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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความ
หมายการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเริ่มท�ำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรม
เชิงวิเคราะห์ แล้วจึงศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การส�ำรวจทางกายภาพของพื้นที่วิจัยซึ่งประกอบด้วย
5 ชุมชนคือ (1) ชุมชนบ้านสาวะถี ต�ำบลสาวะถี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (2) ชุมชนบ้านหัวหนอง ต�ำบล
บ้านไผ่ อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (3) ชุมชนบ้านวังคูณ ต�ำบลหนองเม็ก อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น (4) ชุมชนบ้านดงบัง อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และ (5) ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน อ�ำเภอ
อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นคนในชุมชนของพื้นที่วิจัย
โดยด�ำเนินการวิจัยช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2558
ผลจากการวิ จั ย พบว่ า ทั้ ง 5 ชุ ม ชนมี ก ารปรั บ ใช้ ว รรณกรรมสิ น ไซเพื่ อ การสื่ อ ความหมาย
การท่องเที่ยวในรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ รูปแบบเรื่องเล่า และ รูปแบบจิตรกรรมฝาผนัง โดยที่
ยังมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาเกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซ ยกเว้นชุมชน
บ้านหนองหมื่นถ่าน นอกจากนั้นพบว่า ชุมชนบ้านสาวะถียังมีรูปแบบประเพณีท้องถิ่น และรูปแบบการ
แสดงประเภทหมอล�ำ  ส่วนชุมชนบ้านดงบังยังมีรูปแบบการการแสดงทั้งประเภทหมอล�ำ  และประเภทหนัง
ประโมทัย
บทความวิจัยยังได้เสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยด้วย
ค�ำส�ำคัญ : การสื่อความหมายการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วรรณกรรมสินไซ
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Abstract
This research paper aims to study patterns of adaptive usingof Sin Sai
Literature for Thai tourism interpretation. The process of collecting data are following;
Frist, reviewing the secondary information. Second, surveying the primary information from
5 selected communities in north-eastern part of Thailand. The communities are included;
(1) Ban Sawathee Community, Amphoe Muang, Khon Kaen; (2) Ban Hua Nong community,
Amphoe Banphai, Khonkaen; (3) Ban Wang Koon community, Amphoe Nongsonghong,
Khonkaen; (4) Ban Dong Bung Community, Amphoe Nadoon, Maha Sarakham; and
(5) Ban Nongmuenthan, Amphoe Artsamart, Roi-Et. Third, In-depth interviewing of key
informants from the selected communities. The Duration of collecting information from
August 2014 to January 2015
The research found similar patterns of adaptive use of Sin Sai Literature for
Thai tourism interpretation, which are telling-story and mural painting. In most of the
communities, except Ban Nongmuenthan Community, local scholars still present their
local wisdom and knowledge through Sin Sai. In addition, local festivals and local dance
performance (Mor Ram) were noticed in Ban Sawathee Community; while local puppet
performance as Pramotai story were found in Ban Dong Bung Community.
Finally, the guidelines for adaptive usingof Sin Sai Literature for Thai tourism
interpretation are recommended.
Keywords : tourism interpretation, cultural tourism, Sin Sai literature
บทน�ำ

