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	 ในปี 	 พ.ศ.2529	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ก่อตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการ	 ซึ่งนับ 
ระยะเวลาแล้วก็มีอายุกว่า	 25	 ปี	 หากเทียบเคียงสถาบันวิจัยฯ	
กับคนแล้วก็คงอยู่ในช่วงวัย	“คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว”	อันเป็นตัวแทนของผู้ที่
มีพลังสร้างสรรค์อยู่มากทีเดียว
	 จดหมายข่าวสถาบันวิจัยฯ	 ฉบับนี้	 ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์	 ผมใน 
ฐานะบรรณาธิการและเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ 
รู้สึกยินดีที่จะได้เข้ามาร่วมสร้างสรรค์สถาบันหลักของเรา	 นั่นก็คือ	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ให้ก้าวไปอย่างมุ่งมั่น	 มั่นคง	 และยั่งยืน	
สถาบันวิจัยฯ	 จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของแรงพลังที่จะช่วยขับเคลื่อน 
ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามก้าวเข้าไปสู่เวทีการเป็นมหาวิทยาลัย 
ของชุมชน	 เพื่อชุมชน	 อันดับ	 1	 ของภูมิภาค	 ความมุ่งมั่นดังกล่าวนี้ถือ 
เป็นแรงกระตุ้นและเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรสำหรับ	 “พวกเรา”	
(ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	
	 ท้ายสุด	 แต่ ไม่สุดท้าย	 คณะผู้จัดทำจดหมายข่าวสถาบัน 
วิจัยฯ	 ก็ขอเป็นแรงใจแรงกายที่จะยืนหยัดและร่วมก้าวย่างไปสู่ 	
“ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน”	 ในอนาคตร่วมกัน	 ขอเพียงเราเป็น 
กำลังใจให้กันและกันนะครับ
	 	 	 	 	 	 ด้วยความรัก-เคารพ
	 	 	 	 	 	 	ปฐม	หงษ์สุวรรณ	

บทบรรณาธิการ
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	 แรกเริ่มเมื่อครั้งสมัยเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 อาจารย์และนิสิตได้จัดตั้ง	 “ศูนย์ศิลปะ 
และวัฒนธรรม”	ขึ้นมา	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บศิลปวัตถุ	รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา	วิจัย	 ให้บริการวิชาการ 
รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน	 ภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 “ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน”	 ต่อมาได้รับการ 
สนับสนุน	 และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยอย่างกว้างขวาง	 มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาดำเนินการ 
และเปลี่ยนชื่อว่า	 “ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”	 จากนั้นในปี	 พ.ศ.2519คณาจารย์ 
ได้ทำการวิจัยด้ านศิลปะและวัฒนธรรมอย่ างเข้มข้นมากขึ้น 	 โดยเฉพาะการศึกษาพืชและต้นไม้พื้น เมือง	
รวมทัง้หตัถกรรมในทอ้งถิน่	จงึไดเ้ปลีย่นชือ่วา่	“ศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมพืน้บา้นอสีาน”	ซึง่การดำเนนิงานของศนูยศ์ลิปะ 
และวัฒนธรรมอีสานในช่วงนี้ได้พัฒนาไปอย่างมาก
		 ตอ่มาทบวงมหาวทิยาลยัใหจ้ดัตัง้และยกฐานะศนูยศ์ลิปะและวฒันธรรมอสีานเปน็	“สถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรม 
อีสาน”	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.2529	และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างอาคารที่ทำการ	โดยอาคาร 
ใหมม่ลีกัษณะเปน็อาคารทรงไทยอสีานประยกุต	์4	ชัน้	ทัง้นีเ้พือ่แสดงออกถงึเอกลกัษณค์วามงามทางศลิปะและวฒันธรรม 
ของชาวอีสาน	 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา	 ตั้งแต่ปี	
พ .ศ .2547	 ก่อนจะแยกออกมาก่อตั้ ง เป็น	
“คณะวัฒนธรรมศาสตร์”	 ในปัจจุบัน	 (หนังสือ 
ทีร่ะลกึ	44	ป	ีมมส,	2554:	76)	ดว้ยเหตนุีจ้งึนบัเปน็
โอกาสอนัดทีีส่ถาบนัวจิยัฯ	จะไดห้วนกลบัไปพฒันา 
สู่พันธกิจหลักทางด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
อกีครัง้หนึง่	เพือ่รว่มสรา้งชือ่เสยีงใหแ้กม่หาวทิยาลยั 
ตอบโจทย์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาและ 
วิจัยตามแนวทางการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็น	
“มหาวทิยาลยัเพือ่ชมุชน”	อนัดบั	1	ของภาคอสีานใน 
อนาคตอันใกล้นี้
อ้างอิง
หนังสือที่ระลึก	44	ปี	มมส.	2554.	มหาสารคาม:	
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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	 เมื่อวันที่	 17	 	 พฤศจิกายน	 2554	 	 ที่ผ่านมา	 ผศ.ดร.ปฐม 
หงษ์สุวรรณ	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง“เจ้าอนุวงศ์: 
การเมืองเรื่องอนุสาวรีย์กับการรื้อสร้างวัฒนธรรมเจ้าชีวิตในสังคม 
ลาวปัจจุบัน”ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์	 ครั้งที่ 	 7	 ณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยพหุลักษณ์ 
สังคมลุ่มน้ำโขงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน่	และฝา่ยวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่	สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	
(สกว.)	
	 ดร.ปฐม	ไดเ้ริม่กลา่วถงึจดุประสงคข์องบทความวา่	เพือ่ศกึษา 
และทำความเข้าใจกระบวนการรื้อสร้างวัฒนธรรม“เจ้ามหาชีวิต” 
ผ่านการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์ในสังคมลาวยุคจินตนาการใหม่ 
(ปัจจุบัน)	 ทั้งนี้เจ้าอนุวงศ์ถือเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
ของลาว 	 ที่ มี ความโดดเด่น ในฐานะเป็น“วี รกษัตริ ย์ ”ผู้ ต่ อ 
สู้กู้ชาติซึ่งอยู่ในการรับรู้ของชาวลาวอย่ากว้างขวางจากการศึกษา 
พบว่าการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เมื่อปี	 พ.ศ.2553	 ที่ผ่านมา 
เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความเกี่ยวพันกับกระแสความคิดทาง
สังคมของยุคสมัยใหม่ว่าด้วยการสร้าง	 “ลัทธิชาตินิยม”	 กระบวนการ 
สร้างความหมายดังกล่าวนี้ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความทรงจำที่มี 
นยัยะสำคญัตอ่ระบบทนุนยิมเชงิสญัญะ	และสภาวะสมยัใหม	่	ภาพลกัษณข์องเจา้อนวุงศใ์นบรบิทใหมจ่งึมลีกัษณะไมห่ยดุนิง่ 
มีความเลื่อนไหล	และมีการผลิตซ้ำ/สร้างใหม่ของชุดความรู้ด้วยการประดิษฐ์สร้างประเพณีต่างๆ	อันก่อให้เกิดความหมายที่
หลากหลายและมีการปรับเปลี่ยนในลักษณะของการย้อนแย้งอย่างน่าสนใจ
	 เมื่อปีที่ผ่านมา	คือ	 วันที่	 7	พฤศจิกายน	2553	สังคมโลกที่เฝ้าติดตามเรื่องราวการเมืองและประเทศลาวอาจต้อง
แปลกใจอยู่ไม่น้อยต่อกรณีที่พรรครัฐบาลลาว	 ได้จัดให้มีพิธีประดิษฐานและสมโภชรูปปั้นหล่อหรืออนุสาวรีย์ของเจ้าอนุวงศ์ 
ซึ่งเป็นอดีตกษัตริย์ของลาวอย่างยิ่งใหญ่	 โดยมุ่งนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นเจ้าอนุวงศ์	 ในฐานะเป็นวีรบุรุษ/วีรกษัตริย์	
“ผูต้อ่สูกู้ช้าต”ิ	ขึน้ในนครหลวงเวยีงจนัทนภ์ายใตก้ารนำของพรรคประชาชนปฏวิตัิ	ทัง้นีห้ากยอ้นกลบัไปในอดตีแลว้	ครัง้หนึง่ 
อุดมการณ์ของนักการเมืองกลุ่มนี้ต่างมีนโยบายล้มล้างระบอบกษัตริย์ที่เรียกว่า	“ระบอบเก่า”	ให้เลือนหายไปจากสังคมลาว 
มานบัตัง้แตป่	ี1975	มาแลว้	และไดน้ำพาประเทศดว้ยการสรา้ง	“ระบอบใหม”่	ดว้ยการสรา้งสาประเทศชาตติามระบอบสงัคม 
นิยมมากว่าสามทศวรรษ
	 แต่เมื่อปี	 พ.ศ.2545	 กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมของลาว	 ได้มีการนำเสนอโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของ 
บรรดาวีรบุรุษที่มีฐานะเป็นกษัตริย์ในอดีตของลาวขึ้นมา	จำนวน	3	พระองค์	คือ	พระเจ้าฟ้างุ้ม	พระเจ้าสุริยวงษาธรรมิกราช	
และพระเจา้อนวุงศ	์ปรากฏการณท์างสงัคมเชน่นีก้อ่ใหเ้กดิคำถามในแวดวงลาวศกึษาและเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตศ้กึษาขึน้มา 
ว่า	ทำไมรัฐบาลลาวที่ปกครองในระบอบสังคมนิยมมาเนิ่นนาน	จึงเลือกที่จะหวนกลับไปใช้สัญลักษณ์ทางการเมือง	นั่นก็คือ	
“ภาพของเจ้ามหาชีวิต”	 ซึ่งดังที่กล่าวมาแล้วว่า	 ครั้งหนึ่งกลุ่มการเมืองเหล่านี้เคยกดดันและบีบคั้นให้เจ้ามหาชีวิตในอดีต 
ยินยอมสละราชสมบัติมาเพื่อสร้างสาและร่วมใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเฉลิมฉลองนครเวียงจันทน์ครบรอบ	450	ปี	และฉลอง
การจัดตั้งพรรคประชาชนปฏิบัติลาวครบรอบ	35	ปี	ด้วย

อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์:
การเมืองของงานศิลป์ในสังคมลาว
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	 แม้คนส่วนใหญ่อาจมีคำตอบในใจว่า	เพราะลาวเริ่มดำเนินนโยบายใหม่ 
ทางการเมอืงทีเ่รยีกวา่	“ลาวยคุจนิตนาการใหม”่	คอืดำเนนิการทางการเมอืงแบบ 
สายกลางระหวา่งสงัคมนยิมและประชาธปิไตยทีแ่มจ้ะปกครองดว้ยระบอบสงัคม 
นิยม	 แต่ก็อิงแอบและเปิดตนเองสู่โลกของทุนนิยมด้วยเช่นกัน	 อันเกิดจากมูล 
เหตุของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศคอมมิวนิสต์โดยทั่วๆไป 
ทำให้ลาวปัจจุบันใช้เป็นเหตุผลและอ้างถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนว 
คดิเสยีใหม	่นัน่กค็อื	เริม่เปดิกวา้งทางแนวคดิมากขึน้	ไมป่ดิตนเองเหมอืนเชน่ในอดตี	
ลกัษณะเชน่นี	้การสรา้งอนสุาวรยีก์ษตัรยิใ์นบา้นเมอืงทีป่กครองแบบสงัคมนยิมจงึ 
ดูผิดหูผิดตาไปจากการรับรู้กันมาในวิถีปฏิบัติทางการเมืองในอดีตเป็นอย่างมาก 
และการกระทำเช่นนี้ยังมีลักษณะเป็นไปในเชิงนัยยะทางการเมืองที่ชัดเจน 
ทีเดียว
	 อย่างไรก็ตาม	ดร.ปฐม	กล่าวว่าหลังจากได้ย้อนกลับไปชมรายการถ่าย
ทอดพิธีการเฉลิมฉลองและเปิดอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2553	
แลว้นัน้	ทำใหม้องเหน็ในแงม่มุของการพยายามทีจ่ะปรบัเปลีย่นกระบวนทศันข์อง 
พรรคประชาชนปฏิบัติลาว	 เพื่อให้ตนเองเกิดความชอบธรรมในการดำเนินการ 
เมืองการปกครองและเป็นรัฐบาลที่เข้าถึงจิตใจชนชาวลาวให้มากขึ้น	 ดังนั้นจึงมี 
การนำเอาวรีกษตัรยิใ์นยคุระบอบเกา่มาเปน็ตวัแทนของ	“ความรกัชาตแิพงเชือ้”	
ซึ่งมีความหมายไปสู่เรื่องราวเกี่ยวกับลัทธิชาตินิยมภายใต้การอุปถัมภ์ของพรรค 
และรัฐนั่นเอง
	 นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นแล้ว	 ดร.ปฐม	 ยังมีความสนใจใน 
เรื่องราวเชิงสัญลักษณ์หรือนัยทางการเมืองของรูปลักษณ์และสถานที่ของ 
อนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์	 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงบริเวณหาดดอนจันทน์ที่ภายหลัง 
ถกูเรียกขานกันใหมว่่า	“สวนเจ้าอนฯุ”	ผูเ้ขยีนขอเริม่จากประเดน็คำถามว่าทำไม 
รปูปัน้	เจา้อนวุงศจ์งึหนัพระพกัตรไ์ปยงัแมน่ำ้โขงอนัเปน็ทศิทางทีห่นัไปยงัทศิใต-้ฝัง่ไทย	คอื	อำเภอศรเีชยีงใหม	่จงัหวดัหนองคาย	ทำไมไม ่
หนัหนา้ไปทางตวัเมอืงนครเวยีงจนัทน	์ทำไมจงึสรา้งทว่งทา่ของรปูปัน้เจา้อนวุงศใ์หพ้ระหตัถซ์า้ยกมุพระแสงดาบ	พระหตัถข์วาผายไปเบือ้งหนา้	
ซึ่งรูปลักษณ์และท่วงท่าดังกล่าวดูเหมือนจะผิดแปลกไปจากแนวคิดที่พรรครัฐบาลลาวเคยกำหนดไว้เมื่อราว	13	ปีก่อน	(พ.ศ.2540)	อนึ่ง 
ยงัมคีำถามสำคญัอกีขอ้หนึง่วา่ทำไมตอ้งเปน็	“เจา้อนวุงศ”์	ทัง้ทีใ่นประวตัศิาสตรช์าตลิาวกม็กีษตัรยิอ์ยูห่ลายพระองคด์ว้ยกนั		อยา่งไรกต็าม	
สิ่งที่ผู้บรรยายอยากจะนำเสนอในบทความฉบับนี้ก็คือ	 1)	 รูปลักษณ์และท่วงท่าของรูปปั้นเจ้าอนุวงศ์	 2)	 สถานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ 
เจา้อนวุงศ	์3)	ประเพณกีารเฉลมิฉลองและงานสมโภชอนสุาวรยีเ์จา้อนวุงศ	์ซึง่ผูน้ำเสนอมองวา่มนียัยะสำคญัแกก่ารพจิารณาในมติทิางสงัคม 
การเมอืงขา้มชาต	ิ(transnational)	ภายใตก้ระแสการสรา้งลทัธชิาตนิยิมในบรบิทของการพฒันาอนภุมูภิาคลุม่นำ้โขง	(GMS)	และกระแส 
ของสังคมยุคโลกาภิวัตน์ด้วยเช่นกัน
	 ผูส้นใจสามารถอา่นรายละเอยีดเนือ้หาบทความวจิยัไดจ้ากเอกสารประกอบการประชมุวชิาการระดบัชาตทิางมนษุยศาสตรแ์ละ 
สังคมศาสตร์	ครั้งที่	7	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ปี	พ.ศ.2554
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เล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรมในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง

ผ้าผะเหวด	:	

