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                  ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยที่สร้างสรรค์ขึ้น เป็นผลงานศิลปะการออกแบบที่
สะท้อนวิถีชีวิต   ความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวไทด า โดยบ่งบอกความเป็นมาในอดีต  การย้ายถิ่น 
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การเขียนงานแบบจิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting)  
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               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.  
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 

          ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค นอกจากนั้นมนุษย์ยังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดเป็นสังคมขึ้น 
และในสังคมจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง 
                   ชาวไทด า คือ กลุ่มชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองจุไท 
ที่เมืองแถง หรือ เมืองแทง (Muong Thanh ปัจจุบัน คือ เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม) และ
ได้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อประมาณ  200  ปีที่ผ่านมา   หลังจากการท าสงครามในสมัยกรุง
ธนบุรี    และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวไทด าหรือไทยโซ่งได้ถูกกวาดต้อนผ่านลาวเข้าสู่
ประเทศไทย และได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูมิภาค และจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย 15 จังหวัด 
ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร นครปฐม  กาญจนบุรี เลย พิจิตร พิษณุโลก 
ก าแพงเพชร สุโขทัย ลพบุรี สระบุรี ชุมพร และสุราษฎร์ธานี1 
                    กลุ่มชาวไทด าหรือชาวไทยโซ่งในต าบลดอนตูม ต าบลบางปลา และต าบลไผ่หูช้าง 
ของ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจ แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันเป็น
วิถีชีวิตเช่นเดียวกับชาวไทด าในจังหวัดอ่ืน ๆ   ในประเทศไทย  โดยเฉพาะการปักเย็บงานศิลปะ
ลายดอกผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด า 
                   ความหมายของค าว่า"ไท" คอืกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งที่มีความเป็นอิสระ  ค าว่า 
"ด า" หมายถึงการแต่งกายด้วยเคร่ืองนุ่งห่มสีด า  ชื่อเรียกขานในนาม "ไทด า"  จึงมีความหมาย
โดยรวมว่ากลุ่มชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งในบรรดาหลายชนเผ่า ที่แต่งกายด้วยสีด านั่นเอง ซึ่ งถือ
ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด าด้วย                          
                  วิถีชีวิตของชาวไทด าที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มีลักษณะเด่นอยู่ในตัว เช่น
ทางด้านวัฒนธรรม ชาวไทด ายังมีการรักษาวัฒนธรรมของตนเองสูง ในด้านการแต่งกาย ที่อยู่อาศัย 
ประเพณี ภาษา และอาหาร ทางด้านสังคมเป็นลักษณะเครือญาติและมีการล าดับความส าคัญของ  
สมาชิกไว้แน่นอน  ด้านเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการต้ังกลุ่มท างานหัตถกรรม  
 

                
           1มนู อุดมเวชม, ประวัติศาสตร์ไทด าในประเทศไทย (เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,2547),6-74. 
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มีการค้าขายงานฝีมือการปักเย็บลายดอกผ้าของชาวไทด า  และมีการติดต่อค้าขายสินค้ากับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของชาวไทด าในปัจจุบัน 
                   ลายดอกผ้าของชาวไทด า เป็นผลงานทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และ
พิธีกรรมของชาวไทด าโดยบ่งบอกความเป็นมาในอดีต  การย้ายถิ่น โครงสร้างทางสังคม  เมื่อ
พิจารณาลักษณะเด่นของงานที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันใน
ครอบครัว การรวมกลุ่มทางสังคม และกลุ่มชาติพันธ์ การทอ การย้อมผ้า2 และน ามาตัดซอยเป็นชิ้น 

แล้วน ามาประกอบเป็นลวดลายดอกผ้า ที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติ3 ลายดอกผ้าเป็นงานศิลปะ
ที่มาจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ตามแรงบันดาลใจ จากสิ่งที่พบเห็นเป็น เส้น รูปร่าง 
รูปทรง และการใช้สีที่สดใส สวยงาม จากสิ่งแวดล้อม  จากรูปสัญลักษณ์  หรือวัตถุตามความเชื่อ
ของผู้ท า ผ่านลงบนเสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม และลายดอกผ้า จนเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็น
ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ความเชื่อของกลุ่มชน ที่ต้องใช้เวลา และประสบการณ์ที่ยาวนาน4 

           ปัจจุบันลายดอกผ้าบางลายของชาวไทด าไม่เป็นที่นิยมในการท า เนื่องจากใช้เวลานาน 
และยุ่งยาก ซับซ้อน ผู้คนส่วนใหญ่จะท าเฉพาะลายดอกผ้าที่เป็นที่นิยมของลูกค้า และเพื่อการ
ส่งออกจ าหน่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศเท่านั้น ท าให้ลายดอกผ้าของชาวไทด าบางลายใน
สมัยโบราณก าลังสูญหาย ไป  ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของชาวไทด า  และมีความชื่นชอบใน
ศิลปะการท าลายดอกผ้าที่มีความงดงามตั้งแต่การออกแบบ รูปร่าง รูปทรง และการใช้สีที่โดดเด่น
แปลกตา จึงมีความคิดว่าควรจะศึกษาที่มา  ลักษณะการออกแบบ และ การใช้สีของลวดลายดอกผ้า
ในสมัยโบราณของชาวไทด าไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลายดอกผ้าของชาวไทด าให้คงอยู่ต่อไปอีก ทั้ง
ยังท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะใช้ลายดอกผ้า มาสร้างเป็นงานจิตรกรรมแนวใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
ความนิยมด้านธุรกิจแต่เป็นไป เพื่อถ่ายทอดความงดงาม ความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการ  
ตลอดจนเทคนิคในการสร้างงานของผู้วิจัยเพิ่มเติมเข้าไปในผลงาน เพื่อให้ลายดอกผ้าของเดิมที่
เป็นงานชิ้นเล็ก ๆ และเป็นส่วน ประกอบของเคร่ืองนุ่มห่ม เสื้อผ้ า และของใช้ในชีวิตประจ าวัน
ของชาวไทด า กลายเป็นลายดอกผ้าที่เป็นงานจิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม มีอิสระ เป็นงานแบบเชิง
Grophic Design และทั้งนี้ยังมีส่วนในการเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาวไทด าให้ทุกคนได้รู้จักกันใน
รูปแบบของสื่อใหม่มากขึ้น 
 

 
                          2 ประภัสสร โพธ์ิศรีทอง, ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิน่ : ภูมิปัญญาไทยสานทอเส้นใยสู่ผืนผ้า  
(กรุงเทพฯ : พรีสเกล,2542), 85-86. 
                        3 ถนอม คงยิ้มละมัย, อ าเภอเขาย้อย (โรงเรียนเขาย้อยวิทยา อ าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี,2545), 351. 
                       4 ประภัสสร โพธ์ิศรีทอง, ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น : ภูมิปัญญาไทยสานทอเส้นใยสู่ผืนผ้า,85-86.   
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วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
                1. ศึกษาที่มาของลายดอกผ้าของชาวไทด าในจังหวัดนครปฐม   
                2. ศึกษาลักษณะรูปแบบลายดอกผ้าแบบปะติด ของชาวไทด า                             
                3. สร้างสรรค์งานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย   
 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
               ในการสร้างสรรค์งานคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้จ ากัดขอบเขตข้อมูลของการศึกษาไว้ดังนี้     
               1. ศึกษาที่มาของลายดอกผ้าของชาวไทด าของต าบลดอนตูม  ต าบลบางปลา  และต าบล
ไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเท่านั้น 
               2. ศึกษาเฉพาะลักษณะรูปแบบลายดอกผ้าแบบปะติด ของชาวไทด าที่มีมาในสมัยโบราณ 
ของต าบลดอนตูม  ต าบลบางปลา  และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเท่านั้น                            
               3. สร้างสรรค์งานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย  ในรูปแบบระนาบโดยใช้ สี 
และรูปทรงเรขาคณิตของลายดอกผ้าของชาวไทด าที่ได้ศึกษาข้อมูลมาจาก  ต าบลดอนตูม  ต าบล
บางปลา  และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเท่านั้น 
                 4. แนวการสร้างงานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยในคร้ังนี้  ใช้แนวการเขียน
งานแบบจิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting)โดยใช้รูปแบบการเขียนงานของเค็นเน็ธ โน
แลนด์ (Kenneth Noland) ในปี 1958-1973 และเอ็ลส์เวิร์ธ เคลลี่ (Ellsworth Kelly) ในปี 1951-2011 
ที่จะเน้นภาพที่เป็นเรขาคณิต มีเส้นรอบนอกหรือขอบคมชัด (ไม่ลึก) แบนเป็น 2 มิติ ลักษณะ
ภาพเหมือนท าด้วยเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 
                  5. ขยายผลงานลายดอกผ้าของชาวไทด าที่มีขนาดเล็กให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นถึง
ความงามของรูปทรง พื้นที่ว่าง และสีสันได้ชัดเจนกว่าลายดอกผ้าเดิม 
 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
                ลายดอกผ้าของชาวไทด า เป็นผลงานทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และ

พิธีกรรมของชาวไทด า โดยบ่งบอกความเป็นมาในอดีต  การย้ายถิ่น โครงสร้างทางสังคม  มี
ลักษณะเด่นของงานที่เป็นทั้งแบบรูปธรรม และนามธรรมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันใน
ครอบครัว การรวมกลุ่มทางสังคม และกลุ่มชาติพันธ์  ลายดอกผ้าเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่าใน
ทางการออกแบบ เป็นศิลปะที่มีความงามเฉพาะกลุ่มชนและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวไทด า 
สมควรแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่  เพื่อให้งานศิลปะลายดอกผ้าคงอยู่เป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ใน
รูปแบบงานจิตรกรรม 
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                  แนวความคิดในการแสดงออกถึงความต้องการด้านจิตใจในการถ่ายทอดจิตรกรรม
ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยของผู้ศึกษาในคร้ังนี้   เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึก
ภายในที่มีความรัก ความชอบส่วนตัวของรูปแบบ สี และเส้นที่น ามาใช้ในการท าลวดลายดอกผ้า
ปะติดที่เกิดจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของผู้สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้แนวคิด และความเชื่อส่วนตัว
ในเร่ืองความรัก และความศรัทธาในวัฒนธรรมประเพณี ที่ได้สั่งสม และสืบทอดต่อ ๆ กันมา ใน
การประดิษฐ์ และคิดค้นลวดลายในการท างานศิลปหัตถกรรม จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ท าให้
ผู้วิจัยเกิดความต้องการที่จะน าแนวคิดในการท าลายดอกผ้าปะติดแบบโบราณ มาสร้างเป็นผลงาน
จิตรกรรมขึ้นมา โดยมีความเชื่อที่ว่าลายดอกผ้าปะติดมีลักษณะที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ของตนเอง  
เมื่อน าไปสร้างเป็นงานจิตรกรรมก็จะมีความงดงามเหมือนเดิม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ                        
                1. ไทด า หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งในบรรดาหลายชนเผ่า ที่แต่งกายด้วยสี
ด า กลุ่มชาวไทด าที่ใช้ศึกษาคือ ชาวไทด า  ต าบลดอนตูม  ต าบลปลา  และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอ
บางเลน จงัหวัดนครปฐม                 
                2. ลายดอกผ้า หมายถึง ลายดอกผ้าปะติด ที่ใช้การตัดซอยผ้าชิ้นใหญ่ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ 
เพื่อน ามาประกอบกันเป็นลายดอกผ้า ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้จัดท า เป็นลาย
ดอกผ้าของชาวไทด าในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
                3. ศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย หมายถึง การเขียนภาพลายดอกผ้าของ
ชาวไทด าแบบโบราณที่ศึกษามา ผสมผสานกับการออกแบบลวดลาย ความคิดสร้างสรรค์ และ 
สีอะครีลิค ในการสร้างผลงานจิตรกรรมขึ้นมาใหม่ 
                  4.จิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะเป็นเรขาคณิต มี
เส้นรอบนอกหรือขอบที่คมชัด(ไม่ลึก)  แบน ๆ เป็น 2  มิติ ด้วยเทคนิคการระบายสีแบนไม่ทิ้งฝี
แปรงให้เห็น  ลักษณะภาพเหมือนท าด้วยเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม โดยใช้รูปแบบการเขียนงานของ
เค็นเน็ธ โนแลนด์ (Kenneth Noland)ในปี 1958-1973 และเอ็ลส์เวิร์ธ เคลลี่(Ellsworth Kelly)ในปี 
1951-2011  
                   5. ขยายผลงานลายดอกผ้าของชาวไทด า หมายถึง การขยายลายดอกผ้าที่มีขนาดเล็กให้
ใหญ่ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นมาใหม่ ทั้งขนาด รูปร่าง และรูปทรง โดยใช้
การค านวณจากสัดส่วนลวดลายของโบราณที่มีอยู่  
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
               1. ได้ผลงานรูปแบบจิตรกรรมศิลปะในเชิงสร้างสรรค์ใหม่ จากลายดอกผ้าของชาว 
ไทด าร่วมสมัย 11 ลาย  สร้างสรรค์เป็นผลงานจ านวน 3  ชุด  รวม 8 ชิ้น   
               2. เพื่ออนุรักษ์ลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณให้เป็นที่รู้จัก และให้คงอยู่ต่อไป 
เมื่อผู้ชมได้สัมผัส และซาบซึ้งถึงคุณค่าของงานศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด า 
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บทท่ี 2 
 

เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

                    การสร๎างสรรค์ศิลปะลายดอกผ๎าของชาวไทด ารํวมสมัยในคร้ังนี้   เป็นการสร๎างสรรค์
งานจากศิลปะลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณ เพื่อให๎เข๎าใจเร่ืองราว ที่มา ลักษณะของการ
ออกแบบของลายดอกผ๎าเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร๎างสรรค์งาน  ผ๎ูสร๎างสรรค์ได๎ศึกษา
เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องดังนี ้
                 1.  ศิลปะ 
           2.  ทัศนศิลป์ 
                 3.  ศิลปะรํวมสมัย 
                 4.  ประวัติความเป็นมาของชาวไทด า 
                 5.  ผ๎าของชาวไทด า 
                 6.  ลายดอกผ๎าของชาวไทด า 
                 7.  ลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณ                  
                 8.  ศิลปะลายดอกผ๎าของชาวไทด ารํวมสมัย 
                 9. จิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting)       
 

1.  ศิลปะ(Art) 
           ความหมายของศิลปะ (Art) 
               ศิลปะ คือ ผลแหํงความคิดสร๎างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ตําง ๆ ให๎
ปรากฏซึ่ง สุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา 
ประสบการณ์ รสนิยมและทักษะของแตํละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี หรือความเชื่อทางศาสนา 5 ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ 
ความรู๎สึก สติปัญญา  ความคิด และ/ หรือความงาม6 ศิลปะ คือ สิ่งที่สื่อทางความชอบหรือไมํชอบ 
 
 

