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แบบเสนอโครงการวิจยั 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ประจาํปีงบประมาณ ……………….  ( งวดท่ี .......) 
 

ช่ือโครงการ 
 

(ภาษาไทย)  การประยกุตใ์ช้ส่ือดิจิทลัเพ่ือส่งเสริมอตัลกัษณ์สิมและฮปูแต้มอีสาน 
(ภาษาองักฤษ ) Application of digital media for promotion of  identity of Sim and Murals in E-san 

คณะผูวิ้จยั 
 

นายชงิชยั ศริธิร 
1)  ข้อมลูของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ  1 ปี  (ไมเ่กนิ 1 ปี) 
งบประมาณ 100,000 บาท 
วนัทีเ่ริม่โครงการ กุมภาพนัธ ์2561  
วนัทีส่ ิน้สดุโครงการ กุมภาพนัธ ์2562 

2)  หวัหน้าโครงการ 
 ชื่อหวัหน้าโครงการ  นายชงิชยั ศริธิร 
 ตาํแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

ความรบัผดิชอบในโครงการ  (คดิเป็นรอ้ยละ 100 ) 
- การจดัการดแูลงานวจิยั ประสานงานการลงพืน้ทีส่าํรวจ  
- การลงพืน้ทีส่าํรวจเบือ้งตน้ การวางแผนการเนินงาน หวัหน้านําการสาํรวจ 
- ดแูลการออกแบบและผลติ เอนิเมชัน่ 
- การนําเสนอผลงานวจิยัและการเขยีนบทความวจิยั 
โครงการวจิยัทีอ่ยูใ่นระหวา่งการดาํเนินการ   : ชื่อโครงการ ............................................... 
แหลง่สนบัสนุนทุน......................................................... 
วนัทีเ่ริม่โครงการ........................................................... 
วนัสิน้สดุโครงการ.......................................................... 

 
* กรณีโครงการวจิยัของนกัศกึษาชือ่หวัหน้าโครงการคอืชือ่อาจารยท์ีป่รกึษา 

 

3)  คณะผูวิ้จยั 
 

ชื่อผูร้ว่มโครงการ/ผูช้ว่ยวจิยั 
ความรบัผดิชอบในโครงการ  (คดิเป็นรอ้ยละ  ) 
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4)  หลกัการและเหตผุล 
สมิอสีาน หรอื โบสถ์อสีานมาจากคําว่า สมีา สมิมา หรอืพทัธสมีา ที่ปรากฏในคําจารกึ

บนแผ่นหนิที่ประกาศเจตนาอุทศิของผูส้รา้งปกัไวด้า้นหลงัสมิมปีรากฏอยู่ทัว่ไป ความหมายของ
คําเหล่าน้ี หมายถึง เขตแดนที่กําหนดในการประชุมทําสงัฆกรรมอนัเป็นกจิของสงฆ์โดยมแีผ่น
สมีาหนิเป็นเครือ่งหมายแสดงขอบเขตรอบบรเิวณตวัสมิ (วโิรฒ ศรสีโุร  2536)  ลกัษณะโดยทัว่ไป
ของสมิ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัตามสภาพของแหล่งที่ตัง้ คอื สมิน้ําและสมิบก สมิน้ํา เป็นสมิที่
ตัง้อยู่กลางน้ํา เช่น สระ หนอง บงึ ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สรา้งอย่างชัว่คราวสําหรบัวดัที่ยงัไม่มี
วสิงุคามสมีา สว่นใหญ่สมิบกเป็นสมิทีต่ ัง้อยูบ่นแผ่นดนิ มลีกัษณะเป็นอาคารถาวร นอกจากน้ี สมิ
ยงัแบ่งตามลําดบัอายุก่อนหลงัและลกัษณะร่วมในรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท คอื สมิก่อผนังแบบ
ดัง้เดมิ สมิโถง สมิก่อผนงัรุน่หลงั และสมิแบบผสม นอกจากสมิจะถอืเป็นงานสถาปตัยกรรมทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์และอตัลกัษ์ของชาวอสีานแลว้ สมิยงัเป็นพืน้ทีบ่นัทกึเรื่องราวทางประวตัศิาสตรร์วมถงึ
เป็นเหมอืนหอ้งสมุดขนาดใหญ่ทีบ่นัทกึเรื่องราว วถิชีวีติ ประเณีวฒันธรรม ของชาวอสีานโดยผา่น
การเล่าเรื่องผ่านรูปภาพที่มเีอกษณ์เป็นของตวัเอง เรยีกว่า "ฮูปแต้ม" (ฮูป หมายถงึ “รูป” แต้ม 
หมายถงึ “การวาดภาพ” ถา้ออกเสยีงในภาษากลางกคอื รปูแตม้ หมายถงึภาพทีม่าจากการแตม้ส)ี 

"ฮูปแต้ม" เป็นจติรกรรมฝาผนังเป็นงานศลิปกรรมที่มคีุณค่า บ่งบอกความเป็นมา ของ
สงัคมวฒันธรรมของอสีาน ตลอดจนวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวอสีาน เช่นวธิกีารหาปลาของคน
อสีาน เครือ่งมอืทีใ่ช ้ไดแ้ก่ ไช ลอบ อจีู ้สุม่ ตุม้ ซ่อน กะซอื และชดู เป็นตน้ ดงันัน้สมิจงึเป็นแหล่ง
ความรู้สําคัญของท้องถิ่นอีสานเพราะเรื่องราวของ “ฮูปแต้ม” ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวอีสานไว้
มากมายและ ภาพวาดบางภาพซ่อนคตคิวามเชื่อตลอดจนคําสอนทางพระพุทธศาสนาเอาไวม้าก
มาก (ผศ.อู่ทอง ประศาสน์วนิิจฉยั)  

