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ชื่อผลงานวิจัย     การออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือน กรณีศึกษาภาพจิตรกรรม 
    วิหาร วัดละมุด 
ชื่อผู้วิจัย   นางสาวสุพรรษา  ดอนพรหมมะ  
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองคำ 
อีเมลผู้วิจัย   Supaporn.pap091@gmail.com 
สถาบันการศึกษา    สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บทคัดย่อ 

 

  การศึกษาวิจัยเร่ืองการออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือน กรณีศึกษาภาพจิตรกรรม
วิหารวัดละมุดมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประเพณีสิบสองเดือนของชุมชนวัดละมุดจากภาพจิตรกรรมเพื่อ
ออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ สามารถทำให้คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสิบสองเดือน
และภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด ขอบเขตของการวิจัยคร้ังนี้คือศึกษาประเพณีสิบสองเดือนจากภาพ
จิตรกรรมวิหารวัดละมุดจากเอกสารตำราและข้อมูลจากช่างศิลป์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร การศึกษา
และวิเคราะห์ประเพณีแต่ละเดือนท่ีโดดเด่นและมีความน่าสนใจ เป็นการรวบรวมข้อมูลและประเพณีท่ีมี
เอกลักษณ์ท่ีชัดเจนมาออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ โดยมีประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว ประเพณีทำขนมเบื้องถวาย
พระ ประเพณีมาฆบูชา ประเพณีตรุษไทย ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีอัฏฐมีบูชา ประเพณีเข้าพรรษา 
ประเพณีอาสาฬหบูชา ประเพณีบูชานพเคราะห์ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีออกพรรษาและประเพณี
ลอยกระทง นำมาออกแบบในรูปแบบ   เรขศิลป์ 2 มิติ จำนวน 100 ลาย 
 โดยจากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต้องการให้ประเพณีสิบสองเดือนจากภาพจิตรกรรม
วิหารวัดละมุดท่ีมีความสำคัญ ความสวยงามและสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ได้รับความ
นิยมและเป็นท่ีจดจำและเข้าถึงกลุ่มบุคคลท่ัวไปท่ีมีลักษณะชื่นชอบงานเรขศิลป์ 
 
คำสำคัญ :  เรขศิลป์  จิตรกรรม  ประเพณี  

 
1. ประเภทของงานสร้างสรรค์ 

การออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ นิเทศศลิป์ 
 
2. ความสำคัญของการทางานสร้างสรรค์  
 วัดละมุดตั้งอยู่ท่ีตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นวัดเก่าแก่ท่ีมีมาแต่โบราณ 
ไม่สามารถสรุปได้ว่าสร้างมาในสมัยใด แต่อาศัยสังเกตดูวัตถุโบราณภายในบริเวณของวัดจึงสันนิษฐานว่า
น่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดละมุดมีศิลปวัฒนธรรมด้านจิตรกรรมฝาผนัง
ซึ่งประเพณีต่างๆถูกถ่ายทอดออกมาเป็นงานจิตรกรรมท่ีสวยงามอยู่ในวิหารวัดละมุด เป็นงานจิตรกรรมฝา
ผนังที่เขียนเกี่ยวกับประเพณีสิบสองเดือนของชุมชนวัดละมุด    
 จิตรกรรมฝาผนังเขียนเร่ืองราวประเพณีสิบสองเดือน และวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในชุมชนวัดละมุดให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้และสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ 
ซึ่งประเพณีท้ังหมดของชุมชนวัดละมุด พระครูสุพจน์  วราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดละมุดท่านเป็นผู้เขียน
เนื้อหาและเรื่องราวท้ังหมดและถูกถ่ายทอดออกมาโดยเป็นงานจิตรกรรมท่ีสวยงามผ่านการสร้างสรรค์ด้วย
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จิตเลื่อมใสและทักษะความสามารถของช่างศิลป์ ส่งผลทางสุนทรียภาพแก่พุทธศาสนิกชน แต่คนในชุมชน
ส่วนใหญ่ยังคงขาดความรู้ความเข้าใจในการชมงานจิตรกรรมจึงทำให้ภาพเกิดความเสียหายมากเพราะมี
ประชาชนบางส่วนนำมือไปจับไปลูบทำให้ภาพเกิดความเสียหาย หลุดล่อนออกไปก็มี การชมภาพจิตรกรรม
ยังคงเป็นเร่ืองความสวยงามเท่านั้นไม่ได้เข้าใจถึงความหมายของภาพและไม่ได้ให้ความสำคัญของงาน
จิตรกรรมจริง ๆ  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดและเห็นถึงความสำคัญของงานจิตรกรรมประเพณีสิบสองเดือนวิหาร
วัดละมุดจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบลวดลายของประเพณีแต่ละเดือนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ 
สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 
 
3. แนวความคิด 

การออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือน กรณีศึกษาภาพจิตรวิหารวัดละมุดทำให้ได้
ลวดลายต้นแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเพณีที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานได้หลากหลาย
มากขึ้น  
  
4. กรณีศึกษา หรือแนวคิด หรือทฤษฎีที่นำมาใช้  

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุดสู่การการออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือน กรณีศึกษา
ภาพจิตรวิหารวัดละมุดทำให้ได้ลวดลายต้นแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละประเพณีที่สามารถนำไปต่อ
ยอดและใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น 
 
5. กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ (design exploration) 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจิตรกรรมประเพณีสิบสองเดือนวิหารวัดละมุด 
 2. การลงพื้นที่/การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลประวัติของวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 3. รวบรวมข้อมูลท่ีได้และทำการวิเคราะห์ข้อมูลงานจิตรกรรมประเพณีสิบสองเดือนเพื่อเลือก
ประเพณีที่โดดเด่นและมีความสำคัญของแต่ละเดือนมาออกแบบลวดลาย 
 4. สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลจิตรกรรมประเพณีสิบสองเดือนเพื่อให้ได้ข้อสรุปมาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือนเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 5. ปรับแก้ผลงานการออกแบบ 
 6. สรุปผลและนำเสนอผลงานวิจัย 
 
6. กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

การออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติประเพณีสิบสองเดือนกรณีศึกษาภาพจิตรกรรมวิหารวัดละมุด ผู้วิจัยมี
ความสนใจและให้ความสำคัญเก่ียวกับจิตรกรรมประเพณีสิบสองเดือนวิหารวัดละมุดเพื่อออกแบบลวดลาย
ของประเพณีแต่ละเดือนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ สามารถนำไปต่อยอดและใช้งานได้ง่ายมากขึ้น จึงมี
การศึกษาวรรณกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. ความหมายและความสำคัญของอัตลักษณ์ 
 2.  ความหมายของจิตรกรรม 
 3. ประเพณีสิบสองเดือน 
 4. ประวัติและความเป็นมาของชุมชนวัดละมุด 
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 5. ประวัติพระครูสุพจน์วราภรณ์ สุทนโต (อดีตเจ้าอาวาสวัดละมุด) 
 6. ข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎีการออกแบบ 
 6.1 หลักการออกแบบ 
 6.2 องค์ประกอบของการออกแบบ 
 7. ภาพประกอบ 
  7.1 ความเป็นมาของภาพประกอบ 
  7.2 ความสำคัญของภาพประกอบ 
  7.3 ภาพประกอบในงานสิ่งพิมพ์ 
  7.4 ประเภทของภาพประกอบ 
 8. หลักในการออกแบบเรขศิลป์ 2 มิต ิ
 9. สีกับการออกแบบ 
  9.1 ความหมายของสี 
  9.2 ความสำคัญของสี 
  9.3 ประเภทของสี  
 10. คุณลักษณะของสี 
 11. สีท่ีใช้สำหรับออกแบบ 
  
7. ผลงานสรา้งสรรค์ 
เดือนอ้ายประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 
[ 

 
 

 

                 ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็น
ถึงความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้านท่ีช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้เกิดความ
สามัคคี 
       

                              
     ต้นข้าว   ยวเก่ียวข้าว       ชาวบ้าน              งอบ 
 
  สีฟ้า   ความสงบ ความเงียบ ความมั่นคง ความศรัทธา                        
  สีแดง  ความมีชีวิตชีวา  ความกระตือรือร้น   
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เดือนยี่ประเพณีการทำขนมเบื้องถวายพระ   
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 

 
 

 
 

 

             ขนมเบื้องเป็นขนมเก่าแก่ท่ีสุดมีหลักฐานจากหนังสือ ธรรม
บทเผด็จ เป็นเรื่องของเศรษฐีโกศิยะ ซึ่งเป็นคนขี้เหนียวท่ีสุด พระโมคคัล
ลาน์จึงได้แสดง พระธรรมเทศนาเร่ือง คุณและโทษของความตระหนี่ 
เศรษฐีและภรรยาก็เข้าใจ และบรรลุพระโสดาท้ังคู่ จากนั้นก็มีการทำ
ขนมเบื้องถวายพระในเดือนสองของทุกปี เพื่อให้รู้จักการแบ่งปัน 

            
      วัด        ขนมเบื้อง       ชาวบ้าน       ต้นข้าว 
 
สีน้ำตาล  ความพิถีพิถัน ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็นส่วน 
               หนึ่ง ความปรองดอง  
สีน้ำเงิน – สีฟ้า ความสงบ ความเงียบ ความมั่นคง 
               ความศรัทธา 
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เดือนสามประเพณีวันมาฆบูชา 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

 
 

 

           วันมาฆบูชาเป็นวันท่ีเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างเป็น
ทางการ วงล้อธรรมจักร หมายถึง การประกาศเผยแพร่
หลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์พุทธศาสนา 

            
        วัด         บ้านเรือน     ดอกบัว      ชาวบ้าน 
 
สีแดงเข้ม  ความมีชีวิตชีวา กำลังใจ  ความกระตือรือร้น  
          ความเป็นผู้นำ  
สีน้ำตาล  ความพิถีพิถัน ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็น 
          ส่วนหนึ่ง ความปรองดอง 
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เดือนสี่ประเพณีวันเทศกาลตรุษไทย 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 

 
 

 
 

 
 
 

    วันตรุษไทยเป็นวันปีใหม่ในสมัยก่อน ในวันนี้ ชาวบ้านจะพากัน
ไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษ มีการเล่นสนุกสนานร่ืนเริงเพื่อเป็นการ
ฉลอง เล่นชักเย่อ มอญซ่อนผ้า ลงลม 

                      
     วัด       ชาวบ้าน     มอญซ่อนผ้า    เชือกใช่เล่นชักเย่อ 
 
  
 สีเขียว        ความสัมพันธ์ท่ีดี  การเจริญเติบโต 
 สีเขียวอ่อน  ความกลมกลืน  สันติภาพ การกลับมาของมิตรภาพ 
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เดือนห้าประเพณีวันสงกรานต์ 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

 
 

 

         ละมุดในวันสงกรานต์มีการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุแต่จะให้
พระรดก่อน เป็นการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุมาก เปรียบ
เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรท่ีค่อยปกป้องลูกหลาน 

             
       วั ด            ช า ว บ้ า น            ไม้ ท้ า ว          
ต้นไม ้
 
     สีน้ำเงิน – สีฟ้า  ความสงบ ความเงียบ ความมั่นคง 
                          สีน้ำงินเข้มความศรัทธาความไว้เนื้อ
เชื่อใจ 
     สีน้ำตาล   ความพิถีพิถัน ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็น 
                  ส่วนหนึ่ง ความปรองดอง 
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เดือนหกประเพณีวันวิสาขบูชาหรือวันอัฏฐมีบูชา 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

