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บทคัดย่อ 

 นิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน เป็นการกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีบรรพบุรุษแต่งและเล่าขานสืบ

สานถ่ายทอดส่งต่อกนัมา มีจุดประสงคเ์พื่อความบนัเทิง โดยมีผลพลอยไดจ้ากการฟังนิทาน คือการ

ไดรั้บขอ้คิดและคติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ ซ่ึงเป็นเร่ืองเล่าขาลกนัมาตั้งในอดีตจนถึงปัจจุบนั 

ขา้พเจา้จึงน ามาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ โดยการถ่ายทอด รูปแบบ เน้ือหา 

เร่ืองราวตวัละครของนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน ท่ีอาศยัจินตนาการส่วนตนมาผสมผสาน 

เพิ่มเติมในตวัละครนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน แสดงออกเทคนิคประติมากรรมผา้ และเยบ็ปักผา้ 

เพื่อความสนุกสนานในแบบนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน 
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Abstract 

Folk tales of northeast are the story written and passed on from time to time by the 

ancestors. The main purpose is for entertainment, but it also includes the motto and idea about way 

of life. Therefore, I use it as my inspiration to create art and literature work by passing on the 

structure, story, and character of northeastern folktale together with my own imagination to make 

the fabric sculpture and sewing work. 
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กติติกรรมประกาศ 

 ขา้พเจา้ขอนอ้มร าลึกถึงในพระคุณของบิดา มารดา ผูใ้หก้  าเนิดและทุกๆ คนในครอบครัว ท่ี

คอยใหก้ารสนบัสนุน การอบรมสั่งสอนรวมถึงใหค้  าปรึกษา ค าแนะน าและเป็นก าลงัใจแก่ขา้พเจา้

ในดา้นการศึกษา การสร้างสรรคง์านศิลปะและแนวทางการใชชี้วติต่อขา้พเจา้ดัง่เช่นทุกวนัน้ี 

 ขอขอบคุณ อาจารยฤ์ทยัรัตน์  ค  าศรีจนัทร์ อาจารยผ์ูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ ท่ีคอยดูแลเอาใจใส่ 

ตลอดทั้งใหว้ชิาความรู้ และแนวคิดอนัเป็นส่วนส าคญัการกระตุน้แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ และอาจารยทุ์กๆท่านในภาควชิาศิลปไทยท่ีใหค้วามรู้ทางดา้นทศันศิลป์แก่ขา้พเจา้ จน

น ามาสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและในการสร้างสรรคผ์ลงานชุดศิลปนิพนธ์น้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี 

ทา้ยน้ีขอขอบพระคุณมูลนิธิเอสซีจี ซ่ึงไดม้อบทุนการศึกษาท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ

สร้างสรรคง์านศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ช 

 

ค าน า 

เอกสารฉบบัน้ีเป็นหนงัสือประกอบผลงานศิลปนิพนธ์  สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอก

ศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปกร ปีการศึกษา 2560 ซ่ึง

เป็นการน าเสนอเร่ืองราวการศึกษาคน้ควา้และปฏิบติังานศิลปนิพนธ์ ภายใตห้วัขอ้เร่ือง “รูป

จินตนาการจากนิทานอีสาน” ( Imaginative From from Tales Esan ) ตามหลกัสูตรการศึกษาชั้น

ปริญญาศิลปบณัทิต โดยเรียบเรียงใหส้ามารถเขา้ถึงระบบแนวความคิดและการปฎิบติัอนัเป็นการ

สร้างสรรคผ์ลงาน 

ในส่วนท่ีเป็นเอกสารวชิาการประกอบการสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์นั้นรวบรวมขั้นตอนเพื่อ

ประกอบการศึกษา เพื่ออธิบายการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ อนัไดแ้ก่แหล่งท่ีมาท่ีไดรั้บอิทธิพล 

ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ แนวความคิด เทคนิควธีิการ รูปแบบ และผลสรุปของการสร้างสรรคโ์ดยหวงั

วา่ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางการศึกษาต่อไป 
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บทที ่1 

บทน า 

นิทานพื้นบา้นไวใ้นหนงัสือคติชาวบา้นวา่ นิทานเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะท่ีเล่าสืบต่อกนั

มาหลายชัว่อายคุน เพื่อความสนุกสนานเบิกบานใจ ผอ่นคลายความตึงเครียด เพื่อเสริมความศรัทธา

ในศาสนา เทพเจา้และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอีกทั้งเป็นคติเตือนใจ ช่วยอบรมบ่มนิสัยและช่วยใหเ้ขา้ใจ

ส่ิงแวดลอ้มและปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น เร่ือง พญาคนัคาก เน้ือหาเร่ืองราวของนิทานเป็น

เร่ืองราวนานาชนิด อาจเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการผจญภยั ความรัก ความโกรธ เกลียด ริษยา อาฆาต ตลก

ขบขนั หรือเร่ืองแปลกประหลาดผดิปกติธรรมดา ตวัละครในเร่ืองก็มีลกัษณะต่างๆ กนั อาจเป็นคน 

สัตว ์ เจา้หญิง เจา้ชาย อมนุษย ์ แม่มด นางฟ้า แต่จะมีความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมต่างๆ เหมือนคน

ทัว่ไปหรืออาจจะเหมือนท่ีเราอยากจะเป็น เม่ือนิทานตกไปอยูใ่นทอ้งถ่ินใดจึงมกัมีการปรับเน้ือเร่ือง

ใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มของถ่ินนั้น นิทานในแต่ละทอ้งถ่ินจึงมีเน้ือเร่ืองส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั คือ 

สภาพความเป็นมนุษย ์อารมณ์ ความรู้สึกรัก เกลียด ความโง่ ฉลาด ขบขนั อาฆาตแคน้ หรือสุข ทุกข ์

ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างไปบา้งตามสภาพแวดลอ้มและอิทธิพลของวฒันธรรมความเช่ือของ แต่

ละทอ้งถ่ิน 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นิทานพื้นบา้น เป็นรูปแบบของการกล่าวถึงเร่ืองราวท่ีบรรพบุรุษแต่งและเล่าขานสืบสาน

ถ่ายทอดส่งต่อกนัมา มีจุดประสงคเ์พื่อความบนัเทิง โดยมีผลพลอยไดจ้ากการฟังนิทาน คือการ

ไดรั้บขอ้คิดและคติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติ ฉะนั้น ในอดีตนิทานจึงมีบทบาทหนา้ท่ีขดัเกลานิสัย

ของอนุชนอีกส่วนหน่ึง กระทัง่ปัจจุบนัความสาระความบนัเทิง และความเจริญกา้วหนา้ทาง

วทิยาการ ท าใหม้นุษยส์ร้างส่ิงท่ีใหค้วามสนุกสนาน จึงมีผูน้ าเอานิทานพื้นบา้นมาสร้างเป็น

ภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ ในรูปแบบของการเสนอคติธรรมรูปแบบใหม่ เพื่อสอดคลอ้งกบัความ

เจริญทางเทคโนโลยใีนปัจจุบนั นอกจากน้ีนิทานพื้นบา้นยงัมีความส าคญั ต่อการศึกษาทาง

มนุษยวทิยาเพราะนิทานพื้นบา้นไดแ้ทรกวถีิชีวิตในแง่มุมต่าง ๆ  ของชาวบา้นไว ้และสามารถใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการศึกษาประวติัศาสตร์ของสังคมพื้นบา้นไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่
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บทบาทของนิทานพื้นบา้น ในปัจจุบนัจึงมีความส าคญัต่อการศึกษาทางดา้นมานุษยวทิยา

และประวติัศาสตร์ไดเ้ป็นอยา่งดี

นิทานพื้นบา้นอีสาน เป็นวรรณกรรมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวติ ความเป็นอยูข่องสังคม

ชาวอีสานไดเ้ป็นอยา่งดี ไม่วา่การด้ินรนต่อสู้เพื่อเอาชนะภยัธรรมชาติ คือ ความแหง้แลง้ การอพยพ

ยา้ยถ่ิน ท่ีอยูอ่าศยั ความเช่ือและความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา การยดึถือขนบธรรมเนียม

ประเพณีวฒันธรรมต่าง ๆ อนัเป็นมรดกทางภูมิปัญญา เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถ่ินท่ีจดจ าสืบ

ทอดกนัมาจากยคุหน่ึงไปสู่อีกยคุหน่ึง หากเร่ืองราวดงักล่าวไม่ไดรั้บการสืบทอด หรือบนัทึกไว ้

มรดกภูมิปัญญาเหล่าน้ีก็จะหายไปจากสังคม      ศิลปวฒันธรรมในภาคอีสาน นอกจากการฟ้อนร า

และเคร่ืองแต่งกายอนัเป็นเอกลกัษณ์แลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีถือวา่มีโดดเด่นเฉพาะดา้น คือ นิทานพื้นบา้น

ของภาคอีสาน ซ่ึงเป็นการเล่าสืบต่อกนัมา มีทั้งเป็นนิทานท่ีใหค้ติสอนใจ บา้งเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั

ประเพณีและขนบธรรมเนียม หรือไม่ก็เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของสถานท่ีต่าง ๆ จนท าใหมี้นิทาน

พื้นบา้นอีสานมากมายนบัไม่ถว้น เช่น เร่ืองพญาคนัคาก  ต านานผาแดงนางไอ่ นางหมาขาว พญาชา้ง

นางผมหอม ผก่ีองก่อย   เป็นตน้ 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรคผ์ลงานโดยการถ่ายทอดตวัละครจากนิทานพื้นบา้นไทยของ ภาคอีสาน เช่น 

เร่ืองพญาคนัคาก ต านานผาแดงนางไอ่ กล่องขา้วนอ้ยฆ่าแม่ นางหมาขาว เป็นตน้ น ามาสร้างเป็น

ประติมากรรมผา้ โดยการน าตวัละครจากนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน มาพฒันาทางความคิดต่อ

และน าผสมผสานกบัจินตนาการของขา้พเจา้เขา้ไปในตวัละครเหล่านั้น เพื่อรักษาประเพณีและ