 
                     5ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : บริษทันานมีบุ๊คส์
พับลิเคช่ันส์ จ ากัด,2546), 1101. 
                      6ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ประกอบของศลิปะ(Composition of Art) ( กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์อมรินทร์,2554), 
3-6. 
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ของผู๎ปฏิบัติการทางศิลปกรรม  ซึ่งแสดงออกด๎วยความช านาญหรือไมํช านาญ ที่สะท๎อนใน
รูปแบบของปฏิกิริยาการรับร๎ูโดยผู๎ชม7 ศิลปะ หมายถึง ผลแหํงความคิดสร๎างสรรค์มนุษย์ที่แสดง
ออกมาในรูปลักษณะตําง ๆ ให๎ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ 
ตามประสบการณ์ รสนิยม  ทักษะของบุคคลแตํละคน8 ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้นด๎วย
ความประทับใจ และสะเทือนใจจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม ประกอบด๎วยหลักเกณฑ์ 4 ข๎อ 
ได๎แกํ 1. ต๎องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร๎างด๎วยปัญญาปกติ 2. มีความงามประณีต คุณคํา และมีประโยชน์
ตํอมนุษย์  3.มนุษย์และสังคมยอมรับ และ 4.ไมํมีพิษภัยตํอมนุษย์และสังคมนั้น ๆ 9 

    จากข๎อความดังกลําวข๎างต๎นพอสรุปได๎วํา ศิลปะ หมายถึงการถํายทอดการแสดงของ
มนุษย์ ที่เกิดจากอารมณ์ ความประทับใจ สะเทือนใจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ประสบการณ์ 
และทักษะของบุคคล ที่เป็นผลงานที่สร๎างสรรค์  ศิลปะในที่นี่ หมายถึง ผลงานการเขียนภาพที่ใช๎
ลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ได๎ศึกษามาเป็นแนวทางในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะ 
 

2.  ทัศนศิลป์(Visual Art) 
                ทัศนศิลป์ คือ ศิลปะที่สามารถรู๎เห็นด๎วยสายตา และเข๎าใจรํวมกันได๎ ดังนั้นทัศนศิลป์จึง
ได๎แกํงานวิจิตรศิลป์จ าพวกศิลปะทางกายภาพ ซึ่งสามารถมองเห็นได๎ด๎วยสายตา อันประกอบด๎วย
จิตรกรรม ประติมากรรม(หรือปฏิมากรรม) สถาปัตยกรรม และภาพพิมพ์10 

                 ทัศนศิลป์ ที่ศึกษาในครั้งนี้ คือศิลปะลายดอกผ๎าของชาวไทด ารํวมสมัย ที่ผู๎ศึกษาได๎ไป
เก็บข๎อมูลมาสร๎างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมขึ้นมาในรูปแบบใหมํ 
 

3.  ศิลปะร่วมสมัย 
           ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร๎างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู๎สึก สติปัญญา  
ความคิด และ/ หรือความงาม11           

 
 
 

                        7สกนธ์  ภํูงามดีสกนธ์  ภํูงามดี, จิตวิทยา กับการออกแบบ (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วาดศิลป์, 2545),54. 
                       8สุชาติ เถาทอง และคณะสุชาติ เถาทอง และคณะ, ศิลปะทัศนศิลป1์ (กรุงเทพฯ : บริษทัอกัษรเจริญทศัน์ 
อจท. จ ากัด, 2545,3. 
               9มัย ตะติยะ, สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ (กรุงเทพฯ : บรษิัทวาดศิลป์ จ ากัด, 2547),22.   
         10เฉลิม นาคีรักษ์ และคณะ, ศิลปะกับชีวิต 1-2 (กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท,จ ากัด, 2533),3. 

               11ชลูด  นิ่มเสมอ,องค์ประกอบของศิลปะ(Composition of Art),3-6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                 รํวมสมัย  หมายถึง เวลา  พื้นที่ และ บุคคล ที่อยูํใน ปัจจุบันขณะ  หรือที่เรียกวํา present 
time  คือเป็นเวลา เป็นพื้นที่ และบุคคลที่สะท๎อนความเป็นไปในปัจจุบันขณะ และ “ปัจจุบันขณะ”  
ตามคติตะวันตกนั้น เขาให๎เวลาไว๎ 20 ปี  คือย๎อนกลับไปประมาณ 2 ทศวรรษ  หรือเทํากับอายุของ
ชั่วคน 1 รํุน ค าวํา รํวมสมัย นี้ นําจะดูได๎จากองค์ประกอบที่เรียกวํา “3 รํวม” คือ รํวมชีวิต รํวม
เหตุการณ์ และ รํวมความคิด12 

                   จากที่กลําวมาสรุปได๎วําศิลปะรํวมสมัย หมายถึง การน าแนวคิดของลัทธิศิลปะสมัยเกํา
กลับมาใช๎ใหมํ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเร่ืองราวหรือลวดลายบางสํวนให๎มีความทันสมัย 
ทันเหตุการณ์ แตํยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลักษณะแนวความคิด รูปรํางรูปทรง ขั้นตอน หรือ 
วิธีการสร๎างงานศิลปะตามยุคสมัยหรือลัทธิเดิม  ศิลปะลายดอกผ๎าของชาวไทด ารํวมสมัย ที่
น ามาใช๎ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการน าลายดอกผ๎าของชาวไทด าแบบโบราณ มาผสมผสานกับการ
ออกแบบลวดลาย ความคิดสร๎างสรรค์ และ การใช๎เทคนิคตําง ๆ ของผู๎ศึกษา  ในการสร๎างผลงาน
จิตรกรรมขึ้นมาใหมํ  
 
4.  ประวัติความเป็นมาของชาวไทด า 
                     ชาวไทด า หรือ ลาวโซํง ซึ่งมีบรรพบุรุษและถิ่นฐานดั้งเดิมอยูํที่เดียนเบียนฟู ประเทศ
เวียดนาม ย๎ายเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในแถบเมืองเพชรบุรี  เป็นที่แรกในประเทศไทย  เมื่อกวํา  200  ปี
มาแล๎ว                    
                     กลุํมชนชาวไทด า มีถิ่นฐานเดิมอยูํในแคว๎นสิบสองจุไท ดังกลําวไว๎ในพงศาวดาร
เมือง ไลวํา “ เมืองที่พวกผู๎ไทด าอยูํนั้น คือเมืองแถงหนึ่ง เมืองควายหนึ่ง เมืองตุงหนึ่ง เมืองมํวย
หนึ่ง เมืองลาหนึ่ง เมืองโมะหนึ่ง เมืองหวัดหนึ่ง เมืองซางหนึ่ง รวมเป็น 8 เมือง เมืองผู๎ไทขาว 4 
เมือง ผู๎ไทด า 8 เมืองเป็น 12 เมือง จึงเรียกวําเมืองสิบสองผู๎ไท แตํบัดนี้เรียกเขตสิบสองจุไท บริเวณ
ลุํมแมํน้ าด าและแมํน้ าแดง ในเวียดนามภาคเหนือ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยูํของ ไทด า ไทแดง และไทขาว 
เมื่อฝร่ังเศสเข๎าปกครองเวียดนาม ได๎เรียกชนเผําที่อาศัยอยูํลุํมแมํน้ าด าวํา ไทด าที่เรียกวําไทด า 
เพราะชนดังกลําวนิยมสวมเสื้อผ๎าสีด าซึ่ งย๎อมด๎วยต๎นห๎อมหรือคราม แตกตํางกับชนเผําที่อยูํ
ใกล๎เคียงการอพยพและการตั้งรกรากในไทย ชาวไทด าอพยพเข๎ามาตั้งรกรากในไทยถึง 2 คร้ัง
ด๎วยกัน คร้ังแรกในสมัยพระเจ๎ากรุงธนบุรีที่โปรดให๎ไปตี เมืองเวียงจันทร์ได๎ในปี พ.ศ. 2321 ดังได๎
กลําวไว๎ในประวัติชาติไทยวํา "แล๎วปีรํุงขึ้นโปรด ฯ ให๎ยกกองทัพไปตีเมืองหลวงพระบาง ไปตี 

 
                         12โชคชัย ตักโพธ์ิ, “น้ าเปลี่ยนรูป,”  บทปาฐกถาเนื่องในงานแสดงนิทรรศการศิลปะ ณ  หอศิลป์สมเดจ็
พระนางเจ๎าสิริกิติ์ฯ, 17  พฤศจิกายน  2550. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0
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เมืองทัน เมืองมํวย เมืองทั้ง 2 นี้เป็นเมืองของไทด า ตั้งอยูํในเขตแดนญวนเหนือ แล๎วพาครัวไทเวียง 
ไทด า ลงมากรุงธนบุรี ในเดือนยี่  ไทด าให๎ไปอยูํเพชรบุรี "      
 

 
 

ภาพที่ 1  แผนที่ถิ่นที่อยูํไทด าในเวียดนาม 

ที่มา : ทวี สวํางปัญญากูร, “คนไทในเวียดนาม : การแบํงกลุํม,”  ศิลปวัฒนธรรม 18, 9 (กรกฎาคม              
           2540) : 114.  
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ภาพที่ 2  แผนที่แสดงถิ่นที่อยูํ และการอพยพของชาวไทด า 
ที่มา : ด าเนิร เลหกุล,พันเอก. “ผู๎ไทย,”  อ.ส.ท.  2, 11( มิถุนายน 2505) : 16. 
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                   ความหมายของค าวํา"ไท" คือกลุํมชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งที่มีความเป็นอิสระ  ค าวํา 
"ด า" หมายถึงการแตํงกายด๎วยเคร่ืองนุํงหํมสีด า  ชื่อเรียกขานในนาม  "ไทด า"     จึงมีความหมาย
โดยรวม วํากลุํมชาติพันธุ์คนไทยสาขาหนึ่งในบรรดาหลายชนเผํา ที่แตํงกายด๎วยสีด านั่นเอง ซึ่งถือ
ได๎วําเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด าด๎วย     ไทด าได๎ถูกอพยพเข๎าสูํดินแดนของประเทศไทยตั้งแตํ
สมัยพระเจ๎ากรุงธนบุรี ใน  พ. ศ. 2322   เมื่อกองทัพไทยไปตีเวียงจันทน์    แล๎วกวาดต๎อนไทด าที่
อพยพมาจากสิบสองจุไท สํงไปตั้งถิ่นฐานที่บ๎านทําแร๎ง อ าเภอบ๎านแหลม เมืองเพชรบุรี  
                   ตํอมาได๎กวาดต๎อนเข๎ามาเพิ่มเติมอีก ในสมัยรัชกาลที่ 1  ใน พ. ศ. 2335 และสมัย
รัชกาลที่ 3 ใน  พ.ศ.2381  กํอนจะย๎ายมาตั้งถิ่นฐานบริเวณต าบลหนองปรง อ าเภอเขาย๎อย จังหวัด
เพชรบุรใีนปัจจุบัน  และถือวําแผํนดินหนองปรงนี้ คือบ๎านเกิดเมืองนอนของชาวไทด า   มีการสืบ
เชื้อสายมาหลายชั่วอายุคนจนถึงปัจจุบัน และได๎กระจายกันอยูํในพื้นที่หลายจังหวัด เชํน ราชบุรี 
สุพรรณบุรี  สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี พิจิตร พิษณุโลก ก าแพงเพชร สุโขทัย กาญจนบุรี  
ลพบุรี  สระบุรี  ชุมพร และสุราษฎร์ธานี13         
                ชาวไทด าที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษา คือชาวไทด า ต าบลดอนตูม ต าบลบางปลา และต าบลไผํหูช๎าง 
ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 13 Theptidapaya Korn, เทพธิดาพยากรณก์ับสายเลือดไทด า Accessed 4 October 2012. Available 
form http://www. promma.ac.th/ supaporn/ unit5/p3_1_1.htm. 

 

http://www/
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ภาพที่ 3  แผนทีข่องอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ที่มา : Tripod.com  แผนท่ีอ าเภอบางเลน  Accessed 12 Aprail 2013.Available form http://banglen.  
           tripod.com/map.htm, 
 

1 

2 

3 

http://banglen/
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5.  ผ้าของชาวไทด า 
                    ผ๎าของชาวไทด าแบํงออกได๎ 4 ประเภท คือ  1. ผ๎าที่เป็นเคร่ืองแตํงกายในชีวิตประจ าวัน  
ได๎แกํ  เสื้อก๎อม  เสื้อไต  ส๎วงก๎อม และส๎วงฮี  เสื้อชั้นใน  ผ๎าเปียว  ผ๎าซิ่นลายแตงโม  2. ผ๎าที่เป็น
เคร่ืองแตํงกายที่ใช๎ในพิธีกรรม ได๎แกํ เสื้อฮีชาย  เสื้อฮีหญิง  เสื้อต๏ก  3. ผ๎าที่ใช๎เป็นเคร่ืองนอน  
ได๎แกํ ผ๎าหยั่น(มุ๎ง) เสื่อ (ฟูก) หมอน  4.  ผ๎าในลักษณะอ่ืนๆ ได๎แกํ หมวกเด็ก ลูกชํวง กระเป๋าคาด
เอว  ยําม  เป็นต๎น 
                 ลวดลายของผ๎าไทด าแบํงออกได๎  3  ประเภท  คือ 
                 1. เป็นลวดลายที่เกิดจากการทอ ได๎แกํ ลายแตงโม  ลายก๎านนาง ลายประหรือลายตากิ๊บ  
                 2. ลวดลายที่เกิดจากการปักหรือแซํว ได๎แกํ ลายขอกุด ลายกุดดอกแปดหรือลายดอกผ๎า
เปียว ลายเอ้ือ เป็นต๎น 
                 3. ลายที่เกิดจากการปะผ๎า ได๎แกํ  ลายดอกมะลิประยุกต์ ลายดอกแปด ลายดอกจัน ลาย  
ดอกจันประยุกต์ ลายดอกมะลิซ๎อน ลายดอกงิ้ว ลายเบาะหยุ๎มตีนหมา ลายดอกจิก ลายดอก
ทานตะวัน  ลายดอกประดิษฐ์  ลายดอกพรม  เป็นต๎น       
                 ปัจจัยที่มีผลตํอการเปลี่ยนแปลงผ๎าของชาวไทยด า คือ  ปัจจัยด๎านประเพณี  พิธีกรรม  
ปัจจัยด๎านการผลิต  ปัจจัยด๎านการจ าหนําย และผู๎บริโภค  ปัจจัยด๎านบทบาทการใช๎ผ๎าที่เปลี่ยนไป
และปัจจัยด๎านวัฒนธรรมจากภายนอกกลุํม14  
                             
6.  ลายดอกผ้าของชาวไทด า 
                ลายดอกผ๎า มีชื่อเรียกหลายชื่อ   เชํน  ลายดอกผ๎าหน๎าหมอน  ลายดอกผ๎าปะติด หรือ
ลายดอก  ซึ่งทั้งหมดหมายถึง ลายดอกผ๎าที่เกิดจากการใช๎ผ๎าชิ้นเล็ก ๆ มาประกอบกันเป็นรูปทรง
เรขาคณิตให๎เกิดลายดอกผ๎าขึ้นมา  โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์จากดอกไม๎  ต๎นไม๎ สัตว์ และ
สิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ที่อยูํใกล๎ตัว15  
                  การท าดอกลวดลายจากผ๎าของชาวไทด าหรือการปักปะติดผ๎า จะใช๎ผ๎าเป็นทรง
เรขาคณิต เป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ๎า โดยใช๎ผ๎าที่ย๎อมเป็นผืนใหญํแล๎วคํอย ๆ 
ซอยลงมา ตามแตํลาย สีของผ๎าที่ใช๎จะมี  5 สี คือ แดง แดงเข๎ม ส๎ม เขียว และขาว ลายที่ท าเป็นดอก 
จะเร่ิมจากการ   “สนกระจก”   คือการคัดเวิร์คกระจกติดกับผ๎าส า  เป็นจุดเร่ิมต๎น   ปัจจุบันบางคน  
 

 
                            14 อุดม  สมพร,ดร. ผ้าในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ในจังหวัดราชบุรี 2550 Accessed  4 October 2012. 