 
 

 
 

     วันอัฏฐมีบูชามีหลังวันวิสขบูชา 7 วัน ถือเป็นวันท่ีตรงกับวัน
ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ วันอัฎฐมีบูชาจัดท่ี วัดใหม่สุคน
ธาราม จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด ท่ีมีการสืบ
สานประเพณี  นี้มายาวนาวกว่า 125 ปี ซึ่งถือเป็นแห่งแรกและ
แห่งเดียวในภาคกลาง 
            ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นสัจจธรรมอันยิ่งใหญ่ว่าแม้
องค์    พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรง เป็นศาสดาเอกของโลก ผู้
ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง ก็ยังต้องเสด็จปรินิพพาน 

            
         วัด             แท่นลำจอง         ชาวบ้ าน        
ตะไล   

      
ขบวนแห่ 6 หมู่บ้าน 
   สีแดง       ความมุ่งมาด ความเป็นผู้นำ 
   สีน้ำเงิน    ความสงบ ความศรัทธา ความมั่นคง  ความ
เชื่อถือ 
                 ความจงรักภักด ี
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เดือนเจ็ดประเพณีวันเข้าพรรษา งานอุปสมบท 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 

 
 

 
 

 

        วันเข้าพรรษาเป็นวันท่ีพระภิกษุอยู่ประจำท่ีวัด มี
โอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรท่ีประสงค์จะอุปสมบทเพื่อศึกษา
พระธรรมวินัย  ในเดือน 7 นี้ก็จะมีงานอุปสมบทบ่อยท่ีสุด 
เพราะเป็นจะเข้าพรรษาการอุปสมบทเป็นประเพณีของคนไทย
เราท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ส่วนมากนิยมให้ลูกหลานได้เข้าสู่
การบรรพชาอุปสมบทคนโบราณ ถือว่าคนท่ียัง ไม่ได้บวชเรียน 
เป็นคนท่ีไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ท่ียังไม่ควรแก่การครองเรือน
ผู้ชายทุกคนเมื่ออายุครบแล้วจะต้องบวช การบวชถือว่าเป็น
การอบรมบ่มนิสัยให้ดีมีศีลธรรม และเป็นการตอบแทนบุญคุณ
ของบิดามารดา ผู้ให้กำเนิด 

                        

 
ครอบไตร        วัด    เหรียญโปรยทาน   เครื่องสังฆทาน 
ดอกไม้     
     สีม่วง   การเปลี่ยนแปลง การหลุดพ้น 
     สีฟ้า    ความสงบ ความศรัทธา ความมั่นคง  ความ
เชื่อถือ 
     สีชมพู  ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา การดูแลเอาใจ
ใส ่
               ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จิตใจดี 
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เดือนแปดประเพณีวันอาสาฬหบูชา 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

 
 

 

        เป็นวันแรกท่ีพระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ เป็น
วันแรกท่ี  พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร ประกาศสัจ
ธรรม อันเป็นองค์แห่ง  พระสัมมาสัมโพธิญาณ    เป็นวันท่ีพระ
อริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก เป็นวันแรกท่ีพระบรม
ศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนา เป็นวันแรกท่ีพระบรมศาสดาทรงได้
ปฐมสาวกเป็นวันท่ีบังเกิดพระสงฆ์ขึ้นบนโลก 

             
       วัด             ฐานโบสถ์     แท่นใส่บาตร    ชาวบ้าน 
 
  สีแดง        ความมุ่งมาด ความเป็นผู้นำ 
  สีเหลือง     การมองโลกในแง่ดี  ความหวัง แสงสว่าง ปัญญา  
                 ความเจริญ การเรียนรู้ 
  สีน้ำเงิน     ความสงบ ความศรัทธา ความมั่นคง  ความ
เชื่อถือ 
                 ความจงรักภักด ี
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เดือนเก้าประเพณีบูชานพเคราะห์ 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

  

 
 

 
 

 

       เป็นงานประจำปีของวัดละมุดเหตุผลท่ีจัดพิธีนี้ เพื่อให้ญาติ
โยมได้มาไหว้พระ หรือสิ่งศักสิทธิ์โดยพร้อมเพรียงกัน ก่อให้เกิด
ความสมานสามัคคี โดยเฉพาะลูกศิษย์ท่ีมาบวชแล้วสึกออกไป จะ
ได้มารวมพร้อมหน้าตากัน และเมื่อมาทำบุญ จิตใจก็จะสบายขึ้น 
ชีวิตก็จะเป็นสุขและเพื่อเป็นการทำบุญนำเงินเข้าวัด  

                  
          วัด        เป็นการบูชาดาว  พุ่มกรวย    ชาวบ้าน 
 
  สีน้ำตาล     ความพิถีพิถัน ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็น 
                 ส่วนหนึ่ง ความปรองดอง 
  สีเหลือง     การมองโลกในแง่ดี  ความหวัง แสงสว่าง ปัญญา  
                 ความเจริญ การเรียนรู้ 
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เดือนสิบประเพณีทำบุญสารทเดือนสิบ 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

         ประเพณีสารทเดือนสิบ มีความมุ่งหมายสำคัญอยู่ท่ี 
การทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ กับผู้ล่วงลับไปแล้ว ก่อนวันงาน  
ชาวบ้านจะทำขนมท่ีเรียกว่า กระยาสารทนำไปทำบุญท่ีวัดเป็น
เหมือนการเอาข้าวใหม่ไปเลี้ยงพระทำให้พืชผลเจริญงอกงาม 

