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ธัญญ บัวระภา: ผีตามคนเข้าเมือง. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร. เตยงาม คุปตะ
บุตร และ รศ. ศิริพงศ ์พะยอมแย้ม. 166 หน้า  
 

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 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

Program of Visual Art Education                                         Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature …………………………………………………….                                    Academic Year 2013 
Thesis Advisors’ signature 1. ……………………………………………………..   2. ………………………………………….………… 

จ 

55901312: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD: GHOSTS FOLLOWING PEOPLE  INTO THE CITY 

THUNYA BOURAPA: PHI TA KHON. THESIS ADVISORS: TOEIONGAM GUPTAPUTRA,Ph.D. 
AND ASSOC. PROF SIRIPONG PHAYOMYAM. 166 pp. 
 

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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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
ประเพณีผีตำโขน เป็นประเพณีประจ ำท้องถิ่นอ ำเภอดาำน้้ำย จงงวังดเลย มีกำรรัมเอำ

งำนบุญทำงด้ำนศำสนำและงำนบุญทำงด้ำนคติคัำมเชื่อในเรื่องที่ไมาสำมำรถมองเว็นได้ มำรัมไั้ใน
งำนเดียักงนอยาำงลงตงั ด้ัยคัำมคุ้นเคยและคัำมผูกพงนกงบประเพณีที่มีมำตง้งแตาสมงยที่ข้ำพเจ้ำยงง
เป็นเด็กอยูา ข้ำพเจำ้จึงวยิบยกเรื่องของประเพณีประจ ำท้องถิ่นท่ีเต็มไปด้ัยคัำมเชื่อและคัำมศรงทธำ  
มำน ำเสนอในมุมมองใวมาของข้ำพเจ้ำ ประเพณีผีตำโขน จงดขึ้นเป็นประจ ำทุกปีเพ่ือเป็นกำรขอขมำสิ่ง
ศงกดิ์สิทธิ์ตำมคัำมเชื่อที่ไมาสำมำรถมองเว็นได้ เป็นกำรบูชำ เ้านไวั้บรรพบุรุษ ผีสำงเทัดำ ขอใว้
เกิดคัำมเจริญรุางเรือง บ้ำนเมืองมีแตาคัำมอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตำมฤดูกำล และชำับ้ำนก็มีคัำม
เชื่อที่ัาำ ถ้ำปีไวนมีกำรเั้นวรือไมาจงดงำนประเพณีแวาผีตำโขน ในปีนง้นจะเกิดเภทภงยร้ำยแรงตาำงๆ ไมา
ัาำจะเป็นบ้ำนเมืองเกิดคัำมแว้งแล้ง ข้ำัยำกวมำกแพง โจรผู้ร้ำยชุกชุม บ้ำนเมืองมีแตาคัำมัุานัำย 
ด้ัยเวตุนี้จึงมีกำรจงดงำนแวาผีตำโขนขึ้นทุกปี จนเกิดเป็นประเพณีประจ ำท้องถิ่นที่ท ำใว้ผู้คนรู้จงก
จงงวังดเลยมำกขึ้น ้ึ่งเดิมเป็นเพียงจงงวังดเล็กๆ ใน้อกวุบเขำท่ีเต็มไปด้ัยคัำมเชื่อและคัำมศรงทธำ
ของชำับ้ำน 

จงงวังดเลยเป็นจงงวังดที่มีชำยแดนติดกงบสำธำรณรงฐประชำธิปไตยประชำชนลำัโดยมี
แมาน้ ำโขงและแมาน้ ำเวืองกง้นพรมแดนของประเทศ จึงมีกำรปฏิบงติ มีธรรมเนียมประเพณีที่คล้ำยๆ รัม
ไปถึงส ำเนียงกำรพูดด้ัยเชานกงน ังฒนธรรมประเพณีที่ปฏิบงติสืบทอดตาอกงนมำคือ “ฮีตสิบสองคลอง
สิบสี่”  เป็นกำรท ำบุญตำมจำรีตประเพณีท้องถิ่นอีสำน เชาน บุญวลัง บุญบง้งไฟ บุญสงกรำนต์ ชำั
จงงวังดเลยมีคัำมเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษผีบรรพชนที่ลาังลงบ กาอนที่จะท ำกำรสิ่งใดก็จะมีกำรประกอบ
พิธีกรรม  
 
คัำมเป็นมำและคัำมส ำคงญของกำรสร้ำงสรรค์ 

กำรศึกษำถึงคัำมเป็นมำของประเพณีผีตำโขน ท ำใว้ข้ำพเจ้ำได้เข้ำไปสงมผงสถึงคัำม
สนุกสนำนของงำนประเพณี ที่เกิดจำกคัำมสำมงคคีของคนในชุมชน อ ำเภอดาำน้้ำย จ.เลย อยาำง
จริงจงง สีสงนองนวลำกวลำยของชุดผีตำโขนที่อยูาในขบันแวา ท ำใว้เกิดคัำมประทงบใจตาอผู้ที่พบเว็น  
ภำพทาำทำงของผีตำโขนที่ท ำกำรวยอกล้อผู้คนที่เข้ำมำราัมในงำนแวาอยาำงสนุกสนำน ไมาัาำจะเป็น
ผู้วญิงวรือผู้ชำย เด็กวรือผู้ใวญา คนแกาชรำ โดยเพศไวนังยไวนก็สำมำรถเข้ำราัมในงำนประเพณีนี้ได้
ทง้งนง้นนอกจำกคัำมสนุกสนำน ในังนสุดท้ำยของงำนก็จะเป็นกำรฟังเทศน์ท ำบุญเพ่ือคัำมเป็นสิริ
มงคลแกาตนเองและครอบครงั   

คัำมสัยงำมของขบันกำรแวา สีสงนที่ดึงดูดสำยตำใว้จงบจ้องกงบชุดของผีตำโขน ท ำใว้
ข้ำพเจ้ำ เกิดคัำมรู้สึกประทงบใจและอยำกเข้ำไปมีสาันราัมในงำนประเพณีผีตำโขน พอได้เข้ำราัมใน
งำนพิธีแล้ัข้ำพเจ้ำรู้สึกัาำ ข้ำพเจ้ำโชคดีมำกท่ีเกิดมำเป็นคนจงงวังดเลยถึงแม้ัาำจะเป็นจงงวังดเล็กๆ ที่
บำงคนอำจจะไมารู้จงกก็ตำม คัำมประทงบใจที่ได้รงบมำนง้นท ำใว้ข้ำพเจ้ำเกิดแรงบงนดำลใจที่จะน ำ 
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ประเพณีท้องถิ่น มาเสนอเป็นผลงานศิลปะในมุมมองของข้าพเจ้าที่บางคนอาจจะมองข้ามไป เชาน การ
น าััสดุจากธรรมชาติ ลัดลายของผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าพ้ืนบ้าน น ามาสร้างเป็นชุดแบบใวมาแตายังคงคัาม
เชื่อเดิมที่ัาา “ผีตามคน” ผีตาโขน เข้าเมือง 

ผีตามคนเข้าเมือง เข้ามาเพ่ืออะไร ข้าพเจ้าได้เว็นถึงคัามเชื่อที่มีคัามสัยงามอยูาใน
ประเพณีนี้ ถ้าเปรียบตััข้าพเจ้าแล้ัเป็นเด็กบ้านนอก คงไมาตาางอะไรจากผีที่อยูาในปุา พอได้เข้าเมือง
มาศึกษาวาคัามรู้ก็เปลี่ยนแปลงตััเองไปตามกระแสััฒนธรรม จึงเกิดเป็นผีตาโขนในแบบฉบับใวมาที่
มีคัามสัยงามของชุด แตาก็ยังคงเป็นคัามเชื่อของการปกปิดราางกายเพ่ือไมาใว้ดูนาาเกียจนาากลััแบบผี
ปุา ถึงสังคมจะเปลี่ยนไปแตาภายในใจก็ยังคงเป็นเด็กชนบท จึงแฝงไั้ในงานศิลปะเคลื่อนที่ชิ้นนี้   
 
คัามมุางวมายและััตถุประสงค์ของการศึกษา 

ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอเรื่องคัามเชื่อและคัามศรัทธา ที่ชาับ้านมีตาอประเพณีผีตาโขน 
คัามสัยงามของประเพณี ขบันการแวา คัามรู้สึกของผู้ชมที่ได้ชื่นชมประเพณีกาอเกิดเป็นคัาม
ประทับใจ ข้าพเจ้าจึงน าคัามรู้สึกที่ได้นั้นถาายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบ 3 มิติ ที่
สามารถมองเว็นได้รอบด้าน เป็นชุดเป็นเสื้อผ้าที่สามารถสัมใสาและจับต้องได้   

ในการท าผลงานศิลปะชุดนี้ นอกจากคัามเชื่อและคัามศรัทธาที่มีตาอประเพณีแล้ัยังมี
คัามแตกตาางของผีตาโขนกับตััของข้าพเจ้าอยาางชัดเจน จากคัามเชื่อโบราณกับคัามเชื่อของ
ข้าพเจ้า การเข้ามาของผีปุาในสมัยกาอนนั้นเป็นการเข้ามาเพราะอยากจะมาสางเสด็จพระเัสสันดรเข้า
เมือง ด้ัยคัามเลื่อมใสศรัทธาที่มีตาอพระเัสสันดร สาันตััข้าพเจ้านั้นเปรียบเป็นดังผีปุาเป็นเด็กบ้าน
นอก ที่มีคัามรู้สึกศรัทธาและมีคัามเชื่อที่ัาาการศึกษาไมามีที่สิ้นสุด ยิ่งการศึกษาด้านศิลปะต้องมาที่
มวาัิทยาลัยศิลปากร ผีเข้ามาในเมืองในครั้งนี้ต้องการที่จะมาประกาศใว้ผู้คนที่ได้พบเว็นได้รู้สึก ได้
รู้จักกับคัามเป็นผีตาโขนในมิติใวมาที่ไมานาากลััอยาางที่ใครๆ คิดไั้ ชุดที่เกิดจากการเรียนรู้และ
ออกแบบใวมานี้ สามารถสัมใสาได้ทั้งผู้วญิงและผู้ชาย มีััสดุที่เพ่ิมคัามวรูวรามากขึ้น อยาางพัก
ลูกปัด กระดิ่ง ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคัามรู้สึกตาอผู้พบเว็นเป็นอยาางมาก เกิดคัามสงสัยตาอสิ่งที่
ก าลังพบและจะพากันตั้งค าถามัาา “มันคืออะไร” และทาานเวลาานั้นก็จะได้ค าตอบที่ัาา “มันคือผีตาม
คน” เรียกจนเพี้ยนเสียงัาา “ผีตาโขน”  

 
สมมติฐานของการศึกษา 

การเปลี่ยนรูปแบบของสิ่งที่มีอยูาแล้ั อยาางเชาน ชุดผีตาโขนแบบเดิม กับชุดผีตาโขน
สมัยใวมาของข้าพเจ้า อาจจะท าใว้คนบางกลุามไมาพอใจอยูาบ้าง วรือบางสาันอาจจะชื่นชอบเป็นอยาาง
มากเพราะเกิดจากคัามแปลกใวมา แตาข้าพเจ้าก็คาดัาาจากผลงานชิ้นนี้จะท าใว้มีคนรู้จักประเพณีผีตา
โขน  ประเพณีของจังวััดเลยและไปเที่ยังานเทศกาลผีตาโขนมากข้ึน 

ผลงานมีการผสมผสานััฒนธรรมท้องถิ่นโดยการน าเอาััสดุท้องถิ่นมาสร้างเป็นผลงาน 
เชาน การน าผ้าถุงมาตัดเย็บเป็นชุดผสมกับการน าเครื่องจักสารจากไม้ไผา ลายของวัดนึ่งข้าัเวนียัมา
ตัดเป็นชุด การน าเอาของ 2 สิ่งที่มีคัามแตกตาางทางด้านััสดุ แตามีคัามเป็นพ้ืนบ้านมาผสานจนเกิด
เป็นชุดที่สัมใสาได้ นอกจากคัามเป็นพ้ืนบ้านที่มีในชุดแล้ั ยังมีการน าััสดุจากสังคมเมือง เชาน 
ลูกปัดวลากสี กระดิ่งที่สร้างเสียงดังกรุ้งกริ๊งเัลาที่สะบัดไปมาอีกด้ัย เป็นการรัมเอาสิ่งที่ เป็น
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พ้ืนบ้านที่วาได้จากธรรมชาติพ้ืนถิ่นมารัมกับสิ่งที่สังเคราะว์ขึ้นใวมา กลายเป็นชุดผีตาโขนในแบบ
ฉบับใวมา   

ผลจากการรับรู้จากผู้ที่พบเว็น ชุด “ผีตามคนเข้าเมือง” จากคนที่เคยเว็นชุดผีตาโขน
แบบเดิมเมื่อเจอชุดผีตามคนเข้าเมือง ก็เกิดคัามรู้สึกัาาแปลกใวมา มีคัามคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
สีสันใว้กับงานประเพณีผีตาโขน สาันคนในกลุามที่เพ่ิงเคยเจอ เพ่ิงเคยมาเที่ยังานประเพณีผีตาโขนก็
รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับชุดแบบใวมาเป็นอยาางมาก เวมือนเป็นชุดแฟนซีที่สร้างคัามสนุกใว้กับงาน มีแตา
คนเข้ามารายล้อมถาายภาพเพ่ือเก็บภาพไั้เป็นที่ระลึกในการมาเที่ยังานประเพณีผีตาโขนในครั้งนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตและเนื้อวาของงานศึกษาประเพณีผีตาโขน อันสืบเนื่องมาจากงานบุญวลังใน
ััดโพนชัย อ าเภอดาานซ้าย จังวััดเลย โดยศึกษาผลงานการสร้างสรรค์จากวน้ากากผีตาโขน ชุดของผี
ตาโขน ขนบประเพณีคัามเชื่อและคัามศรัทธาของชาับ้านที่มีตาองานประเพณีแวาผีตาโขน เมื่อ
ศึกษาจนเกิดคัามรู้คัามเข้าใจในคัามเป็นมาและัิธีการท าผีตาโขนอยาางลึกซึ้งแล้ั เกิดเป็นคัาม
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผีตาโขนในแบบฉบับที่เป็นผลงานศิลปะแบบ 3 มิต ิ  

2. การสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะชุดที่สามารถสัมใสาได้จริง แตาแตกตาางจากรูปแบบเดิมที่
เคยมี เปลี่ยนจากคัามเป็นพ้ืนถิ่นเดิม กลายมาเป็นพ้ืนถิ่นในเมืองตามกระแสของสังคม ตามชุมชน
และการย้ายสถานที่อยูาจากบ้านนอกเข้าสูาเมืองกรุง คัามเป็นสมัยนิยม คัามเป็นแฟชั่นสื่อใว้เว็นถึง
การแตางตัั การออกแบบที่มีกลิ่นอายของััฒนธรรมเกาาผสมกับสิ่งใวมาท่ีท าข้ึน และนอกเวนือจากการ
ออกแบบตัดเย็บเพื่อสัมใสาแล้ั ยังรัมไปถึงการแสดงออกทางด้านราางกายที่มีการเข้าไปราัมแสดงกับ
ขบันการแวาผีตาโขนในัันที่มีงานด้ัย 

3. เทคนิคัิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ เน้นวนักในเรื่องััสดุพ้ืนบ้าน ผ้าพื้นถิ่นลาย
ผ้าถุง ััสดุจักสาน น าสิ่งเวลาานี้มาสร้างเป็นชุดสัมใสา รัมไปถึงการใช้ััสดุใวมาเพ่ิมขึ้น อยาางเชาน  
ลูกปัด กระดิ่งทอง เพ่ือเพ่ิมคัามวรูวราและแปลกใวมา 

4. การสร้างสรรค์ผลงานผลงานผีตามคนเข้าเมือง เป็นการสร้างจากแนัคัามคิดของผีตา
โขน ซึ่งเป็นการเข้าราัมในขบันการแวาผีตาโขน จัดตั้งรูปขบันในเทศบาลอ าเภอดาานซ้าย แล้ัแวาเข้า
ััดโพนชัย อ าเภอดาานซ้าย จังวััดเลย ในัันเสาร์ที่ 28 เดือน มิถุนายน 2557 เป็นการราัมขบันแวา
กับกลุามชาับ้านอ าเภอดาานซ้ายและจังวััดเลยราัมไปถึงนักทาองเที่ยัที่เข้ามาราัมชมในงาน 

5. เัลาที่ใช้ในการัิจัย ประมาณ 8 เดือน คิดัาาจะเริ่มงานัิจัย ตั้งแตาเดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ 2556 และเสนอัิทยานิพนธ์ ภายในเดือนสิงวาคม พ.ศ. 2557   
 
ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาค้นคั้าจากประเพณีผีตาโขนของเดิมที่มีอยูาตั้งแตาสมัยเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
2. ศึกษารูปแบบของชุดผีตาโขนของแตาละวมูาบ้านที่เข้าราัมขบัน  
3. น ารูปแบบชุดของเกาามาศึกษาจนเข้าใจในรูปแบบเพ่ือพัฒนาเป็นผลงานใวมา 
4. ศึกษาผลงานสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเป็นชุดที่สัมใสาได้ของศิลปินและนักออกแบบ 
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5. สร้างสรรค์ชุดผีตาโขนเป็นผลงานชิ้นใวมา โดยการไปศึกษาการสร้างัิธีการตัดเย็บ
เสื้อผ้า จากผ้า   เป็นชิ้น จนสามารถน ามาสัมใสาเป็นชุดได้ 
 
ัิธีการศึกษาและสร้างสรรค์   

1. สัมภาษณ์บุคคลเกาาแกาในท้องถิ่น อ าเภอดาานซ้าย จังวััดเลย ที่ทราบถึงคัามเป็นมา
ของประเพณีผี  ตาโขน ตั้งแตาสมัยกาอนจนถึงปัจจุบัน 

2. ศึกษาเอกสาร และัารสารตาางๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยัข้องกับประเพณีผีตาโขน   
3. เข้าราัมในขบันการแวางานประเพณีผีตาโขน ในสถานที่จริง 
4. ศึกษาจากผลงานในชุดกาอนัาาใว้อิทธิพลอยาางไร มีคัามคล้ายคลึง วรือคัามแตกตาาง

มากขนาดไวน และคัรน าลักษณะเดานและลักษณะด้อยมาปรับพัฒนาเป็นชิ้นงานใวมาตาอไป 
5. รับฟังการัิจารณ์จากอาจารย์และเพ่ือนเพื่อวาแนัทางในการท างานที่สมบูรณ์ 
6. ศึกษาเรื่องแฟชั่น จากศิลปินที่ท างานเกี่ยักับแฟชั่นอยาางเชาน “ัิเัียน เัสัูต” ที่งาน

เสื้อผ้าของเธอจะออกแนัแฟชั่นกึ่งศิลปะและศิลปินทาานอ่ืนๆ สาันมากงานในตาางประเทศจะใว้
อิทธิพลในการสร้างสรรค์ชุดกับข้าพเจ้าเป็นอยาางมาก 

7. ศึกษาวาข้อมูลเกี่ยักับการแสดงศิลปะทางด้านราางกาย (performance) 
8. ศึกษาัิธีการตัดเย็บเสื้อผ้าจากสถาบันสอนตัดเย็บจริงๆ เพ่ือไปเรียนรู้ตั้งแตาจุดเริ่มต้นที่

เป็นเนื้อผ้ากาอนที่จะน ามาตัดเย็บเป็นชุดเพ่ือสัมใสา  
9. (sketch) ราางภาพผลงานและสร้างสรรค์ผลงานชุดผีตาโขน 

 
แวลางข้อมูล 

1. ััดโพนชัย อ าเภอดาานซ้าย จังวััดเลย แวลางก าเนิดของประเพณีผีตาโขน 
2. ว้องสมุดมวาัิทยาลัยศิลปากร ศึกษาจากผลงานผีตาโขนที่มีผู้ค้นคั้าไั้กาอนวน้า 
3. กลุามชาับ้าน ชาัอ าเภอดาานซ้าย จังวััดเลย ผู้เฒาาผู้แกาที่มีคัามคุ้นเคยและคัาม

ผูกพันกับประเพณีผีตาโขนเป็นอยาางดี 
4. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมวานคร (กาญจนสิงวาสน์ฯ) กองสางเสริมอาชีพ ส านัก

พัฒนาสังคมกรุงเทพมวานคร 686 ถ. จรัญสนิทังศ์ แขังบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมวานคร 
10170เอ้ือเฟ้ือในการสอนการตัดเย็บเสื้อผ้า 

5. Internet / สื่อออนไลน์ 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคั้า 

1.  กล้อง VDO   
2.  กล้องถาายภาพ   
3.  แบบสอบถาม 
4.  สมุดราางภาพ 
5.  ััสดุการทดลองสร้างสรรค์ชุดแบบจ าลอง 
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คาาใช้จาายทั้งวมดในการัิจัย  (โดยประมาณ) 100,000 บาท 
 
การเสนอผลงาน 

1. เป็นศิลปะก่ึงแฟชั่น สามารถสัมใสาได้ ชุดผู้วญิง 2 ชุด และผู้ชาย 4 ชุด รัมทั้งวมด 6 
ชุด 

2. แสดงผลงานโดยการสัมใสาบนราางกายและเข้าราัมในขบันการแวา สถานที่จริง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ผ้าถุง เป็นเครื่องนุางของผู้วญิง ซึ่งใช้ผืนผ้าเย็บริมด้านข้างใว้ติดกัน ผู้วญิงสมัยกาอนก็

จะนิยมนุางกัน มีการทอลัดลายอยาางสัยงาม ทุกประเทศล้ันมีคัามโดดเดานเป็นเอกลักษณ์
โดยเฉพาะไทยมีคัามละเอียดอาอนในการทอผ้าและลัดลาย แตาคนรุานใวมาสาันใวญายังไมาเว็น
คัามส าคัญ เพราะเราสัมใสาเพ่ือการอนุรักษ์มากกัาาใช้ในชีัิตประจ าัันเวมือนกาอน ขณะที่คนใน
ชนบทยังนิยมใช้ผ้าถุงอยูา เพราะสะดักไมาต้องยุางยาก 

2. วัดนึ่งข้าัเวนียั เป็นภาชนะใช้ส าวรับนึ่งข้าัเวนียั ท าจากไม้ไผาสานเป็นรูปทรง
กลมปากกั้าง เป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแตาช้านานมาแล้ัและยังใช้มาจนถึงทุกัันนี้  คัามเป็นมา จาก
ัิถีชีัิตและคัามเป็นอยูาอันเรียบงาาย ของประชาชนชาัภาคตะัันออกเฉียงเวนือ ที่มีคาานิยมในการ
รับประทานข้าัเวนียัเป็นอาวารวลัก อีกทั้งนักคิดค้นวาัิธีการประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีัิตประจ าัันด้ัยการน าเอาััสดุที่มีในท้องถิ่นราคาถูกวาได้งาาย และใช้ภูมิปัญญาที่แฝงไั้ด้ัยศิลปะ
ที่นาาทึ่ง เชาน ศิลปะการจักสาน การถักทอ การปั้น แกะสลัก เป็นต้น ทั้งนี้ การประดิษฐ์เครื่องใช้ตาางๆ 
นั้นจะมีขั้นตอนตาอเนื่อง ที่เน้นกระบันการด้ัย วัดนึ่งข้าั ก็เป็นเครื่องใช้อยาางวนึ่ง ที่เกี่ยัข้องกับ
ชีัิตประจ าัันของชาับ้านทุกัันจะต้องใช้วัดนึ่งข้าัเป็นประจ า การนึ่งข้าัเวนียัด้ัยวัดนั้น 
นับัาาเป็นัิธีงาายและสะดักที่สุด ดังนั้นวัดนึ่งข้าัจึงเป็นเครื่องใช้ที่ผู้ผลิตสามารถท าราย ได้ใว้กับ
ครอบครััโดยท าเป็นอาชีพเสริมได้ เพราะนอกจากจะใช้วัดนึ่งข้าัแล้ัยังสามารถดัดแปลงวัดเป็น
เครื่องใช้อยาางอ่ืนได้ด้ัย เชาน ประดิษฐ์เป็นโคมไฟตกแตางร้าน ประดิษฐ์เป็นวน้ากากแสดงผีตาโขน 
และสิ่งอ่ืนได้อีกมากมาย 

3. ลูกปัด  
3.1 ใช้เป็นเครื่องประดับที่คอ มือ แขน ขา เพ่ือเป็นเครื่องที่บอกถึงสถานภาพทาง

สังคมของผู้ที่สัมใสา 
3.2 ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง ปูองกันคุ้มครองจากภัยอันตรายตาางๆ รัมทั้งใว้โชค

ลาภด้ัยตามคัามเชื่อของคนในกลุามชนนั้นๆ 
3.3 แสดงถึงคัามเชื่อ พิธีกรรม ััฒนธรรมของคนในสมัยนั้นัาาลูกปัดท ามาจากของ

สิ่งใดมีคัามส าคัญแคาไวนและนาาเคารพศรัทธามากแคาไวน 
3.4 ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีคุณคาาแทนเงินตราได้ ในสมัยโบราณถือัาามีคุณคาา

และคัรมีไั้ครอบครอง 
3.5 ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมคัามสัมพันธ์ เชื่อมไมตรีกับชนเผาาอ่ืนเพราะชนเผาา

แตาลาะชนเผาาแตาลาะพ้ืนที่จะมีตาางกัน สิ่งที่ใช้ท าลูกปัดก็จะตาางกัน 
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3.6 ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามคัามเชื่อของผู้ที่ปกครองวมูาบ้านวรือชนเผาา
นั้นๆ  

จากการศึกษาลูกปัดในทางโบราณคดี นาาเชื่อได้ัาาลูกปัดนอกจากจะใช้เป็นเครื่องประดับ
แล้ัยังเป็นเครื่องราง ของขลัง เป็นเครื่องมือส าวรับแลกเปลี่ยนซื้อขายแทนเงินตรา และอาจมีเวตุผล
อ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งสิ่งเวลาานี้เป็นเสนาว์ของลูกปัดโบราณที่ใว้นักโบราณคดีท าการค้นคั้าศึกษาข้อมูล
เรื่องราัของลูกปัดโบราณตาอไป 

4. กระดิ่ง สร้างเสียงก้องกังัาน ลักษณะคล้ายระฆังยาอสาัน เสียงระฆัง คือเสียงแวาง
สัรรค์ สัญญาณแวางบุญ คัามดี สิริมงคลระฆังเป็นสัญลักษณ์แวางคัามดี เกียรติยศชื่อเสียง ประดุจ
ประตูก้าัสูาสรังสัรรค์ ผู้ที่สร้างระฆังถัายััดวรือโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือไั้เคาะตีสางสัญญาณใว้
รู้ถึงัันเัลา เทาากับเป็นการสร้างคัามดีชื่อเสียงใว้แกาตััเอง และเป็นสิริมงคล  ตามประััติ
พระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างระฆังขึ้นครั้งแรกในสมัยพระพุทธกาลผู้ที่สร้างระฆังขึ้นเป็นครั้งแรกคือ
นางัิสาขา มวาอุบาสิกา 

5. วมากกะแวลาง คือเครื่องดนตรีรูปราางคล้ายกระดิ่งวรือกระดึงแขันคอััั ผีตาโขนจะ
ใช้วมากกะแวลางแขันติดบั้นเอัเมื่อเดินโยกตััวรือเต้นเป็นจังวัะ ขยามตััสายสะโพกเสียงวมากกะ
แวลางก็จะดังเสียงนาาฟังและนาาสนุกสนาน 

6. ดาบไม้ เป็นอาัุธประจ ากายผีตาโขนไมาได้เอาไั้รบกัน แตาเอาไั้คังวลอกลาอและไลา
วยอกล้อสาัๆ และเด็กๆ จนต้องัิ่งวนีกันจ้าละวัั่น ทั้งอายทั้งข า บางรายร้องไว้แตาไมามีใครถือสา 
เพราะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เวตุที่ัิ่งวนีเพราะปลายดาบนั้นแกะสลักเป็นรูปอััยัะเพศชาย
แถมทาสีแดงใว้เว็นอยาางเดานชัด การเลานแบบนี้ไมาถือเป็นเรื่องวยาบ วรือลามกเพราะมีคัามเชื่อกัน
ัาาวากเลานตลกและน าอััยัะเพศชายวญิงมาเลานมาโชั์ในพิธีแวาและงานบุญบั้งไฟจะท าใว้พญาแถน
พอใจ ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาวารจะอุดมสมบูรณ์ ไมาอดไมาอยากชีัิตเป็นสุขไมามี
โรคภัยไข้เจ็บไมามีเภทภัยอันตรายใดๆเข้ามากล้ ากลายชีัิตได้ 

 
ประโยชน์ที่คาดัาาจะได้รับ 

ผู้คนที่ได้พบเว็นผลงานชุดผีตามคนเข้าเมือง จะรู้สึกได้ถึงคัามสนุกสนานทั้งจากชุดและ
ขบันการแวา เกิดคัามประทับใจในงานประเพณีผีตาโขนและกลับมาเที่ยังานประเพณีที่งดงามอัน
แฝงไปด้ัยคัามเชื่อในปีตาอๆ ไป นอกจากคนไทยที่ได้พบได้เว็นแล้ัยังเป็นที่ชื่นชอบของคนตาางชาติ
และท าใว้เป็นประเพณีที่มีคนรู้จักไปทั่ัโลก เศรษฐกิจในวมูาบ้านก็ดีขึ้นท าใว้ชาับ้านมีรายได้มากขึ้น
นอกจากการท าไราท านา 
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บทที ่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการสรา้งสรรค์ 

 
ผืนแผ่นดินที่ราบสูงของไทย หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใครต่อใครเรียกกันติดปาก

ว่าภาคอีสาน นับว่าเป็นดินแดนเก่าแก่ที่วัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณยังฝังรากไว้1 ประเพณีแปลก 
ที่มีชื่อที่แปลกและน่ากลัว ที่น่ากลัวก็คือค าว่า “ผี” แต่เต็มไปด้วยสีสันของความสนุกสนาน เสียง  
“กรุ๊งกริ๊ง” ของหมากกะแหล่ง และดาบไม้ของผีตาโขนสามารถท าให้เกิดเสียงกรีดร้องของสาวๆ และ
เด็กๆ ได้ แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรมากนัก ประเพณีการละเล่นแปลกๆ ที่แฝงความหมายมากมาย  
ประเพณีผีตาโขนนี้เป็นประเพณีที่ได้บ่งบอกถึงความโดดเด่น ทางวัฒนธรรมและความเชื่อความ
ศรัทธาในกลุ่มคน ชุมชนและชาวบ้านชาวอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้อย่างชัดเจนและยากที่จะ
ลอกเลียนแบบได้   

กล่าวถึงเรื่องเล่าที่เป็นความเชื่อในงานประเพณีผีตาโขน คือมหาชาติ เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่
ของพระโพธิสัตว์ที่ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและเป็นพระชาติสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เป็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า คนไทยรู้จักและคุ้ยเคยกับมหาชาติมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏในหลักฐานใน
จารึกนครชุม และในสมัยอยุธยาก็ได้มีการแต่งและสวดมหาชาติค าหลวงในวันธรรมสวนะ  ส่วนการ
เทศน์มหาชาติเป็นประเพณีที่ส าคัญในทุกท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่า   การฟังเทศน์มหาชาติจบ
ภายในวันเดียวจะได้รับอานิสงส์มาก ผู้แต่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กวีส านักวัดถนน กวีวัดสังขจาย  พระเทพโมลี (กลิ่น) 
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ลักษณะค าประพันธ์ เป็นความเรียงร้อยแก้ว ร่ายยาว กลบท กลอนพ้ืนบ้าน 
จุดมุ่งหมายในการแต่ง เพ่ือใช้ในการสวด เทศนาสั่งสอน 

ความเป็นมา เวสสันดรชาดกนี้เป็นเรื่องใหญ่จัดรวมไว้ในมหานิบาตชาดกรวมเรื่อง
ใหญ่ 10 เรื่อง ที่เรียกกันว่า ทศชาติ แต่อีก ๙ เรื่อง ไม่เรียกว่ามหาชาติ คงเรียกแต่เวสสันดรชาดก 
เรื่องเดียวว่า มหาชาติ ข้อนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ โปรดประทาน
อธิบายว่ า  พุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดจนประเทศใกล้ เคียงนับถือกันม าแต่ โบราณว่า 
เรื่องมหาเวสสันดรชาดก  ส าคัญกว่าชาดกอ่ืนๆ ด้วยปรากฏบารมีของพระโพธิสัตว์บริบูรณ์ 
ในเรื่องมหาเวสสันดรชาดกท้ัง 10 บารมี 

