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มานะชยั  วงษป์ระชา: พาขวญั พานบายศรี.อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์: ศ.ปรีชา เถา
ทอง และรศ.ศิริพงศ ์พยอมแยม้. 69 หนา้. 

 
วิทยานิพนธ์เร่ือง “ พาขวญั  พานบายศรี ”  ชุดน้ีเป็นการแสดงออกถึง เร่ืองราวความ

เช่ือ  ตามฮิตสิบสอง  คลองสิบส่ี  ซ่ึงจะมีพิธีกรรมท่ีจะประกอบในแต่ละช่วงเวลา   มีความใกลเ้คียง
กนัแต่จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน โดยเฉพาะ  การท าพาขวญั หรือ พานบายศรี   ประเพณีท่ีคนอีสาน
นิยมท าเป็นประจ าเม่ือจะออกจากบา้น การเดินทาง การแต่งงาน คลอดลูก  เป็นพิธีท่ีนิยมกระท ากนั
มากในภาคอีสาน เพื่อป้องกนัภยัอนัตรายจากภูตผีปีศาจ   และเป็นการสร้างขวญั ก าลงัใจ ให้กบั
เจา้ของขวญัและสมาชิกในครอบครัว กระท ากนัในหมู่วงศาคณาญาติ  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความ
เช่ือ ความศรัทธา  ความเป็นอยู ่ ความเอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสาน ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่
ขวญั  และยงัคงปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั  

ผลงานจิตรกรรมชุดน้ีแสดงออกให้เห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธา  ความเป็นอยู ่ ความ
เอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสาน ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั  และยงัคงปฏิบติัสืบต่อกนัมา
จนถึงปัจจุบนั  
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54901325: MAJOR: VISUAI   ARTS EDUCATION 
KEY WORD: BAI SRI SU KWUN 

MANACHAI WONGPRACHA: PA KWUN PAN SRI: THESIS ADVSORS: 
PROF.PREECHA THAOTONG AND ASSOC. PROF. SIRIPONG PAYOMYAM. 69 pp.  

 
This ceremonial offering is made of leaves expresses the beliefs and traditions of 

Isan regarding the Buddhist year. The offering is called a “Pa Kwun Pan Bai Sri” and it is being 
given at any of the traditional Thai ceremonies throughout the 12 months of the year (for 
example, traveling, marriage, and delivery children ceremony). “Pa Kwun Pan Bai Sri” is given 
as a symbol of the deep respect which is the culture of  Isan people. Issan people also believe this 
ceremony prevents danger from ghost and encourage people in family. All of these reflect of 
belief, life, consideration and unity of Isan people 

This master piece of painting highlighted in belief, life, consideration and unity of 
Isan people have influent on Bai Sri Su Kwun Ceremony. Last but not least, this ceremony has 
been doing until now.  
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การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ “ พาขวญั  พานบายศรี ” ของขา้พเจา้ชุดน้ีส าเร็จลุล่วงได้
ดว้ยความสนบัสนุนเป็นอยา่งดีเสมอมาจากบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงคณาจารย์
ทุกท่านท่ีให้การอบรมสั่งสอนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง  
อาจารยน์าวนิ เบียดกลาง และรองศาสตราจารยศิ์ริพงศ ์ พยอมแยม้ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีไดใ้ห้
ค  าแนะน าในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในเร่ืองการสร้างสรรค์ผลงาน จนกระทั่งผลงาน
วทิยานิพนธ์ชุดน้ีเสร็จสมบูรณ์ ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทที ่1 

 
บทน า 

 
กล่าวกนัวา่พิธีบายศรีสู่ขวญัมาพร้อมกบัพราหมณ์ทมิฬชาวอินเดียท่ีอพยพมาสู่สุวรรณ

ภูมิ หนงัสือเก่าท่ีพบซ่ึงออกในสมยัพระเจา้อู่ทองกล่าวไวว้า่ “บาย”  เป็นภาษาเขมร แปลวา่ ขา้ว ขา้ว
อนั เป็นสิริมงคล  ขา้วขวญั กล่าวคือ  ขา้วท่ีหุงปรุงรสโอชาอยา่งดีเหมาะสมท่ีจะเป็นเคร่ืองสังเวยให้
เทวดาโปรด พิธีใดเป็นพิธีเทวดาโดยตรง หรือตอ้งการท่ีจะอญัเชิญเทวดามาเป็นประธาน  ตอ้งหา
ของสังเวยท่ีดีและมีสีสะดุดตา ชาวทมิฬจึงมีเคล็ดลบัความเช่ือในขา้วท่ียอ้มสีตามสีประจ าองค์
เทวดา รวมถึงใชสี้ล่อเทวดาฝ่ายร้ายให้ไปรวมต่างหากไม่ให้มาท าอปัมงคลให้โทษแก่มณฑลพิธี
และบุคคล ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยกบัทมิฬไดมี้ความเป็นมาอยา่งเดียวกนั เน่ืองจากได้
มีการถ่ายทอดวฒันธรรมต่าง ๆแก่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่พิธีบวงสรวงเทวดา มีขนมตม้ขาว มะพร้าว
อ่อน กล้วย ข้าวยอ้มสี เช่นข้าวเหนียวด า ข้าวเหนียวแดง ก็น ามาใช้ในพิธีไทยอย่างชัดเจน 
นอกจากน้ีภาชนะบายศรีตองเป็นกระทงท่ีส าหรับบรรจุอาหาร ภายหลงัเอาพานซ้อนกนัข้ึนไปแลว้
เอาของตั้งบนปากพาน เม่ือมีการถ่ายทอดมาท่ีประเทศไทย ซ่ึงมีศิลปศาสตร์ท่ีเจริญข้ึน กระทง
ใบตองก็ถูกประดิดประดอยให้สวยงามเป็นกระทงเจิม ซ่ึงประดบัประดาตกแต่งท่ีปากกระทงให้มี
ความงดงามมีกระจงั มียอดแหลมตามศิลปะแบบไทยๆ 

พิธีบายศรีสู่ขวญัหรือหลายทอ้งถ่ินในภาคอีสานจะเรียกว่าสู่ขวญัหรือสูดขวญั ตาม
ความเช่ือของคนไทยเช่ือกนัว่าคนท่ีเกิดมามีขวญัประจ ากายมีหนา้ท่ีในการพิทกัษรั์กษา ขวญัเป็น
เหมือนพี่เล้ียงท่ีคอยดูแลประคบัประคองชีวิต คอยเล้ียงดู และติดตามไปทุกหนทุกแห่ง เป็นส่ิงไม่มี
ตวัตนคลา้ยจิตหรือวญิญาณแฝงอยูใ่นตวัคนและสัตว ์ซ่ึงขวญัตามความเช่ือทางพระพุทธศาสนาเช่ือ
วา่ในร่างกายเรามี 2 ส่ิงรวมกนั คือร่างกายและจิตใจ หรือขวญั 

“ขวญั”  คือ  ความรู้สึก ถา้ขวญัของผูใ้ดอยูก่บัตวั ผูน้ั้นจะมีความสุขกายสบายใจเป็น
ปกติ แต่ถา้ขวญัของผูใ้ดหลบล้ีหนีหาย ผูน้ั้นจะมีลกัษณะอาการตรงกนัขา้ม  คนไทยจึงเช่ือวา่พิธีสู่
ขวญัเป็นพิธีหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมเพิ่มพลงัใจให้เขม้แข็ง เม่ือมีขวญัท่ีมัน่คง พลงัใจท่ีเขม้แข็งดีแลว้ 
ยอ่มส่งผลให้การประกอบภารกิจหนา้ท่ีนั้น ๆ บรรลุผลส าเร็จไดต้ามความมุ่งหมาย ซ่ึงให้ก าลงัใจ
กนัเม่ือมีความทุกขใ์จ หรือเสริมใหมี้ความสุขยิง่ ๆข้ึนไปเม่ือมีความสุขความพอใจอยูแ่ลว้ก็สามารถ
ท าได ้
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การท าพิธีสู่ขวญัอาจท าไดท้ั้งพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซ่ึง
ปัจจุบนัก็ยงัคงยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา ตามคติ  ความเช่ือ  ก็การท าบายศรีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะของ
แต่ละเผา่ ซ่ึงมีความแตกต่างทั้งทางดา้นรูปแบบ วสัดุ และภาษาท่ีใช ้

 
ความเป็นมา และความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ท่ีมีคติความเช่ือ  ตามฮิตสิบสอง  คลองสิบส่ี 
เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้พบเห็นและคุน้เคยตั้งแต่เยาวว์ยั  ซ่ึงจะมีพิธีกรรมท่ีจะประกอบในแต่ละช่วงเวลา   
มีความใกล้เคียงกนัแต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน โดยเฉพาะ  การท าพาขวญั หรือ พานบายศรี   
ประเพณีท่ีคนอีสานนิยมท าเป็นประจ าเม่ือจะออกจากบา้น การเดินทาง การแต่งงาน คลอดลูก  เป็น
พิธีท่ีนิยมกระท ากนัมากในภาคอีสาน เพื่อป้องกนัภยัอนัตรายจากภูตผีปีศาจ   และเป็นการสร้าง
ขวญั ก าลงัใจ ให้กบัเจา้ของขวญัและสมาชิกในครอบครัว กระท ากนัในหมู่วงศาคณาญาติ  ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความเช่ือ ความศรัทธา  ความเป็นอยู ่ ความเอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสาน 
ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั  และยงัคงปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ก่อให้เกิดความเช่ือ  ความ
ศรัทธา ในพิธีบายศรีสู่ขวญั  เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์  เพื่อตอบสนอง
ความรู้สึกของตวัเอง 

ขา้พเจ้ามีความเช่ือ  ความศรัทธา  ในพิธีบายศรีสู่ขวญั  ของชาวอีสาน  ซ่ึงเป็นถ่ิน
ก าเนิดของขา้พเจา้  โดยเฉพาะการท าพาขวญั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธา  ความ
เป็นอยู่  ความเอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสาน ท่ีมีต่อ พิธีบายศรี สู่ขวญั  ขา้พเจา้จึงน า
ความรู้สึกเหล่าน้ีมาสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรม 2  มิติ  เป็นส่ือ แสดงออกถึง
ความเช่ือ   ความศรัทธา  ความเป็นอยู ่  และความสามคัคี ของชาวอีสาน 
 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

เพื่อตอ้งการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ในเน้ือหาสาระความเช่ือ ความศรัทธา  
ความเป็นอยู่  ความเอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสานผา่นทางผลงานทศันศิลป์ในรูปแบบ
จิตรกรรม 2 มิติ โดยอาศยัแรงบนัดาลใจจากความเช่ือ ความศรัทธา ความเป็นอยู ่  และความสามคัคี 
ของชาวอีสาน 
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สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 
การท างานชุดวทิยานิพนธ์น้ี ตั้งอยูบ่นขอ้มูลสมมุติฐานของทศันธาตุ ซ่ึงไดแ้ก่ เส้น สี 

น ้าหนกัรวมไปถึงรูปทรงท่ีสามารถส่ือความหมายถึงความเช่ือ ความศรัทธา ในพิธีกรรมบายศรี สู่
ขวญั ของชาวอีสาน  

 
ขอบเขตของการท าวิทยานิพนธ์ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา แสดงออกถึง ความเช่ือ ความศรัทธา ความเป็นอยู ่  และความ
สามคัคี ของชาวอีสาน 

2. ขอบเขตดา้นรูปแบบ สร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบจิตรกรรม 2 มิติ โดยอาศยั
รูปทรง รูปแบบ สัญลกัษณ์ ของเคร่ืองพิธีกรรมของพาขวญั หรือพานบายศรี 

 3. ขอบเขตของเทคนิควธีิการ แสดงออกผา่นทางเทคนิค สีอะคริลิก บนผา้ใบ มีการ
สร้างพื้นหลงัและองคร์วมของทุกๆส่วนในภาพจิตรกรรม ดว้ยการจุด ขีด เพื่อสร้างความกลมกลืน
ในงาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

