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         สวัสดีครับทานผูอาน ป 2559 เปนปที่สถาบัน
วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ไดกาวยางทามกลาง
ความทาทายของกระแสความทันสมัยของเทคโนโลยี 
คณะผูบริหารและบุคลากรตางมุงมั่นทํางานใหทันกับ
สมัยที่เทคโนโลยีที่ขยับไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง 
หากหันมาดูชื่อหนวยงานแลวดูเหมือนจะมีทวน
กระแส เพราะภารกิจที่เกี่ยวของกับอนุรักษ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือวาเปนภารกิจที่
สําคัญยิ่งของสถาบันฯ การปรับตัวและการประยุกต
การใชเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองงานดานการอนุรักษ์
และการทํานุบํารุงเปนเรื่องหน่ึงท่ีทาทายสําหรับผู
บริหารและบุคลากรของสถานบันเปนอยางยิ่ง การนํา
เสนอผลงานท่ีปรากฏในเลมจดหมายขาวเปนส่ิงหน่ึง
ที่ยืนยันถึงผลงานที่กาวขามความทาทายดังกลาว 
และกลับกลายเปนความสําเร็จที่เปนท่ีภาคภูมิใจของ
ทุก ๆ คน 
 
     จดหมายขาวน้ีถือวาเปนสารสงผลงานของความ
มุงมั่นของคณะทํางานไปยังทานผูอาน และเปนสาร
รับความมีนํ้าใจจากทานผูอานไดชวยเปนแรงใจสนับ
สนุนสงเสริมใหคณะทํางานไดทํางานดวยความมุงมั่น
ตอไป

 
                รองศาสตราจารย ดร.ปฐม หงษสุวรรณ
                                             (บรรณาธิการ)



          ในป 2559 ครบรอบ 35 ปเททองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จึงไดจัดพิธีสิริมงคล สรงนํ้าปดทอง 

สมโภชเทศนา กําเนิดพระเจา 5 พระองค เปนการสมโภชใหเกิดสวัสดิพิพัฒนมงคล สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เททอง  และพระราชทานนามพระพุทธรูป  อันเปนส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

และชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู  เหลา                                               ภาพ : แสงเทียน วงษาเวียง และอภิราม ทามแกว / ขาว : แสงเทียน วงษาเวียง

          ตอมาในเวลา 18.00 น. ไดมพีธิเีจรญิพระพทุธมนตสมโภช มพีระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนตสมโภช 9 รูป มีการประกอบพิธีบายศรีพระเจา มีการ
ประกอบพิธีเทศน  พระเจา 5 พระองคเปนเสร็จพิธี  และชมการแสดง

สมโภช จากวงหมอลําคณะศิลอีสาน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                               
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              เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รวมทําบุญตักบาตรและรดน้ําขอพรผูใหญ  เนื่องในโอกาส

วันสงกรานต ประจําป 2559  โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ เนื่องในวันสงกรานต เพื่อความเปนศิริมงคล 

ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัย  และงานสงกรานต  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําป 2559   นมัสการ  สรงนํ้า  ปดทอง พระพุทธกันทรวิชัย  อภิสมัยธรรมนายก  แหดอกไมบุญเดือน 5 มหาสงกรานต

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บสาด บซิด หันมาวิดฟาย) ประจําป 2559 

              โดยในภาคเชาวันนี้ เวลา 07.00 น. มีกิจกรรมทําบุญตักบาตร ขาวสาร อาหารแหง พระสงฆ 9 รูป โดยมี ศาสตราจารย ดร. สัมพันธ 

ฤทธิเดช ผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   พรอมดวย รองอธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย   และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

รวมทําบุญตักบาตรเพ่ือสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดงีามของไทย  และความเปนสิริมงคลเน่ืองในวันข้ึนปใหมไทย จากน้ันผูบริหาร บุคลากร ไดรวมกัน 

สรงนํ้าพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก  รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ กอนที่จะเริ่มกิจกรรมการประกวดบนเวที  ไดแก การประกวดรองเพลงลูกทุง

พรอมหางเคร่ือง ประกวดเทพีสงกรานตบุคลากร และประกวดเทพีสงกรานตสาวประเภทสอง  
                                                                                                                     ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแกว /ขาว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
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นิ่มนวล จันทรุญ / นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

