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พื้นบ้านอีสานและแนวคิดทางพระพุทธศาสนาของคนอีสานมาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรม
ไทยแบบประเพณีร่วมสมัย โดยอาศัยการศึกษารูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณีภาคกลาง 
ผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมลาวและอีสานได้รับอิทธิพลมาจากการท าผ้าพระบฏเทคนิคโบราณ
ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดถึงความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา  เพื่อ
จรรโลงรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนแสดงอัตลักษณ์ของศิลปะกรรมท้องถิ่นอีสาน เพื่อสร้าง
เป็นพระบฏที่สะท้อนความเชื่อแบบผสมผสานระหว่างคติทางพุทธศาสนากับความเชื่อท้องถิ่นที่
ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านแสดงวัฒนธรรมลาวและอีสาน ผ่านสุนทรียทางความงามเพื่อขัดเกลา
จิตใจให้เกิดความบริสุทธิ์ก่อให้เกิดความศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
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MR. PONGPAT BOONUM : PHAR-BOT ISAAN;BUDDHA COMES TO EARTH 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR WIRANYA DUANGRAT 

           Phar-bot isaan;Buddha comes to Earth. The northeastern folk literature and 
the Buddhist concepts of Isan people into a contemporary Thai painting work By using the study 
of traditional Thai painting styles in the central region. Blending the art form of Laos and Isan 
arts, influenced by the fabric of ancient techniques with natural materials. In order to transfer the 
gold to the beliefs and  Buddhism. Furthermore, people keep on the good culture. As well as 
showing the characteristics of Isan local art. 

            It was a reflection of the combination of Buddhist. Beliefs and local beliefs 
that appear in folk literature showing the identity of Laos and Isan culture. Through aesthetic 
aesthetics in order to purify the mind to create holiness, creating faith To be offered as a Buddhist 
worship. 
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บทท่ี1 

บทน า 

ฮูป เป็นค าในภาษาท้องถิ่นมีความหมายเดียวกับค าว่ารูป คือภาพจิตรกรรมระบายสีตัดเส้น
มีรูปแบบและวัสดุ ที่มีในท้องท้องถิ่น เช่นเดียวกับ ฮูปแต้ม ในศาสนสถาน1(ศักดิ์ชัย สายสิงห์)พระ
บฏคือรูปเขียนของพระพุทธเจ้าหรืออดีตพุทธเจ้าพระองค์ต่างๆ  “ปฏ”(ปะ-ตะ) เป็นค าในภาษาบาลี
หมายถึงผ้าทอสันนิษฐานว่าปฐมเหตุแห่งการท าพระบฏนี้มาจากตอนหนึ่งในพุทธประวัติได้
กล่าวถึงตอนพระเจ้าอชาติศัตรูขอประทานพระพุทธฉาย การท าพระบฏนี้ได้รับความนิยมด้วยว่า
สามารถพกพาไปได้สะดวกในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาช่วงแรกจากอินเดียสู่จีนแล้วแพร่ลงมา
ทางตอนใต้ของจีนซึ่งก็คือบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงและลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาปรากฏหลักฐานคือจารึกวัด
ช้างล้อม สมัยสุโขทัย และพระบฏที่เก่าแก่ที่สุดพบที่กรุเจดีย์วัดดอกเงินอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
คือราวพุทธศตวรรษที่19 ร่วมสมัยกับยุคอยุธยาตอนต้น และยังปรากฏหลักฐานไปถึงคาบสมุทร
มลายูทางภาคใต้ของประเทศไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึงจังหวัดสงขลา ผ้าพระบฏมีการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและการใช้สอยที่แตกต่างออกไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่ก็ยังคง
ความส าคัญด้วยว่าเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระพุทธศาสดาเช่นเดียวกับพระพุทธรูปในอดีต
จึงนิยมการเขียนภาพพระบฏเพื่ออุทิศส่วนกุศลแต่ผู้ล่วงลับเป็นต้น เช่น บุพการีโดยมักจะน าผ้าของ
บุคคลนั้นมาท าเป็นพระบฏอุทิศส่วนกุศลให้ ในภาคอีสานปรากฏการเขียนจิตรกรรมบนผ้านี้หลาย
กรณีบางท้องที่ยังมีความเชื่อเร่ืองการนับถือผีปะปน เช่นการสร้าง”ทุง”(ธง)อุทิศ ทุงสะเดาะเคราะห์ 
ในพิธีกรรมการแต่งแก้แต่งบูชา เพื่อปัดเป่าโชคร้ายและอันตรายอันเชื่อว่าเกิดจากอ านาจภูตผีปีศาจ
การสร้างผ้าพิมพ์”พระคะโต”หรือ”พระค่าคิง”(พระเท่าอายุ)เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวตน 
ผ้าผะเวส(พระเวสสันดร)ซึ่งนิยมน ามาแห่ในการเทศมหาชาติเป็นผ้าพระบฏแนวยาวเขียนเร่ือง
มหาชาติจนจบเร่ืองครบทั้งสิบสานกันแต่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆคือมหาชาติของชาวอีสานมัก
เขียนเป็นสิบห้าตอนคือเพิ่มเร่ือง มาลัยหมื่นมาลัยแสน หนึ่ง สังกาศ คือพุทธประวัติตลอดจนถึง
บอกอายุพระศาสนา หนึ่ง และบั้นสลอง(ฉลอง)เป็นเร่ืองราวหลังกัณฑ์นครกัณฑ์วรรณกรรมเร่ือง
พระเจ้าเลียบโลกมีหลายส านวนและมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปเช่นพุทธต านาน ต านานพระบาท
พระธาตุหรือพุทธจารีตส านวนอีสานนี้เรียกว่าต านาน”อุรังคนิทาน”เดิมเป็นวรรณกรรมที่ได้รับ
อิทธิพลจากลังกาเป็นวรรณกรรมที่บรรยายการเสด็จมายังดินแดนล้านาและล้านช้างได้ทรงประทาน
พระเกศธาตุและรอยพระพุทธบาทในสถานที่ต่างๆตลอดถึงทรงพยากรณ์ความเจริญและความเสื่อม
ของอาณาจักรต่างที่พระองค์เสด็จผ่าน ท าให้เห็นวิธีคิดและลักษณะความเชื่อในสังคมตลอดจน
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ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของชาวลุ่มแม่น้ าโขง แสดงถึงสติปัญญาองค์ความรู้และความเชื่อ
ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ในท้องถิ่นภาคอีสานอย่างแนบแน่นนับแต่โบราณมา 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วรรณกรรมและจิตรกรรมพื้นบ้านเป็นสิ่งหล่อหลอมข้าพเจ้ามาแต่ต้น ในท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานีมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและศิลปกรรม ผ้าพระบฏเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เคยพบ
เห็นและได้เคยมีส่วนร่วมในการสร้างงานพระบฏมาแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก ที่ต้องท ากิจกรรมร่วมกันใน
ชุมชนกับญาติพี่น้อง เสียงขับล าและการเล่านิทานของผู้สูงอายุ จนเกิดจินตนาการเป็นภาพความ
ประทับใจน้อมน าเป็นความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวอีสานมีความผูกพันกับพุทธ
ศาสนาเป็นทุนเดิมอย่างใกล้ชิดและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชีวิต ที่สะท้อนออกมาเป็น
ประเพณีชาวอีสานในแต่ละเดือนทั้งสิบสองเดือนเรียกว่า “ฮีตสิบสองคองสิบสี่”หมายถึงจารีตที่ควร
กระท าในแต่ละเดือนที่สัมพันธ์กันระหว่างวิถีชีวิตธรรมชาติและศาสนา จากแนวคิดนี้และความคิด
ที่ต้องการสืบสานต่อยอดองค์ความรู้ของบรรพบุรุษจึงท าให้เกิดแรงบันดานใจที่จะถ่ายทอดผ่านงาน
จิตรกรรมผ้าพระบฏที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบจากการศึกษาศิลปกรรมต่างๆในท้องถิ่นภาคอีสานและ
ลาวผสมผสานกับเทคนิคจิตรกรรมไทยแบบประเพณี  ถ่ายทอดความเชื่อความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาและปรัมปราคติพื้นบ้านของชาวอีสาน ในท้องถิ่นภูมิล าเนาของข้าพเจ้า 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสร้างสรรค์จิตรกรรมพระบฏแบบไทยประเพณีสองมิติที่มีเนื้อหาจากความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 

