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“ฮูปแต้ม” แปลว่าอะไรครับ
เสียงนักศึกษาจากเมืองกรุงคนหนึ่งถามปราชญ์ชาวบ้านอีสาน ขณะผู้สนใจกลุ่ม
ใหญ่ ทั้งศิลปิน ครูสอนศิลปะ นักวิชาการท่องเที่ยว นักวัฒนธรรม นักพัฒนา นักเขียน
สื่อมวลชน ฯลฯ รุมล้อมกันเข้าชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดไชยศรี จังหวัดขอนแก่น
“ฮูปแต้ม หมายถึง วาดหรือขีดเขียน หมายถึงภาพเขียนหรือภาพวาด”
ฉันก้มหน้าลงเขียนบันทึกเรื่องเล่าเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่อง “สินไซ” ซึ่ง
เป็นชาดกในพระพุทธศาสนาที่เล่าผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนัง ขณะเพลินชม “สิม” หรือ
สีมา ซึ่งหมายถึงเขตหรือเครื่องหมายบอกเขตของโบสถ์ไปด้วย
เหลือบมองไปในสมุดบันทึกของนักข่าวชายคนหนึ่ง แทนที่เขาจะเขียนบันทึก
เหมือนฉัน กลับเห็นเขากำลังวาดภาพลายเส้น เรื่อง “สินไชยเดินดง” โดยลอกแบบจาก
ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เห็นนั้น ขณะนักข่าวบางคนอัดเสียงปราชญ์ชาวบ้าน บางคนก้มหน้า
ก้มตาจดข้อมูล เพื่อไปนำเสนอผ่านสื่อต่อไป
ขณะกำลังจะก้าวต่อไป ผู้หญิงบางคนก็ต้องสะดุดเท้าไว้แค่หน้าบันไดสิมแห่งนั้น
เพราะมีข้อความเขียนเตือนไว้ว่า
“ผู้หญิงห้ามขึ้น !”
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สาวน้อยต่างถิ่นรุ่นใหม่บางคนซึ่งได้ชมเฉพาะภาพฝาผนังภายนอกบ่นอุบทีเล่น
ทีจริงแบบไม่เข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นว่า “อยากมีสิทธิ์เท่าเทียมชาย” และยังได้ยินเธอ
ตั้งคำถามว่า “ทำไมผู้หญิงจึง “ขึ้น” โบสถ์ไม่ได้”
“พูดอย่างนี้แสดงว่าไม่เข้าใจวัฒนธรรมอีสาน !”
เสียงนักข่าวชายบางคนวิจารณ์สาวน้อยอย่างหงุดหงิดผ่านหู แต่ฉันกลับนึกเอ็นดู
กับคำพูดของสาวน้อยผู้หิวกระหายอยากชมศิลปะภายในโบสถ์ ขณะที่ตัวเอง ก็ได้แต่ยืน
เขย่งมองบางภาพเขียนสีมีชีวิตแทบทุกวัดผ่านเงาสลัวภายในโบสถ์ ซึ่งติดตาตรึงใจจนไม่
อยากจะรีบจากไปตามกำหนดการเร่งรีบ
ในฐานะ “ผู้หญิง” คนหนึ่ง เมื่อห้ามผู้หญิงก้าวขึ้นไปในโบสถ์ซึ่งเป็นเขตสังฆกรรม
เฉพาะสำหรับผู้ชาย เราจึงได้แต่ชื่นชมฮูปแต้มเฉพาะผนังด้านนอกโบสถ์
เห็นบางคนเขย่งเท้าขึ้นมองภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านใน ผ่านประตูหน้าต่างสิม
แกะสลักไม้งามบานนั้นแทน
ขณะที่เห็นผู้ชายทุกคนก้าวขึ้นไปจนแน่นห้อง
-3-

