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บทคัดย่อ  
 

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นโครงการวิจัยเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในพืน้ท่ีวัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนพะยืน และความศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อ
พระพทุธรูปส าคญัของเมืองกนัทรวิชยั 2) เพ่ือสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคท่ีแสดง
ความศรัทธาของชมุชนท่ีมีตอ่พระพทุธมงคล และ 3) เพ่ือให้ชมุชนพระยืนมีส่วน
ร่วมในการใช้ศลิปะเป็นส่ือน าเสนอประวตัิศาสตร์ของตนเอง  

ผลการศกึษาพบว่า บริเวณท่ีตัง้วดัพทุธมงคลเป็นท่ีตัง้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและ
เป็นศูนย์กลางเมืองโบราณกันทรวิชัย มีพระพุทธส าคญัท่ีรู้จักกันในนามพระ
พุทธมงคลหรือหลวงพ่อพระยืนเป็นหลกัฐานยืนยันความศรัทธาของชุมชนท่ีมี

                                                   

บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวิจยัเชิงสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคร่วมกบัชมุชนพระยืน 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
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ต่อพระพุทธศาสนาในบริเวณนีม้าแต่โบราณ น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายท่ีแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อพระพุทธมงคล โดยชมุชนพระยืน
ได้มีส่วนร่วมในขัน้ตอนการศึกษาและการวางกรอบแนวคิดในการสร้างแบบร่าง 
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสมทบค่าใช้จ่ายผลิตผลงานสร้างสรรค์ “การ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล” ด้วยการใช้เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์และวัฒนธรรม
ท้องถ่ินอีสาน กบัการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพลงบนแผ่นกระเบือ้งเซรามิคเพ่ือให้
ผลงานมีความคงทนถาวร ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จ านวน 150 แผ่น ติดตัง้ใน
พืน้ท่ีกลางแจ้งคือบนผนังด้านนอกศาลาวรวิเศษ เป็นผลงานภาพถ่ายท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงกบัพืน้ท่ี (Site Specific Photography) ท าให้ผู้ชมสามารถ
เช่ือมโยงเนือ้หาในภาพถ่ายไปสู่ต าแหน่งท่ีประดิษฐานองค์พระพุทธมงคล และ
เป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชุมชนท่ีสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงด้านบทบาทหน้าท่ีของวัดในปัจจุบันท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม และสร้างจุดสนใจแก่ผู้แวะเวียนมากราบไหว้พระพุทธมงคล เข้ามา
ชมผลงานศิลปะท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวประวตัิศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย ท่ีจะ
เป็นสาธารณะสมบตัขิองชมุชนพระยืนสืบไป 
 
ค าส าคัญ: ศลิปะกบัชมุชน, ศลิปะภาพถ่าย 
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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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บทน า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะกบัชมุชนในอดีตท่ีปรากฏในสงัคมไทยและ

สังคมในโลกตะวันตกล้วนมีความเก่ียวข้องกับศาสนา ศิลปะกับชุมชนจึง
สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตามบริบทของเวลาและ
การเมืองท่ีด ารงอยู่ในแต่ละช่วงเวลา (อรรฆย์ ฟองสมทุร, 2544: 10) โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาท่ีเข้ามาในดินแดนไทยตัง้แต่สมัยทวารวดี ท่ีมีการสร้างสถูปเจดีย์ 
ประติมากรรมแกะสลักตามถ า้ และการสร้างพระพิมพ์เพ่ือเป็นการสืบทอด 
พระศาสนา สว่นจิตรกรรมท่ียงัหลงเหลือจากสมยัอยธุยามีการเขียนภาพภายในพืน้ท่ี
เฉพาะ เช่น จิตรกรรมฝาผนงัภายในเจดีย์ หรือจิตรกรรมบนผนงัโบสถ์และวิหาร
อาจมีการสร้างตามลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมในแต่ละพืน้ท่ี เช่น จิตรกรรม
ฝาผนงัอีสาน นิยมเขียนบนผนงัโบสถ์ด้านนอก ด้วยชาวบ้านถือว่าภายในโบสถ์
เป็นพืน้ท่ีของสงฆ์ การวาดรูปไว้บนผนงัด้านนอกท าให้คนท่ีไม่มีโอกาสเข้าไปใน
โบสถ์ เช่น สตรีเพศ สามารถชมจิตรกรรมฝาผนงัจากด้านนอกได้ จิตรกรรมฝา
ผนงัอีสานจึงสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับชุมชน และบทบาท
ของศิลปะในฐานะสมบตัิร่วมของชมุชน เป็นเหมือนหนงัสือการ์ตนูเล่มใหญ่ของ
ชมุชนส าหรับใช้สอนเร่ืองศีลธรรมตามหลกัค าสอนในพทุธศาสนท่ีแตกต่างจาก
การฟังหรือชมการแสดง (สุมาลี เอกชนนิยม, 2548: 9) ซึ่งสร้างขึน้โดยพระสงฆ์
และกลุ่มช่างท่ีล้วนเป็นคนในชุมชน แต่หลังจากท่ีมีการปฏิรูปคณะสงฆ์ เกิด
ระบบการศกึษาสมยัใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 วดัได้ถกูลดบทบาทในฐานะสถาบนั
ท่ีให้การศกึษาแก่ชมุชน ระยะห่างระหว่างวดักับชมุชนท่ีเกิดขึน้ ก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในจดุประสงค์การสร้างศิลปะในชมุชน เชน่ อดุมคติการสร้างศิลปะ
เร่ิมสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับรัฐมากขึน้ หรือบทบาทของกลุ่ม
ผู้ สร้างท่ีเปล่ียนจากช่างในชุมชนไปเป็นกลุ่มช่างอาชีพในระบบการว่าจ้าง 
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รวมถึงศิลปินท่ีเกิดจากระบบการศึกษาในสถาบนัศิลปะหลงัการเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 ท าให้พุทธศิลป์ท้องถ่ินสูญเสียอิสระในการแสดงออก 
จากการถกูควบคมุและการได้รับอิทธิพลทางรูปแบบและอดุมการณ์การปกครอง
ของรัฐไทย ท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชุมชนในเชิง
ต าแหน่งท่ีมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้สร้างกับผู้ ใช้ เช่น ผู้สร้างศิลปะไม่ได้
เป็นคนในชมุชนแตเ่ป็นคนนอกหรือตวัแทนของรัฐเป็น “ผู้สร้างให้” และผู้ ใช้หรือ
ชมุชนท่ีกลายเป็น “ผู้ รับ” ก็มิอาจปฏิเสธการให้ในสิ่งท่ีชมุชนไม่ต้องการนัน้ได้  

