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แบบเสนอโครงการวิจยั
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น
ประจําปี งบประมาณ ………………. ( งวดที่ .......)
ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย) การประยุกต์ใช้สื่อดิ จิทลั เพื่อส่งเสริ มอัตลักษณ์ สิมและฮูปแต้มอีสาน
(ภาษาอังกฤษ ) Application of digital media for promotion of identity of Sim and Murals in E-san

คณะผูว้ ิ จยั
นายชิงชัย ศิรธิ ร
1) ข้อมูลของโครงการ
ระยะเวลาของโครงการ 1 ปี (ไม่เกิน 1 ปี)
งบประมาณ 100,000 บาท
วันทีเ่ ริม่ โครงการ กุมภาพันธ์ 2561
วันทีส่ น้ิ สุดโครงการ กุมภาพันธ์ 2562
2) หัวหน้ าโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ นายชิงชัย ศิรธิ ร
ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็ นร้อยละ 100 )
- การจัดการดูแลงานวิจยั ประสานงานการลงพืน้ ทีส่ าํ รวจ
- การลงพืน้ ทีส่ าํ รวจเบือ้ งต้น การวางแผนการเนินงาน หัวหน้านําการสํารวจ
- ดูแลการออกแบบและผลิต เอนิเมชัน่
- การนําเสนอผลงานวิจยั และการเขียนบทความวิจยั
โครงการวิจยั ทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการดําเนินการ : ชื่อโครงการ ...............................................
แหล่งสนับสนุนทุน.........................................................
วันทีเ่ ริม่ โครงการ...........................................................
วันสิน้ สุดโครงการ..........................................................
* กรณีโครงการวิจยั ของนักศึกษาชือ่ หัวหน้าโครงการคือชือ่ อาจารย์ทปี ่ รึกษา
3) คณะผูว้ ิ จยั
ชื่อผูร้ ว่ มโครงการ/ผูช้ ว่ ยวิจยั
ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเป็ นร้อยละ )
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4) หลักการและเหตุผล
สิมอีสาน หรือ โบสถ์อสี านมาจากคําว่า สีมา สิมมา หรือพัทธสีมา ที่ปรากฏในคําจารึก
บนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาอุทศิ ของผูส้ ร้างปกั ไว้ดา้ นหลังสิมมีปรากฏอยู่ทวไป
ั ่ ความหมายของ
คําเหล่านี้ หมายถึง เขตแดนที่กําหนดในการประชุมทําสังฆกรรมอันเป็ นกิจของสงฆ์โดยมีแผ่น
สีมาหินเป็ นเครือ่ งหมายแสดงขอบเขตรอบบริเวณตัวสิม (วิโรฒ ศรีสโุ ร 2536) ลักษณะโดยทัวไป
่
ของสิม แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลักตามสภาพของแหล่งที่ตงั ้ คือ สิมนํ้ าและสิมบก สิมนํ้ า เป็ นสิมที่
ตัง้ อยู่กลางนํ้ า เช่น สระ หนอง บึง ส่วนใหญ่เป็ นอาคารที่สร้างอย่างชัวคราวสํ
่
าหรับวัดที่ยงั ไม่ม ี
วิสงุ คามสีมา ส่วนใหญ่สมิ บกเป็ นสิมทีต่ งั ้ อยูบ่ นแผ่นดิน มีลกั ษณะเป็ นอาคารถาวร นอกจากนี้ สิม
ยังแบ่งตามลําดับอายุก่อนหลังและลักษณะร่วมในรูปแบบได้เป็ น 4 ประเภท คือ สิมก่อผนังแบบ
ดัง้ เดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุน่ หลัง และสิมแบบผสม นอกจากสิมจะถือเป็ นงานสถาปตั ยกรรมทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์และอัตลักษ์ของชาวอีสานแล้ว สิมยังเป็ นพืน้ ทีบ่ นั ทึกเรื่องราวทางประวัตศิ าสตร์รวมถึง
เป็ นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ทบ่ี นั ทึกเรื่องราว วิถชี วี ติ ประเณีวฒ
ั นธรรม ของชาวอีสานโดยผ่าน
การเล่าเรื่องผ่านรูปภาพที่มเี อกษณ์ เป็ นของตัวเอง เรียกว่า "ฮูปแต้ม" (ฮูป หมายถึง “รูป” แต้ม
หมายถึง “การวาดภาพ” ถ้าออกเสียงในภาษากลางกคือ รูปแต้ม หมายถึงภาพทีม่ าจากการแต้มสี)
"ฮูปแต้ม" เป็ นจิตรกรรมฝาผนังเป็ นงานศิลปกรรมที่มคี ุณค่า บ่งบอกความเป็ นมา ของ
สังคมวัฒนธรรมของอีสาน ตลอดจนวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของชาวอีสาน เช่นวิธกี ารหาปลาของคน
อีสาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ ไช ลอบ อีจู้ สุม่ ตุม้ ซ่อน กะซือ และชูด เป็ นต้น ดังนัน้ สิมจึงเป็ นแหล่ง
ความรู้สํา คัญ ของท้อ งถิ่น อีส านเพราะเรื่อ งราวของ “ฮู ป แต้ม ” ถ่ า ยทอดวิถีชีวิต ชาวอีส านไว้
มากมายและ ภาพวาดบางภาพซ่อนคติความเชื่อตลอดจนคําสอนทางพระพุทธศาสนาเอาไว้มาก
มาก (ผศ.อู่ทอง ประศาสน์วนิ ิจฉัย)
การศึกษาภาพจิตกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูปแต้ม” ไม่เพียงเป็ นการศึกษาทางประวัตศิ าสตร์
วิถชี วี ติ คติความเชื่อของคนอีสานผ่านทางภาพวาดและถอดรหัสออกมาเป็ นตัวหนังสือผ่านการ
เขียนและภาพนิ่งโดยการเผยแพร่ผ่านหนังสือที่มคี ุณค่าหลายเล่ม แต่ก็เป็ นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วย
ถ่ายถอดเรื่องราวและความรูใ้ ห้กบั กลุ่มคนทีส่ นใจบางกลุ่มทีจ่ ํากัดเท่านัน้ จึงทําให้องค์ความรู้ ไม่
ว่าจะเป็ นรูปแบบงานสถาปตั ยกรรม ความรูเ้ กี่ยวกับ “ฮูปแต้ม” และความรูอ้ ่นื ที่แฝงอยู่ขา้ งในไม่
เป็ นที่รจู้ กั กระจุกตัวอยู่แค่ผูส้ นใจบางกลุ่มเท่านัน้ และไม่เป็ นที่น่าสนใจ เมื่อมองถึงกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถชี วี ติ พร้อมทัง้ การเรียนรูแ้ ละการรับข่าวสาร
ของผูค้ นในปจั จุบนั มีความเปลีย่ นแปลงไป เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนรู้
การค้นคว้าข้อมูลและความรูโ้ ดยผ่าน “สื่อดิ จิตลั ” เช่น การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มอื ถือทีม่ รี ปู แบบ
ที่ห ลากหลาย ซึ่งเป็ นกระบวนการเรียนรูข้ องคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมติดตามเทคโนโลยีท่กี ้าวหน้ าไป
เรือ่ ยๆ และยิง่ เทคโนโลยีกา้ วหน้ามากเท่าไหร่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจะง่ายขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบ
การสมัยก่อน ดังนัน้ การตามให้ทนั เทคโนโลยีจงึ เป็ นเรื่องสําคัญยิง่ หากเรียนรูไ้ ปพร้อมกับการใช้
เทคโนโลยีให้ถูกทางและเป็ นประโยชน์จะทําให้การเข้าถึงความรูไ้ ด้งา่ ยมากขึน้ และเข้ากับยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality.AR) ซึ่งถูกนํ ามาใช้งานอย่าง
แพร่ห ลายและมีความทันสมัย เช่น เกมบนมือถือสุดฮิตโปเกมอน โก ('Pokemon Go') ที่ได้รบั
ความนิยมไปทัวโลก
่
เทคโนโลยี AR ยังมีแนวโน้มทีจ่ ะผสมผสานกับเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตเชื่อม
อุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่นตา สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ แม้หลายแห่งก็ใช้ ในมหาวิทยาลัยใช้เทคโนโลยีน้ีเพื่อฝึ กอบรมวิศวกรและแพทย์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกระทังในพิ
่ พธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ ก็นํา
เทคโนโลยี AR มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์พเิ ศษให้กบั ผูเ้ ข้าชม รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีน้ีในการ
บิน ด้วยเหตุผลดังกล่าวนับได้วา่ เป็ นเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก ทัง้ ใน
ภาคธุรกิจ สินค้า บริการตลอดจนภาคการศึกษา หากมีการประยุกต์และนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
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กับการศึกษารูปแบบของ “ฮูปแต้ม” ก็จะทําให้เกิดประโยชน์และน่าสนใจให้แก่ผคู้ นได้มากขึน้ อย่าง
กว้างขวาง เช่น เพียงแค่ใช้สมาร์ทโฟนส่องไปทีร่ ปู ภาพหรือรูปถ่ายก็จะปรากฎเป็ นภาพเสมือนจริง
ทีท่ าํ ให้ได้รบั ทัง้ ความบันเทิงและเป็ นคลังความรูใ้ นรูปแบบของโลกสมัยใหม่
ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุ่งเน้ นการนํ าองค์ความรูจ้ าก สิม และ “ฮูปแต้ม” มาวิ
เคราห์และถอดรหัสเรือ่ งราวทีบ่ นั ทึกไว้เพื่อนําหนึ่งเป็ นการอนุรกั ษ์และสอง แล้วนําไปสูก่ ารผลิตสือ่
ทีม่ คี วามทันสมัยและสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยี
AR ซึ่งถูกนํ ามาใช้งานอย่างแพร่ห ลายและมีความทัน สมัย อันจะนํ าไปสู่ก ารพัฒ นา เพิ่ม มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนอีกด้วย
5) การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
5.1 สิ ม
สิมอีสาน หรือ โบสถ์อสี าน มาจากการทีท่ างอีสานเรียกโบสถ์วา่ “สิม” ลักษณะโดยทัวไป
่
ของสิม แบ่งเป็ น 2 ประเภทหลักตามสภาพของแหล่งที่ตงั ้ คือ สิมนํ้ าและสิมบก สิมนํ้ า เป็ นสิมที่
่
าหรับวัดที่ยงั ไม่ม ี
ตัง้ อยู่กลางนํ้ า เช่น สระ หนอง บึง ส่วนใหญ่เป็ นอาคารที่สร้างอย่างชัวคราวสํ
