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บทคัดย่อ 
 

 โครงการศิลปนิพนธ์ในหวัขอ้ "ลวดลายผา้สู่ประเพณีอีสาน" เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานอนัมี
ท่ีมาจากความประทบัใจ จากการพบเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในงานประเพณีและวิถีชีวิต ตลอดจนลวดลายผา้
ท่ีใช้ในทอ้งถ่ินอีสาน น ามาจินตนาการต่อยอดกบัเร่ืองราวอนัเป็นความเช่ือในอุดมคติท่ีเกิดข้ึนใน
ทอ้งถ่ิน มาพฒันาให้เกิดรูปร่าง รูปทรง และสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเย็บผา้ ปักผา้ และการทบั
ซ้อนผา้ ท าให้เกิดรูปทรงและสีสันท่ีเป็นมุมมองใหม่ เพื่อแสดงออกถึงแนวความคิดและเน้ือหา
ทางด้านเทคนิคท่ีมีความผสานสอดคล้องกัน เกิดเป็นผลงานทศันศิลป์ท่ีส่ือถึงความสนุกสนาน               
ความรัก ความเช่ือและความศรัทธาในประเพณีทอ้งถ่ินอีสานผา่นรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



จ 
 

 

Thesis Title  Patterned fabrics of the traditional northeastern 
Name   Miss Suphawadi  Saiwaew 
Concentration  Visual Arts 
Department  Thai Art 
Academic Year  2015 
 
 

Abstract 
 

 The thesis "Patterned fabric to the traditional northeastern" is inspired by the impression  of 
the authentic northeastern culture particularly the fabrics. Using imagination to shape the stories and 
new perspectives through the creative process and techniques of sewing, embroidery, and fabric 
overlap as a medium to tell the story of the local by consisting on the form and shape to create                  
a difference  patterns. With increasing personal imagination during the creation of the art, I intended 
to create my art works to provide joy, love, and faith, resulting in a new and unique expression of 
the ideas and content of contemporary painting. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ขา้พเจา้ขอน้อมน้อมระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ผูเ้ป็นบุพการี อาจารยภ์าควิชาศิลปไทย     
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ รวมไปถึงคณาจารย์ผูป้ระสิทธ์ิศาสตร์วิชาความรู้
สถาบนัการศึกษาและผูมี้พระคุณทุกท่าน ร่วมถึงสรรพส่ิงท่ีให้ประสบการณ์ความเขา้ใจตลอดจน
ความช านาญทางดา้นศิลปะแก่ขา้พเจา้ 
 ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของกลุ่มท้อผา้จงัหวดัอุบลราชธานีและจังหวดัอ่ืนๆใน
ทอ้งถ่ินอีสาน ท่ีคิดคน้ลายผา้ต่างๆก่อให้เกิดลวดลายผา้ท่ีสวยงาม ซ่ึงปรากฏในเคร่ืองแต่งกายทัว่             
ภาคอีสานเป็นมรดกสืบทอดแก่ชนรุ่นหลงัสืบมา 
 ขา้พเจา้กราบขอบพระคุณ แม่และยาย ซ่ึงเป็นคนสอนเยบ็ผา้ แก่ขา้พเจา้ 
 ขา้พเจา้กราบขอบพระคุณ ท่านผูช่้วยศาสตราจารยว์ิรัญญา ดวงรัตน์ และอาจารยภ์าควิชา    
ศิลปไทยทุกท่าน และคณาจารยทุ์กท่านท่ีให้ความรู้ ค าแนะน า สั่งสอนแก่ขา้พเจา้ ตลอดจน
สถาบนัการศึกษาทุกแห่งท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาเล่าเรียนมา ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้ไดรู้้คุณค่าของงานศิลปกรรม 
 ขา้พเจา้ขอขอบคุณกลัยาณมิตรทั้งหลาย ท่ีให้การช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจให้ขา้พเจา้ตลอด
มา 
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ค าน า 
 
 เอกสารศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีรวบรวมข้ึนเพื่อประกอบการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปนิพนธ์
สาขาวิชาทศัน์ศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย ตามหัวขอ้เร่ือง “ลวดลายผา้สู่ประเพณีอีสาน” โดยการ                
น าเสนอแนวความคิด แรงบนัดาลใจกระบวนการสร้างสรรค์ การพฒันาการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนรวมไปถึงวธีิการท างาน ท่ีเกิดการศึกษาจากประสบการณ์การสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งต่อเน่ือง 
อยา่งไรก็ตามขา้พเจา้หวงัวา่โครงการศิลปนิพนธ์น้ีจะเกิดประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจทางดา้นศิลปะทัว่ไป 
 ส่วนท่ีเป็นผลงานสร้างสรรค์งานทศันศิลป์นั้น เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกถึงความ
ประทบัใจในงานประเพณีทางภาคอีสาน ซ่ึงขา้พเจา้น ามาสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคกระบวน             
การเยบ็ผา้ ปักผา้ ทบัซ้อนผา้ โดยสอดแทรกเร่ืองราว เน้ือหา ท่ีสอดคลอ้งกบัเทคนิค ขา้พเจา้รู้สึกว่า
เน้ือหาและรูปแบบของการสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมากทั้ งในด้านนามธรรม                     
และรูปธรรมทั้งการแสดงออกทางด้านความงามทางศิลปะ และแสดงออกทางด้านความรู้สึก                  
ของความประทบัใจท่ีขา้พเจา้รู้สึกกบัทอ้งถ่ินภาคอีสานของขา้พเจา้ ท่ีเช่ือมโยงกบัเน้ือหาเร่ืองราว              
และเทคนิคท่ีไดส้ร้างสรรคเ์ป็นผลงานทศันศิลป์ชุดน้ี 
 ส่วนท่ีสองเป็นการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารท่ีใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงไดร้วบรวม
ข้ึนเพื่อใชป้ระกอบในการศึกษา เพื่ออธิบายขั้นตอนและวธีิการสร้างสรรคต่์างๆตลอดจนกระบวนการ
สร้างสรรค์ทางทศันศิลป์และสรุปกระบวนการในการสร้างสรรค์ จวบจนผลงานท่ีสร้างสรรค์เสร็จ
สมบูรณ์ตามจุดประสงค ์
 ขา้พเจา้หวงัวา่ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาผลงานของตนใหดี้ยิง่ๆข้ึนไปในอนาคต 
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บทที ่1 

 

บทนํา 

 

 ภาคอีสานของประเทศไทยเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางด้านศิลปวฒันธรรมอัน

เน่ืองมาจากประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน ก่อให้เกิดรูปแบบของประเพณีและรูปแบบของวิถีชีวิตท่ีมีความ

โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  การแสดงออกเหล่าน้ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของ

ขนบธรรมเนียม การละเล่น การเล่านิทาน การแต่งกาย การประกอบพิธีกรรมต่างๆท่ีมีการบอกเล่า

และสืบทอดต่อๆกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากน้ียงัมีสัญลกัษณ์ในธรรมเนียมปฏิบติัอีกหลายอย่างท่ี

สะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวติอีสานในแง่มุมต่างๆไม่วา่จะเป็นดา้นความเช่ือในวฒันธรรม ประเพณี ท่ียงัคงมี

มาจนถึงปัจจุบนั 

 

ความสําคัญและความเป็นมาของการสร้างสรรค์ 

 ประเพณีและวฒันธรรมทางภาคอีสานส่วนใหญ่จะพบเห็นไดจ้ากการจดังานกิจกรรมหรือวนั

สําคญัของแต่ละเดือน ท่ีมีการประกอบพิธีกรรม มีการละเล่นและมีการแต่งกายดว้ยผา้ทอทอ้งถ่ินท่ีมี

สีสันสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ โดยสอดแทรกเร่ืองราวทางความเช่ือ ความศรัทธาและความสามคัคีกนั

ในชุมชน ขา้พเจา้จึงนาํเร่ืองราวความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน โดยนาํรูปแบบเร่ืองราวท่ีสนใจมา

พฒันาให้เกิด รูปทรง รูปร่าง ในแบบอุดมคติและสร้างสรรค์ให้เกิดความแตกต่างจากรูปทรงเดิมๆ 

ดว้ยการเพิ่มจินตนาการส่วนตวัและกระบวนการสร้างสรรค์ ผ่านเทคนิคการเยบ็ การปักผา้ การทบั

ซอ้นผา้ ทาํใหเ้กิดมุมมองใหม่และเกิดรูปทรงใหม่ๆท่ีน่าสนใจมากข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 เพื่อคน้หารูปแบบผลงานสร้างสรรคท์างทศัน์ศิลป์ท่ีสามารถส่ือถึง ร่ืองราว ความเช่ือ ความ

ศรัทธาและความสนุกสนานท่ีมาจากประเพณีและวฒันธรรมในทอ้งถ่ินภาคอีสาน ท่ีแสดงออกให้เห็น

ถึงเอกลกัษณ์ท่ีมีความโดดเด่น โดยใช้รูปทรงท่ีลดทอนหรือเป็นรูปทรงนามธรรม จากส่ิงท่ีเห็นใน

ประเพณี วฒันธรรมและการดาํรงชีวิต ผ่านการใช้จินตนาการผนวกรูปทรงให้เกิดเป็นรูปแบบของ
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ความอุดมคติ เพื่อถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ นาํเสนอผา่นกระบวนการสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน

จิตรกรรมไทยร่วมสมยั 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการถ่ายทอดจินตนาการอนัมีท่ีมาจากความประทบัใจจากส่ิงท่ีพบเห็นในทอ้งถ่ิน

อีสานมีทั้งท่ีเกิดข้ึนในงานประเพณีและวิถีชีวิตได้แก่ สีสัน และลวดลายผา้ท่ีใช้ในทอ้งถ่ินนํามา

จินตนาการต่อยอดให้เกิดรูปร่าง รูปทรง เร่ืองราวและมุมมองใหม่ๆ ผ่านรูปทรงและสีสันท่ีเป็น

รูปแบบอุดมคติ แสดงออกถึงเอกลกัษณ์ ความเช่ือและความศรัทธา ตลอดจนสะทอ้นถึงความรัก  

ความสามคัคี ท่ีมีต่อสังคมและชุมชนในทอ้งถ่ิน  

 

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

 1.รูปแบบผลงาน 2 มิติ 

 2.เทคนิค เยบ็ผา้,ประดบักระจก 

 3.เน้ือหา ถ่ายทอดเร่ืองราวจากประเพณี วฒันธรรมและการดํารงชีวิตของคนในชนบท

ผสมผสานจินตนาการท่ีเกิดจากความรู้ ความสนใจเร่ืองราวอีสานและส่ิงแวดลอ้มทอ้งถ่ินอีสาน 

 4.ใช้ผา้ในท้องถ่ินอีสานท่ีมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาเป็นประเด็นสําคญัแก่การ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

 5.เวลาท่ีใชใ้นการทาํศิลปนิพนธ์ตั้งแต่ ภาคการศึกษาตน้และปลาย ประจาํปีการศึกษา 

พ.ศ.2558 

 

ข้ันตอนและวธีิการสร้างสรรค์ 

 1.ศึกษาค้นควา้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีและวฒันธรรมทางภาคอีสาน ส่ิงแวดล้อม 

สถาปัตยกรรมและเร่ืองราวในทอ้งถ่ินท่ีมีความประทบัใจ 

 2.ศึกษาลวดลายผา้ทั้ง สี รูปแบบลวดลาย ความหมาย จากผา้ทอในพื้นถ่ินอีสาน 

 3.รวบรวมขอ้มูลเน้ือหารูปแบบ เทคนิควธีิการ เร่ืองราว แลว้จึงนาํมาทาํเป็นภาพร่างตน้แบบ 

 4.นาํภาพร่างมาขยายเป็นผลงานจริง โดยพฒันาปรับเปล่ียน เทคนิควิธีการจากการเยบ็ผา้ การ

ทบัผา้หลายๆชั้น การทบัซ้อนของรูปทรงต่างๆเพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการ

นาํเสนอ 
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แหล่งข้อมูลทีนํ่ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 

 1.เอกสารหนงัสือต่างๆท่ีเก่ียวกบัประเพณีภาคอีสาน เช่น หนงัสือสิมอีสาน ส่ือหรือวาระสาร

ทอ้งถ่ินเก่ียวกบัภาคอีสาน 

 2.ภาพจิตรกรรมอีสาน(สิมอีสาน) 

 3.ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น เว็ปไซต์ต่างๆ ท่ีมีรูปภาพและเน้ือหาเก่ียวกับประเพณี

วฒันธรรมและวถีิชีวติของคนชนบทในทอ้งถ่ินภาคอีสาน 

 4.ภาพถ่ายจากสถานท่ีจริง เช่น หอไตรหนองขหุลุ วดัทุ่งศรีเมือง ฯลฯ 

 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ 

 1.ใยสังเคราะห์ 

 2.ผา้บาง 

 3.ผา้ตะข่ายบาง 

 4.ผา้ถุง (ภาคอีสาน) 

 5.โครงเฟรมไม ้

 6.กรรไกร 

 7.เขม็ 

 8.ดา้ย 

 9.กาว 

 10.เขม็หมุด 

 11.ปากกาเขียนผา้ 

 12.ดินสอ 

 13.กระจกสี 

 14.ผา้ดิบ 

 15.ไหมพรม 

 16.ปากกาเมจิก 



4 

 

 
 

ภาพท่ี 1 อุปกรณ์ในการทาํงาน 

ท่ีมา : จากการศึกษาของนางสาวสุภาวดี สายแวว.2558 

 

 
 

ภาพท่ี 2 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

ท่ีมา : จากการศึกษาของนางสาวสุภาวดี สายแวว.2558 
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ภาพท่ี 3 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํงาน 

ท่ีมา : จากการศึกษาของนางสาวสุภาวดี สายแวว.2558 
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บทที2่ 

 

