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บทคัดย่อ
 บทความนีเ้ปนน�าเสนอสถานภาพของฮปูแต้มอีสาน โดยการศกึษาผลงานวชิาการ

ศึกษาที่มีต่อการศึกษาฮูปแต้มอีสานในช่วงปี พ.ศ.2554-2559 จากเอกสาร บทความ

วิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี 2555-

2559 มีการศึกษาความสัมพันธ์ของฮูปแต้มในพื้นท่ีแอ่งวัฒนธรรมเดียวกัน การศึกษาที่

เน้นการศึกษาเชิงลึกเฉพาะวัดเฉพาะประเด็น การศึกษาฮูปแต้มอีสานกับศิลปกรรมร่วม

สมยัและการพฒันาทนุทางวฒันธรรม การศกึษาการอนรุกัษ์และพฒันาทุนทางวฒันธรรม 

การศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบ และการศกึษาเชงิภมูปิญญาท้องถิน่หรอืเชงิประวตัศิาสตร์ ทัง้นี้

ส่วนใหญ่เปนการศึกษาของบคุลากรจากสถาบนัการศกึษาในรปูแบบวทิยานพินธ์ บทความ

วิชาการ หนังสือ ซึ่งการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เปนส่วนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่า

ฮปูแต้มอสีานยงัคงเปนมรดกภมูปิญญาทางวฒันธรรมทีม่คีณุค่าต่อชมุชนและประเทศชาติ

คําสําคัญ : ฮูปแต้ม, ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ศิลปะพื้นบ้าน

Abstract 
This article presents the status of the Isan mural in 2011-2016 by 

studying the academic work on the study of Isan murals from academic 

papers, research papers, and dissertations. The results showed that : 

The studies relationship between mural painting in the same cultural area. 

The studies that focus on in-depth studies only measure specific issues. 

The studies of traditional mural with contemporary art and cultural capital 

development. The studies of education, conservation and development of 

cultural capital . Comparative study and local historical intellectual 

education. Most of them are the study of personnel from educational 

institutions in the thesis form. Scholarly articles Isan murals continue to be 

a legacy of valuable cultural and community heritage.

Keywords : Mural, Art History, Folk Art
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1. บทนํา
 ฮปูแต้มอสีานในการรบัรูข้องคนสยามมมีานานอย่างน้อยกก่็อนปี พ.ศ.2476 แต่

จติรกรรมฝาผนงัในบรบิทการศกึษาเชงิวชิาการเริม่มตีัง่แต่ปี พ.ศ.2502 โดยศาสตราจารย์

ศลิป พีระศร ีซึง่เปนส่วนหนึง่ของการน�าเสนอ เรือ่งววัิฒนาการแห่งจติรกรรมฝาผนงัของไทย 

หลังจากนั้นฮูปแต้มก็ไม่ถูกกล่าวถึงในเอกสารเชิงวิชาการอีก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 

ปรากฏงานศึกษาในรูปของสารนิพนธ์ซึ่งถือว่าเปนการเปดโลกเชิงวิชาการให้กับศิลปะ

พืน้บ้านแขนงนีอ้ย่างจรงิจงัท�าให้ในยคุต่อมาฮปูแต้มได้ถกูศึกษาและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (2555) ได้สังเคราะห์ผลผลิตทางวิชาการที่ศึกษาเก่ียวกับ

จิตรกรรมฝาผนังหรือ “ฮูบแต้มอีสาน” โดยรวบรวมข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ รายงานการ

วจิยั หนงัสอืและบทความวชิาการทีเ่ผยแพร่ในระหว่างปี พ.ศ. 2520- พ.ศ. 2554 จากการ

ศึกษาได้แบ่งสถานภาพการศึกษาฮูปแต้มอีสานออกเปน 4 ยุค ได้แก่ ยุคที่ 1 ในช่วง พ.ศ.

2520-2530 เปนยุคบุกเบิกของงานฮูปแต้มอีสานโดยมีการจัดสัมมนาวิชาการโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมีบทความและสารนิพนธ์ในยุคแรกจ�านวน 3 บทความ ยุคที่ 2 

ยคุทองของการศกึษาเชงิวชิาการ (พ.ศ.2531-2540) ปรากฏการณ์ทีส่�าคญัคอืการทีส่ถาบนั

การศึกษา ระดับอุดมศึกษาในอีสานได้ท�าการศึกษาอย่างจริงจัง ทั้งการตีพิมพ์หนังสือ 

“จิตรกรรมฝาผนังอีสาน” ของ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวิทยานิพนธ์

ระดับมหาบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีก 4 เรื่อง ซึ่งเน้นการ

ศกึษาเรือ่งองค์ประกอบทางศลิปของฮปูแต้มเฉพาะของแต่ละวดั ยคุที ่3 พ.ศ.2541-2550 

งานศึกษาในยุคนี้ ถือว่ามีความหลากหลายทั้งบทความวิชาการ วิทยานิพนธ์และหนังสือ 

นอกจากนั้นผู้ศึกษายังขยายกลุ่มไปยังนักวิชาการในหน่วยงานราชการอื่นๆ ซึ่งเดิมจ�ากัด

อยู่ในกลุ่มนักวิชาการใน สถาบันอุดมศึกษา ในส่วนเนื้อหามีความหลากหลายหรือเปน

พหุวิทยา ทั้งมิติทางด้านวัฒนธรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ซึ่ง

ถอืได้ว่ามกีารศกึษาในแนวราบมากกว่าในยคุก่อน และยคุที ่4 พ.ศ.2551-2554 งานศกึษา

ในยุคหลังนี้ มีลักษณะที่หลากหลายเช่นเดียวกันกับยุคก่อนหน้า แต่มีการเน้น การศึกษา

ในแนวดิง่มากขึน้ทัง้การศกึษามติด้ิานการสือ่สารในวทิยานพินธ์ระดบัดษุฎีบณัฑติและการ

ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างฮูปแต้มกับศิลปะแขนงอื่น ตลอดจนความสนใจเข้ามาศึกษา

ของนกัวชิาการชาวต่างชาต ิจากสถานภาพการศกึษาทีผ่่านมาจะพบว่าศลิปะแขนงนีย้งัมี

การศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏการณ์ในทศวรรษนี้ 

น่าจะพอคาดคะเนได้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมของอีสานแขนงน้ีจะถูกน�ามาศึกษามากขึ้น
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ในหลากหลายประเดน็ หรอืศกึษาหลายพืน้ทีใ่นประเดน็วฒันธรรมร่วมและความแตกต่าง

ตลอดจน ความสัมพันธ์ของฮูปแต้มด้วยกันเองทั้งในพื้นที่แอ่งวัฒนธรรมเดียวกันและต่าง

แอ่งวัฒนธรรม, ฮูปแต้มอีสานกับศิลปกรรมร่วมสมัย, การปรับปรนทางวัฒนธรรมของ

ฮูปแต้มอีสาน,การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในฐานะแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว, 

การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของเจ้าของชุมชนท่ีมีฮูปแต้มอีสานทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพ

และการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม นอกจากนัน้ผูศ้กึษาจะมาจากหลายกลุ่มทัง้คนในวฒันธรรม

และคนนอกวัฒนธรรม อันจะท้าทายให้องค์ความรู้เกี่ยวกับฮูปแต้มอีสานเปนที่รู้จักกว้าง

ขวางต่อไปส่งผลดต่ีอการสงวนรกัษามรดกทางวฒันธรรมอนัมค่ีาของชมุชนชาวอสีานสืบไป 

 ด้วยความส�าคัญขอฮูปแต้มอีสาน ผู้เขียนจึงต้องการศึกษาพัฒนาการที่ต่อเนื่อง

ของแวดวงการศึกษาที่มีต่อการศึกษาฮูปแต้มอีสานในช่วงปี พ.ศ.2554-2559 โดยศึกษา

จากเอกสารบทความวิชาการ หนังสือ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ น�าเสนอโดยเรียง

ตามล�าดับเวลาก่อนหลังของปีท่ีเผยแพร่ แล้วน�ามาตรวจสอบและสรุปผลการศึกษา 

พัฒนาการของการศึกษาฮูปแต้มอีสานน�าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive) 

โดยในบทความนี้ฮูปแต้มอีสานจ�ากัดอยู่เฉพาะเรื่องฮูปแต้มที่ปรากฏบนศาสนคารทาง

พุทธศาสนาเท่านั้น

2. ผลการศึกษา 
 ชวลิต อธิปตยกุล (2554) เสนอบทความเรื่อง ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน : การ

สืบทอดพัฒนาทางงานช่างอีสานก่อน พ.ศ. 2500 ผลจากการศึกษาพบว่าฮูบแต้มอีสานมี 

3 กลุ่ม คือ กลุ่มช่วงที่เขียนก่อน พ.ศ. 2410 กลุ่มช่วงที่เขียน พ.ศ. 2411-2470 และกลุ่ม

ช่วงท่ีเขยีนช่วง พ.ศ. 2471-2500 ในประเดน็ลักษณะของฮบูแต้มอสีานพบว่ามีทัง้การเขยีน

ผนังด้านในและด้านนอกของสิมที่เปนรูปแบบเฉพาะได้รับผ่านจากฝงสปป. ลาว การใช้สี

ในฮบูแต้มมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของสทีีใ่ช้แต้มจงึท�าให้การปล่อยสีพืน้เปนสแีทนผิวกายในกลุ่ม

ตัวภาพโดยรวม แล้วจึงใช้วิธีตัดเส้นตัวภาพที่ส�าคัญจึงมีการระบายสี ลักษณะในช่วงแรก

เปนการผสมผสานระหว่าง รปูแบบจากภาคกลางทีเ่ข้ามามส่ีวนบกุเบกิต้นแบบในการเขยีน

ให้กับช่างในพื้นถิ่น ระยะที่ 2 เปนระยะที่ช่างฝีมือในพื้นถิ่นได้แสดงฝีมือทางเชิงเฉพาะตัว

ออกมาได้อย่างงดงาม จนระยะสุดท้ายรูปแบบได้มีความหลากหลายมีความหลากหลาย

ทางด้านเนื้อหา การจัดวาง แบบจากภาคกลางได้เข้ามามีบทบาทแต่คงอยู่ในกรอบของ

ชาตติะวนัตกทีม่รีะยะในชิน้งาน ในประเดน็ด้านรปูแบบฮบูแต้มกบัสภาพปจจยัด้านต่างๆ 
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ของชุมชนในช่วงเวลาที่ปรากฏรูปแบบฮูบแต้มสภาพสังคมหรือปจจัยด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในช่วงที่ปรากฏฮูบแต้มถึงจะไม่ใช่ส่วนเกี่ยวข้องที่ส�าคัญแต่บริบทของการสร้างสรรค์ได้

