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 การสรางสรรคศิลปะรวมสมัยจากความเช่ือในภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน  มีวัตถุประสงค 1) ศึกษารูปแบบของ
ภาพเขียนยคุกอนประวัติศาสตรท่ีสะทอนเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือท่ีปรากฏในภาคอีสาน 2) สรางสรรคสรางสรรคศิลปะรวมสมัยจากรูปแบบ
ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน   โดยไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัยและหนังสือดานโบราณคดี  เพ่ือยืนยันและเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงวิถีการดํารงชีวิตของคนในยุคกอนประวัติศาสตรผานผลงานศิลปกรรมท่ีปรากฏอยูในภาคอีสาน ท้ัง 11 จังหวัดประกอบ
ไปดวย  จังหวัดเลย อุดรธานี  หนองบัวลําภู  ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  สกลนคร  กาฬสินธุ  อุบลราชธานี  มุกดาหาร และจังหวัด
ศรีสะเกษ   ซ่ึงภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตรเปนเสมือนภาษาแรกเร่ิมท่ีใชส่ือสารและรับสาร เปนการบันทึกเร่ืองราวยุคแรกเร่ิม  โดยวิธี
การในการสรางภาพน้ันประกอบไปดวย  การขีดเขียน การพน การระบาย การทาบ การประทับ การเซาะรองลึก   โดยภาพวาดน้ันมีท้ัง
แสดงออกเปนภาพแบบเด่ียว และภาพท่ีแสดงเปนกลุมภาพ  ในลักษณะภาพท่ีเปนแบบรูปธรรมสามารถตีความไดและภาพแบบนามธรรม
ท่ีไมสามารถอธิบายความหมายได  ซ่ึงถายทอดเร่ืองราวและบงบอกถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในอดีต เชน ภาพลาสัตว การเกษตร
การละเลน เปนตน  โดยเหตุการณตาง ๆ  ท่ีถูกบันทึกไวน้ัน  มีท่ีมาจากความเช่ือของคนโบราณในอดีตจนเกิดเปนพิธีกรรมในกลุมของตนและ
สืบทอดกันเร่ือยมา
  ความเช่ือของมนุษยไดถูกดัดแปลงจากความเปนนามธรรมใหกลายเปนรูปธรรมข้ึน  เปนรูปสัญลักษณตางๆ ท่ีผานเทคนิคกระบวนการ
ดานศิลปะ  จนเกิดเปนภาพตามความเช่ือโดยภาพเขียนสีในยุคกอนประวัติศาสตรเหลาน้ี  มนุษยสรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคซ่ึงอาจตีความได
แตกตางกันหลายประการ อาจเพ่ือเปนการตกแตงท่ีอยูอาศัย เพ่ือเปนส่ิงแสดงความภาคภูมิใจในการลาสัตว เพ่ือแสดงความเปนเจาของสถาน
ท่ี เพ่ือแสดงออกถึงวิถีการดํารงชีวิตและเพ่ือแสดงความสะเทือนใจในปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีตนเองไดพบเห็น เชน ฟารอง  ฟาผา  ไฟ
ไหม แผนดินไหว เปนตน
  ดังน้ันความเช่ือของมนุษยในสมัยยุคกอนประวัติศาสตรจะตีความไดจากหลักฐานท่ีหลงเหลืออยู เชน  ภาพเขียนสี ภาพสลัก รองรอย 
ประติมากรรมรูปลักษณะพิเศษตาง ๆ   หรือการนําส่ิงของเคร่ืองใชใสลงในหลุมฝงศพมีความเช่ือวาผูตายตองใชอีกในโลกหนา  ยกตัวอยางบุคคล
ท่ีเปนผูนํากลุมในชุมชนน้ัน  อาจมีดินแดงโรยไวท่ีรางศพหรือนําดินแดงใสในภาชนะฝงรวมกับศพและมีส่ิงของพิเศษอยางอ่ืนท่ีศพธรรมดาไมมี  
ก็สามารถสันนิษฐานไดวาการประกอบพิธีกรรมน้ันเปนการสนองความเช่ือใหเห็นถึงการใหเกียรติและแสดงความแตกตางในสถานภาพทางสังคม
ของคนในสมัยน้ัน 
 จากขอมูลผูสรางสรรคเกิดแรงบันดาลใจในการท่ีจะสรางสรรคศิลปะรวมสมัยท่ีตอบสนองความรูสึก  สะทอนวิถีการดํารงชีวิต ในเร่ือง
ความเช่ือท่ีมีมาต้ังแตอดีตกาลและมีความคลายคลึงกับความเช่ือบางอยางของคนในภาคอีสานมาจนถึงปจจุบัน  โดยผูสรางสรรคแสดงออกใน
รูปแบบผลงานก่ึงนามธรรม (Semi - Abstract)  ใชหลักการจัดองคประกอบในผลงานท่ีเรียบงาย เพ่ือแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางผลงาน
ของคนในยคุกอนประวัติศาสตรท่ีถายทอดออกมาในกระบวนการสรางสรรคท่ีเรียบงายเชนเดียวกัน  ผลงานสรางสรรคมีกระบวนการ เทคนิค
ท่ีเช่ือมโยงไปสูเน้ือหาท่ีเก่ียวกับความเช่ือและเกิดองคความรูแสดงออกถึงการไดรับอิทธิพลระหวางภาพเขียนสีในยคุโบราณและความเช่ือของ
คนอีสานในปจจุบัน  ภายใตผลงาน “การสรางสรรคศิลปะรวมสมัยจากความเช่ือในภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน”
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บทคัดยอ

