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อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนมเพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณีกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ 

ผลงานศลิปะท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านทศันศลิป์คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 2 ชิน้ 

ผู้ วิจยันํากลุม่ตวัอยา่ง (ผลงานศลิปะ) มาจดันิทรรศการ และได้สร้างแบบสอบถามจํานวน 100 ชดุ   

เพ่ือสอบถามคดิเห็นของผู้ชมท่ีมีตอ่ผลงาน ศลิปะ โดยแบสอบถามมี 2 ตอน  ตอนท่ี 1 เป็นคําถาม   

แบบเลือกตอบเก่ียวกบัข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นข้อมลูเก่ียวกบั เพศ และระดบัการศกึษา      

การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะใช้สถิตร้ิอยละ ตอนท่ี 2 แบง่เป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ 1. ด้านความงาม/ สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ  2. การอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรี 

สูข่วญัไทย โดยการใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือส่ือสาร 

กบัผู้ดผูลงาน  จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะใช้สถิติ  การหา     

ร้อยละคา่เฉล่ีย และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

             1. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าชมผลงานศลิปะ จํานวน 100 คน จําแนกตามเพศ พบวา่ เพศหญิง 

จํานวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 54 เพศชาย จํานวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 46 

    2. จําแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี จํานวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 

68.00 ปริญญาโท จํานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 22 และปริญญาเอก จํานวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 10 

   4. ด้านความงาม/ สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ มีคา่เฉล่ียรองลงมา เทา่กบั 

4.13 ความเบ่ียงเบนมาตราฐาน เทา่กบั 1.04 

              3. การอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  การใชทักัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดย

อาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือการส่ือสารับผู้ดผูลงาน มีคา่เฉล่ียสงูท่ีสดุ เทา่กบั 4.25 ความเบ่ียงเบน

มาตราฐาน เทา่กบั 0.98  
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Thesis of arts  in  creative studies: a case study on Baisri Sookhan culture of Phu Thai for  

Conservative conventions in Renunakon District, Nakhon Phanom Province. The study aims 

to investigate the opinion of arts audience. The information was collected through documentary 

analysis, field work using participant observation, and interviews with the involved people.  

By using the sampling groups; two pieces of creative arts was selected by the visual arts 

specialist, and one hundred copies of questionnaire. The questionnaire was classified in two 

parts. Part 1 is general details of answering people such as sex and academic background. 

Part 2: it was divided into two contexts such as; (1) Beautiful/aesthetics with creative arts, 

and (2) Conservation of Baisri Sookhan traditional with visual arts. And then, analyses the 

data from these questionnaire by using the statistic analysis; percentage, mean, and standard 

deviation. It was concluded that;  

1. One hundred audiences who answer the creative arts questionnaire were divided 

by sex; female 54% and male 46%.  

2. One hundred audiences who answer the creative arts questionnaire were divided 

by education background; bachelor degree 68%, master degree 22%, and doctor degree 10%.  

3. Beautiful/aesthetics with creative arts has a mean value 4.13, and standard deviation  

is 1.04, lowest than the conservation of traditional.  

4. Conservation of Baisri Sookhan traditional with visual arts by using the concept has 

highest mean value 4.25, and standard deviation is 0.98 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานพินธ์ฉบบันีสํ้าเร็จได้ด้วยดีเพราะผู้ วิจยัได้รับการสนับสนนุ และความกรุณาอยา่งย่ิง

จาก นางสาวนวลลออ  โตกลม และผู้บริหารของโรงเรียนท่ีให้โอกาสผู้ วิจยัในการศกึษา และทําวิจยัใน

ระดบับณัฑิตศกึษา ขอขอบคณุคณาจารย์โรงเรียนวดัสวนพลทูกุทา่นท่ีมีสว่นในการชว่ยเหลือปริญญานิพนธ์

ฉบบันี ้ขอขอบคณุ  

 ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจาร ย์ สมศกัดิ ์ชวาลาวณัย์  ประธานหลกัสตูร   

อาจารย์ ถนอม ชาภกัดี อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้จดัหลกัสตูรสาขาทศันศลิป์: ศลิปะสมยัใหม ่ขอขอบพระคณุ

ผู้ชว่ยศาสตารจารย์ ธเนศ วงษ์ยานนาวา รองศาสตราจารย์ กมล เผา่สวสัดิ ์ดร . เกษม เพ็ญภินนัท์ และ

ดร. บณัฑิต จนัทร์โรจนกิจ ท่ีได้ให้ความรู้ และแนวทางการศกึษาศลิปะสมยัใหมใ่นประเทศไทย             

แบบสหวิทยาการ ซึง่เป็นประโยชน์กบัผู้ วิจยัในการศกึษาด้านทศันศลิป์อยา่งมากในปัจจบุนั และตอ่ไป

ในอนาคต  

 ขอกราบขอบพระคณุแมส่งวน คําเขียวและสมาชิกในครอบครัวทกุคนท่ีให้ความสนบัสนนุ 

ชว่ยเหลือด้วยความรัก และหว่งใย โดยเฉพาะ คณุจีระศกัดิ ์ ตะมิน ผู้ เป็นสามีท่ีเข้าใจ และสนบัสนนุ

คอยเป็นกําลงัใจเสมอมา และเดก็หญิงจิรัชยา  ตะมิน บตุรสาวท่ีเป็นแรงใจให้มีพลงัในการทําวิจยั          

ท่ี ขอขอบคณุกลัยาณมิตรทกุคนท่ีให้ความชว่ยเหลืออยา่งเตม็อกเตม็ใจ 

คณุคา่ และประโยชน์จากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ผู้ วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระรัตนตรัย       

ครูอาจารย์ และผู้ มีพระคณุผู้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก้ผู้ วิจยั 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 พิธีกรรมตา่งๆในสงัคมไทยท่ีเกิดขึน้มีสาเหตหุลายประการท่ีทําให้เกิดความเช่ือวฒันธรรม  

ประเพณี  วิถีชีวิตและอิทธิพลทางศาสนา  สว่นใหญ่ได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนาคอ่นข้างสงู  อนัเป็น

ผลสืบเน่ืองมาจากปัจจยัตา่ง  ๆทางด้านสงัคมไทยท่ีบรรพบรุุษได้สั่งสมพฒันา สร้างสรรค์และสืบตอ่เน่ือง

ตอ่กนัมา ความเช่ือในพิธีกรรมตา่งๆ เป็นมรดกให้อนชุนรุ่นหลงัได้ปฏิบตั ิสืบทอดกนัมา สิ่งเหลา่นีเ้ป็น

เคร่ืองบํารุงขวญัสร้างกําลงัใจให้ชาวไทยได้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ  ซึง่เป็นคณุคา่ทางสงัคมในการ

ดําเนินชีวิตแตล่ะท้องถ่ินยอ่มขึน้อยูก่บัสภาพสิง่แวดล้อม ความคดิและความเช่ือของบคุคลแตล่ะท้องถ่ิน   

คนไทยสว่นใหญ่ยดึถือปฏิบตัติามประเพณีวฒันธรรมท่ีมีแตเ่ดมินัน้  เราจะเห็นวา่คนไทย  มีพิธีกรรม  

ในชว่งสําคญัของชีวิตตัง้แตเ่กิดโดย  พฤตกิรรมการแสดงออกของประชาชนในชมุชนแตล่ะชมุชน   

บง่บอกถึงการมีสว่นร่วมเป็นเจ้าของและเป็นการดํารงชีวิต  ตามบทบาทหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ  

แตส่ิ่งหนึง่ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกบัพีธีกรรมตา่งๆดเูหมือนท่ีขาดไปไมไ่ด้  คือ  พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั  ซึง่

ไทยเราได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์จะเห็นได้วา่  นอกจากศาสนาพทุธแล้วยงัมีศาสนาพราหมณ์

ท่ีมีอิทธิพลตอ่พิธีกรรมโดยประกอบด้วยพิธีพทุธและพิธีพราหมณ์ผสมผสานกนั  จนบางครัง้แยกออก

จากกนัได้ยากนอกเหนือจากนีแ้ล้ว  พธีิการบายศรียงัเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงภมูิปัญญาของบรรพบรุุษท่ีได้

สร้างสญัลกัษณ์แหง่ศกัดิส์ทิธ์ิ  ให้เกิดขึน้กบัความรู้สกึของคนไทย  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเป็นมรดกทาง

ศลิปะท่ีประณีตงดงามยากจะหาชาตใิดเทียบเทียบได้ (เบญจมาส  แพทอง. 2540: 1) พธีิบายศรีสูข่วญั 

ท่ีแสดงความรักความผกูพนัและขวญักําลงัใจจากเครือญาตใินชนบทอีสาน  ท่ีมีความเช่ือในพิธีสูข่วญั

และความเช่ือเร่ืองขวญัซึง่คําวา่ขวญั  มีความหมายหลายอย่างเชน่หมายถึงผมหรือขนท่ีเวียนกนัเป็น

ก้นหอยขน  นอกจากนัน้ขวญัยงัหมายถึงกําลงัใจก็ได้  เชน่  พดูวา่ “ขวญัและกําลงัใจ”  “เมียขวญั” 

หรือจอมขวญั  ลกูแก้ววา่ “ลกูขวญั”  สําหรับความหมายท่ีชาวอีสานมีความเช่ือมากท่ีสดุ  คือ   จติ  

หรือวิญญาณท่ีไมต่วัตนประจําอยูใ่นตวัคนและสตัว์  ตัง้แต่แรกเกิดทกุคนและสตัว์ทกุชนิดทกุตวัยอ่ม 

มีขวญัด้วยกนัทัง้สิน้ ดัง้นัน้จงึมีการจดัพิธีสูข่วญัเพ่ือให้เกิดความสขุสบายใจ  พิธีสูข่วญัมีมาช้านาน

ตัง้แตบ่รรพบรุุษเป็นประเพณีท่ีมีความเก่ียวพนัอยา่งแนน่แฟ้นกบัขนบธรรมเนียมวฒันธรรมและการ

ดํารงชีวิตชาวอีสานทกุเพศทกุวยัตัง้แตเ่กิดมาจนตายเป็นประเพณีท่ีชาวอีสานทํากนัแทบทกุโอกาส  

เชน่  สูข่วญัแตง่งาน  บวชนาค  ทําบญุขึน้บ้านใหม ่ฯลฯ (อภิศกัดิ ์ โสมอินทร์. ม.ป.ป.: 1)  

 



2 

 
               สาร สาระทศันานนัท์. (2527:  5-7) ได้ให้ความสําคญัของพธีิบายศรีสูข่วญัไว้วา่ พธีิบายศรี

สูข่วญั เป็นพิธีท่ีสําคญัของชาวอีสาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขวญัและจิตใจ  เพ่ือให้เกิดขวญัและกําลงัใจท่ี

ดีขึน้ การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทกุอยา่ง  จงึมีการบายศรีสูข่วญัควบคูก่นัไปเสมอ เป็นการ

เรียกร้องพลงัทางจิต ชว่ยให้มีพลงัใจท่ีเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าภยัพิบตัติา่งๆได้ การสูข่วญัชว่ยทําให้

เกิดมงคล ทําให้ดํารงอยูด้่วยความสขุราบร่ืน มีโชคลาภมากขึน้  และอาจดลปรารถนาให้ผู้ ท่ีเคราะห์ร้าย

พ้นจากสรรพเคราะห์ทัง้ปวง ด้วยมลูเหตแุหง่การสูข่วญัน่ีเอง   บายศรีเป็นของสงูและเป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่

ของคนไทยมาตัง้โบราณมาจนถึงปัจจบุนันบัตัง้แตเ่กิดจนถึงตายจะมีการจดัพิธีกรรมและทําขวญัใน

วาระตา่งๆ ซึง่จะต้องมีบายศรีเป็นสิ่งสําคญัในพิธีนัน้  ซึง่เป็นศาสนพิธีของพราหมณ์ 

 การทําบายศรีจงึเป็นท่ีรู้จกัมาตัง้แตอ่ดีตกาล  โดยคนไทยเร่ิมสมัผสักบับายศรี  ตัง้แตร่ะยะ

เร่ิมต้นของชีวิต  จนกระทัง่ถึงระยะสิน้สดุของชีวิต  จงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีควรได้รับการอนรัุกษ์สืบสานละ

เหน็คณุคา่ความสําคญัขงการทําบายศรีการทําพานบายศรีในพธีิกรรมเป็นพธีิกรรมดัง้เดมิของชาว

อีสานเป็นประเพณีเก่าแก่ท่ีชาวบ้านนิยมกระทําสืบเน่ืองตดิตอ่กนัมาเป็นเวลา  ช้านาน  พฤตกิรรม

ดงักลา่ว  เช่ือวา่เม่ือได้จดัพิธีนีแ้ล้ว  จะก่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและก่อให้เกิดความสขุความเจริญ  

พิธีบายศรีสูข่วญัเป็นพิธีสําคญัอยา่งหนึง่  ของชาวอีสานประเพณี  สูข่วญัทํากนัแทบทกุโอกาสทัง้ใน

มลูเหตแุหง่ความดีและไมดี่  ซึง่ถือวา่เป็นประเพณีเรียกขวญั  ให้มาอยูก่บัตวัพิธีสูข่วญันี ้  เป็นทัง้การ

แสดงความช่ืนชมยินดี  และเป็นการปลอบใจไห้เจ้าของขวัญจากคณะญาตมิิตรและบคุคลทัว่ไป  

(ปริญาณ  ภิกข.ุ 2516: 3) ความเช่ือในเร่ืองเก่ียวกบัคนและสิ่งมีชีวิตของผู้คนในอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่า้โขง 

ตา่งเช่ือวา่สิง่มีชีวิตแม้จะมีร่างกายเป็นสว่นประกอบสําคญั แตส่ิ่งสําคญัท่ีประกอบกนัมากบัร่างกายก็

คือ ขวญั เป็นสิ่งท่ีมีประจํากายของทกุคน มีหน้าท่ีในการพิทกัษ์รักษา คอยดแูลให้เจ้าของร่างกายให้

อยูดี่และปกตสิขุยามใดท่ีขวญัไมอ่ยูก่บัร่างกาย ก็อาจทําให้ประสพเคราะห์กรรม ได้รับอนัตราย อาจถึง

ชีวิต หรือ การดําเนินชีวิตไมเ่ป็นปกตสิุขนัน่เอง ขวญั จงึมีความสําคญัตอ่สิ่งมีชีวิต ประเพณีท่ีเก่ียวข้อง

ของชาวผู้ไทยท่ีอาศยัตามแหลง่ท่ีตา่งๆ เชน่ อําเภอวาริชภมูิ อําเภอพรรณนานิคม จงัหวดัสกลนคร  

อําเภอคําชะอี  จงัหวดัมกุดาหาร อําเภอนาแก อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม ชาวผู้ไทยท่ียงัคง

ชว่ยกนัรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเพณีท่ีเก่ียวกบัพธีิกรรมบายศรีสูข่วญั ชาวผู้ ไทยถือวา่เป็น

จะทําบายศรีสูข่วญัให้นัน้ต้องเป็นผู้ ท่ีตนเคารพนบัถือ  หรือเป็นผู้ ท่ีทําความดีเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบ้าน  

เชน่มีคนนําผ้ามาทอดผ้าป่ามาทอดท่ีวดั ในเขตอําเภอเรณนูคร ถ้าจะมีพธีิบายศรีสูข่วญัต้อนรับ โดย

การทําพานบายศรีซึง่เย็บด้วยใบตองเป็นชัน้สวยงาม ประดบัประดาด้วยดอกไม้ ฝ้ายผกูแขนงดงามจะ

ตัง้ไว้ตรงกลางผู้ ท่ีจะทําพธีิบายศรีจะต้องนัง่ล้อมพานบายศรีแล้วจะมีการทําพธีิบายศรีสูข่วญั เสร็จแล้วก็

จะมีการผกูข้อแขนด้วยฝ้ายเรียกวา่ฝ้ายผกูแขน  
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 ศรีสดุา  เอือ้นนครินทร์   ได้กลา่ว ประเพณีการต้อนรับแขกด้วยอ ุ เป็นประเพณีการต้อนรับ

แขกของชาวผู้ไทยเรณนูครซึง่ขาดไมไ่ด้คือเป็นการต้อนรับหลงัการบายศรีสูข่วญั คือเหล้าไห  การด่ืม

เหล้าไหนีเ้ม่ือเวลาผา่นไปการเปล่ียนแปลงด้านตา่งๆเกิดขึน้ไมว่า่จะเป็นด้านการเมือง  การปกครอง  

สงัคม  วฒันธรรมและเทคโนโลยี  แตส่ิ่งหนึง่ท่ีประเทศไทยอยูใ่นยคุของโลกาภิวตัน์   ซึง่มีการปฏิวตัขิอง

ขา่วสารท่ีกําลงัเกิดขึน้อยูใ่นปัจจบุนันี ้ จะทําให้เกิดสภาวะท่ีเรียกวา่  “วิกฤตการณ์ทางวฒันธรรม ” 

ของสงัคมไทยท่ีสง่สภาพตา่งๆ ของสงัคมไทยทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ทําให้เกิดความสบัสนวุน่วาย 

ในการเปล่ียนแปลง  ใหญ่ของทกุสถาบนัในสงัคมนบัตัง้แตส่ถาบนัครอบครัว เศรษฐกิจ การศกึษา  

ศาสนา  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และด้านอ่ืนๆ  อีกท่ีกลา่วมานีล้้วนเป็นอิทธิพลของวฒันธรรม   

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเพ่ือสอดคล้องและปรับปรุงตามสภาพของสงัคมในยคุโลกาภิวตัน์  

วฒันธรรมของสงัคมในยคุนีต้้องเปล่ียนตามไปด้วยซึง่ทัง้ผลดีตอ่สภาพของสงัคม  เพราะจะทําให้เกิด

วฒันธรรมในรูปแบบใหมเ่กิดขึน้ (สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมฯ. 2537: 1-4) 

 พวงผกา ประเสริฐ ศลิป์ (2541: 15-16) สรุปวา่ วฒันธรรม เป็นสิ่งบง่บอกถึงความเจริญใน

สงัคมของแตล่ะแหง่  ความสงบสขุ  ร่มร่ืนมีความผกูพนักนัแบบพ่ีน้อง  เครือญาต ิ มีความเป็นระเบียบ

แบบแผนกฎเกณฑ์ท่ีทกุคนตา่งยดึถือปฏิบตัใินรูปแบบเดียวกนัดงันัน้สมาชกิในสงัคมจงึมีสว่นชว่ยทํา

ให้เกิดวฒันธรรมท่ีดีงามตามจรรโลงสงัคมประเทศชาต ิ ให้มีความมัน่คงเป็นปึกแผน่และความเจริญ  

แตส่ภาพของสงัคมจําเป็นมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงให้ใหมอ่ยูเ่สมอ ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ของบ้านเมืองของโลกเพ่ือความอยูร่อด เม่ือสงัคมมีการเปล่ียนแปลงจากสาเหตหุลาย

ประการดงัท่ีกลา่วไว้แล้วจงึต้องทําให้วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย  ทําให้ผสมผสานขึน้มา  

หรือเกิดวฒันธรรมยอ่ย  แยกให้เห็นแตกตา่งไปจากวฒันธรรมหลกัแตบ่างอยา่งคนในสงัคมก็มองข้าม

วฒันธรรมยอ่ยเล็กๆไปเพราะเห็นวา่อาจจะไมจํ่าเป็นไมสํ่าคญั  หรือไมค่อ่ยได้ใช้ก็เป็นได้  ดงันัน้ใน

ฐานะท่ีเราเป็นสมาชิกสว่นหนึง่ของสงัคม  จําเป็นจะต้องอนรัุกษ์วฒันธรรมในรูปแบบตา่ง ท่ีมองเห็นวา่

มีประโยชน์ตอ่สว่นรวมในปัจจบุนัและอนาคตเข้าไว้  เพ่ือให้วฒันธรรมและพิธีกรรมเคียงคูไ่ปพร้อมสงัคม  

ด้วยเหตนีุส้มาชกิของสงัคมทกุคนจงึจําเป็นต้องศกึษาพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร  

จงัหวดันครพนม เพ่ือหาความรู้เก่ียวกบัลกัษณะของวฒันธรรมในรูปแบบตา่ง ๆตลอดจนการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมจะเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอนาคตในสงัคมไว้ให้ดี  เพ่ือจะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขวฒันธรรมใน

รูปเก่าและใหมใ่ห้เหมาะสมและกลมกลืนกนัด้วยดีท่ีสดุจงึจะทําให้วฒันธรรมของไทยเราดํารงอยูไ่ด้

ตลอดไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

 1.  เพ่ือศกึษาพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัในการสร้างสรรค์กรณีศกึษาพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย       

  2.  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนมซึง่รักษา

จารีตประเพณีตอ่ไป 

  3.  เพ่ือศกึษาแนวทางการสร้างสรรค์ตามวิธีวิทยาของทศันศลิป์และเป็นแนวทางในการวิจยั

ตอ่ไป 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

 1.  เพ่ือให้ตระหนกัถึงความสําคญัพิธีกรรมบายศรีสูข่วญั 

 2.  เพ่ืออนรัุกษ์พิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม 

 3.  เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาพฒันาศลิปะร่วมสมยัท่ีมีเนือ้หาเก่ียวข้องพธีิกรรมบายศรีสูข่วญั 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 การทําบายศรีจงึเป็นท่ีรู้จกัมาตัง้แตอ่ดีตกาล  โดยคนไทยเร่ิมสมัผสักบัพิธีกรรมบายศรีสูข่วญั  

ตัง้แตร่ะยะเร่ิมต้นของชีวิต จนกระทัง่ถึงระยะสิน้สดุของชีวิต จงึเป็นสิ่งสําคญัท่ีควรได้รับการอนรัุกษ์     

สืบสานและเหน็คณุคา่ความสําคญัของการทําบายศรี การทําพานบายศรีในพธีิกรรมเป็นพธีิกรรม

ดัง้เดมิสืบตอ่ไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีบ้รรลตุามความมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดขอบเขตของการวิจยั 

ดงันี ้

 1.  การวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษาพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัเพ่ือการสร้างสรรค์กรณีศกึษาประเพณี

พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั  ผู้ ไทย อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  

 2.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ภาพร่างจํานวน 25 ชิน้จากแนวความคดิเร่ือง 

“กรณีศกึษาเร่ืองพิธีกรรมบายศรีสูข่วญั” โดยผู้ วิจยัใช้ข้อมลูทัง้ภาคทฤษฎีและข้อมลูทางกายภาพท่ี

ปรากฏตามเอกสารสิ่งพิมพ์และ งานวิจยั  

 3.  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผลงานท่ีผู้ เช่ียวชาญคดัเลือกเจาะจง  จํานวน 2 ชิน้ 

 ชิน้ท่ี 16  ช่ือผลงานพิธีกรรมแตง่งาน             ขนาด 100 X 500 ซม.  เทคนิคสีอะครีลคิ  

 ชิน้ท่ี 23  ช่ือผลงานพิธีบายศรีสูข่วญับ้านเฮา    ขนาด 100 X 500 ซม.  เทคนิคสีอะครีลคิ 

      โดยเป็นผลงานศลิปะจิตรกรรม   
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. บายศรี หมายถึง ข้าวอนัเป็นสิริ  ขวญัข้าว ภาชนะใสเ่คร่ื องสงัเวยในพิธีทําขวญั เน่ืองจาก

การทําพธีิสูข่วญั  มี  ข้าว  ขนม  ข้าวต้ม  เป็นเคร่ืองเรียกขวญั จงึเรียกวา่ บายศรีสูข่วญั 

 2. สตูขวญัหรือสดูขวญั  หมายถึง  สวด เชน่ แตก่่อนเรียกสตูมนต์  เด๋ียวนีเ้รียกสวดมนต์  

 3. สูข่วญั หมายถึง การเรียกขวญั หรือเชิญขวญักบัผู้ มีขวญัปกต ิไมเ่จบ็ป่วยเป็นอะไร  แตทํ่า

พธีิ เพ่ือเป็นการสง่เสริมเพิ่มเตมิสิ่งท่ีเป็นมงคลให้เกิดแก่ผู้ รับการสูข่วญัย่ิงขึน้  คือ คนนัน้ปกตขิวญั  

ดีอยูแ่ล้ว แตทํ่าให้มีความสขุความเจริญก้าวหน้าหรือดีอยูแ่ล้ว  

 4. จารีตประเพณี  หมายถึง   ประเพณีท่ีบรรพชนได้ถือประพฤติกนัมาแตอ่ดีตกาล  ถ้าใคร 

ฝ่าฝืน ไมป่ฏิบตัติามถือวา่เป็นความผิด  สว่นใหญ่เป็นหลกัศีลธรรมของสงัคม  ท่ีสงัคมถือวา่มีคณุคา่  

แก่สว่นรวม  

 5. พิธีกรรม หมายถึง  การกระทําพิธีตา่งๆอยา่งใดอยา่งหนึง่  ทัง้เป็นทางการและไมเ่ป็น

ทางการ เพ่ือเป็นการสร้างขวญักําลงัใจ ให้เกิดความสบายใจ 

 

กรอบแนวคิดในกรอบแนวคิดในการวิจัย  

 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีกรอบแนวคดิ ดงันี  ้

 1.  การศกึษาข้อมลู และเอกสารเบือ้งต้น เก่ียวกบั 

- วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั 

- แนวทางการสร้างสรรค์งานศลิปะสมยัใหม่ 

- งานวิจยัท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัพธีิกรรมบายศรีสูข่วญั 

 โดยนําข้อมลูเอกสารดงักลา่วมาวิเคราะห์เพ่ือนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั  

 2.  ออกแบบภาพร่าง 

 ทําการร่างแบบครัง้ท่ี1 จากนัน้นําเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญวิเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบ จากนัน้

จงึทําการพฒันาแบบร่างครัง้ท่ี 2 ปรับปรุงแก้ไขแบบร่างโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 3.  สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการศกึษาวิจยัได้แก่ แบบประเมินผล

จากผู้ชมผลงานซึง่แบง่แบบประเมินเป็น 2 สว่น คือ 1. แบบประเมินในสว่นของตวัผลงานกบัความงาม

ทางทศันศลิป์ และ 2. แบบประเมินความเข้าใจของผู้ชมระหวา่ง แนวความคดิ กบั ตวัผลงานท่ีนําเสนอ   

นําแบบประเมินเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและปรับปรุงแก้ไข  

 4.  สรุป และ ประเมนิผล 

 จากการวิเคราะห์แบบประเมินของผู้ชมผลงานและนําเสนอตอ่คณะกรรมการผู้ควบคมุ

ปริญญานิพนธ์ 
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                  สรุปช้ินงาน 
 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 

ขัน้การแบบร่างครัง้ท่ี 1 

 

จํานวน 25 ชิน้ 

 
 

 

 

ประเมนิครัง้ท่ี  1 โดยผู้ เช่ียวชาญ 

ประเมนิครัง้ท่ี  2 โดยผู้ เช่ียวชาญ 

16 23 

สรุปผลวเิคราะห์ข้อมลูและทําการปรับปรุง

 

สรุปผลงาน 

แบบท่ี 16 

แบบท่ี 23 

 

สร้างสรรค์ 

ผลงานศลิปะ 

(ทศันศิลป์) 

 

 

จดัแสดง 

ผลงานศลิปะตอ่สาธารณชน 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมลู 

และประเมินผล 

จากแบบประเมนิของผู้ชมผลงานศลิปะและ 

นําเสนอตอ่คณะกรรมการผู้ควบคมุปริญญานิพนธ์ 

สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

ครัง้ท่ี 1 

ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือโดย

ผู้ เช่ียวชาญ 

 

พฒันาเคร่ืองมือในการวิจยั 

ครัง้ท่ี 2 เพ่ือใช้ในการประเมนิผล 

 

ศกึษาข้อมลูจากเอกสารเบือ้งต้นเชน่  

- วฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั 

- แนวทางการสร้างสรรค์งานศลิปะสมยัใหม่ 

- งานวิจยัท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัพธีิกรรมบายศรีสูข่วญั 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์กรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรม 

บายศรีสูข่วญั ผู้ไทย  อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนมเพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี  โดยการศกึษา

ความหมายประเภทของประเพณี  วฒันธรรม  การบายศรีสูข่วญั  พธีิกรรม  การจดัทําพานบายศรี  

ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และสภาพทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษา  ดงัรายละเอียดตามลําดบัตอ่ไปนี  ้

1. ความหมายของวฒันธรรมและสภาพสงัคมวฒันธรรมทัว่ไปของอีสาน 

2. ความเช่ือ  พธีิกรรมการบายศรีสูข่วญั  ขวญัและความเช่ือการเรียกขวญั   

3. บริบทพืน้ท่ีท่ีวิจยั 

4. แนวคดิท่ีมีตอ่การสร้างสรรค์ 

5. การสร้างแบบสอบถาม 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1.  ความหมายของวัฒนธรรมและสภาพสังคมวัฒนธรรมทั่วไปของอีสาน 

 สงัคมอีสานเป็นแหลง่รวมของกลุม่ชนหลายวฒันธรรม  ท่ีตัง้ภมูิลําเนาสอดแทรกผสมผสานกนั     

ตา่งก็ยดึมัน่ในจารีตของสงัคม  เผา่พนัธุ์สว่นหนึง่และอีกสว่นหนึง่  ตา่งก็ปรับวิถีชีวิตใบเล็กๆ  ในบ้าน

ใหญ่เชน่เดียวกนัสงัคมอีสานสว่นมากเป็นสงัคมชนบทยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะ  

ฮีตสบิสอง  วิถีชีวิตประกอบอาชีพ  อาศยัภาวะธรรมชาตเิป็นหลกั  โครงสร้างทางสงัคมและวฒันธรรม  

สว่นใหญ่คล้ายกัน  แตท่ี่แยกออกไป  ได้แก่  วฒันธรรมเฉพาะท้องถ่ิน  เชน่ภาษาพดู  วิถีชีวิต  หรือ

ขนบธรรมเนียมฉพาะท้องถ่ิน  บางกลุม่วฒันธรรมก็จะมีภาษาพดูท่ีใกล้เคียงกนั  สว่นใหญ่จะใช้ภาษา

อีสาน  หรือภาษาไทยลาว  การสง่เสริมวฒันธรรม  ทกุจงัหวดัมีฝ่ายสง่เสริมศาสนาและวฒันธรรม   

ในสํานกังานการศกึษา  การศาสนา  และการกีฬาจงัหวดั  มีศนูย์วฒันธรรมจงัหวดั  สถาบนัศกึษา

ระดบัประถมศกึษาถึงระดบัอดุมศกึษามีศนูย์หรือสํานกังานปฏิบตักิารทางด้านวฒันธรรมแทบทกุแหง่  

แตว่ฒันธรรมนัน้สว่นมากจะเป็นวฒันธรรมทางด้านวตัถ ุ(Material Culture) เป็นวฒันธรรมประยกุต์  

(Applied Culture) และยงัไมก่ารศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ิน (Local Culture) อยา่งจริงจงั ประชาชน

ทัว่ไปจงึไมเ่ห็นคณุคา่ของวฒันธรรมดงักลา่ว  
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 ยพุา  กาฬเนตร และคนอ่ืนๆ (2544: 3-15) กลา่วถึงภาคอีสานหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

วา่เป็นดนิแดนท่ีสําคญัทางประวตัศิาสตร์ของชาตไิทย  มีวิวฒันาการมาเป็นเวลาช้านาน  วิถีชีวิตของ

มวลชน เป็นวิถี ท่ีเรียบง่าย  และมีพืน้ท่ีกว้างขวางมีประชากรหนาแนน่มากท่ีสดุ  หรือประมาณหนึง่ใน

สามของพืน้ท่ีและของประชากรทัง้หมดของประเทศมีอาณาเขตติดตอ่กบัภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ  

ภาคตะวนัออกนอกจากนีย้งัมีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ

อาณาจกัรกมัพชูา (เขมร)  มีแมนํ่า้โขงไหลผา่น  มีเทือกเขาพนมดงรักกัน้อาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศ

ลาวกบัเขมร ภาคอีสานเป็นแหลง่ท่ีตัง้ของท่ีราบสงูโคราช จงัหวดันครศรีธรรมราชสีมา เป็นดนิแดนท่ี

แยกออกจากภาคกลาง ภมูปิระเทศประกอบด้วยเทือกเขาซบัซ้อนมีเทือกเขาดงพญาเย็น พนมดงรัก  

ภสูิงห์ ภพูานเป็นต้น ปัจจบุนั (2551) ได้แบง่เขตการปกครองออกเป็น 19 จงัหวดั ได้แก่  นครราชสีมา 

ชยัภมู ิ เลย บรีุรัมย์  สริุนทร์  ศรีสะเกษ อบุลราชธานี  ขอนแก่น  อดุรธานี  หนองคาย  กาฬสนิธุ์  

มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  สกลนคร  นครพนม  มกุดาหาร  ยโสธร  หนองบวัลําภ ู และอํานาจเจริญ  

สงัคมอีสานเป็นสงัคมการกสิกรรม (Village  Farming) ชมุชนมีความเป็นอยูท่างด้านการเกษตร  ซึง่

เป็นการสืบทอดตดิตอ่กนัมาตัง้แตโ่บราณกาลหลายยคุหลายสมยัพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัและนยิมปลกู

มาในภาคอีสานมากท่ีสดุ  ได้แก่  การปลกูข้าว  นอกจากนัน้  คือ  ข้าวโพด  มนัสําปะหลงั  ถัว่ลสิง  

และพืชอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสมของดนิ  ฟ้า  อากาศภาวะเศรษฐกิจหรือรายได้ของประชาชนชาว

อีสาน  แม้อยูใ่นอตัราท่ีคอ่นข้างต่ํากวา่ภาคอ่ืน  ๆแตช่าวอีสานก็สามารถดํารงชีพในสงัคมได้อยา่งเป็น

สขุเน่ืองจากวิถีชีวิตของชาวอีสานยงัยดึมัน่และรักษาขนบธรรมเนียมแบบจารีตดัง้เดมิของสงัคม โดยใช้

ระบบแบง่ปัน การเกือ้หนนุเอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่ารแลกเปล่ียนกนัโดยไมใ่ชเ่งินตราเป็นคา่จ้างตอบแทน   

การลงแขกแบบพึง่พาอาศยัแรงงานซึง่กนัและกนั  การทํามาหากินเลีย้งชีพนอกเหนือจากการเกษตร  

บางพวกก็อพยพโยกย้ายไปประกอบอาชีพด้านการบริการ  ค้าขายในตา่งถ่ินสงัคมและวฒันธรรมใน

ปัจจบุนัเร่ิมจะมีปัญหาเพิ่มขึน้เร่ือยๆ อนัสืบเน่ืองมาจากการยอมรับวฒันธรรมขวงสงัคมเมืองมาปรับ

ใช้มากขึน้ แตใ่นสว่นของวฒันธรรม งานฝีมือตา่งๆ รวมถึงการทําพานบายศรีสูข่วญั ซึง่เป็นวฒันธรรม

ดัง่เดมิของชาวอีสาน  ท่ีสามารถบง่บอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทย ซึง่ต้องยอมรับวา่ บรรพ

บรุุษของเราชา่งคดิ และประดษิฐ์ผลงานอนัสวยงาม ทรงคณุคา่ เอาไว้ให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เห็นและเรียนรู้

ประเพณีและผลงานเหลา่นัน้  แล้วชว่ยพฒันางานฝีมือให้คงอยูสื่บไป 

 ความหมายและลกัษณะของวฒันธรรม 

 ความหมายของวฒันธรรมของวฒันธรรมตาม พ.ร.บ.   พ.ศ.  2485 

             คําวา่ “วฒันธรรม”  มาจากคําวา่  “Culture”  ในภาษาองักฤษ  ซึง่คํานีมี้รากศพัท์มาจาก  

“Cuitur” ในภาษาลาตนิ มีความหมายวา่ การเพาะปลกูและบํารุงให้เจริญงอกงาม คําวา่ “วฒันธรรม” 

ในภาษาไทย  เป็นคําท่ีได้มาจากการวมคํา 2 คํา  เข้าด้วนกนั  คือ  คําวา่  “วฒันะ”  หมายถึง   

ความเจริญงอกงาม  รุ่งเรือง  และคําวา่ “ธรรม”  หมายถึงการกระทําหรือข้อปฏิบตัเิม่ือรวมกนัแล้ว

วฒันธรรม ตามความหมายของคําในภาษาไทย จงึหมายถึงข้อปฏิบตัเิ พ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม  