แสดงออกถึงการเคารพนับถือในพระพุทธศาสนา เรื่องของการท�าดี บาปบุญคุณโทษ ท�า

ดีได้ดีท�าชั่วตกนรก ยังคงได้รับการยอมรับจนถึงช่วงในยุคปจจุบัน ประการสุดท้ายใน

ประเดน็ด้านบทบาท หน้าทีค่วามส�าคญัของฮูบแต้ม เรือ่งราวทีเ่ขยีนขึน้เปนความเชือ่ของ

สังคมอีสานที่ผ่านมา แต่ในปจจุบันหน้าที่การถูกเขียนเพื่อเปนงานประดับ ส่วนหน้าที่สื่อ

ความหมายเคยมีความส�าคัญในครั้งเก่าก่อนต้องถูกลดบทบาทความส�าคัญลงไปปจจุบัน

การเขียนฮูบแต้มได้รับความนิยมน้อย คติความเชื่อท้องถิ่นและประเพณีของชุมชนที่

เกีย่วข้อง สงัคมในชมุชนอสีานในอดตีคตคิวามเชือ่และประเพณถีกูสะท้อนแนวคิดดงักล่าว

ทีเ่กีย่วกบัการเวยีนว่ายตายเกดิ ท�าดไีด้ดไีว้ในฮบูแต้มทัง้สิน้เรือ่งหลักๆ ทีน่ยิมเขยีนคือเรือ่ง

พทุธประวตั ิพระมาลยัและเวสสนัดร ทางด้านประเพณวีฒันธรรมกถ็กูสอดแทรกเข้าไปใน

ฉากดูแล้วเปนเนื้อเรื่องเดียวกัน 

 พระอดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง)(มปป.) เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาเชิง

วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏในสิมอีสานจังหวัดมุกดาหาร งานวิทยานิพนธ์นี้เปนการ

วจิยัเอกสารซึง่มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาแนวคดิทฤษฎสีนุทรยีศาสตร์ ศกึษาศลิปะทีป่รากฏ

ในสมิอสีานจงัหวดัมกุดาหาร และเพือ่วเิคราะห์สนุทรยีศาสตร์ทีป่รากฏในสมิอสีานจงัหวดั

มุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า ศิลปะที่ปรากฏในสิมอีสานจังหวัดมุกดาหารมีลักษณะความ

งามที่เปนเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธา ความดี

ของบคุคลในสมยันัน้ฮปูแต้มทีป่รากฏบนผนงัสมิอสีานจงัหวดัมกุดาหารเปนฮปูแต้มในคติ

ความเชือ่เรือ่งการบ�าเพญ็บารมขีองพระพทุธเจ้าอนัเปนคตคิวามเชือ่ของพระพทุธศาสนา

เถรวาท เมือ่น�ามาวเิคราะห์ถงึประเดน็เรือ่งปญหาความมอียูข่องความงามพบว่าความงาม

ของสิมอีสานมีลักษณะที่สอดคล้องกับทฤษฎีอัตนัยนิยม (Subjective Theory) 
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ภาพประกอบที่ 01-02 ฮูปแต้มในจังหวัดมุกดาหาร

 ยุทธนา ไพกะเพศ (2555) ได้เผยแพร่หนังสือเร่ือง จิตรกรรมอีสาน (ยุคก่อน

ประวตัศิาสตร์ถงึยคุร่วมสมยั) โดยมเีนือ้หาเกีย่วกับประวตัคิวามเปนมาของสังคมวฒันธรรมอสีาน

ฮูปแต้มในบริบทสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน จิตรกรรมอีสานร่วมสมัย ลักษณะรูปแบบ

ผลงานจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย และอัตลักษณ์ของจิตรกรรมอีสานร่วมสมัย 

 รังสิยา สัตนันท์ (2555) เสนอสารนิพนธ์เรื่อง การศึกษาประเพณีบุญผะเหวดที่

ปรากฎในจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมุ่งเน้นศึกษาในวัดกลางมิ่งเมือง วัดประตู

ชัยและวัดพุทธสีมา จากการศึกษาพบว่าภาพเขียนบุญผะเหวดนั้นปรากฎทั้งสามวัดแต่ที่

ยงัปรากฎชัดคอืวดักลางมิง่เมอืงและวดัพุทธสีมา ส่วนวดัประตชูยัลบเลอืนไปมาก โดยพบ

ในตอนท้ายของเรื่องพระเวสสันดรชาดก 

ศักดิ์ชัย สายสิงห์ (2555) ได้เผยแพร่หนังสือเรื่อง เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม 

สิม ศิลปะลาวและอีสาน ซ่ึงเน้ือหาในส่วนเก่ียวกับฮูปแต้มอีสานซึ่งเปนเนื้อหาส่วนหนึ่ง

ในหนังสือนี้ (หน้า 266-279)ผู้เขียน กล่าวถึงจิตรกรรมฝาผนังของลาวที่แบ่งออกเปน 

3 รูปแบบ คือจิตรกรรมฝาผนังที่ ได้รับอิทธิพลจากแบบ อย่างศิลปะรัตนโกสินทร์ เช่น 

จิตรกรรมฝาผนังวัดสีสะเกดฯ จิตรกรรมฝาผนังวัดศรีพุทธบาทฯ จิตรกรรมฝาผนังวัดปารวก

จิตรกรรมฝาผนังวัดล่องคูน ,จิตรกรรมฝาผนังแบบพื้นบ้านที่สร้างขึ้นในราวปลายพุทธ

ศตวรรษที ่24 ต้นพทุธศตวรรษที ่25 และรปูแบบของศลิปะแบบปจจุบัน นอกจากจิตรกรรม
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ฝาผนังในลาวแล้วผู้เขียนยังได้อธิบายถึงฮูปแต้มในภาคอีสานของไทยที่มีรูปแบบ ส�าคัญ 

3 กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลของช่างหลวงแบบกรุงเทพฯ เช่น สิมวัดหน้าพระธาตุวิหาร

พระพุทธบาทวัดทุ่งศรีเมืองกลุ่มท่ีได้รับอิทธิพลของศิลปะกรุงเทพฯกับล้านช้างเช่น

สิมวัดโพธิ์ค�า สิมวัดพุทธสีมาและกลุ่มศิลปะพื้นบ้านซึ่งพบมากในเขตอีสานกลาง ในท้าย

บทผู้เขียนอธิบายถึงฮูปแต้มในปจจุบันท่ีได้รับอิทธิพล จากสมุดภาพของ ส.ธรรมภักดี

ผู้เขียนคือ พระเทวาภินิมมิตร (ฉาย เทียมศิลปชัย) นอกจากนั้นผู้เขียนยังอธิบายถึงงาน

ประณตีศลิปลาวอืน่ๆ ทีส่�าคญัเช่น ลายฟอกค�า งานประทายเพชร งานแกะสลกัไม้เปนต้น

อนุชิต โรจนชีวินสุภร (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิถีชาวบ้านผ่านภาพ

จติรกรรมฝาผนงัวดัยางทวงวราราม บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบอื จังหวดัมหาสารคาม

ผลการศึกษาพบว่าภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถวัดยางทวงวราราม มีภาพที่แสดงออก

สะท้อนวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม การด�ารงชีวิตมีความเปนอยู่ที่เรียบง่าย ตั้งอยู่บน

พื้นฐานของปจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค วิถีครอบครัวที่เกี่ยวกับ

ชีวิตประจ�าวันในการท�ามาหากิน ได้แก่ การท�านา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและเปน

อาหาร เครื่องมือเคร่ืองใช้ในการท�ามาหากิน การหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติ ท�าให้มี

ความรู้ในการด�ารงชีวิตเกี่ยวกับการท�ามาหากินสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 

ผูกพันและพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เข้าใจวิถีชีวิตของพืชและสัตว์ประจ�าถิ่น บ้านเรือนที่อยู่

อาศยัรวมกนัเปนชมุชน ในระดบัครอบครวัเปนแบบครอบครวัขยายทีม่คีนหลายรุ่นอาศยั

อยู่รวมกัน คือ รุ่นปูย่า ตายาย พ่อแม่ ลูกหลาน และญาติพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันอย่าง

ใกล้ชิด ความรูเ้กีย่วกบัการอยูร่่วมกนัในสงัคมทีแ่สดงออกในวถิชีมุชนเกีย่วกบัการจดัระเบยีบ

สังคมและควบคุมสังคม ได้แก่ ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 

การแต่งกาย การฟงเทศน์ฟงธรรม การท�าบญุตกับาตร การเกดิ การแต่งงาน การตายและ 

การละเล่นต่าง ๆ เปนต้น มีวัด พระสงฆ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเปนศูนย์กลางของชุมชน

พิชญ์ชาญ วงศาโรจน์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง พระบฏวัดหน้าพระธาตุ นครราชสีมา

จากผืนผ้าสู่ฝาผนัง โดยผู้เขียนกล่าวถึงพระบฏว่าเปนผืนผ้าที่เขียนเรื่องราวเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา มีทั้งที่ใช้แขวนในศาสนาสถานหรือแขวนบูชาในบ้าน และใช้ประกอบใน

งานบุญประเพณี ซึ่งไทยได้รับคติการเขียนผ้าพระบฏจากจีนในคตินิยมพุทธศาสนาลัทธิ

มหายาน ซึ่งจีนรับจากอินเดียอีกต่อหนึ่ง ส�าหรับภาพจิตรกรรมฝาผนัง”ภาพพระพุทธเจ้า

ยืน”ที่วัดหน้าพระธาตุ อ�าเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมานั้น ผู้เขียนสรุปว่าจิตรกรรม

รูปพระพุทธเจ้ายืนดังกล่าวได้รับอิทธิพลศิลปะจากภาพพระบฏ โดยช่างได้ถ่ายแบบลงสู่
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ฝาผนงัอโุบสถโดยสรรหาพระบฏหลายผนืทีเ่ขยีนพระพทุธเจ้ายนืแบบต่าง ๆ  แล้วเลอืกเอา

อย่างลักษณะที่ตนชอบมาประกอบกัน

 จักริน เงินทอง (2556) ได้ศึกษาเรื่อง จิตรกรรมฝาผนังอีสานที่ปรากฏอิทธิพล

จิตรกรรมไทยภาคกลาง: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาฮูปแต้มที่พบใน

จังหวัดขอนแก่นจ�านวน 4 วัดในพื้นท่ี 4 วัด ได้ฮูปแต้มวัดสระบัวแก้ว บ้านวังคูณ 

ต�าบลหนองเม็ก อ�าเภอหนองสองห้อง, ฮูปแต้มสิมวัดไชยศรี บ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถ ี