ขนบธรรมเนียมของภาคอีสานท่ีมีเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นใหค้งอยูต่่อไป 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรคผ์ลงานโดยการน าเอาตวัละครในนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน มาสร้างสรรคเ์ป

ผลงานประติมากรรมผา้ ซ่ึงเป็นการเล่าขานนิทานในมิติใหม่ท่ีแปลกไปจากเดิม โดยขา้พเจา้ได้

คิดคน้หาขอ้มูลและจินตนาการต่อยอดจากตวัละครในนิทานพื้นบา้นเร่ืองนั้นๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิ

ชีวติของชาวอีสาน เพื่อรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมประเพณีอนัเป็นเอกลกัษณ์ของภาค

อีสานในแต่ละทอ้งถ่ินใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้สืบถอดต่อไป 
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ขอบเขตของโครงการ 

- ขอบเขตทางความคิดและเน้ือหา ขา้พเจา้แสดงถึงการเล่านิทานพื้นบา้นไทย ทางภาคอีสาน

ผา่นประติมากรรมผา้ ท่ีขา้พเจา้ไดซึ้มซบัมาตั้งในวยัเยาวจ์นถึงปัจจุบนั ซ่ึงเร่ืองราวนิทานต่างๆนั้น

ไดถ่้ายทอดเร่ืองราววถีิชีวติและวฒัธรรมประเพณีของชาวอีสาน 

- ขอบเขตทางรูปแบบ คือการสร้างผลงานประติมากรรมผา้ ซ่ึงมีเทคนิคการประกอบตวั

ผลงานสร้างสรรคด์ว้ยวธีิการเยบ็ปักถกัร้อย ซ่ึงน าตวัละครจากนิทานพื้นบา้นไทยทางภาคอีสานมา

ผสมผสานจินตนาการ โดยการถ่ายทอดเล่าขานผา่นประติมากรรมผา้ท่ีมีความอ่อนนุ่มและมี

เร่ืองราววถีิชีวติวฒัธรรมประเพณีอนัดีงามแอบแฝงอยูใ่นรูปแบบใสซ่ือเหมือนศิลปะพื้นบา้นของ

อีสาน 

 -  ขอบเขตของเทคนิค การเยบ็ปักถกัร้อยสร้างเป็นประติมากรรมผา้และวสัดุผสม 

 

วธีิการศึกษา 

- ศึกษาคน้ควา้และทบทวนท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของเร่ืองราวต่างๆ จากหนงัสือนิทาน

พื้นบา้นไทย อีสาน 

- ศึกษาคน้ควา้นิทานพื้นบา้นไทย อีสาน จากส่ืออินเทอร์เน็ต 

- ท าสเก็ตซ์แบบภาพร่างผลงาน 

- คน้หาวสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานและการเตรียมวสัดุอุปกรณ์ 

- เร่ิมสร้างสรรคผ์ลงานตามแบบภาพร่าง 

- แกไ้ขปรับปรุงผลงานและวิเคราะห์ผลงาน 

- สรุปเป็นเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 

แหล่งข้อมูล 

- หนงัสือนิทานพื้นบา้นไทยอีสาน 

- จากส่ืออินเทอร์เน็ต 
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- จากประสบการณ์จริงจากค าสอนและการบอกเล่าของญาติผูใ้หญ่ 

อุปกรณ์ทีใ่ช้การท าศิลปนิพนธ์ 

- ผา้ห่ม 

- หมอนขิด 

- ผา้ขาวมา้ 

- ผา้ถุงหรือผา้ซ่ิน 

- ผา้โสร่ง 

-ผา้มดัยอ้ม 

- ใยสังเคราะห์ 

- ดา้ย 

-ไหมปักผา้ 

- เขม็ 

- จกัรเยบ็ผา้ 

- วสัดุอ่ืนๆ 
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บทที ่2 

ข้อมูลและอทิธิพลได้รับแรงบันดาลใจทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากนิทานพืน้บ้านไทยภาคอสีาน 

1.1 ความหมายของนิทานพื้นบา้น 

1.2 ลกัษณะของนิทานพื้นบา้น 

1.3 ความส าคญัของนิทานพื้นบา้น 

1.4 นิทานพื้นบา้นไทยภาคอีสาน 

1.1 ความหมายของนิทานพืน้บ้าน 

“นิทาน” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หนา้ 588) อธิบาย

ความหมายไวว้า่ นิทาน คือ เร่ืองท่ีเล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป เป็นตน้1 

นอกจากน้ียงัมีท่านผูรู้้อธิบายความหมายไวค้ลา้ยๆกนั เช่น 

นิทาน หมายถึง เร่ืองเล่าสืบต่อกนัมาเป็นมรดกทางวฒันธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดดว้ยวิธีมุข

ปาฐะ แต่ก็มีอยูส่่วนมากท่ีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว ้และนอกจากน้ียงัอธิบายวา่นิทานเป็นเร่ือง

เล่าทัว่ไป มิไดจ้งใจแสดงประวติัความเป็นมา จุดใหญ่เล่าเพื่อความสนุกสนาน บางคร้ังก็จะแทรกคติ

เพื่อสอนใจไปดว้ย นิทานมิใช่เร่ืองเฉพาะเด็ก นิทานส าหรับผูใ้หญ่ก็มีจ  านวนมาก และเหมาะส าหรับ

ผูใ้หญ่เท่านั้น2

                                                           
1 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546, หนา้ 588) 
2 ก่ิงแกว้  อตัถากร.  (2519 , หนา้ 12).  คติชนวทิยา.  เอกสารนิเทศการศึกษา ฉบบัท่ี 184. 

กรุงเทพมหานคร : หน่วยศึกษานิเทศก ์กรมการ 
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ส่วนใหญ่คลา้ยคลึงกนั คือ สภาพความเป็นมนุษย ์ อารมณ์ ความรู้สึกรัก เกลียด ความโง่ 

ฉลาด ขบขนั อาฆาตแคน้ หรือทุกข ์ สุข ส่วนรายละเอียดจะแตกต่างไปบา้งตามสภาพแวดลอ้มและ

อิทธิพลของวฒันธรรมความเช่ือของ แต่ละทอ้งถ่ิน 3 

นิทานเป็นค าศพัทภ์าษาบาลี หมายถึง ค าเล่าเร่ือง ไม่วา่เป็นเร่ืองประเภทใด แต่อยูท่ี่ลกัษณะ

การเล่าท่ีเป็นกนัเอง แมจ้ะเป็นขอ้เขียนก็มีลกัษณะคลา้ยกบัการเล่าท่ีเป็นวาจา โดยใชภ้าษาพดูหรือ

ภาษาปากในการเล่า4 

กล่าวโดยสรุป นิทาน คือ เร่ืองเล่าท่ีมนุษยผ์กูเร่ืองข้ึนดว้ยภูมิปัญญา โดยส่วนใหญ่จะ

ถ่ายทอดดว้ยวธีิมุขปาฐะ เน้ือเร่ืองมีหลากหลายและใชเ้ล่าเพื่อจุดประสงคต่์างๆกนั ตามโอกาสและ

สภาพแวดลอ้มของแต่ละทอ้งถ่ิน 

ค าท่ีใชเ้รียกนิทานมีต่างๆกนัไป เช่น นิทานชาวบา้น นิทานพื้นบา้น นิทานพื้นเมือง 

วรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นตน้ ในท่ีน้ีจะใชว้า่นิทานพื้นบา้น 

1.2 ลกัษณะของนิทานพืน้บ้าน 

นิทานพื้นบา้นมีลกัษณะเฉพาะท่ีเห็นเด่นชดั คือ เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีการด าเนินเร่ืองอยา่งง่ายๆ

โครงเร่ืองไม่ซบัซอ้น วธีิการท่ีเล่าก็เป็นไปอยา่งง่ายๆตรงไปตรงมา มกัจะเร่ิมเร่ืองโดยการกล่าวถึง

ตวัละครส าคญัของเร่ือง ซ่ึงอาจจะเป็นรุ่นพอ่-แม่ของพระเอกหรือนางเอก แลว้ด าเนินเร่ืองไปตาม

เวลาปฏิทิน ตวัละครเอกพบอุปสรรคปัญหา แลว้ก็ฟันฝ่าอุปสรรคหรือแกปั้ญหาลุล่วงไปจนจบเร่ือง 

ซ่ึงมกัจะจบแบบมีความสุข หรือสุขนาฏกรรม ถา้เป็นนิทานคติ ก็มกัจะจบลงวา่ “นิทานเร่ืองน้ีสอน

ใหรู้้วา่ ” ถา้เป็นนิทานชาดกก็จะบอกวา่ตวัละครส าคญัของเร่ืองในชาติต่อไป ไปเกิดเป็นใครบา้ง ถา้

เป็นนิทานปริศนาก็จะจบลงดว้ยประโยค ค าถาม ลกัษณะของนิทานพื้นบา้น ไดส้รุปไวด้งัน้ี 

1. เป็นเร่ืองเล่าดว้ยถอ้ยค าธรรมดา เป็นภาษาร้อยแกว้ไม่ใช่ร้อยกรอง 

                                                           
3 กหุลาบ  มลัลิกะมาส.  (2518, หนา้ 99-100).  คติชาวบา้น.  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
4 สุมามาลย ์ พงษไ์พบูลย.์  (2542, หนา้ 7).  คติชนวทิยา.  กรุงเทพมหานคร : ภาควชิาภาษาไทย คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สถาบนัราชภฏัพระนคร.    
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2. เล่ากนัดว้ยปากสืบทอดกนัมาเป็นเวลาชา้นาน และเม่ือการเขียนเจริญข้ึน ก็อาจมีการเขียน

ข้ึนตามเคา้เดิมท่ีเคยเล่าดว้ยปาก 

3. ไม่ปรากฏวา่ผูเ้ล่าดั้งเดิมเป็นใคร อา้งแต่วา่เป็นของเก่าฟังมาจากผูเ้ล่า ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญั

ยิง่ในอดีตอีกต่อหน่ึง ผดิกบันิยายสมยัใหม่ท่ีทราบตวัผูแ้ต่ง แมนิ้ทานท่ีปรากฏช่ือ ผูแ้ต่งเช่น 