วิสงุ คามสีมา ส่วนใหญ่สมิ บกเป็ นสิมทีต่ งั ้ อยูบ่ นแผ่นดิน มีลกั ษณะเป็ นอาคารถาวร นอกจากนี้ สิม
ยังแบ่งตามลําดับอายุก่อนหลังและลักษณะร่วมในรูปแบบได้เป็ น 4 ประเภท คือ สิมก่อผนังแบบ
ดัง้ เดิม สิมโถง สิมก่อผนังรุน่ หลัง และสิมแบบผสม
สิม มาจากคําว่า สีมา สิมมา หรือพัทธสีมา ที่ปรากฏในคําจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศ
ั ่ ความหมายของคําเหล่านี้ หมายถึง
เจตนาอุทิศของผู้สร้างปกั ไว้ด้านหลังสิมมีปรากฏอยู่ทวไป
เขตแดนทีก่ าํ หนดในการประชุมทําสังฆกรรมอันเป็ นกิจของสงฆ์โดยมีแผ่นสีมาหินเป็ นเครือ่ งหมาย
แสดงขอบเขตรอบบริเวณตัวสิม (วิโรฒ ศรีสโุ ร 2536)
5.2 ฮูปแต้ม
ฮูป แต้ม ในภาษาท้องถิ่น อีสาน คือ จิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็ น งานส่วนหนึ่ งของศิลปะ
พื้นบ้าน (Folk art) ด้านศิลปวัฒ นธรรมที่ประกอบด้วย ภาพความเชื่อด้านศาสนา ภาพที่แสดง
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวบ้าน ตลอดจนภาพแสดงชีวติ ความเป็ นอยู่ การแต่งกาย
ตัว พระ ตัว นาง ของการละเล่ น และเครื่อ งใช้ไ ม้ส อยต่ า งๆ ของชาวบ้า น (อุ ด มบัว ศรี 2547,
ไพโรจน์ สโมสร 2532) ตลอดจนภาพเกี่ย วกับ ประวัติศ าสตร์การเดิน ทัพ ภาพทหารและภาพ
พญานาค นก ช้าง ม้า เรือพายและเรือกลไฟภาพต่างๆ (ไพโรจน์ สโมสร, 2532) ได้สาํ รวจวัดทีม่ ฮี ู
ปแต้มในอีสาน พบว่า วัดที่มฮี ูปแต้มมีจํานวน 74 วัด และวัดเหล่านี้กระจายอยู่ในทุกจังหวัดของ
ภาคอีสาน เนื้อหาในฮูปแต้มแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ วรรณกรรมทางศาสนาและวรรณกรรมท้องถิน่ แต่
หากจําแนกตามลักษณะงานสามารถแบ่งกลุม่ ช่างแต้มได้ 3 กลุม่ คือ
1. กลุ่มช่างพื้นบ้านแท้ๆ คือช่างที่ถ่ายทอดและฝึ กฝนกันอยู่ในท้องถิน่ ลักษณะงานจึง
เป็ นศิลปะพืน้ บ้านแท้ๆ กลุม่ นี้ได้แก่ ช่างแต้มในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
2. กลุม่ ทีม่ อี ทิ ธิพลช่างหลวงกรุงเทพฯ คือช่างทีเ่ คยไปกรุงเทพฯ อาจเป็ นช่างหลวงหรือที่
ได้รบั การฝึ กฝนจากช่างหลวง ลักษณะภาพจึงเป็ น ลักษณะคล้ายกับภาพิตรกรรมฝาผนังแบบ
ประเพณี นิยม ผสมผสานกับเนื้อหาสาระเทคนิควิธกี ารของพื้นบ้านกลุ่มนี้ได้แก่ ช่างแต้มผู้วาด
ภาพวัดหน้าพระธาตุ อําเภอปกั ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
3. กลุม่ ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลวัฒนธรรมผสมล้านช้าง-กรุงเทพฯ กลุ่มนี้สว่ นใหญ่เป็ นช่างแถบลุ่ม
นํ้ าโขง มีพระครูวโิ รจน์ รตั โนบลเป็ นช่างใหญ่ ของกลุ่มนี้ ลักษณะภาพของกลุ่มนี้บางภาพได้รบั
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อิทธิพลจากวัฒนธรรมหลวงกรุงเทพฯ เช่นภาพจัดเรื่องรามเกียรติ ์ที่วดั หัวเวียงรังษี อําเภอธาตุ
พนม จังหวัดนครพนม
“ฮูปแต้ม” นิยมวาดไว้ท่ผี นังสิม (โบสถ์) ในพุทธศาสนา ทัง้ ด้านในและด้านนอกภาพ เหล่านี้
จึงเป็ นการบันทึกเรื่องราวของชุมชนฝี มอื ช่างพืน้ บ้านอีสานที่สร้างสรรค์ตามจินตนาการความเชื่อ (วา
ริน บุญญาพุทธิพงศ์ และคณะ,2555)
ความเชื่อใน “ฮูปแต้ม”
“ความหลากหลายของลัทธิความเชื่อในฮูปแต้มในสิมอีสานโดยภาพรวมของฮูปแต้มในสิม
อีสานนอกจากจะแสดงเรื่องอันเนื่องในพระพุทธศาสนา เช่น เวสสันดรชาดก ทศชาติชาดก พระมาลัย
สินไซ (ถือว่าเป็ นชาดกนอกนิบาตและพบมากในเขตอีสานกลาง) พุทธประวัติ นรก ภูม ิ และสวรรค์
แล้ว ยังมีเรื่องทีอ่ ยู่นอกพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระลัก-พระลาม หรือเรื่องรามเกียรติ ์ ราหูอมจันทร์ วิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ รวมทัง้ ฮูปแต้มเชิงสังวาสและประเพณีทอ้ งถิน่ นอกจากนัน้ เทพสัตว์ในตํานานทีน่ ิยม
วาด คือ นาคครุฑ สิงห์ ส่วนสถานที่ดํา เนิ น เรื่องมักจะมีภู เขาและแม่น้ํ าเป็ นองค์ป ระกอบ และการ
ดําเนินเรื่องทีป่ รากฏในฮูปแต้มหลายเรือ่ งก็มกั จะเป็ นป่า โดยเฉพาะป่าหิมพานต์ หรือหิมวันต์ สิมอีสาน
บางแห่ง เช่นวัดสนวนวารีพฒ
ั นารามและวัดสระบัวแก้ว นอกจากจะผสมผสานกันระหว่างเรือ่ งราวต่างๆ
ในพระพุทธศาสนาและวิถชี วี ติ ของชุมชนแล้ว ยังมีเรื่องเล่าหรือตํา นานนอกพระพุทธศาสนาอยู่ด้วย
เรือ่ งดังกล่าวเมือ่ มองในมุมมองของพระพุทธศาสนาเรียกว่าพาหิรกถา
