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บทบรรณาธิการ
จดหมายข่าวสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ฉบับนีเ้ ป็นเล่มที่ 3
แล้วนะครับ ก็รสู้ กึ ดีใจครับทีไ่ ด้ทำงานในสิง่ ทีต่ นเองสนใจซึง่ นับว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี
และจดหมายเล็กๆ ชิ้นนี้คงเป็นเวทีวิชาการที่สามารถใช้เป็นสื่อนำความคิด
และสาระความรูเ้ ล็กๆ ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสูก่ ลุม่ ผูส้ นใจเพือ่ ร่วมแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ นั ทัง้ นี้ สำหรับจดหมายข่าว 2 ฉบับทีผ่ า่ นมานัน้ ได้รบั สัญญาณตอบรับจาก
วงวิชาการทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่สนใจ
เรื่องเล่าต่างๆ แน่นอน เรื่องเหล่านี้ก็อาจเป็นแรง “จุดประกาย” ให้เกิดโจทย์
วิจัยได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
สำหรั บ จดหมายข่ า วฯ ฉบั บ นี้ ทางกองบรรณาธิ ก ารต้ อ งการนำ
สาระความรู้เกี่ยวกับประเด็นว่าด้วย “การแปลงวัฒนธรรมให้เป็น “สินค้า”
หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า “Commoditization of Culture” ซึ่งหมายถึง
ปรากฏการณ์ทที่ รัพยากรทางวัฒนธรรมได้ถกู แปรให้เป็นสินค้า ทัง้ ในรูปของวัตถุ
เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ของที่ระลึก หรือรูปแบบเหตุการณ์ เช่น เทศกาล
ประเพณี หรือการแสดง เป็นต้น
เนื้อหาข่าวสารและสาระความรู้ในจดหมายข่าวฉบับนี้ มีหลากมิติ
หลายเรือ่ งทีโ่ ยงใยกับประเด็นเรือ่ ง “วัฒนธรรมกับการกลายเป็นสินค้า” เริม่ ต้น
ที่เรื่องของงานประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์ที่บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
อันถือเป็นชุมชนคริสต์คาทอริกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทยก็วา่ ได้ ชาวคริสต์ทา่ แร่
ได้นำเอาประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส มาใช้เป็นเครือ่ งมือต่อรองทางวัฒนธรรมใน
บริบทของการท่องเทีย่ วและวิกฤตอัตลักษณ์ทเี่ กิดขึน้ กับพวกเขา ซึง่ เป็นประเด็น
ที่น่าสนใจและน่าจะมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป ส่วนบทความเล็กๆ ชิ้นที่สอง
ก็คือเรื่องใบลานในโลกออนไลน์ เขียนโดยคุณณรงค์ศักดิ์ ด้วยพยายามจะชี้ให้
เห็นว่าเรื่องภูมิปัญญาใบลาน แม้ในสังคมเทคโนโลยีซึ่งมีการแปรรูปและ
กลายพันธุ์ไปบ้าง แต่ทั้งหลายแหล่ก็ยังคงวางอยู่บนฐานของชุดความรู้อันเป็น
มรดกภูมิปัญญาของบรรพชนที่น่าสนใจยิ่ง
นอกเหนือจากนี้ ยังมีเนือ้ หาข่าวเล็กๆ อีก 2 เรือ่ ง คือ หัวข้อการนำเสนอ
ให้เห็นว่าชุมชนผู้ไทในจังหวัดมุกดาหารมีการสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนทาง
วัฒนธรรม แล้วได้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาต่อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางการ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันในนาม “บ้านภู หมู่บ้านผู้ไทในแบบโฮมสเตย์”
และเรื่องสุดท้ายก็คือ การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในเวทีการท่องเที่ยว
คือ “เซรามิกผีตาโขน” อันเป็นผลงานศิลปะที่คิดค้นและแปรรูปให้กลายเป็น
“สินค้าที่ระลึก”
ท้ายสุด แม้ศลิ ปวัฒนธรรมจะมีการพัฒนาและการแปรเปลีย่ นไปตามยุค
ตามสมัย แต่สิ่งหนึ่งนั้น หากเรามองในเชิงคุณค่าที่มีต่อข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ดังกล่าวแล้ว ก็จะพบว่าผูค้ นในท้องถิน่ ไม่ได้มงุ่ หวังสร้าง “มูลค่า” เพือ่ ตอบโจทย์
ยุคโลกาภิวตั น์เพียงเท่านัน้ เพราะสิง่ เหล่านีใ้ นอดีตล้วนเป็นเสมือนจิตวิญญาณ
ทีม่ ตี อ่ การสร้างพลังแห่งวิถชี วี ติ ผูค้ น และสังคม ซึง่ ณ เวลานี้ เรือ่ งราวดังกล่าว
ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ายังคงมี “กลิ่นอาย” ของคุณค่าเหล่านั้นปะปนอยู่ด้วยเช่นกัน
แม้รูปร่างเรือนกายของชีวิตประเพณีจะถูกแปรเปลี่ยนไปก็ตาม
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เวทีการต่อรองเพื่อสร้างตัวตนของชาวคริสต์อีสาน
ปฐม หงษ์สุวรรณ

ภายใต้ บ ริ บ ทการพั ฒ นาเชิ ง การท่ อ งเที่ ย วนั้ น ผู้ เขี ย นพบว่ า
ชาวบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ที่มีบรรพบุรุษอพยพเคลื่อนย้ายมาจากประเทศเวียดนาม
ได้นำเอาสำนึกอัตลักษณ์ในความเป็นไทยมาผสมผสานเข้ากับความเป็น
ญวนเวียดนาม แล้วก่อให้เกิดชุดความคิดว่าด้วย“คนไทยเชือ้ สายเวียดนาม”
ขึ้นมา นอกจากการนำเสนอภาพอัตลักษณ์ดังกล่าวแล้ว ภายใต้กระแส
การเคลื่อนไหวเรื่องการทารุณกรรมสุนัขทำให้สังคมตีตราว่า ชาวท่าแร่
เป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามโหดร้ายป่าเถือ่ น อย่างไรก็ตาม ชาวท่าแร่กไ็ ด้เลือก
ทีจ่ ะนำเสนออัตลักษณ์ของตนเองในฐานะทีเ่ ป็นชุมชนแหล่งท่องเทีย่ วสำคัญ
ของจังหวัดและภูมิภาค โดยเฉพาะการเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรม
โบราณทีม่ าอายุกว่า 100 ปี ไม่วา่ จะเป็นอาคารบ้านเรือน โบสถ์ โรงเรียน
และศาสนสถานอื่นๆ อันมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากชุมชนท้องถิ่น
อีสานโดยทัว่ ไป เพือ่ แสดงให้กลุม่ คนภายนอกเห็นว่าชาวชุมชนท่าแร่นนั้
มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีความเป็นสากล ตลอดจนเป็น
พลเมืองทางวัฒนธรรมของสังคมไทยอีกด้วย
ในค่ำคืนของวันที่ 24 ธันวาคม ของทุกๆ ปี เป็นช่วงเทศกาล

