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	 จดหมายขา่วสถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	ฉบบันีเ้ปน็เลม่ที	่3 
แลว้นะครบั	กร็ูส้กึดใีจครบัทีไ่ดท้ำงานในสิง่ทีต่นเองสนใจซึง่นบัวา่เปน็เรือ่งทีด่ี 
และจดหมายเล็กๆ	 ชิ้นนี้คงเป็นเวทีวิชาการที่สามารถใช้เป็นสื่อนำความคิด	
และสาระความรูเ้ลก็ๆ	ดา้นศลิปวฒันธรรมไปสูก่ลุม่ผูส้นใจเพือ่รว่มแลกเปลีย่น 
เรยีนรูก้นั	ทัง้นี	้สำหรบัจดหมายขา่ว	2	ฉบบัทีผ่า่นมานัน้ไดร้บัสญัญาณตอบรบัจาก 
วงวิชาการทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี	โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่สนใจ 
เรื่องเล่าต่างๆ	แน่นอน	เรื่องเหล่านี้ก็อาจเป็นแรง	“จุดประกาย”	ให้เกิดโจทย์ 
วิจัยได้	ซึ่งต้องขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้ด้วยครับ
	 สำหรับจดหมายข่าวฯ	 ฉบับนี้	 ทางกองบรรณาธิการต้องการนำ 
สาระความรู้เกี่ยวกับประเด็นว่าด้วย	 “การแปลงวัฒนธรรมให้เป็น	 “สินค้า”	
หรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า	 “Commoditization	 of	 Culture”	 ซึ่งหมายถึง 
ปรากฏการณท์ีท่รพัยากรทางวฒันธรรมไดถ้กูแปรใหเ้ปน็สนิคา้	ทัง้ในรปูของวตัถ	ุ
เช่น	 สถานที่ท่องเที่ยว	 ของที่ระลึก	 หรือรูปแบบเหตุการณ์	 เช่น	 เทศกาล	
ประเพณี	หรือการแสดง	เป็นต้น
	 เนื้อหาข่าวสารและสาระความรู้ในจดหมายข่าวฉบับนี้	 มีหลากมิติ 
หลายเรือ่งทีโ่ยงใยกบัประเดน็เรือ่ง	“วฒันธรรมกบัการกลายเปน็สนิคา้”	เริม่ตน้ 
ที่เรื่องของงานประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์ที่บ้านท่าแร่	 จังหวัดสกลนคร 
อนัถอืเปน็ชมุชนครสิตค์าทอรกิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศไทยกว็า่ได้	ชาวครสิตท์า่แร ่
ไดน้ำเอาประเพณแีหด่าวครสิตม์าส	มาใชเ้ปน็เครือ่งมอืตอ่รองทางวฒันธรรมใน
บรบิทของการทอ่งเทีย่วและวกิฤตอตัลกัษณท์ีเ่กดิขึน้กบัพวกเขา	ซึง่เปน็ประเดน็ 
ที่น่าสนใจและน่าจะมีการศึกษาในเชิงลึกต่อไป	 ส่วนบทความเล็กๆ	 ชิ้นที่สอง	
ก็คือเรื่องใบลานในโลกออนไลน์	เขียนโดยคุณณรงค์ศักดิ์	ด้วยพยายามจะชี้ให้ 
เห็นว่าเรื่องภูมิปัญญาใบลาน	 แม้ในสังคมเทคโนโลยีซึ่งมีการแปรรูปและ 
กลายพันธุ์ไปบ้าง	แต่ทั้งหลายแหล่ก็ยังคงวางอยู่บนฐานของชุดความรู้อันเป็น 
มรดกภูมิปัญญาของบรรพชนที่น่าสนใจยิ่ง	
	 นอกเหนอืจากนี	้ยงัมเีนือ้หาขา่วเลก็ๆ	อกี	2	เรือ่ง	คอื	หวัขอ้การนำเสนอ 
ให้เห็นว่าชุมชนผู้ไทในจังหวัดมุกดาหารมีการสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนทาง 
วัฒนธรรม	 แล้วได้นำเอาเรื่องราวเหล่านี้มาต่อรองเพื่อสร้างพื้นที่ทางการ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันในนาม	 “บ้านภู	 หมู่บ้านผู้ไทในแบบโฮมสเตย์”	
และเรื่องสุดท้ายก็คือ	 การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในเวทีการท่องเที่ยว	
คือ	 “เซรามิกผีตาโขน”	 อันเป็นผลงานศิลปะที่คิดค้นและแปรรูปให้กลายเป็น	
“สินค้าที่ระลึก”	
	 ทา้ยสดุ	แมศ้ลิปวฒันธรรมจะมกีารพฒันาและการแปรเปลีย่นไปตามยคุ 
ตามสมัย	 แต่สิ่งหนึ่งนั้น	 หากเรามองในเชิงคุณค่าที่มีต่อข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 
ดงักลา่วแลว้	กจ็ะพบวา่ผูค้นในทอ้งถิน่ไมไ่ดมุ้ง่หวงัสรา้ง	“มลูคา่”	เพือ่ตอบโจทย ์
ยคุโลกาภวิตันเ์พยีงเทา่นัน้	เพราะสิง่เหลา่นีใ้นอดตีลว้นเปน็เสมอืนจติวญิญาณ
ทีม่ตีอ่การสรา้งพลงัแหง่วถิชีวีติ	ผูค้น	และสงัคม	ซึง่	ณ	เวลานี	้เรือ่งราวดงักลา่ว 
ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ายังคงม	ี “กลิ่นอาย”	 ของคุณค่าเหล่านั้นปะปนอยู่ด้วยเช่นกัน 
แม้รูปร่างเรือนกายของชีวิตประเพณีจะถูกแปรเปลี่ยนไปก็ตาม
                      

ด้วยสำนึกรักในวิถีท้องถิ่น
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	 ภายใต้บริบทการพัฒนาเชิงการท่องเที่ยวนั้นผู้เขียนพบว่า 
ชาวบ้านท่าแร่	 อำเภอเมือง	 จังหวัดสกลนคร	 ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่นับถือ 
ศาสนาคริสต์ที่มีบรรพบุรุษอพยพเคลื่อนย้ายมาจากประเทศเวียดนาม 
ไดน้ำเอาสำนกึอตัลกัษณใ์นความเปน็ไทยมาผสมผสานเขา้กบัความเปน็ 
ญวนเวยีดนาม	แลว้กอ่ใหเ้กดิชดุความคดิวา่ดว้ย“คนไทยเชือ้สายเวยีดนาม” 
ขึ้นมา	นอกจากการนำเสนอภาพอัตลักษณ์ดังกล่าวแล้ว	ภายใต้กระแส
การเคลื่อนไหวเรื่องการทารุณกรรมสุนัขทำให้สังคมตีตราว่า	ชาวท่าแร่ 
เปน็กลุม่คนทีม่คีวามโหดรา้ยปา่เถือ่น	อยา่งไรกต็าม	ชาวทา่แรก่ไ็ดเ้ลอืก 
ทีจ่ะนำเสนออตัลกัษณข์องตนเองในฐานะทีเ่ปน็ชมุชนแหลง่ทอ่งเทีย่วสำคญั 
ของจังหวัดและภูมิภาค	 โดยเฉพาะการเป็นแหล่งรวมสถาปัตยกรรม 
โบราณทีม่าอายกุวา่	100	ป	ีไมว่า่จะเปน็อาคารบา้นเรอืน	โบสถ	์โรงเรยีน	
และศาสนสถานอื่นๆ	อันมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากชุมชนท้องถิ่น 
อสีานโดยทัว่ไป	เพือ่แสดงใหก้ลุม่คนภายนอกเหน็วา่ชาวชมุชนทา่แรน่ัน้ 
มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ดีงาม	 และมีความเป็นสากล	 ตลอดจนเป็น 
พลเมืองทางวัฒนธรรมของสังคมไทยอีกด้วย
	 ในค่ำคืนของวันที่	 24	 ธันวาคม	 ของทุกๆ	 ปี	 เป็นช่วงเทศกาล 

