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      สวัสดีครับทานผูสนใจในศิลปะและวัฒนธรรมอีสานทุกทาน 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมีบทบาทและหนาที่ใน
การเผยแพรเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของคนไทย 

แมจะมีชื่อวา “อีสาน” ดวยทายชื่อของสถาบันก็ตาม แตความ
เปนศิลปะและวัฒนธรรมยอมมีความสัมพันธกับกลุมชาติพันธุ
ตาง ๆ ที่อาศัยอยูในอาณาบริเวณที่ติดกับอีสานดวย บทบาท
หนาท่ีของสถาบันจึงกวางครอบคลุมทั่วพื้นที่ตาง ๆ ซึ่งอาจรวม
หมายถึงพื้นที่ในประเทศเพื่อนบานที่มีศิลปะและวัฒนธรรมเดียว
กันกับคนอีสาน คณะทํางานในสถาบันทุกคนพยายามอยางยิ่ง
ที่จะคนควาวิจัย  ทํานุบํารุง  และเผยแพรผลงาน ที่เกิดจาก
กิจกรรมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหนาที่ของ
สถาบันฯ เพ่ือใหผูรักงานดานศิลปะและวัฒนธรรมไดทราบความ
เคลื่อนไหวและเร่ืองราวตาง ๆ ที่คนพบ อันจะเปนผลนําไปสู
ความสํานึกรักหวงแหนและรวมกันอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ที่เปนมรดกของผูคนสืบตอไป

       จดหมายขาวนี้จึงถือวาสารสงความรู  ความต้ังใจ และ
ผลงานของความมุงมั่นของคณะทํางานจะไดเปนแรงผลัก หนุน
เสริมการทํางานเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม หวังอยางย่ิงวา ทาน
ผูอานจะไดเปนแรงใจใหคณะทํางานดวยความยินดียิ่ง

                             รองศาสตราจารย ดร.ปฐม หงษสุวรรณ
               ผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน



ความตองการของชุมชน โดยไดนําองคความรูและทักษะในศิลปะผามัด
ยอมท่ีจะสามารถเพ่ิมคุณคาภูมิปญญาดานศิลปะและวัฒนธรรมใหกับ
ผลิตภัณฑเดิมสรางผลิตภัณฑใหมให แกชุมชน พรอมท้ังชุมชนเกิด
การอนุรักษ และสืบสาน ภูมิป ญญาศิลปะผ ามัดย อมภูมิป ญญาไว  
อันสามารถจะนําไปใชใหเกิดประโยชน  พัฒนาเปนอาชีพที่สรางรายได
อยางยั่งยืน อนาคตอาจจะสรางเครือขายศิลปะผามัดยอมท่ีหลาก
หลายในชุมชนอื่น ๆ และเกิดการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑศิลปะ
ผามัดยอมในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากการไดรับองคความรูในคร้ังนี้
                                                  ภาพ/ขาว : อัจฉรี จันทมูล

      สําหรับโครงการสีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับศิลปะผามัดยอม เพ่ือเพิ่มคุณคาภูมิปญญาดานศิลปะและวัฒนธรรม จัดข้ึนโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดความรูและทักษะศิลปะผามัดยอม เพื่อใหเกิดเปนผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มคุณคาภูมิปญญาดานศิลปะ
และวัฒนธรรม และเพ่ือใหผูเขารวมโครงการสามารถพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑใหมที่สรางรายได

      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559   สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัดโครงการ
 " สีสันหลากหลายลวดลายสวยสะดุดตากับ
ศิลปะผามัดยอม เพ่ือเพิ่มคุณคาภูมิปญญาดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม "  โดยมี นางอัจฉรี จันทมูล 
นักวิจัยชํานาญการ (หัวหนาโครงการ) กลาวตอนรับและ
กลาวรายงาน ประธานเปดงาน นายนิโรจน ไชยกองชา 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวคอ และในการจัด
โครงการคร้ังนี้มีอาจารย  บุคลากรสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชาวบานบานหนองบัว/ผูนําชุมชน 
หมูที่ 4 ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   และ
คณะครูนักเรียนโรงเรียนบานหนองบัวโนนมี้ ตําบลบัวคอ 
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  เขารวมโครงการคร้ังน้ี 
จํานวน 70 คน  ณ ศาลากลางบานบานหนองบัว หมูที่ 4 
ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

      ในการน้ีไดรับเกียรติจาก อาจารยกฤษฎา ภูพลผัน  ผู เช่ียวชาญดานผาบาติกและผามัดยอม อําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ  เปนวิทยากร
บรรยาย ซึ่งโครงการดังกลาวเกิดขึ้นเนื่องจากการสํารวจความตองการของชุมชนท่ีมีการทอผาไหมในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบวา 
บานหนองบัว หมูที่ 4 ตําบลบัวคอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีความตองการใหหนวยงานหรือใหมีผู เชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑ
มาอบรมใหความรู  เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมคุณคาและพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑใหมที่สรางรายไดใหกับชาวบานไดอีกทางหน่ึง  ดังนั้นผูรับผิดชอบ
โครงการไดเล็งเห็นความสําคัญของชุมชนที่ตองการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูไปสูผลิตภัณฑที่แปลกใหมและสรางรายได จึงจัดโครงการเพื่อสนองตอบ
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 ภ    ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและการสัมมนาวิชาการในหัวขอ “โหราศาสตรในกลุมประเทศอาเซียน” 