การศกึษาภาพจติกรรมฝาผนงั หรอื “ฮปูแตม้”  ไมเ่พยีงเป็นการศกึษาทางประวตัศิาสตร ์
วถิชีวีติ คตคิวามเชื่อของคนอสีานผ่านทางภาพวาดและถอดรหสัออกมาเป็นตวัหนังสอืผ่านการ
เขยีนและภาพน่ิงโดยการเผยแพร่ผ่านหนังสอืที่มคีุณค่าหลายเล่ม แต่ก็เป็นเพยีงส่วนหน่ึงที่ช่วย
ถ่ายถอดเรื่องราวและความรูใ้หก้บักลุ่มคนทีส่นใจบางกลุ่มทีจ่ํากดัเท่านัน้ จงึทําใหอ้งคค์วามรู ้ไม่
ว่าจะเป็นรูปแบบงานสถาปตัยกรรม ความรูเ้กี่ยวกบั “ฮูปแต้ม” และความรูอ้ื่นที่แฝงอยู่ขา้งในไม่
เป็นที่รูจ้กักระจุกตวัอยู่แค่ผูส้นใจบางกลุ่มเท่านัน้ และไม่เป็นที่น่าสนใจ เมื่อมองถงึกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกรวมถงึการเปลี่ยนแปลงของวถิชีวีติ พรอ้มทัง้การเรยีนรูแ้ละการรบัข่าวสาร
ของผูค้นในปจัจุบนัมคีวามเปลีย่นแปลงไป เมื่อเทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทอย่างมากต่อการเรยีนรู้
การคน้ควา้ขอ้มลูและความรูโ้ดยผ่าน “ส่ือดิจิตลั” เช่น การสื่อสารผ่านโทรศพัทม์อืถอืทีม่รีปูแบบ
ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นกระบวนการเรยีนรูข้องคนรุ่นใหม่ที่นิยมติดตามเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้าไป
เรือ่ยๆ และยิง่เทคโนโลยกีา้วหน้ามากเทา่ไหร ่การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารจะงา่ยขึน้ เมือ่เปรยีบเทยีบ
การสมยัก่อน ดงันัน้การตามให้ทนัเทคโนโลยจีงึเป็นเรื่องสาํคญัยิง่หากเรยีนรูไ้ปพรอ้มกบัการใช้
เทคโนโลยใีหถู้กทางและเป็นประโยชน์จะทําใหก้ารเขา้ถงึความรูไ้ดง้า่ยมากขึน้และเขา้กบัยุคสมยั
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (Augmented Reality.AR) ซึ่งถูกนํามาใชง้านอย่าง
แพร่หลายและมคีวามทนัสมยั เช่น เกมบนมอืถือสุดฮติโปเกมอน โก ('Pokemon Go') ที่ได้รบั
ความนิยมไปทัว่โลก เทคโนโลย ีAR ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะผสมผสานกบัเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเชื่อม
อุปกรณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั สามารถเชื่อมโยงกบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  แว่นตา สมารท์โฟน แทบ็เลต็ 
คอมพวิเตอร ์แมห้ลายแห่งกใ็ช ้ในมหาวทิยาลยัใชเ้ทคโนโลยน้ีีเพื่อฝึกอบรมวศิวกรและแพทยใ์น
การพฒันาการเรยีนการสอน เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนกระทัง่ในพพิธิภณัฑ์และหอศลิป์ กนํ็า
เทคโนโลย ีAR มาใชเ้พื่อสรา้งประสบการณ์พเิศษใหก้บัผูเ้ขา้ชม รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยน้ีีในการ
บนิ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนบัไดว้า่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก ทัง้ใน
ภาคธุรกจิ สนิคา้ บรกิารตลอดจนภาคการศกึษา หากมกีารประยุกตแ์ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
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กบัการศกึษารปูแบบของ “ฮปูแตม้” กจ็ะทาํใหเ้กดิประโยชน์และน่าสนใจใหแ้ก่ผูค้นไดม้ากขึน้อยา่ง
กวา้งขวาง เชน่ เพยีงแค่ใชส้มารท์โฟนสอ่งไปทีร่ปูภาพหรอืรปูถ่ายกจ็ะปรากฎเป็นภาพเสมอืนจรงิ 
ทีท่าํใหไ้ดร้บัทัง้ความบนัเทงิและเป็นคลงัความรูใ้นรปูแบบของโลกสมยัใหม ่

ดงันัน้การศึกษาวจิยัในครัง้น้ีจงึมุ่งเน้นการนําองค์ความรูจ้าก สมิ และ “ฮูปแต้ม” มาวิ
เคราหแ์ละถอดรหสัเรือ่งราวทีบ่นัทกึไวเ้พื่อนําหน่ึงเป็นการอนุรกัษ์และสอง แลว้นําไปสูก่ารผลติสือ่
ทีม่คีวามทนัสมยัและสามารถเขา้ถงึกลุ่มคนทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะการประยุกตใ์ชก้บัเทคโนโลย ี
AR ซึ่งถูกนํามาใช้งานอย่างแพร่หลายและมคีวามทนัสมยั อนัจะนําไปสู่การพฒันา เพิ่มมูลค่า
ผลติภณัฑใ์หแ้ก่ชุมชนอกีดว้ย 

 
5)  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
5.1 สิม 

สมิอสีาน หรอื โบสถอ์สีาน มาจากการทีท่างอสีานเรยีกโบสถว์า่ “สมิ” ลกัษณะโดยทัว่ไป
ของสมิ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัตามสภาพของแหล่งที่ตัง้ คอื สมิน้ําและสมิบก สมิน้ํา เป็นสมิที่
ตัง้อยู่กลางน้ํา เช่น สระ หนอง บงึ ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่สรา้งอย่างชัว่คราวสําหรบัวดัที่ยงัไม่มี
วสิงุคามสมีา สว่นใหญ่สมิบกเป็นสมิทีต่ ัง้อยูบ่นแผ่นดนิ มลีกัษณะเป็นอาคารถาวร นอกจากน้ี สมิ
ยงัแบ่งตามลําดบัอายุก่อนหลงัและลกัษณะร่วมในรูปแบบได้เป็น 4 ประเภท คอื สมิก่อผนังแบบ
ดัง้เดมิ สมิโถง สมิก่อผนงัรุน่หลงั และสมิแบบผสม 

สมิ มาจากคําว่า สมีา สมิมา หรอืพทัธสมีา ที่ปรากฏในคําจารกึบนแผ่นหนิที่ประกาศ
เจตนาอุทิศของผู้สรา้งปกัไว้ด้านหลงัสมิมปีรากฏอยู่ทัว่ไป ความหมายของคําเหล่าน้ี หมายถึง 
เขตแดนทีก่าํหนดในการประชุมทาํสงัฆกรรมอนัเป็นกจิของสงฆโ์ดยมแีผ่นสมีาหนิเป็นเครือ่งหมาย
แสดงขอบเขตรอบบรเิวณตวัสมิ (วโิรฒ ศรสีโุร  2536) 