คริสต์มาส	 ในชุมชนท่าแร่จะมีงานประเพณีแห่ดาวซึ่งเป็นที่รู้จักและ 
เริ่มเป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอกเพิ่มขึ้น	 งานแห่ดาวจะจัดที่ 
มิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง	 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
“โบสถ์วัดท่าแร่”	 ทั้งนี้การแห่ดาวเป็นกิจกรรมเฉพาะในวันคริสต์มาส 
เท่านั้น	 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่บรรดาโหราจารย์ได้ติดตามดาว
พิเศษดวงหนึ่ง	 แล้วได้ไปพบกับสถานที่ประสูติของพระกุมารเยซู	
ดังนั้นจึงถือกันว่าดวงดาว	 คือ	 สัญลักษณ์แห่งการประสูติของพระเยซู 
ในฐานะเปน็พระผูช้ว่ยใหร้อดตามคดิความเชือ่ทางศาสนาของชาวครสิต ์
ทั่วโลก
	 การปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานจากเดิมเป็นหมู่บ้านท่าแร่ไปเป็น 
งานแหข่บวนใหญโ่ตทีต่วัจงัหวดั	ซึง่นบัเนือ่งมาเปน็เวลากวา่	30	ปมีาแลว้ 
ทำให้ประเพณีที่ศรัทธากันภายในชุมชนเล็กๆ	 ได้เริ่มเป็นที่รู้จักและ 
ยอมรับกันในวงกว้างมากขึ้น	 และกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์ 
จังหวัดสกลนครในเวทีการท่องเที่ยวด้วย	

ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส :

เวทีการต่อรองเพื่อสร้างตัวตนของชาวคริสต์อีสาน
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	 ลกัษณะเชน่นี้	แสดงใหเ้หน็ภาพการประดษิฐป์ระเพณขีึน้มาใหม่	
ภายใตบ้รบิทของสถานการณท์างสงัคมทีแ่ปรเปลีย่นไปจากเดมิ	คอืจาก	
“ชุมชนชายขอบ	 (ท่าแร่)”	 ไปสู่	 “ชุมชนศูนย์กลาง”	 (สกลนคร)	 ทั้งนี้ 
Eric	Hobsbawm	(1983:	4)	เสนอว่า	ประเพณีประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม 
เปน็ปจัจยัหนึง่ทีไ่ดป้รบัเปลีย่นวถิแีหง่ประเพณเีกา่อนัเนือ่งมาจากประเพณ ี
เก่านั้นไร้ประสิทธิภาพ	 หรือขาดคุณสมบัติที่จะปรับตัวเพื่อให้สอด
คล้องกับสภาวการณ์ทางสังคมในเวลานั้น	 จนทำให้เกิดการสร้าง	
“ประเพณีประดิษฐ์”	 ขึ้นมา	 ซึ่งในกรณีของประเพณีแห่ดาวก็เช่นกัน 
จากการแห่ดาวดวงเล็กภายในชุมชนก็ได้เคลื่อนตัวและขยับขยายด้วย 
อทิธพิลของระบบทนุนยิมและกระแสของการทอ่งเทีย่ว	ทำใหก้ารแหด่าว 
ของชาวคริสต์ท่าแร่ถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้บริบทใหม ่
ความพยายามในการผลิตใหม่ทางวัฒนธรรมของชาวชุมชนท่าแร่เช่นนี	้
ล้วนแล้วแต่เป็นประจักษ์พยายานยืนยันให้เห็นถึงบทบาทของกลุ่มชน 
ในฐานะเปน็ผูส้รา้งในกระบวนการทางการเมอืงและการพฒันาเพือ่สรา้ง 
ผลติซำ้	และปรบัเปลีย่นระบบคณุคา่ของประเพณใีหส้อดคลอ้งกบับรบิท 
และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมืองด้วย
	 “รถแห่ดาว”	 ได้ประดิษฐ์ตกแต่งอยู่บนรถกระบะสี่ล้อบ้าง	
หรือรถบรรทุกหกล้อบ้าง	 ส่วนรูปดาวขนาดเล็กบางส่วนก็ถูกตกแต่งไว้ 
บนรถสามลอ้ปัน่กม็	ีอยา่งไรกต็าม	แรกเริม่เดมิทดีาวทีป่ระดษิฐส์รา้งขึน้มา 
ครั้งแรกนั้นเป็น	 “โคมไฟกระดาษรูปดาว”ใช้เทียนไขจุดเป็นแสงไฟ 
ส่องสว่าง	 แล้วใช้ถือไปแห่รอบชุมชนและรอบโบสถ์คริสต์	 ภายหลังมี 
การประดิษฐ์เพื่อใช้ตกแต่งตามหน้าอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ	
ในชมุชน	ซึง่ในทกุวนันีก้ารปฏบิตัเิชงิพธิกีรรมเชน่นีใ้นชมุชนทา่แรก่ย็งัคง 
ปฏบิตัใิหเ้หน็และดำเนนิอยู	่ประเพณใีนความคดิแบบเดมิมไิดเ้ลอืนหาย 
ไปแตอ่ยา่งใด	แมว้า่อาจจะมรีปูโฉมและกจิกรรมทีผ่ดิแผกไปจากเดมิบา้ง	
แตส่ำหรบัชาวทา่แรแ่ลว้	“ประเพณแีบบเกา่”	กบั	“ประเพณแีบบใหม”่	
ยงัคงมบีทบาทหนา้ทีใ่นชมุชนและยงัมศีกัยภาพทีจ่ะรบัใชส้ถานการณท์ี่
ชมุชนตอ้งเผชญิหนา้กบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมอนัเกดิจากแรงหนนุ
ภายนอกด้วยเช่นกัน
	 การนิยามอัตลักษณข์อง	“โคมดาวเล็ก”	ที่ใชเ้ทียนไขจดุส่องแสง 
ประกายเพื่อใช้ในพิธีแห่รอบชุมชนและโบสถ์ว่าเป็น	 “แบบดั้งเดิม”	
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ของชุมชน	 แต่รูปดาวที่ทำจากโฟมแผ่นไม้กระดาษต่างๆ	 ที่ตกแต่งไว้ 
บนรถบรรทุกขนาดใหญ่	 แล้วแต่งแต้มด้วยหลอดไฟนีออนสีสัน 
สวยงามสวา่ง	มองเหน็ไดใ้นระยะไกล	เปน็การประดษิฐส์รา้ง	“แบบใหม”่ 
เพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว	รถบรรทกุขนาดใหญส่ามารถบรรทกุทัง้รปูดาว 
ประดิษฐ์	 ทั้งเครื่องปั่นไฟ	 และส่วนประกอบอื่นๆ	 ที่ตกแต่งได้มากกว่า	
รวมทั้งตัวแสดงที่สามารถนั่งไปบนรถแห่ได้พร้อมๆ	 กัน	 ไม่ว่าจะเป็น 
ซานตา้คลอส	นางฟา้เดก็ผูห้ญงิ	เทวดานอ้ยเดก็ผูช้าย	โดยมลีงุซานตา้คอย 
โยนขนมลูกอมให้เด็กๆ	 ตามสองฟากฝั่งถนนที่รถแห่ดาวเคลื่อนตัวไป 
แสงไฟนีออนที่ช่วยให้การประดิษฐ์สร้างสีสันของดวงดาวเป็นไปได้ใน 
หลายรปูแบบหลากสสีนั	ซึง่เปน็สิง่ทีช่ว่ยทำใหป้ระเพณแีหด่าวในชมุชน
ท่าแร่ได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น
	 จากทัศนะข้างต้น	 ทำให้ผู้เขียนมองเห็นการประดิษฐ์ประเพณี 
จากเดิมที่เคยใช้โคมไฟเทียนไขที่เรียกว่า	“ดาวเล็ก”	ปรับเปลี่ยนไปเป็น	
“ดาวใหญ่”	 โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากหลอดไฟนีออนซึ่งสะท้อนให้เห็น 
ชุมชนที่ได้ปรับเปลี่ยนตัวตนทางประเพณีกับสังคมโลกยุคสมัยใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ในเชิงการประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยวเป็นแรง
กระตุ้นหลัก
	 งานประเพณีแห่ดาวของชาวบ้านท่าแร่ในฐานะเป็นประเพณี 
ประดิษฐ์แบบหนึ่ง	จึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้ก่อตัวขึ้นจากการ 
หยบิยกวตัถดุบิโบราณ	(Ancient	Materials)	ทางวฒันธรรม	คอื	เรือ่งราว 
เกี่ยวกับประวัติการประสูติของพระศาสดา	 พิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา	
งานเฉลิมฉลอง	และข้อปฏิบัติที่เชื่อว่าเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ
ในโลกทางพิธีกรรมมาเป็นจุดกำเนิดของงานประเพณีนี้
	 ประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์ท่าแร่ในฐานะที่เป็นการประดิษฐ์ 
ประเพณี	จึงมีการดัดแปลง	ปรุงแต่ง	และเสริมเติมสิ่งใหม่ๆ	เข้าไป	เพื่อ 
สือ่สารและบอกกลา่วใหก้ลุม่คนอืน่ๆ	ไดม้องเหน็และสมัผสัผา่นประเพณ ี
แห่ดาวได้	 โดยผู้เขียนพบว่ามีทั้งการนำเสนอภาพให้เห็นถึงความเป็น 
พลเมืองไทยผ่านการใช้ข้อมูลทางคติชนและวัฒนธรรมชิ้นนี้ 	
เพือ่บอกวา่สิง่นี	้“ไมใ่ชข่องแปลก”	แตเ่ปน็วฒันธรรมไทยอกีรปูแบบหนึง่ 
นอกจากนี	้ยงัมกีารสรา้งสรรคเ์พือ่ใหม้ลีกัษณะของการผสมกลมกลนืกบั 
ความเป็นท้องถิ่นอีสานด้วย	 รวมทั้งยังต้องการนำเสนอภาพเพื่อให้เห็น
มิติของความเป็นสากลด้วยอีกประการหนึ่งเช่นกัน
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“รูปโฉมใหม่กับการสร้างสำนึกร่วมทางสังคม”
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ภาพหน้าปัจจุบันของเว็บไซต์ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2555

