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Abstract 

 This research aims to study the function of Boon Luang tradition and Phi Ta Khon 

Festival, Dan Sai District, Loei province in the situation of COVID-19 by collecting information

from documents, textbook and hearsay from local speakers that related to Boon Luang tradition 

and Phi Ta Khon Festival. The Boon Luang tradition and Phi Ta Khon Festival of Dan Sai District, 

Loei Province of Thailand held in June 2020. The information was analyzed according to concept

of The Invented Tradition Theory in descriptive writing. The results showed that Boon Luang 

tradition and Phi Ta Khon Festival has five functions in the situation of COVID-19, which are, 

firstly, reflecting the original Boon Luang traditional and Phi Ta Khon Festival, secondly,

represents to scaring and need to safety from COVID-19, third, contributes to the acceptance

of the social practice pattern, fourth, entertain and encourage the local people, and fifth, inherit

and educate the making of Phi Ta Khon costumes for people in the upcoming generations. 

The functions reflex to behavior adjusting integrating accordingly and follow by provision in the 

COVID-19 crisis.
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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลยในสถานการณ์โรคโควิด-19	โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร	ต�าราที่เกี่ยวข้องกับประเพณี

บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	ค�าบอกเล่าของเจ้าพิธี	ผู้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธี	และผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน	

และการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	 อ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลยในเดือนมิถุนายน	

พ.ศ.	 2563 วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ในลักษณะการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห์	 ผลการ

ศึกษาพบว่า	ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนในสถานการณ์โรคโควิด-19	มีบทบาทหน้าที่	5	ประการ	

ได้แก่	 ประการแรก	 หน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนแบบดั้งเดิม

ประการทีส่อง	หน้าทีแ่สดงถึงความกลวัและความต้องการความปลอดภยัจากโรคโควิด-19	ประการทีส่าม	หน้าที่

ท�าให้เกิดการยอมรับแบบแผนแนวปฏิบัติของสังคม	 ประการที่ส่ี	 หน้าที่ให้ความเพลิดเพลินและให้ก�าลังใจแก่

ผู้ร่วมงาน	ประการที่ห้า	หน้าที่สืบทอดและให้การศึกษาการท�าเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนกับคนรุ่นหลัง	ซึ่งบทบาท

หน้าที่ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับวิถีปฏิบัติที่ได้มีการบูรณาการให้เหมาะสมและเป็นไปตามกรอบหรือ

ข้อก�าหนดของรัฐในสถานการณ์โรคโควิด-19	

ค�ำส�ำคัญ:	ประเพณีบุญหลวง	การละเล่นผีตาโขน	ประเพณีประดิษฐ์	บทบาทหน้าที่	โรคโควิด-19
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ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 หรือโรคโควิด-19	 เร่ิมมีการระบาดเมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 2562

เป็นต้นมา	โดยเกิดขึ้นครั้งแรกที่มณฑลหูเป่ย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และแพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก	

ซ่ึงในเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2564	 มีผู้ป่วยติดเช้ือจ�านวน	 86,832,018	 ราย	 และเสียชีวิต	 1,875,451	 ราย	

(ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019,	 2564)	 โดยติดต่อผ่านทาง

การไอ	 จาม	 การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งรังโรค	 ซ่ึงองค์การอนามัยโลก

ได้ประเมินสถานการณ์และเห็นว่าการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

จนน่ากังวล	ในวันที่	30	มกราคม	พ.ศ.	2563	องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

เป็นภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุระหว่างประเทศ	(Public	Health	Emergency	of	International	Concern)	และ

ให้ทุกประเทศให้เร่งรัดการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคดังกล่าว	

	 ในประเทศไทย	กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด-19	เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราช-

บัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	 นายกรัฐมนตรี	 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงให้ประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร	ตั้งแต่วันที่	26	มีนาคม	พ.ศ.	2563	และได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงวันที่	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2563	 ท�าให้ห้างร้านต่าง	 ๆ	 ต้องปิดให้บริการ

รวมถึงการจัดงานประจ�าปีทุกพ้ืนที่ไม่สามารถจัดได้	 เดือนพฤษภาคม	 พ.ศ.	 2563	 สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด	 19	 ในประเทศไทยอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้	 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	จึงก�าหนดมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม	

โดยให้ยึดถอืปฏิบัติโดยค�านึงถงึปัจจัยทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก	(กระทรวงสาธารณสุข,	2563)	จึงท�าห้างร้าน

ต่าง	 ๆ	 เปิดบริการได้	 และหลายจังหวัดมีการจัดงานประเพณีประจ�าปีข้ึนได้ตามก�าหนด	 จนถึงเดือนธันวาคม	

พ.ศ.	2564	ในประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่	 เป็นเหตุให้

รัฐบาลได้ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	

เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคที่เกิดขึ้นอีกครั้ง	

	 ประเพณบุีญหลวงและการละเล่นผตีาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จงัหวัดเลย	เป็นประเพณทีีส่�าคญัอกีประเพณี

หนึง่ทีจ่ดัข้ึนในช่วงปลายเดอืนมถุินายนถึงต้นเดอืนกรกฎาคมของทกุปี	ซ่ึงเป็นการรวมประเพณสี�าคญัของท้องถ่ิน

อีสานไว้ด้วยกันระหว่างประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญพระเวสและประเพณีบุญบ้ังไฟ	 ผนวกกับความเช่ือของ

คนอ�าเภอด่านซ้ายที่มีความเช่ือและศรัทธาต่อวิญญาณบรรพบุรุษเป็นอย่างมาก	 ซ่ึงดลบันดาลให้บ้านเมืองทั้งมี

ความอดุมสมบรูณ์หรือความหายนะได้	ซ่ึงช่วงเวลาทีจ่ดัเป็นช่วงเวลาทีช่าวบ้านต้องใช้น�า้ในการเร่ิมท�านา	จงึมกีาร

เล่นผีตาโขน	เพราะเชื่อว่าจะท�าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล	(เอกรินทร์	พึ่งประชา,	2548)	ท�าให้ประเพณีบุญหลวง

และการละเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความศรัทธาของชาวด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ที่ได้สืบสานและ

รักษาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	จนกลายเป็นอัตลักษณ์ประจ�าท้องถิ่นซึ่งมีผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์เด่นของงาน	
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	 ตามความเช่ือผีตาโขนเกิดข้ึนเมื่อคร้ังที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมือง	

บรรดาผีป่าหลายตนอาลัยรักจึงพาแห่แหนแฝงตัวแฝงตน	 มากับชาวบ้านเพ่ือมาส่งท้ังสองพระองค์กลับเมือง

จงึเรียกว่า	ผตีามคน	หรือผตีาขน	จนกลายเป็นผตีาโขน	นอกจากนี	้ยงัมคีวามเช่ือสายทีส่องทีว่่าประเพณผีตีาโขน	

เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมที่เป็นวิญญาณบรรพบุรุษคอยเฝ้าดูแลปกปักษ์รักษาพระธาตุศรีสองรัก	 ซ่ึงเป็น