Available form www.culture.go.th/ research / centerlink.html.            
                15 สัมภาษณ์ บิง ทองคงหาญ, 22  กรกฎาคม 2555. 
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ใช๎ปักเลื่อมใส 1 เม็ดแทน ซึ่งด๎อยคุณคําลง ลายที่ท าเป็นพื้นฐานคือลายดอกพรม  และลายของแตํ
ละคนหรือแตํละท๎องถิ่นก็จะแตกตํางกันออกไปบ๎างเล็กน๎อย  ลายที่ยากที่สุดคือลายดอกแปดเป็น
ลายที่ยากที่สุดตรงลอยตํอตรงจุดตรงกลางถ๎าตํอไมํดีผ๎าจะยํนหรือโป่ง  ลวดลายดอกของการปะติด
ผ๎าในสมัยกํอนมีดังนี้ 
                   1.  ลายดอกพรม 
                   2.  ลายดอกบัวขาแก๎ว 
                   3.  ลายดอกงา 
                   4.  ลายดอกจัน 
                   5.  ลายดอกทานตะวัน(ตาเวน) 
                   6.  ลายดอกมะลิ        
                    7.  ลายดอกพิกุล 
                   8.  ลายดอกแปด 
                   9.  ลายกลีบมะเฟอืง 
                   10.  ลายหัวแมงดา16                   
                  ลวดลายดอกผ๎า ได๎รับการถํายทอดวิธีการท าจากรุํนสูํรุํนสืบทอดตํอ ๆ กันมาเป็นเวลา
ช๎านาน ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากในการน าไปใช๎ในวิถีชีวิตของชาวไทด า ไมํวําจะเป็นการใช๎  
ตกแตํงเสื้อผ๎าในพิธีการตําง ๆ การน าไปประยุกต์ใช๎ในข๎าวของเคร่ืองใช๎    เคร่ืองแตํงตัว   เคร่ือง  

ประดับตกแตํงบ๎านเรือน ของช ารํวย ของขวัญ และของฝาก เป็นสินค๎าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ชาวไทด า ที่สํงออกไปขายทั้งในประเทศ และตํางประเทศมาเป็นเวลานานแล๎ว  
 

7.  ลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ 

              ลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณของต าบลดอนตูม  ต าบลบางปลา  และต าบล 
ไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีชื่อเรียกหลายชื่อ  เชํน ลายดอกผ๎าหน๎าหมอน   ลาย
ดอกผ๎าปะติด หรือลายดอก  ซึ่งทั้งหมดคือชื่อที่ใช๎เรียกลายดอกผ๎านั่นเอง 
               ความหมายของลายดอกผ้า 
               ลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณของต าบลดอนตูม  ต าบลบางปลา  และต าบล 
ไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  หมายถึง ลายดอกผ๎า ที่เกิดจากการใช๎ผ๎าชิ้นเล็ก ๆ มา 
 

 
                                                         
                            16 ถนอม คงยิ้มละมัย, อ าเภอเขาย้อย (เพชรบรุี : โรงเรียนเขาย๎อยวิทยาคม, 2545),351 -352. 



 15 

ประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตให๎เกิดลายดอกผ๎าขึ้นมา  โดยใช๎ความคิดสร๎างสรรค์จากดอกไม๎  
ต๎นไม๎ สัตว์ และสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ที่อยูํใกล๎ตัว 

                   วิวัฒนาการของลายดอกผ้า 
            วิวัฒนาการของลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณของต าบลดอนตูม  ต าบลบาง
ปลา  และต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จากการสอบถาม ลายดอกผ๎าเกิดขึ้นมา
ประมาณ 70 กวํา ปี และเกิดขึ้นมาในประเทศไทย แบํงออกได๎ดังนี ้
                  ระยะที่ 1 ประมาณปี พ.ศ. 2485-2509 
                   การท าลายดอกผ๎าในระยะที่ 1 นีท้ าขึ้นเพื่อใช๎เป็นลายหน๎าหมอน เพื่อใช๎ในงานตําง ๆ 
เชํน  งานแตํง  งานท าบุญบ๎าน ฯ  และใช๎ถวายพระ  โดยใช๎ลายที่ปักเสื้อ  และลายสานของใช๎ที่มีอยูํ  
มาเป็นต๎นแบบ ลายแรกที่ใช๎ท าลายดอกผ๎าคือ ลายดอกจัน และลายตํอ ๆ มาก็พัฒนามาจากความคิด 

สร๎างสรรค์จากดอกไม๎  ต๎นไม๎ สัตว์ และสิ่งแวดล๎อมตําง ๆ ที่อยูํใกล๎ตัว เป็นลายอ่ืน ๆ เชํน ลายดอก
พรม  ลายดอกพิกุล ลายดอกมะลิลา ลายดอกแปด ลายกลีบมะเฟือง ลายหัวแมงดา  เป็นต๎น รูปทรง 
ที่ใช๎เป็นรูปทรงเรขาคณิต เหมือนกับปัจจุบันนี้ แตํสีที่ใช๎ในสมัยนั้นจะเป็นสีที่ย๎อมเองเป็นสํวน
ใหญํ   สีที่ย๎อมจะมาจากสีของเปลือกไม๎ ใบไม๎  สีที่นิยมใช๎มี 5 สี คือสีแดง  สีแดงเลือดนก  สีส๎ม  
และสีขาว ผ๎าที่ใช๎ท าลายดอกผ๎าจะเป็นผ๎าทอมือที่ชาวไทด าท าขึ้นเอง  ลายดอกผ๎าที่ท าจะท าใช๎
เฉพาะครัวเรือน หรือแบํงปันกันใช๎ในกลุํมเครือญาติเทํานั้น  ชาวไทด าจะเร่ิมใช๎ลายดอกผ๎าไป 

ประดับตกแตํงเสื้อผ๎า และของใช๎อ่ืน ๆ กันบ๎างแล๎ว เนื่องจากลายดอกผ๎ามีความสวยงาม และ
สะดวกกวําการปัก หรือทอลายลงบนเสื้อผ๎า และของใช๎อื่น ๆ17 

 
 

                              
 

 

ภาพที่ 4 ลายหน๎าหมอนลายแรกที่ใช๎คือลายดอกจัน       

 
 
                         17 สัมภาษณ์ บิง ทองคงหาญ, 22  กรกฎาคม 2555. 

 ภาพที่ 5  ลายดอกผ๎าหน๎าหมอน 
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                                ระยะที่ 2 ประมาณปี พ.ศ. 2510- ปัจจุบัน 
                     การท าลายดอกผ๎าในระยะที่ 2  นี ้ เร่ิมน าลายดอกผ๎ามาใช๎ประดับตกแตํงงานประเภท
อ่ืน ๆ เชํน เสื้อผ๎าของใช๎ ประเภทกระเป๋า เข็มขัด แตํที่นิยมมากที่สุดคือเสื้อฮี (เสื้อที่ใช๎ในพิธีการ
ตําง ๆ ของชาวไทด า) เร่ิมมีการใช๎ผ๎าที่ซื้อจากร๎านค๎ามาท าลายดอกผ๎ากันมากขึ้น มีการใช๎สีเพิ่มขึ้น
มากกวํา 5 สี และมีการท าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเพื่อจ าหนํายให๎กับชาวไทด าทั่วประเทศ 
และเร่ิมพัฒนาการตกแตํงด๎วยการใสํลูกปัด และเลื่อมสีตาํง ๆ ผสมไปกับการประดับตกแตํงด๎วย
ลายดอกผ๎าแตํเพียงอยํางเดียว เป็นการประยุกต์งานแบบดั่งเดิมให๎เข๎ากับวัสดุสมัยใหมํ เพื่อเพิ่ม
ความสวยงาม และคุณคําของสินค๎า แตํลายดอกผ๎ายังใช๎สี และวิธีการท าแบบดั่งเดิมคือการใช๎ผ๎าชิ้น
เล็ก ๆ มะปะติดกันให๎เกิดลายดอกตามที่ต๎องการ18 

 

 
 

 
 

 

          
 

          
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          18 สัมภาษณ์ ศรีวัย วีระชาญ,16 ตุลาคม 2555. 

ภาพที่ 7  เสื้อฮี(เสื้อที่ใช๎ในพิธีการตําง ๆ ของชาวไทด า)ที่ตกแตํด๎วยลายดอกจัน 

ภาพที่ 6  ลายดอกจันใช๎ตกแตํงเสื้อฮี(เสื้อที่ใช๎ในพิธีการตําง ๆ ของชาวไทด า) 
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      มีการใช้ลูกปัด และเลื่อมสีมาตกแต่งร่วมกับลายดอกผ้าในของใช้ต่าง ๆ 
 

                ระยะที่ 3 ประมาณปี พ.ศ. 2519- ปัจจุบัน 

                   การท าลายดอกผ๎าในระยะที่ 3  นี ้พัฒนางานขึ้นมาก เน่ืองจากมีครูสอนศาสนาคริสต์ ที่
เป็นชาวตํางชาต ิเร่ิมเข๎ามาเผยแพรํศาสนา และเห็นความสวยงามของลายดอกผ๎า จึงสํงเสริมการท า
ให๎เป็นแบบสากลโดยการใช๎วัสดุ วิธีการ และสีของผ๎าให๎เป็นแบบสมัยใหมํ เชํน สีมํวง สีน้ าตาล สี
ฟ้า สีชมพู มีการไลํสีโทนอํอน โทนเข๎มในลายดอกผ๎า  เพื่อสํงออกไปขายในตํางประเทศ ระยะที่ 3 
นี้ จะเป็นการพัฒนารูปแบบที่มาจากจากสั่งซื้อของชาวตํางชาติ และ ท าเป็นอุตสาหกรรมภายใน
ครอบครัว ลายดอกผ๎าเร่ิมเปลี่ยนสีเป็นแบบสมัยใหมํ แตํรูปแบบ และวิธีการท ายังเหมือนเดิม คือ
ใช๎ผ๎าชิ้นเล็ก ๆ   มาประกอบกันด๎วยมือ และลายบางลายที่ยาก ซับซ๎อน เร่ิมไมํมีใครท า จะท า
เฉพาะลายที่งําย ๆ หรือท าเฉพาะลายที่มีลูกค๎าสั่งท าเทํานั้น ลายดอกผ๎าที่นิยมในปัจจุบันคือ ลาย
ดอกบัว  ลายดอกจัน  ลายดอกมะลิ 19 

     
 

     ภาพที่10 ลายดอกผ๎าที่ใช๎สีสมัยใหมํ          ภาพที่ 11 ลายดอกผ๎าที่ใช๎วัสดุและสีสมัยใหมํ 
 

                         

                           19 สัมภาษณ์ ทา สระทองอํอน,16 ตุลาคม 2555. 

  ภาพที่ 8 ลายดอกผ๎าที่ใช๎ตกแตํงกระเป๋า
คาดเอว 

 ภาพที่ 9 ลายดอกผ๎าที่ใช๎ตกแตํงที่คาดเอว
เอว 
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           ลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ศึกษาจากต าบลดอนตูม  ต าบลบางปลา  และ
ต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมมีดังนี้              
                   1.  ลายดอกจัน 
                   2.  ลายดอกพิกุล  
                   3.  ลายดอกมะลิซ๎อน 
                   4.  ลายดอกมะลิลา  
                   5.  ลายดอกพรม   
                   6.  ลายดอกงา 
                   7.  ลายดอกทานตะวัน 
                   8.  ลายดอกบัว 
                   9.  ลายดอกแปด 
                   10.  ลายกลีบมะเฟือง 
                   11.  ลายหัวแมงดา 

                   จากการศึกษาข๎อมูลลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณ   จากต าบลดอนตูม  
ต าบลบางปลา  และต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีจ านวน 11 ลาย  
 

                   ท่ีมาของลายดอกผ้า 
                   ที่มาของลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ได๎ศึกษามา จะมาจากธรรมชาติ 
ได๎แกํ  ดอกไม๎ ต๎นไม๎ ผลไม๎ และสัตว์ตําง ๆ เป็นสิ่งแวดล๎อมที่เคยพบเห็นของชาวไทด า                

                                
ท่ีมาของลายดอกผ้าชาวไทด า 

 

 

                                                               

          ภาพที่ 12  ดอกจัน               ภาพที่ 13  ดอกผ๎าลายดอกจัน        ภาพที่ 14  ลายเขียนดอกจัน       
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               ดอกจัน เป็นต๎นไม๎ยืนต๎นสูงได๎ถึง 20 เมตร  ชาวไทด าเชื่อวําดอกจันเป็นต านานรักอมตะ
ของชาวไทด าในเวียดนามที่เลําตํอ ๆ กันมาวําเกิดจากความรักของหนุํมสาวคูํหนึ่งซึ่งรักกันมากแตํ
แมํของผู๎หญิงไมํชอบใจชายหนุํม จึงบังคับให๎ลูกสาวแตํงงานกับเศรษฐี หนุํมสาวคูํนี้จึงพากันฆํา
ตัวตายในป่าแหํงหนึ่งคืนวันพระจันทร์เต็มดวง กลิ่นหอมของดอกจันจึงสํงกลิ่นไปทั่วบริเวณป่า 
ท าให๎ชาวไทด าสงสัยวําเป็นดอกอะไร เมื่อเข๎าป่าจึงพบวําเป็นดอกจันจึงยกยํองให๎ของดอกจันนี้
แทนความรักอันบริสุทธิ์มั่นคง ชาวไทด าในประเทศไทย จึงนิยมประดิษฐ์ลายนี้เพื่อมอบให๎แกํ
เจ๎าบําวเจ๎าสาว หรือผู๎อาวุโสในหมูํบ๎าน20                  
 
 

                                                   

        ภาพที่ 15 ดอกพิกุล             ภาพที่ 16 ดอกผ๎าลายดอกพิกุล      ภาพที่ 17 ลายเขียนดอกพิกุล  
 

            ดอกพิกุลเป็นไม๎ยืนต๎นขนาดกลาง ดอกเล็กมี 8 กลีบ ออกเป็นชํอ ๆ ละ 2-6 ดอก กลีบ
ดอกสีขาวนวล กลีบรองดอกสีน้ าตาล มีขนนุํม กลิ่นหอม ลายดอกพิกุลนิยมติดไว๎บนหน๎าหมอน 
สาบเสื้อฮี และเชิงเสื้อฮี  
 

