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บทคัดย่อ 
 
 

 บทความเร่ืองนีมุ้่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านรูปแบบหน้ากาก
และชุดแต่งกายของผีตาโขน ท่ีเป็นการละเล่นของชาวด่านซ้าย จงัหวดัเลย 
ว่ามีพัฒนาการท่ีส าคัญอย่างไรและแบ่งได้ก่ียุค โดยวิธีการศึกษาคือ
การศกึษาและวิเคราะห์จากเอกสาร การสมัภาษณ์ รวมถึงการสงัเกตโดยการ
ลงพืน้ท่ีจริง ผลการศกึษาพบวา่ ประเพณีผีตาโขนนัน้เป็นการละเล่นเพ่ือบชูาผี
เจ้านาย ผีบรรพบรุุษ ท่ีได้รับสืบทอดมาจากเมืองหลวงพระบางของอาณาจกัร
ล้านช้าง ในระยะเวลาท่ีผ่านมา หน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนมีการ
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เปล่ียนแปลงและพัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา ในบทความชิน้นีไ้ด้แบ่ง
พฒันาการด้านหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนออกเป็น 3 ยุค คือ 1. 
ยคุดัง้เดมิ (ก่อน พ.ศ.2500) รูปแบบหน้ากากและการแตง่กายของผีตาโขนยงั
ใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน เม่ือเล่นเสร็จแล้วจะไปลอยท่ีแม่น า้หมนัเพ่ือ
เป็นการลอยสิ่งชั่วร้ายออกจากตนเองและครอบครัว  2. ยุคแสวงหา (พ.ศ.
2500-2530) เป็นจุดเร่ิมต้นของการเปล่ียนแปลงของหน้ากากผีตาโขน มี
ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในพิธีกรรม มีการจดัประกวดความ
สวยงามของหน้ากากและเคร่ืองแต่งกายของผีตาโขน และยุคท่ี 3 คือ ยุค
ปัจจบุนั (2530-ปัจจบุนั) ยคุนีมี้การเปล่ียนแปลงแบบเห็นได้ชดั คือ ภาครัฐได้
จดัให้ประเพณีผีตาโขนเป็น “หนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาด” ท าให้นกัท่องเท่ียว
หลัง่ไหลเข้ามาในเมืองด่านซ้ายเพิ่มจ านวนมากขึน้ ขณะท่ีหน้ากากและชุด
แต่งกายนอกจากถูกใช้เพ่ือการละเล่นแล้วยังได้กลายเป็นสินค้าท่ีระลึก
ส าหรับนกัทอ่งเท่ียว   
ค าส าคัญ: ผีตาโขน พฒันาการ หน้ากาก ชดุแตง่กาย ดา่นซ้าย  
 
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 in-
depth 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. บทน า  
 ประเพณีการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณ์หนึง่เดียว
ของอ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย ประเพณีดงักลา่วนีเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเม่ือ
หน่วยงานราชการมองเห็นความส าคัญและได้เข้ามามีส่วนในการบริหาร
จดัการโดยเฉพาะด้านการประชาสมัพนัธ์ ท่ีส่งผลให้ประเพณีผีตาโขนได้รับ
การบรรจุลงในแผนส่งเสริมการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2531 ด้วยเหตนีุ ้จึงอาจกล่าวได้ว่าหน่วยงานราชการได้เข้ามามี
สว่นส าคญัท่ีท าให้การเลน่ผีตาโขนของชาวอ าเภอดา่นซ้าย ท่ีเคยมีการละเล่น
ตามรูปแบบและวิถีอย่างดัง้เดิมต้องมีการประยกุต์และปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ไปในหลายๆ ด้าน เช่น รูปแบบของขบวนแห่มีกิจกรรมท่ีหลากหลายมากขึน้ 
มีการจดัประกวดขบวนแห่และความสวยงามของขบวนร า เป็นต้น  และผล
จากการเปล่ียนแปลงของการละเล่นผีตาโขนดงักล่าวมาในข้างต้น ก็รวมไป
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ถึงการเปล่ียนแปลงในด้านรูปแบบหน้ากากและเคร่ืองแต่งกายของผีตาโขน 
อยา่งไรก็ดี ยงัมีกลุม่คนจ านวนหนึง่ท่ีพยายามรักษาประเพณีการท าหน้ากาก
และชดุแตง่กายของผีตาโขนแบบดัง้เดิมไว้ ซึ่งจะได้กล่าวถึงพฒันาการความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในแต่ละยุคสมยัโดยละเอียดในหัวข้อท่ี 3 และเพ่ือให้
ผู้ อ่านเห็นภาพของการเปล่ียนแปลงในประเด็นหลักข้างต้นได้ชัดเจนขึน้ 
บทความเร่ืองนีจ้ึงเร่ิมต้นด้วยการกล่าวถึงประวตัิความเป็นมาของการละเลน่
ของผีตาโขนวา่เป็นมาอยา่งไร 
 