๒. เพื่อสร้างงานจิตรกรรมพระบฏสะท้อนความเชื่อแบบผสมผสานคติทางพระพุทธิศาสนากับ
ความเชื่อท้องถิ่นที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้านแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมลาวและอีสาน 

๓. เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการกรรมวิธีเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณีด้วยวัสดุธรรมชาติ 

สมมติฐานของการศึกษา 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาสอนให้คนขัดเกลากิเลสเพื่อคลายความหยาบในจิตของตน
เมื่อดวงจิตเกิดความละเอียด จึงน้อมน าไปสู่การสร้างผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากวัฒนธรรมประเพณีอีสานโดยสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเกิดจากความศรัทธาเพื่อถวายเป็น
พุทธบูชาที่น าพาดวงจิตไปสู่ความปีติเบิกบานในใจ 



  3 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ศึกษารูปแบบจิตรกรรมผ้าพระบฏที่ปรากฏในจิตรกรรมภาคกลางและภาคอีสาน 
2. ศึกษาวัฒนธรรมที่ปรากฏหลักฐานของความเจริญทางพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อรูปแบบศิลปะที่มีมา
แต่อดีต 
3. ศึกษารูปแบบจากหลักฐานที่ปรากฏสู่กระบวนการสร้างสรรค์ที่ท าให้เกิดความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา 
4. ศึกษารูปแบบศิลปะอีสานเพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยร่วมสมัย 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมอีสาน 
2. การค้นหารูปแบบด้วยการสร้างสรรค์ 
3. ก าหนดภาพร่าง 
4. ปฏิบัติงานจริงด้วยสีฝุ่น 

ระยะเวลาในการท างานวิจัย 

1. ระยะเวลาที่รวบรวมข้อมูล 
- ลงพื้นที่สัมภาษณ์คนในชุมชนภาคอีสานและประเทศลาวบริเวณชายแดนไทย-ลาวที่มี

วัฒนธรรมร่วมกัน 
- ศึกษาพูดคุยกับครูช่างศิลปกรรมไทยและช่างพื้นบ้านเกี่ยวกับแนวคิดวิธีการและเทคนิค 

สร้างผลงานแบบโบราณ 
- ถ่ายภาพพิธีกรรมทางความเชื่อโบราณสถานและแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 

2. ระยะการปฏิบัติงานจริง 
- สร้างภาพร่างและปรับแบบร่างให้สมบูรณ์ที่สุด 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
- ปฏิบัติงานจริงพร้อมน าเสนอผลงานแก่ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ 

3. ระยะการปฏิบัติงานภาคเอกสาร 
- จัดการคัดแยกข้อมูลทั้งแหล่งที่มาแนวคิดและการปฏิบัติงาน 
- เรียบเรียงล าดับจัดพิมพ์ 
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แหล่งข้อมูล 

1. แหล่งข้อมูลด้านเอกสาร ได้แก่หอสมุดแห่งชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. จิตรกรรมผ้าพระบฏ สมบัติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
3. จิตรกรรมผ้าพระบฏ สมบัติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ (ถนนเจ้าฟ้า) 

แหล่งข้อมูลภาคสนาม 

1. จิตรกรรมวัดเขียน จังหวัดอ่างทอง  
2. จิตรกรรมวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ 
3. จิตรกรรมวัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
4. จิตรกรรมวัดตะคุ จังหวัดนครราชสีมา 
5. กลุ่มช่างพื้นบ้าน อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
6. ชาวบ้านชีทวน บ้านค้อทอง บ้านทุ่งใหญ่ บ้านแขม อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

อุปกรณ์ในการค้นคว้า 

อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลและบันทึกกิจกรรม 

- คอมพิวเตอร์พกพา 
- กล้องถ่ายภาพ 
- สมุดบันทึก 
- อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
- ผ้าไหม 
- ผ้าฝ้าย 
- กาวที่ได้จากการกวนเม็ดมะขามและดินสอพอง 
- แปรงทาสี 
- เตาไฟ หม้อ 
- ผ้าขาวบาง  
- หอยเบี้ย 
- พู่กันขนสัตว์ 
- แปรงเปลือกกระดังงา 
- กาวกระถิน 
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- สีธรรมชาติและแร่ธาตุต่างๆเช่น ชาด,ดิน,คราม,แร่ฯลฯ 
- ทองค าเปลว 
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บทท่ี2 

อิทธิพลท่ีเกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ 

อิทธิพลด้านเนื้อหาได้น าเอาเรื่องราววรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเรื่องพระ
เจ้าเลียบโลกที่มีปรากฏในล้านนาและล้านช้างโดยมีหลากหลายชื่อเรียก เช่น อุรังคนิทาน พุทธ
ต านาน ต านานพระบาทพระธาตุ เป็นต้น โดยได้รับเป็นวรรณกรรมการเดินทางอันศักด์ิสิทธิ์ของ
พระพุทธเจ้าและพระสาวกมายังดินแดนแถบสุวรรณภูมิและดินแดนแถบลุ่มน้ าโขง  ได้ทรง
พยากรณ์ว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จะได้เสด็จมาสู่ดินแดนแถบนี้  ในต านานยังคง
กล่าวถึงการประทับพระบาท และสภาพภูมิศาสตร์แถบนี้ต านานพระเจ้าเลียบโลกนี้เชื่อว่าพระ
ธรรมรโสเมืองหงสาวดีได้คัดเอามาจากจารึก วัดเสลอารามเมืองลังกา ( สุดแดนวิสุทธิลักษณ์) 
ต่อมาถูกจานในใบลานเท่าที่ปรากฏหลักฐาน โดยพระมหาโพธิสมภาร วัดเชิงดอยเกิ้ง อ าเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่ยังคงปรากฏเก็บรักษาทั้งภาคเหนือและภาคอีสานปัจจุบัน  

ในส่วนของภาคอีสานต านานพระเจ้าเลียบโลกนี้ พระอริยกวี (เขมจารี) วัดมหาชัย ต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม ได้รวบรวมส านวนในใบลานและปริวรรตขึ้นพร้อมทั้ง
ตีพิมพ์1 ซึ่งนอกจากต านานพระเจ้าเลียบโลกแล้ว พบว่าวรรณกรรมที่กล่าวถึงการเสด็จมายังลุ่มน้ า
โขงในส านวนล้านช้างคือ อุรังคะนิทานเป็นการรวบรวมต านานใบลาน โดยพระยาศรีไชยชมภู
รวบรวมแล้วแต่งขึ้นเป็นส านวนลาวล้านช้าง ในรัชกาลพระเจ้าสุริยวงษา2 ร่วมสมัยกับอาณาจักร
อยุธยา กล่าวถึงการเสด็จมายังดินแดนลุ่มน้ าโขงอธิบายการเกิดสถานที่เคารพต่างๆในทาง
พระพุทธศาสนาดินแดนสองฝั่งแม่น้ าโขง  

เนื้อเรื่องวรรณกรรม:อุรังคธาตุนิทานพระเจ้าเลียบโลก(ฉบับล้าน-ช้าง) 
วรรณกรรมได้แบ่งช่วงระยะเวลาออกเป็นสองระยะกล่าวคือระยะที่พระอรหันต์สาวกได้

น าเอาพระบรมธาตุส่วนต่าง ๆ มาประดิษฐานมีการกล่าวชื่อบุคคลส าคัญต่างอย่างรวบรัด รวมถึง
การสร้างเมืองที่ดอยนันทกังรี(เมืองหลวงพระบาง) ช่วงเวลาระยะถัดมาจากนั้นคือราว พุทธ
ศตวรรษที่๒๐เมื่อสิ้นพุทธกาล อันเป็นช่วงเวลาตอนหนึ่งที่คาบเกี่ยวกับอาณาจักรล้านช้าง มีการ
กล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดของบุคคลต่างๆ ในดินแดนแถบนี้พระเทพรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดพระ

                                                           
1 เขมจาร,ี พ. (2553). พระเจ้าเลียบโลก. จังหวัดมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

  
2 ชินบุตร, ส. (2559). อุรังคธาตุนทิานพุทธต านานพระเจ้าเลียบโลกฉบับอีสานล้านช้าง  
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ธาตุพนม ได้ให้ทัศน์ไว้ว่า   เรื่องอุรังคธาตุนิทานนี้นัยหนึ่งอาจเป็น วรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยการ
สร้างความชอบธรรมและคุณ-ลักษณ์พิเศษของกษัตริย์ล้านช้างช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ 

หลังจากเสด็จมายังหนองคันแทเสื้อน้ า (นครเวียงจันทร์) พร้อมพระอานนท์ ได้เสด็จเลียบ
ริมแม่น้ าโขงมาทางตอนใต้ในเขตแดนแคว้นศรีโคตรบูรณ์  เป็นเหตุการณ์ส าคัญของเรื่องคือเสด็จ
ประทับแรมที่ดอยกัปปนคีรีภูก าพร้า ปัจจุบันคือที่ต้ังของพระธาตุพนม พระเจ้าโคตรบูรณ์เสด็จมา
นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จรับบิณฑบาตในนครศรีโคตรบูรหลวง พระเจ้าศรีโคตรบูรณ์ อธิษฐานพุทธ
ภูมิพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่า พระเจ้าโคตรบูรณ์จะเสวยชาติเป็นพระเจ้าสุมิตธรรม-วงศา เจ้า
กรุงร้อยเอ็ดประตูจะได้มาสถาปนาพระบรมธาตุพนม ณ ดอยกัปปนคีรี 

เสด็จหนองหารหลวง พระยาสุวรรณภิงคาร ทรงประทับพระพุทธบาทเหนือดอยธาตุเชิงชุม 
ทรงเรียกเอาพระมหากัสสปะเถระ เหาะมาแต่กรุงราชคฤห์ มีด ารัสสั่งความแก่พระมหาเถระให้
น าเอาพระอุรังคธาตุมาไว้ ณ ดอยกัปปนคีรี หลังจากทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 

เสด็จที่นครชวาเชียงดง (นครหลวงพระบาง)ทรงพยากรณ์ว่า เวียงหนองคันแทเสื้อน้ า(นคร
เวียงจันทร์) จะอันตรธานเสียไป แล้วในนครชวาเชียงดงจะมีพระยาฟ้างุ้ม ต้นบุญมาบ ารุงพระ
ศาสนาหากแต่จะเสื่อมลงไป แต่กลับจะไปรุ่งเรืองอีกครั้งที่เวียงหนองคันแทเสื้อน้ า (นครเวียง
จันทร์) อีกครั้ง3 
มาลัยหมื่นมาลัยแสนไตรภูมิอีสานความเชื่อเรื่องคุณงามความดีในสังคมอีสาน 

ภาคอีสานได้สื่อถึงภาพของภพภูมิต่างๆด้วยวรรณกรรมเรื่องพระมาลัยเถระหรือในภาษา
ท้องถิ่นแบ่งเป็นสองภาคคือมาลัยหมื่น พระมาลัยรับดอกนิลุบลเหาะไปนมัสการพระเกศธาตุจุฬา
มณีมาลัยแสนคือพระมาลัยท่องนรก ชาวอีสานนิยมฟังเทศน์มหาชาติในเดือนสี่ต้องมีธรรมเนียม 
การอ่านหนังสือมาลัยหมื่นมาลัยแสนเรื่องนครสวรรค์เป็นวรรณกรรมที่ปรากฏในภูมิภาคอีสาน
ทั่วไปหากแต่มีส่วนที่น่าสนใจคือมักปรากฏว่าผูกเรื่องกับพระมาลัยเถระอยู่อย่างมากทั้งในงาน
จิตรกรรมฝาผนังในท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณี ในกรณีที่เข้าใจกันเกี่ยวกับ
เรื่องไตรภูมินั้น คือ กามภูมิ๑๑, รูปภูมิ๑๖, อรูปภูมิ ๔4 ซึ่งในจิตรกรรมแบบไทยประเพณีจะจัด
องค์ประกอบภาพครบดังกล่าวหากแต่ จิตรกรรมในท้องถิ่นอีสานจะแสดงเฉพาะฉากเหตุการณ์ ที่
เลือกไว้เท่านั้นเป็นต้นว่า พระมาลัยกระท า ปุจฉา วิสัชนา ด้วยท้าวสักกะเทวราช แสดงภาพ
                                                           

3 กองโบราณคดี (2531). ต านานและนิทานพ้ืนบ้านอีสาน ส านักหอสมุดแห่งชาติ. 
  

4 สโมสร, ไ. (2532). จิตรกรรมฝาผนังอีสาน. ศูนย์วัฒนธรรมอสีานมหาวิทยาลัยขอนแก่น, โครงการ
ส ารวจและถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังอีสาน. 
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เหตุการณ์แต่เพียงปริมณฑลของพระเกศธาตุจุฬามณี หรือแสดงภาพอบายภูมิก็เพียงแต่เฉพาะ
พระมาลัย กระท าอิทธิฤทธิ์ลงไปโปรดสัตว์นรกเท่านั้น5  

มาลัยหมื่น มาลัยแสน 
พระมาลัย คือนามพระอรหันต์หลังสมัยพุทธกาล ณ กัมโภชคาม ลังกาทวีป ปรากฏใน

มาลัยสูตรภาษาบาลีราว พ.ศ. ๒๖๙๖ปรากฏว่ามีการแพร่มาทางตอนเหนือของประเทศไทย พระ
พุทธวิลาสแต่งขยายให้พิสดาร เมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๐ เรียก ฎีกามาลัย กล่าวถึงพระมาลัยเถระกระท า
อิทธิฤทธิ์ลงไปโปรดสัตว์นรกในอบายภูมิ แล้วน าข่าวสารมาแจ้งยังญาติกาญาติมิตรให้อุทิศกุศล
ส่งไปหา ต่อจากนั้นได้สัญจรบิณฑบาตได้รับดอกนิลุบลแปดดอกจากชายยากไร้ผู้อุปการะบุพการี
แล้วพิจารณา บิณฑบาตว่าสมควรแก่การไปนมัสการพระเกศธาตุจุฬามณี ในสุทัศน์นครไตรตรึง
แห่งท้าวสักกะเทวราช ก็เสด็จไปโดยญาณวิถีได้กระท าปุจฉาวิสัชนาด้วยท้าวสักกะเทวราช และ
พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ แล้วน ำข่ำวสำรมำบอกแก่มนุษย์ว่ำแม้นผู้ใดใคร่พบพระศำสนำของ
พระศรีอริยเมตไตรให้เขาเหล่านั้นแต่งเครื่องบูชาสิ่งละพันน าไปสักการบูชาพระธรรมเทศนามหา
เวสสันดรชาดกแล้วจงสดับพระสัทธรรมนั้นให้จบเพียงในวาระวันเดียวนั้น 

ดังนั้นเป็นเหตุให้ชาวอีสานเมื่อจัดบุญเดือนสี่หรือบุญมหาชาติ นั้นจะต้องมีการอ่าน
หนังสือมาลัยหมื่นมาลัยแสน ทั้งประกาศสังกาศ อายุพระศาสนาพรรษยุกาล ทั้งยังปรากฏอยู่ใน 
ฮูปแต้มแทบทุกวัดไป6 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 อธิปัตยกุล, ช. (2555). ฮูปแต้มอีสาน, ส านักพิมพ์เต้า-โล. 

  
6 สโมสร, ไ. (2532). จิตรกรรมฝาผนังอีสาน หน่วยงานโครงการส ารวจถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังอสีาน. 

จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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อิทธิพลด้านรูปแบบจากศิลปกรรมลาวและอีสาน 

 ความเกี่ยวเนื่องทั้งสภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าดินแดน
ภาคอีสานมีความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรลาวหรืออาณาจักรล้านช้าง อย่างใกล้ชิดทั้งในด้านการ
เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร เขตกันชนเชิงยุทธศาสตร์จนถึงยุคสมัยปัจจุบันชาวอีสานยังคง
รักษาส าเนียงภาษาวัฒนธรรมความเชื่อที่สะท้อนภาพอดีตแม้ว่าในปัจจุบันอาจจะเลือนรางไปบ้าง 
ศิลปกรรมยังคงเป็นประจักษ์พยาน 
 ศิลปะลาวแบ่งแยกตามยุคสมัยและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้สื่อความหมายทั้งที่พบ
ในประเทศลาวและไทยปัจจุบันครอบคลุมต้ังแต่ยุคแรกเริ่มถึงปัจจุบัน 
 ศิลปะล้านช้างเรียกตามชื่อ อาณาจักรชองลาวในยุคราชอาณาจักร ต้ังแต่ราว พุทธ
ศตวรรษที่19 ถึงราวพุทธศตวรรษที่ 24 เท่านั้น7ดินแดนภาคอีสานได้พัฒนาชุมชน ขึ้นด้วยระบบ
เกษตรกรรมโดยได้รับเอาวัฒนธรรมจากกลุ่มอ่ืน ราวพุทธศตวรรษที่ 23 มีการอพยพของกลุ่มชาติ
พันต่างๆ มาสู่ภูมิภาคนี้ในช่วงยุคธนบุรีถึงต้นรัชสมัยพระจอมเกล้าฯ กรุงรัตนโกสินทร์ (ไพโรจน์ 
สโมสร) ท าให้ภาคอีสานมีความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรมมากอีกที่หนึ่ง ซึ่งยังปรากฏอยู่
จนถึงปัจจุบันเช่น ฮูปแต้ม สิม ธาตุเจดีย์ เป็นต้น 

ผ้าพระบฏ ผ้าผเวสผ้ากับความเชื่อชาวอีสาน 
ชาวอีสานมีส านวนว่าผู้ชายไปป่า ผู้หญิงทอผ้าสะท้อนบริบททางสังคมอย่างเห็นภาพ ด้วย

ผ้า คือเครื่องนุ่งห่มหนึ่งในปัจจัยสี่ที่บ่งบอกถึงอุปนิสัย ความประณีต เรียบร้อยและใส่ใจในการทอ 
ในภาคอีสานและลาวซึ่งเป็นท้องถิ่นที่นิยมทอผ้าอย่างแพร่หลายการน าผ้ามาเป็นเครื่องบูชาเครื่อง
อุทิศนับว่านิยมมาก ทั้งทอเป็นธง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและวาระการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป 
เช่น ธงกฐิน ธงไชย ธงหาง ธงอุทิศหรือธงแจกข้าว เป็นต้น ยังนิยมน าผ้าที่ทอขึ้นเป็นพิเศษมาใช้ใน
การห่อลานคัมภีร์ ด้วยรูปสัญลักษณ์ต่าง ๆที่สื่อความหมายที่เข้าใจในกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น นก นาค 
มนุษย์ เทวดา เป็นต้นบ้างก็น าเหตุการณ์ร่วมสมัยมาทอ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผ้าพระบฏผ้าผเวส 
คือผ้าที่เขียนเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหรือชาดกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งรูปแบบ
แนวต้ังมักเขียนภาพองค์ประกอบเด่ียวเช่น ภาพพระพุทธเจ้าและพระสาวก ภาพพระพุทธเจ้าเสด็จ
จากดาวดึงส์ ภาพรอยพระพุทธบาท รูปแบบแนวนอนได้แก่ ผ้าพระผเวส ที่เขียนเรื่องราวมหาชาติ
ชาดกใช้ในการแห่ประกอบบุญเดือนสี่ หรือบุญมหาชาติตาม  ”ฮีตสิบสองคองสิบสี”่ 

                                                           
7 สายสิงห์, ศ. (2555). ฮูปแต้มสิมศิลปะลาวและอีสาน. กรุงเทพมหานคร, ส านักพิมพ์มิวเซียมเพรส. 
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อิทธิพลท่ีได้รับจากจิตรกรรมไทยแบบประเพณี 
จิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นงานศิลปกรรมแขนงหนึ่งของไทย คืองานจิตรกรรมที่

แสดงออกโดยรูปลักษณ์ เรื่องราว คตินิยม และความงาม ให้เข้าใจเรื่องราววัฒนธรรมทางด้าน
ศิลปะ งานจิตรกรรม ที่แสดงออกถึงลักษณ์ดังกล่าว ได้ชื่อว่าเป็นจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งมี
ความสอดคล้องกับจิตรกรรมในภาคอีสาน คือ  

- มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดธรรมะในลักษณะนามธรรมให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ง่ายต่อการ 
เข้าใจ  

- อาศัยรูปลักษณ์ทางจิตรกรรมเป็นเครื่องมือบรรยายธรรม 
- อาศัยรูปลักษณ์ทางจิตรกรรมโน้มน้าวให้เกิดความเห็นชอบเว้นจากการประพฤติอกุศล 
- น าเสนอคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคมเช่น ทศชาติบารมี พุทธประวัติ ประวัติอดีต 

พุทธ เป็นต้น 
- น าเสนอแบบพรรณนาความแต่ต้นจนจบ 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้น าเสนอรูปลักษณ์ในงานโดยอาศัยรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี ดังนี้ 
- รูปลักษณ์สมมติภาวะ คือรูปลักษณ์ของ คนสัตว์สิ่งของ ล้วนเป็นภาพที่สมมติขึ้นจาก 

จินตนาการความรู้สึก 
- รูปลักษณ์ที่ลักลั่นเกินจริง เช่นของขนาดวัตถุสิ่งของ สถาปัตยกรรม ตามวัตถุประสงค์ที่ 

ต้องการสื่อความหมาย  
- รูปลักษณ์บุคคลเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการสื่อความหมายแสดง 

สภาวะและสถานะลดหลั่นตามความส าคัญของใจความภาพ 
- รูปลักษณ์แสดงรูปร่วมด้าน ด้วยเห็นว่าเป็นส่วนที่งามหรือง่ายต่อการแสดงออกในด้าน 

ความงามแม้ว่าจะขัดต่อความเป็นจริง 
- รูปลักษณ์แสดงความหมายด้านท่าทาง อากัปกิริยา ต่าง ๆเพื่อสื่อถึงเหตุการณ์อารมณ์ 

ความรู้สึก 
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ภาพพระบฏ 

 ภาพพระบฏแสดงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ โดยเขียนบรรยายลงพื้นผ้าแล้ว
ดามผ้าเข้าไม้ที่ขอบบนและขอบล่างของตัวจิตรกรรม หากมีขนาดย่อมก็มักท ากรอบจ าหลัก
ลวดลาย ปิดทองประดับกระจกบ้าง โดยเหตุที่รูปภาพแรกเริ่มนั้นเขียนลงบนผ้าคนจึงเรียกว่าผ้า
พระบฏ ทั้งนี้เนื่องจากค าว่า”บฏ”(บด) มีความหมายว่าผ้านั้นเอง 
 คตินิยมการท าผ้าพระบฏในเมืองไทย ปรากฏหลักฐานแต่ครั้งกรุงสุโขทัย มีกล่าวในจารึก
กล่าวถึงการสร้างพระบฏจีนถวายตามพระอาราม ผ้าพระบฏที่มีอายุเก่าแก่ยังคงปรากฏหลักฐาน
มาถึงยุคปัจจุบันคือ พระบฏรูปพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ วัดดอกเงิน อ าเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ 
 ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยอยุธยาและ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ความนิยมในการ
สร้างพระบฏยังคงมีอยู่หากแต่ปรับเปลี่ยนการน าเสมอซึ่งในอดีตนิยมเขียนเพียงรูปพระพุทธเจ้า 
และสาวก ให้เด่นด้วยขนาดที่ใหญ่แต่ยุคหลังนิยมน าเรื่องราว เช่นทศชาติ พระเจ้าห้าพระองค์ 
ธุดงค์วัตร พระพุทธบาท เป็นต้น มาเขียนไว้ด้านล่างพระประธานในอดีต ความนิยมในการสร้าง
พระบฏ ถือเป็นบุญกิริยาเพื่อสืบพระศาสนาอย่างหนึ่งคือเพื่อเป็นการให้ความรู้ตามยุคสมัยนั้น 
 ปัจจุบันความนิยมในการเขียนภาพพระบฏลดน้อยลงคงเหลือการพิมพ์รูป พระพุทธเจ้า 
หรือชาดกต่าง ๆที่คนยุคหลังนิยมซื้อไปถวาย แล้วแขวนตามศาลาการเปรียญ ส่วนการเขียน
จิตรกรรมแบบพระบฏได้เสื่อมความนิยมจนไม่พบการสร้างเพิ่มเติม8  
  

