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บทคัดย่ อ
การสร้ างสรรค์ ภาพถ่ ายบูช าพระพุทธมงคล ชุมชนพระยื น ต าบล
คันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโครงการวิจัยเพื่ อ
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ในพืน้ ที่วัดโดยชุมชนมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์ 1)
เพื่ อศึกษาประวัติ ศาสตร์ ชุ ม ชนพะยื น และความศรั ทธาของชุม ชนที่ มี ต่ อ
พระพุทธรูปสาคัญของเมืองกันทรวิชยั 2) เพื่อสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคที่แสดง
ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอ่ พระพุทธมงคล และ 3) เพื่อให้ ชมุ ชนพระยืนมีส่วน
ร่วมในการใช้ ศลิ ปะเป็ นสื่อนาเสนอประวัติศาสตร์ ของตนเอง
ผลการศึกษาพบว่า บริ เวณที่ตงวั
ั ้ ดพุทธมงคลเป็ นที่ตงสิ
ั ้ ่งศักดิ์สิทธิ์และ
เป็ นศูนย์กลางเมื องโบราณกันทรวิชัย มีพระพุทธสาคัญที่ร้ ู จักกันในนามพระ
พุทธมงคลหรื อหลวงพ่อพระยืนเป็ นหลักฐานยืนยันความศรัทธาของชุมชนที่มี
บทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคร่วมกับชุมชนพระยืน
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
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ต่อพระพุทธศาสนาในบริ เวณนี ม้ าแต่โบราณ นาไปสู่การสร้ างสรรค์ ผลงาน
ภาพถ่ายที่แสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อพระพุทธมงคล โดยชุมชนพระยืน
ได้ มีส่วนร่วมในขันตอนการศึ
้
กษาและการวางกรอบแนวคิดในการสร้ างแบบร่ าง
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสมทบค่าใช้ จ่ายผลิตผลงานสร้ างสรรค์ “การ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล” ด้ วยการใช้ เอกลักษณ์ ของนาฏศิลป์ และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นอีสาน กับการใช้ เทคนิคการพิมพ์ภาพลงบนแผ่นกระเบื ้องเซรามิคเพื่อให้
ผลงานมีความคงทนถาวร ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จานวน 150 แผ่น ติดตังใน
้
พื น้ ที่ กลางแจ้ งคื อบนผนังด้ านนอกศาลาวรวิ เศษ เป็ นผลงานภาพถ่ ายที่ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงกับพื ้นที่ (Site Specific Photography) ทาให้ ผ้ ชู มสามารถ
เชื่อมโยงเนื ้อหาในภาพถ่ายไปสู่ตาแหน่งที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมงคล และ
เป็ นการฟื ้นฟู ความสัมพันธ์ ระหว่ างศิ ล ปะกั บชุ มชนที่ สอดคล้ องกั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงด้ านบทบาทหน้ าที่ ข องวัด ในปั จจุ บันที่ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ทาง
วัฒนธรรม และสร้ างจุดสนใจแก่ผ้ แู วะเวียนมากราบไหว้ พระพุทธมงคล เข้ ามา
ชมผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่ องราวประวัติศาสตร์ เมืองโบราณกันทรวิชัย ที่จะ
เป็ นสาธารณะสมบัตขิ องชุมชนพระยืนสืบไป
คาสาคัญ: ศิลปะกับชุมชน, ศิลปะภาพถ่าย
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Abstract
Creation of Phra Buddhamongkol photography installation in Phra Yuen community of Kanthararat Sub - district in Kantharawichai District of Maha
Sarakham Province was a community - based art project for visual art creation in
temple boundary. Its purposes were: 1) to study history of Phra - Yuen community
and their religious fervor to important Buddha images in Kantharawichai District, 2)
to create photo - printed ceramic tiles as a representative of the community’s
religious fervor to the Standing Buddha or Phra Buddha Mongkhol, and 3) to
collaborate the community on contemporary art creation as media for their history
demonstration.
The findings found that the boundary of Buddha Mongkol Temple
housed sanctity and was also a heart of ancient Kantharawichai City. A well known Buddha image named Phra Buddha Mongkol or the Standing Buddha
enshrining within this temple for a long time apprised that the community had
religious fervor in Buddhism since antiquity. Based on this fervor, it led to creation
of Phra Buddha Mongkhol photographic murals through the community’s
collaboration. To achieve this purpose, the community participated in the study
through researching and drafting stages involved with financial support for
fabrication of “Dancing for Paying Homage to Phra Buddha Mongkhol”. This site
specific installation was combined with unique local Northeastern Thai dance
and modern techniques of custom-printed ceramic tiles. A complete mural
consisted of 150 custom printed ceramic tiles (20 x 20 centimeters per each tile)
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was installed on the facade of Worrawiset hall specifying that this mural was a
site specific photography. Photo-stories evident in this mural also brought
viewers to comprehend the enshrining of Phra Buddha Mongkhol. More
importantly, this project revitalized relation between art and the community.
Besides, it also altered temple’s roles to a cultural learning center as well as a
new tourism site for visitors eager to learn and comprehend history of Phra - Yuen
community through art. At last, this new art piece would be a part of this
community from this time on.