โหราศาสตร เปนมรดกทางภูมิปญญาของมนุษยชาติที่มีความเปนมายาวนาน มนุษยในอดีตมีความสามารถในการใช
 โหราศาสตรเพื่อการตางๆอยางมากมาย เชน การคํานวณปฏิทินโบราณเพื่อบอกถึงฤดูกาลและกําหนดวันสําคัญตางๆ
โดยมีประจักษพยาน  เชน แทงหินสโตนเฮนจในประเทศอังกฤษ  หรือแมกระทั่งปราสาทหินตางๆในกลุมวัฒนธรรมขอม
โบราณในดินแดนเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถคํานวณพระอาทิตยจะขึ้นตรงชองประตูและทอดลําแสงลอดผาน
แนวประตูทุกบานไดอยางแมนยํา เปนตน ซึ่งศาสตรเหลานี้ไดมีการสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน จนมีอิทธิพลในการดํารง
ชีวิตและกลายเปนหน่ึงของวัฒนธรรม เชน กําหนดฤกษยามที่ใชในพิธีกรรม พิธีตางๆ แมกระทั่งการใชโหราศาสตร์
เพื่อการพยากรณของมนุษย

ก     การจัดโครงการในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก 

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิทางดานโหราศาสตรใน
ระดับประเทศ และวิทยากรจากประเทศแทบ
 อาเซียน  ไดมาถายทอดองคความรูแกผูเขารวม
อาทิ อาจารยศิวะนาถ ฤชุพันธ  นายกสมาคม
 โหรแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ
อาจารยธนกร สินเกษม ผูอํานวยการสถาบัน

 โหราศาสตร วิทยา  ดร .ภิญโญ  พงศ  เจ ริญ
นายกสมาคมโหราศาสตรนานาชาติ  นอกจากนี้
ยังมีหมอดูที่มีชื่อเสียงในการมาสาธิต  และให้
บริการทํานายดวงชะตาแกผูมารวมงานในการน้ี
 มีผู บริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต นักศึกษา
และผูสนใจเขารวมโครงการจํานวนมาก
ภาพ/ขาว: บุญชู ศรีเวียงยา และแสงเทียน วงษาเวียง

                        

  เ...  เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 ไดจัดโครงการ “มหกรรมโหราศาสตรอาเซียน” ขึน้ โดยมนีายเสฐียรพงศ มากศริ ิรองผูวาราชการจงัหวัดมหาสารคาม
 เปนประธาน และมี รองศาสตราจารย ดร.ปฐม หงษสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
กลาวรายงาน โครงการจัดข้ึนเพื่อเปนการเผยแพรองคความรูและวัฒนธรรม อันเนื่องดวยโหราศาสตรของประเทศตางๆ
ในกลุมอาเซียน ใหแกนิสิต นักศึกษาและผูที่สนใจท่ัวไป  อันจะนําไปสูความเขาใจในวัฒนธรรมของแตละประเทศภายใน
สมาชิกกลุมอาเซียนตลอดจนไดรับรูบทบาทและอิทธิพลของโหราศาสตรที่มีตอระบบสังคมและวัฒนธรรมของแตละ
ประเทศในกลุมอาเซียน
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โครงการ “มหกรรมโหราศาสตรอาเซียน”



 โครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ
การสรางสรรคผลิตภัณฑผานกระบวนการศิลปะลายรวดน้ํา

เพื่อสงเสริมความรู ทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรม

        เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2559  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสรางสรรคผลิตภัณฑผานกระบวนการศิลปะลายรดนํ้า เพื่อสงเสริมความรู  ทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมี รองศาสตราจารย 
ดร.ปฐม หงสสุวรรณ ผู อํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เป นประธานกลาวเป ดงาน โดยมี อาจารย สถิตย  เจ็กมา 
รองผูอํานวยการฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน ประธานโครงการ กลาวรายงาน  ท้ังนี้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป  เขารวมโครงการจํานวน 150 คน

       ในการน้ี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได ดําเนินการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การสรางสรรคผลิตภัณฑผานกระบวนการศิลปะลายรดน้ํา เพ่ือสงเสริมความรู ทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรม” 

เพื่อสงเสริมความรู  ทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรมข้ึน เพื่ออนุรักษ สงเสริม เผยแพร และสืบทดความงดในงานดานศิลปะและวัฒนธรรม
ใหคงอยู อยางยั่งยืน และเพ่ือใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปไดตระหนักถึงความสําคัญตลอดจนมีความรักความเขาใจใน
การสรางสรรคผลิตภัณฑผานกระบวนการศิลปะลายรดน้ํา เพ่ือสงเสริมความรู  ทักษะดานศิลปะและวัฒนธรรม สืบตอไป