บายศรี  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ “เคร่ือง
เชิญขวญัหรือรับขวญั ท าดว้ยใบตองรูปคลา้ยกระทงเป็นชั้นๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอดข้ึนไปตามล าดบั 
เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกนมีเคร่ืองสังเวยวางอยูใ่นบายศรี และมีไข่ขวญั
วางอยูบ่นยอดบายศรี 

ขวัญ  พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ค  าว่า 
“ขวญั” นั้นเช่ือวา่เป็นส่ิงไม่มีตวัตนคลา้ยกบัจิตหรือวิญญาณแฝง อยู่ในตวัคนและสัตว ์ในบางแห่ง
เรามกัแปลวา่ “ก าลงัใจ”  

สู่ขวญั หมายถึง  การประกอบพิธีกรรม 
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ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ 

 
ส่ิงท่ีส าคญัเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม ท่ีมีคุณค่าความงามทาง

ทศันศิลป์ อยา่งสมบูรณ์ คือ กระบวนการทางความคิด และการน าเสนอ ซ่ึงตอ้งผ่านการกลัน่กรอง 
และการตีความหมายข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยละเอียดในเบ้ืองตน้  จากนั้นจึงท าการทดลอง  
คน้ควา้หาแนวทางในการสร้าง 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่ือสัญลกัษณ์  และทศันธาตุทางศิลปะ โดย
อาศยัการศึกษา และการท าความเขา้ใจในการน าความหมายของขอ้มูลมาส่ือเป็นผลงานเพื่อให้
สามารถถ่ายทอดสาระเร่ืองราว แนวคิดตามความมุ่งหมาย และวตัถุประสงค์ในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีให้คุณค่าทั้งทางภูมิปัญญาความคิด และวตัถุประสงคใ์นการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีให้คุณค่า
ทั้งทางภูมิปัญญาความคิด และคุณค่าความงามทางศิลปะ  การสร้างสรรคง์านศิลปะของขา้พเจา้นั้น 
เกิดข้ึนดว้ยบริบทโดยรอบไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ท่ีเกิดกบัความผกูพนั
กบัครอบครัว การเล้ียงดูของพอ่แม่ตลอดจนสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัท่ีขา้พเจา้ด าเนินชีวติ 

ด้วยธรรมชาตินิสัยของคนท างานศิลปะ  การอ้างถึงอิทธิพลท่ีได้รับจากส่ิงต่างๆ
โดยรอบไม่วา่จะเป็นธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม และศิลปินผูส้ร้างผลงานไวใ้นอดีตจึงไม่ใช่เร่ืองแปลก
อะไร ตรงกนัขา้ม กลบัเป็นวิธีแสดงถึงเหตุ และผลในการสร้างสรรค์ศิลปะยิ่งข้ึน  ขา้พเจา้จึงมี
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นส่วนท่ีควรกล่าวถึงดงัน้ี 

1. อิทธิพลท่ีไดรั้บจากส่ิงแวดลอ้ม 
2. อิทธิพลท่ีไดรั้บจากวฒันธรรมประเพณีอีสาน 
3. อิทธิพลท่ีไดรั้บจากศาสนา 
4. อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานศิลปกรรม 
 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1. อทิธิพลทีไ่ด้รับจากส่ิงแวดล้อม 
 

 
 

ภาพท่ี 1 จงัหวดัมุกดาหาร 
 
 จงัหวดัมุกดาหาร  เป็นจงัหวดัชายแดนอยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 642 กิโลเมตร ห่างจากจงัหวดันครราชศรีมา 410 กิโลเมตร เดิมเป็นส่วน
หน่ึงของจงัหวดันครพนม มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกบัจงัหวดัสกลนครและจงัหวดันครพนม ทิศ
ตะวนัออก ติดต่อกบัแขวงสะหวนันะเขต ประเทศลาว โดยมีแม่น ้ าโขงไหลกั้นพรมแดน ทิศใต ้
ติดต่อกบัจงัหวดัอ านาจเจริญ จงัหวดัยโสธรและจงัหวดัร้อยเอ็ด ทิศตะวนัตก ติดต่อกับจงัหวดั
ร้อยเอด็และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 ดา้นตะวนัออกเป็นท่ีราบสลบัป่าไม ้ ดา้นตะวนัตกเป็นผืนป่าบนทิวเขาภูพาน  ด้าน
ตะวนัออกมีแม่น ้าโขงทอดยาวกั้นพรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบัลาว1 

                                                           

 1 วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี,จงัหวดัมุกดาหาร,เขา้ถึงเม่ือ 24 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://th.m.Wikipedia. org/wiki/จงัหวดัมุกดาหาร 

http://th.m/
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ภาพท่ี 2 แม่น ้าโขง 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แม่น ้าโขง 
 

จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน ท่ีมีคติความเช่ือ  ตามฮิตสิบสอง  คลองสิบส่ี 
เป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้พบเห็นและคุน้เคยตั้งแต่เยาวว์ยั  ซ่ึงจะมีพิธีกรรมท่ีจะประกอบในแต่ละช่วงเวลา   
มีความใกล้เคียงกนัแต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน โดยเฉพาะ  การท าพาขวญั หรือ พานบายศรี   
ประเพณีท่ีคนอีสานนิยมท าเป็นประจ าเม่ือจะออกจากบา้น การเดินทาง การแต่งงาน คลอดลูก  เป็น
พิธีท่ีนิยมกระท ากนัมากในภาคอีสาน เพื่อป้องกนัภยัอนัตรายจากภูตผีปีศาจ   และเป็นการสร้าง
ขวญั ก าลงัใจ ให้กบัเจา้ของขวญัและสมาชิกในครอบครัว กระท ากนัในหมู่วงศาคณาญาติ  ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีสะทอ้นถึงความเช่ือ ความศรัทธา  ความเป็นอยู ่ ความเอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสาน 
ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั  และยงัคงปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั  
 



7 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 พิธีบายศรี 
 

การได้รับการปลูกฝังจากคนในครอบครัว  และส่ิงแวดล้อมนับเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้ และการปฏิบติัตนใหอ้ยูใ่นแบบแผน ของสังคม 
 
2. อทิธิพลทีไ่ด้รับจากวฒันธรรมประเพณอีสีาน 

ภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวฒันธรรมและประเพณีท่ีแตกต่าง
กนัไปในแต่ละทอ้งถ่ินแต่ละจงัหวดั  ศิลปวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นตวับ่งบอกถึงความเช่ือ ค่านิยม 
ศาสนาและรูปแบบการด าเนินชีวิต ตลอดจนอาชีพของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆไดเ้ป็นอย่างดี สาเหตุท่ี
ภาคอีสานมีความหลากหลายทางศิลปวฒันธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจากการเป็น
ศูนยร์วมของประชากรหลากหลายเช้ือชาติ2  และมีการติดต่อสังสรรค์กบัประชาชนในประเทศ
ใกล้เคียง  จนก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมข้ึน เช่น ประชาชนอีสานแถบจงัหวดัเลย 
หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี อ านาจเจริญ ท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศลาว  
ประชาชนของทั้งสองประเทศมีการเดินทางไปมาหากนั  ท าให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีระหวา่งกนั  ซ่ึงเราจะพบวา่ชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบแม่น ้ าโขงมี
ศิลปวฒันธรรมท่ีคลา้ยๆกนั  และรูปแบบการด าเนินชีวิตก็มีความคล้ายคลึงกนัด้วย  รวมทั้งชาว

                                                           

 2 ชมรมอีสาน ภูมิภาคอินโดจีนศึกษา มหาวทิยาลยันเรศวร,ศิลปวฒันธรรมประเพณีอสีาน, เขา้ถึง
เม่ือ 24 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http:// student.nu.ac.th / isannu isanculture/cultureindex.htm  
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เวียดนามท่ีอพยพเขา้มาช่วงสงครามเวียดนาม ก็ไดน้ าเอาศิลปวฒันธรรมของเวียดนามเขา้มาดว้ย 
ถึงแมปั้จจุบนัชาวเวยีดนามเหล่าน้ีจะไดป้รับตวัเขา้กบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอีสาน3 โดยเฉพาะชาว
เวียดนามท่ีเป็นวยัรุ่นในปัจจุบนัไดรั้บการศึกษาท่ีดีเหมือนกบัชาวไทยทุกประการ จนแทบแยกไม่
ออกวา่เป็นคนไทยอีสานหรือคนเวยีดนามกนัแน่  ส่วนใหญ่ก็จะเห่อวฒันธรรมตกเหมือนวยัรุ่นของ
ไทย  จนลืมวฒันธรรมอนัดีนามของตนเอง แต่ก็ยงัมีชาวเวียดนามบางกลุ่มส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ
ยงัคงยึดมัน่กบัวฒันธรรมของตนเองอยูอ่ยา่งมัน่คง ท่านสามารถศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตแบบ
เวียดนามได้ตามชุมชนชาวเวียดนามในจงัหวดัท่ีกล่าวมาแล้ว  ส่วนประชาชนท่ีอยู่ทางจงัหวดั
สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา  มีการติต่อกับประชาชนชาวกัมพูชา ก็จะได้รับเอา
วฒันธรรมของกมัพชูามาประยกุตใ์ช ้ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้วฒันธรรมประเพณีของคนทั้งสองเช้ือชาติก็
มีความคลา้ยคลึงกนัอยูแ่ลว้  จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและวฒันธรรมต่างๆก็มีความแตกต่างกนัตามแต่ละทอ้งถ่ินและแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆ
ของไทยอย่างเห็นได้ชัด  ทั้ งวฒันธรรมทางด้านการด ารงรงชีวิตและวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
ศาสนา  ซ่ึงเราสามารถสังเกตรูปแบบวฒันธรรมท่ีดีงามของชาวอีสานผา่นทางประเพณีต่างๆท่ีชาว
อีสานจดัข้ึนซ่ึงสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมอีสานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
3. อทิธิพลทีไ่ด้รับจากศาสนา 

ประเทศไทยมีวฒันธรรมและประเพณีต่างๆท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาแต่โบราณ  เช่น 
พิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ซ่ึงเป็นพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาพราหมณ์อยา่งแยกแยะไม่ได ้ ผูน้  า
ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆของทอ้งถ่ินตามภาคต่างๆของประเทศ  ส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ชุมชนให้
ความนับถือเม่ือมีการจดัพิธีดงักล่าวข้ึน  คนในชุมชนท่ีมาร่วมพิธีจะเกิดความรักความสามคัคี มี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เป็นการสร้างความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความเป็น
ปึกแผน่แก่ชุมชนเป็นอยา่งยิ่ง  ปัจจุบนัวฒันธรรมและประเพณีแบบโบราณก าลงัเลือนหายไป  ซ่ึง
คนสมยัใหม่มกัละเลยแมจ้ะมีการน ามาปฏิบติัอยู่บา้ง แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจขั้นตอนในเร่ือง
พิธีกรรมต่างๆ จึงท าใหมี้การปฏิบติัอยา่งไม่ถูกตอ้ง  ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  หากหน่วยงาน
หรือส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบไม่เผยแพร่ความรู้ท่ีถูกตอ้ง  อาจท าให้วฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามมีความเส่ือมถอยไปเร่ือยๆ จนในท่ีสุดจะเล่ือนหายไปตามกาลเวลา 

วฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินนั้น  ถือว่าเป็นส่ิงส าคญัท่ี
จะตอ้งรวบรวมใหเ้ป็นหน่ึงเดียว เพราะพิธีกรรมเป็นเร่ืองหลกัท่ีตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจโดยท่องแท ้ 

                                                           
3 เร่ืองเดียวกนั. 
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พิธีกรรม คือ  การกระท าท่ีคนเราสมมติข้ึน เป็นขั้นเป็นตอน มีระเบียบวิธี เพื่อให้เป็น
ส่ือหรือหนทางท่ีจะน ามาซ่ึงความส าเร็จในส่ิงท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงท าใหเ้กิดความสบายใจและมีก าลงัใจ
ท่ีจะด าเนินชีวิตต่อไป  เช่น  พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา หรืออีกนัยหน่ึง พิธีกรรม หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีมนุษยพ์ึงปฏิบติัต่อความเช่ือทางศาสนาของตนเอง ไม่วา่จะเป็นศาสนาใดๆก็ตามต่างก็
มีการปฏิบติัต่อศาสนาของตน  ตามความเช่ือและความศรัทธาของตนเองในแต่ละศาสนา  จึง
ก่อใหเ้กิดเป็น “พิธีกรรม” ทางศาสนาดว้ยความเช่ือและความศรัทธา 