         ยอมครามเปนที่รู จักกันทั่วโลกมานาน  มากวา 6,000 ป    จนไดรับฉายาวาเปน 

"ราชาแหงสียอม" คนรูจักกันดีในผลิตภัณฑกางเกงยืนสจะยอมคราม ครามเปนสียอมเย็น 

เปนสีมีชีวิต  ไมตองตมเหมือนแกนไม  ตองผานการหมักโดยการกอหมอกอนจึงจะยอมสีได 

ตนพืชที่ใหสีคราม/นํ้าเงิน  ไดแก ตนคราม(indigo)  ตนฮอม(hom)  ตนอะวะ(awa)  ตนโวด

(word ยอมรอนแตใหสีนํ้าเงิน) ตนเบือก ฯลฯ ครามเปนพืชตะกูลถั่ว ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

เปนไมพุมลมลุก สูงประมาณ 1.5 เมตร  แตกก่ิงกาน  มีใบประกอบแบบขนนก  ครามสีมากท่ี

จังหวัดสกลนคร และภาคอีสาน  สวนฮอมมีมากทางภาคเหนือของไทย
 

                   ธรรมชาติไดหายไปจากวิถีชีวิตของคนพื้นบานนานกวา 200 ป   สาเหตุ 

เกิดจาก  กระบวนการยอมคราม  มีขั้นตอนที่ยุ งยากหลายอยางเชน  1).ตองปลูกคราม 

2).เก็บเกี่ยวหมักใบคราม  3).โยกครามกับปูน  4).กรองเน้ือคราม/ตักเก็บ 5).กอหมอ/เตรียมนํ้า

ยอมคราม 6). การยอมคราม 7).การรักษาหมอคราม และครามธรรมชาติเปนที่นิยมมากทั่วโลก

มีความตองการสูง  และอินเดียเปนแหลงผลิตครามใหญที่สุดในโลก  แตผลผลิตไมพอเพียงกับ

ความตองการของอุตสาหกรรมกางเกงยีนส และคนท่ัวไป  เยอรมันกับฝรั่งเศษจึงไดคิดคน

สีครามเคมีสังเคาระหและสีอื่นๆไดสําเร็จ  เพื่อตอบสนองโรงงานอุตสาหกรรม ในปคศ.1880 

สินคากระจายไปตามเสนทางสายเคร่ืองเทศ และเขามาในราชอาณาจักรไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 

จนถึงปจจุบัน  ผลกระทบจากสีเคมี เนื่องจากมีสารโลหะหนักสะสมในรางการผูใชสีเคมีเปน

เวลานาน ทําใหเปนมะเร็ง ในป 2535  คนเริ่มตะหนักถึงพิษภัยของสารเคมี  และป พ.ศ. 2545 

รัฐบาลสงเสริมสินคาOTOP มีนโยบายใหกลุมผลิตสินคาชุมชนมาคัดสรรเพื่อหาอัตลักษณ ของ

สินคา กลุมทอผายอมครามในจังหวัดสกลนครไดฟ นฟูภูมิปญญาการยอมครามและพัฒนา

มาจนถึงปจจุบัน
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           คุณสมบัติของครามธรรมชาติ  เม่ือนํามายอมเสนฝายและเสนไหม  จะใหสีฟาถึงสีนํ้าเงินเขมสวยเย็นตา  และมีกลิ่นหอมเฉพาะ จึงเปน

เสนหยิ่ง  และคุณคาทางสมุนไพรผายอมครามคนโบราณจะเอาผายอมครามหอสมุนไพรลูกประคบ   เพื่อประคบผิวและประคบบริเวณท่ีรอยซํ้า

ฮอเลือดจากการกระแทกหรืออุบัติเหตุ  และผาครามจะไมเก็บกลิ่นเหงื่อไคล  ทําใหผิวพรรณผูสวมใสไมเปนกลากเกล่ือน  ปองกันรังสี UV  ไดดี

 สรุปคือสีเคมีใชงานงาย  แค ฉีกซอง ผสมน้ําตามสัดสวนที่กําหนด  หรือตามวิธีใชก็สามารถยอมสีไดตามความตองการ แตสีธรรมชาติ 