นิทานของกริมม ์ก็อา้งวา่เล่าตามเคา้นิทานท่ีมีมาแต่เดิมไม่ใช่ตนแต่งข้ึนเอง5 

เจือ สตะเวทิน (2517,) ใหค้  าอธิบายลกัษณะส าคญัของนิทานพื้นเมือง ไวด้งัน้ี 

1. ตอ้งเป็นเร่ืองเก่า 

2. ตอ้งเล่ากนัดว้ยภาษาร้อยแกว้ 

3. ตอ้งเล่ากนัดว้ยปากมาก่อน 

4. ตอ้งแสดงความคิด ความเช่ือของชาวบา้น 

5. เร่ืองจริงท่ีมีคตินบัอนุโลมเป็นนิทานไดเ้ช่น มะกะโท ชาวบา้นบางระจนั เป็นตน้6 

1.3 ความส าคัญของนิทานพืน้บ้าน 

นิทานพื้นบา้นมีบทบาทส าคญัต่อการถ่ายทอดการเรียนรู้ เสริมสร้างบุคลิกภาพ มีพลงัโนม้

นา้วความคิด ทศันคติ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีความส าคญัต่อชีวติมนุษยแ์ละสังคม

ในหลายดา้น กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. นิทานพื้นบา้นเป็นเคร่ืองช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ใจสภาพของมนุษยโ์ดยทัว่ไปไดดี้ยิง่ข้ึน เพราะ

ในนิทานพื้นบา้นเป็นท่ีประมวลแห่งความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ ความนิยม ความกลวั ความบนัเทิง

ใจ ระเบียบแบบแผน และอ่ืนๆ 

2. นิทานพื้นบา้นเป็นเสมือนกรอบลอ้มชีวิตใหอ้ยูใ่นขอบเขตท่ีมนุษยใ์นสังคมนั้นๆนิยมวา่

ดีหรือถูกตอ้ง แมก้ฎหมายบา้นเมืองก็ยงัไม่สามารถบงัคบัจิตใจของมนุษยไ์ดเ้ท่า เพราะมนุษยไ์ดฟั้ง 

ไดซึ้มซบัสั่งสมการอบรมนั้นๆไวใ้นวถีิชีวติตั้งแต่เด็ก 

                                                           
5 กหุลาบ  มลัลิกะมาส.  (25182518, หนา้ 99-100).   คติชาวบา้นกรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยั

รามค าแหง. 
6 เจือ  สตะเวทิน.  (2517หนา้ 16).  คติชาวบา้นไทย.กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ.์ 
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3.นิทานพื้นบา้นท าใหม้นุษยรู้์จกัสภาพชีวติทอ้งถ่ินโดยพิจารณาตามหลกัท่ีวา่คติชาวบา้น

เป็นพื้นฐานชีวติของคนชาติหน่ึงๆหรือชนกลุ่มนั้นๆ 

4.นิทานพื้นบา้นเป็นมรดกของชาติในฐานะเป็นวฒันธรรมประจ าชาติเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบั

ชีวติมนุษยแ์ต่ละชาติแต่ละภาษา มีการจดจ าและถือปฏิบติักนัต่อๆมา 

5.นิทานพื้นบา้นเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ เป็นตน้เคา้แห่งศาสตร์ต่างๆและช่วยใหก้ารศึกษา

ในสาขาวชิาอ่ืนกวา้งขวางยิง่ข้ึน 

6. นิทานพื้นบา้นท าใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน ช่วยใหค้นและเห็นสภาพของ

ตนวา่คลา้ยคลึงกบัคนอ่ืนๆ ความคิดเช่นน้ีก่อใหเ้กิดความเป็นกลุ่มไม่เกิดการแบ่งแยก 

7. นิทานพื้นบา้นเป็นเคร่ืองบนัเทิงใจยามวา่งของมนุษย ์

1.4 นิทานพืน้บ้านไทยภาคอีสาน 

ศิลปะวฒันธรรมในภาคอีสาน นอกจากการฟ้อนร าและเคร่ืองแต่งกายอนัเป็นเอกลกัษณ์

แลว้ ส่ิงหน่ึงท่ีถือวา่มีโดดเด่นเฉพาะดา้น คือ นิทานพื้นบา้นของภาคอีสาน ซ่ึงเป็นการเล่าสืบต่อกนั

มา บา้งเป็นนิทานท่ีใหค้ติสอนใจ บา้งเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัประเพณีและขนบธรรมเนียม บา้งก็เป็น

เร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของสถานท่ีต่าง ๆ จนท าใหมี้นิทานพื้นบา้นอีสานมากมายนบัไม่ถว้น เช่น เร่ือง

พญาคนัคาก  ต านานผาแดงนางไอ่ นางหมาขาว พญาชา้งนางผมหอม  เป็นตน้ 

นิทานเร่ือง “พญาช้างนางผมหอม” 

นามท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ “ภูหลวง” เพราะเป็นภูเขาสูงใหญ่ อุดมดว้ยพรรณไม ้ สัตวป่์า
นานาชนิด เป็นตน้ก าเนิดแม่น ้าเลย แม่น ้าป่าสัก อ.ภูหลวง ยงัมีนิทานทอ้งถ่ิน “พญาชา้ง-นางผม
หอม” ท่ีเล่าขานกนัจนกลายเป็นงานประเพณีประจ าปีถึงทุกวนัน้ี 

 นิทานมีอยูว่า่ หญิงสาวหนา้ตาสวยงาม เส้นผมมีกล่ินหอมช่ือ “นางผมหอม” มีนอ้งสาวช่ือ “นาง
ลุน” นางผมหอมเป็นลูกของพญาชา้งท่ีอาศยัอยูใ่นป่าภูหอ ส่วนนางลุนเป็นลูกของววัป่า 
  วนัหน่ึงนางทั้งสองไดไ้ปตามหาพอ่ จนไปเจอกบัพญาชา้งเชือกหน่ึงจะเขา้มาท าร้าย ดว้ย
ความกลวัทั้งสองจึงยกมือไหวเ้พื่อขอชีวติ พญาชา้งเห็นนางทั้งสองก็สังหรณ์วา่จะเป็นลูกของตน จึง
อธิษฐานวา่ถา้คนไหนเป็นลูกก็ขอใหปี้นงาข้ึนมาข่ีหลงัตนได ้นางผมหอมข้ึนไปนัง่บนหลงัของ
พญาชา้งได ้ แต่นางลุนตกลงมา เม่ือพญาชา้งรู้วา่นางลุนไม่ใช่ลูก ก็โมโหเหยยีบนางลุนตาย แลว้จึง
พานางผมหอมเขา้ไปอยูใ่นป่าภูหอกบัตนและสร้างปราสาทใหอ้ยูห่น่ึงหลงั นางผมหอมชอบไป
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อาบน ้าท่ี “หนองบวั” (คือบา้นหนองบวั ต.ภูหอ อ.ภูหลวง) และท่ี “ล าธารหว้ยหอม” (คือ ต.หนองคนั 
อ.ภูหลวง) วนัหน่ึงนางผมหอมเอาเส้นผมของตน และสารรักใส่ในผอบลอยตามแม่น ้ าเลย มาถึง 
“เมืองเซไล” (เช่ือวา่คือบา้นทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วงัสะพุง) ทา้ววรจิตร เจา้ชายเมืองเซไลเก็บไดจึ้ง
เขียนสารรักตอบและลอยผอบลงน ้า ผอบลอยทวนน ้าข้ึนไปยงัตน้น ้าปากหว้ยหอมท่ีป่าภูหอ  
ทา้ววรจิตรจึงตามไปพบนางผมหอม ทั้งคู่รักกนั เม่ือพญาชา้งรู้เขา้ก็โมโหใชง้างดัหินข้ึนจนเกล่ือน
กลาดดงัปรากฏท่ีภูหอปัจจุบนั พญาชา้งเสียใจร้องไห ้ เป็นท่ีมาของ “หนองน ้าตาชา้ง” พร้อมสั่งเสีย
นางผมหอมวา่ใหเ้ป็นภรรยาท่ีดีและถา้ส้ินใจใหเ้อางามาท าเป็นเรือเพื่อพาลูกและสามีกลบัเมืองเซไล 
แลว้พญาชา้งก็ส้ินใจท่ี “เด่ินชา้งตาย” เม่ือเก็บศพพอ่เสร็จ นางผมหอมไดเ้อางาและกระดูกท าเรือ
ตามท่ีพอ่สั่งเสียแลว้กลบัเมืองเซไล 

นิทานทอ้งถ่ินนอกจากเป็นเสน่ห์ใหท้อ้งถ่ินนั้นๆ แลว้ ยงัเป็นประวติัศาสตร์ชุมชนใหไ้ด้
ศึกษาความเป็นมาของบา้นเมือง ท่ีมีค่าไม่นอ้ยกวา่ส่ิงใด 

นิทานเร่ือง “นางหมาขาว” 