เพือ่ ให้เห็นว่าเรื่องราวทีถ่ อื เป็ นพาหิรกถา (เรือ่ งนอกพุทธศาสนา) นัน้ มีความเป็ นมาอย่างไร มี
รากฐานความเชื่อต่างจากพระพุทธศาสนาอย่างไร จึงขอกล่าวถึงเรื่องที่เป็ นพาหิรกถาที่ปรากฏในฮู
ปแต้มอีสาน 3เรือ่ งคือ ราหูอมจันทร์ พระลัก-พระลามและฮูปแต้มเชิงสังวาส
ฮูปแต้มราหูอมจันทร์ เป็ นเรื่องตํานานเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูซ่งึ ตามคติของพราหมณ์
ถือว่าพระราหู นับเป็ นเทพองค์ท่ี 8 ของเทวดานพเคราะห์ ตามตํา นานบอกว่า พระอิศวรได้สร้างพระ
ราหูขน้ึ โดยใช้หวั ผีโขมด12 หัวครัง้ หนึ่ง พระราหูได้ปลอมตัวเข้าไปในเทพชุมนุ มเพื่อจะได้กนิ นํ้าอมฤต
พระจันทร์และอาทิตย์พบเข้าจึงไปแจ้งแก่พระวิษณุ พระวิษณุ จงึ ขว้างจักรออกไปถูกกายของพระราหู
จนขาดไปครึง่ ตัว แต่เนื่องจากได้ด่มื นํ้ าอมฤตแล้วจึงไม่ตาย พระราหูโกรธพระจันทร์และพระอาทิตย์
มากที่นํ า ความไปบอกพระวิษ ณุ จ นทํา ให้ต นต้อ งถู ก ลงโทษ จึงหาโอกาสคอยจับ พระอาทิต ย์แ ละ
พระจันทร์เข้าไปในปากหรือทีเ่ รียกว่าอมเพื่อเป็ นการแก้แค้นอยูเ่ นืองๆ อีกตํา ราหนึ่งกล่าวว่า สมัยหนึ่ง
พระเสาร์เกิดเป็ นพญานาค พระอาทิตย์เกิดเป็ นพญาครุฑ พระพฤหัสบดีเป็ นพระอินทร์พญาครุฑอยาก
กินพญานาคจึงไล่พญานาค พญานาคกลัวหนีไปพึง่ พระราหู พระราหูชว่ ยขับไล่พญาครุฑ พญาครุฑหนี
ไปพึ่งพระอินทร์ พระราหูตามไปไม่ทนั และเกิดกระหายนํ้ าขึน้ มาจึงแอบไปกินนํ้ าอมฤต พระอินทร์พบ
เข้าจึงเอาจักรเพชรขว้างราหูขาดเป็ นสองท่อน แต่พระราหูก็ไม่ตายเนื่องจากได้กินนํ้ าอมฤตไปแล้ว
(เสฐียรพงษ์ วรรณปก,2543)
ฮูป แต้ม เรื่องพระลัก -พระลาม หรือเรื่องรามเกียรติ ์ เป็ น เรื่องที่ป รากฏตามตํา นานเทพใน
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยมีความเชื่อว่าพระรามเป็ นภาคอวตารหนึ่งของพระวิษณุ(พระนารายณ์) การ
อวตารครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อกําจัดทศกัณฐ์หรือท้าวราพณ์ โดยพระวิษณุ อวตารลงมาเป็ นโอรสองค์โต
ของกษัตริยแ์ ห่งอโยธยา ทรงพระนามว่า พระราม มีพระอนุ ชาต่างมารดา คือ พระภรตพระลักษณ์ และ
พระศัตรุตเรื่องราวดํา เนินไปโดยเป็ นการสงครามระหว่างเทพและอสูร สุดท้ายแล้วฝา่ ยเทพก็เป็ นฝา่ ย
ชนะ มีตวั ละครที่เป็ นเทพสัตว์ในเรื่องนี้หลายตัว เทพสัตว์ท่มี กั ปรากฏในภาพเขียนเสมอ คือ หนุ มาน
(สมคมแดง สมปวงพร,2537)
ฮูปแต้มเชิงสังวาส สันนิฐานว่าอาจได้รบั อิทธิพลจากลัทธิตนั ตระ ซึ่งเป็ นลัทธิหนึ่งที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องจากนิกายศักติและภักดีในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู คําว่าตันตระ หมายถึง ปญั ญาที่แผ่ไปเพื่อ
ป้องกันอันตราย ตันตระเป็ นหมวดคัมภีรห์ นึ่งทีม่ จี ุดมุง่ หมายยกย่องเชิดชูพระศิวะกับพระนางอุมาเทวีม ี
ั้
รูปแบบในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุด โดยรูปปนของการอยู
่ร่วมกันเป็ นคู่ อันมีเรื่อง
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ของกามารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง และเน้นการยอมรับนับถือในรูปแบบพิธกี รรมทีป่ ราศจากเหตุผล(สุมาลี
มหณรงค์ชยั ,2546) รูปแบบการนํ า เสนอดังกล่าวเป็ นที่ถูกจริตของปุถุชนทัวไป
่ จึงถูกนํ ามาประยุกต์
เสนอในรูปแบบต่างๆ จะเห็นได้วา่ เรื่องราวทีเ่ ป็ นตํา นานความเชื่อต่างๆ ทีม่ าจากศาสนาทีม่ จี ุดยืนทาง
อภิปรัชญาทีแ่ ตกต่างกัน ไม่วา่ จะเป็ นด้านเป้าหมายทางศีลธรรมและวิธกี ารบรรลุเป้าหมายทางศีลธรรม
หรือหลักการทางจริยธรรม ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของโลกและสังสารวัฏ สามารถอยู่
ร่วมกันในศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาได้ (เทพพร มังธาน ฮูปแต้มในสิมอีสาน : 2554)
ฮูปแต้มปรากฏทัง้ ภายในและภายนอกสิม ราหูอมจันทร์ ฮูปแต้มเชิงสังวาส ซึง่ เมื่อวาดในสิมก็
มักจะถูกจัดอยู่ดา้ นนอก คือ จัดเรื่องราวหรือตํา นานในพระพุทธศาสนา เช่น เรื่องเวสสันดรในอาราม
อยู่ภายนอก เรื่องพุทธประวัตอิ ยู่ดา้ นใน แล้วนํ า เสนอเรื่องทีเ่ ป็ นพาหิรกถาอยู่ดา้ นนอก อย่างไรก็ตาม
การจัดระบบคิดแบบนี้กไ็ ม่ได้ถอื เป็ นเรื่องเคร่งครัดเพราะภายในสิมอีสานบางแห่งก็มเี รื่องราวภายนอก
พระพุทธศาสนาอยูภ่ ายในสิมด้วย