 
5.2 ฮปูแต้ม  

ฮูปแต้ม ในภาษาท้องถิ่นอีสาน คือ จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นงานส่วนหน่ึงของศิลปะ
พื้นบ้าน (Folk art) ด้านศิลปวฒันธรรมที่ประกอบด้วย ภาพความเชื่อด้านศาสนา ภาพที่แสดง
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวบา้น ตลอดจนภาพแสดงชวีติความเป็นอยู่ การแต่งกาย 
ตัวพระ ตัวนาง ของการละเล่น และเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ของชาวบ้าน (อุดมบัวศรี 2547, 
ไพโรจน์ สโมสร 2532) ตลอดจนภาพเกี่ยวกับประวตัิศาสตร์การเดินทพั ภาพทหารและภาพ
พญานาค นก ชา้ง มา้ เรอืพายและเรอืกลไฟภาพต่างๆ (ไพโรจน์ สโมสร, 2532) ไดส้าํรวจวดัทีม่ฮีู
ปแต้มในอสีาน พบว่า วดัที่มฮีูปแต้มมจีํานวน 74 วดั และวดัเหล่าน้ีกระจายอยู่ในทุกจงัหวดัของ
ภาคอสีาน เน้ือหาในฮปูแตม้แบง่เป็น 2 กลุม่ คอื วรรณกรรมทางศาสนาและวรรณกรรมทอ้งถิน่แต่
หากจาํแนกตามลกัษณะงานสามารถแบง่กลุม่ชา่งแตม้ได ้3 กลุม่ คอื  

1. กลุ่มช่างพื้นบ้านแท้ๆ คอืช่างที่ถ่ายทอดและฝึกฝนกนัอยู่ในท้องถิน่ ลกัษณะงานจงึ
เป็นศลิปะพืน้บา้นแท้ๆ  กลุม่น้ีไดแ้ก่ ชา่งแตม้ในเขตจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม รอ้ยเอด็  

2. กลุม่ทีม่อีทิธพิลชา่งหลวงกรงุเทพฯ คอืชา่งทีเ่คยไปกรงุเทพฯ อาจเป็นชา่งหลวงหรอืที่
ได้รบัการฝึกฝนจากช่างหลวง ลกัษณะภาพจงึเป็นลกัษณะคล้ายกบัภาพิตรกรรมฝาผนังแบบ
ประเพณีนิยม ผสมผสานกบัเน้ือหาสาระเทคนิควธิกีารของพื้นบ้านกลุ่มน้ีได้แก่ ช่างแต้มผู้วาด
ภาพวดัหน้าพระธาตุ อาํเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา  

3. กลุม่ทีไ่ดร้บัอทิธพิลวฒันธรรมผสมลา้นชา้ง-กรุงเทพฯ กลุ่มน้ีสว่นใหญ่เป็นชา่งแถบลุ่ม
น้ําโขง มพีระครูวโิรจน์รตัโนบลเป็นช่างใหญ่ของกลุ่มน้ี ลกัษณะภาพของกลุ่มน้ีบางภาพได้รบั
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อทิธพิลจากวฒันธรรมหลวงกรุงเทพฯ เช่นภาพจดัเรื่องรามเกยีรติท์ี่วดัหวัเวยีงรงัษี อําเภอธาตุ
พนม จงัหวดันครพนม 

 “ฮูปแต้ม” นิยมวาดไวท้ี่ผนังสมิ (โบสถ์) ในพุทธศาสนา ทัง้ดา้นในและดา้นนอกภาพ เหล่าน้ี
จงึเป็นการบนัทกึเรื่องราวของชุมชนฝีมอืช่างพืน้บา้นอสีานที่สรา้งสรรคต์ามจนิตนาการความเชื่อ (วา
รนิ บุญญาพทุธพิงศ ์และคณะ,2555) 

ความเช่ือใน “ฮปูแต้ม” 
“ความหลากหลายของลทัธคิวามเชื่อในฮูปแต้มในสมิอีสานโดยภาพรวมของฮูปแต้มในสมิ

อสีานนอกจากจะแสดงเรื่องอนัเน่ืองในพระพุทธศาสนา เช่น เวสสนัดรชาดก ทศชาตชิาดก พระมาลยั 
สนิไซ (ถือว่าเป็นชาดกนอกนิบาตและพบมากในเขตอีสานกลาง) พุทธประวตัิ นรก ภูม ิและสวรรค ์
แลว้ ยงัมเีรื่องทีอ่ยู่นอกพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระลกั-พระลาม หรอืเรื่องรามเกยีรติ ์ราหอูมจนัทร ์วถิี
ชวีติความเป็นอยู ่รวมทัง้ฮปูแตม้เชงิสงัวาสและประเพณีทอ้งถิน่ นอกจากนัน้เทพสตัวใ์นตํานานทีนิ่ยม
วาด คือ นาคครุฑ สงิห์ ส่วนสถานที่ดํา เนินเรื่องมกัจะมภีูเขาและแม่น้ําเป็นองค์ประกอบ และการ 
ดาํเนินเรื่องทีป่รากฏในฮปูแตม้หลายเรือ่งกม็กัจะเป็นป่า โดยเฉพาะป่าหมิพานต ์หรอืหมิวนัต ์สมิอสีาน
บางแห่ง เชน่วดัสนวนวารพีฒันารามและวดัสระบวัแกว้ นอกจากจะผสมผสานกนัระหวา่งเรือ่งราวต่างๆ 
ในพระพุทธศาสนาและวถิชีวีติของชุมชนแล้ว ยงัมเีรื่องเล่าหรอืตํา นานนอกพระพุทธศาสนาอยู่ด้วย
เรือ่งดงักลา่วเมือ่มองในมมุมองของพระพทุธศาสนาเรยีกวา่พาหริกถา  

เพือ่ใหเ้หน็วา่เรื่องราวทีถ่อืเป็นพาหริกถา (เรือ่งนอกพทุธศาสนา) นัน้มคีวามเป็นมาอยา่งไร มี
รากฐานความเชื่อต่างจากพระพุทธศาสนาอย่างไร จงึขอกล่าวถึงเรื่องที่เป็นพาหิรกถาที่ปรากฏในฮู
ปแตม้อสีาน 3เรือ่งคอื ราหอูมจนัทร ์พระลกั-พระลามและฮปูแตม้เชงิสงัวาส  