Abstract 

 ในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีการคนพบภาพเขียนมากท่ีสุดอาจเปนเพราะภาคน้ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญถึงหน่ึงในสามของ
ประเทศ นับต้ังแตการคนพบศิลปะถ้ําแหลงแรกของอีสานเม่ือ พ.ศ. 2467 จนถึง พ.ศ. 2531 รวมเวลา 64 ป ไดพบศิลปะถ้ําในอีสาน 131 
แหลงใน 11 จังหวัด คือ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สกลนคร กาฬสินธุ อุบลราชธานี มุกดาหาร และจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยลักษณะรูปแบบภาพเขียน นพวัฒน สมพ้ืน (2545) กลาววา ลักษณะรูปแบบวิธีการเขียนภาพท่ีปรากฏบนเพิงหินท่ัวบริเวณเขต
พ้ืนท่ีอีสานพบวาภาพเขียนสีมีการใชสีท่ีไดมาจากดินเทศหรือแรเฮมาไทตมาใชในการเขียนภาพโดยมัยเขียนดวยสี ๆ  เดียว  คือ  สีแดง  มีการ
ใชน้ําหนักความออนแกตางกัน  นอกจากน้ีในบางแหลงอาจมีการใชสีอ่ืน ๆ   เชน  สีเหลือง  สีขาว  ซ่ึงผูท่ีสรางสรรคตองการส่ือสารหรือถายทอด
เร่ืองราวเก่ียวกับการดํารงชีวิตของคนในยุคน้ัน  ประกอบไปดวย ความเช่ือส่ิงเหนือธรรมชาติ การประกอบพิธีกรรม การลาสัตว  การทํานา  
การเล้ียงสัตว  แตภาพบางภาพก็ไดเลือนรางหายไปตามกาลเวลาจึงไมสามารถอธิบายถึงความชัดเจนของภาพได และการใหความหมายน้ัน Ku
lajit sengna (2013) กลาววา ภาพบางสวนหายไปแตยังคงไวซ่ึงลักษณะภาพท่ีกลายเปนเชิงสัญลักษณ  เพ่ือตองการอธิบายเน้ือหาบางอยาง
เหมือนต้ังใจใหคนในปจจุบันไดมองผานภาพเขียนแลวทราบถึงชวงเวลาในอดีตวาบรรพบุรุษ น้ันไดสรางส่ิงใดเอาไวและยงัคงสืบเน่ืองมาจนถึง
ปจจุบัน 
 ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตร เปนผลงานท่ีคนในยุคกอนประวัติศาสตรสรางสรรคข้ึน ตามเพิงผา ผนังถ้ํา งานศิลปกรรมท่ีพบ
มีท้ังท่ีเปนภาพเขียนสีและภาพสลัก ภาพท่ีพบสวนใหญเปนภาพมือ ภาพคน ภาพสัตว และภาชนะลายเรขาคณิต บางคร้ังพบเปนภาพขบวน
พิธีกรรม หรือพบเปนกลุมภาพท่ีแสดงกิจกรรมของมนุษยในอดีต  ซ่ึงศิลปะประเภทน้ีแบงตาม พิสิษฐ เจริญวงศ (2531) กลาววาศิละยุค
กอนประวัติศาสตรสรางข้ึนดวยวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ขอท่ี 1 เปนศิลปะเพ่ือพิธีการ โดยทําข้ึนภายใตในความเช่ือทางศาสนาหรือ
ตามขนบประเพณีซ่ึงมักจะมี “ขอบังคับ” บางประการวาทําอะไรไดบางและทําอะไรไมไดบาง ยกตัวอยางเชนรูปแบบของสีหรือวัสดุท่ีใชใน
การประกอบพิธีกรรมบางอยางน้ัน ถูกกําหนดไวแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดและขอท่ี 2 คือ ศิลปะท่ัวไป เปนเร่ืองท่ีไมเก่ียวกับศาสนา  
โดยผูสรางสรรคเลือกทําไดตามใจ  ไมวาจะเปนรูปแบบเทคนิค วิธีการ หรือเร่ืองท่ีศาสนาประเพณีไมไดหามไว  ศิลปะดังกลาวน้ีสรางโดยผู
สรางสรรคนิรนามแลวขาดชวงไปไปเลย  ทําใหไมสามารถรูถึงความหมายท่ีแทจริงในภาพไดโดยเฉพาะอยางยิ่งภาพท่ีเปนเคร่ืองหมายหรือ
สัญลักษณ แตการสรางสรรคน้ีเปนหลักฐานท่ีแสดงถึงภูมิปญญา องคความรูตาง ๆ  ของคนโบราณท่ีถายทอดและตกผลึกเปนความรูสูคนรุน
หลังจนถึงปจจุบัน 
 ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรท่ีพบในภาคอีสานน้ัน ปรากฏแตกตางกันไปตามแหลงคนพบ บางภาพจะมีความคมชัด ส่ือความ
หมายงายๆ  สามารถบอกไดวาเปนภาพอะไร แตบางภาพตองทําการศึกษาวิเคราะหใหลึกซ้ึงโดยดูจากองคประกอบอ่ืนๆ ดวย ภาพท่ีพบ
เหลาน้ีแบงออกได 2 ลักษณะคือ ภาพแบบเหมือนจริงและภาพแบบสัญลักษณ
 1. ภาพเหมือนจริง (สัจนิยม) อาจแบงไดเปน 4 กลุมใหญๆ คือ
  ภาพกลุมคน เชน การลาสัตว การทําเกษตรกรรม ความเช่ือ การประกอบพิธีกรรม 
  กลุมภาพสัตว เชน กวาง วัว ควาย หมี สุนัข เปนการแสดงรูปรางของสัตวแตละชนิด 
  กลุมพืช จะเขียนเปนเสนพอมองออกวาเปนตนหญา พืชลักษณะเปนกอและตนไม
  กลุมส่ิงของ เปนการแสดงใหเห็นวาเปนอุปกรณท่ีใชในยุคน้ัน เชน ธนู หอก อุปกรณหาปลา 
ลวดลายสัญลักษณ ภาพแสดงทางความคิด อาจแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ
 2. ภาพสัญลักษณ  เปนภาพท่ีกําหนดข้ึนเปนเคร่ืองหมายหรือรองรอยท่ีมีความหมายเพ่ือใชแทนคําอธิบายซ่ึงจะใชส่ือสารกันในกลุม
พวกของตน ซ่ึงการแปลความน้ันสันนิษฐานไดหลายความหมาย เชน แสดงความเปนเจาของ แสดงจํานวนสมาชิก เขตหวงหาม เปนตน 
 ประเด็นท่ีผูวิจัยไดศึกษาคือรูปแบบของภาพเขียนยคุกอนประวัติศาสตรท่ีสะทอนเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือท่ีปรากฏในภาคอีสานและ
สรางสรรคศิลปะรวมสมัยจากรูปแบบภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน  ในสมัยท่ียงัไมมีหนังสือใชมนุษยใชศิลปะเปนส่ือมากกวา
สมัยน้ีเพราะเปนท้ังหนังสือบอกเลาใหคนในกลุมสังคมเดียวกันเขาใจอีกทางหน่ึงเพ่ิมเติมจากภาษาพูดและเปนส่ือติดตอกับพลังเหนือธรรมชาติ
อีกหลายเร่ืองหลายทางดวยกัน  ดังน้ันภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรจึงเปนส่ิงท่ีศิลปนยคุน้ันสรางข้ึนเพ่ือสวนรวมคือเปน “ศิลปะชุมชน” 
(communal art)  โดยท่ีการสรางสรรคจากแรงบันดาลใจตาง ๆ  เชน  ความเช่ือหรือพิธีกรรม  ตลอดจนสภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตของ
คนในชุมชนท่ีผูสรางสรรคน้ันเปนสมาชิกอยูในกลุม ตอมาภาพความเช่ือของมนุษยในสมัยโบราณกอนประวัติศาสตร  ไดพัฒนากลายเปนพิธีกรรม
ท่ีซับซอนข้ึน  โดยมีส่ิงของเคร่ืองใชฝงรวมกันในหลุมฝงศพ  ซ่ึงมีความเช่ือวาผูตายตองใชอีกหรือการฝงส่ิงของพิเศษในหลุมฝงศพแสดงถึง
ฐานะพิเศษทางสังคมสมัยมีชีวิตอยู เชน ผูนํา อาจมีดินแดงโรยไวท่ีรางศพหรือนําดินแดงใสในภาชนะฝงรวมกับศพและมีของพิเศษอยางอ่ืนท่ี
แตกตางจากศพธรรมดา  เปนการแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในสถานภาพทางสังคม  ซ่ึงความสําคัญของส่ิงคนพบจากรูปแบบภาพเขียนใน
ยุคกอนประวัติศาสตรน้ัน ผูวิจัยพบวาการเขียนภาพรูปคนบางแหงน้ัน มีลักษณะผิดเพ้ียนไปคลายคนมีเขา  มีหาง ดูแลวไมใชคนจริง ๆ   แต
กลับวาดรูปสัตวไดเหมือนจริง แสดงวาต้ังใจทํารูปคนใหไมเหมือนจริงเพราะผูสรางสรรคในยคุโบราณตองการแสดงรูปรางของวิญญาณหรือส่ิง
เหนือธรรมชาติ ซ่ึงสัมพันธกับความเช่ือเร่ืองบรรพชนท่ีลวงลับ ท่ีคอยปกปองคุมครองชุมชนและเผาพันธุพรอมท้ังบันดาลความอุดมสมบูรณให
กับชุมชน  
 จากขอมูลท่ีศึกษาผูวิจัยจึงไดสะทอนความเช่ือเร่ือง “วิญญาณ” ในพิธีกรรมของมนุษยยุคกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน ซ่ึงเปน
พลังงานท่ีอยูในรางกายของทุกคน ในการตีความน้ัน “วิญญาณ”มี ลักษณะเบา เปนพลังงานเคล่ือนไหวได แตไมอาจเห็นเปนรูปเปนราง
ได แตเม่ือใดท่ีพลังงานน้ีออนลงจะทําใหสภาวะของรางกายและจิตใจน้ันตกต่ําลง  ซ่ึงหากเปรียนเทียบแลว “วิญญาณ” น้ันมีความคลายกับ
“ขวัญ” ท่ีชาวอีสานเช่ือถืออยู  ยกตัวอยาง เม่ือ “ขวัญ” ดีจะรูสึกสุขสบายในและกลาหาญ มีพลังเต็มเปยม “ขวัญ” ท่ีอยูกับเน้ือกับตัววา
“รูคิง” ในภาษาอีสานคืออาการของคนท่ีมีสติรูเร่ือง รูสึกตัว รูสึกเขาใจทุกอยาง “ขวัญ” จึงเปนพลังแฝงในจิตใจท่ีเปนนามธรรม ดูแลควบคุม
รางกาย จิตใจ ใหเกิดดุลยภาพ  แตถาหากเกิดส่ิงท่ีไมคาดฝนข้ึนทําใหดวงวิญญาณน้ันออกจากราง  ชาวอีสานก็มีพิธีเรียกดวงวิญญาณหรือ
เรียกขวัญกลับมาอยูกับท่ีของตน  ดังน้ันผูสรางสรรคจึงเกิดแรงบันดาลใจในการท่ีจะสรางสรรคศิลปะรวมสมัยท่ีมาจากความเช่ือในเร่ืองโลก
หลังความตาย จากรูปแบบภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตรท่ีสะทอนวิถีการดํารงชีวิตของคนโบราณในเร่ืองความเช่ือ  โดยใชกระบวนการ
สรางสรรคท่ีเรียบงายจากรูปแบบภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน  ผสมผสานกับเทคนิควิธีการทางศิลปกรรมและลดทอนรูป
ราง รูปทรงใหงายและสามารถส่ือความหมายท่ีแสดงถึงความเช่ือในโลกหลังความตายท่ีคนในปจจุบันน้ันมีการแสดงออกท่ีคลายกับคนใน
ยุคกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน

บทนํา 

 
เคร่ืองมือการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูสรางสรรคไดใชเคร่ืองมือประกอบไปดวย แบบสํารวจภาคสนาม แบบสัมภาษณ อุปกรณท่ี
ใชในการเก็บขอมูล ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง กลองถายรูป สมุดบันทึก สมุดภาพราง เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมาและรูปแบบภาพเขียนสียุค
กอนประวัติศาสตรซ่ึงมีรายละเอียดประกอบไปดวย  การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และการสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (Non-structured Interview) เพ่ือใชสัมภาษณนักวิชาการดานโบราณคดีของกรมศิลปากร ในเร่ืองพิธีกรรม ความเช่ือท่ีสัมพันธ
กับภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตรในพ้ืนท่ีวิจัย ในการสัมภาษณผูวิจัยน้ันใชท้ัง 2 วิธีสลับกันในระหวางการสัมภาษณเก็บขอมูล เพ่ือการเขา
ถึงขอมูลท้ังทางตรงและทางออม โดยสัมภาษณนักวิชาการดานโบราณคดีของกรมศิลปากรท่ีประจําอยูในเขตพ้ืนท่ีดูแลในแหลงภาพเขียนใน
แตละจังหวัดโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลศิลปะยคุกอนประวัติศาสตร โดยขอมูลท่ีไดน้ันเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ีปรากฏอยูในหนังสือ
และเอกสารดานโบราณคดีอยูแลว  แตก็มีขอมูลบางอยางท่ีแตกตางออกไปซ่ึงเปนทัศนคติสวนตัวของนักวิชาการโบราณคดีในเร่ืองการตีความ
ของภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน

การรวบรวมขอมูล
 ผูสรางสรรคดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชขอมูลดานเอกสารและขอมูลภาคสนาม ดวยแหลงขอมูลท่ีเปนภาพเขียนน้ันบางแหง
อยูคนละพ้ืนท่ีกับหนวยงานท่ีรับผิดดานขอมูลจึงแบงการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 ชวง  ดังภาพประกอบท่ี 6 และภาพประกอบท่ี 7  
 ชวงท่ี 1 ผูสรางสรรคขอความรวมมือจากเจาหนาท่ี ผูท่ีเก่ียวของท่ีมีสวนรวมในการเก็บขอมูลดานเอกสารแหลงโบราณคดี โดยการสง
หนังสือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม เพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเร่ืองภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรในอีสาน และ
ประสานงานกับเจาหนาท่ี นักวิชาการของกรมศิลปากรในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเร่ืองภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรในอีสานในการลงพ้ืน
ท่ีแหลงภาพเขียนสีบางจังหวัดท่ีสามารถขออนุญาตไดเพ่ือเก็บขอมูลในเบ้ืองตน
 ชวงท่ี 2 รวบรวมขอมูลขอมูลเอกสาร  ขอมูลภาคสนามและการสัมภาษณประกอบกับขอมูลภาพถายจากแหลงภาพเขียนสียุคกอน
ประวัติศาสตรในอีสานแตละแหงมาวิเคราะหเช่ือมโยงขอมูล  เพ่ือนําไปสูกระบวนการสรางสรรคตอไป