ข้อมูลเกีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ 

 ภาคอีสานถือเป็นภูมิภาคท่ีมีเอกลกัษณ์และโดดเด่น ทั้งดา้นการพดู การละเล่น การแต่งกาย 

ท่ีสอดแทรกเร่ืองราว  เ น้ือหาในอดีตไว้ได้อย่างน่าสนใจ  เป็นการเล่าขานสืบต่อกันมา  ผ่าน

ขนบธรรมเนียม ท่ีสืบทอดกนัมาเกิดเป็นพิธีกรรมและประเพณีต่างๆโดยสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจวบถึง

ปัจจุบนั เช่น บุญขา้วจ่ี(เดือนสาม), บุญบั้งไฟ(เดือนหก), บุญผะเหวต(เดือนส่ี), บุญออกพรรษา 

(เดือนแปด) ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงสะทอ้นถึง ความรัก ความศรัทธา ความสามคัคีและความสนุกสนานของ

คนในทอ้งถ่ิน และในการจดัทาํพิธีในงานบุญก็มีการจดัเตรียมงาน การแต่งกาย การละเล่น ท่ีมีสีสัน

ซ่ึงก็มีความแตกต่างกนัออกไป และท่ีเป็นส่ิงดึงดูดสายตาของคนทัว่ไปก็คงเป็นจุดเด่นดา้นการแต่ง

กายดว้ยผา้ถุง ผา้สะโล่ง ผา้ขา้วมา้หรือผา้ท่ีนาํมาใส่ในงานประเพณีจนเป็นท่ีน่าประทบัใจ เพราะการ

แต่งกายของคนในทอ้งถ่ินภาคอีสาน เป็นการแต่งกายท่ีมีสีสัน ถือเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและเป็น

ลกัษณะเฉพาะของท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นภูมิลาํเนาบ้านเกิดของตวัข้าพเจ้า ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเกิดเป็นความ

ประทบัและสนใจในเร่ืองของ ประเพณี สีสัน ลวดลายผา้ท่ีนาํมาใช้นุ่งห่ม ทาํให้ข้าพเจา้เกิดแรง

บนัดาลใจในการสร้างสรรค์โดยสร้างพื้นท่ีแห่งอุดมคติ ท่ีแสดงออกถึงความรัก ความเช่ือ ความ

ศรัทธาและสีสันแห่งความสนุกสนานผสมผสานเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งกลมกลืน 

 

อทิธิพลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นภาคอสีาน 

 การประกอบอาชีพ-เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูงจึงเหมาะแก่การเล้ียงสัตว ์มีการทาํนาและการ

เพาะปลูกในแถบลุ่มแม่นํ้ ามูลและแม่นํ้ าชี นอกจากน้ียงัมีการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และการทาํ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผา้ไหม ผา้ฝ้าย เป็นตน้ 

 ท่ีอยูอ่าศยั-การสร้างบา้นส่วนใหญ่มีลกัษณะเปิดโล่ง มีฝากั้นในส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีนอน และใต้

ถุนยกสูง เพื่อให้ลมพดัผา่นสะดวก พื้นท่ีบริเวณใตถุ้นใชท้าํกิจกรรมต่าง ๆ เก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้น

การประกอบอาชีพ หรือเป็นคอกสัตว ์
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 อาหารการกิน-ชาวอีสานนิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก เหมือนชาวเหนือ โดย

รับประทานกบัแจ่ว อาหารอ่ืน ๆ เช่น ส้มตาํ ลาบ นํ้ าตก เน่ืองจากภาคอีสานมีพื้นท่ีแห้งแลง้ และอยู่

ห่างไกลทะเล คนในภาคน้ีจึงกินอยูง่่าย และนาํพืชและสัตวท่ี์หาไดใ้นทอ้งถ่ินมาประกอบอาหาร 

 ภาษาและการแต่งกาย-ภาษาท่ีใชพู้ด คือ ภาษาถ่ินอีสาน ซ่ึงมีจงัหวะการพูดเร็วกวา่ภาคเหนือ 

การแต่งกายนิยมใชผ้า้ท่ีทาํจากเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผา้ฝ้าย ผา้ไหม  

 ประเพณี-ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีประเพณีท่ีสาํคญั ๆ เช่น งานสมโภชพระธาตุเชิงชุมและ

งานแห่ปราสาทผึ้งท่ี จ. สกลนคร งานนมสัการพระธาตุพนมและงานประเพณีไหลเรือไฟท่ี  

จ. นครพนม งานประเพณีแห่เทียนเขา้พรรษาท่ี จ. อุบลราชธานี งานแห่ผีตาโขนท่ี จ.เลย งานประเพณี

แห่นาคดว้ยขบวนชา้งท่ี จ.สุรินทร์ และงานบุญบั้งไฟท่ี จ.ยโสธร  

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน-มีการทอผา้ต่าง ๆ เช่น ผา้แพรวาของ จ.กาฬสินธ์ุ การทาํหัตถกรรม

เคร่ืองจกัรสาน การทาํเคร่ืองดนตรีพื้นบา้น การประดิษฐข์องใชต่้าง ๆ0

1 

 

 การไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มในทอ้งถ่ินภาคอีสาน จากบทความท่ีดงักล่าวดา้นบน   

ขา้พเจา้จึงศึกษาเพิ่มเติมในดา้นท่ีขา้พเจา้สนใจและเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตต่างๆ 

ท่ีตั้งอยูภ่ายในแถบภาคอีสาน เพื่อนาํมาซ่ึงการทาํงาน โดยอาศยัการศึกษาขอ้มูลจากเน้ือหาดา้นล่างน้ี 

 

 ภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวฒันธรรมและประเพณีแตกต่างกนัไปใน

แต่ละทอ้งถ่ินแต่ละจงัหวดั ศิลปวฒันธรรมเหล่าน้ีเป็นตวับ่งบอกถึงความเช่ือ ค่านิยม ศาสนาและ

รูปแบบการดาํเนินชีวติตลอดจนอาชีพของคนในทอ้งถ่ินนั้นๆไดเ้ป็นอยา่งดี สาเหตุท่ีภาคอีสานมีความ

หลากหลายทางศิลปวฒันธรรมประเพณีส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจาก การเป็นศูนยร์วมของประชากร

หลากหลายเช้ือชาติ  และมีการติดต่อสังสรรค์กบัประชาชนในประเทศใกลเ้คียงจนก่อให้เกิดการ

แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมข้ึน เช่น ประชาชนชาวอีสานแถบจงัหวดัเลย หนองคาย นครพนม

มุกดาหาร  อุบลราชธานี อาํนาจเจริญ ท่ีมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศลาว ประชาชนของทั้งสอง

ประเทศมีการเดินทางไปมาหากนั ทาํใหเ้กิดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนศิลปวฒันธรรมและประเพณี

ระหวา่งกนั ซ่ึงเราจะพบวา่ชาวไทยอีสานและชาวลาวแถบลุ่มแม่นํ้ าโขงมีศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ี

คลา้ยๆกนั และรูปแบบการดาํเนินชีวิตก็มีความคลา้ยคลึงกนัดว้ย รวมทั้งชาวเวียดนามท่ีอพยพเขา้มา

ในช่วงสงครามเวียดนาม ก็ได้นาํเอาศิลปวฒันธรรมของเวียดนามเขา้มาด้วย ถึงแม้ปัจจุบนัชาว

                                                           
 1 เอกรินทร์ ส่ีมหาศาลและคณะ . สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ป.4 . พิมพค์ร้ังท่ี 3 .กรุงเทพ ฯ : 

อกัษรเจริญทศัน์ . ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม และวฒันธรรม, เขา้ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2559 . เขา้ถึงไดจ้าก 

http//www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2142-00/ 
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เวียดนามเหล่าน้ีจะไดป้รับตวัเขา้กบัวฒันธรรมของทอ้งถ่ินอีสาน (เพื่อให้การดาํรงชีวิตเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน) โดยเฉพาะชาวเวียดนามท่ีเป็นวยัรุ่นในปัจจุบนัไดรั้บการศึกษาท่ีดีเหมือนกบัชาวไทยทุก

ประการ จนแทบแยกไม่ออกว่าเป็นคนไทยอีสานหรือคนเวียดนามกันแน่ ส่วนใหญ่ก็จะเห่อ

วฒันธรรมตะวนัตก(เหมือนเด็กวยัรุ่นของไทย)จนลืมวฒันธรรมอนัดีงามของตวัเอง แต่ก็ยงัมีชาว

เวียดนามบางกลุ่มส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุยงัคงยึดมัน่กบัวฒันธรรมของตนเองอยู่อยา่งมัน่คง ท่าน

สามรถศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบเวียดนามได้ตามชุมชนชาวเวียดนามในจงัหวดัท่ีกล่าว

มาแลว้  ส่วนประชาชนท่ีอยูท่างจงัหวดัสุรินทร์ บุรีรัมย ์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มีการติดต่อกนักบั

ประชาชนชาวกมัพูชาก็จะรับเอาวฒันธรรมของกมัพูชามาประยุกตใ์ช ้ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้วฒันธรรม

ประเพณีของคนทั้งสองเช้ือชาติก็มีความคลา้ยคลึงกนัอยูแ่ลว้ จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ภาคอีสานเป็น

ภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมและวฒันธรรมต่างๆ ก็มีความแตกต่างกันตามแต่ละ

ทอ้งถ่ินและแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนๆของไทยอยา่งเห็นไดช้ดั ทั้งวฒันธรรมทางดา้นการดาํรงชีวิตและ

วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนา ซ่ึงเราสามารถสังเกตรูปแบบวฒันธรรมท่ีดีงามของชาวอีสานผ่าน

ทางประเพณีต่างๆท่ีชาวอีสานจดัข้ึนซ่ึงสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมอีสานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 ศิลปะของชาวอีสานมีพฒันาการมาตั้งแต่คร้ังโบราณกาล ดงัจะเห็นได้จากหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์ต่างๆท่ีคน้พบ ไม่วา่จะเป็นท่ีอุทยาน ประวติัศาสตร์บา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานี อุทยาน

แห่งชาติผาแตม้ จงัหวดัอุบลราชธานี หรือถํ้าผา่มือแดง จงัหวดัมุกดาหาร ฯลฯ  

(ซ่ึงบางแห่งเช่ือกนัวา่มีความเก่าแก่ท่ีสุดในโลก) ลว้นแสดงให้เห็นวา่บรรพบุรุษของชาวอีสานรู้จกัใช้

งานศิลปะพวกภาพและสัญลกัษณ์ต่างๆเป็นตวัส่ือความหมายมาเป็นเวลานาน และยงัรู้จกัเลือกใช้สี

และวสัดุท่ีมีความคงทนสามารถทนต่อสภาพดินฝ้าอากาศและการกดักร่อนไดเ้ป็นอย่างดีตราบถึง

ปัจจุบนั ท่ียงัคงบอกเร่ืองราวการดาํเนินชีวติของบรรพบุรุษของชาวอีสานยุคก่อนประวติัศาสตร์ท่ีผา่น

มาได้เป็นอย่างดี ซ่ึงนักวิชาการและนักประวติัศาสตร์หลายท่านพยายามศึกษาว่าคนยุคก่อน

ประวติัศาสตร์เหล่าน้ีใช้สีท่ีทาํมาจากอะไรจึงสามารถคงทนไดน้านเช่นน้ี แต่ก็ยงัไม่สามารถไขขอ้

สงสัยน้ีได ้ เช่ือวา่ในอนาคตไม่ชา้น้ีคงจะสามารถคน้พบความจริงท่ีเก็บซ่อนมาเป็นเวลายาวนาน และ

เม่ือถึงเวลานั้นเราอาจจะหนักลบัไปใชก้รมวิธีเช่นเดียวกบัท่ีบรรพบุรุษของเราเคยใช ้หลงัจากท่ีเราใช้

เทคโนโลยีสมยัใหม่มานาน นอกจากน้ีการสร้างบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยัก็นบัเป็นหน่ึงในศิลปะท่ีชาว

อีสานภาคภูมิใจ บา้นเรือนของชาวอีสานสร้างสถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจาดรุ่นบรรพบุรุษ 

เร่ิมจากเถียงนานอ้ย ค่อยๆกลายมาเป็นบา้นไมท่ี้มีความคงทนถาวร จนในปัจจุบนัเป็นบา้นก่ออิฐถือ

ปูนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยงัมีบ้านเรือนเป็นจาํนวนมากท่ียงัคงอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสาน

โบราณไวเ้ป็นอยา่งดี  
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 สถานท่ีท่ีเราจะสามารถชมศิลปะแบบอีสานไดดี้ท่ีสุดคือตามศาสนาสถาน วดัวาอารามต่างๆ 

ซ่ึงถือเป็นศูนยร์วมในการทาํกิจกรรมต่างๆของผูค้นในชุมชนมาตั้งแต่คร้ังโบราณกาล  

 วดัวาอารามต่างๆลว้นไดรั้บการดูแลรักษาจากพระสงฆแ์ละคนในชุมชนเป็นอยา่งดี ทาํให้

เป็นแหล่งสืบสานศิลปะอีสานท่ีมีมาแต่โบราณจนตราบถึงปัจจุบนัยคุท่ีผูค้นชาวอีสานเร่ิมลืมศิลปะท่ีดี

งามของตวัเองไปแลว้ 

 

 ประเพณีของชาวอีสานมีความหลากหลายและมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนั

ไปในแต่ละทอ้งถ่ิน ประเพณีส่วนใหญ่จะเกิดจากความเช่ือ ค่านิยม และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน และอิทธิพลของศาสนาท่ีมีต่อคนในทอ้งถ่ิน 

ประเพณีต่างๆถูกจดัข้ึนเพื่อให้เกิดขวญักาํลงัใจในการประกอบอาชีพและเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด 

ค่านิยมท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นๆ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ จงัหวดัยโสธร เกิดจากการท่ีคนในทอ้งถ่ินน้ี

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร เช่ือว่าการจุดบั้งไฟจะทาํให้พญาแถนดลบนัดาลให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล 

ประเพณีไหลเรือไฟ จงัหวดันครพนม เพราะจงัหวดัน้ีติดแม่นํ้ าโขงและใชป้ระโยชน์จากแม่นํ้ าโขงมา

ตลอด จึงอยากขอบคุณพระแม่คงคาประจาํลาํนํ้ าโขงท่ีไดใ้ห้ความอุดมสมบูรณ์แก่สังคมริมฝ่ังโขง 

ดงันั้นจึงจดัประเพณีไหลเรือไฟข้ึนมา1

2 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ลกัษณะของเรือนทรงสูงของชาวผูไ้ทยบา้นโนนยาง อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร 

ท่ีมา : Posted by เจนอกัษราพิจารณ์ เรือนภไูทย : เอกลกัษณ์ของพื้นถ่ิน, ผูอ่้าน : 9977, 10 :02:03 น.  