Keywords: Art and Community, Photography Installation
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บทนา
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชุมชนในอดีตที่ปรากฏในสังคมไทยและ
สังคมในโลกตะวันตกล้ วนมี ความเกี่ ยวข้ องกับศาสนา ศิ ลปะกับชุมชนจึ ง
สามารถสะท้ อนความสัมพันธ์ ที่มี การเปลี่ ยนแปลง ตามบริ บทของเวลาและ
การเมืองที่ดารงอยู่ในแต่ละช่วงเวลา (อรรฆย์ ฟองสมุทร, 2544: 10) โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาที่เข้ ามาในดินแดนไทยตังแต่
้ สมัยทวารวดี ที่มีการสร้ างสถูปเจดีย์
ประติมากรรมแกะสลักตามถ า้ และการสร้ างพระพิ มพ์ เพื่ อเป็ นการสื บทอด
พระศาสนา ส่วนจิตรกรรมที่ยงั หลงเหลือจากสมัยอยุธยามีการเขียนภาพภายในพื ้นที่
เฉพาะ เช่น จิตรกรรมฝาผนังภายในเจดีย์ หรื อจิตรกรรมบนผนังโบสถ์และวิหาร
อาจมีการสร้ างตามลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมในแต่ละพื ้นที่ เช่น จิตรกรรม
ฝาผนังอีสาน นิยมเขียนบนผนังโบสถ์ด้านนอก ด้ วยชาวบ้ านถือว่าภายในโบสถ์
เป็ นพื ้นที่ของสงฆ์ การวาดรูปไว้ บนผนังด้ านนอกทาให้ คนที่ไม่มีโอกาสเข้ าไปใน
โบสถ์ เช่น สตรี เพศ สามารถชมจิตรกรรมฝาผนังจากด้ านนอกได้ จิตรกรรมฝา
ผนังอีสานจึงสะท้ อนความสัมพันธ์ ระหว่างพุทธศาสนากับชุมชน และบทบาท
ของศิลปะในฐานะสมบัติร่วมของชุมชน เป็ นเหมือนหนังสือการ์ ตนู เล่มใหญ่ของ
ชุมชนสาหรับใช้ สอนเรื่ องศีลธรรมตามหลักคาสอนในพุทธศาสนที่แตกต่างจาก
การฟั งหรื อชมการแสดง (สุมาลี เอกชนนิยม, 2548: 9) ซึ่งสร้ างขึ ้นโดยพระสงฆ์
และกลุ่มช่างที่ล้วนเป็ นคนในชุมชน แต่หลังจากที่มี การปฏิรูปคณะสงฆ์ เกิ ด
ระบบการศึกษาสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดได้ ถกู ลดบทบาทในฐานะสถาบัน
ที่ให้ การศึกษาแก่ชมุ ชน ระยะห่างระหว่างวัดกับชุมชนที่เกิดขึ ้น ก่อให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในจุดประสงค์การสร้ างศิลปะในชุมชน เช่น อุดมคติการสร้ างศิลปะ
เริ่ มสะท้ อนความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับรั ฐมากขึน้ หรื อบทบาทของกลุ่ม
ผู้สร้ างที่ เปลี่ ยนจากช่างในชุมชนไปเป็ นกลุ่มช่ างอาชี พในระบบการว่ าจ้ าง
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รวมถึงศิลปิ นที่เกิดจากระบบการศึกษาในสถาบันศิลปะหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 ทาให้ พุทธศิลป์ ท้ องถิ่นสูญเสียอิสระในการแสดงออก
จากการถูกควบคุมและการได้ รับอิทธิพลทางรูปแบบและอุดมการณ์การปกครอง
ของรัฐไทย ที่เข้ ามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับชุมชนในเชิ ง
ตาแหน่งที่มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้สร้ างกับผู้ใช้ เช่น ผู้สร้ างศิลปะไม่ได้
เป็ นคนในชุมชนแต่เป็ นคนนอกหรื อตัวแทนของรัฐเป็ น “ผู้สร้ างให้ ” และผู้ใช้ หรื อ
ชุมชนที่กลายเป็ น “ผู้รับ” ก็มิอาจปฏิเสธการให้ ในสิ่งที่ชมุ ชนไม่ต้องการนันได้
้
แม้ ว่ารัฐจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชนที่เปลี่ ยนไป
และพยายามฟื ้ น ฟู บ ทบาทของวั ด ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนผ่ า นโครงการต่ า งๆ เช่ น
กรมศาสนาได้ เริ่ มโครงการพัฒนาวัดให้ เป็ นศูนย์ กลางของวั ฒนธรรมท้ องถิ่ น
เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2525 หรื อการใช้ วดั เป็ นที่ตงของ
ั้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ริเริ่ มโดยนักวิชาการและชาวบ้ าน อันเป็ นการเปิ ดพื ้นที่และ
สร้ างความมีตวั ตนของท้ องถิ่นให้ แตกต่างจากภาพของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ น
ฉบับทางการที่ผลิตมาจากศูนย์กลาง และยังเป็ นการตอบโต้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์
(ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2549: 133) เหตุผลดังกล่าวทาให้ สถาบันการศึกษา
ในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ทางศิลปะตระหนักถึงบทบาทและวิธีการ
นาความรู้ จากในชัน้ เรี ยนไปใช้ ได้ ในสถานการณ์ จริ ง ตลอดจนการท าหน้ าที่
สะท้ อนสิ่งที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยใช้ ศาสตร์ ความรู้ ของตนเอง
จึงเป็ นที่มาของโครงการสร้ างสรรค์ศิลปกรรมร่ วมกับชุมชนที่ ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ พื น้ ที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อฟื น้ ฟูบทบาทของวัดในฐานะศูนย์รวมชุมชนด้ วย
การทาให้ วัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และมรดกของชุมชนผ่านสื่อศิลปะ
ร่วมกับชุมชนพระยืน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ที่เริ่มดาเนินการโดย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายของสถาบันที่
ต้ องการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
ความเป็ นมาของการวิจัยเชิงสร้ างสรรค์
ชุ ม ชนพระยื น ต าบลคั น ธารราษฎร์ อ าเภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม เป็ นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ และตานานความเป็ นมาของเมื อง