ที่สักการบูชาของคนอ�าเภอด่านซ้ายและพ้ืนที่ใกล้เคียง	 มีบริวารที่เป็นวิญญาณของคนตาย	 พอถึงเทศกาลก็จะ

ออกมาแสดงความเคารพเจ้านาย	 กลายเป็นที่มาของการละเล่นผีตาโขน	 (ไทยโรจน์	 พวงมณี,	 2554)	ดังนั้น

ในงานจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนในแต่ละปีต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพ่อกวนเสียก่อน	

	 ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาต	ิ

การจดังานจงึเป็นการจดังานเพ่ือการท่องเทีย่ว	มกีารปรับเปลีย่นรูปแบบกิจกรรมภายในงานทีเ่พ่ิมข้ึน	เพ่ือกระตุน้

เศรษฐกิจในท้องถ่ินและสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่ว	สะท้อนให้เหน็บทบาททีภ่าคเอกชนและนกัท่องเทีย่ว

มีต่องานประเพณี	 ภายในงานมีพิธีเปิดงาน	 การจัดประกวดขบวนแห่	 การประกวดหน้ากากและชุดแต่งกาย

ผีตาโขน	หรือการประกวดท่าเต้นที่สวยงามของผีตาโขน	การละเล่นผีตาโขนจึงได้เปลี่ยนสถานะจากการละเล่น

เพื่อพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อและการด�าเนินชีวิตเป็นการแสดงที่เน้นความบันเทิงสนุกสนาน	(ชาลินี	บริราช,	

2563)	 พ.ศ.	 2563	 การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนถูกจัดข้ึนในสถานการณ์โรคโควิด-19	

เนื่องมีข้อก�าหนดจากรัฐให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19	 ท�าให้

ความมุง่หมายของการจดังานเปลีย่นแปลงไปจากการกระตุน้เศรษฐกิจเป็นสบืสานให้ประเพณคีงอยู	่บทบาทของ

ภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวลดทอนไป	จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากปีที่ผ่านมา	ซึ่งภาครัฐอ�าเภอด่านซ้าย

และคนในท้องถ่ินซ่ึงมีส่วนร่วมกันในการจัดงานเลือกสรรคงไว้เฉพาะพิธีส�าคัญ	 เช่น	 การเล่นผีตาโขนถวาย

เจ้านาย	การแห่พระ	ท�าให้หลายกิจกรรมถูกลดทอนไป	เช่น	ไม่มีกิจกรรมรื่นเริงบนเวที	ไม่มีขบวนรถแห่ผีตาโขน	

(ถาวร	เชื้อบุญมี,	การสื่อสารส่วนบุคคล,	29	มิถุนายน	2563)	

	 ด้วยเหตุข้างต้น	 ท�าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาบทบาทหน้าที่ของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	

อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลยในสถานการณ์โรคโควิด-19	เพื่อที่จะท�าให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของประเพณีที่อาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 โครงสร้างทางสังคม	 และสถานการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้น	 ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษาประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนในสถานการณ์โรคโควิด-19	 และบทบาทหน้าที่ของประเพณี

ในท้องถิ่นอื่นในสถานการณ์ไม่ปกติที่เป็นเหตุให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบงานต่อไป

วัตถุประสงค์

	 เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าที่ของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	 อ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย

ในสถานการณ์โรคโควิด-19

แนวคิดกำรวิจัย

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์	ในการวิเคราะห์ข้อมูล	รายละเอียด	ดังนี้	
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ธีรภัทร ค�ำทิ้ง และ ภำคภูมิ สุขเจริญ

	 Eric	Hobsbawm	(อ้างถึงใน	เอกรินทร์	พึ่งประชา,	2545)	กล่าวว่า	

	 แนวคิดประเพณีประดิษฐ์	 (Invented	 Tradition)	 เป็นแนวคิดท่ีมุ่งศึกษาระเบียบสังคมที่ถูกถ่ายทอด

ออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ	เช่น	ศาสนา	ความเชื่อ	พิธีกรรม	คติชน	ที่เรียกว่าวัตถุดิบโบราณ

ทางวัฒนธรรมที่มีความเด่นชัดในแง่ของการอ้างอิงอดีตของสังคมมาสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์เพ่ือรับใช้

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคม	ในช่วงเวลานั้น	ๆ 	ที่ก�าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง	(น.	14)

ศิราพร	ณ	ถลาง	(2558)	กล่าวว่า	“ประเพณีประดิษฐ์เป็นประเพณีใหม่ที่มีรูปแบบ	เนื้อหา	หรือวัตถุประสงค์ใหม่	

อาจเป็นการประยกุต์ประเพณเีดมิแล้วน�ามาสร้างใหม่เพ่ือน�าเสนอบริบทใหม่	ทีอ้่างองิจากฐานความเช่ือเดมิทีม่อียู่

ในวัฒนธรรมนั้น	และมีการสร้างขึ้นอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองและเภทภัยจากธรรมชาติ	เป็นต้น”	

(น.	368)

	 แนวคิดดังกล่าว	 ผู ้วิจัยจะใช้ในการศึกษาเพื่อให้เข้าใจในการประกอบสร้างเป็นประเพณีภายใต้

สถานการณ์โรคโควิด-19	อันเกิดจากความสัมพันธ์ในมิติต่าง	ๆ	รวมไปถึงวิธีคิดและจุดมุ่งหมายที่ท�าให้เกิดเป็น

ประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผตีาโขน	พ.ศ.	2563	อนัจะเช่ือมโยงแสดงให้เหน็ถึงบทบาทหน้าทีข่องประเพณี

ต่อไป

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 1. แหล่งข้อมูล

  การวิจัยนี้ศึกษาบทบาทหน้าที่เชิงคติชนวิทยาของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลยในสถานการณ์โรคโควิด	19	จากแหล่งข้อมูล	ดังนี้

	 	 1.1	ข้อมูลลายลักษณ์	 ได้แก่	 เอกสาร	 ต�ารา	 และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเพณีบุญหลวงและ

การละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	

	 	 1.2	ข้อมูลมุขปาฐะ	 ได้แก่	 ข้อมูลที่ได้จากการบอกเล่าของเจ้าพิธี	 ผู้มีส่วนร่วมในการประกอบพิธี	

และผู้ที่ได้เข้าร่วมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	พ.ศ.	2563

	 	 1.3	ข้อมูลภาคสนาม	 ได้แก่	 ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและเข้าร่วมงานประเพณีบุญหลวงและ

การละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	พ.ศ.	2563

 2. วิธีกำรเก็บข้อมูล

  2.1	ศึกษาเอกสาร	 ต�ารา	 และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	

อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	และแนวคิดบทบาทหน้าที่นิยมเชิงคติชนวิทยา

	 	 2.2	สมัภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการเจ้าพิธ	ีผูม้ส่ีวนร่วมในการประกอบพิธ	ีและผูท้ีไ่ด้เข้าร่วมประเพณี

บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	พ.ศ.	2563



26 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย: บทบาทหน้าที่ในสถานะประเพณีประดิษฐ์ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

	 	 2.3	สังเกตแบบมีส่วนร่วมและเข้าร่วมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	 อ�าเภอด่านซ้าย	