การสร้างสรรค์สื่อศรัทธาในท้องถิ่นอีสานปัจจุบัน
    ณรงค์ศักดิ์		ราวะรินทร์

	 พระเวสสันดรชาดก	 ถือเป็นชาติสุดท้ายของพระสมณะ 
โคดมที่ต้องผ่านอดีตชาติน้อยชาติใหญ่ไม่น้อยกว่า	 500	 ชาติ	
(นบิาตชาดก)		โดยอดตีชาตใิหญ่ๆ 	มอียู	่10	ชาต	ิอนัไดแ้ก	่พระ	เตมยีใ์บ ้
พระมหาชนก		พระสวุรรณสาม	พระเนมริาช		พระมโหสถ		พระภรูทิตั 
พระจนัทราช		พระฤาษนีารทะ	พระวฑิรูบณัฑติ	และพระ	เวสสนัดร 
นอกจากนิบาตชาดกที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแล้ว	 ยังมีปัญญา 
สชาดกที่ไม่มีในพระไตรปิฎก	 ไม่ทราบที่มาและไม่ทราบชื่อผู้แต่ง 
จำนวนกว่า	 50	 เรื่อง	 ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่พบในเอกสารใบลาน	
กระจายไปทั่วดินแดนอุษาคเนย์	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
	 เชื่อว่า	 นิทานชาดกพระพุทธเจ้านี้เป็นคติสอนใจแก่พุทธ 
บริษัท	 ผู้แสวงหาความก้าวหน้ามั่นคงของชีวิตเป็นหลักยึดให้มี 
คุณธรรม	ศีลธรรมและจริยธรรม	 เพื่อความสุขความเจริญและเป็น 
แบบแผนในการบำเพ็ญบารมีเพื่อความหลุดพ้นในวัฏสงสาร 
รวมถึงความปรารถนาเพื่อจะขนถ่ายมวลสัตว์ในสังสารวัฏให้ข้าม 
พ้นมหานทีสีทันดร	ในอนาคตกาลอันไกลโพ้น
	 ในชาติสุดท้ายก่อนเป็นพระพุทธเจ้านี้	 พระเวสสันดร 
สถิตบนสวรรค์ได้จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง	 สร้างบารมี 
ทานในพระชาติ	 โดยยึดหลัก	 “ผู้ที่ยิ่งใหญ่นั่งอยู่ในหัวใจคน	 คือ	
ผูเ้สยีสละ”		ดงัคำภาษาบาลวีา่	อเทยยฺ ปรุโิส ทาน ํอปปฺ ํวา ยทวิา พห ุ
เป็นคนควรให้ปันบ้าง	 ไม่มากก็น้อย	 (27/1012)	 เปรียบเสมือนว่า	
ชาตินี้คือ	เม็ดอัญมณีที่มีค่าเป็นหัวแหวน		ผ่านการเจียระไน

อย่างงดงาม	 โดยมีเรือนแหวนที่แข็งแรงและบริสุทธิ์	 สะอาด	 คือ	
อดีตชาติอันน้อยใหญ่	ทั้งนิบาตชาดกและปัญญาสชาดก	
	 ความเชื่อเรื่องชาติสุดท้ายของพระสมณะโคดมนี้เป็น 
พื้นฐานความเชื่อที่ฝังรากลึกลงในดินแดนอุษาคเนย์	 เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้	 โดยเฉพาะในดินแดนอีสาน-ล้านช้าง	 จนก่อเกิด 
พิธีกรรมวัตรปฏิบัติ	จนถูกบันทึกไว้ใน	ฮีต	12	ที่คนอีสาน-ล้านช้าง 
ยึดเป็นแนวทางมาอย่างช้านาน	 โดยจัดขึ้นในเดือน	 4	 ในจันทรคต ิ
ปฏิทินมีการเทศนา	 แบ่งเป็นกัณฑ์ๆ	 รวมแล้ว	 13	 กัณฑ์	 1,000	
พระคาถา		ชาวบ้านเชื่อว่า	ถ้าฟังครบจำนวน	ชาติหน้าจะได้เกิดพบ 
พระศรอีารยเมตไตย		ซึง่เปน็ชาตใินอดุมคต	ิของคนอสีานที	่ศวิไิลซ	์ทีส่ดุ 
ปราศจากทกุขโ์ศกทัง้กายใจ			เพือ่จะหลดุพน้ไปจากอตัภาพชวีติของ 
ตนในชาติปัจจุบัน
	 ในการจัดเตรียมงานเทศน์มหาชาติแต่ละครั้งชุมชน
จะมีการรวมทรัพยากรครั้งใหญ่	 ทั้งปัจจัยทานและสรรพกำลัง	
มีการสร้างขวัญกำลังใจโดยนำเอา	 “พระอุปคุต”	 มาเป็นแม่งาน		
คือ	 ใช้อำนาจบารมีควบคุมความเรียบร้อยและให้เกิดความราบรื่น 
มีการจัดทำเครื่องร้อยเครื่องพัน	 ตกแต่ง	 ปะรำ	 ธรรมาสน์	
ให้สวยสดงดงาม	 รวมถึงการขึงแวน	 “ผ้าผะเหวด”	 ซึ่งมาจากคำ	
“ผ้าพระเวสสันดร”	เป็นภาพจิตรกรรมขีดเขียนเรื่องราวในพระเวส 
สันดรชาดกนั้น	 	 ในการเทศน์อาจมีคนไปชี้ให้คนร่วมฟังได้เห็นถึง
ภาพในจินตนาการซึ่งอาจมีทั้ง	 ภาพสัตว์	 ทัศนียภาพ	 ภูเขา	 แม่น้ำ	
ทะเล	 รวมถึงภาพเหตุการณ์กิจกรรมต่างๆ	 ที่บรรยายในคำเทศน์	 
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(ขบวนแห่พระเวสสันดรในงานสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2554)

ใหเ้กดิภาพพจนแ์ละเสมอืนจรงิ	เชน่	“หวัลา้นตบกลอง	หวัหยองตแีซง่	
ปากแหวง่เปา่ปี	่	ตาตีเ่ปา่แคน”	สะทอ้นภาพวถิชีวีติชาวอสีานลา้นชา้ง 
ในอดีตได้เป็นอย่างดี		ดังภาพ
	 ผา้ผะเหวด	ถอืเปน็สือ่ทีส่ำคญั	ทีจ่ะทำใหง้านเทศนม์หาชาติ
ไมน่า่เบือ่	เปน็สือ่กลางใหเ้ดก็	เยาวชน	คนอาวโุสในชมุชนไดม้สีว่นรว่ม 
แลกเปลีย่นแนวคดิประสบการณ	์	ความเชือ่ผา่นภาพเขยีนเหลา่นัน้		
เพราะ	ในรอบ	1	ปี	จึงถูกคลี่แขวนไว้ดูสักครั้งหนึ่ง	คนที่ไม่เคยเห็น 
ยอ่มตืน่เตน้ยนิดเีปน็ธรรมดา		รวมถงึภาพสตัวป์ระหลาดในเทพนยิาย 
กม็ใีหพ้บ		ทัง้สวรรคช์ัน้ฟา้	หรอืแมแ้ตเ่ขาวงกต	ในปา่หมิพานต	์	ดว้ยเหต ุ
นีส้าระทีอ่ยูใ่นคำเทศน	์	ประกอบกบัภาพพจนใ์น	“ผา้ผะเหวด”ยอ่ม 
ส่งเสริมกันทำให้เกิดคุณค่าและความงาม	โดยขาดจากกันเสียไม่ได้		
การทีม่หาวทิยาลยัมหาสารคามจดัสรา้งผา้ผะเหวดภายใตโ้ครงการ 
“ผ้าผะเหวด	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 : 	 นวัตรรมเพื่อ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” 
เพื่อใช้เป็นผ้าผะเหวดในงานเทศน์ 
ม ห า ช า ติ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาสารคาม	 ในงานสถาปนา 
มหาวิทยาลัยในวาระต่างๆ	 ถือเป็น 
การอนุรักษ์	 และสืบทอดวัฒนธรรม 
การสร้างผ้าผะเหวดอีสาน	 และ 
 