แม้ว่ารัฐจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนท่ีเปล่ียนไป 
และพยายามฟื้นฟูบทบาทของวัดท่ีมีต่อชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น  
กรมศาสนาได้เร่ิมโครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมท้องถ่ิน
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชมุชน ตัง้แตปี่ พ.ศ.2525 หรือการใช้วดัเป็นท่ีตัง้ของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีริเร่ิมโดยนกัวิชาการและชาวบ้าน อนัเป็นการเปิดพืน้ท่ีและ
สร้างความมีตวัตนของท้องถ่ินให้แตกต่างจากภาพของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ฉบบัทางการท่ีผลิตมาจากศนูย์กลาง และยงัเป็นการตอบโต้กระแสโลกาภิวฒัน์ 
(ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกลู, 2549: 133) เหตผุลดงักล่าวท าให้สถาบนัการศึกษา
ในสว่นภมูิภาคท่ีผลิตบณัฑิตผู้ มีความรู้ทางศลิปะตระหนกัถึงบทบาทและวิธีการ
น าความรู้จากในชัน้เรียนไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนการท าหน้าท่ี
สะท้อนสิ่งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชมุชนโดยใช้ศาสตร์ความรู้ของตนเอง 
จึงเป็นท่ีมาของโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมกับชุมชนท่ีตัง้อยู่ใกล้พืน้ท่ี
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เพ่ือฟืน้ฟูบทบาทของวดัในฐานะศนูย์รวมชมุชนด้วย
การท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมรดกของชุมชนผ่านส่ือศิลปะ 
ร่วมกบัชมุชนพระยืน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีเร่ิมด าเนินการโดย
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัง้แต่ปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายของสถาบันท่ี
ต้องการเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือชมุชน 
 
ความเป็นมาของการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

ชุมชนพระยืน ต าบลคันธารราษฎร์ อ า เภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์ และต านานความเป็นมาของเมือง
โบราณท่ีคนในชมุชนยงัสืบทอดมาจนปัจจบุนั เช่น ต านานท้าวลินทองแห่งเมือง
คนัธาธิราช ผู้สร้างพระพทุธรูปยืน 2 องค์ เป็นการอทุิศส่วนกศุลทดแทนคณุบิดา
มารดา ด้วยการสร้างพระพทุธมิ่งเมือง เพ่ือทดแทนคณุมารดา ปัจจบุนัประดิษฐาน
อยู่ท่ีวัดสุวรรณาวาส และ สร้างพระพุทธมงคล เพ่ือทดแทนคุณบิดา ปัจจุบนั
ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดพุทธมงคล เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิส าคญัท่ีผู้ เดินทางผ่านอ าเภอ
กันทรวิชยั ด้วยถนนถีนานนท์เช่ือมต่อเส้นทางระหว่างจงัหวัดมหาสารคามกับ
จงัหวดักาฬสินธุ์ได้แวะเวียนเข้ากราบสกัการะ สว่นในทางโบราณคดีมีการขุดพบ
โบราณวตัถุท่ีแสดงถึงการเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี คือ พระพิมพ์ดินเผา  
ในบริเวณเนินดินของวดัพทุธมงคล และแผน่โลหะเงินดนุ จากอุม่ญาค ูในบริเวณ
วัดพระนอน ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าอ าเภอกันทรวิชัยในปัจจุบันเคยเป็นท่ีตัง้ของ
เมืองโบราณสมัยทวารวดีร่วมสมัยกับเมืองฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ด้วยชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัยบางส่วนในปัจจุบันถูกพัฒนาให้
กลายเป็นชุมชนเมืองจากการขยายเส้นทางถนน ส่งผลต่อวิ ถี ชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในพืน้ท่ี ท าให้ประเพณีในรอบปี (ฮีตสิบสอง) 
บางอย่างท่ีเคยปฏิบตัิกันมาหายไปหรือชาวบ้านเลิกปฏิบตัิไป แม้ว่าโดยแท้จริง
แล้วชาวบ้านยงัคงมีความภูมิใจในประเพณีและวฒันธรรมของตนอยู่ ท าให้เกิด
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การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการพิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวดัพทุธมงคล (พิเนตร ดาวเรือง, 2552) ท่ีจดัตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2540 โดย
ได้รับการสนบัสนนุของหน่วยงานท้องถ่ิน แตพ่ิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัพทุธมงคลใน
ปัจจบุนัอยู่ในสภาพเป็นห้องเก็บของมากกว่าพิพิธภณัฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีมีรายละเอียดมากและไม่มีผู้ รับผิดชอบในการดแูลท่ีชัดเจน
และตอ่เน่ือง ท าให้พิพิธภณัฑ์ไม่สามารถด าเนินการตามแนวทางท่ีวางไว้ การท่ี
สถาบนัการศึกษาจัดโครงการท่ีต้องอาศยัความร่วมกับชุมชน จึงต้องค านึงถึง
ความเป็นไปได้ท่ีชุมชนจะสามารถดูแลหรือด าเนินกิจกรรมต่อได้เม่ือโครงการ
เสร็จสิน้ลง 

ภาควิชาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ตระหนกัถึงการสร้างกลไกท่ีจะท าให้ชาวบ้านเกิดจิตส านึกการอนุรักษ์สืบสาน
ต านานความเป็นมาของชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัยด้วยการใช้ผลงานศิลปะ
เป็นส่ือ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและประตมิากรรมเป็นส่ือเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ชมุชนตัง้แตปี่ พ.ศ.2557 โดยได้รับความร่วมมือจากชมุชนพระยืน 
ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม แล้วตดิตัง้ภายในวดั
พุทธมงคลเพ่ือเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินแก่ชุมชนและ
สาธารณชน (ภาพท่ี 1) ทัง้นี ้เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์เป็นส่ือเรียนรู้ประวตัิศาสตร์
ชุมชนในวัดพุทธมงคลมีความหลากหลาย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ท่ีมีกลุ่มวิชาเอก
จ านวน 5 วิชาเอก ประกอบด้วย จิตรกรรม ประตมิากรรม ศลิปะภาพพิมพ์ ศลิปะ
ไทย และศลิปะส่ือประสม ภาควิชาทศันศิลป์ จึงมอบหมายให้กลุม่วิชาเอกศิลปะ
ส่ือประสมเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ หนึ่ง
หลกัสตูรหนึ่งชมุชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน
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ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาท่ีชุมชนพระยืนมีต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคู่เมืองกันทรวิชัย 
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ภาพลงแผ่นกระเบือ้งเซรามิค เพ่ือเป็นสมบตัิของชุมชนท่ี
สามารถดูแลรักษาต่อไปได้และยังเป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท่ีน่า
ภาคภูมิใจของสาธารณชนผู้ มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนพระยืน 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 
วัตถุประสงค์โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนพระยืน และความความศรัทธาของ
ชมุชนท่ีมีตอ่พระพทุธรูปส าคญัของเมืองกนัทรวิชยั 

2. เพ่ือสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคท่ีแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อ
พระพทุธมงคล  

3. เพ่ือให้ชุมชนพระยืนมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะเป็นส่ือน าเสนอ
ประวตัศิาสตร์ของตนเอง  
 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. ภาควิชาทศันศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประชุมวางแผนคณะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการคือ กลุ่มวิชาเอก
ศิลปะส่ือประสม ก าหนดรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการเนือ้หาร่วมกับโครงการนี ้
คือ รายวิชาประวตัิศาสตร์ศิลป์ไทย วางแผนประสานงานลงพืน้ท่ีส ารวจและเก็บ
ข้อมลูร่วมกบัชมุชนและวดัพทุธมงคล โดยได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
จาก องค์การบริหารส่วนต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั 

2. ศกึษาและเก็บข้อมลูภาคเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน 
เมืองโบราณกันทรวิชัย วัดพุทธมงคล และชุมชนในพืน้ท่ี รวมถึงทบทวน
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เอกสารรายงานโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมกบัชมุชนพระยืน ต าบล
คนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ระหวา่งปี พ.ศ.2557 - 2559 

3. ศึกษาพืน้ท่ีติดตัง้ผลงานศิลปกรรมในวัดพุทธมงคลให้มีความ
เหมาะสม สามารถเป็นจดุสนใจแก่ผู้คนท่ีแวะเวียนมาเย่ียมชมผลงานศิลปกรรม 
และศึกษาข้อมูลศิปกรรมภาคสนามในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย บริเวณ 
จงัหวดัมหาสารคาม และ จงัหวดักาฬสินธุ์ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางกรอบ
แนวคดิการสร้างสรรค์ โดยผู้ รับผิดชอบโครงการเห็นวา่ผนงัด้านนอกศาลาวรวิเศษ
ท่ีถูกใช้เป็นบริเวณพักสิ่งของท่ีวัดไม่ใช้แล้วนัน้ สามารถเป็นบริเวณน าเสนอ
ผลงานศิลปะท่ีสร้างจดุสนใจให้ผู้ ท่ีแวะเวียนมาสกัการะพระพทุธมงคลเข้ามาชม
ผลงานศลิปกรรมภายในศาลาได้  

