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Contemporary Art between Thailand
and Japan
[ Ikuo Eiso ]
(1) Common culture
There is a long and deep friendship between Thailand and Japan. Some culture and
custom are very near there. That’s why we have kept such a long relationshipeach other. Then,
what is the common culture and custom? We can find something common between two
countries.
At first, there is a religion “Buddism”. Himayana for Thailand and Mahayana for
Japan, there is some diﬀerence on the sect of it. And both of countries have developed with
it in their history. There are more religions like Christianity, Islamism coming in each country
at present. But Buddhism is main religion and influence on their daily life. When I tripped to
Thailand at the first time 30 years ago, I was surprised at seeing Thai people press their hands
together in the temple. It’s so far between Thailand and Japan, but there is same custom of
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Buddhism. I felt an aﬃnity for Thai people and a great time of Buddhism which derived into
each country in the world.
At second, there are “the Royal family and the Imperial family” which is the core
of nation. When an emperor is changed, the name of era is also changed in Japan, such
as ‘Meiji, Taisho, Showa, Heisei’. There is similarity in the flow of dynasty such as ‘Sukhothai,
Ayutthaya, Thonburi, Ratthanakhosin’ in Thai history and the reign such as ‘IX’ in
Ratthanakhosin dynasty. Both of countries have had the central figure of nation all the time.
Then the court culture was produced there and spread all over the countries. It covers the area
of architecture, cloth, cuisine and so on.
At third, there is “Rice” as a staple food. If there is rice growing, of course, a lifeway
of farmer is produced with it, too. They cultivate a rice field and bring up cattle while the sunshine
is above them. Then, they invent various kinds of farm implement to adjust themselves to
environment. They learn how to make living with nature. There is also food culture produced
with rice, such as sticky rice, rice gruel, fried rice and so on. Thai cuisine and Japanese
cuisine have diﬀerent originality. But both of them have been developed with rice and ingredients
around them.
I have mentioned three common points between Thailand and Japan. There may be
more common interests there. These elements may make us feel an aﬃnity each other and
keep the relationship for long time.

Buddhist image in Thailand

Buddhist image in Japan
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Japanese Emperor and Thai King *1

Food culture

(2) Art history
I write some point about art history between two countries. Both of countries have
been developed with Buddhism. Therefore, we guess that the beginning of art in each country
was on Buddhism. Then, original art style was produced and developed with local material, such
as wood, stone, earth and natural environment. And these art style and techniques still have
been inherited continuously through generations.
When the times entered the modern age, figurative art and monumental art came out
into the area of art in both countries. They showed a portrait of the Royal, Imperial family and

๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

important person in the history and also monumental object was popular in the society. It was
the process which art appear in public space.
After that, when the times entered the present age, it was recognized that art is
one of subject and artist is one of occupationin society. That chance was very similar between
Thailand and Japan. It was flowing of art from European countries. European art techniques
like Impressionism or Abstractismwhich havs never seen in Asia flowed into Asia with starting
active trade between East and West of the world in 20th century. Artist also started showing
original theme in each country with European techniques. Art got independent area, not
belonging to others.

Figurative art in Thailand *2

Impressionism

Figurative art in Japan *3

Abstractism

Contemporary Art between Thailand and Japan
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(3) Comparison in contemporary art
It’s 21th century now. Main flowing of art style has changed much from 20th century.
It’s necessary for comparison of contemporary art of two countries to understand various
situationswhich I mention above. There was important background in art between Thailand
and Japan. I would like to compare the feature of contemporary art in two countries here.
For Thai contemporary art, there are two main elements in concept of works. One is
Buddhism. This shows that Thai people depend on it much in their life. Another is Royalty.
They live with the Royal family. These two elements are very important for Thai people and a lot
of artists take theme on them. Addition to it, nature is also important element for art. There is
wonderful nature in Thailand. Some painter use colorful paints and some sculptor use interesting
materials from nature. There is beautiful nature everywhere through the year in Thailand
For Japanese contemporary art, I see that a lot of artists like to show mental
thingsin their mind. Development of economy stopped at the end of 20th centuryin Japan.
And the bubble of Japanese economy has been crumbled. Japanese people faced to this
situation and feel something complexwith a modern society. A lot of artists show inner feeling
in such a situation of nation. As to material, sometimes industrial products also can be parts
of art works, such as electronic equipment, building materials and so on. Artists look for best
material to show their feeling. Except for that, some artists use traditional techniques such
as Japanese painting, wood carving, craft techniques for their contemporary art. I think that
Japanese artists tend to have weight on techniques and materials.

Contemporary art in Thailand

Contemporary art in Japan
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(4) Step to friendship
We can say that the contemporary art reflects appearance of modern society from
art featureof two countries. There is the essence of art in each country with long art histories
from religious art of Buddhism. And the beginning of art history and social situation was
very similar in each country. But contemporary arts show some diﬀerences at present. It may
be because each art branch has taken original way through long times with various situations
of nation, such as economical, political, climatical, geographical and so on. So to speak,
contemporary art reflects figure of humankind living between what nature produces and
what human produces.
Nowadays art event is held at various place such as mountain, island, school,
warehouse and so on except for museum or gallery. And art works also become site-specific.
It indicates that art exists with nature and society, not standing by itself.
There are various common and diﬀerent points in art between Thailand and Japan.
We can understand the common and try to take a step to diﬀerences. If we can find the value
behind diﬀerencesin each country, we can deepen friendship certainly.

Member of “Thailand – Japan Contemporary Art Exhibition 2017”

Quotation of pictures
*1: https://twitter.com/nodasori2525/status/786544323730911236/photo/1
*2:http://arsip.galeri-nasional.or.id/documentations/1730
*3:https://it.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Ragusa
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วิลเลีย่ ม เทิรนเนอร แรงบันดาลใจการใชสี
บรรยากาศนงานจิตกรรมของเสริม วัชรินทร
[ เสริม วัชรินทร ]
ผลงานจิตกรรมสีนา้ํ ในยุคทีเ่ ทคนิคจิตกรรมสีนา้ํ มันไดรบั ความนิยมแพรหลายอยางมากในยุโรป
ซึ่งในยุคสมัยของ โรแมนติก (Romanticism) ก็เชนกัน ศิลปนในยุคนี้มีไมมากนัก ที่สนใจเทคนิคสีน้ําในการ
สรางสรรคผลงานจิตรกรรมอยางจริงจัง สวนมากศิลปนในยุคนี้จะใชเทคนิคสีน้ําในการสเก็ตภาพเทานั้น
เพื่อเปนการเก็บขอมูลสรางงานจิตรกรรมสีน้ํามัน
จิตรกรในยุคโรแมนติก ชาวอังกฤษ ชื่อ วิลเลี่ยม เทิรนเนอร (William Turmer) เปนศิลปน
ในยุคสมัยนี้เพียงไมกี่คนที่ใชเทคนิคสีน้ําไดอยางสมบูรณแบบและมีเอกลักษณเฉพาะมีจุดเดนที่การใชสี
ในบรรยากาศที่แสดงถึงชวงเวลาตางๆ ไดอยางเราใจ ตามแบบตนฉบับของยุคโรแมนติก
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วิลเลียม เทิรนเนอร ใชชีวิตและสรางผลงานอยูในชวง ๑๗๗๕ – ๑๘๕๑ จัดอยูในยุคโรแมนติก
เขาไดสรางผลงานที่มีความโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะ ไดรับความนิยมในยุคสมัยนั้นเปนอยางมาก จึงมี
ชีวิตที่ไมลําบากยากแคนเหมือนศิลปนคนอื่นๆ มีระบบในการทํางานตลอดจนการบริหารจัดการที่ดีมาก
จากครอบครัวโดยที่ตัวเขาไมจําเปนตองพบกับลูกคาโดยตรง ซึ่งชื่อของ วิลเลียม เทิรนเนอร นั้นเปน
ศิลปนที่ผูคนชาวอังกฤษภาคภูมิใจอยางยิ่ง ปจจุบันผลงานเขาไดรับการเก็บสะสมไวตามพิพิธภัณฑตางๆ
ทั้งในอังกฤษและอเมริกา ทั้งยังมีผลงานที่เปนแรงบันดาลใจใหกับศิลปนยุคตอมา โดยเฉพาะศิลปนกลุม
Impressionism Expressionism และ Abstract ที่นิยมใสอารมณความรูสึกของตนลงในภาพวาด ทําให
ผลงานมีความนาสนใจราวกับมีชีวิต
รูปแบบการสรางงานจิตรกรรมสีน้ําของวิลเลียม เทิรนเนอร เนนเรื่องราวเกี่ยวกับภาพทิวทัศน
(Landscape) เปนสวนมากในภาพมักนําเสนอภาพทิวทัศนที่มีความแตกตางของชวงเวลา เชน เชา สาย
บาย เย็น โดยใชเทคนิคการวาดดวยการแทนคาดวยสีตามหลักของทฤษฎีสี ดังภาพผลงานชื่อ Early Morning
เปนภาพเกี่ยวกับบรรยากาศยามเชา ยาน เวส มินเตอร

William Turmer Early Morning, 1819
Water color, 22.4 x 28.7 cm.
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ภาพของ วิลเลียม เทิรนเนอร สรางขึ้นในป ๑๘๑๙ ปจจุบันเปนงานสะสมของพิพิธภัณฑศิลปะ
รวมสมัย Tate gallery ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ลักษณะงานจิตกรรมสีน้ําชิ้นนี้มีความโดดเดน
ในเรื่องของสีที่นํามาใชแทนคาบรรยากาศยามเชาและวิธีการใชสีเหลืองเปนสีบรรยากาศครอบคลุม
เกือบทั้งภาพ เพื่อใหผูชมรูสึกไดวาเปนยามเชา สวนเนื้อหาของภาพที่เปนสิ่งกอสรางเปนสถาปตยกรรม
แบบอังกฤษโบราณวิลเลียม เทิรนเนอร เผยใหเห็นเพียงแคโครงสรางโดยรวมของตัวอาคารเทานั้น
สวนรายละเอียดนั้นมีเพียงเสนบางๆ เทานั้น สวนตัวอาคารที่เปนจุดเดนหลังสุดของภาพวิลเลียม เทิรนเนอร
ใชการตัดเสนแบบเขมเพื่อเพิ่มใหมีระยะของภาพมากขึ้นและทําใหภาพสมบูรณขึ้นดวย
ภาพพระอาทิตยยามเย็น the scarlet sunset สรางขึ้นในป ๑๘๓๐ – ๔๐ ปจจุบันเปนงานสะสม
ของ Tate gallery กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ภาพนี้มีความแตกตางจากภาพ Early Marming อยางมาก
ศิลปนจัดภาพแบบใชเสนระดับสายตาไวกึ่งกลางภาพ (๕๐ – ๕๐%) กําหนดใหพระอาทิตยที่กําลังตกเปน
จุดเดนของภาพ

William Turmer, 1830 – 40 The Scarlet Sunset
Water color und boby colours on blue paper, 13.4 x 18.9 cm.
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วิเคราะหโครงสรางของการจัดวางองคประกอบผลงานของ William Turmer
ในผลงานชื่อ The Scarlet Sunset