การท่ีความเช่ือของคนแต่ละชุมชนมีแนวทางยึดถือและปฏิบัติท่ีแปลก แตกต่าง  
อาจจะคล้ายกนัหรือเหมือนกนั  จากการก าหนดสร้างรูปแบบปฏิบติัข้ึนเป็นพิธีกรรมตามความเช่ือ
ในวถีิของตนเองภายในชุมชนสืบต่อกนัมา  โดยระยะแรกเร่ิมอาจเกิดข้ึนเพียงในกลุ่มความเช่ือกลุ่ม
เล็กๆ ค่อยๆกระจายไปสู่คนกลุ่มอ่ืนในชุมชนอ่ืนๆหรือต่างชุมชน  ท่ีอาจจะมีความเช่ือท่ีเห็นคลอ้ย
ตามรับเอาความเช่ือ และแนวการปฏิบัติทางพิธีกรรมน าไปใช้ในชุมชนของตน  จึงเกิดการ
แพร่กระจายสู่ชุมชนขยายวงกวา้งจากชุมชนสู่ชุมชน  จากสังคมในระดบัทอ้งถ่ินไปสู่สังคมใน
ระดบัชาติ  และความเช่ือท่ีปรากฏอยูใ่นสังคมไทย สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มของความเช่ือดงัน้ี 

3.1 ความเช่ือทางพระพุทธศาสนา   
เน่ืองจากคนไทยนบัถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ความเช่ือจึงมุ่งเน้นพระ

รัตนตรัยและหลกัธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา คือ 1. ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม: ใครท า
กรรมใดไว ้ผลกรรมนั้นจะตามสนอง ซ่ึงมีความเช่ือวา่ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ไม่มีใครหลีกเล่ียงได ้2. 
ความเช่ือเร่ืองตายแลว้เกิดใหม่ : สัตวโ์ลกทั้งหลายย่อมเวียนว่ายตายเกิด วฏัสงสาร ตามผลแห่ง
กรรมของตน เป็นความเช่ือตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา ดังตัวอย่างท่ีปรากฏใน
พระไตรปิฎก เล่มท่ี 16 ข้อ 219 สังยุตตนิกาย4 “…ดูกรภิษุทั้งหลาย การเวียนว่ายตายเกิด
เปรียบเสมือนท่อนไมท่ี้โยนข้ึนไปในอากาศ บางคร้ังก็ตกลงทางโคน บางคร้ังก็ตกลางทางกลาง 
บางคร้ังก็ตกลงทางปลาย สัตว์ทั้งหลายผูมี้อวิชชาเป็นเคร่ืองกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองผูกมดัวิ่งไป
ท่องเท่ียวไปอยู ่บางคร้ังก็ไปสู่โลกอ่ืนจากโลกน้ี บางคร้ังก็มาสู่โลกน้ีจากโลกอ่ืน  ดูกรภิษุทั้งหลาย  
สงสาร (การเวียนวา่ยตายเกิด)น้ี มีท่ีสุดอนัตายไปไม่พบ ไม่ปรากฏเง่ือนไขในเบ้ืองตน้ เบ้ืองปลาย
ของสัตวผ์ูมี้อวชิชาเป็นเคร่ืองกั้น ตณัหาเป็นเคร่ืองผกูมดั วิง่ไปท่องเท่ียวไปอยู ่ควรเพื่อจะเบ่ือหน่าย
คลายก าหนดัในสังขารทั้งปวงควรท่ีจะพน้ไปเสีย”  3. ความเช่ือเร่ืองกฎแห่งธรรมชาติ : ก็ยงัคงเป็น
ค าสอนตามหลกัทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกวา่หวัใจของพระพุทธศาสนาหรือคาถาของพระอสัสชิ 
ตอบค าถาม  พระสารีบุตรไดถ้ามถึงใจความของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรโดยย่อท่ีสุด “ส่ิง
                                                           

 4 สุชีพ  ปุญญานุภาพ,พระไตรปิฎก ฉบับส าหรับประชาน(กรกฎาคม 2524),100. 
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เหล่าใดเกิดมาเพราะมีเหตุท าใหเ้กิดพระตถาคตเจา้แสดงเหตุของส่ิงเหล่าน้ี พร้อมทั้งแสดงความดบั
ส้ินเชิงของส่ิงเหล่านั้น เพราะหมดเหตุ: พระมหาสมณเจา้ตรัสอยา่งน้ี” (จากหนงัสือคู่มือมนุษย ์หนา้ 
21, พุทธทาสภิขุ,กรมการศาสนา พ.ศ. 2552) เป็นปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกน้ี  ลว้นเป็นผลิตผล
ของส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นความเล่ือนไหลไปไม่มีหยดุเพราะอ านาจธรรมชาติท่ีมีลกัษณะไม่หยุดปรุง ส่ิง
ต่างๆจึงปรุงแต่งกนัไม่หยุด ไม่มีใครจะไปหยุดธรรมชาติได ้ 4. ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค์ : เป็น
ความเช่ือตามหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา ดงัปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มท่ี 22 ขอ้ 191 ปัญจก
นิบาตร องัคุตตรนิกาย “...ดูกรภิษุทั้งหลายบุคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม 5 อยา่ง ยอ่มข้ึนสวรรคเ์หมือน
ถูกน าตวัไปวางไว ้ธรรม 5 อยา่ง คือ 1) ผูเ้วน้จาการฆ่าสัตว ์2) ผูเ้วน้จาการลกัทรัพย ์3) ผูเ้วน้จาการ
ประพฤติผดิในกาม 4) ผูเ้วน้จากการพูดปด 5) ผูเ้วน้จาการตั้งอยูใ่นความประมาทดว้ยการด่ืมน ้ าเมา 
คือ สุราเมรัย  ดูกรภิษุทั้งหลายบุคคลผูป้ระกอบดว้ยธรรม 5 อยา่งเหล่านั้นแล ยอ่มข้ึนสวรรคเ์หมือน
ถูกน าตวัไปวางไง ้  

3.2 ความเช่ือเกี่ยวกับวิทยาคม  เป็นความเช่ือเร่ืองส่ิงลึกลับท่ีเหนือธรรมชาติ  ไม่
สามารถพิสูจน์ทราบไดด้ว้ยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แยกออกไดเ้ป็น 2 เร่ืองคือ (1) ความเช่ือเร่ือง
เวทมนต์คาถา: เป็นจ าพวกตวัอกัษรหรืออกัขระท่ีผูกเป็นขอ้ความถือว่ามีอ านาจลึกลบัแฝงเร้นอยู ่
เม่ือน าไปใช้ตามท่ีก าหนด เช่น น าไปบริกรรม เสกเป่าหรือสวด เช่ือว่าจะเกิดความศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
เกิดความขลงั ปัดเป่าป้องกนัส่ิงชัว่ร้าย หรือดลบนัดาลให้เป็นตามความตอ้งการของผูใ้ช ้เช่น คาถา
มหานิยมของหลวงปู่  หลวงตา หลวงพ่อ ฯลฯ ท่ีคนในสังคมยอมรับ ปัจจุบนัความเช่ือประเภทน้ีได้
ลดนอ้ยลง ดว้ยเหตุความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยเีขา้มาแทนท่ี 

ส าหรับในความเช่ือเร่ืองเวทมนตค์าถา วทิยาคม และส่ิงท่ีมีอ านาจลึกลบัของมนุษยน์ั้น  
มาลินไนล์สก้ี อธิบายว่า “เป็นการตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์ม่ือรู้สึกตวัว่าไม่มัน่คงและ
ปลอดภยั  จากส่ิงท่ีเกิดหรือเหตุการณ์ท่ีมนุษยมี์ความรู้และความเขา้ใจในส่ิงนั้นหรือเหตุการณ์นั้น
นอ้ย  จึงตอ้งแสวงหาส่ิงยึดเหน่ียว  เช่น เวทมนต์คาถา เพื่อเป็นก าลงัใจท่ีจะแกปั้ญหาและเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ  (2) ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั: เป็นความเช่ือท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไม่ใช่
ส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึน เช่ือว่าสามารถป้องกนัอนัตรายยิง แทง ฟันไม่เขา้ ตวัอย่างเช่น เหล็กไหล 
เข้ียวหมูตนั เข้ียวเสือ ฯลฯ 

3.3 ความเช่ือเร่ืองส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ความเช่ือประเภทน้ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับคนไทย 
สังคมไทยมาแต่อดีตในทุกชุมชน  กระทัง่ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้บา้งก็ถือเป็นส่ิงประจ า
บา้น ประจ าหมู่บา้น ประจ าเมืองเกือบจะทุกหมู่บา้น  ถือวา่เป็นของศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองก็คงไม่ผิด 
ส่วนมากจะพบเห็นได้จากพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  รูปเหมือนพระสงฆ์ท่ีเคารพนับถือเป็น
เกจิอาจารยข์องชาวบา้น หรืออาจจะกล่าวรวมไปถึงศาลปู่ ตา ศาลหลกัเมือง ศาลเจา้พ่อ ศาลเจา้แม่ 
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ฯลฯ เหล่าน้ีเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นมีความเช่ือร่วมกนัสร้างข้ึนเพื่อสักการบูชา  เป็นเคร่ืองยึด
เหน่ียวทางจิตใจ โดยเช่ือวา่สามารถดลบนัดาลใหใ้นส่ิงท่ีชาวบา้นตอ้งการได ้ และในการท่ีจะไดใ้น
ส่ิงท่ีตอ้งการก็ตอ้งมีรูปแบบของพิธีกรรม ในการออ้นวอน ร้องขอ และการจดัส่ิงตอบแทนด้วย
ส่ิงของต่างๆ ความเช่ือในประเภทน้ียงัคงมีปรากฏให้เห็นในสังคมไทยยุคปัจจุบนั เป็นบ่อเกิดของ
การหลอกลวงประชาชนโดยทุจริตชน  หากประชาชนขาดภูมิคุม้กนัทางความเช่ือท่ีดีเพียงพอ 

3.4 ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดา  ผีสางเทวดา คนในสังคมไทย หมายถึง ส่ิงลึกลบัท่ีมอง
ไม่เห็นตวัตน ถือวา่มีอิทธิฤทธ์ิและอ านาจเหนือมนุษย ์ สามารถใหคุ้ณและให้โทษก็ได ้โดยท่ีชุมชน
ต่างๆไดมี้การแบ่งแยกออกตามความเช่ือว่า มีผีดี คือ ผีท่ีให้คุณกบัมนุษย ์ไดแ้ก่  จ  าพวกเทวดา ผี
เรือน ผีปู่ ย่าตายาย ฯลฯ และผีไม่ดีหรือผีร้าย คือ ผีท่ีให้โทษกบัมนุษย ์ท่ีชาวบา้นเรียกว่า ผีปอบ ผี
โขมด ผกีองกอย ฯลฯ 

ส่ิงเหล่าน้ีทางวิทยาศาสตร์ยงัไม่สามารถหาบทสรุปไดแ้น่ชดัวา่มีจริงหรือไม่ บางคร้ัง
ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็มีเหตุอนัน่าเช่ือถือ 

3.5 ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์ หมายถึง วิชาวา่ดว้ยการพยากรณ์โดยอาศยัดาราศาสตร์
เป็นหลกั  ความเช่ือเช่นน้ีปรากฏแพร่หลายไปในทุกชนชั้นของสังคมไทย จนกระทัง่ถือเป็นศาสตร์
สาขาหน่ึงท่ีมีการเรียนการสอน สืบทอดอยา่งเป็นทางการ และมีการยดึถือเป็นอาชีพ 

3.6 ความเป็นมาของพธีิกรรมบายศรี 
พิธีบายศรีสู่ขวญั บางคร้ังก็เรียกว่า  พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวญั, พิธีท าขวญั, พิธีรับขวญั  

