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ศิลปะแบบประเพณีอีสาน – ศิลปหัตถกรรมอีสาน 
(Isan Traditionai Arts – Isan Arts and Craft) 

 
ความหมายของประเพณี (Mean of Tradition) 
 ประเพณี  มีความหมายรวมถึง  แบบความเชื่อ  ความคิด  การกระท า  คํานิยม  ทัศนคติ  ศีลธรรม  
จารีต  ระเบียบ  แบบแผน  และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานาน และยังมีอิทธิพลอยูํในปัจจุบัน  เป็นความ
ประพฤติของคนสํวนรวมที่ถือกันเป็นธรรมเนียมสืบตํอกันมาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน  และยังคงอยูํได๎ก็เพราะมีสิ่ง
ใหมํเข๎ามาชํวยเสริมสร๎างสิ่งเกําอยูํเสมอและกลมกลืนเข๎ากันได๎ดี ถือเป็นนิสัยสังคม ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ต๎องเอา
อยํางบุคคลอ่ืนๆที่อยูํรอบๆตน เป็นสิ่งที่สังคมสร๎างขึ้นเป็นมรดก คนรุํนหลังจะต๎องรับไว๎และปรับปรุงแก๎ไขให๎ดี
ยิ่งๆขึ้นไป รวมทั้งมีการเผยแพรํแกํคนในสังคมอ่ืนๆด๎วย 
 
ความหมายศิลปกรรมประเพณีไทย (Mean of Thai Tradition Arts) 
 ศิลปกรรมประเพณีไทย เป็นผลงานที่มีศิลปกรรมที่มีการพัฒนาการมาเป็นระยะเวลายาวนานจนเกิด
ลักษณะเฉพาะทางชนชาติ และมีลักษณะที่สอดคล๎องกับระเบียบวิถีชีวิต ในแตํละชํวงประวัติศาสตร์ไทยจน
ปัจจุบันวิวัฒนาการความเจริญของโลกในด๎านตํางๆได๎ก๎าวหน๎าไปตามกาลสมัยเป็นกระแสอิทธิพลสืบเนื่องมา
โดยตลอด สํงผลตํอการคลี่คลายความก๎าวหน๎าของศิลปกรรมประเพณีไทย เป็นเหตุให๎ศิลปินไทยได๎คลี่คลาย
ผลงานไปตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล๎อมจนเกิดศิลปกรรมแนวประเพณีไทย  
 
ศิลปะอีสาน (Isan Arts) 
 สํวนมากศิลปะอีสานจะจัดอยูํในรูปศิลปประยุกต์ (Applied  Art) และ ศิลปะท๎องถิ่น (Folk  Art)  
หรือ ศิลปะพ้ืนเมืองหรือศิลปะพ้ืนบ๎าน  เพราะมีความสัมพันธ์กับงานชํางหรือการฝีมือ (Craft)  รวมทั้งความ
เชื่อที่สัมพันธ์กับความเป็นอยูํของกลุํมชนในท๎องถิ่นอีสาน  ซึ่งมีศิลปะที่ปรากฏให๎เห็นอยูํหลายประการ จะ
แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนให๎ปรากฏคุณคําเดํนชัด  เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  
ขนบประเพณีของสังคม  ไมํวําจะเป็นรูปธรรมและนามธรรม  จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมและ
สภาวะทางสังคม  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความงามเป็นอยูํของคนในสังคมในด๎านตําง ๆ ตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษสืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบัน  และรูปแบบนั้นก็ยังถูกด าเนินการตํอไปในอนาคตอยํางไมํหยุดยั้ง  โดยอาศัยการ
ปรับปรุงและสํงเสริมจากพ้ืนฐานดั้งเดิม 
 
ศิลปกรรมแบบประเพณีอีสาน (Isan Tradition Arts) 
 ศิลปกรรมแบบประเพณีอีสาน เป็นผลงานจากภูมิปัญญาที่มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานตั้งแตํอดีต มีมูลเหตุในการสร๎างทั้งภายนอกและภายใน จากคติความเชื่อตํางๆความศรัทธาทางศาสนา 
วิถีการด ารงชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม กลุํมชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เป็นต๎น มีการปรับปรุง และพัฒนาจนเกิด
การยอมรับรํวมกันของคนสํวนใหญํ และตกผลึกเป็นสุนทรียภาพที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมอีสานมีทั้ง
ความเป็นวิจิตรศิลป์ ประณีตศิลป์ มัณฑนศิลป์ และศิลปหัตถกรรม อันได๎แกํ จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม วรรณกรรมพ้ืนบ๎าน ดนตรีและการละเลํนพ้ืนบ๎าน และงานหัตถกรรมตํางๆเป็นอาทิ 
 
 



ศิลปะพื้นบ้าน (Folk Arts) 
 ศิลปะพ้ืนบ๎าน  หมายถึง  ศิลปะทีม่ีความบริสุทธิ์สะอาด  ตรงตํอความตั้งใจของผู๎ผลิต  แก๎ปัญหา
การใช๎วัสดุอยํางค๎ุมคําเพ่ือตอบสนองประโยชน์ใช๎สอยโดยตรง  ท าข้ึนโดยชาวบ๎านเพื่อชาวบ๎านใช๎  ไมํใชํงาน
พิเศษของกลุํมที่มีหลักเกณฑ์ตําง ๆ  ใช๎วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่น  และท าขึ้นด๎วยวิธีการที่สอดคล๎องไปกับธรรม
เนียมของท๎องถิ่นนั้น  และท าด๎วยแรงคนเป็นสํวนใหญํ  มีคุณคําทางศิลปะพอสมควร เป็นการบํงบอกให๎เห็น
ความเฉลียวฉลาดของชํางระดับพื้นบ๎านที่สามารถแก๎ปัญหาธรรมดา ๆ ให๎ดูดี  มีลักษณะสมบูรณ์  สืบทอดตํอ
กันมาหลายชั่วอายุคน  สํวนใหญํเป็นผลงานทางเครื่องมือเครื่องใช๎ในการยังชีพ  และจรรโลงใจในทางพุทธ
ศาสนา  
 
