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บทคัดยอ 

งานวิจัยเรื่องความโดดเด่ียวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเร่ืองราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเด่ียวทองในถ่ินอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ และเพื่อสะทอนความเปนอยูของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานที่อยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนา
ฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึกในกลุม
ผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวในตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จนไดขอมูลอิ่มตัวที่จํานวน 10 คน จากนั้น
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) สรางสรรคผลงานจิตรกรรมกึ่งเสมือนจริง (Semi-Realism) 
ใชรูปทรงตนแบบจากมนุษย สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม แสงเงาที่มีอยูจริงแตถูกตัดทอนลงไป ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิก
บนผาใบ(Acrylic on canvas) สะทอนใหเห็นอารมณความโดดเดี่ยว ลําพัง อางวาง ของผูสูงอายุภายใตวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปในสังคมชนบทอีสาน 

ผลการศึกษาและการสรางสรรคในครั้งนี้ ไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสรางสรรคผลงานใหตรงตามแนวความคิด 
ความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุสูการสรางสรรคจิตรกรรมก่ึงเสมือนจริง จํานวน 1 ชิ้น ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร รวมกับ
เทคนิคการบอกเลาเรื่องราว (Story Telling) เพื่อถายทอดเรื่องราวความโดดเด่ียวของผูสูงอายุในชนบท สะทอนใหเห็น
อารมณความโดดเด่ียว ลําพัง อางวาง ของผูสูงอายุ ภายใตวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปในสังคมชนบทอีสาน โดยผานผลงาน
จิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ (Acrylic on canvas)  

คําสําคัญ: ผูสูงอายุ ความโดดเดี่ยว ศิลปะสรางสรรค 
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Abstract 

 
Research topic is The Loneliness of the Isan Local Elders to Creative Art, Na Fai Subdistrict, 

Mueang Chaiyaphum District, Chaiyaphum. The objective is to study the story of the lonely elderly in 
Isan sub-district, Na Fai district, Mueang Chaiyaphum district, Chaiyaphum. And to reflect the conditions 
of the lonely Isan local elderly through creative arts in Na Fai Sub-district, Mueang Chaiyaphum District, 
Chaiyaphum. Using qualitative research methods. By in-depth interview among lonely elderly in Na Fai 
Subdistrict Mueang Chaiyaphum Chaiyaphum. Until getting saturated data of 10 people. Then analyze 
the data by content analysis (Content Analysis) to create semi-realistic painting (Semi-Realism). Using 
original human shapes Living organisms and the environment. The shadow of light that exists but has 
been truncated. Using acrylic on canvas technique to reflect the loneliness and loneliness of the elderly 
under the changing way of life in the Isan rural society. 

The results of this study and creation have brought the data to analyze and create works to 
meet the concepts. Loneliness of the elderly to create a semi-realistic painting, amount 1 piece, size 120 
x 150 cm. Together with story telling techniques to convey the loneliness of the elderly in the 
countryside. Reflecting the loneliness and loneliness of the elderly Under the changing way of life in 
northeastern rural society.   
 
Keywords: Elderly, Loneliness, Creative art.  
 
