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เปลี่ ย นแปลงและพัฒ นารู ป แบบอยู่ต ลอดเวลา ในบทความชิ น้ นี ไ้ ด้ แ บ่ง
พัฒนาการด้ านหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนออกเป็ น 3 ยุค คือ 1.
ยุคดังเดิ
้ ม (ก่อน พ.ศ.2500) รูปแบบหน้ ากากและการแต่งกายของผีตาโขนยัง
ใช้ วสั ดุที่หาได้ ง่ายตามท้ องถิ่น เมื่อเล่นเสร็ จแล้ วจะไปลอยที่แม่น ้าหมันเพื่อ
เป็ นการลอยสิ่งชั่วร้ ายออกจากตนเองและครอบครัว 2. ยุคแสวงหา (พ.ศ.
2500-2530) เป็ นจุดเริ่ ม ต้ นของการเปลี่ ยนแปลงของหน้ า กากผี ตาโขน มี
ภาครัฐและเอกชนเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องในพิธีกรรม มีการจัดประกวดความ
สวยงามของหน้ ากากและเครื่ องแต่ง กายของผี ตาโขน และยุคที่ 3 คือ ยุค
ปัจจุบนั (2530-ปัจจุบนั ) ยุคนี ้มีการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ ชดั คือ ภาครัฐได้
จัดให้ ประเพณีผีตาโขนเป็ น “หนึ่งในเมืองต้ องห้ ามพลาด” ทาให้ นกั ท่องเที่ยว
หลัง่ ไหลเข้ ามาในเมืองด่านซ้ ายเพิ่มจานวนมากขึ ้น ขณะที่หน้ ากากและชุด
แต่ง กายนอกจากถูก ใช้ เ พื่ อ การละเล่น แล้ ว ยัง ได้ ก ลายเป็ น สิ น ค้ า ที่ ร ะลึก
สาหรับนักท่องเที่ยว
คาสาคัญ: ผีตาโขน พัฒนาการ หน้ ากาก ชุดแต่งกาย ด่านซ้ าย

Abstract
The term “Phi Ta Khon” refers to human beings dressing like
ghoulish ghosts proposing to worship their royal upper class who have
passed away. Phi Ta Khon can be seen in Phi Ta Khon Festival (known
as ghost festival) annually held in Dan Sai District of Loei Province,
Thailand. Since Phi Ta Khon is the principal factor of this study,
examining its evolutionary masks and costumes is focused on.
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Besides, discovering time periods that have altered the purposes of
utilizing Phi Ta Khon masks and costumes in Phi Ta Khon Festival is
also accompanied. To complete the data, searching information from
secondary sources and analyzing related document, including indepth interview, observation and field survey are provided as research
instruments.
Results of the study revealed that Phi Ta Khon Festival is
inherited from Luang Prabang – a former city of The Lao kingdom of
Lan Xan. Throughout the years, the evolutionary masks and costumes
of Phi Ta Khon are seen continuously through different patterns and
styles. Three significant time periods consisted of: 1) the ancient time
happened before 1957; 2) the exploration time happened from 1957
to 1987; and 3) the present time happened from 1988 to the present
are discovered to alter the purposes of Phi Ta Khon mask and costume
utilization. In the ancient time, Phi Ta Khon masks and costumes which
were made of natural materials generally found from the community
aimed to wash one’s bad luck away, illustrated by the villagers floating
their Phi Ta Khon masks and costumes after the festival along Mun
River because they believed water could wash all their bad luck away.
However, when the exploration time came, this conventional ceremony
was seen decreasingly. In this period, the government and the
individuals played a major part in Phi Ta Khon Festival by holding Phi
Ta Khon mask and costume contest in order to boost the festival and
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attract tourists. It could be said that this was the beginning of time
period that purposes of Phi Ta Khon mask and costume utilization was
altered. The explicit change of Phi Ta Khon masks and costumes falls
in the present time when the government has implemented Phi Ta
Khon Festival as one of “12 Cities You Can’t Say No” campaign in
Thailand. This campaign attracts a lot of tourists from all over the world
to participate in the festival. Upon this success, Phi Ta Khon masks
and costumes are utilized not only for participating in the festival but
also for selling as souvenirs for those tourists.
Keywords: Phi Ta Khon, Evolutionary, Mask, Costume, Dan Sai

1. บทนา
ประเพณีการละเล่นผีตาโขน เป็ นประเพณีที่เป็ นเอกลักษณ์หนึง่ เดียว
ของอาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย ประเพณีดงั กล่าวนี ้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
หน่วยงานราชการมองเห็นความสาคัญ และได้ เข้ ามามี ส่วนในการบริ หาร
จัดการโดยเฉพาะด้ านการประชาสัมพันธ์ ที่ ส่งผลให้ ประเพณีผีตาโขนได้ รับ
การบรรจุลงในแผนส่งเสริ มการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2531 ด้ วยเหตุนี ้ จึงอาจกล่าวได้ ว่าหน่วยงานราชการได้ เข้ ามามี
ส่วนสาคัญที่ทาให้ การเล่นผีตาโขนของชาวอาเภอด่านซ้ าย ที่เคยมีการละเล่น
ตามรูปแบบและวิถีอย่างดังเดิ
้ มต้ องมีการประยุกต์และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ไปในหลายๆ ด้ าน เช่น รูปแบบของขบวนแห่มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ ้น
มีการจัดประกวดขบวนแห่และความสวยงามของขบวนรา เป็ นต้ น และผล
จากการเปลี่ยนแปลงของการละเล่นผีตาโขนดังกล่าวมาในข้ างต้ น ก็รวมไป
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ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้ านรู ปแบบหน้ ากากและเครื่ องแต่งกายของผีตาโขน
อย่างไรก็ดี ยังมีกลุม่ คนจานวนหนึง่ ที่พยายามรักษาประเพณีการทาหน้ ากาก
และชุดแต่งกายของผีตาโขนแบบดังเดิ
้ มไว้ ซึ่งจะได้ กล่าวถึงพัฒนาการความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในแต่ละยุคสมัยโดยละเอียดในหัวข้ อที่ 3 และเพื่อให้
ผู้อ่า นเห็ น ภาพของการเปลี่ ย นแปลงในประเด็น หลัก ข้ างต้ น ได้ ชัด เจนขึน้
บทความเรื่ องนี ้จึงเริ่ มต้ นด้ วยการกล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของการละเล่น
ของผีตาโขนว่าเป็ นมาอย่างไร

