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	 หากจะกลา่วถงึพนัธกจิหลกัอยา่งหนึง่ของสถาบนัวจิยัศลิปะและ 
วฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคามแลว้	หลายคนคงนกึวา่จะตอ้ง 
เป็นการศึกษา	 ค้นคว้า	 อนุรักษ์	 ทำนุบำรุง	 และฟื้นฟูข้อมูลด้านศิลป 
วัฒนธรรมเฉพาะของชาวอีสานเป็นหลัก	ก็เพราะเหตุที่ชื่อของสถาบันฯ	 
ได้บ่งบอกไว้เช่นนั้น	อย่างไรก็ตามโดยเนื้อแท้แล้ว	ในมุมมองของผู้เขียน 
เหน็ตา่งออกไปวา่	ณ	วนันี	้วนัทีโ่ลกไมห่ยดุนิง่และวนัทีส่ายนำ้ไมเ่คยไหล 
คนืกลบั	แนน่อนหนว่ยงานทีเ่รยีกกนัวา่สถาบนัวจิยัฯ	กค็งไมส่ามารถดำรง 
คงอยูแ่บบ“แชแ่ขง็”ทางความคดิอยูแ่บบเดมิๆ	อยา่งโดดเดยีวเดีย่วดาย 
ได้อีกต่อไป	 กล่าวคือ	 สาระสำคัญอยู่ที่ว่า	 เราคงจะสนใจศึกษาค้นคว้า 
เฉพาะพื้นที่ในภาคอีสานไม่ได้	 เนื่องจากสังคมในปัจจุบันมีความ 
เปลี่ยนแปลง	มีพลวัตไปจากเดิมมาก	ด้วยมีปรากฏการณ์ข้ามพรมแดน	
ข้ามวัฒนธรรม	มีแนวคิดแบบใหม่ๆ		มีกระแสของโลกาภิวัตน์และอื่นๆ	
อีกมากมาย	 ตลอดจนนโยบายการพัฒนาของประเทศ	 ก็มีความ
มุ่งหวังที่ต้องการก้าวย่างนำพาตนเองไปสู่“ความเป็นประชาคม
อาเซียน”	 (ASEAN	 Communities)	 ซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้เราไม่ 
สามารถจำกัดขอบเขตเวทีชีวิตวัฒนธรรม	 อันเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย 
และค้นคว้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพียงลำพังได้อีกต่อไป
	 จดหมายขา่วสถาบนัวจิยัฯ	ฉบบันี	้จงึตอ้งการแสดงจดุยนืการสรา้ง 
องคค์วามรูใ้นมติขิองการ	“ขา้มพรมแดนความรู”้	และตอ้งการเรยีนรูเ้รือ่ง 
ราวเกีย่วกบัศลิปวฒันธรรมของกลุม่ประเทศเพือ่นบา้นเพิม่ขึน้	ทัง้นีห้าก 
กล่าวถึงประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่มีความใกล้ชิดกับไทยแล้ว
ละก็	 ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 “ลาว”	 เป็นประเทศเดียวในโลกกระมั่ง	
ที่คนไทยเมื่อเดินทางไปแล้ว	 ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษา
อื่นๆ	 ช่วยในการสื่อสาร	 เพราะไทย-ลาวเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้อง	
ซึ่งบอกเล่าและเชื่อถือกันมาเนิ่นนาน	 ฉะนั้น	 การเรียนรู้	 “เรื่องลาว”	
ผ่านข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม	 จึงเป็นเป้าหมายที่คณะผู้จัดทำ 
จดหมายข่าวของสถาบันฯ	 ต้องการนำเสนอสาระ	 และเกร็ดความรู้	
ตลอดจนต้องการผลักดันให้เราๆ	 ท่านๆ	 ที่รักในศิลปะและวัฒนธรรม	
ได้	 “ก้าวข้ามแดน”	 มารู้จักเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ เราจะได้ก้าวย่างไปสู่ความเข้าใจ 
ในกันและกันของประชาคม	 ประชาชน	 มวลชน	 และสังคมอาเซียน 
ได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน
	 	 	 ด้วยความตระหนักและรักในงานศิลปวัฒนธรรม	 	
	 	 	 ปฐม	หงษ์สุวรรณ
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	 “หุ่น”	 คือชีวิตจำลองที่คนลาวได้ประดิษฐ์สร้างขึ้นมา 
ด้วยท่วงท่าที่ งดงาม	 มีลักษณะเฉพาะ	 หุ่นกระบอกใน 
วฒันธรรมลาวดเูหมอืนจะเปน็สิง่ที่ ไมค่อ่ยเปน็ทีรู่จ้กักนัมากนกั 
อย่างไรก็ตาม	หุ่นกระบอกลาวก็นับเป็นงานศิลป์ที่ช่วยสืบทอด 
สายใยที่เชื่อมความผูกพันในวิถีชีวิตของคนลาวที่สืบเนื่อง	
รักษามาจนกระทั่งปัจจุบัน	
	 คำว่า	 “ฮูปป๊อก”	หรือ	 “ละครหุ่นอีป๊อก”	 เป็นคำเรียก 
การเลน่หุน่กระบอกในภาษาลาวของชาวหลวงพระบาง	ซึง่คนลาว 
จำนวนมากในถิ่นอื่นก็อาจจะไม่รู้จัก	 เนื่องจากการแสดงหุ่น 
ประเภทนีเ้ปน็มหรสพทีเ่กา่แก	่ในอดตีมกีารเลน่อยูใ่นเฉพาะเมอืง 
หลวงพระบางเพียงเท่านั้น	 หุ่นกระบอกลาวในยุคเริ่มแรกนั้น 
ถอืเปน็เครือ่งบนัเทงิในราชสำนกัมากอ่น	เปน็กจิกรรมสว่นหนึง่ 
ในราชพิธีบุญเดือน	 5	 บุญสงกรานต์	 เดือน	 9	 บุญส่วงเฮือ	
และเดือน	12	บุญฉลองพระธาตุ	แต่หลังจากการล่มสลายของ 
ราชสำนักลาวเมื่อป	ี ค.ศ.	 1975	 การละเล่นละครหุ่นกระบอก
ก็ได้เสื่อมคลายและเลือนหายไป	 แต่ครั้นเวลาล่วงมาถึงลาวยุค 
จินตนาการใหม่	พร้อมกับเมืองหลวงพระบางได้กลายเป็นเมือง 
มรดกโลก	ก็เกิดการรื้อฟื้นการแสดงหุ่นกระบอกลาวขึ้นมาใหม่	
โดยชาวบา้นคุม้วดัเชยีงทอง	เมอืงหลวงพระบาง	เพือ่สรา้งความ 
บนัเทงิในโลกทีบ่า้นเมอืงไดก้ลายเปลีย่นเปน็	“เวทแีสดงสนิคา้”	
ทีเ่รยีกขานกนัในนาม	“เมอืงมรดกโลก”	เพือ่ตอบสนองความตอ้ง 
การทางการท่องเที่ยวและการแปลงวัฒนธรรมให้กลายเป็นทุน
และสินค้าในยุคโลกาภิวัตน์นั่นเอง
	 เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์	 ปี	 พ.ศ.2555	 ผู้เขียนได้มี 
โอกาสเดินทางไปเมืองหลวงพระบาง	เพื่อเก็บข้อมูลสนามเกี่ยว
กับเรื่องหุ่นอีป๊อกนี้	 ในเบื้องต้นก็รู้สึกสงสัยต่อคำเรียกขานหุ่น 
กระบอกลาวทีเ่รยีกกนั	“ฮปูปอ๊ก”	วา่มคีวามหมายและมทีีม่าที่ไป 
อย่างไร	ทำไมจึงต้องเรียกว่า	“ฮูปป๊อก”	จากประเด็นดังกล่าวนี้	
ผูเ้ขยีนไดพ้ดูคยุและซกัถามกบั	“พอ่เฒา่อว้น”	ซึง่ผูเ้ขยีนไดเ้รยีกวา่	
“ครอูว้น”	บา้นเชยีงทอง	วยั	86	ป	ีอดตีชา่งเชดิหุน่กระบอกในราช 
สำนกัหลวงพระบาง	ครอูว้นกลา่ววา่	ตนเปน็ชา่งเชดิหุน่คนสดุทา้ย 
ที่มีชีวิตอยู่และได้ถวายงานเล่นหุ่นกระบอกต่อหน้าพระที่นั่งแด่ 
เจา้ศรสีวา่งวงศ	์เมือ่ราวป	ีค.ศ.	1956		รวมทัง้ในสมยัของเจา้ศรี
สวา่งวฒันาดว้ย	ทัง้นีจ้ากการพดูคยุกนักท็ำใหม้องเหน็ตน้ตอของ 
คำว่า	“ฮูปป๊อก”	กล่าวคือ	คำว่า	“ฮูป”	หมายถึงรูป	หรือตัวหุ่น	
สว่นคำวา่	“ปอ๊ก”	จากการสอบถามผูรู้ห้ลายๆ	ทา่น	กส็ามารถสรปุ 
เป็นข้อสันนิษฐานได้หลายความคิด	 คือ	 1)	 อาจจะมาจากคำว่า	
“ป๊อกๆ	 แป๊กๆ”	 ในสำนวนลาวที่หมายถึงเรื่องเล่นๆ	 ไม่จริงจัง	
เน้นความสนุกสนานบันเทิง	2)	คำว่า	 “ป๊อก”	อาจมาจากคำว่า	
“กระบอก”	 ในภาษาไทย	 ซึ่งเกิดจากการกร่อนคำ	 แล้วเสียง 
เพี้ยนตามสำเนียงท้องถิ่น	 คือจากคำว่า	 “กระบอก”	 แล้วมีการ 
ออกเสียงสั้นๆ	 ห้วนๆ	 ว่า	 “กะป๊อก”	 เป็น“อีป๊อก”อนึ่ง 
เนื่องจากที่มาที่ ไปของหุ่นกระบอกราชสำนักลาวนี้เชื่อกันว่า 
ได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักสยามตั้งแต่รัชสมัยของเจ้าคำสุก 