ฮูปแต้มราหูอมจนัทร ์เป็นเรื่องตํานานเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูซึ่งตามคตขิองพราหมณ์
ถอืว่าพระราหู นับเป็นเทพองคท์ี่ 8 ของเทวดานพเคราะห์ ตามตํา นานบอกว่า พระอศิวรไดส้รา้งพระ
ราหขูึน้ โดยใชห้วัผโีขมด12 หวัครัง้หน่ึง พระราหไูดป้ลอมตวัเขา้ไปในเทพชุมนุมเพื่อจะไดก้นิน้ําอมฤต 
พระจนัทรแ์ละอาทติยพ์บเขา้จงึไปแจง้แก่พระวษิณุ พระวษิณุจงึขวา้งจกัรออกไปถูกกายของพระราหู
จนขาดไปครึง่ตวั แต่เน่ืองจากได้ดื่มน้ําอมฤตแล้วจงึไม่ตาย พระราหูโกรธพระจนัทรแ์ละพระอาทติย์
มากที่นําความไปบอกพระวิษณุจนทํา ให้ตนต้องถูกลงโทษ จึงหาโอกาสคอยจบัพระอาทิตย์และ
พระจนัทรเ์ขา้ไปในปากหรอืทีเ่รยีกวา่อมเพื่อเป็นการแกแ้คน้อยูเ่นืองๆ อกีตํา ราหน่ึงกลา่ววา่ สมยัหน่ึง
พระเสารเ์กดิเป็นพญานาค พระอาทติยเ์กดิเป็นพญาครุฑ พระพฤหสับดเีป็นพระอนิทรพ์ญาครุฑอยาก
กนิพญานาคจงึไล่พญานาค พญานาคกลวัหนีไปพึง่พระราห ูพระราหชูว่ยขบัไลพ่ญาครฑุ พญาครุฑหนี
ไปพึ่งพระอนิทร ์พระราหูตามไปไม่ทนัและเกดิกระหายน้ําขึน้มาจงึแอบไปกนิน้ําอมฤต พระอนิทรพ์บ
เข้าจงึเอาจกัรเพชรขว้างราหูขาดเป็นสองท่อน แต่พระราหูก็ไม่ตายเน่ืองจากได้กินน้ําอมฤตไปแล้ว 
(เสฐยีรพงษ์ วรรณปก,2543) 

ฮูปแต้มเรื่องพระลกั-พระลาม หรอืเรื่องรามเกียรติ ์เป็นเรื่องที่ปรากฏตามตํา นานเทพใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮนิด ูโดยมคีวามเชื่อวา่พระรามเป็นภาคอวตารหน่ึงของพระวษิณุ(พระนารายณ์) การ
อวตารครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อกําจดัทศกณัฐห์รอืทา้วราพณ์ โดยพระวษิณุอวตารลงมาเป็นโอรสองคโ์ต
ของกษตัรยิแ์ห่งอโยธยา ทรงพระนามวา่ พระราม มพีระอนุชาต่างมารดา คอื พระภรตพระลกัษณ์ และ
พระศตัรุตเรื่องราวดํา เนินไปโดยเป็นการสงครามระหว่างเทพและอสรู สุดทา้ยแลว้ฝา่ยเทพกเ็ป็นฝา่ย
ชนะ มตีวัละครที่เป็นเทพสตัวใ์นเรื่องน้ีหลายตวั เทพสตัวท์ี่มกัปรากฏในภาพเขยีนเสมอ คอื หนุมาน 
(สมคมแดง สมปวงพร,2537)  

ฮูปแต้มเชงิสงัวาส สนันิฐานว่าอาจได้รบัอิทธพิลจากลทัธตินัตระ ซึ่งเป็นลทัธหิน่ึงที่เกิดขึ้น
ต่อเน่ืองจากนิกายศกัตแิละภกัดใีนศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู คําว่าตนัตระ หมายถงึ ปญัญาที่แผ่ไปเพื่อ
ป้องกนัอนัตราย ตนัตระเป็นหมวดคมัภรีห์น่ึงทีม่จีุดมุง่หมายยกยอ่งเชดิชพูระศวิะกบัพระนางอุมาเทวมีี
รปูแบบในการแสดงออกถงึความจงรกัภกัดอีย่างสูงสุด โดยรูปป ัน้ของการอยู่ร่วมกนัเป็นคู่ อนัมเีรื่อง
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ของกามารมณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้ง และเน้นการยอมรบันับถอืในรปูแบบพธิกีรรมทีป่ราศจากเหตุผล(สมุาล ี
มหณรงคช์ยั ,2546) รปูแบบการนํา เสนอดงักล่าวเป็นที่ถูกจรติของปุถุชนทัว่ไป จงึถูกนํามาประยุกต์
เสนอในรปูแบบต่างๆ จะเหน็ไดว้า่เรื่องราวทีเ่ป็นตํา นานความเชื่อต่างๆ ทีม่าจากศาสนาทีม่จีุดยนืทาง
อภปิรชัญาทีแ่ตกต่างกนั ไมว่า่จะเป็นดา้นเป้าหมายทางศลีธรรมและวธิกีารบรรลุเป้าหมายทางศลีธรรม 
หรอืหลกัการทางจรยิธรรม ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกบัการเกิดขึ้นของโลกและสงัสารวฏั สามารถอยู่
รว่มกนัในศาสนสถานทางพระพทุธศาสนาได ้ (เทพพร มงัธาน ฮปูแตม้ในสมิอสีาน : 2554) 

ฮปูแตม้ปรากฏทัง้ภายในและภายนอกสมิ ราหอูมจนัทร ์ฮปูแตม้เชงิสงัวาส ซึง่เมื่อวาดในสมิก็
มกัจะถูกจดัอยู่ดา้นนอก คอื จดัเรื่องราวหรอืตํา นานในพระพุทธศาสนา เช่น เรื่องเวสสนัดรในอาราม
อยู่ภายนอก เรื่องพุทธประวตัอิยู่ดา้นใน แลว้นํา เสนอเรื่องทีเ่ป็นพาหริกถาอยู่ดา้นนอก อย่างไรกต็าม
การจดัระบบคดิแบบน้ีกไ็มไ่ดถ้อืเป็นเรื่องเคร่งครดัเพราะภายในสมิอสีานบางแห่งกม็เีรื่องราวภายนอก
พระพทุธศาสนาอยูภ่ายในสมิดว้ย 

 
 
 
 
 
5.3 สือ่ดจิทิลั (Digital Media) 

สื่อดจิทิลั เป็นนวตักรรมที่สรา้งขึน้มาทดแทนสิง่ที่มอียู่เดมิ เพื่อใหร้าคาถูกลงและรกัษา
ไว้ซึ่งคุณภาพ เอื้อต่อประโยชน์การใช้สอย ที่มากกว่าเดิมและสื่อดิจิทัล (ตรงกันข้ามกับสื่อ
อนาลอ็ก) มกัหมายถงึสือ่อเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ทางานโดยใชร้หสัดจิทิลั ในปจัจุบนั การเขยีนโปรแกรม
ตัง้อยู่บนพื้นฐานของเลขฐานสอง ในกรณีน้ี ดจิทิลั หมายถงึการแยกแยะระหว่าง "0" กบั "1" ใน
การแสดงขอ้มูล คอมพวิเตอรเ์ป็นเครื่องจกัรที่มกัจะแปลขอ้มลูดจิทิลัฐานสองแลว้จงึแสดงชัน้ของ
เครื่องประมวลผลชัน้ของขอ้มลูดจิทิลัทีเ่หนือกว่า สื่อดจิทิลัเช่นเดยีวกบัสือ่เสยีง วดิโีอ หรอืเน้ือหา
ดจิทิลัอื่น ๆ สามารถถูกสรา้งขึน้ อา้งองิถงึและไดร้บัการแจกจ่ายผ่านทางเครื่องประมวลผลขอ้มลู
ดจิทิลั สือ่ดจิทิลัไดนํ้ามาซึง่การเปลีย่นแปลงอยา่งใหญ่หลวงเมือ่เทยีบกบัสือ่อนาลอ็ก 