5.3 สือ่ ดิจทิ ลั (Digital Media)
สื่อดิจทิ ลั เป็ นนวัตกรรมที่สร้างขึน้ มาทดแทนสิง่ ที่มอี ยู่เดิม เพื่อให้ราคาถูกลงและรักษา
ไว้ซ่ึง คุ ณ ภาพ เอื้อ ต่ อ ประโยชน์ ก ารใช้ส อย ที่ม ากกว่า เดิม และสื่อ ดิจิท ัล (ตรงกัน ข้า มกับ สื่อ
อนาล็อก) มักหมายถึงสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ ทางานโดยใช้รหัสดิจทิ ลั ในปจั จุบนั การเขียนโปรแกรม
ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของเลขฐานสอง ในกรณีน้ี ดิจทิ ลั หมายถึงการแยกแยะระหว่าง "0" กับ "1" ใน
การแสดงข้อมูล คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่องจักรที่มกั จะแปลข้อมูลดิจทิ ลั ฐานสองแล้วจึงแสดงชัน้ ของ
เครื่องประมวลผลชัน้ ของข้อมูลดิจทิ ลั ทีเ่ หนือกว่า สื่อดิจทิ ลั เช่นเดียวกับสือ่ เสียง วิดโี อ หรือเนื้อหา
ดิจทิ ลั อื่น ๆ สามารถถูกสร้างขึน้ อ้างอิงถึงและได้รบั การแจกจ่ายผ่านทางเครื่องประมวลผลข้อมูล
ดิจทิ ลั สือ่ ดิจทิ ลั ได้นํามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงอย่างใหญ่หลวงเมือ่ เทียบกับสือ่ อนาล็อก
องค์ประกอบของสื่อดิ จิทลั
องค์ประกอบของสื่อดิจทิ ลั เบื้องต้นจึงน่ าจะเป็ นอย่างเดียวกันกับองค์ประกอบเบื้องต้น
ของ มัลติมเี ดีย ซึ่งมักประกอบไปด้วยพื้นฐาน 5 ชนิดได้แก่ 1. ข้อความ (Text) 2. เสียง (Audio)
3. ภาพนิ่ง (Still Image) 4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) 5. ภาพวีดโี อ (Video)
1. ข้อความ เป็ นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมเี ดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหา
ของเรื่องที่นาเสนอ ถือว่าเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญของมัลติมเี ดีย ระบบมัลติมเี ดียที่นา
เสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากจะมีรปู แบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมาย
ตามความต้องการแล้วยังสามารถกําหนดลักษณะของการปฏิสมั พันธ์ (โต้ตอบ)ในระหว่างการ
นําเสนอได้อกี ด้วย ซึง่ ปจั จุบนั มีหลายรูปแบบ ได้แก่
1.1 ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ เป็ นข้อความปกติท่ีพ บได้ทวไป
ั ่ ได้จากการ
พิมพ์ด้วย โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft
Word โดยตัวอักษรแต่ละตัวเก็บในรหัส เช่น ASCII
1.2 ข้อความจากการสแกน เป็ นข้อความในลักษณะภาพ หรือ Image ได้จาก
การนาเอกสารทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว(เอกสารต้นฉบับ) มาทําการสแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
ซึง่ จะได้ผลออกมาเป็ นภาพ(Image) 1ภาพ ปจั จุบนั สามารถแปลงข้อความภาพ เป็ นข้อความปกติ
ได้ โดยอาศัยโปรแกรม OCR ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นข้อความที่พฒ
ั นาให้อยู่ในรูปของสื่อ ที่
ใช้ประมวลผลได้
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1.3 ข้อ ความไฮเปอร์เท็ก ซ์ (HyperText) เป็ น รูป แบบของข้อ ความ ที่ไ ด้ร บั
ความนิ ยมสูงมากในป จั จุ บ นั โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูป ของเอกสารเว็บ เนื่ อ งจาก
สามารถใช้เทคนิค การลิงก์ หรือเชื่อมข้อความไปยังข้อความ หรือจุดอื่นๆ ได้
2. เสียง ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญ ญาณดิจติ อลซึ่งสามารถเล่นซํ้ากลับไปกลับมาได้
โดยใช้โปรแกรมที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะสาหรับทางานด้านเสียง หากในงานมัลติมเี ดียมีการใช้
เสีย งที่เร้าใจและสอดคล้องกับ เนื้ อหาใน การนาเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติม ีเดียนัน้ เกิด ความ
สมบูรณ์แบบมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั ช่วยสร้างความน่ าสนใจและน่ าติดตามในเรื่องราวต่างๆ ได้
เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้เนื่องจากเสียงมีอทิ ธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่ง ดังนัน้ เสียงจึงเป็ น
องค์ประกอบที่จําเป็ นสาหรับมัลติมเี ดียซึ่งสามารถนาเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวดี ี
เทป และวิทยุ เป็ นต้น
3. ภาพนิ่ง เป็ นภาพที่ไม่มกี ารเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น
เป็ นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมเี ดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร เนื่องจาก
ภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรูห้ รือรับรูด้ ้วยการมองเห็นได้ดกี ว่า นอกจากนี้ยงั สามารถถ่ายทอด
ความหมายได้ลกึ ซึง่ มากกว่าข้อความหรือตัวอักษรซึง่ ข้อความหรือตัวอักษรจะมีขอ้ จากัดทางด้าน
ความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนัน้ สามารถสื่อความหมายได้กบั ทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะ
แสดงอยูบ่ นสือ่ ชนิดต่างๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือวารสารวิชาการ เป็ นต้น
4. ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิ กทีม่ กี ารเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขัน้ ตอนหรือปรากฏ การณ์
ต่ างๆ ที่เกิด ขึ้น อย่างต่ อ เนื่ อ ง เช่ น การเคลื่อ นที่ข องลูก สูบ ของเครื่อ งยนต์ เป็ น ต้น ทัง้ นี้ เพื่อ
สร้างสรรค์จนิ ตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่ม ี
คุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปญั หาเกิดขึ้นอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ท่ตี ้องใช้พ้นื ที่ในการ