เป็นประเพณีอย่างหน่ึงของคนไทยและคนลาว  ด้วยความเช่ือท่ีว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับส่ิง
นามธรรมอย่างหน่ึงท่ีเรียกกนัว่า “ขวญั” ซ่ึงมีหนา้ท่ีรักษาประคบัประคองชีวิตและติดตามเจา้ของ
ไปทุกหนทุกแห่ง  การท าพิธีสู่ขวญัจึงเป็นการเชิญขวญัท่ีหนีหายไปให้มาอยูก่บัตวั  และเช่ือวา่เป็น
การส่งเสริมพลงัใจใหเ้ขม็แขง็ มีสติและไม่ประมาท 5 
บายศรีนั้นมีขอ้สันนิษฐานว่าไดป้ระดิษฐ์ข้ึนมาจากคติความเช่ือของพราหมณ์ 6 พิจารณาจาการน า
ใบตองมาประดิษฐ์บายศรีเน่ืองดว้ยใบตองนั้นเป็นของสะอาดบริสุทธ์ิไม่มีมลทินของอาหารเก่าให้
แปดเป้ือน และอีกประการหน่ึงก็คือ  รูปร่างลกัษณะของบายศรีท่ีไดจ้  าลองเขาพระสุเมรุซ่ึงเป็นท่ี
สถิตของพระอิศวร  ตลอดจนเคร่ืองสังเวยก็มีความเช่ือมาจากคติพราหมณ์เช่น ไข่ แตงกวา มะพร้าว 

                                                           

 5 Natthavut Chantalun,บายศรีสู่ขวญั  วฒันธรรมแห่งชีวติ ,เขา้ถึงเม่ือ 24 มีนาคม 2556, เขา้ถึงได้
จาก http://chantalun.blogspot.com/2011/07/blog-post 
 6 วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี,ประวตับิายศรี, เขา้ถึงเม่ือ 24 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก http:// 
th.m.wikipedia.org/wiki/ 
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รวมถึงพิธีการ เช่น การเวียนเทียน การเจิม และพิธีการต่างๆเหล่าน้ีพราหมณ์เป็นผูป้ระกอบพิธี
ทั้งส้ิน 

ประเภทของบายศรี 
 ในภาคเหนือจะเรียกบายศรีวา่ “ใบสี” , “ใบสรี” หรือ “ใบสีนมแมว” และจะเรียกพาน
บายศรีว่า ขนัใบสี เพราะชาวล้านนาจะเรียกพานว่า ขนั แล้วเรียกขนัว่า สลุง บายศรีแยกเป็น 4 
ประเภท คือ บายศรีหลวง บายศรีนมแมว บายศรีปากชามและบายศรีกลว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี  5 บายศรีนมแมว 
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ภาพท่ี 6 บายศรีปากชาม 
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ภาพท่ี 7 ส่วนประกอบของบายศรีปากชาม 

 

 
 

ภาพท่ี  8 บายศรีกลว้ย 
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 ส่วนในภาคอีสานจะเรียกบายศรีว่า “พาบายศรี”, “พาขวญั” หรือบางทอ้งถ่ินเรียกว่า 
“ขนับายศรี” ในภาคอีสานจะแยกบายศรีออกเป็น 3 ประเภท คือ พาขวญั พาบายศรี หมากเบง็ 
 

 
 

ภาพท่ี 9 พาขวญั 
 

 
 

ภาพท่ี   10 หมากเบง็ 
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ภาพท่ี   11 หมากเบง็ 
 ในส่วนภาคอีสานท่ีมีเช้ือสายเขมรจะมีการเรียกบายศรีวา่ “บายเสร็ย” ซ่ึงแบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ บายเสร็ยเดิม (บายศรีตน้) บายเสร็ยเถียะ (บายศรีถาด) และบายเสร็ตจาน (บายศรีปาก
ชาม) 
 

 
 

ภาพท่ี  12 บายศรีตน้ 
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สาเหตุการสู่ขวัญ สาเหตุท่ีมีการสู่ขวญั  ปกติมีอยู ่2 ประการดว้ยกนั คือ เพราะปรารภ
ในเหตุท่ีดีอย่างหน่ึงและปรารภในเหตุไม่ดีอย่างหน่ึง  การสู่ขวญัเน่ืองในเหตุท่ีดี ก็ไดแ้ก่  การท า
เน่ืองในการได้รับโชคลาภหรือส่ิงท่ีพึงพอใจ เช่น ไปค้าขายได้เ งินทองมามาก  ได้เ ล่ือน
ยศถาบรรดาศกัด์ิ  แต่งงาน ข้ึนบา้นใหม่  เจา้นายหรือผูใ้หญ่ท่ีเคารพไปมาหาสู่  จากบา้นไปนานแลว้
มาเยีย่มบา้น  ไดล้าภพิเศษอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เป็นตน้ 
 ส่วนการสู่ขวญัเหตุในทางไม่ดี  จดัการสู่ขวญัเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หาย
เสนียดจญัไรต่างๆ  เช่น เจบ็ไขไ้ดป่้วย  หรือหายจากป่วย  ไดรั้บความตกใจหรืออกสั่นขวญัหายจาก
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง  เคราะห์ร้ายเสียทรัพยสิ์นเงินทอง  สัตวห์รือส่ิงของหายแลว้ไดคื้นมา  
เป็นตน้  ก็ท  าการสู่ขวญัเพื่อเรียกขวญั  หรือเชิญขวญัมา  เพื่อให้ขวญัผูน้ั้นมาอยูก่บัเน้ือกบัตวัจะได้
ท าจิตใจของผูน้ั้นมีความสุขสบายหรืหายจากเคราะห์เขน็ต่างๆ7 
 
พธีิการและอุปกรณ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 13 การผกูขอ้มือ 
 
 พาขวญัหรือพานบายศรี  ค  าวา่ “บายศรี” น้ีน่าจะมาจากภาษาเขมร หรือค าวา่ บาย + ศรี
ขา้ว (สุก) ท่ีเป็นมงคลขา้วน้ีจะเป็นส่วนประกอบของการจดัพานบายศรี จะขาดไม่ได ้ การจดัพา
ขวญัน้ีปกติต้องจดัด้วยพานทองเหลืองและมีสัมฤทธ์ิ (ขนัลงหิน)หลายๆใบ ซ้อนกัน มีใบตอง 

                                                           

 7 มาลยั  นิลพงษ,์ “การสู่ขวญั” สาระน่ารู้ 5,10 (กรกฎาคม 2543), 5. 
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ดอกไมส้ด ดา้ยส าหรับผูกขอ้มือ(ผูกแขน) ปัจจุบนัเร่ิมมีการน ากระดาษสีต่างๆ แต่ก็ผิดธรรมเนียม
ของทอ้งถ่ินไป 
 พาขวญัอาจจดัเป็นชั้นๆ จะเป็น 3 ชั้น  5 ชั้น  7 ชั้น  แลว้แต่ความสามารถ  แต่คนเก่าคน
แก่ของเมืองอุบลฯกล่าววา่พาขวญั 3 ชั้น  5 ชั้น เป็นของบุคคลธรรมดา  ส่วน 7 ชั้น  และ 9 ชั้น นิยม
จดัเฉพาะส าหรับเช้ือพระวงศ ์และพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั   
 

 
 

ภาพท่ี 14 การพบัใบตองท ากลีบบายศรี 
 

 
 

ภาพท่ี 15 การผกูขอ้มือ 



19 

 

 

ชั้นล่างของพาขวญัจะเป็นพานมีบายศรี(ท าด้วยใบตอง) ดอกไม ้ไข่ตม้ ขนม กล้วย 
ออ้ย ป้ันขา้ว เงินฮาง มีดดา้มแกว้ ชั้น 2, 3, 4 จะไดรั้บการตกแต่งดว้ยใบศรี และดา้ยผกูขอ้มือ เทียน
เวียนหวั (ท าดว้ยข้ีผึ้ง) ของเจา้ของขวญั นอกจากพาขวญัแลว้จะมีเคร่ืองบูชาและอ่ืนๆ เช่น ขนับูชา 
มีพานขนาดกลางส าหรับวางผา้ 1 ผืน แพร 1 วา หวี กระจกเงา น ้ าอบ น ้ าหอม สร้อย แหวน ของผู ้
เป็นเจา้ของขวญั 

 

 
 

ภาพท่ี 16 ของไหวใ้นพิธีบายศรี 
  

 
 

ภาพท่ี 17 ของไหวใ้นพิธีบายศรี 
  
 



20 

 

 

ดา้ยส าหรับผูกขอ้มือ(ดา้ยผูกแขน)นั้นตอ้งเป็นดา้ยดิบน ามาจบัเป็นวงยาวพอท่ีจะพนั
รอบขอ้มือได ้ โบราณถือวา่คนธรรมดา วงละ 3 เส้น ผูดี้มีศกัด์ิตระกูล 5 เส้น (อาชญา 5 ข้ีขา้ 3) เม่ือ
วงแลว้ให้เด็ดหรือวงให้ขาด เป็นเส้นๆห้ามใช้มีดตดั  จะใชมี้ดตดัไดเ้ฉพาะดา้ยท่ีมดัศพเท่านั้น  ถา้
เป็นพาขวญังานแต่ง คนจะเร่ิมพาขวญัตอ้งเป็นคนบริสุทธ์ิ(ปลอด) คือเป็นคนดีผวัเดียวเมียเดียว  ถา้
จดัไม่เป็นเพียงมาจบัพอเป็นพิธีแลว้ใหค้นอ่ืนๆจดัต่อไปจนเสร็จตอ้งจดัทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง  พา
ขวญัฝ่ายชายจะให้หญิงบริสุทธ์ิ(เด็กหญิงยงัไม่มีประจ าเดือน) หาบดว้ยไมม้ว้นผา้ทอหูก เพราะถือ
เคล็ดเอาความสามคัคีรักใคร่ของผา้และไม ้ และการสูตรขวญัตอ้งสูตรเวลาค ่าประมาณ 3 – 4 ทุ่ม 
หลงัรับประทานอาหารค ่าเสร็จถือว่าเป็นเวลาหนูเขา้รู  พาขวญังานแต่งจะตอ้งมีอาหารคาวหวาน
เป็นส่วนประกอบอีกดว้ย  พาขวญัแต่งเสร็จแลว้จะตั้งวางไวใ้นท่ีอนัเหมาะสมก่อน  พอไดเ้วลาสูตร
ขวญั คือจะท าพิธีจึงให้ยกไปตั้งท่ามกลางญาติมิตรบนผา้ห่มหรือผา้เช็ดตวัของเจา้ของขวญั  ขา้งๆ
พาขวญันอกจากจะมีอุปกรณ์ต่างๆดงักล่าวแลว้  ยงัตอ้งมีแกว้น ้ าเยน็ แกว้ใส่น ้ ากระถินป่า  และแกว้
เหลา้ส าหรับหมอสูตรขวญัซ่ึงเรียกวา่ “ฮดฟาย” 

การสวดหรือการสูตรขวัญ เจา้ภาพผูจ้ดัพิธีสู่ขวญัจะตอ้งจดัหาหมอสวดหรือสูตรขวญั
ซ่ึงมกัเรียกวา่ “พราหมณ์” หรือ “พอ่พราหมณ์” ไวล่้วงหนา้  ปกติน้ีพ่อพราหมณ์มกัจะเป็นผูท่ี้ทราบ
ประเพณีสู่ขวญัเป็นท่ีนบัถือของชาวบา้นในหมู่บา้นนั้น  หมอสูตรขวญัสมยัก่อนๆนุ่งห่มธรรมดา
เพียงใหมี้ผา้ขาวหรือใหมี้ผา้ขาวมา้พาดบ่า  ก็พอปัจจุบนันิยมนุ่งขาวห่มขาว นบัวา่เป็นการพฒันาให้
เหมาะสมกบัสังคมสมยัใหม่ 

ก่อนลงมือสวดเจ้าภาพต้องเตรียม “ด้ายผูกแขนพราหมณ์” ไวเ้ป็นด้านผูกแขนมือ
ธรรมดาเป็นแต่เพียงมัดธนบัตรเป็นค่าบูชาพราหมณ์จ านวนมากหรือน้อยแล้วแต่เจ้าภาพจะ
เห็นสมควร และเจา้ภาพจะเป็นคนผกูขอ้มือพราหมณ์ดว้ยดา้ยผกูแขนพิเศษน้ี 

