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แสงแห่งมณีจนัทร ์: แสงแห่งนฤมิตศิลป์ผา่นผู้คนสงัคม สู่รสนิยมใหม่ไทยอีสาน

ร่วมสมยั 

“…องค์ความรู้ทีไ่ด้จากการท างานทัง้หมดในครัง้น้ีอาจไม่ใช่องค์ความรู้ใหม่ แต่
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการศึกษาในปัจจุบนั การสอนต้องเริม่จากการ
ให้เยาวชนเข้าใจถึงแก่นแท้ของศิลปะ เพือ่พฒันาสร้างสรรค์งานศิลป์ให้มีคุณค่า 
เกิดประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม เริม่ตัง้แต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงกระบวนการ
ท างานทีต้่องเน้นการมีส่วนร่วม ให้มีประสบการณ์ได้ท างานร่วมกบัผู้อืน่หรือ     
เข้าหาสงัคมชุมชน เข้าไปเรียนรู้ชีวิตโลกความเป็นจริง…ผู้เขียนหวงัว่าหนังสือ 
แสงแห่งมณีจนัทร ์ในศิลปกรรมกระจกวดัมณีจนัทรน้ี์ จะเป็นส่วนหนึง่ทีใ่ห้ความรู้
เกีย่วกับกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะรวมทัง้ให้ความรู้ทางด้านศาสนา 
ประเพณีวฒันธรรมและประวติัศาสตรข์องเมืองพทุไธสง” ทัง้หมดเป็นขอ้ความหนึ่ง
จากบทสรุปทา้ยเล่มของหนังสอื แสงแห่งมณีจนัทร ์เขยีนโดย อศัวิณีย ์หวานจริง  ใน
ฐานะทีเ่ป็นทัง้ผูอ้อกแบบสรา้งสรรคจ์ติรกรรมกระจกและผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มนี้ บทสรุปทา้ย
เล่มทีน่ ามาอ้างองินี้ ส าหรบัขา้พเจา้ถอืว่าท าหน้าทีไ่ดช้ดัเจนทัง้ในดา้นหนึ่งซึ่งเป็นเสมอืน
ค าสารภาพและขอ้เสนอแนะทีผู่เ้ขยีนมคีวามพยายามรือ้สรา้งและสอบทวนโลกทศัน์ใหม่ๆ
ใหก้บัศลิปินและทา้ทายกระบวนการเรยีนรู ้การท างานศลิปะในสงัคมไทยในสมยัปจัจุบนั 
โดยหยบิยกผลงานตวัอย่างที่วดัแห่งนี้มาเป็นกรณีศกึษา ผ่านการถอดชุดความรู้ในมติิ
ประเดน็ต่างๆออกมาเป็นหนังสอืเล่มนี้ซึ่งประกอบดว้ยเนื้อหาและภาพถ่ายประกอบ 4 สี
อย่างดีรวมกันหนาถึง 300 หน้า ซึ่งน่าจะเป็นการเรียบเรียงพัฒนามาจากงานวิจัย
สรา้งสรรคเ์ชงิวชิาการของผูเ้ขยีน (ซึง่พบอยู่ทีก่ารอา้งองิ)  
           ปกและชือ่หนงัสอืดจูะตอ้งการสือ่สารอะไรบางอย่างกบัผูอ่้าน ซึง่ขา้พเจา้เขา้ใจว่า 
น่าจะเป็นการเล่นค า (ให้กระชับและสื่อความหมายที่ดูไม่เป็นหนังสือวิชาการ ) เพื่อ
ตอ้งการเน้นย ้าใหผู้อ่้านเขา้ถงึงานศลิปะทีส่มัพนัธ์กบัสงัคมชุมชนแห่งหนึ่ง โดยเชื่อมโยง
อธบิายปรากฏการณ์การปฏสิมัพนัธ์กนัของแสงทีส่าดส่องหรอืเปล่งประกายออกมาจาก
วสัดุกระจกสต่ีางๆ ทีถู่กตดัแต่ง ไปตามกรอบรูปเรือ่งแห่งบทเนื้อหาสาระรปูทีถู่กสถาปนา
ขึน้ใหม่ที่พื้นผวิผนังโบสถ์เก่า จากฝีมอืผูเ้ขยีนและชุมชน โดยอาจเป็นความตัง้ใจตัง้แต่
แรกเริม่หรอืเป็นความบงัเอญิ ทีส่รา้งผลงานทีม่าเชื่อมโยงสมัพนัธ์ไปกบัชื่อวดั  ณ โบสถ์
เก่าทีถู่กปรบัปรุงขึน้มาใหม ่ณ วดัมณจีนัทรแ์ห่งนี้ ความน่าสนใจของปกคอื ผูอ้อกแบบปก
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และภาพประกอบภายในจ านวนหนึ่งเลอืกใชเ้ทคนิคการเขยีนภาพทีเ่ป็น เอกลกัษณ์ส ำคญั
อย่ำงหนึง่ของภำพเขยีนลกัษณะพื้นบ้ำนอีสำนโบรำณ  คอื การใช้สีพื้ นฉากหลงัเป็น      
สีขาว แต่ขณะทีก่ารออกแบบสรา้งสรรคภ์าพทีป่รากฏอยู่กบังานผูเ้ขยีนผูส้รา้งสรรคภ์าพ
จรงิๆ กบัเลอืกใชเ้ทคนิคทีร่ปูแบบฉากหลงัภาพดว้ยสพีืน้ทีห่นกัทบึซึง่รปูแบบดงักล่าวเป็น
อทิธพิลช่างหลวงจากวฒันธรรมภายนอกไมใ่ช่คุณลกัษณะของภาพเขยีนอสีานเดมิๆ   