การใชโทนสีของภาพมีความแตกตางเชนกันเพราะ The Scarlet Sunset ใชโทนสีเขมอันเนื่อง
มาจากการเลือกใชกระดาษภาพนี้ เทิรนเนอรใชกระดาษสีเทาอมฟา และใชเทคนิคที่เปนสีน้ําทึบแสง
ในบางสวนเพื่อใหภาพนี้ครอบคลุมดวยบรรยากาศแบบทึบๆ คลายกําลังจะตก ฉะนั้นภาพนี้จึงไมเนน
รายละเอียด
กลุมสีที่ศิลปนเลือกใชสีโทนรอนเปนสวนมาก เชน เหลือง สม แดง น้ําตาล เทา และมวง ทําให
ภาพนี้ออกมาไดอารมณความรูสึกของบรรยากาศยามเย็นยิ่งนัก
ภาพทั้งสองของ วิลเลียม เทิรนเนอร ที่ยกตัวอยางใหชมนี้เปนภาพที่มีชื่อเสียงเปนอยางมาก
สงอิทธิพลและเปนแรงบันดาลใจสําหรับศิลปนที่วาดภาพทิวทัศนในยุคตอๆ มาจนถึงปจจุบัน ยกตัวอยาง
ศิลปนที่มีชื่อเสียงและไดศึกษางานของเทิรนเนอร เชน โมเนต ปซซาโร มาครอชโกรวมถึงตัวผูเขียนเอง
(เสริม วัชริทร) ไดรับแรงบันดาลใจจาก วิลเลียม เทิรนเนอร เชนกัน
จากการวิเคราะหภาพผลงานของ มาร รอชโก ไมปรากฎชื่อผลงานซึ่งสรางสรรคขึ้นในป
ค.ศ.๑๙๖๓ เทคนิคสีน้ํามันบนผาใบไดแสดงออกในการปายทีแปลงดวยสีบรรยากาศที่ขอนขางหนัก
เรียงเปนชัน้ สีทสี่ ะทอนความรูส กึ ของบรรยากาศ จึงสรุปไดวา มาร รอชโก ไดรบั แรงบันดาลใจจาก วิลเลียม
เทิรนเนอร ในสวนการใชสีบรรยากาศโดยไมแสดงเนื้อหาอยางอื่นลงในภาพ ตามแนวทางของศิลปะ
แบบนามธรรม (Arap Trak) ดังตัวอยางภาพผลงานที่นํามาวิเคราะห

วิลเลีย่ ม เทิรนเนอร แรงบันดาลใจการใชสี

๑๑

Mark Rothko Untitled, 1963 Oil on canvas, 175.2 x 162.5 cm
Washington, Mark Rothko Estate

ศิลปนอีกทานที่ศึกษาผลงานของ วิลเลียม เทิรนเนอร และนําหลักการของศิลปนมาพัฒนาการ
สรางสรรคผลงานของตนเอง คือ โคล โมเนต (Clamed Monet) จากการวิเคราะหผลงาน ความประทับใจ
พระอาทิตยยามอรุณ (Impression Sunrise) สิ่งที่ โคล โมเนต ไดแรงบันดาลใจจาก วิลเลียม เทิรนเนอร คือ
สวนทีเ่ ปนบรรยากาศของภาพ โดยกําหนดการใชสี เปนตัวกําหนดบรรยากาศของภาพเพือ่ แสดงถึงชวงเวลา
ที่ตองการนําเสนอ แตสวนที่มีความแตกตางกัน คือวิธีการของสรางงานซึ่ง โมเนต ใชวิธีการวาดจาก
สถานที่จริง สวนเทิรนเนอรจะมีการสเก็ตภาพกอนที่จะลงมือสรางผลงานจริง ดังภาพผลงานที่ปรากฎ

๑๒
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Clamed MonetImpression Sunrise, 1872 Oil on canvas, 48 x 63 cm

ในสวนตัวผูเขียนเองนั้น ไดแรงบันดาลใจจาก ลักษณะการใชโทนสีตางๆ เพื่อแสดงถึงชวงเวลา
ในแตละฤดูกาล รวมทั้งเทคนิคการสรางงานที่ไมจํากัดดวยเทคนิคใดเทคนิคหนึ่ง ทั้งสีน้ําและสีน้ํามัน
ซึ่งวิธีนี้จะทําใหการทํางานมีความสนุกอยูตลอดเวล

เสริม วัชรินทร รุงอรุณแมปง, ๒๕๕๕, สีน้ํา ๓๘ x ๕๖ ซม.

วิลเลีย่ ม เทิรนเนอร แรงบันดาลใจการใชสี

๑๓

เสริม วัชรินทร ยามเชาที่หลวงพระบาง, ๒๕๕๕ สีน้ํา ๓๘ x ๕๖ ซม.

ภาพจิตกรรมสีน้ําของ เสริม วัชรินทร มีลักษณะการเขียนภาพโดยไมเนนรายละเอียด และใหสี
ของบรรยากาศตามชวงเวลาที่กําหนดทํางานสื่ออารมณและความรูสึก โดยใชจังหวะของทีแปลงและการ
ซอนทับของสีประสานกลมกลืนสรางบรรยากาศและอากาศภายในงาน การซอนทับของสีทปี่ ระสานกันและ
เกิดเปนสีใหมขึ้นมา มีมิติระยะใกลไกลโดยไมแสดงรายละเอียดของรูปทรง ซึ่งไดแสดงบรรยากาศของยาม
เชาที่ปรากฎเงาสะทอนในแมนํ้าทามกลางธรรมชาติที่มีจังหวะซอนทับอยางลงตัวทั้งสองภาพ เห็นไดวา
เสริม วัชรินทร นําหนักการใชสีบรรยากาศตามแนวทางของศิลปน วิลเลียม เทิรนเนอร มาพัฒนาในการ
สรางสรรคผลงานของตนเองไดอยางกลมกลืน

๑๔
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เสริม วัชรินทรคูเมือง, ๒๕๖๐ สีน้ํามัน ๘๐ x ๖๐ ซม.

จากบทความและตัวอยางผลงาน พอสรุปไดวา แรงบันดาลใจและเทคนิควิธีการมีความสําคัญ
ตอการทํางานศิลปะมากเพียงใดการศึกษาผลงานจากศิลปนที่เปนตนแบบทําใหเกิดการพัฒนาไดอยาง
ชัดเจน ฉะนั้นศิลปนที่เกิด ในยุคปจจุบันตองใหความสําคัญและเชิดชูศิลปนในอดีตที่สรางรากฐานที่มั่นคง
ไวใหไดเรียนรูและไดศึกษาแนวทางเพื่อสรางผลงานไวเปนแบบอยาง สําหรับศิลปนรุนหลังและเปนมรดก
ถายทอดสืบตอกันไป

วิเคราะหจิตรกรรมบนฝาผนัง และการแสดงออกของศิลปิ น

๑๕

วิเคราะหจิตรกรรมบนฝาผนัง
และการแสดงออกของศิลปิ น
[ อนุศิษย นุหนอ ]

ผลงานของ หนานบัวผัน และ อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน
จิตรกรรมไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่ทรงคุณคาที่ชางไทยสรางสรรคมาตั้งแต
อดีต และสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบัน แสดงความเปนไทยที่ถายทอดเปนภาพเขียน ทําใหเกิดความภูมิใจ
ในรากฐานทีเ่ ขมแข็งทีม่ คี วามงามเปนพิเศษโดยเฉพาะภาพเขียนสีทแี่ สดงความเปนเอกลักษณของชนชาติไทย
เทานั้น จิตรกรรมไทยมีหลายปจจัยในการสรางสรรคจิตรกรรมฝาผนังของศิลปน เชน วิถีชีวิต จารีตและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่นตางๆ ซึ่งแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ผลงานจิตรกรรม ทําให
เราไดเรียนรู สภาพแวดลอม พฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของสังคมในยุคสมัยนั้นๆ ไดเปนอยางดี

๑๖
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งานจิตรกรรมฝาผนังวัดในภาคเหนือที่มีเอกลักษณ ไดนํามาวิเคราะหทั้งหมดสองทาน คือ
ผลงานหนานบัวผัน และอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ
ั น ซึง่ การแสดงออกในการสรางสรรคผลงานของศิลปน
แตละทานมีความแตกตางกัน ผลงานกับศิลปนเปนสวนหนึ่งที่บงบอกถึงความคิด เรื่องราวตางๆ ที่ศิลปน
ไดส่ือความหมายออกมาจากเรื่องราวของชีวิต ความสุข ความทุกข สังคมแวดลอมในยุคสมัยของศิลปน
ไดเปนอยางดี
หนานบัวผัน เปนสลาชาวไทยลื้อ ที่มีความสามารถในการเขียนภาพฝาผนังวัด และมีชื่อเสียง
มากในกลุมภาพจิตรกรรมฝาผนังของจังหวัดนาน เชน จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว อําเภอ ทาวังผา
ในชวงพุทธศักราช ๒๔๑๐ – ๒๔๓๑ จิตรกรรมฝาหนังวัดภูมนิ ทร มีขอ งสังเกตอยูห ลายประการทีท่ าํ ให ภาพ
จิตรกรรมวัดหนองบัวและวัดภูมนิ ทรมลี กั ษณะใกลเคียงกันกลาวคือมีโครงสรางการใชสแี บบเดียวกันโดยใช
แมสีแดง เหลือง น้ําเงิน เปนหลัก ในสมัยพระเจาสุริยะพงษผริตเดชฯ ซึ่งปกครองนครนานระหวาง
พุทธศักราช ๒๓๓๖ – ๒๔๖๑ หนานบัวผันไดเขียนภาพที่มีลักษณะสําคัญคือ มีภาพคนที่มีความคลายคลึง
กันเชน ใบหนาคน การแตงกาย สรรพสัตว ทั้งไกแจ นก ลิง แมกระทั้งการลากเสนลายพุมไม หนานบัวผัน
ไดดงึ ความรูส กึ นึกคิดลงในการเขียนภาพมีแนวคิดเปนของศิลปนเอง คือ “คตินยิ ม” หรือเขียนตามจินตนาการ
ของตนเองมากกวา การเขียนภาพแบบเหมือนจริง Realistic มีรูปแบบลักษณะเดนอยางชัดเจน ปรากฏใน
การ ใบหนาชายและหญิงจะบรรจงเขียวคิว้ ใหโคงเปนวงพระจันทร แลวลากหัวคิวขางหนึง่ ลงมาเปนสันจมูก
เหมือนกันทัง้ ทีว่ ดั หนองบัวและวัดภูมนิ ทร ทําใหลกั ษณะการเขียนภาพคนมีความโดดเดนมากเปนเอกลักษณ
เฉพาะตัวของหนานบัวผัน

ภาพประกอบ ฝาผนังวัดหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน

วิเคราะหจิตรกรรมบนฝาผนัง และการแสดงออกของศิลปิ น

๑๗

ภาพประกอบ จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร อําเภอเมือง จังหวัดนาน

หนานบัวผันไดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดทีม่ ชี อ่ื เสียงคือภาพเขียน กระซิบรักบันลือโลก หรือปูม า น
ยามาน ซึ่งแปลวาหนุมสาวชาวพมา ชายหนุมในภาพขมวดผมไวกลางกระหมอม พรอมผาพันผมแบบพมา
นุงผาลายลุนตะยาแบบพมา มีการสักยันตสีแดงตามลําตัว ซึ่งเปนที่นิยมในหมูชนชาวไทยใหญ สวนผูหญิง
มีการแตงกายเสือ้ คลุมแขนยาว เกาะอกสีแดงเกลาผมแลวประดับปน ทอง ทีท่ า ทางออนชอย สวยงาม ภาพเขียน
ปูมานยามานของหนานบัวผัน ภาพนี้ตองการสื่อและถายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคูรักที่ตองจากลากันไป
อยูหางไกลกันทําใหมีการสั่งลา เปนเหตุการณที่เกิดจากการคิดถึงกันและมีคําบรรยายประกอบที่ไพเราะยิ่ง
ดังนี้ “คําฮักนอง กูปจะเก็บเอาไวในน้ําก็กลัวหนาว จักเอาไวพื้นอากาศกลางหาว ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาว
ลงมาคะลุม จักเอาไปใสในวังขวงคุม ก็กลัวเจาปะใสแลวลูเอาไป ก็เลยเอาไวในอกในใจตัวชายปนี้ จักหื้อมัน
ไหอะฮิอะฮี้ ยามปนอนสะดุงตื่นเววา” เมื่อแปลคําบรรยายทําใหเราทราบซึ่งในความหมายของภาษาลานนา
ไดอยางลึกซึ้ง กลาวคือ “ความรักของพี่จะเอาฝากในน้ําก็กลัวมันเหน็บหนาว จะฝากไวกับทองฟา อากาศ
กลางหาวก็กลัวเมฆหมอกมาขลุม จะเอาฝากไวในขวง ในคุม ก็กลัวเจากลัวนายมาเจอะเจอแยงรักของพี่ไป
ก็เลยเอาฝากไวในอกในใจของตัวพี่ใหมันร่ําให อะฮิอะฮี้ถึงนองทุกยามสะดุงตื่นเววา” หนานบัวผันไดแสดงออก
ถึงการสือ่ ความหมาย ถายทอดอารมณและความรูส กึ ผาน ภาพเขียนใบหนากริยาอาการของหญิงสาวแสนสวย
ชายตาแสดงความกรุมกริ่มในอารมณคูรักไปหาหนุมชาวพมาเพราะลานนาตกเปนประเทศราชของหงสาวดี
วัฒนธรรมไดฝงแนนคลุกเคลาผสมปนแปกับวัฒนธรรมของชาติพันธเผาตางๆ ในเมืองนาน หนานบัวผัน
ไมไดเขียนบุคคลที่เปนตัวตนจริงๆ หากแตเขียนภาพตามความอุดมสมบูรณของบุคคลในความรูสึกนึกคิด
และความศรัทธามากกวาจะเขียนภาพตามคติและความเปนจริง ภาพเขียนของหนานบัวผันนี้ไดรับการยกยอง
วาเปนภาพที่สมบูรณแบบที่สุดทั้งดานองคประกอบและอารมณภาพ ซึ้งสะทอนความเปนชาวนาน ไดอยาง
ไมมที ต่ี ิ อีกทัง้ หนานบัวผันก็ยงั มีมมุ มองและแนวคิดทีท่ นั สมัย รูจ กั นําสีสนั มาใชอยางเชน สีแดง ฟา ดํา น้าํ ตาลเขม
วิธีลงฝแปลงก็ยังคลายภาพวาดสมัยใหม จนกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนานที่มีชื่อเสียงมาก

๑๘
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ภาพประกอบ กระซิบรักบันลือโลก “ปูมานยามาน” วัดภูมินทร อําเภอเมือง จังหวัดนาน

นางสีไว หรือ นางแกวสีไว เปนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร จังหวัดนาน ผลงานของ
หนานบัวผัน นางสีไวเปนตัวละครจากเรื่อง คัทธณะกุมารชาดกแตหนานบัวผันถายทอดจินตภาพนางสีไว
ในมุมมองการแตงกายของสตรีนานหรือแมญิงนานในอดีต เชนเดียวกับปูมานยามาน ภาพนางสีไวมีความ
ออนชอย สวยงาม คิ้วโกงโคงเหมือนจันทรแรม ริมปากแดงจิ้มลิ้มนวลเหมือนแสงทับทิม หนานบัวผัน
ยังถายทอดอารมณและความงามของหญิงสาว จนไดสมญาวาเปน โมนาลิซาเมืองไทย หรือ โมนาลิซา
เมืองนาน นางสีไวอยูในอิริยาบถทาทางที่กําลังเกลาผมขึ้นเหนือศีรษะและตกแตงมวยผมดวยดอกไมสีสดใส
ที่ใบหูใสมวนทอง เปลือยอก มีเพียงผาคลองคอไพลชายไปดานหลัง หนานบัวผันมีการจัดองคประกอบ
ไดอยางสมบูรณ มีมุมมองเปนดานขาง ๔๕ องศา ทําใหภาพเขียนมีความหมายซอนเรน มีการเลือกใชสีสัน
สวยงาม จึงทําใหนางสีไวมีความโดดเดนและสําคัญมากอีกภาพหนึง่ ในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมนิ ทร จังหวัดนาน
(วินัย ปราบริปู. (๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑). “ตัวตนศิลปนหนานบัวผัน” รูปแบบอัตลักษณสําคัญบนจิตรกรรม
ฝาผนังวัดภูมินทรและวัดหนองบัวจังหวัดนาน”. ศิลปวัฒนธรรม. ๒๙:๗, หนา ๕๑)

วิเคราะหจิตรกรรมบนฝาผนัง และการแสดงออกของศิลปิ น

๑๙

ภาพประกอบ นางสีไววัดภูมินทร อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน

อาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน เปนศิลปนที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดรองขุน ตําบล
ปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารยเฉลิมชัยเปนศิลปนที่สรางชื่อเสียงในการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทย และยังสรางสรรคงานประเภทประติมากรรมอีกดวย มีผลงานที่โดดเดนคือ การบูรณะซอม
ตกแตง ปรับปรุง วัดรองขุน จังหวัดเชียงรายขึ้นใหม อาจารยเฉลิมชัยไดออกแบบสถาปตยกรรมที่สวยงาม
มีเอกลักษณเฉพาะตัววัดรองขุน แปลกมีความแตกตางไปจากวัดอืน่ ๆ มีการตกแตงโดยลวดลายไทยปูนปน
ตางๆ โดยใชสีขาวเปนหลัก สรางความรูสึกของความบริสุทธิ์ รอบอาณาเขตของวัด มีอุโบสถอยูโดยรอบ
โดยสรางวัดใหเหมือนเมืองสวรรค เปนวิมานบนดินที่มนุษยโลกสามารถสัมผัสได โบสถในเขตพุทธวาท
เปรียบเสมือนบานของพระพุทธเจา สีขาวแทนพระบริสุทธิ์คุณของพระเจา กระจกขาวหมายถึงพระปญญาคุณ
ของพระพุทธเจาที่เปลงประกายไปทั่งโลกมนุษยและจักรวาล อาจารยเฉลิมชัย ไดสรางสรรคภาพเขียน
ในวัดรองขุน ที่งดงามและเปนจิตรกรรมฝาผนังที่แปลกใหม กลาวคือ เปนงานศิลปะไทยที่รวมสมัยทั้ง
สถาปตยกรรมการ จิตรกรรม ประติมากรรม เปนแสดงอารมณความรูสึกและแสดงออกในการสรางสรรค
สิ่งใหม ที่ไมซ้ําซาก ไมปดกั้นความคิดของตนเอง ไวกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมาจากความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาของศิลปนอยางจริงใจ

๒๐
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ภาพประกอบ วัดรองขุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจา มีการเลาเรื่องราวบนฝาผนัง
ดานลางมีภาพการตูนหลากหลาย สอดแทรกในภาพ เชน แมดทริค ซุปเปอรแมน อวตาร โดเรมอน
สไปเดอรแมน ฯลฯ แตมีขนาดเล็กกลมกลืนกับบรรยากาศทั้งหมด ไดอยางลงตัวทั้งสีสันและรูปทรง
ภาพทั้งหมดอยูรอบๆ ผนังวิหารในภาพนําสายตามุงหนาสูตึกเวิรลเทรดที่กําลังถูกทําลายในเมืองนิวยอรค
เพิ่มความแปลกใหมใหสวยงาม สวนดานบนเปนเรื่องราวของพระพุทธเจา ปฐมเทศนาหรือบําเพ็ญทุกข
สวนดานลางของเหลาซุปเปอรฮีโรเปนฝูงบินไปชวยตึกเวิรลเทรดแตไมทัน การใชสีสัน สีโทนรอนเพื่อ
เพิ่มบรรยากาศในความรอน ตอสูกับสิ่งตางๆ ถาเปนเรื่องราวของพระพุทธเจาสีโทนรอนเปรียบเหมือน
มารผจญ สะทอนภาพของสังคมยุคสมัยปจจุบันและขอมูลดานประวัติศาสตร ใหเราไดศึกษาดานศิลปะไทย
อีกมุมมองหนึ่ง อาจารยเฉลิมชัย สรางสรรคผลงานจิตรกรรมฝาผนัง 2 แบบ คือ จิตรกรรมไทย แนวประเพณี
และจิตรกรรมไทยรวมสมัย

วิเคราะหจิตรกรรมบนฝาผนัง และการแสดงออกของศิลปิ น

๒๑

ภาพประกอบ จิตรกรรมฝาผนังวัดรองขุน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผลงานของศิลปนทั้งสองทานไดถายทอดอารมณ ความรูสึก ตามจินตนาการณ ถายทอดผาน
จิตรกรรมฝาผนังในวัดใหคนทีช่ มรูส กึ ทราบซึง้ ใน สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียบของทองถิน่
ที่ศิลปนไดอาศัยอยู และเปนเหมือนบันทึกเรื่องราวชีวิต ความสุข ความทุกข สังคมแวดลอมในยุคสมัยของ
ศิลปนไดเปนอยางดี จิตรกรรมไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมประจําชาติไทยที่มีคุณคา ที่ศิลปนสรางสรรคมา
ตั้งแตอดีตและสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน

๒๒
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ดังนั้นภาพรวมของผลงานศิลปนทั้งสองทาน จึงเกิดความแตกตางกันอยูมาก เพราะศิลปน
สรางสรรคผลงานในชวงเวลาที่แตกตางกันทําใหรูปแบบ แนวคิด วิธีการ กระบวนการสรางสรรคงานศิลปะ
วัสดุอุปกรณ การใชสีแตกตางกัน ปรากฎในกรสรางสรรคผลงานอยางชัดเจน
ลักษณะเดนของผลงานของ หนานบัวผัน คือ ใชสจี ากธรรมชาติ ไมกี่สี เชนแดง น้ําเงิน เหลือง
เป น หลั ก ถ า ยทอดรู ป แบบเขี ย นภาพ “คติ นิ ย ม” หรื อ เขี ย นตามจิ น ตนาการมากกว า การเขี ย นภาพ
แบบเหมือนจริงและหนานบัวผันยังนําเอกลักษณของทองถิ่นมาถายทอด แสดงออกในการสรางสรรคงาน
ไดอยางมีชีวิตชีวานาชื่นชม
ลักษณะเดนของผลงานของ อาจารย เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน คือการนําเอาจิตรกรรมไทยแนวไทย
ประเพณีมาผสมผสานกับจิตรกรรมไทยรวมสมัย ผนวกกับแนวคอดที่รวมสมัยบอกเลาเหตุการณปจจุบัน
สถานการณโลกปจจุบัน ทําใหการเลาเรื่องราวพุทธประวัติในจิตรกรรมฝาผนังมีความรวมสมัยทั้งรูปแบบ
เทคนิค และแนวคิด เรียบเรียงและถายทอดออกมาไดอยางงดงาม และนาสนใจ ควรแกการศึกษาทั้งดาน
สังคม และวัฒนธรรม

วิเคราะหหลักการใชแสงเงาในผลงานศิลปะและการแสดงออกของศิลปิ น

๒๓

วิเคราะหหลักการใชแสงเงาในผลงานศิลปะ
และการแสดงออกของศิลปิ น
[ ภูวดล คํามา ]
ผลงานของศาสตราจารยปรีชา เถาทองและ อาจารยสุรสิทธิ ์ เสาวคง
แสงเปนปจจัยทีจ่ าํ เปนตอการดํารงชีวติ ของมนุษยในทุกๆดานในทางศิลปะก็เชนกันแสงทําใหเกิด
ความงามของศิลปะทําใหผลงานมีมิติ มีความลึก ความกวาง ระยะใกลและไกลผลงานศิลปะแตละชิ้น
มีหลักการใชแสงที่มีความแตกตางกันตามความตองการของตัวศิลปนเองเปนผูกําหนดเนื้อหาของผลงาน
รวมไปถึงอารมณความรูสึกของศิลปน
การสรางสรรคผลงานของศิลปนที่ไดนําหลักการใชแสงและเงานํามาวิเคราะหทั้งหมดสองทานคือ
๑. ศาสตราจารยปรีชาเถาทอง ๒. ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคงซึ่งการแสดงออกในการสรางสรรค
ผลงานศิลปนมีความแตกตางและมีความเหมือนในบางแงมุม โดยใชแสงและเงาเปนหลักในการแสดง
เรื่องราวและสาระในผลงาน