2. ความเป็นมาของผีตาโขน 
 ผีตาโขน เป็นช่ือท่ีใช้เรียกคนท่ีสวมใสห่น้ากากและชดุท่ีมีรูปหน้ายาว 
แต่งแต้มสีสันให้น่ากลัว ชุดสวมใส่มีขนยาวรุงรัง โดยการเรียกช่ือนัน้มีการ
เพีย้นเสียงมาจาก “ผีตามคน” โดยมีความเช่ือว่าเป็นผีป่าในสมัยก่อนซึ่งมี
ความเล่ือมใสศรัทธาในพระเวสสนัดร และได้ตามมาส่งเสด็จพระเวสสนัดร
เข้าเมืองหลวง โดยเดนิสง่เสดจ็ร่วมกบับรรดาสตัว์ป่าด้วยความอาลยั  
 ประเพณีผีตาโขน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับอิทธิพลทาง
วฒันธรรมมาจากการละเลน่ ปู่ เยอ ย่าเยอ จากเมืองหลวงพระบาง เน่ืองจาก
มีอาณาเขตชายแดนติดกัน มีเพียงแม่น า้โขงและแม่น า้เหืองกันพรมแดน
ประเทศเท่านัน้ การละเล่น ปู่ เยอ ย่าเยอ ชาวหลวงพระบางจะละเล่นกนัปีละ 
2 ครัง้ คือบุญปีใหม่ เดือน 5 ท่ีหลวงพระบาง กับบุญธาตหุลวง เดือน 12 ท่ี
เวียงจนัทน์ เพ่ือเป็นการบชูาผีบรรพชน เทวดาอารักษ์ ท่ีจะคอยปกปักรักษา
ตนเองและครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุข แต่ประเพณีผีตาโขนของชาวอ าเภอ
ดา่นซ้ายจะจดัในเดือน 7 เพียงเดือนเดียว โดยจะรวมประเพณีบญุบัง้ไฟและ
บญุหลวงเข้าด้วยกนั 
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 ท่ีมาของการละเล่นผีตาโขนนอกจากจะได้รับอิทธิพลมาจาก
การละเล่น ปู่ เยอ ย่าเยอ จากทางหลวงพระบางแล้ว ยงัถือได้ว่าการละเล่น
ดงักลา่วนีเ้ป็นกศุโลบายของบรรพบรุุษของชาวดา่นซ้าย ท่ีท าให้ผู้คนในชมุชน
ได้เล่นสนกุกนัเพ่ือส่งท้ายงานบญุ โดยน าเอาพระเวสสนัดร พระชาติท่ี 10 ท่ี
ส าคัญท่ีสุดของพระพุทธเจ้าในตอนท่ีพระเวสสันดรจะได้กลับสู่พระนคร 
บรรดาผีป่าทัง้หลายต่างพากันมาส่งเสด็จจนถึงพระนคร ด้วยสญัชาตญาณ
ความเป็นผีป่า ไม่เคยเข้าเมืองจึงเท่ียวออกส ารวจเมืองและอดท่ีจะท ากิริยา
แลบลิน้ปลิน้ตาเพ่ือหลอกหลอนชาวบ้านไม่ได้ และเม่ือถึงเวลาอันสมควร
พวกผีป่าทัง้หลายก็พากนักลบัเข้าป่า พร้อมกบัน าพาความโชคร้าย อนัตราย
ตา่งๆ ออกจากเมืองไปด้วย 
 ก่อนการละเล่นผีตาโขนนัน้ ชาวด่านซ้ายจะมีการจัดพิธีกรรมทาง
ความเช่ือเพ่ือสกัการบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของบ้านเมือง นัน่คือการประทบัร่างทรง
ของวิญญาณบรรพบรุุษทัง้ 4 คือ 1.เจ้าพ่อกวน 2.เจ้าแม่นางเทียม 3.พ่อแสน 
และ 4.นางแตง่ โดยทัง้ 4 ต าแหน่งนีถื้อว่าเป็นวิญญาณท่ีมีบทบาทหน้าท่ีต่อ
เมืองดา่นซ้ายและเมืองใกล้เคียง กลา่วคือเช่ือกนัว่าวิญญาณท่ีมาประทบัร่าง 
“เจ้าพอ่กวน” กบั “เจ้าแมน่างเทียม” คือวิญญาณของบรรพบรุุษท่ีเป็นเจ้านาย
และเชือ้พระวงศ์ ส่วนวิญญาณท่ีมาประทบัร่างทรง “พ่อแสน” กบั “นางแตง่” 
คือวิญญาณของบรรพบรุุษท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้ปกปักรักษาบ้านเมืองในฝ่ายต่างๆ 
และส าหรับบุคคลท่ีจะถูกก าหนดให้มีหน้าท่ีเป็นร่างทรงของวิญญาณบรรพ
บุรุษทัง้ 4 นัน้ จะต้องเป็นผู้ มีความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม เป็นท่ียอมรับของ
ชมุชน และท่ีส าคญัต้องเป็นเครือญาตขิองผู้ ท่ีเคยเป็นร่างทรงมาก่อน 
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3. พัฒนาการหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน 
 ในการแบง่ยคุเก่ียวกบัพฒันาการด้านหน้ากากและชดุแตง่กายของผี
ตาโขนนัน้ คณะผู้ศกึษาเร่ืองนีมี้ความคิดเห็นสอดคล้องกบังานวิจยัของสนอง 
อุปลา (2546) ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ือง “พฒันาการประเพณีตาโขน อ าเภอด่าน
ซ้าย จงัหวดัเลย”  ซึ่ง สนอง อปุลา ได้แบง่พฒันาการของผีตาโขนออกเป็น 3 
ยุค โดยเป็นการแบ่งตามปีพุทธศกัราช ทัง้นี ้งานวิจยัของ สนอง อุปลา นัน้ 
โดดเด่นในแง่การน าเสนอให้เห็นพฒันาการโดยรวมของการละเล่นผีตาโขน 
แม้ในบทความเร่ืองนีไ้ด้ใช้เกณฑ์การแบ่งยุคเช่นเดียวกับ สนอง อุปลา แต่
ประเด็นหลกัของบทความเร่ืองนีเ้น้นศึกษาไปท่ีพฒันาการของหน้ากากและ
ชุดแต่งกายของผีตาโขนเป็นการเฉพาะ และสามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุคท่ี
ส าคญัๆ ดงันี ้คือ 
  3.1 ผีตาโขนยุคดัง้เดมิ (ก่อน พ.ศ. 2500) 
  ผีตาโขนในยคุดัง้เดิมนี ้ลกัษณะหน้ากากและชดุแตง่กายจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากต านาน ปู่ เยอ ย่าเยอ ของชาวหลวงพระบาง โดยมีเร่ือง
เล่าเก่ียวกับต านานปู่ เยอ ย่าเยอ ท่ีถือเป็นบรรพบรุุษชาวหลวงพระบางไว้ว่า 
ณ เมืองแถน ได้มีเครือเขากาดยกัษ์เครือหนึ่ง ขึน้ไปถึงสวรรค์ชัน้ฟ้า ปกคลุม
ลงมาบนพืน้ดนิท าให้บดบงัแสงสวา่งจากดวงอาทิตย์ทัง้หมด  ท าให้บ้านเมือง
มืดมิดและหนาวเย็น ประชาชนเดือดร้อน ท ามาหากินไมไ่ด้  “พระยาขนุบลูม” 
ผู้ เป็นเจ้าเมือง ได้เรียกเหล่ามหาเสนาอ ามาตย์มาปรึกษาหารือกันว่า จะท า
อย่างไร จึงจะตดัเครือเขากาดยักษ์นีล้งมาได้ จึงให้ทหารป่าวประกาศเพ่ือ
มอบรางวัลแก่ผู้ ท่ีสามารถตัดเครือเขากาดยักษ์นีล้งได้และมีผู้ อาสาเป็น
จ านวนมากแตก็่ไมมี่ใครสามารถท่ีจดัตดัเครือเขากาดยกัษ์นี ้ให้ขาดลงมาได้ 
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  ตอ่มาได้มีสองเฒ่าผวัเมีย ช่ือว่า ปู่ เยอและย่าเยอ ได้เข้ามา
ขออาสาไปตดัเครือเขากาดยกัษ์นัน้ พระยาขุนบูลม จึงถามว่าหากสามารถ
ตดัเครือเขากาดยกัษ์ได้แล้ว ต้องการสิ่งของรางวลัอะไรบ้าง เฒ่าทัง้สองตอบ
ว่าไม่ขอรับของรางวลั ทัง้สิน้ ขอแต่เพียงว่า ถ้าหากทัง้สองคนได้ตายไปแล้ว 
ขอให้ประชาชนทุกคนอย่าลืมช่ือของพวกเขาทัง้สองคน และขอให้ทุกคน
เคารพสกัการะด้วย แล้วพระยาขนุบลูมก็รับปาก 
  เฒ่าทัง้สองก็มุ่งหน้าถือขวานขนาดใหญ่เดินทางไปยังโคน
ต้นเครือเขากาดยักษ์ทันที และลงมือตัดทัง้กลางวันและกลางคืนเป็น
ระยะเวลา 3 เดือนกบัอีก 3 วนั ก็สามารถตดัเครือเขากาดยกัษ์นัน้ลงมาได้ แต่
เครือเขากาดยกัษ์นัน้ใหญ่มาก เม่ือขาดแล้วจงึได้ล้มลงมาทบัเฒ่าทัง้สองตาย
ในทนัที ความมืดมิดก็หายไป แสงสว่างก็กลบัมาสู่ผืนแผ่นดินอีกครัง้ ไพร่ฟ้า
ประชาชนก็ท ามาหากินได้ตามปกติ พระยาขุนบูลมพร้อมด้วยไพร่ฟ้า
ประชาชน ก็ได้นบัถือสกัการะปู่ เยอ ย่าเยอ นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา เพ่ือเป็นการ
ระลกึถึงคณุงามความดีของปู่ เยอ ยา่เยอ 
  ตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมาชาวหลวงพระบางและชาวลาวกลุ่มอ่ืนๆ 
เช่น ลาวพวน จึงได้ท ารูปสัญลักษณ์แทน ปู่ เยอ ย่าเยอ ไว้เป็นท่ีเคารพ
สกัการะ สืบตอ่กนัมาจนถึงทกุวนันี ้ลกูหลานชาวลาวจะมีการแตง่ตวัเป็นโขน
เล่าเร่ืองราวของปู่ เยอ ย่าเยอ ในช่วงเทศกาลและงานบุญท่ีส าคญัๆ เช่น ใน
งานบญุปีใหม่ งานบญุธาตหุลวง และการสรงน า้พระบาง ฯลฯ ซึ่งนอกจากมี
การละเลน่เป็นโขนและฟ้อนร า ท่ีสนกุสนานแล้ว ท่ีส าคญัคือจะมีพิธีกราบไหว้ 
สกัการะ และถวายเคร่ืองทานแก่ ปู่ เยอ ยา่เยอ รวมอยูด้่วย เพ่ือเป็นการแสดง
ความเคารพแก่วิญญาณบรรพบุรุษ และเพ่ือเป็นศิริมงคลแก่ผู้ มีส่วนใน
พิธีกรรม (ขวญัมงคล สายสวาท, 2552) 
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ภาพที ่1 ปู่ เยอ ย่าเยอ ทีล่ะเล่นกนัในหลวงพระบาง 
                      ทีม่า: http://www.isan.clubs.chula.ac.th 
 