คริสต์มาส ในชุมชนท่าแร่จะมีงานประเพณีแห่ดาวซึ่งเป็นที่รู้จักและ
เริ่ ม เป็ น ที่ ย อมรั บ จากสั ง คมภายนอกเพิ่ ม ขึ้ น งานแห่ ด าวจะจั ด ที่
มิ ส ซั ง โรมั น คาทอลิ ก ท่ า แร่ - หนองแสง หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า
“โบสถ์วัดท่าแร่” ทั้งนี้การแห่ดาวเป็นกิจกรรมเฉพาะในวันคริสต์มาส
เท่ า นั้ น เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ บ รรดาโหราจารย์ ไ ด้ ติ ด ตามดาว
พิ เ ศษดวงหนึ่ ง แล้ ว ได้ ไ ปพบกั บ สถานที่ ป ระสู ติ ข องพระกุ ม ารเยซู
ดังนั้นจึงถือกันว่าดวงดาว คือ สัญลักษณ์แห่งการประสูติของพระเยซู
ในฐานะเป็นพระผูช้ ว่ ยให้รอดตามคิดความเชือ่ ทางศาสนาของชาวคริสต์
ทั่วโลก
การปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากเดิมเป็นหมู่บ้านท่าแร่ไปเป็น
งานแห่ขบวนใหญ่โตทีต่ วั จังหวัด ซึง่ นับเนือ่ งมาเป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว
ทำให้ประเพณีที่ศรัทธากันภายในชุมชนเล็กๆ ได้เริ่มเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับกันในวงกว้างมากขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์
จังหวัดสกลนครในเวทีการท่องเที่ยวด้วย
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ลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นภาพการประดิษฐ์ประเพณีขนึ้ มาใหม่
ภายใต้บริบทของสถานการณ์ทางสังคมทีแ่ ปรเปลีย่ นไปจากเดิม คือจาก
“ชุมชนชายขอบ (ท่าแร่)” ไปสู่ “ชุมชนศูนย์กลาง” (สกลนคร) ทั้งนี้
Eric Hobsbawm (1983: 4) เสนอว่า ประเพณีประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยหนึง่ ทีไ่ ด้ปรับเปลีย่ นวิถแี ห่งประเพณีเก่าอันเนือ่ งมาจากประเพณี
เก่านั้นไร้ประสิทธิภาพ หรือขาดคุณสมบัติที่จะปรับตัวเพื่อให้สอด
คล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ท างสั ง คมในเวลานั้ น จนทำให้ เ กิ ด การสร้ า ง
“ประเพณีประดิษฐ์” ขึ้นมา ซึ่งในกรณีของประเพณีแห่ดาวก็เช่นกัน
จากการแห่ดาวดวงเล็กภายในชุมชนก็ได้เคลื่อนตัวและขยับขยายด้วย
อิทธิพลของระบบทุนนิยมและกระแสของการท่องเทีย่ ว ทำให้การแห่ดาว
ของชาวคริสต์ท่าแร่ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้บริบทใหม่
ความพยายามในการผลิตใหม่ทางวัฒนธรรมของชาวชุมชนท่าแร่เช่นนี้
ล้วนแล้วแต่เป็นประจักษ์พยายานยืนยันให้เห็นถึงบทบาทของกลุ่มชน
ในฐานะเป็นผูส้ ร้างในกระบวนการทางการเมืองและการพัฒนาเพือ่ สร้าง
ผลิตซ้ำ และปรับเปลีย่ นระบบคุณค่าของประเพณีให้สอดคล้องกับบริบท
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วย
“รถแห่ ด าว” ได้ ป ระดิ ษ ฐ์ ต กแต่ ง อยู่ บ นรถกระบะสี่ ล้ อ บ้ า ง
หรือรถบรรทุกหกล้อบ้าง ส่วนรูปดาวขนาดเล็กบางส่วนก็ถูกตกแต่งไว้
บนรถสามล้อปัน่ ก็มี อย่างไรก็ตาม แรกเริม่ เดิมทีดาวทีป่ ระดิษฐ์สร้างขึน้ มา
ครั้งแรกนั้นเป็น “โคมไฟกระดาษรูปดาว”ใช้เทียนไขจุดเป็นแสงไฟ
ส่องสว่าง แล้วใช้ถือไปแห่รอบชุมชนและรอบโบสถ์คริสต์ ภายหลังมี
การประดิษฐ์เพื่อใช้ตกแต่งตามหน้าอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ
ในชุมชน ซึง่ ในทุกวันนีก้ ารปฏิบตั เิ ชิงพิธกี รรมเช่นนีใ้ นชุมชนท่าแร่กย็ งั คง
ปฏิบตั ใิ ห้เห็นและดำเนินอยู่ ประเพณีในความคิดแบบเดิมมิได้เลือนหาย
ไปแต่อย่างใด แม้วา่ อาจจะมีรปู โฉมและกิจกรรมทีผ่ ดิ แผกไปจากเดิมบ้าง
แต่สำหรับชาวท่าแร่แล้ว “ประเพณีแบบเก่า” กับ “ประเพณีแบบใหม่”
ยังคงมีบทบาทหน้าทีใ่ นชุมชนและยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะรับใช้สถานการณ์ที่
ชุมชนต้องเผชิญหน้ากับการเปลีย่ นแปลงของสังคมอันเกิดจากแรงหนุน
ภายนอกด้วยเช่นกัน
การนิยามอัตลักษณ์ของ “โคมดาวเล็ก” ที่ใช้เทียนไขจุดส่องแสง
ประกายเพื่อใช้ในพิธีแห่รอบชุมชนและโบสถ์ว่าเป็น “แบบดั้งเดิม”

ของชุมชน แต่รูปดาวที่ทำจากโฟมแผ่นไม้กระดาษต่างๆ ที่ตกแต่งไว้
บนรถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ แล้ ว แต่ ง แต้ ม ด้ ว ยหลอดไฟนี อ อนสี สั น
สวยงามสว่าง มองเห็นได้ในระยะไกล เป็นการประดิษฐ์สร้าง “แบบใหม่”
เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถบรรทุกทัง้ รูปดาว
ประดิษฐ์ ทั้งเครื่องปั่นไฟ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ตกแต่งได้มากกว่า
รวมทั้งตัวแสดงที่สามารถนั่งไปบนรถแห่ได้พร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
ซานต้าคลอส นางฟ้าเด็กผูห้ ญิง เทวดาน้อยเด็กผูช้ าย โดยมีลงุ ซานต้าคอย
โยนขนมลูกอมให้เด็กๆ ตามสองฟากฝั่งถนนที่รถแห่ดาวเคลื่อนตัวไป
แสงไฟนีออนที่ช่วยให้การประดิษฐ์สร้างสีสันของดวงดาวเป็นไปได้ใน
หลายรูปแบบหลากสีสนั ซึง่ เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยทำให้ประเพณีแห่ดาวในชุมชน
ท่าแร่ได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น
จากทัศนะข้างต้น ทำให้ผู้เขียนมองเห็นการประดิษฐ์ประเพณี
จากเดิมที่เคยใช้โคมไฟเทียนไขที่เรียกว่า “ดาวเล็ก” ปรับเปลี่ยนไปเป็น
“ดาวใหญ่” โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากหลอดไฟนีออนซึ่งสะท้อนให้เห็น
ชุมชนที่ได้ปรับเปลี่ยนตัวตนทางประเพณีกับสังคมโลกยุคสมัยใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวเป็นแรง
กระตุ้นหลัก
งานประเพณีแห่ดาวของชาวบ้านท่าแร่ในฐานะเป็นประเพณี
ประดิษฐ์แบบหนึ่ง จึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้ก่อตัวขึ้นจากการ
หยิบยกวัตถุดบิ โบราณ (Ancient Materials) ทางวัฒนธรรม คือ เรือ่ งราว
เกี่ยวกับประวัติการประสูติของพระศาสดา พิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา
งานเฉลิมฉลอง และข้อปฏิบัติที่เชื่อว่าเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ
ในโลกทางพิธีกรรมมาเป็นจุดกำเนิดของงานประเพณีนี้
ประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์ท่าแร่ในฐานะที่เป็นการประดิษฐ์
ประเพณี จึงมีการดัดแปลง ปรุงแต่ง และเสริมเติมสิ่งใหม่ๆ เข้าไป เพื่อ
สือ่ สารและบอกกล่าวให้กลุม่ คนอืน่ ๆ ได้มองเห็นและสัมผัสผ่านประเพณี
แห่ดาวได้ โดยผู้เขียนพบว่ามีทั้งการนำเสนอภาพให้เห็นถึงความเป็น
พลเมื อ งไทยผ่ า นการใช้ ข้ อ มู ล ทางคติ ช นและวั ฒ นธรรมชิ้ น นี้
เพือ่ บอกว่าสิง่ นี้ “ไม่ใช่ของแปลก” แต่เป็นวัฒนธรรมไทยอีกรูปแบบหนึง่
นอกจากนี้ ยังมีการสร้างสรรค์เพือ่ ให้มลี กั ษณะของการผสมกลมกลืนกับ
ความเป็นท้องถิ่นอีสานด้วย รวมทั้งยังต้องการนำเสนอภาพเพื่อให้เห็น
มิติของความเป็นสากลด้วยอีกประการหนึ่งเช่นกัน
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คัมภีร์ ใบลานในสื่อออนไลน์
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“รูปโฉมใหม่กับการสร้างสำนึกร่วมทางสังคม”
ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

