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ศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงสู่อีสานเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร    วินทะไชย 

 

บทคัดย่อ 

  โครงการศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอีสานเพ่ือสร้างเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
เป็นโครงการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ในชุดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง  ประชาคมอาเซียนและพ้ืนที่ อ่ืนๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือได้มีโอกาสเปิดพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่น าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในภาคอีสานกับศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงออกสู่สาธารณชนในระดับภูมิภาคอย่างกว้างขวางต่อไป  เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะในการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างศิลปินในภาคอีสานกับศิลปินประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  น าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมที่มีความเข็มแข็งต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
การสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  จากการเรียนรู้การถ่ายทอด
ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปะระหว่างกันและเผยแพร่องค์ความรู้สู่นักเรียนและ
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและเพ่ือน ามิติทางด้านศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจทางด้านสังคมวัฒนธรรม
ประเทศประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น การด าเนินโครงการเป็นการให้ความรู้แก่ อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนในภาค
อีสานจ านวน 100 คน  มีก าหนดการ 4 วัน ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2563 ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากส านักบริการวิชาการ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ศิลปินในภาค
อีสาน  ศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนในภาคอีสาน  เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการจากเครือข่ายที่หลากหลาย  ผลกระทบที่ได้จากการด าเนินโครงการ คือ ศิลปินในภาคอีสานและศิลปิน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงเผยแพร่
น าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย  ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์  ทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันน าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้าน
ศิลปกรรมที่มีความเข็มแข็ง  ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการพัฒนาศักยภาพการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์คว ามรู้ในงาน
ศิลปะระหว่างกันและได้เผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้เขาร่วมโครงการและผู้เข้าร่มโครงการได้เรียนรู้และท าความเข้าใจกับ
ศิลปะร่วมสมัยและสังคมวัฒนธรรมประเทศประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 

 ค าส าคัญ : ศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ศิลปกรรมอาเซียน  
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Abstract 
 The Isan Greater Mekong Sub-region Countries Arts to Help Promote the Understanding of the 
ASEAN Community Project is an academic service to society program under the collaboration of the ASEAN 
Community, and other various areas, was aimed to open up the venue for the creation of the 
contemporary art and to broadly distribute the contemporary artworks of the artists in the Isan region and 
the Greater Mekong Sub-region countries. This project provided the opportunity for the exchange of 
experience and skills in creating contemporary art and the creation of a learning process between the 
artists in the Isan region and the Greater Mekong Sub-region countries, leading to the creation of a strong 
art network. The network helped enhance the artistic creativity of the artists in Isan and Greater Mekong 
Sub-region countries in learning and transferring their creative processes and knowledge of arts to students 
and young people participating in the project. Furthermore, this network had used arts as a tool to create 
a better understanding of the socio-cultural context of the ASEAN community. The Implementation of 
the project is to educate 100 teachers and students in schools in the Northeastern region and was 
scheduled for four days, Between August 14-17, 2020 at the Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen 
University, through the courtesy of the Office of Academic Services Khon Kaen University. The artists in 
the Isan region, the Greater Mekong Sub-region, teachers, and school students in the schools in Isan helped 
form the academic collaboration of various networks. The impact resulting from the project was that the 
artists in the Isan region and the Greater Mekong Sub-region participated in the project created 
contemporary arts and had a space to exhibit their contemporary artworks. The artist in the Isan region 
and the Greater Mekong Sub-region had exchanged their experiences and skills in creating contemporary 
arts, learning from one another, and created a strong artistic network. The artists in the Isan region and 
the Greater Mekong Sub-region had developed their potential in creating contemporary arts by learning 
how to transfer  their knowledge of creative process and extending knowledge in art amongst themselves 
and disseminating the knowledge and understanding of contemporary contemporary art art and the socio-
cultural aspect of the ASEAN community. 
 