ศิลปะพื้นบ้านอีสาน (Isan Folk Arts) 
 ศิลปะพ้ืนบ๎านอีสานมีความงามในความพอเหมาะพอดี  เรียบงํายไมํรกรุงรัง  ดูดิบ ๆ หยาบ ๆ  มี
ความคิดสร๎างสรรค์ที่เป็นอิสระ  ไมํยึดติดกรอบกฎเกณฑ์  มีความสนุกสนานและมีสุนทรียภาพในการ
สร๎างสรรค์แบบไร๎เดียงสา  นอกจากนี้ยังแสดงให๎เห็นความสมถะพอเพียง  อํอนน๎อมถํอมตน  นอกจากนี้
รูปทรงจะดูมีพลังในลักษณะไมํอํอนหวานนุํมนวล  เป็นลักษณะของพื้นบ๎านบริสุทธิ์ 
 รูปแบบผลงานของกลุํมชนในท๎องถิ่นแตํละท๎องถิ่นจะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนให๎
ปรากฏคุณคําเดํนชัด  เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  ขนบประเพณีของสังคม  รูปแบบดังกลําวไมํวําจะ
เป็นรูปธรรมและนามธรรม  จะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของสิ่งแวดล๎อมและสภาวะทางสังคม  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ความงามเป็นอยูํของคนในสังคมในด๎านตําง ๆ ตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  และรูปแบบนั้นก็
ยังถูกด าเนินการตํอไปในอนาคตอยํางไมํหยุดยั้ง  โดยอาศัยการปรับปรุงและสํงเสริมจากพ้ืนฐานดั้งเดิมที่เรา
เรียกวําเป็น ศิลปะท๎องถิ่น (Folk  Art)  หรือ ศิลปะพ้ืนเมืองหรือศิลปะพ้ืนบ๎าน  สํวนมากศิลปะอีสานจะจัดอยูํ
ในรูปศิลปประยุกต์ (Applied  Art)  เพราะมีความสัมพันธ์กับงานชํางหรือการฝีมือ (Craft)  รวมทั้งความเชื่อที่
สัมพันธ์กับความเป็นอยูํของกลุํมชนในท๎องถิ่นอีสาน  ซึ่งมีศิลปะที่ปรากฏให๎เห็นอยูํหลายประการ 
 
หัตถกรรม (Crafts) 
 ผลงานอันเกิดจากการกระท าด๎วยฝีมือมนุษย์ โดยน าวัตถุดิบที่มีอยูํตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็น
เครื่องมือเครื่องใช๎เพื่อประโยชน์ใช๎สอยในชีวิตประจ าวัน กระบวนการดัดแปลงวัตถุดิบหรือจะเรียกวํา 
“เทคโนโลยี” ของหัตถกรรมนั้น  สํวนมากจะเป็นที่ใช๎แรงมือท า  และอาจมีอุปกรณ์เครื่องมือเข๎ามาชํวยบ๎าง 
หัตถกรรมประกอบด๎วยงานฝีมือตําง ๆ  เชํน การจักสาน  การแกะสลัก  การปั้น  ฯลฯ  ที่เกิดจากชํางฝีมือคน
เดียว  หรือมากกวําหนึ่งคนก็ตาม  แตํการท านั้นมีแนวโน๎มที่มีลักษณะชําง  สามารถแสดงความช านาญ
เฉพาะตัว  มากกวําการรับชํวงกันท า  เพ่ือให๎เกิดผลผลิตที่มีปริมาณมาก  งานหัตถกรรมจะมีการพัฒนา
รูปแบบไปตามการพัฒนาฝีมือของชําง ที่สั่งสมประสบการณ์ และสืบทอดความรู๎ ความช านาญ จากรุํนหนึ่ง
ไปสูํอีกรุํนหนึ่ง ซึ่งต๎องใช๎ระยะเวลาและทักษะ สํงผลให๎งานหัตถกรรมมีความงามและมีคุณคําทางศิลปะ งาน
หัตถกรรมจึงกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรม ซ่ึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจนไมํอาจแยกออกจากกันได๎  
 
หัตถกรรมพื้นบ้าน (Folk Crafts) 
 งานชํางหรืองานฝีมือของชาวบ๎าน ที่ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช๎ไม๎สอบภายในบ๎าน ใช๎เป็นสิ่งของสนอง
ความเชื่อถือทางด๎านประเพณี ศาสนา เชํน เป็นเครื่องบูชา ใช๎เพื่อความสวยงามสนองความสุขทางจิตใจและ
เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เป็นผลงานที่ควรเกิดจากฝีมือชาวบ๎าน  หรือฝีมือชํางของคนในท๎องถิ่นที่



สืบตํอกันมาจากบรรพบุรุษ  หรือได๎รับการถํายทอดแลกเปลี่ยนกันมาจากเพ่ือนบ๎านในท๎องถิ่นของตน  และ
ไมํได๎ท าเป็นอุตสาหกรรม  แตํท าเพียงแคํจ าหนําย  แลกเปลี่ยน  เป็นลักษณะของอาชีพเสริม  งานหัตถกรรม
ดังกลําว  มักจะมีรูปแบบและเอกลักษณ์ของท๎องถิ่นแตกตํางกันไป  
 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (Folk Arts and Crafts)  
 ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ๎าน  คือ สิ่งที่ชาวบ๎านในแตํละท๎องถิ่นสร๎างข้ึนจากฝีมือ  และภูมิปัญญา  เพ่ือใช๎
สอยให๎เกิดประโยชน์ตํอการด ารงชีวิต  มีความเป็นประยุกต์ศิลป์ที่เกิดจากการน าหลักการทางด๎านทัศนศิลป์มา
ประยุกต์เพ่ือให๎งานหัตถกรรมกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ตอบสนองด๎านจิตใจ  โดยกระตุ๎นให๎เกิดความรู๎สึก
ชื่นชมในความงาม อันเกิดจากความประณีตบรรจง ความแปลกใหมํ ของรูปรําง  รูปทรง  ลวดลายสีสัน  โดยมี
จุดประสงค์หลักคือท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช๎สอย 
 