	 อตัลกัษณ	์(Identity)	ของคนอสีานบางสว่นไดถ้กูบนัทกึไวใ้นคมัภรี ์
ใบลาน	 และบางส่วนเช่นกันก็ถูกกลืนกลาย	 บ้างก็หายสาบสูญไป 
อันเนื่องจากวัฒนธรรมใหม่เข้าทาบทับ	 ซึ่งเอกลักษณ์ของคัมภีร์ใบลาน 
นั้นสามารถมองได้	 2	 มิติ	 คือ	 มิติทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนช
าวลาวฝั่งขวาแม่น้ำโขง	 ในบริบทภาคอีสานในสังกัดรัฐชาติไทย	
(ในทีน่ีจ้ะเรยีกชาวอสีาน)	และใบลานในมติคิวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมอืน่ 
	 ใบลานมติใินวฒันธรรมของกลุม่ชนชาวอสีาน		สิง่ทีเ่หน็เดน่ชดัทีส่ดุ 
คือด้านตัวอักษรและภาษา	 ซึ่งมีความแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน 
กับกลุ่มชนภูมิภาคอื่น	 เนื่องจากในคัมภีร์ใบลานอีสานมีการใช้อักษร 
อย่างน้อย	3		รูปอักษร	คือ	อักษรธรรม	อักษรไทยน้อยและอักษรขอม		
ส่วนภาษาที่ใช้เป็นภาษาลาวเก่า	 ซึ่งเป็นภาษาเดิมของชาวอีสาน	
มีคำศัพท์	 ฉันทลักษณ์ที่มีความเฉพาะถิ่น	 ส่วนมิติความสัมพันธ์กับ 
วัฒนธรรมอื่น	 เอกลักษณ์ของคัมภีร์ใบลานได้มีความสัมพันธ์กับ
วัฒนธรรมด้านอื่นๆ	 ซึ่งแต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างกันออกไป		
คมัภรีใ์บลานในอดตี		จำเปน็ตอ้งสมัพนัธก์นักบัรปูแบบวฒันธรรมทีม่คีวาม 
ประณตี	เชน่วฒันธรรมการถกัทอ	เพือ่นำมาเปน็ผา้หอ่คมัภรี	์	วฒันธรรม 
การสร้างตู้และหีบพระธรรมลงรักปิดทอง	 วัฒนธรรมในการนำสีจาก 
รกัชาดและทองมาทำเปน็ขอบคมัภรีใ์บลาน	วฒันธรรมการทำลวดลายที ่
สะทอ้นใหเ้หน็ศลิปะ	วฒันธรรม	ภมูปิญัญา	รวมไปถงึความเชือ่	ประเพณ ี
และพิธีกรรมของคนในอดีตด้วย
	 รปูแบบทางกายภาพของคมัภรีน์ัน้ถอืวา่มเีอกลกัษณอ์นัแตกตา่ง

จากบริบทปัจจุบันเป็นอย่างมาก		เพราะลักษณะการใช้	รูปทรง	เทคนิค	
กรรมวธิ	ีมคีวามแตกตา่งจากความนกึคดิ	ความคุน้ชนิ	ของคนยคุใหมม่าก 
ถา้สามารถนำเอาเอกลกัษณท์ัง้ของกลุม่ชนและทีส่มัพนัธก์บัวฒันธรรมอืน่ 
มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์อย่างจริงจัง	 ถ้าสามารถสร้างนวัตกรรมทาง 
วัฒนธรรมแก่ใบลานให้ได้มีบทบาทต่อผู้คนในสังคมปัจจุบันนั้น	 คัมภีร์
ใบลานก็ถือเป็นจุดเริ่มของอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองแห่งการศึกษาอย่าง 
ตักสิลานคร	 หรือแม้กระทั่งอัตลักษณ์ของกลุ่มชนที่ไม่ใช่แค่คนอีสาน		
เพราะอาจหมายรวมถงึคนลาว-คนไทย	หรอือาจกลายเปน็ของคนเอเชยี	
หรือแม้แต่เป็นของโลกเสียด้วยซ้ำ	 คัมภีร์ใบลานในศตวรรษใหม่นี้จึง
จำเป็นต้องมีบทบาทใหม่เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงคุณค่า	 และให้เกิดสำนึก 
ร่วมต่อการอนุรักษ์	 หรือเชื่อมโยงวิถีคิด	 ครรลองคุณธรรมอันดีงาม	
เป็นทางเลือกในการศึกษา	 ค้นคว้าทางวัฒนธรรมแก่คนรุ่นใหม่ได้อีก 
ทางหนึ่ง
	 มขีอ้ใหข้บคดิในบางแงม่มุทีว่า่	บทบาทและสำนกึรว่มจะสามารถ 
แพร่กระจายในวงกว้างมากที่สุดในบริบทสังคมปัจจุบันได้อย่างไร 
ความเป็นวัตถุโบราณอย่าง	 “คัมภีร์ใบลาน”นั้นจะสามารถครองใจคน 
หรือสามารถที่จะเข้าอยู่ในความทรงจำของปัจเจกชน	 หรือกระตุ้น 
สำนึกแห่งการอนุรักษ์	กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ความโหยหาอดีตของ
คนสมัยใหม่	(บางกลุ่ม)	ได้หรือไม่	
	 	 	 	 	 “หรือว่าจะปล่อยให้ชื่อและสาระในคัมภีร์ใบลาน	 ถูกกลืนหายไป 
จากความทรงจำของโลก		