 Keywords: Fine Arts of the Mekong Sub-region,  ASEAN fine arts 

 

บทน า 

  กลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง หรือ GMS (The Greater  Mekong Subregion)  คือ
เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศซึ่งต้องอยู่ในเขตลุ่มน้ าโขง กลุ่มประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุ้นความเชื่อมโยง
ด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  อันมีสมาชิก6 ประเทศ  ได้แก่ กัมพูชา ลาว  เมียนมา  
ไทย  เวียดนามและจีน   และได้มีการจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรม  การเกษตร  การค้า การลงทุนและบริการ เพ่ือให้เกิดการจ้างงาน  ยกระดับการครองชีพ,
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน การใช้ทรัพยากร   ธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสการแข่งขันในเวทีการค้าโลกผ่านกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างกัน (Connectivity) เพ่ือให้เกิดการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  (Competitiveness) โดยการ
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รวมกลุ่มกันในอนุภูมิภาค (Community)  ซึ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเองก็เป็นสมาชิกของ
อาเซียน 5 ประเทศยกเว้นประเทศจีนการรู้จักกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงก็เหมือนรู้จักครึ่งหนึ่งของ
ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นการดีที่เราจะท าความรู้จักสร้างความเข้าใจทางด้านสังคมวัฒนธรรมประเทศ
ประชาคมอาเซียน  โดยน ามิติทางด้านศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือ 
  ประชาคมอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of South  
East Asian Nations:ASEAN) เป็นองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นประกอบด้วย 3 
เสาหลักคือ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  ( ASEAN Political-Security  Community หรือ APSC) 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community  หรือ ASCC) มีประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 10 ประเทศ  ได้แก่ กัมพูชา  ไทย  บรูไน  เมียนม่า  ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  ลาว  เวียดนาม  สิงคโปร์  และ
อินโดนีเซีย มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  สังคมที่เอ้ืออาทรและแบ่งปัน  
ประชาชนอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน   ซึ่งผลที่ตามมาคือประชาชนของ
ประเทศต่างๆ ในประชาชาคมอาเซียนจะมีกิจกรรมร่วมกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง  ความมั่นคง  และ
ด้านสังคม วัฒนธรรมเพ่ิมจากในอดีตอย่างมาก  ประชาชนในภาคอีสานจึงต้องปรับบทบาทของตนให้สอดคล้อง กับ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น  ด้วยการพัฒนาเยาวชนและประชาชนในภาคอีสานให้มีคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
อาเซียน  ในการเตรียมตัวเยาวชนและประชาชนในภาคอีสานให้มีความเป็นพลเมืองอาเซียน  โดยสามารถประยุกต์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็น
หนทางหนึ่งในการเผยแพร่และเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยและเยาวชนนับเป็นนับใจส าคัญของ
การพัฒนาประเทศ  ซึ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยนี้จะเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในภาค
อีสานได้เข้าเรียนรู้การสร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยร่วมของศิลปินในภาคอีสานของไทยแบะศิลปินในอาเซียน  อีกทั้ง
ร่วมกันชื่นชมความงามในผลงานศิลปะร่วมสมัย  รวมถึงการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลงานศิลปะที่จัดท าขึ้น  
เยาวชนและประชาชนในภาคอีสานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของ ตนเองและ
วัฒนธรรมของคนอ่ืนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่า  วัฒนธรรมของตนและของคนอ่ืนมีความเหมือนกันและแตกต่างกัน
อย่างไร  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งที่ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยควรตระหนักถึงความส าคัญ
เพ่ือเรียนรู้การก้าวสู่อาเซียนได้อย่างแข็งแกร่ง  กรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินในภาคอีสานของประเทศไทยและ
ศิลปินอาเซียนเป็นการสร้างศักยภาพของภาคอีสานในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม ให้มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันกับประเทศในอาเซียนด้วย อีกท้ังท าให้งานด้านศิลปะให้เจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับนานา
ประเทศทั้งทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม  เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประตู้สร้างความสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรมกับสังคมโลก 

  ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการ จึงเห็นความส าคัญในการด าเนิน “ศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงสู่อีสานเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพ่ือได้มีโอกาสเปิดพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่น าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในภาคอีสานกับศิลปินประเทศ
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อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงออกสู่สาธารชนในระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางต่อไป  เพ่ือให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะในกาสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างศิลปินใน
ภาคอีสานกับศิลปินประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง น าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมที่ มีความเข็มแข็งต่อไป  
เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
จากการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปะระหว่างกันและ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่นักเรียนและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ  เพ่ือน ามิติทางด้านศิลปะมาใช้เป็นเครืองมือสร้างความ
เข้าใจทางด้านสังคมวัฒนธรรมประเทศประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น  โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
ร่วมสมัยของศิลปินในภาคอีสารและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ใช้ศิลปะร่วมสมัยเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  ถ่ายทอดความรู้เรื่องราวต่างๆ ให้กับเยาวชนและเผยแพร่ให้ประชาชน
ได้ชม เปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนในพ้ืนที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในช่วงที่มีการอบรม
ปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยและน ามิติทางด้านศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจหลากหลายด้านวัฒนธรรม
น าไปสู่รักความสามัคคีแก่ประชากรประเทศประชาคมอาเซียน  อันเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่ง
สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ 
ยุทธศาสตร์ความมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการ
พัฒนาอย่างเต็มที่  จึงเห็นควรขอรับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมในการ
ด าเนินงานโครงการศิลปกรรมอาเซียนสู่อีสาน   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการศิลปะในภาคอีสานให้ปรากฏสู่สาธารณชนทั้งในประเทศ
ไทย ในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างกว้างขวางต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือได้มีโอกาสเปิดพ้ืนที่ในการสร้างสรรค์ผลงานทางดว้านศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่น าเสนอผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยของศิลปินในภาคอีสานกับศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงออกสู่สาธารณชนในระดับภูมิภาคอย่าง
กว้างขวางต่อไป 

 2. เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่ง
กันและกันระหว่างศิลปินในภาคอีสานกับศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง น าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้าน
ศิลปกรรมที่มีความเข้มแข็งต่อไป 

 3.เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ศิลปะของศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิลุ่มน้ า
โขง จากการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปะระหว่างกันและเผ
แพร่องค์ความรู้สู่นักเรียนและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 4. เพ่ือน ามิติทางด้านศิลปะมาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจทางด้านสังคมวัฒนธรรมประเทศประชาคม
อาเซียนมากยิ่งขึ้น 
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การด าเนินงาน 

ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.ศึกษาสภาพความต้องการและ
ปัญหา/เขียนโครงการเพ่ือเสนอและ
ขออนุมัติ 

   
 

        

2.ประชุม/แต่งตั้งคณะท างาน     
 

       

3.ประสานงานกับผู้ที่ เกี่ยวข้อง/
คัดเลือกศิลปินเข้าร่วมโครงการฯ 

     

 

       

4.ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ/
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

     

 

 

      

5.รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/
วางแผนการด าเนินงาน 

      
 

     

6.ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม
หมอบหมายความรับผิดชอบ 

       
 

    

7.จัดเตรียมสถานที่ /จัดหาวัสดุที่
จ าเป็นในการด าเนินงาน 

       
 

    

8.การด าเนินการตามแผนโครงการ/
ควบคุม ก ากับ  ติดตาม 

        
 

   

9.จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
แสดงผลงาน 

        
 

   

1 0 .  ส รุ ป แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน/วางแผนการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป 

            

 

ผลการด าเนินงาน 

 1. ศิลปินในภาคอีสานและศิลปะประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่เข้าร่วมโครงการ  ได้สร้างสรรค์งานศิลปะ
ร่วมสมัยและได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงเผยแพร่น าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย 

 2. ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะในการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันน าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมที่มีความเข็มแข็ง 
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 3. ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ศิลปะร่วม
สมัยจากการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปะระหว่างวันและได้
เผยแพร่องค์ความสู่ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และท าความเข้าใจกับศิลปะร่วมสมัยและสังคมวัฒนธรรมประเทศประชาคม
อาเซียนมากยิ่งขึ้น 

 5. มีศิลปินในภาคอีสานรเข้าร่วมโครงการ ร่วมแสดงงานและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะจ านวน 10 คน 

 6. มีศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเข้าร่วมโครงการ  ร่วมแสดงและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ 
จ านวน 10 คน 