จังหวัดเลย	พ.ศ.	2563

	 	 2.4	รวบรวม	 เรียบเรียง	และจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร	ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

และข้อมูลที่ได้จากการเข้าร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเบื้องต้นตามแนวคิดประเพณี

ประดิษฐ์

 3. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล

  วิเคราะห์บทบาทหน้าทีเ่ชิงคตชินวิทยาของประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผตีาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	

จงัหวัดเลยในสถานการณ์โรคโควิด-19	ทีไ่ด้จากการศกึษาเอกสารและข้อมลูทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์	โดยวิเคราะห์

ข้อมูลตามแนวคิดประเพณีประดิษฐ์	ในลักษณะการเขียนเชิงพรรณนาวิเคราะห์	(Analytical	Descriptive)

ผลกำรวิจัย

 จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย

ในสถานการณ์โรคโควิด	19 ผลการศึกษา	เป็นดังนี้

 1. หน้ำที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบประเพณีบุญหลวงและกำรละเล่นผีตำโขนแบบดั้งเดิม

	 	 ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วง

ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปี	 เป็นการรวมประเพณีส�าคัญของท้องถ่ินอีสานไว้ด้วยกัน

ระหว่างประเพณีบุญผะเหวดหรือบุญพระเวส	 ประเพณีบุญบ้ังไฟ	 และพิธีกรรมจากคติความเช่ือเร่ืองวิญญาณ	

บรรพบุรุษของคนอ�าเภอด่านซ้าย	 เนื่องจากคนในอ�าเภอด่านซ้ายเลื่อมใสทั้งพุทธศาสนาและศรัทธาในวิญญาณ

บรรพบุรุษจึงได้น�าพิธีกรรมดังกล่าวจัดรวมกัน	อันประกอบด้วยพิธีบวชพราหมณ์	พิธีเบิกพระอุปคุต	พิธีบายศรี

สู่ขวัญ	เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม	 พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร	 พิธีเทศน์มหาชาติ	13	กัณฑ์	ซ่ึงในพิธี

มีองค์ประกอบส�าคัญที่ขาดไม่ได้	คือ	การเล่นผีตาโขนที่เล่นเพื่อถวาย	“เจ้านาย”	นั่นคือ	เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่

นางเทียม	 ซ่ึงเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่คนในอ�าเภอด่านซ้ายให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมาก	

เนื่องจากเช่ือว่าสามารถดลบันดาลให้บ้านเมืองมทีั้งความอุดมสมบูรณ์หรือความหายนะได้	 (ถาวร	 เช้ือบุญมี,	

การสื่อสารส่วนบุคคล,	29	มิถุนายน	2563)	จึงถือว่าการเล่นผีตาโขนไม่ได้เป็นเพียงการเล่นเพื่อความสนุกสนาน

เท่านั้น	แต่เป็นพิธีกรรมการเล่นที่มาจากความเชื่อของคนในอ�าเภอด่านซ้ายที่มีความมุ่งหมายหลัก	คือ	เล่นเพื่อ

ถวายวิญญาณบรรพบุรุษ	คนทีเ่ข้าร่วมในพธิจีงึเป็นคนในท้องถ่ินอ�าเภอ	ด่านซ้ายเท่านัน้	โดยผูม้บีทบาทหลกัในพธิี

คือ	เจ้าพ่อกวนที่จะสื่อสารผ่านร่างทรง	ซึ่งปัจจุบันคือ	นายถาวร	เชื้อบุญมี	เป็นผู้ก�าหนดวันเล่นผีตาโขนในแต่ละ

ปี	เนื่องจากการเล่นผตีาโขนต้องไดร้บัการอนุญาตจากเจ้านายก่อนเทา่นั้นจึงจะเล่นได	้นอกจากนี้	ยังมีกลุม่คนใน

ท้องถ่ินที่มีบทบาทในพิธีกรรม	 คือ	 มีหน้าที่ช่วยกันเตรียมงาน	 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ที่จ�าเป็นต้องใช้ในพิธี

ให้กับกลุ่มเจ้าพ่อกวนทีช่่วยในการด�าเนนิการพิธต่ีาง	ๆ 	มกีารปฏบิตัสืิบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณี
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ธีรภัทร ค�ำทิ้ง และ ภำคภูมิ สุขเจริญ

	 	 พ.ศ.	2531	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้ก�าหนดให้งานประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผตีาโขน

อยู่ในแผนการท่องเที่ยว	 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอ�าเภอด่านซ้าย	 รวมถึงการท่องเที่ยวใน

จงัหวัดเลยและกระตุน้เศรษฐกิจพ้ืนถ่ิน นบัเป็นคร้ังส�าคญัทีป่ระเพณดีัง้เดมิจงึถูกปรับเปลีย่น	มกีารปรับการละเล่น

ผตีาโขนทีจ่ากเดมิเล่นเพ่ือใช้ประกอบในพิธถีวายเจ้านายอนัเป็นพิธทีีเ่กิดจากความศรัทธาต่อวิญญาณบรรพบรุุษ

ของคนอ�าเภอด่านซ้าย	 ถูกปรับเพ่ิมเป็นเล่นเพ่ือการแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมถึงความสนุกสนานและความ

สวยงาม	รวมถึงมีการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพิ่มขึ้น	ได้แก่	พิธีเปิดงาน	ขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กรการปกครอง

ท้องถิ่นต่าง	 ๆ	กิจกรรมประกวดบนเวที	กิจกรรมมหรสพต่าง	ๆ	ภายในงาน	และกิจกรรมการออกร้านขายของ	

จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณีดังกล่าวส่งผลต่อผู้ที่มีบทบาทที่เก่ียวข้อง	 โดยมีส่วนราชการได้เข้ามามี

บทบาทในการจัดเตรียมงานแทนกลุ่มคนในท้องถิ่น	ซึ่งลดบทบาทเพียงเป็นผู้ช่วยในการประกอบพิธีต่าง	ๆ	และ

ส่วนราชการมบีทบาทประชาสมัพนัธ์การจดังาน	เตรียมความพร้อมของงานในภาพรวม	จดัเตรียมสถานทีใ่ห้เพยีง

พร้อมทีจ่ะบริการนกัท่องเทีย่ว	ส่วนบทบาทของเจ้าพ่อกวนยงัคงเดมิ	คอื	เป็นเจ้าพิธใีนพิธกีรรมต่าง	ๆ 	ภายในงาน	

และเป็นผู้ก�าหนดวันจัดงาน	 หากจะต้องประสานงานและการวางแผนร่วมกันกับส่วนราชการ	 นอกจากนี้	 ยังมี

ผูท้ีม่บีทบาทเพ่ิมข้ึน	คอื	ภาคเอกชนมบีทบาทอ�านวยความสะดวกและสนองความต้องการให้กับนกัท่องเทีย่ว	เช่น	

โรงแรม	ร้านค้า	ร้านอาหาร	โดยการสร้างความประทบัใจให้กับกลุม่นกัท่องเทีย่วทีม่าเยอืน	และกลุม่นกัท่องเทีย่ว