(บรรเทิง  พานิจจิตร.  2548: 2) 
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 พระยาอนมุานราชธน กลา่ววา่ วฒันธรรม คือสิ่งท่ีมนษุย์เปล่ียนแปลงปรับปรุงหรือผลิต 

สร้างขึน้เพ่ือความสวยงาม ในวิถีแหง่ชีวิตของสว่นรวม วฒันธรรม คือ วิถีทางแหง่ชีวิตของมนษุย์   

ในสว่นรวมท่ีถ่ายทอดกนัได้  เรียนกนัได้  เอาอยา่งกนัได้ 

 บรรเทิง  พานิจจิตร (2548: 2) ได้กลา่ววา่ วฒันธรรมหมายถึง  ทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีมนษุย์สร้าง

ขึน้ไว้เพ่ือนํามาใช้ชว่ยพฒันาชีวิตความเป็นอยูใ่นสงัคม  ซึง่จะรวมถึงชว่ยแก้ปัญหาและชว่ยสนอง

ความต้องการ 

 พทัยา  สายห ู(2514: 3) กลา่วถึงความหมายของวฒันธรรมวา่ เป็นแบบอยา่งการดํารงชีวิต 

ของกลุม่  ซึง่สมาชกิเรียนรับถ่ายทอดไปด้วยการสัง่สอน  ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

 สมศกัดิ ์ ศรีสนัตสิขุ (2544: 11-24) วฒันธรรมวา่  ได้กลา่วถึง  ความหมาย วฒันธรรมวา่ 

เป็นบรรดาขนบธรรมเนียมประเพณีตา่งๆท่ีตกทอดมาตัง้แตบ่รรพบุรุษ เชน่  พิธีแหเ่ทียนเข้าพรรษา   

พิธีทําบญุสงกรานต์  พิธีทําบญุเทศน์มหาชาต ิ และทอดกฐิน เป็นต้น 

 องัคณา  ใจเหิม (2544: 11-24) กลา่วถึง วฒันธรรมวา่ วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีเจริญงอกงาม  

มีคณุคา่ตอ่สงัคมและบ้านเมืองมาก  ซึง่สามารถจําแนกคณุคา่ของวฒันธรรมไทย  ดงันี  ้

 1.  ลกัษณะท่ีแสดงถึงคณุคา่ทางวตัถ ุ เชน่  เคร่ืองปัน้  ดนิเผา  ซึง่เป็นศลิปหตัถกรรม   

ท่ีควบคูก่บัมนษุย์เป็นเวลานาน  เคร่ืองปัน้ดนิเผาถกูพฒันามาเป็นเคร่ืองประดบัตกแตง่บ้านและสวน  

เพ่ือให้เกิดความทนัสมยั  ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง  ซึง่ปัจจบุนักําลงัได้รับความนิยม 

 2.  ลกัษณะท่ีแสดงถึงคณุคา่ทางจติใจโดยเป็นคณุคา่ท่ีไมส่ามารถสมัผสัได้แตรู้่สกึได้ด้วย

จิตใจ  สว่นใหญ่เกอดจากศาสนาท่ีหลอ่หลอมเป็นวฒันธรรมทางจิตใจ  

         3.  ลกัษณะท่ีแสดงถึงคณุคา่ด้านภมูปัิญญาท่ีบรรพบรุุษได้สัง่สมเอาไว้โดยสามารถนํามา

ปรับเปล่ียนให้เกิดความผสมผสานอยา่งกลมกลืน  เชน่อาหารไทย  ท่ีสามารถดดัแปลงเป็นอาหารและ

เป็นยารักษาโรคได้อีกด้วย 

 4.  ลกัษณะท่ีแสดงถึงคณุคา่ความเป็นเอกลกัษณ์  ซึง่เป็นสิ่งเดียวท่ีแสดงให้เห็นความเป็น

ชาตไิด้คือความเป็นเอกลกัษณ์  เชน่  ด้านนาฏศลิป์ไทย  ซึง่จะเห็นได้วา่  การแสดงของไท ยทัง้ลีลา

ทา่ทาง  หรือเคร่ืองกายล้วนแตป่ระณีต  บรรจง  สวยงามเป็นย่ิงนกั  

 โดยสรุป วฒันธรรม หมายถึง ภมูิปัญญาท่ีเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ การเมืองของสงัคม    

อีกทัง้เป็นเคร่ืองมือท่ีแสดงออกถึงความเข้มแข็ง  เป็นแบบอยา่งทางพฤตกิรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้และ

เป็นท่ียอมรับปฏิบตัร่ิวมกนัของสมาชิกในสงัคมไปสูส่มาชิกจากรุ่นสูรุ่่นโดยเลือกสรร  สืบทอดตอ่เน่ือง  
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 ลักษณะของวัฒนธรรม 

 สมศกัดิ ์ ศรีสนัต ิ(2544: 13-15) ได้แบง่ลกัษณะท่ีสําคญัของวฒันธรรมในสงัคม ไว้ดงันี ้

 1.  วฒันธรรมเป็นสิ่งจําเป็นหมายถึงวฒันธรรมมีความจําเป็นถึงการดําเนินชีวิตในสงัคม

มนษุย์  เน่ืองจากสงัคมไมส่ามารถแยกกนัได้ 

 2.  เป็นสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ หมายถึง วฒันธรรมไมใ่ชส่ิ่งท่ีเกิดขึน้มาเอง หรือตดิตวัมาแต่

กําเนิด หรือถ่ายทอดทางพนัธุกรรม นิสยั  และความสามารถตา่งๆของมนษุย์ได้สร้างวฒันธรรมขึน้มา  

แล้วกําหนดความหมาย  สญัลกัษณ์  หน้าท่ี  ของสิง่ท่ีสร้างขึน้มาจนสมาชกิได้ยอมรับเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของสงัคม 

 3.  วฒันธรรมมีการยอมรับร่วมกนั  หมายถึงเม่ือมนษุย์ได้สร้างวฒันธรรมขึน้ในสงัคมตาม

ความจําเป็นและความเหมาะสมของสงัคมนัน้ๆ  แล้ววฒันธรรมนัน้ต้องเป็นท่ียอมรับ  เห็นพ้องต้องกนั

ของสมาชิกสว่นใหญ่ในสงัคม  เพราะจะทําให้วฒันธรรมอยูย่ัง่ยืนตอ่ไป 

 4.  วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีต้องเรียนรู้ หมายถึง การท่ีมนษุย์รู้จกัวฒันธรรมหรือปฏิบตัิ  ตาม

วฒันธรรมนัน้เกิดการเรียนรู้  ไมใ่ชเ่กิดจากสญัชาตญิาณ 

 5.  วฒันธรรม หมายถึง วฒันธรรมท่ีมนษุย์ได้สร้างวฒันธรรมขึน้มานัน้จะดํารงอยูใ่นสงัคม

มนษุย์ได้  นอกจากการเรียนรู้ของสมาชกิแล้วมนษุย์มีวิธีการถ่ายทอดวฒันธรรมไปสูส่มาชกิรุ่นหลงั  ๆ 

ได้ปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา 

 6.  วฒันธรรมของแตล่ะสงัคม  มีความแตกตา่ง  หมายถึงความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้ไมส่ามารถ

ท่ีจะนํามาเปรียบเทียบ วา่วฒันธรรมของสงัคมใดดีกวา่กนั  ทัง้นีเ้น่ืองจากแตล่ะวฒันธรรมมีความ

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของแตล่ะสงัคม  ซึง่สมาชิกสว่นใหญ่ในสงัคมนัน้เป็นผู้สร้างขึน้และยอมรับ

นํามาปฏิบตั ิ แนวคดิท่ีวา่วฒันธรรม มีสว่นเหมาะสมในสงัคมนัน้ เรียกวา่ วฒันธรรมสมัพทัธ์ 

(Culteral Relativism) สว่นใหญ่สมาชิกบางคนในสงัคมอาจจะเห็นวา่ วฒันธรรมของตนดีกวา่ 

วฒันธรรมของสงัคมอ่ืน  โดยยดึเอาชาตพินัธ์ของตนเป็นใหญ่  เรียกสมาชิกท่ีมีแนวความคดิแบบนี ้  

วา่ ความหลงชาตพินัธุ์ ( Ethnocentrism) 

 7.  วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้ หมายถึง วฒันธรรมจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามความ

เหมาะสมของสภาพแวดล้อมของแตล่ะสงัคม  เน่ืองจากสงัคมไมไ่ด้อยูน่ิ่ง  วฒันธรรมก็มีการเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  เชน่ การโดยทัว่ไป  การเปล่ียนแปลง  ท่ีมาจากนอกสงัคม  

 8.  วฒันธรรมอาจสลายไปได้ หมายถึง วฒันธรรมในสงัคมนัน้เม่ือไมมี่การถ่ายทอดสืบตอ่

แล้ววฒันธรรมนัน้จะสลายไปหรือตายไป (Dead Culture) ทัง้นีเ้น่ืองจากวฒันธรรมจะมีชีวิตอยู ่เม่ือยงั

มีมนษุย์และสงัคมอยู ่บ างครัง้เราไมท่ราบวา่ วฒันธรรม ในสมยันัน้เป็นอยา่งสมยันัน้เป็นอยา่งไร 

เพราะหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ไมค่อ่ยสมบรูณ์ หรือบาค รัง้เราอาจเห็นวา่วฒันธรรม หนึง่ อาจถกู

กลืนจากวฒันธรรมอ่ืนท่ี เข้มแข็งกวา่  หรือรับเอาวฒันธรรมมาทัง้หมด  ทําให้วฒันธรรมเดมิไมค่อ่ย

เห็นมี  หรือหมดไป 
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 9.  วฒันธรรมเป็นผลรวมของหลายสิ่ง หลายอยา่ง หมายถึง วฒันธรรมของสงัคมหนึง่     

เป็นผลรวมของแบบแผนหรือแนวทางการดําเนินชีวิตเข้าด้วยกนัหรือเรียกวา่แบบแผนวฒันธรรม         

ซึง่ประกอบขึน้จากสว่นตา่งๆ  เข้าด้วนกนั 

 10.  วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคม หมายถึง วฒันธรรมไมไ่ด้เป็นของบคุคลใดบคุคลหนึง่   

ในสงัคม  แตเ่ป็นสว่นรวม  จงึเป็นสมบตัขิองสมาชิกทกุคน  

 สมศกัดิ ์ ศรีสนัตสิขุ (2544: 19-25) กลา่วถึงแนวความคดิเก่ียวกบัวฒันธรรมวา่เป็นสว่นประกอบ

ท่ีสําคญัในการอยูร่่วมกนั  ของสงัคมมนษุย์  มนษุย์ใช้วฒันธรรม  เป็นเคร่ืองอํานวยความสะดวกใน

ด้านตา่งๆ มากมาย  ตลอดเวลาท่ีมนษุย์ใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั  สงัคมจะต้องมีวฒันธรรมมาเก่ียวข้องเสมอ  

การศกึษาเร่ืองของวฒันธรรมจงึชว่ยให้เข้าใจการดํารงชีวิตอยูร่่วมกนั  สงัคมจะต้องมีวฒันธรรมมา

เก่ียวข้องเสมอ  การศกึษาของวฒันธรรมจงึชว่ยให้เข้าใจการดํารงชีวิตของมนษุย์ในสงัคมได้อยา่งถกูต้อง  

แนวความคดิเก่ียวกบัวฒันธรรมเพ่ือชว่ยให้เข้าใจการดํารงชีวิตของมนษุย์ในสงัคมได้อยา่งถกูต้อง  

แนวคดิเก่ียวกบัวฒันธรรมเพ่ือชว่ยให้เข้าใจสภาพความเป็นอยูข่องมนษุย์ในสงัคมมากขึน้  มีดงัตอ่ไปนี ้

             1.  วฒันธรรมสากล (Universal  Culture) หมายถึง  พฤตกิรรม  หรือรูปแบบทางวฒันธรรม  

ท่ีเราสามารถจะพบได้ในสงัคมทัว่ไป  หรือสงัคมทกัระดบั  สว่นใหญ่จะเป็นวฒันธรรมท่ีมนษุย์สร้าง

ขึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน หรือความต้องการทางด้านชีววิทยา  และการติ ดตอ่สมัพนัธ์

กบับคุคลอ่ืน เชน่ การรับประทานอาหาร  การแตง่กาย  การแตง่งาน  การศกึษาการปกครอง เป็นต้น  

 2.  เขตวฒันธรรม (Culture Area) หมายถึงวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะตรงข้ามกบัวฒันธรรมสากล   

เป็นบริเวณหรืออาณาเขตท่ีบคุคลในสงัคมได้แสดงพฤตกิรรมตามแบบแผนทางวฒันธรรมอยา่งใด

อยา่งหนึง่  ขึน้  ซึง่มีลกัษณะเดน่  เป็นลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งไปจากบริเวณอ่ืนๆ  บริเวณวฒันธรรม

มิได้ถือตามเขตการปกครองของประเทศตา่งๆ  แตถื่อตามบริเวณท่ีมีการปฏิบตัเิหมือนกนั  เช่ น  พทุธ  

คริสต์  อิสลาม  มิได้อยูใ่นประเทศใดประเทศหนึง่เทา่นัน้  แตมี่การนบัถือกนัในบางสว่นหรือหลายสว่น

ของอีกหลายประเทศ  บริเวณของวฒันธรรมของศาสนาพทุธ  จะครอบคลมุบริเวณสว่นใหญ่ของ

ประเทศไทย  ลาว  กมัพชูา  ศรีลงักา  บางสว่นในอินเดีย  ในจีน  เวียดนาม  และญ่ี ปุ่ น  เป็นต้น 

 3.  การเลือกวฒันธรรม (Alternative Culture) หมายถึง บคุคลท่ีสามารถเลือกแสดงพฤตกิรรม 

ท่ีต้องการได้หลายอยา่ง  หรืหลายวิธีด้วยกนั  ในภาวการณ์ใด  ภาวการณ์หนึง่ เชน่ การแตง่กายอกไป

เท่ียว บคุคลสามารถเลือกแบบ  หรือของเคร่ืองแตง่กายท่ีตนพอใจได้  และการรับประทานอาหารใน

ร้านอาหารสามารถเลือกสัง่อาหารประเภทท่ีตนต้องการหรือชอบได้  หลายชนิด  เป็นต้น  

 4.  วฒันธรรมเฉพาะ (Specialties Culture)  หมายถึง  ลกัษณะท่ีตรงข้ามกบัการเลือกทาง

วฒันธรรม เพราะในภาวการณ์ บางอยา่งบคุคลไมมี่โอกาส ท่ีจะเลือกแสดงพฤตกิรรม ตามท่ีวางเอาไว้   
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 5.  วฒันธรรมอดุมคต ิ(Ideal Culture) หมายถึง รูปแบบของวฒันธรรมท่ีสงัคมได้กําหนดไว้ 

สว่นใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบักฎเกณฑ์ข้อห้าม  พร้อมมาตรฐานในการดํารงชีวิตอยูร่่วมกนั  

   6.  วฒันธรรมความเป็นจริง (Real Culture) หมายถึงรูปแบบของวฒันธรรมท่ีบคุคลแสดง

ออกมาจริงในภาวการณ์ตา่งๆ วฒันธรรมความเป็นจริงอาจตรงกนัหรือสอดคล้องกบัวฒันธรรมอดุมคต ิ

หรืออาจไมต่รงกนัก็ได้ 

 7.  วฒันธรรมยอ่ย (Sub Culture) หมายถึง รูปแบบพฤตกิรรมทางวฒันธรรมท่ีปฏิบตัขิองคน

กลุม่ใดกลุม่หนึง่  หรือพวกหนึง่ท่ีมีลกัษณะเดน่เฉพาะแตกตา่งกนัไปจากรูปแบบของพฤตกิรรมทาง

วฒันธรรมท่ีคนสว่นใหญ่ในสงัคมนัน้ยดึถือปฏิบตักินั   กลา่วคือ  

  7.1  วฒันธรรมยอ่ยทางชาตพินัธุ์ (Ethnic Subculture) ได้แก่รูปแบบของพฤตกิรรมทาง

วฒันธรรม  ท่ีกลุม่ชาตพินัธุ์  หรือชนกลุม่น้อยตา่งๆ  ในสงัคมยดึถือปฏิบตักินัซึง่แตกตา่งไปจาก

วฒันธรรมของคนกลุม่ใหญ่  หรือกลุม่ชนท่ีมีอํานาจในทางเศรษฐกิจ  สงัคมและการเมือง  เชน่คนไทย

สว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  ชาวมสุลิมนบัถือศาสนาอิสลาม  และชาวจีน นบัถือบรรพบรุุษ  เป็นต้น  

  7.2  วฒันธรรมยอ่ยภมูิภาค (Regional Subculture) หมายถึง  รูปแบบของพิธีกรรมท่ี

ปฏิบตักินัในบริเวณตา่งๆ  เชน่  การประกอบอาชีพของคนไทยภาคกลางปลกูข้าวจ้าว  ภาคอีสาน

ปลกูข้าวเหนียว ภาคตะวนัออกทําสวนผลไม้  ภาคใต้ทําสวนยางพารา  หรือ แตล่ะภาคมีประเพณีท่ี

แตกตา่งไป  เชน่  คนไทย ภาคกลาง  ภาคเหนือ  นิยมลอยกระทงในวนัเพ็ญเดือนสิบสอง  และคนไทย

ภาคอีสานนยิมลอยกระทงนาทศการวนัออกพรรษา  เป็นต้น 

  7.3  วฒันธรรมยอ่ยทางอาย ุ(Age Subculture) หมายถึง รูปแบบพฤตกิรรมทางวฒันธรรม 

ท่ีบคุคลในกลุม่ระดบัอายตุา่งกนั  นิยมปฏิบตัเิชน่กนั  คนสงูอาย ุ นิยม เข้าวดัฟังเทศน์ผู้ใหญ่วุน่อยูก่บั

การทํางานเพ่ือหารายได้มาเลีย้งครอบครัว  วยัรุ่น  มรพฤตกิรรมท่ีชอบความสนกุสนาน  โลดโผน  

ต่ืนเต้น  หวาดเสียว  หรือเส่ียงโชค  แตเ่ดก็จะมีพฤตกิรรมสว่นใหญ่ไปในเร่ืองการสร้างความสนกุสนาน

ให้กบัตนเอง 

 8.  วฒันธรรมตอ่ต้าน (Corn Culture) หมายถึง  รูปแบบพฤตกิรรมทางวฒันธรรมของคน

สว่นใหญ่ ในสงัคมล้ายกบัวฒันธรรมยอ่ย  แตต่า่งกนัในลกัษณะรูปแบบวฒันธรรมตอ่ต้านนัน้เป็น

พฤตกิรรมท่ีขดัแย้ง  หรือสร้างความวุน่วาย  ความไมส่งบข้นในสงัคม  เชน่ การค้ายาเสพตดิของ

บรรดาวยัรุ่น การมัว่การเลน่ การพนนั  และการยกพวกโจมตีกนัของนกัเรียนตา่งๆ เป็นต้น  

          9.  ความล้าหลงัทางวฒันธรรม (Culture  Lag / Culture  Lag) หมายถึง รูปแบบของพฤตกิรรม

ทางวฒันธรรมบางสว่น หรือบางระบบ อาจจะพฒันาไปได้ในอตัราท่ีรวดเร็วหรือสงูกวา่  ในขณะท่ีรูปแบบ

พฤตกิรรมทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบัอีกสว่นหนึง่ หรือระบบหนึง่คอ่ย  ๆพฒันาหรือเปล่ียนไปในอตัราท่ี

ช้ากวา่หรือต่ํากวา่  ลกัษณะดงักลา่วทําให้เกิดความ  ไมส่อดคล้องหรือไมป่ระสานกนั  นําไปสูช่อ่งทาง

ระหวา่งสองสว่นนัน้  ซึง่มีผลถึงการนําไปสูปั่ญหาหรือเกิดความวุน่วาย ท่ีอาจเกิดขึน้ในสงัคมได้  

การพฒันาท่ีไมส่อดคล้องอาจเกิดขึน้ในสงัคมได้ดงันี  ้
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   9.1  อตัราการเปล่ียนแปลงท่ีไมเ่ทา่กนัระหวา่งวฒันธรรมทางวตัถดุ้วยกนั เชน่ ปัญหา

การจราจรตดิขดัท่ีเกิดขึน้ตามเมืองใหญ่  เน่ืองมาจากจํานวนรถยนต์เพิ่มขึน้ในอตัรารวดเร็วในขณะท่ี

ถนนตา่งๆ ท่ีจะใช้สําหรับรถยนต์ว่ิงเพิ่มขึน้ในอตัราท่ีช้ากวา่ 

  9.2  อตัราการเปล่ียนแปลงท่ีไมเ่ทา่กนัระหวา่งวฒันธรรมทางวตัถแุละวัฒนธรรมท่ีไมใ่ช่

วตัถ ุซึง่มกัจะเกิดขึน้ในลกัษณะวฒันธรรมทางวตัถมุกัเปล่ียนไปในอตัราท่ีรวดเร็วกวา่วฒันธรรมท่ีไมใ่ช่

วตัถ ุ เชน่  ปัญหาความไมส่มดลุทางด้านสภาพแวดล้อมเป็นพษิเน่ืองมาจากการพฒันาเคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ในการทําลายป่า ท่ีเป็นวฒันธรรมทางวฒันธรรมวตัถมุากขึน้  การสร้างโรงงานอตุสาหกรรม   

ซึง่เป็นวฒันธรรมทางวตัถมุากขึน้  แตก่ฎหมายซึง่เป็นวฒันธรรมท่ีไมใ่ชว่ตัถท่ีุจะใช้ควบคมุการทําลายป่า  

การกําจดันํา้เสีย หรือมลพษิจากโรงงานนัน้ คอ่นข้างจะไมท่นัสมยัแลถกูปลอ่ยปละละเลย มีบทลงโทษท่ี

เบาเกินไป บคุคลขาดความเกรงกลวั  เป็นต้น 

 10.  การช็อคทางวฒันธรรม (Culture Shock) หมายถึง ลกัษณะอาหารของบคุคลท่ีไม่

สามารถปรับตวัเองให้สอดคล้องหรือเข้ากนัวฒันธรรมท่ีไมคุ่้นเคยได้  อาการช็อค ทางวฒันธรรมของ

บคุคล  อาจจะเป็นอยา่งออ่นๆ เชน่ต่ืนเต้น  ประหมา่  วิตกกงังวล  หวาดระแวง  ถึงขัน้เป็นลมห มดสต ิ 

หรือหวัใจวายสิน้ชีวิต  อาจกลา่วได้วา่กระบวนการการชอ็คทางวฒันธรรม  มีอยู ่ 4  ขัน้ตอน  ดงันี ้

                10.1  ขัน้ฟักตวั (Incubation Stage) เป็นระยะเร่ิมแรกท่ีอาการช็อคทางวฒันธรรม    

เร่ิมก่อตวัขึน้ท่ีจะต้องเข้าไปเผชิญกบัสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมท่ีตนเองไมเ่คยพบมาก่อนเข้าไป

สมัภาษณ์ในการสอบเข้าทํางาน  บคุคลอาจต่ืนเต้น  ประหมา่  ผดุลกุผดุนัง่  และกระวนกระวายใจ  เป็นต้น 

                10.2  ขัน้วิกฤต ิ(Cirsis Stage) เป็นระยะท่ีบคุคลประสบกบัสิ่งท่ีไมค่าดฝันวา่จะเกิดขึน้

ในสภาพแวดล้อมแหง่ใหม ่ ทําให้ปรับตนเองไมถ่กู  เชน่  คนท่ีไปเมืองนอกนานๆ กลบัมาเห็นเมืองไทย

มีตกึสงูหลายลิบชัน้  เห็นทางดว่นพิเศษเหนืออาคารตา่งๆ  เกิดความตกใจ  ด้วยแสดงอาการเป่ินหรือ

เชยในสภาวการณ์ตา่งๆ  ก็เป็นลกัษณะของการช็อคทางวฒันธรรมเหมือนกนั  เป็นต้น  

                10.3  ขัน้ฟืน้ตวั (Recovery Stage) เป็นระยะท่ีบคุคล กําลงัเร่ิมคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อม

ทางวฒันธรรมใหมบ้่างแล้ว  เชน่  การข้ามถนนขิงชาวชนบทท่ีเข้ามากรุงเทพฯในระยะแรกอาจจะข้าม

ไมไ่ด้  แตเ่ห็นคนอ่ืน  เดนิข้ามได้โดยรถไมช่น  ก็จะอาศยัหรือตามไป  

                10.4  ขัน้ยอมรับ ( Adjustment  Stage) เป็นระยะท่ีบคุคลได้เรียนรู้  ศกึษา หรือเข้าใจ

ความหมายในการกระทําตา่งๆ  ในสภาวะแวดล้อมนัน้ได้เป็นอยา่งดีแล้ว  ก็สามารถปรับตนเองให้

ดําเนินหรือมีพฤตกิรรม  เชน่  คนสว่นใหญ่ของสงัคมนัน้ได้  เชน่  การข้ามถนนของชาวชนบท  เม่ือ

ได้รับการแนะนําสัง่สอนจนเข้าใจ  มาการทดลองพาข้าม  ครัง้หรือ สองครัง้จนเกิดความมัน่ใจ  ก็จะ

สามารถข้ามโดยลําพงัด้วยตนเองได้  และไมเ่ป็นปัญหากบัตนเองตอ่ไป  
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          11.  วฒันธรรมสมัพทัธ์ (Cultural  Relativity) หมายถึง  แบบแผนวฒันธรรมตา่งๆ ที่ปฏิบตัิ

กนัในสงัคม  มีความหมายเฉพาะในสงัคมนัน้  มิได้มีความหมายเป็นสากล  หรือ  ใช้ได้กบัทกุสงัคม  

ลกัษณะของวฒันธรรมอยา่งเดียวไมมี่ความหมายดีหรือเลว  ขึน้อยูก่บัแตล่ะสงัคมได้กําหนดไว้  ซึง่แต่

ละสงัคมได้พฒันาแบบแผนวฒันธรรมขึน้มาให้เหมาะสมกบัสภาพท้องท่ี  เชน่  การเสียความบริสทุธ์

ของหญิงสาวก่อนแตง่งาน  เป็นเร่ืองท่ีนา่ตําหนิ  เป็นเร่ืองเส่ือมเสียในสงัคมไทยและในเอเชียโดยทัว่ไป  

แตเ่ร่ืองดงักลา่ว  ไมใ่ชเ่ร่ืองท่ีเสียหายในสงัคมของชาวตะวนัตก  หรือชนเผา่บางเผา่มีประเพณีท่ีหญิง

สาวจะแตง่งานจะต้องผา่นการเรียนรู้เพศศกึษาจากหวัหน้าเผา่ก่อน  เป็นต้น  

         12.  ความหลงชาตพินัธุ์ (Ethnocentrism) หมายถึง  บคุคลใช้ลกัษณะตา่ง  ๆของตนเอง  เป็น

ศนูย์กลาง  หรือหลกัในการยดึถือ หรือการตดัสินการกระทําหรืสิ่งอ่ืน  ท่ีเก่ียวข้องวา่ดีหรือเลว โดยมี

ลกัษณะของการเอาวฒันธรรมของกลุม่ตนเอง เป็นเคร่ืองตดัสินวฒันธรรมของคนกลุม่อ่ืน อาจเรียกได้

วา่ เป็นความหลงชาตพินัธุ์ของตนเอง          

 13.  ความขดัแย้งทางวฒันธรรม (Cultural  Conflict) หมายถึง วฒันธรรมของกลุม่คนหรือ

สงัคมท่ียดึมัน่ในรูปแบบทางวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั  และคดิวา่วฒันธรรมของตนเองดีกวา่อีกฝ่าย

หนึง่  พยายามจะให้อีกฝ่ายหนึง่ยอมรับวฒันธรรมตนเอง  ทําให้เกิดการตอ่สู้   หรือขดัแย้งกนั เชน่   

การขดัแย้งทางศาสนา การขดัแย้งทางศาสนา การขดัแย้งเก่ียวกบัรูปแบบการปกครองและอดุมการณ์

ทางการเมือง 

           14.  การผสมผสานทางวฒันธรรม (Acculturation) เป็นกระบวนการของการยอมรับเอา

วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัเข้ามาปฏิบตั ิ ซึง่เป็นการลดความขดัแย้งทางวฒันธรรมการผสมผสานทาง

วฒันธรรมทางวฒันธรรมจะเกิดขึน้  เม่ือบคุคลสองกลุม่ท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งกนัได้มาเก่ียวข้องและ

สมัพนัธ์กนั  ต้องลดความรู้สกึขึน้ แตกตา่งและลดความรังเกียจซึง่กนัและกนั  การพยายามปรับตวัรับ

เอาวฒันธรรมของอีกฝ่ายท่ีอํานาจน้อยกวา่ทางด้านเศรษฐกิจ  และการเมืองเป็นฝ่ายปรับตวัเข้าหา

ฝ่ายท่ีมีอํานาจอิทธิพลมากกวา่  เชน่  คนจีนท่ีมาอยูใ่นเมืองไทยหนัมายอมรับ  การพดูภาษาไทย   

เรียนหนงัสือไทย  นบัถือศาสนาพทุธ  ทําบญุตกับาตร  ไปวดัฟังเทศน์  เหมือนคนไทยทัว่ไป ทําให้ได้รับ

การยอมรับจาทําให้เกิดความกลมกลืนคนไทยทัว่ไปๆ ไป การยอมให้บตุรหลานท่ีมีความแตกตา่งทาง

วฒันธรรม ได้แตง่งานด้วยกนัทําให้ความกลมกลืนทวฒันธรรม (Assimilation)  ก่อให้เกิดความรู้สกึ

ผกูพนัในเครือญาตเิกิดความเหน็อกเห็นใจและลดความรู้สกึแตกตา่งความเหนิหา่ง  และความรังเกียจ

เดียดฉนัท์ด้วย 

 สรุปได้วา่  ลกัษณะขิงวฒันธรรม  เป็นสิ่งผลรวมของหลายสิ่งหลายอยา่งท่ีมนษุย์  ได้สร้าง

ขึน้มาเพ่ือสนองความต้องการ และเป็นท่ียอมรับร่วมกนัในสงัคมโดยสมาชกิได้เรียนรู้  จากการถ่ายทอด

ของสงัคมและวฒันธรรม ในแตล่ะสงัคมยอ่มจะแตกตา่งกนัออกไป ตามสภาพแวดล้อมทางสงัคม และ

อาจเปล่ียนแปลงหรือสลายไปได้ 
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2. ความเช่ือ  พธีิกรรม  การบายศรีสู่ขวัญ ขวัญ และความเช่ือการเรียกขวัญ   
 ความเช่ือ 

 มารยาท  กิจสวุรรณ (2527: 14) กลา่วถึงลกัษณะความเช่ือของคนไทยวา่  ความเช่ือของชน

ชาตไิทยแตด่ัง้เดมิก็เหมือนกบัชนชาตอ่ืินในสมยัโบราณ  คือเช่ือในสิ่งท่ีมองไมเ่ห็นตวัตนหรือความเช่ือ

ในสิ่งท่ีเหนือธรรมชาตใินเร่ืองดงักลา่ว  จดัอยูใ่นรูปของศาสนาดัง้เดมิ  ก่อนท่ีพฒันามาเป็นศาสนาใน

ปัจจบุนั 

 ชอบ ดีสว่นโศก (2528: 22) กลา่วถึงความเช่ือของชาวอีสานพบวา่  ความเช่ือดัง้เดมิของชาว

อีสานในอดีตล้วนได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบรุุษแทบทัง้สิน้ได้สืบทอดและปฏิบตัติอ่กนัมา  ซึง่ความ

เช่ือในด้นตา่งๆ  ของชาวอีสานได้กลายเป็นพืน้แหง่อริยธรรมไมว่า่จะเป็นด้านศาสนา ปรัชญา            

การปกครอง  การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ  การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั  จารีดประเพณี ศลิปะดนตรี

และวฒันธรรม 

 พระอริยานวุตัร  เขมจารีเถระ (2536: 1-65) กลา่วถึง  คตคิวามเช่ือของชาวอีสานในวฒันธรรม  

พืน้บ้าน  คตคิวามเช่ือของชาวอีสานได้รับการสืบทอดบรรพบรุุษจะเช่ือในการครองเรือน  การทํามาหา

กินเลีย้งชีพในทางสมัมาอาชีวะ  จะทําแตส่ิง่ท่ีเป็นประโยชน์ได้รับความผาสกุ  และความเช่ือได้ดงันี ้

 1.  ชาวอีสานมีความเช่ือเร่ืองกฤษ์ยาม 

  2.  มีความเช่ือผีสางเทวดา  นางไม้  พระภมู ิ ผีวิญญาณบรรพบรุุษ 

  3.  มีความเช่ือเร่ืองลางสงัหรณ์  เชน่ในมหาเวสสนัดรชาดก  ฉบบัใบลานกลา่วถึงชชูกวา่เข้า 

ไปถึงประตเูขาวงกต  ในคืนนัน้นางมทัรีได้ทรงสบุนินิมิตเห็นชายเนือ้ล่ํา  รูปร่างเหมือนยกัษ์ถือดาบมา

ตดัพระพาหา  แล้วควกัเอาพระเนตรทัง้สอง  เฉือนเอาหวัใจเลือดแดงฉาน  พระนางจงึไปกราบแก้คําฝันให้

พระเวสสนัดรฟัง 

  4.  ความเช่ือเร่ืองผี  ฟ้า  ผีแถน  ประเพณีคํา้โพ  คํา้ไฮ (ไทร)  การสตูรธาต ุ สตูรขวญั

ตลอดจนพธีิตดัเวรตดักรรม  เป็นต้น 

  5.  ความเช่ือเร่ืองประเพณีฮีตสิบสอง  คองสิบส่ี  ถือเป็นจารีตประเพณีอนัเก่าแกอยา่งหนึง่   

ของชาวอีสาน  ซึง่ได้รับการสืบทอดมาตัง้แตโ่บราณมาจนถึงปัจจบุนั  

  มณี พะยอมพงค์ (2536: 66) กลา่วถึงความเช่ือขงิคนไทย สรุปสาระสําคญัไดวา่ความเช่ือเป็น

ธรรมชาตขิองมนษุย์ทกุรูปทกุนาม  คือจะเช่ือในเร่ืองท่ีงมงายไร้เหตผุล  และความเช่ือท่ีเจตนาแอบแฝง

อยู ่ เพ่ืออบรมสัง่สอนให้คนประพฤตดีิ  อยูร่่วมกบัสงัคมอยา่งมีความสขุจากความเช่ือเร่ืองดงักลา่ว

มาแล้วในข้างต้น  สามารถแยกเป็นพวกๆ ได้ 12 ความเช่ือ 

1. ความเช่ือเก่ียวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

2. ความเช่ือเก่ียวกบัยากลางบ้าน 

3. ความเช่ือเก่ียวกบัโชคลาง 
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4. ความเช่ือเก่ียวกบัฤกษ์ยาม 

5. ความเช่ือเก่ียวกบัไสยศาสตร์ 

6. ความเช่ือลกัษณะขิงตนและสตัว์ 

7. ความเช่ืออนัเน่ืองมาจากศาสนา 

8. ความเช่ือเก่ียวกบัประเพณี 

9. ความเช่ือเก่ียวกบัการทํามาหากิน 

10. ความเช่ือเก่ียวกบัการแก้เคล็ด 

11. ความเช่ือเก่ียวกบั  นรก  สวรรค์  ชาต ิ ภพ  

12. ความเช่ือเก่ียวกบัเลขดี  เลขเลว   วนัดี  วนัร้าย  

  นิพนธ์  สขุสวสัดิ ์(ม.ป.ป.: 1-15)  ได้เขียนเร่ืองวรรณคดีไทยเก่ียวกบัพทุธสาสนาโดยสรุป

สาระสําคญัได้วา่  ศาสนามีอิทธิพลตอ่มนษุย์มาตัง้แตโ่บราณ  เพราะศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของ

คนไทยในสงัคมให้อยูร่่วมกนัโดยสนัต ิ เป็นท่ีพึง่ในการดําเนินชีวิตของมนษุย์  ดงันัน้การแสดงออกของ

มนษุย์จงึมีเร่ืองของศาสนาแทรกอยูใ่นชีวิตประจําวนัซึง่เป็นประเพณีท่ีประพฤตปิฏิบตัติอ่กนัมา ดงันัน้  

อิทธิของศาสนาจงึปรากฏอยูใ่นวรรณคดีไทย เป็นจํานวนมากและแยกประเดน็สําคญัไว้  6  ประการ  ดงันี ้ 