 

 

 

 

 

                                                           
8 พยาฆรานนท,์ จ. (2536). จติรกรรมไทยแบบประเพณี เรื่องขนบนิยมในการสร้างสรรค์และการ

น าเสนอจิตรกรรมไทยประเพณี 
กรุงเทพมหานคร, คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์. 
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ภาพที่ 1 ภาพพิธีกรรมพระสงฆ์น่ังอ่านหนังสือผูกพระเวสสันดร ในบุญมหาชาติทางภาคอีสาน 
ที่มา ถ่ายโดยนายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 
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ภาพที่ 2 จิตรกรรมในหอพระพุทธบาท วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชชธานี 
ที่มา ถ่ายโดยนายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 
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ภาพที่ 3 จิตรกรรมฝาผนังวัดไพชยนต์พลเสพย์ ต าบลตลาด อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
ที่มา ถ่ายโดยนายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 
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ภาพที่ 4 จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ วัดเขียน ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ. วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง 
ที่มา ถ่ายโดยนายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 
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บทท่ี 3 

กระบวนการในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานในชุดวิทยานิพนธ์ ได้ใช้ความรู้จากข้อมูลเอกสารและงานศิลปกรรม
ในอดีต พร้อมทั้งลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้คนในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และหาแนวทางการ
สร้างสรรค์ จากความชื่นชอบส่วนตัวและความชื่นชมยกย่องผลงานของครูช่าง ทั้งช่างพื้นบ้านซึ่ง
แสดงถึงความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของบรรพบุรุษ จึงได้น าเอาองค์ความรู้ดังกล่าว มา
สร้างสรรค์ผลงานที่มีความเฉพาะตัวเป็นงานศิลปะร่วมสมัยที่มีรากจากอารยะธรรมของบรรพบุรุษ
ของข้าพเจ้าเมื่อเกิดความซาบซึ้ง จึงท าให้เกิดภาพจินตนาการทางความคิด น าไปสู่การร่างภาพใน
ความคิดขนาดเล็ก น าไปสู่การประมวลผล เพื่อหารูปแบบ ปรากฏเป็นผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์
และชุดวิทยานิพนธ์  โดยมุ่งน าเสนอความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์ใน
ท้องถิ่น และอนุรักษ์องค์ความรู้ดัง้เดิม 

ขั้นตอนการศึกษาด้านข้อมูล  

 ได้ท าการศึกษาจากบุคคลในชุมชนท้องถิ่นเดิมของข้าพเจ้า โดยการสัมภาษณ์ ทั้งจาก
พระสงฆ์ผู้น าชุมชนและคนในชุมชน ด้วยตัวเองและจากเอกสารชั้นต้นเช่น ใบลาน กลอนล า ผญา
และวรรณกรรมมุข-ปาฐะ พบว่ามีความแตกต่างด้านส านวนบ้าง ระหว่างพื้นที่สองจังหวัดคือ 
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นจั งหวัดที่มีความเก่าแก่ร่วมสมัยวัฒนธรรม
อาณาจักรล้านช้างปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังพบรูปแบบศิลปกรรมอย่างมากมาย ท า
ให้เกิดแรงบันดาลใจและสร้างภาพร่างที่สะท้อนออกมาในการสร้างสรรค์ พบว่าชาวอีสาน มีความ
เชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก  แนวคิดเร่ืองนรกสวรรค์ในวรรณกรรมพระมาลัยพบว่ามี
การแสดงออกทางศิลปกรรมมากที่สุด ทั้งยังปรากฏในการเทศนา การขับล า ตลอดจนเป็น
วรรณกรรมมุขปาฐะ ซึ่งมักน าเร่ืองมาลัยหมื่น มาลัยแสนขึ้นมาเป็นต้นเร่ืองแม้ในการเขียน
จิตรกรรมก็เป็นเช่นกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้น าเอาเร่ืองมาลัยหมื่นมาเป็นแนวเร่ืองเพื่อน าไปสู่การ
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกในชุดวิทยานิพนธ์และชิ้นที่สองคือพระบฏพระเจ้าเลียบโลก คือการเสด็จ
มาเยือนดินแดนลุ่มแม่น้ าโขง 
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ขั้นตอนการศึกษาด้านรูปแบบ 

 ข้าพเจ้าได้น าเอารูปแบบที่ปรากฏทั้งในงานจิตรกรรประติมากรรมท้องถิ่นผสมผสานกับ
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  โดย การศึกษาจากการลงพื้นที่สอบถามและสัมภาษณ์จากช่าง
ศิลปกรรมในท้องถิ่น และศึกษาจากรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏ ตาม วัดเช่น สิม ศาลาการเปรียญ 
ผ้าผเวส ฯลฯที่สามารถด้วยวิธีการทางจิตรกรรม ในการสร้างสรรค์องค์ประกอบทางทัศนศิลป์ให้
สื่อความหมายถึงความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

ขั้นตอนการก าหนดภาพร่าง 

 มีการก าหนดรูปทรงรูปทรงที่มีขนาดเหลื่อมล้ ากันไปเพื่อส่งให้เกิดจังหวะของพื้นที่ว่าง
รอบประธานขององค์ประกอบภาพ ให้เกิดความเป็นเอกภาพ  จัดท่วงท่าของตัวภาพอย่างอิสระโดย
ไม่ได้ค านึงถึงท่วงท่าที่งามแบบนาฏลักษณ์หากมุ่งเน้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นส าคัญ น าเอา
รูปทรงของสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นมาเป็นโครงสร้างภาพ และแบ่งภาพด้วยกลุ่มภาพพรรณ
พฤกษา ที่ให้ความรู้สึกอ่อนช้อยมาใช้ในการแบ่งภาพ ทั้งยังลดความแข็งกระด้างของรูปเส้นของ
สถาปัตยกรรมลงโดยการเว้นพื้นที่ว่าง เพื่อแสดงพื้นผิวกาวเม็ดมะขามและพื้นผิวของผ้าไหม พื้นที่
ว่างยังเป็นส่วนที่ก าหนดสัดส่วนของรูปทรงต่าง ๆ ในงาน 

ขั้นตอนการสร้างภาพต้นแบบ 

 เลือกภาพวาดเส้นที่ได้ก าหนดไว้คร่าวๆ เพื่อปรับให้เกิดความสมบูรณ์และลงตัวมากที่สุด 
พร้อมกับการน าไปขยายเพื่อปฏิบัติงานจริง 

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 ประกอบขึ้นจากทัศนธาตุต่างๆ เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ และความรู้สึกตามที่
ต้องการให้ผู้ชมได้เกิดความรู้สึกตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

จุด  (Point) จุด คือทัศน์ธาตุที่ เล็กที่สุดทั้งนี้มีความส าคัญในการสร้างสรรค์ ด้วยงาน
จิตรกรรมแบบประเพณีมักปรากฏการน าจุดมาสร้างจังหวะขนาดเล็ดเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เป็น
เอกภาพ ในงานเช่นไข่ปลา หรือฟองน้ าในตัวลวดลาย การกระทุ้งแปรงท าให้เกิดกลุ่มจุดสามารถ
สื่อถึงรูปทรงขนาดใหญ่เช่นต้นไม้ ก้อนหิน และการประจุดตามรูปทรงต่าง ๆ 