คัมภีร์ใบลานในสื่อออนไลน์

ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
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							และกลายเป็นสิ่งชำรุดทางวัฒนธรรม		ไร้ซึ่งประโยชน์	ที่ใครก็ไม่ 
อยากจะกล่าวถึงได้เช่นนั้นหรือ”	
	 	 	 	 	 เป็นข้อคิดเห็นที่ชวนให้หาคำตอบแก่กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการ 
อนุรักษ์ภายใต้ชื่อ	 “โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ซึ่งปัจจุบันกำลังถูกปรับให้เป็นเนื้อเดียวกันกับสถาบันวิจัยศิลปะและ 
วัฒนธรรมอีสาน		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดยการดำเนินการตั้งแต่ปี	
2546-ปจัจบุนั	เปน็ระยะเวลากวา่	10	ป	ีทีน่กัวชิาการในโครงการใบลานฯ	
ไดข้บัเคลือ่นพนัธกจิเฉพาะดา้น	และสรา้งสำนกึรว่มอนรุกัษแ์บบคูข่นาน 
ไปพร้อมๆ	 กับการสำรวจ	 การจัดระบบคัมภีร์ใบลานตามวัดต่างๆ 
จำนวนกวา่	687	แหง่	ใน	5	จงัหวดัภาคอสีานการอบรมตวัอกัษรโบราณ 
สำหรับนิสิต	 นักเรียน	 ครู	 ชาวบ้านหรือแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์ 
กม็ขีอ้จำกดัอยูเ่ฉพาะกลุม่ทีส่นใจ	แตก่ส็ามารถสรา้งประสบการณใ์หก้บั 
ผู้อบรมอักษรโบราณในหลายรุ่นให้ได้รับรู้และสร้างสำนึกด้านการ 
อนรุกัษเ์อกสารใบลานไดพ้อสมควร	อกีทัง้ทีผ่า่นมายงัมกีารนำเทคโนโลยี 
สมัยใหม่มาใช้บริการฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานทางระบบอินเตอร์เน็ต 
หรอืการจดัทำเวบ็ไซตบ์นฐานขอ้มลูซึง่ปรากฏอยูใ่น	www.bl.msu.ac.th 
ซึ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	 องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่
ปี	 2547	 เป็นต้นมา	 ก็สามารถส่งผ่านสาระข้อมูลแก่ผู้สนใจได้เฉพาะ 
บางกลุม่เชน่กนั	เชน่เดยีวกบัผลงานการปรวิรรตและจดัพมิพว์รรณกรรม
จากเอกสารใบลานกว่า	20	รายการ	กลุ่มผู้สนใจเป็นนิสิต	นักศึกษาที่ทำ
การค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำวิทยานิพนธ์เฉพาะด้านเพียงเท่านั้น		
	 คำถามคือ	ผู้ที่ไม่สนใจ	ผู้ที่ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ	ผู้ที่ไม่เคยรู้
จกักบัคมัภรีใ์บลาน	เราจะไปจดุประกายใหเ้กดิความสนใจดว้ยวธิกีารใด 
มันเป็นคำถามที่อาจจะมีคำตอบ	 แต่ก็ต้องพ่วงด้วยงบประมาณของ 
ทางราชการเสมอ	 ทั้งนี้ในความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์	 วิธีการสร้าง 
สำนึกร่วมในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายวิธีการ	 วิธีการหนึ่งคือระบบ	
“เครือข่ายสังคมออนไลน์”	 หรือเรียกว่า	 “Social	media”	 ที่กำลัง 
ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวางนั้นสามารถสร้างอัตลักษณ์	 หรือ 

การสถาปนาตัวตน	 ในระบบได้อย่างง่ายดาย	 และเป็นเครื่องมือที่ 
ทรงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านการเผยแพร่	 ข้อมูลข่าวสาร	
ประชาสัมพันธ์	ส่งต่อแนวคิด	รวมถึงสำนึกด้านการอนุรักษ์ที่เคยดำเนิน
การอย่างยากเย็นเข็ญใจให้เกิดความรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น
	 ปัจจุบันในหน้าเว็บไซต์ของ	 “ศูนย์อนุรักษ์ใบลานอีสาน	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”	มีสมาชิก	จำนวนกว่า	5,000	คน	1		รอเป็น 
สมาชิกอีกกว่า	 500	 คน	 เป็นยืนยันให้เห็นว่าโลกออนไลน์สามารถใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานตามพันธกิจ	 กิจกรรม		
ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร	 ข้อสนเทศในคัมภีร์ใบลานได้เป็นอย่างดี 
การตอบปญัหาทีม่วลสมาชกิสนใจใครรู่้		รวมถงึการนำเอาขอ้มลูของวถิี 
วัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาอีสานออกเผยแพร่	 ตัวอย่างเช่น	 เรื่องอาหาร	
สถานที	่ชือ่พชืพรรณ	วถิชีวีติ	ภมูปิญัญา	กว	ีผญา	คำกลอน	ขอ้คดิสอนใจ	
เหตกุารณส์ำคญั	ฯลฯ	ถอืเปน็การคดินอกกรอบออกจากมติคิวามเปน็คมั
ภีร์ใบลานอันศักดิ์สิทธิ์	ซึ่ง	ณ	วันนี้	เป็นเพียงนามธรรมให้กลายกลับเป็น	
“รปูธรรม”	ทีส่มัผสัและใกลต้วัไดย้ิง่ขึน้	ผนวกวธิกีารและระบบกส็ามารถ 
จะสถาปนาตัวตนโดยไม่จำเป็นต้องก่อร่างสร้างตึกรามอันใหญ่โต 
มโหฬาร	เหมือนอย่างในอดตีได	้	แต่ทัง้นี้และทั้งนั้น		อาจเปน็ผลพวงสืบ
เนือ่งจากการดำเนนิงานตามพนัธกจิทีบ่ม่เพาะแนวความคดิ	จติสำนกึแก่
บุคลากรผู้ปฏิบัติเป็นสำคัญ		อีกทั้งการจัดเก็บ	และจัดการข้อมูลภายใน 
ช่วงระยะเวลากว่า	 10	 ปีที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบ	 รวมถึงการจัดการ 
องคก์รทีม่ขีนาดเลก็	มคีวามยดืหยุน่เลือ่นไหล	มอีสิระดา้นการดำเนนิงาน 
ตามพันธกิจ	 ทำให้เป็นผลดีต่อการบริหารจัดการ	 เพราะ	 “ระบบเป็น 
เครือ่งมอืทีค่นตอ้งใชอ้ยา่งเขา้ใจและรูเ้ทา่ทนั”		จงึจะเกดิประสทิธภิาพสงู 
สุดกับองค์กร	 และท้ายสุดก็จะสามารถขับเคลื่อนหน้าที่หรือพันธกิจ 
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ	 และสามารถสร้างภาพอัตลักษณ์ของ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมในฐานะเป็นผู้ชี้นำ	 และเป็นที่พึ่งแก่ 
สังคมชุมชนและท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
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ภาพของคุณประหยัด คำสิงห์ ที่กล่าวติชมผ่านหน้าเฟสบุ๊ค



❋6 จดหมายข่าว ❋7จดหมายข่าว❋6 จดหมายข่าว ❋7จดหมายข่าว

บ้านภู หมู่บ้านผู้ไท :

“การค้าวิถีชาติพันธุ์ ในบริบทของการท่องเที่ยว”