ชาวคณะเดินทางผ่านไปเยี่ยมชมสิมอีกหลายวัด เพื่อชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง
บนทางผ่านหลายจังหวัดอีสานกลาง
ฉันนึกขอบคุณคณะผู้ดำเนินการเดินทางสายวัฒนธรรมครั้งนี้ที่ส่งเสริมความสำคัญ
ของ “ราก” แห่งภูมิปัญญาอีสานผ่านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาพเขียน ขณะที่หลายองค์กร
ไม่เคยเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาเหล่านี้				
สายแดดสวยส่องจับภาพจิตรกรรมฝาผนังบางมุมให้เจิดจ้าโดดเด่นขึ้นมา
ขณะที่สายตาของฉันพินิจภาพเขียนอย่างสนใจ หูของฉันก็ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
วรรณกรรมเรื่อง “สินไซ” และเรื่องเล่าเกี่ยวกับนรกภูมิต่างๆ ที่เหล่าศิลปินพื้นบ้านในอดีต
นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนภาพไปด้วย
วรรณกรรมพื้นบ้านที่เล่าผ่านภาพเขียนหรือฮูปแต้มตรงหน้า ล้วนมุ่งสอนให้คน
กลัวบาปและสร้างบุญ เพราะหากทำชั่วก็ย่อมจะได้รับผลกรรม คือ ตกนรกอเวจีดังภาพวาด
ที่จินตนาการตามแนวคำสอนจากพระพุทธศาสนา
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“ในอดีตชาวบ้านทำนาเกลือกันแถวนี้ ทำให้ภาพเขียนในช่วงฐานล่างถูกทำลายไปมาก”
เสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูเ้ ห็นคุณค่าภูมปิ ญ
ั ญาอีสานแสดงความกังวลออกนอกหน้า
ภาพเขียนสีที่เริ่มเจือจางลงตามกาลเวลา ทำให้น่าเป็นห่วงว่า หากนานไป ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังเหล่านี้จะหลุดลอกหายไปหมด พร้อมๆ กับ “ราก” ของภูมิปัญญาอีสาน
ค่อยๆ เลือนหายไปกับวัฒนธรรมใหม่ซึ่งเข้ามาแทนที่
“หากไม่รีบอนุรักษ์ไว้ ต่อไปฮูปแต้มพวกนี้ก็คงจะไม่มีเหลือ”
เสี ย งนั ก วิ ช าการศิ ล ปะหลายคนยั ง แสดงความกั ง วลในสิ่ ง ที่ แ ม้ แ ต่ ค นในชุ ม ชน
ยังบอกว่า “ไม่รู้จักและไม่เคยได้ยิน”
-4-