            หนงัสอืเล่มนี้น่าจะเป็นผลผลติหนึ่งจากนโยบายการศกึษาวจิยัภาครฐั ทีต่้องการ
พฒันาศกัยภาพให้คนท างานศิลปะโดยเฉพาะกลุ่มอาจารย์ศิลปินสาขาวชิาศิลปะตาม
สถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ไดส้รา้งกรอบแนวคดิอย่างเป็นระบบก่อนสรา้งสรรค์ รวมถงึน า
ผลงานศลิปะวตัถุการสรา้งสรรคเ์หล่านัน้ มาถ่ายทอดรอ้ยเรยีงเป็นรปูอกัษร ดว้ยรปูแบบที่
เชื่อว่าเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบมากขึน้ ตามกระบวนการทางระเบยีบวธิวีจิยัหรอืกรอบ
แนวคิดอะไรต่างๆ อีกมากมาย เพื่อมุ่งหวังน ามาชี้วดัสร้างความชอบธรรมก าหนด              
สาระคุณค่าความเป็นวิชาการ ซึ่งทัง้หมดล้วนต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาของเงื่อนไข 
ตามวัตถุประสงค์ขอบเขตแห่งบริบทการศึกษานัน้ๆ เป็นส าคัญ เพื่อที่จะให้ศิลปิน           
นกัออกแบบสรา้งสรรค์เหล่านัน้ไดม้โีอกาสสื่อสารอธบิายความในสิง่ทีต่นคดิและท าอย่าง
เป็นเหตุเป็นผล ทัง้หมดกเ็พื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูช้มหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง หนงัสอืเล่มนี้จงึ             
ท าหน้าที่เสมอืนเอกสารบนัทกึค าให้การในประเด็นต่างๆ ของศลิปินผู้สร้าง ตามกรอบ
แนวคดิหรอืเหตุปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผูอ้อกแบบผูเ้ขยีนมสีทิธเิสรภีาพในการผลติสรา้ง                
วาทะกรรมบางอย่าง ด้วยบทบาทแห่ฐานะของการเป็นผู้สถาปนาสร้าง ซึ่งสามารถ               
หยบิยมืหรอืซ่อนเรน้ อ าพรางแนวคดิอย่างหนึ่งอย่างไรไดไ้มม่ากกน้็อย 

            หนังสือเล่มนี้ เรยีบเรียงมาจากการวิจยัเชิงพัฒนาของผู้เขยีนที่น าเรื่องราวที่
เกีย่วเนื่องกบักรณีศกึษาการออกแบบจติรกรรมประดบักระจกสทีีพ่ ื้นผวิผนังโบสถ์เก่า ณ 
วดัมณีจนัทร์ อ าเภอพุทไธสง จงัหวดับุรรีมัย์ โดยการวิจารณ์ มุ่งเน้นไปที่ตัวบทของ
หนังสอืเป็นหลกัโดยจะกล่าวถึงในประเดน็การออกแบบให้น้อยที่สุด โดยขอเริม่ต้นด้วย
โครงสรา้งตวับทหลกัหนงัสอืเล่มนี้ แบ่งโครงเรือ่งแนวคดิหลกัได้ 4ส่วนประกอบดว้ย 

