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EXHIBITION EDUCATION AND ACTIVITY :  

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline  

จัดแสดงระหวางวันท่ี 16 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2560 นิทรรศการหลัก ชั้น 9 

ช่ือกิจกรรม : Talk : การสรางสรรคภาพจิตรกรรมไทยรวมสมัยอีสานไปสูการมีสวนรวมแกทองถ่ินใน

จังหวัดเลย 

วันเสารท่ี 13 พฤษภาคม 2560 
เวลา : 14.00-16.00 น.  
ณ หอง Friends of BACC ช้ัน 6 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 
 

ศิลปะและชุมชน  

จากงานวิจัยหัวขอ “การสรางสรรคภาพจิตรกรรมไทยรวมสมัยอีสานไปสูการมีสวนรวมแกทองถ่ินใน

จังหวัดเลย” ลงพ้ืนท่ีชุมชนพูดคุยและจัดกิจกรรมกับสมาชิกผูใหญจนถึงเด็กนอย ใหมีสวนรวมในการ

คัดเลือกลักษณะภาพวาดจิตกรรมภายในโบสถวัดในชุมชน ในลักษณะกระบวนการท่ีแตกตางระหวาง

ผูใหญและเด็ก ทําใหทุกคนในชุมชนมีสวนรวมตั้งแตคิด คัดเลือก จนถึงวาดลงบนผนังโบสถ โดยเนน

ไปท่ีความตั้งใจระหวางการวาดมากกวาความสวยงามเม่ือผนังโบสถสําเร็จเรียบรอย (ผูวิจัย : ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน) 

 

ผูวิจัยมีกระบวนการทํางานอยางไรกับสมาชิกในชุมชน 

การทํางานรวมกับสมาชิกชุมชนในแตละชวงอายุ มีความยากงายอยางไร 

การตูนของสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) เปนอีกเครื่องมือในการทํางานกับเด็กในชุมชนอยางไร 

หรือผูวิจัยมีเครื่องมือใดเปนพิเศษในการทํางานรวมกับสมาชิกในชุมชน 

 

และงานวิจัยในครั้งนี้ สงผลกับผูวิจัยในฐานะคนๆหนึ่งอยางไร 

 

กิจกรรมการศึกษานิทรรศการ Crossing the Dateline ขอเชิญทุกทานเขารวมกิจกรรม Talk ใน

หัวขอการสรางสรรคภาพจิตรกรรมไทยรวมสมัยอีสานไปสูการมีสวนรวมแกทองถ่ินในจังหวัดเลย 

วิทยากร ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ล. บุศยมาศ นันทวัน อาจารยประจําภาควิชาศิลปกรรม คณะ

สถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง และผูดําเนินรายการ ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วันเสารท่ี 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. หอง Friends of BACC ชั้น 6 หอ
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ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร ติดตอสํารองท่ีนั่งโดยแจงชื่อ-นามสกุล เบอรโทรศัพทหรือ

อี เม ล ล  เ พ่ื อ เข า ร ว ม กิ จ ก ร ร ม ได ท่ี ฝ า ย ก า ร ศึ ก ษ า  02-214-6630 ต อ  5 1 9  ห รื อ 

exh_activity@bacc.or.th  

 

** ไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรม 

** กรุณาสํารองท่ีนั่ง 

 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมหรือสํารองท่ีนั่งไดท่ี ฝายการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร  

โทรศัพท 02-214-6630-8 ตอ 519 Email : exh_activity@bacc.or.th 
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เกี่ยวกับวิทยากร 

บุศยมาศ นันทวัน ใชงานศิลปะสรางความจริงในอุดมคติและการสรางสัญลักษณของการมีสวนรวม

ข้ึนมาเพ่ือใหเกิดการชวยเหลือเก้ือกูล ลงทุนลงแรงกันภายในชุมชน และทําใหความจริงในอุดมคตินั้น

อยูเหนือความเปนมนุษยและเปนอมตะ บุศยมาศยังไดนํารูปปลาท่ีถูกลดทอนรายละเอียดลงเพ่ือใช

แทนสัญลักษณทางอุดมคติ ความเชื่อ และความสัมพันธระหวางตัวศิลปน ปลา และสายน้ํา ซ่ึงใน

ทายท่ีสุดแลว บุศยมาศไดสรางความจริงข้ึนมาท้ังจากตนเอง และการรวมแรงรวมใจกันของสังคม 

ความจริงท่ียังคงตองถูกตีความกันตอไป แมมันจะอยูในอุดมคติก็ตาม 

 

เกี่ยวกับผูดําเนินรายการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ อาจารยประจําและหัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม คณะ

สถาปตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เชี่ยวชาญและสนใจการพัฒนาชุมชน การลงพ้ืนท่ีหาขอมูลกับ

สมาชิกในชุมชนและบริบทโดยรอบ ตัวอยางเชน Humans of Flower Market : มนุษยปากคลองฯ 

เปนอาจารยผูรับผิดชอบ ท่ีนักศึกษาไดรวมกันทําโครงการท่ีพูดถึงอัตลักษณความเปนปากคลองตลาด 

แหลงรวมผูคน ดอกไม ใบไม ผักถุงใหญ การจราจรท่ีจําเปนตองระแวดระวังทุกกาว หรือจะเปนกลิ่น

ท่ีเปลี่ยนไปแทบตลอดเวลาผลจากสิ่งแวดลอมท่ีผสมกัน ผลกระทบท้ังดานดีและความเปลี่ยนแปลงไป

ของการจัดระเบียบทางเดินของรัฐบาล หรืออีกหนึ่งโครงการ Ten to Ninety ลาสุดอัพเดตขอมูลการ

ทําปายรถเมลท่ีเปนมากกวาสถานท่ีรอรถโดยสาร โดยคํานึงถึงสถานท่ีและการใชงานของผูโดยสาร

เปนหลัก สองโครงการตัวอยางท่ีอาจารยสุพิชชาเปนแรงหลักในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเขาใจ

เก่ียวกับผูใช ชุมชนหรือสมาชิกในชุมชน 
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