“ทำไมสิมเกือบทุกแห่งต้องเขียนเรื่อง “สินไซ” เกือบทั้งหมด”
นักข่าวสาวหน้าศิลปวัฒนธรรมจากหนังสือพิมพ์คุณภาพฉบับหนึ่งถามปราชญ์
ชาวบ้าน และได้คำตอบว่า
“เรื่ อ ง “สิ น ไซ” เป็ น ชาดกเรื่ อ งหนึ่ ง ในพระพุ ท ธศาสนา มี เ นื้ อ หายาว ศิ ล ปิ น
พื้นบ้านจึงได้นำบางส่วนมาวาดหรือวางฮูปแต้มไว้บนผนังสิม ทั้งด้านนอกและด้านใน”
“เนื้อเรื่องเป็นอย่างไรคะ” เสียงใครบางคนในกลุ่มถามขึ้นมา
“ตั ว เอกของเรื่ อ งคื อ ท้ า วสิ น ไซ เป็ น ผู้ ที่ มี ฤ ทธิ์ เ ดชกล้ า หาญและกตั ญ ญู ก ตเวที
ต่อพ่อแม่ เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ ต่อมาได้ไปติดตามเอาอาที่ถูกยักษ์ลักพาตัวไป จึงเกิด
การต่อสู้กัน มีการทำศึกสงคราม แต่ก็จบลงด้วยดี...”
ปราชญ์ชาวบ้านเล่าเรื่องประกอบการชมภาพเขียนอย่างชวนติดตาม จนเสมือนว่า
ตัวละครต่างๆ ในท้องเรื่อง “สินไซ” จะก้าวเดินออกมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นได้ แล้ว
ขยับท่าทางแสดงไปด้วยอย่างมีชีวิตชีวาต่อหน้าต่อตาผู้ชม
ช่างภาพหลายคนถ่ายรูปเหมือนไม่รู้จักพอ หลายคนถูกตรึงไว้กับบางรายละเอียด
ของภาพ บางคนดั่งถูกสะกดไว้กับตัวอักษรโบราณ ชายหนุ่มบางคนเดินขึ้นลงภายในโบสถ์
หลายรอบเหมือนชมไม่รู้จักอิ่ม
แดดสายที่ส่องจับเข้ามาทำมุมกับภาพเขียน เหมือนจะยั่วล้อให้ภาพนั้นเคลื่อนไหว
ไปมาท้าทายสายตาผู้เพ่งมอง จนเกิดจินตภาพย้อนอดีตให้ฟื้นตื่นสู่ปัจจุบัน !
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สาวอีสานที่นั่งติดกับฉัน ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน
ซับน้ำตา ขณะเสียงหมอลำคร่ำครวญเกี่ยวกับความทุกข์ยากของพ่อแม่ที่ขายนาส่งลูก
เรียนผ่านมิวสิควีดีโอ
ลูกคอสะท้านใจของ “บานเย็น ศรีวงษา” ศิลปินหมอลำขวัญใจชาวอีสานขับกล่อม
คนบนรถโดยสารด้วยนิทานสอนใจ และลำเรื่องต่อกลอน สะท้อนอัจฉริยะของหมอลำอีสาน
ที่กินใจผู้ฟัง จากคำสอนเรื่องความกตัญูญูและกงกรรมกงเกวียน
ฉันคิดไปถึงภาพจิตรกรรมฝาผนังหลายวัดบนทางผ่าน เห็นว่าศิลปินพื้นบ้านล้วน
ต้องการสะท้อนแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเฉกเช่นกัน โดยผ่านศิลปะหลายแขนง
ไม่ว่าจะเป็นเพลง นิทาน หนังตะลุง ภาพเขียน วรรณกรรม ฯลฯ
“คนกับคนทำนาประสาคน
คนกับควายความหมายนั้นลึกล้ำ

คนกับควายทำนาประสาควาย
ลึกล้ำทำนามาเนิ่นนาน…”

เสียงเพลง “คนกับควาย” ที่นำมาขับร้องใหม่ประสานเสียงกีตาร์โดยนักร้อง
รุ่นหลังยังคงขลังและสั่นสะเทือนหัวใจคนทั้งห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเมื่อค่ำคืนก่อน
เพลงนี้เหมือนจะล่องลอยเข้ามาในจินตนาการ ประกอบเพลงหมอลำซึ่งเห็นภาพ
ชาวนาจูงควายบนจอโทรทัศน์ และเห็นภาพของจริงบนท้องทุ่งนาระหว่างสองข้างทาง...
เพลงอมตะ “คนกับควาย” นี้เขียนเนื้อร้องโดย อดีตประธานสโมสรนักเขียน
ภาคอีสาน คือ สมคิด สิงสง เจ้าของบทกวีบูชาควาย ชื่อ “กาสรคำฉันท์”
		
“กาสรกำสรวญอาลัย
จักนำควายคืนไร่นา
		
เกษตรยั่งยืนนำพา
ฟื้นคืนอุดมสมบูรณ์...”

ปัจฉิมพิสัย
ตั้งสัจจวาจา

ฉันพกหนังสือเล่มนีต้ ดิ ตัวไปด้วยระหว่างการเดินทาง * “ทัวร์วฒ
ั นธรรมอีสานกลาง”
ตามแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
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สาวอีสานผู้นั่งติดกับฉันยังคงเอากระดาษซับน้ำตาไม่เลิก เพราะเสียงเพลงหมอลำ
บทนั้ น ฉั น เห็ น ว่ า เธองามยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ มี ห ยาดน้ ำ ตาประดั บ บนใบหน้ า หยาดน้ ำ ตาที่ ม า
จากความ “สะเทือนใจ”
หากมนุษย์เราหมดอารมณ์สะเทือนใจ โดยเฉพาะต่อผู้อื่น หรือผืนแผ่นดินที่เรา
เหยียบยืนอยู่แล้ว เรายังจะได้ชื่อว่าเป็น “มนุษย์” อีกหรือ
-----------------------------------	

* จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓
-6-

					
“ทำไมภาพควายที่หน้าปกหนังสือ “กาสรคำฉันท์” จึงมีสีแดงที่หัวควาย”
ในงานเปิดตัวหนังสือบูชาควายเล่มนี้ ซึ่งเป็นอีกกำหนดการระหว่างการเดินทาง
มีผู้อ่านคนหนึ่งได้ตั้งคำถามต่อศิลปินผู้เขียนภาพปก คือ ผศ. ทรงวิทย์ พิมพ์พะกรรณ์
คำตอบของศิลปินคือ “แรงบันดาลใจจากสถานการณ์บ้านเมืองยามนี้ที่สั่งให้เขา
วาดภาพนี้ขึ้น !”
“ความสะเทือนใจ” อาจสะท้อนผ่านลูกคอของเพลงหมอลำ หยาดน้ำตาหญิงสาว
หยดเหงือ่ ของชาวนา ปลายพูก่ นั ในภาพเขียนของศิลปิน หรือ * “ในแววตาของโคเสีย่ งทาย”
ฯลฯ
-7-

“ระเบิดแถวบ้านเราเมื่อคืนนี้ มีคนตายหลายคน !”
ขณะนี้ ใครจะรู้บ้างว่า แม้กายฉันจะเหยียบยืนอย่างแสนสุขอยู่บนแผ่นดินอีสาน
แต่หัวใจฉันกลับกำลังร้องไห้กับข่าวสะเทือนใจที่บ้านเกิด ณ สุดชายแดนใต้
เช้านี้ก็ยังไม่มีรายงานข่าวร้ายจากภาคใต้ เสมือนว่าความตายจากภูมิภาคนั้นมี
ราคาไม่เท่าความตายจากส่วนกลางหรืออย่างไร !?
หรือหากจะมี “ข่าว” การตายที่บ้านเกิดของฉันตามมาในเช้าวันนี้ สิ่งที่เรียกว่า
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“ข่าว” นั้นสมควรแก่ “คุณค่าข่าว” ที่นำเสนอต่อมวลชน เพื่อ “สันติภาพ” หรือไม่ ใครช่วย
ตอบได้ไหม
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สื่อมวลชนควรจะตระหนักหรือทบทวนบทบาทของตัวเองว่า
“เราจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของปั ญ หาของข่ า วร้ า ยนั้ น หรื อ เราจะเป็ น ผู้ ช่ ว ยกั น หา
ทางออกของปัญหา?”
ฉันฝากคำถามนี้ไว้ในสายลมร้อนที่พัดผ่านมาจากผืนดินระแหงนอกหน้าต่างสอง
ข้างทาง แล้วนึกถึงเพื่อนนักข่าวบางคนที่ได้พลีชีพตายไปแล้วกับการรายงานข่าวภาคใต้
ขณะที่ บ างคนยั ง คงสนุกอยู่กับการรายงานข่าวประเภทใส่ สี ตี ไข่ แ ละไม่ รู้ จ ริ ง ที่ ยิ่ ง สร้ า ง
ความร้าวฉานให้แก่ผืนแผ่นดิน!
นกเปลี่ยวสีแปลกตาตัวหนึ่งโบยบินฝ่าอากาศขึ้นไป เหมือนจะนำหัวใจฉันกลับ
ไปเยี่ยมญาติพี่น้องซึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงทางภาคใต้
----------------------------------*“ในแววตาของโคเสี่ยงทาย” บทกวีรางวัลยอดเยี่ยมนายอินทร์อวอร์ด โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม
-8-