พระเวสสันดรเป็นโอรสของพระนางผุสดีกับพระเจ้าสัญชัยแห่งแคว้นสีพี เมื่อพระองค์มี
พระชนมายุได้ 16 ปี ได้อภิเษกสมรสกับพระนางมัทรีเจ้าหญิงแห่งแคว้นมัททะ มีพระโอรสและ
พระธิดา คือ ชาลีกุมาร และกัณหากุมารี พระเวสสันดรใจบุญมาก สร้างโรงทานไว้บริจาคคนยากจน 6 
แห่ง ต่อมาได้บริจาคช้างปัจจัยนาค ซึ่งเป็นช้างมงคลให้แก่แคว้นกาลิงคะที่ส่งทูตมาขอ ชาวเมืองสีพีไม่
พอใจ พากันกราบทูลพระเจ้าสัญชัยให้เนรเทศออกจากเมือง พระเจ้าสัญชัยจ าต้องยอมท าตามมติของ
มหาชน พระเวสสันดรเองก็ยอมรับมตินั้น แต่ก่อนจากไปนั้นได้ทูลขอบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่า 

                                                 
1 ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์, ผีตาโขน มรดกแผ่นดินศรีสองรัก. (กรุงเทพฯ : ที เจ เจ, 2546.)   
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“สัตตสดกมหาทาน” คือให๎ของอยํางละ 700 เป็นทาน มีช๎าง 700 เชือก ม๎า 700 ตัว วัวนม 700 ตัว 
รถ 700 คัน นารี 700 นาง ทาส 700 คน ทาสี 700 คน ผ๎าอาภรณ๑อยํางละ 700 จากนั้นได๎เสด็จออก
จากเมืองพร๎อมกับพระนางมัทรี เจ๎าหญิงกัณหา และเจ๎าชายชาลี ไปจนถึงเขาวงกต ในปุาหิมพานต๑
แล๎วได๎บวช เป็นฤาษีแยกกันอยูํ โดยพระโอรสพระธิดาอยูํกับพระนางมัทรี 

ตํอมา พราหมณ๑เฒําชื่อ ชูชก มาทูลขอชาลีกุมาร กับกัณหากุมารีพระเวสสันดรก็ได๎ยกให๎
โดยตีราคาคําตัวสองกุมารีวํามีราคาคําไถํตัวเป็นทองคําพันลิ่ม (ก๎อน) พร๎อมทั้งทาสีหนึ่งร๎อย ช๎างหนึ่ง
ร๎อย ม๎าหนึ่งร๎อย โคอุสภราชหนึ่งร๎อย และทองคําร๎อยลิ่ม (ก๎อน)พระอินทร๑พอทราบเหตุนั้นก็เกรงวํา
พระเวสสันดรจะยกพระนางมัทรีให๎คนอ่ืนอีก จึงแปลงเป็นพราหมณ๑มาทูลขอพระนางมัทรีแล๎วได๎
ถวายคืน เพ่ือให๎พระนางอยูํปรนนิบัติพระสวามีพร๎อมกับถวายพรแดํพระเวสสันดร 8 ประการคือ 

1. ขอให๎พระเจ๎าสัญชัยมาทูลเชิญเสด็จกลับไปครองราชย๑สมบัติ 
2. ขอให๎ได๎ชํวยปลดเปลื้องชาวเมืองพ๎นภัยทุกเมื่อ 
3. ขอให๎ชาวแคว๎นสีพีมีแตํความสุข 
4. ขออยําได๎ตกอยูํในอํานาจสตรี 
5. ขอให๎ได๎พบพระโอรสพระธิดาที่พลัดพรากกันไป 
6. ขอให๎ได๎อาหารทิพย๑ทุกวันนับแตํได๎กลับไปครองราชสมบัติ  
7. ขอให๎มีจิตผํองใสในการให๎ทาน และของที่ให๎อยําได๎หมด  
8. ขอให๎ได๎ไปเกิดในสวรรค๑ และเม่ือกลับมาเกิดเป็นมนุษย๑ขอให๎ได๎ตรัสรู๎เป็นพระพุทธเจ๎า 
ฝุายชูชกพาสองกุมารออกจากปุามาก็เกิดหลงทางจนถึงเมืองสีพี และได๎เข๎าเฝูาพระ

เจ๎าสัญชัย พระเจ๎าสัญชัยและพระนางผุสดีจําหลานได๎ รับสั่ งให๎นําทรัพย๑สินไถํตัวหลานรักทั้งสองไว๎ 
พระเจ๎าสัญชัยตรัสถามถึงพระเวสสันดรและพระนางมัทรี สองพระกุมารก็กราบทูลตัดพ๎อพระเจ๎าปูุ
พระองค๑ทรงสํานึกผิดจึงได๎เสด็จไปรับพระเวสสันดรกับพระนางมัทรีกลับมายังแคว๎นสีพี หลังจากที่
ทรงจากแคว๎นสีพีไปเป็นเวลาถึง 1 ปี กับ 15 วัน พระเวสสันดรทรงบําเพ็ญทานบารมีตํอไป ภพนี้เป็น
ภพสุดท๎ายที่ทรงบําเพ็ญบารมีเบื้องหน๎าแตํนี้จักเสด็จอุบัติในดุสิตภพและเมื่อเสด็จจุติจากดุสิตภพนั้น
แล๎วก็จะเสด็จอุบัติในมนุษยโลกเป็นพระโคตมสัมมาสัมพุทธเจ๎าซึ่งเป็นพระชาติสุดท๎ายไมํทรงเกิดอีก
ตํอไป 

 ประเพณีผีตาโขนได๎หยิบยกเป็นกลอุบายในการทําบุญจากตอนที่ แหํพระเวสสันดรเข๎า
เมือง ชาวบ๎านตํางจัดงานฉลอง จากเรื่องเลําเกี่ยวกับพระเวสสันดรนี้ โดยสมมติให๎วัดโพนชัยเป็นเมือง
พอแหํเข๎าเมืองก็ถือวําเป็นอันเสร็จพิธี 

 

ประวัติและความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน 

ปราชญ๑ท๎องถิ่น ครูภูมิปัญญาและนักการศึกษาหลายทํานที่ศึกษาวิจัยเรื่องราวของผีตา
โขนในแงํมุมตํางๆ ล๎วนมีข๎อสรุปตรงกันวําประเพณีผีตาโขน เป็นการละเลํนที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม 
เพ่ือบวงสรวงบูชาติดตํอกับผู๎ชมดูการละเลํน คือ วิญญาณผีบรรพชน ที่กลุํมชนชาติพันธุ๑ไทย -ลาว 
เชื่อถือรํวมกันวําบรรพชน คือ ต๎นตระกูลเผําพันธุ๑ผู๎ที่สร๎างบ๎านแปงเมือง บรรพชนเมื่อตายเป็นผี จึง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่นําเกรงขามมีอํานาจที่จะดลบันดาลให๎ความอุดมสมบูรณ๑ หรือความหายนะแกํ
บ๎านเมืองได๎ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ เพื่อความอุดมสมบูรณ๑พูนสุขของบ๎านเมือง เมื่อถึงงานบุญ
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ประเพณีสําคัญๆ ตามฮีตประเพณี จึงจะต๎องทําการละเลํนเต๎นฟูอนผีตาโขนเพ่ือเซํนสรวงบูชาให๎เป็นที่ 
ถูกอกถูกใจแกํผีบรรพชน การละเลํนผีตาโขนจึงเป็นการละเลํนที่มีมาแตํโบราณและผํานการสืบทอด
ทางพิธีกรรมเป็นสายยาวจากรุํนตํอรุํนมาจนถึงปัจจุบัน ผีตาโขนจึงเป็นการละเลํนสํวนหนึ่งในงานบุญ
หลวงของอําเภอดํานซ๎าย หรือเมืองดํานซ๎ายในอดีต  

นับเป็นการละเลํนที่นําพาให๎เกิดความสนุกสนานและความบันเทิงเป็นหลัก เชํนกันกับการ
เลํนทอดแห ขายยาและทั่งบั้ง อันเป็นสีสันแหํงการเฉลิมฉลองในงานบุญหลวงและโดยเฉพาะในพิธีอัน
เชิญพระเวสสันดรและนางมัทรีเป็นการแหํกษัตริย๑เข๎าสูํบ๎านเมืองของตน ตามฮีตเดือนสี่ (บุญเผวส) 
ของชาวอีสาน ซึ่งชาวดํานซ๎ายได๎รวมเอางานบุญฮีตเดือนสี่ตามฮีตเดือนสี่ (บุญเผวส) ของชาวอีสาน 
ซึ่งชาวดํานซ๎ายได๎รวมเอางานบุญฮีตเดือนสี่ (บุญเผวส) ฮีต เดือนห๎า (บุญสงกรานต๑) ฮีตเดือนหก (บุญ
บั้งไฟ) และฮีตเดือนเจ็ด (บุญซําฮะ) มาจัดขึ้นพร๎อมกันในชํวงเดือนเจ็ดของทุกปี ซึ่งมักจะอยูํระหวําง
ปลายเดือนมิถุนายนถึงชํวงต๎นเดือนกรกฏาคม ทั้งนี้เจ๎าพํอกวน (ผู๎นําทางจิตวิญญาณของท๎องถิ่น) จะ
เป็นผู๎กําหนดวันโดยผํานพิธีการเข๎าทรงลํวงหน๎า คําวํา “ผีตาโขน” ตามความเห็นของ “เจ๎ากวน” 
นําจะมาจากการที่บรรดาผีเหลํานั้น สวมหน๎ากากคล๎ายลักษณะของโขนละคร แตํเดิมบางคนเรียกวําผี
ตาขนบ๎าง ผีตามคนบ๎างแตํก็หาความหมายไมํได๎ชัดแจ๎งและจากคําบอกเลําของเจ๎าพํอกวนในขณะ
เข๎าทรงวํา ผีตามคนมาในงานบุญเผวส จึงเรียกผีตามคนตํอมาจึงเพ้ียนเป็นผีตาโขน จากการศึกษาวิจัย
เรื่องพัฒนาการประเพณีผีตาโขนของ สนอง อุปลา พบวําประเพณีผีตาโขนเป็นการละเลํนที่เกิดจาก
ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณของผีบรรพชนสืบสานมาจากการละเลํนปูุเยอ ยําเยอของชาวหลวงพระบาง
แตํเนื่องจากการละเลํน “ผีตาโขน” อําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ต๎องผํานพ๎นกับกาลเวลาอันยาวนาน 
และฟันฝุากับระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการปะทะสังสรรค๑ทางวัฒนธรรม
กับคนหลากหลายกลุํมชน ดังนั้นเพื่อให๎สอดคล๎องและสัมพันธ๑กับวิถีชีวิตในชุมชน จึงมีการปรับเปลี่ยน
ผสมผสานให๎เป็นการละเลํนที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะท๎องถิ่น และมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย 

ผีตาโขน เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยูํทางภาคอีสานของ
ประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดข้ึนในเดือน 7 ของทุกปี (เดือนมิถุนายน นับเดือนแบบไทย) โดยจัดขึ้น
ในวันที่ได๎รับเลือกให๎จัดขึ้นในแตํละปีโดยคนทรงประจําเมือง ซึ่งงานบุญประเพณีพ้ืนบ๎านนี้มีชื่อ
เรียกวํา “บุญหลวง” โดยแบํงออกเป็นเทศกาล ผีตาโขน, ประเพณีบุญบั้งไฟ และงานบุญหลวง (หรือ 
บุญเผวส) ประเพณีแหํผีตาโขนจัดเป็นสํวนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญํหรือที่เรียกวํา “งานบุญหลวง” 
หรือ “บุญเผวส” และจัดเป็นการละเลํนที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับ งานบุญเผวสหรือเทศน๑
มหาชาติ ประจําปีกับพระธาตุศรีสองรัก ปูชนียสถานสําคัญของชาวดํานซ๎าย สําหรับในปีนี้ ประเพณี
บุญหลวงและการละเลํนผีตาโขน ประจําปี 2557 ขึ้นใน วันที่ 27-29 มิ.ย. .2557 โดยขบวนแหํผีตา
โขน จะจัดขึ้นใน วันที่ 28 มิถุนายน 2557 บริเวณวัดโพนชัยและหน๎าที่วําการอําเภอดํานซ๎าย จังหวัด
เลย งานบุญหลวงประเพณีผีตาโขนของอําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย เป็นประเพณีสําคัญ เพราะอยูํ ใน 
บุญสิบสองเดือน งานบุญเผวส (พระเวสสันดร) แหํผีตาโขนแม๎จะมีเลํนในภาคอีสานถิ่นอ่ืนบ๎าง แตํที่
วัดโพนชัย อําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย เป็นที่รู๎จักและจะยังคงอยูํคูํกับ "พระธาตุศรีสองรัก" ตลอดไป 

ผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกวํา “ผีตามคน” หรือบ๎างก็เรียก “ผีตาขน” จนเพ้ียนมาเป็นผี
ตาโขนในปัจจุบัน  เป็นเทศกาลที่ ได๎ รับ อิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดก ชาดกในทาง

   ส
ำนกัหอ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81
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พระพุทธศาสนา ที่วําถึงพระเวสสันดรและพระนางมัทรี จะเดินทางออกจากปุากลับสูํเมืองหลวง 
บรรดาสัตว๑ปุารวมถึงภูตผี ที่อาศัยอยูํในปุานั้น ได๎ออกมาสํงเสด็จด๎วยอาลัย2  

กลําวถึงความเชื่ออันเป็นที่มาของประเพณีผีตาโขนวํา ถึงแม๎ชาวอําเภอดํานซ๎าย จังหวัด
เลย สํวนมากนับถือพุทธศาสนา แตํความเชื่อในการนับถือผี โดยเฉพาะผีเจ๎านายของชาวดํานซ๎าย ก็
ยังไมํให๎ถูกทอดทิ้งไป ยังคงมีการเซํนไหว๎สักการะควบคูํไปกับการประกอบพิธีกรรมตามพุทธศาสนา3    

นอกจากนี้ประเพณีพิธีกรรมที่เก่ียวข๎องกับพระธาตุศรีสองรัก ยังมีลักษณะที่วําเป็นการนํา
ความเชื่อของชาว อําเภอดํานซ๎าย มาปรับผสมผสานระหวํางการนับถือผี หรือการนับถืออํานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุศรีสองรักโดยไมํมีความขัดแย๎งกันแตํอยํางใด 

วันแรกของงานผีตาโขน ซึ่งเรียกวันนี้วํา “วันรวม” (วันโฮม) โดยจะมีพิธีเบิก “พระอุป
คุต” ในบริเวณระหวํางลําน้ําหมันกับลําน้ําศอก เป็นวันที่ประชาชนตามตําบลหมูํบ๎านตํางๆ  เดินทาง
มารํวมงาน ซึ่งปกติจะนําบั้งไฟมาด๎วย โดยเริ่มตั้งแตํเวลาประมาณ 04.00 น. - 05.00 น. ทําพิธี
อัญเชิญพระอุปคุตเข๎ามาประดิษฐานอยูํที่วัด โดยอัญเชิญก๎อนหินจากแมํน้ําหมันใสํพาน ซึ่งสมมติวํา
เป็นพระอุปคุตนํามาประดิษฐานไว๎ที่หออุปคุตข๎างศาลาโรงธรรม ที่เตรียมจัดไว๎แล๎ว เชื่อกันวําจะ
สามารถปูองกันเหตุเภทภัยตํางๆ ที่จะเกิดในงานได ๎เมื่อพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จะมี
การละเลํนตํางๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน เชํน เลํนเซิ้งบั้งไฟ ฟูอนรํา การแสดงผีตาโขน การแสดงการ
เลํนตํางๆ เป็นต๎น กํอนเชิญพระอปคุต คณะแสนหรือข๎าทาสบริวารของเจ๎าพํอกวน จะนําอุปกรณ๑ มีด 
ดาบ หอก ฉัตร พานดอกไม๎ ธูปเทียน ขันห๎าขันแปด (พานดอกไม๎ 5 คูํ หรือ 8 คูํ) ถือเดินนําขบวนไปที่
ริมแมํน้ําหมัน เพ่ือนิมนต๑พระอุปคุต พระผู๎มีฤทธานุภาพมาก และมักเนรมิตกายอยูํในมหาสมุทรเพ่ือ
ปูองกันภัยอันตรายและให๎เกิดความสุขสวัสดี เมื่อถึงแล๎วผู๎อันเชิญต๎องกลําวพระคาถาและให๎อีกคนลง
ไปในน้ํา งมก๎อนหินใต๎น้ําขึ้นมาถามวํา “ใชํพระอุปคุตหรือไมํ” ผู๎ที่ยืนอยูํบนฝั่งตอบวํา “ไมํใชํ” พอ
ก๎อนหินก๎อนที่ 3 ให๎ตอบวํา “ใชํ นั่นแหละ พระอุปคุตที่แท๎จริง” เมื่อได๎พระอุปคุตมาแล๎วก็นําใสํพาน 
แล๎วนําขบวนกลับที่หอพระอุปคุต ทําการทักขิณาวัฏ 3 รอบ มีการยิงปืนและจุดประทัดซึ่งชํวงเวลา
นั้นบรรดาผีตาโขนที่นอนหลับหรืออยูํตามที่ตํางๆ ก็จะมารํวมขบวนด๎วยความยินดีปรีดา เต๎นรํา เข๎า
จังหวะกับเสียงหมากกระแหลํง ซึ่งเป็นกระดิ่งผูกคอวัวหรือกระดิ่งให๎ดังเสียงดัง แตํวันนี้จะมีผีตาโขน
ไมํมากนัก  

วันที่สองของงาน ตั้งแตํตอนเช๎าถึงบําย จะมีการละเลํนตํางๆ เชํน วันกํอนและประเพณี
ยังคงมีความเชื่อกันวํา สําหรับคนที่เลํนหรือมีการแตํงตัวเป็นผีตาโขนใหญํ ต๎องถอดเครื่องแตํงกายผีตา
โขนใหญํออกให๎หมดและนําไปทิ้งในแมํน้ําหมัน ห๎ามนําเข๎าบ๎าน เป็นการทิ้งความทุกข๑ยากและสิ่ง
เลวร๎ายไป และรอจนถึงปีหน๎าจึงคํอยทําเลํนกันใหมํ เวลาประมาณ 14.00 น. - 15.00 น. จะมีพิธีแหํ
เวสสันดรและพระนางมัทรี เข๎าเมือง โดยสมมติให๎สถานที่นอกวัดในบริเวณหมูํบ๎านเดิ่น ตําบลดําน

                                                 
2 ด ารงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ และธนโชติ ศรีบุญเรือง, ผีตาโขน, เดลินิวส์ (20 มิถุนายน 

2555): 16.  
3 สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร. “ศึกษาวิจัยเรื่องประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระธาตุศรีสองรัก  

อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย”. (2536, 359-360)   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซ๎าย อําเภอดํานซ๎าย เป็นที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีประทับอยูํ มีพิธีบายศรีสูํขวัญ พระ
เวสสันดรกับพระนางมัทรี และอัญเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเสร็จแล๎ว มีขบวนแหํ คือ ทํา
การแหํเข๎าวัดซึ่งสมมติวําเป็นเมือง โดยอัญเชิญพระพุทธรูป นําหน๎า ถัดไปมีพระสงฆ๑ 4 รูป นั่งบนแครํ
ตามหลัง ตํอจากนั้นจึงเป็นขบวนแหํบั้งไฟโดยเอาบั้งไฟมามัดรวมกันบนแครํและมี “เจ๎ากวน” นั่งบน
บั้งไฟ มีขบวนการแสดงผีตาโขน การละเลํนของประชาชนทั่วไป  โดยแหํรอบวัดสามรอบ นํา
พระพุทธรูปไปประดิษฐานไว๎ที่เดิม นิมนต๑พระสงฆ๑ลงจากแครํ และเชิญเจ๎ากวนลงจากบั้งไฟ เป็นเสร็จ
พิธีแหํพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข๎าเมือง ตอนเย็นมีการจุดบั้งไฟ (เจ๎ากวน คือ ผู๎ชายที่ทําหน๎าที่
ให๎ดวงวิญญาณเจ๎าในอดีตเข๎าทรงชาวบ๎านสํวนมากเรียกวํา “เจ๎าพํอกวน”) 

วันที่สาม เป็นการรวมเอางานบุญประเพณีประจําเดือนตํางๆ ของปีมารวมกันจัดในงาน
บุญหลวง ประชาชนในหมูํบ๎านจะมานั่งฟังเทศน๑มหาชาติ 13 กัณฑ๑ ที่วัดโพนชัย เพ่ือเป็นการสร๎าง
กุศลและเป็นมงคลแกํชีวิตและครอบครัวของตน 

 
ต๎นกําเนิดผีตาโขน 

กลําวกันวํา การแหํผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออก
จากปุากลับสูํเมือง บรรดาผีปุาหลายตนและสัตว๑นานาชนิดอาลัยรักจึงพาแหํแหนแฝงตัวแฝงตน มา
กับชาวบ๎านเพ่ือมาสํงทั้งสองพระองค๑กลับเมือง “ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน” จนกลายมาเป็น “ผีตา
โขน” อยํางในปัจจุบันแตํจะให๎นับจริงๆ นั้นก็ไมํมีผู๎ใดที่จะบอกถึงระยะเวลาของการกําเนิดพิธีกรรมนี้
ได๎อยํางแนํชัด 
 สรุปวําประเพณีผีตาโขนหรือตัวหน๎างามบ๎านนาซําว เป็นการละเลํนของชาวบ๎านนาซําว 
ที่มีมานานเทําใดไมํปรากฏหลักฐาน ชาวบ๎านได๎เลํนสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณี ซึ่งจะเลํนกันในบุญ
เดือนหกหรือบุญบั้งไฟ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือขอฝนจากพญาแถน รวมทั้งคารวะเจ๎าปูุบ๎านนาซําวซาง
ชาวบ๎านเชื่อกันวําเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์4  

การละเลํนผีตาโขนของชาวอําเภอดํานซ๎าย เริ่มต๎นจากประเพณีพ้ืนบ๎านกํอน ตํอมาได๎รับ
ความสนใจจนกลายเป็นงานระดับประเทศที่ชาวไทยและชาวตํางชาติรู๎จักงานผีตาโขน นิยมจัดในชํวง
เดือนมิถุนายนของทุกปี และมีมานานกวํา 400 ปีมาแล๎ว5  

พบวํา ความเชื่อของชาวอีสานได๎รับการสืบทอดจากบรรพชน และเกิดความเชื่อทาง
ศาสนาปรากฏมีความเชื่อตํางๆ ดังนี้ เชื่อในเรื่องฤกษ๑ยาม เชื่อเรื่องผีสางเทวดา เชื่อเรื่องพระภูมิเมือง 

                                                 
4 นงเยาว์ อ ารุงพงษ์วัฒนา, “ศึกษาวิจัยเรื่องโลกทัศน์ของชาวบ้านต่อการเล่นผีตาโขน”:  

ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาซ่าว อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย, (2533, บทคัดย่อ)    
5 เจริญ ตันมหาพราน, “น าเสนอถึงความเป็นมาของประเพณีผีตาโขนไว้ในประเพณีบ้าน

ข้อยว่า”, (2541, 69)  
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หรือเรียกอีกอยํางวํามเหศักดิ์เมือง เชื่อเรื่องผีบรรพชน เชื่อเรื่องลางสังหรณ๑ หรือเทพสังหรณ๑ เชื่อเรื่อง
ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นต๎น6   

เมื่อกลําวถึงการละเลํนผีตาโขน “ผีตาโขน” เป็นคําที่เรียกชื่อ การละเลํนชนิดหนึ่ง ที่ผู๎เลํน
ต๎องสวมหน๎ากากที่วาดหรือแต๎มให๎หน๎ากลัว โดยชุดแตํงผีตาโขนใช๎ผ๎าเกํา ผ๎ามุ๎ง หรือใช๎เศษผ๎านํามา
หํอหุ๎มรํางกายให๎มิดชิด ซึ่งจะรํวมเข๎าขบวนแหํและแสดงทําทางตํางๆ ระหวํางที่มีประเพณีบุญหลวง 
เป็นการละเลํนที่มีเฉพาะในท๎องที่อําเภอดํานซ๎ายเทํานั้น 

คําวํา “ผีตาโขน” ความหมายเดิมไมํแนํชัดเทําที่สืบทราบแตํเพียงวํา เป็นผีที่มีลักษณะ
รูปรํางหน๎าตานําเกลียดนํากลัวจากการที่สอบถามรํางทรง “เจ๎ากวน” ผีตาโขนมาจากคําวํา“ผีตาม
คน”เข๎ามาขออาหาร ขอสํวนบุญในเมืองมนุษย๑ทําการเลํนหยอกล๎อผู๎คนขอข๎าวปลาอาหารแล๎วก็จะพา
กันกลับยังถิ่นที่อาศัยของตน ในการเลํน “ผีตาโขน” ของชาวอําเภอดํานซ๎ายมีความเชื่อวํา  

1. ประการแรกเป็นการละเลํนเพ่ือถวายดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจในการ
ปกครองสูงสุดในเมืองดํานซ๎าย  

2. ประการที่สอง เลํนเพ่ือรํวมขบวนแหํพระเวสสันดรเข๎าเมือง อันเป็นความเชื่อทาง
พุทธศาสนา  

3. ประการที่สาม เลํนเพ่ือรํวมขบวนในการแหํบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) และการแหํขอ
ฝน  

4. ประการที่สี่ เลํนเพ่ือความสนุกสนาน  
5. ประการสุดท๎าย เลํนเพ่ือให๎สิ่งที่ไมํดีที่เคยกระทําด๎วยกาย วาจา ใจ รวมถึงโรคภัยไข๎

เจ็บตํางๆ ให๎ติดไปกับผีตาโขน โดยการนําไปลํองลําน้ําหมัน เป็นการเสร็จสิ้นพิธีบุญหลวงและ
การละเลํนผีตาโขน  

ที่มาของผีตาโขน นับเป็นอุบายอันแยบคายเฉพาะของบรรพบุรุษเมืองดํานซ๎ายที่ทําให๎
เด็กๆ ในเมืองเลํนสนุกกันเป็นการสํงท๎ายงานบุญ โดยจับเอา พระเวสสันดรชาดก พระชาติที่ 10 ที่
สําคัญที่สุดของพระพุทธเจ๎าในตอนที่พระเวสสันดรจะได๎กลับคืนพระนคร บรรดาผีปุาทั้งหลายตํางพา
กันมาสํงเสด็จจนถึงในเมือง เมื่อเข๎าเมืองด๎วยความเป็นผีปุาไมํเคยเข๎าเมือง ก็เลยออกพากันตระเวณ
เที่ยวเมืองโดยไมํได๎ทําอันตรายใคร แตํด๎วยความที่เป็นผี เมื่อชาวเมืองไปพบเข๎าจึงตกใจกลัว 
สัญชาตญาณผีก็อดที่จะแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกชาวบ๎านไมํได๎ เมื่อได๎เวลาบรรดาผีปุาก็จะพากันออก
นอกเมืองกลับคืนสูํปุา พร๎อมๆ กับนําพาความโชคร๎ายและทุกข๑โศกโรคภัยทั้งปวงออกจากเมืองไป
ด๎วย  

วงจรของประเพณีผีตาโขน เริ่มต๎นขึ้นโดยบุคคลศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองสองคนคือ เจ๎าพํอ
กวนและเจ๎าแมํนางเทียม ที่มีฐานะเป็นดังผู๎วิเศษหมอผี และครูใหญํของเมืองที่มีหน๎าที่หลักในการดูแล
องค๑พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุคูํเมืองดํานซ๎ายโดยเจ๎าพํอกวนและเจ๎าแมํนางเทียม จะเป็นจุดเริ่มต๎น
วงจรของประเพณีนี้เริ่มต๎นจากพิธีบายศรีที่บ๎านของเจ๎าพํอกวนและเจ๎าแมํนางเทียมในภาคเช๎า และ

                                                 
6 พระอริยานุวัตร เขมจารีเถระ, “ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน”: คติความเชื่อ, (2530, 

1-55)   
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ระหวํางที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์กําลังดําเนินอยูํนั่นเอง เด็กๆ ในทุกบ๎านเรือนของเมืองดํานซ๎า ยก็จะ
ชํวยกันจัดหาเศษผ๎ามาเย็บเป็นเสื้อผ๎าของผีตาโขน หาอุปกรณ๑คือหวดนึ่งข๎าวเหนียวและแกน
ก๎านมะพร๎าวมาทําหน๎ากากผีตาโขนด๎วยการวาดลวดลาย เพ่ิมสีสันเป็นผีตาโขนที่หน๎าตาโหดร๎ายนํา
กลัว หา “หมากกะแหลํง” หรือกระดึงผูกคอวัวควายมาทําเป็นเครื่องประดับ และที่สําคัญที่สุดที่ผีตา
โขนหลายตัวประณีตบรรจงประดิดประดอย เป็นที่สุดก็คือ อาวุธของผีตาโขนเป็นดาบใหญํ ทําด๎วยไม๎
มีทีเด็ดของดาบอยูํที่ปลายด๎ามดาบที่ทําเป็นรูปปลัดขิกอันโต ทายอดกลมๆ เป็นสีแดงแจ๐ เอาไว๎ไลํจิ้ม
สาวๆ ในเมืองโดยเฉพาะในภาคบํายจะเป็นพิธีการในฝุายราชการ เป็นการแหํผีตาโขน โดยจัดรูป
ขบวนแหํ อันประกอบด๎วยผีตาโขนใหญํ ที่ทําเป็นหุํนใหญํคล๎ายหัวโตของภาคกลาง และผีตาโขนเล็ก 
เป็นเด็กๆ ผู๎ชายในเมืองเกือบทั้งหมด  

“เจ๎าพํอกวน” คือผู๎มีหน๎าที่เข๎าทรง กระทําหน๎าที่เซํนไหว๎ประจําปี เลือกโดยวิญญาณพระ
เสื้อเมือง มาเข๎าทรงผู๎นั้น ซึ่งเป็นหัวหน๎าใหญํฝุายชายไว๎ผมยาว มีผ๎าขาวม๎าคาดศีรษะอยูํเสมอ นุํงโจง
กระเบน เสื้อขาว เป็นหัวหน๎าในการทําพิธีสมโภชน๑ และงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ทุกปี  

“เจ๎าแมํนางเทียม” เป็นหญิง เลือกโดยพระเสื้อเมืองเข๎าทรง มีหน๎าที่เข๎าทรงเหมือนเจ๎า
พํอกวน ไว๎ผมยาว เกล๎าบนกระหมํอมเสมอ นุํงผ๎าถุง เสื้อขาวพร๎อมกับผู๎เข๎าเฝูาและคอยปฏิบัติฝุาย
ชาย เรียกวํา “แสน” ผู๎เข๎าเฝูาและคอยปฏิบัติฝุายหญิง เรียกวํา “นางแตํง” 
 
ชนิดของผีตาโขน 

ผีตาโขน ในขบวนแหํจะแยกเป็น 2 ชนิดคือ ผีตาโขนใหญํและผีตาโขนเล็ก 
ผีตาโขนใหญํ ทําเป็นหุํนรูปผีทําจากไม๎ไผํสานมีขนาดใหญํกวําคนธรรมดาประมาณ 2 เทํา  

ประดับตกแตํงรูปรํางโครงสร๎างรํางขนาดใหญํและใช๎เศษวัสดุตํางๆ มาตกแตํงเป็นหน๎าตา ตามธรรม
เนียมปฏิบัติจะทําเพียง 2 ตัว เป็นผีตาโขนชาย และผีตาโขนหญิง ซึ่งจะมีเครื่องเพศ และเสื้อผ๎าแสดง
ให๎เห็นความเป็นชายหญิงอยํางชัดเจน 

ผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนเล็กเป็นการละเลํนของเด็ก ไมํวําเด็กเล็กๆ เด็กวัยรุํนหรือผู๎ใหญํ ทั้ง
ผู๎หญิงชาย มีสิทธิ์ทําและเข๎ารํวมสนุกได๎ทุกคน แตํผู๎หญิงไมํคํอยเข๎ารํวมแตํก็ยังมีอยูํบางสํวนที่ชอบเลํน
เพราะเป็นการเลํนคํอนข๎างผาดโผนและซุกซนปนทะลึ่งนิดๆ เมื่อชาวบ๎านมาจากหมูํบ๎านตํางๆ เพ่ือ
รํวมงาน จวนจะถึงบริเวณวัดพวกผีตาโขนเล็กจะคอยหยอกล๎อโดยเอาด๎ามดาบหรือง๎าวแหยํพวก
ผู๎หญิงและเด็กโดยเฉพาะกลุํมสาวๆ เป็นที่สนุกสนานโดยทั่วกัน เมื่อเลํนกันเหนื่อยพอสมควร ก็จะ
พักผํอนกํอนเริ่มเลํนใหมํ 

 
พัฒนาการของผีตาโขน 

1. ยุคดั้งเดิม (กํอนปี พ.ศ.2500) สืบเนื่องมาจากการละเลํน ปูุเยอยําเยอ ความเชื่อที่
ผสมผสานระหวํางพุทธ พราหมณ๑ ผี ที่ได๎รับการถํายทอดมาจาก อาณาจักรล๎านช๎างโบราณ เพ่ือให๎
เหมาะสมกับสภาพวิถีชุมชน ในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของชาวดํานซ๎ายเอง  

2. ยุคแสวงหา (ระหวํางปีพ.ศ.2500-2530) ซึ่งพัฒนาการของงานประเพณีผีตาโขนในยุค
นี้เกิดขึ้นพร๎อมๆ กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเข๎ามามีสํวนบริหารงานประเพณีของทาง
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ราชการ ตลอดจนแนวคิดของคนรุํนใหมํ และกระแสตอบรับการทํองเที่ยว ได๎ทําให๎เกิดการชํวงชิงและ
ขัดแย๎งทางความคิด ในการที่จะกําหนดทิศทางพัฒนาการละเลํนผีตาโขน โดยมีแนวความคิด แยก
ออกเป็น 3 ทิศทางคือ ฝุายที่ต๎องการให๎เป็นไปแบบดั้งเดิม ฝุายต๎องการรูปแบบใหมํเพ่ือผลทาง
เศรษฐกิจ และฝุายที่ต๎องการผสมผสาน แตํในที่สุดแนวคิดท้ังหมดก็สามารถตกผลึกเกิดเป็นประเพณีผี
ตาโขนยุคนี้ และจากแรงหนุนของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ผํานสื่อมวลชนทุกแขนง จากการนํา
การละเลํนผีตาโขนออกไปแสดงเผยแพรํยังทุกหนทุกแหํงเพ่ือการประชาสัมพันธ๑ ทําให๎ประเพณีผีตา
โขนอําเภอดํานซ๎าย มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และเป็นที่สนใจของนักทํองเที่ยวทั่วไป เพ่ือเป็นการ
สํงเสริมให๎เกิดการทํองเที่ยว ขบวนแหํการแสดงผีตาโขนจึงเกิดขึ้นเพ่ิมเติมจากประเพณีดั้งเดิม มีการ
จัดประกวดขบวนแหํ การประกวดหน๎ากากผีตาโขน การประกวดทําเต๎นที่สวยงาม ทั้งหมดนี้สํงผลให๎ 
ความคิดความเชื่อข๎อห๎ามข๎อปฏิบัติในการละเลํนผีตาโขนเปลี่ยนแปลงไป ผู๎เลํนผีตาโขนมีจํานวนเพ่ิม
มากขึ้นทุกๆ ปี การจัดทําหน๎ากากผีตาโขนจากรูปแบบดั้งเดิมถูกปรับประยุกต๑เป็นผีตาโขนแนวใหมํ 
ตามหลักวิชาการศิลปะกับเทคโนโลยีสมัยใหมํ และกลไกของการตลาด ชาวอําเภอดํานซ๎ายทั่วไป
ปรับตัวในลักษณะยอมรับการทํองเที่ยวเหลํานี้เป็นต๎นเค๎าแหํงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตํอมาผีตาโขนก็
กลายเป็นประเพณีเพ่ือการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม และมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นด๎วย
เหตุผลทางเศรษฐกิจ ที่ต๎องการสํงเสริมการทํองเที่ยวเป็นหลักในยุคปัจจุบัน ระหวํางปี พ.ศ. 2530 
เป็นต๎นมา เมื่อการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ได๎บรรจุประเพณีผีตาโขนลงในแผนสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว นับจากปี พ.ศ. 2531 เพ่ือยกระดับการละเลํนผีตาโขนให๎ถูกใจตลาดจึงมีการเพ่ิมสีสันให๎มี
ความหลากหลาย ในที่สุดผีตาโขนจึงพัฒนาจากการละเลํนตามระบบความเชื่อในพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ชีวิต พิธีกรรมเกี่ยวกับการทํามาหากิน และพิธีกรรมเพ่ือสํวนรวม ปรับเปลี่ยนเป็นการแสดงเพ่ือความ
สนุกสนานบันเทิงเริงรมย๑เป็นด๎านหลัก จนมีเสียงเรียกร๎องและมีการตั้งคําถามถึงเปูาประสงค๑ของการ
จัดงานมากข้ึน  

3. ยุคปัจจุบัน (ระหวํางปี พ.ศ. 2530–2557) เป็นยุคที่เกิดการปรับเปลี่ยนไปในลักษณะ
ก๎าวกระโดดก๎าวใหญํ เมื่อการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยบรรจุให๎ประเพณีผีตาโขน อําเภอดํานซ๎าย อยูํ
ในแผนการทํองเที่ยว และชาวบ๎านอําเภอดํานซ๎ายทั่วไปก็มีการปรับตัวในลักษณะตอบสนองและ
ยอมรับการทํองเที่ยว การละเลํนผีตาโขนที่ใช๎ประกอบพิธีกรรมจึงถูกปรับแนวให๎เป็นการแสดงเพ่ือให๎
นักทํองเที่ยวได๎ดูได๎ชม มีการจัดฉากแสดงการพูด การแขํงขัน ตลอดจนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องค๑ประกอบสําคัญๆ ทั้งคน อุปกรณ๑ กิจกรรม สถานที่ แตํอยํางไรก็ตามพิธีกรรมที่เคยมีแตํโบราณก็
ไมํได๎ถูกเปลี่ยนแปลงไปด๎วย ผู๎ละเลํนผีตาโขนจึงมี 2 กลุํม คือ กลุํม ผู๎ละเลํนตามพิธีกรรม และกลุํมผู๎
ละเลํนเพื่อการแสดง 

 
ประเพณีผีตาโขนกับวิถีชุมชน  

จากพัฒนาการประเพณีผีตาโขนที่กลําวมา ซึ่งเริ่มต๎นจากการละเลํนที่เป็นองค๑ประกอบ
ของขนบธรรมเนียม ประเพณี มาบัดนี้การละเลํนผีตาโขน เป็นได๎ทั้ง วิถีชีวิต อัตลักษณ๑บํงบอกชาติ
พันธุ๑ สินค๎า และกลไกของอํานาจ ที่จะสํงผลกําหนดทิศทางของวิถีชุมชนได๎อีกด๎วย ดังนี้ 

1. ประเพณีผีตาโขนกับขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนา จากการที่ชาวอําเภอดําน
ซ๎ายจะต๎องกระทําพิธีกรรมเกี่ยวกับองค๑พระธาตุศรีสองรัก และพิธีกรรมเกี่ยวกับวิญญาณผี เจ๎านาย 
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ทําให๎ไมํสามารถปฏิบัติตามฮีต 12 อันได๎แกํ ฮีตเดือน 4 บุญเผวส ฮีตเดือน 5 บุญแหํพระวันสงกรานต๑ 
ฮีตเดือน 6 บุญบั้งไฟและฮีตเดือน 7 บุญซําฮะ การละเลํนผีตาโขนจึงมีสํวนสํงเสริมให๎นําฮีตที่ขาดไป
มาจัดหลอมรวมเป็นบุญเดียวกันเรียกวํา “บุญหลวง” โดยอาศัย ความสนุกสนานชํวยผํอนคลายความ
ตึงเครียด จึงทําให๎บุญที่เกิดจากการรวมกันนี้สําเร็จลุลํวงด๎วยดี สํวนผลที่ เกิดกับศาสนา ก็มีสํวน
สํงเสริมให๎ศาสนาเข๎ามามีอิทธิพลตํอชุมชน ในแงํทางธรรมะและการปฏิบัติทางศาสนา เสริมสร๎างให๎มี
การผสมผสานการนับถือพุทธศาสนากับความเชื่อในวิญญาณของบรรพชนให๎เกิดการบูรณาการเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ทําให๎ชุมชนไมํมีความขัดแย๎ง ทั้งยังเป็นกลไกอยํางหนึ่งที่ชํวยควบคุมสังคมให๎เกิด
ความสงบเรียบร๎อย  

2. ประเพณีผีตาโขนกับสังคมวัฒนธรรม จากการละเลํนผีตาโขน ที่เกิดจากความเชื่อใน
วิญญาณผีเจ๎านายอันเป็นความเชื่อโดยการสั่งสมมาแตํสังคมบุพกาล ได๎กํอให๎เกิดผลดีแกํสังคมอําเภอ
ดํานซ๎ายในทุกๆ ด๎าน เชํน กํอให๎เกิดการรวมกลุํมกัน ทําให๎ชุมชนมีบรรทัดฐานและ คํานิยมรํวมกัน รู๎
วําคนในสังคมมีสถานภาพและบทบาทที่แตกตํางกัน และมีสํวนในการอบรมขัดเกลาจิตใจคนในสังคม 
สํงผลให๎วัฒนธรรมไทดํานซ๎าย เชํน ภาษาท๎องถิ่น จารีตประเพณี วิถีชีวิต ไมํเปลี่ยนแปลงสูญหายไป 
ทําให๎รู๎จักรากเหง๎าและวัฒนธรรมของตนเอง และกํอให๎เกิดความภูมิใจและผูกพันกับท๎องถิ่น  

3. ประเพณีผีตาโขนกับเศรษฐกิจและการทํองเที่ยว หลังจากที่ได๎รับการบรรจุให๎เข๎าใน
แผนการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย การละเลํนผีตาโขน ได๎สํงผลทางเศรษฐกิจอยํางสูงตํอชาวอําเภอ
ดํานซ๎าย โดยทําให๎เกิดรายได๎จากการจ๎างงาน การบริการอาหารที่พักอาศัย การบริการขนสํง และการ
จําหนํายสินค๎าหัตถกรรมพ้ืนเมือง แตํก็มีข๎อเสีย คือทําให๎สินค๎าและบริการตํางๆ ในเวลาตํอมามีราคา
สูงขึ้นกวําเดิม สํวนในด๎านการทํองเที่ยว ได๎สํงผลให๎เกิดการทํองเที่ยวแบบ โฮมสเตย๑ขึ้น และยัง
สนับสนุนการทํองเที่ยวในด๎านอื่นๆ ทั่วทั้งจังหวัดเลย เชํน ทํองเที่ยวเชิงนิเวศท่ี ภูเรือ ภูหลวง ภูกระดึง 
การทํองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เชํน จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดโพธิ์ชัย พระธาตุดินแทนอําเภอนา
แห๎ว พระธาตุสัจจะอําเภอทําลี่ เป็นต๎น ประเพณีผีตาโขน เมื่อเป็นการทํองเที่ยว อยํางไรก็ตามแม๎จะมี
ประโยชน๑นานัปการ แตํก็มีผลเสียคือกํอเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นมีความขัดแย๎ง
ระหวํางวัฒนธรรมท๎องถิ่นและวัฒนธรรมการทํองเที่ยว ทําให๎ คํานิยมของชาวอําเภอดํานซ๎ายเจ๎าของ
ประเพณีผีตาโขนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด๎วย 
 
 หน๎ากากผีตาโขน 

หน๎ากากผีตาโขนเล็ก ทําจากสํวนที่เป็นโคนของก๎านมะพร๎าวและหวดนึ่งข๎าวเหนียว โดย
นํามาเย็บติดกันแล๎วเขียนหน๎าตา ทําจมูกเหมือนผีลักษณะยาวๆคล๎ายงวงช๎าง สํวนชุดแตํงกายของผี
มักมีสีฉูดฉาดบาดตา โดยอาจเย็บเศษผ๎าเป็นเสื้อตัวกางเกงตัวหรือเย็บเป็นชุดติดกันตลอดตัวก็ได๎ ข๎อ
สําคัญคือต๎องคลุมรํางกายให๎มิดชิด หน๎ากากผีตาโขนสมัยดั้งเดิมจะทําจากหวดเกําที่ใช๎แล๎ว ในสํวนที่
ครอบศีรษะจะเย็บติดกับโคนของก๎านมะพร๎าว สํวนที่เป็นใบหน๎าจะใช๎ไม๎นุํนทําจมูกสั้นคล๎ายจมูกคน 
ใช๎สีที่ได๎จากธรรมชาติ จะไมํปรากฏลวดลายที่เดํนชัดเพราะเน๎นให๎หน๎ากากมีความลึกลับนํากลัว 

สํวนหน๎ากากผีตาโขนสมัยกลางนับตั้งแตํหนํวยงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยให๎การ
สนับสนุนในปี พ.ศ. 2531 มีความเปลี่ยนแปลงจากสมัยดั้งเดิม โดยนอกเหนือจากการนําหน๎ากากผีตา
โขนมาเลํนตามจุดประสงค๑หลักดังที่กลําวมาแล๎ว ยังได๎มุํงการทําหน๎ากากผีตาโขนเพ่ือเป็นการ
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ประชาสัมพันธ๑และดึงดูดความสนใจ ตลอดจนเน๎นผลทางธุรกิจจากนักทํองเที่ยว หน๎ากากผีตาโขนใน
สมัยนี้จึงมีความสวยสดงดงามละเอียดและประณีตข้ึนจากเดิมหวดที่ใช๎ครอบศีรษะจะใช๎หวดใหมํ สํวน
ใบหน๎ากากผีตาโขนมีความยาวขึ้น รวมทั้งจมูกที่โค๎งงอคล๎ายงวงช๎าง สีที่ใช๎จะมีทั้งสีน้ําพลาสติก สี
น้ํามันซึ่งให๎ความมันวาวและคงทน 

ด๎านความสัมพันธ๑ของหน๎ากากผีตาโขนกับวิถีชุมชนอําเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย พบวํา
หน๎ากากผีตาโขนจะมีบทบาทตํอการดําเนินชีวิตของคนในพื้นที่เป็นอยํางมาก เพราะมีความเชื่อวําการ
จัดทําหน๎ากากผีตาโขนเข๎ารํวมแสดงในงานของทุกปีเมื่อเสร็จแล๎วจะเป็นการปลํอยผีสาง และยังปลํอย
ทุกข๑โศกให๎ไหลไปตามแมํน้ําด๎วย ด๎านระบบรัฐศาสตร๑จะมีความสัมพันธ๑ที่คนในท๎องถิ่นแตํละคน แตํ
ละหนํวยงานจะเข๎าใจและทราบบทบาทหน๎าที่ของตนเองหรือของกลุํมที่มีการแบํงงานและหน๎าที่กัน
ทําหน๎ากากผีตาโขนเพ่ือเข๎ารํวมแสดง โดยไมํมีการขัดแย๎งกันในทางปฏิบัติกํอให๎เกิดความสามัคคีของ
ชุมชนด๎านระบบวิทยาศาสตร๑จะมีความสัมพันธ๑ในลักษณะของการแสดงออกถึงภูมิปัญญาชาวบ๎านที่
รู๎จักการนําเอาธรรมชาติมาจัดสร๎างเป็นผลงาน พร๎อมการปรับธรรมชาติให๎มีความคงอยูํในเชิงนิเวศน๑
ตลอดจนการดําเนินการทํา และผลิตหน๎ากากผีตาโขนรูปแบบของจริงและรูปแบบของที่ระลึก 

นอกจากนี้หน๎ากากผีตาโขนยังสํงอิทธิพลตํอความคิด ความรู๎สึกของชาวจังหวัดเลย โดย
สํวนรวมที่มีการใช๎เป็นสื่อสัญลักษณ๑อันแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ๑ของจังหวัด ในการรับรู๎ของ
คนทั่วไปจะเข๎าใจวํา หน๎ากากผีตาโขน คือ สื่อศิลป์ที่แสดงออกทางความเชื่อเกี่ยวกับผี เกี่ยวกับความ
ลึกลับนํากลัวหรือสิ่งไมํดี แตํอีกด๎านหนึ่งหน๎ากากผีตาโขนจัดทําวําเป็นสัญลักษณ๑ทางวัฒนธรรมที่
แสดงให๎เห็นถึงความรํวมใจ ความพร๎อมเพรียง ความสมัครสมานสามัคคีและความภาคภูมิใจ และการ
สืบสานประเพณีท่ียิ่งใหญํของชุมชนให๎ปรากฏแกํชาวโลกสืบไป 

 

 
 

ภาพที่ 1 หมากกะแหลํง 
ที่มา : baanjomyut.com, ตาโขน, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.baanjomyut.com/library_2/phi_ta_khon/05.html 
 

หมากกะแหลํง คือเครื่องดนตรีรูปรํางคล๎ายกระดิ่งหรือกระดึงแขวนคอวัว ผีตาโขนจะใช๎
หมากกะแหลํงแขวนติดบั้นเอวเมื่อเดินโยกตัวหรือเต๎นเป็นจังหวะ ขยํมตัวสายสะโพกเสียงหมากกะ
แหลํงก็จะดังเสียงนําฟังและนําสนุกสนาน 
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ภาพที่ 2 ดาบไม ๎
ที่มา : baanjomyut.com, ตาโขน, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.baanjomyut.com/library_2/phi_ta_khon/05.html 
 

ดาบไม๎  เป็นอาวุธประจํากายผีตาโขนไมํได๎เอาไว๎รบกัน แตํเอาไว๎ควงหลอกลํอและไลํ
หยอกล๎อสาวๆ และเด็กๆ จนต๎องวิ่งหนีกันจ๎าละหวั่น ทั้งอายทั้งขํา บางรายร๎องไห๎แตํไมํมีใครถือสา 
เพราะเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา เหตุที่วิ่งหนีเพราะปลายดาบนั้นแกะสลักเป็นรูปอวัยวะเพศชาย
แถมทาสีแดงให๎เห็นอยํางเดํนชัด การเลํนแบบนี้ไมํถือเป็นเรื่องหยาบ หรือลามกเพราะมีความเชื่อกัน
วําหากเลํนตลกและนําอวัยวะเพศชายหญิงมาเลํนมาโชว๑ในพิธีแหํและงานบุญบั้งไฟจะทําให๎พญาแถน
พอใจ ฝนจะตกต๎องตามฤดูกาล พืชพันธุ๑ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ๑ ไมํอดไมํอยากชีวิตเป็นสุขไมํมี
โรคภัยไข๎เจ็บไมํมีเภทภัยอันตรายใดๆเข๎ามากล้ํากลายชีวิตได๎ 

การละเลํนผีตาโขน  นอกจากจะเป็นการละเลํนพ้ืนบ๎านที่สร๎างสีสันผลงานศิลปะแบบ
บ๎านๆแล๎วยังเป็นศิลปะในการใช๎รํางกายเข๎าไปแสดงรํวมด๎วย  ที่เรียกกันวํา ศิลปะแสดงสด, ศิลปะ
แสดง (Performance Art) 

 
กลางครสิต๑ทศวรรษ 1960 (Performance Art) 

“ศิลปะการแสดงสด” หรือ “ศิลปะสื่อแสดง” คือคําที่พยายามถอดความมาจากศัพท๑
ศิลปะในตะวันตกคําวํา เพอร๑ฟอร๑มานซ๑ อาร๑ต (Performance Art) หรือบางทีก็อาจไมํต๎องมีคําวํา 
อาร๑ต ตามหลังก็เป็นที่เข๎าใจเหมือนกัน การที่ไมํใสํคําวํา “อาร๑ต” เข๎าไปก็เพราะ โดยต๎นตอของ เพอร๑
ฟอร๑แมนซ๑ นั้น เกิดขึ้นจากการตํอต๎านศิลปะในความหมายแบบเดิม ศิลปะที่ปรากฏในชื่อนี้เริ่มขึ้น
ตั้งแตํปลายคริสต๑ทศวรรษ 1960 ในวงการศิลปะนานาชาติ โดยเฉพาะในประเทศตะวันตก คําวํา 
เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ อาร๑ต (Performance art) มีความหมายของคําที่ไมํชัดเจน ได๎เปิดกว๎างให๎แกํความ
เป็นไปได๎เอาไว๎มากๆ 

ตั้งแตํปลายคริสต๑ทศวรรษ 1970 คํานี้กลายเป็นที่นิยมมากสําหรับกิจกรรมทางศิลปะ
ตํางๆ ที่นําเสนอตํอหน๎าคนดูแบบสดๆ มีการรวมเอา ดนตรี นาฏศิลป์ กวี ละคร และวีดีโอ เข๎ามาอยูํ
ในการแสดงด๎วย คํานี้ยังเรียกศิลปะที่ใช๎การแสดงสดๆ อยําง ไลฟ อาร๑ต (Live Art), บอดี้ อาร๑ต 
(Body Art) แฮ็พเพ็นนิง (Happening) แอ็คชัน (Action) และกิจกรรมบางอยํางของ ฟลัคซุส 
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(Fluxus) และเฟมินิสต๑ (Feminist, กลุํมสตรีนิยม) เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ เกิดขึ้นจากการที่ศิลปินต๎องการ
สื่อสารกับคนดูโดยตรง มากไปกวําที่จิตรกรรมและประติมากรรมสามารถทําได๎ ซึ่งเป็นแนวโน๎มที่
เกิดขึ้นตั้งแตํปลายคริสต๑ทศวรรษ 1960 ได๎รับแรงบันดาลใจจากศิลปินในสายทัศนศิลป์หลายคน 
ตั้งแตํกลุํม ดาด๎า (Dada) จอห๑น เคจ (John Cage) ผู๎ซึ่งทําให๎ความคิดแบบ ดาด๎า เผยแพรํที่นิวยอร๑ค
ในชํวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และจากการที่ แจ็คสัน พ็อลล็อค (Jackson Pollock) ที่ทําจิตรกรรม
แบบแอ็คชัน เพนติ้ง (action painting) สําหรับการถํายภาพยนตร๑ในปี 1950 จนกระทั่งปลายคริสต๑
ทศวรรษ 1970 ศิลปินปฏิเสธที่จะใช๎คําวํา เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ นี้กับการแสดงในแบบละครเวที (ซึ่งนิยม
ใช๎คําวํา เพอร๑ฟอร๑มิง อาร๑ต, performing art มากกวํา) 

เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ ในระยะแรกเริ่มเมื่อปลายคริสต๑ทศวรรษ 1960 มักจะเป็นกิจกรรมใน
แนวคิดของกลุํม คอนเซ็ปชวล (Conceptual) ซึ่งไมํมีลักษณะที่เป็นละครเวทีหรือนาฏศิลป์ พวก
ศิลปินมักจะทํา เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ ในแกลเลอรีและพ้ืนที่สาธารณะ ความยาวของการแสดงมีตั้งแตํ ไมํกี่
นาทีไปจนถึงยาวนานเป็นวันๆ และมักจะทําเพียงครั้งเดียวไมํคํอยทําซ้ําอีกในปี 1969 กิลเบิร๑ตและ
จอร๑จ (Gilbert and George) ศิลปินคูํได๎ใช๎รํางกายของตัวเองในผลงานศิลปะ โดยกลายสถานะ
ตัวเองให๎เป็น “ประติมากรรมที่มีชีวิต” (ลิฟวิ่ง สคัลป์เจอร๑, living sculpture) เป็นดั่งศิลปะวัตถุที่มี
ลักษณะแบบหุํนยนต๑ในนิทรรศการของพวกเขาหรือบางทีก็ออกไปแสดงตามท๎องถนนในกรุงลอนดอน
และในปี 1972 วีโต แอคคอนซี (Vito Accoci) ทํา เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ ชื่อ ซี้ด เบด (Seed bed) ที่
นิวยอร๑คส๑ ซอนนาเบนด๑ แกลเลอรี (New York Sonnabend Gallery) เขาสําเร็จความใครํด๎วย
ตัวเองใต๎บันไดที่คนดูเดินอยูํและคนดูจะได๎ยินเสียงของศิลปินที่ขยายออกไปสูํลําโพงในปี 1975 ลอว๑
รีย๑ แอนเดอร๑สัน (Laurie Anderson) ทํา เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ ชื่อ ดูเอท ออน ไอซ๑ (Duet on Ice) แอน
เดอร๑สัน ทําการหลํอน้ําแข็งหุ๎มรองเท๎าสเก็ตท๑ของตัวเอง แล๎วยืนโซซัดโซเซบนถนน พร๎อมๆ กับเลํน
ไวโอลินเพลงคลาสสิคจนน้ําแข็งละลายหมด 

ศิลปิน เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ รุํนที่สองเริ่มบทบาทในปลายคริสต๑ทศวรรษ 1970 โดยปฏิเสธ
ความเครํงครัดของศิลปะแนว คอนเซ็ปชวล ทําให๎งาน เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ เริ่มไปปรากฏให๎เห็นในโรง
ละครและไนท๑คลับ ในรูปของดนตรีหรือตลกเดี่ยว หรือบางทีก็อยูํในรูปของวิดีโอหรือภาพยนตร๑ ใน
หลายกรณีที่ เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ ที่ทําได๎อยํางนําตื่นตาตื่นใจ จะถูกเทียบเคียงหรือได๎กลายเป็นนาฏลีลา 
ละคร หรือดนตรีแบบหัวก๎าวหน๎า (avant-garde, อาวองท๑-การ๑ด) 

ในคริสต๑ทศวรรษ 1980 ได๎เกิดศิลปินที่มีความสามารถอยํางยอดเยี่ยมหลายคนที่ทํา เพอร๑
ฟอร๑แมนซ๑ ในลักษณะ “ผสมและข๎ามสาขา (ทางศิลปะ)” คือเกํงทั้งในสาขาการแสดงแบบ
ศิลปะการแสดง (performing art เชํน ดนตรี นาฏลีลา และละครเวที) และสาขาทัศนศิลป์ (ทางด๎าน
จิตรกรรมและประติมากรรม)ไมํวําจะเป็นนักดนตรีอยําง ลอว๑รีย๑ แอนเดอร๑สัน และ เดวิด เบิร๑น 
(David Byrne) สาขานักแสดงอยําง แอน แมคนูสัน (Ann Magnuson) ดาวตลกอยําง วูปี้ โกลด๑เบิร๑ก 
(Whoopi Goldberg) และนักออกแบบศิลป์ให๎อุปรากรฝรั่งอยําง โรเบิร๑ต วิลสัน (Robert Wilson) 
ศิลปิน เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ หลายคน ทํางานทั้งแบบ เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ และก็สร๎างงานในสื่ออ่ืนด๎วยไมํวํา
จะเป็นจิตรกรรมหรือประติมากรรม เชํนเดียวกับศิลปินที่ทํางานจิตรกรรมและประติมากรรมเป็นหลัก 
ก็อาจจะทํางาน เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ ได๎ด๎วยเหมือนกัน งาน เพอร๑ฟอร๑แมนซ๑ จึงเป็นเหมือนเครื่องมือหรือ
สื่ออีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการแสดงออก 
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ศิลปินไทย จุมพล อภิสุข กลําววํา ในศิลปะแสดงสายฝรั่งเศสนิยมใช๎คําวํา Live Art ซึ่งมี
นัยถึงความ “สด” ในการแสดง มหกรรมศิลปะแสดงที่ริเริ่มโดยจุมพลและเพ่ือน ชีวศิลป์ Live Art, 
สื่อการแสดง ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2539 ที่ศูนย๑บ๎านตึก คือ การลองถอดความคําวํา Live art ให๎เป็นไทยวํา 
“ชีวศิลป์” 

 
อิทธิพลของผลงานการออกแบบชดุผีตามคนทีไ่ดจ๎ากแฟชัน่  

ประวตัิศาสตร๑แฟชัน่  
1. ยุคอาณานคิมหรือรเีจนซี่ (1795-1815) 
เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิวัติในอเมริกาและฝรั่งเศส สาวในยุคนี้จึงได๎รีบ

อิทธิพลการแตํงกายแบบกรีกโบราณ เพราะเชื่อวําเป็นภาพลักษณ๑ที่แสดงให๎เห็นถึงประชาธิปไตย   
               ลักษณะชุด 

 

 
 
ภาพที่ 3 ชุดยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่ 1 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1
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ใสํชุดยาวๆ กรอมพ้ืน ไมํใสํคอร๑เซ็ต ใสํเอวสูงแบบรัดใต๎อก พวกผู๎ดีจะใสํชุดสีขาวตลอด 
พวกฐานะต่ําลงมาหนํอยก็จะใสํชุดสีพาสเทล ใสํชุดสีขาวเฉพาะงานเลี้ยง (เพราะเปื้อนงําย) ผ๎านุํมๆ 
บางๆ พริ้วๆ เป็นผ๎าฝูาย มัสลิน หรือผ๎าไหม มักใสํผ๎าคลุมไหลํหรือถุงมือยาว ผมสั้น ใสํหมวก 

 
การกาํเนดิของ Short Spencer Jacket 1795 
เสื้อแบบนี้เดิมเป็นเสื้อผู๎ชายแบบแขนยาว มีชายข๎างหลังยาว ติดยศทหารตามไหลํและเสื้อ 

โดยตํอมามีทํานเอิร๑ล ชื่อ Spencer เป็นคนไปทะลึ่งตัดชายข๎างหลังออก ทําแฟชั่นแบบของตัวเอง
ขึ้นมา เสื้อก็เลยเรียกชื่อตามทํานเอิร๑ลมาตั้งแตํบัดนั้น แฟชั่นนี้สาวๆ เอามาประยุกต๑ใสํกับชุดเอวสูง
ที่วํา ทําจากผ๎าไหมหรือขนแกะฮิตไปด๎วยกันกับชุดพริ้วๆ  

 

 
 

ภาพที่ 4 ชุดยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่ 2 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
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ภาพที่ 5 ชุดชั้นในยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่ 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
 

ชดุชัน้ใน จริงๆ สมัยนั้นเขาไมํฮิตชุดชั้นในกัน บางคนใสํชุดแบบพริ้วๆ แบบเดียวกันไว๎ข๎าง
ในอีกชั้นยกเว๎นคนที่หุํนไมํเอ้ืออํานวยก็จะใสํเสตย๑แบบในภาพ สํวนใหญํเป็นสีเนื้อ ซึ่งทําให๎ดูไมํออกวํา
ใสํชั้นในหรือเปลํา  

ตัวอยํางจากยุคยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่ 
 

 
 

ภาพที่ 6 ชุดยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่ที่ (หนังเรื่อง Pride and prejudice ของเจน ออสติน) 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
 

http://www.imdb.com/title/tt0414387/
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2. ยุคโรแมนติก (1815-1840) หลังสงครามผํานพ๎น คนก็หันมาแตํงกายแบบอังกฤษ 
(เรียกอีกอยํางวํา แองโกลมาเนีย Anglomania) ศิลปินและนักปราชญ๑ตํางหันมาคลั่งศิลปะโรแมนเน๎น
อารมณ๑ความรู๎สึก ยุคนี้ผู๎หญิงถูกเน๎นให๎เห็นวําเป็นเพศที่อํอนแอกวําและสวยงามชอบการแตํงตัว 

ชุดยุคนี้ มีลักษณะพิเศษคือไหลํลูํลง เอวคอด ผายออกที่สะโพกเพ่ือเน๎นความเป็นสตรีเพศ
จะเห็นวํา เดรสแบบเดิมถูกแตํงเติมให๎เวํอร๑ขึ้นเรื่อยๆ เอวสูงคํอยๆ ต่ําลงมาอยูํที่เอวปกติ รัดติ้วด๎วย
คอร๑เซ็ตสุดโหด กระโปรงคํอยๆ พองขึ้นแบบอลังการ ตกแตํงประดับประดาหรูหรา  
 

 
 

ภาพที่ 7 ลักษณะชุดยุคโรแมนติก 
ที่มา : monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
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ภาพที่ 8 ลักษณะชุดยุคโรแมนติกเป็นแฟชั่นหมวกใหญํโตและทรงผมที่เรียกวําApollo knot   
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
 