ภาพหน้าปัจจุบันของเว็บไซต์ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2555
อัตลักษณ์ (Identity) ของคนอีสานบางส่วนได้ถกู บันทึกไว้ในคัมภีร์
ใบลาน และบางส่ ว นเช่ น กั น ก็ ถู ก กลื น กลาย บ้ า งก็ ห ายสาบสู ญ ไป
อันเนื่องจากวัฒนธรรมใหม่เข้าทาบทับ ซึ่งเอกลักษณ์ของคัมภีร์ใบลาน
นั้ น สามารถมองได้ 2 มิ ติ คื อ มิ ติ ท างวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม ชนช
าวลาวฝั่ ง ขวาแม่ น้ ำ โขง ในบริ บ ทภาคอี ส านในสั ง กั ด รั ฐ ชาติ ไ ทย
(ในทีน่ จี้ ะเรียกชาวอีสาน) และใบลานในมิตคิ วามสัมพันธ์กบั วัฒนธรรมอืน่
ใบลานมิตใิ นวัฒนธรรมของกลุม่ ชนชาวอีสาน  สงิ่ ทีเ่ ห็นเด่นชัดทีส่ ดุ
คือด้านตัวอักษรและภาษา ซึ่งมีความแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน
กับกลุ่มชนภูมิภาคอื่น เนื่องจากในคัมภีร์ใบลานอีสานมีการใช้อักษร
อย่างน้อย 3  รูปอักษร คือ อักษรธรรม อักษรไทยน้อยและอักษรขอม  
ส่ ว นภาษาที่ ใช้ เ ป็ น ภาษาลาวเก่ า ซึ่ ง เป็ น ภาษาเดิ ม ของชาวอี ส าน
มีคำศัพท์ ฉันทลักษณ์ที่มีความเฉพาะถิ่น ส่วนมิติความสัมพันธ์กับ
วั ฒ นธรรมอื่ น เอกลั ก ษณ์ ข องคั ม ภี ร์ ใ บลานได้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
วั ฒ นธรรมด้ า นอื่ น ๆ ซึ่ ง แต่ ล ะยุ ค สมั ย มี ค วามแตกต่ า งกั น ออกไป  
คัมภีรใ์ บลานในอดีต  จำเป็นต้องสัมพันธ์กนั กับรูปแบบวัฒนธรรมทีม่ คี วาม
ประณีต เช่นวัฒนธรรมการถักทอ เพือ่ นำมาเป็นผ้าห่อคัมภีร  ์ วัฒนธรรม
การสร้างตู้และหีบพระธรรมลงรักปิดทอง วัฒนธรรมในการนำสีจาก
รักชาดและทองมาทำเป็นขอบคัมภีรใ์ บลาน วัฒนธรรมการทำลวดลายที่
สะท้อนให้เห็นศิลปะ วัฒนธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา รวมไปถึงความเชือ่ ประเพณี
และพิธีกรรมของคนในอดีตด้วย
รูปแบบทางกายภาพของคัมภีรน์ นั้ ถือว่ามีเอกลักษณ์อนั แตกต่าง

จากบริบทปัจจุบันเป็นอย่างมาก  เพราะลักษณะการใช้ รูปทรง เทคนิค
กรรมวิธี มีความแตกต่างจากความนึกคิด ความคุน้ ชิน ของคนยุคใหม่มาก
ถ้าสามารถนำเอาเอกลักษณ์ทงั้ ของกลุม่ ชนและทีส่ มั พันธ์กบั วัฒนธรรมอืน่
มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์อย่างจริงจัง ถ้าสามารถสร้างนวัตกรรมทาง
วัฒนธรรมแก่ใบลานให้ได้มีบทบาทต่อผู้คนในสังคมปัจจุบันนั้น คัมภีร์
ใบลานก็ถือเป็นจุดเริ่มของอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองแห่งการศึกษาอย่าง
ตักสิลานคร หรือแม้กระทั่งอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ไม่ใช่แค่คนอีสาน  
เพราะอาจหมายรวมถึงคนลาว-คนไทย หรืออาจกลายเป็นของคนเอเชีย
หรือแม้แต่เป็นของโลกเสียด้วยซ้ำ คัมภีร์ใบลานในศตวรรษใหม่นี้จึง
จำเป็นต้องมีบทบาทใหม่เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงคุณค่า และให้เกิดสำนึก
ร่วมต่อการอนุรักษ์ หรือเชื่อมโยงวิถีคิด ครรลองคุณธรรมอันดีงาม
เป็นทางเลือกในการศึกษา ค้นคว้าทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ได้อีก
ทางหนึ่ง
มีขอ้ ให้ขบคิดในบางแง่มมุ ทีว่ า่ บทบาทและสำนึกร่วมจะสามารถ
แพร่ ก ระจายในวงกว้ า งมากที่ สุ ด ในบริ บ ทสั ง คมปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งไร
ความเป็นวัตถุโบราณอย่าง “คัมภีร์ใบลาน”นั้นจะสามารถครองใจคน
หรือสามารถที่จะเข้าอยู่ในความทรงจำของปัจเจกชน หรือกระตุ้น
สำนึกแห่งการอนุรักษ์ กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ความโหยหาอดีตของ
คนสมัยใหม่ (บางกลุ่ม) ได้หรือไม่
      “หรือว่าจะปล่อยให้ชื่อและสาระในคัมภีร์ใบลาน ถูกกลืนหายไป
จากความทรงจำของโลก  
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ภาพของคุณประหยัด คำสิงห์ ที่กล่าวติชมผ่านหน้าเฟสบุ๊ค
       และกลายเป็นสิ่งชำรุดทางวัฒนธรรม  ไร้ซึ่งประโยชน์ ที่ใครก็ไม่
อยากจะกล่าวถึงได้เช่นนั้นหรือ”
      เป็นข้อคิดเห็นที่ชวนให้หาคำตอบแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ
อนุรักษ์ภายใต้ชื่อ “โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกปรับให้เป็นเนื้อเดียวกันกับสถาบันวิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการดำเนินการตั้งแต่ปี
2546-ปัจจุบนั เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ทีน่ กั วิชาการในโครงการใบลานฯ
ได้ขบั เคลือ่ นพันธกิจเฉพาะด้าน และสร้างสำนึกร่วมอนุรกั ษ์แบบคูข่ นาน
ไปพร้อมๆ กับการสำรวจ การจัดระบบคัมภีร์ใบลานตามวัดต่างๆ
จำนวนกว่า 687 แห่ง ใน 5 จังหวัดภาคอีสานการอบรมตัวอักษรโบราณ
สำหรั บ นิ สิ ต นั ก เรี ย น ครู ชาวบ้ า นหรื อ แม้ ก ระทั่ ง พระภิ ก ษุ ส งฆ์
ก็มขี อ้ จำกัดอยูเ่ ฉพาะกลุม่ ทีส่ นใจ แต่กส็ ามารถสร้างประสบการณ์ให้กบั
ผู้ อ บรมอั ก ษรโบราณในหลายรุ่ นให้ ได้รั บรู้ และสร้า งสำนึก ด้ า นการ
อนุรกั ษ์เอกสารใบลานได้พอสมควร อีกทัง้ ทีผ่ า่ นมายังมีการนำเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้บริการฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานทางระบบอินเตอร์เน็ต
หรือการจัดทำเว็บไซต์บนฐานข้อมูลซึง่ ปรากฏอยูใ่ น www.bl.msu.ac.th
ซึ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่
ปี 2547 เป็นต้นมา ก็สามารถส่งผ่านสาระข้อมูลแก่ผู้สนใจได้เฉพาะ
บางกลุม่ เช่นกัน เช่นเดียวกับผลงานการปริวรรตและจัดพิมพ์วรรณกรรม
จากเอกสารใบลานกว่า 20 รายการ กลุ่มผู้สนใจเป็นนิสิต นักศึกษาที่ทำ
การค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์เฉพาะด้านเพียงเท่านั้น  
คำถามคือ ผู้ที่ไม่สนใจ ผู้ที่ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้ที่ไม่เคยรู้
จักกับคัมภีรใ์ บลาน เราจะไปจุดประกายให้เกิดความสนใจด้วยวิธกี ารใด
มันเป็นคำถามที่อาจจะมีคำตอบ แต่ก็ต้องพ่วงด้วยงบประมาณของ
ทางราชการเสมอ ทั้งนี้ในความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ วิธีการสร้าง
สำนึกร่วมในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายวิธีการ วิธีการหนึ่งคือระบบ
“เครือข่ายสังคมออนไลน์” หรือเรียกว่า “Social media” ที่กำลัง
ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางนั้นสามารถสร้างอัตลักษณ์ หรือ

