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working groups. The program aims to be a 

public access database and knowledge hub 

for contemporary Isan.

On behalf of Bangkok Art and Culture Centre,

I would like to thank the artists who created such 

great works for Common Exercises: Isan 

Contemporary Report, the speakers for the 

Exhibition Education Activity and Storytelling 

Activity for Kids, as well as the singers and 

musicians for Music & Art Fest at bacc (MAB). 

I appreciate the fruitful contribution from 

a network of artists, scholars, specialists 

and other organisers, and I thank Bangkok 

Art and Culture Centre and all distinctive 

sponsors for your support. Last but not 

least, I want to thank the audience and 

readers for your continued patronage to 

our activities and projects.

โครงการรายงานอีสานร่วมสมัย (Isan Contem-

porary Report) เป็นโครงการที่ท�างานผ่านการ

วิจัยและค้นคว้าด้วยค�าถามตั้งต้นที่ว่า อีสานร่วม

สมัยเป็นอย่างไร? น�าเสนอผลจากการส�ารวจ

ปรากฏการณ์ เพื่อสะท้อนภาพการเติบโตและ

MESSAGE
FROM 

THE DIRECTOR

/สารจากผู้อ�านวยการ

Luckana Kunavichayanont

Director of the Bangkok Art and Culture Centre

ลักขณา คุณาวิชยานนท์
ผู้อ�านวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Based on an extensive research and 

prompted by the basic question “What does 

contemporary Isan look like?”, Isan Contem-

porary Report presents findings on different 

phenomena that reflect the dynamic growth 

and self-determination of the Isan people in 

relation to global changes. The project aims 

to be a space for education, exchange, and 

understanding of the issues and ideas that 

emerged from the direction of localisation 

into the Isan region, focusing on its people 

and spaces, both physical and imagined. 

Through an inclusive collaboration between 

different departments within BACC, Isan 

Contemporary Report is an initiative that 

integrates efforts from different divisions towards 

a common goal, focusing on conceptual and 

behavioural phenomena presented in Common 

Exercises: Isan Contemporary Report, Ex-

hibition Education Activity, Storytelling Activity 

for Kids, The Inspired Books and Music & Art

Fest at bacc (MAB). Apart from a strong inter-

departmental collaboration, the initiative is 

a joint effort made by various artist networks,

academics, specialists and Isan-oriented 

การก�าหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสานบน

กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก โครงการนี้จึง

เป็นการเปิดพื้นที่สู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และ

ท�าความเข้าใจต่อประเด็นและแนวคิดส�าคัญทาง

ท้องถิ่นภิวัตน์ ที่เกี่ยวข้องกับอีสาน ทั้งในฐานะ

ผู้คนและพื้นที่ทั้งทางกายภาพและจินตภาพ 

โดยการท�างานร่วมกันของฝ่ายงานต่างๆ ใน

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี

จุดมุ่งหมายในการน�าเสนอปรากฏการณ์ทาง

ความคิดและการเรียนรู้ผ่าน นิทรรศการอีสาน

สามัญ (Common Exercises: Isan Contem-

porary Report),  กิจกรรมการศึกษาประกอบ

นิทรรศการ, กิจกรรมนิทานคุณหนูและเล่ม

บันดาลใจ,  กิจกรรม Music & Art Fest at bacc 

(MAB) และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกเหนือ

จากนี้ยังเป็นการท�างานร่วมกับกลุ่มเครือข่าย

ศิลปินสาขาต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและ

องค์กรที่ท�างานเกี่ยวข้องกับอีสาน อีกทั้งยังเป็น

การสร้างฐานข้อมูลและน�าเสนอองค์ความรู้เกี่ยว

กับอีสานร่วมสมัยออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ใคร่ขอ

ขอบคุณกลุ่มศิลปินในนิทรรศการอีสานสามัญ 

(Common Exercises: Isan Contemporary 

Report) วิทยากรกิจกรรมการศึกษาประกอบ

นิทรรศการ กิจกรรมนิทานคุณหนูและเล่ม

บันดาลใจ นักร้องและนักดนตรีกิจกรรม Music 

& Art Fest at bacc (MAB) กลุ่มเครือข่ายศิลปิน

สาขาต่างๆ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรที่

เข้าร่วมท�างานในโครงการครั้งนี้ ขอขอบคุณ

คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร และผู้สนับสนุนโครงการทุกท่าน

ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้ชมและผู้อ่านทุกท่านที่

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหานครด้วยดีเสมอมา
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Before major national reforms, Isan’s tradi-

tional culture was simple, free, agriculture-

oriented and humbly connected to nature. Locals 

lived with family, worked together and helped 

each other – the key ideas instructed in Hit 

Sip Song Khlong Sip Si (12 monthly traditions 

and 14 guidelines for proper conduct). This 

principle linked people, community and nature 

together. However, during the reign of King 

Rama IV, the Bowring Treaty inevitably brought 

Thailand into the commercial and free trade 

economy. King Rama V’s inclusive revolution 

further strengthened this conduct and laid 

a solid foundation to modern Thailand. This 

change affected the whole country, including 

Isan people who were also governed under 

new politics. Legal and justice reform, 

monetary and economic reform, new town 

planning and urbanisation were introduced. 

People witnessed an infrastructure overhaul, 

a serious resource management, new 

technology, trends and new skills to be 

specialised. All these led to an increased 

mobility for Isan people and gradually 

reshaped Isan life. 

This major change was the result of 

a continuous attempt from the national 

and sub-national administration structures 

that advocated a mixture of decentralisation 

and local government scheme. The abolition 

of slavery, on the other hand, also officially 

guided people to the idea of humanisation 

and social values on a national level. People 

gradually understood their rights under the 

absolute monarchy, and moved freely to work

or trade in businesses that linked them to 

the world. Some of these modernisations led

to Thailand’s democracy and shaped certain 

movements towards the political shift in 1932.

Local people and villagers, as Thai citizens 

and Isan residents, were affected by the 

changes that were occurring outside Isan 

region. Though the impact was not made 

official, it was linked to the national history 

which sporadically expanded their impacts 

nationwide. The change illustrated new ways 

of living, which brought local experiences onto 

the same page as the shifting national 

history. This was made possible by the 

the new. Isan people are preserving local 

wisdom, lifestyles and knowledge by inte-

grating them with and applying them to the 

new as well as expanding their knowledge 

on modern technology and innovation.   

This change and development are contingent

on all stakeholders’ roles in a society who 

need to be aware of the regional need for 

self-determination. Based on the cosmopolitan

ideal that embodies democracy and human 

rights, this is a construction of a society 

based on the free will of individual citizens 

to shape a social and political space as 

both the people of the region and people of 

the world – an embracement to change by 

seeking self-determination and free will of 

Isan people, both in theory and practice. 

The exhibition highlights the contemporary 

phenomena of Isan’s dynamic growth and 

self-determination. Each work touches on 

Isan’s common norms and values from 

human-being, democracy, human rights and 

cosmopolitanism, giving the audience a chance 

to review how the Isan people and the region

itself embrace current challenges and 

changes for growth.

สังคมดั้งเดิมของภาคอีสานก่อนการปฏิรูป

ประเทศ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีอิสระ ท�าการ

เกษตรกรรม และพึ่งพาธรรมชาติ ในลักษณะชุมชน

แบบเครือญาติซึ่งท�ามาหากินในพื้นที่ส่วนรวมและ

ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังยึดถือ

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ

expanded social communication, the city’s 

dynamic growth, Isan’s self-determination 

on their identity, lifestyles and political views.

All these were backed by the current social 

context that absorbed a new definition and 

international basic philosophy on humanisa-

tion, democracy and human rights.

Today, Isan is walking on a new path of 

inclusive change once again. Although the 

change has a different management and 

advancement pace, it shares the same spirit 

as Rama V’s revolution and reflects the ever-

changing global trend filtered through the 

state of internal and external factors. Isan’s 

internal factors include dynamic social and 

cultural changes, traditional values, and the

natural environment. Meanwhile, the external

factors are more diverse and complicated. 

Mostly government policies and national 

campaigns, they include technology, inno-

vation, communication, legislation, diplomatic

and international relations policies with multiple

polar powers. 

Under the trends in globalisation, the effects 

on Isan people were double-edged. Local 

people reacted to this through communication

and self-management, which enabled social 

and political advancement at different social

scales. The change occurred in the past, 

and its imminent recurrence in the future,

prompted the Isan people to adapt to inter-

national standards. This internationalisation 

brought about a clash between the old and 

CURATORIAL STATEMENT
COMMON EXERCISES: 

ISAN CONTEMPORARY REPORT

/อีสานสามัญ
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ธรรมดาที่ได้รับผลเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ภายนอกอีสานในฐานะประวัติศาสตร์ของคนสามัญ

และท้องถิ่นอีสาน ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการ แต่ก็

เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ทางการ ซึ่งได้เริ่มปรากฏ

ขึ้นอย่างกระจัดกระจายและเด่นชัดตามล�าดับ โดย

แสดงให้เห็นถึงการด�ารงอยู่และมีชีวิตร่วมกันใน

สังคมกับประวัติศาสตร์ทางการของรัฐชาติสมัยใหม่

อันเนื่องมาจากความปฏิสัมพันธ์ของการเปลี่ยน-

แปลงทางสงัคม พลวตัการเตบิโต และการก�าหนด

ชีวิตตนเองของผู้คนอีสานต่อประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

อัตลักษณ์ การด�าเนินชีวิตและการเมือง ร่วมไป

กับพัฒนาการทางความหมายและองค์ความรู้

พื้นฐานสากลที่ก่อรูปและสัมพันธ์กันระหว่างมิติ

ความเป็นมนุษย์ มิติประชาธิปไตย และสิทธิ

มนุษยชน ในช่วงเวลาและบริบททางสังคมขณะนั้น

ปัจจุบันภาคอีสานก�าลังก้าวเข้าสู่ช่วงแห่งการ

เปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการรอบด้านอีกครั้ง 

ถึงแม้จะมีรูปแบบการจัดการและมีความก้าวหน้า

ที่แตกต่างกันก็ตาม แต่ก็มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่อง

มาจากการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ 5 และยังคงเป็นไป

ในบริบทโลกสมัยใหม่ที่ก�าลังขับเคลื่อนไปอีกขั้น 

เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัย

ภายในและภายนอกของอีสาน ซึ่งปัจจัยภายใน

เป็นเรื่องพลวัตของผู้คน วัฒนธรรม สังคมดั้งเดิม 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนปัจจัยภายนอก

อีสานต่างก็มีความหลากหลายและซับซ้อนมาก

ยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากรัฐและนโยบายของรัฐ

แนวนโยบายโครงการพัฒนาระดับต่างๆ อาทิ 

เทคโนโลยี นวัตกรรม การสื่อสาร กฎหมาย นโย-

บายการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ของไทยกับขั้วอ�านาจโลก นอกจากนี้บริบทความ

ต้องการของโลกยังมีผลต่อภูมิภาคอีสานอีกด้วย

ผู้คนอีสานในบริบทโลกาภิวัฒน์ ต่างได้รับผล

กระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการเปลี่ยน-

ที่เชื่อมร้อยผู้คน ชุมชน และธรรมชาติเข้าไว้ด้วย

กัน อย่างไรก็ตาม ผลจากการท�าสนธิสัญญาเบาว์ริง

ในสมัยรัชกาลที่ 4  ส่งผลให้ทั้งประเทศจ�าต้องเข้า

สู่ระบบเศรษฐกิจการค้าเสรีเป็นครั้งแรก อีกทั้งใน

สมัยรัชกาลที่ 5 เกิดการปฏิรูปอย่างบูรณาการเพื่อ

วางรากฐานใหม่ไปสู่ยุคสมัยใหม่ เป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งประเทศ รวม

ไปถงึอสีาน ตัง้แต่การเปลีย่นแปลงด้านการปกครอง 

การบริหารการปกครองในภาคส่วนและระดับต่างๆ 

แนวคิดและการบริการภาคสาธารณะ การบริหาร

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การปฏิรูปกฎหมาย

และการศาลระบบการเงินการคลัง ระบบเศรษฐกิจ 

การสร้างภูมิทัศน์และความเป็นเมือง โครงสร้าง

พื้นฐาน การจัดสรรการครอบครองทรัพยากร 

เทคโนโลยี ศาสตร์ความรู้ วิชาชีพและความ

เชี่ยวชาญใหม่ ท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ

ผู้คนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้วิถีชีวิตของชาวอีสาน

ค่อยๆ จึงเปลี่ยนไปจากเดิม

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ นับเป็นการเปลี่ยนผ่าน

อย่างต่อเนื่องจากการบริหารการปกครองแบบ

โครงสร้างส่วนบนและศูนย์กลางของรัฐชาติ 

ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนผสมผสานให้มี

การกระจายอ�านาจของรัฐ ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น

ของรัฐ ส่วนการยกเลิกทาสและไพร่ถือเป็นจุด

เริ่มต้นของความเข้าใจในการให้ความส�าคัญกับ

มิติความเป็นมนุษย์ในระดับประเทศอย่างเป็น

ทางการ อันเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิมนุษยชนไทย

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รวมทั้งการ

ปลดปล่อยให้ผู้คนไปท�างานในระบบเศรษฐกิจ

การค้าไทยที่ผูกโยงกับระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี

โลก ก็ได้ปูพื้นฐานบางส่วนสู่การปกครองแบบ

ประชาธิปไตย ซึ่งมีส่วนสืบเนื่องบางมิติต่อเหตุ-

การณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

ในช่วงเวลานี้ เรื่องราวชีวิตประจ�าวันของผู้คน

แปลงนี้ ซึ่งได้ร่วมกันสื่อสาร แสดงออก และ

บริหารจัดการตัวเอง เพื่อการขับเคลื่อนให้มีส่วน

ร่วมทางการเมืองและสังคมในระดับต่างๆ มาก

ขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและก�าลัง

จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่างก็มีส่วนยกระดับอีสาน

สู่ระดับโลกอย่างเร่งด่วน เพื่อเข้าสู่ความเป็นสากล

ในด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความหลาก-

หลายนี้ ท�าให้ผู้คนอีสานต้องปรับตัวและพยายาม

รักษาภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และองค์

ความรู้จากอดีต ด้วยการผสมผสานและประยุกต์

ใช้องค์ความรู้เก่าเข้ากับการขยายองค์ความรู้

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

ดังกล่าวนี้ จึงด�าเนินควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่

ของทุกองคาพยพในสังคม เพื่อเชื่อมโยงกับ

ความต้องการก�าหนดชีวิตตนเอง ซึ่งเป็นเจต-

จ�านงเสรีจากระดับปัจเจกไปสู่ชุมชนท้องถิ่น 

อันน�าไปสู่ระดับประเทศและยังได้ก้าวไปสู่บริบท

โลกในฐานะความเป็นพลเมืองโลก โดยมีพื้นฐาน

ความเป็นมนุษย์ในมิติประชาธิปไตยและสิทธิ

มนุษยชน นับเป็นการต้อนรับอย่างโอบกอด

ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยการแสวงหา

พัฒนาการของเจตจ�านงในการก�าหนดชีวิต

ตนเองของผู้คนอีสาน ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

นิทรรศการครั้งนี้ จึงเป็นการน�าเสนอรายงาน

ปรากฏการณ์ร่วมสมัยของพลวัตการเติบโตและ

การก�าหนดชีวิตตนเองของพลเมืองอีสาน โดย

มีคุณค่าและพื้นฐานร่วมกันจากมิติความเป็น

มนุษย์ มิติประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และ

ความเป็นพลเมืองโลก เพื่อท�าความเข้าใจอีสาน

ทั้งในฐานะผู้คนและพื้นที่ ผ่านผลงานที่ปฏิสัมพันธ์

กับแนวคิดส�าคัญ ดังที่ปรากฏในช่วงเวลาปัจจุบัน

และทิศทางในอนาคตของอีสาน
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SUMMARY REPORT OF 
CONTEMPORARY ISAN
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/สรุปรายงานอีสานร่วมสมัย
อัจฉรา นวลสวาท

Isan is known for its unparalleled historical 

background, unique geographical location, 

rich traditions, beliefs, and religions. The term 

“Isan” originally came from Pali, meaning “the 

North-east”1. According to the 1982 Edition of 

Thai-Thai Dictionary of the Royal Institute of 

Thailand, the term was defined with two mean-

ings: “The Northeast” and “Shiva or Rudra”. 

Regardless of the definition, the term “Isan” 

was officially used in 1900 when King Rama 

V renamed “Lao kingdom” to “Northeastern 

Province” and eventually to “Isan Province”. 

When King Rama VI ascended to the throne, 

he integrated Ubon, Udon, and Roi Et as part 

of “Isan Region” on August 1, 1922. Today, 

though Thailand is divided into 6 regions by 

its geographical location, Thais generally prefer 

the term “Isan” to “the Northeast”2 while people 

from such area call themselves “Isan people” 

or “Thai Isan”.

Isan ranked number one in many areas. It is 

the largest region with the area of 168,854 

square kilometers, accounting for one third 

of the total area of Thailand. In terms of 

climate, Isan is the driest and hottest region. 

It also has the highest population, approxi-

mately 21,916,034 people3, including many 

ethnicities such as Lao Kao, Lao Phuan, 

Lao Wiang, Lao Champasak, Phu Thai, Thai 

Kaloeng, Yo, Saek, Yong, Kratak, Kra, Khmer-

pa dong (jungle Khmer people: Kuy, Kuoy, 

Koy, Yoe). There are also other races of minor 

population such as Chinese, Vietnamese, 

Indian, Pakistani, and Caucasian. Isan people 

use their local dialect to communicate in daily 

life. The most common tongue is Lao-Isan 

dialect, Central Thai and Khmer Thai dialect. 

The standard Central Thai is mainly used for 

official purpose or for communication with the 

central Thais and people from other regions. 

Lao-Isan dialect, meanwhile, is used for com-

munication with Isan people. And Khmer Thai 

dialect is spoken among Kuy people, most

of which live in Si Sa Ket and Surin (Kuy 

people often pronounce “lo ling” and “ro ruea” 

diphthongs more clearly than Lao-Isan people4). 

Despite the differences in ethnicities and 

races, all Isan people are Thai nationals,

a result from the government’s campaign to 

promote the concept of nation-state and 

patriotism during government reform under 

the reign of King Rama V5.

Although the natives of Isan region came 

from different races and ethnicity, they strictly 

observe one common tradition called Hit Sip 

Song Khong Sip Si (the 12 monthly traditions

and 14 guidelines). The word “Hit” is an old 

Isan word meaning traditions to be followed 

in months, focusing on those related to Bhud-

dhist principles and farming lifestyle. In the 

first lunar month, Isan people would observe 

the tradition called Bun Khao Kam where they 

make food offerings to the monks and hear 

Buddhist teachings. In the second lunar month,

they follow the tradition called Bun Khun Lan 

to make merit for the spirit of rice after thresh-

ing and piling them up on the threshing space. 

In the sixth lunar month, there will be Bun-

Bang Fai tradition, firing the rocket into the 

sky as a sacrifice for rain from Thaen, the 

god of rain in Lao mythology. Bun Bang Fai 

is very important for Isan people because 

their rice farming hugely depends on rainfall.6

The term Khong Sip Si refers to the fourteen 

rules of good governance for rulers or govern-

ment officials. It is alternatively called Hit 

Chao Khong Khun (Hit for rulers to sub-

ordinates). These rules also apply to other 

groups of people such as for Buddhist monks, 

Hit Wat Khong Song (Hit for Wat to monks) 

and for laymen are Hit Pho Khong Mae (Hit 

for husband to wife), Hit Luk Khong Lan (Hit 

for Children to grandchildren), Hit Pu Khong 

Ya (Hit for grandpa to grandma), and Hit Pa 

Khong Lung (Hit for aunt to Uncle). These 

rules govern how one should treat others in 

the society. They give guideline on, for exam-

ple, how good children should behave to keep 

their parents happy, and that will make them 

be perceived as good children and good 

persons. On the other hand, parents are obli-

gated to raise their children to become good 

persons, provide for the family, find them 

partners, and give them inheritance for their 

good future. In other words, Khong Sip Si is 

a social rule that Isan people hold on to in 

order to live in harmony.

Apart from Hit and Khong, there is also 

Khalam, a misconduct against common tra-

ditions and social beliefs. Khalam refers to 

a list of taboo which has been abided by 

since the old times. It can be divided into 

3 vague categories; person, place, and time. 

The taboo concerns and covers way of life, 

starting from birth, living, dining, sleeping, 

illness, wedding, to death. Anyone who do 

against Khalam is considered perverse. 

People will scorn and not associate with them. 

Isan people in general memorise Khalam 

because it has been passed on via oral tradi-

tion. For example, hammering the nail at night 

is Khalam (because it might disturb others 

who are sleeping). Sleeping with the head 

pointing to the west is also a Khalam 

(because west is the direction for the

death and spirits).7
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Today, a majority of Isan people are Maha-

yana Buddhists. Some of them are still hold-

ing on to old beliefs such as superstition, 

mantras, incantation, fortune, ghost and spirits, 

along with Buddhism. According to the ancient 

belief, Phraya Thaen is the creator of the 

world. Based on this myth, Bang Fai concession 

is observed to worship the rain god and beg 

him for rain. Phi Fa Dance (Dance of the 

Spirits), meanwhile, is also practiced to drive 

out illness caused by unseen ghosts. Isan 

people believe in the spirit of their ancestors. 

Each village has a grandparent shrine called 

San Pu Ta which is believed to summon their 

common ancient spirit – the protector and wish 

granter. Many also believe in the forest spirits 

that protect the forest. If anyone needs to cut 

down a tree or look for some non-timbre forest 

products, they will need to ask the forest 

spirits first. Isan people usually do not cut 

down big trees because they are scared of 

the forest spirits. However, this belief has 

faded over time, together with the declining 

area of the forest. Still, superstition are pre-

sents. When people witness plants or animals 

with abnormal shapes, they would interpret 

for lottery number. A picture of crowds gather-

ing around religious places hoping to find 

lucky number is common, especially a few 

days before the lottery days of the month.

The Common Exercises: Isan Contemporary 

Report showcases Isan Region by present-

ing contemporary phenomena that reflect 

changes from past to present. In particular, 

the exhibition points out the dynamic of 

growth and the way Isan people lead their 

lives with common value and common human-

ity, including human rights, democracy, and 

the concept of global citizenship, which every 

human being is entitled to. The exhibition 

presents the work that involves mainly Isan 

in terms of people and spaces.

The overall history of Isan can be learned 

from Timeline Isan exhibition by Thaworn 

Kwamsawat who reinterpreted “Hup Taem” 

or Isan mural painting outside ordination 

halls with a different content. Generally, the 

mural paintings portray Buddhist stories or 

folktales such as Sin Sai or Sang Sinchai. 

However, Timeline Isan presents a transition 

of history from past to present where the artist 

presents it in a straightforward, lively, and 

unique manner on Isan mural painting. 

The first panel talks about the stories during 

the reign of King Rama V, featuring an arrival 

of the French and self-dependent agricultural 

lifestyle with which they produced their own 

commodities. Women made their own clothes

while men did basketries like wicker baskets 

and wide-mouth baskets for household use, 

and Tum and Lob Sai for fishing. On the right 

panel hangs a painting of Isan during the anti-

communist period. Major infrastructures were

constructed, including electricity, running water,

road network, and public health facilities to 

cover both urban and rural areas. Isan at 

these times witnessed such sudden changes. 

The painting on the back panel features the 

modern Isan where people learned to adapt 

to new advancements. The last painting 

captures Bun Bang Fai festival, one of the 

Hit Sip Song, in the form of contemporary 

tradition. These contemporary mural paintings 

reflect changes in Isan people and area with 

unique and lively blue, simple shapes, with 

humorous and entertaining tones of the artist.

Likewise, in “Doe Nang Doe Tuek Tuek 

collection: Form and Symbol of Rocket 

Festival in Isan’s Belief”, Adisak Phupa’s 

“copulating monkeys” also portray a glimpse 

of changes in Isan. In the past, such a per-

formance was generally seen in local fireworks

parades. However, with a growing interna-

tional prominence of the fireworks tradition, 

this token has been banned. “copulating 

monkeys” are part of the entertainment with 

a hidden agenda of belief in fertility. The 

monkey dolls are now showcased in an art 

exhibition in a public space in order to revi-

talise the root of Isan entertainment culture 

before it fades away.

Adisak put up dozens of copulating monkeys 

along the hallway. Each pair of contemporary

-styled, brightly-painted monkeys represent 

different mechanical woodworks technique 

unique to folklore art. In fact, visitors can play 

with them by pulling the rope where both 

monkeys will be put close to each other. This 

interactive art, despite its popularity in the past,

is a revival of the forgotten monkeys that 

entertain visitors as if they were marching in 

a Bang Fai procession.

Chokchai Tukpoe, a senior artist from the 

land of Isan, exhibited over ten pieces of 

works within his two series: Meditation and 

Earth-Water-Sky. Both collections were inspired 

by Isan context and impressively presented 

in the contemporary way. In particular, “I-You-

Others” and “Rice” were inspired by pre-

historic civilisation in Isan land. The cave 

paintings of Pha Taem and Pha Yon were 

used to reflect the true essence of human 

as a part of nature because we all need to 

learn from our instinct to survive.

Each of the two pieces in “I-You-Others” is 

arraigned in good balance. The first painting 

is heavily painted in black and white, while the

second black and yellow, to present clear 

contrast. On each side, two people are point-

ing fingers at each other with a bird stands in 

between. The bird is derived from an ancient

cave painting in Isan region. The artist pre-

sents a new content by alluding to the Indian

epic Mahabharata. According to the story, the

wise bird asked these people why they went 

to war and kill. The artist have chosen to use

the bird from the cave painting as the omni-

scient bird that symbolises peace in Eastern 

cultures, rather than the pigeon in western 

concept. The bottom center of the painting 

is a man lying on the floor. All these elements

were drawn on the wrinkled paper, which 

figuratively refers to the state of being 
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crumpled and pressed. This mode of present-

ation reflects the survival instinct of human 

beings which is common in society and politics

from past to present, or even future. 

“Rice” is a series that used rice to represent 

Isan culture where rice cultivation has always 

been a way of life since the pre-historic times. 

Today, Isan people are still growing rice as 

the staple food. In this work, the artist re-

produced images of fish, pot, and river from 

the 3200-to-3600 year-old cave paintings in 

Pha Taem and Phu Pha Yon to symbolise 

contemporary society, apart from journal 

keeping. The series illustrates the philosophical 

concept that everything is intertwined as 

organism of the world and how the world is 

going to become if capitalism and the “Big 

Fish Eats little Fish” phenomenon lingers 

on or multiplies.

There is another art series titled “Reality and 

Hope” which reflects rice farming lifestyle 

of most Isan people. Pattarapong Sripanya 

created this work in the form of interactive art 

using a square-framed wall and a grey carpet. 

When visitors move closer to the grey well, 

the more letters and sentences they will see. 

Some of the sentences are, for example, “The

million-worth project brings debt to people” 

and “Higher cost of living than in the past”. 

The visitors would read these texts while 

hearing the Isan accent audio that tells the 

stories of government’s policies or project, or

propaganda by millionaires who bring hope 

to them, but the reality is just the opposite. 

In the end, Isan farmers become inevitably 

indebted.

More than that, the encounter with capitalism 

and the “Big Fish Eats little Fish” phenomenon

that have invaded Isan territory can be wit-

nessed in the photograph titled The Loei Gold 

Mine Protest by Roengrit Khongmueang who

presents the Rak Ban Koet Group of villagers

and Dao Din group of students from Khon Kaen 

University and Mahasarakham University who

propagated the law on human rights for 

society. The villagers and students fought for

their hometown harmed by gold mining that 

has caused drastic damages on the natural 

environment, farmland, and health of local 

people.8  A man lying with his head on the 

pillow is displayed in a portrait series of the 

villager. In fact, the man has been dead due 

to the toxics from the gold mine. At the sight, 

the art asks us how we would live if the whole

nation or the world were full of mines so 

destructive.

There are many others areas affected by 

similar cause, including Udon Thani, Chaiya-

phum, and Sakon Nakhon. Their sufferings 

were conveyed in the form of videos and photos, 

such as in the video by Kowit Phothisan played 

at at the different sub-concepts in the exhi-

bition.The video presents stories from “Envi-

ronmentalists in Udon Thani” who have been

moving against the potash mine by an inter-

national firm for over 20 years. The photo-

graphic series titled “Realframe” presents a 

story about Den Khamlae who fought for the 

right in land and led the villagers in Khon San 

district of Chaiyaphum Province.

Despite the continuous and lengthy move-

ment for the right of villagers in many areas, 

many people managed to win the fight. The 

examples of Grandma Hai and Grandpa 

Bunrueang Yangkhruea were included in the 

earth painting by Sompop Budtarad. In the 

painting, Grandpa Hai Khanchantha was 

a grey-haired women with wrinkled face, 

yet the fighter’s eyes. The painting reflects 

a strength and patience in fighting for her 

righteousness in her land that took 32 years 

to win. There was also this man with a loincloth 

over his head and his facial expression showed 

how committed and hardworking he is. The 

man was Grandpa Bunrueang Yankhruea9 who 

fought for Khok Yai community forest, the last 

of the kind in Mahasarakham Province. Grand-

pa Bunrueang has been fighting against forest

invasion by villagers and rich people who 

operated a salt farm and convincing the 

villagers to understand the importance of the 

forest, regardless of obstacles. And now, the 

forest is still well-protected in good condition.

The portraits of these two fighters inspire 

many other fighters in terms of patience and 

strong efforts. They have become such valu-

able and idolised as other public figures in 

Isan that Sompop Budtarad made them so, 

including Luangpho Khamkhian Suwanno, 

Mae Chaweewan Damnern or Chaweewan 

Phanthu, the national artist 1993 for per-

forming arts (Mo Lam Play), and Tawee 

Rujaneekorn, the national artist 2005 for 

visual art (painting). 

Not only is Isan region affected by the deve-

lopments and capitalism, it also has plenty of

resources as depicted in the realistic art by 

Worawit Kaewsrinoum. In his work, Worawit 

revealed beautiful natural landscape and 

farmers in action, starting from soil preparation 

to harvesting. The picture is still common 

in our days. A farming lifestyle with close 

connection to nature is still seen from the 

life of Bunnam Sasut who created a collec-

tion of exquisite paintings of Isan agricultural 

lifestyle as beautifully as a dream. The life 

of the artist is portrayed in the form of art 

during the harvesting season, in particular in 

such a fruitful year as this. The artist collected

some of his golden rice from his own farm to

display in the exhibition, together with tradi-

tional tool for polishing rice. Visitors are asked

to try rice polishing in an old style and learn 

the simple life of people in the past. Coming 

with Bunnam were also other fishing tools and

the video on the farmer life of the artist. His 

work truly reflects the happiness with richness

of the land as the old saying “Money is just 

an illusion, but rice and fish are real” cited 

from Mom Chao Sithiporn Kridakara, Father 

of New Agriculture Principles”.

In short, the Summary Report of Contempo-
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rary Isan clearly demonstrates that, despite 

unstoppable development and its conse-

quential deterioration according to the rule 

of nature, we all can choose and lead our 

lives with mutual agreement and respect with 

nature. Just like Isan people in the past who 

held on to Hit Sip Song Khong Sip Si, Khalam,

gods and spirits who protected our valuable 

forests. We hope that everyone will find 

happiness in the fertility of our land in the 

near future.

ความเป็นมา สภาพโดยทั่วไป ประเพณีความเชื่อ 

และศาสนาในอีสานโดยสังเขปดังนี้ ที่มาของค�าว่า

“อีสาน” มาจากภาษาบาลี หมายถึงภาคตะวัน-

ออกเฉียงเหนือ1 ตามพจนานุกรมฯ พ.ศ. 2525 

ได้ให้ความหมายของอีสาน 2 อย่าง คือ ทิศตะวัน-

ออกเฉียงเหนือและพระศิวะหรือพระรุทร การใช้

ค�าว่า “อีสาน” เริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อสมัย

รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2443 โดยเปลี่ยนมณฑล

ลาวกาวเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือและให้

เรียกว่า มณฑลอีสาน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 

โปรดเกล้าฯ ให้รวม 3 มณฑลคือ มณฑลอุบลฯ 

มณฑลอุดร และมณฑลร้อยเอ็ดเป็นภาค เรียก

ว่า “ภาคอีสาน” ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยประกอบด้วย 6 ภาค

ชื่อแต่ละภาคเรียกตามทิศที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์-

กลาง แต่คนไทยโดยทั่วไปมักนิยมเรียกภาคอีสาน

แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 และเรียกคนไทย

ที่มาจากภาคนี้ว่า คนอีสานหรือคนไทยอีสาน 

อีสานเป็นภูมิภาคที่มีความเป็นที่สุดของไทย

หลายอย่าง ได้แก่ เนื้อที่มากที่สุด คือประมาณ 

168,854 ตร.กม. ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 1 ใน 

3 ของพื้นที่ของประเทศไทย และเป็นภาคที่ร้อน

และแห้งแล้งที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้

จ�านวนประชากรก็มากที่สุดคือ ประมาณ 

21,916,034 คน3 ซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น 

ลาวกาว ลาวพวน ลาวเวียง ลาวจ�าปาศักดิ์ ภูไท 

ไทยกะเลิง ย้อ แสก โย้ง กระตาก กระ เขมรป่าดง

(ชาวกูย กวย โกย เยอ ) นอกจากนี้ยังมีเชื้อชาติ

อื่น เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน และ

คอเคเชียน (ฝรั่ง) แต่มีจ�านวนไม่มากนัก ส่วน

ภาษาที่ใช้ ชาวอีสานมีภาษาถิ่นของตนเองใช้พูด

ในชีวิตประจ�าวัน ที่นิยมใช้กันมากคือ ภาษาลาว

อีสาน ภาษาไทยกลาง ภาษาเขมรถิ่นไทย โดย

ใช้ภาษาไทยกลางเวลาไปติดต่อราชการและพูด

กับคนไทยภาคกลางกับภาคอื่นๆ ส่วนภาษาลาว

อีสานจะใช้พูดกับคนไทยอีสานด้วยกัน และภาษา

เขมรถ่ินไทยคือ คนท่ีมีเชื้อชาติกูยในจังหวัด-

ศรีสะเกษและสุรินทร์ก็จะพูดภาษาเขมรถิ่นไทย

กับคนที่มีเชื้อชาติกูยด้วยกัน ซึ่งคนที่มีเชื้อชาติ

กูยจะพูดภาษาไทยกลางออกเสียงควบกล�้า ล 

และ ร ได้ชัดเจนกว่าไทยอีสานเชื้อชาติลาว4 ถึง

แม้ว่าชาวอีสานจะมีเชื้อชาติที่หลากหลายก็ตาม 

แต่ก็ถือสัญชาติ “ไทย” เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่มี

การปลูกฝังคติรัฐประชาชาติในสมัยปฏิรูปการ

ปกครองของรัชกาลที่ 55

ชาวอีสานที่มีหลากหลายเชื้อชาติ ต่างก็มีวิถีชีวิต

ที่ยึดมั่น ในจารีตประเพณีท้องถิ่นร่วมกันเรียกว่า 

“ฮีตสิบสอง คองสิบสี่” ค�าว่า ฮีต ในภาษาถิ่น

หมายถึง จารีต ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสิบสอง-

เดือน อันเนื่องมาจากพุทธศาสนาและการประกอบ

อาชีพทางเกษตรกรรม เช่น เดือนอ้ายบุญเข้ากรรม

เป็นการท�าบุญตักบาตรถวายภัตตาหารและฟัง-

เทศน์ เดือนยี่ บุญคูณลานเป็นการท�าบุญสู่ขวัญ

ที่นวดเสร็จแล้วและกองไว้ในลานข้าว เดือนหก 

บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีขอฝน อันเป็นพิธีกรรม

บูชาไฟต่อแถน(เทวดา) เพื่อขอฝนให้ เพื่อจะได้

น�้าท�านา นับเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสาน เป็นต้น6 

ส่วนค�าว่า คองสิบสี่ หรือรัฐธรรม 14 ข้อ เป็นหลัก

ของท้าวพญา ข้าราชการเกี่ยวกับการปกครอง 

เรียกว่า ฮีตเจ้าคองขุน หน้าที่ของพระสงฆ์ เรียก-

ว่า ฮีตวัดคองสงฆ์ ส่วนหน้าที่ของสามัญชนก็มี

เช่นกัน เรียกว่า ฮีตพ่อคองแม่ ฮีตลูกคองหลาน 

ฮีตปู่คองย่า ฮีตป้าคองลุง เป็นต้น ใครด�ารงตน

อยู่ในฐานะใด ควรปฏิบัติตนต่อคนอื่นๆ ในสังคม

อย่างไร ตัวอย่างเช่น หน้าที่ของลูก ลูกที่เลี้ยงดู

พ่อแม่ให้มีความสุข ได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกที่ดี

เป็นคนดี ในท�านองเดียวกัน พ่อแม่ก็มีหน้าที่

เลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดี จัดสร้างบ้านเรือนให้ลูกอยู่ 

หาคู่ครองให้ และมอบมรดกให้เพื่อลูกจะได้มี

หลักฐานเป็นฝั่งเป็นฝาต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงถือว่า 

คองสิบสี่คือ กฎระเบียบสังคมในอีสาน ซึ่งชาว-

อีสานโดยทั่วไป ต่างยึดมั่นในคองสิบสี่ เพื่อให้

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

นอกจากเรื่องฮีตและคองยังมีเรื่อง “ขะล�า” หรือ 

“คะล�า” หมายถึง ผิดประเพณี,ผิดครรลองคลอง-

ธรรม ซึง่เป็นกฎหรอืข้อห้ามของชาวอสีานทีย่อมรบั

นับถือมาแต่โบราณ สามารถจัดเป็น 3 ประเภท

กว้างๆ ตามความสัมพันธ์คือ 1. บุคคล 2. สถานที ่

3. เวลา โดยเกี่ยวโยงกันและครอบคลุมถึงการ-

ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน นับตั้งแต่การเกิด การอยู่ 

การกิน การนอน การเจ็บป่วย การแต่งงาน และ

การตาย หากใครละเมิดขะล�า ชาวอีสานถือว่า 

“ขวง” หมายถึง เป็นคนขวางโลก ผู้คนจะตั้งข้อ

รังเกียจและไม่คบค้าสมาคมด้วย ชาวอีสานมัก

จะจ�าขะล�าได้เพราะเป็นการบอกเล่าต่อๆ กันมา 

เช่น อย่าตอกตะปูตอนกลางคืน ขะล�า (อาจรบกวน

คนอื่นที่ต้องการพักผ่อนได้) นอนหันหัวไปทาง

ตาเว็นตก ขะล�า (ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศ

ตะวันตก เพราะทิศตะวันตกเป็นทิศที่ให้ผีหรือ

คนตายนอนหันหัวไป) เป็นต้น7

ส่วนศาสนาและความเชื่อของชาวอีสานในปัจจุบัน

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายหินยาน และ

บางส่วนยังคงมีความเชื่อที่มีมาแต่ครั้งอดีตคือ 

เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ เวทมนตร์ คาถา โชคลาง 

การนับถือผีและเทวดาควบคู่พุทธศาสนา ได้แก่ 

พระยาแถนถือว่าเป็นผู้สร้างโลก จากความเชื่อ

ดังกล่าวท�าให้เกิดพิธีกรรม การแห่บั้งไฟ เพื่อให้

พระยาแถนส่งฝนลงมาให้ และพิธีกรรมเกี่ยวกับ

การร�าผีฟ้า (เพราะเชื่อว่าโรคภัยเกิดจากการกระ

ท�าของภูติผ)ี ผีปู่ตาวิญญาณบรรพบุรุษประจ�า

หมู่บ้าน และจะมีการตั้งศาลที่เรียกว่า “ศาลปู่ตา” 

ในหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองลูกบ้าน 

และชาวบ้านยังสามารถบนบานศาลกล่าว ขอใน

สิ่งที่ตัวเองต้องการได้ ผีป่าเป็นผู้ที่คุ้มครองป่า

ใครจะตัดต้นไม้หาของป่าต้องขออนุญาตจากผีป่า

ก่อน ซึ่งหากเป็นต้นไม้ใหญ่คนจะไม่กล้าตัดเพราะ

กลัวผีป่า แต่ในปัจจุบันความเชื่อนี้ค่อยๆ หายไป 

พร้อมกับป่าไม้ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้

ในปัจจุบันยังมีความเชื่อปรากฏการณ์เหนือ-

ธรรมชาติ เช่น พืชหรือสัตว์ที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติ

ก็มักจะไปตีเป็นเลขเพื่อแทงหวยซื้อสลากเสี่ยง-

ดวงกันไปมาหรือการไปขอหวยตามสถานที่ต่างๆ 

ซึ่งนิยมท�ากันแทบทุกภาคดังท่ีปรากฏในข่าว

แทบทุกงวด 

นิทรรศการ อีสานสามัญ เป็นนิทรรศการที่แสดง

ให้เห็นถึงภาคอีสานในรูปแบบของการรายงานถึง

ปรากฏการณ์ร่วมสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นความ-

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลวัตการเติบโตและการ-

ก�าหนดชีวิตตนเองของชาวอีสานอย่างมีคุณค่า

และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ร่วมกัน ทั้งในด้าน

สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และความเป็น-
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พลเมืองโลก อันเป็นสิ่งสามัญที่มนุษยชนพึงมี 

โดยน�าเสนอผ่านผลงานที่เกี่ยวเนื่องกับผู้คนและ

พื้นที่อีสานเป็นหลัก 

หากมองภาพรวมของประวัติศาสตร์อีสาน

สามารถเห็นได้จากผลงาน ทามไลน์อีสาน โดย 

ถาวร ความสวัสดิ์ ซึ่งน�าเอารูปแบบของฮูปแต้ม

บนผนังด้านนอกของสิมหรือจิตรกรรมฝาผนัง

นอกโบสถ์ของอีสานมาประยุกต์ใหม่ด้วยเนื้อหา

ทีต่่างไปจากเดิม ซึง่น�าเสนอเร่ืองราวในพทุธศาสนา

หรือนิทานพื้นบ้านเช่นเรื่อง สินไซ หรือ สังข์ศิลป์-

ชัย แต่ทามไลน์อีสานเป็นการน�าเสนอภาพประวัติ-

ศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของอีสานตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบันได้ ซึ่งศิลปินได้น�าเสนอในรูปแบบ

ศิลปะพื้นบ้านท่ีเน้นการแสดงออกอย่างตรงไป

ตรงมาและมีชีวิตชีวาอันเป็นเอกลักษณ์ของ

จิตรกรรมสิมอีสาน

เนื้อหาของผนังแรกเล่าถึงอีสานสมัยรัชกาลที่ 5 

ซึ่งแสดงภาพของการเข้ามาของฝรั่งเศสและวิถี

สังคมเกษตรกรรมพึ่งพาตนเอง สามารถผลิต

สิ่งของขึ้นมาใช้ในครอบครัว เช่น ผู้หญิงทอผ้า

ท�าเครื่องนุ่งห่ม ผู้ชายจักสานกระบุง ตะกร้า ไว้ใช้

ในครัวเรือน และท�าตุ้ม ลอบ ไซ ไว้หาปลา บนผนัง

ด้านขวาแสดงภาพอีสานในสมัยการปราบปราม

ลัทธิคอมมิวนิสต์ มีการสร้างสาธารณูปโภคส�าคัญ 

เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน และสาธารณสุข ให้

กระจาย ไปทั่วทั้งในเมืองและชนบท อันเป็น

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วน

ผนังด้านหลังเป็นภาพอีสานในยุคปัจจุบันที่มีการ

ปรับตัวให้เข้ากับความเจริญก้าวหน้าที่เข้ามา และ

ผนังสุดท้ายเป็นภาพของบุญบั้งไฟหนึ่งในฮีต 12 

ของอีสานที่ปรากฏในรูปแบบร่วมสมัยอีกด้วย 

ภาพฮูปแต้มร่วมสมัยนี้ ได้สะท้อนภาพประวัติ-

ศาสตร์ความเปลี่ยนแปลงของชาวอีสานและพื้นที่

ในอีสานด้วยเอกลักษณ์ของฮูปแต้มที่น�าเสนอด้วย

สีน�้าเงินครามอันสดใสและรูปทรงที่เรียบง่าย-

แฝงด้วยอารมณ์ขันและความสนุกสนานตาม

อัตลักษณ์ของศิลปิน

 

เช่นเดียวกันกับ  “ลิงเด้า” ผลงานของ อดิศักดิ์ 

ภูผา เป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปะชุด “เด้อนาง-

เดอ ตึงๆ” : คติความเชื่อชาวอีสานในรูปทรงและ

สัญลักษณ์จากงานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งครั้งหนึ่ง

เคยแสดงในขบวนเซิ้งบุญบั้งไฟ แต่ถูกห้ามไม่ให้

แสดงเม่ืองานบุญบ้ังไฟถูกยกระดับให้เป็นงาน

ระดับชาติ แต่ “ลิงเด้า” ตุ๊กตาที่แสดงท่าทางร่วม-

เพศอันเป็นการละเล่นที่สนุกสนานและแฝงไว้ซึ่ง

ความเชื่อเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ ได้ถูกน�ามา

จัดแสดงในห้องนิทรรศการศิลปะอันพื้นที่สาธารณะ 

เพื่อสื่อให้เห็นถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมบันเทิง

อีสานก่อนที่จะสูญหายไป ศิลปินน�าตุ๊กตาลิงเด้า

จ�านวนหลายสิบตัวมาจัดเรียงตามโถงทางเดิน 

ตุ๊กตาแต่ละคู่ต่างแสดงให้เห็นเทคนิคการท�ากลไก

แบบง่ายๆ อันเป็นเสน่ห์ของศิลปะพื้นบ้านผสาน

กับสีสันสดใสแบบร่วมสมัย ผู้ชมสามารถเล่นกับ

ผลงานชิ้นนี้ได้ด้วยการดึงเชือกแล้วตุ๊กตาสองตัว

ก็จะขยับเข้าหากัน การที่ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

ผลงานศิลปะเช่นนี้ ในปัจจุบันเรียกว่าศิลปะรูปแบบ 

Interactive ถึงแม้ว่าในความจริงแล้วเคยมีมานับ

ตั้งแต่ครั้งอดีต แต่การที่ศิลปินได้น�ากลับเสนอใหม่ 

ท�าให้ตุ๊กตาลิงเด้าจ�านวนหลายสิบตัวสร้างความ-

สนุกสนานพร้อมกับชวนให้นึกถึงอดีตราวกับได้

เข้าไปอยู่ร่วมในขบวนเซิ้งบุญบั้งไฟอีกครั้ง

ส่วนผลงานการสร้างสรรค์ของโชคชัย ตักโพธิ์ 

ศิลปินอาวุโสแห่งแผ่นดินอีสาน ซึ่งจัดแสดงผลงาน

กว่าสิบชิ้น ประกอบด้วยผลงาน 2 ชุด ได้แก ่

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ และ “ดิน-น�้า-

ฟ้า” ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงการน�าแรงบันดาลใจ

จากอีสานทั้งสิ้นและสามารถน�าเสนอในบริบท

ร่วมสมัยได้อย่างน่าประทับใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลงาน วาทกรรมชุด “ฉัน-คุณ-คนอื่น” และ 

“เมล็ดข้าว” ซึ่งน�าแรงบันดาลใจจากอารยธรรม-

ก่อนประวัติศาสตร์ของอีสาน เช่น ภาพจิตรกรรม

ผนังถ�้าผาแต้ม และ ผายล มาสร้างสรรค์ในบริบท-

ใหม่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของมนุษย์ที่ยังคง

มีความเป็นธรรมชาติอยู่มากเพราะต่างก็ด�ารงชีวิต

ตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของตนเอง

ผลงานวาทกรรมชุด “ฉัน-คุณ-คนอื่น” จ�านวน 2 

ชิ้น แต่ละชิ้นจัดวางองค์ประกอบแบบสมดุลโดย

แบ่งพื้นที่ภาพออกเป็นสองข้างเท่าๆ กัน ภาพแรก

เป็นพื้นสีขาวกับด�าและภาพที่สองเป็นพื้นสีด�ากับ

สีเหลือง เพื่อแสดงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

โดยแต่ละฝั่งจะมีภาพคนสองคนยืนชี้กันไปมา 

ตรงกลางภาพมีรูปนกมาจากจติรกรรมฝาผนงัถ�า้

ในอีสาน ซึ่งศิลปินน�าเสนอเนื้อหาใหม่เข้าไปโดย

น�ามาจากเรื่องมหาภารตะมหากาพย์ของอินเดีย

ที่ได้กล่าวถึงการปรากฏตัวของนกรู้ที่ถามถึงการรบ

เข่นฆ่าเพื่ออะไร แล้วศิลปินได้ก�าหนดให้รูปนก

จิตรกรรมฝาผนังถ�้ากลายเป็นนกรู้ที่สื่อสัญลักษณ์

ถึงสันติภาพของเอเชียแทนนกพิราบตามตะวันตก 

ส่วนด้านล่างตรงกลางภาพ เป็นภาพคนนอนนิ่ง

อยูบ่นพืน้ องค์ประกอบทัง้หมดนีถ้กูเขยีนบนพืน้ผวิ

กระดาษที่ยับย่นอันแสดงการถูกขย�าและบีบเค้น

อย่างรุนแรง การน�าเสนอเช่นนี้ สะท้อนให้เห็น-

ถึงสันดานการเอาตัวรอดของมนุษย์ท่ีเป็นไป

ตามสัญชาตญาณ อันพบเห็นได้บ่อยครั้งใน

สังคมและการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

และอนาคตก็เป็นได้

“เมล็ดข้าว” เป็นชุดผลงานที่น�าเมล็ดข้าวมาใช้

เป็นสื่อสัญลักษณ์ถึงวัฒนธรรมการปลูกข้าวใน

ภาคอีสาน ซึ่งเพาะปลูกข้าวมาช้านานนับตั้งแต่

สมัยก่อนประวัติศาสตร์และในปัจจุบันก็ยังคง

เพาะปลูกข้าวเป็นหลัก นอกจากนี้ยังน�าภาพปลา 

หม้อ และแม่น�้า จากจิตรกรรมบนผนัง “ผาแต้ม” 

และ “ภูผายล” ซึ่งมีอายุถึง 3,200-3,600 ปีก่อน 

มาใช้เป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบถึงสังคมร่วมสมัย

ประกอบการเขียนบันทึก เพื่อแสดงความคิดเห็น

ในเชิงปรัชญาที่ทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันดุจองคาพยพ

ของโลก ต่อไปจะเป็นเช่นไร หากสังคมทุนนิยม 

“ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ยังด�ารงอยู่และทวีคูณ 

นอกจากนี้ยังมีผลงานที่สะท้อนสภาพการท�า-

เกษตรกรรมของชาวนาอีสานส่วนใหญ่ใน

ปัจจุบันคือผลงาน “ความจริง และ ความหวัง” 

โดย ภัทรพงศ ์ศรีปัญญา ซึ่งน�าเสนอในรูปแบบ

ศิลปะเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive Art) บนผนัง

กรอบสี่เหลี่ยมและพื้นที่ปูพรมสีเทา เป็นพื้นที่ที่

ก�าหนดไว้ให้ผู้ชมเดินเข้าไปใกล้ๆ เมื่อเข้าใกล้

ผนังสีเทามากยิ่งขึ้น ก็จะมีตัวอักษรเขียนเป็น

ประโยคต่างๆ เป็นจ�านวนมากปรากฏขึ้น เช่น 

โครงการเงินล้าน ท�าให้เป็นหนี้ ค่าครองชีพสูงกว่า

ในอดีต ผู้ชมจะได้อ่านตัวหนังสือเหล่านี้ไปพร้อมๆ

กับเสียงพูดส�าเนียงอีสานท่ีเล่าถึงนโยบายหรือ

โครงการจากรัฐและการโฆษณาชวนเช่ือจาก-

นายทุนท่ีเป็นด่ังความหวังของพวกเขา แต่ใน

ความเป็นจริงกลับสวนทาง เพราะท้ายที่สุด

ความจริงก็คือ ภาวะหนี้สินที่ชาวนาต้องเผชิญ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ไม่เพียงเท่านั้น การเผชิญหน้ากับระบบทุนนิยม

ปลาใหญ่กินปลาเล็กที่แผ่ขยายเข้ามายังอีสาน 

สามารถพบได้ในผลงานภาพถ่าย “ประท้วงเหมือง

ทองเมืองเลย” โดย เริงฤทธิ์ คงเมือง ซึ่งน�าเสนอ

ภาพชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านเกิด และ “ดาวดิน” 

กลุ่มนักศึกษาเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชน

เพื่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งชาวบ้านและกลุ่ม-

ดาวดินได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิดที่ถูก

คุกคามจากท�าเหมืองทอง ซึ่งได้สร้างความเสียหาย

อย่างหนักต่อทั้งธรรมชาติแวดล้อม พื้นที่ท�ากิน 

และสุขภาพของคนในพื้นที่ ผู้ชายคนหนึ่งที่นอน

หนุนหมอนซึ่งได้จัดแสดงอยู่ในชุดภาพเหมือน

ของชาวบ้านนี้ ได้เสียลงแล้วด้วยผลกระทบจาก

สารพิษที่มาจากการเหมืองทอง เมื่อชมผลงาน

ชุดนี้แล้ว ชวนให้คิดว่า เราจะอยู่กันอย่างไร ถ้า

ทั่วทั้งประเทศและทั้งโลกเต็มไปด้วยการท�าเหมือง

ที่ท�าลายธรรมชาติเช่นนี้ 

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ในท�านองเดียวกันนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดอุดรธานี

ชัยภูมิ และสกลนคร โดยน�าเสนอในทั้งรูปแบบ

วิดีโอและภาพถ่าย ดังเช่น ผลงานวิดีโอของ 

โกวิท โพธิสาร ที่จัดฉายตามจุดบรรยายแนวคิด

ย่อยๆ ของนิทรรศการ ซึ่งน�าเสนอเรื่องราวของ

กลุ่ม “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดร” ที่เคลื่อนไหว

คัดค้านการเข้ามาใช้พื้นที่ท�าเหมืองแร่โปแตชของ

บริษัทข้ามชาติมานานกว่า 20 ปี และผลงานภาพ-

ถ่ายของกลุ่ม Realframe ซึ่งน�าเสนอเรื่องราวของ 

พ่อเด่น ค�าแหล้ นักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ท�ากินและ

แกนน�าชาวบ้านทีแ่ห่งอ�าเภอคอนสาร จงัหวัดชยัภูมิ 

ถึงแม้ว่าการต่อสู้เพื่อสิทธิท�ากินของชาวบ้านใน

หลายๆ ที่ ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องและใช้

เวลานานกว่าจะประสบความส�าเร็จก็ตาม แต่ก็มี

ผู้ที่สามารถต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนประสบ

ความส�าเร็จ ดังเช่น ยายไฮ ขันจันทา และพ่อใหญ่

บุญเรือง ยางเครือ ซึ่งปรากฏในผลงานชุดภาพ

จิตรกรรมเขียนดินโดย สมภพ บุตรราช ภาพ-

ยายไฮ ขันจันทา หญิงชราที่มีศีรษะขาวโพลนและ

ใบหน้าที่เหี่ยวย่น แต่ดวงตากลับฉายแววนักสู้ที่

แข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งและ

อดทนต่อการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมในแผ่นดิน

ที่ท�ากินของตนเองโดยใช้เวลานานถึง 32 ปี จึง

สัมฤทธ์ิผล ภาพชายผูกขาวม้าบนศรีษะและ

ใบหน้าที่แสดงความมุ่งม่ันและเอาการเอางาน

คือ พ่อใหญ่บุญเรือง ยางเครือ9 นักสู้เพื่อป่าชุมชน

โคกใหญ่ผืนสุดท้ายของจังหวัดมหาสารคาม 

พ่อใหญ่บุญเรืองได้ขัดขวางการบุกรุกป่าจากทั้ง

ชาวบ้านและกลุ่มนายทุนท�านาเกลือ รวมทั้ง

ชี้ชวนชาวบ้านให้เห็นความส�าคัญของผืนป่าอย่าง

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ จนกระทั่งสามารถรักษา

ผืนป่าแห่งนี้ไว้ได้ 

ภาพเหมือนของนักสู้ทั้งสองท่านเป็นดั่งก�าลังใจ

ให้นักสู้หลายๆ คน ความอดทนและเพียรพยายาม

ของพวกเขา ท�าให้กลายเป็นบุคคลตัวอย่างที่-

ทรงคุณค่าและควรแก่การยกย่องเช่นเดียวกับ

บุคคลส�าคัญท่านอื่นๆ ในอีสาน ดังที่สมภพ 

บุตรราช ได้สร้างสรรค์ขึ้น เช่น หลวงพ่อค�าเขียน 

สุวณฺโณ แม่ฉวีวรรณ ด�าเนิน หรือ แม่ฉวีวรรณ 

พันธุ ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2536 สาขาศิลปะ-

การแสดง (หมอล�า) ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี 2548 เป็นต้น 

นอกจากภาคอีสานจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ต่างๆ จากการพัฒนาและระบบทุนนิยมแล้ว ภาค-

อีสานยังคงมีพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังที่

ปรากฏให้เห็นในผลงานจิตรกรรมรูปแบบเหมือน

จริงโดย วรวิทย์ แก้วสีนวม ซึ่งเผยให้เห็นบรรยา-

กาศอันงดงามของทิวทัศน์ธรรมชาติและชาวนา

ที่ก�าลังลงมือท�านานับตั้งแต่เริ่มเตรียมดินไปจนถึง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ยังคงหาชมได้ในปัจจุบัน วิถี-

ชีวิตชาวนาที่ผูกพันกับธรรมชาติยังสามารถเห็นได้

จากชีวิตของบุญน�า สาสุด จิตรกรเขียนภาพวิถี

เกษตรกรรมอีสานที่งดงามราวกับภาพฝัน ภาพ

การใช้ชีวิตของศิลปินชาวนาผู้นี้ น�าเสนอในรูปแบบ

ของศิลปะจัดวางโดยแสดงถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ซึ่งผลผลิตในปีนี้อุดมสมบูรณ์ ศิลปินได้เกี่ยวข้าว

ที่ออกรวงเต็มท้องนาของเขาน�ามาจัดแสดงใน

พื้นที่ห้องนิทรรศการพร้อมทั้งเครื่องมือนวดข้าว

โบราณและเชิญชวนให้ผู้ชมได้มีโอกาสลอง

นวดข้าวเพื่อซึมซับถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของ

เกษตรกรรมดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์หาปลา

ต่างๆ พร้อมกับวีดีโอแสดงภาพการใช้ชีวิตเป็น

เกษตรกรของศิลปิน รวมทั้งผลงานจิตรกรรม

ของเขาที่สะท้อนให้เห็นความสุขในความอุดม-

สมบูรณ์อย่างแท้จริง ดั่งค�ากล่าวที่ว่า “เงินทอง

ของมายา...ข้าวปลาสิของจริง” ของ หม่อมเจ้า

สิทธิพร กฤดากร “บิดาแห่งการเกษตรแผนใหม่” 

สุดท้ายนี้ การรายงานปรากฏการณ์ร่วมสมัยใน

นิทรรศการ อีสานสามัญ แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่า

จะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความเจริญและความ

เสื่อมโทรมลงได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไป

ตามกฎธรรมชาติอันเป็นสิ่งธรรมดา ถึงจะเป็น

เช่นนั้นหากเราสามารถเลือกและก�าหนดชีวิต

ตนเองได้โดยมีข้อตกลงร่วมกันอย่างเคารพซึ่ง-

กันและกัน รวมทั้งธรรมชาติ ดังเช่นในอดีตที่มี

ยึดถือและเชื่อในเรื่อง ฮีต 12 คอง 14 ขะล�า และ

เชื่อในเทวดาและผีที่ท�าให้ป่าไม้อันเป็นทรัพยากร

อันมีค่ายังคงอยู่ เราทุกคนคงพบกับความสุข

อุดมสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน 
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หลายสิบปี อ้างจาก https://waymagazine.org/goldmine-loei/ 
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The task of presenting an exhibition about 

Isan region primarily entails an understanding 

of contemporary Isan, starting by asking the 

question “what does contemporary Isan look 

like?” For this reason, extensive research has 

been done on Isan from past to present in 

order to explore the essence of Isan localism 

and contemporary Isan. Through social and 

cultural approaches, and present-day case 

studies in Isan, the factors that have influences 

over the entire region were discovered. These 

include the changes in the significance of 

geopolitical area, infrastructure expansion, 

welfare and public services overhaul, popu-

lation increase, urban expansion and the 

emerging role of bordering cities, new agri-

culture development, labour mobility, trans-

national and transcultural marriages, access 

to various media and fashion culture, and 

the changes in the new social identity of Isan 

people. With the discovery of these factors, 

an overview of Isan or its localism in the 

current of globalization becomes apparent. In 

addition, this project also explored Con-

temporary Isan phenomena and localism 

through various branches of contemporary 

arts and culture, including visual art, film, 

music, literature, the representation of Isan 

people in the media, and the hybridisation of 

contemporary culture and Isan culture. After 

surveying contemporary phenomena through 

various mediums of art and culture, we also 

noticed some unique movements in the region.

Many contemporary Isan visual arts present 

Isan localism and share similar concepts. One

of them is politics and society. The artists 

working in this genre usually question political 

and social issues that have been occurring 

since the uprising in October 14, 1973. 

However, there lacks specific political and 

social context of Contemporary Isan in these 

works. Meanwhile, works focusing on beliefs 

and religions, often took inspirations from 

Buddhism in the region. Works on lifestyle, 

culture, and nature often reflected the living 

and cultural diversity as well as changes in 

nature and resources in Isan. Artists who 

focus on Isan urbanism, on the other hand, 

were inspired by the integration between 

contemporary art and local cultural roots. It’s 

also noticeable that there are limited art spaces 

in the region. Most works were primarily dis-

played at small galleries inside local uni-

versities and other alternative spaces.

According to the survey on Contemporary Isan 

through visual arts, it’s also interesting to point 

out that despite the region’s resource abun-

dance, cultural wealth, large geographical area, 

highest population and spectacular diversity, 

the topics in arts are very limited. This could 

be due to the limited personal influences of 

the artist or limited support from the local for 

the contemporary art. Most artists were not 

motivated to present that are responsive to 

their locality, but rather produce works that 

cater to art competitions held in Bangkok.

To investigate contemporary Isan films, 

a survey has been conducted on Thai movies 

that presented Isan localism from 1997 to 

present, since the year marked a transition 

period of Thai film industry, technological 

advancements, ideas, attitudes, values, rights, 

freedom, and other relevant factors. Isan-

localism-oriented movies could be divided 

into 6 categories. First, Isan comedies were 

meant to entertain its local audiences. The 

second category is movies on Isan’s struggle 

that feature the struggling and adventurous 

lives of Isan people in society. The third one 

is known as Isan movies on beliefs, character-

ised by Isan beliefs and religions. Isan teenager

movies that features the romance of Isan 

teenagers. Alternative Isan movies demon-

strates content about Isan in an experimental 

way. Lastly, Isan indie movies are based on 

Isan content made by Isan freelance film-

makers. Furthermore, this report discovered 

an increasing trend of film in Isan i.e. an in-

itiative to run film festivals in Isan such as the 

1st Kaen International Film Festival (2015), the 

2nd Kaen International Film Festival (2016), and

the 3rd Kaen International Film Festival (2017) 

by Khon Kaen University and Khon Kaen City

Municipality. The Kaen International Film Festival 

screened films created by directors who came 

from Isan region and Lao People’s Democratic

Republic, with other relevant activities.

According to the survey, 38 movies in the 

film festival were based on Isan content. This 

proved an increasing trend in film production, 

especially Isan indie movies which were 

mostly produced by Isan directors. In these 

movies, Isan dialect was the main language. 

The production budget was self-funded and 

rather low. The Isan indie movies presented 

the stories of Isan people in rural areas, 

focusing on entertainment and contemporary 

cultures. As they are screened mainly in the 

cinemas in Isan region, the feedback from 

Isan audience was rather satisfactory.

Regarding contemporary Isan music that 

presented Isan identity, the mainstream and 

popular music genres include Mo Lam, Isan 

country music, and Isan modern folk music, 

all of which have long been enjoyed by Isan 

people in entertainment industry. In addition, 
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it was found that contemporary Isan tend to 

move towards the hybrid music that combines

Isan culture (Mo Lam) and international music

genres. As of now, there are not many works 

in Contemporary Isan due to limited and niche 

audience. However, the fan base has grown 

larger as people have more access channels

and increasingly follow localism trend. The 

content is not so varied, but the musical di-

versity and integration is the focal point. 

In the literature circle, there are a number of 

prolific Isan writers. Their works range from 

poem, short story, to novel. The literary works 

that represented Contemporary Isan literature 

were Fa Bo Kan, a collection of short stories 

by Khamsing Srinawk (Lao Khamhom), Luk 

Isan (A Child of the Northeast), a novel by 

Kampoon Boontawee, and Khru Ban Nok 

(The Teachers of Mad Dog Swamp), a novel 

by Khammaan Khonkhai. These books, pre-

senting the struggle of Isan people in the past, 

continue to influence many writers until now. 

Such concept of Isan has frozen the image 

of Isan localism. However, some writers have

made their efforts to go outside of the box in 

order to re-present contemporary Isan and 

reflect the changes that happened over time.

As part of the project, a survey was also 

undertaken on famous Isan people. According 

to the findings, there are many famous Isan 

people who are influential and take different 

roles in the media such as main actors and 

actresses, comedians, athletes, and net idols. 

Our analysis revealed that most of the famous 

people from Isan are usually presented as 

“funny”, resulting in the perpetuation of this 

image that became a label of Isan people. 

In addition, there are also LGBT groups that 

have become more famous and thus became 

more accepted by society.

By surveying contemporary Isan phenomena 

through contemporary arts, the common trait 

is an attempt to conserve the Isan identity in 

the changing society and value amidst global-

isation. However, the arts barely explain or 

reflect the current diversity and complexity 

nor do they reflect the attitude on the current 

Isan society or questions the trajectory the 

region is moving towards. It is, therefore, 

difficult to pick artists who clearly present 

contemporary Isan attributes.

With this analysis, the team reviewed Isan’s 

current diversity and complexity. Changes in 

Isan inevitably led to developments that can 

be seen in government plans and projects. 

Some development projects include large 

communication infrastructures such as 

Thailand – China high speed railway, double-

track railway network project, intercity express-

way project, and airport development project. 

Other development plans are, for instance, 

water management plan, poverty solution 

plan, agricultural development plan, commu-

nity internet network plan, special economic 

zones development plan, and other fast-

growing development projects. By these de-

velopment plans and projects, many people 

were affected, in positive and negative ways. 

Some people benefit from the projects while 

many others suffer. Stories of people who 

are affected by these development projects 

are common in the media, which cannot 

simply be ignored. In order for everyone to 

live together in harmony, it is important to 

review and establish an understanding on 

the basic values of humanity, human rights, 

freedom, and equality that everyone is entitled 

to, within the dimension of democracy and 

diversity of people and cultures. This has 

become the concept of this exhibition which 

aims to present contemporary phenomena of 

the growing dynamism and how Isan people 

choose to lead their own lives. The mutual 

values based on humanity in the context of 

democracy, human rights, and global citizen-

ship are the main themes, which are present 

at the moment and in the future as in the 

summary report of contemporary Isan, under 

the title Common Exercise: Contemporary 

Isan Report.

The exhibition is divided into 4 sub-themes in 

order to present different dimensions of Isan 

people and area. The first sub-theme, Common 

Story, features social development, history, 

beliefs, local wisdoms, and lifestyle of modern 

Isan people through works from Thaworn 

Kwamsawat, Chokchai Tukpoe, and 

Pattarapong Sripanya. Secondly, Common 

Communication & Entertainment explores 

ways of communication and expression of 

Isan people through works from Songwit 

Pimpakun and Adisak Phupa. The third sub-

theme, The Common, is based on Isan people 

or group of people who express their commit-

ment in Isan culture, local wisdom, lifestyle,  

of people are connected with the area 

through the works from Sompop Budtarad 

and Roengrit Khongmueang. The last sub-

theme Common Land, Resources and Mobility 

is mainly about problems and changes caused 

by land allocation and shared resources in 

the area, resource management, and mobility 

of people heading back home in the context 

and relationships of Isan people through the 

works and lifestyle of Worawit Kaewsrinoum, 

Realframe, Paisarn Am-pim in collaboration 

with Thitiya Lao-an, Maitree Siriboon, and 

Boonnam Sasood.

This exhibition presents an overview of con-

temporary Isan report that highlights multiple 

on-going case studies from different perspec-

tives amidst the changing world. It is meant 

to encourage public sharing, learning, and 

discussion on values and human fundamental 

needs, from the perspectives of humanity, 

democracy, human rights, and cosmopolitan-

ism. All these will point towards a balanced 

growth and self-direction for the meaningful 

life in the common society.

โครงการครั้งนี้ตั้งใจที่จะน�าเสนอนิทรรศการ

เกี่ยวกับภูมิภาคอีสาน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ

ท�าความเข้าใจอีสานร่วมสมัย พร้อมกับค�าถาม

ตั้งต้นที่ว่า “อีสานร่วมสมัยเป็นอย่างไร” ด้วย
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เหตุผลนี้จึงเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอีสานตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อตามหาแก่นแกนของความ-

เป็นอีสานและอีสานร่วมสมัย โดยศึกษาผ่านงาน

วิจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม และกรณีศึกษาที่

เกิดขึ้นในปัจจุบันของอีสาน ท�าให้เห็นถึงปัจจัยที่

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอีสานโดยรวม ได้แก ่

การเปลี่ยนแปลงความหมายของพื้นที่เชิงภูมิ-

รัฐศาสตร์ การขยายตัวของสาธารณูปโภค สวัสดิ-

การและการบริการสาธารณะ จ�านวนประชากรที่

เพิ่มขึ้น การขยายตัวของเมืองและบทบาทของ

เมืองชายแดน การพัฒนาของเกษตรกรรมรูปแบบ

ใหม่ การย้ายถิ่นแรงงาน การแต่งงานข้ามชาติ

ข้ามวัฒนธรรม การเข้าถึงสื่อหลากหลายรูปแบบ

และวฒันธรรมสมัยนยิม การเปล่ียนแปลงอตัลักษณ์

ทางสังคมใหม่ของคนอีสาน เป็นต้น ท�าให้เห็น

ภาพของอีสานหรือความเป็นท้องถิ่นนิยม 

(localism) ในกระแสโลกาภิวัตน์ (globalisation) 

นอกจากนี้ยังได้ส�ารวจปรากฏการณ์อีสานร่วม-

สมัยและอีสานนิยม (Isan localism) ผ่านสื่อศิลป

วัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่างๆ ได้แก่ ทัศนศิลป ์

ภาพยนตร์ ดนตรี วรรณกรรม ผู้คนชาวอีสานที่

ปรากฏอยู่ในกระแสสื่อมวลชน และวัฒนธรรม

ร่วมสมัยที่ผสมผสานกับความเป็นอีสาน จนกลาย

เป็นวัฒนธรรมลูกผสม 

จากการส�ารวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัยผ่าน

สื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่างๆ ท�าให้พบ

ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ ทัศนศิลป์

อีสานร่วมสมัย พบว่ามีผลงานศิลปะร่วมสมัยที่

น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นอีสานหลาย

ประเด็น ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับการเมืองและ

สังคม ศิลปินกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะน�าเสนอประเด็น

เกี่ยวกับการเมืองและสังคมตั้งแต่ช่วงเหตุการณ์

เดือนตุลา 2516 ช่วงสงครามเย็นเป็นต้นมา แต่

ยังไม่ได้สะท้อนบริบททางการเมืองและสังคมใน

อีสานร่วมสมัยมากนัก ประเด็นเกี่ยวกับความ

เชื่อและศาสนา ศิลปินกลุ่มนี้มักได้แรงบันดาลใจ

จากพุทธศาสนาในภูมิภาคอีสานเป็นหลัก ประเด็น

เกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติ ศิลปิน

กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักสะท้อนความหลากหลายของ

วิถีชีวิตและวัฒนธรรม สภาพธรรมชาติและ

ทรัพยากรในอีสาน ประเด็นเกี่ยวกับความเป็นเมือง

ของอีสาน ศิลปินกลุ่มนี้มักได้แรงบันดาลใจจาก

ค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ผสมผสานกับ

วัฒนธรรมอีสาน นอกจากนี้ยังได้ส�ารวจพื้นที่จัด

แสดงผลงานศิลปะในอีสาน พบว่ามีพื้นที่จัดแสดง

ผลงานศิลปะในอีสานค่อนข้างน้อย และส่วนใหญ่จะ

เป็นหอศลิป์ในสถาบันการศกึษา และพืน้ทีท่างเลือก 

จะเห็นได้ว่าจากการส�ารวจอีสานร่วมสมัยผ่าน

ผลงานทัศนศิลป์ ส่วนใหญ่แล้วจะน�าเสนอภาพ-

ลักษณ์ความเป็นอีสานที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

ทรัพยากรและวัฒนธรรม ทั้งๆ ที่อีสานเป็นภูมิภาค

ที่ใหญ่ที่สุด จ�านวนประชากรมากที่สุดและมีความ

หลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย แต่ศิลปิน

ไม่ค่อยน�าเสนอประเด็นที่หลากหลายเท่าไหร่นัก 

อาจเป็นเพราะปัจจัยของการได้รับผลกระทบของ

ศิลปินแต่ละคน หรือปัจจัยของการสนับสนุนทาง

ด้านศิลปะในพื้นที่ จึงไม่ได้กระตุ้นให้ศิลปินน�า-

เสนอผลงานเพื่อตอบโจทย์ผู้คนในพื้นที่มากนัก 

แต่เน้นไปที่การประกวดศิลปกรรมที่จัดขึ้นใน

กรุงเทพฯ มากกว่า 

ภาพยนตร์อีสานร่วมสมัย ได้ส�ารวจภาพยนตร์

ไทยที่น�าเสนอความเป็นอีสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 

– ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของ

ภาพยนตร์ไทย  ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของ

วิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความคิด 

ทัศนคติ ค่านิยมของคนในสังคม สิทธิ เสรีภาพ 

รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ประกอบกัน โดยแบ่งออก

เป็นแนวทางการน�าเสนอเนื้อหาภาพยนตร์ไทย

เกี่ยวกับอีสาน ได้แก่ ภาพยนตร์ตลกอีสาน มี

เนื้อหาที่เน้นความสนุกสนานของคนอีสาน 

ภาพยนตร์อีสานสู้ชีวิต มีเนื้อหาเกี่ยวกับคนอีสาน

ที่ใช้ชีวิตต่อสู้และผจญภัยในสังคม ภาพยนตร์

อีสานกับความเชื่อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและ

ศาสนาของอีสาน ภาพยนตร์วัยรุ่นอีสาน มีเนื้อหา

เกี่ยวกับชีวิตรักวัยรุ่นของคนอีสาน ภาพยนตร์

อีสานแนวทางเลือก มีเนื้อหาเกี่ยวกับอีสานที่น�า-

เสนอในรูปแบบทดลอง ภาพยนตร์อินดี้อีสาน มี

เนื้อหาเกี่ยวกับอีสานจัดท�าโดยกลุ่มคนท�าหนัง

อิสระชาวอีสาน นอกจากนี้ยังพบกระแสการตื่นตัว

ของภาพยนตร์ในอีสานคือมีการท�าเทศกาล

ภาพยนตร์เกิดขึ้นในอีสาน ได้แก่ เทศกาลหนัง-

เมืองแคน ครั้งที่ 1 (2558) เทศกาลหนังเมืองแคน 

ครั้งที่ 2 (2559) และเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ 3 

(2560) จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ

เทศบาลนครขอนแก่น ได้รวบรวมภาพยนตร์ที่

สร้างโดยผู้ก�ากับในภูมิภาคอีสานและสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวมาฉายในเทศกาล

และจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น

จากการส�ารวจพบว่ามีภาพยนตร์ไทยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับอีสานจ�านวน 38 เรื่อง ถือได้ว่ามีแนวโน้ม

ในการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภาพยนตร์

อินดี้อีสานเป็นแนวทางที่ถูกสร้างขึ้นมากที่สุด 

ส่วนใหญ่สร้างโดยผู้ก�ากับหนังอิสระชาวอีสาน 

นักแสดงพูดภาษาส�าเนียงอีสานในการด�าเนินเรื่อง

เป็นหลัก ใช้ต้นทุนการผลิตเองและไม่สูง น�าเสนอ

เรื่องราวชีวิตของชาวอีสานในชนบท เน้นความ

สนุกสนานไปพร้อมกับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบัน และจ�ากัดโรงภาพยนตร์ฉายในภูมิภาค

อีสานเป็นหลัก ซึ่งได้เสียงตอบรับจากผู้ชมชาว-

อีสานเป็นอย่างดี 

ส่วนดนตรีอีสานร่วมสมัยที่น�าเสนออัตลักษณ์

ความเป็นอีสาน พบว่ามีดนตรีที่ได้รับความนิยม

และเป็นกระแสหลักของอีสาน ได้แก่ หมอล�า ลูกทุ่ง

อีสาน และดนตรีเพื่อชีวิตอีสาน ซึ่งเป็นแนวทาง

ที่มีมาอย่างยาวนานและพบเห็นได้ในตลาดบันเทิง

ของไทย นอกจากนี้ยังพบว่ามีแนวทางดนตรี

อีสานร่วมสมัยที่มีลักษณะเป็นลูกผสม โดยเป็น

การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอีสาน (หมอล�า) 

กับแนวทางดนตรีสากล จะพบว่ากลุ่มดนตรีอีสาน

ร่วมสมัยนี้ไม่ได้มีจ�านวนมากนัก เพราะฐานผู้ชม

และผู้ฟังยังเป็นเฉพาะกลุ่ม แต่ก็เริ่มได้รับความ

นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยช่องทางในการรับชมรับ

ฟังและกระแสของท้องถิ่นนิยมมีมากขึ้น ส่วน

เนื้อหาของเพลงไม่ได้มีมากเท่าไหร่นัก เน้นความ-

หลากหลายและการผสมผสานของดนตรี 

วรรณกรรมอีสานร่วมสมัย พบว่ามีนักเขียนอีสาน

และผลงานจ�านวนมาก ซึ่งน�าเสนอหลากหลาย

รูปแบบ ได้แก่ บทกวี เรื่องสั้นและนวนิยาย พบ-

ว่าจะมีผลงานที่เป็นเหมือนภาพตัวแทนของ

วรรณกรรมร่วมสมัยอีสาน คือ ฟ้าบ่กั้น รวมเรื่อง-

สั้นของค�าสิงห์ ศรีนอก (ลาวค�าหอม) ลูกอีสาน 

นวนิยายของค�าพูน บุญทวี และครูบ้านนอก 

นวนิยายของค�าหมาน คนไค สะท้อนภาพการ

ต่อสู้ดิ้นรนของผู้คนอีสานในอดีต ซึ่งส่งอิทธิพล

ให้กับนักเขียนมาจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นภาพ-

แช่แข็งความเป็นอีสาน แต่ก็มีนักเขียนบางคน

พยายามที่จะฉีกขนบเพื่อจะน�าเสนอความเป็น

อีสานร่วมสมัย และสะท้อนความเปลี่ยนแปลง

ของยุคสมัย

และยังได้ส�ารวจผู้คนที่มีชื่อเสียงชาวอีสาน พบว่า

มีผู้มีชื่อเสียงชาวอีสานมากมายที่พบเห็น ซึ่งมี

อิทธิพลและบทบาทตามหน้าสื่อต่างๆ เช่น พระเอก

นางเอกอสีาน ตลกอสีาน นกักีฬาอสีาน เนต็ไอดอล
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อีสาน จากการส�ารวจผู้คนอีสานที่มีชื่อเสียงตาม