พราหมณ์จะจดัให้เจา้ของขวญันั่งให้หันหน้าไปในทิศทางต่างๆตามต ารา  เจา้ของ
ขวญันัง่ลงแลว้ยกมือไหวพ้ราหมณ์เสร็จแลว้ใชมื้อขวาจบัพาขวญัตั้งจิตอธิฐานของให้เทวดาบนัดาล
ให้เป็นไปดงัหมอขวญัหรือพราหมณ์สูตร  ญาติพี่น้องจะนัง่ลอ้มเป็นวงดา้นหลงัตั้งจิตอธิฐานให้
เจา้ของขวญัมีความสุขความเจริญจงเกิดแก่เจา้ของขวญัแลว้ออ้นวอนเทวดาเป็นภาษาบาลี จบแลว้
วา่นโม 3 จบ แลว้กล่าวค าบูชาพระรัตนตรัย คร้ันจบแลว้จะสู่ขวญัอะไรก็เลือกวา่เอาตามตอ้งการให้
เหมาะกับงาน การสวดต้องให้เสียงชัดเจน สละสลวย ไพเราะ ฟังแล้วเกิดความดีใจ ศรัทธา 
อุตสาหะ ในการท าความดียิ่งข้ึนจึงจะเป็นสิริมงคลแก่เจา้ตวั ถ้าป่วยไข ้ไขจ้ะหาย ถ้าได้ดีไวใ้ห้
คงทนไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนลืมตวั 

การเชิญขวญั ก่อนสูตรขวญัถ้ามีเวลาพอก็ให้ว่าค  าเชิญขวญัเสียก่อนทุกคร้ังการเชิญ
ขวญัเป็นพิธีท่ีดีอยา่งหน่ึงคือ เราขอความส าเร็จ ความศกัด์ิสิทธ์ิจากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
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เทวดา อินทร์ พรหม ผูมี้อิทธิฤทธ์ิมาประสิทธ์ิประสาทพรใหจ้ะไดมี้วาจาศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะผูส้วดและ
ผูฟั้งไม่ใช่คนมีอิทธิฤทธ์ิเม่ือเราขอท่าน ท่านก็คงเมตตาประทานใหต้ามค าขอค าเชิญขวญั 

การผูกแขนหรือข้อมือ เม่ือพราหมณ์สูตรขวญัจบแลว้ ญาติพี่นอ้งจะเอาขา้ว ไข่ กลว้ย 
ใส่มือเจา้ของขวญัมือซา้ยหรือมือขวาก็ไดใ้หพ้ราหมณ์ผกูขอ้มือใหก่้อน  ปกติจะผกูขอ้มือซ้ายเพราะ
แขนซ้ายถือเป็นแขนขวญั เป็นแขนท่ีอ่อนแอใช้งานหนกัไม่ได ้เป็นแขนท่ีน่ารักน่าทะนุถนอม ใน
เวลาผูกข้อมือนั้นทุกคนยื่นมือขวาออกไปพยุง แขนของเจ้าของขวญัท่ีพราหมณ์ก าลงัท าพิธีผูก
ขอ้มือให้ ถ้าอยู่ห่างก็ยื่นมือจบัแขนหรือแตะตวักนัต่อๆมาเป็นเส้นสายเหมือนเชือกส่อ แสดงถึง
ความสัมพนัธ์ทางกายและใจเป็นอยา่งยิง่  แลว้ตั้งจิตอธิฐานขอให้เจา้ของขวญัมีความสุขความเจริญ  
เม่ือผกูขอ้มือเสร็จแลว้ใหผู้เ้ป็นเจา้ของขวญัประนมมือไหวผู้ใ้ห้พร เป็นการรับเอาพร  เม่ือพราหมณ์
ผกูเสร็จแลว้ต่อไปก็เป็นโอกาสของญาติมิตรทัว่ๆไปจะเขา้มาผกูขอ้มือใหก้บัเจา้ของขวญั8 
 

 
 

ภาพท่ี 18 ดา้ยผกูขอ้มือ 
 
 ดา้ยผกูแขน(ดา้ยผกูขอ้มือ) ถือเป็นของดีของศกัสิทธ์ิควรรักษาไวอ้ยา่พึ่งดึงทิ้ง ให้ล่วง 
3 วนัเสียก่อนจึงดึงออกเวลาทิ้งอยา่ทิ้งลงท่ีสกปรก เพราะดา้ยผกูแขนเป็นของขาวของบริสุทธ์ิ เป็น
จุดรวมแห่งจิตใจบริสุทธ์ิหลายดวงจึงควรรักษาไวใ้ห้ดี ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เคยเล่าให้ฟังว่าดา้ยผกูแขนท่ีเก็บ

                                                           

 
8 Natthavut Chantalun,บายศรีสู่ขวญั  วฒันธรรมแห่งชีวติ ,เขา้ถึงเม่ือ 24 มีนาคม 2556, เขา้ถึงได้

จาก http://chantalun.blogspot.com/2011/07/blog-post 
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รักษาไวเ้ป็นของศกัด์ิสิทธ์ิป้องกนัอนัตรายได้ เช่น มีโจรมาปล้น อธิฐานขอให้จิตทุกดวงช่วยก็
ปลอดภยัจากอนัตรายได ้9  
 

 
 

ภาพท่ี 19 ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ผกูขอ้มือ 
 

วันเวลาสู่ขวัญ การสู่ขวญัน้ีไม่นิยมท าเฉพาะในวนัจมและวนัเดือนดับ (ข้างแรม)  
นอกนั้นไม่หา้ม การสู่ขวญัมกัท าในเวลากลางวนั แต่ตอนเยน็หรือตอนกลางคืนก็เห็นมีการท าอยู ่จึง
ไม่ส าคญัเร่ืองกลางวนักลางคืน  แต่ให้เร่ิมเวลาเป็นมงคลเท่านั้นก็พอ  เวลาเป็นมงคลนั้นให้ดูใน
หมวดวา่ดว้ย ฤกษง์ามยามดีแลว้ใหถื้อปฏิบติัตามนั้นอยา่งเคร่งครัด  
 
4. อทิธิพลทีไ่ด้รับจากงานศิลปกรรม 

นอกเหนือจากทศันคติ ความคิดส่วนตวัของศิลปินแลว้  อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  การศึกษาผลงานท่ีไดรั้บการยอมรับ และยก
ย่องในแต่ละยุคสมยั ทั้ งในด้านแนวความคิด  รูปแบบ  และเทคนิควิธีการแสดงออกต่างๆของ
ศิลปินท่ีคิดคน้ข้ึน  นบัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการเสริมสร้างจิตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเอง 

ผลงานของศิลปินท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ ผลงานของขา้พเจา้เป็นผลงานแนว
เหมือนจริง  หรือสัจนิยม (Realism) 
                                                           

 
9 บายศรีสู่ขวญั ศิลปวฒันธรรมอสีาน, เขา้ถึงเม่ือ 24 มีนาคม 2556, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://th.siamsouth.com 

http://th.siamsouth.com/
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เจษฎา คงสมมาตร 
 

 

 
 

ภาพท่ี 20 เจษฎา คงสมมาตร 
 

ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั ขา้วกบัชีวิตเป็นวิถีท่ีติดพนักนัมายาวนานหลายร้อยหลายพนัปี
ของคนไทย  คนไทยไม่ว่าจะอยู่ใน ณ ท่ีแห่งไหนบนพื้นท่ีโลก ยงัคงรากเหง้าวฒันธรรมท่ีสืบ
เน่ืองมาจากข้าว  เพาะปลูกข้าว  บริโภคข้าว มีประเพณีการละเล่นเก่ียวพนักับข้าว  ข้าวใน
ความหมายของคนไทยท่ีเรียบง่ายและยิ่งใหญ่  เป็นเร่ืองราวของชีวิตกบัธรรมชาติ น ้ าและฤดูกาล 
พื้นท่ีท่ีคนไทยอาศยัอยู ่ มีน ้ ามีขา้ว มีฤดูกาลท่ีเอ้ือเฟ้ือให้เกิดฝน เกิดทอ้งทุ่งนา ล าคลอง คนันาบน
ไหล่เขา ไล่เล่ียล าดบับนัไดลงมาสู่พื้นราบ  จากเหนือสุด เล็กซอ้นตารางคนันาแผก่วา้งใหญ่ถึงริมฝ่ัง
แม่นน ้าภาคกลางสุดลูกหูลูกตา  จรดปากอ่าวเจา้พระยา ทะเลและมหาสมุทร  ขา้วเช่ือมดินแดนผูค้น
ให้มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดติดต่อกนัจากอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมผูค้นในรากเหง้าวฒันธรรมเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัเป็นคนไทย  
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ภาพท่ี 21 ผลงานของเจษฎา คงสมมาตร 
 

 
 

ภาพท่ี 22 ผลงานของเจษฎา คงสมมาตร 
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สมพงษ์  สารทรัพย์  
ศิลปินจากเหนือสุด เชียงราย ใช้ส่ือสัญลักษณ์เมล็ดข้าวแทนคนไทยกับผลงาน

ศิลปกรรมมาแต่ต้นปี พ.ศ. 2540 เช่นเดียวกับเจษฎา คงสมมาตร ศิลปินจากกาฬสินธ์ุ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ภาพท่ี 23 ผลงานของสมพงษ ์สารทรัพย ์
 

 
 

ภาพท่ี 24 ผลงานของสมพงษ ์สารทรัพย ์
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สุพจน์ สิงห์สาย 
 

 
 

ภาพท่ี 25 สุพจน์  สิงห์สาย 
 
 สุพจน์  สิงห์สาย เกิดท่ีกรุงเทพฯเม่ือ 29 กนัยายน 2503 เป็นอาจารยค์ณะมณัฑนศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากร ผลงานส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัชีวติ 
 ถวลัย ์ดชันี  ไดก้ล่าวถึงจิตรกรรมของสุพจน์ สิงห์สาย  ไวว้า่ไดน้อ้มน าจิตวิญญาณของ
เราสู่ความสะอาด ความสวา่งและความสงบ  ภวงัคใ์นห้องอนัเร้นลบั เปล่งประกายให้เราไดส้ัมผสั
กบัความงาม สมาธิ ความมีระเบียบแห่งจิต อบอวล จนไปกบักฤติยามนต์10  และความขลงัของ
บรรยากาศท่ีไดต้ระหนกัถึงความเปราะบางของลมหายใจ คุณธรรม กรรมและกระแสกรรม ภูผา
ศิลาแกร่งของคุณงามความดีของมนุษย ์ การจดัวางองคป์ระกอบท่ีเรียบง่าย สมมาตร และมีชั้นเชิง
ในสุนทรียภาพ เร่ืองราว รูปแบบเน้ือหาของจิตรกรนอ้มน าใจมนุษยไ์ปสู่วิมุติและนิราสมิสุข  งาน
ศิลปะนั้นถึงยกระดบัจิตใจ  ประเลา้ประโลมอารมณ์และให้ปีกแกว้แก่ความปรารถนาในอนัจะบิน
ไปถึงนิพพาน 

                                                           

 10 ศูนยว์ฒันธรรมการออกแบบ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ สิงห์สาย ,เขา้ถึงเม่ือ 5 สิงหาคม 2556, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://designinnovathai.com/ th/designer/detail/ 

http://designinnovathai/
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ภาพท่ี 26 ช่ือผลงาน ความรู้สึกผกูพนั ของสุพจน์ สิงห์สาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 27 ผลงานของสุพจน์ สิงห์สาย 
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วจิิตร  อภิชาตเกรียงไกร 
 

 
 

ภาพท่ี  28 วจิิตร อภิชาตเกรียงไกร 
 

 ผลงานภาพพิมพ์และประติมากรรมของ วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 
จนถึงปัจจุบนั มุ่งท่ีจะเสนอภาพลกัษณ์ของทอ้งถ่ินชนบทไทยท่ีดูสวยงาม เรียบง่าย เต็มไปดว้ยกล่ิน
อายของพิธีกรรมท่ีล้ีลบัและปลุกใหเ้กิดจินตนาการ 
 

 
 