4. การสร้างแบบร่างผลงานสร้างสรรค์ จากการศกึษาข้อมลูภาคเอกสาร 
ภาคสนาม และลักษณะส าคญัของพืน้ท่ีติดตัง้ผลงาน เพ่ือให้ผลงานสามารถ
สร้างความเช่ือมโยงไปสู่บริเวณท่ีตัง้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ในพืน้ท่ีได้ ผู้ รับผิดชอบโครงการ
ได้ประยุกต์ใช้วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายบนกระเบือ้งจากแนวคิดในการสร้าง
ผลลัพธ์ทางทัศนศิลป์จากการประกอบภาพถ่ายสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน 
(Singapore Art Museum, 2013) ซึ่งท าให้ผลงานภาพถ่ายสามารถน าเสนอใน
พืน้ท่ีกลางแจ้งด้วยการใช้ส่ือวัสดุท่ีมีความคงทนต่อสภาพอากาศ (ภาพท่ี 2) 
ภายใต้สองแนวคิด คือ  
  4.1 แนวคิดการใช้นาฏลกัษณ์จากศิลปวตัถุสมยัทวารวดี จาก
การศกึษาศิลปวตัถปุระเภทประติมากรรมแสดงภาพการฟ้อนร าบนใบเสมาสมยั
ทวารวดีท่ีปรากฏในภาคอีสาน เช่น ประติมากรรมสลกัหินบนใบเสมา เมืองฟ้า
แดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีเช่ือว่ามีอายุร่วมสมยักับเมือง
โบราณกนัทรวิชยั (ภาพท่ี 3) 
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  4.2 แนวคิดการใช้ศิลปะพื น้บ้านเป็นภาพตัวแทนของ
วฒันธรรมชมุชนอีสาน คือ การฟ้อนเชิงพิธีกรรมเพ่ือบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอนัท่ีคนใน
ชุมชนมีความคุ้นเคยและปฏิบตัิร่วมกันมา เพ่ือสะท้อนบทบาทและตวัตนของ
ชมุชนพระยืนผ่านการฟ้อนท่ีในทางคติชน (ผ่องพนัธุ์ มณีรัตน์, 2525) ถือว่าการ
เคล่ือนไหวร่างกายนัน้เป็นลักษณะหนึ่งในวิธีการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มชน 
(ภาพท่ี 4) 

5. น าร่างผลงานภาพท่ีสร้างขึน้จากทัง้สองแนวคิดท่ีสัมพันธ์กับพืน้ท่ี
ติดตัง้ผลงาน จัดกิจกรรมประชาคมร่วมกับชุมชน หมู่ 2 และหมู่ 11 ต าบล
คนัธารราษฎร์ เพ่ือแลกเปล่ียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวรวิเศษ วดัพุทธ
มงคล โดยชุมชนมีความเห็นชอบร่วมกันเลือกแบบร่างผลงานภายใต้แนวคิดท่ี
สอง (ข้อ 4.2) คือ ภาพการฟ้อนสกัการะบูชาพระพทุธมงคล เพราะเป็นผลงานท่ี
สะท้อนบทบาทและตวัตนของชุมชนพระยืน และสามารถเช่ือมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้หลวงพ่อพระยืนภายในวดั (ภาพท่ี 5) 

6. สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย แสดงภาพการฟ้อนสกัการะบชูาพระพุทธ
มงคล สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีส าคญัของชมุชน โดยให้นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ตามองค์ประกอบภาพการฟ้อนท่ีปรากฏในแบบร่าง 

7. น าภาพถ่ายต้นฉบับท่ีผ่านการปรับแต่งให้สัมพันธ์กับสัดส่วน
กระเบือ้งจ านวน 150 ภาพ เข้าสู่กระบวนการผลิตชิน้งานด้วยเทคนิคการพิมพ์
ภาพลงแผ่นกระเบือ้งเซรามิค แล้วอบด้วยความร้อนสงู 800 องศา เพ่ือให้ผลงาน
มีความคงทนตอ่สภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตัง้ภาพผลงานในบริเวณพืน้ท่ี
กลางแจ้งได้ 
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8. ติดตัง้ผลงานขนาด 200 x 300 เซนติเมตร ซึ่งประกอบขึน้จาก
กระเบือ้งขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จ านวน 150 แผ่น โดยช่างติดกระเบือ้งของ
ชุมชนพระยืน บนผนงัด้านนอกศาลาวรวิเศษ วดัพุทธมงคล (ภาพท่ี 6) และจดั
พิธีมอบผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิค การฟ้อนบชูาพระพทุธมงคล แก่ชมุชน
ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ณ วดัพทุธมงคล อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม  

9. ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้หลงัจากการส่งมอบผลงานให้เป็นสมบตัิ
ของวดัพทุธมงคลและชุมชนพระยืน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม เป็น
เวลาสามเดือน 
 
สรุปผลการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบชูาพระพทุธมงคล ชมุชนพระยืน อ าเภอกนัทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นโครงการวิจัยเพ่ือสร้างกรอบความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ ในพืน้ท่ีสาธารณะท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีวดัพุทธมงคล สามารถสรุปผลการวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการได้เป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. จากการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนพระยืน และความความศรัทธา
ของชุมชนท่ีมีต่อพระพุทธรูปส าคญัของเมืองกันทรวิชัย พบว่า ชุมชนพระยืน 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ประวัติศาสตร์และต านานท่ีคนในชุมชนยังคงสืบทอดและยึดถือมาอย่าง
ยาวนาน ผลการศึกษาของ สมชาติ มณีโชติ (2550) แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีในเขต 
ต าบลคนัธารราษฎร์ เป็นเมืองโบราณท่ีมีอายุย้อนกลับไปได้ถึงสมัยทวารวดี 
เน่ืองจากมีระบบการสร้างคนู า้คนัดินเป็นแนวเขตเมือง และพบแท่งศิลาหรือใบ
เสมา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ตามท่ี
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ปรากฏโดยทัว่ไปในภาคอีสาน มีการขดุพบโบราณวตัถท่ีุแสดงถึงการเป็นเมืองใน
วฒันธรรมทวารวดีท่ีส าคญั คือ พระพิมพ์ดินเผา ในบริเวณเนินดินของวัดพุทธ
มงคล และแผ่นโลหะเงินดุน จากอุ่มญาค ูในบริเวณวัดพระนอน และท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ การพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่สององค์ ท่ีได้รับการซ่อมบูรณะโดย
ชาวบ้านท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในบริเวณเมืองโบราณเม่ือประมาณ 100 ปี ท่ีผ่านมา 
คือ พระพทุธมิ่งเมือง ปัจจบุนัประดิษฐานท่ีวดัสวุรรณาวาส และ พระพุทธมงคล 
ปัจจบุนัประดิษฐานท่ีเนินดินภายในวดัพทุธมงคล ซึ่งเช่ือว่าเคยเป็นบริเวณท่ีตัง้
ของสถูปเจดีย์ ตามลกัษณะการก าหนดพืน้ท่ีและต าแหน่งท่ีตัง้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิใน
วัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดียวกับ พระธาตุยาคู ในเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง 
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ และเมืองโบราณนครจ าปาศรี อ าเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม 