ที่มีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นถิ่นซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกปี	

  พ.ศ.	 2563	ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	จัดขึ้นในวันที่	

26-28	มิถุนายน	พ.ศ.	2563	ซึ่งเป็นระยะการควบคุมโรคระบาด	นั่นคือ	 โรคโควิด-19	ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการ

จัดงานเพิ่มมากขึ้นและเป็นไปตามข้อก�าหนดของรัฐ	 ความมุ่งหมายการจัดงานจึงถูกปรับเปลี่ยนจากเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจและสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่เท่านั้น	 ผู้มีบทบาท

หลักในการจัดงานจึงเป็นกลุ่มเจ้าพ่อกวนและกลุ่มคนในท้องถ่ิน	 บทบาทของส่วนราชการจากมีบทบาทหลัก

เพ่ือสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนราชการลดทอนเหลือเพียงบทบาทอ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบพิธีต่าง	 ๆ	 เช่นเดียวกับบทบาทของภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวลดทอนไป	 จากเหตุที่ไม่ได้สนองกลุ่ม

คนดังกล่าว	 รูปแบบและกิจกรรมภายในงานจึงแตกต่างจากปีที่ผ่านมา	 คือ	 งดขบวนแห่ผีตาโขนจากองค์กร

การปกครองท้องถ่ินต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดเลย	 งดพิธีเปิดงานและกิจกรรมร่ืนเริงบนเวที	 รวมถึงงดกิจกรรม

การออกร้านขายของต่าง	ๆ	มีก�าหนดการจัดงาน	ดังนี้

	 	 วันแรก	วันที่	26	มิถุนายน	พ.ศ.	2563

	 	 เวลา	03.00	น.	 พิธีบวชพราหมณ์	อุโบสถวัดโพนชัย

	 	 เวลา	04.00	น.	 พิธีเบิกพระอุปะคุต	ณ	บริเวณระหว่างล�าน�้าหมันและล�าน�้าศอก

	 	 เวลา	06.00	น.	 พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์	ณ	วัดโพนชัย

	 	 เวลา	08.30	น.	 พิธีบายศรีสู่ขวัญ	เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียม	ณ	บ้านเจ้าพ่อกวน

	 	 	 หลังจากนั้นมีการเล่นผีตาโขนถวายเจ้านาย
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ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย: บทบาทหน้าที่ในสถานะประเพณีประดิษฐ์ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

	 	 เวลา	09.00	น.	 ขบวนเจ้าพ่อกวน	ซ่ึงมีการละเล่นผีตาโขน	 แห่จากบ้านเจ้าพ่อกวนไปยังวัดโพนชัย

	 	 	 เวียนรอบอโุบสถ	3	รอบ	จากนัน้คณะเจ้าพ่อกวน	และลกูผึง้	ลกูเทยีนร่วมท�าบายศรี

	 	 	 แต่งเครื่องสะเดาะเคราะห์	ณ	วัดโพนชัย

	 	 วันที่สอง	วันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2563

	 	 เวลา	09.00	น.	 พิธีแห่ต้นกัณฑ์เทศน์	จากบ้านเจ้าพ่อกวนไปวัดโพนชัย

	 	 เวลา	15.00	น.	 พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร	ณ	บ้านเจ้าพ่อกวน

	 	 เวลา	15.30	น.	 ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง	โดยเคลื่อนขบวนจากบ้านเจ้าพ่อกวน

	 	 	 ไปยังวัดโพนชัย	แห่รอบอุโบสถ	3	รอบ	และมีการละเล่นผีตาโขน

	 	 เวลา	19.00	น.	 พิธีเจริญพระพุทธมนต์	ณ	อุโบสถวัดโพนชัย	มีการเทศน์พระมาลัยหมื่น

	 	 	 พระมาลัยแสน

	 	 วันที่สาม	วันที่	28	มิถุนายน	พ.ศ.	2563

	 	 เวลา	02.30-18.00	น.	พิธีเทศน์มหาชาติ	13	กัณฑ์	ณ	อุโบสถวัดโพนชัย	 พิธีสวดสะเดาะเคราะห์

	 	 	 สืบชะตาบ้านเมือง	และพิธีการฉลองธรรมมาสน์หรือเทศน์ลาธรรมมาสน์

	 	 ดังกล่าวเป็นรูปแบบของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	พ.ศ.	2563	ซึ่งถือเป็นประเพณี

ประดิษฐ์ที่เกิดข้ึนในระยะเวลาวิกฤติการณ์โรคโควิด-19	 ถูกประกอบสร้างข้ึนจากเจ้าพ่อกวนและคนในท้องถ่ิน

อ�าเภอด่านซ้ายท่ีได้มีการวางแผนในการจัดประเพณีร่วมกันและได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอ�านวย

ความสะดวกในการจดังาน	ซ่ึงมกีารเลือกเฉพาะกิจกรรมหรือพิธีกรรมทีส่�าคญัในประเพณบีญุหลวงและการละเล่น

ผีตาโขน	อันมาจากความเชื่อของคนในอ�าเภอด่านซ้ายที่มีต่อผีบรรพบุรุษ	เช่น	พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวนและ

เจ้าแม่นางเทียม	การเล่นผีตาโขนถวายเจ้านาย	ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบประเพณี	พ.ศ.	2531	 (ถาวร	

เชื้อบุญมี,	และประกายมาศ	เชื้อบุญมี,	การสื่อสารส่วนบุคคล,	29	มิถุนายน	2563)	

	 	 การจดังาน	พ.ศ.	2563	จงึเป็นการประกอบสร้างผ่านกระบวนการน�าเสนอใหม่โดยการออกแบบและ

ปรับลดกิจกรรมรื่นเริงลง	เพื่อให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค

โควิด-19	 ของกระทรวงสาธารณสุข	 ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ	 อันเป็นข้อก�าหนดในการจัดงาน

ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดงานครั้งที่ผ่านมา	ด้วยข้อจ�ากัดของรัฐจึงมีการน�าเฉพาะพิธีกรรมส�าคัญซึ่งของงานประเพณี

บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนมาผลิตซ�้าภายใต้วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสืบสานและ

รักษาสาระส�าคัญของประเพณีท้องถ่ินอ�าเภอด่านซ้ายให้คงอยู่ต่อไป	 ดังนั้น	 ประเพณีบุญหลวงและการละเล่น

ผีตาโขน	พ.ศ.	2563	จึงสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก่อนช่วงปรับเปลี่ยน	

พ.ศ.	2531	ได้เป็นอย่างดี

 2. หน้ำที่แสดงถึงควำมกลัวและควำมต้องกำรควำมปลอดภัยจำกโรคโควิด-19

	 	 ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	 อ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 พ.ศ.	 2563	 จัดภายใต้

ข้อก�าหนดของรัฐทีเ่พ่ิมข้ึนจากทุกปี	อนัมาจากความมุง่หมายทีต้่องการแสดงถึงความต้องการด้านความปลอดภยั
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ธีรภัทร ค�ำทิ้ง และ ภำคภูมิ สุขเจริญ

