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          ความเชื่อความศรัทธาแห่งอีสานวิถี   มีเนื้อหาที่แสดงถึงความเชื่อและความ
ศรัทราในพิธีกรรมและประเพณีของชาวอีสาน ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ในอดีตที่ปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรมแก่สังคมโดยอาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ  ก าลังจะสูญหายไปจาก
สังคมชาวบ้าน เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเครื่องผูกใจ 
ที่ก่อให้เกิดความศรัทธา ค่านิยม บุคลิคภาพ ทัศนคติในทางที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทาง
จริยธรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งกระตุ้น แรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งมีส่วน
ส าคัญที่จะท าให้การปลูกฝังทางจริยธรรมที่อาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ และวิธีการพ้ืนบ้านอ่ืนๆต้องสูญ
หายไป ทั้งๆที่พฤติกรรมที่มีจริยธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  โดยยกกรณีพิธีกรรม
หอผึ้ง คือการอุทิศที่อยู่อาศัยและสิ่งของให้กับบรรพบุรุษหรือดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปด้วยหวังว่าจะ
น าไปใช้ในโลกหน้าหรือโลกหลังความตาย ซึ่งเป็นแสดงออกถึงการห่วงหาอาทรต่อบรรพบุรุษ และกุศ
โลบายแฝงเกี่ยวกับการสมัครสมานสามัคคีของร่วมกันสร้างสิ่ิงหนึ่งร่วมกันด้วย ปัจจุบันพิธีกรรมนี้เริ่ม
เลือนหายไปจากวิถีของชาวอีสาน ท าให้ความสัมพันธ์ในชุมชนเริ่มเลือนหายไปด้วย จากการศึกษา
รวบรวมข้อมูลในแต่ละกรณีศึกษาล้วนมีนัยส าคัญซ่อนอยู่ จึงต้องการแสดงทัศนคติผ่านการน าเสนอ
เป็นผลงานประติมากรรม เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นสภาวะของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็น
อีสานที่ก าลังจะเลือนหายไป เพ่ือให้ฉุกคิดและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์และคุณค่าของ
พิธีกรรมทีเ่กิดจากความเชื่อและความศรัทธา                         
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MR. YANUSAK NOASAENG : THE BELIEF AND FAITH OF E-SAN   THESIS 

ADVISOR :  NAPHAT THAMNIYA 
The belief and faith of E-san. There is content that expresses beliefs and 

values in the rituals and customs of the E-san people. This is evidence that the folk 
wisdom of the past cultivated ethical behavior to society by ritual media. Will be lost 
from the villagers. Because of the change in the field. Causes change the 
constipation. The values, attitudes, and attitudes that promote ethical behavior. 
Including stimulus changes. Motivation to show moral behavior. It is important to 
cultivate the ethics of the ritual as a medium. And other folk methods have been 
lost. Although ethical behavior is a necessity in today's society. By raising the case, 
the bee hall ritual. It is the dedication of the living and the things to the ancestors or 
souls who passed away, hoping to be used in the next world or the afterlife. This is 
an expression of concern for the ancestors. And the latent about the unity of the 
jointly created one together. Today, the ritual begins to disappear from the E-san 
way. The relationship in the community began to fade away. The data collected in 
each case study are significantly hidden. I want to express my attitude through 
presentation as a sculpture. To show the state of culture and the identity of E-san is 
going to disappear. To engage and recognize the value of the identity and value of 
rituals derived from belief and faith of E-san. 
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บทที่ 1  

บทน า 

ภูมิหลัง 

“ความเชื่อความศรัทธาแห่งอีสานวิถี”  

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน  มนุษย์พยายามเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และความลึกลับซับซ้อนของ

ธรรมชาติที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของตนอยู่เสมอ  ซึ่งชีวิตของผู้คนในอดีตนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ

ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งในบางครั้งนั้น    ปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติท าให้มนุษย์รู้สึกมีความกลัว   จนคิดว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจากสิ่งมีอ านาจดล

บันดาลให้เป็นเช่นนั้น จนท าให้เกิดความเชื่อในเรื่องอ านาจลึกลับและสิ่งที่มองไม่เห็น  โดยเฉพาะใน

เรื่องภูตผีวิญญาณ มนุษย์ในอดีตจึงมีความเชื่อเกี่ยวพันกับเรื่องภูตผีวิญญาณหรือเทวดา และเกิดเป็น

พิธีกรรมต่างๆ เพื่อแสดงความศรัทธาและความย าเกรงต่ออิทธิพลความเชื่อนั้น กล่าวคือความเชื่อของ

คนไทยดั้งเดิมเป็นความเชื่อในการนับถือผีสางเทวดาโดยเชื่อว่ามีอ านาจเหนือคน  เมื่อดลบันดาลให้ทั้ง

คุณและโทษแก่คนได้  ต่อมาชาวไทยได้นับถือศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์  จึงได้น าความเชื่อ

ทางศาสนานี้ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับจิตใจและแวดล้อม  โดยยังมีความเชื่อดั้งเดิมเป็นพ้ืนฐาน

อยู่  ดังนั้นความเชื่อจึงเกิดการผสมกลมกลืนกัน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นบรรทัดฐานที่คนในสังคมใน

อดีตใช้ควบคุมตนเองและสังคม เพื่อการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมจะได้มีความมั่นใจ และปลอดภัย

จากอันตรายต่างๆ  รวมทั้งสร้างเสริมความสวัสดีมงคลและคนในสังคมให้มีก าลังใจ และปฏิบัติตนใน

แนวทางท่ีดีสืบไป   เพราะความเชื่อเป็นการยอมรับสิ่งที่เกิดอยู่ในจิตส านึกซึ่งก่อให้เกิดความศรัทธา

และความมั่นใจ ความเชื่อจึงถือเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีท าบุญ 

12 เดือน หรือ ฮีต 12  ของชาว อีสาน เป็นต้น  

ในปัจจุบัน พิธีกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีตที่

ปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยธรรมแก่สังคมโดยอาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ ก าลังจะสูญหายไปจากสังคม

ชาวบ้าน เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบัน เช่น การด ารงชีวิต
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ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกะแสสังคม  การย้ายถิ่นฐานเพ่ือประกอบอาชีพ เป็นต้น จึงท าให้ความสัมพันธ์

ในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

ผู้วิจัยเองซึ่งเติบโตในวิถีชนบทอีสาน ซึ่งมีขนบประเพณีท าบุญ 12 เดือน หรือ ฮีต 12 คลอง 

14 ท าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ  และมีหนึ่งในพิธีกรรมที่ผู้วิจัยมีความสนใจเป็นอย่าง

ยิ่ง คือ พิธีกรรมหอผึ้งหรือหอดอกเผิ่ง ซึ่งเป็นพิธีกรรมของภาคอีสาน ที่เกี่ยวกับการร่วมกันอุทิศที่อยู่

อาศัยและสิ่งของให้กับดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปด้วยหวังว่าจะน าไปใช้ในโลกหน้าหรือโลกหลังความ

ตาย โดยการก่อเกิดพิธีกรรมหอผึ้งหรือหอดอกผึ้งเป็นการสร้างด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อ  และ

เป็นการแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรไปสู่สิ่งที่อาจจะมองไม่เห็น  แต่เป็นความรู้สึกทางจิตใจของคน

ที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยบริบทของพิธีกรรมนี้แฝงไปด้วยการร่วมมือร่วมใจของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เชื่อในสิ่ง

เดียวกันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความแน่นแฟ้นขึ้นสังคมของชาวอีสาน   

กล่าวคือหอผึ้ง หรือหอดอกผึ้งก็เป็นหลักฐานประการหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาของ

ชาวบ้านในอดีตที่ปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยะธรรมแก่สังคม โดยอาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ แต่เป็นที่น่า

เสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ภูมิปัญญาส่วนนี้ก าลังจะหายไปจากสังคมชาวบ้าน ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการเป็น

แปลงแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเครื่องผูกใจ ที่

ก่อให้เกิดความศรัทธา ค่านิยม บุคลิคภาพ ทัศนคติในทางที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรม 

รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสิ่งกระตุ้น แรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะท า