ผูเ้ปน็โอรสของเจา้อุน่คำภายหลงัถกูสถาปนาใหเ้ปน็กษตัรยิท์ีรู่จ้กั
ในพระนามเจา้สกักะลนิลา้นชา้งรม่ขาวหลวงพระบาง	(ระหวา่งปี	
ค.ศ.	1889-1899)	ซึง่เปน็เจา้ชวีติองคส์ดุทา้ยทีฝ่า่ยสยามไดแ้ตง่ 
ตั้งให้ขึ้นครองราชย์ก่อนที่ลาวฝั่งซ้ายจะถูกตัดแบ่งและตกเป็น 
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส	3)	คำว่า	“ป๊อก”	อาจมาจากเสียงของไม้ที่
ดังกระทบกัน	 เพราะเมื่อเวลาจะเล่นหุ่นกระบอกแล้ว	คณะเล่น
หุ่นก็จะเรียกคนมาดูมาชมกันให้มากๆ	 ซึ่งจะมีการตีเกราะไม้ไผ่	
แล้วเสียงเกราะไม้ไผ่นั้นก็จะดัง	“ป๊อกๆๆ”	 เช่นนี้รูปหุ่นที่ใช้เล่น
และแสดงจึงถูกเรียกขานกันว่า	“ฮูปป๊อก”ตั้งแต่นั้นมา
	 มีเรื่องเล่าว่าการเล่นหุ่นกระบอกในเบื้องแรกนั้นเกิดอยู่ 
ในพระราชวงั	ใชแ้สดงเพือ่สรา้งความบนัเทงิสำหรบัเจา้นายชัน้สงู 
มาก่อน	ภายหลังจึงมีการโปรดเกล้าฯ	ให้ชาวบ้านชุมชนเชียงทอง 
ชว่ยคน้หาหรอืสรา้งสรรคก์ารละเลน่มาสรา้งความบนัเทงิในงาน
บญุราชพธิ	ีจนทำใหหุ้น่กระบอกไดร้บัความนยิมและไดม้กีารเลน่
ในกลุม่ชนชัน้สามญั	ดว้ยเหตนุี	้ครอูว้นจงึพยายามบอกวา่หมูบ่า้น
เชยีงทองถอืเปน็ศนูยก์ลางศลิปะดา้นหุน่กระบอกหรอื	“ฮปูปอ๊ก”	
ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคราชสำนักหลวงพระบางมาแล้ว
	 หุ่นฮูปป๊อกของลาวนี้	มีขนาดเล็กสูงประมาณ	1	ฟุตเศษ 
ตรงกลางลำตัวมีแกนเป็นกระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณ	 1	 ฟุต 
ส่วนหัวและมือแกะด้วยไม้เนื้อเบา	 เช่น	 ไม้ทอง	 ส่วนเครื่อง 
แต่งกายจะมีความแตกต่างกันตามบทบาทของตัวละคร	

ฮูปป๊อก: หุ่นกระบอกลาว 
“ ม ร ด ก ง า น ศิ ล ป์ แ ห่ ง ร า ช ส ำ นั ก ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง ” 
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มองเหน็วา่เปน็เครือ่งแสดงออกถงึความเชือ่เรือ่งวญิญาณทีเ่กีย่ว 
โยงในยคุ	“ระบอบเกา่”	ทีม่เีจา้นายชัน้สงูปกครองอยู	่หุน่ฮปูปอ๊ก 
ศลิปะโบราณจงึเปน็เสมอืนเครือ่งรางของขลงั	เปน็สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ู่
บา้นคูเ่มอืง	ดงัทีม่ผีูเ้ฒา่ผูแ้กไ่ดอ้ธบิายใหผู้เ้ขยีนฟงัวา่	บางครัง้คน 
ลาวที่ ไปอยู่เมืองฝรั่ง	 เมื่อมีโอกาสกลับมาบ้านของตนก็จะมา 
บนบานศาลกล่าว	บ้างก็อ้อนวอนขอต่อหุ่นฮูปป๊อก	บ้างก็นำเอา 
ขา้วของเงนิทองมาแกบ้นเมือ่ตนประสบความสำเรจ็	หุน่ฮปูปอ๊ก 
ในทศันะของคนลาวหลวงพระบางจงึไมไ่ดเ้ปน็เพยีงงานหตัถศลิป ์
หรือการเล่นศิลปะการแสดงเท่านั้น	 แต่ยังมีบทบาทความเกี่ยว 
ข้องเชื่อมโยงกับอำนาจเหนือธรรมชาติ	 มีพลังอำนาจสามารถ 
บนัดาลความทกุขค์วามสขุใหเ้กดิแกช่วีติของผูค้นได	้แนน่อนเรือ่ง 
ดังกล่าวยังผูกโยงกับการสร้างสำนึกและเป็นสัญลักษณ์ความ 
ทรงจำอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในอดีตที่ผ่านมา
	 ในปัจจุบันตัวหุ่นที่สมบูรณ์แบบนั้นยังคงหลงเหลือให้ 
เห็น	 ซึ่งเก็บรักษาเอาไว้ในตู้ที่ศาลาการเปรียญวัดเชียงทอง 
เพยีงเทา่นัน้	เชน่นีหุ้น่กระบอกจงึเปน็มรดกสำคญัทางวฒันธรรม 
แห่งราชสำนักลาวหลวงพระบางที่งดงามและมีคุณค่ายิ่ง	 ซึ่งยัง 
คงเก็บรักษาสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
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จะเป็นเสื้อที่ ไม่มีแขน	ชายเสื้อยาวคล้ายถุงผ้า	สมัยก่อนเจ้าชีวิต 
จะพระราชทานผ้าไหมจีนซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าในสมัยนั้นนำมาตัด 
เย็บเป็นเสื้อหุ่น	 และสีตกแต่งเครื่องประดับแบบละคร	 ที่มือ 
ของหุน่จะมกีา้นไมไ้ผส่องกา้น	หรอืบางทกีเ็รยีกกนัวา่	“กา้นไมท้”ู	
เพื่อใช้บังคับให้มือหุ่นเคลื่อนไหวไปมา	 โดยคนเชิดหุ่นจะ 
ซ่อนไม้ทูนี้ไว้ภายในเสื้อของหุ่น	 ส่วนเรื่องที่นิยมนำมาแสดง	
คือ	 สาละกาลินทอง	 และกาละเกด	 เนื่องจากเนื้อเรื่องมีความ 
สนุกสนาน	และเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้านาย
	 การกลับคืนมาของหุ่นฮูปป๊อกหรือหุ่นกระบอกลาว 
ในเมืองหลวงพระบางครั้งนี้	 เกิดจากครูอ้วนผู้ที่ ได้เก็บรักษา
และอนุรักษ์งานศิลป์ที่เคยใช้แสดงในราชสำนักหลวงพระบาง 
มาก่อน	ด้วยตระหนักในคุณค่าและต้องการฟื้นฟู	สืบทอดเรื่อง 
ราวงานศิลป์ประเภทนี้ให้ลูกหลานได้รักษาไว้	 ครูอ้วนจึงได้
ถ่ายทอดสืบวิชาให้แก่	 “จารย์หุมพัน”	 ลูกศิษย์ที่ ได้ร่วมแสดง 
ให้ผู้เขียนและคณะได้ชม	 ด้วยเหตุที่การแสดงฮูปป๊อกนี้ถูก 
มองว่า	 “เป็นของสูง”	 และเป็นศิลปะที่ใช้แสดงในราชสำนัก 
เป็นของเก่าแก่แต่โบราณ	 ก่อนแสดงจึงต้องมี	 “พิธีเลี้ยงครู	
เลีย้งคาย”	ดว้ยหวัหม	ูเหลา้ไห	เครือ่งคาว	เครือ่งหวาน	พุม่ดอกไม	้
ซึ่งทำให้เรามองเห็นว่า	 การแสดงหุ่นกระบอกลาวกลายเป็น	
“งานศิลป์แห่งจิตวิญญาณ”	 ที่มีต้นเค้าของการเล่นหุ่นมาจาก 
วฒันธรรมเจา้นาย	การเซน่สรวบชูาหุน่ฮปูปอ๊กเชน่นี	้ทำใหผู้เ้ขยีน 
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	 ถ้าใครเคยเดินทางไปหลวงพระบาง	 เมืองมรดกโลกมาแล้ว 
หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานที่แห่งหนึ่งที่จะต้องไปเยือน	 นอก 
เหนอืจากพระธาตพุสูอีนัเปน็เสมอืนหลกัเมอืงราชอาณาจกัรเกา่แก่
แห่งนี้แล้ว	นั่นก็คือ	“พระราชวังเก่า”ของอดีตกษัตริย์หรือเจ้ามหา
ชีวิต	ซึ่ง	ณ	วันนี้ถูกเรียกขานกันในชื่อว่า	“หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
หลวงพระบาง”	 และเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่ไกด์ลาวมักพา 
นักท่องเที่ยวชาวไทยไปเข้าชื่นชมเสมอ
	 หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง	 สร้างขึ้นระหว่างปี	
ค.ศ.1904-1909	 สร้างขึ้นสมัยที่ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 
โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสสร้างขึ้นจากทุนสนับสนุนของรัฐบาล
ฝรั่งเศสเพื่อให้เป็นของขวัญถวายแด่พระเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์ 
อาคารพิพิธภัณฑ์หรือพระราชวังเก่าหลังนี้ได้สร้างขึ้นในบริเวณที่ 
เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเก่าหลวงพระบาง	 ซึ่งอยู่ระหว่าง 
พูสีกับริมแม่น้ำโขง	 ตามเส้นทางสำคัญของเมืองหลวงพระบาง 
เป็นศิลปะแบบผสมระหว่างลาว-ฝรั่งเศส-เวียดนาม-กัมพูชาเป็น 
อาคารยกพื้นชั้นเดียว	มุงด้วยกระเบื้องดินขอ	ก่อด้วยดินจี่	(อิฐ)	มี 
รปูแบบเหมอืนกบัเรอืนโบราณของลาว	ภายหลงัไดด้ดัแปลงหลงัคา 
ให้เป็นยอดแหลมเหมือนปราสาท	ประดับด้วยศิลปะตกแต่ง	 ส่วน 
ภายในอาคารมีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ 
ใชส้อย	เชน่	ขดัมนั	ปพูืน้ทีท่นัสมยั	และหลายแหง่ไดเ้พิม่สสีนัศลิปะ 
แต้มแต่งใส่ในระหว่างปี	ค.ศ.1870-1973	
	 ต่อมาหลังจากที่พระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ได้สวรรคต 
แลว้พระเจา้วงศส์วา่งซึง่เปน็ราชโอรสไดป้รบัปรงุภายใน	โดยไดเ้พิม่ 
เตมิสสีนั	ดอกดวงเพิม่ขึน้อกี	และจดัแสดงเพิม่ใหส้วยงาม	เชน่	รปูตดิ 
แก้วโมเสคที่เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้าน	ตำนานพื้นเมืองหลวงพระบาง 