  1.  ปรัชญา  พทุธศาสนามุง่สอนให้คนกระทําความดี  ละเว้นชัว่ทําจิตใจให้ผอ่งใส  

  2.  ธรรมเนียมในการแตง่  เชน่ บทไหว้ครู  บทชมความรุ่งเรืองของศาสนาเป็นต้น  

  3.  ศรัทธาและความเช่ือถือ  เชน่ความศรัทธาในปาฏิหาริย์ของพระพทุธเจ้า ความเช่ือในเร่ือง

ผีสางเทวดา  ความเช่ือจากหนงัสือไตรภมูพิระร่วงและพระมาลยัคําหลวง  ท่ีกลา่วถึง  นรก  สวรรค์  

เทวดา  และพระศรีอาริย์  เป็นต้น 

  4.  เร่ืองธรรมละคําสัง่สอนของศาสนา 

  5.  ประเพณี  และวนัสําคญัทางศาสนา 

  6.  สํานวนและสภุาษิต  ดงันํามาพทุธศาสนา  เชน่  ปิดทองหลงัพระ  เป็นต้น 

   ก่ิงแก้ว  อตัถากร  และคนอ่ืนๆ (2524: 262-267) ได้ศกึษาความเช่ือ และแบง่ความเช่ือของ

คน  ออกเป็น  2 ระดบั  คือ   

  1. ความเช่ืออีกแบบหนึง่เป็นความเช่ือท่ีไมส่ามารถหาเหตผุลอธิบายได้  

ความเช่ือทัง้  2  แบบ  แบง่ออกได้เป็น  7  ประเภท  คือ 

1. ความเช่ือเก่ียวกบัธรรมชาติ 

2. ความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดและการตาย 

3. ความเช่ือเก่ียวกบัการเกิดโรค 

4. ความเช่ือเก่ียวกบัการพยากรณี 
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5. ความเช่ือเก่ียวกบัอาชีพ 

6. ความเช่ือเก่ียวกบัการสญูเสียและการได้กลบัคืน  

7. ความเช่ือเก่ียวกบัครอบครัว 

  ประสาท  อิศรปรีดา และคนอ่ืนๆ (2518: 64) กลา่ววา่ ความเช่ือและสิง่ยดึเหน่ียวทางจติใจ

เป็นสิ่งท่ีสําคญัท่ีเก่ียวกบัวิถีชีวิตของชีวิตของชาวอีสานจนแยกไมอ่กจากสถาบนัอ่ืนของหมูบ้่าน

เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองควบคมุความประพฤตแิละศีลธรรม  

  ศริิพร  สวุรรณศรี (2536: 51) กลา่วถึงความเช่ือวา่ การประกอบพธีิกรรมการบายศรี สูข่วญั 

เช่ือวา่  เม่ือกระทําพิธีนัน้แล้ว  จะทําให้เกิดสิริมงคลแก่ตวัเอง  และผู้ เข้าพิธี  

  จารุวรรณ  ธรรมจกัร (2521: 111-120) ได้ศกึษาลกัษณะวรรณกรรมอีสานโดยกลา่วถึงความ

เช่ือทางพทุธศาสนาของชาวอีสานก่อให้เกิดวรรณกรรมสองประเภท  คือ  

  1.  วรรณกรรมมขุปาฐะ ได้แก่  คําเซิง้  คําสูข่วญั  ซึง่ใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือของ

ชาวอีสาน  เชน่คําเซิง้บัง้ไฟ  เป็นต้น 

  2.  วรรณกรรมลายลกัษณ์อกัษร เกิดจากความเช่ือความศรัทธาเช่ือมัน่ในพทุธศาสนา ได้แก่  

คําพระเวส  หรือแวสสนัดรชาดก 

  พระอนมุานราชธน (2504: 52) ได้เขียนเร่ืองวฒันธรรมเบือ้งต้นโดยกลา่วถึงความเช่ือ

เก่ียวกบัศาสนามีหลกัใหญ่อยู ่ 3  ประการ  คือ 

  1.  หลกัแสดงกําเนิดและสิน้สดุขิงโลกอนัไปเป็นไปในทางปรมตัถ์ 

  2.  หลกัธรรมเก่ียวกบับญุบาป  อนัเป็นทางฝ่ายศีลธรรม  

  

  พธีิกรรม 

  ยพุา  กาฬเนตร และคนอ่ืนๆ  (2544: 149) กลา่วถึง  ความหมายพธีิกรรม เป็นการปฏิบตั ิ   

ท่ีเป็นมาตรฐานทางวฒันธรรม อนัเก่ียวกบั สญัลกัษณ์  ท่ีทําในโอกาสตา่งๆ หรือพฤตกิรรมทางสงัคม 

ท่ีกําหนดขึน้โดยขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย หรือระเบียบของสงัคม  ท่ีแสดงออกถึงสญัลกัษณ์

ของคา่นยิมหรือความเช่ือ  กิจกรรมสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัศาสนาและการใช้สญัลกัษณ์ซึง่แสดงถึง

ความสําคญัของวฒันธรรมตา่งๆ  เพ่ืออนชุนรุ่นหลงัเกิดสํานกึหรือเคารพนบัถือ  

   ปิยะ  สดุสิสุดี (2545: 107) กลา่วถึงพิธีกรรมวา่ เป็นวิธีหนึง่  ท่ีมนษุย์คดิขึน้เพ่ือต้องการไปสู่

เป้าหมายโดยใช้เป็นแนวทางการกร ะทําและเป็นวิธีทําให้ได้มาซึง่สิง่มนษุย์ต้องการมนษุย์มกัเผชญิ

ภยัอนัตรายตา่งๆ  ความหวาดกลวัทัง้ท่ีตนมองเห็นและมองไมเ่ห็นเป็นภยัท่ีเกิดขึน้โดยทราบหรือไม่

ทราบเหตก็ุเป็นได้  เป็นทัง้ภยัท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัและอาจเกิดขึน้ในอนาคตก็ได้  ความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สินของมนษุย์ทําให้มนษุย์หาวิธีเพ่ือป้องกนัหลีกเล่ียงหรือกําจดัภยัเหลา่นัน้ดัง้นัน้มนษุย์จงึ

ต้องการจดัพิธีกรรม ขึน้เพ่ือขบัไลส่ิ่งชัว่ร้ายท่ีจะเกิดขึน้ ปัดเป่าเภทภยัตา่งๆ ออกไปเพ่ือให้เกิดกําลงัใจ

และความสบายใจหลงัจากผา่นพิธีกรรมเหลา่นัน้แล้ว 
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  สรุปได้วา่  พธีิกรรม  หมายถึง  การกระทําพิธีตา่งๆ อยา่งใดอยา่งหนึง่  ทัง้เป็นทางการและไม่

เป็นทางการ  เพ่ือเป็นการสร้างกําลงัใจ  ให้เกิดความสบายใจ  

   

  ความเช่ือและพธีิกรรมเก่ียวกับขวัญ 

  คนอีสานมีความเช่ือวา่ คนเรานัน้มีองค์ประกอบอยู ่2 สว่นใหญ่ ๆ คือ สว่นท่ีมองเห็นเป็น 

“รูปธรรม”  ซึง่ได้แก่ “ฮปูฮา่ง” ( รูปร่าง ) “ฮปูคงึ” ( ร่ากาย )  ปาก  คอ  ห ู จมกู  แขน  ขา ฯลฯกบัสว่นท่ี

เป็น  “นามธรรม”  ไมมี่ตวัตนมองไมเ่ห็นด้วยตา  แตเ่ช่ือวา่มีเรียกวา่ “ขวนั”  ( ขวญั) 

  การสูข่วนั  หรือ “การสูข่วญั”  หรือ “สดูขวนั”  ก็เรียกประเพณีนีเ้ป็นประเพณีนีเ้ป็นประเพณีท่ี

เก่ียวชีวิตและวยัของคนอีสานซึง่คนอีสานเช่ือวา่ “อวยัวะทกุสว่นในร่างกายของคนเรา แบง่เป็น  2 สว่น 

คือ สว่นท่ีเป็นรูปธรรม” ซึง่สามารถมองเหน็ได้ด้วยตา และจบัต้องหรือสมัผสัได้ด้วยมือ จมกู ห ูลิน้ และ

ทกุสว่นของร่างกายกบัอีกสว่นท่ีเป็นนามธรรมเรียกวา่ “ขวนั”  (ขวญั) สว่นของร่างกายนบัจากสะดือขึน้

มาถึงคอ (ใต้ลกูกระเดือก) เรียกวา่ “ขวญัคงึ” (คงึ แปลวา่ ลําตวั) หก็ูมีขวนัห ู ตาก็มีขวนัตา  ปากก็มี 

ขวนัปาก ฯลฯ  สรุปแล้ววา่  อวยัวะทกุสว่นของร่างกายมี “ขวญั” ทัง้สิน้  

  เน่ืองจากคนอีสานท่ีสืบเชือ้สายจากชนเผา่ลาว  มีความเช่ือวา่ “คนเราจะได้รับความสําเร็จ 

ในชีวิตถึงขัน้อยูดี่สขุมากน้อยเพียงใดขึน้อยูก่บัขวญัของคนๆ นัน้ ”  และยงัเช่ือถืออีกวา่ในโอกาสท่ีเกิด

เหตกุารณ์หรือจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัในชีวิตของบคุคลในครอบครัว  “ขวญั”  จะเป็นกําลงัใจ

เป็นสิริมงคลให้คนๆ นัน้ได้รับความสขุความสําเร็จในชีวิตการงาน  ดงันัน้ญาตพ่ีิน้องจงึจดัให้มี        

“พธีิสูข่วญั”  ให้แก่บคุคลผู้นัน้ 

  โอกาสท่ีจะทําพธีิสูข่วญัการทําพธีิสูข่วญัจะทําเฉพาะในโอกาสท่ีสําคญัเทา่นัน้  มีดงันี  ้

1. การสูข่วญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของชีวิต  ซึง่มกัจะกระทําในโอกาสตอ่ไปนี  ้

- สูข่วญัเดก็เกิดใหม ่ เพ่ือแสดงความยินดีท่ีมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึน้  

- สูข่วญันาค  ทําให้ลกูชายก่อนบวช 

- สูข่วญักินดอง  ทําให้เจ้าบา่วสาวในวนัแตง่งาน  (การแตง่งานคนอีสาน เรียกวา่ 

กินดอง) 

- สูข่วญัผกูเส่ียว  ทําให้ผู้ ท่ีประสงค์จะเป็นเพ่ือนตายตอ่กนั  

2. การสูข่วญัเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอาชีพการทํางาน  ซึง่มกัจะทําในโอกาสตอ่ไปนี  ้

- สูข่วญัให้คนท่ีจะเดนิทางไปทํางานในถ่ินไกล  เชน่  ตา่งจงัหวดัหรือตา่งประเทศ  

- สูข่วญัให้คนท่ีเดนิทางไปทํางานถ่ินไกลแล้วกลบัมาถึงบ้าน 

- สูข่วญัให้คนได้งานใหม ่ หรือได้เล่ือนตําแหนง่สงูขึน้ 

- สูข่วญัให้คนลาออกจากงานและปลดเกษียณ 
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3. การสูข่วญัเก่ียวการเปล่ียนแปลงทางสขุภาพ  จะทําในโอกาสตอ่ไปนี  ้

- สูข่วญัเม่ือได้รับอบุตัเิหต ุ เชน่  ตกต้นไม้  ถกูรถชน  ฯลฯ  

- สูข่วญัเม่ือหายจากอาการเจบ็ไข้ได้ป่วยหนกั 

4. การสูข่วญัเก่ียวกบัสตัว์เลีย้งและทรัพย์สนิ  มกัจะทําในโอกาสตอ่ไปนี ้

- สูข่วญัเล้า  สูข่วญัลาน  ในปีท่ีทํานาได้ข้าวมาก ๆ 

- สูข่วญัเฮือน  ในโอกาสท่ีสร้างบ้านใหม ่ ก่อนท่ีจะข้นบ้านใหม่  

- สูข่วญัช้าง  ม้า  ววั  ควาย  ในโอกาสท่ีซือ้สตัว์เลีย้งดงักลา่วมาใหม ่ หรือได้มา  

ใหมแ่ละเห็นวา่สตัว์ตวันัน้มีลกัษณะดีสวยงามและถกูใจผู้ เป็นเจ้าของ 

              5.  การสูข่วญัเก่ียวกบัการสมาคม  จะทําในโอกาสท่ีมีคนตา่งถ่ินมาเยือน  เรียกวา่  สูข่วญัผู้

มาเยือน ทําเม่ือมีผู้มาเย่ียมเยือนหมูบ้่านและได้นําข้าวของเงินทองหรือสิ่งสาธารณปูโภค เข้าสูห่มูบ้่าน 

ชาวบ้านจะพร้อมใจกนัทําพิธีสูข่วญัให้บคุคลหรือคณะบคุคลนัน้ๆ ให้มีความสขุความเจริญในชีวิตการ

งานย่ิงๆ ขึน้ 

  ชนิดการสูข่วญั  แบง่ตามความสําคญัได้  2 ชนิด 

1. สูข่วญัน้อย เป็นพิธีสูข่วญัภายใน โดยทํากนัในหมูญ่าตพ่ีิน้อง หรือเพ่ือนผู้สนิทเทา่นัน้ไม่ 

เชิญแขกอ่ืน 

2. สูข่วญัใหญ่  เป็นพิธีสูข่วญัท่ีจดัขึน้อยา่งเอิกเกริก เชิญทัง้ญาตพ่ีิน้องและแขกทัว่ไป  

แตถ้่าเป็นขวญัแตง่ดอง  เรียก “สูข่วญักบัก่าย”  อปุกรณ์ท่ีใช้ในพิธีสูข่วญั  มีดงันี  ้

 พาขวญั ประกอบด้วยโตกไม้หรือขนัใบใหญ่ (ซึง่อาจเป็นขนัไม้  ขนัเงิน ขนัทองเหลือง ขนั

อะลมูิเนียม)  หนึง่ใบแล้วนําใบตองกล้วยมาทํากรวยขนาดใหญ่  ตัง้ตรงกลาง  กรวยขนาดกลาง  ตัง้

เป็นมมุส่ีมมุล้อมรอบกรวยใหญ่  สว่นกรวยขนาดเลก็เย็บตดิกรวย  ขนาดกลางกรวยละห้าอนั  ท่ียอดของ

กรวยทกุขนาดให้ดกไม้สีขาว  หรือสีเหลืองเสียบไว้  สว่นยอดพาขวญัให้เสียบเทียนเลม่บาทหนึง่เลม่  

ในพาขวญัให้ใสข้่าวเหนียวหนึง่ปัน้ไขไ่ก่ต้ม 1  ฟอง ข้าวต้มมดัหนึง่มดั  กล้วยนําว้าสกุ  1-2 ลกู เทียน

เลม่บาท (นํา้หนกั) เทียนฮอบหวั (รอบศีรษะ)  เทียนคา่คงึ (วดัจากสะดือถึงคอ) ของผู้ เข้าพาขวญัอยา่ง

ละเลม่  เหล้าขาวท่ีเปิดขวดไว้แล้วหนึง่ขวดและด้ายผกูแขวนวางไว้ทกุชอ่งของกรวยเลก็ให้มีจํานวน

เพียงพอแก่แขกท่ีเชิญ 

  ปัจจบุนัคนอีสานท่ีอยูใ่นเมือง และผู้ ท่ีได้รับการศกึษาระดบัสงูพากนั “พานบายศรีสูข่วญั” ซึง่

เป็นคําบญัญตัขิึน้มาใหม ่ ซึง่คํา “บายศรี”  ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2538 ให้

ความหมายไว้ดงันี ้“บายศรี” น. (คํานาม)  เคร่ืองเชญิขวญัหรือรับขวญั ทําด้วยใบตองรูปคล้ายกระทง

เป็นชัน้ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึน้ไป เป็น 3 ชัน้ 5 ชัน้ หรือ 9 ชัน้ มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน  มีเคร่ือง

สงัเวยวางอยูใ่นบายบายศรี  และมีไขข่วญัเสียบอยูบ่นยอดบายศรีหลายอยา่ง  เชน่  บายศรีตอง  

บายศรีปากชาม  บายศรีใหญ่ ข. (เขมร)  บาย = ข้าว + ศรี  = สริิ  หมายความวา่ข้าวอนัเป็นสริิ  หรือ
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ข้าวขวญัจะเห็นได้วา่ “พาขวญั” กบั “พานบายศรี”  มีความแตกตา่งกนัในด้านท่ีมีความเช่ือพาขวญั  

เป็นเคร่ืองประกอบพิธีสดูขวญัของคนลาวและคนเชือ้สายลาว  ท่ีอยูใ่นภาคอีสานตลอดจนภาคอ่ืนๆ  

ของประเทศไทยมาตัง้แตโ่บราณกาล   โดยมีพืน้ฐานความเช่ือจากศาสนาพราหมณ์ประสมประสานกบั

ศาสนาพทุธ  ดงันัน้ทกุสว่นของพาขวญัหรือขนัหมากเบง็จงึมีความหมายอธิบายได้ตามหลกัความเช่ือ

ของศาสนาดงัตอ่ไปนี  ้

   กรวยใหญ่  ท่ีอยูต่รงกลางพาขวญั  หมายถึง  “มโน”  คือใจโดยเช่ือวา่ทกุอยา่งสําเร็จ

ด้วยใจ 

   กรวยขนาดกลาง  ท่ีตัง้ส่ีมุมพาขวญั  หมายถึง  ธาตทุัง้ส่ี  คือ  ดนิ นํา้  ลม  ไฟ  ซึง่เป็น

องค์ประองค์สําคญัของร่างกายคนเราทกุคน 

   กรวยขนาดเลก็ห้ากรวย  หมายถึง  รูป  เวทนา  สญัญา  สงัขารและวิญญาณ  

  จะเห็นได้วา่เคร่ืองประกอบในพาขวญั  หรือขนัหมากเบง็นีบ้ง่บอกถึงความเช่ือในทางพทุธ

ศาสนา   ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  ซึง่ทกุคนมีกายและใจผกูพนักนัอยู ่ ใครอยากมีความสขุต้อง

ศกึษาธรรมะชัน้สงูขึน้ไป  เพ่ือให้หลดุพ้นจากกิเลสและเข้าใจสภาพของขนัธ์ห้า  และความสขุตาม

ความเช่ือของศาสนา พราหมณ์นัน้เวียน  อยูใ่นโลกมนษุย์และสวรรค์  มีความพอใจในรูปธรรม

นามธรรมซึง่มีธาตมีุขนัธ์  เป็นปัจจยัสําคญั  การสูข่วญัจงึเกิดขึน้เพ่ือความสขุความเจริญมาให้แก่ผู้ มี

ปัญหามากระทบชีวิต  หรือมีการเปล่ียนแปลงในการดําเนินชีวิต  ก่อให้เกิดขวญักําลงัใจท่ีเข้มแข็ง  ท่ี

จะตอ่สู้กบัปัญหาตา่งๆ  ในการดําเนินชีวิตตอ่ไป  

  สว่นบายศรีนัน้เป็นเคร่ืองเชิญขวญัหรือรับขวญัท่ีคนไทยภาคกลางซึง่ได้รับอิทธิพลทาง

วฒันธรรมจากเขมร  แล้วนํามาใช้ดงันัน้  “บายศรี”  กบั “พาขวญั”  จงึมีท่ีแตกตา่งกนั  กลา่วคือ  

“พาขวญั”  ใช้ในพิธีสูข่วญัของคนอีสานท่ีมีเชือ้สายลาว สว่น “บายศรี”  ใช้ในพิธี  “เรียกขวญั” หรือ 

“เชิญขวญั”  ของคนเขมรและคนไทยภาคกลาง 

  2.  พาเขา่  คือสํารับกบัข้าวเหนียวกลอ่งข้าวเหนียว  พร้อมอาหารคาวหวานใสถ้่วยอยา่งละ

ถ้วย  และนํา้ด่ืมเทใสแ่ก้ววางไว้ในพาเขา่ 

            3.  พาเสือ้ผ้าและเคร่ืองสําอาง  กระจก  หวี  ของผู้ เข้าร่วมพาขวญั  

  4.  คายซองสตูรหมอสดูขวญัประกอบด้วย  “ ขนัห้า ”  มีดอกไม้  5  คู ่ และเทียน  5  คู ่ เงิน

คา่คาย ซึง่มากหรือน้อยตามฐานะของเจ้าภาพ ซึ่งเงินจํานวนนีนิ้ยมใสไ่ว้ในซวย (กรวย) ใบตองสิ่งของ

ทัง้หมดนีใ้สพ่านหรือจานมอบให้หมอสดูก่อนเร่ิมพิธี 

  การจดัสถานท่ีสดูขวญั 

  ในพิธีสดูขวญั  ทัง้หมอสดูขวญั  ญาตพ่ีิน้องและแขกทกุคน  ต้องนัง่กบัพืน้โดยมีพาขวญัตัง้ไว้

ตรงกลางวง  พาเข้าพาเสือ้ผ้า  และคายวางไว้ข้างๆ พาขวญั  “ผู้ เข้าพาขวญั”  จะนัง่หนัหน้าเข้าหาพา

ขวญัตามราศีประจําวนัหรือทิศใจดงันี  ้



21 

 
- ถ้าสูข่วญัวนัอาทิตย์ให้ผู้ เข้าพาขวญัหนัหน้าไปทางทิศอดุร (เหนือ) 

- สูข่วญัวนัจนัทร์ให้ผู้ เข้าพาขวญัหนัหน้าไปทางทิศหรดี (ตะวนัตกเฉียงใต้) 

- ถ้าสูข่วญัวนัจนัทร์ให้ผู้ เข้าพาขวญัหนัหน้าไปทางทิศอีสาน  

(ตะวนัออกเฉียงเหนือ ) 

- ถ้าสูข่วญัวนัพธุให้ผู้ เข้าพาขวญัหนัหน้าไปทางทิศบรูพา (ตะวนัออก) 

- ถ้าสูข่วญัวนัพฤหสับดีให้ผู้ เข้าพาขวญัหนัหน้าไปทางทิศอาคเนย์ (ตะวนัออก

เฉียงใต้) 

- ถ้าสูข่วญัวนัศกุร์ให้ผู้ เข้าพาขวญัหนัหน้าไปทางทิศพายพั (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

- ถ้าสูข่วญัวนัเสาร์ให้ผู้ เข้าพาขวญัหนัหน้าไปทางทิศทกัษิน (ใต้) 

    

  การบายศรีสู่ขวัญ    

   ในสว่นของประเพณี งานประดษิฐ์  ดอกไม้  ใบตองตา่งๆ  รวมถึงกาทําพานบายศรีเป็นอีก

รูปแบบหนึง่ ท่ีนบัวา่มีความเก่ียวพนัในพธีิตา่งๆ ตามวิถีชีวิตประจําวนัและเทศกาลสําคญัท่ีแสดงงถึง 

ความเช่ือ  วฒันธรรม  ประเพณี  ขอคนไทย  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง  ประเพณีของชาวอีสาน  ท่ีบรรพบรุุษ

ของเราสัง่สมไว้  เป็นผลงานอนัสวยงามทรงคณุคา่ให้เยาวชนรุ่นหลงัได้เห็นและเรียน  กบัผลงาน

เหลา่นัน้  แล้วชว่ยพฒันางานฝีมือให้คงอยูสื่บไป 

  มานสั  สขุสาย (2526: 1) กลา่วถึงการบายศรีสตูรขวญัวา่ เป็นประเพณี ดัง้เดมิเก่าแก่ท่ีนยิม

กระทํา  สืบเน่ืองตดิตอ่กนัมาเป็นเวลาช้านาน  ถือวา่จดัพิธีนีแ้ล้วจ้ะเป็นมงคลแก่ชีวิต  เป็นศริิ มงคล  

เป็นกําลงัใจ ในการท่ีจะประกอบคณุงามความดีตอ่ไปและให้มีความสขุ  ความเจริญในชีวิต   

  ศริิพร  สวุรรณศรี (2536: 51) กลา่วถึงความเช่ือวา่การประกอบพธีิกรรมการบายศรีสูข่วญั

เช่ือวา่  เม่ือกระทําพิธีนัน้แล้ว  จะทําให้เกิดศริิมงคลแก่ตวัเอง  และผู้ เข้าร่วมพิธี  

  สรุปวา่ได้วา่ ประเพณีการบายศรีสูข่วญัของชาวอีสาน เป็นสิ่งท่ีมีมาตัง้แตโ่บราณเป็นส่ือ

แหง่ศริิมงคล  ความดีงาม  เป็นสิ่งยดึเหน่ียวทางจิตใจ  ทําให้เกิดความสบายใจ  เม่ือได้กระทําพิธีกรรมแล้ว 

  ขวัญ 

  ปรีชา  พิณทอง (2495: 285) ให้ความหมายคําวา่ “ขวญั” วา่ ความหมายอย่างหนึง่หมายถึง

ผมหรือเวียนเป็นก้นหอย อยา่งหนึง่หมายเอาสิ่งท่ีไมมี่ตวัตนนิยมเรียกกนัวา่มีประจําคนและชีวิตและ

สตัว์  ตัง้แตเ่กิดมาเราชอบเรียกคนและสิง่ของท่ีเรารักวา่  ขวญั เชน่  ลกูท่ีรักเรียกวา่  ลกูขวญั  เมียท่ีรัก

วา่เมียขวญั  เป็นต้น  ของท่ีนํามาให้ในเวลาทําขวญั  เรียกวา่ของขวญั เสาเรือนท่ีตัง้กลางหลมุก่อน

เรียกวา่  เสาขวญั  นาแรกก่อนแรกวา่  นาขวญั  ข้าวบายศรีเรียกวา่  ข้าวขวญั   ไขป่อกเรียก ไขข่วญั  

ผู้ ทําขวญัเรียกหมอขวญั  การทําพธีิเรียกสูข่วญั  คําสูข่วญัเรียกสตูรขวญั  
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  เบญจมาส  แพทอง (2540: 4-5) กลา่วถึงคําวา่ ขวญั คือ อะไรนัน้ ตามบญัญตัไิว้ขวญัมี

ความหมายอยู ่ 2  ประการ  ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม  ประการแรก  ประการแรก  ขวญัมี

ลกัษณะเป็นรูปธรรม  เป็นสิ่งท่ีแลไมเ่ห็น  หมายถึง  ผมหรือขนท่ีขึน้เวียนเป็นก้นหอยมีทัง้คนและสตัว์  

โบราณมีตํารานํานาขวญั (ขน)     ท่ีขึน้ตามท่ีตา่งๆ  ของร่างกาย  ประการท่ีสอง  ขวญัเป็นนามธรรมท่ี

แลไมเ่ห็น  ไมมี่ตวัตน  แตเ่ช่ือกนัวา่เป็นสิ่งหนึง่ท่ีอยูใ่นร่างกาย สามารถหลบหนีไปได้ ดงัท่ีเคยได้ยิ น

บอ่ยๆ วา่ ขวญัหาย ขวญัหนี เป็นต้น  และสามารถเรียกกลบัมาได้เชน่กนั เช่ือกนัอีกวา่ ถ้าขวญัอยูก่บั

ตวัของผู้ใด ผู้นัน้จะมีความสขุกายสบายใจ ไมเ่จบ็ไมไ่ข้  ถ้าขวญัหนีหายไปจะเกิดอนัตรายกบัผู้คนนัน้

ได้  สว่นรูปลกัษณะของขวญัจะเป็นอยา่งไรนัน้ไมส่ามารถกําหนดได้  เพียงแตเ่ช่ือวา่เป็นสิ่งท่ีมีพลงัอยา่ง

หนึง่เจริญเตบิโตได้ตามตวัคน (เจ้าของขวญั) เวลาคนยงัเป็นทารกขวญัมกัต่ืนตกใจง่ายและอาจทิง้

เจ้าของหลบหนีกระเจิดกระเจิงไปจนหายตกใจจงึจะกลบัมาสูร่่าอยา่งเดมิเม่ือตวัคนเตบิโตขึน้  ขวญัก็

คอ่ยรู้จกัหนกัแนน่  มีสตอิารมณ์ย่ิงขึน้โดยลําดบั  จนเป็นผู้หลกัผู้ใหญ่ พอ่เหย้า  เจ้าเรือน  ขวญัก็จะ

เป็นผู้ใหญ่ไปด้วยกนั 

  สรุปได้วา่ ขวญั หมายถึง จิตวิญญาณ ท่ีมีประจําตวั อยูใ่นตวัคนและสตัว์ตัง้แตแ่รกเกิด 

นอกจากนี ้ ขวญัยงัหมายถึง ผมหรือขน ท่ีเวียนกนัเป็นก้นหอยบนศีรษะ และยงัหมายถึงสิ่งท่ีตนเองรัก

มากๆ เชน่ เรียกเมียรักวา่  เมียขวญั  เรียกลกูวา่  ลกูขวญั  สิง่ของท่ีผู้ รักใคร่นบัถือนํามามอบให้  

เรียกวา่  ของขวญั   

  ความเช่ือเรียกว่าขวัญ 

   ปรีชา  พณิทอง (2495: 239) กลา่วถึงความเช่ือการเรียกขวัญวา่ มลูเหตแุหง่การเรียกขวญั 

เม่ือมีมลูทางดี  เชน่  เมียใหม ่ ได้ลกูใหม ่ ขึน้บ้านใหม ่ ไปค้าขายได้เงินมามาก  ได้เล่ือนขัน้หรือเล่ือน

ตําแหนง่  และเม่ือมีมลูเหตทุางไมดี่  เชน่  ลกูหาย  เมียตาย  เป็นต้น  การเรียกขวญัเพ่ือทะนถุนอม

นํา้ใจ  ปลกุปลอบสง่เสริมจติใจให้ดี  นัน่เอง 

  เบญจมาส แพทอง (2540: 5) ได้สรุปวา่ ความเช่ือการเรียกขวญัเป็นการกระทําท่ีทําให้ขวญั

กลบัมาสูร่่างเจ้าของขวญั  และทําให้ขวญัอยูก่บัตวัตลอดไป  ซึง่มีวิธีหลายรูปแบบ  เชน่  การขอร้อง  

วิงวอน  แม้กระทัง่หลอกหลอ่ให้หลงเช่ือกลบัมาอยูก่บัเจ้าของขวญัตลอดไป  

  สรุปได้วา่  ความเช่ือเก่ียวกบัการเรียกขวญั  เป็นการกระทําท่ีเรียกให้ขวญักลบัคืนมาสูร่่าง

เจ้าของขวญัและทําให้ขวญัอยูก่บัตวัตลอดไปและเช่ือวา่ทําให้เกิดสิริมงคลแก่ผู้ สูข่วญั 

  พลูศรี  ศรีสมบรูณ์ (2545: 186-203) ศกึษาเร่ือง  การพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน การทําพาน

บายศรี  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  กลา่วา่  การทําพานบายศรีวา่  การนําใบตองมาทําเป็น

พานบายศรี ถือเป็นการสืบทอดวฒันธรรมท่ีเป็นภมูิปัญญาของท้องถ่ิน  มีองค์ประกอบและขัน้ตอนการ

ทําดงันี ้
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  องค์ประกอบของพานบายศรีสู่ขวัญ 

  1.  พานบายศรี  ทําด้วยใบตองสด ดอกไม้สด ปัจจบุนัดดัแปลงเป็นผ้าแพร  กระดาษดอกไม้

ประดษิฐ์  แทนเพราะการทําด้วยใบตอง  ดอกไม้สดเป็นการยุง่ยาก  ต้องใช้กําลงัคนมาก  และเก็บไว้ได้

ไมน่าน  เม่ือเย็นบายศรีแล้วประกอบลงในพาน โตก หรือขนั  ซ้อนกนัเป็นชัน้ๆ ประดบัด้วยดอกไม้มงคล 

เชน่ ดอกรัก บานไมรู้่โรย  บานช่ืน ดาวเรือง ดอกบวั ดอกมะล ิ ประกอบเป็นต้น บายศรี 3 ชัน้ 5 ชัน้ 

9 ชัน้ ตามฐานะ ยศ ตําแหนง่   ฐานนัดรของบคุคลผู้ รับการบายศรีสูข่วญั  

  2.  เคร่ืองสงัเวย  มีไขไ่ก่  ไก่ตวั  อาหารคาวหวาน  สรุา  ยาสบู  ผลไม้  มะพร้าวออ่น  ดอกไม้  

ธปูเทียน  ขนัห้า 

  3.  ด้าย  ผกูขวญั ( ผกูข้อมือ )  ใช้ด้ายดบิสายสญิจน์ 

  4.  หมอสตูร  

  วสัดอุปุกรณ์ในการทําบายศรีในอดีตใช้ใบตองกล้วยนํา้หว้าเพราะหาได้งา่ย  สามารถเก็บใน

สวนหรือขอจากเพ่ือนบ้านก็ได้  แตปั่จจบุนัใช้ใบตองกล้วยตานี  ทําบายศรี  ไมใ่ช้วสัดอุยา่งอ่ืน  ใบกล้วย

ตานี  เป็นใบตองท่ีเหนียวไมเ่ปราะงา่ย  สีสด  สวยงามอยูไ่ด้นาน  การทําพานบายศรีจะไมค่อ่ยมีการ

บอกกลา่ว  หรือวานกนัไปทํา   เพราะเป็นยคุข้าวยากหมากแพง  ตา่งคนตา่งดิน้รน  ทํามาหากิน  ไมมี่

เวลาไปชว่ยกนั  โดยไมมี่คา่ตอบแทน  ถ้ามีงานสูข่วญัในพิธีกรรมตา่ง  ๆการทําพานบายศรีสูข่วญัหรือพา

ขวญัจะต้องจ้างผู้ มีฝีมือในการทํา  แตปั่จจบุนั ผู้ มีฝีมือนบัวนัลดน้อยลงทกุที   เน่ืองจากบายศรีเป็นของ

สงูเพราะใช้เป็นเคร่ืองบชูาเทวดา  โบราณถือกนัวา่  การฝึกหดัทําบายศรีต้องทําพธีิ ครอบครูบายศรีถ้า

มไิด้ครอบห้ามทํา เพราะจะเกิดความอปัรีย์จญัไรแก่ผู้ ทําจงึไมค่อ่ยมีผู้ ทําได้แพร่หลานกั  การครอบนัน้

ครูจะจบัมือสอนให้พบัใบตอง  ปัจจบุนัการเรียนทําบายศรีกําหนดอยูใ่นชัน้เรียน  ซึง่มีนกัเรียนจํานวน

มากจงึกําหนดพิธียน่ยอ่ลงให้ทําบญุตกับาตรอทิุศสว่นกศุลแก่ครูบายศรี  และอธิฐานเอาเองก็ถือวา่

อนญุาต  ให้ทําบายศรีได้  ดงันัน้ผู้ ทําบายศรี  จงึจดัอยูใ่นวงหรือผู้ ท่ีได้รับการสืบทอดตอ่มา  ซึง่นบัวา่

หายากมากขึน้  แตย่งัมีธรุะกิจด้านนีเ้พ่ือการรับจ้างและจําหนา่ยพานบายศรีหรือหมากเบง็     มีราคา

ทัง้แบบราคาถกูและราคาแพง  ขึน้อยูก่บัการจ้างวา่จะใช้พานบายศรี  แบใหญ่หรือแบบเล็ก  ให้ความ

สงูก่ีชัน้  และลวดลายท่ียาก  หรืองา่ยถ้าผู้ จ้างมีฐานะร่ํารวยก็จะทําพานบายศรีหลายชัน้  ในปัจจบุนั

นอกจะใช้ใบตองแล้วยงัใช้ผ้าท่ีมีสีเขียวแทนใบตองเพราะถ้าใช้ผ้าจะใช้ได้นาน  จนกวา่สีจะซีดจางลง

หรือเก่าไป  อีวสัดหุนึง่ท่ีใช้แทนใบตอง  เชน่  กระดาษหลากหลายสีสนั  ตามผู้ใช้จะเลือกสี  ทัง้นีก้ารทํา

พานบายศรีจะทําอยา่งไรก็ดี  ไมว่า่จะใช้วสัดท่ีุเป็นใบตอง  กระดาษ  หรือผ้า  ต้องลงทนุจ้างหรือซือ้

ทัง้นัน้  ราคาถกูหรือแพงก็อยูก่บัขนาด  ลวดลายและความสงูของชัน้บายศรี  โดย เฉพาะในปัจจบุนัมี

การประยกุต์รูปแบบบายศรีในลกัษณะตา่งๆ จงึทําให้ราคาพานบายศรีย่ิงราคาสงูขึน้  
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   ปัจจบุนัพานบายศรีสว่นมากจะใช้พานอะลมูิเนียม พานเงิน  พานทอง  มีทัง้ขนาดเล็ก ใหญ่   