3. ยุควิคตอเรียตอนต๎น (1840-1870) ปี 1837 พระราชินีวิคตอเรียขึ้นครองราชย๑ มีลูก
เก๎าคน เธอเป็นต๎นแบบของผู๎หญิงแบบถํอมตน อุทิศตนเพ่ือครอบครัว ยึดมั่นในศีลธรรม รสนิยมเธอ
เป็นแรงบันดาลใจให๎สาวๆ ยุคนั้นแตํงตัวตาม 

ลักษณะชุดยุคนี้เป็นอะไรที่นํารัก จึงไมํแปลกที่หลายๆ คนจะชอบและนํามาประยุกต๑กับ
การแตํงตัว คอสเพลย๑แนวโลลิต๎าก็มาจากยุคนี้ด๎วย ลักษณะไหลํแคบและลูํลง ลําตัวแคบมากด๎วยการ
รัดคอร๑เซ็ต กระโปรงบานพอควร ยาวกรอมพ้ืนและคํอยๆ พองขึ้นเรื่อยๆ ตามยุคสมัยที่ผํานไป 
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ภาพที่ 9 ชุดยุควิคตอเรียตอนต๎น 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
 

 
 

ภาพที่ 10 สุํม (มีชื่อเรียกวํา Cage Crinoline)  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
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ภาพที่ 11 ยุคนี้นิยมใสํหมวกแบบ deep bonnets ซึ่งเป็นหมวกปกปิดหน๎า 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
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ภาพที่ 12 bertha neckline  คอเสื้อแบบโชว๑อกเซ็กซ่ี  ใช๎สําหรับชุดงานกลางคืน 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

 

 
 

ภาพที่ 13 ชุด Bloomers 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
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เนื่องจากชุดแบบนี้มีการรัดคอร๑เซ็ต ทําให๎ผู๎หญิงทําอะไรไมํสะดวก เอวก็กิ่ว กระโปรงก็
บานจะก๎มจะเงยอะไรก็ไมํได๎ เลยมีชาวอเมริกันคนนึงชื่อ Mrs. Bloomers คิดชุด Bloomers
ขึ้นมา ลักษณะเป็นกางเกงชั้นในแบบขายาวพองๆ Mrs. Bloomers ซึ่งเป็นเฟมินิสต๑พยายามชวนคน
ให๎มาใสํชุดนี้ แตํก็ไมํฮิต นิยมใสํกันในหมูํเด็กๆ เทํานั้น 

 
4. ยุควิคตอเรยีนตอนปลาย  (1870-1890) พระราชินีวิคตอเรีย สามีสวรรคต เธอเลยเก็บ

ตัวและใสํแตํชุดดํา สีดํา เลยเป็นที่นิยม ขึ้นมาบ๎าง ในชํวงนั้นรูปทรงของชุดเริ่มเน๎นสัดสํวน แตํก็ปกปิด
รํางกายในเวลาเดียวกัน จะเห็นวําชํวงบนเข๎ารูปมากขึ้น สีเข๎มมาแรง 
 

 
 

ภาพที่ 14 ชุดยุควิคตอเรียนตอนปลาย 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
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ภาพที่ 15 สุํม "ที่ถํางกระโปรง" (bustle)  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
 

มีการเปลี่ยนแปลงจาก สุํม มาใสํ "ที่ถํางกระโปรง" (bustle) ลักษณะเหมือนกระโปรงของตัว
อิจฉาในซินเดอเรลลํา ทําให๎กระโปรงจะไมํกางรอบด๎านเหมือนแบบเดิม แตํจะถูกดันไปด๎านหลังแทน 
ชํวงแรกเป็นแบบ soft bustle ใสํแล๎วก็พองๆ นํารักดี ชํวงหลังหันมานิยม hard bustle  
ตัวอยํางจากยุคนี้ 
 

 
 
ภาพที่ 16 Women in the Garden โดย Claude Monet 1866-7.กระโปรงแบบ soft bustle 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
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ภาพที่ 17 La Grande Jatte โดย Georges Seurat 1884-6 กระโปรงแบบ hard bustle 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
 

5. ยุคอาร๑ตนโูว (1890-1911) 
ยุคทองของชนชั้นสูงผู๎มีอันจะกินในสังคม ใช๎ชีวิตหรูหราฟุุมเฟือยจึงมีการนําการตกแตํง

แบบเวํอร๑ๆ เวียนกลับมา ยุคนี้ผู๎หญิงเริ่มมีบทบาทมากขึ้น เริ่มทํางานมีสํวนในกิจกรรมเพ่ือสังคมตํางๆ
โดยรวมแล๎วชุดใสํสบายมากข้ึนปรับให๎เหมาะกับการออกงานสังคม ไหลํของชุดตั้งตรงสงําผําเผย ไมํลูํ
ลงแบบแตํกํอนแล๎ว มีการตัดชุดสูทแบบกระโปรง แตํยังคงใสํคอร๑เซ็ต แตํมีการเปลี่ยนรูปแบบให๎เข๎า
กับสรีระมากขึ้น ทําให๎คนที่ใสํดูสงํางาม 

 
 



30 
 

 
 

ภาพที่ 18 ชุดยุคอาร๑ตนูโว 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

 

     
  

  

  

  

   

 

 

 

 
ภาพที่ 19 The Gibson Girl ตัวการ๑ตูนที่สื่อภาพลักษณ๑หญิงยุคนั้น คือ มีอิสระ ประสบ
ความสําเร็จ  เลํนกีฬาเป็น  ในขณะเดียวกันก็สวยด๎วย  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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6. ยุค 1910s - WWI (1911-1919) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนานใหญํ เกิด
สงครามโลกครั้งที่ 1 ผู๎ชายไปรบ ทําให๎ผู๎หญิงต๎องมาทําหน๎าที่หลายอยํางแทนผู๎ชาย  

ลักษณะชุด ด๎วยกระแสสงครามโลก ทําให๎ชุดมีลักษณะของแนว military เข๎ามา
ผสมผสาน สังเกตจากคอเสื้อ และปกเสื้อแบบทหาร กระโปรงสั้นลงเล็กน๎อยตํอมากระโปรงเริ่มแคบ
ลงๆ ตามเวลาที่ผํานไป (อาจจะเปลืองผ๎า) เครื่องประดับไมํคํอยใสํ เรียกวําเน๎นการใช๎งานมากกวํา 

 

 
 

ภาพที่ 20 จากภาพ เป็นประกาศรับสมัครผู๎หญิงเข๎าทํางาน  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ภาพที่ 21 ชุดมีลักษณะของแนว military 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

 
7. ยุค 1920s (1920 -1929) 
สงครามสงบ เข๎าสูํยุค Jazz Age เป็นยุคของคนรุํนใหมํและหนุํมสาว ซึ่งขึ้นมารุํงเรือง มี

ฐานะ ผู๎หญิงที่เคยทํางานชํวงสงครามก็ไมํอยากกลับไปเป็นแมํบ๎านอีก  ยังคงทํางานตํอไป และมี
อิสระเสรีมากกวําเดิม 

ลักษณะชุดชํวง '20s หลังสงคราม ชุดที่มาแรงสุดๆ เป็นสัญลักษณ๑ของยุคนี้คือ "Flapper 
dress" เป็นชุดลําตัวตรง หน๎าอกแบนเป็นไม๎กระดาน กระโปรงสั้นลง แฟชั่น '20s ของแท๎ต๎องมีการ
รัดหน๎าอกด๎วยเสตย๑ เพราะเชื่อวํา หน๎าอกแบนๆ กับผมสั้นกุดเป็นสัญลักษณ๑ของความเป็นหนุํมสาว 
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ภาพที่ 22 ลักษณะชุดของแนว flapper dress 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
 

 
 

ภาพที่ 23 ลักษณะชุดของแนว flapper dress 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ภาพที่ 24 ชุดแนว flapper dress ยังฮิตมาถึงปัจจุบัน อยํางในรูปซ๎าย ที่เคต มอสส๑ ใสํออกงานหรู
หรือรูปขวาที่เป็นเดรสแบบเรียบๆ  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
 
  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 25 ดีไซน๑เนอร๑แหํงยุค '20s มาดามโคโคํ ชาแนล ผู๎ปฏิวัติแฟชั่นด๎วย "Little black dress"  
ที่มา : ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ภาพที่ 26 "หลุยส๑ บรู๏คส๑" นางแบบและดาราหนังเงียบเป็นตัวแทนภาพลักษณ๑สาวยุคนี้จริงๆ Flapper 
dress กับผมทรงบ๏อบสั้นเหมือนหมวกกันน็อกเป็นเอกลักษณ๑ แตํงหน๎าจัดจ๎าน ปากแดง สูบไปป์ 
อารมณ๑สาวคลับตํอต๎านสังคม  
ที่มา : ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
  

8. ยุค 1930s (1930 -1939) 
เหมือนยุคที่แล๎ว หนุํมสาวเบํงบาน ชํวงนี้มีเหตุการณ๑เศรษฐกิจตกต่ําด๎วยแตํไมํกระทบกับ

ผู๎มีอันจะกิน พวกนั้นก็เฮฮาปาร๑ตี้ แตํงตัวกันตํอไป คนฮิตสาวสปอร๑ต สุขภาพดี ผิวแทน ผมบลอนด๑
วิทยาการใหมํๆ ถูกคิดค๎น ไมํวําจะเป็นผ๎าไนลอน ผ๎าเรยอง ซิป ศัลยกรรมพลาสติก การดัดผม ฯลฯ  

 

 
 

ภาพที่  27 ชุดโดยรวมมีความเป็นผู๎หญิงมากขึ้น  ทรวดทรงเข๎ารูป  กระโปรงพลีทก็ฮิต 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ภาพที่ 28 ชุดและหมวก ยุค 1930s (1930 -1939) 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

 
นิยมทรงผมดัดดูนํารัก กับหมวกปีกกว๎างแบบสาวหวาน ในรูปเป็นชุดงานแตํงงาน หมวก

แบบอ่ืนก็มีประมาณนี้ ยังคงความนํารักอยูํ รูปซ๎ายสุดเป็นหมวกเบเรํต๑ คล๎ายๆ หมวกนักเขียนการ๑ตูน 
นํารักและฮิตมาจนบัดนี้ 
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ภาพที่ 29 ชุดกลางคืน ยุค 1930s (1930 -1939) 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
 

ยุคนี้เริ่มแบํงชุดกลางวันกับกลางคืนออกจากกัน อันนี้เป็นเพราะสาวสมัยกํอนหน๎านั้นอยูํ
กับบ๎าน แตํงตัวสวยทั้งวัน แตํสาวสมัย '30s มีงานยุํงข้ึน ชุดกลางวันจึงเป็นแบบเรียบๆ สํวนกลางคืนก็
หรูหราไฮโซกันไป ชุดที่เป็นสัญลักษณ๑คือเดรสยาวคอวี โชว๑หลัง (คนนิยมไปอาบแดด ให๎หลังสีแทน 
จะได๎มาใสํชุดโชว๑) 

  
              9. ยุค 1940s (1940 -1949) สงครามโลกครั้งที่สอง ภาวะขาดแคลน ต๎องใช๎ระบบปัน
สํวนอาหาร เสื้อผ๎า จากนั้นสงครามสิ้นสุดลงในยุคนี้ด๎วย 

ลักษณะชุด เสื้อผ๎าถูกตัดให๎เข๎ากับการใช๎งาน สีทึมๆ แห๎งๆ ใสํเหมือนๆ กันไปหมด 
กระโปรงแคบๆ แฟชั่นไมํคํอยพัฒนาเทําไหรํ คล๎ายๆ เดิม แฟชั่นหมวกที่ฮิตคือ ผ๎าคาดกันฝุุนเวลา
ทํางานกลางวัน และรองเท๎าพ้ืนยาง (แนว Keds รุํนแรกๆ) ชํวงจบสงครามใหมํๆ ปี 1947 Christian 
Dior สร๎างชื่อด๎วย "นิวลุค" เป็นสูทขนาดฟิตพอดีตัว เข๎าเอวคอด กับกระโปรงบาน เป็นที่ฮือฮาเพราะ
ใช๎ผ๎าเปลืองมากๆ หลุดคอนเซ็ปต๑ประหยัดชํวงสงครามอยํางสิ้นเชิง   
 

http://monolurf.exteen.com/20081005/keds
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ภาพที่ 30 ชุดยุค 1940s (1940 -1949) 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
 

10. ยุค 1950s (1950 -1959) 
เศรษฐกิจรุํงเรืองขึ้น ชนชั้นกลางและคนทั่วไปเริ่มมีเงิน ยุคห๎าศูนย๑นี้วัยรุํนเป็นมีเทรนด๑

แฟชั่นเป็นของตัวเองแล๎ว ยุค '50s มีสัญลักษณ๑ที่โดดเดํนอีกอยํางคือ กระโปรงบ๏านบาน ความยาว
คลุมเขํา ข๎างในกระโปรงเสริมผ๎าตาขํายหลายๆ ชั้น  เน๎นทรวดทรงองค๑เอว 
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ภาพที่ 31 ชุดยุค 1950s (1950 -1959)ชํวงแรกๆ ฮิตกระโปรงทรงดินสอแคบเข๎ารูปแบบภาพด๎านบน 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ภาพที่ 32 ชุดยุค 1950s (1950 -1959) 1 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ภาพที่ 33 ชุดยุค 1950s (1950 -1959) 2 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

 

 
 

ภาพที่ 34 ชุดชั้นในยุค 1950s (1950 -1959) ชุดชั้นในยุคนี้บางและใสํสบายขึ้น ราคาก็ถูกลง เพราะ
ใช๎ผ๎าไนลอนซึ่งเป็นวิทยาการใหมํ ดูไปคล๎ายๆ กับของปัจจุบันแล๎ว 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ตวัอยาํงจากยคุ 1950s (1950 -1959) 

 
 

ภาพที่ 35 Elvis Presley  เป็นตัวแทนความเทํของวัยรุํนชายยุคนี้ 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
 

 
 

ภาพที่ 36 Marlon Brando จากหนังเรื่อง "The Wild One" (1953) 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 



43 
 

 
 

ภาพที่ 37 Audrey Hapburn จากเรื่อง "Sabrina" 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
 

 
 

ภาพที่ 38 Audrey Hapburn  ฉากคุ๎นตาจากเรื่อง "Breakfast at  Tiffany's" 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ภาพที่ 39 Elizabeth Taylor  แฟชั่นผม และการแตํงหน๎า 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวตัศิาสตร๑แฟชัน่, เข๎าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
 

11. ยุค 1960s (1960 -1969) 
สืบเนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พอสงครามจบ คนก็มีลูกหลานกันมากมาย (รุํน

พํอแมํสมัยนี้จึงถูกเรียกวํา Baby boomers) ลูกหลานเหลํานั้นก็โตทันใช๎ในยุคนี้ กลายเป็นกลุํมวัยรุํน
กวํา 70 ล๎านคนที่หลงไหลแฟชั่น ทางด๎านวิทยาการตํางๆ ทั้งศิลปะ ดนตรี ก็พัฒนา เศรษฐกิจก็ฟู
เฟ่ืองดี เรียกรวมๆ วําเป็นแนว "Mod look" (แนวม๎อด) Mod look มินิสเกิร๑ต หรือเดรส สีเมทัลลิก 
ถุงนํองหลากสี โดยรวมสีสันจัดจ๎านลายแนวเรขาคณิต หลายคนคิดวํามินิสเกิร๑ตเป็นสัญลักษณ๑ของทั้ง
ยุค 60s แตํจริงๆ แล๎ว มินิสเกิร๑ตและลุคแบบม๎อดนั้นเพ่ิงจะมาฮิตในชํวงปี  1966 (คือยุค 60 ตอน
ปลายๆ) กํอนหน๎านั้นคนยังฮิตแฟชั่นกระโปรงบานเทําเขําสมัย '50 อยูํ 
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ภาพที่ 40 ลักษณะชุด ยุค 1960s (1960 -1969) 1 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

  

 
 

ภาพที่ 41 ปกเสื้อแบบ Peter pan collar หรือที่เรียกกันวํา เสื้อคอบัว  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 42 ลักษณะชุด ยุค 1960s (1960 -1969) 2 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
 

 
 

ภาพที่ 43 ลักษณะชุด ยุค 1960s (1960 -1969) 3 เน๎นกระโปรงสั้น 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 44 ลักษณะชุด ยุค 1960s (1960 -1969) 4 ทรงผมต๎องสั้น 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
 

 
 
ภาพที่ 45 ลักษณะชุด ยุค 1960s (1960 -1969) 5เน๎นติดขนตาปลอมทั้งบนและลําง 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

http://monolurf.exteen.com/20081114/entry
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ภาพที่ 46 ลักษณะชุด ยุค 1960s (1960 -1969) 6 เดรสสีเงินทองเงา  ขาดไมํได๎ในยุคห๎วงอวกาศ 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

 

 
 

ภาพที่ 47 เดรสกับสูทเป็นทรงตรงๆ เข๎ารูป ด๎วยตะเข็บด๎านหน๎าสองเส๎น เส๎นตะเข็บสองเส๎นนี้เขามี
ศัพท๑เรียกวํา Princess line 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 48 ที่ฮิตอีกอยํางคือเสื้อโค๎ตกระดุมสองแถว  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

 

 

ภาพที่ 49 sweater ทั้งแขนสั้นแขนยาวโดยเฉพาะแบบคอเตํา แขนกุดตามรูป  มักใสํคูํกับมินิ
สเกิร๑ต  หรือไมํก็ใสํเป็นเดรสสั้น 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 50 The Beatles ต๎นแบบของผู๎ชายยุค 60 กับผมทรงหน๎าม๎าหัวเห็ด 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

 

 
 

ภาพที่ 51 Mary Quant  ดีไซน๑เนอร๑ชาวลอนดอนผู๎ออกแบบมินิสเกิร๑ต 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 52 Twiggy  นางแบบสาวที่ดังเปรี้ยงแตกในยุคนี้ เป็นผู๎นําเทรนด๑ทุกสิ่ง โดยเฉพาะเทรนด๑ผอม
ไม๎เสียบผีเธอเป็นคนที่เรายอมรับวํา ผอมเป็นก๎างแล๎วก็ยังดูดี เก๐ เปรี้ยวจัด 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
 

12. ยุค 1970s (1970 -1979) 
ยุค สงครามเวียดนาม สงครามในตะวันออกกลาง กระแสการตํอสู๎เพ่ือเรียกร๎องสิทธิ

พลเมือง คนแคร๑เรื่องมลภาวะ กลัวพลังงานหมดโลก ตระหนักในปัญหาของโลกกันมากขึ้น มีการรับ
เอาวัฒนธรรมหลากหลายของตะวันออกเข๎ามาด๎วย ยุคนี้เป็นยุคที่คนเริ่มใช๎แฟชั่นเป็นการแสดงออก
ถึงตัวตน เลยมีการแตํงตัวสไตล๑ตํางๆที่หลากหลาย 

ลักษณะชุด “แล๎วแตํอารมณ๑” คงเป็นวิธีการเลือกของสาวยุคนี้ วันหนึ่งเธออาจเลือกใสํมินิ
สเกิร๑ตสั้นปริ๊ด อีกวันใสํ maxi dress ยาวกรอมเท๎า แล๎ววันตํอมาก็นึกอยากใสํ Hot pants สั้นกุดไป
เลยก็ได๎   
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ภาพที่ 53 ชุดยุค 1970s (1970 -1979) 1 ยุค สงครามเวียดนาม สงครามในตะวันออกกลาง 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 54 ชุดยุค 1970s (1970 -1979) 2 โฉมหน๎าของ maxi dress  ที่ออกมาในยุคนี้   
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry  
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ภาพที่ 55 ชุดยุค 1970s (1970 -1979) 3 ชุดสูทแบบกางเกง ก็เริ่มมีในยุคนี้เหมือนกัน การแตํงกายท่ี 
unisex (ใสํได๎ท้ังหญิง-ชาย) เริ่มเป็นที่นิยม 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
 

 
 

ภาพที่ 56 กระโปรงยุคนี้ ยังคงความสั้น แตํเลิกฮิตมินิเสกิร๑ตหรืออะไรที่ทรงตรงๆ แล๎ว ชอบทรงตัว A 
บานออกด๎านลํางเล็กน๎องแตํไมํพอง  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 57 สิ่งที่ยังอยูํจาก 60s คือ Princess line และกระดุมสองแถวคูํ ซ๎าย Princess line กับ
กระโปรงจีบเข๎าข๎างใน ทางขวาชุดกระดุมสองแถว ใสํเนคไทนิยมในยุค 70s 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
 

ตัวอยํางภาพเดรสแบบอื่นๆ ในยุคนี้ นํารักดีเหมือนกัน สังเกตวํากระโปรงจะเป็นทรงเอ 
ไมํบานฟูเหมือนยุค 50s 

 
ภาพที่ 58 สังเกตบรรดา princess line แถวคูํ  ใสํแล๎วเพรียวๆ 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 59 Ethnic style 1 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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อยํางไรก็ตามสิ่งที่โดดเดํนมากๆ ในยุค 70s ก็คือ “ฮิปปี้” เป็นแนวแฟชั่นที่ผสมผสาน
ความเป็น Ethnic style (พ้ืนเมือง) จุดเดํนคือลายผ๎าที่ดูซับซ๎อน แนวตะวันออก สีสันสดใสเวํอร๑ๆ 
ทั้งหลายแฟชั่นฮิปปี้ ประกอบด๎วย เสื้อเชิ้ตผ๎ามัดย๎อม แขนยาวบานๆ รุํยๆ รุงรังๆ เซอร๑ๆ กางเกง
ขาบ๏านบาน ผมยาวฟูๆ กับที่คาดหัว เป็นอะไรที่รกรุงรัง 

 

 
 

ภาพที่ 60 Ethnic style 2 "ฮิปปี้" 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 61 Ethnic style 3 "ฮิปปี้" 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 62 Jimi Hendrix  ผู๎นําเทรนด๑ผ๎ามัดย๎อม 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

 

 
 

ภาพที่ 63 Farrah Faucett ผู๎นําเทรนด๑ทรงผมสาวๆ สมัยนั้นคํะ ฟูๆ ฮิปปี้ๆ 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 64 ยุคนี้ทรง Afro (แอฟโฟุร๑) มาแรง คนดัง ที่ทําผมทรงนี้คือ Michael Jackson  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

 

 
 

ภาพที่ 65 ยุคนี้ทรง Afro(แอฟโฟุร๑) มาแรง คนดัง ที่ทําผมทรงนี้คือวง The Jackson 5  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
ยุค 1980s (1980 -1989) 
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เศรษฐกิจเฟ่ืองฟู เมื่อสันติภาพเบํงบาน สงครามทั้งหลายสงบ กําแพงเบอร๑ลินพัง ยุคนี้
วัยรุํนไมํได๎กําหนดเทรนด๑แล๎ว อํานาจเงินตกอยูํในมือพวกผู๎ใหญํเจ๎าของกิจการ พวกมีอํานาจ คนหัน
มาบ๎าแบรนด๑เนม ตั้งแตํน้ําหอม เสื้อผ๎ากีฬา ไปจนถึงรถยนต๑ 

ลักษณะชุด ผู๎หญิงหันมาแตํงกายให๎ดูภูมิฐาน นําเชื่อถือ เรียกวํา “Power dressing”  
 

 
 

ภาพที่ 66 “Power dressing”  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

 
เมื่อกลําวถึงยุค 80s สิ่งที่จะลืมไมํได๎เลย ก็คงเป็น แฟชั่นแนว "Punk" จริงๆแล๎ว พังค๑ มี

มาตั้งแตํปลายยุค 1970 แตํมาบูมสุดๆ เอาชํวง 80 นี่เอง 

 

 
 

ภาพที่ 67 ชุด "Punk"  
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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จุดกําเนิด มาจากกลุํมวัยรุํนประมาณ 200 คนในลอนดอน แรกเริ่มเดิมที พังค๑ เป็นพวก
ตํอต๎านสังคม ตํอต๎านแฟชั่น สํวนใหญํอารมณ๑เด็กเรียนไมํจบ พวกวํางงาน ทําตัวแรงๆ อะไรที่คนอ่ืน
เค๎าวําสวยวํางาม ก็จะไมํทําหรอกจะทําตรงข๎าม แฟชั่นแบบ Punk original สมัยนั้น เนื่องจากตังค๑ไมํ
มี จึงใสํชุดเกําๆ เอามาทําให๎ขาดๆ เซอร๑ๆ เสื้อหนัง กางเกงหนัง  ปักหมุดมากมาย เจาะทั่วตัว ผมสี
สดๆ ทรงผมฟูๆ หรือโกนสกินเฮด 

 

 
 

ภาพที่ 68 แฟชั่นไอดอล  เลดี้ไดอานํา 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
 

 
 

ภาพที่ 69 โรนัลด๑  เรแกน กับภรรยา 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 
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ภาพที่ 70 Designer แนวพังค๑ท่ีหลายคนหลงใหล Vivienne Westwood 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

 
 วิเวียน เวสต๑วูด (อังกฤษ: Vivienne Westwood) (ชื่อตามเกิด: วิเวียน อิซาเบล 

สไวร๑ Vivienne Isabel Swire) เกิดที่เมืองกลอสสอปเดล มณฑลดาร๑บีเชียร๑ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 
ค.ศ. 1941 เธอเป็นดีไซเนอร๑ชาวอังกฤษในแนวพังค๑ร็อก และนิวเวฟ ผู๎ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่น
ระดับโลก นับตั้งแตํยุค 70 ในชํวงของยุค “พังค๑” เสื้อผ๎าของเธอถูกสวมใสํโดยวงดนตรีพังค๑ร็อกเซ็กซ๑ 
พิสทอลส๑ ที่โดํงดังที่สุดในยุค 70 มาจนถึงปัจจุบัน รายได๎การขายเสื้อผ๎าที่เธอดีไซน๑ให๎ลูกค๎าผู๎ดี
มากกวํา 32 ล๎านดอลลาร๑สหรัฐในปี 1998 

วิเวียนได๎รับรางวัล British Designer ในปี 1990 และในปี 1992 เธอได๎รับ รางวัล OBE 
สําหรับความกระตือรือร๎นในแฟชั่นในปี 1998 เธอได๎รับรางวัล จากราชินีอังกฤษสําหรับยอดการ
สํงออกท่ีมากที่สุดในรอบปี และในปี 2003 วิเวียนเป็นที่รู๎จักในนามของ Designer of the year 

เธอได๎รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ทํานผู๎หญิง (Dame) จากราชสํานักอังกฤษตอบแทนการเป็น
ดีไซเนอร๑ที่สร๎างชื่อให๎ประเทศ 

เธอเกิดที่เมืองกลอสสอปเดล มณฑลดาร๑บีเชียร๑ แมํของเธอเป็นชํางทอผ๎าในโรงงาน
ท๎องถิ่น สํวนพํอมาจากตระกูลชํางทํารองเท๎า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ครอบครัวของเธอได๎ดําเนิน
กิจการไปรษณีย๑ยํอยในหมูํบ๎านทินทวิสเทิลจนถึงชํวงปลายทศวรรษ 1950 จึงย๎ายเข๎าไปอยูํทางฝั่ง
ตะวันเฉียงเหนือของกรุงลอนดอน 

หลังจบโรงเรียนมัธยมของรัฐเมื่ออายุ 16 ปี วิเวียนได๎ศึกษาตํอที่มหาวิทยาลัยสอนศิลปะ
แฮร๑โรว๑ โดยเลือกวิชาแฟชั่นและการทําเครื่องเงิน แตํหลังจากจบภาคการศึกษาแรก เธอก็ลาออกและ
มาทํางานในโรงงาน จากนั้นไมํนานเธอได๎เข๎ารับการฝึกอบรมเป็นครูโรงเรียนชั้นประถม และเริ่มการ
ทํางานด๎วยอาชีพรับจ๎างสอนหนังสือนักเรียนประถม เมื่อปี 1962 วิเวียนได๎แตํงงานกับ เดเรก เวสต๑วูด 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1941
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9


64 
 

สามีคนแรกและให๎กําเนิดลูกชายคนแรกชื่อวํา เบนจามิน แตํไมํนานเธอก็สละครอบครัวเ พ่ือเริ่มต๎น
ชีวิตใหมํกับมัลคอม แมคลาเลน นักเรียนศิลปะ (ผู๎จัดการวงเซ็กซ๑ พิสทอลส๑) 

ในปี ค.ศ.1970 ประเทศอังกฤษ กําลังตกอยูํในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ สํงผลให๎เกิดอัตรา
คนวํางงานที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร๑นับตั้งแตํสงครามโลกครั้งที่ 2 หนุํมสาวชนชั้นแรงงานจํานวน
มากได๎รับผลกระทบนี้ ทําให๎วิเวียน เวตส๑วูด เปิดกิจการเล็กๆ บนถนนคิงส๑ในลอนดอนเป็นร๎านขาย
เสื้อผ๎าเกําราคาถูก โดยใช๎ชื่อวํา Let it Rock ซึ่งตํอมาก็ได๎มีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง 

ในปี 1972 วิเวียนเริ่มสนใจกลุํมนักซิ่งมอเตอร๑ไซต๑จึงเปลี่ยนชื่อร๎านเป็น “เร็วไปที่จะอยูํ 
เด็กไปที่จะตาย” ขายชุดหนัง เสื้อสูทแอฟฟาริกันสีจัดและเสื้อยืดแหกกฎ จากนั้นไมํนานก็เปลี่ยนชื่อ
ร๎านอีกครั้ง และขายชุดรัดรูป กระโปรงสั้น เสื้อยืดที่ขาดวิ่น ซึ่งนั่นถือเป็นจุดกําเนิดของแนวคิดแบบ
พังค๑ และปัจจุบันนี้ เธอก็ยังคงมีร๎านอยูํที่นี่ภายใต๎ชื่อวํา World’s End 

ชํวงปลายทศวรรษ 70 วิเวียนถึงจุดอ่ิมตัวกับเครื่องแตํงกายแบบพังค๑ ชํวงนี้เองถือเป็นอีก
หนึ่งจุดเปลี่ยน เพราะเธอเริ่มศึกษาประวัติศาสตร๑เพ่ือหาแรงบันดาลใจ จึงปรับโฉมร๎านอีกครั้งเรียกวํา
“วิลด๑สเอ็น” คือการทําแฟชั่นโชว๑ 2 คอลเลคชั่นรํวมกันคือ “โรแมนติก ออฟ เดอะ ซี” และ“นอสเตล
เจีย ออฟ มัด” สองคอลเลคชั่นนี้เองถือเป็นจุดเปิดอาชีพการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร๑อยํางแท๎จริงของ
เวตส๑วูด ในปี 1983 เวตส๑วูดเริ่มทําคอลเลคชั่น “วิตเชส” ด๎วยการผสมแรงบันดาลใจจากของพ้ืนบ๎าน
กับอุตสาหกรรมการผลิต ในปีค.ศ. 1983 นี้เองผลงานของเธอก็ได๎ขึ้นแคทวอล๑คที่ปารีส โดยเธอเป็นดี
ไซเนอร๑ชาวอังกฤษคนที่ 2 ตํอจาก Mary Quant 

ในปี 1984 เวตส๑วูดสร๎างชื่อเสียงอีกครั้งด๎วยการนําเอารูปทรงรัดรูปของเสื้อผ๎าสตรี
สมัยกํอนมาตัดทอน และดัดแปลงในคอลเลคชั่น Minicrinis พร๎อมรองเท๎าส๎นตึกอันเป็นสัญลักษณ๑
ของเธอ ในปี 1987 เวตส๑วูดนําคอลเซ็ตมาดัดแปลงเป็นชุด 

แตํเธอก็ยังหันมาสร๎างสรรค๑ผลงานชํวยเหลือสังคม อยํางในชํวงปลายปี ค.ศ. 2005 เธอก็
ได๎เข๎ารํวมโครงการเพ่ือสิทธิมนุษยชนของอังกฤษ โดยเธอได๎ออกแบบเสื้อยืดสําหรับเด็กและทารกที่
สกรีนคําวํา I am not a terrorist, please don’t arrest me (หนูไมํใชํผู๎กํอการร๎าย ได๎โปรดอยํา
กักกันหนู) ออกวางขายในจํานวนจัดตัวละ 50 ปอนด๑ โดยนํารายได๎ท้ังหมดไปสนับสนุนองค๑กรนี้ 

