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55112320: สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
ค าส าคัญ: ประเพณีประดิษฐ์ / บุญบั้งไฟ / บ้านนาทราย 
 อรอุมา เมืองทอง: ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร. เอกรินทร์ พ่ึงประชา. 179 หน้า. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุญบั้งไฟบ้านนาทรายผ่านกระบวนการสร้างประเพณี โดย
ใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) และศึกษาแนวทางการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านนาทราย ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้กรอบแนวคิด ประเพณี
ประดิษฐ์ ของ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) มาเป็นกรอบในการศึกษา และเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต
แบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในบุญบั้งไฟบ้านนาทราย  

 ผลการศึกษาพบว่าบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผ่านกระบวนการประดิษฐ์ ต่อเติม ปรุงแต่ง โดยการ 
“อ้างอิงอดีต” ชุมชนได้หยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรม ได้แก่ ต านาน เรื่องเล่า พิธีกรรม ศาสนา มาเป็นเครื่องมือ
ในการต่อรองทางสังคมเพื่อการด ารงของประเพณีและระบบความเชื่อเรื่องผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ผ่านห่วงเวลา 3 ยุคสมัยคือ ประเพณีบุญบั้งไฟในยุคก่อตั้งชุมชน เกิดจากการน าวัตถุดิบทางวัฒนธรรม 
ได้แก่ ต านาน เร่ืองเล่าผีบรรพบุรุษหรือเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในเชิงปาฏิหารย์ ที่สัมพันธ์กับอดีตชุมชนมาเป็นตัวก่อ 
สร้างประดิษฐ์เป็นประเพณีขึ้นมาแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ยุคพัฒนา เกิดกระบวนการประดิษฐ์วัตถุดิบทาง
วัฒนธรรมขึน้มาใหม่อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลทางสังคมและวัฒนธรรม “ศาสนา” ถูกน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการท าให้ประเพณีบุญบั้งไฟสามารถด ารงอยู่ได้ และยุคปัจจุบัน บุญบั้งไฟถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจอันชอบธรรม ระหว่างกลุ่มอ านาจเก่า (เจ้าพ่อเจ้าแม่) และกลุ่มอ านาจใหม่ (ภาครัฐ) 
และประเพณียังถูกใช้เป็นพื้นที่ในการต่อรองเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆ เพียงแต่การต่อรองในงาน
บุญบั้งไฟบ้านนาทรายเกิดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ 

  การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ไม่ใช่แค่ท าให้เข้าใจกระบวนการสร้างประเพณีเท่านั้น แต่ยังท าให้
เห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอดีตชุมชนที่พยายามสร้างกฏระเบียบทางสังคมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ
ของประเพณี เมื่อถอดบทเรียนชุมชนก็พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาจัดการประเพณี
ในห่วงเวลาที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมจนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากการ
เคารพรากเหง้า ความเชื่อของชุมชน และหากหน่วยงานท้องถิ่นหรือกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการส่งเสริมหรือพัฒนา
งานประเพณี ควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อไม่ให้ประเพณี ความเชื่อของท้องถิ่นที่สืบทอดกัน
มาถูกพัฒนาไปเพียงแค่ความสนุกสนานรื่นเริง หรือตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่จนลืมรากเหง้าพิธีกรรมดั้งเดิม
เพราะจะท าให้กลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและสูญเสียความจริงแท้ของพิธีกรรมเฉกเช่นอดีตที่ผ่านมา 
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 This research aims to study the rocket festival of Baan Na Sai through the process of 
created traditions using the concept of Invented Tradition and the study management concept of 
rocket festival in the context of social change and culture. Through qualitative research, using the 
concept of Eric Hobsbawm’s as a framework to study and collect data, in-depth interviews. 
Observation of participation in all stages of the rituals that occur in the rocket festival of Baan Na Sai. 