จากสถานการณ์โรคโควิด-19	 ให้กับประชาชน	 อีกทั้งต้องการสร้างความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยและ

ลดความกลัวในการติดเช้ือของประชาชนในการเข้าร่วมพิธี	 และต้องการใช้ประเพณีบุญหลวงและการละเล่น

ผีตาโขน	 ซ่ึงเป็นประเพณีท้องถ่ินที่จัดข้ึนเป็นประจ�าทุก	 ๆ	 ปี	 เป็นส่ือกลางรณรงค์และช้ีแนวทางการป้องกัน

โรคระบาดให้กับผู้พบเห็น	 คนในชุมชน	 สังคม	 และรวมไปถึงภาพทางสื่อมวลชนในการน�าเสนอข่าวในแหล่ง

ต่าง	 ๆ	 โดยการก�าหนดให้ผู ้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยทุกคน	 มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิผู ้ที่จะ

เข้าร่วมพิธี	ซึ่งคนที่เข้าร่วมงานให้ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

	 หากวิเคราะห์การประกอบสร้างประเพณใีนปีนีซ่ึ้งเพิม่เตมิโดยการแสดงมาตรการป้องกันโรคระบาดเพ่ิม

เติมเข้าไปนั้น	 ย่อมเกิดจากความกลัวที่จะติดโรคระบาดต่อคนในชุมชนนั่นเอง	 จึงมีการบูรณาการสถานการณ์

โรคระบาดเข้ากับประเพณีที่จัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปีเช่นประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนนี้	 ย่อมเป็น

แนวทางและการแสดงให้เห็นถึงความต้องการความปลอดภัย	 โดยภาครัฐและคณะผู้จัดงานเรียกร้องรณรงค์

ให้คนในชุมชนและผู้เข้าร่วมพิธีป้องกันตนเองและรับผิดชอบต่อชุมชนโดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว	 งาน

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนในปีนี้นอกจากแสดงถึงความกลัวและความต้องการความปลอดภัย

จากโรคโควิด-19	 ของภาครัฐและคณะผู้จัดแล้ว	 ยังแสดงให้เห็นถึงความกลัวของแต่ละบุคคลที่เข้าร่วมงานซึ่ง

ต้องการความปลอดภยัจากคนรอบข้าง	ชุมชน	สังคม	จงึแสดงให้เหน็ถึงการร่วมมอืกับรัฐและสร้างสรรค์ประเพณี

ข้ึนตามสภาวการณ์โรคระบาดนี้	 ทั้งนี้มีมูลเหตุพ้ืนฐานจากความกลัวและความต้องการความปลอดภัยจากโรค

โควิด-19	ของตนเอง	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ

 3. หน้ำที่ท�ำให้เกิดกำรยอมรับแบบแผนแนวปฏิบัติของสังคม

  ประเพณบุีญหลวงและการละเล่นผตีาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จงัหวัดเลย เป็นประเพณสี�าคญัของอ�าเภอ

ด่านซ้าย	 มีการจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 แต่ไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ชัดเจนว่าเริ่มมีประเพณี

ตั้งแต่เมื่อใด	ซึ่งประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจะจัดขึ้นในระหว่างปลายเดือนเจ็ดและต้นเดือนแปด

ของทุกปี	 ซ่ึงก�าหนดการจัดงานทุกปีจะไม่ได้ก�าหนดจากภาครัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน	 แต่จะก�าหนด

โดยเจ้าพ่อกวนที่จะเข้าทรงนายถาวร	 เชื้อบุญมี	ก�าหนดวันจัดงาน	 เมื่อทราบวันจัดงานแล้วจึงจะเป็นหน้าที่ของ

คนในท้องถิ่นร่วมกันประชุมหารือเพื่อเตรียมงาน	(ถาวร	เชื้อบุญมี,	การสื่อสารส่วนบุคคล,	29	มิถุนายน	2563)	

ซึ่งทุกกิจกรรมในงานจะต้องผ่านความเห็นชอบจากเจ้าพ่อกวนจึงจะด�าเนินการได้	

	 	 การจดังานประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผตีาโขน	พ.ศ.	2563	แม้ว่าต้องจดังานภายใต้มาตรการ

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19	แต่ทกุกิจกรรมภายในงานต้องเป็นไปตามขนบแบบแผน

ของการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนทุกประการ	 รวมถึงก�าหนดวันจัดงาน	 ซ่ึงจะก�าหนด

โดยเจ้าพ่อกวนเท่านั้น	กระนั้นการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ก็ต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคที่รัฐก�าหนดด้วย	

เช่น	ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีต่าง	ๆ	ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า	ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมประเพณียอมรับ

และให้ความร่วมมอืปฏบิตัติามข้อก�าหนดดงักล่าว	ประกอบกับความกลวัและความต้องการความปลอดภยัจากการ

แพร่เช้ือของโรคโควิด-19	 การจัดงานในสถานการณ์โรคโควิด-19	 จึงเป็นกรอบให้กับผู้ร่วมพิธีปฏิบัติเพ่ือให้อยู่
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ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย: บทบาทหน้าที่ในสถานะประเพณีประดิษฐ์ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

ร่วมกันอย่างปลอดภยั	จากการจดังานประเพณบุีญหลวงและการละเล่นผตีาโขนในภาวะสถานการณ์โรคโควิด-19	

สะท้อนให้เหน็การยอมรับแบบแผนแนวปฏบัิตขิองสังคม	ด้านเจ้าพ่อกวนและชาวบ้าน	มกีารยอมรับและได้ปฏบิตัิ

ตามมาตรการควบคุมโรค	สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามยัขณะประกอบพิธีหรือท�ากิจกรรมต่าง	ๆ 	นอกจากนี้

ภาครัฐก็ยนิยอมให้เจ้าพ่อกวนก�าหนดวันจดังานดงัเช่นทีเ่คยปฏบิตัมิาทกุปี	ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะสืบสานและรักษาประเพณี

บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	ซึ่งถือเป็นประเพณีเก่าแก่คู่กับอ�าเภอด่านซ้ายให้คงอยู่สืบไป

ภำพที่ 1	ขบวนเจ้าพ่อกวน	พ.ศ.	2563

 4. หน้ำที่ให้ควำมเพลินเพลินและให้ก�ำลังใจแก่ผู้ร่วมงำน

  ประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผตีาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จงัหวัดเลย	พ.ศ.	2563 จดัข้ึนเพ่ือสืบทอด

และรักษาวัฒนธรรมประเพณีโดยไม่ได้เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว	 หลายกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมร่ืนเริง

ถูกยกเลิกไป	 รวมถึงงดการออกร้านต่าง	 ๆ	 เนื่องจากต้องจัดตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค	 กระนั้น

ก็ยังมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท�าให้สามารถคลายความเครียดได้	นั่นก็คือ	การละเล่นผีตาโขน	

	 	 การละเล่นผีตาโขน	พ.ศ.	2563	จะเล่นตามประเพณีดั้งเดิม	คือ	เล่นเพื่อถวายเจ้านายในงานวันแรก	

และเล่นเพ่ือแห่พระเวสสันดรเข้าเมอืงในวันทีส่องของงาน	ไม่มขีบวนรถแห่	ลกัษณะการเล่นผตีาโขนเป็นการเต้น	