ตามต้องการแตไ่มค่อ่ยใช้พานทองเหลืองเหมือนในอดีต  ซึง่คอ่นข้างจะมีราคาแพงมากกว่าพาน

อะลมูิเนียม  สว่นอนาคตทําพานบายศรีแบบตา่งๆ  อาจไมใ่ช้แรงงานคนก็ได้  อาจจะใช้เคร่ืองจกัรทํา

สําเร็จรูปแบบออกมาขาย  อาจใช้วสัดท่ีุเป็นพลาสตกิหรือไม้แกะสลกัเป็นบายศรี  ผลติออกมามี

ลวดลายและรูปแบบท่ีสวบงามตามยคุสมยันยิม  เพ่ือเพิม่สีสนัและลวดลายซง่ออกแบบตามความคดิ

สร้างสรรค์  หรืออาจจะใช้วิธีเพนท์ลวดลายบนผ้าหรือผ้าไหมก็ได้  สําหรับตวัพานบายศรีอาจ

ปรับเปล่ียนเป็นใช้พลาสตกิท่ีคล้ายกบัพานอะลมูเินียม  หรือพานทองเหลือง  ซึง่อาจสะดวกตอ่การ

ผลิตและเป็นการลดต้นทนุการผลิต  ซึง่จะทําให้ราคาของแพงบายศรี  ถกูลงวา่ใช้วสัดอ่ืุนและอาจเป็น

ท่ีนิยมสําหรับผู้ ท่ีมีงบประมาณไมม่าก  ก็สามารถท่ีใช้พานบายศรีท่ีสวยงามใช้ในการประกอบพิธีท่ี

สําคญั  ตามโอกาสและฐานะของตนเอง    

       ขัน้ตอนการทําพานบายศรี 

        ขัน้ตอนท่ี  1  ฉีกใบตองท่ีต้องการตามจํานวน  ดงันี  ้

1. ฉีกใบตองขนาดกว้าง  3.5 นิว้  ยาว  ประมาณ  8  นิว้  จํานวน  94  ชิน้ 

2. ฉีกใบตองขนาดกว้าง  3 นิว้  ยาว  ประมาณ  8  นิว้  จํานวน  66  ชิน้ 

3. ฉีกใบตองขนาดกว้าง  21 นิว้   จํานวน  3  ชิน้ 

4. ฉีกใบตองขนาดกว้าง  16 นิว้   จํานวน  2  ชิน้ 

5. เหลาไม้ไผทํ่าเป็นไม้กลดัยาว  14  จํานวน  ประมาณ   100  อนั 

 

        ขัน้ตอนท่ี  2  วิธีทําลกูบายศรี 

1. ใช้ใบตองขนาด 3.5 นิว้ จํานวน 54 นิว้ ตดัหวัท้ายออกเลก็น้อยหงายใบตอง  ขึน้ 

แล้วจบัทางด้านแขง็ม้วนเข้าเป็นรูปกรวยให้แนน่ ใช้ไม้กลดัยาวเสียบร้อยลกูบายศรีไว้เป็นชดุๆ ชดุละ 9 

อนั จํานวน  9 ชดุ 

2. ใช้ใบตองขนาด  21 นิว้ หงายใบตองขึน้แล้วม้วนจากด้านแข็งให้เป็นกรวยขนาดยาว 

จะได้ 3 กรวย เพ่ือทํายอดกรวยบายศรี ถ้าต้องการใช้ยอดแขง็ควรใช้ก้านใบสว่นท่ีตรง  เสริมข้างในแล้ว

ใช้ไม้กลดัโดนของกรวยไว้ 

    ขัน้ตอนท่ี  3  การเข้าตวับายศรี   

   1.   นํายอดบายศรีท่ีเตรียมไว้แล้วนําลกูบายศรี  54  ลกูมาเข้ากนั  ยอดทีละลูกโดยใช้ 

ใบตองขนาด  3  นิว้  หอ่ตวับายศรีท่ีเป็นยอด  ดงันี  ้ ใช้ลกูบายศรีทาบเข้ากบัยอดบายศรี  ให้ลกูบายศรี

ลดจากยอดบายศรี  ประมาณ  9  นิว้  หรือตามความต้องการใช้ใบตองขนาด  3  นิว้  หอ่พนัเป็นผ้านุง่  

แล้วใช้ไม้กลดักลดัไว้ทํา  เชน่  นีจ้นครบ  9  ครัง้  แล้วใช้ใบตงิ 3 นิว้ หอ่โคนตวัยอดบายศรีอีกครัง้ จะ

ได้ยอดบายศรี 1 อนั  ทําเชน่ เดียวกนัจนได้ยอดบายศรี  3  อนั 
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   2.  นําลกูบายศรีท่ีเหลืออีก  3  ชดุ  มาหอ่ผ้านุง่ให้เป็นตวับายศรี  เชน่เดียวกบัตวัยอด

บายศรีจะได้ตวับายศรี  3  อนั 

   ขัน้ตอนท่ี  4  การทําหมากเบง็ 

    1.   นําใบตองขนาด  16  นิว้  2  ชิน้ซ้อนกนั  หงายใบตองแล้วจบัด้านแข็งมบัให้เป็น

กรวยขนาดใหญ่  พอเหมาะกบัขนัใบเล็ก  แล้วใช้ได้กลดัไว้ให้แนน่  

    2.   ใบตองขนาด  3 .5   นิว้  ท่ีเหลือจากนําลกูบายศรี  40  ชิน้  มาพบัให้เป็นกลีบ

หมากเบง็โดยหงายใบตองแล้วพบัด้านแขง็มาตรงกลาง  พบัด้านออ่นมาทบัจะได้  1  กลีบ  ใช้ไม้กลดั

ยาวร้อยไว้เป็นชดุทําทัง้หมด  40  กลีบ  ชดุละ  5  กลีบ 

    3.   นํากลีบมาตดิกบักรวยใหญ่ในข้อ 4.1 แล้วใช้ไม้กลดั กลดัไว้  ทํารอบกรวยกลีบท่ี 1 

ตดิแล้ว  ตดิอีกด้านตรงข้ามเป็นกลีบท่ี  2  กลีบที ่3  กลีบที ่4 จะสบัระหวา่งกนัตามลําดบัจนได้หมาก

เบง็พอเหมาะกบัขนัใบเล็ก 

           4.   ใช้กรรไกรตดั ขอบหมากเบง็ให้เสมอกนั แล้วนําใบตอง กว้างประมาณ  3 นิว้ หุ้ม

ปลายขอบ  โดยใช้ไม้กลดัให้แนน่ 

   ขัน้ท่ี  5  การประกอบพานบายศรี 

    1.   นําใบคณู  ใบยอ  ใบรักษามาเรียงไว้ในพานอยา่งละ  9  ใบ 

    2.   นําขนัใสข้่าวสาร  เพ่ือให้มีนํา้หนกัตัง้บนพานท่ีมีใบไม้มงคล 

    3.   ใช้ลกูบายศรี  3  ตวั  ตดิเข้ากบัขนัโดยให้โคนบายศรีอยูใ่นพานให้เรียบร้อยจดั

ระยะตวับายศรีทัง้ 3  ให้เทา่กนั  แล้วใช้ฝ้ายขาวเส้นยาวพนัตวัลกูบายศรีให้แนน่  

   4.   นํายอดบายศรีทัง้  3  ตวั  มาวางสบัหวา่งกบัตวับายศรี  ท่ีจดัไว้ในข้อ  3 โดยใช้

ข้าวสาร  กลบปลายโคนบายศรีไว้  ให้ตัง้ตรง  แล้วใช้ขวดใสน้่าตัง้ตรงกลาง  ฝังลงในข้าวสารเลก็น้อย

แล้ววางขวดใสนํ่า้ตรงกลางขนั 

   5.   นําหมากเบง็ท่ีเตรียมไว้มาสวมลงท่ีขวดนํา้  เพ่ือขนัหมากเบง็จะได้ตัง้ตรงอยา่งมัน่คง 

   6.   นําดอกไม้ท่ีเตรียมมาเสียบไม้กลดัใช้ดอกรัก  หรือดอกบานไมรู้่โรยมาประดบัลกู

บายศรีทัง้ 54 ลกู ดอกดาวเรืองขนาดเลก็  กลางใหญ่  เสียบให้เป้นรูปคล้ายมาลยัตุ้ม  แล้วปลายเสียบ

ด้วยดอกรัก  หรือดอกบานไมรู้่โรย ประมาณ  3  ดอก  ทํา  4  ชดุ  เพ่ือประดบัยอดบายศรีและยอด

หมากเบง็ 

   7.   นําดอกไม้จากข้อ  5.6  มาประดบัตกแตง่บายศรีให้สวยงาม 

   8.   สง่ผลงานท่ีสําเร็จ อธิบายขัน้ตอน การทํางานท่ีประสานผลสําเร็จ เปรียบเทียบ

ผลงานเพ่ือสิ่งท่ีดี  และสิ่งท่ีควรแก้ไขปรับปรุงทํางานครัง้ตอ่ไป 
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  ความหมายและประเภทของการบายศรี 

  วิถีการดํารงชีวิตของชาวไทย  เก่ียวพนักบัขนบธรรมเนียมประเพณีซึง่เป็นสิ่งท่ีบรรพชนได้ 

ปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาช้านาน  ในสว่นประเพณีเก่ียวข้องกบัชีวิตนัน้มีพิธีกรรมหลายอยา่งท่ีมีบายศรี  เข้า

ไปเก่ียวข้องด้วยและดเูหมือนจะเป็นสิ่งท่ีขาดมิได้ สําหรับชนชาวอีสาน บายศรีเป็นทัง้วฒันธรรม และ

ภมูปัิญญาดัง้เดมิ  และบง่บอกความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเดน่ชดั  มีความประณีต  สวยงามหลากหลายรูปแบบ 

 

  ความหมายของบายศรี 

  พระยาอนมุานราชธน (2506: 121) ให้ความหมายวา่  บายศรีหมายถึงกระทงใสอ่าหารให้

ขวญักิน  แตอ่ยากให้เป็นงานใหญ่ขึน้  จงึทํากระทงอาหารหลายใบซ้อนกนัแล้วดมู้อต้อไป  จงึคดิทํา

ครรลองกระทงขึน้ให้เห็นเป็นจะๆ เป็นชัน้ๆ แล้วเห็นกระทงเปลา่มนัไมง่ามจงึจดัการเจิมปากเข้า แล้วก็

ลืมไปวา่มนัเป็นกระทงเจมิกนัเตมิเข้าอีกด้วย  จงึสําเร็จรูป  เล่ือนมาเป็นบายศรีอยา่งทกุวนันี  ้

  พลูศรี  ศรีสมบรูณ์ (2545: 52) ให้ความหมายพานบายศรี  คือ เคร่ืองเชญิขวญัทําด้วยกระทง

ใบตองเป็นชัน้ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึน้ไปตามลําดบัชัน้  เชน่  3 ชัน้  5  ชัน้  7 ชัน้ หรือ  9 ชัน้  สําหรับ

ภาคอีสานมกัมีข้าว  ขนม  วางอยูใ่นพานบายศรีด้วย  และสิง่ท่ีขาดไม้ได้ก็คือเส้นด้าย (ฝ้าย) สําหรับ

ผกูแขนรับขวญั  หรือสูข่วญัด้วย  อาจจะเพิ่มให้มีเทียน (วดัรอบศีรษะ)  ผ้าผืนแพรวา  นํา้อบนํา้หอม  

หวี  กระจก ฯลฯ  สําหรับผู้ ท่ีจะรับการบายศรีสูข่ญัด้วย  

  มนชั สขุสาย (2526: 17) กลา่ววา่บายศรี  เป็นประเพณีดัง้เดมิ  เก่แก่ท่ีนิยมกระทําสืบเน่ือง

ตดิตอ่กนัมาเป็นเวลานาน  ถือวา่เม่ือจดัพิธีนีแ้ล้วจะเป็นเวลานาน  ถือวา่เม่ือจดัพิธีนีแ้ล้วจะเป็นมงคลแก่

ชีวิตเป็นสิริมงคลเป็นกําลงัใจในการท่ีจะประกอบคณุงามความดีตอ่ไป  และมีความสขุความเจริญใน

ชีวิตตอ่ไป เดมินัน้เป็นพิธีท่ีเจ้านายผู้ใหญ่ทํากนั  จงึเรียกวา่ “บายศรี” เพราะคําวา่ “บา” ได้แก่เจ้าขนุ

มลูนาย  เชน่  เจ้านายมกัเรียกวา่  บาคาน,บาท้าว, บาไทเท้า, บาบา่วเท้า  เป็นต้น จะเห็นได้จาก

หนงัสือการะเกดสินไชย  แม้ในหนงัสือ “เชตพุน”  ท่ีไปสืบศาสนาในกรุงสารัตถี  ก็เรียกขนุไทวา่ “บา”  

เหมือนกนัศพัท์คําวา่ “บาศรี”  ก็คือการทําสิริให้กบัชนผู้ ดี  หรือสิริแบบอยา่งท่ีทําให้กบัผู้ ดี  คงไมใ่ช ่ 

“บายศรี” อยา่งท่ีบางทา่นเข้าใจ  เพราะคําวา่ “บาย” ภาษาอีสานหมายถึง “จบั”  อีสานคงไมห่มายถึง  

“จบัศรี” เพราะฉะนัน้ “บาศรี”  จงึเป็นศพัท์ดัง้เดมิเก่าแก่จริงๆ  ท่ีนิยมเรียกกนัมาแตโ่บราณกาล  เพ่ือ

เป็นการรักษาประเพณีและศพัท์ดัง้เดมิไว้มิให้คลาดเคล่ือน  จงึขอให้เรียกวา่ “บาศรีสตูรขวญั”  ซึ่ งเป็น

คําเดมิแตโ่บราณ 
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  กลา่วสรุปโดย บายศรีหรือ บาศรี หมายถึง เคร่ืองเชญิขวญัหรือรับขวญั  ทําด้วยใบตองเป็น

รูปคล้ายกระทงเป็นชัน้ๆ  ขนาดเล็กใหญ่ซ้อนขึน้ไปตามลําดบั สามชัน้ ห้าชัน้ เจ็ดชัน้หรือเก้าชัน้บ้าง    

มีเสาปักตรงกลาง  เป็นแกนมีเคร่ืองสงัเวยอยูใ่นบายศรีและมีไขข่วญัเสียบอยูบ่นยอดบายศรี  ตกแตง่

ด้วยใบตองและดอกไม้ให้เกิดความสวยงาม เพ่ือใช้ในพธีิกรรมตา่งๆ 

 

  พธีิบายศรีสู่ขวัญและประเภทของการสู่ขวัญ                                                                           

                ความสําคญัของพธีิบายศรีสูข่วญั 

                สาร สาระทศันานนัท์ (2527: 12) ได้ให้ความสําคญัของพธีิบายศรีสูข่วญัไว้วา่ พธีิบายศรีสู่

ขวญั เป็นพิธีท่ีสําคญัของชาวอีสาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขวญัและจิตใจ  เพ่ือให้เกิดขวญัและกําลงัใจท่ีดี

ขึน้ การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทกุอยา่ง จงึมีการบายศรีสูข่วญัควบคูก่นัไปเสมอ เป็นการเรียกร้อง

พลงัทางจิต ชว่ยให้มีพลงัใจท่ีเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าภยัพิบตัติา่งๆได้ การสูข่วญัชว่ยทําให้เกิดมงคล 

ทําให้ดํารงอยูด้่วยความสขุราบร่ืน มีโชคลาภมากขึน้  และอาจดลปรารถนาให้ผู้ ท่ีเคราะห์ร้ายพ้นจาก

สรรพเคราะห์ทัง้ปวง ด้วยมลูเหตแุหง่การสูข่วญัน่ีเอง 

  การประกอบพธีิบายศรีสูข่วญัของชาวอีสาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขวญัและจิตใจ ชว่ยก่อให้เกิด

ขวญัและกําลงัใจท่ีดีขึน้ ซึง่ชาวอีสานเห็นความสําคญัทางจติใจเป็นอยา่งมาก ดงันัน้วิถีการดําเนินชีวิต

แทบทกุอยา่งจงึมกัจะมีการสูข่วญัควบคูก่นัไปเสมอ การสูข่วญัจะชว่ยให้เกิดศริิมงคล ชีวิตอยูด้่วยความ

ราบร่ืน จิตใจเข้มแข็ง โชคดีย่ิงขึน้ ปัดเป่าสิ่งท่ีไมดี่ หายจากสรรพเคราะห์ทัง้ปวง  ทัง้พธีิบายศรีสูข่วญัมี

หลายรูปแบบ แล้วแตว่า่จะจดัพิธีสูข่วญัในเร่ืองใด เชน่การสูข่วญัเดก็ การสูข่วญันาค การสูข่วญับา่ว

สาว หรือจะเป็นการส่ือขวญัในเหตท่ีุทําให้เกิดการเสียขวญั จิตใจไมดี่  เพ่ือเรียกให้ขวญัมาอยูก่บัเนือ้

กบัตวั สิ่งไมดี่ให้ผา่นพ้นไป มีพลงัใจท่ีดี รวมทัง้การสูข่วญัสตัว์ และสิ่งตา่งๆก็อาจทําได้ แตก่ารปฏิบตัิ

นอกจากจะมีเคร่ืองขวญัท่ีใช้ในพิธีแล้ว พธีิการตา่งๆ ก็จะแตกตา่งกนัไปเป็นปลีกยอ่ย แล้วแตล่กัษณะ

พธีิ ซึง่ประเพณีบายศรีสูข่วญัในภาคอีสาน เป็นประเพณีท่ีประชาชนสว่นมาก ยงันิยมปฏิบตักินัอยู่

ทัว่ไป เพราะถือวา่เป็นพิธีท่ีเป็นศริิมงคล เป็นการมอบความปรารถนาดีและดลบนัดาลให้ ผู้ รับการทํา

พิธีตลอดจนผู้ เก่ียวข้องมีความสขุความเจริญ และจิตใจสงบสขุ และสง่เสริมให้ประชาชนมีความรักใคร่

กนัเป็นอยา่งดี นบัเป็นวฒันธรรมท่ีดี ควรแก่การอนรัุกษ์ให้อยูสื่บไป 

   การบายศรีสูข่วญั เป็นวฒันธรรมอนัดีของชาวอีสานและชาวเหนือจดัขึน้เพ่ือเป็นการรับขวญั 

และเรียกขวญัของผู้ ท่ีจากบ้านไปไกลด้วยเวลาอนัยาวนาน หรือผู้ ท่ีเพิง่หายป่วยไข้ ตลอดจนเป็นการแสดง

ความยินดีกบัผู้ ท่ีได้รับการเล่ือนตําแหนง่ในทางราชการ และเป็นการต้อนรับอาคนัตกุะผู้มาเยือน ซึง่ใน

ภาคอีสานนัน้  เม่ือมีการจดังานอะไรก็ตาม ก็จะมีพธีิบายศรีสูข่วัญควบคูไ่ปด้วย การจดัพธีิบายศรี 

สูข่วญัก็เพ่ือต้อนรับแขกนัน้ มกัจะทํากนัอยา่งสวยงาม ใหญ่โต 
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 ประเภทของการสู่ขวัญ 

            การสูข่วญัของชาวอีสานเป็นพิธีกรรมท่ีกระทําสืบตอ่กนัมานาน  แบง่เป็น 3 ประเภท ตาม

ลกัษณะและโอกาสท่ีใช้ ดงันีคื้อ  

           1. การสูข่วญัคน  

           2. การสูข่วญัสตัว์  

           3. การสูข่วญัสิ่งของ  

           1. การสู่ขวัญคน 

  การสูข่วญัคน เป็นเร่ืองเก่ียวกบัขวญัหรือจิตใจ อนัจะก่อให้เกิดขวญัหรือกําลงัใจดีขึน้  วิถีการ

ดําเนินชีวิตของชาวร้อยเอ็ด มกัจะมีการสูข่วญัควบคูก่นัเสมอ  เพ่ือเรียกร้องหรือระดม พลงัทางจิตใจ 

นอกจากนีเ้นือ้หาในบทสตูรขวญับางบทได้มีการสอดแทรกคตธิรรมและแนวทาง  ในการดําเนินชีวิตของ

คนกลุม่ตา่ง ๆ ของสงัคม การสูข่วญัมีหลายประเภท ดงันี  ้ 

  1.1 การสูข่วญัพระสงฆ์ เม่ือพระสงฆ์ได้สมณศกัดิเ์ป็นยาครู หรือซา ชาวบ้าน จะทําการสู่

ขวญัให้ หรือเวลาจะเอาพระพทุธรูปขึน้ประดษิฐานท่ีแทน่ประทบัภายในวดั  จะทําการสูข่วญัพระสงฆ์

ทัง้วดั เป็นการสง่เสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้ สืบมรดกทางพทุธศาสนาตอ่ไป  

                   1.2 การสูข่วญัออกกรรม ผู้หญิงท่ีคลอดบตุรต้องอยูไ่ฟ  เม่ือออกไฟแล้วก็มีการสูข่วญัให้

เพราะในขณะท่ีอยูไ่ฟนัน้ ได้รับความทกุข์ทรมานนานปัการ จงึจําเป็นต้องเอาอกเอาใจและให้กําลงัใจ  

การเอาอกเอาใจอยา่งหนึง่ คือ การสูข่วญั   

                 1.3 การสูข่วญัเดก็น้อย เดก็ๆ มกัตกใจง่าย ถ้ามีใครหลอกหรือเห็นอะไรท่ีนา่กลวั ก็จะ

ตกใจมาก พอ่แมเ่ช่ือวา่เม่ือเดก็ตกใจขวญัจะออกจากร่าง สง่ผลให้เดก็ร้องไห้ไมส่บาย จงึจําเป็นต้องทํา

พิธีสูข่วญัให้  

                1.4 การสูข่วญัคนธรรมดา คนธรรมดานัน้ เม่ือไปค้าขายได้ลาภ หรือได้เล่ือนยศตําแหนง่ 

ก็ทําการสูข่วญัให้ บางทีฝันไมดี่ หรือเจ้านายมาเย่ียมก็มีการสูข่วญัเพ่ือให้เกิดสิริมงคล  

                1.5 การสูข่วญัหลวง เวลาพอ่แมห่รือผู้ เฒา่ผู้แก่เกิดมีอาการเจบ็ป่วยชาวบ้านจะรักษาด้วย

วิธีการตา่ง ๆ แตถ้่ายงัไมห่าย ลกูหลานจะทําพธีิสูข่วญัให้เป็นเวลา 3 คืน เช่ือวา่ โรคภยัไข้เจ็บหรือ

อาการป่วยจะหายได้ สิ่งของท่ีใช้ในพิธีนีก็้เหมือนสูข่วญัธรรมดา  แตกตา่งตรงท่ีต้องเพิ่มธูปเทียนให้ 

เทา่กบัอายขุองผู้ ป่วย ให้สวดเวลากลางคืนประมาณ  3-4 ทุม่  

                 1.6 การสูข่วญันาค เม่ือบตุรชายมีศรัทธา จะบวชเม่ือถึงวนับวชบดิา-มารดาจงึได้จดั พิธีสู่

ขวญัให้บตุรชายเพ่ือเป็นสิริมงคล  
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                 1.7 การสูข่วญัน้อยก่อนแตง่งาน (กินดอง) มกักระทําท่ีบ้านเจ้าบา่วก่อนจะมีพธีิแตง่งาน 

พอ่แมเ่จ้าบา่วและญาตขิองเจ้าบา่วนยิมสูข่วญัให้กบัลกูของตนก่อน  แล้วจงึนําพาขวญัไปรวมกนั ท่ี

บ้านเจ้าสาว  พาขวญัก่อนพิธีแตง่งาน เรียกพาขวญัน้อย  

                 1.8 การสูข่วญับา่วสาวเวลาแตง่งาน ก่อนท่ีหนุม่สาวจะอยูกิ่นร่วมกนัเป็นสามีภรรยา 

จะต้องจดัให้มีพิธีแตง่งาน หรือชาวอีสานเรียกวา่ "กินดอง"เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลกบัคูบ่า่วสาว 

จงึต้องจดัให้มีการสูข่วญัขึน้ สว่นใหญ่มกักระทําท่ีบ้านเจ้าสาว   

                 1.9 การสูข่วญัคนป่วย คนเจ็บไข้นาน ๆ หรือชาวบ้านเรียกวา่ "ป่วยปี" เช่ือวา่มีสาเหต ุมา

จากขวญัออกจากร่างกาย จงึเกิดอาการเจบ็ป่วย  เม่ือหายป่วยแล้วแตร่่างกายยงัไมแ่ขง็แรง ถือวา่ ขวญั

หนีเนือ้หนีคีง (ขวญัไมอ่ยูก่บัเนือ้กบัตวั) จงึจําเป็นต้องสูข่วญัให้เพ่ือเรียกขวญัให้มาอยูก่บัร่าง จะทําให้

คนป่วยแข็งแรง หายจากการเจบ็ป่วย  

                 1.10 การสูข่วญัพา ถ้าผู้ใดเจบ็ไข้ได้ป่วย กินไมไ่ด้นอนไมห่ลบั และได้ทําการสูข่วญั คน

ป่วยให้แล้ว แตโ่รคภยัไข้เจ็บยงัไมห่าย ก็จะทําการสูข่วญัพาให้อีกครัง้หนึง่  

         2. การสู่ขวัญสัตว์  

 การสูข่วญัสตัว์เป็นการระลกึถึงบุญคณุของสตัว์ ท่ีชว่ยมนษุย์ในการทํามาหากินรวมไปถึง

การขอขมาท่ีได้ดา่วา่ เฆ่ียนตี ในระหวา่งการทํางาน ท่ีสําคญั ได้แก่  

               2.1 การสูข่วญัควายและงวั (ววั) ควายและววัเป็นสตัว์ท่ีมีคณุแก่คนมากเพราะเป็น

แรงงานลากไถในการทํานา ทําไร่ ชาวบ้านถือวา่คนได้กินข้าวเพราะสตัว์เหลา่นี ้ดงันัน้ก่อนท่ีจะลงมือ

ทํานา ครัง้แรกหรือเลิกทํานาแล้ว เจ้าของมกัทําพิธีสูข่วญัให้ เพ่ือเป็นการรําลกึถึงบญุคณุ  และขอขมาท่ี

ได้ ดา่วา่ เฆ่ียนตีระหวา่งทํางานร่วมกนั พาขวญัจดัให้มีนํา้อบ  นํา้หอมและหญ้า  

              2.2 การสูข่วญัม้อน (ตวัหมอ่น) ม้อนเป็นสตัว์ตวัออ่นท่ีชกัใยออกจากรังไหม ชาวบ้าน

สามารถนํามาทําเป็นเคร่ืองนุง่หม่ ม้อนเป็นสตัว์ท่ีมีคณุแก่คน เพราะไหมสามารถทําเป็นเคร่ืองนุง่หม่  

เม่ือชาวบ้านลงมือเลีย้งม้อน หรือหลงัจากการชกัใยม้อนเสร็จเป็นรังไหมแล้วจะจดัให้มีการสูข่วญัขึน้ 

เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ เลีย้งม้อนทําให้ผู้ เลีย้งขายเส้นไหมได้เงินทอง และเช่ือวา่การสูข่วญัให้ม้อนจะ 

สง่ผลให้ม้อนมีหนงัหนาดงัเปือกพ้าว (เหมือนเปลือกมะพร้าว) พาขวญัมีข้าวต้มและใบม้อน  

            3. การสู่ขวัญสิ่งของ  

 การสูข่วญัสิ่งของเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือถือท่ีวา่ สิ่งของเคร่ืองใช้ตา่ง ๆ เป็นสิ่งท่ี มี

ประโยชน์ตอ่ชีวิตของมนษุย์ จงึจําเป็นต้องจดัให้มีการสูข่วญัให้กบัสิ่งของเหลา่นีเ้พ่ือเป็นการสํานกึใน

บญุคณุ ชาวบ้านเช่ือวา่การสูข่วญัสิง่ของจะทําให้ผู้ เป็นเจ้าของมีความสขุ มีลาภ  เป็นสิริมงคลแก่

เจ้าของตอ่ไป ซึง่การสูข่วญัสิ่งของแยกได้ดงันี  ้ 
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                3.1 การสูข่วญัเฮือน คือ การนําเอาพิธีและขัน้ตอนการสร้างบ้านเรือนมาพดูท่ีในประชมุ  

เพ่ือให้คนท่ีมาในพิธีรู้จกัสร้างบ้านให้เป็นสิริมงคล ถ้าบ้านเรือนทําไมถ่กูแบบก็จะนําแตค่วามไมเ่ป็น

มงคลมาให้  

                3.2 การสูข่วญัเกวียน เกวียนเป็นพาหนะใช้สําหรับลากเข็น การสูข่วญัเกวียนก็เพ่ือให้เป็น

สิริมงคลและมัน่คง และสอนให้เจ้าของรู้จกัใช้ให้เป็นประโยชน์  

                 3.3 การสูข่วญัข้าว มกัทํากนัในเดือน 3 ขึน้ 3 ค่ํา ชาวบ้านเช่ือวา่ "กินบบ่ก จกบล่ง"  

(กินเทา่ไหร่ไมรู้่จกัหมด) ชาวบ้านจะสูข่วญัข้าวก่อนทําพธีิเปิดเล้า (ยุ้ง) ข้าวนํามากิน จะทําการสูข่วญั

ก่อน เพ่ือเป็นสิริมงคล จะทําให้สามารถผลติข้าวในปีตอ่ไปได้อยา่งสมบรูณ์ ไมเ่กิดภาวะอดอยาก  

ประเพณีการสูข่วญัท่ีทําในปัจจบุนันีย้งัมีอยูเ่พียงการสูข่วญับางประเภท เทา่นัน้ เชน่ การสูข่วญันาค  

สูข่วญับา่วสาว สูข่วญัคนป่วย สูข่วญัขึน้บ้านใหม่ สูข่วญัข้าว สูข่วญัคนธรรมดา และสูข่วญัควายและววั 

ทัง้นีอ้าจมีสาเหตเุน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ ของสงัคมในปัจจบุนั  สตัว์และสิ่งของบางอยา่งได้

หมดความสําคญัในชีวิตประจําวันของชาวอีสานไปแล้ว จงึคอ่ยๆ เลิกไปในท่ีสดุได้ให้ความหมายของ

คําวา่ประเพณีไว้วา่ ประเพณี คือ ความประพฤตท่ีิชนหมูห่นึง่อยูใ่นท่ีแหง่หนึง่ถือเป็นแบบแผนกนัมา

อยา่งเดียวกนั และสืบตอ่กนัมานาน ถ้าใครในหมูป่ระพฤตอิอกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีต

ประเพณีคําวา่ประเพณี ตามพจนานกุรมภาษาไทยฉบบับณัฑติยสถาน ได้กําหนดความหมาย

ประเพณีไว้วา่ ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึง่สามารถแยกคําตา่งๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายวา่ 

ระเบียบแบบอยา่ง ธรรมเนียมมีความหมายวา่ ท่ีนิยมใช้กนัมา และเม่ือนํามารวมกนัแล้วก็มี

ความหมายวา่ ความประพฤตท่ีิคนสว่นใหญ่ ยดึถือเป็นแบบแผน และได้ทําการปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา  

จนเป็นต้นแบบท่ีจะให้คนรุ่นตอ่ๆ ไปได้ประพฤตปิฏิบตัติามกนัตอ่ไป     

 โดยสรุปแล้ว ประเพณี หมายถึง ระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดพฤตกิรรมในสถานการณ์ตา่งๆ ท่ี

คนในสงัคมยดึถือปฏิบตัสืิบกนัมา ถ้าคนใดในสงัคมนัน้ๆฝ่าฝืนมกัถกูตําหนิจากสงัคม ลกัษณะ

ประเพณีในสงัคมระดบัประเทศชาต ิมีทัง้ประสมกลมกลืนเป็นอยา่งเดียวกนั และมีผิดแผกกนัไปบ้าง

ตามความนิยมเฉพาะท้องถ่ิน แตโ่ดยมากยอ่มมีจดุประสงค์ และวิธีการปฏิบตัเิป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 

มีเฉพาะสว่นปลีกยอ่ยท่ีเสริมเตมิแตง่หรือตดัทอนไปในแตล่ะท้องถ่ิน สําหรับประเพณีไทยมกัมีความ

เก่ียวข้องกบัความเช่ือในคตพิระพทุธศาสนาและพราหมณ์มาแตโ่บราณ  

 
 การอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมปัิญญาท้องถิ่น 

 จากวฒันธรรมแหง่ราชจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 

มาตรา 46  บคุคลซึง่รวมกนัเป็นชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิย่อมมีสิทธิอนรัุกษ์หรือฟืน้ฟูหรือจารีตประเพณี 

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ศลิปะหรือวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ินและของชาต ิ และมีสว่นร่วมในการจดัการ  

การบํารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุและยัง่ยืน 
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จารีตประเพณี คําวา่ “จารีต” หมายถึง อยา่งเคย ตามเคย อยา่งท่ีเคยถือมา เคยทํามา ธรรมเนียม

ประเพณี พจนานกุรม (2541: 77) ประเพณี หมายถึง แบบความเช่ือความคดิ การกระทํา คา่นยิม ทสันต ิ

ศีลธรรม จารีตระเบียบแบบแผน และวิธีการกระทําสิ่งตา่งๆ ตลอดถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาส

ตา่งๆ ท่ีกระมาตัง้แตอ่ดีต  ลกัษณะสําคญัของประเพณีคือ เป็นสิ่งท่ีปฏิบตัเิช่ือถือมานานจนกลายเป็น

แบบอยา่งความคดิหรือการกระทําท่ีได้สืบตอ่กนัมาและยงัมีอิทธิพลอยูใ่นปัจจบุนั  สพุตัรา สภุาพ 

(2525: 136) กลา่ววา่ประเพณี คือความประพฤตขิองคนสว่นรวมท่ีนบัถือกนัเป็นธรรมเนียมหรือเป็น

ระเบียบแบบแผนและสืบตอ่มาจนเป็นพิมพ์เดียวกนัเสฐียรโกเศศ สว่นขนบธรรมเนียมประเพณี 

หมายถึง ความเช่ือถือในเร่ืองธรรมเนียมประเพณีนิทานปรําปรา สภุาษิตตา่งๆ  ท่ีมีอิทธิพลให้บคุคล

ปฏิบตัอิยูใ่นสงั  ปทนุากรม ฉบบัหลวง (2524: 365) เม่ือนําคําสองคํามารวมกนัได้คําวา่  จารีต

ประเพณี หมายถึง สิ่งท่ีเป็นองค์ความรู้ทัง้หลายของมนษุย์ท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาจนเป้แนวทางในการ

ปฏิบตัขิองคนในสงัคมปัจจบุนั 

           การอนรัุกษ์วฒัธรรมไทยนัน้  ต้องอาศยัความร่วมมือกนัของคนไทยทกุคนมีวิธีการ ดงันี ้

 1.  ศกึษา  ค้นคว้า  และการวิจยัวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมท้องถ่ิน ทัง้ท่ีมีการรวบรวมไว้

แล้วและยงัไมไ่ด้ศกึษา เพ่ือทราบความหมาย และความสําคญัของวฒันธรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกของไทย

อยา่งถ่องแท้  ซึง่ความรู้ดงักลา่วถือเป็นรากฐานของการดําเนนิชีวิต  เพ่ือให้เห็นคณุคา่ ทําให้เกิดการ

ยอมรับ และนําไปใช้ประโยชน์อยา่งเหมาะสม ตอ่ไป 

 2.  สง่เสริมให้ทกุคนเห็นคณุคา่  ร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาตแิละของ

ท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้าใจและมัน่ใจแก่ประชาชนในการปรับเปล่ียนและตอบสนองกระแสวฒันธรรม

อ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม  

 3.  รณรงค์ให้ประชาชนและภาคเอกชน ตระหนกัในความสําคญั  ของวฒันธรรมวา่เป็นเร่ืองท่ี

ทกุคนต้องให้การรับผิดชอบร่วมกนัในการสง่เสริมสนบัสนนุ  ประสานงานการบริการความรู้  วิชาการ 

และทนุทรัพย์สําหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรม 

 4.  สง่เสริมและแลกเปล่ียนวฒันธรรมภายในประเทศและระหวา่งประเทศ โดยการใช้

ศลิปวฒันธรรมท่ีเป็นส่ือสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

 5.  สร้างทศันคติ  ความรู้  และความเข้าใจวา่ทกุคนมีหน้าท่ีเสริมสร้าง  ฟืน้ฟ ู และการดแูล

รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตแิละทางวฒันธรรมท่ีเป็นสมบตัขิองชาติ  และมีผลโดยตรงของ

ความเป็นอยูข่องทกุคน 

  6.  จดัทําระบบเคร่ือขา่ยสารสนเทศทางด้านวฒันธรรมเพ่ือเป็นศนูย์กลางเผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์ผลงานเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ  สามารถเลือกสรร  ตดัสินใจ และปรับเปล่ียนให้

เหมาะสมกบัการดําเนินชีวิตทัง้นีส่ื้อมวลชนควรมีบทบาทในการสง่เสริม  และสนบัสนนุงานด้าน

วฒันธรรมมากย่ิงขึน้ด้วย  
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3. บริบทพืน้ที่วิจัย 

 ประวตัคิวามเป็นมา   

 ชาวผู้ไทยเป็นชาวจงัหวดันครพนมเผา่หนึง่  ท่ีอาศยัเขต  อําเภอเรณนูคร  อําเภอนาแก  อําเภอ

ธาตพุนม  อําเภอนาหว้า  เดมิตัง้ถ่ินฐานในแคว้นสิบสองจไุทย  แคว้นสิบสองปันนา  ชาวผู้ ไทย  ได้

อพยพจากฝ่ังซ้ายของแมนํ่า้โขงเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย  ชาวผู้ ไทย  ได้อพยพจากฝ่ังซ้ายของแมนํ่า้โขง

เข้ามาอยูใ่นประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2369 ซึง่ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 3 แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ 

 ตามตํานานของชาวผู้ไทยเรณนูคร กลา่วไว้ในพงศาวดารล้านช้างวา่ท่ีเมืองนํา้น้อยอ้อยหนู

หรือแถน มีปู่ เจ้าลางเซงิ ขนุเค้ก ขนุคาง ปกครองชาวผู้ไทย เม่ือเกิดทกุภิกขภยัพญากา หวัหน้าผู้ ไทยคน

หนึง่ได้เกิดขดัแย้งกบัเจ้าเมือง จงึทําให้ผู้ ไทยจํานวนหนึง่มาอยูท่ี่เมืองวงัอา่งคําแขวง  สวุรรณเขต

ปัจจบุนั  ท่ีเมืองแหง่นีมี้ชาวขา่อาศยัอยูก่่อนแล้วจงึเกิดพพิาทกนขึน้ตอ่มาผู้ไทยถกูชาวขา่และจีนฮอ่บกุ

รุกทําลายเผา่บ้านเรือน  และจบัเอาพญาเตโชหวัหน้าชาวผู้ไทยไปเมืองจีน พญาเตโชได้สัง่ลกูหลานวา่  

อยา่อยูเ่มืองวงัเลยให้อพยพไปอยูฝ่ั่งขวาแมนํ่า้โขงเสียเถิดชาวผู้ไทยโดยการนํามาท้าวเพชร ท้าวสาย 

จงึพาชาวผู้ไทยจากเมืองวงั เข้ามาอยูฝ่ั่งขวาของแมนํ่า้โขง  โดยการตอ่เรือและแพลอ่งมาตามแมนํ่า้โขง 

ข้ามมาขึน้ฝ่ังท่ีบ้านพระกลางทา่เขตอําเภอธาตพุนม ตอ่มาจงึไปตัง้หมูบ้่านเรือนท่ี ดงหวายสายบอ่แก  

ชาวผู้ ไทยจงึอพยพกนัตอ่ไปและตัง้หมูบ้่านเรือนขึน้ใหมใ่ห้ช่ีอวา่  เมืองเว  รัชกาลท่ี 3 จงึโปรดเกล้าฯ  

ตัง้ให้นครพนม ปัจจบุนัคือ  อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  

 

 ท่ีตัง้และอาณาเขต 

 อําเภอเรณนูครอยูห่า่งจากตวัอําเภอเมืองนครพนมลงไปทางใต้ 51 กิโลเมตร ตามทางหลวง

แผน่ดนิหมายเลข 212 (หนองคาย-ตอ่เขตเทศบาลนครอบุลราชธานี) สภาพโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบ  

มีอาณาเขตตดิตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี  ้

 ทศิเหนือ ตดิตอ่กบัอําเภอปลาปาก อําเภอเมืองนครพนม และอําเภอธาตพุนม  

 ทศิตะวนัออก ตดิตอ่กบัอําเภอธาตพุนม  

 ทิศใต้ ตดิตอ่กบัอําเภอธาตพุนมและอําเภอนาแก  

 ทศิตะวนัตก ตดิตอ่กบัอําเภอนาแกและอําเภอปลาปาก  

 อําเภอเรณนูครแบง่พืน้ท่ีการปกครองออกเป็น 8 ตําบล 93 หมูบ้่าน ได้แก่ 

 1. เรณ ู                                                มี    14   หมูบ้่าน 

 2. โพนทอง                                            มี    10   หมูบ้่าน 

 3. ทา่ลาด                                              มี     8    หมูบ้่าน 

 4. นางาม                                              มี    14   หมูบ้่าน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99�
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             5. โคกหินแฮ่                       มี    15   หมูบ้่าน 

            6. หนองยา่งชิน้                         มี      8   หมูบ้่าน 

 7. เรณใูต้                                              มี    13   หมูบ้่าน 

 8. นาขาม              มี     9    หมูบ้่าน 

 สภาพเศรษฐกิจ 

 การกสิกรรม  ประชาชนสว่นใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม พืน้ท่ีสว่นใหญ่ทํานา 

รองลงมาคือ  ทําสวน 

 การปลกูข้าว  สว่นใหญ่ปลกูข้าวเหนียว  และปลกูข้าวจ้าวไว้เพ่ือขายบ้าง  

               พืช  ปลกูแตง       ปลกูยาสบู 

 ไม้ยืนต้น  มีมะมว่ง  กล้วย  มะพร้าว และขนนุ 

              ปศสุตัว์  มีการเลีย้ง  โค  กระบือ  สกุร  เป็ด   ไก่   

              การประมง  มีการเลีย้งปลา  ได้แก่ ปลาดกุ  ปลานลิ  กบ  เป็นต้น  

              การป่าไม้   ไม้สกั    

              การชลประทาน  มีโครงการชลประทานขนาดเล็ก  ประเภทอา่งเก็บนํา้  

 

4. แนวคิดที่มีต่อการสร้างสรรค์ 
 ความรู้พืน้ฐานทางศิลปะ 

 ความหมายของงานศลิปะคําวา่ “ศลิปะ” มีหลากหลายตามทรรศนะของนกัปราชญ์และ

นกัวิชาการในทรรศนะของ กรมหม่ืนนราธิป พงศ์ประพนัธ์  ศลิปะ คือการท่ีมนษุย์ใช้คว ามสนัทดัและ

ความสามารถซึง่ ปฏิบตัจิากความชํานาญนัน้ๆ เพ่ืวตัถปุระสงค์อยา่งใดอยา่งหนึง่จะเป็นวตัถปุระสงค์

อยา่งใดอยา่งหนึง่จะเป็นวตัถปุระสงค์ในทางความงามในจรรยามารยาทหรือในทางท่ีเป็นประโยชน์ก็

ตามฉะนัน้  ความหมายของศลิปะตัง้แตด่ัง้เดมิ จงึแบง่ออกเป็นจิตรศลิป์  ไดแก่ ศลิปะท่ีสร้างสรรค์เพ่ือ

ความงาม จริยศลิปื ได้แก่ ศลิปะท่ีสร้างสรรค์เพ่ือความดี เสรีศลิป์ ได้แก่ สิลปะท่ีสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ 

 ตามทรรศนะของ ศาสตราจารย์ศลิป พีระศรี ศิลปะ คืองานอนัเป็นความพากเพียรของมนษุย์

ท่ีต้องใช้ความพยายามด้วยมือและความคดิของศลิปิน 

 ตามทรรศนะของ ศาสตราอาจารย์พเิศษ อารี สทุธิพนัธุ์ ศลิปะคือ การถ่ายทอดความหมาย

ตา่งๆ   อนัประกอบด้วยจนิตนาการอยา่งมีทกัษะและเข้าใจลําดบัประสบการณ์อยา่งมีระเบียบรวมทัง้

เข้าใจวตัถท่ีุมีสนุทรียภาพโดยศลิปินสว่นมากจะแสดงทกัษะและจินตนาการและจินตนาการของตนเอง

ออกมาเป็นรูปทรงท่ีนา่จบัต้อง  นา่ด ู นา่สมัผสัตามประสบการณ์ของศลิปินแตล่ะคน  
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 นอกจากนีต้ามความหมายท่ีระบไุว้ในพจนานกุรมศพัท์ศลิปะ (องักฤษ-ไทย) ฉบบั

ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2541 กลา่วไว้วา่ ศลิปะ หมายถึง ผลแหง่พลงัความคดิสร้างสรรค์ของมนษุย์ท่ี

แสดงออกในรูปลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีปรากฏซึง่สนุทรียภาพ ความประทบัใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ 

ตามอจัริยภาพ พทุธิปัญญา รสนยิมและทกัษะของแตล่ะคนเพ่ือความพอใจความร่ืนรมย์หรือเพ่ือสนองตอบ

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หรือความเช่ือในลทัธิ ศาสนา (ราชบณัฑติยสถาน. 2541: 26) 

 

 ความรู้เก่ียวกับจิตรกรรม 

1. ความหมายของจิตรกรรม  

 จิตรกรรม คือ ผลงานการสร้างสรรค์ท่ีใช้เทคนิควาดเส้นและระบายสีให้เกิดรูปร่าง รูปทรง   

ซึง่แตเ่ดมิมีลกัษณะ 2 มิต ิและ 3 มติ  ิทัง้นี ้“ ส่ือ” ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมนัน้ จะใช้ สีเป็นส่ือ

พืน้ฐาน 

 สงวน รอดบญุ (2524: 147) ได้กลา่วถึงจติรกรรมไว้ดงันี ้“จิตรกรรม  ได้แก่ กรรมวิธีของการ

นําเอา    สีตา่งๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ตอ่ผิวพืน้เพ่ือให้บงัเกิดภาพท่ีมีความหมายและความงดงาม

ตามจดุประสงค์ของศลิปิน อาจเป็นการระบายด้วยสีเดียว หรือสีเอกรงค์ (Monochrome) หรือภาพหลายสี 

หรือ พหรุงค์ (Polychrome) ก็ได้” งานจติรกรรมนีอ้าจเป็นการเขียนด้วย สีนํา้มนั สีฝุ่ น สีนํา้ สีชอล์ค 

สีอะครีลิค และสีอ่ืนๆ ลงบนผ้าใบ ไม้  กระดาษ แผน่หนงั และบนผนงัปนู เป็นต้น 

 นิคอเละ ระเดน่อาหมดั (2543: 2-3) ได้ให้ความหมายของจิตรกรรมไว้วา่ “จิตรกรรม” คือ

ศลิปะสาขาหนึง่ การแสดงออกโดยการใช้เนือ้สี(Pigment)เป็นส่ือท่ีทําให้ภาพนัน้มองเห็น ภาพ

จิตรกรรมนัน้อาจเป็นภาพ  ท่ีบนัทกึ จากธรรมชาตหิรือภาพท่ีมนษุย์สร้างขึน้ใหมซ่ึ่งเก่ียวข้องกบั

ความคดิทางประวตัศิาสตร์ ศาสนา หรือเก่ียวกบัการจดัองค์ประกอบขึน้ใหมจ่ากกระบวนการ

นามธรรม (Abstract Patterns) 

 สมภพ จงจิตต์โพธา (2552: 11) กลา่วได้วา่ จติรกรรม หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบเพ่ือ

บนัทกึการแสดงออกผสานความคดิในรูปแบบของเส้นและสีบนพืน้ระนาบ ด้วยวิธีการระบายสี เพ่ือ

บนัทกึรูปและบนัทกึความรู้สกึโดยเรียกตามลกัษณะของคณุสมบตัขิองสีท่ีใช้ เชน่ สีนํา้มนั สีนํา้ สีฝุ่ น 

สีอะครีลคิ เป้นต้น 

 อารี  สทุธิพนัธ์ (2518: 42) ได้กลา่ววา่ จติรกรรม หมายถึง ภาพเขียนสี การระบายสี หรือ

ภาพท่ีมีสี ทีม่นษุย์เขียนขึน้  ซึง่อาจพบเห็นบนผนงั บนระนาบ บนแผน่ผ้าใบ  แผน่วสัดตุา่งๆ ซึง่สีท่ีใช้

ระบายอาจจะเป็นสีนํา้ สีเทียน สีอะคริลิค ฯลฯ และเป็นการใช้สีแบบ  ระบายสีเดียวํา้หนกัออ่นแก่  

ระบายสีท่ีต้องการของผู้ เขียนหรือระบายหลายสีผสมกนั   
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2. รูปแบบศลิปะ 

 รูปแบบงานศลิปะ (Art Form) หมายถึง ปรากฏการณ์อนัเกิดจากผสมผสานรวมตวัของ

สว่นประกอบศลิปะในการถ่ายทอดผลงานศลิปะ เพ่ือบนัทกึหรือสะท้อนความงามด้วยรูปแบบและ

เทคนคิตา่งๆ ท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป ตามพืน้ฐานประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ ความคดิ

สร้างสรรค์ ทศันคต ิตลอดจนรสนิยมของแตล่ะบคุคล เสรีภาพทาง ความคดิและการแสดงออกได้

สง่ผลตอ่การแสดงในงานจิตรกรรมให้มีความ แตกตา่งกนั โดยอาจกําหนดรูปแบบตา่งๆ เหลา่นัน้

ออกเป็น 4  ลกัษณะ คือ  

2.1 รูปแบบท่ีถ่ายทอดตามลกัษณะคล้ายของจริง (Form : transformation in realistic)  

รูปแบบท่ีถ่ายทอดคล้ายของจริงแสดงให้เห็นถึงความสามารถใน การสงัเกตของศลิปิน  และทกัษะ

ในการใช้วสัดุ ตลอดจนวิธีการ 

2.2 รูปแบบท่ีถ่ายทอดโดยเฉพาะดครงสร้างท่ีเดน่และสําคญั (Form : transformation in  

realistic significant structure) รูปแบบท่ีถ่ายทอดตามลกัษณะเดน่นี ้ถือวา่เป็นความฉลาดท่ีรู้จกัใช้

ปัญญา รู้จกัคดิ เลือก สกดั ตัดทอนตามความรู้สกึ 

2.3 รูปแบบท่ีถ่ายทอดตามจินตนาการ (Form : transformation in imaginary) ในการ 

ถ่ายทอดตามรูปแบบท่ีผา่นมา สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการรับร้ทางการเห็น ซึง่เป็นพืน้ฐานชว่ยให้ผู้

ถ่ายทอดสามารถสร้างจินตนาการได้ หรือกลา่วดดยสรุปก็คือเห็นจริงๆก่อนแล้วจินตนา การเหมือนกบั

ผู้คดิเรือบนิ  จะต้องเห็นนกบนิมาก่อนแล้วจงึเกิดจินตนาการ 

2.4 รูปแบบท่ีถ่ายทอดตามด้านและมมุท่ีเห็น   (Form : transformation in planed  

combination) รูปแบบของการถ่ายทอดทกุแบบ ถ้าเราคํานงึความเป็นจริงของโลกภายนอก ท่ีต้องการ

ถ่ายทอดนัน้  วตัถนุัน้ๆ เราจะพบวา่ปัญหาเก่ียวกบัระนาบ (plane) หรือด้านของสิ่งท่ีต้องการถ่ายทอด

มีความสําคญัย่ิง  เพราะเหตวุา่ในการถ่ายทอดเรามีระนาบรองรับเป็น 2 มิต ิ แตว่ตัถท่ีุจา่ยทอดเป็น  

3 มิต ิ

 ดงันัน้การถ่ายทอดมกัจะเป็นรูปแบบหนึง่เพียงด้านหนึง่เทา่นัน้  รูปแบบท่ีถ่ายทอดตามด้าน

และมมุท่ีเห็นจงึมกัจะต้องผสมผสานกบัหลายๆ ด้าน (สมภพ จงจิตต์โพธา. 2552: 12)  

 จากลกัษณะรูปแบบของการถ่ายทอดทัง้ 4 รูปแบบ ดงักลา่วนี ้ปรากฏเป็นผลงานทศันศลิป์

ทกุยคุทกุสมยั  เราไมป่ระหลาดใจเลยวา่  รูปแบบท่ีศลิปินถํา้ถ่ายทอดโดยการสลบัด้าน  หรือการขยาย

ขนาดของรูปแบบให้ใหญ่และเล็กในจิตรกรรมของอิยิปต์ เพ่ือแสดงถึงฐานะและความแตกตา่งของ

บคุคลในภาพ หรือภาพของศลิปินไทยตามผนงัโบสถ์  วิหาร  เป็นตวัอยา่งแสดงให้เห้นวา่  ศลิปิน

ผู้สร้างมีความสมารถถ่ายทอดรูปแบบให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของสงัคมและของตนเองและ

เข้าใจรูปแบบการถ่ายทอดรูปแบบให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการทางสงัคมและของตนเองและ

เข้าใจรูปแบบเป็นอยา่งดี (อารี สทุธิพนัธุ์. 2532: 83-86) 
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3. ประเภทของงานจิตรกรรม 

 ผู้ วิจยัได้ถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมประเภทรูปแบบงานท่ีเหมือนจริงตามธรรมชาติ  (Realistic) 

เป็นการถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมตามท่ีตาเห็นเป็นการสงัเกตในการถ่ายทอดรูปแบบออกมาคล้ายของ

จริง  เป็นรูปแบบตามธรรมชาต ิ เป็นรูปทิวทศัน์  

4. เนือ้หาในผลงานจิตรกรรม 

 เนือ้หาของภาพ  หมายถึง  เร่ืองราวหรือปรากฏการณ์เชิงสาระท่ีศลิปินแสดงออกในผลงาน

ศลิปะ  ทัง้นี ้ชลดู  นิม่เสมอ (2538: 60) ได้กลา่วถึงความหมายของเนือ้หา  ไว้ดงันี ้

 เนือ้หาคือ  ความหมายของงานศลิปะท่ีแสดงออกผา่นรูปทรงทางด้านศลิปะ (Artistic  Form) 

เนือ้หาของศลิปะแนวรูปธรรม  หรือแบบ  Non-Objective  จากการประสานกนัอยา่งมีเอกภาพของ

รูปทรงเนือ้หาเป็นคณุลกัษณะฝ่ายนามธรรมของงานศลิปะท่ีมองจากช่ืนชม หรือจากรูปทรงท่ีแสดง

เนือ้หาหรือความหมายงานศลิปะได้ จะต้องเป็นรูปทรงทางงานศลิปะเทา่นัน้ หมายถึง รูปทรงท่ีศลิปิน

ได้สร้างขึน้จากทศันธาตตุา่งๆ อยา่งมีเอกภาพ และอารมณ์อ่ืนๆตามเร่ืองท่ีศลิปินได้รับความบนัดาลใจ

มา รูปทรงธรรมชาตหิรือรูปถ่ายถึงแม้จะมีเร่ืองหรือเนือ้เร่ือง (Subject Matter) ก็เป็นเพียงข้อมลูหรือ

ขา่วสารธรรมดาท่ีอาจทําให้ผู้สร้างจินตนาการขึน้เองตามเนือ้เร่ืองนัน้  แตไ่มมี่นือ้หา เนือ้หาจะมีอยูใ่น

งานศลิปะเทา่นัน้ 

 อารี  สทุธิพนัธุ์ (2528: 60) ได้แสดงความคดิเห็นตอ่ประเดน็ประเภทของเนือ้หาท่ีปรากฏใน

งานจิตรกรรม  โดยสรุปได้ดังนี ้

 1.  เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัมนษุย์และธรรมชาตขิองมนษุย์ (Man and Own Nature) ซึง่ได้แก่ 

เร่ืองราวความรัก ความโกรธ หลง อิจฉา ริษยา ฯลฯ 

 2.  เร่ืองราวมนษุย์เก่ียวข้องกบัมนษุย์ด้วยกนั (Man and Other People) เชน่ เร่ืองธรรมชาติ

ของครอบครัว เร่ืองประวตัศิาสตร์ สงคราม การทํามาหากิน ความเห็นอกเห็นใจตอ่ผู้ อ่ืน ฯลฯ  

 3.  เร่ืองราวมนษุย์เก่ียวข้องกบัมนษุย์และสิง่แวดล้อม(Man and Other Impersonal 

Environment) เป็นเทคโนโลยีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  

 4.  เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัมนษุย์และสิ่งไมมี่ตวัตน  (Man and the Intangibles) ได้แก่ เร่ืองราว

ของเทพเจ้า  ศาสนา ทางเทคโนโลยีการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นยิาย ฯลฯ 

 วิรุณ  ตัง้เจริญ (2536: 65) กลา่ววา่ถึงประเภทเนือ้หาทางศลิปะ เชน่ เนือ้หาเพ่ือสงัคม  

(Social Functions) เป็นเนือ้เรือ้ท่ีมีสาระเน้นไปถึงความเก่ียวพนักบัสงัคมโดยตรง  และเกิดผลกระทบ

ทัง้สองด้านได้ดี กลา่วคือ มีทัง้คณุคา่เพ่ือสนุทรียภาพสว่นตน และคณุคา่อนัส่ือสารไปถึงผู้คนในวง

กว้างอีก โดยพจิารณาวา่สงัคมเป็นตวัประสานอนัสําคญัตอ่ชีวิตทกุคน ซึง่ทกุคนนา่จะได้ร่วมกนักระตุ้น

จิตสํานกึและร่วมกนัสร้างสรรค์ แทนท่ีจะสร้างเสริมเฉพาะอารมณ์สว่นบคุคลเทา่นัน้ การเมืองและลทัธิ
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ความเช่ือศลิปะท่ีแสดงออกด้วนเนือ้หาด้านการเมืองและลทัธิความเช่ือ เป็นการเสนอเนือ้หาทางสงัคม

ท่ีนยิมกนัมากด้านหนึง่ อาจเป็นการบนัทกึภาพเหตกุารณ์ทางการเมือง การเสนอ ความคดิ หรือเสนอ

อดุมการณ์จากจดุยืนของศลิปิน 

1. รูปแบบการแสดงออกในงานจิตรกรรม 

 จิตรกรรมในการสร้างสรรค์ในยคุปัจจบุนั  ศลิปินได้นําเสนอรูปแบบเนือ้หาท่ีหลากหลาย และ

มีความแตกตา่งของแตบ่คุคล  ดงันัน้รูปแบบในการแสดงออกในงานจิตรกรรม เชน่  รูปแบบประเพณี

นิยมของสงัคมใดสงัคมหนึง่ท่ีได้รับอิทธิพลจากศลิปะกระแสสากล หรือศลิปะจากวฒันธรรมอ่ืน  

และพมันาหรือประยกุต์ให้เปล่ียนไปสูอี่กลกัษณะหนึง่ แตย่งัรักษาพืน้ฐานประเพณีนิยมจากอดีตไว้

ด้วย และเป็นความพยายามท่ีจะบรูณาศลิปะอดีตและปัจจบุนัไว้ด้วยกนั สําหรับสงัคมไทยปัจจบุนั 

ศลิปะแนวประเพณีนิยมไทย (Thai Traditional Art) ได้มีศลิปินกนัอยูร่่วมสมยัหลายตอ่หลายคนให้

ความสําคญัและสร้างสรรค์กนั เชน่ เฉลิม นาคีรักษ์ , ถวลัย์ดชันี , เฉลิมชยั โฆษิตพิพฒัน์ ,  

ปัญญา วิจินธนสาร เป็นต้น 

 

 การประสานองค์ประกอบในงานจติรกรรม 

 1.  การประสานองค์ประกอบ 

 ชลดู น่ิมเสมอ (2543: 177) ได้กลา่วถึง การจดังค์ประกอบให้เกิดเอกภาพไว้วา่การสร้างงาน

ศลิปะ คือ การนําทสันธาตตุา่งๆ มาประกอบกนัให้เป็นรูปทรงท่ีมีเอกภาพ มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาใน

การแสดงออกจากศลิปิน และจะต้องประกอบด้วยความสมดลุในการสร้างรุปทรงนัน้ เราอาจใช้ทสันธาตุ

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่  

 อารี สทุธิพนัธุ์ (2532: 144) ได้กลา่วถึงรูปแบบในการจดัองค์ประกอบศลิป์ให้เกิดเอกภาพ

ดงันี ้

1.1 มีรูปแบบของประธานอยูเ่ดน่ในภาพ 

1.2 มีรูปแบบของสว่นประกอบสมดลุกนัในภาพ 

1.3 มีรูปแบบสิง่ตา่งๆ กลมกลืนกนัตามทฤษฎีความกลมกลืนเก่ียวกบั เส้น สี รูปทรง  ซึง่  

ทฤษฏีดงักลา่วมีอยูว่า่ สว่นใดท่ีอยูใ่กล้กนัมีแนวโน้มจะกลมกลืนกนัมากกวา่สว่นท่ีอยูไ่กลกนัเทคนิค 

 2. หลกัการประสานองค์ประกอบ 

 2.1  เอกภาพ (Unity) 

  หมายถึง การจดัองค์ประกอบหรือการประสานกนัของสว่นตา่งๆ ทางสิลปะให้เป็นอนัหนึง่

อนัเดียวกนั โดยมีหลกัการสร้างเอกภาพดงัตอ่ไปนี  ้
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   2.1.1 จดุเดน่และจดุรอง  หมายถึง การจดัองค์ประกอบของภาพ  โดยให้ความสําคญั

ในการจดัการมองเห็น ซึง่เร่ิมจากจดุเดน่ท่ีเป็นประธานหรือจดุสนใจท่ีจดุสนใจรองลงมา  การสร้างจดุเดน่

ในผลงานจิตรกรรมขึน้อยูก่บัเป้าประสงค์ของศลิปินและความหมายของภาพ  โดยมีวิธีการแสดงดงันี  ้

1) ขนาด (Size) เป็นองค์ประกอบการเห็นท่ีเช่ือมดยงกนัสร้างจดุเดน่ของภาพ 

2) ความเข้มของสี (Color Intensity) การใช้สีทีเข้ม สดใส จะเป็นการสร้างจดุเด่น 

ภายในภาพ 

  2.1.2 และลกัษณะความเหมือนท่ีแตกตา่ง โดยใช้หลกัความเก่ียวเน่ืองท่ีมีความ

หลากหลาย 

  2.1.3 ความกลมกลืน(Harmony) หมายถึง การนําสว่นประกอบพืน้ฐานทางศลิปะมี

ลกัษณะคล้ายกนัหรือเหมือนกนั 

  2.2  ดลุยภาพ (Balance) 

      หมายถึง การจดัโครงสร้างของภาพให้เกิดความสมดลุหรือความเทา่กนั ทัง้นี ้ความสมดลุ  

ในทางศลิปะอาจเกิดจากการจดัรูปร่าง รูปทรง สี ลกัษณะผิว ฯลฯ บนพืน้ระนาบรองรับ  

  2.3  จงัหวะ (Rhythm) 

  หมายถึง การจดัองค์ประกอบให้มีความตอ่เน่ืองเป็นระเบียบบนท่ีวา่งอยา่งสม่ําเสมอการจดั

จงัหวะ 

  2.4  สดัสว่น (ProPortion) 

  หมายถึง ความสมัพนัธ์ของขนาด ความยาว  และความลกึ ของรุปทรงท่ีประสานกลมกลืนของ 

สดัสว่นรวมทัง้หมด  ศลิปินและปราชญ์สมยักรีกโบราณ ได้พยายามศกึษาค้นคว้าหาสดัสว่นท่ีงดงาม

ของร่างกาย โดยศกึษาจากการวดัสว่นตา่งๆ ในเรือนร่างกายของมนษุย์ เพ่ือวางกฎเกณฑ์แหง่สดัสว่น

มนษุย์ และนํามาใช้เป็นเกณฑ์ โดยความสงูของมนษุย์จะเป็น 8 สว่น ใช้ความยาวของศีรษะเปรียบเทียบ

กบัสว่นตา่งๆ  ของร่างกาย และเม่ือกางแขนออกทัง้สองข้างจะมีความกว้างเทา่กบัความสงูของลําตวั 

  

 การสร้างมติใินงานจติรกรรม 

 เป็นท่ีเข้าใจกนัอยูแ่ล้ววา่งานจิตรกรรมเป็นงาน 2 มติ ิไมมี่ความลกึในตวัเองเพราะงาน

จิตรกรรมถกูสร้างบนพืน้ระนาบ ดงันัน้ ผู้สร้างจําเป็นต้องหาวิธีการตา่งๆ เพ่ือสร้างภาพให้เกิดมิตท่ีิ 3 

หรือความลกึนัน่เอง แตค่วามลกึ (Depth) ในงานจิตรกรรม  เป็นลกัษณะมิตลิวงท่ีรับรู้ได้เพียง

ความรู้สกึเทา่นัน้ หลกัเขียนภาพ  โดยใช้นํา้หนกัออ่นแก่ของแสงบนพืน้ฐานแรกในการแก้ปัญหาเร่ือง

มิตใินงานจิตรกรรม 
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     มิติ คือ ลกัษณะท่ีปรากฏเป็นความยาว ความกว้าง และความลกึ หรือมิติท่ีสาม ศิลปินแต่ละประเภท 

จะถ่ายทอดมิติให้สอดคล้องกบัความคิด โดยมีลกัษณะเป็นมิติลวงที่รับรู้ได้เพียงความรู้สกึเป็นความรู้สกึท่ี 

สมัพนัธ์กบัประสบการณ์ จากสิง่แวดล้อมรอบตวัเก่ียวกบัความหนา ลกึ ระยะทาง ใกล้ไกล  

(สมภพ จงจิตต์โพธา. 2552: 54) 

     

อารี สทุธิพนัธ์ (2534: 97)  ได้กลา่วถึงการสร้างสรรค์มติคิวามตืน้ลกึ ดงันี  ้

 

1.1 สร้างสรรค์โดยกําหนดเส้นระดบัตาในระนาบรองรับ แล้วดาํเนินตามวธีิตามวธีิกรในวชิาเปอร์สเปคตฟี 

1.2 สร้างสรรค์โดยกําหนดใหรูปแบบมขีนาดท่ีตา่งกนั  บงักนั หรือทบักนั 

1.3 สร้างสรรค์โดยกําหนดให้รูปแบบมคีวามเข้มของสตีา่งกนั และนํา้หนกัของแสงและเงาตา่งกนั 

1.4 สร้างสรรค์โดยการสลบัด้านของรูปแบบท่ีถา่ยทอด ประกอบสดัสว่นตา่งกนั ตามระยะของรูปแบบนัน้ในพืน้ภาพ 

1.5 สร้างสรรค์โดยกําหนดเส้นเฉียงในภาพ ซึง่อาจจะทํามมุกบัเส้นระดบัตามความเหมาะสมดงัลกัษณะ 

ของภาพไทยและของญ่ีปุ่ น เป็นต้น 

 

  วิธีการสร้างมิตคิวามตืน้ลกึในงานจติรกรรม 

1. หลกัทศันียภาพแบบเส้น(Linear Perspective) คือ การสร้างระยะใกล้ – ไกลอยา่งมีหลกัการ  

ซึง่ประกอบด้วยจดุเลือนหาย (Vanishing Point) เส้นระดบัตา (Horizontal Line) และเส้นอ่ืนๆ ซึง่เม่ือ

นํามาประกอบกนัเส้นเหลา่นีจ้ะเป็นตวักําหนดระยะ ตําแหนง่ และขนาด  

2. หลกัทศันียภาพแบบอากาศ (Aerial Perspective) เป็นการเขียนภาพท่ีเน้นเร่ืองสี เพ่ือให้เกิด 

บรรยากาศ และมติคิวามลกึโดยใช้คา่นํา้กนกัออ่นแก่ สร้างความชดัและตลมุเครือ เลโอนาร์โด ดา วินชี 

(Leonado Da Vinci) เรียกกลวิธีนีว้า่ ฟมูาโต (Sfumato) เป็นภาษาอิตาลี แปลวา่ ภาษาอิตาลี แปลวา่ 

บรรยากาศในมา่นหมอก 

3. หลกัการมองด้านบน เป็นการเขียนภาพท่ีความรู้สกึใกล้ไกลด้วยวิธีมองจากด้านบน หรือตานก 

มอง (Bird Eyes view) ซึง่เป็นวิธีในการแก้ปัญหาในการเขียนภพจิตรกรรมผาผนงั ด้วยการจดัวาง

เนือ้หาเร่ือง  ท่ีไกล ให้อยูส่ว่นบนและเนือ้เร่ืองท่ีใกล้อยูตํ่าแหนง่ท่ีต่ํากวา่ ลดหลัน่ลงมาจนถึงเนือ้เร่ืองท่ี

จดัวางไว้ลา่งสดุจะเป็นสว่นท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุ โดยท่ีการดภูาพจติรกรรมฝาผนงัจะให้ความรู้สกึเหมือนกบั

วา่ ผู้ ยืนอยูท่ี่สงูข้างบนและมองเห็นสิ่งตา่งๆ ได้อยา่งชดัเจน (สมภพ จงจิตต์โพธา. 2552: 54-56) 

  

 เทคนิคในงานจติรกรรม 

 สชุาต ิเถาทอง (2536: 96) ให้ความหมายไว้วา่ เทคนคิหมายถึง ฝีมือการใช้วสัด ุความคงทน

และความเหมาะสมกบัเจตนาในการแสดงออกเป็นการเลือกใช้วสัดท่ีุสอดคล้องไปกบัแนวความคดิใน

การถ่ายทอดของศลิปินแตล่ะคน 
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 เทคนิคการระบายสี 

1. การระบายสีให้เรียบ(Flat Coloring) 

เป็นการระบายสีเพ่ือแสดงความประณีต เรีบยร้อย มีขอบเขตท่ีแนน่อน ถ้าต้องการจะ  

แสดงพืน้ผวิก็ใช้ลวดลายเข้ามาประกอบ การระบายสีให้เรียบ ยงัแยกยอ่ยออกไปอีกได้แก่ 

- ระบายสีเรียบขอบคม 

- การระบายสีให้เรียบและตดัเส้น 

- การระบายสีให้เรียบ 

2. การระบายสีให้กลืนกนั(Harmony Coloring) ในการใช้สีสว่นใหญ่มกัจะมีหลายสี  

หรือหลายนํา้หนกั และมกัจะทําให้กลืนกนัได้ไมมี่ขอบ เพ่ือความนุม่นวลของภาพ หรือให้กลืนไปกบั

สว่นพืน้ ซึง่สว่นใหญ่จะเกล่ียสีในขณะท่ีสียงัไมแ่ห้ง สีแตล่ะประเภทจะมีวิธีการยากง่ายในการเกล่ียสี

ให้กลมกลืนตา่งกนั 

 

 จิตรกรรมสีอะครีลิค 

 สีสงัเคราะห์ท่ีได้รับความนิยมในงานจิตรกรรมมากท่ีสดุ ได้แก่ สีอะครีลิค  (Acrylic) โดยมี

สว่นผสมสีและเรซิ่งสงัเคราะห์  สามารถละลายนํา้ได้ มีคณุสมบตัยิดึเกาะผิววสัดทุกุชนิดได้ดี ทัง้ยงั

สามารถระบายด้วยแปรง พูก่นั และวสัดอ่ืุนๆ เชน่ ฟองนํา้ ลกูกลิง้ เกรียง หรือแม้แตก่ารใช้วิธีพน่ด้วย

พูก่นัลม (Air Brush) สีอะครีลคิ มีคณุสมบตัแิห้งเร็ว เม่ือแห้งแล้วสามารถกนันํา้ได้ ทัง้ยงัมีความคงทน

และเหนียวแนน่ มีแรงยืดหยุน่สงู  

 

 สีอะครีลิค (Acrylic Colour)                                                                                          

          เร่ิมใช้ในชว่งทศวรรษ 1950 ปัจจบุนัได้รับการยอมรับวา่เป็นพฒันาการทางเทคโนโลยีการ

ระบายสี   ท่ีสําคญัย่ิง ความนยิมในการใช้สีอะครีลคิในหมูศ่ลิปินได้ขยายตวัขึน้อยา่งมาก ความ

ประทบัใจมกัอยูท่ี่การแห้งเร็ว การใช้นํา้เป็นส่ือผสม มีสีสนัสดใส และ สามารถสร้างสรรค์วธีิระบายสีได้