ประเภทและรูปแบบของงานช่างศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (Kind and Style of Folk Arts and Craft) 
 1. แบํงตามลักษณะการใช๎  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับประโยชน์ใช๎สอย 
   1.1 หัตถกรรมที่ใช๎เป็นพาหนะทางบกและทางน้ า เชํน เกวียน เรือ เป็นต๎น 
   1.2  หัตถกรรมที่ใช๎ในการท าไรํ  ท านา เชํน ไถ  คราด  แอก  กระออม  กระพร๎อมใสํข๎าว  
กระบุง  ตะกร๎า เป็นต๎น 
   1.3  หัตถกรรมที่ใช๎เป็นเครื่องจับสัตว์ เชํน แห  อวน  ลอบ  ไซ 
   1.4  หัตถกรรมที่ใช๎สอยประจ าวัน เชํน เครื่องถ๎วยชาม  เครื่องทองเหลือง  เชี่ยนหมาก  
ส ารับข๎าว เป็นต๎น 
   1.5  หัตถกรรมที่เกี่ยวกับการพักผํอนหยํอนใจ ได๎แกํ เครื่องดนตรี เชํน ปี่  กลอง  ซอ  ทับ 
เป็นต๎น 
   1.6  หัตถกรรมที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาและการศึกษาเลําเรียน เชํน ภาพพระบฏ  ภาพ
ชาดก  สมุดขํอย  บุษบกพนมพระ  บุษบกตั้งอัฐิผู๎ตาย เป็นต๎น 
   1.7  หัตถกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชํน การทอผ๎า  ทอเสื่อ  ท าเครื่องปั้นดินเผา 
เป็นต๎น       
  2.  แบํงตามวัสดุที่น ามาผลิต 
   2.1  เครื่องหนังเชํน หนังวัว  หนังควาย  หนังงู 
   2.2  เครื่องปั้นดินเผาประเภทตําง ๆ ทั้งเผาดิบ  เผาเคลือบ 
   2.3  เครื่องไม๎ เป็นเครื่องใช๎ไม๎สอยท าด๎วยไม๎เนื้ออํอน  และไม๎เนื้อแข็ง 
   2.4  เครื่องไม๎ไผํและหวาย  สํวนใหญํเป็นเครื่องจักสาน 
   2.5  เครื่องรัก  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีใช๎ยางรักมาทาทับหรือเคลือบเพื่อรักษาเนื้อไม๎  กระดาษ  ผ๎า  
กระเบื้องหรือโลหะ 
   2.6  เครื่องหลํอ  เป็นการจ าลองรูปพรรณลวดลายหรือภาชนะตําง ๆ จากรูปหุํนที่สร๎างเป็น
แบบ  ซึ่งท าด๎วยโลหะ  ปูนหรือทราย 
   2.7  เครื่องทอ-ย๎อม  จากเส๎นใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์มาเป็นวัสดุ  ใยธรรมชาติ ได๎แกํ 
ฝ้าย  ปอ  ป่าน  ไหม  ใยสังเคราะห์ ได๎แกํ เรยอน  ไนลํอน  ใยแก๎ว  ผลผลิตจากการทอย๎อม เชํน เสื้อผ๎า  
กระเป๋า 