การสถาปนาตัวตน ในระบบได้อย่างง่ายดาย และเป็นเครื่องมือที่
ทรงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ ส่งต่อแนวคิด รวมถึงสำนึกด้านการอนุรักษ์ที่เคยดำเนิน
การอย่างยากเย็นเข็ญใจให้เกิดความรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น
ปั จ จุ บั น ในหน้ า เว็ บ ไซต์ ข อง “ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ ใ บลานอี ส าน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” มีสมาชิก จำนวนกว่า 5,000 คน 1  รอเป็น
สมาชิกอีกกว่า 500 คน เป็นยืนยันให้เห็นว่าโลกออนไลน์สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามพันธกิจ กิจกรรม  
ตลอดจนข้ อ มู ล ข่ า วสาร ข้ อ สนเทศในคั ม ภี ร์ ใ บลานได้ เ ป็ น อย่ า งดี
การตอบปัญหาทีม่ วลสมาชิกสนใจใคร่รู้  รวมถึงการนำเอาข้อมูลของวิถี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสานออกเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น เรื่องอาหาร
สถานที่ ชือ่ พืชพรรณ วิถชี วี ติ ภูมปิ ญ
ั ญา กวี ผญา คำกลอน ข้อคิดสอนใจ
เหตุการณ์สำคัญ ฯลฯ ถือเป็นการคิดนอกกรอบออกจากมิตคิ วามเป็นคัม
ภีร์ใบลานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ง ณ วันนี้ เป็นเพียงนามธรรมให้กลายกลับเป็น
“รูปธรรม” ทีส่ มั ผัสและใกล้ตวั ได้ยงิ่ ขึน้ ผนวกวิธกี ารและระบบก็สามารถ
จะสถาปนาตั ว ตนโดยไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งก่ อ ร่ า งสร้ า งตึ ก รามอั น ใหญ่ โ ต
มโหฬาร เหมือนอย่างในอดีตได้  แต่ทงั้ นี้และทั้งนั้น  อาจเป็นผลพวงสืบ
เนือ่ งจากการดำเนินงานตามพันธกิจทีบ่ ม่ เพาะแนวความคิด จิตสำนึกแก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญ  อีกทั้งการจัดเก็บ และจัดการข้อมูลภายใน
ช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดการ
องค์กรทีม่ ขี นาดเล็ก มีความยืดหยุน่ เลือ่ นไหล มีอสิ ระด้านการดำเนินงาน
ตามพันธกิจ ทำให้เป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ เพราะ “ระบบเป็น
เครือ่ งมือทีค่ นต้องใช้อย่างเข้าใจและรูเ้ ท่าทัน”  จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง
สุดกับองค์กร และท้ายสุดก็จะสามารถขับเคลื่อนหน้าที่หรือพันธกิจ
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างภาพอัตลักษณ์ของ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะเป็นผู้ชี้นำ และเป็นที่พึ่งแก่
สังคมชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

บ้านภู หมู่บ้านผู้ไท :

จดหมายข่ า ว

7❋

“การค้าวิถีชาติพันธุ์ ในบริบทของการท่องเที่ยว”

“บ้านภู” ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร
ประมาณ 6 กิโลเมตร คำเรียกชือ่ หมูบ่ า้ นว่า “ภู” หรือชาวบ้านเรียกกันว่า
“บ้านภู” นั้นมีมาตั้งแต่เดิมสมัยตั้งหมู่บ้าน ปัจจุบันบ้านภูได้รับการ
แบ่งออกเป็นหมู่ 1 และหมู่ 2 โดยขึ้นกับตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
ชาวบ้านกล่าวว่า ก่อนที่จะเรียกกันว่า “บ้านภู” เดิมเคยใช้ชื่อว่า
“บ้านหลุบภู” เนื่องจากพื้นที่เดิมซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน
คนบ้านภูเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณหุบเขา และคำว่า “หลุบ” นั้น
ชาวบ้านภูได้อธิบายความหมายไว้เป็นลักษณะของพื้นที่ที่อยู่ต่ำลงไป
เหมือนหลุม และต่อมาชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นก็ได้อพยพ
มายังพืน้ ทีเ่ นินเขาซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ หี่ มูบ่ า้ นตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั การเปลีย่ นชือ่
จากบ้านหลุบภูมาเป็นบ้านภูนเี้ กิดขึน้ มานานกว่าร้อยปีแล้ว (พรรณปพร
ภิรมย์วงษ์, 2552: 34)
ในปัจจุบัน บ้านภูเป็นชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นใน
เรื่องวัฒนธรรม เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งชุมชนหนึ่งในภาคอีสาน
หมูบ่ า้ นได้รบั ให้เป็นแบบอย่างในหลายๆ ด้าน ได้แก่ หมูบ่ า้ นอยูเ่ ย็นเป็นสุข
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหารหมู่บ้าน
OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบสมบูรณ์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการพัฒนาชุมชน และเป็นหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ วชุมชน
มีการจัดโฮมสเตย์ผ่านการประเมินคุณภาคมาตรฐานด้วยเหตุนี้ชุมชน
บ้านภู หมู่บ้านผู้ไทจึงเป็นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ให้กับชุมชน
ท้องถิ่นอื่นๆ (www.banphu.net, สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2555)
ได้เป็นอย่างดี
ในกรณีการจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
พบว่าในปัจจุบนั ประเทศไทยได้มกี ารจัดบริการท่องเทีย่ วแบบโฮมสเตย์
(Home-stay) หรืออีกชื่อหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
เรียกว่า “ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท” ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวมิติใหม่
ที่ เ น้ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการจั ด
บริการทีพ่ กั ให้นกั ท่องเทีย่ วพักร่วมกับเจ้าของบ้าน เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั
ท่องเที่ยวได้เรียนรู้ การดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ของผู้คนใน
ชนบทไทยและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามความเป็นจริง
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2549)
สาริณยี   ์ ภาสยะวรรณ (2553: 202) เสนอว่าการบริการท่องเทีย่ ว
ในรู ป แบบนี้ ได้ ส ะท้ อ นถึ ง มิ ติ ใ หม่ ข องตลาดการท่ อ งเที่ ย วในยุ ค
โลกาภิวตั น์ ซึง่ พืน้ ทีบ่ า้ นและวิถชี วี ติ ประจำวันของผูค้ น สามารถนำมาเป็น
“สินค้า” ที่ขายได้ อันแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกได้อย่าง
ใกล้ชิด และเข้มข้น ผ่านการบริการที่เอื้อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้า
ใกล้กับชีวิตประจำวันของเจ้าของบ้านมากขึ้น ส่วนเจ้าของบ้านต้องตก
อยู่ในสถานะผู้ถูกท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสและ
รู้เห็นชีวิตประจำวันถึงในระดับพื้นที่บ้านได้
ชาวบ้านภูเป็น “ผูไ้ ท” ซึง่ ความเป็นชาติพนั ธุน์ เี้ กิดขึน้ จากการมอง
ตนเองและคนอืน่ มองว่ามีความแตกต่างและลักษณะเฉพาะ ดังทีช่ าวบ้านภู
บอกให้เห็นว่าภาษาของตนเป็นภาษาผู้ไทที่แตกต่างจากภาษาอีสาน
ทั่วไป มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแตกต่างจากคนอีสานและคนไทยภาคกลาง
ชาวบ้านภูมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น “ผู้ไท”อยู่ก่อนแล้วในชีวิต
ประจำวัน แต่ชาวบ้านภูยังมีการสร้างลักษณะความเป็นผู้ไทบางอย่าง

งานวิชาการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ในบริบทของการท่องเทีย่ วด้วย เช่น การแต่งกายทีช่ าวบ้านไม่ได้แต่งกาย
ในแบบที่ใช้สวมใส่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในชีวิตประจำวันของตน
ซึ่ ง ที่ ม าของการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ผู้ ไ ทของชาวบ้ า นนี้ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่
ชาวบ้านที่อยู่กลุ่มผู้นำกิจกรรมของบ้านภูต้องการให้บ้านภูกลายเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว
ชาวบ้านภูมสี ว่ นอย่างมากในการกำหนดและสร้างอัตลักษณ์ของ
ตนผ่านรูปแบบต่างๆ ที่เห็นได้เป็นรูปธรรมทั้งการนำเงินของหมู่บ้านมา
สร้าง “เรือนผูไ้ ท”สองหลังทีล่ านวัดการกำหนดรูปแบบ “ชุดผูไ้ ท” ทีส่ วม
ใส่ในกิจกรรมการท่องเทีย่ วขอหมูบ่ า้ น ตลอดจนการนำ “แกงหวาย” มา
ประกอบในสำรับอาหารเย็นของนักท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การแสดงฟ้อนผูไ้ ท
(พรรณปพร ภิรมย์วงษ์, 2552: 174) สิง่ ต่างๆ ทีช่ าวบ้านเลือกมานำเสนอ
ในบริบทของการท่องเที่ยวนี้บางอย่างก็เป็นรูปแบบใหม่ที่มิใช่วิถีชีวิตใน
ความเป็นจริงทีเ่ คยเป็นมาในอดีต อาทิ ไม่ให้มกี ารเลีย้ งสัตว์ไว้ตามบริเวณ
บ้านหรือใต้ถุนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นวัว ควาย เป็ด ไก่ หรือสุนัข ซึ่งผู้นำ
กิจกรรมนั้นจะมีข้อกำหนดให้ชาวบ้านนำวัวควายไปเลี้ยงหรือสร้าง
คอกเลี้ยงไว้รอบนอกหมู่บ้าน เพื่อมิให้เกิดความสกปรกหรือมีกลิ่นสัตว์
มารบกวนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักโฮมสเตย์ในหมู่บ้านฉะนั้น
ถ้าไปบ้านภูแล้ว เราจะไม่ค่อยเห็นสัตว์ต่างๆเดินเพ่นพ่านเท่าไรนัก
ด้วยเหตุนี้ รูปแบบที่ชาวบ้านได้ทำการจัดการภายในชุมชนของ
ตน จึงมุ่งที่จะนำเสนอภาพเพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก อันเป็นการสร้าง
อัตลักษณ์ที่มีรูปธรรมให้เห็นชัดเจน ทั้งการแต่งกายแบบผู้ไท อาหาร
การกินที่เอ่ยอ้างว่าเป็นแบบผู้ไทแบบดั้งเดิมตลอดจนศิลปะและการ
แสดงแบบผู้ไท การร้องรำทำเพลงแบบผู้ไท อยู่อาศัยในเรือนแบบผู้ไท
ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ อัตลักษณ์ของผูไ้ ทบ้านภูในบริบทของการท่องเทีย่ วเป็น
“อัตลักษณ์เชิงรูปธรรม” ที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในสายตาของ
นักท่องเที่ยวทั่วๆ ไป
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วิถีชีวิตวัฒนธรรมผู้ไทในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น เราอาจทำ
ความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ผ่านความคิดของ John Eade (1997: 27)
ได้ว่า เมื่อวัฒนธรรมถูกมองใหม่ว่าไม่จำเป็นต้องหมายถึงวิถีชีวิตเฉพาะ
ถิ่นเสมอไป ความสำคัญของวัฒนธรรมทั้งในแวดวงวิชาการและปฏิบัติ
การระดับชีวิตประจำวันของผู้คนจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดหูผิดตา การ
ปะทะกันของความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบเดิมกับโลกาภิวัตน์หรือ
ปฏิบตั กิ ารโลกาภิวตั น์ (globalizing practices) ซึง่ หมายถึง “การเปลีย่ น
การดำรงอยู่ทางสังคมและทางวัตถุให้กับโลกสมัยใหม่ ทำให้เกิดการ
เชือ่ มต่อระหว่างสิง่ ต่างๆ แบบใหม่และทำให้โลกในฐานะองค์รวมถูกสร้าง
ขึ้นมาในลักษณะของเวที (arena) ที่เหมาะต่อการปฏิบัติการด้านตลาด
ด้านภูมิปัญญา ด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติการด้านอื่นๆ
ในกรณีของชาวบ้านภูกับการ “ขาย” ความเป็นวิถีชีวิตวัฒธรรม
ผูไ้ ทให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้เข้ามาสัมผัสจึงเกิดภายใต้สถานการณ์การปะทะ
ระหว่างความเป็นชาติพนั ธุก์ บั การพัฒนาของสังคมเมืองในยุคโลกาภิวตั น์
ทีท่ ำให้ “บ้านภู” กลายเป็น “ฐานผลิต” สร้างชุมชนหรือพืน้ ทีท่ างการค้า
ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ชาติ และระดับโลกด้วย ดังจะเห็นว่ามีนัก
ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ ทัง้ ชาวตะวันตก ญีป่ นุ่ ทีไ่ ด้แวะเวียนเดินทางมาพัก
อาศัยลิ้มลองสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้ไทในบ้านภูด้วยเช่นกัน
แม้ว่าการซื้อขายและบริโภคการท่องเที่ยวของโฮมสเตย์จะเป็น
เพียงการสร้างภาพตัวแทนแสดงผ่านสัญลักษณ์เท่านัน้ แต่หากมองตามที่
Hall (1997) เสนอว่ากระบวนการสร้างภาพตัวแทนในฐานะตัวแทนของ
วัฒนธรรมและปฏิบตั กิ ารเชิงสัญลักษณ์นนั้ มีอำนาจในการครอบงำทาง
อุดมการณ์ในการสร้างระบบความคิด อุดมการณ์ และวัฒนธรรมให้กลาย
เป็นระบบหลักของสังคมได้ เช่นนี้ภาพชีวิตของชาวบ้านภู หมู่บ้านผู้ไท
จึงเปิดประตูสสู่ ายตาของกลุม่ คนภายนอกได้คมชัดมากกว่าทีเ่ คยเป็นมา
ในอดี ต เพราะยุ ค สมั ย นี้ “วั ฒ นธรรมขายได้ ” ตาม “concept”
ที่ว่าแปลง “คุณค่า” สู่ “มูลค่า” นั่นเอง
อ้างอิง
พรรณปพร ภิรมย์วงษ์. (2552). อัตลักษณ์และการท่องเที่ยว: ศึกษากรณี
ผู้ ไ ทบ้ า นภู ตำบลบ้ า นเป้ า อำเภอหนองสู ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร.
วิทยานิพนธ์มานุษยวิทยามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาริณยี ์ ภาสยะวรรณ. (2553). “โฮมสเตย์บา้ นยะดู: การซือ้ ขาย ชีวติ ประจำวัน
บ้านของชาวลาหูแ่ ละการสร้างภาพตัวแทนทางชาติพนั ธุ”์ , หน้า 199230. สังคมศาสตร์. 22, 2.
Eade, John. (1997). Living the Global City: Globalization as a Local
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Hall, Stuart. (1997). Representation: Cultural Representation and
Signifying Pracitce. London: Sage.
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เมื่อ “วิถีชีวิตอีสาน”กลายเป็นสินค้าการท่องเที่ยว
งานวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
เมื่ อ ช่ ว งปลายปี ที่ แ ล้ ว ที ม สถาบั น ฯ ได้ เ ดิ น ทางไปเที่ ย วชมไร่ จิ ม
ทอมป์สัน ฟาร์ม ที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แล้วมีเรื่องเล่าสู่ฟังว่า
ในแง่ ค วามเป็ น มาของ “Jim Thompson Farm” นี้ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี
พ.ศ.2531 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ถื อ กำเนิ ด ขึ้ น มาบนพื้ น ที่ ก ว่ า 600 ไร่ ณ
เชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
เป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้เกษตรกร พร้อมได้รับซื้อรังสดในการผลิต
เส้นไหมและเป็นพื้นที่ปลูกหม่อน อันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม
ในปี พ.ศ.2544 จิม ทอมป์สนั ฟาร์ม ได้เปิดเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงเกษตร
ปี ล ะครั้ ง เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ า นเกษตร วงจรชี วิ ต หนอนไหม พร้ อ มให้
นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อพืชผัก ดอกไม้นานาชนิด ผลผลิตปลอดสารพิษ
พร้อมทั้งเรียนรู้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวอีสาน
สำหรับจุดท่องเที่ยวในจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม นั้นมีหลายจุดด้วยกัน คือ จุดที่ 1) ทุ่งปอเทืองและแปลงผักปลอดสารพิษ จุดที่ 2) ทุ่งทานตะวัน
และลานฟักทอง จุดที่ 3) หมู่บ้านอีสานและหมู่บ้านศิลปิน และจุดที่ 4) สวนดอกไม้ และตลาดจิม ทอมป์สัน
จุดที่เป็นหมู่บ้านอีสานนั้น เกิดจากผู้ดำเนินการจัดตั้งฟาร์มได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของ
ชาวอีสานไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จึงสร้าง “หมู่บ้านอีสาน” ขึ้นในปี พ.ศ.2550 บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยได้รวบรวม
และเสาะแสวงหาบ้านเก่า ช่างพื้นบ้านฝีมือดี และวัสดุอุปกรณ์ดำรงชีวิตของชาวอีสานดั้งเดิม เพื่อจัดแก็บอย่างยั่งยืน และจัดแสดงให้เห็นคุณค่า
ของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าของชาวอีสาน ซึ่งนับวันจะหาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนั้น จิม ทอมป์สัน
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ฟาร์ม ยังมุ่งที่จะให้ “หมู่บ้านอีสาน” เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสานให้ครบทุกรูปแบบ เพราะนอกจากเฮือนอีสานแล้ว
ยังมีศาสนาคาร ยุง้ ข้าวแบบต่างๆ รวมถึงเถียงนา (กระท่อมกลางนา) ตูบ คอกควาย กองฟาง และในปี พ.ศ.2554 หมูบ่ า้ นอีสานยังได้ขยายพืน้ ทีอ่ อกไปรวม
เฮือนทั้งหมด 14 หลัง ศาสนาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ บนพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ สิ่งที่น่าสนใจที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้ ก็คือ “สิมกลางน้ำ” ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน (แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม, 2554)
ความน่าสนใจของกลุ่มเฮือนอีสานเหล่านี้ ซึ่งมีเฮือนผู้ไท ที่จำลองจากเฮือนเหย้าของชาวผู้ไท สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการใช้วัสดุและการแบ่ง
พื้นที่ตามประโยชน์ใช้สอยอย่างงดงาม เฮือนเครื่องผูกที่โดดเด่นด้วยหลังคามุงแฝก ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 3 วัน รวมไปถึงกลุ่มเฮือนเกย เฮือนโข่ง
และศาสนาคารต่างๆ เช่น หอแจก หรือทีภ่ าคกลางเรียกว่า “ศาลาการเปรียญ” และทีเ่ ป็นไฮไลท์คอื การก่อสร้าง “สิมกลางน้ำ” หรือโบสถ์ของวัดภาคอีสาน
รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ อาทิ ศาลปู่ตา เฮือนแถว และคอกเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จะเปิดให้ชื่นชมภาพจำลองชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี
การละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวอีสานในอดีตไว้ให้สมั ผัส โดยจะเปิดต้อนรับกลุม่ นักท่องเทีย่ วเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมมกราคม ส่วนในเดือนอื่นๆ โครงการให้ความสำคัญกับอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นหลัก (นิตยสารบ้านในฝัน, 2554: 149)
จากการสังเกตการณ์หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้ ก็พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางบ้างก็เดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุด บ้างก็เป็นกลุ่มคนในจังหวัดต่างๆ ซึ่งมักเป็นคนในตัวเมืองที่ได้พาลูกหลานและญาติๆ มาพักผ่อนหย่อนใจ
ทั้งนี้ ความนิยมอย่างหนึ่งของกลุ่มชนชั้นกลางในการมองหาของแท้ก็คือ การไปเที่ยวชมชนบทและพยายามปกปักรักษาเอาไว้ตลอดจนมีการสร้าง
ภาพตัวแทน ดังกรณีฟาร์มจิม ทอมป์สนั ทีร่ กั ษา “กลิน่ อาย” ทางวัฒนธรรมในวิถชี วี ติ ของชาวอีสานแบบดัง้ เดิม ภาพตัวแทนของชนบทอีสานหมายถึงทุง่ นา
ความสงบ วิถพี ทุ ธพืน้ บ้าน และภาพแห่งอดีตต่างๆ ยิง่ ในยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมากในสังคมเมืองใหญ่ ก็ยงิ่ ทำให้ภาพลักษณ์ของชนบทอีสาน
เป็นเรือ่ งราวทีผ่ คู้ น “ถวิลหา” หรือเป็นภาพของปรากฏการณ์โหยหาอดีตในกลุม่ นักท่องเทีย่ วผูใ้ ช้ชวี ติ อยูใ่ นสังคมเมืองจนเกิดความเอือมระอา ลักษณะเช่นนี้
เราคงจะเห็นได้จากภาพการณ์หลายกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ตัวอย่างเช่น อำเภอปาย เชียงคาน ตลาดน้ำเก่าแถบภาคกลาง และยังคืบคลานข้ามแดนไป
ยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลวงพระบาง และเวียงจันทน์ด้วย
การท่องเทีย่ วในภาพลักษณ์ของจิม ทอมป์สนั ฟาร์ม จึงมีลกั ษณะเป็นการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและการท่องเทีย่ วในเชิงวัฒนธรรม (cultural tourism)
ที่ปะปนอยู่ร่วมกัน ซึ่งต่างจากการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อม (environmental tourism) ทั่วๆ ไป เพราะการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีเฉพาะภาพ
จูงใจที่เกิดจากภูมิทัศน์ธรรมชาติ แต่ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไม่สามารถแยกชีวิตผู้คนท้องถิ่นออกไปได้ เพราะภาพที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว
ก็คือวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ที่มีภาพของวิถีชีวิตและผู้คนท้องถิ่นเป็นตัวแสดงโลดแล่นร่วมอยู่ในเวทีนั่นด้วย
เหตุนี้ วัฒนธรรมของคนอีสานจึงได้กลายเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวไป ในกรณีพื้นที่ของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ซึ่งได้นำเอาภาพชีวิตประจำ
วันและวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านในแบบดั้งเดิมของชาวอีสานทำให้กลายเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งทางการท่องเที่ยว เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนในสังคม
เมืองหลวง ผู้โหยหาอดีตและ “เพรียกหาความเป็นชุมชนชนบท” ที่อุดมไปด้วยภาพของชีวิตอันเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย และถูกมองว่าเป็นสิ่งที่งดงาม
แม้จะไม่ใช้ภาพที่จริงแท้ก็ตาม ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเช่นนี้เกิดจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความหลากหลาย
เลื่อนไหล และมีสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
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เซรามิกผีตาโขน :