หรือเรียกว่า	 การเซ้ิงประกอบดนตรี	 ในปีนี้ไม่มีการจ้างวงดนตรีมาบรรเลง	 มีเฉพาะการเล่นดนตรีของคน

ในท้องถิ่น	ซึ่งประกอบไปด้วย	กลอง	ฉิ่ง	และฉาบ	ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่หาได้ในท้องถิ่น	บรรยากาศจึงเป็น

ไปด้วยความเรียบง่าย	ผู้คนที่เล่นผีตาโขนจะเต้นกันอย่างสนุกสนาน	ในลักษณะโหยกเหยก	ขย่มตัว	ส่ายสะโพก	

โขยกขาและโยกเอวไปมา	 โดยไม่มีความอาย	 เนื่องจากการเล่นผีตาโขนจะต้องสวมหน้ากากผีตาโขนและ

ชุดผีตาโขน	 ท�าให้ผู้อื่นไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคนที่เล่นผีตาโขนเป็นผู้ใด	 ผู้เล่นผีตาโขนจึงแสดงออกได้อย่างเต็มที่	

ซึง่มีทุกเพศทุกวยั	ในปีนี้ผู้เล่นผีตาโขนส่วนใหญ่จะเป็นคนอ�าเภอด่านซ้าย	และส่วนใหญ่เป็นการเล่นเพื่อสืบทอด

ประเพณี	 จ�านวนคนเล่นผีตาโขนน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก	 จะมีนักท่องเที่ยวเล่นผีตาโขนปะปนอยู่

ส่วนน้อย	ฉะนั้น	ในประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จังหวัดเลย	พ.ศ.	2563	ยังคง
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ให้ความสนุกเพลิดเพลินแก่คนในท้องถ่ิน	 หากเป็นความสนุกจากความสนุกเพลิดเพลินจะเกิดในการละเล่น

ผีตาโขนเพียงกิจกรรมเดียว	 ไม่มีความเพลิดเพลินจากกิจกรรมอื่น	 เนื่องจากมีการงดกิจกรรมรื่นเริงหลายอย่าง	

เช่น	กิจกรรมรื่นเริงบนเวที	มหรสพช่วงกลางคืน	

	 	 แม้ว่าความสนุกเพลิดเพลินของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	 อ�าเภอด่านซ้าย

จังหวัดเลย	พ.ศ.	2563	จะเกิดในการละเล่นผีตาโขนเพียงกิจกรรมเดียว	แต่ในปีนี้มีสิ่งที่ให้ก�าลังใจคนในท้องถิ่น

และผู้พบเห็นเพิ่มขึ้น	นั่นก็คือ	ข้อความ	“สู้โควิด	19”	ที่ช่างได้ตกแต่งเขียนลงบนตัวผีตาโขนใหญ่ชาย	อันเกิด

จากการสร้างสรรค์ของช่างทีน่�าวิกฤตกิารณ์ทีเ่กิดข้ึนในปัจจบุนัมาบรูณาการกับวิถีการตกแต่งทีเ่คยท�ามาก่อน	ซ่ึง

มกีารแห่ตัง้แต่บ้านเจ้าพ่อกวนจนถึงวัดโพนชัย	ถือว่าเป็นข้อความทีใ่ห้ก�าลงัใจผูค้นในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	 ดังนั้น	 ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน	 พ.ศ.	 2563	 ที่จัดภายใต้สถานการณ์โรค

โควิด-19	ท�าให้ช่างได้ปรับวิถีการตกแต่งชุดผตีาโขนใหญ่ไปตามเป็นวิกฤตกิารณ์ทีเ่กิดข้ึน	ท�าให้งานในปีนีม้บีทบาท

หน้าที่เพิ่มขึ้น	คือ	มีหน้าที่ในการให้ก�าลังใจคนในท้องถิ่นตามสถานการณ์บ้านเมืองที่คนในท้องถิ่นก�าลังเผชิญอยู่

ภำพที่ 2	การแห่ผีตาโขน	พ.ศ.	2563

 5. หน้ำที่สืบทอดและให้กำรศึกษำกำรท�ำเครื่องแต่งกำยผีตำโขนกับคนรุ่นหลัง

  ประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผีตาโขน	อ�าเภอด่านซ้าย	จงัหวัดเลย	มกิีจกรรมทีส่�าคญัทีต้่องปฏบิตัิ

คือ	 การละเล่นผีตาโขน	 แม้ว่าในงาน	 พ.ศ.	 2563	 จะจัดงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19	 แต่การละเล่นผีตาโขนก็ยังคงอยู่ดังที่เคยมีมาตั้งแต่แรกเร่ิม	 แม้ว่าการละเล่น

ผีตาโขน	พ.ศ.	2563	จะเล่นเพื่อประกอบพิธีถวายเจ้านายตามประเพณีเท่านั้น	แต่ก็ยังคงรักษาแบบแผนที่เคย

ปฏิบัติไว้อย่างครบถ้วน	นั่นก็คือ	การเล่นผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่	ทั้งผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ต้องมี

การเตรียมเครื่องแต่งกาย	ดังนี้

	 	 2.1)	ผีตาโขนน้อยหรือผีตาโขนเล็ก	

	 	 	 ผีตาโขนน้อย	 การเล่นผู้เล่นจะเล่นได้ทุกเพศทุกวัย	 ซ่ึง	 พ.ศ.	 2563	 ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็น
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ชาวอ�าเภอด่านซ้าย	ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นโดยแท้	โดยก่อนเล่นจะต้องมีการเตรียมเครื่องแต่งกายผีตาโขน	ได้แก่	

หน้ากากผีตาโขน	และชุดผีตาโขน	โดยเฉพาะหน้ากากผีตาโขนนั้นต้องใช้เวลาประดิดประดอยประมาณ	15	วัน	

โดยท�าจากหวดนึ่งข้าวเหนียวที่ใช้แล้วหงายท�าเป็นหัวส่วนบน	เย็บเข้ากับโคนกาบทางมะพร้าวแห้งเป็นส่วนของ

หน้า	และตกแต่งตา	ปากด้วยสีต่าง	ๆ	ที่ไม่ฉูดฉาด	 (กฤษฎางค์	อุ่นไพร,	การสื่อสารส่วนบุคคล,	30	มิถุนายน	

2563)	ซึ่งการท�าหน้ากากผีตาโขนน้อยในปีนี้	ส่วนใหญ่คนที่เล่นผีตาโขนจะท�าเอง	มีการรวมกลุ่มท�า	 โดยที่ไม่มี

การเช่าหรือซ้ือ	 เนื่องจากในงานไม่มีการประกวดหน้ากากผีตาโขนเช่นปีที่ผ่านมา	 การท�าหน้ากากผีตาโขนน้อย	

รวมถึงการจัดเตรียมเคร่ืองแต่งกายจึงเป็นไปด้วยความเรียบง่าย	 ซ่ึงเป็นเคร่ืองแต่งกายแบบดั้งเดิม	 ฉะนั้น