โบราณที่คนในชุมชนยังสืบทอดมาจนปั จจุบนั เช่น ตานานท้ าวลินทองแห่งเมือง
คันธาธิราช ผู้สร้ างพระพุทธรูปยืน 2 องค์ เป็ นการอุทิศส่วนกุศลทดแทนคุณบิดา
มารดา ด้ วยการสร้ างพระพุทธมิ่งเมือง เพื่อทดแทนคุณมารดา ปั จจุบนั ประดิษฐาน
อยู่ที่วัดสุวรรณาวาส และ สร้ างพระพุทธมงคล เพื่อทดแทนคุณบิดา ปั จจุบนั
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพุทธมงคล เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สาคัญที่ผ้ ูเดินทางผ่านอาเภอ
กันทรวิชยั ด้ วยถนนถีนานนท์เชื่อมต่อเส้ นทางระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ แวะเวียนเข้ ากราบสักการะ ส่วนในทางโบราณคดีมีการขุดพบ
โบราณวัตถุที่แสดงถึงการเป็ นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี คือ พระพิมพ์ดินเผา
ในบริเวณเนินดินของวัดพุทธมงคล และแผ่นโลหะเงินดุน จากอุม่ ญาคู ในบริ เวณ
วัดพระนอน ที่สะท้ อนให้ เห็ นว่าอาเภอกันทรวิชัยในปั จจุ บันเคยเป็ นที่ตัง้ ของ
เมื องโบราณสมัยทวารวดี ร่วมสมัยกับเมื องฟ้าแดดสงยาง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้ วยชุมชนเมื องโบราณกันทรวิ ชัยบางส่วนในปั จจุบันถูกพัฒนาให้
กลายเป็ นชุ ม ชนเมื อ งจากการขยายเส้ นทางถนน ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างชุมชนในพื น้ ที่ ท าให้ ประเพณี ในรอบปี (ฮี ตสิ บสอง)
บางอย่างที่เคยปฏิบตั ิกันมาหายไปหรื อชาวบ้ านเลิกปฏิบตั ิไป แม้ ว่าโดยแท้ จริ ง
แล้ วชาวบ้ านยังคงมีความภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมของตนอยู่ ทาให้ เกิด
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การศึกษาประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ น อย่างมี ส่วนร่ วมเพื่ อการจัดการพิพิ ธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดพุทธมงคล (พิเนตร ดาวเรื อง, 2552) ที่จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดย
ได้ รับการสนับสนุนของหน่วยงานท้ องถิ่น แต่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดพุทธมงคลใน
ปั จจุบนั อยู่ในสภาพเป็ นห้ องเก็บของมากกว่าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีรายละเอียดมากและไม่มีผ้ รู ับผิดชอบในการดูแลที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง ทาให้ พิพิธภัณฑ์ไม่สามารถดาเนินการตามแนวทางที่วางไว้ การที่
สถาบันการศึกษาจัดโครงการที่ต้องอาศัยความร่ วมกับชุมชน จึงต้ องคานึงถึง
ความเป็ นไปได้ ที่ชุมชนจะสามารถดูแลหรื อดาเนินกิจกรรมต่อได้ เมื่อโครงการ
เสร็จสิ ้นลง
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตระหนักถึงการสร้ างกลไกที่จะทาให้ ชาวบ้ านเกิดจิตสานึกการอนุรักษ์ สืบสาน
ตานานความเป็ นมาของชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัยด้ วยการใช้ ผลงานศิลปะ
เป็ นสื่อ ทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมเป็ นสื่อเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ ชมุ ชนตังแต่
้ ปี พ.ศ.2557 โดยได้ รับความร่วมมือจากชุมชนพระยืน
ตาบลคันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม แล้ วติดตังภายในวั
้
ด
พุทธมงคลเพื่ อเป็ นพื น้ ที่ เรี ยนรู้ มรดกทางวัฒนธรรมท้ องถิ่ นแก่ ชุ มชนและ
สาธารณชน (ภาพที่ 1) ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผลงานสร้ างสรรค์เป็ นสื่อเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์
ชุมชนในวัดพุทธมงคลมี ความหลากหลาย สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการ
สอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่มีกลุ่มวิชาเอก
จานวน 5 วิชาเอก ประกอบด้ วย จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะ
ไทย และศิลปะสื่อประสม ภาควิชาทัศนศิลป์ จึงมอบหมายให้ กลุม่ วิชาเอกศิลปะ
สื่ อประสมเป็ นผู้รั บผิ ดชอบในการด าเนิ นการโครงการบริ การวิ ชาการ หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้ วยการสร้ างสรรค์ผลงาน
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ภาพถ่ายแสดงความศรั ทธาที่ชุมชนพระยื นมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่เู มืองกันทรวิชัย
ด้ วยเทคนิคการพิมพ์ภาพลงแผ่นกระเบื ้องเซรามิค เพื่อเป็ นสมบัติของชุมชนที่
สามารถดูแลรั กษาต่อไปได้ และยังเป็ นการเผยแพร่ มรดกทางวั ฒนธรรมที่ น่า
ภาคภูมิใจของสาธารณชนผู้มี ความศรั ทธาต่อสิ่ ง ศักดิ์สิทธิ์ ของชุมชนพระยื น
จังหวัดมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ โครงการวิจัยเชิงสร้ างสรรค์
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนพระยืน และความความศรัทธาของ
ชุมชนที่มีตอ่ พระพุทธรูปสาคัญของเมืองกันทรวิชยั
2. เพื่อสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคที่แสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อ
พระพุทธมงคล
3. เพื่ อให้ ชุมชนพระยื นมี ส่ วนร่ วมในการใช้ ศิ ลปะเป็ นสื่ อน าเสนอ
ประวัตศิ าสตร์ ของตนเอง
กระบวนการดาเนินงาน
1. ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมวางแผนคณะผู้รับผิ ดชอบในการดาเนินการโครงการคือ กลุ่มวิชาเอก