                                                                   
       ภาพที่ 18 ดอกมะลิซ๎อน    ภาพที่19 ดอกผ๎าลายดอกมะลิซ๎อน ภาพที่20ลายเขียนดอกมะลิซ๎อน 

  
 

                           

                             20สัมภาษณ์ บิง ทองคงหาญ, 22  กรกฎาคม 2555.           
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                  มะลิซ๎อน มีลักษณะต๎นไม๎เป็นพุํม ไม๎เลื้อย ดอกมีสีขาว มีกลีบหลายชั้น กลีบดอกมี 12- 
15 กลีบ โดยปกติจะเร่ิมบานในเวลาบํายและรํวงในวันรํุงขึ้น ชาวไทด าเชื่อวํา ด๎วยลักษณะของดอก
มะลิ เปรียบเหมือนผู๎หญิง 4 วัย คือ วัยเด็ก วัยรํุน วัยผู๎ใหญํ และวัยชรา ดอกตูมของมะลิเปรียบ
เหมือนวัยเด็กที่ยุํงอยูํในกรอบของครอบครัว ดอกแรกแย๎ม เปรียบเหมือนวัยรํุน ซึ่งเป็นวัยมีการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งตําง ๆ ในรํางกาย เมื่อดอกมะลิบานเต็มที่จะเร่ิมสํงกลิ่นหอมเปรียบได๎กับวัยรํุนซึ่ง
เป็นวัยมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งตํางๆในรํางกาย เมื่อดอกมะลิบานเต็มที่จะเร่ิมสํงกลิ่นหอมเปรียบได๎
กับวัยรํุนเป็นเคร่ืองเตือนใจชาวไทด า ให๎ตระหนักถึงคุณคําของความเป็นลูกผู๎หญิงที่จะไมํ
ประพฤติปฏิบัตินอกลูํ นอกทาง เพราะเมื่อวัยรํวงเลยไป ทุกสิ่งก็ยํอมโรยลาตามกาลเวลาด๎วย 

 

          

                                                    

         ภาพที่21 ดอกมะลิลา          ภาพที่22 ดอกผ๎าลายดอกมะลิลา   ภาพที่23 ลายเขียนดอกมะลิลา 
 

      มะลิลา มีลักษณะต๎นไม๎เป็นพุํม ไม๎เลื้อย ดอกมีสีขาว มีกลีบดอกมี 6-9 กลีบ โดยปกติ
จะเร่ิมบานในเวลาบํายและรํวงในวันรํุงขึ้น ชาวไทด าเชื่อวํา ด๎วยลักษณะของดอกมะลิ เปรียบ
เหมือนผู๎หญิง 4 วัย คือ วัยเด็ก วัยรํุน  วัยผู๎ใหญํ และวัยชรา ดอกตูมของมะลิเปรียบเหมือนวัยเด็กที่
ยุํงอยูํในกรอบของครอบครัว ดอกแรกแย๎ม เปรียบเหมือนวัยรํุน ซึ่งเป็นวัยมีการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ตําง ๆ ในรํางกายเมื่อดอกมะลิบานเต็มที่จะเร่ิมสํงกลิ่นหอม เปรียบได๎กับวัยผู๎ใหญํที่พร๎อมจะ
แตํงงานมีครอบครัว เมื่อดอกเร่ิมรํวงเปรียบได๎กับวัยชรา ซึ่งจะไมํเห็นรํองรอบของดอกตูมและ
กลิ่นหอม แตํจะเห็นเพียงดอกมะลิที่แห๎งที่รํวงลงสูํพื้นดินเทํานั้น ดอกมะลิจึงเป็นเคร่ืองเตือนใจ
ชาวไทด า ให๎ตระหนักถึงคุณคําของความเป็นลูกผู๎หญิง ที่จะไมํประพฤติปฏิบัตินอกลูํนอกทาง 
เพราะเมื่อวัยรํวงเลยไป ทุกสิ่งก็ยํอมโรยลาตามกาลเวลาด๎วย21  

 

 
 

                                 21สัมภาษณ์ บิง ทองคงหาญ, 22  กรกฎาคม 2555.           
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       ภาพที่ 24 ดอกพรม                ภาพที่ 25 ดอกผ๎าลายดอกพรม        ภาพที่ 26 ลายเขียนดอกพรม       

 

 
                            ต๎นหนามพรม หรือต๎นพรม เป็นไม๎เลื้อยมีหนามที่กิ่งก๎าน ดอกมีสีขาวคล๎ายดอกมะลิลา 
ออกดอกชํอที่ปลายกิ่ง  กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ชาวไทยด านิยมปะผ๎า
ประดิษฐ์เป็นลายดอกพรมเป็นสํวนมาก เพราะเห็นดอกพรมอยูํคูํกับทุํงนามาแตํเด็ก และเป็นลายที่
งํายในการใช๎เป็นต๎นแบบ  ปัจจุบันไมํเห็นดอกพรมในหมูํบ๎านไทด า ในอ าเภอบางเลนแล๎ว 
เน่ืองจากเป็นตันไม๎ที่มีหนามจึงถูกตัดทิ้งไป เนื่องจากกลัวหนามจะมาทิ่มแทงเด็ก ๆ ในหมูํบ๎าน 
ภาพที่เห็นเขียนจากความทรงจ าของผู๎ให๎สัมภาษณ์  
 

                                                     
             ภาพที่ 27 ดอกงา               ภาพที่ 28 ดอกผ๎าลายดอกงา         ภาพที่ 29 ลายเขียนดอกงา        
 

             งา เป็นพืชล๎มลุก ชาวบ๎านชอบปลูกไว๎รับประทานเมล็ด และใช๎ประกอบอาหารทั้งคาว 
และหวาน  ชาวไทด ามีความเชื่อตามรูปรํางวํา เมล็ดงามีขนาดเล็ก แตํรวมกันอยูํเป็นกลุํมก๎อน เกิด
ความงอกงามได๎รวดเร็ว ถ๎าน าเอามาท าเป็นลายดอกผ๎าจะแสดงถึงความสามัคคี และมีความ
เจริญก๎าวหน๎าในการท ากิจการตําง ๆ22   
 

 
                         22สัมภาษณ์ ปิยวรรณ  สุขเกษม, 22  กรกฎาคม 2555.           
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  ภาพที่30 ดอกทานตะวัน   ภาพที่31 ดอกผ๎าลายดอกทานตะวัน  ภาพที่32 ลายเขียนดอกทานตะวัน    
                    

 

             ดอกทานตะวัน เป็นพรรณไม๎ล๎มลุก ที่อายุเพียง 1 ปี ลักษณะของล าต๎นเป็นแกนแข็ง 
ตั้งตรง ล าต๎นมีความสูงประมาณ 3-3.5 เมตร  ใบ  มีลักษณะเป็นรูปกลมรี โคนใบโค๎งเว๎าเป็นรูป
หัวใจ สํวนปลายใบแหลม ริมขอบใบหยักยํอยเป็นแบบฟันปลา  ก๎านใบยาว  ดอกออกเป็นชํอ หรือ
เป็นกระจุก ขนาดใหญํจะออกบริเวณยอด หรือรอบ ๆ ล าต๎น ฝัก มีลักษณะเป็นรูปกลมรี มีสีขาว สี
เทา หรือสีด า เมล็ดเป็นสีเหลืองอํอน เมื่อออกดอกแล๎วดอกจะหันไปทางทิศตะวันออก  เป็นการ
ทานตะวัน ไมํหันไปทางทิศอ่ืน จึงได๎ชื่อวํา ดอกทานตะวัน  ชาวไทด านิยมปลูกไว๎ตามบ๎าน 
เนื่องจากเป็นไม๎มงคล สีสดใส ลักษณะสวยงาม แสดงถึงความรํุงเรือง และมีสรรพคุณทางยา
มากมาย ชาวไทด าจึงใช๎รูปแบบที่สวยงามของดอกทานตะวันมาเป็นต๎นแบบในการท าลายดอกผ๎า23 
                            

                                                                                
            ภาพที่ 33 ดอกบัว               ภาพที่ 34 ดอกผ๎าลายดอกบัว       ภาพที่ 35 ลายเขียนดอกบัว 
 
              บัวเป็นพันธุ์ไม๎น้ าชนิดหนึ่ง มีเหง๎าหรือหัวอยูํในเลนตม กลีบเร่ิมแย๎มบานในยามฟ้าสาง 
และหุบกลีบในยามค่ าการแย๎มบาน และหุบกลีบของบัวเกิดขึ้นพร๎อมกับเวลาขึ้น และตกของดวง
อาทิตย์ด๎วยเหตุน้ีชาวไทยทรงด าเชื่อวํา ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์เวลาเช๎า และเย็น นอกจากนี้ดอกบัว 
 

                          23สัมภาษณ์ โสภา  เอี่ยมสอาด, 28 กรกฎาคม 2555. 
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ยังตรงกับความเชื่อของชาวไทยด าอีกด๎านหนึ่ง ที่เปรียบเทียบดอกบัวไว๎วํา เกิดจากตมอันสกปรก
และตกตะกอนในท๎องน้ า แตํบัวก็พยายามยื่นก๎านให๎ยาวอออก จนกระทั่งสามารถโผลํใบ และดอก
ขึ้นมาเหนือผิวน้ า ก าเนิดของดอกบัวจึงเป็นสิ่งเปรียบเทียบเร่ืองการประพฤติผิดพลาดแม๎จะ
ประพฤติผิดเพียงใด แตํก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นคนดีได๎ทุกคน ถ๎าผู๎นั้นมีความตั้งใจจริง ชาวไทด าจึง
น าลายดอกบัวตามจินตนาการน้ี มาเป็นการขอขมา หรือถวายพระ เพื่อเป็นการแสดงถึงความส านึก
ในความผิดที่เร่ิมต๎นกลับเป็นคนดี24 

   

                                                        
           ภาพที่ 36 ดอกแปด            ภาพที่ 37 ดอกผ๎าลายดอกแปด       ภาพที่38 ลายเขียนดอกแปด          

 
                  ลายดอกแปด บางคนบอกเกิดจากดอกไม๎ที่มีชํอนับได๎ 8 ดอก บางคนบอกวําเป็นลายที่
เกิดจากจินตนาการ ของชาวไทด า โดยอัญเชิญแถนทั้ง 8 องค์ มาประดิษฐ์เป็นลายผ๎าประกอบด๎วย
แถนหลวง แถนสิง แถนแนน แถนชาด แถนบัวกําลําวี แถนแมํนาง แถนนุํงขาว และแถนบุญ ผู๎ใด
ใช๎เสื้อผ๎า   และเคร่ืองนุํงหํมลายนี้   จะได๎รับการดูแลจากแถนเมื่อเสียชีวิตลง วิญญาณจะได๎รับ
ความคุ๎มครองจากแถน โดยเฉพาะเสื้อฮีที่มีลวดลายดอกแปด โดยใช๎ในการคลุมโลงศพ หรือน ามา
ท าหน๎าหมอนเป็นการเย็บปะผ๎าสี  
 

                                                   
                   
        ภาพที่ 39 กลีบมะเฟือง    ภาพที่ 40 ดอกผ๎าลายกลีบมะเฟือง  ภาพที่ 41 ลายเขียนกลีบมะเฟือง 
                         
                        24สัมภาษณ์ เจียน  ถิ่นนอ๎ย, 2  สิงหาคม 2555. 
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           มะเฟืองเป็นไม๎ผลที่ออกลูกดก เป็นไม๎พุํมขนาดเตี้ย  ปลูกงําย ให๎ผลตลอดปี  และ
รับประทานได๎งําย สามารถน ามาประกอบอาหารได๎ทั้งคาว และหวาน ชาวไทด าชอบปลูกไว๎ใน
บริเวณบ๎านในสมัยกํอนมีปลูกไว๎ทุกบ๎าน ลักษณะกลีบเมื่อผําออกมาจะเป็นแฉกสวยงาม ชาวไทด า
จึงน ามาเปน็แบบในการท าลายดอกผ๎า25 
 

                                                    
 

              ภาพที่ 42 แมงดา              ภาพที่ 43 ดอกผ๎าลายหัวแมงดา   ภาพที่ 44 ลายเขียนหัวแมงดา 
 

 

          แมงดา เป็นสัตว์ปีกที่มีชุกชุมในหมูํบ๎าน ชาวไทด าในสมัยกํอนนิยมน ามาท าเป็นอาหาร
คาว มีรสชาติที่อรํอย และมีกลิ่นหอมมาก บางคนบอกกลิ่นฉุน ตามหมูํบ๎านชาวไทด าในสมัยกํอน
จะหาได๎งําย และเห็นเป็นประจ า  จึงน าลักษณะของสํวนหัวมาเป็นแบบในการท าลายดอกผ๎า แตํ
บางหมูํบ๎านเรียกลายไมร๎ูจบ เนื่องจากลายสี่แฉกสามารถตํอออกไปได๎เร่ือย ๆ  ตามความต๎องการ
ของผู๎จัดท าลายดอกผ๎า26 
                    รูปทรงของลายดอกผ้า 
                 รูปทรงภายนอกของลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ได๎ศึกษามา จากต าบล
ดอนตูม  ต าบลบางปลา  และต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะมีรูปทรง
ภายนอกของลายดอกเป็นรูปทรงเรขาคณิต ที่เรียกวําสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สี่เหลี่ยมด๎านเทํา) ทุกลาย แตํ
รูปทรงภายในจะเปลี่ยนแปลงไปตามลายที่ผู๎ท าคิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่พบเห็น แตํสํวนมากจะมี 
ลายละเอียดที่เหมือน ๆ กัน เป็นลายที่งําย ๆ ไมํซับซ๎อนจะเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม  
 

 

 
 
                           25สัมภาษณ์  ปิยวรรณ  สุขเกษม, 22  กรกฎาคม  2555.           
                           26สัมภาษณ์ โสภา  เอี่ยมสอาด, 28  กรกฎาคม  2555. 
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      ภาพที่ 45 รูปทรงดอกงา       ภาพที่ 46 รูปทรงดอกมะลิลา        ภาพที่ 47 รูปทรงดอกพิกุล 
 
                            

 

                   เส้นของลายดอกผ้า 
           เส๎นของลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ได๎ศึกษามา จากต าบลดอนตูม  
ต าบลบางปลา  และต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะเป็นลักษณะเส๎นตรง  ไมํ
นิยมใช๎เส๎นโค๎ง  เพื่อความสะดวกในการตัดเย็บลายดอกผ๎า  

 

         
    ภาพที่ 48 เส๎นลายดอกบัว          ภาพที่ 49 เส๎นลายหัวแมงดา         ภาพที่ 50 เส๎นลายดอกพรม   