หมวด : วรรณกรรม/กาพยก์ลอน, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2558. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.oknation.net/blog/numsunjon/2009/02/05/entry-1 

                                                           
 2วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี, ศิลปวฒันธรรมและประเพณี, เขา้ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2558 . เขา้ถึงไดจ้าก 

https://drnudjaree.wordpress.com/ศิลปวฒันธรรมประเพณี/ 

http://www.oknation.net/blog/numsunjon/2009/02/05/entry-1
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ภาพท่ี 5 การแต่งกายของ คุณยายชาวภูไทบา้นเหล่าใหญ่ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์  

(ภาพ : ธีรภาพ โลหิตกุล) 

ท่ีมา : สารคดีมีชีวติ ของ “ ธีรภาพ โลหิตกุล ” นกัเขียนรางวลั “ ศรีบูรพา ” คนล่าสุด, ASTV ผูจ้ดัการ

ออนไลน์ 1 พฤษภาคม 2556 16 : 01 น, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000052240 

 

 
 

ภาพท่ี 6 หอไตรหนองขหุลุ 

ท่ีมา : ballstp123, สถานท่ีเท่ียวอุบลราชธานี, เข้าถึงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 . เขา้ถึงได้จาก

https://travelinubon.wordpress.com/2014/07/21/หอไตรหนองขุหลุ-สถาท่ีเ/ 

 

 

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000052240
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อทิธิพลจากประเพณ ีฮีต 12 คลอง 14 

 จากความประทบัใจท่ีขา้พเจา้ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในงานประเพณีต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในทอ้งถ่ินหรือภูมิลาํเนาท่ีขา้พเจา้อาศยัอยู ่ซ่ึงนาํมาสู่ความประทบัใจ ความศรัทธา และความ

รักท่ีขา้พเจา้มีต่อภูมิลาํเนาหรือบา้นเกิดของตวัขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้จึงศึกษาขอ้มูลในด้านวฒันธรรม 

ประเพณี ท่ีเกิดข้ึนภายในทุกๆเดือนของแต่ละปี เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติมในด้านของลายละเอียดงาน

ประเพณีต่างๆ 

 

 ฮีตสิบสองมาจากคาํ 2 คาํ คือ ฮีต กบั สิบสอง ฮีตมาจากคาํวา่ จารีต หมายถึงส่ิงท่ีปฏิบติัสืบต่อ

กนัมาจนกลายเป็นประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสาน เรียกวา่ จาฮีต หรือฮีต สิบสองในหน่ึงปี 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสานท่ีดํารงชีพอยู่ในสังคมเกษตรกรรม ตามสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติท่ีแหง้แลง้กนัดารนั้น ในความเช่ือต่อการดาํเนินชีวิตท่ีมีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองเกิดข้ึน

แก่ครอบครัวและบา้นเมืองก็ตอ้งมีการประกอบพิธีกรรม มีการเซ่นสรวงบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย 

และร่วมทาํบุญตามประเพณีทางพุทธศาสนาด้วยทุกๆเดือนในรอบปีนั้นมีการจดังานบุญพื้นบา้น

ประเพณีพื้นเมืองกนัเป็นประจาํ จึงไดถื้อเป็นประเพณี 12 เดือนเรียกกนัว่า ฮีตสิบสอง ถือกนัวา่เป็น

มรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมาถึงปัจจุบนั 

 คติความเช่ือในวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่เก่ียวพนักบัการเกษตรกรรม เพื่อสร้างขวญัและกาํลงัใจ

ต่อการดาํรงชีวิตชาวอีสานจึงมีงานบุญพื้นบ้านมากมายจนได้ช่ือว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีงานประเพณี

พื้นบา้นมากท่ีสุดในประเทศ 

 

 ฮีตสิบสองเดือนหรือประเพณีสิบสองเดือนนั้น ชาวอีสานร่วมกนัประกอบพิธีนบัแต่ตน้ปี คือ 

 

 เดือนอา้ย หรือเดือนเจียง งานบุญเขา้กรรม มีงานบุญดอกผา้ (นาํผา้ห่มหนาวไปถวายสงฆ์) 

ประเพณีเส็งกลอง ทาํลานตี (ลานนวดขา้ว) ทาํปลาแดก (ทาํปลาร้าไวเ้ป็นอาหาร) เก่ียวขา้วในนา เล่น

วา่ว ชกัวา่วธนู นิมนตพ์ระสงฆ์เขา้ประวาสกรรมตามประเพณีนั้นมีการทาํบุญทางศาสนา เพื่อนิสงฆ์

ทดแทนบุญคุณต่อบรรพบุรุษ ชาวบา้นเล้ียงผีแถน ผีบรรพบุรุษ มีการตระเตรียมเก็บสะสมขา้วปลา

อาหารไวกิ้นในยามแลง้ 

 เดือนยี่ งานบุญคูนลาน ทาํบุญท่ีวดั พระสงฆเ์ทศน์เร่ืองแม่โพสพ ทาํพิธีปลงขา้วในลอมและ

ฟาดขา้วในลาน ขนขา้วเปลือกข้ึนเล้า (ยุง้ฉาง) นบัเป็นความเช่ือในการบาํรุงขวญัและสิริมงคลทาง

เกษตรกรรม มีทั้งทาํบุญท่ีวดัและบางคร้ังทาํบุญท่ีลานนวดขา้ว เม่ือขนขา้วใส่ยุง้แลว้มกัไปทาํบุญท่ีวดั 

 เดือนสาม บุญขา้วจ่ี มีพิธีเล้ียงลาตาแฮก (พระภูมินา) เพราะขนขา้วข้ึนยุง้แลว้ งานเอ้ินขวญั

ขา้วหรือกู่ขวญัขา้ว เพญ็เดือนสามทาํบุญขา้วจ่ีตอนเยน็ทาํมาฆบูชา ลงเขน็ฝ้ายหาหลวัฟืน 
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(ไมเ้ช้ือเพลิงลาํไมไ้ผ่ตายหลวั ก่ิงไมแ้ห้ง-ฟืน)ตามประเพณีหลังจากเก็บเก่ียวขา้วใส่ยุง้แล้ว มีการ

ทาํบุญเซ่นสรวงบูชาเจา้ท่ีนา ซ่ึงชาวอีสานเรียกว่าตาแฮก และทาํบุญแผส่่วนกุศลให้ผีปู่ ยา่ตายาย อนั

เป็นการแสดงความกตญั�ูต่อบรรพบุรุษ โดยการทาํขา้วจ่ี(ขา้วเหนียวป้ันเป็นกอ้นสอดไส้นํ้ าตาลหรือ

นํ้าออ้ยชุบไข่ป้ิงจนเหลือง) นาํไปถวายพระพร้อมอาหารคาวหวานอ่ืนๆ 

 เดือนส่ี บุญพระเวส (อ่านออกเสียงพระ-เหวด) มีงานบุญพระเวส (ฟังเทศน์มหาชาติ) แห่พระ

อุปคุตตั้งศาลเพียงตา ทาํบุญแจกขา้วอุทิศให้ผูต้าย (บุญเปตพลี) ประเพณีเทศน์มหาชาติเหมือนกบั

ประเพณีภาคอ่ืนๆ ดว้ย เป็นงานบุญทางพุทธศาสนาท่ีถือปฏิบติัทาํบุญถวายภตัตาหารแลว้ตอนบ่ายฟัง

เทศน์ เร่ืองเวสสันดรชาดก ตามประเพณีวดัติดต่อกนั 2-3 วนัแลว้แต่กาํหนดในช่วงท่ีจดังานมีการแห่

พระอุปคุตเพื่อขอใหบ้นัดาลใหฝ้นตกดว้ย 

 เดือนหา้ บุญสรงนํ้า หรือเทศกาลสงกรานต ์ชาวอีสานเรียกกนัวา่ สงกรานต ์

ตามประเพณีจดังานสงกรานตน์ั้น บางแห่งจดักนั 3 วนั บางแห่ง 7 วนั แลว้แต่กาํหนดมีการทาํบุญ

ถวายภตัตาหารคาวหวาน หรือถวายจงัหนัเชา้-เพลตลอดเทศกาล ตอนบ่ายมีสรงนํ้ าพระ รดนํ้ าผูใ้หญ่ผู ้

เฒ่าก่อเจดียท์ราย 

 เดือนหก บุญบั้งไฟ บางแห่งเรียก บุญวิสาขบูชา มีงานบุญบั้งไฟ (บุญขอฝน) บุญวิสาขบูชา 

วนัเพ็ญเดือนหก เกือบตลอดเดือนหกน้ี ชาวอีสานจดังานบุญบั้งไฟ จดัวนัใดแลว้แต่คณะกรรมการ

หมู่บา้นกาํหนดถือเป็นการทาํบุญบูชาแถน (เทวดา) เพื่อขอให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาลและความอุดม

สมบูรณ์ของขา้วปลาอาหารในปีต่อไปคร้ันวนัเพญ็หก เป็นงานบุญวิสาขบูชาประเพณีสําคญัทางพุทธ

ศาสนา มีการทาํบุญฟังเทศน์และเวยีนเทียนเพื่อผลแห่งอานิสงส์ในภพหนา้ 

 เดือนเจ็ด บุญชาํฮะ มีพิธีเล้ียงตาแฮก ปู่ ตา หลกัเมือง งานบุญเบิกบา้นเบิกเมือง งานเขา้นาค

เพื่อบวชนาค  คติความเช่ือหลงัจากหวา่นขา้วกลา้ดาํนาเสร็จ มีการทาํพิธีเซ่นสรวงเจา้ท่ีนา เพื่อความ

เป็นสิริมงคลใหข้า้วกลา้ในนางงอกงาม บา้นท่ีกุลบุตรมีงานอุปสมบท ทดแทนบุญคุณบิดามารดาและ

เตรียมเขา้กรรมในพรรษา 

 เดือนแปด งานบุญเขา้พรรษา มีพิธีหล่อเทียนพรรษางานบุญเทศกาลเขา้พรรษา 

แต่ละหมู่บา้นช่วยกนัหล่อเทียนพรรษา ประดบัใหส้วยงาม จดัขบวนแห่เพื่อนนาํไปถวายเป็นพุทธบูชา 

มีการทาํบุญถวายภตัตาหาร เคร่ืองไทยทานและผา้อาบนํ้ าฝน เพื่อพระสงฆ์จะได้นําไปใช้ตลอด

เทศกาลเขา้พรรษา 

 เดือนเกา้ บุญขา้วประดบัดิน จดังานวนัแรม 14 คํ่า เดือน 9 นบัแต่เชา้มืด ชาวบา้นจดัอาหาร

คาวหวาน หมากพลูบุหร่ีใส่กระทงเล็กๆ นาํไปวางไวต้ามลานบา้น ใตต้น้ไม ้ขา้งพระอุโบสถ เพื่อเป็น

การใหท้านแก่เปรตหรือวญิญาณท่ีตกทุกขไ์ดย้ากตอนสายมีการทาํบุญท่ีวดั ฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ 

 เดือนสิบ บุญขา้วสาก ขา้วสากหมายถึงการกวนกระยาสารท คลา้ยงานบุญสลากภตัในภาค

กลาง จดังานวนัเพ็ญเดือน 10 นาํสําหรับคาวหวานพร้อมกบัขา้วสาก(กระยาสารท) ไปทาํบุญท่ีวดั



13 

 

ถวายผา้อาบนํ้ าฝนและเคร่ืองไทยทาน แต่ก่อนท่ีจะถวายนั้นจะทาํสลากติดไว ้พระสงฆ์องค์ใดจบั

สลากใดไดก้็รับถวายจากเจา้ของสาํรับนั้น ตอนบ่ายฟังเทศน์เป็นอานิสงส์  

 เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา มีพิธีถวายผา้ห่มหนาวในวนัเพ็ญ มีงานบุญตกับาตรเทโว พิธี

กวนขา้วทิพย ์พิธีลอยเรือไฟ นบัเป็นช่วงท่ีจดังานใหญ่กนัเกือบตลอดเดือน นบัแต่วนัเพญ็ มีการถวาย

ผา้ห่มหนาวแต่พระพุทธพระสงฆ ์วนัแรม 1 คํ่า งานบุญตกับาตรเทโว ตอนเยน็วนัข้ึน 14 คํ่า มีพิธีกวน

ขา้วทิพย ์มีงานแข่งเฮือ(แข่งเรือ) ในวนัเพ็ญมีงานแห่ปราสาทผึ้ง พิธีลอย เฮือไฟ (ไหลเรือไฟ) เพื่อ

ถวายเป็นพุทธบูชา มีทั้งงานบุญกุศลและสนุกสนานร่ืนเริง 

 เดือนสิบสอง บุญกฐิน ทาํบุญขา้วเม่าพิธีถวายกฐินเม่ือถึงวนัเพ็ญจดัทาํขา้วเม่า(ขา้วใหม่)

นาํไปถวายพระ พร้อมสาํรับคาวหวานข้ึนตอนบ่ายฟังเทศน์เป็นอานิสงส์ จดัพิธีทอดกฐินตามวดัท่ีจอง

กฐินไว ้งานบุญในฮีตสิบสองนั้ น ตามหมู่ท่ีเคร่งประเพณียงัคงจัดกันอย่างครบถ้วนบางแห่งจัด

เฉพาะงานบุญใหญ่ๆตามแต่คณะกรรมการหมู่บา้นร่วมกนัจดั บางแห่งเป็นงานใหญ่ประจาํปี งานบุญ

แห่เทียนพรรษา ชาวจงัหวดัอุบลฯจดัเป็นงานใหญ่ทุกปีงานลอยเฮือไฟ ชาวจงัหวดันครพนมจดัเป็น

งานใหญ่ประจาํ และงานแห่ปราสาทผึ้งชาวเมืองสกลนคร จดัเป็นงานใหญ่ประจาํ เป็นตน้ ปัจจุบนัน้ีมี

การฟ้ืนฟูการจดังาน ฮีตสิบสองเป็นงานใหญ่ๆเพื่อการอนุรักษ์สินมรดกทางวฒันธรรมและส่งเสริม

การท่องเท่ียวสู่จงัหวดัดว้ย 3 

 

 
 

ภาพท่ี 7 เดือนอา้ย 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน ,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558 

เขา้ถึงไดจ้าก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 

                                                           
 3 วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี, ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี วฒันธรรม ประเพณีของคนอีสาน, เขา้ถึงวนัท่ี 27 มกราคม 

2558 . เขา้ถึงไดจ้าก http://www.baanmaha.com/communnity/threads/5759-ฮีตสิบสอง-คองสิบส่ี-วฒันธรรม-

ประเพณีของคนอิสาน 
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ภาพท่ี 8 เดือนยี ่

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558.  

