การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน

The creation of Art work in ASEAN concept.
บทน�ำ

ประชาคมอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อันน�ำมาซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม โดยก� ำ หนดค� ำ ขวั ญ ร่ ว มกั น คื อ หนึ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์
หนึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ หนึ่ ง ประชาคม การรวมตั ว กั น เป็ น ประชาคมอาเซี ย น ก่ อ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาษา ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม ฯลฯ
ไทยจะประกอบไปด้วยผูค้ นจากประเทศเพือ่ นบ้านเพิม่ ขึน้ เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านสภาพ
การค้าการลงทุน สภาพเศรษฐกิจ การคมนาคม มีการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น สังคมไทยจะเป็นสังคมหลากวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
กลางที่ใช้ในประชาคมอาเซียน ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียนจะใกล้
ชิดกันมากขึ้น น�ำไปสู่การมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดการตั้งถิ่นฐาน การย้ายแรงงาน
ข้ามชาติ ซึง่ ปัจจัยในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนในชาติอย่าง
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้(คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ)
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม จัดการศึกษาด้านศิลปกรรม ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน การจัดการความรู้ด้าน
การการวิจัยและสร้างสรรค์ในหัวข้อ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน
ส่งผลในการน�ำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวตน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสังคม
ผ่านผลงานศิลปะ เพื่อสะท้อนสังคมให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญ และเกิดความตระหนัก
ในการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน รวมทั้งการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และเอกลักษณ์
อาเซียน
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ผลการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานจัดการความรู้ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ ดังนี้

ชื่อภาพ : หนังตะลุง

วิธีการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานการจัดการความรูเ้ ริม่ ต้นจากการน�ำเสนอข้อมูล การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียนของครู/อาจารย์ผู้สอนศิลปะในวิทยาลัย
ช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 11 ท่าน และการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้สามารถใช้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะและการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะแก่ครู/อาจารย์ ในวิทยาลัยและผู้สนใจ
น�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นทิศทางในการสะท้อนสังคมให้เห็นความส�ำคัญ
ในการปรับตัวในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย
ทั้ง 4 ด้าน วิธีการด�ำเนินงาน 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การค้นหาความรู้ ด�ำเนินการประชุม ค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ในวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช การประชุมส่งผล
ให้เกิดการค้นพบผูม้ คี วามรู้ หลังจากนัน้ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินงานโดยเลือกคณะ
กรรมการจากผู้มีความรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียนในวิทยาลัย
ช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 11 ท่าน เพื่อน�ำเสนอแนวคิดและเทคนิควิธีการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยจัดประชุมพูดคุย และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและเทคนิควิธีการระหว่างกัน รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยในครั้งที่ 1 – 3
ท�ำการแลกเปลีย่ นโดยการพูดคุย และครัง้ ที่ 4 – 10 คณะกรรมการทุกคนลงมือสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะในแนวคิดอาเซียน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ส่งผลให้คณะกรรมการ
แต่ละท่านได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ท่านละ 3 – 4 ชิ้น
3. การจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากข้อ 2 ทัง้ ในรูปแบบตัวอักษรมาก
ลัน่ กรองข้อมูล พร้อมภาพประกอบซึง่ เป็นภาพผลงานศิลปะทีค่ ณะกรรมการได้สร้างสรรค์
ขึ้นมา จัดพิมพ์เป็นเอกสาร บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ และระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของวิทยาลัย
4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ คณะกรรมการ KM แบ่งปันความรู้และ
น�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ซึ่งคณะ
กรรมการน�ำความรู้ที่ได้จากการน�ำเสนอในแต่ละครั้งมาร่วมกันเรียบเรียง ตรวจสอบ
วิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล และปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน
รวมทั้งจัดท�ำสูจิบัตรเพื่อเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ
5. การเข้าถึงความรู้ คณะกรรมการจัดรูปแบบข้อมูลที่ได้กลั่นกรองแล้วให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ น�ำเสนอแก่ผู้สนใจผ่านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของวิทยาลัยฯ และน�ำผลงานศิลปะที่คณะกรรมการได้สร้างสรรค์
จั ด นิ ท รรศการทั้ ง ภายในประเทศ และต่ า งประเทศ โดยน� ำ ผลงานสร้ า งสรรค์ ม า
จัดนิทรรศการ “แรงบันดาลใจจากอาเซียน” ระหว่างวันที่ 2 – 29 กุมภาพันธ์ 2559
ณ หอศิลป์รว่ มสมัยนครศรีธรรมราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเผยแพร่ใน
โครงการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวิทยาลัยช่างศิลป (กรุงเทพฯ) วิทยาลัย
ช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และสถาบันศิลปะบาหลี ณ สถาบัน
ศิลปะบาหลี เมืองเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559
โดยจัดพิมพ์สูจิบัตรเผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ  ทั้ง 2 ครั้ง  
6. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นความรู้ น�ำเสนอข้อมูลทีค่ ณะกรรมการสรุปองค์ความรูร้ ว่ ม
กันทั้งภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบเอกสารและระบบข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้ง
การเผยแพร่โดยน�ำผลงานสร้างสรรค์จัดนิทรรศการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. การเรียนรู้ บุคลากรในองค์กร และผู้สนใจน�ำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไป
ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะ
และเป็นสือ่ ในการสะท้อนสังคมให้เห็นความส�ำคัญในการปรับตัวในการเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน ซึง่ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ได้รบั ความสนใจแก่ผเู้ ข้าเยีย่ ม
ชมนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยได้น�ำเสนอองค์ความรู้ รวมทั้งได้ท�ำการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับสถาบันศิลปะบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าวิทยาลัยสามารถน�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งด้านวิชาการ และ
การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม

ชูเกียรติ สุทิน Chukiat Sutin
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ชื่อภาพ : สีและลวดลาย เครื่องแต่งกาย

ศิลปิน : นายวัชระ  พงษ์ไพบูลย์
ศิลปิน : นายชูเกียรติ  สุทิน
ชื่อภาพ : วิถีประมง ผูกพัน ชื่อภาพ : ดอกไม้ในลายผ้าปาเต๊ะ
ชื่อภาพ : สถาปัตยกรรม
บ้านเรือนอาเซียน

ศิลปิน : นางโสภิต  เดชนะ
ชื่อภาพ : วิถีชีวิตและภูมิปัญญาอาเซียน

ศิลปิน:น.ส.กัณฐิมา แสงอรุณ
ชื่อภาพ : ความเปลี่ยนแปลง

ศิลปิน : นางวณิชยา นวลอนงค์
ชื่อภาพ : สิงห์โต

ศิลปิน : นายศุภชัย  ระเห็ดหาญ
ชื่อภาพ : สีในพื้นที่ว่าง

ศิลปิน : นายเอกชัย ปราบปัญจะ

ศิลปิน :นายสุกิจ  ชูศรี

ศิลปิน : นายพีรวัฒน์ อินนุพัฒน์

ศิลปิน : นายสุวดล เกษศิริ

อภิปรายผล

ผลการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ได้น�ำผลการด�ำเนินการไปใช้เพื่อการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ได้ด�ำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ของคณะกรรมการซึ่งเป็นครู/อาจารย์ผู้สอน
ศิลปะ จ�ำนวน 35 ชิ้น  
2. ผลสรุปที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน พบว่า ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ในรูปแบบต่าง ๆ
- การจัดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน ระหว่างวันที่ 2–28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยนครศรีธรรมราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- การจัดนิทรรศการโครงการความร่วมมือด้านศิลปะ ระว่างวิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี และสถาบันศิลปะบาหลี ณ เมืองเดนปาซาร์
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2559

- ครู/อาจารย์ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียนได้น�ำแนวทาง และเทคนิควิธีการเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ผู้สอนศิลปะในโรงเรียนต่าง ๆ และผู้สนใจโดยทั่วไป  
- นักเรียน นักศึกษาน�ำเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

ข้อเสนอแนะ

การด�ำเนินงานจัดการความรู้ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดอาเซียน เกิดผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี ตอบรับการด�ำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยทั้ง
4 ด้าน มีการบูรณาการระหว่างโครงการที่เอื้อต่อกันอย่างลงตัว ซึ่งส่งผลต่อการบริหารด้านงบประมาณในการด�ำเนินการ หากไม่ท�ำการบูรณาการด้านงบประมาณ การด�ำเนินกิจกรรมก็ไม่อาจ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากเป็นไปได้วิทยาลัยควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชขอขอบคุณเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการเผยแพร่ในการจัดท�ำสูจิบัตร จ�ำนวน 10,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุน
การด�ำเนินงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และขอบขอบคุณคณะกรรมการ KM ที่ได้ให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานเป็นอย่างดี พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินงานได้แก่ สถาบัน
ศิลปะบาหลี เมืองเดนปาซาร์ ประเทศอินโดนีเซีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช วิทยาลัยช่างศิลป (กรุงเทพฯ) และวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
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