หน้าสื่อพบว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะน�าเสนอภาพ-

ลักษณ์ที่สนุกสนาน ท�าให้เกิดเป็นภาพจ�าหรือถูก

ผลิตซ�้า จนกลายเป็นภาพตัวแทนของชาวอีสาน 

นอกจากนี้ยังพบกลุ่มเพศที่สามชาวอีสานที่มี

บทบาทจนได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น 

จากการส�ารวจปรากฏการณ์อีสานร่วมสมัยผ่าน

สื่อศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่างๆ ท�าให้สังเกต

เห็นภาพบรรยากาศของความเป็นอีสานที่ทุกๆ 

สื่อน�าเสนอร่วมกัน คือ ความพยายามในการด�ารง

อัตลักษณ์ความเป็นอีสานในสภาพสังคมและค่า-

นิยมที่เปลี่ยนแปลงไปและกระแสโลกาภิวัตน์ 

หากแต่ยังไม่สามารถอธิบายหรือสะท้อนความ

หลากหลายและความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ได้ หรือยังไม่สะท้อนให้เห็นมุมมองต่อสังคมอีสาน

ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และก�าลังจะเดินหน้าไป

ในทิศทางใดได้ จึงกลายเป็นปัญหาและอุปสรรค

ในการคัดเลือกศิลปินที่จะน�าเสนอความเป็นอีสาน

ร่วมสมัยนี้ได้ชัดเจน

ดังนั้นจึงกลับไปทบทวนความหลากหลายและ

ความซับซ้อนของอีสานในปัจจุบัน เนื่องจากความ-

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอีสานที่น�าไปสู่การพัฒนา

ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�าให้เห็นแผนงาน

และโครงการพัฒนาในอีสานที่ก�าลังเกิดขึ้นและ

กระจายไปทั่วภูมิภาคจากภาครัฐ เช่น แผนพัฒนา

โครงข่ายคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการ

รถไฟความเร็วสูงไทยจีน โครงการโครงข่ายรถไฟ

ทางคู่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง

เมือง โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน เป็นต้น 

แผนการบริหารจัดการน�้า แผนการแก้ไขปัญหา

ความยากจน แผนการพัฒนาด้านการเกษตร 

แผนการขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชน แผน-

การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

และแผนการพัฒนาอื่นๆ หลายโครงการที่ก�าลัง

เดินหน้าอย่างเร่งด่วน ซึ่งส่งผลต่อผู้คนและพื้นที่

อีสาน ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ มีทั้งผู้ที่ได้รับผล-

ประโยชน์และผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีผู้คนจ�านวน

ไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถพบเห็นได้

จากหน้าสื่อต่างๆ ซึ่งไม่อาจเพิกเฉยได้ เพื่อที่ทุก

คนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคม จึงจ�าเป็นต้อง

หันกลับมาทบทวนและท�าความเข้าใจคุณค่า พื้นฐาน

ของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเท่า-

เทียมกันที่ทุกคนพึงจะได้รับจากมิติประชาธิปไตย 

ภายใต้ความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม 

จึงกลายมาเป็นแนวคิดของนิทรรศการครั้งนี้ที่

ต้องการน�าเสนอรายงานปรากฏการณ์ร่วมสมัย

ของพลวัตการเติบโตและการก�าหนดชีวิตตนเอง

ของผู้คนอีสาน โดยมีคุณค่าและพื้นฐานร่วมกัน

จากมิติความเป็นมนุษย์ มิติประชาธิปไตย สิทธิ

มนุษยชน และความเป็นพลเมืองโลก ดังที่ปรากฏ

ในช่วงเวลาปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของอีสาน

และรายงานสภาพของอีสานร่วมสมัย ภายใต้

นิทรรศการอีสานสามัญ (Common Exercise: 

Isan Contemporary Report) 

นิทรรศการครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นแนวคิดย่อย 4 

แนวคิด เพื่อท�าความเข้าใจมิติเกี่ยวกับผู้คนและ

พื้นที่ของอีสานร่วมสมัย ได้แก่ เรื่องราวธรรมดา 

(Common Story) ว่าด้วยเรื่องราวพัฒนาการทาง

สังคม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ภูมิปัญญา

และวิถีชีวิตของผู้คนอีสานในปัจจุบันผ่านผลงานของ

ถาวร ความสวัสดิ์ โชคชัย ตักโพธิ์ และภัทรพงศ์ 

ศรีปัญญา สันทนาการสามัญ (Common Commu-

nication & Entertainment) ว่าด้วยการสื่อสาร

และการแสดงออกในรูปแบบสันทนาการของผู้คน

อีสานผ่านผลงานของทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ และ

อดิศักดิ์ ภูผา ผู้คนสามัญ (The Common) ว่าด้วย

ผู้คนหรือกลุ่มคนชาวอีสานที่แสดงออกเพื่อเจต-

จ�านงด้านอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถี

การด�าเนินชีวิต ประสบการณ์ร่วมกับพื้นที่ของ

ผู้คนหรือกลุ่มคนนั้นสัมพันธ์อยู่ผ่านผลงานของ

สมภพ บุตราช และเริงฤทธิ์ คงเมือง พื้นที ่

ทรัพยากรและการเคลื่อนย้าย (Common Land, 

Resources and Mobility) ว่าด้วยประเด็นและ

การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรพื้นที่

และทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันในพื้นที่ และการจัดการ

ต่างๆ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายคืนถิ่นด้วยเจตจ�านง

ในบริบทและความสัมพันธ์ต่างๆ ของผู้คนอีสาน 

ผ่านผลงานและวิถีชีวิตของ วรวิทย์ แก้วศรีนวม 

Realframe ไพศาล อ�าพิมพ์ ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน 

ไมตรี ศิริบูรณ์ และบุญน�า สาสุด 

นิทรรศการครั้งนี้จะเน้นให้เห็นถึงรายงานลักษณะ

ของอีสานร่วมสมัยโดยภาพรวม ซึ่งได้หยิบยก

กรณีศึกษาที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในปัจจุบันมา

น�าเสนอหลากหลายแง่มุม ท่ามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการ

เปิดประเด็นให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และ

อภิปราย โดยให้ความส�าคัญกับคุณค่าและพื้นฐาน

ร่วมกันจากมิติความเป็นมนุษย์ มิติประชาธิปไตย

สิทธิมนุษยชน และความเป็นพลเมืองโลก อัน-

น�าไปสู่การจัดการสมดุลการเติบโตและการ-

ก�าหนดชีวิตตนเอง เพื่อความหมายของมีชีวิต

อยู่ร่วมกันในสังคม
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#Evolution #Historical Context #Dynamics #Self-Determination #Social Development #Belief #Religion #Buddhism #Wisdoms #Nature 
#Norms  #Folkways #Moral #Law #SocialControl #Socialization #Cultural Ecology #Agriculture #Reality #Debt #Seed #Fertilizer #Land 
#Dream #Smart Agriculture #Wellbeing

ว่าด้วยเรื่องราวพัฒนาการทางสังคม ประวัติ-

ศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต

ของชาวอีสานร่วมสมัย โดยสัมพันธ์กับพลวัต

การเติบโตและการก�าหนดชีวิตตนเอง เพื่อการ

ด�ารงอยู่ในแบบของตนเอง ที่สัมพันธ์กับปัจจัย

การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยที่ก้าวหน้าของผู้คน

และพื้นที่อีสาน การน�าเสนอเรื่องราวธรรมดา

ผ่านผลงานศิลปะจากสามศิลปิน ได้แก่ ถาวร 

ความสวัสดิ์ น�าเสนอ “สิมร่วมสมัย” โดยการหยิบ-

ยืมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝา-

ผนังของสิมอีสานมาสร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งดัดแปลง

เนื้อหาบนจิตรกรรมฝาผนังจากเรื่องราวความเชื่อ

กลายเป็นเรื่องของผู้คนธรรมดาสามัญ เพื่อแสดง

ภาพเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวิถีชุมชนดั้งเดิมจนถึง

ปัจจุบันของอีสาน โชคชัย ตักโพธิ์ น�าเสนอเรื่อง-

ราวเกี่ยวกับอารยธรรมอีสาน นิเวศวัฒนธรรม 

และพุทธปรัชญา ผ่านการเขียนบันทึกและภาพ

ทิวทัศน์ของอีสานที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของ

วิถีชีวิต ธรรมชาติ และความเชื่อของอีสานตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยน�ารูปแบบจิตรกรรมจาก

ผาแต้มและผายลมาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดง

ความคิดเห็นต่อสังคมร่วมสมัย และภัทรพงศ์ ศรี

ปัญญา น�าเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็น

อยู่และการท�ามาหากินของเกษตรกร อาชีพส่วน

ใหญ่ของชาวอีสาน เพื่อสะท้อนภาพความหวัง 

ความฝันและอุดมคติที่ถูกหยิบยื่นจากนายทุน

และภาครัฐ ไปพร้อมกับความเป็นจริงที่ก�าลัง

เผชิญหน้าอยู่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นห่วงโซ่ปัญหาที่

ด�าเนินอยู่อย่างไม่รู้จบ ผ่านภาษาตัวหนังสือและ

ถ้อยค�าส�าเนียงอีสาน

COMMON STORY

Common Story discusses developments in

the society, history, belief, religion, local wis-

dom, and lifestyle of contemporary Isan people.

These developments fuelled the emergence 

of one’s dynamic growth and a sense of self-

determination, shaping a desired way of life 

in relation to the changes brought upon the 

people and spaces of Isan in a more advanced

age. Inspired by the architecture and murals 

inside the Isan tranditional ordination hall,

Thaworn Kwamsawat presents “Contem-

porary Ordination Hall” which tells a story that 

features the changes in history, lifestyle, and 

folkways up until present-day Isan. Chokchai

Tukpoe illustrated a story about Isan civilisa-

tion, cultural ecology, and Buddhist philosophy

through his written notes and depiction of 

a scenery in Isan that reflects the interrela-

tionship between way of life, nature, and 

Isan belief from past to present. The cave 

paintings at Pha Taem and Pha Yon were 

used to symbolise the artist’s attitude towards

contemporary society. Pattarapong Sripanya

voiced the opinions about wellbeing and 

agricultural lives that most Isan people 

lead. His art reflects the hopes, dreams, 

and ideals offered by millionaires and the 

government that contrast with the reality they

are facing. This reality is an endless loop of 

problems communicated through text and 

Isan dialect.

/เรื่องราวธรรมดา
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การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาค

อีสานของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แสดง

ให้เห็นถึงภาพลักษณ์อีสานยุคเก่าซึ่งผู้คนมี

ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ท�าเกษตรกรรมเพื่อ

ยังชีพเป็นหลัก และการยึดมั่นในฮีตสิบสองคอง

สิบสี่ แต่หลังจากความเจริญจากส่วนกลางเข้ามา

จนก่อเกิดยุคอีสานใหม่ ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย

ต่อชาวอีสานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การสร้าง-

สรรค์ผลงานชิ้นนี้ จึงได้เน้นการน�าเสนอล�าดับ

ภาพเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

ผู้คนอีสานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อแสดงให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของชาว

อีสานให้ทันยุคทันสมัย ด้วยการหยิบยืมรูปแบบ

สิมอีสาน ทั้งสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง

ด้านนอกของสิม อันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของ

ศิลปะอีสานมาสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ โดยเน้นถึง

ความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานที่มีรากเหง้า

และมีความสามารถในการปรับตัวต่อกระแส

ความเปล่ียนแปลงท่ีเร่งเร้าเข้ามาในภูมิภาค

แห่งนี้ตลอดเวลา

Thaworn Kwamsawat

An examination of the long-running history 

of Thailand’s Northeastern Region reveals 

an image of a simple life for locals in times 

past. Living primarily off the land, they adhered

to a local principle that prescribes 12 monthly

traditions and 14 guidelines for proper conduct

across all walks of life. As urbanisation 

expanded from Central Thailand, the Isan 

region was reborn – for both good and ill

among the locals. This piece of work presents

a chronological history of major events that 

impacted the people of the Northeast from 

the past to the present, telling the story of 

the changes and adaptations they had to 

undergo to keep up with the times in the 

art form of Sim Isan or Northeastern temple 

design. Architectural and artistic elements 

common among these temples are incor-

porated into the piece to create something 

fresh and new that underlines the pride of 

the Northeast in both its origins and ability 

to change with the currents of time.

Isan Timeline, 2017 

Dimensions Variable, Painting and Sculpture Installation

ถาวร ความสวัสดิ์
Timeline อีสาน, 2560
ขนาดแปรผันตามพื้นที่, จิตรกรรมและประติมากรรมจัดวาง
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Thaworn Kwamsawat, Isan Timeline, 2017, Dimensions Variable, Painting and Sculpture Installation

Chokchai Tukphoe 

Chokchai Tukphoe’s Meditation 1: “Rice”, 

is a recording of ideas regarding the Isan 

lifestyle in the form of poetry speaking of

the might-is-right nature of capitalist society 

from the perspective of the world’s inter-

connectedness. Shapes from the ancient 

cave paintings at Pha Taem cave and Phu 

Pha Yol, which can be traced back to artists 

from 3,200-3,600 years ago, serve here as 

metaphorical symbols re-interpreted into 

new meanings. This is evident in elements 

such as the pointing man from Phu Pha Yol 

or images of the giant catfish and ray from 

Pha Taem among others. 

ผลงานศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 1: 

“เมล็ดข้าว” แสดงการบันทึกความคิดต่อวิถีชีวิต

อีสานในลักษณะของบทกวี ซึ่งแสดงความคิด

เห็นต่อสังคมทุนนิยม “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” ใน

เชิงปรัชญาที่ทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์กันดุจองคาพยพ

ของโลก โดยน�ารูปทรงจากจิตรกรรมบนผนัง 

“ผาแต้ม” และ “ภูผายล” ซึ่งมีอายุถึง 3200-3600

ปีก่อน มาใช้เป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบและสร้าง

ความหมายใหม่ เช่น รูปทรงคนชี้ จากภูผายล 

ปลาบึก และปลากระเบน จากผาแต้ม เป็นต้น

Chokchai Tukphoe’s Meditation 1: Rice grain, 2007

56.8 x 36 cm., Pen and Pencil on paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 1: Rice grain, 2007

56.5 x 21 cm., Pen and Pencil on paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 1: Bird-Know- Morals, 2015

146 x 57.5 cm., Mixed Media (Canvas and Wood) 

Collection of the Artist

โชคชัย ตักโพธิ์
ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 1: เมล็ดข้าว, 2550
56.8 x 36 ซม., ปากกาและดินสอบนกระดาษ

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 1: เมล็ดข้าว, 2550
56.5 x 21 ซม., ปากกาและดินสอบนกระดาษ

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 1: นก-รู้-ธรรม, 2558
146 x 57.5 ซม., สื่อผสม (ผ้าและไม้)
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Chokchai Tukphoe’s Meditation 2:

“I-You-Others” – a pair of white-black and 

black-yellow spaces depict two people 

pointing at each other from each side while 

another lies still on the ground in between. 

The bird signifies wisdom and Buddhist morals. 

All these elements are arranged on a highly 

crumpled paper surface that reflects human-

ity’s survival instincts, which dictate men to 

blame others rather than take responsibility 

or offer help – even when informed by Buddhist 

principles. Such events can often be seen 

today in society as well as politics. 

ผลงานศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 2: 

วาทกรรมชุด “ฉัน-คุณ-คนอื่น” พื้นที่ขาวคู่ด�า

และด�าคู่เหลือง แสดงภาพคนสองคนยืนชี้กันไป

มาอยู่คนละฝั่ง ตรงกลางมีคนนอนนิ่งอยู่บนพื้น 

และมีรูปนกรู้เป็นสัญลักษณ์แห่งธรรม องค์ประกอบ

ทั้งหมดนี้ถูกจัดวางบนพื้นผิวกระดาษที่ถูกขย�า

และบีบเค้นอย่างรุนแรง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง

สันดานการเอาตัวรอดของมนุษย์ ซึ่งต่างกล่าวโทษ

กันมากกว่าจะแสดงความรับผิดชอบหรือแสดง

ความช่วยเหลือ ถึงแม้จะเคยเรียนรู้หลักพุทธธรรม

มาแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์เช่นนี้ มักพบเห็นได้

บ่อยครั้งในสังคมและการเมืองปัจจุบัน 

Chokchai Tukphoe’s Meditation 2: Discourse Me-You-Other, 2006

107 x 66 cm., Acrylic on Crumpled Paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 2: Discourse Me-You-Other, 2006

107 x 66 cm., Acrylic on Crumpled Paper

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 2: วาทกรรม ฉัน-เธอ-คนอื่น, 
2549 107 x 66 ซม., สีอะคริลิกบนกระดาษขย�า

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 2: วาทกรรม ฉัน-เธอ-คนอื่น, 
2549 107 x 66 ซม., สีอะคริลิกบนกระดาษขย�า 

Chokchai Tukphoe’s Meditation 3:

“The Woods”, depicts a forest scenery domi-

nated by tall trees thriving on soil that is well 

cared for. Clear white lines are traced just 

above the ground to represent the circular 

path of a meditative walk. These elements 

are arranged to reflect the calmness of 

a well-trained mind, which in many ways 

share the cleanliness, peace, and beauty 

of the forest shown here.

ผลงานศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 3: 

“ป่าพง” น�าเสนอภาพทิวทัศน์ของป่าที่เต็มไปด้วย

ต้นไม้ที่สูงใหญ่เติบโตบนผืนดินที่ได้รับการดูแล

รักษาความสะอาดมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมี

เส้นสีขาวกระจ่างใสขีดลอยอยู่เหนือพื้นดินเป็น

สัญลักษณ์สื่อแทนเส้นทางเดินจงกรม การจัดวาง

องค์ประกอบเช่นนี้ แสดงให้เห็นถึงสภาวะของจิต

อันสงบนิ่งที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีและ

ต่อเนื่องมายาวนานเช่นเดียวกับความสะอาด 

สงบ และงามของป่าพงแห่งนี้

Chokchai Tukphoe’s Meditation 3: 

The Way of Walking Meditation, 2007

58.8 x 76 cm., Crayon on Paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 3: 

The Way of Walking Meditation, 2007

58.8 x 76 cm., Crayon on Paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 3: 

The Way of Walking Meditation, 2011

58.8 x 76 cm., Crayon on Paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 3: 

The Way of Walking Meditation, 2011

58.8 x 76 cm., Crayon on Paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 3:

Pah Pong Morals Land, 2007

76.5 x 56.5 cm., Crayon on Paper

Chokchai Tukphoe’s Meditation 3:

Pah Pong Morals Land, 2007

76.5 x 56.5 cm., Crayon on Paper

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 3: 
ทางเดินจงกรม, 2550
58.8 x 76 ซม., เกรยองบนกระดาษ

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 3: 
ทางเดินจงกรม, 2550
58.8 x 76 ซม., เกรยองบนกระดาษ

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 3: 
ทางเดินจงกรม, 2554
58.8 x 76 ซม., เกรยองบนกระดาษ

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 3: 
ทางเดินจงกรม, 2554
58.8 x 76 ซม., เกรยองบนกระดาษ
 
ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 3: 
ป่าพง ป่าธรรม, 2550
76.5 x 56.5 ซม., เกรยองบนกระดาษ

ศิลปะภาวนาแนวโชคชัย ตักโพธิ์ 3: 
ป่าพง ป่าธรรม, 2550
76.5 x 56.5 ซม., เกรยองบนกระดาษ
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Sirindhorn Dam, 2001

56.8 x 38 cm., Pencil on Paper

Sirindhorn Dam, 2001

56.8 x 38 cm., Pencil on Paper

Mekong River at Ban Woen Buk, 1997

56.8 x 38 cm., Pencil on Paper

Mekong River at Mukdahan, 1999

56.8 x 38 cm., Pencil on Paper

ดิน-น�้า-ฟ้า: เขื่อนสิรินธร, 2544
56.8 x 38 ซม., ดินสอบนกระดาษ 

ดิน-น�้า-ฟ้า: เขื่อนสิรินธร, 2544 
56.8 x 38 ซม., ดินสอบนกระดาษ
 
ดิน-น�้า-ฟ้า: แม่น�้าโขงที่บ้านเวินบึก, 2540
56.8 x 38 ซม., ดินสอบนกระดาษ

ดิน-น�้า-ฟ้า: แม่น�้าโขงที่มุกดาหาร, 2542
56.8 x 38 ซม., ดินสอบนกระดาษ

“Earth-Water-Sky” is a drawing born of imme-

diate, sudden expressions of creativity, which 

also reflects the relationship between skill, the

brain, and the mind – all of which are capable 

of working together as one. The vast, empty, 

and peaceful scenery represents a reflection 

of a focused brain and mind, which is then 

rendered with practiced, refined skill. 

The light and heavy touches on each line in 

the piece each came from delicate weighting 

by hand, which also means that each and 

every line not only stands for earth, water, and 

sky but also the distance, vastness, and 

calmness of the mind.

ผลงานชุด “ดิน-น�้า-ฟ้า” เป็นผลงานวาดเส้นที่

แสดงออกอย่างฉับพลัน ซึ่งแสดงออกถึงการ

ประสานสัมพันธ์ระหว่าง “ฝีมือ-สมอง-จิต” จน

สามารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทิวทัศน์ที่กว้าง

ใหญ่ เวิ้งว้าง และสงบนิ่ง คือภาพสะท้อนจาก

สมองและจิตที่มีสมาธิตั้งมั่น แล้วจึงถ่ายทอด

ผ่านทักษะฝีมืออันช�่าชองที่ฝึกฝนมาอย่างดี 

น�้าหนักอ่อน-แก่ของเส้นแต่ละเส้นภายในภาพ 

ล้วนแต่มาจากการลงด้วยความหนัก-เบาของน�้า

หนักมือ ดังนั้นเส้นแต่ละเส้นภายในภาพ นอกจาก

จะสามารถแทนค่าผืนดิน แผ่นน�้า และผืนฟ้าแล้ว 

ยังสร้างระยะใกล้ไกลและบรรยากาศอันเวิ้งว้าง

และเงียบสงบเฉกเช่นสภาวะจิตอันสงบนิ่ง
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ปัญหาความเป็นอยู่และการท�ามาหากินในฐานะ

เกษตรกร อาชีพส่วนใหญ่ของภาคอีสาน คือ ภาวะ

หนี้สินที่เกิดจากการท�าเกษตรกรรม ที่มาจากค่า

แรงงาน ค่าปุ๋ยและค่าเช่าพื้นที่ที่สูงมากขึ้นทุกวัน 

แต่ราคาขายผลผลิตกลับตกลงเรื่อยๆ ก�าไรที่ได้

เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เมื่อเทียบกับความ-

เป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขต

ชนบทภาคอีสาน มีลักษณะค่อนข้างแตกต่างกัน

พอสมควร เพราะฉะนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ จึงมัก

อยากที่จะให้ลูกหลานเข้าศึกษาในระดับที่สูง 

เพื่อจะได้ไปท�างานในบริษัทหรือรับราชการ 

มากกว่าที่จะเป็นเกษตรกร ปัญหาการท�ามาหากิน

เกิดจากผลกระทบของระบบทุนนิยม การไม่รู้-

เท่าทันหรือโดนเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุน

หรือภาครัฐ โดยมีนโยบายหรือโครงการที่ไม่อาจ

จะตอบสนองต่อความเดือดร้อนของชาวบ้านได้ 

หรือไปคนละทิศละทางกับสิ่งที่ควรจะเป็น ผลงาน

ชิ้นนี้จึงเป็นภาพสะท้อนความหวังของเกษตรกร

อีสานในอุดมคตทิี่ถูกหยิบยื่นจากนายทุนและ

ภาครัฐ ที่ผู้ชมสามารถมองเห็นในระยะไกลและ

เมื่อเดินเข้าไปใกล้ จะพบมุมมองความเป็นจริงที่

ก�าลังเผชิญหน้าอยู่ของเกษตรกรชาวอีสานใน

เขตจังหวัดนครพนมที่เป็นจังหวัดชายขอบของ

ประเทศไทย ผ่านภาษาตัวหนังสือและถ้อยค�า

ส�าเนียงของคนอีสาน ที่บ่งบอกความคิดและ

ตัวตนของเกษตรกรอีสาน

Pattarapong Sripanya 

Farmers form a sizable majority of the 

workforce in the Northeast. Nevertheless, they 

have to face the burdens of debt incurred by 

their work and pressure from the rising cost of 

labor, fertilisers, and even land leases, which 

are in contrast with falling crop prices and 

poor or nonexistent profits. Compared to urban 

dwellers, life in the Northeastern countryside 

has a very different prospect. This led most 

farmers to push their children to go far in their 

academic pursuits in order to gain opportunities 

to work for private companies or government 

agencies instead of opting for the farmer’s life. 

These struggles are the results of a capitalist 

society in which businesses and the govern-

ment can take advantage of unknowing farmers

through policies and projects that do not 

address the needs of farmers and even exa

cerbate their troubles. From afar, this piece 

represents the idealistic hope that farmers in 

the Northeast harbor for investors and the 

government. Upon closer inspection, the 

reality that farmers in the border province of 

Nakhon Phanom have to face is revealed 

through words in their native tongue and 

accent – all of which represent the thoughts 

and identities of Isan farmers.

Truth and Hope, 2017

Dimensions Variable, Interactive Installation 

(Handwriting, Projector, Speaker and Censor System) 

ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา
ความจริง และ ความหวัง, 2560
ขนาดแปรผันตามพื้นที่, ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(ข้อความที่เขียนด้วยลายมือ, โปรเจคเตอร์, ล�าโพง
และระบบเซ็นเซอร์) 
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#Recreation #Self #Identity #Voices #Communication #Entertainment #Freedom of Expression #Participant #Adaptation #Everyday Practice 
#Negotiate #Human Rights #Self-Determination #Insistence #Urban #Consciousness #Citizen Duty #Wellbeing #Responsibility #Diversity

ว่าด้วยการสื่อสารและการแสดงออกในรูปแบบ

สันทนาการของผู้คนอีสาน โดยเฉพาะ หมอล�า 

ที่มีบทบาทเป็นสาระบันเทิง รวมถึงเป็นเครื่องมือ

ของการแสดงออกทางความคิดของชาวอีสาน 

นับเป็นวิธีการหรือรูปแบบการสื่อสารผ่านศิลป

วัฒนธรรมสันทนาการของอีสาน หรือลักษณะ

การสื่อสารของผู้คนอีสานที่ยังคงร่วมสมัย ขณะ

เดียวกันก็เน้นองค์ประกอบของการให้ความหมาย

ที่สัมพันธ์กับพลวัตการเติบโตและการก�าหนดชีวิต

ตนเอง โดยน�าเสนอผ่านผลงานสร้างสรรค์จากสอง

ศิลปิน  ได้แก่ ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ น�าเสนอ

ผลงานที่สะท้อนเรื่องราวชีวิตของผู้คนในชุมชน

หมอล�าที่เต็มไปด้วยความหวังและความปรารถนา 

ผ่านการจ�าลองสถานที่ เรื่องราว และเหตุการณ์

ของคณะหมอล�า เพื่อแสดงถึงโลกความจริงกับ

ความปรารถนาของชาวคณะหมอล�า ส่วนผลงาน

ของ อดิศักดิ์ ภูผา เป็นผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ 

โดยน�า ลิงเด้า สัญลักษณ์การแสดงเพศสัมพันธ์ 

ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นหนึ่งใน

ความบันเทิงของการละเล่นในขบวนเซิ้งบุญบั้งไฟ 

ถึงแม้ว่าจะถูกห้ามไม่ให้แสดงเมื่องานบุญบั้งไฟ

ถูกยกระดับให้เป็นงานระดับชาติ แต่การละเล่น

ในท�านองเดียวกันนี้กลับปรากฏให้เห็นในการ

แสดงหมอล�า ผลงานชิ้นนี้จึงสะท้อนทั้งมุมมอง

การยอมรับในวัฒนธรรมย่อยของภาครัฐ และ

การยืนกรานในตัวตน อัตลักษณ์ ความเป็น

มนุษย์ และการด�าเนินชีวิตของชาวอีสาน

COMMON COMMUNICATION 
& ENTERTAINMENT

Common Communication & Entertainment 

focuses on communication and expression in 

the form of Isan recreational activities, parti-

cularly Mor Lam, an Isan traditional perform-

ance. Mor Lam plays a role as entertainment 

and a tool by which Isan people express 

their opinions. Mor Lam is a means or mode

of communication through recreational culture 

of Isan or a contemporary communication 

method. At the same time, Mor Lam is also 

characterised by its emphasis on what it 

means to have a sense of dynamic growth 

and self-determination. Songwit Pimpakun  

depicts the Mor Lam community as living in 

between the real world and the world of 

inner desires felt by Mor Lam artists. Adisak 

Phupa created the copulating monkeys which 

are used to represent fertility. In the past, such 

a performance can be seen in local fireworks

parades, but it has since been banned due to 

the growing international prominence of the 

fireworks tradition. However, this genre of 

performance is still seen in Mor Lam shows. 

Therefore, this piece reflects both the accep-

tance of a subculture by the central govern-

ment and insistence on the human identity and

lifestyle of Isan people.

/สันทนาการสามัญ



52 53

หมอล�า คือ มหรสพแห่งชีวิตของชาวอีสานที่

สะท้อนถึงภาพชีวิตและสังคมชาวอีสานที่สามารถ

ด�ารงและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องไม่มีวันตาย 

แม้โลกาภิวัตน์ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

และการเมืองจะแปรเปลี่ยนไปเช่นใด แต่หมอล�า

ก็สามารถปรับตัว ท่ามกลางกระแสความต้องการ

ใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพราะโลกแห่งความเป็นจริง

ไม่เคยหยุดนิ่ง และเลื่อนไหลไปตามแรงปรารถนา

ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นภาพแทนพื้นที่

ชุมชนหมอล�า เพื่อสะท้อนถึงมิติที่อยู่ระหว่างโลก

แห่งความจริงกับความปรารถนาในเบื้องลึกของ

คนกลุ่มหนึ่งที่ประกอบอาชีพหมอล�า พื้นที่ความ-

สัมพันธ์ของหลากหลายชีวิต บทบาทและหน้าที่ 

ได้หลอมรวมเป็นพลังขับเคลื่อนแรงปรารถนาใน

เบื้องลึกของหนุ่มสาวให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ในอีก

แง่มุมหนึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นดั่งพื้นที่พิเศษที่สามารถ

แสดงออกถึงแรงปรารถนาที่ยากจะมีพื้นที่เช่นนี้

ในโลกแห่งความเป็นจริง จึงเป็นพื้นที่ให้เสรีภาพ 

ปราศจากชนชั้นที่เปิดกว้างส�าหรับทุกแรงปรารถนา

โดยการจ�าลองพื้นที่ เรื่องราว เหตุการณ์ผ่าน

กระบวนการศิลปะติดตั้งจัดวาง ประกอบขึ้นจาก

โครงสร้าง ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

แสง สี เสียง และการแสดง ซึ่งผู้ชมสามารถ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้

Songwit Pimpakun 

Morlam is an art that imitates Northeastern life 

– a reflection of the lives and societies in the 

region, both of which have stood the test of 

time and are changing continuously. Even in

the face of significant social, cultural, eco-

nomic, and political changes, morlam continues

to adapt. The world never stops; it moves at 

the mercy of ceaseless desires. This piece 

represents the morlam community, which lives 

in between the real world and the inner desires 

felt by morlam artists. To them, morlam is their 

hope and their passion, a space that brings 

different people together under a passionate, 

youthful, and unifying drive. From another 

perspective, it can be said that this space offers 

an outlet for expressing one’s inner desires 
in such a way that is difficult to accomplish 

in the real world. This is a free space, un-

burdened by differences in class and open 

for all passions. This presents the life stories 

of people in the morlam scene, brought 

together by their passions to recreate spaces,

stories, and events in the forms of structures, 

texts, photos, and performances of both 

audiovisual and physical nature. Further-

more, it allows viewers to become part of 

the installations themselves.

Isan Morlum: Opening the passionate curtain, 2018

Dimensions Variable, Interactive Installation

(Morlam Stage, Texts, Photo, VDO, Light, Sound and Performance)

ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์

เปิดผ้าม่านกั้ง : ด้วยแรงปรารถนา, 2561
ขนาดแปรผันตามพื้นที่, ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(เวทีหมอล�า, ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, แสงสี, 
เสียงและการแสดง)
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ผลงานชิ้นนี้ได้น�าการละเล่นหุ่นไม้รูป “ลิงเด้า”  

ที่เคยสร้างรอยยิ้มและความตลกขบขัน ในอดีต

มีความเชื่อว่า การท�าหุ่นลิงสองตัวหรือชายหญิง

ก�าลังร่วมเพศกัน จะท�าให้พืชผลเติบโตอุดมสมบูรณ ์

นอกจากนี้ยังเป็นการปลดปล่อยความกดดันที่ได้

รับจากวิถีชีวิตประจ�าวันที่ต้องปฏิบัติตัวอยู่ภายใต้

กฎระเบียบในสังคมอีสานที่มีความใกล้ชิดกันมาก 

ลิงเด้าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามงานประเพณี

แห่บุญบ้ังไฟ แต่ปัจจบัุนได้ถกูห้ามไม่ให้มีการแสดง 

เมื่อประเพณีแห่บุญบั้งไฟได้กลายเป็นงานท่อง

เที่ยวระดับชาติ อาจจะเป็นเพราะการแสดงออก

เรือ่งการร่วมเพศอย่างชัดเจนและโจ่งแจ้ง “ลิงเด้า” 

เป็นวัฒนธรรมบันเทิงในกระบวนเซิ้งแห่บุญบั้งไฟ

ของชาวอีสานที่ค่อยๆ ถูกท�าให้เลือนหายไป คง

เหลอืแต่การเล่นตลกด้วยค�าพดูเชงิสองแง่สองง่าม 

ซึ่งพบได้ในการแสดงหมอล�ากลอนและหมอล�า

เรื่อง ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงราก

เหง้าแห่งวัฒนธรรมบันเทงิอสีาน พร้อมทัง้เชือ้เชญิ

ให้ผู้ชมได้เข้ามาร่วมสนุกและสร้างความคุ้นเคย

กับเหล่าลิงเด้าได้โดยไม่ต้องขวยเขินแต่อย่างใด.

Adisak Phupha

This piece features “Copulating Monkeys” 

– a traditional game with two wooden monkey 

dolls shown comedically in an act of sexual 

gratification for entertainment. A traditional 

belief was that these wooden dolls caught

in such an act would encourage the fertility 

of the locals’ crops. Furthermore, the perfor-

mance became a way for people to let off some 

steam created by the pressures of a  tight-knit, 

highly-disciplined life in the Northeast. Such 

performance can be seen in local fireworks 

parades, but it has since been banned due 

to the growing international prominence of 

the fireworks tradition. While meant to be 

comedic, the performance could strike new 

viewers as offensive. “Copulating Monkeys” 

is a tradition on the wane. The only remnant 

still commonly seen is the use of double en-

tendres in morlam performances. This adap-

tation instead allowed the play to transform 

and filter through to wider parts of society, 

allowing more people to experience this Isan 

tradition without the awkwardness that used 

to be associated with the territory.

Doe Nang Doe Tuek Tuek:

Form and Symbol of Rocket Festival in Isan’s Belief , 2017

Dimensions Variable, Interactive Installation 

(Bamboos, Marionettes and VDO)

อดิศักดิ์ ภูผา
เด้อนางเดอ ตึงๆ:  คติความเชื่อชาวอีสานในรูปทรงและ
สัญลักษณ์จากงานประเพณีบุญบั้งไฟ, 2560 
ขนาดผันแปรตามพื้นที่ ศิลปะจัดวางเชิงปฏิสัมพันธ์
(ไม้ไผ่, หุ่นไม้ และภาพเคลื่อนไหว)
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ว่าด้วยผู้คนหรือกลุ่มคนชาวอีสาน ลักษณะตัวตน

และอัตลักษณ์ของคนอีสานที่เชื่อมโยงกับการ

ก�าหนดชีวิตตนเอง การแสดงออกเพื่อเจตจ�านง

ด้านอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา วิถีการด�าเนินชีวิต 

ประสบการณ์ร่วมของผู้คน ประวัติศาสตร์ วัฒน-

ธรรม พื้นที่ที่ผู้คนหรือกลุ่มคนนั้นสัมพันธ์อยู ่เพื่อ

บ่งบอกตนเองในฐานะมนุษย์หรือส�านึกของการ

เป็นมนุษย์ในสังคม ด้วยการน�าเสนอผ่านจิตรกรรม

ภาพเหมือนบุคคลชาวอีสานของ สมภพ บุตราช 

จิตรกรที่ใช้ดินเขียนภาพเหมือนบุคคลในอีสาน 

เพื่อสะท้อนชีวิตและประวัติศาสตร์ผ่านใบหน้า

ของบุคคล ซึ่งล้วนแต่มีรากฐานจากคนธรรมดา

สามัญแต่ได้สร้างประโยชน์และคุณงามความดี

ต่อส่วนรวมจนเป็นที่ยอมรับจากผู้คน ไม่ว่าจะเป็น

พระภิกษุ ครูอาจารย์ หมอล�า นักเขียน ชาวไร่ 

ชาวนา และนักต่อสู้ทางด้านสิทธ ินอกจากนี้ยังมี

ภาพถ่ายเหตุการณ์รายงานความเป็นจริงท่ีเกิด

ขึ้นกับผู้คนและกลุ่มคนชาวอีสาน ในกรณีคัดค้าน

การขยายเหมืองทองค�าเมืองเลย ผ่านภาพถ่าย

สารคดีเชิงข่าวของเริงฤทธิ์ คงเมือง ที่บันทึก

เหตุการณ์การเคลื่อนไหวของกลุ่ม “ดาวดิน” 

นักศึกษาเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อ

สังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านเกิดที่ได้

รับผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจาก

กิจการเหมืองแร่ทองค�า เพื่อสะท้อนประเด็น

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพยากร

พื้นท่ีของชุมชนที่ยังคงด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ดั่งการฉายภาพซ�้าๆ ที่ยังคงด�าเนินต่อไป

THE COMMON

The Common features Isan people or group 

of people, symbol, and identity of Isan people 

in relation to the idea of self-determination. It 

is characterised by the expression of identity, 

wisdom, lifestyle, local education, shared 

experience, history, culture, and the area in 

which people or groups of people are living. 