เขา้ถึงไดา้ก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 

 

 
 

ภาพท่ี 9 เดือนสาม 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก 

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 
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ภาพท่ี 10 เดือนส่ี 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558.  

เขา้ถึงไดจ้าก 

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html  

 

 
 

ภาพท่ี 11 เดือนหา้ 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558.  

เขา้ถึงไดา้ก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 
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ภาพท่ี 12 เดือนหก 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html  

 

 
 

ภาพท่ี 13 เดือนเจด็บุญซาํฮะ 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 
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ภาพท่ี 14 เดือนแปด 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 

 

 
 

ภาพท่ี 15 เดือนเกา้ 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 
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ภาพท่ี 16 เดือนสิบ 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html  

 

 
 

ภาพท่ี 17 เดือนสิบเอด็ 

ท่ีมา : By SK-lnternational,ชุมชนบนัเทิงเพื่อคนอีสาน,เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2558. 

เขา้ถึงไดจ้าก

http://esanchannel.weebly.com/361136193632364836143603363736293636362636343609.html 
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ภาพท่ี 18 เดือนสิบสอง พิธีทอดกระฐิน จ.ร้อยเอด็ 

ท่ีมา : ว่าท่ี ร.ต.ดร.สมโชคเฉตะการ,เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2558. เข้าถึงได้จาก

http://www.oknation.net/blog/somchoke101/2012/11/26/entry-1 

 

 

อทิธิพลของลวดลายผ้าทอท้องถิ่นอสีาน 

 

 ลวดลายผ้าไหม จังหวดัอุบลราชธานี 

 งานหัตถกรรมพื้นบา้นของภาคอีสานท่ีทาํสืบทอดกนัมานานหลายชัว่อายุคนนัน่คือ การทอ

ผา้ หรือ " ตํ่าหูก" ในภาษาอีสาน จากหลกัฐานทางโบราณคดีบริเวณบา้นเชียง จงัหวดัอุดรธานี พบ

กาํไลสาํริด ซ่ึงเป็นอุปกรณ์การป่ันดา้ยแบบง่ายๆ รวมถึงการพบลูกกล้ิงแกะลายสําหรับทาํลวดลายบน

ผา้เป็นจาํนวนมาก ทาํให้นกัโบราณคดีสันนิษฐานไดว้่า ผูค้นอาศยัในบริเวณบา้นเชียงเม่ือ ประมาณ 

3,000 - 4,000 ปี มาแลว้ รู้จกัการป่ันดา้ย ทอผา้ ยอ้มสี และพิมพล์วดลายลงบนผา้ (สารานุกรม) การทอ

ผา้ในภาคอีสานในอดีตถือเป็นกิจวตัรประจาํวนัของผูห้ญิงทุกคนท่ีจะตอ้งทาํนอกเหนือไปจากหนา้ท่ี

ประจาํวนัไดแ้ก่ การทาํนา เล้ียงลูก ผา้ทอท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีลกัษณะเฉพาะท่ีเด่นท่ีสุดนั้นไดแ้ก่ ผา้

ทอท่ีเป็นผา้ไหม กับผา้ทอท่ีเป็นฝ้าย โดยมีกรรมวิธีการผลิตและการให้ลวดลายสีสันบนผืนผา้ 

แตกต่างกนัไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือ วฒันธรรมในการดาํรงชีวิต และค่านิยมใน

สังคมท่ีสืบทอดกนัมาจากกลุ่มชนตน้กาํเนิดหลายๆ กลุ่ม ทั้งน้ีก็เน่ืองจากในแถบภาคอีสานมีกลุ่มชน

อาศยัอยู่หลายกลุ่ม กระจดักระจายกนัอยู่ทัว่ไป กลุ่มชนท่ีอยู่ในเขตจงัหวดันครพนม สกลนคร และ

กาฬสินธ์ุ เป็นกลุ่มชนท่ีมีเช้ือสายผูไ้ทย หรือภูไท กลุ่มชนท่ีอยู่ในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี ยโสธร 
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ร้อยเอ็ด มุกดาหารหรือมหาสารคาม เป็นกลุ่มท่ีมีแนวโนม้ไปทาง จาํปาศกัด์ิ และกลุ่มคนไทยท่ีมีเช้ือ

สายลาวน้ีเองเป็นกลุ่มชนท่ีมีความสําคัญในการผลิตผ้าพื้นเมืองอีสาน เพราะเป็นกลุ่มชนท่ีมี

วฒันธรรมการทอผา้ สืบทอดต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั  

 ผา้ทอของชาวอีสานท่ีมีเอกลกัษณ์และลกัษณะเฉพาะถ่ินเด่นท่ีสุด  ซ่ึงแบ่งออกตามชนิดของ

วตัถุดิบมีสองชนิด คือ ผา้ฝ้ายและผา้ไหม ผา้สองชนิดน้ี นอกเหนือไปจากการใชว้ตัถุดิบท่ีทอต่างกนั

แลว้ ยงัมีเทคนิคการทอและลวดลายท่ีแตกต่างกนัออกไปอีกมากมายหลายแบบ เช่น ผา้มดัหม่ี ผา้ขิด 

ผา้หางกระรอก ผา้ตีนจก ผา้แพรวาเป็นตน้ (วบิูลย ์ล้ีสุวรรณ , 2537 : 139) ลกัษณะและลวดลายการทอ

ผา้แต่ละแบบดงักล่าว มีลกัษณะเอกลกัษณ์อยา่งชดัเจนดงัน้ี 

 

ผ้าไหม 

 การทําผา้ไหม มีกรรมวิธียากกว่าการทาํผา้ฝ้าย นับตั้ งแต่การเล้ียงไหม ซ่ึงต้องมีความ

ระมดัระวงัเป็นพิเศษ ไม่ให้ตวัไหมถูกแสงสว่างหรือความร้อนมากไม่เช่นนั้นแลว้ตวัไหมจะตาย ผา้

ไหมท่ีนิยมทอกนัมากสมยัโบราณคือ ผา้ซ่ินหม่ี ผา้โสร่ง และผา้ขาวมา้ 

 

ลวดลายผ้าไหม 

 ลวดลายและสัญลกัษณ์ในผา้ไทยมีมากมายบางลายก็มีช่ือเรียกสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายุคน 

บางช่ือก็เป็นภาษาทอ้งถ่ิน ไม่เป็นท่ีเขา้ใจของคนไทยในภาคอ่ืนๆ บางลายก็เป็นช่ือท่ีเรียกกนัมาโดย

ไม่รู้ประวติั รวมถึงบางลายก็มีการคิดคน้ข้ึนใหม่ จึงได้ช่ือใหม่ๆ นอกจากน้ีบางลายก็เรียกช่ือตาม

ศิลปะจิตรกรรมฝาผนงัและสถาปัตยกรรม หรือบางทีก็มีกล่าวถึงในตาํนานพื้นบา้น และในวรรณคดี

เป็นตน้ บางลวดลายก็เป็นคติร่วมกบัความเช่ือสากล และปรากฏอยู่ในศิลปะของหลายชาติ เช่น ลาย

ขอ หรือลายกน้หอย ซ่ึงนบัวา่เป็นลายเก่าแก่โบราณของหลายๆ ประเทศทัว่โลก หากสังเกตและศึกษา

เปรียบเทียบก็จะเขา้ใจลวดลาย สัญลกัษณ์ ในผา้พื้นเมืองของไทยไดม้ากข้ึนและมองเห็นคุณค่าลึกซ้ึง

ข้ึน จาการคน้ควา้พบวา่ในสารานุกรมไทย ไดใ้ห้รายละเอียดลวดลายตน้แบบ สามารแบ่งออกเป็น 4 

ลาย ดงัน้ี 

 1. ลายเส้นตรงหรือเส้นขาด ในทางตรงยาวหรือทางขวาง เส้นเดียวหรือหลายเส้นขนานกนั 

ลายเส้นตรงทางขวางเป็นลายผา้ท่ีใช้กนัทัว่ไปในแถบลา้นนาไทยมาแล้วแต่โบราณ จะเห็นไดจ้าก

จิตรกรรมวดัภูมินทร์ จงัหวดัน่าน และวิหารลายดี วดัพระสิงห์จงัหวดัเชียงใหม่ ลายเส้นตรงทางยาว 

มกัพบในผา้นุ่งของคนไทยกลุ่มลาวโซ่ง ลาวพวน เป็นตน้ ในภาคอีสานลายเส้นตรงยาวสลบักบัลาย

อ่ืนๆ จะปรากฏอยูใ่นผา้มดัหม่ีทั้งไหมและฝ้าย และบ่อยคร้ังเราจะพบผา้มดัหม่ีอีสานเป็นลายเส้นต่อท่ี

มีลกัษณะเหมือนฝนตกเป็นทางยาวลงมา หรือท่ีประดบัอยูใ่นผา้ตีนจกเป็นเส้นขาดเหมือนฝนตก หรือ

ลายเส้นขาดขวางเหมือนเป็นทางเดินของนํ้า เป็นตน้ 
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 2. ลายฟันปลา ลายน้ีปรากฏอยูต่ามเชิงผา้ของตีนจกและผา้ขิด ตลอดจนเป็นลายเชิงของซ่ิน

มดัหม่ีของผา้ท่ีทอในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ชาวบา้นทางภาคอีสานเรียกวา่ "ลายเอ้ีย" ลายฟันปลา 

อาจจะปรากฏในลกัษณะทางขวางหรือทางยาวก็ได ้บางจะพบผา้มดัหม่ีท่ีตกแต่งดว้ยลายฟันปลาทั้ง

ผนืก็มี นอกจากน้ีผา้ของชาวเขาเผา่มุง้ทางภาคเหนือ จะใชล้ายฟันปลาประดบัผา้อยูบ่่อยๆ 

 3. ลายส่ีเหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือลายกากบาท เกิดจากการขีดเนน้ตรงทางเฉียงหลายๆ เส้น

ตดักนัทาํให้เกิดกากบาท หรือตารางส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนหลายๆ รูปติดต่อกนั ลายน้ีพบอยูบ่นผา้จก 

ผา้ขิด และผา้มดัหม่ี โดยทัว่ไปทุกภาคของไทย ในลาวและอินโดนีเซีย และบนพรมตะวนัออกกลาง 

ยงัพบบนลวดลายผา้ของชาวเขาเผา้มุง้ กระเหร่ียง ในประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีนดว้ย 

 4. ลายขดเป็นวงเหมือนก้นหอย หรือตะขอ ลายน้ีพบอยูท่ ัว่ไปเช่นกนั บนผา้จก ผา้ขิดและผา้

มดัหม่ีของทุกภาค ชาวบา้นภาคเหนือและภาคอีสานเรียกว่า "ลายผกักูด" ซ่ึงเป็นช่ือของพืชตระกูล

เฟิร์นชนิดหน่ึงในซาราวคัของประเทศมาเลเซีย ก็เรียกวา่ ลาย "ผกักดู" เช่นกนั 

  

 จากลวดลายตน้แบบขา้งตน้ ไดมี้การพฒันาประดิษฐ์เสริมต่อจนเป็นรูปร่างท่ีชดัเจนข้ึนจนผูดู้

สามารถเขา้ใจความหมายท่ีตอ้งการส่ือไดมี้ 4 แบบ ดงัน้ี 

 1. จากเส้นตรงเส้นขาด ไดมี้การพฒันาข้ึนมาเป็นลายท่ีเก่ียวกบันํ้ าและความอุดมสมบูรณ์

ต่างๆ ในชุมชนเกษตรกรรม 

 2. ลายฟันปลา ไดมี้การพฒันาเป็นรูปต่างๆ 

 3. กากบาทและขนมเปียกปูน ไดมี้การพฒันาเป็นรูปลายต่างๆ รูปขนมเปียกปูนภายในบรรจุ

รูปดาว 8 เหล่ียม และภายในของดาว 8 เหล่ียม มกัจะมีกากบาทเส้นตรงอยู่ หรือบางทีก็ย่อลงเหลือ