	 “บ้านภู”	 ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร 
ประมาณ	6	กโิลเมตร	คำเรยีกชือ่หมูบ่า้นวา่	“ภ”ู	หรอืชาวบา้นเรยีกกนัวา่	
“บ้านภู”	 นั้นมีมาตั้งแต่เดิมสมัยตั้งหมู่บ้าน	 ปัจจุบันบ้านภูได้รับการ 
แบ่งออกเป็นหมู่	1	และหมู่	2	โดยขึ้นกับตำบลบ้านเป้า	อำเภอหนองสูง	
ชาวบ้านกล่าวว่า	 ก่อนที่จะเรียกกันว่า	 “บ้านภู”	 เดิมเคยใช้ชื่อว่า	
“บ้านหลุบภู”	 เนื่องจากพื้นที่เดิมซึ่งไม่ใช่พื้นที่ที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน	
คนบ้านภูเคยตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณหุบเขา	 และคำว่า	 “หลุบ”	 นั้น	
ชาวบ้านภูได้อธิบายความหมายไว้เป็นลักษณะของพื้นที่ที่อยู่ต่ำลงไป 
เหมือนหลุม	 และต่อมาชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นก็ได้อพยพ 
มายงัพืน้ทีเ่นนิเขาซึง่เปน็พืน้ทีท่ีห่มูบ่า้นตัง้อยูใ่นปจัจบุนั	การเปลีย่นชือ่ 
จากบา้นหลบุภมูาเปน็บา้นภนูีเ้กดิขึน้มานานกวา่รอ้ยปแีลว้	(พรรณปพร	
ภิรมย์วงษ์,	2552:	34)
	 ในปัจจุบัน	 บ้านภูเป็นชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่นใน 
เรื่องวัฒนธรรม	 เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งชุมชนหนึ่งในภาคอีสาน 
หมูบ่า้นไดร้บัใหเ้ปน็แบบอยา่งในหลายๆ	ดา้น	ไดแ้ก	่หมูบ่า้นอยูเ่ยน็เปน็สขุ	
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ	 หมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนดีเด่นจังหวัดมุกดาหารหมู่บ้าน 
OTOP	เพื่อการท่องเที่ยว	มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบสมบูรณ์ของภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื	กรมการพฒันาชมุชน	และเปน็หมูบ่า้นทอ่งเทีย่วชมุชน	
มีการจัดโฮมสเตย์ผ่านการประเมินคุณภาคมาตรฐานด้วยเหตุนี้ชุมชน 
บ้านภู	หมู่บ้านผู้ไทจึงเป็นที่ศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยน	เรียนรู้ให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นอื่นๆ	 (www.banphu.net,	 สืบค้นเมื่อ	 20	 มีนาคม	 2555)	
ได้เป็นอย่างดี
	 ในกรณีการจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 
พบวา่ในปจัจบุนัประเทศไทยไดม้กีารจดับรกิารทอ่งเทีย่วแบบโฮมสเตย์ 
(Home-stay)	หรืออีกชื่อหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	
เรียกว่า	 “ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท”	 ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวมิติใหม่ 
ที่เน้นการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 โดยการจัด 
บรกิารทีพ่กัใหน้กัทอ่งเทีย่วพกัรว่มกบัเจา้ของบา้น	เพือ่เปดิโอกาสใหน้กั 
ท่องเที่ยวได้เรียนรู้	 การดำเนินชีวิต	 วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ของผู้คนใน
ชนบทไทยและศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามความเป็นจริง	
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,	2549)
	 สารณิยี	์	ภาสยะวรรณ	(2553:	202)	เสนอวา่การบรกิารทอ่งเทีย่ว 
ในรูปแบบนี้	 ได้สะท้อนถึงมิติใหม่ของตลาดการท่องเที่ยวในยุค 
โลกาภวิตัน	์ซึง่พืน้ทีบ่า้นและวถิชีวีติประจำวนัของผูค้น	สามารถนำมาเปน็	
“สินค้า”	ที่ขายได้	 อันแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกได้อย่าง 
ใกล้ชิด	และเข้มข้น	ผ่านการบริการที่เอื้อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้า 
ใกล้กับชีวิตประจำวันของเจ้าของบ้านมากขึ้น	ส่วนเจ้าของบ้านต้องตก 
อยู่ในสถานะผู้ถูกท่องเที่ยว	 ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสและ 
รู้เห็นชีวิตประจำวันถึงในระดับพื้นที่บ้านได้
	 ชาวบา้นภเูปน็	“ผูไ้ท”	ซึง่ความเปน็ชาตพินัธุน์ีเ้กดิขึน้จากการมอง 
ตนเองและคนอืน่มองวา่มคีวามแตกตา่งและลกัษณะเฉพาะ	ดงัทีช่าวบา้นภ ู
บอกให้เห็นว่าภาษาของตนเป็นภาษาผู้ไทที่แตกต่างจากภาษาอีสาน
ทั่วไป	 มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมแตกต่างจากคนอีสานและคนไทยภาคกลาง 
	 ชาวบ้านภูมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็น	“ผู้ไท”อยู่ก่อนแล้วในชีวิต
ประจำวัน	 แต่ชาวบ้านภูยังมีการสร้างลักษณะความเป็นผู้ไทบางอย่าง 

❋6 จดหมายข่าว ❋7จดหมายข่าว

งานวิชาการ
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

ในบรบิทของการทอ่งเทีย่วดว้ย	เชน่	การแตง่กายทีช่าวบา้นไมไ่ดแ้ตง่กาย 
ในแบบที่ใช้สวมใส่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในชีวิตประจำวันของตน 
ซึ่งที่มาของการสร้างอัตลักษณ์ผู้ไทของชาวบ้านนี้	 มีจุดเริ่มต้นที่ 
ชาวบ้านที่อยู่กลุ่มผู้นำกิจกรรมของบ้านภูต้องการให้บ้านภูกลายเป็น 
หมู่บ้านท่องเที่ยว
	 ชาวบา้นภมูสีว่นอยา่งมากในการกำหนดและสรา้งอตัลกัษณข์อง
ตนผ่านรูปแบบต่างๆ	ที่เห็นได้เป็นรูปธรรมทั้งการนำเงินของหมู่บ้านมา 
สรา้ง	“เรอืนผูไ้ท”สองหลงัทีล่านวดัการกำหนดรปูแบบ	“ชดุผูไ้ท”	ทีส่วม
ใสใ่นกจิกรรมการทอ่งเทีย่วขอหมูบ่า้น	ตลอดจนการนำ	“แกงหวาย”	มา
ประกอบในสำรบัอาหารเยน็ของนกัทอ่งเทีย่ว	รวมทัง้การแสดงฟอ้นผูไ้ท	
(พรรณปพร	ภริมยว์งษ,์	2552:	174)	สิง่ตา่งๆ	ทีช่าวบา้นเลอืกมานำเสนอ 
ในบริบทของการท่องเที่ยวนี้บางอย่างก็เป็นรูปแบบใหม่ที่มิใช่วิถีชีวิตใน 
ความเปน็จรงิทีเ่คยเปน็มาในอดตี	อาท	ิไมใ่หม้กีารเลีย้งสตัวไ์วต้ามบรเิวณ 
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 
ซึง่อาจกลา่วไดว้า่อตัลกัษณข์องผูไ้ทบา้นภใูนบรบิทของการทอ่งเทีย่วเปน็ 
“อัตลักษณ์เชิงรูปธรรม”	 ที่สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดในสายตาของ 
นักท่องเที่ยวทั่วๆ	ไป