มีการพัฒนาเทคนิค	 รูปแบบ	 วิธีการ	 ในการเขียนผ้าผะเหวด 
เพื่อยกระดับคุณภาพ	 และคุณค่าของผ้าผะเหวดอีสาน	 โดยใช้ 
นวตักรรมทีร่ว่มสมยั	และเพิม่มาตรฐานในการสรา้งผา้ผะเหวดอสีาน
ผา่นการอภปิรายและวพิากษ	์	รปูแบบ	เนือ้หาในการจดัทำผา้ผะเหวด	
ประกอบกับมีผู้รู้ 	 นักวิชาการ	 ทั้งภายในและภายนอกจาก 
ชุมชนท้องถิ่ นอาทิ 	 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์สมชาติ 	 มณี โชติ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	 นิลอาธิ	 อาจารย์ทม	 เกตุวงศา 
พระครูสุธรรมวรนารถ	 เจ้าอาวาสวัดท่าม่วงเจ้าหน้าที่โครงการ 
อนุ รั กษ์ ใบลานฯ	 ทุ กคน	 ซึ่ ง 	 ผู้ ออกแบบภาพประกอบ	
คือ	 	 อาจารย์วิวัฒน์	 วอทอง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม	
ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ 	
ความยาวผ้าโดยประมาณ	 84	 เมตร	 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลครบ	 84	 พรรษา		
อีกวาระหนึ่ง	ด้วย
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และคตคิวามเชือ่		ฉะนัน้		ลกัษณะของบา้นเรอืนจงึมคีวามแตกตา่งกนั 
แต่การสร้างเรือนของชาวอีสานนั้นล้วนตอบสนองต่อการใช้เป็นที่ 
อยู่อาศัยเป็นหลัก
	 “เรือนอีสาน”ที่แสดงถึงสภาพสังคม	 วัฒนธรรม	 คติ 
ความเชื่อ	 ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวอีสานที่มีความสำคัญ 
ตามรปูแบบสงัคมประเพณใีนอดตี		“การสรา้งบา้นเฮอืนเพือ่อยูอ่าศยั 
ในชุมชน	 ไท	 –	 อีสาน	 มักใช้แรงงานและความคิดของผู้ชายทั้งสิ้น 
ในอดีตแรงงานผู้ชายส่วนใหญ่จะออกปากไหว้วานเครือญาติและ 
เพื่อนบ้านมาลงแขกช่วยกันทำงาน”	 ในส่วนของคติความเชื่อ 
ในการสร้างเรือนนั้นชาวอีสานได้มีการศึกษาถึงลักษณะของบริบท
รอบๆ	 ของพื้นที่	 เช่น	 เลือกสถานที่ที่ปลอดโปร่ง	 ไม่มีหลุมไม่มีบ่อ	
ไม่มีจอมปลวก	 ไม่มีหลุมผี	 ไม่มีตอไม้ใหญ่	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ในการ 
พิจารณาสภาพพื้นที่สร้างเรือนยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาของ 
ชาวอีสาน	 เช่น	 การชิมรสของดิน	 เพื่อให้ได้พื้นที่ที่เหมาะสมจึง 
สร้างได้	 ทั้งนี้	 สอดคล้องกับความเชื่อในเรื่องความเป็นมงคลใน 
การสร้างเรือนขึ้นอยู่กับรสของดิน	 ดินที่ เหมาะสมที่สุด	 คือ	
ดินรสจืด	 และดินที่มีกลิ่นหอม	 ทว่า	 ชาวอีสานยังให้ความสำคัญ 
ต่อการถือฤกษ์ยามในการสร้างเรือนตามฤกษ์เดือนและฤกษ์วัน 
ความเชื่อในการเลือกเสาเรือน	 โดยเฉพาะการเลือกเสาแฮก		
(เสาเอก)	 และเสาขวัญ	 (เสาโท)	 การเลือกไม้สำหรับใช้ทำเสาเรือน		
การขดุหลมุเสาเรอืน		การเลอืกไมส้ำหรบัใชท้ำสว่นประกอบของเรอืน 
ฯลฯ	เพือ่ความเปน็มงคลตอ่ชวีติ		เปน็คตคิวามเชือ่ตอ่การสรา้งเรอืน 
ของชาวอีสานที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกันมา

“เรือนอีสาน” 

คติการสร้างเรือนกับการอนุรักษ์

     นครินทร์		 ทาโยธี  
	 ในชว่งเวลา		5		ปทีีผ่า่นมานี	้	ขา้พเจา้ไดม้โีอกาสไดเ้ดนิทาง 
ไปทำงานยงัจงัหวดัตา่งๆ	ในภาคอสีาน		ไดส้งัเกตเหน็วา่ลกัษณะของ 
บา้นเรอืนในปจัจบุนัมรีปูทรงทีแ่ปลกตา		และในแตล่ะพืน้ทีก่ม็คีวาม 
คลา้ยคลงึกนัหารปูแบบทีเ่ปน็เอกลกัษณไ์ดย้าก		ทัง้นี	้	เปน็ทีเ่ขา้ใจวา่ 
ในภาคอีสานนั้นประกอบด้วยผู้คนจากกลุ่มวัฒนธรรม	 ซึ่งแต่และ 
วัฒนธรรมจะมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป 
ข้าพเจ้าคุ้นชินตากับเรือนอีสานที่พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม	แตพ่บเหน็ไดย้ากในสงัคมปจัจบุนั	ขา้พเจา้จงึไดศ้กึษา 
ว่าเรือนอีสานในอดีตเป็นอย่างไร	 สำคัญอย่างไร	 และมีการ 
เปลีย่นแปลงอยา่งไร		อยา่งทีพ่บเหน็ในปจัจบุนั		จากเอกสารบางสว่น 
และการพูดคุยกับชาวบ้าน
	 “เรอืนอสีาน”		เรอืนอสีานเปน็สถาปตัยกรรมทีท่รงคณุคา่ 
ทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมและกำลังจะหายไปจากสังคมอีสาน	 ดังจะเห็นได้จากสภาพ 
บา้นเรอืนทัว่ไปทีถ่กูปรบัเปลีย่นใหเ้ปน็ไปตามสมยันยิม		ปจัจบุนัเรอืน 
ของชาวบ้านอีสานมีลักษณะที่หาความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคน
ได้ยาก		แต่เรือนอีสานในอดีตเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นความ 
สัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสาน	 ซึ่งในแต่ละพื้นที่		
แต่ละกลุ่มคนต่างมีรูปแบบ	 วิธีการในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ 
แตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่มวัฒนธรรม	 ฐานทรัพยากร 
เชน่	ปา่ไม	้แหลง่นำ้	สภาพภมูปิระเทศ	เชน่	ภเูขา	ทีร่าบลุม่	ทีร่าบสงู		
สภาพภูมิอากาศ	 เช่น	 เขตร้อน	 เขตหนาว	และความสอดคล้องกับ 
การดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับสังคม	ทรัพยากรธรรมชาติ