๒๔
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ศาสตราจารยปรีชา เถาทอง มีความเชื่อสวนตัววาแสงเงาและวัฒนธรรมไทยเปนสิ่งที่สําคัญ
ของความคิดที่จะนํามาใชในการสรางสรรคผลงานศิลปะซึ่งสามารถแสดงถึงเอกลักษณของความเปนไทย
ผลงานของศาสตราจารยปรีชา เถาทอง จึงเปนเรื่องของความสงบซึ่งเปนสิ่งสําคัญของงานทุกชิ้นจะมีเรื่อง
แสงเงาเปนสวนประกอบลักษณะตอมาศิลปนเริ่มใชวัตถุที่มีความแวววาวเพื่อสื่อความคิดของความเปนไทย
โดยใชเทคนิคแบบจิตรกรรมแบบไทยประเพณีมาผสมผสานกับเทคนิคและแบบอยางศิลปะตะวันตกเกิดเปน
ผลงานศิลปะที่มีอัตลักษณของตนเองอยางโดดเดนขึ้นมา
ผลงานชุดแรก เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๕ เปนการศึกษาคนควาหาแนวคิดเกีย่ วกับการสรางสรรค
ผลงานศิลปะ แรงบันดาลใจ ความประทับใจที่ตนไดสัมผัส จากแสง เงา สี และบรรยากาศจากธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมรอบตัวของศิลปนถือเปนการคนหาเอกลักษณเฉพาะตัวในการสรางสรรคผลงานของศิลปนเอง
(ภาพประกอบ ๑)

ภาพประกอบ ๑ : “วัดโพธิ์” ๒๕๑๒, “Dry Point” 1970, ไมปรากฏเทคนิค

วิเคราะหหลักการใชแสงเงาในผลงานศิลปะและการแสดงออกของศิลปิ น

๒๕

ชุดผลงานทีถ่ อื ไดวา เปนเอกลักษณของศาสตราจารยปรีชา เถาทองมากทีส่ ดุ คือผลงานวิทยานิพนธ
สรางสรรค ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ เพราะเปนการสรางสรรคผลงานจิตรกรรมที่มีความรวมสมัยซึ่งมีการตัดทอน
รูปทรงใหเปน โดยใชแสงเงามาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญเพื่อถายทอดความรูสึกของความสงบนิ่ง
ผานจังหวะเสนและรูปทรงสถาปตยกรรมไทยที่ถกู ลดตัดทอนเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนกึ่งนามธรรม

“รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา ๓” ๒๕๒๒
Acrylic on canvas

“รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา ๔” ๒๕๒๒
Acrylic on canvas

๒๖
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ผลงานชุดวิทยานิพนธถอื ไดวา ศิลปนไดนาํ หลักการของแสงเงาและสถาปตยกรรมไทยมาถายทอด
เปนผลงานไดอยางลงตัวและสวยงามมีการตัดทอนรูปทรงและรายละเอียดของสถาปตยกรรมแสดงดุลยภาพ
ของเสน ระนาบ จังหวะของแสงและเงา จากประสบการณในสัมผัสรับรูวัดวาอาราม สรางและถายทอด
ความประทับใจจากประสบการณบันทึกเปนภาพรางและถายเทสูภาพเขียนโดยสื่อผานทัศนธาตุที่เรียบงาย
เฉพาะตัวศิลปนประกอบดวย เสน ระนาบ แสงและเงา อยางมีเอกลักษณผลงานของศาสตราจารยปรีชา
เถาทอง จึงเปนที่ยอมรับเชิดชูและเปนแบบอยางใหกับศิลปนรุนหลังอยางตอเนื่องในความประณีตแทรก
ประสานความเปนกึ่งนามธรรม
ผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคงศิลปน ผูสรางสรรคงานจิตรกรรมสื่ออารมณความรูสึก
ผานแสงเทียน โดยการวาดแสงเทียนทีส่ อ งสวางภายในพระอุโบสถลานนาอันงดงามโดยแสดงรูปแบบเหมือน
โดยศิลปนไดเริ่มวาดภาพแนวนี้มาตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทั่งใน ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ภาพความสงบในงาน
จิตรกรรมขนาดใหญที่สุดที่เคยสรางมาซึ่งเปนภาพที่แสดงใหเห็นถึงบรรยากาศของเสียงเทียนที่สองสวาง
กระทบสิ่งตางๆ ภายในอุโบสถ ถายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนา ซึ่งพระสงฆกําลังนั่งอานพระไตรปฎก
อยางเงียบสงบ รายลอมไปดวยจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ศิลปนไดถายทอด
ออกมาลวนมาจากประสบการณตรงของตนทั้งสิ้นจึงมีความสําคัญในดานวัฒนธรรมลานนาไทยซึ่งเปนถิ่น
ที่ตัวศิลปนเองไดอาศัยอยู

ภาพประกอบ ๓ : “ความสงบ”, ๒๕๕๓, oil on canvas, 250 x 300 cm

วิเคราะหหลักการใชแสงเงาในผลงานศิลปะและการแสดงออกของศิลปิ น
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จึงงานทุกชิ้นของผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคง ลวนแลวแตมีความเกี่ยวของกับอารยธรรม
ลานนาไทยสถาปตยกรรมตางๆ โดยนํามาถายทอดเปนผลงานศิลปะไดงดงามผลงานมีความเกี่ยวเนื่อง
ในศิลปะลัทธิสัจนิยมหมายถึงการแสดงออกถึงความเที่ยงตรงตามที่ตาเห็นการสรางสรรคงานของศิลปน
ไดนําหลักการใชแสงเงามาใชเชนแสงจากเทียนแสงจากโคมลานนา ที่สอดคลองกับเรื่องราวทางพุทธศาสนา
จึงทําใหผลงานของศิลปนมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวมีการจัดองคประกอบที่เหมาะสมและการใชแสงเงา
ทีเ่ หมือนจริงรวมไปถึงเรือ่ งราวและแนวคิดของศิลปนทีต่ อ งการจะสือ่ ความงามออกมาไดอยางสมบูรณแบบ
ผลงานของศิลปนทั้งสองทานไดถายทอดอารมณความรูสึกเกี่ยวกับดานอารยธรรมของไทยสถาปตยกรรม
ไทยและความเชือ่ โดยใชหลักการแสงเงามาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะศิลปนไดแสดงอารมณแนวคิดออกมา
ไดอยางงดงามเปนที่ยอมรับและชื่นชมอยางแพรหลาย
ดังนัน้ ภาพรวมของผลงานศิลปนทัง้ สองทาน มีความแตกตางกันอยูม ากแตมสี งิ่ หนึง่ ไมไดมยี งิ่ หยอน
ไปกวากันนั้นคือการนําแสงเงามาแสดงออกในผลงานไดอยางเปนเอกลักษณเฉพาะตัวเปนที่นาสนใจ
สื่ออารมณความรูสึกในภาพไดอยางเดนชัดและมีความหมาย
ผลงานของศาสตราจารยปรีชา เถาทองนําหลักการแสงเงามาใชกบั สถาปตยกรรมไทยเปนจุดสําคัญ
แสดงความรูสึกสงบนิ่งและมีการนําสีทองเขามาใชในงานเปนการสรางสรรคงานจิตรกรรมแนวไทยประเพณี
ผสมกับหลักการแบบศิลปะตะวันตกโดยนําเสนอแนวคิดแบบนามธรรมแตสอดแทรกวัฒนธรรมความเปนไทย
อยูในชิ้นงานแสดงถึงความเปนไทยความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนาที่มีรูปแบบที่นาสนใจ
ซึง่ มีความแตกตางจากผลงานผูช ว ยศาสตราจารยสรุ สิทธิ์ เสาวคง ศิลปนไดรบั อิทธิพลจากอารยธรรม
ลานนาไทยโดยใชเทคนิคจิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริง ไมมีการลดตัดทอนแสดงออกตามตาเห็นตามแบบ
อยางลัทธิศิลปะสัจนิยมศิลปนนําหลักการใชแสงเงาที่มีความแตกตางโดยใชแสงจากเทียน แสงจากโคมลานนา
เปนตนสรางบรรยากาศและองคประกอบของภาพที่แสดงวัฒนธรรมความเปนลานนาไดอยางงดงาม
ลักษณะการนําหลักการใชแสงเงาของศิลปนทัง้ สองทานมีความแตกตางกันกลาวคือ ศาสตราจารย
ปรีชา เถาทอง นําหลักแสงเงามาใชในงานศิลปะในรูปแบบของนามธรรมแตในการนําหลักแสงเอามาใช
ในงานศิลปะของผูชวยศาสตราจารยสุรสิทธิ์ เสาวคงมาใชในรูปแบบที่เหมือนจริงเก็บรายละเอียดทุกสวน
ตามที่ตนมองเห็น
ดังนัน้ การสรางสรรคงานศิลปะของศิลปนทัง้ สองจึงเปนเหมือนบทบันทึกทีส่ ะทอนชีวติ อารยธรรม
สังคมและพุทธศาสนาในยุคสมัยนั้นผานมุมมองในการสรางสรรคออกมาเปนผลงานศิลปะใหคนรุนหลังได
ศึกษาและชื่นชม