           ส่วนที ่1 (ประกอบดว้ยเนื้อหำในบทที ่1-2) เป็นกำรบอกเล่ำสำระแห่งรปูเรือ่งรำว 
ตลอดจนควำมรูพ้ ื้นฐำนดำ้นฮูปแตม้หรอืภำพจติรกรรม โดยบอกเล่ำแรงดลใจตลอดจนถงึ
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แนวคดิทีม่ำของกำรสรำ้งสรรค์จติรกรรมประดบักระจกส ีมกีำรอธบิำยเน้นย ้ำกรอบสำระ
ในรปูเรือ่งเป็นตอนๆ ดงัปรำกฏอยู่ทีพ่ ื้นผวิผนงัทัง้ 4 ดา้น อนัประกอบดว้ย  

1. เรือ่ง พระมาลยั (ดา้นทศิตะวนัออก)  
2. เรือ่งการสรา้งวดัทีเ่ป็นกรณศีกึษา (ดา้นทศิใต)้ 
3. เรือ่งขอพระองคท์รงพระเจรญิ (ดา้นทศิตะวนัตก) 
4. เรือ่งประเพณเีมอืงพุทไธสง (ดา้นทศิเหนือ)  

ซึ่งเนื้อหาในบทที่ 2 ผู้เขียนได้วางโครงเรื่องมุ่งประเด็นการศึกษาไปที่การทบทวน
วรรณกรรมอนัเกีย่วขอ้งผ่านการศกึษา ศลิปะฮูปแต้มในสมิอสีานในภาพกวา้งๆ ผ่านการ
อา้งองิกลุ่มประชากร ฮูปแต้มอสีานทีดู่เหมอืนผูเ้ขยีนจะคดัเลอืกมาแลว้ เช่นเดยีวกบัการ
เลอืกเอาฮูปแต้มวดัเชยีงทองมาเป็นต้นธารแบบแห่งแรงบรรดาใจ จงึเป็นทีน่่าเสยีดายที่
ผู้เขยีนไม่ได้ศกึษาทบทวนกลุ่มงานฮูปแต้มในพื้นที่ใกล้ๆ กนัอย่างเช่นที่ วดัโนนประดู่  
วดัทองหลางน้อย อ.บวัใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา และกลุ่มวดัหนองบวัเจา้ป่า อ.สตกึ วดั
ท่าเรยีบ อ.นาโพธิ ์จ.บุรรีมัย ์วดับรมคงคา อ.พุทไธสง จ.บุรรีมัย ์ขอ้มลูการศกึษาส่วนใหญ่
ของผูเ้ขยีนเป็นแหล่งขอ้มลูฮปูแต้มในพื้นทีจ่งัหวดัมหาสารคามกบัขอนแก่น และทีส่ าคญั
หนังสือเล่มนี้ไม่มีการอ้างอิงถึงงานวจิยัชิ้นส าคญัในการศึกษาเรื่องฮูปแต้มอีสานของ
อาจารย ์ไพโรจน์ สโมสรและคณะ หรอืกำรศกึษำฮปูแตม้ในมติอิื่นๆ ทางสายมนุษยศาสตร์
สงัคมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหางานวชิาการส่วนนี้หากผูเ้ขยีนไดเ้ขา้ไปศกึษา จะช่วยเตมิเต็มองค์
ความรู้ด้านฮูปแต้มอสีานศกึษา สามารถตอบโจทย์ กรอบแนวคดิของผูเ้ขยีนที่ต้องการ
อธบิายการสรา้งสรรคง์านศลิปะแบบมสี่วนร่วมของคนในสงัคม ดงัเช่นตวัอย่างชุดความรู้
ที่อาจารย์ ศรีศกัร วลัลิโภดม นักวิชาการอาวุโสคนส าคญัของเมอืงไทยที่ศกึษาเรื่อง
อีสานใน มิติทางด้านประวติัศาสตร์และโบราณคดี มาอย่างยาวนานต่อเนื่องก็ยงัมี
ค าอธบิายถงึ ศิลปะฮปูแต้มอีสานในมิติความหมายทางสงัคม ไวอ้ย่างน่าสนใจว่า  
 