                        
  ต้ น ข้ า ว           น้ ำ                   ช าวบ้ า น        
กระยาสารท   
     
  สีน้ำเงิน   ความสงบ ความศรัทธา ความมั่นคง  ความเชื่อถือ 
              ความจงรักภักด ี
  สีเขียว    ความกลมกลืน  สันติภาพ การกลับมาของมิตรภาพ 
  สีเหลือง  การมองโลกในแง่ดี  ความหวัง แสงสว่าง ปัญญา  
              ความเจริญ การเรียนรู้ 
  สีเทา      ความอ่อนน้อมถ่อมตน ศักด์ิศรี ความมั่นคง 
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เดือนสิบเอ็ดประเพณีทำบุญวันออกพรรษา 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

 

       เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาท่ีได้
อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออก
พรรษา เป็นวันท่ี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากท่ีพระองค์ได้เสด็จไปจำ
พรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา 
ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาท่ีชั้น
ดาวดึงส์ 

              
    ตักบาตรเทโว    สวรรค์     บันได        ชาวบ้าน 
 
สีเหลือง   การมองโลกในแง่ดี  ความหวัง แสงสว่าง ปัญญา  
          ความเจริญ การเรียนรู้ 
สีน้ำตาล  ความพิถีพิถัน ความรู้สึกเป็นครอบครัว การเป็น 
          ส่วนหนึ่ง ความปรองดอง 
สีส้ม   พลัง ความกระตือรือร้น ความมีชีวิตชีวา การผจญภัย 
       ความอบอุ่น ความยุติธรรม ความรอบรู้ ความสุข 
       ความมั่นใจ ความปรารถนา 
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เดือนสิบสองประเพณีวันลอยกระทง 
 

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การออกแบบท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

 

 
 

 
 

 
 

 

      เพื่อเป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคาเพื่อให้ความเคารพ และ
ขอบคุณน้ำท่ีอำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตและให้ชีวิต
กับทุกสิ่งบนโลก ดอกบัว กมุท เป็นดอกบัวท่ีใช้ลอยกระทงใน
สมัยก่อนบานเฉพาะตอนกลางคืนและบานปีละคร้ังเหมาะแก่การ
ลอยเพื่อขอขมา 

           
     วัด        ดอกบัว        น้ำ              ปลา  

        
     ชาวบ้าน      พนมมือ 
  สีน้ำเงิน – ฟ้า   ความสงบ ความศรัทธา ความมั่นคง  ความ 
                      เชื่อถือ ความจงรักภักดี 
  สีม่วง     การเปลี่ยนแปลง การหลุดพ้น 
  สีเขียว    ความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโต ความกลมกลืน 
              สันติภาพ การกลับมาของมิตรภาพ 
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8. บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
การออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือน กรณีศึกษาภาพจิตรกรรมวิหารวัดละมุด ทำให้

ได้ลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติ ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนโดยลวดลายท้ังหมดได้มาจากการวิเคราะห์
ประเพณีแต่ละเดือนและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนำมาออกแบบในรูปแบบการตัดทอนให้ดูเรียบง่ายเป็นท่ี
น่าสนใจและสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานได้ง่ายมากขึ้น 

การออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือนกรณีศึกษาภาพจิตรกรรมวิหารวัดละมุด จัดทำ
ขึ้นเพื่อต้องการลวดลาย 2 มิติ ที่มาจากภาพจิตรกรรมประเพณีสิบสองเดือนวิหารวัดละมุดท่ีดึงความสำคัญ
ออกมาในรูปแบบเรขศิลป์ 2 มิติ โดยการวิจัยเร่ืองการออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ประเพณีสิบสองเดือน 
กรณีศึกษาจากภาพจิตรกรรมวิหารวัดละมุด ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประเพณีวิหารวัด
ละมุดท้ังหมด 12 ซึ่งในแต่ละเดือนจะวิเคราะห์และตีคุณค่าของความหมายออกมาให้มีความเหมาะสม นำมา
ออกแบบในรูปแบบ 2 มิติ เดือน โดยใช้ทฤษฏีของการออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ใช้องค์ประกอบในตารางกริด
พื้นฐาน โดยในแต่ละเดือนมีลวดลายและสีท่ีแตกต่างกันไป รวมท้ังหมด 12 เดือน จำนวน 100 ลาย ตาม
ภาพท่ีอยู่ในบทท่ี 5 ผู้วิจัยได้รู้ถึงประวัติและเร่ืองราวประเพณีสิบสองเดือนนำมาออกแบบเรขศิลป์ 2 มิติ ที่
เป็นเรื่องราวของชุมชนวัดละมุด สามารถนำไปต่อยอดการใช้งานได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ประเพณีส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเร่ืองของนามธรรมซึ่งยากต่อการออกแบบ  
2 มิต ิ
 2. ภาพจิตรกรรมในบางส่วนชำรุดและขาดหายไปทำให้ข้อมูลในบางส่วนไม่สมบูรณ์ 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 
 1. วิเคราะห์และตีคุณค่าของความหมายของประเพณีสิบสองเดือนมาออกแบบให้มีความเหมาะสม 
 2. สอบถามข้อมูลจากช่างศิลป์ท่ีเป็นคนวาดภาพจิตรกรรมว่าในส่วนท่ีขาดหายไปมีภาพและเนื้อหา
เป็นอย่างไร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาข้อมูลให้ลึกกว่านี้และนำไปต่อยอดการใช้งานในรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น 2. ปรับ
การจัดวางให้มีความแตกต่างและแปลกใหม่ต่อไปได้อีก 
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ชื่อผลงานวิจัย  สารคดีเผยแพร่จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุดอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวนิตยา  เรืองสีเหมือน 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เก่งกาจ  ต้นทองคำ 
อีเมลผู้วิจัย  nitaya_2539@hotmail.com 
สถาบันการศึกษา   สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
บทคัดย่อ 