 7. มีผลงานศิลปะร่วมสมัยด้านทัศนศิลป์จัดแสดง  จ านวน  100  ชิ้นงาน 

 8. มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 100 คน 

การอภิปรายผล 
 รูปแบบการด าเนินการ 

 แผนด าเนินการโครงการมีขั้นตอนคือเขียนโครงการเพ่ือเสนอและขออนุมัติ  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการ ติดต่อวิทยากร รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
จัดเตรียมเอกสารประกอบ จัดเตรียมสถานที่ ด าเนินการตามแผน สรุปผลการด าเนินงาน โดยได้ก าหนดรูปแบบการ
ออกบริการวิชาการที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดแผนการออกบริการ 1 ครั้งในเวลา 4 วัน 
มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ประกอบด้วย นักศึกษาคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 10 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ านวน 10 คน นักเรียนและเยาวชนในชุมชน จ านวน 50 คน คร ูอาจารย์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
10 คน ศิลปินในภาคอีสาน จ านวน 10 คน ศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง จ านวน 10 คน จากประเทศกัมพูชา 
จีน เมียนม่า ลาวและเวียดนาม เป้าหมายเชิงปริมาณ คือ ผลงานศิลปะร่วมสมัยด้านทัศนศิลป์จัดแสดง จ านวน 100 
ชิ้นงาน เป้าหมายเชิงคุณภาพ คือ ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่เข้าร่วมโครงการ ได้
สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงเผยแพร่น าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย ศิลปินในภาคอีสาน
และศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย มีการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันน าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมที่มีความเข้มแข็ง ศิลปินในภาคอีสานและศิลปิน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ศิลปะจากการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้
กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปะระหว่างกันและได้เผยแพร่องค์ความรู้สู่นักเรียนและ
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และท าความเข้าใจกับศิลปะร่วมสมัยและสังคมวัฒนธรรม
ประเทศประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น รูปแบบการด าเนินงานบริการไว้ดังนี้ มีการบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “อัตลักษณ์
ศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง :พัฒนาการและความเชื่อมโยงเชิงประวัติศาสตร์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม” 
หัวข้อ  “ศิลปกรรมร่วมสมัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือความเข้าใจประชาคมอาเซียน”  กิจกรรมแรงบันดาลใจจากการ
สร้างสรรค์งานศิลปกรรมของศิลปิน สาธิตวาดสีน้ าและสาธิตวาดสีอะคริลิค และการแสดงสร้างสรรค์งานศิลป์
ประกอบการแสดงดนตรี ชุด “ดุริยศิลป์สุนทรีย์ วิถีลุ่มน้ าโขง”หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและ
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ปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานศิลปกรรม และการด าเนินกิจกรรมจะมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้
ให้บริการ รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขการท างานต่อไป 
           ผลการด าเนินงาน 
  ตามแผนการด าเนินงานสามารถออกบริการแผนการที่ก าหนดคือ 1 ครั้งใช้เวลา 4 วัน โดยมีผลสรุป
แบบประเมินความพึงพอใจในช่วงต่างๆของการท ากิจกรรม ดังนี้  
 ช่วงบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติการศิลปะ วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 
 ช่วงของการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินจ านวนทั้งสิ้น 14 คน  เป็นเพศชายจ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 42.86) และเป็นเพศหญิง 8 คน (ร้อยละ 57.14)  สถานภาพเป็นอาจารย์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 50) 
รองลงมาเป็นนักศึกษา จ านวน 5 คน (ร้อยละ 35.71) และสายสนับสนุนและศึกษานิเทศก์ ประเภทละ 1 คน (ร้อย
ละ 7.14) สังกัด ส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 11 คน (ร้อยละ 78.57) รองลงมาเป็นคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียน และส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดอุดรธานี ส าหรับความคิดเห็น
ของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.75) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่า ความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ การต้อนรับการดูแลของผู้จัดงาน ( x  = 4.93) ความคิดเห็นรองลงมา ได้แก่ เป็น
การสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมที่เข้มแข็ง  ได้ถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสู่นักเรียนและ
เยาวชน ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ และควรจัดโครงการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี ส าหรับความคิดเห็นต่ าสุด 
คือ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทักษะการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกัน ( x  = 4.50) และ มีความพึงพอใจ มีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงในครั้งต่อไปคือ ควรจัดให้มีการแสดงต่อเนื่องทุกๆปี ควรจัดช่วงเวลาไปชมหอศิลป์ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 1 
วัน  