ศิลปะสื่อประสม กาหนดรายวิชาที่สามารถบูรณาการเนื ้อหาร่ วมกับโครงการนี ้
คือ รายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ ไทย วางแผนประสานงานลงพื ้นที่สารวจและเก็บ
ข้ อมูลร่วมกับชุมชนและวัดพุทธมงคล โดยได้ รับความร่วมมือในการประสานงาน
จาก องค์การบริ หารส่วนตาบลคันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชยั
2. ศึกษาและเก็บข้ อมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
เมื องโบราณกั นทรวิ ชัย วัดพุ ทธมงคล และชุ ม ชนในพื น้ ที่ รวมถึ ง ทบทวน
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เอกสารรายงานโครงการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมกับชุมชนพระยืน ตาบล
คันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ.2557 - 2559
3. ศึกษาพื น้ ที่ ติ ด ตัง้ ผลงานศิ ล ปกรรมในวัดพุ ทธมงคลให้ มี ค วาม
เหมาะสม สามารถเป็ นจุดสนใจแก่ผ้ คู นที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมผลงานศิลปกรรม
และศึกษาข้ อมูลศิปกรรมภาคสนามในรายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ ไทย บริ เวณ
จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ในการวางกรอบ
แนวคิดการสร้ างสรรค์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการเห็นว่าผนังด้ านนอกศาลาวรวิเศษ
ที่ ถูกใช้ เป็ นบริ เวณพักสิ่ งของที่ วัดไม่ใช้ แล้ วนัน้ สามารถเป็ นบริ เวณนาเสนอ
ผลงานศิลปะที่สร้ างจุดสนใจให้ ผ้ ทู ี่แวะเวียนมาสักการะพระพุทธมงคลเข้ ามาชม
ผลงานศิลปกรรมภายในศาลาได้
4. การสร้ างแบบร่างผลงานสร้ างสรรค์ จากการศึกษาข้ อมูลภาคเอกสาร
ภาคสนาม และลักษณะสาคัญของพืน้ ที่ติดตังผลงาน
้
เพื่อให้ ผลงานสามารถ
สร้ างความเชื่อมโยงไปสู่บริ เวณที่ตงสิ
ั ้ ่งศักดิส์ ิทธ์ ในพื ้นที่ได้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายบนกระเบื ้องจากแนวคิดในการสร้ าง
ผลลัพธ์ ทางทัศนศิลป์ จากการประกอบภาพถ่ ายสถาปั ตยกรรมแบบแยกส่ว น
(Singapore Art Museum, 2013) ซึ่งทาให้ ผลงานภาพถ่ายสามารถนาเสนอใน
พืน้ ที่กลางแจ้ งด้ วยการใช้ สื่ อวัสดุที่มี ความคงทนต่อสภาพอากาศ (ภาพที่ 2)
ภายใต้ สองแนวคิด คือ
4.1 แนวคิดการใช้ นาฏลักษณ์จากศิลปวัตถุสมัยทวารวดี จาก
การศึกษาศิลปวัตถุประเภทประติมากรรมแสดงภาพการฟ้อนราบนใบเสมาสมัย
ทวารวดีที่ปรากฏในภาคอีสาน เช่น ประติมากรรมสลักหินบนใบเสมา เมืองฟ้า
แดดสงยาง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อว่ามีอายุร่วมสมัยกับเมือง
โบราณกันทรวิชยั (ภาพที่ 3)
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4.2 แนวคิ ด การใช้ ศิ ล ปะพื น้ บ้ านเป็ นภาพตั ว แทนของ
วัฒนธรรมชุมชนอีสาน คือ การฟ้อนเชิงพิธีกรรมเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนั ที่คนใน
ชุมชนมีความคุ้นเคยและปฏิบตั ิร่วมกันมา เพื่อสะท้ อนบทบาทและตัวตนของ
ชุมชนพระยืนผ่านการฟ้อนที่ในทางคติชน (ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ , 2525) ถือว่าการ
เคลื่อนไหวร่ างกายนัน้ เป็ นลักษณะหนึ่งในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ของกลุ่มชน
(ภาพที่ 4)
5. นาร่ างผลงานภาพที่สร้ างขึน้ จากทัง้ สองแนวคิดที่สัมพันธ์ กับพื น้ ที่
ติดตัง้ ผลงาน จัดกิ จกรรมประชาคมร่ วมกับชุมชน หมู่ 2 และหมู่ 11 ต าบล
คันธารราษฎร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและนาไปปรับปรุ งแก้ ไขผลงานให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของชุมชน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวรวิเศษ วัดพุทธ
มงคล โดยชุมชนมีความเห็นชอบร่ วมกันเลือกแบบร่ างผลงานภายใต้ แนวคิดที่
สอง (ข้ อ 4.2) คือ ภาพการฟ้อนสักการะบูชาพระพุทธมงคล เพราะเป็ นผลงานที่
สะท้ อนบทบาทและตัวตนของชุมชนพระยืน และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้ หลวงพ่อพระยืนภายในวัด (ภาพที่ 5)
6. สร้ างสรรค์ผลงานภาพถ่าย แสดงภาพการฟ้อนสักการะบูชาพระพุทธ
มงคล สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่สาคัญของชุมชน โดยให้ นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีส่วนร่วมใน
การสร้ างสรรค์ผลงาน ตามองค์ประกอบภาพการฟ้อนที่ปรากฏในแบบร่าง
7. น าภาพถ่ ายต้ นฉบับที่ ผ่ านการปรั บแต่ ง ให้ สัม พันธ์ กั บสั ด ส่ ว น
กระเบื ้องจานวน 150 ภาพ เข้ าสู่กระบวนการผลิตชิน้ งานด้ วยเทคนิคการพิมพ์
ภาพลงแผ่นกระเบื ้องเซรามิค แล้ วอบด้ วยความร้ อนสูง 800 องศา เพื่อให้ ผลงาน
มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตังภาพผลงานในบริ
้
เวณพื ้นที่
กลางแจ้ งได้
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8. ติ ดตัง้ ผลงานขนาด 200 x 300 เซนติ เมตร ซึ่ ง ประกอบขึ น้ จาก
กระเบื ้องขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จานวน 150 แผ่น โดยช่างติดกระเบื ้องของ
ชุมชนพระยืน บนผนังด้ านนอกศาลาวรวิเศษ วัดพุทธมงคล (ภาพที่ 6) และจัด
พิธีมอบผลงานสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิค การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล แก่ชมุ ชน