             
                    สีของลายดอกผ้า 
                  สีของลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ได๎ศึกษามาจากต าบลดอนตูม  ต าบล
บางปลา  และต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะใช๎สีเพียง 5 สีท าลายดอกผ๎า 
ได๎แกํ  สีเขียว(ไมํระบุวําใช๎สีเขียวประเภทใด)สีแดง  สีแดงเลือดนก  สีส๎ม และสีขาว สํวนประกอบ
อ่ืน ๆ เชํนสีรองพื้นดอก หรือสีสํวนไส๎ของดอกอาจใช๎สีด าหรือสีน้ าเงินบ๎าง แตํจะไมํใช๎ท าลาย
ดอกผ๎า 
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การลงสีลายดอกผ้า และลายดอกผ้าของจริง 

                    
               ภาพที่ 51  สีลายดอกจัน                                              ภาพที่ 52 ดอกผ๎าลายดอกจัน 
 

                   
              ภาพที่ 53  สีลายดอกพิกุล                                         ภาพที่ 54 ดอกผ๎าลายดอกพิกุล         
 

                  
            ภาพที่ 55  สีลายดอกมะลิซ๎อน                                 ภาพที่ 56 ดอกผ๎าลายดอกมะลิซ๎อน                   
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            ภาพที่ 57 สีลายดอกมะลิลา                                    ภาพที่ 58  ดอกผ๎าลายดอกมะลิลา 
 

               
               ภาพที่ 59 สีลายดอกพรม                                         ภาพที่ 60 ดอกผ๎าลายดอกพรม     
 

         
                  ภาพที่61  สลีายดอกงา                                             ภาพที่ 62 ดอกผ๎าลายดอกงา 
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            ภาพที่ 63 สีลายดอกทานตะวัน                               ภาพที่ 64 ดอกผ๎าลายดอกทานตะวัน        
 

                   
                ภาพที่ 65  สีลายดอกบัว                                          ภาพที่ 66 ดอกผ๎าลายดอกบัว     
 

 

                
                ภาพที่ 67  สีลายดอกแปด                                      ภาพที่ 68  ดอกผ๎าลายดอกแปด 
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             ภาพที่ 69  สีลายกลีบมะเฟือง                                 ภาพที่ 70 ดอกผ๎าลายกลีบมะเฟือง 
 

                               
              ภาพที่ 71 สีลายหัวแมงดา                                         ภาพที่ 72 ดอกผ๎าลายหัวแมงดา 
 

                  ประโยชน์ของลายดอกผ้า 
                  ประโยชน์ลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษามา  จากต าบล 
ดอนตูม  ต าบลบางปลา  และต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีดังนี้ 
                   1. ใช๎ประดับตกแตํงเสื้อผ๎า  ของใช๎ในชีวิตประจ าวัน ใช๎ในงานพิธีการตําง ๆ 
            2.  ใช๎เป็นของช ารํวย ของขวัญ และของฝาก 
            3 . ใช๎ประดับตกแตํงบ๎านเรือน 
                  4.  ท าเป็นสินค๎าสํงออกไปขายทั้งใน และนอกประเทศ สร๎างอาชีพ และรายได๎ให๎กับ
ครอบครัว และชุมชน 
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                  จากการศึกษาลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณจากต าบลดอนตูม ต าบลบางปลา  
และต าบลไผํหูช๎าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สรุปได๎วําที่มาของลายดอกผ๎ามาจาก
ธรรมชาติ ได๎แกํ ดอกไม๎ ต๎นไม๎ ผลไม๎ และสัตว์ตําง ๆ เป็นสิ่งแวดล๎อมที่เคยพบเห็นที่อยูํ ใกล๎ตัว
ของชาวไทด า ลายดอกผ๎าที่ศึกษามาได๎มีจ านวน 11 ลาย และทุกลายใช๎รูปทรงภายนอกเป็นรูปทรง
เรขาคณิตประเภทสี่เหลี่ยมจัตุรัส(สี่เหลี่ยมด๎านเทํา) เส๎นที่ใช๎จะเป็นเส๎นตรง  การชีสีท าเป็นดอกจะ
ใช๎เพียง 5 สี คือสีเขียว  สีแดง  สีแดงเลือดนก สีส๎ม และสีขาว ลวดลายดอกผ๎า ได๎รับการถํายทอด
วิธีการท าจากรํุนสูํรํุนสืบทอดตํอ ๆ กันมาเป็นเวลาช๎านาน  ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากในการ
น าไปใช๎ในวิถีชีวิตของชาวไทด า ไมํวําจะเป็นการใช๎ตกแตํงเสื้อผ๎าในพิธีการตําง ๆ การน าไป
ประยุกต์ใช๎ในข๎าวของเคร่ืองใช๎   เคร่ืองแตํงตัว  เคร่ืองประดับตกแตํงบ๎านเรือน ของช ารํวย 
ของขวัญ และของฝาก เป็นสินค๎าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทด า ที่สํงออกไปขายทั้งใน
ประเทศ และตํางประเทศมาเป็นเวลานานแล๎ว  
                  
8.  ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย 

                       ศิลปะลายดอกผ๎าของชาวไทด ารํวมสมัยที่น ามาสร๎างผลงานในคร้ังนี้  หมายถึง การ
สร๎างสรรค์ผลงานลายดอกผ๎าของชาวไทด าแบบโบราณที่ศึกษามา ผสมผสานกับการออกแบบ
ลวดลาย ความคิดสร๎างสรรค์ และ การใช๎เทคนิคตําง ๆ ในการสร๎างผลงานจิตรกรรมขึ้นมาใหมํ ซึ่ง
ลายที่ได๎ศึกษามาและน ามาสร๎างสรรค์งานในคร้ังนี้มีทั้งหมดจ านวน 11 ลาย คือ 1) ลายดอกจัน  2)
ลายดอกพิกุล   3) ลายดอกมะลิซ๎อน  4) ลายดอกมะลิลา  5) ลายดอกพรม  6) ลายดอกงา  7) ลาย
ดอกทานตะวัน   8) ลายดอกบัว   9) ลายดอกแปด  10) ลายกลีบมะเฟือง  11) ลายหัวแมงดา 
 

9.  จิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting)  
                  จิตรกรรม(Painting) หมายถึง การเขียนโดยใช๎สีหรือวัสดุใดก็ตาม ให๎บังเกิดเป็นภาพ
ตําง ๆ เชํน ภาพคนเหมือน(Portrait) ภาพหุํนนิ่ง(Still Life) ภาพคน(Human figure) ภาพสัตว์
(Aminal figure) ภาพทิวทัศน์(Landscape)เป็นต๎น ซึ่งเป็นการถํายทอดภาพจากธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล๎อมอ่ืน ๆ ลงบนระนาบ 2 มิติแบบราบ เชํน กระดาษ ผ๎าใบ ผนัง เป็นต๎น27 

                  จิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะเป็นงานออกแบบ
เรขาคณิต มีเส๎นรอบนอกหรือขอบที่คมชัด(ไมํลึก)แบน ๆ เป็น2 มิติ ด๎วยเทคนิคการระบายสีแบน 

 
                  
             27เฉลิม นาคีรักษ์ และคณ, ศิลปะกับชีวิต 1-2  (กรุงเทพฯ : บริษัทอักษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากัด, 2533),1. 
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ไมํทิ้งฝีแปรงให๎เห็นลักษณะภาพไมํเหมือนการวาดด๎วยมือแตํ เหมือนท าด๎วยเคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม   คือเป็นภาพที่มี “3 ไมํ” นั่นคือ 1.ไมํแสดงฝีแปรง 2. ไมํแสดงอารมณ์  3. ไมํมีสีสัน
มากมาย  โดยใช๎รูปแบบการเขียนงานของเค็นเน็ธ โนแลนด์ (Kenneth Noland) และ เอ็ลส์เวิร์ธ 
เคลลี่(Ellsworth Kelly)28 

                จิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting) เป็นลักษณะการสร๎างสรรค์งานที่เหมาะสมกับ
การเขียนงานจิตรกรรมศิลปะลายดอกผ๎าของชาวไทด ารํวมสมัย  ที่ผู๎ศึกษาน ามาใช๎เป็นแนวทางใน
การสร๎างสรรค์ผลงานลายดอกผ๎าของชาวไทด าในสมัยโบราณ ที่ได๎ศึกษามาจาก ต าบลดอนตูม  
ต าบลบางปลา  และต าบลไผํหูช๎าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ านวน 11 ลาย              
                   ศิลปินจิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting) เค็นเน็ธ โนแลนด์ (Kenneth Noland)
และเอ็ลส์เวิร์ธ เคลลี่(Ellsworth Kelly) 
                ประวัติเค็นเน็ธ โนแลนด์(KennethNoland) 
                เค็นเน็ธ โนแลนด์(KennethNoland) เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2467 ที่เมือง Asheville, 
North Carolina,U.S. และเสียชีวิต แล๎วที่ Port Clyde Maine, U.S.เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ขณะ
อายุได๎ 85 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         28Kenneth Noland, Fluxus- Wikipedia. The free ercyclopedia Accessed 4  October 2012. Available 
form  http://www. designer.in.th/ artistic- movement/happening.html. 

                   

 

%20%5bOnline%5d,%20accessed%204
http://www/
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ผลงานของเค็นเน็ธ โนแลนด์(KennethNoland) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 73  ชื่อภาพ  “Beginning”  เทคนิค magna on canvas painting  ปีที่สร๎าง 1958    
 

ที่มา : Kenneth Noland, The official website of painter Kenneth Noland. Aaccessed 12 Aprail  
           2013. Available form http://www. kennethnoland. com/ works/ 1970-1990.php        
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_paint
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ภาพที่ 74  ชื่อภาพ “Split” เทคนิค magna on canvas painting  ปีที่สร๎าง 1959 
 

ที่มา : Kenneth Noland, The official website of painter Kenneth Noland. Aaccessed 12 Aprail  
           2013. Available form http://www. kennethnoland. com/ works/ 1970-1990.php        
 

 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_paint
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ภาพที่ 75   ชื่อภาพ “Another Time” เทคนิค magna on canvas painting  ปีที่สร๎าง 1973 
 

ที่มา : Kenneth Noland, The official website of painter Kenneth Noland. Aaccessed 12  
           Aprail 2013. Available form http://www. kennethnoland. com/ works/ 1970-1990.php        
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_paint
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                 ประวัติเอ็ลส์เวิร์ธ เคลลี่(Ellsworth Kelly) 
                 เอ็ลส์เวิร์ธ เคลลี่(Ellsworth Kelly) เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2466 ที่เมือง New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอายุ 90 ปี 
 
 

ผลงานของเอ็ลส์เวิร์ธ เคลลี่(Ellsworth Kelly) 
 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 76  ชื่อภาพ “Colors Arranged by Chance II” เทคนิค oil on canvas   ปีที่สร๎าง 1951    
ที่มา : Artinfo Blogh, Broad Gets a Classic Ellsworth Kelly Los Angeles  Accessed 12 Aprail  
           2013. Available form http://blogs.artinfo. com/ lacmonfire /2013/01/11/ broad-gets-a- 
           classic-ellsworth-kelly/          
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ภาพที่ 77  ชื่อภาพ “Colors for Large Wall” ขนาด 94  1/2  × 94  1/2  inches เทคนิค oil on canvas    
            ปีที่สร๎าง 1951    
ที่มา :  Artinfo Blogh, Broad Gets a Classic Ellsworth Kelly Los Angeles  Accessed 12 Aprail  
           2013. Available form http://blogs.artinfo. com/ lacmonfire /2013/01/11/ broad-gets-a- 
           classic-ellsworth-kelly/          
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ภาพที่ 78  ชื่อภาพ “Green Blue Red” ขนาด67 1/2  × 90 inches เทคนิค oil on canvas  
           ปีที่สร๎าง  1963      
ที่มา : Artinfo Blogh, Broad Gets a Classic Ellsworth Kelly Los Angeles  Accessed 12 Aprail  
          2013. Available form http://blogs.artinfo. com/ lacmonfire /2013/01/11/ broad-gets-a- 
          classic-ellsworth-kelly/          
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ภาพที่ 79  ชื่อภาพ “Green Relief With Blue” ขนาด 70 × 67 ×2  5/8  inches  เทคนิค oil on  
           canvas,two paneles  ปีที่สร๎าง 2011      
ที่มา : Artinfo Blogh, Broad Gets a Classic Ellsworth Kelly Los Angeles Accessed 12 Aprail   
           2013. Available form http://blogs.artinfo. com/ lacmonfire /2013/01/11/ broad-gets-a-    
           classic-ellsworth-kelly/          
          
 

                              



บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการเก็บข้อมูล และสร้างสรรค์ผลงาน 
 

                  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย  ผู้ศึกษาได้วางแผน
ส าหรับวิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล และสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 
 
วิธีการด าเนินการเก็บข้อมูล 
              1. ข้อมูล 
                  1.1  ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ รวบรวมข้อมูลจาการเดินทางไปส ารวจต าบลที่ท าการศึกษา
ในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 เพื่อหาข้อมูลจากวิทยากร 
                  1.2  ข้อมูลขั้นทุติยภูมิ เรียบเรียงเอกสารงานวิจัย  วิทยานิพนธ์  ต ารา  หนังสือ บทความ
ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทด าจากจากเว็บไซต์ต่าง  ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยครั้งนี้ 

2.  แหล่งข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล 
     2.1  ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลประเภทเอกสาร จากห้องสมุด และศูนย์วัฒนธรรมของ

หมู่บ้านของชาวไทด าที่ไปท าการวิจัย 
     2.2  สัมภาษณ์คนในหมู่บ้านที่ท าการศึกษา  ที่มีเชื้อสายไทด า และที่มีความรู้ความ

ช านาญ เร่ือง ลายดอกผ้าของชาวไทด าทั้งสมัยโบราณ และปัจจุบัน 
     2.3  การสังเกต ผู้ศึกษาจะใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่มีการตัดเย็บลายดอกผ้า 

ตลอดจนการแต่งกายงานประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาการเปิดตลาดจ าหน่ายสินค้า
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด าของชุมชน   เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง    จากนั้นจึงท าการถ่ายภาพ  
วาดภาพ และจดบันทึกข้อมูล เพื่อน าไปเรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 

การสร้างสรรค์ผลงาน    
                   การสร้างสรรค์ผลงาน ผู้ศึกษาได้น าลายดอกผ้าที่ศึกษามาจากต าบลดอนตูม   ต าบล
บางปลา  และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ านวน 11 ลาย มาเป็นต้นแบบใน
การสร้างงานจิตรกรรม  และใช้แนวการเขียนของงานจิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting) มา
ใช้สร้างสรรค์งานในคร้ังนี้   เนื่องจากแนวการเขียนงานจิตรกรรมขอบคม(Hard-Edge Painting) 
เป็นงานที่เหมาะสมกับการเขียนจิตรกรรมลายดอกผ้า  ที่ศึกษามาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการของตนเองผสมผสานไปกับการสร้างงานจิตรกรรมในคร้ังนี้  เพื่อให้ผลงานออกมา