   องคป์ระกอบของส่ือดิจิทลั 
องค์ประกอบของสื่อดจิทิลัเบื้องต้นจงึน่าจะเป็นอย่างเดยีวกนักบัองค์ประกอบเบื้องต้น

ของ มลัตมิเีดยี ซึ่งมกัประกอบไปดว้ยพื้นฐาน 5 ชนิดไดแ้ก่ 1. ขอ้ความ (Text) 2. เสยีง (Audio) 
3. ภาพน่ิง (Still Image) 4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 5. ภาพวดีโีอ (Video) 

1. ขอ้ความ  เป็นส่วนที่เกี่ยวกบัเน้ือหาของมลัตมิเีดยี ใช้แสดงรายละเอยีด หรอืเน้ือหา
ของเรื่องที่นาเสนอ ถือว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคญัของมลัติมเีดยี ระบบมลัติมเีดยีที่นา
เสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพวิเตอร ์นอกจากจะมรีปูแบบและสขีองตวัอกัษรใหเ้ลอืกมากมาย
ตามความต้องการแล้วยงัสามารถกําหนดลกัษณะของการปฏิสมัพนัธ์ (โต้ตอบ)ในระหว่างการ
นําเสนอไดอ้กีดว้ย ซึง่ปจัจุบนั มหีลายรปูแบบ ไดแ้ก่ 

  1.1 ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ เป็นข้อความปกติที่พบได้ทัว่ไป ได้จากการ
พิมพ์ด้วย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft 
Word โดยตวัอกัษรแต่ละตวัเกบ็ในรหสั เชน่ ASCII 

  1.2 ขอ้ความจากการสแกน เป็นขอ้ความในลกัษณะภาพ หรอื Image ได้จาก
การนาเอกสารทีพ่มิพไ์วแ้ลว้(เอกสารตน้ฉบบั) มาทําการสแกน ดว้ยเครื่องสแกนเนอร ์(Scanner) 
ซึง่จะไดผ้ลออกมาเป็นภาพ(Image) 1ภาพ ปจัจุบนัสามารถแปลงขอ้ความภาพ เป็นขอ้ความปกติ
ได ้โดยอาศยัโปรแกรม OCR ขอ้ความอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นขอ้ความที่พฒันาใหอ้ยู่ในรปูของสื่อ ที่
ใชป้ระมวลผลได ้
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  1.3 ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (HyperText) เป็นรูปแบบของข้อความ ที่ได้รบั
ความนิยมสูงมากในปจัจุบนั โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เน่ืองจาก
สามารถใชเ้ทคนิค การลงิก ์หรอืเชื่อมขอ้ความไปยงัขอ้ความ หรอืจุดอื่นๆ ได ้

2. เสยีง  ถูกจดัเก็บอยู่ในรูปของสญัญาณดิจติอลซึ่งสามารถเล่นซํ้ากลบัไปกลบัมาได ้
โดยใชโ้ปรแกรมที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะสาหรบัทางานดา้นเสยีง หากในงานมลัตมิเีดยีมกีารใช้
เสยีงที่เร้าใจและสอดคล้องกับเน้ือหาใน การนาเสนอ จะช่วยให้ระบบมลัติมีเดียนัน้เกิดความ
สมบูรณ์แบบมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ียงัช่วยสรา้งความน่าสนใจและน่าตดิตามในเรื่องราวต่างๆ ได้
เป็นอย่างด ีทัง้น้ีเน่ืองจากเสยีงมอีทิธพิลต่อผู้ใชม้ากกว่าขอ้ความหรอืภาพน่ิง ดงันัน้เสยีงจงึเป็น
องค์ประกอบที่จําเป็นสาหรบัมลัตมิเีดยีซึ่งสามารถนาเขา้เสยีงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซดี ีดวีดี ี
เทป และวทิย ุเป็นตน้ 

3. ภาพน่ิง  เป็นภาพที่ไม่มกีารเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเสน้ 
เป็นต้น ภาพน่ิงนับว่ามบีทบาทต่อระบบงานมลัตมิเีดยีมากกว่าขอ้ความหรอืตวัอกัษร เน่ืองจาก
ภาพจะให้ผลในเชงิการเรยีนรูห้รอืรบัรูด้้วยการมองเหน็ได้ดกีว่า นอกจากน้ียงัสามารถถ่ายทอด
ความหมายไดล้กึซึง่มากกวา่ขอ้ความหรอืตวัอกัษรซึง่ขอ้ความหรอืตวัอกัษรจะมขีอ้จากดัทางดา้น
ความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนัน้สามารถสื่อความหมายไดก้บัทุกชนชาต ิภาพน่ิงมกัจะ
แสดงอยูบ่นสือ่ชนิดต่างๆ เชน่ โทรทศัน์ หนงัสอืพมิพห์รอืวารสารวชิาการ เป็นตน้ 

4. ภาพเคลื่อนไหว  ภาพกราฟิกทีม่กีารเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขัน้ตอนหรอืปรากฏ การณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์ เป็นต้น ทัง้น้ีเพื่อ
สรา้งสรรค์จนิตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การผลติภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มี
คุณสมบตัิเฉพาะทางซึ่งอาจมปีญัหาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกบัขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการ
จดัเกบ็มากกวา่ภาพน่ิงหลายเทา่ 