ื่ ั ี่ ิ ัั ิิ ัั ิิ ปป ัั ีี ิ ั ั โโ ิ ป ิ ัั ิ
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         เมื่อวันท่ี 30 – 31 กรกฎาคม 2559  บุคลากรจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  โดยมี นายณรงคศักดิ์ ราวะรินทร (นักวิจัย) 
นายนิพล สายศรี และนายอรรถพล ธรรมรังษี (นักวิชาการศึกษา) ไดรับเชิญเพื่อเปนวิทยากรในการอบรม ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานการอานและเขียนภาษาพวน (อักษรไทนอย) เพือ่รวมอนรุกัษ ฟนฟ ูสบืสาน และถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม ณ หองประชมุศนูยวฒันธรรม
วัดเฉลิมราช  ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง ค.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยในภาคเชา มีการกลาวเปดกิจกรรมการอบรม โดย ดร. อนันต 
นาวิไล ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จากนั้น พระครูวิริยนุโยค เจาอาวาสวัดฝ งคลอง จําคณะอําเภอปากพลี (มหานิกาย) 
กลาวใหโอวาทแกผูเขารวมอบรม ทั้งนี้มีผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น จํานวน 48 คน ทั้งนักเรียนมัธยมปากพลีวิทยาคาร คณะครูอาจารย และชาวชุมชนภายใน
ตําบลเกาะหวาย ทั้งนี้คณะวิทยากร ไดใหความรูเกี่ยวความเปนมาของตัวอักษรโบราณ อักษรธรรม อักษรขอม อักษรไทนอย โดยไดเนนการถายทอด
ความรูดานตัวอักษรไทนอยเปนสําคัญ ซึ่งเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร วัฒนธรรมของชุมชนท่ีมีเชื่อสายและวัฒนธรรมไทยพวนมาแตเดิม ตอมาวันท่ี 31
กรกฎาคม 2559 กิจกรรมการอบรมมีการแบงกลุม เพื่อนําความรูในชุมชนเก่ียวกับชื่อสิ่งของ สถานท่ี และอื่นๆท่ีเก่ียวของ มาเขียน โดยการใชตัวอักษร
ไทนอยพรอมทั้งมีการประกวดการอานนิทานเรื่องทาวกํ่ากาดํา คัดลายมือเปนตัวอักษรไทนอย พรอมท้ังมอบรางวัลเพ่ือเปนการบูรณาการการเรียนรู
ตัวอักษรโบราณและสืบทอดใหคงอยูสืบตอไปในอนาคต

         เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ไดจัด
โครงการ"จัดการความรู และอบรบการยอมสีธรรมชาติจากมะเกลือ" ณ ชุมชนบานหัวสะพาน อําเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ สาลี รองผูอํานวยการฝายวิจัยและวิชาการ  เปนประธาน 
เปดโครงการ และมีอาจารยทัศนีย บัวระภา นักวิจัยชํานาญการ (หัวหนาโครงการ) 
พรอมดวยคณะทํางาน  ทัง้นีใ้นการจัดโครงการอบรบ ไดมเีครอืขายการทอผา ยอมผา
จากจังหวัดนครปฐม และวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย ไดเขาอบรบ และแลกเปล่ียน
ความรูการยอมผา และทอผา อีกดวย โดยมี นายฤตเมต เสาไธสง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลพุทไธสง ไดกลาวตอนรับ ในครั้งนี้ 
ภาพ/ขาว : ศรัณยพงษ ชรารัตน
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       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.19 น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดการประชุม
วิชาการทางพระพุทธศาสนศึกษาญาณสังวร หัวขอ “คัมภีรใบลานในประเทศไทย : 
ความสําคัญท่ีมีตอพุทธศาสนศึกษา” และทรงฟงการบรรยายวิชาการ 

“ความรวมมือระหวางศูนยพุทธศาสนศึกษาญาณสังวร และ King’s College London จะสรางคุณูปการอยางไรตอพระพุทธศาสนศึกษาในประเทศไทย
อยางไร”  โดยจัดขึ้นเพื่อกระตุนใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของคัมภีรใบลานวาเปนมรดกท่ีทรงคุณคาและควรชวยกันศึกษาวิจัย เพ่ือเผยแผทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ อันเปนการสืบสานพระดําริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่มีพระประสงคให
ศิษยานุศิษย  ผลิตตําราทางพระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ   เพ่ือเผยแผใหกวางขวางย่ิงขึ้น ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ
 ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ  ในสังฆราชูปถัมภ ณ หองประชุมใหญพุทธมณฑล 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ทั้งนี้กลุ มงานอนุรักษเอกสารโบราณ สถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน นําโดย รศ. วีณา วีสเพ็ญ (ผูเชี่ยวชาญประจําสถาบันฯ) ผศ.ดร ราชันย นิลวรรณาภา 
(รองผูอํานวยการสถาบันฯ) พรอมดวยคณะ ไดเขารวมประชุมและฟงการบรรยาย" โดยนายปเตอร สกิลลิง 
จากสํานักฝร่ังเศสแหงปลายบุรพทิศ ในหัวขอ"ความสําคัญของคัมภีรใบลานในประเทศไทย นอกจากนี้
ทางคณะ ไดเดินทางตอไปยังศูนยสันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการตอนรับ
จาก รศ.ดร.สําเนียง เลื่อมใส และ ผศ.ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูทางดานภาษาสันสกฤต
เพื่อนํามาปรับใชในการทํางานดานอนุรักษเอกสารโบราณตอไป