“เป็นคนอีสานหรือเปล่า”
ชาวบ้านอีสานคนหนึ่งที่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ถามฉัน ขณะกำลังเปิบ
ข้าวเหนียวกับลาบปลา และ “แกงหวาย” ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นมีชื่อของที่นั่น อาจเป็น
เพราะเสื้อยืดลาย “สาวภูไท” ที่ฉันใส่อุดหนุนจากชาวบ้าน แล้วใส่ทันที ทำให้เขาเข้าใจผิด
แม่เฒ่าวัยเกือบ 90 เดาว่าฉันเป็นสาวเหนือ ขณะทำพิธีผูกข้อมือต้อนรับ
“เป็นสาวใต้ - ใต้สุดของประเทศไทยเสียด้วย เกิดตรงชายแดนไทย-มาเลเซีย
ตอนเกิดมาจำได้ว่าพูดไทยเกือบไม่ได้ เพราะชุมชนแถวนั้นส่วนใหญ่พูดภาษายาวี หรือไม่ก็
ภาษาจีน”
ฉันตอบไปตามความจริง ขณะนึกไปถึงภาพบ้านเกิด ณ ป่าดงพงไพรอันอุดมใน
พื้นที่พรมแดนใต้สุดของประเทศ ซึ่งเวลานี้ถูกห้ามไม่ให้ผ่านเส้นทางนั้น ด้วยข่าวสารที่
รายงานจนไม่เหลือหนทางแห่งความงดงามและภูมิปัญญาล้ำค่า ณ ดินแดนที่เคยได้ชื่อว่า
“เพชรแห่งสยาม” ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
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ภาพเด็กชายอีสานมอมแมมผอมแห้งถือข้องปลาเบาโหวง ที่เดินร้องไห้ไปตาม
ริมถนนกับเด็กหญิงตัวน้อย โดยไม่มีผู้ใหญ่นำหน้า ...กำลังจะมุ่งไปสู่หนใด และจะมีข้าวตก
ถึงกระเพาะบ้างหรือยัง ท่ามกลางแดดเปรี้ยงร้อนร้ายเที่ยงวันนี้!?
ฉันนั่งมองภาพนั้นไประหว่างทาง คิดกลับไปกลับมาระหว่างฉากบ้านเกิดของ
ตัวเองทางภาคใต้ กับฉากปัจจุบันที่กำลังเหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินอีสาน
แผ่นดินอีสานที่เคยมีอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ชื่อ “อิสรภาพ” คือ สุชาติ
ภูมิบริรักษ์ นิยามเอาไว้ในหนังสือต้องห้ามเล่มหนึ่งว่า “อีสาน : ดินแดนแห่งเลือดและน้ำตา”
และได้ต่อสู้เรียกร้อง เพื่อประชาธิปไตยในยุคหนึ่ง จนต้องโทษคดี “กบฏสันติภาพ” ร่วมกับ
นักประพันธ์คือกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา” เมื่อ พ.ศ. 2501 หลังกลับจากนำ
เครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้พี่น้องชาวอีสานร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาในเวลานั้น
ภาพเด็กน้อยผอมโซ ภาพผืนดินแตกระแหง ภาพกระท่อมซอมซ่อ ภาพคนทุกข์ยาก...
ฉันเพ่งพิศภาพเหล่านั้นระหว่างทาง ขณะคิดถึงความทุกข์ยากในวัยเด็กที่บ้านป่า
ของตัวเองตามแนวชายแดนไทยภาคใต้ แล้วย้อนถามตัวเองว่า ในฐานะคนเขียนหนังสือ
หรือผู้มีสิ่งที่เรียกว่า “สื่อ” อยู่ในมือ เราจะทำอะไรได้มากกว่านี้
หรือเพียงได้แต่ “รายงาน” สภาพที่เห็นออกไปวันๆ ขณะที่หนังสือพิมพ์และ
นิตยสารส่วนใหญ่บนแผงก็ยังมุ่งเน้นการผลิตสิ่งพิมพ์ “ประเภทปริมาณ” ที่เน้นข่าวสนอง
ปุถุชนวิสัย และบรรณาธิการหลายคนก็ยังคงส่งเสริมการเขียนข่าวแบบ “ใส่สีตีไข่” ลงไปใน
ข่าวกันอย่างไร้การควบคุม
ภาพชาวนาจากเพลงหมอลำบนจอโทรทัศน์ และภาพชาวนาจากสองข้างทางพาด
ผ่านหลายจังหวัด ทำให้คิดถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งยังมีอาชีพเกษตรกร และ
นับวันคำว่า “พัฒนา” ก็ยิ่งรุกไล่ให้เกษตรกรไร้ที่ทำกิน จนต้องขายที่ทางไปเป็นแรงงานใน
เมือง และสิ้นเนื้อประดาตัว
-9-