เส้น (Line) เส้นเป็นทัศนธาตุที่พบว่ามีการใช้มากในจิตรกรรมไทยแบบประเพณีทั้งยัง
สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกได้ชัดเจน บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเอง เส้นถูกใช้ตั้งแต่
ขั้นตอนการร่างภาพ เส้นที่ใช้ในงานไทยแบ่งออกเป็นสามชนิด 
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- เส้นกาฬ คือ เส้นขนาดใหญ่ตัดด้วยสีที่หนักแน่นคมทึบ เพื่อเน้นรูปทรงประธาน และคัด
รูปทรงที่มีการทับซ้อนให้ชัดเจน  

- เส้นรูป คือ เส้นขนาดเล็กกว่าเส้นกาฬใช้สร้างรูปทรงย่อยต่าง ๆ 

- เส้นแร คือ เส้นขนาดเล็กที่สุดเพื่อเก็บรายละเอียดขนาดเล็กต่าง ๆเช่น ขนสัตว์ หนวดเครา 
เส้นที่ล้อภายในลวดลาย 

ความส าคัญของเส้นในงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนี้นอกจากก าหนดรูปทรงแล้วยังสามารถ
น ามาสร้างมิติลึกตื้นได้ด้วยการควบคุมขนาดและน้ าหนักของเส้นนั้นเอง 

รูปทรง (Form) เกิดจากการจินตนาการเพื่อสร้างสัญลักษณ์ทางความคิดอาจน าต้นเค้ามา
จากสิ่งที่มีหรือไม่มีก็ได้รูปทรงยังแสดงออกถึงความนุ่มนวล เข้มแข็งซึ่งขึ้นอยู่กับทัศนธาตุที่
แวดล้อมด้วยเช่นกันในรูปของ คนสัตว์สิ่งของ 

พื้นท่ีว่าง (Space) พื้นที่ว่างเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศและความรู้สึกในงาน 
จ าเป็นต้องจัดการให้เหมาะสมเพื่อเฉลี่ยความหนาแน่นให้เกิดความสมดุล ด้วยน้ าหนักและรูปทรง
ย่อยต่างน าไปสู่จังหวะของพื้นที่ว่างที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการ 

สีน้ าหนัก (Volume) สีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดวิทยานิพนธ์ได้น าเอาหลักการของ
สีไทยคือกลุ่มสีเบญจรงค์ ได้แก่ สีด า(เขม่า) สีแดง(ชาดหรคุณ,เสน,ลิ้นจี)่ สีขาว(กระบัง) เขียว(ใบแค
,ตัง-แช) เหลือง (ดินเหลือง,ยางรงทอง)ด้วยการแยกเป็นสองเฉดสีโดยประมาณคือสีจริงและสีกลาง 
คือสีที่ผสมสีขาวเพื่อให้เป็นน้ าหนักกลาง โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มตามวรรณะสี 

- สีวรรณะร้อน เมื่อผสมสีขาวมักเติมค าว่า”หง”น าหน้าเช่น หงชาด หงเสน เป็นต้น 
- สีในวรรณะเย็น ผสมสีขาวมักเติมค าว่า”ผ่าน”น าหนา้ เช่น ผ่านคราม ส่วนสีเขียวอ่อนนั้น

ใช้สีตังแชได้เลย บางกรณีมักมีการใช้สีที่เจือสีด าด้วยเช่นกันสีกลุ่มนี้เรามักพบค าว่า ”มอ”
ในชื่อสี เช่น มอคราม เขียวมอ มอเมฆ หรือสีเมฆคร้ึมฝน สีพิเศษอีกกลุ่มคือสีที่ไม่ผสมขาว
และด ามักมีชื่อเรียกเฉพาะเช่น สีลิ้นจี่ผสมด า เรียกสีลูกหว้า สี มอครามผสมใบแค เรียกสี
น้ าไหล เป็นต้น ส่วนทองค าใช้ในการเน้นความส าคัญเป็นเฉพาะจุดที่ต้องการ 
บรรยากาศ (Atmosphere) เกิดจากการกระจายรูปทรงและน้ าหนักสี ข้าพเจ้าต้องการสร้าง

ความรู้สึกอิสระและความสนุกสนานให้เกิดแก่ภาพจึงก าหนดองค์ประกอบแวดล้อมเพื่อแสดง
บรรยากาศที่หนักแน่นและเบาบางบริเวณโดยรอบองค์ประกอบประธาน 
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วิธีการและขั้นตอนในการสร้างสรรค์ 

 เมื่อได้แบบร่างที่สมบูรณ์จึงน าแบบร่างที่พอใจมาท าการขยายแบบด้วยการเขียนขยายลง
บนพื้นผ้าไหมที่เตรียมไว้ด้วยสีชาดบาง ๆ 

ขั้นตอนการท าพื้น 

- น าผ้าไหมที่เตรียมไว้โดยเลือกที่เน้ือแน่นมาท าการช าระแป้งด้วยการซักล้างด้วยน้ าสะอาด 

- น าดินสอพองมาละลายน้ าแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางสองถึงสามรอบเสร็จแล้วห่อผ้ามัด

แขวนไว้เพื่อให้สะเด็ดน้ า 

- น าเม็ดมะขามเปร้ียวมาคั่วและกะเทาะเปลือกออกตั้งไฟเคี่ยวกับน้ าสะอาด สิบถึงสิบสอง

ชั่วโมงจนได้กาวเม็ดมะขาม เรียกว่า “เทือก” 

- น าเทือกมาเคี้ยวกับดินสอพองที่สะเด็ดน้ าแล้วอีกสิบถึงสิบห้านาที ในอัตราส่วนกาวหนึ่งสี่

ส่วนดินสอพองหนึ่งส่วน 

- น าผ้าที่เตรียมไว้มารีดให้เรียบจากนั้นน าเทือกที่ได้ทาบาง ๆ จนทั่วจนกลบตาผ้า 

- น าพื้นที่ได้มากวดอัดด้วยหลังเบี้ยหรือหินโมราจนแน่นสนิทดี 

ขั้นตอนการเตรียมสี 

- กาวยางกระถิน (Gum Arabic)คือกาวที่ได้จากไม้กระถินเทศหรืออะคาเซียน ามาเคี่ยวไม่ให้

ด าผสมสีเขียนรูป 

- สีด า(เขม่า) ได้จากการเผาถ่านไม้กับน้ ามันยางเมื่อเกิดควันจึงน าภาชนะสังกะสีมาครอบให้

เขม่าไฟจับน ามาขูดแล้วบดผสมสุราขาวและกาวยางกระถิน 

- สีแดง (ชาดหรคุณ) ได้จากการบดหินแร่ชาดกรองเอาส่วนหยาบออกแล้วบดผสมกาว

กระถิน 

- สีขาว (กระบัง) ได้จากการตากเปลือกหอยให้สีภายนอกกร่อนออกแล้วบดส่วนที่เป็นสีขาว

ใช้ผสมกาวกระถิน 

- สีเขียว (คราม) ได้จากการน าใบครามสดมาหมักกับปูนขาวเรียกว่าการ”ก่อหม้อคราม”

เพื่อให้เกิดความเป็นกลางด้วยการเติมกรดและด่าง จากนั้นปล่อยให้ตกตะกอนจนสามารถ

น ามาเขียนรูปได้ 

- สีตังแช ได้จากการน าทองแดงมาหมักกับกรดจนได้สนิมสีเขียวแล้วน ามาแช่น้ าเพื่อให้เจือ

จางจากความเป็นกรดด้วยการรินน้ าทิ้งและเดิมใหม่ จนได้สีที่ละเอียดและเนียนดี 
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- สีใบแค ได้จากการผสมรงทอง และ เขม่าเข้าด้วยกันจนเกิดสีเขียวเข้มและใส 

- สีเหลือง ได้จากการน าดินสีเหลืองมาแช่น้ าและกรองจนได้เน้ือที่ละเอียดสามารถน ามาผสม