ตองทําตามข้ันตอนกวาจะไดปริมาณนํ้าสีที่ใชยอม ดังน้ัน คนมีใจรักสุขภาพและชอบจึงจะเขาใจ มีวินัยในการยอมสีธรรมชาติที่ปลอดภัยตอตัวเอง 

คนอื่นและสิ่งรอบขาง ผลท่ีตามมาคือการอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาพื้นบานใหอยูคูวิถีสงัคมสืบตอไป 

    1 นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    2 จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
    3 ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง  ภาควิชาชีววิทยาปาไม
คณะวนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
    4 โครงการสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงตนเอง ของมูลนิธิ
สุขภาพไทย (www.thaihof.org)

     “ยางซอนทายอัดสามนํากนกันมา ไดเสียมเหี่ยนกับกะตา  
    พากันหละยกพลขึ้นโคก  ฟาเปนสีเอา ๆ  ฝนตั้งเคาทํา
    ทาสิตก  มา  มา  ละเขาปาพงรก  ไปละหาเห็ดกันบ
    ไดยกซดน้ําแกงเหนียวคือสิมีแฮง  เห็ดหัวเหลือง  หัวแดง   
    แซบแฮงแกงเห็ดระโงก    มาขึ้นโคกไปหาเห็ดกัน”  
           (อางอิงมาจากบทเพลงเก็บเห็ดของนักรองลูกทุงพีสะเดิด) 
จากบางสวนของบทเพลงน้ี  สื่อใหเห็นภาพวิถีชีวิตของคนอีสานที่มี
การดํารงชีพดวยการพึ่งพาปาในการหาอาหารในชวงฤดูฝน ซึ่ งมี
แหลงอาหารเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะเห็ด ซึ่งเมื่อนํามาปรุงเปน
แกงเห็ด   มีประโยชนและสรรพคุณบํารุงรางกาย บํารุงกําลัง แกไข
ตัวรอน เปนอาหารบํารุงธาตุดิน มีโปรตีนสูง  (วินัย และอุษา กลิ่นหอม.   
2548 : 104)    (อานตอหนา 7)

“ยางซอนทายอัดสามนํากนกันมา ไดเสี
    พากันหละยกพลขึ้นโคก  ฟาเปนสีเอา

แกงเห็ด   มีประโยชนและสรรพคุณบํารุงรางกาย บํารุงกําลัง แกไข
ตัวรอน เปนอาหารบํารุุงธาตุุดิน มีโปรตีนสููง  (วินัย และอุุษา กลิ่นหอม.   

ุ ุ ุ

2222255555544444888888 ::::: 1111100000044444))))))    ((อ(อ(อ(อ(อ(อ( าาาาาานตนตนตนตนตนตออออออหนหนหนหนหนหนาาาาาา 777777))))))))

ึ 
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“เห็ดระโงก”แน
วอ
ยูแ

นวกิ
นตามฤดูกาลในวิถีคนอีสาน

อัจฉรี  จันทมูล / นักวิจัย สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

อางอิง
วินัย และ อุษา กลิ่นหอม.  57 เห็ดเปนยา.  กรุงเทพฯ  : มูลนิธิสุขภาพไทย,  2548.

       ผูเขียนนึกถึงตอน 10 กวาปที่แลว ไดออกไปหาเก็บเห็ดระโงกในปาโคกกับคุณตา 
รู สึกวามันชางหายากเย็นเหลือเกิน  เดินตามคุณตาไปโดยไมรู จักวาบริเวณไหนท่ีเห็ด
จะเกิด แยกแยะไมออกวาเห็ดชนิดไหนกินได  และเห็ดชนิดไหนเปนพิษ แตดวยความ
ไมรูก็พยายามศึกษาเรียนรูจากภูมิปญญาบรรพบุรุษของเรา  มาถึงวันนี้เห็ดไมใชปญหา
ในวิถีของคนอีสานอยางเราๆ แลว  ซํ้ายังตองยกใหผืนปาเปนมรดกอันสําคัญ ตอการ
อนุรักษแหลงอาหารท่ีอุดมสมบูรณไวใหลูกหลานไดหาอยูหากินไดตลอดชีวิต  พูดถึงปา
ชุมชน  หรือปาสาธารณะท่ีมีความอุดมสมบูรณยอมเกิดแหลงอาหารตามธรรมชาติ
มากมาย โดยเฉพาะเห็ดระโงก จ ะออกเฉพาะในชวงฤดูฝนเราจะเห็นภาพของชาวบาน