  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเร่ืองราวต านานปู่ เยอ 
ย่าเยอ จึงสันนิฐานได้ว่าชาวอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเชือ้สายมาจาก
เมืองหลวงพระบาง แหง่อาณาจกัรล้านช้าง และได้รับอิทธิพลจากพิธีกรรมแห่
ผีปู่ เยอ ย่าเยอ เข้ามาสืบทอดและพฒันาผสมผสานวฒันธรรมเป็นประเพณี
ท้องถ่ินอนัเป็นอตัลกัษณ์ของชาวอ าเภอดา่นซ้าย  
  การเล่นผีตาโขนในยุคดัง้เดิมนัน้ ในช่วงท่ีชาวบ้าน และผู้
เฒา่ผู้แก่ของหมูบ้่านก าลงัจดัเตรียมตกแตง่สถานท่ี ตลอดจนการจดัท าเคร่ือง
สกัการะตา่งๆ พวกชายหนุ่มประจ าหมู่บ้านจะแอบท าหน้ากากผีตาโขน เพ่ือ
น าไปเล่นสนุกสนานหยอกล้อสาวท่ีมาเท่ียวท าบุญ ซึ่งในรอบหนึ่งปีจะหา
โอกาสแบบนีไ้ด้น้อยมาก ทัง้ได้มีโอกาสเล่นสนกุตามประเพณี และยงัเป็นไป
ตามธรรมเนียมท่ีคนรุ่นก่อนได้ท าไว้ โดยหน้ากากจะท าจากไม้เนือ้อ่อน เช่น 
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ไม้งิว้ ก้านมะพร้าวแก่ สว่นหวัด้านบนสดุจะใช้หวดนึง่ข้าวท่ีช ารุดแล้ว หวดนึ่ง
ข้าวอาจจะเก็บไว้ข้ามปีได้ แตห่น้ากากและชดุแตง่กายจะไม่ใช้ของเก่าท่ีเคย
ละเลน่มาเม่ือปีท่ีแล้ว สว่นจมกูยาวๆนัน้ จะใช้ไม้งิว้เหลาให้พอดีและลงตวักบั
ขนาดของหน้ากากของแตล่ะคน (สาย ราชพรหมมา, 2557) 
  เม่ือได้หน้ากากท่ีสมบูรณ์แล้วจะน ามาทาสี ซึ่งสีท่ีใช้ส่วน
ใหญ่จะเป็นสีท่ีได้มาจากธรรมชาต ิขณะชดุท่ีผีตาโขนสวมใสน่ัน้จะเป็นผ้าเก่า 
ท่ีเคยใช้แล้วหรืออาจเป็นจีวรพระท่ีขาด แล้วน ามาเย็บให้พอเป็นชุดสวมใส่
หลวมๆ มีขนพะรุงพะรัง เป็นการจ าลองสภาพผีท่ีลุกขึน้มาร่วมในขบวนแห่
พระเวสสันดรเข้าเมือง เคร่ืองประดบันัน้จะเน้นเคร่ืองประดับท่ีมีเสียงเช่น 
กระดิง่ท่ีใช้ผกูคอควาย กระป๋องนมเก่า กระป๋องสีเก่า น ามาผกูกบัตวัผีตาโขน 
เม่ือเดนิไปตามหมูบ้่านจะมีเสียงดงั ซึง่เป็นท่ีรู้กนัในชมุชนกนัวา่ผีตาโขนก าลงั
จะมา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงรูปแบบหนา้กากและการแต่งกายของผีตาโขนในสมยัยคุดัง้เดิม 
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  ในการท าหน้ากากและการแต่งกายของผีตาโขนในยุค
ดัง้เดิมจะจดัท าแบบเรียบง่าย หาวสัดตุามพืน้ถ่ิน หน้ากากผีตาโขนยคุดัง้เดมิ
นัน้ใบหน้าจะมีลักษณะกลม เน่ืองจากได้รับวัฒนธรรมมาจากรูปแบบ
หน้ากากของ ปู่ เยอ ยา่เยอ สว่นหน้ากากท่ีมีรูปหน้ายาวและมีจมกูโดง่นัน้เกิด
จากการพัฒนารูปแบบหน้ากากขึน้ภายหลัง เส้นขนของตัวผีตาโขนจะใช้
เส้นด้ายซึ่งท าจากฝา้ยย้อมสีและเศษผ้ามดัติดกบัหวดให้มีลกัษณะคล้ายกบั
ขนปู่ เยอ ยา่เยอ (พรทิพย์ เชือ้บญุมี, 2557)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 แสดงถึงลกัษณะของการแต่งการและหนา้กากผีตาโขนยคุดัง้เดิม 
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  ส าหรับผู้ ท่ีแต่งตวัเป็นผีตาโขนจะมีการถืออาวุธประจ ากาย
ด้วย โดยส่วนมากจะเป็นการจ าลองอวยัวะเพศชาย ซึ่งจะมีขนาดใหญ่และ
ทาสีท่ีปลายอวัยวะเพศเป็นสีแดง มีเศษผ้าเย็บติดกับหน้ากากและชุดแต่ง
กาย ซึ่งบ่งบอกให้เห็นถึงการได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจาก ปู่ เยอ ย่าเยอ 
ของหลวงพระบางมาประยกุต์ใช้ในการประดษิฐ์หน้ากากและชดุแตง่กาย  
(วีระชน เนตรผง, 2557)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 แสดงถึงผีตาโขนใหญ่ 
 