วรรณกรรมสินไซเป็นนิทานพื้นบ้านภาคอีสานของประเทศไทยรวมไปถึงตอนใต้ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และบางส่วนของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของทั้งสอง
ฝั่งแม่น�้ำโขงตั้งแต่สมัยก่อนที่จะเกิดรัฐชาติ (Pimpakun Songwitand, Xaysamouth Champaouthoum,
2014)
ด้วยความโดดเด่นของภาษา เนื้อหา และส�ำนวนโวหาร มีคุณค่าทางการศึกษาด้วยเป็นการสั่งสม
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ท�ำให้เกิดความเข้าใจอดีตที่สะสมผ่านเวลามา
จนถึงปัจจุบันผ่านทางงานจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะการแสดง เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบในปัจจุบัน
(Pimpakun Songwitand, 2005) และมีคุณค่าทางสังคมที่สะท้อนออกมาในจารีต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีด้วยการแฝงหลักธรรมที่เสนอผ่านตัวละครได้อย่างลงตัว (Deesuankhok Chob, 2009) นอกจาก
นั้นยังแสดงให้เห็นถึงบูรณภาพเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในพื้นที่ของทั้งสามประเทศอีกด้วย
สินไซ เป็นเรื่องราวของการเดินทางของสามพี่น้องต่างมารดา คือ สินไซ สังข์ และสีโห ซึ่งเป็นการ
เดินทางเพื่อที่จะน�ำตัวพระนางสุมณฑาผู้ซึ่งเป็นอากลับมายังนครเบ็งจาลโดยใจความส�ำคัญของเรื่องจะ
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ว่าด้วยความกตัญญู กล้าหาญ เสียสละ และความสามัคคีของสามพี่น้องนี้ ผ่านการใช้สติปัญญา ไหวพริบ
ในการคิดแก้ไขปัญหาการเอาตัวรอดและการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆ จนประสบผลส�ำเร็จ รวมถึงยังสะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี พร้อมกับแฝงไปด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากมาย ซึ่งถือ
เป็นเสน่ห์ที่ส�ำคัญของวรรณกรรมสินไซ เรื่องราวมีหลายอรรถรส ทั้งความสนุกสนานทางโลก และคติธรรม
ทางธรรม
ดังจะเห็นได้ว่าวรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที่มีร่องรอยทางวัฒนธรรมหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็น วรรณกรรม หนังสือนิทาน การแสดงละครหุ่นอีสานหนังประโมทัย และที่เห็นได้ชัดคือ ภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อนักท่องเที่ยวได้รู้จัก
และเข้าใจวรรณกรรมสินไซมากยิ่งขึ้น มีความสนุกสนานและได้รับความรู้จากท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตาม
กระบวนการสื่อความหมายที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือทั้งสองฝ่ายในการสร้าง
ความเข้าใจให้ตรงกันการสื่อความหมายเพื่อการสงวนรักษาคุณค่าอันโดดเด่นดังกล่าวจึงควรเกิดจากความ
เข้าใจที่แท้จริงของคนในพื้นที่ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการปรับใช้
วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยวของประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการปรั บ ใช้ ว รรณกรรมสิ น ไซเพื่ อ การสื่ อ ความหมายการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทย
2. เพื่ อ เสนอแนวทางการปรั บ ใช้ ว รรณกรรมสิ น ไซเพื่ อ การสื่ อ ความหมายการท่ อ งเที่ ย วของ
ประเทศไทย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก โดยเริ่มท�ำการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการ
ทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ แล้วจึงศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การส�ำรวจทางกายภาพของพื้นที่วิจัย
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นคนในชุมชนของพื้นที่วิจัยเป็นการเรียนรู้และเข้าถึง
ชุมชนด้วยการอ้างอิงต่อเนื่องปากต่อปาก หรือวิธีด�ำเนินการแบบ Snowball Sampling Technique
โดยเริ่ ม เดิ น เข้ า หาชุ ม ชนและกลุ ่ ม เป้ า หมายแรกคื อ กลุ ่ ม คนในชุ ม ชนบ้ า นสาวะถี จั ง หวั ด ขอนแก่ น
โดยเริ่มที่ พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี จากนั้นขอการอ้างอิงและขอค�ำแนะน�ำต่อไปและเก็บ
รวบรวมจนข้อมูลอิ่มตัว การรวบรวมข้อมูลเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558
ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากร คือ ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ 5 ชุมชน ดังนี้ (1) ชุมชนบ้านสาวะถี ต�ำบลสาวะถี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
(2) ชุมชนบ้านหัวหนอง ต�ำบลบ้านไผ่ อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (3) ชุมชนบ้านวังคูณ ต�ำบลหนอง
เม็ก อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (4) ชุมชนบ้านดงบัง อ�ำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และ
(5) ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
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เครื่องมือ
1.  ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์
2. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้แบบส�ำรวจทางกายภาพ ร่วมกับแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้
ข้อมูลหลักซึ่งเป็นคนในชุมชนของพื้นที่วิจัย ในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) ข้อมูลทั่วไป (2) ทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยว (3) กิจกรรมประเพณีที่ส�ำคัญ (4) การเดินทางเข้าถึง (5) รูปแบบการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ
(6) สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของชุมชน
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�ำข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายการท่องเที่ยวเพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความ
หมายการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย

ชุมชนบ้ านสาวะ
ถี
ชุมชนบ้ านหัวหนอง

ชุมชนบ้ าน
หนองหมื�น
ถ่ าน
ชุมชนบ้ านวังคูณ
ชุมชนบ้ าน
ดงบัง

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงพื้นที่วิจัย
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยของแต่ละพื้นที่วิจัยสามารถสรุปเป็น 6 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลทั่วไป (2) ทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยว (3) กิจกรรมประเพณีที่ส�ำคัญ (4) การเดินทางเข้าถึง (5) รูปแบบการปรับใช้วรรณกรรม
(6) สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันของชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชุมชนบ้านสาวะถี ต�ำบลสาวะถี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1. ข้อมูลทั่วไป จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านสาวะถีมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที่ส�ำคัญคือ
เรื่องเล่าในชุมชนและภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดไชยศรี โดยวัดไชยศรีสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2408 ปัจจุบัน
ยังคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไว้เป็นอย่างดี นอกจากวัดจะเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในชุมชนแล้ว
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาให้กับผู้สนใจในแง่มุมของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ทั้งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน ซึ้งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2546 โดยพระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญโญ) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
2. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านสาวะถีมีทรัพยากรการท่องเทียวที่
ส�ำคัญคือ สิมหรือโบสถ์ และฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สิมหรือโบสถ์ มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี โดยสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 เดิมเป็นอาคาร
แบบสิมอีสานโบราณ รูปทรงเดิมของโบสถ์เป็นแบบสิมอีสานโบราณ ฐานส่วนล่างและผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน ช่วงบนเป็นไม้หลังคาเป็นไม้มีปีกยื่น บานประตูแหน้าต่างแกะสลัก ฝาผนัง
ทั้งด้านนอกและด้านในมีฮูปแต้ม ภายหลังได้ซ่อมเสริมผนังให้สูงขึ้นและท�ำหลังคาทรงไทย
และเมื่อ พ.ศ. 2544 กรมศิลปากรได้จัดให้อยู่ในโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเร่งด่วน
และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ (Tourism Authority of Thailand
(TAT) Khon Kaen Office, 2012)
2.2 ฮู ป แต้ ม หรื อ ภาพจิ ต รกรรมฝาผนั ง ด้ า นนอกเป็ น เนื้ อ หาของวรรณกรรมสิ น ไซ
ทั้ ง หมด ส่ ว นด้ า นในเป็ น เรื่ อ งราวพุ ท ธประวั ติ สี ที่ ใ ช้ เ ป็ น สกุ ล สี ค รามทั้ ง หมด
วาดเต็มผนัง ลักษณะการเขียนช่างเขียนภาพจะแทรกตรงที่มีพื้นที่ว่าง ไม่เรียงล�ำดับ
ตามเนื้อเรื่องดังนั้นผู้ที่จะดูภาพเข้าใจจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านสินไซ
(Aekachonniyom Sumalee, 2005) เพราะนอกจากบางครั้งจะไม่วาดตามล�ำดับ
เรื่องราวแล้วบางทียังแปลงเรื่องใหม่สุดแท้แต่ความนิยม แสดงถึงความรู้เชิงสร้างสรรค์ของ
ช่างแต้มพื้นบ้านกันที่แสดงได้อย่างอิสระไม่มีกรอบหรือแบบแผนที่ต้องเคร่งครัดเหมือน
งานช่างหลวง และปัจจุบันฮูปแต้มวัดสนวนวารีพัฒนา มีส่วนที่เลือนรางเนื่องจากปูน
เป็นเกลือ ท�ำให้ภาพเลือนรางจางไป โดยมีกรมศิลปากรเข้ามาดูแลบูรณะซ่อมแซม
3. กิจกรรมประเพณีส�ำคัญ จากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านหัวหนองมีประเพณีประจ�ำปีของ
ชุมชนตรงกับบุญเดือนสาม บุญข้าวจี่หรือบุญผเวส ของชาวอีสาน ซึ่งจะมีการท�ำบุญตักบาตรทั่วไปตามวิถี
ชาวอีสาน
4. การเดินทางเข้าถึง จากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านหัวหนองและวัดสนวนวารีพัฒนา ห่างจาก
ตัวจังหวัดขอนแก่นประมาณ 60 กม.ใช้ทางหลวง 2 สู่อ�ำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 44 กม. เลี้ยวซ้ายไปตาม
ทางหลวง 23 (บ้านไผ่-บรบือ) 10.5 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าถนนแจ้งสนิทประมาณ 1.7 กม.ถนนเข้าถึงแหล่ง
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ท่องเที่ยวมีสภาพไม่ค่อยดี และไม่มีรถประจ�ำทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง
5. การปรับใช้วรรณกรรมสินไซชุมชนบ้านหัวหนอง จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านหัวหนองมีการ
ปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในลักษณะคล้ายคลึงกับชุมชนบ้านสาวะถี
กล่าวคือ มีการน�ำเรื่องเล่าจะวรรณกรรมสินไซไปใช้เพื่อการสื่อความหมายกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง แต่ยังไม่มีการน�ำไปปรับใช้ในกิจกรรมงานประเพณีเหมือนเช่นชุมชนบ้านสาวะถี โดย
การจัดการด้านการท่องเที่ยวมีชมรมอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์
ประสานงานและเป็นเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องวรรณกรรมสินไซ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และต้อนรับนักท่อง