2. ความเป็ นมาของผีตาโขน
ผีตาโขน เป็ นชื่อที่ใช้ เรี ยกคนที่สวมใส่หน้ ากากและชุดที่มีรูปหน้ ายาว
แต่งแต้ มสีสันให้ น่ากลัว ชุดสวมใส่มีขนยาวรุ งรัง โดยการเรี ยกชื่อนัน้ มีการ
เพีย้ นเสียงมาจาก “ผีตามคน” โดยมีความเชื่อว่าเป็ นผีป่าในสมัยก่อนซึ่งมี
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระเวสสันดร และได้ ตามมาส่งเสด็ จพระเวสสันดร
เข้ าเมืองหลวง โดยเดินส่งเสด็จร่วมกับบรรดาสัตว์ป่าด้ วยความอาลัย
ประเพณี ผี ตาโขน อาเภอด่านซ้ าย จัง หวัดเลย ได้ รับอิทธิ พ ลทาง
วัฒนธรรมมาจากการละเล่น ปู่ เยอ ย่าเยอ จากเมืองหลวงพระบาง เนื่องจาก
มี อาณาเขตชายแดนติดกัน มี เ พี ยงแม่นา้ โขงและแม่นา้ เหื องกันพรมแดน
ประเทศเท่านัน้ การละเล่น ปู่ เยอ ย่าเยอ ชาวหลวงพระบางจะละเล่นกันปี ละ
2 ครัง้ คือบุญปี ใหม่ เดือน 5 ที่หลวงพระบาง กับบุญธาตุหลวง เดือน 12 ที่
เวียงจันทน์ เพื่อเป็ นการบูชาผีบรรพชน เทวดาอารักษ์ ที่จะคอยปกปั กรักษา
ตนเองและครอบครัว ให้ อยู่เย็นเป็ นสุข แต่ประเพณี ผีตาโขนของชาวอาเภอ
ด่านซ้ ายจะจัดในเดือน 7 เพียงเดือนเดียว โดยจะรวมประเพณีบญ
ุ บังไฟและ
้
บุญหลวงเข้ าด้ วยกัน
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ที่ ม าของการละเล่ น ผี ต าโขนนอกจากจะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
การละเล่น ปู่ เยอ ย่าเยอ จากทางหลวงพระบางแล้ ว ยังถือได้ ว่าการละเล่น
ดังกล่าวนี ้เป็ นกุศโลบายของบรรพบุรุษของชาวด่านซ้ าย ที่ทาให้ ผ้ คู นในชุมชน
ได้ เล่นสนุกกันเพื่อส่งท้ ายงานบุญ โดยนาเอาพระเวสสันดร พระชาติที่ 10 ที่
สาคัญ ที่ สุด ของพระพุทธเจ้ าในตอนที่ พ ระเวสสัน ดรจะได้ ก ลับสู่พ ระนคร
บรรดาผีป่าทังหลายต่
้
างพากันมาส่งเสด็จจนถึงพระนคร ด้ วยสัญชาตญาณ
ความเป็ นผีป่า ไม่เคยเข้ าเมืองจึงเที่ยวออกสารวจเมืองและอดที่จะทากิริยา
แลบลิน้ ปลิน้ ตาเพื่อหลอกหลอนชาวบ้ านไม่ได้ และเมื่อถึงเวลาอันสมควร
พวกผีป่าทังหลายก็
้
พากันกลับเข้ าป่ า พร้ อมกับนาพาความโชคร้ าย อันตราย
ต่างๆ ออกจากเมืองไปด้ วย
ก่อนการละเล่นผีตาโขนนัน้ ชาวด่านซ้ ายจะมีการจัด พิธีกรรมทาง
ความเชื่อเพื่อสักการบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ของบ้ านเมือง นัน่ คือการประทับร่างทรง
ของวิญญาณบรรพบุรุษทัง้ 4 คือ 1.เจ้ าพ่อกวน 2.เจ้ าแม่นางเทียม 3.พ่อแสน
และ 4.นางแต่ง โดยทัง้ 4 ตาแหน่งนี ้ถือว่าเป็ นวิญญาณที่มีบทบาทหน้ าที่ต่อ
เมืองด่านซ้ ายและเมืองใกล้ เคียง กล่าวคือเชื่อกันว่าวิญญาณที่มาประทับร่าง
“เจ้ าพ่อกวน” กับ “เจ้ าแม่นางเทียม” คือวิญญาณของบรรพบุรุษที่เป็ นเจ้ านาย
และเชื ้อพระวงศ์ ส่วนวิญญาณที่มาประทับร่างทรง “พ่อแสน” กับ “นางแต่ง”
คือวิญญาณของบรรพบุรุษที่มีหน้ าที่เป็ นผู้ปกปั กรักษาบ้ านเมืองในฝ่ ายต่างๆ
และสาหรับบุคคลที่จะถูกกาหนดให้ มีหน้ าที่เป็ นร่ างทรงของวิญญาณบรรพ
บุรุษทัง้ 4 นัน้ จะต้ องเป็ นผู้มี ความซื่ อสัต ย์ มี คุณธรรม เป็ นที่ ยอมรั บ ของ
ชุมชน และที่สาคัญต้ องเป็ นเครื อญาติของผู้ที่เคยเป็ นร่างทรงมาก่อน
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3. พัฒนาการหน้ ากากและชุดแต่ งกายของผีตาโขน
ในการแบ่งยุคเกี่ยวกับพัฒนาการด้ านหน้ ากากและชุดแต่งกายของผี
ตาโขนนัน้ คณะผู้ศกึ ษาเรื่ องนี ้มีความคิดเห็นสอดคล้ องกับงานวิจยั ของสนอง
อุปลา (2546) ที่ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “พัฒนาการประเพณีตาโขน อาเภอด่าน
ซ้ าย จังหวัดเลย” ซึ่ง สนอง อุปลา ได้ แบ่งพัฒนาการของผีตาโขนออกเป็ น 3
ยุค โดยเป็ นการแบ่งตามปี พุทธศักราช ทังนี
้ ้ งานวิจยั ของ สนอง อุปลา นัน้
โดดเด่นในแง่การนาเสนอให้ เห็นพัฒนาการโดยรวมของการละเล่นผีตาโขน
แม้ ในบทความเรื่ องนีไ้ ด้ ใช้ เกณฑ์การแบ่งยุคเช่นเดียวกับ สนอง อุปลา แต่
ประเด็นหลักของบทความเรื่ องนี ้เน้ นศึกษาไปที่พฒ
ั นาการของหน้ ากากและ
ชุด แต่ง กายของผี ต าโขนเป็ นการเฉพาะ และสามารถแบ่ง ได้ เ ป็ น 3 ยุค ที่
สาคัญๆ ดังนี ้ คือ
3.1 ผีตาโขนยุคดัง้ เดิม (ก่ อน พ.ศ. 2500)
ผีตาโขนในยุคดังเดิ
้ มนี ้ ลักษณะหน้ ากากและชุดแต่งกายจะ
ได้ รับอิทธิพลมาจากตานาน ปู่ เยอ ย่าเยอ ของชาวหลวงพระบาง โดยมีเรื่ อง
เล่าเกี่ยวกับตานานปู่ เยอ ย่าเยอ ที่ถือเป็ นบรรพบุรุษชาวหลวงพระบางไว้ ว่า
ณ เมืองแถน ได้ มีเครื อเขากาดยักษ์ เครื อหนึ่ง ขึ ้นไปถึงสวรรค์ชนฟ้
ั ้ า ปกคลุม
ลงมาบนพื ้นดินทาให้ บดบังแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ทงหมด
ั้
ทาให้ บ้านเมือง
มืดมิดและหนาวเย็น ประชาชนเดือดร้ อน ทามาหากินไม่ได้ “พระยาขุนบูลม”
ผู้เป็ นเจ้ าเมือง ได้ เรี ยกเหล่ามหาเสนาอามาตย์มาปรึ กษาหารื อกันว่า จะทา
อย่างไร จึงจะตัดเครื อเขากาดยักษ์ นีล้ งมาได้ จึงให้ ทหารป่ าวประกาศเพื่อ
มอบรางวัล แก่ ผ้ ูที่ส ามารถตัด เครื อ เขากาดยัก ษ์ นี ล้ งได้ และมี ผ้ ูอ าสาเป็ น
จานวนมากแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จดั ตัดเครื อเขากาดยักษ์นี ้ ให้ ขาดลงมาได้
ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