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

	 วิถีชีวิตวัฒนธรรมผู้ไทในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น	 เราอาจทำ
ความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ผ่านความคิดของ	 John	Eade	 (1997:	 27)	
ได้ว่า	 เมื่อวัฒนธรรมถูกมองใหม่ว่าไม่จำเป็นต้องหมายถึงวิถีชีวิตเฉพาะ 
ถิ่นเสมอไป	 ความสำคัญของวัฒนธรรมทั้งในแวดวงวิชาการและปฏิบัติ 
การระดับชีวิตประจำวันของผู้คนจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างผิดหูผิดตา	 การ 
ปะทะกันของความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมแบบเดิมกับโลกาภิวัตน์หรือ 
ปฏบิตักิารโลกาภวิตัน	์(globalizing	practices)	ซึง่หมายถงึ	“การเปลีย่น 
การดำรงอยู่ทางสังคมและทางวัตถุให้กับโลกสมัยใหม่	 ทำให้เกิดการ 
เชือ่มตอ่ระหวา่งสิง่ตา่งๆ	แบบใหมแ่ละทำใหโ้ลกในฐานะองคร์วมถกูสรา้ง 
ขึ้นมาในลักษณะของเวที	(arena)	ที่เหมาะต่อการปฏิบัติการด้านตลาด	
ด้านภูมิปัญญา	ด้านสิ่งแวดล้อม	และปฏิบัติการด้านอื่นๆ	
	 ในกรณีของชาวบ้านภูกับการ	“ขาย”	ความเป็นวิถีชีวิตวัฒธรรม 
ผูไ้ทใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้มาสมัผสัจงึเกดิภายใตส้ถานการณก์ารปะทะ 
ระหวา่งความเปน็ชาตพินัธุก์บัการพฒันาของสงัคมเมอืงในยคุโลกาภวิตัน์ 
ทีท่ำให	้“บา้นภ”ู	กลายเปน็	“ฐานผลติ”	สรา้งชมุชนหรอืพืน้ทีท่างการคา้ 
ทั้งในระดับท้องถิ่น	ภูมิภาค	ชาติ	และระดับโลกด้วย	ดังจะเห็นว่ามีนัก 
ทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต	ิทัง้ชาวตะวนัตก	ญีปุ่น่ทีไ่ดแ้วะเวยีนเดนิทางมาพกั 
อาศัยลิ้มลองสัมผัสกับวิถีชีวิตผู้ไทในบ้านภูด้วยเช่นกัน
	 แม้ว่าการซื้อขายและบริโภคการท่องเที่ยวของโฮมสเตย์จะเป็น 
เพยีงการสรา้งภาพตวัแทนแสดงผา่นสญัลกัษณเ์ทา่นัน้	แตห่ากมองตามที	่
Hall	(1997)	เสนอวา่กระบวนการสรา้งภาพตวัแทนในฐานะตวัแทนของ
วฒันธรรมและปฏบิตักิารเชงิสญัลกัษณ์นัน้	มอีำนาจในการครอบงำทาง 
อดุมการณใ์นการสรา้งระบบความคดิ	อดุมการณ	์และวฒันธรรมใหก้ลาย 
เป็นระบบหลักของสังคมได	้ เช่นนี้ภาพชีวิตของชาวบ้านภ	ู หมู่บ้านผู้ไท 
จงึเปดิประตสููส่ายตาของกลุม่คนภายนอกไดค้มชดัมากกวา่ทีเ่คยเปน็มา 
ในอดีต	 เพราะยุคสมัยนี้	 “วัฒนธรรมขายได้”	 ตาม	 “concept”	
ที่ว่าแปลง	“คุณค่า”	สู่	“มูลค่า”	นั่นเอง
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	 เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว	 ทีมสถาบันฯ	 ได้เดินทางไปเที่ยวชมไร่จิม	
ทอมป์สัน	 ฟาร์ม	 ที่อำเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 แล้วมีเรื่องเล่าสู่ฟังว่า	
ในแง่ความเป็นมาของ	 “Jim	 Thompson	 Farm”	 นี้ 	 เกิดขึ้นเมื่อปี 	
พ.ศ.2531	 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนพื้นที่กว่า	 600	 ไร่ 	 ณ	
เชิงเขาพญาปราบ	 ตำบลตะขบ	 อำเภอปักธงชัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 เพื่อ 
เป็นแหล่งผลิตไข่ไหมจำหน่ายให้เกษตรกร	 พร้อมได้รับซื้อรังสดในการผลิต 
เส้นไหมและเป็นพื้นที่ปลูกหม่อน	อันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม
	 ในป	ีพ.ศ.2544	จมิ	ทอมปส์นั	ฟารม์	ไดเ้ปดิเปน็สถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิเกษตร 
ปีละครั้ง	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร	 วงจรชีวิตหนอนไหม	 พร้อมให้ 
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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จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม :
 เมื่อ “วิถีชีวิตอีสาน”กลายเป็นสินค้าการท่องเที่ยว

งานวิชาการ  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
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ฟาร์ม	 ยังมุ่งที่จะให้	 “หมู่บ้านอีสาน”	 เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสานให้ครบทุกรูปแบบ	 เพราะนอกจากเฮือนอีสานแล้ว	
ยงัมศีาสนาคาร	ยุง้ขา้วแบบตา่งๆ	รวมถงึเถยีงนา	(กระทอ่มกลางนา)	ตบู	คอกควาย	กองฟาง	และในป	ีพ.ศ.2554	หมูบ่า้นอสีานยงัไดข้ยายพืน้ทีอ่อกไปรวม 
เฮือนทั้งหมด	14	หลัง	ศาสนาคาร	และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	บนพื้นที่ทั้งหมด	50	ไร่	สิ่งที่น่าสนใจที่เพิ่มขึ้นมาในปีนี้	ก็คือ	“สิมกลางน้ำ”	ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง	
ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน	(แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์จิม	ทอมป์สัน	ฟาร์ม,	2554)	
	 ความน่าสนใจของกลุ่มเฮือนอีสานเหล่านี	้ ซึ่งมีเฮือนผู้ไท	 ที่จำลองจากเฮือนเหย้าของชาวผู้ไท	 สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาในการใช้วัสดุและการแบ่ง 
พื้นที่ตามประโยชน์ใช้สอยอย่างงดงาม	 เฮือนเครื่องผูกที่โดดเด่นด้วยหลังคามุงแฝก	 ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง	 3	 วัน	 รวมไปถึงกลุ่มเฮือนเกย	 เฮือนโข่ง	
และศาสนาคารตา่งๆ	เชน่	หอแจก	หรอืทีภ่าคกลางเรยีกวา่	“ศาลาการเปรยีญ”	และทีเ่ปน็ไฮไลทค์อื	การกอ่สรา้ง	“สมิกลางนำ้”	หรอืโบสถข์องวดัภาคอสีาน	
รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	อาทิ	ศาลปู่ตา	เฮือนแถว	และคอกเลี้ยงสัตว์	เป็นต้น	ทั้งนี้	จิม	ทอมป์สัน	ฟาร์ม	จะเปิดให้ชื่นชมภาพจำลองชีวิต	วัฒนธรรม	ประเพณี	
การละเลน่	อาหารการกนิ	และการประกอบอาชพีของชาวอสีานในอดตีไวใ้หส้มัผสั	โดยจะเปดิตอ้นรบักลุม่นกัทอ่งเทีย่วเปน็ประจำทกุปใีนชว่งเดอืนธนัวาคม-
มกราคม	ส่วนในเดือนอื่นๆ	โครงการให้ความสำคัญกับอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นหลัก	(นิตยสารบ้านในฝัน,	2554:	149)
	 จากการสังเกตการณ์หลังจากที่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มแห่งนี้	ก็พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางบ้างก็เดินทางมาจาก
กรุงเทพฯ	ในช่วงวันหยุด	บ้างก็เป็นกลุ่มคนในจังหวัดต่างๆ	ซึ่งมักเป็นคนในตัวเมืองที่ได้พาลูกหลานและญาติๆ	มาพักผ่อนหย่อนใจ	
	 ทั้งนี้	ความนิยมอย่างหนึ่งของกลุ่มชนชั้นกลางในการมองหาของแท้ก็คือ	การไปเที่ยวชมชนบทและพยายามปกปักรักษาเอาไว้ตลอดจนมีการสร้าง 
ภาพตวัแทน	ดงักรณฟีารม์จมิ	ทอมปส์นัทีร่กัษา	“กลิน่อาย”	ทางวฒันธรรมในวถิชีวีติของชาวอสีานแบบดัง้เดมิ	ภาพตวัแทนของชนบทอสีานหมายถงึทุง่นา	
ความสงบ	วถิพีทุธพืน้บา้น	และภาพแหง่อดตีตา่งๆ	ยิง่ในยคุปจัจบุนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมากในสงัคมเมอืงใหญ่	กย็ิง่ทำใหภ้าพลกัษณข์องชนบทอสีาน 
เปน็เรือ่งราวทีผู่ค้น	“ถวลิหา”	หรอืเปน็ภาพของปรากฏการณโ์หยหาอดตีในกลุม่นกัทอ่งเทีย่วผูใ้ชช้วีติอยูใ่นสงัคมเมอืงจนเกดิความเออืมระอา	ลกัษณะเชน่นี	้
เราคงจะเห็นได้จากภาพการณ์หลายกรณีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย	ตัวอย่างเช่น	อำเภอปาย	เชียงคาน	ตลาดน้ำเก่าแถบภาคกลาง	และยังคืบคลานข้ามแดนไป
ยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างหลวงพระบาง	และเวียงจันทน์ด้วย
	 การทอ่งเทีย่วในภาพลกัษณข์องจมิ	ทอมปส์นั	ฟารม์	จงึมลีกัษณะเปน็การทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรและการทอ่งเทีย่วในเชงิวฒันธรรม	(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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งานประชาสัมพันธ์
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