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วัดพุทธมงคล อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
9. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ ้นหลังจากการส่งมอบผลงานให้ เป็ นสมบัติ
ของวัดพุทธมงคลและชุมชนพระยืน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เป็ น
เวลาสามเดือน
สรุปผลการวิจัยเพื่อการสร้ างสรรค์
การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน อาเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโครงการวิจัยเพื่ อสร้ างกรอบความคิดในการ
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ในพื ้นที่สาธารณะที่เน้ นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กบั พื ้นที่วดั พุทธมงคล สามารถสรุปผลการวิจยั เพื่อการสร้ างสรรค์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ เป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนพระยืน และความความศรั ทธา
ของชุมชนที่มีต่อพระพุทธรู ปสาคัญของเมื องกันทรวิชัย พบว่า ชุมชนพระยื น
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิ ชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี
ประวัติ ศาสตร์ และต านานที่ คนในชุมชนยังคงสื บทอดและยึ ดถื อมาอย่ าง
ยาวนาน ผลการศึกษาของ สมชาติ มณีโชติ (2550) แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ในเขต
ตาบลคันธารราษฎร์ เป็ นเมืองโบราณที่มี อายุย้อนกลับไปได้ ถึงสมัยทวารวดี
เนื่องจากมีระบบการสร้ างคูน ้าคันดินเป็ นแนวเขตเมือง และพบแท่งศิลาหรื อใบ
เสมา ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของการสร้ างเมื องในวัฒนธรรมทวารวดี ตามที่
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ปรากฏโดยทัว่ ไปในภาคอีสาน มีการขุดพบโบราณวัตถุที่แสดงถึงการเป็ นเมืองใน
วัฒนธรรมทวารวดีที่สาคัญ คือ พระพิมพ์ดินเผา ในบริ เวณเนินดินของวัดพุทธ
มงคล และแผ่นโลหะเงินดุน จากอุ่มญาคู ในบริ เวณวัดพระนอน และที่สาคัญ
ที่ สุด คือ การพบพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ สององค์ ที่ ได้ รับการซ่อมบูรณะโดย
ชาวบ้ านที่เข้ ามาอยู่อาศัยในบริ เวณเมืองโบราณเมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมา
คือ พระพุทธมิ่งเมือง ปั จจุบนั ประดิษฐานที่วดั สุวรรณาวาส และ พระพุทธมงคล
ปั จจุบนั ประดิษฐานที่เนินดินภายในวัดพุทธมงคล ซึ่งเชื่อว่าเคยเป็ นบริ เวณที่ตงั ้
ของสถูปเจดีย์ ตามลักษณะการกาหนดพื น้ ที่ และตาแหน่งที่ตงสิ
ั ้ ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน
วัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดียวกับ พระธาตุยาคู ในเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมื องโบราณนครจาปาศรี อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาและเก็บข้ อมูลการวิจยั เพื่อการสร้ างสรรค์โครงการนี ้ ยังเป็ น
การบูรณาการกับการเรี ยนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ ไทย หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ให้ ผ้ เู รี ยนลงพื ้นที่ศกึ ษาข้ อมูลของ
ชุมชนที่เกี่ยวกับศิลปะท้ องถิ่นที่ปรากฏใน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ภาคสนามควบคูก่ ับการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ชุมชน
จากภาคเอกสาร และเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักถึงการคิดเชิงสร้ างสรรค์บน
โจทย์ ของปั ญหาที่ เป็ นข้ อมูลจากชุมชน พร้ อมกับการทบทวนแนวทางการ
สร้ างสรรค์ ผลงานร่ วมกับชุมชนพระยื นตัง้ แต่ปี 2557 ทาให้ ได้ ข้อสรุ ปที่ เป็ น
จุดเน้ นการสร้ างสรรค์ผลงาน 2 ข้ อที่สาคัญ คือ
1.1 การสะท้ อนบทบาทและความสาคัญของชุมชนพระยืนใน
ปัจจุบนั ที่เป็ นผู้ทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นมรดกของชุมชนให้
อยู่สืบไป เนื่องจากการสร้ างสรรค์ผลงานร่ วมกับชุมชนครัง้ ที่ผ่านมาทุกชิ น้ จะ
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สะท้ อนการให้ ความสาคัญกับประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณตามเรื่ องเล่าที่
เป็ นต านานของเมื องคันธาธิ ราช ในผลงานประติ ม ากรรมรู ปนูน เล่ าเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ การสร้ างเมืองกันทรวิชัย (พ.ศ.2557) ผลงานจิตรกรรมสี นา้ มัน
ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนบ้ านพระยื น (พ.ศ.2558) ที่ แ สดงภาพ
ประวัตศิ าสตร์ การสร้ างพระพุทธมงคล และพระพุทธมิ่งเมือง ในอดีต ส่วนผลงาน
ประติ มากรรมรู ปนูน เล่ าเรื่ องประวัติ ศาสตร์ ชุมชนพระยื น (พ.ศ.2559) ได้
เปลี่ยนไปเน้ นภาพพืน้ ที่โบราณสถาน อุ่มญาคู คูนา้ คันดิน การสร้ างพระธาตุ
และศิลปวัตถุที่สาคัญของเมืองกันทรวิชยั คือพระพิมพ์ของที่มีการขุดพบ ที่ล้วน
เป็ นเรื่ องราวของชุมชนโบราณที่เกิดขึ ้นก่อนชุมชนในปัจจุบนั จะอพยพเข้ ามาอยู่
1.2 การทาให้ บริ เวณที่ติดตังผลงานเป็
้
นจุดดึงดูดความสนใจ
แก่ผ้ ทู ี่ได้ แวะเวียนมาสักการะพระพุทธมงคลเข้ ามาเยี่ยมชมผลงานศิลปกรรมที่
ติดตังอยู
้ ่ภายในศาลาวรวิเศษที่ใช้ เป็ นสถานที่นาเสนอผลงานสร้ างสรรค์ทงหมด
ั้