   2.8  เครื่องโลหะ  เป็นการใช๎โลหะเป็นสํวนประกอบส าคัญในการผลิต เชํน  วิธีผลิตแบบ
โลหะแผํน  โลหะรูปพรรณ  เครื่องถม  โลหะที่น ามาใช๎มีหลายชนิด ได๎แกํ เหล็ก  สังกะสี  ดีบุก  ทองแดง  
อะลูมิเนียม 
  3.  แบํงตามลักษณะการสร๎าง 
   3.1  เครื่องเคลือบดินเผา (Ceramics) ได๎แกํ  ภาชนะเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน  ทั้งท่ีเผา
เคลือบและไมํเคลือบ เชํน โอํง  อําง  กระถาง  ชาม  จาน  ถ๎วย  ไห  ครก 
   3.2  การทอผ๎าและการเย็บปักถักร๎อย (Textile and Embloidary) ได๎แกํ การทอผ๎าใน
ท๎องถิ่นตําง ๆ รวมถึงการเย็บปักถักร๎อยเพ่ือการตกแตํงด๎วย 
   3.3  การแกะสลัก (Carving) ได๎แกํ การแกะสลักวัสดุเพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ เชํน 
ครกหิน  การแกะสลักไม๎ส าหรับท าเครื่องเรือน  การแกะสลักไม๎เป็นรูปเคารพ  การแกะสลักตัวหนังตะลุง  การ
แกะสลักงาช๎าง  การแกะสลักเขาสัตว์ 
   3.4  หัตถกรรมโลหะ (Metal Works) ได๎แกํงานหัตถกรรมโลหะชนิดตําง ๆ ตั้งแตํการท า
เครื่องมือเครื่องใช๎จนถึงเครื่องประดับตกแตํง เชํน การปั้น  หลํอรูปเคารพ  การท ามีดอรัญญิก  การท าบาตร  
การท าเครื่องถม เป็นต๎น 
   3.5  เครื่องจักสาน (Basketry Mats)  ได๎แกํ หัตถกรรมพ้ืนบ๎านที่ท าขึ้นด๎วยวิธีการจักสาน  
และแกะสลัก  โดยใช๎วัสดุธรรมชาติชนิดตําง ๆ เชํน ไม๎ไผํ  หวาย  กระจูด  ใบล าเจียก  ใบเตย  ยํานลิเพา เป็น
ต๎น 
   3.6  การกํอสร๎าง (Architecture) ได๎แกํ สถาปัตยกรรมพ้ืนบ๎านทั่วไป เชํน การสร๎างอาคาร
บ๎านเรือน  เพิงพัก  อาคารเกี่ยวเนื่องกับศาสนา เป็นต๎น 
   3.7  ภาพเขียน (Painting and Drawing) ได๎แกํ ภาพเขียนระบายสี และภาพลายเส๎น เชํน 
จิตรกรรมฝาผนังโบสถ์  วิหาร  การตกแตํงเรือกอแระ  การตกแตํงเกวียน เป็นต๎น 
   3.8  การปั้นและลวดลายประดับ (Sculpture and Decorating) ได๎แกํงานประติมากรรม
และการปั้นลวดลายประดับอาคารตําง ๆ เชํน ตุ๏กตาเด็กเลํน  ตุ๏กตาเสียกบาล  การปั้นลวดลายประดับโบสถ์  
วิหาร 
   3.9  การท าเครื่องกระดาษ (Paper Mache) ได๎แกํ การท ากระดาษพ้ืนบ๎าน เชํน การท า
กระดาษสา  กระดาษขํอย  การตัดกระดาษส าหรับตกแตํงในงานเทศกาล 
   3.10  ประเภทเบ็ดเตล็ด  เป็นงานหัตถกรรมที่อยูํนอกเหนือจากประเภทที่กลําวมาข๎างต๎น  
และไมํนิยมท ากันแพรํหลาย  และรู๎จักเฉพาะกลุํมยํอย เชํน การจัดดอกไม๎  การแกะสลักผลไม๎  การแทงหยวก  
การท าหุํนกระดาษ  การท าเครื่องดนตรี เป็นต๎น 
  ส าหรับงานศิลปหัตถกรรมของภาคอีสานนั้น  มีหลากหลายทั้งรูปแบบและกรรมวิธีการผลิต  
สํวนมากเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ที่จ าเป็นตํอการด ารงชีพ  เพ่ือตอบสนองความต๎องการขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการด๎านจิตใจ  ความเชื่อ  และประเพณี  ซึ่งหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรม  เป็นสํวนหนึ่ง
ของศิลปกรรม  ศิลปกรรมท๎องถิ่นอีสานสามารถจ าแนกออกเป็นหมวดหมูํ  โดยค านึงถึงลักษณะและวัสดุเป็น
เกณฑ์ได๎ 10 ประเภท คือ จิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  งานจักสาน  งานเครื่องปั้นดินเผา  
งานโลหกรรม  งานถัก-ทอ-ย๎อม  งานกระดาษ-งานหนัง  งานดอกไม๎-ใบตอง  และอ่ืน ๆเชํน เจียรนัยพลอย  
งานท าเครื่องดนตรี  งานแทงหยวก 
 

  



จิตรกรรมอีสาน  (Isan  Painting)   
 หมายถึง  ภาพเขียนระบายสี  มีสํวนประกอบมูลฐานคือ  เส๎น  สี และน้ าหนักของสี  มีสํวนสัมพันธ์
กับความกว๎าง  ขาว  และลึกในภาพ  เพ่ือถํายทอดเรื่องราวและสื่อความหมายให๎สอดคล๎องกับกาลเทศะแหํง
ยุคสมัย 
 