ให้การปลูกฝังทางจริยธรรมที่อาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ และวิธีการพ้ืนบ้านอ่ืนๆต้องสูญหายไป ทั้งๆที่

พฤติกรรมที่มีจริยธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน   

ด้วยเห็นดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานทางประติมากรรม  เพื่อแสดงทัศนคติที่

มีต่อพิธีกรรมของชาวอีสานที่ก าลังจะเลือนหายไปในสังคมปัจจุบัน 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบก่ึงนามธรรม  โดยน า

โครงสร้างของสิ่งที่เป็นสื่อกลางพิธีกรรมมาสื่อความหมายของ “สภาวะวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป” 

2.เพ่ือสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้การประกอบรูปทรงที่เป็นเทคนิคเชิงช่างอีสานเพ่ือแสดงออก

ถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
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3.เพ่ือสร้างความเป็นไปได้ของการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากวัสดุดั้งเดิม มาสร้าง

สร้างสรรค์เป็นผลงาน   

4.เพ่ือน าเสนอ คติ ความเชื่อทางพิธีกรรมที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของคนอีสาน 

5.เพ่ือต้องการแสดงให้เห็นการคงอยู่ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นอีสานใน

สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของศิลปกรรมร่วมสมัย 

สมมติฐานของการศึกษา 

 ซึ่งการก่อเกิดพิธีกรรมหอดอกผึ้งเป็นการสร้างด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หรือความเชื่อทางภูตผีวิญญาณ  ก็ตาม พิธีกรรมหอผึ้งก็เป็นสัญลักษณ์

อันแสดงออกถึงการห่วงหาอาทรต่อบรรพบุรุษ ซึ่งมีกุศโลบายแฝงเกี่ยวกับการสมัครสมานสามัคคีของ

ร่วมกันสร้างสิ่งหนึ่งร่วมกันด้วย   

และด้วยที่มาของแรงบันดาลใจว่าเรื่องของความวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าจึง

ถ่ายทอดความคิดนี้สู่การสร้างรูปที่จะแสดงออก  โดยน าลักษณะของ โดยน าโครงสร้างของสิ่งที่เป็น

สื่อกลางของพิธีกรรมหอผึ้งทรงหอ อยู่ในสภาวะไม่มั่นคง ล่องลอย เลือนราง เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ก าลังจะ

เลือนหายไปจากสังคมอีสานในสภาวะการปัจจุบัน   

ต้องการแสดงให้เห็นสภาวะของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็นอีสานที่ก าลังจะเลือน

หายไป เพื่อให้ฉุกคิดและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์และคุณค่าของพิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อ

และความศรัทธา 

ขอบเขตของโครงการ 

 เนื่องจากผลงานประติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นประกอบด้วย  เนื้อหาสาระที่ต้องการ

น าเสนอและการแสดงออกทางรูปทรง ขอบเขตของโครงการจึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

 1.  ด้านเนื้อหา  

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมการสร้างหอผึ้งหรือหอดอกเผิ่งในรูปแบบต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ใน

ท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงเพ่ือเป็นข้อเปรียบเทียบให้น าไปสู่รูปแบบทางความคิดใน

การสร้างรูปทรง 

2.  ด้านการสร้างสรรค์ผลงาน 
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น าเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์ในรูปแบบสามมิติ  โดยให้ลักษณะของรูปทรงโครงสร้าง โดย

อาศัยทัศนะธาตุต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสาน และลักษณะของปราสาทผึ้งทรงหอ ผสมผสาน

กับความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ จินตนาการ ด้วยเส้นและระนาบของรูปทรง ลักษณะของรูปทรงเป็น

รูปทรงเปิด ที่ว่างอากาศทะลุผ่านรูปทรงในส่วนต่างๆ ปริมาตรของรูปทรงมีความแตกต่างกันด้วย

ขนาดเพ่ือท าให้เกิดความสอดคล้องกันของรูปร่างและขนาดสัดส่วนต่างๆภายในรูปทรง เส้นระนาบกับ

ลักษณะของเส้นรอบนอกเป็นการถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงรูปทรงจากปราสาทผึ้งมา

จัดองค์ประกอบในลักษณะทับซ้อน กลืน ผสาน ผนึกกันของรูปทรง  และลักษณะของสื่อกลางของ

พิธีกรรมในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้ผลงานแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงไปของพิธีกรรมของชาวอีสาน 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาจากการลงพ้ืนที่จริง 

2. ศึกษาจากหนังสือ นิตยสาร ภาพถ่าย อินเตอร์เน็ต 

3. ศึกษาจากการท าแบบร่าง 2 มิติ และ 3 มิติน าแบบร่างปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ

น ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนสร้างสรรค์ผลงานจริง 

4. ศึกษาจากการท าผลงานจริง เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาจากการสร้างรูปทรงอันเกิดจาก

เทคนิคของการประกอบกันและหาความเป็นไปได้ในการสร้างรูปทรง 

วิธีการเก็บข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลสังเกตและจดบันทึกความเชื่อและความศรัทธาแห่งอีสานวิถี ใน

ประเด็นการศึกษากรณีต่างๆจากหนังสือ สื่อออนไลน์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แยกแยะนัยยะต่างๆ ดังนี้ 

1. ศึกษาลักษณะ หอผึ้ง ในลักษณะต่างๆ เพื่อน าน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างรูปทรง

ประติมากรรม บันทึกข้อมูลจากกล้องถ่ายรูป   วาดเส้น   และร่วมท าหอผึ้งในพิธีกรรม 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ผลงานประติมากรรมระยะในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

3. ศึกษาจากแบบร่าง 2 มิติ จ าลองท าผลงาน 3 มิติ ขนาดเล็กและ วิเคราะห์ผลงาน เพ่ือ

น ามาปรับปรุงก่อนสร้างผลงานจริง 

4. จ าลองเทคนิคการประกอบกันของวัสดุไม้ไผ่ เส้นด้าย ขี้ผึ้งเทียม เหล็ก และแผ่นอะคีลิคใส 

5.  สร้างผลงานประติมากรรมตามกระบวนการสร้างสรรค์ 
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6.  ประเมินผลงาน แก้ไขปรับปรุงเพื่อความสมบูรณ์ของผลงานประติมากรรม 

แหล่งข้อมูล 

1. การลงพ้ืนที่จริง ใน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อหาความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

2. หาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือประวัติความเป็นมาของหอผึ้ง หนังสือธุงอีสาน หนังสือ

ประวัติการสร้างปราสาทผึ้งจังหวัดต่างๆ 

3. หนังสือ วารสาร ทีวี อินเตอร์เน็ต 

4. อาจารย์ และศิลปินที่ท างานด้านศิลปะ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

1. คอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อเก็บข้อมูล และเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือหาข้อมูลต่างๆ 

2. กล้องถ่ายรูป ใช้บันทึกภาพขณะลงพ้ืนที่และปฏิบัติงาน 

3. อุปกรณ์เครื่องเขียน  

4. เครื่องมือการสร้างผลงานประติมากรรม 

การเสนอผลงาน 

1. ผลงานประติมากรรมจ านวน 3 ชิ้น ตามประเด็นที่ศึกษา 

1.1 แสดงให้เห็นถึงสภาวะการของวัฒนธรรมและประเพณีชาวอีสาน ที่ยังคงอยู่ใน

ยุคปัจจุบันโดยผ่านทางรูปทรงสื่อกลางทางพิธีกรรมหอผึ้งมาสื่อให้เห็นสภาวะการนั้น 

1.2 แสดงให้เห็นลักษณะพิธีกรรมที่ยังคงอยู่ ในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้วัสดุ

ที่แตกต่างออกไป มาประกอบเป็นรูปทรงหอผึ้งทรงหอ เพ่ือให้เห็นความเชื่อและความศรัทธาที่ยังคง

อยู่ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป 

1.3 แสดงให้เห็นประเด็นการส่งต่อความห่วงหาอาทรต่อโลกปัจจุบันและโลกหน้า 

โดยเทียบเคียงโลกหลังความตายและโลกอนาคต  

2. การเผยแพร่ผลงานผ่านนิทรรศการ 

3. เอกสารประกอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความเชื่อความศรัทธาแห่งอีสานวิถี”
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บทที่ 2 