“ทุกวันนี้หนุ่มสาวอีสานรุ่นใหม่ลืมเลือนรากเหง้าตัวเองกันไปหมดแล้ว”
“ผูใ้ หญ่”

เจ้ า หน้ า ที่ วั ฒ นธรรมหญิ ง บางคนบ่ น ให้ เข้ า หู และโยนความรั บ ผิ ด ชอบให้ กั บ

“ทุกวันนี้การพัฒนากลับเข้ามาทำลายภูมิปัญญาดั้งเดิม อย่างเวลาจัดงานประจำปี
ของจังหวัด แทนที่จะเชิญหมอลำพื้นบ้านอีสานที่มีอยู่ไปแสดง ก็ไปจ้างคอนเสิร์ตราคาแพง
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มาเล่น แถมพ่อค้าแม่ค้าที่อยากไปขายสินค้าพื้นบ้าน ยังต้องจองบูธออกงาน แต่ก็ไม่มีเงินไป
เช่าบูธราคาแพง แล้วจะมาอ้างว่า “พัฒนา” ท้องถิ่นได้อย่างไร”
เธอยังเล่าว่าพบปัญหาซับซ้อนอีกมากมาย จากการลงพื้นที่ไปพบชาวบ้าน ซึ่งยัง
ไกลเหลือเกินต่อการเข้าถึงคำว่า “พัฒนา” แบบยั่งยืน
หากฝ่ า ยผู้ มี อ ำนาจหรื อ มี ค วามรู้ แต่ ก ลั บ แกล้ ง โง่ เ สี ย แล้ ว อย่ า หวั ง เลยว่ า
ทุกนโยบายจะก้าวไปถึงเป้าหมายแห่งวัตถุประสงค์สวยหรูทุกโครงการได้
ฉันคิดไปถึงงานประเภท “ผักชีโรยหน้า” อีกหลายโครงการในประเทศนี้
“เราจะทำอย่างไรดี”
เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมคนเดิมยังคงตั้งคำถามทิ้งไว้บนเวทีเสวนาอย่างต้องการคำตอบ
“เสนอให้สร้าง “สื่อ” ขึ้นมาเอง และส่งเสริมให้ผู้รู้ปัญหาอย่างแท้จริงเป็นผู้เขียน
แทนที่จะพึ่ง “สื่อมวลชน” ทางเดียว เพื่อสะท้อนปัญหาที่ได้ไปพบเห็นจากการสัมผัสกับ
ชาวบ้านโดยตรง”
มีนักข่าวบางคนเสนอแนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
“สื่ อ มวลชนบางคนอาจผ่ า นมา แล้ ว ก็ ผ่ า นไป ไม่ รู้ จ ริ ง เท่ า คนในท้ อ งถิ่ น
ซึ่งซึมซับปัญหาต่างๆ อย่างใกล้ชิดกว่า”
- 10 -

