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 A study of identity oriental in graphic of eight ethnic tribes along Mekong River 

basin, a case study of Mukdahan province which consists of Isan People, Tai Yor, Tai Kha 

Lerng, Phu Tai, Tai Kha, Tai Kha Soe, Tai Saek and Tai Kula, was played as an aggressive 

resources for the academic information on creating a master plan for cultural transmission of 

the identity oriental in graphic of eight ethnic tribes. According to some similarities cultures 

and different cultures, has become the uniqueness of each tribes. This characteristic of 

oriental in particular, will present the outstanding texture that is suitable for cultural and 

custom inheritance, and also reveals more empirical that be real.       

 Areas of this research emphasis on processes of study to find out the prominent 

in each tribe for transferring the context of oriental in graphic cultural to the public. 

Accompanying with the designing of identity oriental in graphic of ethnic tribes where the 

information collected from tattoo, weave textile, and culture of graphic production, etc. Most of 

textile design has been presented the imitation from nature, creation which produced from 

geometric form or the imagination of people from past and also the greatly influence of color 

usage. This can be seen that the presenting of identity oriental in graphic of eight ethnic tribes 

has influenced the perception of tourism quite extraordinary. Moreover, Thailand is focusing 

on develop the country for preparing to AEC in shortly coming and realize on the industry. 

This creating would therefore bring the identity oriental in graphic on applying into such local 

product as cultural conservation for further. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในอดีตจังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองชายแดนปลายพระราชอาณาเขตที่มีอาณาเขตที่กว้าง
ใหญ่จนจรดดินแดนของชาวญวน ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อปรากบฎเจ้าอนุวงษ์ฯ กองทัพกรุงเทพฯ และ
หัวเมืองแถบลุ่มแม่น ้าโขง ได้ยกกองทัพข้ามโขงไปกวาดต้อนผู้คนทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขง(ดินแดนลาว) 
ให้อพยพมาตั งบ้านเมืองอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น ้าโขง(ภาคอีสาน) ให้มากที่สุดเพ่ือมิให้เป็นก้าลังแก่
ข้าศึกจังหวัดชายแดน เช่น จังหวัดกาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ฯลฯ จึงมีผู้คนหลาย
เผ่าพันธุ์ ครั นถึงช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ ร.ศ.112 ราชอาณาจักรไทยต้องเสียดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น ้า
โขง (ฝั่งลาว) ไปถึง 3 ใน 4 ส่วนการรวบรวมเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) ก่อนที่มา
รวมกันเป็น จังหวัดมุกดาหาร (สุรจิตต์ จันทรสาขา, 2543: ม.ป.ท.) 
 นอกจากนี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการกระจายวัฒนธรรม
เข้ามาสู่ดินแดนในเขตจังหวัดมุกดาหาร ท้าให้อาณาเขตและพื นที่บริเวณนี มีกลุ่มชาติพันธุ์ ที่
หลากหลายจ้านวน 8 ชาติพันธุ์ ในเขตพื นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ชาวไทยอีสาน ชาวไทย้อ ชาวไทย
กะเลิง ชาวผู้ไท ชาวไทยบรู(ไทยข่า) ชาวไทยบรู(ไทยกะโซ่) ชาวไทยแสก ชาวไทยกุลา ซึ่งในแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยมความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งกาย  
ลักษณะโครงสร้างที่อยู่อาศัย และเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการด้ารงชีวิตต่างๆ ของแต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน 
 การออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กร มีส่วนสร้างสรรค์สัญลักษณ์และข้อตกลงร่วมกันของ
คนในสังคมโดยเข้ามามีส่วนช่วยเสริมการรับรู้ทางการมองเห็น เป็นลู่ทางหรือสื่อกลาง ช่วยการรับรู้
แห่งข้อตกลงต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความชัดเจน มีผลกระทบทางด้านจิตวิทยาในอันที่จะระลึกถึง 
และเป็นเครื่องหมายแห่งความทรงจ้าข้อเตือนใจ ข้อควรระวังในระบบระเบียบของกฎเกณฑ์และ
ความเชื่อที่จะปฏิบัติต่อกันไปเพ่ือความคงอยู่ของสังคมที่สงบร่มเย็นดังเช่นที่ปรากฏอยู่ เป็น
เครื่องหมายสัญลักษณ์และข้อตกลงต่างๆ เช่น สัญลักษณ์แทนศาสนา ลัทธิ เครื่องหมายจราจร เป็น
ต้น ซึ่งเครื่องหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ ทาง อัตลักษณ์ขององค์กรนี จ้าเป็นต้องอาศัยการออกแบบให้มี
ขนาดรูปทรงที่ชัดเจน เรียบร้อย สวยงาม และเหมาะสมกับอ้านาจทางการมอง (Visual Perception) 
ของมนุษย์  
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 จากการส้ารวจวัฒนธรรมจากกลุ่มบรรพชนจึงจะพบว่าปัจจุบันเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์เหล่านี ได้เลือนหายไป เนื่องมาจากขาดการผสานต่อเจตนารมณ์ทางพื นฐานทางวัฒนธรรมที่
เด่นชัด โดยเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นอาจไม่ได้มีการจารึกเพ่ือชี ให้คนกลุ่มสมัยใหม่ได้เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของสิ่งเหล่านี  การศึกษาถึง อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ เป็นเครื่องมือตัวอย่างที่อาจจะส่งผล
ให้เกิดการรวบรวมเอาศิลปะเชิงการแสดงออกด้วยการมองเห็น (Visual) เป็นสื่อกลางที่จะเข้าไปมี
บทบาทในการส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของกลุ่ม 8 ชาติพันธุ์ ในเขตพื นที่จังหวัดมุกดาหาร เป็นที่รู้จัก
และสามารถถ่ายทอดสิ่งเหล่านี มาจนถึงปัจจุบัน 
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ได้ถูกกระจายโดยทั่วในแถบลุ่มแม่น ้าโขง 
โดยอพยพมาอยู่ในช่วงตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในเขตพื นที่จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ ทางฝั่งตอนเหนือและตอนใต้ จึงเกิดวัฒนธรรมที่แตกต่าง
อย่างเด่นชัด และมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของชาติ
พันธุ์  ซึ่งจะเห็นได้ว่ามนุษย์เราได้เริ่มจากรากฐานของการเป็นอยู่โดยใช้วิธีของการน้าเอาปัจจัย 4 
มาเป็นเครื่องมือของการออกแบบเพ่ือการอยู่รอด และมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดแนวทางที่หลากหลาย 
แต่จะเห็นได้ว่าเจตนารมณ์ได้ถูกเลือนลางหายไป  ท้าให้การด้ารงซึ่งความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขาด
ปัจจัยในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ดังนั นผู้วิจัยจึงคิดค้นกระบวนการวิจัย อัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น ้าโขง กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ในการสร้างบริบทใน
การสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์เพ่ือเป็นที่รู้จักในลักษณะของภาพเลขนศิลป์  เพ่ือง่ายต่อการจดจ้า 
และสร้างศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยในปัจจุบัน โดยอ้างอิงที่มาจาก
ข้อมูลเดิม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์ในยุคปัจจุบัน โดยก่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ใน
อนาคต 
 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น ้า
โขง ในเขตพื นที่จังหวัดมุกดาหาร 

2. เพ่ือสร้างแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่ม
แม่น ้าโขง ในเขตพื นที่จังหวัดมุกดาหาร 

 
สมมติฐำนของกำรศึกษำ  
 อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น ้าโขง ในเขตพื นที่จังหวัด
มุกดาหาร จะก่อประโยชน์ต่อการน้าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ง่ายต่อการเข้าใจและจดจ้า 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ  
1. ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์และอารยะธรรมของจังหวัดมุกดาหารและเขตพื นที่

ใกล้เคียงเพื่อศึกษาความเป็นมา ความแตกต่างของวัฒนธรรมและประเพณีโบราณต่างๆ 
2. การศึกษาครั งนี เลือกศึกษาแนวทางอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่ม 8 ชาติพันธุ์ 

กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ วัฒนธรรมค่านิยม ความเชื่อ เครื่องแต่งกาย และงานหัตถกรรม 
3. ศึกษากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั งนี  ได้แก่  กลุ่มชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ในเขตจังหวัดมุกดาหาร อายุระหว่าง 35 – 40 ปี เป็นช่วงอายุที่สามารถถ่ายทอด
วัฒนธรรมเชิงลึกเกี่ยวกับอารยะธรรมของ 8 ชนเผ่าได้ รวมจ้านวน 400 คน 

 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ  

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
1.1 แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร จากการศึกษาเกี่ยวกับบริบทเมืองมุกดาหาร     

กลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า การออกแบบอัตลักษณ ์การออกแบบเลขนศิลป์  
1.2 แหล่งข้อมูลภาคสนามได้จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญ 
1.3 ข้อมูลจากกรณีศึกษางานวิจัย 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเบื องต้น  เพ่ือเป็นการก้าหนดแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น ้าโขง ในเขตพื นที่จังหวัดมุกดาหาร 

3. สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ 
4. สร้างงานออกแบบ (แบบร่าง) อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่ม

แม่น ้าโขง ในเขตพื นที่จังหวัดมุกดาหาร 
5. ท้าการสัมภาษณ์และสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างและผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้เครื่องมือที่ได้

จากข้อ 3 ในการเก็บข้อมูล 
6. น้าผลจากการเก็บข้อมูลที่ได้จากข้อ 5 มาปรับปรุงและพัฒนางานออกแบบ 
7. น้าการออกแบบที่ได้จากข้อ 6 มาท้าการวิเคราะห์แนวทางการขยายผลและการน้าไปใช้ 
8. อภิปรายผลการศึกษา 
9. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น  
 การศึกษากระบวนการวิจัยมีส่วนกระบวนการศึกษาโดยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื นที่
ภายในจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มีรากฐานทางวัฒนธรรมมาจากแถบลุ่ม
แม่น ้าโขง ที่มีกลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์มากถึง 8 ชนเผ่า โดยล้าดับผ่านเส้นทางอารยะธรรม ลาว 
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เวียดนาม ซ่ึงความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์บางส่วนที่อยู่ตามเขตพื นที่ในแต่ละจังหวัดแถบลุ่มแม่น ้า
โขงอาจมีบางส่วนมีความคล้ายคลึงในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน  
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. อัตลักษณ์ (Identity) คือ คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นตัวบ่งชี ของ
ลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม กลุ่มชุมชน หรือประเทศนั นๆ เช่น เชื อชาติ  ภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่มีความแตกต่างและเด่นชัด  

2. เลขนศิลป์ (Graphic) คือ การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ที่มองเห็นด้วยตา (เป็น
ทัศนศิลป์อย่างหนึ่ง) และมีหน้าที่สื่อความหมายจากสัญลักษณ์สู่ความหมาย 

3. กลุ่มชาติพันธุ์/ชนเผ่า (ethnicity หรือ ethnos) หมายถึง การมีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่าสืบสายเชื อมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น 
ไทย พม่า กะเหรี่ยง จีน ลาว เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่น คือ เป็นกลุ่มที่
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ในงานวิจัยนี  หมายถึง 8 กลุ่มชนเผ่าในจังหวัดมุกดาหาร อันได้แก่ 
1.ชาวไทยอีสาน 2.ชาวไทยย้อ 3.ชาวไทยกะเลิง 4.ชาวผู้ไท  5.ชาวไทยบรู(ไทยข่า) 6.ชาวไทยบรู(ไทย
กะโซ่) 7.ชาวไทยแสก 8.ชาวไทยกุลา   

4. เชื อชาติ (race) หมายถึง ลักษณะทางชีวภาพของคน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจาก
ลักษณะรูปพรรณ สีผิว เส้นผม และตา การแบ่งกลุ่ม เชื อชาติ (racial group) 

5. บรรพบุรุษ หมายถึง บรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ 
(เชื อชาติ) เหมือนกัน รวมทั งบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึก
ผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมพร้อมๆกันไป เป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์
ของบุคคลและของชาติพันธุ์ 

6. การออกแบบสร้างสรรค์ หมายถึง เป็นการออกแบบเพ่ือน้าเสนอความงดงามความ
พึงพอใจเน้นความคิดสร้างสรรค์ แปลกๆใหม่ๆ ให้เกิดความสะเทือนใจ เร้าใจ ซึ่งการสร้างสรรค์นี อาจ
เป็นการพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ นมาใหม่ก็ได้ 
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น ้าโขง ในเขตพื นที่จังหวัด
มุกดาหาร ผู้วิจัยได้ท้าการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูล และท้าให้วิจัยเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ น โดยในการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท้าการรวบรวมข้อมูลโดยมีการแบ่งส่วนของข้อมูลได้ 4 ส่วน โดยล้าดับตาม
ความส้าคัญและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาสรุปและปรับปรุงเพ่ือปรับใช้กับงานวิจัยในครั งนี   โดยข้อมูล
เบื องต้นผู้วิจัยได้มีวิธีรวบรวมข้อมูลดังนี  

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหาร 
2. ชาติพันธุ์จังหวัดมุกดาหาร 
3. มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.1 ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น 
3.2 แหล่งที่อยู่อาศัยและอาชีพ 
3.3 เอกลักษณ์ท้องถิ่น  
3.4 เอกลักษณ์สิ่งทอ 

4. อัตลักษณ์แสดงถึงชาติพันธุ์ 
4.1 อัตลักษณ์ในแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 
4.2 อัตลักษณ์ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางชาติพันธุ์ 
4.3 อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดมุกดาหาร 
 
ประวัติและความเป็นมาจังหวัดมุกดาหาร 
 ดินแดนภาคอีสานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เคยมีมนุษย์และชุมชนโบราณมาก่อน เช่น 
ชุมชนโบราณในแอ่งโคราช ชุมชนโบราณที่บ้านเชียง ชุมชนโบราณย่านสกลนคร และชุมชนโบราณ
แถบลุ่มแม่น ้าโขงโดยเฉพาะในเขตจังหวัดมุกดาหาร ได้มีมนุษย์เข้ามาตั งถิ่นฐานตั งแต่ยุคก่อน
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ประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมีแหล่งโบราณคดีที่เป็นประจักษ์พยานยืนยันว่า ได้มีการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรมมาก่อน เช่น ภาพเขียนสีได้ค้นพบในผนังถ ้าท่ีผ่ามือแดง ถ ้าตีนแดง ถ ้าผาแต้ม
และแหล่งโบราณคดีนายกองคูณริมฝั่งโขง ที่อ้าเภอดอนตาล อีกทั งได้พบกลองมโหระทึกส้าริดที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย ในริมฝั่งโขงซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 3,000 ปี บริเวณแถบลุ่มแม่น ้าโขงเคยเป็น
ดินแดนของอาณาจักรฟูนัน ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 5 ถึง พุทธศตวรรษที่ 11 ต่อมาเคยเป็นดินแดน
ของอาณาจักรเจนละ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 14 เคยเป็นดินแดนของ
อาณาจักรขอมตั งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 จนถึง พุทธศตวรรษที่ 18 ขอมจึงเสื่อมอ้านาจลง เมื่อขอม
เสื่อมอ้านาจลงในพุทธศตวรรษที่ 19 พระเจ้าฟ้างุ้มได้รวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ในแถบลุ่มแม่น ้าโขง 
ตั งขึ นเป็นราชอาณาจักรศรีสัตนาคนหุตล้านช้างขึ น ตั งแต่ พ.ศ. 1896 เป็นต้นมาและมีอ้านาจในหัว
เมืองแถบลุ่มแม่น ้าโขงทั งได้น้าเอาพระพุทธศาสนาขึ นมาสู่หัวเมืองสองฝั่งโขงด้วย แคว้นศรีโคตรบูรณ์
ก็เป็นเมืองลูกหลวงเมืองหนึ่งซึ่งตั งอยู่ริมฝั่งโขงตอนใต้ของอาณาจักรล้านช้าง ต่อมาผู้คนเริ่มอพยพลง
มาตามล้าน ้าโขง เพ่ือเลือกหาท้าเลที่เหมาะสมเพ่ือตั งบ้านตั งเมืองมากขึ นในสองฝั่งโขง 
 จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่ 73 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2525 ปัจจุบันแบ่งการ
ปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 52 ต้าบล และ 490 หมู่บ้าน ในอดีตมุกดาหารเคยเป็นเมืองชายแดน
ปลายพระราชอาณาเขตที่เคยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ ครอบคลุมทั งสองฝั่งแม่น ้าโขง เคยทูลเกล้าฯ 
ถวายราชบรรณาการต้นไม้ทองต้นไม้เงินเสมือนหนึ่งประเทศราชตั งแต่สมัยรัชการที่ 4 เป็นต้นมา 
เมืองมุกดาหารต้องสูญเสียดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขง (ฝั่งลาว) ให้แก่ฝั่งเศส เมื่อสมัย ร.ศ.112 (พ.ศ. 
2436) ไปถึง 3 ใน 4 ส่วน ปัจจุบันจึงเป็นจังหวัดเล็กๆ จังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน 
 จังหวัดมุกดาหาร  มีประวัติ ศาสตร์และความเป็นมาที่ ยาวนานตั งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ มีแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และโบราณวัตถุที่เป็นประจักษ์พยานว่ามีมนุษย์เข้ามา
อาศัยอยู่ในอดีตนานนับหลายพันปี เคยเป็นดินแดนของอาณาจักรเจนละ อาณาจักรฟูนัน อาณาจักร
ขอม อาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ และอาณาจักรล้านช้าง ต่อมาได้มีประชากรอีกหลายเผ่าพันธุ์ได้อพยพ
เข้ามาตั งถ่ินฐานอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารตั งเป็นเมืองมาตั งแต่ พ.ศ. 2313 ในสมัยกรุง
ธนบุรี และเป็นเมืองอยู่ถึง 137 ปี ต่อมาจึงถูกยุบลงเป็นอ้าเภอมุกดาหารขึ นกับจังหวัดนครพนมอยู่ถึง 
75 ปีจึงได้รับยกฐานะขึ นเป็นจังหวัด  

 เจ้าจันทรสุริยวงษ์และพรรคพวกได้ตั งอยู่ที่บ้านหลวงโพนสิม ใกล้พระธาตุอิงฮังทางฝั่ง
ซ้ายแม่น ้าโขง (ดินแดนลาว) ต่อมาอีกหลายสิบปี จนได้ถึงแก่กรรม เจ้าจันทกินรี ผู้เป็นบุตร ได้เป็น
หัวหน้าปกครองต่อมา จนถึง พ.ศ. 2310 ได้มีนายพรานคนหนึ่งข้ามโขงมาทางฝั่งขวาแม่น ้าโขงตรง
ปากห้วยบังมุก ได้พบเมืองร้าง วัดร้างและพบต้นตาล 7 ยอดอยู่ริมฝั่งโขง เห็นว่าเป็นท้าเลที่อุดม
สมบูรณ์กว่าดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขง อีกทั งในแม่น ้าโขงตรงปากห้วยบังมุกมีปลาชุมชุมอีกด้วย จึง
กลับไปรายงานให้เจ้าจันทกินรีหัวหน้าทราบ เจ้าจันทกินรีได้พาพรรคพวกข้ามโขงมาดูก็เห็นว่าคงเป็น
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ที่ตั งเมืองโบราณมาก่อน และเป็นท้าเลที่อุดมสมบูรณ์กว่าทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขง จึงได้พากันอพยพจาก
บ้านหลวงโพนสิมมาตั งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งขวาแม่น ้าโขงตรงปากห้วยบังมุก 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แสดงภาพถ่ายกับเจ้าเมือง 
ที่มา: ส้านักวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, ภาพถ่ายเจ้าเมือง, ภาพถ่าย, หมายเลข 0018. 
 
 เมื่อเริ่มถากถางหักร้างพงเพ่ือตั งเมืองขึ นใหม่ ได้พบพระพุทธรูป 2 องค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริม
ฝั่งโขง พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ส่วนพระพุทธรูปองค์เล็กเป็นพระพุทธรูป
โลหะหล่อด้วยเหล็กเนื อดี จึงได้พร้อมกันสร้างวัดขึ นใหม่ในบริเวณวัดร้างริมฝั่งโขง และขนานนามวัดที่
สร้างขึ นใหม่นี ว่า วัดศรีมุงคุณ(ศรีมงคล) และได้ก่อสร้างกุฏิวิหารขึ น ในบริเวณวัดพร้อมกับได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปทั งสององค์ที่อยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขงขึ นไปประดิษฐาน บนพระวิหารของวัด ต่อมาปรากฏ
ว่าพระพุทธรูปโลหะ (องค์เล็ก) เกิดปาฏิหาริย์กลับลงไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่ตั งเดิมอีกถึง 3-4 
ครั ง ในที่สุดพระพุทธรูปองค์เล็กนั นก็ค่อยๆ จมหายลงไปใต้ดิน คงเห็นแต่ยอดพระเกศโผล่ขึ นมาให้
เห็นอยู่ใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขง จึงได้พร้อมกันสร้างแท่นสักการบูชาครอบไว้ในบริเวณนั น และขนานนาม
พระพุทธรูปองค์นั นว่า พระหลุบเหล็ก ปัจจุบันบริเวณที่พระหลุบเหล็กจมดินได้ถูกกระแสน ้าเซาะตลิ่ง
โขงพังลงไปหมดแล้ว (คงเหลือแต่แท่นสักการบูชาที่ยกเข้ามาเก็บรักษาไว้หน้าพระวิหารของวัดศรี
มงคลใต้ในปัจจุบัน) 
 ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ก่ออิฐถือปูนและได้อัญเชิญขึ นไปประดิษฐานอยู่บนพระวิหารของ
วัดศรีมุงคุณ ได้ขนานนามว่า "พระเจ้าองค์หลวง" เป็นพระประธานของวัดศรีมุงคุณ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน
นามเป็น วัดศรีมงคลใต้ ตลอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองตลอดมาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 เมื่อครั งตั งเมืองขึ นใหม่ในเวลากลางคืน ได้มีผู้พบเห็นแก้วดวงหนึ่งสีสดใสเปล่งแปลงเป็น
ประกายแวววาวเสด็จ(ลอย) ออกจากต้นตาล 7 ยอดริมฝั่งโขง ล่องลอยไปตามล้าน ้าโขงแทบทุกคืน 
จวบจนใกล้รุ่งสว่างแก้วดวงนั นจึงเสด็จ(ลอย) กลับมาที่ต้นตาล 7 ยอด เจ้าจันทกินรีจึงได้ขนานนาม
แก้วศุภนิมิตดวงนี ว่า “แก้วมุกดาหาร” เพราะตั งเมืองขึ นริมฝั่งโขงตรงปากห้วยบังมุกอีกทั งได้มีผู้พบ
เห็นไข่มุก อยู่ในหอยกาบ(หอยกี ) ในล้าน ้าโขงอีกด้วย เจ้าจันทกินรีจึงให้ขนานนามเมืองที่ตั งขึ นใหม่นี 
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ว่า เมืองมุกดาหาร ตั งแต่เดือน 4 ปีกุน จุลศักราช 1132 (พ.ศ.2313) อาณาเขตเมืองมุกดาหาร
ครอบคลุมทั งสองฝั่งแม่น ้าโขงจนจรดแดนญวน (รวมเขตของแขวงสุวรรณเขตของดินแดนลาวด้วย) 
 ครั นถึงสมัยกรุงธนบุรีเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราช ได้แผ่แสนยานุภาพขึ นมาถึงแถบลุ่มแม่น ้าโขง 
จนถึง พ.ศ. 2321 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกฯ และเจ้าพระยาจักรี
ยกกองทัพขึ นมาตามล้าน ้าโขง เพ่ือปราบปรามและรวบรวมหัวเมืองใหญ่น้อยในสองฝั่งแม่น ้าโขงให้รวมอยู่ใน
ข้าขอบขัณฑสีมาของกรุงธนบุรี และได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ตั งให้เจ้าจัน-ทกินรี เป็น พระยา
จันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรกและได้พระราชทานนามเมืองว่า เมืองมุกดาหาร 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 2 แสดงภาพตราสัญลักษณ์จังหวัดมุกดาหาร  
 (ก) เครื่องหมายตราประทับหนังสือจังหวัดมุกดาหาร  
 (ข) เครื่องหมายประกอบธงจังหวัดมุกดาหาร 
ที่มา: ส้านักงานกระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, เข้าถึงเมื่อ 20 ธันวาคม 2555, 
เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/pDyqL 
  
 ภายในมีปราสาทชื่อ สองนางสถิตย์ ภายในปราสาทองค์กลางมีแก้วมุกดาหารอยู่บนพาน ใต้พานมี
ผ้าทิพย์รองรับ หน้าผ้าทิพย์มีอักษรไขว้ชื่อย่อจังหวัด ในปราสาทองค์ริมทั งสองข้าง มีบายศรียันตะลุ่มอันเป็น
เครื่องบูชาของชาวอีสาน เบื องหลังมีพระธาตุพนมซึ่งจังหวัดมุกดาหารแยกมา และเคยอยู่ในอาณาจักรโคตรบูรณ์
เดียวกัน มีแนวแม่น ้าโขงอยู่ด้านหลัง ด้านตะวันออก พระอาทิตย์ก้าลังทอแสงหลังหมู่ก้อนเมฆ 2525 เป็นปีที่ตั ง
จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แสดงภาพดอกไม้ประจ้าจังหวัดมุกดาหาร : ดอกช้างน้าว 
ที่มา: ดอกช้างน้าว, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จากhttp://goo.gl/9iLyH 
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สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แสดงภาพต้าแหน่งแผนที่ตั งของจังหวัดมุกดาหาร 
ที่มา: แผนที่จังหวัดมุกดาหาร, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/JmxO7z 
 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
 จังหวัดมุกดาหาร ตั งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั นพรมแดน ตั งอยู่เส้นรุ้งที่ 
16-17 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104-105 องศาตะวันออก มีพื นที่ทั งหมด 4,407 ตร.กม. หรือ 
๒,๗๑๒,๔๐๐ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ระยะทาง 642 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ้าเภอนาแก อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และ
อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ  อ้าเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร  อ้าเภอชานุมาน  
จังหวัดอ้านาจเจริญ และ อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวสุวรรณเขต(สะหวันนะเขต) สปป.ลาว โดยมีแม่น ้าโขง
เป็นเส้นกั นพรมแดน 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ้าเภอเขาวง อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
อ้าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพาน มี
ลักษณะเป็นป่าไม ้บางแห่งเป็นป่าทึบ ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ และมีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ 72 
กม. มีพื นที่ราบ ร้อยละ 20 ของพื นที่ทั งจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มีพื นที่ป่าไม้
ประมาณ 953,300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของพื นที่จังหวัด 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพพื นที่ของจังหวัดมุกดาหารอยู่ทางตอนใต้ของแอ่งสกลนคร (SakonNakorn Basin) 
ประกอบด้วยเทือกเขาภูพาน (Phuphan Range) ซึ่งมีแนวต่อเนื่องเข้ามาจากจังหวัดสกลนคร
ทางด้านตะวันตก เทือกเขานี จะค่อยๆแยกออกเป็นสี่แถว คล้ายนิ วมือไปทางทิศตะวันออก แบ่งพื นที่
ออกเป็นลุ่มน ้าเล็กๆ เอียงลาดลงสู่แม่น ้าโขง ที่ราบระหว่างหุบเขาของลุ่มน ้าเหล่านี มีสภาพเป็นที่ราบ
ลูกคลื่น ( Rolling Plain ) นอกจากบริเวณปากน ้าในช่วงที่ไหลบรรจบกับแม่น ้าโขง จะมีสภาพเป็นคัน
ดินธรรมชาติ (Natural Levee) แคบๆ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น ้าขนานไปกับล้าน ้าโขง 
และมีล้าน ้าสายส้าคัญคือ ห้วยมุก ห้วยบังอี ห้วยบางทราบ ห้วยชะโนด ห้วยทราย เป็นต้น 

1.1 อ าเภอค าชะอี ค้าว่า ค้าชะอี เดิมเรียกว่า ค้าสระอี หมายถึงสระน ้าในดงบังอ่ี 
ต่อมาได้เพี ยนเป็น ค้าชะอี ท้องที่อ้าเภอค้าชะอีบางส่วนเคยอยู่ในเขตเมืองหนองสูง เมื่อยุบเมืองหนอง
สูงและเมืองมุกดาหารลงเป็นอ้าเภอขึ นกับจังหวัดนครพนมใน พ.ศ. 2450 ท้องที่อ้าเภอค้าชะอีใน
ปัจจุบันรวมอยู่ในท้องที่อ้าเภอมุกดาหาร ตามประวัติเดิม ชาวค้าชะอีเป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจาก
เมืองวัง (ทางซ้ายแม่น ้าโขง) รวมกับชาวผู้ไทยเมืองหนองสูงที่อพยพมาจากเมืองค้าอ้อ  

1.2 อ าเภอหนองสูง เป็นชาวผู้ไทยเกือบทุกหมู่บ้าน ตั งขึ นเป็นเมืองหนองสูงในสมัย
รชักาลที่ 3 เมื่อวันศุกร์ แรม  11 ค่้า เดือน 8 ปีมะโรง ฉศก จ.ศ. 1206 (ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2387) เป็นชาวผู้ไทยอพยพมาจากเมืองค้าอ้อ ตั งแต่ห้วยทรายลงที่อ้าเภอนาแกของจังหวัดนครพนม
ในปัจจุบันด้วย เมื่อ พ.ศ. 2450 ยุบเมืองหนองสูงลงเป็นอ้าเภอหนองสูง ได้ย้ายไปท้าการที่บ้านนาแก 
จึงเปลี่ยนชื่ออ้าเภอหนองสูงเป็นอ้าเภอนาแก หนองสูงมีฐานะเป็นต้าบล ขึ นกับอ้าเภอมุกดาหารและ
ต่อมาอ้าเภอค้าชะอีอยู่ถึง 78 ปี จึงได้รับยกฐานะขึ นเป็นกิ่งอ้าเภอหนองสูงเมื่อพ.ศ. 2528 และยก
ฐานะขึ นเป็นอ้าเภอหนองสูง เมื่อ พ.ศ. 2536 

1.3 อ าเภอดอนตาล ตั งอยู่ริมโขง มีดอน (กะ) ตาล ในล้าน ้าโขงอยู่หน้าอ้าเภอ เดิม
เรียกว่าบ้านหัวดอนตาล เพราะเป็นหมู่บ้านที่ตั งอยู่หัวดอน(เกาะ) ต่อมามีฐานะเป็นกองส่วย ส่งส่วย
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ขึ นกับมุกดาหาร ยกฐานะเป็นอ้าเภอดอนตาล เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2506 ยกฐานะเป็นอ้าเภอ
ดอนตาล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2517 

1.4 อ าเภอนิคมค าสร้อย เดิมเป็นหมู่บ้านค้าสร้อย อยู่ในท้องที่อ้าเภอมุกดาหาร 
เมื่อกรมประชาสงเคราะห์ได้จัดตั งเป็นนิคมสร้างตนเองขึ น และต่อมาได้ยกฐานะขึ นเป็นต้าบลค้าสร้อย 
จึงเรียกว่า นิคมสร้างตนเองค้าสร้อย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2517 

1.5 อ าเภอดงหลวง ในอดีตเมื่อ 80 ปีก่อนหมู่บ้านดงหลวงอยู่ในเขตอ้าเภอ
มุกดาหาร เป็นดงทึบมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไทย ข่าและกะโซ่ อาศัยอยู่ 
ต่อมามีการจัดตั งเป็นอ้าเภอและจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2450 จึงโอนพื นที่อ้าเภอดงหลวงไปขึ นกับอ้าเภอนา
แก จังหวัดนครพนม ตั งขึ นเป็นกิ่งอ้าเภอดงหลวง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2420 เมื่อจังตั งจังหวัด
มุกดาหารขึ นใน พ.ศ. 2525 จึงโอนท้องที่กิ่งอ้าเภอดงหลวงมาขึ นกับจังหวัดมุกดาหาร ยกฐานะขึ น
เป็นอ้าเภอดงหลวง เมื่อ พ.ศ. 2527 

1.6 อ าเภอหว้านใหญ่ เดิมอยู่ในเขตเมืองพาลุกากรภูมิ ซึ่งตั งขึ นในสมัยรัชกาลที่ 4 
เมื่อพ.ศ. 2409 ขึ นเมืองมุกดาหาร เขตเมืองพาลุกากรภูมิ ทางเหนือตั งแต่ล้าน ้าก่้า ทางใต้ถึงห้วยบาง
ทราย เมืองพาลุกากรภูมิถูกยุบลงเป็นหมู่บ้าน ขึ นกับต้าบลบ้านหว้าน เมื่อ พ.ศ. 2441 ขึ นกับท้องที่
อ้าเภอมุกดาหาร ตั งขึ นเป็นกิ่งอ้าเภอหว้านใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็นอ้าเภอ
หว้านใหญ่ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 

2. สภาพทางสังคม 
ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ยึดมั่นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่น

และต่อเนื่องทั งยังเป็นเมืองเก่าแก่  มีชาวไทยเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่หลายเผ่า ดังค้าขวัญของจังหวัด  
ตอนหนึ่งว่า “แปดเผ่าชนพื นเมือง” อันได้แก่ เผ่าชาวไทยอีสาน ชาวผู้ไท ชาวไทยข่า (บรู) ชาวไทย 
(โส้) /กระโซ่ ชาวไทยกะเลิง ชาวไทแสก ชาวไทยย้อ และชาวไทกุลา ชาวมุกดาหารส่วนใหญ่  นับถือ
ศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส้าคัญ  และยังคงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ “ฮีตสิบสอง คอ
งสิบสี่” และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่าที่ควรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณี
ปิดบ้าน ประเพณีส่วงเฮือ ประเพณีแห่กัณฑ์หลอน พิธีกรรมโซ่ถั่งบั ง พิธีเหยา พิธีบายศรีสู่ขวัญ  การ
ร้าเต้ยหัวดอนตาล การร้าวงผู้ไทเป็นต้น งานประเพณีที่ส้าคัญของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ งาน
ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ทางจังหวัดจึงได้มีการ
จัดงานเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีของเผ่าต่างๆ งานกาชาดและงานประจ้าปีจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ น
เป็นประจ้าทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม โดยงานจะจัดขึ นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีกิจกรรมต่างๆ 
มากมาย 
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (การตั้งถิ่นฐาน) 
1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (3000-2000 ปีมาแล้ว) 

ยุคสังคมบรรพกาล สุจิตต์ วงษ์เทศ(2538) ให้ความเห็นว่า บริเวณมุกดาหารมีการ

พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมตั งแต่ปลายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ หรือราว 3000-2000 ปี

มาแล้ว การตั งถิ่นฐานผู้คนเป็นยุคชนเผ่า ด้ารงชีวิตแบบบรรพกาลโดยมีร่องรอยยืนยัน คือ 

1.1 ถ้ าฝ่ามือแดง อยู่บนภูอ่างบก บ้านส้มป่อย ต าบลสีนวน เมืองมุกดาหาร  

มีภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน ้าหมาก มีภาพคน 23 คน ภาพมือ 9 ภาพ 

นอกนั นเป็นภาพอาวุธ เป็นหัวลูกศร ภาพสัญลักษณ์และภาพอ่ืนๆ ที่จ้าแนกรูปทรงไม่ได้ ภาพคนบาง

ภาพเป็นแบบเงาทึบ หัวโต เหมือนคนโพกผ้าสวมหน้ากาก ภาพเช่นนี เหมือนกับภาพที่พบบริเวณผา

แต้ม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งคล้ายกับการแต่งกายของหญิงชาวผู้ไทยในเวียดนามที่

ชอบใช้ผ้าโพกหัวเป็นรูปสาม บุคคลพวกนี เป็นผู้ที่มีความรู้ความช้านาญคอยท้าหน้าที่เฉพาะอย่าง เช่น 

เป็นหมอผี คนทรง ที่ในสังคมยุคแรกๆ มักเป็นผู้หญิง ดังกรณีหมอเข้าทรงผีฟ้า ผีมด ผีเม็ง เป็นต้น 

1.2 ถ้ าตีนแดง อยู่ท่ีภูอ่างบก บ้านส้มป่อย ต าบลนาสีนวน  เมืองมุกดาหาร 

ภาพชุดนี อยู่ต่อเนื่องจากหน้าผาถ ้าฝ่ามือแดง มีภาพคน 18 คน ภาพสัตว์

คล้ายหมา 4 ภาพ ภาพตีนแดง 4 ภาพ และยังมีภาพอ่ืนๆ ภาพตีนแดงนี นับเป็นแห่งแรกที่พบใน

ประเทศไทย และที่แปลกไปจากภาพตีนแดงที่พบในแห่งอ่ืน คือ ภาพตีนแดงที่ถ ้าแห่งนี ใช้วิธีทาบ แต่ที่อ่ืน

ใช้วิธีเขียนภาพ 

1.3 ถ้ าผาแต้ม อยู่ท่ีภูวัด บ้านภูล้อม ต าบลบ้านบาก อ าเภอดอนตาล  

บริเวณที่พบภาพเขียนเป็นเพิงหินทรายขนาดใหญ่ ยาว 72 เมตร สูง

ประมาณ 8 เมตร ลึก 6 เมตร เขียนด้วยสีแดงคลายน ้าหมาก มีภาพมือจ้านวน 98 ภาพ นอกนั นเป็น

ภาพสัญลักษณ์อ่ืนๆ เช่น ลายเรขาคณิต ภาพเครื่องหายกากบาท ภาพตาราง ภาพหยักฟันปลา ภาพ

ลายเส้นโค้ง และรูปสัตว์ต่างๆ ซึ่งภาพดังกล่าวคล้ายคลึงกับภาพเขียนสีโบราณในจังหวัดอ่ืนๆ ของ

ภาคอีสาน ซึ่งอาจแสดงถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันของกลุ่มชนที่มีพื นฐานทางสังคม และมีความ

เชื่อความคิดเหมือนกัน 

ภาพเขียนสีเหล่านี  เกิดขึ นจากการประกอบพิธีกรรม เพ่ือความอุดม

สมบูรณ์ซึ่งพบมากในบรรดากลุ่มชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีระดับความรู้ทางเทคโนโลยีต่้า ควบคุม

ธรรมชาติไม่ได้ เมื่อมีความต้องการอาหารการกินอย่างสม่้าเสมอก็จะประกอบพิธีกรรมที่มีทั งการอ้อน
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วอนและบงการบังคับธรรมชาติให้อ้านวยความอุดมสมบูรณ์ แต่การประกอบพิธีกรรมที่มีทั งการอ้อน

วอนและบงการบังคับธรรมชาติให้อ้านวยความอุดมสมบูรณ์ แต่การประกอบพิธีกรรมของกลุ่มชนใน

เขตมุกดาหาร จะเป็นการประกอบพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ในระดับย่อยๆ หรือระดับท้องถิ่น

ของกลุ่มชนเล็กๆ ที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่บนที่สูง และที่ราบสองฟากแม่น ้าโขงย่านนั น แต่พวกนี ก็ มี

ความสัมพันธ์เกี่ยวดองกับกลุ่มชนอ่ืนๆ จากภายนอกที่ผ่านมาทางอุบลราชธานีด้วย เพราะมีภาพเขียน

สีหลายภาพคล้ายกัน 

1.4 แหล่งนายกองคูณ อยู่ริมแม่น้ าโขงตรงข้ามเกาะดอนตาล อ าเภอดอนตาล 

มีเนื อที่ประมาณ 30 ไร่ ถูกลักลอบขุดเป็นหลุมเป็นบ่อมากกว่า 100 แห่ง 

พบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นเนินดินที่เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งฝังศพของคน

โบราณ พบเครื่องมือหินกะเทาะ สะเก็ดหิน และหินขัดที่ใช้หินจากแม่น ้าโขงมาท้า กระจายอยู่ทั่วไป 

ซึ่งบริเวณนี อาจเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเครื่องมือหินก็ได้ จากสะเก็ดหินที่ปนอยู่กับกองเครื่องมือโฮบิน

เนียน (hoabinina) ที่พบอยู่ในบริเวณนี  ไม่ใช่ตัวก้าหนดอายุที่ดีนัก เพราะอาจเริ่มแต่ปลายสมัยไพลส

โตซีนมาจนถึงไม่กี่พันปีมานี เองก็ได้ ส่วนเครื่องมือโลหะ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น