 อิทธิพลของการสร้างสรรค์ 

 

อิทธิพลจากวิถีชนบทอีสาน 

 วิถีชนบท คือ การด าเนินชีวิตโดยอาศัยการพ่ึงพาธรรมชาติ  การท านาท าไร่ที่ต้องอาศัยน้ าฝน

จากฟ้า การตากผลผลิตต้องอาศัยความร้อนจากแสงแดด อันเป็นวิถีเกษตรกรรม ซึ่งบางครั้งฤดูกาล

เกิดการผิดแผก  ฝนไม่ตกเมื่อยามหน้าฝน เกิดความแห้งแล้งในฤดูหว่านด า ท าให้เกิดความวิตกกังวล

ในการด าเนินชีวิต เพ่ือการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีความ อบอุ่น มั่นใจ บรรพบุรุษจึงสร้าง

ขนบธรรมเนียมประเพณีตามความเชื่อในการเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น บุญบั้งไฟ 

เป็นการจุดบั้งไปเพ่ือบูชาพญาแถนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล การบูชาตาแฮกหรือพิธีแรกนา

ขวัญ เพ่ือให้ดูแลรักษาไร่นาและให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  การบูชาปู่ตาประจ าหมู่บ้าน ซึ่งเชื่อว่าดวง

วิญญาณของบรรพบุรุษจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข พิธีกรรมหอผึ้งหรือหอ

ดอกเผิ่งเป็นพิธีกรรมของภาคอีสาน ที่เกี่ยวกับการร่วมกันอุทิศที่อยู่อาศัยและสิ่งของให้กับ ดวง

วิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปด้วยหวังว่าจะน าไปใช้ในโลกหน้าหรือโลกหลังความตาย เป็นต้น จากการสังเกต

พิธีกรรมต่างๆท าให้เห็นว่าประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ 

รวมทั้งลูกหลานถึงวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งผู้วิจัยก็เติบโตในวิถีของสังคมนี้ ท าให้ ได้รับการซึมซับและ

บ่มเพาะทางความเชื่อในการเคารพต่อธรรมชาติและบรรพบุรุษ ผู้วิจัยได้สังเกตถึงการรวมกันท า

พิธีกรรมต่างๆ ท าให้เกิดความปฎิสัมพันธ์ในชุมชน ก่อให้เกิดความสงบสุขในชุมชนด้วย  อิทธิพลจาก

วิถีชนบทอีสานและวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวจังมีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยด้วย  
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ภาพที่  1 การสร้างปราสาทผึ้งทรงหอ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและเป็นพุทธบูชา ในประเพณีบุณเดือนสิบ 

อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่  2 การสร้างปราสาทผึ้งทรงหอ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและเป็นพุทธบูชา ในประเพณีบุณเดือนสิบ 

อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่  3 การสร้างปราสาทผึ้งทรงหอ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและเป็นพุทธบูชา ในประเพณีบุณเดือนสิบ 

อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่  4 กลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันสร้างหอผึ้งทรงหอ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและเป็นพุทธบูชา ในประเพณีบุญเดือนสิบ 

อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
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ภาพที่  5 กลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันสร้างหอผึ้งทรงหอ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ในงานบุญแจกข้าว 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 

 

ภาพที่  6 ลุงบุญจันและกลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันสร้างหอผึ้งทรงหอ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ในงานบุญแจกข้าว อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพที่  7 กลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันสร้างหอผึ้งทรงหอ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ในงานบุญแจกข้าว 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
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อิทธิพลจากการความเชื่อในการสร้างหอผึ้ง 

 ชาวอีสานมีประเพณีท่ีเกิดจากความเชื่อ ซึ่งก่อเกิดรูปแบบพิธีกรรมต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ

การสร้างบุญกุศลหรือความสุขในชีวิต  ทั้งท่ีเป็นประเพณีส่วนบุคคล เช่น ประเพณีการสู่ขวัญ  

ประเพณีการอุปสมบท ประเพณีเกี่ยวกับความตาย และประเพณีเกี่ยวกับส่วนรวม คือ ฮีตสิบสองหรือ

ประเพณีสิบสองเดือน ซึ่งเป็นประเพณีที่จะให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการท าบุญเป็นประจ าทุกๆ 

เดือนของรอบปี ได้แก่ 

เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม 

เดือนยี่  บุญคูณลาน 

เดือนสาม บุญข้าวจี่ 

เดือนสี่  บุญผะเหวด บุญพระเวส 

เดือนห้า  บุญสงกรานต์ 

เดือนหก  บุญบั้งไฟ 

เดือนเจ็ด บุญซ าฮะ 

เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 

เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 

เดือนสิบ  บุญข้าวสารท 

เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 

เดือนสิบสอง บุญกฐิน 

 ประเพณีที่ชาวอีสานได้ปฎิบัติสืบต่อกันมาจามฮีตสิบสองอย่างหนึ่ง คือ ประเพณีออกพรรษา 

ซึ่งมีการท าบุญตักบาตรเทโว  ฟังเทศน์ ปฎิบัติธรรม จุดประทีป ล่องเรือไฟ แข่งเรือ และถวายต้นผึ้ง

หรือปราสาทผึ้ง ความเชื่อที่เก่ียวข้องกับประเพณีแห่หอผึ้งมีหลายประการ ประยุทธ กุยสาคร ได้

รวบรวมเก่ียวกับความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเพณีการสร้างปราสาทผึ้ง ได้แก่  แนวความคิดของพระ

มหาเลิศพร เพชรเมือง ซึ่งอ้างถึงธรรมบท ภาค 6 เรื่องยมกปาฏิหาริย์ ตอนพระพุทธเจ้าเปิดโลกในวัน

ขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 จากเรื่องนี้สรุปได้ว่า  การสร้างปราสาทผึ้งเป็นความเชื่อในเรื่อง นรก-สวรรค์ ซึ่ง
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เชื่อว่าการท าบุญโดยการสร้างปราสาทผึ้ง  เมื่อตายไปจะได้เกิดบนสวรรค์  และได้อยู่ในปราสาท ส่วน

พระเทพวิมลเมธีได้แสดงแนวคิดว่า ประเพณีครอบครัวของชาวอีสาน  เมื่อมีการท าบุญแจกข้าวถึง

ผู้ตายได้มีการสร้างต้นผึ้งหรือปราสาทผึ้งถวายพระสงฆ์ด้วย ดังนั้นจึงเชื่อว่าการท าบุญโดยการท าบุญ

แก่ผู้ตาย1 และ พระมหาวารีย์  อินทปัญโญ อ้างอิงถึงธรรมบทภาค 6 เรื่องอสทิสทาน (ทานที่ไม่มีทาน

ใดเหมือน) ซึ่งกล่าวถึงการแข็งขันท าบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้าระหว่างชาวพระนครและชาวเมือง 

ผลปรากฏว่าชาวพระนครเป็นผ่ายชนะ เพราะพระเจ้าปัสเสนทิโกศลได้ถวายทานที่เป็นอสทิสทาน 

และถวายปราสาทผึ้ง ซึ่งสร้างจ าลองจากปราสาทพระองศ์เอง2 จากเรื่องนี้สรุปได้ว่า การสร้าง

ปราสาทผึ้งเป็นการท าบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้านั่นคือถวายเป็นพุทธบูชา จากข้อมูลที่กล่าวผ่าน

มาท้ังหมดเห็นได้ว่า  ความเชื่อที่เก่ียวข้องกับประเพณีสร้างปราสาทผึ้ง เป็นความเชื่อที่เก่ียวเนื่องใน

พุทธศาสนา  และมีความเชื่อที่เก่ียวเนื่องในภูตผีวิญาณแผงอยู่ด้วย 

 เรื่องภูตผีวิญญาณเป็นความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ  โดยเชื่อว่าสามารถดลบันดาลให้ทั้งคุณ

และโทษแก่มนุษย์ได้  ดังนั้นจึงมีการเซ่นไว้หรือการอุทิศ  เพ่ือปฎิบัติให้เป็นที่ถูกใจผี และป้องกันผีร้าย