5. วดิีโอ  เป็นองค์ประกอบของมลัติมเีดียที่มคีวามสําคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากวดิีโอใน
ระบบดจิติอล สามารถ นําเสนอขอ้ความหรอืรปูภาพ (ภาพน่ิงหรอืภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกบัเสยีงได้
สมบูรณ์มากกวา่องคป์ระกอบชนิดอื่นๆ อยา่งไรกต็าม ปญัหาหลกัของการใชว้ดิโีอในระบบมลัตมิเีดยีก็
คอื การสิน้เปลอืงทรพัยากรของพืน้ทีบ่นหน่วยความจาํเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากการนาเสนอวดิโีอดว้ย
เวลาที่ เกิดขึ้นจริง (Real-Time) จะต้องประกอบด้วยจานวนภาพไม่ตํ่ ากว่า 30 ภาพต่อวินาที
(Frame/Second) ถา้หากการประมวลผลภาพดงักล่าวไมไ่ดผ้่านกระบวนการบบีอดัขนาดของสญัญาณ
มาก่อน การนําเสนอภาพเพยีง 1 นาทอีาจต้องใช้หน่วยความจํามากกว่า 100 MB ซึ่งจะทาให้ไฟล์มี
ขนาดใหญ่เกนิขนาดและมปีระสทิธภิาพในการทางานทีด่อ้ยลงนัน้เอง (ไพฑรูณ์ มะณู, 2560 : Online) 

สือ่ดจิทิลัในชว่งเวลาทีเ่ทคโนโลยพีฒันาแลว้มหีลากหลายรปูแบบ เชน่ AR : Augmented 
Reality Technology  (ความเป็นจรงิเสรมิหรอืความเป็นจรงิแต่งเตมิ) เป็นเทคโนโลยทีีผ่สมผสาน
ระหว่างความเป็นจรงิ และ โลกเสมอืนที่สรา้งขึน้มาผสานเขา้ดว้ยกนัผ่านซอฟต์แวรแ์ละอุปกรณ์
เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหน่ึงที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน 
(virtual world) เช่น ภาพกราฟิก วดิโีอ รูปทรงสามมติ ิและขอ้ความ ตวัอกัษร ให้ผนวกซ้อนทบั
กบัภาพในโลกจรงิที่ปรากฏบนกล้อง เทคโนโลย ีAR แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบที่ใช้ภาพ
สญัลกัษณ์และแบบที่ใช้ระบบพิกดัในการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อสรา้งขอ้มูลบนโลกเสมอืนจรงิ ซึ่ง
ในทางเทคนิคแลว้ภาพสญัลกัษณ์ทีใ่ช ้จะนิยมเรยีกวา่ “Marker”  หรอือาจจะเรยีกว่า AR Code ก็
ได้ โดยใช้กล้องเว็บแคมในการรบัภาพ เมื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ประมวลผลรูปภาพเจอ
สญัลกัษณ์ทีก่าํหนดไวก้จ็ะแสดงขอ้มลูภาพสามมติทิีถ่กูระบุไวใ้นโปรแกรมใหเ้หน็ เราสามารถทีจ่ะ
หมนุดภูาพทีป่รากฏไดทุ้กทศิทางหรอืเรยีกวา่หมนุได ้360 องศา (Wikipedia, 2560: Online) 

เทคโนโลยน้ีี AR ได้ถูกนํามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ตวัอย่างเช่น เกมบนมอืถือสุดฮติ
โปเกมอน โก (Pokemon Go) ที่ได้รบัความนิยมไปทัว่โลก นอกจากน้ี เทคโนโลยี AR ยังมี
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แนวโน้มที่จะผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่จะเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือ 
Internet of Things ทาํใหส้ามารถใชง้านบนอุปกรณ์สมารท์ดไีวซต่์างๆ ไดท้ัง้ แวน่ตา สมารท์โฟน 
แท็บเลต็ คอมพวิเตอร ์หรอืหน้าจอแสดงผลอจัฉรยิะ บทบาทของเทคโนโลย ีAR ถูกนํามาใช้ใน
มหาวทิยาลยัเพื่อฝึกอบรมวศิวกรและแพทย์ โดยในแวดวงการแพทยม์หาวทิยาลยัและโรงเรยีน
แพทยใ์นต่างประเทศ กําลงัใชเ้ทคโนโลย ีAR เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนวชิากายวภิาคศาสตร์
ให้กบันักศึกษา เพื่อให้มองเห็นถึงรายละเอียด ตําแหน่ง และโครงสรา้งของอวยัวะมนุษย์ หรอื
แมก้ระทัง่ในพพิธิภณัฑแ์ละหอศลิป์ กนํ็าเทคโนโลย ีAR มาใชเ้พื่อสรา้งประสบการณ์พเิศษใหก้บัผู้
เขา้ชมงานศลิป์ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยน้ีีในการบนิอกีดว้ย นบัไดว้า่เป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัและ
ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก ทัง้ในภาคธุรกิจ สนิค้า บรกิารตลอดจนภาคการศกึษา (ไทยรฐั, 
2560 :Online) 

ขัน้ตอนการทาํเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ(AR) ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 
1. การวเิคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขัน้ตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้

จากกลอ้งแลว้สบืคน้จากฐานขอ้มูล (Marker Database) ที่มกีารเกบ็ขอ้มูลขนาดและรปูแบบของ 
Marker เพื่อนํามาวเิคราะหร์ปูแบบของ Marker การวเิคราะหภ์าพ สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ภาพโดยอาศยั Marker เป็นหลกัในการทํางาน (Marker based AR) และการ
วเิคราะหภ์าพโดยใชล้กัษณะต่างๆ ทีอ่ยูใ่น ภาพมาวเิคราะห ์(Marker-less based AR) 

2. การคาํนวณคา่ตาํแหน่งเชงิ 3 มติ ิ(Pose Estimation) ของ Marker เทยีบกบักลอ้ง 
3. กระบวนการสรา้งภาพสองมติ ิจากโมเดลสามมติ ิ(3D Rendering) เป็นการเพิม่ขอ้มลู

เขา้ไปในภาพ โดยใชค้า่ตาํแหน่ง เชงิ 3 มติ ิทีค่าํนวณไดจ้นไดภ้าพเสมอืนจรงิ 
องคป์ระกอบของเทคโนโลยเีสมอืนจรงิ (AR) ประกอบดว้ย 
1.AR Code หรอืตวั Marker ใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งของวตัถุ 
2.Eye หรอื กล้องวดิโีอ กล้องเวบ็แคม กลอ้งโทรศพัท์มอืถอื หรอื ตวัจบั Sensor อื่นๆ 

ใชม้องตาํแหน่งของ AR Code แลว้สง่ขอ้มลูเขา้ AR Engine 
3.AR Engine เป็นตวัสง่ขอ้มลูทีอ่่านไดผ้า่นเขา้ซอฟตแ์วรห์รอืสว่นประมวลผล เพื่อแสดง

เป็นภาพต่อไป 
4.Display หรอื จอแสดงผล เพื่อใหเ้หน็ผลขอ้มูลที่  AR Engine สง่มาให้ในรูปแบบของ