เรือนโข่ง  (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)  
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นอกจากนี	้ยงัมคีตคิวามเชือ่และประเพณี	ตลอดจนขอ้หา้มหรอืขะลำของ 
การอยู่อาศัยเรือนอีสาน	 อย่างความเชื่อเรื่อง	 	 “ห้องเปิง”	 เป็นส่วนที่ใช้ 
แสดงสถานภาพของหวัหนา้ครอบครวัและใชเ้ปน็หอ้งเกบ็รกัษาสิง่ทีเ่คารพ 
บชูา	เชน่	พระ	อฐัขิองบรรพบรุษุ		เครือ่งรางของขลงั	เปน็ตน้		หรอืเปน็ทีเ่ขา้ใจ 
กันโดยทั่วไป	 คือ	 “ห้องพระหรือห้องผี”	 ลูกชายสามารถเข้าได้และห้าม 
ไม่ให้ลูกเขยเข้า		ถือว่าขะลำ		เพราะเปน็การล่วงเกินพ่อตา	ห้องกลางหรือ 
หอ้งนอนพอ่แมแ่ละหอ้งสว้มหรอืหอ้งนอนของลกูสาว		เปน็หอ้งทีค่อ่นขา้ง 
มิดชิด	 มีเพียงช่องลมขนาดเล็กหรือป่องเอี้ยมเพื่อให้ระบายอากาศ 
และรับแสง	 ไม่อาจเปิดเผยให้คนอื่นได้เห็นหรือเข้าไปได้ทั้ง	 3	 ห้องนั้น 
ถือเป็นพื้นที่ส่วนตัวห้ามไม่ให้คนภายนอกล่วงล้ำ
(สมชาย		นิลอาธิ	.	2536,	168	:169)		
	 คตคิวามเชือ่ในการสรา้งเรอืนยงัมอีกีเปน็จำนวนมากทีไ่มส่ามารถ 
กลา่วไดท้ัง้หมดในทีน่ี	้	นีค่งเปน็เหตอุยา่งหนึง่ทีท่ำใหผู้ค้นในสงัคมปจัจบุนัไม่
คอ่ยใหค้วามสนใจ		เพราะมองวา่เปน็สิง่ทียุ่ง่ยาก		เสยีเวลาในการดำเนนิชวีติ		
ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคม		เศรษฐกจิ		วฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปตามยคุสมยั		ซึง่สง่ผลกระทบอยา่งมากและเกดิการเปลีย่นแปลงมากมาย
ตอ่วถิชีวีติของชาวอสีาน		เชน่		วถิชีวีติทีใ่หค้วามสำคญักบัเรือ่งปากทอ้งเพือ่ 
ความอยูร่อด		เปน็ผลสบืเนือ่งมาจากการพฒันาเศรษฐกจิสงัคม		(2504)	และ 
นโยบายการพฒันาของรฐัในแตล่ะสมยัทีเ่ปน็เสมอืนปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลตอ่ 
การเปลีย่นแปลงชวีติ		สงัคมและวฒันธรรมของชาวอสีานทีห่นัไปใหค้วาม 
สำคัญกับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากกว่าการดำเนินชีวิตที่ 
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม		สภาพสงัคม		จารตีประเพณ	ี		ใหค้วามสำคญัตอ่ 
ค่านิยมสมัยใหม่ที่ส่งผลให้โลกทัศน์ภายในของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป 
ตามสมยันยิม		และทำใหห้ลงลมืความเปน็ตวัตนของตวัเองไป			ทวา่		มหีลายสิง่
ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงในสิง่ทีก่ลา่วมานัน้		เรอืนอสีานเปน็สิง่ 
หนึ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามสมัยนิยม 
ปัจจุบันเรือนของชาวบ้านอีสานมีลักษณะที่หาความเป็นเอกลักษณ์ของ 
กลุ่มคนได้ยาก	 	 ซึ่งส่วนใหญ่สร้างแบบง่ายๆ	 	 ไม่เน้นความสำคัญในเรื่อง 
รปูแบบและระเบยีบแบบแผนของบา้นนกั		เชน่		พืน้ทีก่ารใชส้อย		ประโยชน ์
และความสำคญัของพืน้ทีภ่ายในบา้น		คตคิวามเชือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง		ลกัษณะทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม		สภาพทางสงัคมแบบเดมิเปลีย่นแปลงไป 
อย่างมาก		ลักษณะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป		คือ		ชาวอีสานสร้างบ้าน 
ทีม่รีัว้รอบขอบชดิ		ความสมัพนัธต์อ่สงัคมลดนอ้ยลง		อกีทัง้สภาพเศรษฐกจิ 

และค่านิยมสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการปลูกสร้างเรือน 
ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของเรือน		เช่น		บ้านชั้นเดียว		สองชั้นที่ 
สรา้งจากปนู		บา้นเดีย่วรปูแบบเรอืนแบบฝรัง่		บา้นลกัษณะแบบ 
อาคารพาณชิย	์	สว่นเรอืนตามชนบทจะมลีกัษณะเรยีบงา่ยๆ	บางที ่
ก็ใช้แผ่นกระดานตีปิดเป็นฝา	(ศรีศักร	วัลลิโภดม,	2552	:	114) 
	 การสร้างเรือนและการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ที่ไม่ 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติทำให้ได้รับผลกระทบ 
จากภาวะน้ำท่วม	 เนื่องมาจากข้อจำกัดของพื้นที่ของชุมชนที่ไม่ 
สามารถขยายตวัไปยงัพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมไดใ้นสภาวะสงัคมปจัจบุนั 
ภายใตก้ระแสโลกา	ภวิตันน์ัน้		คงเปน็เรือ่งทีย่ากพอสมควรในการ 
เปลีย่นแปลงทศันะคตขิองชาวอสีานใหห้นักลบัมาสรา้งเรอืนแบบ
เดิม	อันเนื่องด้วยข้อจำกัดทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ใช้สร้างเรือน 
หากจะหาซื้อก็มีราคาแพงเกินขีดจำกัดของชาวบ้าน	 อีกทั้งยัง 
ประสบกับปัญญาแรงงานที่ไม่สามารถไหว้วานหรือลงแขกกันได้ 
อยา่งในอดตีแลว้	ประกอบกบัคา่จา้งแรงงานทีส่งู		ฯลฯ	สิง่ทีพ่อจะ 
ทำได้ในขณะนี้คงจะเป็นการอนุรักษ์ในส่วนที่ยังเหลืออยู่ไม่ให้ 
สญูหาย	ซึง่เปน็การยากมาก	และการใหค้วามรูเ้รือ่งราวทีเ่กีย่วขอ้ง 
กบัเรอืนอสีานในรปูแบบตา่งๆทัง้การศกึษา	วจิยั	การเผยแพรผ่า่น 
การเรียนการสอนนิทรรศการการถ่ายทอดองค์ความรู้	 นับว่า 
เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความรัก	 หวงแหน 
สำนึกในคุณค่าของเรือนอีสานในมิติต่างๆ	 ไม่ให้สูญหายไปจาก 
สังคมอีสานและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป
อ้างอิง
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เก็บข่าวมาเล่าเรื่อง...
	 ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 ฉบับวันเสาร์ที่	 22	 ตุลาคม	 2554	 มีข่าวเกี่ยว 
กับงานประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของกลุ่มชาวผู้ไทในภาคอีสาน 
“ปั่นฝ้าย	สายบุญ	จุลกฐิน	ถิ่นผู้ไท”	เป็นชื่อหัวข้อข่าวและชื่อคำขวัญประเพณีงานบุญ 
กฐนิในฉบบันี	้ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ความสำคญัของประเพณพีธิกีรรมในวถิชีวีติวฒันธรรมของ 
ชาวผู้ไท	อำเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร
	 ประเพณี	 “ปั่นฝ้าย	 ใยบุญ	 จุลกฐิน	 ถิ่นผู้ไท”	 วัดศรีนันทาราม	 (วัดบ้านภู)	
อำเภอหนองสูง	 จังหวัดมุกดาหาร	 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่	 22-24	 ตุลาคมที่ผ่านมา	 จริงๆ 
แล้ว	 หากให้เข้าใจง่ายๆ	 ประเพณีที่ทำกันในวันนี้ก็คือ	 “งานบุญกฐิน”	 ของชาวผู้ไท 
นั่นเอง	 จุลกฐิน	 หรือ	 “กฐินแล่น”	 เป็นกฐินของชาวบ้านที่ผู้คนจะต้องร่วมแรงร่วม 
ใจกันทำทุกอย่างให้สำเร็จเสร็จสิ้นภายในเช้าวันหนึ่งต่อเนื่องไปจนถึงย่ำรุ่งของอีกวัน 
ซึ่งกิจกรรมหลักที่เด่นชัดคือ	 “การทอผ้า”	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ 
การทอผ้าในงานจุลกฐินของชาวผู้ไทนั้นจะเริ่มตั้งแต่การเก็บดอกฝ้ายที่ได้ปลูกเอาไว้ 
ล่วงหน้าเมื่อ	6-8	เดือนแล้ว	
	 การเก็บฝ้ายนั้นจะมีหมอขวัญทำพิธีกรรม	 ให้หญิงสาวพรหมจรรย์	 9	 คน 
นุ่งขาวห่มขาวไปเก็บดอกฝ้ายดังกล่าว	 แล้วนำมาดีดฝ้ายจนขึ้นฟูเป็นฝอยละเอียด 
แล้วส่งต่อให้คนเฒ่าคนแก่นำไปปั้นให้ออกเป็นเส้นสายใยสีขาว	 หลังจากนั้นจึงนำไป 
ทอบนกระตุกกี่พื้นบ้านให้ออกมาเป็นผืนผ้า	แล้วจึงนำไปย้อมสีกรัก	ตากแดดให้สนิทจึง 
นำไปตัดเย็บเป็นผ้าไตรบ้าง	 สบงบ้าง	 จีวรบ้าง	 ด้วยเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ผู้คนในชุมชน 
ตา่งไดร้ว่มแรงรว่มใจกนั	และเปน็งานบญุทีห่ากใครไดร้ว่มแลว้จะได	้“บญุกศุลแรงกลา้”	
ลักษณะเช่นนี้	 แสดงให้เห็นโลกทัศน์และค่านิยมทางสังคมของชาวผู้ไท	 ซึ่งแม้ในยุค 
ปัจจุบันที่มีกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้ามากระทบเป็นอันมากแต่ 
“วถิผีูไ้ท”	ทีผ่กูสายใยกบั	“วถิพีทุธแบบพืน้บา้น”	(Folk	Buddhism)	กย็งัคงเปน็กจิกรรม 
ทางจิตวิญญาณที่สืบทอดมาให้เห็นจนถึงทุกวันนี้	“ผ้าทอ”	กับความเป็นผู้ไทในหลายๆ 
ชมุชนจงึดเูหมอืนจะมคีวามขอ้งเกีย่วกนั	ดว้ยเหตทุีห่ากเราๆ	ทา่นๆ	นกึถงึผูไ้ท	คนจำนวนไมน่อ้ยอาจจะนกึถงึผา้ทอทีง่ดงามมลีวดลายวจิติรตระการ 
ตาอยา่งเชน่	“ผา้แพรวา”	ทีค่ำมว่น	จงัหวดักาฬสนิธุ	์หรอืชดุฟอ้นของนางฟอ้นบชูาพระธาตพุนมทีถ่กูประดษิฐข์ึน้จากฐานรากวฒันธรรมเดมิของชาว 
ผู้ไท	ก็เป็นชุดแต่งกายที่งดงามและบ่งบอกลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทได้เป็นอย่างดี