คุณณตาา 
นที่เเห็ดด

ุ

ยคววามม
ปญญหาา
ตอกการรร

ญญ

ดถึงงปาา
รมชชาตติิ
าวบบานน

       สิ่งนี้เองผูเขียนกลาวไดอยางภาคภูมิใจในฐานะคนอีสานคนนึงวา “วถิชีวีติของคนอีสานหาแนวอยูแนวกินตามฤดูกาลไดบอดึบอยาก” 
เปนความจริงโดยแทแนวอยูแนวกินของคนอีสาน  จึงเปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นวามีวิถีการกินอยูตามแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
ไดหลากหลายตามฤดูกาลน่ันเอง

จํานวนมากพากันถือกระบุง  ตะกรา  เสียม  มีด  เขาปาเพื่อหาเห็ดไปทั่วบริเวณปา  เห็ดระโงกเปนเห็ดที่สามารถขายไดราคาดีกวาเห็ด 
อีกหลายชนิด   กิโลกรัมละ 300 บาท  หรือใสกระทงใบตอง  กระทงละ 100-200 บาท  โดยชาวบานจะออกเก็บเห็ดกันตั้งแตฟามืด หรือ
ประมาณ 1 ทุมจนฟาสาง  สิ่งหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นนั่นก็คือวิถีชีวิตของชุมชนกับเห็ดแยกกันไมออก  เสมือนหน่ึงวาเห็ดเปนสวนหนึ่งของ
วิถีชีวิตท่ีสรางรายไดเปนกอบเปนกําในชวงฤดูฝนนี้  เพราะไมไดลงทุนอะไรมากมาย  เพียงใชกําลังกายกําลังใจมุงสู ผืนปาก็จะแบกกระบุง
ตะกราเต็มไปดวยเห็ดออกมาจนแบกไมไหวกันเลยทีเดียว
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            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ผานมา  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
ไดจัดเสวนาวิชาการ  ในหัวขอ  “บวชควาย วาดวย ประเพณี พิธีกรรม ตํานาน และ
ความเชื่อทองถิ่นอุษาคเนย”  ขึน้ ณ หองประชุมชัน้ 3 อาคารสถาบันฯ ในเวลา 09.00น.
โดยคณะวจิยัเห็นถงึความสําคญัของประเพณกีารบวชควาย  จงึเพื่อเปนการทบทวนขอมลู 
ทีไ่ดลงพืน้ทีศ่กึษา และเพือ่แลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันระหวางนักวชิาการ นกัวจิยั ครอูาจารย
รวมทัง้นสิติ นกัศกึษา ประชาชน ผูสนใจ  โดยการจดังานดงักลาว ไดรบัเสยีงตอบรับเปน
อยางด ี โดยมนัีกวชิาการ นกัวจิยั นสิติ นกัศกึษา  เขารวมรบัฟงและแลกเปลีย่นในประเด็น
การเสวนากันอยางหลากหลาย
            ทัง้นี ้ จากการลงพื้นทีศ่กึษาเก็บขอมลูภายใตโครงการทํานุบาํรงุศลิปวัฒนธรรม
แบบมุงเปา  “การผลติสือ่สรางสรรคเพือ่เผยแพรประเพณกีารเลนในพธิกีรรมทองถิน่กรณ ี
บวชควายจาในงานประเพณบีัง้ไฟในเขตพืน้ที่  อาํเภอเชยีงขวัญ จงัหวดัรอยเอ็ด”  คณะวิจัย
ไดศกึษารวบรวมขอมูลภาคสนามเกีย่วกบัประเพณกีารบวชควายจาในงานบุญบัง้ไฟอําเภอ
เชียงขวัญ 4 หมูบาน ในระหวางเดือนพฤษภาคม 2559 – มิถุนายน 2559  ที่ผานมา
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สมาคมอนุรักษเอกสารโบราณ พรอมดวยสื่อมวลชน 
ศึกษาดูงาน  และเยี่ยมชมงานดานเอกสารโบราณ
           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  ณ หองประชุม ชั้น 3 
อาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   สมาคมอนุรักษ
เอกสารโบราณ พรอมดวยสื่อมวลชนไดเขาศึกษาดูงานและเย่ียมชม 
งานด านเอกสารโบราณ   นําโดย  นายบุญเลิศ  เสนานนท  
นายกสมาคมอนุรักษ  เอกสารโบราณ พรอมด วยสื่อมวลชน 
เพ่ือสรางความรูความเขาใจ  และเปนการเผยแพรงานที่เกี่ยวของ
ดานเอกสารโบราณ โดยมี รองศาสตราจารย. ดร. ปฐม หงษสุวรรณ 
ผูอํานวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน กลาวตอนรับ และมี 
รองศาสตราจารยวีณา วีสเพ็ญ  ผูเชี่ยวชาญประจําสถาบันศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน  เปนผูบรรยายเก่ียวกับภารกิจ และกิจกรรม
ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ในดานเอกสารโบราณ 
ในการน้ี   ในเวลาต อมา  ผู ช วยศาสตราจารย   ดร .ราชันย  
นิ ล ว ร รณาภา   รอ ง ผู  อํ า นวยกา รฝ  า ยบ ริห า รและแผน  
พรอมดวยบุคลากร ของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ไดนําคณะสมาคมอนุรักษเอกสารโบราณ พรอมดวยส่ือมวลชน 
ไดเขาศึกษาดูงานและเย่ียมชมงานดานเอกสารโบราณ ณ หองธรรม
เจดียนิทรรศน และ การถายภาพดิจิตอลของคมัภีรใบลาน
                                                            ภาพ/ขาว ศรัณยพงษ ชรารัตน

คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)

          เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 กลุมงานอนุรักษเอกโบราณ สถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดตอนรับคณะกรรมการ
พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส สํานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา (สกอ)  นําโดย คุณวนิดา จันทนทัศน  รองคณะกรรมการ
บอกรับฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคนและคณะ โดยทางสถาบันฯ  มี 
อาจารยสถิตย เจ็กมา รองผูอํานวยการฝายสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิทัศน 
รองศาสตราจารยวีณา วีสเพ็ญ และนางสาวอนุกุล บุญออน กลาวตอนรับ
ในการนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเขาศึกษาดูงานและเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ คัมภีร  ใบลาน  พระอริยานุวัตรเขมจารี  ณ  วัดมหาชัย  โดยมี  
รองศาตราจารยวีณา วีสเพ็ญ เปนผูนําในการเย่ียมชมและบรรยายใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษคัมภีรใบลานแกคณะผู มาเยี่ยมชม เพื่อจัดเก็บเอกสาร
โบราณฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เผยแพรใหแกประชาชนผู สนใจ
ขอมูลเอกสารโบราณ  และเพื่อประโยชนแกประเทศชาติสืบไป

สมาคมอนรักษเอกสารโบราณ พรอมดวยสื่อมวลชน

่

ส ั  ส โ   สื่ ช

ขอมูลเอกสารโบราณ  และเพื่อประโยชนแกประเทศชาติสืบไป
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อาจารย และนักเรียนจากโรงเรียนพระกุมาร มหาสารคาม
            เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลาประมาณ 09.30 น ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดตอนรับ 
คณะอาจารย  และนักเรียนจากโรงเรียนพระกุมาร  จังหวัดมหาสารคาม  ที่เดินทางเขาศึกษาดูงาน  ที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยม ีอาจารย สพุนิ ไตรแกวเจริญ หวัหนากลุมงานสารสนเทศและประชาสัมพนัธ ใหการตอนรบั และนําเขาชมนทิรรศการ 
พื้นบานอีสาน ณ หองนิทรรศการศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และ นิทรรศการเอกสารใบลาน ณ หองธรรมเจดียนิทรรศน และ งานผาอีสาน 
ณ หองจัดแสดงผาในอีสาน โดยมีนายภูวดล อยูปาน รวมตอนรับและใหคําแนะนําในรายละเอียดดานศิลปวัฒนธรรม