		 ในโลกของวิถีประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน	 เราอาจคุ้นเคยกับคำว่า	
“ฮีตสิบสอง”	อันหมายถึงจารีตประเพณีในสิบสองเดือนของชาวอีสาน	ซึ่งเป็น
สิง่ทีย่งัคงมใีหเ้หน็อยูใ่นวถิชีวีติประจำวนัทีส่บืทอดกนัมาเนิน่นานจนถงึปจัจบุนั	
ไม่ว่าจะเป็นบุญข้าวจี่	บุญบั้งไฟ	บุญสงกรานต์	บุญแห่เทียน	บุญแห่ปราสาทผึ้ง	
หรือบุญเผวด	 เทศน์มหาชาติ	 ซึ่งในกรณีของชาวด่านซ้ายนั้นจะเรียกงานนี้ว่า 
“งานบุญหลวง”	 ที่จะมีผีตาโขนออกมาแห่แหน	 ละเล่นในขบวนแห่	 จนกลาย 
เป็นสัญลักษณ์สำคัญในสายตาของนักท่องเที่ยวเมื่อกล่าวถึง	 “จังหวัดเลย”	
ก็จะนึกถึง	“ผีตาโขน”	ในฐานะเป็นตัว	“Mascot”	ของงานประเพณีนี้ก็ว่าได้
	 “หน้ากากผีตาโขน”	 นับเป็นสัญลักษณ์หลักที่รู้จักกันอย่างแพร่ 
หลาย	 ไม่ใช่แต่คนไทยเท่านั้น	 เพราะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะรู้จักว่า	
“งานเทศกาลแห่ผีตาโขน”	 จังหวัดเลย	 ซึ่งนับเป็นประเพณีที่จัดอยู่ในกลุ่ม	
“Amazing	Thailand”	ด้วยเช่นกัน	และในวันนี้	หน้าตาหน้ากากของผีตาโขน 
นั้นมิได้มีอยู่แต่เพียงรูปโฉมในประเพณีพิธีกรรมเท่านั้น	 หากแต่หน้ากากผีตา
โขนได้ก้าวข้ามไปสู่การกลายเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็น	
“สินค้าที่ระลึก”	เมื่อนึกถึงด่านซ้าย	จังหวัดเลย
      
	 ในหนังสือพิมพ์	 “ผู้จัดการออนไลน์”	 (www.manager.co.th)	
ฉบบัเมือ่วนัที	่21	เมษายน	2551	มกีารนำเสนอขา่วเกีย่วกบัการสรา้งผลติภณัฑ์ 
ทีน่ำเอาวถิชีวีติวฒันธรรม	และภมูปิญัญาทอ้งถิน่มาสรา้งสรรคด์ดัแปลงใหก้ลาย 
เปน็	“สนิคา้”	กลา่วคอื	มกีารนำเอาหนา้กากผตีาโขน	ซึง่ถกูมองวา่เปน็สญัลกัษณ ์
ของจงัหวดัเลย	มาแปรรปูใหเ้ปน็	“เซรามกิผตีาโขน”	เพือ่ใหเ้ปน็ของฝากสำหรบั 

ปั้นแต่ง “ตัวตนอีสาน”สู่งานสินค้าวัฒนธรรม

เซรามิกผีตาโขน :
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นกัทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้โีอกาสมาเยอืนจงัหวดัเลย	ซึง่มหีลากหลายรปูแบบ	อาท	ิ
โคมไฟ	แก้วน้ำ	แก้วกาแฟ	แจกัน	กระถางต้นไม้	 โมบาย	ชุดน้ำชา	ฯลฯ 
โดยได้รับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม	และมาตรฐานสินค้าชุมชนด้วย
	 คุณอภิชาติ	 คำเกษม	 ศิลปินผู้คิดค้นและเจ้าของผลิตสินค้า 
“เซรามิกผีตาโขน”	 ขึ้นมา	 ได้กล่าวว่า	 “เนื่องจากเป็นชาวจังหวัดเลย 
โดยกำเนิด	 มีความผูกพันกับผีตาโขนอย่างลึกซึ้งตั้งแต่วัยเยาว์	 และ 
อยากถ่ายทอดศิลปะและภูมิปัญญาที่งดงามของบ้านเกิดให้เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วโลก	 ผ่านสินค้าที่ระลึก	 จึงเริ่มจากการผลิตผีตาโขนย่อส่วน
โดยทำจากไม้ไผ่เมื่อ	 25	 ปีที่ผ่านมา	 แต่ทว่า	 ผลงานดังกล่าวมีปัญหา	
นานวันไปเนื้อไม้จะขึ้นราและผุพัง	 เลยเปลี่ยนวัสดุมาเป็นพลาสติก	
แตก่ย็งัไมไ่ดผ้ลงานทีพ่อใจนกั	เพราะรูส้กึวา่	พลาสตกิขาดเสนห่ค์วามเปน็	
“Hand	make”	และขาดเอกลกัษณค์วามเปน็ธรรมชาต	ิจงึลองเปลีย่นมา 
ทำรูปแบบเซรามิกดูบ้าง”
	 ในแงล่วดลายของผตีาโขนเซรามกิ	คณุอภชิาตกิลา่ววา่	“ลวดลายนัน้ 
เนน้ความเรยีบงา่ย	เหมอืนแบบดัง้เดมิทีส่ดุเพราะอยากทำงานในเชงิอนรุกัษ์ 
ต่างจากผีตาโขนปัจจุบันที่ชาวบ้านจะนำศิลปะต่างๆ	 จากตะวันตกบ้าง	
จากญี่ปุ่นบ้างมาผสมผสาน	 แม้จะดูสวยงาม	 แต่เสน่ห์ความ	 Classic 
นั้ นขาดหายไป”	 สำหรับคุณอภิชาตินั้ น 	 “ เซรามิกผีตาโขน” 
ถือเป็นผลงานด้านศิลปะที่ซ้อนศิลปะอีกทีหนึ่ง	 เพราะเครื่องปั้นดิน
เผาก็เป็นศิลปะแบบหนึ่ง	 ผีตาโขนก็เป็นศิลปะประเพณีอีกแบบหนึ่ง	
เมือ่เรานำมาประยกุตไ์วด้ว้ยกนั	ขอ้ด	ีกค็อื	ความคงทน	ซือ้ไปนานเทา่ไรก ็
ยังคงอยู่ในสภาพนั้น	 นักท่องเที่ยวจึงซื้อกลับบ้านไปวางโชว์ที่บ้านของ 
พวกเขา	 ซึ่งก็ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมของชาวเมืองเลยโดยเฉพาะอำเภอ
ด่านซ้าย	 หรืองานประเพณีแห่ผีตาโขนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
	 จากการพฒันาและแปรรปูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นประเพณพีธิกีรรม 
ใหก้ลายเปน็	“สนิคา้วฒันธรรม”	นัน้	ทำใหเ้รามองเหน็การเชือ่มโยงระหวา่ง 
“ศลิปะ	วฒันธรรม	กบัศาสนาความเชือ่ในวถิโีลกาภวิตัน”์ซึง่ในประเดน็นี้ 
ศ.สุริชัย	 หวันแก้ว	 (2552)	 เสนอว่า	 การมองความเชื่อมโยงของศิลปะ	
วัฒนธรรม	 และศาสนาความเชื่อในยุคโลกาภิวัตน์	 จำต้องมองบริบทที่ 
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะกระแสตลาดโลกกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง 
เทคโนโลยี	 รวมทั้งบทบาทภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป	 ไม่ใช่การมองอย่าง
รูปแบบที่ตายตัว	 เปลี่ยนแปลงไม่ได้และต้องมองให้เห็นถึง	 “หัวใจ”	 คือ	
ระบบคณุคา่	หรอืคา่นยิม	ใหพ้น้ไปจากรปูแบบภายนอก	ใหเ้หน็ความลกึซึง้	
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 และความเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาของ 
มนษุย	์เพราะวฒันธรรมเปน็กระบวนการพฒันาการหรอืความก้าวหนา้ทาง 
ภมูปิญัญา	จติวญิญาณ	และสนุทรยีภาพของมนษุย	์ทีจ่ะตอ้งมกีารปรบัตวั	
เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับยุคสมัยได้เช่นกัน