“ผมจะติดต่อหมอลำอีสานคนนี้ไปแสดงในต่างประเทศ”
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์การเมืองฉบับหนึ่งซึ่งร่วมเดินทางไปกับคณะ ประกาศ
บนรถโดยสารที่กำลังนำชาวคณะไปเยือนอีสานอีกหลายจังหวัดตามกำหนดการ
ค่ำคืนนั้นเราชาวคณะได้ร่วมดื่มด่ำเพลงหมอลำจาก บานเย็น ศรีวงษา ได้ชม
หนังประโมทัย จาก คณะสำลี และได้ฟังเพลงลูกทุ่งอีสาน จาก ศักดิ์สยาม เพชรชมพู
เจ้าของเสียงเพลง “ทุ่งกุลาร้องไห้” และ “ตามน้องกลับสารคาม”
นอกจากนั้นเรายังได้ร่วมวงอาหารเย็นแบบ “พาแลง” ร่วมโสเหล่เสวนากับ อำคา
แสงงาม ประธานกลุ่มท่องเที่ยวกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ได้พบศิลปินตัดกระดาษ
ชาวอีสาน ฯลฯ ท่ามกลางสายฝนพรมป่าตลอดคืน ประกอบเสียงแคนแสนประทับใจ
เป็นความงดงามแห่งภูมิปัญญาอีสานที่ต่างเป็นผลผลิตจากผืนดินอุดมแห่งนี้
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ณ กลางป่าลึก ศิลปินหนุ่มผู้ร่วมเดินทางไปกับชาวคณะ ได้นำเราไปชมผลงาน
ศิลปะล่าสุดของเขา หลังเสร็จสิ้นการชมศิลปจิตรกรรมฮูปแต้มโบราณอีสานอย่างอิ่มหนำ
สำราญ ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมทรงคุณค่า
“สิม” โดดเด่นกลางป่าใหญ่รูปทรงทันสมัยใหม่เอี่ยม อันมีรากมาจากวรรณกรรม
พื้นบ้านอีสาน ผสานด้วยเรื่องเล่าแห่งยุคสมัย ปะทะสายตาทุกคน !
“อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทำงานศิลปะนี้ขึ้นมา !”
เสียงใครบางคนกระซิบถามศิลปินอีสานรุ่นใหม่คนนั้นอย่างประหลาดใจ ประหนึ่ง
เสียงกระซิบจากสายลม
“วิปัสสนากรรมฐาน” ศิลปินหนุ่มมาดทันสมัยตอบคำถาม และย้ำว่า
“ผมมานั่งกรรมฐานที่นี่กับพระอาจารย์หลายปีก่อนจะเขียนภาพนี้”
ทันทีที่กล่าวจบ พระอาจารย์ผู้ถูกกล่าวถึงก็แวะมาให้ชาวคณะได้ร่วมนมัสการ
“นั่นคืออะไร”
ใครบางคนพินิจสิ่งแปลกใหม่ในภาพเขียนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในฮูปแต้มโบราณ
“นั่นคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นั่นคืออาวุธสงคราม และนั่นคือภาพการตาย
ของประชาชนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา”
ศิลปินหนุม่ ยืนอธิบายทุกรายละเอียดของภาพ เริม่ จากภาพทีเ่ ขียนจากแรงบันดาลใจ
นิทานพื้นบ้านเรื่อง “สินไซ” “พระเวสสันดรชาดก” นรกภูมิต่างๆ จากจินตนาการใต้ดิน
ไปจนถึงยานอวกาศ พร้อมตกแต่งด้วยวัสดุสมัยใหม่ ที่ทำให้ศิลปะนี้กลายเป็นผลงานศิลปะ
ประยุกต์ โดยผสมผสานภูมิปัญญาโบราณเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่
จากลักษณะทันสมัยภายนอกของศิลปินหนุ่ม ไม่อยากเชื่อว่า ชายหนุ่มผู้นี้จะ
สามารถไปปักกลดวิปัสสนากรรมฐานในป่าลึกได้นานหลายปี จนก่อเกิดแรงบันดาลใจทำงาน
ศิลปะประดับชุมชนแห่งนี้ได้
“ผมต้องการบันทึกเรื่องราวแห่งยุคสมัยไว้ให้ลูกหลานร่วมรับรู้ผ่านฮูปแต้ม”
สื่อมวลชนหลายคนบันทึกเสียงและผลงานศิลปะนั้นไว้อย่างสนใจ เพื่อนำไปเผยแพร่
ต่อ ก่อนจะเดินทางจากมา หลายคนยังตีความภาพแห่งยุคสมัยต่างๆ ที่ศิลปินต้องการจะ
“สื่อ” นั้น โดยไม่เลิกซักถามถึงรายละเอียดต่างๆ ของภาพ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์รุนแรงในบ้านเมืองช่วงที่ผ่านมา
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“แม่หนังตะลุงอีสานเขาแสดงเรื่องอะไรหรือ”
ลูกชายถาม ขณะเปิดกล้องดูหนังสือตะลุงผ่านภาพเคลื่อนไหวในกล้องวิดีโอ และ
เห็นว่าตัวละครไม่เหมือนหนังตะลุงของภาคใต้
“เรื่อง “สินไซ” ค่ะ”
“นี่ไงคะ ภาพ “สินไชยเดินดง” เห็นไหม”
ฉันแนะนำวรรณกรรมพื้นบ้านผ่านภาพถ่ายที่เอามาฝากลูก
“แม่เล่านิทานเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยสิครับ”
“เรื่องนี้เป็นนิทานพื้นบ้าน พระเอกเป็นนักสู้ เป็นลูกกตัญญู ต้องต่อสู้กับศัตรู
กลางป่า เดี๋ยวแม่จะให้ดูรูปประกอบนะคะ
เรื่องนี้มักจะนำไปใช้เทศน์ในวัด ในงานศพ แสดงหมอลำ หรือหนังตะลุงอีสาน
เป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ผู้เล่าต้องการสอดแทรกคติธรรมคำสอนเอาไว้ให้คน
ปฏิบัติตาม”
ฉันเริ่มต้นเล่าวรรณกรรมพื้นบ้านให้ลูกชายฟัง โดยสร้างความน่าสนใจด้วยการ
ย้อนให้ดูภาพจิตรกรรมฝาผนังจากทุกวัดที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมผ่านกล้องดิจิตอล และภาพ
เคลื่อนไหว
“คนอีสานเรียกการวาดหรือการขีดเขียนภาพนี้ว่า “ฮูปแต้ม” ค่ะ”
“อะไรนะครับ”
“ฮูปแต้ม” ค่ะ
สีสันของภาพจิตรกรรมลวดลายแปลกตา และใช้สีจากธรรมชาติ สะท้อนศิลปะ
บริสุทธิ์จากฝีมือศิลปินพื้นบ้าน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่ลูกชายผู้กำลังสนใจเป็นศิลปินใน
อนาคตได้ดีเยี่ยม
เราสองแม่ลูกมีความสุขกับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือ “ฮูปแต้ม” ผ่าน
กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ เสมือนว่าการเดินทางที่ผ่านมามีลูกชายร่วมเดินทางไปกับฉันด้วย
ความสนใจในวรรณกรรมพื้นบ้านและภาพจิตรกรรมฝาผนังของลูกชาย ทำให้ฉัน
ได้แรงบันดาลใจว่า จะนำเรือ่ งนีไ้ ปเผยแพร่ผา่ น “สือ่ ” ในรูปแบบใดทีจ่ ะทำให้คนรุน่ ใหม่สนใจ
	