ภาพ หรอื วดีีโอหรอือีกวธิีหน่ึง เราสามารถรวมกล้อง AR Engine และจอภาพ เข้าด้วยกนัใน
อุปกรณ์เดยีว เชน่ โทรศพัทม์อืถอื หรอือื่นๆ 
 

6)  วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
1. ศกึษาอตัลกัษณ์สมิอสีานจาก ประเภท และ รปูแบบ 
2. ศกึษาอตัลกัษณ์ของฮปูแตม้อสีาน จาก รปูแบบ ลกัษณะ เรือ่งราว ตวัละคร  
3. ศกึษาแนวทางประยกุตส์ือ่ดจิทิลั เพือ่ใชถ่้ายทอดอตัลกัษณ์ของสมิและฮปูแตม้อสีานแบบรว่มสมยั 

 
7)  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ได้ทราบอตัลกัษณ์ ของสมิอสีานและ “ฮูปแต้ม”  อสีาน จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคามและ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
2. ได ้สือ่ดจิทิลั เกีย่วกบัสมิอสีาน และ รปูแบบ ลกัษณะ เรือ่งราว ตวัละคร ของ “ฮปูแตม้ 
3. ไดแ้นวทางใชป้ระโยชน์ สือ่ดจิทิลั เพือ่ใชถ่้ายทอดศลิปวฒันธรรมอสีาน “ฮปูแตม้” แบบรว่มสมยั 
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8)  ขอบเขตของโครงการวิจยั 
การศกึษาน้ีจะดาํเนินการสาํรวจและวเิคราะหห์าอตัลกัษณ์ของสมิและฮปูแตม้ของวดัต่างๆในภาคอสีาน

โดยเฉพาะวดัในเขตุ จงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม และ รอ้ยเอด็ ทีฮ่ปูแตม้ วาดจากกลุม่ชา่งพืน้บา้น (ไพโรจน์ 
สโมสร 2532) สว่นดา้นเทคโนโลยจีะนําเอาเทคโนโลยสีภาพเหมอืนจรงิ มาประยกุตใ์ชใ้นการนําเสนอในรปูแบบ
รว่มสมยั เกีย่วกบัอตัลกัษณ์ของสมิและฮปูแตม้อสีานเพือ่ สง่เสรมิการเผยแพรใ่หก้วา้งขวาง และเพิม่ความ
น่าสนใจแก่ ผูใ้ชเ้ทคโนโลยทีัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ 
 
9)  วิธีการดาํเนินการวิจยั  

9.1 ขัน้เตรียมการ  
9.1.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดา้นประวตัคิวามเป็นมาของฮูปแตม้ทีอ่ยู่ภายในสมิใน

สถานที ่3 จงัหวดัเพือ่คดัเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามสาํคญัมคีวามน่าสนใจ และมคีวามแตกต่างกนั เพือ่นําไปสูข่ ัน้ตอน
และกระบวนการคดัเลอืกพืน้ที ่และวางแผนการขัน้ตอนการศกึษาวจิยัต่อไป 

9.1.2  วางแผนการดําเนินงานและการสํารวจและการเก็บข้อมูลของพื้นที่เบื้องต้น การกําหนด
เสน้ทางการศกึษาวจิยั ขอ้มลูพืน้ฐานก่อนลงพืน้ทีจ่รงิ 
 
9.2 ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 9.2.1 การเกบ็ขอ้มลู 

- เกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานของพืน้ทีต่ ัง้ ประวตัคิวามเป็นมาและลกัษณะทางกายภาพของสมิโดยการสงัเกต
พรอ้มทัง้เกบ็ขอ้มลู รปูแบบและลกัษณะของภาพจติกรรมฝาผนัง “ฮปูแตม้” รว่มกบัการสมัภาษณ์ เจา้อาวาส ผู้
เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับวัดที่มี ฮูปแต้ม วาดโดยกลุ่มช่างพื้นบ้านในเขต จังหวัดขอนแก่น 
มหาสารคาม และจงัหวดัรอ้ยเอด็ (ไพโรจน์ สโมสร 2532) แลว้บนัทกึขอ้มลูโดยการถ่ายภาพ จดบนัทกึร่วมกบั
การบนัทกึเสยีง  

9.2.2 การวเิคราะหข์อ้มลู 
- วเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ทีต่ ัง้ รปูแบบ และ ประเภท รว่มกบัความสาํคญัของสมิ  
- วิเคราะห์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้ม” รูปแบบ ลักษณะ การนําเสนอ เรื่องราว วิเคราะห์

องค์ประกอบ ลกัษณะทางกายภาพสภาพแวดลอ้ม เพื่อนํามาถอดแบบเน้ือหาและเรื่องราวทีต่้องการนําเสนอ 
และบรบิทอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- วเิคราะห์ข้อมูลด้านตวัละครที่ปรากฏในเรื่องราวต่างๆ โดยมุ่งเน้นถึงความสําคญัของตัวละคร 
คุณลกัษณะตวัละคร (Character) แต่ละตวั เพือ่นํามาวเิคราะหแ์ละออกแบบตวัละคร 2 มติ ิและแบบ 3 มติ ิทีจ่ะ
นําไปใชใ้นการพฒันาเป็นสือ่ดจิทิลั และ ถอดแบบตวัละครทีส่ามารถนําไปต่อยอดในการพฒันาเป็นสือ่ประเภท
อื่นและ การออกแบบผลติภณัฑใ์หก้บัชุมชน 

- วเิคราะหส์ื่อดจิติอลที่เหมาะสมต่อการนําเสนอเรื่องราวและตวัละครจากฮูปแต้ม รวมถงึวเิคราะห์
แนวทางในการนํารปูแบบตวัละครใหชุ้มชนไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป  

9.2.3 การออกแบบ 
- นําผลการวเิคราะหอ์ตัลกัษณ์ สมิอสีานและ ฮปูแตม้อสีาน จากขอ้ 9.2.2 มาทาํการออกแบบฉบบั

รา่งเกีย่วกบัลกัษณะทางกายภาพและองคป์ระกอบของพืน้ที ่พรอ้มทัง้รปูรา่งและคุณสมบตัติวัละครรว่มกบั
เรือ่งราวทีจ่ะนําเสนอ  

- นําผลการออกแบบรา่งอตัลกัษณ์สมิอสีานและฮปูแตม้ พรอ้มเรือ่งราว ลงใน สือ่ดจิทิลัต่างๆ 
- ทดสอบสือ่มลัตมิเีดยีทีผ่ลติขึน้โดยใหผู้ใ้ช ้เครือ่งมอืดจิทิลั (Digital Device) ใชง้าน และ ให้