วิเวียนมีกําหนดเดินทางมาประเทศไทย เพ่ือนําแฟชั่นชุด “ปริ๊นซ๑ ออฟ ชาร๑มมิ่ง” แสดง
ตํอหน๎าพระพักตร๑สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในงานกาลําดินเนอร๑การกุศล “Glory 
of SilkFlower of Love” ในวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

 
ทัศนคติของศิลปิน 

ยุคแรก วิเวียนแสดงออกถึงการตํอต๎านสังคมระบบชนชั้นผู๎ดี ผํานงานดีไซน๑ในหลากวิธี 
เชํน วัสดุนอกกรอบทั้งกระดูกไกํ ยางรถยนต๑ หมุด โซํ ภาพจากนิตยสารเกํา ฯลฯ ถูกนํามาสร๎างเป็น
เสื้อยืดดิบๆ ในสังเวียนแฟชั่นยุคแรกคือ วิเวียนไมํได๎ขายแคํเสื้อผ๎าสไตล๑พังก๑ร็อก แตํสิ่งที่เธอพยายาม
เสนอขายแกํสังคมคือ ทัศนคติ (attitude) ที่วํา “กล๎าที่จะยืนนอกกรอบ แล๎วบอกวํานี่คือสิ่งที่ฉัน
ต๎องการ” 

วิเวียนยังใช๎งานดีไซน๑เป็นเครื่องมือสื่อสารทางเพศอยํางเข๎มข๎น ไมํวําจะเป็นการพิมพ๑ลาย
หน๎าอกผู๎หญิงและรูปคาวบอยเปลือยบนเสื้อยืด หรือกระดุมรูปศิวลึงค๑ รวมทั้งการเฉือนเสื้อผ๎าให๎ขาด

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._2005
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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วิ่นเห็นเนื้อหนังบริเวณหน๎าอก และการนําชุดชั้นในมาใสํด๎านนอก ฯลฯ “งานของฉันคือการ
ประจันหน๎ากับสถาบันทางสังคม พยายามค๎นหาวําอิสรภาพของฉันเองอยูํที่ ไหน และทําอยํางไร
เพ่ือให๎ได๎มันมา” วิเวียนใช๎เสื้อยืดลามกเป็นสื่อ เพื่อค๎นหาจุดยืนและอิสรภาพที่คนชนชั้นกรรมาชีพเชํน
เธอโหยหา 

เสื้อผ๎าของวิเวียนหลายชิ้นมักถูกวิจารณ๑วํา “ใสํจริงไมํได๎” ทั้งความแปลกของวัสดุ 
ลวดลาย สัดสํวนโครงสร๎าง และแพตเทิร๑นการตัดเย็บ แตํเธอมีมุมมองวํา “เสื้อผ๎าของฉันอาจดูนอกลูํ
นอกทาง เพียงเพราะผู๎คนไมํได๎คาดคิด แตํสิ่งที่ฉันทําก็เพ่ือประณามความจืดชืดและความนําเบื่อของ
แฟชั่นธรรมดาเหลํานั้น” 

 
เทคนิคและคอนเซ็ปต๑ 

ยุค 1980 เป็นชํวงที่วิเวียนได๎แหกกฎการตัดเย็บชั้นสูงแบบอังกฤษ ขณะที่การตัดเย็บ
สไตล๑ผู๎ดีอังกฤษจะเน๎นสัดสํวนที่เทํากันทั้งสองข๎าง แตํสําหรับวิเวียน สูทของเธออาจมีปกข๎างหนึ่งใหญํ
กวําอีกข๎าง แขนข๎างหนึ่งยาวกวําอีกข๎างหรืออาจมีแขนข๎างเดียว ชายเสื้อสูทไมํจําเป็นต๎องยาวเทํากัน 
หรือแขนเสื้อที่มักโค๎งมนตรงไหลํ อาจกลายเป็นมีมุมเหลี่ยม แหลมออกมาจนเวลาใสํต๎องพับมุม คอ
เสื้ออาจกลายเป็นชายกระโปรง ขณะที่ชายเสื้ออาจถูกใสํแทนคอเสื้อ 

หลังจากศึกษาประวัติศาสตร๑วัฒนธรรมอังกฤษอยํางจริงจัง วิเวียนเริ่มนําภูมิปัญญาแฟชั่น
ดั้งเดิมมาใช๎ เป็นเสมือน "กล๎องสํองย๎อนอดีตแหํงแฟชั่น" วิเวียนยังสนใจการทําเสื้อผ๎าเข๎ารูป ด๎วยเชื่อ
วํา “เสื้อผ๎าคือการเปลี่ยนรูปทรงของรํางกาย” เธอใช๎เทคนิคเพ่ิมลดตัดเฉือนเพ่ือบิดเบือนข๎อเท็จจริง
ทางสรีระผู๎สวมใสํให๎ดูดีแบบอุดมคติ และทําให๎สิ่งที่เธอคิดวํา ควรจะเป็นสํวนที่ดึงดูดใจที่สุด คือ
ใบหน๎าโดดเดํน 

วงการแฟชั่นยังยกยํองวิเวียนเป็น “นักคิดทางแฟชั่น” เธอเป็นดีไซเนอร๑คนแรกที่เข๎าใจ
เรื่องแพตเทิร๑นในมุมมอง 3 มิติอยํางแท๎จริง เชํน การใช๎ผ๎าสี่เหลี่ยม 2 ผืนวางเหลื่อมเย็บติดกันให๎เกิด
เหลี่ยมแหลมขึ้น หรือการใช๎ผ๎าสามเหลี่ยมวางเฉียงเย็บติดกันเพ่ือตัดเป็นชุดเข๎ารูป หรือกระเป๋าเสื้อที่
โค๎งรอบตัวเสื้อจนเกิดมูฟเมนต๑ทุกครั้งที่ผู๎สวมใสํเคลื่อนไหว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ผลงานของ Vivienne Westwood  

 

 
 

ภาพที่ 71 เสื้อที่ตกแตํงด๎วยกระดูกไกํ 
ที่มา: janghuman.files.wordpress.com, โคตรพังค๑ วิเวียน เวสต๑วู๎ด, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 
2556, เข๎าถึงได๎จาก https://janghuman.files.wordpress.com/2008/01/polsky5-28-5.jpg 
 

 
 

ภาพที่ 72 เสื้อพิมพ๑ลายรูปพระบรมฉายาลักษณ๑ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 โดยมีหํวงคล๎องท่ีจมูก 
ที่มา: janghuman.files.wordpress.com, โคตรพังค๑ วิเวียน เวสต๑วู๎ด, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 
2556, เข๎าถึงได๎จาก https://janghuman.files.wordpress.com/2008/01/polsky5-28-5.jpg 
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ภาพที่ 73 เสื้อพิมพ๑ลายที่เห็นอวัยวะเพศอยํางชัดเจน คาวบอยเปือย 
ที่มา: janghuman.files.wordpress.com, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556, 
เข๎าถึงได๎จาก https://janghuman.files.wordpress.com/2008/01/polsky5-28-5.jpg 
 
 

 
 

ภาพที่ 74 เสื้อพิมพ๑ลายสัญลักษณ๑พระเยซูเจ๎ากับนาซีมารวมกัน 
ที่มา: janghuman.files.wordpress.com, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556, 
เข๎าถึงได๎จาก https://janghuman.files.wordpress.com/2008/01/polsky5-28-5.jpg 



68 
 

 
 

ภาพที่ 75 ล๎อเลียนสังคมชั้นสูง 
ที่มา: Bla bla, Design Hero, ประวตัิศาสตร๑แฟชัน่, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก
http://blablabarbie.blogspot.com 

http://blablabarbie.blogspot.com/
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ภาพที่ 76 เสื้อผ๎าลวดลายดอกไม๎นานาชนิดสําหรับนิตยสาร Zoo Magazine title “Viktoria 
Park” 1 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวัติศาสตร๑แฟชั่น, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.designer.co.th/wp-content/uploads/2009/06/dancian5.jpg 
 

http://www.designer.co.th/
http://www.designer.co.th/wp-content/uploads/2009/06/dancian5.jpg
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ภาพที่ 77 เสื้อผ๎าลวดลายดอกไม๎นานาชนิดสําหรับนิตยสาร Zoo Magazine title “Viktoria 
Park” 2 
ที่มา: monolurf.exteen, ประวตัิศาสตร๑แฟชัน่, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.designer.co.th/wp-content/uploads/2009/06/dancian5.jpg 

 
 

http://www.designer.co.th/
http://www.designer.co.th/wp-content/uploads/2009/06/dancian5.jpg
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ภาพที่ 78 Fashion Inspiration แฟชั่นเทรนด๑จากแรงบันดาลใจ 
ที่มา: Global Warming, แฟชั่นเทรนด๑จากแรงบันดาลใจ, เข๎าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556, เข๎าถึงได๎
จาก http://pailinfashiondesign.exteen.com 
 
แฟชั่นความสวยงามแตํแฝงไว๎ด๎วยความนํากลัว เริ่มจากความนํากลัวอันดับท๎ายสุด 

1. อันดับ 6 The Crinoline 
คริ โนไลน๑ (crinoline) เป็นกระโปรงที่สวมแบบสุํม (เพ่ือให๎กระโปรงบานออก) เป็นชุดที่มี

กระโปรงบานๆ บานมากบานจนเหมือนสุํมไกํบ๎านเราโดยเขาจะทําเป็นโครงให๎มันบานใหญํ โดยโครง
ทํามาจากมันทําจากขนม๎า, เส๎นปุาน หรือเหล็ก ซึ่งกระโปรงแบบนี้มักได๎รับความนิยมในหมูํคนมีฐานะ
หรือชั้นสูงในศตวรรษที่ 19 

ทําไมมันถึงนํากลัว การออกแบบคริโนไลน๑ของกระโปรง มันตอบสนองได๎ดีทีเดียวเลยเมื่อ
มีลมแรงๆ มาพัดอยํางกะทันหัน กระโปรงบานๆ ของคนที่ใสํก็จะถูกพัดเหมือนกับรํมกางออก ที่พัด
ปลิวของลม มีหลายรายถูกลมพัดดันให๎ตกจากที่สูง สาวๆหลายคนที่ไปยืนบริเวณทําเรือแล๎วก็โดนลม
พัดออกไปนอกทะเล เมื่อจมลงสูํน้ําก็จะจมลงเพราะความหนักของเหล็กบวกกับผ๎า ยังไมํนับที่ปลิว
ออกนอกตึกและหน๎าผาอีกมากมาย และบางรายเพราะหายใจไมํออกเพราะลมพัดแรงจนโครงเหล็ก
รัดตัวเธอจนกระดูกหัก บางรายกระโปรงเกิดไปเกี่ยวกับรถม๎าที่กําลังวิ่งและลากผู๎หญิงที่สํงเสียงกรีด
ร๎องตามท๎องถนน แตํที่เลวร๎ายที่สุดคือกระโปรงนี้ติดไฟงํายสุดๆ และเหตุการณ๑ครั้งใหญํที่ตายเพราะ
กระโปรงตัวนี้เกิดข้ึนเมื่อปี 1863 ใน Santiago ประเทศซิลี ในอเมริกาใต๎ มีคนตายกวํา 2000 - 3000 
คน ในขณะไฟไหม๎โบสถ๑ ผ๎าคลุมหน๎าตํางโบสถ๑เกิดติดไฟ ผู๎คนตํางพยายามหนีตายหาทางออกจาก
ประตู แตํเจ๎ากรรม ด๎วยความกว๎างของกระโปรงบานดันไปขว๎างติดประตู กระโปรงกว๎างบานใหญํกวํา
ประตูเอาออกยากซะด๎วย เพราะมันทําจากโครงเหล็กซ่ึงมันทําให๎ทางออกถูกปิดโดยสิ้นเชิง 
 

http://pailinfashiondesign.exteen.com/
http://pailinfashiondesign.exteen.com/
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ภาพที่ 79 The Crinoline สุํมกระโปรํง 
ที่มา : lightness, แฟชั่นสยอง ,  เข๎าถึง เมื่ อ 15 มกราคม 2557,  เข๎าถึงได๎จาก
http://lightness.exteen.com/20100814/entry-2 
 

http://www.postjung.com/external.php?url=http%3A%2F%2Fwww.yenta4.com%2Fexternal.php%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Flightness.exteen.com%252F20100814%252Fentry-2
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ภาพที่ 80 The Crinoline สุํมกระโปรํง จากภาพวาด 
ที่มา: teen.mthai.com, สุดยอดแฟชั่นสวยสยองในอดีต, เข๎าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎
จากhttp://teen.mthai.com/variety/59762.html 
 

http://teen.mthai.com/variety/59762.html
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ภาพที่ 81 วิธีการใสํ Crinoline สุํมกระโปรํง 1 
ที่มา: teen.mthai.com, สุดยอดแฟชั่นสวยสยองในอดีต, เข๎าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎
จากhttp://teen.mthai.com/variety/59762.html 

 

 
 

ภาพที่ 82 วิธีการใสํ Crinoline สุํมกระโปรํง 2 
ที่มา: teen.mthai.com, สุดยอดแฟชั่นสวยสยองในอดีต, เข๎าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎
จากhttp://teen.mthai.com/variety/59762.html 

http://teen.mthai.com/variety/59762.html
http://teen.mthai.com/variety/59762.html
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ภาพที่ 83 โครง Crinoline สุมํกระโปรํง 
ที่มา: teen.mthai.com, สุดยอดแฟชั่นสวยสยองในอดีต, เข๎าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎
จากhttp://teen.mthai.com/variety/59762.html 
 

2. อันดบั  5 The Corset 
คงจะเป็นที่รู๎จักกันเป็นอยํางดีอีกเชํนกัน กับคอร๑เซ็ตรัดเอวให๎เล็กกิ่ว เนื่องจากสมัยหนึ่ง 

ชํวงปี 1830 นั้น นิยมสตรีเอวคอดเล็กกิ่วเป็นยิ่งนัก สาวๆ ก็แขํงกันรัดเอวให๎เล็กลงๆ รัดด๎วยผ๎าอยําง
เดียวคงไมํสะใจ จึงต๎องมีการเสริมแผํนเหล็กไว๎ภายในอีกครั้ง บวกกับการรัดเชือกอยํางแนํนหนา 
เพ่ือให๎ได๎เอวคอดสมใจอยาก โดยสาวที่มีชื่อเสียงด๎านนี้ เป็นอยํางมากคือ Queen Maud 
of Norway ที่ทําให๎แฟชั่นนี้เป็นที่กลําวขาน คอร๑ เซ็ตนี่เริ่มเป็นที่อันตรายมากขึ้นเมื่อสาวๆ ก็แขํงกัน
ให๎เอวเล็กที่สุดจนกระทั่งมัน บีบอวัยวะภายในจนผิดรูปรํางไปหมด ทําให๎อวัยวะภายในทํางาน
บกพรํองไปหมด  จนกระท่ังในปี 1903 ที่มีผู๎หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเนื่องจากคอร๑เซ็ตแทงเข๎าไปในหัวใจ
จนเสียชิวต 
 

http://teen.mthai.com/variety/59762.html
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ภาพที่ 84 The Corset ชุดรัดเอว 
ที่มา: kuteclub.com, สุดยอดแฟชั่นอันตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 

 

 
 

ภาพที่ 85 โครงสร๎างภายในที่ใสํ Corset 
ที่มา: kuteclub.com, สุดยอดแฟชั่นอันตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 
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3. อันดับ  4 Footbinding 
อันดับ 4 นี้ต๎องไปที่ประเทศจีน กับแฟชั่นมัดเท๎าให๎เล็กจิ๋วหรือที่เรียกกันวํา เท๎าดอกบัว

ทองคํา นิยมทํากันราวศตวรรษที่ 8จนกระทั่งในปี 1900 กัน เลยทีเดียว เรื่องเลําบ๎างก็วําเพราะมี
นางรํามารําตํอหน๎าองค๑จักรพรรดิโดยมีเท๎าเล็กจิ๋ว นิดเดียว เป็นที่ถูกใจพระองค๑เป็นยิ่งนักทําให๎
หลายๆคนพยายามเลียนแบบ บ๎างก็วําเพราะองค๑จักรพรรดินี้มีนางสนมหลายคน เพ่ือปูองกันนางสนม
ไปมีชู๎ จักรพรรดิ์จึงทําการรัดเท๎าพวกนางเพ่ือให๎เดินเหินไมํสะดวกจะได๎ออกไปเจอชาย อ่ืนไมํได๎ 
ตํอมาก็กลายเป็นคํานิยมที่ผู๎หญิงวังจะต๎องรัดเท๎า ชาวบ๎านจึงพยายามเลียนแบบกันบ๎าง จนเป็นที่มา
ของแฟชั่นรัดเท๎านี้ในที่สุด 

กระบวนการรัดเท๎านี้จะต๎องทํากันตั้งแตํเป็นเด็กอายุ 2-7 ขวบ ในขณะที่กระดูกยังนิ่มอยูํ 
เริ่มจากที่เด็กจะโดนนําเท๎าไปแชํในน้ําส๎มสายชู และ สมุนไพรตํางๆ แล๎วนิ้วตํางๆก็จะถูกพับบีบไป
ด๎านหลังแล๎วนําผ๎ามาพันไว๎อยํางหนาแนํน โดยทําไปเรื่อยๆ เป็นเวลาหลายปี หลายๆ คนอาจเกิด
อาการเลือดไมํไหลเวียน และติดเชื้อ ซึ่งก็ทําให๎หลายคนเสียชีวิตตั้งแตํในกระบวนการนี้นอก จากนี้ผู๎ที่
ทําการพันเท๎าแล๎ว จะต๎องเกร็งมากในการเดิน เกิดความเจ็บปวดแสนสาหัสในทุกยํางก๎าวอาจเกิดการ
เนําติดเชื้อ จนเป็นแผลเนํา ร๎ายที่สุดคือ หากเกิดเหตุการณ๑ไฟไหม๎จะไมํสามารถหนีไปไหนได๎เลย 
สุดท๎ายก็จบชีวิตลงตรงนั้น 

 

 
 

ภาพที่ 86 เท๎าดอกบัว 
ที่มา: kuteclub.com, สุดยอดแฟชั่นอันตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 
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ภาพที่ 87 กระดูกเท๎าของคนที่ทําเท๎าดอกบัว 
ที่มา: kuteclub.com, สุดยอดแฟชั่นอันตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 
 

4. อันดับ  3 The Fontange 
มาถึงอันดับที่ 3 กับผมเกล๎าสูงกลางศีรษะ ประดับด๎วยโบว๑เล็กๆมากมาย ลูกไม๎จีบ และ

มัดมวยผมเป็นแผง 3-4 ชั้น เรียกวําอลังการงานสร๎างมากมาย กับทรงฟองตางเกนี้ ทรงนี้นิยมมากใน
ฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 17-18 เรียกกันวํา ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงฐานะ  

ทรงผมอลังการนี้ ติดไฟงํายเป็นยิ่งนักโดยเฉพาะในงานเลี้ยงราตรีที่ประดับไปด๎วยเชิง
เทียนมาก มาย เมื่อไฟติดแล๎วสิ่งที่ตามมาคือความสยอง ด๎วยความซับซ๎อนของทรงผม ทําให๎ตัดยาก
มากๆ ทําให๎มันลามมาที่หน๎า คอ ตลอดไปจนถึงมือเลยทีเดียว โดยทรงผมนี้ได๎ครําชีวิต Angelique 
de Fontanges ชู๎รักของกษัตริย๑อังกฤษนางหนึ่งตายมาแล๎ว ความงามท่ีแลกมาด๎วยชีวิต 
 

 
 

ภาพที่ 88 ทรงผมสวยแตํนํากลัว 1 
ที่มา: kuteclub.com, สดุยอดแฟชัน่อนัตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 

http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420
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ภาพที่ 89 ทรงผมที่มีการประดับตกแตํงยิ่งสูงยิ่งฐานะดี 
ที่มา: kuteclub.com, สดุยอดแฟชัน่อนัตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 

http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420
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ภาพที่ 90 ทรงผมสวยแตํนํากลัว 2 
ที่มา: kuteclub.com, สดุยอดแฟชัน่อนัตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 

 
5. อันดบั  2 The Lead Make Up 
มาถึงแฟชั่นหน๎าขาวที่มีต๎นกําเนิดจากประเทศกรีกในยุคโบราณมานานกวํา 2,000 ปี แตํ

มาเป็นที่นิยมในในฝรั่งเศส ศตวรรษท่ี 14-19 ยุคอลิซาเบธที่ 1 แหํง อังกฤษนั่นเอง โดยสาวๆ นิยมนํา
เครื่องสําอางที่ผสมตะกั่วมาทาให๎ทั่วผิวหน๎าทําให๎เลือดบนผิว หน๎าไมํมาหลํอเลี้ยง เกิดเป็นผิวขาวซีด
เชํนนี้เอง 

แนํนอนวําตะกั่วเป็นสารอันตรายแบบสุดๆ รํางกายจะเกิดอาการ Lead Poisoning เริ่ม 
จากการเบื่ออาหาร ท๎องไส๎ปั่นปุวน มึนงง แขนขาชา ตาบอด หายใจไมํออก และตายในที่สุด บางที
อาจเกิดการสะสมทําให๎เป็นมะเร็งอีกด๎วย โดยในปี 1760 ที่สตรีชั้นสูงไอริชได๎เป็นเหยื่อรายแรกที่
เสียชีวิตโดยสารพิษตะกั่วในเครื่องสําอางที่เธอเอามาทาหน๎า ชาวตะวันตกมีคํานิยมวํา ต๎องรักษาผิวให๎
ขาวผํองเหมือนไมํเคยถูกแดด ถูกลมเลย ถึงจะดูเป็นผู๎ดี ต๎นแบบหน๎าขาวได๎แกํ สมเด็จพระราชินีอลิ
ซาเบธที่ 1 แหํงอังกฤษ ซึ่งพอกพระพักตร๑ขาววอกเป็นประจําชนชั้นสูงคนอ่ืนก็เลยตามอยํางบ๎าง หารู๎
ไมํวําเครื่องสําอางยุคนั้นมีตะกั่วเป็นสํวนผสมในปริมาณสูง พอทาทุกวัน สารตะกั่วก็ซึมเข๎าไปทําลาย
ระบบประสาท ทําให๎ปุวยตายในที่สุด เหยื่อของความอยากขาว ที่ถูกจารึกไว๎ในประวัติศาสตร๑มีสอง
คนและเป็นสาวไฮโซชั้นสูงกันทั้งคํู ได๎แกํ มาดามแมรี่ กันนิ่ง และมาดามเรเชล 
 

http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420
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ภาพที่ 91 The Lead Make Up หน๎าขาวด๎วยตะกั่ว 1 
ที่มา: kuteclub.com, สุดยอดแฟชั่นอันตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 

 

 
 

ภาพที่ 92 The Lead Make Up หน๎าขาวด๎วยตะกั่ว 2 
ที่มา: topicstock.pantip.com, 6 แฟชั่นอันตรายของโลก, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎
จาก :http://topicstock.pantip.com/woman/topicstock/2010/06/Q9367705/Q9367705.ht    
ml 
 
 

http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420
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6. อันดับ  1 :  The Stiff High Collar 
มาถึงอันดับที่ 1 กับคอเสื้อแข็งๆ ที่นิยมมากในสุภาพบุรุษในชํวงศตวรรษ ที่ 19 กับคอเสื้อ

แข็งสีขาว ที่สวมทับโดยเสื้อเชิ้ตอีกครั้งหนึ่ง ทําให๎ดูสงํางาม มีอํานาจ บุคคลที่มีชื่อเสียงที่นิยมคอเสื้อ
แข็งนี้มากคือ Oscar Wilde นักประพันธ๑ชาวไอซ๑แลนด๑ที่มีชื่อเสียง  

คอเสื้อแข็งนี้มีชื่อเรียกอีกอยํางคือ Father Killer หรือ ปลอกคอพํอมือสังหาร โดยมันจะ
ทําให๎ผู๎สวมใสํหายใจลําบากติดขัด เนื่องจากการบีบรัดของมัน ผู๎ที่สวมใสํหลายรายมักเสียชีวิตใน
ขณะที่ใสํชุดนี้เวลานอนโดยไมํรู๎ตัว  บางทีก็ทําให๎เกิดฝีในสมอง หรือข๎าวติดคอที่ร๎ายที่สุดคือ ใน
ปี 1800 มีชายคนหนึ่งหัวขาดเพราะปลอกคอไปเกี่ยวกับรถขณะวิ่ง เปรียบเสมือนเป็นกิโยตินแบบพก
ติดตัวกันเลยทีเดียว   
 

 
 

ภาพที่ 93 The Stiff High Collar 1 
ที่มา: kuteclub.com, 6 สุดยอดแฟชั่นอันตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก 
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 
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ภาพที่ 94 The Stiff High Collar 2 
ที่มา: kuteclub.com, 6 สุดยอดแฟชั่นอันตราย, เข๎าถึงเมื่อ 26 มกราคม 2557, เข๎าถึงได๎จาก
http://www.kuteclub.com/show_article_beautydiary.php?qid=420 

 
ความสวยความหลํอและแฟชั่น ไมํวํายุคสมัยไหนมนุษย๑ก็ยังฝักใฝุและตามค๎นหาเพ่ือให๎

เกิดสิ่งใหมํ จนกลายมาเป็นที่นิยม การแตํงตัวก็เพ่ือจะได๎เข๎าสูํสังคมที่ตนเองอยากไปอยูํอยากได๎การ
ยอมรับจากกลุํม เมื่อไหรํที่เกิดการแปลกแยกหรือผิดเพ้ียนไปก็จะไมํถูกยอมรับ แตํเมื่อไหรํที่สามารถ
สร๎างความแปลกจนเป็นที่ยอมรับได๎ ก็จะมีหลายๆคนที่นิยมและจะทําตามเรา แฟชั่นไมํมีคําวําหยุดนิ่ง  
และศิลปะก็เชํนกัน สิ่งตํางๆ ที่อยูํรอบตัวเราล๎วนเป็นศิลปะและเป็นสิ่งใหมํที่เกิดขึ้นอยูํทุกวินาที    
ศิลปะและแฟชั่นการนําสองอยํางนี้มารวมกันก็จะเกิดเป็นการสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํเกิดขึ้น  มนุษย๑เป็นผู๎
สร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะนอกจากการเรียนรู๎สิ่งใหมํแล๎วยังมีการลอกเลียนแบบ ทั้งจากธรรมชาติและสิ่ง
ที่สร๎างขึ้น มีการวนกลับไปมา มีการรวมเอาความคิดเดิมมาผสมกับความคิดใหมํ แฟชั่นก็ไมํตํางกัน  
นอกจากยุคสมัยที่เกิดสิ่งใหมํแล๎วยังมีการนําเอาสิ่งใหมํมาผสมกับสิ่งเกํา วนกลับไปมา   

ความเป็นพ้ืนถิ่นจากผลงานศิลปะที่ข๎าพเจ๎าได๎สร๎างขึ้นและสื่อออกมาทางวัสดุ เชํน ผ๎าถุง  
ชาวบ๎านตามตํางจังหวัดยังคงนิยมใช๎ เพราะสะดวกในการสวมใสํ ราคาไมํแพงและสามารถถักทอเอง
ได๎ เครื่องจักรสารจากไม๎ไผํ หวดนึ่งข๎าวเหนียวที่ชาวบ๎านภาคอีสานใช๎นึ่งข๎าวเหนียวเพ่ือใช๎เป็นอาหาร
ในการดํารงชีวิต ศิลปะเหลํานี้ล๎วนแล๎วเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ๎าน สร๎างขึ้นเพ่ือประโยชน๑ใช๎สอย 
ด๎วยความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ๎านทั้งหวดนึ่งข๎าวเหนียวและผ๎าถุง ชาวบ๎านได๎นํามาสร๎างเป็น
ประเพณีและการละเลํนผีตาโขนที่เป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบันด๎วยความเชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ๑   
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ความสําคัญเหลํานี้ข๎าพเจ๎าได๎นําเข๎าสูํขบวนการของงานแฟชั่น การสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํจากสิ่งเดิมที่มีอยูํ  
การออกแบบชุดผีตามคนจากชุดผีตาโขน จากที่เคยปิดหน๎าปิดตาก็จะเปิดเผยซึ่งหน๎าตา การออกแบบ
ชุดให๎ทันสมัยขึ้นผสมกับการนําวัสดุสมัยใหมํเข๎าไปรํวมด๎วยเชํน ลูกปัดหลากสี กระดิ่ง ใยสังเคราะห๑ 
เพ่ือสร๎างผลงานให๎มีความนําสนใจมากข้ึน 

การสร๎างสรรค๑ผลงานผีตามคนของข๎าพเจ๎า เน๎นการใช๎สีจากผ๎าถุงที่มีความสวยงามแบบ
บ๎านๆ ไม๎ไผํที่สานก็เป็นสีไม๎ไผํสีเดิม เพราะความงามจากสีเดิมของวัสดุก็สวยและมีคุณคําอยูํแล๎ว เพ่ิม
ความแปลกใหมํและความนําสนใจด๎วยลูกปัดและกระดิ่ง แตํก็ยังไมํทิ้งความรกรุงรังของเสื้อผ๎า ที่
ข๎าพเจ๎ามองเห็นลักษณะของการปลิวไสวของริ้วผ๎าที่ถูกฉีกเป็นชิ้น จากสิ่งนั้นข๎าพเจ๎าได๎นํามาสร๎างเป็น
รูปทรงกระบอกทําให๎เกิดความหนาและใหญํขึ้น เกิดเป็นชุดที่สามารถหามุมเลํนได๎หลายมุม สามารถ
ใชํแยํหยอกล๎อเด็กๆ และสาวๆได๎ ซึ่งเป็นความทะลึ่งที่ตัวผีตาโขนทุกตัวจะเป็นนิสัยแบบนี้อยูํแล๎ว ชุด
ที่ข๎าพเจ๎าสร๎างสรรค๑ขึ้นมามีทั้งหมด 6 ชุด โดยมีชุดผู๎หญิง 2 ชุด ชุดผู๎ชาย 3 ชุด และชุดกึ่งหญิงและ
ชายอีก 1 ชุด เพ่ือให๎เกิดความเทําเทียมกัน ไมํมีการแบํงเพศ แบํงวัย ใครๆ ก็สามารถเข๎ารํวมสนุกใน
งานของข๎าพเจ๎าได ๎
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บทที ่3 
การพฒันาและวธิกีารสรา้งสรรคผ์ลงาน 

 
ที่มาเกี่ยวกับแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

หน้ากากที่ท าจากกาบโคนมะพร้าว หวด (ที่นึ่งข้าวเหนียว) และกาบมะพร้าวแล้วบรรจง
ลงสีสันลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการยากที่ใครๆ ในท้องถิ่นอ่ืน จะท าให้เสมอเหมือนได้ อีกทั้งยังมี
ลีลาของท่าทางการละเล่นที่ทะเล้นปนทะลึ่ง สนุกสนาน รวมทั้งอาวุธประจ ากายของผีตาโขนแต่ละตน 
ที่ใครหลายคนพอเห็นแล้วก็ข ากลิ้งไปตามๆ กัน รวมทั้งการหยอกล้อกับผู้ชมที่เข้ามาร่วมงานให้เกิด
ความสนุกสนาน จนอยากจะกลับมาเที่ยวงานประเพณีผีตาโขนในปีต่อๆ ไปอีก รวมทั้งยังเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ท าให้ต่างประเทศรู้จักกับประเทศไทยและเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศ
ไทยมากขึ้นด้วย  

จากการที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านี้มาด้วยตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจึงได้น า
ความคิดเบื้องต้นนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แสดงออกด้วยอารมณ์และความรู้สึก ที่
สอดคล้องไปกับความเป็นอีสานในแบบฉบับที่ข้าพเจ้าต้องการ ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ลวดลายของวัสดุที่มีความงามอยู่ในตัว การสร้างสรรค์ชุดในแนวใหม่เพ่ือเข้าร่วมขบวนสร้าง
ความตื่นตาในชุดแบบใหม่โดยที่ไม่มีหน้ากากปิดบังใบหน้า เป็นผีตาโขนในแบบฉบับที่ตามคนเข้ามาใน
เมือง เพ่ือแสวงหาสิ่งที่แตกต่างจากความดั่งเดิมที่เคยมี 