1. บทนํา  
 

สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีผลกระทบตอวิถีชีวิตคนอีสานเปนอยางมาก ชาวชนบทอีสานตองประสบกับความ
ยากจนอันเนื่องมาจากความแหงแลงและปราศจากที่ดินทํากิน คนในวัยทํางานตองท้ิงถิ่นฐานอพยพเขาสูเมืองใหญ ออกไป
ทํางานตางถิ่น และจําเปนตองนําลูกเล็ก ๆ มาฝากพอแมเลี้ยงดู ผูสูงอายุถูกทิ้งไวในชนบทเปนจํานวนมาก มีสภาพการ
ดํารงชีวิตที่นาเวทนาดังที่วันเพ็ญ บุญประกอบ (2543: 11-16) กลาวไววา “เนื่องจากการที่หนุมสาววัยแรงงานละทิ้งถิ่นฐาน
อพยพเขาไปหางานทําในเขตอุตสาหกรรมเมืองใหญ เมื่อมีครอบครัวและมีบุตรยังไมมีความพรอม ประกอบกับปญหาคาครอง
ชีพสูง ถามีลูกก็จะสงลูกไปใหปูยาตายายชวยเลี้ยงดู เด็ก ๆ จึงเติบโตขึ้นกับผูสูงอายุ ทําใหโครงสรางครอบครัวในชนบทเกิด
การเปลี่ยนแปลง ประกอบดวยบุคคลสองวัยคือ ผูสูงอายุและเด็กมากขึ้น” นิตสญา ยอดเกิด (2555, 46) ไดอธิบายความหมาย
ของ ความโดดเด่ียวทางสังคม ไววา การอยูอยางขาดความสัมพันธกับผูอื่น ขาดการติดตอหรือสื่อสารทางสังคม ขาดคนท่ี
สามารถใหความไววางใจได ขาดการมีสวนรวมกับชุมชน ทนทุกข อยูอยางโดดเด่ียว อางวาง ลําพัง มีผลกระทบตอภาวะ
สุขภาพโดยเฉพาะผูสูงอายุ และจากการศึกษาของ สุดา วงศสวัสดิ์ และคณะ (2562 , 2-3) พบวา ผูสูงอายุมีการเจ็บปวยดวย
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โรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น บางครั้งทําใหเกิดขอจํากัดในการพ่ึงพาตนเอง กระทบตอการทําหนาที่ตางๆ หรือการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ในกรณีที่การเจ็บปวยทําใหเกิดความรูสึกสูญเสีย โดดเด่ียว ซึมเศรา วิตกกังวล เครียด ถาไมไดรับการ
แกไขจะเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูการฆาตัวตายได จากขอมูลดังกลาว แสดงใหเห็นวาสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตชาวชนบทอีสาน ทําใหสภาพความเปนอยูของครอบครัวชนบทอีสานเกิดความเปลี่ยนแปลง ผูสูงอายุ
ตองอยูอยางโดดเดี่ยว อางวาง เพียงลําพัง 

ดวยเหตุผลขางตนความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุในทองถิ่นอีสาน ทําใหผูศึกษาไดลงพื้นที่ศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่
อยูอยางโดดเดี่ยว ลําพัง ของตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวของ
ผูสูงอายุ โดยใชรูปแบบจริง คน สัตว สิ่งของและสภาพแวดลอม แสงเงาตามธรรมชาติที่มีอยูจริงแตถูกตัดทอนลงไปบางสวน 
ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ(Acrylic on canvas) สะทอนใหเห็นอารมณความโดดเด่ียว ลําพัง ภายใตวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปในสังคมทองถิ่นอีสาน นํามาสูการสรางสรรคผลงานเพื่อสะทอนความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสู
ศลิปะสรางสรรคภาพผลงานจิตรกรรมกึ่งเสมือนจริง (Semi-Realism) 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวในทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
2.2 เพื่อสะทอนความเปนอยูของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานที่อยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอ 
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

3. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเด่ียวใน

ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 10 คน และวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
1) อุปกรณเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทั่วไป ขอมูลสวนบุคคลของผูให

ขอมูล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประวัติความเจ็บปวย ลักษณะที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอม 
2) แบบสัมภาษณ ใชแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดชัดเจน

3.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
      ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็น

การสัมภาษณ และประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล 
และดานวิธีการเก็บขอมูล จากนั้นจัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนา ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บขอมูล 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสาน พื้นที่ศึกษาการ
วิจัยคร้ังนี้คือตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง(purposive random sampling) 
โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ดังนี้ 1) เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปไมจํากัดเพศ 2) เปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
ในการดํารงชีวิต 3) เปนผูสามารถใหขอมูลไดและเต็มใจที่จะใหขอมูล ผูวิจัยทําความเขาใจกับผูสูงอายุและญาติที่ดูแลผูสูงอายุ 
เพื่อขอความรวมมือและสัมภาษณ โดยผูวิจัยเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการสัมภาษณใชแบบมีโครงสรางและไมมี
โครงสราง ผูวิจัยกําหนดแนวทางการสัมภาษณ นัดเวลาและสถานท่ีเพื่อเตรียมสัมภาษณผูสูงอายุ ทั้งขออนุญาตบันทึกภาพ
และใชวิธีการจดบันทึกขอมูลรวมกับการสังเกต เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองมากที่สุด ผูวิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล  