ระบบ บรรดาโบราณวัตถุท่ีพบมีลักษณะคละปะปนกัน 

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม (2538: 62, อ้างถึงใน สุจิตต์ วงศ์เทศ, 2538) ได้กล่าวไว้

ว่า บริเวณแหล่งนายกองคูณแห่งนี  น่าจะมีอายุเพียงยุคปลายสมัยประวัติศาสตร์ ที่ผู้คนในท้องถิ่นยัง

ล้าหลังทางเทคโนโลยี จึงยังคงท้าเครื่องมือหินกะเทาะอยู่ 

1.5 มโหระทึก มโหระทึก มีพบท่ีจังหวัดมุกดาหาร 2 ใบ  

คือพบที่อ้าเภอดอนตาลและอ้าเภอค้าชะอี โดยเฉพาะมโหระทึกที่พบใน

อ้าเภอดอนตาล มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 86 เซนติเมตร ก้นกลอง 90 เซนติเมตร สูง 61 เซนติเมตร 

จัดว่าเป็นมโหระทึกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นักโบราณคดีก้าหนดอายุตามรูปแบบและลวดลาย

ว่ามีอายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ 7-8 ที่หน้ากลองมีลายนูนคล้ายดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ มีรัศมี 

14 แฉก มีประติมากรรมรูปกบประดับ 4 มุมๆ ละตัว ด้านข้างกลองมีลวดลายเป็นรูปเรือส่งวิญญาณ 

ส่วนมโหระทึกที่อ้าเภอค้าชะอี มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 79 เซนติเมตร สูง 

70 เซนติเมตร ที่หน้ากลองมีลายนูนเป็นรูปคล้ายดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ มีรัศมี 32 แฉก ไม่มี

ประติมากรรมรูปกบอยู่บริเวณหน้ากลอง  
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มโหระทึก ท้าด้วยส้าริดมีโลหะผสมอยู่อย่างน้อย 3 ชนิด คือ ทองแดง ดีบุก

และตะกั่ว บางแห่งเรียก ฆ้องกบหรือฆ้องเขียด ชาวมุกดาหารเรียก “กลองทอง” ซึ่งกลองดังกล่าวที่

พบนี จัดเป็นวัฒนธรรมดองซอน เนื่องจากมีการขุดค้นพบกลองรูปนี จ้านวนมากที่ต้าบลดองเชิน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม 

จากหลักฐานดังกล่าวล้วนยืนยันว่ามุกดาหารยุคแรกมีการพัฒนาทางสังคม

และวัฒนธรรมแบบบรรพกาล โดยผู้คนยุคแรกเริ่มมีทั งพวกที่สูง (ข่าหรือลาวเทิง) ซึ่งเป็นชนพื นเมือง

ดั งเดิมเป็นกลุ่มชนหลัก และมีพวกที่ราบซึ่งเคลื่อนย้ายเข้ามาทีหลังเรียกว่าไทยลาวหรือลาวลุ่ม คน

สองพวกนี จะเคลื่อนย้ายไปมาบริเวณนี  ครั นนานไปก็มีการแต่งงานกันระหว่างชนที่อพยพมาอยู่ใหม่

และชาวพื นเมืองเดิม กลายเป็นชนเผ่าผสมเพ่ิมเติมขึ นมาอีก 

ธิดา สาระยา (2538: 63, อ้างถึงใน สุจิตต์ วงศ์เทศ, 2538) ได้กล่าวไว้

เกี่ยวกับกลุ่มประชากรในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแถบนี ว่า ประกอบด้วยข่า พวกไทยกับพวกชนเผ่า

อ่ืนๆ ในน่านเจ้า พวกกัมพู หรือพวกกัมพุช พวกจาม พวกเวียด พวกสยาม และพวกลาว ซึ่งอพยพเข้า

มาหลังสุด กลุ่มชนดังกล่าว เคลื่อนไหวอยู่ในภาคอีสานยุคต้นประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เคลื่อนไหวอยู่สองฟากแม่น ้าโขง ตั งแต่อุบลราชธานี มุกดาหาร ขึ นไปจนถึงหนองคาย และเวียงจันทร์ 

2. ยุคอาณาจักรโคตรบูรณ์ (ฟูนัน) (ช่วงพุทธสตวรรษท่ี 5 ถึง 12) 

เรื่องการก้าเนิดและสูญลับดับไปของอาณาจักรโคตรบูรณ์ (ฟูนัน) ซึ่งมีอาณาบริ เวณ
และอิทธิพลในแถบท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขง รวมตลอดจนถึงมุกดาหารด้วยได้มีผู้เสนอไว้ ดังนี  

W.A.R . Wood (อ้างถึงใน มาตยา อิงคนารถ, 2529) กล่าวถึงชนชาติดั งเดิมที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทยว่า พวกละว้า (ลัวะ) จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ตั งแต่ก่อนพุทธกาล ในภาคอีสาน
ตั งถิน่ฐานอยู่ท่ีแคว้นโคตรบูรณ์ ต่อมามีชนรุ่นใหม่ในตระกูลมอญ – เขมร เข้ามามีอ้านาจแทน 

ชนชาติละว้าดังกล่าว สังคีต จันทนะโพธิ์ (2540) อธิบายว่า เป็นชนชาติดังเดิมที่
อาศัยอยู่ในพื นท่ี 6 ประเทศ คือ 

1. ประเทศไทย แถบกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ 

2. ประเทศพม่า แถบรัฐฉาน (ไทยใหญ่) 

3. ประเทศจีน ตอนใต้ของมณฑลยูนาน 

4. ลาว 

5. เวียดนาม 

6. กัมพูชา อยู่แถบทางตอนเหนือ 
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 ชาวละว้าได้อาศัยอยู่ในประเทศดังกล่าว ก่อนที่ชาวไทย ลาว ไทยใหญ่ จีนฮ่อ 
เวียดนาม ขอมเขมร มอญจะอพยพเข้ามาอยู่เสียอีก ลักษณะของชาวละว้า มีส่วนสูงประมาณ 5-6 ฟุต
เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะผู้หญิงส่วนมากจะต่้ากว่า 5 ฟุตลงมา ชาวละว้าเชื่อว่าบรรพบุรุษดั งเดิมมีต้น
ตระกูลเป็นกบ ชื่อ ยาถ้า ยาไถ รากฐานเดิมอยู่เมืองข่าตอนใต้ประเทศจีนติดแม่น ้าโขงยากแก่การ
เดินทาง ชาวละว้าจึงเคารพบูชารูปกบ โดยจะใส่รูปกบไว้ในหิ งบูชา ในวันขึ นปีใหม่จะมีประเพณีแห่
แหนรูปกบไปปล่อยตามล้าห้วย นอกจากนี  ชาวละว้ายังมีกลองโลหะท้าด้วยทองเหลือง ตรงกลางสูง
ประมาณ 2 ฟุตเศษๆ บนแผ่นโลหะเหมือนหนังกลอง มีรูปกบเล็กๆ อยู่ 4 ตัว ใช้ตีเวลามีงานพิธีทาง
เชียงใหม่เรียก “ฆ้องกบ” คนไทยเรียก “กลองมโหระทึก” ปัจจุบันชาวละว้ากลายเป็นชายไทยภูเขา 
อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทยเป็นส่วนใหญ่ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในภาคอีสานและลาว เรียกข่า ขะมุ 
ความ-เชื่อและการนับถือของชาวละว้า อาจจะมีส่วนสัมพันธ์กับรูปปั้นกบในกลองมโหระทึกที่พบใน
จังหวัดมุกดาหารการประกอบพิธีกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ในถ ้าผาแต้ม อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
อ้าเภอดอนตาลและอาจเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อ การประกอบพิธีกรรม ภาพเขียนสี กลองมโหระทึก 
ของชาวจ้วง ในมณฑลกวางสีประเทศจีน หรือ ความเชื่อพิธีกรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในอุษาคเนย์ทุก
เผ่าพันธุ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีการรับเอาศาสนาจากแหล่งที่เจริญกว่าเข้ามาเป็นที่พ่ึงทาง
ใจทดแทนในกาลต่อมา 
 มหาสิลา วีรวงศ์ (2540) กล่าวว่า นับตั งแต่พุทธศตวรรษที่ 5-12 อาณาจักรโคตร
บูรณ์หรือศรีโคตรบองมีอ้านาจในแถบนี  มีอาณาเขตตั งแต่เมืองนครราชสีมาเป็นต้นมา รวมเอาภาค
อีสานของไทยและประเทศลาว ตั งแต่แขวงเวียงจันทร์ลงไปจนถึงนครจ้าปาศักดิ์ ศูนย์กลางอ้านาจ
ตั งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าโขงตอนกลางของประเทศลาว คือ บริเวณเมืองท่าแขก เมืองหลวงของ
อาณาจักรนี  ตั งอยู่ใกล้แม่น ้าเชบั งไฟ ลึกเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร (ปัจจุบันเป็นป่าทึบ) กษัตริย์
ผู้ปกครองนครนี ชื่อ พระยาสุริยวงศาสิทธิเดช เป็นคนเชื อชาติขอม 
 จิตร ภูมิศักดิ์ (2535) ให้รายละเอียดว่า ฟูนัน เป็นอาณาจักรที่ปรากฏในเอกสานจีน 
เริ่มตั งแต่พุทธศตวรรษที่ 7-12 ที่ตั งของฟูนันในช่วงปี พ.ศ. 1022-1100 ตั งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
จามปา (เวียดนามกลาง) เมืองหลวงของฟูนัน คือจังหวัดนครพนมมีพระธาตุพนมเป็นพยานทาง
ศิลปวัตถุ ซึ่งนครพนมนั นเป็นค้าเดียวกับฟูนัน โดยเรียกอาณาจักรโคตรบูรณ์หรือพนม ตามเอกสารจีน
ระบุว่าชาวเมืองฟูนันผิวด้า ผมหยิก ล้าหลัง ท้ากสิกรรม แบบบรรพกาล ต้านานไต (ไทยใหญ่) เรียก
ชาวฟูนันว่า พวกยักษ์ หรือผีเสื อ  
 สุจิตต์ วงษ์เทศ (2538) กล่าวว่า พระธาตุพนมเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่
เก่าแก่ท่ีสุดในภาคอีสาน สร้างขึ นในยุคอาณาจักรโคตรบูรณ์ เป็นศิลปะผสมผสานแบบทวาราวดี แบบ
ขอม และอิทธิพลจากพวกญวนกับจาม จากภาพสลักพบว่า มีความเป็นท้องถิ่นโดยเฉพาะคนใน
บริเวณนี  เช่นลักษณะของรูปร่างหน้าตา การไว้มุ่นผม รวมทั งการเปลือยกายท่อนบน จะเป็น
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ภาพเหมือนจริง ไม่เป็นภาพจินตนาการอย่างภาพจ้าหลักในปราสาทขอมทั่วไป การสร้างพระธาตุพนม
คาดว่า จะสร้างราว พ.ศ. 1000 และมีการซ่อมแซมลวดลายสลักอิฐขึ นครั งหนึ่งรายหลัง พ.ศ. 1200 
 พระธาตุพนมมีรูปแบบทางศิลปะสถาปัตย์ เนื่องในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
และศาสนาพราหมณ์ กลุ่มชนที่อาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น ้าโขงบริเวณนี เป็นผู้ที่อาศัยมาตั งแต่โบราณ กลุ่ม
ชนนี นับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเห็นได้จากการปักเสมาหินที่มีลวดลายเป็นรูปพระสถูปหรือรูปกลีบบัว
ที่ฐานไว้รอบๆ องค์พระธาตุ ปักแสดงเขตไว้ 
 จากหลักฐานการนับถือพุทธศาสนา คือ การพบเสมาหินสิลาแลงเป็นแผ่นขนาดใหญ่
จ้านวนมากพบในบริเวณส้านักสงฆ์ที่หาดเวินไชยทางด้านเหนือของอ้าเภอดอนตาล ซึ่งเป็นเนินสูงริม
แม่น ้าโขง ตรงชายหาดเป็นเนินหิน มีเพิงผาและหาดหินสวยงามการพบเสมาหินจ้านวนมากเช่นนี  
แสดงว่าเป็นแหล่งพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ ขนาดของเสมาหินก็นับเนื่องเป็นแบบเดียวกันกับที่
พบในแหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ซึ่งคาดว่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ลงมา 
อันเป็นการยืนยันว่าเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา พื นที่แถบมุกดาหารได้รับเอา
วัฒนธรรมทวารวดีจากพวกมอญ และรับเอาพุทธศาสนาแบบมหายานมาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจอีกด้วย 

3. ยุคอาณาจักรเจนละ (พุทธศตวรรษที่ 15-18) 

เมื่ออาณาจักรโคตรบูรณ์เสื่อมอ้านาจลง อาณาจักรเจนละได้แผ่ อ้านาจเข้า
ครอบคลุมบริเวณแถบนี แทน อาณาจักรเจนละมีเมืองหลวงชื่อ เศรษฐปุระ ตั งอยู่แถบจ้าปาศักดิ์ใกล้
กับปราสาทหินวัดภู อันเป็นเทวสถานส้าคัญของอาณาจักรเจนละ (เดิมเป็นเมืองขึ นของอาณาจักร
โคตรบูรณ์ หรือ ฟูนัน) ส่วนอาณาบริเวณของเจนละ จะอยู่แถบตั งแต่เกาะโขง(สีทันดร) ในลาวใต้ 
คลุมขึ นไปจนถึงเมืองท่าแขกในลาวกลาง ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนม อาณาจักรเจนละเริ่มรุกราน
อาณาจักรโคตรบูรณ์ (ฟูนัน) ในศตวรรษที่ 11 ประชากรของชาวเจนละเป็นชนชาติในตระกูลมอญ-
เขมร สายที่เป็นบรรพบุรุษโดยตรงของชาวเขมร ในต้านานไต (ไทยใหญ่) เรียกพวกนี ว่า “นาค” 

สุจิตต์ วงษ์เทศ (2538) กล่าวว่า หลัง พ.ศ. 1000 เกิดรัฐส้าคัญขึ นในภาคอีสาน จีน
เรียกรัฐนี ว่า “เจนละ” มีต้นก้าเนิดพัฒนาการอยู่บริเวณอุบลราชธานี-ยโสธร ต่อมาขยายตัวและ
แบ่งแยกเป็นสองฝ่าย คือเจนละน ้ากับเจนละบก ฝ่ายเจนละน ้ามีอาณาบริเวณอยู่ลงไปทางใต้ ใกล้
ทะเลสาบใหญ่ในกัมพูชาจนถึงชายทะเล ภายหลังได้กลายเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรขอม เมืองพระ
นคร ส่วนเจนละบกอยู่บริเวณแถบลุ่มแม่น ้ามูล-ชี ตอนล่าง และวัดภู-จ้าปาศักดิ์ ขึ นไปชนแดนกับ
อาณาจักรน่านเจ้า เจนละบกจะมีพื นที่เป็นป่าเขาและท่ีสูง มีชุมชนบ้านเมืองเล็กๆ หลายแห่ง มีอาณา
เขตตั งแต่เวียงจันทร์ขึ นไปทางเหนือ ประชิดด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม โดยเมืองเวียง
จันทร์อาจเป็นเมืองส้าคัญของเจนละบก เนื่องจากมีเอกสารจีนระบุว่า มีรัฐส้าคัญ ชื่อ เหวินถาน 
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นักวิชาการจีนหลายท่านให้ความเห็นว่า คือเมืองเวียงจันทร์ พื นที่จังหวัดมุกดาหารที่อยู่ต่อเนื่องกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นชุมชนชายแดนของรัฐเจนละ เป็นส่วนหนึ่งของรัฐเจนละด้วย 

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม (2521) สรุปว่า อีสานระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-16 แบ่ง
ออกเป็นแคว้นต่างๆ 4 กลุ่ม มีกลุ่มเมืองในเขตลุ่มแม่น ้าโขง แม่น ้ามูลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
นครพนมจนจดบุรีรัมย์ เป็นแคว้นที่อยู่ในอ้านาจทางการเมืองของอาณาจักรเจนละ  สมัยรัชกาลของ
พระเจ้าภววรมัน  มีการแพร่หลายของการสร้าง ศาสนสถาน ศิวลึงค์ และรูปโคนนทีในศาสนา
พราหมณ ์

ม้าต้าหวิน (2540: 66, อ้างถึงใน มหาสิลา วีระวงศ์, 2540) นักประวัติศาสตร์จีน ได้
กล่าวไว้ว่า ประชาชนพลเมืองของเจนละ พวกผู้ชายมีรูปร่างเล็กและผิวด้า แต่พวกผู้หญิงผิวขาวนิด
หน่อย ประชาชนเกล้าผมและใส่ตุ้มหู ท่าทางว่องไวและแข็งแรง อาบน ้าทุกเช้า และใช้กิ่งไม้เล็กๆถูฟัน 

4. ยุคอาณาจักรขอม (พุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 16) 

ต่อมาอาณาจักรเจนละเสื่อมอ้านาจลง อาณาจักรขอมซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่นครธม ได้
แผ่อ้านาจเข้าครอบง้าภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคเหนือบางส่วนของไทย มีหลักฐานยืนยัน คือ 

สุรจิตต์  จันทรสาขา (มปป.) กล่าวว่า บริเวณแถบลุ่มแม่น ้าโขง ในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 15-18 ได้ตกเป็นดินแดนที่มีอิทธิพลและวัฒนธรรมของอาณาจักรขอม 

เมื่อราว พ.ศ. 1500-1800 มีอิทธิพลการเมืองและวัฒนธรรมขอมจากกัมพูชา แพร่
ขึ นมาตามล้าแม่น ้าโขง น้าลัทธิศาสนา พราหมณ์และพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเข้ามาแพร่หลาย มีการ
สร้างปราสาทขอมขึ นบนภูมิภาคนี แพร่หลายขึ นไปจากสกลนครอุดรธานี หนองคายถึงเวียงจันทร์ แต่
ไม่พบร่องรอย ศาสนสถานที่เป็นแบบขอมในจังหวัดมุกดาหาร คงพบแต่ไหมีหูบรรจุกระดูกคนตายที่
ฝังไว้ใต้ดินจ้านวนมากและพบในพื นที่เกือบทุกอ้าเภอในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งนักโบราณคดีระบุว่าเป็น
ศิลปะแบบลพบุรี (ขอม) พระเจ้าสุรยะวรมันที่ 1 ซึ่งเป็นกษัตริย์ขอม ครองราชย์สมบัติอยู่ระหว่าง 
พ.ศ. 1553-1593 นับจากรัชกาลของพระองค์เป็นต้นมา อิทธิพลของวัฒนธรรมและศิลปกรรมขอมได้
แพร่หลายทั่วไปในภาคอีสาน ลัทธิศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็แพร่หลายตามล้าน ้าโขง
ขึ นไปจนถึงสกลนครและอุดรธานี เมืองโบราณส้าคัญ เช่น เมืองหนองหารหลวงสกลนคร ก็คงเจริญ
ขึ นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 นี  จึงอาจท้าให้สันนิษฐานว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบมุกดาหาร น่าจะ
เป็นชนเผ่าข่า แต่ถูกปกครองโดยอาณาจักรขอม (เขมร) มีการตั งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย ยังเป็น
ชุมชนขนาดเล็ก ไม่มีความส้าคัญทางการปกครองเหมือนแถบเมืองที่ตั งอยู่ในจังหวัดสกลนครหรือ 
สะหวันนะเขต ฝั่งซ้ายแม่น ้าโขง ที่มีการสร้างพระธาตุนารายเจงเวง สะพานหิน หรือเรือหิน ปรากฏ
อยู่จนปัจจุบัน แต่ชุมชนเล็กๆ เหล่านี ก็ได้รับเอาวัฒนธรรมขอมเข้ามาปฏิบัติในวิถีชีวิต เช่น การบรรจุ
กระดูกของคนตายไว้ในไห ซึ่งเป็นศิลปะแบบลพบุรี แล้วใช้ถ้วยเคลือบสีคล้ายกับเครื่องสังคโลกของ
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สุโขทัยหรือถ้วยเคลือบของจีน ครอบปิดปากไหบรรจุกระดูกถ้วยเคลือบสีเป็นสิ่งที่ท้าได้ยากในชุมชน
ล้าหลัง เพราะต้องใช้เทคนิคค่อนข้างสูงจึงจะท้าให้สีติดอยู่กับถ้วยเป็นเวลานาน การท้าภาชนะเคลือบ
สีจึงจะท้าได้ในชุมชนที่มีความเจริญ เช่น ที่เมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย หรืออาจมีพ่อค้าจากชุมชนอ่ืนๆ 
น้าสินค้าเครื่องสังคโลกหรือถ้วยเคลือบของจีนเข้ามาซื อขายแลกเปลี่ยนในแถบนี  ซึ่งควรได้รับการ
ค้นคว้าศึกษาอย่างจริงจัง เพ่ือจะได้ทราบความจริงแท้ในโอกาสต่อไป  

บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (2535: 67, อ้างถึงใน จิตร ภูมิศักดิ์, 2535) ได้กล่าวไว้ว่ารูปร่าง
หน้าตาของขอม หรือกะหลอม  หมายถึง ชาวใต้ผิวคล ้า(ด้า) ตัดผมสั น นุ่งผ้าโจงกระเบนทั งชายและหญิง 

บริเวณพื นที่ในมุกดาหารก่อนยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 3000-2000 ปีล่วง
มาแล้ว พบหลักฐานว่า มีผู้คนอาศัยอยู่แถบอ้าเภอดอนตาล อ้าเภอเมืองมุกดาหาร ด้าเนินชีวิตตาม
แบบสังคมบรรพกาล นับถือผีสาง เทวดา ยังไม่มีการนับถือศาสนา จนเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-
12 บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าโขง ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรโคตรบูรณ์ (ฟูนัน) พุทธศาสนาแบบ
มหายาน และวัฒนธรรมทวารวดีได้แพร่หลายเข้ามาสู่ดินแดนแถบนี  ต่อมาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
อาณาจักรขอม ระหว่างศตวรรษที่ 15-18 จวบจนล่วงเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ บริเวณแถบที่ราบลุ่ม
แม่น ้าโขง นับแต่เวียงจันทร์ลงไปถึงแก่งลีผี ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านช้าง ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 19-22 และในที่สุดตกเป็นเมืองขึ นของไทยในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ในปี พ.ศ. 2321 

ส่วนผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบนี ก่อนชาวมุกดาหารจะอพยพเข้ามาอยู่ มีคนหลายเชื อ
ชาติอยู่ปะปนกัน โดยมีชนเผ่าข่า ซึ่งเป็นชนพื นเมืองดั งเดิมเป็นหลักอยู่อาศัยมากที่สุดครั นเวลาล่วงไป
ก็เกิดการแต่งงานระหว่างชนต่างเผ่า ท้าให้เกิดเป็นชนเผ่าผสมเพ่ิมเติมและอยู่ปะปนกันไป นอกจากนี  
ยังมีการติดต่อสัมพันธ์กับชนเผ่าอ่ืนๆ ในย่านอุษาอาคเนย์ ทั งด้านความเชื่อ การประกอบพิธีกรรม การค้าขาย 
กลุ่มชนดังกล่าวอพยพเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างที่ราบลุ่มแม่น ้าโขงบริเวณนี  ท้าให้พื นที่มุกดาหาร
บางขณะมีการเคลื่อนไหว บางขณะกลับหยุดนิ่งไร้ร่องรอย จวบจนบรรพชนของชาวมุกดาหารจาก
บ้านหลวงโพนสิม ฝั่งซ้ายแม่น ้าโขง อพยพเข้ามาอยู่ จนเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน  

 
ชาติพันธุ์จังหวัดมุกดาหาร 

 
ความหมายของชาติพันธุ์ 

ชาติพันธุ์ คือ การมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน และเชื่อว่า สืบ
เชื อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน เช่น ไทย พม่า กะเหรี่ยง จีนลาว เป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์หรือ
กลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือ เป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่นี 
หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพรรณ (เชื อชาติ) เหมือนกัน รวมทั ง
บรรพบุรุษทางวัฒนธรรมด้วย ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และ
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ทางวัฒนธรรมพร้อมๆ กันไปเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของ ชาติ
พันธุ์ และในขณะเดียวกันก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกันได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ ในกลุ่มชาติพันธุ์นับถือศาสนาเดียวกันความรู้สึกผูกพันนี อาจ 
เรียกว่า "ส้านึก" ทางชาติพันธุ์ หรือชาติลักษณ์ ethnic identity (โครงการสารานุกรมไทยส้าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2556) 
 
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ 

ในช่วงเวลาที่มีจ้านวนประชากรไม่มาก และความหนาแน่นของประชากรต่้า พื นที่บนผิว
โลกมีอยู่มากพอ ที่จะตอบสนองการขยายตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ แต่มาในระยะหลัง เมื่อมีจ้านวน
ประชากรเพ่ิมมากขึ น การขยายตัวของวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ มีผลท้าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชาติพันธุ์ เมื่อชาติพันธุ์ขยายตัวมาอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน อาจท้าให้เกิด
การยืมวัฒนธรรม และการผสมกลมกลืนของชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมได้ แต่ถ้าการขยายตัวของชาติ
พันธุ์สองชาติพันธุ์ไม่เข้ากัน หรือไม่สอดคล้องกัน ปัญหาเรื่องความขัดแย้ง ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะเกิด
ตามมา ปัญหามักจะ เกิดจากการที่แต่ละฝ่ายต่างก็พยายามรักษา วัฒนธรรมของตน ไม่ยอมรับ
วัฒนธรรมของ ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมข้างเคียง ความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ จะ
ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีได้ ถ้าเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ นได้อย่างไร 
สาเหตุของการแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ พอจะสรุปได้ 5 ลักษณะ คือ 

1. เกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรมชนชั้น ในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั น และ
คนที่อยู่ในชนชั นต่้าที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชน ที่อยู่นอกระบบสังคม คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน แต่
ถูกสังคมระบุว่าเป็นคนชนชั นต่้า ถือว่าเป็นผู้ที่น่ารังเกียจและไม่ควรอยู่ร่วมสังคมกับสมาชิกส่วนใหญ่ 
ได้ 

2. เกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ กลุ่มชนที่มีชาติพันธุ์ต่างจากคน
ส่วนใหญ่ และตั งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณท่ีห่างไกล  

3. เกิดจากการผนวกดินแดน การขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการ
ผนวกดินแดนเพ่ิม อาจเกิดจากการตกลงกันตามสนธิสัญญา หรือเกิดจากการขยายดินแดง หลังจาก
ชนะสงคราม  

4. เกิดจากการย้ายถิ่น ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ อาจมีสาเหตุมาจากการที่คน
จ้านวนหนึ่งอพยพ ย้ายถิ่นเข้าไปอยู่ในสังคมอ่ืน โดยที่คนกลุ่มนี  มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต่างจาก
คนในสังคมที่ตนย้ายเข้าไปอยู่ รูปแบบของการย้ายถิ่นมีได้หลายรูปแบบ เช่น  

4.1 การอพยพทาส  
4.2 การอพยพแรงงานเกณฑ์จากบริเวณ หนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง 
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4.3 การว่าจ้างคนงานที่อพยพมาจากที่อ่ืน  
4.4 การอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือการลี ภัยการเมือง  
4.5 การรับคนเข้าประเทศโดยการโอนสัญชาติ  
4.6 การอพยพของชนชาติที่เจริญกว่า ไปยังพื นท่ีที่มีชนชาติที่ด้อยกว่า 

5. เกิดจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ในประเทศ
อาณานิคม มีลักษณะแตกต่างจากกรณีต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ทั ง ๔ กรณี ทั งนี  เพราะอาณานิคมเกิด
จากการที่มหาอ้านาจเข้ามามีอ้านาจในการเมืองการปกครองของ ประเทศอ่ืน ผู้อพยพเข้ามาเป็นผู้ที่มี
อ้านาจมากกว่า และสามารถออกกฎหมายบังคับต่างๆนานา ท้าให้เจ้าของประเทศ ซึ่งมีจ้านวน
ประชากรมากกว่า มีลักษณะของผู้อยู่ใต้ปกครอง และต้องยอมจ้านนต่อข้อเรียกร้องของประเทศ
มหาอ้านาจประเทศมหาอ้านาจมักจะจับจอง ที่ดินขนาดใหญ่ และว่าจ้างคนพื นเมืองไปเป็นกรรมกรในไร่นา 
 
ประชากร 

การรวบรวมเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีอยู่ถึง 8 กลุ่มชาติพันธุ์ 
เพ่ือย้อนอดีตให้ทราบถึงกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group) ก่อนที่จะมารวมกันเป็นจังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  แสดงภาพเส้นทางการกวาดต้อนกลุ่มชนต่างๆ สู่มุกดาหารในสมัยรัชกาลที่ 3  
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1. ชาวไทยอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  แสดงภาพชาวไทยอีสาน  
 

เป็นชาวไทยกลุ่มใหญ่ในจังหวัดมุกดาหาร เช่นเดียวกับชาวไทยอีสานในจังหวัดอ่ืนๆ ใน
ภาคอีสานอีกหลายจังหวัด ชาวไทยอีสานได้สืบเชื อสายต่อเนื่องกันมานานนับหลายพันปี ตั งแต่ขุน
บรมปฐมวงศ์ของเผ่าไทยตั งแต่อาณาจักรน่านเจ้า อาณาจักรล้านช้าง จนมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายชาวไทยอีสานได้อพยพลงมาตามล้าน ้าโขง ตั งแต่ พ.ศ. 2231 (สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช) เมื่อท่านพระครูโพนเสม็ก น้าสานุศิษย์จากอาณาจักรล้านช้างอพยพลงมาตามล้าน ้าโขงแล้ว
แผ่ขยายออกไปตามล้าน ้ามูล ล้าน ้าชีและล้าน ้าอ่ืนๆ ซึ่งแยกออกจากแม่น ้าโขง จนตั งเป็นเมือง
อุบลราชธานี ยโสธร สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม เป็นต้น เมืองมุกดาหารได้แต่งตั ง
เป็นเมืองเมื่อ พ.ศ. 2313 ในสมัยกรุงธนบุรี 

2. ชาวผู้ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  แสดงภาพหญิงและเด็กชาวผู้ไทยในอดีต  

 
ค้าว่า “ผู้ไทย” บางท่านมักเขียนว่า “ภูไท” แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

เขียนว่า “ผู้ไทย”  ถิ่นฐานดั งเดิมของชาวผู้ไทยอยู่ในแคว้น 12 จุไทยและแคว้นสิบสองปันนา (ดินแดน
ส่วนเหนือของลาวและเวียดนาม ซึ่งติดต่อกับดินแดนทางตอนใต้ของจีน) ราชอาณาจักรไทยได้สูญเสีย
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ดินแดนสิบสองจุไทยซึ่งอยู่ในเขตของลาวให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อ ร.ศ.107 (พ.ศ. 2431)  เดิมชาวผู้ไทยแบ่ง
ออกเป็น 2 พวก คือ 

1. ผู้ไทยด้า มีอยู่ 8 เมือง นิยมแต่งกายด้วยเสื อผ้าสีด้าและสีคราม 
2. ผู้ไทยขาว มีอยู่ 4 เมือง อยู่ใกล้ชิดติดกับชายแดนจีนจึงนิยมแต่งกายด้วยเสื อผ้าสี

ขาวรวมผู้ไทยด้าและผู้ไทยขาวมี 12 เมือง จึงเรียกดินแดนส่วนนี ว่า "สิบสองจุไทย" หรือ "สองเจ้าไทย"   
ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 2 (เจ้าองค์หล่อ) แห่งราชอาณาจักรเวียงจันทน์ ได้มี

หัวหน้าชาวผู้ไทยซึ่งมีนามว่า พระศรีวรราช ได้มีความดีความชอบในการ ช่วยปราบกบฏในนคร
เวียงจันทน์จนสงบราบคาบกษัตริย์เวียงจันทน์ จึงได้ปูนบ้าเหน็จ โดยพระราชทานพระราชธิดาชื่อนาง
ช่อฟ้า ให้เป็นภรรยา ในกาลต่อมาจึงได้แต่งตั งให้บุตรซึ่ง เกิดจากพระศรีวรราชหัวหน้าชาวผู้ไทย และ
เจ้านางช่อฟ้ารวม 4 คนแยกย้ายกันไปปกครองหัวเมืองชาวผู้ไทย คือ เมืองสบแอก เมืองเชียงค้อ 
เมืองวัง เมืองตะโปน (เซโปน) พร้อมกับอพยพชาวผู้ไทยลงไปทางใต้ของราชอาณาจักรเวียงจันทน์ 
(ปัจจุบันอยู่ในแขวงสุวรรณเขตของลาวติดชายแดนญวน) (เรียบเรียงจากบทพระนิพนธ์ ของ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระเจ้าประดิษฐาสารีในหนังสือชื่อพระราชธรรมเนียมลาวซึ่งพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2479 ซึ่ง
พระองค์เป็นพระราชธิดาของรัชกาลที่ 4  และเจ้าจอมมารดาดวงค้า เจ้าจอมมารดาดวงค้า เป็นราช
นัดดาของเจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์ ) ต่อมาชาวผู้ไทยได้ แยกย้ายออกไปตั งเป็นเมืองพิน เมืองนอง เมือง
พ้อง เมืองพลาน เมืองเชียงฮ่ม, เมืองผาบัง, เมืองค้าอ้อค้าเขียว เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแขวงสุวรรณ
เขต ของลาว ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์ เป็นกบฎต่อ
กรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ. 2369 เมื่อกองทัพไทยยกขึ นไปปราบปรามจนสงบราบคาบแล้วทาง
กรุงเทพฯ มีนโยบายจะอพยพพวกผู้ไทย ข่า กะโซ่ กะเลิง ฯลฯ จากฝั่งซ้ายแม่น ้าโขงให้มาตั งบ้านตั ง
เมืองอยู่ทางฝั่งขวาแม่น ้าโขง(ภาคอีสาน) เพ่ือมิให้เป็นก้าลังแก่เวียงจันทน์ และญวนอีกต่อไป จึงไป
กวาดต้อนผู้คนซึ่งเป็นชาวผู้ไทยจากเมืองวัง, เมืองตะโปน, เมืองพิน, เมืองนอง, เมือง, เมืองค้าอ้อค้า
เขียว ซึ่งอยู่ในแขวงสุวรรณเขตของลาวปัจจุบัน ซ่ึงยังเป็นอาณาเขตของพระราชอาณาจักรไทยอยู่ใน
ขณะนั นให้ข้ามโขงมาตั งบ้านตั งเมือง ทางฝั่งขวาแม่น ้าโขงในเขต เมืองกาฬสินธุ์, สกลนคร, นครพนม
และมุกดาหาร มีชาวผู้ไทยซึ่งกระจัดกระจาย อยู่ในท้องที่เมืองต่าง ๆ ในอดีต คือ 

1. เมืองเรณูนคร ตั งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจาก
เมืองวัง มีนายไพร่รวม 2,648 คน ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้าวสาย เป็น "พระแก้ว
โกมล" เจ้าเมืองเรณูคนแรก ยกบ้านบุ่งหวายขึ นเป็นเมืองเรณูนคร ขึ นเมืองนครพนม คือท้องที่อ้าเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน  

2. เมืองพรรณานิคม ตั งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยอพยพ มา
จากเมืองวัง จ้านวน สองพันกว่าคน ไปตั งอยู่ที่บ้านผ้าขาวพันนา ตั งขึ นเป็นเมืองพรรณานิคมขึ นกับ
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เมืองสกลนคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้างโฮงกลาง เป็น "พระเสนาณรงค์" เจ้าเมืองคนแรก 
ต่อมาได้ย้ายเมืองพรรณานิคมไปตั งที่บ้านพานพร้าว คือท้องที่อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน  

3. เมืองกุฉินารายณ์ ตั งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมา
จากเมืองวังจ้านวน 3,443 คน ไปตั งอยู่ที่บ้านกุดสิม ตั งขึ นเป็นเมือง "กุฉินารายณ์" ขึ นเมืองกาฬสินธุ์ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ราชวงษ์เมืองวัง เป็น "พระธิเบศรวงษา" เจ้าเมืองกุฉินารายณ์ , 
อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์  

4. เมืองภูแล่นช้าง ตั งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจาก
เมืองวังจ้านวน 3,023  คน ไปตั งอยู่ที่บ้านภูแล่นช้าง ตั งขึ นเป็นเมือง "ภูแล่นช้าง" ขึ นเมืองกาฬสินธุ์
ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้หมื่นเดชอุดมเป็น "พระพิชัยอุดมเดช" เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่
อ้าเภอเขาวงกาฬสินธุ์  

5. เมืองหนองสูง  ตั งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจาก
เมืองวังและเมืองค้าอ้อค้าเขียว (อยู่ในแขวงสุวรรณเขต ดินแดนลาว) จ้านวน 1,658 คน ตั งอยู่บ้าน
หนองสูงและบ้านค้าสระอี ในดงบังอี่ (ค้าสระอีคือหนองน ้าในดงบังอ่ี ต่อมากลายเป็น ค้าชะอี) ตั งเป็น
เมืองหนองสูง ขึ นเมืองมุกดาหาร ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้าวสีหนาม เป็น "พระไกรสรราช" เจ้า
เมืองคนแรก เมืองหนองสูงในอดีตคือท้องที่ อ.ค้าชะอี (ตั งแต่ห้วยทราย) , อ้าเภอหนองสูงและท้องที่
อ้าเภอนาแก ของจังหวัดนครพนมด้วย  

6. เมืองเสนานิคม ตั งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจาก 
เมืองตะโปน (เซโปน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขงในแขวงสุวรรณเข ต ติดชายแดนเวียดนาม 
อพยพมา  948 คน ไปตั งอยู่ที่บ้านส่องนาง ยกขึ นเป็นเสนานิคมขึ นเมืองอุบลราชธานี ทรงกรุณาโปรด
เกล้าฯ ตั งให้ ท้าวจันทร์จากเมืองตะโปน เป็น "พระศรีสินธุสงคราม" เจ้าเมืองคนแรก ต่อมาได้ย้ายไป
ตั งเมืองที่บ้านห้วยปลาแดกและเมื่อยุบเมืองลงเป็นอ้าเภอเสนานิคม ย้ายไปตั งอ้าเภอที่บ้านหนองทับ
ม้า คือ ท้องที่อ้าเภอเสนานิคม จังหวัดอ้านาจเจริญในปัจจุบัน  

7. เมืองค้าเขื่อนแก้ว ตั งในสมัยราชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2387 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมา
จากเมืองวัง จ้านวน 1,317 คน ไปตั งอยู่ที่บ้านค้าเขื่อนแก้วเขตเมืองเขมราฐ ตั งขึ นเป็นเมืองค้าเขื่อน
แก้ว ขึ นเมืองเขมราฐ ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้าวสีหนาท เป็น "พระรามณรงค์" เจ้าเมืองคน
แรก เมื่อยุบเมืองค้าเขื่อนแก้วได้เอานามเมืองค้าเขื่อนแก้วไปตั งเป็นชื่ออ้าเภอที่ตั งขึ นใหม่ที่ต้าบลลุ
มพุก คือ อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรในปัจจุบัน ส่วนเมืองค้าเขื่อนแก้วเดิมที่เป็นผู้ไทย ปัจจุบัน
เป็นต้าบลค้าเข่ือนแก้ว อยู่ในท้องที่อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญในปัจจุบัน  

8. เมืองวาริชภูมิ ตั งในสมัยราชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2420 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพมาจาก
เมืองกะปอง ซึ่งอยู่ในห้วยกะปองแยกจากเซบั งไฟไหลลงสู่แม่น ้าโขง ในแขวงค้าม่วนฝั่งลาว จึงมักนิยม
เรียกผู้ไทเมืองวาริชภูมิว่า "ผู้ไทกระป๋อง" ตั งอยู่ที่บ้านปลาเปล้า แขวงเมืองหนองหาร จึงตั งบ้านปลา
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เปล้าขึ นเป็น "เมืองวาริชภูมิ" ขึ นเมืองหนองหาร ต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั งที่บ้านนาหอย  เขตเมือง
สกลนคร จึงให้ยกเมืองวาริชภูมิไปขึ นเมืองสกลนครคือท้องที่อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนครใน
ปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้าวพรหมสุวรรณ์ เป็น "พระสุรินทร์บริรักษ์" 