“… ฮูปแต้มอีสาน  สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างสังคมแบบเสมอภาค
โดยเฉพาะเรือ่งราววิถีทีเ่กีย่วกบัชาวบ้าน สะท้อนให้เห็นค่านิยมบางอย่างของ
ความเป็นกนัเองมากแตกต่างจากสงัคมทีมี่กฎเกณฑ์หรือถกูครอบง าอย่างภาค
กลาง…จิตรกรรมฝาผนังอีสาน คนทีเ่ขียนไม่ใช่ช่างแต่เป็นพวกทีเ่รียกว่า local 
scholar หรือผู้รู้นักปราชญ์เขาแสดงออกถึงความรู้เพือ่การสอนอนัเป็นประโยชน์
กบัสงัคม ดงันัน้ เราจึงหาความงามในแง่สนุทรียะจากงานจิตรกรรมอีสานนัน้ไม่ได้
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เพราะสังคมน้ีเขาไม่ได้เน้นในเรือ่งการแสวงหาสุนทรียะจากงานจิตรกรรม                
ฝาผนัง…”  

        ไพโรจน์  สโมสร นักวิชาการศิลปะและจิตรกรผู้บุกเบิก ฮูปแต้มอีสานศึกษา               
คนส าคญัของอสีาน ไดก้ล่าวถงึศลิปะอสีานว่า “…รูปของงานศิลปะทีส่ะท้อนออกมา
ด้วยหวัใจบริสทุธิข์องผูค้นทีเ่ป็นช่างไร้ส านักทีมี่ทัง้ความซือ่และความเรียบง่าย แต่
เป่ียมด้วยคณุค่าอารมณ์ความรู้สึก คณุค่าลกัษณะน้ีเองทีถ่ือว่าเป็นงานศิลปะ” 