39 
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สมบูรณ์  สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ และแสดง
ความหลากหลายของงานศิลปะร่วมสมัย  ผู้ศึกษาจึงได้แบ่งงานที่สร้างสรรค์ เป็น 3 ชุด คือ  
                 ชุดที่  1   การสร้างสรรค์งานแบบดอกใหญ่ 2 ดอกคู่ ลายเดียวกันในกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้า 
ขนาด 100 ×150 ซม. จ านวน 3 ชิ้น                  
                 ชุดที่  2    การสร้างสรรค์งานแบบ 1  ลาย อยู่กลางลายกรอบที่มีจุดขาวด า ในกรอบแบบ
เส้นหยัก ขนาด 110 ซม. × 160 ซม. จ านวน 2 ชิ้น 
                 ชุดที่  3   การสร้างสรรค์งานแบบ 2 ลาย ผสมกันในกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 105 
ซม.× 150 ซม. จ านวน 3 ชิ้น 
                 เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานสมบูรณ์  โดดเด่น  เป็นศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด า
ร่วมสมัย  ที่แสดงเอกลักษณ์ของผลงานจิตรกรรมได้ชัดเจน งานที่สร้างสรรค์จึงมีส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของลายดอกผ้า ดังนี ้

 
ทัศนธาตุท่ีใช้สร้างสรรค์ผลงาน 
               ทัศนธาต ุเป็นสื่อสุนทรียภาพที่ผู้สร้างสรรค์งานใช้ในการประกอบรูปร่าง รูปทรงต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดเป็นผลงานตามความคิดและจินตนาการ   การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปะลาย
ดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย  ใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

              1. เส้น(Line) 
                    1.1 เส้นรอบนอกเป็นเส้นตรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้เส้นใหญ่ และเส้นรอบนอกของลาย
ดอกผ้าที่เป็นโครงสร้างใหญ่ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส(สีเหลี่ยมด้านเท่า) และเส้นทุกเส้นจะใช้
เส้นตรงทั้งหมด   เพื่อเน้นตัวดอกลายผ้าให้โดดเด่นชัดเจน   
                    1.2 เส้นลายละเอียดของส่วนประกอบใช้เป็นเส้นตรงทั้งหมด และจะมีขนาดเล็กกว่า
เส้นรอบนอกเพื่อเน้นความแตกต่างระหว่างโครงสร้างหลัก และโครงสร้างย่อย 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 80  แสดงการใช้เส้น(Line) 

 
 
 
 

1 2 
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              2. รูปทรง(Form) 
                  2.1 รูปทรงรอบนอกใหญ่ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปทรงรอบนอกลายดอกผ้าใช้รูปทรง
เรขาคณิต(Geometrie Form) เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สี่เหลี่ยมด้านเท่า)  
                  2.2 รูปทรงลายละเอียดภายในลายดอกผ้า จะเป็นรูปสามเลี่ยม  สี่เหลี่ยม และวงกลม 
เปลี่ยนแปลงไปตามลายที่ผู้วิจยัศึกษามาจากลายละเอียดของลายดอกผ้าแต่ละดอก  ลายละเอียดที่
เป็นพื้นหลังจะใช้รูปทรงสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม 
                 2.3 รูปทรงของศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยที่ประกอบกันเป็นลวดลาย
ขึ้นมาใหม่ 
 

                                                               
 

ภาพที่ 81  แสดงการใช้รูปทรง(Form) 
 

              3. โครงสร้างของลาย 
                   3.1 โครงสร้างของลายงานชุดที่  1  แบบดอกใหญ่ 2 ดอกคู่ ลายเดียวกันในกรอบ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
                         3.1.1โครงสร้างหลักของลายดอกผ้าทุกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(สี่เหลี่ยมด้าน
เท่า) เป็นลายดอกผ้า ที่ศึกษามาจ านวน 2  ดอกต่อกัน ต่อ 1 เฟรม 

1 

2 

3 
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                         3.1.2 โครงสร้างย่อยภายในดอกลายผ้าใช้ลายที่ได้ศึกษามาตามชื่อลายดอกผ้า   
ส่วนลายโครงสร้างย่อยพื้นหลังใช้ลายที่ผู้เขียนคิดขึ้นเองเป็นรูปสามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยม  ผสมผสาน
กับลายที่ศึกษามาสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่เพื่อให้องค์ประกอบของงานจิตรกรรมศิลปะลายดอก
ผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย ชุดที่ 1 ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสมบูรณ์ โดดเด่น และสวยงาม 
                             3.1.3 โครงสร้างขอบลายรอบนอกรูปสามเหลี่ยม และบางลายเป็นรูปเหลี่ยมผืน
ผ้า ภายในขอบเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ๆ เท่า ๆ กันเพื่อไม่ให้ลายที่ใช้เด่นกว่าตัวลายของ
โครงสร้างหลัก               
 

  
 

ภาพที่ 82  โครงสร้างของลายงานชุดที่  1 

 
                     3. 2  โครงสร้างของลายงานชุดที่  2  แบบ1 ลายอยู่กลางลายกรอบที่มีจุดขาวด า 
ในกรอบแบบเส้นหยัก  
                         3.2.1  โครงสร้างหลักของลายดอกผ้าทุกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สี่เหลี่ยมด้าน
เท่า) เป็นลายดอกผ้า ที่ศึกษามาจ านวน 2-3  ดอกต่อกัน ต่อ 1 เฟรม 
                         3.2.2 โครงสร้างย่อยภายในดอกลายผ้าใช้ลายที่ได้ศึกษามาตามชื่อลายดอกผ้า   

1 2

2 

3 
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ส่วนลายโครงสร้างย่อยพื้นหลังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สี่เหลี่ยมด้านเท่า)  แบ่งลายเป็นรูป
สามเหลี่ยม เป็นการสร้างสรรค์ลายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ลาย สีและรูปแบบแตกต่างกับลายที่อยู่ตรง
กลาง  
                              3.2.3 โครงสร้างขอบลายรอบนอกเป็นเส้นหยักที่เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ภายในเป็นรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ๆ เท่า ๆ กัน เพื่อไม่ให้ลาย และขอบที่เป็นองค์ประกอบเด่น
กว่าตัวลายของโครงสร้างหลัก      
 

 
 

ภาพที่ 83  โครงสร้างของลายงานชุดที่  2 
                              
                   3. 3   โครงสร้างของลาย งานชุดท่ี  3 แบบ 2 ลาย ในรูปเดียวกันในกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้า                             
                         3.3.1 โครงสร้างหลักของลายดอกผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สี่เหลี่ยมด้านเท่า) เป็น
ลายดอกผ้า ที่ศึกษามาจ านวน 2- 3 ดอก ต่อกัน จ านวน 3 แถว ต่อ 1 เฟรม 
                         3.3.2 โครงสร้างย่อยที่เป็นองค์ประกอบพื้นหลังใช้ลายที่ผู้เขียนคิดขึ้นเองเป็นรูป  
สี่เหลี่ยมจัตุรัส แบ่งลายภายในเป็นรูปสามเหลี่ยม เพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างลายที่เป็น 
จุดเด่น และลายที่เป็นองค์ประกอบพื้นหลัง  เพื่อให้ผลงานจิตรกรรมศิลปะลายดอกผ้าของ 

2 

1 

3 
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ชาวไทด าร่วมสมัย ชุดที่ 3 ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาสมบูรณ์ โดดเด่น และสวยงาม 
                        3.3.3 โครงสร้างขอบลายรอบนอกใช้รูปสามเหลี่ยม ขนาดเล็ก ๆ เท่า ๆ กันเพื่อ
ไม่ให้เด่นกว่าตัวลายของโครงสร้างหลัก                
  

 

 

 

ภาพที่ 84 โครงสร้างของลาย งานชุดที่  3 
 
 

                4. สี(Colour) 
                      สี(Colour)ใช้สีที่ได้ศึกษามาจากลายดอกผ้าโบราณทั้งหมด มี 5 สี  คือ สีเขียว  สีแดง  
สีแดงเลือดนก   สีส้ม  และสีขาว  ลายดอกผ้าทุกแบบไม่ก าหนดตายตัวว่าจะใช้สีอะไรบ้าง หรือใช้
กี่สีในแต่ละลายในการท า ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ  ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของผู้ท า  
ส่วนมากจะใช้สีที่ตัดกันในการท าดอกลายผ้า และในงานจิตรกรรมที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นใช้เทคนิคการ
ไล่สีอ่อนแก่ มีการเพิ่มเติมสีด าเข้าไปในงานจิตรกรรมด้วยเพื่อให้งานออกมาโดดเด่น สวยงาม และ

2 

1 

1 

3 
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ขอบคมชัด ตามแนวการเขียนของจิตรกรรม ขอบคม(Hard-Edge Painting)ที่ผู้ศึกษาและน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าในครั้งนี ้
 

 

               
 

                  ภาพที่ 85  แสดงการใช้ สี(Colour) 
 
 

                5. น้ าหนัก (Tone) 
                  น้ าหนัก (Tone) มีการไล่น้ าหนักอ่อนแก่ลายดอกในงานทั้ง 3 ชุด  โดยใช้สี เขียว แดง 
ส้ม ที่แตกต่างกับสีขาว และพื้นขอบสีด า ท าให้เกิดน้ าหนัก อ่อนแก่ที่ชัดเจน       
 
 

                  
 

                    ภาพที่ 86  แสดงการใช้น้ าหนักอ่อนแก่ของลายดอก 

4 

5 
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               6. ที่ว่าง(Space)          
                    ที่ว่าง(Space) เป็นการเว้นที่ว่างของลายดอกผ้า และขอบลายรูปทรงภายนอกให้เป็นสี
ขาว เพื่อให้เกิดที่ว่างระหว่างลายดอกผ้า กับส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่เป็นสีที่สดใส  และเข้มกว่า 
เพื่อให้ดอกลายโดดเด่น 
 

              
 

               ภาพที่ 87  แสดงการใช้ที่ว่าง(Space) 
 

               7. ลักษณะผิว(Texture)   
                      7.1   ลักษณะผิว(Texture)  เป็นลักษณะส าคัญที่ช่วยให้ตัวลายดอกผ้าโดดเด่น และ
สวยงาม  ลักษณะผิว(Texture)ที่เป็นตัวลายดอกผ้าจะใช้วิธีการไล่สีอ่อนแก่   
                     7.2   ลักษณะผิว(Texture)ที่ เป็นพื้นหลัง จะใช้พู่กัน และปากกา ท าเป็นจุดสีด า  
เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ขรุขระในส่วนที่เป็นพื้นหลัง เพื่อให้เกิดความแตกต่างของลักษณะผิว
(Texture)ของลายดอกผ้า กับลักษณะผิว(Texture)ที่เป็นองค์ประกอบพื้นหลัง  
 

                     
 

               ภาพที่ 88  แสดงการใช้ลักษณะผิว(Texture) 

7 

2 

6 
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เนื้อหาของผลงาน 
                   ผลงานจิตรกรรมที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นนี้ เป็นการเขียนงานจากลายดอกผ้าของชาวไทด า
สมัยโบราณ ที่ผู้ศึกษามาจากต าบลดอนตูม    ต าบลบางปลา  และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม   จ านวน   11  ลาย ได้แก่   1) ลายดอกจัน  2) ลายดอกพิกุล  3) ลายดอกมะลิซ้อน  
4) ลายดอกมะลิลา   5) ลายดอกพรม   6) ลายดอกงา  7) ลายดอกทานตะวัน  8) ลายดอกบัว  9) ลาย
ดอกแปด 10) ลายกลีบมะเฟือง  และ 11) ลายหัวแมงดา  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์  และจินตนาการของตนเองผสานผสานไปกับการสร้างผลงานลายดอกผ้าของชาวไท
ด าสมัยโบราณ เพื่อให้ผลงานโดดเด่น สวยงาม และสามารถถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของลาย
ดอกผ้าชาวไทด า ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
 
เทคนิคการสร้างผลงาน 
                 ในการสร้างผลงานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยในคร้ังนี้ ของผู้ศึกษาใช้
เทคนิควิธีการสร้างงานมีความส าคัญมาก  เนื่องจากลายดอกผ้าในสมัยโบราณของชาวไทด า  เป็น
ศิลปะที่มีความงาม  ในเร่ือง  การวางลวดลาย รูปทรง    และใช้สีสันที่สวยงามในการตัดเย็บ   และ
ปะติด ของดอกลายผ้าอยู่แล้ว ผู้วิจัยต้องใช้แนวคิดในการสร้างงานจิตรกรรมให้เหมาะสมกับ
เร่ืองราวของลายดอกผ้า  และต้องเลือกเทคนิควิธีการที่สามารถส่งเสริมความงาม และแสดงความ
เป็นเอกลักษณ์ของลายดอกผ้าของชาวไทด าให้คงอยู่เหมือนเดิมให้มากที่สุด  และสามารถแสดง
ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของผู้ศึกษาเข้าไปผสมผสานในงานจิตรกรรม ศิลปะลายดอก
ผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยที่สร้างขึ้นได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งสามารถล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
              1. ขั้นตอนการเตรียมพื้น งานจิตรกรรมที่สร้างจะสร้างบนผืนผ้าในที่ขึงบนกรอบเฟรม
ขนาด 100 ×150  ซม. ขนาด 105 ×150  ซม. และขนาด 110×160  ซม. เมื่อขึงเฟรมตึงแล้ว  ทาสี
พลาสติกสีขาวลงบนเฟรม รอให้แห้งสนิท  แล้วทาซ้ าอีกจนครบ 3 คร้ัง 
              2. ขั้นตอนการขยายผลงาน  น าภาพที่ร่างลายที่สมบูรณ์ มาขยายโดยการตีตารางตาม
อัตราส่วนของแผ่นภาพ  ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของผลงาน 
              4. ร่างภาพด้วยสีไม้คละสีตามภาพที่ร่างจนเสร็จสมบูรณ์ 
              5. ขั้นตอนการสร้างผลงานด้วยสีอะคริลิก 
                   5.1  ใช้สีตามแบบที่ออกไว้ลงบนรูปทรงต่าง ๆ ของดอกลายที่ร่างไว้จนเต็มภาพ รอจน
สีแห้งสนิท แล้วลงสีซ้ าอีก 2 ครั้ง จนสีสดใสตามต้นแบบ 
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                   5.2  ใช้เทคนิคการด้วยจุดพู่กันและปากกา ลงบนลายพื้นหลังที่เป็นพื้นที่สีขาว ตามลาย
ดอกที่ออกแบบไว้ เพื่อให้พื้นที่มีจุดสีด าด้านหลังมีความเข้มของน้ าหนัก ท าให้ดอกลายผ้าที่เขียน
โดดเด่น และสวยงาม 
                    5.3  ขั้นตอนสุดท้าย ใช้ปากกาเคมีเส้นใหญ่ตัดเส้นขอบนอกของลาย  และใช้ปากกา
เคมีเส้นเล็กตัดเส้นลายละเอียดภายในของลายดอก เนื่องจากงานเป็นงานขอบคมต้องใช้ไม้บรรทัด
ช่วยในการตัดขอบ เพื่อให้ขอบลายของงานออกมาคมชัด  
 

 

 

 

 
 
 