เที่ยวหากมีการแจ้งล่วงหน้า
6. สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า วัดสนวนวารีพัฒนารามเป็นวัดที่มี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสินไซที่เด่นชัดสวยงาม ภาพมีลักษณะที่แสดงให้เห็นลักษณะตัวละครเอกชัดเจน มี
เครื่องแต่งกายโดยสวมเครื่องประดับต่างๆ มีอาวุธประจ�ำกายไม่ว่าจะเป็นสังข์ สินไซ และสีโห ภาพปราสาท
ราชวังวาดขึ้นอย่างเรียบง่าย และมีอักษรไทยน้อยเขียนก�ำกับเรื่องราว บริเวณรอบๆ สิมมีความสะอาด
ร่มรื่น และเงียบสงบ ปัจจุบันนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเข้ามาท�ำกิจกรรมคัดลอกลายจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสินไซอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสม�่ำเสมอ โดยมาแบบส่วนตัวหรือ
เป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 3-5 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องราวภาพจิตรกรรมฝาผนัง และ
นิทานพื้นบ้านสินไซ (Maza, Somsak, 2014)
ชุมชนบ้านหัวหนอง ต�ำบลหัวหนอง อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
1. ข้อมูลทั่วไป ชุมชนบ้านวังคูณมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที่ส�ำคัญคือ เรื่องเล่าในชุมชนและ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยวัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ ต�ำบลหนองเม็ก อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น เดิมสิมเป็นสิมน�้ำอยู่ที่หนองใต้ ต่อมาในสมัยพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต (หลวงปู่ผุย) เป็นเจ้าอาวาส
ได้สร้างสิมบกหลังนี้ขึ้น โดยน�ำรูปแบบมาจากสิมวัดบ้านยาง ต�ำบลบัวมาศ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
และวัดสระบัวแก้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2475
2. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านวังคูณมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่ส�ำคัญคือ สิมหรือโบสถ์ และฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สิมหรือโบสถ์ วัดสระบัวแก้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474 สมัยพระครูวิบูลย์ พัฒนายุกต์
(ผุย) เป็นอาคารผนังก่ออิฐถือปูน ผนังด้านยาวมีทางเข้า-ออกทางเดียว มีขนาดเล็กตาม
ลั ก ษณะสิ ม อี ส านทั่ ว ไป เป็ น สิ ม ทึ บ พื้ น บ้ า นประยุ ก ต์ โ ดยช่ า งพื้ น บ้ า นบริ สุ ท ธิ์ ส ะท้ อ น
ความง่ า ยและสมถะ ตรงเชิ ง บั น ไดทางขึ้ น สู ่ พ ระอุ โ บสถ ประดั บ ด้ ว ยประติ ม ากรรม
หงส์หมอบทั้งซ้ายขวาด้านหน้าทั้งสองมีรูปปั้นคนนั่งเหยียดเท้า สีของพื้นผนังประดับด้วย
เครื่ อ งทรงที่ เ ป็ น สี เ หลื อ งหรื อ เหลื อ งจ� ำ ปาแทนการใช้ ท องค� ำ เปลว ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ
ระเบียงแก้ว ซื่งยกพื้นสูง 70 ซม บนฐานปัทม์ และเมื่อ พ.ศ. 2544 กรมศิลปากรได้
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ (Tourism Authority of Thailand (TAT)
Khon Kaen Office, 2012)
2.2 ฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดสระบัวแก้ว ใช้สีน�้ำมันวาดบนผนังด้านในและ
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ด้านนอก ด้วยสีวรรณะร้อนคือเหลืองและแสด เนื้อหาภาพด้านนอกเป็นเรื่องพระลัก
พระราม ด้านในสิมเป็นพุทธประวัติ และนิทานพื้นบ้านสินไซ ฮูปแต้มวัดสระบัวแก้ว
ต่างจากที่อื่นคือ มีการใช้สินเทาหรือเส้นแบ่งภาพแบ่งเรื่อง ซึ่งเป็นแบบฉบับสมัยอยุธยา
และรัตนโกสินทร์ ฮูปแต้มสอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีอีสาน เช่น ประเพณี
ฮดสรง หรือสรงน�้ำพระภิกษุ การท�ำคลอดโดยหมอต�ำแยผู้ชาย ขบวนรื่นเริงป่าแคน
การแต่งกายของหญิงสาว และมีภาพพระธาตุที่ได้รับอิทธิพลจากพระธาตุขามแก่น ศาสน
สถานส�ำคัญของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งปรากฏอยู่ทั้งภายในเเละภายนอกสิม มีอักษรตัวธรรม
เขียนบรรยายภาพก�ำกับอยู่
3. กิจกรรมประเพณีที่ส�ำคัญ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านวังคูณมีประเพณีที่ส�ำคัญตามวิถีชีวิต
ชาวอีสานทั่วไปคือ งานบุญตามฮีต 12 ครอง 14 เช่น บุญเผวส บุญออกพรรษา บุญบั้งไฟ เป็นต้น
4. การเดินทางเข้าถึง จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) มุ่งสู่อ�ำเภอพล ระยะทาง
ประมาณ 75 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 207 ไปยัง อ�ำเภอหนองสองห้อง ประมาณ
17 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านวังคูณ แล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดสระบัวแก้ว การเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีถนนค่อนข้างดี แต่ไม่มีรถประจ�ำทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง
5. การปรับใช้วรรณกรรมสินไซชุมชนบ้านวังคูณ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านวังคูณมีการปรับ
ใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การน�ำเรื่องเล่าวรรณกรรมสินไซที่มีอยู่
ในชุมชนไปใช้ในการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้