ขนมเปียกปูน กากบาทนั้นเป็นลายท่ีพฒันาท่ีพบเห็นบ่อยๆ ในตีนจก และ ผา้ขิดของลา้นนา และใน

มดัหม่ีของภาคอีสาน นอกจากน้ียงัพบในผา้ของหลายประเทศ เช่ือกันว่าลวดลายดังกล่าวเป็น

สัญลกัษณ์ของดวงอาทิตยห์รือโคมไฟ ในภาคอีสานเรียกลายน้ีในผา้มดัหม่ีว่า ลายโคม ลายน้ีมี

ลกัษณะขนมเปียกปูนผสมกบัลายขอหรือขนมเปียกปูน มีขายื่นออกมา 8 ขา พบในผา้ตีนจก หรือ ขิต 

และมดัหม่ีเรียกช่ือกนัต่างๆ เช่นลายแมงมุม หรือลายปลาหมึก บางท่ีลายน้ีอาจจะมีขาเพียง 4 ขา 

เรียกว่า ลายปู ปรากฏบนผา้ยกดอกหรือผา้มดัหม่ี ซ่ึงบางแห่งนิยมเรียกวา่ ลายดอกแกว้หรือลายดอก

พิกุล 

 4. ลายตวัขอหรือกนัหอย ไดมี้คนนาํมาเป็นลายต่างๆ เช่น ลายน้ีปรากฏอยู่ทัว่ไปบนผา้จก 

และ ผา้ขิดของไทยล้ือในภาคเหนือและบนลายมดัหม่ีของภาคอีสาน มกัจะเรียกวา่ ลายขอ หรือขอนาค

เพราะต่อๆ มาพฒันาเป็นลายนาคเก้ียว หรือลายนาคชูสน เป็นตน้ ลายน้ีปรากฏบนผา้ตีนจกขอบ

ลา้นนาเกือบทุกผนืผา้มกัจะเขา้ใจวา่เป็นนก หรือหงส์หรือห่าน และมกัจะปรากฏอยูเ่ป็นคู่ๆ โดยมีลาย
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เหมือนฝนตกอยู่ขา้งนั้น และมีลายภูเขาหรือลายนํ้ าไหลอยูข่า้งล่างดว้ยลายนกน้ียงัปรากฏบนผา้ของ

ไทยล้ือ เช่นผา้เช็ดหนา้ เป็นตน้ ลวดลายและสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีปรากฏอยูใ่นศิลปะผา้ทอไทยนั้นเช่ือ

กนัวา่มีความเช่ือมโยงกบัคติความเช่ือของคนไทยท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณ เราอาจศึกษาเปรียบเทียบ

ลวดลายสัญลักษณ์เหล่าน้ีกับสัญลักษณ์อย่างเดียวกันท่ีปรากฏอยู่ในศิลปะประเภทอ่ืนๆ เช่นใน

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และแมแ้ต่ในตาํนานพื้นบา้นท่ีเล่าขานสืบต่อกนัมา หรือใน

วรรณกรรมต่างๆ ลวดลายท่ีเช่ือมโยงกบัความเช่ือพื้นบา้นไทยอยา่งเห็นไดช้ดั มีดงัน้ี 

 

 สัญลกัษณ์งูหรือนาคงูหรือนาค 

 ปรากฏอยูใ่นลายผา้พื้นเมืองของคนไทยกลุ่มต่างๆเกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะใน

ลา้นนาและในอีสาน นอกจากน้ียงัพบในศิลปะของกลุ่มคนท่ีพูดภาษาตระกูลไทย ท่ีอาศยัอยู่นอก

ดินแดนของไทยในปัจจุบนั เช่น ในสิบสองปันนา ในลาว อีกดว้ย ในแถบลุ่มแม่นํ้ าโขง คนไทยและ

คนลาวต่างมีความเช่ือสืบทอดกนัมา เร่ืองพญานาค ซ่ึงอาศยัอยูท่ี่เมืองบาดาลใตแ้ม่นํ้ าโขง จนกระทัง่ 

ทุกวนัน้ีผูค้นในแถบนั้นก็ยงัเช่ือวา่เวลามีงานบุญประเพณี เช่นงานไหลเรือไฟ พญานาคก็จะข้ึนมาเล่น

ลูกไฟดว้ย ดงัท่ีมีผูพ้บเห็นลูกไฟข้ึนจากลาํนํ้าในช่วงเทศกาลงานไหลเรือไฟเป็นประจาํเกือบทุกปี 

 

 สัญลกัษณ์นกหรือห่านหรือหงส์ 

 ห่านหรือหงส์เป็นสัญลกัษณ์สําคญัท่ีปรากฏอยูใ่นศิลปะผา้ทอพื้นบา้นในภาคเหนือของไทย

เป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีก็มีปรากฏมากในผา้ทอมือของลาวสิบสองปันนาและในหมู่พวกคนไทยใน

เวียดนาม ในสถาปัตยกรรมลา้นนาและลา้นชา้งจะพบนกหรือหงส์เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัประดบั

อยูบ่นหลงัคาโบสถคู์่กบัสัญลกัษณ์นาค หรือบางแห่งก็มีหงส์ประดบัอยูต่ามจุดต่างๆ ในวดัในสิบสอง

ปันนา สัญลกัษณ์นกหรือหงส์หรือนกยงู  

จะปรากฏอยู่ทัว่ไปทั้งในจิตรกรรม สถาปัตยกรรม และบนผืนผา้นกยูงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีรัฐบาลจีน

ปัจจุบนั ไดน้าํมาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของยนูาน และไดมี้การประดิษฐ์นาฏลีลาสมยัใหม่ซ่ึงใชแ้สดงเป็น

สัญลกัษณ์ของชาวไทล้ือในสิบสองปันนา เรียกวา่ ระบาํนกยงู 

 

 การทอลายขิด คือการคดัเก็บยกเส้นดา้ยยืนพิเศษ ให้เกิดเป็นลวดลาย แลว้สอดเส้นดา้ยพุ่งไป

ตลอดแนวของความกวา้งของหนา้ผา้ ทาํใหเ้กิดลายขิดในแต่ละแถวเป็นลายขิดสีเดียวกนั 

 การยก เป็นเทคนิคการทอ ยกลายให้เห็นเด่นชดั มีลกัษณะคลา้ยกบัการทอลายขิต แต่ใชเ้ส้น

พุง่พิเศษ เช่น ไหม ด้ินเงิน ด้ินทอง มีชายมีเชิง ซ่ึงขั้นตอนยุง่ยากกวา่ผา้ทอลายขิดมาก 
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 การจก เป็นเทคนิคการทอลวดลายบนผืนผา้ ดว้ยวิธีการเพิ่มดา้ยพุ่งพิเศษเขา้ไปขณะท่ีทอเป็น

ช่วงๆ ไม่ติดต่อกนัตลอดหนา้กวา้งของผา้กระทาํโดยใชไ้มห้รือขนเม่นหรือน้ิวมือ ยกหรือจกดว้ยเส้น

ยนืข้ึน แลว้สอดเส้นพุง่พิเศษต่อไปตามจงัหวะของลวดลาย สามารถสลบัสีไดห้ลากหลายสี 

 การทอลายนํ้าไหล เป็นเทคนิคการทอแบบลายขดัธรรมดา แต่ใชด้า้ยหลากสีพุ่งเกาะเก่ียวกนั

เป็นช่วงๆ ให้เกิดจงัหวะของลายนํ้ าไหล เป็นลกัษณะเฉพาะของชาวเมืองน่าน เรียกกรรมวิธีการทอน้ี

ว่า "ล้วง" แต่ชาวไทล้ือ อาํเภอเชียงของและเชียงคาํ จงัหวดัเชียงราย เรียกว่า "เกาะ" เทคนิคน้ีอาจ

ดดัแปลงพฒันาเป็นลายอ่ืนๆ เรียกวา่ลายผกัแวน่ ลายจรวด ฯลฯ เป็นตน้ 

 การยกมุกเป็นเทคนิคการทอ โดยใช้เส้นยืนพิเศษเพิ่มบนก่ีทอผา้ลายยกบนผา้เกิดจากการใช้

ตะกอลอยยกดา้ยยนืพิเศษ ลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิคน้ีคลา้ยกนัมากกบัลวดลายท่ีเกิดจากเทคนิค ขิต จก 

แทบจะแยกไม่ไดเ้ลยสาํหรับผูท่ี้ไม่เขา้ใจเร่ืองเทคนิคการทอผา้ท่ีลึกซ่ึง ชาวไทยพวนท่ีตาํบลหาดเส้ียว 

จงัหวดัสุโขทยั และท่ีอาํเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ์ ใช้เทคนิคน้ีในการทอส่วนท่ีเป็นตวัซ่ิน บางคร้ัง

อาจจะนาํเชิงซ่ินมาต่อเป็นตีนจกเรียกวา่ ซ่ินมุก 

 การมัดหมี่ เป็นเทคนิคการมดัเส้นพุง่หรือเส้นยนืใหเ้ป็นลวดลายดว้ยเชือกกลว้ยหรือเชือกฟาง

ก่อนนาํไปยอ้มสี แลว้กรอดา้ยให้เรียงตามลวดลาย ร้อยใส่เชือกแลว้นาํมาทอ จะไดล้ายมดัหม่ีท่ีเป็น

ทางกวา้งของผา้ เรียกวา่ มดัหม่ี เส้นพุ่ง ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในบา้นเรา มีการทาํผา้มดัหม่ีเส้นยืนบา้งในบาง

จงัหวดัเช่นจงัหวดัเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี เพชรบุรี ส่วนใหญ่เป็นผา้ชาวเขา บางผืนใชก้ารทอ

สลบักบัลายขิด ซ่ึงช่วยเพิ่มความวจิิตรงดงามใหแ้ก่ผนืผา้ 

 ผ้าขิด เป็นการพฒันาการของการทอผา้แพร ซ่ึงมีวิธีการสร้างลวดลายท่ียุ่งยากมากกว่าผา้

ธรรมดา จะตอ้งใชเ้วลาและความละเอียดอ่อน ประณีตมาก ซ่ึงผา้ลายขิดนั้นชาวอีสานถือเป็นของสูง 

อาจเน่ืองมาจากการทอท่ียุง่ยากก็ได ้การใชผ้า้ชนิดน้ีก็ตอ้งให้เหมาะกบัขนบธรรมเนียมชาวอีสานดว้ย 

(พฒันา กิติอาษา, 2532 : 15-16) ซ่ึงมกัจะใชใ้นพิธีมงคลและในการใชผ้า้ขิตนั้นชาวอีสานใชผ้า้ชิดแต่ง

กาย เฉพาะส่วนบน ของร่างกาย เหนอเอวข้ึนไป ใชใ้นพิธีมงคล ทาํหมอน ผา้คลุมไหล่ ผา้โพกศีรษะ 

ตลอดจนใช้เป็นผา้กราบพระ เน่ืองจากผา้ขิดถือเป็นผลงานตากการทอผา้ท่ีละเอียด ประณีต และมี

ความซบัซอ้น จึงทาํใหมี้ความเช่ือวา่เป็นงานวดัความเป็นผูห้ญิงของชาวอีสานโดยเฉพาะ 

 ผ้ามัดหมี่ เป็นผา้ไหมท่ีมีลวดลายแปลกไปจากผา้ทอชนิดอ่ืนๆ การทอผา้มดัหม่ีเป็นลวดลาย

ต่างๆ จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่การยอ้มไหม ใหมี้สีสันเป็นลวดลายเสียก่อน แลว้จึงทอให้เกิดเป็นลวดลาย โดย

ใชไ้หม เส้นยนืเป็นไหมสีเดียวแลว้ใชเ้ส้นไหมพุ่งให้มีสีสันสลบักนั เป็นลวดลายท่ีตอ้งการ การทอผา้

มดัหม่ีจึงจาํเป็นตอ้งใหช่้างทอท่ีมีความสามารถ ความละเอียด ประณีตไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่การทอผา้ขิด 
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ลวดลายผ้าไหมของจังหวดัอุบลราชธานี 

 ผา้ไหมมดัหม่ีของจงัหวดัอุบลราชธานี มีลวดลายผา้จาํนวนมากมายหลายลายท่ี แต่ละกลุ่ม

การทอผา้ของจงัหวดั ไดคิ้ดคน้ลวดลาย ซ่ึงบางลาย เป็นท่ีใชใ้นสมยัโบราณ และบางลายเป็นประยุกต ์

โดยมีลายต่าง ๆ มากมาย3

4 

  

คติความเช่ือเกีย่วกบัลายผ้าไทย 

 ลายท่ีจะนาํมาเป็นผา้มดัหม่ีและผา้ขิดนั้น เกิดจากอิทธิพลความเช่ือในเร่ืองต่างๆดงัน้ี คือ 

 ลายจากศาสนา ไดแ้ก่ ลายหอปราสาท ลายใบสิม ลายพญานาค ลายธรรมาสน์ ลายใบเสมา 

ในแต่ละลายมีความเช่ือดงัน้ี 

 ลายจากสัตว ์ไดแ้ก่ ลายนกยงู ลายผีเส้ือ ลายจอนฟอน (พงัพอน) ลายสิงโต ลายช้าง ลายมา้ 

ลายแมงป่อง ลายเสือ ลาย งูเหลือม ลายเข้ียวปลา และลายปีกไก่  

 ลายจากพืช ไดแ้ก่ ลายหมากบก ลายดอกพุดซอ้น ลายงา ลายดอกแกว้ ลาย ดอกพิกุล ลายดอก

จนั ลายหนามแท่ง ลายดอกบานเยน็ ลายตน้สน ลายดอกสร้อย ลายดอกผกัแวน่ 

 ส่วนผา้ขิดลายท่ีนิยมใช้ทอไดแ้ก่ ลายขิดแคมา้ ลายขิดแมลงป่องยกัษ์ ลายขิดกาบขอปะแจ 

ลายขิดกาบขนัหมากเบง็ ลายขิดนาค แปลง ลายขิดดอกรัก ลายขิดขอเครือ ลายขิดหอปราสาท ลายขิด