43

44
ต่อมาได้ มีสองเฒ่าผัวเมีย ชื่อว่า ปู่ เยอและย่าเยอ ได้ เข้ ามา
ขออาสาไปตัดเครื อเขากาดยักษ์ นนั ้ พระยาขุนบูลม จึงถามว่าหากสามารถ
ตัดเครื อเขากาดยักษ์ ได้ แล้ ว ต้ องการสิ่งของรางวัลอะไรบ้ าง เฒ่าทังสองตอบ
้
ว่าไม่ขอรับของรางวัล ทังสิ
้ ้น ขอแต่เพียงว่า ถ้ าหากทังสองคนได้
้
ตายไปแล้ ว
ขอให้ ประชาชนทุกคนอย่าลื ม ชื่ อของพวกเขาทัง้ สองคน และขอให้ ทุกคน
เคารพสักการะด้ วย แล้ วพระยาขุนบูลมก็รับปาก
เฒ่าทังสองก็
้
ม่งุ หน้ าถือขวานขนาดใหญ่เดิ นทางไปยัง โคน
ต้ น เครื อ เขากาดยัก ษ์ ทัน ที และลงมื อ ตัด ทัง้ กลางวัน และกลางคื น เป็ น
ระยะเวลา 3 เดือนกับอีก 3 วัน ก็สามารถตัดเครื อเขากาดยักษ์ นนลงมาได้
ั้
แต่
เครื อเขากาดยักษ์นนใหญ่
ั้
มาก เมื่อขาดแล้ วจึงได้ ล้มลงมาทับเฒ่าทังสองตาย
้
ในทันที ความมืดมิดก็หายไป แสงสว่างก็กลับมาสู่ผืนแผ่นดินอีกครัง้ ไพร่ฟ้า
ประชาชนก็ ท ามาหากิ น ได้ ต ามปกติ พระยาขุ น บู ล มพร้ อมด้ ว ยไพร่ ฟ้ า
ประชาชน ก็ได้ นบั ถือสักการะปู่ เยอ ย่าเยอ นับแต่นนเป็
ั ้ นต้ นมา เพื่อเป็ นการ
ระลึกถึงคุณงามความดีของปู่ เยอ ย่าเยอ
ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาชาวหลวงพระบางและชาวลาวกลุ่มอื่นๆ
เช่น ลาวพวน จึง ได้ ท ารู ป สัญ ลัก ษณ์ แ ทน ปู่ เยอ ย่า เยอ ไว้ เ ป็ น ที่ เ คารพ
สักการะ สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี ้ ลูกหลานชาวลาวจะมีการแต่งตัวเป็ นโขน
เล่าเรื่ องราวของปู่ เยอ ย่าเยอ ในช่วงเทศกาลและงานบุญที่ สาคัญๆ เช่น ใน
งานบุญปี ใหม่ งานบุญธาตุหลวง และการสรงน ้าพระบาง ฯลฯ ซึ่งนอกจากมี
การละเล่นเป็ นโขนและฟ้อนรา ที่สนุกสนานแล้ ว ที่สาคัญคือจะมีพิธีกราบไหว้
สักการะ และถวายเครื่ องทานแก่ ปู่ เยอ ย่าเยอ รวมอยูด่ ้ วย เพื่อเป็ นการแสดง
ความเคารพแก่ วิ ญ ญาณบรรพบุรุ ษ และเพื่ อ เป็ น ศิริ ม งคลแก่ ผ้ ูมี ส่ ว นใน
พิธีกรรม (ขวัญมงคล สายสวาท, 2552)
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ภาพที ่ 1 ปู่ เยอ ย่าเยอ ทีล่ ะเล่นกันในหลวงพระบาง
ทีม่ า: http://www.isan.clubs.chula.ac.th

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และเรื่ องราวตานานปู่ เยอ
ย่าเยอ จึงสันนิฐานได้ ว่าชาวอาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย มีเชือ้ สายมาจาก
เมืองหลวงพระบาง แห่งอาณาจักรล้ านช้ าง และได้ รับอิทธิพลจากพิธีกรรมแห่
ผีปเยอ
ู่ ย่าเยอ เข้ ามาสืบทอดและพัฒนาผสมผสานวัฒนธรรมเป็ นประเพณี
ท้ องถิ่นอันเป็ นอัตลักษณ์ของชาวอาเภอด่านซ้ าย
การเล่นผีตาโขนในยุคดัง้ เดิม นัน้ ในช่วงที่ชาวบ้ าน และผู้
เฒ่าผู้แก่ของหมูบ่ ้ านกาลังจัดเตรี ยมตกแต่งสถานที่ ตลอดจนการจัดทาเครื่ อง
สักการะต่างๆ พวกชายหนุ่มประจาหมู่บ้านจะแอบทาหน้ ากากผีตาโขน เพื่อ
นาไปเล่นสนุกสนานหยอกล้ อสาวที่ม าเที่ยวทาบุญ ซึ่งในรอบหนึ่งปี จ ะหา
โอกาสแบบนี ้ได้ น้อยมาก ทังได้
้ มีโอกาสเล่นสนุกตามประเพณี และยังเป็ นไป
ตามธรรมเนียมที่คนรุ่ นก่อนได้ ทาไว้ โดยหน้ ากากจะทาจากไม้ เนื ้ออ่อน เช่น
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ไม้ งิ ้ว ก้ านมะพร้ าวแก่ ส่วนหัวด้ านบนสุดจะใช้ หวดนึง่ ข้ าวที่ชารุดแล้ ว หวดนึ่ง
ข้ าวอาจจะเก็บไว้ ข้ามปี ได้ แต่หน้ ากากและชุดแต่งกายจะไม่ใช้ ของเก่าที่เคย
ละเล่นมาเมื่อปี ที่แล้ ว ส่วนจมูกยาวๆนัน้ จะใช้ ไม้ งิ ้วเหลาให้ พอดีและลงตัวกับ
ขนาดของหน้ ากากของแต่ละคน (สาย ราชพรหมมา, 2557)
เมื่ อได้ หน้ ากากที่ ส มบูรณ์ แล้ วจะนามาทาสี ซึ่ง สี ที่ใช้ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นสีที่ได้ มาจากธรรมชาติ ขณะชุดที่ผีตาโขนสวมใส่นนจะเป็
ั้
นผ้ าเก่า
ที่เคยใช้ แล้ วหรื ออาจเป็ นจีวรพระที่ขาด แล้ วนามาเย็บให้ พอเป็ นชุดสวมใส่
หลวมๆ มีขนพะรุ งพะรัง เป็ นการจาลองสภาพผีที่ลุกขึน้ มาร่ วมในขบวนแห่
พระเวสสันดรเข้ าเมือง เครื่ องประดับนัน้ จะเน้ นเครื่ องประดับที่มีเสี ยงเช่น
กระดิง่ ที่ใช้ ผกู คอควาย กระป๋ องนมเก่า กระป๋ องสีเก่า นามาผูกกับตัวผีตาโขน
เมื่อเดินไปตามหมูบ่ ้ านจะมีเสียงดัง ซึง่ เป็ นที่ร้ ูกนั ในชุมชนกันว่าผีตาโขนกาลัง
จะมา