มารบกวน  ตลอดจนความห่วงใยอาลัยถึงบรรพบุรุษท่ีตายไปแล้ว  เพ่ือให้ได้รับประโยชน์แห่งความสุข

ในโลกหน้า  ญาติพี่น้องจึงน าเสื้อผ้า เครื่องใช้ต่างๆ  และน าอาหารไปวางไว้ที่หลุมฝังศพ  เพ่ือผีจะได้

ใช้ได้กิน  เพราะคิดว่าผีก็เหมือนกับคน  ต้องใช้สิ่งของและต้องกินอาหารเช่นเดียวกับคน3

 ความเชื่อในเรื่องการเซ่นไหว้หรือการอุทิศนี้มีในทุกกลุ่มชน  พระยาอนุมานราชธนได้กล่าวถึง

การเซ่นไหว้หรือการอุทิศของชนชาติต่างๆ เช่น ในประเทศอินเดียมีพิธีสตี  โดยให้ภรรยาโดเข้ากองไฟ

ตายตามสามีเพ่ือรับใช้ปรนนิบัติสามีในเมืองผีหรือโลกหน้า  ในประเทศจีนเมื่อพระมหากษัตริย์

สวรรคตลง  เหล่าข้าทาสบริวารจะต้องถูกน าไปฝังทั้งเป็นร่วมกับองค์พระมหากษัตริย์  เพ่ือให้ดวง

วิญญาณของเหล่าข้าทาสบริวารนั้นได้ตามไปรับใช้พระมหากษัตริย์ในโลกหลังความตายต่อไป  ความ

เชื่อในการบรรจุวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไปกับศพผู้ตาย  รวมทั้งการฆ่าข้าทาสบริวาร  และฆ่าสัตว์พาหนะ

                                                           
1

 ประยุทธ กุยสาคร,ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนคร( สกลนคร : คณะมนุษย์ศาสตร์ วิทยาลัยครูสกลนคร
,2529 ) 66-67, 74 . 
2

 พระมหาวารีย์  อินทปัญโญ,ประวตัิการท าปราสาทผึ้ง ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวมิลเมธี (วันดี 
สิริวณัโณ) ณ เมรุวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 10 เมษายน  2531  ( สกลนคร : ม.ป.ท
2531) 69-71.  
3 พระยาอนุมานราชธน,การตาย,พิมพ์ครั้งท่ี 2 ,( กรุงเทพ : แม่ค าผาง, 2532 ) 28. 
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ต่างๆ ให้ตายตกตามไปกับเจ้านายนั้นเคยมีปรากฎในชุมชนโบราณแต่อดีตหลายแห่ง4 แต่ต่อมา

ภายหลังคงเหลือแต่เพียงการบรรจุวัตถุสิ่งของเครื่องใช้อุทิศไปให้ผู้ตายไปเท่านั้น  ด้วยเชื่อว่าให้ผู้ตาย

น าไปใช้ในโลกหลังความตาย  รวมทั้งการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่วิญญาณที่ล่วงลับในลักษณะของ

อาคาร บ้านจ าลอง หรือศาล  ตามความเชื่อที่ว่าให้เป็นบ้านที่อยู่อาศัยของชีวิตหลังความตายด้วย 

เช่น  ในพิธีพลีดวงวิญญาณหรือพิธีกงเต็กของชาวจีน  ที่มีการท าเป็นหุ่น สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ให้

เป็นรูปสมมติ  เช่น การท าหุ่นคนใช้  เสื้อผ้า  รถยนต์  และหุ่นบ้านเรือน  โดยในตอนแรกท าเป็นหุ่น

ตุ๊กตาดินเผา  แต่ต่อมาภายหลังได้ท าเป็นหุ่นกระดาษ  เพื่ออุทิศให้วิญญาณผู้ตายได้น าไปใช้ในโลก

หลังความตาย 

 เห็นได้ว่า ความเชื่อที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเกี่ยวพันกับศาสนาและสิ่งที่มองไม่เห็น และ

ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ก็เป็นบรรทัดฐานที่คนในสังคมบรรพกาลใช้ควบคุมตนเองและ

สังคม  เพ่ือการด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมให้มีความอบอุ่น  มั่นใจ  ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ 

รวมทั้งสร้างเสริมความสวัสดิมงคลแก่คนในสังคมให้มีก าลังใจ  ปฎิบัติตนในแนวทางท่ีดีงามสืบไป 

ดังนั้นความเชื่อจึงเป็นบ่อเกิดของขนบธรรมเนียมประเพณี  เมื่อผู้วิจัยได้มีโอกาสร่วมพิธีกรรมดังกล่าว 

และได้สืบค้นข้อมูลพิธีกรรมและประเพณีแล้ว ผู้วิจัยรู้สึกถึงกุศโลบายที่บรรพบุรุษสร้างไว้  เกี่ยวกับ

จริยธรรมและการอยู่ร่วมกัน การระลึกถึงกัน การส่งต่อความห่วงหาอาทรต่อกัน  ท าให้ผู้วิจัยต้องการ

ที่จะรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้ เพ่ือสืบทอดประเพณีอันเป็นการสร้างความแน่นแฟ้นให้เกิดขึ้นในสังคม

ชาวอีสานนี้ต่อไป 

อิทธิพลจากวิถีสังคมสมัยใหม่ 

 วิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่ เป็นสังคมท่ีมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและความรวดเร็วทาง

เศรษฐกิจ  สังคมในปัจจุบันเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามา  สังคมไทยจึงเริ่มปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันกับ

การเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผ่านไปเราจึงกลายเป็นส่วนนึ่งของวัฒนธรรมใหม่  วิถีเดิมเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมพออยู่พอกินเป็นสังคมแห่งการอยากได้อยากมี เร่งรีบ รวดเร็ว การแข่งขันที่

เร่งรีบเกินไปท าให้เกิดความเห็นแก่ตัว  ต่างคนต่างอยู่ บริบทของสังคมจึงเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมที่

มีการพึ่งพาอาศัยกัน  ข้าพเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคมสมัยใหม่นี้จึงเกิดทัศนะกับการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึน ว่าสามารถน ากุศโลบายของพิธีกรรมมาปรับใช้กับสังคมปัจจุบันได้อย่างไร  จึงน ามาสู่การ

สร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยด้วย 

                                                           
4 พระยาอนุมานราชธน,การตาย,พิมพ์ครั้งท่ี 2 ,( กรุงเทพ : แม่ค าผาง, 2532 )29-31. 
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ตาราง 1 วิเคราะห์อิทธิพลทางความเชื่อ  
 

กรณีศึกษาตัวอย่าง ความเชื่อความศรัทธาแห่งอีสานวิถี 
การคงอยู่ของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็น
อีสาน 
กรณีศึกษา การสังเกตและร่วมพิธีกรรมหอผึ้งในงาน

ท าบุญแจกข้าว เพ่ือรู้จุดมุ่งหมายของพิธีกรรม ท าให้

สังเกตถึง การเชื่อมต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่น 

การบันทึกเป็นหลักฐานเพ่ือความเข้าใจ และการ

สานต่อในอนาคต  

 

การเลือนหายไปของพิธีกรรมท าให้ความสัมพันธ์ใน

ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป พิธีกรรมเป็นตัวบ่งบอก

ความสัมพันธ์ของชุมชน 

การคงอยู่ของวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย 
 กรณีศึกษา รูปแบบของสื่อกลางพิธีกรรมที่แตกต่าง
กัน 

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสื่อกลางทางพิธีกรรม
ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละท้องถิ่น 

การส่งต่อความรู้สึกถึงโลกหน้า 
กรณีศึกษา กุศโลบายในการส่งต่อการส่งต่อความ
ห่วงหาอาทรต่อกัน 

การรักษาวัฒนธรรมโดยส่งต่อวัฒนธรรมที่เทียบเคียง
ระหว่างโลกหลังความตายและโลกอนาคต 

 
3.ข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงาน  
   3.1 ศิลปกรรมของ โมนา ฮาทูม  Mona Hatoum 

โมนา ฮาทูม เกิดในปี ค.ศ. 1952 ในเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน  พ่อแม่ โมนา ฮาทูม 