ขอ้คดิเหน็ 
9.2.4 สรุปผลการศกึษา 
9.2.5 ขอ้เสนอแนะ 

 
 
 



 9 

10)  ระยะเวลาทาํการวิจยัและแผนการดาํเนินงาน   
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดาํเนินงาน 1 ปี  (12 เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
3.1 ขัน้เตรยีมการ  
-  ศกึษาเอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  
- คดัเลอืกพืน้ที ่
- วางแผนการศกึษาวจิยั 

            

3.2  การสาํรวจและการ
เกบ็ขอ้มลูของพืน้ที่
เบือ้งตน้  

            

3.3 การวเิคราะหข์อ้มลู 
-การวเิคราะห ์รปูแบบ 
ลกัษณะ เรือ่งราว 
องคป์ระกอบ  

            

3.4 การออกแบบ 
- ผลติสือ่ดจิทิลั 
- ทดสอบการใชง้านสือ่ 

            

3.5 การสรุปผล
การศกึษา 

            

3.5 จดัทาํเลม่รายงาน             
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11)   งบประมาณโครงการ 

ตารางแสดงงบประมาณสาํหรบัดาํเนินการวจิยั* 
 

รายการ 
 

จาํนวนเงิน (บาท) 
 

หมายเหต ุ

1.   หมวดคา่จา้ง  (ผูช้ว่ยวจิยัและเจา้หน้าทีอ่ื่นๆ ใหร้ะบุจาํนวน
อตัรา คุณวฒุ ิและคดิอตัราคา่จา้งตามทีก่าํหนด) 

คา่เบีย้เลีย้ง  
คา่ลงพืน้ในการสาํรวจขอ้มลู 
  

5,000  

2.   หมวดคา่วสัดุ 
   

10,000  

3.   คา่เดนิทางระหวา่งปฏบิตักิารในโครงการ 
   3.1 คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 
   3.2 คา่เดนิทางทีพ่กั 
   3.3 คา่โทรศพัท ์
   3.4 คา่ใชจ้า่ยในการสมัมนา/ ฝึกอบรม 
   3.5 คา่รถ+คา่น้ํามนั  

20,000  

4.   คา่จดัหาขอ้มลู และคา่ทาํรายงาน 
     4.1 คา่จา้งทาํแบบสอบถาม  
     4.2 คา่จา้งลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู  
     4.3 คา่จา้งทาํแบบนําเสนอ 
     4.4 คา่จา้งทาํเอกสารและสือ่เผยแพร ่
     4.5 คา่จา้งในการจดัทาํรปูเลม่รายงาน 

30,000  

5. คา่จา้งวเิคราะหห์รอืทดสอบตวัอยา่ง การใชส้ือ่ และผลสรุป 5,000  
6.   คา่จา้งเหมาคา่จา้งออกแบบและผลติสือ่ดจิทิลั 30,000  

รวม (บาท) 100,000  
หมายเหต*ุ= สามารถถวัเฉล่ียทกุรายการ 
 
 
12)   เอกสารอ้างอิงของโครงการ 

  ทรงวทิย ์พมิพะกรรณ์และชายสะหมดุ จาํปาอุทุม สนิไชสองฝ ัง่โขง ศนูยข์อ้มลูลาว 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2557 
  ไพโรจน์ สโมสร : จติรกรรมฝาผนงัอสีาน ศนูยว์ฒันธรรมอสีาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2532 

วโิรฒ ศรสีโุร  : สิมอีสาน  มลูนิธิโตโยต้า แหง่ประเทศญ่ีปุ่ น  ปี 2536 
วารนิ บุญญาพทุธพิงศ,์ ธนสทิธิ ์จนัทะร,ี ขาม จาตุรงคกุล, รตัตกิร ศริขินัธ ์บุตรลา 
ฐติพิร ฌารวงัศะ โครงการการศกึษาและนําเสนออตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเพือ่นําไปใชเ้ป็นทุนในการสรา้งสรรคใ์หส้ามารถประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาสรา้งคุณคา่
และมลูคา่เพิม่ใหก้บัผลติภณัฑ ์สาขาวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2555 

สถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม อตัลกัษณ์ไทย ทุนความคดิ ทุนสรา้งสรรค ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ จงัหวดัปทุมธานี 2555 
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โสวทิย ์บาํรุงภกัดิ ์ฮปูแตม้ แตม้ใจเยาวชนคนขอนแก่น สาํนกังานการศกึษาเทศบาลนคร
ขอนแก่น 2552 
  อุดม บวัศร ี: ฮปูแตม้ สนิไช ธนาคารแหง่ประเทศไทย สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดั
ขอนแก่น  2547 

เทพพร มงัธาน ฮปูแตม้ในสมิอสีาน : ภาพสะทอ้นความหลากหลายของลทัธคิวามเชือ่ วารสาร
ศลิปกรรมศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่น 40 ปีที ่3 ฉบบัที ่1 มกราคม - มถุินายน 2554 

Online  
http://paitoon.esdc.go.th/sux-dicithal 
 https://www.thairath.co.th/content/828113 

https://th.wikipedia.org/wiki/ความเป็นจรงิเสรมิ 

 

 
 
13)   คาํช้ีแจงอ่ืน ๆ  

งานวจิยัชิน้น้ีเป็นการผสมผสานแนวทางการอนุรกัษโ์ดยการใชส้ือ่ประชาสมัพนัธร์ปูแบบใหมท่ีจ่ะชว่ย
สง่เสรมิความความรูแ้ละความเขา้ใจศลิปวฒันธรรมของอสีานกบัคนรุน่ใหม ่และสามารถเขา้ถงึไดทุ้กเพศทุกวยั 
รวมถึงเป็นการวจิยัที่ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้กบัรูปแบบ Thailand 4.0 รวมถึงเป็นงานวจิยัที่
บรูณาการร่วมกบัการเรยีนการสอนในรายวชิา 807333 การออกแบบตวัละครและภาพเคลื่อนไหว (Character 
Design and Animation) และ รายวชิา 807339 การวาดภาพดว้ยคอมพวิเตอร ์(Digital Painting) เพื่อใหนิ้สติ
ไดเ้รยีนรู ้หลกัการออกแบบโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม ่ควบคูก่บัการเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม “ฮปูแตม้” ซึง่เป็นอตั
ลกัษณ์ของอสีาน 

 

 
  
              ……………………………….. 
               (นายชงิชยั ศริธิร) 
                หวัหน้าโครงการ 
     
          วนัที…่……เดอืน……………….พ.ศ…………. 
 
 
 