9. เมืองจ้าปาชนบท ตั งเมื่อรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2421 เป็นชาวผู้ไทยที่อพยพจากเมือง
กะปอง ตั งอยู่ที่บ้านจ้าปาน้าโพนทอง ตั งขึ นเป็นเมืองจ้าปาชนบท ขึ นเมืองสกลนคร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้าวแก้วเมืองกะปอง เป็น "พระบ้ารุงนิคม" เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่
อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  

จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ 52 ต้าบล 476 หมู่บ้าน 
ประชากร 303,816 คน มีประชากรเกือบ 1 ใน 4 เป็นชาวผู้ไทย มีชนเผ่าชาวภูไทอาศัยอยู่กระจัดกระจาย 
อยู่ในอ้าเภอต่างๆ  คือ 

1. อ้าเภอเมืองมุกดาหาร มีชาวผู้ไทยอยู่ที่บ้านดงมอญ บ้านเหล่าแขม บ้านสงเปลือย 
บ้านจอมมณ ีบ้านนาโสก บ้านเหล่าปาเป้ด บ้านหัวภู บ้านหนองน ้าเต้า บ้านนาโด่ 

2. อ้าเภอค้าชะอี มีชาวผู้ไทยที่บ้านค้าชะอี บ้านห้วยล้าโมง บ้านนากลาง บ้านกกไฮ 
บ้านนาปุง บ้านแก้งช้างเนียม บ้านค้าบก บ้านบาก บ้านหนองกะปาด บ้านห้วยทราย บ้านโพนสว่าง 

3. อ้าเภอหนองสูง มีชาวผู้ไทยที่บ้านหนองสูง บ้านโนนยาง บ้านนาหนองแคน 
บ้านค้าพอก บ้านดงมะแหน่ง บ้านหนองโอ บ้านวังไฮ บ้านนาตะแบง บ้านหนองแต้ บ้านงิ ว บ้านวังนอง 
บ้านคันแท บ้านเป้าบ้านภู บ้านค้าพี  บ้านป่าแสด บ้านแวง บ้านโคกกลาง บ้านโคกหินกอง บ้านหลุบปึ้ง 

4. อ้าเภอดงหลวง มีชาวผู้ไทยที่บ้านก้านเหลืองดง บ้านหนองแคน บ้านหนองบัว บ้าน
หนองหนาว บ้านชะโนด บ้านกกตูม บ้านขัวสูง บ้านแก่งนาง บ้านกกกอก บ้านส่านแว้ บ้านค้าผักกูด บ้านนาหินกอง 

5. อ้าเภอนิคมค้าสร้อย มีชาวผู้ไทยที่บ้านต่อเขตบ้านกกแดง บ้านนากอก บ้านหนองแวง 
บ้านหนองนกเขียน 

6. อ้าเภอดอนตาล มีชาวผู้ไทยที่บ้านโคก บ้านหนองหล่ม บ้านดง บ้านค้าดู่  
3. ชาวข่า (บรู) 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  แสดงภาพถ่ายหนุ่มข่าเม่ือ พ.ศ. 2432  
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ภาพที่ 9  แสดงภาพชาวข่า อ้าเภอนิคมค้าสร้อย  

 
ชาวข่ามีถิ่นก้าเนิดดั งเดิมอยู่ในแขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงอัตปือของลาว 

ซึ่งเมื่อร้อยปีก่อน (ก่อน ค.ศ.2436) ยังเป็นดินแดนของราชอาณาจักรไทย ชาวข่าอพยพมาอยู่ในท้องที่
ของจังหวัดมุกดาหารในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นส่วนมาก 

นักมานุษยวิทยาถือว่า ชาวข่าเป็นชนเผ่าดั งเดิมเผ่าหนึ่งในแถบลุ่มแม่น ้าโขงซึ่งอาจจะ
สืบสายเชื อมาจากขอมโบราณ เคยอยู่ในดินแดนของอาณาจักรเจนละ ต่อมาเป็นอาณาจักรขอมและ
ศรีโคตรบูรณ์ ซึ่งขอมเคยมีอิทธิพลครอบคลุมขึ นมาถึงแล้วเสื่อมอ้านาจลงซึ่งข่าอยู่ในตระกูลเดียวกับ
ขอมและมอญเขมร ภาษาข่าเป็นภาษาอยู่ในตระกูล “ออสโตรอาเซียติค” สาขามอญเขมร ชาวข่ายังมี
การแบ่งแยกอีกเป็นอีกหลายเผ่าพันธุ์ เช่น ข่าย่าเหิน ข่าบริเวณ ข่าสุ ข่าตะโอย ข่าสอก ข่าสปวน เป็นต้น 

ชาวข่ามิได้เรียกตัวเองว่า “ข่า” แต่เรียกตัวเองว่าเป็นพวก “บรู” ซึ่งแปลว่า “ภูเขา” ค้าว่า 
“ข่า” เป็นชื่อที่ชาวอีสานใช้เรียกขานพวก “บรู” ค้าว่า ข่า อาจจะมาจากค้าว่า ข้าทาส ซึ่งชาวอีสานชอบเรียก
พวกข้าทาสว่า “ข้า” หรือ “ข้อย” แต่ชอบออกเสียงไม้โทเป็นไม้เอก คือค้าว่า ข้าเป็นข่า เพราะว่าใน
อดีตชาวไทยในแถบลุ่มแม่น ้าโขงชอบไปจับเอาพวกข่า(บรู) ตามป่าดงมาเป็นข้าทาส ในสมัยรัชกาลที่ 5 
ท่านจึงประกาศมิให้ไปจับพวกข่ามาเป็นทาสอีก ส่วนในประเทศเวียดนามเรียกพวกข่าว่าพวก “มอย” (Moi) 

พวกข่าในสมัยโบราณเคยมีศิลปวัฒนธรรมดั งเดิมที่สูงส่งมาก่อนมีความรอบรู้ในการ
ประดษิฐ์ของใช้ในการด้ารงชีวิต เช่น การปั้นไหข่า การหล่อโลหะ (กลองมโหระทึก) น้าหินมากรอฟัน 
อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกข่า ก่อนเครื่องมือทันตแพทย์สมัยนี เสียอีก ชาวข่าดั งเดิมมักจะมีผิวกายสีด้าคล ้า 
ผมหยิกทั งหญิงและชาย ผู้ชายแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าเตี่ยว มีผมม้ายาวปะบ่าและนิยมใช้ผ้าแดงผูกคล้องคอ
หรือโพกศีรษะเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจากบรรพบุรุษของชาวข่าได้ใช้ผ้าชุบเลือดสีแดงแนบติดกายไว้ก่อน
เสียชีวิตในการต่อสู้แย่งถิ่นที่อยู่กับชาวผู้ไทยในอดีตดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขง พวกข่าจึงถือว่าผ้าแดง
เป็นเอกลักษณ์ของพวกข่า ส่วนผู้หญิงนิยมแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าซิ่นยาวถึงข้อเท้า แต่เปลือยอกท่อนบน 
ผู้ชายข่าเคยมีประวัติว่า เป็นนักรบที่ห้าวหาญมีหน้าไม้พร้อมลูกดอกอาบยาพิษยางน่อง (ยางไม้ที่มียาพิษ) 
เป็นอาวุธประจ้ากาย แม้ในสมัยที่ดินแดนลาวยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่ ทหารข่าของฝรั่งเศส
บางหน่วยยังนิยมใช้หน้าไม้เป็นอาวุธอยู่ ปัจจุบันในแขวงสุวรรณเขต แขวงสาละวัน และแขวงอัตปือของชาวลาว 
ก็ยังมีข้าราชการข้าราชการที่เป็นพวกข่ารับราชการอยู่ในต้าแหน่งสูงๆอยู่ไม่น้อย 
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ในจังหวัดเขตอ้าเภอมุกดาหาร ยังมีชาวไทยเชื อสายข่าอยู่ที่บ้านพังคอง และบ้านนาเสือ
หลาย ในท้องที่อ้าเภอดอนตาลมีชาวไทยเชื อสายข่าอยู่ที่บ้านบากในท้องที่อ้าเภอดงหลวง มีชาวไทย
เชื อสายข่าอยู่ที่ต้าบลกกตูม บ้านส่านแว้ บ้านค้าผักกูด บ้านโคกกุง บ้านปากช่อง และบ้านหินกอง ซึ่ง
อยู่ในเขตภูพานต่อเขตกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร จนมีค้ากล่าวในอดีตว่า ...บ้านค้าผัก
แพว แปวป่องฟ้า พาเซโต โชไม้แก่น แท่นหินลับ ขับห้วยแข้ แง้หอยมะบาน ด่านสามหัว ขัวน ้าบ่อบุ้น 
ยางสามต้น อ้นสามขุย… 

ปัจจุบันทางนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ ที่อ้าเภอนิคมค้าสร้อย ได้อพยพ
พวกไทยข่า(บรู) จากภูพาน ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ 4 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และ
มุกดาหาร จ้านวน 171 ครอบครัว ไปอยู่ที่หมู่บ้านร่มเกล้าของนิคมสร้างตนเองค้าสร้อย โดยได้รับ
ความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 2 ตั งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 โดยได้จัดสรรที่ดินให้ท้ากิน
และปลูกบ้านเรือนให้เป็นหมู่บ้านชาวไทยข่า  

จารีตประเพณีของชาวข่า(บรู) ที่น่าสนใจ เช่น การสู่ขอเพ่ือขอแต่งงานต้องมีล่าม 4 คน 
(ชาย 2 หญิง 2) เทียน 4 เล่ม และเงินหนัก 5 บาท เมื่อแต่งงานต้องมีเหล้าอุ (เหล้าไห) 2 ไห ไก่ 2 ตัว 
ไข่ 8 ฟอง เงินหนัก 2 บาท หมู 1 ตัว และก้าไลเงิน 1 คู ่

การท้าผิดประเพณี (ผิดผี) เช่น ห้ามลูกสะใภ้เข้าห้องนอนก่อนผัว ห้ามลูกสะใภ้รับของ
จากพ่อผัว ห้ามลูกเขยที่เข้าออกในบ้านออกจากห้องหนึ่งไปยังห้องหนึ่ง ลูกเขยพกมีดหรือสวมหมวก
เข้าบ้านพ่อตาหรือกินข้าวร่วมกับแม่ยาย การผิดจารีตประเพณีเช่นนี  ลูกเขยต้องใช้เงิน 5 บาท หมู 1 
ตัว ดอกไม้ธูปเทียน 2 คู่ บุหรี่พื นบ้านม้วนด้วยใบตอง 2 มวน หมากพลู 2 ค้า น้าไปคาราวะต่อผี 
(วิญญาณ) ของบรรพบุรุษที่มุมบ้านด้านตะวันออก หรือที่เตาไฟ หากเป็นลูกสะใภ้ก็ต้องใช้ผ้าขาวม้า 1 
ผืน ผ้าซิ่น 1 ผืน ดอกไม้ธูปเทียน 2 คู่ หมากพลู 2 ค้า บุหรี่ใบตอง 2 มวน ไปคาราวะต่อผีเช่นเดียวกัน  

4. ไทยกะโซ่ 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 10  แสดงภาพชาวกะโซ่ในอ้าเภอดงหลวง  

(ก) ชาวกะโซ่ในอดีต  
(ข) ชาวกะโซ่ในปัจจุบัน  
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ชาวกะโซ่ บางแห่งก็เรียกว่า “โซ่” หรือ “โส้” แต่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เขียนว่า “กะโซ่” แต่ก็ยังมีผู้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นพวกเดียวกับ ลาวโซ่งในจังหวัดเพชรบุรี นครปฐม และ
สุพรรณบุรี แต่ที่จริงลาวโซ่งคือพวกไทยด้าที่อพยพมาจากเมืองแถนหรือเดียนเบียนฟู ในสมัยกรุงธนบุรี 
ส่วนค้าว่า “กะโซ่” มาจากค้าว่า “ข่าโซ่” หมายถึงพวกข่าอยู่ในตระกูลมอญเขมร กะโซ่ตามลักษณะหรือชาติพันธุ์
ถือว่าอยู่ในกลุ่มมองโกลอยด์กะโซ่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกต่างไปจากพวกข่าอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ภาษา
ของกระโซ่ก็ถือว่าอยู่ในตระกูลออสโตรอาเซียนติค สาขามอญเขมรหรือ “กะตุ” (Katuic) 

ถิ่นฐานดั งเดิมของชาวกะโซ่ อยู่ที่เมืองมหาชัย แขวงค้าม่วนและแขวงสุวรรณเขตของลาว 
ส่วนข่าอีกพวกหนึ่งที่อพยพมาจากแขวงอัตปือของลาว ไปอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ 
เรียกว่า พวก “ส่วย”หรือ “กูย” พูดภาษาเดียวกับกะโซ่ พวกกะโซ่ที่อพยพข้ามโขงมาในสมัยรัชกาลที่ 3 
ได้ตั งบ้านเมืองหลายเมือง ได้แก่ 

1. เมืองรามราช เป็นชาวกะโซ่จากเมืองเซียงฮ่ม (อยู่ในแขวงสุวรรณเขตของลาว) ตั งขึ น
เป็นเมืองรามราช ขึ นเมืองนครพนม เมื่อ พ.ศ. 2387 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ท้าวบัว จากเมืองเซียงฮ่ม 
เป็น พระอุทัยประเทศ เจ้าเมือง ปัจจุบันยุบเป็นต้าบลรามราช ขึ นอ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

2. เมืองสุมาลย์มณฑล เป็นชาวกะโซ่ที่อพยพมาจากเมืองมหาชัย (อยู่ในแขวงค้าม่วน
ของลาว) อพยพมาตั งอยู่ที่บ้านกุดสมาร ตั งขึ นเป็นเมือง กุสุมาลย์มณฑล ขึ นเมืองสกลนคร เมื่อ พ.ศ. 
2387 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้เพี ยเมืองสูง หัวหน้าชาวกะโซ่เป็น พระอารัญอาษา เจ้าเมือง 
ปัจจุบันคือท้องที่อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี ชาวกะโซ่อยู่ในท้องที่ อ้าเภอปาปาก    
จังหวัดนครพนม อีกเช่นกันที่ต้าบลโคกสูง และที่บ้านวังตามัว เขตอ้าเภอเมืองนครพนม  ในจังหวัด
มุกดาหาร มีชาวกะโซ่อยู่ในท้องที่อ้าเภอดงหลวง เป็นส่วนมากอพยพเข้ามาในรัชกาลที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2359 
หัวหน้าของชาวกะโซ่ อ้าเภอดงหลวงต่อมาได้เป็นก้านัน ซึ่งบรรดาศักดิ์ว่า หลวงวาโนไพรพฤกษ์ ชาว
กะโซ่ในอ้าเภอดงหลวง ส่วนมากจะใช้นามสกุลเดียวกันหมดคือ "วงศ์กะโซ่"  วัฒนธรรมของชาวกะโซ่ 
ที่ยังรักษาไว้เป็นเอกลักษณ์ประจ้าเชื อชาติที่เด่นชัดก็คือ พิธีกรรมโซ่ถั่งบั ง หรือสลา เป็นพิธีกรรมใน
การบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษประจ้าปี หรือการเรียกขวัญรักษาคนเจ็บไข้ และพิธีกรรม
ซางกระมูดในงานศพ 

1. พิธีกรรมโซ่ถั่งบั ง  
 เป็นพิธีกรรมของชาวกะโซ่ ค้าว่า โซ่ หมายถึงชาวกะโซ่ ค้าว่าถั่ง หมายถึง กระทุ้ง 
หรือกระแทก ค้าว่าบั ง หมายถึง บ้องหรือกระบอกไม้ไผ่ โซ่ถั่งบั งคือพิธีกรรมที่ใช้กระบอกไม้ไผ่ยาว
ประมาณ 3 ปล้อง กระทุ้งดินเป็นจังหวะ มีการร่ายร้าและร้องร้า ไปตามจังหวะ ซึ่งเสด็จพระบรมวงษ์เธอ 
กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจราชการภาคอีสาน เมื่อ พ.ศ. 2449 
เมื่อเสด็จถึงเมืองกุสุมาลย์ (อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร) ซึ่งเป็นชาวกะโซ่ได้ทรงบันทึกการแสดง 
โซ่ถั่งบั ง หรือ สลา ในการรับเสด็จว่า “...สลามีหม้อดินตั งกลางแล้ว มีคนต้นบทคนหนึ่ง คนสะพาย
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หน้าไม้และลูกส้าหรับคนยิงคนหนึ่ง คนตีฆ้องเรียกว่า พะเนาะคนหนึ่ง คนถือไม้ไผ่สามปล้องส้าหรับ
กระทุ้งดินเป็นจังหวะสองคน คนถือชามสองมือส้าหรับติดเทียนร้าคนหนึ่ง คนถือตะแกรงขาดสองมือ
ส้าหรับร้าคนหนึ่ง คนถือสิ่วหักส้าหรับเคาะจังหวะคนหนึ่ง รวม 8 คน เดินร้องร้าเป็นวงเวียนไปมาพอ
ได้พักหนึ่งก็ดื่มอุและร้องร้าต่อไป...” 

2. พิธีซางกระมูด  
 เป็นพิธีกรรมของชาวกะโซ่ก่อนน้าศพลงจากบ้านเรือน ค้าว่าซาง  หมายถึง การ
กระท้าหรือจัดระเบียบ กระมูด แปลว่า ผี ซางกระมูด หมายถึงการจัดพิธีเกี่ยวกับคนตาย ชาวกะโซ่ ถือว่าเมื่อ 
คนตายไปแล้วจะเป็นผีดิบ จึงต้องกระท้าพิธีซางกะมูดเสียก่อนเพ่ือให้ผีดิบหรือและวิญญาณของผู้ตาย
ได้สงบสุข มิฉะนั นอาจท้าให้ญาติพี่น้องของผู้ตายเจ็บป่วยได้อีก 

อุปกรณ์ในพิธีซางกะมูด ประกอบไปด้วยขันโตก (ขันกระหย่องสานด้วยไม้ไผ่) สองใบ
เป็นภาชนะ ใส่อุปกรณ์ต่างๆ มีไม้ไผ่สานเป็นรูปจักจั่น 4 ตัว (แทนวิญญาณของผู้ตาย) นอกจากนั นยัง
มีพานส้าหรับยกครู (คาย) ประกอบด้วยขันธ์ ห้าคือ เทียน 5 คู่ ดอกไม้สีขาวเช่นดอกจ้าปา (ลั่นทม) 5 คู ่
เหรียญเงิน 12 บาท ไข่ไก่ดิบหนึ่งฟอง ดาบโบราณหนึ่งเล่ม ขันหมากหนึ่งขันมีดอกไม้อยู่ใน
ขันหมาก 1 คู่ เทียน 1 คู่ เทียน 1 คู่ พร้อมด้วยบุหรี่มวนด้วยใบตองและเทียนส้าหรับจุดท้าพิธี 1 เล่ม 
ล่ามหรือหมอผี จะเป็นผู้กระท้าพิธีและสอบถามวิญญาณของผู้ตาย เมื่อทราบความต้องการของ
วิญญาณของผู้ตายแล้วญาติก็จะจัดหาสิ่งของไว้บวงสรวงดวงวิญญาณ 

3. พิธีเหยา  
 ในการักษาคนเจ็บป่วยหรือเรียกขวัญคล้ายกับพิธีกรรมของชาวไทยอีสานทั่วทั่วไป
เพ่ือเป็นก้าลังใจแก่ผู้เจ็บป่วย โดยหมอผีจะท้าหน้าที่ เป็นล่ามสอบวิญญาณของบรรพบุรุษได้กระท้าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดล่วงเกินไปหรือผิดจารีตประเพณีอย่างไรบ้าง ชาวไทยกะโซ่มักมีผิวกายด้าคล ้า เช่นเดียวกับ
ชาวข่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ ทรงบันทึกการแต่งกายของชาวกะโซ่
ไว้ในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆ 4 ภาค เมื่อ 2449 ไว้ว่า “ผู้หญิงไว้ผมสูง นุ่งซิ่นสรวมเสื อกระบอกย้อม
คราม ห่มผ้าแถบ ผู้ชายแต่งกายอย่างคนเมืองแต่เดิมนุ่งผ้าเตี่ยวไว้ชายข้างหนึ่ง” 

5. ชาวไทยกะเลิง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  แสดงภาพเด็กและสตรีชาวกะเลิง เมื่อปี พ.ศ. 2432  
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ค้าว่า “กะเลิง” มาจากค้าว่า “ข่าเลิง” หมายถึง ข่าพวกหนึ่งในตระกูลมอญเขมร ข่า 
กะโซ่และกะเลิง อยู่ในตระกูลเดียวกัน ภาษาพูดอยู่ในตระกูล ออสโตรอาเซียติค ถิ่นก้าเนิดของชาวกะเลิง 
อยู่ในแขวงค้าม่วน และแขวงสุวรรณเขตของลาว อพยพข้ามโขงมาอยู่ทางฝั่งขวาแม่น ้าโขง ในสมัยรัชกาลที่ 3 
หลังจากการปราบกบฏเจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ในท้องที่จังหวัดสกลนคร นครพนม 
และจังหวัดมุกดาหาร 

ในอดีต ผู้ชายกะเลิงชอบสักรูปนกแก้วที่แก้มและปล่อยผมยาวประบ่า ส่วนผู้หญิงเกล้า
มวยผมปัจจุบันผู้ชายกะเลิงที่สักขาลายตั งแต่ข้อเท้าขึ นไปถึงบั นเอว ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างในท้องที่
อ้าเภอดอนตาล เช่น ต้าบลนาสะเม็ง และในท้องที่อ้าเภอค้าชะอี ที่ต้าบลบ้านซ่งบางหมู่บ้านต้าบล
เหล่าสร้างถ่อบางหมู่บ้าน และท่ีบ้านโนนสังข์ บ้านนาหลวง จังหวัดมุกดาหาร      

ชาวกะเลิงมีผิวกายด้าคล ้าผมหยิกเช่นเดียวกับพวกข่า และกะโซ่ อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์
มองโกลอยด์ ตามต้านานเล่าว่าเมื่อครั งขุนทั งสามผู้เป็นใหญ่ คือ ขุนเค็ก ขุนคาน และ  ปู่ลางเซิน ได้
ขอร้องต่อพญาแถน ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองโลกตามความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งขุนทั งสามขอ
กลับลง ไปอยู่ในโลกมนุษย์โดยอ้างว่า “...ข้อยนี ก็อยู่เมืองบนก็บ่แก่น แล่นเมืองฟ้าก็บ่เป็น...” พญา
แถนจึงให้ลงมาเกิดที่เมืองมนุษย์ที่ เมืองแถน หรือ เมืองน ้าน้อย อ้อยหนู ซึ่งอยู่ในแค้วนสิบสองจุไทย 
พร้อมกับได้ส่งควายให้ลงมาเกิดในเมืองแถนด้วย เพ่ือจะได้ใช้ท้าไร่ไถนาหาเลี ยงชีพต่อมาควายได้ตาย 
ซากของควายเกิดเป็น น ้าเต้าปุง ต่อมาในน ้าเต้าปุงได้เกิดเป็นมนุษย์ขึ นหลายเผ่าพันธุ์ มนุษย์เหล่านั น
ร่้าร้องอยากออกมาสู่โลกมนุษย์ ขุนทั งสามจึงเอาเหล็กซี(เหล็กปลายแหลมเผาไฟ) เจาะรูน ้าเต้าปุ ง 
เพ่ือให้มนุษย์เล่านั นออกมามนุษย์พวกแรกที่ออกมา คือ พวกข่า กะโซ่ กะเลิง แต่เนื่องจากเหล็กซีที่
เผาไฟเจาะรูน ้าเต้าปุง เต็มไปด้วยคราบเขม่าไฟสีด้า พวกข่า กะโซ่ กะเลิง ที่ออกมาจากน ้าเต้าปุงก่อน
เผ่าอื่น ๆ จึงมีผิวด้าคล ้ามอมแมมต่อมาถึงลูกหลานทุกวันนี  แต่ยังมีเผ่าอ่ืน ๆ ที่ยังเหลืออยู่ในน ้าเต้าปุ
งอีกมาก ขุนทั งสามจึงใช้สิ่วเจาะรูน ้าเต้าปุงให้กว้างยิ่งขึ น เผ่าอ่ืน ๆ รุ่นหลังที่ออกมา เช่น ไทยเลิง ไท
ยลอ ไทยกวางฯลฯ ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของไทย ลาว ผู้ไทย ที่ออกมารุ่นหลังนี ได้รีบไปอาบน ้าช้าระ
ร่างกาย ในหนองน ้าศักดิ์สิทธิ์จึงมีผิวกายขาวผ่องยกเว้น พวก ข่า กะโซ่ และกะเลิง ซึ่งออกมารุ่นแรก
จากน ้าเต้าปุงที่เจาะด้วยเหล็กซีเผาไฟ จึงมีคราบเขม่าไฟติดตามร่างกายและกลัวความหนาวเย็นไม่
ยอมไปอาบน ้าช้าระร่างกาย จึงมีผิวด้าคล ้าแทบทุกคนถึงอย่างไร ก็ตามพวกข่า กะโซ่ และกะเลิงก็
ออกมาจากน ้าเต้าปุงก่อนเผ่าอ่ืน ๆ จึงถือว่าเป็นพี่ใหญ่(อ้ายกก) ย่อมมีสติปัญญาเหนือกว่าเผ่าอ่ืน ๆ 

ตามต้านานยังเล่าว่าพวกข่า กะโซ่ และกะเลิง เคยมีตัวหนังสือมาตั งแต่อดีต โดยจารึก
ตัวหนังสือไว้ในหนังควาย แต่ว่าพวกข่า กะโซ่ และกะเลิงได้ท้าสงครามแย่งชิงถิ่นที่อยู่กับชาวผู้ไทยมา
ตลอดจนแม่ทัพนายกองสิ นชีวิตไปหลายคน ในระหว่างท้าสงคราม ได้ถูกสุนัขลักลอบเข้าไป ในวังของกษัตริย์ 
แล้วคาบเอาหนังควายที่จารึกอักษรข่า กะโซ่ และ กะเลิงไปกินเป็นอาหารเสียสิ น พวกข่า กะโซ่ และ
กะเลิงจึงไม่มีหนังสือขีดเขียนเป็นอักษรของตนอีก 
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ภาพที่ 12  แสดงภาพไทยกะเลิง อ้าเภอดอนตาล  
 

6. ไทยแสก 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 13  แสดงภาพการแสดงแสกเต้นสาก(ร้ากระทบไม้)  ในอดีต  
 

แสก คือ คนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานดั งเดิมอยู่ที่ เมืองแสก เมืองแสกปัจจุบันเป็นเมือง
ร้าง อยู่บริเวณบ้านหนาดบ้านตอง ในแขวงค้าม่วนของดินแดนลาว และอยู่ห่างจากชายแดนเวียดนาม
ประมาณ 20 กิโลเมตร (จากเอกสาร ร.5 ม.212 ก.หอจดหมายเหตุแห่งชาติ)  เมืองแสก เคยอยู่ใน
พระราชอาณาจักรไทย ก่อน ร.ศ.112 (พ.ศ.2436) เป็นภาษาไทยลาว ปนญวน เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดติด
กับเขตแดนญวนและมีขนบธรรมเนียมของญวน (เวียดนาม) ปะปนอยู่ด้วยเช่น ตรุษแสกหรือตรุษญวน 
(กินเตดหรือกินเตนเคน) ในวันขึ น 1 ค่้าเดือน 3 เพ่ือบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าองค์มู (องค์มูเป็น
ชื่อในภาษาญวน) ซึ่งชาวแสก ถือว่าเป็นบรรพบุรุษที่ช่วยคุ้มครองรักษาชาวแสกให้ปราศจาก
ภยันตรายทั งปวง ชาวแสกเคยมีประวัติว่าเป็นนักรบที่ห้าวหาญ ในสมัยรัชกาลที่ 3 เจ้าพระยาบดินทร
เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) แม่ทัพไทยซึ่งยกทัพไปปราบปราม เจ้าอนุวงษ์เวียงจันทน์ และไปตั งทัพอยู่ที่เมือง
นคร ได้แต่งตั งให้ ฆานบุดดี หัวหน้าชาวแสกเป็น หัวหน้ากอง อาทมาตเป็นกองลาดตะเวนรักษา
ชายแดนพระราชอาณาเขตซึ่งติดกับเขตแดนญวน ต่อมาได้อพยพชาวแสกให้มาตั งบ้านเรือนอยู่ในเขต
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เมืองนครพนม เมืองสกลนคร และเมืองมุกดาหารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ฆานบุดดีเป็นหลวง
ตาเอกอาษา เจ้าเมืองอาทมาตขึ นเมืองนครพนม เมื่อ พ.ศ.2387 ในสมัยรัชกาลที่ 3 (จากเอกสาร ร.3 
จ.ศ.1206 เลขที่ 58 หอสมุดแห่งชาติ) ต่อมาเมืองอาทมาตได้ถูกยุบลงเป็นเมืองอาจสามารถ เมื่อ พ.ศ. 2450 
และยุบลงเป้นต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

ไทยแสกได้กระจัดกระจายอยู่ในท้องที่เมืองสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ผู้หญิง
แสกนิยมการแต่งกายที่แปลกกว่าที่ชาวอีสานทั่วไป คือ นุ่งผ้าซิ่นสองชั นและปล่อยให้ผ้าซิ่นชั นในแลบ
ออกมา เป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงชาวแสก ศิลปวัฒนธรรม ดั งเดิมของชาวแสก คือ แสกเต้นสาก หรือ 
ร้าลาวกระทบไม้ แม้ในปัจจุบันก็ยังนิยมเล่นกันอยู่ในเทศกาลเดือน 3 (ตรุษแสก) ทุกปี 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด้ารงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรง
เล่าถึงการแสดงแสกเต้นสาก เมื่อ เสด็จตรวจราชการเมืองนครพนม เมื่อพ.ศ. 2449 ไว้ว่า “เขาพา
พวกผู้หญิงแสกมาเล่นให้ฉันดูอย่างหนึ่งเรียกว่า แสกเต้นสาก มีผู้หญิง 10 คู่ นั่งหันหน้าเข้าหากันเรียง
เป็นแถว แต่ละคนถือปลายไม้พลองมือละอันทั งสองข้าง วางไม้พลองบนไม้ขอนที่วางทอดไว้ตรงหน้า
สองท่อนมีทางอยู่ตรงกลาง เวลาเล่น 10 คู่ นั น ขับร้องแล้วเอาไม้พลองท่ีถือลงกระทบไม้ขอนพร้อม ๆ 
กันเป็นจังหวะ จังหวะหนึ่ง จังหวะสอง ไม้พลองห่างกัน จังหวะที่สามรวบไม้พลองเข้าชิดกัน มีผู้หญิง
สาว 4 คน ผลัดกันเต้นทีละคู่ เต้นตามจังหวะไปในระหว่างช่องไม้พลองที่คนถือนั น 10 คู่ ต้องระวัง
เมื่อถึงจังหวะที่สาม อย่าให้ไม้พลองหนีบข้อตีน กระบวนเล่นมีเท่านี ” 

7. ไทยย้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14  แสดงภาพชาวไทยย้อ ต้าบลดงเย็น  อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
 

ไทยย้อเป็นชาวไทยในภาคอีสานอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมักเรียกตัวเองว่าเป็นชาวย้อ เช่น 
ชาวย้อในจังหวัดสกลนคร ชาวย้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ (ต้าบลท่าขอนยาง อ้าเภอกันทรวิชัย) ช้าวย้อใน
จังหวัดนครพนม (อ้าเภอท่าอุเทน) และชาวย้อในจังหวัดมุกดาหาร (ต้าบลดงเย็น อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร) และชาวย้อบางหมู่บ้านในอ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  
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ภาษาและส้าเนียงชาวย้ออาจผิดเพี ยนไปจากภาษาและส้าเนียงของชาวไทยอีสานบ้าง
เล็กน้อย ถิ่นฐานดั งเดิมของชาวไทยย้อมีผู้ค้นพบว่า เดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนาหรือยูนาน ต่อมา
ชาวย้อบางส่วนได้อพยพลงมาตามล้าน ้าโขง ตั งรกรากอยู่ที่เมืองหงสา (แขวงไชยบุรีของลาว) เมืองหง
สาเดิมอยู่ในเขตของราชอาณาจักรไทยมาก่อน ต่อมาได้ตกไปเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส เมื่อ ร.ศ. 
112 (พ.ศ. 2436) เมืองหงสาเคยกลับคืนมาเป็นดินแดนของประเทศไทยอีกครั งหนึ่งระหว่าง พ.ศ.
2483 ถึง พ.ศ.2489 เรียกว่า "จังหวัดล้านช้าง" แต่ก็ต้องคืนดินแดนส่วนนี ไปให้ฝรั่งเศสอีกครั งหนึ่ง 

ต่อมาชาวไทยย้ออีกส่วนหนึ่งได้อพยพมาตามล้าน ้าโขงและตั งถิ่นฐานใหม่ที่เมืองไชยบุรี 
(ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) ในสมัยราชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ.2351 ครั นเมื่อเกิดกบฎ
เจ้า อนุวงษ์เวียงจันทน์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2369 พวกไทยย้อเมืองไชยบุรีถูกกองทัพเจ้าอนุ
วงษ์กวาดต้อนให้กลับมาตั งเมืองขึ นใหม่ ทางฝั่งขวาแม่น ้าโขงอีกและได้ตั งขึ นเป็นเมืองท่าอุเทนเมื่อ 
พ.ศ.2373 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้าวพระปทุม เจ้าเมืองหลวงปุงเลง เป็น "พระศรีวรราช" 
เจ้าเมืองคนแรก คือท้องที่อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน 

นอกจากนี ไทยย้อจากเมืองค้าเกิดค้าม่วนยังได้อพยพมาตั งเป็นเมืองท่าขอนยาง ขึ นเมือง
กาฬสินธุ์ ใน พ.ศ.2387 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั งให้ ท้าวค้าก้อนจากเมืองค้าเกิด เป็น "พระ
สุวรรณภักดี" เจ้าเมืองท่าขอนยางขึ นเมืองกาฬสินธุ์ ปัจจุบันคือท้องที่ต้าบลท่าขอนยาง อ้าเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งยังมีไทยย้ออยู่ที่บ้านท่าขอนยาง, บ้านกุดน ้าใส, บ้านยาง, บ้านลิ นฟ้า, 
บ้านโพนและยังมีไทยย้ออยู่ที่บ้านนายุง จังหวัดอุดรธานี บ้านกุดนางแดง , บ้านหนามแท่งอ้าเภอ
พรรณานิคม, บ้านจ้าปา, บ้านดอกนอ, บ้านบุ่งเป้า, บ้านนาสีนวลอ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
บ้านโพนสิม, บ้านหนองแวง, บ้านสา อ้าเภอยางตลาดและบ้านหนองไม้ตาย อ้าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ส่วนไทยย้อในจังหวัดสกลนครอพยพมาจากเมืองมหาชัยทางฝั่งซ้ายแม่น ้าโขงซึ่งเป็น
ดินแดนลาวในปัจจุบัน เมืองมหาชัยอยู่ห่างจากแม่น ้าโขงและเมืองนครพนมประมาณ 50 ก.ม. ไทยย้อ
จากเมืองมหาชัยอพยพข้ามโขงมาตั งอยู่ริมหนองหารในสมัยรัชกาลที่ 3 ตั งขึ นเป็นเมืองสกลนครเมื่อ 
พ.ศ.2381 (เอกสาร ร.3 จ.ศ.1200 เลขที่ 10 หอสมุดแห่งชาติ)  

ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร มีไทยย้ออยู่ที่ต้าบลดงเย็น อ้าเภอเมืองมุกดาหารและยังมี
ไทยย้อ อยู่ในท้องที่อ้าเภอนิคมค้าสร้อยอีกบางหมู่บ้าน ซึ่งอพยพมาจากเมืองค้าเกิดค้าม่วนในสมัย
รัชกาลที่ 3 

8. ไทยกุลา 
ค้าว่า "กุลา" มาจากภาษาพม่าซึ่งแปลว่าคนต่างถิ่น กุลาคือพวกเงี ยวหรือพวกรองซู่ใน รัฐไทยใหญ่

ของพม่า พวกเงี ยวหรือตองซู่เมื่อเดินทางมาค้าขายในภาคอีสานถูกชาวอีสานตั ง ชื่อให้ใหม่ว่า "กุลา" 
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คือคนต่างถิ่น กุลาชอบเดินทางมาค้าขายในหัวเมืองภาคอีสานแถบลุ่มแม่น ้าโขง ในสมัยโบราณเป็น
จ้านวนมากจนมีชื่อเป็นอนุสรณ์ว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15  แสดงภาพชาวไทยกุลา ในสมัยอดีต 

 
ชาวกุลาชอบเร่ร่อนค้าขายโดยน้า เอาผ้าแพรพรรณหรือเครื่องใช้ในการด้ารงชีวิตตลอด

ทั งเครื่องทองเหลือง เช่น ฆ้อง, มีดดาบ ฯลฯ มาเร่ขายในภาคอีสานโดยเฉพาะแถบลุ่มแม่น ้าโขงแล้ว
ซื อวัวควายต้อนกลับไปพม่า กุลาบางพวก ได้ตั งรกรากและแต่งงานกับชาวผู้ไทยหรือชาวอีสาน เช่นที่
ต้าบลแสนพัน อ้าเภอธาตุพนม, อ้าเภอเรณูนครหลายหมู่บ้านและที่อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
จนมีบุตรหลานสืบเชื อสายต่อมา กุลาเหล่านี มีสัญชาติและอยู่ในบังคับของอังกฤษเมื่อมีคดีความ
เกิดขึ นต้องรายงานให้สถานทูตอังกฤษทราบทุกครั งผู้ชายกุลามีรูปร่างสูงใหญ่ ชอบนุ่งโสร่งหรือไม่ก็นุ่ง
กางเกงขายาวปลายบานและโพกศีรษะทรงสูง เมื่อ พ.ศ.2446 ชาวกุลาหรือเงี ยวมาค้าขายฝิ่นอยู่ใน
เขตเมืองหนองสูงเป็นจ้านวนมากโดยได้แต่ง งานกับผู้หญิงชาวผู้ไทยและตั งรกรากอยู่ที่บ้านขุมขี ยาง
ในปัจจุบันต่อมาพวกกุลาซึ่งถือสัญชาติอังกฤษ ไม่เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองได้ก่อการจลาจลขึ น
ที่ทุ่งหมากเฒ่าเขตเมืองหนองสูงซึ่งขึ น กับเมืองมุกดาหาร จนทางเมืองมุกดาหารต้องขอก้าลังจาก
มณฑลอุดรมาสมทบเพ่ือช่วยปราบปราม ปัจจุบันทุ่งหมากเฒ่าและบ้านขุมขี ยางตัดโอนไปขึ นกับเขต
อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว แต่ก็ยังมีลูกหลานเชื อสายของชาวกุลาอยู่ในท้องที่อ้าเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหารอีกเป็นจ้านวนมาก 

อนุสรณ์ว่าทุ่งกุลาร้องไห้ พวกกุลาชอบน้าเอาผ้าแพรพรรณ หรือ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การด้ารงชีวิตตลอดทั งเครื่องทองเหลือง เช่น ฆ้อง มีด ดาบ ฯลฯ มาเร่ขายในภาคอีสาน แล้วซื อวัว ควาย 
กลับไปพม่า กุลาบางพวก ได้ตั งรกรากแต่งงานกับชาวไทยอีสานและผู้ไทย เช่น ที่เมืองเรณูนคร ต้าบลแสนพัน 
อ้าเภอธาตุพนมและที่เมืองหนองสูง เขตเมืองมุกดาหาร จนมีบุตรหลานสืบเชื อสายต่อมากุลาเหล่านี 
ในอดีตมีสัญชาติ และอยู่ในบังคับในอดีตเรียกว่าอยู่ในสัปเจกต์ (SUBJECT-บังคับ)ของอังกฤษ เพราะ
พม่าเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เมื่อกุลาเกิดคดีความขึ น ต้องรายงานให้สถานทูตอังกฤษทราบทุกครั ง
กุลามีรูปร่างสูงใหญ่ชอบนุ่งโสร่งหรือกางเกงขายาวปลายบานถึงข้อเท้าและโพกศีรษะทรงสูงในสมัยรัชกาลที่ 5 
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กุลาหรือเงี ยวน้าฝิ่นมาค้าขายอยู่ในเขตเมืองหนองสูง เขตเมืองมุกดาหารเป็นจ้านวนมากต่อมาได้ตั ง
รกรากอยู่ที่ทุ่งหมากเฒ่า เมืองหนองสูง ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย บ้านเมือง และก่อการจลาจลขึ นที่
ทุ่งหมากเฒ่า เมืองหนองสูง ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง และก่อการจลาจลขึ นที่ทุ่งหมากเฒ่า 