จิตรกรรมอีสานยุคก่อนประวัติศาสตร์  (Pre-Historical of Isan  painting)   
 จิตรกรรมอีสานปรากฏมาตั้งแตํยุคกํอนประวัติศาสตร์ เป็นภาพเขียนสีที่พบบนผนังหิน ผนังถ้ า เพิง
ผา ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยูํ  สภาพแวดล๎อม  ระบบความคิด  ความเชื่อ  ของผู๎เขียนสีได๎
เป็นอยํางดี  การศึกษาและพิจารณาภาพเขียนสีบนผนังหินสมัยกํอนประวัติศาสตร์  จ าแนกได๎เชํน  กรรมวิธี
การเขียนภาพ  ลักษณะของภาพ  สีที่ใช๎เขียน มนุษย์ยุคกํอนประวัติศาสตร์ในภาคอีสานใช๎ศิลปะเป็นสื่อให๎คน
ในกลุํมสังคมเดียวกันเข๎าใจ  และเป็นสื่อติดตํอกับอ านาจเหนือธรรมชาติ  ศิลปะถ้ ามีลักษณะเป็นศิลปะเพ่ือ
สํวนรวม  เรียกวํา  “ศิลปะชุมชน”  (Communal  Art)  รูปแบบในการสร๎างสรรค์ถูกก าหนดขึ้นจาก
วัฒนธรรม  (Culturally  Conditioned)  โดยได๎รับแรงดลใจตํางๆ  เชํน  คติความเชื่อ  ศาสนา  หรือ
พิธีกรรม  สภาพแวดล๎อมรอบตัวและการด ารงชีพของสมาชิกในสังคมเป็นปัจจัยส าคัญ  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  
ศิลปะเพ่ือพิธีการ  (Ritualistic  หรือ  Ceremonial Art)  ท าข้ึนเนื่องด๎วยความเชื่อทางศาสนา  ขนบประเพณี
ประการหนึ่ง  และประการที่สอง  ศิลปะทั่วไป  (Secular  Art)  ผู๎สร๎างมีอิสระทั้งด๎านแนวคิด  รูปทรง  
กรรมวิธีแหลํงศิลปะถ้ า  ในอีสานมีรูปเขียน  (Pictograph)  มากกวําภาพที่เกิดจากการสลักหรือขูดขีดลงใน
เนื้อหิน 
 ภาพเขียนสีหรือรูปเขียน  มีลักษณะการแสดงออกหลายอยําง  บางอยํางสื่อความหมายได๎ทันที  
บางภาพต๎องตีความ  ภาพศิลปะถ้ าปรากฏ  2  อยําง  คือ  ภาพที่เป็นธรรมชาติ (Naturalistic2Naturalism)  
หรือเรียกวํา  “ภาพสัจนิยม”  (Realistic2Realism)  แสดงอากับกริยาทําทางอยํางใดอยํางหนึ่งชัดเจน  กับ
ภาพคตินิยม  (Idealism)  และสัญลักษณ์  (Symbolism)  ซึ่งไมํเป็นธรรมชาติ  (Non  naturalistic)  และ
อาจเป็นเครื่องหมาย  (Sign)  บํงบอกวําสื่อความหมายอะไร 
 กรรมวิธีการสร๎างงาน  มี  2 อยํางคือ  การลงสี  (Pictograph)  (มักเรียกผิดวํา ภาพเขียนสี)  กับ
การท ารูปรอยลงในหิน  (Petrology)  กรรมวิธีการลงสี  วาดด๎วยสีแห๎ง  (Drawing  with  drypigment)  
การเขียนหรือระบาย  (Painting) การพํน  (Imprinting)  การสะบัดสี  (Paint  splattering)  บางแหํงใช๎วิธี
ผสมผสาน  เชํนใช๎มือเป็นต๎นแบบ  ภาพลงสี (Pictograph)  ใช๎กรรมวิธีดังนี้ 
  1.  แบบเงาทึบ (Silhouette) เป็นการเขียนภาพสัดสํวนใกล๎เคียงความจริงมากท่ีสุด เชํน  การ
เขียนภาพคนที่บานผือ 
  2.  แบบโครงรํางภายนอก (Outline) มีทั้งภาพสัดสํวนใกล๎เคียงความจริงมากที่สุดและไมํเน๎น
สัดสํวนแตํมีเค๎าวําเป็นรูปอะไร 
  3.  เขียนแบบเงาทึบบางสํวน (Partial  Silhouette) เขียนเฉพาะโครงนอก  หรือโครงนอก
ประกอบลวดลายภายใน 
  4.  แบบกิ่งไม๎ ใช๎เขียนภาพคน  เป็นเส๎นแกนโครงสร๎างภายใน คล๎ายกิ่งไม๎ 
 
จิตรกรรมอีสานยุคพุทธกาล  (Buddhism-Age of Isan  Painting)  
 เกิดเนื่องด๎วยความศรัทธาอันแรงกล๎าของชํางท๎องถิ่นที่มีตํอพุทธศาสนาโดยน าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ศาสนามาถํายทอดลงบนผนังศาสนสถาน  ผืนผ๎า  และ  อื่นๆ  เพ่ืออุทิศถวายเพื่อบริจาค  เพื่อเป็นพุทธบูชา  



ส าหรับใช๎เป็นสื่อในการอธิบาย  สั่งสอน  หรือเรียนรู๎พระธรรม  ค าสั่งสอนของพระพุทธเจ๎า  และตกแตํงให๎เกิด
ความสวยงาม  สามารถจ าแนกตามวัสดุที่รองรับการเขียนได๎แกํ  ผนังปูน  ไม๎  ผ๎า  ใบลาน  เป็นต๎น หรือกลําว
ได๎วําจิตรกรรมอีสานเป็นผลงานของชําง หรือผู๎รู๎ หรือปราชญ์ท๎องถิ่น ได๎เขียนภาพลงบนผนังโบสถ์ เพื่อสะท๎อน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี รสนิยม ความคิด ความเชื่อ พิธีกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาในด๎านตํางๆ 
แสดงอยํางซื่อๆ ตรงไปตรงมา ด๎วยการประยุกต์ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรความรู๎จากวัฒนธรรม
พ้ืนบ๎านของตนเพ่ือตอบสนองความงาม ความเชื่อและความศรัทธาทางใจ จิตรกรรมในท๎องถิ่นอีสานเรียกวํา 
“ฮูปแต๎ม” โบสถ์เรียกวํา “สิม” และชํางวาดรูป เรียกวํา “ชํางแต๎ม” 
 
ลายไทย  (Thai Pattern) 

ภาพลายไทย เป็นลายที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีธรรมชาติมาเป็นแรงดลบันดาลใจ โดยดัดแปลงธรรมชาติให๎
เป็นลวดลายใหมํอยํางสวยงาม เชํน ตาอ๎อย ก๎ามปู เปลวไฟ รวงข๎าว และดอกบัว ฯลฯ ลายไทยเดิมทีเดียว
เรียกกันวํา "กระหนก" หมายถึงลวดลาย เชํน กระหนกลาย กระหนกก๎านขด ตํอมามีค าใช๎วํา "กนก" หมายถึง 
ทอง กนกปิดทอง กนกตู๎ลายทอง แตํจะมีใช๎เมื่อใดยังไมํมีหลักฐานแนํชัด ซึ่งค าเดิม "กระหนก" นี้เข๎าใจเป็นค า
แตํสมัยโบราณที่มีมาตั้งแตํสมัยทวาราวดี โดยเรียกติดตํอกันจนเป็นค าเฉพาะ หมายถึงลวดลายก๎านขด ลาย
ก๎านปู ลายก๎างปลา ลายกระหนกเปลว เป็นต๎น การเขียนลายไทย ได๎จัดแบํงตามลักษณะที่จัดเป็นแมํบทใช๎ใน
การเขียนภาพมี 4 ลาย ด๎วยกัน คือลายกระหนก ลายนารี ลายกระบี่และลายคชะ เป็นต๎น 
การจัดแบํงการเขียนในงานศิลปะไทย 