อ�าเภอเมืองขอนแก่น,ฮูปแต้มสิมวัดมัชฌิมวิทยาราม บ้านลาน ต�าบลบ้านลาน อ�าเภอบ้านไผ่, 

ฮูปแต้มสิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม บ้านหัวหนอง ต�าบลหัวหนอง อ�าเภอบ้านไผ่ จากการ

ศึกษาวิจัยพบว่าประวัติของจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดขอนแก่นมีการเขียนภาพฮูปแต้ม

อยูใ่นราว พ.ศ. 2443-2475 อยูใ่นช่วงสมยัรชักาลที ่5-7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สภาพปจจุบัน

ของฮูปแต้มจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละพื้นที่นั้นมีสภาพการหลุดลอกของภาพ สีจืดจางลง 

และผนังสิมแตกร้าว จิตรกรรมฝาผนังอีสานท่ีปรากฏอิทธิพลจิตรกรรมไทยภาคกลาง 

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่นพบว่ามีการเชื่อมโยงอิทธิพลเข้ามาทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ 

ภูมิล�าเนาของช่างเขียนท่ีมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันกับจังหวัดขอนแก่น 

น�ามาผสมผสานสอดคล้องกับ ช่างเขียนที่มาจากจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด 

และจังหวัดชัยภูมิ ส่งผ่านมายังฮูปแต้มจังหวัดขอนแก่น

  พรเพ็ญ บุญญาทิพย์ (2556) ได้เสนอบทความเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธารามและวัดปาเรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมุ่งเน้น

การวิเคราะห์ปญหาและติดตามผลสืบเนื่องของโครงการ เพื่อน�าเสนอแนวทางปฏิบัติที่

เหมาะสมประกอบด้วยแนวทางการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือทัง้จากภายในและภายนอก

ชุมชน แนวทางการวางแผนขั้นตอนการด�าเนินงาน แนวทางการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรม 

จากการศึกษาพบว่า ในกระบวนการอนุรักษ์ฮูปแต้มและแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น 

มีรูปแบบการด�าเนินงาน 4 ประการคือประการแรกการศึกษาชุมชนเกิดการลงพื้นที่เพื่อ

ศึกษาประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมรวมถึงสถานการณ์ในปจจุบันโดยมี

นักวิชาการ เจ้าอาวาสวัด ผู้น�า ชุมชนและชาวบ้านในท้องถิ่น ประการที่สองกระบวนการจัด

ตัง้กลุม่มจีดัตัง้กลุม่อาชพีหรอืกลุม่กจิกรรมท่ีชมุชนให้ความสนใจ ประการต่อมาการพัฒนา

เครอืข่ายผ่านกระบวนการเรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกชมุชนโดยการส่งเสรมิให้เกดิความ

ร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ประการสุดท้ายการจัดกิจกรรมต่างๆที่สามารถรวบรวมและ

สรปุการจดัตัง้กลุม่กจิกรรมต่างๆ ในการประเมนิตดิตามผลสบืเนือ่งของกจิกรรมย่อยทีไ่ด้
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ปฏิบัติระหว่างด�าเนินโครงการอนุรักษ์ฯ นั้นกิจกรรมที่ยังคงมีการปฏิบัติและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง มี 2 กิจกรรมหลัก คือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นซึ่งมีผู้น�า ชุมชนและเยาวชนในโรงเรียน

ท้องถิ่นอาสามาปฏิบัติหน้าที่เปนมัคคุเทศก์น�าชม และกิจกรรมการแสดงและท�าตัวหนัง

ปะโมทัยในชื่อกลุ่ม “เพชรอีสาน” ในด้านกลุ่มเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) 

ณ สิมวัดโพธาราม และวัดปาเรไรย์ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากหน่วยงานภายนอกชุมชน 

ส่วนปจจัยและเงือ่นไขทีเ่ปนตัวก�าหนดบทบาท ของการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์จติรกรรม

ฝาผนงัคอืด้านพืน้ทีต่ัง้สภาพความแตกต่างทางภมูศิาสตร์มผีลต่อการเสือ่มสลายของภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง ด้านจารีตประเพณี ด้านสังคมแต่ละสังคมประกอบด้วยปญหาความ

ขัดแย้งภายในระหว่างคนในชุมชน 

 มิ่งขวัญ สายเมือง (2556) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง จิตรกรรมฝาผนังอีสาน : 

ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชาวต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่น โดยมีขอบเขตพื้นที่

การศึกษา จ�านวน 6 วัดในเขต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด 

เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของชาวต่างชาติในฮูปแต้มอีสาน ความสัมพันธ์ทางสังคม

วัฒนธรรมของชาวต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ภาพชาวต่างชาติใน

จติรกรรมฝาผนงัอสีานทีพ่บ ม ี4 กลุม่คน คอื กลุม่คน จนี, กลุม่คนเวยีดนาม, กลุม่คนชาติ

ตะวันตก, และกลุ่มคนมุสลิม โดยพบความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 

อยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มคนจีนมีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานหนีให้พ้นความยากล�าบาก หนีจาก

ภาวะปญหาทางเศรษฐกิจเกิดเปนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิ่น ส่วนอีก

กลุม่คอืกลุม่คนมสุลมิมกีารอพยพโยกย้ายถิน่ฐานเข้ามาเนือ่งจากหลกีหนภีาวะทางสงคราม 

ภาวะปญหาทางเศรษฐกิจ ในขณะท่ีอีก 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนเวียดนาม และกลุ่มคนชาติ

ตะวันตก ในภาพฮูปแต้มท่ีท�าการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมกับชุมชน

ท้องถิน่ กลุม่คนเวยีดนามทีพ่บเปนภาพกากทีส่อดแทรกในงานจติรกรรมประเพณทีีแ่สดง

ถึงเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา ส่วนกลุ่มคนชาติตะวันตกไม่พบความสัมพันธ์ทางสังคม

วัฒนธรรมเพราะเปนเพียงภาพจิตรกรรมประเพณีที่เปนภาพกากจะพบภาพทหารท่ีมี

อากัปกิริยาต่างจากชาวบ้านคือมีอาการตลก คะนอง น่าขบขัน และภาพชาวตะวันตกที่

พบในลักษณะภาพจติรกรรมทีแ่สดงถงึเร่ืองราวการยกทพัหรอืการไล่ล่าเปนเพียง ภาพกาก

ที่ท�าหน้าที่เพื่อคั่นระหว่างภาพหลักของเน้ือหา ช่วยเสริมไม่ให้เกิดพื้นที่โล่งระหว่าง

ภาพหลัก 
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ภาพประกอบที่ 03 ฮูปแต้มภายในวัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม

 สุภาวดี ไชยกาล (2556) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์คติธรรมจาก

จิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาความส�าคัญของฮูปแต้ม

ในทางพระพุทธศาสนา ศึกษาฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีและศึกษา

วเิคราะห์คตธิรรมทีส่ะท้อนจากฮปูแต้มวดัทุง่ศรเีมอืง จงัหวดัอบุลราชธานทีีม่ต่ีอการด�าเนนิ

ชีวิตในสังคมปจจุบัน ผลจากการวิจัยพบว่า วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ถูกสร้าง

ขึน้มาในรชัสมยัของสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่ว ภาพฮปูแต้มในพระอุโบสถวัดทุง่ศรีเมอืง

เปนภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี ใช้โทนสีจัดจ้านได้แก่ แดง น�้าเงิน ขาว เหลือง

เขียว และน�้าตาล เปนสีหลัก ท�าให้ภาพดูน่าสนใจ ฮูปแต้มในพระอุโบสถวัดทุ่งศรีเมือง

เขยีนเรือ่งราวพทุธประวตั ิภาพไตรภมู ิและภาพเทพชมุนมุ  ฝาผนงัด้านหน้าพระประธาน

เปนภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพาน ส่วนด้านหลังพระประธานเปนภาพพุทธประวัติ

ตอน ผจญมาร  ด้านขวามือของพระประธานเขียนภาพชาดก เรื่องพระเวสสันดรชาดก

ด้านซ้ายมอืของพระประธานเขยีนภาพพทุธประวตั ิตอนก่อนตรสัรู ้ ภาพฮปูแต้มในวหิาร

หลวงด้านบนเขียนภาพชาดก เรื่องพระเวสสันดรชาดก ภาพพุทธประวัติ และเจดีย์ที่

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ดังนั้นภาพฮูปแต้มวัดทุ่งศรีเมือง ถูกสร้างข้ึนเพื่อใช้

เปนการสื่อสารกันอีกวิธีหน่ึงโดยใช้สัญลักษณ์ภาพ  การจารึกภาพลงบนฝาผนังซึ่งมี

จุดมุ่งหมายเพื่อเปนการเผยแผ่เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา  บันทึกเร่ืองราว ความคิด
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ความอ่าน หรือเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิต จารีตประเพณีของคนในสังคมในยุคน้ัน ภาพฮูปแต้ม

วัดทุ ่งศรีเมืองนั้น ได้สะท้อนเรื่องราวของยุคสมัย สภาพสังคม วิถีชีวิต ความเปนอยู ่

ความเจริญของบ้านเมือง การประกอบอาชีพการละเล่น พิธีกรรม การแต่งกาย และทรงผม

ภาพจิตรกรรมแต่ละภาพมีหลักธรรมแฝงอยู่ในเรื่องของการด�าเนินชีวิต ความเปนจริง

ของโลกความถกูต้อง และความดงีามของมนษุย์ ซึง่หลกัธรรมเหล่านีจ้ะเปนแสงสว่างส่อง

ทางที่จะน�าพาผู้ปฏิบัติไปพบกับชีวิตที่สะอาด สงบ สว่าง เช่น หลักการให้ทานจากชาดก

เร่ืองพระเวสสดัร  หลกัปญญาจากภาพพระพุทธเจ้าพบเทวทตูทัง้ 4 หลกัการดบักเิลสจาก

ภาพผจญมาร และหลักความไม่ประมาทจากภาพเสด็จดับขันธปรินิพพาน เปนต้น

กุศลกรรมบถ 10 และโพชฌงค์ 7 จากภาพจิตรกรรมพุทธประวัติแสดงให้เห็นถึงการ

ประพฤติปฏิบัติในบุญกุศล จึงจะได้เกิดมาเปนบุคคลส�าคัญในทางพระพุทธศาสนา

เช่น พระพทุธเจ้าพระอคัรสาวก เปนต้น  บญุกริยิาวตัถ ุ10 และบารม ี10 จากภาพผจญมาร

แสดงให้เห็นถึงการบ�าเพ็ญบารมีเพ่ือให้บรรลุถึงเปาหมาย คือสิ้นกิเลสเปนพระอรหันต์

นอกจากนี้ยังมีหลักเทวธรรม 2 และธรรมของผู้ครองเรือน 4

 อัศวิณีย์ หวานจริง (2556) น�าเสนอบทความเรื่อง สุนทรียะในบริบททางสังคม

และผลปรากฏจากสภาวะแวดล้อม ของศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถวัดมณีจันทร์ 

อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรีมัย์ โดยมุง่เน้นการศกึษาคณุค่าทางสนุทรยีะในบรบิททางสงัคม

และผลปรากฏจากสภาวะ แวดล้อมของศิลปกรรมกระจกบนผนังอุโบสถ วัดมณีจันทร์ 

อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เปนการศึกษาเพื่อค้นหาถึงบริบทที่เกิดขึ้นรวมถึงความ 

เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม ความคิด ความรู้สึก และปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ของคนใน

ชมุชนทีม่ต่ีองานศลิปะ หลงัจากมกีารสร้างสรรค์งาน “ศลิปกรรม กระจก” บนผนงัอโุบสถ 

ซึง่เปนการสร้างสรรค์ความงามในรปูแบบของผลงานศลิปะทีใ่ช้กระจกเปนวสัดตุกแต่งลง

บนผนงัภายนอกอาคาร อนัก่อให้ เกดิเปนงานศลิปกรรมไทยรูปแบบใหม่ทีม่ลัีกษณะพเิศษ

เฉพาะตัวไม่ซ�้ากับท่ีเคยมีมา การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจกครั้งนี้เปนการท�างานศิลปะ

ร่วมกันของศิลปนอัศวิณีย์ หวานจริง และนายอุดม หวานจริง โดยแรงบันดาลใจในการ

สร้างงานของศลิปนเกดิจากความศรทัธาในพระศาสนาและงานศิลปกรรมของไทยในอดตี

รวมทั้งได้เห็นความต้ังใจของชาวบ้านในชุมชนท่ีต้องการมีงานศิลปกรรมเพื่อบันทึกภาพ

ประเพณี วัฒนธรรมและเรื่องราวความดีงามของชุมชนแห่งน้ีที่พวกเขาภาคภูมิใจไว้ใน

ศาสนสถาน ผลปรากฏจากการสร้างผลงานของศลิปนท�าให้พบว่าผูค้นในท้องถิน่เกดิความ

เปลี่ยนแปลงในการด�าเนินกิจกรรมทางสังคม คุณค่าของการใช้พื้นที่ภายในวัด มีกิจกรรม
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ต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในบริเวณวัด อุโบสถ เกิดความเปลี่ยนแปลงงดงามสะดุดตาจน

สามารถดึงดูดให้ผู้คนที่ผ่านไปมาต้องแวะเข้ามาเยี่ยมชมงานศิลปกรรมกระจกภายในวัด 

ผูค้นในพืน้ทีต่ื่นตวัช่วยกนัพฒันาปรบัปรงุสภาพแวดล้อมรอบอโุบสถให้สวยงามสะอาดตา 

มกีารจดัสวนปลกูต้นไม้ตดัหญ้า ปรบัปรงุ พืน้ทีบ่รเิวณบ่อน�า้ภายในวดั มผีูค้นเข้ามาเทีย่วชม

ภายในวัดมากขึ้น การปรับสภาพแวดล้อมภายในวัดมณีจันทร์ให้สวยงามได้ช่วยเสริม

ให้อุโบสถดโูดดเด่น ถอืเปนการสร้างส�านกึรกัในสมบตัท้ิองถิน่และปลูกฝงจติส�านกึให้คนใน

ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมประเพณี และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่

สืบต่อไปอย่างยั่งยืน

 สุวิไล ค�าพิลา (2557) ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื่อง ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 

: แรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม โดยมุ่งเน้นการออกแบบที่ระลึกส�าหรับตกแต่งที่ได้รับ

แรงบนัดาลใจจากฮปูแต้มให้มรูีปแบบร่วมสมยัและออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้มคีวามสวยงาม

จากการศกึษาพบว่า ฮปูแต้มอสีานมสีทีีใ่ช้ส่วนใหญ่เปนสโีทนเยน็ทีใ่ช้ได้จากวสัดธุรรมชาติ

มกีารแสดงออกแบบสนุกสนานใสซือ่ ตามจนิตนาการของช่างแต้มขณะเขยีนภาพ เปนงาน

จติรกรรมทีบ่รสิทุธ ์ิ ผูว้จิยัจงึน�ามาถ่ายทอด ตคีวามจากความรูส้กึทีม่กีบัฮูปแต้มรปูสตัว์โดย

การคล่ีคลายรปูแบบของสตัว์ให้มคีวามเรยีบง่าย น�าเอาอริยิาบถต่างๆ มาพฒันาสร้างเปน

รปูทรงใหม่แสดงออกถงึความนุม่นวล ความน่ารกัโดดเด่นในเอกลกัษณ์ของสตัว์แต่ละชนดิ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ เปนงานร่วมสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สีที่ใช้ในงานออกแบบคือสีที่

ปรากฏบนฮูปแต้มที่วาดโดยช่างพื้นบ้านผลการออกแบบพบว่า สามารถออกแบบของที่

ระลึกที่มีแรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม มีรูปแบบสวยงามร่วมสมัย ท�าการออกแบบชุดตุกตา

จ�านวน 3 ชุดได้แก่ม้าควายและกวาง ใช้เทคนิคการตกแต่งงานเครื่องเคลือบดินเผาได้แก่ 

เทคนิคการเผาแบบรมควัน เทคนิคท�าน�้าดินสีที่มีความใกล้เคียงกับสีที่ปรากฏบนฮูปแต้ม 

และใช้เนือ้ดนิเทอราคอตตาออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้มคีวามสวยงามสอดคล้องกบัทีม่าและ

เหมาะสมกบัผลติภัณฑ์ กระบวนการผลติใช้วธีิการหล่อน�า้ดนิสโตนแวร์และสูตรดนิทีพ่ฒันา

ขึ้นมาใหม่ที่มีความใกล้เคียงกับสีพื้นผนังสิมแสดงความเปนพื้นบ้านเผาที่อุณหภูมิ 1,200 ̊ C 

เนื้อดินมีการหดตัว 15 % มีการเคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบใสเฉพาะจุดท่ีต้องการเน้น

ลักษณะของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นจะให้ความรู้สึกเปนหัตถศิลปเนื่องด้วยมีรายละเอียดที่

แตกต่างกันและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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ภาพประกอบที่ 04-06 ตุกตารูปควายใช้เทคนิคการตกแต่งงานเครื่องเคลือบดินเผา

ของสุวิไล ค�าพิลา

ปยนัส สุดี (2557) ได้เสนอดุษฏีนิพนธ์เรื่อง ฮูปแต้ม : ภาพสะท้อนสังคมและ

วฒันธรรมในเขตอสีานตอนกลาง โดยน�าเสนอความเปนมา สภาพสงัคมวฒันธรรมตลอดจน

การด�ารงอยู่ของประชาชนในเขตอสีานตอนกลาง ศึกษาคตคิวามเชือ่รปูแบบทางด้านจิตรกรรม

ที่ปรากฎผ่านฮูปแต้มในเขตอีสานตอนกลาง ภาพสะท้อนฮูปแต้มต่อชุมชน และการด�ารง

อยูข่องฮปูแต้มในอนาคต ซ่ึงผลงานชิน้นีเ้ปนงานวจิยัเชิงคณุภาพแนวประวติัศาสตร์สงัคม

และวัฒนธรรมโดยศึกษาจากจิตรกรรมฝาผนังท่ีมีอยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

มหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด งานวิจัยชิ้นนี้เน้นการวิจัยเชิงพื้นที่โดยใช้เขตอีสานตอน

กลางเปนพื้นที่ในการศึกษาผลวิจัยพบว่า ชุมชนในเขตอีสานตอนกลางเปนชุมชนที่มี

ประวัติศาสตร์มายาวนาน กลุ่มคนที่มีจ�านวนมากที่สุดคือ กลุ่มไทย-ลาว การตั้งถิ่นฐานใน

ช่วงพทุธศตวรรษที ่23 ถงึต้นพทุธศตวรรษที ่24 กลุม่แรกทีเ่ข้ามาตัง้ถิน่ฐาน คอืกลุม่ทีเ่ข้า

มาตัง้แต่เมอืงร้อยเอด็ มหาสารคาม และขอนแก่น เจ้าหวัครสีูดาวดัโพนเสมด็เปนผู้น�าส่วน

เมอืงกาฬสนิธุเ์ปนกลุม่ทีอ่พยพเข้ามาภายหลังเจ้าผ้าขาวโสมพระมติรเปนผูน้�ากลุม่เหล่านี้

มีวัฒนธรรมแบบล้วนช้างคือการเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องผีบรรบุรุษ

ภาษา การแต่งกาย ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีเ่กีย่วข้องกบัการด�ารงชวีติได้แก่ ฮตีสบิสอง 

คองสิบสี่ ส่งผลต่อคติความเชื่อในการเขียนฮูปแต้มที่สร้างขึ้นด้วยความเชื่อ ความศรัทธา 

เพื่อเปนพุทธบูชา และใช้สอนศีลธรรม ลักษณะรูปแบบ เนื้อหา และเรื่องราวของฮูปแต้ม

มลีกัษณะเปนศลิปะพืน้บ้านมคีวามเรยีบง่ายและชือ่ทีเ่ขยีนไว้ภายในและภายนอกสมิโดย
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กลุม่ช่างพืน้บ้าน การวางองค์ประกอบและการจดัวางภาพขึน้อยูก่บัความต้องการของช่าง

และขนาดของสมิ สท่ีีใช้เปนสีฝุนหรอืสท่ีีหาได้ตามท้องถ่ิน ภาพสะท้อนระหว่างฮูปแต้มกบั

สงัคม สะท้อนออกมาเปนเรือ่งราวทางพระพทุธศาสนาวรรณกรรมท้องถิน่และภาพวถีิชีวติ

ชาวบ้านในช่วงเวลานั้นฮูปแต้มยังคงบทบาทต่อสังคม ในความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตชุมชน

ในหลากหลายมิติ เกิดการประยุกต์ปรับปรุง น�าไปใช้ท้ังจากรูปแบบและเรื่องราว ท�าให้

ฮูปแต้มมีการเคลื่อนไหวและมีบทบาทอยู่ตลอดเวลาจากคุณค่าของฮูปแต้มส่งผลให้เกิด

ความร่วมมือของคนในสังคมสร้างคุณค่าความเปนอัตลักษณ์ให้กับฮูปแต้ม และร่วมกัน

สร้างแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน ให้ฮูปแต้มด�ารงอยู่ในสังคมต่อไป