ประชุมวิชาการ คัมภีรใบลานในประเทศไทย : ความสําคัญที่มีตอพุทธศาสนศึกษาประชุมวิชาการ คัมภีรใบลานในประเทศไทย : ความสําคัญที่มีตอพุทธศาสนศึกษา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาท้ังภายในและตางประเทศ ไดนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ซึ่งในการจัดโครงการคร้ังนี้ ไดเสริมความเขมแข็งและสรางความโดดเดนทางวิขาการเก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ใหเกิดขึ้น รวมถึงการสรางเครือขายในวงวิชาการ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมผลงานการวิจัยทางวิชาการและงานวิจัย
ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนลางใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนบุคคลทั่วไปในการเขาสูประชาคมอาเซียน

     
        ในการน้ี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมมือกับเครือขายอุดมศึกษา คือ สถาบันศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว  และรวมมือกับภาคีเครือขายอ่ืนๆ  ทั้งในระดับประเทศ  ไดแก National University of Lao PDR, Royal University of 
Phnom Penh, Southwestern Oklahoma State University, U.S.A, Kennesaw State University, U.S.A, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มานําเสนอแลกเปล่ียนผลงานวิชาการ นอกจากนี้ยังเปนเวทีเปดโอกาสสําหรับ คณาจารย นักวิจัย

ประชุมนานาชาติ 
The International Conference on Culture and Literature in the Mekong Basin

ประชุมนานาชาติ 
The International Conference on Culture and Literature in the Mekong Basin

       เ มื่ อ วั น ที่  2 0 - 2 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 5 9 
ส ถ า บั น วิ จั ย ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อี ส า น  
และคณะมุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รวมกันจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ในหัวขอ “The International Conference 

on Culture,and Literature in the Mekong 

Basin” ณ  โรงแรมรอยัล  นาคารา  อํ า เภอเมือง 
จงัหวัดหนองคาย  นาํโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม 
หงษสวุรรณ ผูอาํนวยการสถาบันวิจยัศิลปะและวฒันธรรม
อีสาน และรองผูอํานวยการฝายงานตางๆ นักวิจัย 
และบุคลากร สถาบันฯ
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       องคประกอบของควาย 1) สี  ใชสีดําจากขี้หมิ่นหมอ (เขมาไฟ) หรือสีนํ้าเงินเขมจากสีครามที่เคยใชยอมผาฝาย ใหท่ัวตัวตั้งแตหัวจรดเทา 
สีขาวและสีแดงท่ีเบาตาทั้งสองขางดวยปูนขาวและปูนแดง ทาสบ (ริมฝปาก) ดวยสีแดงจากปูนแดง (ภายหลังใชแปงขาวและลิปสติกสีแดง) 
 2) เขา แตละหมูบานมีความแตกตางกัน เชน บานเขืองจะมัดเขา 4 เขากับเสนผมใชแปงขาวปุนพอกท่ีหัว เขาทั้งส่ี              จะใชเส นดวยผูก
ปลายทะแยงเขาหากัน บานหวายหลึมมีกรรมวิธีเดียวกันกับบานเขือง แตปลายเขาจะมีพูมีเสนดายผูกโดยรอบ                           จากเสาไปหา
อีกเสาเปนส่ีเหลี่ยม สวนเขาบานแมดจะทําเขาแหลมเล็กจํานวน 4 เขาติดสวนบนซึ่งมีลกัษณะเปนหมวกครอบ     