 The study found that the “Rocket Festival” of Baan Na Sai. There is a process of 
creating a tradition through the belief system ghost godfather and still exist from the past to the 
present. Through the three time period.  The communities were established: the tradition came 
from the use of cultural materials, including: beliefs, myths, ancestral spirits or godfathers goddess. in 
the miracle and to be a fabricator of traditional simple and not complicated. Development era: 
The invention of new cultural traditions and beliefs. As a result of the social transformation, "Religion" 
is used as a tool to make the rocket festival come into existence.  And in modern times: The rocket 
festival were used as a tools to fight for righteousness in the scramble between the old power 
group (godfather and goddess) and the new power group (government). The rocket festival are 
also used as a bargaining tool to benefit of the various groups. Bargaining in the rocket festival of 
Baan Na Sai was the cause of the conflict in the relationships. 

 The educational tradition, crafting not just understanding the process of creating a 
tradition. But It also illustrates the relationship of human to the former community,  trying to create 
the social  rules and convey them in the form of traditions. When Lesson Learned   community, 
it was found. The process of group’s participation that come to manage traditions in different 
timeframes. The use of cultural resources leads to changes that are not due to respect for the 
root causes. Community beliefs, and if the local agency or group that would like to enhance or 
develop a Festival should create learning process together with the community, to prevent a local 
tradition that has been developed is just fun, playful, or respond to a modern society until the 
root causes of the native rituals because they forgot to make it become a unsustainable 
development and the loss of the real truth of rituals like the past. 
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 นับเวลาย้อนกลับไปเมื่อห้าปีท่ีแล้ว หากไม่เป็นเพราะอาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์ อดีตผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม 
และจุดประกายให้ข้าพเจ้าได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอีกครั้ง หากวันนั้นท่านไม่เคี่ยวเข็นให้ข้าพเจ้าเข้าศึกษาใน
สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร คงท าให้ข้าพเจ้าไม่พบความส าเร็จในวันนี้ ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 
 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ฝึกฝน 
ให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับงานภาคสนามหลากหลายพื้นท่ี ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตบริบทวัฒนธรรมในท้องถิ่น และที่ขาด
ไม่ได้ คือ การเป็นคนรู้จักน้อบน้อมถ่อมตน กลายเป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้งานศึกษาช้ินนี้ส าเร็จลุล่วง แม้บางครั้งอาจ
ท าไม่ได้ตามที่ท่านคาดหวังทั้งหมด และขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์ อาจารย์ ดร.อัญชนา ศรีเรืองฤทธิ์ 
อาจารย์จันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ที่ให้แนวคิดการท าวิจัยเชิงวัฒนธรรมและค าช้ีแนะเชิงวิชาการอันเฉียบคม ขอบคุณอาจารย์
กนกวรรณ นวาวัตน์ ที่ให้ค าปรึกษาในเรื่องการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขอบคุณอาจารย์ธีระวัฒน์ แสนค า ส าหรับ
แนวทางการศึกษาพ้ืนท่ีบริบทชุมชน อาจารย์จักษุมาลย์ วงษ์ท้าว ที่ท าให้พี่ได้เปิดมุมมองทางด้านวัฒนธรรมว่าไม่ได้
มีเพียงด้านเดียว อาจารย์นฤมล กางเกตุ ที่ท าให้ใคร่รู้ในเรื่องประวัติศาสตร์และสามารถน ามาต่อยอดได้ และพี่น้องส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรมทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ขอบคุณเบิร์ด ที่เป็นทั้งรุ่นน้องและเพื่อนร่วมทางใน
การเก็บเกี่ยวประสบการณต์่างๆ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านนาทราย และขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น CRM5 ทุกคนท่ีท า
ให้ได้สัมผัสสีสันของชีวิตนักศึกษาอีกครั้ง 
 ขอขอบพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คือ ผู้ให้ข้อมูลภาคสนามชุมชนบ้านนาทรายทุกท่าน ที่ให้ความเมตตา
ในการลงพื้นที่ทุกครั้ง และคณาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (CRM) คณะโบราณคดี
ทุกท่านโดยเฉพาะรองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ ท่ีฝึกฝนการลงพื้นที่บริบทชุมชนและท าให้เข้าใจถึงงาน 
วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุมัติหัวข้องานวิจัยและ
ถามไถ่ความคืบหน้าเสมอมา และบุคคลส าคัญท าให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจกับค าว่า “ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรม” อย่าง
ถ่องแท ้ท าให้การมองว่าเรื่องของผีหรือวิญญาณมันมีอยู่จริงหรือเป็นเรื่องงมงายไม่ใช่ประเด็นส าคัญอีกต่อไป วัฒนธรรม
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของการสืบทอดสิ่งที่ดีงามจากบรรพบุรุษ แต่การศึกษางานวัฒนธรรมสามารถมองเห็นถึงกระบวนการ
ปฏิบัติการทางสังคมที่ท าให้เข้าใจถึงระบบวัฒนธรรมผ่านพื้นที่บุญบั้ งไฟได้อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกรินทร์ พ่ึงประชา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยจุดประกายความคิดให้หลุดออก
จากกรอบเดิมๆ แรงกดดันที่มาพร้อมก าลังใจ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้งานศึกษาช้ินนี้ส าเร็จลุล่วง  
 ท้ายสุดนี้ ข้าพเจ้าขอพระขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตร และคุณูประการที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบความดีทั้งปวงให้แด่ครอบครัวท่ีอบรมสั่งสอนให้
ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความอดทน รับผิดชอบ โดยเฉพาะคุณพ่อสมหวัง ปองเพียร ผู้ล่วงลับ ที่เคี่ยวเข็นให้ลูกเห็นความส าคัญ
ของการศึกษา และคุณแม่วรรณพร ปองเพียร พ่ีน้อง ลูกหลาน และสามี ท่ีไม่เคยทอดทิ้งกันถือเป็นแรงใจอันส าคัญที่
ท าให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นสู้กับปัญหาต่างๆ ส่วนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แต่
เพียงผู้เดียว 