ปั้นแต่ง “ตัวตนอีสาน”สู่งานสินค้าวัฒนธรรม
งานประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ในโลกของวิถีประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน เราอาจคุ้นเคยกับคำว่า
“ฮีตสิบสอง” อันหมายถึงจารีตประเพณีในสิบสองเดือนของชาวอีสาน ซึ่งเป็น
สิง่ ทีย่ งั คงมีให้เห็นอยูใ่ นวิถชี วี ติ ประจำวันทีส่ บื ทอดกันมาเนิน่ นานจนถึงปัจจุบนั
ไม่ว่าจะเป็นบุญข้าวจี่ บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์ บุญแห่เทียน บุญแห่ปราสาทผึ้ง
หรือบุญเผวด เทศน์มหาชาติ ซึ่งในกรณีของชาวด่านซ้ายนั้นจะเรียกงานนี้ว่า
“งานบุญหลวง” ที่จะมีผีตาโขนออกมาแห่แหน ละเล่นในขบวนแห่ จนกลาย
เป็นสัญลักษณ์สำคัญในสายตาของนักท่องเที่ยวเมื่อกล่าวถึง “จังหวัดเลย”
ก็จะนึกถึง “ผีตาโขน” ในฐานะเป็นตัว “Mascot” ของงานประเพณีนี้ก็ว่าได้
“หน้ า กากผี ต าโขน” นั บ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ห ลั ก ที่ รู้ จั ก กั น อย่ า งแพร่
หลาย ไม่ใช่แต่คนไทยเท่านั้น เพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะรู้จักว่า
“งานเทศกาลแห่ผีตาโขน” จังหวัดเลย ซึ่งนับเป็นประเพณีที่จัดอยู่ในกลุ่ม
“Amazing Thailand” ด้วยเช่นกัน และในวันนี้ หน้าตาหน้ากากของผีตาโขน
นั้นมิได้มีอยู่แต่เพียงรูปโฉมในประเพณีพิธีกรรมเท่านั้น หากแต่หน้ากากผีตา
โขนได้ก้าวข้ามไปสู่การกลายเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็น
“สินค้าที่ระลึก” เมื่อนึกถึงด่านซ้าย จังหวัดเลย
						
ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ “ผู้ จั ด การออนไลน์ ” (www.manager.co.th)
ฉบับเมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2551 มีการนำเสนอข่าวเกีย่ วกับการสร้างผลิตภัณฑ์
ทีน่ ำเอาวิถชี วี ติ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาสร้างสรรค์ดดั แปลงให้กลาย
เป็น “สินค้า” กล่าวคือ มีการนำเอาหน้ากากผีตาโขน ซึง่ ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์
ของจังหวัดเลย มาแปรรูปให้เป็น “เซรามิกผีตาโขน” เพือ่ ให้เป็นของฝากสำหรับ
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นักท่องเทีย่ วทีไ่ ด้มโี อกาสมาเยือนจังหวัดเลย ซึง่ มีหลากหลายรูปแบบ อาทิ
โคมไฟ แก้วน้ำ แก้วกาแฟ แจกัน กระถางต้นไม้ โมบาย ชุดน้ำชา ฯลฯ
โดยได้รับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม และมาตรฐานสินค้าชุมชนด้วย
คุ ณ อภิ ช าติ คำเกษม ศิ ล ปิ น ผู้ คิ ด ค้ น และเจ้ า ของผลิ ต สิ น ค้ า
“เซรามิกผีตาโขน” ขึ้นมา ได้กล่าวว่า “เนื่องจากเป็นชาวจังหวัดเลย
โดยกำเนิด มีความผูกพันกับผีตาโขนอย่างลึกซึ้งตั้งแต่วัยเยาว์ และ
อยากถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาที่งดงามของบ้านเกิดให้เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วโลก ผ่านสินค้าที่ระลึก จึงเริ่มจากการผลิตผีตาโขนย่อส่วน
โดยทำจากไม้ไผ่เมื่อ 25 ปีที่ผ่านมา แต่ทว่า ผลงานดังกล่าวมีปัญหา
นานวั น ไปเนื้ อ ไม้ จ ะขึ้ น ราและผุ พั ง เลยเปลี่ ย นวั ส ดุ ม าเป็ น พลาสติ ก
แต่กย็ งั ไม่ได้ผลงานทีพ่ อใจนัก เพราะรูส้ กึ ว่า พลาสติกขาดเสน่หค์ วามเป็น
“Hand make” และขาดเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ จึงลองเปลีย่ นมา
ทำรูปแบบเซรามิกดูบ้าง”
ในแง่ลวดลายของผีตาโขนเซรามิก คุณอภิชาติกล่าวว่า “ลวดลายนัน้
เน้นความเรียบง่าย เหมือนแบบดัง้ เดิมทีส่ ดุ เพราะอยากทำงานในเชิงอนุรกั ษ์
ต่างจากผีตาโขนปัจจุบันที่ชาวบ้านจะนำศิลปะต่างๆ จากตะวันตกบ้าง
จากญี่ปุ่นบ้างมาผสมผสาน แม้จะดูสวยงาม แต่เสน่ห์ความ Classic
นั้ น ขาดหายไป” สำหรั บ คุ ณ อภิ ช าติ นั้ น “เซรามิ ก ผี ต าโขน”
ถือเป็นผลงานด้านศิลปะที่ซ้อนศิลปะอีกทีหนึ่ง เพราะเครื่องปั้นดิน
เผาก็เป็นศิลปะแบบหนึ่ง ผีตาโขนก็เป็นศิลปะประเพณีอีกแบบหนึ่ง
เมือ่ เรานำมาประยุกต์ไว้ดว้ ยกัน ข้อดี ก็คอื ความคงทน ซือ้ ไปนานเท่าไรก็
ยังคงอยู่ในสภาพนั้น นักท่องเที่ยวจึงซื้อกลับบ้านไปวางโชว์ที่บ้านของ
พวกเขา ซึ่งก็ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวเมืองเลยโดยเฉพาะอำเภอ
ด่านซ้าย หรืองานประเพณีแห่ผีตาโขนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
จากการพัฒนาและแปรรูปภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านประเพณีพธิ กี รรม
ให้กลายเป็น “สินค้าวัฒนธรรม” นัน้ ทำให้เรามองเห็นการเชือ่ มโยงระหว่าง
“ศิลปะ วัฒนธรรม กับศาสนาความเชือ่ ในวิถโี ลกาภิวตั น์”ซึง่ ในประเด็นนี้
ศ.สุริชัย หวันแก้ว (2552) เสนอว่า การมองความเชื่อมโยงของศิลปะ
วัฒนธรรม และศาสนาความเชื่อในยุคโลกาภิวัตน์ จำต้องมองบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกระแสตลาดโลกกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี รวมทั้งบทบาทภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่การมองอย่าง
รูปแบบที่ตายตัว เปลี่ยนแปลงไม่ได้และต้องมองให้เห็นถึง “หัวใจ” คือ
อ้างอิง
ระบบคุณค่า หรือค่านิยม ให้พน้ ไปจากรูปแบบภายนอก ให้เห็นความลึกซึง้
สุริชัย หวันแก้ว. (2552). ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของ
สับสน. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนุษย์ เพราะวัฒนธรรมเป็นกระบวนการพัฒนาการหรือความก้าวหน้าทาง
“เซรามิกผีตาโขน: ประกาศชื่ออีสานสู่สากล” ใน www.manager.co.th,
ภูมปิ ญ
ั ญา จิตวิญญาณ และสุนทรียภาพของมนุษย์ ทีจ่ ะต้องมีการปรับตัว
สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2555.
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้เช่นกัน
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ว่าด้วยข่าวสถาบันฯ
สถาบันวิจัยฯ จัดการประชุมเวทีเสวนาชาวบ้านระดับชาติ
เรื่อง “ข้าวข้ามแดน”