ซึ่งตัง้ อยู่บริ เวณด้ านหลังที่ ประดิษฐานพระพุทธมงคล ทาให้ ผ้ ูที่แวะเวี ยนมา
สักการะพระพุทธมงคลไม่เห็นผลงานที่ติดตังอยู
้ ่ภายในศาลาหากไม่เดินอ้ อมมา
ด้ านหลัง (สัมฤทธิ์ เหล่าต้ น, 2560: สัมภาษณ์)
2. การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อพระพุทธ
มงคล เป็ นภาพการฟ้ อนที่ สามารถสะท้ อนเอกลักษณ์ ของศิ ลปะการแสดง
พื ้นบ้ านของอีสาน และบทบาทของชุมชนพระยืนในปัจจุบนั สามารถพิจารณาได้
เป็ นประเด็นดังนี ้
2.1 สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์ ผลงานสร้ างสรรค์ภาพถ่ายการ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล แสดงภาพกลุ่มชายหญิ งก าลังฟ้ อนร าในท่วงท่ าที่
แตกต่างกันจ านวน 8 คน แต่งกายด้ วยชุดพื น้ เมื องอี สาน พิมพ์ ลงกระเบื อ้ ง
สี่เหลี่ยมขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จานวน 150 ภาพ ปูเรี ยงกันอย่างเป็ นระเบียบ
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รวมกั น เป็ นผลงานขนาด 200 x 300 เซนติ เ มตร พื น้ หลั ง ของแต่ ล ะภาพ
(background) เป็ นลายซุ้มประตูในรู ปแบบศิลปะท้ องถิ่นอีสานในโทนสีครี มส้ ม
ตัดด้ วยเส้ นสีฟ้าแบบเดียวกันทุกภาพ เมื่อพิจารณาตามหลักองค์ประกอบศิลปะ
ของ ชลูด นิ่มเสมอ (2559) ผู้ฟ้อนในภาพจะถูกพิจารณาว่าเป็ นรู ปทรงที่ แสดง
ความเหมือนจริ งตามธรรมชาติ และมีค่าน ้าหนักโดยเฉลี่ยเข้ มกว่าพื ้นหลังของ
ภาพ ความเป็ นเอกภาพทางศิลปะในผลงานเกิ ดจากการใช้ กฎเกณฑ์ของการ
ประสาน (Transition) ระหว่ างรู ป กั บพื น้ ที่ มี ค วามแตกต่ างกั น ด้ วยการซ า้
(Repetition) ของรู ปทรงคนที่ กาลังฟ้ อน ระยะห่างระหว่างคนฟ้ อนท าให้ เกิ ด
ช่องไฟหรื อพื ้นที่วา่ งที่ทาให้ รูปทรงคนมีความเป็ นเด่น (Dominance) ลอยออกมา
จากพื ้นหลังของภาพที่มีน ้าหนักสีอ่อนกว่า การซ ้าของรูปทรงที่มีน ้าหนักขัดแย้ ง
กับพื ้นภาพอย่างมีจงั หวะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปร (Variation) และเกิดดุลยภาพ
แบบเคลื่อนไหว (Informal Balance) จากการประสานกันของเส้ นรอบนอกของ
รูปทรงคนที่กาลังฟ้อนในท่าต่างๆ (ภาพที่ 7)
การสร้ างจุดเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาในภาพถ่ายไปสู่ตาแหน่ง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ได้ อยู่ในภาพ เกิดจากเอกภาพแบบเคลื่อนไหว (Dynamic
Unity) ที่มาจากเส้ นรอบนอกของการฟ้อนในท่าต่างๆ เป็ นจังหวะที่เลื่อนไหลของ
เส้ นและรู ปทรงเป็ นลาดับขัน้ ที่ต่อเนื่อง (Continuous Gradation) ทาให้ ทิศทาง
ของผู้ฟ้อนทังหมดในภาพเกิ
้
ดเป็ นเส้ นโครงสร้ าง (Structural Line) แบบทแยงที่
นาสายตาให้ มองออกจากภาพไปทางขวาเพื่อเชื่อมโยงกับตาแหน่งที่ประดิษฐาน
พระพุทธมงคล (ภาพที่ 8) ซึง่ เป็ นเส้ นในจินตนาการที่ผ้ ดู จู ะรู้สึกหรื อปะติดปะต่อ
เชื่ อมโยงจากจุดหนึ่งไปอี กจุดหนึ่ง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2559: 53) สังเกตได้ จาก
ใบหน้ าของผู้ฟ้อนทังหมดจะหั
้
นไปด้ านขวาของภาพทังในลั
้ กษณะเงยหน้ ามอง
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สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในตาแหน่งที่อยูส่ งู กว่า กับการก้ มหน้ าในลักษณะกาลังอธิษฐานและ
กราบสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่มิได้ ปรากฏอยูใ่ นภาพ (ภาพที่ 9)
2.2 สุนทรี ยภาพจากเอกลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ใน
ผลงานสร้ างสรรค์การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล เป็ นการใช้ เอกลักษณ์ การฟ้ อน
ของภาคอี สานในความหมายของการฟ้ อนเชิ งพิธี กรรมแบบชาวบ้ านที่ มิ ได้ มี
ลักษณะเป็ นนาฏลักษณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างเป็ นแบบแผน ทาให้ การฟ้อนอีสาน
มีความเป็ นอิสระสูง ไม่มีกฎเกณฑ์ในการแสดงความพร้ อมเพรี ยงในการฟ้อนหมู่
และเป็ นภาษาประเภทหนึ่งที่ ใช้ แสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตาม
พิธีกรรมเพื่อให้ ผ้ ูปฏิบตั ิได้ รับผลที่ดี (ชัชวาลย์ วงษ์ ประเสริ ฐ, 2532) ซึ่งแบ่งได้
เป็ นสองกลุม่ คือ ฟ้อนเพื่อการบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ หรื อบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ กับ
อีกกลุ่ม คือ ฟ้อนเพื่อเสี่ยงทาย หรื อการขอฟ้าฝน เมื่อเกิดความแปรปรวนทาง
ธรรมชาติ การฟ้อนจึงเป็ นสมบัติส่วนรวมของชุมชนเช่นเดียวกับรูปแบบการแต่ง
กายของชาวบ้ านในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะการแต่งกายเพื่อการเข้ าวัดทาบุญที่
ปรากฏในผลงานสร้ างสรรค์ ฝ่ ายหญิงแต่งกายด้ วยผ้ าไทยพื ้นถิ่น ไว้ ผมมวยสูง
และเกล้ ามวย มีการสวมเสื ้ออิ ้ง เสื ้อคอกระเช้ า เสื ้อแขนกระบอก แล้ วห่มสไบขิด
ด้ วยการนุง่ ซิ่นต่อหัวต่อตีนแบบจารี ตของชาวอีสาน อยูใ่ นท่านัง่ ประนมมือถือธูป
เทียนและดอกไม้ สกั การะ อยู่ในท่ากาลังยกมือทังสองข้
้
างจรดศีรษะประคองผ้ า
กาสาและขันธ์ ห้าเพื่อเป็ นเครื่ องสักการะบูชา และอยู่ในท่ากาลังหมอบกราบใน
ลักษณะแบมือทังสองข้
้
างลงบนหมอนขิด ส่วนฝ่ ายชายแต่งกายด้ วยการนุ่งผ้ า
โสร่ง หรื อนุง่ เตี่ยวผ้ าไหมหางกระรอก มีการใช้ ผ้าขาวม้ าคาดเอว และมีการนาผ้ า