การศึกษาและเก็บข้อมูลการวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์โครงการนี ้ยงัเป็น
การบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ให้ผู้ เรียนลงพืน้ท่ีศกึษาข้อมลูของ
ชมุชนท่ีเก่ียวกบัศิลปะท้องถ่ินท่ีปรากฏใน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาคสนามควบคูก่ับการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ชุมชน
จากภาคเอกสาร และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์บน
โจทย์ของปัญหาท่ีเป็นข้อมูลจากชุมชน พร้อมกับการทบทวนแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับชุมชนพระยืนตัง้แต่ปี 2557 ท าให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็น
จดุเน้นการสร้างสรรค์ผลงาน 2 ข้อท่ีส าคญั คือ 
  1.1 การสะท้อนบทบาทและความส าคญัของชุมชนพระยืนใน
ปัจจบุนั ท่ีเป็นผู้ท านบุ ารุงและสืบสานศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชมุชนให้
อยู่สืบไป เน่ืองจากการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับชุมชนครัง้ท่ีผ่านมาทุกชิน้จะ
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สะท้อนการให้ความส าคญักับประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณตามเร่ืองเล่าท่ี
เป็นต านานของเมืองคันธาธิราช ในผลงานประติมากรรมรูปนูน เล่าเร่ือง
ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองกันทรวิชัย (พ.ศ.2557) ผลงานจิตรกรรมสีน า้มัน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนบ้านพระยืน (พ.ศ.2558) ท่ีแสดงภาพ
ประวตัศิาสตร์การสร้างพระพทุธมงคล และพระพทุธมิ่งเมือง ในอดีต สว่นผลงาน
ประติมากรรมรูปนูน เล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ชุมชนพระยืน (พ.ศ.2559) ได้
เปล่ียนไปเน้นภาพพืน้ท่ีโบราณสถาน อุ่มญาคู คูน า้คนัดิน การสร้างพระธาตุ 
และศิลปวตัถท่ีุส าคญัของเมืองกนัทรวิชยัคือพระพิมพ์ของท่ีมีการขุดพบ ท่ีล้วน
เป็นเร่ืองราวของชมุชนโบราณท่ีเกิดขึน้ก่อนชมุชนในปัจจบุนัจะอพยพเข้ามาอยู่ 
  1.2 การท าให้บริเวณท่ีติดตัง้ผลงานเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
แก่ผู้ ท่ีได้แวะเวียนมาสกัการะพระพุทธมงคลเข้ามาเย่ียมชมผลงานศิลปกรรมท่ี
ติดตัง้อยู่ภายในศาลาวรวิเศษท่ีใช้เป็นสถานท่ีน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทัง้หมด 
ซึ่งตัง้อยู่บริเวณด้านหลังท่ีประดิษฐานพระพุทธมงคล ท าให้ผู้ ท่ีแวะเวียนมา
สกัการะพระพทุธมงคลไม่เห็นผลงานท่ีติดตัง้อยู่ภายในศาลาหากไม่เดินอ้อมมา
ด้านหลงั (สมัฤทธ์ิ เหลา่ต้น, 2560: สมัภาษณ์) 

2. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อพระพุทธ
มงคล เป็นภาพการฟ้อนท่ีสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดง
พืน้บ้านของอีสาน และบทบาทของชมุชนพระยืนในปัจจบุนั สามารถพิจารณาได้
เป็นประเดน็ดงันี ้
  2.1 สนุทรียภาพทางทศันศิลป์ ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายการ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล แสดงภาพกลุ่มชายหญิงก าลังฟ้อนร าในท่วงท่าท่ี
แตกต่างกันจ านวน 8 คน แต่งกายด้วยชุดพืน้เมืองอีสาน พิมพ์ลงกระเบือ้ง
ส่ีเหล่ียมขนาด 20 x 20 เซนตเิมตร จ านวน 150 ภาพ ปเูรียงกนัอย่างเป็นระเบียบ
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รวมกันเป็นผลงานขนาด 200 x 300 เซนติเมตร พืน้หลังของแต่ละภาพ 
(background) เป็นลายซุ้มประตใูนรูปแบบศิลปะท้องถ่ินอีสานในโทนสีครีมส้ม
ตดัด้วยเส้นสีฟ้าแบบเดียวกนัทกุภาพ เม่ือพิจารณาตามหลกัองค์ประกอบศิลปะ
ของ ชลูด นิ่มเสมอ (2559) ผู้ฟ้อนในภาพจะถูกพิจารณาว่าเป็นรูปทรงท่ีแสดง
ความเหมือนจริงตามธรรมชาติ และมีค่าน า้หนกัโดยเฉล่ียเข้มกว่าพืน้หลังของ
ภาพ ความเป็นเอกภาพทางศิลปะในผลงานเกิดจากการใช้กฎเกณฑ์ของการ
ประสาน (Transition) ระหว่างรูปกับพืน้ท่ีมีความแตกต่างกัน ด้วยการซ า้ 
(Repetition) ของรูปทรงคนท่ีก าลังฟ้อน ระยะห่างระหว่างคนฟ้อนท าให้เกิด
ชอ่งไฟหรือพืน้ท่ีวา่งท่ีท าให้รูปทรงคนมีความเป็นเดน่ (Dominance) ลอยออกมา
จากพืน้หลงัของภาพท่ีมีน า้หนกัสีอ่อนกว่า การซ า้ของรูปทรงท่ีมีน า้หนกัขัดแย้ง
กบัพืน้ภาพอย่างมีจงัหวะท าให้เกิดการเปล่ียนแปร (Variation) และเกิดดลุยภาพ
แบบเคล่ือนไหว (Informal Balance) จากการประสานกันของเส้นรอบนอกของ
รูปทรงคนท่ีก าลงัฟ้อนในท่าตา่งๆ (ภาพท่ี 7) 
  การสร้างจุดเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาในภาพถ่ายไปสู่ต าแหน่ง
ของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีไม่ได้อยู่ในภาพ เกิดจากเอกภาพแบบเคล่ือนไหว (Dynamic 
Unity) ท่ีมาจากเส้นรอบนอกของการฟ้อนในท่าตา่งๆ เป็นจงัหวะท่ีเล่ือนไหลของ
เส้นและรูปทรงเป็นล าดบัขัน้ท่ีต่อเน่ือง (Continuous Gradation) ท าให้ทิศทาง
ของผู้ฟ้อนทัง้หมดในภาพเกิดเป็นเส้นโครงสร้าง (Structural Line) แบบทแยงท่ี
น าสายตาให้มองออกจากภาพไปทางขวาเพ่ือเช่ือมโยงกับต าแหนง่ท่ีประดิษฐาน
พระพทุธมงคล (ภาพท่ี 8) ซึง่เป็นเส้นในจินตนาการท่ีผู้ดจูะรู้สึกหรือปะติดปะต่อ
เช่ือมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2559: 53) สังเกตได้จาก
ใบหน้าของผู้ฟ้อนทัง้หมดจะหนัไปด้านขวาของภาพทัง้ในลักษณะเงยหน้ามอง
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สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิในต าแหนง่ท่ีอยูส่งูกวา่ กบัการก้มหน้าในลกัษณะก าลงัอธิษฐานและ
กราบสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีมิได้ปรากฏอยูใ่นภาพ (ภาพท่ี 9) 
  2.2 สุนทรียภาพจากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินใน
ผลงานสร้างสรรค์การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล เป็นการใช้เอกลักษณ์การฟ้อน
ของภาคอีสานในความหมายของการฟ้อนเชิงพิธีกรรมแบบชาวบ้านท่ีมิได้มี
ลกัษณะเป็นนาฏลกัษณ์ท่ีสืบทอดกนัมาอย่างเป็นแบบแผน ท าให้การฟ้อนอีสาน
มีความเป็นอิสระสงู ไมมี่กฎเกณฑ์ในการแสดงความพร้อมเพรียงในการฟ้อนหมู่
และเป็นภาษาประเภทหนึ่งท่ีใช้แสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตาม
พิธีกรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิได้รับผลท่ีดี (ชชัวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2532) ซึ่งแบ่งได้
เป็นสองกลุม่ คือ ฟ้อนเพ่ือการบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ หรือบชูาวิญญาณบรรพบรุุษ กบั
อีกกลุ่ม คือ ฟ้อนเพ่ือเส่ียงทาย หรือการขอฟ้าฝน เม่ือเกิดความแปรปรวนทาง
ธรรมชาติ การฟ้อนจึงเป็นสมบตัิส่วนรวมของชมุชนเช่นเดียวกับรูปแบบการแต่ง
กายของชาวบ้านในโอกาสตา่งๆ โดยเฉพาะการแตง่กายเพ่ือการเข้าวดัท าบุญท่ี
ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ ฝ่ายหญิงแต่งกายด้วยผ้าไทยพืน้ถ่ิน ไว้ผมมวยสูง
และเกล้ามวย มีการสวมเสือ้อิง้ เสือ้คอกระเช้า เสือ้แขนกระบอก แล้วห่มสไบขิด 
ด้วยการนุง่ซิ่นตอ่หวัตอ่ตีนแบบจารีตของชาวอีสาน อยูใ่นทา่นัง่ประนมมือถือธูป
เทียนและดอกไม้สกัการะ อยู่ในท่าก าลงัยกมือทัง้สองข้างจรดศีรษะประคองผ้า
กาสาและขนัธ์ห้าเพ่ือเป็นเคร่ืองสกัการะบูชา และอยู่ในท่าก าลงัหมอบกราบใน
ลกัษณะแบมือทัง้สองข้างลงบนหมอนขิด ส่วนฝ่ายชายแต่งกายด้วยการนุ่งผ้า
โสร่ง หรือนุง่เต่ียวผ้าไหมหางกระรอก มีการใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว และมีการน าผ้า
ขาวมาคล้องไหล่หรือพาดบ่าด้านซ้าย อยู่ในท่าก าลงัฟ้อน และอยู่ในท่าคกุเข่า
ประนมมือส่วนอีกคนก าลังประคองช่อดอกบัว ซึ่งล้วนสะท้อนความงามและ
วฒันธรรมท่ีแสดงออกผ่านสิ่งทอของอีสาน  
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3. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อพระพุทธ
มงคลโดยชมุชนมีสว่นร่วม สามารถสรุปได้เป็น 2 ประเดน็ดงันี ้ 
  3.1 การมีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน หลังจากผู้ รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนเนือ้หาและรูปแบบผลงาน
สร้างสรรค์ รวมถึงลักษณะพืน้ท่ีติดตัง้ผลงานของโครงการในครัง้ก่อนร่วมกับ
ชุมชนตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อท่ี 1 ท าให้การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธ
มงคล ชมุชนพระยืนฯ ให้ความส าคญักับขัน้ตอนการหาพืน้ท่ีติดตัง้ผลงาน เพ่ือ
แก้ปัญหาเร่ืองจดุดงึดดูความสนใจแก่ผู้ ท่ีเข้ามาสกัการะพระพทุธมงคลให้เข้ามา
เย่ียมชมผลงาน คือการใช้ผนงัด้านนอกของศาลาวรวิเศษเป็นพืน้ท่ีติดตัง้ผลงาน
ภาพถ่ายเซรามิคด้วยเหตผุลส าคญัสองประการคือ 1) อยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นผลงานได้จากระยะไกล 2) สามารถสร้างความเช่ือมโยงไปสู่ต าแหน่งท่ี
ประดิษฐานพระพุทธมงคลจากการก าหนดเนือ้หาภายในภาพได้ ผู้ รับผิดชอบ
โครงการจึงได้เสนอแนวคิดในการสร้างแบบร่างผลงานภาพถ่าย การฟ้อนบูชา
พระพุทธมงคล จ านวน 2 แบบ เพ่ือให้ชุมชนพิจารณาและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจผ่านการจัดประชาคม ซึ่งชุมชนได้มีมติเลือกภาพร่างท่ีเป็นการใช้
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านของอีสานในการบูชาพระพุทธมงคล ด้วยเป็นผลงานท่ี
สะท้อนบทบาทและตวัตนของชุมชนพระยืน และสามารถเช่ือมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้หลวงพ่อพระยืนภายในวดั  
  3.2 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณการผลิตผลงาน
ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคลจากชุมชน เน่ืองจากงบประมาณของโครงการ
สร้างสรรค์ฯ ท่ีได้รับทนุอดุหนนุโครงการหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชมุชน จากงบประมาณ
เงินแผ่นดิน ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเงิน 50,000 บาท  
ไม่เพียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายในการผลิตผลงาน ผู้ รับผิดชอบโครงการจึงได้ขออนุญาต
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จดัหางบประมาณสบทบเพิ่มเตมิจากผู้ ให้ทนุ รวมเป็นเงินอีก 50,400 บาท โดยเป็น
เงินบริจาคสมทบโครงการฯ จากชมุชนพระยืนเป็นเงินจ านวน 14,000 บาท และเป็น
เงินบริจาคสมทบจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นเงินจ านวน 36,400 บาท 
เพ่ือให้ได้งบประมาณเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพิมพ์ภาพลงแผ่น
เซรามิค โดยผู้ รับผิดชอบโครงการได้ใส่นามผู้บริจาคงบประมาณสมทบโครงการฯ 
ลงในกระเบือ้งผลงาน  
 