ภาพที่ 89  แสดงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย ชุดที่ 1 
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ภาพที่ 90  แสดงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย ชุดที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 91 แสดงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย ชุดที่ 3 



บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  และการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

               ในการสร้างสรรค์งานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยในครั้งนี้  ผู้สร้างสรรค์งาน
ได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
              การวิเคราะห์ข้อมูลผู้สร้างสรรค์ได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ดังนี้ 
              วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์               
               1. ศึกษาที่มาของลายดอกผ้าของชาวไทด าในจังหวัดนครปฐม   
               2. ศึกษาลักษณะรูปแบบลายดอกผ้าแบบปะติด ของชาวไทด า                             
               3. สร้างสรรค์งานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย   
              จากศึกษาค้นคว้าข้อมูลลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ  สามารถวิเคราะห์เนื้อหา
ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
                 1.ที่มาของลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาจะมาจาก
ธรรมชาติ ได้แก่ ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ และสัตว์ต่าง ๆ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เคยพบเห็นที่อยู่ใกล้ตัว
ของชาวไทด า  ลายที่ศึกษามาได้มีจ านวน 11 ลาย  ได้แก่  1) ลายดอกจัน  2) ลายดอกพิกุล   3) ลาย
ดอกมะลิซ้อน 4) ลายดอกมะลิลา   5) ลายดอกพรม   6) ลายดอกงา  7) ลายดอกทานตะวัน  8) ลาย
ดอกบัว   9) ลายดอกแปด    10) ลายกลีบมะเฟือง  และ 11)  ลายหัวแมงดา          
              2. ลักษณะรูปแบบลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ  จะใช้ลักษณะเส้นตรง รูปทรง
ภายนอกของลายดอกผ้าจะเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีที่ใช้มีเพียง 5 สี ได้แก่  สี
เขียว สีแดง  สีแดงเลือดนก  สีส้ม  และสีขาว   
                3. การสร้างสรรค์งานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย จะใช้รูปแบบลายดอกผ้า
ที่ศึกษามาทั้งหมดจ านวน 11 ลาย ใช้รูปแบบเส้น รูปทรง และสีเหมือนลายดอกผ้าของชาวไทด าใน
สมัยโบราณ  เขียนลงบนผืนผ้าใบ โดยใช้สีอะคริลิก เนื้อหาของพื้นหลังลายดอกผ้า จะเพิ่มเติม
ความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของผู้วิจัยเข้าไปในงานทุกลาย แต่รูปทรงภายในจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามลายที่ผู้ท าคิดขึ้นเอง ตามสิ่งที่พบเห็น แต่ส่วนมากจะมีลายละเอียดที่เหมือน ๆ 
กัน เป็นลายที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และจะเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม สีของลายดอกผ้า
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ของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา จากต าบลดอนตูม    ต าบลบางปลา  และต าบลไผ่
หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะใช้สีเพียง 5 สีท าดอกลายผ้า ได้แก่  สีเขียว(ไม่ระบุว่า
ใช้สีเขียวประเภทใด)  สีแดง  สีแดงเลือดนก  สีส้ม  และสีขาว  ส่วน ประกอบอ่ืน ๆ เช่นสีรองพื้น
ดอก หรือสีส่วนไส้ของดอกอาจใช้สีด าหรือสีน้ าเงินบ้าง แต่จะไม่ใช้ท าลายดอกผ้า                  
              
การสร้างสรรค์ผลงาน 

    การสร้างสรรค์ผลงานในช่วงก่อนการท างานจิตรกรรมจากลายดอกผ้าของชาวไทด า 
ร่วมสมัย ข้าพเจ้าได้ท าการเก็บข้อมูลขั้นปฐมภูมิ ที่จะน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลาย
ดอกผ้าของชาวไทด าในสมัย  จากคนในหมู่บ้านที่มีเชื้อสายไทด า และที่มีความรู้ความช านาญ เร่ือง 
ลายดอกผ้าของชาวไทด าทั้งสมัยโบราณ และปัจจุบัน ในต าบลดอนตูม  ต าบลบางปลา  และต าบล
ไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยจะใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่มีการตัดเย็บ
ลายดอกผ้า ตลอดจนการแต่งกาย งานประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด า
ของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง จากนั้นจึงท าการถ่ายภาพ  วาดภาพ และจดบันทึกข้อมูล  
ต่อจากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิ  ที่ เ รียบเรียงเอกสาร งานศิลปนิพนธ์  งานวิจัย  
วิทยานิพนธ์  ต ารา  หนังสือ บทความที่เกี่ยวข้องกับชาวไทด าจากจากเว็บไซต์ต่าง  ๆ   สรุปข้อมูล 
และสร้างสรรค์ผลงานตามขั้นตอนที่ได้ศึกษามา 

    ลายดอกผ้าที่ได้ค้นพบจากการศึกษามีจ านวน 11 ลายได้แก่ 1) ลายดอกจัน 2) ลายดอก
พิกุล  3) ลายดอกมะลิซ้อน  4) ลายดอกมะลิลา  5) ลายดอกพรม   6) ลายดอกงา  7) ลายดอก
ทานตะวัน  8) ลายดอกบัว  9)  ลายดอกแปด 10) ลายกลีบมะเฟือง  และ 11) ลายหัวแมงดา  จาก
การศึกษาชื่อลายดอกผ้าบางลายอาจไม่เหมือนกับชาวไทด าในจังหวัดอ่ืน ๆ  แต่ส่วนมากจะ
ใกล้เคียงกัน 

   สี(Colour) ใช้สีที่ได้ศึกษามาจากลายดอกผ้าโบราณทั้งหมด มี 5 สี คือ สีเขียว  สีแดง   
สีแดงเลือดนก   สีส้ม  และสขีาว ลายดอกผ้าทุกแบบไม่ก าหนดตายตัวว่าจะใช้สีอะไรบ้าง หรือใช้กี่
สีในแต่ละลายในการท า ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ  ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของผู้ท า   
                   ปัญหาที่เกิดกับผู้ศึกษาในการสร้างผลงาน  ไม่สามารถจะระบุได้ว่าจะต้องใช้สี
อะคริลิกเบอร์อะไรมาเขียนภาพ  จะต้องใช้ความรู้สึกจากการมองเห็นในการเปรียบเทียบการใช้สี  
เนื่องจากในสมัยโบราณสีมาจากธรรมชาติไม่สามารถควบคุม ความอ่อนแก่ของสีในการผสมแต่
ละคร้ังได้   
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การสร้างงานในระยะท่ีหนึ่ง (2-5  สิงหาคม 2555) 
                  ผู้ศึกษาได้ทดลองสร้างผลงานจากลายดอกผ้าที่ศึกษามา เป็นดอกเดี่ยว ๆ โดยไม่มีลาย
ประกอบพื้นหลัง ผลงานที่ออกมาไม่โดดเด่น และ ไม่น่าสนใจ ตามที่ได้คาดหวังไว้ จึงไม่ประสบ
ผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้   
                     ผลงานในระยะที่หนึ่งนี้ ผู้ศึกษาได้ทดลองใช้สีที่เหมือนตัวลายดอกผ้าเป็นพื้นหลัง
แทน ท าให้ลายดอกผ้ากับพื้นหลังกลมกลืนกันหมด ไม่เห็นความชัดเจนของลายดอกผ้า  จึงต้อง
คิดค้นเร่ืองการใช้ ส่วนประกอบเพิ่มอีก เพื่อท าให้งานสวยงามสมบูรณ์ และน่าสนใจมากกว่านี้ 
 

 
 

       
   
 

 

              ภาพที่ 92  ลายดอกพรม                                       ภาพที่ 93  ลายดอกมะลิซ้อน               

           
 
 

ภาพที่ 92-93  เป็นภาพการสร้างงานในระยะที่หนึ่ง 
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การสร้างงานในระยะท่ีสอง(9 -12  สิงหาคม 2555) 
                  ผู้ศึกษาได้ทดลองสร้างผลงานจากลายดอกผ้าที่ศึกษามา เป็นดอกเดี่ยว ๆ ติดต่อกัน 2 
ดอกมีลายอ่ืน ๆ ประกอบบ้างเล็กน้อย โดยไม่มีลายประกอบพื้นหลัง ผลงานที่ออกมาไม่โดดเด่น 
และ ไม่น่าสนใจ ตามที่ได้คาดหวังไว้ จึงไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้   
                  ผลงานในระยะที่สองนี้ ผู้ศึกษาได้ทดลองเพิ่มลายอ่ืน ๆ คู่ไปกับลายดอกผ้าที่เป็น
โครงสร้างใหญ่  แต่ใช้สีด าและลายจุดในลายพื้นหลัง  แต่งานยังไม่โดดเด่น และสะดุดตา จึงต้อง
คิดค้นเร่ืองการใช้ ส่วนประกอบเพิ่มอีก เพื่อท าให้งานสวยงามสมบูรณ์ และน่าสนใจมากกว่านี้ 
 

          
 

ภาพที่ 94  ลายดอกจัน 
 

ภาพที่ 94  เป็นภาพการสร้างงานในระยะที่สอง 
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การสร้างงานในระยะท่ีสาม( 16-28 กันยายน 2555) 
                   ผู้ศึกษาได้ทดลองสร้างผลงานจากลายดอกผ้าที่ศึกษามา โดยใช้สีด าเป็นสีของดอกลาย
ผ้าที่ศึกษามา และเว้นที่ว่างลายดอกบางส่วนเป็นสีขาว พื้นหลังใช้สีด าระบายพื้น และ ใส่จุดลงใน
ส่วนประกอบของลาย ผลงานที่ออกมาไม่สะดุดตาไม่โดดเด่น และไม่น่าสนใจตามที่ได้คาดหวังไว้ 
จึงยังไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้   
              ผลงานในระยะที่สามนี้ ผู้ศึกษายังไม่มีความกล้าที่จะลงสีงาน ผลงานจึงไม่มีความสดใส
ของสีสันในแบบของลายดอกผ้าแบบโบราณ  งานยังดูเรียบ ๆ ไม่สะดุดตา ผู้วิจัยจึงต้องคิดค้น 
เร่ืองการใช้สี และเทคนิคเพิ่มเติมอีก เพื่อท าให้งานสวยงามสมบูรณ์ และน่าสนใจมากกว่านี้ 

 

 

 
 

                     ภาพที่ 95  ลายดอกจัน                                      ภาพที่ 96  ลายดอกมะลิลา 
 

 
ภาพที่ 95-96  เป็นภาพการสร้างงานในระยะที่สาม 
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                  ภาพที่ 97 ลายหัวแมงดา                                          ภาพที่ 98  ลายดอกจัน 

 

 

ภาพที่ 97-98  เป็นภาพการสร้างงานในระยะที่สาม 
 

 

 

การสร้างงานในระยะท่ีสี่( 3 - 14  ตุลาคม 2555) 
                  ผู้ศึกษาได้ทดลองสร้างผลงานจากลายดอกผ้าที่ศึกษามา โดยใช้สี 5 สี เป็นสีของดอก
ลายผ้าที่ศึกษามา และเว้นที่ว่างลายดอกบางส่วนเป็นสีขาว พื้นหลังใช้สีด าระบายพื้น และ ใส่จุดลง
ในส่วนประกอบของลาย ผลงานที่ออกมาไม่สะดุดตา  ไม่โดดเด่น และ  ไม่น่าสนใจตามที่ได้
คาดหวังไว้ จึงไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้   
                   ผลงานในระยะที่สี่นี้ ผู้ศึกษามีความกล้าที่จะลงสีงานมากขึ้น ผลงานจึงมีความสดใส
ของสีสันของลายดอกผ้าที่อยู่ตรงกลางภาพ  แต่ผู้วิจัยยังมีความรู้สึกว่างานยังไม่สมบูรณ์ มองดูแล้ว
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เหมือนลายพื้นหลัง มาเด่นคู่ไปกับลายดอกที่อยู่ตรงกลาง จึงต้องคิดค้นเร่ืองการใช้สีลายดอกที่อยู่
ตรงกลาง เพิ่มเติมอีก เพื่อท าให้งานสวยงามสมบูรณ์ และน่าสนใจมากกว่านี้ 
 

 

 

  
 
 
 
                     ภาพที่ 99 ลายหัวแมงดา                                    ภาพที่ 100  ลายดอกมะลิลา 
 

 

 
ภาพที่ 99-100  เปน็ภาพการสร้างงานในระยะที่สี่ 
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               ภาพที่ 101  ลายดอกแปด                                          ภาพที่ 102  ลายดอกจัน                
                           
 

 
ภาพที่ 101-102  เป็นภาพการสร้างงานในระยะที่สี่ 
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การสร้างงานในระยะท่ีห้า( 19 -29  ตุลาคม 2555) 
                     การสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ ห้า  ผู้ศึกษาใช้ลายดอกผ้าแต่ละลายที่ศึกษามา
จ านวน 2 ดอกต่อ 1 ภาพ แล้วใช้ลายที่ศึกษามาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการ
ของผู้ศึกษาเป็นพื้นหลัง  มีการใช้เทคนิคโดยใช้จุดสีด าลงบนพื้นหลังของภาพ  ใช้สีด าเพิ่มเติมเข้า
ไปในงานลายดอกผ้า  ใช้ปากกาสีด าตัดเส้นลายดอก และขอบให้คมชัด แต่งานยังดูเรียบ ๆ ไม่
สะดุดตา ผูศ้ึกษาจึงต้องคิดค้นเร่ืองเทคนิคการใช้สี เพิ่มเติมอีก เพื่อท าให้งานสวยงามสมบูรณ์ และ
น่าสนใจมากกว่านี้ 
 
 

 

ภาพที่ 103  ลายดอกมะลิซ้อน 

 

เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากลายดอกผ้าของชาวไทด า ขนาด 100 ×150 ซม. 
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   ภาพที่ 104  ลายดอกมะลิลา 

 
เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากลายดอกผ้าของชาวไทด า ขนาด 100 ×150 ซม. 
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ภาพที่ 105 ลายดอกพรม 

 

เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากลายดอกผ้าของชาวไทด า ขนาด 100 ×150 ซม. 
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ภาพที่ 106 ลายดอกงา 

 
เป็นการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจากลายดอกผ้าของชาวไทด า ขนาด 100 ×150 ซม. 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย พ.ศ. 2555- 2556  
(9 พฤศจิกายน 2555- 18 มีนาคม 2556)   
 