เมื่อ พ.ศ. 2446 ทางเมืองมุกดาหารต้องขอก้าลังจากมณฑลอุดรมาช่วยปราบปราม เมื่อ
ปราบปรามเสร็จแล้วจึงแยกย้ายพวกกุลาให้แยกกันออกไปตั งบ้านเรือนอยู่ในเขตเมืองหนองสูง รวมทั ง
ในเขตอ้าเภอค้าชะอี หลายหมู่บ้าน ส่วนบริเวณทุ่งหมากเฒ่า ต่อมาได้ตัดแบ่งเขตให้ไปอยู่ในเขต
อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้จัดตั งขึ นเป็นหมู่บ้านขุมขี ยาง 

ประเพณีการแต่งกายผู้ชาย ในอดีตมักไว้ผมยาวและเกล้าไว้กลาง ซึ่ง ถือว่าเป็น 
เอกลักษณ์ประจ้ากลุ่มของกุลา และมักนิยมนุ่งโสร่ง นิยมการสักผิว ผู้หญิงนิยม ไว้ผมยาวเกล้าไว้ตรง
กลาง เช่นกัน เรียกว่า เกล้ากะต้อ มีปิ่นปัก นุ่งผ้าซิ่น และพาดผ้าเฉียงอกการนุ่งห่ม นุ่งห่มด้วยผ้าด้าย
ดิบ สีหม่น ซึ่งทอและย้อมสีครามด้าหรือหม่น ชายนิยมนุ่งกางเกงโห่งโย่ง(เป้ายาน) สวมเสื อกว้างใหญ่
สีขาว โพกหัวด้วยผ้าโพกหัวสีขาว ส่วนผู้หญิงชอบนุ่งซิ่นด้าย สีด้า โพกหัวด้วยผ้าโพกหัวสีขาว เมื่อมี
งานปอยหลวงหรืองานบุญ ทั งชายและ หญิงจะแต่งตัวสวยงามด้วยผ้าไหมหรือผ้าแพรที่ทอหรือตัด
เย็บอย่างปราณีต งดงาม และสวมใส่เครื่องประดับ เช่น เงินหรือ ทอง เพ่ือแสดงฐานะ 

ชาวกุลาศรัทธาในพระพุทธศาสนา นิยมท้าบุญสุนทาน บิดามารดาจะสอนให้บุตรขยัน
ขันแข็งท้ามาหากิน ไม่นับถือผีปู่ย่าตายาย แต่เชื่อเรื่องเวทมนต์ เครื่องรางของขลัง กุลามักมีงาช้าง นอ
แรด ว่าน ติดกายขณะเดินทาง 
 
การปกครองและสภาพทางสังคม  

จ้านวนประชากรของจังหวัดทั งสิ น 337,180 คน แยกเป็น เพศชาย 169,175 คน เพศ
หญิง 168,075 คน ประกอบด้วยชนพื นเมือง 8 เผ่า ได้แก่ ผู้ไท ไทยย้อ ไทยข่า ไทยโซ่ ไทยกะเลิง 
ไทยแสก ไทยกุลา และไทยอีสาน มีจ้านวนครัวเรือน 91,521 ครัวเรือน ประชากรในเขตเทศบาลเมือง
มุกดาหาร มีทั งสิ น 33,398 คน แยกเป็นเพศชาย 16,495 คน เพศหญิง 16,902 คน จ้านวนครัวเรือน 
12,277 ครัวเรือน (ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, 2552)   

ประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ยึดมั่นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นและ
ต่อเนื่องทั งยังเป็นเมืองเก่าแก่  มีชาวไทยเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่หลายเผ่า ดังค้าขวัญของจังหวัด  ตอน
หนึ่งว่า  “แปดเผ่าชนพื นเมือง” อันได้แก ่เผ่าชาวไทยอีสาน ชาวผู้ไทย ชาวไทยข่า (บรู) ชาวไทย (โส้)/
กระโซ่ ชาวไทยกะเลิง ชาวไทยแสก ชาวไทยย้อ และชาวไทกุลา ชาวมุกดาหารส่วนใหญ่  นับถือ
ศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส้าคัญ และยังคงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ “ฮีตสิบสองคอ
งสิบสี่ ” และยังคงมีวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่าที่ควรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอยู่จนถึงปัจจุบัน เช่น 
ประเพณีปิดบ้าน ประเพณีส่วงเฮือ ประเพณีแห่กัณฑ์หลอน พิธีกรรมโซ่ถั่งบั ง พิธีเหยา พิธีบายศรีสู่ขวัญ  
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การร้าเต้ยหัวดอนตาล การร้าวงผู้ไท เป็นต้น งานประเพณีที่ส้าคัญของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ งานประเพณี
แข่งเรือออกพรรษา ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ทางจังหวัดจึงได้มีการจัดงาน
เพ่ืออนุรักษ์สืบสานประเพณีของเผ่าต่างๆ งานกาชาดและงานประจ้าปีจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ นเป็น
ประจ้าทุกปีในช่วงเดือนธันวาคม โดยงานจะจัดขึ นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย 

 
มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
ศิลปหัตถกรรมและงานช่างท้องถิ่น 

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่หากได้ลงหลักปักฐานอยู่ ณ ที่แห่งใดเป็นเวลานานพอสมควร 
ได้การทดสอบความเป็นไปในธรรมชาติและปัญหาต่างๆ โดยมนุษย์กันเองแล้วย่อมเกิดการเรียนรู้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปรับตัวและสร้างวัฒนธรรมของตนเองขึ นมา และวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั น ย่อมแฝงไว้ซึ่งปัญญา ปรัชญา ญาณ หรือท่ีเรียกว่าภูมิปัญญา 

ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หมายถึง พื นเพ
รากฐานความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้ และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั ง
ทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่สืบต่อกันมา ซึ่ง
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง และน้ามาใช้ใน
การแก้ปัญหา เป็นสติปัญญาเป็นองค์ความรู้ทั งหมดของชาวบ้านที่สามารถคิดได้เอง ท้าได้เอง โดย
อาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่เป็นแนวปฏิบัติและแก้ปัญหาในการด้าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างทันสมัย 
 
แหล่งที่อยู่อาศัยและอาชีพ 

การท้ามาหากินของชาวจังหวัดมุกดาหารนั น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ

เกษตร ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ เป็นอาชีพหลัก ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นภูมิ

ปัญญาแบบชาวอีสานทั่วไป แต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารสามารถจ้าแนกได้ ตามภูมิ

ประเทศท่ีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านแต่ละกลุ่ม คือ 

1. กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชาวบ้านในบริเวณนี เมื่อว่าง

จากฤดูท้าการเกษตรตามฤดูกาล จะอาศัยภูเขาเป็นแหล่งอาหารและหารายได้พิเศษ โดยการเก็บ

พืชผักและดักจับสัตว์ที่มีตามป่าเขา แล้วน้าเข้าไปขายในเมืองซึ่งมีราคาดี อาทิเช่น ผักหวาน หน่อไม้ 

ไข่มดแดง สัตว์ป่าขนาดเล็ก เช่น กระรอก กระแต บ่าง ฯลฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผักหวานและไข่

มดแดงนั นเป็นที่นิยมบริโภคของชาวบ้านอย่างยิ่ง หากใครได้ชิมแกงผักหวานจากเขามโนรมย์ใส่ไข่มดแดง
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แล้วละก็ถือว่าถึงแก่นแท้แห่งมุกดาหารอย่างแท้จริง ภูมิปัญญาในการท้ามาหากินของชาวบ้านแถบนี  

จึงมีเครื่องมือดักสัตว์ประเภทต่างๆ ตลอดจนถึงหน้าไม้และปืนที่ชาวบ้านจัดท้าขึ นเองและตั งชื่อให้ว่า

ปืนแก๊ปรวมทั งความสามารถสังเกตภูมิอากาศว่า อาหารป่าชนิดใดมีมากในลักษณะอากาศอย่างไรผู้ที่

เข้าไปเก็บของป่าส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เนื่องจากมีร่างกายที่แข็งแรงว่องไว คล่องแคล่วมากกว่าผู้หญิง 

2. กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ชาวบ้านในบริเวณนี เมื่อว่าง

จากฤดูท้านาท้าสวน มักจะประกอบอาชีพเสริมโดยปลูกพืชอายุสั นในที่นาหลังการเก็บเกี่ยว พืชที่ปลูก

ได้แก่ แตงกวา ยาสูบ มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ฯลฯ และบ้างก็บ้ารุงพืชสวนเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

เช่น ใส่ปุ๋ยและแต่งกิ่งสวนมะขามหวาน มะม่วง ฯลฯ แต่การปลูกพืชดังกล่าวมักประสบปัญหาขาด

แคลนน ้า ซึ่งทางภาคราชการก้าลังให้ความช่วยเหลือโดยจัดสร้างระบบชลประทาน เพ่ือให้เกษตรกร

ได้ใช้น ้าในการปลูกพืชดังกล่าว เป็นการเพ่ิมรายได้แก่เกษตรและลดปัญหาการว่างงานในชนบท 

3. กลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดแม่น้ า ชาวบ้านในบริเวณชาวบ้านในบริเวณที่

ใกล้แม่น ้าโขงนั นมีรสชาติดีสามารถน้ามาประกอบอาหารได้หลายอย่าง จึงเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และ

วิธีท้าการประมงเป็นส่วนใหญ่   

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16  แสดงภาพการร่อนทองค้าในแม่น ้าโขง 
 

ปัจจุบัน นอกจากจะมีการจับปลาในแม่น ้าโขงแล้ว ยังมีการเลี ยงปลาในกระชังซึ่งได้รับ

การส่งเสริมจากศูนย์ฝึกอาชีพชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นอาชีพใหม่ของชาวบ้านที่อยู่ริม

แม่น ้าโขง โดยบริเวณบ้านนาโป ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีการเลี ยง

และเปิดร้านขายอาหารประเภทปลา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ นชื่อแห่งหนึ่งของจังหวัด

มุกดาหาร 
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ชาวมุกดาหารมีอาชีพหลักคือ การท้านา ท้าไร่ ท้าสวนและเก็บหรือหาอาหารป่าเข้ามา

ขายในเมือง การท้าประมง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ท้ากิจกรรมอาชีพดังกล่าว เป็นฝ่ายชายมากกว่าฝ่ายหญิง 

เมื่อผู้ชายออกไปท้ามาหากินนอกบ้าน ฝ่ายหญิงนอกจากจะดูแลความสะอาดของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

แล้วมักจะทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม มีทั งเป็นผ้าพื นเมือง และผ้าลายต่างๆ เพ่ือจะได้น้าไปตัด

เป็นเครื่องนุ่งห่มและเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ และที่เหลือก็ส่งขายบ้าง เพ่ือเพ่ิม

รายได้ให้กับครอบครัว การทอผ้าไหม เป็นศิลปะการทอผ้าชั นสูง ผู้ทอต้องมีประสบการณ์และความ

ช้านาญมากเป็นพิเศษ ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนิยมทอผ้าฝ้ายมากกว่าผ้าไหม 

การทอผ้าฝ้าย แหล่งที่มาของวัตถุดิบและขบวนการทอผ้าฝ้ายวัตถุดิบที่น้ามาใช้ในการ

ทอผ้าฝ้ายมีทั งท้าขึ นเอง ได้แก่ ฝ้าย คราม และจัดหาจากธรรมชาติ ส่วนมากจะเป็นสีย้อม ได้แก่ 

มะเกลือให้สีด้า ฝาง(ฝางเป็นต้นไม้ ปัจจุบันไม่มีให้พบเห็น)ให้สีแดง เข(แกแล เป็นไม้เถา ล้าต้นมีหนาม

แหลมคม)ให้สีเหลือง  

ฝ้าย มักจะปลูกในไร่ปนกับพืชอ่ืนๆ เช่น แตง ข้าวโพด ฟัก ฟังทอง ฯลฯ ส้าหรับแตง 

ข้าวโพด แต่ละครอบครัวปลูกไม่มาก ประมาณ 1-2 ไร่ เมื่อเก็บผลแล้วมักจะตายก็เหลือแต่ฝ้าย ซึ่งให้

เราเก็บผลผลิตประมาณเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ ฝ้ายที่ได้จากไร่จะแปรสภาพให้เป็นเส้นใยฝ้าย

ตามกรรมวิธีแบบโบราณ ตามขั นตอนพอสังเขป ดังนี  

1. ป้อนฝ้าย คือการเก็บเศษกิ่งไม้หรือเศษใบไม้ (ใบฝ้าย) ที่ติดอยู่กับฝ้ายออก 

2. อ้ิวฝ้าย (หีบฝ้าย) เป็นการแยกสกัดใยฝ้ายออกจากเมล็ดฝ้าย เครื่องมือสกัด

ฝ้ายออกจากเมล็ดฝ้าย เรียก “อิ ว” ก่อนอิ วต้องเอาป้อนฝ้ายใส่กระด้งผึ่งแดดให้อุ่น เพราะจะท้าให้อิ ว

กัดใยฝ้ายออกจากเมล็ดได้ง่าย ตัวอิ วประกอบด้วย เลาอิ ว ซึ่งต้องกลมเสมอกัน 2 เลา ที่ปลายข้างหนึ่ง

ของแต่ละเลาจะกลมพองออก และยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ส่วนกลมพองนี จะบากเป็นฟันเฟือง 

ภาษาถ่ินเรียก “หมากเฟือง”  

3. ดีดฝ้าย ฝ้ายที่อิ วแล้วใยฝ้ายจะเป็นกระจุกเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เป็นปุย ไม่

สามารถจะปั่นเป็นเส้นได้ จึงต้องดีดให้พองกระยายเป็นปุยเสียก่อน 

  ปั่นฝ้าย ภาษาถ่ินเรียกว่า “เข็นฝ้าย” เป็นการยืดล้อฝ้ายออกเป็นเส้นเล็กๆ และ

พันเป็นเกลียว เครื่องมือที่ใช้นี เรียกว่า “หลา” หลาเป็นเครื่องมือที่ยึดล้อฝ้ายให้ออกเป็นใยฝ้ายโดย

เส้นใยฝ้ายจะพันรอบเหล็กไนของหลา  
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เปียฝ้าย เมื่อฝ้ายเต็มเหล็กใน  (เรียกสั นๆ ว่าเต็มไน) ก็จะสาวฝ้ายเข้าเปีย เมื่อ

เส้นฝ้ายเต็มเปียแล้ว (ประมาณ 25-30 ไน) ก็ปลดออกจากเปีย เส้นฝ้าย ที่ปลดออกนี  เรียกว่า “โต่ง

ฝ้าย”มีลักษณะดังรูป 

ลงน ้าข้าว ก่อน ลงน ้าข้าว ต้องแช่น ้าและถ่วงน ้าหนักให้เส้นฝ้ายยึดเสียก่อน ต้ม

ข้าวเจ้าใส่น ้ามากๆจนเดือดแล้วทิ งให้อุ่น เทเอาแต่น ้าเรียกว่า “น ้าข้าว” แล้วเอาโต่งฝ้าย ลงแช่น ้าข้าว

ขย้าๆให้ทั่วแล้วผึ่งแดดให้แห้ง ที่ลงน ้าก็เพ่ือป้องกันไม่ให้ใยฝ้ายเปื่อยยุ่ยขาดง่าย 

กวักฝ้ายใส่กระบอก เพ่ือไม่ให้เส้นฝ้ายติดกันเพราะลงน ้าข้าว เมื่อน ้าข้าวแห้ง

กรังจะท้าให้ด้ายติดกัน เพ่ือสกัดเอาเศษเมล็ดข้าวให้หลุดออกและเพ่ือความสะดวกเวลาจะสาวเป็นไส้หูก 

สาวเป็นไส้หูก เมื่อกวักใส่กระบอกได้หลายลูกแล้ว (ประมาณ 4-6 ลูก) ก็น้าไป

สาวเป็นไส้หูก โดยสาวใส่เครื่องมือทีเรียกว่า “เฝือ” การวัดความยาวของหูกจะได้เป็นวา โดยยึดเอา

วา “เฝือ” หรือความยาวของเฝือนั่นเอง ประมาณ 180 เซนติเมตร 

เส้นฝ้ายที่จะสาว ให้เกี่ยวพันกับฟันของเฝือ เป็นคู่ๆที่ตรงข้ามกัน ต้องการหลาย

วาก็เก่ียวกับฟันหลายคู่ การท้าไส้หูกเรียกว่า”คันหูก” เฝือ 

สืบหูก เมื่อได้ใส้หูกที่ต้องการแล้ว ก็น้าไปต่อกับไส้หูกเดิมที่เขาติดกับฟึมทอผ้า 

การต่อใส้หูกเรียกว่า “สืบหูก” สืบต่อกัน เส้นต่อเส้น กว่าจะเสร็จ ใช้เวลาหลายวัน เมื่อสืบหูก

เรียบร้อยแล้ว ก็ไปกางก่ี เพ่ือทอเป็นผ้าต่อไป การทอผ้าเรียกว่า “ทอหูก” หรือ “ต้าหูก” 

การย้อมสี สีย้อมผ้าได้มาจากธรรมชาติ เช่น เข เอาแห่นมาย้อม ได้สีเหลืองฝาง 

เอาแก่นมาต้ม ย้อมได้สีแดง มะเกลือ เอาผลแก่ทุบแช่น ้าย้อมได้สีด้า เค็ง เอาแก่นมาย้อมได้สีน ้าตาล

อ่อน ใบหูกวาง เอาใบมาต้มย้อมได้สีเขียวเหลือง ใบยูคาลิปตัส เอาใบมาต้มย้อมได้สีเหลืองสีที่สกัด

จากพืชนั น ส่วนใหญ่จะต้มให้น ้าที่มีสีปนอยู่แห้งลงจนเหลือครึ่งปี๊บจึงย้อมผ้าได้ สารกันสีซีดใช้เกลือ

และสารส้มผสมลงไป ย้อมเสร็จทุกครั งจะตากลมให้แห้งไม่ตากแดด  

ไพรัตน์ นาโสก, (2541) กล่าวถึงการย้อมครามว่า ครามเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ชาวบ้าน

สามารถปลูกเองได้ น้าไปครามมาแช่น ้าในภาชนะ เช่น โอ่ง แช่ 1 สัปดาห์ จะได้สีครามออกมา ผสม

น ้าปูนใสลงไป ใช้ไม้กวนใบครามบ่อยๆครั ง สีจะเริ่มเข้มขึ นเป็นสีด้า ทิ งให้ตะกอนของสีครามนอนก้น

ภาชนะ ผสมน ้าด่างลงไปอีก (น ้าด่าง ได้จากการเผาเปลือกมะพร้าวให้เป็นขี เถ้าและละลายน ้า กรอง

เอาน ้าใส เรียก น ้าด่าง) กวนน ้าด่างหลายวัน จึงผสมกับน ้าเบอะ (สกัดจากพืชชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียก เบอะ) 
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ทิ งไว้จนตกตะกอน เทน ้าทิ งให้เหลือแต่ตะกอนสามารถปั้นเป็นก้อนได้ มีสีด้า เป็นวัตถุดิบที่จะน้าไป

เป็นสีย้อมผ้าฝ้าย การย้อม จะขย้าให้สีเข้ากับเนื อผ้าหลายครั งจนสีติดดีที่สุดจนพอใจ 

 
เอกลักษณ์ท้องถิ่น  

ค้าว่า “เอกลักษณ์” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2531,935) 
ได้ให้ความหมายว่า เป็นค้านาม หมายถึง “ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีร่วมกัน” และจากความหมาย
ดังกล่าวสามารถอธิบายความหมายได้ว่า เอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็คือ สิ่งต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นในแต่ละ
ท้องถิ่นที่เห็นว่ามีลักษณะเหมือนกันหรือมีร่วมกัน ซึ่งสิ่งนั นอาจมีเพียงอันเดียว ชิ นเดียว หรืออาจมี
จ้านวนปริมาณมากๆ จนสามารถมองจุดเด่นหรือความโดดเด่นเฉพาะตัวได้ จนกลายเป็นสิ่งที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่นนั นๆ ตลอดจนสังคมทั่วไป  
 
เอกลักษณ์สิ่งทอ 

การทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นแต่ละกลุ่มชนเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ได้สั่งสมและถ่ายทอด
จากบุคคลรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี  กลุ่มชนในพื นที่จังหวัดมุกดาหารทั ง 8 
เผ่าพันธุ์นั น มีการทอผ้าในแต่ละท้องถิ่นแต่ละเผ่ามาโดยตลอด ตามสภาพความจ้าเป็นในการใช้สอย
และสภาพภูมิปัญญาและมีความสามารถทอได้มากน้อยต่างกัน และน้าไปใช้สอยเป็นเครื่องนุ่งห่มใน
วิถีชีวิตประจ้าวันตามฐานะ ตลอดจนค่านิยมของชนเผ่าที่แตกต่างกันด้วย ส่วนกระบวนการทอผ้านั น
มีกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีการใช้วัสดุเครื่องมือต่างๆ ลักษณะเดียวกัน เช่น กี่พื นเมือง 
ฟืน เป็นต้น และในด้านเส้นใยที่น้ามาทอผ้านั น ในท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารจะใช้เส้นใยจากฝ้ายและ
เส้นใยจากไหมที่ผลิตเองได้ในท้องถิ่นเป็นหลัก 

ดังนั น จึงสามารถแบ่งผ้าทอของมุกดาหารออกเป็น 2 ประเภท คือ ผ้าฝ้ายและผ้าไหม 
ผ้าทอท้องถิ่นมุกดาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดี คือ ผ้าทอจากอ้าเภอหนองสูงและอ้าเภอค้าชะอี 
โดยเฉพาะชาวผู้ไทอ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารจะผลิตผ้าฝ้ายและผ้าไหมเพ่ือใช้เองในครอบครัว
และเป็นการผลิตแบบครบวงจร ถ่ายทอดสืบต่อกันมาตั งแต่บรรพบุรุษจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทั งนี  ผ้า
ทอดังกล่าวจะมีลักษณะโดดเด่นในด้านสีของผ้าและลวดลายของผ้าในแต่ละประเภท ซึ่งสามารถแยก
ได้ตามประเภทดังนี  

1. ผ้าห่มนวม 
ชาวท้องถิ่นมุกดาหาร โดยเฉพาะพื นที่อ้าเภอหนองสูงและอ้าเภอค้าชะอีจะผลิตผ้าห่มนวมไว้

จ้านวนมากๆ และเก็บไว้ใช้นานปี อาจเนื่องมาจากว่าในท้องถิ่นนี  ช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก 
จากเดือนตุลาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ ผ้าห่มนวมมี 2 ชนิดคือ “ผ้าห่มนวมด้า” และ “ผ้านวมลาย” 
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ซึ่งในท้องถิ่นเรียกกันว่า “ผ้านวมหย้อย” ภายในจะมีการบรรจุนวมซึ่งท้ามาจากปุยฝ้าย ที่เรียกว่า “ผ้านวมด้า” นั น 
เพราะว่าใช้ผ้าพื นย้อมสีด้าจากมะเกลือ ส่วน “ผ้านวมหย้อย” จะใช้เส้นใยฝ้ายสีต่างๆ  ทอให้มีลวดลายเป็นตาราง 

2. ผ้าสี่เขา 
เป็นผ้าห่มชนิดหนึ่งที่ทอจากฟืนสี่ตะกอ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ฟีมสี่เขา” หรือ “ฟีมสี่เหา” 

ใช้เส้นพุ่งคู่หรือพุ่งที่ละ 2 เส้น จึงท้าให้ผ้าชนิดนี มีความหนามากกว่า ผ้าพื นตระกอเดียว นิยมทอด้วย
ผ้าฝ้ายและเส้นใยสีขาวหรือสลับกับสีด้าเพ่ือให้มีลวดลายที่โดดเด่นยิ่งขึ น ผ้าชนิดนี ใช้เป็นผ้าห่มช่วงที่
อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก และใช้เป็นผ้าปูที่นอนได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (ก)  (ข)  (ค) 

 
ภาพที่ 17 แสดงภาพลักษณะและลวดลายของผ้าทอ  

(ก) ผ้าห่มนวม 
(ข) ผ้าสีเขา  
(ค) ลายขิด นาคกาบน้อยเป็นลายผสมที่ได้มาจากลายนาคและลายขอทอขึ นเพ่ือใช้ท้าหมอนขิด 

ที่มา: ส้านักงานกระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/TK94p 
 

3. ผ้าหมอนเก็บ (หมอนขิด) 
เป็นผ้าทอที่ตัดเย็บเป็นหมอน ด้านในบรรจุนุ่น ชาวผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหารเรียกว่า 

“หมอนเก็บ” เพราะผ้าชนิดนี จะทอด้วยการเก็บลวดลายหรือขิดเป็นลวดลาย ลักษณะหมอนที่ท้า
ออกมาจะมีลักษณะเป็นหมอนรูปทรงสี่เหลี่ยม ความยาวประมาณ 1 ศอก (ศอกก้ามือ) ความหนา
ประมาณ 5 นิ ว ชาวผู้ไทยอ้าเภอหนองสูงและอ้าเภอค้าชะอี จะท้าหมอนชนิดนี ไว้ในครัวเรือนจ้านวน
มากๆ และถือเป็นเครื่องเรือนที่ส้าคัญชนิดหนึ่งด้วย 
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ภาพที่ 18 แสดงภาพลวดลายผ้าหมอนเก็บ (หมอนขิด) รูปนี เป็นลายชิดวงดอกซ้อน เป็นลายพัฒนา

จากลายพื นฐานประกอบด้วยลายวงและลายดอกซ้อน 
ที่มา: ส้านักงานกระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/yPZiA  
 

4. ซิ่นทิวไหม 
เป็นผ้าไหมสีแดงคล ้า นิยมทอเป็นซิ่นหรือผ้าถุงส้าหรับสตรีนุ่งห่ม ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า 

“ซิ่นทิว” หรือ “ซิ่นทิวไม” เพราะทอจากไหมล้วนๆ ลักษณะเด่นของซิ่นทิวไหมคือ เน้นสีแดงเข้ม เป็น
ทั งเส้นยืนและเส้นพุ่ง สีแดงได้จากสีครั่งเป็นหลัก และมีสีด้าแทรกสลับเส้นยืนโดยตลอด สีด้าได้จาก
มะเกลือเป็นหลัก ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีสีเคมีใช้แทนสีจากธรรมชาติก็ตาม แต่การทอผ้าซิ่นทิวของชาว
อ้าเภอหนองสูงและอ้าเภอค้าชะอี ก็ยังคงเน้นรูปแบบเดิมไว้ ท้าให้ผ้าซิ่นทิวมีสีแดงคล ้าเป็นรูปแบบ
เฉพาะตัว ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ดียิ่ง 

5. ซิ่นหมี่ไหม (ซิ่นไหมมัดหมี่) 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 19 แสดงภาพซิ่นหมี่ไหม 

(ก) โสร่งไหม 
(ข) จากอ้าเภอหนองสูง 

ที่มา: ส้านักงานกระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://heritage.mod.go.th/nation/oldcity/mukdahan6.htm 
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ภาพที่ 20 แสดงภาพการมัดไหมมัดหมี่ 
ที่มา: ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ, คลังค าศัพท์(อักษร ฟ-ส), เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://thaiunique.wordpress.com/คลังค้าศัพท์/อักษร-ฟ-ส/ 
 

เป็นผ้าไหมที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อนขึ นกว่าผ้าอ่ืนๆ แต่ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่
ได้สั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมานาน ก็สามารถผลิตซิ่นหมี่ไหมหรือผ้ามัดหมี่ไหมออกมาได้ใน
ปริมาณที่เพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในครอบครัว ตลอดจนผลิตเพ่ือจ้าหน่ายได้อย่างหลากหลาย แต่
ถึงอย่างไรก็ดี ผ้าซิ่นหมี่ไหมเมืองหนองสูงก็มีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น คือ เป็นผ้าที่ทอจากกี่พื นบ้าน ใช้ฟืม
ที่ได้มาตรฐาน ความกว้างของผืนผ้าประมาณ 1 เมตร เป็นผ้า 2 ตะกอ เป็นหลัก ผ้าเนื อแน่น
เหมาะสมกับความคงทนของเส้นใยการให้สีจะใช้สีเข้า ส่วนลวดลายนั นเน้นลายเล็กๆ ตลอดผืนผ้า 
เช่น ลายขอ ลายหมากจับ ลายลูกแล้ว ลายนาคน้อย เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 21 แสดงภาพหมี่ที่มัดและย้อมแล้ว ลายนาคก้นตี่ 
ที่มา : ส้านักงานกระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2556,
เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/yPZiA 
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6. ผ้าโสร่งไหมผู้ไทย , โสร่งไหม (ผ้าโสร่ง) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 แสดงภาพ โสร่งไหม จากอ้าเภอหนองสูง 
ที่มา: ส้านักงานกระทรวงวัฒนธรรม, ข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร, เข้าถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/Id8G2 
 

เป็นผ้าไหมที่ผลิตมากอีกชนิดหนึ่ง เพื่อใช้เป็นผ้านุ่งส้าหรับผู้ชายส้าหรับพ่อบ้าน หรือชาย
ผู้สูงอายุ เนื่องจากผ้าโสร่งไหมผลิตกันมากในหลายท้องที่อ้าเภอหนองสูงและอ้าเภอค้าชะอี ได้มีการ
ผลิตผ้าโสร่งกันมาตั งแต่บรรพบุรุษ จนเรียกผ้านี ว่า “ผ้าโสร่งผู้ไทย” ผ้าโสร่งของชาวผู้ไทยมีลักษณะที่
โดดเด่นอยู่ที่การให้สี ซึ่งเน้นสีเขียว สีคราม สีม่วง และสีขาว และเส้นใยที่ใช้ทอผ้าโสร่งนั น นิยมปั่น
เส้นไหมจากไหม 2 สี รวมเป็นเส้นใยเดียวกันที่เรียกว่า “ไหมเข็น” จึงท้าให้เส้นไหมมีความวาวระยิบ 
ดังนั นผ้าโสร่งผู้ไทยจึงมีลวดลายตาผ้าเป็นสีเขียว สีม่วง ตัดเส้นลายด้วยสีขาว หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 
“โสร่งตาเขียวตาม่วง” ซึ่งการทอผ้าโสร่งนั นจะมีความซับซ้อนในการเรื่องการเตรียมเส้นใยทั งเส้นยืน
และเส้นพุ่ง ผู้ทอจะมีความพิถีพิถันอย่างมาก ดังนั น ผ้าโสร่งของชาวผู้ไทยอ้าเภอหนองสูงและอ้าเภอค้าชะอี 
จึงมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน 

การผลิตผ้าไหมในพื นที่จังหวัดมุกดาหารนั นมีมากในกลุ่มชาวผู้ไทย ซึ่งในอดีตชาวบ้านจะ
เริ่มจากการปลูกหม่อน เลี ยงไหม สาวไหม เอาเส้นใยมาผลิตเป็นผ้า ลักษณะการเลี ยง ไหมและการ
ผลิตเป็นแบบพ่ึงตนเอง โดยการใช้แรงงานในครัวเรือน สมาชิกในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการผลิต
ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งในปัจจุบันนี ยังมีการผลิตแบบพ่ึงตนเองอยู่ และทางราชการได้
เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผลมากขึ น กล่าวคือ มีสถานีทดลองและ
วิจัยหม่อนไหมมุกดาหาร มีการส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าไหมในชุมชนหมู่บ้านต่าง  ๆหลายท้องถิ่น และที่ส้าคัญก็คือ 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านนาโคกกุง สานแว้ อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ท้าให้การผลิตผ้าไหมในจังหวัด
มุกดาหารมีมากขึ น 

7. ผ้าชาวโซ่ 
ชาวโซ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการในการผลิตผ้าที่เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นเป็น

ของตนเอง มีการทอผ้าด้วยมือ ซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นเวลานานมาแล้ว  ส่วนเครื่องมือในการผลิต
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ผ้านั นยังใช้แบบดั งเดิม มีการเปลี่ยนมาใช้กี่กระตุกในบางส่วนที่ส่วนราชการเข้าช่วยเหลือ ส่วนลายผ้า
ที่ผลิตมักนิยมน้าธรรมชาติมาใช้ เช่น รูปทรงเรขาคณิต สัตว์ ปู ปลาหรือหงส์ ผ้าที่ใช้ของชาวโซ่มี
มากมาย นับแต่สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น ผ้าโสร่ง เสื อแขนกระบอกกางเกงขาก๊วย กางเกงชั นใน 
(หัวฮูด) ผ้าโจงกระเบน ผ้าเบี่ยง ผ้าขาวม้า และเสื อส้าหรับผู้หญิง จะมีผ้าซิ่น เสื อ ผ้าเบี่ ยง และ
ผ้าเช็ดหน้า (แพรมน) และมีผ้าผลิตที่ใช้ในครัวเรือน เช่น ปลอกหมอน ที่นอน ผ้าห่ม เป็นต้น 
 
ลักษณะลวดลายจากงานผ้าทอ 

ได้จากอ้าเภอต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร ที่แบ่งตามกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดมุกดาหารได้
ส้ารวจกลุ่มทอผ้าพื นเมืองที่อ้าเภอดอนตาล อ้าเภอดงหลวง และอ้าเภอหนองสูง (ส้านักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2540, 109-122) 

อ าเภอดอนตาล 
ในเขตอ้าเภอดอนตาล มีกลุ่มทอผ้าหลายกลุ่ม ทั งไทยอีสาน ไทข่า ภูไท และไทยกะเลิง 

ได้เข้าไปส้ารวจที่บ้านบาก หมู่ 1 ต้าบลบ้านบาก บ้านนาสะเมิง หมู่ 1 ต้าบลนาสะเมิง และบ้านเหล่าหมี 
หมู่ 1 ต้าบลเหล่าหมี 

บ้านบาก หมู่ 1 ต้าบลบ้านบาก ได้พบ นางกอง ผิวเหลือง อายุ 73 ปี นางนาง ผิวเหลือง อายุ 
80 ปี และนางเตียง ผิวเหลือง อายุ 30 ปี เป็นครอบครัวไทข่า ที่ทอผ้าใช้เองตั งแต่บรรพบุรุษ  ผ้าที่
น้ามาศึกษาของนางกอง ผิวเหลือง ได้แก่ 

1. ผ้าซิ่นคั่น ทอด้วยฝ้าย ย้อมคราม ลายนาคน้อย ต่อหัวซิ่น และตีนซิ่น 
2. ผ้าซิ่นคั่น ทอด้วยฝ้าย ลายนาคน้อย ต่อหัวซิ่น และตีนซิ่น 
3. ผ้าซิ่นมัดหมี่ ลายหมากจับน้อย ต่อหัวซิ่น และตีนซิ่น 
4. ผ้าห่มลายขิด 
5. ผ้าห่มลายสี่เขา หรือลายเหยียบ หรือเป็นที่รู้จักว่าลายลูกแล้ว 
6. ผ้าข่มลายสีเขา ลายตาไก่ 
ผ้าของนางนาง ผิวเหลือง มีซิ่นมัดหมี่ฝ้ายลายหมากจับ และตุ้มป่อง เครือขอ ต่อหัวซิ่นริ ว

ผ้าของนางเตียง ผิวเหลือง มีดังนี  
1. ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้าย ลายหงส์กางปีก ต่อหัวซิ่น 
2. ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้ายลายเครือขอข้อ หมากจับ และลายตุ้มตัน ส่วนตีนซิ่นเป็นตีนโยง 

หรือตีนโต คือลายทอซิ่นลงไปในผ้าชิ นเดียวกัน ตีนซิ่นผืนนี เป็นลายงูลอย สลับตุ้มข้อ 
3. ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้าย ลายเครือขอ ข้อหมากจับ และตุ้มตัน ส่วนตีนซิ่นเป็นตีน

แบบโยง ทอลายงูลอย 
นางจันทรา ภูมิรา อายุ 37 น้ามาห่มลายขิดมาให้ศึกษา 
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นางทน ผิวเหลือง อายุ 36 ปี เดิมอยู่จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ศึกษา ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ลาย
ตุ้มเครือหวี ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายกาบหมากเบ็ง 

นางชั่ง ผิวเหลือง อายุ 48 ปี ทอผ้าซิ่นและผ้าห่ม ส้าหรับผ้าซิ่นมีลายต่างๆ คือ 
1. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายนาค ย้อมสีธรรมชาติใช่ครั่งย้อมแดง และใช้เข ย้อมสี

เหลือง ต่อหัวซิ่นเป็นลายริ วแนวตั ง 
2. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายหง่า หรือก่ิงไม้ และลายข้อ 
3. ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้าย ย้อมครามลายนาคอุ้มดอก ต่อหัวซิ่น 
4. ผ้าซิ่นหมี่ค่ัน หรือที่ภาษาข่าเรียกว่า หมี่เต้น 
5. ผ้าห่มลายขิด ลายนาคอุ้มช่อพันมหา (ชื่อดอกไม้) ตรงกลางเป็นลายตุ้มข้อ 

บ้านนาสะเมิง หมู่ 1 ต้าบลนาสะเมิง พบนางตามน คนไว อายุ 80 ปี เป็นชาวผู้ไทย ได้
น้าผ้าทอมาให้ศึกษาดังนี  

1. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่น ลายนาคหัวข่อ 
2. ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้าย เป็นซิ่นคั่น ข้อน้อย ต่อหัวซิ่นตีนซิ่น 
3. ผ้าซิ่นไหมเป็นซิ่นหมี่เข็น 
4. ผ้าซิ่นมัดหมี่ค่ัน ได้ปรับเป็นใช้ด้ายโทเร แต่ยังทอลายเดิม คือลายขอและขาเปีย 
5. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่นฝ้าย ลายนาคน้อย 
6. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่นฝ้าย ลายเครือขอ 
7. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่นฝ้าย ลายขอใหญ่และหมากจับ 
8. ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้าย ลายนาคขอเครือ และลายหงอนนาค 

นางนันท์ พิกุลศรี อายุ 41 ปี ได้น้าผ้ามาให้ศึกษา คือ 
1. ผ้าซิ่นมัดหมี่ฝ้าย ลายขอ ขาเปีย ตุ้ม และหมากจับ 
2. ผ้าตุ๊ม หรือผ้าข่มขิดทอด้วยไหม 
3. ผ้าเบี่ยง หรือผ้าสะไบขิด ทอด้วยฝ้าย 
4. ผ้าขิดใช้ท้าหมอน ลายขออุ้มดอก และลายดอกหมากส่าน 
5. ผ้าซิ่นทิวฝ้าย พื นด้าลายแดง 
6. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่น ลายงูลอย และหมากจับ 

บ้านเหล่าหมี หมู่ 1 ต้าบลเหล่ามี อ้าเภอดอนตาล ได้พบผุ้ใหญ่บ้าน คือ นายเฉลิม ซาเสน 
อายุ 49 ปี ท้าให้ทราบว่าที่บ้านนี เป็นคนไทยกะเลิง ผ้าที่ทอไว้และน้ามาให้ศึกษา มี 

1. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายนาค และขาเปีย 
2. ผ้าห่ม หรือ ผ้าตุ้ม ลายสี่เขาใหญ่หรือลายลูกแก้ว 
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นางมั่น ซาเสน อายุ 64 ปี ได้น้าผ้าของนางเขียน ผู้เป็นแม่ อายุ 73 ปี ทอไว้มา
ศึกษา ดังนี  

1. หมอนขิด ลายนาคช่อ 
2. ผ้าตุ้มไหมขิด เป็นลายดอกจิก ดอกฮัง(ดอกต้นรัง) 
3. ผ้าไหมเข็น ส้าหรับนุ่งโจงกระเบน 
4. ผ้าซิ่นคั่นฝ้าย นาคน้อย 
5. ผ้าซิ่นมัดหมี่ลายโซ่ 
6. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่นไหม ลายบกคว่้าบกหงาย สอดดิ นทอง 

นอกจากนี ยังมีผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ย้อมคราม ลายก้านตอง (ใบตอง) ทอตีนซิ่นในผืนเดียวกัน 
เรียกตีนโต มีผ้าไหมควบหางกระรอก ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่นฝ้ายย้อมคราม ลายนาคน้อยสลับงูลอย ลายข้อ 
และลายตุ้ม ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่นฝ้ายย้อมคราม ลายบกคว่้าบกหงายและ ลายข้อ ส่วนผ้าห่มหรือผ้าตุ๊ม มี
ลายดอกเป้า ลายตุ้ม ขาเปีย ผ้าเบี่ยงมีทั งไหมและฝ้าย หมอนขิดมีลายดอกมะเขือ หัวนาค และลาย
กาบน้อย 

อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 
ที่อ้าเภอดงหลวงได้ศึกษาแหล่งทอผ้าที่บ้านกกตูม หมู่ 1 ต้าบลกกตูม บ้านนาหินกอง หมู่ 

8 ต้าบลกกตูม บ้านพังแดง หมู่ 1 ต้าบลดงหลวง และบ้านนาโคกกุง ซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพดงหลวงตั งอยู่ 
เขตอ้าเภอดงหลวง พบว่า นอกจากคนไทยอีสานพื นถิ่นแล้ว ยังมีกลุ่มไทยอ่ืนๆ กระจัดกระจายอยู่
ต้าบลต่างๆ เช่น ผู้ไทย ไทยย้อ ไทยกะโส้ ไทยกะเลิง และไทยข่า 

บ้านกกตูม หมู่ 1 ต้าบลกกตูม นางกี สุขกระพัน อายุ 53 ปี กล่าวว่าที่บ้านนี มีทั ง 
กลุ่มผู้ไท และไทยข่า ซึ่งสามารถทอผ้าได้ดีทุกบ้าน นางกีฯ ได้น้าผ้าออกมาให้ศึกษาลวดลายที่ทอสืบ
มาจากลายดั งเดิม  

1. ผ้ามัดหมี่ด้ายเทโร (สมัยใหม่) จะทอลายนาค และกุญแจ 
2. ผ้ามัดหมี่ด้ายเทโร ลายดอกส่าน เครือกาบ มีตีนซิ่นในตัวผ้า หรือที่เรียกว่า 

ตีนโด หรือตีนโยงเป็นลายดอกไม้ 
3. ผ้ามัดหมี่ด้ายเทโร ลายนาคขอเกาะ 
4. ผ้าซิ่นมัดหมี่ลายหัวใจว่าง (ตุ้มป่อง) ลายหอยแครง 
5. ผ้าซิ่นมัดหมี่ลายตุ้ม ขาเปีย 
6. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่น ลายงูลอยและตุ้ม 

นางเที่ยง โอนรัง อายุ 80 ปีได้น้าผ้ามาศึกษา ดังนี  
1. ผ้าซิ่นไหมหมี่ลวด เป็นลายนาคกอด หรือนาคขดอุ้มดอกกระบวน ต่อตีนซิ่น

ลายแมงมุม และลายหมากจับ ดอกดาว ระหว่างหัวนาคเป็นลายดาวไก่น้อย 
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2. ผ้าซิน่มัดหมี่ลายนาคหงอนพั ว (หงอนตา) ล้อมลายช่อ ตีนซิ่นลายดอกกระบวน 
นางชาดี เชื อคนแข็ง อายุ 44 ปีมีผ้าทอ ดังนี  

1. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายดอกส่านน้อย เป็นผ้าทอใหม่ตามผ้าซิ่นย้อมครามผืน 
2. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่เทโรลายเครือกาบล้อมลายช่อ และดาวไก่น้อย สลับลายดาว 

ส่วนตีนซิ่นทอเป็นลายดอกช่อ ซึ่งกล่าวว่า ผืนนี น้าแบบมาจากร้อยเอ็ด 
นางห่มเชื อ คมตา อายุ 86 ปี มีผ้าให้ศึกษา ดังนี  

1. ผ้าซิ่นมัดหมี่ย้อมคราม ลายนาคหงอนอ่ัว (หงอนใหญ่) สลับลายต้นดอกไม้
ล้อมด้วยเครือกาบ 

2. ผ้าเบี่ยงขนาดใหญ่ น้ามาท้าเป็นตุ้ม (ผ้าห่ม) ได้ เป็นผ้า ลายขิดขนาดกว้าง 96 
เซนติเมตร ยาว 176 เซนติเมตร 

บ้านนาหินกอง หมู่ 8 ต้าบลกกตูม อ้าเภอดงหลวงที่นี กล่าวได้ว่าเป็นประชาชนชาว
ผู้ไทย อพยพมาจากอ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นางสาน แสงชมพู อายุ 50 ปี น้าผ้ามาทอลวดลายโบราณ ดังนี  
1. ผ้ามัดหมี่ ลายแมงมุม และลายขออุ้มตุ้ม 
2. ผ้ามัดหมี่ ลายขออุ้มดาวช่อ ส่วนตีนซิ่นลายงูลอย อุ้มตุ้มหย่อน 
3. ผ้ามัดหมี่ ลายพันมหาอุ้มดอกส่าน 

นางสีลา แสงชมพู อายุ 70 ปี มีผ้าให้ศึกษา ดังนี  
1. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ค่ันลายขอ และลายบกคว่้าบกหงาย สอดสลับนายนาคขอ 
2. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ลายลวดเป็นลายขออุ้มช่อดอกพันมหา คั่นด้วยลายกาบข้อ 

และกาบบแบด 
3. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ลายตุ้มป่อง 
4. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ลายตุ้มอุ้มดอกกระบวน 
5. หมอนขิดต่างๆ มี ลายดอกกระบวน ขนาบด้วยลายงูลอย ลายกาบแบดอุ้ม

ดอกกระบวน ลายเครืออุ้มดอกกระบวน ลายพันมหาอุ้มดอกส่าน คั่นสามชั น ขนาบด้วยลายริ วดอก
ส่าน ลายเครือดอกส่านขนาบด้วยลายเครือผักแว่น และลายดาว ขนาบด้วยลายขอ 

ศูนย์ศิลปาชีพ ดงหลวง บ้านนาโคกกุง 
ทหารคอยดูแลผู้เข้ามารับการอบรมในการทอผ้า เดิมคนที่นี่ทอผ้ายังไม่เป็น เมื่อสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้มีการตั งโครงการศิลปาชีพดงหลวงขึ น เพ่ือจัดหาครูมา
สอนการทอผ้าให้เพราะเป็นบ้านที่ยากจน สมาชิกที่เข้าฝึกจะเป็นผู้ที่มาจากบ้านป่าไม้โคกพัฒนา      
มีนางพิศวาส พรหมพินิจ ซึ่งเป็นเชื อสายผู้ไทย เป็นหัวหน้ากลุ่ม สอนทอผ้ามัดหมี่ 
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บ้านพังแดง หมู่ 1 ต้าบลดงหลวง ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไทยกระโส้ ได้รับการ
เอื อเฟ้ือให้ศึกษาผ้าทอจากสมาชิกของครอบครัวเสือก้าพด มี นางสาย นางผือ นางเทียน นางลาย 
นางพร นางดอน และนางเตียน เสือก้าพด ผ้าที่ได้ศึกษามีทั ง ผ้าซิ่นทิว ซิ่นมัดหมี่ฝ้าย ซิ่นมัดหมี่ด้ายเท
โรซึ่งเป็นของใหม่ แต่ทอลายตามลายเก่าที่ปรับลายใหม่ให้ใหญ่ขึ น 

1. ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมคราม ลายเครือกาบอุ้มดอกกระบวน 
2. ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมคราม ลายขอโอบช่อดอกไม้ สลับลายตุ้มหมากจับ 
3. ผ้าซิ่นเก็ด หรือซิ่นทิว ลายขวางสีด้าสลับสีแดง 
4. ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมคราม ลายกาบและลายดอกหมากส่าน 
5. ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมคราม ลายกาบสอดสีแดงที่ลายกาบและลายตุ้ม ต่อตีนซิ่น ลายขิด 
6. ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมคราม ลายกาบประกอบเป็นลายใหญ่ 
7. ผ้าซิ่นฝ้ายย้อมครามลายก้นหอยนิ วมือ 
8. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี ่
9. ผ้าซิ่น ลายกาบตุ้มป่อง ส่วนตีนซิ่นแบบตีนโดมัดหมี่ ลายงูลอยและลายตุ้มหาง 
10. ผ้าซิ่นไหมเทโรมัดหมี่ลายต่างๆ เช่น ลายกาบอุ้มตุ้ม ลายดอกกระบวน  

ลายนาคสลับลายช่อดอกไม้ ลายดอกกระบวนล้อมด้วยลายเครือข้อ กับลายตุ้มและลายดาวลูกไก่น้อย 
ซึ่งน่าจะเป็นลายที่ท้าขึ นใหม่ แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ลายประเพณีอยู่อย่างน่าชื่นชม 

อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 
ประชากรส่วนใหญ่ เป็นคนไทยอีสานพื นถิ่น นอกนั นมีผู้ไทยและไทยย้อ มีการทอผ้า

ส้าหรับท้าผ้าห่มและเสื่อ (ฟูกที่นอน) แหล่งทอผ้ามี ที่ต้าบลดงหมู มีทอผ้ามัดหมี่ นางบุญแทน เลิศ
สงครามบ้านนิคมทหารผ่านศึก เป็นภูไทยย้ายจากกาฬสินธุ์  ผ้าที่ทอส่วนใหญ่เป็นลายดั งเดิม แต่
ปัจจุบันไม่มีไหมและฝ้ายจึงใช้ด้ายเทโร ผ้ามัดหมี่ทอมีลายต่างๆ คือ ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่น ซึ่งเรียกว่าลาย
ร่อง มัดหมี่เป็นลายขอหัวนาค ลายหมากจับ และลายกาบหมากจับ ลายตุ้มน้อย หรือหมากจับ ลาย
ตุ้มและขาเปีย ลายขอ ลายต้นสน ลายตุ้มป่อง ตุ้มน้อย ลายข้อ และลายหัวใจป่อง ลายเครือกาบอุ้ม
ช่อลายกาบอุ้มตุ้มป่อง ลายดอกหมากส่าน ลายขออุ้ม หน่วยคั่นด้วยลายตุ้ม ลายเครือขอตุ้ม ลายกาบ
อุ้มหมากจับน้อย ลายตุ้มและลายแมงมุม และลายนาคอุ้มดอกหมากส่าน ส่วนนางทองใบ วงศ์แสงศร 
ซึ่งเป็นขาวไทยย้อ ย้ายมาจากอ้าเภอนาแก น้าผ้าสไบหรือผ้าเบี่ยงมาให้ศึกษา เป็นลายขิด ดอกหมาก
ส่าน ขนาดกว้าง 22 เซนติเมตร ยาว 157 เซนติเมตร 

อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
ที่อ้าเภอหนองสูงได้ทราบจากนาย นิเวศน์ อุดมรัตน์ ศึกษาธิการอ้าเภอ ว่ามีแหล่งทอผ้า

อยู่หลายแห่ง เช่น ทอผ้าฝ้ายที่บ้านวังนอง ต้าบลโนนยาง ทอผ้าขิดที่บ้านหนองโอ่ง หมู่ 3 ผ้าอ่ืนๆ มีที่
บ้านภู และบ้านแสด ต้าบลบ้านเป้า และมีผู้สนใจจะสะสมศึกษาผ้าพื นเมืองของผู้ไทย คือ อาจารย์ปิติ 
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แสงโคตร โรงเรียนบ้านค้าพอก ต้าบลโนนยาง ที่อ้าเภอนี มีศูนย์วัฒนธรรมอยู่ที่โรงเรียนหนองสูง ซึ่ง
ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ศึกษาผ้าพื นเมืองโบราณ อายุกว่า 100 ปีหลายผืน 

1. ผ้าจอง หรือผ้าห่มไหมลายขิด ย้อมคลั่งซึ่งนางไก่ กลางประพันธุ์ บ้านหนอง
สูงเหนือเป็นผู้ทอ เจ้าของคือ นางโสภา กลางประพันธุ์ 

2. ผ้าซิ่นทิวไหมย้อมคลั่งและมะเกลือ และผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ย้อมคราม ลายขอ
ใหญ่ ของยายอ่้า คนซื่อ บ้านค้าชะอี 

3. ผ้าจอง ฝ้าย ทอสี่เขา 
4. ผ้าร่ายสุด ฝ้าย (ผ้าอ้อมห่อเด็ก) 
5. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ลายตุ้ม และลายหมากจับ (กระจับ) 
6. ผ้าสไบไหม เรียกว่าผ้าสีประโคน ของนางลักษณา กลางประพันธุ์  
7. ผ้าจองฝ้ายผสมไหมลายขิดใช้คลุมหลังคาเม็ง (คลุมหีบศพ) นางไก่ กลาง

ประพันธุ์ ทอ 
8. ผ้าจองฝ้าย ลายปราสาท และลายโคมห้า หรือตุ้มป่อง และลายแข หรือ

ลายขาเปีย ใช้คลุมบนโลงศพ ของนางทองเทพ ศรีโคตร อายุ 95 ปี ทอตอนอายุ 40 ปี บ้านหนองสูง 
หมู่ 1 ต้าบลหนองสูงเหนือ 

9. ผ้าจอง หรือผ้าตุ้มหรือผ้าห่ม ลายขิดฝ้ายผสมไหม ทอเป็นลายขอไต่เครือ 
และลายกาบซ้อน ของนางสุดชา ไทยานนท์ อายุ 90 ปี ทอเม่ืออายุ 20 ปี (เสียชีวิตไปแล้ว 10 ปี) 

10. ผ้าซิ่นมัดหมี่ไหมค่ันลายขอ นาคน้อย ส่วนชายตีนซิ่นทอเป็นลายงอกแงก (งู
ลอย) ย้อมครั่งและเข ของนางกด อาจวิชัย บ้านหนองสูงเหนือ ต้าบลหนองสูง 

11. ผ้าซิ่นทิว ของใหม่ ทอเป็นผ้าห่มคัมภีร์ 
12. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายเครือแมงกะเบื อ (ผีเสื อ) อายุ 50 ปี จากบ้านปลาไฮ 
13. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ค่ัน ลายนาคน้อยต่อตีนซิ่นลายขิด 
14. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ลายเครือขอ ลายนาคหัวช้อง ลายช่อดอกไม้ ตีนซิ่นลายงู

ลอย ผสมลายตุ้มหาง  
นางสมบูรณ์ น้อยทรง อายุ 48 ปี บ้านหนองโอ่ง หมู่ 3 ต้าบลหนองสูง มีผ้าของ

มารดา คือ นางค้าโจม ประทุม อายุ 85 ปี เสียชีวิตไปแล้ว เป็นผู้ทอ ดังนี  
1. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายสัตว์ต่างๆ เช่น ช้าง ม้า ควาย กวาง และลายหงส์คาบ

ดอกไม้ ตีนซิ่นเป็นลายหงส์คาบดอกไม้ และลายช้าง 
2. ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายนาคแบบ ลายนาคคาบดอก ตีนซิ่นลายนาค และลาย

โคมห้าหรือลายตุ้ม และผ้าซิ่นลายนกแก้วคู่ ลายไก่และดอกไม้ 
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3. ผ้าจอง ชิดลายแบบ ผ้าจองขิดลายโคมห้า (ตุ้ม) และลายปราสาท และผ้า
จองขิดลายนาคน้อย 

ผ้าของนางทองม้วน ประทุม และนางทองเขียว อุไทย อายุ 56 ปี บ้านหนองโอ่ง หมู่ 3 ดังนี  
1. ผ้าสไบ หรือผ้าเบี่ยงไหม ลายตาราง 
2. ผ้าโสร่งไหมควบ 
3. ผ้าซิ่นมัดหมี่ไหม ลายนกแก้วคู่ อุ้มช่อดอกไม้ 
4. ผ้าตุ้มฝ้ายลายขิด เป็นลายปราสาท ลายตุ้มและลายขาเปีย 

อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
พบว่าที่ต้าบลบ้านแก้ว มีช่างทอผ้าฝีมือดี ที่บ้านนาค้าน้อย หมู่ 4 หน้าวัดสุวรรณราม 

หรือ วัดนาค้าน้อย หรือนางเกตุ พิกุลศรี ชาวไทยอีสาน ได้น้าผ้าที่ทอมาให้ศึกษา มีทั งผ้าซิ่นมัดหมี่คั่น
ของโบราณ และผ้าซิ่นมัดหมี่เทโรของใหม่ท่ีทอตามลายเก่า โดยมาปรับเปลี่ยนบ้าง เช่น 

1. ผ้าซิ่นมัดหมี่คั่น ลายหมากจับ และซิ่นหมี่ฝ้ายคั่นข้อ ต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น 
2. ผ้าซิ่นมัดหมี่เทโร ลายต่างๆ เช่น ลายขอแมงดา ลายขอหวี สลับโคมห้า ตีน

ซิ่นลายงูลอย ลายนาคหมดตัว ลายหัวใจว่าง ลายดอกแก้วในรัง ลายกงและลายโคมห้า หรือตุ้มป่อง 
ลายนาคซอยพร้าว หรือลายนาคกับช่อดอกมะพร้าว ลายแมงมุม ดอกกระบวน ลายกงขอ และลาย
กาบ ลายโซ่กับงูลอย ลายโคมห้ากง ลายงูลอย ลายหมากจับน ้า ตีนซิ่นลายโคมห้าโปน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 แสดงภาพผ้าห่มขิดลายดอกหมากส่านและนาค ของนางนาง ผิวเหลือง อายุ 80 ปี อ้าเภอ

ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
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ภาพที่ 24 แสดงภาพผ้ารองหลักฟูกลายราชสีห์อุ้มน้อง ของผู้ไทย ต้าบลหนองสี อ้าเภอปลาปาก 

จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 25 แสดงภาพผ้าห่มคัมภีร์ใบลานขิด ลายกงดอกส่านและกงตุ้มป่อง วัดมัชฌิมาวาส (ดอนตาล) 

จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26 แสดงภาพผ้าห่มคัมภีร์ขิด วัดดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
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ภาพที่ 27 แสดงภาพผ้าห่มขิดสี่เขา  ลายตาไก่  ของนางกอง ผิวเหลือง อายุ 73 ปี กลุ่มไทยข่า บ้าน

บาก หมู่ 1 ต้าบลดอนตาล อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 28 แสดงภาพลวดลายหมอนขิดและผ้าตุ้มขิด  

(ก) หมอนขิดลายดอกมะเขือและหัวนาค 
(ข) ผ้าตุ้มขิด ลายดอกเป้า ลายตุ้มขาเปีย ของต้าบลเหล่าหมี อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29 แสดงภาพซิ่นมัดหมี่คั่นลายนาคน้อยต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ของนางกอง ผิวเหลือง อายุ73 ปี 

กลุ่มไทข่า บ้านบาก หมู่ 1 ต้าบลดอนตาล อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
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ภาพที่ 30 แสดงภาพปลอกผ้านวม และผ้าห่มขิด ของกลุ่ม ไทยข่า อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 แสดงภาพผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายสัตว์ต่างๆ ผ้าซิ่นขิดลายสิงโต ของนางค้าโจม ประทุม   

อายุ 85 ปี ต้าบลหนองสูงเหนือ อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 32 แสดงภาพผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ ลายไก่และดอกไม้ ของนางสมบูรณ์ น้อยทรง ต้าบลหนองสูงเหนือ 

อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
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ภาพที่ 33 แสดงภาพผ้าซิ่นมัดหมี่ ลายลายนาคขอเครือหงอนนาค ของนางตามน คนไว ผ้าอายุ 80 ปี 

บ้านนาสะเม็ง อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 34 แสดงภาพผ้าซิ่นมัดหมี่ ลายนาคหงอนพ๊ัวต้อมช่อ ตีนซิ่นลายดอกกระบวน ของนางด้าย ซาเสน

ต้าบลเหล่าหมี อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35 แสดงภาพผ้าซิ่นมัดหมี่ ลายหมากจับ ตุ้มป่อง เครือข้อ ของนางนาง ผิวเหลือง อายุ 90 ปี 

กลุ่มไทยข่า บ้านบาก อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
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ภาพที่ 36 แสดงภาพผ้ารองหลังฟูกขิดลายดอกหมาก ดอกส่าน นาคหัวสลอน ขนาบด้วยลายเครือขอ 

แบบผู้ไทย-กะเลิง ของนางเสงี่ยม สุภาวดี บ้านกุงโกน หมู่ 6 ต้าบลหนองฮี อ้าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 แสดงภาพผ้าปูฟูกขิดลายพันมหาอุ้มดอก ของนางทุม เสือค้าจันทร์ ชาวไทยย้อ บ้านมหาชัย 

หมู่ 2 ต้าบลมหาชัย  อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38 แสดงภาพผ้าห่มหรือผ้าจองลายตุ้มดอกแก้ว ของนางเกียง เทพสกุล ชาวไทยโส้  ต้าบลโคก

สูง หมู่ 1 อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
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ภาพที่ 39 แสดงภาพผ้าซิ่นลายตุ้มกาบ ของนางเกียง เทพสกุล ชาวไทยโส้ ต้าบลโคกสูง หมู่ 1 อ้าเภอปลาปาก

จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 แสดงภาพผ้าขาวม้าไหมลายตาคู่ ของนางเกียง เทพสกุล ชาวไทยโส้ ต้าบลโคกสูง หมู่ 1 

อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 41 แสดงภาพผ้าซิ่นหมี่ลวด ลายหมากจับวง ของนางเตย ลาซม ไทยย้อ บ้านดอนแดง หมู่ 2 

ต้าบลนาทม อ้าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 
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ภาพที่ 42 แสดงภาพผ้าซิ่นหมี่คั่นลายนาคน้อย บกคว่้าบกหงาย ของ นางเตย ลาซม ชาวไทยย้อ กิ่ง

อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 43 แสดงภาพซิ่นหมี่คั่นลายหมี่ขอไม่ต่อหัวซิ่น ต่อตีนเก็บ นางไว อภัยโส ชาวไทยย้อ บ้านไผ่ล้อม 

หมู่ 5 อ้าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 แสดงภาพซิ่นหมี่ข้อ ของชาวไทยย้อ อ้าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 
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(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 45 แสดงภาพลายซิ่นฝ้ายมัดหมี่ 

(ก) ซิ่นฝ้ายมัดหมี่ลายงวงช้าง ของกลุ่มไทยโส้ จังหวัดนครพนม  
(ข) ผ้าซิ่นฝ้ายมัดหมี่ลายนาคขอใหญ่ ของกลุ่มไทยโส้ ของนางเร แสนโคตร บ้านโพนเพ็ก หมู่ 1 
ต้าบลโพนบก อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 46 แสดงภาพผ้าซิ่นคั่นข้อ ลายนาคลอย สลับนาคขอปล้อง  กลุ่มชาวไทยโส้  ของ นางหนูพัน มาปัน  

บ้านหนองนาเลิง อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 
 
ภาพที่ 47 แสดงภาพลายซิ่นหมี่ 

(ก) ซิ่นหมี่ลวด ลายขอตุ้ม กลุ่มไทยโส้ ท่าลวด  
(ข) ลายซิ่นมัดหมี่ ลายดาว กลุ่มไทยโส้ บ้านท่าลาด อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
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ภาพที่ 48 แสดงภาพตีนซิ่นเครือดอกผักแว่น สลับโคมห้า ของกลุ่มไทยย้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 49 แสดงภาพผ้าเบี่ยงไหมขิดลายดอกดิ น ลายวงหมากจับ กลุ่มไทยย้อ ของนางนันทา ลีเหลา 

อายุ 61 ปี บ้านไผ่ล้อม หมู่ 5 อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 50 แสดงภาพซิ่นตีนลายสร้อยพร้าว ของกลุ่มไทยย้อ อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ของ

นางนันทา ลีเหลา อายุ 61 ปี 
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ภาพที่ 51 แสดงภาพซิ่นตีนลายต่างๆ ของชาวไทยกะเลิง บ้านท่าเรือ หมู่ 9 อ้าเภอโพนสวรรค์  

จังหวัดนครพนม 
 
ลักษณะลวดลายอ่ืนๆ 

ผู้วิจัยได้ท้าการส้ารวจข้อมูลจากการลงพื นที่ศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์ต่างๆ ของกลุ่มชาติ
พันธ์ทั ง 8 ชนเผ่า ในเขตจังหวัดมุกดาหาร จากข้อมูลที่ศึกษาเบื องต้น ในความคิดเห็นของผู้วิจัยจะ
พบว่าในงานลวดลายประเภทสิ่งทอจะเกิดกระบวนการสร้างลวดลายที่เลียนแบบมาจากธรรมชาติ
ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการสร้างลวดลายจากรูปทรงเลขาคณิตโดยส่วนใหญ่ 

ลักษณะลวดลายเครื่องประดับ 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 52 แสดงภาพก้าไลโบราณ 
ที่มา: ข้อมูลจากการส้ารวจพื นที่จริง เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2556: พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 53 แสดงภาพกระดุมโบราณ 
ที่มา: ข้อมูลจากการส้ารวจพื นที่จริง เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2556: พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา  
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ภาพที่ 54 แสดงภาพสายสร้อยโบราณ 
ที่มา: ข้อมูลจากการส้ารวจพื นที่จริง เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2556: พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา  
 

ลักษณะงานหัตถกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 55 แสดงภาพเชี่ยนหมากโบราณ ชาวไทยอีสาน 
ที่มา ข้อมูลจากการส้ารวจพื นที่จริง เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2556: พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 56 แสดงภาพจับปิ้ง ส้าหรับปิดที่ลับของผู้หญิงโบราณ 
ที่มา ข้อมูลจากการส้ารวจพื นที่จริง เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2556: พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา  
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ตัวอย่างกลุ่มลายพื้นฐาน 
 
 
 
ภาพที่ 57 แสดงภาพลายเส้นตรง 
 
 
 
ภาพที่ 58 แสดงภาพลายเส้นโค้ง 
 
 
 
ภาพที่ 59 แสดงภาพลายเส้นจุด 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 60 แสดงภาพลายผสม 
 

ลักษณะลวดลายสัก 
ลายสักขาของผู้ชายชาวอีสาน หมายถึง การเอาของแหลมจุ่มหมึกแทงตามผิวหนัง

ระหว่างตะโพกถึงเข่าของผู้ชายชาวอิสาน ให้เป็นรูปลายเครื่องหมายต่างๆ ติดแน่นที่ผิวหนังบริเวณนั น 
เนื่องจากลายสักที่ขาท่อนบนของผู้ชายชาวอีสานมีผู้นิยมสักกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษ พบว่า ผู้ชาย
ที่มีลายสักที่ขาอายุต่้าสุดประมาณ 70-75 ปีและอายุสูงสุดประมาณ 81-88 ปี ซึ่งบุคคลผู้สักลาย
นับวันมักจะหายากขึ นทุกที เพราะในปัจจุบันนี การสักลายเสื่อมความนิยมและเลิกสักกันแล้ว ถ้าหาก
ผู้ที่สักลายล้มหายตายจากไป อนุชนรุ่นหลังก็มิอาจสามารถทราบได้เลยว่าครั งหนึ่งชายชาวอีสานนิยม
การสักลายกัน และถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ส้าคัญยิ่งประการหนึ่งของชาวอีสาน ในช่วงศตวรรษที่
ผ่านมาและบัดนี ได้สิ นสุดลงโดยสิ นเชิง 
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ลายที่นิยมสักกันในหมู่ของชายชาวอีสานในสมัยนั น ลายที่เป็นลายหลักใหญ่ๆ มีอยู่ 3 
ลายด้วยกันคือ ลายมอมหรือลายมอมหม่าย (เดินผ่านไปมาเพ่ืออวดผู้อ่ืน) มอมเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตาม
ลายสักที่ปรากฏตามขาของผู้สักรูปร่างคล้ายราชสีห์ ลายเครือหรือลายเครือดอกผักแว่น  ลักษณะ
ดอกไม้ที่เป็นเถาว์ เป็นรูปดอกไม้ลักษณะของดอกเป็นกลีบหยักๆ ไม่ประณีต (ชาวไทยครั่ง นิยมสัก) 
และนกหรือลายนกด่วน 
 
 
 
 
 

(ก) (ข)  (ค) 
ภาพที่ 61 แสดงภาพลวดลายสัก 

(ก) ลายมอมหรือลายมอมหม่ายลายเครือ 
(ข) ลายเครือดอกผักแว่น 
(ค) ลายนกหรือลายนกด่วน 

 
จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่ม 8 ชาติพันธุ์ พบว่าชาวเผ่าไทยกะเลิง นิยมสักลายที่ขาจนถึงบั นเอว 

นิยมสักลายรูปนกแก้ว ปัจจุบันยังมีหลงเหลือให้เห็นแต่มีน้อยมาก สมัยแต่ก่อน 80 ปีที่ผ่านมา การสักลาย
หรือการสักขาลาย เป็นที่นิยมมากในหมู่ของผู้ชายชาวอีสานชาวยวน (เมืองเหนือ) และชาวผู้ไทย เพราะ
ถือว่าเป็นชายชาตรีมีความแข็งแรง อดทน และเป็นที่หมายปองของสาวๆ จนมีค้าผญาที่ว่า "...คันแอว
อ้ายมิลาย อย่ามาก่ายหาน้อง..." (ถ้าเอวพ่ีไม่ลาย อย่ามาพาดใส่ขาน้อง) ตามที่ตาบัวศักดิ์ บ้านเต้อ เล่าให้ฟังว่า 
เวลาไปแอ่นสาวจะไม่สวมเสื อ นุ่งแต่ผ้าโสล่งแล้วถกชายผ้าขึ นเพ่ือโชว์ขาลาย ลายที่ใช้สักมี 2 ลาย ได้แก ่

1. ลายมอม มอมคือสัตว์ชนิดหนึ่ง คล้ายราชสีห์ เป็นรูปสัตว์โบราณ 
2. ลายยวน คือ ยวนหมายถึง การเรียกชาวภาคเหนือของชาวอีสานว่า ยวน หรือโยนก 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 62 แสดงภาพลายสักยวนหรือลายโยนก ของคุณบัวศักดิ์ จันปุ่ม บ้านเต้อ หนองสูง 
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ภาพที่ 63 แสดงภาพลายสักในศตวรรษท่ี 19 
ที่มา: ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สักลายหรือลายสักของชาวอีสาน,เข้าถึง
เมื่อ 18 มีนาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/n0lLE  

 
ลักษณะลวดลายมีดดาบและเครื่องรางของขลังชาวไทยกุลา  
ชาวไทยกุลา เดิมคือ พวกเงี ยว หรือพวกรองซูในรัฐไทยใหญ่ของพม่า ชาวกุลาเร่ร่อน

ค้าขายโดยน้า เอาผ้าแพรพรรณและเครื่องใช้ในการด้ารงชีวิตตลอดทั ง เครื่องทองเหลือง เช่น ฆ้อง 
มีดดาบ มาเร่ขายในภาคอีสานโดยเฉพาะแถบลุ่มแม่น ้าโขง แล้วซื อวัวควายต้อนกลับไปพม่า  จาก
ข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกุลามีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่มาจากชาวพม่า ดังจะสังเกตได้จาก
ลวดลายที่อยู่ตามอุปกรณ์ท่ีใช้ในชีวิตประจ้าวันของชาวไทยกุลา (จุมพล วิเชียรศิลป์, 2555) 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 64 แสดงภาพมีดชาวกุลาฟ้าหลั่ง(แขก) ด้ามเป็นรูปกวาง ประดับด้วยวัสดุที่สันนิษฐานว่าเป็น

กระดูกหรือเขี ยวของสัตว์ ใบมีดเป็นเหล็กลาย ฝักและด้ามกะหลั่ยเงิน  
ที่มา: วัฒนธรรมและอาวุธโบราณ, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://goo.gl/n4A7E  
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อัตลักษณ์แสดงถึงชาติพันธุ์ 
 
อัตลักษณ์ในแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) 

แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการถกเถียงกันมากในแง่ของค้า
จ้ากัดความรวมทั งสถานภาพของตัวแนวคิดเองว่าจัดเป็นทฤษฎีได้ไหม ในแง่ของการใช้ค้านี เรียกยุค
สมัยทางสังคมปัจจุบันก็มีการถกเช่นกันว่าตั งแต่ช่วงไหนกันแน่ที่อาจจัดได้ว่าเป็นช่วงที่เรียกเป็นสังคม
หลังสมัยใหม่ (Harvey 1995; Featherstone 1988; Kellner 1993; Frederic Jameson 1987) 
แม้การถกเถียงในเรื่องเหล่านี ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจน แนวคิดที่เรียกกันว่าเป็นสาย “หลังสมัยใหม่” 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายที่เรียกกันรวมๆว่ากลุ่ม หลังโครงสร้างนิยม (Post-structuralism) ก็มีอิทธิพล
ยิ่งต่อการรื อถอนมโนทัศน์เก่ียวกับปัจเจกภาพ  

ลักษณะของแนวคิดหลังสมัยใหม่ 
แนวคิดยุคสมัยใหม่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างอุดมคติกับความเป็น

จริงทางประวัติศาสตร์ ในยุคแสงสว่างแห่งปัญญาของศตวรรษที่ 18 (Enlightenment) ความเชื่อมั่น
ในเหตุผลและวิทยาศาสตร์ท้าให้ยุคนี เป็นยุคของการมองโลกในแง่ดี เชื่อมั่นในพัฒนาการของมนุษย์
และสังคมว่าจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ น ฝากความหวังไว้ว่าศิลปะและวิทยาศาสตร์ไม่เพียงจะช่วยให้คน
สามารถควบคุมธรรมชาติ แต่ยังเป็นมรรควิถีที่ช่วยให้คนเข้าใจกฎแห่งธรรมชาติอันเป็นสากลของโลก
และแก่นแกนของธรรมชาติอันเป็นสากล ที่แฝงฝังอยู่ในส่วนลึกของตนเอง ช่วยจรรโลงศีลธรรม ผดุง
ความยุติธรรม และช่วยให้มนุษยชาติบรรลุถึงอุดมคติของความสมบูรณ์แบบ ความรู้บนรากฐานของ
เหตุผลนี จะปลดปล่อยมนุษยชาติจากความขาดแคลน ความหิวโหยยากจน จากความงมงายในศาสนา
และไสยศาสตร์ จากการใช้อ้านาจอย่างป่าเถื่อน โดยรวมก็คือปลดปล่อยมนุษย์จากธรรมชาติฝ่ายต่้า
ด้ามืดของเขาเอง อย่างไรก็ตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ นกลับขัดแย้งกับอุดมคติดังกล่าว  
ประจักษ์พยานที่เจ็บปวดนี   

จุดเด่นส าคัญของแนวคิดหลังสมัยใหม่ มีดังนี้ 
ประการแรก การตั งข้อสงสัยกับเหตุผลในฐานะเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงความเป็นจริง 

แนวคิดหลังสมัยใหม่อาจเรียกได้ว่าเป็นช่วง “วิกฤตของเหตุผล” (Elizabeth Grosz,1995: chap.2) 
ที่ผ่านมาทางทฤษฎีต่างๆทางสังคมศาสตร์ตั งอยู่บนพื นฐานการยอมรับความพอเพียงในตัวเองของ
เหตุผลในฐานะเครื่องมือแสวงหาความรู้ มีความเชื่อมั่นว่าเหตุผลจะไม่บิดเบือนหรือเข้าไปแทรกแซง
สิ่งที่ถูกศึกษา เหตุผลต้องการเพียงอธิบายและท้าความเข้าใจสิ่งนั น ตัวเหตุผลเองจึงไม่เคยถูกสงสัย
หรือตั งค้าถาม และท้าให้มองไม่เห็นว่าตัวเหตุผลมีส่วน “สร้าง” สิ่งที่ถูกศึกษาอย่างไร  

ประการที่สอง คือการเปลี่ยนแปลงฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ศึกษากับผู้ที่ถูก
ศึกษา หรือก็คือปัญหาญาณวิทยา (epistemology) ที่ว่าด้วยการเข้าถึงความจริง ทฤษฎีสังคมศาสตร์
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ของยุคสมัยใหม่มักอิงปรัชญาสังคมเกี่ยวกับความจริงสุดท้ายเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และสังคม
เสมอ ความจริงดังกล่าวอาจมีสารัตถะที่เป็นจิต (เดอร์ไคม์ ฟรอยด์, เลวี-สเตราส์) หรือวัตถุ (มาร์กซ์ 
ประจักษ์นิยม) อาจอยู่ในระดับจิตส้านึกหรือระดับจิตใต้ส้านึกก็ได้ แนวคิดหลังสมัยใหม่ปฏิเสธ 
“ความจริง” เหล่านี  เหตุที่ความเป็นจริงถูกปฏิเสธก็เพราะมันผูกติดกับอ้านาจ ซึ่งหมายถึงอ้านาจของ
ผู้ที่ประกาศตนเป็นผู้ค้นพบความจริง เมื่อเดอร์ไคม์หรือฟรอยด์เชื่อว่าความเป็นจริงของพิธีกรรมบูชา
บรรพบุรุษของเผ่าอะบอริจินส์ คือแก่นแกนของจิตส้านึกร่วมของสังคม หรือ จิตไร้ส้านึกแล้วละก็ สิ่งที่
เป็นความจริงจากมุมมองของชนพื นเมืองเหล่านี จึงไร้ความหมาย อีกนัยหนึ่งชนพื นเมืองเหล่านี ไม่รู้จัก
และไม่อาจเข้าถึงความจริงของวัฒนธรรมของตนเองได้ คนนอกที่มีเครื่องมือในการเจาะทะลุภาพ
ปรากฏต่างหากจึงสามารถเข้าถึงความจริง เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวคิดของยุคสมัยใหม่นั น สารัตถะของ
ความจริงจะถูกซ่อนอยู่ในระดับลึกเสมอเราจึงมักพบคู่ตรงข้ามของ ภาพปรากฏ (Appearance) และ
ความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ (the hidden) ในวาทกรรมของทฤษฎีสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์จึงมีหน้าที่ทรง
พลังในการขุดเจาะและดึงเอาสารัตถะดังกล่าวออกมา แนวคิดหลังสมัยใหม่เห็นว่า “ความเป็นจริง” 
นั นไม่ต่างอะไรกับอุดมการณ์ 

ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงฐานะของทฤษฎี หัวใจของทฤษฎียุคสมัยใหม่เน้นการ
วิเคราะห์เชิงองค์รวมทั งหมด (totality) การมองเห็นและการอ่านสิ่งที่ศึกษาได้ทะลุปรุโปร่ง (visibility 
and readability) ทั งหมดนี ล้วนเป็นมายาเมื่อเราไม่อาจรับรู้ความจริงที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์
หรือพ้นเหนือจากวาทกรรมไปได้ ดังนั นในทฤษฎีจึงไม่ควรมีประโยคที่อ้างอิงถึงความจริงที่เป็นจุดเริ่ม
พื นฐาน ถ้าจะมีจุดเริ่มก็เป็นแต่เพียงประโยคที่เป็น “ภาพแทนความจริง”เท่านั น (Jameson,       
อ้างใน Michael Dear, 1997)  
  
อิทธิพลแนวคิดหลังสมัยใหม่กับการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 

ค้าว่า”กลุ่มชาติพันธุ์” (ethnic) มีที่มาจากค้าในภาษากรีก ethnos ซึ่งหมายถึงพวกคน
ที่ไม่มีศาสนาหรืออารยธรรม (heathen or pagan) นัยความหมายดังกล่าวใช้กันมาในภาษาอังกฤษ
จากกลางศตวรรษที่ 14 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 และค่อยๆกลายความหมายมาสู่มโนทัศน์  race. 
(Eriksen, 1999: 33) มโนทัศน์นี แฝงมรดกความคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการทางสังคมแบบดาร์วิน 
(Social Darwinism) นั่นก็คือแบ่งกลุ่มคนเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆด้วยหลักเกณฑ์ของลักษณะทางกายภาพ
ซึ่งสิ่งที่เด่นชัดมากก็คือสีผิว นอกจากนั นยังมีการจัดต้าแหน่งแห่งที่ เผ่าพันธุ์ต่างๆตามแนวตั ง 
(hierarchy) ซึ่ งท้าให้มีการอธิบายว่า บางเผ่าพันธุ์ (คือคนผิวขาว)มีแนวโน้มจะฉลาดและมี
ความสามารถมากกว่าคนผิวด้า เป็นต้น เป็นการใช้ค้าอธิบายเชิงกายภาพมาก้าหนดลักษณะเหนือกว่า
ทางสังคมวัฒนธรรม ค้าว่า race มีบทบาทมากกับการให้ความชอบธรรมแก่การแผ่ขยายของ
จักรวรรดินิยมและการล่าอาณานิคมของมหาอ้านาจผิวขาวในศตวรรษที่ 19 
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อคติทางชาติพันธุ์ในมโนทัศน์ race ท้าให้การศึกษาหันไปนิยมใช้อีกมโนทัศน์หนึ่ง
มากกว่า นั่นคือ “ความเป็นชาติพันธุ์” (ethnicity) อย่างไรก็ตาม มีแนวสารัตถะนิยมเชิงวัฒนธรรมซึ่ง
เชื่อว่า ความเป็นชาติพันธุ์เป็นหน่วยทางสังคมที่มีแก่นแกนอยู่ที่ลักษณะดั งเดิมทางวัฒนธรรมบาง
อย่างเช่น การมีภาษา ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ตลอดจนลักษณะการสืบสายตระกูลของ
ระบบเครือญาติ กลุ่มที่จัดเป็น primordialists  คือกลุ่มผู้ศึกษาที่มุ่งเป้าหมายในการค้นหาสิ่งที่เป็น
ลักษณะแก่นแท้ “ดั งเดิม” และ “บริสุทธิ์” ของชาติพันธุ์หนึ่งๆซึ่งสามารถคงอยู่ได้ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สังคมต่างๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในลักษณะที่เป็นหน่วยรากเหง้าดั งเดิม 