ที่สวยงามซึ่งยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน	 พระราชวังเก่าหลังนี้พรรคและ 
รฐับาลไดใ้ชเ้ปน็หอพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตหิลวงพระบางในปี	1976	และ 
ไดเ้ปดิใชใ้หป้ระชาชนเขา้ชมตลอดเรือ่ยมาจนถงึทกุวนันี้	พรรคและ 
รฐับาลไดเ้อาใจใสบ่รูณะซอ่มแซมและรวบรวมโบราณวตัถ	ุมรดกทาง 
วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือ	 โดยเฉพาะแขวงหลวง 
พระบางไดร้วบรวมไวใ้นหอพพิธิภณัฑห์ลงันี้	ทางศนูยก์ลางไดส้ง่นกั 
วิชาการขึ้นไปศึกษาค้นคว้าปรับปรุงการจัดแสดงมาจนถึงปี	 1991 
	 ในปัจจุบันหอพิพิธภัณฑ์หลังนี้ได้กลายเป็นศูนย์ค้นคว้า 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติลาวโดยเฉพาะแขวงหลวง 
พระบาง	 และเป็นแหล่งสร้างรายได้สำคัญแห่งหนึ่งของแขวงหลวง 
พระบางในฐานะเปน็เมอืงมรดกโลกตราบกระทัง่ถงึปจัจบุนั	(บญุเฮง	
บัวสีแสงปะเสิด,	1995:	83-85)
	 แนน่อนหลงัจากทีห่ลวงพระบางไดก้า้วยา่งเขา้ไปสูป่รมิณฑล 
ความเปน็เมอืงมรดกโลกนบัตัง้แตป่	ีค.ศ.1995	เปน็ตน้มา	พระราชวงั 
เกา่ของพระเจา้มหาชวีติแหง่นีก้ไ็ดเ้ปลีย่นถา่ยจากสถานภาพเดมิไป 
สู่การเป็น	“หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาว”	โดยมุ่งนำเสนอมรดกทาง 
วัฒนธรรมที่หลงเหลือสืบทอดต่อกันมาโดยเฉพาะมรดกวัตถุของ 
เจ้าชีวิต	เช่น	พระราชบัลลังก์	เครื่องทรง	พระขรรค์แสง	พระพิมพ์	
และศลิปะวตัถทุีเ่ปน็เครือ่งระลกึจากรฐับาลนานาประเทศไดน้ำมา 
ถวายแดเ่จา้ชวีติศรสีวา่งวงศ	์รวมทัง้จากประเทศไทยดว้ย	อาคารหอ 
พพิธิภณัฑแ์หง่นีจ้งึเสมอืนเปน็แหลง่ทีน่ำเสนออตัชวีประวตัขิองพระ 
เจา้ชวีติศรสีวา่งวงศแ์ละครอบครวัของพระองค	์ภาพบทบาทหนา้ที ่
ของพระราชวงัเกา่ทีไ่ดก้ลายเปน็	“หอพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตลิาว”	ทีเ่รา 
เหน็กนัในปจัจบุนัอยา่งเดน่ชดั	นัน่กค็อื	การพฒันาใหก้ลายเปน็แหลง่ 
ทอ่งเทีย่วทางวฒันธรรม	ซึง่ทำใหต้อ้งมกีารสรา้งแรงดงึดดูสรา้งเสนห่ ์
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หอคำเจ้ามหาชีวิตลาว: 
จาก	“พระราชวัง”	สู่	“พิพิธภัณฑ์ชาติ”
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เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น	 ทำให้มีการสร้างอาคารใหม่เพิ่ม 
เตมิในพืน้ทีท่ีเ่คยเปน็เขตพระราชฐาน	นัน่คอื	“หอพระบาง”	ซึง่อยู่ 
ติดกับประตูด้านหน้าและอยู่ตรงข้ามกับโรงมหรสพคือโรงละคร 
พระลักพระลาม	 การปรับเปลี่ยนสภาพของ	 “พระราชวังเก่า”	
ใหก้ลายเปน็	“พพิธิภณัฑแ์หง่ชาต”ิ	สะทอ้นใหเ้หน็ปรากฏการณก์าร 
ทำให้อดีตกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะ 
นักท่องเที่ยวที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ	ศาสนาแต่อย่างใด	
	 เออร	ี(Urry,	1996)	ไดก้ลา่วถงึรปูแบบพพิธิภณัฑห์ลงัสมยัใหม ่
ว่าถูกผลักดันจากธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อการบริโภคของนักท่อง 
เที่ยว	 แนวคิดพื้นฐานของการปรับตัวนี้มาจากความพยายามทำให้
พิพิธภัณฑ์กลายเข้าสู่ความเป็นสากล	 เป็นวัตถุของการจับจ้องทาง
การท่องเที่ยว	 และรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยว/พิพิธภัณฑ์เกือบ
ทุกแห่งได้คลี่คลายไปสู่การประกอบสร้างตัวมันเองเพื่อการจับจ้อง 
มากกว่าที่จะสื่อถึงความเป็นศูนย์กลางของการผลิต	 หรือการเป็น 
สญัลกัษณท์างอำนาจของประเทศ	กระบวนการกลายเปน็พพิธิภณัฑ	์
(Museumification)	นับเป็นกระบวนการที่นำทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่
การเป็นพิพิธภัณฑ์	 ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงแค่การฟื้นฟูตึกเก่าๆ 
หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์	 แต่ได้ขยายไปสู่ธุรกิจรูปแบบอื่น	
เช่น	อาคารบ้านเรือน	ร้านค้า	ร้านอาหาร	โรงแรมจำนวนมากของ 
หลวงพระบางถูกปรับแต่งจำลองบรรยากาศของยุคอาณานิคม 
ฝรัง่เศส	เชน่นี	้จงึทำใหม้องเหน็ไดว้า่พืน้ทีข่องพระราชวงัเกา่ไดถ้กูเพิม่ 
เข้าไปใช้สำหรับการเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว	 นักท่องเที่ยว 
จำนวนมากหน้าหลายตาเข้าไปแวะเวียนชม	 ซึ่งทำให้สถานะสูงส่ง 
ผา่นตวัตนของความเปน็	“พระราชวงั”	ของพืน้ทีด่งักลา่วนัน้ลดนอ้ย 
ถอยลงไปพร้อมๆ	กันด้วย
 การปรบัเปลีย่นคำเรยีกชือ่ของพระราชวงัไปเปน็พพิธิภณัฑช์าติ 
เช่นนี้	 ถือเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศและบริบททาง
สงัคมในยคุแหง่การพฒันาและกระแสบรโิภคนยิม	ปรากฏการณด์งั 
กลา่วชว่ยคลีค่ลายทำใหเ้รามองเหน็กระบวนการรือ้-สรา้งสญัลกัษณ ์
ทางการเมืองของลาวในยุคสมัยใหม่ผ่านงานศิลปะและผลงาน 
สถาปัตยกรรมที่ตกแต่งในพื้นที่ของหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
หลวงพระบางได้อย่างน่าสนใจ		
     