จัดเก็บมากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า
5. วิดีโอ เป็ น องค์ประกอบของมัลติมเี ดียที่มคี วามสําคัญ เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากวิดีโอใน
ระบบดิจติ อล สามารถ นําเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียงได้
สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปญั หาหลักของการใช้วดิ โี อในระบบมัลติมเี ดียก็
คือ การสิน้ เปลืองทรัพยากรของพืน้ ทีบ่ นหน่วยความจําเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากการนาเสนอวิดโี อด้วย
เวลาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริง (Real-Time) จะต้ อ งประกอบด้ ว ยจานวนภาพไม่ ต่ํ า กว่ า 30 ภาพต่ อ วิน าที
(Frame/Second) ถ้าหากการประมวลผลภาพดังกล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณ
มาก่อน การนํ าเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจต้องใช้หน่ วยความจํามากกว่า 100 MB ซึ่งจะทาให้ไฟล์ม ี
ขนาดใหญ่เกินขนาดและมีประสิทธิภาพในการทางานทีด่ อ้ ยลงนัน้ เอง (ไพฑูรณ์ มะณู, 2560 : Online)
สือ่ ดิจทิ ลั ในช่วงเวลาทีเ่ ทคโนโลยีพฒ
ั นาแล้วมีหลากหลายรูปแบบ เช่น AR : Augmented
Reality Technology (ความเป็ นจริงเสริมหรือความเป็ นจริงแต่งเติม) เป็ นเทคโนโลยีทผ่ี สมผสาน
ระหว่างความเป็ นจริง และ โลกเสมือนที่สร้างขึน้ มาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
เชื่อ มต่ อ ต่ า ง ๆ ซึ่งถือ ว่า เป็ น การสร้างข้อ มูล อีก ข้อ มูล หนึ่ งที่เป็ น ส่ว นประกอบบนโลกเสมือ น
(virtual world) เช่น ภาพกราฟิ ก วิดโี อ รูปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับ
กับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง เทคโนโลยี AR แบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ แบบที่ใช้ภาพ
สัญ ลักษณ์ และแบบที่ใช้ระบบพิกดั ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลบนโลกเสมือนจริง ซึ่ง
ในทางเทคนิคแล้วภาพสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ จะนิยมเรียกว่า “Marker” หรืออาจจะเรียกว่า AR Code ก็
ได้ โดยใช้ ก ล้ อ งเว็บ แคมในการรับ ภาพ เมื่อ ซอฟต์ แ วร์ท่ีใ ช้ ง านอยู่ ป ระมวลผลรูป ภาพเจอ
สัญลักษณ์ทก่ี าํ หนดไว้กจ็ ะแสดงข้อมูลภาพสามมิตทิ ถ่ี กู ระบุไว้ในโปรแกรมให้เห็น เราสามารถทีจ่ ะ
หมุนดูภาพทีป่ รากฏได้ทุกทิศทางหรือเรียกว่าหมุนได้ 360 องศา (Wikipedia, 2560: Online)
เทคโนโลยีน้ี AR ได้ถูกนํ ามาใช้งานอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น เกมบนมือถือสุดฮิต
โปเกมอน โก (Pokemon Go) ที่ไ ด้ร บั ความนิ ย มไปทัว่ โลก นอกจากนี้ เทคโนโลยี AR ยัง มี
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แนวโน้ ม ที่จ ะผสมผสานกับ เทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ ต ที่จ ะเชื่อ มอุ ป กรณ์ ต่ างๆ เข้าด้วยกัน หรือ
Internet of Things ทําให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ได้ทงั ้ แว่นตา สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ บทบาทของเทคโนโลยี AR ถูกนํ ามาใช้ใน
มหาวิทยาลัยเพื่อฝึ กอบรมวิศวกรและแพทย์ โดยในแวดวงการแพทย์มหาวิทยาลัยและโรงเรียน
แพทย์ในต่างประเทศ กําลังใช้เทคโนโลยี AR เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์
ให้กบั นักศึกษา เพื่อให้มองเห็นถึงรายละเอียด ตําแหน่ ง และโครงสร้างของอวัยวะมนุ ษย์ หรือ
แม้กระทังในพิ
่ พธิ ภัณฑ์และหอศิลป์ ก็นําเทคโนโลยี AR มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์พเิ ศษให้กบั ผู้
เข้าชมงานศิลป์ รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีน้ีในการบินอีกด้วย นับได้วา่ เป็ นเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและ
ได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก ทัง้ ในภาคธุรกิจ สินค้า บริการตลอดจนภาคการศึกษา (ไทยรัฐ,
2560 :Online)
ขัน้ ตอนการทําเทคโนโลยีเสมือนจริง(AR) ประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ
1. การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็ นขัน้ ตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้
จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูล (Marker Database) ที่มกี ารเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ
Marker เพื่อนํามาวิเคราะห์รปู แบบของ Marker การวิเคราะห์ภาพ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็ นหลักในการทํางาน (Marker based AR) และการ
วิเคราะห์ภาพโดยใช้ลกั ษณะต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ น ภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR)
2. การคํานวณค่าตําแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกับกล้อง
3. กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็ นการเพิม่ ข้อมูล
เข้าไปในภาพ โดยใช้คา่ ตําแหน่ง เชิง 3 มิติ ทีค่ าํ นวณได้จนได้ภาพเสมือนจริง
องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ประกอบด้วย
1.AR Code หรือตัว Marker ใช้ในการกําหนดตําแหน่งของวัตถุ
2.Eye หรือ กล้องวิดโี อ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มอื ถือ หรือ ตัวจับ Sensor อื่นๆ
ใช้มองตําแหน่งของ AR Code แล้วส่งข้อมูลเข้า AR Engine