ภาพประกอบที่ 07 ฮูปแต้มในจังหวัดกาฬสินธุ์

 พระมหาพีระพนัธ์ ธมมฺวุฑโฺฒ (ตรศีร)ี (2557) การศึกษาวเิคราะห์คณุค่าฮูปแต้ม

เชงิพทุธศิลปในสมิวดัโพธิช์ยั ต�าบลนาพงึ อ�าเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย เพือ่ศกึษาประวตัแิละ

พัฒนาการของฮูปแต้มตามบริบทของชาวอีสาน หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน และการ

วเิคราะห์คณุค่าของฮปูแต้มสมิวัดโพธิชั์ย ผลการศกึษาพบว่า ฮปูแต้มส่วนใหญ่ในภาคอสีาน

เกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจจากเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  ถ่าย

ทอดผ่านฮูปแต้มที่ผสมผสานระหว่างพุทธศิลปส่วนกลางของไทยกับล้านช้าง สอดแทรก

ไปด้วยภาพวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย–ลาว โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อถวายความศรัทธาเปนพุทธบูชา  แต่งแต้มศาสนสถานเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ชมเกิดความ
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ศรัทธา ส่วนผู้ที่มีความศรัทธาอยู่แล้วก็ท�าให้ซาบซึ้งในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น ในด้านหลัก

พทุธจรยิธรรมแบ่งออกเปน 4 กลุม่ ได้แก่ หลักพทุธจริยธรรมทีเ่กีย่วกบัสงัคมประกอบด้วย

หลักสันติภาพ บุพเพสันนิวาส และความกตัญู ในด้านคุณค่าของฮูปแต้มท�าให้ผู้ชมเกิด

ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา กระตุ้นให้เข้ามาศึกษาหลักธรรมค�าสอนรวมถึง

แบบอย่างฝีมือช่างที่สืบมาแต่โบราณ ทั้งยังเปนหลักฐานส�าคัญในการศึกษาค้นคว้าทาง

ด้านพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นิเวศวิทยา โบราณคดี ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

 กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (2558) บทความนี้น�าเสนอ สุนทรียภาพของจิตรกรรม

ฝาผนังอีสานร่วมสมัย สิมวัดปาบ้านหม้อ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการ

วเิคราะห์จากภาพฮปูแต้มทีป่รากฏบนผนงัด้านนอกของสมิ น�ามาเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิ

ทางสุนทรียศาสตร์การสัมภาษณ์ศิลปนและนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับจิตรกรรมไทยและ

จิตรกรรมร่วมสมัยผลจากการศึกษาพบว่า ฮูปแต้มวัดปาบ้านหม้อสร้างขึ้นโดย มณตรี มุง

คุณ ซึ่งพื้นเพเปนคนอีสาน งานฮูปแต้มชุดน้ีท�าข้ึนเปนส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ือง 

ทานบารมี ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปนต้องการถ่ายทอด

ภูมิปญญาของคนอีสานผ่าฮูปแต้มร่วมสมัยท่ีมีลักษณะของการผสมผสานทั้งแนวคิดการ

สร้างสรรค์จิตรกรรมแบบดั้งเดิมของอีสานและสุนทรียภาพแบบศิลปะสมัยใหม่กล่าวคือ 

เน้นการสร้างสรรค์ผลงานต่อเนือ่งกันทัง้สีผ่นงัเสมอืนผลงานช้ินเดยีวทีห่่อหุม้สมิ โดยแต่ละ 

ผนังมีความประสานสอดคล้องเปนเหมือนภาพเดียวกัน มีการจัดวางองค์ประกอบแบบ

อสมมาตร เน้นการใช้เส้นที่ให้ความรู้สึกสนุกสนาน ลื่นไหลลดการใช้สีให้เหลือเพียงน้อย

เพื่อให้เส้นที่ศิลปนแสดงออกเปนจุดเด่นของการสร้างสรรค์ รูปร่างที่ศิลปนน�ามาใช้แม้จะ

ได้รบัอทิธพิลจากรปูร่างในฮปูแต้มอีสานแบบดัง้เดมิแต่ศลิปนได้น�ามาแปรรปูผ่านเส้นแบบ

ใหม่ ท�าให้เกดิรปูร่างใหม่ทีส่นกุสนานนอกจากนัน้ยงัพบรปูร่างทีเ่ปนภาพกึง่นามธรรมและ

นามธรรมร่วมด้วยซึ่งถือได้ว่า ฮูปแต้มวัดปาบ้านหม้อเปนพัฒนาการส�าคัญของฮูปแต้ม

อีสานที่พัฒนาต่อเน่ืองจากฮูปแต้มแบบดั้งเดิม, ฮูปแต้มตามอิทธิพลของภาพพิมพ์, 

จติรกรรมจากอทิธพิลของจติรกรรมแนวประเพณแีบบภาคกลาง สูฮ่ปูแต้มอสีานร่วมสมยั

ที่เน้นการตีความเพื่อแสดงออกถึงความต้องการของศิลปนสอดคล้องกับสุนทรียภาพทาง

ศิลปะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

 กลุ่มโบราณคดี (2558) ได้ศึกษา องค์ความรู้ในการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ในสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนบน เพือ่รวบรวมองค์ความรูแ้บบ
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ชดัแจ้งและความรูท้ีฝ่งอยูใ่นตวับคุคล ออกมาเปนข้อมลูเอกสารและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการศึกษาพบว่า ฮูปแต้มภาคอีสานได้เริ่มมีการศึกษามาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. 2502 

เรือ่ยมาจนถงึปจจบุนั โดยสาขาวชิาทีจ่�าเปนต่อการศกึษาประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ศิลปะ

โบราณคด ีประตมิานวทิยา ทศันศลิป ประวัติศาสตร์ มานษุยวทิยา ภาษาศาสตร์ การถ่าย

ภาพ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวรรณกรรม นักวิชาการสาขาต่างๆ ที่ท�าการศึกษา

เรื่องฮูปแต้มในอีสาน ได้มีการเขียนสรุปข้อมูลท่ัวไปของฮูปแต้มเอาไว้ในประเด็นต่างๆ

ทีส่�าคญั คอื เรือ่งการใช้สแีละอปุกรณ์วาดภาพ เร่ืองเทคนคิการวาดภาพ เรือ่งลกัษณะการ

เล่าเรือ่ง เนือ้เรือ่ง และองค์ประกอบภาพ และเรือ่งวสัด ุอปุกรณ์ และขัน้ตอนในการศึกษา

ฮปูแต้ม ซึง่ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัฮปูแต้มในสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ตอนบนที่กล่าวมานี้ ส่วนหนึ่งได้ถูกเขียนออกมาเปน หนังสือ บทความ รายงานการวิจัย 

หรือวิทยานิพนธ์ จากการสัมภาษณ์นักวิชาการทั้ง 8 ท่าน แม้จะมีความเชี่ยวชาญใน

ประเดน็การศกึษาเร่ือง ฮปูแต้มในสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน

ทีแ่ตกต่างกนั แต่กพ็บว่าในส่วนของข้อมลูพืน้ฐานทีจ่าเปนในการศกึษา เช่น ประวัตศิาสตร์ 

โบราณคดี วรรณกรรม ทัศนศิลป หรือการถ่ายภาพ ทุกท่านที่ท�าการศึกษาจะมีองค์ความ

รู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้เปนพื้นฐานอยู่แล้ว และมีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากบุคคลผู้มี

ความเชีย่วชาญในสาขาอืน่ๆ เพือ่มาประกอบในการศกึษา ค้นคว้า และวจิยั เพือ่ให้ผลงาน

ทีอ่อกมามคีวามถกูต้องตามหลกัวชิาการมากทีส่ดุในปจจบุนัแม้การศกึษาเรือ่งฮปูแต้มจะ

มีประเด็นการศึกษาท่ีหลากหลายและครอบคลุมมากกว่าในอดีต แต่การศึกษาในเชิง

วิทยาศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสีที่ใช้เขียนภาพจิตรกรรม ยังไม่

เคยมีผู้ใดศึกษามาก่อน และน่าจะเปนการดีหากมีผู้ท�าการศึกษา เนื่องจากจะช่วยในการ

ท�าความเข้าใจเรื่อง เทคนิคการเขียนภาพ สภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในอดีต

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 นงนชุ ภูม่าล ี(2558) น�าเสนอบทความเรือ่ง ภาพทศชาตชิาดก ภาพสะท้อนการ

สืบทอดศาสนาในจิตรกรรมอีสานช่างท้องถ่ิน กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จากการศึกษา

พบว่า ภาพทศชาติชาดก ภาพสะท้อนการสืบทอดศาสนาในฮูปแต้มอีสานช่างท้องถิ่น 

กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมทั้งหมดเปนฮูปแต้มที่มีอายุไม่เก่าเกินไปกว่า 

ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26  จ�าแนกออกได้เปนสองกลุ่ม

คือ กลุ่มอิทธิพลศิลปะกรุงเทพผสมศิลปะพื้นบ้าน และแบบพื้นบ้านแท้ ทั้งหมดเปนฝีมือ

ช่างพื้นถ่ินที่ว่าจ้างโดยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธามีส่วนรวมในการสร้างฮูปแต้มเพื่อสร้างบุญ
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กศุลแก่ตนเองให้ถงึนพิพานและอทุศิญาตพิีน้่องผูล่้วงลบั ทศชาตชิาดกมรีปูแบบศลิปะโดย

รวมสามารถเปรียบเทียบหรืออ้างอิงได้กับจิตกรรมไทยประเพณี แต่เม่ือเทียบช่วงระยะ

เวลาการสร้างรูปแบบตัวอย่างจิตรกรรมทั้งหมดจึงเปนการย้อนไปเขียนรูปแบบและ

ระเบยีบอย่างเก่าครัง้สมยัจติรกรรมประเพณไีด้รบัความนยิม ด้วยเนือ้หาส่วนรายละเอยีด

บางช่วงตอนของเวสสนัดรชาดกทีช่่างพืน้ถิน่เน้นเขยีนต่างออกไปได้แสดงถงึลกัษณะเฉพาะ

ที่เปนแบบพื้นบ้านแท้จริงของจิตรกรรมอีสาน อิทธิพลและความสัมพันธ์ทางวรรณกรรม

และประเพณท้ีองถิน่ทีมี่บทบาทส่งผลกบังานฮปูแต้มอสีาน จงึเหน็ได้ว่าการใช้วรรณกรรม

พื้นถิ่นที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ย่อมแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะแต่ละท้องถิ่นนั้น