สวนบานหมูมน ใชสวนในของหมอกนิรภัยซึ่งเปนโฟมทาสีดําแลวใสเขาขนาดใหญจํานวน 2 เขา ติดใบหู
ที่มีรูปแบบของหูควาย 2 หู ในหมวกดวย การแสดงลักษณะดังกลาวอาจเพื่อส่ือวานี่ไมใชควายธรรมดา 
เปนควายของญาพอหลวงอันศักดิ์สิทธิ์  3) เคร่ืองเพศ ทําดวยไมทอนใหญสีดําสวนปลายทาสีแดง 
พรอมเสนฝายหรือไหม ทําเปนขนติดที่โคนกระจุกใหญและยาว 4) หมอย เสนฝายหรือไหมสีดําที่โคน
อวัยวะเพศของควายหลวงไปดวย โดยความเชื่อวา เปนฝาย-ไหม มงคลกับชีวิตครอบครัว เชนนําไป
เก็บรักษาไวบนหิ้งเปง (หิ้งผี, หิ้งพระ, เคร่ืองราง) นําไปใสกระดง กะจอเลี้ยงมอน จะเจริญดี ไดฝก
หลอก (ฝกไหม) สมบูรณด ีไดไหมมากและสวยงาม, บางคนนําไปผูกขอแขนลูกหลาน เปนฝายมงคล ชวยคุมครอง 
เปนตน  5) ทาฟอน ตองยกมือทั้งสองขางขึ้นสูงเสมอ ถึงระดับไหล ระดับหูและหัว แตสวนมากมักจะชูสองมือขึ้นฟอน
สูงกวาระดับหัวเกือบตลอดเวลา เมื่อมีจังหวะโอกาสก็จะฟอนเตนใสกลุมคนใหสมกับเปนควายหลวง ควายจาท่ีมี
พฤติกรรมเกงกลา มีพลังของความเปนหัวหนา จาฝูงเหนือควายท่ัวไป และสมกับความเปนควายฮาที่เปลี่ยวและถึก 

แตก็ตองอยูในความพยายามควบคุมของเจาของคนเล้ียง ที่จับคุมสายบักกะโหลง และมีพรา(จําลอง)คอยบังคับ
หามปรามไวการยกมือขึ้นสูงนี้ ดูเสมือนเปนสัญลักษณตั้งวงสูงอยางเขาควาย และ 6)บักกะโหลง (บางแหงจะเรียก
 บักกะห่ิง, พรวนทาม ก็มี) ทําดวยโลหะทองเหลือง เปนเครื่องสัญญาณเสียง คลองคอควาย ท้ังในตอนเลี้ยง, 
เดินทาง ซึ่งควายหลวงจะใชวิธีคลองไหล แทนการคลองคอ บักกะโหลง โลหะมีหลายลูก หลายขนาด ผูกติดกับ
สายเชือกเสนใหญมีนํ้าหนักมาก

       นี่คือเสนหที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น ที่ควรชื่นชมและยกยองเปนอยางย่ิง ประเพณีบวชควาย เปนประเพณีที่มีแบบแผนการปฏิบัติ
สืบทอดกันมาอยางยาวนาน เปนภูมิปญญาการอยูรวมกันของสังคมที่แฝงในในขนบธรรมเนียมประเพณี  ที่เกี่ยวกับการขอน้ําขอฝน  จะมีการจุด
บั้งไฟ จํานวน 3 บั้งเพื่อเสี่ยงทาย 2 บั้งแรกจะเส่ียงทายฟาฝน ภูมิอากาศ หากบ้ังไฟขึ้นตรง ฝนฟาอากาศปนี้จะดี  บั้งสุดทาย จะเส่ียงทายชีวิต
ของผูคนภายในชุมชนวาจะมีความสุขราบรื่นหรือไมในปนี้  ซึ่งผูนําหรือเจาเมืองมีบทบาทในการจัดขึ้นเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกชุมชน
ของตน วาจะมีพืชพันธุธัญญาหารอุดมสมบูรณในฤดูการผลิตที่จะเริ่มขึ้น  ชื่อเรียกควาย มีหลายช่ือ ชุดคําศัพทบวชควายจาเพียงบางสวนท่ีมี
ความสําคัญเฉพาะคือคําวา ควายหลวง, ควายจา, ควายฮา, ควายผิว, หมอควาย
       ควายหลวง "ควายญาพอหลวง" อันหมายถึงควายของเจาพอโฮงแดง (ปู เผาเจาโฮงแดง) ที่เคยเปนผู สรางเมืองขึ้นที่บ านแมด  

โดยความหมายจึงไมใชควายธรรมดา แตเปนควายผีเจาเมือง เมื่อเขาพิธีกรรมบวชเปนควายแลว ผูคนจึงยกมือไหวดวยความเล่ือมใสศรัทธา 
ใครจะลบหลูดูหมิ่นไมได ตองพบกับภัยพิบัติ   ควายจา, ควายผิว เปนชื่อของคนผูรับบทบาท เปนควาย ชื่อนายผิวแตชาวบานก็เรียกช่ือ “จา” 

ซึ่งนายผิวหรือนายจาเปนอดีตควายญาพอหลวงอยูที่บานดอนแดง  ตําบลเชียงขวัญ  ควายฮา จากวัดจะนานุกมพาสาลาว ไดใหความหมาย 

ฮา วา ว. ใหญ, มาก, หลาย, เปล่ียว  เมื่อรวมคํากันเปนควายฮา ยอมใหความหมายวา ควายใหญ, ควายเปล่ียวซ่ึงสอดคลองกับชื่อควายหลวง
หมอควาย  เปนคําท่ีชาวบานเรียกคนที่ไดบวชเปนควายเชนกัน แตปจจุบันนี้อาจไมคอยไดยินและไมนิยมเรียกแลว