 ช่วงแสดงนิทรรศการ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 

 ช่วงจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เข้าร่วมชม
นิทรรศการตอบแบบประเมินจ านวนทั้งสิ้น 18 คน  เป็นเพศชายจ านวน 12 คน (ร้อยละ 66.67) และเป็นเพศหญิง 6 
คน (ร้อยละ 33.33)  สถานภาพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และอาจารย์ ประเภทละ 7 คน (ร้อยละ 38.89) รองลงมา
เป็นศิลปิน จ านวน 2 คน (ร้อยละ 11.11) และนักเรียนและศึกษานิเทศก์ ประเภทละ 1 คน (ร้อยละ 5.56) สังกัด 
ส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 14 คน (ร้อยละ 77.78) รองลงมาเป็นโรงเรียน วิทยาลัย
อาชีวศึกษาขอนแก่น ส านักงานศึกษาอุดรธานี  ส าหรับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ความคิดเห็น
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศการ
แสดงผลงานเป็นกันเอง และประโยชน์และคุณค่าทางสุนทรียะที่ได้รับ ( x  = 4.50) ความคิดเห็นรองลงมา ได้แก่ เปิด
พ้ืนที่สร้างสรรค์ให้สาธารณชนได้มีโอกาสเรียนรู้ผลงานศิลปะร่วมสมัย เทคนิคการ สร้างสรรค์ผลงานน่าสนใจ รูปแบบ
ของผลงานมีความสร้างสรรค์ และเนื้อหาของผลงานสามารถสื่อความหมายได้  ชัดเจน ส าหรับความคิดเห็นต่ าสุด คือ 
เข้าใจสังคมวัฒนธรรมประเทศประชาคมอาเซียนมากขึ้น ( x  = 4.17)  และมี ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในครั้ง
ต่อไปคือ มีความพอใจในระดับดี เก้าอ้ีในการนั่งไม่เหมาะกับการนั่งฟังบรรยาย นานๆค่ะ ยังขาดผลงานศิลปิน
ต่างชาติ เปลี่ยนเก้าอ้ีค่ะ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆอยากให้จัดต่อไปอีกน่าสนใจ และ น่าสนับสนุนเพื่อท าโครงการทุกๆ
ปี  
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 การประเมินผลโครงการ 

 การประเมินผลโครงการระหว่างการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปฏิบัติการศิลปะ และแสดงนิทรรศการ
ผลงาน ประเมินผลโดยจากการสังเกตการณ์และจากแบบสอบถาม พิจารณาจากการที่สามารถจัดโครงการได้ตาม
แผนการด าเนินงานสามารถออกบริการแผนการที่ก าหนด คือ 1 ครั้งจ านวน 4 วัน โดยมีผลสรุปแบบประเมินความพึง
พอใจในช่วงต่างๆของการท ากิจกรรมส าหรับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าประสบผลส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ ศิลปินในภาคอีสานและศิลปิน
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงทีเ่ข้าร่วมโครงการ ได้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงเผยแพร่
น าเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ทักษะในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันน าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้าน
ศิลปกรรมที่มีความเข้มแข็ง ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการพัฒนาศักยภาพการ
สร้างสรรค์ศิลปะจากการเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปะ
ระหว่างกันและได้เผยแพร่องค์ความรู้สู่นักเรียนและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และท า
ความเข้าใจกับศิลปะร่วมสมัยและสังคมวัฒนธรรมประเทศประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น 