อ้างอิง
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Urry,	 John.	 1996.	 Theorizing	Museums:	 Representing	 Identity	 
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เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขง : 
	 	 “ฮูปแต้มสิม”	 หรือจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์ในวัฒนธรรม 
อีสาน	พบว่ามีปรากฏอยู่ในหลายๆ	วัดทั่วภาคอีสาน	สิมอีสานหรือ 
โบสถ์อีสาน	 มาจากคำเรียกขานในภาษาถิ่นอีสานที่เรียกโบสถ์ว่า 
“สิม”	 ลักษณะโดยทั่วไปของสิม	 แบ่งเป็น	 2	 ประเภทหลักๆ	
ตามสภาพของแหลง่ทีต่ัง้	คอื	สมินำ้และสมิบก	“สมินำ้”เปน็สมิทีต่ัง้ 
อยู่กลางน้ำ	เช่น	สระ	หนอง	บึง	ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สร้างอย่าง 
ชั่วคราวสำหรับวัดที่ยังไม่มีวิสุงคามสีมา	ส่วนใหญ่สิมบกเนสิมที่ตั้ง 
อยูบ่นแผน่ดนิ	มลีกัษณะเปน็อาคารถาวร	นอกจากนี	้สมิยงัแบง่ตาม
ลำดบัอายกุอ่นหลงัและลกัษณะรว่มในรปูแบบไดเ้ปน็	4	ประเภท	คอื	
สิมก่อผนังแบบดั้งเดิม	สิมโถง	สิมก่อผนังรุ่นหลัง	และสิมแบบผสม	
คำว่า	“สิม”	มาจากคำว่า	“สีมา	สิมมา	หรือพัทธสีมา”	ที่ปรากฏ
ในคำจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาอุทิศของผู้สร้างปักไว้ด้าน 
หลังสิมมีปรากฏอยู่ทั่วไป	 ความหมายของคำเหล่านี้	 หมายถึง 
เขต	อาณาบรเิวณ	พืน้ที	่หรอืแดนทีก่ำหนดในการประชมุทำสงัฆกรรม 
อนัเปน็กจิของสงฆโ์ดยมแีผน่สมีาหนิเปน็เครือ่งหมายแสดงขอบเขต 
รอบบริเวณตัวสิม
	 นอกจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวของสิมแล้วในวัฒนธรรม 
อีสาน	 “สิม”	 ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญนับเนื่องมาแต่อดีต	
กล่าวคือ	 สิมอีสานหลายแห่งมักเป็นที่วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ 
เรยีกในภาษาถิน่อสีานวา่	“ฮปูแตม้”	โดยนำเรือ่งราวเกีย่วกบัชาดก 
พื้นบ้าน	พุทธประวัติ	บ้างก็เป็นนิทานประจำถิ่นที่สำคัญๆ	มาเล่า 
เรื่องผ่านภาพเขียนที่งดงามยิ่ง	
	 วัดสระบัวแก้ว	 อำเภอหนองสองห้อง	 จังหวัดขอนแก่น 
เปน็วดัหนึง่ทีม่ฮีปูแตม้สมิทีง่ดงามเลา่เรือ่งวรรณคดทีอ้งถิน่อสีานที่ 

จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง

พระลักพระลาม 

วัดสระบัวแก้ว 

อ.หนองสองห้อง 

จ.ขอนแก่น

❋6 จดหมายข่าว ❋7จดหมายข่าว



❋8 จดหมายข่าว ❋9จดหมายข่าว❋8 จดหมายข่าว ❋9จดหมายข่าว

สำคญันัน่กค็อื	เรือ่งพระลกัพระลาม	หรอืพระลามชาดก	พทุธประวตั ิ
และวิถีการทำมาหากินของชาวอีสาน
	 วัดสระบัวแก้ว	สร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2460	โดยสิมของวัดเดิม 
เป็นสิมไม้กลางน้ำ	 ต่อมาเปลี่ยนเป็นสิมดินเผาที่สร้างด้วยวัสดุ 
จากธรรมชาติหลายชนิดโดยฝีมือช่างสิมโบราณ	 ขณะที่สร้างสิม 
ก็ได้มีศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากอำเภอวาปีปทุม	
จังหวัดมหาสารคาม	 คืออาจารย์น้อย	 อาจารย์กึอ	 อาจารย์กอมา	
และอาจารย์พรหมมา	ทั้ง	4	ท่านได้ช่วยกันแต้มภาพลงบนผนังสิม 
ทั้ง	 4	 ด้าน	 เล่าเรื่องรามเกียรติ์หรือพระลักพระลามสำนวนอีสาน	
สินไซ	พุทธประวัติเป็นหลัก
	 ภาพวาดของวัดสระบัวแก้วเป็นภาพวาดที่ดูเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย	มีการแบ่งชุดของภาพอย่างชัดเจน	เส้นคมชัด	และแสดง 
ออกใหเ้หน็อยา่งเดน่ชดัถงึวถิกีารดำเนนิชวีติของชาวอสีานทีส่มควร 
แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
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	 ในวันเสาร์	 อาทิตย์	 และวัดหยุดยาวอื่นๆทางโรงเรียนบ้าน 
วังคูณ	 เจ้าของพื้นที่ก็จะจัดนำนักเรียนที่ฝึกฝนเป็นมัคคุเทศน์ 
น้อยมาคอยช่วยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจอีกด้วย 
	 จากปรากฏการณด์งักลา่ว	ดเูหมอืนวา่บทบาทของฮปูแตม้สมิ 
อสีานของวดัสระบวัแกว้จะมไิดม้หีนา้ทีเ่พยีงเปน็แหลง่เรยีนรูส้ำหรบั 
ผูค้นในชมุชนเทา่นัน้	เพราะเดก็ๆ	กไ็ดเ้รยีนรูแ้ละนำเสนอสิง่ทีต่นเอง 
ได้เรียนรู้มาให้กับผู้คนที่เดินทางไปเยี่ยมเยือน	 อีกทั้งเด็กๆ	 ก็ยัง
ได้ตระหนักรู้คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนของตนที่ควร 
เก็บรักษาไปพร้อมๆ	 กัน	 เด็กเล่าเรื่องจึงถือเป็นประสบการณ์ 
แปลกใหมใ่นบรรยากาศทีใ่หม่ๆ 	ซึง่กส็ามารถสรา้งแรงดงึดดูใจไดด้ยีิง่ 
อีกทั้งฮูปแต้มสิมที่เล่าเรื่องโดยมัคคุเทศน์น้อยก็ยังเป็นสิ่งที่ช่วย 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์คนต่างรุ่นที่แทบจะเลือนหายไปจากสังคม 
โดยใช้ฮ้ปูแตม้เปน็ตวัเชือ่มโยงคนระหวา่งรุน่	กลา่วคอื	เดก็ๆ	เดนิทาง 
ไปไตร่ถามข้อมูลกับคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเพื่อนำมาเป็นข้อมูล 
บอกเลา่แกน่กัทอ่งเทีย่วตอ่ไป	และยงัชว่ยสรา้งบทบาทของผูเ้ฒา่ผูแ้ก ่
ในหมูบ่า้นไดรู้ส้กึวา่ตนเองมคีณุคา่	ผา่นการถา่ยทอดเรือ่งเลา่ภาพฮปู
แตม้แกเ่ดก็ๆ	และผูท้ีส่นใจ	กระตุน้ใหค้นในชมุชนเขา้มามสีว่นรว่ม	และ 
เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตน	 อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้ผู้คน 
ในชุมชนและนอกชุมชนที่ได้แวะเวียนผ่านไปผ่านมาเข้ามาชื่นชม 
ได้มีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสำนึกรักษ์ในมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้
ให้คงอยู่สืบลูกชั่วหลานต่อไป																																							
	 และแมว้า่ในทกุวนันีส้งัคมจะมกีารเปลีย่นแปลงและววิฒันไ์ป 
ตามกาลเวลา	มรดกทางวฒันธรรมของชมุชนในพืน้ทีช่นบทหลายๆ 
แห่งถูกกระแทกปะทะจากวัฒนธรรมภายนอก	 จนแทบจะค่อยๆ	
สูญสลายไปในที่สุด	 การปกป้อง	 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะ 
การแสดงที่เราเห็นอยู่ในชุมชนหมู่บ้านข้างต้น	 ไม่ใช่	 “การแช่แข็ง 
มรดกวัฒนธรรม”	 ที่ ไม่มีหน้าที่ต่อสังคมแล้ว	 เพราะชุมชน 
คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ	 และที่สำคัญคือ 
กลุ่มชาวบ้านได้เชื่อมโยงชุมชนเข้ากับสังคมภายนอกเพิ่มขึ้น	ทำให้ 
เรามองเห็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีพลวัต	 มีการปรับตัว	
การพัฒนา	 ตลอดจนการฟื้นฟูจากพื้นฐานความเป็นเจ้ า 
ของวัฒนธรรมเอง	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการพยายามปกปักรักษา 
เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ที่ตรงความเป็นจริงของโลกและสังคมใน
ยุคปัจจุบัน
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ฟ้อนโขนพระลัก-พระลาม:
มุมมองต่อนาฏศิลป์ลาวในเมืองมรดกโลก