                    การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยในคร้ังนี้   
ผู้ศึกษาใช้ข้อบกพร่องในการสร้างงานตั้งแต่ระยะที่หนึ่งถึงห้า   มาเป็นประสบการณ์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ลายดอกผ้าแต่ละลายที่ศึกษามาจ านวน 11 ลาย สร้างสรรค์เป็นผลงาน
จิตรกรรมศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย  8 ชิ้น จ านวน 3 ชุด คือ  
                  ชุดที่ 1 การสร้างสรรค์งานแบบดอกใหญ่ 2 ดอกคู่ ลายเดียวกันในกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้า 
ขนาด 100 ×150 ซม. จ านวน 3 ชิ้น   
                  ชุดที่ 2  การสร้างสรรค์งานแบบ 1  ลาย อยู่กลางลายกรอบที่มีจุดขาวด าในกรอบแบบ
เส้นหยัก ขนาด 110  × 160 ซม. จ านวน 2 ชิ้น 
                  ชุดที่ 3  การสร้างสรรค์งานแบบ 2 ลาย ในรูปเดียวกันในกรอบสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด105 
×150 ซม.จ านวน 3 ชิ้น             
                  รูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์จะใช้ลายที่ศึกษามาผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้ศึกษาเป็นพื้นหลัง  มีการไล่สีอ่อนแก่ในส่วนที่เป็นลาย
ดอกผ้า  มีการใช้เทคนิคโดยการใช้จุดสีด าลงบนพื้นที่ขาว ในลายส่วนประกอบด้านหลังของภาพ  
และใช้สีด าตัดเส้นขอบนอกลายดอก ท าให้ขอบคมชัด ช่วยให้ลายดอกผ้าโดดเด่น  ส่งผลท าให้การ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยในคร้ังนี้ สามารถถ่ายทอด
ความเป็นเอกลักษณ์ของลายดอกผ้าชาวไทด า ร่วมสมัย  ไว้ในงานจิตรกรรมได้อย่างสวยงาม  
สมบูรณ ์และตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย  
9 พฤศจิกายน 2555- 18 มีนาคม 2556   

จ านวน  8  ชิ้น 
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ภาพที่ 107  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 1 
 

 ชื่อผลงาน   :         ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายดอกพิกุล 
 เทคนิค        :  สีอะครีลิค 
 ขนาด          :  100 ×150 ซม. 
 ปีที่สร้าง     :  2555 
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ภาพที่ 108  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 2 

 

 ชื่อผลงาน   :         ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายดอกทานตะวัน 
 เทคนิค        :  สีอะครีลิค 
 ขนาด          :  100 ×150 ซม. 
 ปีที่สร้าง     :  2555 
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ภาพที่ 109  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 3 
 

 ชื่อผลงาน   :         ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายหัวแมงดา 
 เทคนิค        :  สีอะครีลิค 
 ขนาด          :  100 ×150 ซม. 
 ปีที่สร้าง     :  2556 
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ภาพที่ 110  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 4 
 

 ชื่อผลงาน   :         ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายดอกมะลิซอ้น 
 เทคนิค        :  สีอะครีลิค 
 ขนาด          :  110  × 160 ซม. 
 ปีที่สร้าง     :  2556 
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ภาพที่ 111  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 5 
 

 ชื่อผลงาน   :         ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายดอกมะลิลา 
 เทคนิค        :  สีอะครีลิค 
 ขนาด          :  110  × 160 ซม. 
 ปีที่สร้าง      :  2556 
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ภาพที่ 112  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 6 

 

ชื่อผลงาน : ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายดอกแปดกับลายกลีบมะเฟือง 
เทคนิค      : สีอะครีลิค 
ขนาด        : 105  × 150 ซม. 
ปีที่สร้าง   : 2556 
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ภาพที่ 113  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 7 
 

ชื่อผลงาน : ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายดอกงากับลายดอกจัน 
เทคนิค      : สีอะครีลิค 
ขนาด        : 105  × 150 ซม. 
ปีที่สร้าง    : 2556 
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ภาพที่ 114  ผลงานวิทยานิพนธ์  ชิ้นที่ 8 
 

ชื่อผลงาน  : ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย : ลายดอกบัวกับลายดอกพรม 
เทคนิค       : สีอะครีลิค 
ขนาด         : 105  × 150 ซม. 
ปีที่สร้าง     : 2556 

 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

                  ศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย เป็นผลงานทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต 
ความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวไทด า โดยบ่งบอกความเป็นมาในอดีต  การย้ายถิ่น โครงสร้างทาง
สังคม  มีลักษณะเด่นของงานที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันใน
ครอบครัว การรวมกลุ่มทางสังคม  และกลุ่มชาติพันธ์  ลายดอกผ้าเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่า   และ
บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวไทด า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และพัฒนาการการออกแบบความคิด
สร้างสรรค์รูปแบบการน าเสนอผลงานขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบงานจิตรกรรมร่วมสมัย 
                  ศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย ที่ผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นนี ้เป็นการสร้างสรรค์
ศิลปะจากข้อมูลลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณของ  ต าบลดอนตูม  ต าบลบางปลา  และ
ต าบลไผ่หูช้างในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์คือ 1.ศึกษา
ที่มาของลายดอกผ้าของชาวไทด าในจังหวัดนครปฐม    2. ศึกษาลักษณะรูปแบบลายดอกผ้าแบบ
ปะติดของชาวไทด า 3.สร้างสรรค์งานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย   ผู้สร้างสรรค์ได้
ศึกษา และค้นคว้าข้อมูลขั้นปฐมภูมิด้วยการเดินทางไปส ารวจต าบลที่ท าการศึกษา  ในช่วงเดือน
พฤษภาคม - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ศึกษาข้อมูลขั้นทุติยภูมิจากเอกสาร วิทยานิพนธ์   งานวิจัย  
ต ารา หนังสือ และบทความที่เกี่ยวข้องกับชาวไทด าจากจากเว็บไซต์ต่าง ๆ การเก็บข้อมูลประเภท
เอกสารจากห้องสมุด และศูนย์วัฒนธรรมของหมู่บ้านของชาวไทด าที่ไปการศึกษาและเก็บข้อมูล
จากการสัมภาษณ์คนในหมู่บ้านที่มีเชื้อสายไทด าที่มีความรู้ความช านาญ เร่ือง ลายดอกผ้าของชาว
ไทด าทั้งสมัยโบราณ และปัจจุบัน นอกจากนั้นผู้ศึกษายังใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่มีการตัด
เย็บลายดอกผ้า  ตลอดจนการแต่งกาย งานประเพณี  และพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาการเปิด
ตลาดจ าหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทด าของชุมชน เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่แท้จริง จากนั้นจึง
ท าการถ่ายภาพ  วาดภาพ และจดบันทึกข้อมูล เพื่อน ามาเรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อใช้ใน
การสร้างงานจิตรกรรม   
                    การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย ผู้ศึกษาได้น าลาย
ดอกผ้าที่ศึกษามาจากต าบลดอนตูม   ต าบลบางปลา  และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม จ านวน 11 ลาย มาเป็นต้นแบบในการสร้างงานจิตรกรรม  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์   
และจินตนาการของตนเองผสมผสานไปกับการสร้างงานจิตรกรรมด้วยการขยายลายดอกผ้าให้มี
ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ผลงานมีรูปทรงที่เด่นชัด ได้เห็นความงามของจังหวะและพื้นที่ว่างที่มีความ
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ลงตัว ผลงานที่ปรากฏจึงเป็นความสมบูรณ์  สวยงาม ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลายดอกผ้าของ
ชาวไทด าในสมัยโบราณ และมีความโดดเด่น ที่เป็นลักษณะของศิลปะร่วมสมัย 
                   เน้ือหาของผลงานศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นนี้ 
เป็นการเขียนงานจากลายดอกผ้าของชาวไทด าสมัยโบราณ ที่ได้ศึกษามาจาก ต าบลดอนตูม ต าบล
บางปลา และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ านวน11ลายได้แก่ 1)ลายดอกจัน  
2) ลายดอกพิกุล   3) ลายดอกมะลิซ้อน  4) ลายดอกมะลิลา  5) ลายดอกพรม 6) ลายดอกงา 7)ลาย
ดอกทานตะวัน  8) ลายดอกบัว   9) ลายดอกแปด 10) ลายกลีบมะเฟือง  และ11) ลายหัวแมงดา  ผู้
ศึกษาได้ใช้การเขียนแบบเน้นเส้น ลาย และขอบให้มีความคมชัดด้วยการตัดเส้น  นอกจากนั้นผู้
ศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของตนเองผสานผสานไปกับการสร้างผลงาน 
เพื่อให้ผลงานโดดเด่น สวยงาม และสามารถถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของลายดอกผ้าชาวไทด า 
ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
               เทคนิคการสร้างผลงานจิตกรรมในคร้ังนี้เป็นการสร้างงานลงบนผืนผ้าใบ ที่อยู่บน 
กรอบเฟรมสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ขนาด 100 ×150  ซม. ขนาด 105×150  ซม. และกรอบแบบเส้นหยัก 
ขนาด 110 ×160  ซม. โดยใช้สีอะคริลิก  ตัวลายดอกผ้าที่เป็นโครงสร้างหลักทั้งหมดที่อยู่ในรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส(สี่เหลี่ยมด้านเท่า)จะใช้สีที่สดใสแบบ  แบน ๆ เรียบ ๆ มีการไล่สีอ่อนแก่ในส่วนที่
เป็นลายดอกผ้า ส่วนประกอบของลายที่เป็นพื้นหลังใช้ลายที่ศึกษามาผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการของผู้ศึกษาเป็นพื้นหลัง  มีการใช้เทคนิคโดยการใช้จุดสีด าลงบนพื้นที่
ขาว ในลายส่วนประกอบด้านหลังของภาพ  ขั้นตอนสุดท้าย ใช้ปากกาเคมีเส้นใหญ่ตัดเส้นขอบ
นอกของลาย  และใช้ปากกาเคมีเส้นเล็กตัดเส้นลายละเอียดภายในของลายดอกผ้า เนื่องจากงาน
เป็นงานขอบคมต้องใช้ไม้บรรทัดช่วยในการตัดขอบ เพื่อให้ขอบลายของงานออกมาคมชัด ช่วยให้
ลายดอกผ้าโดดเด่น  ส่งผลท าให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัยใน
คร้ังนี้ สามารถถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของลายดอกผ้าชาวไทด า ไว้ได้สวยงาม  สมบูรณ์  
                  ปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์งานคือ     
                  1. เร่ืองสีที่ใช้ในการเขียนภาพไม่ตรงกับสีที่เก็บข้อมูลมา เนื่องจากสีในสมัยโบราณเป็น
สีที่ท าจากธรรมชาติ แต่สีที่ใช้เขียนเป็นสีวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาของผู้สร้างสรรค์งาน คือใช้
การสังเกต และเปรียบเทียบสีที่ใกล้เคียงที่สุด แล้วน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
                 2. การตัดเส้นถ้าใช้พู่กันเส้นจะไม่ตรง จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้ปากกา และไม้
บรรทัดช่วยในการตัดเส้น เส้นขอบงานจึงคมชัดตามแบบที่ออกไว้ 
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   สรุปผลการศึกษาพบว่า 
                1. ลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ได้ศึกษามา   จะมาจากธรรมชาติ   ได้แก่ 
ดอกไม้ ต้นไม้ ผลไม้ และสัตว์ต่าง ๆ เป็นสิ่งแวดล้อมที่เคยพบเห็นที่อยู่ใกล้ตัวของชาวไทด า  ลาย
ที่ศึกษามาได้มีจ านวน 11 ลายได้แก่ 1) ลายดอกจัน  2) ลายดอกพิกุล  3) ลายดอกมะลิซอ้น  4) ลาย
ดอกมะลิลา   5) ลายดอกพรม   6) ลายดอกงา   7) ลายดอกทานตะวัน   8) ลายดอกบัว   9) ลายดอก
แปด  10) ลายกลีบมะเฟือง  และ11) ลายหัวแมงดา          
                 2.  ลักษณะรูปแบบลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ  จะใช้ลักษณะเส้นตรง 
รูปร่างภายนอกของลายดอกผ้าจะเป็นรูปเรขาคณิตที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่า) 
ทุกลาย แต่รูปทรงภายในจะเปลี่ยนแปลงไปตามลายที่ผู้ท าคิดขึ้นเอง ตามสิ่งที่พบเห็น แต่ส่วนมาก
จะมีลายละเอียดที่เหมือน ๆ กัน เป็นลายที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และจะเป็นรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 
และวงกลม สีของลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา จากต าบลดอนตูม    
ต าบลบางปลา  และต าบลไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะใช้สีเพียง 5 สีท าดอกลาย
ผ้า ได้แก่  สีเขียว(ไม่ระบุว่าใช้สีเขียวประเภทใด)  สีแดง  สีแดงเลือดนก  สีส้ม  และสี ขาว  ส่วน 
ประกอบอ่ืน ๆ เช่นสีรองพื้นดอก หรือสีส่วนไส้ของดอกอาจใช้สีด าหรือสีน้ าเงินบ้าง แต่จะไม่ใช้
ท าลายดอกผ้า 
                3.  การสร้างสรรค์งานศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย จะใช้รูปแบบลาย
ดอกผ้าที่ศึกษามา 11 ลาย  สร้างเป็นผลงานจ านวน 3 ชุด รวม 8 ชิ้น  ขนาด100 ×150 ซม.จ านวน 3 
ชิ้น ขนาด110×160 ซม. จ านวน 2 ชิ้น และขนาด105 ซม.×150 ซม.จ านวน 3 ชิ้น โดยใช้ลักษณะ
เส้น รูปทรง และสีเหมือนลายดอกผ้าของชาวไทด าในสมัยโบราณ  เขียนลงบนผืนผ้าใบ โดยใช้สี
อะคริลิก องค์ประกอบพื้นหลังของพื้นหลังลายดอกผ้า จะเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์  และ
จินตนาการของผู้ศึกษาเข้าไปในงานจิตรกรรม โดยใช้แนวการเขียนงานแบบจิตรกรรมขอบคม
(Hard-Edge Painting) เป็นรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะจากลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วมสมัย 
ในคร้ังนี้  ซึ่งท าให้ผลงานจิตรกรรมที่ออกมาที่โดดเด่น สวยงาม และสามารถถ่ายทอดความเป็น
เอกลักษณ์ของลายดอกผ้าชาวไทด า ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดตามเป้าหมายที่ผู้ศึกษาได้ตั้งไว้ 

                    
 ข้อเสนอแนะ 
                
                 1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
                       1.1  การอนุรักษ์ลายดอกผ้าในสมัยโบราณ  การทอผ้า วัฒนธรรม ประเพณีด้าน 
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พิธีกรรม   ด้านการแต่งกาย   และภาษาของชาวไทด า ในต าบลดอนตูม ต าบลบางปลา และต าบล
ไผ่หูช้าง ในอ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  ควรมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้ามาส่งเสริม 
                     1.2  การน าลายดอกผ้าของชาวไทด าไปสร้างสรรค์เป็นลวดลาย หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
                 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษา 
                      2.1  ควรมีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้รูปแบบลายดอกผ้าของชาวไทด าร่วม
สมัย ในการน าเสนอรูปแบบอ่ืน ๆ  อีก เช่น งานสื่อผสม งานจัดวาง  การถักทอ   หรืองานใน
รูปแบบ 3 มิต ิ
                     2.2   ควรส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาน างานศิลปะที่มีในสมัยโบราณของไทย 
มาเป็นแนวทางในการสร้างงานศิลปะที่แสดงถึงวัฒนธรรม และประเพณีในชุมชนในรูปแบบใหม่ 
หรือ งานร่วมสมัย    ส
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