เป็นนิทานสอนใจเยาวชนชาวอีสานมาชา้นาน หมอล าหมู่นิยมเอามาแสดงเสมอ  ในตอน
จบเร่ืองก็จะมีค ากลอนสอนใจใหทุ้กคนกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ  ไม่เฉพาะเป็นคนแมเ้ป็นสัตวท่ี์ท าคุณ
ใหก้บัตนยงัตอ้งรู้จกับุญคุณดว้ยยงัมีสองผวัเมียอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นจนัทคาม  ซ่ึงฝ่ายเป็นเมียนั้นได้
ทอ้งแก่จวนคลอดแลว้ในตอนนั้นเกิดโรคระบาด  ผูค้นลม้ตายเป็นอนัมาก  สองผวัเมียจึงอพยพหนี
จากหมู่บา้นมาอยูก่ลางป่า ต่อมาเมียคลอดลูกแลว้ก็ตาย  ผวัเห็นก็ตรอมใจตายตามดว้ย  ปล่อยใหเ้ด็ก
ทารกเกิดใหม่ร้องไห้อยูใ่นป่าอยา่งนั้นต่อมายงัมีหมาขาวตวัหน่ึงเป็นตวัเมียออกมาหากิน  มาเห็น
เด็กทั้งสองก็เกิดสงสาร  จึงเอาไปเล้ียงเป็นลูก ใหกิ้นนมของตวัและหาอาหารเล้ียงมาจนเติบโตเป็น
สาวสวย  ทุกวนันางหมาขาวตวัน้ีจะพาลูกสาวทั้งสองออกไปหากินในป่า      ในวนัหน่ึงเกิดพายพุดั
ใหน้างหมาขาวตอ้งพลดัพรากจากลูกไป  ลูกสาวทั้งสองก็โดนลมพดัไปถึงเขตบา้นนายพราน  เม่ือ
นายพรานเห็นหญิงสาวทั้งสองงดงามมาก  อยากไดร้างวลัจึงน าหญิงสาว ทั้งสองข้ึนถวายแก่
พระราชาซ่ึงยงัโสด  พระราชามีพระอนุชาซ่ึงยงัโสดเหมือนกนั ฝ่ายพระราชาก็ไดผู้พ้ี่เป็นมเหสี ฝ่าย
อนุชาก็รับผูน้อ้งเป็นชายา กล่าวถึงนางหมาขาว เม่ือพลดัพรากจากลูกแลว้  นางก็ติดตามหาลูก  จน
ไดย้นิข่าววา่นายพรานเป็นผูอุ้ปการะจึงมาหานายพรานเพื่อถามหาลูกสาว  เม่ือนายพรานรู้ก็บอก
ความจริง   นางหมาขาวจึงขอร้องให้นายพรานพาไปหาลูกสาวท่ีในวงั  เม่ือพามาถึง
พระราชวงั  นายพรานก็ทูลพระราชาตามความจริง  แต่พระมเหสีนั้นอบัอายขายหนา้เกรงวา่คนจะรู้
วา่ตนเป็นลูกของหมาขาว  จึงทูลเทจ็ต่อพระสวามีไปวา่ ไม่เป็นความจริง  พร้อมทั้งขบัไล่นายพราน
และหมาขาวตวันั้นไป  แต่นางหมาขาวไม่ยอมไป  นางจึงเอาน ้าร้อนเทสาดใส่กลางหลงันางหมา
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ขาว  นางหมาขาวถูกน ้าร้อนลงกลางหลงัท าใหน้างบาดเจ็บสาหสั  นางก็ซดัเซพเนจรไปลม้ลงท่ีวงั
ของลูกสาวคนเล็ก  เม่ือลูกสาวคนเล็กมาพบมารดา  ก็จ  าได ้ จึงอุม้มารดามาเพื่อจะรักษา  แต่นางทน
พิษบาดแผลไม่ไหวจึงส้ินใจตาย  ก่อนตายนางบอกวา่หา้มเผาหรือฝัง  ให้เก็บกระดูกไวบู้ชาใน
วงั  ลูกสาวก็ท าตาม   จากนั้นไม่นานก็เกิดเป็นทองค า ข่าวนั้นเล่ืองลือไปถึงผูพ้ี่สาว  พี่สาวก็มาขอ
ส่วนแบ่งทองค า  แต่นอ้งไม่ยนิยอมใหจึ้งเกิดโตเ้ถียงกนั  จนดงัข้ึนไปถึงหูพระราชา  พระราชาจึงได้
เรียกทั้งสองเขา้มาถามความจริง  ในท่ีสุดเร่ืองจริงก็ปรากฏ พระราชาก็โกรธท่ีพระมเหสีของ
พระองคน์ั้นทูลเทจ็และอกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ  จึงตดัสินใหป้ระหารชีวิตเสีย 

อทิธิพลได้รับแรงบันดาลใจจากจิตรกรรมฝาผนังภาคอสีาน 
   จิตรกรรมฝาผนงัของอีสาน เป็นส่ิงท่ีจดัไดว้า่ มีเอกลกัษณ์ของตวัเอง ไม่เหมือนกบัของภาค
ใดๆ ในประเทศไทยจิตกรรมฝาผนงัของภาคอีสาน จะเขียนท่ีผนงัสิม (อุโบสถ) เหมือนกบัท่ีอ่ืนๆ แต่
จะไม่นิยมเขียนไวด้า้นในของผนงั จากการส ารวจเบ้ืองตน้ปรากฏวา่ส่วนใหญ่มกัจะเขียนไวท่ี้ ดา้น
นอกของผนงั ต าแหน่งท่ีนิยมเขียนมากท่ีสุดคือ ผนงัดา้นหนา้ทั้งหมด ส่วนเร่ืองราวท่ีเขียนนั้น จะ
เขียนกนัทุกเร่ืองท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ สังคม วฒันธรรม ประเพณี นิทาน ต านานพื้นบา้น 
ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ และจินตนาการของช่างเขียนเอง เช่น พุทธประวติั ไตรภูมิพระร่วง การส่ง
คนไปร่วมรบในสงครามปราบฮ่อสมยัรัชการท่ี 5 การละเล่นของเด็กๆ ประเพณีพิธีกรรมทางความ
เช่ือ เป็นตน้ 

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่ จิตรกรรมฝาผนงัในอีสานจะต่างกบัของภาคอ่ืนๆ ท่ีต าแหน่งพื้นท่ี

ผนงัเขียนภาพ คือ นิยมเขียนไวท่ี้ดา้นนอกของผนงัสิม (พระอุโบสถ) จนกลายเป็นเอกลกัษณ์ได้

อยา่งเด่นชดั จึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ควรจะหยบิยกมาพิจารณาศึกษากนัใหก้วา้งขวางลึกซ้ึง

ต่อไป7 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัอีสานจะปรากฎอยูท่ี่โบสถ ์วหิาร หอไตร และหอแจก ส่วนใหญ่มกัจะ

เขียนอยูบ่นผนงัดา้นนอกของโบสถ ์เป็นภาพพุทธประวติั พระมาลยั ไตรภูมิ ชาดก ปริศนาธรรมและ

วรรณกรรมทอ้งถ่ิน ช่างแตม้หรือจิตรกรจะใชเ้ส้นแถบคัน่เร่ืองราวแต่ละตอน หรือปล่อยช่องวา่ง

รอบองคป์ระกอบภาพ เพื่อมิใหเ้กิดความสับสนระหวา่งเน้ือเร่ืองแต่ละตอน และจะมีตวัอกัษร

                                                           
7 สมชาย นิลอาธิ. (2541). วถีิความคิด วถีิชาวนาอิสาน. มหาสารคาม : อาศรมวจิยัคณะมนุษยศ์าสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
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บรรยายภาพก ากบัไว ้ ผนงัรองพื้นดว้ยสีขาวหรือขาวนวล ลงสีและตดัเส้นรายละเอียดบางส่วน

เฉพาะส่วนท่ีเป็นตวัละคร สีท่ีใช ้ไดแ้ก่ คราม เหลือง แดง เขียว ด า ขาว และสีเคมี8 

 

 

ภาพที ่1 จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั ท่ีบา้นนาพึง ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 
ท่ีมา : จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1 

 

                                                           
8 พโรจน์ สโมสร. จิตรกรรมฝาผนงัอีสาน. ขอนแก่น : ศูนยว์ฒันธรรมอีสาน มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 

2532. (ND2835.ต5พ98) 
 

http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1
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ภาพที ่2 จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั ท่ีบา้นนาพึง ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 
ท่ีมา : จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั [ออนไลน]์, เขา้ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1 

 
 

 

ภาพที ่3 จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั ท่ีบา้นนาพึง ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 
ท่ีมา : จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั [ออนไลน]์, เขา้ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1 

http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1
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ภาพที ่ 4 จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั ท่ีบา้นนาพึง ต าบลนาพึง อ าเภอนาแหว้ จงัหวดัเลย 
ท่ีมา  :  จิตรกรรมฝาผนงั วดั โพธ์ิชยั [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1 

 

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีปรากฏอยูมี่ทั้งดา้นในและดา้นนอก โดยท่ีผนงัดา้นในจะเขียนเร่ือง

พุทธประวติั และพระเวชสันดรชาดก ผนงัดา้นนอกเขียนเร่ืองเนมิราชชาดก สังขศิ์ลป์ชยั และ

การะเกดสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพชีวติความเป็นอยู ่ และการนบัถือศาสนาของชาวบา้นนาพึง ลกัษณะ

ของลายเส้นและการใชสี้บ่งบอกถึงความมีอิสระและเป็นศิลปะพื้นถ่ินอยา่งแทจ้ริง 

อทิธิพลทีไ่ด้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะพืน้บ้านอสีาน 

เคร่ืองจักสาน 

เคร่ืองจกัสานภาคอีสานท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยวฒันธรรมการบริโภคขา้วเหนียวท่ีส าคญั คือ ก่อง

ขา้ว และกระติบ ในภาคอีสานยงัมีเคร่ืองจกัสานท่ีน่าสนใจอีกหลายอยา่งแต่ส่วนมากจะเป็นเคร่ือง

จกัสานไมไ้ผม่ากกวา่อยา่งอ่ืน และเคร่ืองจกัสานท่ีใชก้นัมากในชีวติประจ าวนัก็เป็นพวกภาชนะ

ต่างๆ เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด เปลเด็ก เคร่ืองจกัสานท่ีจ าเป็นต่อชีวติอีกอยา่งหน่ึงคือเคร่ืองมือ

จบัและดกัสัตวน์ ้าเช่น ไซ ขอ้ง ตุม้ดกักบ ซ่อน ปุ่มขงัปลา ฯลฯ นอกจากน้ีมีเคร่ืองจกัสานท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัการเล้ียงไหมและการทอผา้ เช่น กะเพียดป่ันฝ้ายกระดง้ เล้ียงไหม จ่อเล้ียงไหม เคร่ืองจกัสานท่ี

http://oknation.nationtv.tv/blog/TD-stou/2010/05/21/entry-1
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เก่ียวเน่ืองกบัขนบประเพณีของชาวอีสาน ไดแ้ก่  เบง็หมากส าหรับใส่ดอกไมแ้ละเคร่ืองบูชาต่างๆ 

และก่องขา้วขวญัส าหรับใส่ขา้วเหนียวน่ึง  เป็นตน้ 

 

ภาพที ่5  ไซ 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
 

 

ภาพที ่6   ตุม้ 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่7  ขอ้ง 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
ถึงวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 

 

 

ภาพที ่8  กระดง้ 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่9  จ่อเล้ียงไหม 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 