   ประเพณีบวชควาย เปนประเพณีพิธีกรรมตามคติความเชื่อเร่ืองผี
ของสังคมดั้งเดิม  หลายชุมชนในอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 

คือ บานเขือง  ตําบลเขือง, บานแมด ตําบลเชียงขวัญ, บานหวายหลึม 

ตําบลพระเจา และบานหมูมน ตําบลหมูมน ยังคงดํารงอยูจนปจจุบัน  

เปนการประสมประสานกันระหวางความเชื่อในพุทธศาสนาผสมกลม
กลืนกันไดอยางสนิทแนบแนนกับความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีปูตา
    ชาวบานเขตอําเภอเชียงขวัญ ยังสามารถยืนหยัดรักษาประเพณี
พิธีกรรมบวชควายของตนไวอยางเหนียวแนนจนปจจุบัน มีเหตุอะไร 
ที่ เป นปจจัยสราง “ภูมิคุ มกัน” ที่มีพลังใหพวกเขามีความมั่นใจ
และภูมิใจ จนสามารถยืนหยัดเผชิญหนากับอิทธิพลจากภายนอกได 
ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจศึกษาใหละเอียดและลึกซ้ึง“บวชควาย”ใน “บุญบั้งไฟ” 

ประเพณี พิธีกรรม ตํานาน และความเชื่อ ทองถิ่น 

ที่หัว เขาทั้งส่ี                   จจะใชเส นดวยผูก
โดยรอบ                                            จากเสาไปหา
วกครอบ     

ใบหู
ดา 
ง 

วยคุมครอง 
ชูสองมือขึ้นฟอน
วง ควายจาท่ีมี
ปลี่ยวและถึก 

)คอยบังคับ
แหงจะเรียก
นตอนเลี้ยง, 
าด ผูกติดกับ
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       เครื่องดนตรี  เครื่องดนตรีตามประเพณีการทองถิ่นท่ีสืบทอดกันเรื่อยมาเปนหลัก  ไดแก  กลองเลง  เปนกลองที่ขึงดวยหนังทั้งสองหนา 
ใชสองคนหาม โดยคนหามขางหลังเปนคนตี  พางฮาด  สําหรับตีเหมือนฆองทองเหลืองหลอเปนรูปทรงกลมคลายกับฆองแตไมมีจูม   ฉาบ  ฉิ่ง 
ฆอง  และ กลองก่ิง  เปนตน
       คําเลี้ยงกลอง เปนคําท่ีอุปชฌายตองกลาวเปนขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อใชเปล่ียนสถานภาพของควายกอนการออกฟอนและลงเลนบวก 

ใสพรวนทาม รวมถึงเพื่อเรียกขวัญกําลังใจใหกับทางคณะขบวนควายเกิดความฮึกเหิมรักสามัคคีกัน  ทั้งนี้กอนถึงวันบวชควายจานั้น จะมีชวง
เวลาที่เรียกวา “มื้อออกเลน” จะมีการสงขาวดวยขบวนควายรอง แหขบวนไปยังหมูบานตางๆ เปนการสงขาวงานบุญบ้ังไฟที่กําลังจะมาถึง
ตลอดเวลาสอง-สามวัน นับแตเริ่มทําพิธีบวชควายแลวเมื่อบวชแลวจะเอา “เขา” ออกไมได ไมอาบน้ํา ไมหลับนอนกับเมียจนกวาจะสึกในวันจูด
บั้งไฟ  ซึ่งภายหลังความเช่ือที่ตองปฏิบัตินี้เริ่มคลายไปบางแลว  วันสึก  เปนวันสุดทายวันเดียวกันกับวันจูด เมื่อทําพิธีเชิญเสล่ียงญาพอปูขึ้นสูที่ตั้ง
ในบริเวณลานจูด ทางคณะควายก็เริ่มทยอยกลับมาดอนหอเพ่ือสึก ดวยการบอกกลาวผีปูตาเพ่ือขอลาออกจากการเปนควายหลวงในคร้ังน้ี-ปนี้  
โดยมีกะจ้ําเปนผูยกเคร่ืองขัน 5 ภายในศาลปูตา แลวบอกกลาวขอหมอควายหลวงลาสึกตอผีปู ตา จากน้ันชาวคณะก็จะชวยกันปลดเคร่ือง
สัญลักษณสําคัญออกจากรางหมอควาย  เปนอันเสร็จส้ินประเพณี “บวชควาย”ของปนั้น 

สนับสนุนโดย :โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม : การผลิตสื่อสรางสรรคเพ่ือเผยแพรประเพณีการเลนในพิธีกรรมทองถิ่น กรณี บวชควายจา
ในงานประเพณีบั้งไฟในเขตพื้นท่ีอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด 2559

โดย นายณรงคศักดิ์  ราวะรินทร  และคณะทํางานโครงการฯ

“...ควายโตนี่บแมนควายยุไฮแลนมาหา 
ควายโตนี่บแมนควายยุนาแลนมาสู 

ควายตั้งแตปูมารดา ควายอาสาคํ้าบาน 
ควายบคานแลนขาแข็ง กําลังแฮงข้ึนหนา 

แฮงแกกลากวาเพ่ินท้ังหลาย คันใผเห็นควายโตนี่ 
คั่นแมนผูเฒากะใหจูงเอาแขนหลาน 
คั่นแมนแมมานกะใหอุ มทองแลน 

คันอยากหม่ันคุนแกนใหเอามือลูบหลัง 
ควายยืนฟงหยีหนา ควายยืนถาใหโจมโคย ... 