 



ช 

สารบัญ 
   หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย........................................................................... .................................... ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ........................................................................................... ............... จ 
กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………..……………………….. ฉ 
สารบัญภาพ........................................................................................................... ............... ฎ 
บทที่    

1 บทน า....................................................................................................................... 1 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา........................................................ 1 
  วัตถุประสงค์………………................................................................................ 5 
  ขอบเขตการวิจัย............................................................................................ 5 
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ....................................................................................... 5 
2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง................................................................ ............................. 6 
  พัฒนาการทางความคิดของประเพณีประดิษฐ์.............................................. 6 
  ความหมายของประเพณีประดิษฐ์……………………………………………………….. 8 
  การประยุกต์ใช้กับประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย………………….… 9 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………….……………………………………………..……. 10 
   บุญบั้งไฟ………………………………………………………………………….……… 10 
   ประเพณีประดิษฐ์………………………………………………………………….…. 13 
    กลุ่มท่ีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ที่อ้างอิงอดีตมาตีความใหม่…... 13 
    กลุ่มท่ีศึกษาประเพณีประดิษฐ์โดยการอ้างอิงใหม่เพ่ือรับใช้

สภาวการณ์ปัจจุบัน………………………………..………………..…..… 
 

15 
    กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์เพ่ือการเคลื่อนไหวในระดับชาติ…... 15 
   กลุ่มคนลาวในหล่มเก่า…………………………..……………………….……….... 17 
3 ระเบียบวิธีวิจัย......................................................................................................... 20 
  วิธีและข้ันตอนการวิจัย................................................................................... 20 
   พ้ืนที่ศึกษา……………………………………………………….…….……………..… 20 
   ประชากรที่ศึกษา……………………………………………..……….…….…….…. 20 
    กลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการงานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย……. 20 
    กลุ่มชาวบ้านที่มีบทบาทส าคัญในงาน……………………………..… 21 