สื่อความหมายซึ่งปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังคูณโดยการน�ำของคุณครูละมัย มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและวัดเพื่ออนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยการน�ำเด็กนักเรียนมาท�ำกิจกรรมบริเวณสิมเพื่อ
เรียนรู้เรื่องราววรรณกรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง และท�ำความสะอาดบริเวณรอบสิม รวมทั้งมีโครงการ
มัคคุเทศก์น้อยเพื่อสื่อความหมายการท่องเที่ยวชมฮูปแต้มอีสาน
6.สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า วัดสระบัวแก้วมีนักท่องเที่ยวเดินทาง
เข้าเยี่ยมชมประจ�ำทุกวัน ลักษณะการมามีทั้งแบบส่วนตัว และมาแบบหมู่คณะโดยรถบัสและบริษัททัวร์มี
วิทยากรมาพร้อม คนส่วนใหญ่ที่มาชมภาพจิตรกรรมฝาผนังรู้จักจากทางอินเตอร์เน็ตเป็นทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ (Wiboon Sarakarn Provost, 2014) วัดมีความสงบ และค่อนข้างเงียบเนื่องจากมีพระจ�ำ
พรรษาอยู่เพียง 3-4 รูปเท่านั้น ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสระบัวแก้วมีความสวยงาม โดดเด่นและค่อนข้าง
สมบูรณ์ ข้างสิมมีป้ายห้ามใช้แฟลชถ่ายรูป และมีสมุดเยี่ยมชมด้านหน้าทางเข้าสิม
ชุมชนบ้านวังคูณ ต�ำบลหนองเม็ก อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
1. ข้อมูลทั่วไป ชุมชนบ้านวังคูณมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที่ส�ำคัญคือ เรื่องเล่าในชุมชนและ
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยวัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านวังคูณ ต�ำบลหนองเม็ก อ�ำเภอหนองสองห้อง จังหวัด
ขอนแก่น เดิมสิมเป็นสิมน�้ำอยู่ที่หนองใต้ ต่อมาในสมัยพระครูวิบูลย์พัฒนานุยุต (หลวงปู่ผุย) เป็นเจ้าอาวาส
ได้สร้างสิมบกหลังนี้ขึ้น โดยน�ำรูปแบบมาจากสิมวัดบ้านยาง ต�ำบลบัวมาศ อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
และวัดสระบัวแก้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2475  
2. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านวังคูณมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
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ส�ำคัญคือ สิมหรือโบสถ์ และฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สิมหรือโบสถ์วัดโพธาราม ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐสอดินฉาบปูน ผนังก่อทึบ ทางขึ้น
เป็นบันไดนาค หลังคามีลักษณะเป็นจั่วชั้นเดียว และเมื่อปี 2547 สิมได้รับการพิจารณา
รางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้จัดท�ำ
ทะเบียนอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
2.2 ฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง เนื้อหาประกอบด้วย ภาพพุทธประวัติ พระเวสสันดร
ชาดก พระมาลัย พระลักษณ์ พระราม และที่ส�ำคัญคือนิทานพื้นบ้านสินไซ เทคนิคการ
แต้มสีของวัดโพธารามคือ ใช้สีฝุ่นวรรณะเย็น ได้แก่ สีฟ้า สีคราม สีเขียว และสีขาว สะท้อน
และสอดแทรกวิถีชีวิตของชาวอีสานในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี เช่น งานบวช งานศพ งานแต่งงาน (Tourism Authority of Thailand (TAT)
Khon Kaen Office, 2012)
3. กิจกรรมประเพณีที่ส�ำคัญ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดงบังมีงานบุญประเพณีตามหลักฮีต
12 ครอง 14 ของชาวอีสาน และที่น่าสนใจคือทุกงานบุญประเพณีจะมีการแสดงหนังประโมทัยเสมอ
4. การเดินทางเข้าถึง การเดินทางไปชุมชนบ้านดงบัง และวัดโพธาราม จากตัวเมืองมหาสารคาม
ไปตามทางหลวงหมายเลข 2040 (มหาสารคาม-วาปีปทุม) และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2045 เมื่อ
ถึงแยกอ�ำเภอนาดูนให้ตรงไปทางอ�ำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจนถึงบ้านดงบัง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่บ้านดงบัง
วัดโพธารามจะอยู่ด้านซ้าย รวมระยะทางจากตัวเมืองราว 69 กิโลเมตร โดยมีถนนเข้าถึงชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวมีสภาพดี ไม่มีรถประจ�ำทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง แต่มีรถประจ�ำทางผ่านหน้าชุมชน และ
สามารถเดินเข้ามาในชุมชนได้ระยะทางประมาณ 500 เมตร
5. การปรับใช้วรรณกรรมสินไซชุมชนบ้านดงบัง จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดงบังมีการปรับใช้
วรรณกรรมสินไซ โดยน�ำเรื่องเล่าจากวรรณกรรมสินไซมาใช้ในสื่อความหมายประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่วัดโพธาราม โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คือคุณลุงส�ำลี ค�ำมาก เป็นผู้น�ำชม
และปัจจุบันทางวัดได้รับการสนับสนุนโครงการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซให้แก่เยาวชน และมีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมโดยการละเล่นเชิดหุ่นตะลุงอีสาน หรือหนังประโมทัย ปัจจุบันมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้กระบวนการทั้งหมดของการเชิดหนังประโมทัย ตั้งแต่การเรียนรู้เนื้อหาสาระส�ำคัญของวรรณกรรม
สินไซ ลักษณะส�ำคัญของตัวละคร การแกะสลักหนังตัวละคร วิธีการเชิดหนัง และพากย์หนังประโมทัย
ชุมชนบ้านดงบังมีคณะหนังประโมทัยชื่อว่า “คณะเพชรอีสาน” รับจ้างแสดงทั่วราชอาณาจักรในงานบุญ