ภาพที ่ 2 แสดงรู ปแบบหน้ากากและการแต่งกายของผีตาโขนในสมัยยุคดัง้ เดิ ม
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ในการท าหน้ า กากและการแต่ง กายของผี ต าโขนในยุ ค
ดังเดิ
้ มจะจัดทาแบบเรี ยบง่าย หาวัสดุตามพื ้นถิ่น หน้ ากากผีตาโขนยุคดังเดิ
้ ม
นัน้ ใบหน้ า จะมี ลัก ษณะกลม เนื่ อ งจากได้ รั บ วัฒ นธรรมมาจากรู ป แบบ
หน้ ากากของ ปู่ เยอ ย่าเยอ ส่วนหน้ ากากที่มีรูปหน้ ายาวและมีจมูกโด่งนันเกิ
้ ด
จากการพัฒ นารู ปแบบหน้ ากากขึน้ ภายหลัง เส้ นขนของตัวผี ตาโขนจะใช้
เส้ นด้ ายซึ่งทาจากฝ้ายย้ อมสีและเศษผ้ ามัดติดกับหวดให้ มีลกั ษณะคล้ ายกับ
ขนปู่ เยอ ย่าเยอ (พรทิพย์ เชื ้อบุญมี, 2557)

ภาพที ่ 3 แสดงถึงลักษณะของการแต่งการและหน้ากากผีตาโขนยุคดัง้ เดิ ม
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สาหรับผู้ที่แต่งตัวเป็ นผีตาโขนจะมีการถืออาวุธประจากาย
ด้ วย โดยส่วนมากจะเป็ นการจาลองอวัยวะเพศชาย ซึ่งจะมีขนาดใหญ่และ
ทาสีที่ปลายอวัยวะเพศเป็ นสีแดง มีเศษผ้ าเย็บติดกับหน้ ากากและชุดแต่ง
กาย ซึ่งบ่งบอกให้ เห็นถึงการได้ รับอิทธิ พลวัฒนธรรมมาจาก ปู่ เยอ ย่าเยอ
ของหลวงพระบางมาประยุกต์ใช้ ในการประดิษฐ์ หน้ ากากและชุดแต่งกาย
(วีระชน เนตรผง, 2557)

ภาพที ่ 4 แสดงถึงผีตาโขนใหญ่

นอกจากในยุคดังเดิ
้ มจะมีการละเล่นผีตาโขนแบบทั่วไปที่
พบเห็นกันแล้ ว ในยุคนีย้ ังมี “ผีตาโขนใหญ่ ” ซึ่งมีลักษณะต่างจากผีตาโขน
ทัว่ ไปคือ จะมีขนาดตัวสูงใหญ่กว่าผีตาโขนปกติ การทาผีตาโขนใหญ่ ผู้ที่จะ
จัดทาได้ ก็เป็ นชาวบ้ านในตระกูล “เนตรผง” เท่านัน้ ซึ่งจัดทาโดยต่อเนื่องกัน
มาหลายชั่วอายุคน ช่างตระกูล เนตรผงนี ท้ ี่ มี หน้ าที่ ทาผี ตาโขนใหญ่ ทุก ปี
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เพราะถ้ าปี ใดไม่ได้ จดั ทาผีตาโขนใหญ่ถวายวิญญาณผีเจ้ านาย เชื่อว่าอาจทา
ให้ สมาชิกในตระกูลเกิดภัยพิบตั ิตา่ งๆ อาทิเช่น เจ็บป่ วยไข้ และเกิดอุบตั ิเหตุ
เป็ นต้ น ทัง้ นี ก้ ่อนทาโครงร่ างของผี ต าโขนใหญ่ ผู้ทาจะต้ องทาพิธี โ ดยจัด
ดอกไม้ และเทียนอย่างละ 5 คู่ และ 8 คู่ ใส่พานหรื อขัน กล่าวคาขอขมาและ
ขออนุญาตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนลงมือทา จากลักษณะขัน้ ตอนในข้ างต้ น นัน้
จะพบว่า “ผีบรรพชน” หรื อ “ผีเจ้ านาย” ถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญส าหรับ
การจัดทาผีตาโขนใหญ่ โดย “นิพนธ์ เนตรผง” ซึ่งเป็ นสมาชิกคนสาคัญของ
“ตระกูลเนตรผง” ได้ กล่าวถึงการสร้ างผีตาโขนใหญ่ไว้ วา่
คนทาจะทาส่วนศี รษะโดยสานเป็ นทรงกลมด้วยตอกไม้ไผ่ แล้ว
หาผ้าผื นใหญ่มาหุ้ม นาวัสดุที่เป็ นเส้นๆ นามามัดหรื อเย็บติ ดที ่บน
ศี รษะสมมุติให้เป็ นผม โดยใช้ผมผู้หญิ งยาวกว่าผมผู้ชาย ใบหน้า
สานด้วยตอกไม้ไผ่เป็ นวงกลมคล้ายกระด้งฝัดข้าวนามาผูกติ ดกับ
ส่วนศี รษะแล้วนากาบมะพร้ าวมาตกแต่งทาเป็ นรู ปริ มฝี ปาก จมูก
คิ้ ว หู เพือ่ ให้รู้ว่าเพศชายหรื อเพศหญิ ง ส่วนลาตัวและแขน หุม้ ด้วย
ผ้าผื นใหญ่ มักจะใช้ผ้าฝ้ายจากที ่นอนเก่า เย็บคลุมให้มิดชิ ด ตรง
ด้านหน้าไต้สะดื อลงมา สาหรับผีตาโขนชาย ใช้ไม้เนือ้ อ่อนถักแต่ง
ทาอวัยวะเพศชาย ตอนปลายอวัยวะเพศชายแต้มด้วยสี แดง แล้ว
นามาผูกติ ดกับลาตัวตรงหน้าใต้บนั้ เอว ส่วนผี ตาโขนผู้หญิ งนัน้ จะ
ทาอวัยวะเพศของผูห้ ญิ งขนาดใหญ่ให้อยู่ใต้สะดื อ อวัยวะเพศหญิ ง
มักทาด้วยโคนต้นกล้วยหรื อกาบมะพร้ าว และตรงหน้าอกทั้ ง 2
ข้าง นากะลามะพร้ าวทาเป็ นรู ปนมติ ดไว้ ภายในลาตัวของผี ตา
โขนใหญ่ เอามาให้เป็ นลาไม้ไผ่มามัดไขว้ ผูกติ ดไว้สาหรับให้คนยื น
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ข้างในเพือ่ จัดยกร่ างผี ตาโขนเคลื ่อนไปได้ และด้านหน้าของตัวผี ตา
โขนใหญ่จะเจาะรู 2 รู ให้คนถื อตาโขนมองเห็นได้ (นิ พนธ์ เนตรผง,
2556)

ภาพที ่ 5 แสดงถึงการแบ่งเพศของผีตาโขนใหญ่ ด้วยการใช้ตวั แทนอวัยวะเพศมนุษย์

3.2 ยุคแสวงหา (ระหว่ าง พ.ศ. 2500-2530)
พัฒนาการด้ านหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนในยุค
แสวงหานันเกิ
้ ดขึ ้นจากจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ของชาวด่านซ้ าย
ที่มีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงรู ปแบบมาเรื่ อยๆ รวมทัง้ วัสดุและอุปกรณ์ใน
การจัดทาหน้ ากากและชุดแต่งกายก็เป็ นวัสดุที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่น และเริ่ ม
ถื อเป็ นธรรมเนียมของชาวด่านซ้ ายว่า เมื่อถึงกาหนดวันประเพณี ผีตาโขน
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เมื่อใด ชาวด่านซ้ ายจะต้ องแข่งขันกัน ในการทาหน้ ากากและชุดแต่งกายของ
ผีตาโขนกันอย่างสุดฝี มือ