แม้ว่าจะเกิดในเลบานอน แต่ไม่สามารถมีบัตรประจ าตัวเลบานอน  และไม่ระบุว่าเป็นประชาชน

เลบานอน ขณะที่เธอโตขึ้นครอบครัวของเธอไม่สนับสนุนความปรารถนาในการศึกษาทางศิลปะของ

เธอ  ในวัยเด็กเธอวาดตลอดแม้ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาจากภาพประกอบบทกวี โมนา  ฮา

ทูม ศึกษาการออกแบบกราฟิกท่ี Beirut University College ในเลบานอนเป็นเวลาสองปีแล้วเริ่ม

ท างานที่บริษัทโฆษณา โมนา ฮาทูม ไม่พอใจกับงานที่เธอท าในบริษัทโฆษณาเพราะความต้องการใน

การสร้างสรรค์ศิลปะยังครุกรุ่นอยู่ภายใน  ในปี ค.ศ. 1975 เกิดสงครามกลางเมืองในเลบานอนท าให้  

โมนา ฮาทูม ถูกเนรเทศออกไปที่ลอนดอน เธออยู่ในกรุงลอนดอนและได้ศึกษาศิลปะจาก Byam 
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Shaw (University College, London) ระหว่างปี ค.ศ. 1975 และ ค.ศ.1981 ในหลายปีต่อมา เธอ

เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาศิลปะเกี่ยวกับการต่อสู้ของมนุษย์ ที่เกิดจากขัดแย้งทางการเมือง  และสิทธิ

มนุษยชนที่ไม่เท่าเทียมกัน 

ในปี ค.ศ.2009 โมนา ฮาทูม สร้างสรรค์ผลงานที่มองดูเหมือนเป็นก้อนลูกบาศก์ที่ลอยอยู่ใน

อากาศกลางแกลอรี่ เมื่อเข้าหาผลงานจะเผยให้เห็นลักษณะที่น่ากลัวของลูกบาศก์ที่ประกอบด้วยลวด

หนามร้อยตัวที่ห้อยลงมาจากสายเอ็นตกปลา เหล็กขัดแตะดูเหมือนจะละเอียดอ่อนราวกับมันเป็น

อันตรายและลวดหนามก่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมรั้วเรือนจ าค่ายที่กักขังและขับไล่เธอและ

ครอบครัว ทั้งซึ่งแสดงความขัดแย้งความรุนแรงและอ านาจรัฐจากประสบการณ์ท่ีเธอได้รับ 

 

 

 

ภาพที่  8 ภาพผลงาน 8 Impenetrable , 2009 
Steel and nylon monofilament 

ขนาด 300 x 300 x 300 cm 
  

 จากการวิเคราะห์การแสดงออกของ โมนา  ฮาทูม ผู้วิจัยสังเกตถึงการใช้รายละเอียดของลวด
หนามอันเป็นอัตลักษณ์ของเรือนจ าหรือค่ายกักกัน มาจัดวางให้เกิดแรงประทะเมื่อผู้ชมเข้าใกล้ผลงาน 
ท าให้เกิดความรู้สึกไปกับสิ่งที่ศิลปินต้องการน าเสนอ ด้วยผู้วิจัยมีแนวทางในการสร้างสรรค์ท่ีแสดงอัต
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ลักษณ์ของความเป็นอีสาน จึงได้น าวิธีการดังกล่าวมาใช้  โดยการน าอัตลักษณ์ของตุงและรูปทรงหอ
ผึ้งของวัฒนธรรมอีสานมาเพ่ือแสดงออกความเป็นเฉพาะถิ่นนั้น 

 
ตาราง 2 สรุปการวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน 

ศิลปนิ 
ประเด็นในการ
น าเสนอผลงาน 

รูปแบบ วัสดุ 

โมนา ฮาทูม   
Mona Hatoum 

แสดงความขัดแย้ง
ความรุนแรงและ
อ านาจรัฐจาก
ประสบการณ์ที่เธอ
ได้รับ  

ลักษณะที่น่ากลัวของ
ลูกบาศก์ที่
ประกอบด้วยลวด
หนามร้อยตัวที่ห้อยลง
มาจากสายเอ็นตกปลา 

ลวดหนาม และเอ็นตก
ปลา 
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บทที่ 3  

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ มีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 

ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างประเด็น

ทางความคิด และศึกษาความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ภาษาทางศิลปะ เพ่ือที่จะน ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม และการสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสาร โดยผลงานแต่ละชิ้นมี

กระบวนการในการสร้างสรรค์ต่อไปนี้ 

1.การประมวลผลทางความคิด 

 1.1 การสร้างประเด็น มีการสร้างประเด็นในการศึกษา โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล

กรณีศึกษาและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

 1.2 วัตถุประสงค์ในการแสดงออก สรุปรวบยอดทางความคิด สร้างกลยุทธ์ในการสื่อสาร 

ก าหนดรูปแบบและการเลือกใช้ภาษาทางประติมากรรม 

2.การสร้างสรรค์ 

 2.1 ภาพร่างต้นแบบ ท าแบบร่างเพ่ือหาความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 2.2 การเลือกใช้ภาษาและตัวสื่อในการสร้างสรรค์ อธิบายที่มาของสื่อและอธิบายการใช้

ภาษาทางประติมากรรม 

 2.3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน แสดงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

1.1 การประมวลผลทางความคิด  

การสร้างประเด็นทางการศึกษา  

จากการศึกษา การประกอบพิธีกรรมหอผึ้ง ที่เป็นการที่เกี่ยวกับการร่วมกันอุทิศท่ีอยู่อาศัย

และสิ่งของให้กับดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปด้วยหวังว่าจะน าไปใช้ในโลกหน้าหรือโลกหลังความตาย 

โดยการก่อเกิดพิธีกรรมหอผึ้งหรือหอดอกผึ้งเป็นการสร้างด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อ  และเป็นการ

แสดงออกถึงความห่วงหาอาทรไปสู่สิ่งที่อาจจะมองไม่เห็น  แต่เป็นความรู้สึกทางจิตใจของคนที่ยังมี

ชีวิตอยู่ โดยบริบทของพิธีกรรมนี้แฝงไปด้วยการร่วมมือร่วมใจของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน

ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความแน่นแฟ้นขึ้นสังคมของชาวอีสาน   
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ประเด็นที ่1 “การคงอยู่ของพิธีกรรมทางความเชื่อของคนอีสาน” 

หอดอกผึ้งก็เป็นหลักฐานประการหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีตที่

ปลูกฝังพฤติกรรมทางจริยะธรรมแก่สังคม โดยอาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ แต่เป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง

ที่ภูมิปัญญาส่วนนี้ก าลังจะหายไปจากสังคมชาวบ้าน ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการเป็นแปลงแปลงในด้าน

ต่างๆที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงเครื่องผูกใจ ที่ก่อให้เกิดความศรัทธา 

ค่านิยม บุคลิคภาพ ทัศนคติในทางที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางจริยธรรม รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงสิ่งกระตุ้น แรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ซึ่งมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การ

ปลูกฝังทางจริยธรรมที่อาศัยพิธีกรรมเป็นสื่อ และวิธีการพ้ืนบ้านอื่นๆต้องสูญหายไป ทั้งๆที่พฤติกรรม

ที่มีจริยธรรมเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน 

กระบวนการท างาน : ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

วัตถุประสงค์ในการแสดงออก : ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 1 

  ความเชื่อความศรัทธาที่เกิดจากพิธีกรรม โดยได้ท าการศึกษาพิธีกรรมหอผึ้งภาคอีสาน และแก่น
สาระของพิธีกรรม  และได้ท าความเข้าใจต่อเนื้อหาการเลือนหายไปของพิธีกรรม จนสามารถสรุป
พิธีกรรมเป็นตัวบ่งบอกความสัมพันธ์ของชุมชนน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จนได้ประเด็น “การ
คงอยู่ของวัฒนธรรมในปัจจุบัน” 
 

 

ตาราง 3 ตารางวัตถุประสงค์ในการแสดงออก 
 

เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 

การคงอยู่ของพิธีกรรมที่มาจากความเชื่อของชาว
อีสานในปัจจุบัน 

รูปทรงสื่อกลางพิธีกรรม  ที่เอนเอียง  ไม่มั่นคง
รักษาสมดุลของรูปทรงด้วยรูปทรงเล็กภายใน 