 

 

ภาพที ่10  ฮวดน่ึงขา้วเหนียว 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่11  กระติบขา้วเหนียว 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 

 

เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ 

ไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีมาแต่ดึกด าบรรพ ์ มนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัไมม้าแต่สมยั

เร่ิมแรกแลว้ ประการแรก มนุษยไ์ดใ้ชไ้ม ้สร้างท่ีอยูอ่าศยั เม่ือมีววิฒันาการต่อมา มนุษยจึ์งรู้จกัใชไ้ม้

ท าเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ในการด ารงชีวติ และเม่ือไดรั้บความสะดวกสบายอยา่งเพียงพอแลว้ ก็

เร่ิมสนใจในเร่ืองของความสวยงาม ซ่ึงใหป้ระโยชน์ทางอารมณ์ จึงเร่ิมสร้างเคร่ืองไมข้ึ้นไวส้ าหรับ

ช่ืนชมอีกดว้ย เคร่ืองไมท้ั้งสองประเภทคือ เคร่ืองไมป้ระเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ และประเภท

สวยงามน้ี เป็นงานหตัถกรรมท่ีชาวบา้นท าสืบทอดกนัมา จนถึงทุกวนัน้ี วสัดุส าคญัท่ีคนไทยใชท้  า

คือ ไมส้ัก ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัมาก เพราะเน้ือไมไ้ม่แขง็ ไม่หดตวั และปลวกไม่กดักินท าลายเน้ือไม ้

นอกจากน้ีแลว้ ก็มีไมชิ้งชนั ไมโ้มกมนั และไมแ้ดง เคร่ืองมือ และเคร่ืองใชท่ี้ท าจากไม ้ เหล่าน้ีคือ 

หีบใส่ของ กระต่ายขดูมะพร้าว เคร่ืองหีบออ้ย นมไม ้ กระจ่าส าหรับตกัของ สาก ครกกระเด่ือง 

กระสวย (เคร่ืองบรรจุ ดา้ยส าหรับทอผา้) ไน (เคร่ืองมือป่ันฝ้าย) โปง (ท่ีแขวนคอสัตว)์ หรือ ฮอก 

(ภาษาเหนือ)  กระสม (ไมท่ี้อยูใ่นเคร่ืองทอผา้ ส าหรับบิดมว้นผา้ท่ีทอแลว้) เคร่ืองเรือน (เตียงตัง่) 

และเช่ียนหมาก ซ่ึงนิยมใชก้นัในอดีตทางภาคอีสาน โดยเฉพาะท่ีจงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดั

ขอนแก่น 
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ภาพที ่12  หีบฝ้าย 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 

 

 

ภาพที ่13  เคร่ืองป่ันดา้ย 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่14  กงเก็บไหม-ดา้ย 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 

 

 

ภาพที ่15  กระต่ายขดูมะพร้าว 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่16  โบมฝ่ายขา้วเหนียว 
ท่ีมา : บา้นกกสะทอน ต าบลเขาหลวง อ าเภอวงัสะพุง จงัหวดัเลย 
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 

 

 

ภาพที ่17  คนัไถ 
ท่ีมา : คนัไถ [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.human.cmu.ac.th/home/lib/wat/item/1906/ 

http://www.human.cmu.ac.th/home/lib/wat/item/1906/
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ภาพที ่18  คราดไม ้
ท่ีมา  : คราดไม ้[ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review 

 

การทอผ้า 

ยามวา่งจากงานในนา  ผูห้ญิงทอผา้ ผูช้ายจกัสาน  เป็นค ากล่าวท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นสภาพการ

ด ารงชีวิตและสังคมของชาวอีสาน  ดงันั้นการทอผา้จึงเป็นงานส าคญัของผูห้ญิง  ผา้ท่ีทอจะใชเ้ป็น

เคร่ืองนุ่งห่ม  ไดแ้ก่ เส้ือ ซ่ิน (ผา้นุ่ง) ซ่ง (กางเกง) โสร่ง ผา้ขาวมา้ ผา้คลุมไหล่ เคร่ืองนอน หมอน มุง้ 

ผา้ห่ม และเคร่ืองใชท่ี้จะถวายพระในงานบุญประเพณีต่าง ๆ  เช่น ท่ีนอน หมอน ผา้ห่อคมัภีร์ ผา้กราบ 

ผา้พระเวสส์    กระบวนการทอผา้เร่ิมตั้งแต่การเล้ียงไหม  ปลูกหม่อน ปลูกฝ้ายส าหรับทอผา้ เร่ิมลง

มือทอผา้  ซ่ึงมีประเพณีอยา่งหน่ึงเรียกวา่ ลงข่วง 

 

http://www.sac.or.th/databases/museumdatabase/review
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ภาพที ่19  ทอผา้ 
ท่ีมา : ทอผา้ [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://surin108.com/web/2015/06/ 

 

 

ภาพที ่20  ผา้ห่ม 
ท่ีมา : ผา้ห่ม [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://arunswasdi.blogspot.com/2012/02/blog-post_28.html 

http://surin108.com/web/2015/06/
http://arunswasdi.blogspot.com/2012/02/blog-post_28.html
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ภาพที ่21  หมอนขิด 
ท่ีมา : หมอนขิด [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้ากhttp://oldweb.nua.go.th/bank.  

 

 

ภาพที ่22  ผา้ขาวมา้ 
ท่ีมา : ผา้ขาวมา้ [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://board.trekkingthai.com/board/show.  

  

http://oldweb.nua.go.th/bank.
http://board.trekkingthai.com/board/show.php?forum_id=8&topic_no=367101&topic
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ภาพที ่23  ผา้ถุงหรือผา้ซ่ิน 
ท่ีมา : ผา้ถุง [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com  

 

 

ภาพที ่24  โสร่ง 
ท่ีมา : โสร่ง [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://board.postjung.com/1041522.html 

 
 

 

https://sites.google.com/
https://board.postjung.com/1041522.html
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อทิธิพลได้รับแรงบันดาลจากศิลปินทีช่ื่นชอบ 

ประติมากรรมผ้า 

เป็นงานศิลปะท่ีเป็นรูปทรงสามมิติ สามารถมองเห็นไดท้ั้งสามดา้น ซ่ึงสร้างสรรคผ์ลงาน

ดว้ยวสัดุต่างๆ เช่น ไม ้หิน โลหะ สัมฤทธ์ิ ฯลฯ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถส่ือถึงส่ิงต่างๆ สภาพ

สังคม วฒันธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษยโ์ดยช้ินงาน ผา่นการสร้างและการจดัองคป์ระกอบใหเ้กิด

ความงาม แต่ขา้พเจา้เลือกสร้างสรรคผ์ลงานจาก วสัดุท่ีมีความอ่อนนุ่ม เช่น ผา้ ใหเ้กิดมาเป็นงาน

ประติมากรรมจากตวัละครจากในนิทานพื้นบา้นไทยภาคอีสาน มีศิลปินหลายท่านท่ีน าผา้มา

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ไดแ้ก่ 

Joana Vasconcelos   ( โจแอนนา วาสคอนเซลอส) เป็นศิลปินหญิงชาวโปรตุเกส อาย ุ45 ปี 

เกิดวนัท่ี 8 ธนัวาคม ค.ศ. 1971 ท่ีกรุงปารีส (Paris) ประเทศฝร่ังเศส (France) ขณะนั้นบิดาและมารดา

ยา้ยมาอยูท่ี่กรุงปารีส เน่ืองจากเกิดผลกระทบทางการเมือง เมือสถานการณ์ทางการเมืองสงบลง ใน

เดือนเมษายนของปี ค.ส. 1974 จึงยา้ยกลบัไปอยูท่ี่โปรตุเกตุเช่นเดิม จากนั้นไดเ้ขา้รับกาศึกษาท่ี The 

Centre Art and Visual Communication ในเมืองลิสบอร์น (Lisbon) ประเทศโปตุเกส (Portugal) 

หลงัจากนั้นโจแอนนาเร่ิมสร้างสรรคผ์ลงาน จนกลายเป็นท่ีรู้จกั และตั้งแต่ปี ค.ส. 2000 โจแอนนาได้

กลายเป็นศิลปินท่ีมีช่ือเสียงในระดบัสากล 

โจแอนนาไดแ้สดงผลงานของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ ตั้งแต่ช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษ 90 

ประกอบไปดว้ยงานแสดงเด่ียว และกลุ่มทัว่ทั้งยโุรป เช่น แสกนนิเนเวยี บราซิล อิตาลี เป็นตน้ โดย

ในปี ค.ส. 2005 โจแอนนาไดเ้ป็นศิลปินจากโปรตุเกสเขา้ร่วมนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติเว

นิส เบียนนาเล่ย ์ (Venice Biennale) คร้ังท่ี 51 ซ่ึงในคร้ังนั้น โจแอนนาไดรั้บความสนใจจาก

สาธารณะชนอยา่งมาก จนต่อมาในปี ค.ส. 2012 โจแอนนาเป็นศิลปินหญิงคนแรก และอายนุอ้ยท่ีสุด 

ท่ีไดรั้บเกียรติใหจ้ดังานแสดงงานเด่ียวในพระราชวงัแวร์ซายส์ ตามรอยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงก่อนหนา้

น้ีอยา่ง เจฟ คูนส์ (Jef Kooms) และทาเคชิ มารากามิ (Takashi Marukami) การแสดงผลงานของโจ

แอนนาในคร้ังนั้นจดัโดย ฟรองซวัส์ ปิโนต ์ (Francois Pinault) เศรษฐีนกัสะสมผลงานศิลปะ จาก

การแสดงผลงานของโจแอนนาในคร้ังน้ี ไดมี้ส่วนช่วยใหก้ารสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยเทคนิคเชิงฝีมือ

ท่ีเป็นการตดัเยบ็ใหไ้ดเ้ป็นท่ีรู้จกั และยอมรับในโลกศิลปะมากยิง่ช้ึน 
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แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานของโจแอนนา ผลงานส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัสตรี

นิยมเหตุการณ์และประเด็นต่างๆ ทางสังคม และการเมือง โจแอนนาเลือกใชเ้ทคนิคส่ือถึงความเป็น