กาบใหญ่  เป็นตน้ 

 ความเช่ือต่าง ๆชาวบ้านถือเป็นของศกัด์ิสิทธ์ิ โดยเฉพาะลายท่ีนาํมาเป็นลายแล้วจะต้อง

พิถีพิถนัในการเลือกลายเป็นอยา่งมาก คือตอ้งทาํตามจุดประสงคข์องกิจกรรม เช่น ลายท่ีนาํไปถวาย

พระควรจะเป็นลายแบบใด สาํหรับคนมีอาํนาจวาสนาควรจะใชล้ายแบบใด 

 นอกจากจะเก่ียวขอ้งกับศาสนาแล้ว ยงัมีความเช่ือท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตและส่ิงแวดล้อมของ

มนุษย์ด้วย เช่น ลายเก่ียวกับสัตว์ เก่ียวกับพืชและความคิดสร้างสรรค์ของช่าง ซ่ึงลายต่าง ๆใน

สมยัก่อนจะไม่ทอปะปนกนัจะแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมีความเช่ือว่าหาก

นาํเอาลายท่ีไม่เหมาะสมมาใชก้บังานนั้น ๆ จะไม่ไดรั้บความนิยม และท่ีสําคญัจะไม่ไดบุ้ญไดกุ้ศลไม่

รู้จกักาลเทศะประกอบกิจอนัใดก็จะไม่เจริญรุ่งเรือง 

 

ลายเกดิจากอทิธิพลศาสนา 

 1.ลายหอปราสาท ตามความเช่ือของชาวบา้นวา่ ปราสาทเป็นท่ีท่ีผูมี้วาสนาหรือผูมี้บุญอาศยั

อยู ่เช่น พระเจา้แผน่ดินและพระสงฆ ์คนสามญัธรรมดาจะอาศยัอยูไ่ม่ได ้ฉะนั้นเวลาชาวบา้นจะทอผา้

                                                           
 4 วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี, ลวดลายผา้ไหม จงัหวดัอุบลราชธานี, เขา้ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 .  

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.lib.ubu.ac.th/html/report/luadlaipamai/ท่ีมาของลวดลายผา้ไหม.htm 
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ไปถวายพระ หรือผูมี้บุญจะตอ้งทอดว้ยลายน้ี ทั้งน้ีชาวบา้นไดรั้บส่วนบุญส่วนกุศลไปดว้ย และไม่

นิยมนาํมานุ่งเพราะถือวา่เป็นของสูง 

 2.ลายใบสิม ชาวบา้นมีความเช่ือว่าโบสถ์ หรือสิม เป็นสถานท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะว่าโบสถ์

หรือสิมเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปท่ีเป็นองคป์ระธานของวดั  ถา้ชาวบา้นคนใดสามารถมดัหม่ี

เป็นลายน้ีไดถื้อวา่คนนั้นไดบุ้ญกุศล เม่ือตายไปจะไดข้ึ้นสวรรค ์

 

 
 

ภาพท่ี 19 ลายพญานาค 

 

 3.ลายพญานาค ชาวบา้นมีความเช่ือว่านาคเป็นเจา้แห่งงูทั้งหลายท่ีนาํความอุดมสมบูรณ์มา

ให้กับชาวโลกฉะนั้นถ้าใครสามารถทาํลายเป็นรูปพญานาคได้คนนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็น

ตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์  การทาํลายพญานาคมีแต่คนท่ีมีอายุเท่านั้นท่ีสามารถทาํได ้ เพราะว่า

คนท่ีมีอายเุป็นท่ีเคารพและยาํเกรงของคนทัว่ไป 

 

 
 

ภาพท่ี 20 ลายธรรมมาสน์ 



26 

 

 4.ลายธรรมาสน์ ธรรมาสน์น้ีเป็นท่ีแสดงธรรมของพระสงฆ์ ถา้ชาวบา้นคนใดทาํมดัหม่ีดว้ย

ลายน้ีแลว้จะได้บุญกุศล  สามญัธรรมดาจะข้ึนไปนัง่เล่นไม่ไดเ้พราะธรรมาสน์ถือเป็นของสูง เวลา

ชาวบา้นจะมดัหม่ีเพื่อถวายพระในงานบุญจะตอ้งมดัหม่ีดว้ยลายธรรมาสน์น้ี หรือบางทีผา้ซ่ินท่ีมดั

ดว้ยลายธรรมาสน์จะนุ่งในเทศกาลทาํบุญพิเศษเท่านั้น 

 5.ลายใบเสมา ชาวบา้นมีความเช่ือวา่ใบเสมาเป็นใบปักเขตของสงฆห์รือของวดัให้มี ขอบเขต

เป็นสัดส่วน ถา้ใครทาํไดใ้นลกัษณะน้ีแลว้จะไดบุ้ญกุศลอยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะวา่ถา้ใครทาํอะไรลงไป

ในสมยัก่อนจะไดต้อบแทนในลกัษณะนั้นๆ  เช่น ถวายผา้ สาํหรับกิจของสงฆช์าวบา้นก็จะไดบุ้ญกุศล

ไปดว้ย 

 

ลายเกดิจากอทิธิพลของสัตว์ 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ลายนกยงู 

 

 1.ลายนกยูง นกยูงเป็นสัญลกัษณ์ของความสวยงาม เป็นสัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 

ลายนกยงูน้ีปรากฏอยูใ่นลายมดัหม่ีตั้งแต่สมยัก่อนมาจนถึงปัจจุบนั 
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ภาพท่ี 22 ลายผเีส้ือ 

 

 2.ลายผเีส้ือ ผเีส้ือน้ีชาวบา้นมีความเช่ือวา่เป็นสัตวท่ี์มีความสวยงามและรักอิสระความสงบ ถา้

นาํเอามาเป็นลายของผา้แลว้จะทาํให้คนนั้นมีนิสัยเหมือนกบัผีเส้ือ คือมีทั้งความสวยงามและความ

สงบเรียบร้อย 

 

 3.ลายพงัพอน ชาวบา้นมีความเช่ือวา่พงัพอนเป็นสัตวท่ี์มีความอดทนและแก่งกลา้ท่ีเอาชนะงู

ได ้ทั้งๆท่ีงูเป็นสัตวท่ี์มีพิษมากพงัพอนยงัเอาชนะได ้ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ชาวบา้นนาํเอามาเป็นลายในการ

มดัหม่ี การทาํลายน้ีเพื่อจะให้คนไดส้ํานึกตนวา่ จะตอ้งมีความอดทนต่อส่ิงต่าง ๆท่ีอยู่รอบดา้น และ

พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ต่อไป 

 

 
 

ภาพท่ี 23 ลายเข้ียวปลา 
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 4.ลายเข้ียวปลา ชาวบา้นมีความเช่ือว่าการท่ีเอาลายสัตวน์ํ้ าท่ีเห็นอยูทุ่กวนัมาทาํเป็นลายแลว้

คงจะสวยงามซ่ึงช่างผูม้ดัหม่ีวา่ เกิดจากความคิดของตนเองท่ีไปเห็นและมีประสบการณ์ในการนาํอา

ปลามาประกอบอาหาร เห็นวา่ เข้ียวปลาสวยดีจึงนาํเอามาทาํเป็นลายของผา้มดัหม่ีและผา้ขิด 

 5.ลายแมงป่อง ชาวบา้นมีความเช่ือวา่ สัตวต์วัเล็กนิดเดียว ทาํไมจึงมีพิษมากมายนกัสามารถ

ทาํให้คนอ่ืนไดรั้บความเจ็บปวดได ้การท่ีชาวบา้นนาํเอามาทาํเป็นลายน้ีก็เพราะวา่จะไดข่้มขวญัศตัรู 

อีกประการหน่ึงคือเป็นการแสดงฝีมือในการมดัหม่ีลายน้ีเพราะเป็นลายท่ีละเอียดและมีความประณีต

มาก 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ลายปีกไก่ 

 

 6.ลายปีกไก่ การทาํลวดลายปีกไก่ของผา้มดัหม่ีและผา้ขิดชาวบา้นบอกวา่ปีกไก่เวลากางปีก

ออกมาจะสวยงามมากแสดงความเป็นเอกลกัษณ์และทระนงในตวัเอง ฉะนั้นชาวบา้นจึงได้นาํเอา

ลกัษณะของปีกไก่มาเป็นลายของผา้มดัหม่ีและผา้ขิด 

 7.ลายมา้ มา้เป็นพาหนะท่ีดีท่ีสุดของคนและเป็นสัตวท่ี์อยูใ่กลก้บัคนมากท่ีสุดมีความอดทน

เป็นเลิศลักษณะเหล่าน้ีจึงทาํให้คนสมัยก่อนเอามาเป็นแบบอย่างในการดาํรงชีวิตหรือเอามาทาํ

ลวดลาย 
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ภาพท่ี 25 ลายสิงโต 

 

 8.ลายสิงโต สิงโตเป็นสัตวท่ี์ชาวบา้นมีความเช่ือว่าเป็นเทพเจา้แห่งสัตวป่์า ซ่ึงแสดงความมี

อาํนาจมีวาสนาอยูใ่นตวั ฉะนั้นถา้คนใดจะทอผา้สาํหรับคนท่ีเรานบัถือและเป็น เจา้ใหญ่นายโตจะตอ้ง

ทอดว้ยลายสิงโตหรือถา้ใครไดใ้ส่ผา้ท่ีทอดว้ยลายสิงโตก็แสดงวา่คนนั้นเป็นคนท่ีมีวาสนา มีคนนบั

หนา้ถือตาเป็นอยา่งมาก 

 9.ลายเสือ เสือเป็นสัญลกัษณ์ของความยาํเกรง ความหยิ่งผยองความมีศกัด์ิศรี ดงันั้นชาวบา้น

จึงมีความเช่ือเก่ียวกบั เร่ืองน้ีมากจึงไดน้าํเอาลายเสือมาทอเป็นลายของผา้เพื่อจะไดใ้ห้ผา้ชนิดน้ีท่ีมีไว้

ในครอบครัวรักในศกัด์ิศรี ใครจะมาดูหม่ินไม่ไดเ้ป็นอนัขาด 

 

 
 

ภาพท่ี 26 ลายชา้ง 

 

 10.ลายช้าง ช้างเป็นสัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นใหญ่เป็นโตของผู ้ท่ีใฝ่ฝันและ

สัญลกัษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความมัง่มีศรีสุข  ถา้ใครไดส้ัมผสักบัสัตวป์ระเภทน้ีแลว้จะมีความ

รุ่งเรือง  การประกอบอาชีพก็จะมีความมัน่คง 
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ภาพท่ี 27 ลายงูเหลือม 

 

 11.ลายงูเหลือม งูเหลือมเป็นงูท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดางูทั้งหลาย  ชาวบา้นจึงมีความเช่ือ

เก่ียวกับเร่ืองงูน้ีมากคือถ้าจะเอางูมาทาํเป็นลายของผา้มดัหม่ีและผา้ขิดแล้วจะต้องดูก่อนว่าความ

เหมาะสมกบักิจอนันั้นหรือไม่ แต่สําหรับหญิงท่ีแต่งงานแลว้สามารถสวมใส่ไดโ้ดยไม่มีใครว่าได ้

เพราะหญิงท่ีแต่งงานแลว้พร้อมท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและสามารถแกปั้ญหาไดอี้กอยา่งหน่ึง ถือวา่หญิง

แต่งงานนั้น เป็นคนสมบูรณ์แลว้ในชีวติดงันั้นลายงูจะไม่ทอปนเปกนัเป็นอนัขาด 

 

ลายเกดิจากอทิธิพลของพชื 

 ความเช่ือน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ ความเช่ือเก่ียวกบัลายท่ีนาํไปบูชาสักการะและ

ความเช่ือทัว่ๆซ่ึงแต่ละลายชาวบา้นมีความเช่ือดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ลายตน้สน 
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 1.ลายตน้สน ใบของตน้สนเป็นใบท่ีมีความเป็นระเบียบจึงเหมาะสมท่ีจะนาํมาเป็นลายของผา้

มดัหม่ีและผา้ขิดได ้ทั้งน้ีเพราะชาวบา้นมีความเช่ือวา่ชีวิตคนจะตอ้งเป็นระเบียบ มีวินยัเหมือนกบัตน้

สนถา้ใครปฏิบติัไดก้็จะทาํใหชี้วติสงบสุข และมีระเบียบในตวัเอง 

 

 
 

ภาพท่ี 29 ลายดอกพุดซอ้น 

 

 2.ลายดอกพุดซ้อน ลายดอกแก้วลายดอกพิกุล ลายดอกจัน ลายดอกบานเย็นและลาย

ดอกสร้อย ลายเหล่าน้ีเอามาจากดอกไม้ไทยท่ีเป็นสัญลักษณ์ของความดีและสามารถนําไปถวาย

พระสงฆเ์พื่อแสดงความรู้จกักาลเทศะและคารวะต่อส่ิงท่ีเราเคารพนบัถือ 

 3.ลายดอกผกัแว่น ผกัแว่นเป็นพืชท่ีอยู่ตามชายฝ่ังของลาํนํ้ า ห้วย หนอง คลองบึง เพราะ

ผกัแว่นเกิดง่าย ผกัแว่นน้ีเป็นพืชท่ีชาวบา้นไดส้ัมผสัอยู่ทุกวนัจึงเกิดความคิดท่ีจะสร้างงานทางดา้น

ลายของผา้จึงไดน้าํเอาดอกผกัแวน่หรือผกัแวน่นั้นมามดัหม่ีและผา้ขิดไดท้ั้งน้ีเพราะลกัษณะของดอก