บาดควายบักตูกูไดลวยเลนๆ จนมีลูกแมนอีหลี...”

แบบผูหญิง ที่ตองผัดหนาทาแปงและทาสบสีแดง นุงเส้ือและกระโปรง
ชุดสีแดง มีเครื่องถือที่สําคัญขาดไมไดคือ ตองถือรมและคอนเสียม
หอยตะกราไวบนบาตลอดเวลา  
       นอกจากนี้ยังมี ควายสํารอง คือ ควายท่ีแตงตัวตามขั้นตอน
แตไมไดเขาพิธีกรรมบวชควาย ซึ่งอาจเปนการซอมของคณะบวชควาย 

มักแตงควายสํารองกอนวันจริงประมาณ 1 อาทิตย เพ่ือบอกบุญบัง
หมูบานตางๆ  กลุมขบวนทั้งหญิงชายประมาณ 20 คน ,  กลุมคณะ
นักดนตรีบรรเลงตามหลังตีกลองกลองเลง,  ควายนอย(แตงเลน) ซึ่งจะ
มีหลายกลุม หลายวัย ทั้งวัยฉกรรจ วัยรุน (ระดับมัธยม) และวัยแลน 

(ระดับประถม) พวกบรรดากลุมควายนอยดังกลาวนี้ มักชอบสนุก
มวนซื่น และ คณะนางงัว บางคร้ังเรียกวา คณะสาวประเภทสอง 
คณะเซิ้งธรรมะก็เรียก เปนกลุมชายแตงกายเลียนแบบหญิง มีประมาณ 

10-15 คน มักสมทบขบวนควายเพ่ือสรางสีสัน

       คนในพิธีกรรมบวชควาย  กอนจะเขาทําพิธีคารวะบอกกลาวขอ
กับผีปูตา หรือผีเจาปู หรือเจาปู  จะนุงกางเกงขาส้ันสีดํา  แตงสวนตางๆ 

ของรางกายลอเลียนควายดํา  ดวยการใชสีดําจากเขมาไฟ  สีนํ้าเงินจาก
สีครามท่ีใชยอมผา สวมเขาควายทําเปนขนติดที่โคนกระจุกใหญและยาว
ของเจาปู โดยทําเปนสี่เขา ตั้งอยูบนฐานเสนวงกลมจะสวมเขาใหติด
แนนกับหัวตองใชเชือกผูกมัดติดกับปอยเสนผมแลวใชแปงหรือยางไม
ชวยย้ําใหแนนขึ้น  เพ่ือวาเวลาออกฟอนเปนขบวนจะไมหลุดพรอมผูก
อวัยวะเพศทําดวยไมทอนใหญสีดําสวนปลายทาสีแดง พรอมเสนฝาย
หรือไหมใหเปนสัญลักษณเขาควายที่พิเศษสมกับเปนควายหลวง เฒาจํ้า 
ทําพิธีคารวะบอกกลาวเจาปูดวยเคร่ืองพิธีสําคัญ ในสังคมเกษตรกรรม
ดั้งเดิม คือ ขัน 5 มีดอกไมขาวและเทียนผ้ึง อยางละ 5 คู   อุปชฌาย  
ทําหนาที่บวชควายหลวง และกลาวคําเลี้ยงกลอง   เจาของควายหรือ
คนเลี้ยงควาย  หนาท่ีถือพราดวงใหญทําดวยไมจริงเนื้อออน  คอยจับ
สายบักกะโหลงท่ีคลองไหลเขยาบังคับควาย  นางหวา  จะแตงใบหนา