เพศหญิง ไดแ้ก่ การตดัเยบ็ผา้ การถกัโคเชต ์        การถกันิตติ้ง  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวความคิดท่ี

เสียดสีทางสังคม โจแอนนามีช่ือเสียงในเร่ืองของการเลือกใชว้สัดุ และวตัถุในชีวติประจ าวนัมา

ประกอบกบัผลงานช้ินต่างๆ เพื่อความหมายอนัลึกซ้ึง เช่น เปียโน โคมไฟ และฟอรืนิเจอรืต่างๆซ่ึง

ถูกน ามาตกแต่งปกคลุมดว้ยการปัก หรือการถกัโคเชต ์ ผลงานของโจแอนนาส่วนใหญ่มกัใชมื้อใน

การประดิษฐ์อยา่งละเอียดอ่อน จึงท าใหผ้ลงานนนัมีคุณค่าอยา่งยิง่ โดยเฉพาะวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สถานะทางเพศหญิง การแบ่งชนชั้น หรือชาติพนัธ์ุ โดยท่ีมกัน าเสนอทุกส่ิงในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ส่ิงท่ีเป็นขั้วตรงขา้ม เช่น วตัถุทางอุตสาหกรรมกบัส่ิงท่ีประดิษฐแ์ละสร้างสรรคด์ว้ยมือ ความเป็น

ประเพณีแบบดั้งเดิมกบัความเป็นสมยันิยม จากแนวความคิดน้ี โจแอนนาตอ้งการท่ีจะเปล่ีนบริบท

และความหมายของส่ิงต่างๆในยคุร่วมสมยัใหต่้างไปจากเดิม 

รูปแบบผลงานของโจแอนนาเป็นประติมากรรมจดัวางขนาดใหญ่ มกัถูกสร้างใหส้อดคลอ้ง

กบัความหมายของพื้นท่ี ผลงานมีทั้งติดตั้งโดยการจดัวางไวก้บัพื้นท่ี ติดผนงัหรือแขวนหอ้ยลงมา

จากเพดาน โครงสร้างของผลงานแต่ละช้ินสร้างข้ึนจากวสัดุเน้ือแขง็ เป็นส่วนประกอบของ

โครงสร้างภายใน ท าใหผ้ลงานมีความแขง็แรง จากนั้นจึงเร่ิมน าผา้หลากหลายชนิด เช่น ผา้ก ามะหยี ่

ผา้ขนสัตว ์ ท่ีมีสีสันต่างๆ มาประกอบและสร้างสรรคเ์ป็นช้ินงาน ซ่ึงโจแอนนามีความสามารถใน

การเลือกสีไดอ้ยา่งมืออาชีพ รวมถึงความพิถีพิถนั นอกจากน้ีโจแอนนายงัโดดเด่นในเร่ืองความใส่

ในรายละเอียดของส่วนต่างๆของช้ินงาน ไดแ้ก่ ลวดลาย วสัดุท่ีใชต้กแต่ง ตลอดจนพื้นผวิของ

ช้ินงาน โดยเร่ืองรูปร่างรูปทรงท่ีปรากฏส่วนใหญ่ในรูปนามธรรม และก่ึงนามธรรมท่ีไดรั้บแรง

บนัดาลใจจากรูปทรงในการใชชี้วติประจ าวนัและรูปทรงธรรมชาติน ามาดดัแปลงผสมผสาน

จินตนาการ จนเกิดผลงานท่ีมีรูปทรงอนัแปลกตา ผดิปกติวสิัยไปจากรูปทรงทัว่ๆไป ผลงานเสนอ

เส้นโคง้ อนัแสดงถึงความเป็นเพศหญิง อีกทั้งสีของวสัดุท่ีศิลปินเลือกใชแ้สดงใหเ้ห็นความมีสีสัน 

มีเสน่ห์ชวนให้หลงใหล 

 

 



27 
 

 
 

 
 

ภาพที ่25   Valkyrie Marina Rinaldi, 2014 
ท่ีมา  : Joana Vasconcelos  [ออนไลน์], เขา้ถึงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://joanavasconcelos.com/index.aspx 

 
 

ผลงานน้ีเป็นส่วนร่วมมือในการระหวา่งศิลปินและแบรนดเ์คร่ืองแต่งกายท่ีมีช่ือวา่ มารินา 

รินาลดี เป็นการเปิดตวัคอลเลกชัน่เส้ือผา้สุดสัปดาห์ ในภาคฤดูใบไมผ้ลิและฤดูร้อน ซ่ึงแรงบนัดาล

ใจจากแบรนดน้ี์ คือ ความเป็นผูห้ญิงท่ีแสดงถึงความแขง็แรงและมีพลงัเท่าเทียมกบัผูช้ายและ

แสดงออกผา่นรูปทรงจินตนาการ คลา้ยกบัลกัษณะของนก ส่ือถึงเทพธิดาวาลคิรี ซ่ึงในทางศิลปะถูก

กล่าวถึงในสัญลกัษณ์ของความสวยงาม โดยมีลกัษณะเป็นนางฟ้า สวมหมวกนกัรบ ถือหอก ข่ีบน

หลงัมา้มีปีก ซ่ึงตามต านานวาลคิรีสามารถแปลงร่างเป็นหงส์และสามมารถใหชี้วติแก่ผูช้ายได ้

 

 

 

 

 

 

http://joanavasconcelos.com/index.aspx
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บทที ่3 

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในการศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานโดยใชเ้ทคนิค

กระบวนการเยบ็ปักผา้เป็นประติมากรรม โดยน าเร่ืองนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน น ามาคิดต่อและ

เพิ่มจินตนาการของขา้พเจา้เขา้ไปในนิทานพื้นบา้นไทยภาคอีสาน โดยอาศยัทศันธาตุทางศิลปะมา

เป็นส่ือกลางในการสร้างสรรคผ์ลงานและส่ิงท่ีส าคญัอีกประการคือ การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลในการ

สร้างสรรค ์ ขั้นตอนการด าเนินงานสร้างสรรค ์ ขา้พเจา้จึงไดก้ าหนดรูปแบบวธีิการสร้างสรรค์

ผลงานเป็นล าดบัดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนนตอนการด าเนินงาน 

1.การหาข้อมูล 

1.1 ขอ้มูลจากสถานท่ีจริง 

- ขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากจิตกรรมฝาผนงั วดัต่างๆในภาคอีสาน เขียนเล่าเร่ืองราว

นิทานเร่ืองต่างๆไว ้เช่น พญาคนัคาก นางผมหอม นางหมาขาว ผก่ีองก๋อย เป็นตน้ 

- จากประสบการณ์จริงจากค าสอนและการบอกเล่าของญาติผูใ้หญ่ 

1.2 ขอ้มูลจากเอกสาร 

- ศึกษาจากวรรณกรรมทอ้งถ่ิน นิทานพื้นบา้น ศึกษาเน้ือหาเร่ืองราวนิทานพื้นแต่

ละเร่ืองมีความเป็นมาอยา่งไร เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงานของ

ขา้พเจา้ 

2.การสร้างสรรค์ภาพร่าง 

เม่ือขา้พเจา้ไดศึ้กษา วเิคราะห์ ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจึงท าการร่างภาพ ตวัละครในนิทานพื้นบา้นไทย 

ภาคอีสานและเพิ่มเติมจินตนาการของขา้พเจา้เขา้ไปในตวัละครเหล่านั้นใหมี้ความสนุกสนาน 

แปลกตาแปลกใจน่าสนใจกวา่เดิมการร่างภาพ 2 มิติ น าไปสู่งานประติมากรรม 3 มิติ หากร่างภาพได้

ลงตวัชดัเจนมากเท่าไร่จะมองเห็นผลงาน 3 มิติไดง่้าย
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ภาพที ่26 ภาพร่างและลงสี 

 

 

ภาพที ่27 ภาพร่างและลงสี 
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ภาพที ่28  ภาพร่างและลงสี 

 

 

ภาพที ่29  ภาพร่างและลงสี 
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วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที ่30  ผา้ห่ม 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 

 

ภาพที ่31 หมอนขิด 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่32  ผา้ขาวมา้ 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 

 

ภาพที ่33  ผา้ถุงหรือผา้ซ่ิน 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่34  ผา้โสร่ง 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
 

 

ภาพที ่35  ผา้มดัยอ้ม 
ท่ีมา : มหาวทิยาลยัศิลปากร 
วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
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ภาพที ่36 ไหมปักผา้ 

 

ภาพที ่37 ดา้ย 

 

ภาพที ่38 กรรไกร,ปากกาเขียนผา้ 
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ภาพที ่39 ลูกตาตุก๊ตา 

 

ภาพที ่40 ใยสังเคราะห์ 

 

ภาพที ่41 จกัรเยบ็ผา้ 
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ขั้นตอนการแสดงออกด้วยเทคนิคและวธีิการ 

ขา้พเจา้สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมน้ีดว้ยเทคนิคเยบ็ปักผา้ โดยอาศยัจินตนาการเป็น

ส่วนส าส าคญัในการแสดงออก ขั้นตอนและกระบวนการมีดงัต่อไปน้ี 

1. ขยายแบบร่าง 2 มิติ ขา้พเจา้น าแบบร่าง 2 มิติ น ามาร่างบนผา้ท่ีขา้พเจา้เลือกไว ้ก าหนดสัดส่วนให้

มีขนาดท่ีเหมาะสม และ ตดัตามแบบท่ีร่างเอาไวเ้ป็นตวัละครในนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน น ามา

เยบ็ประกอบกนัเพื่อใส่ใยสังเคราะห์เขา้ไป 

2. ท ารายละเอยีดส่วนย่อย เมื่อไดรู้ปทรงต่างๆ ท่ีจะน ามาประกอบเป็นโครงสร้างท่ีแน่นอนแลว้ ก็

เป็นขั้นตอนการสร้างรายละเอียดของแต่ละช้ิน เช่น การปักลวดลายเขา้ไป ปะผา้ และติดวสัดุต่างๆ

เขา้ไป 

3. ประกอบรูปรูปทรง น ารายละเอียดส่วนยอ่ยท่ีท าเสร็จแลว้มาประประกอบเขา้กนัใหไ้ดต้ามแบบท่ี   