การละเล่นผตีาโขนน้อยภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคมุการแพร่ระบาดโรคโควิด-19	ท�าให้ชาวบ้าน

ได้หวนจัดเตรียมเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนน้อยแบบดั้งเดิม	 โดยที่สามารถท�าได้ทุกวัย	 แม้แต่เด็กก็สามารถ

ท�าได้	 เนื่องจากไม่ได้ค�านึงถึงความสวยงามมากนัก	 ซ่ึงจะแตกต่างจากการท�าเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนน้อย

ที่ผ่านมาที่ผู้ท�าจะต้องเป็นช่างที่มีฝีมือเท่านั้น	 การกระท�าเช่นนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดเครื่องแต่งกาย

ผีตาโขนน้อยแบบดั้งเดิมให้คงอยู่และให้คนรุ่นหลังได้เห็นต่อไป

ภำพที่ 3	ผีตาโขนน้อยในการละเล่นผีตาโขน	พ.ศ.	2563

	 	 2.2)	ผีตาโขนใหญ่	

	 	 	 ผีตาโขนใหญ่	 เป็นหุ่นผีตาโขนขนาดใหญ่ที่ผู้เล่นต้องเข้าไปอยู่ข้างใน	 ซ่ึงจะมีสองตน	 คือ

เป็นรูปชายและเป็นรูปหญงิ	การละเล่นผตีาโขน	พ.ศ.	2563	ยงัคงมผีตีาโขนใหญ่ทัง้สองตน	การท�าผตีาโขนใหญ่

จะท�าข้ึนได้โดยช่างชาวบ้านอ�าเภอด่านซ้ายเพียงตระกูลเดยีวเท่านัน้	ซ่ึงมกีารสืบทอดการท�ามาหลายช่ัวอาย	ุโดย

มีนายเกี้ยว	เนตรผง	เป็นผู้สร้างคนแรก	ปัจจุบันช่างที่ท�า	คือ	นายอุทิศ	หมื่นสม	ซึ่งในการท�าผีตาโขนใหญ่จะมี

ข้อปฏิบัติในการท�าอย่างเคร่งครัด	เช่น	ก่อนท�าจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้านาย	ที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษ	

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจะต้องท�าภายในบริเวณบ้านตนเองเท่านั้น	 ห้ามมิให้กระท�าในบริเวณอื่น	 ซ่ึงสามารถ
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มีคนช่วยท�าได้	 และเมื่อผู้ใดท�าแล้วจะต้องกระท�าติดต่อกันเป็นเวลา	 3	 ปี	 จึงจะเปลี่ยนให้ผู้อื่นท�าได้	 มิเช่นนั้น

จะเจบ็ป่วยและเกิดอนัตรายข้ึนต่อตนเอง	(อทุศิ	หมืน่สม,	การส่ือสารส่วนบคุคล,	30	มถุินายน	2563)	ซ่ึงในการท�า

ผตีาโขนใหญ่จะใช้ไม้ไผ่สานเป็นโครงเหมอืนคนแต่มขีนาดใหญ่และใช้ผ้าขนาดใหญ่ห่อหุม้โครง	ตกแต่งด้วยสีและ

เศษผ้าสวยงาม	มีการท�าสัญลักษณ์แสดงเพศชายและเพศหญิงอย่างชัดเจน	ใช้ไม้อัดท�าเป็นหน้าตกแต่งตาและ

ปากด้วยสีอย่างเรียบง่าย	 จะเห็นได้ว่าผีตาโขนใหญ่ท�าข้ึนอย่างเรียบง่ายและใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถ่ิน	 และ

การท�าผตีาโขนใหญ่จะต้องมข้ีอปฏบิตัสิ�าคญั	คอื	จะต้องเป็นช่างเพียงในตระกูลเดยีวกัน	ดงันัน้	จงึต้องมกีารสืบทอด

การท�าผตีาโขนใหญ่โดยจะต้องสอนวิธกีารท�าและข้อปฏบิตัใิห้คนรุ่นหลงัในตระกูลทราบ	เพ่ือทีล่กูหลานในตระกูล

ได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องและไม่ขัดกับการท�าผีตาโขนใหญ่	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลต่อไป

	 ข้างต้นการท�าเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนน้อยและผีตาโขนใหญ่ในประเพณีบุญหลวงและการละเล่น	

ผตีาโขน	พ.ศ.	2563	ท�าให้คนในท้องถ่ินอ�าเภอด่านซ้ายได้เรียนรู้การท�าเคร่ืองแต่งกายผตีาโขนแบบดัง้เดมิ	ซ่ึงใน

การท�าเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนน้อย	ทกุคนสามารถมส่ีวนร่วมในการท�าได้แม้กระทัง่เดก็	เนือ่งจากไม่มข้ีอจ�ากัดหรือ

ต้องค�านึงถึงความสวยงามประณีตดังเช่นปีที่ผ่านมา	 ส่วนผีตาโขนใหญ่แม้จะมีข้อจ�ากัดในการท�าที่ต้องเป็นคน

ในตระกูลท�า	ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากลูกหลานในตระกูลรุ่นสู่รุ่น	จะเห็นได้ว่าภายใต้ข้อจ�ากัดในการจัดงานประเพณี

บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนในสถานการณ์โรคโควิด-19	 มีบทบาทหน้าที่สืบทอดและให้การศึกษาการท�า

เครื่องแต่งกายผีตาโขนกับคนรุ่นหลังเพิ่มมากขึ้น	

ภำพที่ 4	ผีตาโขนใหญ่ชายในการละเล่น

ผีตาโขน	พ.ศ.	2563

ภำพที่ 5	ผีตาโขนใหญ่หญิงในการละเล่น

ผีตาโขน	พ.ศ.	2563
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ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย: บทบาทหน้าที่ในสถานะประเพณีประดิษฐ์ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19

สรุปและอภิปรายผล

 ผลการศึกษาบทบาทหน้าที่ของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อ�าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ในสถานการณ์โรคโควิด 19 ปรากฏทั้งสิ้น 5 ประการ

 ประการแรก ได้แก่ หน้าทีส่ะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผตีาโขนแบบดัง้เดมิ 

เนือ่งจากมกีารประกอบสร้างประเพณภีายใต้เงือ่นไขในการจดังานโดยต้องเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน

และควบคมุการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ความมุง่หมายปรับจากเพือ่กระตุน้เศรษฐกิจเป็นเพ่ือสืบสานประเพณใีห้

คงอยู่ จึงท�าให้กิจกรรมปรับเปลี่ยนไป อาทิ การละเล่นผีตาโขนที่เล่นเพื่อประกอบพิธีถวายเจ้านายตามประเพณี

เท่านัน้ ไม่มขีบวนรถแห่ผตีาโขนเพ่ือให้นกัท่องเทีย่วรับชม ไม่มกีารขายสินค้าของร้านต่าง ๆ  จงึท�าให้รูปแบบของ

การจัดงาน พ.ศ. 2563 ปรับเปลี่ยนเหมือนกับการจัดงานก่อนที่จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดขึ้น 

 ประการที่สอง จัดภายใต้ข้อก�าหนดของรัฐที่เพิ่มขึ้นจากทุกปี อันมาจากความมุ่งหมายที่ต้องการแสดง