ชาร์ลส์ คายส์ (Charies Keyes) ซึ่งได้อิทธิพลของแนวคิดจากฟูโก และต้องการศึกษา
ความหมายของชาติพันธุ์ในฐานะของกระบวนการสร้างความหมายก็เสนอคล้ายกันว่า ชุมชนไทในที่
ต่างๆมิได้ผูกโยงกันบนพื นฐานความเป็นชาติพันธุ์แต่ยึดในความส้านึกในเทือกเถาเหล่ากอที่สืบกันมา
ตามต้านานความเชื่อโบราณเช่นต้านานพระยาเจืองหรือต้านานจามเทวี ที่น่าสังเกตก็คือ ผู้น้าตาม
ต้านานเหล่านี เป็นบรรพบุรุษร่วมของคนเผ่าอ่ืนๆด้วย เช่นพระยาเจืองเป็นที่นับถือในหมู่ขมุหรือลั วะ
ส่วนพระนางจามเทวีก็เป็นที่นับถือของคนมอญ เป็นต้น (Charies Keyes, 2541 อ้างถึงใน อานันท์ 
กาญจนพันธุ์, 47-48) 
  
อัตลักษณ์ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางชาติพันธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 65 แสดงภาพแผนที่แสดงต้าแหน่งการตั งถิ่นฐานในปัจจุบันของไทยกุลา ไทยกะโซ่ และไทย

กะเลิง ในจังหวัดมุกดาหาร  
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กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในกรณีกลุ่มชาติพันธุ์บ้าง โนจาธาน ฟรีดแมน 
(Jonathan Friedman,1995:87-88) ชี ให้เห็นว่าในระบบโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเขตศูนย์กลางหรือ
เขตรอบนอกของระบบ ล้วนพบปรากฏการณ์ของขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องอิสรภาพทาง
การเมืองที่มีฐานบนกลุ่มชาติพันธุ์ เขาอธิบายโดยจ้าแนกสถานการณ์เป็นสามลักษณะดังนี   

ประเภทแรก กลุ่มชาติพันธุ์ ที่เคลื่อนไหวถูกผนวกสู่สังคมโลกอย่างหลวมๆ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นเดิมยังคงเห็นได้ชัดเจนและมีอิทธิพลมาก ในวิถีชีวิตประจ้าวันและคงยังเป็นแกนในการจัด
ระเบียบองค์กรทางสังคมของกลุ่มนั นๆ กลุ่มเหล่านี มักอยู่ชายขอบในระบบโลก  

ประเภทที่สอง คือกลุ่มท่ีถูกผนวกอย่างเต็มที่หรือเกือบเต็มที่ในระบบทุนนิยมโลกสิ่งที่ผูก
สมาชิกกลุ่มเหล่านี คือสัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์เช่นภาษา การสืบทอดเชื อสาย สีผิว หรือสัญลักษณ์ทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมอื่นๆ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเหล่านี มิได้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการ
ผลิตหรือวิถีชีวิตประจ้าวันของพวกเขาอีกแล้ว เพราะความที่วิถีชีวิตถูกผนวกอยู่กับระบบศูนย์กลางมา
นาน นี่ก็เป็นกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในเขตยุโรป กลุ่มที่สาม คือกลุ่มที่ถูกผนวกสู่ระบบโลกอย่าง
มากเช่นกัน  ทว่ารูปแบบวิถีชีวิตดั งเดิมยังคงถูกสงวนรักษาไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง อาจถูกสงวน
ไว้ในฐานะเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมหรือเพ่ือการศึกษาทางชาติพันธุ์วิทยาก็ตามแต่  

Diaspora เป็นอีกมโนทัศน์หนึ่งที่ใช้ศึกษาการผสมผสานทางวัฒนธรรมรากศัพท์เดิมมี
ความหมายถึงการอพยพของกลุ่มคนจากต่างประเทศต้นก้าเนิด และแตกกระจายไปในที่ต่างๆ ค้านี 
เดิมมักใช้กับกรณีชาวยิวที่ต้องจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไป ในบริบทโลกานุวัตรที่เอื อต่อการอพยพ
เคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือการเมือง ศัพท์นี จึงได้ถูกน้ามาใช้ใหม่  
 
อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ 

จากการศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ผลของการศึกษาข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์ถูกถ่ายทอดลงบนงานผ้าทอเป็นส่วนใหญ่ แต่จะมีบางชนเผ่าที่มีลักษณะทางวัฒนธรรม 
อารยธรรมที่เด่นชัด เช่น ชนเผ่าข่า มีวัฒนธรรมการด้ารงชีพ ได้แก่ การท้าส้าริด มีโลหะผสม จาก
กรณีศึกษา ของลวดลายบนกลองมโหระทึก และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั ง 8 กลุ่มชนเผ่า ได้แก่  
1. ชาวไทยอีสาน  2. ชาวไทยย้อ 3. ชาวไทยกะเลิง  4.ชาวผู้ไทย 5.ชาวไทยบรู(ไทยข่า) 6.ชาวไทยบรู
(ไทยกะโซ่)  7. ชาวไทยแสก 8.ชาวไทยกุลา มีลักษณะของความเชื่อและพิธีกรรม ซึ่งท้าให้เห็น
ลักษณะการสร้างลายงานทอ ลายเครื่องประดับ และลายเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งมีที่มาที่ไปจากการศึกษา
ลวดลายผ้าของแต่ละพื นที่และชาวบ้านดั งเดิมของกลุ่มชนเผ่าต่างๆ โดยผู้วิ จัยได้รวบรวบและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยได้จัดแยกสัดส่วนของเลขนศิลป์ออกให้เห็นลวดลายที่เด่นชัดได้ง่ายขึ น ดังตาราง
ต่อไปนี  
 



 
 

 
 

69 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยอีสาน 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ 

 
ลายขิด  

 
 

 

ชาวผู้ไทย/ ไทย
อีสาน นิยมใช้ลาย
ชนิดนี  ส่วนมาก
เป็นชาวผู้ไทย 

ผ้าห่มขิดลาย  
 
 

 

 

ลายเครือขอ  
 

 

 

ลายขอเชิงเทียน  
 

 

 

ลายขาวม้า  
 

 

ลายดอกหมาก
ส่าน 

 
 

 

 

ลายเครื่องใช้ 
(เชี่ยนหมาก) 

ลายกาบแบด /
ลายดาว 

  

ลายเครื่องใช้ 
(เชี่ยนหมาก) 

ลายขอ  
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงอตัลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยย้อ 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ 

 
ลายเครือดอก
ผักแว่นผสม 

โคมห้า 

 
 

 

 

ลายช้อ  
 

 

ลายพันมหาอุ้ม
ดอก 

 
 

 

ชาวผู้ไทยทอลาย
ชนิดนี บนผ้าแพร
วาด้วย 

ลายหมีขิดย้อม
แดง 

 
 

 

 

ลายเครือ  
 

 

 

ลายกง  
 

 

 

ลายคว่้าบกคว่้า
หงาย 

 

  

ลาย
เครื่องประดับ 
(ตุ้มหู หรือ 
กระจอนหู) 

ไม่ทราบชื่อ   
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยกะเลิง 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ 

 
มัดหมี่ต่างๆ  

 
 

 

ลายจก  
 

 
 

 

ลายดอกจิก  
(ดอกฮัง) 

 
 

 

ลายดอกหมาก  
 

 

 

ลายสัก ลายมอม  
 

 

 

ลายยวนหรือลาย
โยนก 

 
 
 
 
 

 
 

 
คุณตาบัว จันปุ่ม 
ชาวบ้านต้าบล
หนองสูง 

ลายนกแว่น 
(นกแก้ว) 

 
 
 
 

จากการศึกษา
ข้อมูลเอกสาร 
ลายนี นิยมแถบ
จังหวัดมุกดาหาร 

หมายเหตุ  ผู้ชายชาวไทยกะเลิงนิยมการสักลาย มีความเชื่อในการป้องกันตัว   
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวผู้ไทย 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ ลายขอ  

 
 
 

 

ลายเครือขอ  
 
 

 

ผ้าทอลายชนิดนี้
เป็นของชาวไทย
กะเลิงน าไป
ประยุกต์ 

ลายพันมหา  
 

 

 

ลายนาคหัวสลอน  
 
 
 

ลวดลายนี้เป็น
การผสมผสาน
ระหว่างชาว
กะเลิงและผู้ไทย 

ลายนาคหัวชุม  
 

 

 

ลายสร้อย
ดอกหมาก 

 
 

 

 

ลายดอกเป้า  
 
 

 

ลายแข (ขาเปีย)  
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวผู้ไทย (ต่อ) 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ ลายใบบุ่น  

 
 

 

ลายตาไก่  
 
 

 

ลายหมากจับ  
 
 

 

 

ลาย
เครื่องประดับ

(ตะกรุด) 

ไม่ทราบชื่อลาย  
 
 
 

ตั งอยู่ พิพิธภัณฑ์
หอกแก้วมุกดา 

หมายเหตุ  นิยมการทอผ้า ในสมัยโบราณส่วนมากจะมักแต่งกายด้วยผ้าสีด้าและคราม  
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยข่า 

ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ ลายเหยียบหรือ

ลายลูกแก้ว 
 
 

 

ลายนาค  
 
 
 

 

ลายพุ่มบายศรี  
 

 
 

 



 
 

 
 

74 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยข่า(ต่อ) 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ ลายงู  

 
 

 

ลายสีเขา  
 
 
 
 

 

ลายซิ่นจก  
 
 
 

 

ลาย
เครื่องประดับ
(ก้าไลแขนหรือ 

ก้องแขน) 

ไม่ทราบชื่อลาย  
 
 
 

ตั งอยู่ พิพิธภัณฑ์
หอกแก้วมุกดา 

ลายอ่ืนๆ ลายบนหน้ากลอง
มโหระทึก 

 
 
 

 

ตั งอยู่ พิพิธภัณฑ์
หอกแก้วมุกดา 

ลายเส้นไห/หม้อ 
ของชาว 

 
 
 

 

ตั งอยู่ พิพิธภัณฑ์
หอกแก้วมุกดา 

หมายเหตุ  ชาวข่ามีความเชื่อในเรื่องของการโพกผ้าแดงติดกายในสมัยโบราณ เพราะบรรพบุรุษ
ดั งเดิมใช้ผ้าชุบเลือดต่อสู้เพ่ือแย่งชิงดินแดน แต่ปัจจุบันชาวข่าได้ประยุกต์ใช้สีในการ
ตกแต่งลวดลายให้มีสีสันมากขึ น ในด้านการแต่งกายชาวข่าโบราณยังไม่มีเครื่องแต่งกายที่
เด่นชัด เพียงใช้ผ้าเพ่ือคลุมร่างกาย ดังนั นในสมัยก่อนชาวข่าจึงนิยมสร้างลวดลายบน
ภาชนะ หม้อไห และเครื่องส้าริด  
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวผู้กะโซ่ 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ 

 
ลายซิ่นต่อหัวท้าย

ลายดาว 
 
 
 
 
 

มีความเชื่อเรื่อง
การป้องกันการ
ท้าคุณไสยใน
ผ้าซิ่น 

ลายสัตว์ต่างๆ  
 

 

ลายตุ้มดอกแก้ว 
 

  

ลายตุ้มกาบ 
 

  

ลายนาคขอปล้อง 
/นาคลอย ซิ่นหมี่

คั่นข้อ 

 
 
 

 

ลายงวงช้าง  
 

 

 

ลายผ้าขาวม้า 
ลายคู ่

 
 

ใช้คลุมศรีษะ  

ลาย
เครื่องประดับ

(ลูกปะค้า) 

ไม่ทราบชื่อลาย  
 

 

ตั งอยู่ พิพิธภัณฑ์
หอกแก้วมุกดา 

หมายเหตุ  ชาวไทยกะโซ่มีการละเล่นโซ่ถั่งบั ง ซึ่งการแต่งกายในสมัยปัจจุบัน ผู้ชาย นิยมใส่ม้อฮ่อม
และมีผ้าคาดเอว ผู้หญิงนุ่งซิ่นตีนจก สีครามหรือน ้าเงิน ห่มสไบขิด ชาวกะโซ่มีความเชื่อ
ในเรื่องของภูตผี ซึ่งลวดลายส่วนมากก็จะเน้นความเชื่อ ส่วนใหญ่ทอลายเป็นรูปสัตว์ต่างๆ 



 
 

 
 

76 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยแสก 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ ลายเชิงเทียน  

 
 
 

นิยมใช้สี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัดเป็น
หลัก 

ลายหมี่คั่น  
 

 

เกิดจากการ
พัฒนาสีสันใหม่ 

หมายเหตุ  ชาวไทยแสกมักนิยมนุ่งซิ่น 2 ชั น ปล่อยให้ซิ่นแลปออกมา การละเล่นในสมัยแต่ก่อนของ
ชาวไทยแสกคือ แสกเต้นสาก (ลาวกระทบไม้) การแต่งกาย ผู้หญิงมักนุ่งแขนกระบอกด้า 
ผ้าถุงด้า ห่มสไบแดง 

 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยกุลา 

ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 
ลายผ้าทอ ผ้าแพรสีคราม  

 
 

 

ซิ่นทิว  
 
 

 

ลายเครื่องใช้ ทองเหลือง  
 
 

 
 

ตั งอยู่ พิพิธภัณฑ์
หอกแก้วมุกดา 

ลายเครื่องใช้ ลายมีดดาบกุลา
ฟ้าหรั่ง (แขก) 
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ตารางที่ 8 ตารางแสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยกุลา (ต่อ) 
ประเภท ชนิดของลาย ภาพแสดง หมายเหตุ 

ลายเครื่องราง เขี ยวเสือ  
 
 
 

ตั งอยู่ พิพิธภัณฑ์
หอกแก้วมุกดา 

หมายเหตุ  ชาวไทยกุลามักนิยมนุ่งโสร่ง นุ่งแบบยาวขาบานปลาย โพกศรีษะสูง ผ้าสีคราม 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
 

ผลการวิจัยแนวคิดในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม คุณค่าของลวดลายส่วนประดับ ของปราสาทพนมรุ้ง และปราสาท
เมืองต่้า  ที่งดงามสามารถน้ามาเป็นต้นแบบสู่การสร้างสรรค์ลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติ ให้มีลักษณะร่วม
สมัยเป็นสากล แต่คงอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย เพ่ือศึกษา
ลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมที่ส้าคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ น้ามาออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายเรขศิลป์ 2 
มิติ ไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยได้ส้ารวจและบันทึกภาพลวดลาย ร่างความคิด 
ออกแบบลายต้นแบบและพัฒนาชุดของลาย น้าไปสู่การเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ ( สมบัติ 
ประจญศานต,์ 2555: 613-617) 

ได้มีงานวิจัยกล่าวถึงการสร้างอัตลักษณ์ความเป็นภูไทของบ้านนาสะอาด และเงื่อนไขที่
สามารถท้าให้รักษาอัตลักษณ์ โดยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงชาติพันธุ์คือ ส้าเนียงภาษาพูด ผ้าทอลาย 
ประเพณี และการอยู่ร่วมกับป่า การสร้างอัตลักษณ์ในฐานะเป็นตัวแทนภูมิภาคเพ่ือตอบโต้ความเป็น
ชนบท (สลิตา ศิลปบดินทร์ และสามชาย ศรีสันต์, 2555: 207) 

ได้มีงานวิจัยกล่าวถึงการออกแบบตัวอักษรและภาพส้าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์อีสาน 
ไว้ว่าการออกแบบตัวอักษรและคลิปอาร์ต นั นต้องศึกษาข้อมูลความเป็นมาของรูปแบบของศิลปกรรม
ในอดีต ซึ่งมีการบันทึกไว้อย่างกระจัดกระจาย พบว่าศิลปกรรมอีสานในอดีตมีมิติที่หลากหลายและ
ซับซ้อนล้วนท้าให้มองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาทองถิ่น และความสามารถของบรรพชนในอดีตที่มี
สุนทรียภาพที่ดีไม่น้อยหน้าคนที่ใดในโลก การออกแบบเพ่ือให้เกิดเอกลักษณ์ที่แตกต่างและชัดเจน
มากขึ นในด้านวัฒนธรรมและจะเป็นแนวโน้มใหม่ที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่ให้ชุมชน
พ่ึงตนเอง ขยายความโดดเด่นเฉพาะตัว (ขาม จาตุรงค์กุล, 2545: 116-119) 
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ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับงานออกแบบ 
 

ทฤษฎีที่ใช้ครั งนี เป็นกระบวนการการศึกษาควบคู่ไปกับงานวิจัย อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  
8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น ้าโขง ในเขตพื นที่จงัหวัดมุกดาหาร โดยอ้างอิงถึงหลักการออกแบบและ
ที่มาของลวดลายที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในครั งนี  เพ่ือถ่ายทอดให้เห็นแนวคิดของการสร้าง
เลขนศิลป์เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ที่เด่นชัดและมีความสวยงามในด้านศิลปะ 
หลักการออกแบบ 

1. หลักการจัดภาพ (Composition) โดยมีหลักส้าคัญอยู่ที่ว่า การน้าเอา
ส่วนประกอบมูลฐานต่างๆ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง ลักษณะผิว บริเวณว่าง แสงเงาและสี มาจัดเข้า
ด้วยกันได้อย่างเหมาะสมกับศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตามต้องการ  โครงสร้างของงานศิลปะ ได้แก่ 

2. ความสมดุล (Balance)  หมายถึง น ้าหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียง
ไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วนต่าง ๆ 
ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ลงใน งานศิลปกรรมนั นจะต้อง
ค้านึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินั นทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน ้าหนักเฉลี่ยเท่ากันทุก
ด้านฉะนั น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือ เบา บางไปก็จะท้าให้ภาพ
นั นดูเอนเอียง และเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 
ลักษณะ คือ 

2.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวา
เหมือนกัน คือ การวางรูปทั งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี 
ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่
ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ 

2.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซ้าย
ขวาไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลที่เกิดจากการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะ
ไม่เหมือนกัน ใช้องค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วย น ้าหนัก
ขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตร
อาจท้าได้โดย เลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน ้าหนักมากว่า หรือ เลื่อนรูปที่มีน ้าหนักมากว่าเข้าหา
แกน จะท้าให้เกิดความสมดุลขึ นหรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับ
รูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา 

3. ความกลมกลืน (Harmony)  ความกลมกลืนเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้รูปแบบมี
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตลอดจนเนื อหาสาระมีเพียงหนึ่งเดียว การออกแบบให้เกิดความ
กลมกลืนให้เหมาะสมจะท้าให้การออกแบบนั นออกมาสวยงาม ความกลมกลืนในการออกแบบ มีดังนี  
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3.1 ความกลมกลืนของเส้นและรูปร่าง ความกลมกลืนของเส้น เส้นมีลักษณะ
แตกต่างกัน แต่มีทิศทางเดียวกัน ความกลมกลืนของรูปร่าง รูปร่างที่มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกัน 

3.2 ความกลมกลืนของขนาดและทิศทาง ขนาดใหญ่จะให้ความรู้สึกว่าใกล้ ขนาด
เล็กจะให้ความรู้สึกว่าไกลออกไปขนาดใกล้เคียงกันให้ความรู้สึกกลมกลืนกัน การออกแบบโดย
ค้านึงถึงทิศทางจะช่วยให้รู้สึกเคลื่อนไหวได้ด้วย 

3.3 ความกลมกลืนกันของสีและบริเวณว่าง สีและบริเวณว่างมีความเกี่ยวข้องกับ
งานออกแบบมาก ทั งนี สียังให้ความรู้สึกระยะใกล้ไกลอีกด้วย ถ้าสีเข้มจะให้ความรู้สึกใกล้ สีอ่อนจะให้
ความรู้สึกไกล บริเวณว่างในงานออกแบบจะให้ความรู้สึกสบาย แต่บริเวณแคบจะให้ความรู้สึกอึดอัด 
ไม่สบายใจ ดังนั นความกลมกลืนกันของสีและบริเวณว่างจึงมีความสัมพันธ์กันในการออกแบบ 

3.4 ความกลมกลืนกันของความคิดและจุดมุ่งหมาย แนวความคิดและความมุ่ง
หมายของผู้ออกแบบที่ต้องการจะแสดง หรือ สื่อความหมายก็เป็นสิ่งที่ส้าคัญ ในการสร้างความ
กลมกลืนในการออกแบบ ความกลมกลืนกันของความคิดและจุดมุ่งหมายของการออกแบบ เช่น 
กองทัพมดก้าลังขนอาหารไปในทิศทางเดียวกัน ภาพของกองเชียร์ที่ก้าลังเชียร์กีฬาอยู่ข้างสนาม เป็น
ต้น การสร้างความกลมกลืนจะแสดงความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  

3.5 ความกลมกลืนกันของลักษณะผิวและจังหวะ ลักษณะผิวหยาบจะให้ความรู้สึก
มั่นคง แข็งแรง มีน ้าหนัก ส่วนลักษณะผิวละเอียดจะให้ความรู้สึกอ่อนนุ่มและเบา ส้าหรับจังหวะนั น
ในการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์งานในรูปของการเคลื่อนไหว การซ ้าท้าให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้น ไม่
น่าเบื่อ การออกแบบให้ลื่นไหลและการออกแบบต่อเนื่องแบบเพ่ิมขึ นหรือลดลงเรื่อยๆ ดังนั นจะเห็น
ได้ว่าลักษณะผิวและจังหวะมีความสัมพันธ์กันในการออกแบบให้กลมกลืน 

4. ความแตกต่าง (Contrast) การจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้ความแตกต่าง หรือมี
ความขัดแย้ง ไม่ประสานกัน จะช่วยแก้ปัญหาจืดชืด จ้าเจ น่ าเบื่อหน่ายได้เป็นอย่างดี ในการ
สร้างสรรค์ศิลปะ หากจัดองค์ประกอบให้เกิดการขัดแย้งตามความเหมาะสม จะช่วยให้งานศิลปะดู
แปลกใหม่ แปลกตา น่าสนใจมากยิ่งขึ น การขัดแย้งทางศิลปะอาจท้าได้ดังนี  

4.1 ขัดแย้งกันด้วยเส้น (Line Contrast) 
4.2 ขัดแย้งด้วยรูปร่าง, รูปทรง (Shape, Form Contrast) 
4.3 ขัดแย้งกันด้วยสี (Color Contrast) 
4.4 ขัดแย้งกันด้วยลักษณะผิว (Texture Contrast) 
4.5 ขัดแย้งกันด้วยขนาด (Size Contrast) 

4.6 ขัดแย้งกันด้วยทิศทาง (Direction Contrast) 
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5. สัดส่วน (Proportion) สัดส่วนของรูปร่างคือ ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างกับ
ความยาวสัดส่วนของรูปทรง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง ความยาง และความหนาหรือความ
ลึก ขนาดและสัดส่วนนับว่ามีความสัมพันธ์กับความงามและประโยชน์ใช้สอย 

ลักษณะของสัดส่วนที่ดีและมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของตัวมันเองดี  และมี
ความสัมพันธ์กับสัดส่วนของสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย เช่น เก้าอี หากออกแบบให้มีสัดส่วนที่ดี และมี
ความสัมพันธ์กับสัดส่วนของมนุษย์ที่นั่งก็จะรู้สึกสะดวกสบาย ไม่ท้าให้เสียบุคลิกภาพและสุขภาพ 

แต่ในเรื่องของสัดส่วนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถก้าหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นตัวเลขที่แน่นอนลงไป
ได้ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบต้องพิจารณาว่าขนาดและสัดส่วนเท่าใดจึงจะดูสวยงามและเหมาะสม
ด้วยประโยชน์ใช้สอยในตัวของมันเอง และมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างประสานกลมกลืน 
ท้าให้เกิดสุนทรียภาพส่วนรวมอีกด้วย 

6.  จังหวะและเคลื่อนไหว  (Rhythm & Movement) จังหวะลีลา หมายถึง การ
เคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ ้ากันขององค์ประกอบเป็นการซ ้าที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วง
ห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ น ซับซ้อนขึ น จนถึงขั นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจาก 
การซ ้าของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ หรือเกิดจาก การเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น 
สี รูปทรง หรือ น ้าหนัก    ตามปกติเราจะพบเห็นจังหวะกันอยู่แล้ว เช่น การเต้นร้า การเดิน การบิน
ของนก ส่วนลักษณะที่ไม่เคลื่อนไหว แต่เป็นการซ ้ากัน เป็นการซ ้าในรูปทรงและรูปร่าง เช่น สวน
ผลไม้ที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบ , หนังสือที่กอง หรือจัดอย่างเป็นระเบียบ, ร้านค้าบ้านเรือนที่อยู่ริม
ถนนที่ก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบ  งานออกแบบที่แสดงจังหวะเป็นผลมาจากการออกแบบซ ้าๆ
กัน  ออกแบบสลับไปมา ออกแบบเพิ่มขึ นเรื่อยๆและการออกแบบลื่นไหล 

7. การเน้น (Emphasis) หมายถึง การกระท้าให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดา ในงาน
ศิลปะจะต้องมี ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความส้าคัญกว่าส่วนอ่ืน ๆ เป็นประธานอยู่ ถ้า
ส่วนนั นๆ อยู่ปะปนกับส่วนอ่ืน ๆ และมีลักษณะเหมือน ๆ กัน ก็อาจถูกกลืน หรือ ถูกส่วนอ่ืนๆที่มี
ความส้าคัญน้อยกว่าบดบัง หรือแย่งความส้าคัญ ความน่าสนใจไปเสีย งานที่ไม่มีจุดสนใจ หรือ
ประธาน จะท้าให้ดูน่าเบื่อ เหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ ้ากัน โดยปราศจากความหมาย หรือ
เรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนั น ส่วนนั นจึงต้องถูกเน้น ให้เห็นเด่นชัดขึ นมา เป็นพิเศษกว่าส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งจะ
ท้าให้ผลงานมีความงาม สมบูรณ์ ลงตัว และน่าสนใจมากขึ น การเน้นจุดสนใจสามารถท้าได้ 3 วิธี คือ 

7.1 การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลก
แตกต่างไปจากส่วนอ่ืนๆ ของงาน จะเป็นจุดสนใจ ดังนั น การใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่าง 
หรือขัดแย้ง กับส่วนอ่ืน ก็จะท้าให้เกิดจุดสนใจขึ นในผลงานได้ แต่ทั งนี ต้องพิจารณาลักษณะความ
แตกต่างที่น้ามาใช้ด้วยว่า ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในส่วนรวม และท้าให้เนื อหาของงานเปลี่ยนไป
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หรือไม่ โดยต้องค้านึงว่า แม้มีความขัดแย้ง แตก ต่างกันในบางส่วนและในส่วนรวมยังมีความกลมกลืน
เป็นเอกภาพเดียวกัน  

7.2 การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) เมื่อสิ่งหนึ่งถูก
แยกออกไปจากส่วนอ่ืน ๆ ของภาพ หรือกลุ่มของมัน สิ่งนั นก็จะเป็นจุดสนใจเพราะเมื่อแยกออกไป
แล้วก็จะเกิดความส้าคัญขึ นมา ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่าง ที่ไม่ใช่แตกต่างด้วยรูปลักษณะ แต่เป็น
เรื่องของต้าแหน่งที่จัดวาง ซึ่งในกรณีนี  รูปลักษณะนั นไม่จ้าเป็นต้องแตกต่างจากรูปอ่ืน แต่ต้าแหน่ง
ของมันได้ดึงสายตาออกไป จึงกลายเป็นจุดสนใจขึ นมา  

7.3 การเน้นด้วยการจัดวางต้าแหน่ง (Emphasis by Placement) เมื่อ
องค์ประกอบอื่น ๆ ชี น้ามายังจุดใด ๆ จุดนั นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ นมา และการจัดวางต้าแหน่ง
ที่ เหมาะสม ก็สามารถท้าให้จุดนั นเป็นจุดส้าคัญขึ นมาได้เช่นกัน พึงเข้าใจว่า การเน้น ไม่จ้าเป็น
จะต้องชี แนะให้เห็นเด่นชัดจนเกินไป สิ่งที่จะต้อง ระลึกถึงอยู่เสมอ คือ เมื่อจัดวางจุดสนใจแล้ว 
จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งอ่ืนมา ดึงความสนใจออกไป จนท้าให้เกิดความสับสน การเน้น 
สามารถกระท้าได้ด้วยองค์ ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น เส้น สี แสง-เงา รูปร่าง รูปทรง 
หรือ พื นผิว ทั งนี ขึ นอยู่ความต้องการในการน้าเสนอของศิลปินผู้สร้างสรรค์ 

ที่มาของลวดลาย สิ่งท่ีดลใจในการออกแบบและต้นก าเนิดของการออกแบบลวดลาย 
การออกแบบเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเราจะพบว่าสรรพสิ่งที่เป็นผลิตผล

ของมนุษย์นั น ไม่ว่าจะเป็นผลิตผลที่ง่ายที่สุดไปจนกระทั่งผลิตผลที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ต่างก็เป็นผล
สืบเนื่องมาจากความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทั งสิ น ดังนั นในปัจจุบันและอนาคต การออกแบบ
จึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นซึ่งมนุษย์จะขาดเสียเลยมิได้ในการด้ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม อาหารการกิน และยารักษาโรค ต่างก็ต้องอาศัยการออกแบบ เพ่ือปรุงแต่งและจรรโลง
โลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ น ในการออกแบบนั น จะให้ผลสมบูรณ์แล้ว ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ความเข้า
รูปแบบพื นฐานของการออกแบบเป็นอย่างดีเสียก่อน ได้แก่ สิ่งดลใจในการออกแบบ ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท 

1. รูปแบบจากธรรมชาติ  สิ่งต่างๆท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ (Form of nature) 
 สิ่งที่มีชีวิตทั งหลาย เช่น พืช สัตว์ ฯลฯ สิ่งมีชีวิตทั งหลายนี  มีส่วนสัมพันธ์และมีอิทธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์มาก ยากที่จะหลีกเลี่ยงกันพ้น ธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกที่มนุษย์ได้น้ามาเป็น
แนวคิดในการเริ่มต้นสาร้างสรรค์งานออกแบบ มนุษย์ได้เสาะแสวงหาความจริงและความงามที่ซ่อน
เร้นอยู่ในธรรมชาติ ได้ถ่ายทอดความคิดโดยการเลียนแบบจากธรรมชาติ เพ่ือสนองทางด้านอารมณ์
และจิตใจ รูปทรงที่ เป็นหลักต้นแบบในการออกแบบที่ เป็นรูปทรงของธรรมชาติ (Natural 
Inspiration) ได้แก่ 
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1.1 พืช (Plant) 
1.1.1 ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ กิ่ง ก้าน 
1.1.2 ต้นทรงสูง ทรงเตี ย เป็นพุ่ม เป็นช่อ เป็นแถว 
1.1.3 ใบเหลี่ยม ใบกลม ใบยาว ใบแฉก 

1.2 สัตว์ (Animal) 
1.2.1 สัตว์ 2 เท้า และสัตว์ 4 เท้า 
1.2.2 สัตว์ปีกทุกชนิด 
1.2.3 สัตว์น ้า เช่น ปู ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ 

1.3 แร่ธาตุ (Mineral) 
1.3.1 หินต่างๆ ภูเขา 
1.3.2 ดิน น ้า กรวด ทราย สารประกอบ จุลินทรีย์ต่างๆ 

2. รูปแบบจากรูปทรงเรขาคณิต 
รูปทรงที่มนุษย์ดัดแปลงนั นอาจได้มาจากรูปทรงที่พบเห็นในธรรมชาติ หรือรูปทรงที่

มนุษย์สร้างขึ น รูปททรงที่พบเห็นที่คุ้นกับมนุษย์มากที่สุด คือ รูปทรงกลมของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ 
รูปทรงกลมนี กลายเป็นพื นฐานของรูปทรงเรขาคณิตที่มีความส้าคัญ 

รูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ รูปทรงที่มนุษย์ร้างขึ นด้วยเครื่องมือ มีสัดส่วนแน่นอน เช่น รูป
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม วงกลม ฯลฯ รูปทรงเหล่านี เป็นไปได้ทั งสองมิติสามมิติ 

รูปทรงเรขาคณิตเกิดจากจุด (Point) เส้น (Line) รูปร่าง (Shape) รูปทรง (Form) เป็น
ส่วนประกอบของการออกแบบ เมื่อออกแบบแล้ว ต้องสามารถน้าไปสร้างตามความคิดนั น 

3. รูปแบบจากลวดลายประวัติศาสตร์ 
ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วแต่ดึกด้าบรรพ์ จากประวัติศาสตร์

และพงศาวดารชาติไทยแต่อดีตมาจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าชาติไทยเป็นชาติอิสระที่ยืนยาวที่สุดใน
โลกชาติหนึ่ง ประเทศไทยตั งอยู่ในท้าเลอันเหมาะสมที่จะติดต่อกับประเทศต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
บรรดาประเทศต่างๆ ที่เคยติดต่อเกี่ยวข้องกับไทย น้าความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและทางอารยะ
ธรรมเข้ามา เป็นผลท้าให้ศิลปกรรมของไทยได้รับอิทธิพลจากชาติต่างๆ  เช่น แบบอย่างศิลปกรรม
ทางพุทธศาสนาที่แพร่มาจากอินเดีย จีน และศิลปะทางตะวันตก ลักษณะต้นแบบจะปรากฏอยู่ชั่ว
ระยะหนึ่ง ศิลปินไทยจะน้ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกลมกลืนกับแบบแผนและอุดมคติทางความงาม
ให้เป็นแบบฉบับของเรา ศิลปกรรมไทยโดยทั่วไปเต็มไปด้วยความประณีต เพราะช่างหรือศิลปินเป็นผู้
มีฝีมือและความช้านาญเป็นพิเศษ เข้าใจในการคาดคะเนในสัดส่วน ช่องไฟหรือการตกแต่งลวดลาย
บนพื นที่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่เคยปรากฏว่าช่างไทยวางกฎการตกแต่ง หรือมีต้าราตายตัวไว้ หากจะดู
โบสถ์หรือวิหารสักหลังหนึ่ง เราจะเห็นสัดส่วน เชิงชั นของผนัง หลังคา การย่อมมุขมุมตลอดไปถึง
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เครื่องตกแต่ง มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบัน คันทวย แม้แต่บัวฐานช่างเหมาะเจาะกลมกลืนกันเหลือเกิน 
ความพอเหมาะพอดีจึงเป็นยอดของศิลปกรรมไทยอีกอย่างหนึ่ง ศิลปกรรมไทยถึงแม้จะมีการตกแต่ง
จนดูออกจะฟุ่มเฟือยในสายตาของนักศิลปะสมัยใหม่ แต่เราก็ยังไม่เห็นว่าส่วนใดที่กล่าวได้ว่าไม่จ้าเป็น
หรือขัดนัยน์ตาแม้แต่น้อย แสดงให้เห็นความเป็นจริงเป็นอัจฉริยะในการเลือกสรรและความเป็นเลิศ
ในการออกแบบ(Design) 

 ในการออกแบบลวดลายเพ่ือการตกแต่ง ลักษณะนิยมของศิลปะพื นบ้านหรือศิลปะ
ประจ้าชาติไว้ ผู้ออกแบบควรศึกษาหาความรู้จากแบบอย่างลวดลายประดับในสมัยต่างๆเท่าที่จะ
ค้นคว้าได้ เช่น จากลายปั้นปูน ลายสลักหิน ลายดินเผา ลายสลักไม้ ลายสลักนูนบนโลหะ ลายประดับ
มุก ภาพเขียนและอ่ืนๆ เพื่อจะได้ทราบถึงท่ีมาของรูปแบบและวิวัฒนาการของลวดลาย เช่น ลวดลาย
เครือเถา ลายกนก ภาพสัตว์ในเรื่องทวยเทพและอ่ืนๆ แล้วน้าลวดลายต่างๆ มาประยุกต์ให้เหมาะสม
กับกาลสมัย โดยรักษารูปแบบหรือเอกลักษณ์เพ่ือแสดงความงามของศิลปะท้องถิ่น หรือศิลปะประจ้า
ชาติให้ก้าวหน้าสืบไป ลวดลายทางประวัติศาสตร์ที่จะศึกษาได้ มีลายสมัยทวารวดี สมัยลพบุรี สมัย
สุโขทัย สมัยเชียงแสน และสมัยรัตนโกสินทร์ 
 การศึกษารูปจากแม่แบบ มีดังนี  

1. ลักษณะของรูปร่าง หมายถึง เส้นรอบนอกของวัตถุต่างๆ ว่าที่ปรากฏมีลักษณะ
รูปร่างเป็นอย่างไร เช่น รูปร่างกลม วงรี สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปร่างอิสระ 

2. ลักษณะของเส้นรอบนอกของแม่แบบ หมายถึง ส้นที่เป็นเส้นรอบนอกของวัตถุ หรือ
รูปร่างของแม่แบบ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นทแยง เส้นประ 

3. ลักษณะของพื นผิว หมายถึง พื นผิวของวัตถุ ซึ่งปรากฏในแนวราบเรียบของแม่แบบ 
เช่น ผิวเรียบ ผิวหยาบ ขรุขระ เมื่อสัมผัสจะปรากฏเป็นลวดลายในตัวแบบ 

การศึกษาขั้นตอนการร่างภาพ หรือ สเกตซ์ภาพ 
1. การร่างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปภาพปลา โดยการร่างภาพที่ได้จากรูป

สามเหลี่ยม หรือ สี่เหลี่ยม วงกลม น้ามาประกอบกัน ดังภาพ 
2. การร่างภาพจากเส้นต่างๆ เมื่อน้ามาประกอบกันแล้วก่อให้เกิดเป็นรูปภาพต่างๆ เช่น 

 
 
 
 
ภาพที่ 66 แสดงภาพการร่างภาพเส้นที่ก่อให้เกิดเป็นรูปภาพ 
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ภาพที่ 67 แสดงภาพเส้นตรงประกอบกันเป็นลวดลายหรือรูปภาพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 68 แสดงภาพเส้นโค้งประกอบกันเป็นลวดลายหรือรูปภาพ 
 
 
 
 
ภาพที่ 69 แสดงภาพเส้นทแยงประกอบกันเป็นลวดลายหรือรูปภาพ 
 

กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้การออกแบบลวดลายนั น บุคคลต้องมีความเข้าใจ มี
ประสบการณ์ การศึกษา และมีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการประกอบกัน น้ามาสู่การปฏิบัติให้เกิด
เป็นลวดลายได้ โดยอาศัยความเข้าใจพื นฐานเรื่องของเส้นมาประกอบกัน   (อนุรัตน์ สายทอง และ
คณะ, 2547: 57) 
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บทที่ 3 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการรวบรวมข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และ
วิเคราะห์องค์ความรู้ อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหาร โดยการผนวกความรู้ทางศิลปะการออกแบบและเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้ต้นแบบของลวดลายเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธ์ตามแถบลุ่มแม่น้้าโขงทั้ง 8 ชนเผ่าอัน
ทรงคุณค่าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคม และเป็นกระบวนการในการสร้างแรงบันดาลใจ
และแนวทางในการน้าเอา อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ชนเผ่าไปปรับประยุกต์ใช้ใน
เชิงสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนของการศึกษาค้นคว้าวิจัย ดังนี้ 

1. วิธีการเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
วิธีการการเก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1. แหล่งข้อมูลบุคคล  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1.1 แหล่งข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม มีกระบวนการในการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยก้าหนดช่วง
อายุ 35-40 ปี เป็นช่วงอายุที่สามารถวิเคราะห์และจ้าแนกอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน โดยแจก
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน  

1.2 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 ท่าน โดยแบ่ง
ผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1.2.1 ด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจังหวัด 
ดร.สุรจิตต์ จันทรสาขา ต้าแหน่ง รองประธานสภาวัฒนธรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
เอกชัย ค้าพ้อง ต้าแหน่ง นักวิชาการอาสาสมัครสภาวัฒนธรรมจังหวัด

มุกดาหาร 
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1.2.2 ด้านอัตลักษณ ์
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค้า   ต้าแหน่ง  หัวหน้าสายวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ต้าแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์    

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ขาม จาตุรงค์กุล ต้าแหน่ง อาจารย์ภาควิชาออกแบบภายใน               

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร  

2.1  จากการศึกษาเอกสาร บทความวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ในด้าน อัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งด้านเอกลักษณ์ท้องถิ่น และเอกลักษณ์ด้านสิ่งทอ เอกลักษณ์
โครงสร้าง เพ่ือน้ามาเป็นแนวทางใน อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ใน
เขตพ้ืนทีจ่ังหวัดมุกดาหาร 

2.2  สืบค้นจากสื่อออนไลน์ บทความทางเว็บไซต์เกี่ยวกับ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่สอดคล้องกับงานวิจัย อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์
ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

3. แหล่งข้อมูลจากกรณีศึกษา  
 การออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลาย ส่วนประดับของปราสาทขอมใน
จังหวัดบุรีรัมย์ การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นภูไทของบ้านนาสะอาด การออกแบบตัวอักษรและภาพ
ส้าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์อีสาน 

4. การด าเนินงานภาคสนาม 
 การเก็บข้อมูลพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารและบริเวณใกล้เคียง โดยเลือกศึกษาข้อมูลที่
พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา เพ่ือศึกษาลักษณะเอกลักษณ์ทางด้านต่างๆ เช่น ข้าวของเครื่องใช้โบราณ 
วัฒนธรรมการแต่งกาย เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์มงคลต่างๆ รวมถึงศึกษากระบวนการ
ใช้ทฤษฎีสีที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าอย่างชัดเจน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้แบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณ์  

ส้าหรับการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ท้าการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบที่มีโครงสร้างหรือแบบมาตรฐาน (Standardized interview ) เป็นการ
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R 

n 

สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล (Individual Interview)  ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยผู้วิจัยเป็นผู้สรุปและรวบรวมผลสัมภาษณ์ 

2. แบบประเมิน 
ผู้วิจัยได้ท้าการสร้างแบบประเมินคุณภาพโดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความน่าจะเป็น

ของข้อมูลในแบบสอบถาม เพ่ือใช้วัดประสิทธิภาพของข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rubric scale) 3 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

3 หมายถึง  คุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดับดี (+1) 
2 หมายถึง  คุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดับผ่าน (0) 
1 หมายถึง  คุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (-1) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประเมิน

รายละเอียดของข้อมูล เนื้อหา องค์ประกอบของข้อมูลที่สอดคล้องกับการวิจัย  และผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ประเมินข้อมูลด้าน อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  ได้แก่ ความหมาย
ของภาพ องค์ประกอบภาพ ภาพรวมของงานออกแบบเลขนศิลป์ที่สามารถสื่อและแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจนตรงตามสมมติฐานของการวิจัย เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม และพิจารณาความสอดคล้องของค้าถามกับวัตถุประสงค์ของการน้าข้อมูลไปใช้งาน ใน
การประเมินเครื่องมือแบบสอบถามโดยหาค่าความเที่ยงตรงของข้องมูล  (Item-Objective 
Congruence Index : IOC) เพ่ือใช้ในการสอบถามกลุ่มตัวอย่างส้าหรับงานวิจัย โดยมีสูตรการ
ค้านวณ ดังนี้ 

 
สูตรการหาค่า IOC  = 

 
IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  = คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

RΣ  = ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  = จ้านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
3. แบบสอบถาม  

แบบสอบถามส้าหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 400 คน เพ่ือเป็นแนวทาง
ในกระบวนการของการหาทิศทางข้อมูลเพ่ือสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่ม
แม่น้้าโขง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร หาค่าความเชื่อมั่นในของข้อมูลในแบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
เลือกเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยเลือกใช้ พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา เป็นสถานที่ ในการเก็บข้อมูลกลุ่ม
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นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือหาความเชื่อมั่นและคลาดเคลื่อนของผลวิจัยโดยอ้างอิงตามรูปแบบ
ตามตารางของ R. V. Krejcie และ D.W. Morgan จะได้ค่าความคลาดเคลื่อน ±5  ซึ่งแบบสอบถาม
จะถามเก่ียวกับ เรื่อง ทัศนะความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง 
เป็นลักษณะค้าถามปลายเปิด rating scale โดยแบ่งส่วนเป็น 3 ตอน และมีค้าถามปลายเปิดเป็น
ลักษณะข้อเสนอแนะ โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลได้ 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติน้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติมาก 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติมากท่ีสุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  (กรมวิชาการ. 2545 : 65) มีดังนี ้
 
ค่าเฉลี่ยหรือมัชฌิมเลขคณิต  (Mean)  =  
  
 
ค่าร้อยละ % (Percent)      =  
 

สูตรค้านวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) =                     

 
x = ค่าคะแนน 

  = มัชฌิมเลขคณิต   
N = จ้านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 

 = ผลรวม 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

1. ข้อมูลประเภทบุคคล 
1.1 ผู้วิจัยได้ท้าการขอเอกสารเพ่ือขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 5 ท่าน ตรวจ

เครื่องมือในการท้างานวิจัยเพ่ือเก็บผลศึกษาข้อมูล และเพ่ือแสดงค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาที่จะ
น้ามาสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

จ้านวนค้าตอบทั้งหมด x 100 
จ้านวนผู้ตอบทั้งหมด 

ผลรวมของจ้านวนคะแนนทั้งหมด 
จ้านวนผู้ตอบทั้งหมด 
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1.2 ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษากระบวนการทางวิธีชีวิตและวัฒนธรรม ผู้วิจัย
ได้ท้าการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบถาม จึงท้าการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูล
เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อการวิจัยในครั้งนี้ 

1.3 ผู้วิจัยท้าการลงพ้ืนที่โดยการเก็บข้อมูลกับกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 
กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 400 คน กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเข้าไปเก็บข้อมูล ในแบบสอบถามผู้วิจัยได้ท้าการสร้าง
แบบสอบถามเพ่ือหาค่าทางสถิติ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือเป็นแบบสอบถามหลายตัวเลือก และ 
แบบสอบถามให้เลือกตอบ (Multiple Choice)  

2. ข้อมูลภาคเอกสาร 
เป็นการสืบค้นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร 

พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ข้อมูลที่สืบค้นแบ่งเป็นส่วนของเอกสารที่เป็นเนื้อหา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกัน ในเนื้อหาเอกสารที่
สืบค้นส่วนมากเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรม  การออกแบบเลขนศิลป์เชิง
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารทั้ง 8 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 

2.1 ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
เมืองมุกดาหาร เขียนโดย สุรจิตต์ จันทรสาขา . 2543 ข้อมูลนี้สืบค้นโดย การ

รวบรวมเอกสารจากการด้าเนินงานภาคสนาม 
ผ้าพื้นเมืองอีสาน เขียนโดย ส้านักกรมโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

.กรมศิลปากร.กรุงเทพ,2540 ข้อมูลนี้สืบค้นโดยวิธีค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร จากแหล่ง หอสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน เขียนโดย โครงการพัฒนาผ้าพ้ืนเมืองในทุกจังหวัด
ของประเทศ . กรุงเทพ , 2543 ข้อมูลนี้สืบค้นโดยวิธีค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร จากแหล่ง หอสมุด
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

2.2 ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และการออกแบบเชิงเลขนศิลป์ 
อัตลักษณ์ เขียนโดย อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 

สาขาสังคมวิทยา 2546 ข้อมูลนี้สืบค้นโดย การรวบรวมเอกสารจากการด้าเนินงานภาคสนาม คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.3 ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
การออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลาย ส่วนประดับของปราสาทขอม

ในจังหวัดบุรีรัมย์และ การออกแบบลวดลายสิ่งทอผ้าแพรวา มีการน้าเอาลวดลายจากสื่อหรือแหล่ง
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เรียนรู้ของธรรมชาติมาปรับและประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจพร้อมทั้งท้าให้เห็นถึงแหล่งข้อมูล
ที่มีความน่าเชื่อถือและเกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องที่นั้นๆ โดยมีการศึกษาอัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์ที่น้ามาปรับประยุกต์กับการท้างานวิจัย ดังนี้ 

1. การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรหรือวัฒนธรรม 
2. การใช้สีและสัญลักษณ์ภาพเชิงเลขนศิลป์ ในการสร้างความสอดคล้องกับ

งานออกแบบเชิงการเลียนแบบ 
3. การสร้างความสอดคล้องในกระบวนการของการศึกษาน้าเอาลักษณะของ 

อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่เด่นชัดมาสร้างสรรค์เพ่ือเป็นแนวทางในการผลิตลวดลายที่มีความเฉพาะ
ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ชนเผ่าได้เป็นอย่างดี 

4. การสร้างองค์ประกอบของการวางสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายที่ชัดเจนด้วย
สัญลักษณ์ภาพ 

ซึ่งจากข้อมูลกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้มีกระบวนการในการท้างานที่สอดคล้องกับ
ประเด็นของงานวิจัยซึ่งมีการใช้หลักความคิดของการศึกษาถึงกระบวนการทางธรรมชาติและ
กระบวนการในการออกแบบลวดลายผ้าเพ่ือให้ได้ผลที่มีความสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และ
รูปลักษณ์ของชาติพันธุ์ทั้ง 8 ชนเผ่าดังกล่าว รวมถึงกระบวนการพัฒนาจนกระทั่งเห็นแนวทาง
กระบวนการของการออกแบบงาน อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ซึ่งใช้หลักความคิดของการลอกเลียนแบบ
ธรรมชาติที่อิงกับพื้นถ่ินวัฒนธรรมมาเป็นกรณีตัวอย่างในการท้าวิจัย อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม 
จ้านวน 3 วิจัย ได้แก่ 

1. วิจัยการออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วนประดับของ
ปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์” ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เอกสารประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจ้าปี 2555 

2. การสร้างอัตลักษณ์ความเป็นภูไทของบ้านนาสะอาด การสร้างอัตลักษณ์ใน
ฐานะเป็นตัวแทนภูมิภาคเพ่ือตอบโต้ความเป็นชนบท 

3. การออกแบบตัวอักษรและภาพส้าเร็จรูปในรูปแบบเลขนศิลป์อีสาน  การ
ออกแบบเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างและชัดเจนมากขึ้นในด้านวัฒนธรรมและจะเป็นแนวโน้มใหม่
ทีจ่ะสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศท่ีให้ชุมชนพ่ึงตนเอง ขยายความโดดเด่นเฉพาะตัว 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้จึงท้าให้ผู้วิจัยสามารถแยกการวิเคราะห์ได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางผลงานการออกแบบ 

โดยวิเคราะห์จากข้อมูลภาคเอกสาร และข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้น้ามาพัฒนาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความ
เหมาะสม ในการสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือเป็นการส่งเสริมเชิงวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อให้ยังคงสืบสานต่อเนื่อง
และยังคงเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งรากฐานของวัฒนธรรมของชาติและบ้านเมืองให้เกิดความเป็น  อัต
ลักษณ์เชิงสร้างสรรค์  โดยได้แยกประเด็นในการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ 

1.1  วิเคราะห์ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ชนเผ่า อันได้แก่   
1. ชาวไทยอีสาน  2. ชาวไทยย้อ   3. ชาวไทยกะเลิง    
4. ชาวผู้ไทย 5. ชาวไทยบรู(ไทยข่า)   6.ชาวไทยบรู(ไทยกะโซ่)   
7. ชาวไทยแสก 8.ชาวไทยกุลา   

1.2 วิเคราะห์ลักษณะภาพ อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลปที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม
ประเพณีของชาวมุกดาหาร 

1.3 วิเคราะห์กระบวนการหลักความเชื่อท่ีมีต่อศาสนาต่างๆ อันจะเป็นผลกระทบให้
เกิดการขัดแย้งเชิงวัฒนธรรมต่างๆ 

2. วิเคราะห์การออกแบบและปรับปรุง อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ใน
แถบลุ่มแม่น้ าโขง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 

อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหาร โดยจ้าแนกลวดลายที่เด่นชัด ท้าการร่างภาพตัวอย่างเพ่ือศึกษาการขึ้นรูปร่างที่ชัดเจน โดย
วิเคราะห์ตามความคิดเห็นของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาร่วม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน ท้าการ
อ้างอิงตามข้อเสนอแนะและข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นดังกล่าว เพ่ือความถูกต้องสวยงาม ให้มีความ
เหมาะสม 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลงานการออกแบบ 
ประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยจะต้องมีความเข้าใจ และมีการตรวจ

ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และน้าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ โดยประเมินตามหัวข้อดังกล่าวต่อไปนี้ 

3.1 ประเมินรายละเอียดของ อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่น้ามาใช้กับการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้ง 8 ชนเผ่า 
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3.2 ประเมินรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมของแต่ละเนื้อหาที่
สอดคล้องซึ่งกันและกัน 

3.3 ประเมินภาพรวม อันได้แก่ ความเข้าใจใน อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  มีความ
สวยงาม และสามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารกับผู้ชมได้ชัดเจน 

วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของการผลิตและประสิทธิภาพของการใช้งานได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ดังข้างต้นที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามสมมติฐาน และแนวทางที่ได้ก้าหนดไว้ใน
เบื้องต้น 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ลวดลายเลขนศิลป์ที่แสดงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ที่ตกแต่งในงานสิ่งทอ เครื่องประดับ ลาย
สัก ของเครื่องใช้ และลวดลายตามแหล่งต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงความแตกต่างของชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่ม
ชนเผ่า และยังเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญทางด้านศิลปกรรมที่แสดงออกโดยพัฒนาการเรียนรู้มาจากการ
เลียนแบบจากสิ่งใกล้ตัวและธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละชาติพันธุ์ รวมถึงอิทธิพลที่เกิดจากวัสดุ
ศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการให้คุณค่าของสีในกระบวนการสร้างสรรค์งานอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 
ลวดลายทางเลขนศิลป์ที่ปรากฏตามงานด้านสิ่งทอ และเครื่องภาชนะต่างๆ ล้วนมีหลักฐานที่ส าคัญที่
จะแสดงออกถึงการพัฒนาทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทยได้อีกทางหนึ่ง ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษา น าเสนอเป็น 3 ส่วนคือ  

1. ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics)  
2. ผลการวิเคราะห์แนวทางการใช้หลักการออกแบบและที่มาของการออกแบบลายผ้า

เพ่ือการสร้างแนวทางของการออกแบบอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

3. การพัฒนาลวดลายอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง  
 

ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) 
 จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งบุคคล ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือวิจัยเพ่ือหาค่าความ
เที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา และวิเคราะห์ผลออกมาเป็นค่าสถิติ เพ่ือตรวจวัดระดับความ
น่าเชื่อถือของงานวิจัย อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร โดยแบ่งข้อมูลที่ได้จากแหล่งบุคคล ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 
 ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือท าการศึกษาและขอ
ข้อมูลจากส านักวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร และได้ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่พิพิธภัณฑ์หอแก้วมุกดา 
เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร ที่กระจายอยู่ตามแต่ละอ าเภอในเขตจังหวัดมุกดาหาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จะมี
ส่วนน าไปใช้กับการสร้างแนวทางงานออกแบบและงานวิจัยในครั้งนี้ 
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 ความแตกต่างของวัฒนธรรมการด ารงชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ การด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์มีความคล้ายคลึงกัน แต่จะมีบางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการ
ด ารงชีวิตที่ต่างไปจากกลุ่มชนเผ่าอ่ืน นั่นคือ ชาวไทยบรูข่า และไทยบรูกะโซ่ ซึ่ง 2 ชาติพันธุ์นี้ในเรื่อง
ของวัฒนธรรมทางด้านภาษา ค่านิยมก็จะมีความเฉพาะ ชาวข่าเป็นชาติพันธุ์ที่มีกลุ่มฐานเดิมมาจาก
สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว แขวงอัตปือ และสาละวัน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมเหล่านี้เป็น
วัฒนธรรมในยุคช่วงก่อนประวัติศาสตร์ การด ารงชีวิตชาติพันธุ์เหล่านี้จะคล้ายกับมนุษย์ยุคหินที่อาศัย
ธรรมชาติในการด ารงชีวิต ส่วนการด ารงชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์จะเห็นความเด่นชัดมากในเอกลักษณ์ของ
สิ่งทอที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละชนเผ่าจะมีการผลิตลายทอที่สะท้อนให้เห็นถึงลวดลายในแต่ละพ้ืนที่ 
อาทิ กลุ่มชนเผ่าผู้ไทย ที่นิยมในการสิ่งทอค่อนข้างมากจะเห็นได้จากมีการสร้างลวดลายทอผ้า
ค่อนข้างชัด เช่น ลายนาค ลายพันมหา ลายเครือขอ ฯลฯ  
 ค่านิยมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการจ าแนกอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ จากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจะเห็นได้ว่า กลุ่มแต่ละชาติพันธุ์ตามลุ่มแม่น้ าโขงทั้ง 8 กลุ่มชาติพันธุ์ที่มาตั้งถิ่น
ฐานตามแต่ละจังหวัดในประเทศไทยที่มีท าเลติดลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งมีมากมายหลายชนเผ่า โดยจังหวัด
มุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่จ านวนหลายเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้น
ก าเนิดของวัฒนธรรมที่แตกต่าง ท าให้ค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์มีความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม เช่น ชาว
ไทยย้อและชาวผู้ไทยมีต้นก าเนิดมาจากแดนสิบสองปันนา วัฒนธรรมทางฝั่งสิบสองปันนามีเอกลักษณ์
ทางอัตลักษณ์ที่เด่นชัดมากในเรื่องของการทอผ้า ส่วนจะมีชาวย้อในบางกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศลาว แขวงค าม่วน ซึ่งอัตลักษณ์ของชาวย้อค่อนข้างยังไม่เด่นชัดเท่าชาวผู้ไทย ส่วนชาวไทย
กะเลิงจะมีความนิยมมากในการสักลาย และลวดลายที่สักจะมีไม่มาก 2-3 ลวดลาย แต่ลายที่นิยมสัก
คือลายนกแก้ว แต่ปัจจุบันนี้จะไม่พบเหลือให้เห็น จะเห็นก็เฉพาะบางลวดลายเท่านั้นกับผู้เฒ่าผู้แก่ 
อัตลักษณ์ในเรื่องของสีก็คือจะนิยมใช้สีตามแหล่งธรรมชาติ เช่น จากไม้ฝาง ไม้เค็ง ไม้ยูคา มะเกือ 
ส่วนมากวัฒนธรรมทางสีจะเป็นสีที่ได้จากพืชพันธ์มากกว่า ส่วนชาวข่าค่อนข้างชัดเจนในเรื่องสี ชาว
ข่านิยมสีแดง เพราะมีความเชื่อว่า สีแดงเป็นสีที่บรรพบุรุษของชาวข่าได้ใช้ผ้าชุบเลือดสีแดงแนบติด
กายไว้ก่อนเสียชีวิตในการต่อสู้แย่งถิ่นท่ีอยู่กับชาวผู้ไทยในอดีตดินแดนทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขง 
 การออกแบบลวดลายและการใช้สีมีอิทธิพลต่อเรื่องเชื้อชาติ ศาสนาและกลุ่มชาติ
พันธุ์ โดยส่วนใหญ่อิทธิพลของทฤษฎีสีที่เกี่ยวข้องกับคนสมัยโบราณ มักนิยมน าสีที่อยู่ ใกล้ๆตัวเอง 
หรือนิยมสีที่มาจากธรรมชาติ เช่น ภาพตามฝาผนังก็ใช้เลือดที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ในการแสดงออก 
ภาพที่แสดงออกก็อธิบายถึงเรื่องราวชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในยุคนั้นๆ ส่วนในด้านเอกลักษณ์การ
ทอผ้า นิยมใช้พืชพันธุ์ตามธรรมชาติมาสกัด ด้วยกระบวนการต้มเป็นส่วนใหญ่เพ่ือให้ได้สีที่ต้องการ 
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R 

n 

น ามาถักทอเป็นลวดลาย ส่วนมากจะเห็นจากลวดลายตามธรรมชาติที่ถูกถ่ายทอดให้เห็นผ่านลวดลาย
ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีจินตนาการและความเชื่อของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามามีบทบาทในด้านนี้ด้วย 
 ความเชื่อที่มีผลต่อการสร้างงานออกแบบอัตลักษณ์ ในสมัยก่อนชาวบ้านมีความเชื่อ
ในเรื่องภูติ ผี ต่างๆ โดยเฉพาะเผ่ากระโซ่ ที่นับถือผี ส่วนชาติพันธ์อ่ืนๆนับถือศาสนาพุทธแบบทั่วไป 
ชาติพันธุ์ที่นับถือผี มักมีพิธีกรรม แม้กระทั่งการสร้างลวดลายผ้าทอก็มักถือคติความเชื่อนิยมให้ต่อหัว
และตีนซิ่นเพ่ือเป็นการป้องกันการท าคุณไสย์ในผ้าถุงที่นุ่งห่ม หลักความเชื่อต่างๆจะเห็นวัฒนธรรม
ของการสร้างค่านิยมในกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนการสร้างลวดลายต่างๆชาวอีสานจะถ่ายทอดลวดลายที่เป็น
ลายขิดเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสมัครสามัคคีของวิถีชีวิต วัฒนธรรมชาติพันธุ์อ่ืนๆก็ถือเป็นการก าเนิด
ตามวัฒนธรมของแต่ละท้องที่  

2. ข้อมูลจากแบบประเมินแบบสอบถาม 
 แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบประเมินแบบสอบถามเพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา เพ่ือให้ได้คุณภาพของตัวแบบสอบถามในการหาข้อมูล อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติ
พันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร โดยเครื่องมือวิจัยแบบประเมิน ซึ่งมีการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 ท่าน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

3 หมายถึง  คุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดับดี (+1) 
2 หมายถึง  คุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดับผ่าน (0) 
1 หมายถึง  คุณภาพของแบบสอบถามอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (-1) 

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)   
ค่าที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (กรมวิชาการ. 2545 : 65)  

 
 

สูตรการหาค่า IOC  = 
 

 
IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
R  = คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

RΣ  = ผลรวมของคะแนนผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
  = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงแบบประเมินเครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม 

(R) 
IOC 

1 2 3 4 5 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
3 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
4 -1 +1 +1 +1 0 2 0.4 
5 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 

ตอนที่ 2 ข้อมูลความแตกต่างของอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
1 -1 +1 +1 +1 0 2 0.4 
2 -1 +1 0 +1 0 1 0.2 
3 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
4 -1 0 +1 +1 +1 2 0.4 
5 -1 +1 0 +1 +1 2 0.4 
6 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
7 0 0 +1 +1 +1 3 0.6 
8 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 

ตอนที่ 3 ข้อมูลทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่มีผลต่อการจ าแนกความแตกต่าง 
1 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 
2 0 +1 +1 0 +1 3 0.6 
3 0 +1 0 +1 +1 3 0.6 
4 -1 +1 0 +1 +1 2 0.4 
5 -1 +1 -1 +1 0 0 0.0 
6 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
7 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
8 -1 +1 -1 +1 +1 1 0.2 
9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
10 -1 +1 -1 +1 +1 1 0.2 
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ตารางที่ 9 ตารางแสดงแบบประเมินเครื่องมือวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน(ต่อ) 

ข้อค าถาม 
คะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนนรวม 

(R) 
IOC 

1 2 3 4 5 
11 -1 +1 -1 +1 +1 1 0.2 
12 +1 +1 -1 0 +1 2 0.4 
13 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.6 
14 -1 +1 0 0 0 0 0.0 
15 -1 +1 +1 0 0 1 0.2 
16 -1 +1 0 +1 0 1 0.2 
17 +1 +1 +1 0 0 3 0.6 
18 0 +1 -1 +1 +1 2 0.4 
19 -1 +1 -1 +1 +1 1 0.2 
20 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ต้องการ
ให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 
3 +1 +1 -1 +1 +1 4 0.8 

ผลสรุป จากการหาค่าความเที่ยงตรงหรือค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัยแบบสอบถาม 
แบบสอบถามมีจ านวน 4 ตอน เกณฑ์ในการหาค่าความเที่ยงตรง หากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มีเกณฑ์ต่ ากว่า 0.5 แสดงว่าข้อมูลแบบสอบถามในข้อนั้น ยังไม่สามารถใช้การได้ควรมีการปรับปรุง
แก้ไข จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสรุปผลแสดงให้เห็นข้อมูลที่ไม่ผ่านและควรปรับปรุง
ข้อมูล ดังนี้  ตอนที่ 1 ข้อที่ 4  , ตอนที่ 2 ข้อที่ 1 / 2 / 4 / 5 , ตอนที่ 3 ข้อที่ 4 / 5 / 8 / 10 / 11 / 
12 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19  

ข้อเสนอแนะจากการประเมินแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
1. ด้านเนื้อหา 

ควรปรับเนื้อหาให้ผู้ท าการสอบถาม บางครั้งกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยจะเป็นกลุ่ม
นักทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ ในด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ยังมีข้อมูลที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจล าบาก ดังนั้นควรจะศึกษาและ
แบ่งกลุ่มประเภทให้น้อยลงเพ่ือศึกษาเพราะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงลวดลายของชาติพันธุ์
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มีความคล้ายคลึงกันมาก ดังนั้นผู้วิจัยควรท าการล าดับเหตุการณ์และความส าคัญของเนื้อหา และปรับ
เนื้อหาให้เข้าใจง่ายขึ้น และกระชับขึ้นเพ่ือง่ายต่อการท าแบบสอบถามและเป็นผลต่องานวิจัยของ
ผู้วิจัยเอง 

2. ด้านการศึกษาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
จากแบบสอบถามของผู้วิจัยจะเพ่ือที่จะให้ได้ลวดลายที่มีความเฉพาะ ผู้วิจัยต้องท า

การแยกแยะลวดลายที่เด่นชัดของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ และเพ่ิมภาพเพ่ือง่ายต่อการสอบถาม ท าให้
ผู้ท าแบบสอบถามได้วิเคราะห์และท าการศึกษาภาพเพ่ือง่ายต่อการตอบค าถาม 

ซึ่งทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการปรับแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้เสนอแนะ และน าไป
ให้ที่ปรึกษาตรวจและประเมินอีกครั้ ง ก่อนน าแบบสอบถามนี้ไปศึกษาข้อมูลและท าการส ารวจ
งานวิจัยเพ่ือให้ได้แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ใน
เขตพ้ืนทีจ่ังหวัดมุกดาหาร ได้อย่างมีคุณภาพและสามารถน าไปพัฒนาและใช้งานได้จริง 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
แบบสอบถามนี้เป็นการสอบถามกลุ่มข้อมูลนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 400 

คน (เปรียบเทียบจากตารางการหาค่าความเชื่อมั่นและความคลาดเคลื่อนของกลุ่มประชากร โดย 
อ้างอิงตามรูปแบบตารางของ R. V. Krejcie และ D.W. Morgan จะได้ค่าความคลาดเคลื่อน ±5 คือ 
ขนาดประชากร มากกว่า 100,000 เป็นต้นไป ขนาดและสัดส่วน ของกลุ่มตัวอย่าง ระดับความคลาดเคลื่อน 
จะต้องอยู่ที่ 400 คน เพ่ือจะได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 95% เท่ากับ 0.5 ) (ฉัตรศิร ิปิยะพิมลสิทธิ์, 2553) 

เพ่ือส ารวจความเข้าใจที่มีผลส าหรับข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและส่งเสริมสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ชนเผ่าในเขตจังหวัด
มุกดาหาร  รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

สถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 
(N=400) 

ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 156 39.0 
หญิง 244 61.0 

อายุ 
ต่ ากว่า 25 ปี 228 57.0 
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ตารางที่ 10 จ านวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม(ต่อ) 

สถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จ านวน 
(N=400) 

ร้อยละ 

25 ปี ไม่เกิน 35 ปี 89 22.3 
35 ปี ไม่เกิน 45 ปี 49 12.3 
45 ปีขึ้นไป 34 8.5 

เชื้อชาติ 
ไทย 348 87.0 
จีน 2 0.5 
ญวน (เวียดนาม) 8 2.0 
ลาว 30 7.5 
พม่า 7 1.8 
กัมพูชา 5 1.3 
อ่ืนๆ 0 0.0 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 127 31.8 
ปริญญาตรี 182 45.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 61 15.3 
อ่ืนๆ 30 7.5 

อาชีพ 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 82 20.5 
พนักงาน/ผู้บริหารในธุรกิจเอกชน 61 15.3 
ประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้าง 44 11.0 
นักเรียน/นักศึกษา 208 52.0 
อ่ืนๆ 5 1.3 

จากตารางที่  10 แสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ านวน 
400 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เพศ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ 61.0 เพศ
ชายร้อยละ 39.0 
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2. อายุ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีอายุต่ ากว่า 25 ปี ร้อยละ 
57.0 รองลงมามีอายุ 25 ปีไม่เกิน 35 ปี ร้อยละ 22.3 / อายุ 35 ปีไม่เกิน 45 ปี ร้อยละ 12.3 และ
อายุ 45 ปีขึ้นไป ร้อยละ 8.5 

3. เชื้อชาติกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนใหญ่ประชากรเชื้อชาติไทย ร้อย
ละ 87.0 รองลงมาเป็นประชากรเชื้อชาติลาว ร้อยละ 7.5 / ญวน ร้อยละ 2.0 / พม่า ร้อยละ 1.8 / 
กัมพูชา ร้อยละ 1.3 และประชากรเชื้อชาติจีน ร้อยละ 0.5 

4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 45.5 รองลงมามีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.8 / สูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 15.3 และการศึกษาอ่ืนๆ ทั่วไป ร้อยละ 7.5 

5. อาชีพกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่วนใหญ่มีอาชีพนักเรียน,นักศึกษา 
ร้อยละ 52.0 รองลงมามีอาชีพรับราชการ,รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.5 / พนักงาน,ผู้บริหารในธุรกิจ
เอกชน ร้อยละ 15.3  อาชีพประกอบอาชีพส่วนตัว, รับจ้าง  ร้อยละ 11.0 และอาชีพอ่ืนๆ ทั่วไป  
ร้อยละ 1.3 
ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละข้อมูลความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์   

ความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
จ านวน 
(N=400) 

ร้อยละ 

ท่านคิดว่าอะไรที่มีผลในการแยกความแตกต่างของวัฒนธรรมน้อยที่สุด 
ศาสนา 159 39.8 
เชื้อชาติ 33 8.3 
ความเชื่อและพิธีกรรม 61 15.3 
การอพยพถิ่นฐาน 56 14.0 
การแต่งกาย 91 22.8 

ท่านคิดว่าอะไรที่มีผลในการแยกความแตกต่างของวัฒนธรรมมากที่สุด 
ศาสนา 42 8.3 
เชื้อชาติ 194 48.5 
ความเชื่อและพิธีกรรม 89 22.3 
การอพยพถิ่นฐาน 40 10.0 
การแต่งกาย 34 8.5 
อ่ืนๆ 1 0.3 
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละข้อมูลความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (ต่อ) 

ความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
จ านวน 
(N=400) 

ร้อยละ 

ท่านคิดว่าอะไรที่แสดงออกถึง ความคล้ายคลึงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มากท่ีสุด 
ศาสนา 37 9.3 
ประเพณีและวัฒนธรรม 225 56.3 
การแต่งกาย/เครื่องประดับ 47 11.8 
ความเชื่อ 85 21.3 
อ่ืนๆ 6 1.5 

ท่านคิดว่าอะไร ที่แสดงออกถึงความคล้ายคลึงของศิลปะลวดลายเฉพาะ (อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์)
มากที่สุด 

ลายผ้าทอ 206 51.5 
ลายเส้นถ้วยชาม แจกัน เชี่ยนหมาก ขันโตก 41 10.3 
ลายเส้นเครื่องประดับ 74 18.5 
ลวดลายสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง 57 14.3 
สี 19 4.8 
อ่ืนๆ 3 0.8 

ท่านคิดว่าอะไรที่เหมาะสมในการน ามาสร้างกราฟิกเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ (อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์) 
มากท่ีสุด 

ทฤษฎีสี 102 25.5 
ลักษณะรูปทรงเรขาคณิต 121 30.3 
การจัดองค์ประกอบลวดลาย 166 41.5 
อ่ืนๆ 11 2.8 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยอีสาน มากท่ีสุดคือลายชนิดใด 
ลายขิด 295 73.8 
ลายขอ 75 18.8 
ลายกาบแบด 30 7.5 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยย้อ มากที่สุดคือลายชนิดใด 
ลายดอกผักแว่นโคมห้า 68 17.0 
ลายกง 54 13.5 
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละข้อมูลความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (ต่อ) 

ความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
จ านวน 
(N=400) 

ร้อยละ 

ลายคว่ าบกคว่ าหงาย 21 5.3 
ลายพันมหา 172 43.0 
ลายช้อ 38 9.5 
ลายเครือ 47 11.8 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยกะเลิง มากที่สุดคือลายชนิดใด 
ลายนกแว่น 165 41.3 
ลายมอม 90 22.5 
ลายยวนหรือโยนก 69 17.3 
ลายดอกฮัง 26 6.5 
ลายดอกหมาก 50 12.5 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ผู้ไท มากที่สุดคือลายชนิดใด 
ลายขอ 211 52.8 
ลายใบบุ่น 102 25.5 
ลายแข/ลายเปีย 24 6.0 
ลายหมากจับ 20 5.0 
ลายกาบแบด 32 8.0 
ลายพันมหา 11 2.8 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยข่า(บรู) มากท่ีสุดคือลายชนิดใด 
ลายหม้อไห 112 28.0 
ลายสีเขา 174 43.5 
ลายพุ่มบายสี (ขันหมากเบ็ง) 114 28.5 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยกะโซ่ มากที่สุดคือลายชนิดใด 
ลายดาว ซิ่นต่อหัวท้าย 159 39.8 
ลายสัตว์ 119 29.8 
ลายตุ้มดอกแก้ว 31 7.8 
ลายตุ้มกาบ 27 6.8 
ลายหมี่คั่นนาคลอย/นาคปล้อง 64 16.0 
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ตารางที่ 11 จ านวนและร้อยละข้อมูลความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (ต่อ) 

ความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
จ านวน 
(N=400) 

ร้อยละ 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยแสก มากที่สุดคือลายชนิดใด 
ลายเชิงเทียน 104 26.0 
ลายหมี่คั่น 296 74.0 

ท่านคิดว่า ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยกุลา มากที่สุดคือลายชนิดใด 
ลายเครื่องราง 96 24.0 
ลายซิ่นทิว 66 16.5 
ลายผ้าแพร 41 10.3 
ลายเครื่องทองเหลือง 31 7.8 
ลายมีดดาบกุลาฟ้าหรั่ง(แขก) 166 41.5 

จากตารางที่  11 แสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลในการแยกความแตกต่างของวัฒนธรรม น้อยที่สุด ส่วนใหญ่จะเกิดมาจากศาสนา 
ร้อยละ 39.8 รองลงมาก็เกิดมาจากวัฒนธรรมการแต่งกาย ร้อยละ 22.8 / การอพยพถิ่นฐาน ร้อยละ 
14.0 / ความเชื่อและพิธีกรรม ร้อยละ 15.3 และ เชื้อชาติ ร้อยละ 8.3 

2. ผลในการแยกความแตกต่างของวัฒนธรรม มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเกิดมาจากเชื้อ
ชาติ ร้อยละ 48.5 รองลงมาก็เกิดมาจากความเชื่อและพิธีกรรม ร้อยละ 22.3 / ศาสนา ร้อยละ 8.3 / 
การอพยพถ่ินฐาน ร้อยละ 10.0 / การแต่งกาย ร้อยละ 8.5 และ ในส่วนอื่นๆ อีก ร้อยละ 0.3 

3. สิ่งที่แสดงออกถึง ความคล้ายคลึงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มากที่สุด ส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรม ร้อยละ 56.3 รองลงมาคือความเชื่อ ร้อยละ 21.3 / การแต่งกาย
,เครื่องประดับ ร้อยละ 11.8 / ศาสนา ร้อยละ 9.3 และในด้านอื่นๆ ร้อยละ 1.5 

4. สิ่งที่แสดงออกถึงความคล้ายคลึงของศิลปะลวดลายเฉพาะ(อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ) 
มากที่สุด ส่วนมากจะแสดงออกผ่านลายผ้าทอ ร้อยละ 51.5 รองลงมาก็คือ ลายเส้นเครื่องประดับ 
ร้อยละ 18.5 / ลวดลายสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 14.3 / ลายเส้นถ้วยชาม แจกัน 
เชี่ยนหมาก ขันโตก ร้อยละ 10.3 / สี ร้อยละ 4.8 และในด้านอ่ืนๆอีก ร้อยละ 0.8 

5. สิ่งที่ เหมาะสมในการน ามาสร้าง กราฟิกเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ (อัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์) มากที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดองค์ประกอบลวดลาย ร้อยละ 41.5 รองลงมาก็คือ
ลักษณะรูปทรงเรขาคณิต ร้อยละ 30.3 / ทฤษฎีสี ร้อยละ 25.5 และในส่วนอื่นๆอีก ร้อยละ 2.8 
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6. ลวดลายที่แสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยอีสานมากที่สุด ส่วนใหญ่คนมักนิยม
ลายขิด ร้อยละ 73.8 รองลงมาคือลายขอ ร้อยละ 18.8 และลายกาบแบด ร้อยละ 7.5 

7. ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยย้อ มากที่สุด ส่วนใหญ่คนมักนิยม
ลายพันมหา ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ลายดอกผักแว่นโคมห้า ร้อยละ 17.0 / ลายกง ร้อยละ 13.5 
/ ลายเครือ ร้อยละ 11.8 / ลายช้อ ร้อยละ 9.5 และ ลายคว่ าบกคว่ าหงาย ร้อยละ 5.3 

8. ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยกะเลิง มากที่สุด ส่วนใหญ่คนมัก
นิยมลายนกแว่น ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือลายมอม ร้อยละ 22.5 / ลายยวนหรือโยนก ร้อยละ 17.3 
/ ลายดอกหมาก ร้อยละ 12.5 และลายดอกฮัง ร้อยละ 6.5 

9. ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ผู้ไทย มากที่สุด ส่วนใหญ่คนมักนิยมลาย
ขอ ร้อยละ 52.8 รองลงมาคือลายใบบุ่น ร้อยละ 25.5 / ลายกาบแบด ร้อยละ 8.0 / ลายแข/ลายเปีย 
ร้อยละ 6.0 / ลายหมากจับ ร้อยละ 5.0 และลายพันมหา ร้อยละ 2.8 

10. ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ ไทยข่า(บรู) มากที่สุด ส่วนใหญ่คนมัก
นิยมลายสีเขา ร้อยละ 43.5 รองลงมาคือลายพุ่มบายสี (ขันหมากเบ็ง) ร้อยละ 28.5 และลายหม้อไห ร้อยละ 28.0 

11. ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยกะโซ่ มากที่สุด ส่วนใหญ่คนมักนิยม
ลายดาว ซิ่นต่อหัวท้าย ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือลายสัตว์ ร้อยละ 29.8 / ลายหมี่คั่นนาคลอย/นาค
ปล้อง ร้อยละ 16.0 / ลายตุ้มดอกแก้ว ร้อยละ 7.8 และลายตุ้มกาบ ร้อยละ 6.8 

12. ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยแสก มากที่สุด ส่วนใหญ่คนมักนิยม
ลายหมี่คั่น ร้อยละ 74.0 และรองลงมาคือลายเชิงเทียน ร้อยละ 26.0 