3.4 ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานจริง ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ ผูสรางสรรคไดทําการเก็บบันทึกขอมูล
ภาคสนาม เพื่อนํามาวิเคราะห หาองคประกอบท่ีเหมาะสม ดวยการถายภาพจริงที่แสดงถึงความโดดเด่ียวของผูสูงอายุจาก
อิริยาบถในการดําเนินชีวิตในแตละวัน เมื่อวิเคราะหไดองคประกอบจากภาพถายตามที่ตองการแลว ลงมือสเก็ตซภาพรางบน
กระดาษดวยดินสอและลงสีโปสเตอรเพื่อใหเห็นรายละเอียดของภาพชัดเจน รูปราง รูปทรง อารมณและสีสันกอนสรางสรรค
ผลงานจริง ผูสรางสรรคเลือกใชพูกันเปนอุปกรณหลักในการลงสีอะคริลิก (Acrylic) วัสดุที่ตองเตรียม ไดแก เฟรมผาใบ120 x 
150 เซนติเมตร สีอะคริลิก พูกัน แปรง จานสีและน้ํา การสรางสรรคผลงานเร่ิมจากการรางภาพลงบนเฟรมผาใบดวยดินสอ 
เพิ่มรายละเอียดและองคประกอบของภาพใหสมบูรณ ลงสีพื้นโดยใชพูกันคุมบรรยากาศท้ังหมดของภาพ ลงโทนสีใน
องคประกอบหลักของภาพใหเดนชัด จากนั้นลงสีในสวนที่เหลือของภาพ เก็บรายละเอียดแสงเงาและความรูสึกบรรยากาศ
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ทั้งหมดของภาพ ตรวจดูความเรียบรอยความสมบูรณของผลงาน โดยหาขอบกพรองที่ทําให ภาพเกิดความไมสมบูรณตาม
หลักการทางทัศนศิลปเพื่อสรางอารมณของภาพใหเกิดความเปนเอกภาพ

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับเก็บ

รวบรวมขอมูล และจําแนกชนิดของขอมูล (typological analysis) แลวนํามาสรุปการวิเคราะหผลเพื่ออธิบาย 

4. ผลการวิจัย
4.1 เพ่ือศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

งานวิจัยเรื่องความโดดเด่ียวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ และเพื่อสะทอนสภาพของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานท่ีอยูโดดเด่ียวผานผลงานศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผูใหขอมูลเปนผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป 

4.1.1 เรื่องราววิถีชีวิตคนอีสาน 
แผนดินอีสาน หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เปนภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปะและ

วัฒนธรรม ประเพณี เฉพาะตน มีความงดงามของวิถีชีวิต มีความเปนอยูที่เรียบงาย กลมกลืนกับธรรมชาติ อบอุน ยึดถือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาแตโบราณ ชาวอีสานมีอาชีพหลักคือการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ชาว
ชนบทอีสานมีวีถีชีวิตความเปนอยูแบบพึ่งตนเอง ปลูกผัก เลี้ยงไก หาปลา ประดิษฐเครื่องจักรสานเปนขาวของเคร่ืองใชใน
ครัวเรือน ทามกลางความแรนแคน ชาวอีสาน แตละจังหวัด แตละสถานท่ี อาจมีวิถีชิวิตความเปนอยูที่แตกตางตามลักษณะ
พื้นที่ หรือธรรมชาติที่มีอยู แตอยางไรก็ตาม ทั้งหมดลวนคือวิถีชิวิตแหงชาวอีสาน จากการศึกษาของจันทรฉาย จรวุฒิพันธ 
(2552, 1) พบวา สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดี่ยว ทําใหผูสูงอายุถูกทอดทิ้ง
ใหอยูลําพัง การพัฒนาความเปนเมืองของสังคมไทยทําใหคนหนุมสาววัยทํางานยายจากชนบทเขาสูเมืองเพื่อหางานทํา บางคน
ไปทํางานตางประเทศ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวแบบขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําใหสัมพันธภาพ
ของสมาชิกภายในครอบครัวแบบเดิมเปล่ียนแปลงไป และพบวาผูสูงอายุถูกทอดทิ้งใหอยูลําพัง เด็กและผูสูงอายุถูกทอดทิ้งมี
แนวโนมสูงขึ้น 