ทกุวนันีช้าวผูไ้ทนบัถอืพระพทุธศาสนาเปน็ความเชือ่หลกั	แตใ่นอดตี 
คนผู้ไทเคยนับถือผีมาก่อนเปลี่ยนมารับพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด	
พุทธศาสนามีบทบาทต่อการกำหนดโลกทัศน์	 ค่านิยม	 อุดมการณ์	
ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด	 และรูปแบบการประกอบพิธีกรรมทาง 
พทุธศาสนา	ทีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่เปน็ศาสนาทีแ่ทจ้รงิมากกวา่ความ 
เชือ่และพธิกีรรมในการถอืผทีีไ่มม่ลีกัษณะเปน็ระเบยีบแบบแผนเทา่ 
พิธีกรรมในพระพุทธศาสนา	 แต่อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องผีแม้ใน 
กจิกรรมประเพณพีทุธของชาวผูไ้ทตราบกระทัง่จนถงึทกุวนันี้	กพ็บวา่ 
มิได้เลือนหายไปแต่อย่างใด	 เพราะในขั้นตอนการเก็บฝ้าย	 ปั่นฝ้าย	
และทอผ้าในงานจุลกฐิน	 เรายังเห็นว่ามีหมอขวัญได้เป็นผู้นำทาง 
พิธีกรรม	 ซึ่งในบทสวดนั้นจะมีทั้งการอัญเชิญเหล่าเทพเทวดาและ 
ผีบรรพบุรุษของชาวผู้ไทเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานและช่วยนำพาให ้
กิจพิธีดังกล่าวนั้นเกิดความสำเร็จตามความปรารถนาด้วย	 อีกทั้ง 
ชาวบา้นบางกลุม่ยงัเชือ่วา่อานสิงสข์องการทำบญุจลุกฐนิยงัหนนุนำ 
ใหไ้ด	้“บญุ”	ทีจ่ะสง่ตอ่ไปยงับรรพบรุษุของตนทีล่ว่งลบันัน้ใหม้คีวาม 
สุขสบายและได้บุญกุศลร่วมด้วยเช่นกัน
	 สำหรบัเรือ่งราวการทอผา้ในพธิกีรรมเพือ่เปน็พทุธบชูานัน้ 
มิได้พบแต่ในวัฒนธรรมของชาวผู้ไทเท่านั้น	 หากแต่ยังมีปรากฏใน 