	 โขนพระลักพระลามของลาว	 หรือ	 “โขนรามเกียรติ์”ที่คนไทย 
รูจ้กันัน้	เปน็การศลิปะการแสดงแขนงหนึง่ทีเ่ปน็นาฏศลิปซ์ึง่สบืทอดมา 
ตั้งแต่ยุคอาณาจักรล้านช้างของประเทศลาวในปัจจุบัน
	 โขนอยู่ในราชสำนักมาแต่กำเนิด	 แต่ละครมีพัฒนาการมาจาก 
การละเลน่ของชาวบา้น	ตอ่มาชนชัน้สงูจงึยอมรบัเขา้ไปอยูใ่นราชสำนกั 
เมื่อละครเข้าไปสู่ราชสำนักแล้วโขนกับละครจึงใกล้ชิดกันมากขึ้น	
จนกระทัง่ตา่งโนม้เขา้หากนั	โขนรบัแบบแผนรอ้งและฟอ้นรำจากละคร 
ไปใช้	 ต่อมาโขนจึงไม่พากย์และเจรจาล้วนๆ	 เหมือนหนัง	 แต่จะมีบท 
ร้องอย่างละครแทรกสลับกับพากย์และเจรจาเป็นระยะๆ	 แล้วปรุง 
ท่าฟ้อนรำให้ประณีตอย่างละคร
	 วรรณคดีเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดของลาว	คือ	วรรณคดีเรื่องพระลัก 
พระลาม	 หรือรามยณะฉบับภาษาลาว	 เชื่อกันว่าวรรณคดีเรื่องนี้เริ่ม 
แพร่หลายเข้ามาในลาวเมื่อราว	1,000	ปีก่อน	ในสมัยที่ภาคใต้ของลาว 
ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลฮินดูของอาณาจักรเขมร	 อย่างไรก็ตามเรื่อง 
พระลักพระลามของลาว	มีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างไปจากรามยณะ 
ของอินเดีย	 ทั้งนี้ผู้แต่งได้นำเอาเหตุการณ์ต่างๆ	 เนื้อหาเดิมมา 
ประยุกต์ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโลกทัศน์และภูมิทัศน์ของประเทศลาว 
ตัง้แตต่อนใตข้องลาวจนถงึเขตนครเวยีงจนัทน	์รวมทัง้พืน้ทีใ่นภาคอสีาน 
ของไทยในปจัจบุนัดว้ย	ประชาชนชาวลาวทัว่ไปเชือ่กนัวา่	พระพทุธเจา้ 
เปน็ตวัละครสำคญัในเรือ่ง	นัน่กค็อื	พระลาม	เริม่เรือ่งดว้ยการอวตารของ 
ทา้วมหาพรหมทีเ่กดิมาใชช้าตใินรปูของพระลาม	และถอืวา่เปน็พระชาต ิ
หนึ่งของพระพุทธเจ้าด้วย
	 สำหรับการแสดงโขนเรื่องพระลักพระลามในวัฒนธรรมลาวนั้น	
มหีลกัฐานชีใ้หเ้หน็วา่เปน็นาฎศลิปข์องราชสำนกัหลวงพระบางมากอ่น 
ซึ่งเคยแสดงมาแล้วเมื่อประมาณ	 100	 กว่าปีที่ผ่านมา	 ซึ่งเรียกกันว่า	
“ฟ้อนโขน”	 สำหรับการฟ้อนโขนนี้	 จัดขึ้นอยู่เมืองหลวงพระบาง	

ด้วยการใส่หน้ากากแสดง	เนื้อหาของการฟ้อนโขนอิงตามโครงเรื่องพระ
ลกัพระลามฉบบัลาว	มกีารฟอ้นอยูใ่นเขตเมอืงหลวงมาตัง้แต	่ค.ศ.1836	
(พ.ศ.2389)	สมยัรชักาลเจา้สขุเสรมิมาแลว้	ทัง้นีม้ขีอ้สงัเกตวา่	การฟอ้นโขน 
พระลักพระลามของลาวนี้อาจได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักสยามอีก 
ทอดหนึง่	ดว้ยเหตทุีใ่นยคุสมยันีร้ฐัสยามไดเ้ปน็ผูอ้ภเิษกใหเ้จา้สขุเสรมิขึน้ 
ครองราชย์เป็นเจ้ามหาชีวิตครองนครหลวงพระบาง
	 เจ้าสุขเสริมขึ้นครองหลวงพระบางในปี	 ค.ศ.1836	พระองค์เคย 
ประทับในฐานะตัวประกันที่กรุงเทพฯ	เป็นเวลากว่า	10	ปี	สยามไม่ยอม
รบัรูส้ถานภาพของพระองคแ์ละไมย่อมใหก้ลบัลาวจนกระทัง่	ค.ศ.1839	
ตามเอกสารญวนปรากฏวา่ระยะเวลาระหวา่งทีพ่ระบดิาสิน้พระชนมแ์ละ 
ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับลาวนั้น	 เจ้าองค์หนึ่งจากหลวงพระบางถือ 
โอกาสขณะทีเ่กดิกบฎตอ่ตา้นเจา้มนิหม์างในตงัเกีย๋	เขา้ทำลายลา้งมณฑล 
ไทเหงียนกาวบั่งและหลั่งเซิน	เมื่อประมาณ	ค.ศ.1836—1837	และใน
ที่สุดก็ถูกปราบและถูกเผาทั้งเป็นในป่าที่หลบซ่อนอยู่	 เจ้าสุขเสริมครอง 
เมืองหลวงพระบางจนถึง	 ค.ศ.1850	 ทรงเป็นผู้ที่สุขุมรอบคอบไม่ฉวย 
โอกาส	ในขณะที่สยามกำลังพะวงอยู่กับปัญหากัมพูชา	ทรงกลับดำเนิน
นโยบายเป็นมิตรต่อสยาม	 ดังนั้นตลอดรัชกาลนี้ราชอาณาจักรลาวจึงมี 
แต่ความสงบสุขและราษฎรก็มีความเป็นอยู่ดี
	 มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นว่าราชสำนักหลวงพระบาง 
นา่จะไดร้บัอทิธพิลการแสดงโขนหรอืการฟอ้นโขนมาจากราชสำนกัสยาม 
กล่าวคือ	 มีฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าฮวกเขียนขึ้นเมื่อ
ต้นศตวรรษที่	 19	 เรื่องพระยาชมพูบดี	 เชื่อกันว่าพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 5	 ของไทยเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้นมา	
ฮูปแต้มที่มีในอุโบสถแห่งนี้ 	 ก็คือ	 มีภาพของการแสดงฟ้อนโขน	
และรูปหน้ากากโขนปรากฏอยู่ด้วย	 นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าราชสำนัก 
หลวงพระบางนา่จะรบัรูแ้ละรูจ้กัเรือ่งราวเกีย่วกบัโขนมาแลว้	ซึง่มบีทบาท 