อัตลักษณ์ของชาวอีสาน วิธีประสานไม้ไผ่โดย มัดด้าย  

การร่วมมือร่วมใจท าในสิ่งเดียวกัน กลุ่มรูปทรงเล็ก ประสานกันเป็นรูปทรงใหญ่ 
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ภาพร่างต้นแบบ : ผลงานชิ้นที่ 1 

 

 

ภาพที่  9 แบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
 

 

ภาพที่  10 แบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
ขั้นตอนการปฏิบัติและการสร้างผลงาน 
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ภาพที่  11 การประกอบตุง 
ขึ้นโครงสร้างไม้ไผ่  ให้แกนตั้งเอียงให้ได้องศาตามแบบร่าง และแกนนอนทั้งสองท ามุมฉาก

ต่อกัน  มัดด้วยด้าย  กระดาษ  และผสานด้วยขี้ผึ้งเทียม 

 

 

 

 

\ 
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ภาพที่  12 การขึ้นแกนด้วยเครื่องก าหนดระยะท่ีสร้างขึ้น 
ใช้ก าหนดเส้นแกนให้มีความเอียงตามแบบร่างที่ต้องการ เมื่อน าหน่วยของตุงไปประกอบเป็น

หน่วยใหญ่จะเส้นในแนวตั้งของรูปทรงเอียงได้ไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 

ภาพที่  13 การประกอบตุงด้วยข้ีผึ้งและด้าย 
การผสมข้ีผึ้งเทียม น า อีฟ๊อกซี่ A และ B มาผสมกันในภาชนะ แล้วขึ้นรูปให้เป็นลูกบาศก์

ขนาดประมาณ 1 นิ้ว แล้วพันด้ายวนขวามุมละสามรอบจนครบทุกมุม แล้วต่อด้วยด้วยสีขาวจนครบ

ทุกมุม 
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ภาพที่  14 การประกอบหน่วยของตุงข้ีผึ้งเข้าด้วยกันด้วยให้เป็นเส้น  
 

ประกอบหน่วยของตุงให้เป็นเส้น โดยใช้เส้นด้ายและกาวร้อน โดยให้แต่ละหน่วยมีระยะห่าง

เท่าๆกัน โดยสร้างแบบมาเป็นตัวก าหนดระยะ
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ภาพที่  15 เส้นของตุงขี้ผึ้งที่ประกอบเสร็จแล้ว 

 
 

 

ภาพที่  16 การประกอบตุงขี้ผึ้งเข้าด้วยกัน 
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การประกอบตุงขี้ผึ้งเข้าด้วยกัน ต้องรักษาระยะห่างของแต่ละช่องและให้เส้นแกนอยู่ใน

ทิศทางเดียวกัน โดยให้ขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง และลดขนาดออกมาเรื่อยๆ 

 

  

 

ภาพที่  17การประกอบโครงสร้างใหญ่ 
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ภาพที่  18 การประกอบโครงสร้างใหญ่ 
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ภาพที่  19 ติดตั้งผลงาน 
 ก าหนดส่วนที่สูงของชิ้นงานอยู่ที่ระดับ 200 เซนติเมตร  เพ่ือให้ศูนย์กลางของงานอยู่ระดับ

สายตา
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ภาพที่  20 รายละเอียดเมื่อแขวนผลงานเสร็จแล้ว 
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ภาพที่  21 ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

1.1 การประมวลผลทางความคิด  

การสร้างประเด็นทางการศึกษา  

  

 การสร้างสื่อกลางพิธีกรรมในวิถีของอีสาน เป็นการใช้วัสดุที่ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยการใช้

วัสดุที่อยู่ใกล้ตัวเช่นไม้ไผ่มาเป็นโครงสร้างรูปทรง  ผู้วิจัยจึงได้น าวัสดุที่แตกต่างออกไป เช่น เหล็ก 

ลวด อะคิลิคใส แต่น ามาประกอบกันด้วยวิธีดั้งเดิม เช่น การสาน การท าสีเหล็กแบบผ้าไหมมัดหมี่  

เพ่ือน ามาประกอบเป็นรูปทรงที่บ่งบอกว่าเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ 

โดยมีมุมมองทางความเชื่อและพิธีกรรมของชาวอีสาน ล้วนเรียบง่ายและองค์ประกอบต่างๆก็

ไม่ได้ยากต่อการลงมือท า ซึ่งถ้าเรามีศรัทธาและความเชื่อเราก็สามารถสืบสานวิถีแห่งความเชื่อ อัน

เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่านี้ ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจต่อเนื้อหา น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จนได้

ประเด็น “การคงอยู่ของวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย” 

กระบวนการท างาน : ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ตาราง 4 ตารางวัตถุประสงค์ในการแสดงออก 
เชิงความคิด เชิงรูปแบบ 

อัตลักษณ์ของพิธีกรรม รูปทรงหอผึ้งทรงหอ 
เทคนิค วิธีการ อัตลักษณ์ของอีสาน การสาน การมัด  

การแทนค่าด้วยวัสดุดั้งเดิม ไม้ไผ่ เหล็ก ลวด 

การแทนค่าภาชนะ สิ่งของ ตะกร้า กระบุง กล่องอะคีลิค บรรจุสิ่งของเก่ียวกับพิธีกรรม 
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ภาพที่ 22 ภาพร่างต้นแบบ : ผลงานชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่  22 แบบร่างงานชิ้นที่ 2 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติในการสร้างผลงาน 

     
ภาพที่  23 การเตรียมโครงเหล็ก ให้ได้ขนาดตามแบบ 

เตรียมโครงสร้างด้วยเหล็กเส้น ให้ได้ขนาดตามแบบท่ีต้องการสร้าง 



 33 
 

 

 

ภาพที่  24 การเตรียมท าสีโดยใช้วิธีการกั้นสีด้วยกระดาษกาว 
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ภาพที่  25 การเตรียมสีเพื่อพ่นชิ้นงาน  
โดยแบ่งเป็น 5 เฉดสี  
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ภาพที่  26 การประกอบผลงานแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน 

ประกอบชิ้นส่วนของผลงานเข้าด้วยกัน ตรวจดูภาพรวมของผลงาน และเก็บลายละเอียดส่วน

ที่ไม่สมบูรณ์ 

 

ภาพที่  27 ขั้นตอนการท าสี 
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ภาพที่  28 ขั้นตอนการท าสี 
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ภาพที่  29 ขั้นตอนการประกอบด้วยวิธีการมัด 
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ภาพที่  30 การประกอบรูปทรงใหญ่ 
 

 

ภาพที่  31 การประกอบรูปทรงอะคิลิคใส่ของที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
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ภาพที่  32 การประกอบรูปทรงอะคิลิคกับรูปทรงใหญ่ 
 

 

ภาพที่  33 ผลงานสมบูรณ์ 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

1.1 การประมวลผลทางความคิด  

การสร้างประเด็นทางการศึกษา  

ประเด็น “การส่งต่อวัฒนธรรมสู่อนาคต” 

การสร้างหอผึ้ง คือ การร่วมกันอุทิศที่อยู่อาศัยและสิ่งของให้กับดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไป

ด้วยหวังว่าจะน าไปใช้ในโลกหน้าหรือโลกหลังความตาย โดยการก่อเกิดพิธีกรรมหอผึ้งหรือหอดอกผึ้ง

เป็นการสร้างด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อ  และเป็นการแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรไปสู่สิ่งที่

อาจจะมองไม่เห็น  แต่เป็นความรู้สึกทางจิตใจของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยบริบทของพิธีกรรมนี้แฝงไป

ด้วยการร่วมมือร่วมใจของคนกลุ่มหนึ่ง ที่เชื่อในสิ่งเดียวกันก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความ

แน่นแฟ้นขึ้นสังคมของชาวอีสาน ด้วยเหตุผลนี้ ในมุมมองของผู้วิจัยพิธีกรรมนั้นการส่งความรู้สึกถึง