13. ลวดลายที่แสดงแสดงออกถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทยกุลา มากที่สุด ส่วนใหญ่คนมักนิยม
ลายมีดดาบกุลาฟ้าหรั่ง(แขก) ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือลายเครื่องราง ร้อยละ 24.0 / ลายซิ่นทิว 
ร้อยละ 16.5 / ลายผ้าแพร ร้อยละ 10.3 และลายเครื่องทองเหลือง ร้อยละ 7.8 

 
ตารางที่ 12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่มีผลต่อการ

จ าแนกความแตกต่าง 
ทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ในด้านวัฒนธรรม 
1.สื่อให้เห็นถึงความเชื่อศาสนา 4.24 0.778 มีผลต่อทัศนคติมากท่ีสุด 
2.สืบสานประเพณีร่วมกัน 4.11 0.764 มีผลต่อทัศนคติมาก 
3.เข้าใจภูมิหลังของวัฒนธรรม 3.89 0.877 มีผลต่อทัศนคติมาก 
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ตารางที่ 12 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่มีผลต่อการ
จ าแนกความแตกต่าง(ต่อ) 

ทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

4.สื่อให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องภูต ผี 3.45 1.143 มีผลต่อทัศนคติมาก 
รวม 3.85 0.765 มีผลต่อทัศนคติมาก 

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของงานอัตลักษณ์ 
1.ถ่ายทอดลงบนสิ่งพิมพ์ 3.96 0.910 มีผลต่อทัศนคติมาก 
2.ผ่านสื่อผสม (สื่อออนไลน์) 3.75 0.896 มีผลต่อทัศนคติมาก 

รวม 3.86 0.793 มีผลต่อทัศนคติมาก 

ลวดลายที่มีผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
1.เอกลักษณ์การแต่งกาย / เครื่องประดับ 4.32 0.771 มีผลต่อทัศนคติมากท่ีสุด 
2.ลายรูปเรขาคณิต 4.00 0.841 มีผลต่อทัศนคติมาก 
3.ลายจากผ้าทอ 4.17 0.822 มีผลต่อทัศนคติมาก 
4.ลายสถาปัตยกรรม 4.09 0.857 มีผลต่อทัศนคติมาก 
5.ลายสัก 3.80 0.984 มีผลต่อทัศนคติมาก 

รวม 4.06 0.683 มีผลต่อทัศนคติมาก 

ข้อมูลค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลทัศนคติ  ของ  ผู้ชมอัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์ที่มีผลต่อการจ าแนกความแตกต่าง โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลไว้
ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลความว่า มีผลต่อทัศนคติมากท่ีสุด 

จากตารางที่  12 พบว่าทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่มีผลต่อการจ าแนก
ความแตกต่าง ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ในด้านวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ดังนี้ 
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1.1 ด้านสื่อให้เห็นถึงความเชื่อศาสนา มีค่าเฉลี่ย 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.778 มีผลต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด 

1.2 ด้านสืบสานประเพณีร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย 4.11 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.764 
มีผลต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

1.3 ด้านเข้าใจภูมิหลังของวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.89 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.877 มีผลต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

1.4 ด้านสื่อให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องภูต ผี มีค่าเฉลี่ย 3.45 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.143 มีผลต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

ดังนั้นอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ในด้านวัฒนธรรม ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์การจ าแนกความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.85 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.765 ซึ่งมีผล
ต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของงานอัตลักษณ์ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ดังนี้ 

2.1 ด้านการถ่ายทอดลงบนสื่อสิ่งพิมพ์ มีค่าเฉลี่ย 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.910  มีผลต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

2.2 ด้านผ่านสื่อผสม (สื่อออนไลน์) มีค่าเฉลี่ย 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.896  มีผลต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

ดังนั้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของงานอัตลักษณ์ ที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์การจ าแนกความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.86 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.793 ซึ่งมีผล
ต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 

3. ด้านลวดลายที่มีผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ดังนี้ 

3.1 ด้านเอกลักษณ์การแต่งกาย / เครื่องประดับ มีค่าเฉลี่ย 4.32 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.771 มีผลต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากที่สุด 

3.2 ด้านลายรูปเรขาคณิต มีค่าเฉลี่ย 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.841 มีผล
ต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

3.3 ด้านลายจากผ้าทอ มีค่าเฉลี่ย 4.17 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.822 มีผลต่อ
ทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

3.4 ด้านลายสถาปัตยกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.857 มีผล
ต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 
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3.5 ด้านลายสัก มีค่าเฉลี่ย 3.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.984 มีผลต่อทัศนคติ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาก 

ดังนั้นลวดลายที่มีผลต่อกลุ่มชาติพันธุ์ และที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ชมอัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์การจ าแนกความแตกต่าง มีค่าเฉลี่ยรวม 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.683 ซึ่งมีผล
ต่อทัศนคตินักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสอบถามข้อมูลในงานวิจัย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการสอบถามนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของ 8 กลุ่มชาติพันธุ์ โดยผู้วิจัยได้ท าการแยก
และวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ควรมีการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  เพ่ือดึงแก่นรากทาง
วัฒนธรรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ของชาติพันธุ์ในทิศทางที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการบอกกล่าวอารายธรรม
ทางวัฒนธรรมให้ส าหรับคนสมัยใหม่ให้รู้จัก แต่ผู้วิจัยอาจจะต้องสร้างให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่น 
เพราะอาจมีบางวัฒนธรรม ที่ยังคงมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของเลขนศิลป์ที่พบ 

2. ควรมีการรณรงค์ผ่านสื่อสมัยใหม่ เพ่ือให้คนสมัยใหม่ได้ทราบกันอย่างทั่วถึง แต่เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไม่ควรไปดัดแปลงลวดลายทางอัตลักษณ์ให้ผิดไปจากต้นฉบับ เพ่ือส่งเสริม
ให้เห็นรากเง้าของบรรพบุรุษที่มีการผลิตลวดลายมาตั้งแต่สมัยบรรพกาล การออกแบบควรน าลวดลาย
ดั้งเดิมไปสื่อสารกับผลิตภัณฑ์ชุมชน สื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสร้างและผลิตเป็นเกม เพ่ือปลูกฝังเยาวชน 

 
ผลการวิเคราะห์แนวทางการใช้หลักการออกแบบและที่มาของการออกแบบลายผ้าเพื่อการสร้าง
แนวทางของการออกแบบอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง   

จากการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าทัศนคติของความ
เข้าใจที่มีต่อลวดลายอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ส่วนมากเกิดมาจากลวดลายผ้า
ทอที่มีความเด่นชัด พบเห็นได้ทุกบริบทของเขตพ้ืนที่ภายในจังหวัดและเห็นถึงความแตกต่างของ
กระบวนการทอ รวมถึงลวดลายของเครื่องใช้ที่สอดคล้องกับค่านิยมความเชื่อ รวมถึงวัฒนธรรมในแต่
ละพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันในทุกบริบทของชาติพันธุ์ จะพบเห็นจากการบอกเล่า หรือสิ่งที่มีอยู่จริง
ในเชิงประจักษ์ ส่วนในรายละเอียดของสถาปัตยกรรม และสัญลักษณ์มงคลต่างๆ จากการสอบถาม
ข้อมูลท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจนต่อความเข้าใจเชิงรูปธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ข้อมูลภาคเอกสารควบคู่ต่อการตัดสินใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ พบว่าความเป็นอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์
ของลักษณะทางสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นค่อนข้างน้อย ท าให้การศึกษาข้อมูลดังกล่าวมีเพียง
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ข้อมูลลวดลายจากผ้าทอ เครื่องรางของขลัง เครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงลวดลายสักที่มีความโดดเด่น
ทางด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ และอีกประเด็นที่ในกระบวนการศึกษาข้อมูลดังกล่าวจะพบลวดลาย
ชาติพันธุ์บางกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านการออกแบบ ซึ่งในวัฒนธรรมและค่านิยมความเชื่อ มี
ความคล้ายคลึงกันเกิดขึ้น เช่น การนับถือผี กระบวนการทอลายผ้าที่มีการขึ้นรูปมาจากรูปทรง
เรขาคณิต และการถ่ายทอดกระบวนการของสีที่ค่อนข้างมีขีดจ ากัดในการออกแบบ ท าให้ลวดลายที่
แสดงออกมีความโดดเด่นและความแตกต่างที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเกิดขึ้น ซึ่งลวดลายบางอย่างที่พบ
ส่วนมากก็จะมีความคล้ายคลึงกันในการทอผ้า  

จากการศึกษากระบวนการดังกล่าวพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ที่อาศัยรวมกันอยู่ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดมุกดาหารนั้น ซึ่งนอกจากนี้ชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่มนั้นยังอาศัยอยู่ตามเขตจังหวัดอ่ืนๆ ตาม
แถบลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งในเขตจังหวัดมุกดาหารนั้นวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่มากที่สุด
ครบทั้ง 8 กลุ่ม แต่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่มากที่สุด คือ กลุ่มชาวผู้ไทย ซึ่งจากการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าในเชื้อสายของผู้ไทยก็ได้จ าแนกออกเป็นอีกมากมาย เช่น ผู้ไทยขาว ผู้ไทยด า 
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ต่างๆ นอกจากเกษตรกรรม ยังมีการผลิตงานสิ่งทอที่โดดเด่น 
มีการประดิษฐ์ลวดลายหลายรูปแบบ เช่น ลายหมี่คั่น ลายหมี่ขอ และลวดลายอ่ืนๆที่เป็นที่นิยมและ
สืบสานประเพณีต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งชาวผู้ไทยส่วนมากนิยมในเรื่องของการทอผ้า มักนิยมน าผ้า
มาย้อมคราม ลวดลายและการออกแบบส่วนมากจะเลียนแบบมาจากธรรมชาติ จากการศึกษาข้อมูล
ทั้ง 8 ชาติพันธุ์จะพบได้ว่า ชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นมาก แต่ชาวผู้ไทยมิใช่เชื้อชาย
แรกเริ่มที่มาตามแถบลุ่มแม่น้ าโขง กลุ่มชาติพันธุ์แรกที่มีวัฒนธรรมการด ารงชีพที่โดดเด่นนั่นคือ ชาว
ไทยข่า(บรู) ชาวข่าสมัยก่อนด ารงตนเป็นทาสที่ถูกต้อนอพยพมาที่ประเทศไทยทางแถบภาคอีสานตาม
ลุ่มแม่น้ าโขง ชาวข่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการปั้นไห การหล่อโลหะต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลภาค
เอกสาร สีที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยข่าคือ สีแดง เนื่องจากมีความเชื่ อมาจากบรรพบุรุษใช้ผ้าแดง
ชุบติดกายก่อนสิ้นชีวิตในการต่อสู้แย่งถิ่นท่ีอยู่กับชาวผู้ไทย ดังนั้นจะเห็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่มักมี
สีแดงอยู่ในร่างกาย ผิวสีคล้ า ผู้ชายมักนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียว จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
วัฒนธรรมพบว่า ชาวข่านับว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีความสอดคล้องกับชาวกะโช่ และชาวกะเลิง ที่มีการ
รับเอาวัฒนธรรมทางความเชื่อทางด้านภูตผีมาใช้ร่วมกัน วัฒนธรรมการแต่งกายชาวกะโซ่ก็นิยมทอ
ผ้าซิ่นที่ปิดหัวปิดท้าย เพ่ือป้องกันการท าคุณไสย์ในผ้าซิ่น ซึ่งเป็นความเชื่อกันในสมัยก่อน ชาวกะเลิง
เป็นอีกกลุ่มชาติพันธุ์ในวัฒนธรรมและค่านิยมในกลุ่มผู้ชายชาวกะเลิงที่นิยมการสัก จากการศึกษา
ข้อมูลเอกสารของท่าน สุรจิตต์ จันทรสาขา พบว่าลวดลายที่นิยมสักในกลุ่มผู้ชายชาวกะเลิง ได้แก่ 
ลายนกแก้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสักลายของชาวอีสานใน
อดีตพบว่า ส่วนมากแล้วผู้ชายสมัยก่อน นิยมลายสัก เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งใช้แสดงให้
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ผู้หญิงในสมัยก่อนสนใจ ลวดลายที่มักสักมีอยู่ 3 ลายที่นิยมมากๆ นั่นคือ 1. ลายมอม 2. ลายยวนหรือ
ลายโยนก 3. ลายนกด่วน (นกแก้ว) ดังนั้นจะเห็นวัฒนธรรมการสักลายของชาวไทยกะเลิงที่มีอิทธิพล
ต่อการสร้างอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ได้อย่างเด่นชัด ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆก็จะเป็นการรับเอาอิทธิพล
ต่างๆ เพ่ือมาปรับประยุกต์ใช้และสร้างเอกลักษณ์เพ่ือถ่ายทอดความเป็นตัวตนออกมาให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

รูปแบบและการออกแบบลวดลายดั้งเดิม 
คติความเชื่อเกี่ยวกับลายผ้า 
ลวดลายผ้าที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าทอพ้ืนเมืองของไทย เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก

บรรพบุรุษ และผสมผสานกับความเชื่อด้านศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีการด าเนิน
ชีวิตของแต่ละกลุ่มชน รวมถึงความเหมาะสมกับสถานที่ กาลเทศะหรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ท า 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอิทธิพลที่ส าคัญของการจินตนาการ สร้างสรรค์ ออกแบบ ประดิษฐ์เป็นลวดลาย
แปลกใหม่ที่มีความเฉพาะเป็นของตนเอง ในสมัยก่อน ลวดลายที่ใช้ในการทอผ้าจะแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานผ้าผืนนั้น เพราะมีความเชื่อว่าการน าลายที่ไม่เหมาะสม มาทอจะไม่ได้รับความ
นิยม ไม่ได้บุญกุศล หรือเป็นการไม่รู้จักกาลเทศะ จะประกอบกิจอันใดจะไม่เจริญรุ่งเรือง  

ลวดลายบนผ้าทอพ้ืนเมืองของไทยมีความแตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งหากเรารู้จักสังเกต วิเคราะห์ และศึกษาเปรียบเทียบแล้วจะเข้าใจถึงความหมาย 
ที่มา ของลวดลายที่ปรากฏอยู่บนผ้าพ้ืนเมืองของไทยได้มากขึ้น และมองเห็นถึงคุณค่าได้ลึกซึ้งขึ้น ซึ่ง
ลวดลายบนผืนผ้าของไทยมาจากอิทธิพล คติความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ลวดลายผ้ากับเทศกาลต่างๆ เช่น ลายดอกขิดใช้ในงานบวช  ลายขิดช้างใช้ใน
งานท าบุญบ้าน  ลายดอกจันใช้ในงานเทศกาลวันสงกรานต์ ลายดอกแก้วใช้ในงานไหว้ผู้ใหญ่ เป็นต้น 

2. ลวดลายที่มาจากอิทธิพลทางด้านศาสนา เช่น ลายหอปราสาท ลายพญานาค 
ลายธรรมาสน์ ลายใบเสมา ลายส าเภาหลงเกาะ ลายเจดีย์ เป็นต้น 

3. ลวดลายที่มาจากสัตว์ เช่น ลายนกยูง ลายนกคุ้ม ลายนาค ลายหงส์ ลายผีเสื้อ 
ลายสิงโต ลายช้าง ลายม้า ลายตะขาบ ลายแมงมุม ลายงูเหลือม ลายไก่ ลายกวาง ลายกะบี้ 
(แมลงปอ) ลายกระรอกเป็นต้น 

4. ลวดลายที่มาจากพืช เช่น ลายดอกพุดซ้อน ลายงา ลายดอกแก้ว ลายดอกพิกุล 
ลายดอกจัน  ลายต้นสน ลายดอกจอก ลายดอกมะลิ ลายกลีบล าดวน ลายดอกหมาก ลายดอกกระถิน 
ลายผักแว่น ลายผักกูด ลายใบบุ่น เป็นต้น 

5. ลวดลายที่มาจากสิ่งของเครื่องใช้ เช่น ลายลูกแก้ว ลายขอ ลายราชวัตร ลาย
บันไดม้า ลายกาแล ลายใบมีด ลายโคม ลายตาข่าย เป็นต้น 
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6. ลวดลายผ้าที่มาจากความหมายซึ่งเกิดจากคติความเชื่อ เช่น ลายดอกแก้วแสดง
ถึงความดีสามารถน าไปถวายพระสงฆ์เพ่ือแสดงความรู้จักกาลเทศะและแสดงถึงความเคารพนับถือ 
ลายคชสีห์อองน้อย หรือลายช้างทรงเครื่องแสดงถึงความเป็นสิริมงคลโดยจะใช้ในงานพิธีต่างๆ 

คติความเชื่อเกี่ยวกับสีผ้า 
คนไทยมีความเชื่อเรื่องของสีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยแท้จริงแล้วความเชื่อในเรื่องของ 

“สี” เป็นศาสตร์ที่เชื่อถือกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งความเชื่อนี้มาจากความเชื่อถือเกี่ยวกับความเป็นมงคล
จากเทวดาสัปตเคราะห์ หรือแม่ซื้อทั้ง 7 องค์ แต่ละองค์มีสีกายที่แตกต่างกันไป ซึ่งคือสีประจ าวันทั้ง
เจ็ดนั่นเอง ด้วยความเชื่อที่ว่า วันใดควรใส่สีอะไรจึงเป็นมงคล เช่นสีของเครื่องแต่งกายของพระเจ้า
แผ่นดิน และแม่ทัพนายกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่มีศึกสงคราม  การใช้สีประจ าวันต่างๆตามคติ
ความเชื่อ คือ วันอาทิตย์ใส่เสื้อผ้าสีแดง วันจันทร์ใส่สีขาวนวล วันอังคารใส่สีชมพู วันพุธใส่สีเขียว   
วันพฤหัสบดีใส่สีเหลืองอ่อน วันศุกร์ใส่สีฟ้าอ่อน และวันเสาร์ใส่สีด า 

นอกจากความเชื่อเรื่องสีประจ าวันแล้วยังมีคติความเชื่อเรื่องการใช้สีในโอกาสต่างๆ   
อีกด้วย เช่น “สีขาว” เป็นสีที่บริสุทธิ์ ในพิธีกรรมต่างๆจึงเห็นว่ามีการใช้ผ้าสีขาวปูเพ่ือตั้งเครื่องสังเวย
บูชา “สีแดง” เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าสาว “สีส้มอ่อน” เป็นสัญลักษณ์ของโลก “สีเหลือง” เป็น
สัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ผู้ปกครองบ้านเมือง “สีม่วง” เป็นสีแห่งความเป็นแม่หม้าย “สีด า” เป็น
สัญลักษณ์ของการไว้ทุกข์ ซึ่งส าหรับประเทศไทยแต่เดิมจะใช้สีม่วงเข้มในการไว้ทุกข์ ภายหลังได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สีส าหรับการไว้ทุกข์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 70 แสดงภาพการใช้สีในการทอผ้าโบราณ 
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ภาพที่ 71 แสดงภาพที่มาของแต่ละสีที่มีตามธรรมชาติ 
 

ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
การขึ้นลวดลายสร้อยดอกหมากและกรรมวิธีการทอ 
ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกสร้อยดอกหมากเป็นลายผ้าโบราณดั้งเดิมของท้องถิ่นอีสาน เป็น

ลายเก่าแก่ของบรรพบุรุษ ซึ่งชาวบ้านในแถบภาคอีสานโดยเฉพาะ จังหวัดมหาสารคามได้ทอใช้กัน
มากและจังหวัดมหาสารคามได้ก าหนดให้เป็น “ลายเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด” 

แต่เดิมชาวบ้านแถบจังหวัดมหาสารคามทอผ้าลายโบราณ ตามแบบบรรพบุรุษอยู่หลาย
ลายด้วยกัน แต่ภายหลังลายเก่าแก่เหล่านี้เริ่มสูญหายไปจากชีวิตการทอผ้าของชาวบ้าน เนื่องจาก
ความยากในการทอ ลายสร้อยดอกหมากก็เป็นลายผ้าโบราณลายหนึ่งที่เกือบสูญหายไปจากท้องถิ่น 
ด้วยความที่ลายผ้ามีความละเอียดมาก ผู้ทอต้องมีความรู้ในเรื่องของลาย และมีฝีมือในการมัดและการ
ทอ ถ้าไม่มีความช านาญ การย้อมสีอาจไม่สม่ าเสมอท าให้ลายผ้าผิดเพ้ียนไป นอกจากนี้ต้องใช้
ระยะเวลาในการทอมาก จึงเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านไม่นิยมทอผ้าลายสร้อยดอกหมาก 

“ลายสร้อยดอกหมาก” เป็นชื่อลายตามค าเรียกของคนโบราณ ปัจจุบันชาวบ้านอาจ
เรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เช่น ลายเกล็ดปลา หรือลายโคมเก้า เกิดจากการน าเอาลายโคมห้ามา
มัดซ้อนกับลายโคมเก้าและท าการโอบหมี่แลเงาเพื่อให้ลายแน่นขึ้นละเอียดขึ้น ท าให้มีคุณสมบัติพิเศษ
เป็นจุดเด่นคือเป็นลายเล็กที่มีความละเอียดอย่างยิ่ง เมื่อน ามาประยุกต์สีสันต์ลงไปในการมัดย้อมแต่
ละครั้งจะท าให้มองดสูวยงามระยิบระยับจับตามีคุณค่ามากข้ึน 

การทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก เส้นไหมที่ใช้จะต้องเส้นเล็กมีความสม่ าเสมอ การทอ
ผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก ใช้เวลาในการทอมากและขึ้นอยู่กับความละเอียดของลาย เฉพาะการ
มัดหมี่ใช้ระยะเวลาเวลานาน ๔ – ๕ วัน ยิ่งลายละเอียดก็ต้องขยายล าหมี่ให้มากขึ้นเป็น ๔๙ ล า หรือ
เป็น ๗๓ ล า ดอกก็จะมีขนาดเล็กลงไป ส่วนขั้นตอนการทอก็ใช้เวลาพอสมควร 
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การมัดหม่ีโครงหม่ีลายสร้อยดอกหมาก 
การมัดตีโครงหมี่ลายสร้อยดอกหมาก เป็นการมัดหมี่ข้ันตอนแรกของลายสร้อย

ดอกหมาก ก่อนที่จะน าไปย้อมสีและโอบเป็นลายสร้อยดอกหมากที่สมบูรณ์ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 72 แสดงภาพการมัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 73 แสดงภาพการทอผ้าไหมลายสร้อยดอกหมาก 
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การพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ในเขตพื้นทีจ่ังหวัดมุกดาหาร 
 สืบเนื่องมาจากโครงการวิจัย “การออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วน
ประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ และ อัตลักษณ์ในแนวคิดหลังสมัยใหม่” เป็นกรณีศึกษาที่
เป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างและพัฒนางานศิลปะให้เกิด
มุมมองใหม่ พร้อมทั้งเพ่ิมคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะให้กับงานออกแบบในด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรมของชาติ การสร้างทิศทางในการออกแบบเรขศิลป์ร่วมสมัยในเชิง ลวดลาย สีสัน และการ
สร้างเทคนิคการศึกษาและวิเคราะห์ลวดลายดังกล่าว 
 การศึกษาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร ในครั้งนี้ ได้ศึกษาควบคู่กับงานวิจัยการออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจาก
ลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการคัดลอกอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์
ต้นแบบ และน าภาพหรือลายเส้นแสดงออกเพ่ือเป็นแนวทางในการน าอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ไป
ประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อ
การจดจ าและการรับรู้ ภาพอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจ
ข้อมูลทัศนะคติจากกลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสรุปผลการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จ านวน 400 ท่าน ผนวกกับการศึกษาข้อมูลภาคเอกสารและภาคสนาม จึง อัตลักษณ์
เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ดังต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มไทยอีสาน  
ลายดอกหมากส่าน พบได้จากเชี่ยนหมากโบราณและลายผ้าทอ 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มไทยย้อ  
ลายพันมหาอุ้มดอก พบจากลายผ้าทอโบราณ 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มไทยกะเลิง  
ลายสักขา ลายนกแก้วหรือนกด่วน พบจากลายสัก 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มผู้ไท  
ลายขอ พบจากลายผ้าทอและการน ามาส่งเสริมภาพลักษณ์หมู่บ้าน 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มไทยข่า  
ลายสีเขา/ตาไก่ ผมจากลายผ้าโบราณ นิยมสีแดงติดกายเป็นสัญลักษณ์ 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มไทยกะโซ่  
ลายดาวต่อตีนซิ่นหัวท้าย พบจากลายผ้าทอ ป้องกันการท าคุณไสย์ 
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กลุ่มท่ี 7 กลุ่มไทยแสก  
ลายหมี่คั่น พบจากลายผ้าถุง นิยมสีด าแดงจากการเล่นแสกเต้นสาก 
กลุ่มท่ี 8 กลุ่มไทยกุลา  
ลายมีดดาบกุลาฟ้าหรั่ง(แขก) มาจากมีดดาบชาวพม่าโบราณ 

ขั้นตอนการถ่ายทอดอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้ าโขง 
กรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกระบวนการและข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 ท าการศึกษาลวดลายอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ ออกแบบสัญลักษณ์ 
ขั้นที่ 2 คัดลอกลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ 
ขั้นที่ 3 คลี่คลายลวดลายเลขนศิลป์มาเป็นลักษณะของภาพที่ชัดเจน เพ่ือน ามา

ออกแบบ สร้างเป็นอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ต้นแบบ (Motif) 
ขั้นที่ 4 น าอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ต้นแบบ (Motif) ที่ได้มาจัดวางองค์ประกอบตาม

หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ 
ขั้นที่ 5 น าอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่ถูกจัดวางมาถ่ายทอดลงบนผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็น

การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 74 แสดงภาพสัญลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ 
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ภาพที่ 76 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวไทยอีสานลายดอกหมากส่าน 
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ภาพที่ 77 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวไทยย้อ ลายพันมหาอุ้มดอก 
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ภาพที่ 78 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวไทยกะเลิง ลายสักนกด่วน 
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ภาพที่ 79 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวผู้ไท ลายขอ 
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ภาพที่ 80 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวไทยข่า ลายสีเขา / ลายตาไก ่
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ภาพที่ 81 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวไทยกะโซ่ ลายดาวต่อหัวท้ายซิ่น 
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ภาพที่ 82 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวไทยแสก ลายหมี่คั่น 
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ภาพที่ 83 แสดงตัวอย่างการพัฒนาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์กลุ่มชาวไทยกุลา ลายมีดดาบกุลาฟ้าหรั่ง (แขก) 
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ภาพที่ 84 แสดงตัวอย่างการถ่ายทอดอัตลักษณ์ตัวละคร 8 กลุ่มชาติพันธุ์ (ภาพชุดที่ 1) 
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ภาพที่ 85 แสดงตัวอย่างการถ่ายทอดอัตลักษณ์ตัวละคร 8 กลุ่มชาติพันธุ์ (ภาพชุดที่ 2) 
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องราวและกระบวนการของการเคลื่อนไหวทางชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่ม ซึ่ง ชาติ
พันธุ์ทั้ง 8 กลุ่ม ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร มีวัฒนธรรมและความคล้ายคลึงของแต่ละชาติพันธุ์ 
เนื่องจากชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่มมีการอพยพมาถามแถบลุ่มแม่น้้าโขง ดังนั้นการศึกษาวิถีชีวิต ค่านิยม
และการปลูกฝังทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ เพ่ือเป็นอีกหนึ่งวิธีของการสั่งสมองค์ความรู้และ
กระบวนการดั้งเดิมของการออกแบบ และการถ่ายทอดอัตลักษณ์ในเชิงเลขนศิลป์ ส้าหรับนัก
ออกแบบและนักสร้างสรรค์ในปัจจุบัน  จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาถึงความโดดเด่นของ
แต่ละชาติพันธุ์ออกมาให้เห็นเด่นชัด เพ่ือให้ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะ ส่วนมากอัตลักษณ์เชิงเลขน
ศิลป์ในสมัยโบราณจะเห็นได้จากการใช้ชีวิตและการงานอาชีพ การถ่ายทอดอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์
ให้เป็นที่เชิดชูแก่กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 ควรค่าแก่การสืบสานและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการ
เผยแพร่เพื่อประจักษ์ต่อผู้คนสังคมยุคปัจจุบันให้รับรู้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาประเพณีและวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ทั้ง 8 ได้พบกระบวนการของการสืบ
สานต่อลวดลาย กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม จะมีการสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น การสักลายตาม
ตัว การทอผ้า เครื่องรางขอคลัง รวมถึงอาวุธและเครื่องมือท้ามาหากินในสมัยก่อน จะสังเกตได้จาก
หลายกลุ่มชาติพันธ์มีกระบวนการทางสังคมและการอพยพมาค่อนข้างต่างวัฒนธรรม แต่ในเขตลุ่ม
แม่น้้าโขง จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 8 ชาติพันธุ์ด้วยกัน การอาศัยอยู่ใน
เขตบริเวณจังหวัดได้มีการแบ่งอาณาเขตออกเป็นหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้จะมีความคล้ายคลึงกันทางพหุสังคมเป็นอย่างมาก 
มีการประดิษฐ์และพัฒนาลวดลายการทอผ้าเพื่อใช้ในงานประเพณี ซึ่งลวดลายต่างๆก็ได้ประดิษฐ์และ
สร้างสรรค์ขึ้นมาตามกระบวนการและจินตนาการของผู้ออกแบบ แสดงออกให้เห็นถึงการพัฒนาของ
ภูมิปัญญาของมนุษย์ที่ได้สร้างศิลปหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งทั้งนี้กระบวนการออกแบบในสมัยก่อนจะมักถูก
ควบคมุด้วย ค่านิยมและความเชื่อ ต่างๆ สมัยดั้งเดิมกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนมากนับถือความเชื่อเกี่ยวกับผี 
การผลิตเครื่องนุ่งห่มหรือการสักลาย รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ก็ได้ถูกสร้างสรรค์ให้เห็นถึง
ความเชื่อค่อนข้างชัดเจน 
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อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์  8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
มุกดาหาร ได้ถูกถ่ายทอดลักษณะลวดลายที่โดดเด่นจากความเชื่อและประเพณี อันได้แก่ กลุ่มชาว
ไทยกะโซ่มีการทอผ้าด้วยการต่อหัวและท้ายตีนซิ่น โดยเชื่อว่าจะเป็นการปกป้องอันตรายจากไสย
ศาสตร์ต่างๆทั้งปวง ดังนั้นวัฒนธรรมการออกแบบลายทอส่วนมากชาวไทยกะโซ่จะมักนิยมต่อหัวท้าย
ซิ่นเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเลิงสิ่งที่เห็นได้ชัดและเป็นเอกลักษณ์มากที่สุด
นั่นคือลายสัก ชาวกะเลิงนิยมสักลายที่ขาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในกลุ่มผู้ชายเพ่ือแสดงให้เห็นว่าชายผู้นั้น
มีความอดทน และเป็นที่หมายปองของผู้หญิงในสมัยก่อน ลวดลายที่นิยมสักมากๆคือลายนกแก้ว 
หรือลายนกด่วน ส่วนลายที่มีการสักขาโดยทั่วไปที่นิยมไม่ต่างไปจากลายนกด่วน คือ ลายมอม ลาย
โยนกหรือลายยวน และลายสักยันต์ต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันตนเองจากอันตรายทั้งปวง  ส่วนมาก
นิยมสักลายรูปสัตว์ ในอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ในกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ส่วนมากจะเป็นลวดลายที่มาจาก
การทอผ้า และเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ชาวกุลามีวิถีชีวิตของการค้า มีการส่งขายผ้าแพรพรรณ มีดดาบ 
และเครื่องรางของคลังต่างๆ จากการศึกษาข้อมูลจะเห็นลวดลายจากมีดดาบที่ค่อนข้างมีวัฒนธรรม
คล้ายชาวพม่า เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวกุลาได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศพม่า วัฒนธรรมการ
แต่งกายก็จะคล้ายกับชาวพม่า คือมีการโพกผ้าที่ศีรษะ เนื่องจากวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มี
ความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์จะแตกต่างตามค่านิยมและความเชื่อของแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ ลวดลายที่แสดงออกส่วนมากจะเป็นการตัดทอนภาพมาจากธรรมชาติ โดยใช้
กระบวนการน้าเอารูปเรขาคณิตมาจัดเรียงเพ่ือให้เกิดภาพตามจินตนาการ ในสมัยโบราณกาลจะมีการ
สกัดสีจากพืชพรรณต่างๆ เพ่ือให้ได้สีสันมาใช้ในงานทอผ้า ส้าหรับกรรมวิธีการสกัดสีจากธรรมชาติ
ส่วนมากจะมาจากการต้มเพ่ือได้สีต่างๆ แล้วน้ามาท้าการย้อมไหมและฝ้าย สีที่ได้จะมีความเป็น
ธรรมชาติ ลักษณะสีจะไม่สด กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอิทธิพลในเรื่องอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ทางทฤษฎีสี คือ 
กลุ่มชาวไทยข่า ชาติพันธุ์กลุ่มนี้จะมีความเป็นเอกลักษณ์ คือ จะมี “ผ้าสีแดง” โพกศีรษะ หรือมัดที่
ต้นแขน เพ่ือแสดงออกถึงบรรพบุรุษที่มีการต่อสู้กับชาวผู้ไทยในเรื่องของถิ่นที่อยู่อาศัย ดังนั้น
วัฒนธรรมชาวไทยข่าจะต้องมีสีแดงเป็นสีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือให้ระลึกถึง
บรรพบุรุษอยู่เสมอ 

ลักษณะอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่พบ จัดประเภทออกเป็น 3 ประเภท หลักๆ ได้แก่ ลาย
สัก ลายสิ่งทอ ลายสลักเครื่องใช้และเครื่องประดับต่างๆ กลุ่มเลขนศิลป์ที่พบ จ้าแนกออกเป็น กลุ่ม
ลวดลายเรขาคณิต กลุ่มลวดลายสัตว์ กลุ่มลวดลายพืชพรรณธรรมชาติต่างๆ และกลุ่มลวดลายอิสระ
ตามจินตนาการและความเชื่อ เลขนศิลป์ที่เป็นที่นิยมของชาวผู้ไทยในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร นั่น
คือ “ลายขอ” ซึ่งเป็นลวดลายที่ถูกพัฒนาและประยุกต์ใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพ่ือสื่อสารให้เป็น
ที่รู้จักของจังหวัด จะเห็นได้จากตัวอย่างกลุ่มวัฒนธรรมชาวผู้ไทยบ้านภู อ้าเภอหนองสูง จังหวัด
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มุกดาหาร ลักษณะลายขอที่พบมีลายขอมีหลาย ชาติพันธุ์กลุ่มชาวไทยแสก ชาวไทยย้อ และชาวไทย
อีสาน ได้อิทธิพลทางด้านเลขนศิลป์ที่คล้ายคลึงกับชาวผู้ไทย คือมีอาชีพการทอผ้าที่โดดเด่นของแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ลายกาบแบด ลาดขิด ลายดอกหมากส่าน ลายพันมหา ลายเครือ ลายขาเปีย ลาย
นาค ลายดอกฮัง ลายใบบุ่น ลายสีเขา ลายตาไก่ และลักษณะการทอผ้าแบบ ลายหมี่คั่น ลายทิว เป็น
ต้น ชาติพันธุ์ชาวไทยแสก ชาวไทยกะโซ่ และชาวผู้ไทย มีความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
ความเชื่อในเรื่องภูตผี วิญญาณ และงานมงคลต่างๆ ดังนั้นพิธีกรรมของชาติพันธุ์จึงแสดงออกให้เห็น
ถึงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์นั้นๆ เช่น ชาวผู้ไทย มีการฟ้อนผู้ไทย ใช้ส้าหรับพิธีการฟ้อนเพ่ือบวงสรวง
หรือถวายแด่ผีที่นับถือหรือผีแถนที่เป็นเหมือนเทวดาสูงสุดตามความเชื่อของชาวผู้ไทย ชาวไทยกะโซ่ 
มีการแสดงโซ่ทั่งบั้ง ใช้ส้าหรับเป็นพิธีกรรมที่ว่าด้วยการบูชาผีบรรพบุรุษเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข และ
ชาวไทยแสก มีการแสดง แสกเต้นสากเป็นการแสดงเพ่ือบวงสรวงเจ้าที่ การแต่งกายเป็นเอกลักษณ์
ส่วนหนึ่งของการแสดง ลวดลายที่แสดงออกบ่งบอกถึงวัฒนธรรม เช่น ลายหมี่คั่นของชาวไทยแสก ชุด
การแสดงจะมีลักษณะการใช้สีแดงและด้าเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น อัตลักษณ์ชาวไทยอีสานส่วนมากจะมี
การใช้รูปทรงเรขาคณิตมาสร้างสรรค์ตามจินตนาการ จากการส้ารวจพบว่าชาวไทยอีสานนิยม
ออกแบบลวดลายที่เกิดจากการเลียนแบบพืชพรรณต่างๆ ตามท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ลายดอกหมากส่าน 
ลายขิด ลายกาบแบด เป็นต้น 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มีผลการวิจัยที่ตรงตามจุดประสงค์ในการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี
และงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน้ามาวิเคราะห์และเป็นแนวทางต้นแบบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
พบว่าผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ที่โดด
เด่นของการวิจัย เพ่ือน้ามาสร้างสรรค์แนวทางในการส่งเสริมอัตลักษณ์ในเชิงเลขนศิลป์ในเห็นได้
เด่นชัด และท้าการต่อยอดในเชิงกระบวนการสร้างสรรค์ โดยน้าเอาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์และ
หลักการออกแบบมาเป็นเครื่องมือเพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์งานด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มชุมชน และหมู่บ้านเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมไปในทิศทาง
เดียวกัน 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเลขนศิลป์ของกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากจะมีความเฉพาะ
ในด้านต่างๆ ของแต่ละชาติพันธุ์แล้ว จะเห็นได้จากวิถีชีวิตและชุมชนของชาวบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 
8 ที่มีการสร้างสรรค์งานด้านหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมในด้านธุรกิจ และก่อเกิด
มูลค่าให้กับชุมชน และในอนาคตประเทศไทยเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้
การส่งเสริมคุณลักษณะเด่นในด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์เพ่ือให้เกิดการจดจ้าเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่
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ดีให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้จดจ้า จึงมีการดึงเอาลักษณะเด่นของอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์
ที่มีความโดดเด่นถ่ายทอดเพ่ือสื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ในงานศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8  
ชนเผ่าที่อาศัยในแถบลุ่มแม่น้้าโขงได้อีกทางหนึ่ง 
 
ข้อเสนอแนะ 

การพัฒนาและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 เป็นการต่อยอดและพลัก
ดันอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ เ พ่ือให้เกิด
ภาพลักษณ์ในทิศทางร่วม ผนวกองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมกับการออกแบบ เพ่ือให้ได้กระบวนการที่มี
ความทันสมัย ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์มีความยากต่อการจ้าแนก
ความแตกต่าง ดังนั้นในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์จะต้องมีการ
ถ่ายทอดในเชิงภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์ชุมชน การส่งเสริมและถ่ายทอดบนสื่อ
ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ ทั้งโลกออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ผนวกกับการถ่ายทอดและปลูกฝังให้กับกลุ่ม
เยาวชนของไทย ได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริบทของ
กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง 

ทั้งนี้กลุ่มชาติพันธุ์ในแถบลุ่มแม่น้้าโขง ยังมีวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะอีกหลายชนเผ่า ใน
งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาอัตลักษณ์เชิงเลขนศิลป์ กรณีส้ารวจกลุ่มชาติพันธุ์ 8 กลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดมุกดาหาร และศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแต่มีการอาศัยอยู่ต่างพ้ืนที่ในแถบลุ่ม
แม่น้้าโขง วัฒนธรรมดังกล่าวอาจมีบางส่วนที่มีความคล้ายกันในด้านหลักของความเชื่อและศาสนา 
รวมถึงประเพณีท่ีปฏิบัติร่วมกันในสังคม บางกลุ่มชาติพันธุ์ในจ้านวน 8 กลุ่มที่ศึกษาในงานวิจัยในครั้ง
นี้ บางพ้ืนที่ มีการจ้าแนกชาติพันธุ์ย่อยออกอีกมากมาย และก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ต่างกันออกไป เพ่ือ
เป็นกรณีศึกษาอัตลักษณ์ต่างๆในครั้งต่อไป 
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