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54901318 : สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ : งานสร้างสรรค์จิตรกรรม/ ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย 
               อุษา  ทองจันทา : ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ศ. พิษณุ ศุภนิมิตร และ อ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน.79 หน้า. 
               
                  ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้น เป็นผลงานศิลปะการออกแบบที่
สะท้อนวิถีชีวิต   ความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวไทด า โดยบ่งบอกความเป็นมาในอดีต  การย้ายถิ่น 
โครงสร้างทางสังคม  มีลักษณะเด่นของงานที่เป็นทั้งรูปธรรม และนามธรรม ลายดอกผ้าเป็นงาน
ศิลปะที่มีคุณค่า มีลักษณะเฉพาะ และแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทด า ผู้ศึกษามีความรัก และชื่นชอบ
ในรูปแบบของลายดอกผ้า  จึงได้ศึกษาที่มา ลักษณะรูปแบบของงาน เพื่อน ามาสร้างสรรค์ลายดอกผ้า
ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบงานจิตรกรรม   สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้        
                1. ลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณได้มาจากธรรมชาติ คือ ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ 
และ สัตว์ต่าง ๆ เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวของชาวไทด า   
                 2. เอกลักษณ์รูปแบบลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ จะใช้ลักษณะเส้นตรง รูปร่าง
ภายนอกของลายดอกผ้าจะเป็นรูปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนลายละเอียดภายในดอกลายจะเป็นรูป
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม สีที่ใช้มีเพียง 5 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีแดงเลือดนก สีส้ม และสีขาว   
                 3. การสร้างสรรค์งานศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย จะใช้รูปแบบลายดอกผ้า
ที่ศึกษามาสร้างเป็นผลงานจ านวน 8 ชิ้น ขนาด100 ×150 ซม.จ านวน 3 ชิ้น ขนาด 110 ×160 ซม.
จ านวน 2 ชิ้น และขนาด 105 ×150  ซม.จ านวน 3 ชิ้น เขียนลงบนผืนผ้าใบโดยใช้สีอะคริลิก และแนว
การเขียนงานแบบจิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting)  
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54901318 :  MAJOR : VISUAL  ARTS  EDUCATION 
KEY WORD : CREATIVE PAINTING/ THE  ART  FLORAL  FABRIC  PATTERN  OF  CONTEMPORARY 
                   THAI  DAM  PEOPLE 
                   USA TONGGIUNTA : THE  ART  FLORAL  FABRIC  PATTERN OF CONTEMPORARY  THAI  
DAM  PEOPLE. THESIS ADVISORS : PROF. PISHNU  SUPANIMITAND AND DR. WISUD PONGERN, 
Ph.D. 79 pp. 
 

               The art floral fabric,s pattern of contemporary Tai Dam people, is created and designed in 
order to reflect the ancient life style, old beliefs and past rituals of these people. Likewise, the 
origins, the immigration and the social structure of Tai Dam can be identified and symbolized 
through this handicraft. The value of hand-woven fabrics expresses the uniqueness of Tai Dam 
people, in terms of concrete and abstract conditions. According to the appreciation of patterns of the 
textiles, and meanings of the origins and the outstanding characteristics of the fabrics, the  
researcher has been inspired to originate new artistic works. The findings of the study are concluded 
as follows : 

         1.The fabric patterns of the ancient Tai Dam were originated from nature such as, flowers,  

plants, fruits and animals in surrounding area. 

          2.The distinctiveness of the traditional Tai Dam fabric patterns were mostly in the forms  

of squares, triangles and circles. Only five colors were used; green, red, bird blood red, orange and 

white. 

          3.The artistic works, based on fabric patterns, consist of 3 pieces with 100 ×150  

centimeters, 2 pieces with 110 ×160 centimeters, and 3 pieces with 105 ×150  centimeters in sizes. 

All of these artistic pieces are created by employing two techniques, acrylics painting on canvas and 

Hard-Edge painting.  
 

 
Program  of  Visual Arts Education                                          Graduate School, Silpakorn University  
Student ,s signature...............................................................                                Academic Year 2012 
Thesis Advisors, signature 1 ........................................................ 2 ....................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 

 

           วิทยานิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยด้วยดี   เนื่องจากได้รับค าแนะน า ปรึกษา  และความ
อนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง รองศาสตราจารย์ปริญญา 
ตันติสุข รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์ พยอมแย้ม อาจารย์ ดร.วิสูตรโพธิ์เงิน อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะ
บุตร และอาจารย์ทางคณะศึกษาศาสตร์ทุกท่าน ที่กรุณาแนะน าแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
การแก้ไขข้อบกพร่องในการท างาน ตลอดจนชี้แนะการตั้งชื่อหัวข้อเร่ือง การใช้เทคนิคในการสร้าง
ผลงาน การเก็บข้อมูลภาคสนามให้กับข้าพเจ้า ท าให้การจัดท าวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี จึงต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  ที่นี้ด้วย 
              ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวคือ คุณวินิตย์ ทองจันทา คุณวัชรพันธ์ ทองจันทา และคุณ
อัครพันธ์ ทองจันทา รวมทั้งคุณพี่โสภา เอ่ียมสอาด อาจารย์ปิยวรรณ สุขเกษม ที่เป็นก าลังกาย 
ก าลังใจ และช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ชุดนี้  
           คุณค่า และคุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ชุดนี้ ขออุทิศแด ่คุณพ่อบุญส่ง โพธิ คุณย่ากิมเอ็ง 
โพธิ  และมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ คุณแม่แพ โพธิ ที่ได้อบรมเลี้ยงดู และเป็นผู้ให้ชีวิตให้ทุกสิ่งทุก
อย่างแก่ข้าพเจ้า  ตลอดจนคุณตา คุณยาย คุณป้า คุณน้า ครู อาจารย์ ผู้ให้ข้อมูลภาคสนาม และผู้มี
พระคุณทุกท่าน                      
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