ซึ่งมีความส�าคัญแตกต่างด้านวัฒนธรรม ความเชื่อ และยังช่วยสนับสนุนหรือชี้ข้อมูลให้

เห็นว่าช่างผู้สร้างสรรค์หรือบุคคลส�าคัญที่เกี่ยวข้องเปนบุคลในท้องถิ่นนั้นด้วย

 สพุาสน์ แสงสรุนิทร์ (2558) น�าเสนอบทความเรือ่ง จติรกรรมฝาผนงัอสีาน “ฮปู

แต้ม” : จากความเชื่อนรกภูมิสู่รูปแบบและคุณค่าศิลปกรรม บทความนี้มุ่งเน้นการศึกษา

เนื้อหา แนวคิด คุณค่า รูปแบบและเทคนิค ที่ปรากฏในฮูปแต้มสิมอีสาน (ฮูปแต้ม) จาก

การศึกษาพบว่าภาพเขียนส่วนใหญ่นิยมเขียนบนผนังด้านนอกของสิม องค์ประกอบเรื่อง

ราวมีที่มาจากเรื่องไตรภูมิ  โดยถ่ายทอดเพียงภูมิใดภูมิหนึ่ง เช่น กามภูมิ ได้แก่ นรกภูมิ 

เปรตภมูแิละดาวดงึส์  การเขยีนภาพนรกภมู ิ มกีารแสดงออกของภาพตามหลกัความเช่ือ

เกีย่วกบั กฎแห่งกรรม ความเชือ่เกีย่วกบันรกสวรรค์ หลกัค�าสอนหรอืหลกัธรรมฮปูแต้มอสีาน 

เปนแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ทางด้านคติความเช่ือเกี่ยวกับ นรก  เพื่อสร้างความเข้าใจและ

เปนแหล่งศึกษาหาความรู้ของคนในชุมชน ซึ่งชาว อีสาน มีความเชื่อเรื่อง นรกยังคงด�ารง

อยูใ่นวถิชีวีติเสมอืนเปนจติวญิญาณทีก่่อให้เกดิแบบแผนของชาวอสีาน (แถบลุม่แม่น�า้โขง) 

จากอดตีจนถงึปจจบุนั มรีปูแบบทางศลิปกรรม  สามารถสรปุเปนแบบแผนท่ีชดัเจนเปนล�าดบั 

นิยมเขยีนภาพอสีานประเพณ ี ระบายสแีบนเรยีบ ตัดเส้นขอบ ท�าให้เกิดลกัษณะแบบ 2 มิติ 

รปูและพืน้ไม่นยิมจดัแสงเงา เปนงานวจิติรศลิปอนัทรงคณุค่ามเีอกลักษณ์อสีานและวจิติร

งดงามด้วยฝีมือ เปนการสร้างสรรค์ผลงานฮูปแต้มอีสานประเพณีจากฝีมือช่างท้องถิ่น 

เทคนคิและรายละเอยีดของงานจติรกรรมสบืทอดจากช่างท้องถิน่โบราณ บ่งบอกถงึความ

บริสุทธิ์ใจในการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะหรือมายาคติที่รับใช้สังคมอย่างแท้จริง

 ดสิพงษ์ เกตยิะและเดชา ศริิภาษณ์ (2559) น�าเสนอบทความเรือ่ง การประยกุต์

ใช้ภมูปิญญาท้องถิน่จากฮปูแต้มอีสานในจงัหวดัขอนแก่นเพือ่การสร้างสรรค์งานจติรกรรม

ร่วมสมัย บทความดังกล่าวเปนส่วนหนึง่ของวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท ซึง่เปนการวิจัย
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เชิงสร้างสรรค์เพ่ือศึกษาภูมิปญญาท้องถ่ินจากฮูปแต้มอีสานและเพื่อการสร้างสรรค์งาน

จิตรกรรมร่วมสมัย จากการศึกษาพบว่าภูมิปญญาท้องถิ่นจากฮูปแต้มอีสานเกี่ยวข้องกับ

พุทธศาสนา นิยมเขียนท้ังด้านนอกและด้านในโดยเฉพาะด้านนอกที่เปนเอกลักษณ์

ของอีสาน นอกจากภาพนั้นยังพบฮูปแต้มนิทานพื้นบ้าน ภาพชีวิตความเปนอยู่ที่สามารถ

เปนหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ของชมุชนทีร่่วมยคุในการเขียนภาพ ในด้านการสร้างสรรค์

ผลงานจติรกรรมร่วมสมยัพบว่ามกีารน�าภาพวถิชีวีติจากฮูปแต้มอสีานมาใช้เปนแรงบนัดาล

ใจในการสร้างสรรค์น�ามาแสดงออกทางศิลปะผ่านการตัดทอน ดัดแปลงเลือกเอาเฉพาะ

ส่วนที่น�ามาใช้เปนสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย ท้ังน้ีผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิคสื่อประสม 

ทั้งการวาดการระบายสีและการใช้สื่อวัสดุอื่น ๆ

ภาพประกอบที่ 08 ผลงานสร้างสรรค์ของดิสพงษ์ เกติยะ

ที่มา https://www.facebook.com

 Wanida Onlamai และ Sutsan Suttipisan (2559) น�าเสนอบทความเรื่อง 

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยวไทย บทความนี้มุ่งเน้น

การศึกษารูปแบบการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย โดยเร่ิมท�าการศกึษาจากข้อมูลทุตยิภูมิจากการทบทวนวรรณกรรม เชงิวเิคราะห์

แล้วจึงศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การส�ารวจทางกายภาพของพื้นที่วิจัยซึ่งประกอบด้วย 

5 ชุมชนคือชุมชนบ้านสาวะถี ต�าบลสาวะถี อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ชุมชนบ้าน

หัวหนอง ต�าบลบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ชุมชนบ้านวังคูณ ต�าบลหนองเม็ก 
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อ�าเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ชมุชนบ้านดงบงั อ�าเภอนาดูน จังหวดัมหาสารคาม 

และชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน อ�าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลจากการวิจัย

พบว่าทั้ง 5 ชุมชนมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมาย การท่องเที่ยวใน

รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือรูปแบบเรื่องเล่าและรูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง โดยที่ยังมี

ปราชญ์ชาวบ้านเปนผูส้บืทอดองค์ความรูแ้ละภมูปิญญาเกีย่วกบัวรรณกรรมสนิไซ ยกเว้น

ชุมชน บ้านหนองหมื่นถ่าน นอกจากน้ันพบว่า ชุมชนบ้านสาวะถียังมีรูปแบบประเพณี

ท้องถิน่และรปูแบบการแสดงประเภทหมอล�า สว่นชมุชนบ้านดงบังยงัมรีูปแบบการแสดง

ทั้งประเภทหมอล�า และประเภทหนังประโมทัย

 ชวลิต อธิปตกุล (2559) ตีพิมพ์หนังสือฮูบแต้มในวัฒนธรรมลาว-ลาวล้านช้าง 

ความโยงใยเชื่อมโยงสืบทอดรูปแบบกับฮูบแต้มอีสานของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า

ในด้านรูปแบบของจิตรกรรมฝาผนังทั้งในพื้นที่ประเทศลาวและประเทศไทยนั้นเงื่อนไข

ด้านเศรษฐกิจและการปกครองเข้ามาเกี่ยวข้อง ในด้านคติความเช่ือทั้งสองพื้นที่มีความ

คล้ายคลึง ส่วนในด้านรูปแบบองค์ประกอบนิยมเขียนด้านหน้าซ่ึงสืบทอดจากลาวผ่าน

มายังอีสานและปรับเปลี่ยนไปสู่การเขียนฮูปแต้มทั้งด้านในและด้านนอก ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่า

ทั้งสองพื้นที่ล้วนมีพัฒนาการของงานฮูปแต้มที่เชื่อมโยงและรับส่งทางรูปแบบ คติความ

เชื่อและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน 
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ภาพประกอบที่ 09 จิตรกรรมฝาผนังใน สปป.ลาว

ที่มา : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001149129193

ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์ และคณะ (2559) ได้จดัท�า สารานกุรมศิลปวฒันธรรมอสีาน 

เรื่อง “จิตรกรรมฝาผนังพุทธอุโบสถแบบดั้งเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เปนผลงาน

น�าเสนอสังเขปภาพและเรื่องราว เกี่ยวกับฮูปแต้มแบบดั้งเดิมที่ ปรากฏในอุโบสถหลังเก่า 

จากวดัในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ผลงานทัง้หมดถกูสร้างขึน้ก่อนปี พ.ศ.

2500 หรือก่อนช่วงสมัยที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 

ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มคอื จติรกรรมฝาผนงักลุม่วฒันธรรมไทลาวในพืน้ทีอ่สีานส่วนกลาง 

จิตรกรรมฝาผนังกลุ่มวัฒนธรรมไทลาวในพื้นที่อีสานใต้ จิตรกรรมฝาผนังกลุ่มวัฒนธรรม

ไทลาวในพื้นท่ีริมฝงแม่น�้าโขงด้านตะวันออก กลุ่มวัฒนธรรมไทลาวอีสานตอนบนกรณี

วัฒนธรรมไทยเลย และกลุ่มที่ใช้ภาษาตระกูลไทโคราช



วารสารวิถีสังคมมนุษย์
Journal of The Way Human Society104

3. อภิปรายผล
 แวดวงการศกึษาได้ให้ความสนใจ ฮปูแต้มศกึษา กันอย่างกว่างขวางในรอบ 6 ปี

มานี ้โดยกลุม่ทีใ่ห้ความส�าคญัในการศกึษามากทีสุ่ดคอืกลุม่สถาบนัการศกึษาทัง้การตพีมิพ์

บทความวชิาการ การน�าเสนอผลงานวชิาการ หนงัสอืและวทิยานิพนธ์โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นทั้งนี้เนื่องมาจาก สถาบันแห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ทางด้านวจิยัศลิปะและวฒันธรรม ท�าให้มศีกัยภาพในการร่วมกับนกัศกึษาศกึษาวจัิยด้าน

มรดกทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนไปตามหลักยุทธศาสตร์ในการบูรณาการวัฒนธรรมกับการ

ศึกษา คือ 

 1. การมสีมัมาทฐิแิละขนัตธิรรม ผูส้อนต้องพยายามเข้าใจความคดิและจดุยนื

ของเด็ก ศึกษาไปพร้อมกับผู้เรียน เพื่อให้เข้าใจ 

 2.  การศึกษาพิธีกรรมต่างๆ ทั้งทางศาสนา ไสยศาสตร์ และความเชื่อของคน

ในสังคมว่า มีคุณค่าและความหมายอย่างไรเพื่อศึกษาคุณค่าที่อยู่เบ้ืองลึกของพิธีกรรม

เหล่านั้น 

 3. เนื้อหาวิชาการที่เรียนในหลักสูตรต้องมีความยืดหยุ่นผู้เรียนควรได้เรียนรู้

ทัง้วฒันธรรมแกนกลางท่ีเปนความรูส้ากลและ ได้เรยีนรูเ้รือ่งของท้องถิน่โดยต้องไม่ยดึตดิ