ภาพท่ี 29 ผลงานของวจิิตร อภิชาตเกรียงไกร 
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ภาพท่ี 30 ผลงานของวจิิตร อภิชาตเกรียงไกร 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ผลงานของวจิิตร อภิชาตเกรียงไกร
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บทที ่3 

 
การด าเนินการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 
ขา้พเจ้าได้น ารูปทรง ของพิธีบายศรีสู่ขวญั มาน าเสนอให้เห็นถึง ความเช่ือ  ความ

ศรัทธา ของคนอีสานท่ีท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั ซ่ึงส่ิงเหล่าไดเ้ก่ียวพนัธ์กบัการด าเนินชีวิตของคน
อีสาน และสอดคลอ้งกบัความรู้สึกของขา้พเจา้เอง โดยแสดงออกมาในรูปแบบเหมือนจริง 
 
วธีิการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

1. แรงบนัดาลใจ จากความผูกพนั และการไดค้ลุกคลีกบับุคคลและส่ิงแวดลอ้ม รอบ
ขา้งมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เป็นส่ิงกระตุน้ใหก่้อเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน    

2. การสร้างภาพร่าง 
3. การสร้างผลงานจริง 

 
ขั้นตอนการสร้างภาพร่าง 
 

 
 

ภาพท่ี 32 ขั้นตอนการร่างภาพดว้ยปากกา ขนาด   14 x18   เซนติเมตร 

30 



31 

 

 

 
 

ภาพท่ี 33 ขั้นตอนลงสีร่างภาพดว้ยสีโปสเตอร์ เพื่อหาค่าน ้ าหนกัของสี  
 

                     
 

ภาพท่ี 34 ขั้นตอนลงสีร่างภาพดว้ยสีโปสเตอร์ เพื่อหาค่าน ้ าหนกัของสี 
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ภาพท่ี  35 ขั้นตอนการลงสีภาพร่างดว้ยสีโปสเตอร์ เพื่อหาค่าน ้าหนกัของสี 

   
 

 
 
ภาพท่ี  36 ขั้นตอนการลงสีภาพร่างดว้ยสีโปสเตอร์ เพื่อหาค่าน ้าหนกัของสี 
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ภาพท่ี  37   ภาพร่างตน้แบบผลงานท่ีความสมบูรณ์ 
ขนาด 14 x18 เซนติเมตร 
 เทคนิค สีโปสเตอร์ 
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ภาพท่ี 38 แบบร่างผลงาน  

ขนาด 14 x18   เซนติเมตร  
เทคนิค สีโปสเตอร์ 

 

 
 
ภาพท่ี 39   แบบร่างผลงาน  

ขนาด 14 x18   เซนติเมตร  
เทคนิค สีโปสเตอร์ 
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ภาพท่ี   40   แบบร่างผลงาน  

 ขนาด 14 x18   เซนติเมตร 
 เทคนิค สีโปสเตอร์ 

 

 
 
ภาพท่ี  41  แบบร่างผลงาน   

ขนาด 14 x18   เซนติเมตร  
เทคนิค สีโปสเตอร์ 
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ภาพท่ี 42 แบบร่างผลงาน  

ขนาด 14 x18   เซนติเมตร  
เทคนิค สีโปสเตอร์ 

 

 
 
ภาพท่ี 43 แบบร่างผลงาน  

ขนาด 14 x18   เซนติเมตร 
 เทคนิค สีโปสเตอร์ 
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ภาพท่ี 44 แบบร่างผลงาน  

ขนาด  14 x18   เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีโปสเตอร์ 

 
 

 
 
ภาพท่ี 45 แบบร่างผลงาน  

ขนาด  14 x18   เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีโปสเตอร์ 
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ภาพท่ี 46  แบบร่างผลงาน 

  ขนาด 14 x18   เซนติเมตร 
  เทคนิค สีโปสเตอร์ 
 

 
 
ภาพท่ี 47  แบบร่างผลงาน 

  ขนาด  14 x18   เซนติเมตร 
 เทคนิค  สีโปสเตอร์ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
1. วเิคราะห์ถึงแรงบนัดาลใจในพิธีบายศรีสู่ขวญั เพื่อคน้หาความหมาย ในการสร้าง

ภาพร่าง 
2. คน้หามุมมองและวเิคราะห์รูปทรง รูปแบบ เพื่อจดัวางองคป์ระกอบศิลป์ จากบายศรี

สู่ขวญั 
3. สร้างภาพร่างตน้แบบแลว้คดัเลือกภาพตน้แบบท่ีเหมาะสมมาขยายเป็นผลงานจริง 
4. ปฏิบติังานจริงตามรูปแบบ วธีิการดา้นวสัดุตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นงานจิตรกรรม

และน ากลบัมาเสนอต่ออาจารยผ์ูค้วบคุมเพื่อวเิคราะห์วจิารณ์ 
5. น าปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานมาวเิคราะห์ เพื่อน าไปแกไ้ขและพฒันา 

 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

1. สมุดภาพร่าง 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลและสร้างภาพร่าง เช่น กลอ้งถ่ายรูป  
3. เฟรม สีอะคริลิค แปรงทาสี พูก่นัขนาดต่าง ๆ 

 

 
 
ภาพท่ี 48 ภาพร่างลายเส้น 
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ภาพท่ี  49 ภาพร่างแนวคิด 

 

 
 
 ภาพท่ี 50 ขยายแบบร่างลงบนผา้ใบ 

 



41 

 

 

 
 
ภาพท่ี  51 ลงน ้าหนกัเพื่อคลุมบรรยากาศของภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี  52 ลงน ้าหนกัเพื่อคลุมบรรยากาศของภาพ 
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ภาพท่ี 53 เก็บรายละเอียดของภาพ 

 

 
 
ภาพท่ี 54 ภาพผลงานเสร็จสมบูรณ์ 
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ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ 

1.  รูปทรง (Form) 
2.  เส้น (Line) 
3. สีและน ้าหนกั (Color and tone) 
4. ท่ีวา่ง (Space) 

รูปทรง 
 

 
 
ภาพท่ี  55 พานเงิน 
 

 
 
ภาพท่ี  56 ถาดกบัขา้ว 
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ภาพท่ี  57 กระติบขา้วเหนียว อาหาร ขนมหวาน และดา้ยสายสิน 

 
 

 
 

ภาพท่ี  58 เงินธนบตัร 
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เส้น  
 

 
 

ภาพท่ี  59 สายสิญจน ์
 

 
 
ภาพท่ี  60 สายสิญจน ์
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สีและน า้หนัก 
 

 
 
ภาพท่ี 61 ภาพผลงานแสดงรายละเอียดสีและน ้าหนกั 
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ทีว่่าง 
 

 

 
          
ภาพท่ี 62   วเิคราะห์พื้นท่ีวา่ง 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีวา่ง 
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บทที ่4 

 
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 
การด าเนินงานสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์หัวขอ้“ พาขวญั พานบายศรี” เป็นการ

สร้างสรรค์ผลงานต่อเน่ืองจากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการค้นพบ
แนวความคิดและรูปแบบมุ่งเนน้การแสดงออกทางศิลปะท่ีส่ือความหมายถึงความเช่ือ  ความศรัทธา  
ในพิธีบายศรีสู่ขวญั  ของชาวอีสาน  ซ่ึงเป็นถ่ินก าเนิดของขา้พเจา้  โดยเฉพาะการท าพาขวญั พิธี
บายศรี สู่ขวญั  ขา้พเจา้จึงน าความรู้สึกเหล่าน้ีมาสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรม
สองมิติ ไดแ้บ่งการวิเคราะห์ผลงานเป็น 2 ช่วงคือ การสร้างสรรค์ผลงานก่อนผลงานวิทยานิพนธ์
และการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

ผลงานในช่วงการด าเนินงานสร้างสรรคก่์อนผลงานวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
มีจ านวน 5 ช้ิน โดยมีแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ในทางเดียวกัน ได้วิเคราะห์เรียง
ตามล าดบัการสร้างสรรคด์งัน้ี    

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ขา้พเจา้มีความเช่ือ  ความศรัทธา  ในพิธีบายศรีสู่ขวญั  
ของชาวอีสาน  ซ่ึงเป็นถ่ินก าเนิดของขา้พเจา้  โดยเฉพาะการท าพาขวญั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ 
ความศรัทธา  ความเป็นอยู ่ ความเอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสาน ท่ีมีต่อ พิธีบายศรี สู่ขวญั  
ขา้พเจา้จึงน าความรู้สึกเหล่าน้ีมาสร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ในรูปแบบจิตรกรรมสองมิติ  เป็นส่ือ
ในการแสดงออกถึงความเช่ือความศรัทธา  ความเป็นอยูแ่ละความสามคัคี ของชาวอีสาน 

รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน การทดลองสร้างสรรค ์น าเสนอเป็นงานจิตรกรรม จดั

รูปผลงานดว้ยการประกอบกนัของทศันธาตุหลกัคือ เส้น สี น ้ าหนกั สร้างรูปร่างรูปทรง ท่ีวา่ง เป็น

โครงสร้างรูปทรงส่ือสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการแสดงออก ถ่ายทอดเป็นแบบร่างโดยอาศยัจงัหวะรูปทรง

ของขา้วของท่ีน ามาประกอบพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวญั จดัองคป์ระกอบทางศิลปะขยายเป็นผลงาน

จริง  
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ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ระยะที ่1  ช้ินที ่1 
ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้น ารูปทรงของ พานบายศรี และเคร่ืองสังเวยท่ี ใชใ้นการประกอบ

พิธีบายศรสู่ขวญั เช่น ดอกไม ้ เงินค่ายกครู ขนัธ์หา้ เหลา้ขาว กลว้ยและผา้ขาวมา้ ซ่ึงเป็นของใชข้อง
เจา้ของขวญั อีกยงัใชด้า้ยสายสิญจน์ ท่ีใชใ้นการผกูแขน มาเป็นสัญลกัษณ์เชิงเน้ือหาท่ีส่ือถึง ความ
เช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

ด้านรูปแบบ มีการจัดวางภาพในแนวตั้ ง  และใช้รูปทรงของบายศรีจัดวางแบบ
สมมาตร และมีการใชโ้ครงสีเยน็ 80 เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 20 เปอร์เซ็นตมี์การแกไ้ขปัญหาเร่ือง
พื้นท่ีวา่งโดยใชด้า้ยสายสิญจน์จดัวางองคป์ระกอบ จากระยะใกล ้สู่ระยะท่ีไกลออกไป  เพื่อให้ภาพ
เกิดมิติมากยิง่ข้ึน  
 

 
 
ภาพท่ี  63 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน  “ มาเดอ้  ขวญัเอย้ ” 
เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
ขนาด         80 X  100  เซนติเมตร 
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ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ระยะที ่1  ช้ินที ่2 
ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้น ารูปทรงของ พานบายศรี และเคร่ืองสังเวยท่ี ใชใ้นการประกอบ

พิธีบายศรสู่ขวญั เช่น ไข่ ขา้วตม้มดั ดอกไม ้ เงินค่ายกครู ขนัธ์ห้า  กลว้ยและผา้ขาวมา้ ซ่ึงเป็นของ
ใชข้องเจา้ของขวญั อีกยงัใชด้า้ยสายสิญจน์ ท่ีใชใ้นการผกูแขน มาเป็นสัญลกัษณ์เชิงเน้ือหาท่ีส่ือถึง 
ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของบายศรี ให้มีลกัษณะของบายศรีท่ีมี
จ  านวนมากยิง่ข้ึน และขนาดเล็กลง มีการปล่อยพื้นท่ีวา่งดา้นหลงัของภาพ เพื่อให้ภาพเกิดมิติ  มีการ
จดัวางภาพในแนวตั้ง  และใช้รูปทรงของบายศรีจดัวางแบบสมมาตร และมีการใช้โครงสีเยน็ 80 
เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 20 เปอร์เซ็นต ์มีการสร้างความกลมกลืนของภาพดว้ย ดา้ยสายสิญจน์ จาก
ระยะใกล ้สู่ระยะท่ีไกลออกไป  เพื่อใหภ้าพเกิดมิติมากยิง่ข้ึน  

 

 
 