ผกัแวน่เป็นดอกเล็ก ๆ สวยงาม เกิดเป็นกลุ่มและโตเร็วดงันั้นถา้ใครสามารถมดัตามลายไดก้็จะเป็นคน

ท่ีมีความสามคัคีเอ้ือเฟ้ือ มีความประณีตละเอียดอ่อน 

 4.ลายงา งาเป็นพืชลม้ลุก ชาวบา้นปลูกไวรั้บประทานเมล็ดและมีความเช่ือวา่เมล็ดงาเป็นเม็ด

เล็กๆท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้น ถา้เราเอาทาํเป็นลายบนผืนผา้คงจะมีความหมายไปในทางท่ีเป็นมงคล  

ลายงาน้ีบางทีชาวบา้นเรียกอีกอยา่งหน่ึงคือลายดาวกระจาย 
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ภาพท่ี 30 ลายหมาก 

 

 5.ลายหมาก หมากบกหรือกระบกเป็นไมย้นืตน้เป็นพืชท่ีอยูใ่กลต้วัของคนจึงทาํให้ช่างมดัหม่ี

หรือช่างทอผา้เกิดความคิดท่ีจะสร้างสรรค์ลายในลกัษณะน้ีข้ึนเพราะตน้กระบกลูกมากท่ีสุดถา้ใคร

สามารถนาํลูกกระบกมาทาํเป็นลายของผา้ก็จะแสดงถึงความอดทนและมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปใน

ภายหนา้จึงทาํใหเ้กิดลายของหมากบกข้ึนบนผา้มดัหม่ีและผา้ขิด 

 6.ลายหนามแท่ง ตน้หนามแท่งเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีชอบข้ึนตามโคกหรือดง มีหนามแหลมคม

มีดอกเล็กคลา้ยดอกพิกุล มี 4 กลีบ หรือมีความหมายว่า 4 ทิศนัน่เอง หรือหมายถึง ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน 

นํ้า ลม ไฟถา้ใครทาํลายชนิดน้ีจะเป็นคนท่ีมีความประณีตละเอียดละออมากจึงจะทาํได ้ 4

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 5 วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี, ผา้และอญัมณีไทย, เขา้ถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2559 . เขา้ถึงไดจ้าก 

http://thaiunique.wordpress.com/ผา้ไทย/ลายผา้ไทย/คติความเช่ือ/ 
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บทที ่3 

 

ข้ันตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน 

ตลอดจนการรับอิทธิพลจากประเพณีวิถีชีวิตพื้นบา้นอีสาน พบวา่เร่ืองของประเพณีอีสานนอกจากจะ

แฝงด้วยเร่ืองราวของความเช่ือแล้ว ยงัพบว่ามีความสนุกสนานสอดแทรกไปกับความเช่ือทาง

วฒันธรรมและวิถีชีวิตพื้นบา้นได้อย่างแนบแน่น นอกจากน้ี เน้ือหาเร่ืองราวในตาํนานท่ีเก่ียวกับ

ประเพณีต่างๆท่ีมีมายาวนาน ก็มีความสอดคล้องและสัมพนัธ์กบัการดาํรงชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน

ปัจจุบนั ดว้ยความเช่ือ ความศรัทธาท่ีซ่อนอยูใ่นประเพณีต่างๆท่ีเกิดข้ึน อาจกล่าวไดว้า่การดาํรงชีวิต

ของคนในทอ้งถ่ินเพื่อใหเ้กิดความสงบ  ความร่มเยน็และอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข อาจเกิดจากความ

เช่ือในส่ิงๆเดียวกนัและมีความนบัถือกนัมายาวนาน อยา่งเช่น การบูชา การบ่วงสรวงพระยาแถนโดย

การจุดบั้งไฟ เพื่อขอฝนใหฝ้นตกมีนํ้าทาํนา เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตหรือเก็บเก่ียวไดต้ามฤดูกาล เป็นตน้ 

จากบทความสําคญัดงักล่าวขา้พเจา้จึงไดน้าํมาแสดงผ่านกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีระบบ โดย

การใช้ทัศนะธาตุมาพฒันาดัดแปลงและคล่ีคลาย ทาํให้เห็นการเปล่ียนแปลงของกระบวนการ

สร้างสรรคผ์ลงานอยา่งเป็นลาํดบั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 

การศึกษาข้อมูล 

 ขอ้มูลประเพณีอีสาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ความศรัทธา สอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวิต เป็น

จุดเร่ิมตน้และมีความสําคญัต่อการสร้างสรรค์ผลงาน ขา้พเจา้ไดศึ้กษาเร่ืองราวประเพณี วฒันธรรม

และวถีิชีวติอีสาน จากการบอกเล่าผา่นภาพเขียน ฮูปแตม้ สถาปัตยกรรมและคนในทอ้งถ่ินภาคอีสาน

ตลอดจนงานศิลปกรรมอีสานในแขนงต่างๆ ซ่ึงเป็นความประทบัใจ ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการนาํมาแสดงออก 

ผา่นรูปแบบการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานศิลปะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง 
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การประมวลความคิด 

 วิเคราะห์เน้ือหา เร่ืองราวท่ีมีความประทบัใจเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตอีสาน 

และสถาปัตยกรรมอีสานท่ีแสดงออกถึงความเช่ือ ความศรัทธาและความสนุกสนานของคนภาคอีสาน  

โดยสะทอ้นผา่นรูปทรง ต่างๆท่ีเป็นอุดมคติส่วนตวั 

 

การแสดงออกทางทศันธาตุ 

 ขา้พเจา้ไดส้ะทอ้นความงามในจินตนาการให้ปรากฏเป็นผลงานทศันศิลป์ในรูปแบบอุดมคติ

ซ่ึงประกอบด้วยทัศนธาตุทางศิลปะได้แก่  รูปทรง สี  นํ้ าหนัก และองค์ประกอบภาพ  ให้มี

ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหาเร่ืองราวประเพณีอีสาน ผสมผสานกบัจินตนาการ  อารมณ์ความรู้สึกส่วนตวั 

โดยกาํหนดองคป์ระกอบดว้ยทศันธาตุต่างๆดงัน้ี 

 1.รูปทรง ( From )  

  เป็นรูปทรงท่ีเกิดจากรูปทรงสถาปัตยกรรมไทยและวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองใช ้ตลอดจน

สถานท่ีท่ีสาํคญัต่างๆทางภาคอีสาน ผนวกกบัจินตนาการออกมาในรูปทรงท่ีเป็นแบบอุดมคติส่วนตวั

ดว้ยวธีิการการลดทอนรูปทรงต่างๆ ใหเ้กิดขนาดท่ีแตกต่างมีทั้งรูปทรงเล็ก รูปทรงใหญ่ ทาํใหเ้กิด

ความประสานกนัระหวา่งรูปทรงและพื้นท่ีวา่ง   

 2.จงัหวะ ( Rhythm )  

  ขา้พเจา้ไดก้าํหนดวธีิการจดัวางรูปทรงท่ีเป็นนามธรรมหรือรูปทรงท่ีเป็นอุดมคติดว้ย

ลกัษณะรูปทรงท่ีซํ้ าๆกนัเป็นตวัเช่ือม โดยการจดัวางในตาํแหน่งต่างๆ เป็นจงัหวะท่ีเกิดจากการ

กระจายรูปทรงเป็นกลุ่มจากรูปทรงหน่ึงเช่ือมต่อกบัอีกกลุ่มรูปทรงหน่ึง เพื่อส่ือถึงการเนน้ย ํ้า

ความสาํคญัเก่ียวกบัความเช่ือ ความศรัทธาของคนในทอ้งถ่ิน อนัเกิดจากจินตนาการท่ีเก่ียวกบั

ประเพณีในอุดมคติของขา้พเจา้เอง 

 3.สี ( Cooler )  

  สีท่ีขา้พเจา้ใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานส่วนมากมีท่ีมาจากสีของฮูปแตม้เป็นหลกั 

เช่น สีคราม สีแดง สีนํ้าตาล สีเหลือง สีฟ้า สีส้ม หรือสีท่ีใหค้วามรู้สึกร้อนแรง ความรู้สึกท่ีเห็นแลว้

สาํนึกถึงความเป็นทอ้งถ่ินอีสาน ขา้พเจา้จึงใชสี้ในฮูปแตม้เป็นตวัแสดงออกเพื่อส่ือถึงสีสันความ

สนุกสนาน ร่ืนเริง เพื่อใหเ้ขา้กบัเร่ืองราวท่ีตอ้งการนาํเสนอในแต่ละเร่ือง ซ่ึงสีสันท่ีเลือกใชก้็ลว้น

ส่งเสริมใหเ้กิดความรู้สึกกบัเร่ืองนั้นๆโดยเฉพาะ เพื่อสะทอ้นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในประเพณีต่างๆของ

ภาคอีสาน 

 4.นํ้าหนกั ( Tone ) 

  ในผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ มีการกาํหนดค่านํ้ าหนกัสีอ่อนแก่ดว้ยการนาํผา้ตะ

ข่ายบางสีต่างๆวางปกคลุมเป็นชั้น หลงัจากการเยบ็รูปทรงต่างๆลงบนผืนผา้เสร็จเรียบร้อย เช่น ชั้น
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แรก วางรูปทรงในตาํแหน่งท่ีตอ้งการให้อยูร่ะยะหลงัและเยบ็ลงบนผืนผา้ให้เสร็จเรียบร้อย หลงัจาก

นั้นก็ใชผ้า้ตะข่ายบางท่ีมีขนาดเท่ากบัพื้นของงาน คลุมลงไปเป็นชั้นแรก และกระทาํเช่นน้ีต่อไปโดย

ใช้กระบวนการเดิม คือการใช้ผา้ตะข่ายบางคลุมทบัซ้อนไปเร่ือยๆ จนกว่าจะไดค้่านํ้ าหนกัสีอ่อนแก่

ตามตอ้งการหรือมีความเหมาะสมแก่ภาพรวมในผลงาน 

 5.ท่ีวา่ง ( Space ) 

  พื้นท่ีวา่งเป็นตวักาํหนดรูปทรงหรือรูปทรงกลุ่มต่างๆใหเ้กิดความชดัเจน และรูปทรง

ในแต่ละกลุ่มรูปทรงก็เป็นตวักาํหนดทิศทาง จงัหวะและความเป็นพื้นท่ีว่าง(Space ) ตลอดจน

ความรู้สึกของพื้นท่ีในส่วนยอ่ย เพื่อส่ือจินตนาการถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือ ความลึกลบัท่ียงัคงมี

อยูใ่นพื้นท่ีอีสาน ท่ีแฝงนยัยะโดยการใชพ้ื้นท่ีวา่งกระจายอยูต่ามกลุ่มรูปทรงต่างๆภายในผลงาน 

 

วธีิการสร้างสรรค์ 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดน้ี มีการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1.ภาพร่าง 

  นาํเร่ืองราว ขอ้มูลจากประเพณี วิถีชีวิต ท่ีขา้พเจา้สนใจนาํมาสร้างเป็นภาพร่างอนั

เป็นตน้แบบของผลงานจริง โดยคาํนึงถึงรูปทรงท่ีเป็นอุดมคติท่ีเกิดจากจินตนาการจากตวัขา้พเจา้เอง 

ดว้ยวธีิการร่างภาพในแบบนามธรรมซ่ึงเป็นรูปแบบก่ึงเหมือนจริงใหเ้กิดความสมบูรณ์ เพื่อส่งผลไปสู่

การขยายเป็นผลงานท่ีเกิดความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 

 2.ขั้นตอนการเลือกชนิดของผา้ 

  ผา้ท่ีนาํมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ิน มีการคาํนึงถึงเร่ืองราวท่ีตอ้งการ

นาํเสนอเป็นหลกัสําคญั เพื่อให้เกิดความประสานกนักบัเร่ืองราวเน้ือหาท่ีตอ้งการส่ือ ผา้ท่ีนาํมาใชจึ้ง

เป็นผา้ทอ้งถ่ินทางภาคอีสานโดยเฉพาะ ซ่ึงผา้แต่ละชนิดแต่ละลวดลายต่างก็มีท่ีมาเก่ียวกบัความเช่ือ

และการใชง้านท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 3. ขั้นตอนการทาํพื้นงาน 

  ขา้พเจา้ใชใ้ยสังเคราะห์มากาํหนดให้เป็นพื้นงานชั้นแรก ส่วนในชั้นท่ี 2 ใชเ้ป็นผา้สี

ท่ีไม่มีลวดลาย วางทบัลงบนใยสังเคราะห์ โดยใชเ้ข็มหมุดกลดักบัผา้ชั้นท่ี 2 ให้ติดกนัไว ้โดยไม่ตอ้ง

เยบ็ เพื่อป้องกนัไม่ใหผ้า้ท่ีอยูด่า้นบนเกิดความคลาดเคล่ือน 

 4.ขั้นตอนการวางโครงสร้าง 

  ขั้นตอนน้ีจะเป็นการตดัรูปทรงต่างๆท่ีเป็นโครงสร้างหลกัและอยู่ในระยะหลงัสุด

ของงานจริงตามภาพร่าง นาํมาจดัวางในตาํแหน่งพื้นท่ีต่างๆตามภาพร่าง และเยบ็ดว้ยดา้ยสีต่างๆซ่ึงสี

ดา้ยท่ีนาํมาเยบ็อาจเป็นสีเดียวกนักบัผา้ท่ีจะเยบ็ หรืออาจจะกาํหนดสีผา้กบัสีดา้ยท่ีดูแตกต่างกนัทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัเน้ือหา เร่ืองราว ท่ีตอ้งการนาํเสนอในแต่ละช้ินผลงาน 
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 5.ขั้นตอนการทบัซอ้นผา้ใหเ้กิดระยะ 