 
ทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ผู้ที่ท างานศิลปะย่อมแสดงออกด้วยผลงาน ที่สื่อความเป็นตัวเองอย่างมีปัจเจกภาพ  
แสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะให้ความส าคัญต่อผลงาน
ออกมาด้วยจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์และสิ่งที่คุ้นเคย เพราะฉะนั้น ผู้ที่
ท างานศิลปะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนอธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นสื่อที่
แสดงออกแทนอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดของผู้ท างานศิลปะ 
  
อิทธิพลที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

งานศึกษาชิ้นนี้ได้น าเสนอความเชื่อและความศรัทธาที่มีในงานประเพณีผีตาโขน โดยผ่าน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือน ที่มีชื่อเรียกว่า “หวด” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นึ่งข้าวเหนียวของคนภาคอีสานเหตุที่
กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ข้าวเหนียวที่เรากินกันนั้นก่อนที่ข้าวจะสุก ก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง  
ตั้งแต่การน าข้าวไปหมักท้ิงไว้ให้เมล็ดข้าวอ่อนตัว หลังจากนั้นก็น าข้าวมาซาวน้ าและเอาลงใส่หวดเพ่ือ
ท าการนึ่ง ข้าวด้านที่ถูกความร้อนของไอน้ าก็จะสุกแล้วเราก็จะกลับข้าวที่อยู่ด้านบนให้ลงไปแทนที่ 
ข้าวเหนียวที่สุกได้ที่แล้วก็สามารถน ามารับประทานได้ เปรียบหวดนึ่งข้าวเหนียวเป็นเหมือนพ่อกับแม่ 
ที่คอยอบรบสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ให้เป็นเม็ดข้าวที่สุกได้ที่และพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมต่อไป 
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เครื่องมือเครื่องใช้พ้ืนบ้าน มักเกิดขึ้นตามแรงผลักดันของสภาพสิ่งแวดล้อมที่เห็นได้ชัด  
เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับปลาและทํานาในภาคต่างๆ จะเห็นได้ว่า ชาวชนบทคิดขึ้นมาโดยใช้วัสดุ
ท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งได้แก่พวก จอบ ไซ ชะนาง ที่ทําด้วยไม้ไผ่และหวาย ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้
จะมีรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของการใช้สอย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม1 สุ่มไก่ สุ่ม
จับปลา หวดนึ่งข้าว อุปกรณ์ที่ใช้ภายในครัวเรือนของคนอีสาน วัสดุพ้ืนๆ แต่สามารถนํามาสร้างเป็น
ผลงานศิลปะได้ วัสดุที่ได้จากต้นไผ่ ความหมายของต้นไผ่นั้นก็บ่งบอกถึงความสามัคคีการขึ้นรวมกัน
เป็นกอทําให้ทนทานต่อแรงลมไม่หักง่าย ข้าพเจ้าจึงเลือกท่ีจะใช้วัสดุจากต้นไผ่เพื่อนําเสนอเป็นชิ้นงาน 
                      
อิทธิพลจากแนวความคิดตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 

ประเพณีผีตาโขน เป็นงานบุญใหญ่ประจําปีของท้องถิ่นจังหวัดเลยซึ่งเป็นการรวมเอา งาน
บุญเผวส (พระเวสสันดร) “ฮีตเดือนสี่” และงานบุญบั้งไฟ “ฮีตเดือนหก” และงานฟังเทศน์มหาชาติ
ประจําปีไว้ในงานเดียวกัน “ฮีต” คือคําคําเดียวกับ “จารีตประเพณี” ซึ่งหากแปล “ฮีตสิบสอง” ก็จะ
ได้ความหมายว่าประเพณีในรอบปีหรือประเพณีในรอบ 12 เดือนนั่นเอง2 ผีตาโขน เป็นการละเล่น
ชนิดหนึ่งของคนอีสาน ผู้เล่นจะสวมหน้ากากและแต่งตัวให้หน้ากลัวแต่ไม่ใช่เป็นการเชิญผีมาเข้าทรง
เข้าร่างตัวเอง เป็นเพียงการละเล่นที่ตลกล้อเลียนให้เกิดความสนุกสนานอย่างหนึ่งเท่านั้น  ในอดีตคน
อีสานนิยมเล่นผีตาโขนในงานบุญบั้งไฟ และงานบุญเผวส (พระเวสสันดร) มาโดยตลอด บุญเผวสเเป็น
บุญเดือน 4 ซึ่งหมายถึงบุญพระเวสสันดรหรือการเทศน์มหาชาติประจําปี อันถือเป็นประเพณีการ
ทําบุญใหญ่ในรอบปีของชาวอีสานงานหนึ่ง3 ผีตาโขนที่ว่านี้รวมไปถึงการที่แต่งตัวเป็นคนป่าหรือผีป่า  
ที่ทั้งเนื้อทั้งตัวของผู้ที่เล่นนั้นจะเต็มไปด้วยโคลนตมเลอะเทอะไปทั้งตัว เหตุที่มีขบวนแห่ผีตาโขนนี้  
เพราะมีความเชื่อที่ว่า เมื่อพระเจ้ากรุงสัญชัยกับพระนางผุสดี ไปเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรี
กลับเข้าเมือง ในขบวนแห่แหนที่ตามเข้าเมืองนั้นมีคนป่าหรือผีป่า ที่เคยปรนนิบัติรับใช้และเคารพรัก
ในพระเวสสันดร ร่วมขบวนมาส่งเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัทรีเข้าเมืองด้วย ธรรมชาติที่เป็นผี
จึงมักชอบแลบลิ้นปลิ้นตา เมื่อเข้ามาในเมืองแล้วกลัวว่าคนจะแตกตื่น จึงมีการสวมหน้ากากเพ่ือเป็น
การพรางตัว ไม่ให้ผู้คนตื่นตระหนกตกใจกลัวกัน เดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายกันไปทั้งเมือง แทนที่จะเป็น
การเฉลิมฉลองกลับจะกลายเป็นงานวิ่งหนีมาราธอนของชาวบ้านไปเสียอย่างนั้น 

ความรู้สึกประทับใจที่มีต่องานประเพณีผีตาโขน ความผูกพันในวิถีชีวิตของความเป็น
ชาวบ้าน  ความรู้สึกสนุกสนานในงานรื่นเริง เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เป็นงานศึกษา
เรื่องผีตาโขน  ผลงานศิลปะในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทุกด้าน สวมใส่ได้จริง มีการตัด
ทอนรูปทรงแต่สื่อออกมาให้เห็นถึงความเป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจน การบ่งบอกถึงความ
เป็นเพศนั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ถึงความลามกอันใด แต่เป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ความ
เจริญรุ่งเรือง ตามความเชื่อของการจัดงานประเพณีแห่ผีตาโขน   
                                                 

1
 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. “รายงานการวิจัยเครื่องจักสานในประเทศไทย”, (2524,25-26.) 

2
 ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. ผีตาโขน  มรดกแผ่นดินศรีสองรัก.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ ทีเจ

เจ จํากัด, 2546. 
3
 วิบูลย์  ลี้สุวรรณ. “รายงานการวิจัยเครื่องจักสานในประเทศไทย”,(2524,34 – 35.)  
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ขั้นตอนการประมวลความคดิ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหนึ่งชิ้น สิ่งแรกคือแรงบันดาลใจที่อยากจะทําหลังจากนั้นก็
เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าทางเอกสาร และการเข้าไปศึกษาจาก
สถานที่จริง เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการนําเสนอมากที่สุดแล้ ว ข้าพเจ้าก็นําเอา
ความรู้สึกที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะทําเป็นผลงานจริง ในการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ให้เกิดความสมบูรณ์นั้น ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลายอย่างของ
ผลงาน  ความน่าจะเป็นในการสร้าง สิ่งที่นํามาประกอบให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด เพ่ือให้ผลงาน
ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ อย่างลงตัว นอกจากศึกษาความงามทางด้านศิลปะพ้ืนบ้านแล้วยังต้องมี
ความเข้าใจในการออกแบบชุด เป็นการรวมเอาศิลปะมาผสมกับแฟชั่น แล้วหาความลงตัวให้ได้เพ่ือ
สร้างสรรค์เป็นผลงาน 
 
ขั้นตอนการแสดงออกทางรปูธรรม 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้เป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบของผลงาน 3 มิติ สามารถมองเห็น
ได้รอบด้าน ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง สามารถใช้มือสัมผัสจับต้องได้ สวมใส่ได้จริง สามารถเดิน
หรือเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆ ได้ ขนาดของผลงานสามารถปรับได้ตามรูปร่างของผู้สวมใส่ เนื่องจากชุด
เป็นการตัดเย็บด้วยผ้าจึงสามารถใส่ได้จริง ถึงแม้จะมีบางส่วนที่มีการเชื่อมต่อด้วยหวดนึ่งข้าวก็ไม่เป็น
อุปสรรคในการสวมใส่  
 
ขั้นตอนการแสดงออกดว้ยเทคนคิวธิกีาร 
  เริ่มจากการศึกษารูปแบบชุดจากสมัยโบราณ จนถึงสมัยปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับชุดในแต่ล่ะยุค การตัดเย็บในรูปแบบของเสื้อผ้าของผีตาโขน ดู (Pattern) เปรียบเทียบจากของ
เก่าแล้วนํามาออกแบบเพื่อสร้างความเป็นไปได้ในงานชิ้นใหม่ สร้างสีสันด้วยลูกปัดหลากสี สร้างเสียง
ด้วยกระดิ่ง เมื่อได้แบบที่ต้องการแล้ว รวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้อย่างครบถ้วนก็ลงมือ
ปฏิบัติการสร้างผลงานศิลปะแนวแฟชั่นในรูปแบบใหม่ที่จะมีแค่หนึ่งเดียวในโลก และสามารถดึงดูดให้
คนที่พบเจอหันมามองได้ 
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ภาพที่ 95 ผีตาโขนใหญ่ 
ที่มา: bloggang.com, ผตีาโขน อําเภอดา่นซ้าย ตอนจบ, เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=beauty-angel&group=1&month=07-
2009&date=17 
 

 
 

ภาพที่ 96 ผีตาโขนเล็ก 1 
ที่มา: loei66.blogspot.com, ครอบครัวของฉัน, เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://loei66.blogspot.com/ 
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ภาพที่ 97 ผีตาโขนเล็ก 2 
ที่มา: toptenthailand, 10 เรื่องเกีย่วกับผตีาโขน, เข้าถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557, เข้าถึงได้จาก  
http://www.toptenthailand.com/topten/detail/20131120164956812  
 
ขั้นตอนในการทาํงาน 

1. ศึกษาและเก็บข้อมูลจากเอกสาร วารสาร สื่อต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีผีตา
โขน  หลังจากนั้นก็ไปศึกษาจากสถานที่จริง สถานการณ์จริง นําความรู้สึกที่ได้รับนั้นมาสร้างเป็นแบบ
ร่างหลายๆ แบบ โดยการกําหนดโครงสร้างให้เป็นไปตามต้องการและเลือกแบบที่ถูกใจที่สุดมาสร้าง
เป็นผลงานที่สมบูรณ์ 

2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งวัสดุสําเร็จรูปและสามารถสร้างขึ้นได้
เองเน้นวัสดุจักสานที่ทําจากไม้ไผ่ ผ้าถุงที่นํามาใช้ในงานสร้างสรรค์ก็จะเน้นในเรื่องของสีสันและความ
เหมาะสม ความสวยงามและองค์ประกอบย่อยอ่ืนๆ 

3. เริ่มทําโครงสร้างโดยรวม วิเคราะห์จางภาพร่างแล้วนํามาทําเป็นผลงานจริง 
สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ยึดหลักรูปแบบที่มีอยู่จริง สร้างสรรค์เป็นผลงานที่ เหนือความเป็นจริงใน
ธรรมชาติที่เป็นอยู่ แต่แฝงไว้ด้วยความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่องานประเพณี สุดท้ายปรับแต่งและ
พัฒนาผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการ 

4. วิเคราะห์ผลงานเพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างและความสําพันธ์ที่มีอยู่ในผลงาน ซึ่งเป็น
การพัฒนาผลงานจากแนวความคิดเดียวกัน จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่สร้างสรรค์
ผลงานอยู่ ทําให้รู้ข้อผิดพลาดและสิ่งที่เหมาะสมเพื่อนําไปแก้ไขสร้างสรรค์เป็นผลงานที่สมบูรณ์ต่อไป 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงานก่อนวทิยานพินธ์ 
การหาแรงบันดาลใจเพ่ือออกแบบชุดเพ่ือสร้างแบบที่พึงพอใจ และหาความเป็นไปได้เพ่ือ

สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อได้แบบที่ต้องการแล้วก็เข้าสู่ขบวนการในการวัดตัว การเขียน(Pattern) และ
การตัดเย็บ 

 

 
 

ภาพที่ 98 การเขียนแพทเทิลเสื้อ ถ่ายโดยผู้วิจัย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2556 
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ภาพที่ 99 การร่าง(Pattern) ลงบนกระดาษสําหรับทํา(Pattern) 
 

เมื่อได้ขนาดแล้วก็ทําการเขียน(Pattern) ของเสื้อใส่ในกระดาษ เพ่ือจะใช้ในการเอาไป
ทาบที่ตัวผ้าอีกที การทําในข้ันตอนนี้ถือว่าต้องมีความแม่นยําในการวัด เพราะถ้าพลาดแล้วเวลาเอาไป
ทาบที่ผ้าการตัดเย็บออกมาก็อาจจะใส่ไม่ได้เลยกระดาษที่ใช้ทาบ ควรจะเป็นกระดาษที่มีความอ่อน 
บิดจับได้ง่ายคล้ายๆผ้า อย่างกระดาปรู๊ฟบกระดาษที่มีเนื้อเยื้อบางๆ เพราะกระดาษพวกนี้จะเข้ากับ
ผ้าและทํารูปทรงเหมือนผ้าได้ 
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ภาพที่ 100 ตัว(Pattern) จากกระดาษท่ีเขียนเสร็จแล้วนํามาตัดตามรูป 

 

 
 

ภาพที่ 101 นํากระดาษท่ีตัด(Pattern) มาทาบที่ผ้า  แล้วตัดผ้าตามแบบกระดาษ 
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เมื่อได้แบบ(Pattern) จากกระดาษแล้ว ก็นํามาทาบที่ผ้า ทําการตัดให้ได้ตามรูปของ
กระดาษที่วาด หลังจากนั้นก็นํามาเย็บเข้าด้วยกันเหมือนดังแบบกระดาษที่ร่างไว้ในตอนแรก ชุดที่
ออกมาก็จะได้ดังภาพ เนื้อกระดาษจะทําหน้าที่คล้ายผ้า ถ้าสัดส่วนที่ร่างลงไป มีความเหมาะสมลงตัว 
งานผ้าก็จะออกมาสวยงามดังใจต้องการ 
 

 
 

  ภาพที่ 102 การนําผ้าที่ตัดแยกชิ้นมาเย็บต่อกันเป็นชุดตามแบบที่ร่างไว้ 
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ภาพที่ 103 ตัดและเย็บแล้วก็ต้องมีการลองใส่ดูบ้าง 
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ภาพที่ 104 ชุดที่ตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว นํามาลองใส่กับหุ่นคน 
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ภาพที่ 105 เย็บเก็บขอบผ้าเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม 
 

 
 

ภาพที่ 106 เอาชุดมาลองกับหุ่น เพ่ือความสะดวกในการเย็บ 
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ภาพที่ 107 ลองชุดเพื่อให้เข้ากับขนาดของตัวเอง ก่อนการตกแต่งแบบยึดติดแน่น 
 

 
 

ภาพที่ 108 นําชุดมาใส่ที่หุ่นเพ่ือวางโครงสร้างในการเย็บผ้าถุงให้ติดแน่นกับตัวชุด 
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ภาพที่ 109 นําผ้าถุงที่มีลวดลายมาสร้างสีสันในชุด โดยเย็บติดกับตัวชุดแบบถาวร 
 

 
 

ภาพที่ 110 ผ้าถุงหลากสี หลากลวดลาย 
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ภาพที่ 111 ตัดผ้าถุงเป็นทางยาว ขนาดตามความพ้ืนที่ใช้สอยเล็กใหญ่สลับกัน 
 
 

 
 
ภาพที่ 112 เย็บผ้าถุงโดยให้ขอบชายผ้าประกบติดกัน โดยเอาด้านที่ไม่มีลวดลายออกไว้ข้างนอก 
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ภาพที่ 113 ยัดใยสังเคราะห์ใส่ในผ้าถุง เพื่อให้เกิดความนุ่ม ฟู และมีน้ําหนักไม่มาก 
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ภาพที่ 114 การเย็บผ้าถุงต้องกลับด้านที่ไม่โชว์ลวดลายออกมาข้างนอก เมื่อเย็บเสร็จแล้วก็กลับด้านที่   
               มีลวดลายออกมา 
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ภาพที่ 115 ยัดใยสังเคราะห์ใส่ผ้าถุง เพ่ือให้ได้ทรงที่ต้องการ 
 

 
 

ภาพที่ 116 ยัดใยสังเคราะห์เข้าไปในผ้าถุง ก็จะได้รูปร่างเป็นเหมือนท่อนยาวๆ 



103 
 

 
 

ภาพที่ 117 ทดลองสวมใส่ชุดที่มีการเย็บผ้าถุงท่ีมีใยสังเคราะห์เพื่อดูว่าน้ําหนักของใยสังเคราะห์มีผล    
               กับชุดหรือไม่ 
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ภาพที่ 118 ทดลองใส่ชุดแบบเต็มตัวเพื่อหาจุดบกพร่องและแก้ไขผลงาน 
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ภาพที่ 119 รูปผลงานการทดลองทําชุดก่อนวิทยานิพนธ์ 
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วเิคราะหผ์ลงานก่อนวทิยานพินธ ์ 
จากผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ การค้นหารูปแบบเพ่ือสร้างเป็นงานออกแบบที่มีทั้งศิลปะ

และแฟชั่นอยู่ในผลงานที่สามารถสวมใส่ได้ โดยคํานึงถึงวัสดุที่มีอยู่ในพ้ืนถิ่นเป็นวัสดุหลักในการ
สร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบการสร้างสรรค์เป็นการสร้างจากลักษณะของชุดผีตาโขนที่สวมใส่ได้จริง 
ทั้งตัวผ้าถุงและหวดนึ่งข้าวเหนียวที่เป็นวัสดุที่ใช้ในการทําตัวผีตาโขน ข้าพเจ้าได้นําสิ่งเหล่านั้นมา
ออกแบบใหม่  เริ่มจากการร่างแบบให้เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้โดยการใช้ผ้ายืดในการตัดเย็บ จาก
ตรงนี้สามารถสร้างชุดที่แนบเนื้อตรงกับสรีระของคนใส่ได้ 

สีสันของชุด ในชุดผีตามคนเข้าเมืองผลงานสร้างสรรค์ก่อนวิทยานิพนธ์ข้าพเจ้าได้เน้นสีสัน
ที่มีลวดลายหลากหลายจากลายผ้าถุง ความงามของผ้ามาผสมกับสีพ้ืนๆจากธรรมชาติ นั่นก็คือไม้ไผ่ ที่
ให้สีเหลืองครีมๆ เพิ่มความฉูดฉาดและความน่าสนใจด้วยลูกปัดหลากสี เหมือนเป็นการผสมผสานของ
สิ่งที่เป็นพ้ืนบ้านและสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากสังคมเมือง เพ่ิมสีด้วยกระดิ่งซึ่งเป็นเสียงที่ผีตาโขนมี
และผีตามคนก็จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เช่นกัน ความสนุกสนานและดึงดูดคนดูเกิดขึ้นจากเสียงกระดิ่งนี่เอง 

ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ เกิดขึ้นจากการทําผลงานชิ้นแรก 
ในช่วงเริ่มต้นยังไม่รู้แนวทางที่แน่นอน ลองผิดลองถูกกับตัววัสดุ จึงทําให้งานเกิดความล่าช้า ไม่ตรง
กับแบบที่ใจต้องการ มีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง การนําวัสดุที่อ่อนนุ่มมาผสมกับวัสดุที่แข็งก็เกิด
ปัญหาของการเชื่อมต่อของ 2 วัสดุ มีการปรับเปลี่ยนจนเกิดเป็นผลงานที่ลงตัวตามใจต้องการในที่สุด 

จากปัญหาที่พบ และได้หาหนทางในการแก้ไข ทั้งรูปแบบของตัวงานที่สร้างให้สามารถ
สวมใส่ได้ในทุกเพศทุกวัย สวมใส่ง่าย ถอดง่าย มีความอลังการด้วยสีสันที่เกิดจากผ้าถุงและหวดนึ่ง
ข้าวเหนียว ใส่กระดิ่งเพ่ิมเสียงดังเป็นที่น่าสนใจต่อผู้ที่พบเห็น ทําให้เกิดเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ในช่วง
ที่ 1  
 
วทิยานิพนธใ์นชว่งที ่1  

วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้ ล้วนได้มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
1. ผ้าถุง เป็นเครื่องนุ่งของผู้หญิง ซึ่งใช้ผืนผ้าเย็บริมด้านข้างให้ติดกัน ผู้หญิงสมัยก่อนก็จะ

นิยมนุ่งกัน มีการทอลวดลายอย่างสวยงาม ทุกประเทศล้วนมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
ไทยมีความละเอียดอ่อนในการทอผ้าและลวดลาย แต่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสําคัญ เพราะ
เราสวมใส่เพ่ือการอนุรักษ์มากกว่าใช้ในชีวิตประจําวันเหมือนก่อน ขณะที่คนในชนบทยังนิยมใช้ผ้าถุง
อยู่ เพราะสะดวกไม่ต้องยุ่งยาก 
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ภาพที่ 120 ผ้าถุงหลากสีหลากลวดลาย 
ที่มา: rmutt fashion, ย้อนมองวัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย ‘ผ้านุ่งหญิงไทย’โดดเด่นพร้อมสวมใส่รับ 
‘อาเซียน’?, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.fashion.rmutt.ac.th/?p=538 
 

2. หวดนึ่งข้าวเหนียว เป็นภาชนะใช้สําหรับนึ่งข้าวเหนียว ทําจากไม้ไผ่สานเป็นรูปทรง
กลมปากกว้าง เป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ช้านานมาแล้วและยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้  ความเป็นมา จาก
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่อันเรียบง่าย ของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่านิยมในการ
รับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก อีกทั้งนักคิดค้นหาวิธีการประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน ด้วยการนําเอาวัสดุที่มีในท้องถิ่นราคาถูก หาได้ง่าย และใช้ภูมิปัญญา ที่แฝงไว้ด้วย
ศิลปะท่ีน่าทึ่ง เช่น ศิลปะการจักสาน การถักทอ การปั้น แกะสลัก เป็นต้น ทั้งนี้ การประดิษฐ์เครื่องใช้
ต่างๆ นั้นจะมีขั้นตอนต่อเนื่อง ที่เน้นกระบวนการด้วย หวดนึ่งข้าว ก็เป็นเครื่องใช้อย่างหนึ่ง ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของชาวบ้านทุกวันจะต้องใช้หวดนึ่งข้าวเป็นประจํา การนึ่งข้าวเหนียวด้วย
หวดนั้น นับว่าเป็นวิธีง่ายและสะดวกที่สุด ดังนั้น หวดนึ่งข้าวจึงเป็นเครื่องใช้ ที่ผู้ผลิตสามารถทํา
รายได้ให้กับครอบครัว โดยทําเป็นอาชีพเสริมได้ เพราะนอกจากจะใช้หวดนึ่งข้าวแล้ว ยังสามารถ
ดัดแปลงหวดเป็นเครื่องใช้อย่างอ่ืนได้ด้วย เช่น ประดิษฐ์เป็นโคมไฟตกแต่งร้าน ประดิษฐ์เป็นหน้ากาก
แสดงผีตาโขน และสิ่งอ่ืนได้อีกมากมาย 

http://www.fashion.rmutt.ac.th/?p=538
http://www.fashion.rmutt.ac.th/?p=538
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ภาพที่ 121 หวด 
ที่มา: l3nr, มาดูขั้นตอนการสานหวดกันดีกว่า, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.l3nr.org/posts/494286 
 

3. ลูกปัดหลากสีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ที่มามีอยู่ว่า   
3.1 ใช้เป็นเครื่องประดับที่คอ มือ แขน ขา เพ่ือเป็นเครื่องที่บอกถึงสถานภาพทาง

สังคมของผู้ที่สวมใส่ 
3.2 ใช้เป็นเครื่องรางของขลังป้องกันคุ้มครองจากภัยอันตรายต่างๆรวมทั้งให้โชคลาภ

ด้วยตามความเชื่อ 
3.3 แสดงถึงความเชื่อ พิธีกรรมวัฒนธรรมของคนในสมัยนั้นว่าลูกปัดทํามาจากของสิ่ง

ใดและน่าเคารพศรัทธา 
3.4 ใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีคุณค่าแทนเงินตราได้ในสมัยโบราณถือว่ามีคุณค่า

และควรมีไว้ครอบครอง 
3.5 ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับชนเผ่าอ่ืนเพราะชนเผ่าแต่ล่ะชนเผ่า

แต่ล่ะพ้ืนที่จะมีต่างกัน 
3.6 ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ตามความเชื่อของผู้ที่ปกครองหมู่บ้าน หรือชน

เผ่านั้นๆ  
         จากการศึกษาลูกปัดในทางโบราณคดี  น่าเชื่อได้ว่า  ลูกปัดนอกจากจะใช้เป็นเครื่องประดับ
แล้ว  ยังเป็นเครื่องราง  ของขลัง  เป็นเครื่องมือสําหรับแลกเปลี่ยน  ซ้ือ  ขาย  แทนเงินตรา  และอาจ
มีเหตุผลอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์ของลูกปัดโบราณที่ให้นักโบราณคดีทําการค้นคว้า
ศึกษาข้อมูลเรื่องราวของลูกปัดโบราณต่อไป 

 

http://www.fashion.rmutt.ac.th/?p=538
http://www.l3nr.org/posts/494286
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ภาพที่ 122 ลูกปัดหลากสีหลากลวดลาย 
ที่มา: dasta.or.th, “ลกูปัดอูท่อง” ยอดของดแีห่งสยาม, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.dasta.or.th/th/article/1703-1703.html 
 

4. กระดิ่ง สร้างเสียงก้องกังวาน ลักษณะคล้ายระฆังย่อส่วน เสียงระฆัง คือเสียงแห่ง
สวรรค์ สัญญาณแห่งบุญ ความดี สิริมงคลระฆังเป็นสัญลักษณ์แห่งความดี เกียรติยศชื่อเสียง ประดุจ
ประตูก้าวสู่สรวงสวรรค์ ผู้ที่สร้างระฆังถวายวัดหรือโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือไว้เคาะตีส่งสัญญาณให้
รู้ถึงวันเวลา เท่ากับเป็นการสร้างความดีชื่อเสียงให้แก่ตัวเอง และเป็นสิริมงคล  ตามประวัติ
พระพุทธศาสนา ได้มีการสร้างระฆังขึ้นครั้งแรกในสมัยพระพุทธกาลผู้ที่สร้างระฆังขึ้นเป็นครั้งแรกคือ
นางวิสาขา มหาอุบาสิกา 

 

 
 

ภาพที่ 123 ระฆังทอง 
ที่มา: taladbaan.net, เงินทองไหลเข้าบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ.2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.taladbaan.net/boarddetail.php?id=0234 

http://www.dasta.or.th/th/article/1703-1703.html
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ภาพที่ 124 กระพรวนหลากสี 
ที่มา: craft2you.com, กระพรวนทรงกลม, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.craft2you.com/product/550/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%
B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87
%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B
8%94-10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5-
%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5 
 
การสรา้งสรรคผ์ลงานวทิยานพินธ์ในชว่งที ่1 

เริ่มต้นจากการสร้างแบบร่าง (sketch) และหาวัสดุมาสร้างแบบจําลองก่อนพัฒนางาน
จริง 

 
ขั้นตอนในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธใ์นระยะที ่1 

1. สร้างแบบ (Sketch) กําหนดวัสดุที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. สร้าง(Pattern) และตัดเนื้อผ้าตามแบบที่ได้ (Sketch) ไว้ โดยสร้างจากโครงสร้าง

ภายในให้เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ และติดซิบลงไปในเนื้อผ้าเพ่ือความสะดวกในการถอดและสวมใส่ 
3. นําผ้าถุงหลากสีหลากลวดลายมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเย็บให้ตรงกลางนั้นกลวง

เพ่ือที่จะไว้ใส่ใยสังเคราะห์ได้ การใส่ใยสังเคราะห์นี้จะทําให้เกิดความหนา ทําให้งานมีมิติมากข้ึน 
4. นําผ้าถุงที่ใส่ใยสังเคราะห์มาเย็บติดกับตัวชุดที่ตัดเตรียมไว้ในตอนแรก มัดทบกับสลับ

ไปมาแล้วก็ปล่อยชายผ้าให้รู้สึกถึงความรกรุงรังน่าค้นหา 
5. จัดรูปแบบผลงาน ปรับให้อยู่ในรูปทรงของชุด สร้างเครื่องประดับเพ่ือให้เข้ากับชุด 

เช่น  หมวก ข้อแขน กําไล เพ่ือเพ่ิมโดดเด่นของผลงาน 
6. ตกแต่งชุดด้วยลูกปัดหลากสีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดสายตาของคนที่มอง

ผลงาน และเติมเสียงใส่ผลงานด้วยกระดิ่งทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปมา 
7. ทดลองใส่ผลงานจริงเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข 

 

http://www.fashion.rmutt.ac.th/?p=538
http://www.craft2you.com/product/550/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://www.craft2you.com/product/550/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://www.craft2you.com/product/550/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://www.craft2you.com/product/550/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://www.craft2you.com/product/550/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94-10-%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5
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ภาพที่ 125 ภาพร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงที่ 1 



112 
 

 
 

ภาพที่ 126 ภาพวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 1 รูปที่ 1 
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ภาพที่ 127 ภาพวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 1 รูปที่ 2 
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ภาพที่ 128 ภาพวิทยานิพนธ์ในระยะที่ 1 รูปที่ 3 
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ภาพที่ 129 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งชุดผีตามคนเข้าเมือง 
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วทิยานิพนธใ์นระยะที ่2 
ขั้นตอนในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธใ์นระยะที ่2 

1. สร้างแบบ (Sketch) กําหนดวัสดุที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจาก (sketch) เป็น
รูปที่ผู้ชายจะสวมใส่ ความคล่องตัวก็ต้องมีมากข้ึนโดยการสร้างกางเกงเป็นจุดเด่น 

2. สร้าง(Pattern) และตัดเนื้อผ้าตามแบบที่ได้ (Sketch) ไว้ โดยสร้างจากโครงสร้าง
ภายในเย็บเป็นกางเกงจากผ้าถุงให้เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ ถอดได้จริง  

3. นําผ้าถุงหลากสีหลากลวดลายมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเย็บให้ตรงกลางนั้นกลวง
เพ่ือที่จะไว้ใส่ใยสังเคราะห์ได้ การใส่ใยสังเคราะห์นี้จะทําให้เกิดความหนา ทําให้งานมีมิติมากขึ้นมีทั้ง
ชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่สลับกันไป 

4. ตัดหวดนึ่งข้าวเหนียวให้มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนของเสื้อ คล้ายเสื้อเกราะ เพราะผู้ชายจะ
เน้นความแข็งแกร่ง ความคล่องตัวเป็นหลักแล้วนําผ้าถุงที่เย็บใยสังเคราะห์มาเย็บขอบหวดนึ่งข้าว
เหนียวเพ่ือความสวยงามและทําให้ไม่เกิดอันตรายในขณะสวมใส่อีกด้วย 

5. สร้างเครื่องประดับเพ่ือให้เข้ากับชุด เช่น หมวก ข้อแขน กําไล เพ่ือเพ่ิมโดดเด่นของ
ผลงาน 

6. ตกแต่งชุดด้วยลูกปัดหลากสีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดสายตาของคนที่มอง
ผลงาน และเติมเสียงใส่ผลงานด้วยกระดิ่งทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปมา ที่ขาดไม่ได้สําหรับชุดผู้ชายนั่น
ก็คือปลัดขิกที่บอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประดับตกแต่งในจุดที่ต้องการ 