❋8 จดหมายข่าว ❋9จดหมายข่าว



❋10 จดหมายข่าว ❋11จดหมายข่าว❋10 จดหมายข่าว ❋11จดหมายข่าว

สำคญั	จงึไดถ้กูบนัทกึไวเ้ปน็ภาพเหตกุารณใ์นฮปูแตม้วดัทีป่ระดษิฐานอยูห่นา้พระราชวงัมาตัง้แตส่มยันัน้	ดว้ยเหตนุี	้จงึเชือ่วา่การฟอ้นโขนพระลกั 
พระลามของลาวน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากราชสำนักสยามตั้งแต่ก่อนปี	ค.ศ.1836	มาแล้วเป็นอย่างน้อย
	 อย่างไรก็ตาม	 ในทัศนะของนักวิชาการลาวก็เชื่อว่า	 แบบฟ้อนโขนพระลักพระลามนั้นน่าจะเริ่มมีมาตั้งแต่ในศตวรรษที่	 14	 คือ 
สมัยพระเจ้าฟ้างุ่มที่ได้รวบรวมแผ่นดินลาว	 พระองค์ได้นำเอาแบบฟ้อนโขนพระลักพระลามนี้	 ตลอดจนรูปแบบศิลปะและวัฒนธรรมอื่นๆ	
มาจากราชสำนักเขมร	แล้วนำมาปรุงแต่งเป็นรูปศิลปวัฒนธรรมที่เมืองหลวงพระบาง	(บทฟ้อนพระลักพระราม,	2002:	1)	นอกจากนี้ยังมีข้อ 
สนันษิฐานทีน่า่สนใจอกีอยา่งหนึง่	คอื	ลกัษณะหนา้กากโขนพระลกัพระลามอาจมพีฒันาการมาจากหนา้กากผบีรรพบรุษุในการละเลน่ดัง้เดมิ	เชน่	
หนา้กากปูเ่ยอยา่เยอทีเ่ลน่ในวนัสงกรานตเ์มอืงหลวงพระบาง	และอาจสมัพนัธก์บัการพอกหนา้	(แตง่)	หนา้ในการละเลน่	แตอ่ยา่งไรกต็าม	กย็งัไม ่
มหีลกัฐานแนช่ดัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่แบบฟอ้นโขนพระลกัพระลามของหลวงพระบางเกดิขึน้มาตัง้แตย่คุรชัสมยัเจา้ฟา้งุม่มาแลว้หรอืไม	่ซึง่กค็งตอ้ง 
เป็นประเด็นที่จะให้มีการศึกษาค้นคว้าต่อไป
	 สำหรบัการแสดงโขนในวฒันธรรมไทยนัน้	พบวา่มกีำเนดิจากศลิปะการแสดง	3	อยา่งประกอบดว้ย	วชิากระบีก่ระบอง	เปน็วชิาทีต่อ้งฝกึหดั 
การใช้อาวุธให้มีความคล่องแคล่ว	 หนังใหญ	่ เป็นมหรสพโบราณที่แสดงศิลปะการเชิดประกอบการพากย	์ และการละเล่นชักนาคดึกดำบรรพ ์
ทีม่กีลา่วไวใ้นพระราชพธิอีทิราภเิษกในสมยักรงุศรอียธุยา	ซึง่มกีารตกแตง่เขาพระสเุมรดุว้ยรปูพระอศิวร	พระอมุา	พระอนิทร	์และพระนารายณ	์
รวมทั้งมีการแต่งกายเป็นอสูร	เทวดา	วานร	รวมทั้งแต่งตัวเอก	คือ	พาลี	สุครีพ	และมหาชมพู
	 สำหรับการแสดงการฟ้อนโขนของลาวนั้น	 มีอยู่	 ณ	 โรงละครพระลัก-พระลาม	 ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือ 
พระราชวังเก่า	เมืองหลวงพระบาง	การฟื้นฟูและอนุรักษ์การฟ้อนโขนนี้	เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.1986	โดยเน้นที่การฟ้อนนางแก้วก่อน	ซึ่งกลุ่ม 
ชาวบา้นชมุชนบา้นวชิลุไดเ้ปน็เจา้ภาพดำเนนิการกอ่น	ตอ่มาในป	ี1993	
หนว่ยงานของรฐัในแขวงหลวงพระบางไดจ้ดัตัง้หนว่ยฟืน้ฟแูบบฟอ้น 
พระลกัพระลามขึน้มา	และไดพ้ฒันารปูแบบและการดำเนนิการเรือ่ย 
มาจนสามารถดำรงอยู่ที่หอพิพิธภัณฑ์และเป็นโรงละครมาจนถึงทุก
วันนี้
	 ณ	วนันี	้การฟอ้นโขนพระลกัพระลาม	รวมทัง้การฟอ้นนางแกว้ 
ในเมืองหลวงพระบางได้กลายเป็น	“สินค้าวัฒนธรรม”	เป็นประเพณี
ประดษิฐท์ีถ่กูรือ้ฟืน้ขึน้มาเพือ่ใชต้อ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง	คอืกลุม่นกั 
ท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศส 
ผูเ้คยเปน็เจา้อาณานคิมมานัง่ชมนัง่ดเูปน็จำนวนพอสมควร	ซึง่ทกุวนันี ้
การฟอ้นโขนพระลกัพระลามมไิดม้กีารแสดงในทกุๆ	วนั	เหมอืนเชน่เคย	
คือจะมีการแสดงในช่วงเวลา	18.00	น.	ของวันจันทร์	พุธ	ศุกร์	เสาร์	
และอาทิตย์เท่านั้น
	 ทุกครั้งที่ผู้เขียนได้เดินทางไปเมืองหลวงพระบาง	 ก็มักจะ 
ต้องเข้าไปชมการฟ้อนโขนอยู่เสมอๆ	 ผู้เขียนได้แนะนำตนเองกับ 
พ่อเฒ่าที่ เป็นศิลปินอาวุโสผู้ดูแลโรงละครพระลักพระลามว่า 
ตนเปน็ครสูอนอยูท่ีไ่ทย	สนใจเรือ่งวฒันธรรม	ซึง่หลายครัง้พอ่ครกูม็กั 
จะลดราคาเขา้ชมใหเ้สมอ	และแสดงสหีนา้ดใีจเมือ่มผีูส้นใจใครรู่แ้ละรกัใน 
ศลิปะแขนงนี	้แมว้า่การฟอ้นโขนพระลกัพระลามจะดำรงอยูใ่นโลกใบ 
ใหม่	 คือ	 โลกของความเป็นเมืองมรดกโลก	มิใช่เมืองหลวงที่เป็นราช 
สำนกัดงัเดมิ	การฟอ้นโขนพระลกัพระลามทีถ่กูทำใหก้ลายเปน็สนิคา้ 
วัฒนธรรม	 อันเกิดจากมูลเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค 
ปัจจุบันของหลวงพระบาง	 บทบาทหน้าที่ของการฟ้อนโขนในอดีตที ่
แปรเปลี่ยนสู่โลกปัจจุบัน	 แน่นอนลักษณะศิลปะดั้งเดิมก็อาจถูกลด 
ทอนหายไป	ดว้ยอำนาจและพลงัจากกระแสการทอ่งเทีย่วทีถ่ัง่โถมเขา้ 
มาอยา่งมากมายภายใตก้ระแสนโยบายการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเมอืง 
มรดกโลกที่	 UNESCO	 เป็นเจ้าภาพหลัก	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรา 
สามารถเห็นได้อย่างดาษดื่นในทุกๆ	 เมืองทั่วโลก	 มิใช่แค่เมืองหลวง 
พระบางเท่านั้น
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รู้จักประเพณีฮีตคองในชุมชนอีสาน:
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ	 การสรงนำ้พระธาต	ุเปน็พธิกีรรมทีแ่สดงถงึการบชูาพระธาต ุ

อกีอยา่งหนึง่ทีป่รากฏอยูใ่นบรบิททางวฒันธรรมของชาวไทยอสีาน 

การรดนำ้สรงพระธาต	ุยงัพบในวฒันธรรมของกลุม่ชนในภมูภิาคอืน่ๆ 

ด้วย	 อาทิเช่น	 ไทยยวนภาคเหนือ	 ลาวในประเทศลาว	 ไทลื้อใน 

ประเทศจีน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นการทำบุญและสร้าง 

ความมีสิริมงคลให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและชุมชน	 รวมทั้งยังเชื่อว่าหาก

สรงน้ำพระธาตุแล้ว	 บ้านเมืองก็จะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ ์

การสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในวัฒนธรรมอีสานนั้น	 มิได้มีเพียง 