All these expressions are meant to act as 

tokens for humanity or the consciousness of 

a social being. Sompop Budtarad’s soil portraits 

depict notable figures who hailed from simple 

roots in the Northeast and became great 

contributors to society, thus widely acknow-

ledged by many. These portraits are the faces 

of a monk, teachers, Mor Lam artists, writers, 

farmers, and human rights activists. Roengrit

Kongmuang voiced his concerns about the 

expansion of gold mine which affected Isan 

people living in Loei province. Roengrit’s 

documentary photographs captured the 

movement of “Dao Din”, a group of students 

from Khon Kaen University and Mahasara-

kham University who propagated human 

rights law as well as “Rak Ban Kerd”, 

a group of local people whose health are 

directly affected by the environmental impact 

of the gold mine. The photographs reflected 

the problem of human rights violation and 

exploitation of resources that goes on end-

lessly like a movie on replay.

/ผู้คนสามัญ
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Sompop Budtarad 

Born from earth in Isan:  environmentalist Boonruang Yangkrua, 2016 

210 x 185 cm. Soil on canvas 

Collection of Ms. Yaovanee Nirandara

Born from earth in Isan: Grandma Hai Khanchantha, 2016 

210 x 185 cm. Soil on canvas

Born from earth in Isan: reed mouth organ player Sombat Simla, 2016 

210 x 185 cm. Soil on canvas 

Born from earth in Isan: morlam artist Chaweewan Dumnern, 2016 

210 x 185 cm. Soil on canvas 

Born from earth in Isan: composer Somkid Singsong, 2016 

210 x 185 cm. Soil on canvas 

Born from earth in Isan: monk Khunkian Suwanno, 2016 

210 x 185 cm. Soil on canvas

Born from earth in Isan: artist and professor Tawee 

Rujaneekorn, 2016 210 x 185 cm. Soil on canvas

Born from earth in Isan: Uncle Saat, 2016 

200 x 150 cm. Soil on canvas

Collection of Ms. Yaovanee Nirandara

สมภพ บุตราช
เกิดแต่ดินอีสาน: พ่อใหญ่บุญเรือง ยางเครือ, 2559 
210 x 185 ซม., ดินบนผ้าใบ
สมบัติของคุณเยาวณี นิรันดร

เกิดแต่ดินอีสาน: ยายไฮ ขันจันทา, 2560 
210 x 185 ซม., ดินบนผ้าใบ

เกิดแต่ดินอีสาน: หมอแคนสมบัติ สิมหล้า, 2559 
210 x 185 ซม., ดินบนผ้าใบ

เกิดแต่ดินอีสาน: หมอล�าฉวีวรรณ ด�าเนิน, 2559 
210 x 185 ซม., ดินบนผ้าใบ

เกิดแต่ดินอีสาน: สมคิด สิงสง, 2559 
210 x 185 ซม., ดินบนผ้าใบ

เกิดแต่ดินอีสาน: หลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ, 2559 
210 x 185 ซม., ดินบนผ้าใบ

เกิดแต่ดินอีสาน: อาจารย์ทวี รัชนีกร, 2559 
210 x 185 ซม., ดินบนผ้าใบ

เกิดแต่ดินอีสาน: ลุงสาด, 2559 
200 x 150 ซม., ดินบนผ้าใบ
สมบัติของคุณเยาวณี นิรันดร

We all coexist in this society under our 

respective roles and responsibilities – children, 

adults, men, women, farmers, merchants, 

workers, government officers, singers, or even 

monks. Each person is a unique individual – 

a fact evident in their ethnicities, builds, faces, 

and skins as well as thoughts, beliefs, actions, 

and ways of life. Regardless of these vast diffe-

rences, we all share the same attachment to

the process of birth, aging, pain, and death. 

Men and women are born of the soil, thrive on 

the soil, and eventually return to the soil. The 

artist thus used soil to paint images of people 

to communicate this message. Sompop’s 

soil portraits depict notable figures who all 

hailed their simple roots in the Northeast– in-

cluding monk Khunkian Suwanno, Prof. 

Tawee Rujaneekorn, morlam artist Chaweewan 

Dumnern, reed mouth organ player Sombat 

Simla, composer Somkid Singsong, environ-

mentalist Boonruang Yangkrua, and activist 

Grandma Hai Khanchantha. Among them are

figures that the artist respects on a personal

levels, including Saat– his own uncle. These 

portraits all showcase ways of life, cultures, 

beliefs, and historical events experienced 

through their faces.

คนเราทุกคนต่างอยู่ร่วมกันในสังคมและมีบทบาท

หน้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย 

ผู้หญิง ชาวไร่ชาวนา พ่อค้า กรรมกร ข้าราชการ 

นักร้อง หมอล�า และพระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้

แต่ละคนยังมีความเป็นปัจเจก ดังจะเห็นได้ชัดจาก 

เชื้อชาติ รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ รวมทั้ง

ความคิด ความเชื่อ การกระท�า และฐานะความ-

เป็นอยู่ ถึงแม้ว่าคนเราจะมีความแตกต่างกันมาก

เพยีงใดก็ตาม แต่ทุกคนก็มีความเหมือกันนอนัเป็น

สัจธรรมร่วมกัน คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ดั่งค�า

ที่ว่า “มนุษย์เราเกิดมาแต่ดิน มีชีวิตอยู่บนดิน และ

สุดท้ายก็กลับสู่ดิน” ด้วยเหตุนี้ ศิลปินจึงได้น�าเอา

ดินมาใช้เขียนภาพเหมือนบุคคล เพื่อสื่อความหมาย 

ภาพเหมือนบุคคลที่สมภพ บุตราช เลือกมาเป็น

แบบและแสดงในนิทรรศการนี้ ล้วนแต่เป็นคน

อีสานที่มีรากฐานจากคนธรรมดาสามัญ แต่ได้

สร้างคุณความดีและประโยชน์แก่สังคม ได้แก่ 

หลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ อาจารย์ทวี รัชนีกร 

หมอล�าฉวีวรรณ ด�าเนิน หมอแคนสมบัติ สิมหล้า 

นกัแต่งเพลง สมคดิ สงิสง พ่อใหญ่บุญเรือง ยางเครือ 

และยายไฮ ขันจันทา บางคนก็เป็นบุคคลที่ศิลปิน

เคารพรักและผูกพัน ดังเช่น ลุงสาด ลุงแท้ๆ ของ

ศิลปินเอง ภาพเหมือนของบุคคลเหล่านี้ ได้สะท้อน

ให้เห็นทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และ

ความเช่ือ ตลอดจนเร่ืองราวเหตุการณ์ทาง

ประวัติศาสตร์ผ่านใบหน้าของบุคคลเหล่านั้น
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Sompop Butarad, Born from earth in Isan, 2016, Soil on canvas
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Roengrit Kongmuang 

Gold Mine Mob Attack at Loei province, 2013 - 2014 

60 x 40 cm. (12 pieces),

News Documentary Photography

เริงฤทธิ์ คงเมือง 
ประท้วงเหมืองทองเมืองเลย, 2556 - 2557 
60 x 40 ซม. (12 ชิ้น), 
ภาพถ่ายสารคดีเชิงข่าว

This photoset depicting a protest against 

the Loei gold mine comprises two separate 

collections of images. One is a series of 

portraits of the local “Rak Ban Kerd” (lit. We 

Love Our Homes) group, who had their 

Na Nong Bong Village in Khao Luang, Wang 

Saphung surrounded by more than 100 armed 

men from the night of May 15, 2014 to the 

morning of the next day. The assailants 

captured village residents so they could trans-

port minerals out of the mines unopposed. 

This attack injured 40 locals, and despite legal 

action, only two of the assailants were arrested. 

The second, Dao Din, focuses on a group of 

students-cum-activists from Khon Kaen Uni-

versity and Maha Sarakham University. The 

students worked together with Rak Ban Kerd

members to carry out peaceful activities out-

lining the damage the mine was doing to the 

environment and the locals’ health. Under a 

torrent of rainfall, they faced a battalion of 

black-suited police in front of the public

hearing venue. By presenting these records 

of the truth, the artist is not hoping that the 

photographs would help stop these atrocities.

Instead, he merely wishes that these works 

would have enough of an impact to make 

society stop, notice, and understand the crimes 

being conducted against the locals’ humanity. 

ผลงานชิ้นนี้น�าเสนอภาพถ่ายบุคคลของชาวบ้าน

กลุ่มรักษ์บ้านเกิด ซึ่งถูกชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธ

ครบมือมากกว่า 100 คน บุกเข้ามาปิดล้อมหมู่บ้าน

นาหนองบง ต�าบลเขาหลวง อ�าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย ตั้งแต่กลางคืนวันที่ 15 พ.ค. 2557 

จนกระทั่งรุ่งเช้าของวันที่ 16 พ.ค. 2557 พวกเขา

ควบคุมตัวชาวบ้านและท�าร้ายร่างกาย เพียงเพื่อ

ให้สามารถขนแร่ออกจากพื้นที่เหมืองทองได้อย่าง

สะดวก ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บกว่า 40 คน 

ถึงแม้ว่าจะมีการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้อง

ในเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ แต่ก็จับได้เพียง 

2 คนเท่านั้น และภาพถ่าย “ดาวดิน” กลุ่มนักศึกษา

เผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมจาก

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยมหา-

สารคาม ได้ร่วมกับชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านเกิด 

ท�ากิจกรรมสันติวิธีและชี้แจงถึงผลกระทบทางสิ่ง

แวดล้อมและสุขภาพจากกิจการเหมืองแร่ทองค�า 

ท่ามกลางสายฝน พวกเขาได้เผชิญหน้ากับกอง-

ก�าลังต�ารวจชุดด�าหน้าตาขึงขังที่ตั้งแถวหน้าทาง

เข้างานเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน เพื่อขอ

ขยายเขตสัมปทานเหมืองแร่ทองค�า การน�าเสนอ

ภาพเหตุการณ์ความจริงเหล่านี้มิเคยคาดหวังว่า 

ภาพของเขาจะยุติเรื่องร้ายๆ นี้ลงได้ มีเพียงแต่

ความหวังอันต�่าต้อยว่า ผลงานนี้จะมีพลังมากพอ

ให้สังคมหยุด รับรู้ และเข้าใจในความเป็นคน

ที่ถูกกระท�ามาโดยตลอด 
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Their work reflects the development that takes 

for granted the wellbeing of local people. 

Maitree Siriboon decided to go back to his 

hometown in Ubon Ratchathani permanently. 

He had to adapt to the new environment, thus 

created an art piece to express his under-

standing of the relationship between contem-

porary art, the traditional way of life and 

acceptance from the community. Boonnam 

Sasood, who had moved from home in Amnat 

Charoen to pursue a college degree, came 

back as a farmer in his peaceful hometown. 

This turning point in his life exemplifies how 

Isan people takes control of how and which 

direction their lives go, as well as how they 

depend on the resources in the community 

and adapt to new changes in the ever- 

changing society.

ว่าด้วยประเด็นและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่อง

กับการจัดสรรพื้นที่และทรัพยากรร่วมที่พลเมือง

ใช้ร่วมกันในพื้นที่ และการจัดการต่างๆ รวมไป

ถึงการเคลื่อนย้ายคืนถิ่นด้วยเจตจ�านงในบริบท

และความสัมพันธ์ต่างๆ ของชาวอีสาน โดยน�า

เสนอผลงานที่แสดงมุมมองและวิถีชีวิตจากห้า

กลุ่มศิลปิน วรวิทย์ แก้วศรีนวม ศิลปินที่เผชิญ

ปัญหาบ้านและที่ดินจะถูกยึดจากภาวะหนี้สิน จึง

กลายเป็นแรงผลักดันให้ถ่ายทอดผลงานเกี่ยวกับ

ฤดูกาลท�านาของบ้านเกิด จนสามารถรักษาทรัพย์-

สินเอาไว้ได้ กลุ่มช่างภาพ Realframe  น�าเสนอ

COMMON LAND, RESOURCES AND MOBILITY

Common Land, Resources and Mobility 

addresses the issue of change in land allo-

cation and common resources that all citizens

share as well as management of resources. 

This theme also talks about voluntarily “going

home” – the return to one’s hometown from 

the city – in the context and interrelationships of 

Isan people. The following five artists reflected 

on this theme through different perspectives 

and experiences. Inspired by his personal 

problems, Worawit Kaewsrinoum created his 

piece about rice growing season. It is this activity 

that saved his land and house that were about 

to be seized due to overdue debts. Realframe 

presented photographs that question the 

developments that affected the way of life and 

wellbeing of Isan people and, consequently, 

violated their human rights. The photographs 

feature the story of Mr.Den Khamlae who 

fought for his land right in Thung Lui Lai, 

Chaiyaphum Province. Also, some of the 

photographs portray the development attempt 

in Sakon Nakhon where local people are facing 

the problems caused by the construction of 

potash mine and plant, sugar factory, and 

biomass plant. Paisarn Am-pim in collaboration 

with Thitiya Lao-an expressed their suffering 

against the unfair treatment when their lands 

near Khon Kaen railway were expropriated 

due to the government’s development project. 

/พื้นที่ ทรัพยากร และการเคลื่อนย้าย
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ภาพถ่ายเหตุการณ์จริงที่ตั้งค�าถามต่อการพัฒนา

ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอีสาน 

และประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่าน

เรื่องราวของพ่อเด่น ค�าแหล้ นักต่อสู้เพื่อสิทธิใน

ที่ท�ากินแห่งทุ่งลุยลาย จังหวัดชัยภูมิ และเรื่องราว

การพัฒนาของพื้นท่ีจังหวัดสกลนครท่ีก�าลังเผชิญ-

หน้ากับโครงการสร้างโรงงานเหมืองแร่โพแทช 

โรงงานน�้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ไพศาล อ�าพิมพ์

ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน ได้รับผลกระทบจากการ

พัฒนาของรัฐจนส่งผลให้ถูกเวนคืนพื้นที่ชุมชน

ริมทางรถไฟจังหวัดขอนแก่น จากรูปแบบการจัดการ

ที่ไม่ยุติธรรมต่อกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ จึงน�า

เสนอผลงานเพื่อสะท้อนการพัฒนาที่หลงลืม

ความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ ไมตรี ศิริบูรณ์ 

ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดอย่างถาวรที่

จังหวัดอุบลราชธานี ท�าให้ต้องปรับตัวใหม่ จึงน�า

เสนอผลงานเพื่อท�าความเข้าใจความสัมพันธ์

ระหว่างโลกศิลปะร่วมสมัยกับวิถีชีวิตชุมชนเดิม

และการยอมรับของชุมชม บุญน�า สาสุด ศิลปิน

ที่เคยย้ายออกจากบ้านเกิดที่จังหวัดอ�านาจเจริญ 

เม่ือเรียนจบจึงตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตเป็น

เกษตรกรและศิลปินอยู่บ้านเกิด แสดงให้เห็นถึง

การก�าหนดชีวิตตนเอง การพึ่งพาทรัพยากรใน

ชุมชนไปพร้อมกับการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไปในอีสาน

Worawit Kaewsrinoum 

Power of song from the field: 

Yang , 2014

80 x 120 cm., Oil on Canvas

Power of song from the field: 

Transplant rice seedlings in the rain , 2014

93 x 130 cm., Oil on Canvas

Power of song from the field:

Morning in the field , 2014

60 x 70 cm., Oil on Canvas

Power of song from the field:

Harvest in the field, 2014

110 x 135 cm., Oil on Canvas

Collection of Mr. Anurak Danwattana

Power of song from the field: 

Iron Buffalo… Pushcart, 2014

130 x 190 cm., Oil on canvas

Collection of Ms. Suthirat Yoovidhya

Power of song from the field:

Pull out  seedling for transplant rice seedlings, 2014

93 x 140 cm., Oil on Canvas

Collection of Mr. Sorawud Preededilok

วรวิทย์ แก้วศรีนวม
พลังล�าน�าขับขานจากท้องทุ่ง: 
ต้นยางนา, 2557 
80 x 120 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ

พลังล�าน�าขับขานจากท้องทุ่ง: 
ด�านากลางฝน, 2557  
93 x 130 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ

พลังล�าน�าขับขานจากท้องทุ่ง: 
ทุ่งนาตอนเช้า, 2557   
60 x 70 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ

พลังล�าน�าขับขานจากท้องทุ่ง: 
เกี่ยวข้าวในนา, 2557    
110 x 135 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ
สมบัติของคุณอนุรักษ์ ด่านวัฒนะ

พลังล�าน�าขับขานจากท้องทุ่ง: 
ควายเหล็ก...รถไถ, 2557 
130 x 190 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ
สมบัติของคุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

พลังล�าน�าขับขานจากท้องทุ่ง: 
หลกกล้าไปด�านา, 2557
93 x 140 ซม., สีน�้ามันบนผ้าใบ
สมบัติของคุณสรวุฒิ ปรีดีดิลก
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ถึงแม้ว่าชาวอีสานในยุคปัจจุบันจะมีอาชีพที่

หลากหลาย เพราะความเปล่ียนแปลงอันเป็น

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถาโถม

เข้ามามีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตของคนอีสาน

ก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตของชาวนาก็ยัง

คงมีบทบาทส�าคัญต่อคนอีสานเป็นอย่างยิ่ง เพราะ

ชาวนาคืออาชีพหลักของชาวอีสานส่วนใหญ่ 

ภาคอีสานจึงยังคงมีภาพบรรยากาศของท้อง-

ทุ่งนาท่ีงดงาม นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง

ภาพการท�างานของชาวนาที่ผูกพันกับผืนนา 

นับตั้งแต่การหลกกล้า ไถนา ด�านา และเก็บเกี่ยว

ข้าวอันเป็นผลิตผลจากหยาดเหงื่อและแรงงาน

ของตนเอง นับเป็นสภาพความเป็นจริงของสังคม

ชาวอีสานที่ยังคงด�ารงอยู่ในปัจจุบัน 

While Northeastern Thais today work in a 

wide variety of fields thanks to the continuing 

advances of modern technology, the life of 

a farmer remains highly influential to the Isan 

way. Farming remains the lifeblood of a major-

ity of Northeasterners, which means that the 

region itself continues to be characterised by 

scenic views of vast fields and the close 

connection that farmers have for their land 

as they plant saplings, plough the land, and 

carry out the harvest to reap the rewards of 

their efforts. All of this remains a reality for 

the Isan community today.
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Realframe
Den Kamlae, Thung Lui Lai Fighter, 2017

86.5 x 61 cm. (6 pieces),

Digital Photo 

The Effected of Development at  Sakon Nakhon Province, 2017

86.5 x 61 cm. (6 pieces), 

Negative Photo

พ่อเด่น ค�าแหล้ นักต่อสู้แห่งทุ่งลุยลาย, 2560
86.5 x 61 ซม. (6 ชิ้น), 
ภาพถ่ายดิจิตอล

ผลกระทบของการพัฒนาที่สกลนคร, 2560
86.5 x 61 ซม. (6 ชิ้น), 
ภาพถ่ายเนกาทีฟ

ภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านต่างๆ เป็นจ�านวนมาก 

เนื่องจากพื้นที่อีสานในปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์

ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ซึ่ง

แตกต่างจากอดีตที่เป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่เหมาะกับ

การท�าเกษตรกรรม ท�าให้ทุกวันนี้พื้นที่อีสานกลาย

เป้าหมายของกลุ่มนักลงทุนทั้งในภาคเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม ดังนั้นผลงานภาพถ่ายชุดนี้ 

จึงตั้งใจน�าเสนออีกด้านหนึ่งของการพัฒนาท่ี

กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนอีสาน 

ตลอดจนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มี

สาเหตุมาจากการปกป้องที่ดินท�ากินของประชาชน

ในพื้นที่ผ่านเรื่องราวของของประชาชนสองกลุ่ม

ในอีสานที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม คือ 

พ่อเด่น ค�าแหล้ นักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ท�ากินและ

แกนน�าชาวบ้านที่ประสบชะตากรรมแห่งอ�าเภอ

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ผู้ที่ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งผืน

ดินผืนเดียวในชีวิตของเขา ในท้ายท่ีสุดเขา

หายตัวไประหว่างการเก็บหน่อไม้และพบชิ้น

ส่วนกระดูกหลังจากนั้นประมาณ 1 ปี ส่งผลให้

แม่สุภาพ ค�าแหล้ ผู้เป็นภรรยาต้องต่อสู้โดยล�าพัง

และพื้นที่ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีขนาดใหญ่และ

ยังไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กลุ่มทุนขนาดใหญ่

จึงเข้ามา ท�าให้เกิดค�าถามมากมายกับคนในพื้นที่

ทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ที่คัดค้าน จนเกิดรอยร้าวลึกๆ 

ของคนในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ด้วยกันอย่าง

สงบสุข สุดท้ายแล้วพวกเขาจะจัดการกับความ-

เจริญที่คืบคลานเข้ามาอย่างไร

The Northeastern region faces significant diffi-

culties in land utilisation. Now a land trans-

formed from arid to lush and full of natural 

resources, the region has become a target of 

agricultural and industrial investors alike. This 

collection of photographs shines a light on the 

other side of development – the impact felt in 

the everyday life of locals in the Northeast as 

well as human rights abuses caused by disputes 

over land that has long been the lifeblood of 

its residents. It tells the story of two groups of 

citizens affected by the process of development. 

The first, Den Kamlae, is a local activist and 

movement leader who fought for the locals’ 

right to live and work off the land in Khon Sarn 

district, Chaiyaphum province. He eventually 

disappeared while out foraging for shoots, and 

his skeletal remains were discovered one year 

later, leaving his wife Suparb Kamlae to fight

on alone. In Sakon Nakhon, meanwhile, in-

vestors began taking up vast plots of land that 

had yet to be developed into major industrial 

zones. This led local residents to start debating 

among themselves on the impact of this in-

vestment, resulting in a rift tearing apart what 

was once a tight-knit, peaceful community. 

The question that remains is how they will 

deal with the creeping impact of urbanisation.
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ความเป็นพลเมืองที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน วาง
อยู่บนรากฐานของอะไร สิ่งใดเป็นตัวก�าหนด
โครงสร้างของสังคม มีอะไรเป็นตัวชี้วัด บรรทัด-
ฐาน? ว่า...อะไรควรหรือไม่ควร ชีวิตที่มีสิทธิและ
เสรีภาพภายใต้โครงสร้างสังคมที่โดนกดขี่ เหยียบ
และย�่า จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
อันอยู่ภายใต้ความต้องการพัฒนาเพื่อน�าไปสู่สิ่ง
ที่เรียกว่า ความเจริญ ท�าไมข้าพเจ้ารู้สึกว่า ไม่มี
ข้าพเจ้าอยู่ในนั้น ทั้งที่ข้าพเจ้าเป็นกลไกหนึ่ง
ของสังคมที่ก�าลังพัฒนานี้ การพัฒนาขับเคลื่อน
ไปข้างหน้าเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้น�าพาคนทุกกลุ่ม 
ทุกคนไปพร้อมกัน แต่กลับตอกย�้าซ�้าเติมให้เกิด
การแบ่งชนชั้นเพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้เป็นปัญหาที่ทับถม
และอยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายทศวรรษแล้ว 
ข้าพเจ้าและผู้คนส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาของรัฐบาลที่ได้ร่วมมือกับกลุ่มนายทุน
โดยมีการขอเวนคืนพื้นที่ทางรถไฟ แม้จะมีการ
หาหนทางเพื่อจัดการและแก้ปัญหากับกลุ่มคนที่
อยู่ทางรถไฟก็ตาม ทว่าการจัดการกลับไม่มีความ-
ยุติธรรมต่อกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 
เพราะการรื้อถอนบ้าน (บ้านอันหมายถึงชีวิต) 
เพื่อไปตั้งถ่ินฐานท่ีอื่น คงไม่สามารถอธิบาย
ความรู้สึกของการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ผลงานชิ้นนี้
จึงท�างานผ่านปฏิสัมพันธ์ของชุมชนและผู้ชม โดย
มีการส�ารวจและลงเก็บข้อมูลพื้นฐานจากพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการสร้างทางรถไฟรางคู่คือ 
บริเวณชุมชนริมทางรถไฟเทศบาลนครขอนแก่น 
เทศบาลศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยมีการก่อสร้าง
รถไฟรางคู่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐ

Paisarn Am-pim in collaboration with Thitiya Lao-an 

What does citizenship really mean in today’s 
context? What defines the structure of society? 
What is the indicator, the standard, that decides 
what is acceptable? We live a life with our rights 
and our freedoms defined by an oppressive 
social structure. The National Economic and 
Social Development plan was conceived in the 
name of progress – why do I feel excluded from 
all this? I am a part of this developing society, 
and yet progress is not possible for everybody. 
Instead, progress leads to even greater in-
equality – a problem that has long plagued Thai 
society. Many others and I have suffered from 
the actions of the government and the capital-
ists. Despite attempts to smooth out various 
issues with affected locals, the reclamation of 
land around railroads was carried out unfairly 
for those negatively impacted. The destruction 
of one’s home and way of life for the sake of 
relocation is a costly, indescribable tragedy. 
This piece works through the interactions 
between the community and the audiences, 
and is based on actual field surveys in the 
areas affected by double-track railroads in 
Nakhon Khon Kaen and Sila areas in Khon-
Kaen province. The railroad construction was 
ordered under the government’s economic 
development plan. 

Where are you? I am here., 2017-2018

Dimensions Variable, Interactive Installation (Rail (12 m.), 

Railroad sleeper, Pillows, Text, VDO and Earphone)  

ไพศาล อ�าพิมพ์ ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน
เธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่, 2560-2561
ขนาดแปรผันตามพื้นที่, ศิลปะจัดวางสื่อผสม (รางรถไฟ 12 
เมตร, หมอนรองรางรถไฟ, หมอน, ข้อความ, วิดีโอและหูฟัง)
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Paisarn Am-Pim in collaboration with Thitiya Lao-an, Where are you? I am here., 2017-2018, Interactive Installation
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ไมตรี ศิริบูรณ์ หรือที่รู้จักกันในนาม อีสาน บอย 

ดรีม กับการตัดสินใจย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิด

ที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หมู่บ้านหนองบ่อ  การ

ย้ายกลับบ้านในครั้งนี้เป็นการริเริ่มท�าโปรเจ็ค

เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในการน�าศิลปะเข้ามามีส่วน

ร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะ

การสร้างมุดหมายใหม่ในการท่องเที่ยวในภาค

อีสานตอนล่าง เดิมหมู่บ้านหนองบ่อได้มีการ

สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของ

แต่กลุ่มในชุมชนไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มผ้าไหม

ทอมือ กลุ่มกลองยาว กลุ่มเรือยาวและอื่นๆ

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ไมตรีได้ริเริ่มการรวมกลุ่ม

ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวต�าบลหนองบ่อ 

โดยได้เริ่มเชิญชวนเพื่อนบ้านมาร่วมเป็นสมาชิก

กลุ่มและเข้าร่วมโครงการถ่ายภาพงานศิลปะ

ด้านหน้าหนองบ่อ อาร์ต เฮาส์ ซึ่งเป็นบ้านพัก

ศิลปินหลังแรกในชุมชน โครงการภาพถ่าย 

“เพื่อนบ้านของฉัน” จึงเป็นการบันทึกกิจกรรม

การรวมตัวของสมาชิกชุดแรก ขณะเดียวกันยัง

เป็นการท�าความเข้าใจระยะห่างระหว่างศิลปะ

ร่วมสมัยกับวิถีชีวิตชุมชนเดิม เพื่อตอบสนองต่อ

อุดมการณ์ของศิลปิน ในการน�าศิลปะมาสร้าง

กิจกรรมภายใต้เงื่อนไขและสร้างการยอมรับของ

ชุมชม นับเป็นความท้าทายใหม่ที่ศิลปินต้องเผชิญ 

Maitree Siriboon 

Maitree Siriboon, also known as Isan Boy 

Dream, recently moved back to his hometown 

of Nong Bo in Ubon Ratchathani province. 

This homecoming served to initiate a new 

project in which he sought to develop the 

local community through art, putting the town 

on the map as a tourist destination in the lower 

Northeastern region. Nong Bo locals previously 

kept up a number of longstanding and unique 

cultural traditions – namely handmade silk, 

tom-tom music, longboats, and more. This 

provided Maitree with the inspiration to 

establish the Nong Bo Culture and Tourism 

Society. His neighbors were invited to join the 

Society as members and take part in a photo-

graphy project in front of Nong Bo Art House 

– the first artists’ residence in the community. 

The “My Neighbors” photography project thus 

became a record of the Society’s very first 

members. It also provides insight into the 

distance between contemporary art and 

traditional community life, giving the artist 

himself an ideal way to take on new challenges 

such as creating art-inspired activities and 

winning the acceptance of local communities. 

My neighbors, 2017

Dimensions Variable, Installation and Photo 

(Oxcart, Basketwork, VDO, Earphone and 3 Photo

 (120 x 80 cm.)

ไมตรี ศิริบูรณ์
เพื่อนบ้านของฉัน, 2560
ขนาดแปรผันตามพื้นที่, ศิลปะจัดวางและภาพถ่าย
(เกวียน, เครื่องจักสาน, วิดีโอ, หูฟัง, ภาพถ่าย 3 ภาพ 
ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร)
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Maitree Siriboon, My neighbors, 2017, Installation and Photo 
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Boonnum Sasood 

While farmers in the Northeast have to depend 

on nature for a living, farming typically yields 

just one batch of crops a year. The amount and 

quality of arable land depends on the volume 

of rainfall, and with most of the land comprising 

a mixture of loam and sand, water retention 

is not particularly high. After the harvest season, 

farmers turn to animal husbandry with ducks, 

chickens, cows, and buffaloes – helped further 

with a diet of self-grown vegetables, foraged 

supplies from the forests, and small-scale 

fishing in local waterways. A sense of together-

ness and generosity among local communities 

served to sustain the lifestyle and fostered 

close, borderline familial relationships across 

the board. By living with nature, themselves, 

and each other, locals in the Northeast are 

keeping alive the longstanding tradition of

Fertility of Isan, 2017

Dimensions Variable, Installation (rice, rice straw, wood 

thresher, fishing tackle and VDO) 

Happiness in harvest season, 2017

180 x 150 cm. Oil on canvas

Happiness after harvest season, 2017

200 x 150 cm. Oil on canvas

บุญน�า สาสุด
ความอุดมสมบูรณ์ของอีสาน, 2560 
ขนาดแปรผันตามพื้นที่, ศิลปะจัดวาง (ข้าวเปลือก, มัดข้าว, 
ตั่งนวดข้าวและไม้นวดข้าว, อุปกรณ์หาปลา และวิดีโอ)

ความสุขในฤดูเก็บเกี่ยว, 2560 
180 x 150 ซม. สีน�้ามันบนผ้าใบ 

ความสุขหลังฤดูเก็บเกี่ยว, 2560 
200 x 150 ซม. สีน�้ามันบนผ้าใบ

a simple, joyful life. This pastoral life is the 

inspiration behind this collection of artwork, 

which portrays the post-harvest atmosphere 

of life in the Northeast – ranging from traditional 

milling techniques to the preservation of fish 

to replenish food supplies for drought seasons 

– through paintings and video recordings

that document Boonnam’s own life as both 

farmer and artist.

ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคอีสานจะ

ต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก การท�านาส่วน

ใหญ่ก็ท�าได้เพียง 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น ส่วนพื้นที่

เพาะปลูกจะขึ้นอยู่กับปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมา 

และพื้นดินส่วนมากมักเป็นดินร่วนปนทราย จึง

สามารถกักเก็บน�้าได้น้อยก็ตาม แต่หลังจาก

เสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ก็มีการท�า

อาชีพเสริมเป็นการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ วัว 

ควาย และปลูกผักไว้กินเอง อีกทั้งยังสามารถหา

ของป่าและท�าการประมงแบบพื้นบ้านในล�าห้วย 

รวมถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนใน

ชุมชน อันท�าให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกัน 

แบบญาติพี่น้องและเกิดความรักความผูกพันกัน

ทั้งในครอบครัวและชุมชน การด�ารงชีวิตทั้งแบบ

พึ่งพาธรรมชาติ พึ่งพาตนเอง และพึ่งพากันและ

กันเช่นนี้ ไม่เพียงแต่เป็นค�าบอกเล่าจาก

บรรพบุรุษเท่านั้น แต่ยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน 

ชีวิตที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสุขเช่นนี้ 

เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะชุด

นี้ โดยน�าเสนอบรรยากาศหลังฤดูการเก็บเกี่ยว

ข้าวของชาวอีสาน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ภาพการนวด

ข้าวแบบอีสานโบราณและการหาปลาเพื่อมา

ถนอมเก็บรักษาไว้เป็นอาหารในยามแล้ง รวมทั้ง

ยังมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและวีดีโอบันทึก

ภาพวิถีชีวิตของศิลปิน ผู้เป็นทั้งเกษตรกรและ

ศิลปินในคนๆ เดียวกัน
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Boonnum Sasood, Fertility of Isan, 2017, Installation
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TIMELINE



86 87

Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Early 20th 
Century / 

ต้นศตวรรษที่ 
20

1893 Nakhon Ratchasima was the first county to be established 
in Siam. The city spanned across Nakhon Ratchasima, 
Chaiyaphum, Buriram, Phetchabun, and Lom Sak province.

มณฑลนครราชสีมา ก่อตั้งขึ้นเป็นมณฑลแรกของประเทศสยาม 
ครอบคลุมเมืองนครราชสีมา เมืองชัยภูมิ เมืองบุรีรัมย์ เมือง
เพชรบูรณ์และเมืองหล่มสัก

Holy Man’s Rebellion – an anti-centralisation religious 
movement emerged. First began in Isan county and quickly 
spread to neighbouring areas, Holy Man folksingers chanted 
ancient Isan philosophies, prophesying the coming of the Mi 
Bun (Ruler of Justice) from the East and the end of the old 
power and religion, and promising people a better life. This 
group of folksingers came from the east of the Mekong 
River’s left bank.

เกิดกบฏผีบุญ โดยมีหมอล�าเที่ยวร้องค�าผญา ขับล�าน�าไปทั่ว
มณฑลอีสาน และลุกลามไปมณฑลใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว เพื่อ
บอกถึงความเป็นมาของผู้มีบุญว่าจะมาจากทิศตะวันออก พวก
นายเก่าจะหมดอ�าเภอ ศาสนาจะหมดสิ้น สอดแทรกแนวคิดต่อ
ต้านอ�านาจจากส่วนกลาง และให้ความหวังของชีวิตที่ดีกว่า 
หมอล�ากลุ่มนี้มาจากทางตะวันออกของฝั่งซ้ายแม่น�้าโขง

2436

Wat Supattanaram, Ubon 
Ratchathani, was the first 
temple of the Dhammayuttika 
Nikaya Order to be esta-
blished in the Isan region. 

จัดตั้งวัดสุปัฏนาราม 
จ.อุบลราชธานี เป็นวัดธรรมยุติ
นิกายแห่งแรกในภาคอีสาน 

1897 2440

End of 1901 
- mid 1902

ปลาย 2444 
- กลาง 2445

2436 B.E.1893 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Early 20th 
Century / 

ต้นศตวรรษที่ 
20

1903

1903

1924

1932

Udon, Ubon, and Roi Et counties were combined into one 
single region called, “Isan”.

ประกาศรวมมณฑลอุดร มณฑลอุบล และมณฑลร้อยเอ็ดเข้า
ด้วยกัน เรียกว่า “ภาคอีสาน”

The Nong Mak Kaeo Uprising, bearing close resemblance to 
the Mi Bun movement, occurred in Wang Saphung District, 
Loei Province.

เกิดกบฏหนองหมากแก้ว อ. วงัสะพงุ จ. เลย (คล้ายกับกบฏผูมี้บุญ)

A governmental reform led to the change from Absolute 
Monarchy to Constitutional Democratic Monarchy.

เกิดเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ

2446

2446

2467

2475

Elementary Education Act, 
the first step towards local 
and compulsory education, 
was adopted. All citizens of 7 
– 14 years were required to 
complete their education. 

ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
การศึกษาประชาบาล และการ
ศึกษาภาคบังคับ ส่งผลให้ทุก
คนที่มีอายุตั้งแต่ 7-14 ปี ต้อง
เรียนหนังสือ

2446 B.E.1903 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Early 20th 
Century / 

ต้นศตวรรษที่ 
20

1933

1936

1944-1947

The county system was abolished and province became the 
top level administrative division.

ยกเลิกมณฑลทั้งหมด และให้จังหวัดเป็นเขตการปกครองย่อย
ของประเทศที่มีระดับสูงที่สุด

The first election began with two opposing powers: 
Conservationists and Liberalists. Isan members of the House 
of Representatives also followed the same trend.

เกิดการเลือกตั้งครั้งแรก โดยมีสองขั้วอ�านาจ คือ กลุ่มอนุรักษ์
นิยม และกลุ่มเสรีนิยม ส.ส. อีสานก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม
อ�านาจเช่นกัน

Mo Lam Sopha Phontri Revolt occurred in Ban Sawathi, 
Mueang District, Khon Kaen Province. 

เกิดกบฏหมอล�าโสภา พลตรี บ้านสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Franco-Thai War. The French army invaded Nakhon 
Phanom and Buriram provinces by means of bomber 
aircrafts and ground troops.

เกิดกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสได้ใช้
เครื่องบินมาทิ้งระเบิดและส่งก�าลังทหารเข้าโจมตีพื้นที่ 
จ.นครพนม และ จ.บุรีรัมย์ 

Isan members of the House of Representatives were elected 
into the parliament. A prominent member is  the Four Tigers 
of Isan, consisting of Thong-in Phuriphat (from Ubon 
Ratchathani District), Thawin Udon (from Roi Et District), 
Chamlong Daoruang (from Maha Sarakham District), and 
Tiang Sirikhan (from Sakon Nakhon District) 

2476

2479

2487-2490

2476 B.E.1933 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Early 20th 
Century / 

ต้นศตวรรษที่ 
20

1944-1947

1948

1949

1950

ส.ส. อีสาน เข้ามามีบทบาทบริหารประเทศเป็นหนึ่งในคณะ
รัฐมนตรี เช่น สี่เสืออีสาน ประกอบด้วย นายทองอินทร์ ภูริ
พัฒน์ (ส.ส. อุบลราชธานี) นายถวิล อุดล (ส.ส. ร้อยเอ็ด) นาย
จ�าลอง ดาวเรือง (ส.ส. มหาสารคาม) และนายเตียง ศิริขันธ์ 
(ส.ส. สกลนคร)

Communist Party of Thailand (CPT), a Maoist communist 
party founded in Thailand. The party formed a Peasant 
Movement which mainly gained ground in the Isan region.  

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ก่อตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย ตามรอยแนวทางปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุง จัดตั้ง
ขบวนการชาวนา เจ้าหน้าที่พรรคเริ่มเข้าท�างานตามหมู่บ้าน
โดยเฉพาะที่ภาคอีสาน 

Field Marshal Plaek Phibunsongkhram led a campaign to 
wipe out the Free Thai Movement. House Representatives 
from Isan who voted a no-confidence motion were shot dead.  

จอมพล ป. พิบูลสงคราม กวาดล้างกลุ่มเสรีไทยอย่างหนัก ส.ส. 
อีสาน ที่เคยเสนอลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลถูกยิงตาย 

The United States of America gave the Thai government 
monetary support in exchange for opening 6 military bases 
in the Isan religion – namely Nakhon Ratchasima, Ubon 
Ratchathani, Udon Thani, Nakhon Phanom, Khon Kaen, and 
Yasothon. The Isan region has a shorter distance to Hanoi 
compared to Ho Chi Minh City. As a viable strategic point 
and a region at risk from Communist influence, Isan 
garnered considerable interest. 

รัฐบาลไทยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา และเข้ามา
ตั้งฐานทัพ 6 แห่งในภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา 

2487-2490

2491

2492

2493Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น)

2487 B.E.1944 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น)

1950

1954

อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม  ขอนแก่น และยโสธร 
เนื่องจากระยะทางจากอีสานสู่ฮานอยสั้นกว่าจากไซ่ง่อนสู่
ฮานอย ภาคอีสานจึงได้รับความสนใจ เพราะเป็นจุดยุทธศาสตร์
ที่ดี และภาคอีสานยังเป็นพื้นที่เสี่ยงจะเป็นคอมมิวนิสต์ 

2493

2497 Thailand UNESCO Funda-
mental Education Center 
(TUFEC) was founded to 
conduct a pilot program of 
supporting local development, 
especially people in the rural 
areas. The centre aimed to 
improve their economic and 
social standards by utilising 
available resources, inspiring 
the local people to change 
and strive for a better livelihood 
and encouraging local engage-
ment and empowerment.

จัดตั้งศูนย์กลางอบรมการศึกษา
ผูใ้หญ่ จงัหวดัอดุรธาน ี(ศ.อ.ศ.อ.) 
หรือ Thailand UNESCO 
Fundamental Education 
Center (TUFEC) เพื่อทดลอง
หาทางพัฒนาการท้องถิ่นหรือ
ช่วยเหลือประชนชนในชนบทที่
ล้าหลัง และช่วยยกมาตรฐาน
เศรษฐกิจ สงัคม โดยน�าทรัพยากร
ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ พยายาม
เปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงจิตใจ
ของชาวชนบทให้มีความปรารถนา
ที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของ

2493 B.E.1950 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

ตนให้ดีขึ้น และให้มีความสนใจ
ในการร่วมมือท�างานให้แก่ท้อง
ถิ่นของตน

Thailand UNESCO Rural 
Teachers Education project 
was initiated with the purpose 
of educating rural schools 
and instilling leadership in 
community development. 
North Eastern Technical 
College was also founded in 
Nakhon Ratchasima.

จัดตั้งโครงการฝึกหัดครูชนบท 
(Thailand UNESCO Rural 
Teachers Education project) 
เพื่อให้การศึกษากับโรงเรียนใน
ชนบทและการเป็นผู้น�าในการ
พัฒนาชุมชน จัดตั้งวิทยาลัย
เทคนิคภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ จังหวัดนครราชสีมา

The government implemented 
a nationalistic policy to promote 
Central Thai as a dominant 
culture and official language. 

รัฐมีนโยบายให้ประชาชนยอมรบั
ความเป็นไทย (แบบภาคกลาง) 
ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและภาษา
หนึ่งเดียว

New schools were built across 
the regions in line with the 
government’s standard school 
construction plan. 

รัฐมีแบบก่อสร้างโรงเรียนเป็น
มาตรฐานตามหมู่บ้าน

Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น)

1954

1956

1959

2497

2499

2502 Sila Wongsin declared himself as the new Mi Bun (Ruler of 
Justice). Later, he was captured and executed in Nakhon 
Ratchasima province.  

นายศิลา วงศ์สิน ประกาศตนเองว่าเป็น “ผีบุญ” หลังจากนั้นได้
ถูกปราบปรามและประหารชีวิตที่จังหวัดนครราชสีมา

Two former members of the House of Representatives 
found the Isan Party, demanding more development funds 
from the government.

2497 B.E.1954 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น)

1959

1960

1961

2502

2503

2504

สองอดีต ส.ส. ก่อตั้งพรรคอีสาน โดยเรียกร้องให้รัฐจัดสรรเงิน
พัฒนาอีสานมากขึ้น 

Communist Party of Thailand (CPT) employed “Small Tall 
Strategy” and established its first base of operation in the 
Phu Phan National Park, Sakon Nakhon province.

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ใช้แผนยุทธศาสตร์ 
“ป่าล้อมเมือง” โดยตั้งฐานแห่งแรกที่ป่าภูพาน จังหวัดสกลนคร

The United States of America opened its military air bases in 
Nakhon Ratchasima, Nakhon Phanom, Ubon Ratchathani, 
and Udon Thani to support its operations during the Vietnam 
War.

สหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งฐานทัพในภาคอีสาน ได้แก่ นครราชสีมา 
นครพนม อุบลราชธานีและอุดรธานี เพื่อส่งเครื่องบินไปสู้รบใน
สงครามเวียดนาม

The Nam Pong Project in 
Khon Kaen was initiated and 
supported by the United 
Nations Specialized Fund. 

สร้างโครงการน�า้พอง จ.ขอนแก่น 
โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ 

The government implemented 
the First National Economic 
Development Plan. New social 
and economic infrastructure 
were developed in Isan region 
such as irrigation system, 
electricity, healthcare, communi-
cation, and education. 

เร่ิมด�าเนนิการแผนพฒันาเศรษฐกิจ
แห่งชาตฉิบับที ่1 ภาคอสีานได้รับ
การพฒันาตามโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การ
ชลประทาน การไฟฟ้า การรกัษา
พยาบาล การคมนาคม และการ
ศกึษา เป็นต้น 

Isan adopted various modern 
agricultural technologies, such 
as new varieties of rice, 
agricultural machineries, and 
insecticides.

ภาคอสีานเร่ิมรับเทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น 
ข้าวพนัธุเ์กษตร เคร่ืองจกัรกล
การเกษตรและ ยาปราบศตัรูพชื 
เป็นต้น เข้ามาใช้

2502 B.E.1959 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น)

1962

1963

1964

2505

2506

2507

The International Court of Justice has ruled that Preah 
Vihear Temple in Bueng Malu sub-district, Kantharalak 
District, belongs to Cambodia.

ศาลโลกได้ตัดสินให้ประเทศไทยยกปราสาทเขาพระวิหาร ต.บึง
มะลู อ.กันทราลักษ์ ให้เป็นของประเทศกัมพูชา

Lam Phra Phloeng Dam was 
constructed in Nakhon 
Ratchasima for an agricultural 
water supply and flood 
prevention. 

สร้างเขื่อนล�าพระเพลิง 
จ.นครราชสีมา เพือ่กกัเกบ็น�า้ไว้ใช้
ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และ
ป้องกันอทุกภยั 

Lam Pao Dam in Kalasin was 
constructed for water supply, irri-
gation and flood prevention.

สร้างเขื่อนล�าปาว จ.กาฬสินธุ์ เพื่อ
กักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์ในการ
ชลประทาน การเกษตรกรรม และ
การป้องกันอุทกภัย

Lam Takhong Dam was 
constructed in Nakhon 
Ratchasima water supply for 
irrigation and agriculture.

สร้างเขื่อนล�าตะคอง 
จ.นครราชสีมา เพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้
ประโยชน์ในการชลประทานและ
การเกษตรกรรม

Director General of Depart-
ment of Religious Affairs sent 
Buddhist priests to the Isan 
region to increase the spread 
of Buddhism as well as to 
foster local development 
projects, legal consulting, and 
warning against Communism. 

อธบิดีกรมการศาสนาส่งพระสงฆ์
ไปเยือนอีสาน โดยไม่ได้สอน
พระพทุธศาสนาเท่านัน้ แต่ยัง
ช่วยชาวบ้านจดัท�าโครงการ

2505 B.E.1962 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

พฒันา อธบิายเร่ืองกฎหมาย 
และเตอืนให้ชาวบ้านระวังภยัลัทธิ
คอมมิวนสิต์

1964

1965

1966

1967

2507

2508

2509

2510

Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น) On August 7th, or the “Victorious Gunshot Day”, the Thai 
Communist Party launched an attack on the Thai Govern-
ment for the first time at Ban Na Bua, Renu Nakhon District, 
That Phanom, Nakhon Phanom province. 

วันที่ 7 สิงหาคม วันเสียงปืนแตก คือวันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย ใช้อาวุธโจมตีกองก�าลังรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรก เหตุ
เกิดที่บ้านนาบัว ต�าบลเรณูนคร อ�าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Nam Pung Dam was construct-
ed in Sakon Nakhon for power 
generation, irrigation, water 
supply and flood prevention. 

สร้างเขื่อนน�้าพุง จ.สกลนคร เพื่อ
การผลิตพลังงานไฟฟ้า การ
ชลประทาน การเกษตรกรรม และ
การป้องกันอุทกภัย 

Ubol Ratana Dam, Khon Kaen 
(Nam Pong Project), the first 
hydroelectric power plant in the 
region, was officially opened. 

เปิดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 
(โครงการน�้าพอง) อย่างเป็น
ทางการ เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงาน
น�้าแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 

Nam Oun Dam, Sakon Nakon 
was constructed for water 
supply, irrigation and flood 
prevention.

สร้างเขื่อนน�้าอูน จ.สกลนคร เพื่อ
กักเก็บน�้าไว้ใช้ประโยชน์ในการ
ชลประทาน การเกษตรกรรม และ
การป้องกันอุทกภัย 

Khon Kaen University was 
the first higher education 
institution founded in the 
Northeastern region. 

มหาวทิยาลัยขอนแก่นถกูสถาปนา
เป็นสถาบันอุดมศกึษาแห่งแรก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

2507 B.E.1964 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

The enactment of the Constitution of the Kingdom of 
Thailand, B.E. 2511 allowed Isan politicians to form their 
own political parties, such as Liberal Democratic Party, 
Democratic Front Party, and Thai Social Democratic Party. 

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้นักการเมือง
อีสานจัดตั้งพรรคการเมือง  ได้แก่ พรรคเสรีประชาธิปไตย พรรค
แนวร่วม และพรรคสังคมประชาธิปไตย

October 14 Event or the Day of Great Sorrow. 

เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค

The enactment of the Constitution of the Kingdom of Thailand, 
B.E. 2517 allowed Isan politicians to form their own political 
parties, such as Socialist Front Party and New Force Party. 

1968

1973

1974

1971

1972

2511

2516

2517

2514

2515

Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น)

Sirindhorn Dam, was constructed 
in Ubon Ratchathani for power 
generation.

สร้างเขื่อนสิรินธร  จ.อุบลราชธานี 
เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า  

Four provinces in Southern Isan 
– Surin, Buriram, Srisaket, and 
Ubon Ratchathani – had access 
to electricity from the hydroelec-
tric power project.

สี่จังหวัดในอีสานใต้ ได้แก่ สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
เริ่มได้รับกระแสไฟฟ้าจากโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�้า

Chulabhorn or Nam Phrom Dam 
was constructed for power 
generation and irrigation.

เริ่มสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ หรือเขื่อน
น�้าพรม จ.ชัยภูมิ เพื่อการผลิต
พลังงานไฟฟ้าและการชลประทาน

Isan farmers started using 
chemical fertilizers for agricultur-
al purposes.

อีสานเริ่มน�าปุ๋ยเคมีมาใช้ใน
การเกษตร

Access to electricity enabled 
Isan people to receive news and 
entertainment via radio and 
television systems.

สืบเนื่องจากภาคอีสานมีไฟฟ้าใช้ 
ท�าให้ได้รับข้อมูลข่าวสารและการ
บันเทิงจากวิทยุและโทรทัศน์ 

2511 B.E.1968 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

 ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2517  เปิดโอกาสให้นักการเมือง
อีสานจัดตั้งพรรคการเมือง  ได้แก่ พรรคแนวร่วมสังคมนิยมและ
พรรคพลังใหม่ 

Following the election, Isan socialist politicians were elected 
into the parliament.  

มีการเลือกตั้ง ท�าให้ ส.ส. ภาคอีสานที่มีแนวคิดแบบสังคมนิยมถูก
รับเลือกจ�านวนหนึ่ง

The United States of America withdrew troops from the Isan 
region and other countries. 

สหรัฐอเมริกาถอนกองก�าลังทหารออกจากอีสานและทีอ่ื่นๆ ท่ัวโลก

On October 6th or the October 6th Massacre, the govern-
ment carried out a suppression policy against communist 
activists. In fear of being arrested, university students and 
intellectuals escaped into the forest and joined forces with 
Communist Party of Thailand.
 
เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา รัฐได้มีการด�าเนินนโยบายปราบปราม
คอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาด ท�าให้นักศึกษาและปัญญาชนหลบหนี
เข้าป่า เพราะเกรงกลัวการจับกุม โดยไปเข้าร่วมกับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

Kampoon Boontawee, S.E.A. first writer award winner of 
Thailand from his novel “Luk Isan” (Son of the Northeast).

ค�าพนู บุญทว ีนกัเขยีนชาวอีสานได้รับรางวัลซไีรต์เป็นคนแรกของ
ไทย จากนวนยิายเร่ือง ลูกอีสาน

1974

1975-1976

1976

1978-1979

2517

2518-2519

2519

2521-2522

Mid 20th 
Century 

(Cold War) / 
กลางศตวรรษ

ที่ 20
(ช่วงสงคราม

เย็น)

Huai Kum Dam was constructed 
for power generation and 
irrigation.

สร้างเขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ เพื่อ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าและการ
ชลประทาน

2517 B.E.1974 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

1984

1987

1988

2527

2530

2531

Of the total number of house-
holds in Isan municipality, 74.2% 
possessed radios and 62.6% 
possessed televisions. Meanwhile, 
outside the municipality, 73.5% 
possessed radios and 15.1% 
possessed televisions. 

จ�านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลของ
ภาคอีสาน มีวิทยุเป็นร้อยละ 74.2 
และโทรทัศน์เป็นร้อยละ 62.6 ส่วน
นอกเขตเทศบาล วิทยุเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 73.5 และโทรทัศน์เพิ่มเป็น
ร้อยละ 15.1 

The Green Isan Project was 
initiated to increase people’ 
income, create jobs and improve 
environment. 

เริ่มโครงการอีสานเขียว มีจุดมุ่ง
หมายเพื่อการยกระดับรายได้ของ
ประชาชน ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

Songka Chanabutra, the head 
of Pornsawan Village in Non 
Sa-at sub-district, Nong Ruea 
District, Khon Kaen, pioneered 
the Integrated Farming System.
 
นายสงกา ชนะบุตร ผู้น�าหมู่บ้าน
พรสวรรค์ ต.โนนสะอาด อ. 
หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้เริ่มท�า
เกษตรแบบผสมผสาน

The forest area in Isan and Thailand fell to 28.03% of the 
country’s total area. In this light, the government issued an 
emergency decree to revoke all forestry concessions.
 
พื้นที่ป่าไม้ในอีสานและทั่วประเทศลดลง เหลือร้อยละ 28.03 ของ
เนื้อที่ทั้งประเทศ รัฐจึงออกพระราชก�าหนดยกเลิกสัมปทานท�าไม้
ทั้งหมด

2527 B.E.1984 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

1989

1990

2532

2533

91.2% of Isan households inside 
the municipality favored television 
over radio. The same preference 
went to households outside the 
municipality, with the figure at 
76.9%. As such, the way Isan 
people consumed entertainment 
radically changed. 100% had 
access to international movies, 
93% to Thai movies, 92% inter-
national music, 91% to soap 
operas, 80% to folk music, while 
only 41% claimed to watch Mo Lam.  

ชาวอีสานหันมารับสื่อโทรทัศน์
มากกว่าวิทยุ เฉพาะในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91.2 ส่วนนอก
เขตเทศบาลเป็นร้อยละ 76.9 ท�าให้
การรับความบันเทิงของชาวอีสาน
เปลี่ยนไป โดยรับชมภาพยนตร์ต่าง
ประเทศร้อยละ 100 ภาพยนตร์
ไทยร้อยละ 93 เพลงหรือดนตรี
สากลร้อยละ 92 ละครโทรทัศน์ร้อย
ละ 91 เพลงลูกทุ่งร้อยละ 80 และดู
หมอล�าเพียงร้อยละ 41 

Pak Mun Dam was constructed 
in Ubon Ratchathani for power 
generation and irrigation. 
However this dam posed a 
negative environmental impact 
and effected the fishing 
community, resulting in a never

2532 B.E.1989 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

1990

1991

2533

2534

before prolonged conflict that 
lasted from the moment the 
project was launched until its 
completion in 1994.

สร้างเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี 
เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการ
ชลประทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
อาชีพการประมงของชาวบ้าน ก่อ
ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับชาว
บ้านและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งยืดเยื้อ
อย่างไม่เคยมีมาก่อนนับตั้งแต่ก่อน
สร้างจนกระทั่งหลังสร้างเสร็จ ในปี 
พ.ศ. 2537

The first Thai-Lao Friendship 
Bridge connecting between 
Nong Khai Province and 
Vientiane, was constructed and 
supported by Austrialia to 
facilitate the ASEAN Economic 
Community.

เริ่มสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที ่1 เชือ่มต่อระหว่าง จ.หนองคาย 
กับนครหลวงเวียงจันทน์ โดยได้รับ
ทนุสนบัสนนุจากประเทศออสเตรเลยี 
เพื่อเป็นการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เคยมีมา
ก่อนนับตั้งแต่ก่อนสร้างจนกระทั่ง
หลังสร้างเสร็จ ในปี พ.ศ. 2537

2533 B.E.1990 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

1992

1992

1994

2535

2535

2537

Black May Event. 
 
เกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ

Isan people who suffered from the Land Allocation for the 
Impoverished in Deforested Conserved Forest Areas Project 
had a strike by walking from Isan to Bangkok. The project 
was eventually cancelled following the protest. 
 
ชาวอีสานที่ประสบปัญหาจากโครงการจัดที่ท�ากินให้กับราษฎรผู้
ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) เดินขบวนประท้วงต่อ
ต้านจากอีสานเข้าสู่กรุงเทพฯ หลังจากนั้นโครงการฯ ได้ถูกยกเลิก

The Isan Agriculture Group demanded the government’s 
action in rectifying the following issues: agricultural debts 
and product price falls, forest area accessibility, and

Rasi Salai Dam, Srisaket, was 
constructed to combat water 
shortage in Isan.

สร้างเขื่อนราษีไศล จ. ศรีสะเกษ 
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าใน
ภาคอีสาน

“The New Theory of Agriculture” 
is a royal project concerning 
soil management simulation 
for sustainable habitation and 
livelihood and is based on the 
Buddhist principle of self-
sufficiency.
 
เกิดแบบจ�าลองการจัดพื้นที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตที่
ยั่งยืนเรียกว่า “เกษตรทฤษฎี
ใหม่” ตามพระราชด�าริ โดยมี
หลักการ “พออยู่พอกิน” และ 
“พึ่งตนเอง” ตามแนวทางพุทธ
ศาสนา

2535 B.E.1992 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

1995

1996

1997

1999

2538

2539

2540

2542

compensation for the loss of land as a result of the dam 
construction project. The group, by mean of public demon-
stration, also called for the cancellation of the future dam project. 

กลุ่มเกษตรกรอีสานได้เรียกร้องให้รัฐบาล ช่วยจัดการแก้ไขปัญหา
หนีส้นิ ราคาสินค้าเกษตรตกต�า่ การเข้าถงึป่า เรียกร้องเงินทดแทน 
การสูญเสียที่ดินในโครงการสร้างเขื่อนและเรียกร้องให้ยกเลิก
โครงการสร้างเขือ่นทียั่งไม่ได้สร้างด้วยเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาล 

The Assembly of the Poor, consisting of thousands of Isan 
farmers, hill tribes with nationality and land rights conflict, the 
southern local fishermen threatened by trawling, and a group 
of miners, had a demonstration in Bangkok and reached an 
agreement with the Prime Minister on several key issues. 
However, the agreement was void as a result of the change 
in government.

กลุ่มสมัชชาคนจน ได้รวบรวมเกษตรกรอีสาน ชาวเขาที่เรียกร้อง
สัญชาติไทยและสิทธิในที่ท�ากิน และชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้ที่
ถูกประมงอวนลากรุกราน และกลุ่มคนงานเหมือง ที่เผชิญปัญหา
เข้ารวมกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนเข้ามาที่กรุงเทพฯ และได้ข้อ
ตกลงกับนายกรัฐมนตรี ในหลายกรณี ต่อมาผลของการเจรจาตก
ไป เพราะเกิดการเปลี่ยนรัฐบาล

Tom Yum Goong Financial Crisis.

เกิดวิกฤตต้มย�ากุ้ง

The Assembly of the Poor and those affected by the Pak 
Mul Dam construction, declared an indefinite protest in the 
area next to the Pak Mul Dam’s ridge in Ubon Ratchathani. 
They also formed a village called Mae Mul Mun Yuen.

2538 B.E.1995 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

1999

2001

2002

2542

2544

2545

กลุ่มสมัชชาคนจนและผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูล 
ประกาศเจตนารมย์ชุมนุมใหญ่เพื่อประท้วงโดยไม่มีก�าหนด 
บริเวณริมสันเขื่อนปากมูล จ.อุบลราชธานี และจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน
แม่มูนมั่นยืน

Newin Chidchob proposed the Rubber Sapling Project to the 
Cabinet. The program aimed to mobilise southern rubber 
trees to Northern and Isan regions. Chareon Pokphand 
Seeds Co., Ltd won concession for procuring rubber sapling.

นายเนวิน ชิดชอบ เสนอโครงการกล้ายางพารา ต่อคณะรัฐมนตรี 
โดยน�ายางพาราจากภาคใต้ ไปปลูกที่ภาคเหนือและภาคอีสาน 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพืช จ�ากัด ได้รับสัมปทานในการจัดหา
กล้ายาง

The parliament approved the amendment on the Minerals 
Act, B.E. 2545, allowing nationwide underground mineral 
mining. Concessionaires were given the right to mine 100 
meters deep underground and were not required to show 
proof of intention of underground mining under lands owned 
by other people to the officials or the land owners. Following 
the amendment, requests for exploration and production of 
Potash and other minerals in Isan were filed. 

 รัฐสภาลงมติให้ผ่านการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.แร่ ปี พ.ศ. 2545 โดย
อนุญาตให้มีการท�าเหมืองแร่ใต้ดินทั่วประเทศ โดยผู้ได้สัมปทาน
ได้สิทธิการท�าเหมืองใต้ดินลึกกว่า 100 เมตร และไม่ต้องแสดง
หลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของที่ดินข้างบนว่าจะท�า
เหมืองใต้ดินล่วงไปใต้ดินที่อยู่ในกรรมสิทธ์ของผู้อื่น หลังจากนั้นจึง
ท�าให้มีการยื่นขอส�ารวจและผลิตแร่โปแตช และแร่ชนิดอื่นในภาค
อีสาน

เกิดสถานีวิทยุชุมชนที่แรกในพื้นที่
ภาคอสีาน คอื วทิยชุมุชนคนนาทอง 
จ.มหาสารคาม เพือ่สือ่สารสิง่ทีดี่ต่อ
ชุมชน และสร้างวิทยุชุมชนให้เป็น
ของประชาชน โดยชุมชน เพื่อ
ประชาชน

The first community radio station 
was founded in Maha Sarakham.
 In the name of “Khon Nathong 
community radio” for effective 
communication with people by 
the people, for the people.

2542 B.E.1999 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

2002

2003

2006

2545

2546

2549

Udon Thani Environmental Conservation Group was founded 
in opposition to the Potash underground mining. The group 
conducted various forms of operation in order to make 
Potash mining a public concern.

ก่อตั้งกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ. อุดรธานี เพื่อคัดค้านเหมืองแร่
โปแตช โดยมีกระบวนการเคลื่อนไหวต่อสู้ของกลุ่มหลายรูปแบบ 
เพื่อท�าให้ประเด็นเรื่องเหมืองแร่โปแตชเป็นประเด็นสาธารณะ

The Assembly of the Poor joined the People’s Alliance for 
Democracy’s anti-government movement. 

กลุ่มสมัชชาคนจนเข้าร่วมเคลื่อนไหวขับไล่รัฐบาลกับกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

The Ban Khok Yao community, in Thoong Lui Lai sub-dis-
trict, Khon San District, Chaiyaphum, joined the Esaan Land 
Reform Network as a result of the prolonged area conflict in 
Khok Yao area. In 1973, this area was officially designated 
as Phu Sam Phaknam National Forest. To support the local 
people who originally lived in the area, the government 

The second Thai-Lao Friendship 
Bridge connecting Mukdahan 
Province and Savannakhet 
District was constructed to 
facilitate the upcoming ASEAN 
Economic Community.

เริ่มสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที ่2 เชือ่มต่อระหว่าง จ.มุกดาหาร 
กับแขวงสุวรรณเขต เพื่อเป็นการ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2545 B.E.2002 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

2006 2549 promised to allocate lands and started evicting the communi-
ty in 1985 for the acclaimed “Conserve the Woods, Preserve 
the Animals” Project. However, government officials were 
found to plant Gum trees on the seized land; worse, the 
allocated area turned out to be under ownership, preventing 
the local from entering and earning a living. The community 
had made various requests for help, but inconclusive attempts 
for rectification prevented the community from making use of 
the land.

ชาวบ้านชุมชนบ้านโคกยาว  ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) 
เนื่องจากปมพิพาทในพื้นที่สวนป่าโคกยาว ปัญหาต่อเนื่องมาจาก
ปี พ.ศ. 2516  ถูกประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซ�าผักหนาม 
รัฐได้เข้ามาอพยพขับไล่ชาวบ้านในปี พ.ศ. 2528 โดยอ้างว่าเพื่อ
ปลูกป่าตามโครงการ “หมู่บ้านรักษ์ป่า ประชารักษ์สัตว์” และจะ
จัดสรรที่ดินรองรับ แต่เจ้าหน้าที่กลับน�าต้นยูคาลิปตัส มาปลูก
ทับที่ท�ากินชาวบ้านแทน ส่วนพื้นที่รองรับเป็นที่ดินที่มีเจ้าของอยู่
แล้ว ท�าให้ไม่สามารถเข้าท�ากินได้ และเข้าที่เดิมก็ไม่ได้ หลังจาก
นั้นชาวบ้านได้เรียกร้องมาอย่างต่อเนื่อง แต่การแก้ไขปัญหาไม่มี
ข้อยุติ ท�าให้ไม่สามารถเข้าท�าประโยชน์ในพื้นที่ได้

A gold mine was constructed in Wang Saphung District, 
Loei, and posed a negative impact on six communities (Ban 
Na Nong Nong, Ban Khok Sathon, Ban Phu Tab Fah, Ban 
Huai Phuk, Ban Non Pha Phung Pattana, and Ban Kaeng 
Hin). Locals found chemicals leaked along the public canals.

เริ่มสร้างเหมืองแร่ทองค�า ใน อ. วังสะพุง จ. เลย ท�าให้ชาวบ้านได้
รับผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตที่รั่วซึมมาตามล�าธาร
สาธารณะ ส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน (บ้านนาหนองบง, 
บ้านกกสะท้อน, บ้านภูทับฟ้า, บ้านห้วยผุก, บ้านโนนผาพุงพัฒนา 
และบ้านแก่งหิน)

2549 B.E.2006 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

2007

2009

2550

2552

Udon Thani Rajaphat University organized an open dialogue 
concerning Potash mines owned by transnational capitalists, 
and assessed the social, environmental, and health impact 
of Potash mining. The community also involved itself through 
seeking alliances and keeping close eyes on transnational 
capitalists who might take on a Potash mine construction 
without the community’s approval.

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเปิดพื้นที่เสวนาเกี่ยวกับเหมืองแร่
โปแตชของกลุ่มทุนข้ามชาติ และการประเมินผลกระทบทางสังคม 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากเหมืองแร่โปแตช โดยชาวบ้านได้
เคลื่อนไหวหาพันธมิตรและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้
ชิดเพื่อไม่ให้กลุ่มทุนข้ามชาติฉวยโอกาสสร้างเหมืองขึ้นมาในพื้นที่
โดยชาวบ้านไม่ยอมรับ

The third Thai-Lao Friendship 
Bridge connecting Nakhon 
Phanom Province and Kham-
mouane was constructed for 
trading and tourism between 
Thailand, Laos, Vietnam, and 
Southern China. The bridge is 
also a gateway to the ASEAN 
Economic Community. 

เริ่มสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที ่3 เชือ่มต่อระหว่าง จ.นครพนม 
กับ แขวงค�าม่วน เพื่อเป็นเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งด้านการค้า และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทย 
ลาว เวียดนาม และภาคใต้ของจีน 
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2550 B.E.2007 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

2010 2553 Members of Esaan Land Reform Network collaborated with 
locals and residences affected by unjust land allocation and 
formed a group called Land Reform Network of Thailand. 
The association aimed to push forward the community’s land 
management proposal in the form of “Community’s Deed”. 
Following the demonstration, the government issued the new 
Regulations of the Office of the Prime Minister on Communi-
ty’s Deed.

สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) ได้ร่วมชุมนุมกับ
ชาวบ้านผู้เดือดร้อนทั่วประเทศ ในนามเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่ง
ประเทศไทย (คปท.) เพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการ
ที่ดินโดยชุมชนในรูปแบบ “โฉนดชุมชน” หลังจากนั้นรัฐบาลได้
ออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน 

The fourth Thai-Lao Friendship 
Bridge connecting Nakhon 
Phanom Province and Kham-
mouane was constructed for 
trading and tourism between 
Thailand, Laos, Vietnam, and 
Southern China. The bridge is 
also a gateway to the ASEAN 
Economic Community.  

เริ่มสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
แห่งที ่4 เชือ่มต่อระหว่าง จ.นครพนม 
กับ แขวงค�าม่วน เพื่อเป็นเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งด้านการค้า และ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทย 
ลาว เวียดนาม และภาคใต้ของจีน 
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

A biomass power plant was 
opened in Sa Khu sub-district, 
Suvannabhumi District, Roi Et 
Province, and in Phon District, 
Khon Kaen, using paddy husk 
as fuel. Later on, the surround-
ing community sent a complaint 
concerning soot and smoke 
produced by the plants.

 เริ่มด�าเนินการโรงไฟฟ้าชีวมวลใน 
ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
และ อ.พล จ.ขอนแก่น มีการใช้
แกลบเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาได้รับการ
ร้องเรียนจากชาวบ้านเรื่องปัญหา
เขม่าควันจากโรงไฟฟ้าชีวมวล

2553 B.E.2010 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

Six communities in Wang Saphung District, Loei, were 
affected by gold mining business and formed a “Khon Rak 
Ban Kerd” group to fight against gold mine construction.

ชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ใน อ. วังสะพุง จ. เลย ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหมืองแร่ทองค�ารวมกลุ่มกันในชื่อ “กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด” เพื่อ
เคลื่อนไหวต่อต้านการด�าเนินการเหมืองแร่ทองค�า 

Thailand’s political crisis in 2013 – 2014.

 เกิดวิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557

The Khon Rak Ban Kerd Group filed a lawsuit to the 
Administrative Court in an attempt to repeal the gold mine’s 
operation and demand compensation.

กลุม่ฅนรกัษ์บ้านเกิดได้ย่ืนฟ้องศาลปกครองกลาง เพือ่เพกิถอนการ
ด�าเนินงานและเรยีกร้องค่าชดเชยความเสยีหายจากเหมืองแร่ทองค�า

ก่อตั้งเว็บไซท์เดอะอีสานเรคคอร์ด 
(The Isaan Record) เพื่อน�าเสนอ
ข่าวสารออนไลน์เกี่ยวกับประเด็น
สังคมและการเมืองในประเทศไทย
และภาคอีสาน

The Isaan Record, online news 
was founded for focusing on the 
social and political movements 
and telling the Isan stories.

เปิดตัวเว็บไซท์นิตยสารอีศาน 
นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสนอ
ข่าวสาร การปรึกษาหารือ 
ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับภาคอีสาน

E-shann magazine was debuted 
for news presentation on Q&A 
counseling related to Isan.

2011

2012

2013

2554

2555

2556

2554 B.E.2011 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

2015 2558 The government introduced special economic zones policy in 
10 southern provinces, 3 of which, namely Mukdahan, Nong 
Khai, and Nakhon Phanom are in Isan. 

รัฐออกนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด ใน
อสีานมี 3 จงัหวดั ได้แก่ จ.มุกดาหาร จ.หนองคาย และ จ.นครพนม

The government granted approval for both national and 
international private companies to explore potential sources 
of Potash and begin mining in several areas in Isan, such as 
Chaiyaphum, Sakon Nakhon, and Udon Thani. The communities
later protested against Potash mining which will affect the 
surrounding environment. 

รัฐอนุญาตให้บริษัทเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศเข้าส�ารวจ
แหล่งเหมืองแร่โปแตชและขุดเจาะเหมืองแร่โปแตชหลายแห่งใน
อีสาน ได้แก่ พื้นที่ จ.ชัยภูมิ จ.สกลนคร จ.นครราชสีมา และ 
จ.อุดรธานี ภายหลังชาวบ้านได้ออกมาคัดค้านการท�าเหมืองแร่ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

2014 2557 The government introduced the “Forest Reform” policy, 
evicting surrounding communities and demolishing all 
constructions in the forest areas. In response, the affected 
community networks joined together in protest and demand-
ed the policy abolishment. Soon after, the eviction was 
delayed until a proper solution can be issued.

รัฐออกนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” โดยให้ชาวบ้านอพยพ รื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างออกจากพื้นที่ป่าไม้ ท�าให้เครือข่ายชาวบ้านที่ได้รับผล
กระทบในภาคอีสานรวมตัวกันเรียกร้องให้ยกเลิกนโยบาย ต่อมามี
มติชะลอการไล่รื้อชาวบ้านออกจนกว่าจะมีกระบวนการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้องการด�าเนินงานและเรียกร้องค่าชดเชยความ
เสียหายจากเหมืองแร่ทองค�า

2557 B.E.2014 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

Late 20th 
Century / 

ปลายศตวรรษ
ที่ 20

21st Century 
and Present 

Day : 
Becoming 

Global 
Citizen / 

ศตวรรษที่ 21 
และปัจจุบัน 
สู่วิถีพลเมือง

โลก

The government implemented Thailand 4.0 Policy and 
devised Isan Development Strategic Plan to improve Isan’s 
stability and prosperity by promoting the region’s unique 
identity and maximize its geographical capability.

รัฐออกนโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนยุทธศาสตร์พฒันาภาค
อสีาน เพือ่เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนภาคอีสานสู่ความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และย่ังยนื โดยเน้นการชอัูตลักษณ์และมุ่งการยกระดับ
ศกัยภาพของพืน้ที่

2017 2560

2016 2559 The Jira-Khon Kaen Double 
Tracking Railway Project was 
initiated in Isan to open a new 
transport route, resulting in 
another eviction and demolition 
of the surrounding community in 
order to pave way for the 
railway construction.

เริ่มโครงการรถไฟทางคู่ในอีสาน 
ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น เพื่อเพิ่ม
เส้นทางคมนาคม ท�าให้มีการไล่รื้อ
และอพยพชุมชนเพื่อเปิดเส้นทาง
สร้างรางรถไฟ

Towards Global Citizenship 

The world is now heading 
towards the era of knowledge 
economy where technology 
has radically evolved at an ex-
ponential rate. A certain branch 
of knowledge can quickly 
become obsolete. Technology 

Public Infrastructure and Systems 
VS Global Evolution Trend 

All infrastructure must be connected 
at the communal, provincial to 
the national and international 
levels. This includes any new 
constructions or renovations in 
response to the government’s 

IT infrastructure and Digital 4.0

The government has enacted a 
policy that utilises state-of-the-
art technology to deal with new 
challenges, employing the Internet 
of Things to facilitate manage-
ment and create a balance 
between technological growth 

2559 B.E.2016 A.D.
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Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

21st Century 
and Present 

Day : 
Becoming 

Global 
Citizen / 

ศตวรรษที่ 21 
และปัจจุบัน 
สู่วิถีพลเมือง

โลก

and reinvention will add new 
value to the products. This 
world requires skilled workers 
who are in constant pursuit of 
new knowledge. As a result 
of the revolution in communi-
cation technology that has 
brought significant changes to 
the university systems and 
curriculums, knowledge workers
are now free to pursue education 
anywhere and anytime. 
 
Thailand 4.0 policy has naturally 
walked the nation to the know-
ledge economy. As a result 
from entering the global econ-
omy, the policy assimilates 
available resources with new 
models, ideologies, principles, 
and theories from both the 
Western and the Eastern 
Worlds. This includes norms 
in the democratic and the 
Chinese socialist systems, 
and various monarchy countries. 
Through further adaptations 
and developments of certain 
perspectives and schools of 
knowledge, combined with 
local wisdom, people’s identities, 
and old resources, Thailand 
is able is meet the interna-
tional guidelines and open 
itself to potential changes. 
 
Nevertheless, each and every 
country is in a position to 
influence the world by means

internal management plan towards 
Thailand 4.0, also known as the 
fourth global industrial change, 
or Industrial 4.0. 
 
The one map data management 
system and the new city landscape 
management, land use manage-
ment and development, improv-
ement and establishment of the 
fundamental structure of trans-
portation that facilitate and 
promote the influx of population, 
knowledge, resources, raw 
materials, trades, the facilitation 
and exchange of socio-cultural 
experience, and the movement 
of economy, labour, news and 
information, and ways of life in 
various regions – all of these 
elements contributes to a constant 
growth of statehood that can 
support the current population 
and growth induced by various 
reasons. The changes occurred 
in Isan constitute the change in 
Thai economy and society. 
 
Isan, by its entry into global citi-
zenship through the government’s 
efforts to induce socio-economic 
changes, has made itself clear 
that the member provinces and 
resources in the region are the 
government’s assets. We saw 
land usage connected to the 
government’s monocentric and 
polycentric management plan, 
facilitating the status of metropolis.

and responsibility towards social 
welfare. The Digital Structure 
4.0 is a new innovation that will 
aid and drive Isan development. 
 
The Isan economy is revitalised 
by an inclusive digital ecosystem, 
resulting in a birth of Isan’s new 
digital entrepreneurs who employ 
innovation to drive the economy 
forward. The new digital structure 
has also facilitated an increasing 
use and role of robots in managing 
business and meeting set goals, 
which in turn affect the meaning 
and value of human labour in 
comparison to robots. In reality, 
when considering the ability, time, 
and livelihood of human labour, 
the only aspect humans have 
control over is workplace location. 
For online social media, its use 
has shifted from interpersonal 
communication into an advertising 
platform. The existence of online 
market affects marketing, com-
munication, sale, and customer 
attraction strategies. Through the 
Internet of Things and online social 
networks, Isan’s local identity is 
expressed in many formats and 
aspects, for example, different 
gatherings based on ethnicity, 
provincial group, professional 
group, news group, people inter-
ested in Isan, and movements 
based on social-cultural, political, 
educational, technological, and 
public health issues. 
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of globalisation and neoliberalism. 
We race against each other in 
driving or replicating the ad-
vancement of industrialised 
countries, and at the same time 
seeking development strategies 
and formats unique to each 
country. Humanism, sustain-
ability and liberal democracy 
are taken into consideration 
to inspire new policies and 
social development plans which 
promote basic human rights, 
justice, democracy, anti-vio-
lence, and peace. 

วิวัฒนาการความรู้สู่ภาวะ
พลเมืองโลก

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
แห่งองค์ความรู้ เป็นวิวัฒนาการ
ความรู้เทคโนโลยีโลก มีความ
ก้าวหน้าทุกแขนงเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในเวลาอันสั้น ความรู้
บางอย่างจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว
ความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการเล่า
ใหม่ จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
มากกว่าตัววัตถุดิบ โลกยุคใหม่
ต้องการแรงงานด้านความรู้ท�า
หน้าที่หาความรู้ใหม่ตลอดเวลา 
การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงระบบและรูปแบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยขนาน
ใหญ่ สนับสนุนการศึกษาต่อ
เนื่องของแรงงานด้านความรู้ให้
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ประเทศไทย 4.0 ยกระดับตัวเอง
สูยุ่คเศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้โดย

Though decentralisation has its 
promise, the process is still unclear 
and is practically a centralised 
chain of command. The provinces 
located in unfavorable geographic
 locations compensate for such 
disadvantage by focusing more 
on the economy. Like other dev-
eloping countries in the Southern 
region, they have a trend towards 
neo-liberal globalisation.