ทัง้ลกัษณะสีนํา้และสีนํา้มนั ผ้าใบ  การใช้ผ้าใบขงึบนกรอบไม้สําหรับเขียนภาพนบัวา่เป็นท่ีนิยมกนั

เป็นอยา่งมาก ผ้าใบท่ีทอชว่ยให้เกิด ความยืดหยุน่ในการระบายสีการใช้ผ้าใบดบิ จติรกรทกุคน

ต้องการระบายสีบนพืน้ภาพผ้าใบท่ีให้สีสรรท่ีสวยงามสดใส สีอะครีลคิ มีจดุเดน่สองประการคือ  

    1. จะให้ความสดใสเม่ือผสมกบัส่ือผสมท่ีแห้งเร็วโปร่งใส 

    2.  สีอะครีลิคจะไมจ่มลงบนพืน้ภาพเหมือนสีนํา้มนั เพราะโมเลกลุของสีอะครีลิคโตกวา่สี

นํา้มนั เราอาจจะไมต้่องลงพืน้บนผ้าใบดบิเลยก็ได้ 
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 เทคนิคสีอะครีลิค (Acrylic painting)                                                                                                        

            เป็นสีสมนัใหม ่มีคณุสมบตัพิิเศษทัง้ทบึแสงและโปร่งแสง มีสีสดใสเดน่ชดัมากเวลาต้องผสม

ตวักลางโดยสามารถใช้เขียนแบบสีนํา้ (สีจะแห้งเร็ว) หรือเขียนทบัซ้อนกนัแบบสีนํา้มนัก็ได้ เม่ือแห้งแล้ว

จะมีความคงทน และไมล่ะลายนํา้ เหมือนสีพลาสตกิ ปัจจบุนัมีการคดิตวัผสมเพ่ือชว่ยให้การใช้สี

อะคริลกิสะดวกขึน้ เช่ น      สารชว่ยละลายเนือ้สี เชน่ กรอส(Gloss medium) แตจ่ะทบึแสง ถ้าผสม 

เกล (Gel medium) จะทําให้โปร่งแสง เป็นสีท่ีมีราคาแพงแตก็่ได้รับความนิยมจากศลิปินและนกั

ออกแบบมากในปัจจบุนั “เป็นสีท่ีระบายได้บนพืน้วสัดทุกุชนิด เชน่พืน้ไม้ พลาสตกิ ผ้า มีคณุสมบตัิ

พลาสตกิเม่ือแห้งแล้วซกันํา้ไมอ่อก เวลาเขียนใช้ได้ทัง้พูก่นัแขง็และพูก่นัท่ีออ่นนุม่โดยเฉพาะการเขียน

แบบสีนํา้ ถ้าสียงัไมแ่ห้งสนทิสามารถลบออกได้โดยการเชด็หรือขดูออกได้ 

 สชุาต ิเถาทอง (2536: 101)  ได้กลา่วถึงวิธีการเขียนสีอะครีลคิ  โดยสรุปได้วา่การระบาย

สีอะครีลคิอาจทําให้สีบางมากน้อยด้วยการใช้นํา้เป็นส่ือกลาง ซึง่มีเทคนคิคล้ายกบัการระบายสีนํา้ คือ 

สีจะแห้งเร็วและจะมีความโปร่งใส โดยอาศยัเทคนคิการเขียนภาพของสีนํา้ท่ีเรียกวา่ “ เปียกบนเปียก”

(Wet on Wet) ท่ีสามารถปรับมาใช้เทคนิคสีอะครีลิคได้ แตท่ัง้นีก้ารระบายสีอะครีลิคหากสียงัไมแ่ห้ง

สนิทก็สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไข โดยการนําสีเดมิออก เชน่ การขดูหรือเชด็ออก นอกจากนี ้

ลกัษณะพเิศษประก ารหนึง่ของสีอะครีลิค คือ  สามารถปรับตวัเข้ากบัส่ือชนดิตา่งๆได้และสามารถ

สร้างสรรค์ปฏิกิริยาการเห็นแก่ผู้ชมได้อยา่งนา่สนใจ เชน่ ใช้ร่วมสีนํา้มนั สีพลาสตกิ สีพมิพ์ เป็นต้น 

    

 อทิธิพลท่ีได้รับจากงานจติรกรรม 

 การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมนัน้  จําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องศกึษาผลงานศลิปะของศลิปินท่ี

สร้างสรรค์ไว้นัน้  เพ่ือให้เห็นข้อดีข้อเสียจากแนวความคดิ (concept)  และเทคนิคกลวิธี (Technique 

and  Trick) ท่ีมีความเหมาะสมและเข้ากบัการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะของตนเอง  อิทธิพลท่ีได้รับจาก

ผลงานศลิปกรรมมีวิธีการแสดงออกหลายรูปแบบตา่งๆ  เชน่  อิทธิพลด้านรูปแบบอิทธิพลจากเร่ือง  

อิทธิพลจากการใช้รูปทรง  และอิทธิพลจากเทคนิคกลวิธี ฯลฯ  ผู้สร้างสรรค์สามารถเลือกเอาวิธีการ

ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมกบัผลงานของตนเองให้มากท่ีสดุ แตไ่มใ่ชก่ารลอกเลียนแบบทัง้หมด  เพราะอิทธิพล

จากผลงานศลิปกรรมเป็นแรงบนัดาลใจในขัน้แรก  อิทธิพลจากผลงานศลิปกรรมนัน้มีประโยชน์ตอ่การ

สร้างสรรค์มากท่ีสดุเพราะจะได้รู้แนวทางสร้างสรรค์ผลงานท่ีแตกตา่งจากผู้ อ่ืน   
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 อทิธิพลศลิปะตะวันตกในจติรกรรมไทยแบบประเพณี  

  การเขียนภาพจิตรกรรมแบบประเพณีของไทย เร่ิมมีการนําเทคนิคของการเขียนภาพแบบ

ตะวนัตกเข้ามาใช้ในสมยัรัชกาลท่ี 4 ผู้ ท่ี เร่ิมนําเทคนิคของการเขียนภาพแบบตะวนัตกมาใช้เป็นทา่นแรกคือ 

พระอาจารย์อินโขง่หรือท่ีเรียกตดิปากกนัทัว่ไปวา่ ขรัวอินโขง่ทา่นเป็นจิตรกรท่ีบ วชเป็นพระจําพรรษา

อยูท่ี่วดัราชบรูณะ ขรัวอินโขง่ เป็นผู้ ริเร่ิมพฒันาแนวทางการเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบประเพณีโดย

นําเอากฎเกณฑ์ทางทศันียวิทยาเข้ามาใช้แสดงระยะใกล้ - ไกล และแสดงบรรยากาศในภาพจิตรกรรม

ด้วยการใช้แสงเงาและสี ทัง้ยงันําเอาลกัษณะของการจดัองค์ประกอบและลกัษณะตีกรามบ้านชอ่ง

แบบตะวนัตกเข้ามาใช้ในภาพเขียน นอกจากนัน้ลกัษณะภาพเขียนของขรัวอินโขง่ ยั งแสดงถงั

บรรยากาศบางลกัษณะของสภาพภมูอิากาศของตะวนัตกอีกด้วย ขรัวอินโขง่ได้รับการยกยอ่งนบั

ถือวา่เป็นผู้ เร่ิมต้นงานจิตรกรรมสมยัใหม ่เพราะในงานจิตรกรรมของทา่น การแสดงอารมณ์และ

บรรยากาศ เป็นการแสดงออกท่ีเป็นอิสระ และพ้นจากกฎเกณฑ์ของภาพเขียนแบบประเพณีโดยทัว่ไป

ผลงานของทา่นแสดงออกถึงคณุคา่ของงานจิตรกรรมซึง่อยูเ่หนือเหตผุลทางทฤษฎีในการเขียนภาพ 

เป็นการชีท้างให้ชา่งเขียนยคุตอ่มาของไทยได้มองเห็นการสร้างสรรค์สิ่งใหมท่ี่ไม ่ซํา้ซาก ไมปิ่ดกัน้

ความคดิของตนไว้กบัรูปแบบทางศลิปะรูปแบบใดรูปแบบหนึง่  
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ภาพประกอบ 2   ช่ือภาพเส้นออ่นช้อย 

(แสดงวาดเส้นในรูปแบบเชิงประยกุต์จากจิตรกรรมไทย ลกัษณะเส้นออ่นช้อยให้ความรู้สกึท่ีดี) 
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ภาพประกอบ 3 ช่ือภาพ วิถีชีวิต 

(แสดงวาดเส้นในรูปแบบเชิงประยกุต์จากจิตรกรรมไทย ถ่ายทอดวิถีชีวิต) 

 คณุคา่ของภาพจติรกรรมไทยมีหลายแงม่มุขึน้อยูก่บัการศกึษา เช่น รูปแบบทางศลิปะ 

สวยงาม ทางด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทางด้านการก่อสร้างบ้านเรือนทรงไทย ทางด้านจารีตประเพณี

ของคนไทยสมยัโบราณ เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 4  ช่ือภาพวดัพทุธสีมา 

 

 ท่ีมา:  วดัพทุธสีมาเดมิช่ือวดับ้านฝ่ังแดง  อําเภอธาตพุนม  จงัหวดันครพนม 

 

 อิทธิพลรูปแบบผลงาน 

 ชา่งเขียนจะระบายสีดําคลํา้มีนํา้หนกัออ่นแก่ เกิดคณุคา่ของสีแตม่ิใชสี่ดําท่ีทบึตนั  แสดงให้

เหน็วา่ชา่งแต้มมีความชํานาญตอ่การ ใช้เส้นและสีแตเ่พียงเล็กน้อยสีนัน่คือความชํานิชํานาญและ

เสนห์่ของชา่งแต้มท่ีมีรูปแบบในการสร้างภาพให้เกิดความงาม การตดัเส้นโดยทัว่ไปช่างแต้มสีใช้สีดํา

สําหรับการตดัเส้นโดยให้มีขนาดเส้นบางหรือหนาตา่งกนั  หากเขียนภาพคนจะใช้เส้นท่ีประณีตเม่ือ

ต้องการจะเน้นให้เห็นความแข็งแกร่งของทิวเขาก็จะใช้เส้นหนาและเข้มเม่ือประสงค์จะเขียนภาพให้

เกิดความออ่นช้อย เชน่ ต้นหญ้า หรือก้อนเมฆ ชา่งแต้มจะใช้สีส้มออ่น ๆ ใบไม้หรือผลไม้ก็จะให้สีเขียว

ออ่นร่างเป็นรูปเป็น ฟอร์มของใบไม้หรือผลไม้ทําให้เกิดความ รู้สกึแผว่เบา ไมก่ระด้างเหมือนกบัการ  

จงใจใช้สีดําตลอด ชา่งแต้มวดัพทุธสีมาดจูะมีความกล้าหาญและชํานาญตอ่การให้เส้นมากเป็นพเิศษ

เส้นจะมีความหนา และมีพลงัมากกวา่ฮปูแต้มในกลุม่บริเวณลุม่แมนํ่า้โขง ฉากหลงัเน่ืองด้วยชา่งแต้ม

วดัพทุธสีมามีความสําคญัเหนือสกลุชา่งพืน้ถ่ินโดยทัว่ไป ชา่งแต้มจะแตะแต้มสีแสดจาง ๆ ลงบนพืน้

ผนงัสีขาว  เพ่ือทําให้ภาพเกิดมีความลกึทางรูปธรรมเพิ่มขึน้และโครงสีสว่นใหญ่จะเกิด ความรู้สกึ

อบอุน่ นุม่นวล เป็นลกัษณะเฉพาะตวัท่ีช่างแต้ม ผู้ นีมี้ความสามารถแตกตา่งไปจากชา่งแต้มพืน้บ้านใน

อีสาน ท่ีเป็นสาระสําคญัของเร่ืองราวมาบรรยายให้เป็นท่ีภาพท่ีสามารถส่ือความหมายให้ผู้ชมเกิด

ความรู้ความเข้าใจและมองเห็นภาพงามท่ีศลิปะทางด้านรูปธรรมท่ีเกิดจากเส้นสีและองค์ประกอบภาพ 
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โครงสีสว่นใหญ่เป็นสีเอกรงค์ (Monochrome) โดยเฉพาะผนงัด้านหน้าองค์ พระประธานแทบจะไมไ่ด้

ใช้สีอะไรเลยคล้ายกบัภาพลายเส้น (Drawing) อีกกรณีหนึง่สีอาจจะไมเ่พียงพอหรือเป็นความตัง้ใจของ

ชา่งแต้มเอง ท่ีประสงค์จะใช้สีแตเ่พียงน้อยสีแตเ่น้นให้เห็นคณุคา่ของความงามด้วยเส้น  เส้นรอบ

นอกท่ีเป็นฟอร์ม บอกรูปทรงของ ตวัละคร ต้นไม้ ปราสาทราชวงั และบรรดารูปสตัว์ท่ีเป็นพญามาร

ตา่ง ๆ ชา่งแต้มใช้สีดํา ด้านเนือ้หา (Content) จิตรกรรมฝาผนงัอีสาน  มีเนือ้หาท่ีส่ือให้เข้าใจในพทุธ

ศาสนาและวิถีชีวิตของชมุชนได้อยา่งชดัเจน  ศลิปินจิตรกรรมไทยร่วมสมยัอีสาน ได้นําเอาเนือ้หา

เหลา่นีม้าประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้อยา่งเหมาะสม ควรมีท่ีปรึกษาท่ีมีความรู้

ในด้านพทุธศาสนาให้คําแนะนํากบัศลิปินและชา่งเขียนเพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน 2.ด้านวิธีการสร้างสรรค์

ผลงาน  จิตรกรรมฝาผนงัอีสานได้ใช้วสัดท่ีุมีอยูห่รือหาได้ในขณะนัน้อยา่งจํากดัและได้มาจากวสัดุ

ธรรมชาต ิ มีวิธีการสร้างงานแบบดัง้เดมิ (Primitive Art)  หรือแบบเรียบง่ายตามสภาพสงัคมในยคุนัน้  

สว่นจติรกรรมไทยร่วมสมยัอีสานมีวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน  โดยยดึหลกัทางวิชาการ  ได้แก่  การใช้

องค์ประกอบศลิป์ (Composition) หลกักายวิภาค (Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective) เป็น

ต้น  ทําให้เกิดผลงานเป็นท่ีนา่สนใจ  ยงัคงมีลกัษณะเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมยัอีสาน และผลงานมี

ลกัษณะเป็นงานจิตรกรรม (Painting) การเช่ือมโยงใช้เนือ้หาดัง้เดมิ แตใ่ช้วสัดท่ีุอยูใ่นปัจจบุนัและ   

การมีทกัษะ (Skill) ของศลิปิน ทําให้ผลงานมีลักษณะร่วมสมยั และเข้ากบัสภาพสงัคมในปัจจบุนั   

ด้านสนุทรียภาพ ผลงานจิตรกรรมฝาผนงัอีสานมีคณุคา่และมีความสมบรูณ์ในตวัของมนัเอง  ไม่

สามารถเปล่ียนแปลงได้ อยูเ่หนือกาลเวลาและสถานท่ี โดยยดึหลกัผลงานเป็นสําคญั เป็นลทัธิวตัถุ  

(Objectivism) การพิจารณาตดัสินต้องพิจารณาตามพืน้ฐานทางวฒันธรรมของผลงานนัน้ๆ เป็นลทัธิ

ความสมัพนัธ์ (Relativism) สว่นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยัอีสานคณุคา่อยูท่ี่ประสบการณ์ของผู้ชม

ท่ีมีเกณฑ์แตกตา่งกนัไป เป็นลทัธิจิตใจ(Subjectivism) (เดชา ศริิภาษณ์.  2549) 

 

 รูปแบบการทาํงาน 

 ผู้ วิจยัได้สร้างสรรค์จากรูปแบบงานภาพจติรกรรมบนผ้าใบโดยการศกึษาจากจิตรกรรมไทย

ร่วมสมยัอีสานมีวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยยดึหลกัทางวิชาการ ได้แก่ การใช้องค์ประกอบศลิป์  

(Composition) หลกักายวิภาค (Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective) เป็นต้น ทําให้เกิดผล

งานเป็นท่ีนา่สนใจและยงัคงมีลกัษณะเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมยัอีสาน และผลงานมีลกัษณะเป็นงาน

จิตรกรรม (Painting) การเช่ือมโยงใช้เนือ้หาดัง้เดมิ  แตใ่ช้วสัดท่ีุอยูใ่นปัจจบุนั โดยใช้เทคนกิสีอะครีลิ

คบนผ้าใบลกัษณะงานเป็นเร่ืองของประเพณีพิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย อําเภอเรณนูคร จงัหวดั

นครพนม เนือ้หาของภาพจะมีลกัษณะท่ีต้องการถ่ายทอดผู้ วิจยัได้ศกึษาผลงานศาสตราจารย์เฉลิม 

นาคีรักษ์ ทา่นทํางานทัง้ ๒ แบบ คือ แบบสากลซึง่เป็นแบบสมยัใหม ่และแบบท่ีทา่นเรียกวา่ แบบ
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ประเพณีประยกุต์ในเร่ืองเทคนิคและวสัดนุัน้ ทา่นเขียนสีนํา้ สีนํา้มนั และสีพลาสตกิ เร่ืองราวท่ีเขียน 

ได้แก่ ดอกไม้ หุน่นิ่ง ทิวทศัน์ ภาพคน ในแบบสากลสมยัใหม ่ เร่ืองท่ีเก่ียวกบัประเพณีและวฒันธรรม

ไทยในชนบทนัน้ สว่นใหญ่จะเขียนในแบบประเพณีประยกุต์ 

               ผลงานสว่นใหญ่เขียนด้วยสีนํา้และสีนํา้มนั ในด้านสีนํา้มนัทา่นเขียนได้ดีเป็นพิเศษ  จนได้

รับคําชมเชยจากศาสตราจารย์ศลิป  พีระศรี  ทา่นเป็นศลิปินและครูสอนศลิปะผู้บกุเบกิคนสําคญัคน

หนึง่ของยคุสมยัใหมข่องไทยเรา งานศลิปะแบบประเพณีประยกุต์นัน้ทา่นเขียนด้วยสีนํา้มนัตัง้แต ่พ .ศ. 

๒๕๐๐ โดยมีหลกัการเขียนภาพ ดงันี ้

 1. อดุมคต ิ ศลิปะประเพณีมี ๒ มิต ิคือ เส้นและสีแบน ภาพคนจะมีลีลาออ่นช้อยและแสดง

ความรู้สกึด้วยทา่ทาง ใบหน้าไมแ่สดงความรู้สกึ เน้นให้เดน่ชดัและเกิดความรู้สกึด้วยการตดัเส้น ภาพ

คนจะมีความรู้สกึวา่มีความเป็นไปได้อยา่งสมจริง ทางกายวิภาค ศลิปะสากลมี ๓ มติ ิคือ เส้น สี และ

แสงเงา ภาพจะมีความรู้สกึวา่มีชีวิตเหมือนท่ีเป็นอยูใ่นธรรมชาตจิริง 

 2. องค์ประกอบศลิปะ  ศลิปะประเพณีไมมี่เส้นระดบัตา เขียนอยา่งตานก คือ มองจากบนลง

ลา่ง ในภาพเดียวกนัจดัองค์ประกอบหลายเร่ืองด้วยเส้นกัน้ เป็นการเขียนแบบเลา่เร่ือง  แตล่ะเร่ืองมี

ความสําคญัพอ ๆ กนั ภาพจะมีลกัษณะแบบศลิปะสากล ท่ีใช้เส้นระดบัตา เขียนอยา่งตามองเห็น มี

ใกล้ไกลตืน้ลกึเหมือนธรรมชาต ิภาพจะมีลกัษณะกลม มองเห็นได้รอบตวั จดัองค์ประกอบเพียงเร่ือง

เดน่เร่ืองเดียว นอกนัน้ลดความสําคญัลงไปตามลําดบั 

 3.  การจดัสี  ศลิปะประเพณีใช้สีแบนเรียบ สดใส ในภาพคนและสตัว์ ภาพสิ่งก่อสร้าง ฉาก

หลงัท่ีประกอบด้วยธรรมชาตจิะมืดหรือออ่นปิดทองในภาพ ท่ีต้องการเชิดชศูลิปะสากล ใช้สีสดใส ออ่น

แก่ ใกล้ไกล ตืน้ลกึ กลมกลืน เน้นให้เดน่ด้วยคณุคา่ของสี มีบรรยากาศ 
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ภาพประกอบ 5  ช่ือภาพแหเ่ทียนพรรษา  ขนาด  -  พ.ศ. ๒๕๒๒  ผลงาน เฉลิม นาคีรักษ์ 

 

 ท่ีมา:   http://www.oknation.net/blog/phaen 

 

      

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6  ช่ือภาพขบวนเกวียนหยดุพกัระหวา่งทาง สีนํา้มนับนผ้าใบ  ขนาด  -   พ.ศ. ๒๕๐๘ 

 ผลงาน เฉลิม นาคีรักษ์  จากภาพถ่ายขาวดําสะสมของอาจารย์จํานง  ฉ่ําบญุรอด 

 

 ท่ีมา:   http://www.oknation.net/blog/phaen 

 

 

 

 

http://www.oknation.net/blog/phaen�
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ภาพประกอบ  7  ช่ือภาพครกกระเด่ือง  สีนํา้มนับนผ้าใบ  ขนาด  ๔๗ x ๕๙ ซม.  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

 ผลงาน เฉลิม นาคีรักษ์      

 

 ท่ีมา:  http://www.oknation.net/blog/phaen 
 

 แนวคิดเก่ียวกับประเพณีพธีิกรรมบายศรีสู่ขวัญ 

 พิธีบายศรีสูข่วญั เป็นพิธีท่ีสําคญัของชาวอีสาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขวญัและจิตใจ เพ่ือให้เกิด

ขวญัและกําลงัใจท่ีดีขึน้ การดําเนินชีวิตของชาวอีสานแทบทกุอยา่ง จงึมีการบายศรีสูข่วญัควบคูก่นัไป

เสมอ เป็นการเรียกร้องพลงัทางจติ ชว่ยให้มีพลงัใจท่ีเข้มแขง็ สามารถฟันฝ่าภยัพบิตัติา่งๆได้ การสู่

ขวญัชว่ยทําให้เกิดมงคล ทําให้ดํารงอยูด้่วยความสขุราบร่ืน มีโชคลาภมากขึน้ และอาจดลปรารถนาให้

ผู้ ท่ีเคราะห์ร้ายพ้นจากสรรพเคราะห์ทัง้ปวง ด้วยมลูเหตแุหง่การสูข่วญัน่ีเอง  

               การประกอบพิธีบายศรีสูข่วญัของชาวอีสาน เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัขวญัและจิตใจ ชว่ย

ก่อให้เกิดขวญัและกําลงัใจท่ีดีขึน้ ซึง่ชาวอีสานเห็นความสําคญัทางจิตใจเป็นอยา่งมาก ดงันัน้วิถีการ

ดําเนินชีวิตแทบทกุอยา่งจงึมกัจะมีการสูข่วญัควบคูก่นัไปเสมอ การสูข่วญัจะชว่ยให้เกิดศริิมงคล ชีวิต

อยูด้่วยความราบร่ืน 
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5. การสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

(มารยาท โยทองยศ. 2553: ออนไลน์) แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือวิจยัชนิด

หนึง่ท่ีนิยมใช้กนัมากในหมูน่กัวิจยั ทัง้นีเ้พราะการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามเป็นวิธีท่ีสะดวก

และสามารถใช้วดัได้อยา่งกว้างขวาง แบบสอบถามสว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปของคําถามเป็นชดุๆ ท่ีได้ถกู

รวบรวมไว้อยา่งมีหลกัเกณฑ์และเป็นระบบ เพ่ือใช้วดัสิง่ท่ีผู้ วิจยัต้องการจะวดัจากกลุม่ตวัอยา่งหรือ

ประชากรเป้าหมายให้ได้มาซึง่ข้อเท็จจริงทัง้ในอดีต ปัจจบุนัและการคาดคะเนเหตกุารณ์ในอนาคต 

การเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามสามารถทําได้ด้วยการสมัภาษณ์หรือให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอ ง 

สําหรับบทความนีจ้ะมุง่เน้นท่ีการสร้าง แบบสอบถามสําหรับให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง มีการกลา่วถึง

โครงสร้างของแบบสอบถาม ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม และข้อเดน่ข้อด้อยของการใช้แบบสอบถามท่ี

ให้ผู้ตอบตอบด้วยตนเอง เพ่ือให้นกัวิจยัหรือผู้ ท่ีสนใจสามารถสร้างแบบสอบถามท่ีตรงตามวัตถปุระสงค์

ของการวิจยัและเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งหรือประชากรเป้าหมาย อนัจะนํามาซึง่ผลการวิจยัท่ีความ

ถกูต้องและเช่ือถือได้มากท่ีสดุ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี  ้

 

 โครงสร้างของแบบสอบถาม 

  โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 3 สว่นสําคญั ดงันี ้

1. หนงัสือนําหรือคําชีแ้จง โดยมากมกัจะอยูส่ว่นแรกของแบบสอบถาม อาจมีจดหมาย 

อยูด้่านหน้าพร้อมคําขอบคณุ โดยคําชีแ้จงมกัจะระบถึุงจดุประสงค์ท่ีให้ตอบแบบสอบถาม การนํา

คําตอบท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ คําอธิบายลกัษณะของแบบสอบถาม วิธีการตอบแบบสอบถามพร้อม

ตวัอยา่ง พร้อมทัง้จบลงด้วยช่ือและท่ีอยูข่องผู้ วิจยั หรืออาจเพิม่ข้อความท่ีระบวุา่ผู้ วิจยัจะไมนํ่าข้อมลู

ไปเปิดเผย 

2. คําถามเก่ียวกบัข้อมลูสว่นตวั คําตอบท่ีได้จะเป็นข้อเทจ็จริงของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เชน่ คําถามเก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ เป็นต้น การท่ีจะถามข้อมลูสว่นตวัอะไรบ้างนัน้

ขึน้อยูก่บักรอบแนวความคดิในการวิจยั โดยดวูา่ตวัแปรท่ีสนใจจะศกึษานัน้มีอะไรบ้างท่ีเก่ียวกบัข้อมลู

สว่นตวั เพ่ือท่ีจะถามเฉพาะข้อมลูสว่นตวัท่ีจําเป็นในการวิจยัเร่ืองนัน้ๆ เทา่นัน้  

  3. คําถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะหรือประเดน็ท่ีจะวดั เชน่ พฤตกิรรม ปรากฏการณ์หรือ

ความคดิเห็นของผู้ตอบในเร่ืองนัน้ๆ เป็นชดุคําถามท่ีให้ผู้ตอบบอกถึงพฤตกิรรม หรือปรากฏการณ์ หรือ

ให้แสดง ความคดิเห็นในด้านตา่งๆ 
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ขัน้ตอนการสร้างแบบสอบถาม 

ขัน้ท่ี 1 ศึกษาคุณลักษณะท่ีจะวัด 

 ผู้ วิจยัจะต้องทราบวา่คณุลกัษณะหรือประเดน็ท่ีจะวดัให้มีอะไรบ้าง โดยอาจดไูด้จาก

วตัถปุระสงค์ของการวิจยั กรอบแนวความคดิหรือสมมตฐิานการวิจยั จากนัน้จงึศกึษาคณุลกัษณะหรือ

ประเดน็ท่ีจะวดัดงักลา่วให้เข้าใจอยา่งละเอียดทัง้เชงิทฤษฎีและนยิามเชงิปฏิบตักิาร ซึง่อาจได้จาก

เอกสาร ตําราหรือผลการวิจยัตา่งๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั 

 

ขัน้ท่ี 2 กาํหนดประเภทของข้อคาํถาม 

 ผู้ วิจยัจะต้องพจิารณาประเภทของข้อคําถามท่ีจะวดัคณุลกัษณะท่ีต้องการ ซึง่ข้อคําถามใน

แบบสอบถามอาจแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 1. คําถามปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นคําถามท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถ

ตอบได้อยา่งเตม็ท่ี คําถามปลายเปิดจะนยิมใช้กนัมากในกรณีท่ีผู้ วิจยัไมส่ามารถคาดเดาได้ลว่งหน้าวา่

คําตอบจะเป็นอยา่งไร หรือใช้คําถามปลายเปิดในกรณีท่ีต้องการได้คําตอบเพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ

สร้างคําถามปลายปิด ตวัอยา่งคําถามปลายเปิด เชน่ ทา่นตดัสนิใจประกอบอาชีพค้าขาย เพราะ ........ 

 2. คําถามปลายปิด (Close Ended Question) เป็นคําถามท่ีผู้ วิจยัมีแนวคําตอบไว้ให้ผู้ตอบ

เลือกตอบจากคําตอบท่ีกําหนดไว้เทา่นัน้ คําตอบท่ีผู้ วิจยักําหนดไว้ลว่งหน้ามกัได้มาจากการทดลองใช้

คําถามในลกัษณะท่ีเป็นคําถามปลายเปิด แล้วนํามาจดักลุม่ของคําตอบ หรือได้มาจากการศกึษา

ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง หรือจากแนวความคดิของผู้ วิจยัเอง และจากข้อมลูอ่ืนๆ ซึง่ข้อคําถามแตล่ะ

ประเภทมีข้อเดน่ข้อด้อย ดงันี  ้
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ข้อเดน่ 

คําถามปลายเปิด คําถามปลายปิด 

     1.สามารถสร้างคําถามได้งา่ย 

     2.เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคดิเหน็

เตม็ท่ี 

     3.คําตอบท่ีได้จะตรงกบัความรู้สกึนกึคดิของ      

ผู้ตอบ มากกวา่คําถามปลายปิด 

 

 

     1.ไมต้่องเสียเวลาในการสรุปประเดน็คําตอบ 

     2.คําตอบท่ีได้รับจะจํากดัเฉพาะประเดน็ท่ีเรา 

        สนใจศกึษาเทา่นัน้ 

     3.ผู้ตอบไมต้่องเสียเวลาในการคดิหาคําตอบ  

        และเขียนเรียบเรียงคําตอบ 

     4.คําตอบปลายปิดชว่ยให้ผู้ตอบไมค่อ่ยรู้สึก 

        ลําบากใจในการตอบคําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ี  

       ไมต้่องการจะตอบ เชน่ รายได้ 

 

 

ข้อด้อย 

คําถามปลายเปิด คําถามปลายปิด 

     1.คําตอบท่ีได้จะมีความหลากหลายบาง

คําตอบก็  ไมอ่ยูใ่นประเดน็ท่ีผู้ วิจยัสนใจ 

     2.เสียเวลาในการสรุปประเดน็คําตอบเพ่ือ

นํามาลงรหสั 

     3.เสียเวลาในการคดิหาคําตอบ ซึง่อาจทําให้

เกิดความเบ่ือหนา่ยในการตอบคําถาม  

     4.บางคําถามผู้ตอบอาจมีความรู้สกึลําบากใจ

หรือ 

      ไมอ่ยากตอบ เชน่ รายได้ เป็นต้น 

 

     1.ผู้ตอบไมมี่อิสระในการตอบ เพราะถกูจํากดั

ให้เลือกตอบเฉพาะคําตอบท่ีมีให้เลือกเทา่นัน้ 

     2.ผู้ วิจยัต้องเสียเวลาในการคดิหาคําตอบไว้    

ลว่งหน้าวา่ผู้ตอบจะตอบอะไรบ้าง ซึง่อาจไมต่รง

กบัคําตอบของผู้ตอบอาจแก้ไขได้โดยการมี

คําตอบ “อ่ืนๆ โปรดระบุ”ไว้ด้วย 

 

 

 ขัน้ท่ี 3 การร่างแบบสอบถาม 

 เม่ือผู้ วิจยัทราบถึงคณุลกัษณะหรือประเดน็ท่ีจะวดั และกําหนดประเภทของข้อคําถามท่ีจะมี

อยูใ่นแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจยัจงึลงมือเขียนข้อคําถามให้ครอบคลมุทกุคณุลกัษณะหรือ

ประเดน็ท่ีจะวดั โดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีได้กลา่วไว้แล้ว และหลกัการในการสร้าง

แบบสอบถาม ดงันี ้
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 1.  ต้องมีจดุมุง่หมายท่ีแนน่อนวา่ต้องการจะถามอะไรบ้าง โดยจุดมุง่หมายนัน้จะต้อง

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัท่ีจะทํา 

 2.  ต้องสร้างคําถามให้ตรงตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ เพ่ือป้องกนัการมีข้อคําถามนอกประเดน็  

และมีข้อคําถามจํานวนมาก 

 3.  ต้องถามให้ครอบคลมุเร่ืองท่ีจะวดั โดยมีจํานวนข้อคําถามท่ีพอเหมาะ ไมม่ากหรือน้อย

เกินไป แตจ่ะมากหรือน้อยเทา่ใดนัน้ขึน้อยูก่บัพฤตกิรรมท่ีจะวดั ซึง่ตามปกตพิฤตกิรรมหรือเร่ืองท่ีจะวดั

เร่ืองหนึง่ๆ นัน้ควรมีข้อคําถาม 25-60 ข้อ 

 4.  การเรียงลําดบัข้อคําถาม ควรเรียงลําดบัให้ตอ่เน่ืองสมัพนัธ์กนั และแบง่ตามพฤตกิรรม

ยอ่ยๆ ไว้เพ่ือให้ผู้ตอบเห็นชดัเจนและง่ายต่อการตอบ นอกจากนัน้ต้องเรียงคําถามงา่ยๆ ไว้เป็นข้อ

แรกๆ เพ่ือชกัจงูให้ผู้ตอบอยากตอบคําถามตอ่ สว่นคําถามสําคญัๆ ไมค่วรเรียงไว้ตอนท้ายของ

แบบสอบถาม เพราะความสนใจ ในการตอบของผู้ตอบอาจจะน้อยลง ทําให้ตอบอยา่งไมต่ัง้ใจ ซึง่จะ

สง่ผลเสียตอ่การวิจยัมาก 

 5. ลกัษณะของข้อความท่ีดี ข้อคําถามท่ีดีของแบบสอบถามนัน้ ควรมีลกัษณะดงันี  ้

  1) ข้อคําถามไมค่วรยาวจนเกินไป ควรใช้ข้อความสัน้ กะทดัรัด ตรงกบัวตัถปุระสงค์และ

สอดคล้องกบัเร่ือง 

  2) ข้อความ หรือภาษาท่ีใช้ในข้อความต้องชดัเจน เข้าใจงา่ย  

  3) ไมใ่ช้คําถามนําหรือแนะให้ตอบ 

  4) ไมถ่ามเร่ืองท่ีเป็นความลบัเพราะจะทําให้ได้คําตอบท่ีไมต่รงกบัข้อเท็จจริง  

  5) ไมค่วรใช้ข้อความท่ีมีความหมายกํากวมหรือข้อความท่ีทําให้ผู้ตอบแตล่ะคนเข้าใจ

ความหมายของข้อความไมเ่หมือนกนั 

  6) ไมถ่ามในเร่ืองท่ีรู้แล้ว หรือถามในสิ่งท่ีวดัได้ด้วยวิธีอ่ืน 

  7) ข้อคําถามต้องเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง คือ ต้องคํานงึถึงระดบัการศกึษา ความสนใจ 

สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ 

  8) ข้อคําถามหนึง่ๆ ควรถามเพียงประเดน็เดียว เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีชดัเจนและตรงจดุซึง่จะ

งา่ยตอ่การนํามาวิเคราะห์ข้อมลู 

  9) คําตอบหรือตวัเลือกในข้อคําถามควรมีมากพอ หรือให้เหมาะสมกบัข้อคําถาม นัน้ แต่

ถ้าไมส่ามารถระบไุด้หมดก็ให้ใช้วา่ อ่ืนๆ โปรดระบ ุ………………. 