ถึงความต้องการด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ให้กับประชน ซ่ึงผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีมูลเหตุพ้ืนฐานจากความกลัวและความต้องการความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 

ของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 ประการที่สาม ไดแ้ก่ หน้าที่ท�าให้เกดิการยอมรบัแบบแผนแนวปฏบิัติของสงัคม ในการจัดงานประเพณี

บุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนในสถานการณ์โรคโควิด-19 เกิดข้ึนได้ เนื่องจากทุกฝ่ายยอมรับแบบแผน

แนวปฏิบัติซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เจ้าพ่อกวนและชาวบ้านมีการยอมรับและได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค 

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะประกอบพิธีหรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ ส่วนภาครัฐยินยอมให้เจ้าพ่อกวน

ก�าหนดวันจดังานดงัเช่นท่ีเคยปฏบัิตมิาทกุปี เนือ่งจากทัง้สองฝ่ายมเีป้าประสงค์เดยีวกัน คอื เพ่ือทีจ่ะสืบสานและ

รักษาประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ซ่ึงถือเป็นประเพณีเก่าแก่คู่กับอ�าเภอด่านซ้ายให้คงอยู่สืบไป 

และแสดงให้เห็นว่าการคงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีส�าคัญอย่างยิ่ง จนท�าให้เกิดการยอมรับแบบแผนแนว

ปฏิบัติของสังคมขึ้น

 ประการทีส่ี่ ได้แก่ หน้าทีใ่ห้ความเพลดิเพลนิและให้ก�าลงัใจแก่ผูร่้วมงาน การจดังานประเพณบีญุหลวง

และการละเล่นผีตาโขน พ.ศ. 2563 แม้ว่าต้องจัดงานภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดโรคโควิด-19 แต่ก็ยังมีกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความสนุกเพลิดเพลิน คือ การละเล่นผีตาโขน และในปีนี้

มส่ิีงทีใ่ห้ก�าลงัใจคนในท้องถ่ินและผูพ้บเห็นเพ่ิมข้ึน นัน่ก็คอื ข้อความ “สู้โควิด 19” ทีช่่างได้ตกแต่งเขียนลงบนตวั

ผีตาโขนใหญ่ชาย ถือว่าเป็นข้อความที่ให้ก�าลังใจผู้คนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็น

อย่างดี 

 ประการทีห้่า ได้แก่ หน้าทีส่บืทอดและให้การศกึษาการท�าเคร่ืองแต่งกายผตีาโขนกับคนรุ่นหลงั ผตีาโขน

ในประเพณบีญุหลวงและการละเล่นผีตาโขนม ี2 ประเภท ได้แก่ ผตีาโขนเลก็หรือผตีาโขนน้อยและผตีาโขนใหญ่ 

โดยที่ผู้ที่ท�าเคร่ืองแต่งกายผีตาโขนน้อยจะเป็นบุคคลใดหรือเพศใดก็ได้ ซ่ึง พ.ศ. 2563 จะไม่มีการประกวด

เคร่ืองแต่งกายผตีาโขน ฉะนัน้ การท�าเคร่ืองแต่งกายผตีาโขนน้อยจงึเป็นไปด้วยความเรียบง่ายแบบชาวบ้านและ
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ธีรภัทร ค�ำทิ้ง และ ภำคภูมิ สุขเจริญ

มีการรวมกลุ่มกันท�า	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 ส่วนการท�าผีตาโขนใหญ่	 ผู้ที่ท�าต้องเป็นคนในตระกูล

เดียวกันเท่านั้น	 การท�าผีตาโขนใหญ่จึงเป็นลักษณะการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น	 ถึงการท�าผีตาโขนทั้งสองประเภท

จะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน	แต่การท�าเครื่องแต่งกายผีตาโขนทั้งสองประเภทก็เป็นการสืบทอดและศึกษาต่อกันมา

	 จากผลการศึกษาข้างต้น	 บทบาทหน้าที่ทั้งห้าประการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิกฤติการณ์

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	ที่ส่งผลถึงรูปแบบประเพณีและบทบาทหน้าที่ของประเพณี	ซึ่งงานบุญหลวงและการละเล่น

ผีตาโขน	พ.ศ.	2563	ถือว่าเป็นการจัดงานในบริบทใหม่ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19	ท�าให้ความมุ่งหมายการจัด

งานจึงถูกปรับเปลี่ยนจากเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นเพื่อสืบสานอนุรักษ์

ประเพณีให้คงอยู่	 ส่งผลให้ภาคเอกชนและนักท่องเที่ยวลดบทบาทลงไป	 จากเหตุที่ไม่ได้สนองกลุ่มคนดังกล่าว	

รูปแบบและกิจกรรมภายในงานจึงแตกต่างไปจากเดิม	 ซ่ึงมีการประกอบสร้างข้ึนจากกลุ่มเจ้าพ่อกวนและคนใน

ท้องถ่ินอ�าเภอด่านซ้าย	ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของรัฐ	โดยมกีารเลอืกสรรเฉพาะกิจกรรมส�าคญัในงานมาผลติซ�า้

ซ่ึงอ้างองิจากประเพณทีีเ่คยจดัมา	โดยตดักิจกรรมร่ืนเริงทีม่กีารเพ่ิมเข้ามาใน	พ.ศ.	2531	ออก	ท�าให้รูปแบบงาน

ปรับเปลีย่นไปจากปีทีผ่่านมา	สอดคล้องกับแนวคิดประเพณปีระดษิฐ์	(Invented	Tradition)	ของ	Eric	Hobsbawm	

(อ้างถึงในเอกรินทร์	พึ่งประชา,	2545)	ที่ประกอบสร้างโดยการผลิตซ�้าพิธีกรรมที่เคยมีมาก่อนกระนั้นงานในปีนี้

ยังคงรักษาขนบและอัตลักษณ์ที่ส�าคัญของประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนไว้ครบถ้วน	 ยังคงมีการ

น�าเสนออย่างจริงจัง	 โดยมีความศรัทธาของคนในท้องถ่ินอ�าเภอด่านซ้ายเป็นส่ิงขับเคลื่อนภายใต้ข้อก�าหนด

ของรัฐคนในท้องถ่ินยอมรับและให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม	 ซ่ึงมีนัยยะจากความกลัวและการต้องการความ

ปลอดภัยในช่วงวิกฤติให้ตนเอง	 และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน	 และมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ	 คือ

เพื่อที่จะอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนให้คงอยู่ต่อไป	ดังนั้น	ประเพณีบุญหลวง

และการละเล่นผีตาโขน	 พ.ศ.	 2563	 ภายใต้ข้อจ�ากัดการจัดงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาดโรคโควิด-19	 จึงมีบทบาทหน้าที่ส�าคัญที่ท�าให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นและเรียนรู้กับประเพณี

บญุหลวงและการละเล่นผตีาโขนแบบเดมิก่อนทีจ่ะมกีารปรับเปลีย่นรูปแบบทีม่กีารสบืทอดกันมาหลายช่ัวอายคุน	
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