กลุม่วฒันธรรมอืน่ๆ	โดยเฉพาะกลุม่ชนชาตไิททีน่บัถอืพระพทุธศาสนา 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลาว	 ไทยวน	 ไทใหญ่	 ไทเขิน	 รวมทั้งชาวไทลื้อด้วย	
ดังที่	ทรงศักดิ์	ปรางค์วัฒนากุล	(2551:	107)	เสนอว่า	การทอผ้าของ 
ผูห้ญงิไทลือ้มบีทบาทสำคญัในพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา	เปน็การ 
สะสมสร้างบุญด้วยความศรัทธา	ด้วยการทอผ้าถวายให้พระสงฆ์เพื่อ 
ใชใ้นโอกาสตา่งๆ	และถวายเปน็พทุธบชูา	นอกจากนีล้วดลายทีป่รากฏ 
บนผ้าทอบางชนิด	 เช่น	 ตุง	 ผ้าเช็ดหลวง	 ยังเป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ที่ 
สืบทอดมาจากความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เหนือธรรมชาติต่างๆ	อีกด้วย
	 ในเนื้อความข่าวที่นำเสนองานประเพณีจุลกฐินของชาว 
ผู้ไท	ซึ่งสาระสำคัญส่วนหนึ่งคือการประชาสัมพันธ์งานประเพณีและ
เชิญชวนให้ผู้คนนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและร่วมในประเพณีงาน
บุญดังกล่าวด้วย	ดังจะเห็นได้จากมีบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ	ททท.	
สำนักงานเขตนครพนม	ซึ่งดูแลกำกับกลุ่มจังหวัดสกลนคร	นครพนม	
และมุกดาหารด้วย	อีกทั้งยังมีเนื้อความข่าวที่กล่าวให้เห็นว่า
	 “การจดังานบญุจลุกฐนิ	เปน็การยำ้ใหเ้หน็ถงึความโดดเดน่ 
ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร	 และยัง 
สอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วตามแคมเปญ	“เทีย่วหวัใจใหม ่
เมืองไทยยั่งยืน”	ของ	ททท.	อีกด้วย”
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	 จากกรณีดังกล่าว	 ทำให้ เรามองเห็นการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ 
(invented	 of	 Tradition)	 เกี่ยวกับงานประเพณีบุญจุลกฐินของชาวผู้ไท 
ในปัจจุบัน	สำหรับการสร้างประเพณีจุลกฐินในมิติของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
นั้น	 พบว่ามีผลต่อการสร้างตัวตน	 (self)	 ของมวลสมาชิก	 นั่นก็คือชาวผู้ไท	
ซึ่งสำหรับในสภาวะสมัยใหม่	 ตัวตนอันแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญก็ได้แก่ตัวตนที ่
เชือ่มโยงกบัรฐัประชาชาติ	(nation-state)	เชน่	คนไทย	คนลาว	คนองักฤษ	เปน็ตน้ 
ตัวตนที่ถูกกำกับโดยประเพณีกลับถูกบดบังด้วยเป็นตัวตนแห่งรัฐประชาชาติ 
มากกว่าที่จะเป็นแบบอื่นๆ	ดังนั้นตัวตนที่เป็นอิสระจากรัฐชาติ	 เช่น	ประเพณีผู้ไท	
หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งภายใต้สภาวะสมัยใหม่ที่ถูกกำกับด้วยรัฐประชาชาติ	
ตวัตนแบบอืน่ๆ	จงึไมส่ามารถทีจ่ะเปน็ไปไดง้า่ยๆ	ถงึจะเปน็ไปไดแ้ตก่ต็อ้งเปน็เรือ่ง 
รองจากตัวตนแห่งรัฐประชาชาติ	 เช่น	 ความเป็นพลเมืองและสัญชาติ	 เป็นต้น	
ด้วยเหตุนี้	 ประเพณีจุลกฐินผู้ไทจึงเป็นเสมือนอนุกรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้กรอบใหญ่ 
นั่นก็คืองานบุญกฐินในวัฒนธรรมไทยที่มีไว้เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนา 
ประเทศในสภาวะสมยัใหมท่ีด่ำรงและองิอยูก่บัเรือ่งระบบทนุทีไ่ดห้ยบิยมืเอาระบบ
จิตวิญญาณทางชาติพันธุ์ของกลุ่มชนชาวผู้ไทให้มีความโดดเด่นขึ้นมา	
	 แม้ว่างานจุลกฐินจะเป็นฮีตคองประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน	แต่	ณ	
วันนี้	 จุลกฐินของชาวผู้ไทก็มิได้รับใช้ชาวผู้ไทแต่เพียงอย่างเดียว	 หากแต่ยังมีส่วน 
สรา้งทีเ่กดิจากผลกระทบของกระแสสมยัใหม	่ซึง่กอ่ใหเ้กดิการผลติซำ้และสรา้งใหม ่
ทางประเพณีดังกล่าวด้วย	 ซึ่งอาจมองว่าเป็นการรื้อฟื้นและประดิษฐ์ประเพณี 
หรือการพยายามที่จะทำให้สิ่งที่เคยเป็น	“ชายขอบ”	ขยับเข้าสู่	“ศูนย์กลาง”	ด้วย 
อิทธิพลของกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง	 ทั้งนี้	 Terence	 Ranger	
(1983:	220)	ชีใ้หเ้หน็วา่	ประเพณปีระดษิฐเ์ปน็กลไกสำคญัในการบรหิารจดัการสิง่ 
แปลกๆ	 ใหม่ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ประเพณีจะเป็นตัวจักรสำคัญในการก่อให้เกิดความทัน 
สมัยเช่นกัน	 จากปรากฏการณ์วัฒนธรรมดังกล่าว	 ทำให้เรามองเห็นวิธีการประ
กอบสร้างวัฒนธรรมแบบลูกผสม	 (hybrid	 construction)	 คือภาพของกระแส 
ทุนนิยมที่มาในนามของ	 ททท.	 ได้ส่งผลทำให้กระแสชาติพันธุ์นิยม	 (Ethnicity) 
ดำรงอยู่ได้ภายใต้ความเป็นรัฐประชาชาติไทยร่วมกัน	 เช่นนี้การรื้อฟื้นวัฒนธรรม 

ชาติพันธุ์ของชาวผู้ไทว่าด้วยประเพณีงานบุญจุลกฐินจึง 
เป็นส่วนหนึ่งที่ตอบสนองธุรกิจที่เน้นการโหยหาอดีต	 หรือ 
Business	of	nostalgia	ทีไ่ดร้บัความนยิมมากขึน้ในสงัคมไทย 
ปัจจุบัน	“ประเพณีปั่นฝ้าย	ใยบุญ	จุลกฐิน	ถิ่นผู้ไท”	จึงถูก 
ปรบัเปลีย่นใหก้ลายเปน็ทรพัยากรทางวฒันธรรมซึง่ถกูนำมา
ใช้เป็นเสมือนเครื่องแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนนั่นเอง
อ้างอิง

ทรงศักดิ์	ปรางค์วัฒนากุล.	2551.	มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ.		

	 เชียงใหม่:	ภาควิชาภาษาไทย	

	 คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 ฉบับวันเสาร์ที่	 22	 ตุลาคม	 2554.	 หน้า	 7. 

Terence	Ranger.	1983.	“The	Invention	of	Tradition	in	Co	

	 lonial	 Africa,”	 in	 The	 Invention	 of	 Tradtion. 

	 Edited		by	Eric	Habsbawm	and	Terence	Ranger.	 

	 Cambridge”	Cambridge	University	Press.

❋10 จดหมายข่าว ❋11จดหมายข่าว



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

การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม

การแสดงงาน

ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์

	 การสง่เสรมิและสนบัสนนุผลงานศลิปกรรมในกลุม่เยาวชนถอืเปน็พนัธกจิหลกัสำคญัอกีอยา่งหนึง่ของสถาบนัวจิยั 
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 การรังสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อสื่ออารมณ์	 ความรู้สึกนึกคิด	 ตลอดจนจิตนาการต่างๆ	
ให้กับผู้คนในสังคมได้รับรู้	 การสื่อสารงานศิลป์ด้วยลวดลายและสีสันที่ ได้บรรเลงลงผืนผ้าและแผ่นกระดาษ	 จึงนับเป็น
การทำให้เรื่องราวชีวิต	ค่านิยม	โลกทัศน์	ตลอดจนอุดมการณ์ของผู้คนได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ	หอศิลป์จำปาศรี	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	นับเป็นเวทีการแสดงผลงานทางศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย	
	 และเมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2554	หอศิลป์จำปาศรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดยหอศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
และคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้จัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28 
เนื่องในงาน	“วันศิลป์ พีระศรี” ประจำปี	พ.ศ.2554	 โดยมี	 นายสุทธินันท์	 บุญมี	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	
เป็นประธาน	มี	อาจารย์อัมฤทธิ์ ชูสุวรรณ	ผู้อำนวยการหอศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	กล่าวรายงานที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้น
และสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะให้แก่เยาวชน
			 ในการแสดงศลิปกรรมรว่มสมยัของ	ศลิปนิ รุน่เยาว	์ครัง้ที	่28	นี	้ไดน้ำผลงานที่ไดร้บัรางวลัเกยีรตนิยิมเหรยีญเงนิ	 
“ศิลป์	พีระศรี”	กว่า	50	ผลงานร่วมแสดง	ณ	หอศิลป์จำปาศรี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
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	 เมือ่วนัที	่27	ตลุาคม	2554	เวลา	13.30	น.	ณ	หอ้งประชมุ 
ชั้น	 3	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม	ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.ศภุชยั	สมปัปโิต	อธกิารบด ี
มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม เป็ นประธาน 	 พร้ อมด้ วย	
รองศาสตราจารย์	 ดร.ปิยพันธ์	 แสนทวีสุข	 รองอธิการบดี 
ฝ่ายอำนวยการ	 ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือ 
เกี่ยวกับการวางโครงสร้างการบริหาร	 และการจัดสรรพื้นที่ 
ในการจัดนิทรรศการในด้านต่างๆภายในอาคารสถาบันวิจัย 
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานโดยการร่วมมือจากหน่วยงาน 
ต่างๆอาทิโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการจัดพิพิธภัณฑ์ 	 ศูนย์นวัตกรรมไหมศูนย์อีสาน 
สิรินธร	 สำนักวิทยบริการและหอศิลป์จำปาศรีภายใน 
อาคา รสถาบั นศิ ลปะและวัฒนธร รมอี ส านมี ก า รจั ด 
นิทรรศการความเป็นมาของใบลานและการทอผ้าการ 
ประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง	 เครื่องจักสานและงานไม้ 
งานหลอ่โลหะ	การพฒันาเครือ่งปัน้ดนิเผา	เครือ่งใชใ้นครวัเรอืน	
เครื่องมือจับสัตว์	 เครื่องดนตรี	 วรรณกรรม	จารึกภาษาโบราณ 
รวมทั้งผลงานศิลปะร่วมสมัยของนิสิตและบุคลากรให้มีความ 
น่าสนมากขึ้น	
	 การร่วมมือในการพัฒนาสถาบันวิจัยศิลปะและ 
วัฒนธรรม	 ครั้งนี้จะเป็นสถานที่แหล่งศึกษาหาความรู้ของ 
ประชาชนทั่ ว ไปผู้ที่ สนใจ	 ตลอดจนนิสิตและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการหาความรู้และจะช่วย 

กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสาน(จังหวัด 
มหาสารคาม)เพิ่มมากขึ้น	 ช่วยให้เศรษฐกิจและรายได้มีการ 
หมุนเวียนมากขึ้นอีกด้วย
	 จากนั้น	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	พร้อมด้วย 
ผู้บริหาร	 และ	 บุคลากร	 จากหน่วยงาน	 โครงการอนุรักษ์ใบลาน	
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	โครงการจดัพพิธิภณัฑ	์ศนูยน์วตักรรมไหม 
ศูนย์อีสานสิรินธร	 สำนักวิทยบริการและหอศิป์จำปาศรี	 ได้ลง 
พื้นที่ เยี่ ยมชมอาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
หอพระพุทธกันทรวิชัย	 อภิสมัยธรรมนายก	 และศูนย์จารึก 
และเอกสารโบราณ	 และ	 หอศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน	 เพื่อ 
ปรึกษาหารือในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ว่าด้วย...ข่าวสถาบันวิจัยฯ	จากฝ่ายประชาสัมพันธ์	มมส.

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ประชุมจัดสรรพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันวิจัยฯ
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โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ ใบลานฯ	

    จัดพิธีไหว้ครูสร้างผ้าผะเหวด

	 เมือ่วนัที	่10	พฤศจกิายน	2554	ณ	หอ้ง	AR324	คณะสถาปตัยกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	อาจารยว์วิฒัน	์

วอทอง	กรรมการประจำโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม	ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-

ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูสร้างผ้าผะเหวดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ราชันย์	นิลวรรณาภา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย	นิลอาธิ	อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และเจ้าหน้าที่โครงการ 

อนุรักษ์ใบลานฯ	 ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้	 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลครบ	 84	 พรรษา	 

	 	 	 การจัดพิธีไหว้ครูที่ยึดถือปฏิบัติกันมาจะทำในวันพฤหัสบดี	 เพราะถือว่าพระพฤหัสบดีเป็นครูของทุกวิชาบางงาน 

จะจัดในวันอาทิตย์ถือเอา	 ในการจัดทำพิธีไหว้ครูนี้จะทำเป็นพิธี	 มีขั้นตอน	 มีเครื่องสังเวยมีครูผู้ทำพิธีอ่าน 

โองการหรือที่เรียกกันว่า	“พิธีกร”	เป็นผู้ประกอบพิธีตั้งแต่เริ่มต้นพิธี	จนเสร็จสิ้นพิธีการ

	 	 	 คนไทยเรามักจะยึดมั่นในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณจนติดเป็นนิสัย	 โดยเฉพาะครู	 อาจารย์ไม่ว่าสาขาวิชาใดเรา 

มักจะเคารพบูชาและน้อมระลึกถึงบุญคุณอยู่เสมอ	 พิธีไหว้ของไทยนับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่ง	

ทีบ่รมครไูดก้ำหนดระเบยีบแบบแผน	ใหป้ฏบิตัสิบืเนือ่งกนัมาแตโ่บราณ	โดยไดน้ำหลกัเกณฑแ์ละแนว	ความเชือ่	ในศาสนา 

พราหมณ์และศาสนาพุทธมารวมเข้าด้วยกัน	 นอกจากจะมีครูเป็นมนุษย์แล้วยังมีครูเป็นเทวดาและ	พระวิษณุกรรมถือว่า 

เป็นครูแห่งช่างศิลปะแขนงต่างๆ	เป็นต้น
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		 เมื่อวันที่11พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2554 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.ศุภชัย	 สมัปปิโต	 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็น 

ประธานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์	9	รูป	 เนื่อง 

ในโอกาสครบรอบ	25	ปี	วันคล้ายวันสถาปนา 

ส ถ า บั น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อี ส า น 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ณ	บรเิวณชัน้1สถาบนั 

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม	 โดยมีผู้บริหารอาจารย์บุคลากร 

แ ล ะ นิ สิ ต ร่ ว ม ท ำ บุ ญ ใ น ค รั้ ง นี้ เ พื่ อ ใ ห้  

บุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ตระหนักและ 

เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันสร้างจิตสำนึก 

ให้รักและผูกพันกับองค์กรและเกิดความ 

สามัคคีในหมู่คณะตลอดจนเป็นการสืบสาน 

ขนบธรรเนียมประเพณีอันดีงามและเพื่อ 

เป็นสิริมงคลแก่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม	 คือการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	 ณ	 บ้านใคร่นุ่น	 

ต.ท่าขอนยาง	อ.กันทรวิชัย	จ.มหาสารคาม

งานครบรอบ	25	ป ี

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
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	 เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2554	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร.ราชันย์	 นิลวรรณาภา	 ประธานโครงการอนุรักษ์ใบลาน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ให้การ 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 
การเงินธนาคารแห่งชาติ	 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว
	 โดยม	ีอาจารยภ์ทัธริา	สวุรรณโค	อาจารยค์ณะวทิยาการ 
สารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้นำเจ้าหน้าที่จาก 
สถาบันการเงินธนาคารแห่งชาต	ิ สปป.ลาว	 จำนวน	 5	 ท่าน	
ประกอบด้วย	 นางดวงตา	 เพียงคำ,	 ท้าวสุริยา	 พานคำ, 
ท้าวเวียงนคร	 สุขวัตร,	 นางสุกนะภา	 เนตรทองสวรรค์	
และนางบวัเรยีง	อนิทะราช	ไดเ้ขา้ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการจารกึ 
ใบลาน,	การจดัเกบ็เอกสารใบลาน,	การถา่ยดจิติอลเอกสารใบลาน	พรอ้มทัง้ดเูอกสารวชิาการทีป่รวิรรตจากเอกสารใบลาน	เพือ่เปน็การเพิม่ 
ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ	ณ	 ห้อง	 511	 โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 อาคารราชนครินทร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการ	อนุรักษ์คัมภีร์ ใบลานฯ	

	 		 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก	สปป.	ลาว



❋16 จดหมายข่าว ❋PBจดหมายข่าว

	 	 เ มื่ อ วั น ที่ 	 6 	 ธั น ว า คม 	 2 5 5 4 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	ดร.ศภุชยั	สมปัปโิต	อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มอบช่อดอกไม้แสดง 
ความยินดีกับ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 	 ดร.ปฐม 
หงษ์สุวรรณ	 ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวย 
การสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยมี	 คณะผู้บริหาร	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ร่วมแสดงความยินดี 
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม		ครัง้ที	่	24	/2554		ณ	หอ้งประชมุ	1	ชัน้	
4	อาคารบรมราชกุมารี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 จดหมายขา่วสถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ราย	๒	เดอืน	เปน็เอกสารเผยแพรส่าระความรูท้างวชิาการดา้น

ศลิปะและวฒันธรรม	และขา่วกจิกรรมของสถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	จดัทำโดยฝา่ยจดัทำเอกสารวชิาการ	กลุม่จดหมายขา่ว	สถาบนัวจิยั 

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความ	ประสบการณ์	ทัศนะและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม	โปรดติดต่อได้ที่	

ฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	เขตพื้นที่ ในเมือง	อำเภอเมือง	จังหวัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	44000	

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง	อำเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000

ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชำระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่		1/2533

ปณฝ.	โนนศรีสวัสดิิ์

ผศ.ดร.ศุภชัย	สมัปปิโต	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

แสดงความยินดี ในโอกาสที่	ผศ.ดร.ปฐม	หงษ์สุวรรณ	

เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
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