
ก ำหนดกำร 
โครงกำรสัมมนำสำนสัมพันธ์วรรณกรรมไทย-ลำว ครั้งที่ 4 

ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟำกฝั่ง 
วันที่ 21-22 สิงหำคม 2560  ณ โรงแรมรำชำวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  

และวัดไชยศรี บ้ำนสำวะถี ต.บ้ำนทุ่ม จ.ขอนแก่น 
 

วันจันทร์ที่ 21 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมรำชำวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล และวัดไชยศรี บ้ำนสำวะถี อ เมือง จ ขอนแก่น 
เวลำ กิจกรรม รำยละเอียด/วิทยำกร หมำยเหตุ 

08.30 น. ลงทะเบียน 
09.05 น. พิธีเปิด -ชมวีดิทัศน์ความเป็นมาของโครงการ 

-ผูแ้ทนผู้จัดงานกล่าวต้อนรับ : 
(ฝ่ายไทย) นำยบัญชำ พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฝ่ายลาว) ท่ำนนำงผิวลำวัน หลวงวันนำ รองประธานสมาคมนัก

ประพันธ์ลาว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และ
ท่องเท่ียว  

-ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน : 
(ฝ่ายไทย) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัต นศิริชัย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฝ่ายลาว) ท่ำนบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ประจ าจังหวัดขอนแก่น 

พิธีกรช่วงพิธีการ :   
(ฝ่ายไทย)  
นำยวิทยำ  
วุฒิไธสง 
นักวิชาการ
วัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น  
 
(ฝ่ายลาว)  
ท่ำนหงเหิน  
ขุนพิทัก  
นักค้นคว้า   
นักประพันธ์  
และ นักกวี 

09.15 น. การแสดงพิธีเปิด  -การแสดงชุด “ล ำมรดกวัฒนธรรมสองฟำกฝั่ง” 
(ฝ่ายลาว)  หมอล ำค ำฝั้น ท่อนทอง และหมอล ำเวียงพู หนูนิ่ม  
(ฝ่ายไทย)  การแสดงจากสมาคมหมอล าจังหวัดขอนแก่น 
น าโดยหมอล ำรำตรี ศรีวิไล ศิลปินมรดกอีสาน ประจ าปี ๒๕๕๔  
-ร่วมขับร้องเพลง “สองฝั่งของ” น าโดย ศิลปินรับเชิญ นิด ลำยสือ 
และศิลปินจากฝั่งลาว  

09.30 น. 
 

ประธานและแขก
ผูม้ีเกียรติ  
เยี่ยมชมบูธ 
นิทรรศการ     

นิทรรศการ โดย เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
1. นิทรรศการ “ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟำกฝั่ง” 

ประกอบด้วย 
 บอร์ดนิทรรศการโครงการ 
 ผลิตภัณฑ์จำกฮูปแต้มบ้ำนดงบัง โดย อ.กันตำ  

วลิำชัย รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ ชุมชนบ้านดงบัง  

 ผลิตภัณฑจ์ำกฮูปแต้มอีสำน โดย อ.สรัญญำ ภักดี
สุวรรณ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ผ้ำพะเวสร่วมสมัย โดย อ.ห่มสวรรค์ อู่ม่ำนทรัพย์  
 กำรอนุรักษ์สืบสำนฮูปแต้ม โดยใชรู้ปแบบโมเดล LCCSC 

" เรียนรู้ สืบสาน สร้างสรรค์ จรรโลง และส านึกรักษ์ " 
โดย  อ.อาทิตย์ เกษจันทร์ และนักเรียนโรงเรียนหนอง
เรือวิทยา 

 ผลงำนจำกโครงกำรค่ำยสินไซโมเดล และผลงานจาก
เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคอีสาน (สสส.) 

2. บูธหนังสอืลาว-ไทย โดย สมาคมนักประพันธ์ลาว และสโมสร
นักเขียนภาคอีสาน  

แนะน านิทรรศการ 
โดย 
อ.กันตำ วิลำชัย 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
อ.สรัญญำ ภักดี
สุวรรณ 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
มหาสารคาม 
อ.อำทิตย์  
เกษจันทร์ 
โรงเรียนหนองเรือ
วิทยา 
อ.ห่มสวรรค์  
อู่ม่ำนทรัพย์ 
ศิลปินอิสระ 
 

       10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
       10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟำกฝั่ง” 

(ฝ่ายลาว) ท่ำนนำงผิวลำวัน หลวงวันนำ รองประธานสมาคมนัก
ประพันธ์ลาว  

 



(ฝ่ายไทย) ศำสตรำจำรย์สุกัญญำ สุจฉำยำ นักวิจัยด้านคติชนวิทยา 
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. การเสวนา หัวข้อ “ฮูปแต้ม มรดกวัฒนธรรมสองฟำกฝั่ง” 