กาวยางกระถินเขียนรูปได้ รงทองให้สีเหลืองสามารถฝนใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมกาว 

นอกจากนี้สีที่ใช้ในท้องถิ่นอีสานยังมีสีที่ใช้ย้อมผ้าไหมเรียกว่า “น้ าแต้ม”ที่ปรากฏใช้ใน 

ฮูปแต้มสิมอีสาน คือสีม่วงและสีบานเย็น สีส้ม 

- ทองค าเปลว ภาคอีสานเรียกว่า”ค าปริว” เป็นวัสดุพิเศษที่นิยมใช้ในงานชั้นสูงทั้งใน

ประเทศลาวและอีสานใช้ในการสื่อความหมายที่สูงส่ง บริสุทธิ์งดงาม 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

 อุปกรณ์การร่างภาพ 

- กระดาษ 

- ดินสอ 

- ไม้บรรทัด 

- ยางลบ 

- อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

- ผ้าไหม 

- ผ้าฝ้าย 

- กาวที่ได้จากเม็ดมะขามเปร้ียว 

- ดินสอพอง 

- แปรงทาสี 

- เตาไฟ หม้อ 

- ผ้าขาวบาง 

- หอยเบี้ย 

- พู่กันขนสัตว์ 

- แปรงเปลือกกระดังงา 

- กาวกระถิน 

- สีธรรมชาติและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ชาด,ดิน,คราม,แร่ฯลฯ 

- ทองค าเปลว 
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ภาพที่ 5 ขั้นตอนการกวนกาวมะขาม 
ที่มา นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 วิธีการกวนกาวมะขาม และกาวมะขามที่พร้อมใช้งาน 
ที่มา นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 
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ภาพที่ 7 ภาพลักษณะเฉดสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ที่มา นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ภาพขั้นตอนการท าสีเขียวใบแค 
ที่มา นายพงษ์พัฒน์ บุญอุ้ม 
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ภาพที่ 9 ภาพวิธีการทากาวยางมะเด่ือในการปิดทองค าเปลว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพเทคนิคการปิดทอง  
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บทท่ี4 

การพัฒนาและการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

ผลงานการสร้างสรรค์ชุดจิตรกรรมพระบฏอีสานพระเจ้าเลียบโลกนี้ได้แรงบันดาลใจจาก

ความเชื่อความศรัทธาของชาวอีสานที่มีต่อพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้าน เรื่อง

พระเจ้าเลียบโลก โดยได้ผสมผสานรูปแบบศิลปะในท้องถิ่นอีสานและศิลปะลาว เข้ากับรูปแบบ

การเขียนจิตรกรรมไทยแบบประเพณีให้มีเนื้อหาโน้มน้าวไปทางความดีงามแสดงออกถึงความ

ศรัทธาและลักษณะในท้องถิ่น ซึ่งแบ่งช่วงเวลาในการสร้างสร้างสรรค์ออกเป็นสองช่วงระยะดังนี้ 

การสร้างสรรค์ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 
เป็นระยะการค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์ด้วยการทดลองเทคนิคต่าง ๆที่ปรากฏเป็น

ผลงาน4ชิ้น ซึ่งได้น าเอาลักษณะในพิธีกรรมการปลงศพด้วยนกหัสดีลิงค์ และพุทธประวัติตอน

เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน มาน าเสนอในรูปแบบจิตรกรรมไทยประเพณี บนผ้าไหม ได้น าเอารูปทรง

สิ่งของในพิธีกรรมมาสร้างสรรค์ ให้เกิดลักษณะเฉพาะตนดังนี้ 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่1 “ส่งสการพระเจ้า” รายละเอียดประกอบด้วยภาพเมรุนก

หัสดีลิงเป็นประธานภาพแวดล้อมด้วยเหล่าชาวพื้นเมืองอีสานด้านตอนบนมีรูปพระอดีตพุทธเจ้า

ทั้งสามพระองค์ในภัทรกัลป์ ถัดมาเบื้องล่างด้านขวาของภาพเป็นเหล่าทวยเทพมาท าการสักการะ 

ด้านซ้ายของภาพมีเหล่าชาวประโคมมโหรีด้านล่างเป็นพิธีกรรมการฆ่านกหัสดีลิงค์มีรูปนางสีดา

ท าท่าเงื้อง่าศรจะยิง ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการสร้างภาพแบบโบราณคือการวางภาพบนพื้นขาว

เช่นเดียวกับจิตรกรรมพื้นถิ่นในภาคอีสานโดยได้แรงบันดาลใจจากจิตรกรรมแบบไทยประเพณี

สมัยอยุธยา ด้วยเทคนิคตัดเส้นทั้งภาพ แล้วจึงสอดสี โดยไม่ได้ค านึงถึงปริมาณของสีและรูปทรงที่

ไม่สมดุลกับพื้นที่ว่าง 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่2 “แห่พระเจ้าเข้านิพพาน” ประกอบด้วยภาพพุทธสรีระ ปาง

สีหไสยาสน์ในหอรัตน์ และห้อมล้อมด้วยหมู่พระสาวกและเทวดาท้าวพระยามหากษัตริย์  ด้านล่าง

เป็นขบวนชักหีบพุทธสรีระเทินบนหลังกาฬสีหะมีขบวนชายหญิงเหล่ามโหรี งานชุดนี้ข้าพเจ้าได้

เพิ่มพื้นที่ว่างและจังหวะพื้นที่ว่างที่ซับซ้อนขึ้น และแยกน้ าหนักด้วยการตัดเส้นด้านบนด้วยสีอ่อน

กว่าด้านล่างแต่องค์ประกอบยังคงแยกออกจากกันท าให้ขาดความเป็นเอกภาพแต่ปรากฏ

ผลส าเร็จด้านการจัดการพื้นที่ว่างและค่าน้ าหนัก งานชิ้นนี้ยังน าเสนออากัปกิริยาที่ดูเป็นธรรมชาติ

ยิ่งขึ้นเช่นการฟ้อนร า การก้มกราบ การนุ่งผ้า 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่3 “งันคาบพระเจ้า” ข้าพเจ้าจินตนาการถึงการช าระพระพุทธ

สรีระซึ่งภายในชิ้นงานได้ก าหนดภาพพระพุทธไสยาสน์ไว้บนพระแท่นรูปแบบศิลปะอีสานโดยมี

พระเถระและเบื้องพระบาทมีพระอานนท์กันแสงแทบเบื้องพระพุทธบาทในภาพต้องการสื่อถึง

เหตุการณ์เกิดในคันธ์กุฏิ มีเสาขนาบสองข้างและระย้าอุบะบรรจุนางเมขลาและรามสูรย์ สองฝั่ง มี

รูปพระมาลัยอยู่ด้านบนโดยงานชิ้นนี้ได้น าเอาลายพรรณพฤกษาเพื่อแบ่งภาพ เป็นการทดลองน า

ลวดลายมาแก้ไขพื้นที่ว่างปรากฏว่าเป็นที่น่าสนใจและสามารถน าไปพัฒนารูปแบบในงานชิ้น

ต่อไปซึ่งผลงานทั้งสามชิ้นวิทยานิพนธ์นี้ยังคงใช้รูปแบบการเขียนรูปทรงบนพื้นขาว 

ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่4 “ส่งพระเจ้าเข้านิพพาน” เป็นงานชิ้นสุดท้ายก่อนการท า

วิทยานิพนธ์ แสดงภาพเหตุการณ์ตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระรายละเอียดของภาพประกอบด้วย

ภาพเมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ตามแบบความเชื่อในวัฒนธรรมอีสานงานชิ้นนี้ด้านบนเป็นกลุ่ม

เมฆพยัพฝน ถัดมาเป็นรูปเมรุมีฉัตรปักสองข้างซ้ายขวาด้านขวาของภาพเป็นภาพชาวต่างชาติต่าง 

ๆและนางสีดาท าการฆ่านกหัสดีลิงค์ด้านซ้ายเป็นภาพกษัตริย์และเหล่ามนตรีมีกลุ่มชาวประโคม