โดยเหตุปจัจยัข้อจ ากัดประเด็นการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามและด้าน                 
ฮปูแตม้อสีานศกึษา (ซึ่งน่าจะเป็นจุดอ่อนในงานเขยีนเล่มนี้) ส่งผลใหคุ้ณลกัษณะรสนิยม
การแสดงออกทางกายภาพ ของสาระรูปเรื่องตัวภาพที่ปรากฏที่สิมหรือโบสถ์หลังนี้             
ยงัอาจเขา้ไม่ถึงคุณลกัษณะฮูปแต้มอีสานมากนัก (ถ้าใชก้รอบแนวคดิในเรื่องเอกลกัษณ์
เฉพาะเพื่อแสดงความเป็นอีสาน) ซึ่งผู้วจิารณ์เขา้ใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการท างาน
ออกแบบสรา้งสรรคใ์นลกัษณะทีต่้องเชือ่มโยง ใหเ้หน็รากเหงา้ทางวฒันธรรมระหว่างอดตี
กบัปจัจุบนัในทางกายภาพ  และดา้นล าดบัเนื้อหา ในมุมมองของขา้พเจ้าเห็นว่าเนื้อหา
ส่วนใหญ่ที่อยู่ในบทที่ 2 สาระส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน ซึ่งควรจะไปอยู่แทนใน             
บทที่ 1 ด้วยเหตุว่า เนื้อหาในส่วนที่ 2 หรอืบทที่ 2 นี้  เป็นส่วนที่ส าคญัในการอธิบาย
ความรูพ้ ื้นฐานด้านฮูปแต้มหรอืงานจิตรกรรมอีสาน ซึ่งจะมากหรอืน้อยเป็นอีกประเด็น
หนึ่ง รวมถึงอธบิายกรอบโครงสร้างใหญ่ในการก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของการจดัวาง
องค์ประกอบภาพเขยีนต่างๆ รวมถงึการทบทวนกรณีศกึษา แต่การวางโครงเรือ่งในบทที่
1 ของผูเ้ขยีนเป็นการ กำ้วกระโดด ทีอ่ยู่ๆ ผูเ้ขยีนกม็ุ่งอธบิายลงรายละเอยีดตวับทการมี
อยู่หรอืคุณลกัษณะของภาพในแต่ละด้าน ซึ่งดูจะเป็นการวางล าดบัโครงเรื่องที่ย ังไม่
เหมาะสมนกัในมมุมองของผูว้จิารณ์   
           ในส่วนรายละเอยีดเนื้อหาอื่นๆ ตัง้แต่เรื่องการออกแบบโครงสรา้งองค์ประกอบ
ศลิปกรรมกระจก การวเิคราะห์องค์ประกอบ หรอืในส่วนการวเิคราะห์ความเหมอืนความ
ต่างระหว่างวัดเชียงทองและวัดมณีจันทร์ สาระทัง้หมดล้วนท าหน้าที่ในการสร้าง
ความชอบธรรมใหก้บัรูปเรือ่ง โดยมกีรอบแนวคดิทฤษฎต่ีางๆ อา้งองิมาตรฐานจากนิยาม
ของส านักศลิปะต่างๆ มาอธบิาย ตามหลกัวชิาทีแ่ต่ละส านกัยดึถอื ดว้ยส าเนียงภาษาช่าง  
(ซึง่ชาวบา้นทัว่ไปเขา้ไมถ่งึแน่ๆ) แมท้ัง้หมดจะไมใ่ช่สจัจะจรงิแทท้ีม่อียู่ในตวัวตัถุ หากแต่
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ขึ้นอยู่กบัส านึกร่วมแห่งมายาคติที่มีพื้นภูมวิฒันธรรมเดิมเป็นตัวหล่อหลอมการรบัรู้
รสนิยม  
           ส่วนท่ี 2 เป็นเนื้อหาสาระว่าดว้ยเรือ่งเทคนิควสัดุและกระบวนการขัน้ตอนการผลติ
สรา้งผลงาน ซึ่งถอืเป็นจุดเด่นทีสุ่ด ทัง้ในดา้นการออกแบบและขอ้มลูทางวชิาการทีพ่บใน
หนังสอืเล่มนี้ (ท าใหเ้หน็ถงึความอุตสาหะทัง้ของศลิปินและชาวบา้นทีเ่ขา้มามสี่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์) ข้อมูลการศึกษาในส่วนนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบงาน
ลักษณะเดียวกันในอนาคต แม้การใช้กระจกในการประดับตกแต่งรูปเรื่องในงาน
สถาปตัยกรรมจะไม่ใช่ของใหม่ในบา้นเรา โดยเฉพาะในกลุ่มงานช่างหลวงที่รบัใชร้ะบบ
ศกัดนิาหรอืที่เรยีกว่าฐานานุศกัดิใ์นงานช่าง ที่ปรากฏอยู่เฉพาะในกลุ่มวฒันธรรมหลวง
หรือวัฒนธรรมราชส านัก หากแต่ในวิถีไทยบ้านหรือชาวบ้ าน ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อย