ร่างไวต้ั้งแต่ตน้ 

4. เกบ็รายละเอยีดโดยรวม เม่ือน ามาประกอบกนัเป็นรูปทรงตามแบบร่างแลว้พิจารณาวา่รูปทรงท่ี

ออกมาสมบูรณ์หรือไม่และเก็บรายละเอียดใหเ้หมาะสมใหผ้ลงานออกมาสมบูรณ์ท่ีสุด 

 

 

ภาพที ่42 ขั้นตอนการท างาน 
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ภาพที ่43 ขั้นตอนการท างาน 

 

ภาพที ่44 ขั้นตอนการท างาน 
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ภาพที ่45 ขั้นตอนการท างาน 

 

 

ภาพที ่46 ขั้นตอนการท างาน 
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ภาพที ่47  ขั้นตอนการท างาน 

 

 
ภาพที ่48 ขั้นตอนการท างาน 
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ภาพที ่49 ติดตั้งผลงาน 

 

 
ภาพที ่50 ติดตั้งผลงาน 

 

 

 



41 
 

 
 

ทศันธาตุในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้เก่ียวกบันิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน จาการศึกษาคน้ควา้ท าให้

สามารถสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผสมสานเพิ่มเติมจินตนาการของขา้พเจา้ การใชท้ศันธาตุเป็นส่ิงส าคญั

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ โดยก าหนดองคป์ระกอบดว้ยทศันธาตุต่างๆ ดงัน้ี 

1. รูปทรง  (Form) ขา้พเจา้ใชรู้ปทรงทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ตวัละครจากนิทานพื้นบา้นไทย 

ภาคอีสานเป็นส่วนส าคญัในการสร้างสรรค ์ โดยก าหนดรูปทรงขนาดท่ีแตกต่างกนัไป

ตามความส าคญัท่ีตอ้งการจะส่ือความหมายและผสมผสานเพิ่มเติมจินตนาการของ

ขา้พเจา้เขา้ไป เช่น เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ รูปสัตว์ๆ  ท่ีเป็นตวัละครหลกัในนิทานพื้นบา้น

อีสาน 

2. เส้น (Line) ผลงานของขา้พเจา้ใชเ้ส้นจากดา้ยท่ีปักลงผา้ท่ีมีความแตกต่างกนั โดยเส้น

ท่ีใหค้วามเคล่ือนไหว ความสนุกสนานเพื่อเช่ือความสัมพนัธ์ของตวัละคร สัตวต่์างๆ

เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในนิทานพื้นบา้นอีสานในเร่ืองนั้นๆ 

3. สี (Color) เลอืกโทนสีทีใ่ห้ สีสันสดใส มีชีวติชีวา สะดุดตาน่าสนใจ ใหค้วามรู้สึก

สนุกสนาน มีความสุข ความต่ืนเตน้ และแปลกตาแปลกใจ 

4. ลกัษณะผวิ (Texture) เกิดจากชนิดของผา้ลวดลายผา้ชนิดต่างๆและอุปกรณ์ตกแต่ง 

ลูกปัด กระดุมท าใหเ้กิดพื้นผวิในผลงาน ใหค้วามรู้สึกตามชนิดผา้ท่ีน ามาสร้างสรรค์

ผลงานมีทั้ง หยาบ ขรุขระ เรียบ อ่อนนุ่ม ใหค้วามความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัไปส่ือถึง

เร่ืองราวในนิทานพื้นบา้นอีสานไดเ้ป็นอยา่งดี 

5. พืน้ทีว่่าง (Space) พื้นท่ีวา่งมีอยูใ่นช้ินงาน พื้นท่ีวา่งท าใหเ้กิดพลงัความเคล่ือนไหว 

ความผสมผสานกลมกลืนในตวัผลงาน โดยอาศยัพื้นท่ีวา่งใหเ้กิดความเป็นเอกภาพ ซ่ึง

มีผลต่อการมองและการเขา้มาสัมผสักบัตวัผลงาน   
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บทที ่4 

วเิคราะห์ผลงาน 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพนธ์ “รูปจินตนาการจากนิทานอีสาน” ขา้พเจา้ไดศึ้กษา

คน้ควา้เร่ืองราวต่างๆ จากหนงัสือนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน รวมถึงวเิคราะห์วิธีการน าเสนอ

นิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน ในรูปแบบประติมากรรมท่ีมีความร่วมสมยัใหผู้ช้มงานมีความเขา้ใจ

เขา้ถึงโดยง่ายผา่นกระบวนการสร้างสรรคเ์ยบ็ปักผา้และใชว้สัดุต่างๆทั้งยงัใชสี้สันสดใสเพิ่ม

ความรู้สึกสนุกสนานใหก้บัผลงาน เพื่อเพิ่มความต่ืนเตน้ น่าสนใจในการรับชมและการสร้าง

จินตนาการใหค้นดูอีกดว้ย การสร้างสรรคข์องขา้พเจา้แบ่งได ้2 ระยะ ดงัน้ี 

-  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

-  ผลงานศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรค์และพฒันาผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 

การสร้างสรรคก่์อนศิลปนิพนธ์ ผลงานท่ีสร้างสรรคเ์ป็นผลงานประติมากรรม เทคนิคเยบ็

ปักผา้ เลือกใชผ้า้โทนสีสันสดใสใหเ้กิดความรู้สึกสนุกสนาน ใหค้วามเพลิดเพลินไปกบัเน้ือหาท่ี

น าเสนอ ซ่ึงไดถ้อดเอาตวัละครในนิทานเร่ืองพญาคนัคาก มาสร้างสรรคผ์ลงาน มีเหล่าบริวารสัตว์

นอ้ยสัตวใ์หญ่ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

 ปัญหาการสร้างสรรคผ์ลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์  

- ขั้นตอนการหาขอ้มูล การหาขอ้มูลต่างๆ โดยอาศยัจากการหนงัสือยงัไม่เขา้ใจ ตีความ

และส่ือความหมายออกมายงัไม่ดี 

- ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน การติดตั้งการแขวนเส้นเอ็นท่ีแขวนเยอะเกินไปท าใหร้บกวน

ผลงาน 
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 ภาพที ่51  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 1 

ช่ือผลงาน  “ พญาคนัคาก หมายเลข 1 ” 
เทคนิค    เยบ็ปักผา้ 
ขนาด    แปรผนัตามพื้นท่ี 
ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2559 
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ภาพที ่52  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 2 

ช่ือผลงาน “ พญาคนัคาก หมายเลข 2 ” 
เทคนิค   เยบ็ปักผา้ 
ขนาด   แปรผนัตามพื้นท่ี 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2559 
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ภาพที ่53   ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 3 

ช่ือผลงาน “ พญาชา้ง หมายเลข 1” 
ขนาด  200 x 60 x 200 ซม. 
เทคนิค  เยบ็ปัก 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที ่54  ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 4 

ช่ือผลงาน “ พญาชา้ง หมายเลข 2 ” 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
ขนาด  150 x 50 x 300 ซม. 
เทคนิค  เยบ็ปัก 
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ภาพที ่55 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 5 

ช่ือผลงาน  “ พญาชา้ง หมายเลข 3 ” 
ขนาด  150 x 70 x 180 ซม. 
เทคนิค  เยบ็ปัก 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที ่56 ภาพผลงานระยะก่อนศิลปนิพนธ์ 6 

ช่ือผลงาน “ พญาชา้ง หมายเลข 4 ” 
ขนาด  150 x 50 x 200 ซม. 
เทคนิค  เยบ็ปัก 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการน าเอาผลงานในระยะก่อนศิลปนิพนธ์  น ามาพฒันาต่อ โดย

รวบรวม เน้ือหา เร่ืองราว เทคนิค และด าเนินงานตามขั้นตอน รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่องใน

ช้ินงานเพื่อใหมี้ความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่1 

ผลงานช้ินน้ีเป็นการน าเสนอถึงเร่ืองของนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน เร่ือง พญาชา้งนาง

ผมหอม นางผมหอม เป็นนิทานพื้นบา้นอีสานท่ีเล่าสืบต่อกนัมาชา้นานวา่ มีหญิงสาวคนหน่ึงอาศยั

อยูใ่นหมู่บา้นแห่งหน่ึงใกลบ้ริเวณเขาภูหอ (ภูหอเป็นภูเขาในต าบลภูหอ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย) 

วนัหน่ึงไดไ้ปเท่ียวป่ากบัเพื่อนเกิดพลดัหลง แลว้ไดไ้ปด่ืมน ้าท่ีรอยเทา้ชา้ง เม่ือกลบัมาถึงบา้น นาง

ไดต้ั้งทอ้งคลอดลูกเป็นผูห้ญิง ผมมีกล่ินหอมนางจึงตั้งช่ือลูกวา่ “นางผมหอม” ต่อมานางไดไ้ปเท่ียว

ป่าอีกคร้ังและเกิดพลดัหลง คร้ังน้ีนางไดไ้ปด่ืมน ้าท่ีรอยเทา้ววัป่าเกิดตั้งทอ้งอีกคลอดออกมาเป็น

หญิงตั้งช่ือวา่ “นางลุน” ตอนเด็กๆทั้งสองถูกเพื่อนลอ้เสมอวา่เป็นลูกไม่มีพอ่ แม่จึงเล่าเร่ืองราวทุก

อยา่งใหฟั้ง พอโตข้ึนนางผมหอมอธิฐานขอให้ฝันถึงพญาชา้ง วนัรุ่งข้ึนไดข้อแม่ไปเท่ียวป่ากบันอ้ง 

ทั้งสองไปเจอพญาชา้ง พญาชา้งจึงพิสูจน์ความจริงวา่ใช่ลูกตวัเองหรือไม่ จึงอธิฐานวา่ใครเป็นลูกให้

ปีนข้ึนมาบนหลงัตนได ้ ถา้ไม่ใช่ก็ปีนไม่ได ้ นางผมหอมปีนข้ึนได ้ แต่นางลุนปีนไม่ไดจึ้งถูกพญา

ชา้งเหยยีบตาย  แสดงถึงเร่ืองราวความรักท่ีพอ่มีใหลู้ก ความผกูพนัทางสายเลือด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 

นางผมหอมมาพบพญาชา้งไดท้ั้ง ๆ ท่ีไม่เคยเห็นหนา้และรู้จกักนัมาก่อน เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง

ความรักของพ่อแม่ท่ียิง่ใหญ่ดัง่พญาชา้งท่ีมีความรักต่อลูกคือนางผมหอม แมก้ระทัง่ตวัตายก็ยงัรัก

และโดยการน าเอาผา้ห่มมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน รูปทรงรถชา้ง และประกอบดว้ยเคร่ืองไม้

เคร่ืองมือของภาคอีสาน ให้ความรู้สึกถึงความสนุกสนานในตวัผลงาน    ความอบอุ่นความผกูพนั  

ความรักอนับริสุทธ์ิท่ีพอ่นั้นมีใหแ้ก่ลูก 

ผลงานช้ินน้ีมีปัญหาในการติดตั้งเน่ืองจากผลงานทรงตวัไม่ได ้ จึงใชเ้ส้นเอน็ในการติดตั้ง 

ขนาดของเส้นเอน็ใหญ่และมีจ านวนมากท าให้รบกวนผลงาน ท่ีตอ้งพฒันาต่อไป 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่2 

ผลงานช้ินน้ีเป็นการน าเสนอถึงเร่ืองของนิทานพื้นบา้นพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน เร่ือง นาง
หมาขาวเป็นนิทานสอนใจเยาวชนชาวอีสานมาชา้นาน หมอล าหมู่นิยมเอามาแสดงเสมอ ในตอนจบ
เร่ืองก็จะมีค ากลอนสอนใจใหทุ้กคนกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ ไม่เฉพาะเป็นคน แมเ้ป็นสัตวท่ี์ท าคุณ
ใหก้บัตนยงัตอ้งรู้จกับุญคุณดว้ย มีสองผวัเมียอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นจนัทคาม  ซ่ึงฝ่ายเป็นเมียนั้นได้
ทอ้งแก่จวนคลอดแลว้…แต่ในตอนนั้นเกิดโรคระบาด ผูค้นลม้ตายเป็นอนัมาก สองผวัเมียจึงชวน
กนัอพยพหนีจากหมู่บา้นมาอยูก่ลางป่า แลว้ต่อมาเมียก็คลอดลูกออกมาเป็นลูกแฝดเป็นผูห้ญิงสอง
คน…แลว้นางก็ส้ินใจตายไป ส่วนสามีอยูม่าไม่นานก็ตรอมใจตายตามไป ปล่อยให้เด็กทารกเกิด
ใหม่ทั้งสองร้องไหอ้ยูใ่นป่าเช่นนั้น…ต่อมามีหมาขาวตวัหน่ึงเป็นตวัเมียออกมาหากิน มาเห็นเด็กทั้ง
สองก็เกิดสงสารจึงเอาไปเล้ียงเป็นลูกกลายเป็น “แม่หมาขาว” ใหกิ้นนมของตวัเองและหาอาหารให้
กินเล้ียงจนเติบโตมาเป็นสาว…ทุกวนันางหมาขาวตวัน้ีจะพาลูกสาวทั้งสองออกไปหากินในป่าดว้ย 
เป็นเร่ืองราวความเก่ียวกบัแม่หมาท่ีมีความรักใหลู้กท่ีเป็นมนุษย ์ความรักท่ีบริสุทธ์ิ โดยน าเอาผา้ห่ม
มาสร้างสรรคผ์ลงานช้ินน้ีอาศยัจินตนาการจากตวัละครในนิทาน พฒันางานช้ินโดยเรียนรู้จากช้ินท่ี 
1 ท่ีมีปัญหาในการติดตั้งผลงาน ผลงานช้ิน 2 จึงแกไ้ขปัญหารูปทรงใหส้ามารถติดตั้งท่ีง่ายทรงตวัได้
เอง ใชผ้า้สีท่ีแสดงถึงความรักความอบอุ่นท่ีแม่มีให้แก่ลูกและความรู้สึกเวลาสัมผสัผลงานอ่อนนุ่ม
จะสามารถรับรู้ไดถึ้งความอ่อนโยนของความรักอนับริสุทธ์ิได ้

ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่3 

ผลงานช้ินน้ีเป็นการน าเสนอถึงเร่ืองของนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน เร่ือง พญาชา้งนาง

ผมหอม เป็นนิทานท่ีใหข้อ้คิดเก่ียวกบัสัญชาตญาณของความผกูพนัทางสายเลือด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ 

นางผมหอมมาพบพญาชา้งไดท้ั้ง ๆ ท่ีไม่เคยเห็นหนา้และรู้จกักนัมาก่อน เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึง

ความรักของพ่อแม่ท่ียิง่ใหญ่ดัง่พญาชา้งท่ีมีความรักต่อลูกคือนางผมหอม  แสดงถึงเร่ืองราวความรัก

ท่ีพอ่มีใหลู้ก ซ่ึงพอ่ท าเพื่อลูกไดทุ้กอยา่ง เน้ือหาเร่ืองราวต่อเน่ืองมาจากผลงานช้ินท่ี 1 โดยการน าเอา

ผา้ห่มมาสร้างสรรคผ์ลงาน รูปทรงท่ีคลา้ยกบัหอไตรและผสมจินตนาการของขา้พเจา้เขา้ไป ซ่ึงหอ

ไตรนั้นไดเ้ก็บเร่ืองราวความส าคญัของนิทานพื้นบา้นไทยเอาไวใ้นหอไตรเปรียบเสมือนหอไตรท่ี

เก็บเร่ืองราวความส าคญัของพระพุทธศาสนา โดยช้ินน้ีเลือกใชผ้า้ห่มท่ีมีสีในโทนใกลเ้คียงกนั สี

ชมพ ู ใหค้วามรู้สึกถึงความรักอนับริสุทธ์ิท่ียิง่ใหญ่ท่ีมีความรักต่อลูก แมก้ระทัง่ตวัตายก็ยงัรักและ

ห่วงลูกอยูเ่สมอ 
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ภาพที ่57  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 1 

ช่ือผลงาน “ พญาชา้ง หมายเลข 5 ” 
ขนาด  250 x 100 x 200 ซม. 
เทคนิค  เยบ็ปัก 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที ่58  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 2 

ช่ือผลงาน “ นางหมาขาว ” 
ขนาด  300 x 50 x 100 ซม. 
เทคนิค  เยบ็ปัก 
ปีท่ีสร้าง พ.ศ. 2560 
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ภาพที ่59   ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 3 

ช่ือผลงาน  “ พญาชา้ง หมายเลข 6 ” 
ขนาด   90 x 110 x 330 ซม. 
เทคนิค   เยบ็ปัก 
ปีท่ีสร้าง  พ.ศ. 2561 
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บทที ่5 

บทสรุป 

การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์ภายใตห้วัขอ้ “รูปจินตนาการจากนิทานอีสาน” เป็นการน าเสนอ

ตวัละครสร้างสรรคผ์ลงานโดยการน าเอาตวัละครในนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน มาสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมผา้ซ่ึงเป็นการเล่าขานนิทานในมิติใหม่ท่ีแปลกไปจากเดิม ขา้พเจา้หยบิยก

นิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสานข้ึนมา ท่ีมีความน่าสนใจ เช่น เร่ือง พญาคนัคาก พญาชา้งนางผมหอม 

นางหมาขาว เป็นตน้ เร่ืองราวนิทานเหล่าท่ีถูกถ่ายทอดจินตนาการ ความคิด ความรู้สึกของขา้พเจา้

ออกมาเป็นผลงานศิลปะรูปแบบส่ือผสม 

   ขา้พเจา้มีความประทบัใจในนิทานพื้นบา้นไทย ภาคอีสาน ซ่ึงน ามาเป็นแรงบนัดาลใจใน

การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปนิพน์ ขา้พเจา้ไดคิ้ดวเิคราะห์และคน้หาขอ้มูลจินตนาการต่อยอดจากตวั

ละครในนิทานพื้นบา้นเร่ืองนั้นๆ ใหส้อดคลอ้งกบัวถีิชีวิตของชาวอีสาน โดยขา้พเจา้ไดน้ าเอานิทาน

เร่ืองพญาชา้งนางผมหอมและนางมาขาว มาสร้างสรรคผ์ลงาน เร่ือง “พญาชา้งนางผมหอม” เป็น

นิทานท่ีใหข้อ้คิดเก่ียวกบัสัญชาตญาณของความผกูพนัทางสายเลือด ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ นางผมหอมมา

พบพญาชา้งไดท้ั้ง ๆ ท่ีไม่เคยเห็นหนา้และรู้จกักนัมาก่อน เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงความรักของพ่อ

แม่ท่ียิง่ใหญ่ดัง่พญาชา้งท่ีมีความรักและต่อลูก และ เร่ืองราวเก่ียวกบัแม่หมาท่ีมีความรักใหลู้กท่ีเป็น

มนุษยจ์ากเร่ือง “นางหมาขาว” จากเร่ืองราวความสนุกของนิทานพื้นบา้น โดยน าเสนอในรูปแบบท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นศิลปะพื้นบา้นอีสานของและมีความร่วมสมยัดว้ยเทคนิคกระบวนการ

ทางศิลปะ คือการเยบ็ปักผา้ สร้างสรรคเ์ป็นประติมากรรมผา้ โดยถ่ายทอดผา่นตวัละครในนิทาน

พื้นบา้นของไทยทางภาคอีสาน และเพิ่มเติมผสมผสานจินตนาการของขา้พเจา้เขา้ไปในนิทาน

พื้นบา้นไทยมีบุคลิกของความเป็นภาคอีสาน และมีความสนุกสนาน โดยเล่าผา่นประติมากรรมผา้ 

ใหเ้กิดความคิดจินตนาการต่างๆในนิทานพื้นบา้นไทย และสะทอ้นเร่ืองราววถีิชีวติของคนเราให้คติ

สอนใจไดเ้ป็นอยา่งดี ในนิทานพื้นบา้นท่ีเล่าผา่นประติมากรรมผา้ให้เขา้ถึงไดม้ากข้ึน รวมทั้งเพื่อ

รักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวฒัธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของภาคอีสานใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้สืบทอด

ต่อไป 
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