นายภูวดล คํามา
๒๕๖๐
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สัญลักษณและผลกระทบทางดานจิตวิทยา
ในงานศิลปะของประสงค ลือเมือง
[ สิริพร คืนมาเมือง ]
เมือ่ กลาวถึงผลงานจิตรกรรมของประสงค ลือเมือง ศิลปนลานนา จากบานพันตาเกิน จังหวัดลําพูน
เปนศิลปนผูร กั ชีวติ เงียบสงบ สรางสรรคงานจิตรกรรมทีแ่ ฝงดวยความหมายตอจิตใจสรางความประทับใจและ
อารมณอันสุนทรีใหแกผูที่ไดสัมผัสรับรู วิถีชีวิตที่สงบเงียบและเรียบงาย อยูทามกลางธรรมชาติในชนบท
ศิลปนมีความผูกพันและรักในวิถีชีวิตเชนนี้มาตั้งแตเด็กจนเติบโตธรรมชาติสิ่งแวดลอมไดสรางใหศิลปน
ประสงค ลือเมือง ไดคิดและตอบโต ในสิ่งที่ตัวเองไดสัมผัสรับรูถายทอดผานงานจิตรกรมที่มีคุณคา สะทอน
สังคม วัฒนธรรม และตัวตนศิลปน
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วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ทั้งหมดเปนตนกําเนิดของความคิดและเปนแหลงดลใจอันสําคัญ ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ของประสงค ลือเมือง ซึ่งเนื้อหาที่ศิลปนถายทอดจะประกอบดวยสองสวนหลักๆ คือสวนที่อยูภายนอก
(สภาพแวดลอม วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตสังคมชนบท) กับสวนที่อยูภายในของศิลปน (อารมณ
ความรูสึกภายในใจที่มีตอเรื่องราวภายนอกและมีผลกระทบตอตัวศิลปนเองทั้งทางบวกและทางลบ) ซึ่งศิลปน
ถายทอดและปลดปลอยออกมาผานรูปทรงที่ศิลปนคุนเคยและรูปทรงที่ศิลปนสรางขึ้นใหม โดยคลี่คลาย
บิดเบือนไปจากรูปลักษณเดิมเพื่อตอบสนองความคิดและสอดคลองอารมณความรูสึกที่ศิลปนตองการ
ถายทอด เปนที่นาสังเกต รูปทรงที่ศิลปนนํามา ใชมีเรื่องราวแฝงอยูในตัวเอง และเปนสิ่งธรรมดาสามัญทั่วไป
ในชนบท แตศิลปนนํามาใชไดอยางมีชีวิตชีวาและนาสนใจ
ลักษณะการสรางสรรคของ ประสงค ลือเมือง มีการผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตก
เขาดวยกัน ซึ่งศิลปนมีความสนใจศึกษารูปแบบ และองคประกอบในงานศิลปะ ภาพพิมพของญี่ปุน และ
ภาพเขียนของจีน ภาพจิตรกรรมฝาผนังลานนา รวมทั้งงานศิลปะลัทธิเซอรเรียลลิส (SURREALISM) และ
ผลงานของศิลปน โจอัน มิโร (JOAN MIRO) ศิลปนกลุม (SURRAELISTIC – ABSTRACTION)
ซึ่งในการใชพื้นที่วางขาว (SPACE) และการเขียนอักษร ขอความ บทกวี ในผลงานของประสงค
ลือเมือง มีลักษณะใกลเคียงศิลปะญี่ปุน จีน และภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังลานนาสามารถวิเคราะหไดวา
เปนสวนหนึง่ ของอิทธิพลทีศ่ ลิ ปนไดรบั มาใชในการทํางานของตน ในสวนการถายทอดรูปทรงและองคประกอบ
สวนใหญอิทธิพลศิลปะลัทธิเซอรเรียลลิส (SURREALISM) จากศิลปน มารค ชากาล (MARC CHAGALL)
ซัลวาดอร ดาลี (SALVADOR DALI) และ โจอัน มิโร (JOAN MIRO) สังเกตไดจากการบิดเบือนรูปทรง และ
ลักษณะที่เหนือจริงของรูปทรง การจัดวาง การลองลอยของรูปทรง รวมถึงลวดลาย และเสนสายที่ประกอบ
ลองลอยอยูในรูปทรงและพื้นที่วางระหวางรูปทรงชวยใหรูปทรงในงานมีการเคลื่อนไหวและสัมพันธตอ
เนื่องจากรูปทรงสัญลักษณหลักสูรูปทรงสัญลักษณรองใหผูชมคนหาที่มาและความหมายของรูปทรงนั้นๆ
ภายในภาพ
เอกลักษณในงานของประสงค ลือเมือง คือการใช รูปทรง พื้นที่วาง เสน สี และพื้นผิวที่เกิดจาก
ทีพูกัน ศิลปนใชทัศนธาตุทั้งหมดนี้เพื่อเปนภาษาในการสื่อความรูสึก สัญลักษณและความหมาย บอกเลา
เรื่องราวและทําหนาที่เสมือนการบันทึกประสบการณและความทรงจําที่ศิลปนประทับใจซึ่งสงผลกระทบตอ
อารมณความรูสึกของศิลปนเกี่ยวกับประสบการณในชีวิต ตนไม สัตวเลี้ยง ผูคนวิถีชนบท และสิ่งตางๆ ที่มี
ความหมายตอศิลปน
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ประสงค ลือเมือง “จิบจ๋ํา” สีฝุนบนกระดาษ

ผลงานชื่อ “จิบจ๋ํา” ของประสงค ลือเมือง เทคนิค สีฝุนบนกระดาษ ผลงานชิ้นนี้สรางขึ้น
ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ เปนผลงานชวงแรกๆ ในชวงที่ศิลปนกลับมาอยูบานเกิดที่มีความผูกพันหลังจากเขาไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปกร ซึ่งมีความเปนเมืองใหญ หางไกลความสงบและเรียบงายอยางที่เคยสัมผัส
ซึ่งผลงานชื่อ “จิบจ๋ํา” สามารถบอกเลาถึงความสุข ความอบอุนที่ศิลปนถวิลหาเพราะจากพื้นที่
แหงความสุขสงบนี้ไปนาน เมื่อกลับมาสัมผัสดังใจมุงหมายอีกครั้งทั้งในการกลับมาครั้งนี้ศิลปนไดพกพา
ความอัดอั้นของความคิดคํานึงถึงวิถีชนบท และปลดปลอยความรูสึกดังกลาวผานทัศนธาตุทั้งในรูปแบบ
รูปธรรมและนามธรรม กลาวคือ ใจก็เปนสุข กายเปนสุข เพราะประสาทสัมผัสทั้งหา ไดสัมผัสสิ่งที่ศิลปน
ใฝหามาตลอด สังเกตไดจากการใชสีของศิลปนมีความโปรงใสไมไดไดระบายจนทึบตันทําใหเกิดความรูสึก
ปลอดโปรงสบายใจยามที่มองเขาไปในภาพ ศิลปนถายทอดความสุขและความสบายใจของตัวศิลปนเอง
โดยการใชทีพูกันคอยๆ บรรจง ขีด ระบาย แตะแตมอยางประณีต แตในความประณีตบรรจงบางครั้งดูเปน
ระเบียบ กลับไมไดทําใหภาพนั้นนิ่งเงียบหรือเครงเครียดแข็งกระดางแตอยางใด กลับสัมผัสไดถึงความรูสึก
ที่ อิ่ ม เอิ บ และมี ค วามสุ ข ใจทั้ ง ผู ส ร า งสรรค แ ละผู ช ม ศิ ล ป น เองน า จะมี ค วามสุ ข และความเพลิ ด เพลิ น
ไมนอยขณะทํางานปลอยใจ ใหลอยลอยไปในทองนา สวนหูสามารถสัมผัสกับเสียงของสัตวที่อยูลอมลอบ
ซึง่ ศิลปนแสดงออกอยางมีชวี ติ ชีวา ถึงแมสดั สวนของแตละรูปทรงทีศ่ ลิ ปนเขียนจะผิดเพีย้ นจากความเปนจริง
แต รู ป ทรงที่ ศิ ล ป น แสดงออกบ ง บอกถึ ง ความอุ ด มความสมบู ร ณ และกิ ริ ย าอาการของการอยู ร ว มกั น
อยางเปนสุขแมกระทั่งตนขาว ศิลปนไดสรางจินตนาการ ใหเตนรําอยางสนุกสนาน ทามกลางชาวนาและ
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วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ฝูงวัวควาย ตนไม ใบหญา กระทอม กองฟาง หุนไลกา ตางก็ฟนชีวิตขึ้นมาเหมือนจะรวมกันเตนรําทําเพลง
อยางสนุกสนาน
การจั ด วางรู ป ทรงของศิ ล ป น ผิ ด เพี้ ย นไปจากความเป น จริ ง หากมองตามหลั ก ทั ศ นี ย ภาพ
(LANDSCAPE) โดยการมองทอดสายตาออกไป พื้นที่วางสีขาว (SPACE) ปริมาณครึ่งขอนของพื้นที่ภาพ
ทั้งหมด ซึ่งควรจะเปนทองฟาเพราะมีเสนขอบฟา (HORIZON LINE) เปนแนวยาวแบงระหวางพื้นดินและ
ขอบฟาอยู กลับมีกลุม ของชาวนา ฝูงวัว ควาย ตนไมและหุน ไลกา ลอยเควงอยูใ นอากาศบนทองฟา มีลกั ษณะ
ที่เหนือจริงจึงชวนใหรูสึกวาสิ่งเหลานั้นเปนภาพของความฝนของศิลปน ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนลักษณะ
ของการฝนกลางวัน (FANTASY) เกิดจากความพึงพอใจของศิลปนซึ่งไมสามารถเกิดขึ้นจริงได แตก็ทําใหผูชม
ที่มีประสบการณความทรงจําเชนเดียวกับศิลปนเกิดความรูสึกคลอยตามและอิ่มเอิบไดไมนอย พื้นที่วาง
บางสวนศิลปนไดเขียนอักษร บทกวีบรรยายไว แตลักษณะอักษรทั้งหมดหากไมใสใจที่จะอานก็จะกลายเปน
เสนบางๆ แสดงถึงความออนไหวของศิลปน และเปนสวนหนึ่งของอารมณที่สนุกสนานและมีความสุข
ของศิลปน แตถา พยายามทีจ่ ะหาความหมายของกวีทศี่ ลิ ปนเขียนเอาไวกจ็ ะไดรบั ปรัชญาขอคิดและความงาม
ของกวีตอชีวิตวิถีชนบท
ผลงาน ชื่อ “จิบจ๋ํา” ของประสงค ลือเมือง แมวาจะเปนเรื่องราวธรรมดาของสังคมชนบท แตการ
ถายทอดอารมณความรูส กึ ของศิลปนในการใชเสนงายๆ สรางรูปทรงทีม่ ชี วี ติ ชีวา จังหวะในการวางเรือ่ งราว
ที่ตอเนื่องและนาสนใจชวนใหขบคิดถึงสภาพแวดลอมของชนบท การปลอยพื้นที่วางสีขาวจากความนาจะเปน
ทองฟาแปลเปลี่ยนเปนพื้นที่ลองลอยในการสรางจิตนาการใหผูชมไดรูสึกผอนคลาย
ในปถัดมา ศิลปนสรางสรรคผลงานที่ทําใหเกิดความประหลาดใจดวยความรอนแรงทางอารมณ
ที่ศิลปนแสดงออกมาในรูปแบบของงานอีโรติค ที่เรารอนซึ่งผิดแผกไปจากภาพวิถีชีวิตชนบทที่สุขสงบ
ภาพความรื่นเริงของสรรพสิ่งในชนบทไดเปลี่ยนไป
ภาพหนึง่ ทีน่ า สนใจ คือภาพ “เหมือนหมืน่ โลกีย” เทคนิคสีฝนุ บนผาใบ สรางสรรคในป พ.ศ. ๒๕๓๕
ศิลปนนําเสนอวิถีชีวิตอีกแงมุมหนึ่งในสังคมชนบท ซึ่งเปนเรื่องราวที่ปนเปกันระหวางความมัวเมาในการ
เสพกามารมณ และกิเลสตันหา อบายมุข ที่ผูคนในสังคมมัวเมาและหยิบยื่นใหแกกัน ซึ่งศิลปนสรางเรื่องราว
เนือ้ หาสอในทางเสียดสีทไี่ รสาํ นึกของสังคมดวยกิรยิ าอาการของผูค นในภาพแสดงออกดวยอาการคึกคะนอง
และสนุกสนานเฮฮา บางมุมเกิดความรูส กึ ถึง ความนาตลกขบขันปะปนกับความนาขยะแขยง ในการแสดงออก
ทางกามารมณของมนุษย ซึง่ ดูเหมือนวา ความหมกมุน มัวเมาในโลกียข องมนุษยไมแตกตางหรือเลิศเลอกวา
สัตวโลกอืน่ ๆ และยังเพิม่ ทวีสรางความยุง ยากวุน วายใหกบั สังคม เมือ่ พิจารณาอยางละเอียดอีกครัง้ กลับแฝง
ความรูสึกที่นาหดหูขยะแขยง ในสวนของคนที่เต็มไปดวยกิเลสตัณหากําลังตกอยูในหวงของกามารมณ
กลับมีหนาตาแปลกประหลาดดูนาเกลียดนากลัวบางมุมมีการเสียดสีสังคมที่สวมหนากาก เขาคบหาพูดคุย
กันไรซึ่งความจริงใจ

สัญลักษณและผลกระทบทางดานจิตวิทยาในงานศิลปะของประสงค ลือเมือง
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ประสงค ลือเมือง เหมือนหมื่นโลกีย