สรุป/ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ 

โครงการศิลปกรรมประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอีสานเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  
ประสบผลส าเร็จและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่าย  ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงทื่เข้าร่วมโครงการ  ได้สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและได้มีพ้ืนที่ในการจัดแสดงเผยแพร่น าเสนอผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะในการ
สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันน าไปสู่การเป็นเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมที่มีความเข็มแข็ง 
ศิลปินในภาคอีสานและศิลปินประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงมีการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ศิลปะจากการเรียนรู้
การถ่ายทอดความรู้กระบวนการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ในงานศิลปะระหว่างกันและได้เผยแพร่องค์ความรู้
สู่นักเรียนและเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และท าความเข้าใจกับศิลปะ ร่วมสมัยและ
สังคมวัฒนธรรมประเทศประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้น  และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในครั้งต่อไป คือ เก้าอ้ีใน
การนั่งไม่เหมาะสมกับการนั่งฟังบรรยายนาน ๆ ค่ะ ยังขาดผลงานศิลปินต่างชาติในวันแสดงงานซึ่งช่วงที่จัดโครงการ
เป็นช่วงที่โควิคเริ่มแพร่ระบาดในต่างประเทศท าให้ไม่สารถเดินทางมาร่วมงานได้แต่ทางผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไข
ด้วยการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ ขอบคุณที่มีโครงการดีๆ อยากให้จัดต่อไปอีกน่าสนใจและน่าสนับสนุนเพ่ือท า
โครงการทุกๆปี ควรจัดให้มีการแสดงต่อเนื่องทุกๆปี ควรจัดช่วงเวลาไปชมหอศิลป์ต่างๆ ในพ้ืนที่ 1 วัน ก่อนลงมือ
ปฎิบัติงาน 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่อนุมัติงบประมาณสนับสนุน และโครงการนี้เป็น
การบูรณาการการเรียนการสอน กิจกรรมนั้นสอดคล้องกับเนื้อนารายวิชาที่เปิดสอนของสายวิชาทัศนศิลป์และ
ออกแบบนิเทศศิลป์ และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกต่อการศึกษาจนสามารถสร้างเป็นผลงาน
การศึกษาในครั้งนี ้

………………………………….. 
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ภาพที่ 1  นิทรรศการแสดงผลงาน ณ หอศิลป์คณะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่  2 ศิลปินกัมพูชา 

 

 

 
ภาพที่ 3  ศิลปินจีน 
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ภาพที่ 4  ศิลปินพม่า 
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ภาพที่ 5  ศิลปินลาว 

 
ภาพที่ 6  ศิลปินเวียดนาม 
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ภาพที่   7  ผลงานร่วมแสดงของศิลปินลาว 

Artist: Mr. Sivilay Souvannasing 
Title: Life 

Techniques: Oil on canvas 
Size: 80 x 100 cm. 
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ภาพที่  8 ผลงานร่วมแสดงของศิลปินเมียนม่า 

Artist:  Mr. Myo Myint (CMU). 
Title:  Myanmar Ancient City (Bagan). 

Technique:  Mixed Mediums on Paper. 

Size:  57 x 76 cm. 
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ภาพที่ 9 ผลงานร่วมแสดงของศิลปินไทย 

Artist: Asst. Prof. Dr. Kanaid Silsat 
Title: Antiviral capsules 

Techniques: Mixed Technique 

Size: 40 x 50 cm. 
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ภาพที่  10  ผลงานร่วมแสดงของศิลปินกัมพูชา 

Artist: Mr. Ouk  Chimvichet 
Title: Water and Life 

Techniques: Oil on canvas 

Size: 100 x 200 cm. 



89 

วารสารบรกิารวิชาการเพื่อสงัคม ปีที่ 1 ฉบบัที่ 1 มกราคม -มิถนุายน  2565 

 

 

ภาพที่ 11 ผลงานร่วมแสดงของศิลปินเวียดนาม 

Artist: Mr. LIEU NGUYEN HUONG DUONG 
Title: I am nature 

Techniques: Acrylic on canvas 

Size: 120 x 150 cm. 
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ภาพที่ 12  ผลงานร่วมแสดงของศิลปินจีน 

Artist Name:  Ms. Yang Enjie 
Title:  "Return date" 
Techniques:  paper version, Chinese meticulous flower and bird painting 

Size:  90 x 165 cm. 
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ภาพที่ 13 ภาพบรรยากาศโครงการ 

 

  

ภาพที่ 14 ภาพบรรยากาศโครงการ 
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ภาพที่ 15 ภาพบรรยากาศโครงการ 

 

 

ภาพที่ 16 ภาพบรรยากาศโครงการ 
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ภาพที่ 17 ภาพบรรยากาศโครงการ 

 

 

ภาพที่ 18  ภาพบรรยากาศโครงการ 
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ภาพที่ 19 ภาพบรรยากาศโครงการ 

 

 

ภาพที่ 20 ภาพบรรยากาศโครงการ 
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