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบต่างๆ 
ตามแนวทางและก�ากบัของรฐักบั
ความเป็นไปของวิวัฒนาการโลก

โครงสร้างพื้นฐานทุกด้านสามารถ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับหมู่บ้าน 
จังหวัด ภูมิภาคอีสาน ประเทศ และ
เชื่อมกับระดับนานาชาติ รวมถึง
สร้างหรือเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากการ
บริหาร การจัดการภายในของรัฐ
เพื่อน�าไปสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยน
แปลงยุคที่สี่อุตสาหกรรมโลก หรือ 
Industrial 4.0

ระบบการจัดการแผนที่แบบ one 
map การวางผังเมืองใหม่ การจัด
การและก�าหนดใช้ประโยชน์พื้นที่ 
การปรับปรุงและสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานด้านระบบเครือข่ายคมนาคม
ขนส่ง เพื่อรองรับและเสริมสร้าง
การเข้าออกไหลเวียน ผู้คน ความรู้ 
ทรัพยากร วัตถุดิบ การค้า การก่อ
สร้าง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทัง้ทางสังคม วัฒนธรรม การเคลือ่น
ย้ายเศรษฐกิจ แรงงาน ข้อมูลข่าวสาร

Websites and social media play 
an important role in raising an 
awareness among global citizens 
about various issues and the 
dynamic knowledge of both 
national and global citizenship. 
Isan people’s entry into the age 
of digital economy along with the 
rest of the world will make it easier 
for them to partake in the global 
monetary networks. 

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
และดิจิทัล 4.0

รัฐก�าหนดนโยบายให้ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงรับมือต่อความท้าทายใหม่ 
โดยน�าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาช่วย
พัฒนาการบริหารจัดการ โครงสร้าง
พืน้ฐานให้สมดุลระหว่างความจ�าเป็น
ในการเจริญเตบิโตทางเทคโนโลยี กับ
ความรับผิดชอบต่อสวัสดิการสังคม 
โดยจัดการให้โครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัล 4.0 เป็นนวัตกรรมยุคใหม่ที่
จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอีสาน

เศรษฐกิจอสีานได้รบัการกระตุน้ใหม่
ด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลของ
ประเทศและโลกครบวงจรท�าให้มีผู้
ประกอบการดิจิทัลอีสานเกิดใหม่
จ�านวนมาก ส่งเสริมการใช้นวตักรรม
ขับเคลื่อนธุรกิจ ผลต่อเนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจะท�าให้หุ่น
ยนต์เข้ามาบทบาทมากขึ้นในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างผลลัพธ์
ตามเป้าหมาย มีผลต่อการให้ความ
หมายและคุณค่าต่อในการท�างาน
ของมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับหุ่น
ยนต์ ทกัษะแรงงานเวลาและคุณภาพ

Timeline Years A.D. / 
ค.ศ.

Years B.E. /
พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง

Knowledge /
องค์ความรู้

Infrastructure /
โครงสร้างพื้นฐาน

Technology & Digital /
เทคโนโลยีและดิจิตัล

21st Century 
and Present 

Day : 
Becoming 

Global 
Citizen / 

ศตวรรษที่ 21 
และปัจจุบัน 
สู่วิถีพลเมือง

โลก
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อัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลต่อสืบเนื่อง
มาจากการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
โลก ขณะเดียวกันก็ประสาน
ความรู้ที่มีเข้ากับโมเดลความรู้ 
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีใหม่ชุด
อื่นทั้งในโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก ทั้งในระบอบประชา-
ธิปไตยและในระบอบสังคมนิยม
แบบจนี (ใหม่) รวมทัง้ในประเทศ
ที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ด�ารง
อยู่ โดยน�าความรู้ทัศนคติบาง
ชุดยกระดับ ต่อยอดและน�า
ความรู้หลักการมาผสมผสาน 
และน�าชุดความคิดใหม่มาผสม
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์
ผู้คน ทรัพยากรจากฐานเดิมออก
ไปสู่แนวโน้มและแนวทางสากล
ในส่วนที่สามารถให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ 

อย่างไรก็ตาม ทุกคนต่างก็อยู่ใน
บริบทที่มีอิทธิพลต่อโลกนี้ทั้ง
โลกาภิวัตน์ เสรีนิยมใหม่ และ
ต่างก็พยายามที่จะขับเคลื่อน
หรือผลิตสร้างซ�้าประสบการณ์
การพัฒนาของประเทศอุตสา-
หกรรมในประเทศต่างๆ พร้อม
ค้นหากลยุทธ์และรูปแบบการ
พัฒนาของตนเอง ซึ่งผนวกเอา
ความยั่งยืนจากแนวคิดมนุษย
นิยมและเสรีนิยมประชาธิปไตย
ไว้ในฐานะแรงบันดาลใจทาง
จริยธรรมให้เข้ามาอยู่ในการคิด
นโยบายและการปฏิบัติในการ
พัฒนาต่างๆ ทางสังคมที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ความ
ยุติธรรม ประชาธิปไตย การไม่
ใช้ความรุนแรง และสันติวิธี

และวิถีอื่นจากผู้คนในพื้นที่ต่างๆ 
ท�าให้ความเป็นเมืองขยายมากขึ้น
และต่อเนื่องรองรับกับประชากร
ปัจจุบันและที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
จากสาเหตุต่างๆ การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในอีสานด้านหนึ่งถือเป็น
จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมไทย

อสีานในฐานะ ‘พลเมืองในสงัคมโลก’ 
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
เมืองและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 
ท�าให้เมืองและทรัพยากรต่างๆ 
ในอีสานอยู่ในฐานะสินทรัพย์ที่ถูก
จัดการโดยรัฐ มีลักษณะการใช้
ประโยชน์ของพื้นที่ที่เช่ือมโยงกับ
แนวทางการบริหารการปกครอง
ของรัฐท้ังรูปแบบและหน้าท่ีทั้งใน
ส่วนความสัมพันธ์แบบศูนย์กลาง
เด่ียวและ พหุศูนย์กลางที่มีความ
พร้อมในด้านต่างๆ ของความเป็น
เมืองและเมืองมหานคร ขณะที่
หน้าที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
กระจายอ�านาจนัน้ยงัมีความคลุมเครือ
ในทางปฏิบัติอยู่มากและค่อนข้าง
จะเป็นการท�าหน้าที่ตามค�าสั่งศูนย์
กลาง ส่วนเมืองอีสานบางเมืองที่มี
ภูมิศาสตร์ที่ตั้งไม่ดีนักก็ผูกตัวเอง
เข้ากับเศรษฐกิจมากขึ้น เช่นเดียว
กับเมืองจ�านวนมากโดยเฉพาะโลก
แถบซีกโลกใต้ของการพัฒนาในยุค
โลกาภิวัฒน์เสรีนิยมใหม่

ชีวิตของมนุษย์แรงงานที่เป็นอยู่
จริงมีความเป็นอิสระเพียงแค่
สถานที่การท�างาน ในด้านสื่อสังคม
ออนไลน์ ปรับจากที่เคยเน้นการ
สื่อสารระหว่างเพื่อน เปลี่ยนเป็น
แพลตฟอร์มโฆษณา และในการ
ขายออนไลน์ ส่งผลต่อกลยุทธ์การ
ตลาด สื่อสารและการขาย การแย่ง
ชิงลูกค้า  มีนวัตกรรมอินเทอร์เน็ต
ออฟธิงส์และในส่วนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่แสดงถึงความเป็นท้อง
ถ่ินอสีาน ในรูปแบบมิตต่ิางๆ จ�านวน
มาก มีการรวมตัวกันตั้งแต่ กลุ่ม
ชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาชีพ
เฉพาะ กลุ่มข่าวสาร กลุ่มความ
สนใจในพื้นที่อีสาน กลุ่มแนวคิด
การเคลื่อนไหวทางสังคมวัฒนธรรม 
การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี 
และสาธารณสุข  

เว็บไซต์-โซเชียล มีเดีย มีบทบาท
ส�าคัญในการผลักดันพลเมืองโลกให้
มีความตืน่ตวัในเร่ืองต่างๆ ตลอดจน 
พลวัตความรู้แบบพลเมืองรัฐและ
พลเมืองในโลก ผู้คนอีสานจะสัมผัส
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไปพร้อมกับ
กระแสของโลกการเข้าร่วมในโครง
ข่ายทางการเงินโลกง่ายขึ้น
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พ.ศ.

History & Politics /
ประวัติศาสตร์และการเมือง
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องค์ความรู้
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โครงสร้างพื้นฐาน
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THE PAST,PRESENT, AND FUTURE OF
ISAN PEOPLE: 
SOCIO-ECONOMIC CHANGES

อดีต ปัจจุบันและอนาคตคนอีสาน : 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม

Isan in general refers to a large plateau in 

Thailand commonly known as Khorat Plateau. 

This region is characterised by basins and 

highlands with two seasons: dry season and 

wet season. Geographic scholars referred to 

this type of land as dry area – a terrain ideal 

for human settlement and agriculture since 

the origin of the local community in Metal 

Age around 1,500 B.C. It was only 500 B.C. 

when the native people began to group up 

as towns and states. People from southern 

China, coastal people, and overseas people 

moved to settle down as a town, marking the

first settlement in the region. Isan is particularly

a geographical jewel because of its basins 

which are great for growing crops. Besides, 

the land is rich in salt and iron which are es-

sential for agriculture salt industry as well as 

other heavy industries such as iron and other

metal mining dominate the region. The flood 

of outsiders immigrating into the area made 

Isan the most densely populated region 

compared to other economies in Southeast 

Asia. However, the density of population 

entails suffering. During the dry season, the 

water supply might be very low and may last 

as long as half a year. For survival of the 

town and its people, an effective irrigation 

system was set up. A tank system with tank 

moats was common and found in early town 

plans of major cities. This technology has 

been used since the late Iron Age. During 

that time, some people made a living off of 

the salt and iron industry of which products 

were exported to other distant towns and 

states. These prehistoric towns and people 

entered the historic age with influences from 

Indian culture through Brahman, Hinduism, 

and Hinayana sect of Buddhism from 12 

B.E. onward. With a multicultural background,

early Isan society adopted a wide range of 

written languages including Pali, Sanskrit, 

/Background of the land and the people

Srisak Walliphodom

/ภูมิหลังของดินแดนและผู้คน
ศรีศักร  วัลลิโภดม

Mon, and Khmer. Other cultural characteristics 

appropriated from these foreigners include 

absolute monarchy ideology, Brahman rituals,

stupas and Angor-styled temple architectures. 

Back then the region had a strong bond with 

the Angkor Kingdom whose capital city was 

in Siem Riep, Cambodia. The civilisation of 

Isan reached its peak from 16-19 B.E. After 

that, kingdoms started to collapse. People 

moved to the central and eastern regions of 

the country, and the lower basin of Khmer Lake 

in Cambodia. All these form basic impression 

of the Isan region and Isan people in ancient

times. From the 21 B.E. onward, these aban-

doned towns were reconstructed as part of 

the Ayutthaya and Lan Xan Kingdom. The 

area was located in the Chaophraya asin and 

within the Lan Xang’s vicinity whose capital 

city was Vientiane. Back then, these cities 

were small. Ruled under both great kingdoms,

Isan was divided into parts by the Phu Phan 

Mountains. The Sakon Nakhon Plateau was 

ruled by the Lan Xang Kingdom while the 

areas on both banks of the Mun Rivers, from 

Khorat to Ubon Ratchathani were ruled by 

the Ayutthaya Kingdom. The upper areas of 

Khorat Plateau, around the upper Chi River 

Basin, were the settlements of new cities of 

the free people who migrated from both

kingdoms as well as other origins. Around 

the 23rd B.E., in the reign of King Narai the 

Great of Ayutthaya Kingdom, Khorat was 

announced a major city and was granted the 

power to rule the lower Isan area. As a result, 

this raised the town’s importance and also 

highlighted the different cultures and ethnicities 

of Isan people. The image of Isan people 

became more distinct in the reign of King 

Rama V of the Rattanakosin Era when the 

kingdom was ruled as an absolute monarchy 

and was divided into different regions. It 

could be roughly summarised that people 

living in the southern part of the Mun River 

in lower Isan in Nakhon Ratchasima and 

certain parts of Buri Ram are Thai Khorat 

people, or locally referred to as Thai Boeng 

or Lao Boeng. People living in most parts of 

Buri Ram, Surin, and Si Sa Ket are Khmer 

Pa Dong (literally translated as forest Khmer) 

with combination of Suai, Khmer, and Lao 

people. From the Chi River to the Sakon 

Nakhon Plateau lived Lao people from 

Vientiane who followed their group leader 

from the left bank of the Mekong. These 

people earned a living through between 

Thailand and Laos since the reign of King 

Taksin the Great, King Rama II, and King 

Rama III. Since the first wave of migration, 

there has been more and more immigration 

of Lao people from different towns and of 

different ethnicities settling in Isan. Sakon 

Nakhon, for instance, has been a home for 

Yuan, Thai Dam, Yao, So, and Kaloeng 

people. These ethnic groups have been 

considered Thai people since the reign of 

King Rama III. Local administration also 

allowed them to build their own towns and 

select their leaders. Major social, cultural, 

and economic changes were observed 

during the reign of King Rama V. In 
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a kingdom merged under absolute monarchy, 

smaller communities became villages, sub-

districts, and districts, as opposed to the 

earlier way of life where only townspeople 

lived freely amongst nature. The formation of 

new provinces brought about the construction

of roads and railway to upcountry provinces

in Isan region. This is a turning point of trans-

portation system in Isan. Formerly, local 

people only travelled by carriages on dirt 

roads. Most of the roads were built along the

Mun River, from Tha Chang District, through 

Phimai District of Nakhon Ratchasima Province

to Warin Chamrap District of Ubon Ratchathani

Province, which is a large city and the desti-

nation for waterway and railway transportation. 

However, the most significant socio-economic, 

environmental, and geographical changes 

during the reign of King Rama V were granting

land ownership and the policy to grow rice as

an industrial crop due to the Bowring Treaty in 

the reign of King Rama IV. These two changes 

brought similar impacts to other regions of the 

country. In general, the peasant society was 

turned into a farmer society, which are rather

different. A peasant society is a traditional 

society in which people live as a community 

in the same area. They develop social rela-

tionships for at least 2-3 generations until 

they feel akin to each other. The relationships 

are man to man, man to nature, and man to 

supernatural power in the spiritual dimension. 

The common image of Isan people in tradi-

tional peasant society is the community within

same cultural ecology. That is to say, they 

live together like relatives and settle down in 

a common area to help each other and share

their resources. They innovate local wisdoms

for surviving together as a group. They share

the same religious belief, ceremonies, traditions,

and cultures collectively called Hit Sip Song 

Khlong Sip Si (12 monthly traditions and 14 

guidelines for proper conduct). On the other 

hand, a farmer society is characterised by 

middleclass landowners, farming tools, and 

facilities that they bought with their own 

money. These people farm for merchandising, 

not just for survival. This way of life is likely 

to lead to the destruction of nature and 

exploitation of natural resources. When these

farmer societies were formed everywhere, 

Isan experienced geographical changes. 

Forests,mountains, and hills were turned 

into farmlands. Households were built and 

scattered at farms. This lifestyle introduced 

a new type of residence, the rice mill, and 

the exhaust pipe of rice mill, which has 

become the new landscaping symbol. Mean-

while, new urbanity was formed and became 

accessible by roads and waterways. What 

came with urban areas were urban centres. 

The new style of urban, field, and residential 

areas scattered in the farming area were the 

key characteristics of a farmer society. These

 societies grew along the roads and railway, 

especially around almost every train station. 

This was a very common image of society 

under absolute monarchy of King Rama V. 

In these societies, farmers lived in traditional 

communities, with temples at the centre of 

the community. People in the community had

a strong feeling of kinship to their local fellows. 

Thus, the new style of society with markets, 

business areas, and administrative offices 

had turned the area into an urban society. 

From the social changes during the reign of 

King Rama V to the Siamese Revolution of 

1932 and dictatorship under Field Marshal 

Plaek Phibunsongkhram, there were not 

many significant changes. This was because 

the status of the local community persisted 

through the change due to the conservation 

made by Isan people of their lifestyle. Although 

people from different ethnic groups had settled 

down in the area, they eventually integrated 

into the local cultures, both secularly and 

spiritually. One of the most obvious pheno-

mena in this time is the coexistence of rural 

area and urban area, as suggested by a poli-

tical science professor. Economic society of 

rural and urban Isan lived on until the social 

evolution from farmer society towards industrial 

society under the administration of Field 

Marshal Sarit Thanarat. During the adminis-

tration of Prime Minister Sarit, Thailand was 

largely influenced by liberalism from the U.S. 

while the ripple of communism from China and 

Russia, referred to liberalists as “communists”, 

was subtly felt. Both sides of the world powers

were engaging in at something they called 

the Cold War. America was trying to label 

poverty as the cause of suffering, believing 

that the world could be better if problems for 

rural people were solved. In order to highlight

 poverty and ward off communism, the Thai 

government at the time needed to tremen-

dously improve the country according to 

liberalism, with plans and projects to turn 

the farmer society into an industrial society. 

Thailand established the Office of the 

National Economic and Social Development 

Board and other educational and develop-

ment agencies, resulting in the National 

Economic and Social Development Plans. 

The accelerated developments were infras-

tructure, including roads accessing communities 

and local resources, downtown, business 

district centres, markets, power plants, 

industrial factories, and government offices. 

The largest construction that caused the 

most impact to the natural landscape was 

dams for irrigation and hydropower. Since 

then, the country has seen larger and larger 

structures. These urbanisation and industri-

alisation processes transitioned the farmer 

society toward an industrial society. The 

newer generations began to view the material 

world differently to the older generations. The

number of capitalists started to grow, enlarging

the gap between the old and the new gene-

rations. The country witnessed an increase 

to the mobilisation of people, both inside the 

country itself and from overseas to settle down

in Isan. Isan people who once worked in the 

agricultural sector became workers in indus-

trial zones and business districts. This new 

lifestyle deracinated the old family model 

and agricultural society. In the beginning, 

the transition was gradual. However, under 

the Political leadership of General Chatchai 
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Choonhavan, the threats of communism and 

internal economic and political were relieved. 

The government launched the policy “changing 

battlefield into trade area” and began to develop 

industries for exports. For this matter,foreign

consultants and investors were encouraged 

to lend hands. land prices rose tremendously. 

Some Isan people who owned land started 

to sell their properties and became industrial 

workers. Some of them remained to work on 

their own lands while others relocated. That 

was the end of farmer society and the full 

growth of industrial society. Since the global-

isation period during the leadership of 

Taksin Shinawatra until today, Isan has 

been facing social, economic, political, and 

cultural conflicts due to over-urbanisation 

and over-industrialisation. The traditional 

communities of Isan people are in ruins 

while industrial zones, industrial estates, 

apartments for workers, educational institutes, 

business districts and large downtown areas 

rise. There is no such things as small commu-

nities. There are just housing estates and 

condominiums built to support mobilisation 

of workers from both inside the country and 

from overseas. Nonetheless, after some time,

these people are recognised as Isan people. 

Amidst the trend of globalisation of international 

capitalism, from the government of Pheu 

Thai Party to the junta of NCPO, the entire 

old society of Isan, culture, economy, and 

geography changed utterly and completely. 

Mechanisation destroyed the old landscape 

with hills, mountains, basins, swamps, that 

once sustained the lives of Isan people. 

Biodiversity that was closely related to local 

people is now extinct due to the farming of 

single crops like tapioca, sugar cane, euca-

lyptus, rubber tree, and oil palms. Ponds, 

brooks, and rivers have been polluted, and 

aquatic lives and plants are lost. The culture 

of fermented fish that once flourished became 

meaningless for the Isan people. They have 

turned to rely on farmed fish, domesticated 

animals, and vegetables grown for industrial 

and commercial purposes. New households 

are no longer part of communities. They are 

now part of housing estates, condominiums, 

and western-style apartments. Industrial zones 

have become new urban, scattering here and 

there. For new generations, they look nice 

and modern. However, Isan conservationists 

are calling for a return to the communal way 

of life, with traditional cultures and arts, as 

well as local wisdoms that have been carried 

on for centuries. These conservationists are 

driven by the Royal Initiatives of King Bhumibol 

whose main concept was to develop the 

country to fight against poverty and maintain 

good balance between human, community, 

and the ecosystem. The concept is called 

sufficiency economy. In the early period of 

the NPCO government, the concept received 

positive responses, unlike the attempt to 

develop according to the modern style by 

the previous governments as advised by 

scholars, experts, and political economists.

The movement stimulated by such internal 

development has allowed the new generation 

of Isan people to learn and understand. Some 

who moved to work in other areas came 

home and made a living on the lands they 

once abandoned, together with the new 

generations who were living and working in 

their hometowns. In the past two years under

the NPCO government, some Isan commu-

nities have come back while others remain 

industrial filled with housing estates, condo-

minium, factories, and industrial parks. The 

roads become tidier. Nature, trees, mountains, 

and swamp are rehabilitated. More importantly, 

there is an understanding of the relation 

between local people, and their belief in the 

supernatural and spirital.  Although temples 

look more modern,they were built upon faith 

of local people who are trying to resurrect the 

local art and culture without clashing against 

modern innovations. If these social movements 

and internal culture of local people continued, 

it is likely that they are going to live together 

peacefully as some call gross national happiness 

(GNH), similar to Bhutan in Himalaya. However, 

these hopes might disappear in seconds if 

the government only aims to develop the 

economy and policies through globalisation 

with too much emphasis on GDP.

อีสานโดยภาพรวมคือ ดินแดนที่ราบสูงกว้าง

ใหญ่ภายในของประเทศไทยที่เรียกว่าที่ราบสูง

โคราช  เป็นพื้นราบลุ่มและดอนที่มีภูมิประเทศ

สองฤดูคือ ฤดูแล้งสลับกับฤดูน�้า ที่นักวิชาการ

ทางภูมิศาสตร์สังคมเรียกว่า ดรายเอเรีย (dry aria) 

เป็นดินแดนที่มีภูมิอากาศเหมาะสมกับการตั้งถิ่น

ฐานที่อยู่ที่อาศัยและท�ากินของมนุษย์ตั้งแต่สมัย

ที่มาอยู่รวมกันเป็นชุมชน (local community) ใน

ยุคโลหะราว 1,500 ปี ก่อนคริสตกาล พอราว 500 

ปี ก่อนคริสตกาลมีพัฒนาการเป็นบ้านเมืองและ

รัฐเกิดขึ้น โดยมีผู้คนจากภายนอกจากตอนใต้

ของประเทศจีนและคนที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลและ

โพ้นทะเลเคลื่อนย้ายเข้ามาสร้างบ้านแปงเมือง และ

รัฐแรกเริ่มขึ้น เพราะเป็นดินแดนที่มีที่ราบลุ่มเหมาะ

กับการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีแร่ธาตทุี่

ส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์ คือ เกลือและเหล็กที่ท�าให้

คนสามารถท�าได้ทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมผลิต

เกลือ เหล็ก และโลหะธาตุอื่นๆ การเคลื่อนไหว

ของผู้คนที่มาจากข้างนอกเหล่านี้ได้ท�าให้

ดินแดนอีสานเป็นบ้านเมืองที่มีคนอยู่มากที่สุด

กว่าภูมิภาคใดๆ ในผืนแผ่นดินใหญ่เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ แต่การเข้ามาอยู่กันอย่างหนาแน่น

ดังกล่าวนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนในเรื่อง

น�้าในฤดูแล้งที่มีระยะเวลายาวนานเกือบครึ่งปี 

จึงมีการจัดการน�้าอย่างมีระบบเพื่อการอยู่รอด

ของผู้คนและบ้านเมือง คือการจัดการน�้าในระบบ

อ่างเก็บน�้า (Tank system) ที่เห็นได้จากการ

จัดการผังเมืองและผังชุมชนส�าคัญๆ ด้วยการขุด

สระน�้ารอบบริเวณชุมชน (tank moat) อันเป็นการ

จัดการน�้าและผังเมืองที่มีมาแต่สมัยยุคเหล็กตอน

ปลาย ซึ่งรวมทั้งแหล่งอุตสาหกรรมเกลือและเหล็ก

ที่ผลิตขึ้นส่งออกไปยังบ้านเมืองและท้องถิ่นที่

ห่างไกล บ้านเมืองและผู้คนยุคก่อนประวัติศาสตร์

ตามที่กล่าวนี้ ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์

หลังได้รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดียทางศาสนา

ฮินดู และพุทธเถรวาทราวพุทธศตวรรษที่ 12 

ลงมา ท�าให้สังคมอีสานเป็นสังคมที่มีลายลักษณ์  

ดังเห็นได้จากการมีภาษาอักษรบาลีสันสกฤต มอญ 

เขมรและระบบการปกครองแบบราชามหากษัตริย ์

ประเพณีพิธีกรรมแบบพราหมณ์ เกิดการสร้าง

พระสถูปเจดีย์ ปราสาทเป็นแหล่งสถาปัตยกรรม

ของบ้านเมืองและรัฐร่วมสมัยกับอาณาจักรเมือง
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พระนครที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเสียมเรียบ กัมพูชา 

ความเจริญเข้าสู่ยุคอารยธรรมอีสานนี้รุ่งเรืองถึง

ขีดสุดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 มาจนถึงพุทธ-

ศตวรรษที่ 18-19  หลังจากนั้นบ้านเมืองที่เคย

เป็นรัฐเป็นอาณาจักรก็เสื่อมลง ผู้คนเคลื่อนย้าย

ถิ่นฐานลงสู่ภาคกลางและภาคตะวันออกของ

ประเทศ ทั้งเคลื่อนย้ายลงสู่ที่ราบเขมรต�่าของ

ลุ่มทะเลสาบเขมรในกัมพูชา ทั้งหมดนี้คือยุค

โบราณดึกด�าบรรพ์ของภาคอีสานและคนอีสาน

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา ความเป็น

บ้านเมืองที่เสื่อมร้างก็เกิดการพื้นตัวขึ้น โดยถูก

ดึงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพระนครศรี-

อยุธยาในลุ่มน�้าเจ้าพระยา และอาณาจักรล้านช้าง

ที่มีเมืองส�าคัญอยู่ที่เวียงจันทน์ แต่อยู่เพียงแต่

สภาพความเป็นบ้านเล็กเมืองน้อยของศูนย์กลาง

อ�านาจทั้งสอง ดินแดนอีสานแยกออกเป็นสองแอ่ง

โดยมีเทือกเขาภูพานเป็นสันปันน�้าเป็นเส้นแบ่งแยก 

แอ่งสกลนครทางเหนือนับเนื่องในขอบขัณฑ์ของ

อาณาจักรล้านช้างที่เวียงจันทน์ ในขณะที่ทาง

กรุงศรีอยุธยาเป็นใหญ่เหนือสองฝั่งน�้ามูลตั้งแต่

โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธาน ี

ส่วนพื้นที่ตอนเหนือของแอ่งโคราชในลุ่มน�้าชี

ตอนบนเป็นแหล่งของบ้านเมืองเกิดใหม่ของ

กลุ่มคนอิสระที่มาจากทางอาณาจักรทั้งสองและ

จากที่อื่นๆ จนราวพุทธศตวรรษที่ 23 สมัยสมเด็จ

พระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาใต้มีการสร้าง

เมืองโคราชขึ้นเป็นเมืองส�าคัญของราชอาณาจักร

ปกครองและดูแลบ้านเมืองในดินแดนอีสานได้ จึง

ท�าให้แลเห็นบ้านเมืองและผู้คนอีสานในชาติพันธุ์

ชัดเจนขึ้น และทั้งหมดนี้แลเห็นถึงถิ่นฐานบ้าน-

เมืองได้ชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตน-

โกสินทร์ อันเป็นยุคของการเมือง การปกครอง

ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีการแบ่งดิน

แดนอีสานเป็นมณฑลต่างๆ ที่ท�าให้แลเห็นการ

รวมกลุ่มของชาติพันธุ์ตามภูมิศาสตร์ต่างๆ ของ

อีสานชัดเจนขึ้น พอสรุปให้เห็นได้อย่างกว้างๆ ว่า

ทางฝั่งใต้ของแม่น�้ามูลของอีสานใต้นั้น ผู้คนที่อยู่

ทางนครราชสีมา และส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์เป็น

กลุ่มไทยโคราช หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า ไทย

เบิ้งหรือลาวเบิ้งอะไรท�านองนั้น ตั้งแต่บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ ศรีสะเกษลงไปคือพวกเขมรป่าดงที่มี

การผสมผสานของคนส่วย คนเขมรและคนลาว 

ส่วนทางลุ่มน�้าชีขึ้นไปจนถึงแอ่งสกลนคร คน

ส่วนใหญ่เป็นคนลาวจากทางฝั่งเวียงจันทน์ที่

เคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งของชุมชนเป็น

กลุ่มๆ ไปตามการน�าของผู้น�าชุมชนที่เคลื่อนย้าย

มาจากทางฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขงที่ท�าการส่งออก

ระหว่างไทย ลาวนับตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จ-

พระเจ้าตากสิน รัชกาลที่ 2 และ รัชกาลที่ 3 ท�าให้มี

การเคลื่อนย้ายของผู้คนลาวจากเมืองต่างๆ และ

ชาติพันธุ์ต่างมาอยู่ทางฝั่งอีสานมากมาย อย่างเช่น

ที่สกลนครเป็นต้น ที่มีทั้งคนญวน คนไทยด�า 

คนเย้า คนโซ่ คนกะเลิง เป็นต้น ที่กลายมาเป็น

คนอีสาน ทางราชส�านักไทยแต่สมัยรัชกาลที่ 3 

ลงมาได้จัดตั้งบรรดาท้องถิ่นต่างๆ ให้เป็นเมือง 

และตั้งบุคคลที่เป็นหัวหน้าชุมชนให้เป็นเจ้าเมือง

ดูแลกันเอง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม

และเศรษฐกิจที่ส�าคัญเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 

ที่ท�าให้เกิดจัดตั้งชุมชนทางการบริหารขึ้นเป็น

หมู่บ้าน ต�าบลและอ�าเภอแทนความเป็นอยู่ใน

ชุมชนบ้านเมืองแต่เดิมที่มีความเป็นอยู่อย่าง

ธรรมชาติ และเป็นอิสระที่เคยมีมาก่อนการ

ปกครองแบบรวมศูนย์ในระบบสมบูรณาญา-

สิทธิราช แต่ที่ส�าคัญในการจัดตั้งจังหวัดต่างๆ 

ได้มีการสร้างถนนหนทางและทางรถไฟ จาก

กรุงเทพฯไปยังภาคอีสาน เป็นผลให้ภาคอีสานมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการคมนาคมติดต่อกัน 

ซึ่งแต่เดิมอาศัยทางบกทางเกวียนและถนนลูกรัง 

รวมทั้งเส้นทางตามล�าน�้าเป็นแม่น�้ามูลที่มีการ

คมนาคมทางเรือจากอ�าเภอท่าช้าง ผ่านพิมาย

ไปจนถึงอ�าเภอวารินช�าราบ อุบลราชธานี อันเป็น

เมืองใหญ่ ปลายทางทั้งทางน�้าและรถไฟ  แต่สิ่ง

ที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ

รวมกับสภาพแวดล้อม และภูมิศาสตร์ทาง

ธรรมชาติมากที่สุด ของสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นคือ

การให้กรรมสิทธิ์ที่ดินและการปลูกข้าวเป็นพืช

เศรษฐกิจ  อันมีผลสืบเนื่องมาจากการท�าสนธิสัญญา

เบาว์ริ่ง แต่ครั้งรัชกาลที่ 4 ทั้งสองอย่างมีผลต่อ

สังคมท้องถิ่นของภาคอีสานเช่นเดียวกันกับท้องถิ่น

อื่นๆ ของประเทศ เริ่มเปลี่ยนจากชีวิตวัฒนธรรม

ของคนท้องถิ่นที่อยู่ในสังคมชาวนา (peasant 

society) ค่อยๆ กลายเป็นสังคมกสิกร (farmer 

society) ความต่างกันของสังคมทั้งสองอย่างนีก้็

คือสังคมชาวนา คือสังคมแบบประเพณีแต่ดั้งเดิม 

ที่คนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในพื้นที่ท้องถิ่นเดียวกัน 

อย่างมีความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างน้อย 2-3 

ชั่วอายุคน จนเกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน

ในแผ่นดินเกิดเดียวกันภายใต้โครงสร้างของ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ 

และคนกับอ�านาจเหนือธรรมชาติในมิติของจิต

วิญญาณ ภาพที่เห็นของคนอีสานในสังคมชาวนา

ที่มีมาแต่โบราณกาลคือ อยู่รวมกันเป็นชุมชน

ในพื้นที่นิเวศวัฒนธรรมเดียวกัน อยู่รวมกันใน

ลักษณะเครือญาติ ท�ามาหากินตั้งถิ่นฐานในพื้นที่

ของส่วนรวม เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันในชีวิตความ-

เป็นอยู่ที่สัมพันธ์กับภูมิปัญญาในด้านต่างๆ เพื่อ

การมีชีวิตรอดร่วมกัน และมีความเชื่อในศาสนา 

พิธีกรรม ขนบประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเดียวกัน

ในนามของฮีตสิบสองคองสิบสี่ แต่สังคมกสิกร

คือสังคมที่เกิดชนชั้นกลางที่เป็นพวกนายทุนผู้

ประกอบการ มีกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของตัวเอง มี

เครื่องมือเครื่องใช้ในการท�านาท�าไร่และเครื่อง

อ�านวยความสะดวกที่หาได้มาจากทุนทรัพย์ของ

ตนเอง คนเหล่านี้ท�านาท�าไร่เพื่อผลิตผลทาง

เศรษฐกิจ ไม่ได้เพื่อกินอยู่ในชีวิตประจ�าวัน

อย่างพอเพียงแต่เดิม  จึงมีโอกาสที่จะท�าลาย

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และทรัพยากรจน

เกินขีดจ�ากัด เมื่อเกิดชุมชนกสิกรแบบนี้ขึ้นในแทบ

ทุกแห่งก็จะแลเห็นการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์

ธรรมชาติแต่เดิม ที่เป็นท้องทุ่ง โคกเนิน ป่าเขา 

ให้กลายเป็นที่เพาะปลูก เกิดบ้านเรือนและชุมชน

ที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่ท�านาท�าไร่ เกิดบ้านเรือน

แบบใหม่ โรงสีข้าว ปล่องโรงสีที่กลายเป็น

สัญลักษณ์ทางภูมิทัศน์แบบใหม่ขึ้น ในขณะเดียวกัน

ก็เกิดความเป็นเมืองแบบใหม่ขึ้นที่เป็นศูนย์กลาง

เข้าถึงได้ด้วยทางถนน หรือทางน�้าและมีย่านตลาด

เป็นศูนย์กลางเกิดเป็นชุมชนเมือง (urban centre) 

ขึ้นมา เมืองแบบใหม่และท้องทุ่งนาแบบใหม่ ย่าน

ที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นในลักษณะที่กระจายไปตามที่

ท�ากินเหล่านี้ คือสิ่งที่แลเห็นความเป็นสังคมกสิกร 

ชุมชนเหล่านี้เกิดขึ้นมาตามเส้นทางถนนและ

รถไฟ โดยเฉพาะทางรถไฟตามสถานีต่างๆ ที่

ทุกแห่งที่รถไฟไปถึง ทั้งหมดนี้คือภาพพจน์ของ

สังคมบ้านเมืองสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ครั้ง

รัชกาลที่ 5 ที่แลเห็นว่ามีทั้งสังคมชาวนาที่เป็น

ชุมชนแบบเก่าที่มีวัดเป็นศูนย์กลางและการอยู่

รวมกันของผู้คนที่มีความรู้สึกของความเป็นเครือ-

ญาติ และเพื่อนร่วมถิ่นเดียวกัน กับการเกิดชุมชน

แบบใหม่ที่มีตลาด ย่านตลาด และศูนย์กลางการ

บริหารราชการเป็นสังคมเมืองแต่ในสังคม

เริ่มการครั้งรัชกาลที่ 5 ที่สืบเนื่องมาจนถึงสมัย

เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ตราบเท่า

รัฐบาลประชาธิปไตยเผด็จการของจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

เช่นใด เพราะความเป็นชุมชนท้องถิ่นยังด�ารงอยู่

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเพราะคนอีสานแต่เดิม

ยังมีการสืบเนื่องอยู่ แม้จะมีคนท้องถิ่นจากที่มา

หลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งหลักแหล่งที่อาศัยท�ากิน

ก็ตาม แต่คนเหล่านั้นก็ถูกประเพณีวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นบูรณาการให้เป็นคนในชุมชนอีสานทั้งมิติ
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ทางโลกและมิติทางจิตวิญญาณ สิ่งที่เห็นได้ชัด

อีกอย่างหนึ่งก็คือ การมีอยู่ของบริเวณชนบท

และเมืองที่มีอะไรคล้ายๆ กับการด�ารงอยู่ของ

สองนัคราในความคิดเห็นของนักรัฐศาสตร์ท่าน

หนึ่งนั่นเอง สังคมเศรษฐกิจของคนอีสานแบบ

ชนบทและเมืองด�ารงอยู่จนถึงยุคแห่งการเปลี่ยน

ผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรม

ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายก-

รัฐมนตรีอันเป็นยุคที่สังคมไทยถูกครอบง�าทาง

ความคิดและสติปัญญาจากสหรัฐอเมริกาที่เป็น

มหาอ�านาจทางค่ายทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย 

ที่เผชิญหน้ากับจีนและรัสเชียทางค่ายสังคมนิยม

ประชาธิปไตย ที่ทางคนในฝ่ายทุนนิยมเสรีเรียกว่า 

คอมมิวนิสต์ ทั้งสองค่ายรณรงค์กันด้วยสงครามเย็น 

โดยทางฝ่ายอเมริกันใช้ความยากจน  คือเหตุปัจจัย

ที่ท�าให้คนเดือดร้อน ถ้าแก้ไขยกระดับให้คนใน

ชนบทที่มีชีวิตอยู่ในสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

แบบดั้งเดิม ได้สามารถท�าให้เกิดมีสันติสุขได้ใน

ประเทศชาติและในโลก เพื่อที่จะยกระดับความ

ยากจนและการแพร่หลายลัทธิคอมมิวนิสต์ 

รัฐบาลไทยต้องด�าเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมอย่างมีแผนและโครงการปรับเปลี่ยน

สังคมเกษตรกรรมให้เป็นสังคมอุตสาหกรรม การ

จัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และหน่วยงาน

อื่นในด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนา เกิดแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขึ้นมาเป็นระยะๆ 