  นอกจากในยุคดัง้เดิมจะมีการละเล่นผีตาโขนแบบทั่วไปท่ี
พบเห็นกันแล้ว ในยุคนีย้ังมี “ผีตาโขนใหญ่” ซึ่งมีลักษณะต่างจากผีตาโขน
ทัว่ไปคือ จะมีขนาดตวัสงูใหญ่กว่าผีตาโขนปกติ การท าผีตาโขนใหญ่ ผู้ ท่ีจะ
จดัท าได้ก็เป็นชาวบ้านในตระกลู “เนตรผง” เท่านัน้ ซึ่งจดัท าโดยตอ่เน่ืองกัน
มาหลายชั่วอายุคน  ช่างตระกูลเนตรผงนีท่ี้มีหน้าท่ีท าผีตาโขนใหญ่ทุกปี
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เพราะถ้าปีใดไมไ่ด้จดัท าผีตาโขนใหญ่ถวายวิญญาณผีเจ้านาย เช่ือวา่อาจท า
ให้สมาชิกในตระกลูเกิดภยัพิบตัิตา่งๆ อาทิเช่น เจ็บป่วยไข้ และเกิดอบุตัิเหต ุ
เป็นต้น ทัง้นีก้่อนท าโครงร่างของผีตาโขนใหญ่ ผู้ ท าจะต้องท าพิธีโดยจัด
ดอกไม้และเทียนอย่างละ 5 คู ่และ 8 คู ่ใส่พานหรือขนั กล่าวค าขอขมาและ
ขออนุญาตต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิก่อนลงมือท า จากลกัษณะขัน้ตอนในข้างต้นนัน้ 
จะพบว่า “ผีบรรพชน” หรือ “ผีเจ้านาย” ถือเป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับ
การจดัท าผีตาโขนใหญ่ โดย “นิพนธ์ เนตรผง” ซึ่งเป็นสมาชิกคนส าคญัของ 
“ตระกลูเนตรผง” ได้กลา่วถึงการสร้างผีตาโขนใหญ่ไว้วา่ 
 
               คนท าจะท าส่วนศีรษะโดยสานเป็นทรงกลมด้วยตอกไม้ไผ่ แล้ว

หาผ้าผืนใหญ่มาหุ้ม น าวสัดุที่เป็นเส้นๆ น ามามดัหรือเย็บติดที่บน
ศีรษะสมมุติให้เป็นผม โดยใช้ผมผู้หญิงยาวกว่าผมผู้ชาย ใบหน้า
สานด้วยตอกไม้ไผ่เป็นวงกลมคล้ายกระด้งฝัดข้าวน ามาผูกติดกบั
ส่วนศีรษะแล้วน ากาบมะพร้าวมาตกแต่งท าเป็นรูปริมฝีปาก จมูก 
ค้ิว หู เพือ่ใหรู้้ว่าเพศชายหรือเพศหญิง ส่วนล าตวัและแขน หุม้ดว้ย
ผ้าผืนใหญ่ มกัจะใช้ผ้าฝ้ายจากที่นอนเก่า เย็บคลุมให้มิดชิด ตรง
ดา้นหนา้ไตส้ะดือลงมา  ส าหรับผีตาโขนชาย ใช้ไม้เนือ้อ่อนถกัแต่ง  
ท าอวยัวะเพศชาย ตอนปลายอวยัวะเพศชายแต้มด้วยสีแดง แล้ว
น ามาผูกติดกบัล าตวัตรงหน้าใต้บัน้เอว ส่วนผีตาโขนผู้หญิงนัน้จะ
ท าอวยัวะเพศของผูห้ญิงขนาดใหญ่ใหอ้ยู่ใตส้ะดือ อวยัวะเพศหญิง
มักท าด้วยโคนต้นกล้วยหรือกาบมะพร้าว และตรงหน้าอกทั้ง 2 
ข้าง  น ากะลามะพร้าวท าเป็นรูปนมติดไว้ ภายในล าตวัของผีตา
โขนใหญ่ เอามาใหเ้ป็นล าไม้ไผ่มามดัไขว ้ผูกติดไวส้ าหรับให้คนยืน
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ข้างในเพือ่จดัยกร่างผีตาโขนเคลื่อนไปได ้และดา้นหน้าของตวัผีตา
โขนใหญ่จะเจาะรู 2 รู ใหค้นถือตาโขนมองเห็นได ้(นิพนธ์ เนตรผง, 
2556) 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 แสดงถึงการแบ่งเพศของผีตาโขนใหญ่ ดว้ยการใช้ตวัแทนอวยัวะเพศมนษุย์ 

 
  3.2 ยุคแสวงหา (ระหว่าง พ.ศ. 2500-2530) 
  พฒันาการด้านหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนในยุค
แสวงหานัน้เกิดขึน้จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของชาวดา่นซ้าย 
ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบมาเร่ือยๆ  รวมทัง้วัสดุและอุปกรณ์ใน
การจดัท าหน้ากากและชุดแต่งกายก็เป็นวสัดท่ีุหาได้ง่ายในท้องถ่ิน และเร่ิม
ถือเป็นธรรมเนียมของชาวด่านซ้ายว่า เม่ือถึงก าหนดวันประเพณีผีตาโขน
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เม่ือใด ชาวดา่นซ้ายจะต้องแข่งขนักนัในการท าหน้ากากและชุดแตง่กายของ
ผีตาโขนกนัอยา่งสดุฝีมือ 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6 แสดงถึงผีตาโขนยคุแสวงหา 
 