  10) ควรหลีกเล่ียงคําถามท่ีเก่ียวกบัคา่นยิมท่ีจะทําให้ผู้ตอบไมต่อบตามความเป็นจริง เชน่ 

ทา่นมีพฤตกิรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือไม่ 
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  11) คําตอบท่ีได้จากแบบสอบถาม ต้องสามารถนํามาแปลงออกมาในรูปของปริมาณและ

ใช้สถิตอิธิบายข้อเท็จจริงได้ เพราะปัจจบุนันีน้ิยมใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันัน้

แบบสอบถามควรคํานงึถึงวิธีการประมวลข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วย  

 

 ขัน้ท่ี 4 การปรับปรุงแบบสอบถาม 

 หลงัจากท่ีสร้างแบบสอบถามเสร็จแล้ว ผู้ วิจยัควรนําแบบสอบถามนัน้มาพจิารณาทบทวน 

อีกครัง้ เพ่ือหาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไขและควรให้ผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจแบบสอบถามนัน้ด้วย 

เพ่ือท่ีจะได้นําข้อเสนอแนะและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีย่ิงขึน้  

 

 ขัน้ท่ี 5 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพ 

 เป็นการนําเอาแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งเลก็ๆ เพ่ือนํา

ผลมาตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม ซึง่การวิเคราะห์หรือตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม

ทําได้หลายวิธี แตท่ี่สําคญัมี 2 วิธี ได้แก่ 

 1. ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัได้ในสิ่งท่ีต้องการวดั โดย แบง่

ออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

    1) ความเท่ียงตรงตามเนือ้หา(Content Validity) คือ การท่ีแบบสอบถามมีความ

ครอบคลมุวตัถปุระสงค์หรือพฤตกิรรมท่ีต้องการวดัหรือไม ่คา่สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพ คือ คา่ความ

สอดคล้องระหวา่งข้อคําถามกบัวัตถปุระสงค์ หรือเนือ้หา(IOC: Index of item Objective 

Congruence) หรือดชันีความเหมาะสม โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 คนขึน้ไป ประเมินเนือ้หาของข้อถามเป็น

รายข้อ 

  2) ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ (Criterion-related Validity) หมายถึง ความสามารถของ

แบบวดัท่ีสามารถวดัได้ตรงตามสภาพความเป็นจริง แบง่ออกได้เป็นความเท่ียงตรงเชงิพยากรณ์และ

ความเท่ียงตรงตามสภาพ สถิตท่ีิใช้วดัความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ เชน่ คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์

(Correlation Coefficient) ทัง้ของ Pearson และ Spearman และ คา่ t-test เป็นต้น 

  3) ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึงความสามารถของ

แบบสอบถามท่ีสามารถวดัได้ตรงตามโครงสร้างหรือทฤษฎี ซึง่มกัจะมีในแบบวดัทางจิตวิทยาและแบบ

วดัสตปัิญญา สถิตท่ีิใช้วดัความเท่ียงตรงตามโครงสร้างมีหลายวิธี เชน่ การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) การตรวจสอบในเชิงเหตผุล เป็นต้น 
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 2. ความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีความคงเส้นคงวา นัน่คือ เคร่ืองมือท่ี

สร้างขึน้ให้ผลการวดัท่ีแนน่อนคงท่ีจะวดัก่ีครัง้ผลจะได้เหมือนเดมิ สถิตท่ีิใช้ในการหาคา่ความเช่ือมัน่มี

หลายวิธี แตน่ิยมใช้กนัคือ คา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ คอนบาร์ช  (Conbach’s Alpha Coefficient : α 

coefficient) ซึง่จะใช้สําหรับข้อมลูท่ีมีการแบง่ระดบัการวดัแบบประมาณคา่ (Likert Scale) 

 

 ขัน้ท่ี 6 ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 

 ผู้ วิจยัจะต้องทําการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีได้จากผลการวิเคราะห์คณุภาพของแบบสอบถาม 

และตรวจสอบความถกูต้องของถ้อยคําหรือสํานวน เพ่ือให้แบบสอบถามมีความสมบรูณ์และมี

คณุภาพผู้ตอบอา่นเข้าใจได้ตรงประเดน็ท่ีผู้ วิจยัต้องการ ซึง่จะทําให้ผลงานวิจยัเป็นท่ีนา่เช่ือถือย่ิงขึน้  

 

 ขัน้ท่ี 7 จัดพมิพ์แบบสอบถาม 

จดัพมิพ์แบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เพ่ือนําไปใช้จริงในการเก็บรวบรวมข้อมลูกบั 

กลุม่เป้าหมาย โดยจํานวนท่ีจดัพมิพ์ควรไมน้่อยกวา่จํานวนเป้าหมายท่ีต้องการเก็บรวบรวมข้อมลู  

และควรมีการพิมพ์สํารองไว้ในกรณีท่ีแบบสอบถามเสียหรือสญูหายหรือผู้ตอบไมต่อบกลบั  

ข้อเดน่และข้อด้อยของการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม  

 การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูมีข้อเดน่และข้อด้อยท่ีต้องพิจารณาประกอบใน

การเลือกใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี  ้

ข้อเดน่ของการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามมีดงันี ้คือ  

 1. ถ้าตวัอยา่งมีขนาดใหญ่ วิธีการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จะเป็นวิธีการท่ีสะดวกและ

ประหยดักวา่วิธีอ่ืน 

 2. ผู้ตอบมีเวลาตอบมากกวา่วิธีการอ่ืน 

 3.ไมจํ่าเป็นต้องฝึกอบรมพนกังานเก็บข้อมลูมากเหมือนกบัวิธีการสมัภาษณ์หรือวิธีการสงัเกต 

 4. ไมเ่กิดความลําเอียงอนัเน่ืองมาจากการสมัภาษณ์หรือการสงัเกต เพราะผู้ตอบเป็นผู้ตอบ

ข้อมลูเอง 

 5. สามารถสง่แบบสอบถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ได้ 

 6. ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเก็บข้อมลู 

ข้อด้อยของการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม มีดงันีคื้อ  

 1. ในกรณีท่ีสง่แบบสอบถามให้ผู้ตอบทางไปรษณีย์ มกัจะได้แบบสอบถามกลบัคืนมาน้อย 

และต้องเสียเวลาในการตดิตาม อาจทําให้ระยะเวลาการเก็บข้อมลูลา่ช้ากวา่ท่ีกําหนดไว้  
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 2. การเก็บข้อมลูโดยวิธีการใช้แบบสอบถามจะใช้ได้เฉพาะกบักลุม่ประชากรเป้าหมายท่ีอา่น

และเขียนหนงัสือได้เทา่นัน้ 

 3. จะได้ข้อมลูจํากดัเฉพาะท่ีจําเป็นจริงๆ เทา่นัน้ เพราะการเก็บข้อมลูโดยวิธีการใช้

แบบสอบถามจะต้องมีคําถามจํานวนน้อยข้อท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้  

 4. การสง่แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ หนว่ยตวัอยา่งอาจไมไ่ด้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง

ก็ได้ ทําให้คําตอบท่ีได้มีความคลาดเคล่ือนไมต่รงกบัความจริง  

 5. ถ้าผู้ตอบไมเ่ข้าใจคําถามหรือเข้าใจคําถามผดิ หรือไมต่อบคําถามบางข้อ หรือไมไ่ตร่ตรอง

ให้รอบคอบก่อนท่ีจะตอบคําถาม ก็จะทําให้ข้อมลูมีความคลาดเคล่ื อนได้ โดยท่ีผู้ วิจยัไมส่ามารถ

ย้อนกลบัไปสอบถามหนว่ยตวัอยา่งนัน้ได้อีก  

 6. ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาทางไปรษณีย์ อาจเป็นกลุม่ท่ีมีลกัษณะแตกตา่งจากกลุม่

ผู้ ท่ีไมต่อบแบบสอบถามกลบัคืนมา ดงันัน้ข้อมลูท่ีนํามาวิเคราะห์จะมีความลําเอียงอนัเน่ืองมาจาก

กลุม่ตวัอยา่งได้การใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูมีทัง้ข้อเดน่ข้อด้อย ดงันัน้การเลือกใช้จงึ

ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เชน่ ระยะเวลาและงบประมาณท่ีใช้ในการทําวิจยั ประชากรเป้าหมาย 

ลกัษณะข้อมลูท่ีต้องการ และอ่ืนๆ ซึง่ผู้ วิจยัจะต้องนํามาพิจารณาประกอบกนั เพ่ือให้ได้แบบสอบถาม

ท่ีมีคณุภาพและนําข้อมลูท่ีได้ไปใช้วิเคราะห์ข้อมลูและสามารถตอบปัญหาการวิจยัได้อยา่งถกูต้องและ

นา่เช่ือถือ 

 

6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจยัภายในประเทศไทย 

 การทําบายศรีสูข่วญั  สําหรับการทําบายศรีสูข่วญัมีผู้ให้ความหมายและแนวคดิเก่ียวกบัการทํา

บายศรีไว้หลายทา่น  ดงันี ้

 สาร  สาระทศันานนัท์ (2532: 1-3) กลา่วถึงการสูข่วญัวา่ เป็นหรือเรียกขวญั การเรียกทําพธีิ

เชิญ  เพ่ือเป็นศริิมงคล  การทําพิธีสูข่วญั  ต้องมีการจดัแตง่พาขวญั  พร้อมเคร่ืองขวญัตา่งๆ  สําหรับ

การทําบายศรีจะทําพาเดียวก็ได้  ตามความสะดวก  เหมาะสม  ความนยิมของแต่ความสะดวก  

เหมาะสม  ความนิยมของแตล่ะท้องถ่ินและพาขวญัจะทําเป็นชัน้เดียว  สามชัน้  ห้าชัน้  หรือเจ็ดชัน้ก็

แล้วแตค่วามสะดวกเหมาะสมและความสามารถของผู้ เป็นเจ้าของขวญั 

    พลูศรี  ศรีสมบรูณ์ (2545: 148) กลา่วถึงพานบายศรีวา่เป็นส่ือสําคญัอยา่งหนึง่ท่ีใช้ประกอบ

พธีิบายศรีสูข่วญั  ซึง่เป็นพิธีสร้างพิธีสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่บคุคลทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ชาว

อีสานท่ีถือเป็นพิธีท่ีได้ปฏิบตัสืิบทอดกนัมาตัง้แตบ่รรพบรุุษ  ด้วยการนําวสัดจุากธรรมชาต ิ มาประดษิฐ์  

ให้เป็นรูปร่าง  รูปทรง  ท่ีประณีตและสวยงาม  ท่ีอนชุนรุ่นหลงัควรชว่ยกนัรักษาไว้ไมใ่ห้  สญูหาย 
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 มนสั  สขุบาย (ม.ป.ป.: 1) การบายศรีสูข่วญัเป็นพิธีกรรมดัง้เดมิของชาวอีสานเป็นประเพณี

เก่าแก่ท่ีนิยมกระทําสืบเน่ืองกนัตดิตอ่เป็นเวลาช้านาน  การสูข่วญัของชาวอีสานเป็นประเพณีเก่าแก่ท่ี

นิยมกระทําสืบเน่ืองกนัตดิตอ่กนัมาเป็นเวลาช้านาน การสูข่วญัของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจาก

พิธีกรรมศาสนาพราหมณ์  เช่ือวา่เม่ือได้จดัพิธีนีแ้ล้วจะก่อให้เกิดศริิมงคลแล้ว  การสูข่วญัยงัเป็น

กําลงัใจให้คนประกอบคณุงามดีและก่อให้เกิดความสขุความเจริญในชีวิตตอ่ไป  

 สรุปได้วา่  การทําบายศรีสูข่วญั  เป็นความเช่ือ  ท่ีมนุษย์กระทําตอ่กนัมา  เพ่ือสง่เสริมให้

ตนเองมีความสขุ  ทัง้ร่างกาย  จติใจ  อารมณ์  และสงัคม  อนัไปสูค่วามผาสกุในชีวิต  เกิดศกัยภาพ

สงูสดุในตนเอง  ครอบครัว  ชมุชน  และสงัคม  การท่ีประชาชนจดัทําบายศรีในโอกาสใดขึน้อยูก่บั

ปัจจยัตา่งๆหลายประการ 

 ศริิพร  สวุรรศรี (2536: 14) ได้ทําการศกึษาประเพณีสูข่วญั ของอําเภอลบัแล จงัหวดั

อตุรดติถ์ พบวา่  ประเพณี  อนังดงาม  ด้านจิตใจ  แม้กระทําด้วยเช่ือท่ีไมเ่ป็นแนววิทยาศาสตร์แตมี่

ความประณีตละเอียดออ่นแก่นแท้อนัเป็นหวัใจของการสูข่วญั  คือ  ความมัน่คงทางจิตใจ  

 นิตนินัท์ พทัวี (254: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาพิธีกรรมท้องถ่ินในฐานะทนุวฒันธรรมเพ่ือการ

พฒันาชมุชน: กรณีศกึษาพธีิกรรมบายศรีสูข่ญัอีสาน  พบวา่  

 1.  คณุคา่พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัของชมุชนประกอบด้วย   

  1)คณุคา่ในตวัพิธีกรรมบายศรีสูข่วญั หมายถึง คณุคา่ในองค์ประกอบของพิธีกรรม อนั

ได้แก่ ผู้ นําพิธีกรรม ผู้ ร่วมพิธีกรรม  บทสูข่วญั  วสัดสุิ่งของหรือเคร่ืองสงัเวย เวลาและสถานท่ี ในฐานะ

เป็นสญัลกัษณ์ส่ือความหมายแหง่ความดีงาม  

  2) คณุคา่ของพธีิกรรมท่ีเกิดขึน้ตอ่บคุคล  ได้แก่สมาธิ  ความสบายใจ  ความกตญั�ู

กตเวที ความออ่นน้อมถ่อมตวัมีสมัมาคารวะ และความมีนํา้ใจงาม   

  3) พิธีกรรมท่ีเกิดขึน้ตอ่ชมุชน ประกอบด้วย คณุคา่ในฐานะเป็นกระจกเงาสะท้อน

วฒันธรรมทางภาษา และให้ความบนัเทิงแก่ชมุชน  คณุคา่ในฐานะท่ีทําหน้าท่ีควบคมุรักษาแบบแผน

ทางสงัคมของชมุชนคณุคา่ในฐานะท่ีทําหน้าท่ีขดัเกลาทางสงัคม  และคณุคา่ในการสร้างความเป็นนํา้

หนึง่ใจเดียวกนัของชมุชน    

 2.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุคา่ของพธีิกรรมกบัการสร้างทศันคตติอ่ตนเองและความผกูพนั

กบัชมุชน  พบวา่ ชมุชนรู้คณุคา่พธีิกรรมบายศรีสูข่วญั  โดยเช่ือมโยงกบัภมูหิลงัทางสงัคมและ

วฒันธรรมของชมุชน ก่อให้เกิดความเข้าใจ  ความมัน่ใจ ความภมูใิจและความมีเกียรตภิมูสิง่ผลทําให้

เกิดทศันคตติอ่ตนเองในเชงิบวก  สง่ผลทําให้เกิดความผกูพนักบัชมุชนมาก 
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 3.  รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่งพิธีกรรม พบวา่พิธีกรรมบายศรีสูข่วญัเป็นเคร่ืองมือท่ีทกุคน

ในชมชนุ ใช้เป็นทนุทางวฒันธรรมในการสร้างสมัพนัธภาพท่ีถกูต้องสร้างสรรค์และสอดคล้องกนั

ระหวา่งคนกบัสิ่งท่ีเหนือธรรมชาต ิ คนกบัสิ่งแวดล้อม  คนกบัคน และคนสร้างกบัทศันคตติอ่ตนเอง

พร้อมกบัความผกุพนัเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนักบัชมุชนซึง่เป็นการสร้างพลงัชมุชน 

 สกุญัญา  ภทัราชยั  และคนอ่ืนๆ (2528: 16-18) ได้ศกึษาความเช่ือของชาวบ้านเป็ดจงัหวดั

ขอนแก่น  พบวา่ พิธีบายศรีสูข่วญั เป็นสิ่วท่ีมีอยูคู่ก่บัชีวิตของชาวอีสาน  คําวา่ขวญัตามทศันะของ

ชาวบ้าน หมายถึง   จิตวิญญาณท่ีมีอยูก่บัชีวิตของคนเราทกุคนมีอยูก่บัสตัว์สิ่งของทรัพย์สินทกุชนิด  

ขวญัจะต้องอยูก่บัร่างกายของเราตลอดเวลา  ถ้าเวลาใดขวญัออกหา่งจากร่างกายคน ๆ นัน้  จะเร่ิม

แสดงอาการออ่นแอ  เจ็บไข้ได้ป่วย  และเสียชีวิตในท่ีสดุ  

 ประไพ  เจริญบญุ (2540: บทคดัยอ่) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การผสมผสานวฒันธรรมของ 

ชาวไทย – ลาว  และชาวไทย – เขมร  ในพธีิมงก็วลจองไดบ้านดม  อําเภอสงัขะ  จงัหวดัสริุนทร์  พบวา่  

พิธีมงก็วลจองได ชาวไทย – เขมร  หรือพิธีบายศรีของชาวไทย – ลาว  เป็นพธีิท่ีมีความสําคญัตอ่การ

ดํารงชีวิต  ตัง้แตเ่กิด-ตาย  คนทัง้สองกลุม่เช่ือวา่  ถ้าประกอบพธีินี ้ เป็นการสร้างความเป็นศริิมงคล  

แก่ชีวิต  สร้างขวญักําลงัใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมในพิธีด้วย 

 ด้านองค์ประกอบพิธี  ท่ีสําคญั  4  ประการ  คือ 

 คน  ได้แก่  หมอสตูร  ผู้ถกูเรียกขวญั  และผู้ ร่วมพิธีกรรม  

 วสัดสุิ่งของ  ได้แก่  เคร่ืองเซน่บชูา  ดอกไม้  ธูปเทียน  และสิ่งของท่ีอยูใ่นพานบายศรี  เชน่  

ไข ่ กล้วย  ข้าวต้ม  ด้ายผกูแขน ฯลฯ 

 เวลา  ได้แก่  ชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ขึน้อยูก่บัหมอสตูร  

 สถานท่ี  ได้แก่  บ้าน  หรือ  บริเวณบ้านของผู้ รับการสูข่วญั  

 พลูศรี  ศรีสมบรูณ์ (2545: 98) ได้ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน กลุม่การ

งาน และพืน้ฐานอาชีพ  เร่ืองการทําพานบายศรี  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  พบวา่หลกัสตูรท้องถ่ิน  กลุม่

การงานและพืน้ฐานอาชีพ  เร่ืองการทําพานบายศรี  ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6 สอดคล้องกบัท้องถ่ิน  

ผู้ เรียนสมารถนําไปปฏิบตัไิด้จริงและสามารถนําความรู้ไปพฒันาอาชีพตลอดจนการสืบทอด  เชงิ

อนรัุกษ์  วฒันธรรม  ประเพณีของท้องถ่ิน 

 อภิชาต  เริงฤทธ์ิ  (2522: 31) ได้ศกึษาพธีิบายศรีสูข่วญั  ในเขตจงัหวดัชยัภมู ิ พบวา่  มนษุย์

เรามีความเช่ืออยา่งหนึง่  ซึง่สืบทอดมาตัง้แตโ่บราณวา่  คนท่ีเกิดมาทัง้เดก็และผู้ใหญ่ทัง้ผู้ชายและ

ผู้หญิง  ยอ่มมีอะไรอยา่งหนึง่สิงอยูใ่นร่างกายมาแตกํ่าเนิด สิ่งท่ีวา่นี ้ ถ้ายงัอยูก่บัเนือ้กบัตวัของ

ผู้ใด ผู้นัน้มีความสขุ ความสบาย  ไมป่่วยไข้ได้ทกุข์  แตถ้่าสิง่นัน้  หนีออกจากตวัไปก็จะทําให้ผู้นัน้

เจบ็ไข้ได้ทกุข์และอาจถึงแก่ความตายได้ 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 ในการทําวิจยั เร่ืองการศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์: กรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญั 

ผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี ผู้ วิจยัมีวิธีดําเนินการวิจยั 

เพ่ือท่ีจะนําเสนอให้เห็นถึงกระบวนการของการปฏิบตัิงานเพ่ือการสร้างสรรค์ผลงานอยา่งมีเหตแุละผล 

เพ่ือท่ีจะนํามาซึง่การทํางานในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัแนวความคดิและเนือ้หาของผลงาน  

 ในสว่นของวิธีการวิจยันัน้ ผู้ วิจยัได้กําหนดขัน้ตอนในการดําเนินการวิจยัไว้ ดงันี ้

 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  

 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 3. วิธีการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

 4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 

 5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ภาพร่างผลงานจํานวน 25 ชิน้จากแนวความคดิเร่ือง

ประเพณีพิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี  

โดยผู้ วิจยัใช้ข้อมลูทัง้ภาคทฤษฎีและข้อมลูทางกายภาพท่ีปรากฏตามเอกสารสิง่พมิพ์และงานวิจยั   

 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผลงานศลิปะท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านทศันศลิป์คดัเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 2 ชิน้ 

  ชิน้ท่ี 16 ช่ือผลงานพิธีกรรมแตง่งาน ขนาด100 X 500  ซม. เทคนิค  สีอะครีลคิบนผ้าใบ 

 ชิน้ท่ี 23 ช่ือผลงานพิธีบายศรีสูข่วญับ้านเฮา ขนาด 100 X 500 ซม. เทคนิค  สีอะครีลคิบน

ผ้าใบแนวคดิจากกรณีศกึษาประเพณีพิธ่ีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย 

  

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือประกอบการ

ศกึษาวิจยั ได้แก่ แบบประเมนิผลจากผู้ชมผลงาน 

 ขัน้ตอนสร้างเคร่ืองมือ มีดงันี ้
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 ผู้ วิจยัทําการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นความรู้พืน้ฐานสําหรับการสร้าง

เคร่ืองมือ เคร่ืองมือในท่ีนีคื้อ แบบประเมินผลจากผู้ชมผลงาน ซึง่แบง่แบบประเมินเป็น 3 ด้าน คือ  

 1. ด้านของการรับรู้ความงาม/สนุทรียศาสตร์(Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ   

 2. ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ ( ทศันศลิป์)  

นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ ( Concept) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน 

 แบบประเมิน ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบประเมินความเข้าใจและความรู้สกึร่วมของผู้ชม

ประมาณ100 คน ท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะ โดยแบบประเมนิมีประเดน็ดงัตอ่ไปนื ้  

1.  ด้านของการรับรู้ความงาม/สนุทรียศาสตร์(Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ 

  - สถานท่ีในการจดัแสดงผลงานศลิปะ(Exhibition) 

  - วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ (Representation) 

  - บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ(Work of Art) 

  - รูปแบบวิธีการจดัวางภาพ ( Object of Art) 

  - ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง วตัถ ุ(Object of Art) และ พืน้ท่ีวา่ง (space) 

  - แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน 

  - พืน้ท่ีสําหรับเดนิชมผลงานศลิปะโดยรอบ 

  - รูปแบบวิธีการจดัตดิตัง้ผลงานศลิปะ 

 2.  ด้านด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ     

( ทศันศิลป์)  นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ ( Concept) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน 

  - การสร้างภาพกบัแนวความคดิ 

  - สีสนัของวตัถกุบัแนวความคดิ 

  - จํานวนและผลงานศลิปะกบัแนวความคดิ 

  - ขนาดของผลงานศลิปะกบัแนวความคดิ 

  - ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงานศลิปะ  

  -  มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั  
  - บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม 

  - สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชน  สงัคมในชมุชน  
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3. วิธีการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบแบบประเมิน มีวิธีดําเนินการดงัต่อไปนี ้

 1. นําแบบประเมินเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและปรับปรุงแก้ไขเบือ้งต้น  

 2. ปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถกูต้องจดัทําเป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์ และนําไปเก็บรวบรวม

ข้อมลู 

 

4.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี  ้

 1.  นําผลงานไปจดัแสดง 

 2.  แจกแบบประเมินให้กบัผู้มาเข้าร่วมชมงาน 

 3.  รวบรวมแบบประเมิน เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละจากจํานวนของผู้ชมท่ีได้

จากการดผูลงานและแบบประเมินความเข้าใจและความรู้สกึร่วมท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะตามแนวความคดิ

เร่ืองประเพณีพิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีต

ประเพณี  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผล ซึง่กําหนดคา่คะแนน (Weight)  

แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

  5  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัมากท่ีสดุ 

  4  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัมาก 

  3  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัปานกลาง 

  2  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัน้อย 

  1  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้

 คา่เฉล่ียระหวา่ง     ความหมาย 

  4.51-4.50  ผลการประเมิน  ในระดบัมากท่ีสดุ 

  3.51-3.50  ผลการประเมิน  ในระดบัมาก 

  2.51-2.50  ผลการประเมิน  ในระดบัปานกลาง 

   1.51-1.50  ผลการประเมิน  ในระดบัน้อย 

  1.00-1.50  ผลการประเมิน  ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู (แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ชมงานศลิปะ) ใช้สถิตใินการวิเคราะห์

ข้อมลู ซึง่ประกอบด้วยสถิต ิดงันี  ้

 1.  ข้อมลูพืน้ฐานใช้สถิตร้ิอยละในการวิเคราะห์ 

  1.1  ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะใช้สถิตกิารหาคา่เฉล่ีย (พวงรัตน์ 

ทวีรัตน์.  2540: 137) 

 

     Χ   =  
n
∑Χ

 

 

 เม่ือ  Χ   แทน  คา่เฉล่ียของความคดิเห็น 

  ∑Χ    แทน  ผลรวมของความคดิเห็นทัง้หมด 

       n   แทน  ผู้ชมงานศลิปะในกลุม่ตวัอยา่ง 

  

  1.2  หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากสตูร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  

2540: 143) 
 

    SD   =  
( )

( )1

22

−

Χ−Χ∑ ∑
nn

n
 

 

 เม่ือ       SD  แทน  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     n  แทน  จํานวนผู้ชมงานศลิปะในกลุม่ตวัอยา่ง 

  ∑Χ  แทน  ผลรวมของความคดิเห็นทัง้หมด 

  ∑Χ 2  แทน  ผลรวมของความคดิเหน็แตล่ะตวัยกกําลงัสอง  

 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

   ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางการวิจยั เร่ืองการศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์ :

กรณีศกึษาประเพณีพิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม เพ่ือการอนรัุกษ์

จารีตประเพณี ผู้ วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

  n   แทน  จํานวนผู้ชมงานศลิปะในกลุม่ตวัอยา่ง 

      Χ   แทน  คา่เฉล่ียของความคดิเห็น 

     SD   แทน  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  %  แทน  ร้อยละ     

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล ผู้วิจัยได้เสนอตามลาํดับ ดังนี ้

 1. ผู้ วิจยัได้จดันิทรรศการศลิปะโดยนําผลงานศลิปะออกแสดง ณ หอศลิป์คณะศลิปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรโดยใช้ช่ืองานวา่ MASTER DREEGREE SHOW 2012 

ระหวา่งวนัท่ี 23-31 มกราคม พ.ศ.2555 และได้สร้างแบบสอบถามจํานวน 100 ชดุ  เพ่ือสอบถาม

คดิเหน็ของผู้ชมท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะจากหวัข้อศกึษาเร่ืองการศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์ : กรณีศกึษา

ประเพณีพิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร   จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี 

จํานวน   1 ชดุ โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น  2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนท่ี 1 เป็นคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกบัข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นข้อมลู

เก่ียวกบั เพศ และระดบัการศกึษา ดงัปรากฎผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดงัตาราง  1 
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ตาราง  1  จํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงานศิลปะในหวัข้อศกึษาเร่ือง 

 การศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์: กรณีศกึษาประเพณีพิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร   

 จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน ( n =100) 

 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น  ความถ่ี  % 

1. เพศของผู้ตอบคําถาม 

     1.1 เพศชาย 

     1.2 เพศหญิง 

 

 

 

 

54 

56 

  

 

 

54 

56 

รวม  100  100 

2. การศกึษา 

     2.1 ปริญญาตรี 

     2.2 ปริญญาโท 

     2.3 ปริญญาเอก 

 

68 

22 

10 

 

68 

22 

10 

รวม                          100                  100 

 

 สรุปข้อมลู  ข้อมลูทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  ดงันี ้

1. เพศชาย  คดิเป็นร้อยละ  54 

2. เพศหญิง  คดิเป็นร้อยละ  56 

3. ระดบัการศกึษาปริญญาตรีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 68  

 จากแบบสอบถามเพศชายตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 54  เพศหญิง  คดิเป็นร้อยละ  56 และ

กําลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรีคดิเป็นร้อยละ 68 มากท่ีสดุ 
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ชิน้งานท่ี 1  ช่ือภาพพิธีกรรมแตง่งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  พิธีกรรมแตง่งาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 8  ชิน้งานท่ี 1 ช่ือผลงาน พิธีกรรมแตง่งาน     
 

แนวความคดิ  

  ผู้ วิจยัได้แรงบนัดาลใจมาจาก  วฒันธรรมประเพณีพิธีกรรมบายศรีสูข่วญั  อนัมีคณุคา่ตอ่การ

ดํารงชีวิตของคนอีสาน  เพ่ือถ่ายทอดประเพณีพิธีกรรมควรแก่การอนรัุกษ์พิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  

อําเภอเรณนูคร  จงัหวดัครพนมซึง่เป็นการอนรัุกษ์จารีตประเพณีตอ่ไป  แนวคดิในการสร้างงานจาก

การศกึษาฮปูแต้มโบสถ์ของคนอีสาน โดยนํามาประยกุต์สร้างงานบนภาพผ้าใบด้วยการใช้ เทคนิคสี

อะคริลิค เพ่ือเป็นตวักลางในการอนรัุกษ์อีวิธีหนึง่ 
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 ตอนท่ี 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบตามความคดิเหน็ของผู้ชมผลงานศลิปะท่ีมีตอ่ผลงาน

ศลิปะในหวัข้อเร่ืองการศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์: กรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  

อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน ซึง่ใน

ตอนท่ี 2 แบง่เป็น 2 ด้าน ได้แก่  1. ด้านความงาม/ สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ  

2. การอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยั

แนวคดิ (concept) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน ดงัปรากฎผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดงัตาราง 2 

 

ตาราง  2  การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะ  

 1.ทางด้านความงาม / สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ  

 จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  100  คน    ชิน้งานท่ี 1  ช่ือภาพพิธีกรรมแตง่งาน 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี  % 

1. สถานท่ีในการจดัการแสดงผลงานศลิปะ 

 มากท่ีสดุ 

 มาก 

 ปานกลาง 

 น้อย 

 น้อยท่ีสดุ 

 

62 

15 

12 

9 

2 

 

62 

15 

12 

9 

2 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี  % 

2. วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์( Representation) 

 มากท่ีสดุ 

 มาก 

 ปานกลาง 

 น้อย 

 น้อยท่ีสดุ 

 

60 

29 

7 

3 

1 

 

60 

29 

7 

3 

1 

รวม 100              100 
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ตาราง  2  (ตอ่) 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี  % 

3. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ 

(Work  of  Art) 

   มากท่ีสดุ 

   มาก 

   ปานกลาง 

   น้อย 

   น้อยท่ีสดุ 

                   

  

45 

31 

15 

7 

2 

               

  

45 

31 

15 

7 

2 

รวม 100              100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี  % 

4. การจดัองค์ประกอบศลิป์ของผลงาน (Composition) 

   มากท่ีสดุ 

   มาก 

   ปานกลาง 

   น้อย 

   น้อยท่ีสดุ 

 

42 

35 

19 

3 

2 

 

42 

35 

19 

3 

2 

รวม 100 100 

5. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่งหลกักายวิภาค 

(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective) 

   มากท่ีสดุ 

   มาก 

   ปานกลาง 

   น้อย 

   น้อยท่ีสดุ 

 

 

45 

25 

17 

8 

5 

 

 

45 

25 

17 

8 

5 

รวม 100 100 
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ตาราง 2  (ตอ่) 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

6. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

                     

40 

32 

21 

10 

7 

 

40 

32 

21 

10 

7 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

7. พืน้ท่ีสําหรับเดนิชมผลงานศลิปะโดยรอบ 

   มากท่ีสดุ 

   มาก 

   ปานกลาง 

   น้อย 

   น้อยท่ีสดุ 

45 

30 

14 

8 

3 

45 

30 

14 

8 

3 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

8. รูปแบบวิธีการจดัตดิตัง้ผลงานศลิปะ 

    มากท่ีสดุ 

    มาก 

    ปานกลาง 

    น้อย 

    น้อยท่ีสดุ 

             

 40 

37 

11 

10 

2 

 

40 

37 

11 

10 

2 

รวม 100 100 
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 สรุปผล ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะ ทางด้าน

ความงาม / สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ จํานวน 2 ชิน้ จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

 1. ทางด้านความงาม / สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ ท่ีมีระดบัความคดิเห็น

มากท่ีสดุ  จํานวน   3  อนัดบั  แรก  ได้แก่  

   1.1  วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์( Representation)มีระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ                 

ร้อยละ 62 

   1.2  สถานท่ีในการจดัการแสดงผลงานศลิปะ มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  

ร้อยละ 60 

   1.3  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ (Work  of  Art) มีระดบั

ความคดิเหน็มากท่ีสดุ ร้อยละ 45 

   1.4  ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่งหลกักายวิภาค (Anatomy) และหลกั

ทศันียภาพ (Perspective)  ร้อยละ 45 

   1.5  พืน้ท่ีสําหรับเดนิชมผลงานศลิปะโดยรอบ มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  

ร้อยละ 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ตาราง  3  ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสู่ขวญัไทย การใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอ 

 โดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน  ภาพท่ี 1 ช่ือภาพพิธีกรรมแตง่งาน 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

9. การสร้างผลงานกบัแนวคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

 74 

11 

9 

4 

2 

 

74 

11 

9 

4 

2 

รวม 100      100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

10. ขนาดความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง  

หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ 

(Perspective)ขนาดของภาพกบัแนวคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

                       

 

 

40 

28 

20 

8 

4 

                       

   

 

 40               

28 

20 

8 

4 

รวม            100 100                  

รายการประเมนิและความคดิเห็น ความถ่ี   

11. การใช้สีสมัพนัธ์ของแนวความคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

                       

40 

28 

20 

8 

4 

                       

   40               

28 

20 

8 

4 

รวม           100 100                  
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ตาราง 3  (ตอ่) 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

12. จํานวนและผลงานศลิปะกบัแนวความคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

                 52 

25 

13 

7 

3 

                       

   52               

25 

13 

7 

3 
รวม              100 100                  

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

13. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงาน

ศลิปะ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

                       

70 

30 

9 

1 

5 

                       

    

70               

30 

9 

1 

5 

รวม 100             100                  

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

14.มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์

พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

                       

68 

22 

7 

2 

1 

                       

  

 68 

22 

7 

2 

1 

รวม 100                100 
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ตาราง 3  (ตอ่) 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

15.บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

 

                79 

10 

9 

                   1 

 

          79 

10 

9 

             1 

น้อยท่ีสดุ 1 1 

รวม 100 100 

รายการประเมนิและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

16.สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชมชน 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

 

                65 

15 

5 

                   3 

                    

65 

15 

    5 

             3 

น้อยท่ีสดุ 2          2 

รวม 100 100 

  

              สรุปผล ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะด้านการ

อนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ ( ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ                    

( concept ) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน  จํานวน  2 ชิน้  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  100  คน 

 1.  ทางด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ ( ทศันศลิป์) 

นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ ( concept )เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน ท่ีมีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  

จํานวน   3  อนัดบั  แรก  ได้แก่ 

1.1 ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงานศลิปะ  ร้อยละ 70 

1.2  การสร้างผลงานกบัแนวคดิ มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ ร้อยละ 68 

   1.3 สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชมชน  มีระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ                  

ร้อยละ 65 

   1.4  บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ       

ร้อยละ 65 
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ตาราง 4  คา่เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ชมผลงานศลิปะและตอบแบบสอบถามความคดิเห็น 

 ท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะในหวัข้อศกึษาเร่ืองกรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอ 

 เรณนูคร จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน ( n =100) 

  ภาพประกอบ 1 ช่ือภาพพิธีกรรมแตง่งาน 

 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดบัเกณฑ์ 

ด้านความงาม/สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics)กบัผลงานศลิปะ 

 1. สถานท่ีในการจดัการแสดงผลงานศลิปะ(Exhibition)  

 2. วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ (Representation) 

 3. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงาน  

    ศลิปะ (Work  of  Art) 

 4. รูปแบบการใช้องค์ประกอบศลิป์ (Composition) 

 5. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง หลกักายวิภาค

(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective) 

 

4.24 

4.58 

4.10 

 

4.14 

4.14 

 

 

1.12 

0.83 

1.03 

 

0.90 

0.90 

 

 

มากท่ีสดุ 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

     6. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน 

 7. พืน้สําหรับเดนิชมผลงานศลิปะ 

 8. รูปแบบวิธีการจดัในผลงานศลิปะ 

3.97 

3.78 

4.08 

1.18 

1.27 

1.05 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.13 1.04 มาก 

รายการประเมนิ 
 

S.D. ระดบัเกณฑ์ 

ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  การใช้ทกัษะทาง

ศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือการ

ส่ือสารับผู้ดผูลงาน 

     9. การสร้างผลงานกบัแนวความคดิ 

    10.ขนาดความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง  

หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective) 