 

  การศึกษาวิจัยเร่ืองสารคดีเผยแพร่จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมเพื่อ
จัดทำสารคดีเผยแพร่จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเผยแพร่สาร
คดีจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

วัดละมุด ตั้งอยู่ท่ีตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในด้านจิตรกรรมศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมอันสร้างขึ้นในสมัยท่านพระครูสุพจน์วราภรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2502 พระครูสุพจน์วราภรณ์ เข้า
มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดละมุด จึงได้ซ่อมแซมบูรณะวิหารและริเร่ิมการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ภายในวิหาร โดยช่างศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเป็นเทคนิคสีฝุ่น สี
ฝุ่นเป็นสีสมัยโบราณท่ีทำขึ้นจากสีธรรมชาติ แหล่งท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ เปลือกไม้ สี
ธรรมชาติเป็นสีท่ีดูแล้วสบายตา ไม่ฉูดฉาด เนื้อหาเร่ืองราวของภาพเก่ียวกับพุทธประวัติและประเพณีวิถี
ชุมชนวัดละมุด แต่ในปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังวัดละมุดมีปัญหาเร่ืองของความเสียหายเสื่อมสภาพตาม
กาลเวลาและสภาพแวดล้อม 

สรุปผลการวิจัยจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำเสนอสารคดีในรูปแบบสารคดีเผยแพร่
เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้รู้ถึงเร่ืองราวพุทธประวัติและประเพณีวิถีชุมชนวัดละมุดและเพื่อให้เห็นถึงคุณค่า
จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด 

 
คำสำคัญ:  เผยแพร่  จิตรกรรม  สารคด ี 
 
1. ประเภทของงานสร้างสรรค์ 

สื่อสารคดีนิเทศศิลป์ 
 

2. ความสำคัญของการทางานสร้างสรรค์  
 วัดละมุด ตั้งอยู่ท่ีตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นวัดท่ีคนไทยสมัยโบราณได้
สร้างขึ้นไว้ภายในท้องถิ่นท่ีตนได้อาศัยอยู่เพื่อจะได้บำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีลและ ฟังธรรมจากบรรดา
ภิกษุสงฆ์ท้ังหลายเป็นสถานท่ีให้การศึกษาและบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร ตลอดท้ังอบรมจิตใจแก่ประชาชน
ท้ังหลาย เป็นธรรมเนียมของคนไทยเมื่อตั้งบ้านเรือนอยู่ท่ีใดก็มักจะสร้างวัด ขึ้นท่ีนั่นวัดละมุดก็เช่นเดียวกัน
คนท่ีอาศัยในบริเวณนี้จัดสร้างกันขึ้นจะด้วยเหตุผลอันใดไม่ปรากฏชัดวัดละมุดนี้จะมีเจ้าอาวาสปกครอง
มาแล้วสักเท่าไรก็ไม่มีใครจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2502 พระครูสุพจน์วราภรณ์ เข้ามาดำรง
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดละมุด จึงได้ซ่อมแซมบูรณะวิหารและริเร่ิมการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร 
โดยช่างศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร แต่ในปัจจุบันจิตรกรรมฝาผนังวัดละมุดมีปัญหาเร่ืองของความ



งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรว์ิชาการ ครั้งท่ี 5  พลังนักศึกษา พลังวิชาการ ขับเคล่ือนสังคม 
และการนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 

The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019 
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 

 

 

 

ผลงานด้านศิลปกรรม                        | 19 
 

เสียหายเสื่อมสภาพตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เช่น ฝนตก อากาศชื้น ดังนั้น จึงทำให้จิตรกรรมบนฝา
ผนังทรุดโทรมหลุดร่อนและอาจจะไม่ได้เห็นจิตรกรรมฝาผนังวัดละมุดอีกในอนาคต 
 จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดละมุดมีความพิเศษตรงท่ีเป็นเทคนิคสีฝุ่น สีฝุ่นเป็นสีสมัยโบราณท่ี
ทำขึ้นจากสีธรรมชาติ แหล่งท่ีมาจากธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ต้นไม้ เปลือกไม้ สีธรรมชาติเป็นสีท่ีดูแล้ว
สบายตา ไม่ฉูดฉาด เนื้อหาเร่ืองราวของภาพจะเก่ียวกับพุทธประวัติและประเพณีวิถีชุมชนวัดละมุดเพื่อให้
กลมกลืนกับพระพุทธศิลา พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยอู่ทองหรืออโยธยาสุพรรณภูมิ ท่ีนิยมเขียนเร่ือง
อดีตพุทธ พุทธประวัติ ทศชาติชาดก เทพชุมนุม เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่ถ่ายทอดพุทธประวัติและประเพณีวิถี
ชุมชนวัดละมุดได้อย่างงดงาม 
 ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด จึงมีความประสงค์ท่ีจะนำเสนอ
สารคดีในรูปแบบสารคดีเผยแพร่เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้รู้ถึงเร่ืองราวพุทธประวัติและประเพณีวิถีชุมชนวัด
ละมุดและเพื่อให้เห็นถึงคุณค่าจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
3. แนวความคิด 

การศึกษาจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด เพื่อจัดทำสารคดีเผยแพร่ให้บุคคลรุ่นหลังและบุคคลท่ี
สนใจได้ดูได้เห็นถึงคุณค่าจิตรกรรมฝาผนังและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม  
  
4. กรณีศึกษา หรือแนวคิด หรือทฤษฎีที่นำมาใช้  

สารคดีจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุดสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลาย 
 
5. กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ (design exploration) 

1. ศึกษาวรรณกรรมรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสารคดีและศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
2. การลงพื้นที่ / การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลของวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
3. รวบรวมข้อมูลท่ีได้และทำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการจัดทำสารคดี 
4. จัดทำสารคดีเผยแพร่จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด จากเอกสารท่ีได้ตามผลการวิเคราะห์

ข้อมูล 
5. แก้ไขผลงานสารคดีให้สมบูรณ์ 
6. สรุปผลการวิจัยและนำเสนอผลงาน 

 
6. กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 

ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับสารคดีจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางและสามารถนำมาใช้อธิบายได้ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
  1.1 ประวัติวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
  1.2 จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 2. จิตรกรรม 
  2.1 จิตรกรรมฝาผนังในประวัติศาสตร์ 
  2.2 ความหมาย 
  2.3 ประเภทของจิตรกรรม 
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  2.4 สีโบราณของงานจิตรกรรมไทย 
  2.5 ประโยชน์ของจิตรกรรม 
  2.6 คุณค่าจิตรกรรมฝาผนัง 
 3. เอกสารเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดทำสารคดี 
  3.1 ความรู้เกี่ยวกับสารคดี 
    3.1.1 ความหมายของสารคดี 
     3.1.2 ประเภทของสารคดี 
     3.1.3 การวางแผนการจัดทำสารคดี 
     3.1.4 การกำหนดเร่ืองและเนื้อหาของสารคดี 
     3.1.5 ขั้นตอนการจัดทำสารคดี 
     3.1.6 การดำเนินเร่ืองของสารคดี 
     3.1.7 เทคนิคการจัดทำสารคดี 
  3.2 ทฤษฎีการผลิตสารคดี 
    3.2.1 ความหมายของการผลิตสารคดี 
     3.2.2 การตัดต่อสารคดี 
     3.2.3 ขั้นตอนการจัดทำสารคดี 
     3.2.4 ขั้นตอนการผลิต 
     3.2.5 ขั้นตอนหลังการผลิต 
   3.3 มิติทางสารคดี 
    3.3.1 รูปแบบการนำเสนอท่ีดี 
    3.3.2 เนื้อหาท่ีดี 
    3.3.3 แง่คิดมุมมองดี 
 4. เผยแพร่  
 5. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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7. ผลงานสรา้งสรรค์ 
 

 
 
 
8. บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุดเป็นดำริของอดีตเจ้าอาวาสพระครูสพจน์วราภรณ์ ท่ีจะสืบสานวิถี
ชีวิตชุชนวัดละมุด ปัจจุบันภาพจิตรกรรมชำรุดทรุดโทรม หากไม่มีการบันทึกหรืออนุรักษ์ไว้ก็จะเสื่อมหายไป
ตามกาลเวลา ดังนั้น จึงบันทึกภาพดังกล่าวในรูปแบบสารคดี 

จากผลงานท่ีได้จากการวิจัย ได้แนวทางในการจัดทำสารคดีเผยแพร่จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด 
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาหาข้อมูลทฤษฎีการจัดทำสารคดี การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์เก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้เนื้อหาเรื่องราวของภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติและประเพณีวิถีชุมชนวัดละมุด วิเคราะห์กลุ่ม
ตัวอย่างสารคดีงานจิตรกรรม ได้แนวคิดและเทคนิคการจัดทำสารคดี วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจัดทำ
สารคดีเผยแพร่จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ระยะ เวลา 10-15 นาที 
โดยใช้หลักกระบวนการแบบเรียบง่าย เข้าใจง่ายและนำไปสู่การจัดทำสารคดีเผยแพร่จิตรกรรมฝาผนังวิหาร
วัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. สภาพพ้ืนท่ีการจัดเก็บข้อมูลไม่เอื้อต่อการดำเนินงานในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 2. ภาพจิตรกรรมเกิดการชำรุดเสียหายจากสภาพกาลเวลา 
แนวทางการแก้ปัญหา 
 1. จัดหาอุปกรณ์ท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากท่ีสุด 
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 2. สืบค้นข้อมูลจากช่างศิลป์ท่ีเขียนงานจิตรกรรมในวิหารหลังนี้ว่าส่วนท่ีเสียหายมีลักษณะภาพเป็น
อย่างไร มีเนื้อหาอะไร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการดำเนินงานวิจัยสารคดีเผยแพร่งานจิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ประเด็นหลักในการนำเสนอวิจัย คือ  
 1. ในมุมมองของสารคดีท่ีดีต้องมีมิติ เริ่มต้นด้วยประเด็นท่ัวไป ไปจนถึงการค้นหาหรือค้นพบข้อมูล
เชิงลึกท่ีน่าสนใจหรือสารคดีท่ีดีต้องมีมิติท่ี 4 นั่นอาจหมายถึง ความเชื่อ วัฒนธรรม ชุมชนและเศรษฐกิจอยู่
ในเร่ืองนั้นและการใช้เทคนิคบางประการอาจทำให้เสน่ห์สารคดีเพิ่มมากขึ้น อาทิ ยามเช้าเสียงไก่ขัน เว้น
ช่องว่างหรือปล่อยจังหวะคนดู 
 2. รูปแบบสารคดีในการจัดทำสารคดีท่ีเป็นข้อมูลเชิงวัฒนธรรมควรจัดทุกสาขาของช่างศิลป์
เนื่องจากเป็นงานท่ีมีคุณค่าความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมไทย  
 3. การเผยแพร่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มี
การเผยแพร่ ด้วยสื่อและวิธีการต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวมท้ังกับประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลก 
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บทคัดย่อ 
 