  ส าหรับหน้ากากผีตาโขนยุคแสวงหานัน้ เร่ิมต้นจากใช้โคน
ก้านทางมะพร้าวหรือกาบไม้ไผ่บ้านขนาดใหญ่ น ามาเจาะรูบริเวณตาเพ่ือให้
มองเห็น จมกูของผีตาโขนจะใช้ไม้นุ่น น ามาตดัและถากให้มีลกัษณะเหมือน
จมกูคนในปัจจุบนั เสร็จแล้วจึงน าไปตอกติดกับหน้ากาก ทาสีเช่นเดียวกับสี
หน้ากาก สีท่ีทาจะใช้สีท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ สีด าใช้เขม่าก้นหม้อ สีขาวใช้ปูน
ขาว สีแดงใช้ปูนแดง การตกแต่งใบหน้าจะเขียนเฉพาะรายละเอียดของ
เทียบเคียงใบหน้ามนษุย์ คือมีปาก ฟัน และรอบดวงตา ในส่วนของศีรษะ จะ
ใช้หวดนึ่งข้าวเหนียวท่ีเลิกใช้แล้ว มากดตรงก้นหวดให้เกิดรอยบุ๋ม มีขนาด
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พอท่ีจะสวมลงบนศีรษะได้พอดีเย็บติดกับหน้ากากท่ีเตรียมไว้ ใช้กาบจาก
แซงมะพร้าวเย็บติดด้านข้างหวดทัง้สองด้านเป็นเขา ใช้ผ้าเย็บสวมคลุมรอบ
บริเวณท่ีไม่ใช้หน้ากากโดยไม่ให้สวมใส่ และห่มคลมุร่างกายได้พอดี มกัเย็บ
เป็นชิน้เดียวตัง้แต่หน้ากากมาจนถึงเท้าจะว่างไว้เฉพาะบริเวณส่วนคางของ
หน้ากากเล็กน้อย เพ่ือให้เป็นท่ีมีอากาศเข้าไว้หายใจ ผ้าท่ีใช้มกัใช้ผ้าจากท่ี
นอนเก่าดึง เอาไส้นุ่นออกแล้วกลับข้างน ามาจัดเป็นผ้าคลุมสวมใส่  
วตัถปุระสงค์ก็เพ่ือให้เวลาเล่น เต้น ฟ้อน หรือเวลาสัน่ร่างกาย จะได้มีปยุนุ่น
ปลิวสะบดัว่อนรอบๆ ตวัผู้ เล่นเปรียบเหมือนขนของผีตาโขน พวกหญิงสาว
หรือคนท่ีไมเ่ลน่ด้วยจะวิ่งหลบกนัเป็นท่ีสนกุสนาน (วชัรี ยาทา, 2557)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 แสดงถึงเคร่ืองเพศอาวธุประจ ากายของผีตาโขน 
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  การจดัท าหน้ากากและการแตง่กายของผู้ เล่นผีตาโขนในยคุ
แสวงหา ได้มีพฒันาการขึน้จากยคุดัง้เดิมเล็กน้อย โดยการท าหน้ากากในยคุ
นีว้สัดอุุปกรณ์ท่ีใช้เป็นโครงสร้างในการจดัท ายงัเหมือนเดิม ส่วนการใช้สีได้
พฒันาเปล่ียนแปลงไปใช้สีน า้มนัซึง่มีขายตามท้องตลาดแทนสีแบบเดมิท่ีเป็น
สีจากธรรมชาติ มีการแตง่แต้มสีหน้ากากให้หลากหลาย มีการเขียนลายไทย
ท่ีหน้ากาก แต่ยงัไม่มีลวดลายมาก การท าจมูกผีตาโขน มกัท าให้มีลกัษณะ
ยาวแหลม มองดูคล้ายงวงช้าง ส าหรับผ้าท่ีใช้เย็บติดหน้ากากและคลุม
ร่างกายแยกออกเป็น 2 ชิน้ ชิน้แรก ใช้เย็บรอบหน้ากากปิดปกคลุมถึงไหล่ 
เพ่ือให้สะดวกในการถอดสวมใส่ ชิน้ท่ี 2 เย็บมมุแบบเสือ้คอกลม ปล่อยยาว
ลงมาถึงเท้า ผ้าท่ีใช้จะใช้ผ้าหลากสี มีความสวยงามไม่นิยมใช้ผ้าเก่า
เหมือนกับในยุคต้น อุปกรณ์เข็มขัดท่ีมี  “หมากกะแหล่ง” ผูกติดอยู่รัดเอว
เพ่ือให้เกิดความทะมัดทะแมงดูดีขึน้ อาวุธดาบหรือหอก  จัดท าแบบ
เหมือนกับของจริง  ท่ีด้ามยังคงจัดท าเป็นรูปอวัยวะเพศชาย  ดนตรีท่ีใช้
ประกอบการเล่นของผีตาโขนธรรมดา เปล่ียนจากการเคาะ ตีกลอง ดีดพิณ 
เป็นการหิว้วิทยุทรานซิสเตอร์ หรือใช้เคร่ืองขยายเสียงเปิดเพลงท่ีมีท านอง
สนุกสนาน ผีตาโขนจะออกมาเต้นร าให้เป็นท่ีสนใจของผู้พบเห็น กลุ่มใดท่ีมี
เคร่ืองเสียงรุ่นใหม ่หรือเสียงดงัมากกว่าจะได้รับความสนใจจากนกัท่องเท่ียว
ท่ีมาในงานเป็นพิเศษ (อภิรัตน์ ราชพรหมมา, 2557) 
  อปุกรณ์อ่ืนจะมีอาวธุประจ ากาย คือดาบ ท าจากไม้เนือ้อ่อน 
เชน่ ไม้นุน่ หรือไม้ฉ าฉา สว่นด้ามจะแกะสลกัเป็นรูปอวยัวะเพศชาย ดาบหรือ
ง้าวนีช้อบท าให้เป็นดาบยาว วตัถปุระสงค์เพ่ือหยอกล้อผู้คนเพ่ือให้เกิดความ
สนกุสนาน ต่ืนเต้น ขบขนั สว่นเคร่ืองดนตรีท่ีจะท าให้เกิดเสียงดงั จะใช้หมาก 
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กะแหลง่หรือกระดิง่ซึง่ท าจากทองเหลืองและไม้เนือ้อ่อน ผกูตดิกบัเอว เพ่ือให้
เกิดเสียงเวลาเดนิ หรือเวลาเต้น (ยทุธวชั โชคชยั, 2557) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 แสดงถึงหนา้กากผีตาโขนทีป่รากฏในยคุแสวงหา ชาวบา้นเรียกว่า “คิงคอง” 

 
 