ขนาดของภาพกบัแนวคิด 

    11. การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิ 

    12.จํานวนและผลงานศลิปะกบัความคดิ 

    13. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงานศลิ     

 

 

 

4.02 

3.74 

 

 

3.92 

   4.17 

  4.34 

 

 

 

0.96 

1.19 

 

 

1.13 

  1.06 

1.07 

 

 

 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 
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ตาราง  4  (ตอ่) 

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดบัเกณฑ์ 

14. มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์

พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั 

4.52 0.82 มากท่ีสดุ 

15. บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม 

16. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชนบท 

4.66 

4.61 

0.73 

0.87 

มากท่ีสดุ 

มากท่ีสดุ 

รวม 4.25 0.98 มาก 

 

 สรุปผล คา่เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ชมผลงานศลิปะและตอบแบบสอบถาม

ความคดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะในหวัข้อศกึษาเร่ืองกรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอ

เรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณีด้านความงาม /สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics)กบั

ผลงานศลิปะจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

1. สถานท่ีในการจดัแสดงผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย  4.24 

2. วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ (Representation)    มีคา่เฉล่ีย  4.58 

3. รูปแบบการใช้องค์ประกอบศลิป์ (Composition)    มีคา่เฉล่ีย  4.14 

4. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ  

(Perspective) มีคา่เฉล่ีย  4.14   

5. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ(Work of Art) มีคา่เฉล่ีย 4.10  

6. รูปแบบวิธีการจดัในผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย 4.08 

7. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน  มีคา่เฉล่ีย 3.97 

8. พืน้สําหรับเดนิชมผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย 3.78 

            สรุปผล คา่เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ชมผลงานศลิปะและตอบแบบสอบถาม

ความคดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะในหวัข้อศกึษาเร่ือง กรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  

อําเภอเรณนูค ร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี  จํา นวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คนด้าน

การอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  การใชทักัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ 

(concept) เพ่ือการส่ือสารับผู้ดผูลงาน  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

1. บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม มีคา่เฉล่ีย 4.25 

2. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชนบท  มีคา่เฉล่ีย 4.31 
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3. มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั  

มีคา่เฉล่ีย 4.12 

4. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย 4.34 

5. จํานวนและผลงานศลิปะกบัความคดิ มีคา่เฉล่ีย 4.17 

6. การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิ มีคา่เฉล่ีย 3.9 

 

ชิน้งานท่ี 2  ช่ือผลงาน พิธีบายศรีสูข่วญับ้านเฮา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9  ชิน้งานท่ี 2  ช่ือผลงาน พิธีบายศรีสูข่วญับ้านเฮา เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ  

 ขนาด 100 × 500  ซม. 
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 แนวความคดิ การสูข่วญัยินดีความดีใจกบัการเกิด และเป็นการเรียกขวญัของแมแ่ละลกู

สะท้อนให้เห็นวิถีสงัคมและวฒันธรรมความเป็นอยูก่ารตอนรับของชาวอําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม 

แสดงถึงความต้อนยินดีโดยการแสดงประเพณีพืน้บ้านสร้างความประทบัใจและอนรัุกษ์วฒันธรรม

พืน้บ้าน 

 

ตาราง 5 การวิเคราะห์ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะ  

 1.ทางด้านความงาม / สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ  

 จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  100  คน  ภาพประกอบ 2 ช่ือภาพพธีิบายศรีสูข่วญั 

 

รายการประเมนิและความคิดเห็น ความถ่ี  % 

1. สถานท่ีในการจดัการแสดงผลงานศลิปะ 

 มากท่ีสดุ 

 มาก 

 ปานกลาง 

 น้อย 

 น้อยท่ีสดุ 

 

62 

15 

12 

9 

2 

 

62 

15 

12 

9 

2 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี  % 

2. วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์( Representation) 

 มากท่ีสดุ 

 มาก 

 ปานกลาง 

 น้อย 

 น้อยท่ีสดุ 

 

60 

29 

7 

3 

 

 

60 

29 

7 

3 

 

รวม 100              100 
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ตาราง 5  (ตอ่) 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี  % 

3.บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ 

(Work  of  Art) 

 มากท่ีสดุ 

 มาก 

 ปานกลาง 

 น้อย 

 น้อยท่ีสดุ 

                   

  

45 

31 

15 

7 

2 

               

  

45 

31 

15 

7 

2 

รวม 100              100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

4.การจดัองค์ประกอบศลิป์ของผลงาน ( Composition) 

มากที่สดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

60 

35 

3 

2 

 

60 

35 

3 

2 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

5. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่งหลกักายวิภาค 

(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective ) 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

45 

25 

17 

8 

5 

 

 

45 

25 

17 

8 

5 

 

รวม 100 100 
 

 



78 
 

ตาราง 5  (ตอ่) 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

6. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

                     

40 

32 

21 

10 

7 

 

40 

32 

21 

10 

7 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

7. พืน้ท่ีสําหรับเดนิชมผลงานศลิปะโดยรอบ 

    มากท่ีสดุ 

    มาก 

   ปานกลาง 

   น้อย 

   น้อยท่ีสดุ 

45 

30 

14 

8 

3 

45 

30 

14 

8 

3 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

8. รูปแบบวิธีการจดัตดิตัง้ผลงานศลิปะ 

    มากท่ีสดุ 

    มาก 

    ปานกลาง 

    น้อย 

    น้อยท่ีสดุ 

             

 40 

37 

11 

10 

2 

 

40 

37 

11 

10 

2 

รวม 100 100 

 

 สรุปผล ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะ ทางด้าน

ความงาม / สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ   จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  100  คน 
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ด้านความงาม / สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ ท่ีมีระดบัความคดิเหน็มาก

ท่ีสดุ  จํานวน  3  อนัดบั  แรก  ได้แก่  

1. วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์( Representation)มีระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ                  

ร้อยละ 62 

2. การจดัองค์ประกอบศลิป์ของผลงาน ( Composition)  ร้อยละ  60 

3. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ (Work  of  Art) มีระดบั   

ความคดิเหน็มากท่ีสดุ ร้อยละ 45 

4. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่งหลกักายวิภาค (Anatomy) และหลกั 

ทศันียภาพ (Perspective)  ร้อยละ 45 

5. พืน้ท่ีสําหรับเดนิชมผลงานศลิปะโดยรอบ  มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุร้อยละ 45 

 

ตาราง 6  ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอ 

 โดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน   

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

9. การสร้างผลงานกบัแนวคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

 74 

11 

9 

4 

2 

 

74 

11 

9 

4 

2 

รวม 100      100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

10. ขนาดความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง  

หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective)ขนาด

ของภาพกบัแนวคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

                       

 

 

40 

28 

20 

8 

4 

                       

   

 

 40               

28 

20 

8 

4 

รวม            100 100                  
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

11. การใช้สีสมัพนัธ์ของแนวความคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

                       

40 

28 

20 

8 

4 

                       

   40               

28 

20 

8 

4 

รวม     100 100                  

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี   

12. จํานวนและผลงานศลิปะกบัแนวความคดิ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

      52 

25 

13 

7 

3 

                       

   52               

25 

13 

7 

3 
รวม 100 100                  

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

13. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงานศลิปะ 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

                       

62 

23 

9 

1 

5 

                       

    

62               

23 

9 

1 

5 

รวม 100             100                  
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ตาราง 6  (ตอ่) 

 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

14.มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรี

สูข่วญั 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยท่ีสดุ 

 

                       

68 

22 

7 

2 

1 

                       

  

 68 

22 

7 

2 

1 

รวม 100                100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

15.บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

 

      78 

12 

9 

        1 

 

          78 

12 

9 

             1 

น้อยท่ีสดุ 1 1 

รวม 100 100 

รายการประเมินและความคดิเห็น ความถ่ี 
 

16.สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชมชน 

มากท่ีสดุ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

 

      79 

11 

5 

       3 

                   

79 

11 

    5 

             3 

น้อยท่ีสดุ 2          2 

รวม 100 100 
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              สรุปผล ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะด้านการ

อนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ                    

(concept) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน  จํานวน  2 ชิน้  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง  100  คน 

 7. ทางด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) 

นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน ท่ีมีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  

จํานวน   3  อนัดบั  แรก  ได้แก่ 

  1. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชมชน  มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ  

ร้อยละ 79 

  2. บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ ร้อยละ 78 

  3. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชมชน  มีระดบัความคดิเห็นมากท่ีสดุ 

ร้อยละ 78 

  4. การสร้างผลงานกบัแนวคดิ มีระดบัความคดิเหน็มากท่ีสดุ  ร้อยละ 74 

 

ตาราง 7  คา่เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ชมผลงานศลิปะและตอบแบบสอบถามความ    

       คดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะในหวัข้อศกึษาเร่ืองกรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย   

 อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน ( n =100) 

  

รายการประเมิน 
 

S.D. ระดบัเกณฑ์ 

ด้านความงาม/สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics)กบัผลงานศลิปะ 

1. สถานท่ีในการจดัการแสดงผลงานศลิปะ(Exhibition)  

2. วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ (Representation) 

3. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงาน ศลิปะ 

(Work  of  Art) 

4. รูปแบบการใช้องค์ประกอบศลิป์ (Composition) 

5. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง หลกักายวิภาค

(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective) 

 

4.24 

4.88 

4.10 

 

4.34 

4.14 

 

 

1.12 

1.05 

1.03 

 

0.98 

0.90 

 

 

มากท่ีสดุ 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

6. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน 

7. พืน้สําหรับเดนิชมผลงานศลิปะ 

8. รูปแบบวิธีการจดัในผลงานศลิปะ 

3.97 

3.78 

4.08 

1.18 

1.27 

1.05 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.13 1.04 มาก 
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ตาราง 7  (ตอ่) 

 

รายการประเมนิ 
 

S.D. ระดบัเกณฑ์ 

ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย การใชทักัษะทาง

ศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ (concept)           

เพ่ือการส่ือสารับผู้ดผูลงาน 

9. การสร้างผลงานกบัแนวความคดิ 

10.ขนาดความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง              

หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ (Perspective)  

10.ขนาดของภาพกบัแนวคดิ 

11. การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิ 

12. จํานวนและผลงานศลิปะกบัความคดิ 

13. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอ        

ผลงานศลิปะ 

14. มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์

พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั 

 

 

 

3.74 

4.02 

 

 

4.66 

4.17 

4.34 

 

4.52 

 

 

 

 

1.19 

0.96 

 

 

0.73 

  1.06 

1.07 

 

0.82 

 

 

 

 

มาก 

มาก 

 

 

มาก 

มาก 

มาก 

 

มากท่ีสดุ 

 

15. บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม 

16. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชนบท 

3.92 

4.61 

1.13 

0.87 

มากท่ีสดุ 

มากท่ีสดุ 

รวม 4.25 0.98 มาก 

 

 สรุปผล คา่เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ชมผลงานศลิปะและตอบแบบสอบถาม

ความคดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะในหวัข้อศกึษาเร่ืองกรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอ

เรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณีด้านความงาม /สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics)กบั

ผลงานศลิปะจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

 1. สถานท่ีในการจดัแสดงผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย  4.24 

 2. วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ (Representation)   มีคา่เฉล่ีย  4.58 

 3. รูปแบบการใช้องค์ประกอบศลิป์ (Composition)   มีคา่เฉล่ีย  4.14 

 4. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกัทศันียภาพ 

(Perspective) มีคา่เฉล่ีย  4.14   
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 5. บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ (Work of Art) มีคา่เฉล่ีย 4.10 

 6. รูปแบบวิธีการจดัในผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย 4.08 

 7. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน  มีคา่เฉล่ีย 3.97 

 8. พืน้สําหรับเดนิชมผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย 3.78 

            สรุปผล คา่เฉล่ียและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของผู้ชมผลงานศลิปะและตอบแบบสอบถาม

ความคดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะในหวัข้อศกึษาเร่ืองกรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  

อําเภอเรณูนคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี  จํา นวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน    

ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  การใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยั

แนวคดิ (concept) เพ่ือการส่ือสารับผู้ดผูลงาน  จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

 1. บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม มีคา่เฉล่ีย 4.66 

 2. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชนบท  มีคา่เฉล่ีย 4.61 

 3. มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั   

มีคา่เฉล่ีย 4.52 

 4. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงานศลิปะ  มีคา่เฉล่ีย 4.34 

 5. จํานวนและผลงานศลิปะกบัความคดิ มีคา่เฉล่ีย 4.17 

 6. การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิ มีคา่เฉล่ีย 3.94 

 7. ขนาดของผลงานกบัแนวคดิ  มีคา่เฉล่ีย 3.74 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจยัเร่ือง การศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์: กรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  

อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี  ซึง่สามารถสรุปการดําเนินงาน และ

ผลของการวิจยัได้ดงันี ้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี  ้

  1.  เพ่ือศกึษาพธีิกรรมบายศรีขวญัการสร้างสรรค์กรณีศกึษาพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย      

 2.  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พิธีกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนมซึง่

จารีตประเพณีตอ่ไป 

  3.  เพ่ือศกึษาแนวทางการสร้างสรรค์ตามวิธีวิทยาของทศันศลิป์และเป็นแนวทางในการวิจยั

ตอ่ไป   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 เพ่ือให้การวิจยัครัง้นีบ้รรลตุามความมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดขอบเขตของการวิจยั 

ดงันี ้

 1.  การวิจยัครัง้นีจ้ะศกึษาศกึษาพธีิกรรมบายศรีขวญัการสร้างสรรค์กรณีศกึษาประเพณี

พิธีกรรมบายศรีสูข่วญั  ผู้ ไทย อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  

 2.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ภาพร่างจํานวน 25 ชิน้จากแนวความคดิเร่ือง 

“กรณีศกึษาเร่ืองพธีิกรรม บายศรีสูข่วญั” โดยผู้ วิจยัใช้ข้อมลูทัง้ภาคทฤษฎีและข้อมลูทางกายภาพท่ี

ปรากฏตามเอกสารสิ่งพิมพ์และ งานวิจยั  

 3.  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผลงานท่ีผู้ เช่ียวชาญคดัเลือกเจาะจง  จํานวน 2 ชิน้ 

  ชิน้ท่ี 1  ช่ือผลงานพธีิกรรมแตง่งาน               ขนาด 100 X 500 ซม.  เทคนคิสีอะครีลคิ  

  ชิน้ท่ี 2  ช่ือผลงานพิธีบายศรีสูข่วญับ้านเฮา   ขนาด 100 X 500 ซม.  เทคนคิสีอะครีลคิ 

โดยเป็นผลงานศลิปะจิตรกรรม   
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูแบง่เป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 ตอนท่ี 1 เป็นคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกบัข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นข้อมลู

เก่ียวกบั เพศ และระดบัการศกึษา 

 ตอนท่ี 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบตามความคดิเห็นของผู้ชมผลงานศลิปะท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะ

ในหวัข้อศกึษาเร่ือง การศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์ : กรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย   

อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน ซึง่ใน

ตอนท่ี 2 แบง่เป็น 2 ด้าน ได้แก่  

 1.  ด้านของการรับรู้ความงาม/สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ   

  -   สถานท่ีในการจดัการแสดงผลงานศลิปะ (Exhibition) 

  -  วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ (Representation) 

  -  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของผลงานศลิปะ (Work  of  Art) 

  -  รูปแบบการใช้องค์ประกอบศลิป์ (Composition) 

  -  ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง หลกักายวิภาค (Anatomy) และหลกั          

ทศันียภาพ (Perspective) 

  -  แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน 

  -  พืน้สําหรับเดนิชมผลงานศลิปะ 

  -  รูปแบบวิธีการจดัในผลงานศลิปะ 

 2.  ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย การใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์ นําเสนอ

โดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือการส่ือสารับผู้ดผูลงาน 

  -   การสร้างผลงานากบัแนวความคดิ 

  -   ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง หลกักายวิภาค (Anatomy) และหลกั  

ทศันียภาพ (Perspective)  

  -  ขนาดของผลงานกบัแนวคดิ 

  -  การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิ 

  -  จํานวนและผลงานศลิปะกบัความคดิ 

  -   ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบนําเสนอผลงานศลิปะ  

  -  มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสู่ขวญั 

  -  บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคมวฒันธรรม 

  -  สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชนบท 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

 1.  นําผลงานศลิปะผลงานศลิปะท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านทศันศลิป์คดัเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ไปจดัแสดงผลงานศลิปะ ณ หอศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยใช้ช่ืองานวา่ MASTER DREEGREE SHOW 2012 ระหวา่งวนัท่ี 

23- 31 มกราคม พ.ศ. 2555  

 2.  แจกแบบประเมินให้กบัผู้มาเข้าร่วมชมงานศลิปะเพ่ือแสดงความคดิเห็นมีตอ่ผลงานศลิปะ

ในหวัข้อศกึษาเร่ืองการศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์: กรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย  

อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี   

 3.  รวบรวมแบบประเมิน ในชว่งระหวา่งวนัท่ี 23-31 มกราคม พ.ศ.2555 จํานวนกลุม่

ตวัอยา่ง 100 คน เพ่ือนํามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู (แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ชมงานศลิปะ) ใช้สถิตใินการวิเคราะห์

ข้อมลู ดงันี ้

 1.  ข้อมลูพืน้ฐานใช้สถิตร้ิอยละในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

  1.1 ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะใช้สถิตกิารหาคา่เฉล่ีย  

  1.2 หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 

อภปิรายผล 

  จากผลการวิจยั กรณีศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์: เร่ืองกรณีศกึษาประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญั 

ผู้ไทย อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม  เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพ ณี ผลการประเมินความคดิเห็น

ท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะ จํานวน 2 ภาพ ซึง่ ภาพท่ี 2 ช่ือภาพพิธีกรรมบายศรีสูข่วญับ้านเฮา มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ระดบัเกณฑ์ มากท่ีสดุ ซึง่เป็นคะแนนสงูสดุอนัดบัแรก จากจํานวนภาพทัง้หมด โดยใช้หลกัเกณฑ์ 2 ด้าน  

ด้านความงาม/ สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) กบัผลงานศลิปะ และ ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญั

ผู้ ไทย โดยการใช้ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์) นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือการส่ือสาร

กบัผู้ดผูลงาน 
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 ด้านความงาม/ สนุทรียศาสตร์ (Aesthetics) ช่ือภาพพธีิกรรมบายศรีสูข่วญับ้านเฮาพบวา่ 

วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์  มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.88 ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.05  ซึง่มีความ

คดิเห็นอยูใ่นระดบัเกณฑ์มากท่ีสดุ  ศลิปะท่ีนําเสนอด้วยการรับการมองเห็น ผลงานท่ีนําเสนอเป็นงาน

จิตรกรรม ซึง่สอดคล้องกบั อารี  สทุธิพนัธ์ (2518: 42) ได้กลา่ว จติรกรรม การเขียนสี การระบายสี 

หรือภาพท่ีมีสีท่ีมนษุย์เขียนขึน้ ซึง่อาจพบเห็นบนฝาผนงั บนระนาบบนแผน่ผ้าใบ  แผน่วสัดตุา่งๆ      

ซึง่สีท่ีใช้ระบายอาจจะเป็นสีนํา้ สีเทียน สีอะคริลิค ฯลฯ เป็นการใช้สีแบบระบายสีเดียวนํา้หนกัออ่นแก่ 

ระบายสีตามท่ีต้องการของผู้ เขียน  สว่นสําคญัในการนําเสนอทางทัศนศลิป์ผู้ วิจยัได้นําหลกัสร้างสรรค์

และศกึษาเทคนิคจากศลิปินมาปรับใช้ใน ผลงานจิตรกรรม เชน่ การนําเทคนิคสีอะคริลิคมาใช้ในการ

สร้างภาพท่ีเลียนแบบภาพฝาผนงัสมิ สว่นเนือ้ของภาพเป็นเร่ืองราวท่ีมนษุย์เก่ียวข้องกบัมนษุย์ด้วยกนั  

เชน่ เร่ืองประเพณีพิธีกรรม  การทํามาหากินการใช้ชีวิตความเป็นอยูอ่ยา่งชาวบ้าน ในผลงานส่ือให้เห็น

เอกลกัษณ์ไมว่า่จะเป็นการแตง่กายของคนเผา่ผู้ ไทย  อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม เลือกใช้สี เป็น

เอกลกัษณ์ เชน่ ผู้ชายใสเ่สือ้ผ้าฝ้ายสีกรมทา่มีแถบสีแดงท่ีคอเสือ้นุง่กางเกงสีกรมทา่ ผู้หญิงใสเ่สือ้สี

ฝ้ายสีกรมทา่มีแถบสีแดงท่ีคอเสือ้นุง่ผ้าถงุสีกรมทา่สีไมฉ่ดูฉาด  ทําให้ผลงานดแูล้วมีบรรยายอากาศ

นกึถึงคนอีสานได้อยา่งชดัเจน  รูปแบบการใช้องค์ประกอบศลิป์  มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.34 ความเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทา่กบั  0.98  ซึง่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเกณฑ์มาก  ผลงานจิตรกรรมเป็นการสร้างสรรค์

ภาพบนระนาบ โดย เฉพาะ เร่ืองการจดัองค์ประกอบศลิป์ เป็นเร่ืองท่ีสําคญัมาก สอดคล้องกบั            

ชลดู น่ิมเสมอ (2534: 177) ได้กลา่วถึงการจัดองค์ประกอบให้เกิดเอกภาพไว้วา่การสร้างงานศลิปะ คือ 

การนําทศันธาตตุา่งๆ มาประกอบกนัให้เป็นรูปทรงท่ีมีเอกภาพ มีความสอดคล้องกบัเนือ้หาในการแสดง

ของศลิปิน และจะต้องประกอบด้วยความสมดลุในการสร้างรูปทรงนัน้ โดยมีบางธาตเุป็นเดน่และ    

บางธาตเุป็นรอง เชน่ ใช้สีเป็นเดน่ นํา้หนกัเป็นรอง หรือใช้นํา้หนกัเป็นเดน่ สีเป็นรอง หรือใช้เส้นเป็นเดน่ 

สีเป็นรองเป็นเร่ืองของการนําองค์ประกอบตา่ง  ๆมาจดัวางรวมกนัอยา่งมีหลกัมีเกณฑ์ แตก็่อาจยืดหยุน่

ได้บ้าง เพ่ือให้ผลงานออกมาเกิดความสวยงามและความลงตวั  

 ด้านการอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญัผู้ ไทย โดย  การใช้ ทกัษะทางศลิปะ (ทศันศลิป์ ) 

นําเสนอโดยอาศยัแนวคดิ (concept) เพ่ือการส่ือสารกบัผู้ดผูลงาน  พบวา่  การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวคดิ 

มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.66  ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั  0.73  ซึง่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเกณฑ์ 

มากท่ีสดุ สอดคล้องกบั สชุาต ิเถาทอง (2536: 96) ให้ความหมายไว้วา่ เทคนคิหมายถึง ฝีมือการใช้วสัด ุ

ความคงทนและความเหมาะสมกบัเจตนาในการแสดงออกเป็นการเลือกวสัดท่ีุสอดคล้องไปกบั

แนวความคดิ ในการถ่ายทอดผลงานของศลิปินแตล่ะคน สิ่งหนึง่ท่ีผู้ วิจยัได้นําเทคนิคการระบายสีมา  

ใช้ในการสร้าสรรค์งาน คือการระบายสีให้เรียบเพ่ือแสดงความประณีตเรียบร้อย  มีขอบเขตท่ีแนน่นอน  

การระบายสีให้เรียบและตดัเส้น จงึนําเทคนิคนีม้าใช้ในการวาดผลงาน และนอกจาก นีเ้ทคนิคการตดั
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เส้นยงัแสดงให้เห็นลีลาของเส้น โดยเฉพาะจะระบายสีแบนเรียบแล้วตดัด้วยสีหนกัหรือ สีมอ ศลิปิน

พวกเอ็กซเพรสชัน่ ใช้สีสดๆ ตดัเส้น ดงันัน้รูปแบบการใช้องค์ประกอบศลิปะได้นํามาใช้ในเร่ืองของ  

การระบายสีให้กลืนกนั ในการใช้สีสว่นใหญ่มกัจะใช้สีหลายสี หรือหลายนํา้หนกั จะทําให้กลืนกนั        

เพ่ือความนุม่นวลของภาพ ซึง่สว่นใหญ่จะเกล่ียสีในขณะท่ียงัไมแ่ห้ง การใช้สีในการสร้างสรรค์ผลงาน

ผู้ วิจยั คือ สีเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัเพราะวา่สีจะส่ือในการมองเห็นในจิตรกรรม  สีนัน้จะส่ือความหมาย

ท่ีโดยเฉพาะการเลือกสีโทนนํา้ตาลตรงพืน้หลงัภาพ สภาพสีสว่นรวมจะใช้สีท่ีปรากฏเดน่ชดัสีใดสีหนึง่ 

สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคมในชนบท มีคา่เฉล่ียสงูสดุ 4.61 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 0.87 ซึง่มีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเกณฑ์มากท่ีสดุ ผู้ วิจยัสร้าผลงานท่ีแสดงคณุคา่ทางด้าน

เนือ้หาเร่ืองราวซึง่เป็นสว่นหนึง่  ในการเลือกเนีอ้หาเร่ืองราวพิธีกรรมบายศรีสูข่วญัท่ีต้องการส่ือ ให้เห็น

บรรยากาศการดํารงชีวิตความเป็นอยูข่องคนอีสานในสมยัก่อน  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีทําขึน้จะเป็นศลิปะ

ร่วมสมยัเป็นศลิปะท่ีเกิดขึน้ในยคุเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั สอดคล้องกบั (เดชา ศริิภาษณ์ . 2549)  

ท่ีได้กลา่ว ในด้านเนือ้ จิตรกรรมฝาผนงัมีเนือ้หาส่ือให้เข้าใจในพทุธศาสนาและวิถีชีวิตของชมุชนุได้

อยา่งชดัเจน  ในการสร้างสรรค์ผู้ วิจยัได้นําเอาเนือ้หาเหลา่นีม้าประยกุต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

เป็นการวาดภาพให้เป็นแบบดัง้เดมิ แบบเรียบงา่ยตามสภาพสงัคมในยคุนัน้  โดยอาศยัยดึหลกั

วิชาการ สอดคล้องกบั สกนธ์  ภูง่ามดี ได้กลา่ววา่ จากทฤษฏีตา่งๆ  สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมของศลิปินได้ นบัตัง้แตป่ระยกุต์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการ

สร้างสรรค์ และสาระสําคญัของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือเข้าใจตนเองในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงาน และ

เพ่ือทําความเข้าใจผู้ อ่ืนอยูใ่นฐานะผู้ชมงานศลิปะ ผลท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถตอบสนองของศลิปินใน 

การส่ือความรู้ได้อยา่งชดัเจน (สกนธ์ ภูง่ามดี. 2545: 145)   

  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากวิจัย 

 1.  ผู้ เข้าชมงานศลิปะมีความตระหนกัถึงความสําคญัของประเพณีพธีิกรรมบายศรีสูข่วญั  

อําเภอเรณนูคร จงัหวดันครพนม เพ่ือการอนรัุกษ์จารีตประเพณี  และนํารูปแบบงานวิจยัท่ีไ ด้ไปศกึษา

ปรับปรุงและพฒันาในเชิงอนรัุกษ์จารีตประเพณีย่ิงขึน้ตอ่ไป 

 2.  งานวิจยันีเ้ป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้าทางด้านงานจติรกรรมร่วมสมยัท่ีมีเนือ้หาวิถี

ชาวบ้านในรูปแบบงานฮปูแต้ม ทางด้าน ความหมาย ความสําคญั และกระบวนการในการสร้างผลงาน

แบบดัง้เดมิ ซึง่งานสร้างสรรค์สามรถท่ีจะปรับเปล่ียนแปลงตามยคุตามสมยัได้  
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1.  ผลงานศลิปะจากงานวิจยัท่ีสร้าง สรรค์ขึน้ในรูปแบบจิตรกรรม จะต้องใช้เวลาและ       

ความประณีตมาก ซึง่ในการทํางานครัง้นีย้งัขาดการวางแผนท่ีดีผลงานอยา่งท่ีตัง้ใจไว้ ดงันัน้การสร้าง

ผลงานในครัง้ตอ่ไปจงึควรวางแผนงานในระยะยาวเพ่ือให้ผลงานมีความสมบรูณ์มากขึน้ 

 2.  ในการสร้างสรรค์ผลงานอปุสรรคในการเก็บผลงานเน่ืองผลงานมีขนาดยาวทําให้ต้องหา

สถานท่ีเก็บได้ยาก ซึง่ในครัง้นีผู้้ วิจยั ดงันัน้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครัง้ตอ่ๆ  ควรหาวิธีการนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบผลงานท่ีสะดวกแก่การจดัเก็บเพ่ือท่ีจะได้ให้ผลงานไมฉี่กขาด และสร้างผลงานให้มี

หลากหลายมากขึน้ 

 3.  ควรมีหนว่ยงานท่ีสง่เสริมและอนรัุกษ์ประเพณีท้องถ่ินเพ่ือสง่เสริมให้ทกุคนเหน็คณุคา่ 

ร่วมกนัรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาตแิละของท้องถ่ินเพ่ือสร้างความเข้าใจและมัน่ใจแก่

ประชาชนในการปรับเปล่ียนและตอบสนองกระแสวฒันธรรมอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม 
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แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้ชมผลงานศิลปะ 
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แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้ชมผลงานศิลปะ 

คาํชีแ้จง    กรุณาตอบแบบประเมินความเข้าใจของผู้ชมผลงานศลิปะ โดยทําเคร่ืองห มาย ลงใน

ชอ่งวา่งท่ีทา่นเห็นวา่เหมาะสมทัง้นีเ้พ่ือจะได้นําข้อมลูท่ีได้ไปประเมินผลเพ่ือการพฒันาทางด้านศลิปะ : 

(ทศันศลิป์) ตอ่ไป 

คําวา่ผลงานศลิปะ  (Work of Art) หมายถึง ผลงานทัง้หมดท่ีนําเสนอ 

หมายเหต ุ 

คําวา่วตัถ ุ( Object of Art)     หมายถึง ชิน้งานหนึง่ ๆ ในผลงานทัง้หมด 

 

ตอนท่ี 1

1.  เพศ 

  ข้อมลูสว่นตวั 

    ชาย    หญิง 

 

2. วฒุกิารศกึษา 

    ต่ํากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี    สงูกวา่ปริญญาตรี 

ตอนท่ี 2

ภาพท่ี 1 พธีิกรรมแต่งงาน 

   แบบสอบถามความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะ 

ข้อท่ี รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ประเมิน 

มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

ด้านความงาม/ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) กับผลงานศิลปะ 

1. 
สถานท่ีในการจดัแสดงผลงานศลิปะ 

(Exhibition) 
     

2. 
วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ 

(Representation) 
     

3. 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของ

ผลงานศลิปะ(Work of Art) 
     

4. รูปแบบวิธีการจดัวางวตัถ ุ( Object of Art)      

5. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง 

หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกั

ทศันียภาพ (Perspective) 
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ข้อท่ี รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ประเมิน 

มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

6. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน      

7. พืน้ท่ีสําหรับเดนิชมผลงานศลิปะโดยรอบ      

8. รูปแบบวิธีการจดัวางวตัถใุนผลงานศลิปะ      

ด้านการอนุรักษ์พธีิกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ ไทย  การใช้ทักษะทางศลิปะ (ทัศนศิลป์ ) นําเสนอโดย

อาศัย แนวความคิด (concept)เพ่ือส่ือสารกับผู้ดูผลงาน 

9. ขนาดของผลงานกบัแนวความคดิ      

10. ขนาดความเหมาะสมของผลงานศลิปะ

ระหวา่ง หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกั

ทศันียภาพ (Perspective ขนาดของภาพกบั

แนวคดิ 

     

11 การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิ      

12. ขนาดของผลงานศลิปะกบัแนวความคดิ      

13. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบ

นําเสนอผลงานศลิปะ 
     

14. มีความเข้าใจเร่ื องเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็น

การอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญั 
     

15. บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคม

วฒันธรรม  
     

16. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคม

ในชนบท 
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ภาพท่ี 2 พธีิกรรมบายศรีสู่ขวัญบ้านเฮา 

ข้อท่ี รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ประเมิน 

มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

ด้านความงาม/ สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) กับผลงานศิลปะ 

1. 
สถานท่ีในการจดัแสดงผลงานศลิปะ 

(Exhibition) 
     

2. 
วิธีการนําเสนอทางทศันศลิป์ 

(Representation) 
     

3. 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมโดยรอบของ

ผลงานศลิปะ(Work of Art) 
     

4. รูปแบบวิธีการจดัวางวตัถ ุ( Object of Art)      

5. ความเหมาะสมของผลงานศลิปะระหวา่ง 

หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกั

ทศันียภาพ (Perspective) 

     

6. แสงสวา่งโดยรอบท่ีใช้ในการจดัแสดงผลงาน      

7. พืน้ท่ีสําหรับเดนิชมผลงานศลิปะโดยรอบ      

8. รูปแบบวิธีการจดัวางวตัถใุนผลงานศลิปะ      

ด้านการอนุรักษ์พธีิกรรมบายศรีสู่ขวัญผู้ ไทย  การใช้ทักษะทางศลิปะ ( ทัศนศิลป์ ) นําเสนอโดย

อาศัย แนวความคิด (concept)เพ่ือส่ือสารกับผู้ดูผลงาน 

9. ขนาดของผลงานกบัแนวความคดิ      

10. ขนาดความเหมาะสมของผลงานศลิปะ

ระหวา่ง หลกักายวิภาค(Anatomy) และหลกั

ทศันียภาพ (Perspective ขนาดของภาพกบั

แนวคดิ 

     

11 การใช้สีสมัพนัธ์กบัแนวความคดิ      

12. ขนาดของผลงานศลิปะกบัแนวความคดิ      

13. ความสมัพนัธ์ของแนวความคดิกบัรูปแบบ

นําเสนอผลงานศลิปะ 
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ข้อท่ี รายการประเมนิ 

ระดบัความคดิเห็นของผู้ประเมิน 

มากท่ีสดุ 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อยท่ีสดุ 

1 

14. มีความเข้าใจเร่ืองเนือ้หาของผลงานเพ่ือเป็น

การอนรัุกษ์พธีิกรรมบายศรีสูข่วญั 
     

15. บริบทของผลงานส่ือสะท้อนวิถีสงัคม

วฒันธรรม  
     

16. สร้างความประทบัใจตอ่วิถีของชมุชนสงัคม

ในชนบท 
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ภาคผนวก ข 

ภาพ ผลงานการแสดง MASTER DEGREE SHOW 2012  ART 2012 

ณ หอศิลป์ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนคริทรวโิรฒ 
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ภาพ ผลงานการแสดง MASTER DEGREE SHOW 2012  ART 2012 

ณ หอศิลป์ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนคริทรวโิรฒ 
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ภาพผลงาน 

ภาพที ่1    ชื่อผลงานพธิกีรรมแต่งงาน             

 ขนาด 100 X 500 ซม.      เทคนิคสอีะครลีคิบนผา้ใบ 
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ภาพที ่2   ชือ่ผลงานพธิบีายศรสีูข่วญับา้นเฮา    

 ขนาด 100 X 500 cm  เทคนิคสอีะครลีคิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ   ช่ือสกลุ นางสาวอนญัญา คําเขียว 

วนัเดือนปีเกิด 7 กนัยายน 2522 

สถานท่ีเกิด อําเภอเรณนูคร  จงัหวดันครพนม 

สถานท่ีปัจจบุนั                        58/1 ซอยเจริญกรุง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก กรุงเทพมหานคร 

  10500 

ตําแหนง่ปัจจบุนั                ครู คศ.1      

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั              โรงเรียนวดัสวนพลู 

 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ.2545                  ปริญญาตรีเอกศลิปศกึษา 

                 จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 พ.ศ.2555                  ปริญญาโท  สาขาวิชาทศันศลิป์: ศลิปะสมยัใหม่ 

                 จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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