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2555 ผศ. ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ผู้ อ ำนวยการสถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามได้ ก ล่ า วรายงานเสนอต่ อ
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ รศ.สุรชา อมรพันธุ์ ประธานพิธี
เปิดงานเวทีเสวนาชาวบ้านระดับชาติเรื่อง“ข้าวข้ามแดน:
วัฒนธรรม พันธุกรรมพื้นบ้าน และความมั่นคงทางอาหาร”
ซึง่ เป็นการจัดประชุมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายชาวบ้านใน
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผศ.ดร.ปฐม ได้เป็นวิทยากรนำเสนอเรื่อง
“ข้ า วในมิ ติ วั ฒ นธรรมในภู มิ ภ าคอาเซี ย น”ด้ ว ย ในการ
จัดประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มชาวบ้านผู้สนใจการวิจัยประเด็น
เรื่ อ งข้ า วได้ เข้ า ร่ ว มงานกว่ า 400 คน และมี ก ารแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ้ า น
พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนา รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ข้าวเป็นจำนวนมาก

รศ.วีณา วีสเพ็ญ อาจารย์ผเู้ ชีย่ วชาญประจำโครง
การอนุรกั ษ์คมั ภีรใ์ บลานฯ สถาบันวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน ได้รบั รางวัลผูม้ ผี ลงานดีเด่นด้าน
วัฒนธรรมระดับชาติ
เมื่ อ วั น ที่ 2 เมษายน 2555 รองศาสตราจารย์ วี ณ า วี ส เพ็ ญ
ได้เดินทางไปร่วมงานพร้อมทั้งรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์
ในงาน “เชิ ด ชู เ กี ย รติ ศิ ล ปิ น มรดกอี ส านและผู้ มี ง านดี เ ด่ น ด้ า นวั ฒ นธรรม
สั ม พั น ธ์ ประจำปี 2555” เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพสมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และวั น อนุ รั ก ษ์ ม รดกไทย ณ
เวที ก ลางแจ้ ง หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยมี รศ.กิ ต ติ ชั ย
ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้าน
วัฒนธรรมสัมพันธ์ โดย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้
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ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรและ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟู
ภาษา-วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา รองผู้อำนวยการ
สถาบั น วิ จั ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมอี ส าน ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากศู น ย์์
ศึ ก ษาและฟื้ น ฟู ภ าษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิ จั ย ภาษาและวั ฒ นธรรม
เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ “ศึกษา
อั ก ษรขอมลาวของชาวลาวเวี ย งตำบลบ้ า นสิ ง ห์ อำเภอโพธาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี
ในการนี้ ผศ.ดร.ราชั น ย์ ได้ แ นะนำประวั ติ ค วามเป็ น มาของโครงการอนุ รั ก ษ์
ใบลานฯ แนวทางการทำงานของโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 1
ห้ อ ง 103 คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ จากนั้ น ได้ น ำชมห้ อ งสำนั ก งาน
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคาม
และเยี่ยมชมชุมชนท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง
ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ

ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2555 ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
ได้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ นายนพพล แก่งจำปา
เรื่อง “พลวัตการช่วงชิง “พื้นที่ท่องเที่ยว” ของคนชายแดน
ด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ.2520-2552” นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิ าสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการสอบวิทยานิพนธ์ครั้งนี้
มี ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ เป็นประธานกรรมการสอบ พร้อมด้วย
รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์ เป็นกรรมการสอบร่วมในครั้งนี้
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ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
รองผูอ้ ำนวยการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนา สถาบันวิจยั ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสานจัดโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายวิชาการและพัฒนา ได้จัด
ให้มีการบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง “Social and Cultural Research for Social Change and Policy in the
Age of Globalization” โดย Professor Dr.Marilyn Warning จาก Auckland University of Technology ประเทศ
New Zealand ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  ณ ห้อง EN-204 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวลา 09.00 – 12.00 น. ขอเชิญผูส้ นใจเข้าร่วมฟังบรรยายและสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ทสี่ ถาบันวิจยั ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน

จดหมายข่ า ว
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ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง
“ท้องถิ่นข้ามแดน ข้ามแดนท้องถิ่น”

ในวันที่ 5-7 กันยายน พ.ศ. 2555 นี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะได้จดั ให้มงี านประชุมทางวิชาการระดับชาติเรือ่ ง “ท้องถิน่ ข้ามแดน ข้ามแดนท้องถิน่ ”
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึกใหม่) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่
สนใจประเด็นเรื่องท้องถิ่นและภูมิภาคอื่นๆ

งานประกวดและแสดงนิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคเอเซียน”

ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม พ.ศ.2555 นี้ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จะจัดให้มีการ
ประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานด้าน“ศิลปกรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหอศิลป์
จำปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะจัดแสดง ณ ห้องโถงชั้น 1 ตึกสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีผลงานจากศิลปินนานาชาติในภูมิภาคอาเซียน
อาทิ พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และมาเลเซียร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย

จดหมายข่าวสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราย ๒ เดือน เป็นเอกสารเผยแพร่สาระความรูท้ างวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม และข่าวกิจกรรมของสถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จัดทำโดยฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ กลุม่ จดหมายข่าว สถาบันวิจยั ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความ ประสบการณ์ ทัศนะและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โปรดติดต่อได้ที่
ฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
44000 หรือเว็บไซต์ www.rinac.msu.ac.th

ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000

ชำระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่  1/2533
ปณฝ. โนนศรีสวัสดิิ์