7. ทดลองใส่ผลงานจริงเพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 130 ภาพร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงที่ 2 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธใ์นระยะที ่3 - 4   
ขั้นตอนและวิธีการทําจะคล้ายกับการสร้างสรรค์ในชุดวิทยานิพนธ์ช่วงที่ 2 เพราะเป็นชุด

ผู้ชาย  ทั้งวัสดุและอุปกรณ์ก็คล้ายกัน แต่มีการสร้างความแตกต่างในการตัดเย็บ โดยการเชื่อมและยึด
หวดนึ่งข้าวเหนียวกับตัวผ้าถุงที่ต่างกัน รวมไปถึงการสร้างเครื่องประดับตามร่างกายและหมวกก็จะ
แตกต่างกัน ทั้งตัวลายผ้าถุงที่เลือกใช้ในแต่ล่ะชุดก็จะต่างกันออกไป เพ่ือสร้างความน่าสนใจและบ่ง
บอกถึงอุปนิสัยของคนท่ีมีความแตกต่างกัน มีทั้งอารมณ์ดี ขี้เล่น ทะลึ่งทะเล้นของผีตามคนแต่ละตัว 

 
ขั้นตอนในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธใ์นระยะที ่3 

1. สร้างแบบ (Sketch) กําหนดวัสดุที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จาก (sketch) เป็น
รูปที่ผู้ชายจะสวมใส่ ความคล่องตัวก็ต้องมีมากข้ึนโดยการสร้างกางเกงเป็นจุดเด่น 

2. สร้าง(Pattern) และตัดเนื้อผ้าตามแบบที่ได้ (Sketch) ไว้ โดยสร้างจากโครงสร้าง
ภายในเย็บเป็นกางเกงจากผ้าถุงให้เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ ถอดได้จริง  

3. นําผ้าถุงหลากสีหลากลวดลายมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเย็บให้ตรงกลางนั้นกลวง
เพ่ือที่จะไว้ใส่ใยสังเคราะห์ได้ การใส่ใยสังเคราะห์นี้จะทําให้เกิดความหนา ทําให้งานมีมิติมากขึ้นมีทั้ง
ชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่สลับกันไป 

4. ตัดหวดนึ่งข้าวเหนียวให้มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนของเสื้อ คล้ายเสื้อเกราะ เพราะผู้ชายจะ
เน้นความแข็งแกร่ง ความคล่องตัวเป็นหลักแล้วนําผ้าถุงที่เย็บใยสังเคราะห์มาเย็บขอบหวดนึ่งข้าว
เหนียวเพ่ือความสวยงามและทําให้ไม่เกิดอันตรายในขณะสวมใส่อีกด้วย 

5. สร้างเครื่องประดับเพ่ือให้เข้ากับชุด เช่น หมวก ข้อแขน กําไล เพ่ือเพ่ิมโดดเด่นของ
ผลงาน 

6. ตกแต่งชุดด้วยลูกปัดหลากสีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดสายตาของคนที่มอง
ผลงาน และเติมเสียงใส่ผลงานด้วยกระดิ่งทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปมา ที่ขาดไม่ได้สําหรับชุดผู้ชายนั่น
ก็คือปลัดขิกที่บอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประดับตกแต่งในจุดที่ต้องการ 

7. ทดลองใส่ผลงานจริงเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 131 ภาพร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงที่ 3 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธใ์นระยะที ่4 
1. สร้างแบบ (Sketch) กําหนดวัสดุที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จาก (sketch) เป็น

รูปที่ผู้ชายจะสวมใส่ ความคล่องตัวก็ต้องมีมากข้ึนโดยการสร้างกางเกงเป็นจุดเด่น 
2. สร้าง(Pattern) และตัดเนื้อผ้าตามแบบที่ได้ Sketch ไว้ โดยสร้างจากโครงสร้าง

ภายในเย็บเป็นกางเกงจากผ้าถุงให้เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ ถอดได้จริง  
3. นําผ้าถุงหลากสีหลากลวดลายมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเย็บให้ตรงกลางนั้น

กลวงเพ่ือที่จะไว้ใส่ใยสังเคราะห์ได้ การใส่ใยสังเคราะห์นี้จะทําให้เกิดความหนา ทําให้งานมีมิติมากขึ้น
มีทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่สลับกันไป 

4. ตัดหวดนึ่งข้าวเหนียวให้มีลักษณะเป็นชิ้นส่วนของเสื้อ คล้ายเสื้อเกราะ เพราะผู้ชาย
จะเน้นความแข็งแกร่ง ความคล่องตัวเป็นหลักแล้วนําผ้าถุงที่เย็บใยสังเคราะห์มาเย็บขอบหวดนึ่งข้าว
เหนียวเพ่ือความสวยงามและทําให้ไม่เกิดอันตรายในขณะสวมใส่อีกด้วย 

5. สร้างเครื่องประดับเพ่ือให้เข้ากับชุด เช่น หมวก ข้อแขน กําไล เพ่ือเพ่ิมโดดเด่นของ
ผลงาน 

6. ตกแต่งชุดด้วยลูกปัดหลากสีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดสายตาของคนที่มอง
ผลงาน และเติมเสียงใส่ผลงานด้วยกระดิ่งทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปมา ที่ขาดไม่ได้สําหรับชุดผู้ชายนั่น
ก็คือปลัดขิกที่บอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ ใช้ประดับตกแต่งในจุดที่ต้องการ 

7. ทดลองใส่ผลงานจริงเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 132 ภาพร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงที่ 4 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธใ์นระยะที ่5 
1. สร้างแบบ Sketch กําหนดวัสดุที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน จาก sketch เป็นรูป

ที่ผู้ชายกึ่งหญิง ความคล่องตัวก็ต้องคงมีอยู่ แต่ต้องผสมความพริ้วไหวแบบผู้หญิงด้วย 
2. สร้าง(Pattern) และตัดเนื้อผ้าตามแบบที่ได้ Sketch ไว้  โดยสร้างจากโครงสร้าง

ภายในเย็บเป็นกางเกงจากผ้าถุงให้เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้ ถอดได้จริง ส่วนตัวเสื้อนั้นตัดเย็บด้วย
เสื่อ 

3. นําเสื่อที่ตัดชิ้นส่วนคล้ายชุดของผู้หญิงมาเย็บติดกับผ้าที่เป็นประกายเพ่ิมความ
ระยิบระยับ 

4. ตกแต่งความรุงรังด้วยผ้าถุงที่ยัดใยสังเคราะห์เป็นเส้นเล็กๆ 
5. สร้างเครื่องประดับเพ่ือให้เข้ากับชุด เช่น หมวก ข้อแขน กําไล เพ่ือเพ่ิมโดดเด่นของ

ผลงาน จุดเด่นชุดนี้ เน้นที่ความใหญ่ของหมวกที่สานด้วยไม้ไผ่ 
6. ตกแต่งชุดด้วยลูกปัดหลากสีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดสายตาของคนที่มอง

ผลงาน และเติมเสียงใส่ผลงานด้วยกระดิ่งทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปมา   
7. ทดลองใส่ผลงานจริงเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 133 ภาพร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงที่ 5 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธใ์นระยะที ่6 
1. สร้างแบบ (Sketch) กําหนดวัสดุที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2. สร้าง(Pattern) และตัดเนื้อผ้าตามแบบที่ได้ (Sketch) ไว้ โดยสร้างจากโครงสร้าง

ภายในให้เป็นชุดที่สามารถสวมใส่ได้  ชุดนี้เน้นการสวมใส่เข้าที่ตัวโดยตรงเป็นผ้ายืดสีเนื้อเข้มเมื่อใส่
แล้วจะกระชับที่ตัวคนใส่แบบแนบเนื้อ สร้างความพริ้วไหวด้วยการสร้างกระโปร่งแบบเป็นกลีบ
โดยรอบ 

3. นําผ้าถุงหลากสีหลากลวดลายมาตัดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วเย็บให้ตรงกลางนั้น
กลวงเพ่ือที่จะไว้ใส่ใยสังเคราะห์ได้ การใส่ใยสังเคราะห์นี้จะทําให้เกิดความหนา ทําให้งานมีมิติมากข้ึน 

4. นําผ้าถุงที่ใส่ใยสังเคราะห์มาเย็บติดกับตัวชุดที่ตัดเตรียมไว้ในตอนแรก มัดทบกับ
สลับไปมาแล้วก็ปล่อยชายผ้าให้รู้สึกถึงความรกรุงรังน่าค้นหา 

5. นําหวดนึ่งข้าวเหนียวมาตัดแล้วเย็บขอบด้วยผ้าถุงเพ่ือป้องกันอันตรายเวลาสวมใส่ 
เอาหวดนึ่งข้าวเหนียวมาประดับที่ชุดตรงบริเวณคอและลําตัว 

6. จัดรูปแบบผลงาน ปรับให้อยู่ในรูปทรงของชุด สร้างเครื่องประดับเพ่ือให้เข้ากับชุด 
เช่น  หมวก ข้อแขน กําไร เพ่ือเพ่ิมโดดเด่นของผลงาน 

7. ตกแต่งชุดด้วยลูกปัดหลากสีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม ดึงดูดสายตาของคนที่มอง
ผลงาน และเติมเสียงใส่ผลงานด้วยกระดิ่งทั้งเล็กและใหญ่สลับกันไปมา 

8. ทดลองใส่ผลงานจริงเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 134 ภาพร่างวิทยานิพนธ์ในช่วงที่ 5 
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ในการศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนมาเป็นลําดับ 
ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานการสร้างชุดผีตาโขนในยุคสมัยใหม่ โดยมีความเชื่อและความศรัทธาเป็น
ที่ตั้ง ซึ่งถ่ายทอดออกมาทางการใช้วัสดุ เพ่ือสะท้องถึงภูมิปัญญาของชาวบ้าน การละเล่นเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีและงานบุญในงานเดียวกัน 

จุดมุ่งหมาของงงานประเพณีผีตาโขน หากมองไปแล้วก็สร้างขึ้นเพ่ือความสนุกสนาน 
คลายความตรึงเครียดให้กับประชาชนในหมู่บ้าน มีการร่วมแรงร่วมใจการจัดงาน ลดความขัดแย้งใน
กลุ่มคน  ชาวบ้านอําเภอด่านซ้ายจึงมีแต่ความรักที่มอบให้แก่กัน การร่วมงานสร้างความรักลด
ความเห็นแก่ตัว  เกิดความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ทําให้คนในท้องถิ่นรักในถิ่นฐานบ้านเกิดของตน งาน
ประเพณีผีตาโขนต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจในการจัดงานจากทุกฝ่าย  ทุกภาคส่วนในจังหวัดเลย  
นอกจากนั้นยังเกี่ยวเนื่องไปถึงความเชื่อความศรัทธาในการดํารงชีวิตของคนใน  อําเภอด่านซ้ายทุก
หมู่บ้าน  อยู่รวมกันอย่างเป็นครอบครัว  ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดความรู้สึกนี้  และได้แสดงออกมาตาม
ประสบการณ์ท่ีพบเห็นจากส่วนหนึ่งในชีวิตตั้งแต่เกิดมาในจังหวัดเลย   

ในการสร้างสรรค์ผลงาน  อุปสรรคและปัญหาย่อมเกิดข้ึนเป็นเรื่องธรรมดา  ถ้าไม่มีปัญหา
ไม่มีอุปสรรคก็แสดงว่าเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลย เริ่มตั้งแต่การรวบรวบข้อมูลก่อนการสร้างสรรค์
ผลงาน   ทั้งจากธรรมชาติ  อย่างเช่น  ฝนตก  แดดแรง  การเดินทางไปยังสถานที่ในการแสดงงาน  
ก่อนการทํางานการร่างแบบ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่สร้างสรรค์ผลงาน  ก่อนการทําชุดก็ต้องเตรียม
ว่าใครจะใส่  ผู้หญิงหรือผู้ชาย  ความขัดแย้งที่เกิดจากตัวเอง  เมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จก็ต้องหาคน
ที่จะร่วมสนุก  แต่ถ้าไม่มีอุปสรรคเกิดข้ึนก็จะไม่เกิดชิ้นงานที่สมบูรณ ์

จากประสบการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มาทําให้สามารถแก้ปัญหาที่พบเจอได้จนสําเร็จ  ฝ่า
ฟันจนเกิดเป็นงานที่น่าจดจําและประทับใจ  สิ่งที่เกิดขึ้น  ทั้งการสร้างชุดด้วยตนเอง  ชุดที่ เกิดจาก
ความเชื่อแลละความศรัทธา ชุดที่เกิดจากความสํานึกรักบ้านเกิด ความเป็นบ้านนอก ความเป็นคน
ต่างจังหวัด ต่อจากนี้ไปคนทั่วโลกต้องรู้จักประเพณีผีตาโขน ผีตามคน งานชุดผีในแบบฉบับใหม่นี้  
ข้าพเจ้าได้จัดทําทั้งหมด 6 ชุด เป็นชุดผู้หญิง 2 เป็นชุดผู้ชาย 3 และกึ่งหญิงชายอีก 1 ชุด เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่า ณ เวลานี้ ไม่ว่าเพศไหน ขอให้เป็นคนดีไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข “ผีตามคน”ได้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้ และเป็นผลงานที่น่าพึงพอใจ  
ซึ่งสามารถนําไปสร้างสรรค์พัฒนาเป็นผลงานต่อไปได้ 
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บทที ่4 
การวเิคราะหข์้อมลูและผลการทดลอง 

 
วเิคราะหผ์ลงานก่อนวทิยานพินธ์ 

ผลงานสร้างสรรค์ตอนปริญญาตรีที่เป็นแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ผีตามคน 
ข้าพเจ้าต้องการน าเสนอเรื่องความเชื่อและความศรัทธา ที่ชาวบ้านมีต่อประเพณีผีตาโขน  ความ
สวยงามของประเพณี ขบวนการแห่ ความรู้สึกของผู้ชมที่ได้ชื่นชมประเพณีก่อเกิดเป็นความประทับใจ 
ข้าพเจ้าจึงน าความรู้สึกที่ได้นั้นถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบ 3 มิติ ที่สามารถมองเห็น
ได้รอบด้าน เป็นทั้งงานประติมากรรมและเป็นชุดเสื้อผ้าที่สามารถสวมใส่และจับต้องได้ วัสดุที่ใช้ท าก็
เป็นวัสดุที่มาจาก “ผีตาโขน”  
 

ผลงานสร้างสรรค์ท่ีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ผลงานสร้างสรรค์ท่ีสามารถเคลื่อนไหวได้ 
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วเิคราะหค์วามเชื่อและความศรทัธาของชาวบา้น อ าเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย 
ความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวบ้านอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีต่อประเพณีผีตาโขน 

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเคารพนับถือในบรรพบุรุษที่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว การละเล่นที่จัดขึ้นจน
กลายเป็นประเพณีประจ าท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเชื่อที่ว่าต้องการ
ให้เกดิความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร ถ้าปีไหนไม่จัดงานปีนั้นก็จะเกิดความแห้งแล้ง โจรผู้ร้าย
ชุกชุม  อยู่กันอย่างเดือดร้อน เมื่อมีความเชื่อที่เห็นพ้องต้องกันจึงมีการจัดพิธีเพ่ือขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพ่ือให้คุ้มครองตนเองและครอบครัว เด็กๆ มักจะไม่รู้เรื่องของพิธีกรรมก็จะไม่มีส่วนร่วม จึงมีอุบาย
การคิดสร้างตัวผีที่ติดตามมาส่งพระเวสสันดรในเมืองขึ้นเพ่ือให้เด็กๆ นั้นได้ร่วมในงานบุญและสร้าง
ความสนุกสนานให้กับคนในหมู่บ้าน  

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านที่มีพลังศรัทธาและความเชื่ออย่างแรงกล้า  
ช่วยกันคนละไม้คนละมือจัดงานประเพณีผีตาโขนสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน งานใหญ่แบบนี้จะ
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีความสามัคคี งานประเพณีผีตาโขนได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
ในจังหวัดเลย ผู้คนต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมขบวนแห่ แต่ละต าบลในอ าเภอด่านซ้ายจะเตรียมชุดและ
หน้ากากเพ่ือเข้าร่วมขบวนมีทั้งผีตาโขนใหญ่และผีตาโขนเล็กเดินแห่เข้าสู่วัดโพนชัย เมื่อถึงที่วัดแล้วก็
เหมือนการถึงที่หมาย ความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่าถ้าแห่ถึงที่วัดแล้วจะต้องน าชุดที่ใส่ไปทิ้งที่แม่น้ า
หมั่นเปรียบเหมือนกับว่าผีป่าผีดอยได้เข้ามาส่งพระเวสสันดรแล้ว ผีก็จะกลับเข้าสู่ป่าตามเดิมและจะ
น าเอาความโชคร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆไปทิ้งให้ด้วย แต่ในปัจจุบันถือว่าเป็นการค้า เป็นธุรกิจไปแล้ว 
หน้ากากผีตาโขนไม่ได้ทิ้งชุดก็ไม่ได้ทิ้ง สิ่งเหล่านี้กลับสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน เมื่อประเพณีเป็นที่
รู้จักก็เริ่มมีนักท่องเที่ยว สิ่งที่ขาดไม่ได้เวลาไปเที่ยวนั่นก็คือของฝากของที่ระลึก หน้ากากและชุดผีตา
โขนจึงถือว่าเป็นภูมิปัญญาศิลปะแบบบ้านๆที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

ลูกหลานที่เกิดในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะไกลแค่ไหน พอถึง
ช่วงเวลาที่มีงานประเพณีผีตาโขนพวกเขาเหล่านั้นก็จะกลับมาเพ่ือเข้าร่วมพิธี มาร่วมแห่ในขบวน
เพราะถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลกับตนเอง ท าการสิ่งใดก็จะเจริญรุ่งเรือง  
แต่ละคนก็ต่างความคิดต่างการออกแบบ บ้างก็จัดกลุ่มกันสร้างชุดที่เหมือนกัน ท าหน้ากากคล้ายๆ 
กัน สีสันที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะกลุ่มก็จะต่างกัน เกิดเป็นสีหลากสีเวลามองเข้าไปในขบวนสร้างความตื่นตา
ตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็น 

ผู้คนที่เข้าร่วมงานล้วนมาจากหลายจังหวัดหลายอ าเภอ มาจากทั่วทุกสารทิศ เป็น
นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชื่นชมความสวยงามของหน้ากาก ที่มีการประดิษฐ์ประดอยและมีการเขียน
ลายอย่างวิจิตรบรรจงสีสันที่เกิดขึ้นในหน้ากากนั้นสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว การเล่นที่
ทะลึ่งปนทะเล้นของบรรดาผีตาโขนทั้งหลายก็ท าเอาสาวน้อยสาวใหญ่ต้องกลับมาเที่ยวกันใหม่ในปี
ต่อๆไป   
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วิเคราะห์ความเชื่อที่มีต่อรูปแบบสัญลักษณ์วัสดุแทนค่าความหมาย 
1. การน าหวดนึ่งข้าวเหนียวมาท าเป็นหมวกสวมใส่ก็เพ่ือใช้ในกันป้องกันแสงแดด เพราะ

การละเล่นนี้เป็นการเล่นกลางแจ้งในตอนกลางวัน  
2. การน ากาบมะพร้าวมาท าหน้ากากเพราะเชื่อว่าเหล่าบรรดาผีป่าผีดอยที่จะเข้ามาใน

เมืองนั้นต้องอับอายที่หน้าตนเองนั้นอัปลักษณ์จึงต้องมีท่ีปิดบัง  
3. การน าผ้าที่มีสีสันมาห่อหุ้มตัวเพ่ือให้เข้ากับการฉลองที่ผู้คนในเมืองนั้นจัดขึ้นเพ่ือ

ต้อนรับพระเวสสันดรกลับสู่เมืองอีกครั้ง 
 
วิเคราะห์วัสดุที่ผีตาโขนและผีตามคนเข้าเมืองมีและใช้เหมือนกัน  

ที่มาของวัสดุที่ใช้ในการสร้างชุดผีตาโขนและผีตามคนเข้าเมืองคือ หวดนึ่งข้าวเหนียวที่ท า
จากไม้ไผ่ ผ้าถุง ผ้าหลากสี ซึ่งเกิดจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า เสวยพระชาติเป็น
พระเวสสันดรได้เสด็จไปอยู่ป่า ครั้นที่จะเสด็จกลับเข้าเมืองก็มีบรรดาผีป่าที่เคารพรักในพระเวสสันดร
ได้ตามมาส่งในเมือง ด้วยความเป็นผีจึงต้องการหาสิ่งที่ปกปิดร่างกายเพ่ือไม่ให้น่าเกลียดน่ากลัวและ
ชาวบ้านไม่แตกตื่นเมื่อพบเจอ อีกทั้งยังกลมกลืนกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองการกลับเข้าเมืองของ
พระเวสสันดรอีกด้วย 
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ตรารางที่ 1 วิเคราะห์วัสดุที่ผีตาโขนและผีตามคนเข้าเมืองมีและใช้เหมือนกัน  
 

สิง่ทีม่เีหมือนกัน ผตีาโขน ผตีามคนเข้าเมือง 
1. หวดนึ่งข้าวเหนียว

ที่ใช้ท าหมวก 
 

 

 
 

 

 

2. ผ้าหลากสี ผ้าถุงที่
ใช้ท าชุด 

 

 

 
 

 

 
 

3. หมากกะแหล่ง 
 

 

 
 

 

 

4. อาวุ ธ  ทั้ งดาบไม้
และปลัดขิก 
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ตารางที ่2 วเิคราะหว์สัดทุีผ่ตีาโขนและผตีามคนเขา้เมืองมแีตกตา่งกนั 
 

สิ่งที่แตกต่างกัน ผีตาโขน ผีตามคนเข้าเมือง 
1. หน้ากาก        ใ ส่ หน้ า ก าก  กาบ โ คน

มะพร้าว ใช้ท าหน้ากาก เพ่ือ
ปกปิดหน้าตาที่น่าเกลียดน่า
กลัว เอาส่วนนี้มาเขียนลวดลาย
ด้วยสี นอกจากนั้นยังมีการฉลุ
ลายประดับให้สวยงาม แล้วแต่
ผู้สวมใส่ 

       ไม่ใส่หน้ากาก โชว์หน้าตา 
มีการเปิดเผยให้เห็นหน้าตาที่
แท้จริงทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

2. รูปแบบชุด        ชุดที่ใส่ ท าเป็นชุดคุมทั้ง
ตัวอย่างมิดชิด เสื้อแขนยาว 
กางเกงขายาว ตัดผ้าเป็นชิ้น
เล็กๆ เหมือนเศษผ้ามาเย็บติด
ชุด บางชุดก็เป็นผ้าลายเดียวกัน
ทั้งตัว 

       ชุ ดท า จ ากผ้ า ถุ ง ยั ด ใ ย
สั ง เคราะห์ และหวดนึ่ งข้ า ว
เหนียวน ามาเย็บประกอบเป็น
เสื้อและกางเกง  

3. เครือ่งประดับตกแต่ง
ร่างกาย 

       เครื่องประดับมีแค่หมาก
กะแหล่งห้อยที่เอว 

       ใส่ เ ค รื่ อ งประดั บที่ ค อ 
แขน เพ่ิมความงามด้วยลูกปัด
หลากสีและกระดิ่งที่สร้างเสียง
เวลาที่เดินหรือขยับไปมา 

 
วิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

การสร้างผลงานชุดผีตามคนที่ต่างจากความเคยชินแบบชุดผีตาโขนเดิมๆ อาจจะรู้สึกถึง
ความแปลกจนสร้างความสนใจให้กับผู้ที่พบเห็น เป็นชุดที่สร้างขึ้นใหม่จากแนวความความคิดเดิมที่
เคยเป็นอยู่ การน ากลิ่นอายของความเชื่อและความศรัทธาที่แฝงอยู่ในวัสดุมาบอกเล่าสิ่งใหม่ ความคิด
ที่ว่าตัวของข้าพเจ้าเองเป็นคนต่างจังหวัด ก็ไม่แตกต่างอะไรจากผีป่าผีดอย ได้เข้ามาร่ าเรียนในเมือง
หลวงก็เหมือนผีเข้าเมืองมาส่งพระเวสสันดร เมื่อเข้ามาแล้วก็จะน าสิ่งที่แปลกใหม่ อย่างเช่นการ
แต่งตัว การกินการอยู่ และสิ่งที่ไม่เคยท าไปเผยแพร่ให้กับคนอ่ืนที่ไม่ได้เข้ามาเจอไม่ได้พบได้เห็น 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์การสร้างสรรค์แบบดั่งเดิมและแบบใหม่ 
 

ผีตาโขนดั่งเดิม ผีตามคนเข้าเมือง ผลงานสร้างสรรค์ใหม่ 
 

 

 
 

 
 

 

 
ตารางที่ 3 วิเคราะห์การสร้างสรรค์หน้ากากแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ 
 
ส่วนหัวและหน้ากากผีตาโขนดั่งเดิม ส่วนหัวและหน้ากากผีตามคนเข้าเมือง ผลงานสร้างสรรค์ใหม่ 
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ผีตาโขนแบบเดิม จะใส่หน้ากากปิดมิดชิด ทั้งชุดจะปกปิดคลุมไปทั้งตัวเน้นลวดลายบน
หน้ากากที่บรรจงใส่สีสันอย่างสวยงาม สีของหวดที่ท าเป็นหมวกเพ่ือที่จะใช้วางบนศรีษะได้นั้นก็จะ
เป็นสีเดียวกลืนกับตัวหน้ากาก 

ผีตามคนเข้าเมือง จะเปิดเผยหน้าตา เสื้อผ้าน้อยชิ้นและมีการประดับด้วยวัสดุที่ผลิตขึ้น
ใหม่ เช่น ลูกปัดหลากสี กระดิ่ง กระพรวนหลากสีเพ่ือสร้างสีสันให้กับผลงานและเป็นการน าสิ่ง
แปลกปลอมในยุคใหม่มาร่วมกับของเก่าเพ่ือให้เกิดกลิ่นอายของวัฒนธรรมสมัยใหม่ในสมัยเก่าที่อยู่
รวมกัน 
 

 
 
ภาพที่ 135 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 1  
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ภาพที่ 136 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 2  
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ภาพที่ 137 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 3  
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ภาพที่ 138 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 4  
 

 
 

ภาพที่ 139 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 5  
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ภาพที่ 140 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 6  
 

 
 

ภาพที่ 141 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 7  
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ภาพที่ 142 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 8  
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ภาพที่ 143 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 9  
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ภาพที่ 144 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 10  
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ภาพที่ 145 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 11  
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ภาพที่ 146 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 12  
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ภาพที่ 147 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 13  



144 
 

 
 

ภาพที่ 148 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 14  
 

 
 
ภาพที่ 149 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 15  
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ภาพที่ 150 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 16 
  

 
 
ภาพที่ 151 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 17 
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ภาพที่ 152 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 18 
 

 
 

ภาพที่ 153 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 19 
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ภาพที่ 154 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 20 
 

 
 

ภาพที่ 155 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 21 
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ภาพที่ 156 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 22 
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ภาพที่ 157 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 23 
 

 
 

ภาพที่ 158 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 24 
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ภาพที่ 159 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 25 
 

 
 

ภาพที่ 160 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 26 
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ภาพที่ 161 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 27 
 

  
 

ภาพที่ 162 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 28 
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ภาพที่ 163 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 29 
 

 
 
ภาพที่ 164 ภาพวิทยานิพนธ์ชุดผีตามคนเข้าเมือง หมายเลข 30 
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วิเคราะห์ความพึงพอใจของคนที่ได้รับชมงานสร้างสรรค์ ผีตามคนเข้าเมือง 
ในงานประเพณีผีตาโขน ปี 2557 ข้าพเจ้าได้จัดขบวนผีตามคนเข้าไปร่วมในขบวนแห่ผีตา

โขน  สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าคิดคือ ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าอาจจะถูกวิจารณ์เป็นอย่างหนักเพราะว่ามี
การสร้างชุดที่ไม่เหมือนของเดิมเลย แต่พอได้ก้าวเข้าสู่บริเวณที่มีผีตาโขนทั้งหลายก าลังตั้งขบวนอยู่ 
จุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวกลับจับจ้องมาที่กลุ่มชุดผีตามคน แล้วเดินเข้ามารุมถ่ายรูปเพ่ือเก็บเป็น
ที่ระลึกพร้อมกับถามถึงแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าก็ตอบไปอย่างไม่อายว่า “ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากประเพณีผีตาโขนค่ะ” รอยยิ้มที่นักท่องเที่ยวเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปนั้นเป็น
รอยยิ้มแห่งความทรงจ าและประทับใจส าหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย เด็กและผู้ใหญ่ 
ชาวไทยชาวต่างชาติ เป็นผีตามคนที่เด็กๆวิ่งเข้าหาและไม่ร้องไห้ใส่เพราะจากประสบการณ์เด็กๆ
มักจะกลัวผีตามโขน ด้วยชุดของข้าพเจ้าสร้างขึ้นแบบเปิดเผยหน้าตาและยังท าหน้ากากไว้ส าหรับถือ  
เด็กๆเห็นเหมือนเป็นของเล่นเลยชื่นชอบเป็นพิเศษ 

การน าชุดผลงานผีตามคนเข้าเมืองไปแสดงร่วมในงานประเพณีผีตาโขนในครั้งนี้ได้รับผล
การตอบรับที่ดีจากท่านผู้ชมเป็นอย่างมาก มีแต่คนชื่นชอบและชื่นชมในผลงานและอยากให้มีการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้มาร่วมในขบวนอีกในปีต่อๆไป เมื่อได้มีโอกาสลองสวมใส่ผลงานจริงๆ แล้วจึง
ได้รู้ว่าชุดที่สร้างขึ้นยังมีความไม่สมบูรณ์และข้อผิดพลาดอยู่มาก เช่น การหลุดของกระดิ่ง ลูกปัด  
สาเหตุเกิดจากการผูกยึดไม่แน่น การเดินทางในระไกลรวมไปถึงการเต้นตามเสียงเพลงการส่ายไปส่าย
มา กระดิ่งและลูกปัดที่ผูกยึดไม่แน่นก็จะหลุดออกมา เมื่อทราบถึงข้อผิดพลาดแล้วข้าพเจ้าก็ได้น า
ปัญหานั้นมาแก้ไขผลงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงานมากยิ่งข้ึน 

จากการทดลองสร้างสรรค์ผลงานชุดผีตามคน ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้คนสนใจใน
ผลงานเป็นจ านวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้ท าแบบสอบถามเพ่ือหาค่าเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจดังนี้ 

ตรารางที ่5 ระดบัความพงึพอใจของผูช้ม 
 

ประเด็น/ดา้น 
ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีส่ดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

ไม่พอใจ 
1 

1. ด้านรปูแบบ      

2. ด้านความเชื่อและวฒันธรรม      

3.ด้านความสวยงาม      

4.ด้านความขัดแย้งทางสงัคม      

 
ด้านรูปแบบ :  5  ด้านความเชื่อและวัฒนธรรม : 5 
ด้านความสวยงาม : 5  ด้านความขัดแย้งทางสังคม : 5 
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ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในแต่ล่ะด้านมีค่าเท่ากับ: 5 
 
การเข้าร่วมแสดงงานในขบวนแห่ประเพณีผีตาโขนในครั้งนี้ มีทั้งความสนุกสนานและ

ความประทับใจเป็นอย่างมาก ได้โชว์ผลงานที่เป็นการตัดเย็บจากฝีมือตัวเองเป็นครั้งแรกในชีวิตและ
ได้รับค าชมจากผู้ที่พบเห็นอย่างล้นหลาม อากาศในวันแห่ขบวนประเพณีผีตาโขนร้อนอบอ้าว 
แสงแดดแผดเผาเหมือนดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับโลกเหลือเกิน แต่ด้วยรอยยิ้มที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่น
ชมผลงานได้ส่งมาให้ มีทั้งน้ าทั้งผ้าเย็น สิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นน้ าใจที่
ยิ่งใหญ่ที่มอบให้ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมขบวน ระยะทางการเดินอันแสนไกล 4 กิโลเมตร แต่ก็เหมือนว่ามัน
แสนใกล้ ตลอด 2 ข้างทางมีผู้คนรอดูขบวนแห่แม้จะร้อนขนาดไหนก็ยังยืนอยู่จนเสร็จพิธี  