ขาวมาคล้ องไหล่หรื อพาดบ่าด้ านซ้ าย อยู่ในท่ากาลังฟ้อน และอยู่ในท่าคุกเข่า
ประนมมือส่วนอี กคนกาลังประคองช่อดอกบัว ซึ่งล้ วนสะท้ อนความงามและ
วัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านสิ่งทอของอีสาน
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3. การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อพระพุทธ
มงคลโดยชุมชนมีสว่ นร่วม สามารถสรุปได้ เป็ น 2 ประเด็นดังนี ้
3.1 การมีส่วนร่ วมในการวางกรอบแนวคิดในการสร้ างสรรค์
ผลงาน หลังจากผู้รั บผิ ดชอบโครงการได้ ทบทวนเนื อ้ หาและรู ปแบบผลงาน
สร้ างสรรค์ รวมถึงลักษณะพืน้ ที่ติดตังผลงานของโครงการในครั
้
ง้ ก่อนร่ วมกับ
ชุมชนตามที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ อที่ 1 ทาให้ การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธ
มงคล ชุมชนพระยืนฯ ให้ ความสาคัญกับขันตอนการหาพื
้
้นที่ติดตังผลงาน
้
เพื่อ
แก้ ปัญหาเรื่ องจุดดึงดูดความสนใจแก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาสักการะพระพุทธมงคลให้ เข้ ามา
เยี่ยมชมผลงาน คือการใช้ ผนังด้ านนอกของศาลาวรวิเศษเป็ นพื ้นที่ติดตังผลงาน
้
ภาพถ่ายเซรามิคด้ วยเหตุผลสาคัญสองประการคือ 1) อยู่ในตาแหน่งที่สามารถ
มองเห็นผลงานได้ จากระยะไกล 2) สามารถสร้ างความเชื่อมโยงไปสู่ตาแหน่งที่
ประดิษฐานพระพุทธมงคลจากการกาหนดเนือ้ หาภายในภาพได้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงได้ เสนอแนวคิดในการสร้ างแบบร่ างผลงานภาพถ่าย การฟ้อนบูชา
พระพุทธมงคล จ านวน 2 แบบ เพื่ อให้ ชุมชนพิจารณาและมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจผ่านการจัดประชาคม ซึ่งชุมชนได้ มี มติเลื อกภาพร่ างที่ เป็ นการใช้
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านของอี สานในการบูชาพระพุทธมงคล ด้ วยเป็ นผลงานที่
สะท้ อนบทบาทและตัวตนของชุมชนพระยืน และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้ หลวงพ่อพระยืนภายในวัด
3.2 การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนงบประมาณการผลิตผลงาน
ภาพถ่ ายบูชาพระพุทธมงคลจากชุมชน เนื่ องจากงบประมาณของโครงการ
สร้ างสรรค์ฯ ที่ได้ รับทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จากงบประมาณ
เงิ นแผ่นดิน ประจ าปี 2560 มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม เป็ นเงิ น 50,000 บาท
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการผลิตผลงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ ขออนุญาต
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จัดหางบประมาณสบทบเพิ่มเติมจากผู้ให้ ทนุ รวมเป็ นเงินอีก 50,400 บาท โดยเป็ น
เงินบริจาคสมทบโครงการฯ จากชุมชนพระยืนเป็ นเงินจานวน 14,000 บาท และเป็ น
เงินบริ จาคสมทบจากหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกเป็ นเงินจานวน 36,400 บาท
เพื่ อให้ ได้ งบประมาณเพี ยงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการจ้ างเหมาพิ มพ์ ภาพลงแผ่น
เซรามิค โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ ใส่นามผู้บริ จาคงบประมาณสมทบโครงการฯ
ลงในกระเบื ้องผลงาน
อภิปราย
การสร้ างสรรค์ภาพถ่าย การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยื น
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิ ชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโครงการ
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนที่มีความศรัทธา
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมื องโบราณกันทรวิชัย ที่ มีความเป็ นมาย้ อนไปได้ ถึงสมัย
ทวารวดี เช่ นเดี ยวกับเมื องโบราณฟ้ าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยได้ รับความร่ วมมือจากชุมชนพระยืน และมีส่วนร่ วมในขัน้ ตอน
การศึกษาเก็บข้ อมูล รวมถึงการร่วมกาหนดพื ้นที่ติดตังผลงานสร้
้
างสรรค์ภายใน
วัดพุทธมงคล เพื่อให้ ผลงานสร้ างสรรค์ชิ ้นนี ้สามารถสะท้ อนบทบาทของชุมชนผู้
มีส่วนสาคัญในการทานุบารุ งวัดพุทธมงคล สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมงคล
พระพุทธรู ปโบราณสมัยทวารวดี ผ่านภาพตัวแทนของพิ ธี กรรมที่ ชุมชนใน
ภาคอีสานปฏิบตั ิร่วมกันมา คือ การฟ้อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับการฟ้อน
ร่วมกันของชาวบ้ านในงานบุญต่างๆ เพื่อความเป็ นมิตรที่ส่งผลให้ เกิดความสงบ
สุขในชุมชน และกล่อมเกลาให้ ชาวบ้ านที่มีความเชื่อร่วมกัน เกิดแนวปฏิบตั ิที่อยู่
ในกรอบของสังคม (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2532: 12)
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การสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ในลักษณะที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็ นโครงการศิลปะในพื ้นที่สาธารณะที่สะท้ อนความสัมพันธ์ ของศิลปะ
กับสาธารณะเชิงวัตถุ (art object) กับพื ้นที่ (space) ซึ่งมุ่งให้ เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนและสาธารณชนที่กาลังเผชิญหน้ ากับความเปลี่ยนแปลงและ