อภปิราย 

การสร้างสรรค์ภาพถ่าย การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นโครงการ
สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์จากการศึกษาประวตัิศาสตร์ชมุชนท่ีมีความศรัทธา
ต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิแห่งเมืองโบราณกันทรวิชัย ท่ีมีความเป็นมาย้อนไปได้ถึงสมัย
ทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนพระยืน และมีส่วนร่วมในขัน้ตอน
การศกึษาเก็บข้อมลู รวมถึงการร่วมก าหนดพืน้ท่ีติดตัง้ผลงานสร้างสรรค์ภายใน
วดัพทุธมงคล เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์ชิน้นีส้ามารถสะท้อนบทบาทของชุมชนผู้
มีส่วนส าคญัในการท านุบ ารุงวดัพุทธมงคล สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธมงคล 
พระพุทธรูปโบราณสมัยทวารวดี ผ่านภาพตัวแทนของพิธีกรรมท่ีชุมชนใน 
ภาคอีสานปฏิบตัิร่วมกนัมา คือ การฟ้อนบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ เช่นเดียวกบัการฟ้อน
ร่วมกนัของชาวบ้านในงานบญุตา่งๆ เพ่ือความเป็นมิตรท่ีส่งผลให้เกิดความสงบ
สขุในชมุชน และกล่อมเกลาให้ชาวบ้านท่ีมีความเช่ือร่วมกนั เกิดแนวปฏิบตัิท่ีอยู่
ในกรอบของสงัคม (ชชัวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2532: 12)  
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การสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ในลกัษณะท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นโครงการศิลปะในพืน้ท่ีสาธารณะท่ีสะท้อนความสมัพันธ์ของศิลปะ
กบัสาธารณะเชิงวตัถ ุ(art object) กบัพืน้ท่ี (space) ซึ่งมุ่งให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากชมุชนและสาธารณชนท่ีก าลงัเผชิญหน้ากบัความเปล่ียนแปลงและ
การกลายเป็นเมืองยงัรู้สึกมีความเสมอดุล (dynamic balance) ระหว่างความ
เป็นสาธารณะและความเป็นส่วนตวัท่ีเป็นเอกภาพในแต่ละวฒันธรรม (อรรฆย์ 
ฟองสมทุร, 2544: 32) ภาพพิธีกรรมท่ีคนในชมุชนยงัคงมีส่วนร่วมในการสืบทอด
จากบรรพบุรุษท่ีถูกท าให้อยู่ในภาพถ่ายติดตัง้ในพืน้ท่ีสาธารณะ กลายเป็นส่ือ
ท าหน้าท่ีย า้เตือนความทรงจ าระดบัชมุชนในอดีตท่ีเคยถกูถ่ายทอดผ่านพิธีกรรม
ก่อนท่ี “ความทรงจ า” ของรัฐสมยัใหม่เข้ามาเบียดขบัการอธิบายอดีตในอดีตของ
ชุมชนท่ีผูกติดกับโลกทัศน์ของพุทธศาสนา และปลูกฝังให้ชุมชนท้องถ่ินทั่ว
ประเทศเกิดการมีส านึกในความเป็นชาติร่วมกันตัง้แต่กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 
(อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์, 2548: 9) ภาพถ่ายการฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล จึงเป็น
การฟืน้ฟูวฒันธรรมความเช่ือของสงัคมท้องถ่ินและตวัตนของชุมชนร่วมสมัยท่ี
ยงัคงผูกพนักับพุทธศาสนา และสอดคล้องกับแนวคิดการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของท่ีเน้นเป็นความจริงโดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีชาวบ้าน แตกต่างจาก
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินท่ีเป็นมุมมองของรัฐหรือผู้ปกครองท่ีไม่มีชาวบ้านเป็นตวั
ละครส าคญั (ยงยทุธ ชแูว่น, 2554) ซึ่งจะท าให้ชมุชนมีความภาคภูมิใจมากกว่า
ต านานของบรรพบุรุษสมัยโบราณ แต่ยงัภูมิใจต่อวิถีชีวิตของตนในปัจจุบนั ท่ี
ตระหนกัถึงทนุทางวฒันธรรมท่ีมี 