 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการสรางสรรคผลงานเปนข้ันตอนท่ีสําคัญตอกระบวนการศึกษาเปนอยางยิง่ การวิเคราะหขอมูลจะไมใชสถิติ
เปนหลักฐานการวิเคราะห หากจะมีการใชก็เปนแตเพียงขอมูลสนับสนุน ขอมูลท่ีไดจากภาคสนาม  ไดจากการเก็บภาพและการสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม ไดการสัมภาษณแบบมีโครงสรางและไมมีโครงสราง  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีบทบาทสําคัญในการวิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูล
เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงคของการสรางสรรคในคร้ังน้ี

การวิเคราะหขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนาม 
 ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเก่ียวกับเหตุการณ กิจกรรม ประเพณีและพิธีกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ีศึกษาและมีการสัมภาษณ เพ่ือทราบขอมูลบริบท
ของชุมชนและรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับประวัติความเปนมาและรูปแบบของภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรท่ีปรากฏในภาคอีสาน 
รวมท้ังขอมูลท่ีใชในการตีความหมายเชิงสังคม วัฒนธรรม ดวยการใชทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกับ
กระบวนการสรางสรรคทางศิลปกรรมเพ่ือหารูปแบบท่ีสอดคลองกับแนวคิดในการสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยจากความเช่ือในภาพเขียน
สียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน 

1. ศึกษารูปแบบของภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตรท่ีสะทอนเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือท่ีปรากฏในภาคอีสาน   
2. สรางสรรคสรางสรรคศิลปะรวมสมัยจากรูปแบบภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน   

วัตถุประสงค

     ภาพประกอบท่ี 1              ภาพประกอบท่ี 2               ภาพประกอบท่ี 3                ภาพประกอบท่ี 4             ภาพประกอบท่ี 5

 การสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยจากความเช่ือในภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน  เปนการศึกษาเพ่ือนําเอาองคความ
รูท่ีไดมาจากการคนควาขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของรวมกับขอมูลการลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลงภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตรท่ีกําหนดไวและ
สัมภาษณนักวิชาการ ผูเช่ียวชาญดานโบราณคดี  ผูรูในชุมขน เพ่ือชวยในการตีความหมายและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาสรางสรรคผลงาน
ศิลปะรวมสมัย  โดยผูสรางสรรคไดนําแรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะถ้ํายุคกอนประวัติศาสตร (ประเภทภาพเขียนสี)  โดยไดพัฒนารูป
แบบผลงานท่ีสะทอนความเช่ือ พิธีกรรมในภาคอีสานท่ีสืบทอดมาอยางตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน  และสรางสรรคศิลปะรวมสมัยจากความเช่ือใน
ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน  โดยผูวิจัยมีการดําเนินการสรางสรรคตามข้ันตอนดังน้ี
การวิเคราะหแนวคิด  
 ภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสานน้ันแสดงเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับความเช่ือ โดยผานกระบวนการทางศิลปะใหเห็นการดํารง
ชีวิตเปนกลุมชนและอยูรวมกับธรรมชาติ การใหความเคารพในธรรมชาติและกลายเปนท่ีพ่ึงทางใจจนเกิดเปนวิถีปฏิบัติกันสืบตอมาในกลุมชน
ของตนและอาจจะขยายออกไปสูภายนอก  จนเกิดเปนการบันทึกเร่ืองราวกิจกรรมตาง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันเพ่ือบูชาส่ิงล้ีลับ  โดยใช
การวาดเปนภาพเพ่ือบันทึกเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนน้ันใหกลุมชนรุนตอมาไดเรียนรูเปนแบบอยางเพ่ือนําไปปฏิบัติสืบตอไป 
 ผูสรางสรรคจึงไดองคความรูท่ีไดจากขอมูลเอกสารกับขอมูลการลงพ้ืนท่ีและการสัมภาษณผูรูผูเช่ียวชาญมาใชเปนเน้ือหาในการ
สรางสรรคผลงาน  โดยผูสรางสรรคมีความเช่ือวาแนวคิดเก่ียวกับชีวิตหลังความตาย  ยังคงปรากฏอยูในภาคอีสานน้ันมีการสืบทอดมาจาก
ภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรในอีสาน ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีวิวัฒนาการวัฒนธรรมท่ีอธิบายถึงการสืบทอดวัฒนธรรมระหวางกันอยาง
ตอเน่ือง สามารถอธิบายไดจากมนุษยท่ีมีชีวิตอยูในข้ันวิวัฒนาการระดับเดียวกันและจะมีความเช่ือแบบเดียวกัน  โดยขอเท็จจริงน้ี สามารถ
สรุปไดวาวัฒนธรรมและวิวัฒนาการตามวิถีทางคลายคลึงกันทําใหมนุษยมีแนวความคิดเปนแบบเดียวกัน แมวาจะอยูคนละชวงเวลา จาก
แนวคิดน้ี  ดังน้ันผูสรางสรรคไดนําองคประกอบเร่ืองราวสวนอ่ืนนอกเหนือจากภาพคน  เพ่ือมาใชในการถายทอดเน้ือหาเร่ืองราวในช้ินงานและ
นําเอาการแสดงออกเก่ียวกับการวิญญาณท่ีคนโบราณถายทอดน้ัน  มาจัดองคประกอบข้ึนมาใหมภายใตรูปทรงของคนใหม  ซ่ึงผลงานด้ังเดิม
ของผูสรางสรรคยุคโบราณน้ันเปนในลักษณะ 2 มิติ  โดยรายละเอียดในผลงานแหลงภาพเขียนตาง ๆ น้ันการจัดองคประกอบของภาพน้ัน
เปนการเขียนภาพแบบกลุมและแบบเด่ียวกระจายตัวกันในจุดตาง ๆ   ผูวิจัยจึงไดเลือกกลุมภาพท่ีแสดงภาพคนมาใชในผลงานเพราะวา คน
โบราณน้ันใหความสําคัญกับสถานท่ีน้ันเพ่ือท่ีจะทํากิจกรรมบางอยางทางความเช่ือ จึงไดนําเอาโครงสรางของคนมาใชในการสรางสรรคผล
งาน  โดยมีท่ีมามาจากความเช่ือ  การประกอบพิธีฝงศพ  ความเช่ือในวิญญาณ ภูตผี ปศาจตาง ๆ และการเกิดใหมพลังชีวิตท่ีสถิตอยูในพ้ืน
ดิน กอนหิน ตนไม และอยูในพืชผลท่ีปลูกข้ึน เปนความเช่ือในความไมแตกดับของวิญญาณ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสุดของส่ิงท่ีมีชีวิต 
แสดงออกผานรูปแบบของภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตร มาผสมผสานกับแนวคิดความเช่ือท่ีเก่ียวกับโลกหลังความตายท่ีปรากฏอยูใน
ปจจุบันเขาดวยกัน 
การวิเคราะหแบบราง
 ในการศึกษาน้ีผูวิจัยไดนําลงพ้ืนท่ีภาคสนามในแหลงภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน เพ่ือไดศึกษาภาพตนแบบจากสถาน
ท่ีจริงและไดศึกษาภูมิประเทศของแหลงภาพเขียน เพ่ือเขาใจถึงวิธีการเขียนภาพ  ลักษณะการใชเสนและรูปทรงของคนในลักษณะตาง  ๆ  
และภาพสัตว พืช อุปกรณหรืออาวุธ เปนตน ท่ีปรากฏอยูในแหลงภาพเขียน มาใชเพ่ิมองคประกอบในผลงานใหมีความสมบูรณ  โดยตัดทอน
เพ่ิมเติมรูปรางใหดูแลวสามารถส่ือความหมายเร่ืองราวความเช่ือท่ีเก่ียวของกับโลกหลังความตายไดชัดเจนข้ึน
เทคนิควิธีการสรางสรรคผลงาน 
 ผลงานศิลปะรวมสมัยประเภทงานจิตรกรรมท่ีใชเทคนิคผสมเพ่ือท่ีแสดงเร่ืองราวความเช่ือท่ีเก่ียวกับชีวิโลกหลังความตายการเกิด
ใหมพลังชีวิตท่ีสถิตอยูในเปนความเช่ือในความไมแตกดับของวิญญาณ โดยศึกษาโครงสรางของภาพเขียนโบราณจากขอมูลท่ีผูสรางสรรค
ศึกษามาจากเอกสารและสถานท่ีจริง ดังภาพประกอบท่ี 8 และภาพประกอบท่ี 9

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

    ภาพประกอบท่ี 6                                   ภาพประกอบท่ี 7 

ภาพประกอบท่ี 8 ภาพคัดลอก ถ้ําเขาจันทรงาม จ.นครราชสีมา และภาพคัดลอก ถ้ําลายแทง จ.เลย

ภาพประกอบท่ี 9 การศึกษาโครงสรางการเขียนภาพคนในอดีต

 เม่ือไดรูปแบบท่ีชัดเจนแลวจึงทําการวาดลวดลายท่ีมีเร่ืองราวสัมพันธกับความเช่ือในพิธีกรรม  และการสรางพ้ืนผิวรวมกับพ้ืนผิวจริง
ของวัตถุท่ีนํามาสรางสรรคและตกแตงรายละเอียดเพ่ิมเติมในผลงานเพ่ือชวยใหเกิดมิติทางการมองเห็นมากข้ึน

ภาพประกอบท่ี 11  ภาพรางขาวดําและลงสี (Sketch idea)

ภาพประกอบท่ี 12  ภาพรางขาวดําและลงสี (Sketch idea)

 การสรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยจากความเช่ือในภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน ท้ังหมด 10 ช้ิน ช่ือผลงาน : ความ
เช่ือโลกท่ี 2 เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด : 60 x 80 ซม. 

ผลงานศิลปกรรม

ภาพประกอบท่ี  13  ช่ือผลงาน : ความเช่ือโลกท่ีสอง เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด : 60 x 80 ซม.