ภาพที ่ 6 แสดงถึงผีตาโขนยุคแสวงหา

สาหรับหน้ ากากผีตาโขนยุคแสวงหานัน้ เริ่ มต้ นจากใช้ โคน
ก้ านทางมะพร้ าวหรื อกาบไม้ ไผ่บ้านขนาดใหญ่ นามาเจาะรูบริ เวณตาเพื่อให้
มองเห็น จมูกของผีตาโขนจะใช้ ไม้ น่นุ นามาตัดและถากให้ มีลกั ษณะเหมือน
จมูกคนในปั จจุบนั เสร็ จแล้ วจึงนาไปตอกติดกับหน้ ากาก ทาสีเช่นเดียวกับสี
หน้ ากาก สีที่ทาจะใช้ สีที่มีอยู่ในธรรมชาติ สีดาใช้ เขม่าก้ นหม้ อ สีขาวใช้ ปูน
ขาว สี แดงใช้ ปูนแดง การตกแต่ง ใบหน้ าจะเขี ยนเฉพาะรายละเอี ย ดของ
เทียบเคียงใบหน้ ามนุษย์ คือมีปาก ฟั น และรอบดวงตา ในส่วนของศีรษะ จะ
ใช้ หวดนึ่งข้ าวเหนียวที่เลิกใช้ แล้ ว มากดตรงก้ นหวดให้ เกิดรอยบุ๋ม มีขนาด
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พอที่จะสวมลงบนศีรษะได้ พอดีเย็บติดกับหน้ ากากที่เตรี ยมไว้ ใช้ กาบจาก
แซงมะพร้ าวเย็บติดด้ านข้ างหวดทังสองด้
้
านเป็ นเขา ใช้ ผ้าเย็บสวมคลุมรอบ
บริ เวณที่ไม่ใช้ หน้ ากากโดยไม่ให้ สวมใส่ และห่มคลุมร่างกายได้ พอดี มักเย็บ
เป็ นชิ ้นเดียวตังแต่
้ หน้ ากากมาจนถึงเท้ าจะว่างไว้ เฉพาะบริ เวณส่วนคางของ
หน้ ากากเล็กน้ อย เพื่อให้ เป็ นที่มีอากาศเข้ าไว้ หายใจ ผ้ าที่ใช้ มกั ใช้ ผ้าจากที่
นอนเก่ า ดึ ง เอาไส้ นุ่ น ออกแล้ วกลั บ ข้ างน ามาจั ด เป็ นผ้ าคลุ ม สวมใส่
วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ เวลาเล่น เต้ น ฟ้อน หรื อเวลาสัน่ ร่างกาย จะได้ มีปยุ นุ่น
ปลิวสะบัดว่อนรอบๆ ตัวผู้เล่นเปรี ยบเหมือนขนของผีตาโขน พวกหญิงสาว
หรื อคนที่ไม่เล่นด้ วยจะวิ่งหลบกันเป็ นที่สนุกสนาน (วัชรี ยาทา, 2557)

ภาพที ่ 7 แสดงถึงเครื ่องเพศอาวุธประจากายของผีตาโขน

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

พัฒนาการหน้ ากากและชุดแต่ งกายของการละเล่ นผีตาโขน
ในอาเภอด่ านซ้ าย จังหวัดเลย

การจัดทาหน้ ากากและการแต่งกายของผู้เล่นผีตาโขนในยุค
แสวงหา ได้ มีพฒ
ั นาการขึ ้นจากยุคดังเดิ
้ มเล็กน้ อย โดยการทาหน้ ากากในยุค
นี ้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เป็ นโครงสร้ างในการจัดทายังเหมือนเดิม ส่วนการใช้ สีได้
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปใช้ สีน ้ามันซึง่ มีขายตามท้ องตลาดแทนสีแบบเดิมที่เป็ น
สีจากธรรมชาติ มีการแต่งแต้ มสีหน้ ากากให้ หลากหลาย มีการเขียนลายไทย
ที่หน้ ากาก แต่ยงั ไม่มีลวดลายมาก การทาจมูกผีตาโขน มักทาให้ มีลกั ษณะ
ยาวแหลม มองดูค ล้ า ยงวงช้ า ง ส าหรั บ ผ้ า ที่ ใ ช้ เ ย็ บ ติด หน้ า กากและคลุม
ร่ างกายแยกออกเป็ น 2 ชิน้ ชิน้ แรก ใช้ เย็บรอบหน้ ากากปิ ดปกคลุมถึงไหล่
เพื่อให้ สะดวกในการถอดสวมใส่ ชิ ้นที่ 2 เย็บมุมแบบเสื ้อคอกลม ปล่อยยาว
ลงมาถึ ง เท้ า ผ้ า ที่ ใ ช้ จ ะใช้ ผ้ า หลากสี มี ค วามสวยงามไม่ นิ ย มใช้ ผ้ าเก่ า
เหมื อนกับในยุคต้ น อุปกรณ์ เ ข็ม ขัดที่ มี “หมากกะแหล่ง ” ผูกติดอยู่รัดเอว
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความทะมัด ทะแมงดูดี ขึ น้ อาวุ ธ ดาบหรื อ หอก จัด ท าแบบ
เหมื อนกับของจริ ง ที่ ด้ามยัง คงจัด ท าเป็ น รู ป อวัยวะเพศชาย ดนตรี ที่ ใ ช้
ประกอบการเล่นของผีตาโขนธรรมดา เปลี่ยนจากการเคาะ ตีกลอง ดีดพิณ
เป็ นการหิว้ วิทยุทรานซิสเตอร์ หรื อใช้ เครื่ อ งขยายเสียงเปิ ดเพลงที่มีทานอง
สนุกสนาน ผีตาโขนจะออกมาเต้ นราให้ เป็ นที่สนใจของผู้พบเห็น กลุ่มใดที่มี
เครื่ องเสียงรุ่นใหม่ หรื อเสียงดังมากกว่าจะได้ รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว
ที่มาในงานเป็ นพิเศษ (อภิรัตน์ ราชพรหมมา, 2557)
อุปกรณ์อื่นจะมีอาวุธประจากาย คือดาบ ทาจากไม้ เนื ้ออ่อน
เช่น ไม้ นนุ่ หรื อไม้ ฉาฉา ส่วนด้ ามจะแกะสลักเป็ นรูปอวัยวะเพศชาย ดาบหรื อ
ง้ าวนี ้ชอบทาให้ เป็ นดาบยาว วัตถุประสงค์เพื่อหยอกล้ อผู้คนเพื่อให้ เกิดความ
สนุกสนาน ตื่นเต้ น ขบขัน ส่วนเครื่ องดนตรี ที่จะทาให้ เกิดเสียงดัง จะใช้ หมาก
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กะแหล่งหรื อกระดิง่ ซึง่ ทาจากทองเหลืองและไม้ เนื ้ออ่อน ผูกติดกับเอว เพื่อให้
เกิดเสียงเวลาเดิน หรื อเวลาเต้ น (ยุทธวัช โชคชัย, 2557)