จากผลส ารวจความนิยมในชุดผีตามคนเข้าเมือง ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก ประชาชนที่เข้า
มาร่วมชมขบวนแห่ผีตาโขน และเจ้าถิ่นชาวบ้านอ าเภอด่านซ้ายก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีพร้อมกับ
ค าชมในการสร้างสรรค์ผลงาน ความพร้อมของชุดในครั้งนี้ยังไม่พร้อมเต็มที่อีกทั้งยังมีข้อบกพร่องที่
ต้องแก้ไขอยู่ จึงเหมาะที่จะมีการคิดและสร้างสรรค์เพ่ิมเพ่ือพัฒนาต่อยอดในผลงานชิ้นต่อไป 
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บทที ่5 
สรปุ อภปิลายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ 

สรปุผลการสรา้สรรคผ์ลงาน 

ประเพณีผีตาโขน เป็นประเพณีประจ าท้องถิ่นอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีการรวมเอา
งานบุญทางด้านศาสนาและงานบุญทางด้านคติความเชื่อในเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้ มารวมไว้ใน
งานเดียวกันอย่างลงตัว ด้วยความคุ้นเคยและความผูกพันกับประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยที่ข้าพเจ้ายัง
เป็นเด็กอยู่ ข้าพเจ้าจึงหยิบยกเรื่องของประเพณีประจ าท้องถิ่นท่ีเต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธา  
มาน าเสนอในมุมมองใหม่ของข้าพเจ้า เป็นการบูชา เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ผีสางเทวดา ขอให้เกิดความ
เจริญรุ่งเรือง บ้านเมืองมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูการ และชาวบ้านก็มีความเชื่อที่ว่า 
ถ้าปีไหนมีการเว้นหรือไม่จัดงานประเพณีแห่ผีตาโขน ในปีนั้นจะเกิดเภทภัยร้ายแรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
บ้านเมืองเกิดความแห้งแล้ง  ข้าวยากหมากแพง โจรผู้ร้ายชุกชุม บ้านเมืองมีแต่ความวุ่นวาย ด้วยเหตุ
นี้จึงมีการจัดงานแห่ผีตาโขนขึ้นทุกปี จนเกิดเป็นประเพณีประจ าท้องถิ่นที่ท าให้ผู้คนรู้จักจังหวัดเลย
มากขึ้น ซึ่งเป็นเพียงจังหวัดเล็กๆ ในซอกหุบเขาท่ีเต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาของชาวบ้าน 

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมี
แม่น้ าโขงและแม่น้ าเหืองกั้นพรมแดนของประเทศ แต่เดิมนั้นสืบเชื้อสายมาจากชาวหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงมีธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายๆ รวมไปถึงส าเนียงการพูด
ด้วยเช่นกัน คือ “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่”  เป็นการท าบุญตามจารีตประเพณีท้องถิ่นอีสาน เช่น บุญ
หลวง บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์ ชาวจังหวัดเลยมีความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษผีบรรพชนที่ล่วงลับ ก่อนที่
จะท าการสิ่งใดก็จะมีการประกอบพิธีกรรม  

การศึกษาถึงความเป็นมาของประเพณีผีตาโขน ท าให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปสัมผัสถึงความ
สนุกสนานของงานประเพณี ที่เกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอย่าง
จริงจัง สีสันอันหลากหลายของชุดผีตาโขนที่อยู่ในขบวนแห่ ท าให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่พบเห็น
ภาพท่าทางของผีตาโขนที่ท าการหยอกล้อผู้คนที่เข้ามาร่วมในงานแห่อย่างสนุกสนาน ไม่ ว่าจะเป็น
ผู้หญิงหรือผู้ชาย  เด็กหรือผู้ใหญ่  คนแก่ชรา  ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยไหนก็สามารถเข้าร่วมในงาน
ประเพณีนี้ได้ทั้งนั้น  นอกจากความสนุกสนานในวันสุดท้ายของงาน  ก็จะเป็นการฟังเทศน์ท าบุญเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว   

ความสวยงามของขบวนการแห่ สีสันที่ดึงดูดสายตาให้จับจ้องกับชุดของผีตาโขน ท าให้
ข้าพเจ้า เกิดความรู้สึกประทับใจและอยากเข้าไปมีส่วนร่วมในงานประเพณีผีตาโขน พอได้เข้าร่วมใน
งานพิธีแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่า ข้าพเจ้าโชคดีมากท่ีเกิดมาเป็นคนจังหวัดเลยถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆ ที่
บางคนอาจจะไม่รู้จักก็ตาม ความประทับใจที่ได้รับมานั้นท าให้ข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจที่จะน า
ประเพณีท้องถิ่น มาเสนอเป็นผลงานศิลปะในมุมมองของข้าพเจ้าที่บางคนอาจจะมองข้ามไป เช่น  
การน าวัสดุจากธรรมชาติ ลวดลายของผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าพ้ืนบ้าน น ามาสร้างเป็นชุดแบบใหม่แต่ยังคง
ความเชื่อเดิมทีว่่า “ผีตามคน” ผีตาโขน เข้าเมือง 
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ผีตามคนเข้าเมือง เข้ามาเพ่ืออะไร ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความเชื่อที่มีความสวยงามอยู่ใน
ประเพณีนี้ ถ้าเปรียบตัวข้าพเจ้าแล้วเป็นเด็กบ้านนอก คงไม่ต่างอะไรจากผีที่อยู่ในป่า พอได้เข้าเมือง
มาศึกษาหาความรู้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามกระแสวัฒนธรรม จึงเกิดเป็นผีตาโขนในแบบฉบับใหม่ที่
มีความสวยงามของชุด แต่ก็ยังคงเป็นความเชื่อของการปกปิดร่างกายเพ่ือไม่ให้ดูน่าเกียจน่ากลัวแบบผี
ป่า ถึงสังคมจะเปลี่ยนไปแต่ภายในใจก็ยังคงเป็นเด็กบ้านๆ จึงแฝงไว้ในงานศิลปะเคลื่อนที่ชิ้นนี้   

ที่มาของผีตาโขน นับเป็นอุบายอันแยบคายเฉพาะของบรรพบุรุษเมืองด่านซ้ายที่ท าให้
เด็กๆ ในเมืองเล่นสนุกกันเป็นการส่งท้ายงานบุญ โดยจับเอา พระเวสสันดรชาดก พระชาติที่ 10 ที่
ส าคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าในตอนที่พระเวสสันดรจะได้กลับคืนพระนคร บรรดาผีป่าทั้งหลายต่างพา
กันมาส่งเสด็จจนถึงในเมือง เมื่อเข้าเมืองด้วยความเป็นผีป่าไม่เคยเข้าเมือง ก็เลยออกพากันตระเวณ
เที่ยวเมือง โดยไม่ได้ท าอันตรายใคร แต่ด้วยความที่เป็นผี เมื่อชาวเมืองไปพบเข้าจึงตกใจกลัว 
สัญชาตญาณผีก็อดที่จะแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกชาวบ้านไม่ได้ เมื่อได้เวลาบรรดาผีป่าก็จะพากันออก
นอกเมืองกลับคืนสู่ป่า พร้อมๆ กับน าพาความโชคร้ายและทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวงออกจากเมืองไป
ด้วย  

วงจรของประเพณีผีตาโขน เริ่มต้นขึ้นโดยบุคคลศักดิ์สิทธิ์ประจ าเมืองสองคนคือ เจ้าพ่อ
กวนและเจ้าแม่นางเทียม ที่มีฐานะเป็นดังผู้วิเศษหมอผี และครูใหญ่ของเมืองที่มีหน้าที่หลักในการดูแล
องค์พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุคู่เมืองด่านซ้ายโดยเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม จะเป็นจุดเริ่มต้น
วงจรของประเพณีนี้เริ่มต้นจากพิธีบายศรีที่บ้านของเจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมในภาคเช้า และ
ระหว่างที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก าลังด าเนินอยู่นั่นเองเด็กๆ ในทุกบ้านเรืองของเมืองด่ านซ้ายก็จะ
ช่วยกันจัดหาเศษผ้ามาเย็บเป็นเสื้อผ้าของผีตาโขน หาอุปกรณ์คือหวดนึ่งข้าวเหนียวและแกน
ก้านมะพร้าวมาท าหน้ากากผีตาโขนด้วยการวาดลวดลายเพ่ิมสีสันเป็นผีตาโขนที่หน้าตาโหดร้ายน่า
กลัว หา “หมากกะแหล่ง” หรือกระดึงผูกคอวัวควายมาท าเป็นเครื่องประดับ และที่ส าคัญที่สุดที่ผีตา
โขนหลายตัวประณีตบรรจงประดิดประดอย เป็นที่สุดก็คือ อาวุธของผีตาโขนเป็นดาบใหญ่ ท าด้วยไม้
มีทีเด็ดของดาบอยู่ที่ปลายด้ามดาบที่ท าเป็นรูปปลัดขิกอันโต ทายอดกลมๆ เป็นสีแดงแจ๋ เอาไว้ไล่จิ้ม
สาว ๆ ในเมือง โดยเฉพาะในภาคบ่ายจะเป็นพิธีการในฝ่ายราชการ  เป็นการแห่ผีตาโขน โดยจัดรูป
ขบวนแห่ อันประกอบด้วยผีตาโขนใหญ่ ที่ท าเป็นหุ่นใหญ่คล้ายหัวโตของภาคกลาง และผีตาโขนเล็ก 
เป็นเด็ก ๆ ผู้ชายในเมืองเกือบทั้งหมด  

“เจ้าพ่อกวน” คือผู้มีหน้าที่เข้าทรง กระท าหน้าที่เซ่นไหว้ประจ าปี เลือกโดยวิญญาณพระ
เสื้อเมือง มาเข้าทรงผู้นั้น  ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายชายไว้ผมยาว มีผ้าขาวม้าคาดศีรษะอยู่เสมอ นุ่งโจง
กระเบน เสื้อขาว เป็นหัวหน้าในการท าพิธีสมโภชน์ และงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ทุกปี  

“เจ้าแม่นางเทียม” เป็นหญิง เลือกโดยพระเสื้อเมืองเข้าทรง มีหน้าที่เข้าทรงเหมือนเจ้า
พ่อกวน ไว้ผมยาวเกล้าบนกระหม่อมเสมอ นุ่งผ้าถุง เสื้อขาวพร้อมกับผู้เข้าเฝ้าและคอยปฏิบัติฝ่ายชาย 
เรียกว่า แสน ผู้เข้าเฝ้าและคอยปฏิบัติฝ่ายหญิง เรียกว่า “นางแต่ง” 

หน้ากากที่ท าจากกาบโคนมะพร้าว หวด (ที่นึ่งข้าวเหนียว) และ กาบมะพร้าวแล้วบรรจง
ลงสีสันลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการยากที่ใครๆ ในท้องถิ่นอ่ืน จะท าให้เสมอเหมือนได้ อีกทั้งยังมี
ลีลาของท่าทางการละเล่นที่ทะเล้นปนทะลึ่ง สนุกสนาน รวมทั้งอาวุธประจ ากายของผีตาโขนแต่ละตน 
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ที่ใครหลายคนพอเห็นแล้วก็ข ากลิ้งไปตามๆกัน รวมทั้งการหยอกล้อกับผู้ชมที่เข้ามาร่วมงานให้เกิด
ความสนุกสนาน จนอยากจะกลับมาเที่ยวงานประเพณีผีตาโขนในปีต่อๆ ไปอีก รวมทั้งยังเป็นการ
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ท าให้ต่างประเทศรู้จักกับประเทศไทยและเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศ
ไทยมากขึ้นด้วย  

จากการที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับเหตุการณ์เหล่านี้มาด้วยตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจึงได้ น า
ความคิดเบื้องต้นนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ แสดงออกด้วยอารมณ์และความรู้สึก ที่
สอดคล้องไปกับความเป็นอีสานในแบบฉบับที่ข้าพเจ้าต้องการ ให้มีความแปลกใหม่และน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น ลวดลายของวัสดุที่มีความงามอยู่ในตัว การสร้างสรรค์ชุดในแนวใหม่เพ่ือเข้าร่วมขบวนสร้าง
ความตื่นตาในชุดแบบใหม่โดยที่ไม่มีหน้ากากปิดบังใบหน้า เป็นผีตาโขนในแบบฉบับที่ตามคนเข้ามาใน
เมือง เพ่ือแสวงหาสิ่งที่แตกต่างจากความดั่งเดิมที่เคยมี 

ผู้ที่ท างานศิลปะย่อมแสดงออกด้วยผลงาน ที่สื่อความเป็นตัวเองอย่างมีปัจเจกภาพ  
แสดงออกถึงความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ด้วยการใช้ทัศนธาตุทางศิลปะให้ความส าคัญต่อผลงาน
ออกมาด้วยจินตนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์และสิ่งที่คุ้นเคย เพราะฉะนั้น ผู้ที่
ท างานศิลปะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการน าเสนอ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นสื่อที่
แสดงออกแทนอารมณ์ ความรู้สึกและความคิดของผู้ท างานศิลปะเอง 

งานศึกษาชิ้นนี้ได้น าเสนอความเชื่อและความศรัทธาที่มีในงานประเพณีผีตาโขน โดยผ่าน
อุปกรณ์ท่ีใช้ในครัวเรือน ที่มีชื่อเรียกว่า “หวด” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นึ่งข้าวเหนียวของคนภาคอีสาน ไม่ว่า
ครอบครัวไหนก็ต้องมีติดบ้าน หวดนึ่งข้าวเหนียว เป็นเสมือนบุคคลที่มีอิทธิพลในครอบครัว เหตุที่
กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า ข้าวเหนียวที่เรากินกันนั้นก่อนที่ข้าวจะสุก ก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่าง  
ตั้งแต่การน าข้าวไปหมักท้ิงไว้ให้เมล็ดข้าวอ่อนตัว หลังจากนั้นก็น าข้าวมาซาวน้ าและเอาลงใส่หวดเพ่ือ
ท าการนึ่ง ข้าวด้านที่ถูกความร้อนของไอน้ าก็จะสุกแล้วเราก็จะกลับข้าวที่อยู่ด้านบนให้ลงไปแทนที่  
ข้าวเหนียวที่สุกได้ที่แล้วก็สามารถน ามารับประทานได้ เปรียบหวดนึ่งข้าวเหนียวเป็นเหมือนพ่อกับแม่  
ที่คอยอบรบสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี ให้เป็นเม็ดข้าวที่สุกได้ที่และพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมต่อไป 

ความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวบ้านอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีต่อประเพณีผีตาโขนสิ่ง
เหล่านี้เกิดข้ึนจากการเคารพนับถือในบรรพบุรุษที่ได้จากโลกนี้ไปแล้ว การละเล่นที่จัดขึ้นจนกลายเป็น
ประเพณีประจ าท้องถิ่นและเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเชื่อที่ว่าต้องการให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลาอาหาร ถ้าปีไหนไม่จัดงานปีนั้นก็จะเกิดความแห้งแล้ง โจรผู้ร้ายชุกชุม  
อยู่กันอย่างเดือดร้อน เมื่อมีความเชื่อที่เห็นพ้องต้องกันจึงมีการจัดพิธีเพ่ือขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้
คุ้มครองตนเองและครอบครัว โดยหลักคือการขอฝน เพราะชาวบ้านต้องปลูกข้าวเพ่ือด ารงชีพ มีการ
น าหลักธรรมเข้ามาสอดแทรกโดยการฟังเทศน์มหาชาติ ถ้าไม่มีการละเล่นเลยเด็กๆ ก็จะไม่มีส่วนร่วม  
จึงมีอุบายการคิดสร้างตัวผีที่ติดตามมาส่งพระเวสสันดรในเมืองการน าหวดนึ่งข้าวเหนียวมาท าเป็น
หมวกสวมใส่ การน ากาบมะพร้าวมาท าหน้ากากเพราะเชื่อว่าเหล่าบรรดาผีป่าผีดอยที่จะเข้ามาใน
เมืองนั้นต้องอับอายที่หน้าตนเองนั้นอัปลักษณ์จึงต้องมีที่ปิดบัง และน าผ้าที่มีสีสันมาห่อหุ้มตัวเพ่ือให้
เข้ากับการฉลองท่ีผู้คนในเมืองนั้นจัดขึ้นเพ่ือต้อนรับพระเวสสันดร 

ลูกหลานที่เกิดในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะไกลแค่ไหน พอถึง
ช่วงเวลาที่มีงานประเพณีผีตาโขนพวกเขาเหล่านั้นก็จะกลับมาเพ่ือเข้าร่วมพิธี มาร่วมแห่ในขบวน
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เพราะถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลกับตนเอง ท าการสิ่งใดก็จะเจริญรุ่งเรือง  
แต่ละคนก็ต่างความคิดต่างการออกแบบ บ้างก็จัดกลุ่มกันสร้างชุดที่เหมือนกัน ท าหน้ากากคล้ายๆ 
กัน สีสันที่เกิดขึ้นในแต่ล่ะกลุ่มก็จะต่างกัน เกิดเป็นสีหลากสีเวลามองเข้าไปในขบวนสร้างความตื่นตา
ตื่นใจให้กับผู้ที่พบเห็น 

ในงานประเพณีผีตาโขน ปี 2557 ข้าพเจ้าได้จัดขบวนผีตามคนเข้าไปร่วมในขบวนแห่ผีตา
โขน  สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าคิดคือ ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าอาจจะถูกวิจารณ์เป็นอย่างหนักเพราะว่ามี
การสร้างชุดที่ไม่เหมือนของเดิมเลย แต่พอได้ก้าวเข้าสู่บริเวณที่มีผีตาโขนทั้งหลายก าลังตั้งขบวนอยู่ 
จุดรวมสายตาของนักท่องเที่ยวกลับจับจ้องมาที่กลุ่มชุดผีตามคน แล้วเดินเข้ามารุมถ่ายรูปเพ่ือเก็บเป็น
ที่ระลึกพร้อมกับถามถึงแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าก็ตอบไปอย่างไม่อายว่า “ได้รับแรง
บันดาลใจมาจากประเพณีผีตาโขนค่ะ” รอยยิ้มที่นักท่องเที่ยวเข้ามาทักทายและขอถ่ายรูปนั้นเป็น
รอยยิ้มแห่งความทรงจ าและประทับใจส าหรับข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย เด็กและผู้ใหญ่ 
ชาวไทยชาวต่างชาติ เป็นผีตามคนที่เด็กๆวิ่งเข้าหาและไม่ร้องไห้ใส่เพราะจากประสบการณ์เด็กๆ
มักจะกลัวผีตามโขน ด้วยชุดของข้าพเจ้าสร้างขึ้นแบบเปิดเผยหน้าตาและยังท าหน้ากากไว้ส าหรับถือ  
เด็กๆเห็นเหมือนเป็นของเล่นเลยชื่นชอบเป็นพิเศษ 

การน าชุดผลงานผีตามคนเข้าเมืองไปแสดงร่วมในงานประเพณีผีตาโขนในครั้งนี้ได้รับผล
การตอบรับที่ดีจากท่านผู้ชมเป็นอย่างมาก มีแต่คนชื่นชอบและชื่นชมในผลงานและอยากให้มีการ
สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้มาร่วมในขบวนอีกในปีต่อๆไป เมื่อได้มีโอกาสลองสวมใส่ผลงานจริงๆแล้วจึง
ได้รู้ว่าชุดที่สร้างขึ้นยังมีความไม่สมบูรณ์และข้อผิดพลาดอยู่มาก เช่น การหลุดของกระดิ่ง ลูกปัด  
สาเหตุเกิดจากการผูกยึดไม่แน่น การเดินทางในระไกลรวมไปถึงการเต้นตามเสียงเพลงการส่ายไปส่าย
มา กระดิ่งและลูกปัดที่ผูกยึดไม่แน่นก็จะหลุดออกมา เมื่อทราบถึงข้อผิดพลาดแล้วข้าพเจ้าก็ได้น า
ปัญหานั้นมาแก้ไขผลงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของผลงานมากยิ่งข้ึน 

 

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 
จากการศึกษาวิเคราะห์ชุดผีตาโขนทั้งทางด้านรูปแบบและกลวิธีในการสร้างลวดลายบน

หน้ากาก สีสันที่มีในชุดของผีตาโขน พบว่าหน้ากากผีตาโขนซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับประเพณีบุญหลวงมาตั้งแต่ครั้งอดีต มีความเชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากปู่เยอย่าเยอ
ของหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้างโบราณและ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของวิถีชุมชนชาว
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยจึงได้ประยุกต์ปรับเปลี่ยนปู่เยออย่าเยอให้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง  
เรียกว่า ผีตาโขน ใช้แสดงเพ่ือบวงสรวงบูชาผีบรรพชนหรือผีเจ้านายและแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง  

ในขบวนประกอบไปด้วย ผีตาโขนใหญ่เพศหญิง เพศชายอย่างละ 1 ตัว ซึ่งรูปแบบในการ
จัดสร้าง ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงรูปแบบซักเท่าใด ผีตาโขนน้อยจะท าหน้ากากจากหวดนึ่งข้าวกับโคน
ก้านมะพร้าว โดยในสมัยดั้งเดิมระยะแรกยังคงได้รับอิทธิพลจากหลวงพระบางอยู่คือ  มีรูปแบบ
ลักษณะกลม จัดท าจากหวดนึ่งข้าวคว่ าลงเป็นหมวกสวมศีรษะ เขียนหน้าตา ปากจมูกด้วยสีธรรมชาติ 
เส้นผมจะใช้เส้นด้ายซึ่งท าจากฝ้ายย้อมสีมัดติดกับหวด ส่วนหน้ากากผีตาโขนสมัยดั้งเดิมระยะหลังได้
มีการประยุกต์ใช้อันเกิดจากจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของชาวไทด่านซ้ายในอดีต  โดยเลือกใช้
วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นและส่งผลต่อการสร้างรูปแบบหน้ากากผีตาโขนที่เหมือนกันจนถึง
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ปัจจุบัน โดยเริ่มจากใช้โคนก้านมะพร้าวที่มีขนาดใหญ่กว่าใบหน้าเจาะรูตรงต าแหน่งตา  เพ่ือการ
มองเห็น จมูกของผีตาโขนจะใช้ไม้ที่มีน้ าหนักเบา เช่น ไม้ขนุนหรือไม้นุ่นน ามาตัดเหลาหรือถากให้มี
ลักษณะเหมือนจมูกคน เสร็จแล้วน าไปตอกติดกับหน้ากาก ในส่วนที่ครอบศีรษะจะใช้หวดนึ่งข้าวที่
เลิกใช้แล้วมากดตรงก้นหวดให้เกิดรอยบุ๋มขนาดพอที่จะสวมลงบนศีรษะได้พอดี ผูกหรือเย็บติดกับตัว
หน้ากาก ใช้กาบปลีมะพร้าวเย็บติดด้านข้างหูทั้งสองของหวดท าเป็นเขา ทาสีเช่นเดียวกับหน้ากาก สีที่
ทาหรือระบายเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ สีด าใช้เขม่าก้นหม้อ สีขาวใช้ปูนขาว สีแดงใช้ปูนแดงหรือดิน
แดง สีเหลืองใช้ขมิ้น การตกแต่งใบหน้าจะเขียนเฉพาะรายละเอียดเทียบเคียงใบหน้ามนุษย์คือมีปาก 
ฟันและขอบตา การทาสีหรือระบายสีในสมัยดั้งเดิมนั้นเป็นการจัดท าโดยฝีมือชาวบ้านประกอบกับสีที่
ใช้เป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ และเครื่องมือที่มีความจ ากัด จึงท าให้ผลงานมีความหยาบไม่สะดุดตา แต่
ในปัจจุบันหน้ากากได้เปลี่ยนแปลงไป  มีการออกแบบให้สวยงามมากขึ้นทั้งชุดก็มีสีสันสะดุดตามาก
ขึ้นเพ่ือดึงดูดผู้ชมและนักท่องเที่ยว อีกท้ังยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย 

การศึกษารูปแบบที่ เกิดขึ้นในตัวผีตาโขนท าให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบรูปทรงใหม่  การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่แต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นพ้ืนถิ่นอยู่  งานประเพณีผีตาโขนเป็นงานที่มีความ
สนุกสนานรื่นเริงอยู่ในงานบุญและยังเป็นการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่
ตนเองและครอบครัว  การสร้างสิ่งใหม่สร้างชุดผีตาโขนในแบบสมัยใหม่ตามยุคไม่ใช่สิ่งที่ยาก  แต่จะ
ท าอย่างไรที่จะท าให้เกิดสิ่งใหม่โดยที่ไม่กระทบกับสิ่งเก่าที่มีความงดงามอยู่แล้ว  นอกจากการค้นคว้า
ข้อมูลเดิมเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น  เราควรศึกษาไปถึงการอนุรักษ์และเผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงาม  
ประเพณีท่ีน่าประทับใจให้คงอยู่สืบไปด้วยไม่ใช่ว่าจะกลืนวัฒนธรรมเก่าจนหมดสิ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการจัดงานประเพณีแห่ผีตาโขนในแต่ล่ะปี  ควรจะส่งเสริมให้มีการประกวดการ
ออกแบบชุดและหน้ากากผีตาโขนในการสร้างสรรค์แบบใหม่  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใครๆก็
สามารถเข้าร่วมได้ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยก าหนดรางวัลให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

2. ควรน า เอาพิธีกรรมเกี่ ยวกับเรื่ องหน้ากากผีตาโขนเข้า ไปในหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวและอนุรักษ์
ประเพณีประจ าท้องถิ่นของประเทศไว้ให้สืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติ 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบความงามทางศิลปะพ้ืนบ้านของหน้ากากผีตาโขน  อ าเภอด่าน
ซ้ายจังหวัดเลย กับหน้ากากที่สร้างสรรค์ขึ้นและใช้ในงานประเพณีต่าง ๆ ของต่างประเทศและ
ประเทศไทย เพ่ือศึกษาถึงความเหมือนหรือแตกต่างกันที่มาและแนวความคิด  ความเชื่อที่เกิดขึ้นใน
แต่ละพิธีกรรม 

4. ควรศึกษาถึงรูปแบบแฟชั่นแบบพ้ืนบ้านของต่างประเทศเพ่ือเปรียบเทียบกับงาน
แฟชั่นแบบพ้ืนบ้านในประเทศไทย ถึงความแตกต่างและความคลายกัน ก่อเกิดเป็นผลงานที่ส าคัญ
อย่างไรบ้าง 
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รายการอา้งอิง 

เจริญ  ตันมหาพราน. น าเสนอถึงความเป็นมาของประเพณีผีตาโขนไว้ในประเพณีบ้าน
ข้อยว่า.(2541) :  69  

ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน์. ผีตาโขน  มรดกแผ่นดินศรีสองรัก.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : 
ส านักพิมพ์ ทีเจเจ จ ากัด,  2546. 

ด ารงค ์รักษ์จรรยาวงศ์ และธนโชติ ศรีบุญเรือง.  ผีตาโขน.  เดลินิวส์, (20 มิถุนายน พ.ศ. 
2555): 16.  

นงเยาว์  อ ารุงพงษ์วัฒนา. ศึกษาวิจัยเรื่องโลกทัศน์ของชาวบ้านต่อการเล่นผีตาโขน :  
ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านนาซ่าว  อ าเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย. (2533) : บทคัดย่อ    

พระอริยานุวัตร  เขมจารีเถระ. ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน: คติความเชื่อ (2530) : 1-
55   

วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. รายงานการวิจัยเครื่องจักสานในประเทศไทย, (2524)  25-26. 
วิบูลย์  ลี้สุวรรณ.  รายงานการวิจัยเครื่องจักสานในประเทศไทย ,(2524): 34 – 35.   
สุทัศน์พงษ์ กุลบุตร. ศึกษาวิจัยเรื่องประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับพระธาตุศรีสองรัก  

อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย.  (2536) : 359-360   
หมากกะแหล่ง. baanjomyut.com, ตาโขน, เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, 
เข้าถึงได้จากhttp://www.baanjomyut.com/library_2/phi_ta_khon/05.html 
ดาบไม้. baanjomyut.com. ตาโขน. เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก

http://www.baanjomyut.com/library_2/phi_ta_khon/05.html 
ชุดยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 10 

ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
ชุดยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 10 

ธันวาคม 2556.เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
ชุดชั้นในยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 

10 ธันวาคม 2556.เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 
ชุดยุคอาณานิคมหรือรีเจนซี่ที่ (หนังเรื่อง Pride and prejudice ของเจน ออสติน). 

monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น . เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

ลักษณะชุดยุคโรแมนติก. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น.เข้าถึงเมื่อ 10 
ธันวาคม 2556.เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

http://www.imdb.com/title/tt0414387/
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ลักษณะชุดยุคโรแมนติกเป็นแฟชั่นหมวกใหญ่โตและทรงผมที่เรียกว่าApollo knot. 
monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น . เข้าถึงเมื่อ 10 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

ชุดยุควิคตอเรียตอนต้น. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 11 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จากhttp://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

สุ่ม (มีชื่อเรียกว่า Cage Crinoline). monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึง
เมื่อ 11 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จากhttp://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

ยุคนี้นิยมใส่หมวกแบบ deep bonnets  ซึ่งเป็นหมวกปกปิดหน้า. monolurf.exteen, 
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ฟ ชั่ น .  เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  11 ธั น ว า ค ม  2556.  เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

bertha neckline  คอเสื้อแบบโชว์อกเซ็กซี่  ใช้ส าหรับชุดงานกลางคืน . 
monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก
http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

ชุด Bloomers. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 
2556, เข้าถึงได้จากhttp://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

ชุดยุควิคตอเรียนตอนปลาย. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 11 
ธันวาคม 2556, เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

สุ่ม "ที่ถ่างกระโปรง" (bustle). monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 11 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

Women in the Garden. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 11 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

La Grande Jatte. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081024/entry-1 

ชุดยุคอาร์ตนูโว. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

The Gibson Girl.. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ประกาศรับสมัครผู้หญิงเข้าท างาน. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 
12 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ชุดมีลักษณะของแนว military. monolurf.exteen. ประวตัิศาสตรแ์ฟชัน่. เข้าถึงเมื่อ 12 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 
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ลักษณะชุดของแนว flapper dress. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึง
เมื่อ 12 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ลักษณะชุดของแนว flapper dress. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึง
เมื่อ 12 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ชุดแนว flapper dress. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 12 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

Little black dress. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

หลุยส์ บรู๊คส์. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://mo.nolurf.exteen.com/20081026/entry 

monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ชุดและหมวก ยุค 1930s (1930 -1939). monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. 
เข้าถึงเมื่อ 12 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ชุดกลางคืน ยุค 1930s (1930 -1939). monolurf.exteen. ประวัตศิาสตรแ์ฟชั่น. เข้าถึง
เมื่อ 12 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ชุดยุค 1940s (1940 -1949). monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 12 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ชุดยุค1950s (1950-1959). monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 19 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

ชุดชั้นในยุคนี้บางและใส่สบายขึ้น. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 
19 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

Elvis Presley . monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

Marlon Brando. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

Audrey Hapburn. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

http://mo.nolurf.exteen.com/20081026/entry
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Elizabeth Taylor. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 19 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081026/entry 

monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก 
http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

ปกเสื้อแบบ Peter pan collar. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 
25 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Mary Quant . monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Twiggy . monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Ethnic style. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Jimi Hendrix. monolurf.exteen. ประวัตศิาสตรแ์ฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556. 
เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Farrah Faucett. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Afro. monolurf.exteen. ประวัตศิาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้
จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Power dressing. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 
2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Punk. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2556. เข้าถึง
ได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

แฟชั่นไอดอล  เลดี้ไดอาน่า. monolurf.exteen, ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

โรนัลด์  เรแกน กับภรรยา. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

Vivienne Westwood. monolurf.exteen. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 25 
ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้จาก http://monolurf.exteen.com/20081114/entry 

เสื้อที่ตกแต่งด้วยกระดูกไก่. janghuman.files.wordpress.com. โคตรพังค์ วิเวียน 
เ ว ส ต์ วู้ ด . เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  31 ธั น ว า ค ม  2556. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก
https://janghuman.files.wordpress.com/2008/01/polsky5-28-5.jpg 
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Bla bla, Design Hero. ประวัติศาสตร์แฟชั่น. เข้าถึงเมื่อ 31 ธันวาคม 2556. เข้าถึงได้
จากhttp://blablabarbie.blogspot.com 
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