อ้างอิง
สุริชัย	 หวันแก้ว.	 (2552).	 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบนความหลากหลายและ 
	 สับสน.	กรุงเทพฯ:	สถาบันเอเชียศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
“เซรามิกผีตาโขน:	ประกาศชื่ออีสานสู่สากล”	ใน	www.manager.co.th,		 	
	 สืบค้นเมื่อ	20	มีนาคม	2555.
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ว่าด้วยข่าวสถาบันฯ
สถาบันวิจัยฯ จัดการประชุมเวทีเสวนาชาวบ้านระดับชาติ
เรื่อง “ข้าวข้ามแดน”

	 เมื่อวันที่	2-3	เมษายน	2555	ผศ.	ดร.ปฐม	หงษ์สุวรรณ	

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กล่าวรายงานเสนอต่อ 

รองอธกิารบดฝีา่ยกจิการพเิศษ	รศ.สรุชา	อมรพนัธุ	์ประธานพธิ ี

เปิดงานเวทีเสวนาชาวบ้านระดับชาติเรื่อง“ข้าวข้ามแดน: 

วัฒนธรรม	พันธุกรรมพื้นบ้าน	และความมั่นคงทางอาหาร” 

	ซึง่เปน็การจดัประชมุรว่มกบัสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการ 

วิจัย	 (สกว.)	 ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายชาวบ้านใน 

ประเทศไทย	 ทั้งนี้	 ผศ.ดร.ปฐม	 ได้เป็นวิทยากรนำเสนอเรื่อง	

“ข้าวในมิติวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน”ด้วย	 ในการ 

จัดประชุมครั้งนี้	 มีกลุ่มชาวบ้านผู้สนใจการวิจัยประเด็น 

เรื่องข้าวได้เข้าร่วมงานกว่า	 400	 คน	 และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	

พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนา	 รวมทั้งมีการออกร้านแสดงสินค้าพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ

ข้าวเป็นจำนวนมาก
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รศ.วณีา วสีเพญ็ อาจารยผ์ูเ้ชีย่วชาญประจำโครง 
การอนรุกัษค์มัภรีใ์บลานฯ สถาบนัวจิยัศลิปะและ 
วฒันธรรมอสีาน ไดร้บัรางวลัผูม้ผีลงานดเีดน่ดา้น 
วัฒนธรรมระดับชาติ

	 เมื่ อวันที่ 	 2 	 เมษายน	 2555	 รองศาสตราจารย์ วีณา 	 วีส เพ็ญ 

ได้เดินทางไปร่วมงานพร้อมทั้งรับรางวัลผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ 

ในงาน	 “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม 

สัมพันธ์ 	 ประจำปี 	 2555”	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 และวันอนุรักษ์มรดกไทย	 ณ	

เวทีกลางแจ้งหอศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โดยมี	 รศ.กิตติชัย	

ไตรรัตนศิริชัย	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้าน

วัฒนธรรมสัมพันธ์	 โดย	 ผศ.วิชัย	 ณีรัตนพันธุ์	 ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ให้เกียรติผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติในครั้งนี้
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	 เมื่อวันที่	27	มีนาคม	พ.ศ.2555	ผศ.ดร.ปฐม	หงษ์สุวรรณ	

ได้เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของ	 นายนพพล	 แก่งจำปา 

เรื่อง	 “พลวัตการช่วงชิง	 “พื้นที่ท่องเที่ยว”	 ของคนชายแดน 

ด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 พ.ศ.2520-2552”	 นักศึกษาหลักสูตร 

ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาประวตัศิาสตร	์คณะมนษุยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมี	ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์	 เชษฐพัฒนวนิช	

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ	์ ในการสอบวิทยานิพนธ์ครั้งนี ้

มี	ศ.สายชล	สัตยานุรักษ์	เป็นประธานกรรมการสอบ	พร้อมด้วย	

รศ.ดร.อรรถจักร	สัตยานุรักษ์	เป็นกรรมการสอบร่วมในครั้งนี้

ผศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ 

เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	 เมื่อวันที่	 26	 เมษายน	 2555	 ผศ.ดร.ราชันย์	 นิลวรรณาภา	 รองผู้อำนวยการ 
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์์
ศึกษาและฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 
เอเชีย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 นำโดย	 ดร.มยุรี	 ถาวรพัฒน์	 ที่ปรึกษาโครงการ	 “ศึกษา 
อักษรขอมลาวของชาวลาวเวียงตำบลบ้านสิงห์	 อำเภอโพธาราม	 จังหวัดราชบุรี	
ในการนี้ 	 ผศ.ดร.ราชันย์	 ได้แนะนำประวัติความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์ 
ใบลานฯ	 แนวทางการทำงานของโครงการอนุรักษ์ใบลานฯ	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 1 
ห้อง	 103	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จากนั้นได้นำชมห้องสำนักงาน 
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 วัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคาม	
และเยี่ยมชมชุมชนท่าม่วง	 อำเภอเสลภูมิ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง 
ด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ

ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณภา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรและ 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟู

ภาษา-วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล



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

ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา

รองผูอ้ำนวยการ ฝา่ยวชิาการและพฒันา สถาบนัวจิยัศลิปะ 

และวฒันธรรมอสีานจดัโครงการบรรยายพเิศษทางวชิาการ 

	 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.	ขอเชญิผูส้นใจเขา้รว่มฟงับรรยายและสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีส่ถาบนัวจิยัศลิปะและ 

วัฒนธรรมอีสาน	



❋16 จดหมายข่าว ❋PBจดหมายข่าว

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เขตพื้นที่ในเมือง	อำเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม	44000

ใช้ในราชการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชำระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่		1/2533

ปณฝ.	โนนศรีสวัสดิิ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

❋16 จดหมายข่าว ❋PBจดหมายข่าว

จดหมายขา่วสถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ราย	๒	เดอืน	เปน็เอกสารเผยแพรส่าระความรูท้างวชิาการดา้นศลิปะ 
และวฒันธรรม	และขา่วกจิกรรมของสถาบนัวจิยัศลิปะและวฒันธรรมอสีาน	จดัทำโดยฝา่ยจดัทำเอกสารวชิาการ	กลุม่จดหมายขา่ว	สถาบนัวจิยัศลิปะ 
และวัฒนธรรมอีสาน	 ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความ	 ประสบการณ์	 ทัศนะและข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม	 โปรดติดต่อได้ที่	
ฝ่ายจัดทำเอกสารวิชาการ	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เขตพื้นที่ในเมือง	 อำเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	
44000	หรือเว็บไซต์	www.rinac.msu.ac.th

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 

งานประชุมทางวิชาการระดับชาติเรื่อง	

“ท้องถิ่นข้ามแดน	ข้ามแดนท้องถิ่น”

 ในวันที่	 5-7	 กันยายน	พ.ศ.	 2555	นี้	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ร่วมกับ 
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรจ์ะไดจ้ดัใหม้งีานประชมุทางวชิาการระดบัชาตเิรือ่ง	“ทอ้งถิน่ขา้มแดน	ขา้มแดนทอ้งถิน่” 
ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	(ตึกใหม่)	เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการ	นิสิต	นักศึกษา	และผู้ที่ 
สนใจประเด็นเรื่องท้องถิ่นและภูมิภาคอื่นๆ


