันยาวนานทางธรณีวิทยา	 นับตั้งแต่พื้นแผ่นดิน 

แห่งนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน	เมื่อประมาน	400	ล้านปีที่ผ่านมา	และน�้าทะเลได้ลดระดับลงมาท�าให้เกิดพื้นแผ่นดินอีสาน

ในปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกท�าให้พื้นแผ่นดินบางส่วนยกตัวขึ้นเป็นภูเขา	และยุบตัวเป็น

ทะเลสาบ	 ในยุคทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า	 “มีโสโซอิก” (Mesozoic)	 ร่องรอยอดีตในช่วงนี้คือ	 การพบรอยเท้า	 

และกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่	 ท่ีอ�าเภอภูเวียง	 จังหวัดขอนแก่น	 ซ่ึงมีอายุประมาณ	 130 - 170	 ล้านปีมาแล้ว	 

ซากกระดูกไดโนเสาร์ที่พบเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่เรียกว่า	“ซอโรพอด” (Soropod)	เดิน	4	ขา	และกินพืชเป็นอาหาร	

ส่วนรอยเท้ามีทั้งซอโรพอดส์	และไดโนเสาร์กินเนื้อตระกูลซีลูโรซอร์	กับตระกูลคาร์โนซอร์	ก่อนที่ไดโนเสาร์ตระกูลต่างๆ 

จะสูญหายไปเมื่อ	 65	 ล้านปีท่ีผ่านมา	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 สภาพแวดล้อมจนภูมิอากาศ 

ที่เปลี่ยนไป

	 มนุษย์อาจเริ่มเข้ามาอาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เมื่อ	 12,000 - 6,000	 ปีมาแล้ว	 ในระยะแรก 

คงจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่ท�าเกษตรกรรม	 และยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานอย่างถาวร	 หลักฐานของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

กลุ่มนี้ได้แก่	 เครื่องมือหินกะเทาะที่พบตามริมฝั่งแม่น�้าโขง

	 สภาพภูมิประเทศเป็นปัจจัยส�าคัญในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มากขึ้น	 เมื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงการด�ารงชีวิต

จากสังคมล่าสัตว์สู่สังคมเกษตรกรรม	ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น	น่าจะเกิดจากสาเหตุส�าคัญคือ	 แหล่งอาหารที่มีอยู่

ตามธรรมชาติลดน้อยลง	 ไม่เพียงพอกับจ�านวนประชากรของกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้น	 มนุษย์จึงต้องกักเก็บอาหารและรู้จัก 

เพาะปลูก	 เลี้ยงสัตว์	 ในท่ีสุดมนุษย์ต้องพยายามเลือกพื้นที่ภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการ 

เพาะปลูก	 ซึ่งได้แก่	 ที่ราบและที่ราบลุ่มแม่น�้าอุดมสมบูรณ์	 เพ่ือต้ังหลักฐานและแหล่งดูแลพืชผลในเวลาเดียวกัน 

นั่นเอง	 พัฒนาการทางเทคโนโลยีทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้	 ก็มีมากขึ้นเป็นล�าดับ	 จนกระทั่งมีส่วนช่วยให้การด�ารง

ชีวิตแบบเกษตรสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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	 ภาคอีสานเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มาเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้ว	เช่นเดียวกับภาคอื่น	

สังคมแรกๆ	เป็นสังคมล่าสัตว์	 (Hunting	and	Gathering	Societies)	ซึ่งถือก�าเนิดก่อนสังคมเกษตรกรรม

	 ชวีติความเป็นอยูข่องมนษุย์ยคุก่อนประวติัศาสตร์อาศยัการล่าสตัว์และเกบ็พชืพนัธุไ์ม้เป็นอาหาร	ทัง้ประเภท

โปรตีนและคาร์โบไฮเดรท	พบหลักฐานหลายแห่ง	เช่น	จังหวัดเลย	จังหวัดหนองคาย	จังหวัดนครพนม	เป็นเครื่องมือ

ที่ท�าด้วยหินหลายชนิด	และหลายแบบ	เครื่องมือหินกะเทาะรุ่นแรกๆ	กะเทาะเพียงปลายด้านหนึ่ง	หน้าเดียวและสองหน้า

พอแหลมคมใช้งานได้	หินชนิดต่างๆ	นั้น	ส่วนมากได้มาจากที่ราบขั้นบันได	(River	Terrace)	และชายหาด	(Beach)	

เห็นได้จากรูปลักษณ์ของหินที่มนเพราะถูกน�้าพัดอยู่เป็นเวลานาน

	 เครื่องมือหินพัฒนามาจากรูปแบบที่ค่อนข้างหยาบหรือเทอะทะ	 เพราะใช้ประโยชน์หลายอย่างมาเป็น 

เครือ่งมือเครือ่งใช้ได้มากขึน้	จงึมคีวามเหน็ชดัในรปูแบบและขนาดต่างๆ	เช่น	สีเ่หลีย่ม	สามเหลีย่ม	รปูไข่	ฯลฯ	ลกัษณะ

ของปลายที่เป็นคมใช้งานบากข้างเดียวและสองข้าง	 อาจเป็นของที่ท�าขึ้นเป็นสัญลักษณ์ใช้ประกอบพิธีกรรมมากกว่า

เอามาใช้งานอย่างขวานทั่วๆ	ไป

	 ในภาคอีสานการขุดค้นทางโบราณคดี	 ท�าให้พบหลักฐานการหล่อหลอมโลหะและผลิตเคร่ืองมือส�าริดข้ึนใช้

เองเป็นจ�านวนมาก	 ตั้งแต่อุปกรณ์ในการผลิต	 เช่น	 แม่พิมพ์หินทราย	 เบ้าหลอมส�าริด	 แม่พิมพ์ดินเหนียว	 กองถ่าน	 

และเตาดินเผาที่ใช้หลอมส�าริด	เศษส�าริด	และขี้แร่ที่เหลือจากการถลุง	

	 ส�าริดมีหลักฐานการท�ามาเมื่อหลายพันปีมาแล้ว	 เป็นผลผลิตของเทคโนโลยีท่ีสูงพอสมควร	 โดยการใช้หล่อ

ในแบบพิมพ์	 ท�าให้การผลิตรวดเร็วและได้จ�านวนมากจนกว่าแม่พิมพ์จะช�ารุด	 ส�าริดเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง 

กับดีบุก

	 เครื่องส�าริดที่พบมี	 ขวานและใบหอก	 แต่ส่วนมากเป็นเครื่องประดับ	 เช่น	 ก�าไล	ห่วง	 สร้อยคอ	อุปกรณ์ใน

การทอผ้า	 ภาชนะ	 กระดิ่งคอสัตว์	 ฯลฯ	 ต่อมาเมื่อมีเหล็กใช้แล้ว	 เครื่องมือที่ใช้งานหรือใช้เป็นอาวุธ	 เช่น	 ขวาน	 มีด	 

ใบหอก	ก็ท�าด้วยเหล็ก	แต่เครื่องประดับและของอื่นๆ	ยังท�าด้วยส�าริดอยู่	บางอย่างสืบเนื่องกันจนถึงปัจจุบัน

	 จากการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นจ�านวนมากในภาคอีสาน	 แสดงให้เห็นว่า 

ศพมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีประเพณีการฝังศพ	 เมื่อมีคนตายก็คงจะแต่งตัวศพให้สวยงาม	 และน�าไปฝัง	 

ส่วนใหญ่ลักษณะนอนหงาย	 เหยียดตรง	 ให้แขนทาบไปตามความยาวของล�าตัวอันเป็นท่าตายแบบนอนหลับสบาย	 

มีของที่ลูกหลาน	ญาติมิตร	 ใส่ให้วางอยู่ตามท่ีต่างๆ	 เช่น	 เหนือศีรษะ	 ปลายเท้าทั้งสอง	 ส่วนมากเป็นภาชนะดินเผา	

ยังมีพวกเครื่องประดับ	 ก�าไล	 ลูกปัด	 บางทีเป็นขวานหินขนาดเล็กๆ	 ทิศทางการหันศีรษะศพไม่ได้จ�าเพาะลงไปว่า 

จะเป็นทิศใดทิศหนึ่ง	 มีทั้งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	 ทิศตะวันออกเฉียงใต้	 และทิศตะวันตกเฉียงใต้	 (เมืองขอนแก่น 

และอีสานตอนบน. 2537 : 4 - 5)
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ศิลปะอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

	 ศิลปะอีสานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงระยะเวลา	 5,000 - 2,500	 ปีที่ผ่านมา	 ปรากฏหลักฐานของ 

ชุมชนสังคมเกษตรกรรม	 (Village	 Farming	 Society)	 กระจายอยู่โดยกว้างเป็นชุมชนเล็กๆ	 ระดับหมู่บ้าน	 ชุมชน 

มีความเป็นอยู่โดยการเพาะปลูก	 เลี้ยงสัตว์	 และการค้าขายเป็นส�าคัญ	 สิ่งที่จะบ่งบอกถึงร่องรอยของวิถีชีวิตในอดีตนั้น 

นอกจากวัตถุสิ่งของเครื่องใช้แล้ว	 ยังมีการสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงการสื่อสารด้วยรูปภาพ	 สมัยที่ยังไม่มีหนังสือใช้

มนุษย์ใช้ศิลปะเป็นสื่อมากกว่าภาษาพูด	 และเป็นสื่อติดต่อกับพลังเหนือธรรมชาติอีกด้วย	 ศิลปะในยุคนี้ปรากฏตาม

ผนังถ�้า	เพิงผา	ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่วนรวม	เป็น	“ศิลปะชุมชน” (Communal Art)	การสร้างสรรค์นั้นถูกก�าหนดโดย	

วัฒนธรรม	 (Culturally	Conditioned)	จากแหล่งบันดาลใจต่างๆ	 เช่น	ความเชื่อทางศาสนา	หรือพิธีกรรม	ตลอดจน

สภาพแวดล้อมการด�ารงชีวิตของคนในชุมชนที่ศิลปินเป็นสมาชิกสังคม

	 ศิลปะอีสานที่ค้นพบมีอยู่	2	แบบ	ได้แก่	ศิลปะบริสุทธิ์	และศิลปะประยุกต์	

 1. ศิลปะบริสุทธิ์	คือ	ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อพิธีการและศิลปะทั่วไป	ทางวิชาการเรียกว่า	“ศิลปะถ�้า” (Cave 

Art)	 ซึ่งทางวิชาการเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 “ศิลปะบนหิน” (Rock Art)	 ส่วนมากถูกค้นพบภายในถ�้า	 เพิงผา	 

ก้อนหินใหญ่	 เช่น	ภาพเขียนสีบนผนังถ�้า	 เพิงผา	ก้อนหินใหญ่	ภาพแกะสลักภายในถ�้า	 เพิงผา	ก้อนหินใหญ่	ฯลฯ

ภาพประกอบที่	1	 ศิลปะถ�้าแบบภาพลงสี	ปรากฏเด่นชัดบน	ผนังถ�้าลายแทง	อ�าเภอภูกระดึง	จังหวัดเลย	

(ที่มา : พิสิฐ เจริญวงศ์. 2531 : ไม่ปรากฏเลขหน้า) 
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ภาพประกอบที่	4	 ลูกกลิ้งถูกค้นพบที่บ้านเชียง	สันนิษฐานว่า	อาจน�ามาใช้ท�าลวดลาย

เมื่อทดลองกลิ้งดูบนพื้นทราย	ปรากฏลวดลายต่างๆ	กัน	ตามรูปแบบของลูกกลิ้ง

(ที่มา : โบราณคดีสี่ภาค. 2531 ก : 57)

ภาชนะดินเผาลายเขียนสี	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยต้น

ภาพประกอบที่	2	 (ซ้าย)	 ภาชนะดินเผาสีด�ามีลายขีด	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยต้น 

อายุประมาณ	5,600 - 4,500	ปีมาแล้ว	 (ที่มา : สุรพล ด�าริห์กุล. 2549 : 15)

ภาพประกอบที่	3	 (ขวา)	 ภาชนะดินเผาลายเขียนสี	ใช้บรรจุศพเด็กทารก	วัฒนธรรมบ้านเชียงสมัยปลาย

อายุประมาณ	4,500 - 4,000	ปีมาแล้ว	 (ที่มา : สุรพล ด�าริห์กุล. 2549 : 1)

 2. ศิลปะประยุกต์	คือ	ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อความงามและมีประโยชน์ใช้สอย	เช่น	หม้อ	ไห	ลูกปัด	หอก	ฯลฯ
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ภาพประกอบที่	5	 (ซ้าย)	 ภาชนะดินเผาลายเขียนสี	อายุประมาณ	2,300 - 1,800	ปีมาแล้ว

(ที่มา : สุรพล ด�าริห์กุล. 2549 : 18)

ภาพประกอบที่	6	 (ขวา)	 ใบหอกส�าริด	ชิ้นที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของบ้านเชียง	(ราว	4,000	ปีมาแล้ว)

พบอยู่ในโครงกระดูกโครงหนึ่ง	 (ที่มา : โบราณคดีสี่ภาค. 2531 ก : 57)

	 ศิลปะอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้ง	2	แบบ	สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์	2	ประการ	คือ	

 1. ศิลปะเพื่อพิธีการ (Ritualistic	หรือ	Ceremonial Art)	ท�าขึ้นเนื่องในความเชื่อทางศาสนา	ขนบประเพณี

ซึ่งมักจะมี	“ข้อบังคับ”	บางประการว่า	ท�าอะไรได้	อย่างไร	และท�าอะไรไม่ได้	 เช่น	รูปแบบ	สี	หรือ	วัสดุ	 เป็นต้น

 2. ศิลปะทั่วไป (Secular Art)	 เป็นเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวกับศาสนาท่ีศิลปินเลือกท�าได้ตามใจ	 จะเป็นรูปแบบ	

เทคนิควิธีการ	 หรือเรื่องที่ศาสนาประเพณีไม่ได้ห้ามไว้	 ศิลปะดังกล่าวนี้	 ส่วนมากเป็นของที่สร้างขึ้นมาแต่สมัย 

ก่อนประวัติศาสตร์	 โดยศิลปินนิรนาม	 แล้วขาดช่วงไปเลย	 เราจึงไม่รู้ความหมายของภาพส่วนใหญ่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์	(ไพโรจน์ สโมสร. 2530 : 18)	มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการความเชื่อทางจิตวิญญาณ 

โลกนี้	 และความเช่ือในโลกหน้า	 โดยการแสดงออกทางสุนทรียะ	 (Aesthetic)	 ของตนเองนั้นถูกก�าหนดโดยวัฒนธรรม	

(Culturally	Conditioned)	มีแหล่งบันดาลใจ	 (Sources	of	 Inspiration)	มาจากความเชื่อทางศาสนา	 (Religion)	

และพิธีกรรม	 (Rituals)	ที่ซึมซาบอยู่ในสายเลือดและได้ปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกันตลอดเวลา	และยังเล่าสืบทอดกันมา

เกี่ยวกับวิญญาณป่า	นิทานต่างๆ	เกี่ยวกับสี	รูปร่าง	หรือนิสัยของสัตว์แต่ละชนิด	เวทมนตร์	คาถา	ความต่าง	หรือสิ่งที่

จะคุกคามต่อการรวมตัวเป็นกลุ่ม	(Group	Unity)	เพื่อความปลอดภัย	จึงมีกฎและวินัยของเผ่า	ตลอดจนมีการยังชีพ

หรือการท�ามาหากิน	(Economic	Life)	การต่อสู้	 (Fighting)	และสัญชาตญาณเรื่องความงาม	(Aesthetic	Efforts)



8 จิตรกรรมอีสาน	ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย

อีสานยุคประวัติศาสตร์ 

	 ราวพุทธศตวรรษที่	 5	 หรือประมาณ	 2,000	 ปีท่ีผ่านมา	 มีการต้ังถ่ินฐานของชุมชนเกษตรกรรมอย่างถาวร	

โดยเฉพาะบริเวณแอ่งโคราช	 ซึ่งเริ่มพัฒนาจากตอนกลางบริเวณที่ลุ่มแม่น�้าท่วมถึง	 ในแบบที่เป็นเนินดินไม่มีคูน�้า 

ล้อมรอบและแบบที่มีคูน�้าล้อมรอบชั้นเดียว	 การสร้างคูน�้าก็เพื่อประโยชน์ในการใช้ล�าน�้าปรับพื้นที่ในการเพาะปลูก	 

ในระยะน้ีมีการสร้างคันดิน	 และคูน�้าล้อมรอบชุมชนซ่ึงเป็นที่อาศัย	 พร้อมกับการได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจาก 

สังคมภายนอก	 รูปแบบของคูน�้าคันดินที่สร้างล้อมรอบชุมชนจะแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสภาพแวดล้อม

ที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหนาแน่นของชุมชน	 คูน�้าล้อมรอบชุมชนที่ปรากฏบริเวณ 

ลุ่มแม่น�้ามูล	และแม่น�้าชี

	 ราวพุทธศตวรรษที่	 7 - 8	 อารยธรรมอินเดียได้แพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ท�าให้เกิดการจัดระบบ 

ทางด้านสังคมในระดับผู้น�า	 ขณะเดียวกันก็รับเอาพุทธศาสนานิกายหินยาน	มหายาน	และศาสนาพราหมณ์	 เริ่มเข้ามา

มีบทบาทต่อพิธีกรรมความเชื่อ	และระบบระเบียบภายในสังคม

	 ช่วงพุทธศตวรรษที่	 11 - 12	ดินแดนลุ่มแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูลได้รับอิทธิพลของแคว้นเจนละ	อันมี	“อิศาน

ปุระ” เมืองหลวงเป็นศูนย์กลาง	 จารึกที่ปรากฏอยู่ตามบริเวณลุ่มแม่น�้าโขง	 แม่น�้ามูล	 เอ่ยนามกษัตริย์บางพระองค	์

เช่น	 พระเจ้าภววรมันที่	 1	 และพระเจ้ามเหนทรวรมัน	 จิตรเสน	 ซ่ึงแสดงว่ากษัตริย์ท้ังสองพระองค์เป็นผู้มีอ�านาจ 

เหนือดินแดนแถบนี้	และศูนย์กลางอ�านาจบริเวณลุ่มแม่น�้าโขงนั้นคงอยู่บริเวณวัดภู	ในแขวงจ�าปาสัก	แล้วจึงกระจาย

จากฝั่งขวาของแม่น�้าโขงจนถึงแม่น�้ามูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี	 สุรินทร์	 ศรีสะเกษ	 นอกจากนั้น	 ในเขตจังหวัด

นครพนม	อุดรธานี	หนองคาย	และเวียงจันทน์	ประเทศลาว	ก็พบร่องรอยของวัฒนธรรมเจนละเช่นกัน	จนกระทั่งถึง

ราวพุทธศตวรรษท่ี	 13	 เกิดการแตกแยกภายใน	 จึงท�าให้แคว้นเจนละถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ	คือ	“เจนละน�้า” 

ซึ่งมีอาณาเขตครอบครองแหลมโคชินไชนาและลุ่มแม่น�้าโขงทางตอนใต้	กับ	“เจนละบก”	ซึ่งครอบครองแหลมดินแดน

ในประเทศลาวตอนกลาง	 และใต้	 ผลจากการแบ่งแยกแคว้นครั้งนี้	 ท�าให้เผยแพร่วัฒนธรรมเจนละลดน้อยลงใน 

ภาคอีสานระหว่างพุทธศตวรรษที่	 13	 นอกจากอิทธิพลของลัทธิพราหมณ์แล้วยังปรากฏโบราณวัตถุ	 โบราณสถาน	

ทางพุทธศาสนา	 ซึ่งมาพร้อมกับวัฒนธรรมทวารวดีท่ีแพร่จากภาคกลางผสมกับวัฒนธรรมทางท้องถ่ินเดิม	 ท�าให้เกิด

คติการสร้างเสมาหินเพื่อเป็นเขตแดนทางศาสนาขึ้น	 ในบริเวณเขตลุ่มแม่น�้ามูลปรากฏเสมาหินในเขตอ�าเภอสูงเนิน	

จังหวัดนครราชสีมา	อ�าเภอนางรอง	 จังหวัดบุรีรัมย์	 บริเวณลุ่มแม่น�้าชี	 จังหวัดชัยภูมิ	 อ�าเภอมัญจาคีรี	 อ�าเภอชุมแพ	

จังหวัดขอนแก่น	และชุมชนทวารวดี	ขนาดใหญ่ที่อ�าเภอคอนสวรรค์	จังหวัดชัยภูมิ

	 เสมาบางที่มีรูปของพระโพธิสัตว์	 ในจังหวัดกาฬสินธุ์มีชุมชนขนาดใหญ่ที่เมืองฟ้าแดดสงยาง	 อ�าเภอกมลาไสย	 

เขตลุ่มแม่น�้าโขง	ในเขตอ�าเภอวังสะพุง	จังหวัดเลย	บนไหล่ภูพาน	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	มีเพิงผาตามธรรมชาติ

ปรากฏร่องรอยหลักฐานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์	 และศาสนสถานที่ดัดแปลงจากเพิงหินธรรมชาติบริเวณ 

วัดลูกเขย	 ซึ่งมีภาพเขียนสีลายเส้นสีแดง	 เป็นรูปพระพักตร์ของเทวดาที่หลังพระประธาน	 อันเป็นช่วงต่อระหว่าง 

สมัยทวารวดีกับลพบุรี	 (สุรพล ด�าริห์กุล. 2549 : 131) บริเวณลุ่มแม่น�้ามูลตอนบนในเขตอ�าเภอปักธงชัย	 จังหวัด

นครราชสีมา	พบว่าในปี	พ.ศ.	1411	ยังมีอาณาจักรนับถือพุทธศาสนาที่มีชื่อว่า	“อาณาจักรศรีจนาศะ”	หรือ	“จนาศะ”	

ซ่ึงจารึกอักษรอินเดียใต้ที่พบจารึกบ่ออีกา	 กล่าวถึง	 พระราชาแห่งอาณาจักรศรีจนาศะ	 ทรงอุทิศปศุสัตว์และทาส 

ทั้งชายหญิง	ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์	 จากหลักฐานดังกล่าวแสดงถึงช่วงระยะพุทธศตวรรษที่	 15	ที่มีอาณาจักรภายนอก
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พระนครของขอมท่ีนับถือศาสนาพุทธ	 และเป็นอาณาจักรอิสระไม่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรขอม	อย่างไรก็ตามจากจารึก

บ่ออีกา	ก็แสดงให้เห็นว่าในพุทธศตวรรษที่	15	นี้	ได้รับเอาอิทธิพลของขอมเข้ามาบ้างแล้ว	ที่พบนั้นเป็นรูปแบบทวารวดี

ระหว่างพุทธศตวรรษที่	14 - 16	กล่าวได้ว่า	ชุมชนเหล่านี้เป็นกลุ่มเมืองอิสระที่ได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนามหายาน

อยู่โดยทั่วไป	ในระยะก่อนการรับอิทธิพลของวัฒนธรรมขอมจากเมืองพระนครเข้ามา	ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับ

ความเสื่อมของอาณาจักรศรีจนาศะ	จนกระทั่งเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่	16	วัฒนธรรมขอมได้เข้ามายังบริเวณลุ่มแม่น�้ามูล

ตอนบน	 มีผลให้เกิดศาสนสถานในลัทธิพราหมณ์อย่างมากมาย	 เช่น	 ปราสาทหินพิมาย	 ปราสาทพนมรุ้ง	 ปราสาท 

เมืองต�่า	 และศาสนสถานอื่นอีกหลายแห่ง	 อิทธิพลเหนือลุ่มแม่น�้ามูล	 คงเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่	 1	 (พ.ศ.	

1545 - 1592)	ปรากฏหลักฐานสอดคล้องกับจารึกที่บานประตูปราสาทหินพิมาย	จารึกที่ตั้งอยู่ที่วัดสุปัฏวนาราม	จังหวัด

อุบลราชธานี	 อันมีข้อความที่เอ่ยนามพระเจ้าสุริยวรมันท่ี	 1	 ซ่ึงบอกศักราชไว้ว่า	 พ.ศ.	 1580	 ยังขยายอิทธิพลไปถึง

เขตลพบุรี	 การกระจายของอิทธิพลวัฒนธรรมขอมเป็นไปโดยกว้างขวางในเขตลุ่มแม่น�้ามูล	 โดยเฉพาะภายหลังสมัย

พระเจ้าสุริยวรมันที่	 2	 (พ.ศ.	 1656 - 1693)	 อิทธิพลทางวัฒนธรรมได้แพร่กระจายผ่านแม่น�้ามูลไปยังเขตนครราชสีมา	

ชัยภูมิ	และเข้าไปถึงเมืองศรีเทพเพชรบูรณ์	พระเจ้าชัยวรมันที่	7	(พ.ศ.	1724 - 1762)	ซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายาน	

ได้ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมขอม	 ท้ังในพุทธศาสนามหายานและพราหมณ์เข้ามายังรัฐต่างๆ	 ภายใต้อ�านาจการ

ปกครองของพระองค์	 โดยการส่งรูปแทนพระองค์รวมทั้งเครื่องไทยทานส่งไปยังรัฐเหล่านั้นด้วย	 ในรัฐเหล่านี้ปรากฏว่า

กล่าวถึง	“วิมายะ”	ซึ่งเชื่อกันว่าได้แก่	เมืองพิมาย	จังหวัดนครราชสีมา	ปัจจุบัน	นับว่ากษัตริย์ทั้งสามพระองค์มีส่วน

ต่อการเผยแพร่อิทธิพลทางวัฒนธรรมโดยกว้างขวาง	 ทั้งภูมิภาคนี้และในเขมรเอง	 หลังสิ้นสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่	 7	

อิทธิพลทางวัฒนธรรมขอมเริ่มเสื่อมลงจนกระทั่งเข้าพุทธศตวรรษที่	19	 เป็นต้นมา	อิทธิพลล้านช้างจากลุ่มแม่น�้าโขง

ก็ขยายเข้ามาแทนที่

	 ชุมชนในดินแดนภาคอีสานได้มีการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ	 จากชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรม 

จนกระทั่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของกลุ่มอื่น	 บรรดาชุมชนหลายแห่งถูกทิ้งร้างเป็นจ�านวนมาก	 จนกระทั่งราว

ต้นพุทธศตวรรษที่	 23	 ปรากฏกระแสของการอพยพของกลุ่มคนต่างๆ	ทยอยเข้ามาต้ังถ่ินฐานในภูมิภาคนี้เป็นระยะ	 

ทั้งที่เป็นการตั้งชุมชนใหม่	 และชุมชนที่ประกอบกับกลุ่มชนพ้ืนเมืองเดิม	 การอพยพของชาวลาวฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในบริเวณภาคอีสาน	 เพิ่มจ�านวนมากขึ้นในสมัยธนบุรี	 จึงถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ท�าให้เกิดชุมชนใหม่กระจายหนาแน่นในภูมิภาคนี้อีกครั้งหนึ่ง

	 ลักษณะประชาคมของภาคอีสานในระยะตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่	19	ลงมา	แบ่งได้	3	กลุ่ม	คือ

 1. กลุ่มประชาคมกลุ่มแม่น�้าโขง	 ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมกลุ่มลาวล้านช้างโดยตรง	 ส่วนใหญ่จะเป็น

ชุมชนกลุ่มลาวที่ตั้งหลักแหล่งกระจายไปตามล�าน�้าโขง	 มีความสัมพันธ์กับล้านช้างต้ังแต่เร่ิมรวมตัวข้ึนเป็นปึกแผ่น	 

มีพัฒนาการ	 และการก่อตัวของชุมชนจากระดับหมู่บ้าน	 จนกระทั่งเป็นชุมชนเมือง	 เช่น	 เมืองเวียงจันทน์	 และเมือง

จ�าปาสัก	 ส่วนชุมชนเล็กๆ	 ต่างก็ต้องการขึ้นตรงกับฝ่ายเมืองใดเมืองหนึ่ง	 เพื่อพึ่งอ�านาจและป้องกันการรุกรานจาก

เมืองอื่นๆ

 2. กลุ่มประชาคมกลุ่มแม่น�้าชี	 ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสาเกต	 (เมืองร้อยเอ็ด)	 สุวรรณภูมิ	 ซึ่งตั้งเมืองเป็น 

ปึกแผ่นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่	 23	 เป็นต้นมา	 ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนลุ่มแม่น�้าชีฝั่งตะวันตกของภูมิภาค 

จะอพยพขยายบ้านเรือนมาจากเมืองทั้งสอง	 ทั้งนี้เพื่อขยายที่ท�ากินออกไปตามบริเวณล�าน�้าชี	 ท�าให้เกิดเมืองใหญ่ๆ	

เช่น	มหาสารคาม	กาฬสินธุ์	ชนบท	ขอนแก่น	และชัยภูมิ
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 3. กลุ่มประชาคมอีสานตอนล่าง	คือ	บริเวณลุ่มแม่น�้ามูลกับทุ่งกุลาร้องไห้	ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มกุย	

เขมร	 และไทยโคราช	 มีกลุ่มลาวอยู่บ้างแต่เป็นกลุ่มท่ีอพยพเข้ามาในช่วงหลัง	 กลุ่มกุยมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่แขวงอัตปือ	

จ�าปาสัก	และสาละวันในประเทศลาว	อพยพมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	1301	จนกระทั่งถึงช่วง	พ.ศ.	2199 - 2231	จนได้เข้ามา

ตั้งหลักแหล่งชุมชนจ�านวนมากในเขตอ�าเภอศรีขรภูมิ	 สังขะ	 รัตนบุรี	 จังหวัดสุรินทร์	 และ	 อ�าเภอขุขันธ์	 จังหวัด 

ศรีสะเกษ	ซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลสองประการ	คือ	การหาที่ท�ากินใหม่เนื่องจากเกิดปัญหาน�้าท่วม	บริเวณลุ่มแม่น�้าโขง	

และการรุกรานของกลุ่มลาว	 ซึ่งมาตั้งเมืองเป็นปึกแผ่นที่เมืองจ�าปาสัก	 ซ่ึงเป็นถิ่นเดิมของพวกกุย	 คนไทยภาคกลาง

เรียกกลุ่มคนนี้ว่า	 “เขมรป่าดง”	 ในสมัยพระนารายณ์มหาราชก็ได้ส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาปกครองชุมชนแถบนี้

ในฐานะของหัวเมืองหนึ่ง

 ความผูกพันของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน	 ส่วนมากเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง 

ในประเทศลาว	ที่มีต่อศูนย์กลางคือ	กรุงเทพฯ	ไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก	รูปแบบของการปกครองภายในประชาคม

อีสานแต่เดิมนั้น	 ก็ยังคงใช้ธรรมเนียมการปกครองแบบล้านช้างคือ	 การปกครองแบบระบบอาญา	ที่มีเจ้าเมือง	 อุปราช	

ราชวงศ์	 และราชบุตร	 ความสัมพันธ์ท่ีค่อนข้างห่างนี้	 ท�าให้เกิดกรณีขัดแย้งและเกิดกบฏอยู่หลายครั้งหลายคราว	 

ในขณะเดียวกันทางตอนใต้แถบลุ่มแม่น�้ามูล	 ทางส่วนกลางคือ	 กรุงเทพฯ	 เป็นผู้จัดระบบของการปกครองของ 

ความสัมพันธ์ของเมืองต่างๆ	 ในอีสานกับราชธานี	 เป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะของการส่งเคร่ืองราชบรรณาการ	 

หัวเมืองเหล่าน้ี	 ไม่ได้รับรู้อ�านาจทางการเมือง	 การปกครองจากกรุงเทพฯ	 มากนัก	 นอกจากการเกณฑ์แรงงาน 

เป็นครั้งคราว

	 หลังเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์	 ในปี	 พ.ศ.	 2369	 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหัวเมืองภาคอีสาน	 

บางชุมชนถูกเทครัวจนรกร้างไป	 ขณะเดียวกันหลายชุมชนก็เกิดขึ้นใหม่	 เมืองส�าคัญในสมัยนั้น	 มี	 4	 เมือง	 ได้แก่	 

ลครพนม	(นครพนม)	มุกดาหาร	เขมราฐ	และอุบลราชธานี	เมืองส�าคัญเหล่านี้ต่างก็มีเมืองส่วยของตน	การปกครอง

ระหว่างส่วนกรุงเทพฯ	 กับหัวเมืองส�าคัญต่างๆ	 เร่ิมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่	 5	 เป็นระยะที่ภูมิภาคนี้ 

เผชิญหน้าโดยตรงกับจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส	 ซึ่งก�าลังขยายอิทธิพลครอบครองดินแดนฝั ่งขวาของแม่น�้าโขง	 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ทรงเปล่ียนแปลงการแบ่งหัวเมืองในเขตนี้หลายคร้ังหลายหน	 จนในท่ีสุด

พระองค์ได้ทรงจัดรูปแบบการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น	 โดยการแบ่งการปกครองเป็นมณฑล	อ�าเภอ	ต�าบล	 และ

หมู่บ้าน	 และเลิกระบบเจ้าเมืองแบบเก่า	 และแต่งต้ังข้าหลวงและข้าราชการจากกรุงเทพฯ	มาบริหารต้ังแต่ระดับ 

อ�าเภอถึงมณฑล

	 จากท�าเนียบการปกครองกระทรวงมหาดไทยปี	พ.ศ.	2405	ได้ทรงจัดแบ่งหัวเมืองอีสานออกเป็น	3	มณฑล	

ได้แก่	มณฑลอีสาน	มณฑลอุดร	และมณฑลนครราชสีมา

 ก. มณฑลอีสาน ประกอบด้วย

	 	 1.	บริเวณอุบลราชธานี	แบ่งออกเป็น	อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี	 เมืองเขมราฐ	และเมืองยโสธร

	 	 2.	บริเวณขุขันธ์	แบ่งออกเป็น	อ�าเภอเมืองขุขันธ์	 เมืองศรีสะเกษ	และเมืองเดชอุดม

3.	บริเวณร้อยเอ็ด	 แบ่งออกเป็น	 เมืองร้อยเอ็ด	 เมืองสารคาม	 เมืองกาฬสินธุ์	 เมืองกมลาไสย	 

	 และเมืองสุวรรณภูมิ

	 	 4.	บริเวณจ�าปาสัก	มีแขวงเมืองจ�าปาสัก
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 ข. มณฑลอุดร ประกอบด้วย

	 	 1.	บริเวณหมากแข้ง	 แบ่งออกเป็น	 บ้านหมากแข้ง	 เมืองมหาสารคาม	 ท่าบ่อ	 เมืองหนองหาน	 

	 	 	 เมืองกมลาไสย	เมืองโพนพิสัย	เมืองรัตนวาปี	 เมืองกุมภวาปี

	 	 2.	บริเวณสกลนคร	 แบ่งออกเป็น	 อ�าเภอเมืองสกลนคร	 เมืองพรรณนา	 วาริชภูมิ	 สว่างดินแดน	 

	 	 	 เมืองวานรนิวาส	เมืองจ�าปาชนบท

	 	 3.	บริเวณพาชี	แบ่งออกเป็น	อ�าเภอเมืองขอนแก่น	มัญจาคีรี	 เมืองชนบท	เมืองภูเวียง

	 	 4.	บริเวณธาตุพนม	 แบ่งออกเป็น	 อ�าเภอเมืองนครพนม	 เรณูนคร	 อาจสามารถ	 อากาศอ�านวย	 

	 	 	 โพธิ์ไพศาส	กุสุมาลย์มณฑล	มุกดาหาร	หนองสูง	ไชยบุรี	ท่าอุเทน	รามราช

	 	 5.	บริเวณน�้าเหือง	แบ่งออกเป็น	อ�าเภอเมืองเลย	ท่าลี่	แก่นท้าว	บ่อแตน	นากอก

 ค. มณฑลนครราชสีมา	ประกอบด้วย

	 	 1.	 เมืองนครราชสีมา	 แบ่งออกเป็น	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 สันเทยะ	 กระโทก	 อ�าเภอนอก	 

	 	 	 นางจันทึก	พันชนะ	เมืองปักธงชัย	เมือง	พิมายสูงเนิน	อ�าเภอลาง	

	 	 2.	 เมืองบุรีรัมย์	แบ่งออกเป็น	อ�าเภอเมืองบุรีรัมย์	นางรอง	รัตนบุรี

	 	 3.	 เมืองชัยภูมิ	แบ่งออกเป็น	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	จัตุรัส	ภูเขียว	เกษตรสมบูรณ์

	 ผลจากการปฏิรูปการปกครองในครั้งนั้น	 ท�าให้วัฒนธรรมด้านต่างๆ	 จากกรุงเทพฯ	 ค่อยๆ	 แพร่กระจายสู่ 

ท้องถิ่นอีสานโดยเริ่มที่เมืองส�าคัญๆ	เป็นล�าดับแรก	แต่หลัง	พ.ศ.	2405	เป็นต้นมา	วัฒนธรรมกรุงเทพฯ	ได้หลั่งไหล

เข้าสู่ชนบทท้องถิ่นอีสานอย่างไม่ขาดสาย	 ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านวัฒนธรรมข้ึนในภูมิภาคนี้	 (ไพโรจน์ 

สโมสร. 2544 : 15-20)

 วัฒนธรรมไทย-ลาว

	 การเข้าอยู่อาศัยของกลุ่มชนไทย - ลาว	 ในพ้ืนที่ภาคอีสานเร่ิมมาแล้วต้ังแต่คร้ังสมัยกรุงศรีอยุธยา	หรือราว 

ปลายพุทธศตวรรษที่	 19	 ในระยะแรกได้ตั้งถิ่นฐานอาศัยตามบริเวณฝั่งแม่น�้าโขงนับต้ังแต่จังหวัดเลย	 หนองคาย	

อุดรธานี	 สกลนคร	 เรื่อยลงมาถึงนครพนม	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง	 ต่อมาได้เร่ิมขยายลงไปทางใต้	 

แถบจังหวัดขอนแก่น	 มหาสารคาม	 ชัยภูมิ	 และร้อยเอ็ด	 และในชั้นหลังลงมา	 จึงขยายไปยังจังหวัดยโสธร	 และ

อุบลราชธานี

	 การตั้งหลักแหล่งในชุมชนในระยะแรกๆ	 อาศัยแหล่งชุมชนเดิมที่เคยเป็นบ้านเมืองมาแล้ว	 ต้ังแต่ก่อนสมัย

พุทธศตวรรษที่	 18 - 19	 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย	 ที่ใดมีศาสนสถานอยู่แล้ว	 เช่น	 กู่หรือเนินดิน	 ที่มีเสมาหินปักก็มี 

การดัดแปลงศาสนสถานให้เป็นวัดในทางพระพุทธศาสนา	 และในหลายแห่งได้มีการสร้างสถูปเจดีย์	 หรือพระธาตุขึ้น

เคารพบูชา

 กลุ่มชนในภาคอีสานประกอบด้วย

 ไทย - ลาว	 เป็นกลุ่มชนใหญ่ที่สุด	 มีการย้ายถิ่นฐานบริเวณสองฝั่งแม่น�้าโขงอยู่เสมอ	 และถูกกวาดต้อนเข้ามา 

อยู่ฝั่งขวาของแม่น�้าโขงมากในสมัยพระเจ้าตากสิน	และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
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 เขมร	 เป็นกลุ่มชนท่ีส�าคัญอีกกลุ่มหนึ่งในภาคอีสาน	 โดยได้แผ่อ�านาจเข้ามาบริเวณตอนใต้ของภาคตั้งแต ่

พุทธศตวรรษที่	12	

 ภูไท	 ถิ่นเดิมอยู่แถบสิบสองจุไทย	 ได้เข้ามาต้ังถ่ินฐานอยู่แถบจังหวัดนครพนมและสกลนครเป็นส่วนมาก	 

ชาวภูไทมีความสามารถในการทอผ้า	 เลี้ยงสัตว์	 และค้าขาย	 โดยเฉพาะการค้าวัวควาย	 โดยน�าไปขายยังภาคกลาง 

ของไทย	และเมืองมะละแหม่งของพม่า

 ข่า	 เป็นกลุ่มชนดั้งเดิม	ซึ่งอาศัยอยู่แถบเมืองหลวงพระบาง	สิบสองจุไทย	จ�าปาสัก	เป็นกลุ่มชนที่มักอยู่บน

ภูเขาสูง	มีการท�านาแบบข้าวไร่	มีความช�านาญในการจักสาน

 ย้อ (ญ้อ)	 เดิมอยู่ฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง	 ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านท่าขอนยาง	จังหวัดมหาสารคาม	บ้านบึงกระดาน	

จังหวัดกาฬสินธุ์	และอ�าเภอท่าอุเทน	จังหวัดนครพนม

 ตองขู่ (กุลา)	 เป็นชนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาท�าการซ้ือขายสินค้าในภาคอีสาน	 ส่วนใหญ่จะน�าสินค้าพวกผ้าไหม 

เครื่องทองเหลือง	เครื่องประดับ	มาเร่ขาย	ชาวอีสานเรียกพวกตองขู่ว่า	“พวกกุลา”

 ชาวจีน	 ส่วนมากเดินทางจากกรุงเทพฯ	เข้ามาท�าการค้าขายที่จังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง

ระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน	แล้วจึงกระจายไปเมืองอื่นๆ	

 วัฒนธรรมประเพณีส�าคัญในภาคอีสาน

	 คนอีสานมีจิตใจที่ยึดมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้า	ในเรื่องของศาสนา	ประเพณี	ความเชื่อในเรื่องบรรพบุรุษ	และ

สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ	สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ในจิตใจของชาวอีสาน	ก่อให้เกิดขนบประเพณีที่เกี่ยวเนื่องทั้งประเพณีท้องถิ่น

	 ประเพณีชาวอีสานส่วนใหญ่	 นอกจากจะเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาแล้ว	 ยังเกี่ยวเนื่องกับชีวิตและความ 

เป็นอยู่อีกด้วย	เช่น	ประเพณี	12	เดือนที่ชาวบ้านอีสานเรียกว่า	“ฮีตสิบสอง”	เป็นประเพณีการท�าบุญทางพระพุทธ

ศาสนาประจ�าเดือนทั้ง	12	เดือน	ได้แก่

	 	 เดือนเจียง	(เดือนอ้าย)	มีการท�าบุญเลี้ยงพระ	และเลี้ยงผีบรรพบุรุษ

	 	 เดือนยี่	 (เดือนสอง)	มีการท�าบุญคุณข้าว	หรือท�าขวัญข้าว

	 	 เดือนสาม	มีการท�าบุญข้าวจี่	หรือท�าขวัญข้าว

	 	 เดือนสี่	มีการท�าบุญพระเวส	ฟังเทศมหาชาติ	

	 	 เดือนห้า	มีการท�าบุญปีใหม่	หรือตรุษสงกรานต์	สรงน�้าพระ

	 	 เดือนหก	มีการท�าบุญวันวิสาขบูชา	และบุญบั้งไฟ

	 	 เดือนเจ็ด	มีการท�าบุญบูชาเทวดาอารักษ์	หลักเมือง	และผีบรรพบุรุษ

	 	 เดือนแปด	มีการท�าบุญเข้าพรรษา	และแห่เทียนพรรษา

	 	 เดือนเก้า	มีการท�าบุญข้าวประดับดิน	คือ	การท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ

	 	 เดือนสิบ	มีการท�าบุญข้าวสาก	เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย

	 	 เดือนสิบเอ็ด	มีการท�าบุญออกพรรษา	ท�าปราสาทถวายพระ	และจุดประทีปโคมไฟ

	 	 เดือนสิบสอง	มีการท�าบุญทอดกฐิน	และประเพณีแข่งเรือ



ประวัติความเป็นมาของสังคม	วัฒนธรรมอีสาน	13

	 นอกจากนี้	 ชาวอีสานยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีประจ�าท้องถ่ินอื่นๆ	 ท่ียังคงสืบสานวัฒนธรรมต่อเนื่อง 

มาถึงปัจจุบัน	เช่น	ประเพณีกินดอง	คือ	ประเพณีแต่งงานพื้นบ้าน	ประเพณีสู่ขวัญ	ประเพณีลงผีฟ้า	ประเพณีขอฝน	

ประเพณีแห่ผีตาโขน	ประเพณีผูกเสี่ยว	เป็นต้น	 (เมืองขอนแก่นและอีสานตอนบน. 2537 : 8 - 2)

 วิถีชีวิต - ความเชื่อ 

	 อีสานเป็นสังคมเกษตรกรรม	 มีความผูกพันกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและสืบทอดกันมายาวนาน	ทั้งการสั่งสม

ความคิด	 ภูมิปัญญา	 ความศรัทธาและความเชื่อในหลายรูปแบบ	 เช่น	 ความเชื่อในเรื่องบุญ - บาป,	 ขวัญ - วิญญาณ,	

เทวดา - ผี	และสิ่งลึกลับอื่นๆ

 อาชีพ 

	 พื้นดินในภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินแดง	 ซึ่งเก็บความชุ่มชื้นได้น้อย	 มีความอุดมสมบูรณ์ 

ทางด้านอาหารพืชต�่า	และบางแห่งมีเกลือปนอยู่	นอกจากนี้	อีสานยังประสบภาวะแห้งแล้งอยู่เสมอ	เนื่องจากมีปริมาณ

ฝนตกน้อย	ดังนั้น	อาชีพหลักแต่ดั้งเดิมของชาวอีสานได้แบ่งออกเป็น	2	อาชีพ	คือ	เกษตรกรรม	เช่น	การท�านาข้าว	

การท�าไร่มันส�าปะหลัง	 การท�าเกลือสินเธาว์	 และอาชีพการท�าประมงน�้าจืด	 วัฒนธรรมและประเพณีของคนอีสาน

เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน	ศาสนา	ความเชื่อ	สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ	ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ

ทางด้านวัฒนธรรมของชาวอีสานที่มีอดีตอันยาวนาน

ศิลปะอีสานยุคประวัติศาสตร์

	 ศิลปะอีสานปรากฏอีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อศาสนาพุทธและพราหมณ์เข้ามาผสมผสานการนับถือผี	 หรือส่ิงเหนือ

ธรรมชาติในอีสาน	 บทบาทของศิลปะเปลี่ยนเป็นการรับใช้ศาสนา	 ในแบบต่างๆ	 เช่น	 จิตรกรรม	 ประติมากรรม	

สถาปัตยกรรม	วรรณกรรม	ศิลปะตกแต่ง	 เป็นต้น	ศูนย์รวมของศิลปะอีสานส่วนใหญ่อยู่ที่วัด	หรือศาสนสถานต่างๆ

ของพุทธและพราหมณ์ที่กระจายอยู่ทั่วอีสาน

	 ในสมัยรัชกาลที่	 4	 เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง	 จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ

ประชาธิปไตย	 การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นส่งผลต่อภูมิภาคต่างๆ	 ในประเทศไทย	 อีกทั้งการรับอิทธิพลจากตะวันตก	 

โดยเฉพาะทางด้านศิลปะ	 ท�าให้ศิลปะที่ปฏิบัติกันมายาวนานจนกลายเป็นประเพณีนิยมต้องปรับเปลี่ยนไป 

ตามกระแสนิยม	 ส่วนศิลปะอีสานบางอย่างก็ถูกวัฒนธรรมทางภาคกลางเข้ามา	 ท�าให้ศิลปะอีสานหมดความนิยม 

ขาดการอนุรักษ์หรือพัฒนาต่อ	จนกระทั่ง	พ.ศ.	2509	ภาคอีสานได้ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นศิลปะสมัยใหม่
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ภาพประกอบที่	7	 ภาพคัดลอกภาพจิตรกรรมที่พบเขียนอยู่เต็มผนัง	 เป็นภาพปรางค์ในศิลปะลพบุรี	และพระพุทธรูป

ที่เขียนบนผนังหิน	แสดงให้เห็นกลุ่มภาพใบหน้าบุคคลหรือเทวดาเขียนทับใหม่อยู่บริเวณด้านซ้ายมือของภาพ	

 (ที่มา : สุรพล ด�าริห์กุล. 2549 : 132)

ภาพประกอบที่	8	 (ซ้าย)	 ใบเสมาที่สลักลวดลายเดิมอยู่ที่บ้านตาดทอง	ปัจจุบันถูกเคลื่อนย้ายไว้ที่วัดศรัทธาธรรม

ในเขตเทศบาลของเมืองยโสธร	 (ที่มา : สุรพล ด�าริห์กุล. 2549 : 35)

ภาพประกอบที่	9 (ขวา)	 ใบเสมาสลักภาพเรื่องในพุทธศาสนา	พบที่เมืองฟ้าแดดสงยาง	จังหวัดกาฬสินธุ์	  

มีลักษณะแบบทวารวดี (ที่มา : โบราณคดีสี่ภาค. 2531 ก : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
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สรุป ประวัติความเป็นมาของสังคม วัฒนธรรมอีสาน

	 สภาพสังคม	วัฒนธรรม	และความเป็นมาของศิลปะในภาคอีสาน	แบ่งออกเป็น	2	ยุค	คือ	ยุคก่อนประวัติศาสตร์

และยุคประวัติศาสตร์	

 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

	 สังคมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์เกิดจากการผสมผสานของคนชนเผ่าต่างๆ	 มีหลายเหล่าหลายกอ	 

หลายชาติพันธุ์	 ทั้งที่ก�าเนิดขึ้น	 ด�ารงชีวิตที่นี้และที่อพยพมาจากที่อื่นเข้ามา	 อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า	 5,000	 ปีมาแล้ว	 

หรืออาจถึง	 10,000	 ปี	 จากหลักฐานทางโบราณคดี	 พบว่า	 มีสังคมมนุษย์ที่อาศัยอยู่	 2	 พวก	 พวกที่ด�ารงชีวิตด้วย 

การล่าสัตว์	 และพวกท่ีด�ารงชีวิตด้วยการเกษตรกรรม	 มีพื้นที่อยู่อาศัย	 2	 พื้นที่	 พื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบ	 ต่อมา 