ภาพที ่ 8 แสดงถึงหน้ากากผีตาโขนทีป่ รากฏในยุคแสวงหา ชาวบ้านเรี ยกว่า “คิ งคอง”

การท าหน้ ากากผี ต าโขนในยุ ค แสวงหานี ้ ยัง ได้ พัฒ นา
รู ปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือเป็ นผีตาโขนที่ใช้ หวดคว่าลงให้ หูของ
หวดอยู่ด้านหน้ าและด้ านหลัง เจาะช่องตาที่หวด ใช้ กระดาษชุบแป้งเปี ยก
หรื อกาวแปะทับกันให้ มีหน้ าตาน่ากลัว ใช้ เชือกเย็บกระสอบมาย้ อมสีทาเป็ น
ผม จากนันก็
้ ระบายสี แต่งแต้ มปาก ฟั น จมูก ให้ ดูน่ากลัวยิ่งขึ ้น ผ้ าที่ใช้ คลุม
จะเหมือนกับผีตาโขนทั่วไป ในยุคนี ช้ าวด้ านซ้ ายเรี ยกผีตาโขนชนิดใหม่ว่า
“คิงคอง” ส่วนการละเล่นผีตาโขนใหญ่นนั ้ จากความเชื่อที่ว่าการทาผีตาโขน
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ใหญ่มีอยูเ่ พียงคูเ่ ดียว และสามารถทาได้ เฉพาะสมาชิกในตระกูลเดียวเท่านัน้
คือ ตระกูล “เนตรผง” ได้ เปลี่ยนแปลงไป เมื่อหลายหน่วยงานที่จะเข้ า มาร่วม
ขบวนแห่ต้องการทาผีตาโขนใหญ่เป็ นองค์ประกอบในขบวนแห่ด้วย เพื่อให้
เกิดความหลากหลาย และดึงดูดนักท่องเที่ยว รู ปแบบของผีตาโขนใหญ่ ที่มี
มาตังแต่
้ ยุคแรกเริ่ ม จึงได้ เปลี่ยนไป โดยหน่วยงานและประชาชนทั่วไปจะ
ประดิษฐ์ ผีตาโขนใหญ่ขึ ้นเพื่อละเล่นเองได้
3.3 ยุคปั จจุบัน (ระหว่ าง พ.ศ.2530-2557)
สาหรับการจัดทาหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนใน
ยุคปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตามเทคโนโลยีต่างๆ ที่
ทันสมัยมากขึ ้น เช่น จากเดิมที่ใช้ หวดนึ่งข้ าวเก่า แต่ในปั จจุบนั ได้ ใช้ หวดใหม่
ที่ ยัง ไม่ ผ่ า นการใช้ มาประดิ ษ ฐ์ และในส่ ว นของใบหน้ าเมื่ อ ก่ อ นจะใช้
ก้ านมะพร้ าวแก่ดดั เข้ ารูปหรื อใช้ ไม้ งิ ้วเนื ้ออ่อนและระบายสีที่ได้ จากธรรมชาติ
แต่ในปัจจุบนั หน้ ากากบางกลุม่ ใช้ พลาสติกขึ ้นรูปและใช้ สีน ้ามันที่มีคณ
ุ ภาพดี
และมีความเงางามเพื่อให้ สะดุดตานักท่องเที่ยว บางกลุม่ จะมีข้อความบนหัว
ผี ตาโขนซึ่ง มี ม ากมายหลายส านวนโดยขึน้ อยู่กับ ความพึง พอใจของผู้ท า
หน้ ากากผีตาโขนจะเขียนว่าอย่างไร และยังมีกลุม่ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ
ได้ นาชุดการแต่งกายของผีตาโขนที่ตนเองพัฒนาขึน้ มาร่ วมละเล่นผีตาโขน
ด้ วย
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ภาพที ่ 9 แสดงถึงผีตาโขนในยุคปัจจุบนั

ภาพที ่ 10 การแต่งกายของผีตาโขนยุคปัจจุบนั
ทีม่ า: ธัญญ บัวระภา
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ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของชุดผีตาโขนในยุคสมัย
ปั จ จุบันคือ มี การแบ่ง กลุ่ม กันเกิ ดขึน้ ในชุมชนด่านซ้ าย โดยแต่ละกลุ่ม จะ
จัด ท าชุด ผี ต าโขนในรู ป แบบเดี ย วกัน ทัง้ กลุ่ม มี ห น้ า กากและชุด ที่ ส วมใส่
เหมือนกันทังกลุ
้ ม่ บางกลุ่มมีการจัดท่าเต้ นที่พร้ อมเพรี ยงกัน ในการประดิษฐ์
ผีตาโขนยุคปัจจุบนั มีทงจั
ั ้ ดทากันเองภายในกลุม่ และมีทงการไปจ้
ั้
างช่างฝี มือ
ดีจากกรุงเทพฯ เพื่อสร้ างพลาสติกขึ ้นรูปและตัดเย็บชุดผีตาโขนให้ ดสู วยงาม
อลังการกว่ากลุ่มอื่น สาเหตุที่ทาเช่นนี ้เพราะหวังเงินรางวัลและเกียรติยศจาก
การประกวดแข่งขัน หรื อบางครัง้ ชุดผีตาโขนมี ความสวยงามจนประทับใจ
นักท่องเที่ยว จนมีการซื ้อขายกันเกิดขึ ้น (ประภาพร ไชยศรี , 2557)
ผีตาโขนในยุคดังเดิ
้ มและยุคแสวงหาจะมีลกั ษณะน่าเกลียด
น่ากลัว มีขนยาวรกรุงรัง มีการสร้ างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง เพราะ
สมัยดังเดิ
้ มการทาผีตาโขนจะไปแอบทาเพียงคนเดียว แต่ในยุคปั จจุบนั จะ
จัดทากันเป็ นกลุ่ม และเน้ นความสวยงาม บางกลุ่มชุดผีตาโขนถูกออกแบบ
ให้ ไม่มีขน ใช้ ผ้าไหมคุณภาพดีตดั เย็บสวยงามอย่างปราณีต ในบางปี อาจมี
นักศึกษาที่ทาวิทยานิพนธ์ เกี่ ยวกับผีตาโขนนาชุดผีตาโขนที่ตนเองสร้ างขึ ้น
มาร่ วมขบวนด้ วย ด้ วยเหตุการณ์ กระทาเช่นนีส้ ่งผลให้ ผ้ ูคนที่ยงั ปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมประเพณี ดงเดิ
ั ้ ม คื อประดิษฐ์ ผีตาโขนด้ วยฝี มือตนเองเกิดความ
น้ อยเนื ้อต่าใจและอายที่จะนาชุดผีตาโขนผลงานจากฝี มือตัวเองออกมาโชว์
และละเล่นในงานผีตาโขน โดย “เอก อุ่นแก้ ว” ที่เป็ นคนด่านซ้ ายโดยกาเนิด
และเป็ นผู้ที่เข้ าร่ วมการละเล่นผีตาโขนเป็ นประจาทุกปี ได้ เล่าถึงรู ปแบบของ
ชุดและหน้ ากากของผีตาโขนที่เปลี่ยนแปลงไปไว้ วา่
ผมเป็ นชาวด่านซ้ายตัง้ แต่กาเนิ ด ได้เห็นความเปลี ่ยนแปลงของ
รู ปแบบการประดิ ษฐ์ ห น้ ากากและชุด แต่ ง กายของผี ต าโขนเป็ น
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ระยะ ซึ่ งจะพั ฒ นาขึ้ น ไปเรื ่ อ ยๆ ทุ ก ปี จนแทบจะไม่ เ หลื อ
ภาพลักษณ์ ของผี ตาโขนที ่จริ งแท้และดัง้ เดิ ม ในปี พ.ศ. 2554 ผม
ได้ปรึ กษากับกลุ่มเพือ่ นในพืน้ ที ่ ว่าหากปล่อยให้คนในอาเภอด่าน
ซ้ายให้ลุ่มหลง และหลงทางในการประดิ ษฐ์ หน้ากากและเครื ่ อง
แต่งกายผี ตาโขนแบบสมัยใหม่ อาจทาให้ในอนาคตลูกหลานชาว
ด่ า นซ้ า ยและประชาชนต่ า งถิ่ น จะไม่ รู้ จั ก และไม่ เ ห็ น การท า
หน้ากากและเครื ่ องแต่งกายผี ตาโขนแบบดัง้ เดิ มได้ ดังนัน้ ในกลุ่ม
ของผม ทีม่ ี ชื่อในท้องถิ่ นว่า กลุ่ม D.S. (ย่อมาจาก Dan Sai ซึ่งเป็ น
ชื ่ออาเภอด่านซ้าย) จึงมี มติ ในทีป่ ระชุมว่าจะจัดทาหน้ากากและชุด
แต่ ง กายแบบย้อนยุค คื อจะใช้ วัส ดุและอุปกรณ์ ในการประดิ ษฐ์
หน้ากากและชุดแต่งกายแบบยุคดัง้ เดิ ม (เอก อุ่นแก้ว,2557)