ชํางไทยโบราณแบํงหมวดหมูํของศิลปะไทยออกได๎ 4 หมวดด๎วยกัน คือ หมวดกระหนก หมวดนารี 
หมวดกระบี่ และหมวดคชะ หรือที่ชํางไทยรวมเรียกวํา กระหนก นาง ช๎าง ลิง แตํละหมวดก็จะมีรายละเอียด
ปลีกยํอยลงไป ดังตํอไปนี้ 
 กนก ภาษาสันสกฤต แปลวํา “หนาม”ส าหรับชํางเขียนโบราณ กนก คือ ดงป่าดงไม๎ มี
แบบฟอร์มคือเปลวไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม การฝึกรํางลวดลาย ให๎รู๎จักความประสานสัมพันธ์กันของเส๎นที่ผูก
รวมกันเป็นลายไทย โดยเฉพาะกนกแบบตํางๆ เชํน กนกสามตัวกนกใบเทศ กนกเปลว ถือเป็นปฐมบทที่ต๎อง
ฝึกฝนให๎ช านาญกํอนที่จะท าการชํางอยํางอ่ืนตํอไป 
 นารี คือ การเรียนรู๎ฝึกฝนเกี่ยวกับการเขียนหน๎ามนุษย์ เทวดา นางฟ้า พระ และนางทั้งด๎านหน๎า
ตรงและด๎านหน๎าเพลํ ซึ่งถือวําเป็นภาพหลักของภาพไทย เมื่อเขียนได๎คลํองแคลํวดีแล๎ว จึงฝึกเขียนทั้งตัวใน
อิริยาบถตําง ๆ ภาพเหลํานี้จะแสดงอารมณ์ด๎วย กิริยา ใบหน๎าของตัวภาพจะไมํแสดงอารมณ์ดังนั้นจึงฝึกฝน
เขียนตัวภาพไทยให๎งดงามถูกต๎องตามแบบแผนของศิลปะไทย นอกจากการฝึกเขียนตัวภาพหลักดังกลําวแล๎ว 
ยังต๎องฝึกการเขียนภาพกากหรือตัวภาพที่เป็นคนธรรมดาและการเขียนภาพจับส าหรับเขียนเรื่องรามเกียรติ์ให๎
เกิดความช านาญด๎วย 
 กระบี่ คือ การฝึกเขียนภาพอมนุษย์ตําง ๆ ได๎แกํ พวกยักษ์ วานร เป็นต๎น ในการฝึกจะต๎องฝึก
จากภาพลิงหรือกระบี่เป็นอันดับแรก เมื่อเขียนได๎แมํนย าแล๎วจึงฝึกเขียนภาพอ่ืนตํอไป การฝึกเขียนภาพหมวด
นี้จะเป็นประโยชน์ในการเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์ 
 คชะ คือ การฝึกเขียนภาพสัตว์สามัญและภาพสัตว์ประดิษฐ์ตํางๆ โดยเริ่มจากคชะหรือช๎างซึ่ง
เป็นสัตว์ใหญํกํอน แล๎วจึงฝึกเขียนภาพสัตว์เล็กๆ ตํอไป ในหมวดนี้จะแบํงสัตว์ที่เขียนเป็นสองประเภท 
ประเภทแรกคือสัตว์ที่มีอยูํบนโลกมนุษย์ เชํน ช๎าง ม๎า วัว นก เป็นต๎น ประเภทที่สอง คือ สัตว์ประดิษฐ์หรือ
สัตว์หิมพานต์ เชํน กินรี ราชสิงห์ เป็นต๎น 



การชํางเขียนดังกลําวถือวําเป็นวิชาการชํางหลักของการชํางไทย ซึ่งชํางสํวนใหญํจะต๎องเรียนรู๎และ
ฝึกฝนให๎เกิดความช านาญ กํอนที่จะไปเป็นชํางเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังโบสถ์วิหาร หรือประกอบการชํางอ่ืน
ตํอไป[1] 
 
บ่อเกิดแห่งลายไทย (Source Thai Pattern) 
  ลายไทย   เป็นลวดลายที่สืบเนื่องมาแตํครั้งโบราณกาล   นับตั้งแตํมนุษย์รู๎จักใช๎สีเขียนเป็นลวดลายลง
บนรํางกายเพ่ือให๎เกิดความสวยงาม  และนําเกรงขามแกํผู๎พบเห็น  รวมทั้งการเขียนลวดลายลงบนภาชนะดิน
เผา  ศิลปะตําง ๆเหลํานี้ได๎พัฒนามาอยํางตํอเนื่อง  และเป็นมรดกตกทอดมาตามยุคสมัยจนถึง
ปัจจุบัน   ศิลปะอันสวยงามนี้  เกิดข้ึนด๎วยฝีมือและสติปัญญาอันชาญฉลาด  โดยได๎รับแรงบันดาลใจและอาศัย
รูปทรงจากพืช  พันธุ์ไม๎  สรรพสัตว์  และสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ  เชํน  ดอกไม๎  ใบไม๎  หาง
ไหล  เปลวไฟ  มาประดิษฐ์คิดดัดแปลงให๎เป็นลวดลายตําง ๆ จัดวางรูปจังหวะให๎เป็นระเบียบกลมกลืนเป็นอัน
ดี   โดยล๎อเลียนของจริงตามธรรมชาติกํอน  แล๎วคํอย ๆ หายไปกลายเป็นลวดลายและภาพที่เห็นกันอยูํใน
ปัจจุบัน 
         รูปทรงของดอกไม๎ที่ชํางไทยโบราณ  ถือเอาเป็นหลักในการเรียนเขียนลวดลายคือ   รูปทรง
ดอกบัว   เนื่องจากเส๎นรอบนอกรูปทรงของดอกบัว  เป็นเส๎นลักษณะของเส๎นกระหนก  จัดเป็นเส๎นโค๎งอํอนได๎
ความสวยงาม  การฝึกหัดเขียนลายครั้งแรกจึงต๎องเริ่มด๎วยการถือหลักรูปทรงลักษณะดอกบัว  เทํากับเป็นการ
ฝึกหัดเขยีนเส๎นโค๎งอํอนเรียว  ดอกบัวที่น ามาประดิษฐ์เป็นลวดลายนี้  แบํงออกเป็น  2  ชนิด  ได๎แกํ 
 1. ปทุมชาติ  
                1.1  ดอกบัวหลวง (East Indian Lotus) ดอกมีขนาดใหญํ  ดอกตูมมีลักษณะเป็นรูปไขํ  ปลาย
เรียว  ดอกบัวหลวงลักษณะนี้เรียกได๎หลายชื่อ  คือ  ปทุม  ปัทมา  โกระณต  บัวหลวงชมพู  บัวหลวง
แดง  เป็นต๎น  ใช๎เป็นไม๎ตัดดอกเพ่ือน ามาเป็นบูชาพระ   ใบน ามาใช๎หํอของแทนใบตอง  ก๎านใบในประเทศ
อินเดียใช๎เป็นยาแก๎ท๎องรํวงได๎  หรือน ามาใช๎ในงานประดิษฐ์ตําง ๆ ใช๎ฝักและรากเหง๎าเป็นอาหาร  บัวหลวงมี
ถิ่นก าเนิดอยูํแถบเอเชีย เชํน ประเทศจีน  อินเดีย  และไทย 