ภาพประกอบท่ี 14  ภาพประกอบท่ี   ช่ือผลงาน : ความเช่ือโลกท่ีสอง เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด : 60 x 80 ซม.

ภาพประกอบท่ี 15   ภาพประกอบท่ี   ช่ือผลงาน : ความเช่ือโลกท่ีสอง เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด : 60 x 80 ซม.

ภาพประกอบท่ี 16   ภาพประกอบท่ี   ช่ือผลงาน : ความเช่ือโลกท่ีสอง เทคนิค : จิตรกรรมเทคนิคผสม ขนาด : 60 x 80 ซม.

 พบวารูปแบบภาพเขียนศิลปะถ้ํายุคกอนประวัติศาสตรในภาคอีสานน้ัน  แสดงเห็นความเช่ือมโยงกับความเช่ือท่ียังคงปรากฏอยูใน
ปจจุบัน ซ่ึงบางพิธีกรรมน้ันจะสามารถเช่ือมโยงไดวา “ความเช่ือ” ของคนอีสานบางอยางในปจจุบันน้ันมีความคลายคลึงกันกับ “ความเช่ือ” 
ของคนในยุคกอนประวัติศาสตร  ซ่ึงการดํารงชีวิตภายใตความเช่ือ ความเช่ือในเร่ืองอํานาจจิตวิญญาณบรรพบุรุษ คือ เช่ือวาเม่ือบุคคลตาย
ไปแลว ผีบรรพบุรุษก็ยังคงเฝาคอยปกปกรักษาและชวยเหลือลูกหลานอยูตลอดไป ยกตัวอยาง ความเช่ือ “ผีปูยา”  ถึงแมวาสังคมไทยจะ
มีพุทธศาสนาไวยึดเหน่ียวแลว แตความเช่ือเร่ืองผีก็ยังมีอยูมิไดสูญหายไป แตไดสอดแทรกอยูในวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยผสมผสานเขากับ
หลักปฏิบัติในชีวิตควบคูกันไปและจากขอมูลน้ีผูวิจัยไดนํามาสรางสรรคเปนศิลปะรวมสมัย ผานผลงานจิตรกรรมช่ือ ความเช่ือโลกท่ีสอง 
เทคนิคผสมจํานวน 10 ช้ิน  ท่ีสะทอนเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือในโลกหนาผานรูปแบบของภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตร  โดยนําเอา
โครงสรางของภาพเขียนท่ีเปนมนุษยท่ีอยูในลักษณะการประกอบพิธีฝงศพ ผานการลดทอนรูปรางรูปทรงใหงายซ่ึงมีท่ีมาจากภาพเขียนยุค
กอนประวัติศาสตร มาใชส่ือสารในเร่ือง “วิญญาณ” เปนความเช่ือในความไมแตกดับ พลังอํานาจเรนลับท่ีสืบทอดกันมาในอดีตและมีความ
สําคัญตอการดําเนินชีวิตของคนอีสานในปจจุบัน 

ผลการวิจัย 

 การศึกษาภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน  ทําใหทราบถึงการดําเนินชีวิตของมนุษยมีความผูกพันกับความเช่ือมาต้ังแต
อดีตผานภาพเขียนและกลายเปนความเช่ือพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในยคุปจจุบัน  ซ่ึงความเช่ือเก่ียวกับเร่ืองอํานาจเรนลับ
เหนือธรรมชาติเปนความเช่ือพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีมีความคลายคลึงกันในทุกสังคมอีสาน ซ่ึงสัมพันธกับแนวคิดของ ปฏิญญา บุญมาเลิศ (2554) กลาว
วา มนุษยไดต้ังชุมชนอยูรวมกันบนพ้ืนราบแลวมนุษยก็ยงัเขาไปใชประโยชนจากถ้ําและเพิงผาเพ่ือใชเปนท่ีประกอบพิธีกรรมตาง ๆ   โดยเฉพาะ
ความเช่ือในโลกหนายงัปรากฏอยูในพ้ืนท่ีภาคอีสาน ท่ีบางแหงยงัคงมีปรากฏเร่ือยมาและปฏิบัติกันอยูในวิถีของชุมชน  โดยในปจจุบันชาวอีสาน
ยังคงเช่ือถือเร่ืองความตายท่ีเก่ียวกับโลกอีกมิติ เชน เช่ือเร่ืองผีบรรพบุรุษ ผีนา ผีไร ผีปูตา ซ่ึงทุกหมูบานตองประกอบพิธีบูชา เน่ืองจากเช่ือวา
มีส่ิงเหลาน้ีอยูจริงท่ีสามารถดลบันดาลส่ิงตาง ๆ ใหสงผลดีตอตนเองและคนรอบขาง  
 ผูสรางสรรคนําขอมูลดานเอกสารและขอมูลภาคสนามมาวิเคราะหตามหลักการทางศิลปกรรม  เพ่ือสรางองคความรูดานรูปแบบ
ของภาพเขียนยุคกอนประวัติศาสตร จากน้ันนําเสนอการวิจัยในรูปแบบผลงานสรางสรรคศิลปะรวมสมัย  โดยผูสรางสรรคมีแนวคิดท่ีเลือก
กลุมภาพท่ีแสดงภาพรูปรางคนมาใชในผลงานเปนหลักและนําเอารูปแบบของการประกอบพิธีฝงศพยุคกอนประวัติศาสตร  สะทอนแนวคิด
เก่ียวกับความเช่ือในโลกหลังความตาย ความเช่ือในวิญญาณและการเกิดใหม  พลังชีวิตสถิตอยูในตัวเราเองและสถิตในธรรมชาติ รายลอม
ดวยพ้ืนดิน กอนหิน ตนไม และพืชผลท่ีปลูกข้ึน เปนความเช่ือในความไมแตกดับของวิญญาณ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสุดของส่ิงท่ีมีชีวิต
มนุษยท้ังอดีตและปจจุบัน
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เอกสารอางอิง 