ทั้ง	2	กลุ่มผสมผสานกัน	จึงเรียกว่า “ชาวสยาม” 

 วัฒนธรรม เกิดขึ้นจากการสั่งสมการกระท�าทางกายและทางใจ	ทางกาย	 รู้จักการล่าสัตว์และผลิตเครื่องมือ

ล่าสัตว์	 การเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร	 รู้จักการเกษตรกรรม	 ปลูกข้าว	 ปลูกพืชต่างๆ	 การสร้างภาชนะดินเผา	 น�ามา 

ใช้ประโยชน์ใช้สอย	ทางใจ	รู้จักน�าภาชนะดินเผา	เครื่องประดับ	มาประกอบพิธีกรรมความตาย	มีความเชื่อเกี่ยวกับ

จิตวิญญาณของเจ้าของผู้ตาย	 รู้จักการน�าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้เป็นส่ือ	 วาดเส้น	 ระบายสี	 ขูด	 ขีด	 แกะสลัก	 

เซาะร่อง	ลงบนภาชนะดินเผาและผนังถ�้า	 เพิงผา	ก้อนหินใหญ่	สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอีสาน

ภาพประกอบที่	10	(ซ้าย)	 ปราสาทหินพนมวัน	วัดพนมวัน	บ้านมะค่า	ต�าบลบ้านโพธิ์	อ�าเภอเมืองนครราชสีมา	 

จังหวัดนครราชสีมา (ที่มา : ศิลปะถ�้าเขาจันทร์งาม. 2532 ก : 18)

ภาพประกอบที่	11	(ขวา)	 องค์พระบรมธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	

(ที่มา : สุรพล ด�าริห์กุล. 2549 : 143)
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 ศิลปะ	 เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์	 ได้สะท้อนให้เห็น	

ภาพของมวลมนุษย์ในยุคนั้น	 ภาพสัตว์ต่างๆ	 และภาพสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถบ่งบอกความหมายได้	 ศิลปะในยุค 

ก่อนประวัติศาสตร์	มี	2	แบบ	ได้แก่	ศิลปะบริสุทธิ์	และศิลปะประยุกต์	

 ศิลปะบริสุทธิ์ คือ	 ศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อชุมชน	 เรียกว่า	 “ศิลปะชุมชน”	 (Communal	 Art)	 ถูกก�าหนด 

โดยวัฒนธรรม	 (Culturally	 Conditioned)	 พบที่ผนังถ�้า	 เพิงผา	 ก้อนหินใหญ่	 เป็นต้น	 มีเทคนิควิธีการต่างๆ	 

ได้แก่	การวาดเส้น	การระบายสี	การพ่นสี	การแกะสลัก	การตอก	การเซาะร่อง	เป็นต้น	ศิลปะประเภทนี้ไม่มีประโยชน์

ทางการใช้สอยทางกายภาพ	แต่มีประโยชน์ทางด้านจิตใจ	

 ศิลปะประยุกต์	 คือ	 ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการใช้สอยทางกายภาพ	 และมีความงามประกอบด้วย 

พบว่าเป็นภาชนะดินเผา	 ได้แก่	 หม้อ	 อาวุธ	 เครื่องประดับ	 เป็นต้น	 ศิลปะประเภทนี้สร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ทางการ

ใช้สอยทางกายภาพมากกว่าประโยชน์ทางด้านจิตใจ	

 ยุคประวัติศาสตร์

	 ราวพุทธศตวรรษที่	 5	 ประมาณ	 2,000	 ปีผ่านมา	 สังคมมนุษย์แบบเร่รอน	 เร่ิมรู้จักสร้างบ้านแปลงเมือง	 

ตั้งถิ่นฐานถาวร	รู้จักสร้างคูน�้าเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก	ชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้น	ปรากฏตามที่ราบแม่น�้ามูลและ

แม่น�้าชี	ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่	7 - 8	อารยธรรมอินเดียแพร่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์	สังคมระดับผู้น�ารับศาสนาพุทธ

และพราหมณ์เข้าผสมผสานวัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิม	ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่	 11 - 12	ดินแดนแถบลุ่มแม่น�้าโขง

และแม่น�้ามูลได้รับอิทธิพลของแคว้นเจนละ	มี	“อิศานปุระ”	 เป็นศูนย์กลาง	

	 ดินแดนอีสานจึงปรากฏทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์พร้อมกัน	 โดยพุทธศาสนามีอิทธิพลตอนกลางและ 

ตอนเหนือของอีสาน	ส่วนศาสนาพราหมณ์	มีอิทธิพลทางตอนล่างของอีสาน	ทั้งสองศาสนาต่างควบคู่ผสมกลมกลืนกัน

ในดินแดนอีสาน	โดยมีวัดและศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชน	

	 ศิลปะอีสานยุคประวัติศาสตร์	 มักเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเป็นส่วนมาก	 บางครั้งเรียกว่า	“ศิลปะสมัยพุทธกาล” 

ในช่วงต้นศิลปะเป็นแบบอินเดียแท้	 ในช่วงปลายก่อนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและอิทธิพลตะวันตกเข้ามา	

ศิลปะจึงมีลักษณะแบบอีสานพื้นถิ่น	 ศิลปะสมัยพุทธกาล	 จึงปรากฏ	 2	 แบบ	 ได้แก่	 แบบอินเดียแท้	 และแบบอีสาน

พื้นถิ่น

 แบบอินเดียแท้ มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับ	 ศาสนาพุทธ	 ศาสนาพราหมณ์	 รูปแบบศิลปะยังคงเป็นต้นแบบ

จากอินเดียสมัยทวารวดี	 ถูกถ่ายทอดออกมาโดยช่างอินเดียและพระอินเดีย	 ผ่านผลงานจิตรกรรม	 ประติมากรรม	

สถาปัตยกรรม	วรรณกรรม

 แบบอีสานพื้นถิ่น	 ได้รับการถ่ายทอดจาก	 ช่างและพระอินเดีย	 โดยการจดจ�าและปฏิบัติ	 ทางด้านทักษะ

ฝีมือค่อนข้างต�่า	แต่มีความบริสุทธิ์และความศรัทธาสูง	ศิลปะแบบอีสานพื้นถิ่นจึงมีลักษณะเรียบง่าย



บทที่ 2
จิตรกรรมอีสาน
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ความเป็นมาของจิตรกรรมอีสาน

 ความเป็นมาของจิตรกรรมอีสาน นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคร่วมสมัย ในแต่ละยุคแต่ละสมัย 

มีปัจจัยและอิทธิพลจากภายนอกและภายใน ที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงมนุษย์จากสังคมล่าสัตว์สู่สังคมเกษตรกรรม  

แล้วก้าวเข้าสู่สังคมเมืองท่ีมีความเจริญในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะทางด้านจิตรกรรมในภูมิภาคอีสานที่ปรากฏมาพร้อมกับ

สังคมมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลผลิตของจิตวิญญาณมนุษย์ที่ถ่ายทอดออกมา เพ่ือความต้องการของ 

การด�ารงอยู่ในชีวิต

 จิตรกรรมในภูมิภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมอีสาน และถือเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้สื่อสารเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจร่วมกัน ทางโบราณคดีพบว่าจิตรกรรมอีสานมักพบอยู่ในถ�้า เพิงผา บนหิน ทางวิชาการเรียกว่า “ภาพเขียนสี

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์” ซึ่งมีอายุราว 5,000 - 2,500 ปี ก�าหนดอายุด้วยคาร์บอนและเทอร์โบลูมิเนอร์เซ็น

 จิตรกรรมอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งออกได้ 2 ยุค คือ 

 1. จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 2. จิตรกรรมอีสานยุคประวัติศาสตร์

 จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์มีรูปแบบเรียบง่าย ตรงกับภาษาอังกฤษคือ “พรีมีทีฟ” (Primitive) ซึ่ง

ถ่ายทอดรูปแบบ เทคนิค และการแสดงออกหรือทั้งหมด เพราะเกิดจากจิตใจและความคิดที่ตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพราะ

ฝีมืออ่อนด้อย หรือแสดงลักษณะเสื่อมของศิลปะแต่อย่างใด (พิสิฐ เจริญวงศ์ และคณะ. 2531 : 60)

 จิตรกรรมอีสานยุคประวัติศาสตร์ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ศิลปะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้พัฒนา และ

วิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีช่วงรอยต่อ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสมัยกึ่งประวัติศาสตร์ จากหลักฐานที่ค้นพบจิตรกรรม

ในถ�้าภาพเขียนผนังที่ภูพระบาท อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นภาพ “ช้าง” ที่ถ�้าช้าง เขียนลายเส้นแสดงส่วนต่างๆ 

ค่อนข้างประณีต และดูเหมือนจริงมากกว่าภาพเขียนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 74) 

เมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ได้ขาดหายไปจากสังคมของอีสาน สาเหตุเกิดจากการเข้ามาของศาสนา วัฒนธรรมอินเดีย  

ที่เผยแพร่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์ ท�าให้จิตรกรรมในถ�้าขาดการพัฒนาต่อ อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะสังคมอีสานได้พัฒนา 

วิถีชีวิตเข้าสู่สังคมเมือง มีวิวัฒนาการ รู้จักสร้างบ้านแปลงเมือง การอยู่กันเป็นชุมชนจนขยายใหญ่ออกเป็นเมืองหรือนคร 
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จิตรกรรมอีสานในถ�้าจึงสิ้นสุดลง และก้าวเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์หรือสมัยศาสนาพุทธ พราหมณ์และฮินดู การเข้ามา

ของศาสนาอินเดียได้น�าวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การค้าขาย ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณกรรม ดนตรี เข้ามาสู่

ประเทศไทย จากนั้นก็แพร่สู่ภูมิภาคต่างๆ 

จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์

 ศิลปะถ�้าในอีสานมีรูปเขียน (Pictograph) มากกว่าภาพที่เกิดจากการสลักหรือขูดขีดลงในเนื้อหิน ทางวิชาการ

เรียกว่า “ภาพเขียนสีหรือรูปเขียน” ภาพเขียนสีเปรียบเสมือนรอยจารึกที่สามารถบ่งบอกถึงประวัติศิลปะ สภาพ

แวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใด  

ในประเทศไทยได้มีการค้นพบภาพเขียนสีด้วยวัสดุยางไม้ เลือดสัตว์ ตลอดจนเขียนจากน�้าดิน และประเภทภาพสลัก 

หรือขูดขีดบนผนังถ�้ามากมายหลายแห่ง มีลักษณะการแสดงออกหลายอย่าง บางภาพสื่อความหมายได้ทันที บางภาพ

ต้องตีความหมายของภาพ 

 ภาพเขียนสี การเกษตรกรรม

ภาพประกอบที่ 12 ภาพเขียนสีการเกษตรกรรม ถ่ายทอดวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

ในสังคมเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ตัวอย่างภาพเด็กเลี้ยงควายที่ถ�้าผาลายภูผายนต์ (สกลนคร) 

และภาพที่ผาหมอนในกลุ่มผาแต้มโขงเจียม (อุบลราชธานี) เป็นภาพธัญพืช เขียนเป็นกอๆ คล้ายข้าว

และมีตัวสัตว์มีกิ่งเป็นเขาคล้ายกวางลงมากินธัญพืช และมีภาพคนมาไล่สัตว์ 

(ที่มำ : พิสิฐ เจริญวงศ์ และคณะ. 2531 : 46 - 47)
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ภาพประกอบที่ 13 ภาพเขียนสีการล่าสัตว์ (หมาล่าเนื้อ) สะท้อนให้เห็นว่าการด�ารงชีวิตอยู่ด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์ 

เป็นส�าคัญส่วนใหญ่แสดงภาพคนถืออาวุธ เช่น คันกระสุน หรือธนูเล็งไปที่ตัวสัตว์ และอาจมีหมาเป็นเพื่อนในการล่า 

(หมาล่าเนื้อ) เช่น ที่เขาจันทร์งาม จังหวัดนครราชสีมา ผาหมอนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ภูถ�้ามโหฬาร จังหวัดเลย 

(ที่มำ : พิสิฐ เจริญวงศ์ และคณะ. 2531 : 46)

ภาพประกอบที่ 14 ภาพเขียนสีการล่าสัตว์อีกประเภทหนึ่ง คือ การจับสัตว์น�้า ภาพปลาบึกขนาดใหญ่ 

มีตุ้มดักปลาเรียงราย และภาพมือประทับเหนือตุ้มและปลาบึก ที่ผาแต้มโขงเจียม มีความหมายเป็นภาพแสดงเรื่องราว

ของกลุ่มชนนักล่าปลาบึก แสดงให้เห็นว่าเจ้าของผลงานภาพเขียนสีน่าจะเป็นชาวประมงรุ่นแรกๆ แห่งลุ่มแม่น�้าโขง

(ที่มำ : พิสิฐ เจริญวงศ์ และคณะ. 2531 : 46)

 ภาพเขียนสี การล่าสัตว์ ภาพพิธีกรรม
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 ศิลปะถ�้า ศิลปะถ�้าปรากฏ 2 แบบ คือ 

 ภาพที่เป็นธรรมชาติ (Naturalistic / Naturalism) หรือเรียกว่า “ภาพสัจนิยม” (Realistic / Realism) 

แสดงอากัปกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจน 

 ภาพคตินิยม (Idealism) หรือ สัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ซึ่งไม่เป็นธรรมชาติ (Non-Naturalistic)  

เป็นเครื่องหมาย (Sign) บ่งบอกว่าสื่อความหมายอะไร (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 98) 

 ภาพที่เป็นธรรมชาติ จ�าแนกออกได้ คือ 

 1. ภาพคน มีทั้งที่เขียนเหมือนจริงและตัดทอน หรือเขียนเฉพาะเส้นโครงสร้าง (Outline) สื่อว่าเป็นหญิง 

ชาย เด็ก มีเรื่องเพศ อาวุธต่างๆ

 2. ภาพสัตว์ ส่วนมากมักเขียนให้เห็นด้านข้าง ยกเว้น ตะพาบน�้า กบ มักเขียนด้านตรง

 3. ภาพมือและเท้าคน ขนาดของภาพเท่าของจริง ใช้กรรมวิธีต่างๆ เช่น แบบทาบ แบบพ่น แบบเขียนเป็น

ลายเส้น เขียนแบบระบายสีทึบ โดยไม่ใช้มือทาบเป็นแบบ 

 4. ภาพวัตถุ สิ่งของ เช่น หน้าไม้ หัวลูกศร มีด ขวาน ตุ้ม เป็นต้น

 5. ภาพพืชพันธุ์ไม้ เช่น ภาพธัญพืช เป็นต้น

 กรรมวิธีการสร้างงาน มี 2 อย่าง คือ 

 1. ภาพเขียนสี (Pictograph) หรือ การสร้างภาพด้วยสีตามวิธีต่างๆ กัน เช่น วาดด้วยสีแห้ง (Drawing 

with Dry Pigment) เขียนหรือระบายเป็นรูป (Painting) การพ่นสี (Stencilling) การสะบัดสี (Paintsplattering) 

บางแห่งใช้วิธีผสมผสาน เช่น ใช้มือเป็นต้นแบบ และการทาบหรือการประทับ (Imprinting)

 2. การท�ารูปรอยลงในหิน (Petroglyph) มีหลายวิธีการ เช่น การฝน (Abrading) การจาร (Engraving) 

การขูดขีด (Scratching) การแกะหรือการตอก (Pecking) เป็นต้น (ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 2) 

 การลงสี (Pictograph) ใช้กรรมวิธีดังนี้ 

 1. แบบเงาทึบ (Silhouette) เป็นการเขียนภาพสัดส่วนใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 

 2. แบบโครงร่างภายนอก (Outline) มีทั้งสัดส่วนใกล้เคียงความจริงมากที่สุด และไม่เน้นสัดส่วนแต่มี 

เค้าว่าเป็นรูปอะไร

 3. เขียนแบบเงาทึบบางส่วน (Partial Silhouette) เขียนเฉพาะโครงนอก หรือโครงนอกประกอบลวดลาย

ข้างใน

 4. แบบกิ่งไม้ (Stick Figures) ใช้เขียนภาพคน เป็นเส้นแกนโครงสร้างภายในคล้ายกิ่งไม้
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จิตรกรรมอีสานยุคประวัติศาสตร์

 เทคนิคการเขียนภาพ

 ภาพเขยีนสยีคุก่อนประวตัศิาสตร์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นรปูเขยีน (Pictographs) มากกว่าภาพทีเ่กดิจาก

การแกะสลักหรือขูดขีดลงในเนื้อหิน (Petroglyphs) เทคนิคหรือแบบต่างๆ

 1. เทคนิคการเขียนภาพคน มี 4 แบบด้วยกัน คือ 

  1.1 เขียนแบบเงาทึบ (Silhouette) มี 2 แบบ 

   1.1.1  เน้นสัดส่วน เช่น ไหล่กว้าง น่องโต

   1.1.2  ไม่เน้นสัดส่วนมากนัก บางครั้งเหมือนสัตว์ ประเภท ลิง ค่าง ชะนี

  1.2 แบบโครงร่างภายนอก (Outline)

   1.2.1  เขียนสัดส่วนใกล้เคียง

   1.2.2  ไม่เน้นสัดส่วน

  1.3 เขียนแบบเงาทึบบางส่วน (Partial Silhouette)

    1.3.1  เน้นลักษณะคล้ายจริง

   1.3.2  ไม่เน้นสัดส่วนให้เหมือนคนนัก

  1.4 แบบกิ่งไม้ (Stick figures) และสัญลักษณ์ (Signs) ซึ่งเขียนเส้นเสมอต้นตลอด หรือเกือบตลอด 

 นอกจากนี้ ยังพบว่ามีภาพคนกับอาวุธอยู่จ�านวนหนึ่ง เป็นประเภทหน้าไม้ ธนู คันกระสุน ซึ่งยังใช้สืบต่อกัน

มาตามชนบทจนทุกวันนี้ (พิสิฐ เจริญวงศ์ และคณะ. 2531 : 31)

ภาพประกอบที่ 15 ภาพเขียนสีภาพคน 

(ที่มำ : พิสิฐ เจริญวงศ์ และคณะ. 2531 : 31)
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 2. เทคนิคการเขียนภาพสัตว์

  ภาพสตัว์ส่วนมากมกัเขยีนให้เหน็ด้านข้าง เพราะมพีืน้ทีใ่ห้รายละเอยีดของสรรีะ ลกัษณะบางอย่างชดัเจน

ได้ดีกว่าด้านหน้าตรง (ยกเว้นสัตว์ประเภทเต่า ตะพาบน�้า และกบ) มีเทคนิคการเขียนที่รวบรวมได้ดังนี้

  2.1 เขียนแบบเงาทึบ เป็นการเขียนภาพสัตว์ทั่วๆ ไป และเกือบทุกชนิด เพราะให้สัดส่วนที่ใกล้ความจริง

มากที่สุด

ภาพประกอบที่ 16 ภาพเขียนสีภาพสัตว์ เทคนิคการเขียนแบบเงาทึบ

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 110)

ภาพประกอบที่ 17 ภาพเขียนสีภาพสัตว์ เทคนิคการเขียนแบบเส้นโครงสร้างภายนอก 

และเขียนลวดลายประดับข้างใน (ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 113)

ภาพประกอบที่ 18 ภาพเขียนสีภาพสัตว์ เทคนิคการเขียนแบบเงาทึบผสมกับลายเส้น 

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 106)

  2.2 เขียนแบบเส้นโครงร่างภายนอก เขียนเส้นโครงนอก และลวดลายประดับข้างใน

  2.3 เขียนแบบเงาทึบผสมกับลายเส้น
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ภาพประกอบที่ 19 ภาพเขียนสีภาพมือ เทคนิคการท�าภาพมือแบบทาบ

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 106)

ภาพประกอบที่ 20 ภาพเขียนสีภาพมือ เทคนิคการท�าภาพมือแบบพ่น

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 106)

  3.2 ภาพมือแบบพ่น

   3.2.1 ใช้มือทาบลงบนผนังหิน

   3.2.2 ใช้ท�าแบบวิธีแรก แล้วระบายสีทึบตามละอองสีเกาะรอบๆ ฝ่ามือ

   3.2.3 ท�าแบบวิธีแรก แล้วเขียนลวดลายลงบนรอยนิ้วและอุ้งมือ

   3.2.4 ใช้วัสดุบางอย่าง (ดินเหนียวหรือขี้ผึ้ง) ติดเป็นรูปมือบนผนังหินแล้วพ่น

 3. เทคนิคการท�าภาพมือ 

  ภาพมือเป็นภาพชนิดเดียวที่ใครๆ ก็ท�าได้ ไม่เหมือนกับภาพชนิดอื่นที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือ เราจึงพบว่า

ภาพมือนั้นมีหลายขนาดด้วยกัน แม้แต่เด็กเล็กๆ ก็ท�าได้ การท�าภาพมือในภาคอีสานนับว่าก้าวหน้าไปไกลทีเดียว 

นอกจากเราจะเหน็ว่าภาพมอืแบบพ่นกบัแบบทาบ เป็นการท�าภาพมอืธรรมดาๆ ทีเ่หมอืนกนัในแหล่งภาพเขยีนสต่ีางๆ 

ของโลกแล้ว แต่ในภาคอีสานยังได้พัฒนาการท�าภาพมือออกไปเป็นแบบประดิษฐ์ อันเป็นลักษณะเฉพาะของตน แพร่

กระจายในภาคนี้เท่านั้น ซึ่งพอจะรวบรวมเทคนิคการท�าเท่าที่พบในขณะนี้ คือ

  3.1 ภาพมือแบบทาบ

   3.1.1 ใช้สีทาที่ฝ่ามือแล้วทาบลงบนผนังหินจะได้ภาพมือที่สีไม่ติดตามข้อและอุ้งมือ

   3.1.2 ท�าเหมือนวิธีแรก แล้วเติมสีส่วนที่ขาดให้เต็ม

   3.1.3 ใช้มือทาสี (สีข้น) แล้วขูดสีบางส่วนออกจากนิ้วและอุ้งมือแล้วทาบลงบนผนังหิน



24 จิตรกรรมอีสาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย

  3.3 ภาพมือเขียนแบบเป็นลายเส้น

   3.3.1 เขียนโดยอิสระ

   3.3.2 เขียนภาพโดยใช้มือทาบลงเป็นแบบแล้วเขียนเส้นลงรอบๆ นิ้ว และฝ่ามือ

   3.3.3 เขียนแบบวิธีแรก แล้วเขียนลวดลายลงบนภาพฝ่ามือ

ภาพประกอบที่ 21 ภาพเขียนสีภาพมือ เทคนิคการท�าภาพมือเขียนแบบเป็นลายเส้น 

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 106)

ภาพประกอบที่ 22 ภาพเขียนสีภาพมือ เทคนิคการท�าภาพมือเขียนแบบระบายสีทึบ

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 107)

 4. ภาพมือเขียนแบบระบายสีทึบ

  เป็นภาพมือที่เขียนขึ้นโดยอิสระ ไม่ใช้มือทาบเป็นแม่แบบ บางครั้งจะเห็นว่ามีเพียง 4 นิ้ว

 การท�ารูปลายลงในหินส่วนมากเป็นภาพสัญลักษณ์ บางแห่งอยู่กับภาพเขียน และบางแห่งท�าแต่ภาพลักษณะนี้

อย่างเดียว

ภาพประกอบที่ 23 การทดลองสร้างภาพจากมือแบบต่างๆ ได้แก่ การปั๊ม, การพ่น, การขูด ขีด บนฝ่ามือที่ลงสี

และปั๊มลงบนผนังถ�้า (ที่มำ : ศิลปะถ�้ำสกลนคร. 2532 ข : 17)
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 ตัวอย่างของภาพในหินท่ีแสดงให้เห็นต่อไปนี้มาจาก ถ�้ามิ้ม ภูเก้า บ้านดงบาก ต�าบลนิคมพัฒนา อ�าเภอ

โนนสัง จังหวัดอุดรธานี แสดงเทคนิคการฝนลงในบริเวณหินสีน�้าตาลเข้มเป็นลายเรขาคณิต

ภาพประกอบที่ 24 การเซาะร่องบนผนังถ�้า

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำสกลนคร. 2532 ข : 18)

ภาพประกอบที่ 25 ผนังถ�้ายุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคอีสาน เทคนิคการเซาะและการฝน

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 50)
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ภาพประกอบที่ 26 เทคนิคการตอกสลักผสมกับการฝน (Pecking and Abrading Technique)

พบที่ถ�้าผาแดง เขากระดานเลย อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 47)

ภาพประกอบที่ 27 ผาแต้ม ต�าบลห้วยไผ่ อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีภาพท�ารอยเป็นสีต่างๆ 

เรียงกันเป็นแถวค่อนข้างเป็นระเบียบ แสดงความจงใจและใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 51)
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	 วัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพ

 สี ภาพเขียนสีในประเทศเราส่วนมาก เขียนสีแดง สีเหลือง สีขาว และสีด�า สีเหล่านี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่วนมากเป็นแร่ เช่น สีแดงมาจากเหล็กออกไซด์ (Iron Oxide) เช่น เฮมาไทต์ (Hematite) เมื่อไม่มีก็อาจท�าขึ้นมา

ได้ โดยน�าดินเผาเป็นอิฐแดงแล้วบดเป็นผงสีใช้งานได้ หรือจะย่างหรือปิ้งดินเทศสีเหลือง (Yellow Ochre) ก็จะได้ 

สีแดงเช่นกัน

ภาพประกอบที่ 28 สีแดงที่ได้จากต้นไม้ (ที่มา : ศิลปะถ�้าในประเทศไทย. 2531 ข : 53)

 สีเหลืองมาจากเหล็กออกไซด์อีกชนิดหนึ่งคือ ไลโมไนท์ (Limonite) สีขาวจะมาจากชอล์กดินขาว (Kaolin) 

หรือแร่ประเภท ยิปซัม (Gypsum) ก็ได้ หรือสีด�ามาจากแหล่งหลายอย่างได้ เช่น ถ่าน แร่แมงกานีส หรือ แกรไฟต์

เผา (Roasted Graphite) 

 กาว	 (Fixative) เป็นอินทรีวัตถุ ซึ่งตามหลักการหรือทฤษฎีแล้วใช้การก�าหนดอายุโดยเรดิโอคาร์บอนได้ แต่

จริงๆ กลับปรากฏว่าปริมาณไม่พอ เพราะสูญหายไปตามกาลเวลาเสียมากแล้ว (ศิลปะถ�้าในประเทศไทย. 2531 : 52 - 59)

สรุป	จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์	และจิตรกรรมอีสานยุคประวัติศาสตร์

 จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งออกกว้างๆ ได้ 2 กลุ่ม

 กลุ่มท่ี	 1	 สร้างสรรค์ผลงานแนวสัจนิยม	 (Realistic) กลุ่มนี้มีวิถีการด�ารงชีพด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหาร  

มีทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้า และวิถีการด�ารงชีพด้วยการเกษตรกรรม 

 กลุ่มที่	2	สร้างสรรค์ผลงานแนวสัญลักษณ์นิยม	(Symbolism) กลุ่มนี้สร้างผลงานเพื่อบางสิ่งที่อยู่เหนือ

ธรรมชาติหรือเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพิธีกรรมต่างๆ ของชุมชนนั้น 
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 จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบในภาคอีสานส่วนมากเป็นรูปเขียน (Pictograph) ทางวิชาการ

เรียกว่า “ภาพเขียนสีหรือรูปเขียน” จากหลักฐานข้างต้นในบทที่ 1 พอที่จะท�าให้เห็นภาพของศิลปินอีสานยุค 

ก่อนประวัติศาสตร์ มีทักษะการท�างานแบบ “พรีมีทีฟ” (Pimitive) ซ่ึงเป็นศิลปะแบบอนารยชนที่ยังมีการพัฒนา 

ไม่มากนัก ทั้งทางด้านทักษะฝีมือ เทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ ยังคงเป็นวัตถุดิบที่หาได้ตามธรรมชาติใกล้ตัว หากแต่

ศิลปินมีความบริสุทธิ์ใจ และมีจิตวิญญาณสูงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตน เรื่องราวเนื้อหาที่พบ ได้แก่  

การล่าสัตว์ การเกษตรกรรม พิธีกรรม ความเชื่อ การเต้นร�า รูปแบบที่พบ ได้แก่ สัญลักษณ์ กราฟิก เอ็กซเรย์ เทคนิค

วิธีการที่พบ ได้แก่ วาดเส้น ระบายสี พ่นสี ขูด แกะสลัก ตอก เซาะร่อง วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้มาจากธรรมชาติ ได้แก่  

ดิน เชือก ยางไม้ เปลือกไม้ หิน ถ่าน สถานที่ที่พบ ได้แก่ ผนังถ�้า เพิงผา แผ่นหิน ก้อนหินใหญ่

 จิตรกรรมอีสานยุคประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ศิลปะในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้พัฒนา

และวิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีช่วงรอยต่อ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสมัยกึ่งประวัติศาสตร์ จากหลักฐานที่ค้นพบ 

จิตรกรรมในถ�้าภาพเขียนผนังที่ภูพระบาท อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นภาพ “ช้าง” ที่ถ�้าช้าง เขียนลายเส้น

แสดงส่วนต่างๆ ค่อนข้างประณีต และดูเหมือนจริงมากกว่าภาพเขียนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ศิลปะถ�้ำใน

ประเทศไทย. 2531 : 74)

ภาพประกอบที่ 29 จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์

(ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 74)

 ศิลปกรรมในภาคอีสานนับตั้งแต่ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ เข้ามามีบทบาทในสังคมท�าให้วิถีชีวิตที่ด�ารง

อยู่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งผลงานทางศิลปกรรมล้วนแล้วแต่มีเรื่องราว เนื้อหามาจากศาสนา และเรื่องราวที่เป็น

ที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ พุทธประวัติ ชาดก ฯลฯ

 แบ่งออกเป็น 2 สมัย ได้แก่ จิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล และสมัยจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย
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จิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล 

 เกิดเนื่องด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของช่างในท้องถิ่นที่มีต่อพุทธศาสนาโดยน�าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา 

มาถ่ายทอดลงบนผนังศาสนสถาน ผืนผ้า และอื่นๆ เพ่ืออุทิศถวาย เพ่ือบริจาค เพ่ือเป็นพุทธบูชา ส�าหรับใช้เป็น 

สื่อในการอธิบาย สั่งสอน หรือเรียนรู้พระธรรม ค�าส่ังสอนพระพุทธเจ้า และตกแต่งให้เกิดความสวยงาม สามารถ

จ�าแนกตามวัสดุที่รองรับการเขียน ได้แก่ ผนังปูน ไม้ ผ้า ใบลาน เป็นต้น (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2540 : 102)

ภาพประกอบที่ 30 วัดลูกเขย โบราณในเขตภูพระบาท อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

พบภาพจิตรกรรมบนผนังหินด้านหลังพระพุทธรูป (ที่มำ : ศิลปะถ�้ำในประเทศไทย. 2531 ข : 74)

ภาพประกอบที่ 31 ภาพคัดลอกเฉพาะส่วนใบหน้าของบุคคล หรือเทวดาที่มีส่วนละม้ายคล้ายศิลปะในยุคทวารวดี 

(ที่มำ : ไพโรจน์ สโมสร. 2544 : 20 )
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 เรื่องราวต่างๆ ถูกเผยแพร่ออกมาในรูปแบบของ พิธีกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและการเล่าเรื่องต่อๆ กันมา 

ศิลปกรรมที่นิยมส่วนใหญ่เป็นภาพวาดหรือภาพเขียน ทางภาษาอีสานเรียกว่า “ฮูปแต้ม” เป็นภาษาท้องถิ่น ซึ่งนิยม

วาดบนผนังสิม (โบสถ์) ภาพวาดมีทั้งภายนอกและภายในอาคาร สาเหตุเพราะสิมมีขนาดเล็ก ซ่ึงใช้ในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ห้ามอุบาสก อุบาสิกาขึ้นไป เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาช้านานจนถึงปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึง 

ภาพวาดหรือฮูปแต้ม มักพบเรื่องราวท่ีปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังแบ่งออกตามลักษณะของเรื่องได้เป็น 2 กลุ่ม 

ภาพประกอบที่ 33 ภายนอกสิม (โบสถ์) วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ที่มำ : ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

ภาพประกอบที่ 32 ภายในสิม (โบสถ์) วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(ที่มำ : อุดม บัวศรี. 2547 : 9)
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คือ เรื่องราวทางศาสนาและวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มแรกแบ่งย่อยได้เป็น พุทธประวัติ พระมาลัย ไตรภูมิ อรรถชาดก 

ปริศนาธรรม กลุ่มที่สอง ได้แก่ สินไซ (ศิลป์ชัย) พระรามชาดกหรือพระลัก-พระลาม (พระราม) สุริยวงศ์ กาละเกด 

และเรื่องท้าวปาจิตนางอรพิม

 นอกจากเร่ืองเหล่านี้แล้ว ช่างวาดยังถ่ายทอดภาพชีวิตชาวบ้านในจิตรกรรมฝาผนังสิม ได้แก่ อาชีพชาวบ้าน 

การท�านา การตักน�้า การทอผ้า การจับปลา การล่าสัตว์ การค้าขาย เป็นต้น ประเพณีและพิธีกรรม การเกิด  

(การอยู่กรรมหรือการอยู่ไฟ) การเผามี 2 แบบ แบบราษฎรสามัญ เจ้าเมืองและสงฆ์ สามัญชั้นผู้ใหญ่ การลงบ่วง  

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การละเล่นส�าหรับเด็ก และการลงบ่วง คือ ส�าหรับผู้ใหญ่ การวาดเครื่องดนตรีช่าง 

ไทอีสาน และชาวลาว การวาดภาพมหรสพ หมอล�า การวาดการแต่งกาย ลักษณะการแต่งกายของผู้คนที่ปรากฏใน 

งานจิตรกรรมฝาผนังมีความส�าคัญมาก เพราะสามารถบ่งชี้กลุ่มชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมอายุสมัยของภาพเขียนได้

 ลักษณะการแต่งกายของผู้คนในภาพจิตรกรรม แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดังนี้

 การแต่งกายของสตรี 

 ส�าหรับผู้หญิง เวลาอยู่บ้านมักนุ่งแต่ซิ่นไม่สวมเสื้อ ใส่เสื้อก็เฉพาะเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยม ไปธุระนอกบ้าน

หรือในฤดูหนาวเท่านั้น แม้แต่สาวๆ ถ้าแต่งงานแล้วการเปลือยอกก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีใครเห็นแปลกอะไร ถ้าเป็น 

สาวที่ยังไม่ได้แต่งงานและอยู่ในตัวอ�าเภอ ก็มักสวมเสื้อคอกระเช้า ซึ่งเรียกว่า “คอหมากกะแหล่ง” เพียงตัวเดียว  

ส่วนเสื้อนอกคลุมทับนั้นจะใช้เฉพาะเวลาพิเศษเท่านั้น

ภาพประกอบที่ 34 การแต่งกายของสตรี วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(ที่มำ : ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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	 การแต่งกายของบุรุษ

ภาพประกอบที่ 36 การแต่งกายของบุรุษ วัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก 

ต�าบลดงบัง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(ที่มา : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย และคณะ. 2551 : 40)

 ชาวบ้านจะแต่งตัวตามสบาย ผู้ชายอาจนุ่งผ้าขาวม้าหรือโสร่ง ไม่ใส่เสื้อ บางคนก็นุ่งกางเกงขาก๊วยสีน�้าเงิน

หรือสีด�า อาจารย์ก่อ บอกว่าบางคนก็นุ่งกางเกงในหูรูดที่ซื้อมาจากตลาด ซึ่งมักตัดด้วยผ้าลายริ้วที่เรียกว่าส่งแขก  

เวลาไปวัดก็นุ่งกางเกงขาก๊วย อาจมีผ้าขาวม้าห่มสไบเฉียงแทนเสื้อ หรือสวมใส่แล้วห่มผ้าขาวม้าทับลงไป 

ภาพประกอบที่ 35 การแต่งกายของสตรี วัดป่าเลไลย์ บ้านหนองพอก ต�าบลดงบัง 

อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (ที่มา : อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย และคณะ. 2551 : 276)
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 การแต่งกายของข้าราชการ

ภาพประกอบที่ 37 การแต่งกายของข้าราชการ สมัยรัชกาลที่ 5 วัดโพธิ์ค�า จังหวัดขอนแก่น

(ที่มำ : สุมำลี เอกชนนิยม. 2548 : 135)

ภาพประกอบที่ 38 การแต่งกายของทหาร วัดโพธาราม บ้านดงบัง ต�าบลดงบัง อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

(ที่มำ : อู่ทอง ประศำสน์วินิจฉัย และคณะ. 2551 : 276)

 ชาวอีสานสมัยก่อนจะแต่งตัวสวยเฉพาะมีงานส�าคัญ เช่น ในงานบุญ งานแต่งงานหรืองานบวช ส�าหรับผู้ชาย 

ยังคงนุ่งกางเกงขาก๊วยอยู่เหมือนเดิม แต่อาจใส่เส้ือสีแปลกๆ ผ้าขาวม้าที่จะใช้ก็เป็นผ้าขาวม้าไหมที่มีสีสันสวยงาม  

คนที่มีฐานะดีอาจใช้ผ้าขาวม้าไหมขิต ซึ่งยกดอกอย่างงดงาม บางรายก็ห่มเป็นสไบเฉียง บางคนอาจจะนุ่งกางเกงสากล

ด้วย แต่คนที่แต่งตัวแบบน้ีมักเป็นครูหรือพวกที่ได้รับการศึกษาดี นุ่งกางเกงสากลแล้วก็มักสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวให้เข้าคู่

กัน ส่วนคนอื่นๆ มักใส่เสื้อคอกลม ผ่าหน้า ติดกระดุม แขนกระบอก ส�าหรับเสื้อราชปะแตนนั้น พวกผู้ใหญ่บ้านเขา

เอาไว้สวมเวลาเข้ามาประชุมที่อ�าเภอเท่านั้น

 การแต่งกายของทหาร
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 ทหารบางส่วนแต่งตัวแบบโบราณ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมวาดภาพทหารในเคร่ืองแบบสมัยใหม่มากกว่า  

มีตั้งแต่แต่งตัวเต็มอัตราศึกไปจนถึงทหารที่หน้าตาเป็นการ์ตูนหรือตุ๊กตาล้มลุก แต่เท่าที่จ�าได้ เห็นมีแค่วัดโพธิ์ธาราม 

วัดบ้านยาง แล้วก็วัดสนวนวารีเท่าน้ันที่วาดเคร่ืองแต่งตัวให้ทหารคล้ายกับเครื่องแบบของจริง อย่างที่อาจารย์ไพโรจน์

บอก คือ “เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวสีน�้าเงินแก่ หมวกทรงหม้อตาลสีเดียวกัน มีสายรัดคาง หน้าหมวกเป็นหนัง 

สีด�า มีแถบสีขาวติดขากางเกงและอินทรธนูเป็นยันต์ถักสีขาว” ทุกคนถือปืนยาว และบางคนก็ติดดาบที่ปลายปืน  

แต่ไม่ยักวาดแตรเดี่ยว อาจารย์ไพโรจน์บอกว่าทหารทุกคนจะมีแฮะ

  ช่างแต้มในภาคอีสาน 

 จ�าแนกออกตามลักษณะงานได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มช่างพื้นบ้านแท้ กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลช่างหลวง

กรุงเทพฯ และกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมผสมล้านช้าง - กรุงเทพฯ 

 1. กลุ่มช่างพื้นบ้านแท้ เป็นกลุ่มช่างที่ถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติอยู่ในท้องถิ่น รูปแบบจึงมีลักษณะเป็นศิลปะ

พื้นบ้านแท้ เช่น ช่างแต้มในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น 

 2. กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลช่างหลวงกรุงเทพฯ เป็นช่างท่ีได้รับการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติจากช่างหลวง และ

หรืออาจเป็นช่างหลวง รูปแบบจึงมีลักษณะคล้ายกับจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประเพณี ผสมผสานกับเนื้อเรื่อง 

และกรรมวิธีแบบพื้นบ้าน เช่น ช่างแต้มที่วาดภาพวัดหน้าพระธาตุ อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 3. กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมผสมล้านช้าง - กรุงเทพ เป็นกลุ่มช่างที่มีภูมิล�าเนาติดกับลุ่มแม่น�้าโขง  

มีพระครูวิโรจน์รัตโนบลเป็นครูช่างของกลุ่มนี้ ฮูปแต้มบางรูปได้อิทธิพลจากภาคกลาง บางครั้งช่างแต้มบางคนยังข้าม 

ไปเขียนฮูปแต้มที่ประเทศลาว (สปป.ลาว ปัจจุบัน) อีกด้วย (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 68)

 องค์ประกอบศิลปะในการสร้างงานจิตรกรรมอีสานในสมัยพุทธกาล

 จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ของไทย สร้างขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นส่ังสอนและจูงใจพุทธศาสนิกชนให้เห็น 

จุดมุ่งหมายทางจิตใจ หรือเป็นการเตือนใจให้ระลึกอยู่เสมอว่าการประพฤติปฏิบัติของตนในภพนี้ ย่อมจะน�ามาซึ่ง 

คุณและโทษในภพหน้า ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของศิลป์ พีระศรี ว่า จิตรกรรมฝาผนังนิยมเขียนขึ้นไว้เป็นพุทธบูชา 

ตามผนังโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ผนังถ�้า มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประดับตกแต่งพื้นผนัง โน้มน้าวชักน�าให้ผู้ดู 

เกิดความศรัทธาต่อพุทธศาสนา ส่วนผู้ท่ีศรัทธาอยู่แล้วเมื่อได้สัมผัส จะท�าให้ซาบซ้ึงต่อพระธรรมค�าสั่งสอนยิ่งขึ้น 

จิตรกรรมฝาผนังยังปรากฏคุณค่าด้านต่างๆ อาทิ ทางด้านการศึกษาหลักวิชา แบบอย่างฝีมือช่างที่สั่งสมสืบทอด 

จากอดีต คุณค่าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี คุณค่าด้านขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี วิถีการด�าเนินชีวิต  

คติความเช่ือของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี จิตรกรรมฝาผนังในแต่ละภูมิภาคมีรูปแบบและเอกลักษณ์แตกต่างกัน 

หรือคล้ายคลึงกันเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

 จิตรกรรมฝาผนังภาคกลางและภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นฝีมือของจิตรกรราชส�านัก หรือที่เรียกว่า “ช่างหลวง” 

มีทักษะและประสบการณ์สูง จิตรกรรมฝาผนังภาคเหนือเป็นฝีมือของจิตรกรพื้นเมือง 

 จิตรกรรม (ฮูปแต้ม) ฝาผนังสิมอีสาน มีรูปแบบ กรรมวิธี หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ไม่มีกฎเกณฑ์แน่ชัด 

จิตรกร (ช่างแต้ม) สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระเสรี



จิตรกรรมอีสานในบริบทสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 35

 จากการศึกษาส�ารวจฮูปแต้มตามวัดในภาคอีสานของไพโรจน์ สโมสร และคณะ พบว่ามี ฮูปแต้มอยู่ 74 วัด 

สามารถจ�าแนกตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏได้สองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งเรื่องทางศาสนา ได้แก่ พุทธประวัติ, พระมาลัย, ไตรภูมิ, 

อรรถกถาชาดก, ปริศนาธรรม, กลุ่มที่สองเรื่องทางวรรณกรรมท้องถิ่น ได้แก่ สินไซ, พระรามชาดก(พระลัก-พระลาม), 

สุริยวงศ์, กาละเกด, ท้าวปาจิตนางอรพิม

 ประเภทและลักษณะของจิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล

 ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าของช่างท้องถิ่นที่มีต่อพุทธศาสนา โดยน�าเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนามาถ่ายทอด 

ลงบนผนังศาสนสถาน ผืนผ้า และอื่นๆ เพื่ออุทิศถวาย เพื่อบริจาค เพื่อเป็นพุทธบูชา ส�าหรับใช้เป็นสื่อในการอธิบาย 

สั่งสอน หรือเรียนรู้พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และตกแต่งให้เกิดความสวยงาม สามารถจ�าแนกตามวัสด ุ

ที่รองรับการเขียน ได้แก่ ผนังปูน, ไม้, ผ้า, ใบลาน เป็นต้น

 จิตรกรรมฝาผนังในภาคอีสาน สร้างในสมัยทวารวดี ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนัง 

ในศาสนสถานซึ่งดัดแปลงจากเพิงหินธรรมชาติ ต�าแหน่งภาพอยู่ด้านหลังพระประธานเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

เขียนด้วยลายเส้นสีแดง แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับเทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 

 ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์ ช่างแต้มอีสานมีความนิยมสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังสิมเป็นจ�านวนมาก เช่น  

จิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดกและรอยพระพุทธบาท วัดหน้าพระพุทธ บ้านตะคุ อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โดยฝีมือช่างพื้นบ้าน

 นอกเหนือจากนี้ไพโรจน์ สโมสร และคณะ ได้ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอีสาน พบว่า สมัยรัชกาลที่ 4  

(พ.ศ. 2394 - 2411) ช่างแต้มอีสานสร้างผลงานจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองทศชาติชาดก พุทธประวัติ จุลปทุมชาดก  

ท้าวปาจิตนางอรพิม กุมารชาดก ที่วัดทุ่งศรีเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดไตรภูมิ 

บ้านตากแดก อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดมหาสารคาม 

 (พ.ศ. 2400) จิตรกรรมฝาผนังวัดบรมคงคา ต�าบลบ้านแวง อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

 (พ.ศ. 2408) สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) มีการสร้างจิตรกรรมเป็นภาพวิถีชีวิตชาวบ้านบนฝาผนัง

สิมวัดมหาธาตุ อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (พ.ศ. 2437) จิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติพระมาลัย เวสสันดรชาดก 

และสินไซ บนฝาผนังสิมวัดท่าเรียบ ต�าบลหนองหว้า อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2455) 

 สมัยรัชกาลท่ี 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) ช่างแต้มอีสานสร้างผลงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติชาดก สินไซ 

บนฝาผนังด้านนอกสิมวัดพุทธสีมา บ้านฝั่นแดง อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (พ.ศ. 2462) จิตรกรรมฝาผนัง 

เรื่องพุทธประวัติ และเวสสันดรชาดก ที่ผนังสิมวัดกลางอุดมเวทย์ อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2461) 

 สมัยรัชกาลท่ี 7 (พ.ศ. 2468 - 2477) ช่างแต้มอีสาน สร้างจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเวสสันดรชาดก ที่ผนังสิม 

วัดบ้านเปลือยใหญ่ อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2471) จิตรกรรมเร่ืองพุทธประวัติ พระรามชาดก  

และสินไซ บนฝาผนังด้านนอกและด้านในสิมวัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ ต�าบลหนองเม็ก อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัด

ขอนแก่น



36 จิตรกรรมอีสาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย

 สมัยรัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477  - 2489) นายค�าหมา แสงงาม หัวหน้าคณะช่างแต้มบ้านขมิ้น ต�าบลขม้ิน  

อ�าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างงานจิตรกรรมเร่ืองทศชาติชาดกบนฝาผนังด้านนอกสิมวัดกลางมิ่งเมือง จังหวัด

ร้อยเอ็ด กรรมวิธีการเขียนมีลักษณะเฉพาะตน สีที่ใช้เขียน ได้แก่ สีเหลือง น�้าเงิน เขียว ขาวและด�า ไม่นิยมใช้สีแดง

หรือสีทอง

 สมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน) ช่างแต้มอีสาน สร้างผลงานจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติบนฝาผนังสิม

วัดกลางรัตนบุรี อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2500) จิตรกรรมฝาผนังสิมวัดบ้านบุ ต�าบลพร้าว อ�าเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2515) (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 101 - 104)

 เรื่องราว แนวคิด ในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน

 จิตรกรรมฝาผนังอีสานบางแห่งได้พรรณนาความเป็นลายลักษณ์อักษร แทรกประกอบภาพด้วยรูปแบบ

พยัญชนะอักขระวิธีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นและร่วมกับภูมิภาคอื่น เช่น อักษรธรรม อักษรไทยน้อย อักษรไทย 

รัตนโกสินทร์ และอักษรไทยปัจจุบัน ช่วยให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ และสื่อให้เกิดการรับรู้ชื่นชมเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี 

ตามสติปัญญาของผู้สนใจในชุมชนหรือละแวกใกล้เคียง ต่างกรรมต่างวาระของความสนใจใฝ่รู้ในการพยายามศึกษา

ตีความ

 แรงบันดาลใจเกิดจากเรื่องราวทางศาสนา และวรรณกรรมท้องถิ่น กล่าวคือ เรื่องราวทางพุทธศาสนา เกี่ยวกับ

พุทธประวัติ พระมาลัย ไตรภูมิ อรรถกถาชาดก ปริศนาธรรม ส่วนเรื่องราวทางวรรณกรรมท้องถิ่น เกี่ยวกับ สินไซ 

พระรามชาดก (พระลัก-พระลาม) สุริยวงศ์ กาละเกด และท้าวปาจิตนางอรพิม

 เรื่องราวและแนวคิดถูกถ่ายทอดผ่านภาพตัดเส้น ใช้สีแบน และอิริยาบถแสดงความรู้สึกแตกต่างกัน สีที่ 

ปรากฏบนเครื่องประดับเครื่องแต่งกายจ�าแนกสถานภาพของแต่ละบุคคล ไม่ค�านึงสัดส่วนตามสภาพความเป็นจริง 

เร่ืองแต่ละตอนถูกเชื่อมต่อโดยพื้นหลังของภาพ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ใช้ทัศนียภาพแบบตานกมอง (Bird Eye View)  

เพื่อสื่อความหมาย เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปตามอุดมคติ โดยน�าส่วนประกอบ เช่น วัง บ้าน วัด  

แม่น�้า เครื่องอุปโภคบริโภค วิถีชีวิตในช่วงระยะเวลานั้น มาเป็นส่วนประกอบกับรูปภาพให้เกิดความรู้สึกใกล้เคียง 

หรือเหมือนจริงตามธรรมชาติมากที่สุด 

 แนวเรื่อง ของการแสดงออกในงานจิตรกรรมฝาผนังอีสาน จะประกอบไปด้วยส่วนที่เกี่ยวกับคุณธรรม  

ความดีงามของมนุษย์ ที่ต้องการสื่อเพื่อเป็นต้นแบบของสังคมด้วยภาพเกี่ยวกับการประพฤติศีล ปฏิบัติธรรม ท�าดีได้ดี 

ท�าชั่วได้ช่ัว ผลของการท�าบุญ - บาป, คุณ - โทษ แนวคิดดังกล่าวล้วนเกิดจากจินตนาการบนพื้นฐานของวัฒนธรรม 

ทางพุทธศาสนา ธรรมชาติ ชีวิตเป็นส�าคัญ อย่างไรก็ตามการที่จะชื่นชมความงดงามแบบอุดมคติ บางครั้งอาจจะ 

ไม่สามารถท�าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ ผู้ดูต้องมีพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพุทธศาสนา จึงจะสามารถเกิด

ความเข้าใจรับรู้ และยอมรับเรื่องราวในภาพจิตรกรรมฝาผนังได้อย่างลึกซ้ึง เพราะภาพจิตรกรรมเหล่านั้น ล้วนเกิด

จากความศรัทธา สร้างขึ้นเป็นสิ่งรับใช้ศาสนา ของผู้เกี่ยวข้องในชุมชน สะท้อนให้เห็นความคิด ปรัชญา รูปแบบ  

กรรมวิธี การด�าเนินชีวิต ตามครรลองแม่บท แห่งพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด และยืดหยุ่น (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 

: 60-61)
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 รูปทรงในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน

 รูปทรงในงานจิตรกรรมฝาผนังอีสาน หมายถึง รูปภาพที่ช่างแต้มได้แต้มให้เกิดเป็นรูปทรงแทนสรรพสิ่ง  

ที่เก่ียวข้องกับกายภาพและอุดมคติ สื่อความหมายได้ด้วยผลงาน น�าไปสู่การชื่นชม รับรู้ และยอมรับ ตลอดจน 

ความรู้สึก ความสะเทือนใจ เมื่อได้สัมผัส

 ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า จิตรกรรมฝาผนังอีสาน นิยมเขียนภาพโดยการตัดเส้นขอบ ระบายสีแบนเรียบ และใช้

อิริยาบถแสดงความรู้สึกในภาพ สีที่น�ามาใช้งานจิตรกรรมเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ กับสีเคมี กล่าวคือ สีธรรมชาติ 

จากล�าต้นไม้ เช่น ต้นครามให้สีคราม จากยางต้นรงให้สีเหลือง จากดินแดงประสานกับยางบงให้สีแดง สีน�้าตาลแดง 

จากเขม่าไฟน�ามาบดเป็นผงละเอียด หรือหมึกแท่งจากจีนให้สีด�า จากการฝนหอยกี้ให้สีขาว จากการผสมสีระหว่าง 

สีครามและสีเหลืองเกิดสีเขียว สีเคมี เป็นสีส�าเร็จรูปบรรจุซองยี่ห้อสตางค์แดง

 การระบายสีลงบนภาพ จะท�าให้เกิดรูปภาพต่างๆ ปรากฏแยกออกจากส่วนที่เป็นพื้นหลัง (ผนัง) เพราะสีช่วย

ท�าให้เกดิการจ�าแนกหรอืแยกส่วนรปูและพืน้ให้ปรากฏต่อสายตา อ�านวยความสะดวกต่อการก�าหนดขอบเขตของภาพ

ได้อย่างชัดเจน กอปรกับในภาพเขียนไม่นิยมค�านึงและถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องแสง-เงา, ความมืด-สว่าง สีที่ระบายจึงมี

ลักษณะแบนราบ โครงสีส่วนรวมเป็นสีแบบกลมกลืน (Harmony Colour) นิยมจัดภาพที่มีทัศนียภาพแบบตานกมอง

 หลักการทางทัศนศิลป์ เกี่ยวกับความเป็นเอกภาพ ความขัดแย้ง ความกลมกลืน ดุลยภาพ ฯลฯ ที่ปรากฏ

ในภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน จะถูกน�ามาใช้แต่ไม่ค่อยเคร่งครัด ช่างแต้มจะเขียนตามส�านักในเร่ืองความงาม  

ที่มีลักษณะเฉพาะ ถ่ายทอดออกมาอย่างเรียบง่ายตามความเข้าใจของผู้เขียน ไม่ค�านึงถึงกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด  

ผลงานจึงปรากฏออกมาอย่างอิสระ เป็นแบบพื้นบ้านโดยแท้จริง จิตรกรรมฝาผนังอีสานใช้เส้นเป็นส่วนประกอบ 

มูลฐานอันดับแรก เพื่อก�าหนดเอาพื้นท่ีส่วนที่ต้องการเข้าเป็นรูปร่างแสดงภาพและสภาพของสรรพสิ่งที่ต้องการ 

ส่ือความหมาย นอกจากนั้น ยังมีการระบายสีภายในรูปร่างเหล่านั้น เพื่อจ�าแนกรูปภาพ (Figure) ออกจากส่วน 

ที่เป็นพื้น (Ground)

 จุลทรรศน์ พยัคฆรานนท์ กล่าวว่า รูปแบบทางจิตรกรรม คือสิ่งที่ช่างจิตรกรรมเขียนระบาย ท�าขึ้นเพื่อ 

แทนสรรพสิ่งต่างๆ ที่เขาปรารถนา จะใช้มันเพื่อพรรณนาหรืออธิบายประสบการณ์และความนึกเห็นของเขาเกี่ยวกับ

หลักการแห่งรูปแบบในจิตรกรรมไทย มีการสร้างสรรค์รูปแบบอยู่ 3 แบบ คือ รูปแบบอย่างประดิษฐ์ รูปแบบอย่าง

สร้างขึ้นใหม่ และรูปแบบอย่างลดทอน กล่าวคือ รูปแบบอย่างประดิษฐ์ เป็นรูปแบบจิตรกรรมทั่วไป เป็นต้นว่า  

รูปแบบภาพมนุษย์ ภาพสัตว์ ภาพวัตถุ ภาพสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ เขามอ ล้วนถูกเขียนหรือสร้างขึ้นโดยการประดิษฐ์

หรือจัดระเบียบเส้นรูปภาพนอกจากทรวดทรง ส่วนสัด ตลอดจนรายละเอียดใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สามารถสัมผัสเข้าใจ

และง่ายต่อการรับรู้ของผู้ดู รูปแบบอย่างสร้างขึ้นใหม่ ได้แก่ การสร้างรูปแบบใหม่โดยการสับต�าแหน่ง เช่น น�าเอา

ส่วนของร่างกายคนท่อนบนต่อกับท่อนล่างของนก เกิดเป็นรูปกินนร การสร้างรูปใหม่โดยเพิ่มอวัยวะ เช่น การน�าศีรษะ

เพิ่มเติมเข้ากับร่างเดิมเกิดรูปแบบหลายหน้า เช่น พระพรหม การสร้างรูปใหม่โดยย่อส่วนลงให้เล็กกว่าความจริง  

เช่น รูปเหย้าเรือน ศาลา ปราสาท เขียนให้มีขนาดเล็ก เพื่อบรรจุภาพคนให้พอแก่การเล่าเรื่อง และแสดงออกเท่านั้น 

รูปแบบอย่างลดทอน เป็นรูปแบบเชิงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนสิ่งซึ่งเป็นรูปธรรม ในส่วนของรูปแบบทาง
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ภาพประกอบที่ 39 ภาพตัวพระและตัวนาง วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) 

บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

(ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

จิตรกรรมฝาผนังอีสานมีความคล้ายคลึงกับแนวคิดดังกล่าว แต่ยังมีรายละเอียดลักษณะย่อยๆ อีก โดยขึ้นอยู่กับ 

แนวคิดการแสดงออกเฉพาะตนของช่างแต้มเป็นส�าคัญ (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 62 - 63)

 รูปแบบในงานจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นรูปแบบที่ช่างแต้มสร้างขึ้นเพ่ือน�ามาจัดเป็นองค์ประกอบของ 

ฮูปแต้ม ให้เกิดความหมายและสื่อความเข้าใจ เมื่อผู้ดูผลงานได้สัมผัส จ�าแนกออกได้ 5 ประเภท คือ ภาพมนุษย์  

ภาพอมนุษย์ ภาพสัตว์ ภาพสิ่งปลูกสร้าง และภาพทิวทัศน์

 1. ภาพมนุษย์ นิยมเขียนขึ้นเป็นรูปแทนสามัญชนทั่วไป มี 2 ลักษณะ ได้แก่ รูปแบบลักษณะภาพ และ 

รูปแบบลักษณะกาก รูปแบบลักษณะภาพเป็นรูปแบบที่ประดิษฐ์รูปภาพคนให้มีรูปร่าง สัดส่วน ใบหน้าสวยงาม  

ท้ังเพศหญิงและเพศชาย เทียบได้กับภาคกลางซึ่งเรียกว่า “ตัวพระ” และ “ตัวนาง” หรือ ท้าวพระยา อุปฮาด  

ราชวงศ์ ราชบุตร รูปแบบลักษณะกาก เป็นรูปแบบที่ประดิษฐ์รูปร่างคนให้มีรูปร่าง สัดส่วนท่าทางใบหน้าอัปลักษณ์ 

มักใช้เป็นรูปภาพแทนตัวคนที่เป็นพวกหยาบช้า กักขฬะ อันธพาล นอกจากภาพมนุษย์ยังมีการจ�าแนกฐานันดรศักดิ์

และความส�าคัญออกได้โดยการก�าหนดสีผิวภาพมนุษย์ การเพิ่มอวัยวะมากกว่าปกติ เครื่องอาภรณ์ เครื่องประดับ  

อาวุธประจ�าตัว เครื่องอุปโภค พาหนะประจ�าตัว เป็นต้น (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 63)
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ภาพประกอบที่ 40 (ซ้าย) ภาพชาวบ้านผู้หญิง วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) 

บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

(ที่มำ : สุมำลี เอกชนนิยม. 2548 : 230)

ภาพประกอบที่ 41 (ขวา) ภาพชาวบ้านผู้ชาย วัดไชยศรี 

บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ที่มำ : ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

ภาพประกอบที่ 42 (ซ้าย) พวกหยาบช้า กักขฬะ อันธพาล วัดไชยศรี 

บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ที่มำ : ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

ภาพประกอบที่ 43 (ขวา) ลีลาเฒ่าชูชกถามทางไปเขาวงกต วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) 

บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

(ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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 2. ภาพอมนุษย์ เป็นภาพท่ีประดิษฐ์ให้แตกต่างจากภาพมนุษย์ เพื่อสอดคล้องกับเนื้อหา และแนวเรื่อง 

ที่ต้องการส่ือให้เหนือสภาพความเป็นจริงตามธรรมชาติ ได้แก่ การสร้างรูปแบบใหม่ โดยมีแนวความคิดว่า น�าเอา 

ร่างกายของสัตว์มาผสมเข้าด้วยกัน เช่น น�าเอาอวัยวะของสัตว์มาผสมกับร่างกายของคน เช่น รูปครุฑ หนุมาน กินรี 

กินนร (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 63)

ภาพประกอบที่ 44 ภาพอมนุษย์ วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ที่มำ : ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

ภาพประกอบที่ 45 ภาพครุฑ วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ 

 จังหวัดมหาสารคาม (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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ภาพประกอบที่ 46 (ซ้าย) ช้าง วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 47 (ขวา) ควาย วัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ ต�าบลหนองเม็ก 

อ�าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ที่มา : สุมาลี เอกชนนิยม. 2548 : 242)

ภาพประกอบที่ 48 (ซ้าย) ม้า วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

 ภาพประกอบที่ 49 (ขวา) กวาง วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

 3.	 ภาพสัตว์ เป็นรูปภาพที่มีรูปแบบซ่ึงได้ประดิษฐ์ และจัดระเบียบรูปร่างสัดส่วนให้ปรากฏ 2 ลักษณะ  

คือ สัตว์ในธรรมชาติ และสัตว์ในจินตนาการ 

  สัตว์ในธรรมชาติ คือ รูปภาพสัตว์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าในธรรมชาติ เช่น ช้าง ม้า  

สุนัข ไก่ นก กระรอก กวาง ฯลฯ ภาพสัตว์ดังกล่าวนิยมถ่ายทอดออกมาเป็นภาพด้านข้าง (Profile) เป็นส่วนใหญ่  

(พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 63)
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 สัตว์ในจินตนาการ รูปแบบของสัตว์ชนิดนี้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ หรือการรับอิทธิพลสืบต่อมา เพื่อให้

สัมพันธ์กับแนวเรื่อง ซึ่งกล่าวถึงป่าหิมพานต์ สวรรค์ นรก หรือเร่ืองราวทางศาสนา โดยใช้หลักการและแนวทาง  

ในการเขียน คือ น�าเอาลวดลายพันธุ์พฤกษาหรืออื่นๆ มาประกอบรูปสัตว์ น�าเอารูปสัตว์ต่างชนิดมาประกอบกัน  

เช่น งวงช้าง แขนคน ปลา นาคผสมกับมังกรเป็นเหรา นาคผสมช้างเป็นมังกร เป็นต้น (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 

64) 

ภาพประกอบที่ 50 (ซ้าย) เสือ วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย) 

ภาพประกอบที่ 51 (ขวา) นกฮูก วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

ภาพประกอบที่ 52 (ซ้าย) สัตว์ในจินตนาการ ช้างนาราคีรีเมขล์ของพญามารธิราชหรือวัสสวดีมาร 

ผนังด้านในวัดป่าเลไลย์ อ�าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

(ที่มำ : อู่ทอง ประศำสน์วินิจฉัย และคณะ. 2551 : 252)

ภาพประกอบที่ 53 (ขวา) สัตว์ในจินตนาการ นาค วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง ต�าบลหัวหนอง 

อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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 4. ภาพสิง่ปลกูสร้าง คอืรปูภาพทีเ่ขยีนเป็นบ้านทีอ่ยูอ่าศยั วงั วดั หอ โฮง นยิมเขยีนขึน้เพือ่เป็นส่วนประกอบ

ในการเล่าเรื่อง หรือล�าดับความเป็นมา แสดงสถานที่ในการล�าดับเรื่องราวตามบทบาทของรูปภาพคน กอปรกับ 

การเขียนรูปร่างทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้าง ไม่เน้นความถูกต้องตามสัดส่วนสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ใช้สอย  

และสัดส่วนของผู้ใช้สอย นอกจากนี้ ยังนิยมเขียนรูปภาพเฉพาะทางด้านหน้าตรงเป็นส่วนมาก (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 

2542 : 64) 

ภาพประกอบที่ 54 (ซ้าย) สัตว์ในจินตนาการ สังข์ วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง ต�าบลหัวหนอง 

อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ที่มำ : อู่ทอง ประศำสน์วินิจฉัย และคณะ. 2551 : 258)

ภาพประกอบที่ 55 (ขวา) สัตว์ในจินตนาการ สีโห วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง ต�าบลหัวหนอง 

อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ที่มำ : อู่ทอง ประศำสน์วินิจฉัย และคณะ. 2551 : 91)

ภาพประกอบที่ 56 สิ่งปลูกสร้าง วัง วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ  

จังหวัดมหาสารคาม (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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 5. ภาพทิวทัศน์ เป็นรูปภาพซึ่งเขียนเป็นภาพ ใต้พื้นดิน (นรก) พื้นดิน น�้า ต้นไม้ ภูเขา ท้องฟ้า และอากาศ 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นส่วนประกอบด้านหน้า กลาง และพื้นหลังในภาพ สนับสนุนให้ภาพ มนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ 

และสิ่งปลูกสร้างมีความเด่นชัด จึงถือได้ว่าภาพทิวทัศน์เป็นส่วนประกอบอันดับรองภาพอื่นๆ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม

ภาพทิวทัศน์ล้วนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในจิตรกรรมฝาผนังอีสาน (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 64)

ภาพประกอบที่ 57 สิ่งปลูกสร้าง วังของท้าวกุศราชในเรื่องสินไซ วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง 

ต�าบลหัวหนอง อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ที่มำ : สุมำลี เอกชนนิยม. 2548 : 246)

ภาพประกอบที่ 58 (ซ้าย) ภาพทิวทัศน์ สินไซกับโอรสทั้งหก วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง 

ต�าบลหัวหนอง อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย) 

ภาพประกอบที่ 59 (ขวา) ภาพทิวทัศน์ นรกภูมิ วัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง ต�าบลหัวหนอง 

อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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	 กรรมวิธีการสร้างจิตรกรรมฝาผนังอีสาน

 วิธีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังมีด้วยกัน 3 แบบ คือ แบบสีฝุ่น แบบปูนเปียก แบบขี้ผึ้งผสมน�้ามัน  

ในประเทศไทยนิยมการเขียนภาพแบบสีฝุ่นมากที่สุด ทั้งนี้เพราะเหตุว่าคนไทยไม่สามารถใช้วิธีการเขียนปูนเปียก 

ส�าหรับการเขียนภาพจิตรกรรมที่มีขนาดเล็ก และมีความประณีตมากเป็นพิเศษในพื้นปูนที่ยังเปียกอยู่ ส่วนวิธีการเขียน

ภาพแบบขี้ผึ้งผสมน�้ามัน ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่ช่างไทยสมัยโบราณ

 วิธีการเขียนแบบสีฝุ่น เป็นวิธีการที่เกื้อกูลต่อการสร้างงานที่ต้องการความประณีต การใช้สีฝุ่นในการเขียน

ภาพจิตรกรรม ต้องมีการเตรียมพื้นผนัง คือ ขั้นที่หนึ่งราดพื้นผนังด้วยน�้าสะอาดผสมใบขี้เหล็กต�า ราดน�้าเช้าและเย็น 

ติดต่อกันประมาณหนึ่งสัปดาห์ ทดสอบว่าพื้นผนังยังมีความเค็มอยู่หรือไม่ โดยใช้ขมิ้นถู หากขมิ้นเป็นสีแดง แสดงว่า

พื้นผนังยังมีความเค็ม ต้องใช้น�า้ผสมใบขี้เหล็กราดต่อไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าจะผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ขั้นที่สอง 

ล้างผนังด้วยน�้าสะอาด น�าปูนขาวผสมกับเม็ดมะขามคั่วแล้วน�าไปต้มทาผนังให้ทั่วบริเวณ ขัดพื้นผนังให้เรียบ เริ่มลงมือ

ปฏิบัติการเขียนภาพได้ สีที่ใช้ส�าหรับการเขียนภาพนิยมน�ายางไม้ชนิดหนึ่งมาเป็นสื่อผสม คือ ยางมะขวิด หรือ กาว 

ส่วนสีที่ใช้เขียนในอดีตนิยมใช้สีที่ท�าจากดิน สีจากใบไม้ และเปลือกไม้ พู่กันที่ใช้เขียนภาพส่วนใหญ่ท�าขึ้นจากขนหูวัว

	 ขั้นตอนและหลักการเขียนภาพ

 การเตรียมฝาผนัง จิตรกรรมไทยทั้งจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมที่เขียนบนวัสดุอื่นๆ เป็นจิตรกรรมที่ 

เขียนด้วยสีฝุ่นผสมน�้ากาว เป็นวิธีที่เขียนภาพได้อย่างละเอียดประณีต ก่อนเขียนมีการเตรียมพื้นและรอจนพื้นแห้งสนิท 

แต่เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่มีทั้งอากาศร้อนและฝนตกชุก สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อเทคนิคสีฝุ่น 

ที่ใช้เขียนภาพจิตรกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะอากาศร้อน ความชื้นจากละอองฝน หรือสายน�้าที่เกิดจากหลังคารั่ว 

ซึ่งเป็นผลกระทบจากภายนอก และความช้ืนที่มาจากใต้ดินซึมเข้าไปในเนื้อผนัง การเตรียมพื้นผนังที่จะเขียนภาพ  

เป็นงานที่ต้องมีความพิถีพิถัน มีขั้นตอนกระท�าดังนี้

 1. เริ่มตั้งแต่ส่วนผสมของผนังปูน เพื่อให้มีความคงทนและความแข็งแกร่ง จะประกอบด้วยน�้าแช่ต้นบง 

และแช่ประดู่ น�าน�้ามาผสมปูนขาวผสมทราย และน�้าอ้อยท่ีเคี่ยวให้เหนียว เอาส่วนผสมท้ังหมดมาแช่ไว้ แช่หมักทิ้ง 

ไว้ก่อนอย่างน้อย 1 เดือน ระหว่างหมักปูนจะถ่ายน�้าหลายๆ ครั้ง เพื่อให้ปูนจืดก่อนจะฉาบผนังปูน ฉาบหน้าผนังอิฐ

ที่ก่อไว้ การผสมต้องได้สัดส่วน ส่วนประกอบโดยเฉพาะทรายต้องมีความพอเหมาะ เพราะถ้าปูนมากไปผนังอาจแตก

เป็นลาย หรือถ้าทรายมากไปจะท�าให้ผนังร่วน

 2. เมื่อฉาบผนังด้วยปูนที่เตรียมไว้แล้ว จะต้องล้างผนังด้วยน�้าผสมใบขี้เหล็กต�า ทั้งเช้าและเย็นตลอดระยะเวลา 

7 วัน และทดสอบความเค็มด้วยการใช้ผงขมิ้นทาปูนที่ฉาบไว้ ถ้าบริเวณที่ทาขมิ้นเป็นสีส้มหรือสีแดง แสดงว่า 

ปูนที่ฉาบผนังยังมีความเค็ม ต้องใช้น�้าใบขี้เหล็กราดผนังต่อไปจนกว่าความเค็มจะหมดไป เมื่อผนังหมดความเค็มแล้ว

ใช้เลือดหมูทาผนังเพื่ออุดรูพรุน ใช้น�้าล้างผนังอีกครั้งหนึ่ง

 3. รองพื้นก่อนการเขียนภาพ เป็นข้ันตอนที่ส�าคัญขั้นตอนหนึ่ง น�าดินสอพองที่เกรอะไว้ ซึ่งต้องถ่ายน�้าทิ้ง 

เป็นระยะเพื่อให้สิ่งสกปรกที่ปะปนอยู่กับดินสอพองหมดไป แล้วจึงเทน�้าออก ทิ้งให้ดินสอพองหมาด ผสมกับน�้ากาว

ที่เคี่ยวจากเนื้อในของเม็ดมะขาม เรียกว่า สมุก น�ามาทารองพื้น ต้องท�าหลายๆ ครั้ง ให้สีพื้นหนาเพียงพอ 
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ที่ผนังจะไม่ดูดสีฝุ่นท่ีจะเขียนภาพมากเกินไป และพื้นผิวเรียบ เพื่อเอื้ออ�านวยต่อการระบายสีและตัดเส้นได้อย่าง

ละเอียดประณีต (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 64-65)

 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส�าหรับการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประณีต ส่วนใหญ่วัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์มาจาก

ธรรมชาติ และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงาน

 1. สี ช่างเขียนโบราณใช้สีจากดิน พืช และแร่ธาตุต่างๆ ในธรรมชาติ ที่สามารถน�ามาบดเป็นสีได้ เช่น  

สีแดงชาด สีแสด สีเขียวอ่อน เตรียมมาจากพืช สีดินขาว สีดินแดง สีดินเหลือง

 2. น�้ากาว น�้ากาวหรือน�้ายาท�ามาจากธรรมชาติ ใช้ส�าหรับผสมสี เพื่อให้สีติดผนังได้ทนทาน ได้แก่

  2.1 ท�ามาจากหนังสัตว์ เช่น หนังวัวหนังควาย น�ามาเผาไฟและต้มจนเหนียว กาวชนิดนี้เมื่อแห้งจะ 

รัดตัว ถ้าใช้ปริมาณเข้มข้นมากจะท�าให้สีตึงตัวเกิดรอยร้าวที่ผิวสีได้

  2.2 ท�ามาจากยางไม้ เช่น ยางมะขวิด ยางกระถิน เชื่อว่าใช้ยางมะขวิดผสมน�้ายาจะท�าให้ภาพเขียน 

ติดทนทานดี

  2.3 ท�ามาจากเมล็ดพืช เช่น เมล็ดมะขาม

 3. พู่กัน พู่กันของจิตรกรไทย มักเป็นพู่กันที่ช่างท�าเองจากธรรมชาติ ใช้ไม้กลมขนาดเล็ก ประกอบด้วย 

เส้นขนที่ติดตอนปลาย เส้นขนส่วนมากท�าจากเส้นขนหูวัว และหนวดหนู ซึ่งแต่ละชนิดก็เหมาะกับงานแต่ละอย่าง 

  3.1 เส้นขนหูวัว ใช้ส�าหรับเขียนภาพคนหรือสัตว์ เฉพาะเส้นรูปนอก คิ้วตา และตัดเส้น ตัดลวดลาย

ตกแต่งต่างๆ

  3.2 เส้นหนวดหนู เส้นขนพู่กันแข็งกว่าขนหนู ปลายเรียวแหลมเป็นสปริงในตัว เขียนเส้นได้เล็กและ 

แผ่วเบา จึงใช้เขียนส่วนที่ละเอียดลงมา เช่น ขอบตาชั้นนอก สันจมูก ปาก คาง รอยย่นที่คอ การเขียนเส้นเล็กใหญ่

ไม่เท่ากันในแต่ละส่วน เพื่อท�าให้รูปทรงคนและสัตว์ดูมีความงาม มีน�้าหนัก และมีชีวิตชีวา จากความรู้สึกของเส้น

 4. แปรง ใช้ส�าหรับระบายพื้นสีลงบนพื้นที่ใหญ่ๆ ท�ามาจากพืชธรรมชาติ 

  4.1 แปรงหน้ากลม ท�ามาจากรากล�าเจียกเลาะเปลือกเหลือเนื้อของรากไม้ ทุบปลายให้แตกแล้ว 

ตัดตรง แปรงชนิดนี้ใช้จุ่มสีเพื่อแต้มหรือกระทุ้งบนส่วนที่จะท�าให้เป็นพุ่มไม้ กลุ่มวัชพืช เช่น ไม้เลื้อย หรือไม้พุ่ม 

เตี้ยๆ ต่างๆ

  4.2 แปรงหน้าโค้ง ท�ามาจากเปลือกไม้คือเปลือกกระดังงา ต้องน�ามาทุบปลายด้านหนึ่งให้แตกเป็นฝอย 

แปรงชนิดนี้ใช้จุ่มสีเพื่อป้ายหรือระบายพื้นที่กว้างๆ ของพ้ืนดิน สายน�้า และใช้แต้มหรือกระทุ้งบนส่วนท่ีต้องการให้

เกิดภาพใบไม้ พุ่มไม้ ของต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ การแต้มแตะแต่ละครั้งจะได้กลุ่มใบไม้เป็นรูปโค้งตามความโค้งของ

แปรง
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ภาพประกอบที่ 60 การระบายสี วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(ที่มำ : ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

 5. การเขยีนภาพ กรรมวธิพีืน้ฐานการเขยีนภาพจติรกรรมไทย เนือ่งจากเป็นภาพทีเ่ขยีนด้วยเทคนคิสฝีุน่และ

มีลักษณะ 2 มิติ จึงมีกรรมวิธีตั้งแต่การระบายสี และการตัดเส้น

  5.1 การระบายสี คือ การระบายสีบนพื้นเรียบเพื่อแสดงองค์ประกอบกลุ่มภาพและรูปภาพ และ 

ตัดเส้นแสดงขอบเขตขององค์ประกอบ กลุ่มภาพ และรูปภาพต่างๆ เหล่านี้ เนื่องจากภาพจิตรกรรมไทยประเพณี

เป็นการพรรณนาเนื้อความด้วยภาพเป็น 2 มิติ ไม่ก�าหนดกาลเวลาในการพรรณนาในแต่ละภาพแต่ละตอน ฉะนั้น

การระบายสี จึงมิต้องค�านึงถึงความมืด ความสว่าง การปรากฏท่ีมาของแสง และการระบายเงา ซ่ึงจะท�าให้ภาพที

ความกลมกลืนตามความเป็นจริง การระบายสีในส่วนละเอียดทุกส่วน เช่น ภาพปราสาท ภาพสัตว์ ภาพบุคคล  

จะมีลักษณะแบนราบ และมีการตัดเส้นแสดงขอบเขตของรูปร่าง ส่วนต่างๆ ของรูปทรง แล้วจึงปิดทองตัดเส้น 

แสดงรายละเอียดภาพอื่นๆ ก็เขียนในท�านองเดียวกัน รายละเอียดจะมีเท่าที่จ�าเป็น ภาพทุกรูปทรงจะดูแบนเรียบ  

มีเส้นเล็กใหญ่ หนักเบาในรูปทรง ที่ให้คุณค่าในด้านความรู้สึก

  5.2 การตัดเส้น คุณค่าจิตรกรรมให้คุณค่าความงามของเส้นเป็นส�าคัญในการแสดงออก เพราะเส้น 

ให้ความรู้สึกในการแสดงออกนานัปการ เป็นสิ่งที่พิสูจน์ฝีมือช่างเขียนไทยได้เป็นอย่างดี การตัดเส้นเป็นส่วนส�าคัญ 

ที่นอกจากจะท�าให้เกิดรูปทรงขึ้นมาแล้ว ยังสร้างความมีชีวิต คุณค่าความงาม ความรู้สึกต่างๆ ขึ้นในจิตรกรรม 

ฝาผนังขึ้นอีกด้วย เนื่องจากการระบายสี โดยส่วนรวมเป็นการระบายสีแบบเรียบๆ แบนๆ เส้นจึงมีความส�าคัญขึ้น 

เพราะเป็นส่วนท่ีตัดภาพรูปทรงต่างๆ ให้ชัดเจนขึ้น เกิดความงามอย่างสมบูรณ์ ลีลาของเส้นที่มีความสัมพันธ์กัน  
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มีความสมบูรณ์ลงตัวให้อารมณ์อ่อนไหวมีชีวิต ซึ่งนอกจากจะจัดท่าทางของรูปได้อย่างงดงาม และยังเต็มไปด้วย 

ความงามของเส้นที่เคลื่อนไหวคดเคี้ยวอ่อนหวานในบางส่วน หนักแน่นมั่นคงในบางตอน เป็นภาพที่แสดงความ 

สมบูรณ์ทั้งลีลาท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกงดงามกินใจ

ภาพประกอบที่ 61 (ซ้าย) การตัดเส้น วัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

(ที่มำ : ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

ภาพประกอบที่ 62 (ขวา) การตัดเส้น วัดยางทวงวราราม (วัดบ้านยาง) บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบือ 

จังหวัดมหาสารคาม (ที่มำ : ถำวร คำมสวัสดิ์. 2554 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)

 ฉะน้ันการตัดเส้นของไทยนั้น ถ้าพิจารณาให้ละเอียด จะเห็นความช�านาญและเชี่ยวชาญในการตัดเส้น 

ที่ประสานกันระหว่างเส้นที่มีลีลาเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและเส้นท่ีประณีตเล็กยาวเท่ากันตลอด มีเส้นเล็ก 

เส้นใหญ่ และเส้นที่ก�าหนดรูปร่างสร้างรูปทรงที่ลงบนภาพผนัง เส้นจึงเป็นสี่งที่ส�าคัญที่สุด และแสดงลักษณะเฉพาะ

ภาพเขียนแบบจิตรกรรมไทยได้ดีที่สุด (พิทักษ์ น้อยวังคลัง. 2542 : 65-67)

 ดังได้กล่าวแล้วว่า สีที่ช่างแต้มใช้เขียนเป็นสีธรรมชาติ และสีเคมี ตัวเชื่อมหรือตัวประสานหรือตัวละลายสี 

ส�าหรับเขียนบนผนัง ช่างแต้มใช้ยางบง หรือยางมะตูมผสมน�้าสะอาด น�ามาผสมกับสีฝุ่นที่จัดเตรียมไว้ ส่วนพู่กัน  

ใช้รากดอกเกด (ดอกล�าเจียก) ทุบปลาย
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ภาพประกอบที่ 65 (ซ้าย) พู่กัน (ที่มำ : สุมำลี เอกชนนิยม. 2548 : 278)

ภาพประกอบที่ 66 (ขวา) กาบไม้ไผ่ (ที่มำ : สุมำลี เอกชนนิยม. 2548 : 278)

ภาพประกอบที่ 63 ร่องรอยพู่กัน (ที่มำ : สุมำลี เอกชนนิยม. 2548 : 274)

ภาพประกอบที่ 64 ร่องรอยการกระทุ้งพู่กันและทีแปรง (ที่มำ : สุมำลี เอกชนนิยม. 2548 : 271)
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สรุป จิตรกรรมอีสาน

 จิตรกรรมอีสานแบ่งออกได้ 2 สมัย คือ สมัยพุทธกาล และอีสานร่วมสมัย

 สมัยพุทธกาล 

 ราวพุทธศตวรรษที่ 11 อีสานรับอารยธรรมอินเดียเข้ามาในดินแดนแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูล มีอาณาจักรเจนละ

ปกครอง มีศูนย์กลางท่ี “อิศานปุระ” เป็นเมืองหลวง ปกครองโดยกษัตริย์นาม พระเจ้าภววรมันที่ 1 และพระเจ้า 

มเหนทรวรมัน จิตรเสน จนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 13 ได้แบ่งแคว้นออกเป็น 2 ส่วน คือ เจนละน�้าและเจนละบก 

 ศาสนาพุทธและพราหมณ์มีบทบาทมากที่สุด เข้ามาผสมผสานกับการนับถือผีหรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่ง 

เหนือธรรมชาติในภาคอีสาน บทบาทของศิลปะจึงหันมารับใช้ศาสนา

 จิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ แบบดั้งเดิมและแบบพื้นถิ่น

 จติรกรรมอสีานสมยัพุทธกาลแบบดัง้เดมิ รบัอทิธพิลศลิปะอนิเดียสมยัทวารวดี เกดิจากช่างชาวอนิเดีย พระ

สงฆ์และพราหมณ์ เข้ามาสร้างผลงานศิลปะตามแนวทางของศาสนาไว้ ค้นพบที่ ผนังหินด้านหลังพระพุทธรูป ในวัด

ลูกเขย โบราณสถานในเขตภูพระบาท อ�าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รูปแบบจิตรกรรมยังคงต้นแบบจากอินเดียแท้

 จิตรกรรมอสีานสมัยพทุธกาลแบบพืน้ถิน่ เกดิจากชาวบ้านทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดมาจากช่างชาวอนิเดยี พระสงฆ์

และพราหมณ์ ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง ช่างพื้นถิ่นในภาคอีสาน เรียกว่า “ช่างแต้มฮูป” รูปแบบจิตรกรรม

สมัยพุทธกาลแบบพื้นถิ่นได้พัฒนาการวาดภาพจากฝาผนังหินมาเป็นฝาผนังสิม (โบสถ์) ท�าให้เทคนิควิธีการ วัสดุ

อุปกรณ์ การสร้างงานจิตรกรรมถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการวาดบนฝาผนังสิม เรื่องราวเนื้อหาที่นิยมวาด  

2 กลุ่ม คือ เรื่องราวทางศาสนาและวรรณกรรมท้องถิ่น กลุ่มแรกแบ่งย่อยได้เป็น พุทธประวัติ พระมาลัย ไตรภูมิ 

อรรถชาดก ปริศนาธรรม กลุ่มที่สอง ได้แก่ สินไซ (ศิลป์ชัย) พระรามชาดกหรือพระลัก-พระลาม (พระราม) สุริยวงศ์ 

กาละเกด และเรื่องท้าวปาจิตนางอรพิม รูปแบบที่พบ รูปแบบประเพณีอีสาน มีความแตกต่างที่ทักษะฝีมือของ 

ช่างแต้มฮูป คือ แบบชาวบ้านกับแบบช่างหลวง เทคนิควิธีการที่พบ ได้แก่ ระบายสีเรียบแบน, ตัดเส้น, กระทุ้ง,  

การแต้ม, การขีดเส้น วัสดุอุปกรณ์ที่พบ ได้แก่ สีจากธรรมชาติและสีเคมี สถานที่พบ ได้แก่ สิม (โบสถ์), ใบลาน,  

ตู้พระธรรม, ภาพพระบฏ, ภาพผะเหวด

จิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน

 ในช่วงรัชกาลที่ 4 พระสงฆ์ตามหัวเมืองเร่ิมเข้าไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ เมื่อกลับไปจ�าวัดในท้องถ่ิน 

ก็น�าเอาแนวความคิดที่เห็นจากวัดในกรุงเทพฯ ไปด้วย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 แนวคิดการพัฒนาประเทศตาม 

แบบอย่างตะวันตกเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การปฏิรูปการปกครอง ในรัชสมัยนี้

อิทธิพลจากส่วนกลางแผ่ขยายไปยังหัวเมืองต่างๆ และเข้าไปยังชนบทด้วยเช่นกัน เกิดคตินิยมเจริญตามแบบอย่าง

เมืองหลวง การก่อสร้างอาคารสถานที่ทางศาสนาเริ่มเลียนแบบจากส่วนกลาง รูปภาพหรือฮูปแต้มหลายแห่งบนแผ่นดิน

อีสาน จึงถูกท�าลายไปพร้อมกับการรื้อถอนสิม และเริ่มเขียนรูปตามแบบอย่างกรมศิลปากร คือการเขียนเฉพาะผนัง
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ด้านใน ลักษณะของรูปภาพท่ีนิยมเขียนในแถบภาคกลาง หรือเขียนตามอย่างช่างหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะ

ของอาคาร รูปภาพของวัดบางแห่งนอกจากจะมีลักษณะของช่างหลวงแล้วยังได้ผสมผสานรูปแบบศิลปะตะวันตก 

เข้าไปอีกด้วย (สุมาลี เอกชนนิยม. 2548 : 278) 

 การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นปัจจัยที่ท�าให้การขยายขอบเขตของจิตรกรรมอีสาน 

เป็นวงกว้างมากขึ้น เดิมที่ศิลปะถูกสร้างขึ้นตามฝาผนังสิม (โบสถ์) ตู้พระธรรม ภาพพระบฏ ผ้าผะเหวด ใบลาน เป็นต้น 

ส่วนมากพบเห็นได้ภายในวัด จิตรกรรมสมัยพุทธกาลในภาคอีสาน มีเจตนารับใช้พุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมการท�า

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเกิดข้ึนมา ท�าให้ค่านิยมการเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ที่วัดเริ่มหมดลง แม้แต่ 

ความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษก็เช่นเดียวกัน 

เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางเทคโนโลยีเข้ามาสู่ชุมชน 

 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของคนในท้องถิ่น ท�าให้ขอบเขตของจิตรกรรมอีสานถูกขยายออกไปสู่ชุมชนและ

พื้นที่ของสังคม ตลอดจนขยายการท�ากิจกรรมออกมาอยู่ตาม หอศิลป์ แกลเลอรี ห้างสรรพสิ้นค้า สถาบันต่างๆ ที่มี

หอศิลป์รองรับ พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

 อิทธิพลทางศิลปกรรมจากภาคกลางและต่างชาติ ส่งผลกระทบต่องานจิตรกรรมอีสานในสมัยพุทธกาล  

เดิมมีวิธีการเล่าเรื่องแบบพรรณนามาเป็นการแสดงทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ภายในภาพให้ความส�าคัญกับ 

แนวความคิด อันเป็นปัจเจกในยุคสมัยใหม่ จากจิตรกรรมฝาผนังสิมมาสู่การสร้างสรรค์บนผ้าใบส�าเร็จรูป (Canvas) 

หรือสื่ออื่นๆ เข้ามาผสมผสานกับเรื่องราว เนื้อหาสาระทางอีสาน

 ศิลปินที่มีแนวทางผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม

  1. กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานและท�างานที่ภาคอีสาน 

  2. กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานแต่ท�างานที่ภาคอื่น 

  3. กลุ่มท�างานที่ภาคอีสานแต่ก�าเนิดที่ภาคอื่น 

	 กลุ่มที่ก�ำเนิดที่ภำคอีสำนและท�ำงำนที่ภำคอีสำน	

 กลุ่มนี้มีทั้งศิลปินอิสระ ข้าราชการ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น อาจารย์บุญหมั่น ค�าสะอาด  

ก�าเนิดที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นอาจารย์สอนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว, อาจารย์ 

เล็ก ค�าศรีสุข ก�าเนิดที่จังหวัดอุบลราชธานี, นายสมยศ ไตรเสนีย์ เป็นศิลปินอิสระ ก�าเนิดที่จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบัน

ท�างานที่จังหวัดอุดรธานี, รองศาสตราจารย์บุญทัน เชษฐสุราษฎร์ ก�าเนิดที่จังหวัดสกลนคร เป็นอาจารย์สอนที่ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, นายธีระวัฒน์ คะนะมะ ก�าเนิดท่ีจังหวัด

มหาสารคาม เป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบันท�างานท่ีจังหวัดมหาสารคาม, นายนคร เหล่าหล้า ก�าเนิดท่ีจังหวัดสกลนคร 

เป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบันท�างานที่จังหวัดสกลนคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต แสงไกร ก�าเนิดที่จังหวัดมหาสารคาม 

เป็นอาจารย์สอนที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, นายเพลิง วัตรสาร  

ก�าเนิดที่จังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบันท�างานท่ีจังหวัดหนองบัวล�าภู, อาจารย์ตนุพล เอนอ่อน  
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ก�าเนิดที่จังหวัดขอนแก่น เป็นอาจารย์สอนที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 

นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย ก�าเนิดที่จังหวัดกาฬสินธุ ์ เป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบันท�างานที่จังหวัดกาฬสินธุ ์,  

นายเจษฎา คงสมมาศ ก�าเนิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบันท�างานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

 กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานแต่ท�างานที่ภาคอื่น 

 กลุ่มนี้ก็มีอาชีพคล้ายกับกลุ่มแรกคือ ศิลปินอิสระ ข้าราชการ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น  

อาจารย์สมภพ บุตราช ก�าเนิดที่จังหวัดมหาสารคาม เป็นศิลปินอิสระ ปัจจุบันท�างานที่กรุงเทพฯ, นางจินตนา เปี่ยมศิริ 

ก�าเนิดที่จังหวัดนครพนม ปัจจุบันท�างานที่กรุงเทพฯ, อาจารย์เนติกร ชินโย ก�าเนิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันท�างาน

ที่กรุงเทพฯ

 กลุ่มที่ท�างานที่ภาคอีสานแต่ก�าเนิดที่ภาคอื่น 

 กลุ่มนี้ก็มีอาชีพคล้ายกับกลุ่มที่หนึ่งและที่สองคือ ศิลปินอิสระ ข้าราชการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ 

อาทิเช่น อาจารย์ไพโรจน์ สโมสร ก�าเนิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอาจารย์สอนท่ี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว, อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ก�าเนิดที่จังหวัดสงขลา เป็นอาจารย์สอนที่  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์รณภพ เตชะวงศ์ ก�าเนิดที่จังหวัดพะเยา เป็นอาจารย์สอนที่ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์สุชาติ สุขนา ก�าเนิดที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอาจารย์สอนที่ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 องค์ประกอบผลงานจิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน เรื่องราว เนื้อหา รูปแบบ เทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์

เรื่องราว เนื้อหาที่นิยม ได้แก่ ประเพณี, วัฒนธรรม, ความเชื่อและต�านาน, พุทธศาสนา, สะท้อนภาวะปัจจุบัน,  

วิถีชีวิตชนบท, เรื่องทางพุทธศาสนา, พุทธประวัติ, ขนบธรรมเนียมประเพณี, วัฒนธรรม, สิ่งแวดล้อมของคนใน 

ชนบทในภาคอีสาน, ธรรมชาติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ถูกน�ามาคิดขึ้นใหม่และสร้างแนวทางใหม่ โดยมีการ 

จัดวางหลักองค์ประกอบที่มีหลักวิชาการ มีกฎเกณฑ์ ทฤษฎี และความเชื่อของลัทธิต่างๆ จากศิลปะตะวันตกเข้ามา

ผสมผสาน รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบดั้งเดิม, รูปแบบสร้างขึ้นใหม่, รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ 

 เทคนิคและวิธีการ ได้แก่ ระบายสี, จุด, แต้ม, ตัดเส้นขอบ, วาดเส้นด้วยปากกาสี,พ่นสี, ปาด, ป้าย,  

แสดงร่องรอยและพื้นผิวด้วยพู่กัน, แกะสลัก, ปิดทอง, การผสมผสานวัสดุ 

 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ปากกา, สีน�้า, สีอะครีลิค, สีน�้ามัน, ผ้าใบส�าเร็จรูป, พู่กัน, แปรง, เกรียง, วัสดุส�าเร็จรูป, 

วัสดุแปรรูป 
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 ตัวอย่างผลงานจิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน

ภาพประกอบที่ 67 เฉลิม นาคีรักษ์ “ครกกระเดื่อง” เทคนิค สีน�้ามันบนผ้าใบ ขนาด 47 x 59 เซนติเมตร 

 (ที่มำ : วิโชค มุกดำมณี 6 ทศวรรษ. 2551 : 32)

 เฉลิม นาคีรักษ์ น�าเสนอบรรยากาศการละเล่นและขนบธรรมเนียมประเพณีไทอีสาน กิจวัตรประจ�าวัน 

ของชาวบ้านที่ก�าลังต�าข้าวสาร หนุ่มสาวมาช่วยกันท�างานและเล่นดนตรีจีบสาว เอกลักษณ์ชาวอีสานผู้บ่าวจะถือแคน

มาเป่าจีบสาว ภาพ “ครกกระเดื่อง” ถ่ายทอดผลงานออกมาเป็นลักษณะการผสมผสานเร่ืองราวของท้องถ่ินชนบท

อีสานกับเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบ การมองภาพเปอร์สเปคทีฟ (Perspective) แบบตะวันตกเข้าด้วยกัน

ภาพประกอบที่ 68 ธีระวัฒน์ คะนะมะ “ท�าบุญสุนทาน” เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด 70 × 90 เซนติเมตร

(ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ครั้งที่ 3 กลุ่มไท-อีสาน. : 2539 - 2540 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
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 ธีระวัฒน์ คะนะมะ น�าเสนอบรรยากาศกิจวัตรประจ�าวันของพุทธศาสนิกชนในอีสาน เข้าวัด ท�าบุญ ฟังธรรม 

ถ่ายทอดออกมาเป็นจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน ผลงานมีความแตกต่างจากจิตรกรรมแนวประเพณีไทยอีสาน 

เกิดจากการผสมผสานเรื่องราวของท้องถิ่นชนบทอีสานกับเทคนิคทางตะวันตกเข้าด้วยกัน 

 นคร เหล่าหล้า น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นกิจกรรมของชุมชนอีสานเกือบทุก 

ท้องถิ่นอันเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับพญาแถน เมื่อถึงเดือนหกเป็นเวลาการเริ่มต้นฤดูกาลการท�านา ชาวบ้านจะน�า

บั้งไฟที่ท�าขึ้นมาแห่ไปรอบๆ หมู่บ้าน และจัดประกวดแข่งขันกัน ในขบวนกิจกรรมชาวบ้านจะออกมาเต้นร�า 

อย่างสนุกสนานรื่นเริงประกอบกับเล่นดนตรี ตีกลอง ดีดพิณ เป่าแคน อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน ศิลปิน 

ถ่ายทอดความประทับใจบรรยากาศสนุกสนาน รื่นเริง แต่แฝงไปด้วยความหวัง (ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2551 : 31)

ภาพประกอบที่ 69 นคร เหล่าหล้า “บุญเดือนหก” เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด 97 x 97 เซนติเมตร

(ที่มำ : นคร เหล่ำหล้ำ. 2545 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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 สมพร ชุบสุวรรณ น�าเสนอ “บุญกฐินหรือพิธีทอดกฐิน” เป็นงานบุญที่มีปีละครั้งจึงจัดเป็น กาลทาน แปลว่า 

“ถวายตามกาลสมัย” ค�าว่า “กฐิน” มีความหมายเป็นชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่ต้องใช้พระสงฆ์

ร่วมเป็นพยานในการท�า 5 รูปเป็นอย่างน้อย คือ 4 รูป เป็นองค์สงฆ์หรือพยาน และอีก 1 รูปเป็นองค์ครองผ้ากฐิน 

รวมเป็น 5 รูป ภาษาสังฆกรรมของพระเรียกว่า “ปัญจวรรค” (www.se-ed.net/esanthai/heet12.html) ผลงาน 

“เตรียมงานบุญกฐิน” สมพร ชุบสุวรรณ ถ่ายทอดภาพบรรยากาศการเตรียมงานบุญ แสดงออกทางกิจกรรมของ 

ชาวบ้าน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมเครื่องถวายทานต่างๆ ภาพกิจกรรมแสดงให้เห็นความรักสามัคคี ความเป็นอยู่

ของชาวบ้านในชนบทสะท้อนความรู้สึกอบอุ่น ความมีน�้าใจ เมื่อถึงงานบุญทุกบ้านจะออกมาช่วยกันท�ากิจกรรม 

แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพุทธศาสนาอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวชนบททางภาคอีสาน (ยุทธนำ ไพกะเพศ.  

2551 : 40)

ภาพประกอบที่ 70 สมพร ชุบสุวรรณ “เตรียมงานบุญกฐิน” เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด 105 x160 เซนติเมตร (ที่มำ : สมพร ชุบสุวรรณ. 2540 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)



56 จิตรกรรมอีสาน ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย

 จินตนา เปี่ยมศิริ น�าเสนอเรื่องราวของขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ทางภาคอีสาน บรรยากาศ 

การเฉลิมฉลองบุญประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน ที่มีความสนุกสนาน ร่าเริง เร้าใจจากเสียงดนตรี สีสันสดใส 

จากเครื่องแต่งกายและลักษณะทางกายภาพ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะพื้นถิ่น การแสดงออกของคนอีสานเต็มไปด้วย 

ความจริงใจ ซื่อบริสุทธิ์ใจ ศิลปินจึงถ่ายทอดออกมาเป็นจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน ผลงานมีความพิเศษตรงที่ 

การผสมผสานเรื่องราวทางตะวันออกกับเทคนิคทางตะวันตกเข้าด้วยกัน (ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2551 : 49)

ภาพประกอบที่ 71 จินตนา เปี่ยมศิริ “วันสงกรานต์” เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด 130 x 170 เซนติเมตร

(ที่มำ : จินตนำ เปี่ยมศิริ. 2540 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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 สุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย น�าเสนอเรื่องราวความเชื่อต่อภูตผีวิญญาณที่อาศัยในท้องไร่ท้องนาในภาคอีสาน

นับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลาน เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีตาแฮก เป็นผีนาซึ่งชาวนาถือกันว่าเป็นผีที่ช่วยปกปัก

รักษาข้าวกล้าในนาไม่ให้สัตว์หรือคนอื่นมารุกล�้าที่นาและข้าวกล้าในนา รวมทั้งป้องกันโรคพืชต่างๆ ที่จะมาท�าลาย

ข้าว ผีตาแฮกเป็นผีถูกสาปให้อยู่กับไร่นากับนา สาเหตุเพราะการเสี่ยงทายผิดคาดเป็นเหตุแห่งการสมสู่ในครอบครัว

จึงถูกมนุษย์และเทวดาด่าสาปแช่งให้มาเฝ้าไร่นาของมนุษย์ (ของดีอีสำน : 64 - 65 ) เรื่องราวของยักษิณีเกิดขึ้นสมัย

พุทธกาลเป็นเรื่องผลัดกันสังหารคนละชาติ ด้วยอ�านาจผูกเวรจนมาพบพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสเรื่องเวรไม่ระงับ

ด้วยเวร แต่ระงับได้ด้วยไม่ผูกเวร ในกาลจบพระคาถา นางยักษิณีนั้นตั้งอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้ว ต่อมานางยักษิณี

ได้รับการสักการะจากชาวเมืองท่ีได้ดูแลเป็นอย่างดี นางยักษิณีคอยช่วยเหลือชาวเมืองด้วยการบอกเรื่องฝนในแต่ละ

ปี (www.bloggang.com/12/02/52) จากเรื่องราวทั้งสองมีความสัมพันธ์ตรงการดูแลปกปักรักษาที่ไร่ที่นาและ 

คอยช่วยเหลือคน ศิลปินได้น�ามาเช่ือมโยงกันโดยน�าเสนอความลึกลับแห่งวิญญาณ แสดงออกด้วยรูปแบบจิตรกรรม

อีสานแบบประเพณี (ยุทธนำ ไพกะเพศ. 2551 : 61)

ภาพประกอบที่ 72 สุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย “ยักษิณี ผีตาแฮก” เทคนิค สีฝุ่น ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร 

(ที่มำ : สุรเดช วัฒนำประดิษฐ์ชัย. 2535 : ส�ำเนำภำพถ่ำย)
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สรุป จิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน

 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา วัฒนธรรมทางตะวันตก

ก็ได้แพร่ไปทั่วประเทศไทย

 ภาคอีสานเปิดรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา ผสมผสานกับวิถีชีวิตคนอีสาน ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน

 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาสาระทางภาคอีสานที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับรูปแบบ

เทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์จากศิลปะตะวันตก

 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดผลงานจิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน ได้แก่ ค่านิยมวัฒนธรรมทางตะวันตกและ 

สถาบันการศึกษาด้านศิลปะ สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อยอดจากของเดิม

 ศิลปินที่มีแนวทางผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม

  1. กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานและท�างานที่ภาคอีสาน 

  2. กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานแต่ท�างานที่ภาคอื่น 

  3. กลุ่มท�างานที่ภาคอีสานแต่ก�าเนิดที่ภาคอื่น 

 ผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีประกอบไปด้วยเรื่องราว รูปแบบ เทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่

 เรื่องราวเนื้อหาที่พบ ได้แก่ ความเชื่อ, สิ่งลึกลับทางด้านจิตวิญญาณ, สิ่งเหนือธรรมชาติ, ต�านาน, ศาสนา

พุทธ, พราหมณ์, ประเพณี, วิถีชีวิต, สิ่งแวดล้อม, เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 

 รูปแบบ ได้แก่ แนวประเพณี, สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

 เทคนิควิธีการ ได้แก่ ระบายสีเรียบแบนตัดเส้น, การแต้ม, การจุด, ระบายสีให้เกิดน�้าหนัก ลึกต้ืน ใกล้ กลาง 

ไกล 

 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ สีจากธรรมชาติ, สีเคมีส�าเร็จรูป

 สถานที่ ได้แก่ แกลเลอรี, หน่วยงานราชการ, พิพิธภัณฑ์, ร้านอาหาร, หอศิลป์, สถาบันการศึกษาศิลปะ



บทที่ 3
จิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

ความเป็นมาของจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย

	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2509 - 2553	 รวมระยะเวลา	 45	 ปี	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยมีลักษณะก้าวกระโดด	 สาเหต ุ

เกิดจากการรับอิทธิผลจากวัฒนธรรมกรุงเทพฯ	 และอิทธิพลศิลปะตะวันตกเข้ามาในประเทศไทย	 จากนั้นก็ได้แพร่กระจาย 

สู่ภูมิภาคต่างๆ	 และท่ีส�าคัญท่ีสุด	 คือ	 ศิลปินอีสานได้เข้าไปศึกษาศิลปะที่กรุงเทพฯ	 และต่างประเทศ	 เมื่อจบการศึกษา 

ก็น�าสิ่งที่ศึกษามาเผยแพร่ที่ภูมิภาคอีสาน	 ท�าให้ศิลปะในภูมิภาคอีสานเจริญเติบโต	 เป็นศิลปะต้นใหม่ท่ีมีรากเหง้าทาง

วัฒนธรรมเดิมผสมผสานอยู่มาก	

	 ความหมายของค�าว่า	“จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย”

	 เท่าที่ปรากฏในวงการศิลปะอีสานนั้นยังไม่มี	 ท่ีพบเห็นจะมีเฉพาะค�าว่า	 “ศิลปกรรมสมัยใหม่ในภาคอีสาน”  

และ	 “ศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน”	 และ	 “ทัศนศิลป์ร่วมสมัย”	 เท่านั้น	 อาจเป็นเพราะเป็นค�าว่า	 ศิลปกรรม 

และทัศนศิลป์	 มีความหมายครอบคลุมเหมาะสมและเป็นที่นิยมโดยทั่วไปในวงการศิลปะ	 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ 

การเรียนรู้เร่ืองของค�าว่า	 “จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย”	 ผู้เขียนอาจแบ่งแยกค�าออกเป็นส่วนๆ	 เพื่อแสดงที่มาที่ไปของ 

ค�าว่ามีความหมายอย่างไร	 และการให้ทัศนะเกี่ยวกับค�าว่า	“ศิลปะร่วมสมัย”	 จากพจนานุกรมศัพท์ศิลปะและนักวิชาการ 

ทางศิลปะที่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้	 ค�าว่า	“ร่วมสมัย”	 ตรงกับภาษาอังกฤษคือ	“Contemporary”	 เป็นค�าที่แสดง

ว่าอยู่ในยุคเดียวกันหรือในเวลาเดียวกัน	 เช่น	 ปอล	 โกแกง	 เป็นศิลปินร่วมสมัยกับ	 ปอล	 เซซาน,	 แฟรงก์	 ลอยด์	 ไรต์	 

เป็นสถาปนิกร่วมสมัยกับ	 เลอ	 เกอร์บูซีเย	 หรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 ทรงเป็น

นักปราชญ์ร่วมสมัยกับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ	 ค�านี้ถ้าไม่ระบุว่าร่วมสมัยกับใครหรือ 

สิ่งใด	 มักหมายถึง	 สมัยปัจจุบันหรือสมัยใหม่	 เช่น	 ค�าว่า	“ศิลปะร่วมสมัย”	 มักหมายถึง	 ศิลปะที่มีกระบวนแบบหรือ 

แนวความคิดของสังคมปัจจุบัน	 อย่างไรก็ดี	 ค�าว่า	 ร่วมสมัย	 เป็นค�าที่มีความหมายกว้าง	 ไม่สามารถจ�ากัดลงไปได้ว่าเป็น

ช่วงเวลาเท่าใด	 อาจเป็น	 ปี	 ทศวรรษ	 ศตวรรษหรือยุคสมัย	 ก็ได้	 นอกจากนี้	 ยังต้องพิจารณาในเรื่องแนวความคิดหรือ

กระบวนแบบร่วมด้วย	 (พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ - ไทย. กรุงเทพฯ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 2541 : 81)

	 จากบทความของนักวิชาการ	ท่านอาจารย์สุธี	 คุณาวิชยานนท์	 ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับ	 ความหมายแบบกว้าง 

และแบบแคบของ	“ศิลปะสมัยใหม่”	กับ	“ศิลปะร่วมสมัย”	ดังนี้	
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 “สมัยใหม่”	สู่	“ร่วมสมัย”	โดย	ในราวต้นพุทธทศวรรษ	2520	วงการศิลปะไทยได้เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน

ส�าคัญอีกครั้งหนึ่ง “ศิลปะสมัยใหม่”	 สู่	 “ศิลปะร่วมสมัย”	 ค�าสองค�านี้มีความหมายใน	 2	 ระดับ	 ความหมาย 

แบบกว้างกับแบบแคบ	“ศิลปะร่วมสมัย”	 ความหมายแบบกว้างคือ	 ศิลปะที่สร้างขึ้นร่วมยุคสมัยกับปัจจุบันของเรา	

อาจนับความร่วมสมัยกับศิลปะที่ไม่เก่าไปกว่า	20 - 50	ปี	แล้วแต่สูตรจากต�าราเล่มใด

 “ศิลปะร่วมสมัย”	 ความหมายแบบแคบ	 คือ	 ศิลปะแนวใหม่ร่วมยุคร่วมสมัยกับปัจจุบัน	 มีความแตกต่าง 

ไปจาก	“ศิลปะในลัทธิสมัยใหม่”	ซึ่งทั้ง	“สมัยใหม่”	และ	“ร่วมสมัย”	มีวิธีการท�างานและแนวงานที่แตกต่างกัน	

	 จากบทความของ	ท่านศาสตราจารย์ก�าจร	สุนพงษ์ศรี	 ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย	ดังนี้

	 ศิลปะร่วมสมัย	(Contemporary	Art)

	 ค�าภาษาไทยเพิ่งมีการน�ามาใช้ไม่กี่สิบปี	 นับเป็นศัพท์ใหม่	 โดยแปลมาจากภาษาอังกฤษอีกต่อหนึ่ง	 

มีความหมายถึง	 ใช้เรียกศิลปกรรมที่กระท�าขึ้นในขณะนี้	 เวลานี้	 และผลงานจะต้องมีลักษณะร่วมกัน	 ท้ังด้าน 

กระบวนแบบกลวิธี	 มโนทัศน์	 และอื่นๆ	 นักวิชาการบางคนยังก�าหนดอายุของศิลปินต้องใกล้เคียงกันอีกด้วย	 ค�านี้ 

เป็นค�าศัพท์ที่ใช้เรียกทั่วไป	ดังเช่น	ผลงานที่สร้างขึ้นในปัจจุบัน	ปี	ค.ศ.	2000	เป็นตัวก�าหนดย้อนกลับไปไม่ควรเกิน	

5  - 10	 ปี	 ทั้งหมดมีข้อจ�ากัดในเรื่องของมโนทัศน์	 กระบวนแบบ	 กลวิธีและอื่นๆ	 ที่สอดคล้องกันไม่จ�าเป็นต้อง 

เหมือนกัน	แต่ไม่ใช่งานที่มีกระบวนแบบเดิมตามประเพณีมากเกินไป	เป็นต้น	ครั้นสมมุติว่ากาลเวลาได้เดินทางไปถึง	

ปี	 ค.ศ.	 2010	 ผลงานที่กระท�าในปัจจุบันก็ยากที่จะเรียกว่าศิลปะร่วมสมัยแล้ว	 ค�านี้จะเคล่ือนย้ายตามกาลเวลา 

อยู่ตลอดไป	

	 บทสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ธีระวัฒน์	คะนะมะ	เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2553	

	 หัวข้อ	“จิตรกรรมอีสาน	สมัยใหม่และร่วมสมัย	มีลักษณะอย่างไร”	ค�าว่า	“สมัยใหม่”	หากเปรียบเทียบ

ทางยุโรปก�าหนดด้วยปี	พ.ศ.	และการไม่ท�าตามศิลปะแนวนีโอคลาสสิค	โรแมนติก	ซึ่งมีกฎเกณฑ์	อุดมคติ	 เคร่งครัด	

ค้นหาแนวทางการแสดงออกในแนวทางใหม่ทั้งหมด	 ส่วนในภาคอีสาน	 ก็เช่นเดียวกัน	 เกิดศิลปะสมัยใหม่	 ซึ่งแบ่งได้

อย่างกว้างๆ	คือ

	 1.	 มกีลิน่อายของจติรกรรมฝาผนังสมิ,	จติรกรรมฝาผนงัถ�า้ในภาคอสีาน,	วฒันธรรมอสีาน,	ประเพณ,ี	อดุมคติ

ทางด้านศาสนา	แต่ไม่ได้ลอกเลียนแบบเดิม

	 2.	 เกิดขึ้นใหม่โดยรับอิทธิพลจากตะวันตกในรูปแบบลักษณะต่างๆ	และพัฒนาเป็นแนวทางของตนเอง	

	 ให้ความเห็นว่า	จิตรกรรมอีสานสมัยใหม่นั้น	ที่ผ่านมาเกิดจากการน�ารูปแบบเทคนิควิธีการท�างานจิตรกรรม

แบบไทยประเพณีภาคกลาง	 ผสมผสานเนื้อหาสาระทางอีสาน	 ได้แก่	 ประเพณีความเชื่อ	 ซึ่งไม่ถือว่าได้วิวัฒนาการ 

จากจิตรกรรมฝาผนังสิม	 ที่เป็นรากเหง้าอย่างแท้จริง	 ตัวอย่างของศิลปินท่ีอาจารย์ธีระวัฒน์	 ยกตัวอย่างดังเช่น	 

อาจารย์บุญหมั่น	 ค�าสะอาด	ที่พัฒนาจากศิลปะอีสานแบบเดิม	 โดยน�าลวดลายจากเกวียนและลายก้านขด	 ซ่ึงเป็น

ลายที่สืบทอดมาจากศิลปะทางทวารวดีที่พบตามโบราณสถาน	 ศาสนสถาน	 เสมา	 มีเนื้อหาต่างๆ	 ของภาคอีสาน	 

เช่น	 เสมาฟ้าแดดสงยาง,	 ท่าขอนยางวังสามหมอ,	 ทุ่งกุลา	 เป็นต้น	 พัฒนารูปแบบ	 โดยน�ามาผสมผสานกับหลัก 

การจัดวางองค์ประกอบ	 เทคนิควิธีการ	 แบบตะวันตก	 ผลงานส่วนใหญ่ใช้ลายเส้นปากกาเขียนลวดลายลงกระดาษ 
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และผ้าใบ	 ผลงานบางชิ้นใช้สีน�้าผสมกับลายเส้นที่ประยุกต์จากลวดลายอีสาน	 บางชิ้นเป็นสีน�้ามัน	 จิตรกรรมอีสาน 

ที่เกิดในช่วงแรก	 เป็นจิตรกรรมอีสานสมัยใหม่และพัฒนาจนเป็นร่วมสมัยในที่สุด	 คือหลุดจากแบบอีสานประเพณี 

มาเป็นสมัยใหม่และวิวัฒนาการสู่สมัยใหม่	 อาจารย์บุญหมั่น	 ค�าสะอาด	 ก�าเนิดที่อีสาน	 เป็นอาจารย์และศิลปิน	 

ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนเพาะช่าง	และกลับมารับราชการสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	ท�างานที่อีสาน

มีผลงานที่สะท้อนวัฒนธรรมอีสานตลอดชีวิตจนตาย	 ท่านอาจารย์บุญหมั่น	 ค�าสะอาด	 มีชื่อเสียงโดดเด่นในวงการ

ศิลปะในประเทศไทย	วงการงานประกวดงานศิลปกรรมแห่งชาติ	และได้สร้างจิตรกร/ศิลปินรุ่นใหม่	หลายท่าน	อาทิเช่น 

ธีระวัฒน์	คะนะมะ,	คมกริช	สวัสดิรม,	บริรักษ์	ศุภตรัยบวรพงศ์	 เป็นต้น

	 ค�าว่า	“หลุด”	ในที่นี้หมายถึง	การหลุดพ้นจากกรอบเดิม	เช่น	แบบอุดมคติที่มีศาสนา	วัฒนธรรม	การสร้าง

ศิลปะแบบอีสานประเพณีที่อยู่ในฝาผนังสิม	 มาสู่รูปแบบสมัยใหม่ที่มีกล่ินอาย	 มีรูปแบบบางอย่างติดมาด้วยและ 

พัฒนาจนถึงขั้นหลุดออกจากกลิ่นอายของอุดมคติทางศาสนา	ประเพณีความเชื่อเดิม	ไม่เหลือเค้าโครงเลย	เข้าสู่ความ

เป็นสากลหรือ	 “ร่วมสมัยในอีสาน”	 ถึงขั้นสามารถสร้างเรื่องราวไม่ลอกเลียนธรรมชาติ	 จากธรรมชาติโดยตรง	 

(ให้ความส�าคัญกับผลงานที่มีลักษณะร่วมสมัย)

	 ศิลปะอีสานในยุคสมัยใหม่น้ันเบาบางมาก	หากเทียบกับศิลปะทางยุโรป	 ศิลปินอีสานรับเอาศิลปะตะวันตก

เข้ามาเลยมีลักษณะก้าวกระโดด	 เพียงแต่ปรับให้เข้ากับบุคลิกตนเองแล้วน�าเนื้อหาสาระทางภาคอีสานผสมผสาน 

เข้าด้วยกัน	จิตรกรรมอีสานสมัยใหม่จึงไม่เหมือนทางตะวันตกที่ค่อยพัฒนาการและวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคต่างๆ	อย่างมี

การเชื่อมโยง	ส่งต่อกันเป็นระบบ	

	 ศลิปกรรมสมยัใหม่	“ทางตะวนัตก”	หลงัจากการปฏวิติัอตุสาหกรรมในฝรัง่เศส	ค.ศ.	18	ทีก่ารค้นหาแนวทาง

การแสดงออกแนวใหม่และพัฒนามาเรื่อยๆ	 เป็นแบบโรแมนติก,	 เรียลิสติก	 จนเป็น	 อิมเพรสชั่นนิส	 ซึ่งเป็นแนวทาง

ใหม่	ซึ่งไม่มีในศิลปะแบบเดิมจึงเป็นต้นก�าเนิดที่ชัดเจนที่สุด	จากนั้นก็กระจายออกเป็นลัทธิต่างๆ	จึงเป็นการใช้ค�าว่า	

“ร่วมสมัย”	ในทางยุโรปและแพร่กระจายทั่วโลก

	 ค�าว่า	 “ร่วมสมัย”	 ศิลปินทั้งหลายท�างานและพัฒนางานของตนไปตามแนวทางของตนเอง	 และอยู่ร่วม 

ยุคสมัยเดียวกัน	 ถึงแม้จะอยู่คนละที่	 ยกตัวอย่าง	 ซัลวาดอร์	 ดาลี	 ศิลปินชาวสเปน	อยู่ในยุคเดียวกับปาโปล	ปิกัสโซ	

และ	ดีเอโก	ริเวรา	ชาวแม็กซิโก	

	 ในส่วนศิลปินอีสานร่วมสมัยในอีกประเด็นหนึ่งคือ	การรับมาโดยตรงแล้วผสมความเป็นอีสานเข้าไป	ผลงาน

จึงไม่เชื่อมโยงจากของเดิมที่มีอยู่	 เช่น	 มาในรูปแบบตะวันตกอิทธิพลจากลัทธิอิมเพลสชั่น	 เรียลิสติก,	 นามธรรม,	 

กึ่งนามธรรม	 เป็นต้น	 มาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมอีสาน	 ศิลปินบางท่านไม่มีร่องรอยกล่ินอายความเป็นอีสาน 

อยู่เลยแม้แต่นิดเดียว	 เพียงแต่เป็นคนก�าเนิดในภาคอีสานเท่านั้น	 ส่วนใหญ่ศิลปินมักจะอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ	 จึงรับ

วัฒนธรรมกรุงเทพฯ	 กระทั่งสมัยใหม่และร่วมสมัยโดยตรง	 แนวโน้มของการขับเคล่ือน	 “ศิลปะอีสานร่วมสมัย”	 

ในอนาคตอยู่ที่รากฐานของวัฒนธรรมและบุคคลที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนในวงการศิลปะอีสานที่จะช่วยผลักดัน

ศิลปินรุ่นใหม่ๆ	ของอีสาน	และกล่าวถึงศิลปะลานคูณ	ซึ่งเป็นที่ให้ความรู้แก่เด็ก	เยาวชน	ผู้สนใจศิลปะ	นิสิตฝึกงาน

ทางด้านศิลปะ	เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เด็ก	ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอีสานร่วมสมัยในอนาคต	 (ธีระวัฒน์ 

คะนะมะ. 2553 : สัมภาษณ์) 
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 จากบทสัมภาษณ์ของนักวิชาการและศิลปินที่ให้ค�าจ�ากัดความและทัศนคติต่อค�าว่า “ศิลปะร่วมสมัย”  

สรุปได้ดังนี้ ศิลปินที่ท�างานศิลปะของตนเอง มีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน นักวิชาการ 

บางท่านนับช่วงเวลาย้อนไปในอดีตประมาณ 5 - 10 ปี นับไปข้างหน้าประมาณ 5 - 10 ปี ถือว่าเป็นการร่วมสมัย 

ในขณะช่วงเวลา แต่มีปัจจัยอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ เช่น ความแตกต่างทางด้านกระบวนการคิดของแต่ละยุคสมัย 

กระบวนการสร้างงานศิลปะ บริบทของสภาพแวดล้อม สังคม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การสื่อสาร อินเทอร์เน็ต เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะท�าให้ 

“ศิลปะร่วมสมัย” ชัดเจนยิ่งขึ้น

อิทธิพลจากส่วนกลางแผ่ขยายไปยังหัวเมืองต่างๆ และเข้าไปยังชนบท

 แนวคิดการพัฒนาประเทศตามแบบอย่างตะวันตกเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง 

การปฏิรูปการปกครอง ในสมัยนี้ท�าให้อิทธิพลจากส่วนกลางแผ่ขยายไปยังหัวเมืองต่างๆ และเข้าไปยังชนบทด้วย 

เช่นกัน เกิดคตินิยมเจริญตามแบบอย่างเมืองหลวง การก่อสร้างอาคารสถานที่ทางศาสนาเลียนแบบจากส่วนกลาง 

เขียนรูปตามแบบอย่างกรมศิลปากรคือ การเขียนเฉพาะผนังด้านใน ลักษณะของรูปภาพที่นิยมเขียนในแถบภาคกลาง  

หรือเขียนตามอย่างช่างหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของอาคาร รูปภาพของวัดบางแห่งนอกจากจะมีลักษณะ 

ของช่างหลวงแล้วยังได้ผสมผสานรูปแบบศิลปะตะวันตกเข้าไปอีกด้วย (สุมาลี เอกชนนิยม. 2548 : 278) อิทธิพล 

ที่ส�าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงศิลปะในภาคอีสาน ได้แก่ การขยายตัวการศึกษาทางด้านศิลปะ, วัฒนธรรม 

ผสมผสานในโลกไร้พรมแดน 

 การขยายตัวของการศึกษาทางด้านศิลปะ

 จากสถาบันการศึกษาศิลปะไทย เริ่มต้นจากโรงเรียนเพาะช่าง ในปี พ.ศ. 2456 และการเปิดสอนศิลปะ 

ในระดับอุดมศึกษา ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2486 ต่อมา 

การเพิ่มฐานการศึกษาทางศิลปะเริ่มขยายตัวมากขึ้น ใน พ.ศ. 2526 มีการก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนวิชาศิลปะและการออกแบบขึ้นอีกแห่ง การขยายตัวดังกล่าวค่อยๆ เกิดขึ้นเพ่ิมเติมมาตาม

ล�าดับ ในภาครัฐนั้น พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดสอนศิลปะที่คณะวิจิตรศิลป์ และในปี พ.ศ. 2536 มีการ

เปิดสอนศิลปะอีกหลายสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เปิดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนศิลปะขึ้นในคณะศิลปกรรมศาสตร์ และปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย

ของรัฐอีกหลายสถาบันก�าลังก�าหนดแผนงานที่จะเปิดสอนวิชาศิลปะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดคณะศิลปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก�าลังจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก�าลังจัดตั้งคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ระหว่างจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิตก็จะเปิด 

ภาควิชาทางศิลปะหรือศิลปะประยุกต์ ซึ่งตอนหลังมาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ก็แยกตัวไป

ในระดับสูง ในระดับอุดมศึกษาทีศู่นย์การศึกษาศิลปกรรมที่คลองหก เป็นเทคโนโลยีคลองหก 

 ส�าหรบัในส่วนของภาคเอกชนกม็กีารขยายตัวของสถาบนัการศกึษา หลายสถาบนัเปิดสอนรายวชิาศลิปะเพิม่

มากขึ้น เพราะเหตุผลที่สังคมเริ่มให้ความส�าคัญกับงานศิลปะ จึงท�าให้มีผู้สนใจงานทางด้านนี้มากขึ้น
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 การศกึษาด้านศลิปะและวฒันธรรมค่อนข้างมกีระแสทีก่ระจายออกไปทัว่ภมูภิาคต่างๆ	คณะศลิปกรรมศาสตร์

เหมือนกันอยู่ในข้ันท่ีก�าลังสร้างหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ขณะที่มหาวิทยาลัยทักษิณก็เช่นเดียวกับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของสงขลาเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ	 

คณะศิลปกรรมศาสตร์เช่นเดียวกัน	เป็นสถาบันราชภัฏ	ซึ่งมีหมวดวิชาศิลปศึกษามาตั้งแต่เริ่ม	

	 ผลพวงจากการขยายตัวทางด้านการศึกษาศิลปะ	 เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้การเรียนการสอนศิลปะมีรูปแบบ 

อย่างหลากหลาย	 แนวปรัชญาของสถาบันแต่ละสถาบันย่อมมีผลต่อการสร้างพิมพ์	 หล่อหลอมบัณฑิตของตนเอง 

ให้เกิดผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ	 และบุคคลที่เป็นบัณฑิตทางศิลปะจากสถาบันต่างๆ	 เหล่านี้นี่เองที่เติบโต 

ก้าวหน้าอยู่ในสังคม	เป็นศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ	ก่อให้เกิดรูปแบบและแนวทางอันหลากหลาย

	 ในช่วงเวลาดังกล่าวของยุคสมัยนี้	 มีศิลปินรุ่นหนุ่มสาวหลายคนสร้างสรรค์ผลงานด้วยความเชื่อมั่นและมี

ปฏิกริยิาต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาในสงัคม	น�าเสนอภาพสะท้อนของผลงานศลิปะต่อส่ิงทีเ่กดิขึน้	และสร้างผลงาน

สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในสังคม	 แรงกดดันจากปัญหาในการด�ารงชีวิต	 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวปัญหา

ของสังคมไทย	ประเทศก�าลังพัฒนา	ซึ่งเติบโตจากความก้าวหน้าจากอารยธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

	 วัฒนธรรมผสมผสานในโลกไร้พรมแดน

	 ความเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคนี้	 ก้าวไปข้างหน้าอย่างเฟื่องฟู	 รัฐบาลในช่วงแรก	 คือรัฐบาลของพลเอก 

ชาติชาย	ชุณหะวัณ	บริหารประเทศในช่วง	พ.ศ.	2531 - 2534	ได้เน้นนโยบายเพื่อน�าประเทศไปสู่ความเป็นประเทศ

อุตสาหกรรม	 ลดบทบาททางประเทศเกษตรกรรมลงไป	 แนวทางที่สนับสนุนนโยบายก็คือผลักดันความก้าวหน้า 

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และจากกระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเองสู่ความหลากหลาย 

ของสารสนเทศที่ก้าวทันขอบเขตไปสู่การสื่อสารอย่างไร้พรมแดน

	 ในระบอบการปกครองของประเทศ	มีเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นหลายครั้ง	ตั้งแต่คณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ	 (รสช.)	 ได้ท�าการรัฐประหารโค่นรัฐบาลของพลเอกชาติชาย	 ชุณหะวัณ	 และพลเอกสุจินดา	 คราประยูร	 

ได้เป็นนายกรัฐมนตรี	ต่อมากระแสเรียกร้องประชาธิปไตยจนเกิดเหตุการณ์นองเลือดในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2534	

พลเอกสุจินดา	ลาออก	และนายอานันท์	ปันยารชุน	ได้รับการโปรดเกล้าฯ	ให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา

	 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ซ่ึง	 ฯพณฯ	 ชวน	 หลีกภัย	 ได้เป็นรัฐบาลบริหารได้ระยะหนึ่งก็ได้

ประกาศยุบสภาไป	 เพราะกระแสของประชาชนที่มีต่อกรณี	 สปก.มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่	 และ 

พลเอกชวลิต	ยงใจยุทธ	ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงรัฐบาลนี้	มีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ	(สสร.)	 เพื่อพัฒนา

ประกอบประชาธิปไตยไปสู่ความสมบูรณ์มากยิ่งขั้น	และเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

	 กล่าวได้ว่าในระหว่างท่ีทุกๆ	 อย่างก�าลังเติบโตทางเศรษฐกิจและระบบการเมือง	 รัฐบาลได้พยายามผลักดัน

ความเติบโตในระบอบประชาธิปไตย	 อารยธรรมและวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศในช่วงของสารสนเทศ

ไร้พรมแดน	 ที่มีกระแสผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมผสมผสานที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว	 ในวงการศิลปะเองก็ 

เช่นเดียวกัน	 มีความเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาทั้งแนวความคิด	 รูปแบบ	 และการเปิดกว้างในวิธีการสร้างสรรค ์

เป็นอย่างมาก	 ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัย	 มีทั้งส่วนที่วิ่งเข้าสู่วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง	 

เกิดแนวทางและกระแสใหม่ๆ	ความคิดผสมผสานจากวัฒนธรรมภายนอกก็มีมาก	ความสงสัย	ใคร่รู้	และความไม่แน่ใจ	
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เป็นค�าถามที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ศิลปินท่ีเสนอทัศนะและแนวทางใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ บ้างก็ได้รับการยอมรับ  

และบ้างก็ถูกสังคมและวงการศิลปะตั้งค�าถามถึงคุณภาพและความเป็นตัวเอง หรือการได้รับอิทธิพลจากโลกยุค 

โลกาภิวัตน์ภายนอก

 ส่ิงที่น่ายินดีก็คือ ความกระตือรือร้นของสังคมและประชาชนที่สนใจที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารในทุกๆ เรื่อง  

ในวงการศิลปะเองก็มีการตรวจสอบข้อมูลการสร้างสรรค์และข้อคิดจากประเด็นปัญหาต่างๆ มากมายที่ศิลปิน

สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายทางแนวคิดและมีการเคลื่อนไหวกว้างขวาง ทั้งในเมือง 

และหัวเมืองตามต่างจังหวัดต่างๆ ศูนย์กลางทางศิลปะเริ่มกระจายไปสู่ภูมิภาคของประเทศ

 ช่วงภาวะแรกจะออกไปในแนวลักษณะศิลปะร่วมสมัยกับวัฒนธรรมภายในที่ค่อนข้างจะมั่นคง ลักษณะที่มี

วัฒนธรรมในงานกจิกรรมค่อนข้างสูง เป็นวฒันธรรมท้องถิ่นด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งพืน้ฐานศลิปินที่ออกจากภมูิภาค 

แต่ปัจจุบันยังท�างานอยู่ในส่วนกลาง คือท�างานอยู่นอกภูมิภาคกับศิลปินที่ประสบผลส�าเร็จนอกภูมิภาคแล้วกลับมา

พยายามสร้างให้ภูมิภาคมีศักยภาพให้สูงขั้นไปอีกส�าหรับด้านศิลปะ

 กระแสความหลากหลายของศิลปะในภูมิภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่อนข้างจะมีกลุ่มและ 

มีรากฐานที่แน่นอน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ที่ท่านอาจารย์ทวี รัชนีกร ท่านอาจารย์ด�ารง วงศ์อุปราช ตั้งเทคโนโคราช 

ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันศึกษาศิลปะที่ค่อนข้างใหม่ ตอนนั้นผมพึ่งเริ่มท�างานศิลปะ

 เทคโนโคราชได้กลายเป็นศูนย์ของการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อชีวิต ใน พ.ศ. 2516 - 2517 - 2518 และ 2519 

ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นค่ายคอมมิวนิสต์ใหญ่ คงต้องยอมรับว่า พ.ศ. 2516 มีกระแสการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

ค่อนข้างสูง เป็นยุคที่ผ่านการเรียกร้องประชาธิปไตย แล้วก็ผ่านนะครับ แต่ พ.ศ. 2519 คือ “วันมหาวิปโยค”  

อีกครั้งหนึ่ง ที่มีการปฏิรูปกลับไปในลักษณะที่การเมืองก็บิดไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะที่ศิลปะเพื่อชีวิตก็มีกระแส

ที่รุนแรงขึ้นใน พ.ศ. 2506 - 2516 นั้น

ภาพประกอบที่ 73 อาจารย์ทวี รัชนีกร “ปีศาจเผด็จการ 2510” เทคนิค สีน�้ามันบนผ้าใบ 

ขนาด 55.5 x 60 เซนติเมตร (ที่มา : การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2549 : 106)
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 พ.ศ. 2506 - 2512 ปลายสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ต่อเนื่องกับรัฐบาลจอมพลถนอม ซึ่งยังเป็นยุคการปกครอง

แบบเผด็จการทหาร รุ่งข้ึนจากวันท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ถึงแก่อสัญกรรม คือวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี 

(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงวิเทศกรณีย์. ม.ป.ป. 80 ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตในประเทศไทย. 2537 : 20)

	 บทบาทของศิลปินอีสานที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516

 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 ช่วงเวลาแห่งการเสนอบทบาทที่มีเอกภาพของกระบวนการทัศนศิลป์

เพื่อชีวิตในประเทศไทย

 พ.ศ. 2475 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย 

สภาพการณ์ของสังคมไทยในช่วงนั้นล้วนเต็มไปด้วยปัญหา อันเป็นผลต่อการปฏิวัติรัฐประหารแห่งยุคอ�านาจซึ่งกัน

และกันของกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั้นกระแสความคิดศิลปะเพ่ือชีวิตก็ได้ปรากฏในศิลปกรรม

สาขาวรรณกรรม โดยนักเขียนและนักวิจารณ์ศิลปะสาขานี้ยังเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการบุกเบิกศิลปะเพื่อชีวิต 

ก่อนศิลปกรรมสาขาอื่นๆ (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงอ�านาจ เย็นสบาย : 2522 : 242) ดังจะเห็นได้จากสุจิตรา  

คุปตารักษ์ ได้กล่าวถึงการสร้างงานวรรณกรรมของนายผีว่า “แนวความคิดทางการเมืองเพิ่งจะมาปรากฏเด่นชัดใน 

ปี 2487 ความคิดของนายผี คือต่อต้านเผด็จการ คัดค้านการใช้อ�านาจในทางไม่ถูกต้องของรัฐบาล คัดค้านนโยบาย

ที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ และอ�านาจก่อความเสียหายให้แก่ประชาชาติ เช่น คัดค้านการด�าเนินนโยบายต่างประเทศ

ที่ผูกพันกับสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังโจมตีพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลที่นายผีเห็นว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม”

 พ.ศ. 2488 สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด ส�าหรับประเทศไทย  

ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์โดยการแนะน�าของนายปรีดี พนมยงค์ ก็ได้ประกาศสถานการณ์ขึ้นชื่อ ไทยเคยร่วมกับ

ฝ่ายอักษะให้เป็นโมฆะ (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2537 : 13)

 สภาพการณ์ทุกด้านของไทย ในช่วงนั้นอยู่ในภาวะวิกฤติเกิดปัญหาเงินเฟ้อ โจรผู้ร้ายชุกชุม พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันด้วยพระแสงปืน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2498 

จึงท�าให้สภาพการณ์ในสังคมไทยทวีความระส�่าระสายเป็นอย่างยิ่ง รัฐบาลในสมัยนั้นนอกจากจะประสบกับปัญหา

ภายในประเทศแล้ว ยังต้องประสบปัญหาในการแก้ไขสถานการณ์ให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม  

รวมทั้งด�าเนินนโยบายเป็นมิตรกับประเทศในค่ายเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนน�าอย่างแนบแน่น ในช่วงขณะนั้นเกิด

นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ที่มีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ พ.ศ. 2472 - 2500 ท่าน “ศรีบูรพา” ซึ่งเป็นนามแฝง

ของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ รู้จักกันในนาม กบฏสันติภาพ (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2537 : 30 - 32) 

 พ.ศ. 2490 - 2500 “บรรจง บรรเจิดศิลป์” นักวิจารณ์วรรณกรรมในช่วงคาบเกี่ยว อีกท่านหนึ่งคือ  

“จิตร ภูมิศักดิ์” เป็นนักวิจารณ์ศิลปวัฒนธรรม กวี นักหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ใช้นามแฝง ทีปกร ศิลป์ พิทักษ์ชน สมชาย 

ปรีชาเจริญ ฯลฯ (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงจ�าเริญ แสงดวงแข. 2520 : 162) เสนอบทวิพากษ์ทฤษฎี “ศิลปะเพื่อ

ศิลปะ” นามแฝง “ทีปกร” โดยเป้าหมายที่ใช้ “ศิลปะเพื่อชีวิต” (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2537 : 14 - 15) ก้าวเข้าสู่

ทศวรรษที่ 2 ปี พ.ศ. 2504 เกิดสงครามเวียดนาม ทหารอเมริกาอพยพเข้าสู่ประเทศไทย ตั้งฐานทัพตามหัวเมือง
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ต่างๆ	ที่มีความส�าคัญทางยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ	 เป็นต้น	อู่ตะเภา	อุบลราชธานี	นครราชสีมา	 รัฐบาลไทยนิยมให้มี

การตั้งฐานทัพในประเทศได้	 โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันภัยรุกรานจากลัทธิคอมมิวนิสต์	 และเพื่อเป็นการคงไว้ซึ่งเอกราช 

ของชาติไทย	

	 การทะลักเข้าสู่ประเทศไทยของทหารและประชาชนชาวอเมริกาจ�านวนมากแล้ว	 เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับยุค 

ของศิลปะในประเทศไทย	 ที่	 พิริยะ	 ไกรฤกษ์ (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2537 : 34 - 36)	 เรียกว่าแบบ	 “สุกไว	 ทันใจ”	 

ซ่ึงนับเริ่มตั้งแต่	 พ.ศ.	 2504	 อันเป็นยุคแห่งการเปิดศักราชแสดงงานศิลปะ	 ที่ก้าวออกมาจากหอศิลป์	 ภาครัฐสู ่

แกลเลอรี	หรือสถานที่อื่นๆ	ซึ่งได้รับการสนับสนุนและอุดหนุนโดยการซื้อภาพเขียนจากชาวตะวันตกกว่าร้อยละ	90	

ท�าให้ตลาดศิลปะในประเทศค่อนข้างมั่นคง	 หอศิลป์และแกลเลอรีเชิงธุรกิจ	 เป็นการเปิดตัวระหว่างคนกลางกับผู้ท�างาน

ศิลปะและผู้ซื้อ	 ผลกระทบจากการตั้งฐานทัพอเมริกาในประเทศไทยอีกด้านหนึ่ง	 ได้ส่งผลเชิงลบต่อสภาพการณ์ทาง

สังคมของไทยเป็นอย่างมาก	ปัญหาโสเภณี	 เด็กลูกผสมที่หาพ่อไม่ได้	ความเสื่อมทรามทางวัฒนธรรมอันดีงาม	สถาน

เริงรมย์และแหล่งมั่วสุมในรูปแบบต่างๆ	 ได้เกิดขึ้นตามหัวเมืองท่ีมีฐานทัพอเมริกาต้ังอยู่	 ก่อให้เกิดปัญหาต่อเยาวชน

ไทย	 ปัญหาการมีสิทธิ์หลายอย่างเหนือคนไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศ	 และโดยเฉพาะปัญหาทางด้านมนุษยธรรม	 ใน

การกระท�าสงครามได้ก่อให้เกดิค�าถามทีป่ระชาชนผู้มสี�านกึทางคณุธรรม	เช่นค�าถามทีว่่า	ระหว่างลาว	เขมร	เวยีดนาม	

กับสหรัฐอเมริกา	 ใครถูกใครผิด	 หรือประเทศไทยท�าไมยอมให้ชาวต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยเพื่อท�า

สงครามกับเพื่อนบ้านของตน	 ปัญหาดังกล่าวได้เกาะกุมอยู่ในสามัญส�านึกในความถูกต้องและเป็นธรรม	 เพียงแต่ว่า

สทิธเิสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ทีส่วนทางกเ็ป็นนโยบายของรฐับาลในระยะนัน้ได้ถกูปิดกัน้ไว้ด้วยอ�านาจรฐัและ

ทางกฎอัยการศึกเป็นอย่างยิ่ง	 (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงสนาม จันทร์เกาะ. 2534 : 2537 : 19) 

	 หลังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์	14	ตุลาคม	พ.ศ.	2516	เกิดการรวมตัวของศิลปินทุกสาขา	ทั้งดนตรี	วรรณกรรม	

และทัศนศิลป์	 ศิลปิน	 นิสิต	 นักศึกษา	 นักวิจารณ์	 และนักวิชาการศิลปะ	 ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันศิลปะ	

(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงพิทักษ์ ปิยะพงษ์. 2534 : 2537 : 32)	 ซึ่งเกิดจากความส�านึกที่จะเอาชนะอะไรบางอย่าง	

โดยเฉพาะคนเขาปรามาสว่า	พวกศิลปินมันอัตตาแรง	มันไม่ค่อยจะรวมกันได้	แบ่งก๊กเหล่า	สถาบัน	แต่เราอยากพิสูจน์

ว่าจริงๆ	แล้ว	มันไม่ใช่	 ถึงคนบางคนอาจจะเป็น	แต่ก็ไม่ทั้งหมด	จึงรวมกันได้และคุยกันว่า	 เราน่าจะท�าอะไรร่วมกัน

ที่มันเป็นประโยชน์ได้บ้าง	 ในแง่มุมหรือความสามารถของพวกเรา	จึงเกิด	“แนวร่วมศิลปิน”	 โดยมีเป้าหมายที่ลึกและ

กว้าง	 เป็นแนวร่วมที่สอดผสานกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ก้าวไปสู่ความเสมอภาคของประชาชน	 

ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงลาวัณย์ อุปอินทร์. 2534 : 2537 : 33)

	 การแสดงผลงานภาพเขียนขนาดใหญ่	 เน่ืองในวันครบรอบเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 บริเวณเกาะกลาง

ถนนราชด�าเนิน	โดยการติดตั้งตลอดสายรอบสนามหลวง	(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงอ�านาจ เย็นสบาย. 2522 : 2537 

: 34)
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	 ในปี	พ.ศ.	2518	แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย	จึงร่วมมือกันเตรียมแสดงภาพเขียนต่อต้านฐานทัพอเมริกา	

โดยก�าหนดบริเวณรอบสนามหลวงเป็นสถานที่แสดง	 แต่ได้รับการสั่งห้ามจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างเด็ดขาด	 

จึงเปลี่ยนสถานที่จัดแสดงไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แทน	แต่ส�าหรับในปีถัดมาในเช้าวันที่	15	มีนาคม	พ.ศ.	2519	

แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย	 จึงได้แสดงภาพเขียนขับไล่ฐานทัพอเมริกาที่สนามหลวงโดยติดตั้งรายรอบระหว่าง

ต้นมะขามรอบสนามหลวง	(ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ อ้างถึงสันติ อิศโรวุธกุล. 2534 : 2537 : 36) ซึ่งในวันเดียวกันเวลา	

17.00	 น.	 ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้จัดอภิปรายขับไล่ฐานทัพอเมริกาที่บริเวณสนามหลวง	 

ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลก�าหนดให้สหรัฐอเมริกาถอนฐานทัพกลับไปในวันที่	 20	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2519	 โดยนายธีรยุทธ	 

บุญมี	 เป็นผู้อภิปรายคนสุดท้ายได้กล่าวปิดท้าย	“ยุคนี้เป็นยุคมืดและป่าเถื่อนโหดร้าย	 ยืนยันจะต่อต้านฐานทัพ 

ในประเทศของทุกประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็นของรัสเซียหรือของจีนก็ตาม”	 การจัดแสดงผลงานภาพเขียนครั้งนี้	 นับว่า

เป็นการแสดงผลงานภาพเขียนที่มีเอกภาพโดยผสานกันทั้งในส่วนลางและส่วนภูมิภาค	โดยเฉพาะผลงานที่น�ามาจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานครราชสีมา	มีจ�านวนค่อนข้างมาก	ซึ่งนอกจากเป็นผลจากกระแสศิลปะเพื่อชีวิต

ที่เติบโตมาในส่วนนี้ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 ประการหนึ่งก็คือ	 จังหวัดนครราชสีมา	 

มีฐานทัพอเมริกาตั้งอยู่ด้วย	 และได้ก่อปัญหาทางสังคมหลายด้าน	 ซึ่งผลกระทบดังกล่าวได้ประทับอยู่ในมโนส�านึก	 

ของ	คณาจารย์	นักศึกษา	และศิลปินในส่วนนี้อย่างเลี่ยงไม่พ้น	 (ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์. 2525 : 37)

	 จากการต่อต้านฐานทัพอเมริกาและจอมเผด็จการถนอม - ประภาส	 อาจารย์ทวี	 รัชนีกร	 (ศิลปินกลุ่มโคราช)	 

และบรรดาลูกศิษย์	 น�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมในช่วงนี้	 (แผนกวิชาศิลปกรรม	 วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา)	 ศิลปินและนักศึกษาสายโคราช 

ที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 ถึง	 6	 ตุลาคม	 2519	 มีทั้งผู้ที่ท�างานในด้านทัศนศิลป์	 

ภาพประกอบที่	74	 โชคชัย	ตักโพธิ์	“หลัง	6	ตุลาคม	2519”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	

ขนาด	122	x	90	เซนติเมตร	 (ที่มา : วิโชค มุกดามณี 6 ทศวรรษ. 2551 : 81)
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ดนตรี	และวรรณกรรมกลุ่มทัศนศิลป์	ได้แก่	ทวี	รัชนีกร,	สนาม	จันทร์เกาะ,	สุขสันต์	เหมือนนิรุทธิ์,	ธรรมศักดิ์	บุญเชิด,	

เทิดเกียรติ	พรหมนอก,	สุรพล	ปัญญาวชิระ,	เมธี	บุรีภัคดี,	องอาจ	ชาติมนตรี,	จักกรี	หาญสุวรรณ	และเลอพงษ์	พุฒิชาต ิ

ฯลฯ	 ผลงานทั้งหมดล้วนแสดงออกเกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตของชาวนา	 กรรมกรผู้ทุกข์ยากการเอารัดเอาเปรียบจาก

นายทุน	 การต่อต้านฐานทัพจากอเมริกาและเผด็จการ	 ถนอม - ประภาส	 ในส่วนรูปแบบของศิลปะมีหลากหลาย	 

เช่น	 รูปแบบเหมือนจริง	 (Realism),	 รูปแบบเหนือจริง	 (Surrealism),	 รูปแบบนามธรรม	 (Abstract)	 และรูปแบบ

สัญลักษณ์นิยม	(Symbolism)	เป็นต้น	

	 ผลงานศิลปกรรมช่วงหลังเหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519	จนถึงปัจจุบัน

	 หลังเหตุการณ์	6	ตุลาคม	2519	การคลี่คลายทางด้านการเมืองภายในประเทศก็เป็นไปในด้านที่ดีและส่งผล

ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมที่มีเนื้อหาที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์	 ทั้งเสนอปัญหาจากสถานการณ์ทางด้านสังคม 

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวาง	 (ค�ากล่าวของอาจารย์ทวี	 รัชนีกร	ที่ว่าศิลปินต่างๆ	 ไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนแต่ต้อง 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวบ้านส่วนใหญ่มาโดยตลอด	อย่างน้อยก็การด�าเนินชีวิตของศิลปินก็มิได้สิงสถิตอยู่	ณ	ทิพย์วิมาน 

ใดๆ	 เลย	 ล้วนแล้วแต่เดินดินเป็นไพร่ตีนหนามือชากันทั้งนั้น	 ไม่ได้อยู่นอกเหนือคนทั่วไปจนสามัญชนส่วนใหญ่ไม่อาจ

เข้าใจได้	 เนื้อหาและรูปแบบพัฒนาต่อเนื่องจากช่วงเหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516	ถึง	6	ตุลาคม	2519	