3.AR Engine เป็ นตัวส่งข้อมูลทีอ่ ่านได้ผา่ นเข้าซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผล เพื่อแสดง
เป็ นภาพต่อไป
4.Display หรือ จอแสดงผล เพื่อให้เห็นผลข้อมูลที่ AR Engine ส่งมาให้ในรูปแบบของ
ภาพ หรือ วีดีโอหรืออีก วิธีห นึ่ ง เราสามารถรวมกล้อง AR Engine และจอภาพ เข้าด้วยกัน ใน
อุปกรณ์เดียว เช่น โทรศัพท์มอื ถือ หรืออื่นๆ
6) วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ศึกษาอัตลักษณ์สมิ อีสานจาก ประเภท และ รูปแบบ
2. ศึกษาอัตลักษณ์ของฮูปแต้มอีสาน จาก รูปแบบ ลักษณะ เรือ่ งราว ตัวละคร
3. ศึกษาแนวทางประยุกต์สอ่ื ดิจทิ ลั เพือ่ ใช้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสิมและฮูปแต้มอีสานแบบร่วมสมัย
7) ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้ทราบอัตลักษณ์ ของสิมอีสานและ “ฮูปแต้ม” อีสาน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ได้ สือ่ ดิจทิ ลั เกีย่ วกับสิมอีสาน และ รูปแบบ ลักษณะ เรือ่ งราว ตัวละคร ของ “ฮูปแต้ม
3. ได้แนวทางใช้ประโยชน์ สือ่ ดิจทิ ลั เพือ่ ใช้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน “ฮูปแต้ม” แบบร่วมสมัย
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8) ขอบเขตของโครงการวิ จยั
การศึกษานี้จะดําเนินการสํารวจและวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของสิมและฮูปแต้มของวัดต่างๆในภาคอีสาน
โดยเฉพาะวัดในเขตุ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด ทีฮ่ ปู แต้ม วาดจากกลุม่ ช่างพืน้ บ้าน (ไพโรจน์
สโมสร 2532) ส่วนด้านเทคโนโลยีจะนําเอาเทคโนโลยีสภาพเหมือนจริง มาประยุกต์ใช้ในการนําเสนอในรูปแบบ
ร่วมสมัย เกีย่ วกับอัตลักษณ์ของสิมและฮูปแต้มอีสานเพือ่ ส่งเสริมการเผยแพร่ให้กว้างขวาง และเพิม่ ความ
น่าสนใจแก่ ผูใ้ ช้เทคโนโลยีทงั ้ ในประเทศ และ ต่างประเทศ
9) วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
9.1 ขัน้ เตรียมการ
9.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้านประวัตคิ วามเป็ นมาของฮูปแต้มทีอ่ ยู่ภายในสิมใน
สถานที่ 3 จังหวัดเพือ่ คัดเลือกพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสําคัญมีความน่าสนใจ และมีความแตกต่างกัน เพือ่ นําไปสูข่ นั ้ ตอน
และกระบวนการคัดเลือกพืน้ ที่ และวางแผนการขัน้ ตอนการศึกษาวิจยั ต่อไป
9.1.2 วางแผนการดํา เนิ น งานและการสํารวจและการเก็บ ข้อ มูล ของพื้น ที่เบื้อ งต้น การกํา หนด
เส้นทางการศึกษาวิจยั ข้อมูลพืน้ ฐานก่อนลงพืน้ ทีจ่ ริง
9.2 ขัน้ ตอนการดําเนิ นการ
9.2.1 การเก็บข้อมูล
- เก็บข้อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ทีต่ งั ้ ประวัตคิ วามเป็ นมาและลักษณะทางกายภาพของสิมโดยการสังเกต
พร้อมทัง้ เก็บข้อมูล รูปแบบและลักษณะของภาพจิตกรรมฝาผนัง “ฮูปแต้ม” ร่วมกับการสัมภาษณ์ เจ้าอาวาส ผู้
เฒ่ า ผู้ แ ก่ ห รือ ผู้ ท่ี ม ีค วามรู้ เกี่ ย วกับ วัด ที่ ม ี ฮู ป แต้ ม วาดโดยกลุ่ ม ช่ า งพื้ น บ้ า นในเขต จัง หวัด ขอนแก่ น
มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด (ไพโรจน์ สโมสร 2532) แล้วบันทึกข้อมูลโดยการถ่ายภาพ จดบันทึกร่วมกับ
การบันทึกเสียง
9.2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพืน้ ทีต่ งั ้ รูปแบบ และ ประเภท ร่วมกับความสําคัญของสิม
- วิเคราะห์ภ าพจิต รกรรมฝาผนั ง “ฮูป แต้ม ” รูป แบบ ลัก ษณะ การนํ า เสนอ เรื่อ งราว วิเคราะห์
องค์ประกอบ ลักษณะทางกายภาพสภาพแวดล้อม เพื่อนํ ามาถอดแบบเนื้อหาและเรื่องราวทีต่ ้องการนํ าเสนอ
และบริบทอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านตัวละครที่ป รากฏในเรื่องราวต่างๆ โดยมุ่งเน้ น ถึงความสําคัญ ของตัวละคร
คุณลักษณะตัวละคร (Character) แต่ละตัว เพือ่ นํามาวิเคราะห์และออกแบบตัวละคร 2 มิติ และแบบ 3 มิติ ทีจ่ ะ
นําไปใช้ในการพัฒนาเป็ นสือ่ ดิจทิ ลั และ ถอดแบบตัวละครทีส่ ามารถนําไปต่อยอดในการพัฒนาเป็ นสือ่ ประเภท
อื่นและ การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กบั ชุมชน
- วิเคราะห์ส่อื ดิจติ อลที่เหมาะสมต่อการนํ าเสนอเรื่องราวและตัวละครจากฮูปแต้ม รวมถึงวิเคราะห์
แนวทางในการนํารูปแบบตัวละครให้ชมุ ชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
9.2.3 การออกแบบ
- นําผลการวิเคราะห์อตั ลักษณ์ สิมอีสานและ ฮูปแต้มอีสาน จากข้อ 9.2.2 มาทําการออกแบบฉบับ
ร่างเกีย่ วกับลักษณะทางกายภาพและองค์ประกอบของพืน้ ที่ พร้อมทัง้ รูปร่างและคุณสมบัตติ วั ละครร่วมกับ
เรือ่ งราวทีจ่ ะนําเสนอ
- นําผลการออกแบบร่างอัตลักษณ์สมิ อีสานและฮูปแต้ม พร้อมเรือ่ งราว ลงใน สือ่ ดิจทิ ลั ต่างๆ
- ทดสอบสือ่ มัลติมเี ดียทีผ่ ลิตขึน้ โดยให้ผใู้ ช้ เครือ่ งมือดิจทิ ลั (Digital Device) ใช้งาน และ ให้
ข้อคิดเห็น
9.2.4 สรุปผลการศึกษา
9.2.5 ข้อเสนอแนะ
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10) ระยะเวลาทําการวิ จยั และแผนการดําเนิ นงาน
กิ จกรรม
3.1 ขัน้ เตรียมการ
- ศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
- คัดเลือกพืน้ ที่
- วางแผนการศึกษาวิจยั
3.2 การสํารวจและการ
เก็บข้อมูลของพืน้ ที่
เบือ้ งต้น
3.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
-การวิเคราะห์ รูปแบบ
ลักษณะ เรือ่ งราว
องค์ประกอบ
3.4 การออกแบบ
- ผลิตสือ่ ดิจทิ ลั
- ทดสอบการใช้งานสือ่
3.5 การสรุปผล
การศึกษา
3.5 จัดทําเล่มรายงาน