การสรางสรรคศิลปะรวมสมัยจากความเช่ือในภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรภาคอีสาน  เปนการสรางสรรคโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
รูปแบบของภาพเขียนยคุกอนประวัติศาสตรท่ีสะทอนเร่ืองราวเก่ียวกับความเช่ือท่ีปรากฏในภาคอีสาน และนําเอาองคความรูท่ีศึกษามาเพ่ือ
สรางสรรคผลงานศิลปะรวมสมัยจากรูปแบบภาพเขียนสียุคกอนประวัติศาสตรในภาคอีสาน  ซ่ึงผูสรางสรรคไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
ภาคสนาม เพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณและนําขอมูลมาทําการวิเคราะหเพ่ือนําไปสรางสรรคเปนผลงานทัศน
ศิลปภายใตรูปแบบภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรและแนวคิดดานความเช่ือยคุกอนประวัติศาสตร ซ่ึงมีข้ันตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกเปน 2 กลุม คือกลุมขอมูลแหลงภาพเขียนสีท่ีปรากฏในภาคอีสาน 11 จังหวัดประกอบไปดวย  
จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลําภู  ขอนแกน  ชัยภูมิ  นครราชสีมา สกลนคร กาฬสินธุ  อุบลราชธานี  มุกดาหาร  และศรีสะเกษ และกลุม
ผูรู (Key Informant) กลุมน้ีคือบุคคลท่ีมีความรูในดานประวัติศาสตร ศิลปกรรมยุคกอนประวัติศาสตร ผูเช่ียวชาญดานศิลปกรรม กลุมน้ี
ประกอบไปดวย นักวิชาการดานโบราณคดี นักวิชาการดานทัศนศิลป ผูรูภาครัฐ ท่ีแนะนําการวิเคราะหใหความหมายศิลปะภาพเขียนสียุค
กอนประวัติศาสตร  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 การสัมภาษณนักวิชาการดานประวัติศาสตรโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร เพ่ือตองการทราบถึงขอมูลทางประวัติศาสตรของ
ศิลปกรรมยุคกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย จํานวน 3 คน ดังน้ี
 สัมภาษณนางสาวกนกวลี  สุริยะธรรม ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง ตําแหนงภัณฑารักษชํานาญการพิเศษ  
จ.อุดรธานี ดังภาพประกอบท่ี 1
 สัมภาษณนางสาวสุภาวดี อินทรประเสริฐ นักโบราณคดีชํานาญการ สํานักศิลปากรท่ี 10 จ.นครราชสีมา ดังภาพประกอบท่ี 2
 สัมภาษณนางสาวทิพยวรรณ วงศอัสไพบูลย  นักโบราณคดีชํานาญการ ภัณฑารักษชํานาญการพิเศษ  สํานักศิลปากรท่ี  8  จ.ขอนแกน 
ดังภาพประกอบท่ี 3
 สัมภาษณนักวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม ผูชวยศาสตราจารยพิทักษชัย จัตุชัย รองผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา เพ่ือตองการทราบถึงการตีความรูปแบบ พัฒนาการ ท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมยุคกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย 
จํานวน 1 คน ดังภาพประกอบท่ี 4
 สัมภาษณผูรูภาครัฐ  นายวุฒิชัย  สุทธิอาจ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ บ.ภูตะคาม  อบต.อ.สองดาว จ.สกลนคร ผูรูใน
หนวยงาน เพ่ือใหขอมูล ประวัติความเปนมาของชุมชนและบริบททางสังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ จํานวน 1 คน คนดังภาพประกอบท่ี 5 

วิธีดําเนินการวิจัย

 จากน้ันรางภาพสรางเน้ือหาเก่ียวกับความเช่ือและพิธีกรรมของคนในอดีต  โดยผานรูปแบบของภาพเขียนสียคุกอนประวัติศาสตรใน
กระบวนการน้ีผูสรางสรรคไดปรับเปล่ียนรูปแบบการแสดงออกของผลงานตามความเหมาะสมโดยใชทัศนธาตุทางศิลปะจัดองคประกอบใน
ผลงานท้ังแบบภาพรางขาวดําและภาพรางสี  ใหลงตัวและสัมพันธกับเน้ือหาในภาพ  ดังภาพประกอบท่ี 10 ถึงภาพประกอบท่ี 12

ภาพประกอบท่ี 10  ภาพรางขาวดํา (Sketch idea)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ


