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วิทยนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง ผีตามคนเข้าเมือง มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอเรื่องความเชื่อและ
ความศรัทธา ที่ชาวบ้านมีต่อประเพณีผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ความสวยงามของประเพณี 
ขบวนการแห่ ความรู้สึกของผู้ชมที่ได้ชื่นชมประเพณีก่อเกิดเป็นความประทับใจ จึงน าความรู้สึกที่ ได้
นั้นถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็นได้รอบด้าน เป็นชุดเป็น
เสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่และจับต้องได้   

นอกจากความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อประเพณีแล้วยังมีความแตกต่างของผีตาโขนกับ
ตัวของข้าพเจ้าอย่างชัดเจน จากความเชื่อโบราณกับความเชื่อของข้าพเจ้า การเข้ามาของผีป่าใน
สมัยก่อนนั้นเป็นการเข้ามาเพราะอยากจะมาส่งเสด็จพระเวสสันดรเข้าเมือง ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา
ที่มีต่อพระเวสสันดร ส่วนตัวข้าพเจ้านั้นเปรียบเป็นดังผีป่าเป็นเด็กบ้านนอก ที่มีความรู้สึกศรัทธาและ
มีความเชื่อท่ีว่าการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด  ยิ่งการศึกษาด้านศิลปะต้องมาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ผีเข้ามา
ในเมืองในครั้งนี้ต้องการที่จะมาประกาศให้ผู้คนที่ได้พบเห็นได้รู้สึก ได้รู้จักกับความเป็นผีตาโขนในมิติ
ใหม่ที่ไม่น่ากลัวอย่างที่ใครๆ คิดไว้ ชุดที่เกิดจากการเรียนรู้และออกแบบใหม่นี้ สามารถสวมใส่ได้ทั้ง
ผู้หญิงและผู้ชาย มีวัสดุที่เพิ่มความหรูหรามากขึ้น อย่างพวกลูกปัด, กระดิ่ง ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก เกิดความสงสัยต่อสิ่งที่ก าลังพบและจะพากันตั้งค าถามว่า “มัน
คืออะไร” และท่านเหล่านั้นก็จะได้ค าตอบที่ว่า “มันคือผีตามคน” เรียกกันจนเพ้ียนเสียงว่า “ผีตา
โขน”  

ผีตามคนเข้าเมือง เข้ามาเพ่ืออะไร ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความเชื่อที่มีความสวยงามอยู่ใน
ประเพณีนี้ ถ้าเปรียบตัวข้าพเจ้าแล้วเป็นเด็กบ้านนอก คงไม่ต่างอะไรจากผีที่อยู่ในป่า พอได้เข้าเมือง
มาศึกษาหาความรู้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามกระแสวัฒนธรรม จึงเกิดเป็นผีตาโขนในแบบฉบับใหม่ที่
มีความสวยงามของชุด แต่ก็ยังคงเป็นความเชื่อของการปกปิดร่างกายเพ่ือไม่ให้ดูน่าเกลียดน่ากลัว
แบบผีป่า ถึงสังคมจะเปลี่ยนไปแต่ภายในใจก็ยังคงเป็นเด็กบ้านๆ จึงแฝงไว้ในงานศิลปะเคลื่อนที่ชิ้นนี้   

ผลของการศึกษาและสร้างสรรค์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างสรรค์
ผลงานให้ตรงต่อวัตถุประสงค์และตอบสนองแนวความคิดส่วนตัวโดยได้แสดงออกมาเป็นผลงาน 3 มิติ 
เป็นศิลปะผสมกับแฟชั่นการแต่งกาย ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 6 ชุด ชุดผู้ชาย 3 ชุด ผู้หญิง 2 ชุด และชุด
กึ่งหญิงกึ่งชายอีก 1 ชุด  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับชมและได้สัมผัสกับผลงานเกิดความรู้สึกอยากไปเที่ยวงาน
ประเพณีผีตาโขนและเข้าใจความงามของสิ่งดั่งเดิมกับสิ่งที่เกิดข้ึนใหม่อย่างชัดเจน 
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The thesis “Ghosts Following People into the City” presents the beliefs that the 
people of Loei have about the Phi Ta Khon festival, the beauty of the tradition, its procession, 
and the emotions that are felt by the people who admire and are impressed by it. The objective 
of this thesis is relay these feelings as artwork in a three-dimensional format that can be seen on 
every side-as a costume that can be worn and touched. 

In addition to presenting traditional beliefs about the festival, this thesis also presents 
a contrast between Phi Ta Khon and myself, and compares traditional beliefs with my own 
personal beliefs. In the past, the people of Loei believed, as part of their religious faith, that the 
ghosts came out of the forest to bring Vessantara, a past life of Buddha, into the city. I compare 
myself to these ghosts because I came from the countryside into the city as part of my “faith” in 
lifelong learning. For education in the arts, I felt the need to come to Silapakorn University. This 
time, the ghost entering the city wants the people who see and feel her to understand that the 
new Phi Ta Khon is not as frightening as everyone thinks. The costume that is the product of this 
new design can be worn by women and men, and is made from materials that make it more 
luxurious, such as beads and bells. This will change how people feel about it; it will cause them 
to wonder what they are seeing and will lead them to ask, “What is it?” They will receive the 
answer, “It is Phi Tam Khon”, which after time has become “Phi Ta Khon”. 

What do the ghosts follow the people into the city for? I see beauty in the belief in 
this tradition. If I compare myself as a girl from the countryside, I am no different from a ghost in 
the forest. After entering the city, I became educated and sought out knowledge, and as culture 
changed, so did I. As such, I became the new version of Phi Ta Khon with the beauty of the 
costume. The costume still covers the body, so that it does not look offensive or frightening like 
the ghosts in the forest. Although society has changed, I am still a girl from the country at heart, 
and that is reflected in this piece of artwork. 

The results of this study are the analysis of information and the creation of results 
that are in line with my objective and individual concept. The product is in a three-dimensional 
format and consists of art mixed with fashion. In total, 6 costumes were created:  3 male 
costumes, 2 female costumes, and 1 costume that can be worn by men or women. The people 
who will see and touch these costumes will want to travel to see the Phi Ta Khon festival 
themselves, and will clearly understand the beauty of traditional and modern designs. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ผีตามคนเข้าเมือง” ส าเร็จลุล่วงไปด้วย
พระคุณของความเชื่อและความศรัทธาในงานประเพณีผีตาโขน งานบุญหลวงของอ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ และด้วยความอนุเคราะห์
จาก อ.ดร. เตยงาม คุปตะบุตร และ รศ. ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ 
ที่ให้ความรู้ ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจเสมอมา  
รวมถึงท่านอาจารย์จากทางภาควิชาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาควิชา
ศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่ช่วยอบรมบ่มเพาะความรู้จนสามารถสร้างสรรค์เป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ทั้งให้
ค าแนะน าแนวทาง ให้ค าปรึกษาและก าลังใจ ขอกราบขอบพระคุณ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ผู้ให้ก าเนิด ให้ร่างกายที่สมบูรณ์ ให้ความรัก ให้ก าลัง
กายก าลังใจ ก าลังทรัพย์และเป็นที่พ่ึงทางจิตใจยามอ่อนล้าหมดแรงและท้อใจ 

ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
และคณะศึกษาศาสตร์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่คอยติดต่อประสานงานและให้
ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน 

และสุดท้ายขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา รุ่นที่ 4 และ
เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ จากอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน ให้ความห่วง ใย
และมิตรภาพอันดีจนท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ข้าพเจ้ามีความซาบซึ้งในพระคุณ และความกรุณาจากทุกท่าน ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ก่อให้เกิดวิทยานิพนธ์นี้ ประสบแต่สิ่งดีงาม และขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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