การสรงน้ำบูชาพระธาตุเท่านั้น	 แต่ยังมีการสรงน้ำพระพุทธรูป	

การสรงนำ้พระสงฆ	์การสรงนำ้ศาลปูต่า	การสรงนำ้หลกับา้นใจเมอืง	

การสรงนำ้ตน้ไมห้มายเมอืง	และการสรงนำ้ผูอ้าวโุสในชมุชน	เปน็ตน้ 

	 ในวัฒนธรรมอีสาน	มีพิธีการสรงน้ำพระธาตุในหลายจังหวัด 

อาทเิชน่	การสรงนำ้พระธาตอุานนท	์จงัหวดัยโสธร	การสรงนำ้พระธาต ุ

ศรีสองรักษ์	จังหวัดเลย	การสรงน้ำพระธาตุพนม	จังหวัดนครพนม	

ซึ่งมักจะจัดตรงกันในช่วงเดือน	4	ของทุกๆ	ปี	คือช่วงบุญสงกรานต์	

หรอืปใีหมไ่ทย	โดยมคีตคิวามเชือ่วา่เพือ่เปน็การชำระทำความสะอาด 

องคพ์ระธาตแุละเปน็การแสดงความเคารพคารวะตอ่องคพ์ระสมัมา 

สมัพทุธเจา้	ผลของการสรงนำ้พระธาตนุีช้าวบา้นเชือ่วา่จะทำใหอ้ยู ่

เยน็เปน็สขุ	เปน็เสมอืนนำ้ไดน้ำพาเอาความชุม่เยน็มาสูช่วีติ	สามารถ 

ดับความทุกข์กังวลใจขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์และปราศจากมลทิน

ต่างๆ	 อีกทั้งอานิสงส์ในการสรงน้ำพระธาตุนี้ยังสามารถแผ่ผลบุญ

ไปยังบรรพบุรุษและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วด้วย	

	 การนำเอาน้ำไปสรงพระธาตุนี้	 อาจมองว่าเกิดจากความ

คิดของชาวบ้านที่นิยมใช้น้ำในพิธีกรรมทางศาสนา	 ด้วยเหตุที่ว่า 

น้ำบ่งบอกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์	 ความเป็นพลังแห่งชีวิต	

และมอีำนาจวเิศษ	บางครัง้นำ้ถกูมองวา่เปน็ตวัแทนของความเชือ่ใน 

ยคุดัง้เดมิ	เพราะนำ้ทกุทีใ่นแผน่ดนิเปน็สิง่ทีท่ำใหเ้กดิสรรพชวีติขึน้มา 

น้ำเป็นแหล่งพลังชีวิตและมีจิตวิญญาณรักษา	 อาทิเช่น	 แม่น้ำ 

ใหญ่หลายสายในอีสานเชื่อว่ามีพญานาคดูแลรักษาอยู่	บ้างก็ว่ามีผี 

นำ้ผทีา่เปน็อารกัษค์ุม้ครอง	การนำนำ้ไปบชูาพระธาต	ุจงึเปน็เสมอืน 

❋10 จดหมายข่าว ❋11จดหมายข่าว
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การเพิ่มพลังอำนาจหรือเสริมพลังให้แก่พระธาตุ	เพื่อจะได้มีอิทธิฤทธิ์และพลังที่จะคุ้มครองดูแลบ้านเมืองและประชาชนทั่วไปได้

	 ลกัษณะนำ้ทีน่ำมาสรงสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นความคดิความเชือ่ของชาวไทยอสีานนัน้	มกัจะนยิมผสมกบัเครือ่งหอม	เชน่	นำ้อบ	นำ้หอม	

หรอืดอกไมต้า่งๆ	เพราะเชือ่วา่สิง่ศกัดิส์ทิธิช์ืน่ชอบและนยิมเครือ่งหอม	เมือ่ชืน่ชอบแลว้กจ็ะบนัดาลความสขุสมบรูณ	์ความอยูด่มีสีขุใหเ้กดิ 

ขึ้นแก่ฝูงชนชาวเมือง	 เช่นเดียวกันพระธาตุในฐานะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ	์ น้ำที่ชาวบ้านนำไปสรงส่วนใหญ่ก็จะมักผสมกับน้ำอบน้ำหอม	

ดอกไม้	หรือไม้หอมต่างๆ	ด้วยเช่นกัน

	 การทำให้	“น้ำธรรมดา”	กลายเป็น	“น้ำศักดิ์สิทธิ์”	ด้วยการผสมเครื่องหอมดอกไม้ในวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานนี้ทำให้นึก 

ถึง	 “น้ำมนต์”	 ที่พระสงฆ์ปะพรมให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนในพิธีงานบุญต่างๆ	 ซึ่งก่อนจะกลายเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพิธีทาง 

ศาสนา	มกีารสวดคาถาตา่งๆ	เปน็การเพิม่และสรา้งความศกัดิส์ทิธิใ์หเ้กดิขึน้กบันำ้นัน้	ในวฒันธรรมของกลุม่ชนหลายๆ	กลุม่ในภมูภิาค 

ลุ่มน้ำโขงก็มีการใช้น้ำในประเพณีพิธีกรรมมากมายด้วยเช่นกัน	 ตัวอย่างเช่น	 ประเพณีสงกรานต์เมืองหลวงพระบางจะมีพิธี 

แห่ปู่เยอย่าเยอมาสรงพระบาง	 ซึ่งชาวบ้านจะมารองรับเอาน้ำที่สรงผ่านองค์พระบางนำกลับไปบูชาหรือในประเพณีไหลเรือไฟ 

ก็เชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าก็จะประกอบพิธีกรรมในลำน้ำ	 ในแง่นี้	 “น้ำ”	 จึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงภพภูมิในโลกของความ 

เชื่อทั้ง	 2	 ระบบเข้าด้วยกัน	 ภาพของพระธาตุที่เต็ม 

ไปด้วยน้ำสรงบูชาที่ชาวบ้านได้รดสรงนั้นช่วยตอกย้ำ 

ให้ เห็นความศักดิ์ สิทธิ์ ขององค์พระธาตุ โดยใช้  

ความศักดิ์สิทธิ์แห่งสายน้ำเข้ามาผนวกรวมเข้าด้วย

กันในวิธีคิดของคนไทยอีสาน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงดำรง 

อยู่และถือปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้



❋12 จดหมายข่าว ❋13จดหมายข่าว❋12 จดหมายข่าว ❋13จดหมายข่าวว่าด้วยข่าวสถาบันฯ

	 สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	จะจดัใหม้กีารประชมุวชิาการทางวฒันธรรมระดบัชาต	ิครัง้ที	่1	เรือ่ง	“นำ้	นา	อาหาร:	
มองชีวิตผู้คน	วัฒนธรรม	อำนาจ”	ในวันที่	2-3	สิงหาคม	2555	ณ	โรงแรมเจริญธานี	จังหวัดขอนแก่น	ส่งบทคัดย่อ	และสอบ 
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ผศ.ดร.ปฐม	หงษ์สุวรรณ		เว็บไซต์		www.rinac.msu.ac.th		หรือ	E-mail:	rinacmeeting2012@
gmail.com	หรือโทรศัพท์	043-754326-40	ต่อ		6119,	6120

	 เมือ่วนัที	่11	กมุภาพนัธ	์2555	สถาบนัวจิยัศลิปะและ 
วัฒนธรรมอีสาน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ 
อบรมทางวิชาการ	 "แนวทางการวิจัยทางสังคมวัฒนธรรม 
และการวิจัยทางมานุษยวิทยา"	 เพื่อให้บุคลากรได้รับ
ความรู้แนวทางการวิจัยทางสังคมวัฒนธรรม	 และการ 
วิจัยทางมานุษยวิทยาและร่วมกำหนดแนวทางการวิจัย 
เพื่อบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงาน	 โดยอาจารย์ 	
ดร.ชยันต์	 วรรธนะภูติ	 คณะสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่	เป็นวิทยากรบรรยายในการนี้	โดยมี	ผศ.ดร.ปฐม 
หงษ์สุวรรณ	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม 
อีสาน	 ผศ.ดร.ชูพักตร์	 สุทธิสา	 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา 
การและพัฒนา	 ผศ.ดร.ทวีศิลป์สืบวัฒนะ	 คณบดีคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
พร้อมทั้งคณาจารย์บุคลากร	 สถาบันวิจัยศิลปะและ 
วฒันธรรมอสีาน	นกัวชิาการอสิระ	นสิติ	และนกัศกึษาเขา้รว่ม 
รับฟังในภาคเช้าและภาคบ่าย	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคาร
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มมส.