แล้วฉันก็ชวนลูกชายช่วยกันฮูปแต้ม เติมสีและเส้น ...ไปตามแนวทางที่ศิลปิน
พื้นบ้านอีสานได้ทิ้งร่องรอยภูมิปัญญาไว้ให้ลูกหลาน
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ระหว่างทางกลับบ้าน ฉันบอกตัวเองว่า มีเรื่องราวทรงคุณค่าอีกมากมายบนผืน
แผ่นดินอีสานที่จะนำกลับไปเขียนหรือ “ฮูปแต้ม”
ธรรมศีลนั้น
เพิงแพงยังยิ่ง
		
ฮักกว่าข้าว 		
ของเลี้ยงลูกเมีย
สัจจะนั้น
ควรปูนเป็นประณีต
		
ฮักกว่าเนื้อ
		
ตนเจ้าจึงควร
		

จาก “สินไซสอนนาค”
(ปั้นศึกเมืองบาดาล) นาคยุทธ

บนโต๊ะทำงาน...เสียงคำสอนเรื่อง “สินไซสอนนาค” ล่องลอยมาจากทิศใดทิศหนึ่ง
ชัดเจน เสมือนบรรยากาศขณะกำลังชมสิมอยู่ ณ วัดป่าอีสานที่พระกำลังเทศนาสอนเรื่อง
ความดีความชัว่ ขณะภาพตัวละครจากหนังประโมทัยก็กำลังโลดแล่นอย่างมีชวี ติ อยูเ่ บือ้ งหน้า
เหมือนก้าวจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน
แล้วฉันก็เริ่มลงมือเขียน !
--------------------------------------------------------------------------*หมายความว่า “จงรักษาศีลธรรมยิ่งกว่าข้าวของเงินทอง และให้ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ยิ่งชีพ”

** ข้อมูลจากการร่วมเดินทางสายวัฒนธรรม 4 จังหวัดอีสาน จัดโดยสำนักงาน
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