4.1.2 ความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่น จากการศึกษาเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวทองถิ่นอีสานและ
ผูเกี่ยวของ ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทําใหรับรูและเขาใจในเรื่องราวความโดดเด่ียวของผูสูงอายุตามคํา
บอกเลาของคนทองถ่ิน ดังนี้ 

ลัดดาวรรณ ชัยมนตรา (ผูใหสัมภาษณ) อธิชาติ เจริญวันนา (ผูสัมภาษณ) , 7 กันยายน 2562. ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไดใหขอมูลวา ความโดดเด่ียว คือ การอยู
คนเดียว เหงา เปลาเปล่ียว เดียวดาย ไมมีใครดูแล และไมสัมพันธกับสังคมหรือชุมชน ไดเลาใหฟงวาความโดดเดี่ยวในตําบล
นาฝายที่พบ เชน ลุงผูสูงอายุบานหนองหญาปลอง รูสึกโดดเด่ียว เหงา ตองการมีเพื่อนพูดคุย ขอใหนําไปบานพักผูสูงอายุ ไป
อยูแลวแตอยูไมได สภาพแวดลอมไมเหมือนชุมชนบานเกิด จึงขอกลับมาอยูบานเกิดตามเดิม มีความเปนอยูลําพัง คนเดียว ไม
มีลูกหลาน ไมมีใครดูแล ไมเขาสังคม และใหขอมูลวาคนแกแถวบาน ลูกหลานออกไปทํางาน คลายเหงาดวยการฟงรายการ
วิทยุ และใหขอมูลวาคุณยายอายุ 80 ป บานหวยชัน มีความเหงา อยูอยางโดดเดี่ยว ขาดคนเล้ียงดู เพราะลูกชายเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุ อยูบานคนเดียว เศรา และใหขอมูลวา คุณยายอายุ 89 ป อาศัยอยูบานเพียงลําพังกับลูกชายที่มีปญหาดาน
สุขภาพพิการ อาศัยเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเลี้ยงชีวิต  

สุข การบรรจง , แปลง การบรรจง(ผูใหสัมภาษณ) อธิชาติ เจริญวันนา (ผูสัมภาษณ), 9 กันยายน 2562. ลุงสุขอยู
บานเลขที่ 221/2 หมู 9 บานชอระกา ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ ลุงแตงตัวนุงผาขาวมาผืนเดียวอยูกับเตียงไมที่นั่ง
ประจําสําหรับพักผอนนอนหลับ นั่งบนเตียงดวยความเหน่ือยหอบออนแรง สายตาเหมอลอยแหงนมองและทอดสายตาไปท่ี
กําแพงหนาตางและเพดานเทานั้น รอบๆเตียงนอนเต็มไปดวยเคร่ืองใชประจําวัน หมอน ผาหม ที่นอน มุง กองเส้ือผา แปงเย็น
น้ําดื่ม กระติกน้ําแข็ง จาน ชาม ชอน ซอสปรุงรส วัยสูงอายุทําใหโรครุมเราตามวัยตองกินยารักษาประจํา อธิเชน ความดัน 
เบาหวาน หัวใจ และหอบหืดที่ตองใชยาพนหอบตลอดเวลา เมื่อทานยาเสร็จก็พักผอนนอนหลับบนเตียงนอนในหองหลังบาน
คนเดียว นั่งเหงาเหมอลอยมองกําแพงหอง กิจวัตรประจําวันก็เปนอยูอยางนี้ตามสภาพและไมมีการสื่อสารกับผูใดดวยความ
สูงอายุของรางกาย เหมอมอง เหงา โดดเด่ียวลําพัง ในหองมืด ๆ ในบาน 
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ภาพที่ 1 ภาพจริงจากการลงพื้นที่ 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา 