สิ่งที่ด�าเนินการในการเร่งรัดพัฒนาก็คือ การจัด

สร้างและจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน อันได้แก่การ

สร้างถนนหนทางที่เข้าถึงชุมชน และแหล่ง

ทรัพยากรในท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งสร้างแหล่ง

เมือง สถานที่ทางธุรกิจ การค้าการตลาด โรงงาน

ไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ที่ท�าการรัฐบาลอีก

มากมาย แต่ที่ส�าคัญเขื่อนเพื่อการชลประทาน

และพลังงานไฟฟ้า จนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยน-

แปลงภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

ทางนิเวศวัฒนธรรมเข้าสู่รูปแบบและโครงสร้าง

ใหญ่ๆ ขึ้นมา สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการที่เรียกว่า 

urbanization และ  Industrialization ที่เปิดทาง

ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมเข้า

สู่สังคมอุตสาหกรรม ที่มีผลท�าให้เกิดคนรุ่นใหม่

ที่ความคิดและการมองโลกทางวัตถุแตกต่างไป

จากคนรุ่นเก่าๆ โดยเฉพาะเกิดกลุ่มนายทุนขึ้น

จากภายในขึ้นมากมาย เป็นช่องว่างระหว่าง

คนรุ่นเก่ากับใหม่ขึ้นมา และมีการเริ่มต้นของ

การเคลื่อนย้ายผู้คนจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ

และนอกประเทศเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสาน

อย่างต่อเนื่อง คนอีสานเคยท�าการเกษตรได้โยก

ย้ายถิน่ฐานไปเป็นแรงงานตามแหล่งอตุสาหกรรม 

และย่านตลาดการค้าธุรกิจตามเดิม ท�าให้ครอบครัว

และชุมชนการเกษตรแต่เดิมล่มสลาย ซึ่งในสมัย

แรกเริ่มของการเปลี่ยนผ่านนั้นยังค่อยเป็นค่อยไป 

จนเข้าสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

เป็นนายกรัฐมนตรีที่ภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ 

และความขัดแย้งทางการเมืองเศรษฐกิจภายใน

ประเทศทุเลาลง รัฐมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสนามรบ

ให้เป็นตลาดทางการค้า และพัฒนาการอุตสาหกรรม 

เพื่อการส่งออก เชื้อเชิญต่างชาติและคนภายนอก

เข้ามาลงทุน มีการปั่นราคาที่ดินให้สูงขึ้น ท�าให้

ภาคอีสานที่เป็นชาวนาชาวไร่แต่เดิมบางบ้านขาย

ที่ดินและผันตัวเองมาเป็นแรงงานที่มีทั้งติดที่ดิน

และเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่อื่นๆ นับเป็นการเปลี่ยน-

แปลงสังคมเกษตรกรรมแบบเดิมเข้าสู่การเป็น

สังคมอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัว  พอเข้าสู่ยุค

โลกาภิวัตน์ตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร

เป็นต้นมา จนมาถึงทุกวันนี้ ภาคอีสานทั้งภาคก�าลัง

อยู่ในสภาพความขัดแย้งทางสังคมเศรษฐกิจ

การเมือง และวัฒนธรรม อันเนื่องจากการขยายตัว

ของสังคมเมืองและโครงการอุตสาหกรรมอย่าง

เกิดขีดความจ�ากัด (over urbanization และ over

industrialization) ชุมชนท้องถิ่นของภาคอีสาน

แต่เดิมอยู่ในสภาพล่มสลาย เกิดสิ่งที่ไม่เป็นชุมชน

ขึ้นมาแทน เช่น แหล่งอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 

หอพักของคนงานและสถาบัน ทั้งการศึกษา การค้า

ย่านธุรกิจและย่านเมืองใหญ่ๆ ที่ไม่มีความเป็น

ชุมชนเช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมอะไรต่างๆ 

อีกมากมายที่ขานรับการเคลื่อนย้ายเข้ามาของ

คนจากถิ่นต่างๆ ทั้งภายในชาติและต่างชาติ ซึ่งคน

ที่เข้ามาอย่างร้อยพ่อพันแม่ไม่มีหัวนอนปลายตีน

เหล่านี้ล้วนได้รับการรับรองว่าคือ คนอีสานใน

กระแสของยุคโลกาภิวัตน์ของเศรษฐกิจทุนนิยม

แบบข้ามชาติ ตั้งแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย จนถึง

สมัยของการปฏิวัติโดยรัฐบาลทหารของ ค.ส.ช 

อีสานทั้งสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและภูมิประเทศ

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์แต่เดิม ได้เปลี่ยน-

แปลงเข้าสู่ภาพพจน์หาอย่างลืมอดีต การใช้

เครื่องจักรเครื่องยนต์ (mechanization) ในการ

ท�าเกษตรอุตสาหกรรมได้ท�าลายโครงสร้าง

ธรรมชาติเดิมของภูมิประเทศที่ประกอบด้วย 

ป่าเขา ป่าโคก ที่ราบลุ่ม บุ่ง ทาม ที่เคยสร้าง

ดุลยภาพให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน

แต่เดิมก็หมดไป ความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่สัมพันธ์กับท้องถิ่นต่างๆ ที่หลากหลายหมดไป

เพราะการเพาะปลูกพืชพันธ์เศรษฐกิจ เช่น

มันส�าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส ยางพารา และ

ปาล์มน�้ามัน หนองน�้า ล�าน�้า ล�าห้วยถูกท�าลาย

เปลี่ยนแปลงท�าให้เกิดน�้าเสีย ท�าลายปลาและ

พืชพันธุ์ธรรมชาติจนวัฒนธรรมปลาแดกหมด

ความหมายในการหาอยู่หากินของคนอีสาน 

ต่างหันมาพึ่งและกินปลาเลี้ยง สัตว์เลี้ยงและพืช

ผักเลี้ยงที่ล้วนเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เกิดที่อยู่

อาศัยแบบใหม่ที่ไม่เป็นชุมชน เช่น บ้านจัดสรร 

คอนโดมิเนียม หอพักที่มีรูปแบบเป็นสากลทั่วไป 

โรงงานอุตสาหกรรมแหล่งเมืองแบบใหม่กระจาย

อยู่ทั่วไป ซึ่งในสายตาของคนรุ่นใหม่นั้นดูดีดูทัน-

สมัย ท�าให้เกิดกระแสต้านจากคนอีสานและคน-

รักอีสานที่แลเห็นคุณค่าในการเป็นมนุษย์ที่ต้อง

อยู่กันอย่างเป็นชุมชน เป็นท้องถิ่น แผ่นดินเกิด

ที่มีรากเหง้าทางประเพณีวัฒนธรรม และศิลป-

วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาของสังคมชาวนาที่

อยู่กันมาอย่างราบรื่นหลายศตวรรษ คนอีสาน

และคนรักอีสานเหล่านี้ล้วนได้แรงกระตุ้นจาก

โครงการพระราชด�าริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ผู้ทรงพัฒนาประเทศเพื่อต่อสู้ความยากจนและ

ยกระดับความเป็นมนุษย์ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็น

ชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นนิเวศวัฒนธรรมอย่างมี

ดุลยภาพในปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่ง

สิ่งเหล่านี้ก็ได้รับการขานรับจากรัฐบาล ค.ส.ช. 

ในระยะแรกๆ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

ของรัชกาลที่ ๙ นั้น คือการพัฒนาจากข้างในจาก

ผู้คนในชุมชนท้องถิ่น ต่างกันกับการพัฒนาจาก

ข้างบนข้างนอกของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ต้องการ

เปลี่ยนแปลงตามแผนตามความคิดของผู้เชี่ยวชาญ 

นักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์การเมืองอะไรเหล่านั้น

การเคลื่อนไหวของการพัฒนาจากข้างในนี้ได้

ท�าให้คนอีสานรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจ มีเป็น

จ�านวนมากที่ออกไปท�างานเป็นแรงงานในต่างถิ่น 

พากันกลับมาบ้านเกิดท�ามาหากินในที่ดินของ

ตนเองเท่าที่เหลืออยู่อย่างได้ผลร่วมกับคนรุ่นใหม่

ของท้องถิ่นที่มีการต่างตื่นรู้ทางสติปัญญาและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้ท�าให้ในระยะสองปีที่

ผ่านมาของรัฐบาล ค.ส.ช. ทั่วทุกแห่งในภาคอีสาน

เกิดมีชุมชน บ้านเมืองกลับคืนมากระจายสลับ

กันไปกับท้องถิ่นที่ท�าเกษตรอุตสาหกรรม บ้าน

จัดสรร คอนโดมีเนียม โรงงานและนิคมอุตสาห-

กรรม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทาง 

และการฟื้นฟูธรรมชาติที่มีต้นไม้ ป่าเขา หนองบงึ

เริ่มกลับคืนมา แต่สิ่งส�าคัญคือการแลเห็นการ

กลับมาของความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนท้อง

ถิ่นกับความเชื่อและศรัทธาในอ�านาจเหนือธรรมชาติ

และจิตวิญญาณ ทุกชุมชนมีวัดแม้จะดูโอ่อ่าแบบ
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สมัยใหม่แต่ก็เกิดจากแรงศรัทธาของคนในชุมชน

ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมและ

สร้างของใหม่ๆ ขึ้นมาตามกระแสของการ

เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับคนในยุคใหม่ การ

เคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรมจากข้างในของ

ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้ ทั้งหากด�าเนินการ

ต่อไปโอกาสที่เห็นความเป็นมนุษย์ในชุมชน

ท้องถิ่นที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกัน

อย่างสันติมีความสุขที่เรียกว่า ความสุขมวลรวม

ของประชาชาติ (GNH) เกิดขึ้น อย่างเช่นที่มีใน

ประเทศภูฐานแดนหิมาลัย แต่ความหวังเหล่านี้ 

อาจมลายสลายไปได้ในเวลาอันสั้น ถ้าหากรัฐบาล

ยังพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองแบบโลกาภิวัตน์ เช่น 

การมีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการมีรายได้มวลรวม

ของประชาชาติ (G.D.P.)

“ISAN PLANNING 2057”
AND ISAN FUTURE

“ผังภาคอีสานปี 2600” กับอนาคตคนอีสาน

Last July, I received a document from 

an Isan private developer who once gave 

a lecture on Isan regional development. 

During the lecture, he referred to this document 

on a mega development project to be launched 

in the northeastern region of Thailand as 

an example of the government’s development 

projects in the future. Having read the document, 

many questions followed. Human rights of Isan 

people are continually violated through large 

development projects by the government. If 

the government is really going to pursue that 

Isan development scheme, I wonder how many 

more of Isan people’s rights would have to 

be compensated. The document specifically 

mentions the concept of developing the 

northeastern region of Thailand (Isan) called 

“The Strategic Plan for Developing the 

Northeastern Region in  2057”. After some 

research, I found that the document is part 

of another document entitled “Northeastern 

Regional Planning 2057”, shortly referred to 

as “Regional Planning”. The plan covers 

development projects on land utilisation, 

urban development, transportation, regional 

logistics and infrastructure under the 

“National Planning 2057” outlined by the De-

partment of Public Works and Town & 

Country Planning, Ministry of Interior in 2012.

However, the “National Plan 2057” is a future 

development model which theoretically has no 

legal effect according to Town Planning Act 

1975. However, on 13 September 2017, 

Montri Sakmuang, Director of National and 

Regional Planning Bureau, addressed a high

chance of pushing the “National Planning 2057” 

forward in parallel to the government’s 

“Thailand 20-Year Strategic Plan and Reform” 

and National Economic and Social Develop-

ment Plan. According to Montri, the effort 

will take approximately 2 years, starting from 

March 2017 to the end of 2018. When it is 

complete, there will be a state policy to govern 

national town planning and a national town 

planning board chaired by General Prayuth 

Chan-ocha. Looking closely at the rationale, 
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the “Northeastern Regional Plan”, referred to 

in the report, aims to support the government’s 

East-West Economic Corridor policy, where Isan 

is located within the areal scope of the project 

and the economic cooperation of Greater 

Mekong Sub-region (GMS) covering other 

economies including Vietnam, Laos, Myanmar, 

and Thailand. “The Strategic Plan for De-

veloping the Northeastern Region 2057” is 

largely about developing the Isan area to 

enhance its economic competitiveness, 

especially through the construction of a trans-

portation network, a logistic system, and the 

exploitation of natural water resources for 

agriculture and manufacturing industries or 

the development of empty lands into com-

mercial agriculture or industrial zones. 

“Northeastern Regional Plan 2057” report 

indicates that one of the most important 

development projects in Isan area is the 

bridges crossing the Mekong River in Muk-

dahan and Nakhon Phanom.Mukdahan is 

expected to become a trade and commercial 

hub of the northeastern region, while Khon Kaen 

will become the distribution center for con-

tainers via train routes and the regional and 

international communication center. The 

Regional Aviation hub is planned to be built 

in Udon Thani. Other major projects include 

7 potash and halite mines in Chaiyaphum, 

Kae, Nakonsithammarat, Mahasarakham, Kula 

Ronghai, Bamnet Narong, Ubon, and Nong 

Khai. Although the “Regional Plan” is merely 

a development model without legal effect, 

the government has made progressive efforts 

to accelerate the development. This hasty 

development is evidenced by the Thai-

Laos bridges across the Mekong River in 

Nakhon Phanom and Ubon Ratchathani, 

Special Economic Zones in Nakhon Phanom 

and Mukdahan, double-track railway from 

Nakhon Ratchasima to Nong Khai, and 

the potash mine survey projects in Sakon 

Nakhon, Chaiyaphum, and Udon Thani. I’ve 

researched online and discovered that there 

is only one full document published on 

the National and Regional Planning Bureau 

website, but there has been no news coverage 

or analysis of the potential impact on the 

people as much as there should be. Despite 

the fact that the information for each project 

is so detailed and complete that readers could 

visualise what Isan would look like in the next 

10-20 years, there is no mention of the 

approach and how people are going to be 

affected. This concern needs to be closely 

monitored because all these mega projects 

are now underway. If necessary details are 

not well publicised, the local people will be 

directly affected by such project. The way of 

life and well-being would drastically change, 

leading to human rights violations secretly 

conducted through mega projects endorsed 

by the military-led government and business 

sectors. Some may wonder how large de-

velopment projects endorsed by the govern-

ment could lead to human rights violations. 

The answer to this question is evident after 

the coup d’etat on 22 May 2014 by National 

Council for Peace and Order (NCPO) 

when the military government usually approved 

mega projects very quickly to avoid obstructions 

in carrying out the project. The government 

exercised Section 44 of the Interim Constitution 

to amend environmental-related articles and

allow private organizations to launch projects 

without an Environmental Impact Assessment 

(EIA) report. This is because many govern-

ment projects have been objected by people 

who are directly affected by the potential 

environmental impact. According to Thai Lawyers 

for Human Rights Centre, the government 

used national security law and NCPO’s order 

to control and restrict the democratic freedom

of the people, especially through the enforce-

ment of NCPO’s order and Public Assembly 

Act 2015 that controls and prevents public 

movements of those who are affected by 

large development projects in Isan. One 

protest group called Rak Ban Koet, who 

were rallying against a gold mine in Loei, 

were barred from protesting in the area. 

In another incident, people rallying against 

the survey or potash mine in Sakon Nakhon 

were given arrest warrants for violating 

the Public Assembly Act. The protesters 

of Bamnet Narong coalmine in Chaiyaphum 

were also banned from wearing the t-shirt 

symbolizing opposition at the public hearing 

session. Even worse, the public hearing 

meeting about the potash mine in Udon 

Thani was held in a military camp. According

to the summarized report on the humans rights 

situation in the northeastern region in 2016 

by National Human Rights Commission of 

Thailand (NHRC), civil rights were violated 

through mega development projects as 

discussed earlier. The report indicated that 

in developing special economic zones, 

the government needs to find lands to support 

the development. Local people nearby were 

forced to surrender their farmlands under 

the government’s expropriation and 

evacuation orders. One example is the 

Nakhon Phanom Special Economic Zone, 

an area to be allocated as a business hub 

with dedicated power plants, airport, 

warehouses, and industrial estates. Local 

people have grown worried that the land they 

have been cultivating on, the environment, 

and their way of life will change severely. The 

same concern is also an issue in Mukdahan 

Special Economic Zone. Furthermore, many 

people have been affected by infrastructure 

projects such as the double-track railway from 

Nakhon Ratchasima to Nong Khai. The Khon-

Kaen railway community, for instance, was 

forced to relocate so that the government can 

proceed with the construction of the railway. 

The above examples are only some of the 

impacts seen in the North-East region. They 

show how Isan people are inevitably affected 

by mega development projects endorsed by 

the government. The situation seems to be 

exacerbated when the central administration is 

led by the military government that restricts 

people’s democratic rights and freedom of 

speech. This is clearly demonstrated by the 

ban on public protests against the government 

projects and the hasty approval of the projects 
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given without thorough review from the 

House of Representatives. Such a political 

environment will eventually lead to a violation 

of human rights by the government itself. If 

“Isan Planning 2057” is endorsed by the law 

or the Isan Regional Development Plan is to 

be realised under Thailand 20-Year Strategic 

Plan and Reform, the above developments 

designed by the government will certainly 

happen, without any possible objections 

from the people. “Today, human rights are 

being hugely violated. It is hard to imagine 

how many more will be in 2057.”

เม่ือปลายเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับ

เอกสารฉบับหนึ่งจากนักพัฒนาเอกชนภาคอีสาน

ที่เคยบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาภาคอีสาน ซึ่ง

ระหว่างการบรรยายในครั้งนั้น นักพัฒนาเอกชน

ท่านนีไ้ด้อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารฉบับนีถ้งึโครงการ

พัฒนาของรัฐขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในภาคอีสาน

เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นตัวอย่างการพัฒนาของรัฐที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคตหลังจากผู้เขียนได้อ่านเอกสาร

ดังกล่าว จึงเกิดค�าถามขึ้นว่า ปัจจุบันในภาคอีสาน

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่โดยรัฐบาลผ่าน

การด�าเนินโครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญ่อย่าง

ต่อเนื่อง  หากรัฐบาลด�าเนินการพัฒนาตามแผน

พัฒนาภาคอีสานดังกล่าวจริง จะมีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนคนอีสานอีกมากเท่าไหร่ทั้งนี้ ในเอกสาร

ระบุถึงแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก-

เฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ชื่อ “ผังกลยุทธ์การ

พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2600” 

หลังจากพยายามค้นข้อมูลต่อไปก็พบว่า เอกสาร

ฉบับนี้อยู่ภายใต้เอกสารเรื่อง “ผังภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ปี 2600 ” เรียกสั้น ๆ ว่า “ผังภาค” 

ซึ่งเป็น แผนผังโครงการการพัฒนาและการใช้

ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมือง การคมนาคม 

การขนส่งและสาธารณูปโภคระดับภาค อยู่ภายใต ้

“ผังประเทศ ปี 2600”  จัดท�าขึ้นเมื่อปี 2545 โดย

กรมโยธาธกิารและผงัเมือง สงักัดกระทรวงมหาดไทย

แต่ “ผังประเทศ ปี 2600” ดังกล่าวเป็นเพียงโมเดล

การพัฒนาในอนาคต ยังไม่มีผลทางกฎหมายตาม 

พ.ร.บ.การผังเมือง ปี 2518 อย่างไรก็ตาม เมื่อ

วันที่ 13 ก.ย. ที่ผ่านมา นายมนตรี ศักดิ์เมือง 

ผู้อ�านวยการส�านักผังประเทศและผังภาคกล่าวถึง

การผลักดันแนวคิด “ผังประเทศปี 2600” ให้เป็น

กฎหมายและสอดคล้องกับ “ยุทธศาสตร์ 20 ปี” 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า จะ

ใช้เวลาด�าเนินการประมาณ 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือน 

มี.ค. 2560 และคาดว่าสิ้นสุดปลายปี 2561 หาก

ด�าเนินการแล้วเสร็จ ต้องก�าหนดเป็นนโยบาย

แห่งรัฐครอบคลุมงานนโยบายด้านผังเมืองระดับชาติ

และมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายการผังเมือง

แห่งชาติ ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ

เมื่อดูหลักการและเหตุผลหลักในการก�าหนด แนวคิด 

“ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ตามที่ระบุในรายงาน 

พบว่าจัดท�าขึ้นเพื่อรองรับแนวนโยบายของรัฐบาล

เกี่ยวกับโครงการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยง

อินโดจีนตามแนวตะวันออกและตะวันตก (East-

West Economic Corridor) ซึ่งภาคอีสานตั้งอยู่

ในเส้นทางสะพานเศรษฐกิจในโครงการดังกล่าว

และโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 

ซึ่งถือเป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค

รวมทั้งเวียดนาม ลาว พม่า และประเทศไทย

“ผังกลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ภาคอีสาน ปี 2600” 

นี้ส่วนมากเน้นการพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานเพื่อ

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 

โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ

คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และการใช้

ประโยชน์จากแหล่งน�้าธรรมชาติเพื่อเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรมหรือการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ว่างเปล่า เพื่อท�าเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์และ

สร้างโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น รายงาน 

“ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2600 ” ระบุว่า 

โครงการพัฒนาที่ส�าคัญในพื้นที่ภาคอีสาน คือ 

สะพานข้ามแม่น้�าโขงจงัหวดัมุกดาหารและนครพนม 

เมืองมุกดาหารจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางทาง

การค้าและพาณิชยกรรมของภาคอีสาน จังหวัด

ขอนแก่นจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า

ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้เส้นทางรถไฟและยัง

จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมภายในภูมิภาคและ

ระหว่างประเทศ ศูนย์กลางการบินจะอยู่ที่จังหวัด

อุดรธานีและโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือ

หินในภาคอีสานอีก 7 แหล่ง คือ แหล่งชัยภูมิ 

แหล่งตลาดแค แหล่งนครราชสีมา แหล่งมหา-

สารคาม แหล่งกุลาร้องไห้ แหล่งบ�าเหน็จณรงค์ 

แหล่งอุบล และแหล่งหนองคาย เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม “ผังภาค” แม้จะเป็นแค่โมเดลการ

พัฒนา ซึ่งยังไม่มีผลทางกฎหมาย แต่ปัจจุบัน

เหมือนรัฐเร่งรัดการพัฒนาตามแผนดังกล่าว

อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากโครงการสร้างสะพาน

ข้ามแม่น�้าโขง ไทย – ลาว ที่ จ.นครพนม และ 

จ.อุบลราชธานี โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร โครงการรถไฟทางคู ่

นครราชสีมา – หนองคายโครงการส�ารวจแร่

โปรแตซ ที่จ.สกลนคร จ.ชัยภูมิ และ จ.อุดรธานี 

เป็นต้น ผู้เขียนค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าว

ในอินเทอร์เน็ตพบว่า มีเพียงเอกสารฉบับเต็มที่

เผยแพร่บนเว็บไซต์ส�านักผังประเทศและผังภาค 

แต่ไม่มีรายงานข่าวหรือรายงานวิเคราะห์ที่พูดถึง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากแผนการ

พัฒนาภาคอีสานฉบับนี้ในสื่อเท่าที่ควร โดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละ

พื้นที่ในภาคอีสาน แม้ว่าในเอกสารดังกล่าวได้ระบุ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ ไว้อย่าง

ครบถ้วนจนท�าให้คาดเดาได้ว่านับจากนี้ไปอีก 

10 – 20 ปี ภาคอีสานจะถูกพัฒนาอย่างไร 

แล้วจะมีประชาชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง

ส�าหรับผู้เขียน ข้อกังวลดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่อง

ต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงการ

ต่างๆ เป็นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่ก�าลัง

ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากข้อมูลเหล่า

นี้ไม่เป็นที่รับรู้ของประชาชนในพื้นที่เท่าที่ควร 

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นอาจเป็นบุคคลที่

จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ทั้งด้านวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ และอาจน�าไปสู่ปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยรัฐและภาคธุรกิจผ่านการด�าเนิน

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการบริหาร

ประเทศโดยรัฐบาลทหารที่มาจากการยึดอ�านาจ

เหมือนในปัจจุบัน แล้วเหตุใดถึงเชื่อว่าโครงการ

พัฒนาของรัฐขนาดใหญ่อาจน�าไปสู่ปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่การ

พัฒนาโดยรัฐและภาคธุรกิจ ค�าตอบของค�าถาม

นี้ก็คงเห็นได้จากข้อมูลที่ว่า หลังการรัฐประหาร 

วันที่ 22 พ.ค. 2557 โดยคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลทหารมักอนุมัติ

โครงการพัฒนาของรัฐขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเพื่อ

ขจัดสิ่งขัดขวางการด�าเนินโครงการ เช่น การใช้ 

ม.44 แก้กฎหมายสิ่งแวดล้อมให้เอกชนด�าเนิน

โครงการพัฒนาโดยไม่ต้องรอการรายงานผล

กระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เพราะหลาย

โครงการของภาครัฐมักถูกต่อต้านจากประชาชน

ผู้ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

ยังระบุว่า รัฐบาลทหารใช้มาตรการด้านกฎหมาย

ความมั่นคงและค�าสั่ง คสช.ในการควบคุมและจ�ากัด

สทิธเิสรีภาพของประชาชนตามหลักประชาธปิไตย 

โดยเฉพาะการใช้ค�าสั่ง คสช. และพ.ร.บ.การชุมนุม

สาธารณะ ปี 2558 ที่ควบคุมและสกัดกั้นการ
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เคลื่อนไหวของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน

จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐในภาคอีสาน 

เช่น กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดที่คัดค้านเหมืองทองค�า 

จ.เลย ถูกเรียกรายงานตัวห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวใน

พื้นที่, ประชาชนผู้คัดค้านการส�ารวจเหมืองแร่

โปรแตซ จ.สกลนคร ถูกออกหมายจับในข้อหา

ผิด พ.ร.บ. ชุมนุม ฯ , กรณีประชาชนคัดค้านการ

สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ�าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 

ถูกเจ้าหน้าที่ห้ามใส่เสื้อคัดค้านในเวทีรับฟัง

ความเห็น หรือโครงการโปแตช อุดรฯ มีการจัด

เวทีประชาคมในค่ายทหาร เป็นต้น รายงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

ซึ่งสรุปข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของภาค

อีสานในปี 2559 เปิดเผยว่า ประชาชนถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนจากการด�าเนินโครงการพัฒนา

ขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผังการพัฒนาพื้นที่

ภาคอีสานที่ผู้เขียนกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งในรายงาน

ระบุว่า ในการด�าเนินการการตามโครงการเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลต้องจัดหาที่ดิน

เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท�าให้

ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบปัญหาสิทธิในที่ดิน

ท�ากิน เนื่องจากรัฐบังคับให้มีการเวนคืนที่ดินและ

ให้ออกจากพื้นที่ ตัวอย่างเช่น พื้นที่ก่อสร้างเขต

เศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม เป็นพื้นที่ที่จ�าเป็น

ต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้า สนามบิน คลังสินค้า และ

นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับเขตพัฒนเศรษฐกิจ

พิเศษ ท�าให้ประชาชนต่างวิตกกังวลว่า เขต-

เศรษฐกจิพิเศษจะส่งผลกระทบทั้งในด้านที่ดิน

ท�ากิน สิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ และวิถี

การด�าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความกังวล

ด้านผลกระทบดังกล่าวยังเกิดขึ้นเช่นเดียวกันใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร นอกจากนี้

ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนา

ระบบคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการ

พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ช่วงนครราชสีมา – 

หนองคาย โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ซึ่ง 

ชุมชนริมทางรถไฟถูกการรถไฟฯ ไล่รื้อที่อยู่อาศัย

เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ

รางรถไฟ เป็นต้น ตัวอย่างข้างต้นเป็นแค่บางส่วน

ของผลกระทบที่ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นว่า

ประชาชนในภาคอีสานจะได้รับจากการด�าเนิน

โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ซึ่งเป็นโครงการ

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ก�าลัง

ด�าเนินการนั้นเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สภาวะทางการเมืองของสังคมไทยที่อยู่ภายใต้

ระบอบการปกครองแบบรัฐบาลทหาร ซึ่งมีการ

ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน

ตามหลักการเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดย

เฉพาะกรณีที่รัฐบาลทหารใช้อ�านาจทางกฎหมาย

ปิดกั้นการเคลื่อนไหวของประชาชนผู้ได้รับความ

เดือดร้อนจากโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ รวม

ถึงรัฐบาลมักจะอนุมัติโครงการฯ อย่างเร่งรัด 

ตัดตอนการพิจารณาที่รอบด้านตามกลไกทาง

การเมืองแบบรัฐสภาปกติ ที่จะมี ส.ส.เป็นตัวแทน

ของประชาชน สภาพการเมืองแบบนี้ในที่สุดจะ

น�ามาสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐเสียเอง

อย่างที่ยกตัวอย่างข้างต้น คงเป็นเรื่องที่คาดเดา

ได้ว่า หากในอนาคตมีกฎหมายรองรับ “ผังภาค

อีสาน ปี 2600” หรือแผนการพัฒนาภาคอีสาน

แล้วน�าไปสู่การปฏิบัติจริง และแผนดังกล่าวยัง

สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การ

พัฒนาที่รัฐออกแบบข้างต้นคงจะเกิดขึ้นอย่าง

แน่นอนและอาจปราศจากการคัดค้านโดย

ประชาชน “ปัจจุบันยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คนในพื้นที่โดยรัฐมากขนาดนี้ แล้วในปี 2600 จะ

มีเพิ่มมากขึ้นเท่าไร”
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Festival from 2013 – 2014. Chokchai 

integrates the beauty of Isan Civilization, 

ecological and Buddhist philosophical arts 

together to create a work that reflects his 

unique identity, as prominently displayed in 

various exhibitions, such as the Wat Nong 

Pah Pong Exhibition (Art and Culture Hall, 

Khon Kaen University, Roong Aroon School, 

and Art Space, Loei Rajabhat University, Loei,

2000-2001); the Painting – Pha Taem Water-

colour and Drawing Exhibition (Marsi Gallery,

Suan Pakkad Museum, Bangkok, and Art 

and Culture Hall, Khon Kaen University, 2002-

2003); the 30 Years of Chokchai Tukphoe by

Chokchai Tukphoe Exhibition (National Gallery,

2003); and the Water Metamorphosis 

(National Gallery, 2007). Today, Chokchai 

still continues his beloved profession as 

an artist and participates in various activities 

that benefit arts and culture on provincial, 

regional, and national scales.

โชคชัย ตักโพธิ์ (เกิดปี พ.ศ. 2496, นครพนม) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม

สากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต

เพาะช่าง หลังจากนั้นรับราชการครู กระทรวง

ศึกษาธิการ คณะศิลปหัตถกรรม วิทยาลัย

อาชีวอุบลราชธานี และในปี พ.ศ. 2522-2534 

ได้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาศิลปกรรมและ

เป็นอนุกรรมการจัดท�าหลักสูตรศิลปกรรม 

ตลอดระยะเวลาการรับราชการครูและชีวิตหลัง

เกษียณ โชคชัยได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการ

ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีอย่าง

มากมายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น เป็น

ผู้รวบรวมศิลปะท้องถิ่นจนกลายเป็นศูนย์

About Artists
/

Chokchai Tukphoe 
โชคชัย ตักโพธิ์

Chokchai Tukphoe (Born 1953, Nakhon Pha-
nom) graduated with a Bachelor’s Degree 
in International Fine Arts from Rajamangala
Institute of Technology Rattanakosin, 
Porchang Campus. From 1979 to 1991, 
he assumed the position of Head of Fine 
Arts and its curriculum subcommittee. 
Throughout his service and post-retirement 
life, Chokchai’s significant contributions to 
the arts and culture of Ubon Ratchathani 
province continue to produce a long lasting 
effect. He compiled all the local arts and 
formed the Ratchathani Sri Wanalai Art and 
Culture Center, served as a volunteer with
Khum Wat Buk Buek, designed the prototype
sculpture of the Buddhist Lent Candle, served
as the secretary and judge to the provincial
Buddhist lent candle contest and the Inter-
national Wax Festival, which is a collaborative
project by the Tourism Authority of Thailand 
and Ubon Ratchathani Vocational College. 
Chokchai is the mastermind behind the Long-
itude 105 Group. He organized the Moon 
and Mekong Marginal Art Project and the 
“Pha Taem” Art Camp which became the first
prototype art community in Thailand and 
the Ministry of Culture. Award-wise, Chokchai
is also the proud recipient of the Royal 
Award from H.M. King Bhumibol Adulyadej 
for two consecutive years, a testament to 
his creativity in the national electric boat 

contest as a part of the “Colours of the River”

/ Artists

ศิลปวัฒนธรรมและหอศิลปะราชธานีศรีวนาไล

เป็นจิตอาสาร่วมกับคุ้มวัด บุกเบิกสร้างงาน

ต้นแบบประติมากรรมพุทธศาสนาประดับเทียน

พรรษา เป็นเลขานุการและกรรมการประกวดเทียน

พรรษาระดับจังหวัด และเป็นกรรมการโครงการ

ประติมากรรมเทียนนานาชาติของการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยร่วมกับวิทยาลัยอาชีวอุบล-

ราชธานี จัดท�าโครงการศิลปะชายขอบลุ่มแม่น�้า

มูลกับลุ่มน�้าโขงพร้อมทั้งตั้งกลุ่มลองติจูด 105 

จัดค่ายศิลปะ “ผาแต้ม” กลายเป็นมิติศิลปะชุมชน

ต้นแบบแรกของประเทศไทยและกระทรวง-

วัฒนธรรม นอกจากนี้ โชคชัยยังได้รับรางวัล

ชนะเลิศ 2 ปีซ้อนพระราชทานจากพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช จากความ

คิดสร้างสรรค์ประกวดเรือไฟฟ้าระดับประเทศ 

เนื่องในเทศกาล “สีสันแห่งสายน�้า” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2556-2557  โชคชัย เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผล

งานศิลปะเกี่ยวกับอารยธรรมอีสาน ศิลปะเชิง

นิเวศน์ และศิลปะพุทธปรัชญาโดยน�าเสนอใน

รูปแบบที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ดังที่ปรากฏ

ในนิทรรศการต่างๆ เช่น วัดหนองป่าพง (หอศิลป-

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียน

รุ่งอรุณ, กรุงเทพฯ,หอศิลป์ สถาบันราชภัฎเลย 

จังหวัดเลย, 2543-2544) สีน�้า-วาดเส้น ชุด

ผาแต้ม-แต้มสี (หอศิลปนิทรรศมารศรี วังสาน

ผักกาด, กรุงเทพฯ, หอศิลปวัฒนธรรม มหา-

วิทยาลัยขอนแก่น, 2545-2546) โชคชัย ตักโพธิ์ 

: กระบวนทัศน์ 3 ทศวรรษ (พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ หอศิลป, 2546) และน�้าเปลี่ยนรูป 

(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 2550) 

ปัจจุบันโชคชัย ยังคงสร้างสรรค์งานศิลปะที่ตนเอง

รักไปพร้อมๆ กับร่วมท�ากิจกรรมอันเป็นประโยชน์

ต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในระดับจังหวัด ภูมิภาค

และระดับประเทศ

/

Thaworn Khamsawas
ถาวร ค�าสวัสดิ์

Thaworn Kwamsawat (Born 1986, Ubon 

Ratchathani) graduated with a Bachelor’s 

Degree in Fine Arts, Visual Arts Major, 

Mahasarakham University. His aesthetic 

appreciation for the northern Buddhist 

temples is the core inspiration for his works,

as shown in his solo and group exhibitions, 

such as the Drawing Exhibition (Mahasara-

kham, 2009); the 28th Exhibition of Contem-

porary Art by Young Artists (Bangkok, 2011);

the 1st Silhouette of Thainess (Mahasara-

kham, 2011); the 58th National Exhibition of 

Art (Bangkok, 2012); the E-SAN WONDER-

LAND (PLAY BAR Diner, Mahasarakham, 

2015); and the Life and Society of Mekong 

(I Hotel, Nakhon Phanom, 2016). Additionally, 

Thaworn also assumed the position of Visual 

Arts Assistant Teacher in the Faculty of Fine-

Arts, Mahasarakham University from 2014 - 

2015 and is currently pursuing a Master’s 

Degree in Thai art from the Faculty of 

Painting, Sculpture and Graphic Arts, 

Silpakorn University.

ถาวร ความสวัสดิ์ (เกิดปี พ.ศ. 2529, อุบล-

ราชธานี) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ถาวรชื่นชอบในความงามของภาพ

สิมอีสานและได้น�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะของตนเอง ดังที่ปรากฏให้

เห็นในงานนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่ม เช่น นิทรรศ-

การ วาดเส้น ตุ้มสาย โฮมลาย (มหาสารคาม, 
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2552) ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปกรรมรุ่นเยาว์ 

ครั้งที่ 28 (กรุงเทพฯ, 2554) ภาพร่างแห่งความ

เป็นไทย ครั้งที่ 1 (มหาสารคาม, 2554) การแสดง

ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่  58 (กรุงเทพฯ, 2555) 

E-SAN  WONDERLAND (ร้าน PLAY BAR 

มหาสารคาม, 2558) วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม

ลุ่มน�้าโขง (โรงแรม I Hotel นครพนม, 2559) 

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557-2558 ยังได้เป็น

อาจารย์ผู้ช่วยสอนภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลป-

กรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน

ก�าลังศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต (สาขา

ศิลปะไทย) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Songwit Pimpakun
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ 

Songwit Pimpakun (Born 1970, Ubon Rat-

chathani) graduated with a Bachelor’s Degree 

in Fine and Applied Arts, Visual Arts Major, 

Chulalongkorn University; a Master’s Degree 

in Fine and Applied Arts, Painting Major from 

Silpakorn University; and a Doctoral Degree 

in Fine and Applied Arts, Art and Culture 

Research Major from Khon Kaen University. 

His great interest and expertise in contem-

porary art and Isan cultural heritage is clearly 

exemplified by his art collection, Perd Pah-

Marn Gung (Opening the Door Curtain) 

which has been showcased since 2002. 

Songwit’s works have been displayed in 

several exhibitions, such as The End of-

Growth (Chiang Mai University Art Centre, 

and Silpakorn University Art Centre, 2003); 

Identities Versus Globalization (Chiang Mai 

University Art Centre, and National Gallery, 

Bangkok, Dahomey Museum, Berlin, Germa-

ny, 2004-2005); Religious Beliefs and 

Contemporary, Social Phenomenon of 

Southern East Asia (Guangdong Museum, 

2007); Art on Farm: a diary from the plateau 

(The Jim Thompson Art Centre in collaboration 

with Jim Thompson Farm, 2011); Thai Trends 

from Localism to Internationalism (Bangkok Art 

and Culture Centre, 2012); and Joyful Khaen, 

Joyful Dance (The Jim Thompson Art Centre, 

2014). Songwit is currently working as an 

artist and assistant professor at the Faculty 

of Fine and Applied Arts, Visual Arts Major 

at Khon Kaen University.

ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2513, 

อุบลราชธานี) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหา-

วิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาเอก สาขา

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทรงวิทย์สนใจและ

เชี่ยวชาญด้านศิลปะร่วมสมัย และมรดกภูมิปัญญา

ทางด้านวัฒนธรรมอีสาน เห็นได้จากผลงานชุด

เปิดผ้าม่านกั้ง เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึง

ปัจจุบัน ตัวอย่างนิทรรศการที่เข้าร่วมจัดแสดง 

เช่น The End of Growth (หอศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอศิลป์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2546) Identities Versus Globalization 

(หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หอ-

ศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพ, Dahomey Museum, Berlin, 

Germany, 2547-2548) Religious Beliefs and 

Contemporary, Social Phenomenon of 

/ Artists

Southern East Asia (Guangdong Museum, 

2550) อาร์ต ออน ฟาร์ม บันทึกจากที่ราบสูง 

(Art on Farm : a diary from the plateau) (หอ-

ศิลป์บ้านจิม ทอมป์สันร่วมกับ จิม ทอมป์สัน 

ฟาร์ม, 2554), ไทยเท่...จากท้องถิ่นสู่อินเตอร์ 

(Thai Trends from Localism to International-

ism) (หอศิลปกรุงเทพฯ, 2555) แคนล่องคะนอง

ล�า (Joyful Khaen, Joyful Dance) (หอศิลป์บ้าน

จิม ทอมป์สัน, 2557) เป็นต้น ปัจจุบันทรงวิทย์

เป็นศิลปินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าหลักสูตร

จิตรกรรม สายวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Boonnam Sasood
บุญน�า สาสุด

Boonnam Sasood (Born 1982, Amnat Chareon) 

graduated with a Bachelor’s Degree in Visual 

Arts from the Faculty of Fine Arts, Mahasa-

rakham University, and a Master’s Degree in 

painting from the Faculty of Painting, Sculpture 

and Graphic Arts, Silpakorn University. His 

works illustrate the way of life in the peaceful 

and happy countryside from a bird’s eye view 

to depict a simple life amidst the abundance 

of natural resources. His works are adorned 

with a multitude of awards from various art 

contests, such as the award of excellence from 

the Senates’ Art Contest (2011); the award 

of excellence from the 27th PTT Group Art 

Contest (2012); the special award from the 1st 

Contest of the Contemporary Art in the-

Mekhong River Basin (2012); the second class 

award from the 3rd White Elephant “Our Home” 

Art Award (2013); the award of excellence 

from the 29th PPT Group Art Contest (2014); 

and the second class award from the 4th

White Elephant Art Award (2015). Boonnam 

is currently working as an artist and farmer.

บุญน�า สาสุด (เกิดปี พ.ศ. 2525, อ�านาจเจริญ) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาทัศนศิลป ์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และระดับปริญญาโท สาขาจิตรกรรม คณะ-

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยา-

ลยัศิลปากร  ผลงานของบุญน�าจะน�าเสนอวิถีชีวิต

ตนเองในชนบทที่เต็มไปด้วยความสุข ด้วยมุมมอง

มุมสูงเพื่อให้เห็นบรรยากาศของชีวิตอันเรียบง่าย

ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ผลงานจิตรกรรม

ของเขาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในเวทีงานประกวด

ศิลปกรรมหลายเวที เช่น ได้รางวัลดีเด่น การ-

ประกวดศิลปกรรมของวุฒิสภา (2554) รางวัล

ดีเด่นการประกวดศิลปกรรม ปตท.คร้ังท่ี 27 

(2555) รางวัลพิเศษการประกาศศิลปกรรมลุ่มโขง

ครั้งที่ 1 (2555) รางวัลรองชนะเลิศการประกวด-

ศิลปกรรม ช้างเผือก “บ้านเรา” ครั้งที่ 3 (2556) 

รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 29 

(2557) รางวัลรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรม

ช้างเผือก ครั้งที่ 4 (2558) ปัจจุบันบุญน�าเป็น

ทั้งศิลปินและเกษตรกร

Paisarn Am-pim in collaboration 
with Thitiya Lao-an 
ไพศาล อ�าพิมพ์ ร่วมกับ ธิติญา เหล่าอัน 

Paisarn Am-pim (Born 1985, Khon Kaen) 

graduated with a Bachelor’s Degree in Sculp-

ture from Mahasarakham University, and 

a Master’s Degree in Visual Arts from Chiang-

Mai University. Paisarn’s artistic interest lies in 
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questioning the dimension of public space and 

the presentation of interactive art. He parti-

cipated in a variety of exhibitions, including 

Untitled – Talking Behind Dog’s Back Collection

(Saengdee Gallery, Chiangmai, 2012) and 

What Dog (Baan Tuk Art Center, Chiang Mai, 

2013). He was selected to participate in the 

Exchange of Hope Project for his Ayutthaya 

Heroes Never Die Art Collection (XIANG-ER, 

Taiwan, 2017). Additionally, Paisarn is also 

the co-founder of “RAM Space” (Relational 

Aesthetic Model) from 2012-2014. He is now 

working as an artist, artist’s assistant, and 

regular volunteer for environmental activities.

ไพศาล อ�าพิมพ์ (เกิดปี พ.ศ. 2528, ขอนแก่น) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกประติมากรรม 

สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับปริญญาโท 

สาขาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ ไพศาลสนใจและตั้งค�าถามต่อประเด็น

พื้นที่สาธารณะและน�าเสนอผลงานศิลปะเชิง

ปฏิสัมพันธ์ ตัวอย่างนิทรรศการที่เข้าร่วมแสดง

ผลงาน เช่น ไม่มีชื่อ ผลงานชุดนินทาหมาให้-

หมาฟัง (แสงดีแกลเลอรี่ เชียงใหม่, 2555), อะไร

ก็หมา (หอศิลป์บ้านตึก เชียงใหม่, 2556) และได้

รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Exchange of Hope 

ผลงานชุดกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี (XIANG-ER 

ประเทศไต้หวัน, 2560) เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “RAM Space” (Rela-

tional Aesthetic Model) ระหว่างปี 2555-2557 

ปัจจุบันไพศาลเป็นศิลปิน ผู้ช่วยศิลปิน และ

อาสาสมัครด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Thitiya Lao-an (Born 1986, Bangkok) 

graduated with a Bachelor’s Degree in History 

from Mahasarakham University, and a Master’s 

Degree in History from Chiang Mai University. 

Thitiya is interested in Isan region’s spatial 

changes and has published numbers of 

research papers on the topic. Some of her 

articles include The Socio-Economic Trans-

formation of Isan Farmers (The 7th National 

Conference on Humanities and Social Science, 

Faculty of Humanities and Social Science, 

Khon Kaen University, 2011); The End of Isan 

Agricultural Community (Sanya Dharmasakti

Institute for Democracy’s pamphlet, Thammasat

University, 2012); The Modern Isan Labour in 

the Northern Region (Humanities and Social 

Sciences Review, Lampang Rajabhat University, 

2016); and The Study on the Establishment 

of Social Connection and Identity of Muslim 

Community In Muang Khon Kaen District 

(National Research Council of Thailand, 2017). 

Thitiya is currently teaching at the Social 

Science Department, Faculty of Education, 

Loei Rajabhat University.

ธิติญา เหล่าอัน (เกิดปี พ.ศ. 2529, กรุงเทพฯ) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และระดับปริญญาโท 

สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ธิติญา

สนใจและวิจัยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่

อีสาน มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ตัวอย่างเช่น บทความ ความเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมชาวนาอีสาน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

/ Artists

ขอนแก่น, 2554, บทความ กาลอวสานของสังคม

ชาวนาอีสาน จุลสารสถาบันสัญญาธรรมศักด์ิ

เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2555, บทความ แรงงานอีสานสมัยใหม่ในภาค-

เหนือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปริทัศน์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง, 2559 และวิจัยการ

สร้างเครือข่ายและอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมใน

อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ส�านักงาน-

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน

ธิติญาเป็นอาจารย์ประจ�าสาขาสงัคมศกึษา คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

Pattarapong Sripanya
ภทัรพงศ์ ศรีปัญญา

Pattarapong Sripanya (Born 1986, Kalasin) 

graduated with a Bachelor’s Degree in Com-

mercial Music, and a Master’s Degree in Music 

Research and Development from the Faculty 

of Music, Silpakorn University. Pattarapong’s 

interest in mixed media art, particularly sound 

and technology, has led him to produce electro-

coustic music, sound installation and interactive

art, which are displayed in several exhibitions, 

such as the Hear Here Exhibition (Bangkok Art 

and Culture Centre, 2012); the Acoustic Art and 

Design Exhibition; the Memory of Sound & The 

Invisible Voice, a collaborative work with Dr. 

Jean-David Caillouet (PSG Art Gallery, 2014); 

the Intermedia Composition Exhibition (Music 

Plus Forum Room by Silpakorn University, 3rd 

Floor, Bangkok Art and Culture Centre, 2016); 

the Humour Business Exhibition (TCDC, 2016); 

and The Art of Human Voice in collaboration 

with Dr. Toeyngarm Kuptabutr and Thotsathip 

Soonsathorn (Multi-Function Room, 1st Floor, 

Bangkok Art and Culture Centre, 2017). 

Pattarapong is currently working as an artist 

and special instructor in the Faculty of Music 

and the Faculty of Painting Sculpture and 

Graphic Arts, Silpakorn University.

ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา (เกิดปี พ.ศ. 2529, กาฬสินธุ์) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี

เชิงพานิชย์ และปริญญาโท สาขาสังคีตวิจัยและ

พัฒนา จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ภัทรพงศ์สนใจท�างานในรูปแบบศิลปะ

สื่อผสม โดยเฉพาะด้านเสียงและเทคโนโลยีเป็น

หลัก ผลงานที่ผ่านมาจะเป็นงานประเภทดนตรี

อิเลคโทรอะคูสติก (Electroacoustic Music) 

ศิลปะเสียงแบบจัดวาง (Sound Installation) 

และศิลปะปฏิสัมพันธ์ (Interactive Art) ตัวอย่าง

นิทรรศการที่เข้าร่วมแสดงผลงาน เช่น Hear Here 

(เสียง เสียง) (หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ-

มหานคร, 2555), ศิลปะเสียงและการออกแบบ 

(Acoustic Art and Design) ผลงาน Memory 

of Sound & The Invisible Voice ร่วมกับ 

Dr. Jean-David Caillouet (PSG Art Gallery, 

2557), Intermedia Composition (ห้อง Music 

Plus Forum by Silpakorn University ชั้น 3 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2559) 

Humour Business (TCDC, 2559) The Art of 

Human Voice ร่วมกับ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร 

และทศธิป สูนย์สาทร (ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, 2560) 

เป็นต้น ปัจจุบันภัทรพงศ์เป็นศิลปินและอาจารย์

พิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ และคณะจิตรกรรม

ประตมิากรรมและภาพพมิพ์ มหาวทิยาลัยศลิปากร 
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Maitree Siriboon
ไมตร ีศริิบูรณ์

Maitree Siriboon (Born 1983, Ubon Ratchathani) 

graduated with a Bachelor’s Degree in Painting, 

Sculpture and Graphic Arts, Thai Arts Major 

from Silpakorn University. Widely known as 

ISAN BOY DREAM, Maitree is fascinated with 

the changes that occur in the people, society, 

and Isan identity under the conditions of global-

isation, and presents them through unique 

patterns of photography and installation art. 

He has participated in a number of both 

domestic and international exhibitions, including 

The God of Small Things (Casa Masaccio Arte 

Contemporanea, Italy, 2009); Young Artist 

Project (Daegu Metropolitan City, South Korea, 

2011); 3rd Biennial (The Museum Du Quai 

Branly, France, 2011); Save Thai Buffalo 

(Yenakart Villa, 2015); Inside-Out : Isan Disco 

House (4th Guangzhou Triennial, 2011); 

Rice is Art (Art Stage Singapore, 2013); 

and Buffalo’s Heart (Thavibu Gallery, 2013). 

A former founder of Whitespace Gallery, 

Maitree is currently an artist and has opened 

the Isan Dream Academy, a tutoring school 

in Baan Nong Bo, Ubon Ratchathani.

ไมตรี ศิริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2526, อุบลราชธานี) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปะไทย 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหา-

วิทยาลัยศิลปากร ไมตรีหรือที่รู้จักกันในนาม 

อีสาน บอย ดรีม สนใจการเปลี่ยนแปลงของผู้คน 

สังคมและอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ภายใต้เงื่อนไข

ของโลกาภิวัตน์ ผ่านผลงานรูปแบบภาพถ่ายและ

ศิลปะจัดวาง ตัวอย่างนิทรรศการที่เข้าร่วมแสดง

ผลงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น The God of 

Small Things  (Casa Masaccio Arte Contem-

poranea, อิตาลี, 2552) Young Artist Project 

(Daegu Metropolitan City, เกาหลีใต้, 2554) 

3rd Biennial (The Museum Du Quai Branly, 

ฝรั่งเศส, 2554) Save Thai Buffalo (Yenakart 

Villa, 2558),  Inside-Out : Isan Disco House 

(4th Guangzhou Triennial, 2554) Rice is Art 

(Art Stage Singapore, 2556), และ Buffalo’s 

Heart (Thavibu Gallery, 2556)  เป็นต้น อดีต-

ผู้ร่วมก่อตั้ง Whitespace Gallery ปัจจุบันไมตรี

เป็นศิลปินและเปิดโรงเรียนสอนพิเศษ อีสาน ดรีม 

อะคาเดมี่ หมู่บ้านหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี 

Roengrit Kongmuang
เรงิฤทธิ ์คงเมอืง 

Roengrit Kongmuang (Born 1976, Chaiyaphum) 

graduated with a Bachelor’s Degree in Agri-

culture, from Khon Kaen University, Roengrit 

worked at the Huai Kha Khaeng Wildlife Sanc-

tuary before joining the World Wide Fund for 

Nature (WWF – Thailand), focusing on projects 

surrounding the Phu Luang Wildlife Sanctuary 

for five years. Afterwards Roengrit is working 

as a documentary photographer. His works are 

also published in the Bangkok Post newspaper, 

documentary magazines, and National Geogra-

phic magazines (Swedish, Danish, Norwegian, 

and Russian Editions). Now Roengrit is working 

with a group to produce a documentary movie, 

The Deep Forest of the South, scheduled to 

be released in 2018, and a member of 

professional documentary photographer 

‘10 FOTOS’ group

/ Artists

เริงฤทธิ์ คงเมือง (เกิดปี พ.ศ. 2519, ชัยภูมิ) จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาส่งเสริม-

การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

ขอนแก่น หลังจากที่เรียนจบได้เข้าท�างานใน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ก่อนเข้าท�างาน

กับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF –

Thailand เป็นเวลา 5 ปี ในพื้นที่ชุมชนรอบเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง หลังจากนั้นเริงฤทธิไ์ด้

ท�างานเป็นช่างภาพสารคดี จนมีผลงานตีพิมพ์

ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นิตยสารสารคดี 

และนิตยสารเนชันแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษา

สวีเดน แดนนิส นอร์เวย์ และรัสเซีย เป็นต้น 

ปัจจุบันเริงฤทธิ์ได้เข้าร่วมกับกลุ่มถ่ายท�าภาพยนตร์

สารคดี ป่าดิบสุดแดนใต้  โดยมีก�าหนดออกฉาย

ในปี 2561 และเป็นช่างภาพสารคดี กลุ่มช่างภาพ

สารคดี 10 FOTOS 

Worawit Kaewsrinoum
วรวทิย์ แก้วศรีนวม

Worawit Kaewsrinoum (Born 1977, Mukdahan) 

graduated with a Bachelor’s Degree in Painting 

from the Faculty of Sculpture and Graphic Arts, 

Silpakorn University. Worawit’s works are 

centered on still life and the landscape of Isan’s 

rural areas to reflect on the modern lifestyles 

of farmers which are displayed in several 

exhibitions, such as Sinxay: Thai-Laos (Art 

Gallery, Khon Kaen University, 2011); Day.

Night.Mind.Emotion (Chamchuri Art Gallery, 

Chulalongkorn University, 2012); Clubnapralarn 

Painting Exhibition (Amari Watergate Hotel, 

Bangkok, 2013); Drawing Exhibition (Faculty 

of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, 

2014); Truth (Chamchuri Art Gallery, Chula-

longkorn University, 2014); My Home (Barbali 

bistro restaurant, 2015). Worawit is currently 

pursuing a Master’s Degree in Painting from 

the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic 

Arts, Silpakorn University.

วรวิทย์ แก้วศรีนวม (เกิดปี พ.ศ. 2520, มุกดาหาร) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหา-

วิทยาลัยศิลปากร วรวิทย์สนใจน�าเสนอผลงานใน

รูปแบบภาพหุ่นนิ่งและทิวทัศน์ของอีสาน เพื่อสะท้อน

ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวนาในยุคปัจจุบัน ตัวอย่าง

นิทรรศการที่เข้าร่วมแสดงผลงาน เช่น  สินไซ 

สองฝั่งโขง (หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย-

ขอนแก่น, 2554 ) Day.Night.Mind.Emotion  

(หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) 

ศิลปกรรมของคลับหน้าพระลานรักในหลวง

(โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ, 2556) 

ศิลปกรรมวาดเส้น (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหา-

วิทยาลัยขอนแก่น, 2557) ความจริง (หอศิลป์-

จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), เฮือน 

(My Home) (ร้าน Barbali bistro, 2558) ปัจจุบัน

วรวิทย์ก�าลังศึกษาปริญญาโท สาขาจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Sompop Butarad
สมภพ บุตราช

Sompop Budtarad (Born 1957, Mahasarakham) 

graduated with a Bachelor’s Degree in Painting 

Sculpture and Graphic Arts (Painting) from 

Silpakorn University. From 1985 to 1992, he 

participated in the mural painting activity at 

Buddhapadipa Temple in London and served 
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as a painting specialist Instructor at the faculty 

of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University 

in 2009. Most of Sompop’s iconic works prima-

rily revolve around Buddhism, the beauty of 

angels, and portraits, as seen in many of the 

exhibitions, such as Grace and the Rising of 

the Mind (Visual Dhamma Gallery, 1995); 6th 

Month (National Gallery, 1996); Of Paw and 

Foot (Sunday Gallery, 1998); Impermanence 

(National Gallery, 1999);The Righteous Lead 

- While We Breathe (Marsi Gallery, Suan Pakkad 

Museum, 2005); Color of the Angel (44 Arts 

Gallery, 2007); Krungthep – The City of Deities 

(ARDEL Gallery of Modern Art, 2008); Isan’s 

Art of the Earth (Art Gallery, Khon Kaen Uni-

versity, 2009); Nang Songkran (ARDEL Gallery 

of Modern Art, 2011) and Born from Earth 

(National Gallery, 2015). At present, Sompop 

continues to produce works as an artist.

สมภพ บุตราช (เกิดปี พ.ศ. 2500, มหาสารคาม) 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหา-

วิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2528 – 2535 สมภพ

ได้ร่วมปฏิบัติงานจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพุทธปทีป 

กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ และ พ.ศ. 2552 

เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านจิตรกรรม คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลงาน

การสร้างสรรค์ของสมภพน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

พุทธธรรม ความงดงามของนางฟ้านางสวรรค์ และ

ภาพเหมือนบุคคล ตัวอย่างนิทรรศการที่เข้าร่วม

แสดงผลงาน เช่น Grace and the Rising of the 

Mind (วิฌวลธรรมแกลเลอรี่, 2538) 6th  Month 

(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 2539) ๑ ตีน

หนึ่งเท้า (ซันเดย์แกลเลอรี่, 2541) อนิจจัง (พิพิธ-

ภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 2542) มรรคาแห่ง-

ชีวิต ก่อนอาทิตย์อัสดง (The Righteous Lead

- While We Breathe) (ห้องศิลปะนิทรรศมารศรี 

พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด, 2548) Color of the 

Angel (44 Arts Gallery, 2550) กรุงเทพเมืองเทพ 

(หอศลิป์ร่วมสมัยอาร์เดล, 2551) เขยีนดิน สินอสีาน 

(หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2552) 

นางสงกรานต์ (หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล, 2554) 

และ เกิดแต่ดิน (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป, 

2559) ปัจจบัุนสมภพเป็นศลิปินอสิระแนวเหมือน

จริงที่มีชื่อเสียงของไทย

Adisak Phupa
อดิศกัด์ิ ภผูา

Adisak Phupa (Born 1978, Yasothon) graduated

with a Bachelor’s Degree in Visual Arts from 

Mahasarakham University, and a Master’s 

Degree in Printmaking from Chiang Mai Uni-

versity. Adisak’s core inspiration comes from 

his interest in Isan’s neglected entertainment 

culture, which is expressed through his works 

in exhibitions such as Make your signs, create 

your life (Hue College of Arts Vietnam, 2011), 

and Art on Farm: a diary from the Isan Plateau 

(Jim Thompson Farm, Nakhon Ratchasima, 

2011 and Jim Thompson Art Center, Bangkok, 

2012). Adisak is currently working as an artist 

and an instructor at the Visual Arts Department, 

Faculty of Fine Arts, Mahasarakham University.

อดิศักดิ์ ภูผา (เกิดปี พ.ศ. 2521, ยโสธร) จบการ-

ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทัศนศิลป์ คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

ระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ 

/ Artists

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดิศักดิ์สนใจในเนื้อหา

เกี่ยวกับวัฒนธรรมบันเทิงอีสานที่ถูกลิดรอน 

ตัวอย่างนิทรรศการที่เข้าร่วมแสดงผลงาน เช่น 

Make your signs, create your life (Hue College 

of Arts เวียดนาม, 2554) นิทรรศการ Art on Farm: 

a diary from the Isan Plateau (Jim Thompson 

Farm นครราชสีมา, 2554 และ Jim Thompson 

Art Center กรุงเทพฯ, 2555) เป็นต้น ปัจจุบัน

อดิศักดิ์เป็นศิลปินและอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

ทัศนศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

Realframe 

Realframe (Founded 2012, Bangkok) is

a congregation of photographers across all 

regions of Thailand, with the core belief that 

a photograph can be the source of inspiration 

and the reflection of reality, ultimately leading 

to inquiry intro society’s current happenings.

Realframe have participated in a variety of 

exhibitions, such as Amnesty Prison Art Show

(Pridi Banomyong Institute, 2013); Telling 

Stories through Photographs for the Stateless

Youth in Umphang, Tak Exhibition and Work-

shop in collaboration with Photojourn Group; 

Photojourn slideshow Festival Vol.1 (BACC 

Open Space, 2014) and Photojourn slideshow

Festival Vol.2 (Santi Chai Prakarn Public Park, 

2015); Life and Dream Behind the Zinc Curtain

(Foreign Correspondents’ Club of Thailand 

(FCCT), 2016). Aside from exhibitions, 

Realframe works are also published widely 

in magazines and online media, from National

Geographic Thailand, documentary magazines,

Prachachat Online Business Newspaper, and

Prachathai. Today, Realframe’s mission is to 

use photography to communicate societal 

issues, especially human rights and democracy 

conflicts. Beside their long-term documentary 

projects, they also offer different courses on 

storytelling photography.

 

Realframe (ก่อตั้งปี 2555, กรุงเทพฯ) เป็นการ

รวมตัวของกลุ่มช่างภาพจากทั่วทุกภูมิภาค ที่มี

ความเชื่อว่าภาพที่มีพลังสามารถสร้างแรงบันดาลใจ

สะท้อนความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อน�าไป

สู่การตั้งค�าถามต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ตัวอย่าง

นทิรรศการและกจิกรรมทีเ่ข้าร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ 

นิทรรศการศิลปะเพื่อนักโทษการเมือง (สถาบัน

ปรีดี พนมยงค์, 2556), นิทรรศการและกิจกรรม

เวร์ิคชอ็ปถ่ายภาพเล่าเรื่องท้องถิ่นให้กับเยาวชน

ไร้สัญชาติในอ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ร่วมกับ

กลุ่ม Photojourn group นิทรรศการ Photojourn 

slideshow Festival Vol.1 (ลานหน้าหอศิลป

กรุงเทพฯ, 2557) และ Photojourn slideshow 

Festival Vol.2 (สวนสันติชัยปราการ, 2558) 

ภาพถ่ายชุด ชีวิตและความฝันหลังม่านสังกะสี 

(สโมสรผูส่ื้อข่าวต่างประเทศประจ�าประเทศไทย

(FCCT), 2559) นอกจากนีผ้ลงานของ Realframe 

ยังถูกตีพิมพแ์ละเผยแพร่ในนิตยสารและสื่อ

ออนไลน์ เช่น National Geographic Thailand, 

นิตยสารสารคดี, หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาติ

ธุรกิจและประชาไท ปัจจุบัน Realframe เน้นการ

ท�างานด้วยการใชภ้าพถ่ายเป็นเครื่องมือในการ

สื่อสารประเด็นต่างๆ ในเชิงสังคม โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ประเด็นสิทธมินษุยชนและประชาธปิไตย 

มุ่งเน้นการน�าเสนอเป็นโครงการภาพถ่ายเชิง

สารคดี (long-term project) ควบคู่ไปกับการให้

ความรู้ด้านการถ่ายภาพเล่าเรื่อง (storytelling) 
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Sisak Wanliphodom
ศรีศักร วัลลิโภดม

Sisak Wanliphodom (Born 1938, Bangkok) 

graduated with a Bachelor’s Degree in the 

Faculty of Arts, English and French Language 

Major, Chulalongkorn University, and a Master’s-

Degree in Anthropology at the University of 

Western Australia. An archaeologist and anthro-

pologist, Sisak is also an appointed Professor

Emeritus for the Anthropology Major, Faculty 

of Humanities and Social Sciences, Maha-

sarakham University (2008), and one of the 

reformation committee who played a part in 

drafting a practical action plan to combat the 

issue of social injustice and inequality (2010). 

Examples of his works include Secondary 

Burial and Societal Changes in the North-

eastern Region (1992); Observe the Future: 

Insights for the Change in Thailand’s Societal

Trend by Nidhi Eoseewong, Sisak Wanliphodom,

Ekkawait Na Talang (1995); The Culture of 

Fish Fermentation and Songkhram River 

(1998); Observe the Future: Insights for the 

Change in Thailand’s Societal Trend (2000); 

Three Seals Law and Thai Beliefs: A Public 

Participation Project for the Development

of Natural Resources and Environment 

Framework (2005); Local History: The 

Operation (2014); Know the Locals Through 

Maps (2014); and Building A City (2017). 

Sisak is currently the editor of Muang Boran 

Journal, TRF Senior Researcher Scholar, 

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropo-

logy Centre’s Board of Directors, and 

advisor to the Lek-Prapai Viriyahpant 

Foundation.

ศรีศักร วัลลิโภดม (เกิดปี พ.ศ. 2481, กรุงเทพ)  
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ
และฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขามานุษย-
วิทยา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ศรีศักร
เป็นนักวิชาการด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา 
ได้รับแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชา
มานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2551) เป็นคณะ-
กรรมการปฏิรูปประเทศและได้ร่วมท�าหน้าที่
ยกร่างแผนปฏิบัติการที่สามารถน�าไปปฏิบัติเพื่อ
แก้ไขปัญหาความอยุติธรรมและความเหลื่อมล�้า
ที่เกิดขึ้น (2553)  ตัวอย่างผลงาน เช่น ประเพณี
ฝังศพครั้งที่สองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2535)  มองอนาคต :
บทวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย 
นิธิ เอียวศรีวงศ์,ศรีศักร วัลลิโภดม,เอกวิทย์ 
ณ ถลาง (2538) วัฒนธรรมปลาแดกกับแม่ลุ่ม
น�้าสงคราม (2541) มองอนาคต : บทวิเคราะห์
เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย (2543) 
กฎหมายตราสามดวงกับความเชื่อของไทย 
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัด
ท�าร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2548) ปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (2557)   
เรียนรู้จากแผนที่เพื่อรู้จักท้องถิ่น (2557) สร้าง
บ้านแปงเมือง (2560) เป็นต้น ปัจจุบันศรีศักร
เป็นบรรณาธิการนิตยสารเมืองโบราณ และเมธี
วิจัยอาวุโสส�านักงานสนับสนุนการวิจัย คณะ-
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

และเป็นที่ปรึกษามูลนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธุ์

/ Artists

Yodsapan Kerdvibool
ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์

Yodsapan Kerdvibool (Born 1992, Nakhon- 

Phanom) graduated with a Bachelor’s Degree 

in Political Science, Government Major, Ubon 

Ratchathani University. His experience in 

working for Thai Lawyers for Human Rights 

Centre as a volunteer to collect and document

occurrences of human rights violation in Isaan

province after the 2014 Coup, through con-

ducting various interviews with the locals, 

political activists, and scholars who were 

summoned for attitude adjustment, has led 

to him primarily covering news that concern 

issues of democracy and human rights 

violation in the Isaan province. Examples 

of his works in the editorial department of 

the Isaan Record website and those published 

on the Prachathai website include A Call for 

Dissolution! The Government’s Abuse of In-

formal Power to Prevent Intervention (2013); 

Ubon Ratchathani University: “Lights up the 

Peace, Ends the Violence, Starts the Election”

(2014); Prajak Kongkirati: Issues that Obstruct 

the Development of Democracy in the South-

east Asian Continent (2015); United States 

of America: Privacy under the Deterioration 

of Sacred Freedom (2015); and Sexy Pancake: 

Isaan Transgender, Identification for Public 

Acceptance (?) or Exacerbation of Disapproval 

(2016). Yodsapan is currently working as

a Thai-speaking news reporter for the 

Isaan Record.

ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์  (เกิดปี พ.ศ. 2535, นครพนม)  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 

เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ยศพนธ์เคยท�างานเป็นอาสาสมัครเก็บข้อมูล

การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะหลังการ

รัฐประหาร ปี 2557 ในภาคอีสานให้กับศูนย์ทนาย-

ความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ 

พูดคุยกับประชาชน นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทาง

การเมือง นักวิชาการ ที่ถูกเจ้าหน้าที่เรียกปรับ

ทัศนคติ สิ่งที่สนใจท�าข่าวจึงเป็นประเด็นเกี่ยวกับ

ประชาธิปไตย การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาค

อีสาน  มีผลงานเขียนในกองบรรณาธิการเว็บไซต์

เดอะอีสานเรคคอร์ด และงานเขียนลงเว็บไซต์

ประชาไท ตัวอย่างผลงาน เช่น ยุบสภาเถอะ ! 

รัฐบาล ป้องกันการแทรกแซงโดยอ�านาจนอก-

ระบบ (2556) อุบลฯ: “แสงเทียนแห่งสันติภาพ 

ยุติความรุนแรง แล้วไปเลือกตั้ง” (2557) 

ประจักษ์ ก้องกีรติ: ปัญหาและอุปสรรคของการ

พัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคอุษาคเนย์ (2558)

อเมริกา: ความเป็นส่วนตัวภายใต้เสรีภาพอัน-

ศักดิ์สิทธิ์ที่เสื่อมโทรม (2558) Sexy Pancake: 

กะเทยอีสาน การแสดงตัวตนเพื่อสร้างการ-

ยอมรับ(?) หรือตอกย�้าความรังเกียจ (2559) 

เป็นต้น ปัจจุบันยศพนธ์ท�างานเป็นผู้ส่ือข่าว

ภาคภาษาไทยของเดอะอีสานเรคคอร์ด
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หน้าศิลปวัฒนธรรมแห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

สัปดาห์วิจารณ์ พ.ศ. 2520 - 2530” (2551) ผู้ช่วย

งานวิจัยเรื่อง “นักวิจารณ์ศิลปะและการวิจารณ์

ศิลปะในหน้าศิลปวัฒนธรรมแห่งนิตยสารสยาม

รัฐสัปดาห์วิจารณ์ พ.ศ. 2540 -2550” (2551) 

กรรมการนิทรรศการ วาดฝันสู่แดนสรวง โดย 

สุรเดช แก้วท่าไม้ (2555 - 2556) ประชาสัมพันธ์

และภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ  

Art in Paradise พัทยา (2558) นักเขียนเกี่ยวกับ

ผลงานของศิลปินไทยในหนังสือ Thailand Eye: 

Contemporary Thailand Art (2558) ปัจจุบัน

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์-

ศิลป์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัย

อิสระค้นคว้าเนื้อหาเกี่ยวกับงานนิทรรศการใน

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และนักเขียน

บทความทางศิลปะ

Narongsak Nilkhet
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต

Narongsak Nilkhet graduated with a Bachelor’s 

Degree in Cultural Anthropology and Art History 

from Silpakorn University, Bangkok. He received 

his Diploma in Art and Cultural Management 

at Alliance française, Bangkok and a Master’s 

Degree in Art Theory from Silpakorn Uni-

versity, Bangkok. He used to be a freelance 

art columnist for magazines and art catalogues 

and an independent curator for exhibitions 

such as BETWEEN SPACES (The Art Center, 

Center of Academic Resources, Chulalongkorn 

University, 2010), LOWWRONG (UN) COVER

and ANOTHER JOURNEY (creative house 

inspired BANGKOK by TOYOTA, 2010). He 

was the exhibition coordinator at The Queen’s 

About Curators
/

Autchara Nualsawad
อัจฉรา นวลสวาท

Autchara Nualsawad graduated with 

a Bachelor’s Degree and Master’s Degree 

in Art Theory from Sculpture and Graphic 

Arts Faculty, Silpakorn University, Bangkok. 

She used to be an editorial staff at Fine Art 

Magazine (2003 – 2006); special instructor 

at Bunditpatanasilpa Institute (2006); Assistant 

Researcher “Art Critic and Art Criticism in Arts 

and Culture Column, Siamrath Newspapers 

Weekly during 1977 – 1987” (2008); Assistant 

Researcher “Art Critic and Art Criticism in Arts 

and Culture Column, Siamrath Newspapers 

Weekly during 1997 – 2007” (2008); Committee 

of Dream to Paradise Exhibition by Suradej 

Keawthamai (2012 - 2013) PR and Curator 

at Art in Paradise, Pattaya (2015) Contributor 

of  Thailand Eye: Contemporary Thailand Art 

(2015). She is currently pursuing a Doctoral 

Degree in Art History from Archaeology Faculty, 

Silpakorn University Bangkok, while working as 

freelance exhibition researcher at Bangkok Art 

and Culture Centre and freelance art columnist.

อัจฉรา นวลสวาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท สาขาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เคยท�างานเป็นกองบรรณาธิการนิตยสาร ไฟน์ อาร์ต 

(2546 – 2549) อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ กรมศิลปากร (2549)  ผู้ช่วยงานวิจัย

เรื่อง “นักวิจารณ์ศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะใน

/ Curators

gallery, Bangkok and Bangkok University 

Gallery, Bangkok. Currently he is working as 

project manager and curator in the exhibition 

department, Bangkok Art and Culture Centre. 

ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทางด้านมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์-

ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยความสนใจงาน

ทางด้านการจัดการศิลปะ จึงศึกษาประกาศนีย-

บัตรทางด้านการจัดการศิลปวัฒนธรรม สมาคม

ฝรั่งเศส กรุงเทพ และปริญญาโททางด้านทฤษฎี

ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยมีผลงานในฐานะ

นักเขียนบทความศิลปะอิสระในนิตยสารและ

สูจิบัตรศิลปะ และภัณฑารักษ์อิสระจัดนิทรรศการ

ศิลปะร่วมสมัย เช่น นิทรรศการ BETWEEN 

SPACES (หอศลิปวทิยนทิรรศน์ ศนูย์วทิยทรัพยากร 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553) นิทรรศการ 

LOWWRONG (UN) COVER และนิทรรศการ 

ANOTHER JOURNEY (creative house inspired 

BANGKOK by TOYOTA, 2553) เป็นต้น เคย

ท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนิทรรศการ 

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

และหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันท�า-

หน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการและภัณฑารักษ์ ฝ่าย

นิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
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Common Exercises: Isan Contemporary Report
Organised by Bangkok Art and Culture Centre
26th January – 25th March 2018
9th floor, Bangkok Art and Culture Centre

Artists 
Chokchai Tukpoe
Thaworn Kwamsawat
Songwit Pimpakun
Boonnam Sasood
Paisarn Am-pim 
in collaboration with Thitiya Lao-an 
Pattarapong Sripanya 
Maitree Siriboon 
Roengrit Kongmuang
Worawit Kaewsrinoum
Sompop Budtarad
Adisak Phupa 
Realframe

Curators
Narongsak Nilkhet 
Autchara Nualsawad

Content Researcher and Developer
Nattanan Kitipornpisan

Project Advisors
Manit Sriwanichpoom
Luckana Kunavichayanont

Project Director  
Pichaya Aime Suphavanij

Video Production
Kowit Phothisan
Wachara Kanha

Contributors
Srisak Walliphodom
Yodsapon Kerdviboon

Translator
Inkdot Translation House

English Editor
Palin Ansusinha

Exhibition Administration
Patthira Kongraj

Exhibition Installers
Amornman Piamrungreung
Akkachet Sikkakun
Supernormal Studio

Graphic Designer
Manita Songserm

Assistant Graphic Designer
Nuchcha Praphin

Communication and Public Relation 
Kachapan Boonrasri
Pimonpun Littiboonchai
Kullakan Kinrakhon

Photo and Video
Wipat Lertphureevong 
Sittidech Nuhoung

Exhibition Educational Activities 
Pattara Danutra
Vorachat Vadhabukkana
Krissana Hatta-atcharakun

Lenders
Yaovanee Nirandara
Suthirat  Yoovidhya
Sorawud Preededilok
Anurak Danwattana 
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We would like to express our deepest gratitude to the 
following individuals and organization that have extended 
their generous assistance in making this exhibition possible.

Organizer:

BACC Principal Supporter:

อีสานสามัญ
จัดโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
26 มกราคม – 25 มีนาคม 2561 
ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

ศิลปิน 
โชคชัย ตักโพธิ์
ถาวร ความสวัสดิ์
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์
บุญน�า สาสุด
ไพศาล อ�าพิมพ์ ร่วมกับ
ธิติญา เหล่าอัน
ภัทรพงศ์ ศรีปัญญา
ไมตรี ศิริบูรณ์
เริงฤทธิ์ คงเมือง
วรวิทย์ แก้วศรีนวม
สมภพ บุตราช
อดิศักดิ์ ภูผา
Realframe

ภัณฑารักษ์ 
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต
อัจฉรา นวลสวาท

ผู้วิจัยค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหา
ณัฏฐนันท์ กิติพรพิศาล

ที่ปรึกษาโครงการ
มานิต ศรีวานิชภูมิ
ลักขณา คุณาวิชยานนท์

หัวหน้าโครงการ
พิชญา ศุภวานิช

ผลิตวิดีโอ
โกวิท โพธิสาร
วชร กัณหา

ผู้เขียนบทความ
ศรีศักร  วัลลิโภดม
ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์

แปลเนื้อหานิทรรศการ
อิงค์ดอท ทรานสเลชั่น เฮาส์

เรียบเรียงเนื้อหาภาษาอังกฤษ
ปาลิน อังศุสิงห์ 

ประสานงานธุรการ
พัทธิรา ครองราษฎร์ 

ออกแบบและติดตั้งนิทรรศการ
อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรือง
อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล
ซุปเปอร์นอร์มอล สตูดิโอ

ผู้ออกแบบกราฟฟิก
มานิตา ส่งเสริม

ผู้ช่วยออกแบบกราฟฟิก
นุชชา ประพิณ

สื่อสารและประชาสัมพันธ์
กชพรรณ บุญราศรี
พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย
กุลกานต์ กลิ่นระคนธ์

ภาพถ่ายและวิดีโอ
วิภัทร เลิศภูรีวงศ์
สิทธิเดช หนูห่วง

การศึกษาและกิจกรรมนิทรรศการ
ภัทร ด่านอุตรา
วรฉัตร วาทะพุกกณะ
กฤษณา หัตถอัจฉรากุล

เอื้อเฟื้อผลงาน
เยาวณี นิรันดร 
สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา 
สรวุฒิ ปรีดีดิลก 
อนุรักษ์ ด่านวัฒนะ

กิตติกรรมประกาศ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และทีมงานนิทรรศการขอขอบคุณ
เป็นอย่างสูงต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือบุคคลท่ีได้ให้
ความช่วยเหลือจนนิทรรศการลุล่วงไปได้ด้วยดี
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