ระกมาร มหาสารคาม

           เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559   เวลาประมาณ 16.30 น. 
ณ หองประชุมชั้น 3    สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได ต อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
กองสงเสริมวิจัยและบริการวิชาการ นําโดย รองศาสตราจารย 
ดร.ไพโรจน ประมวล ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย เขาศึกษาดูงาน 
เพื่อเปนแลกเปล่ียนความรูการสรางโอกาสในการพัฒนางานวิจัย
ดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น   โดยมี ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ราชันย นิลวรรณาภา  รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผน 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พรอมบุคลากร   ไดตอนรับ และบรรยายแนะนําสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน ตอมาไดนําคณะศึกษาดูงานจากเย่ียมชมงาน
ดานเอกสารโบราณ  ณ หองธรรมเจดียนิทรรศน นิทรรศการผาทอ
อีสาน และประวัติของอีสาน ที่หองนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
อีสาน โดยมีบุคลากรสถาบันฯ คอยใหคําแนะนําและใหความรู กับ
คณะผูเยี่ยมชนในหองตางๆ

กองสงเสริมวิจัยและบริการวิชาการ

            เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม ชั้น 4  อาคาร
สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   คณะอาจารย  และนักศึกษา  จาก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเขา ศึกษาเรียนรู วรรณกรรมอีสาน 
และศึกษาดูงานเอกสารโบราณ    โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราชันย 
นิลวรรณาภา  รองผูอํานวยการฝายบริหารและแผน   สถาบันศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน  กลาวตอนรับ และบรรยายเกี่ยวกับ ภารกิจ 
และโครงสรางของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  ทั้งนี้ 
ไดรับฟงการบรรยายพิเศษ เรื่องวรรณกรรมอีสาน จาก อาจารย 
ดร.สมัย วรรณอุดร อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เขาเรียนรูวรรณกรรมอีสาน และศึกษาดูงานเอกสารโบราณ

   
ณณ 
มมห
กกอ

ก

       เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หองประชุม ชั้น 4  อาคาร    เมื วัน 1 พ ษภ คม 25 9 ห งป ะช ชั้ 4 อา าร
าบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   คณะอาจารย  และนักศึกษา  จาก ถา นศิ ป แล ัฒ ธร มอี าน  คณะ าจ รย แล นัก กษ  ก

นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เขาเรียนรููวรรณณกรรมอีสาน และศึกษาดููงานเอกสารโบราณณ

ุ ร
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ใชในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชําระฝากสงเปนรายเดือน
ใบอนุญาตเลขท่ี  1/2533

ปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง ตําบลตลาด
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

            จดหมายขาวสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ราย 3 เดือน  เปนเอกสารเผยแพรสาระความรูทางวิชาการ
ดานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน   และขาวกิจกรรมของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  จัดทําโดยกลุมงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ   
ผูที่ประสงคจะสงบทความ ประสบการณ  ทัศนะและขอเสนอแนะทางวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โปรดติดตอไดที่  สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โครงการ "จัดการความรู และอบรบการยอมสีธรรมชาติจากมะเกลือ"
โดย อาจารยทัศนีย บัวระภา นักวิจัยชํานาญการ  
จัดกิจกรรม ณ ชุมชนบานหัวสะพาน อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย  ในวันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2559

โครงการ "สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผามัดยอมเพื่อเพิ่มคุณคาภูมิปญญาดานศิลปะและวัฒนธรรม"
โดยอาจารย ดร.อัจฉรี จันทมูล นักวิจัยชํานาญการ 
จัดกิจกรรม ณ บานหนองบัวโนนม้ี ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2559

โครงการ "มหกรรมโหราศาสตรอาเซียน"
โดย นายกีรติวจน  ธนภัทรธุวานันท  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
จัดกิจกรรม ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส  ในวันศุกร ที่ 29 กรกฎาคม 2559  เวลา 08.33 – 16.30 น.

โครงการ "การสรางสรรคผลิตภัณฑผานกระบวนการศิลปะลายรดน้ําเพื่อสงเสริมความรูทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรม"
โดย นายสถิตย  เจ็กมา  รองผูอํานวยการฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน
จัดกิจกรรม  ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  วันศุกร ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โครงการ "เชิดชูเกียรติศิลปนพ้ืนบานอีสาน และผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรม ประจําป 2559"
จัดกิจกรรม  ณ โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559
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