วิทยากร : 
(ฝ่ายลาว) ท่ำน ดร.บัวเงิน  พมมะจัก รองอธิบดีกรมวิจิตรศิลป์ 

กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเท่ียว  
(ฝ่ายไทย) Dr.Bonnie Brereton นักวิชาการอิสระ  

ดร.ติ๊ก แสนบุญ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะพื้นบ้านอีสาน  
รองคณบดคีณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ด าเนินรายการ :  
ดร.แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

17.00 น. ทัศนศึกษา 
ฮูปแต้ม 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นน าชมฮูปแต้มสินไซวัดไชยศรี  สิมวัดไชยศรี 

18.00 น. กล่าว
สัมโมทนียกถา  

หัวข้อ “ฮูปแต้มสื่อศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญำบ้ำนสำวะถี”  
โดย พระครูบุญชยำกร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี และคณะต าบล 
สาวะถี เขต 1  

ศาลาภูมิปัญญา  
สินไซ วัดไชยศรี 

พิธีบายศรีสู่ขวัญ หมอสูตรขวัญ โดย พ่อสุ่ม สุวรรณวงศ์ ปราชญ์พื้นบ้านสาวะถี 

18.30น. รับประทาน
อาหารเย็น 

รูปแบบพำแลง ลาน
ศิลปวัฒนธรรม  
วัดไชยศรี 

ชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม 

กำรแสดงหมอล ำพันปี จากชุมชนบ้านสาวะถี  
กำรแสดงจำกศิลปินลำว (หมอล าค าฟ่ัน ท่อนทอง และหมอล าเวียง
พู หนูน่ิม)  
กำรประยุกต์ฮูปแต้มสู่กำรแสดงหมอล ำหุ่น โดย หมอล ำสินไซน้อย 
100 ปี จากโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) และ คณะ
หมอล ำหุ่นเด็กเทวดำ ร่วมกับ สำขำดนตรีและกำรแสดง คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-อ่ำนบทกวี โดย นักกวีท้ังสองฝั่ง 
-ร ำวงร่วมกัน/บำสะโลป 

20.00 น. เดินทางกลับ  พักท่ีโรงแรม
ราชาวดี ฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



วันอังคำรที่ 22 สิงหำคม 2560 ณ โรงแรมรำชำวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 
เวลำ รำยกำร วิทยำกร หมำยเหตุ 

08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. การประชุม 

กลุ่มย่อย 
-ห้องที่ 1 ฮูปแต้มในมิติด้ำนทัศนศิลป์ 
วิทยากรประจ ากลุ่ม :  
(ฝ่ายลาว) ท่ำนหงเหิน ขุนพิทัก นักค้นคว้า, นักประพันธ์ และ นักกวี 
(ฝ่ายไทย) ผศ.ดร.นงนุช ภู่มำลี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
อ.อนุชิต โรจนชีวินสุภร คณะมุนษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม  

ผู้ด าเนินรายการ :  
อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญำณพิสิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 

-ห้องที่ 2 ฮูปแต้มในมิติด้ำนภำษำและวรรณกรรม 
วิทยากรประจ ากลุ่ม: 
(ฝ่ายลาว) ท่ำนแสงจัน สุขะเสม นักค้นคว้า นักประพันธ์ นักกวี

รางวัลวรรณกรรมสินไซ 
(ฝ่ายไทย) ผศ.สมชำย นิลอำธิ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผศ.ดร.รำชันย์  นิลวรรณำภำ รองผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ผู้ด าเนินรายการ: 
ดร.แก้วตำ จันทรำนุสรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
-ห้องที่ 3 ฮูปแต้มในมิติด้ำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 
วิทยากรประจ ากลุ่ม : 
(ฝ่ายลาว) พระอำจำรย์ไพวัน มำลำวง นักค้นคว้า นักประพันธ์  

นักกวรีางวัลวรรณกรรมแม่น้ าของ 
(ฝ่ายไทย) ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ดร.ขำม จำตุรงคกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ด าเนินรายการ : 
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภำ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ห้อง....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง....................... 

12.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. การน าเสนอ

ผลสรุปของกลุ่ม
ย่อย 

-ตัวแทนกลุ่มย่อยท้ัง 3 กลุ่มน าเสนอ 
กลุ่มภาษาและวรรณกรรม 
กลุ่มทัศนศิลป์ 
กลุ่มอนุรักษ์และประยุกต์  

ผู้ด าเนินรายการ คุณสุมำลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาค
อีสาน 

 

15.00น. พิธีปิดการ
ประชุมสัมมนา 

   

 

 