          “ชาติพันธุ์” สิ่งท่ีแสดงให้เห็นและทำให้เชื่อได้ถึงการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกัน 
หรืออาจกล่าวได้ว่า “ชาติพันธ์” คือกลุ่มคนท่ีมีจุดกำเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีข้อตกลงเก่ียวกับวิถีการใช้
ชีวิต ภาษาพูด การประพฤติปฏิบัติในเร่ืองของความเชื่อประเพณีและวัตนธรรมในแบบเดียวกัน สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ช่วยสร้างอัตลักษณ์อันโดดเด่น มีเอกลักษณ์ท่ีแสดงถึงตัวตนเฉพาะกลุ่ม ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยบรรพ
บุรุษชาติพันธ์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏว่ามีกลุ่มชาติพันธ์ของชาวลาวเวียงได้อพยพมา
จากเขตเมืองเวียงจันทร์โดยได้มาตั้งถิ่นฐานท่ี ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จนกลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มชาติพันธ์ท่ีมีความเข้มแข็งในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีสำคัญ
ของชาวลาวเวียงท่ีมีความเชื่อในเร่ืองของพิธีกรรมท่ีผสมผสานความเชื่อของชาวพุทธในแบบพรามห์และผี 
ดังเช่น พิธีใต้หางพระทาย คือการบูชาพระทรายในเทศกาลสงกรานต์ โดยพิธีจะเริ่มจากการสงน้ำพระและ
การแห่ดอกไม้รอบหมู่บ้านในช่วงเย็นเป็นเวลา 3 วัน และหลังจากท่ีมีการแห่ดอกไม้แล้วนั้นชาวลาวเวียงจะ
ช่วยกันขนทรายเข้ามาก่อกองทรายในบริเวณวัด โดยจะมีไม้ไผ่ปักไว้เป็นเสากลางและจะได้นำดอกไม้ธูปเทียน
มาปักไว้โดยรอบกองทราย จากนั้นพระสงฆ์จะได้กระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมก็จะ
เป็นการละเล่นในแบบชาวลาวเวียงด้วยการรำแคน จากการศึกษาค้นคว้าประเพณีของชาวลาวเวียงจึงเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกิดแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์ชุด พิธีใต้หางพระ
ทาย เพื่อนำเสนอความน่าสนใจของพิธีใต้หางพระทายของชาวลาวเวียง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีจะกระทำขึ้นในช่วงเทศการสงกรานต์ของทุก ๆ ปีเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมและ
พิธีกรรมความเชื่อท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียง โดยผ่านรูปการแสดงทางด้านนาฏศิลป์สร้างสรรค์ 
 
1. ประเภทของงานสร้างสรรค์ 

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
 
2. ความสำคัญของการทำงานสร้างสรรค์  

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง 
2. เพื่อศึกษาการสืบทอดและอนุรักษ์ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง 
3. เพื่อศึกษาพิธีไต้หางพระทาย ของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวลาวเวียง 
4. เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักพิธีไต้หางพระทายของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาวเวียง 
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3. แนวความคิด 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฏว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวลาวเวียงได้อพยพมา

จากเขตเมืองเวียงจันทร์ โดยได้มาตั้งถิ่นฐานท่ี ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จนกลายเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีความเข้มแข็งในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท่ีสำคัญ
ของชาวลาวเวียงท่ีมีความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมท่ีผสมผสานความเชื่อของชาวพุทธ ในแบบพราหมณ์และผี 
ดังเช่น พิธีใต้หางพระทายคือการบูชาพระทราย โดยพิธีนี้จะกระทำขึ้นในช่วงเทศการสงกรานต์ของทุก ๆ ปี
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมและพิธีกรรมความเชื่อท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวเวียง โดยพิธีจะ
เร่ิมจากการสงน้ำพระและการแห่ดอกไม้รอบหมู่บ้านในช่วงเย็นเป็นเวลา 3 วัน และหลังจากท่ีมีการแห่
ดอกไม้แล้วนั้นชาวลาวเวียงจะช่วยกันขนทรายเข้ามาก่อกองทรายในบริเวณวัด โดยจะมีไม้ไผ่ปักไว้เป็นเสา
กลางและจะได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาปักไว้โดยรอบกองทราย จากนั้นพระสงฆ์จะได้กระทำพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมก็จะเป็นการละเล่นในแบบชาวลาวเวียงด้วยการรำแคน จากการศึกษาค้นคว้า
ประเพณีของชาวลาวเวียงจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกิดแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านนาฏยศิลป์ชุด “ไต้พระทายลายลาวเวียง” เพื่อนำเสนอวิถีวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์ของชาว
ลาวเวียง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยผ่านรูปการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
นาฏศิลป์ 
 
4. กรณีศึกษา หรือแนวคิด หรือทฤษฎีที่นำมาใช้ (ถ้ามี) 
 ผู้วิจัยใช้ทฤษฏีทางด้านศิลปกรรมศาสตร์มาเป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ 
 
5. กระบวนการออกแบบโครงร่างงานสร้างสรรค์ (design exploration) 

1. โครงร่างของการแสดง 
ช่วงท่ี1 พิธีสรงน้ำพระ 
ช่วงท่ี2 พิธแีห่ดอกไม้ตามประเพณีและต่อด้วยการละเล่นรำแคนของชาวบ้าน ด้วยความ

   สนุกสนานร่ืนเริง 
ช่วงท่ี3 พิธีการไต้พระทาย คือการบูชาพระทรายในเทศกาลสงกรานต์ 

2. โครงร่างของท่าทางที่นำมาใช ้
ผู้วิจัยได้ออกแบบลีลาทางด้านนาฏยศิลป์โดยนำท่าทางจากการละเล่นรำแคนของชาวลาว

ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มาร้อยเรียงเข้ากันกับท่าทางการรำพื้นเมืองภาคอีสานและ
แบบชาวลาวมาเป็นหลักในการออกแบบ นอกจากนี้ยังได้นำผลจากการศึกษาในเรื่องลำดับขั้นตอนของพิธีไต้
พระทายมาออกแบบเป็นลีลาทางด้านนาฏยศิลป์ในองค์แรกและองค์ที่สองของการสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังนี้ 