โลกหน้า ซึ่งโลกหน้านอกจากจะหมายถึงโลกหลังความตายแล้ว โลกหน้านั้นหมายความถึงโลกอนาคต

ด้วย ซึ่งเมื่อแนวคิดหลักของโครงการนี้ คือเพ่ือให้เห็นและตระหนั กถึงคุณค่าของพิธีกรรมอัน

ทรงคุณค่า ผู้วิจัยจึงต้องการส่งต่อวัฒนธรรมสู่อนาคตเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เป็นแนวทางและศึกษาต่อไป 

ซึ่งผลงานชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่เพ่ือหากลุ่มของชาวอีสานที่จากถิ่นฐานมาด าเนินชีวิต

ในต่างถ่ินและมีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมนี้ ซึ่งทุกคนมีความเห็นว่าประเพณีและพิธีกรรมแบบนี้จะเลือน

หายไปจริงๆ  และทุกคนต่างก็เห็นด้วยกับแนวคิดในการส่งต่อพิธีกรรมนี้  ด้วยความหวังในการรักษา

วิถีแห่งความเชื่อนี้ไว้ในอนาคตด้วย 

กระบวนการท างาน : ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3 

วัตถุประสงค์ในการแสดงออก : ผลงานศิลปะนิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 แสดงให้เห็นประเด็นการส่งต่อความห่วงหาอาทรต่อโลกปัจจุบันและโลกหน้า โดยเทียบเคียง

โลกหลังความตายและโลกอนาคต 

 

ตาราง 5ตารางวัตถุประสงค์ในการแสดงออก 
เชิงความคิด เชิงรูปแบบ  

อัตลักษณ์ของพิธีกรรม 

รูปทรงหอผึ้งสามแบบ คือ  
1.หอผึ้งทรงหอ คือหอผึ้งที่อุทิศ
แก่บรรพบุรุษหรือผู้ล่วงลับ พบ
ได้ในภาคอีสานหลายพื้นที่ 
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2.หอผึ้งทรงตะลุม คือหอผึ้งที่
ถวายเป็นพุทธบูชาประเพณีออก
พรรษา พบได้ในด่านซ้าย 
จังหวัดเลย การบูชาพระธาตุศรี
สองรัก  
3.หอผึ้งทรงพระธาตุ คือหอผึ้งที่
ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระ
ธาตุ พบได้ในจังหวัดแถบแม่น้ า
โขง 
 

การรักษาวัฒนธรรม 
น ารูปทรงของหอผึ้งทั้งสามเข้า
มาอยู่ในผลึกที่เปรียบเหมือน
แคปซูลกาลเวลา 

 

การส่งต่อวัฒนธรรมสู่โลกอนาคต 

น ารูปทรงไปฝังในดินด้วยหวังว่า
ถึงอนาคตจะมีคนรุ่นหลังมา
ค้นพบและได้รับรู้พิธีกรรมนี้
ต่อไป 
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ภาพที่ 29 ภาพร่างต้นแบบ : ผลงานชิ้นที่ 3 

 

ภาพที่  34 แบบร่างผลงานชิ้นที่3 

ขั้นตอนการปฏิบัติการสร้างผลงาน 

 

ภาพที่  35 การข้ึนแบบด้วยโฟมและขี้ผึ้ง 

ขึ้นโครงสร้างโฟม ทาด้วยข้ีผึ้ง แล้วเก็บผิวเพื่อน าไปท าพิมพ์แม่แบบ 
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ภาพที่  36 พิมพ์ซิลิโคน 

ท าพิมพ์และหล่อเพ่ือที่จะได้แบบร่างมาแบ่งเป็นชิ้นส่วน เพ่ือน าไปตัดอะคิลิคใสเพื่อน าไป

ประกอบเป็นผลึกใส 

 
 

 

ภาพที่  37 การประกอบอะคิลิคในแม่พิมพ์ 
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ภาพที่  38 การประสานอะคีลิคด้วยน้ ายาประสาน 

และเพ่ิมความแข็งแรงด้วยอีฟ้อคซี 

 
 

 

ภาพที่  39 เพ่ือป้องกันการยืดหยุ่นของชิ้นงานด้วยเทปกาว 
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ภาพที่  40 น ารูปทรงหอผึ้งมาใส่ข้างในของรูปทรงผลึก 
 

 

ภาพที่  41 น ารูปทรงหอผึ้งมาใส่ข้างในของรูปทรงผลึก 
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ภาพที่  42 ผลงานเมื่อติดตั้ง 
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ภาพที่  43 น าผลงานลงไปฝังในท้องถิ่นของผู้วิจัย 
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บทที่ 4  

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ คือการวิเคราะห์ผลงานของผู้วิจัย รวมทั้งกระบวนการ

สร้างสรรค์ ในด้านผลงานและด้านเนื้อหา เป็นการตรวจสอบส่วนต่างๆของผลงานว่าตรงตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด  

 การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการวิทยานิพนธ์ “ความเชื่อความศรัทธาแห่งอีสานวิถี” มี

ผลงานจ านวน 3 ผลงาน 

แต่ละผลงานใช้กรณีศึกษาท่ีแตกต่างกัน แต่อยู่ภายใต้โครงสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทาง

ความเชื่อของชาวอีสาน ท าให้ประเด็นในการน าเสนอและรูปแบบของผลงานมีความแตกต่างกัน

ออกไป โดยแยกประเด็นและรูปแบบในการน าเสนอได้ดังนี้ 

 

   ประเด็นที่ 1 “การคงอยู่ของวัฒนธรรมในปัจจุบันบ่งบอกความสัมพันธ์ในชุมชน” เป็น
ผลงานประติมากรรมแขวน ใช้รูปทรงที่เอนเอียง  
 

ประเด็นที่ 2 “การคงอยู่ของวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย” เป็นผลงานประติมากรรมที่ใช้การ

สื่อความหมายด้วยตัววัสดุที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ใช้วิธีการดั้งเดิม  

 

ประเด็นที่ 3 “การส่งต่อวัฒนธรรมสู่อนาคต” เป็นผลงานสื่อประสมโดยมีประติมากรรม

เป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวไว้ด้วยกัน
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ภาพที่  44 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่1 

ชื่อผลงาน ความเชื่อ 2018 

ขนาด  155 x 120 x 150  เซนติเมตร 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 1 

 ผลงาน “ความเชื่อความศรัทธาแห่งอีสานวิถี 2018” คือผลงานประติมากรรมที่มีลักษณะ

การแขวน โดยมีการประสานตัวของหน่วยเล็กๆที่ประกอบจากขี้ผึ้งและตุง จนเป็นรูปทรงของบ้านที่

เอนเอียง ล่องลอยอยู่ในอากาศ ขนาดที่แตกต่างกัน โดยไล่เลียงขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กกระจาย

ออกจากจุดศุนย์กลางของรูปทรง เพ่ือสื่อให้เห็นถึงสภาวการณ์ของพิธีกรรมในปัจจุบันที่ค่อยๆเลือน

หายไป แต่ด้วยการทับซ้อนของเส้นและหน่วยเล็กท าให้เกิดจุดน าสายตา พุ่งเข้าหารูปทรง ซึ่งผู้วิจัยได้

น าอัตลักษณ์พิธีกรรมอีสานคือดอกผึ้งและตุงใยแมงมุมมาเป็นส่วนประกอบด้วย เพ่ือน าไปสู่

จุดมุ่งหมายของแนวความคิดที่ต้องการแสดงให้เห็นสภาวะของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของความเป็น

อีสานที่ก าลังจะเลือนหายไป เพ่ือให้ฉุกคิดและตระหนักถึงคุณค่าของเอกลักษณ์และคุณค่าของ

พิธีกรรมที่เกิดจากความเชื่อและความศรัทธา                           

 

 

ภาพที่  45  ภาพโดยรวมของผลงาน 
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ภาพที่  46 แสดงให้เห็นกลุ่มของรูปทรงกับรูปทรงเดี่ยวอย่างชัดเจน 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ผลงาน “หอผึ้ง2018” เป็นผลงานประติมากรรม ข้าพเจ้าได้จัดวางโครงสร้างรูปทรงของหอ