    กลุ่มผู้น าชุมชน………………………………….………………..…….……. 22 



ซ 

บทที่   หน้า 
   วิธีวิจัย………………………………………………….…………..…….…………….…. 22 
    การศึกษาจากเอกสาร (Document Study)…………………….…… 22 
    การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  (Field  study)……….………… 22 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย……………………………………………………….…..….. 23 
    การสังเกตแบบมีส่วนร่วม……………………………………….….….….. 23 
    การสัมภาษณ์……………………………………………………….….…..……. 23 
   การวิเคราะห์ข้อมูล……………….………………………………………….….…….. 25 
   การน าเสนอข้อมูล…………………………………………………………………...… 25 
   กรอบแนวคิดประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย…………….….…. 25 
4 บริบทชุมชนบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์……..….. 28 
  สภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน………………………………………………………..…… 30 
  สภาพภูมิศาสตร์……………………………………………………………………………...….. 34 
  ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาทราย………………………………………………….….….. 35 
  การปกครอง………………………………………………………………………………...…….. 40 
  การศึกษา…………………………………………………………………………………..………. 41 
  ครอบครัว อาชีพ การถือครองที่ท ากิน………………………………………….….……. 42 
  ภาษา…………………………………………………………………………………….…….……. 43 
  วัดกับความเชื่อชุมชน……………………………………………………………………..…… 43 
  ศาสนา ความเชื่อ…………………………………………………………………….…….……. 48 
   ผังเครือญาติเจ้าพ่อ เจ้าแม่ บ้านนาทราย………………………….…….……. 51 
   ผังสืบสายสกุลร่างทรง………………………………………………………..…...… 52 
  ประเพณี พิธีกรรม……………………………………………………………………….….….. 54 
   ประเพณี พิธีกรรม ที่เก่ียวกับผีบรรพบุรุษ หรือเจ้าพ่อ เจ้าแม่………... 54 
    ประเพณีแขวนทุง เดือนเมษายน……………………………….……… 54 
    ประเพณีสรงน้ าเจ้าพ่อ เดือนเมษายน……………………….………. 56 
    ประเพณีเลี้ยงปีไล่ผีหลวง เดือนมิถุนายน…………………….…….. 57 

    ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม/มิถุนายน……………….…… 58 
    ประเพณีท าบุญเบิกบ้าน (บุญซ าฮะ) เดือนมิถุนายน……….…… 59 
    พิธีกรรม “ปัว”…………………………………………………………..…… 60 
    พิธีกรรม “กินดองเจ้า”………………………………………….…….….. 61 



ฌ 

บทที่   หน้า 
   วงล้อปฏิทินวัฒนธรรม บ้านนาทราย………………………………....….…… 62 
   ประเพณี พิธีกรรม ตามธรรมเนียมนิยม……………………………..….……. 63 
    เดือนสี่ มีนาคม บุญพระเวส (เทศน์มหาชาติ)…………………..…. 63 
    เดือนห้า เมษายน บุญปีใหม่ (บุญสงกรานต์)…………………….… 63 
    เดือนหก พฤษภาคม บุญบั้งไฟ และบุญวิสาขบูชา…………….… 64 
    เดือนเจ็ด มิถุนายน บุญซ าฮะ (บุญเบิกบ้าน)…………………….… 64 
    เดือนแปด กรกฎาคม บุญเข้าวัสสา (พรรษา)………………….….. 65 
    เดือนเก้า สิงหาคม บุญข้าวประดับดิน…………………………..…… 65 
    เดือนสิบ กันยายน บุญข้าวสาก (สลากภัตร)…………………....… 66 
    เดนิสิบเอ็ด ตุลาคม บุญออกวัสสา (พรรษา)………………..……… 67 
    เดือนสิบสอง พฤศจิกายน บุญกฐิน……………………………...…... 67 
  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีพ………………………………………. 68 
   ยุคก่อนปี พ.ศ. 2500……………………...……………………………….…….… 69 
   ยุคพัฒนา พ.ศ. 2504–2537 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 1)……………………………………………………………….….. 
 