 

                  



               ดอกบัวหลวง  เป็นบํอเกิดแหํงลายกระหนก 3 ตัว 

                        
 
              1.2  ดอกบัวสัตตบงกช (Roseum Plenum) ดอกมีขนาดใหญํ  กลีบดอกซ๎อนกันมาก  ดอกตูมมี
ทรงแป้น  มีชื่อเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา  บัวหลวงแดง หรือ บัวฉัตรแดง  ดอกน าไปบูชาพระ  ใบน ามาหํอของ
เชํนเดียวกับบัวหลวงปทุม   กลีบชั้นในชาวมาเลเซียน ามาต าพอกแก๎ซิฟิลิซ  ชาวชวาใช๎เปน็ยาแก๎ท๎องรํวง  ก๎าน
และใบสามารถน ามาท ายาหอม แก๎ไข๎  ยาธาตุ ฟอกโลหิต  บัวสัตตบงกช  นิยมขยายพันธุ์โดยการแยกไหลเป็น
สํวนใหญํ  เนื่องจากดอกไมํคํอยบาน 

 

                                       
               ดอกบัวสัตตบงกช  เป็นบํอเกิดแหํงลายบัวกระหนก   

  
 
          2. อุบลชาติ หรือ บัวสาย 
                 2.1 บัวสัตบุษย์ (Nymphaea Lotus Linn) หรือดอกบัวขาว  ดอกใหญํสีขาว  ในทางกวีเรียกวํา
โกมุท  เศวตอุบล  สัตบุษย์  ในเมืองไทยเรารู๎จักบัวสายมานานนักหนาแล๎ว  เฉพาะประโยชน์ของบัวสายใน
ชีวิตประจ าวันของคนไทยนั้น  เราใช๎ล าต๎นที่เรียกวํา "สายบัว" เป็นอาหารมาช๎านาน  ทั้งจิ้มน้ าพริก ผัด และต๎ม
กระทิ  ไทยเรียกบัวสายวําอุบลชาติ  ชาวอินเดีย เรียกวํา โกมุทินี หรือ จันทรวิกาสี   สายในเมืองไทยมีหลาย
ชนิด เชํน บัวขาว บัวแดง  บัวขาบ  บัวเผื่อน  บัวผัน  และบัวจทธาสิโนบล 



 

             
            ดอกบัวสัตบุษย์  เป็นบํอเกิดแหํงลายกรวยเชิง 

 

                
 
ลายกระหนกสามตัว 

 
 เป็นแมํลายอันดับที่หนึ่งในแมํลายทั้งสี่  อาจารย์บางทํานเรียกวํา  กระหนกกินนร หรือ 
กระหนกกินรี และ กระหนกหางหงส์  ที่เรียกเชํนนี้เพราะสํวนหางของกินนร กินรี และ หงส์  มีหางเป็นรูปลาย
กระหนกสามตัว  จึงเรียกตามที่ลายกระหนกไปใช๎ประกอบอยูํ  แตํชื่อที่แท๎จริงของลายนี้ก็คือ  ลายกระหนก
สามตัว 
       ลายกระหนกสามตัว  ถือเป็นต๎นแบบของลายกระหนกทุกชนิด เชํน ลายกระหนกเปลว  ลายกระหนกใบ
เทศ  และลายกระหนกหางโต เป็นต๎น  ถ๎าจะแบํงหรือบากตัวลายให๎ละเอียดมากยิ่งขึ้น  ก็ต๎องแบํงใน
รูปลักษณะของลายกระหนกสามตัวทั้งสิ้น 
รูปทรงของลายกระหนกสามตัว 



       อยูํในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด๎านไมํเทํา มีสํวนสูงยาวกวําสํวนกว๎าง หรืออยูํในรูปทรงดอกบัวครึ่งซีก  ใน
การเขียนรูปลายกระหนกสามตัว  จะต๎องเขียนตัวลายรวมกันสามสํวนและตัวลายแตํละสํวนก็มีชื่อก าหนดไว๎ 
คือ 
       1. ตัวเหงา  เป็นลายที่อยูํตอนลํางและอยูํข๎างหน๎า  มีโครงสร๎างขมวดก๎นหอยคว่ าหน๎าลงปลายยอด
ตั้งขึ้น  แสดงความรู๎สึกเศร๎า ๆ เหงา ๆ  เป็นตัวรองรับกาบและตัวยอด  นับเป็นลายตัวต๎นและเป็นสํวนที่หนึ่ง 
       2. กาบ หรือ ตัวประกบหลัง  เขียนประกบอยูํข๎างหลังตัวเหงา  เป็นตัวลายที่จะสํงให๎เกิดลายสํวนที่สาม
หรือเรียกตัวยอดนับเป็นลายสํวนที่สอง 
       3. ตัวยอด  ลักษณะเป็นเปลวอยูํยอดสุด  มีลักษณะพิเศษกวําตัวลายสองสํวนที่กลําวมาคือ  เขียนให๎
ปลายยอดสะบัดอํอนไหวคล๎ายเปลวไฟ ที่โคนเถาลายมีกาบหุ๎ม 
       เมื่อเอาตัวลายทั้งสามสํวนมาประกอบรวมกัน  จะเป็นลายกระหนกสามตัว 
 

ลายกระหนกเปลว 

 
 

       ลายกระหนกเปลว  เป็นแมํลายกระหนกอันดับที่ 2 ในขบวนแมํลายทั้งสี่  ได๎รับความบันดาลใจและ
ประดิษฐ์ขึ้นมาจากยอดสะบัดของเปลวเพลิง  จึงเรียกชื่อลายวํา "กระหนกเปลวเพลิง" ตามลักษณะของเปลว

เพลิง เพ่ือให๎กะทัดรัดในการเรียกชื่อ  จึงตัดค าวํา เพลิง ออกคงเหลือเพียงชื่อ "กระหนกเปลว" 
รูปทรงของลายกระหนกเปลว 
       มีรูปทรงและสํวนประกอบตัวลายเหมือนลายกระหนกสามตัว  แตํมีข๎อแตกตํางกันคือ 
       1. ตัวเหงา  เป็นลายที่อยูํตอนลํางและอยูํข๎างหน๎า  ตัดจงอยโค๎งขมวดก๎นหอยออก เขียนลื่นไหลเป็นกาบ
ลํางส าหรับรองรับกาบลายสํวนที่ ๒ และ ตัวยอด สํวนที่ ๓ 
      2. กาบ หรือ ตัวประกบหลัง  เป็นลายสํวนที่ ๒ เขียนประกบอยูํหลังตัวเหงา เป็นตัวลายที่จะสํงให๎เกิด
ลายสํวนที่ ๓ หรือเรียกตัวยอด รูปทรงโค๎งขมวดก๎นหอย บากลาย เหมือนกาบของลายกระหนกสามตัว 
       3. ตัวยอด  ลักษณะเป็นเปลวอยูํยอดสุด ตัดจงอยโค๎งขมวดก๎นหอยออก เขียนลื่นไหลไปหายอด สอดไส๎ 
บากลาย ยอดสะบัด และเพ่ิมกาบหุ๎มท่ีโคนเถาลาย      
 
 
 
 
 
 
 
 



กระหนกใบเทศ 

 
 
       ลายกระหนกใบเทศ  เป็นแมํลายกระหนกอันดับที่ 3  ในขบวนแมํลายกระหนกทั้งสี่  ประดิษฐ์มาจากใบ
ฝ้ายและเถาไม๎  น ามาเขียนผูกเป็นลาย  รูปทรงของกระหนกใบเทศมีรูปทรงและการแบํงตัวลายเหมือน
กระหนกสามตัว  การเพ่ิมรายละเอียดหรือสํวนประกอบตัวลายใช๎ใบเทศ และ ลายแข๎งสิงห์ เกาะติดก๎าน สอด
ไส๎ บากลาย ปลายยอดใบเทศสะบัดพริ้วเหมือนปลายยอดลายกระหนกสามตัว 
 

กระหนกหางโต 

 
 
       ลายกระหนกหางโต  เป็นแมํลายล าดับที่ 4  ได๎ความคิดประดิษฐ์ลายมาจากรูปทรงพํูหางสิงโต  น ามา
เขียนเป็นลายกระหนกในรูปทรงของกระหนกสามตัวเรียก  ลายหางสิงโต เพ่ือให๎กะทัดรัดในการเรียกชื่อ  จึง
ตัดค าวํา สิง ออกเรียกวํา ลายกระหนกหางโต  และชื่อของลายนี้จะไปใกล๎เคียงกับชื่อของ  ลายชํอกระหนก
หางโต ฉะนั้น เวลาเขียนลายแตํละลายต๎องจ าวํา  ลายกระหนกหางโต อยูํในรูปทรงกระหนกสามตัวสํวนลาย
ชํอกระหนกหางโตจะอยูํในทรงพํุมชํอ  มีก๎านตํอลงมา 
รูปทรงของกระหนกหางโต 
       อยูํในรูปทรงเดียวกับกระหนกใบเทศ  ซึ่งมาจากรูปทรงกระหนกสามตัว แบํงตัวลายออกเป็น 3 สํวน  ใน
แตํละสํวนแบํงออกเป็นก๎านใช๎ใบเทศติดที่ปลายก๎านท้ัง 3 สํวน  และแบํงเป็นลายแข๎งสิงห์เกาะติดก๎าน 
       ข๎อแตกตํางระหวํางลายกระหนกหางโตกับลายกระหนกใบเทศ คือ ปลายก๎านรูปทรงใบเทศในลาย
กระหนกหางโต  จะเขียนเป็นกระหนกกลับตัว  ปลายยอดสะบัดพริ้ว  สํวนลายกระหนกใบเทศ  ปลายก๎านทั้ง 
3 สํวนเป็นรูปทรงใบเทศ สอดไส๎ บากลาย  ปลายยอดสะบัดเชํนเดียวกัน 
 

  