นอกจากผลงานสร้างสรรค์จะได้ฟื้นฟูความทรงจ าร่วมของชุมชนแล้ว 
ภาพถ่ายการฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล ยังเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะกับชุมชนโดยใช้วัดเป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์ศิลปะท่ีสอดคล้องกับความ
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ต้องการของชมุชนอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต และความเปล่ียนแปลงด้านบทบาท
หน้าท่ีของวดัในปัจจบุนัท่ีถกูให้ความส าคญัในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม
และเป็นพืน้ท่ีสืบทอดประวตัศาสตร์ของชมุชน  

จากการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้หลังจากการส่งมอบผลงาน
สร้างสรรค์ให้กับวัดและชุมชนเป็นผู้ ดูแลในช่วงสามเดือนแรก พบว่าวัดและ
ชุมชนได้เสริมสร้างภูมิทศัน์ ดแูลความสะอาดโดยรอบศาลาวรวิเศษให้มีความ
สวยงามด้วยการน าต้นไม้มาประดบับริเวณหน้าศาลา กลายเป็นบริเวณท่ีผู้ แวะ
เวียนมากราบสกัการะพระพทุธมงคลให้ความสนใจและถ่ายภาพร่วมกับผลงาน 
ท าให้สาธารณชนได้มีโอกาสช่ืนชมผลงานศิลปะร่วมสมยัในรูปแบบภาพถ่าย ท่ี
ขยายข้อจ ากดัในการน าเสนอภาพถ่ายในพืน้ท่ีกลางแจ้ง และสร้างประสบการณ์
รับรู้ทางศิลปะแก่ผู้ ชมให้เกิดการเช่ือมโยงผลงานสร้างสรรค์ไปสู่ต าแหน่งท่ี
ประดิษฐานองค์พระพุทธมงคล เป็นผลงานท่ีส่ือความหมายในลักษณะ
เฉพาะเจาะจงกับพืน้ท่ี (Site Specific Photography) กล่าวคือ ผลงานได้สร้าง
ความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีทัง้ในเชิงเนือ้หาและในเชิงต าแหน่งติดตัง้ผลงาน เพราะ
ต าแหน่งติดตัง้ผลงานสามารถท าให้ผู้ ชมเช่ือมโยงสิ่งท่ีเป็นเนือ้หาภายในภาพ
ไปสู่สิ่งท่ีอยู่ภายนอกภาพได้คือ องค์พระพุทธมงคลในความเป็นจริง แตกต่าง
จากผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบประติมากรรมและจิตรกรรมจากโครงการ
สร้างสรรค์ท่ีผ่านมา ท่ีมีการใช้ภาพพระพุทธมงคลเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัในการ
ส่ือสารเนือ้หาเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ชุมชนและเมืองโบราณกันทรวิชัย ซึ่งเป็น
การสร้างความหลากหลายทางเนือ้หาและรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์ท่ีจะเป็นส่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านงานศิลปกรรมแก่
สาธารณชนตอ่ไป  
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ภาพที่  1  ผลงานสร้างสรรค์ติดตัง้ภายในศาลาวรวิเศษ วดัพทุธมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  ผลงานสร้างสรรค์ Stillness of Reflection 2013 
เทคนิคภาพถ่ายบนกระเบื้อง ติดตัง้ภายในพืน้ที ่Singapore Art Museum ประเทศสิงคโปร์ 
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ภาพที่  3  แบบร่างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  4  แบบร่างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่2 
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ภาพที่  5  กิจกรรมประชาคมร่วมกบัชมุชนพระยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6  ผลงานสร้างสรรค์ การฟอ้นบูชาพระพทุธมงคล 
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ภาพที่  7  การประสานเสน้รอบนอกของรูปทรงในผลงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8  เสน้โครงสร้างภายในผลงานสร้างสรรค์ 
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ภาพที่  9  การเชื่อมโยงเนือ้หาในภาพถ่ายไปสู่ต าแหน่งพระพทุธมงคล 
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