	 อาจารย์ทวี	รัชนีกร	ได้พัฒนารูปแบบทางศิลปะแบบนามธรรม	(Abstract)	ผสมผสานกับลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์	

(Expressionism)	 และแบบอิโรติค	 (Erotic)	 ที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโสเภณี	 ความล้มเหลวของสังคม	 ความเสื่อมศีลธรรม 

ของสังคม	 การต่อต้านการเป็นนิกส์	 นักการเมืองที่โกงกิน	 ข้าราชการท่ีไม่พัฒนาท่ีก�าลังจะสูญพันธุ์	 การร่างรัฐธรรมนูญ	

และเกี่ยวข้องกับยุค	 IMF	 เป็นต้น	 ในส่วนของศิลปินอื่นๆ	 บางส่วนก็ยังคงท�างานศิลปะในแนวทางเดิมของตนต่อไป	

บางส่วนแยกตัวออกไปท�างานอิสระและบางส่วนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆ	 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตา

สาธารณชนเรื่อยมา	 เช่น	 ศิลปินกลุ่มอีสาน	 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินที่อยู่ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด	

ศิลปินอีสานสายโคราชบางส่วนก็ยังเป็นศิลปินอาวุโสดังข้างต้น	และบางส่วนที่สมทบด้วยยุวศิลป์รุ่นใหม่	

ภาพประกอบที่	75	 โชคชัย	ตักโพธิ์	“ไม้ค�้า...คนชายแดน”	เทคนิค	สื่อประสมและไม้	ขนาด	สูง	180	เซนติเมตร

เรื่องราวจากสังคมและวิถีผู้คนที่ถูกแรงกระทบจากการเมือง	 (ที่มา : วิโชค มุกดามณี 6 ทศวรรษ. 2551 : 82)
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	 อิทธิพลจากคณาจารย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	

 คณาจารย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ เสวิกุล, อาจารย์จรูญ บุญสวน, 

อาจารย์สนั่น ดัชนี, อาจารย์สุวิช สถิตวิทยานันท์, อาจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, 

อาจารย์สมชาย เถาทอง, อาจารย์วัชรี วงศ์วัฒนาอนันต์ (ธีระ พิจิตรชา และปรีชา คงภัคดี และอาจารย์รุ่นใหม่ๆ  

จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร, อาจารย์ปรีชาวุฒิ อภิชาต และอาจารย์

กิจติชัย ตรีรัตน์วิชชา) 

	 ศิลปินอีสานร่วมสมัย

 กล่าวถึงศิลปินอีสานในภาพรวมคงต้องย้อนกลับไปนับตั้งแต่อีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ เหตุเพราะเป็น 

กลุ่มคนที่สร้างงานศิลปะเช่นเดียวกับศิลปินในอีสานยุคร่วมสมัยเช่นกัน จากหลักฐานที่ปรากฏผลงานศิลปะถ�้าให้พบ

ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วภาคอีสาน ตามเพิงผา ผนังถ�้า ก้อนหิน สะท้อนให้เห็นว่าผู้สร้างผลงานศิลปะถ�้า มีเจตนาอย่างไร

ที่ถ่ายทอดออกมา ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ผู้สร้างผลงานศิลปะในถ�้า คงไม่เรียกตนเองว่า “ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์” 

อย่างที่คนในปัจจุบันเรียกผู้สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะว่า “ศิลปิน” และที่ยังคงเป็นเร่ืองที่น่าสงสัย ก่อให้เกิดความ

อยากรู้ว่าผู้สร้างเป็นใคร ชื่ออะไร ผู้เขียนขอเรียกแทนชื่อผู้สร้างผลงานศิลปะถ�้า เป็นสรรพนามว่า “ศิลปินอีสาน 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์” ไปก่อน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความเข้าใจอย่างตรงกัน 

 ค�าว่า “ศิลปิน” มีความหมายถึงผู้สร้างงานจิตรกรรม มีจุดก�าเนิดมาจากทางตะวันตกต่อมาจึงถูกขยาย

ขอบเขตออกไปกับอาชีพอื่นหรือศาสตร์อื่นๆ ในประเทศไทยสมัยพุทธกาล หมายถึง “ช่างฝีมือหรือครูช่าง”  

ในภาคอีสาน เรียกว่า “ช่างแต้ม”

 หลังจากอารยธรรมตะวันตกแผ่เข้ามาทั่วอุษาคเนย์ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายส่ิงหลายอย่าง เช่น 

การเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การค้าขาย การแลกเปล่ียนสินค้า ศิลปะตะวันตก การน�าวัตถุดิบจาก 

ต่างแดนเข้ามา การเคลื่อนย้ายกลุ่มประชากรภายในประเทศและกลุ่มประชากรภายนอกประเทศเข้ามา ท�าให้เกิดค่า

นิยมทางตะวันตกมากขึ้น ค่านิยมทางศิลปะอีสานสมัยพุทธกาลที่สืบสานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานเริ่มหมดความนิยม

ลง ศลิปินอสีานในสมยันีจ้งึได้หลัง่ไหลเข้าสูส่่วนกลาง ซ่ึงเต็มไปด้วยส่ิงทีท่นัสมยั อนัเป็นศนูย์กลางความเจริญทางทกุๆ 

ด้าน โดยเฉพาะด้านศิลปะสมัยใหม่ ในขณะนั้นมีสถาบันการศึกษาศิลปะอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเพาะช่าง และ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 โรงเรียนเพาะช่าง จากบันทึกของพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ นับเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการจัดตั้งโรงเรียน

ช่าง ต่อมาพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ ได้ตั้ง สโมสรช่าง ขึ้นในปี พ.ศ. 2451 เพื่อให้ช่างน�าผลงานของตนมาจ�าหน่ายและ

เปิดสอนวิชาช่างให้แก่ผู้สนใจ ในระยะแรกสโมสรช่างได้เปิดสอนวิชาช่างแกะสลัก ช่างถม และช่างไม้ ให้กับสมาชิก

และผู้สนใจ ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์วิชาช่างของสยามไว้ ในปี พ.ศ. 2452 กิจการของสโมสรช่างด�าเนินไป

ด้วยดี กระทรวงธรรมการ จึงได้โอนสโมสรช่างไปขึ้นกับ สามัคยาจารย์สมาคม ขึ้นกับกรมราชบัณฑิต มีโรงงาน 

หลังเล็กๆ อยู่ในบริเวณโรงเรียนราชบูรณะ เมื่อมีผู้นิยมเรียนการช่างกับสโมสรช่างมากขึ้นจึงต้องขยายสถานที่ออกไปอีก 

ในปี พ.ศ. 2453 มีนักเรียนถึง 77 คน ในปี พ.ศ. 2454 กระทรวงธรรมการได้จัดระบบการศึกษาใหม่ สโมสรช่าง 

ยกฐานะเป็น โรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ ซ่ึงเป็นโรงเรียนช่างแห่งแรก ภายหลังโรงเรียนนี้ย้ายมาขึ้นอยู่กับ 

กระทรวงธรรมการ
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 วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2454 โรงเรียนช่างหัตถกรรมราชบูรณะได้เริ่มสร้างอาคารถาวร เพื่อเป็นที่ระลึกใน

งานพระบรมอทุศิถวายพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ด้วยเงนิบรจิาคของข้าราชการในกระทรวงธรรมการ

และนักเรียนโรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะ เมื่อสร้างตึกเสร็จ กระทรวงธรรมการได้น�าความกราบบังคมทูล พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานชื่อโรงเรียนและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชด�าเนินมาทรง

เปิดโรงเรียน เม่ือวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2456 และพระราชทานชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” (วิบูลย์  

ลี้สุวรรณ. 2548 : 193) 

 มีแนวทางการสอนแบบอนุรักษ์นิยม นักศึกษาในช่วงแรกๆ ท่ีก้าวสู่ความเป็นศิลปินและมีผลงานศิลปะ 

สู่สาธารณะชน ได้แก่ อาจารย์เฉลิม นาคีรักษ์, อาจารย์บุญหมั่น ค�าสะอาด, อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ เป็นต้น

 มหาวิทยาลัยศิลปากร เดิมชื่อ “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” ต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2477  

ในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (ภ.123) ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันท่ี  

2 มีนาคม พ.ศ. 2477 (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477) 

ดังนั้น “โรงเรียนประณีตศิลปกรรม” จึงตั้งขึ้นในรัชกาลที่ 8 ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน

ศิลปากร” ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปะที่มีการเรียนการสอนเช่นเดียวกับสถาบันศิลปะในยุโรป กระทรวงธรรมาธิการได้ 

อนุมัติให้กรมศิลปากรตั้ง โรงเรียนศิลปากร มีพระสาโรชรัตนิมมานก์เป็นผู้อ�านวยการ โรงเรียนที่ตั้งขึ้นนี้มี 3 แผนก 

คือ แผนกประณีตศิลปกรรมหรือแผนกวิจิตรศิลป์ (Fine Art) แผนกศิลปะอุตสาหกรรม และแผนกดุริยางค์ (วิบูลย์  

ลี้สุวรรณ. 2548 : 204 - 205)

 บทบาทและการรวมกลุ่มของศิลปินในภูมิภาคอีสาน

 ศิลปินอีสานในปัจจุบันมีบทบาทและการเคลื่อนไหวออกเป็นวงกว้างมากขึ้น มีสถาบันศิลปะเป็นศูนย์กลาง

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ศิลปินบางท่านมีบทบาทการเคลื่อนไหวที่ภาคอื่น โดยเฉพาะภาคกลางและภาคเหนือ  

เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร, อาจารย์สมภพ บุตราช, ชาติชาย ปุยเปีย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา, 

ทวีศักดิ์ ศรีทองดี, ศุภวัตร ทองละมุล, ศิลปินแห่งชาติอาจารย์ทวี รัชนีกร ในต่างประเทศก็มี เช่น มณเฑียร บุญมา 

ศิลปินบางท่านก็มีชื่อเสียงและผลงานแสดงในหลายๆ กลุ่ม อาจเป็นเพราะมีเพื่อนๆ มากมาย และท�างานต่อเนื่อง  

กลุ่มเดิมยุติบทบาทลงแล้วสร้างกลุ่มใหม่ หรือเป็นสมาชิกกลุ่มใหม่ ฯลฯ 

 ในระยะเวลา 45 ปี มีศิลปินเกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง มีท้ังศิลปินรุ่นเก่า รุ่นกลาง รุ่นใหม่ ท้ังท่ีมีชีวิต 

และเสียชีวิตไปแล้วก็มี 

 กลุ่มศิลปินที่มีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวของงานศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสานสามารถ แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม 

  1. กลุ่มศิลปินท้องถิ่น

  2. กลุ่มศิลปินส่วนกลาง

  3. กลุ่มศิลปินนานาชาติ

 กลุ่มศิลปินท้องถิ่น 

 เป็นกลุ่มศิลปินที่ได้รับการศึกษาศิลปะในสถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค จากส่วนกลาง จากต่างประเทศ  

ซึ่งประกอบอาชีพเป็น ศิลปินอิสระ ครู อาจารย์ ซ่ึงท�าการสอนอยู่ตามสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ต้ังแต่ระดับ
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โรงเรียน วิทยาลัย สถาบันต่างๆ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ยกเว้นศิลปินอิสระ กลุ่มศิลปินท้องถิ่นประกอบไปด้วย 

กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม 35 ดีกรี, กลุ่ม 4 ศิลปินอีสาน, กลุ่มอีสาน, กลุ่มสะเลเต, กลุ่มคนคล้ายกัน, กลุ่มทุ่งกุลา,  

กลุ่ม 8 ศิลปินอีสาน, กลุ่มไท-อีสาน, กลุ่มแก่นคูณ, กลุ่มลองติจูต เป็นต้น 

 บทบาทที่ส�าคัญของศิลปินอีสาน คือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการแสดงผลงานศิลปะสู่สาธารณชน 

มีทั้งการแสดงเดี่ยวและแสดงกลุ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศิลปินนั้นเอง

 หลังจากการก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่เทคโนโลยีโคราช (นครราชสีมา) เกิดกลุ่มศิลปินกลุ่มแรกในภาคอีสาน 

คือ กลุ่ม 35 ดีกรี ต่อมา กลุ่มอีสาน ในช่วงปี พ.ศ. 2522 - 2530 ในภูมิภาคอีสานได้เกิดชมรมศิลปกรรมแห่งประเทศไทย 

(สมาคมศิลปกรรมไทย) ได้แสดงบทบาทในการน�าเสนอผลงานทัศนศิลป์ต่อสาธารณชนทุกระดับ ทั้งเด็ก เยาวชน 

และศิลปิน (คเณศ ศีลสัตย์ อ้างถึงบทความของ วิรุณ ตั้งเจริญ. 2536 : 21 - 22) เสนอรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย

ส่วนใหญ่เน้นเพื่อชีวิต ผลงานศิลปกรรมอีสานสมัยใหม่ยังไม่ปรากฏเด่นชัด อาจเป็นเพราะกระแสนิยมตะวันตกยังคง

มีมากท�าให้ผลงานมีลักษณะเป็นสากล ในระหว่างนี้กลุ่ม 8 สถาบันราชภัฏอีสาน ก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวส่งเสริมให ้

เยาวชนศิลปินในสถาบันได้แสดงนิทรรศการทางศิลปะ และก่อให้เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในนาม

ของ “ศิลปะสัญจร” ภายใต้ความคิดของครูศิลปะ เริ่มต้นครั้งแรกจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

อุบลราชธานี ฯลฯ การแสดงศิลปะสัญจร ก่อให้เกิดการเคล่ือนไหวครอบคลุมทั่วภูมิภาคอีสาน ช่วงรอยต่อหลัง 

กลุ่ม 35 ดีกรี หลังยุติบทบาทลง

 บทบาทศิลปะในขณะนั้นอยู่ในสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ศิลปินกลุ่มแรกที่มีบทบาทในภาคอีสานคือ 

 กลุ่ม 35 ดีกรี ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จรูญ บุญสวน, อาจารย์สุวิช สถิตวิทยานันท์, นายพล ชัยเดชะ, 

อาจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ และนายสมชาย เถาทอง ระยะเวลาของความเคลื่อนไหวทางศิลปะอยู่ในระหว่างช่วง

ปี พ.ศ. 2520-2525 การสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่ม 35 ดีกรี ผลงานส่วนใหญ่เป็นรูปแบบตะวันตก และต่อมาศิลปิน

ส่วนใหญ่จะเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2525 ได้ยุติบทบาทของตัวเองลง (คเณศ ศีลสัตย์ อ้างถึง

บทความของสุวิช สถิตวิทยานันท์. 2542) ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 กลุ่มศิลปินเริ่มตั้งกลุ่มใหม่ขึ้น คือ “กลุ่มอีสาน” 

เริ่มต้นครั้งแรกมีการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย 4 ศิลปินอีสาน ประกอบไปด้วย ชัยณรงค์ เจริญพานิชกุล, 

สนาม จันทร์เกาะ, นพรัตน์ เจ๊กไธสง, คเณศ ศีลสัตย์ ศิลปินรับเชิญ เกียรติการุณ ทองพรมราช และ เชาวฤทธิ์ เตย

ขาว จัดแสดงผลงานที่หอศิลป์ ภาควิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ ในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์

 กลุ่มอีสาน น�าเสนอผลงานศิลปะออกสู่สาธารณชนท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรมของกลุ่มศิลปินอีสานมีส่วนท�าให้ประชาชนได้มีโอกาสสัมผัสกับผลงานศิลปกรรมที่เป็นเสมือนตัวบอกกล่าว

และสะท้อนผ่านภาพวิถีชีวิต วิถีสังคม และวิถีแห่งสุนทรียภาพของผู้คนบนแผ่นดินที่ราบสูงได้ดีที่สุด ด้วยสภาพการณ์

และวฒุภิาวะของกลุม่ศลิปินอสีานทีพ่ฒันาไปจากจุดเดิม กลุ่มศลิปินอสีานจึงเป็นขบวนการศลิปะร่วมสมยัอกีกลุม่หนึง่

ทีม่บีทบาทต่อการเป็นภาพแทนทางวฒันธรรมทีเ่คยีงคูย่คุสมยัอย่างมัน่คง ด้วยอดุมการณ์ท่ีเป็นจุดยนือยูข้่างฝ่ายความ

ถูกต้อง ชอบธรรม โดยค�านึงถึงความเป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นอีสานสู่ความเป็นสากลและถ่ายทอดสู่

สังคมร่วมสมัยและสะท้อนภาพชีวิตผู้คนบนผืนแผ่นดินอีสานในด้านการศึกษา ศาสนา สังคม วิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์ 

จารีตประเพณี เศรษฐกิจ แฟชั่น โลกาภิวัตน์ การเมือง วิกฤตธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน ความกันดารแร้นแค้น ฯลฯ 
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มีความมุ่งหวังที่จะสร้างมรดกทางปัญญาเคียงคู่แผ่นดินที่ราบสูง	 ในขณะที่ตัวแทนอีกบริบทหนึ่งได้มีส่วนร่วมต่อต้าน

และหยุดยั้งการไหลบ่าของกระแสบริโภคนิยมวัฒนธรรมท่ีไร้ค่า	 และกัดกร่อนท�าลายคุณค่าความเป็นอีสาน	 ซ่ึงกลุ่ม

ศิลปินอีสานได้ประกาศเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะยืนหยัดเคียงคู่ผืนแผ่นดินอีสาน	ด้วยการสะท้อนภาพผ่านผลงาน

ศิลปกรรมร่วมสมัยรวมระยะเวลา	25	ปี	ดังนี้

	 การจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ	“กลุ่มอีสาน”

	 ครั้งที่	1	ปี	พ.ศ.2526	ใช้ชื่อว่า	“นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มศิลปินอีสานครั้งที่	1”	โดยการน�าของ

ประธานคนแรก	 อาจารย์ชัยณรงค์	 เจริญพานิชย์กุล	 แสดงผลงานของกลุ่มฯ	 ร่วมกับศิลปินรับเชิญ	 ณ	 หอศิลป์ 

พีระศรี	กรุงเทพฯ	และแสดงนิทรรศการสัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และหอประชุมวุฒิจตุรงคการ	จังหวัดบุรีรัมย์

	 ครั้งที่	 2	 ปี	 พ.ศ.	 2527	 ใช้ช่ือว่า	 “อีสานร่วมสมัย”	 จากการน�าของประธานกลุ่ม	อาจารย์คเณศ	 ศีลสัตย ์ 

จัดแสดง	ณ	หอศิลป์	พีระศรี	กรุงเทพฯ

 ครั้งที่	 3	ปี	พ.ศ.	2529	 ใช้ชื่อว่า	“ของดีอีสาน”	อาจารย์คเณศ	ศีลสัตย์	 ได้รับการมอบหมายเป็นประธานอีก

ครั้ง	จัดแสดง	ณ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป์กรุงเทพฯ

 ครั้งที่	 4	 ปี	 พ.ศ.	 2532	 ใช้ชื่อว่า	 “นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มศิลปินอีสาน	 ครั้งที่	 4”	 ภายใต้การน�า

ของ	อาจารย์สุขสันต์	 เหมือนนิรุทธิ ์	 จัดแสดง	ณ	 ศูนย์สังคีตศิลป์	 กรุงเทพฯ	 (หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ใน

ปัจจุบัน)	

	 ครั้งที่	 5	ปี	พ.ศ.	2533	 ใช้ชื่อว่า	“เบิ่งฟ้า	แนมดิน”	 โดยการน�าของ	อาจารย์สนาม	จันทร์เกาะ	จัดแสดง	 

ณ	ห้างเซ็นทรัลดีพาทเม้นสโตร์	สาขาชิดลม	กรุงเทพฯ

	 ครั้งที่	 6	ปี	 พ.ศ.	 2535	 ใช้ชื่อว่า	 “เทิ่งฟ้าบ่มีนกบิน	 เทิ่งดินบ่มีส�่าสัตว์”	อาจารย์สนาม	จันทร์เกาะ	 ได้รับ

เกียรติเป็นประธานอีกครั้ง	จัดแสดง	ณ	ศูนย์สรรพสินค้าริเวอร์ซิตี้	กรุงเทพฯ

	 ครั้งที่	7	ปี	พ.ศ.	2534	ใช้ชื่อว่า	“อีสานมื่อนี่	สองฝั่งโขง”	โดยการน�าของ	อาจารย์เกียรติการุณ	ทองพรมราช 

เป็นการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ ่มศิลปินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดแสดง	 

ณ	หอศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และสัญจร	ที่โรงเรียนวิจิตรตะก�าแห่งชาติ	ก�าแพงนครเวียงจันทน์

	 ครั้งที่	8	ปี	พ.ศ.	2544	ใช้ชื่อว่า	“ฮ่วมแฮงปั้นแต้ม”	อาจารย์เกียรติการุณ	ทองพรมราช	ได้สานต่อความ

สัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มศิลปินอีสานและกลุ่มศิลปินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 จัดแสดงที	่ 

เดอะสีลมแกลเลอเรีย	กรุงเทพฯ	และหอศิลปวัฒนธรรม	มห	าวิทยาลัยขอนแก่น

	 ครั้งที่	 9	ปี	 พ.ศ.	 2547	 ใช้ชื่อว่า“มรดกโลกหลวงพระบาง”	 โดยการน�าของอาจารย์จรัญ	ชัยประทุม	 ได้มี

การปฏิบัติระหว่างกลุ่มศิลปินอีสานและสมาคมวิจิตรศิลป์ลาว	ณ	 แขวงหลวงพระบาง	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 จัดแสดงที่โรงเรียนวิจิตรกรรมแห่งชาติลาว	 และสัญจรมาแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

	 ครั้งที่	10	ปี	พ.ศ.	2549	ใช้ชื่อว่า	“แอ่งอีสาน”	โดยการน�าของ	นายเดช	นานกลาง	ศิลปินอิสระจากด่าน

เกวียน	ณ	มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน	จังหวัดนครราชสีมา

	 ครั้งที่	11	ปี	พ.ศ.	2551	วาระครบรอบ	25	ปี	กลุ่มศิลปินอีสานโดย	นายสุจิน	สังวาลมณีเนตร	ได้รับการ

มอบหมายเป็นประธานกลุ่มฯ	 และการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินอีสานครั้งนี้เป็นวาระ 
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ครบรอบ	25	ปี	ของกลุม่ศลิปินอสีาน	ได้มกีารปรกึษาหารอืและมมีตทิีจ่ะจดัแสดง	2	ปี	ต่อหนึง่ครัง้	(สจูบิตัรนทิรรศการ

ศิลปกรรมร่วมสมัยของกลุ่มศิลปินอีสาน ครั้งที่ 11. 2551 - 2552 : 6 - 9)

	 กลุ่มสะเลเต	 เป็นกลุ่มศิลปินที่มีความเคลื่อนไหวทางศิลปะในจังหวัดขอนแก่น	 ซึ่งสมาชิกส่วนหนึ่งเป็นศิษย์

เก่าจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและกลุ่มศิลปินอีสานเป็นบางส่วน	 ผู้มีบทบาทในการจัดต้ังกลุ่มสะเลเต	 คือ	 อาจารย์

ไพโรจน์	 สโมสร,	 อาจารย์สุวิช	 สถิตวิทยานันท์,	 อาจารย์อิทธิพร	 ธงอินเนตร,	 อาจารย์คงฤทธิ์	 ภาระราช,	 อาจารย์

พิษณุ	ธีระกนก,	อาจารย์ค�านวณ	พิทักษ์	ฯลฯ	

	 ผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินกลุ่มนี้ได้น�าออกแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	หอศิลป์	จังหวัดขอนแก่น	

เพียงครั้งเดียวจากนั้นก็ยุบบทบาทของกลุ่มลง

 กลุ่มศิลปินที่เกิดขึ้นในเขตภาคอีสาน	ต่อมาได้แก่	กลุ่มคล้ายกัน	กลุ่ม	8	ศิลปินอีสาน	กลุ่มแก่นคูน,	กลุ่มลอง

ติจูต,	 กลุ่มทุ่งกุลา,	 กลุ่มไท - อีสาน,	 เป็นต้น	 สมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มต่างๆ	 เป็นศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยศิลปากร	

ส่วนหนึ่งก็แยกตัวมาจากกลุ่มอีสานและกลุ่มครูสอนศิลปะในเขตภาคอีสาน	

 กลุ่มลองติจูต	ซึ่งมีแก่นน�าที่ส�าคัญ	อาจารย์โชคชัย	ตักโพธิ์,	นิพนธ์	ขันแก้ว,	พยุงศรี	 เปศรี,	จุฑา	ข�าเปรมศรี	

ฯลฯ	กลุ่มที่มีบทบาทในการน�าเสนอรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบ	เนื้อหา	และเทคนิคใหม่	 โดยใช้วัสดุ

ทางธรรมชาติ	 เช่น	ดิน	หิน	ไม้	มาใช้ในการสร้างสรรค์	 (คเณศ ศีลสัตย์. 2542 : 37-39)

	 กลุ่มไท - อีสาน	 ซึ่งมีแก่นน�าส�าคัญคือ	 นายธีระวัฒน์	 คะนะมะ	 เป็นประธานกลุ่ม	 แรกที่เดียวเร่ิมต้นเพียง 

กลุ่มเล็กๆ	จะมี	นายธีระวัฒน์	คะนะมะ,	อาจารย์สงวน	มั่งมูล,	อาจารย์ภูมินทร์	ขันเงิน,	อาจารย์อนุชิต	โรจนชีวินสุภร, 

อาจารย์สมพร	 ชุบสุวรรณ	 โดยเชื้อเชิญศิลปินผู้อาวุโสระดับชาติอย่าง	 อาจารย์บุญหมั่น	 ค�าสะอาด	 ศิลปินพู่กันทอง

อย่าง	นายสมยศ	ไตรเสนีย์	ครูศิลปินผู้สร้างผลงานไว้ตลอดอย่าง	นายนคร	เหล่าหล้า,	อาจารย์บริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์	

ศิลปินรุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง	นายสุรเดช	วัฒนาประดิษฐ์ชัย	โดยทุกคนมีแนวความคิดอย่างเดียวกันคือร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม

ไท-อีสาน	 เพื่อเป็นการน�าเสนอผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ข้ึนจัดแสดงเป็นนิทรรศการ	มุ่งสู่ผู้ชมท่ีเป็นนักเรียน	นักศึกษา	

และผู้ที่สนใจให้ได้รับชม	 วิพากษ์วิจารณ์	 แลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดการตื่นตัว	 กระตือรือร้นเพื่อการเรียน

การสอน	 และการสร้างสรรค์ศิลปะในระดับท้องถิ่นได้พัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไป	 ซ่ึงกลายเป็นจริงได้กับนิทรรศการ

ในครั้งแรก	

	 เมื่อปี	พ.ศ.	2538	กับศิลปินที่รวมกันแล้ว	10	ท่าน	สถานที่จัดแสดงยังยึดเอาสถาบันที่มีการเรียนการสอน

ศิลปะเป็นหลัก	 เช่น	วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม	วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี	

เป็นต้น	 หลังจากประสพความส�าเร็จในการจัดนิทรรศการครั้งแรก	 สมาชิกกลุ่มไท-อีสานได้ขยายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 

โดยได้รับความสนใจจากศิลปินจากภูมิภาคต่างๆ	 เข้ามาร่วม	อาทิเช่น	ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ	 อาจารย์

สมภพ	บุตราช,	อาจารย์ทินกร	กาษรสุวรรณ,	อาจารย์บุญหมั่น	ค�าสะอาด,	นายสันติ	ทองสุข,	อาจารย์ศักชัย	อุทธิโท, 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน	เบียดกลาง,	รองศาสตราจารย์สุรพงษ์	สมสุข,	อาจารย์ประภาพร	อุตมา,	ศิลปินศิลปะไทย

อย่าง	อาจารย์คมกริช	สวัสดิิรมย์	ศิลปินภาพพิมพ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต	แสงไกร	ศิลปินประติมากรรม	อาจารย์

อดุลย์	 บุญฉ�่า	 ผู้ช�านาญการสร้างสรรค์ศิลปะไทยลายตู้พระธรรม	 อาจารย์สัญญา	 พันธุ์ไสว	 ศิลปินภาพประกอบ 

พระมหาชนกอย่าง	อาจารย์เนติกร	ชินโย,	นางจินตนา	เปี่ยมศิริ	ศิลปินอิสระอย่าง	นายไมตรี	ภาระหอม	จากศรีสะเกษ	

ศิลปินบางท่านมีถิ่นก�าเนิดในภาคอีสาน	 บางท่านเป็นคนอีสานแต่ใช้ชีวิตในส่วนกลาง	 บางท่านมาจากที่อื่นและท�างาน
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ในภาคอีสาน	 บทบาทของกลุ่มไท-อีสานยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 เพื่อความก้าวหน้าให้กับวงการศิลปะท้องถิ่นมุ่งสู่

ความรู้	การเปิดรับสมาชิกหรือเชื้อเชิญศิลปินท่านอื่นก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ	เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีความหลากหลาย

ยิ่งขึ้น	ทั้งนักวิชาการศิลปะอย่าง	รองศาสตราจารย์พิทักษ์	น้อยวังคลัง,	รองศาสตราจารย์ศุภชัย	สิงห์ยะบุศย์	ครูผู้มุ่ง

มั่นต่อสถาบันและสร้างเด็กอย่าง	 อาจารย์เชาวฤทธิ์	 เตยขาว,	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คเณศ	 ศีลสัตย์,	 รองศาสตราจารย์

บุญทัน	เชษฐสุราษฎร์,	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต	 เทศนา,	นายปริญญ์	ทนันชัยบุตร,	อาจารย์ศิริ	สัตถาผล,	อาจารย์

ค�าพันธ์	 ยะปะตัง,	 อาจารย์ศราวุธ	 เคนโคก,	 อาจารย์ทรงวิทย์	 พิมพะกรรณ์,	 รองศาสตราจารย์นิยม	 วงศ์พงษ์ค�า,	

อาจารย์ประสิทธิ์	 วิชายะ,	 อาจารย์ยุทธนา	 ไพกะเพศ,	 อาจารย์ธีระพงษ์	พิทักษ์ศฤงคาร	และศิลปินอาวุโส	อาจารย์

ไพโรจน์	 สโมสร,	 อาจารย์ผ่อง	 เซ่งกิ่ง	 รวมถึงมือสมัครเล่นแต่ทักษะ	 ฝีมือ	 และแนวคิดไม่เป็นรองศิลปินอาชีพ	 เช่น	

นายวันชัย	 ปลัดกอง,	 นางมุยจิง	 เจษฎาพรพันธุ์,	 และนายแพทย์ประกาศ	 เจริญราษฎร์	 สิ่งหนึ่งที่กลุ่มไท-อีสาน 

พยายามสืบต่อแนวความคิด	 คือเสาะหาหนุ่มสาวนักศึกษาศิลปะที่มีผลงานดีเด่น	 ได้เข้าร่วมการแสดงผลงานด้วย	 

เช่น	 นายเพลิง	 วัตสาร,	 นายนฤนาท	 เจิมวรรธนะ,	 นางสาวสถาพร	 โสมาศรี,	 นายยุทธชัย	 ไพกะเพศ,	 นายเดวิทย์	

ห้าวหาญ	ฯลฯ	เป็นการเปิดโอกาสแก่คนรุน่ใหม่ให้มเีวทใีนการแสดงออกและเชือ่มต่อเป้าหมายทางกลุม่ได้อย่างด	ีการ

แสดงงานกลุ่มไท-อีสาน	ครั้งที่	6	นับว่าเป็นการแสดงงานครั้งสุดท้าย	 (ธีระวัฒน์ คะนะมะ. 2549 : 132)

	 การจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ	“กลุ่มไท - อีสาน”

	 ครั้งที่	 1	 ประธานกลุ่มศิลปิน	 ไท-อีสาน	 นายธีระวัฒน์	 คะนะมะ,	 นายสงวน	 มังมูล,	 นายภูมินทร์	 ขันเงิน,	

นายอนุชิต	 โรจนชีวินสุภร,	 นายสมพร	 ชุบสุวรรณ,	 นายสุรเดช	 วัฒนาประดิษฐ์ชัย,	 ศิลปินรับเชิญ	 นายบุญหม่ัน	 

ค�าสะอาด,	นายสมยศ	ไตรเสนีย์,	นายนคร	เหล่าหล้า,	นายบริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์

 ครั้งที่	 2	 ศิลปินรับเชิญพ่อใหญ่อุทัยทอง	 จันทกรณ์,	 นายรุ่ง	 ธีระพิจตร,	 นายบุญหมั่น	 ค�าสะอาด,	 นายเฉลิมชัย	

วิเศษ,	 นายสมภพ	 บุตราช,	 นายสงวน	 มั่งมูล,	 นายนคร	 เหล่าหล้า,	 นายถวิล	 เดชบุรัมย์,	 นายสมพร	 ชุบสุวรรณ,	 

นายภูมินทร์	 ขันเงิน,	นายภานุวัตร	ยงยันต์,	นายธีระวัฒน์	คะนะมะ,	นายเนติกร	ชินโย,	นางสาวจินตนา	 เปี่ยมศิริ,	

นายคมกริช	สวัสดิรมย์,	นายบริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์,	นายทินกร	กาษรสุวรรณ,	นายสันติ	ทองสุข,	นายไมตรี	ภาระหอม, 

นายศักชัย	อุทธิโท,	นางสาวปรางทอง	ดีวงษ์,	นายสุเทพ	เจริญศิริ,	นายสุรเดช	วัฒนาประดิษฐ์ชัย

	 ครั้งที่	 3	นายคเณศ	ศีลสัตย์,	นายบุญหมั่น	ค�าสะอาด,	นายสงวน	มั่งมูล,	นายนคร	 เหล่าหล้า,	นายสมภพ	

บุตราช,	นายเชาวฤทธิ์	เตยขาว,	นายศุภชัย	สิงห์ยะบุศย์,	นายพิทักษ์	น้อยวังคลัง,	นายถวิล	เดชบุรัมย์,	นายค�าพันธ์	

ยะปะตัง,	นายศิริ	สัตถาผล,	นายประณต	ทิพย์โอสถ,	นายภูมินทร์	ขันเงิน,	นายธีระวัฒน์	คะนะมะ,	นางสาวจินตนา	

เปี่ยมศิริ,	นายบริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์,	นายเนติกร	ชินโย,	นายคมกริช	สวัสดิรมย์,	นายอภิชาติ	แสงไกร,	นายไมตรี	

ภาระหอม,	 นายสันติ	 ทองสุข,	 นายทินกร	 กาษรสุวรรณ,	 นายวุฒิกร	 คงคา,	 นางสาวประภาพร	 อุตมา,	 นายสุรเดช	

วัฒนาประดิษฐ์ชัย,	 นายสุเทพ	 เจริญศิริ,	 นายสมพร	 ชุบสุวรรณ,	 นายสัญญา	 พันธ์ไสว,	 นายยุทธนา	 ไพกะเพศ,	 

นายสุรพงษ์	สมสุข,	นางสาวกัลวรรธน์	พันธุ์ชูกลาง,	ศิลปินรุ่นเยาว์รับเชิญ	นายเกริกศักดิ์	วรภูมิ,	นายนิคม	ฆารสว่าง,	 

นายนฤนาท	เจิมวรรธนะ,	นายวรสิทธิ์	พรมจอม

 ครั้งที่	4	ศิลปินรับเชิญนางมุยจิง	 เจษฎาพรพันธุ์,	นายวิชัย	สิทธิรัตน์,	นายบุญทัน	 เชษฐสุราษฎร์,	นายบุญหมั่น	

ค�าสะอาด,	 นายเกียรติการุณ	 ทองพรมราช,	 นายนคร	 เหล่าหล้า,	 นายจรัญ	 ชัยประทุม,	 นายสมภพ	 บุตราช,	 

นายเชาวฤทธิ์	 เตยขาว,	 นายพิทักษ์	 น้อยวังคลัง,	 นายถวิล	 เดชบุรัมย์,	 นายค�าพันธ์	 ยะปะตัง,	 นายศิริ	 สัตถาผล,	 
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นายสาธิต เทศนา, นายสมพร ชุบสุวรรณ, นายภูมินทร์ ขันเงิน, นายธีระวัฒน์ คะนะมะ, นางสาวจินตนา เปี่ยมศิริ, 

นายบริรักษ์ ศุภตรัยวรพงศ์, นายเนติกร ชินโย, นายคมกริช สวัสดิรมย์, นายศักชัย อุทธิโท, นายอภิชาต แสงไกร, 

นายไมตรี ภาระหอม, นายสันติ ทองสุข, นายทินกร กาษรสุวรรณ, นายวุฒิกร คงคา, นายสุรพงษ์ สมสุข,  

นางสาวประภาพร อุตมา, นายสุเทพ เจริญศิริ, นายเจษฎา กมลสินธุ์, นายนาวิน เบียดกลาง, นายสัญญา พันธ์ไสว, 

นายวิรัช อ่อนสนิท, นายยุทธนา ไพกะเพศ, นายวิทวัส ค�าก้อน ศิลปินรุ่นเยาว์รับเชิญ นายนิคม ฆารสว่าง, นางสาว

สถาพร โสมาศรี, นายเด่นชัย ลือก�าลัง, นายพรสวรรค์ นนทะภา

 ครั้งที่ 5 ศิลปินรับเชิญพ่อใหญ่จันที แหวนเพชร, นายวันชัย ปลัดกอง, นายแพทย์ประกาศ เจริญราษฎร์, 

นายบุญหมั่น ค�าสะอาด, นางมุยจิง เจษฎาพรพันธุ์, นายเกียรติการุณ ทองพรมราช, นายจรัญ ชัยประทุม, นายสงวน 

มั่งมูล, นายนคร เหล่าหล้า, นายสมภพ บุตราช, นายเชาวฤทธิ์ เตยขาว, นายพิทักษ์ น้อยวังคลัง, นายค�าพันธ์  

ยะปะตัง, นายศิริ สัตถาผล, นายสาธิต เทศนา, นายช�านาญ ปรางสุข, นายสมพร ชุบสุวรรณ, นายภูมินทร์ ขันเงิน, 

นายธีระวัฒน์ คะนะมะ, นางสาวจินตนา เปี่ยมศิริ, นายเนติกร ชินโย, นายคมกริช สวัสดิรมย์, นายปริญญ์ ทนันชัย

บุตร, นายศักชัย อุทธิโท, นายอภิชาต แสงไกร, นายสันติ ทองสุข, นายสุรพงษ์ สมสุข, นางสาวประภาพร อุตมา, 

นายสุเทพ เจริญศิริ, อาจารย์กิตติกรณ์ บ�ารุงบุญ, นายนาวิน เบียดกลาง, นายอดุลย์ บุญฉ�่า, นายยุทธนา ไพกะเพศ, 

ศิลปินรุ่นเยาว์รับเชิญ นายดิเรก กิ่งนอก, นางสาวประทุมทิพย์ วิศิษฐ์สกุล, นางสาวแพรทอง มะลาคุ้ม, นายอิสราวุธ  

อินาลา

 ครั้งที่ 6 ศิลปินรับเชิญนายไพโรจน์ สโมสร ศิลปินกิตติมศักดิ์นายวันชัย ปลัดกอง, นายแพทย์ประกาศ  

เจริญราษฎร์, นายบุญหมั่น ค�าสะอาด, นางมุยจิง เจษฎาพรพันธุ์, นายนคร เหล่าหล้า, นายสมภพ บุตราช, นายเชาวฤทธิ์ 

เตยขาว, นายค�าพันธ์ ยะปะตัง, นายสมพร ชุบสุวรรณ, นายศิริ สัตถาผล, นายภูมินทร์ ขันเงิน, นายนิยม วงศ์พงษ์ค�า, 

นายธีระวัฒน์ คะนะมะ, นายบริรักษ์ ศุภตรัยวรพงศ์, นายปริญญ์ ทนันชัยบุตร, นายอภิชาต แสงไกร, นายธีระพงษ์ 

พิทักษ์ศฤงคาร, นายสุเทพ เจริญศิริ, นายสุรพงษ์ สมสุข, นายศราวุธ เคนโคก, นายสัญญา พันธ์ไสว, นางประภาพร  

ศุภตรัยวรพงศ์, นายวรสิทธิ์ พรมจอม ศิลปินรุ่นเยาว์รับเชิญ นายยุทธชัย ไพกะเพศ, นายเพลิง วัตสาร, นายเดวิทย์ 

ห้าวหาญ

 กลุ่มไท - อีสาน เกิดจากศิลปินในภูมิภาคอีสานที่สร้างผลงานสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ

ภาคอีสานให้ยั่งยืน ผลงานในปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบ บางภาพถึงกับเป็นศิลปะร่วมสมัยหรือรูปแบบสากล 

บางภาพก็ยังคงรูปแบบประเพณีดั้งเดิม บางภาพมีผสมผสานจนเกิดรูปแบบแนวประเพณีอีสานไว้ในผลงาน และยังคง

กลิ่นอายของวัฒนธรรม จิตวิญญาณของอีสาน นับว่าเป็นกลุ่มที่มีผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสานมากที่สุด 

เท่าที่มีกลุ่มศิลปินในภูมิภาคอีสาน เป็นธรรมดาที่เมื่อมีการเริ่มต้น เติบโต แผ่ขยายจนสมบูรณ์ที่สุด และค่อยๆ เริ่ม

เสื่อมถอย หดหายไปตามกฎของธรรมชาติ กลุ่มไท-อีสานจึงยุติบทบาทลงเท่านี้

 ในปัจจุบันยังคงมีกลุ่มศิลปินอีสานที่ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอีสานและกลุ่มลองติจูต นอกจากนี้

ยุติบทบาทลง 

 กลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ในปัจจุบัน ได้แก่ กลุ่มนา และกลุ่มไลฟ์ (Life) 

 ในช่วง ปี พ.ศ. 2546-2553 ได้มีกลุ่มศิลปินที่ค่อยๆ บ่มเพาะตัวเองเติบโตขึ้นมาเรื่อย ซึ่งถือได้ว่าเป็น 

ลูกหลานของกลุ่มไท-อีสาน จุดเริ่มต้นของกลุ่มทุกกลุ่มมักเริ่มจากน้อยไปหามาก กลุ่มนาก็เช่นเดียวกัน โดยมีแกนน�า

ส�าคัญคือ อาจารย์บริรักษ์ ศุภตรัยวรพงศ์ เป็นประธานกลุ่มกลุ่มนา
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 กลุ่มนา	 มีสมาชิกเพียงไม่กี่ท่านและมีอุดมการณ์แนวคิดที่สอดคล้องกัน	 เดิมที่ค�าว่า	 “นา”	 มีความหมาย 

ที่ชัดเจนอยู่ในค�า	 แต่เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กว้างขึ้นจึงมีแนวคิดว่าควรจะขยายค�าเพื่อคนกลุ่มอื่นได้เข้ามาร่วม	 

โดยมีนัยคือ	“นานา”	หมายถึง	หลากหลาย

 การจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ	“กลุ่มนา”

	 ครั้งที่	 1	 ปี	 พ.ศ.	 2546	 ที่หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 มีสมาชิก	 15	 ท่าน	 อาทิ

เช่น	อาจารย์บริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์,	อาจารย์อดินันต์	บัณฑิตา,	อาจารย์วิรัช	ทะไกรเนตร,	นายพรสวรรค์	นนทะภา,	

อาจารย์ยุทธนา	 ไพกะเพศ,	อาจารย์อนุสรณ์	ศิริปิ่น,	อาจารย์ตนุพล	 เอนอ่อน,	นายเพลิง	 วัตสาร,	อาจารย์ธีระศักดิ์	

ทองนุ้ยพราหมณ์,	 นายนฤนาท	 เจิมวรรธนะ,	 นายโอภาส	 เจริญสุข,	 อาจารย์อลงกต	 เพชรศรีสุก,	 นายจักรพรรดิ์	 

ภูแช่มโชติ,	นายจารุพงษ์	พลชัย,	อาจารย์สิรากร	ทับทิมไสย์	

	 ครั้งที่	 2	ปี	พ.ศ.	2550	ที่หอศิลป์จ�าปาศรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีการเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่ม	คือ	 

นายวิรัช	ทะไกรเนตร	มีสมาชิก	32	ท่าน	อาทิเช่น	อาจารย์กนกวรรณ์	กาวิชัย,	นายจารุพงษ์	พลชัย,	นายจักรพรรดิ์	

ภูแช่มโชติ,	 นายฉกาจ	 ภูถมทอง,	 นายเฉลิมชัย	 ชินพร,	 อาจารย์ตนุพล	 เอนอ่อน,	 อาจารย์ทองไมย์	 เทพราม,	 

นายธีระยุทธ	จีนประชา,	อาจารย์ธีระศักดิ์	ทองนุ้ยพราหมณ์,	นายนิพนธ์	ชอบใหญ่,	อาจารย์บริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์,	 

นายบุญกลุ่ม	 จันทรัตน์,	 นายบุญน�า	 สาสุด,	 อาจารย์พรสวรรค์	 นนทะภา,	 นายเพลิง	 วัตสาร,	 อาจารย์ยุทธนา	 

ไพกะเพศ,	 นายยุทธศักดิ์	 ลุมไธสงค์,	 นายเรืองศักดิ์	 ปัดถาวะโร,	 นายวัชรพงษ์	 ศิริพยัคฆ์,	 นายวิทยา	 ศรีวิจารย์,	 

นายวิรัช	 ทะไกรเนตร,	 นายวีระพล	 ค�าสุวรรณ,	 อาจารย์ศิริกุล	 วิชยานนท์,	 นายสมจิตร	 พานเมือง,	 อาจารย์สุชาต	ิ 

สุขนา,	 นายสุวัฒน์	 ชะตางาม,	 อาจารย์อดินันต์	 บัณฑิตา,	 อาจารย์อนุสรณ์	 ศิริปิ่น,	 อาจารย์อลงกต	 เพชรศรีสุก,	 

นายอาทิตย์	 พลบุรบ,	 อาจารย์อ�าพร	 แสงไชยา,	 นายโอภาส	 เจริญสุข,	 Mr.Carlos	mati	 Fernandez	 (สูจิบัตร

นิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม.“นา”ครั้งที่ 2/2550) 

 การจัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ	“กลุ่มไลฟ์	(Life)“

	 ครั้งที่	 1	 ปี	 พ.ศ.	 2548	 สมาชิกในกลุ่ม	 นายยุทธนา	 ไพกะเพศ,	 นางสาวเมตตา	 ศิริสุข,	 นายบุญเกิด	 

ศรีสุขา,	 นางสาวทัศนีย์	 โซ่เงิน	 ณ	 หอศิลป์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และหอศิลป์จ�าปาศร	ี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 ครั้งที่	2	ปี	พ.ศ.	2552	ณ	หอศิลปวัฒนธรรม	ส�านักวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีการเปลี่ยนแปลง

สมาชิกภายในกลุ่ม	 นายบุญเกิด	 ศรีสุขา	 ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 นางสาวทัศนีย์	 โซ่เงิน	 เข้าท�างานใน 

หน่วยงานราชการ	สมาชิกใหม่	คือ	นายทองไมย์	 เทพราม	และนายยุทธชัย	ไพกะเพศ	

	 นิทรรศการศิลปกรรม	 “ดอกคูน	 สีสันร่วมสมัย”	 สมาชิกในกลุ่ม	 ไมตรี	 หอมทอง,	 ฤทธี	 หอมทอง,	 ธวัชชัย	

หอมทอง	ณ	ห้องสมุดประชาชน	จังหวัดอุบลราชธานี	พ.ศ.	2549	

	 นิทรรศการศิลปกรรม	 กลุ่ม	 “รัก”	 ครั้งที่	 3	 สมาชิก	 สุรศักด์ิ	 นงควาส,	 ศุภชัย	 แซ่ต้ัง,	 เฉลิมชัย	 ชินพร,	 

อิทธิพล	ภูยอดตา,	วัฒนา	 เถาวัลย์ดี,	ฉกาจ	ภูถมทอง,	วีรพล	ค�าสุวรรณ,	ธรรมนูญ	พัดมะนา	ณ	อาคารศูนย์ภาษา 

และคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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	 กลุ่มศิลปินส่วนกลาง

 ศิลปินจากภาคกลางได้น�าผลงานศิลปะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในเขตภูมิภาคอีสานในปี พ.ศ. 2512  

เช่นที่ เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อาจารย์ประเทือง เอมเจริญ, อาจารย์

ประหยัด พงษ์ด�า, อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี เป็นต้น ปี พ.ศ. 2539 อาจารย์กมล ทัศนาญชาลี ได้เดินทางมาเป็นอาคันตุกะ

ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 อาจารย์

วสันต์ สิทธิเขตต์ ได้รับเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบรรยายพิเศษ

ให้กับนักศึกษาและศิลปิน

 “กลุ่มอุกกาบาต” ได้เดินทางมาแสดงศิลปะแนวทางใหม่ โดยน�าเสนอในรูปแบบของ Perfomance

	 กลุ่มศิลปินนานาชาติ

 บทบาทส�าคัญของการเคลื่อนไหวทางทัศนศิลป์ระดับนานาชาติของศิลปินในภูมิภาคเอเชียและศิลปินจาก 

ทวีปออสเตรเลียในภูมิภาคอีสาน ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตญี่ปุ่นและฝ่ายวัฒนธรรมของสถานทูตออสเตรเลีย

ประจ�าประเทศไทย ร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้จัดให้มีการแสดงผลงานศิลปะ

ภาพพิมพ์ ประเทศออสเตรเลีย เช่น ไดแอน แมนชาริส จูดี วัสสัน เป็นต้น และในปี ค.ศ. 1994 สถานทูตออสเตรเลีย

ร่วมกับ Asia Link ได้คัดเลือกศิลปินอาคันตุกะ (Artist in Resident) คือ นายเดวิ เจนส์ เข้ามาพ�านักและสร้างสรรค์

ผลงานด้าน 3 มิติ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเวลา 3 เดือน และได้น�าผลงานออกเผยแพร ่

ต่อสาธารณชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และในระหว่างนั้น วินนี ทีเกล ก็เดินทางไปบรรยายถึงผลงานศิลปะ

ร่วมสมัยของออสเตรเลีย และบรรยายถึงบทบาทของการจัดการหอศิลปะในประเทศออสเตรเลีย (คเณศ ศีลสัตย์. 