กับต�ารามากเกินไปแต่ต้องรู้จักรากเหง้าเข้าใจบริบททางสังคมเหตุและผลที่เกิดขึ้น 

 4.  ควรให้คนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ นกัปราชญ์ในท้องถ่ิน เช่น ศลิปน ชาวนา 

ชาวสวน ช่างฝีมือ ฯลฯ มาช่วยในการสอนเปนการเปดประตูห้องเรียน/โรงเรียนสู่โลก

ภายนอกที่เปนวิถีชีวิต จริงที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 ดงันัน้ปจจยัด้านการศกึษาและสถาบนัการศกึษาจงึมคีวามส�าคัญยิง่ในการศึกษา

มรดกทางวัฒนธรรม(ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี,

2545)

 ความสมัพนัธ์ของฮูปแต้มด้วยกันเอง ทัง้ในพืน้ทีแ่อ่งวฒันธรรมเดยีวกนัและต่าง

แอ่งวฒันธรรม เปนรปูแบบงานศกึษาท่ีพบมากทีส่ดุอาท ิศกึษาเชงิวเิคราะห์สุนทรยีศาสตร์

ที่ปรากฏในสิมอีสานจังหวัดมุกดาหาร, การศึกษาประเพณีบุญผะเหวดที่ปรากฏใน

จิตรกรรมฝาผนังจังหวัดร้อยเอ็ด, ฮูปแต้มอีสานที่ปรากฏอิทธิพลจิตรกรรมไทยภาคกลาง: 

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น,กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง วัด

โพธารามและวดัปาเรไรย์ จงัหวดัมหาสารคาม, จติรกรรมฝาผนงัอสีาน : ความสมัพนัธ์ทาง

สังคมวัฒนธรรมของชาวต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่น, ฮูปแต้ม : ภาพสะท้อนสังคมและ
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วัฒนธรรมในเขตอีสานตอนกลาง, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน “ฮูปแต้ม” : จากความเชื่อนรก

ภูมิสู่รูปแบบและคุณค่าศิลปกรรม,การประยุกต์ใช้ภูมิปญญาท้องถิ่นจากฮูปแต้มอีสานใน

จงัหวดัขอนแก่นเพ่ือการสร้างสรรค์งานจติรกรรมร่วมสมยั และการปรับใช้วรรณกรรมสนิไซ

เพือ่การสือ่ความหมายการท่องเทีย่วไทย รปูแบบการก�าหนดพืน้ทีห่รืออาณาบริเวณเฉพาะ

ส�าหรับการศึกษาด้วยประเด็นต่าง ๆ เปนที่นิยมในการสถานภาพการศึกษาฮูปแต้มในช่วงนี้ 

ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของนิเวศวัฒนธรรมที่มองพื้นที่และวัฒนธรรม

 ในกลุ่มการศึกษาที่เน้นการศึกษาเชิงลึกหรือมุ่งเน้น เปนการเลือกพื้นที่ในการ

ศกึษาเฉพาะวดัเดยีวนัน้ ปรากฏทัง้ในผลงานเรือ่ง การศกึษาวถิชีาวบ้านผ่านภาพจติรกรรม

ฝาผนงัวดัยางทวงวราราม บ้านยาง ต�าบลยาง อ�าเภอบรบอื จงัหวดัมหาสารคาม, พระบฏ

วัดหน้าพระธาตุ นครราชสีมา จากผืนผ้าสู่ฝาผนัง, จิตรกรรมฝาผนัง หอพระพุทธบาท วัด

ทุ่งศรีเมือง, วิเคราะห์คติธรรมจากจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี, 

สุนทรียะในบริบททางสังคมและผลปรากฏจากสภาวะแวดล้อม ของศิลปกรรมกระจกบน

ผนงัอโุบสถวดัมณจีนัทร์ อ�าเภอพทุไธสง จังหวัดบรีุรมัย์, สนุทรยีภาพของจติรกรรมฝาผนัง

อสีานร่วมสมยั สมิวดัปาบ้านหม้อ อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์งานวชิาการในกลุม่

น้ีมุง่เน้นการใช้กรอบทฤษฏใีหม่ ๆ มาอธบิายเพ่ือให้ผลการศกึษาทีเ่น้นลึกมากขึน้ทัง้แนวคิด

ทางด้านสุนทรียศาสตร์ (Aesthtics) ปรัชญา (Philosophy) และการรื้อสร้าง (Decon-

struction)

 ฮูปแต้มอีสานกับศิลปกรรมร่วมสมัย กลุ่มนี้เปนการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้

แนวคิด เนื้อหา หรือรูปแบบมาจากฮูปแต้มอีสานพบในงานเรื่อง สุนทรียะในบริบททาง

สงัคมและผลปรากฏจากสภาวะแวดล้อม ของศลิปกรรมกระจกบนผนงัอโุบสถวดัมณจีนัทร์ 

อ�าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ สุนทรียภาพของจิตรกรรมฝาผนังอีสานร่วมสมัย สิมวัดปา

บ้านหม้อ อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การประยุกต์ใช้ภูมิปญญาท้องถิ่นจาก

ฮูปแต้มอีสานในจังหวัดขอนแก่นเพื่อการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัย ออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก : แรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม และการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อ

การสือ่ความหมายการท่องเทีย่วไทย งานกลุม่นีผู้ศ้กึษาเปนกลุม่ศลิปนหรอืนกัวชิาการทาง

ด้านศลิปะซึง่เปนการศกึษาให้เหน็ถึงพฒันาการทีส่บืเนือ่งของจติรกรรมฝาผนงัอสีานและ

การใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อความหมาย 

 การพฒันาทนุทางวฒันธรรมของเจ้าของชุมชนทีม่ฮีปูแต้มอสีาน กลุม่นีเ้ปนงาน

วชิาการทีเ่น้นศกึษากระบวนการใช้ประโยชน์จากฮปูแต้มอสีาน พบในงานเร่ือง กระบวนการ
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มส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์จิตรกรรมฝาผนงั วดัโพธารามและวดัปาเรไรย์ จังหวดัมหาสารคาม, 

องค์ความรู้ในการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน, งานในกลุ่มน้ีล้วนแต่เปนการศึกษาที่ฉีกแนวออกไปและมีความ

โดดเด่นโดยเฉพาะเร่ือง กระบวนการมส่ีวนร่วมทัง้การคดิ การตดัสนิใจ การปฏบิตังิานและ

การรบัผลประโยชน์จากการใช้ฮปูแต้มเปนทนุทางวฒันธรรม ส�าหรบัเรือ่งการจดัการความ

รู้ที่ฝงอยู่ในตัวคนแม้จะเปนงานท่ีมีกลุ่มเปาหมายในการศึกษาไม่มากแต่ก็เปนแนวทางใน

พัฒนาโจทย์วิจัยของนักวิชาการต่อไปซ่ึงเปนเรื่องใหม่ท่ีกลุ่มงานทางโบราณคดีของกรม

ศลิปากรเข้ามารเิริม่งานประเภทนีแ้ทนการเข้าไปศกึษาเพือ่การอนรัุกษ์ในเชงิประวติัศาสตร์

และคุณค่าทางศิลปะ

 รปูแบบการศกึษาในเชงิภมูปิญญาท้องถิน่หรอืเชิงประวตัศิาสตร์นัน้ ยงัคงพบได้

ในงานวชิาการเหมอืนในช่วงการศกึษาทีผ่่านมา ทัง้ในเรือ่ง พระบฏวัดหน้าพระธาตนุครราชสมีา

จากผืนผ้าสู่ฝาผนัง, จิตรกรรมฝาผนังอีสาน : ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรมของชาว

ต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่น, ภาพทศชาติชาดกภาพสะท้อนการสืบทอดศาสนาในจิตรกรรม

อีสานช่างท้องถิ่นกรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด , จิตรกรรมฝาผนังอีสาน “ฮูปแต้ม” : จาก

ความเชื่อนรกภูมิสู่รูปแบบและคุณค่าศิลปกรรม และ ฮูปแต้ม : ภาพสะท้อนสังคมและ

วัฒนธรรมในเขตอีสานตอนกลาง แม้การศึกษาท่ีผ่านมาจะพบประเด็นการศึกษาเชิง

ภูมิปญญาและประเด็นแฝงเร้นในจิตรกรรมฝาผนังมากแล้ว แต่ยังคงมีการศึกษาอย่างต่อ

เนือ่งไปในอนาคต ปรากฎการณ์ทีส่�าคัญคอืการพบดษุฎนีพินธ์จิตรกรรมฝาผนงัอสีานเร่ือง 

ฮปูแต้ม : ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมในเขตอสีานตอนกลาง ของ ปยนสั สดุ ี(2557) 

ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่การศึกษาน้ีเปนปริญญาของสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกพื้นที่อีสาน 

จะเห็นว่าอาจจะเปนแนวโน้มการศึกษาฮูปแต้มของคนนอกพื้นที่จะมามากขึ้นในอนาคต

และการศึกษาเชิงลึกของวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีจะมีเพิ่มมากขึ้น1 

 ประเดน็ทีพ่บปรากฎการณ์มากแต่มกีารศกึษาในเชงิวชิาการน้อยคือการพฒันา

ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แม้จะพบว่ามีงานศึกษาเรื่อง การประยุกต์

ใช้ภูมปิญญาท้องถิน่จากฮปูแต้มอสีานในจงัหวดัขอนแก่นเพือ่การสร้างสรรค์งานจติรกรรม

ร่วมสมยั ออกแบบผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึ แต่จากปรากฏการณ์ทีผ่่านมาจะพบว่า มกีารน�า

1 ดุษฎีนิพนธ์เรื่องแรกคือ การบูรณาการภาษาภาพกับลายลักษณ์อักษรในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดถ่ิน

อีสาน ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนายภาคภูมิ หรรนภา ในปี 2553 
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ทุนทางวัฒนธรรมจากฮูปแต้มไปใช้ในการสร้างสรรค์สินค้าทางวัฒนธรรมจ�านวนมาก 

แต่ก็มีการศึกษาอย่างระบบจ�านวนน้อยท่ีจะช้ีให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาทุนทาง

วฒันธรรมเพือ่เศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์ ซึง่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 

12 (พ.ศ. 2560-2564)

 การก�าหนดต�าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีไทยได้จัดท�าขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศรายได้สูงที่มี

การกระจายรายได้อย่างเปนธรรม เปนศนูย์กลางด้าน การขนส่งและโลจสิตกิส์ของภมูภิาค

สู่ความเปนชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหล่งผลิตสินค้า

เกษตรอนิทรีย์และเกษตรปลอดภยั แหล่งอตุสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวตักรรมสงูทีเ่ปน

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,

2558) ดังนั้นแนวโน้มการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จะพบ

มากขึน้โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมขนาดกลางถึงขนาดย่อม (SMEs) นอกจากนัน้ การปรบั

เปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ของรัฐบาลหรือ 

Thailand 4.0 นัน้รฐัให้ความส�าคญักบักลุม่อตุสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรมและบรกิาร

ที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) ดังนั้นงานศึกษาค้นคว้า

จติรกรรมฝาผนงัทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมสร้างสรรค์นัน้ควรได้รบัการศึกษาค้นคว้าอย่าง

จริงจัง
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ภาพประกอบที่ 10-13 ผลงานสร้างสรรค์จากฮูปแต้มอีสาน ของตนุพล เอนอ่อน

ในผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 

ที่มา : https://www.facebook.com/tanupon.enon/photos_all

ภาพประกอบที่ 14 การออกแบบลวดลายเสื้อผ้าร่วมสมัย

โดยใช้แรงบันดาลใจจากฮูปแต้มอีสานของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ที่มา : https://www.facebook.com/tanupon.enon/photos_all
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ภาพประกอบที่ 15-16 ผลงานเซรามิกส์ของ Nattapong Prompongsaton

 ที่มา : https://www.facebook.com/nuttapong.prompongsaton/photos_albums

 ผลงานวชิาการทีโ่ดดเด่นในช่วงนีค้อืผลงานวจัิยข้ามวฒันธรรมของ ชวลติ อธปิตกลุ

(2559) ในการศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังในลาวและภาคอีสานของไทย แม้จะมี

รากเหง้าความเปนลาวล้านช้างเช่นกันแต่เม่ือสังคม การเมืองการปกครองเปลี่ยนไป 

ย่อมเปนค�าถามว่าบนแผ่นดินของสองพื้นท่ีมีพัฒนาอะไรร่วมกันและแตกต่างกัน ซึ่งงาน

เชิงวิชาการในลกัษณะนี้พบไม่บ่อยนกัแมจ้ะมีหนงัสอืทีน่�าเสนอในเชิงเปรยีบเทยีบแต่กไ็ม่

ได้แสดงเนือ้หาทีล่ะเอยีดนกั อาท ิหนงัสอืเรือ่ง ศลิปะลาว ของประภสัสร์ ชวูเิชยีร (2557)

หรือหนังสือเรื่อง เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน ของศักดิ์ชัย สายสิงห์

(2555) ดังนั้นจึงถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้เปนหนังสือที่มีความโดดเด่นในช่วงนี้ ซึ่งสอดคล้อง

กับการคาดคะเนของกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ (2555) ต่อสถานภาพของฮูปแต้มอีสาน

หลังปี พ.ศ. 2554

 การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอีสานในช่วงปี พ.ศ.2555-2559 มีการศึกษาความ

สมัพนัธ์ของจติรกรรมฝาผนงัด้วยกนัเองทัง้ในพืน้ทีแ่อ่งวัฒนธรรมเดียวกนั การศกึษาทีเ่น้น

การศึกษาเชิงลึกหรือมุ่งเน้น เปนการเลือกพื้นที่ในการศึกษาเฉพาะวัด ฮูปแต้มอีสานกับ

ศิลปกรรมร่วมสมัยและการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของ

เจ้าของชุมชนท่ีมีฮูปแต้มอีสาน รูปแบบการศึกษาในเชิงภูมิปญญาท้องถิ่นหรือเชิง

ประวัติศาสตร์ โดยส่วนใหญ่เปนการศึกษาของสถาบันการศึกษาในรูปแบบวิทยานิพนธ ์

บทความวชิาการ หนงัสอื ซึง่การศกึษาในช่วงระยะเวลาดงักล่าว เปนส่วนหนึง่ของพฒันาการ

การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังอีสานในเชิงวิชาการ 



วารสารวิถีสังคมมนุษย์
Journal of The Way Human Society110

4. เอกสารอ้างอิง
กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์,(2555).สถานภาพฮูปแต้อีสานศึกษา.เอกสารสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 6, 25-27 กรกฎาคม.

,(2558). สุนทรียภาพของจิตรกรรมฝาผนังอีสานร่วมสมัยสิมวัดปาบ้านหม้อ 

อ�าเภอกฉุนิารายณ์ จังหวดักาฬสนิธุ ์ใน วารสารมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน. หน้า 

113-129.

กลุ่มโบราณคดี ส�านักโบราณคดีท่ี 9 ขอนแก่น, (2558). องค์ความรู้ในการศึกษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในสถาปตยกรรมพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน.กรมศิลปกร กระทรวงวัฒนธรรม.

จักริน เงินทอง (2556) จิตรกรรมฝาผนังอีสานที่ปรากฏอิทธิพลจิตรกรรมไทยภาคกลาง: 

กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/

hmo42.pdf.(สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2559)

ชวลิต อธิปตยกุล,(2554).ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน : การสืบทอดพัฒนาทางงานช่างอีสาน

ก่อน พ.ศ. 2500 ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา. ปีที่ 12 เล่มที่ 1(ฉบับพิเศษ). 

หน้า 137-156.

,(2555). ฮูปแต้มอีสาน : มุมมองด้านประวัติศาสตร์ศิลปะพื้นถิ่น บนแผ่นดิน

อีสาน.อุดรธานี : เต้า-โล.

ดิสพงษ์ เกติยะและเดชา ศิริภาษณ์,(2559).การประยุกต์ใช้ภูมิปญญาท้องถิ่นจากฮูปแต้ม

อีสานในจังหวัดขอนแก่นเพ่ือการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมร่วมสมัย ใน การ

ประชมุวชิาการระดบัชาต ิศลิปกรรม วฒันธรรมและการออกแบบ ภมูปิญญา

สู่อาเซียน.7-8 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น,

หน้า 210-229.

นงนชุ ภูม่าล,ี(2558).ภาพทศชาตชิาดก ภาพสะท้อนการสืบทอดศาสนาในจติรกรรมอสีาน

ช่างท้องถิน่ กรณศีกึษาจังหวดัร้อยเอด็ ใน วารสารศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น.ปีีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม.หน้า 227-248.

ปยนัส สุดี (2557). ฮูปแต้ม : ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมในเขตอีสานตอนกลาง 

ใน วารสารศิลปกรรมบูรพา. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2, หน้า 33-56.



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
    สถานภาพฮูปแต้มอีสานศึกษาในช่วง พ.ศ.2554-2559 111

พระอดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง) (มปป.) ศึกษาเชิงวิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ที่ปรากฏใน

สิมอีสานจังหวัดมุกดาหาร. 

พรเพ็ญ บุญญาทิพย์, (2556). กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง 

วัดโพธารามและวัดปาเรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม ใน ดํารงวิชาการ. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 

มกราคม-มิถุนายน. หน้า 75-107. 

พระมหาพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ (ตรีศรี),(2557). การศึกษาวิเคราะห์คุณค่าฮูปแต้มเชิง

พทุธศลิปในสมิวดัโพธ์ิชยั ตาํบลนาพงึ อาํเภอนาแห้ว จงัหวดัเลย. พทุธศาสตร

มหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พิชญ์ชาญ วงศาโรจน์, (2555) พระบฏวัดหน้าพระธาตุ นครราชสีมา จากผืนผ้าสู่ฝาผนัง 

ใน เมืองโบราณ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) หน้า 160-171.

มิ่งขวัญ สายเมือง,(2556). จิตรกรรมฝาผนังอีสาน : ความสัมพันธ์ทางสังคมวัฒนธรรม

ของชาวต่างชาติกับชุมชนท้องถิ่น http://gsmis.gs.kku.ac.th/publish/

details/15509 (สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2560)

ยุทธนา ไพกะเพศ,(2555). จิตรกรรมอีสาน (ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคร่วมสมัย).

มหาสารคาม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม.

รังสิยา สัตนันท์,(2555). การศึกษาประเพณีบุญผะเหวดที่ปรากฎในจิตรกรรมฝาผนัง

จังหวัดร้อยเอ็ด.ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร.

ศภุชยั สงิห์ยะบศุย์และคณะ,(2559).สารานกุรมศลิปวฒันธรรมอสีาน“จติรกรรมฝาผนงั

พทุธอโุบสถแบบดัง้เดมิในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื”. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.

ศักด์ิชัย สายสิงห์. (2555).  เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน. 

กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มิวเซียมเพรส.

พาสน์ แสงสุรินทร์, (2558). จิตรกรรมฝาผนังอีสาน “ฮูปแต้ม” : จากความเชื่อนรกภูมิสู่

รูปแบบและคุณค่าศิลปกรรม ใน วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น.ปีีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน หน้า227-248. หน้า 84-109.

สุพาสน์ แสงสุรินทร์, (2558). จิตรกรรมฝาผนังอีสาน “ฮูปแต้ม” : จากความเชื่อน

รกภูมิสู่รูปแบบและคุณค่าศิลปกรรม. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น. 7 (1) มกราคม-มิถุนายน : 227-248.



วารสารวิถีสังคมมนุษย์
Journal of The Way Human Society112

สุภาวดี ไชยกาล,(2556). วิเคราะห์คติธรรมจากจิตรกรรมฝาผนังวัดทุ่งศรีเมืองจังหวัด

อุบลราชธานี.ปริญญาพุทธศาสนามหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุวิไล ค�าพิลา,(2557).ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก : แรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม.

ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร.

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี, (2545). รายงานการ

ประชุมทางวิชาการเร่ืองทิศทางวัฒนธรรม กับการศึกษาในกระแสแห่งการ

เปลี่ยนแปลง : สกศ.2545. กทม.ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.

ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ(2558). ทศิทางของแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12.กรุงเทพฯ : ส�านักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

อนุชิต โรจนชีวินสุภร, (2555). การศึกษาวิถีชาวบ้านผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดยาง

ทวงวราราม บ้านยาง ตําบลยาง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม.ปริญญา

ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวจิยัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยขอนแก่น.

อศัวณิย์ี หวานจริง,(2556). สนุทรยีะในบรบิททางสงัคมและผลปรากฏจากสภาวะแวดล้อม 

ของศลิปกรรมกระจกบนผนงัอโุบสถวดัมณจีนัทร์ อ�าเภอพทุไธสง จงัหวดับรุรัีมย์ 

ใน วารสารวิจิตรศิลป. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน .หน้า 125-202.

Wanida Onlamai และ Sutsan Suttipisan, (2559). การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อ

การสือ่ความหมายการท่องเทีย่วไทย ใน วารสารการบรกิารและการท่องเทีย่ว

ไทย. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน.หน้า 1-15.