ภาพที ่ 11 แสดงถึงกลุ่ม D.S. ทีจ่ ดั ทาหน้ากากผีตาโขนแบบยุคดัง้ เดิ ม
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ในตอนแรกที่กลุ่ม D.S. ลงมติว่าจะจัดทาหน้ ากากและชุด
แต่งกายผีตาโขนแบบยุคดังเดิ
้ มนัน้ มีสมาชิกบางคนไม่เห็นด้ วย เนื่องจาก
กังวลในเรื่ องของความสวยงามที่อาจไม่สะดุดตาผู้ชมการแสดงจนทาให้ ไม่
น่าสนใจ และกังวลเรื่ องของรางวัลการประกวดความสวยงาม แต่สดุ ท้ ายกลุ่ม
D.S. ก็ ไ ด้ เ กลี ย้ กล่อ มให้ ค นที่ ไ ม่เ ห็ น ด้ ว ยรั บ รู้ ถึ ง เหตุผ ลและเจตนาที่ ดี ต่อ
ขนบธรรมเนียมอันงดงามที่ได้ สืบทอดจากพรรพบุรุษ ทาให้ คนที่ไม่เห็นด้ วย
กลับเปลี่ยนความคิดเป็ นเห็นด้ วยและช่วยกันปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
(ณัฐพงษ์ วังคีรี, 2557)

ภาพที ่ 12 แสดงถึงกลุ่ม D.S. ทีจ่ ดั ทาหน้ากากผีตาโขนแบบยุคดัง้ เดิ ม
ทีม่ า: เอกลักษณ์ ราชพรหมมา
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การที่กลุม่ D.S. นารูปแบบหน้ ากากและชุดแต่งกายผีตาโขน
แบบยุคดังเดิ
้ มกลับมาฟื น้ ฟู และนาแสดงสู่สายตานักท่องเที่ยวนันนั
้ บว่าเป็ น
เรื่ องที่นา่ ประทับใจที่สมาชิกพยายามแสดงออกถึงความเป็ นชาวด่านซ้ ายของ
คนกลุ่ม เล็ ก ๆ ที่ มี จิ ต ส านึ ก และหวนคิ ด ถึ ง วัฒ นธรรมอัน งดงามของการ
ประดิษฐ์ หน้ ากากและชุดแต่งกายผีตาโขนแบบยุคดังเดิ
้ ม โดยไม่ได้ สนใจเงิน
รางวัล จากการประกวด ส่ง ผลให้ ป ระชาชนชาวด่า นซ้ า ยหลายคนหันมา
ประดิษฐ์ ชุดผีตาโขนแบบดังเดิ
้ มตามกลุ่ม D.S. แต่ก็ยังมีจานวนไม่มากนัก
เพราะคนส่ ว นใหญ่ ยัง คิ ด ถึ ง ความสวยงามและทัน สมัย ในการรั ง สรรค์
หน้ ากากและชุดแต่ง กายของผี ตาโขน และบางกลุ่ม ยัง หลงและติดอยู่กับ
ค่านิยมในเงินรางวัลและการขายชุดผีตาโขนให้ นกั ท่องเที่ยว (อัมพร ยาทา,
2557)
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา กลุ่ม D.S. จัดทาหน้ ากาก
และชุดแต่งกายผีตาโขนแบบยุคดังเดิ
้ ม นอกจากจะเป็ นการอนุ รักษ์ รูปแบบ
หน้ ากากและชุดแต่งกายผี ตาโขนแบบดังเดิ
้ มแล้ ว ยังสามารถดึงดูดความ
สนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวได้ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นกลุ่มผีตาโขน
กลุ่มเดียวที่มีหน้ ากากและชุดแต่งกายแบบโบราณดังเดิ
้ ม ซึ่ งเป็ นอัตลักษณ์
ประจ ากลุ่ม หลัง เสร็ จ จากการละเล่ น ผี ต าโขนแล้ ว กลุ่ม D.S. ยัง ได้ น า
หน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนไปลอยที่แม่น ้าหมัน ตามประเพณีที่เคย
มีมาในยุคดังเดิ
้ ม ซึ่งจัดได้ ว่าเป็ นปรากฏการณ์ ในชุมชนด่านซ้ ายที่มีบุคคล
กลุ่มหนึ่งที่มีจิตสานึกรักในวัฒนธรรมท้ องถิ่นของตน ได้ ช่วยกันฟื น้ ฟูศิลปะ
การทาหน้ ากากและชุดแต่งกายแบบยุคดังเดิ
้ ม
ส่วนการละเล่นผีตาโขนใหญ่ นนั ้ ไม่ได้ จากัดให้ คนตระกูล
“เนตรผง” ละเล่นแต่เพียงตระกูลเดียวแล้ ว ชาวบ้ านทัว่ ไปและหน่วยงานต่างๆ
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ในอาเภอด่านซ้ าย สามารถประดิษฐ์ ผี ตาโขนใหญ่ และสามารถละเล่นได้
ตามปกติ การละเล่นผีตาโขนใหญ่ในยุคปั จจุบนั นี ้ ยังคงใช้ วสั ดุที่หาได้ ง่ายใน
พื ้นที่ และแต่งแต้ มสีสนั ให้ สะดุดตานักท่องเที่ยว