2542 : 37 - 40) 

	 การเคลื่อนไหวของศิลปินในรูปแบบศิลปกรรมแสดงเดี่ยว	

 พ.ศ. 2546 นิทรรศการศิลปกรรม เชิดชูเกียรติศิลปินอีสาน ครั้งที่ 2 “มนุษย์กับสังคม” โดย ทวี รัชนีกร

	 นิทรรศการศิลปกรรมที่เกิดจากส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	กระทรวงวัฒนธรรม	และ
สถาบันทางศิลปะของภาครัฐในภาคอีสาน	

 พ.ศ. 2551 นิทรรศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบลราชธานี

 พ.ศ. 2552 นิทรรศการศิลปกรรม “ตุ้มโฮมศิลป์”

 พ.ศ. 2553 นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินอีสาน โดยสมาคมศิลปินอีสาน ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

 ในปัจจุบันศิลปินภาคอีสานมีอยู่หลายท่านท่ีท�างานจิตรกรรมอีสานแนวประเพณี ส่วนมากอยู่ในกลุ่ม 

ไท-อีสาน สาเหตุอาจเป็นเพราะแกนน�ากลุ่มท�างานในแนวไทยประเพณีมาก่อน และเป็นที่รู ้จักในวงการศิลปะ 

ในระดับประเทศ ท�าให้การรวมกลุ่มศิลปินแนวทางการท�างานทางด้านจิตรกรรมแบบไทยประเพณีและจิตรกรรม 

แนวไทยประเพณีมีจ�านวนมาก และอีกสาเหตุหนึ่งคงมาจากชื่อกลุ่ม คือ ค�าว่า “ไท - อีสาน”	
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 กลุ่มศิลปินจิตรกรรมอีสานแนวประเพณี แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุม่ทีก่�าเนดิทีภ่าคอสีานและท�างานทีภ่าคอสีาน กลุม่นีม้ทีัง้ศลิปินอสิระ ข้าราชการ และอาจารย์

ในมหาวิทยาลัย 

  2. กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานแต่ท�างานที่ภาคอื่น กลุ่มนี้ก็มีอาชีพคล้ายกับกลุ่มแรกคือ ศิลปินอิสระ 

ข้าราชการ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

  3. กลุ่มที่ท�างานที่ภาคอีสานแต่ก�าเนิดท่ีภาคอื่น กลุ่มนี้ก็มีอาชีพคล้ายกับกลุ่มท่ีหนึ่งและท่ีสองคือ 

ศิลปินอิสระ ข้าราชการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

	 ศิลปินอีสานที่มีบทบาทในช่วงเหตุการณ์	14	ตุลาคม	2516	ถึง	6	ตุลาคม	2519	

 ช่วงการต่อต้านฐานทัพอเมริกาและจอมเผด็จการ ถนอม-ประภาส (ศิลปินกลุ่มโคราช) อาจารย์ทวี รัชนีกร

และบรรดาลูกศิษย์ น�าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรมในช่วงนี้ (แผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัย

เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา) ศิลปินและนักศึกษาสายโคราช 

ที่มีบทบาทโดดเด่นในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 มีทั้งผู้ที่ท�างานในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 

และวรรณกรรม กลุ่มทัศนศิลป์ ได้แก่ อาจารย์ทวี รัชนีกร, สนาม จันทร์เกาะ, สุขสันต์ เหมือนนิรุทธิ์, ธรรมศักดิ์  

บุญเชิด, เทิดเกียรติ พรหมนอก, สุรพล ปัญญาวชิระ, เมธี บุรีภัคดี, องอาจ ชาติมนตรี, จักกรี หาญสุวรรณ และ 

เลอพงษ์ พุฒิชาติ ฯลฯ ผลงานทั้งหมดล้วนแสดงออกเกี่ยวกับการสะท้อนชีวิตของชาวนา กรรมกร ผู้ทุกข์ยาก 

การเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน การต่อต้านฐานทัพจากอเมริกาและเผด็จการ ถนอม-ประภาส (ธวัชชานนท์ สิปปภากุล. 

2549 : 108) 

 นอกจากนี้ ยังมีศิลปินอีกท่านที่สร้างสรรค์ผลงานต่อต้านเผด็จการทางการเมืองการปกครองในช่วงเหตุการณ์ 

14 ตุลาคม 2516 มาตลอด คือ ท่านอาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ ซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญอีกท่านหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเรียกร้อง

ประชาธิปไตย โดยใช้ศิลปะเป็นสิ่งแสดงออกของการเรียกร้องการต่อต้าน 

 ปี พ.ศ. 2506 - 2512 ปลายสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ต่อเนื่องกับรัฐบาลจอมพลถนอม ซึ่งยังเป็น

ยุคการปกครองแบบเผด็จการทหาร

 ช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 มีศิลปินน�าเสนอผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาทางสังคม 

ที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับโสเภณี ความล้มเหลวของสังคม ความเสื่อมศีลธรรมของสังคม การต่อต้านการเป็นนิกส์  

นักการเมืองท่ีโกงกินข้าราชการที่ไม่พัฒนา....ที่ก�าลังจะสูญพันธุ์ การร่างรัฐธรรมนูญและเกี่ยวข้องกับยุค IMF เป็นต้น 

ในส่วนของศิลปินอื่นๆ บางส่วนก็ยังคงท�างานศิลปะในแนวทางเดิมของตนต่อไป ได้แก่ อาจารย์ทวี รัชนีกร,  

สนาม จันทร์เกาะ, สุขสันต์ เหมือนนิรุทธิ์, ธรรมศักดิ์ บุญเชิด, มงคล อุทก, เลอพงษ์ พุฒิชาติ, เมธี บุรีภักดี,  

เทิดเกียรติ พรหมนอก, จักรี หาญสุวรรณ ร่วมด้วยศิลปินรุ ่นต่อมา ได้แก่ นิคม กุบแก้ว, จรัญ ชัยประทุม,  

เกียรติการุณ ทองพรมราช, สมาน แสงทอน, นิพนธ์ คุณารักษ์ ฯลฯ อีกบางส่วนแยกตัวออกไปท�างานอิสระและบาง

ส่วนได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาสาธารณชนเรื่อยมา เช่น ศิลปินกลุ่มอีสาน  

ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของศิลปินที่อยู ่ในภาคอีสานเกือบทุกจังหวัด ศิลปินอีสานสายโคราชบางส่วนก็ยังเป็น 

ศิลปินอาวุโส ดังข้างต้น และบางส่วนที่สมทบด้วยยุวศิลป์รุ่นใหม่ ได้แก่ ธวัชชานนท์ สิปปภากุล, เดช นานกลาง,  
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พันธ์ชาย เยียวระยิบ, วิชาญ ประมูลศิลป์, วัลลภ อุบลแสน, วุฒิชัย นามตะ, ปิ่นอนงค์ ป้อมสินทรัพย์, ฟ้าสาง จอดนอก, 

จรัญศรี รูปข�าดี ฯลฯ

	 บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะอีสานร่วมสมัย	

 คุรุ ปราชญ์ ครู อาจารย์ นักวิชาการ ศิลปินอิสระ อันเป็นที่เคารพนับถือ และเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะ

ในภาคอีสานและประเทศไทย บุคคลเหล่าน้ีได้แก่ อาจารย์ไพโรจน์ สโมสร, อาจารย์ทวี รัชนีกร, อาจารย์โชคชัย  

ตักโพธิ์, อาจารย์บุญหมั่น ค�าสะอาด, อาจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร, อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะ, อาจารย์นนทิวรรธน์  

จันทนะผะลิน เป็นต้น ท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างของนักปฏิบัติและนักวิชาการทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง

 อาจารย์ไพโรจน์	 สโมสร ท่านเป็นอาจารย์สอนที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็น 

นักส�ารวจจิตรกรรมฝาผนังทั่วภาคอีสาน นักวิจารณ์ศิลปะที่มีผลงานทรงคุณค่า สุดท้ายเป็นศิลปินที่มีผลงานทางด้าน

วาดเส้นจิตรกรรมฝากไว้มากมาย อาจารย์ไพโรจน์ เป็นบุคคลที่ท�าให้คนอีสานได้มองเห็นความส�าคัญของศิลปะอีสาน 

จึงเป็นรากเหง้าอีสาน ผลการส�ารวจจิตรกรรมฝาผนังทั่วภาคอีสานของอาจารย์ไพโรจน์ ส่งผลต่อวงการศิลปะในแง่

เชิงวิชาการ การศึกษา การอนุรักษ์และการน�าพัฒนาต่อ เกิดผลผลิตอย่างมากมาย ทั้งนักศึกษาที่ก้าวไปสู่ศิลปิน  

นักวิชาการ ครู อาจารย์รุ่นใหม่ได้ความรู้ วงการศิลปะก็ค่อยเจริญเติบโตจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามของท่าน 

 อาจารย์ทวี	 รัชนีกร	 (ศิลปินแห่งชาติ	 ปี	 2548	 สาขาทัศนศิลป์	 (จิตรกรรม))	ท่านเป็นอาจารย์สอนที่  

เทคโนโคราช (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) นครราชสีมา ปัจจุบันศิลปินอิสระ อาจารย์ทวี และ

คณะร่วมกันร่างหลักสูตรศิลปกรรม เทคโนโคราช แห่งแรกของภาคอีสาน และเป็นศิลปินนักปฏิบัติงานสร้างสรรค์

ศิลปะอย่างแท้จริง ท่านท�างานศิลปะตั้งแต่เริ่มเรียนศิลปากรจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปิน

แห่งชาติสาขาจิตรกรรม ท่านได้หว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีแก่ลูกศิษย์จนผลิดอกออกผล ขยายแตกเป็นกลุ่มศิลปะภาคอีสาน 

ท่านได้ให้แนวคิดในการท�างานศิลปะแก่ศิษย์อันเป็นปรัชญาในการท�างาน “ศิลปะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิต เพราะศิลปิน

เป็นมนุษย์ มนุษย์กับสังคมจะหลีกหนีจากกันไม่พ้น” ศิลปะต้องรับใช้สังคม ด้วยการท�างานศิลปะแนวทางสังคมและ

การบ่มเพาะลูกศิษย์ ท�าให้ท่านเป็นท่ีเคารพและยอมรับในวงการศิลปะในประเทศไทย ทางคณะกรรมการได้มอบ

รางวัลมนัส เศียรสิงห์ “แดง” ปี 2544 (ธวัชชานนนท์ สิปปภากุล : 2549 : 105) ผลผลิตจากเทคโนโคราช มีทั้ง

ศิลปินทางด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นักเขียน ฯลฯ ลูกศิษย์ของอาจารย์ทวี รัชนีกร ได้ออกสู่สังคมและสร้างความเคลื่อนไหว

ให้กับวงการศิลปินอย่างมาก

 อาจารย์โชคชัย	 ตักโพธิ์	ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนท่ีวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และเป็นท้ังศิลปิน  

นักวิชการ นักคิด นักวิจารณ์ นักต่อสู ้เพื่อเสรีภาพ อาจารย์โชคชัยได้หว่านเมล็ดพันธุ ์ศิลปะที่ดีไว้ที่วิทยาลัย 

อาชีวะศึกษาอุบลราชธานี จนเกิดลูกศิษย์มากมายที่มีบทบาทในวงการศิลปะในภาคอีสานเป็นอย่างมาก ได้แก่  

อาจารย์สันติ ทองสุข ศิลปินอาเซียนคนแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ ต่อมาคือ อาจารย์ศักชัย อุทธิโท 

ศิลปินอาเซียนคนที่สอง อาจารย์โชคชัยได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเกี่ยวกับศิลปะในภาคอีสาน จากสถาบัน

ศิลปะในภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่ท่าน อาจารย์โชคชัย

ท�ามาตลอดคือ การท�างานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ ท�าให้วงการศิลปะได้ชื่นชมผลงานของท่าน มีบทบาททาง

ด้านนักคิดเป็นอย่างมาก และส่งผลต่อลูกศิษย์และผู้ท�างานศิลปะเป็นอย่างมากในภาคอีสานและประเทศไทย
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 อาจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร ปัจจุบันสอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปิน นักวิชาการ ลูกศิษย์ของท่านมากมาย

ที่มีบทบาทในวงการศิลปะในทั่วประเทศเป็นอย่างมาก ปี พ.ศ. 2550 รับเชิญเป็นคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่งหนึ่งที่ท่านท�ามาตลอดคือ การท�างานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ โดยเฉพาะการใช้สื่อ 

ทางวัสดุ ท�าให้การสร้างศิลปะขยายขอบเขตการแสดงออกมากขึ้น ส่งผลต่อลูกศิษย์และผู้ท�างานศิลปะเป็นอย่างมาก 

ในภาคอีสานและประเทศไทย

 อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะ (ศิลปินพู่กันทอง จิตรกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษา) ปัจจุบันประกอบอาชีพศิลปินอิสระและเป็นผู้ก่อตั้ง 

กลุ่มศิลปิน ไท-อีสาน เป็นผู้มีบทบาททางด้านศิลปกรรมในภาคอีสาน และในประเทศไทย มีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็น

เอกลักษณ์โดดเด่นสูงสุดท่านหนึ่ง บทบาทการขับเคลื่อนวงการศิลปะในภาคอีสาน ได้แก่ กิจกรรมทางด้านนิทรรศการ

การแสดงงานศิลปกรรม การเผยแพร่ศิลปะสู่สาธารณชน การเปิดโอกาสให้กับศิลปินรุ่นเยาว์ที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพ 

ศิลปิน และเป็นตัวอย่างของการด�าเนินชีวิตด้วยอาชีพศิลปินอิสระโดยแท้ ซึ่งเป็นอาชีพที่ด�ารงชีพได้ล�าบากส�าหรับ 

การด�าเนินชีวิตในภาคอีสานนี้ ปัจจุบันได้เปิดสอนศิลปะส�าหรับเด็กเยาวชน และผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะ ท�าให้ผู้ที่

อยากท�างานศิลปะได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสโลกของศิลปะมากขึ้น 

 อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (ศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)) ปัจจุบัน

ท่านอาจารย์นนทิวรรธน์ ด�ารงต�าแหน่ง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายกสมาคม

ศิลปินอีสาน ในวงการศิลปินแห่งประเทศไทย ท่านอาจารย์นนทิวรรธน์เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ ทั้งด้านการสร้างสรรค์

ศิลปะและยังด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมประติมากรรม บทบาทในภาคอีสานท่านได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

นิทรรศการศิลปินร่วมสมัย การประมูลงานศิลปะเทิดพระเกียรติ พระชมมายุ 80 ปี ที่โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม 

ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเชิญศิลปิน คณาจารย์ท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศหลายท่าน โดยเฉพาะศาสตราจารย์

เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ, ศาสตราจารย์เดชา วราชุน, รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข, ศาสตราจารย์อิทธิพล  

ตั้งโฉลก, รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุปต์, อาจารย์อัมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ฯลฯ ร่างหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขา

ทัศนศิลป์ และการประเมินผลงาน Thesis ทุกๆ ปี และที่ส�าคัญ อาจารย์นนทิวรรธน์ได้ขับเคลื่อนขยายการเรียน 

การสอนและการสร้างเครือข่าย จากสถาบันศิลปะ ระดับภูมิภาคสู่อุษาคเนย์ และยังมีความร่วมมือกับสถาบันศิลปะ

ในประเทศไทย ได้แก่ การรับนักศึกษาเวียดนามในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยสงขลา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ได้เกิดพร้อมกับการเข้ามาของ 

อาจารย์นนทิวรรธน์ นิทรรศการศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน ได้แก่ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา , คณะศลิปกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการน้ีท�าให้ศิลปะอีสานขับเคลื่อนและขยายตัวออกสู่ภูมิภาคต่างๆ ในระดับ

ประเทศ

 อาจารย์ศักชัย อุทธิโท (ศิลปินอาเชียน) ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนายกสมาคมศิลปินอีสาน ในปี พ.ศ. 2553 นับได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ขับเคลื่อนวงการ

ศิลปะในภาคอีสาน ในปี พ.ศ. 2554 น�าพากลุ่มศิลปินจัดท�าการประมูลผลงานศิลปะเพ่ือหาทุนช่วยเหลือชาวไทย 
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ในภาคใต้ที่ประสบภัยน�้าท่วม และจัดท�าการประมูลผลงานศิลปะเพื่อหาทุนช่วยเหลือชาวไทยในภาคอีสาน จังหวัด

ร้อยเอ็ดที่ประสบภัยน�้าท่วมเช่นกัน

 ปัจจัยทางด้านสื่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน 

 จากการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม ศิลปะ

ในประเทศไทยและแพร่กระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ต่อมาการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่ง

ผลต่อการด�ารงชีวิตของมวลมนุษย์ เทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ท�าให้โลกแคบลง ไร้พรมแดน เทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ 

รถยนต์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต หนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์ ล้วนแล้วแต่เกิดจาก

เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม ทางตะวันตกและเอเชียแพร่กระจายทั่วโลกและเป็นที่ยอมรับกันของมวลมนุษย์ ซึ่งมีผล

ต่อการด�ารงชีพท�าให้ชีวิตดีขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น

 สื่อทางอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อที่มีผลกระทบมากที่สุดในปัจจุบัน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน ผู ้ที่สนใจงาน 

สร้างสรรค์ทางด้านศิลปะสามารถเข้าไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว เพราะอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลมากมาย 

และมีพื้นที่ในการแสดงออก สื่อทางอินเทอร์เน็ตท�าให้การศึกษา การค้นคว้าหาข้อมูล ได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และไม่ต้อง

เดินทางไกลอีก ทุกอย่างเชื่อมเข้าหากันโดยผ่านส่ืออินเทอร์เน็ต ศิลปินได้รับผลกระทบนี้อย่างแน่นอน จิตรกรรม 

อีสานในยุคร่วมสมัยยังไม่ชัดเจนนักกับกลุ่มที่ท�างานในแนวทางที่เน้นเอกลักษณ์ในความเป็นอีสาน เพราะเนื้อหา 

ยังคงมีความเข้มข้นเด่นชัด ส่วนรูปแบบอาจได้รับอิทธิพลไม่มากก็น้อย เพราะสื่อทางอินเทอร์เน็ต ศิลปินสามารถ 

เข้าไปค้นหาศึกษาข้อมูล รูปภาพศิลปะโดยตรง เห็นได้จากผลงานมีรูปแบบ เนื้อหา เทคนิค วิธีการ ตลอดจนวัสดุ

อุปกรณ์ มีลักษณะแบบสากล ซึ่งไม่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานเหลืออยู่เลย นอกจากเกิดที่ภาคอีสานเท่านั้น

 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ วารสาร สูจิบัตร ฯลฯ ในปัจจุบันหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะมีความหลากหลาย 

เพิ่มมากขึ้น ทั้งของไทยและต่างประเทศ เข้ามาในภาคอีสาน หนังสือศิลปะหรือสูจิบัตรต่างๆ ท�าให้ข้อมูลการค้นคว้า

การศึกษาขยายตัวมากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งที่ศิลปะสามารถใช้เป็นส่ือในการแสดงออกของศิลปะ และเป็นส่ือที่มีผล

ต่อศิลปกรรมอีสาน โดยเฉพาะงานจิตรกรรม ซึ่งต้องการบันทึกเผยแพร่สู่สาธารณชน

 สื่อสิ่งพิมพ์ในภาคอีสาน ได้แก่ สูจิบัตรการแสดงงานศิลปกรรม จากการประกวด จากการแสดงศิลปกรรม

กลุ่มศิลปิน การแสดงศิลปกรรมเดี่ยวของศิลปิน หนังสือศิลปนิพนธ์ ปริญญาบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น นิตยสารเพื่อการเรียนรู ้ศิลปะ  

หนังสือศิลปะจากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีการแปลเป็นภาษาไทยท�าให้การศึกษาสะดวกยิ่งขึ้น 
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ภาพประกอบที่	76	(ซ้าย)	 หนังสือสรุปผลการด�าเนินการประชุมปฏิบัติการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	77	(กลาง)	 วารสารรายงานสัมมนาวิวัฒนาการและวิสัยทัศน์ในงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	78	(ขวา)	 วารสารรายงานการสัมมนาเพื่อหาประเด็นแนวคิดการสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นเยาว์

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	79	(ซ้าย)	 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปนิพนธ์	ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายกลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์	  

คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	80	(กลาง)	 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาทัศนศิลป์	

คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	81	(ขวา)	 สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม	ระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษา	และอุดมศึกษา	  

แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ	ครั้งที่	2	พ.ศ.	2548

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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ภาพประกอบที่ 82 (ซ้าย) สูจิบัตร Vietnam Thai Arts Exhibition (Exhibition among Four 3rd

Universities 2006) (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 83 (กลาง) สูจิบัตร Vietnam Thai Arts Exhibition (Exhibition among Four 6th

Universities 2009) (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 84 (ขวา) สูจิบัตร Vietnam Thai Arts Exhibition (Exhibition among Four 7th

Universities 2010) (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 85 (ซ้าย) วารสารหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ 2545

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 86 (กลาง) สูจิบัตรนิทรรศการ ศิลปกรรมศิลปินอีสาน ครั้งที่ 1

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 87 (ขวา) สูจิบัตรการประมูลผลงานศิลปกรรม ตักสิลาสักการะ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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ภาพประกอบที่ 88 (ซ้าย) สูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม “นา” ครั้งที่ 2/2550

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 89 (กลาง) สูจิบัตรนิทรรศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอศิลป์

ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 90 (ขวา) หนังสือวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 9 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 91 สูจิบัตรนิทรรศการเชิดชูเกียรติ “พระคุณครูครอบพื้นศิลป์ ณ แผ่นดินตักสิลา” 

(ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการเชิดชูเกียรติอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน. : ส�าเนาภาพถ่าย)
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 การประกวดศิลปกรรมในประเทศไทยส่งผลต่อวงการศิลปะทั่วประเทศ งานประกวดที่ส�าคัญ ได้แก่  

งานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ, งานประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์, จิตรกรรมบัวหลวง

 เมื่อปี พ.ศ. 2542 สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในภาคอีสาน ได้จัดการสัมมนาเพ่ือหาประเด็น

แนวคิด “การสร้างสรรค์ของศิลปินรุ่นเยาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ต่อมาปี พ.ศ. 2549 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่จัด “การแสดงงาน

ศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ขึ้นเป็นคร้ังแรก ที่สามารถรวบรวมศิลปินทั่วภาคอีสานมาสร้าง

ความเคลื่อนไหวให้แก่วงการศิลปะร่วมสมัยอีสาน 

 ปี พ.ศ. 2552 มีนิทรรศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอศิลป์ราชธานี 

ศรีวนาไลย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ภาพประกอบที่ 92 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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ภาพประกอบที่	94	(บน)	 หอศิลป์ทวี	รัชนีกร	(ศิลปินแห่งชาติ)	จังหวัดนครราชสีมา

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	95	(ล่าง)	 หอศิลป์จ�าปาศรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	93	 หอศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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สรุป จิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

 จิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสานเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง แนวคิดพัฒนาประเทศให้มี

ความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับประเทศทางยุโรป และความเจริญทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก 

ท�าให้ศิลปะเริ่มมีรูปแบบคล้ายกันหรือเหมือนกับเป็นรูปแบบสากลมากขึ้น โดยเฉพาะความนิยมรูปแบบเหมือนจริง 

รูปแบบ อิมเพรสชั่นนิส ศิลปะในประเทศต่างๆ ล้วนนิยมรูปแบบทั้ง 2 อย่างนี้

 ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสานได้รับอิทธิพลท้ังส่วนกลางคือ กรุงเทพมหานคร และศิลปะตะวันตก 

เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมภาคอีสาน 

 อิทธิพลส�าคัญที่ก่อให้เกิดจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และระบบ

การเมืองที่รัฐส่งเสริม

 การแผ่ขยายจากส่วนกลาง การขยายตัวการศึกษาศิลปะ สถาบันการศึกษาศิลปะจากส่วนกลาง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี 

 วัฒนธรรมผสมผสานในโลกไร้พรมแดน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ ท�าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเองสู่ความหลากหลายของสารสนเทศที่ก้าวทันขอบเขตไปสู่การสื่อสาร 

อย่างไร้พรมแดน อารยธรรมและวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศในช่วงของสารสนเทศไร้พรมแดน 

ที่มีกระแสผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมผสมผสานที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในวงการศิลปะเองก็เช่นเดียวกัน  

มีความเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนา ทั้งแนวความคิด รูปแบบ และการเปิดกว้างในวิธีการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก  

ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัย มีท้ังส่วนที่วิ่งเข้าสู่วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง ก่อให้เกิดแนวทาง

และกระแสใหม่ๆ ในภูมิภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2509 ที่ท่านอาจารย์ทวี รัชนีกร 

ท่านอาจารย์ด�ารง วงศ์อุปราช ร่างหลักสูตรศิลปะรากเหง้าในวิทยาลัยเทคโนโคราช ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันศึกษา

ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกของภาคอีสาน 

 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เกิดสงครามกลางเมืองและเกิดกลุ่มศิลปินที่ลุกขึ้นต่อต้านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 

ศิลปินในภาคอีสาน ได้แก่ ทวี รัชนีกร, โชคชัย ตักโพธิ์, สุขสันต์ เหมือนนิรุธ, สนาม จันทร์เกาะ, ไสว แกล้วกล้า 

เป็นต้น 

 บทบาทและการรวมกลุ่มของศิลปินในภาคอีสาน

 ศิลปินอีสานร่วมสมัยท่ีท�างานในภาคอีสาน ส่วนมากมีอาชีพเป็น ครู อาจารย์ สอนวิชาศิลปะในสถาบัน 

ของรัฐ ส่วนศิลปินอิสระมีน้อยมากในภาคอีสาน บางท่านต้องหาอาชีพเสริมหรือท�าธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้มีรายได้ 

ด�ารงชีพและได้ท�างานศิลปะของตนเอง ขอบเขต ความหมายหรือค�าจ�ากัดความ ค�าว่า “กลุ่มศิลปินร่วมสมัยใน 

ภาคอีสาน” ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ กันหลากหลาย พอที่จะประมวลผลได้ ดังนี้คือ 

ควรที่จะยอมรับทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้
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	 	 1.	กลุ่มศิลปินที่เกิดที่ภาคอีสาน	ท�างานศิลปะที่ภาคอีสาน

	 	 2.	กลุ่มศิลปินที่เกิดภาคอื่น	ท�างานศิลปะที่ภาคอีสาน	

	 บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสาน	 ได้แก่	 อาจารย์ไพโรจน์	 สโมสร,	

อาจารย์ทวี	รัชนีกร,	อาจารย์โชคชัย	ตักโพธิ์,	อาจารย์รุ่ง	ธีระพิจิตร,	อาจารย์ธีระวัฒน์	คะนะมะ,	อาจารย์นนทิวรรธน์	

จันทนะผะลิน,	อาจารย์ศักชัย	อุทธิโท

	 ปัจจัยทางด้านสื่อต่างๆ	ที่ส่งผลต่อจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน	ได้แก่	สื่อทางอินเทอร์เน็ต,	สื่อสิ่งพิมพ์ใน

ส่วนกลางและอีสาน

	 การจัดงานประกวดศิลปกรรมในประเทศไทยที่ส่งผลต่อวงการศิลปะทั่วประเทศ	ได้แก่	หอศิลป์ในภาคอีสาน	

ซึ่งอยู่ในสถาบันการศึกษา	ได้แก่	หอศิลป์จ�าปาศรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม,	หอศิลปวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น,	 หอศิลป์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 จังหวัดขอนแก่น	 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเข้ามามีส่วนในการเจริญเติบโตของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสานทั้งสิ้น



บทที่ 4
ลักษณะและรูปแบบ

ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

ลักษณะและรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

	 ตั้งแต่ช่วงปี	 พ.ศ.	 2509	 ถือได้ว่าเป็นช่วงของจิตรกรรมสมัยใหม่ของอีสาน	 จากจุดเริ่มต้นจิตรกรรมอีสาน 

สมัยใหม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนก้าวเข้าสู่ความเป็น	“ร่วมสมัย”	 โดยศิลปินอีสานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลได้น�าเสนอ

กระบวนทัศน์ใหม่สู่วงการศิลปะอีสาน	รวมระยะเวลาประมาณ	45	ปี	ผลงานจิตรกรรมถูกสร้างขึ้นอย่างมากมาย	หลากหลาย

รูปแบบ	ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลศิลปะสมัยใหม่ทางตะวันตก	 รูปแบบ	 เทคนิควิธีการ	 เหตุเพราะศิลปะแบบตะวันตกได้รับ

ความนิยมและศิลปินอีสานต้องเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์ด้านศิลปะให้เป็นไปตามยุคสมัย	 ผลงานงานจิตรกรรมร่วมสมัย 

ในภาคอีสาน	ถึงแม้ว่าจะรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกมา	แต่ศิลปินก็น�ามาปรับให้เข้ากับความเป็นอีสาน	โดยน�ารูปแบบ	

เทคนิควิธีการ	 วัสดุอุปกรณ์	 ทางตะวันตกมาผสมผสานกับเรื่องราวเนื้อหาสาระทางภาคอีสานเข้าไว้ด้วยกันอย่างพอเหมาะ

พอดี

การจ�าแนกลักษณะและรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน 

 ลักษณะผลงานที่เข้าข่ายความเป็นศิลปะร่วมสมัยในความหมาย “แบบกว้างและแบบแคบ” 
	 ลักษณะผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน	มีทั้งร่วมสมัยแบบกว้างและแบบแคบ

 แบบกว้าง	 ผลงานที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ที่นิยมอย่างแพร่หลายและให้ความส�าคัญกับผลสัมฤทธิ์	 ผลงาน	 

มักแสดงภาวะอารมณ์	 ความรู้สึกต่อภายนอกออกมาอย่างตรงไปตรงมา	 ไม่ซับซ้อน	 เร่ืองราวเนื้อหามักเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ชนบท	ธรรมชาติ	ภูมิทัศน์	สิ่งแวดล้อม	ความเชื่อ	ประเพณี	วัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน	เช่น	ผลงานจิตรกรรมที่ยังใช้เทคนิค

สีน�้ามัน,	 สีฝุ่น,	 สีน�้า,	 สีอะครีลิค	 อย่างเดียวในผลงานหรือผสมผสานสีต่างๆ	 ให้อยู่ในภาพเดียวกัน	 และยังคงความเป็น	 

2	มิติ	ของความเป็นจิตรกรรมไว้	ซึ่งเป็นการสร้างงานในลักษณะและรูปแบบนี้มาหลายยุคหลายสมัยก็ยังคงเดิม	ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากนัก	 ในภาคอีสานศิลปินท�างานในแบบกว้าง	 ได้แก่	 ประภาพร	ศุภตรัยวรพงศ์,	 มงคล	แซ่หลี,	 ยุทธศักดิ์	

ลุมไธสงค์,	อนันท์	บัณฑิตา,	เจษฎา	คงสมมาศ,	สันติ	ทองสุข,	จินตนา	เปี่ยมศิริ,	เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล,	ชัยณรงค์	กองกลิ่น, 

เอกรินทร์	เชื่องลาว,	นาวิน	เบียดกลาง,	ทองไมย์	เทพราม,	วุฒิกร	คงคา,	ไมตรี	ภาระหอม,	อิสระ	หลาวทอง,	เทิดศักดิ์	

ไชยกาล,	 ศุภวัตร	ทองละมุล,	 ศักชัย	 อุทธิโท,	 สุวัฒน์	 บุญธรรม,	 ธีระวัฒน์	 คะนะมะ,	บริรักษ์	 ศุภตรัยวรพงศ์,	 ชาติชาย	

ปุยเปีย,	เพชร	เชิดกลิ่น,	ธวัชชัย	หอมทอง,	ตนุพล	เอนอ่อน,	บุญหมั่น	ค�าสะอาด,	นคร	เหล่าหล้า,	ภัชราวุธ	พัดสูงเนิน,	

สันติ	สิงห์สุ
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 แบบแคบ	 ผลงานมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ให้ความส�าคัญกับกระบวนการมากกว่าผลสัมฤทธ์ิของตัวผลงาน

และเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากยุคต่างๆ	ของศิลปะที่ผ่านมา	เช่น	การน�าสื่อต่างๆ	เข้ามาผสมผสานกัน

หรือน�าศาสตร์อื่นๆ	เข้ามาผสมผสานกัน	ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับผลงานหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน	แม้กระทั่งผู้คน 

ในหน่วยงานต่างๆ	 เข้ามามีส่วนร่วมกระบวนการที่ศิลปินได้ก�าหนดไว้	 เป็นต้น	 ในภาคอีสานศิลปินที่ท�างานในแนวนี้	

ได้แก่	 มณเฑียร	 บุญมา,	 บุญทัน	 เชษฐสุราษฎร์,	 สมภพ	บุตราช,	 รุ่ง	 ธีระพิจิตร,	 โชคชัย	 ตักโพธิ์,	 ไมตรี	 หอมทอง,	 

แดง	บัวแสน,	สุรเดช	วัฒนาประดิษฐ์ชัย,	ยุทธชัย	ไพกะเพศ

 ลักษณะผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

	 ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเร่ืองราวเนื้อหาทางธรรมชาติ	 ได้แก่	 ความเงียบสงบ,	 ความอุดม

สมบูรณ์,	 การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล,	 ความแห้งแล้ง,	 บรรยากาศของช่วงเวลา	 ฯลฯ	 ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย 

ที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาวิถีชีวิตชนบท	 ได้แก่	 บุญประเพณี	 ฮีตสิบสอง,	 พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตร,	 การละเล่น 

ท้องถิ่น,	การเกี้ยวสาว,	การแต่งงาน	ฯลฯ	

	 ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางศาสนา	 ได้แก่	 ความศรัทธา,	 บาปบุญคุณโทษ,	

ความสงบทางจิตใจ,	พิธีกรรมทางศาสนา,	ความเชื่อ,	จิตวิญาณ,	หลักธรรมค�าสอน,	สิ่งเร้นลับ	ฯลฯ	

	 ผลงานจติรกรรมอสีานร่วมสมยัทีส่ะท้อนเรือ่งราวเนือ้หาทางสงัคม	ได้แก่	ความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี,	สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน,	เหตุการณ์ในสังคมปัจจุบัน,	ปัญหาสิ่งแวดล้อม,	สิทธิมนุษยชน,	การกดขี่

ทางเพศ,	ข่าวสาร,	สื่อทางอินเทอร์เน็ต	ฯลฯ	

ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางธรรมชาติ

ภาพประกอบที่	96	 โชคชัย	ตักโพธิ์	“ผาแต้ม”	เทคนิค	สีน�้าบนกระดาษ	ขนาด	80	x	100	เซนติเมตร	

(ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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	 อาจารย์โชคชัย	 ตักโพธิ์	 ถ่ายทอดความประทับใจทิวทัศน์ทางภาคอีสาน	 ในช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสงบเงียบ

ของธรรมชาติ	 ผ่านกระบวนการสีน�้า	 เบื้องหลังภูเขาก�าลังจะปรากฏของแสงอรุณ	 เสมือนการเริ่มต้นของชีวิตจะด�าเนิน

ต่อไป	ผลงานแสดงรายละเอียดได้อย่างน่าสนใจ	ร่องรอยของผิวหินขรุขระหยาบแสดงให้เห็นถึงกาลเวลาที่ถูกกัดเซาะ

มาอย่างยาวนาน	ต้นไม้บิดเบี้ยว	หงิกงอ	แสดงการต่อสู้กับสภาวะอากาศทางภาคอีสานที่แห้งแล้งร้อนระอุ	แต่ก็ยังมี

ความชุ่มฉ�่าของสายน�้าที่หล่อเลี้ยง

ภาพประกอบที่	97	 ประภาพร	ศุภตรัยวรพงศ์	“ดรุณวัย”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	

ขนาด	160	x	180	เซนติเมตร	 (ที่มา : ยุทธนา ไพกะเพศ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

	 ประภาพร	ศุภตรัยวรพงศ์	น�าเสนอความทรงจ�าในอดีตวัยเยาว์เกี่ยวกับการละเล่นของเด็ก	มาถ่ายทอดผ่าน

ธรรมชาติที่ตนเองเคยชิน	 โดยสร้างจินตนาการผ่านวัสดุธรรมชาติ	 แล้วจัดวางรูปทรงต่างๆ	 ข้ึนใหม่ตามอารมณ์	 

ความรู้สึก	ผ่านรูปแบบเหมือนจริง
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	 มงคล	 แซ่หลี	 น�าเสนอภาพในความทรงจ�าในอดีต	 เมื่อหวนคิดค�านึงถึงเมื่อไรก่อให้เกิดความสุขในชีวิต 

บ้านนอกอยู่เสมอ	ถูกน�าเสนอผ่านสิ่งแวดล้อมบ้านนอกที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ	ในผลงานแสดงให้เห็นทักษะฝีมือ

ขั้นสูง	สามารถถ่ายทอดธรรมชาติที่บ้านนอกให้เหมือนจริงตามความรู้สึกได้	

ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาวิถีชีวิตชนบท

ภาพประกอบที่	98	 มงคล	แซ่หลี	“บ้านนอก”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	150	x	200	เซนติเมตร	

(ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 7. 2548 : 27)

ภาพประกอบที่	99	 ยุทธศักดิ์	ลุมไธสงค์	“ยามแลง”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	60	×	40	เซนติเมตร 

(ที่มา : ยุทธศักดิ์ ลุมไธสงค์. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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	 ยุทธศักดิ์	 ลุมไธสงค์	 น�าเสนอวิถีชีวิตชนบท	 เรียบง่าย	 มีความสุขท่ามกลางธรรมชาติถึงแม้สภาพแวดล้อม 

จะแห้งแล้ง	 แร้นแค้น	 แต่ชาวอีสานกับมีความอบอุ่นภายในจิตใจ	 ถูกถ่ายทอดผ่านสีสันบรรยากาศชนบท	 ในผลงาน 

มีวิธีการใช้สีที่สดใส	สว่าง	คล้ายกับศิลปะลัทธิอิมเพรสชั่นนิสซึ่ม	

ภาพประกอบที่	100	 อดินันท์	บัณฑิตา	“ใส่เบ็ดกบ”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	105	x	130	เซนติเมตร

(ที่มา : อดินันท์ บัณฑิตา. 2549 : ส�าเนาภาพถ่าย)

	 อดินันท์	 บัณฑิตา	 น�าเสนอวิถีชีวิตชนบท	 ที่ด�ารงชีพอยู่กับธรรมชาติ	 ถ่ายทอดผ่านสภาพแวดล้อม	 รูปทรง 

สิ่งมีชีวิตและสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ดักสัตว์	ผลงานมีลักษณะรูปแบบเหมือนศิลปะ	“นาอีฟ”	(Naive	Art)	

มีความบริสุทธิ์ใจในการสร้างสรรค์ผลงานออกมา

ภาพประกอบที่	101	 เจษฎา	คงสมมาศ	“Waitting	7”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	ขนาด	150	x	200	เซนติเมตร	

(ที่มา : เจษฎา คงสมมาศ. 2551 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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	 เจษฎา	 คงสมมาศ	 น�าเสนอวิถีชีวิตชนบทและวัฒนธรรมความดีงามท่ีฝังรากลึกในจิตใจ	 มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่

อย่างสงบ	อบอุ่น	เรียบง่าย	ใกล้ชิดและผูกพันกับธรรมชาติ	ผู้คนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	มีจิตใจที่ดีงาม	ถ่ายทอดผ่าน

รูปทรงวัตถุสิ่งของที่ใช้ในกิจวัตรประจ�าวัน	

 

ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางศาสนา 

	 	 ในยุคร่วมสมัย	 ศิลปินมักสะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางศาสนาออกมาในเชิงวิพากษ์วิจารณ์มากกว่าการเข้าถึง

ศาสนา	 เช่น	 ความเสื่อมศรัทธาของมนุษย์ต่อศาสนา	 ปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามค�าวินัย	 ความแตกต่างจาก

สมัยพุทธกาล	 การต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว	 เร่ืองราวเนื้อหาทางศาสนามักเกี่ยวโยงกับสังคม	 ท�าให้เร่ืองราว

เนื้อหาทางศาสนาออกมาในแง่ลบ	

	 ในภาคอีสานผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยสะท้อนเรื่องราวเนื้อหาศาสนา	 ไม่ปรากฏการวิพากษ์วิจารณ์

ศาสนาไปในแง่ลบ	ศิลปินจะถ่ายทอดไปในทางที่ดีงาม	ความสงบ	ความสว่าง	ความร่มเย็น	หรือเกี่ยวโยงกับความเชื่อ	

ประเพณี	วิถีชีวิต	สะท้อนให้เห็นว่าศาสนาในภาคอีสานความศรัทธายังคงมั่นคง	แข็งแรง	

ภาพประกอบที่	102	 รองศาสตราจารย์บุญทัน	เชษฐสุราษฎร์	“ธรรมค�้าจุนชาติ”

เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	ขนาด	150	x	300	เซนติเมตร	

(ที่มา : ส�ารวจข้อมูลผลงานศิลปกรรมจิตรกรรมแนวไทยประเพณี (ภาคอีสาน) กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน. 2551 : 36)

	 รองศาสตราจารย์บุญทัน	 เชษฐสุราษฎร์	 น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบารมีธรรมของพระอาจารย์หลวงตา 

มหาบัว	ในสภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองถึงคราววิกฤติ	ประชาชนเดือดร้อน	ประเทศชาติตกเป็นหนี้	IMF	ท่านพระอาจารย์

หลวงตาบัวได้สามารถท�าให้ประเทศไทยพ้นวิกฤติคร้ังนี้ได้	 ท่านเป็นตัวแทนพระพุทธศาสนาและเป็นหลักส�าคัญ 

กับทุกคน	สั่งสอน	อบรมธรรมะแก่ประชาชนชาวไทยด้วยบารมีของท่าน	ภาพเหมือนหลวงตาบัวแสดงถึงความดีงาม

หากทุกคนได้ปฏิบัติธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบทางแห่งความดับทุกข์	 ทุกคนต้องหันหน้าเข้าฟังธรรม	 

ผลจากการฟังธรรมจะท�าให้ความเดือดร้อน	 ความวุ่นวายในสังคมไทยในปัจจุบันสงบลง	 สังคมและประเทศชาติจะมีแต่
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ความสงบสุขดังชื่อภาพ	 “ธรรมค�้าจุนชาติ”	 สัญลักษณ์ที่ปรากฏ	 ได้แก่	 ดอกบัวบานแทนความหลุดพ้น	 ความเจริญ

ของพุทธศาสนา	ดอกไม้ที่สว่างแทนความดีงามความศรัทธาของมนุษย์ที่มีต่อพุทธศาสนา	ภาพเหมือนแสดงนัยยะคือ

เสาหลักของปวงชน (ยุทธนา ไพกะเพศ. 2551 : 36)

ภาพประกอบที่	103	 สันติ	ทองสุข	“พลังบุญ”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	130	x	140	เซนติเมตร

(ที่มา : สูจิบัตร มิติที่ 8. 2550 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)

	 สันติ	ทองสุข	น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในบริบทสังคมปัจจุบัน	แสดงการต่อสู้ระหว่างความดีกับ

ความชั่ว	ถ่ายทอดผ่านรูปแบบจิตรกรรมวาดเส้น	แนวเอ็กซ์เพรสชั่นนิส	

ภาพประกอบที่	104	 เพลิง	วัตสาร	“สดับธรรม	2”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	ขนาด	140	x	200	เซนติเมตร

(ที่มา : ส�ารวจข้อมูลผลงานศิลปกรรมจิตรกรรมแนวไทยประเพณี (ภาคอีสาน) กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน. 2551 : 88)
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	 เพลิง	วัตสาร	น�าเสนอรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชาวลุ่มน�้าโขงที่มีประเพณีและความเชื่ออันเป็นเอกลักษณ์

ของตนมาช้านาน	 ซึ่งประเพณีและความเชื่อเหล่านี้มีรากฐานมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา	 ลัทธิพราหมณ	์ 

การนับถือผี	 และธรรมชาติ	 สิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้มีการตกผลึกทางวัฒนธรรม	 ในอดีตความเชื่อทางพุทธศาสนา

เชื่อว่าการฟังธรรมถือได้ว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง	 เพราะจะท�าให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์	 ปราศจากกิเลสทั้งปวง	 ท�าให้

ศิลปินน�ามาถ่ายทอดบรรยากาศในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา	โดยสร้างรูปแบบพิธีกรรมตามแนวคิดตนเอง	โดยจัดวาง 

องค์ประกอบให้ใกล้เคียงความเป็นจริงด้วยเคร่ืองบูชาต่างๆ	 วางล้อมรอบธรรมาสน์	 มีพระสงฆ์เป็นตัวแทนพุทธศาสนา

ที่อากัปกิริยาสงบมีสมาธิในการเทศนาธรรม	 บรรยากาศแสดงความสงบ	 สะอาด	 ก่อให้เกิดความศรัทธาในจิตใจ	 

(ยุทธนา ไพกะเพศ. 2551 : 88)

ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางสังคม 

ภาพประกอบที่	105	 จินตนา	เปี่ยมศิริ	“บ้านหลังใหม่	2	 .	2007”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	

ขนาด	100	x	120	เซนติเมตร	 (ที่มา : สูจิบัตร เมือง - คน - เมือง. 2550 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)

	 จินตนา	 เปี่ยมศิริ	 น�าเสนอปัญหาสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับการย้ายถ่ินฐานของประชากร	 จากชนบทเข้าสู ่

เมืองใหญ่	 ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจเฟื่องฟู	 ถ่ายทอดผ่านรูปทรง	 มนุษย์	 ส่ิงของ	 สภาพแวดล้อมเมือง	 เพ่ือส่ือให้เห็น 

สภาพความแปลกแยกของคนต่างถิ่นที่เข้ามาด�ารงชีพในเมืองใหญ่	 ซึ่งกลายเป็นบุคคลชนชั้นต�่าของสังคม	 มีชีวิต 

ความเป็นอยู่อย่างน่าสงสาร	ไร้อนาคต
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	 เทิดเกียรติ	 หวังวัชรกุล	 น�าเสนอภาพสะท้อนชีวิตแง่มุมหนึ่งในสังคมเมืองซึ่งเป็นสังคมวัตถุนิยม	 ในผลงาน

แสดงให้เห็นถึงภาวะการรอคอยบางสิ่งบางอย่างของมนุษย์ชนชั้นล่าง	แต่ความเป็นวัตถุได้กลืนความมีชีวิตของมนุษย์

เข้าไปเป็นสิ่งเดียวกันแล้ว	ภาวะดังกล่าวถูกถ่ายทอดผ่านรูปทรงมนุษย์	 เครื่องจักร	วัตถุสิ่งของ	

ภาพประกอบที่	106	 เทิดเกียรติ	หวังวัชรกุล	“รอคอยหมายเลข	1”	เทคนิค	สีน�้ามันบนอะลูมิเนียม	  

ขนาด	185	x	365	เซนติเมตร (ที่มา : วิโชค มุกดามณี 6 ทศวรรษ. 2551 : 297)

ภาพประกอบที่	107	 ชัยณรงค์	กองกลิ่น	“ไอศกรีม”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	ขนาด	200	x	230	เซนติเมตร	

 (ที่มา : ชัยณรงค์ กองกลิ่น. 2551 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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	 ชัยณรงค์	กองกลิ่น	ต้องการสื่อสิ่งแฝงเร้นในเทคโนโลยีในปัจจุบัน	ประเด็นเรื่องของอาหาร	สารอาหารที่ถูก

ผสมปนเปื้อนแล้วส่งผลกระทบต่อมนุษย์	 ในผลงานชื่อ	 “ไอศกรีม”	 น�าเสนอถึงความหวาดกลัวจากผลกระทบของ 

การบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของสารปรุงแต่ง	สีและรสชาติสังเคราะห์	โดยเลือกใช้สัญลักษณ์ที่ตรงกับความต้องการ	

ได้แก่	“เด็ก”	เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความไร้เดียงสาและความไม่ระมัดระวังในการบริโภคอาหารที่เจือปนด้วยสารปรุงแต่ง 

“ไอศกรีม”	 เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงขนมยอดนิยมของเด็ก	 โดยเน้นให้สีสะดุดตาเพื่อสื่อถึงสิ่งสังเคราะห์	 “แมลงวัน”	 

เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงผลพวงของความสกปรกและความรู้สึกไม่ปลอดภัย	 อันตราย	 “พ้ืนผนัง”	 เป็นสัญลักษณ์ส่ือถึง

ความเป็นปัจจุบัน	 (ชัยณรงค์ กองกลิ่น. หนังสือศิลปนิพนธ์. 2553 : 38)

ภาพประกอบที่	108	 สันติ	ทองสุข	“On	Hight”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	131	x	147	เซนติเมตร

(ที่มา : The Rhythm of The Heart. 2551 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)

	 สันติ	 ทองสุข	 น�าเสนอแง่มุมหนึ่งของชีวิตในสังคมปัจจุบันที่ต้องต่อสู้	 ดิ้นร้น	 เพื่อความอยู่รอด	 ในผลงาน

หยิบยกเรื่องผู้หญิงที่ประกอบอาชีพขายบริการ	ที่ต้องโชว์การแสดง	โดยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากภายในออกมา

เป็นพายุฝีแปรงที่เคลื่อนไหว	รุนแรง	รูปทรงมนุษย์	บิด	เกร็ง	ลอยอยู่ในอากาศ	
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	 รองศาสตราจารย์บุญทัน	 เชษฐสุราษฎร์	 น�าเสนอจิตรกรรมสื่อผสมเรื่อง	 “วิกฤตการณ์ของชีวิตบนแผ่นดิน

อีสาน”	 ซึ่งเกิดจากความสะเทือนใจกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความยากจน	 อันเนื่องมาจากความแห้งแล้งและ 

ปราศจากที่ท�ากินของชาวอีสานส่วนใหญ่	 เนื้อหาในผลงานแสดงออกทางอารมณ์ของความสลดหดหู่	 ความน่าเห็นใจ

ในความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษยชาติบนแผ่นดินอีสาน	ถูกถ่ายทอดผ่านใบหน้าคนชรา	ขยายสัดส่วนให้ใหญ่เกินจริง	

ใช้ดินในท้องถิ่นอีสานที่มีสีต่างๆ	 ผสมกับเศษวัสดุท่ีแห้งปนติดดินอยู่ท่ัวไป	 ระบายดินสีเพ่ือแทนแผ่นดินท�ากินของ 

พวกเขา	ผลของเทคนิคก่อให้เกิดร่องรอยแตกระแหงของแผ่นดิน	ท�าให้ผลงานมีแรงกระตุ้นคนดูมากขึ้น	

ภาพประกอบที่	109	 รองศาสตราจารย์บุญทัน	เชษฐสุราษฎร์	“นาดินแดง”	เทคนิค	จิตรกรรมสื่อผสม	

ขนาด	160	x	230	เซนติเมตร	 (ที่มา : บุญทัน เชษฐสุราษฎร์. 2545 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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	 นาวิน	 เบียดกลาง	 น�าเสนอปัญหาสังคมในแง่มุมชีวิตผู้หญิงอีกด้านหนึ่งในสังคม	 ซึ่งเป็นอาชีพขายบริการ 

ทางเพศในตอนกลางคืน	ต้องคอยให้บริการแขกที่เข้ามาใช้บริการ	นาวิน	 เบียดกลาง	แสดงออกให้เห็นถึงบรรยากาศ 

ความหดหู่	 เศร้าสลด	 ไร้ชีวิต	 ของชีวิตขายบริการทางเพศในตอนกลางคืน	 ผ่านรูปร่างรูปทรงผู้หญิงที่ก�าลังรอคอย 

แขกเข้ามาในสถานที่ให้บริการ	ด้วยความรู้สึกเบื่อหน่าย	

ภาพประกอบที่	111	 ทองไมย์	 เทพราม	“ลมหายใจในกล่องแดง”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	

ขนาด	160	x	200	เซนติเมตร (ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12. 2551 : 30)

	 ทองไมย์	 เทพราม	 น�าเสนอเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 ซึ่งอดีตที่ผ่านมาในภูมิภาคอีสานไม่ปรากฏมีใน

จิตรกรรมอีสานมาก่อน	 คือ	 เรื่องการทดลองตัวยาในสัตว์ทดลอง	 เพื่อหาทางรักษาโรคให้กับมนุษย์	 เป็นสิ่งที่สะท้อน

ปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดจากมลพิษในสังคมเมืองที่มีเพิ่มขึ้นทุกๆ	 วัน	 ถ่ายทอดผ่านบรรยากาศของสีที่ให้ความรู้สึกอึดอัด	

ทรมาน	และรูปทรงของหนูทดลองที่ก�าลังจะจบชีวิตลง	

ภาพประกอบที่	110	 นาวิน	เบียดกลาง	“การรอคอย”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ

ขนาด	150	x	200	เซนติเมตร	 (ที่มา : สูจิบัตรกลุ่มไท-อีสาน ครั้งที่ 4. 2541 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
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รูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

	 รูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน	แบ่งออกได้ดังนี้

	 1.	 รูปแบบเหมือนจริง	 (Realism)

	 2.	 รูปแบบกึ่งนามธรรม	(Semiabstract)

	 3.	 รูปแบบนามธรรม	(Abstract)

	 4.	 รูปแบบเหนือจริง	 (Surrealism)

	 5.	 รูปแบบสัญลักษณ์นิยม	(Symbolism)

 รูปแบบเหมือนจริง (Realism) คือ	ผลงานที่มีลักษณะการถ่ายทอดความเหมือนจริงตามที่ตามองเห็น	

ภาพประกอบที่	112	 อิสระ	หลาวทอง	“หากินในถิ่นเรา”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	80	x	110	เซนติเมตร

(ที่มา : การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2549 : 93)

	 อิสระ	หลาวทอง	น�าเสนอภาพวิถีชีวิตชนบท	ซึ่งเป็นภาพที่คุ้นตา	มีเด็กเลี้ยงวัวควาย	ก็มักจะไปหา	ผัก	ผลไม ้

หรือไม่ก็ยิงกิ้งก่า	 หาปู	 หาปลา	 มากิน	 ทั้งน�ากลับบ้านและกินในขณะเล้ียงวัวควาย	 ในชนบทเป็นภาพที่เห็นได้ง่าย	

ถ่ายทอดผ่านรูปแบบเหมือนจริงตามตาเห็น	แสดงรายละเอียดของธรรมชาติ	รูปมนุษย์และสัตว์เลี้ยง	ได้อย่างเหมือน

ของจริงมาก	
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	 หน่ึงในผลงานในชุดเขียนดินสินอีสาน	 สมภพ	บุตราช	 น�าเสนอภาพเหมือนบิดาตนเอง	 ที่ผ่านชีวิตมาอย่าง

ยาวนานโดยแสดงริ้วรอยบนใบหน้า	 ด้วยรูปแบบเหมือนจริงที่ถูกขยายใหญ่กว่าปกติ	 ใช้วัสดุดินที่มีสีต่างๆ	 น�ามา 

แทนสี	 พื้นหลังปาดป้ายด้วยดินท่ีมีน�้าหนักแตกต่างกัน	 ดูคล้ายงานนามธรรม	 ผลของการใช้ดินมาแทนสีน�้ามันหรือสี

อื่นๆ	ดินมีความแห้ง	ด้าน	เมื่อความชื้นในดินหมดไป	ให้อารมณ์ความรู้สึกของการใช้ชีวิตอยู่กับพื้นดินหรือคนรากหญ้า

ต้องอยู่กับธรรมชาติที่ต้องต่อสู้กับความแห้งแล้ง	อารมณ์ของใบหน้านิ่งสงบมองโลกอย่างเข้าใจ

ภาพประกอบที่	113	 สมภพ	บุตราช	“พ่อบุญมี	บุตราช”	เทคนิค	ดินเหนียว	ขนาด	210	x	185	เซนติเมตร

(ที่มา : สูจิบัตรจิตรกรรมดินเหนียว เขียนดิน สินอีสาน. 2552 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)

ภาพประกอบที่	114	 เทิดศักดิ์	 ไชยกาล	“เสาหิน”	เทคนิค	สีน�้าบนกระดาษ	ขนาด	56	x	76	เซนติเมตร

(ที่มา : เทิดศักดิ์ ไชยกาล. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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 เทิดศักดิ์ ไชยกาล น�าเสนอความงามในธรรมชาติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

เป็นก้อนหินที่ถูกน�้าทะเลกัดเซาะจนเกิดรูปร่างรูปทรงคล้ายดอกเห็ด เทิดศักด์ิ ไชยกาล มองเห็นความงามความ

กลมกลืนของรูปทรงและแสงเงาที่ตกกระทบในช่วงเวลาหนึ่ง ความงามที่เกิดขึ้นได้ประสานกลมกลืน รูปทรง พื้นผิว 

แสงเงา และสีที่ได้เพิ่มเติมให้รู้สึกถึงอุณหภูมิ จึงถ่ายทอดผ่านรูปแบบเหมือนจริงตามตาเห็นและอารมณ์ความรู้สึก 

	 รูปแบบกึ่งนามธรรม	(Semiabstract) คือ ผลงานที่มีลักษณะการถ่ายทอด การลดตัดทอน เปลี่ยนแปลง

รายละเอยีดของรปูธรรมให้เหลอืเพยีงรปูร่างรปูทรง แต่ยงัพอมองเหน็เค้าโครงทีม่าของรูปทรง ศลิปินได้พัฒนารปูร่าง

รูปทรงห่างจากความเป็นจริงมาก ให้เป็นไปตามอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด มากกว่ารูปแบบเหมือนจริง 

 ผลงานลักษณะกึ่งนามธรรมอยู่ระหว่างรูปธรรมกับนามธรรม

 1. มีจุดบันดาลใจจากธรรมชาติ แต่มิได้จ�าลองมาโดยตรง ใช้วิธีการสกัดหรือกลั่นกรองวิเคราะห์และ 

สรุปเอาเฉพาะแก่นแท้ของธรรมชาติมาแสดงออก โดยตัดทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่สาระ คือ รูปทรงที่เป็นเพียงเปลือกนอกออกไป

เหลือเพียงทัศนธาตุบริสุทธิ์

 2. ผลงานที่ไม่แสดงเป็นตัวแทนของสิ่งใด หรือจ�าลองรูปทรงวัตถุในธรรมชาติ (อิทธิพล ตั้งโฉลก. แนวทางการ

สอนและสร้างสรรค์ จิตรกรรมขั้นสูง. 2550 : 61)

ภาพประกอบที่ 115 สนาม จันทร์เกาะ “ตะวันออกพบตะวันตก” เทคนิค สีน�้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร (ที่มา : สนาม จันทร์เกาะ. 2554 : ส�าเนาภาพถ่าย)

 สนาม จันทร์เกาะ น�าเสนอสุนทรียรสด้านดนตรีสองซีกโลก มาพบกันในงานจิตรกรรม โดยอาศัย 

รปูทรงของเครือ่งดนตรไีทยและฝรัง่ มาจดัวางองค์ประกอบขึน้ใหม่ วางจงัหวะให้เกดิการเคลือ่นไหวเหมอืนเสยีงดนตรี 

ลดทอนรายละเอียดบางอย่างลงไป ส่วนรูปร่างรูปทรงเครื่องดนตรีปล่อยให้เส้นและสี ผสานกลมกลืนไปกับรูปทรง 

บางรูปทรงก็ทับซ้อนคล้ายแผ่นฟิล์มใส จริงบ้างไม่จริงบ้าง ผลงานจึงมีลักษณะรูปแบบกึ่งนามธรรม
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	 ศักชัย	 อุทธิโท	 น�าเสนอแง่มุมหนึ่งของวิถีชนบท	 ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ด�ารงอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด	 

โดยเฉพาะวิถีชนบทในภาคอีสานท่ีมีธรรมชาติท่ีแห้งแล้ง	 กันดาร	 ร้อนระอุ	 แต่ชีวิตก็ยังด�ารงมาได้	 ด้วยภูมิปัญญา	

ศิลปินได้ถ่ายทอดผ่านใต้ถุนบ้าน	สิ่งของเครื่องใช้ในการด�ารงชีวิต	น�ามาจัดวางองค์ประกอบขึ้นใหม่	ก�าหนดความรู้สึก

ของการมองให้ผู้ชมเสมือนมองจากภายในออกมาสู่ภายนอก	 มีลักษณะมองย้อนแสง	 รูปทรงต่างๆ	 ถูกลดทอน 

รายละเอียดและปล่อยให้ผสานเข้าหากันจนเกิดรูปทรงใหม่	ดูเป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้าง	ผลงานจึงมีลักษณะรูปแบบ

กึ่งนามธรรม

ภาพประกอบที่	116	 ศักชัย	อุทธิโท	“ชีวิตและความผูกพันชนบทในอดีต	3”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	

ขนาด	150	x	180	เซนติเมตร	 (ที่มา : ศักชัย อุทธิโท. 2536 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่	117	 สุวัฒน์	บุญธรรม	“รอยไถแปร	หมายเลข	3”	เทคนิค	ปะติดวัสดุจากไม้,	สีฝุ่น	

ขนาด	122	x	170	เซนติเมตร	 (ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12. 2551 : 20)
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	 สุวัฒน์	 บุญธรรม	 น�าเสนอเรื่องราววิถีชีวิตชาวนา	 สะท้อนความเหนื่อยล้าทางร่างกาย	 จากการที่ท�าอะไร 

ซ�้าซากๆ	 วนเวียนอยู่ทุกๆ	 วัน	 ส่งผลกระทบให้เกิดความรู ้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งให้อยู ่โดดเดี่ยว	 อันจะน�าไปสู่ 

ความต้องการการพักผ่อนอันเนื่องมาจากความอ่อนล้าทางร่างกายเป็นอย่างมาก	 ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก 

ผ่านรอยไถบนที่นา	ที่เป็นแนวเส้นพุ่งตรงเข้ามาหาผู้ชมอย่างรวดเร็ว	 เส้นที่พุ่งผ่อนคลายลงด้วยเส้นโค้งที่อยู่ด้านหน้า

ท�าให้ความรู้สึกลดลง	บนที่ว่างมีลักษณะคล้ายแผ่นน�้า	แง่มุมที่ศิลปินน�าเสนอมีลักษณะคล้ายผลงานศิลปะนามธรรม

แต่หากพิจารณาก็มีความเหมือนจริงด้วยเช่นกัน	ผลงานจึงมีลักษณะรูปแบบกึ่งนามธรรม

ภาพประกอบที่	118	 ธวัชชัย	หอมทอง	“ร่องรอยชีวิตริมน�้า”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	

ขนาด	110	x	220	เซนติเมตร	 (ที่มา : ธวัชชัย หอมทอง. 2551 : ส�าเนาภาพถ่าย)

	 ธวัชชัย	 หอมทอง	 น�าเสนอเรื่องราววิถีชีวิตริมน�้า	 มีความงดงาม	 มีความสุขสงบ	 ถึงจะมีความยากล�าบาก 

ในการด�าเนินชีวิตก็ตาม	จากอดีตจนถึงปัจจุบันจึงได้ถูกบันทึกไว้	 เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์

ภาพประกอบที่	119	 ไมตรี	ภาระหอม	“In	The	Name	of	Love”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	

ขนาด	100	x	120	เซนติเมตร	 (ที่มา : การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2549 : 66)
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 ไมตรี	 ภาระหอม	 น�าเสนอบรรยากาศความประทับใจในชีวิตชาวชนบท	 ถ่ายทอดผ่านส่ือรูปทรงคน	 สัตว	์

สิ่งของ	 แล้วลดทอนรายละเอียดที่ไม่จ�าเป็นออกและเพิ่มเติมความเป็นเหลี่ยมเป็นสัน	 ท�าให้รู้สึกถึงความแข็งกระด้าง	

ของคนชนบท	 ที่ตรากตร�าท�านา	 ท�าไร่	 น�ามาจัดวางองค์ประกอบขึ้นใหม่	 โดยการวางรูปทรงมาทับซ้อนกัน	 ใช้สีสัน	

สดใส	คล้ายกับศิลปะลัทธิอิมเพรสนิสซึ่ม

 รปูแบบนามธรรม (Abstract)	คอื	ผลงานทีม่ลีกัษณะการถ่ายทอด	การลดตัดทอน	เปลีย่นแปลงรายละเอยีด

ของรูปธรรมให้เหลือเพียงรูปร่างรูปทรง	 จนไม่มีเค้าโครงที่มาของรูปทรงเดิมเหลืออยู่	 ผลงานที่มีรูปแบบนามธรรม 

ในภาคอีสานมีอยู่	2	ลักษณะคือ	1.	พัฒนามาจากธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	2.	วิถีชีวิต	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ศาสนา	

รูปมนุษย์	 เป็นต้น	 จากนั้นศิลปินได้พัฒนารูปร่างรูปทรงห่างจากความเป็นจริงมากให้เป็นไปตามอารมณ์	 ความรู้สึก	

ความคิด	มากกว่ารูปแบบเหมือนจริง

ภาพประกอบที่	120	 รองศาสตราจารย์พิทักษ์	น้อยวังคลัง	“ความหวัง	ศรัทธาและเนื้อนาบุญ	4	(ครอบครัวอีสาน)”  

เทคนิค	ผสมวัสดุผสมผ้าไหม	ด้ายดิบ	สีอะครีลิค	ขนาด	135	x	150	x	18	เซนติเมตร	

(ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการวิชาการศิลปอีสานสัญจร ครั้งที่ 4 กลุ่มไท-อีสาน. : ไม่ปรากฏเลขหน้า)

	 รองศาสตราจารย์พิทักษ์	 น้อยวังคลัง	 น�าเสนอภาวะของจิตส�านึกต่อวิถีแห่งการด�าเนินชีวิตของสามัญชนใน

สังคมกสิกรรม-หัตถกรรม	มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคติความเชื่อที่สั่งสม	สืบทอดจากบรรพบุรุษ	 เกี่ยวกับพลังอ�านาจ

เหนอืธรรมชาติ	สภาวะแวดล้อมรอบตวั	ผนวกกบัหลักแห่งพทุธศาสนา	ก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการเลือกสรร	สร้างสรรค์	

มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์	มีความสมดุลทางด้านวัตถุและจิตใจ	เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อสังคม	ถ่ายทอด

ผ่านวัสดุทางวัฒนธรรมอีสาน	 ได้แก่	 ลวดลาย	 เส้นไหม	 เป็นต้น	 จัดวางโครงสร้างซ้ายและขวาให้เกิดความสมดุล	 

รูปทรงเรขาคณิต	 ผลงานไม่แสดงที่มาจากธรรมชาติหรือความเป็นจริงที่เห็นในสภาพแวดล้อม	 หากสร้างขึ้นจากส�านึก

ทางวัฒนธรรม	ผลงานจึงมีลักษณะรูปแบบนามธรรมที่เกิดจากรูปทรงเรขาคณิต
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	 บริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์	น�าเสนอเรื่องราวคนชนบท	ซึ่งมีวิถีการด�ารงชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือเป็นรากฐาน

เดิมแท้ของคนไทยส่วนใหญ่ของคนชนบท	เป็นวิถีแห่งความดีงามเรียบง่าย	และความสอดคล้องเกี่ยวพันระหว่างชีวิต 

กับธรรมชาติ	 ศิลปินถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมส่ือผสมที่มุ่งแสดงสาระและคุณค่าที่ปรากฏผ่านวัสดุ	 กรรมวิธี 

ของภูมิปัญญา	 เช่น	 การผูก	 ปัก	 การจัก	 การสาน	 มุ่งสะท้อนถึงการพ่ึงพา	 ผูกพัน	 เชื่อมโยง	 และสืบทอดกัน 

ทางวัฒนธรรมอันดีงาม	 ผ่านสภาวะของกาลเวลาที่ไม่สิ้นสุด	 ผลงานมีที่มาจากธรรมชาติหรือความเป็นจริงที่เห็น 

ในสภาพแวดล้อม	 แต่ศิลปินได้คลี่คลายและน�ามาประกอบขึ้นใหม่ตามความรู้สึก	 จนไม่มีเค้าโครงจากธรรมชาติ 

หรือความเป็นจริงที่เห็นในสภาพแวดล้อม	 ผลงานจึงมีลักษณะรูปแบบนามธรรมที่เกิดจากแนวคิดและการประกอบ

วัสดุจากธรรมชาติ	

ภาพประกอบที่	121	 บริรักษ์	ศุภตรัยวรพงศ์	“สาระ	ร่องรอย	ที่สะท้อนวิถีชนบท	หมายเลข	1”	  

เทคนิค	จิตรกรรมผสม	(Mixed	Painting)	ขนาด	200	x	200	เซนติเมตร	

(ที่มา : สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1. 2547 : 48)
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 สุวัฒน์ บุญธรรม น�าเสนอเรื่องราวความทรงจ�าในอดีตที่ด�ารงชีวิตเป็นชาวนา ภาวะความคิดค�านึงถึงอดีต

ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจ ศิลปินจึงถ่ายทอดผ่านท้องทุ่ง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ คือ กิ่งไม้เล็กๆ ปะติดวางทับซ้อน 

จนกลายเป็นผืนนา ศิลปินก�าหนดทิศทางการเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน ราวกับสายลมพัดผ่าน  

อย่างสงบ เย็นสบาย ช่วยคลายร้อน ในผลงานถูกลดทอนรูปทรงที่เป็นจริงในธรรมชาติออกเหลือเพียง เส้นและพื้นที่ว่าง 

เพ่ือแสดงอารมณ์ความรู้สึก จนไม่มีเค้าโครงจากธรรมชาติหรือความเป็นจริงที่เห็นในสภาพแวดล้อม ผลงานจึงมี 

ลักษณะรูปแบบนามธรรมที่พัฒนามาจากรูปธรรม อันเกิดจากการประกอบวัสดุจากธรรมชาติ

 รูปแบบเหนือจริง (Surrealism) คือ ศิลปะที่ว่ากันด้วยเรื่องของการถ่ายทอดภาพจากจิตใต้ส�านึก ความเพ้อฝัน 

ความแปลกแยกโดดเดี่ยว ความรู้สึกของมนุษย์เป็นสิ่งส�าคัญมาก ถ้าท่านรู้สึกอย่างไร จงแสดงออกทันที อย่าสกัดกั้น

เอาไว้ เพราะมันจะฝังอยู่ใต้จิตส�านึก และจะเป็นอันตรายต่อตัวท่านเอง เกี่ยวข้องกับจิตไร้ส�านึก จินตนาการเป็นส่วน

ส�าคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไร้ส�านึก และจิตไร้ส�านึกเป็นภาวะของความฝัน ที่มีขบวนการต่อเนื่องกัน 

ซึ่งน�าไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะได้ สิ่งที่เราเห็นจากโลกภายนอกขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการแทรกแซง

ความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเดียวที่สามารถสร้างศิลปะให้สมบูรณ์ได้ และยังให้

ความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์ แนวคิดของศิลปะเหนือจริงเกิดจากการตั้งค�าถามในการ 

ใช้ชีวิตของมนุษย์ว่าจริงๆ แล้วสิ่งที่เราเคยถูกสอนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ นั้นมีความ

จ�าเป็นต่อชวิีตเราจรงิหรอืไม่ (http://www.facebook.com/note.php?note_id=17006105303046429/11/2554)

ภาพประกอบที่ 122 สุวัฒน์ บุญธรรม “ท้องทุ่ง หมายเลข 12” เทคนิค ปะติดกิ่งไม้และสีอะครีลิคบนผ้าใบ 

ขนาด 120 x 160 เซนติเมตร  (ที่มา  : สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 7. 2548 : 58)
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	 ชาติชาย	 ปุยเปีย	 น�าเสนอภาวะจิตใต้ส�านึกผ่านใบหน้าของตนเองที่ตกอยู่ในวังวนของกิเลส	ตัณหา	 ราคะ	 

รูปทรงต่างๆ	 ถูกจัดวางให้เลื่อนไหลไปตามรูปทรงใบหน้าของศิลปิน	 เหมือนกับใบหน้าคือ	 ศูนย์กลางของทุกส่ิงที่ 

เคลื่อนอยู่ภายนอกรอบๆ	ข้าง	สายตาที่ก�าลังมองมาหาผู้ชมคล้ายกับจะบอกบางสิ่งบางอย่าง	ท�าให้ภาพมีสิ่งที่น่าค้นหา

ค�าตอบของภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน	

ภาพประกอบที่	123	 ชาติชาย	ปุยเปีย	“Across	the	Eyebrows	and	into	the	Ear”	

เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	230	x	250	เซนติเมตร	

(ที่มา : วารสารไฟน์อาร์ต ฉบับที่ 17. 2548 : 67)
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 เพชร เชิดกลิ่น น�าเสนอเรื่องราวชีวิตของคนกับช้างที่ถูกกระท�าทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสังคมมนุษย์  

คนกับช้างต้องตระเวนเดินทางออกจากพื้นที่ที่เคยอยู่ ไปตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ท�าให้เกิดปัญหาขึ้น

ในสังคมเมือง ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผ่านรูปช้างที่ต้องแบกสัมภาระสูงราวกับตึก มากมายเกินความเป็นจริง

ภาระอันหนักอึ้งถูกแสดงออกมาเป็นรูปแบบจิตรกรรมเหนือจริง 

 รูปแบบสัญลักษณ์นิยม (Symbolism) ภาพแนวสัญลักษณ์นิยมเป็นภาพที่มุ่งน�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมทั้ง 

การใช้สี แสดงสัญลักษณ์หรือความคิดบางประการ เป็นภาพในเชิงอุปมาท่ีผู้ชมจะตีความไปตามสภาพการส่ือสาร 

ความคิดในสังคม และตามประสบการณ์ส่วนตัว สีทองในศิลปะไบแซนไทน์ (Bizantine Arts) อาจหมายถึง สวรรค์ 

เกตุมาลา หมายถึง รัศมีและโลกุตรธรรม นกพิราบ หมายถึง อิสรภาพ ใบเมเปิล หมายถึง เสรีภาพ สีด�าส�าหรับไทย

หมายถึง การไว้ทุกข์ เป็นต้น (www.culture.go.th/wwwsupreme/7html29/11/2554) 

ภาพประกอบที่ 124 เพชร เชิดกลิ่น “ภาระ” เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด 122 x 160 เซนติเมตร

(ที่มา : สูจิบัตรจิตวิญญาณ กูยต�าแร็ย. 2554 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
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	 บุญหมั่น	 ค�าสะอาด	 น�าเสนอต�านานเมืองท่าขอนยาง	 ซ่ึงเป็นประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน	 เร่ืองเล่าสืบกันมาว่า 

ลูกสาวเจ้าเมืองขอมถูกจระเข้ยักษ์จับกิน	 เจ้าเมืองขอมจึงสั่งตามล่าจระเข้ยักษ์	 การตามล่าไปจบที่เขตอ�าเภอ 

วังสามหมอ	 จนถูกหมอปราบจระเข้ที่เป็นผู้หญิงฆ่าตาย	 ซ่ึงเป็นท่ีมาของการต้ังชื่อภาพ	 อาจารย์บุญหมั่น	 ค�าสะอาด	

ได้สร้างภาพจากเรื่องเล่าในต�านานโดยใช้จินตนาการผสมผสานรูปแบบและเทคนิควิธีการเฉพาะตน	 ผลงานแสดง

อารมณ์ความรู้สึกซ่อนเร้น	ลึกลับ	เหนือจริง (ยุทธนา ไพกะเพศ. 2551 : 26)

ภาพประกอบที่	125	 บุญหมั่น	ค�าสะอาด	“ท่าขอนยาง	วังสามหมอ”	

เทคนิค	ปากกาสี	ขนาด	160	x	250	เซนติเมตร

(ที่มา : ส�ารวจข้อมูลผลงานศิลปกรรมจิตรกรรมแนวไทยประเพณี (ภาคอีสาน) กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน. 2551 : 26) 
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	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต	 แสงไกร	 น�าเสนอสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสาน	 ได้แก่	 พระไม้	 

พานบายศรี	พระธาตุขามแก่น	ดอกไม้ประจ�าจังหวัด	ดอกคูน	(ดอกราชพฤกษ์)	ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆ	

สีสันต่างๆ	 ของมวลดอกไม้	 อีกทั้งยังมีพุทธศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจของชุมชนที่มีมานาน	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้ศิลปินเกิด 

ความรู้สึกซาบซึ้ง	 เอิบอิ่ม	 สงบสุข	 ความงามทั้งหมดเปรียบเหมือนสวรรค์ดินแดนแห่งอุดมคติ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

อภิชาต	 แสงไกร	 ได้น�าสิ่งต่างๆ	 ที่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่นมาจัดวางตามความรู้สึก	 ด้วยวิธีการ

และเทคนิคทางภาพพิมพ์	อันเป็นเทคนิคเฉพาะ (ยุทธนา ไพกะเพศ. 2551 : 26)

ภาพประกอบที่	126	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาต	แสงไกร	“สวนสวรรค์	ณ	ขอนแก่น	1/2541”	  

เทคนิค	ภาพพิมพ์	ขนาด	140	x	180	เซนติเมตร

(ที่มา : ส�ารวจข้อมูลผลงานศิลปกรรมจิตรกรรมแนวไทยประเพณี (ภาคอีสาน) กลุ่มศิลปินไทย-อีสาน. 2551 : 57)

ภาพประกอบที่	127	 วรสิทธิ์	พรมจอม	“พลังแห่งชีวิต	1”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	ขนาด	150	x	200	เซนติเมตร 

(ที่มา : วิโชค มุกดามณี 5 ทศวรรษ ศิลปกรรมแห่งชาติ 2492 - 2541. 2543 : 342)
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	 วรสิทธิ์	 พรมจอม	 น�าเสนอสัญลักษณ์ในพิธีกรรมบูชาพระแม่โพสพ	 หลังจากเสร็จสิ้นการท�านา	 ได้ข้าว 

ที่อุดมสมบูรณ์	 ชาวนาท�าพิธีกรรมถวายเครื่องสังเวยแด่พระแม่โพสพ	 เพื่อแสดงการเคารพบูชา	 ภาพพิธีกรรม 

ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ศิลปิน	 ถ่ายทอดอารมณ์	 ความรู้สึก	 ความอุดมสมบูรณ์จากเมล็ดข้าว	 สีจากเมล็ดข้าว 

เหลืองอร่ามที่กองรวมกันท�าให้เกิดผลต่อสายตาผู้ชม	ศิลปินได้ปรับเปลี่ยนมุมมองจากมุมมองปกติเป็นการมองจากมุมสูง 

ท�าให้ภาพแผ่กว้างออกไปทุกๆ	ด้าน	ก่อให้เกิดความรู้สึกเหมือนกับชื่อของผลงาน	“พลังแห่งชีวิต”	

ผลงานจิตรกรรมอีสานที่มีกระบวนการร่วมสมัย 

	 ผลงานจิตรกรรมอีสานที่มีกระบวนการร่วมสมัย หมายถึง	 ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในปัจจุบัน	 และมีลักษณะ

แบบแคบดังที่นักวิชาการได้กล่าวมาแล้วจากข้างต้น	 โดยมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ

มากกว่าผลสัมฤทธิ์ของตัวผลงาน	 และเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจากยุคต่างๆ	 ของศิลปะที่ผ่านมา	 เช่น	

การน�าสื่อต่างๆ	 เข้ามาผสมผสานกันหรือน�าศาสตร์อื่นๆ	 เข้ามาผสมผสานกัน	 ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับผลงานหรือ 

เป็นส่วนหนึง่ของผลงาน	แม้กระท่ังผูค้นในหน่วยงานต่างๆ	เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการทีศ่ลิปินได้ก�าหนดไว้	เป็นต้น

ภาพประกอบที่	128	 มณเฑียร	บุญมา	“จิตรกรรมกลิ่นหอม”	เทคนิค	ผงสมุนไพรทาบนกระดาษและทาบนไม้	

ขนาด	250	x	220	x	100	เซนติเมตร	

(ที่มา : วิโชค มุกดามณี สื่อประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย. 2545 : 101)
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 ผลงาน “จิตรกรรมกลิ่นหอม” ก้าวข้ามความเป็นจิตรกรรมแบบทั่วไปที่ผู้ชมเป็นเพียงผู้ชมเท่านั้น ผลงานชิ้นนี้

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสได้ ทั้ง ตา กลิ่น กายและใจ ผู้ชมสามารถก้าวขึ้นบนแท่นดินน�้ามันโดยถอดร้องเท้า 

ความรู้สึกของผู้ชมจะเปลี่ยนทันทีขณะที่เท้าสัมผัสบนแท่นดินน�้ามัน ขณะที่จมูกเข้าใกล้ผลงานผู้ชมอาจได้กลิ่นของ 

ผงสมุนไพรและรู้สึกถึงการเยียวยารักษา 

ภาพประกอบที่ 129 โชคชัย ตักโพธิ์ “เดินจงกรม” เทคนิค สื่อผสม เศษวัสดุ ผ้าเย็บมือ กระสอบ ไม้ค�้า ดินและสี 

ขนาด 120 x 1800 เซนติเมตร (ที่มา : วิโชค มุกดามณี 6 ทศวรรษ. 2551 : 272)

 การน�าเสนอผลงาน “เดินจงกรม” ชิ้นนี้ มีความต่างจากจิตรกรรมแบบทั่วไป ที่ผู้สร้างก�าหนดการวางผลงาน

ไว้บนพื้น เพื่อให้ผู้ชมได้ปรับทัศนคติเดิมที่เคยดูผลงานในระดับสายตามาดูท่ีพ้ืน ผู้ชมได้เดินดูพร้อมกับการพิจารณา

เนื้อหาในผลงานไปด้วย 
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 ไมตรี หอมทอง น�าเสนอเรื่องราวจากเหตุการณ์ปัจจุบัน เป็นแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดผลงานขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น

สภาพสังคม, ธรรมชาติ, วิทยาการ, การเมือง, สิ่งแวดล้อม ฯลฯ มุ่งสะท้อนความเป็นไปของผลที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ 

ด้วยรูปแบบนามธรรม โดยการจัดวางกับพื้นที่ 

ภาพประกอบที่ 130 ไมตรี หอมทอง “ไม่มีชื่อ” เทคนิค จิตรกรรมผสม สีอะครีลิค, สีน�้ามัน, ไม้ เหล็ก ฯลฯ

(ที่มา : ไมตรี หอมทอง : 2551 : ส�าเนาภาพถ่าย)

ภาพประกอบที่ 131 ยุทธชัย ไพกะเพศ “พื้นที่แห่งความสงบ” เทคนิค จิตรกรรมแนวจัดวาง ไม่พบการระบุขนาด 

(ที่มา : ยุทธชัย ไพกะเพศ. 2551 : ส�าเนาภาพถ่าย)

 ยุทธชัย ไพกะเพศ น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับธรรม ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระไม้ในภูมิภาคอีสานและ 

การฝึกสมาธิ จึงน�ามาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบการสร้างสรรค์ ผลงานมีลักษณะกระบวนการร่วมสมัย โดยน�า 
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ผลงานจิตรกรรมทั้งหมด	 66	 รูป	 ที่ระบายสีทีละชั้นๆ	 ซ้อนกัน	 ในขณะอยู่ในสมาธิ	 จากนั้นน�ามาจัดวางกับพ้ืนที	่ 

โดยประกอบกับประติมากรรม	ซึ่งมีที่มาจากดอกบัว	แทนการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง	พื้นที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไป

ตามความรู้สึก	 สะอาด	 สว่าง	 สงบ	 โดยใช้ปูนขาวโรยในพื้นที่ที่ก�าหนด	 แล้วก�าหนดวางผลงานจิตรกรรมเป็นแถว 

คล้ายกับการท�าสมาธิ	

ภาพประกอบที่	132	 สุรเดช	วัฒนาประดิษฐ์ชัย	“ของเล่นชิ้นใหม่”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ	

ขนาด	175	x	122	เซนติเมตร	 (ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 10. 2551 : 34)

	 สุรเดช	 วัฒนาประดิษฐ์ชัย	 น�าเสนอการเปรียบเทียบการละเล่นของเด็กไทยในอดีตกับปัจจุบัน	ที่มีความ 

แตกต่างกัน	 ท้ังของเล่น	 การแต่งกาย	 การแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเด็กในอดีตกับเด็กในปัจจุบัน	 ผ่านกระบวนการ

ร่วมสมัย	 ในผลงานมีการเจาะบนเฟรมท�าให้ผลงานมีความลึกตื้นจริง	 และการสร้างน�้าหนักอ่อนแก่แบบตะวันตก 

กับการสร้างปริมาตรให้กับรูปทรง	 และแบบไทยประเพณี	 ผสมผสานการเจาะผลงานและการสร้างความแตกต่างที่

ชัดเจนท�าให้เกิดแนวทางการสร้างสรรค์ที่อิสระและหลากหลาย
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	 ผลงานของ	แดง	บัวแสน	มีกระบวนการร่วมสมัย	มีลักษณะผสมผสานระหว่าง	2	มิติ	 และ	3	มิติ	 ร่วมกัน

ในเรื่องการน�าสื่อ	2	ชนิดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน	และเทคนิควิธีการระบายสีทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม	ซึ่งเป็น

เทคนิควิธีการที่แตกต่างจากเทคนิควิธีการสมัยพุทธกาล	และเทคนิควิธีการแบบระบายสีเพียงแค่จิตรกรรมเท่านั้น	

ภาพประกอบที่	133	 แดง	บัวแสน	“กลับสู่บ้าน	(ในความทรงจ�า)”	

เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	แกะโฟม	ดิน	เยื่อกระดาษ	ขนาด	160	x	112	เซนติเมตร

(ที่มา : วิโชค มุกดามณี 6 ทศวรรษ. 2551 : 371)
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 วนัด อ่างสุวรรณ น�าเสนอเรื่องราวเนื้อหาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับแม่ของศิลปิน ด้วยภาระต้องดูแลครอบครัว 

ท�าทุกอย่างเพื่อลูกถึงแม้ตนเองจะล�าบากกายล�าบากใจเพียงใด ด้วยความผูกพันระหว่างลูกกับแม่ ศิลปินได้ถ่ายทอด

ภาพแห่งความทุกข์ของแม่ผ่านผลงานจิตรกรรมวัสดุผสม โดยน�าวัสดุต่างๆ ที่แม่ใช้มาสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการ

ระบายสี ผสมผสานกับการเย็บ การปัก วัสดุส�าเร็จรูป 

 ผลงานของ วนัด อ่างสุวรรณ มีกระบวนการร่วมสมัย ในเร่ืองเทคนิควิธีการระบายสีผสมผสานกับการเย็บ 

การปัก วัสดุส�าเร็จรูป ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการที่แตกต่างจากเทคนิควิธีการสมัยพุทธกาล และเทคนิควิธีการแบบระบายสี 

เพียงอย่างเดียว

ภาพประกอบที่ 134 วนัด อ่างสุวรรณ “ความทุกข์แม่” เทคนิค จิตรกรรมผสม (Mixed Painting)

ขนาด 150 x 200 เซนติเมตร (ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 10. 2551 : 31)
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ตารางการเปรยีบเทยีบจติรกรรมอสีานยคุก่อนประวตัศิาสตร์ถงึจติรกรรมอสีานร่วมสมยั

จิตรกรรมอีสาน

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

จิตรกรรมอีสาน

ยุคประวัติศาสตร์ (สมัยพุทธกาล)
จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย

 เนื้อหา

	 	 -	 การล่าสัตว์

	 	 -	 การเกษตรกรรม

	 	 -	พิธีกรรม

	 	 -	 ความเชื่อเรื่องภูตผี	วิญญาณ

	 	 	 ฯลฯ

 เนื้อหา

	 	 -	 ความเชื่อเรื่องภูตผี	วิญญาณ	

		 สิ่งเหนือธรรมชาติ	ต�านาน

	-	 ศาสนาพุทธ,	พราหมณ์

	-	 ประเพณี

	-	 การละเล่น

	-	 วิถีชีวิต

	-	 สิ่งแวดล้อม

 เนื้อหา

	 	 -	 ความเชื่อเรื่องภูตผี	วิญญาณ

	 	 	 สิ่งเหนือธรรมชาติ	ต�านาน

	 	 -	 ศาสนาพุทธ,	พราหมณ์

	 	 -	 ประเพณี

	 	 -	 การละเล่น

	 	 -	 วิถีชีวิต

	 	 -	 สิ่งแวดล้อม

	 	 -	 สะท้อนปัญหาสังคม

	 	 -	 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

 รูปแบบ

	 	 -	 สัญลักษณ์

	 	 -	 กราฟิก

	 	 -	 เอกซเรย์

 รูปแบบ

	 	 -	 ประเพณีอีสาน

	 	 -	 แบบช่างชาวบ้าน

	 	 -	 แบบช่างหลวง

 รูปแบบ

	 	 -	แนวประเพณี

	 	 -	สัญลักษณ์

	 	 -	 เหมือนจริง

	 	 -	 เหนือจริง

	 	 -	กึ่งเหมือนจริง

	 	 -	นามธรรม

	 	 -	 เอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์

	 	 -	อิมเพรสชั่นนิสม์

	 	 -	สื่อผสม

	 	 -	การจัดวาง

 เทคนิควิธีการ

	 	 -	 ระบายสี

	 	 -	 วาดเส้น

	 	 -	 เซาะร่อง

	 	 -	พ่น

	 	 -	 ขูดขีด

	 	 -	 ตอก

	 	 -	 ปั๊ม

 เทคนิควิธีการ

	 	 -	 ระบายสีเรียบแบน,	ตัดเส้น

	 	 -	 วาดเส้น

	 	 -	 กระทุ้ง

	 	 -	 ป้าย

 เทคนิควิธีการ

	 	 -	ระบายสีเรียบแบน,	ตัดเส้น

	 	 -	วาดเส้น

	 	 -	ระบายสีให้มีน�้าหนัก

	 	 -	ปะติด

	 	 -	จัดวาง

	 	 -	สื่อหลากหลาย
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สรุป ลักษณะและรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน
	 จิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสานได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตกมาผสมผสานกับเนื้อหาสาระของความเป็น
อีสาน	 ท�าให้ลักษณะและรูปแบบของจิตรกรรมอีสานเปล่ียนแปลง	 จากเดิมจิตรกรรมที่อยู่บนผนังถ�้า	 (โบสถ์)	 มาสู่ 
การสร้างสรรค์ศิลปะบนพื้นผ้าใบ	และการน�าสื่อต่างๆ	เข้ามาผสมผสานกับความเป็นจิตรกรรมอีสาน

 ลักษณะผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน
	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางธรรมชาติ	

	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาวิถีชีวิตชนบท	
	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางศาสนา	
	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางสังคม	

 รูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน
	 	 •	 รูปแบบเหมือนจริง	
	 	 •	 รูปแบบกึ่งนามธรรม
	 	 •	 รูปแบบนามธรรม	
	 	 •	 รูปแบบเหนือจริง
	 	 •	 รูปแบบสัญลักษณ์นิยม	

 ผลงานจิตรกรรมอีสานที่มีกระบวนการร่วมสมัย 
	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมที่ใช้วัสดุหลากหลาย
	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมที่ใช้สื่อต่างๆ	ผสมผสานเข้าด้วยกัน
	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมที่จัดวางกับพื้นที่
	 	 •	 ผลงานจิตรกรรมที่ผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

จิตรกรรมอีสาน

ยุคก่อนประวัติศาสตร์

จิตรกรรมอีสาน

ยุคประวัติศาสตร์ (สมัยพุทธกาล)
จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย

 วัสดุอุปกรณ์

  -	 สีจากธรรมชาติ	

 วัสดุอุปกรณ์

  -	 สีจากธรรมชาติ

	 	 -	 สีจากโรงงาน

 วัสดุอุปกรณ์

  -	 สีจากธรรมชาติ

	 	 -	 สีจากโรงงาน

	 	 -	 วัสดุส�าเร็จรูป

	 	 -	 วัสดุรีไซเคิล

 สถานที่

	 	 -	 ผนังถ�้า

	 	 -	 เพิงผา

	 	 -	 แผ่นหิน

	 	 -	 หินก้อนใหญ่

 สถานที่

	 	 -	 สิม	 (โบสถ์)

	 	 -	 ใบลาน

	 	 -	 ตู้พระธรรม

	 	 -	 ภาพพระบฏ

	 	 -	 ภาพผะเหวด

 สถานที่

	 	 -	 แกลเลอรี

	 	 -	 หน่วยงานราชการ

	 	 -	พิพิธภัณฑ์

	 	 -	 หอศิลป์

	 	 -	 สิ่งแวดล้อม



บทที่ 5
อัตลักษณ์ของจิตรกรรมร่วมสมัย

ในภาคอีสาน

อัตลักษณ์ของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

	 หากพิจารณาถึงความเป็นอัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรม	 นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล	 จิตรกรรมอีสานได้รับ 

อิทธิพลจากศิลปวัฒนธรรมอินเดีย	 สมัยทวารวดี	 ซึ่งเป็นอิทธิพลจากภายนอกเข้ามา	 ยังปรากฏลักษณ์แม่บทอยู่ชัดเจน 

จนกระทั่งมีการสืบทอดสู่พระและช่างพื้นถิ่น	 ท�าให้ลักษณะรูปแบบแตกต่างจากแม่บท	 มีเร่ืองราวเกี่ยวข้องกับศาสนา	 

พุทธประวัติ	นิทานชาดก	บาปบุญ	ประเพณี	วิถีชีวิต	สภาพแวดล้อม	มีรูปแบบเรียบง่าย	เทคนิควิธีการระบายสีแบนเรียบ	

ตัดเส้นรอบนอกรูปทรง	 บางแห่งมีการใช้ทีแปรงท�าใบไม้	 ไม่มีการตัดเส้นแต่อย่างไร	 ภาพโดยรวมผสานกลมกลืนกัน 

อย่างมีเอกภาพ	 วัสดุอุปกรณ์ได้มาจากการดัดแปลงธรรมชาติ	 บางอย่างได้จากสารเคมี	 เช่น	 สีย้อมผ้า	 จิตรกรรมอีสาน 

ยุคนี้จะพบได้ตามสิม	(โบสถ์)	ผ้าผะเหวด	ภาพพระบฏ	เป็นต้น	

	 การปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 ท�าให้รูปแบบจิตรกรรมอีสานมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น	 

จนเป็นรูปแบบประเพณีนิยม	 หากน�าจิตรกรรมฝาผนังสิมอีสานไปเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ	 ย่อมบ่งบอกได้อย่างชัดเจน 

ว่าเป็นจิตรกรรมของชาวอีสาน	 จากลักษณะเฉพาะท้องถิ่นของชาวอีสาน	 ที่มีวิธีการสร้างสรรค์ซึ่งเกิดจากความศรัทธา	

บริสุทธิ์ใจ	มากกว่าทักษะฝีมือ

	 จิตรกรรมอีสานในสมัยพุทธกาลที่ผู้สร้างสรรค์เป็นช่างพื้นบ้าน	 ได้ถ่ายทอดผลงานออกมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์

ของความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจน	 จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองภายในประเทศ	 และ 

การแสวงหาอาณานิคมของตะวันตก	 ส่งผลต่อการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะทั่วประเทศไทย	 เมื่อศิลปะทางตะวันตก 

หลั่งไหลเข้ามา	 ท�าให้จิตรกรรมแบบประเพณีเกิดการเปลี่ยนแปลง	 ต้องปรับสภาพตามสถานการณ์บ้านเมืองที่ก�าลัง 

วุ่นวาย	 จิตรกรในยุคนี้	 ได้แก่	“ท่านขรัวอินโข่ง”	 ซ่ึงได้ทดลองวาดภาพแนวใหม่	 โดยผสมผสานการวาดภาพจิตรกรรม 

แบบไทยประเพณีกับแบบตะวันตก	เกิดแบบใหม่เรียกว่า	“จิตรกรรมไทยประเพณีแบบใหม่”

	 ในภาคอีสานกลับไม่พบการผสมผสานในรูปแบบของท่านขรัวอินโข่ง	 แต่พบลักษณะการบันทึกการเข้ามาของ	 

ชาวยุโรป,	ชาวจีน,	ชาวอินเดีย	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากส่วนกลาง	ในภาพจิตรกรรมฝาผนังสิม

	 ปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังสิมก็ค่อยๆ	 เสื่อมความนิยมลงไปตามกาลเวลา	 การเปลี่ยนแปลงของสังคมอีสาน	 

สาเหตุส�าคัญที่มีอิทธิพลอย่างมากคือ	ความชอบจิตรกรรมไทยแบบประเพณีของภาคกลางได้เข้ามาแทนที่ค่อยกลืนความ
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เป็นอีสาน	 อีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากค่านิยมทางตะวันตกที่มีความตื่นตา	 น่าสนใจ	 มีความแปลกใหม่	 และมีอิสระ 

ในการแสดงออกมากกว่าแบบเดิม	 ความสะดวกสบายตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก	 ท�าให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจิตรกรรมอีสาน	 ซึ่งส่งผลต่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี	 ศิลปะและวัฒนธรรม 

ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

	 ปัจจัยต่างๆ	ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจิตรกรรมในภาคอีสาน	ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่	3	ว่า	การก่อตั้ง

สถาบันการศึกษาทางศิลปะให้อยู่ส่วนกลางของประเทศไทย	 ท�าให้คนหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาศิลปะ 

และกระจายสู่ภูมิภาคอย่างรวดเร็ว	 ความหลากหลายท�าให้เอกลักษณ์ไม่ชัดเจน	 โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน	์ 

ซึ่งโลกทั้งหมดแคบลง	ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น	จนกระทั่งมีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาทางศิลปะภาคอีสานในปี	พ.ศ.	2509	

จิตรกรรมร่วมสมัยจึงปรากฏขึ้น	โดยมีเนื้อหา	รูปแบบ	กระบวนการต่างๆ	ที่รับมาจากวัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรม

กรุงเทพฯ	คณาจารย์ที่น�ามาถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ในภาคอีสาน	

	 อัตลักษณ์ความเป็นอีสานในจิตรกรรมร่วมสมัยเท่าที่ปรากฏ	 พบว่าในผลงานจิตรกรรมของ	อาจารย์เฉลิม 

นาคีรักษ์ ท่านแรกได้น�าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับบุญประเพณี	 วิถีชีวิตทางภาคอีสาน	 มาผสมผสานกับลักษณะรูปแบบ

จิตรกรรมแบบไทยทางภาคกลาง	 และน�าการแสดงระยะใกล้	 กลาง	 ไกล	 จัดองค์ประกอบแบบตะวันตกมาสร้าง 

หลักการจัดวางองค์ประกอบในผลงาน	 ท�าให้เกิดลักษณะรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน	 จึงเรียกลักษณะผลงานแบบนี้ว่า	

“จิตรกรรมอีสานแนวประเพณี” นับได้ว่าเป็นต้นก�าเนิดจิตรกรรมอีสานสมัยใหม่	 ซ่ึงเกิดในช่วงระยะเวลาของ 

การก่อตั้งสถาบันทางศิลปะในกรุงเทพมหานคร

	 ท่านต่อมา	อาจารย์บุญหมั่น ค�าสะอาด	 น�าลวดลายบนเกวียนมาสร้างสรรค์ใหม่ในงานจิตรกรรมผสมผสาน

เนื้อหาสาระทางวัฒนธรรมอีสาน	 รูปแบบสากล	 เทคนิควิธีการวาดเส้นผสมสีน�้าบนกระดาษ	 น�าเสนอกระบวนการ

สร้างสรรค์ใหม่ในวงการศิลปะในประเทศไทย	

	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2509	เป็นต้นมา	ผลงานจิตรกรรมอีสานปรากฏขึ้นหลากหลายรูปแบบ	ส่วนใหญ่มักได้รับ

อิทธิพลจากตะวันตกท้ังสิ้น	 ลักษณะแบบท่ีปรากฏมีดังนี้	 แบบเหมือนจริง	 แบบเหนือจริง	 แบบกึ่งนามธรรม	 แบบ

นามธรรม	 แบบอุดมคติ	 และแบบสัญลักษณ์นิยม	 จิตรกรบางท่านได้ผสมผสานเนื้อหาสาระความเป็นอีสานเข้าไปใน 

ผลงานจิตรกรรม	 เช่น	ผสมด้านเนื้อหาสาระ	ความเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่น	สภาพแวดล้อม	ความเชื่อ	ศาสนา	

ฯลฯ	 กับรูปแบบ	 เทคนิควิธีการทางตะวันตก	 และจิตรกรบางท่านก็ไม่ได้ผสมผสานเนื้อหาสาระความเป็นอีสาน	 

ผลงานจึงมีลักษณะสากล	 หรือเนื้อหาสาระบางส่วนไม่เจาะจงว่าเป็นเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ภูมิภาคใด	 เพียงแต่ความ

เป็นอีสานตรงที่การเกิดเป็นคนอีสานเท่านั้น
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ความหมายของค�าว่า “อัตลักษณ์อีสาน”

 อัตลักษณ์ (Identity) หรือ อัตตา แปลว่า “ตัวตน” ค�าว่า “ลักษณ์” แปลว่า “ลักษณะ” ความหมาย

ของอัตลักษณ์คือ ลักษณะเฉพาะตัวตนหรือภาพลักษณ์ของแต่ละคน มุมมองที่เรามองตัวเราเองว่า เราคือใคร  

และเราอยากจะให้คนอื่นเห็นเราแบบไหน เราแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว เช่นเดียวกัน ชุมชน หรือสังคมเรา  

ก็มีลักษณะเฉพาะตัว (Cultural Identity, Social Identity) ลักษณะเฉพาะตัวมาจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสัญชาติ 

เชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคม ชุมชน เพศ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะตัวของเราก็ยังได้มาจากการเรียนรู้ 

จากการได้สัมผัส พูดคุยกับคนอื่นในสังคมนั้นๆ ด้วย (www.aekarat.multiply.com/journal/item/21/21.  

28 พฤศจิกายน. 2553)

 อีสาน (Isan) หมายถึง ขอบเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมถึงคนอีสาน  

ชุมชน ศาสนา สังคม วัฒนธรรม และศิลปะ

 อัตลักษณ์อีสาน (Isan Identity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวตนหรือภาพลักษณ์ของสัญชาติ เชื้อชาติ 

ชนชั้นทางสังคม ชุมชน เพศ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของอีสาน

อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

 จากความหมายของค�าว่า “อัตลักษณ์อีสาน” ที่กล่าวข้างต้น ท�าให้การค้นหาอัตลักษณ์อีสานในผลงาน

จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยพอจะมองเห็นชัดเจนมากขึ้น หากมองย้อนกลับไปตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 - 2553 รวมระยะ

เวลา 45 ปี ซึ่งถือได้ว่าศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสานมีความเบาบางมาก เมื่อน�าไปเทียบกับศิลปะทางตะวันตกหรือ 

จิตรกรรมอีสานในสมัยพุทธกาลท่ีผ่านมาแล้ว การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกท�าให้เกิดการผสมผสานกันระหว่าง

สิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ มีทั้งความขัดแย้งและความกลมกลืนกันจนเกิดรูปลักษณ์ใหม่ขึ้นมา จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย 

ที่ปรากฏในปัจจุบันมีความหลากหลายตามแนวทางการท�างานของศิลปิน เพื่อให้การค้นหาชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้เขียน 

ได้ก�าหนดแนวทางการค้นหาอัตลักษณ์ในตัวผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย โดยแบ่งลักษณะผลงานอย่างกว้างได้  

3 ลักษณะ ดังนี้

 1. จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอีสานปรากฏอยู่ในผลงาน เน้นการน�าเนื้อหาสาระ 

จากต�านาน ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี พุทธศาสนา วิถีชีวิตชนบทในภาคอีสาน มาเป็นเนื้อแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์

 2. จติรกรรมอสีานร่วมสมยัทีน่�าเสนอการพัฒนาต่อหรือเชือ่มโยงกบัจิตรกรรมอสีานในยคุก่อนประวติัศาสตร์

และจิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล 

 3. จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอรูปแบบเหมือนจริง
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 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้ ปรากฏเด่นชัดโดยการน�าสัญลักษณ์ทางประเพณี 

ท้องถิ่นอีสาน “ผีตาโขน” มาปะติดบนพื้นระนาบที่เตรียมไว้แล้ว ศิลปินน�ามาจัดวางให้รูปทรงอยู่ระหว่าง 2 ข้าง  

ท�าให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างซ้ายขวา รูปทรงดูนิ่งสงบ ความงดงามของวัตถุทางวัฒนธรรมแสดงตัวตนออกมา 

อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินที่มีรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะตนผสมผสานเนื้อหาสาระของอีสาน

 ภาพประกอบที่ 135 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร “ไม่มีชื่อ” 

เทคนิค จิตรกรรมปะสม ขนาด 200 x 240 เซนติเมตร

 (ที่มา : สูจิบัตรการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51. 2548 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)

ภาพประกอบที่ 136 ศักชัย อุทธิโท “สืบสานความดีงามบรรพกาล” เทคนิค สีน�้ามันบนผ้าใบ

ขนาด 160 x 180 เซนติเมตร (ที่มา : สูจิบัตร วิถีชีวิตในชนบท, 2547. ไม่ปรากฏหมายเลขหน้า : ส�าเนาภาพถ่าย)
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	 ศักชัย	 อุทธิโท	 น�ารูปทรงทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานแสดงความดี	 ความงาม	 คุณค่าของภูมิปัญญาชาวบ้าน	

ได้แก่	 ผ้าไหม	 เครื่องจักสาน	 เป็นต้น	 มาสร้างสรรค์ในแบบใหม่	 โดยใช้หลักองค์ประกอบศิลป์เข้ามาจัดวางตาม 

อารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน

	 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้	 ปรากฏเด่นชัดที่รายละเอียดของรูปทรงจาก 

พื้นบ้านอีสาน	เช่น	ผ้าไหม	เครื่องจักสาน	และบรรยากาศความร้อนในภาคอีสาน

ภาพประกอบที่	137	 สันติ	สิงห์สุ	“มุมหนึ่ง	ใต้ถุนบ้าน”	เทคนิค	จิตรกรรมผสม	(Mixed	Painting)	ด้าย,	ผ้า,	ไม้	

ขนาด	130	x	170	เซนติเมตร	 (ที่มา : สันติ สิงห์สุ. 2553 : ส�าเนาภาพถ่าย)

	 สันติ	 สิงห์สุ	 ได้รับแรงบันดาลใจจากกิจกรรมการทอผ้าของพื้นถิ่นอีสานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่	 

โดยการน�าวัสดุทางวัฒนธรรม	เช่น	ด้าย	ผ้าลายขิต	ผ้าขาวม้า	เป็นต้น	มาปะติดลงบนเฟรม	และจัดวางองค์ประกอบ

ตามอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

	 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้	ปรากฏเด่นชัดที่ผ้าลายขิต	ผ้าพื้นถิ่นอีสาน
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จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอการพัฒนาต่อ หรือเชื่อมโยงกับจิตรกรรมอีสาน

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ และจิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล 

 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยน�ามาแสดงออกในรูปแบบสากล เนื้อหาสาระส�าคัญคือ การพัฒนาจากสิ่งเดิมที่มีอยู่

ให้สัมพันธ์กับบริบทสังคมปัจจุบัน สะท้อนออกมาในเชิงอนุรักษ์ หรือใหม่ ซึ่งได้พัฒนาต่อจากรูปแบบเดิมที่เคยปฏิบัติ

มายาวนาน

ภาพประกอบที่ 138 บุญหมั่น ค�าสะอาด “เสมาฟ้าแดดสงยาง หมายเลข 2” เทคนิค ลายเส้นปากกาสี

ขนาด 240 x 120 เซนติเมตร (ที่มา : 5 ทศวรรษศิลปกรรมแห่งชาติ. 2492 - 2541 : 303)

 บุญหมั่น ค�าสะอาด น�าเสนอต�านานท่ีเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เมืองฟ้าแดดสงยาง  

เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้ปกครองเมืองคือ “พญาฟ้าแดด” มีพระมเหสีชื่อ “พระนางจันทาเทวี” 

(เขียวค่อม) มีพระธิดาชื่อ “พระนางฟ้าหยาด” เป็นผู้ท่ีมีพระสิริโฉมงดงามมาก เป็นท่ีหวงแหนของพระราชบิดา- 

มารดา พญาฟ้าแดดให้ช่างสร้างปราสาทเสาเดียวไว้กลางน�้า โดยใช้ศิลาแลงในการก่อสร้าง บริเวณนี้ปัจจุบันเรียกว่า 

“โนนฟ้าแดด” นอกนั้นยังมีการขุดสระไว้รอบเมือง มีคูค่ายและเชิงเนิน มีหอรบอย่างแข็งขัน สระที่ขุดไว้ในปัจจุบันเป็น

หนองน�้าสาธารณะ เมืองลูกหลวงของเมืองฟ้าแดดคือ เมืองสงยาง มอบให้พระอนุชาชื่อ “พญาอิสูรย์” (เจ้าฟ้าระงึม) 

เป็นผู้ครองเมือง เมืองทั้งสองห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร เลยรวมเรียกว่า “เมืองฟ้าแดดสงยาง”

 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้ ปรากฏเด่นชัดที่เรื่องราวต�านานเมืองฟ้าแดดสงยาง 

ศิลปินถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงเสมา สัญลักษณ์เมืองฟ้าแดดสงยาง
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	 โชคชัย	 ตักโพธิ์	 น�าเสนอเรื่องราวจากจิตรกรรมฝาผนังถ�้าในภาคอีสาน	 ให้ปรากฏอยู่ในบริบทปัจจุบัน 

ท�าให้เกิดการเชื่อมโยงจากจิตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคร่วมสมัย	 โดยการตีความหมาย	 ปัจจัยการผลิต 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์สัมพันธ์	 บริบทปัจจุบัน	 เครื่องมือท�ามาหากิน	 วิถีชีวิตถูกท�าลายล้างจากการพัฒนาของ 

ยุคอุตสาหกรรม	และยุคโลกาภิวัตน์

	 องค์ประกอบของภาพถูกจัดวาง	 2	 ส่วนเท่ากัน	 มีน�้าหนักขาวด�าตัดกันอย่างชัดเจน	 ในส่วนพ้ืนที่ขาวหรือแสง	

แสดงเรื่องราวจากจิตรกรรมฝาผนังถ�้าผ่านการวาดเส้นขึ้นให้มีรูปร่างต่างๆ	เช่น	คน	สัตว์	สิ่งของ	เป็นต้น	ทับซ้อนกัน	

ทั่วทั้งพื้นที่ขาว	 ในส่วนพื้นที่ด�า	 แสดงริ้วรอย	 พื้นผิวหยาบ	 ขรุขระ	 มีร่องลึกสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาว	 ท�าให้ผลงานมี 

ความเป็นวัตถุจริง	

	 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้	 ปรากฏเด่นชัดในรูปลักษณ์จากจิตรกรรมฝาผนังถ�้า

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอีสาน	 มาใช้กับบริบทปัจจุบัน	 รูปลักษณ์ฝาผนังถ�้าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอีสาน	 

แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าความเป็นอีสานอย่างชัดเจน

ภาพประกอบที่	139	 โชคชัย	ตักโพธิ์	“การล่มสลาย”	เทคนิค	สื่อผสม	กระดาษสา	ผงฝุ่น	

ขนาด	77	x	108	เซนติเมตร	 (ที่มา : สูจิบัตรนิทรรศการน�้าเปลี่ยนรูป ชุดดิน. 2550 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ์ น�าค�าสอนเรื่อง ความพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้

เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยใช้ภาพลักษณ์การด�ารงชีวิตของคนอีสานในชนบทที่ปรากฏเป็นภาพจิตรกรรม 

ฝาผนังอีสานมาใช้เป็นสื่อแสดงออกถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

 การน�าเสนอแนวคิดในปัจจุบันก�าลังเป็นท่ีนิยม โดยถ่ายทอดในรูปลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังสิม แสดงให้เห็น

การพัฒนาและเชื่อมโยงจากจิตรกรรมอีสานในสมัยพุทธกาลมาสู่จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยในปัจจุบัน ในผลงาน 

อาจจะเหมือนกับต้นแบบ แต่หากพิจารณาจะมองเห็นถึงความแตกต่าง สิ่งที่ปรากฏคือ การสร้างต้นไม้แบบใหม่ 

เพิ่มเติมเข้าไปด้วยวิธีการวาดเส้น ซึ่งมีลักษณะต่างจากรูปแบบเดิมในจิตรกรรมฝาผนังสิม การระบายสีฟ้าทับซ้อน  

เว้นที่ว่างเฉพาะรูปทรงดอกบัวไว้ เพื่อที่จะแสดงนัยยะบางอย่างจากผู้สร้างสรรค์ ซึ่งไม่ปรากฏในเทคนิควิธีการของ

จิตรกรรมฝาผนังสิม และที่ส�าคัญผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ์ มีหลักในการวางแผน การก�าหนดสัดส่วน 

ของโครงสร้างรูปภาพ วิธีการเลือกรูปภาพบางตอนในจิตรกรรมฝาผนังสิมมาแสดงออก ซ่ึงส่งผลต่อแนวความคิด 

และชื่อผลงาน กระบวนการนี้มีลักษณะสากลแตกต่างจากกระบวนการจิตรกรรมอีสานแบบประเพณี ผลงานจึงมี

ลักษณะร่วมสมัยตามข้อก�าหนด

 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้ ปรากฏเด่นชัดในรูปลักษณ์จากจิตรกรรมฝาผนังสิม

มาใช้กับแนวความคิดเรื่อง “ความพอเพียง” ในปัจจุบันเป็นที่นิยม รูปลักษณ์จิตรกรรมฝาผนังสิม ย่อมแสดงให้เห็น

ถึงเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน ภาพของคนหาปลาเป็นวิถีชีวิตที่มนุษย์ด�ารงชีวิตอยู่กับธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึง 

การด�ารงชีพมาตั้งแต่อีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่บนผาแต้มและฝาผนังสิม

ภาพประกอบที่ 140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ์ “หนึ่งส่วนสี่” เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ 

ขนาด 100 x 100 เซนติเมตร (ที่มา : รณภพ เตชะวงศ์. 2550 : ส�าเนาภาพถ่าย)
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	 ตนุพล	 เอนอ่อน	 ต้องการสื่อถึงสภาวะของศิลปินประจ�าท้องถ่ินในปัจจุบันท่ีได้ถูกกระแสค่านิยมของวัตถ ุ

สมัยใหม่เข้ามาแทนที่	จนท�าให้ศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจ�าท้องถิ่นอีสานมีหลงเหลือน้อยลงไปทุกขณะ	

	 อัตลักษณ์ความเป็นอีสานในผลงานจิตรกรรมผสมชิ้นนี้	ปรากฏเด่นชัดเจน	ศิลปินได้หยิบยกวรรณกรรมท้องถิ่น

ภาคอีสานมา	 (สังข์สินไชย)	 ในรูปแบบใหม่	 โดยน�าเสนอสื่อทางจิตรกรรมและประติมากรรมผสมผสานเข้าด้วยกัน	 

ทั้งสองสื่อเชื่อมโยงด้วยรูปทรง	 สี	 และทิศทาง	 จากขวาไปซ้าย	 จากซ้ายไปขวา	 ส่ิงที่เข้ามาขัดแย้ง	 คือ	 รูปทรงของเสา

ไฟฟ้า	ซึ่งมีทิศทางการวางให้เป็นเปอร์สเปคทีฟ	 (Perspective)	 เป็นลักษณะการมองของจิตรกรรมทางตะวันตก	ผล

งาน	 “เก่าไป - ใหม่มา”	 ได้สะท้อนความจริงของธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน	 ต้ังอยู่	 และดับไป	 และท่ีส�าคัญการกระตุ้นเตือน

สังคมให้ตระหนักถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น	ที่มีความคุณค่าทั้งทางด้านกายและใจ	อัตลักษณ์ความเป็นอีสานในผลงานคือ 

บริบทใหม่ของงานฝาผนังสิมในเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอรูปแบบเหมือนจริง 

	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอรูปแบบเหมือนจริง	 เช่น	 ภาพทิวทัศน์,	 ภาพเหมือน,	 ภาพสิ่งก่อสร้าง	 

เป็นต้น	 รูปแบบเหมือนจริงมีลักษณะต่างท่ีผู้สร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาในแบบเหมือนจริงตามที่ตามองเห็น	 หรือ 

แบบเหมือนจริงตามความรู้สึก	 ทั้งสองแบบมีแหล่งที่มาจากสภาพแวดล้อมทั่วไปในภาคอีสาน	 หรือจากการส่ังสม

ประสบการณ์แล้วถ่ายทอดออกมา	 อัตลักษณ์ความเป็นอีสานย่อมปรากฏเห็นได้อย่างชัดเจน	 และเข้าใจง่ายกว่า

จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยแบบเหมือนจริง	

ภาพประกอบที่	141	 ตนุพล	เอนอ่อน	ชื่อผลงาน	“เก่าไป - ใหม่มา”	

เทคนิค	จิตรกรรมผสม	(Mixed	Painting)	ขนาด	220	x	360	เซนติเมตร

(ที่มา : สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 4 : 2551 : 37)
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	 ภัชราวุธ	 พัดสูงเนิน	 น�าเสนอแง่มุมหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่มีธรรมชาติและรูปทรงมนุษย์เป็นสื่อการแสดงออก

อารมณ์ความรู้สึกระหว่างความนิ่งเงียบของธรรมชาติกับการพักผ่อนของมนุษย์	 น�าบุคลิกลักษณะท่าทางและ 

ความรู้สึกของบุคคลที่สนใจมาสร้างเป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์	 โดยเลือกท้ังสองส่ิงประสานกลมกลืนกันท้ังรูปภาพ	 

ศิลปินสอดแทรกสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นถ่ินอีสาน	 คือ	 หมอนลายขิต	 ซ่ึงเป็นลวดลายเอกลักษณ์ทางภาคอีสาน	

รูปแบบเหมือนจริง

	 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้	ปรากฏเด่นชัดที่หมอนลายขิตสัญลักษณ์

ภาพประกอบที่	142	 ภัชราวุธ	พัดสูงเนิน	“กลมกลืน”	เทคนิค	สีน�้ามันบนผ้าใบ	ขนาด	120	x	150	เซนติเมตร	

(ที่มา : วิโชค มุกดามณี 6 ทศวรรษ. 2546 : 378)



อัตลักษณ์ของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน	131

	 เพชร	เชิดกลิ่น	น�าเสนอผลงานชุด	“จิตวิญญาณ	กูยต�าแร็ย”	(จิตวิญญาณ	คนเลี้ยงช้าง)	ภาพชีวิตการต่อสู้	

การดิ้นรนของคนกับช้างท่ีต้องกอดคอกันเดินทางแสวงโชค	 เข้าเมืองหลวงเพื่อท�ามาหากิน	 คนกับช้างมีความผูกพัน

กันมายาวนาน	ช้างเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของบรรพชนชาวกุย	 ช้างเปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกครอบครัว	 

ที่ใช้ชีวิตร่วมกัน	 จากอดีตเคยอบอุ่นอยู่ในอ้อมกอดของบ้านป่าวังทะลุริมมูล	ที่รายล้อมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร 

อันอิ่มอุดมสมบูรณ์	คนช้าง	ภาพเหล่านั้นเหลือเพียงแค่ความทรงจ�าที่มองเห็นได้ตอนหลับตา

	 อัตลักษณ์อีสานในผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยชิ้นนี้	 ปรากฏเด่นชัดที่สัญลักษณ์ช้าง	 ช้างเป็นสัตว์คู่บ้าน 

คู่เมือง	 มีประวัติศาสตร์ความส�าคัญเกี่ยวกับชาติ	 ศาสนา	และพระมหากษัตริย์ไทย	มาตั้งแต่โบราณ	“คนไทยมีข้าวกิน

เพราะควาย	มีแผ่นดินใช้ก็เพราะช้าง”	ให้ช้างมีที่อยู่อาศัยอยู่คู่คนไทยไปตลอดกาล	ให้สมกับค�าว่า	“ช้างเป็นสัญลักษณ์

ของประเทศไทย”

ภาพประกอบที่	143	 เพชร	เชิดกลิ่น	“ลมหายใจชีวิต	1”	เทคนิค	สีอะครีลิคบนผ้าใบ

ขนาด	170	x	140	เซนติเมตร (ที่มา : สูจิบัตรจิตวิญญาณ กูยต�าแร็ย. 2553 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)
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สรุป อัตลักษณ์ของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

	 ตัวตนความเป็นอีสานที่อยู่ในจิตรกรรมร่วมสมัย	 ปรากฏให้เห็นในเนื้อหาสาระในภาคอีสาน	 ได้แก่	 จารีต

ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น,	ต�านานท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญาแถน,	ลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์,	ศิลปกรรม

ที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา,	พิธีกรรมเฉพาะท้องถิ่น,	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เป็นต้น	สิ่งเหล่านี้	ถูกสั่งสมจนกลายเป็นวัฒนธรรม

ทางภาคอีสาน	 บางอย่างกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมา	 เนื้อหาสาระเหล่านี้ถูกน�ามาตีความ	 สร้างสรรค์ใหม่ให้

เชื่อมโยงเข้ากับบริบทยุคร่วมสมัย	โดยผสมผสานกับแนวความคิด	รูปแบบ	เทคนิควิธีการ	วัสดุอุปกรณ์	กระบวนการ

สร้างสรรค์ที่มีความเป็นสากล

	 อัตลักษณ์ของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน	แบ่งออกได้	3	ลักษณะ	ดังนี้	

	 1.	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอีสานปรากฏอยู่ในผลงาน	 เน้นการน�าเนื้อหาสาระ

จาก	 ต�านาน	 ความเชื่อ	 พิธีกรรม	 ประเพณี	 พุทธศาสนา	 วิถีชีวิตชนบทในภาคอีสานมาเป็นเนื้อแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์

	 2.	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอการพัฒนาต่อ	หรือเช่ือมโยงกับจิตรกรรมอีสานในยุคก่อนประวัติศาสตร์

และจิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล	

	 3.	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอรูปแบบเหมือนจริง



บทที่ 6
สรุป

ประวัติความเป็นมาของสังคม วัฒนธรรมอีสาน 

	 สังคม	 วัฒนธรรมและความเป็นมาศิลปะในภาคอีสาน	 สภาพสังคม	 วัฒนธรรม	 และความเป็นมาของศิลปะ 

ในภาคอีสาน	แบ่งออกเป็น	2	ยุค	คือ	ยุคก่อนประวัติศาสตร์	และยุคประวัติศาสตร์	

 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

	 สังคมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์เกิดจากการผสมผสานของคนชนเผ่าต่างๆ	 มีหลายเหล่าหลายกอ	 หลายชาติพันธุ์	

ทั้งที่ก�าเนิดขึ้น	ด�ารงชีวิตที่นี้	 และที่อพยพมาจากที่อื่นเข้ามา	อย่างน้อยไม่ต�่ากว่า	 5,000	ปีมาแล้ว	หรืออาจถึง	 10,000	ปี	

จากหลักฐานทางโบราณคดี	 พบว่ามีสังคมมนุษย์ที่อาศัยอยู่	 2	 พวก	พวกที่ด�ารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และพวกที่ด�ารงชีวิต

ด้วยการเกษตรกรรม	 มีพื้นท่ีอยู่อาศัย	 2	 พื้นท่ี	 คือ	 พื้นที่ราบสูงและพื้นที่ราบ	 ต่อมาทั้ง	 2	 กลุ่มผสมผสานกันจึงเรียกว่า	

“ชาวสยาม”	

	 วัฒนธรรม	 เกิดขึ้นจากการสั่งสมการกระท�าทางกายและทางใจ	ทางกาย	 รู้จักการล่าสัตว์และผลิตเครื่องมือ 

ล่าสัตว์	การเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร	รู้จักการเกษตรกรรม	ปลูกข้าว	ปลูกพืชต่างๆ	การสร้างภาชนะดินเผา	น�ามาใช้ประโยชน์

ใช้สอย	ทางใจ	 รู้จักน�าภาชนะดินเผา	 เครื่องประดับ	มาประกอบพิธีกรรมความตาย	มีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิญญาณของ

ผู้ตาย	รู้จักการน�าวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้เป็นสื่อ	วาดเส้น	ระบายสี	ขูด	ขีด	แกะสลัก	 เซาะร่อง	ลงบนภาชนะดินเผา	

และผนังถ�้า	 เพิงผา	ก้อนหินใหญ่	สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอีสาน

	 ศิลปะ	 เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีถูกสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์	 ได้สะท้อนให้เห็น 

ภาพของมวลมนุษย์ในยุคนั้น	 ภาพสัตว์ต่างๆ	 และภาพสัญลักษณ์ที่ไม่สามารถบ่งบอกความหมายได้	 ศิลปะในยุคก่อน

ประวัติศาสตร์	มี	2	แบบ	

 ศิลปะบริสุทธิ์ คือ	 ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อชุมชน	 เรียกว่า	 “ศิลปะชุมชน”	 (Communal	 Art)	 ถูกก�าหนดโดย

วัฒนธรรม	(Cultually	Conditioned)	พบที่ผนังถ�้า	เพิงผา	ก้อนหินใหญ่	เป็นต้น	มีเทคนิควิธีการต่างๆ	ได้แก่	การวาดเส้น	

การระบายสี	 การพ่นสี	 การแกะสลัก	 การตอก	 การเซาะร่อง	 เป็นต้น	 ศิลปะประเภทนี้ไม่มีประโยชน์ทางการใช้สอยทาง

กายภาพ	แต่มีประโยชน์ทางด้านจิตใจ	

 ศิลปะประยุกต์	 คือ	 ศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการใช้สอยทางกายภาพ	 และมีความงามประกอบด้วย	 

พบว่าเป็นภาชนะดินเผา	 ได้แก่	 หม้อ	 อาวุธ	 เครื่องประดับ	 เป็นต้น	 ศิลปะประเภทนี้สร้างเพื่อประโยชน์ทางการใช้สอย 

ทางกายภาพมากกว่าประโยชน์ทางด้านจิตใจ	



134 จิตรกรรมอีสาน	ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย

 ยุคประวัติศาสตร์

	 ราวพุทธศตวรรษที่	 5	 ประมาณ	 2,000	 ปีที่ผ่านมา	 สังคมมนุษย์แบบเร่รอน	 เริ่มรู้จักสร้างบ้านแปลงเมือง	 

ตั้งถิ่นฐานถาวร	รู้จักสร้างคูน�้าเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก	ชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้น	ปรากฏตามที่ราบแม่น�้ามูลและ

แม่น�้าชี	ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่	7 - 8	อารยธรรมอินเดียแพร่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์	สังคมระดับผู้น�ารับศาสนาพุทธ

และพราหมณ์เข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมอีสานแบบดั้งเดิม	ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่	11 - 12	ดินแดนแถบลุ่มแม่น�้าโขง

และแม่น�้ามูลได้รับอิทธิพลของแคว้นเจนละ	มี	“อิศานปุระ”	เป็นศูนย์กลาง	ดินแดนอีสานจึงปรากฏ	ทั้งศาสนาพุทธ

และพราหมณ์พร้อมกัน	โดยพุทธศาสนามีอิทธิพลตอนกลางและตอนเหนือของอีสาน	ส่วนศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพล

ทางตอนล่างของอีสาน	 ท้ังสองศาสนาต่างควบคู่ผสมกลมกลืนกันในดินแดนอีสาน	 โดยมีวัดและศาสนสถานเป็น

ศูนย์กลางของชุมชน	

	 ศิลปะอีสานยุคประวัติศาสตร์	 มักเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเป็นส่วนมาก	บางครั้งเรียกว่า “ศิลปะสมัยพุทธกาล” 

ในช่วงต้นศิลปะสมัยพุทธกาลเป็นแบบอินเดียแท้	 ในช่วงปลายก่อนเข้าสู่การเปล่ียนแปลงของบ้านเมือง	 และอิทธิพล

ตะวันตกเข้ามา	ศิลปะสมัยพุทธกาลจึงมีลักษณะแบบอีสานพื้นถิ่น	ศิลปะสมัยพุทธกาลจึงปรากฏ	2	แบบ	ดังนี้

 แบบอินเดียแท้	 มีเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาพุทธ	 ศาสนาพราหมณ์	 รูปแบบศิลปะยังคงต้นแบบจาก

อินเดีย	 สมัยทวารวดี	 ถูกถ่ายทอดออกมาโดยช่างอินเดียและพระอินเดีย	 ผ่านผลงานจิตรกรรม	 ประติมากรรม	

สถาปัตยกรรม	วรรณกรรม

 แบบอีสานพื้นถิ่น	ได้รับการถ่ายทอดจากช่างและพระอินเดีย	โดยการจดจ�าและปฏิบัติ	ทางด้านทักษะฝีมือ

ค่องข้างต�่า	แต่มีความบริสุทธิ์และความศรัทธาสูง	ศิลปะแบบอีสานพื้นถิ่นจึงมีลักษณะเรียบง่าย

จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งออกกว้างๆ ได้ 2 กลุ่ม 

 กลุ่มที่ 1 สร้างสรรค์ผลงานแนวสัจนิยม (Realistic)	กลุ่มนี้มีวิถีการด�ารงชีพด้วยการล่าสัตว์เป็นอาหาร	มี

ทั้งสัตว์บกและสัตว์น�้า	และวิถีการด�ารงชีพด้วยการเกษตรกรรม	

 กลุ่มที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานแนวสัญลักษณ์นิยม (Symbolism)	กลุ่มนี้สร้างผลงานเพื่อบางสิ่งที่อยู่เหนือ

ธรรมชาติหรือเกี่ยวกับจิตวิญญาณ	และพิธีกรรมต่างๆ	ของชุมชนนั้น	

	 จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์	 ท่ีพบในภาคอีสานส่วนมากเป็นรูปเขียน	 (Pictograph)	 ทางวิชาการ

เรียกว่า	“ภาพเขียนสีหรือรูปเขียน”	 จากหลักฐานข้างต้นในบทที่	 1	พอที่จะท�าให้เห็นภาพของศิลปินอีสานยุคก่อน

ประวัติศาสตร์	 มีทักษะการท�างานแบบ	“พรีมีทีฟ” (Pimitive)	 ซึ่งเป็นศิลปะแบบอนารยชนที่ยังมีการพัฒนาไม่มากนัก 

ทั้งทางด้านทักษะฝีมือ	 เทคนิควิธีการ	 วัสดุอุปกรณ์	 ยังคงเป็นวัตถุดิบที่หาได้ตามธรรมชาติใกล้ตัว	 หากแต่ศิลปินมี 

ความบริสุทธิ์ใจ	 และมีจิตวิญญาณสูงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตน	 เรื่องราวเนื้อหาที่พบ	 ได้แก่	 การล่าสัตว์	

การเกษตรกรรม	พิธีกรรม	ความเชื่อ	การเต้นร�า	รูปแบบที่พบ	ได้แก่	สัญลักษณ์	กราฟิก	เอกซเรย์	เทคนิควิธีการที่พบ 

ได้แก่	วาดเส้น	ระบายสี	พ่นสี	ขูด	แกะสลัก	ตอก	เซาะร่อง	วัสดุอุปกรณ์ได้มาจากธรรมชาติ	ได้แก่	ดิน	เชือก	ยางไม้	

เปลือกไม้	หิน	ถ่าน	สถานที่ที่พบ	ได้แก่	ผนังถ�้า	 เพิงผา	แผ่นหิน	ก้อนหินใหญ่ 



สรุป	135

จิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาลในภาคอีสาน แบ่งออกได้ 2 สมัย ดังนี้

 สมัยพุทธกาลและอีสานร่วมสมัย

 สมัยพุทธกาล	 ราวพุทธศตวรรษที่	 11	 อีสานรับอารยธรรมอินเดียเข้ามาในดินแดนแม่น�้าโขงและแม่น�้ามูล	 

มีอาณาจักรเจนละปกครอง	มีศูนย์กลางที่	“อิศานปุระ”	เป็นเมืองหลวง	ปกครองโดยกษัตริย์นาม	พระเจ้าภววรมันที่	1	

และพระเจ้ามเหนทรวรมัน	จิตรเสน	จนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่	 13	 ได้แบ่งแคว้นออกเป็น	2	ส่วน	คือ	 เจนละน�้า

และเจนละบก	

	 ศาสนาพุทธและพราหมณ์มีบทบาทมากที่สุด	 เข้ามาผสมผสานกับการนับถือผี	 หรือความเชื่อเกี่ยวกับสิ่ง 

เหนือธรรมชาติในภาคอีสาน	บทบาทของศิลปะจึงหันมารับใช้ศาสนา

 จิตรกรรมสมัยพุทธกาล	แบ่งออกได้	2	แบบ	คือ	แบบดั้งเดิม	และแบบพื้นถิ่น	

 จิตรกรรมสมัยพุทธกาลแบบดั้งเดิม	 รับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยทวารวดี	 เกิดจากช่างชาวอินเดีย	พระสงฆ์

และพราหมณ์	 เข้ามาสร้างผลงานศิลปะตามแนวทางของศาสนาไว้	ค้นพบที่	 ผนังหินด้านหลังพระพุทธรูป	 ในวัดลูกเขย	

โบราณสถานในเขตภูพระบาท	อ�าเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	รูปแบบจิตรกรรมยังคงต้นแบบจากอินเดียแท้

 จิตรกรรมสมัยพุทธกาลแบบพื้นถิ่น	 เกิดจากชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากช่างชาวอินเดีย	 พระสงฆ์

และพราหมณ์	ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง	ช่างพื้นถิ่นในภาคอีสาน	เรียกว่า	“ช่างแต้มฮูป”	รูปแบบจิตรกรรม

สมัยพุทธกาลแบบพื้นถิ่นได้พัฒนาการวาดภาพจากฝาผนังหินมาเป็นฝาผนังสิม	 (โบสถ์)	 ท�าให้เทคนิควิธีการ	 วัสดุ

อุปกรณ์การสร้างงานจิตรกรรมถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการวาดบนฝาผนังสิม	 เร่ืองราวเนื้อหาท่ีนิยมวาด	 

2	 กลุ่ม	 คือเรื่องราวทางศาสนาและวรรณกรรมท้องถ่ิน	 กลุ่มแรกแบ่งย่อยได้เป็น	 พุทธประวัติ	 พระมาลัย	 ไตรภูม	ิ 

อรรถชาดก	ปริศนาธรรม	กลุ่มที่สอง	ได้แก่	สินไซ	(ศิลป์ชัย)	พระรามชาดกหรือพระลัก-พระลาม	(พระราม)	สุริยวงศ์	

กาละเกด	 และเรื่องท้าวปาจิตนางอรพิม	 รูปแบบที่พบ	 รูปแบบประเพณีอีสาน	 มีความแตกต่างที่ทักษะฝีมือของช่าง

แต้มฮูป	คือ	แบบชาวบ้านกับแบบช่างหลวง	เทคนิควิธีการที่พบ	ได้แก่	ระบายสีเรียบแบนตัดเส้น,	กระทุ้ง,	การแต้ม,	

การขีดเส้น	วัสดุอุปกรณ์ที่พบ	ได้แก่	สีจากธรรมชาติและสีเคมี	สถานที่พบ	ได้แก่	สิม	 (โบสถ์),	 ใบลาน,	ตู้พระธรรม,	

ภาพพระบฏ,	ภาพผะเหวด

จิตรกรรมอีสานแนวประเพณี

	 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง	 ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่	 5	 เป็นต้นมา	 วัฒนธรรมทางตะวันตก

ก็ได้แพร่ไปทั่วประเทศไทย

	 ภาคอีสานเปิดรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามา	 ผสมผสานกับวิถีชีวิตคนอีสาน	 ส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ	โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสาน

	 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีเนื้อหาสาระทางภาคอีสานที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมพื้นถิ่นกับรูปแบบ

เทคนิควิธีการ	วัสดุอุปกรณ์จากศิลปะตะวันตก
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ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดผลงานจิตรกรรมแนวประเพณีอีสาน ได้แก่ ค่านิยมวัฒนธรรมทางตะวันตก และสถาบัน 

การศึกษาด้านศิลปะ สิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่อยอดจากของเดิม

 ศิลปินที่มีแนวทางผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม

 1. กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานและท�างานที่ภาคอีสาน 

 2. กลุ่มที่ก�าเนิดที่ภาคอีสานแต่ท�างานที่ภาคอื่น 

 3. กลุ่มท�างานที่ภาคอีสานแต่ก�าเนิดที่ภาคอื่น 

 ผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี ประกอบไปด้วยเรื่องราว รูปแบบ เทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่

 เรื่องราวเนื้อหาที่พบ ได้แก่ ความเชื่อ, สิ่งลึกลับทางด้านจิตวิญญาณ, สิ่งเหนือธรรมชาติ, ต�านาน, ศาสนาพุทธ, 

ศาสนาพราหมณ์, ประเพณี, วิถีชีวิต, สิ่งแวดล้อม, เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม 

 รูปแบบ ได้แก่ แนวประเพณี, สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม

 เทคนิควิธีการ ได้แก่ ระบายสีเรียบแบนตัดเส้น, การแต้ม, การจุด, ระบายสีให้เกิดน�้าหนัก ลึกตื้น ใกล้ กลาง ไกล 

 วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ สีจากธรรมชาติ, สีเคมีส�าเร็จรูป

 สถานที่ ได้แก่ แกลเลอรี, หน่วยงานราชการ, พิพิธภัณฑ์, ร้านอาหาร, หอศิลป์, สถาบันการศึกษาศิลปะ

จิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

 เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง แนวคิดพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเหมือนกับ

ประเทศทางยุโรปและความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลไปทั่วโลก ท�าให้ศิลปะเริ่มมีรูปแบบ 

คล้ายกันหรือเหมือนกัน เป็นรูปแบบสากลมากขึ้น โดยเฉพาะความนิยมรูปแบบเหมือนจริง รูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ 

ศิลปะในประเทศต่างๆ ล้วนนิยมรูปแบบทั้ง 2 อย่างนี้

 ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสานได้รับอิทธิพลท้ังส่วนกลางคือ กรุงเทพมหานคร และศิลปะตะวันตก  

เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมภาคอีสาน 

 อิทธิพลส�าคัญที่ก่อให้เกิดจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและระบบการเมือง

ที่รัฐส่งเสริม

 การแผ่ขยายจากส่วนกลาง การขยายตัวของการศึกษาศิลปะ สถาบันการศึกษาศิลปะจากส่วนกลาง ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง, มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ในภาคอีสาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 วัฒนธรรมผสมผสานในโลกไร้พรมแดน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากกระแส 

โลกาภิวัตน์ ท�าให้ประเทศไทยต้องปรับตัวเองสู่ความหลากหลายของสารสนเทศที่ก้าวทันขอบเขตไปสู่การสื่อสาร 



สรุป 137

อย่างไร้พรมแดน อารยธรรมและวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศในช่วงของสารสนเทศไร้พรมแดนท่ีมี

กระแสผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมผสมผสานท่ีเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็ว ในวงการศิลปะเองก็เช่นเดียวกัน  

มีความเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาท้ังแนวความคิด รูปแบบ และการเปิดกว้างในวิธีการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

ความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัย มีทั้งส่วนที่วิ่งเข้าสู่วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง ก่อให้เกิดแนวทาง

และกระแสใหม่ๆ 

 ศิลปะร่วมสมัยในภูมิภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ที่ท่านอาจารย์ทวี รัชนีกร 

ท่านอาจารย์ด�ารง วงศ์อุปราช ร่างหลักสูตรศิลปะรากเหง้าในวิทยาลัยเทคโนโคราช ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันศึกษา 

ศิลปะร่วมสมัยแห่งแรกของภาคอีสาน 

 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เกิดสงครามกลางเมืองและเกิดกลุ่มศิลปินที่ลุกขึ้นต่อต้านต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 

ศิลปินในภาคอีสาน ได้แก่ ทวี รัชนีกร, โชคชัย ตักโพธิ์, สุขสันต์ เหมือนนิรุธ, สนาม จันทร์เกาะ, ไสว แกล้วกล้า 

เป็นต้น 

	 บทบาทและการรวมกลุ่มของศิลปินในภาคอีสาน

 ศิลปินอีสานร่วมสมัยที่ท�างานในภาคอีสาน ส่วนมากมีอาชีพเป็นครู อาจารย์ สอนวิชาศิลปะในสถาบันของรัฐ 

ส่วนศิลปินอิสระมีน้อยมากในภาคอีสาน บางท่านต้องหาอาชีพเสริมหรือท�าธุรกิจอื่นๆ เพื่อให้มีรายได้ด�ารงชีพและ 

ได้ท�างานศิลปะของตนเอง

 ขอบเขต ความหมายหรือค�าจ�ากัดความ ค�าว่า “กลุ่มศิลปินร่วมสมัยในภาคอีสาน” ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและทัศนคติต่างๆ กันหลากหลาย พอที่จะประมวลผลได้ ดังนี้คือ ควรที่จะยอมรับทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มศิลปินที่ก�าเนิดที่ภาคอีสาน ท�างานศิลปะที่ภาคอีสาน

 2. กลุ่มศิลปินที่ก�าเนิดที่ภาคอื่น ท�างานศิลปะที่ภาคอีสาน

 บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะร่วมสมัยในภาคอีสาน ได้แก่ อาจารย์ไพโรจน์ สโมสร, 

อาจารย์ทวี รัชนีกร, อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์, อาจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร, อาจารย์ธีระวัฒน์ คะนะมะ, อาจารย์นนทิวรรธน์ 

จันทนะผะลิน, อาจารย์ศักชัย อุทธิโท

 ปัจจัยทางด้านสื่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน ได้แก่ ส่ือทางอินเทอร์เน็ต, ส่ือสิ่งพิมพ์ 

ในส่วนกลางและอีสาน

 การจัดงานแสดงศิลปกรรมในประเทศไทยที่ส่งผลต่อวงการศิลปะทั่วประเทศ ได้แก่ หอศิลป์ในภาคอีสาน ซึ่ง

อยู่ในสถาบันการศึกษา ได้แก่ หอศิลป์จ�าปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, หอศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

สิ่งเหล่านี้ล้วนเข้ามามีส่วนในการเจริญเติบโตของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสานทั้งสิ้น
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ลักษณะและรูปแบบผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

 จติรกรรมร่วมสมยัในภาคอสีานได้รบัอทิธพิลจากศลิปะตะวนัตกมาผสมผสานกบัเนือ้หาสาระของความเป็นอสีาน 

ท�าให้ลกัษณะและรปูแบบของจติรกรรมอสีานเปลีย่นแปลง จากเดมิจติรกรรมทีอ่ยูบ่นผนงัถ�า้ (โบสถ์) มาสูก่ารสร้างสรรค์

ศิลปะบนพื้นผ้าใบ และการน�าสื่อต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับความเป็นจิตรกรรมอีสาน

	 ลักษณะผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

  • ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางธรรมชาติ 

  • ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาวิถีชีวิตชนบท 

  • ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางศาสนา 

  • ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่สะท้อนเรื่องราวเนื้อหาทางสังคม 

	 รูปแบบจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

  • รูปแบบเหมือนจริง 

  • รูปแบบกึ่งนามธรรม

  • รูปแบบนามธรรม 

  • รูปแบบเหนือจริง

  • รูปแบบสัญลักษณ์นิยม 

	 ผลงานจิตรกรรมอีสานที่มีกระบวนการร่วมสมัย	
  • ผลงานจิตรกรรมที่ใช้วัสดุหลากหลายผสมผเส

  • ผลงานจิตรกรรมที่ใช้สื่อต่างๆ ผสมผสานเข้าด้วยกัน

  • ผลงานจิตรกรรมที่จัดวางกับพื้นที่

  • ผลงานจิตรกรรมที่ผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน

อัตลักษณ์ของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน

 การค้นหาตัวตนความเป็นอีสานท่ีอยู่ในจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย ปรากฏให้เห็นในเนื้อหาสาระในภาคอีสาน 

ได้แก่ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น, ต�านานท้องถิ่นความเชื่อเกี่ยวกับพญาแถน, ลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์, 

ศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา, พิธีกรรมเฉพาะท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ถูกสั่งสมจนกลายเป็น

วัฒนธรรมทางภาคอีสาน บางอย่างกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมา เนื้อหาสาระเหล่านี้ถูกน�ามาตีความ สร้างสรรค์

ใหม่ให้เช่ือมโยงให้เข้ากับบริบทยุคร่วมสมัย โดยผสมผสานกับแนวความคิด รูปแบบ เทคนิควิธีการ วัสดุอุปกรณ์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ที่มีความเป็นสากล 
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	 อัตลักษณ์ของจิตรกรรมร่วมสมัยในภาคอีสาน	แบ่งออกได้	3	ลักษณะ	ดังนี้

	 1.	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอีสานปรากฏอยู่ในผลงาน	 เน้นการน�าเนื้อหาสาระ 

จากต�านาน	 ความเช่ือ	 พีธีกรรม	 ประเพณี	 พุทธศาสนา	 วิถีชีวิตชนบทในภาคอีสาน	 มาเป็นแรงบันดาลใจใน 

การสร้างสรรค์

	 2.	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอการพัฒนาต่อหรือเช่ือมโยงกับจิตรกรรมอีสานในยุคก่อนประวัติศาสตร์	

และจิตรกรรมอีสานสมัยพุทธกาล	

	 3.	 จิตรกรรมอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนอรูปแบบเหมือนจริง
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ประวัติการท�างาน :

2539 - นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2540  - นิทรรศการทางวิชาการศิลปะอีสานสัญจร ครั้งที่ 3, 4 กลุ่มไทอีสาน
 - การแสดงศิลปกรรมกลุ่ม From Happiness to Sadness ณ บ้านบางกอกแกลเลอรี่
2545 - งานวาดเส้นร่วมสมัย : DRAWING 
 - การแสดงงานกลุ่ม “นา” ครั้งที่ 1 
 - นิทรรศการกลุ่ม “Life” ครั้งที่ 1 
2548 - 2549 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
2549 - การประมูลผลงานศิลปกรรมตักสิลาสักการะ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 - Vietnam - Thai Arts Exhibition 
 - โครงการฝึกวิชาชีพการวาดภาพแก่ผู้ต้องขัง เรือนจ�าจังหวัดมหาสารคาม 
 - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Land Scape) ปีการศึกษา 2549 ณ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ 
2550 - โครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะเพื่อศึกษาต่อส�าหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ�าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 - โครงการสัมมนาศิลปะวิชาการ : ศิลปะวิชาชีพ เรื่อง ศิลปะเพื่อประชาชน : ศิลปะเพื่อประชาชน 
 - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Sea Scape) ปีการศึกษา 2 ระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2550 
  ณ อุทยานแห่งชาติเขาตาม่องล่าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 - โครงการนิทรรศการภาพเขียนสีน�้า (Sea Scape) ปีการศึกษา 2550 
  ชื่อผลงาน “ผักผ่อน” เทคนิค สีน�้า ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร ณ หอศิลป์จ�าปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 - โครงการตลาดนัดศิลปะภาคอีสานประจ�าปี 2550 “ตุ้มโฮมศิลป์ เบิ่งแญง แปงถิ่นอีสานบ้านเฮา”
  ชื่อผลงาน “ลีลา” เทคนิค ชาร์โค ขนาด 55 x 75 เซนติเมตร ณ ห้างสรรพสินค้ายิ่งเจริญปาร์ค จังหวัดอุบลราชธานี
  - นิทรรศการศิลปกรรมของศิลปินกลุ่ม “นา” ครั้งที่ 2
2551 - การศึกษาหัวข้อวิจัยเรื่อง “การส�ารวจผลงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณีอีสาน กรณีศึกษากลุ่มศิลปินไทย-อีสาน” 
  (ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจ�าปี 2551)
 - นิทรรศการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 
2552 - นิทรรศการกลุ่ม “Life” ครั้งที่ 2 
2553 - ART CAMP PROJECT : Mind Uniting Art Created Operation for Lao Disable’s Deaf Unit Charity under 
  Thai - Lao Artists Partnership 
 - โครงการนิทรรศการศิลปะ “ความงามและความรัก” ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด :  ความรัก ความอบอุ่น ความงดงามของชีวิต ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของรูปทรงไก่และสิ่งแวดล้อม
  ด้วยวิธีการวาดเส้น อันเป็นเทคนิคพื้นฐานของการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ประวัติผู้เขียน

ยุทธนา ไพกะเพศ 

เกิด : 15 ธันวาคม 2516 

ที่อยู่ : 348/1 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 โทร. 081-5459232

ประวัติการศึกษา :
 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 - ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปัจจุบันท�างานที่ : สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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