ต่างๆเช่น งานบุญปีใหม่ งานทอดกฐิน งานบวชนาค และงานขึ้นปีใหม่ และก็มีโครงการของส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อ
สืบสานอนุรักษ์ รวมทั้งมีรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมสนับสนุนและให้ความสนใจเข้ามาท�ำกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน เช่น รายการทุ่งแสงตะวัน รายการของช่องไทยพีบีเอส การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จัดที่วัดเป็น
เพราะสะดวกและมีลานกว้าง มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง หัดเชิดหุ่นประโมทัย
รวมถึงกิจกรรมสื่อความหมายเล่าเรื่องจากภาพจิตกรรมฝาผนังเพื่อการท่องเที่ยว
6. สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า วัดโพธารามเป็นวัดที่มีความเงียบ สงบ
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ส่วนสิมมองเห็นได้ชัดเนื่องจากตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัด มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเป็นประจ�ำ  ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเพื่อศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ลักษณะผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวจะศึกษา
ข้อมูลมาก่อน ส่วนลักษณะกิจกรรมของนักท่องเที่ยว จะเป็นการชมภาพจิตรกรรม และถ่ายรูปเป็นส่วน
ใหญ่ ถ้าเป็นการมาเที่ยวแบบกลุ่มใหญ่จะมีวิทยากรมาด้วย แต่ถ้าไม่มีวิทยากรก็สามารถติดต่อทางวัดให้ช่วย
ประสานกับปราชญ์ชาวบ้านได้ (Tavorn Potharuk, Provost, 2014)
ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน ต�ำบลหนองหมื่นถ่าน อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
1. ข้อมูลทั่วไป ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่านมีร่องรอยวรรณกรรมสินไซที่ส�ำคัญคือ เรื่องเล่าในชุมชน
และภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดจักรวาลภูมิพินิจ โดยวัดจักรวาลภูมิพินิจตั้งอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน
ต�ำบลหนองหมื่นถ่าน อ�ำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เดิมชื่อวัดคือ วัดหนองหมื่นถ่าน ตัวสิมสร้างด้วยปี
พ.ศ. 2452 เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นอีสาน ภายใต้อิทธิพลศิลปะลาวและรัตนโกสินทร์ตอนต้น
2. ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดงบังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ส�ำคัญคือ สิมหรือโบสถ์ และฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 สิมหรือโบสถ์วัดจักรวาลภูมิพินิจ มีลักษณะทางศิลปกรรมเป็นสิมแบบพื้นบ้านอีสาน
สิมทึบ ไม่มีหน้าต่าง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังก่ออิฐถือปูน ตัวสิมมีเอกลักษณ์เฉพาะในการประดับตกแต่ง
อาคารด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ คันทวย และรังผึ้งที่แกะสลักด้วยไม้ เครื่องประกอบสถาปัตยกรรม
ทั้งหมดประดับด้วยกระจกเงาอย่างงดงาม โดยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจ�ำปี 2543 จากสมาคม
สถาปนิกสยาม (Tourism Authority of Thailand (TAT) Khon Kaen Office, 2012)
2.2 ฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดจักรวาลภูมิพินิจ เป็นศิลปะการวาดรูประบายสีที่
ผนังสิมแบบลายเส้นพื้นบ้าน ด้านนอกเป็นเรื่องราวจากพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพนรกสวรรค์ และภาพ
พระพุทธเจ้าปลงเกศามีพระอินทร์มารับน�ำไปประดิษฐานยังจุฬามณี ด้านในสิมเป็นภาพจากวรรณกรรม
พื้นบ้านสินไซ และภาพตัวมอมซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายรูปร่างคล้ายสิงห์ ปัจจุบันไม่ได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบ
สังฆกรรมแต่วัดยังร่วมกับกรมศิลปากรอนุรักษ์ไว้
3. กิจกรรมประเพณีที่ส�ำคัญ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่านมีประเพณีส�ำคัญ
คือ งานบุญใหญ่วันออกพรรษาจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “คีรีวงกต” บริเวณกลางลานหญ้าวัด มีบุญเผวส
ในเดือนสี่ของทุกปีและบุญบั้งไฟ ในเดือนหกของทุกปี
4. การเดิ น ทางเข้ า ถึ ง ชุ ม ชนบ้ า นหนองหมื่ น ถ่ า นและวั ด จั ก รวาลภู มิ พิ นิ จ สามารถเดิ น ทาง
เข้าถึงโดยจากอ�ำเภอเมือง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2043 ถึงอ�ำเภออาจสามารถ และเดินทาง
ต่อไปอีก 10 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางบ้านหนองหมื่นถ่าน 2 กิโลเมตร ซึ่งมีถนนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ที่ค่อนข้างดี แต่ไม่มีรถประจ�ำทางที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง
5. การปรับใช้วรรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่านมีการปรับใช้
วรรณกรรมสินไซเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดจักรวาลภูมิพินิจ
ปัจจุบันวัดจักรวาลภูมิพินิจไม่มีผู้ให้ความรู้หรือสื่อความหมายวรรณกรรมสินไซเพื่อน�ำนักท่องเที่ยวชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ส่วนสิมกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแลและเมื่อสอบถามถึงการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการ
ท่องเที่ยวพบว่า ปัจจุบันคนในชุมชนห่างวัดและไม่สนใจในวัฒนธรรม จะมีก็เพียงผู้เฒ่าผู้แก่อายุประมาณ
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50 ปี ขึ้นไปเท่านั้นที่จะรู้จักนิทานสินไซ หมอล�ำสินไซ ปราชญ์ชาวบ้านที่รู้จักวรรณกรรมสินไซดีก็เสียชีวิตไป
แล้ว ไม่มีคนสืบทอดต่อ และไม่มีผู้น�ำชมโดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาเที่ยวชมจะรู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับสินไซและภาพ
เขียนดี ซึ่งศึกษาข้อมูลมาจากอินเตอร์เน็ต
6. สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมาชม
ภาพจิ ต รกรรมฝาผนังเป็นประจ�ำ  ลัก ษณะมาแบบส่ วนตั ว 3-4 คน ส่ วนใหญ่ เ ป็ นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซดีมีการศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามาจาก
อินเตอร์เน็ต และจากการลงพื้นที่ยังพบว่า วัดจักรวาลภูมิพินิจ มีความสงบเงียบมาก เนื่องจากมีพระ
จ�ำพรรษาอยู่ 1-2 รูป สิมมีลักษณะสวยงามและไม่เหมือนที่ใดเนื่องจากหลังคามีลักษณะเป็นไม้แกะสลัก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านนอกเป็นภาพพุทธประวัติและชาดก ส่วนด้านในเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่อง
สินไซ เป็นตอนงูซวง ลักษณะสีสันที่ใช้แตกต่างไปจากที่อื่นๆเนื่องจากมีการใช้สีแดง และสีเหลือง รวมทั้งสีด�ำ 
สิมด้านในถูกปิดล็อคไว้ จากการสอบถามพระครูพบว่าเหตุที่ต้องปิดเนื่องจากเคยมีคนร้ายมาขโมยพระพุทธ
รูปเก่าแก่ไป นักท่องเที่ยวหากเดินทางมาเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนังจะต้องไปนิมนต์พระครูมาเปิดสิมให้
ชมความงามของภาพจิตรกรรมฝาผนัง (Saman Smatito Provost, 2014)
สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป ภาพรวมของการปรั บ ใช้ ว รรณกรรมสิ น ไซทั้ ง 5 ชุ ม ชน ดั ง ตาราง
ที่ 1 โดยพบว่า ชุมชนมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อสื่อความหมายการท่องเที่ยวคือ การน�ำเรื่องเล่า
วรรณกรรมสินไซที่มีอยู่ในอดีตมาเล่าเรื่องประกอบการเที่ยวชมจิตรกรรมฝาผนัง (ฮูปแต้ม) ที่ปรากฏตาม
วัด และมีบางชุมชนที่มีการปรับใช้ในด้านประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยชุมชนบ้านสาวะถี ปรับ
ใช้วรรณกรรมสินไซในงานประเพณี ได้แก่ งานบุญข้าวจี่ (บุญเดือน 3) งานบุญเผวส และงานสงกรานต์
โดยในงานมีกิจกรรม เช่น กิจกรรมแสดงหมอล�ำเรื่องสินไซ กิจกรรมคัดลอกลายสินไซลงผ้าเผวส เป็นต้น
และชุมชนบ้านดงบัง ปรับใช้วรรณกรรมสินไซในการเชิดหุ่นอีสาน (หนังประโมทัย) ซึ่งเป็นกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่มีปราชญ์ชาวบ้านท�ำหน้าที่ในการสืบทอดความรู้ให้แก่เยาวชนในชุมชน และที่น่าสนใจคือ
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนส�ำคัญพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลส�ำคัญในการสืบทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซและเป็นผู้ปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว ท�ำให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เป็นการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม หรือเพื่อ
การศึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียว ปัจจุบันพบว่าการน�ำวรรณกรรมสินไซมาปรับใช้เพื่อการ
สื่อความหมายทางการท่องเที่ยวท�ำให้เกิดการท่องเที่ยวในวงกว้าง มีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปให้ความสนใจ
มากขึ้น เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวที่สนุกสนาน นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เชิงลึกทั้งด้านประวัติศาสตร์และ
สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมชุมชน ศิลปะ ประเพณี การเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง รวมถึงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงความสัมพันธ์สองฝั่งโขง (ไทย-ลาว) ข้อสังเกตคือ ชุมชน
บ้านหนองหมื่นถ่าน ปัจจุบันไม่มีปราชญ์ชาวบ้าน จึงมีข้อเสนอแนะควรจัดท�ำแผนการปรับใช้วรรณกรรม
สินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยว ควรมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมการท่องเที่ยว (Suangkatin, Pongpichan, 2015) โดยจัดท�ำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อม
โยงระหว่าง 5 ชุมชน และแบ่งเส้นทางตามกิจกรรมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชน เช่น เส้นทางตามรอย
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วรรณกรรมสินไซ เส้นทางย้อนรอยสินไซสัมผัสวัฒนธรรมอีสาน หรือเส้นทางท�ำบุญไหว้พระ-ชมหมอล�ำสินไซ
เป็นต้น และควรค�ำนึงถึงข้อควรระมัดระวังในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซให้มาก เนื่องด้วยวรรณกรรมสินไซ
เป็นมรดกแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และถือเป็นมรดกร่วมวัฒนธรรม
สองฝั่งโขง การปรับใช้จึงต้องค�ำนึงถึงการรักษาความหมายและคุณค่าของวรรณกรรมสินไซ โดยเชิดชู ส่ง
เสริมทางบวกอย่างสร้างสรรค์
ตารางที่ 1 สรุปภาพรวมของการปรับใช้วรรณกรรมสินไซทั้ง 5 ชุมชน