ระยะเวลาดําเนิ นงาน 1 ปี (12 เดือน)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10

11) งบประมาณโครงการ
ตารางแสดงงบประมาณสําหรับดําเนินการวิจยั *
รายการ

จํานวนเงิ น (บาท)

1. หมวดค่าจ้าง (ผูช้ ว่ ยวิจยั และเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ ให้ระบุจาํ นวน
อัตรา คุณวุฒ ิ และคิดอัตราค่าจ้างตามทีก่ าํ หนด)
ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าลงพืน้ ในการสํารวจข้อมูล

5,000

2. หมวดค่าวัสดุ

10,000

3. ค่าเดินทางระหว่างปฏิบตั กิ ารในโครงการ
3.1 ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
3.2 ค่าเดินทางทีพ่ กั
3.3 ค่าโทรศัพท์
3.4 ค่าใช้จา่ ยในการสัมมนา/ ฝึกอบรม
3.5 ค่ารถ+ค่านํ้ามัน
4. ค่าจัดหาข้อมูล และค่าทํารายงาน
4.1 ค่าจ้างทําแบบสอบถาม
4.2 ค่าจ้างลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
4.3 ค่าจ้างทําแบบนําเสนอ
4.4 ค่าจ้างทําเอกสารและสือ่ เผยแพร่
4.5 ค่าจ้างในการจัดทํารูปเล่มรายงาน
5. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอย่าง การใช้สอ่ื และผลสรุป
6. ค่าจ้างเหมาค่าจ้างออกแบบและผลิตสือ่ ดิจทิ ลั

20,000

รวม (บาท)

หมายเหตุ

30,000

5,000
30,000
100,000

หมายเหตุ*= สามารถถัวเฉลี่ยทุกรายการ

12) เอกสารอ้างอิ งของโครงการ

ั ่ ศูนย์ขอ้ มูลลาว
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์และชายสะหมุด จําปาอุทุม สินไชสองฝงโขง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2557
ไพโรจน์ สโมสร : จิตรกรรมฝาผนังอีสาน ศูนย์วฒ
ั นธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532
วิโรฒ ศรีสโุ ร : สิมอีสาน มูลนิธิโตโยต้ า แห่งประเทศญี่ปนุ่ ปี 2536
วาริน บุญญาพุทธิพงศ์, ธนสิทธิ ์ จันทะรี, ขาม จาตุรงคกุล, รัตติกร ศิรขิ นั ธ์ บุตรลา
ฐิตพิ ร ฌารวังศะ โครงการการศึกษาและนําเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพือ่ นําไปใช้เป็ นทุนในการสร้างสรรค์ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อัตลักษณ์ไทย ทุนความคิด ทุนสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต จังหวัดปทุมธานี 2555
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โสวิทย์ บํารุงภักดิ ์ ฮูปแต้ม แต้มใจเยาวชนคนขอนแก่น สํานักงานการศึกษาเทศบาลนคร
ขอนแก่น 2552
อุดม บัวศรี : ฮูปแต้ม สินไช ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น 2547
เทพพร มังธาน ฮูปแต้มในสิมอีสาน : ภาพสะท้อนความหลากหลายของลัทธิความเชือ่ วารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40 ปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
Online
http://paitoon.esdc.go.th/sux-dicithal
https://www.thairath.co.th/content/828113
https://th.wikipedia.org/wiki/ความเป็ นจริงเสริม

13) คําชี้แจงอื่น ๆ
งานวิจยั ชิน้ นี้เป็ นการผสมผสานแนวทางการอนุ รกั ษ์โดยการใช้สอ่ื ประชาสัมพันธ์รปู แบบใหม่ทจ่ี ะช่วย
ส่งเสริมความความรูแ้ ละความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมของอีสานกับคนรุน่ ใหม่ และสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย
รวมถึงเป็ นการวิจยั ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับรูปแบบ Thailand 4.0 รวมถึงเป็ นงานวิจยั ที่
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา 807333 การออกแบบตัวละครและภาพเคลื่อนไหว (Character
Design and Animation) และ รายวิชา 807339 การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (Digital Painting) เพื่อให้นิสติ
ได้เรียนรู้ หลักการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคูก่ บั การเรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรม “ฮูปแต้ม” ซึง่ เป็ นอัต
ลักษณ์ของอีสาน

………………………………..
(นายชิงชัย ศิรธิ ร)
หัวหน้าโครงการ
วันที…
่ ……เดือน……………….พ.ศ………….