 จากการศึกษาคนควาเพ่ือนํามาใชในการสรางสรรคผลงานงานวิจัยเร่ือง ความโดดเด่ียวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสู
ศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ  

4.2 เพื่อสะทอนสภาพของผูสูงอายุทองถ่ินอีสานท่ีอยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

ภาพที่ 2 ภาพรางตนแบบ 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา 

 

ภาพที่ 3 ภาพ Sketch ตนแบบสีโปสเตอรและรายละเอียดในการลงน้ําหนัก 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา 
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ชื่อผลงาน ความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุ 
ขนาด  ขนาด 120 x 150 เซนติเมตร 
เทคนิค สีอะคริลิกบนผาใบ 

ภาพที่ 4 ผลงานภาพสะทอนสภาพของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานที่อยูโดดเดี่ยวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค 
ที่มา: ภาพถายโดยผูสรางสรรค อธิชาติ  เจริญวันนา

อธิบายภาพ เปนผลงานที่มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปจากตอน Sketch ใชสีอะคริลิก ในการเขียนภาพ สราง
บรรยากาศในงานไดตามตองการ ในความเปนบานในชนบทแสดงภาพของชายสูงอายุนั่งอยูบนเตียงนอนมีใบหนาอาการเหมอ
ลอยเพงมองไปที่จุดใดจุดหนึ่ง แขนวางกับเตียงดวยอาการเหนื่อยหอบ ถายทอดอารมณความโดดเด่ียวของผูสูงอายุ ดวยการ
จัดองคประกอบท่ีลงตัวเรียบงาย เนนจุดเดนดวยโทนสีสวาง มีระยะใกลไกลดวยโทนดําเทา แสดงในเงาดําในระยะมุงติดผนัง
และเงาดําใตเตียง และใหสีบริเวณรองดวยโทนทึบดํา พื้นผิวสีหนาผูสูงอายุ โทนสีไปในทิศทางเดียวกัน สื่ออารมณโดดเด่ียว
ของผูสูงอายุ โดดเด่ียว ลําพัง ภาพมีความสมดุลซายขวา เต็มไปดวยขาวของเคร่ืองใชของคนสูงอายุที่ตองอยูลําพัง เชน ถุงยา 
หนังสือธรรมะ กระติกน้ํา ขวดน้ํา จาน ชาม ชอน หมอหุงขาง กองผา ถังขยะและมีความเปนเอกภาพซึ่งทําใหภาพมีทิศทางไป
ในทางเดียวกัน 

5. สรุปและอภปิรายผล
5.1 เพื่อเขาใจเรื่องราวของผูสูงอายุที่อยูอยางโดดเดี่ยวในทองถิ่นอีสาน ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ ผูวิจัยลงพื้นที่ไปศึกษาขอมูล ไดรับรูและเขาใจความรูสึกสภาวะแหงความเครียดที่ตองใชชีวิต จนตองตกอยูใน
ภาวะโดดเด่ียว เหงา เหมอลอย เปนภาพที่ปรากฏดวยสายตาท่ีเศราหมองไรชีวิตชีวา และไดรับรูและเขาใจในอารมณ
ความรูสึกจากสภาพเหตุการณที่เกิดกับวิถีชีวิตของผูสูงอายุในชนบท 

