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วรรณกรรม / Literature 

 ผีตาโขน เป็นการแสดงออกถึงศิลปวฒันธรรมและประเพณีอนัดีงามของทอ้งถิ่น ถือเป็นเอกลกัษณข์องชาวอ าเภอเมือง
ด่านซา้ย การเรียกว่า “ผีตาโขน” นัน้ มีผูต้ัง้ขอ้สนันิษฐานไวว้่า มีชายหญิงคู่รกักนัมาก แต่ถูกกีดกนัจึงหลบเขา้ไปในอโุมงคซ์ึ่งเป็น
ที่เก็บทรพัยส์ินบรจิาคของวดัพระธาตสุองรกั เมื่ออโุมงคถ์ูกปิดลงโดยไม่รูว้่ามีคนอยู่ขา้งในทัง้คู่ก็ตาย จึงกลายเป็น “เจา้พ่อกวน” 
และ “เจา้แม่นางเทียม” เฝา้ดแูลรกัษาองคพ์ระธาตตุลอดมา จนมีดวงวิญญาณขอเป็นบรวิารมากขึน้ เมื่อถึงเทศกาลบญุพระเวส
วิญญาณทัง้หลายก็จะออกมารว่มขบวนแห่พระอปุคตุกับชาวบา้น จึงเรียกกนัว่า “ผีตามคน” จนนานเขา้เลยเพีย้นเป็น “ผีตา
โขน”  

 Phi Ta Khon has portrayed the finest cultures and customs of Dan Sai District, Loei Province. It is assumed 
that the origin of the legend derived from the story of a couple whose love was oppressed, so they needed to hide 
in a big cave where the treasure of Phra That Sri Song Rak Temple was kept. Unfortunately, the cave was blocked 
accidentally resulting in the death of the couple who later became spirits: Chao Pho Guan and Chao Mae Nang 
Tiem. Both of them had protected PhraThat since then, and a lot of spirits came to be their subordinates thereafter. 
It is believed that when the ‘Boon Phaves Festival’ arrived, all of the spirits would appear on earth to join the parade 
worshipping PhraUbpakut. The villagers called them ‘Phi Tam Khon’ (the spirits follow the humans), but later the 
calling has changed to be ‘Phi Ta Khon’. 

 

 

 



เหตผุล / Reason 

 จากที่ไดอ่้านหนงัสือเลม่นี ้ท าใหรู้ส้กึประทบัใจว่า เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามอยู่มากมาย สรา้งความประทบัใจ 
และความรูส้กึใหแ้ก่ผูท้ี่ไดไ้ปเยือน ผีตาโขนไม่ใช่ผีที่น่ากลวั แต่เป็นผีน่ารกั ที่มีการละเลน่ที่สนกุสนาน มีวฒันธรรมที่โดดเด่น เป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั หมู่บา้นผีตาโขนที่โด่งดงัไปทั่วโลก รว่มสมัผสัประเพณีโบราณอนังดงาม โดยการปลกุจิตส านึกใหค้นใน
ทอ้งถิ่น ตระหนกัถึงคณุค่าแก่นสาระและความส าคญัของภมูิปัญญาทอ้งถิ่น สง่เสรมิสนบัสนนุการจดักิจกรรมตามประเพณีและ
วฒันธรรมต่าง ๆ สรา้งจิตส านึกของความเป็นคนทอ้งถิ่น ที่จะตอ้งรว่มกนัอนุรกัษภ์มูิปัญญาที่เป็นเอกลกัษณข์องทอ้งถิ่น เพื่อ
แสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชมุชน อนัจะสรา้งความรูแ้ละความภมูิใจในชมุชนทอ้งถิ่นดว้ย ซึ่งถ่ายทอดผ่านความ
ประทบัใจความสวยงาม ผ่านเรื่องราวของหนา้กากผี 

 It is quite impressive that Thailand has a wide variety of places for tourism. Phi Ta Khon is not as scary as 
everyone thinks about, but they are enjoyable and renowned around the world. There are plenty of traditional 
recreations and unique cultures. We should encourage the locals to preserve their folklores and customs by 
holding cultural activities for this will create awareness.  The life-style and origin of the locals have been reflected 
through the picture of The Ghostly Masks. 