3. โครงร่างของเพลงประกอบการแสดง 
 เพลงท่ีใช้ประกอบในการแสดงเป็นลายเพลงท่ีได้นำมาเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับ

การแสดง โดยแบ่งดนตรีเป็น 3 ช่วงตามลักษณะการแสดง โดยเร่ิมจากการเกลิ่นแคนเพื่อให้เห็นเอกลักษณ์
เด่นดนตรีของชาวลาวเวียง จากนั้นดำเนินทำนองในจังหวะ 2 ชั้น และชั้นเดียวจนครบกระบวนการ เคร่ือง
ดนตรีหลักท่ีใช้ในการบรรเลงได้แก่ แคนและกลองสองหน้า เนื่องจากแคนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของชาวลาวเวียง  
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4. โครงร่างของเครือ่งแต่งกายประกอบการแสดง 
  จากการลงพื้นเพื่อทำการสำรวจและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ในเขตพื้นท่ีตำบลดอนคา 

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่าในปัจจุบันยังคงมีชาวบ้านลาวเวียงบางกลุ่มยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
การแต่งกายในแบบของชาวลาวเวียงแบบเดิม ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยจึงได้นำมาเป็นแรงบันดาล
ใจในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายประกอบการแสดง โดยใช้เสื้อสีฟ้าหรือสีม่อหม้อ ด้ายปักเสื้อด้วยสีแดง 
สมัยก่อนชาวลาวเวียงยังไม่มีเคร่ืองจักรหรือกรรไกรในการตัดชุด เขาจะใช้มีดเล่มนึงแล้วแบผ้าท่ีทอเอาไว้
แล้วใช้มีดบาดเสื้อ เลยเป็นท่ีมาของชายเสื้อท่ีมีเหล้าท่ีเอว ส่วนตรงแขนตุ๊กตา ผู้สร้างสรรค์ได้ปรับแต่งให้มี
ความสวยขึ้นให้เหมาะกับการสดง ชาวลาวเวียงมีเอกลักษณ์ท่ีผ้าลายตีนจก ผ้านุ่ง สไบจะเน้นไปท่ีลายตีนจก 
สังวาลชาวลาวเวียงจะเรียกกันว่าสายเบน สายเบนจะมีตระกูลละ1เส้นเท่านั้น เพราะสมัยก่อนใช้ทองทำเป็น
แผ่นและม้วน ๆ โดยใช้ด้ายแดงไว้ประดับกับสายเบน ทรงผมชาวลาวเวียงจะรวบมวยสูง แต่ทรงท่ีทำปรับ
ให้เหมาะกับการแสดงแล้วให้สวยข้ึนโดยการใช้ขมวดผม 

 
5. กระบวนการของการผลิตผลงานสร้างสรรค์ 
  ศึกษาประวัติของชาวลาวเวียงลง จากเอกสารและตำราทางวิชาการ ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บข้อมูล

ด้วยการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง ในพื้นท่ี ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นผู้สร้างสรรค์
ผลงานจึงได้นำข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จนได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และนำมาใช้
ในกาออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้ 
 
7. ผลงานสรา้งสรรค์ 
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8. บทสรุป ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค 
 การดำเนินงานผลงานสร้างสรรค์นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยนี้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ คือ เพื่อ
ศึกษาประวัติความเป็นมา ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเพื่อศึกษาการสืบทอดและอนุรักษ์ความเชื่อ วัฒนธรรม
ประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงเพื่อศึกษาพิธีไต้หางพระทาย ของกลุ่มชาติพันธ์ของชาวลาวเวียงเพื่อ
อนุรักษ์และเผยแพร่ ทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักพิธีไต้หางพระทายของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาวเวียงทำให้ผู้ท่ีสนใจ
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วได้รับความรู้สืบทอดและอนุรักษ์ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีพิธีไต้หางพระ
ทาย ของกลุ่มชาติพันธ์ของชาวลาวเวียง 
 
  ข้อเสนอแนะ 
 การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลสำหรับนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้สร้างสรรค์ได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตำราทางวิชาการและการสัมภาษณ์ ในฐานะผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ผลงานท่ีดี 
จะต้องไม่นำข้อมูลและผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ควรจะต้องอ้างอิงถึงท่ีมาของแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ให้
เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณของนักวิจัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีของการละเมิดลิขสิทธิ์ และเป็นการ
ทำลายความน่าเชื่อถือในวงวิชาการ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน 
 
  ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาท่ีพบในการสร้างสรรค์ผลงานในชุดนี้คือ ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากนักแสดงท่ีมีเวลาว่างท่ีไม่ตรงกัน 
จึงทำให้การบริหารจัดการในเร่ืองของตารางการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างยากลำบาก   
   
9. เอกสารอา้งอิง 
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  http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/other_sub.php?file=encyclopedia/book23.html.  
  (12 มีนาคม 2562)  
ลาวเวียงลาวกลาง. (2556). 12 มีนาคม 2562, สืบค้นจาก :   
  https://www.slideshare.net/0806703901/ss-15928336.  
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ. (2559). ผี-พราหมณ์กับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย. 
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  สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี. 
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  อ.อู่ทอง จ.สพุรรณบุรี. 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์   นานรัมย ์

5. อาจารย์ ดร.นฤมล    อนุสนธิ์พัฒน ์

6. อาจารย์เพชรรุ่ง    เทียนปิ๋วโรจน์ 

ด้านการศึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   นวลเจริญ 

2. อาจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์   แจ่มฤกษ์แจ้ง 

3. อาจารย์ ดร.ศิริพล    แสนบุญส่ง 

 