ภาพท่ี  64 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ช้ินท่ี  2 

ช่ือผลงาน  “ มาเดอ้  ขวญัเอย้  1” 
เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
ขนาด         80 X 100  เซนติเมตร 
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ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ระยะที ่1  ช้ินที ่3 
ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้มีการเพิ่มสัญลกัษณ์เชิงเน้ือหา คือ เทียนเวียนหัว ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ในพิธีบายศรีสู่ขวญั โดยใช้เทียนเวียนหัว วดัรอบศีรษะของเจา้ของขวญั ก่อนน าเทียนเวียนหัวมา
ประกอบพิธี  และเคร่ืองสังเวยท่ี ใช้ในการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวญั เช่น ไข่ ขา้วตม้มดั ดอกไม ้ 
เงินค่ายกครู ขนัธ์หา้  กลว้ยและผา้ขาวมา้ ซ่ึงเป็นของใชข้องเจา้ของขวญั อีกยงัใชด้า้ยสายสิญจน์ ท่ี
ใช้ในการผูกแขน มาเป็นสัญลกัษณ์เชิงเน้ือหาท่ีส่ือถึง ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่
ขวญั 

ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของบายศรี โดยเน้นขยายส่วนรายระ
เอียดของกลีบใบตองท่ีท าบายศรี ให้มีขนาดใหญ่และชดัเจนมากยิ่งข้ึน  เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความ
ประณีต และความศรัทธาท่ีมีต่อ บายศรี  และมีการจดัวางภาพในแนวตั้ง  และใชรู้ปทรงของบายศรี
จดัวางแบบสมมาตร และมีการใชโ้ครงสีเยน็ 80 เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 20 เปอร์เซ็นต ์มีการสร้าง
ความกลมกลืนของภาพระยะหลงัดว้ย ดา้ยสายสิญจน์ จากระยะใกล ้สู่ระยะท่ีไกลออกไป  เพื่อให้
ภาพเกิดมิติมากยิง่ข้ึน  
 

 
 
ภาพท่ี  65 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี1 ช้ินท่ี  3 

ช่ือผลงาน  “ มาเดอ้  ขวญัเอย้  หมายเลข 1” 
เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
ขนาด         80 X 100 เซนติเมตร 
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ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ระยะที่ 2  ช้ินที่ 1 ผลงานในระยะน้ี ไดมี้การพฒันามาจาก
ระยะแรก โดยค าแนะน าของอาจารยผ์ูส้อน ในเร่ืองการจดัวางองค์ประกอบและรายละเอียดของ
ผลงาน  
              ด้านเน้ือหา ขา้พเจา้ได้เพิ่มสัญลกัษณ์เชิงเน้ือหาให้มากยิ่งข้ึน เช่น หมอน ขนัธ์น ้ ามนต ์ 
อาหารคาวหวาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวญั และการใช้ ผา้ขาวมา้ ซ่ึงเป็น
ของใชข้องเจา้ของขวญั พนัลอ้มรอบกรวยบายศรี หมายถึง ขวญัท่ีตอ้งอาศยัพิธีบายศรี  
              ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของกรวยบายศรี จากแบบสมมาตร มาเป็น
แบบอสมมาตร โดยให้กรวยใหญ่ท่ีสุดอยู่ตรงกลางเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นของภาพ และให้กรวย
เล็ก มีขนาดความสูงลดลงไปตามความส าคญั มีการวางภาพในรูปแบบเหนือจินตนาการ เช่นเคร่ือง
สังเวยท่ีลอยเก่ียวกับด้ายสายสิญจน์  มีการจดัวางภาพในแนวตั้ง  และมีการใช้โครงสีเย็น 60 
เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 40 เปอร์เซ็นต ์มีการสร้างความกลมกลืนของภาพดว้ย ดา้ยสายสิญจน์ จาก
ระยะใกล ้สู่ระยะท่ีไกลออกไป  เพื่อใหภ้าพเกิดมิติมากยิง่ข้ึน  
 

 
 
ภาพท่ี  66  ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี  1 

 ช่ือผลงาน  “ มาเดอ้  ” 
 เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
 ขนาด         150 X  180  เซนติเมตร 
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ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ระยะที ่2  ช้ินที ่2 
              ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้ไดล้ดสัญลกัษณ์เชิงเน้ือหา แต่ยงัคงไวซ่ึ้งเคร่ืองสังเวย บางส่วน เช่น 
อาหารคาวหวาน ซ่ึงเป็นเคร่ืองท่ีใชใ้นการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวญั มีการใช ้ผา้ขาวมา้ ซ่ึงเป็นของ
ใชข้องเจา้ของขวญั วางรองพื้นเคร่ืองสังเวย ตามรูปแบบพิธีกรรม 
              ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของกรวยบายศรีอย่างเห็นไดช้ดัเจน จาก
เป็นลกัษณะกรวยบายศรี เป็นในลกัษณะของเส้นท่ีมีการเคล่ือนไหว คงไวแ้ค่กรวยบายศรี เป็นชั้นๆ 
ใหค้งดูเป็นลกัษณะของกรวยดอกไมเ้ล็กๆ เพื่อสร้างความคล่ืนไหวในการประกอบพิธีกรรม มีการ
จดัวางภาพในแนวตั้ง  และมีการใชโ้ครงสีเยน็ 90 เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 10 เปอร์เซ็นต ์มีการสร้าง
ความกลมกลืนของภาพดว้ย ดา้ยสายสิญจน์  

 

 
 
ภาพท่ี 67 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ระยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน  “ พาขวญั ”  
เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
ขนาด         150 X  180  เซนติเมตร 
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วเิคราะห์ผลการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์  
ผลงานในช่วงการสร้างสรรคก่์อนผลงานวิทยานิพนธ์ ชุด “พาขวญั พานบายศรี” มีจ านวน 

5 ช้ิน โดยมีแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสรรคใ์นทางเดียวกนั ไดว้เิคราะห์การสร้างสรรคด์งัน้ี    
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ในการกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อพฒันาเป็นผลงาน

วิทยานิพนธ์ชุด “พาขวญั พานบายศรี” เร่ิมจากการศึกษาวิเคราะห์ในฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อเน่ือง
ในขั้นการสร้างสรรคผ์ลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ไดร้วบรวม สรุปปัญหาในการสร้างสรรค ์ท าการ
วเิคราะห์ถึงจุดเด่นจุดดอ้ยในผลงานตามล าดบั น ามาซ่ึงการศึกษาแกไ้ขปรับปรุง ตามแนวคิด ความ
เช่ือ ความศรัทธา ความเป็นอยู ่ ความเอ้ือเฟ้ือ และความสามคัคี ของชาวอีสาน ท่ีมีต่อ พิธีบายศรี สู่
ขวญั  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีข้าพเจ้าพบเห็นในถ่ินก าเนิดของข้าพเจ้า  ท่ีแสดงออกตรงความหมายใน
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของมนุษย ์ความเช่ือและพิธีกรรม เพื่อสะทอ้นสัจจะภาวะในธรรมชาติความ
เป็นสังคมมนุษย ์ 

รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ใชก้ารน าเสนอผลงานในรูปแบบเดียวกนักบัผลงานก่อน
วิทยานิพนธ์ คือ จดัรูปแบบผลงานด้วยการประกอบกันของทศันธาตุหลกั คือ เส้น สี น ้ าหนัก 
รูปร่างรูปทรง ท่ีวา่ง โครงสร้างรูปทรงส่ือสัญลกัษณ์ท่ีตอ้งการแสดงออก ถ่ายทอดเป็นผลงานโดย
อาศยัจงัหวะรูปทรงของขา้วของท่ีน ามาประกอบพิธีกรรมการบายศรีสู่ขวญั ในรูปแบบจิตรกรรม
สองมิติ  จดัองคป์ระกอบทางศิลปะในลกัษณะเฉพาะตน เพิ่มขนาดผลงานให้ใหญ่ข้ึนเพื่อตอ้งการ
ส่ือถึงความเช่ือ ความศกัด์ิสิทธ์ิและมนตข์ลงัของเร่ืองราวท่ีตอ้งการน าเสนอ 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่1  
ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้น ารูปทรงของ พานบายศรี และเคร่ืองสังเวยท่ี ใชใ้นการประกอบ

พิธีบายศรสู่ขวญั เช่น ดอกไม ้ เงินค่ายกครู ขนัธ์ห้า เหลา้ขาว กลว้ย อาหารคาวหวาน และผา้ขาวมา้ 
ซ่ึงเป็นของใช้ของเจา้ของขวญั อีกยงัใช้ดา้ยสายสิญจน์ ท่ีใช้ในการผูกแขน มาเป็นสัญลกัษณ์เชิง
เน้ือหา ท่ีส่ือถึง ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของบายศรี โดยถูกแบ่งออกเป็นสอง
ดา้นเหมือนช่วงระยะห่างของบายศรีแต่ละอนั โดยภาพดา้นซ้ายมือเป็นการวางภาพแบบเกินความ
เป็นจริง เพื่อแสดงให้เห็นถึงจินตนาการและความเช่ือในพิธีกรรม ส่วนภาพด้านขวาเป็นการวาง
ภาพตามความเป็นจริง ท่ีใชใ้นพิธีบายศรี   เนน้ขยายส่วนรายระเอียดของกลีบใบตองท่ีท าบายศรี ให้
มีขนาดใหญ่และชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เพื่อ แสดงให้เห็นถึงความประณีต และความศรัทธาท่ีมีต่อ 
บายศรี  มีการจดัวางภาพในแนวนอน  และมีการสร้างความกลมกลืนของภาพโดยใชโ้ครงสีเยน็ 60 
เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 40 เปอร์เซ็นต ์เพื่อส่ือถึงความล่ีลบั ความศรัทธาและความเช่ือในพิธีบายศรี
สู่ขวญั 

  

 
 

ภาพท่ี  68 ภาพลายเส้นโครงสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 69   ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

    ช่ือผลงาน  “ พาขวญั ” หมายเลข 1 
    เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
    ขนาด         120 X 150 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่2  

ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้น ารูปทรงของ พานบายศรี และเคร่ืองสังเวยท่ี ใช้ในการประกอบ
พิธีบายศรีสู่ขวญั เช่น ดอกไม ้ เงินค่ายกครู ขนัธ์ห้า เหลา้ขาว กลว้ย อาหารคาวหวาน และผา้ขาวมา้ 
ซ่ึงเป็นของใช้ของเจา้ของขวญั อีกยงัใช้ดา้ยสายสิญจน์ ท่ีใช้ในการผูกแขน มาเป็นสัญลกัษณ์เชิง
เน้ือหา ท่ีส่ือถึง ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของบายศรีจากช้ินท่ี 1ท่ีผลงานจะถูก
แบ่งออกเป็นสองส่วน ขา้พเจา้ไดก้ลบัมายดึรูปแบบการวางภาพในรูปแบบกรวยบายศรี ซ่ึงสามารถ
ท าใหผ้ลงานนั้นไม่เกิดความแปลกแยกออกจากกนัมากจนเกินไป  และใชล้กัษณะของกรวยบายศรี
ท่ีมีขนาดเล็ก ใหญ่ มีการใชเ้ทคนิคการฝนเส้นของสีในการสร้างสรรค์เพื่อสร้างบรรยากาศของภาพ
และใช้โครงสีเยน็ 70 เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความกลมกลืนภายในภาพ 
เพื่อส่ือถึงความล่ีลบั ความศรัทธาและความเช่ือท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

 

 
 

ภาพท่ี 70 ภาพลายเส้นโครงสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  2 
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ภาพท่ี  71  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

  ช่ือผลงาน  “ พาขวญั ” หมายเลข 2 
   เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
   ขนาด         120 X 170 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่3  
ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้น ารูปทรงของ พานบายศรี และเคร่ืองสังเวยท่ี ใช้ในการประกอบ