5.2 เพื่อสะทอนความเปนอยูของผูสูงอายุทองถ่ินอีสานท่ีอยูโดดเด่ียวผานงานศิลปะอยางสรางสรรค ตําบลนา
ฝาย อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเหตุปจจัยจากการขาดการเอาใจใสดูแลของคนในครอบครัว รวมไปถึงปญหา
เศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหผูสูงอายุเหลานี้ดําเนินชีวิตเพียงลําพัง อยูในพื้นที่ที่จํากัดโดยไมสามารถหลีกเลี่ยงได สงผลตอ
จิตใจกลายเปนความโดดเด่ียว แสดงออกผานภาษาทางรางกาย กิริยา ทาทาง สีหนา แววตา ที่แสดงถึงความโดดเดี่ยว จาก
การสัมผัสและรับรู ทําใหผูศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการถายทอดเรื่องราวความโดดเด่ียวของผูสูงอายุในชนบท สรางสรรคเพื่อ
ถายทอดอารมณความรูสึกผานบรรยากาศการใชสี เทคนิค และวิธีการ ในผลงานเร่ืองความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสาน
สูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสื่ออารมณความรูสึกของผูสูงอายุในชนบทที่อยูอยางโดด
เดี่ยว สะทอนออกมาจากอิริยาบถในการดําเนินชีวิต โดยสรางสรรคผลงานจิตรกรรมในเชิงศิลปะกึ่งเ สมือนจริง (Semi-
Realism) โดยใชรูปทรงตนแบบมาจากรูปทรงของมนุษย สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม แสงเงาตามธรรมชาติที่มีอยูจริงแตถูก
ตัดทอนลงไปบางสวน ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ(Acrylic on canvas) รวมกับเทคนิคการบอกเลาเรื่องราว 
(Story Telling) ขาพเจาไดสัมผัสตอเหตุการณที่เกิดขึ้น เกิดการวิเคราะหถึงสภาพจิตใจและความรูสึก รับรูถึงเหตุผลของการ
แสดงออกที่ชัดเจน นําไปสูการสรางสรรคผลงานศิลปะ เรียนรูวิถีชุมชนและความเปนอยูในชนบท ไดแสดงภาพวาดของ
ผูสูงอายุในชนบท ดังจะเห็นไดจากผลงานของศิลปนที่สรางไวกอนหนานี้ เชน ผลงานของศิลปนชัยรัตน แสงทอง ศิลปนผูนํา
เสนอผลงานจิตรกรรมสีอะครีลิกบนผาใบท่ีมีความเหมือนจริงเต็มไปดวยรายละเอียดวิถีชีวิตชนบท หรือศิลปนประดิษฐ ตั้ง
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ประสาทวงศ ศิลปนผูสรางสรรคผลงานศิลปะในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) โดยใชรูปแบบจริง คน สัตว สิ่งของและ
สภาพแวดลอม แสงเงาตามธรรมชาติที่มีอยูจริงแตถูกตัดทอนลงไปบางสวน สะทอนใหเห็นอารมณความโดดเด่ียว ลําพัง 
ภายใตวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมทองถิ่นอีสาน นํามาสูการสรางสรรคผลงานเพื่อสะทอนความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุ
ทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรคภาพผลงานจิตรกรรมกึ่งเสมือนจริง (Semi-Realism) ใชเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผาใบ 
(Acrylic on canvas) ใชเทคนิค ลงสี ควบคุมบรรยากาศ เพ่ือสรางใหเกิดอารมณความรูสึกเชื่อมโยงกับเนื้อหาสะทอนใหเห็น
อารมณความโดดเด่ียวของผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น เนนหนักไปทางสัญลักษณที่สื่ออารมณและความรูสึก การเลือกรูปแบบไดคัดสรร
กลั่นกรองวัตถุ รูปลักษณ สี และบรรยากาศใหเหมาะสมกับเรื่องมากที่สุด โทนสีของผลงานชุดนี้จะเปนบรรยากาศชวงเวลา
พลบคํ่า แสดงถึงความเงียบเหงา ในผลงานชุดนี้ขาพเจาไดมีการพัฒนาทักษะฝมือและฝกฝนตนเองอยางเต็มที่ ในดานเทคนิค
และวิธีการทางจิตรกรรม (Painting)  

ขอเสนอแนะ 
1. การศึกษารูปแบบผูสูงอายุ คน สัตว สิ่งของ จากสภาพจริงทั้งทางดานขอมูลและสถานที่องคประกอบตางๆ ทําให

ภาพเกิดการสะทอนใหเกิดจากความรูสึกที่ปรากฏขึ้น 
2. การสรางสรรคผลงานเรื่องความโดดเดี่ยวของผูสูงอายุทองถิ่นอีสานสูศิลปะสรางสรรค ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะหขอมูลดานสังคมและการสรางสรรคทางศิลปะใหมองเห็นถึงความสัมพันธของ
คุณคาในดานศึกษาและเปนแนวทางแกผูที่สนใจ  
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