มโหรีถัดมาด้านล่างได้ใช้แนวลวดลายพรรณพฤกษาเคล้ากับภาพสัตว์ต่าง ๆ มีพระภิกษุอ่านพระ

ธรรมน าหน้าพญาระมาดเชิญเพลิง และนางหาบด้านล่างของภาพถูกกั้นด้วยแถบฉนวน ซึ่ งได้

บรรจุรูปชาวบ้านที่มาร่วมงานและต่างชาติต่างภาษาผลงานชิ้นนี้เริ่มมีการท าสีของบรรยากาศที่

แตกต่างออกไปกล่าวคือด้านบนโฉบด้วยสีอ่อนเป็นกลุ่มเมฆบาง ๆให้น้ าหนักทับซ้อนด้าน

ตอนกลางเขียนภาพด้วยกรรมวิธีล้วงสีทึบคัดสีอ่อน แบบจิตรกรรมยุครัตนโกสินทร์ ภาพเริ่มมีการ

แบ่งแยกด้วยค่าน้ าหนักสีมากขึ้น แต่ยังไม่กลมกลืนดีเท่าที่ควร ลวดลายยิบย่อยยังส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกที่รบกวนองค์ประกอบประธานของภาพเนื่องจากพื้นที่ว่างมีน้อยและไม่สมดุลกันภายใน

ภาพ 
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จากการปฏิบัติงานระยะก่อนการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึง

ปัญหาในการสร้างสรรค์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาพและพื้นที่ว่างการจัดการน้ าหนักสีเพื่อให้

ภาพนั้นสามารถแสดงความรู้สึกที่ชัดเจนตามที่ต้องการสื่อกับผู้ชม แต่ก็ยังพบลักษณะพิเศษบาง

ประการที่จะสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในชิ้นงานชุดวิทยานิพนธ์ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด 
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                                                                               ภาพที่ 11 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 
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ภาพที่ 12 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 13 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 14 ภาพผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 4ระยะสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 
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การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
การสร้างสรรค์ผลงานช่วงวิทยานิพนธ์นี้ได้น าเอาเรื่องนิทานพื้นบ้านที่ปรากฎในท้องถิ่น

อีสานมาเป็นแนวเรื่องการปฏิบัติงาน การที่ได้พบปัญหาในช่วงระยะก่อนการท าวิทยานิพนธ์ท าให้

เกิดข้อสรุปในการสร้างสรรค์เรื่องปัญหาพื้นที่ว่างและองค์ประกอบที่เบียดอัดท าให้รู้สึกไม่สบาย ใน

ระยะนี้ได้ใช้สีกลางเชื่อมระหว่างน้ าหนักอ่อนแก่ที่ปรากฏเป็นงานชิ้นที1ในระยะการท าวิทยานิพนธ์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ี1 มาลัยหมื่นมาลัยแสน 

รายละเอียดของผลงานเป็นภาพพระมาลัยไหว้พระจุฬามณี และพระอินทร์ ด้านบนเป็น

ภาพพระศรีอริยเมตไตรทรงสิงห์มีเหล่าเทพบริวารเชิญเครื่องสักการะจัดองค์ประกอบเป็นสองช่วง

คือกลุ่มภาพพระมาลัย และกลุ่มภาพพระศรีอาริยเมตไตรพร้อมเหล่าบริวาร โดยได้คลุม

บรรยากาศภาพแบบกึ่งสีพหุรงค์ ด้วยสีน้ าเงินซึ่งตัดกับสีแดงและทองค าเปลวในรูปทรงตัวภาพ

ประธานโดยให้มีน้ าหนักอ่อนแก่เพื่อช่วยคัดจุดเด่นขึ้นมานอกจากนี้การกระจายรูปทรงกลุ่มย่อย

ถูกจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น กว่าช่วงระยะก่อนการวิทยานิพนธ์ 
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ภาพที่ 15 ภาพร่างงานวิทยานิพนธ์ มาลัยหมื่น มาลัยแสน 
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ภาพที่ 16 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ มาลัยหมื่น มาลัยแสน 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นท่ีสอง พระเจ้าเลียบโลก 

ต านานพระพุทธเจ้าเสด็จมาลุ่มน้ าโขงดินแดนล้านนาล้านช้างตลอดจนต านานการสร้าง

พระธาตุพนม ข้าพเจ้าได้จัดกลุ่มรูปทรงให้มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างด้านบนเป็นพระพุทธเจ้า

ทรงเครื่องแบบศิลปะลาวและพระอรหันต์สาวกเชิญพุทธบริขารมีบาตรแก้วและพัดแก้ว ถัดมาเป็น

เหล่าเทพยดาอารักษ์ ตามความเชื่ออีสาน และกษัตริย์ล้านนา ล้านช้าง ท าการสักการะ ด้วยเครื่อง

นมัสการเหนือพระแท่นด้านล่างภาพเชื่อมด้วยซุ้มประตูทรงปราสาทและแนวฉนวนกั้นรูปชาวบ้าน

ท าการละเล่นต่าง ๆ งานชุดนี้ต้องการสร้างบรรยากาศเบาสบายให้กับองค์พระพุทธเจ้าด้วยการน า

วิทีการปิดทองบนพื้นขาวซึ่งได้รับทราบปัญหาจากงานชิ้นก่อนหน้า เรื่องปริมาณทองที่ไม่สัมพันธ์

กับองค์ประกอบของภาพ ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดแก่องค์ประธานในภาพ ผลงานชุดนี้ได้ประสบ

ความส าเร็จในการสร้างบรรยากาศที่สงบให้กับองค์พระ ด้านล่างเป็นการใช้สีที่สลับจังหวะบนพื้น

สีหนักแบบจิตรกรรมในยุครัตนโกสินทร์ด้วยองค์ประกอบแบบสมมาตรท าให้เกิดความรู้สึกนิ่งสงบ

แต่ก็ได้แสดงรายละเอียดของความเป็นจักรพรรดิราชด้วยรูปทรงของเครื่องสูงประกอบพิธีกรรมใน

รายละเอียดภาพ แสดงออกมาในรูปแบบจิตรกรรมไทยแบบประเพณี สีที่ปรากฏในงานชุดนี้ได้รับ

ค าแนะน าและน าไปปรับแก้ไขจนเกิดความกลมกล่อมทางความรู้สึกตามที่ต้องการได้อย่างเป็นที่

น่าพอใจ 
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ภาพที่ 17 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ พระเจ้าเลียบโลก 
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บทท่ี5 

บทสรุป 

ผลงานการศึกษาวิทยานิพนธ์ชุด “ฮูปพระบฏอีสานพระเจ้าเลียบโลก” เกิดจากความสนใจ

ในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานซึ่งเป็นภูมิล าเนาเดิมของข้าพเจ้าได้พบว่าพุทธศาสนามีความ

เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและแนวคิดต่าง ๆของชาวอีสานข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังที่จะน าเสนอ

งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่มุ่งเน้นการแสดงออกด้านความงาม โดยมีที่มาจากศิลปกรรมใน

ท้องถิ่น ผสมผสานกับจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งยังคงรักษากรรมวิธีเทคนิควัสดุด้ังเดิม โดย

อาศัยหลักการทางศิลปะและแนวคิดส่วนตัวซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ จากชีวิตและการ

ค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆจนสามารถน ามาประมวลผลเป็นผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย สะท้อนความเชื่อ

แบบผสมผสานระหว่างคติความเชื่อท้องถิ่นและพุทธศาสนา ที่ปรากฏในวรรณกรรมพื้นบ้าน 

แสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมลาวและอีสาน โดยแนวคิดที่จะโน้มน้าวให้จิตใจ เกิดความสงบเพื่อขัด

เกลากิเลสในจิตใจให้เกิดความปิติเบิกบาน 

วิทยานิพนธ์ชุด”ฮูปพระบฏอีสานพระเจ้าเลียบโลก”ได้รวบรวมขั้นตอนการศึกษา

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการท าวิทยานิพนธ์ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดและวัตถุประสงค์ในการ

สร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อยอดในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในระดับขั้นสูง

ต่อไปให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมไทยแบบประเพณีร่วมสมัยต่อไป 
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