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ประเพณีท้องถิ่น

การแสดงประเภทหมอล�ำ

การแสดงประเภทหนังประ

ปราชญ์
ชาวบ้าน

เรื่องเล่า

รูปแบบการปรับใช้
วรรณกรรมสินไซ

มี

1

ชุมชนบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น

P

P

P

P

O

P

2

ชุมชนบ้านหัวหนอง จังหวัดขอนแก่น

P

P

O

O

O

P

3

ชุมชนบ้านวังคูณ จังหวัดขอนแก่น

P

P

O

O

O

P

4

ชุมชนบ้านดงบัง จังหวัดมหาสารคาม

P

P

O

P

P

P

5

ชุมชนบ้านหนองหมื่นถ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด P

P

O

O

O

ล�ำดับ

รายชื่อ

ไม่มี

P

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาสามารถสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความ
หมายการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนี้
1. จัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานด้านการศึกษา
เป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรึกษา
2. จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล วรรณกรรมสิ น ไซเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วส� ำ หรั บ บริ ษั ท ทั ว ร์ ห รื อ ผู ้ จั ด โปรแกรม
การท่องเที่ยว และคู่มือส�ำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Self-Guiding Booklet) และจัด
โครงการอบรมมัคคุเทศก์หรือผู้สื่อความหมายท้องถิ่นรวมถึงวางแผน ออกแบบรูปแบบการสื่อความหมาย
การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน
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3. จัดโครงการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซให้กับเยาวชนของชุมชนทั้ง
5 ชุมชน และโครงการฟื้นฟูวรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมเรื่องเล่า
สินไซ หมอล�ำสินไซ หนังประโมทัยสินไซ เป็นต้น
4. จัดท�ำนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และจัดท�ำสื่อในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ
เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แผ่นที่ คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือวรรณกรรมสินไซฉบับประชาชน
ที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสินไซ
5. จัดเวทีเสวนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการท่องเที่ยว
ระหว่างชุมชนทั้ง 5 ชุมชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงจัดโครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการการอนุรักษ์ ดูแล รักษาภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยกรมศิลปากรร่วมกับชุมชน
6. จัดให้มีร้านเพื่อจ�ำหน่ายของที่ระลึกหรือของฝากของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมสินไซ โดย
มีหน่วยงานเข้าส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน
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