การกลายเป็ นเมืองยังรู้ สึกมีความเสมอดุล (dynamic balance) ระหว่างความ
เป็ นสาธารณะและความเป็ นส่วนตัวที่เป็ นเอกภาพในแต่ละวัฒนธรรม (อรรฆย์
ฟองสมุทร, 2544: 32) ภาพพิธีกรรมที่คนในชุมชนยังคงมีส่วนร่วมในการสืบทอด
จากบรรพบุรุษที่ถูกทาให้ อยู่ในภาพถ่ายติดตังในพื
้ ้นที่สาธารณะ กลายเป็ นสื่อ
ทาหน้ าที่ย ้าเตือนความทรงจาระดับชุมชนในอดีตที่เคยถูกถ่ายทอดผ่านพิธีกรรม
ก่อนที่ “ความทรงจา” ของรัฐสมัยใหม่เข้ ามาเบียดขับการอธิบายอดีตในอดีตของ
ชุมชนที่ ผูกติดกับโลกทัศน์ ของพุทธศาสนา และปลูกฝั งให้ ชุมชนท้ องถิ่ นทั่ว
ประเทศเกิดการมีสานึกในความเป็ นชาติร่วมกันตังแต่
้ กลางพุทธศตวรรษที่ 25
(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ , 2548: 9) ภาพถ่ายการฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล จึงเป็ น
การฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมความเชื่อของสังคมท้ องถิ่นและตัวตนของชุมชนร่ วมสมัยที่
ยังคงผูกพันกับพุทธศาสนา และสอดคล้ องกับแนวคิดการเขียนประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่ นของที่ เน้ นเป็ นความจริ งโดยมี ศูนย์ กลางอยู่ที่ชาวบ้ าน แตกต่างจาก
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นที่เป็ นมุมมองของรัฐหรื อผู้ปกครองที่ไม่มีชาวบ้ านเป็ นตัว
ละครสาคัญ (ยงยุทธ ชูแว่น, 2554) ซึ่งจะทาให้ ชมุ ชนมีความภาคภูมิใจมากกว่า
ตานานของบรรพบุรุษสมัยโบราณ แต่ยงั ภูมิใจต่อวิถีชีวิตของตนในปั จจุบนั ที่
ตระหนักถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มี
นอกจากผลงานสร้ างสรรค์จะได้ ฟื้นฟูความทรงจาร่ วมของชุมชนแล้ ว
ภาพถ่ายการฟ้ อนบูชาพระพุทธมงคล ยังเป็ นการฟื ้นฟูความสัมพันธ์ ระหว่าง
ศิ ลปะกับชุมชนโดยใช้ วัดเป็ นพื น้ ที่ สร้ างสรรค์ ศิ ลปะที่ สอดคล้ องกั บ ความ
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ต้ องการของชุมชนอย่างที่เคยเป็ นมาในอดีต และความเปลี่ยนแปลงด้ านบทบาท
หน้ าที่ของวัดในปั จจุบนั ที่ถกู ให้ ความสาคัญในฐานะแหล่งเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรม
และเป็ นพื ้นที่สืบทอดประวัตศาสตร์ ของชุมชน
จากการประเมิ น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ น้ หลัง จากการส่ ง มอบผลงาน
สร้ างสรรค์ให้ กับวัดและชุมชนเป็ นผู้ดูแลในช่วงสามเดื อนแรก พบว่าวัดและ
ชุมชนได้ เสริ มสร้ างภูมิทศั น์ ดูแลความสะอาดโดยรอบศาลาวรวิเศษให้ มีความ
สวยงามด้ วยการนาต้ นไม้ มาประดับบริ เวณหน้ าศาลา กลายเป็ นบริ เวณที่ผ้ ูแวะ
เวียนมากราบสักการะพระพุทธมงคลให้ ความสนใจและถ่ายภาพร่วมกับผลงาน
ทาให้ สาธารณชนได้ มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปะร่ วมสมัยในรู ปแบบภาพถ่าย ที่
ขยายข้ อจากัดในการนาเสนอภาพถ่ายในพื ้นที่กลางแจ้ ง และสร้ างประสบการณ์
รั บรู้ ทางศิลปะแก่ผ้ ูชมให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงผลงานสร้ างสรรค์ ไปสู่ต าแหน่ งที่
ประดิ ษฐานองค์ พ ระพุ ทธมงคล เป็ นผลงานที่ สื่ อความหมายในลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจงกับพืน้ ที่ (Site Specific Photography) กล่าวคือ ผลงานได้ สร้ าง
ความสัมพันธ์ กับพืน้ ที่ทงั ้ ในเชิงเนือ้ หาและในเชิงตาแหน่งติดตังผลงาน
้
เพราะ
ตาแหน่งติดตังผลงานสามารถท
้
าให้ ผ้ ูชมเชื่อมโยงสิ่งที่เป็ นเนื อ้ หาภายในภาพ
ไปสู่สิ่งที่อยู่ภายนอกภาพได้ คือ องค์พระพุทธมงคลในความเป็ นจริ ง แตกต่าง
จากผลงานสร้ างสรรค์ ในรู ปแบบประติมากรรมและจิ ตรกรรมจากโครงการ
สร้ างสรรค์ที่ผ่านมา ที่มีการใช้ ภาพพระพุทธมงคลเป็ นสัญลักษณ์สาคัญในการ
สื่อสารเนื ้อหาเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ชุมชนและเมืองโบราณกันทรวิชัย ซึ่งเป็ น
การสร้ างความหลากหลายทางเนื อ้ หาและรู ปแบบผลงานสร้ างสรรค์ ท าง
ทัศนศิ ล ป์ ที่ จ ะเป็ นสื่ อ เรี ย นรู้ ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนผ่ า นงานศิ ล ปกรรมแก่
สาธารณชนต่อไป
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ภาพที ่ 1 ผลงานสร้างสรรค์ติดตัง้ ภายในศาลาวรวิ เศษ วัดพุทธมงคล

ภาพที ่ 2 ผลงานสร้างสรรค์ Stillness of Reflection 2013
เทคนิ คภาพถ่ายบนกระเบื ้อง ติ ดตัง้ ภายในพืน้ ที ่ Singapore Art Museum ประเทศสิ งคโปร์
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ภาพที ่ 3 แบบร่ างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่ 1

ภาพที ่ 4 แบบร่ างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่ 2
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ภาพที ่ 5 กิ จกรรมประชาคมร่ วมกับชุมชนพระยืน

ภาพที ่ 6 ผลงานสร้างสรรค์ การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล
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ภาพที ่ 7 การประสานเส้นรอบนอกของรู ปทรงในผลงานสร้างสรรค์

ภาพที ่ 8 เส้นโครงสร้างภายในผลงานสร้างสรรค์
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ภาพที ่ 9 การเชื ่อมโยงเนือ้ หาในภาพถ่ายไปสู่ตาแหน่งพระพุทธมงคล
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