  ขั้นตอนการทบัซ้อนผา้จะเกิดข้ึนหลงัจากเยบ็ติดรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้างหลกัในแต่

ละชั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงจะนาํผา้ตะข่ายผืนบางท่ีมีขนาดเท่ากบัผลงานวางคลุมลงบนผลงานท่ีเยบ็

เสร็จเรียบร้อย เป็นอนัเสร็จชั้นท่ีหน่ึง และทาํซํ้ าโดยใช้กระบวนการเดิม เพื่อให้เกิดผลทางการ

มองเห็นเป็นระยะต้ืนลึก ท่ีมีความสอดคลอ้งใกลเ้คียงกบัภาพร่างตน้แบบใหม้ากท่ีสุด 

 6.การเพิ่มรายละเอียดของจุดเด่น 

  การเพิ่มรายระเอียดของรูปทรงท่ีเป็นจุดเด่นในผลงาน จะเลือกใชผ้า้ในลกัษณะท่ีดู

แตกต่างจากจุดเด่นหรือส่วนต่างๆ นาํมาตดัเป็นรูปทรงเล็กแลว้เยบ็ประกอบกนัให้เกิดรูปทรงใหม่โดย

วางทบับนระนาบของจุดเด่น เพื่อสร้างความพิเศษและความน่าสนใจในจุดเด่นของภาพ 

 7. ขั้นตอนการตรวจความเรียบร้อยของผลงาน 

  เม่ือเยบ็ผลงานโดยรวมเสร็จเรียบร้อย จึงเป็นขั้นตอนการสํารวจความเรียบร้อยของ

ช้ินงานทั้งหมดว่ามีส่วนใดท่ีดีหรือไม่เหมาะสม และองคป์ระกอบภาพรวมของงาน เม่ือเปรียบเทียบ

กบัภาพร่างและผลงานจริงวา่เกิดความสมบูรณ์หรือไม่อยา่งไร เม่ือพบส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ในช้ินงานก็จดั

ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสอดคล้องกับความคิดและภาพร่างตน้แบบ ทั้งน้ีอาจมีการ

จินตนาการต่อยอดจากเน้ือหาเร่ืองราวโดยคาํนึงถึงแนวความคิดท่ีเป็นประเด็นหลกัสาํคญั 

 8.ขั้นตอนการทาํเฟรม 

  สร้างเฟรมไมใ้นขนาดเท่ากบัช้ินผลงาน แลว้จึงนาํผา้ท่ีมีลกัษณะบางหรือผา้ดิบ มาขึง

เขา้กบัเฟรมท่ีเตรียมไวใ้หเ้กิดความตึงตวั 

 9.ขั้นตอนการขึงผลงานเขา้กบัโครงเฟรมไม ้

  นาํผลงานท่ีเยบ็เสร็จสมบูรณ์แลว้วางลงบนผืนผา้บาง ท่ีขึงเขา้กบัโครงเฟรมไวอ้ยา่ง

เรียบร้อยและเยบ็ตรึงผลงานลงบนผืนผา้บาง ซ่ึงในขณะท่ีขึงงานเขา้กบัโครงเฟรม ในขั้นตอนน้ีตอ้ง

พิจารณาอาการของผา้ท่ีขึง ว่ามีความตึงหรือหย่อนจนเกินไปหรือไม่ เพื่อให้ผลงานออกมาอย่าง

สวยงามและสมบูรณ์ท่ีสุด 
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ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการเตรียมพื้น 

 

 
 

ภาพท่ี 32 ขั้นตอนการตดัรูปทรงต่างๆ 
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ภาพท่ี 33 ขั้นตอนการเยบ็ติดรูปทรงต่างๆกบัพื้นท่ี ท่ีเตรียมไว ้

 

 
 

ภาพท่ี 34 ขั้นตอนการใชผ้า้ตะข่ายผนืบางปกคลุม 
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ภาพท่ี 35 ขั้นตอนหลงัจากคลุมดว้ยผา้ตะข่ายผนืบางและมีการปักเยบ็เพิ่มเติม 

 

 
 

ภาพท่ี 36 ภาพผลงานหลงัจากเยบ็และขึงติดเขา้กบัโครงเฟรม 
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บทที ่4 

 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 ผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์ในช่วงระยะน้ีขา้พเจา้ทาํงานโดยยึดเน้ือหา เร่ืองราวเป็นหลกั

ในการทาํงาน ทาํให้ผลงานท่ีสร้างสรรค์ออกมามีลกัษณะอิงความเป็นจริงมากเกินไป รูปแบบของ

ผลงานจึงเป็นการเล่าเร่ือง ทาํใหข้า้พเจา้ตอ้งปรับเปล่ียนความคิดและการจดัการกบัรูปแบบของผลงาน

อยูส่มํ่าเสมอ ขา้พเจา้จึงนาํรูปแบบจากฮูปแตม้ท่ีมีรูปทรงและสีสันท่ีน่าสนใจ นาํมาพฒันาผลงานและ

ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัเน้ือหา เร่ืองราวและรูปแบบท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึน  

เพื่อหารูปแบบ รูปทรง หรือเอกลกัษณ์ท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก นึกคิดของขา้พเจา้เพื่อให้

ตอบสนอง สอดคล้อง กบัแนวความคิดและเน้ือหาท่ีตอ้งการนาํเสนอ โดยอาศยัการศึกษาหาขอ้มูล 

การทดลอง และการพฒันาผลงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อหาเทคนิคกระบวนการ การแก้ปัญหาและการ

พฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ต่อไป 
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ผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 37  ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 

  ช่ือผลงาน “วถีิชีวติ” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้ 

  ขนาด  145 x 180 ซม. 
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ภาพท่ี 38 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

  ช่ือผลงาน “ขา้วประดบัดิน” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้,ร้อยลูกปัด 

  ขนาด  195 x 140 ซม. 
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ภาพท่ี 39 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 

  ช่ือผลงาน “โฮมบุญ” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้,ร้อยลูกปัด 

  ขนาด  150 x 200 ซม. 
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ภาพท่ี 40 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4  

  ช่ือภาพ  “ฮีต 12” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้ 

  ขนาด  ผนัแปรตามพื้นท่ี 
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การสร้างสรรค์และการพฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ 

 งานศิลปนิพนธ์ “ ลวดลายผา้สู่ประเพณีอีสาน ” ไดผ้า่นกระบวนการศึกษาอยา่งมีระบบ โดย

ผ่านกระบวนการทดลอง การสร้างสรรค์ การใช้เทคนิคการเย็บผา้ การทับซ้อนผา้และเทคนิคท่ี

สอดคลอ้งกนักบัเน้ือหา เร่ืองราวและแนวความคิด อนัมีท่ีมาจากความประทบัใจ จากการพบเห็นส่ิงท่ี

เกิดข้ึนในงานประเพณี และวิถีชีวิตตลอดจนลวดลายผา้ท่ีนาํมาใชนุ่้งห่มของคนในทอ้งถ่ินภาคอีสาน

ซ่ึงนาํไปสู่การศึกษาหาขอ้มูลต่างๆ เพื่อนาํมาสู่การสร้างสรรค์ให้มีรูปแบบ และเอกลกัษณ์เฉพาะตน

มากข้ึน โดยอาศยัการทาํงาน การทดลองต่างๆอยา่งต่อเน่ือง ทั้งดา้นความคิด รูปแบบ เน้ือหาเร่ืองราว

และเทคนิคกระบวนการสร้างสรรคเ์พื่อหาขอ้บกพร่องของผลงาน หรือจุดเด่นจุดดอ้ย เพื่อนาํไปสู่การ

พฒันาผลงานศิลปนิพนธ์ใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 41 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  ช่ือผลงาน “ดินแดนอีสาน” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้,ปะติดกระจก 

  ขนาด  150 x 185 ซม. 
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ภาพท่ี 42 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  ช่ือผลงาน “ศรัทธาหมายเลข 1” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้ 

  ขนาด  180 x 180 ซม. 
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ภาพท่ี 43 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  ช่ือผลงาน “พระธาตุ” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้, ร้อยลูกปัด 

  ขนาด  150 x 220 ซม. 
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ภาพท่ี 44 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  ช่ือผลงาน “ลวดลายผา้สู่ประเพณีอีสาน” 

  เทคนิค  เยบ็ผา้, ร้อยลูกปัด 

  ขนาด  120 x 280 ซม. 
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บทที ่5 

 

สรุป 

 

 ภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีมีความหลากหลายทางศิลปวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากประวติัศาสตร์

อนัยาวนาน ก่อให้เกิดรูปแบบของประเพณีและรูปแบบของวิถีชีวิตท่ีมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตน การแสดงออกเหล่าน้ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของขนบธรรมเนียม การแต่งกาย การ

ประกอบพิธีกรรมต่างๆ นอกจากน้ียงัมีสัญลกัษณ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นวถีิชีวิตของคนในทอ้งถ่ินอีสาน ใน

แง่มุมต่างๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นความเช่ือ ความศรัทธาในวฒันธรรมประเพณีท่ีมีมาจนถึงปัจจุบนั 

  ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเกิดเป็นความประทบัใจท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน ทั้งสีสัน ลวดลายผา้ท่ีนาํมาใชนุ่้ง

ห่ม ทาํให้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ โดยสร้างพื้นท่ีแห่งอุดมคติ อนัประกอบดว้ย 

ความรัก ความเช่ือ ความศรัทธาและสีสันแห่งความสนุกสนานผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยอาศัย

การศึกษา คน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตของคนในภาคอีสาน ซ่ึงนาํมาสู่

รูปทรง รูปร่าง และเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก  

 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี มีกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีระบบ โดยผ่านการศึกษา การ

คน้ควา้ การทดลองเทคนิคต่างๆและการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะการสร้างสรรค์ผลงาน ขา้พเจา้

อาศยัการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรคสู่์ผลงานท่ีมีความสมบูรณ์ 

ทั้งดา้นเน้ือหาและรูปทรง เพื่อให้สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัแนวความคิด รวมทั้งดา้นการแสดงอารมณ์ 

ความรู้สึก ท่ีถูกถ่ายทอดผา่นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี เพื่อนาํไปสู่การพฒันาการสร้างสรรคต่์อไป  
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บรรณานุกรม 

 

ระบบออนไลน์ 

 

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, ผา้และอัญมณีไทย, เข้าถึงวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2559 . เข้าถึงได้จาก 

 http://thaiunique.wordpress.com/ผา้ไทย/ลายผา้ไทย/คติความเช่ือ/ 

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, ศิลปวฒันธรรมและประเพณี, เขา้ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2558 . เขา้ถึงไดจ้าก 

 https://drnudjaree.wordpress.com/ศิลปวฒันธรรมประเพณี/ 

วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี, ลวดลายผา้ไหม จงัหวดัอุบลราชธานี, เขา้ถึงวนัท่ี 30 มกราคม 2558 .  

 เข้าได้ถึงจาก http://www.lib.ubu.ac.th/html/report/luadlaipamai/ท่ีมาของลวดลายผา้ไหม .

 htm 

วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี วฒันธรรม ประเพณีของคนอีสาน, เข้าถึงวนัท่ี 27 

 มกราคม 2558 . เขา้ถึงไดจ้าก http://www.baanmaha.com/communnity/threads/5759-ฮีตสิบ

 สอง-คองสิบส่ี-วฒันธรรม-ประเพณีของคนอิสาน 

เอกรินทร์ ส่ีมหาศาลและคณะ . สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ป.4 . พิมพค์ร้ังท่ี 3 .กรุงเทพ ฯ : 

 อกัษรเจริญทศัน์ . ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และวฒันธรรม, เขา้ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2559 .  

 เขา้ถึงไดจ้าก http//www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2142-00/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thaiunique.wordpress.com/ผ้าไทย/ลายผ้าไทย/คติความเชื่อ/
https://drnudjaree.wordpress.com/ศิลปวัฒนธรรมประเพณี/
http://www.lib.ubu.ac.th/html/report/luadlaipamai/ที่มาของลวดลายผ้าไหม
http://www.baanmaha.com/communnity/threads/5759-ฮีตสิบ
http://www.baanmaha.com/communnity/threads/5759-ฮีตสิบ
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

“ ดินแดนอีสาน ”    ขนาด 150 x 185 ซม. เยบ็ผา้, ปะติกระจก 

“ ลวดลายผา้สู่ประเพณีอีสานหมายเลข 1 ”  ขนาด 180 x 180 ซม. เยบ็ผา้ 

“ พระธาตุหมายเลข 1 ”    ขนาด 150 x 220 ซม. เยบ็ผา้, ร้อยลูกปัด 

“ ลวดลายผา้สู่ประเพณีอีสานหมายเลข 2 ”  ขนาด 120 x 280 ซม. เยบ็ผา้, ร้อยลูกปัด 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ   นางสาวสุภาวดี สายแวว 

เกดิ   8 มีนาคม 2534 

ทีอ่ยู่   20 หมู่ 5 ต.ข้ีเหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

โทรศัพท์  086-8780450 

อเีมล์   thoy-fineart@hotmail.com 

 

ประวตัิการศึกษา  -โรงเรียนนารีนุกลู 2 

   -วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

   -ปัจจุบนักาํลงัศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาทศันศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย

   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

เกยีรติประวตัิ / ผลงาน 

 2554  -ร่วมแสดงงานนิทรรศการการประกวดตน้โพธ์ิ คณะจิตรกรรม 

    ประติมากรรม และภาพพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร 

 2555  -ร่วมแสดงงาน Creativity ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรม 

    และภาพพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร 

 2559  -รางวลัชมเชย ประเภทอุดมศึกษา / ปวส. ในการประกวดวาดภาพ 

    เฉลิมพระเกียรติ“พลงังานตามรอยพอ่” กระทรวงพลงังาน 

   -ร่วมแสดง ประเภทจิตรกรรม นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย  

   คร้ังท่ี 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
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