การเลนเซนสรวงบูชาของการบวชควายก็เพื่อบูชาตอสิ่งเหนือธรรมชาติ 
อันมีเปาหมายหลักอยูที่ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหารสัตวใหญนอยตามฤดูกาลาลล
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         เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา10.30 น. สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบานอีสานและ
ผู มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ประจําป 2559 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปนประธานเคร่ืองถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
รัชกาลท่ี 2 และพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9
พรอมไดกลาวแสดงความยินดีกับศิลปนที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ และผูมีผลงานดีเดน
ทางวัฒนธรรม จากน้ันไดมอบรางวัล “นาคราช” แกศิลปน โดยมี รองศาสตราจารย ดร.ปฐม หงสสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน เปนผูกลาวรายงานวัตถุประสงคในการจัดงาน ในการนี้มีผู บริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต และศิลปนพื้นบานอีสานและผูมีผลงาน
ดีเดนทางวัฒนธรรม ที่ไดรับการเชิดชูเกียรติในคร้ังน้ีเขารวม ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
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         โดยในป 2559 มีศิลปนพื้นบานอีสานและผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ ประกอบดวย พระสงฆ บุคคล และกลุม รวม 20 
รางวัล แบงเปนศิลปนพื้นบานอีสาน สาขาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน 3 รางวัล สาขาดนตรีและนาฏกรรม 5 รางวัล สาขาภาษาและวรรณกรรม 3 รางวัล 
สวนผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมสาขาศาสนาและประเพณี 2 รางวัล สาขาการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 3 รางวัล สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
 1 รางวัล สาขานิเวศนวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 2 รางวัล และสาขาอาหารและโภชนาการ 1 รางวัล 

โโดดยยใใในนปป 22555599 มมีศศิลลปปนนพพ้ืนนบบาานนออีสสาานนแแลละะผผมมีผผลลงงาานนดดีเเดดนนททาางงววัฒฒนนธธรรรรมมทท่ีไไไดดรรับบกกาารรเเชชิดดชชเเกกียยรรตติ ปปรระะกกออบบดดววยย พพรระะสสงงฆฆ บบคคคคลล แแลละะกกลลมม รรววมม 2200

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนพ้ืนบานอีสาน
และผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ประจําป 2559

โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนพ้ืนบานอีสาน
และผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ประจําป 2559

         การจัดงานเชิดชูเกียรติในคร้ังนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป อยางตอเนื่องเปนปที่ 16 
จัดขึ้นเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
รัชกาลที่ 2 และพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ซึ่งทรงเป นอัครศิลป นแห งกรุงรัตนโกสินทร  เ พ่ือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 
พรรษา อีกทั้งเป นการเชิดชูเกียรติศิลป นพื้นบ านอีสาน ใน 3 สาขา ได แก  
สาขาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบาน  สาขาดนตรีและนาฏกรรมและสาขาภาษา  และ
วรรณกรรม รวมทั้ งบุคคลที่มีผลงานดี เด นทางวัฒนธรรม 5 สาขา  ได แก 
ส า ข า ศ า ส น า แ ล ะ ป ร ะ เ พ ณี  ส า ข า ก า ร ท  อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม 
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขานิเวศน วัฒนธรรมและส่ิงแวดล อม 
และสาขาอาหารและโภชนาการ ตลอดจนเปนเพื่อเปนการสืบทอดและสราง
จิตสํานึกท่ีดีของประชาชนใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรัก ความหวงแหน
ในมรดกทางวัฒนธรรม อันจะนํามาซ่ึงอนุรักษและพัฒนาใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป
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ศิลปนพ้ืนบานอีสาน 

สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
1. พระอุดล อคฺคธมฺโม (ชางพื้นบาน)

2. นางอุไรวรรณ วิเศษแสง (ทอผาไหม)
3. กลุมจักสานไทเลย (จักสานไมไผ)

สาขาดนตรีและนาฏกรรม 
1. นายศักดิ์สยาม เพชรชมพู (นักรองเพลงลูกทุง)

2. นางจันทรเพ็ญ เดนนภา (หาญชัย) (หมอลํากลอน)
3. นางชมศรี ภูเงินงาม (เจรียงเบริน)

4. นายจุม แสงจันทร (เจรียงตรัว, เจรียงจับเปย)
5.คณะกลองยาวเทพนิมิต

สาขาภาษาและวรรณกรรม 
1. นางทองเล่ียม เวียงแกว 

(ผูเลาประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรม)
2. รองศาสตราจารย ดร.วยุพา ทศศะ 

(นักเลานิทานสองภาษา)
3. นายยธพร ธนสีลังกูร (นักประพันธ)

ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม

สาขาศาสนาและประเพณี
1. พระครูสีลสาราภรณ (วัฒนธรรมชุมชน)
2. นายหมิว ศาลางาม (หมอชาง)

สาขาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
1. กลุมชุมชนบานนาออ (พิพิธภัณฑพื้นบานวิจารณสังฆกิจ)
2. กลุมตะไลลานกุดหวา (ตะไลลาน)
3. นางเสล่ียง สิทธเทียมทอง (การจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ิน)

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
1. กลุมทอผาไหมกุดรัง (ทอผาไหม)

สาขานิเวศนวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
1. นายบุญเรือง ยางเครือ (อนุรักษธรรมชาติ)
2. นายอรรถพันธ สิริคุมครองกุล 
(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติปาชุมชน)

สาขาอาหารและโภชนาการ 
1. นางบรรจง แมนสถิตย (อาหารพ้ืนบานอีสาน)

ผูไดรับการเชิดชูเกียรติเปนศิลปนพื้นบานอีสาน
และผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม  ประจําป พ.ศ.2559

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 เขตพ้ืนที่ในเมือง ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
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