❋12 จดหมายข่าว ❋13จดหมายข่าว

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดอบรมทางวิชาการแก่ชุมชน



❋14 จดหมายข่าว ❋15จดหมายข่าว❋14 จดหมายข่าว ❋15จดหมายข่าว

หงษส์วุรรณ	และคณะไดร้ว่มปรกึษาหารอืกบั	อาจารยส์งิทอง	เผอืพม	

อาจารย์คณะภาษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์	 เมืองหลวง 

พระบางเกี่ยวกับข้อมูลและแนวทางการวิจัยในเมืองหลวงพระบาง 

ตลอดจนนำเสนอแนวคดิเพือ่รว่ม	แลกเปลีย่นระหวา่งนกัวจิยักบันสิติ

ระดบัปรญิญาเอกของคณะฯ	ทีม่คีวามสนใจพืน้ทีว่จิยัในสนามเมอืง 

หลวงพระบางซึง่ขอ้มลูในพืน้ทีด่งักลา่วนีส้ามารถนำมาใชเ้ปน็ขอ้มลู 

ศึกษาค้นคว้าและเขียนวิทยานิพนธ์ต่อไปได้	 การร่วมปรึกษาหารือ 

ในเบื้องต้นครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และสร้าง 

“ประชาคมวจิยัทางดา้นศลิปะและวฒันธรรมในลุม่แมน่ำ้โขง”	และ 

กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

❋14 จดหมายข่าว ❋15จดหมายข่าว

	 เมือ่วนัที	่3	กมุภาพนัธ	์2555	สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรม 
อสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จดัโครงการ	"พฒันาความรว่มมอื 
การทำวิจัยกับชุมชน"เพื่อให้นักวิจัยนักวิชาการและบุคลากรของ 
หนว่ยงานไดเ้กดิองคค์วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพการวจิยัดา้นความ 
รว่มมอืการทำวจิยั	จากการไดศ้กึษาขอ้มลูจากพืน้ทีจ่รงิซึง่จะสามารถ 
นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและ 
สามารถพัฒนาความร่วมมือการทำวิจัยกับชุมชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
	 ในการนี้	 ผศ.ดร.ชูพักตร์	 สุทธิสา	 รองผู้อำนวยการฝ่าย 
วิชาการและพัฒนา	 อ.ทัศนีย์	 บัวระภา	 อ.วิยะดา	 รัตนเพชร	
อ.นิ่มนวล	จันทรุญ	นักวิจัย	อ.วรชัย	จินาล่อง	นักวิชาการช่างศิลป์	
พร้อมกับนิสิต	ป.เอก	คณะสิ่งแวดล้อมฯ	1	ท่าน	ร่วมเดินทาง	โดยมี 
ผศ.สมชาย	 นิลอาธิ	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำเดินทางไป 
อ.กมลาไสย	 จ.กาฬสินธุ์ 	 ได้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
กบันกัวจิยัทอ้งถิน่	3	ทา่น	คอื	คณุสมเจต	หาญไชยราภ	คณุปารชิาต	ิ
หาญไชย	 และคุณปัญญารัตนวรรณ	 นักวิจัยเครือข่าย	 สกว.
โดยสนทนากันในหัวข้อเกี่ยวกับชาติพันธุ์ เศรษฐกิจพอเพียง	
ฐานชมุชนเครอืขา่ยพืน้บา้นจารตี	ประเพณเีพือ่สรา้งความเชือ่มโยง 
กันในวิถีชีวิตของชุมชน	 และภูมิปัญญาพื้นบ้านหลังจากนั้นได้เดิน 
ทางไปชมพระธาตุยาคู	 สถาปัตยกรรมเก่าแก่เมืองฟ้าแดดสงยาง 
ศูนย์พัฒนาอาชีพวัดโพธิ์ชัยเสมารามและใบเสมายุคต่างๆ	 ในวัด 
มากมายและเดินทางกลับสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

	 เมือ่วนัที	่12-15	มกราคม	2555	หลกัสตูรปรญัชาดษุฎบีณัฑติ	

สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาไทศึกษา	 คณะมนุษยศาสตร์และ 

สงัศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	นำโดย	ผศ.ดร.ปฐม	หงษส์วุรรณ	

ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะ 

และวฒันธรรมอสีาน	พรอ้มดว้ย	ผศ.สมชาต	ิมณโีชต	ิอาจารยป์ระจำ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

นำนสิติปรญิญาเอกจากคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรเ์ขา้รว่ม 

เจรจาความรว่มมอืทางวชิาการเกีย่วกบัการวจิยัดา้นศลิปวฒันธรรม 

ในสังคมลุ่มแม่น้ำโขง	ณ	คณะภาษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ 

เมอืงหลวงพระบาง	ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ในการเจรจาเบื้องต้นเพื่อสร้างความร่วมมือครั้งนี้	 ผศ.ดร.ปฐม	

ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา รองผู้อำนวยการสถาบันฯ 
จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือ

ด้านการวิจัยกับชุมชน

ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
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	 เมือ่วนัที	่3	กมุภาพนัธ	์2555	โครงการอนรุกัษใ์บลานภาคตะวนั 

ออกเฉียงเหนือ	อาคารราชนครินทร์	ห้อง	511	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ราชันย์	 นิลวรรณาภา	ประธานโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 ได้ให้ 

การตอ้นรบั	รองศาสตราจารย	์ดร.ลำปาง	แมน่มาตย	์คณบดบีณัฑติ 

วิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ได้เข้าเยี่ยมชมและขอข้อมูลเกี่ยว

กับเอกสารโบราณต่างๆ	ที่ทางโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 ได้สำรวจ	

จัดระบบ	ที่ผ่านมาเพื่อนำข้อมูลไปจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมดิจิทัล 

เอกสารโบราณ	ทั้งนี้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้ชื่นชมโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 ที่ให้ความสำคัญแก่ชุมชนและ 

บุคลากรในโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 ที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วน 

รวมช่วยรักษามรดกของอีสานและของชาติให้คงอยู่ไว้เพื่อให้ 

ลกูหลานไดม้คีลงัปญัญาไวศ้กึษาตอ่ไป	จากนัน้	ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	

ดร.ราชันย์	 นิลวรรณาภา	 ประธานโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 ได้

มอบหนังสือสารตราเมืองมหาสารคามและวีชีดีการทำงานของ 

โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 เป็นที่ระลึกแก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 เมื่อวันที่	 28	 มกราคม	 2555	 ผศ.ดร.ปฐม	 หงษ์สุวรรณ	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 ได้รับเชิญเป็น

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติอุบลวัฒนธรรม	 ครั้งที่	 2	 “กิน	 เที่ยว	 เกี้ยว	 เล่น”	 ณ	

คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ทั้งนี้	ผศ.ดร.ปฐม	ได้นำนิสิตระดับปริญญาเอก	สาขาวิชาภาษาไทย	และสาขาวิชาไทศึกษา	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมดังกล่าวด้วย	 การเดินทางไปร่วมเป็นวิทยากรครั้งนี้ถือเป็นการ 

ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรค่วามรูด้า้นการวจิยัและวชิาการของสถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีานใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและรูจ้กักนัมากขึน้ 

โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ต้อนรับคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มข. ศึกษาดูงาน

ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันฯ 

เป็นวิทยากรในงานประชุมระดับชาติ อุบลวัฒนธรรม
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				 จดหมายข่าวสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ราย	๒	เดือน	เป็นเอกสารเผยแพร่สาระความรู้ทางวิชาการ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	 และข่าวกิจกรรมของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 จัดทำโดยฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ	 กลุ่มจดหมายข่าว 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความ	 ประสบการณ์	 ทัศนะและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โปรดติดต่อได้ที่	 ฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เขตพื้นที่ในเมือง	 อำเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000	www.rinac.msu.ac.th

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง	อำเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000

ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชำระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่		1/2533

ปณฝ.	โนนศรีสวัสดิิ์

เวทีเสวนาชาวบ้านระดับชาติเรื่อง “ข้าวข้ามแดน :

วัฒนธรรม พันธุกรรมพื้นบ้าน และความมั่นคงทางอาหาร”

        	 ในวันที่	 2-3	 เมษายน	พ.ศ.	 2555	นี้	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ร่วมกับ	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	ฝ่ายวิจัย 

ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายชาวบ้าน	 จะได้จัดให้มีงานเวทีเสวนาเครือข่ายชาวบ้านระดับชาติ 

เรือ่ง	“ขา้วขา้มแดน	:	วฒันธรรม	พนัธกุรรมพืน้บา้น	และความมัน่คงทางอาหาร”	เพือ่รว่ม 

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้ลุม่เครอืขา่ยชาวบา้นทีส่นใจประเดน็เรือ่งขา้วพืน้บา้นในทอ้งถิน่อสีาน 

และภูมิภาคอื่นๆ 

งานประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมระดับชาติเรื่อง “น้ำ นา อาหาร” 

วิถีชีวิตผู้คน  วัฒนธรรม อำนาจ” 

 ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.2555	นี้	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	จะจัดให้มี 

การประชมุทางวชิาการดา้นวฒันธรรมระดบัชาตขิึน้	ณ	โรงแรมเจรญิธาน	ีจงัหวดัขอนแกน่	

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมอีสานมาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้า 

ร่วมประชุม	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.rinac.msu.ac.th
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ข่าวประชาสัมพันธ์