พิธีบายศรีสู่ขวญั เช่น ดอกไม ้ เงินค่ายกครู ขนัธ์ห้า เหลา้ขาว ขา้ว  อาหารคาวหวาน และผา้ขาวมา้ 
ซ่ึงเป็นของใช้ของเจา้ของขวญั อีกยงัใช้ดา้ยสายสิญจน์ ท่ีใช้ในการผูกแขน มาเป็นสัญลกัษณ์เชิง
เน้ือหา ท่ีส่ือถึง ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของตวับายศรี จากท่ีเป็นลกัษณะกรวย
บายศรี ให้มีลักษณะคล้ายของจริงมากมากยิ่งข้ึน แต่ยงัคงสร้างความเคล่ือนไหวของภาพด้วย
ลกัษณะของกรวยดอกไมเ้ล็กๆ และดา้ยผกูแขนท่ีกระจายเกือบทัว่ทั้งภาพ เสมือน การประกอบพิธี 
ท่ีมีส่ิงล้ีลบัแอบแฝงอยู่รอบๆ และมีการให้ความส าคญัไปท่ีลกัษณะของเคร่ืองสังเวย ท่ีมีโครงสีท่ี
ชดัเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ และความตั้งใจจริง ในการประกอบเคร่ืองสังเวย มี
การใชเ้ทคนิคการฝนเส้นของสีในการสร้างสรรคเ์พื่อสร้างบรรยากาศของภาพและใชโ้ครงสีเยน็ 65 
เปอร์เซ็นต์ โครงสีร้อน 35 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความกลมกลืนภายในภาพ เพื่อส่ือถึงความล่ีลบั 
ความศรัทธาและความเช่ือท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 
 

  
 
ภาพท่ี 72 ภาพลายเส้นโครงสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 



60 

 

 

 
 
ภาพท่ี 73   ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

  ช่ือผลงาน  “ พาขวญั ” หมายเลข3 
  เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
  ขนาด         150 X  120  เซนติเมตร 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่4  
ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้น ารูปทรงของ พานบายศรี และเคร่ืองสังเวยท่ี ใช้ในการประกอบ

พิธีบายศรีสู่ขวญั เช่น ดอกไม ้ เงินค่ายกครู ขนัธ์ห้า เหลา้ขาว ขา้ว  อาหารคาวหวาน และผา้ขาวมา้ 
ซ่ึงเป็นของใช้ของเจา้ของขวญั อีกยงัใช้ดา้ยสายสิญจน์ ท่ีใช้ในการผูกแขน มาเป็นสัญลกัษณ์เชิง
เน้ือหา ท่ีส่ือถึง ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

 ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของภาพจากแนวนอน  มาเป็นจากวาง
ภาพในแนวตั้ง ซ่ึงท าให้ภาพให้ความรู้สึก มัง่คง แข็งแรง สนองต่อเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอมาก
ยิง่ข้ึน   ส่วนพื้นท่ีรอบๆไดมี้การน ารูปทรงของกรวยดอกไม้ขนาดเล็ก มาจดัวางเพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพมากยิง่ข้ึน ส่วนพื้นท่ีดา้นบนของภาพ มีการจดัวางลกัษณะของดา้ยสายสิญจน์และดอกไมท่ี้
ประดบัในบายศรี ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีว่าง  มีการใช้เทคนิคการฝนเส้นของสีในการสร้างสรรค์ 
และใชโ้ครงสีเยน็ 60 เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 40 เปอร์เซ็นต ์เพื่อส่ือถึงความล่ีลบั ความศรัทธาและ
ความเช่ือในพิธีบายศรีสู่ขวญั 

 

 
 
ภาพท่ี 74 ภาพลายเส้นโครงสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี  75  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 

 ช่ือผลงาน  “ พาขวญั ” หมายเลข4 
  เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
  ขนาด         120 X 150 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่5  
ดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้น ารูปทรงของ พานบายศรี และเคร่ืองสังเวยท่ี ใช้ในการประกอบ

พิธีบายศรีสู่ขวญั เช่น ดอกไม ้ เงินค่ายกครู ขนัธ์ห้า เหลา้ขาว ขา้ว  อาหารคาวหวาน และผา้ขาวมา้ 
ซ่ึงเป็นของใชข้องเจา้ของขวญั อีกทั้งยงัเพิ่มรูปทรงของเงิน ท่ีเป็นเสมือนปัจจยัหน่ึงท่ีคอยสร้างขวญั
และก าลังท่ีใช้ในการประกอบพิธีบายศรี มาเป็นสัญลกัษณ์เชิงเน้ือหา ท่ีส่ือถึง ความเช่ือ ความ
ศรัทธา ท่ีมีต่อพิธีบายศรีสู่ขวญั 

 ดา้นรูปแบบ มีการเปล่ียนแปลงเร่ืองโครงสร้างของภาพจากแนวนอน  มาเป็นจากวาง
ภาพในแนวตั้ง ซ่ึงท าให้ภาพให้ความรู้สึก มัง่คง แข็งแรง สนองต่อเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอมาก
ยิง่ข้ึน   ส่วนพื้นท่ีรอบๆไดมี้การน ารูปทรงของกรวยดอกไมข้นาดเล็ก มาจดัวางเพื่อสร้างความเป็น
เอกภาพมากยิง่ข้ึน ส่วนพื้นท่ีดา้นบนของภาพ มีการจดัวางลกัษณะของดา้ยสายสิญจน์และดอกไมท่ี้
ประดบัในบายศรี ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีว่าง  มีการใช้เทคนิคการฝนเส้นของสีในการสร้างสรรค์ 
และใชโ้ครงสีเยน็ 60 เปอร์เซ็นต ์โครงสีร้อน 40 เปอร์เซ็นต ์เพื่อส่ือถึงความล่ีลบั ความศรัทธาและ
ความเช่ือในพิธีบายศรีสู่ขวญั 

 

 
 

ภาพท่ี 76  ภาพลายเส้นโครงสร้างผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
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ภาพท่ี  77  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 

 ช่ือผลงาน  “ พาขวญั ” หมายเลข5 
 เทคนิค      “ สีอะคริลิค ” 
 ขนาด         120 X 150 เซนติเมตร 
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ตารางเปรียบเทียบผลงานวทิยานิพนธ์ 
 
รายการ

เปรียบเทียบ
ผลงาน 

ผลงานวทิยานิพนธ์ 

ช้ินท่ี 1 ช้ินท่ี 2 ช้ินท่ี 3 ช้ินท่ี 4 ช้ินท่ี 5 

 
ผลงาน
ส าเร็จ 

     
 

แนวคิด 
มีความเช่ือ  ความศรัทธา  ในพิธีบายศรีสู่ขวญั  ของชาวอีสาน  ซ่ึงเป็นถ่ินก าเนิดของขา้พเจา้  
โดยเฉพาะการท าพาขวญั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเช่ือ ความศรัทธา  ความเป็นอยู ่ ความเอ้ือเฟ้ือ 
และความสามคัคี ของชาวอีสาน ท่ีมีต่อ พิธีบายศรี สู่ขวญั 

ขนาด
ผลงาน 

120 x 150 
ซม. 

120 x 170 
ซม. 

120 x 150 
ซม. 

150 x 120 
ซม. 

150 x 120 
ซม. 

เทคนิค 
 

จิตรกรรมสองมิติ สีน ้ ามนับนผา้ใบ 

 
จุดเด่น 

การจดัวาง
องคป์ระกอบของ
รูปทรง ทิศทาง
และขนาด 

ลกัษณะรูปทรงท่ีมี
ขนาดแตกต่างกนั 

ขา้วของเคร่ืองเสน้
ไหว ้และลวด
ลายเสน้พลงั
เคล่ือนไหว 

รูปทรงของ
พานบายศรี
และขา้วของ
เคร่ืองเสน้
ไหว ้

ความสมดุล
ของรูปทรง
และ
รายละเอียด
ของผลงาน 

 
การพฒันา 

เพ่ิมมิติ มุมมอง
ใหน่้าสนใจข้ึน 

เนน้มิติรูปทรง
ดา้นล่างเพ่ิม 

ลดปริมาณ
ลวดลายประดิษฐ ์

เนน้ระยะใกล้
ไกลของภาพ 

เพ่ิมรูปทรงใน
ท่ีวา่ง ท่ีเป็น
ระยะหลงั 
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บทที ่5 

 
สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
 ผลงานวทิยานิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “พาขวญั  พานบายศรี” เป็นผลงานท่ีตอ้งการถ่ายทอด
เน้ือหา แนวคิดเก่ียวกบัพิธีกรรม ความเช่ือ ความศรัทธาของคนอีสาน แต่ในการท างานสร้างสรรค์
ผูส้ร้างสรรค์ได้สังเคราะห์วิธีการท างานโดยบูรณาการข้อดีของผลงานแต่ละระยะมาสู่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ทั้ ง 5 ช้ิน ซ่ึงมีทั้ งการให้ความส าคัญต่อสัญลักษณ์วตัถุ การให้ความส าคัญกับ
องคป์ระกอบยอ่ย การวางองคป์ระกอบภาพแบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร การให้ความส าคญั
กบัการวางโครงสี เพื่อให้ภาพเกิดความเช่ือ ความศรัทธา ในผลงาน  เน้ือหาของผลงานท่ีตอ้งการ
น าเสนอ การสร้างบรรยากาศของภาพ  ปัญหาท่ีพบมากในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี คือ เร่ืองของ
การจดัวางองค์ประกอบของรูปทรงท่ีกระจดักระจายมาจนเกินไป ท าให้ผลงานขาดความรู้สึกท่ีลง
ตวัในเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ แต่ขา้พเจา้ก็ไดแ้กไ้ขปัญหาโดยการสเก็ตซ์ภาพร่างจ านวนมากแลว้
น าภาพร่างมาปรึกษาผูท่ี้มีความรู้เร่ืององค์ประกอบศิลป์เพื่อหาความลงตวัขององค์ประกอบของ
ภาพ และสร้างบรรยากาศของภาพเพื่อให้ภาพเกิดความความเป็นเอกภาพมากข้ึน โดยยึดหลกัการ
จดัภาพแบบไม่สมส่วนทรง   และปัญหาอีกอยา่งของขา้พเจา้ก็คือเร่ืองพื้นท่ีวา่งของพื้นหลงัผลงาน 
ขา้พเจา้ก็ไดแ้กไ้ขปัญหาดว้ยการสร้างบรรยากาศของภาพดว้ย สี และจุด โดยใชสี้วรรณะเยน็เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ ใชจุ้ด และเส้น เพื่อสร้างบรรยากาศขอองภาพให้เกิดความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหามากข้ึน 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้“พาขวญั  พานบายศรี” เป็นการสร้าง
สุนทรียภาพอนัเกิดจากเทคนิคการเขียนสีอะครีลิคบนผา้ใบ โดยลกัษณะงานเป็นแบบ 2 มิติ โดย
เขียนรูปทรงของส่ิงของ เคร่ืองใช้ต่างๆท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมบายศรีมาใช้ถ่ายทอด
ความรู้สึก ซ่ึงขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากวิถีชีวิต ความเป็นอยูท่ี่ขา้พเจา้ไดก้  าเนิดและอาศยัเป็น
คนอีสาน 
 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีจึงเปรียบเสมือนตวัแทนของความเช่ือ ความ
ศรัทธาในพิธีกรรมบายศรีของตวัขา้พเจา้เองและชาวอีสาน ผลงานจึงมีโทนสีท่ีให้ความรู้สึกเย็น 
เพื่อใหผ้ลงานท่ีสร้างสรรคเ์กิดความงามท่ีสงบ เยอืกเยน็ และแสดงความศรัทธาของชาวอีสานอยา่ง
เป็นเอกภาพ  
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ข้อเสนอแนะ 
  

จากการท่ีขา้พเจา้ไดล้องผดิลองถูก ในการสร้างสรรคผ์ลงาน จนเกิดเป็นวทิยานิพนธ์
ชุด “พาขวญั พานบายศรี” นั้น มีกระบวนการสร้างสรรค ์จ าแนกเป็นระยะ ของการสร้างสรรค์
ผลงาน และขา้พเจา้อยากให้ผูท่ี้ไดศึ้กษา หรือมีความสนใจ ท่ีจะพฒันาผลงานในลกัษณะน้ีอาจหยบิ
ยกประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ินของแต่ละภูมิภาคมาสร้างสรรคใ์นงานลกัษณะรูปแบบเดียวกนัโดย
ศึกษาความเช่ือในเชิงเน้ือหา และพฒันารูปแบบต่อไป 
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