บทคัดย่ อ
การศึกษาสุ นทรี ยภาพท้องถินผ่านศิลปกรรมสิ นไซ ภายใต้ปรากฏการณ์ประชานิ ยม เป็ นการวิจยั เชิ ง
บรรยาย (Descriptive) และ เชิ งประวัติศาสตร์ (Historic) เป็ นการศึกษาจากเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนาม
จากกลุ่ ม ศิ ล ปิ นสิ น ไซ นัก วิ ช าการ พระสงฆ์ ปราชญ์พ>ื น บ้า น ที เกี ยวข้อ งกับ ศิ ล ปกรรมสิ น ไซ และกลุ่ ม
ประชาชนทัวไป ทีอยูใ่ นเขตพื>นที อีสานกลาง คือ จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ซึ งเป็ นเขตพื>นที
ที ปรากฏศิ ล ปกรรมสิ น ไซมากที สุ ด โดยศึ ก ษาสุ นทรี ย ภาพจากศิ ล ปกรรมสิ น ไซ ๕ สาขา ประกอบด้ว ย
จิตรกรรม หมอลําสิ นไซ หนังประโมทัย ดนตรี และนาฏศิลป์ อีกทั>งจะได้ศึกษาปั จจัยความนิ ยมของประชาชน
ทีมีต่อศิลปกรรมสิ นไซอีกด้วย
การศึกษาพบว่าศิลปกรรมสิ นไซเป็ นการผลิ ตซํ>าทางวัฒนธรรมด้านศิ ลปกรรมจากวรรณกรรมลาย
ลักษณ์ มาเป็ นรู ป แบบศิ ลปกรรมท้องถิ นที มี อตั ลักษณ์ เฉพาะตัวแตกต่า งกันไปตามวัตถุ ประสงค์ของการ
นํา เสนอ อันเกิ ดจากความนิ ย มในวรรณกรรมสิ นไซมาแต่ค รั> งอดี ต เพราะเป็ นวรรณกรรมที มี คุ ณ ค่ า ทาง
วรรณคดี แฝงคติธรรม คําสอน ผสมผสานความสนุ กสนานในเนื> อหาการผจญภัยตามโลกแห่ งจินตนาการของ
กวี ศิลปิ นพื>นบ้านได้สะท้อนสุ นทรี ยะภาพในรู ปแบบทีแตกต่างกันไปตามความนิ ยมของท้องถิ น ซึ งปรากฏ
คุณค่าทีเกิดจากองค์รวมของการสร้างสรรค์ศิลปกรรม ด้วยกัน ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับโลกุตระ เป็ นสุ นทรี ยธรรม เน้นคติธรรม (สว่าง สงบ สะอาด) คือภาพเขียนสิ นไซบนฝา
ผนังสิ ม เพือให้ผชู ้ มได้ระลึกในข้อธรรม และการปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ
๒. ระดับโลกียะ เป็ นสุ นทรี ยรมณ์ เน้นความบันเทิง ประกอบด้วย หมอลําสิ นไซ หนังประโมทัย
นาฏศิลป์ และดนตรี ซึ ง เป็ นศิลปะเพือมวลชน สร้างให้เกิดความนิยมในท้องถินนั>นๆ
สุ นทรี ยภาพท้องถิ นเป็ นสุ นทรี ยภาพแบบผสมผสานทีไม่สามารถแบ่งแยกขาดออกจากกันได้อย่าง
สิ> นเชิง เป็ นสุ นทรี ยภาวะทางอารมณ์ จินตนาการ และทัศนคติแบบชาวบ้าน ซึ งใกล้ชิด วิถีธรรมชาติ ในกรอบ
ของศาสนา ดังนั>นศิ ลปกรรมสิ นไซ ได้ให้รสสัมผัสทางสุ นทรี ยภาพในแบบ เรี ยบง่าย บริ สุทธิL และสัมพันธ์
กับฮีต คอง ประเพณี ทีรับเชือกันมาอย่างแนบแน่น
ความนิ ยมทีเกิ ดขึ>นในศิลปกรรมสิ นไซ ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื อง อันเป็ นปั จจัยสัมพันธ์ กับ
“รสนิ ยม” ของชาวบ้านในท้องถินอีสาน แต่หลังปี พ.ศ.๒๕๐๐ ความนิ ยมในศิลปกรรมสิ นไซสาขา หมอลํา
ก็ได้ลดน้อยถอยลง หลงเหลืออยูเ่ พียง หนังประโมทัย ซึ งใช้กลยุทธ์การปรับตัวให้เข้ากับความนิ ยม มี ร้อง เต้น
และคนตรี ตามสมัยนิยม แต่ไม่เน้นตัวบท ในด้านจิตรกรรมไม่มีการนํามาสร้างขึ>นใหม่ ส่ วนรู ปแบบนาฏศิลป์
และดนตรี ลายสังข์ศิลป์ ชัย ได้มีการสร้างขึ>นใหม่ ซึ งไม่ใช่ศิลปกรรมแบบท้องถิน แต่เป็ นการประยุกต์ให้เข้า
กับการเรี ยนรู ้ ร่วมสมัยในระบบสถาบัน เช่ นเดี ยวกับศิลปิ นร่ วมสมัยรุ่ นใหม่ได้เห็นความสําคัญในศิลปกรรม
และคุณค่าทีมีในอดีตมาสร้างสรรค์ใหม่ อย่างในงานจิตรกรรมร่ วมสมัยของศิลปิ นรุ่ นใหม่

และแม้ว่าความนิ ยมในศิลปกรรมสิ นไซได้ลดน้อยถอยลง แต่คุณค่าในศิลปกรรมสิ นไซยังสามารถ
นํามาเป็ นสารัตถะเพือการเรี ยนรู ้ ด้วยกระบวนการ 4 ขั>น คือ อนุรักษ์ ฟื> นฟู ดัดแปลง และสร้างใหม่ ซึ งสามารถ
นําไปบูรณาการตามวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะกับสังคมร่ วมสมัยต่อไป...
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