ภาพที ่ 13 รู ปปั้นหน้ากากผีตาโขนทีจ่ ุดชมวิ วเมื องด้านซ้าย สร้างขึ้นเพือ่ เป็ นจุดถ่ายภาพ
สาหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดิ นทางจากหล่มสักก่อนทีจ่ ะเข้าสู่ตวั เมื องด่านซ้าย ทีม่ า: เชิ ดชาย
บุตดี
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4. บทสรุ ป
ประเพณี การละเล่นผี ตาโขน ของชาวอาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
ได้ รับอิทธิพลและผสมผสานทางวัฒนธรรมมาจากการละเล่น “ปู่ เยอ ย่าเยอ”
ที่ถือเป็ นวิญญาณบรรพบุรุษของชาวหลวงพระบาง และสาหรับการละเล่น
ผีตาโขนของชาวอาเภอด่านซ้ ายนัน้ ก็เพื่อบูชาวิญญาณบรรพบุรุษทัง้ 4 คือ
1.เจ้ าพ่อกวน 2.เจ้ าแม่นางเทียม 3.พ่อแสน และ 4.นางแต่ง ซึ่งนอกจากเป็ น
การแสดงความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษที่เป็ นผีประจาบ้ านเมืองแล้ ว ยัง
เพิ่มความเป็ นสิริมงคลแก่ผ้ ทู ี่มีสว่ นร่วมในการละเล่นดังกล่าวนี ้
ส่วนคาว่าผีตาโขนนัน้ สันนิษฐานว่าเพี ้ยนมาจากคาว่า “ผีตามคน”
โดยเชื่อกันว่าเป็ นผีป่าในสมัยก่อน ซึ่งมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระเวสสันดร
และได้ ตามมาส่งเสด็จพระเวสสันดรเข้ าเมืองหลวง โดยเดินส่งเสด็จร่ วมกับ
บรรดาสัตว์ป่าด้ วยความอาลัย
ในแต่ละปี ชาวด่านซ้ ายจะกาหนดวันละเล่นผีตาโขนไว้ 2 วัน โดยวัน
แรกจะเกิดขึ ้นหลังจากที่มีการแห่เบิกพระอุปคุต ผู้ที่แต่งกายเป็ นผี ตาโขนจะ
ไปละเล่นเพื่อถวายวิญญาณผีเจ้ าผีนายที่บ้านเจ้ าพ่อกวน และเคลื่อนขบวน
ไปต้ อนรับพี่น้องหมู่บ้านใกล้ เคียงที่วัดโพนชัย ส่วนในวันที่สองผู้ที่แต่งกาย
เป็ นผีตาโขนจะไปรวมตัวกันที่สี่แยกบ้ านเดิ่น และแห่ขบวนกันไปวัดโพนชัย
เป็ นอันเสร็ จสิ ้นการละเล่น ทุกคนจะนาหน้ ากากและชุดแต่งกายไปลอยทิ ้งที่
แม่น ้าหมัน

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558

พัฒนาการหน้ ากากและชุดแต่ งกายของการละเล่ นผีตาโขน
ในอาเภอด่ านซ้ าย จังหวัดเลย

สาหรับรูปแบบของหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนนันสามารถ
้
แบ่งพัฒนาการได้ เป็ น 3 ยุค คือ
1. ยุคดังเดิ
้ ม (ก่อน พ.ศ.2500) เป็ นยุคที่ยังมีเค้ าลางรู ปแบบคล้ าย
ลักษณะของ ปู่ เยอ ย่าเยอ ของหลวงพระบาง รู ปแบบหน้ ากากและการแต่ง
กายของผีตาโขนยังใช้ วสั ดุที่หาได้ ง่ายตามท้ องถิ่น ผีตาโขนมีลกั ษณะใบหน้ า
ทรงกลม มีขนตามตัว ส่วนผีตาโขนใหญ่จะทาขึ ้นจากฝี มือของคนในตระกูล
เนตรผง เมื่อเล่นเสร็ จแล้ วหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนจะนาไปลอย
ที่แม่น ้าหมันเพื่อเป็ นการลอยสิ่งชัว่ ร้ ายออกจากตนเองและครอบครัว
2. ยุคแสวงหา (พ.ศ.2500-2530) เป็ นจุดเริ่ มต้ นในการเปลี่ยนแปลง
ของหน้ ากากผีตาโขน มีภาครัฐและเอกชนเข้ ามามีส่วนเกี่ยวข้ องในพิธีกรรม
ท าให้ เกิ ด การก าหนดวัน ละเล่ น ผี ต าโขนจากหน่ ว ยงานราชการ มี ก าร
สร้ างสรรค์ผลงานเพื่อผลทางธุรกิจ ในยุคนี ้เริ่มมีชาวบ้ านบางคนเก็บหน้ ากาก
และชุดผีตาโขนไว้ เป็ นที่ระลึกและเพื่อจาหน่ายให้ นกั ท่องเที่ยว
3. ยุคปั จจุบนั (2530-ปั จจุบนั ) ภาครัฐได้ บรรจุให้ ประเพณีผีตาโขน
เป็ น “หนึ่งในเมืองต้ องห้ ามพลาด” ทาให้ ในวันงานนักท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ า
มาในเมืองด่านซ้ ายเป็ นจานวนมาก ในยุคที่สามนี ้มีทงผี
ั ้ ตาโขนธรรมดา และ
ผี ต าโขนใหญ่ หน้ ากากและชุ ด แต่ ง กายของผี ต าโขนนอกจากใช้ เพื่ อ
การละเล่นแล้ วยังสามารถกลายเป็ นสินค้ าได้ ด้วย ผู้ละเล่นผีตาโขนส่วนมาก
จะใช้ วสั ดุในการประดิษฐ์ หน้ ากากและชุดแต่งกายที่มีคณ
ุ ภาพกับราคาต้ นทุน
ที่สงู ขึ ้น หากปี ที่เล่นยังขายไม่ได้ ก็จะเก็บเอาไว้ เล่นในปี ถั ดไป ซึ่งจะไม่เอาไป
ลอยทิ ้งที่แม่น ้าหมันเหมือนยุคดังเดิ
้ ม
จะเห็นได้ ว่า พัฒนาการหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน จะมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของแต่ละยุค ด้ วยปั จจัยด้ านต่างๆ เช่น
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อานาจของรัฐ เศรษฐกิจ และการแข่งขันดิ ้นรนเพื่อเอาตัวรอดของคนในชุมชน
ด่านซ้ าย หากเรามองย้ อนภาพหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนจากยุค
ดังเดิ
้ มจนถึงยุคปั จจุบนั เราจะสามารถแยกพัฒนาการของหน้ ากากและชุด
แต่งกายของผีตาโขนได้ อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มคนทาหน้ ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน
กลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่ม D.S. (Dan Sai) ซึ่งเป็ นลูกหลานชาวด่านซ้ ายโดยกาเนิด ที่
มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมอันดีงามของการละเล่นผีตาโขน พวกเขา
สวนกระแสด้ วยการทาหน้ ากากและชุดแต่งกายแบบยุคดังเดิ
้ ม โดยมีการใช้
วัสดุจากธรรมชาติ และหลังจากละเล่นเสร็ จจะนาไปลอยทิ ้งที่แม่น ้าหมันตาม
ธรรมเนียมของยุคดังเดิ
้ ม อาจกล่าวได้ ว่ากลุ่ม D.S. เป็ นหนึ่งในตัวแทนของ
กลุ่มผู้ริเริ่ มที่หวนระลึกถึงรู ปแบบของหน้ ากากและการแต่งกายของผีตาโขน
แบบดังเดิ
้ ม
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