ผึ้งที่มีลักษณะตั้งตรง ซึ่งบ่งบอกลักษณะของรูปที่มั่นคง  เพ่ือสื่อถึงความพยายามรักษาสมดุลของ

รูปทรงด้วยรายละเอียดส่วนต่างๆ ที่อยู่ในรูปทรงด้วยจุดเชื่อมต่างๆ  สร้างอารมณ์ดึงดูดด้วยลักษณะ

รูปทรงที่เป็นชั้นซ้อนกันในรูปทรงสี่เหลี่ยมที่บรรจุสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมกระจายตัวอยู่ใน

รูปทรงใหญ่  สร้างอารมณ์ความรู้สึกของรูปทรงให้ปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างที่มีการเชื่อมต่อหากันในแต่

ละหน่วย เพ่ือการมองเพ่ือการมองเห็นความเป็นเอกภาพภายในองค์ประกอบของรูปทรงได้ง่ายและ

ชัดเจน  สร้างความสัมพันธ์ด้วยเส้นที่เรียบง่าย  กระชับ  เพ่ือความลงตัวภายในองค์ประกอบของ

รูปทรง  ประเด็น “การคงอยู่ของวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย” 

  

 

ภาพที่  47 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 

ชื่อผลงาน “หอผึ้ง2018” 

ขนาด   90 x 90 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพที่  48 รายละเอียดของผลงาน 

 

ภาพที่  49 สิ่งของที่บรรจุกล่องอะคิลิค 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

 ผลงานชุด “ผลึกแห่งการเวลา” เป็นผลงานประติมากรรมรูปโครงสร้างของหอผึ้ง สามแบบ 

คือแบบหอผึ้งทรงหอ ใช้ส าหรับอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือผู้ล่วงลับ โครงสร้าง

หอผึ้งทรงตะลุม คือหอผึ้งที่ถวายเป็นพุทธบูชาประเพณีออกพรรษา โครงสร้างหอผึ้งทรงพระธาตุ คือ

หอผึ้งที่ถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระธาตุ อยู่ในรูปทรงผลึกใส ในลักษณะการล่องลอยอยู่ในเกราะ

ป้องกัน ในส่วนของภาพถ่าย ได้ถ่ายภาพกลุ่มคนชาวอีสาน ที่มาด าเนินชีวิตต่างถิ่น โดยให้บรรยากาศ

โดยรวมดูอึมครึมด้วยโทนสีขาวด าแต่ส่วนที่สัมผัสกับก้อนผลึกใสนั้นมีสีสันดูมีชีวิตชีวา สื่อให้เห็นถึง

การมีความสุขเมื่อได้เห็นในสิ่งที่รักและอยากส่งต่อความรู้สึกต่อไป ตามประเด็น “การส่งต่อ

วัฒนธรรมสู่อนาคต” 

  

 

ภาพที่  50 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

ชื่อผลงาน “ผลึกแห่งการเวลา” 

ขนาด  แปรผันได้ 
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ภาพที่  51  โครงสร้างหอผึ้งทรงตะลุม คือหอผึ้งที่ถวายเป็นพุทธบูชาประเพณีออกพรรษา พบได้ใน

ด่านซ้าย จังหวัดเลย การบูชาพระธาตุศรีสองรัก 
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ภาพที่  52 โครงสร้างหอผึ้งทรงพระธาตุ คือหอผึ้งท่ีถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระธาตุ พบได้ใน
จังหวัดแถบแม่น้ าโขง 
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ภาพที่  53 ชาวอีสานที่มาด าเนินชีวิตในเมืองหลวง และผลงาน“ผลึกแห่งการเวลา” 

  

ภาพที่  54 ชาวอีสานที่มาด าเนินชีวิตในเมืองหลวง และผลงาน“ผลึกแห่งการเวลา” 
 

 



 

บทที่ 5  

สรุป 

 ในสังคมปัจจุบันการด าเนินชีวิตนั้นล้วนเร่งรีบ ตักตวง ฉาบฉวย เพ่ือให้สนองต่อความ

ต้องการของตนเองโดยบางทีหลงลืมไปว่า รากเหง้าการบ่มเพาะแนวทางการใช้ชีวิตของเรา มาจาก

การที่เราอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน การมีส่วนร่วมท ากิจกรรมร่วมกันท าเพ่ือคนอ่ืนหรือส่วนรวม 

ล้วนก็ให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมที่เน้นแฟ้นขึ้น  ท าให้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าหา

ข้อเท็จจริง และสร้างประเด็นทางความคิดน ามาสู่การสร้างผลงานศิลปะจากปรากฏการณ์ทางสังคม 

 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ที่เกี่ยวข้องความเชื่อความศรัทธาที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิถีของ

ชาวอีสาน สามารถแตกเป็นหัวข้อย่อยได้ 2 หัวข้อ ดังนี้   

    หัวข้อย่อยที่ 1 ความเชื่อความศรัทธาที่เกิดจากพิธีกรรม โดยได้ท าการศึกษา
พิธีกรรมหอผึ้งภาคอีสาน และแก่นสาระของพิธีกรรม  และได้ท าความเข้าใจต่อเนื้อหาการเลือน
หายไปของพิธีกรรม จนสามารถสรุปพิธีกรรมเป็นตัวบ่งบอกความสัมพันธ์ของชุมชนน าไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จนได้ประเด็น “การคงอยู่ของวัฒนธรรมในปัจจุบันบ่งบอกความสัมพันธ์ใน
ชุมชน” 
    หัวข้อย่อยที่ 2 ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวอีสาน ล้วนเรียบง่ายและองค์ประกอบ
ต่างๆก็ไม่ได้ยากต่อการลงมือท า ซึ่งถ้าเรามีศรัทธาและความเชื่อเราก็สามารถสืบสานวิถีแห่งความเชื่อ 
อันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่านี้ ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจต่อเนื้อหา น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จนได้
ประเด็น “การคงอยู่ของวัฒนธรรมแบบร่วมสมัย”   
    หัวข้อย่อยที่ 3 จากการศึกษาข้อมูลพิธีกรรมหอผึ้ง ซึ่งเกี่ยวกับการส่งต่อความห่วง
หาอาทรต่อบรรพบุรุษและดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพ่ือไปใช้ในโลกหน้า จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจต่อเนื้อหา น าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จนได้ประเด็น “การส่งต่อ
ความรู้สึกห่วงหาอาทรถึงโลกหน้า” 
   จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 หัวข้อย้อย ท าให้ได้มาซึ่งประเด็นทางความคิด 
น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและการน าเสนอผลงาน 
   โครงการวิทยานิพนธ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างผลงานประติมากรรม ที่จะแสดงให้เห็นถึง
การคงอยู่อัตลักษณ์ของความเป็นอีสานในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้เห็นและตระหนักถึง
คุณค่าของพิธีกรรมอันทรงคุณค่า ที่แฝงด้วยกุศโลบายของการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งการบ่มเพาะทาง
จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อดีการด าเนินชีวิต(ประยุทธ กุยสาคร, 2529; พระมหาวารีย์  อินทปัญโญ, 2531; 

พระยาอนุมานราชธน, 2532)



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างอิง 
 

 

ประยทุธ กุยสาคร. (2529). ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจงัหวดัสกลนคร. สกลนคร: คณะมนุษยศ์าสตร์ 
วทิยาลยัครูสกลนคร. 

พระมหาวารีย ์ อินทปัญโญ. (2531). ประวติัการท าปราสาทผึ้ง ในอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
พระเทพวมิลเมธี (วนัดี สิริวณัโณ) ณ เมรุวดัพระธาตุเชิงชุมวรวหิาร อ าเภอเมือง จงัหวดั
สกลนคร 10 เมษายน  2531. 

พระยาอนุมานราชธน. ( 2532). การตาย. กรุงเทพ: แม่ค  าผาง. 

 

 

 



 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ญาณุศักดิ์  เนาว์แสง 
วัน เดือน ปี เกิด 13 มกราคม 2530 
สถานที่เกิด ขอนแก่น 
วุฒิการศึกษา - ศป.บ.ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

- มัธยมศีกษาตอนปลาย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  
- มัธยมศีกษาตอนต้น โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 

ที่อยู่ปัจจุบัน 27 ม.2 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด   
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