   การท าหน้ากากผีตาโขนในยุคแสวงหานี ้ ยังได้พัฒนา
รูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม คือเป็นผีตาโขนท่ีใช้หวดคว ่าลงให้หูของ
หวดอยู่ด้านหน้าและด้านหลัง เจาะช่องตาท่ีหวด ใช้กระดาษชุบแป้งเปียก
หรือกาวแปะทบักนัให้มีหน้าตาน่ากลวั ใช้เชือกเย็บกระสอบมาย้อมสีท าเป็น
ผม จากนัน้ก็ระบายสี แตง่แต้มปาก ฟัน จมกู ให้ดูน่ากลวัยิ่งขึน้ ผ้าท่ีใช้คลุม
จะเหมือนกับผีตาโขนทั่วไป ในยุคนีช้าวด้านซ้ายเรียกผีตาโขนชนิดใหม่ว่า 
“คิงคอง” ส่วนการละเล่นผีตาโขนใหญ่นัน้ จากความเช่ือท่ีว่าการท าผีตาโขน
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ใหญ่มีอยูเ่พียงคูเ่ดียว และสามารถท าได้เฉพาะสมาชิกในตระกลูเดียวเท่านัน้ 
คือ ตระกลู “เนตรผง” ได้เปล่ียนแปลงไป เม่ือหลายหน่วยงานท่ีจะเข้ามาร่วม
ขบวนแห่ต้องการท าผีตาโขนใหญ่เป็นองค์ประกอบในขบวนแห่ด้วย เพ่ือให้
เกิดความหลากหลาย และดึงดดูนกัท่องเท่ียว รูปแบบของผีตาโขนใหญ่ท่ีมี
มาตัง้แต่ยุคแรกเร่ิม จึงได้เปล่ียนไป โดยหน่วยงานและประชาชนทั่วไปจะ
ประดษิฐ์ผีตาโขนใหญ่ขึน้เพ่ือละเลน่เองได้ 
  3.3 ยุคปัจจุบัน (ระหว่าง พ.ศ.2530-2557)  
  ส าหรับการจัดท าหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนใน
ยุคปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาและตามเทคโนโลยีต่างๆ ท่ี
ทนัสมยัมากขึน้ เช่น จากเดิมท่ีใช้หวดนึ่งข้าวเก่า แตใ่นปัจจบุนัได้ใช้หวดใหม่
ท่ียังไม่ผ่านการใช้มาประดิษฐ์ และในส่วนของใบหน้าเม่ือก่อนจะใช้
ก้านมะพร้าวแก่ดดัเข้ารูปหรือใช้ไม้งิว้เนือ้อ่อนและระบายสีท่ีได้จากธรรมชาติ 
แตใ่นปัจจบุนัหน้ากากบางกลุม่ใช้พลาสติกขึน้รูปและใช้สีน า้มนัท่ีมีคณุภาพดี
และมีความเงางามเพ่ือให้สะดดุตานกัท่องเท่ียว บางกลุม่จะมีข้อความบนหวั
ผีตาโขนซึ่งมีมากมายหลายส านวนโดยขึน้อยู่กับความพึงพอใจของผู้ ท า
หน้ากากผีตาโขนจะเขียนว่าอย่างไร และยงัมีกลุม่นกัศกึษาจากสถาบนัต่างๆ 
ได้น าชุดการแต่งกายของผีตาโขนท่ีตนเองพฒันาขึน้มาร่วมละเล่นผีตาโขน
ด้วย 
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ภาพที ่9 แสดงถึงผีตาโขนในยคุปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่10 การแต่งกายของผีตาโขนยคุปัจจุบนั 
                        ทีม่า: ธญัญ บวัระภา 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

57                          พัฒนาการหน้ากากและชุดแต่งกายของการละเล่นผีตาโขน  
                         ในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

  ลกัษณะการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของชดุผีตาโขนในยุคสมยั
ปัจจุบันคือ มีการแบ่งกลุ่มกันเกิดขึน้ในชุมชนด่านซ้าย โดยแต่ละกลุ่มจะ
จัดท าชุดผีตาโขนในรูปแบบเดียวกันทัง้กลุ่ม มีหน้ากากและชุดท่ีสวมใส่
เหมือนกนัทัง้กลุม่ บางกลุ่มมีการจดัท่าเต้นท่ีพร้อมเพรียงกนั ในการประดษิฐ์
ผีตาโขนยคุปัจจบุนั มีทัง้จดัท ากนัเองภายในกลุม่และมีทัง้การไปจ้างชา่งฝีมือ
ดีจากกรุงเทพฯ เพ่ือสร้างพลาสติกขึน้รูปและตดัเย็บชดุผีตาโขนให้ดสูวยงาม
อลงัการกว่ากลุ่มอ่ืน สาเหตท่ีุท าเชน่นีเ้พราะหวงัเงินรางวลัและเกียรติยศจาก
การประกวดแข่งขัน หรือบางครัง้ชุดผีตาโขนมีความสวยงามจนประทับใจ
นกัทอ่งเท่ียว จนมีการซือ้ขายกนัเกิดขึน้ (ประภาพร ไชยศรี, 2557) 
  ผีตาโขนในยคุดัง้เดิมและยคุแสวงหาจะมีลกัษณะน่าเกลียด
น่ากลวั มีขนยาวรกรุงรัง มีการสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเอง เพราะ
สมัยดัง้เดิมการท าผีตาโขนจะไปแอบท าเพียงคนเดียว แต่ในยุคปัจจุบนัจะ
จดัท ากันเป็นกลุ่ม และเน้นความสวยงาม บางกลุ่มชุดผีตาโขนถูกออกแบบ
ให้ไม่มีขน ใช้ผ้าไหมคณุภาพดีตดัเย็บสวยงามอย่างปราณีต ในบางปีอาจมี
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์เก่ียวกับผีตาโขนน าชุดผีตาโขนท่ีตนเองสร้างขึน้
มาร่วมขบวนด้วย ด้วยเหตกุารณ์กระท าเช่นนีส้่งผลให้ผู้ คนท่ียงัปฏิบัติตาม
ธรรมเนียมประเพณีดัง้เดิม คือประดิษฐ์ผีตาโขนด้วยฝีมือตนเองเกิดความ
น้อยเนือ้ต ่าใจและอายท่ีจะน าชดุผีตาโขนผลงานจากฝีมือตวัเองออกมาโชว์
และละเล่นในงานผีตาโขน โดย “เอก อุ่นแก้ว” ท่ีเป็นคนด่านซ้ายโดยก าเนิด
และเป็นผู้ ท่ีเข้าร่วมการละเล่นผีตาโขนเป็นประจ าทกุปีได้เล่าถึงรูปแบบของ
ชดุและหน้ากากของผีตาโขนท่ีเปล่ียนแปลงไปไว้วา่ 
             ผมเป็นชาวด่านซ้ายตัง้แต่ก าเนิด  ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ

รูปแบบการประดิษฐ์หน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนเป็น
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ระยะ ซ่ึงจะพัฒนาข้ึนไปเ ร่ือยๆ ทุกปี จนแทบจะไม่ เหลือ
ภาพลกัษณ์ของผีตาโขนที่จริงแท้และดัง้เดิม ในปี พ.ศ. 2554 ผม
ได้ปรึกษากบักลุ่มเพือ่นในพืน้ที่ ว่าหากปล่อยให้คนในอ าเภอด่าน
ซ้ายให้ลุ่มหลง และหลงทางในการประดิษฐ์หน้ากากและเคร่ือง
แต่งกายผีตาโขนแบบสมยัใหม่ อาจท าให้ในอนาคตลูกหลานชาว
ด่านซ้ายและประชาชนต่างถ่ิน จะไม่ รู้จักและไม่เห็นการท า
หน้ากากและเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนแบบดัง้เดิมได้ ดงันัน้ในกลุ่ม
ของผม ทีมี่ชื่อในทอ้งถ่ินว่า กลุ่ม D.S. (ย่อมาจาก Dan Sai ซ่ึงเป็น
ชื่ออ าเภอด่านซ้าย) จึงมีมติในทีป่ระชมุว่าจะจดัท าหน้ากากและชุด
แต่งกายแบบย้อนยุค คือจะใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์
หนา้กากและชดุแต่งกายแบบยคุดัง้เดิม (เอก อุ่นแก้ว,2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่11 แสดงถึงกลุ่ม D.S. ทีจ่ดัท าหนา้กากผีตาโขนแบบยคุดัง้เดิม 



 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2558 

59                          พัฒนาการหน้ากากและชุดแต่งกายของการละเล่นผีตาโขน  
                         ในอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
 

  ในตอนแรกท่ีกลุ่ม D.S. ลงมติว่าจะจัดท าหน้ากากและชุด
แต่งกายผีตาโขนแบบยุคดัง้เดิมนัน้ มีสมาชิกบางคนไม่เห็นด้วย เน่ืองจาก
กังวลในเร่ืองของความสวยงามท่ีอาจไม่สะดดุตาผู้ชมการแสดงจนท าให้ไม่
นา่สนใจ และกงัวลเร่ืองของรางวลัการประกวดความสวยงาม แตส่ดุท้ายกลุ่ม 
D.S. ก็ได้เกลีย้กล่อมให้คนท่ีไม่เห็นด้วยรับรู้ถึงเหตุผลและเจตนาท่ีดีต่อ
ขนบธรรมเนียมอนังดงามท่ีได้สืบทอดจากพรรพบุรุษ ท าให้คนท่ีไม่เห็นด้วย
กลับเปล่ียนความคิดเป็นเห็นด้วยและช่วยกันปฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว 
(ณฐัพงษ์ วงัคีรี, 2557) 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 แสดงถึงกลุ่ม D.S. ทีจ่ดัท าหนา้กากผีตาโขนแบบยคุดัง้เดิม 
           ทีม่า: เอกลกัษณ์ ราชพรหมมา 
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  การท่ีกลุม่ D.S. น ารูปแบบหน้ากากและชดุแตง่กายผีตาโขน
แบบยคุดัง้เดิมกลบัมาฟืน้ฟู และน าแสดงสู่สายตานกัท่องเท่ียวนัน้นบัว่าเป็น
เร่ืองท่ีนา่ประทบัใจท่ีสมาชิกพยายามแสดงออกถึงความเป็นชาวดา่นซ้ายของ
คนกลุ่มเล็กๆ ท่ีมีจิตส านึกและหวนคิดถึงวัฒนธรรมอันงดงามของการ
ประดิษฐ์หน้ากากและชดุแต่งกายผีตาโขนแบบยคุดัง้เดิม โดยไม่ได้สนใจเงิน
รางวัลจากการประกวด ส่งผลให้ประชาชนชาวด่านซ้ายหลายคนหันมา
ประดิษฐ์ชุดผีตาโขนแบบดัง้เดิมตามกลุ่ม D.S. แต่ก็ยังมีจ านวนไม่มากนกั
เพราะคนส่วนใหญ่ยังคิดถึงความสวยงามและทันสมัยในการรังสรรค์
หน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน และบางกลุ่มยังหลงและติดอยู่กับ
ค่านิยมในเงินรางวลัและการขายชุดผีตาโขนให้นกัท่องเท่ียว (อมัพร ยาทา , 
2557) 
  ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา กลุ่ม D.S. จัดท าหน้ากาก
และชุดแต่งกายผีตาโขนแบบยุคดัง้เดิม นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์รูปแบบ
หน้ากากและชุดแต่งกายผีตาโขนแบบดัง้เดิมแล้ว ยังสามารถดึงดูดความ
สนใจจากบรรดานกัท่องเท่ียวได้เป็นอย่างมาก  เน่ืองจากเป็นกลุ่มผีตาโขน
กลุ่มเดียวท่ีมีหน้ากากและชุดแต่งกายแบบโบราณดัง้เดิม ซึ่งเป็นอตัลกัษณ์
ประจ ากลุ่ม หลังเสร็จจากการละเล่นผีตาโขนแล้ว กลุ่ม D.S. ยังได้น า
หน้ากากและชดุแตง่กายของผีตาโขนไปลอยท่ีแมน่ า้หมนั ตามประเพณีท่ีเคย
มีมาในยุคดัง้เดิม ซึ่งจัดได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ในชุมชนด่านซ้ายท่ีมีบุคคล
กลุ่มหนึ่งท่ีมีจิตส านึกรักในวฒันธรรมท้องถ่ินของตน ได้ช่วยกันฟืน้ฟูศิลปะ
การท าหน้ากากและชดุแตง่กายแบบยคุดัง้เดมิ  
  ส่วนการละเล่นผีตาโขนใหญ่นัน้ ไม่ได้จ ากัดให้คนตระกูล 
“เนตรผง” ละเลน่แตเ่พียงตระกลูเดียวแล้ว ชาวบ้านทัว่ไปและหนว่ยงานตา่งๆ 
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ในอ าเภอด่านซ้าย สามารถประดิษฐ์ผีตาโขนใหญ่และสามารถละเล่นได้
ตามปกติ การละเล่นผีตาโขนใหญ่ในยคุปัจจบุนันี ้ยงัคงใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายใน
พืน้ท่ี และแตง่แต้มสีสนัให้สะดดุตานกัทอ่งเท่ียว    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่13 รูปป้ันหนา้กากผีตาโขนทีจุ่ดชมวิวเมืองดา้นซ้าย สร้างข้ึนเพือ่เป็นจุดถ่ายภาพ
ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางจากหล่มสกัก่อนทีจ่ะเข้าสู่ตวัเมืองด่านซ้าย ทีม่า: เชิดชาย 
บตุดี 
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4. บทสรุป 
 