ผลงาน “เหมือนหมื่นโลกีย” ศิลปนใชสีที่มีความเขมขนและหนักมากขึ้นหากเทียบกับผลงานชื่อ
“จิบจ๋ํา” จากสีที่สะอาดสบายตาสรางความรูสึกถึงการผอนคลายไดเปลี่ยนแปลงไป ดวยเรื่องราวเนื้อหา
ทีต่ า งจากเดิมอยางมาก ศิลปนเพิม่ น้าํ หนักของสีโดยการใช สีดาํ และสีนา้ํ เงิน ในการสรางน้าํ หนักของรูปทรง
และพื้นหลัง โดยรอบ สงผลใหบรรยากาศของภาพเกิดความรูสึกลึกลับซับซอนของหวงอารมณ อยากที่จะ
หลุดพนหากผูใดลุมหลงและมัวเมา หากเพ็งมองภาพอยางถี่ถวนจะเห็นผูคนเหลานั้นตกอยูในกนบึ้งของ
หุบเหวสังเกตไดจากเสนและระนาบ (PLANE) ของสีเหลืองที่ตัดกับระนาบทั้งสองขางอยางชัดเจนรวมถึง
ลวดลายที่เปนเสนตั้งและสนนอนสามารถแบงระหวางพื้นกับผนังไดเปนอยางดี จึงทําใหเกิดความรูสึกดิ่งลึก
ลงไปในเบื้องลึกของความดิบที่แฝงอยูในสัญชาติญาณ หากพินิจวิเคราะหอยางรอบคอบ ศิลปนไดใชเรื่องเพศ
ระหวางหญิง – ชาย เปนตัวขับเบื้องตนในการสรางสรรคและใชลักษณะความเปนชาย (LIBIDO) ความรูสึก
ที่เหนือกวาผูหญิงถาพิจารณาอยางละเอียดจะเห็นการใชสัญลักษณของศิลปนโดยการใชรูปทรงและสัญลักษณ
ของความเปนสตรีเพศมีรปู รางหนาตาสัดสวนทีแ่ ลกประหลาดเหมือนไมใชมนุษย และอาการคลายดิน้ ลนตอสู
จนลิ้นจุกปาก ซึ่งกําลังตอสูกับสัญลักษณของบุรุษเพศ ชวนใหรูสึกถึงการกดขี่และความเลื่อมล้ําทางเพศ
ของสังคม โดยเฉพาะสังคมชนบท เพราะในสังคมชนบทยังมีความเชื่อในการแบงชนชั้นระหวางเพศหญิง
และชาย เชน ผูหญิงหามปฏิบัติหลายสิ่งหลายอยาง ในขณะที่ผูชายทําไดหมด
การใชรปู ทรงสัญลักษณของผูห ญิงและมีรปู รางหนาตาเหมือนสัตวประหลาดเหลียวมองไปยังกลุม
ผูชายที่มี ลักษณะความเปนมนุษยทั้งรูปรางหนาตาเปนมนุษยปกติธรรมดาเปนความรูสึกภายในของศิลปน
ทีร่ สู กึ ถึงความไมเทาเทียมในสังคมระหวางหญิง – ชาย ซึง่ ผูช ายแสดงออกดวยกิรยิ าอาการทีส่ นุกสนานเริงรา
ตรงกันขามกับผูห ญิงทีแ่ สดงออกถึงความทุกขระทม ภายในภาพทัง้ หมดปรากฏรูปทรงของสตรีเพศเพียงคนเดียว
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วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ซึ่งตรงกันขามกับบุรุษเพศที่ปรากฏอยูโดยรอบและมีหลากหลายกิจกรรมที่กําลังปฏิบัติตางจากสตรีเพศ
ที่ถูกกดขี่
ลักษณะลวดลายเสนที่ศิลปนใชเปนสอดแทรกอยูในรูปทรงของสิ่งมีชีวิตพื้นที่วาง ทําใหเกิดมิติที่
ซอนทับกัน ลดความหยาบและแข็งกระดางของพื้นที่วางและชวยสรางเรื่องราวและการเคลื่อนไหวใหรูปทรง
ผูคนมีชีวิตมากขึ้น รูปทรงของปลาที่ศิลปนไดใหความสําคัญเหมือนกันเพราะมีการแสดงตัวที่ชัดเจนในภาพ
มีแงมุมบางอยางในอาการผิดปกติของปลาที่ปกติจะลอยตัวสงบนิ่งหรือแหวกวายในน้ําอยางอิสระแตปลา
ในทีน่ ี้ กลับใหความรูส กึ ถึงความไมมอี สิ ระความทุกขและหิวกระหาย หากปลาคือสัญลักษณของความสมบูรณ
มั่งคั่งของชนบทปลาในที่นี้ก็แสดงถึงความตองการที่เกินพอ แตถาปลาคือสัญลักษณแทนสตรีเพศก็สงผลให
เกิดความรูส กึ ถึงความเลือ่ มล้าํ ในสังคมมากขึน้ เพราะบุรษุ เพศมักใหความหมายของผูห ญิงเปนปลาชนิดตางๆ
ตามลักษณะของแตละบุคคล
ในผลงานดังกลาวยังมีกลิ่นอายบางอยางที่ยังคงสืบตอเนื่องมาถึงแมเนื้อหาหลักจะเปลี่ยนก็ตาม
ในภาพ “เหมือนหมืน่ โลกีย” ยังคงมองเห็นความสุขและสนุกกับการทํางานของศิลปนรวมถึงความผูกพันและ
ความชืน่ ชอบในวิถชี วี ติ ของชนบท เห็นไดจากกลุม คนทีก่ าํ ลังเลนไกชน ในความนากลัวและความรุนแรง ซึง่ ศิลปน
ไดแทรกความมัวเมาที่บริสุทธิ์ของชนบทเอาไว

ประสงค ลือเมือง พินิจตน

สัญลักษณและผลกระทบทางดานจิตวิทยาในงานศิลปะของประสงค ลือเมือง
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อีกความรูสึกหนึ่งที่มีภายในจิตใจ ศิลปน ไดนําออกมาถายทอดเปนผลงาน ภาพชื่อ “พินิจตน”
ผลงานของ ประสงค ลือเมือง เทคนิคสีฝุนบนกระดาษ สรางสรรคในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ผลงานชิ้นนี้ศิลปนแสดง
เนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาพุทธ การแสวงหาความจริงของชีวิต การปลอยวางไมยึดมั่นตามหลักพุทธศาสนา
จากผลงานทั้งสองชิ้นขางตนศิลปนมองสิ่งภายนอกและถายทอดภายในของศิลปนออกมา สิ่งภายนอกที่
ศิลปนปะทะและเกิดประสบการณที่ศิลปนประทับใจรูสึกพิเศษและนํามาถายทอด แตผลงานชิ้นนี้มีที่มาและ
ความหมายที่ตางออกไปจากเดิมเพราะเปนเรื่องภายในของศิลปนที่ศิลปนตองตอสูเพื่อความสุขสงบที่ยั่งยืน
ศิลปนใชรูปทรงของคนเปนสื่อสัญลักษณแทนตัวตนศิลปน ใชลักษณะอาการของการนั่งทําสมาธิ
สื่อถึงความสงบนิ่งของจิตใจ ใชใบหนาสื่อแทนการปลอยวาง และลักษณะของลําตัวที่วางเปลา บงบอกถึง
ความวางเปลาของจิตใจและรางกายเปนเพียงทีพ
่ กั อาศัยชัว่ คราวเมือ่ ถึงเวลาก็ตอ งจากรางนัน้ ไป ซึง่ ก็ตอ งใช
ความพยายามและความอดทนอยางที่สุดเพื่อใหเขาใจและเขาถึงตัวตนที่แทจริง สังเกตจากการใชสัญลักษณ
ของการค้ํายัน ศิลปนใชไมค้ําบริเวณมือที่ดูเหมือนจะมีความหนักอยางมากและกําลังจะหมดเรี่ยวแรงในการ
สานตอความตั้งใจเดิม เพื่อที่จะใหมือนั้นประสานกันเพื่อใหเกิดสมาธิและปญญา ศิลปนยังใชรูปทรงของ
ใบหนาที่สงบนิ่งวางอยูบนตักมือทั้งสองขางไดประคองเอาไวยิ่งทําใชรูสึกวาไมที่ค้ําอยูมีความบอบบางและ
เกิดความหวาดเสียว เสี่ยงตอการลมลงหรือหักเสียหาย ซึ่งสงผลใหผูชมไดขบคิดตามและเกิดความรูสึก
อดทนรวมกับศิลปน ซึ่งไมไดมีความเปนเหตุเปนผลในความเปนจริง แตเปนเรื่องจินตนาการความนึกฝน
ของศิลปนเพื่อสงผลในเรื่องความหนักแนน ความบอบบางของจิตใจในการสรางความอดทนเพื่อฝาฟน
อุปสรรค ความทุกขยากและความลําบากยิ่งที่มนุษยจะรวบรวมกําลังใจในการกระทําเพื่อที่จะหลุดพนจาก
กิเลศสูความสุขสงบที่ยั่งยืนได
ศิลปนใชรูปทรงที่ลดตัดทอนและผิดเพี้ยนไปจากความเปนจริง เพื่อแสดงความไมมั่นคงและ
จีรังยั่งยืนของตัวตนรางกายภายนอก ศิลปนใชรูปทรงของสุนัขที่มีอาการดุรายพยายามรบกวนความสงบ
เปนสัญญาลักษณของสิ่งที่มารบกวนจิตใจ ศิลปนปลอยพื้นหลังใหวางเปลาปลอยใหสีเขียวทํางานอยางเต็มที่
สีที่ใชในพื้นหลังพื้นที่วางศิลปนเลือกใชสีที่มีผลทางจิตวิทยาสีเขียวที่ใชในหองผาตัดเปนสีที่ใหความรูสึก
สงบ นิง่ และเงียบสงผลใหรปู ทรงนิง่ มากขึน้ และทําใหผชู มปะทะกับสีและรูปทรงโดยตรงเพือ่ ใหผชู มหยุดและ
เกิดสมาธิขณะเพงมอง