(โดยเฉพาะอสีานทีเ่ป็นวฒันธรรมแบบชาวบา้น) แต่ไม่ไดม้ากมายแบบงานช่างหลวง ใน
อีสานมีงานฮูปแต้มฮูปนูนประดับกระจก เทคนิคนี้มีการใช้มาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่
วฒันธรรมลาวจนมาถึงในช่วงที่ช่างญวนเขา้มามบีทบาทในฐานะช่างอาชพี  ซึ่งมกัใช้ใน
องค์ประกอบส าคญัเช่นบรเิวณสหีน้าหรอืหน้าบนัหรอืตกแต่งในรปูเรื่องในฮูปแต้มฮูปนูน
แมแ้ต่การประดบัในงานไมแ้กะสลกัสถาปตัยกรรม ทีเ่รยีกกนัในภาษาถิน่ว่า แว่นตาควาย  
ซึง่เนื้อหาบทนี้หากมกีารพดูถงึวสัดุในมติแิห่งพฒันาการทางสงัคมวฒันธรรมจะช่วยสรา้ง
สสีนัและนยัยะความหมายใหเ้นื้อหาในบทนี้มากขึน้ 
           ส่วนท่ี 3 เนื้อหาบทสุนทรยีะในบรบิททางสงัคมของชุมชนและปรากฏการณ์ของ
สภาวะแวดล้อมจากศลิปกรรมกระจก  สาระส าคญัที่ปรากฏอยู่ในบทนี้เป็นการประเมนิ
วดัผลความพงึพอใจของผูเ้กีย่วขอ้งทัง้คนในพื้นทีว่ฒันธรรมหรอืคนนอกวฒันธรรมทีไ่ดม้ี
โอกาสเขา้มาสมัผสัพบเจองานสรา้งสรรค์ชิ้นนี้ ในฐานะศลิปวตัถุทางวฒันธรรมใหม่ของ
ชุมชน ที่สรา้งซ้อนทบับนวฒันธรรมเดมิอย่างมคีวามหมายโดยมกีารใชแ้นวคดิท้องถิ่น
นิยม ราชาชาตนิิยม ผสานความมอียู่ของความร่วมสมยัผ่านรูปเรื่องควบคู่ไปกบัคตนิิยม
เรื่องศาสนาเป็นโครงเรื่องใหญ่ เนื้อหาส่วนนี้พยายามอธบิายความมแีละความเป็น ทีง่าน
ชิ้นนี้สามารถสร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง (อย่างน้อยก็ความรู้เรื่อง
รสนิยมทางศลิปะ) ใหก้บัผูค้นสงัคมในชุมชนแห่งนี้ ผ่านการอ้างองิคนในและคนนอก แต่
ในตวับทยงัไม่ได้อธบิายกระบวนการอื่นๆที่สร้างส านึกร่วมของคนในชุมชนที่มต่ีองาน             
ชิน้นี้ 
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ส่วน ท่ี  4 บทสรุปท้ายเล่ม ผู้ เขียนมุ่งน าเสนอความประทับใจ ที่มีต่อ
กระบวนการท างานทีผ่่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงเวลากบัชุมชนแห่งนี้ โดยม ีชุดควำมรู้
ชุดหนึง่มำร่วมอภปิรำยอ้ำงองิ ในลกัษณะที่ท าใหเ้ชื่อได้ว่า กระบวนการเรยีนรูท้ี่ เกดิขึ้น
ลกัษณะนี้ สามารถซ่อมสรา้งเปลีย่นแปลงอะไรบางอย่าง อย่างน้อยกเ็รือ่ง ส านึกแห่งการมี
ส่วนร่วม ตลอดจนเรยีนรูร้สนิยมทางศลิปะพื้นถิ่นที่มเีรื่องราวของชุมชนตนเองเป็นส่วน
ร่วมส าคญั ทีเ่ป็นผลผลติทีเ่กดิขึน้ระหว่างศลิปินผูอ้อกแบบสรา้งสรรค์ เจา้ศรทัธาชาวบา้น 
และชาววดั (พระสงฆ์) เนื้อหาในบทนี้  แสดงให้เห็นถึงการโหยหา โลกทัศน์เดิมแห่ง
กระบวนกำรท ำงำนของศลิปินหรอืช่ำงในสงัคมจำรตี ผ่ำนนักวชิำกำรทำงศลิปะ (ซึ่งก่อน
หน้านี้ก็มีงานในลกัษณะนี้มาก่อนทัง้ในอีสานและจากวฒันธรรมส่วนกลาง ) ที่ผู้เขยีน
หนังสือสวมบทบาทไปพร้อมกับความเป็นศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์ โดยมีความ
พยายามอธบิายในสิง่ทีค่ดิและท า (มใิช่การตคีวามโดยบุคคลอื่นในสมยัหลงั) โดยผูเ้ขยีน
ได้สรา้งชุดความรูข้ ึน้มาชุดหนึ่ง ภายใต้กรอบชุดความรูแ้นวคดิส านักต่างๆ มาอ้างองิไป
พรอ้มกบัการสรา้งสรรค์ แมใ้นสาระในรูปเรื่อง จะมชีุดความรู้หนึ่งอธบิายที่ไปที่มาอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลตามหลกัวชิาการ  

งานเขยีนชิ้นนี้แมจ้ะดูว่าใหค้วามส าคญักบัสาระเรือ่งราวองคค์วามรูท้อ้งถิน่อสีาน 
เพือ่น าผลการศกึษาวจิยันัน้มาพฒันาต่อยอด แต่ดเูหมอืนว่าความเขม้ขน้ในขอ้มลูวชิาการ
ดา้นฮูปแต้มอสีานศกึษาจะไม่ไดถู้กใหค้วามส าคัญมากนัก (เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นไปทีก่าร
อธิบายแรงบันดาลใจ กระบวนการท างาน และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ) ดังที่
กล่าวถึงไปแล้ว โดยเป็นการศึกษาในพื้นที่หนึ่งเพื่อมาสรา้งแรงบนัดาลใจต่อออกแบบ
สรา้งสรรคใ์นอกีพืน้ทีห่นึ่ง  

ซึ่งในมุมมองของผู้วิจารณ์ เห็นว่าผู้เขียนน่าจะให้ความส าคัญต่อการศึกษา               
ฮูปแต้มอีสานเอกลกัษณ์สกุลช่างเมอืงบุรรีมัย์ เพื่อที่จะได้น าผลการศกึษาดงักล่าวไป
เชือ่มโยงกบังานออกแบบทีผู่เ้ขยีนก าลงัจะสรา้ง ซึ่งจะสะทอ้นรากเหงา้ทางวฒันธรรมเดมิ
อย่างแท้จรงิ เพราะหากดูสาระทางวชิาการด้านฮูปแต้มอีสานศึกษาที่ผู้เขยีนได้ศึกษา
วเิคราะหล์ว้นแลว้แต่เป็นการอา้งองิผลการศกึษาของ สุมาล ีเอกชนนิยม เป็นส่วนใหญ่ 

การมสี่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสงัคม อาจมใิช่เพียงแค่การมสี่วนร่วมของ         
คนในเท่านัน้ หากแต่ยงัมคีวามรูใ้นศาสตรง์านช่างในวฒันธรรมนัน้ๆ ซึ่งเป็นส่วนส าคญัที่
เป็นรูปธรรมซึ่งไม่ยิง่หยอนไปกว่ากนั มฉิะนัน้คนในพื้นที่จะมบีทบาทเพียงแค่แรงงาน 
แห่งก าลงัคนที่เขา้มามสี่วนร่วมหรอืตวัประกอบเท่านัน้ โดยมศีลิปินผูส้รา้งสรรค์เป็นคน
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เขยีนบทบาทและก ากบัโดยสาระรูปเรื่องราวตอ้งสมัพนัธ์ไปกบัเรือ่งราวเหล่านัน้ไม่มากก็
น้อย ซึง่ส่วนนี้ถอืเป็นพลงัต่อรองทางวฒันธรรมอย่างหนึ่ง 

แต่อย่างไรกต็าม ผูว้จิารณ์ตอ้งขอชืน่ชมและเป็นก าลงัใจใหก้บังานเขยีนชิน้นี้ดว้ย
ความจรงิใจ ทีม่คีวามพยายามในการอนุรกัษ์และพฒันางานจติรกรรมหรอื ฮปูแต้มอีสาน 
ใหเ้ท่าทนั สอดคล้องรบักบัความเปลีย่นแปลงทางสงัคมวฒันธรรมร่วมสมยั โดยถอื
เป็นแบบอย่างก้าวแรกๆ ที่แน่นอนว่าต้องมจีุดบกพร่องในบางมิติ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา (รวมถึงผู้วจิารณ์) ที่ไม่มอีะไรสมบูรณ์พรอ้ม โดยผู้เขยีนแสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมัน่สรา้งสรรค์ผลงานศลิปะทีร่บัใชส้งัคมชุมชนทอ้งถิน่ ทีม่รีากฐานทางวฒันธรรม (แม้
บางส่วนจะรบัอทิธพิลจากวฒันธรรมภายนอกกต็าม)  ทัง้สาระแห่งความเป็นวชิาการและ
ผลผลติทางศลิปะ ผ่านรูปอกัษรเป็นค าสารภาพใหก้าร ในประเดน็ต่างๆอย่างทีป่รากฏอยู่
ภายในเนื้อหาหนังสอื แสงแห่งมณีจนัทร์ ซึ่งจะกลายเป็นอกีบทบนัทกึแห่งจดหมายเหตุ
สามญัชนที่ส าคญั ส าหรบัอ้างองิ อตัลกัษณ์ความมตีวัตนอยู่ของชุมชนชาวพุทไธสงแห่ง
เมอืงบุรรีมัย ์

 

 

 

 

 