 ประเพณีการละเล่นผีตาโขน ของชาวอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ได้รับอิทธิพลและผสมผสานทางวฒันธรรมมาจากการละเล่น “ปู่ เยอ ย่าเยอ” 
ท่ีถือเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของชาวหลวงพระบาง  และส าหรับการละเล่น  
ผีตาโขนของชาวอ าเภอด่านซ้ายนัน้  ก็เพ่ือบชูาวิญญาณบรรพบรุุษทัง้ 4 คือ 
1.เจ้าพ่อกวน 2.เจ้าแม่นางเทียม 3.พ่อแสน และ 4.นางแตง่ ซึ่งนอกจากเป็น
การแสดงความเคารพตอ่วิญญาณบรรพบรุุษท่ีเป็นผีประจ าบ้านเมืองแล้ว ยงั
เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมในการละเลน่ดงักลา่วนี ้
 ส่วนค าว่าผีตาโขนนัน้ สนันิษฐานว่าเพีย้นมาจากค าว่า “ผีตามคน”  
โดยเช่ือกนัว่าเป็นผีป่าในสมยัก่อน ซึ่งมีความเล่ือมใสศรัทธาในพระเวสสนัดร 
และได้ตามมาส่งเสด็จพระเวสสนัดรเข้าเมืองหลวง โดยเดินส่งเสด็จร่วมกับ
บรรดาสตัว์ป่าด้วยความอาลยั  

ในแตล่ะปี ชาวดา่นซ้ายจะก าหนดวนัละเล่นผีตาโขนไว้ 2 วนั โดยวนั
แรกจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีมีการแห่เบิกพระอุปคตุ ผู้ ท่ีแต่งกายเป็นผีตาโขนจะ
ไปละเล่นเพ่ือถวายวิญญาณผีเจ้าผีนายท่ีบ้านเจ้าพ่อกวน และเคล่ือนขบวน
ไปต้อนรับพ่ีน้องหมู่บ้านใกล้เคียงท่ีวัดโพนชยั  ส่วนในวนัท่ีสองผู้ ท่ีแต่งกาย
เป็นผีตาโขนจะไปรวมตวักันท่ีส่ีแยกบ้านเดิ่น และแห่ขบวนกันไปวดัโพนชัย 
เป็นอนัเสร็จสิน้การละเล่น ทกุคนจะน าหน้ากากและชดุแตง่กายไปลอยทิง้ท่ี
แมน่ า้หมนั 
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ส าหรับรูปแบบของหน้ากากและชดุแตง่กายของผีตาโขนนัน้สามารถ
แบง่พฒันาการได้เป็น 3 ยคุ คือ  
 1. ยุคดัง้เดิม (ก่อน พ.ศ.2500) เป็นยุคท่ียังมีเค้าลางรูปแบบคล้าย
ลกัษณะของ ปู่ เยอ ย่าเยอ ของหลวงพระบาง รูปแบบหน้ากากและการแตง่
กายของผีตาโขนยงัใช้วสัดท่ีุหาได้ง่ายตามท้องถ่ิน ผีตาโขนมีลกัษณะใบหน้า
ทรงกลม มีขนตามตวั ส่วนผีตาโขนใหญ่จะท าขึน้จากฝีมือของคนในตระกลู 
เนตรผง เม่ือเล่นเสร็จแล้วหน้ากากและชดุแตง่กายของผีตาโขนจะน าไปลอย
ท่ีแมน่ า้หมนัเพ่ือเป็นการลอยสิ่งชัว่ร้ายออกจากตนเองและครอบครัว   
 2. ยคุแสวงหา (พ.ศ.2500-2530) เป็นจดุเร่ิมต้นในการเปล่ียนแปลง
ของหน้ากากผีตาโขน มีภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในพิธีกรรม 
ท าให้เกิดการก าหนดวันละเล่นผีตาโขนจากหน่วยงานราชการ มีการ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือผลทางธุรกิจ ในยคุนีเ้ร่ิมมีชาวบ้านบางคนเก็บหน้ากาก
และชดุผีตาโขนไว้เป็นท่ีระลกึและเพื่อจ าหนา่ยให้นกัท่องเท่ียว  
 3. ยุคปัจจุบนั (2530-ปัจจุบนั) ภาครัฐได้บรรจุให้ประเพณีผีตาโขน
เป็น “หนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาด” ท าให้ในวนังานนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหลเข้า
มาในเมืองดา่นซ้ายเป็นจ านวนมาก  ในยคุท่ีสามนีมี้ทัง้ผีตาโขนธรรมดา  และ
ผีตาโขนใหญ่  หน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขนนอกจากใช้เ พ่ือ
การละเล่นแล้วยงัสามารถกลายเป็นสินค้าได้ด้วย ผู้ละเล่นผีตาโขนส่วนมาก
จะใช้วสัดใุนการประดษิฐ์หน้ากากและชดุแตง่กายท่ีมีคณุภาพกบัราคาต้นทนุ
ท่ีสงูขึน้ หากปีท่ีเล่นยงัขายไม่ได้ก็จะเก็บเอาไว้เล่นในปีถัดไป ซึ่งจะไม่เอาไป
ลอยทิง้ท่ีแมน่ า้หมนัเหมือนยคุดัง้เดมิ  
 จะเห็นได้ว่า พฒันาการหน้ากากและชุดแต่งกายของผีตาโขน จะมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาของแต่ละยุค ด้วยปัจจัยด้านต่างๆ เช่น 
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อ านาจของรัฐ เศรษฐกิจ และการแขง่ขนัดิน้รนเพ่ือเอาตวัรอดของคนในชมุชน
ดา่นซ้าย หากเรามองย้อนภาพหน้ากากและชุดแตง่กายของผีตาโขนจากยุค
ดัง้เดิมจนถึงยุคปัจจุบนั เราจะสามารถแยกพฒันาการของหน้ากากและชุด
แตง่กายของผีตาโขนได้อยา่งชดัเจน 
 อย่างไรก็ตาม ยงัมีกลุ่มคนท าหน้ากากและชุดแตง่กายของผีตาโขน
กลุ่มหนึ่งช่ือกลุ่ม D.S. (Dan Sai) ซึ่งเป็นลกูหลานชาวด่านซ้ายโดยก าเนิด ท่ี
มีความรักและหวงแหนวฒันธรรมอนัดีงามของการละเล่นผีตาโขน พวกเขา
สวนกระแสด้วยการท าหน้ากากและชุดแตง่กายแบบยุคดัง้เดิม โดยมีการใช้
วสัดจุากธรรมชาต ิและหลงัจากละเล่นเสร็จจะน าไปลอยทิง้ท่ีแม่น า้หมนัตาม
ธรรมเนียมของยุคดัง้เดิม อาจกล่าวได้ว่ากลุ่ม D.S. เป็นหนึ่งในตวัแทนของ
กลุ่มผู้ ริเร่ิมท่ีหวนระลึกถึงรูปแบบของหน้ากากและการแตง่กายของผีตาโขน
แบบดัง้เดมิ 
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