การเปรียบเทียบ
การสรางสรรคผลงานของประสงค ทั้งสามชิ้นอยูในชวงของการทํางานที่ป พ.ศ. ใกลเคียงกัน
มีเพียงชิน้ ทีส่ ามทีห่ า งออกไปหาปแตกไ็ มไดหา งกันมากนักแตถงึ อยางไรในชวงสิบปทนี่ าํ มาวิเคราะหสามารถ
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงทางดานความคิดอารมณความรูสึกของศิลปนที่นาสนใจ
ในสวนของเรื่องราวที่แสดงออก ชื่องาน “จิบจ๋ํา” และชื่องาน “เหมือนหมื่นโลกีย” รวมถึงงานชื่อ
“พินจิ ตน” มีสว นหนึง่ ทีศ่ ลิ ปนแสดงเรือ่ งราวกลิน่ อายของความเปนชนบทถิน่ กําเนิดออกมาสอดแทรกในงาน
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เหมือนกัน กลาวคือสังเกตมีกลุมคนแตงกายพื้นเมืองและมีลายสักพื้นเมืองตามตัวแขนขากําลังเลนไกชน
ในชื่องาน “เหมือนหมื่นโลกีย” และปรากฏภาพของสุนัขกําลังเหาหอนไมค้ําเปนลักษณะวิถีชนบทในชื่องาน
“พินิจตน” สวนชื่องาน “จิบจ๋ํา” ศิลปนนําเอาความเปนชนบทถิ่นกําเนิดมาเปนเนื้อหาหลักโดยตรง ในความ
เหมือนเปนการแสดงความเปนตัวตนความผูกพันตอวิถีชีวิตชนบทของศิลปน
ในความตางคือเรื่องความคิดที่อยูในสวนของอารมณความรูสึก ที่ศิลปนปะทะกับเหตุการณ
ความสะเทือนอารมณในแตละชวงเวลาในการดําเนินชีวิตของศิลปนเอง เพราะเมื่อมีการเติบโตยอมมีการ
เปลี่ยนแปลงในงาน “จิบจ๋ํา” พ.ศ. ๒๕๓๔ ผลงานมีลักษณะที่แสดงความสุขใจของศิลปน (เรื่องจากภายนอก
สูภายในของศิลปน) สวนงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ “เหมือนหมื่นโลกีย” ถึงแมจะมีความสนุกสนานในงานหากมอง
แคผวิ แตลกึ ลงภายในใจ ศิลปนมีความตองการบางอยางเขามารบกวน (เรือ่ งของภายในบวกกับเรือ่ งภายนอก
ของศิลปน) และใน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศิลปนนําเอาความรูสึกภายในของศิลปนเพียงอยางเดียวนํามาถายทอด
การทํางานศิลปะก็เหมือนกับการดําเนินชีวิต เพราะเราคงปฏิเสธไมไดวาศิลปะมาจากประสบการณและ
ประสบการณกค็ อื การดําเนินชีวติ หากเปนเชนนีจ้ ริง เมือ่ ภายในใจของผูท าํ งานศิลปะรูส กึ อยางไรก็จะสะทอน
อยูในงานศิลปะอยูเสมอ
ผลงานของประสงค ลือเมือง มีความนาสนใจในการศึกษาเรื่องของการบิดเบือนรูปทรงที่สงผล
ในแงของมุมมองและเรื่องราวเพื่อใหเกิดผลกระทบตออารมณความรูสึกกับผูชมโดยรูปทรงนั้นยังคงเปน
เอกลักษณที่แฝงบุคลิกของศิลปน
ศิลปนไดนําการลดตัดทอนรูปทรงสิ่งมีชีวิต ใหมีลักษณะเฉพาะตามบุคลิกภายในและดูดซับเอา
รายละเอียดจากภายนอกรอบขาง เพื่อเปนรูปทรงที่มีความเรียบงายแตสามารถสื่อความรูสึกที่ทําใหผูชม
เกิดการขบคิดและสรางจินตนาการหรือมุมมองใหมของการรับรู หรือเกิดความรูสึกคลอยตามศิลปน
อีกประการหนึ่งศิลปนสามารถใชงานศิลปะ เปนสื่อสะทอนตัวตนศิลปนเองและสังคมวัฒนธรรม
ความเชื่อของทองถิ่นชนบท เพื่อสรางแงมุมหรือเกิดมุมมองใหมใหกับสังคม และสะทอนความเกากับ
ความใหมของความคิดดัง่ เดิมทีก่ าํ ลังหดหายไปในปจจุบนั และความคิดทีเ่ กิด ขึน้ ใหมกาํ ลังเขามาแทนที่ ศิลปน
พยายามสะทอนคุณคาของความเปนตัวแทนของชนบท
ผลงานของประสงค ลือเมือง มีความเรียบงายในการใชสีและเนนการใชเสนเพื่อสรางรูปทรง
และอารมณความรูสึก มีรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ทําใหมีเรื่องราวและบงบอกถึงความสุขหรืออารมณ
บางอยางที่เกิดขึ้นขณะที่ศิลปนทํางานในแตละชิ้นจะมีความแตกตางกัน ในผลงานชื่อ “จิบจ๋ํา” รายละเอียด
มีความแตกตางจากงานชื่อ “เหมือนหมื่นโลกีย” แตทั้งนี้ก็สามารถบอกความรูสึกของศิลปน ในขณะทํางาน
ได เ ป น อย า งดี มี ห ลากหลายรู ป ทรงที่ ห ลุ ด ออกมาจากสั ญ ชาติ ญ าณโดยที่ ศิ ล ป น ไม ไ ด ตั้ ง ใจและตั้ ง ใจ
ศิลปนมีความสุขและสนุกกับการสรางรูปทรงที่แปลกผิดเพี้ยนจากความเปนจริง ซึ่งก็ทําใหผูชมเกิดการ
รับรูใหมและแปลคาความหมายที่หลากหลายออกไปตามบริบทแวดลอมซึ่งทําใหตัวผลงานมีความนาสนใจ
มากขึ้น ผลงานชื่อ “พินิจตน” ศิลปนใชสีที่นาสนใจมีพลังบางอยางในสีและรูปทรงที่ดึงความคิดของผูชม
ใหหยุดนิ่ง

สัญลักษณและผลกระทบทางดานจิตวิทยาในงานศิลปะของประสงค ลือเมือง
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ในสวนของเนื้อหาในการนําเสนอ เปนเรื่องที่ศิลปนรูสึกกับบรรยากาศ เหตุการณในขณะนั้น
และนํามาบอกเลาถายทอดความรูสึกผานผลงานออกมา ศิลปนไดนําความเปนพื้นบานถิ่นกําเนิดที่ศิลปน
มีความผูกพันแสดงออกมาในดวยไมวาจะเปนสิ่งแวดลอม ความเชื่อ วัฒนธรรมของชนบทจะแทรกซึมอยู
ทุกภาพผลงานแมวาความคิดหลักจะเปลี่ยนไปเรื่องใดก็ตาม
ผลงานของประสงค ลือเมือง แตละภาพลวนมีคณ
ุ คาทางดานวัฒนธรรมสือ่ ไปถึงชีวติ ความเปนอยู
วิถีชีวิตของสังคมถิ่นกําเนิดของศิลปนและวิถีการใชชีวิตของศิลปนเอง ถาหากวรรณกรรม หรือบทเพลงเปนสิ่ง
ซึ่งบอกเลาความรูสึกของตัวผูประพันธ งานจิตกรรมของประสงค ก็คงเปนสื่อสัญลักษณบอกเลาเรื่องราว
ประสบการณชีวิติความเปนอยูของตัวศิลปนเองเชนกัน

เอกสารอางอิง
เหมือนหนึ่งเดียวกัน. กรุงเทพ. ครีเอทีฟ พับลิชซิ่ง. ๒๕๓๕.
อินทีวร. บานและสวน. ปที่ ๒๒ : ๒๖๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ หนา ๑๕๙ – ๑๖๒.
อํานาจ เย็นสบาย. ทัศนะวิจารณ. เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบับที่ ๒๕๗.
ขอมูลสัมภาษณศิลปน (โทรศัพท วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๙).
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ประมวลภาพกิจกรรม
[ โสภณ พรมจิตต ] [ วีรพิชญ หิมารัตน ]
ภาพกิจกรรมงานดานพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตัง้ แต มิถุนายน-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา เขารวมในพิธี
ทําบุญเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ ณ หนวยประตูชางเผือก โดยในปนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ไดรวมเปนเจาภาพจตุปจจัยไทยทาน และอํานวยความสะดวกเต็นท น้ําดื่ม พรอมไดนํานักศึกษาแจกแผนพับ
และรถประชาสัมพันธตามวัด ชุมชน ตลาดตางๆ

๔๐
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๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ และ อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ เขารวมพิธีเปด
“โครงการอบรมนักวิจยั รุน ใหมดา นศิลปวัฒนธรรม” พรอมทัง้ เขารวมพิธลี งนามความรวมมือทางวิชาการ เพือ่ กอตัง้
“สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ” รวมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จํานวน ๓๒ แหง
ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อน
ความรวมมือทางวิชาการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม ใหเปนที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติตอไป

๑๓ มิถนุ ายน ๒๕๖๐ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบานคุณแม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒๑ คน

เขาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา เพื่อศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี กลุมชาติพันธ
๖ กลุุม ภาคเหนือตอนบน และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลา นนา รวมถึงองคความรูดานใบลาน อักษรธรรมลานนา
โดยมีผูบริหาร และบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหการตอนรับและบรรยายใหความรู
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๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม จัดพิธีหลอเทียนหลอมใจ ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนือ่ งในงานประเพณี
เขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๐ ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยมี ผศ.พรพิมล วงศสขุ รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนประธานในพิธี
และพระครูสริ ปิ ริยตั ยานุศาสนก เจาอาวาสวัดพันแหวน เปนประธานสงฆ

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีไหวครูชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ณ เรือนอนุสารสุนทร โดยไดรับเกียรติจากพอครูมงคล เสียงชาลี แมครูแสงเอื้อย เพชรราชภัฏ - เพชรลานนา และ
ครูปุณณวัตต สันติไพศาล (ครูบุญยิ่ง) ในการทําพิธีไหวครูในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาชมรมฯ กลุมนักศึกษาจากชมรม
พื้นบาน มช. และ ม.แมโจ ซึ่งเปนกลุมเครือขายเขารวมพิธี

๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “โคลงนิราศหริภุญชัย”

ที่ไดวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมลานนาอยาง ผศ.ลมูล จันทรหอม และ อาจารยณัฐพงษ ปญจบุรี
โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี เปนประธาน ณ หองพุทธศาสน ชั้น ๔ อาคาร
เทพรัตนราชสุดา ซึ่งไดรับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย และผูที่สนใจจํานวนมาก

๔๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ อาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก National Pingtung University of

Science and Technology ประเทศไตหวัน เขาเยีย่ มชมสถาบันลานนาศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โดยมีผูบริหาร และบุคลากรสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ใหการตอนรับ

๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรความรูเรื่อง
“การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น” ซึ่งไดรับเกียรติจากวิทยากร ดร.รัชพล สัมพุทธานนท
อาจารยภูเดช แสนสา และ อาจารยพิสุทธิลักษณ บุญโต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม
เอื้องคํา ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการชุมชนไทยวนบานหวยสาน เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมาร เขาเยี่ยมชม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวยผูบริหารและบุคลากร ใหการ
ตอนรับ

ประมวลภาพกิจกรรม

๔๓

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐดอกดารารัตน เพื่อทูลเกลาถวายใน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙” ณ หองประชุม ชัน้ ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี เปนประธาน
ในการเปดโครงการ ในการนีม้ ผี เู ขารวมโครงการกวา ๘๐๐ คน และรวมกันประดิษฐดอกดารารัตนกวา ๓,๐๐๐ ดอก

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมงาน “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับแผนดิน” ณ วัดสวนดอก
พระอารามหลวง จัดโดย วัดสวนดอก พระอารามหลวง ชุมชนวัดสวนดอก โรงเรียนวัดสวนดอก เชียงใหม
เขียว สวย หอม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มูลนิธิสืบสานลานนา ศูนยใบลานศึกษา และ
Spark U Chaing Mai

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย ที่ปรึกษาอธิการบดี รวมพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล

๕๖ ป พระเดชพระคุณ “พระราชวิสุทธิญาณ” เจาคณะจังหวัดเชียงใหม – ลําพูน – แมฮองสอน (ธ.) เจาอาวาส
วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง และพิธีเททองรูปเหมือนพระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปูบัวเกต ปทุมสิโร)
รุน “อุปถัมภพระธาตุ” ทามกลางพุทธศาสนิกชน รวมพิธีเปนจํานวนมาก ณ วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

๔๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ รองผูอํานวยการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เขารวมงานวันคลายวันประสูตพิ ระราชชายาเจาดารารัศมี และพิธเี ปดนิทรรศการเรือ่ ง จงรักและภักดี ณ พิพธิ ภัณฑ
พระตําหนักดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาส รองผูอํานวยการ เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เขามุทิตาจิตทาน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ” เจาคณะตําบลปาแดด เจาอาวาสวัดวังสิงหคํา เนื่องในพิธี
ทําบุญอายุวฒ
ั นมงคลครบ ๕๔ ป โดยมีพระเดชพระคุณทาน พระเทพโกศล ทีป่ รึกษาเจาคณะภาค ๗ เปนประธาน
พรอมดวยพุทธศาสนิกชน รวมพิธีเปนจํานวนมาก ณ วัดวังสิงหคํา ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับหนวยอนุรักษ
สิง่ แวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิน่ จัดการประกวดโครงการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ณ หองประชุมเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึ่งเปนการนําเสนอผลการ
ศึกษาของนักศึกษา จํานวน ๘ กลุม ที่ไดลงศึกษาในพื้นที่จริง ดวยการสัมผัสกับชุมชน และมีสวนรวมในการคิด
แกไขปญหาของชุมชน

ประมวลภาพกิจกรรม

๔๕

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมดวย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ

ผศ.ดร.มาโนชย นวลสระ รวมเปนเกียรติในงานแถลงขาวเตรียมจัดงาน “Chiang Mai Cultural Arts and
Design (C.A.D.) Festival 2017 ครั้ง ที่ ๑” ณ ลานกิจกรรม เอนกประสงค หางสรรพสินคา MAYA อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม

๑ กันยายน ๒๕๖๐

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต (รองอธิการบดี) และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ
เขากราบมุทิตาจิต พระเดชพระคุณหลวงพอทานเจาคุณ “พระธรรมเสนาบดี” รองเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาส
วัดดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ป ๔๘ พรรษา

๘ กันยายน ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมทําบุญเปนเจาภาพตานกวยสลากภัต
ณ วัดเชตุพนศึกษา จังหวัดเชียงใหม โดยมี พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเชตุพนศึกษา
(ในพระสังฆราชูปถัมภ) เมตตารับมอบและอนุโมทนาบุญ หลังจากนั้นไดเขากราบมุทิตาจิตหลวงพอ พระครู
อดุลสีลกิตติ์ เจาคณะตําบลหายยา เจาอาวาสวัดธาตุคํา เนื่องในงานทําบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๓ ป
๕๓ พรรษา ณ วัดธาตุคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๔๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ และ คุณสุนี พนันตา ผูอํานวยการกองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี เปนตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมพิธีทําบุญประเพณีบุพพเปตพลี (ตานกวย
สลากภัต) วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวขวง) ณ วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวขวง) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งทาง
วัดไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อเปนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของลานนาที่สืบทอด
กันมาใหดํารงไวอยูคูพระพุทธศาสนา

๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการ ตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม เขารวม
ประชุมการจัดเตรียมงานถวายทานสะเปาคําและทานสลากภัตร ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพปริยตั ิ เจาอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
เจาคณะจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ณ หองประชุมคุณแมสนอง แตงออน วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนประธานในพิธีรับมอบ
ดอกดารารัตน ดอกไมจันทนพระราชทาน สําหรับทูลเกลาฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จํานวน ๑,๑๙๙ ดอก ที่ทางคณะผูบริหาร
คณาจารย บุคลากร รวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิต รวมกันประดิษฐขึ้น เพื่อรวมโครงการของสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประมวลภาพกิจกรรม

๔๗

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการ ตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม
เขามุทิตาจิต พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม เจาอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
เนื่องในโอกาสครบรอบคลายวันเกิด อายุวัฒนมงคล ๗๕ ป ๕๕ พรรษา ทามกลางคณะสงฆ คณะศรัทธา
ศิษยานุศิษย และพุทธศาสนิกชน รวมพิธีเปนจํานวนมาก ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม

๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผูบริหาร บุคลากรและคณะผูนํานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําโดย

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มอบดอกดารารัตนจํานวน ๖,๙๙๙ ดอก สําหรับใชในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายปวิณ
ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูรับมอบ

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ รองผูอํานวยการ รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร
เทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ หอคําหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ จัดขึ้นโดย เทศบาลเมืองแมเหียะ
รวมกับ อุทยานหลวงราชพฤกษ คณะสงฆตําบลแมเหียะ สภาวัฒนธรรมตําบลแมเหียะ ชมรมกํานันผูใหญบาน
องคกรเครือขายชุมชน เพือ่ เปนการสืบสานประเพณีตกั บาตรเทโวโรหณะ ทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา และสงเสริม
การทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

๔๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม นํานักศึกษาเขารวมกิจกรรม “ตามผางปะตี๊ด สองฟา

ฮักษาเมือง” ปที่ ๖ รวมกับเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม ณ พิพธิ ภัณฑพนื้ ถิน่ ลานนา อนุสาวรียส ามกษัตริ ย
ซึง่ มีนกั ศึกษาเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก แสดงใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจ ความสามัคคีและความสัมพันธ
อันดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายโสภณ พรมจิตต นักวิชาการศึกษา ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในการเขารวมประชุมกับคณะสงฆอําเภอเมืองเชียงใหม ในการเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ชัน้ ตรี โท เอก ประจําป ๒๕๖๐ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมีทา นพระครู
ปริยัติยานุศาสตร, ดร. รองเจาคณะอําเภอเมืองเชียงใหม เปนประธาน

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับสํานัก
แมกองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จัดการอบรมกอนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โดยไดรับความรวมมือ
จากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต ไดรับความเมตตาคณะพระวิทยากร จากวัดพระสิงหวรมหาวิหาร
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ถือเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียวในเขตภาคเหนือ

ประมวลภาพกิจกรรม

๔๙

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม นําโดย

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี รวมเดินขบวนในงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดสงขบวนกระทงใหญเขารวมการประกวดภายใตแนวคิด “ใตรมพระบารมี
สมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูห วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนือ่ งในโอกาสมหามงคล เสด็จขึน้ ทรงราชสืบราชยสนั ตติวงศ ซึง่ ผลการประกวดปรากฏวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดรบั รางวัล “ชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงยอดเยีย่ ม” รับเงินรางวัล ๙๐,๐๐๐ บาท
พรอมเกียรติบัตร และไดรับคําชื่นชมมากมายจากประชาชนหลายพันคนที่รวมรับชมขบวน

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดนํานักศึกษาจากทุกคณะ กวา ๑๒๐ คน
เขารวมกิจกรรมกับเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม ในกิจกรรม “ตามผางประตี๊ด สองฟา ฮักษาเมือง”
ปที่ ๖ โดยการเขารวมจุดผางปะตีด๊ บริเวณ ประตูชา งเผือก – แจงศรีภมู ิ นอกจากนีย้ งั ไดรว มกับเครือขายทางดาน
วัฒนธรรม ในการแสดงฟอนบูชาเมือง ของนักศึกษาชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และเครือขาย
บริเวณแจงศรีภูมิ

๕๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ และอาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ เปนผูแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารับรางวัลกระทงยอดเยีย่ ม การประกวดกระทงใหญ งานประเพณีเดือนยีเ่ ปงเชียงใหม
ประจําป ๒๕๖๐ โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูม อบรางวัล พรอมดวยคณะผูบ ริหาร
ผูแทน คณาจารย และเจาหนาที่ จากหนวยงานตางๆ ที่ไดรับรางวัลรวมพิธี ณ หองประชุม ๒ สํานักการศึกษา
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับสํานักแมกองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห

วรมหาวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท เอก ประจําป ๒๕๖๐ ซึง่ จัดสอบพรอมกันทัว่ ประเทศ โดยไดรบั ความเมตตาจาก
พระครูไพบูลยเจติยารักษ ดร. เจาอาวาสวัดโลกโมี เปนประธานสงฆในการเปดสอบ ณ ชัน้ ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(อาคาร ๒๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ซึง่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ถือเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกและแหงเดียว
ในเขตภาคเหนือ ที่ไดจัดโครงการนี้ขึ้นเปนปที่ ๖ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและผูที่สนใจ ไดเขารวมศึกษาเรียนรู
เรื่องธรรม และสามารถนําหลักธรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เขารวมพิธเี ปด และเขารับเกียรติบตั รในฐานะใหการสนับสนุนโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท โดยใช
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมูบ า นศีล ๕” พรอมจัดนิทรรศการเผยแพรความความรู ในหัวขอ “รักษใบลาน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม สงเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาสูชมชน” ซึ่งไดรับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี
เจาคณะภาค ๗ ประธานกรรมการขับเคลือ่ น โครงการหมูบา นศีล ๕ เปนองคประธานสงฆ พรอมเหลาดารา นักรอง นักแสดง
และพุทธศาสนิกชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา มาเยีย่ มชมและรวมงานเปนจํานวนมาก ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
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๕๑

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เขาศึกษาดูงาน
ดานเอกสารโบราณ ใบลาน ณ ศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมดวย
ผูบริหารและบุคลากร ใหการตอนรับ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

นายอนุชิต ณ สิงหทร ตัวแทนศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เขารวมการประชุมระหวางคณะสงฆจังหวัดเชียงใหมกับรัฐบาลอินเดีย เพื่อพัฒนาความรวมมือทางดานศาสนา
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องจารึกและเอกสารโบราณ โดยมีพระเทพปริยัติ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม
เปนประธาน และทั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเขารวม ไดแก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และศูนยนานาชาติเพื่อการศึกษา
วัฒนธรรมประเทศอินเดีย ณ หองประชุมวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

๒๙–๓๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม และนางสาวปนัดดา โตคํานุช เขารวมการอบรมสัมมนา
เพือ่ ขับเคลือ่ นงานอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสูก ารปฏิบตั ใิ นระดับทองถิน่ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนดคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

๕๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒–๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นํานักศึกษาเขารวมแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
สัมพันธ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
จังหวัดเพชรบุรี

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ และ นางสาววราภรณ โยธาราษฏร รวมงานเปด
นิทรรศการกุหลาบจุฬาฯ เจาดาราประทาน อวดโฉมสะพรั่งพรอมนานาพฤกษา ณ อาคารรัศมีทัศนา พิพิภัณฑ
พระตําหนักดาราภิรมย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม นิทรรศการไดจัดแสดงภาพวาดดอกไมในพระตําหนัก

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ พอครูอินตา เลาคํา นายกสมาคมสืบสานตํานานปซอ เชียงใหม ผูที่ไดรับรางวัล

เพชรราชภัฏ – เพชรลานนา สาขาผูท าํ คุณประโยชนทางวัฒนธรรม ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๔๙–๒๕๕๐ ไดมอบ
หนังสือ “คําซอพื้นเมือง” อันทรงคุณคาที่ทานไดประพันธ รวบรวม เรียบเรียงขึ้น ใหแกศูนยใบลานศึกษา สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อไวใหกับนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ ไดมีโอกาส
ศึกษาเรียนรูและไวเปนประโยชนในวงการศึกษาสืบไป

ประมวลภาพกิจกรรม

๕๓

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “บุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตรลานนา” จาก “รากนครา บวงบรรจถรณ ภาพถายความทรงจําและตัวตนของคนในประวัติศาสตร”
โดยมีทาน ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี เปนประธานในการเปดการอภิปราย และวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล และอาจารยภเู ดช แสนสา ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๓–๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. รวมจัดนิทรรศการ วันสิ่งแวดลอมไทย

ประจําป ๒๕๖๐ ในนามภาคีเครือขายอนุรกั ษธรรมชาติและสิง่ แวดลอม รวมจัดนิทรรศการเนือ่ งในวันสิง่ แวดลอมไทย
“สืบพระราชปณิธาน สานใจรักษสิ่งแวดลอม รูปธรรมการจัดการรวม ตามศาสตรพระราชา สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) ประจําป ๒๕๖๐” ในหัวขอ “ใบลาน พับสา ภูมิผญาบรรพชน” ณ บริเวณลานกิจกรรม โครงการจริงใจ
มารเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ผลงานปริวรรต

เอกสารโบราณในระดับชาติ” ณ ลานกิจกรรม อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.วิโรจน อินทนนท และ
ดร.ดิเรก อินจันทร รวมอภิปราย โดยไดรับความสนใจจากนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูที่สนใจเขารวมรับ
ฟงจํานวนมาก

๕๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

อาจารยฉันทนา ศศิธรามาศ รองผูอํานวยการ เปนตัวแทนในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เขารวมพิธวี างศิลาฤกษการกอสรางอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม มจร. โดยมี พระเทพปริยัติ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม เปนประธานฝายสงฆ และนายกฤษณ
ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานฝายฆราวาส

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

เขารวมงานแถลงขาวการเปดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมือง โดยมี นายประจวบ
กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และนายทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม เปนผูรวม
แถลงขาว ซึ่งการเปดหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม อยางเปนทางการในครั้งนี้ ภายหลังจากไดทําการปด
ปรับปรุง เพื่อปรับเปลี่ยนสวนจัดแสดงนิทรรศการถาวร ใหมีความทันสมัยเหมาะสําหรับการเปนแหลงเรียนรู
ดานประวัติศาสตร จารีตประเพณี วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหมใหมากขึ้น ภายใตแนวคิด
“Discover the Origins of Chiang Mai’s Identity”