70 
   ยุคปัจจุบันพ.ศ. 2537–ปัจจุบัน (ประกาศใช้สภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบล)………………………………………………………………………………... 
 

71 
5 พลวัต : บุญบั้งไฟบ้านนาทราย…………………………………………………………….…….… 75 
  ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ในยุคก่อตั้งชุมชน (ก่อนปี พ.ศ. 2481)……. 77 
   โครงสร้างทางสังคมในบุญบั้งไฟบ้านนาทราย………………….………….. 78 
   ขั้นตอนการจัดการบุญบั้งไฟ…………………………………….……………….. 79 
  ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2481–2537)……………….. 81 
   โครงสร้างทางสังคมในบุญบั้งไฟบ้านนาทราย………………………….…… 82 
   ขั้นตอนการจัดการบุญบั้งไฟ…………………………………………………….… 83 
    สัญลักษณ์เริ่มต้นงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย คือ  

“แห่กัณฑ์หลอน”………………………………..…………………………. 
 

83 
    บรรยากาศการท าบั้งไฟ………………………………..……………………. 84 
    การจัดเตรียมสถานที่และของใช้ในพิธีกรรม……………………….. 85 
    วันงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย……………………….……… 86 
    วันเก็บกากบั้งไฟ……………………………………………………..……… 88 



ญ 

บทที่   หน้า 
  ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน พิธีกรรม

ภาครัฐ)…………………………………………………………………………………………….. 
 

89 
   โครงสร้างทางสังคมในบุญบั้งไฟบ้านนาทราย……………………………… 99 
   ขั้นตอนการจัดการบุญบั้งไฟ……………………………………………………… 100 
    สัญลักษณ์เริ่มต้นงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย คือ  

“แห่กัณฑ์หลอน”…………………………………………………………... 
 

102 
    การจัดเตรียมสถานที่………………………………………………………... 105 
    บรรยากาศการท าบั้งไฟ……………………………………………………. 107 
    การเตรียมสิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีกรรม…………………………….. 109 
    วันสุก ดิบ หรือวันก่อนเริ่มงานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย…………. 113 
    วันงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย………………………………. 117 
    วันเก็บกากบั้งไฟ………………………………………………………………. 137 
    ตารางเปรียบเทียบพิธีกรรมแต่ละยุค…………………………………… 140 
6 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ………………………………………….….. 143 
  สรุปผลศึกษา……………………………………………………………………………………..… 143 
   บุญบั้งไฟบ้านนาทรายผ่านกระบวนการสร้างโดยใช้แนวคิดประเพณี

ประดิษฐ์ (Invented Tradition)……………………….…………………………. 
 

144 
    ยุคก่อตั้งชุมชน (ก่อนปี พ.ศ. 2481)………………………..….……… 146 
    ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2481–2537)…………………………………….…… 148 
    ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน)……………………………………… 152 
   แนวทางการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรม…………………………………………………………………. 
 

160 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป…………………………………………………….…… 163 

รายการอ้างอิง…………………………………………..…………………………………..………………………. 165 
ภาคผนวก…………………………………..………………………………………….……………………………… 172 
ประวัติผู้วิจัย…………………………………..………………………………………….………………………….. 179 

 

 

 



ฎ 

สารบัญภาพ 
ภาพที่                  หน้า    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
 
 

กรอบแนวคิดงานวิจัย……………………………………………………………………..………... 
จติรกรรมฝาผนังวัดนาทราย…………………………………………………………………..…. 
แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3……………………………..………… 
การท าเกษตรกรรมชุมชนบ้านนาราย……………………………………….…………………. 
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชนบ้านนาราย………………………………………………………. 
ถนนสายหลักเข้าชุมชนบ้านนาทราย เชื่อมต่อไปยังภูทับเบิก……………………..….. 
ถนนสายการท่องเที่ยวเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก…………………… 
ภูมิศาสตร์ชุมชนบ้านนาทราย; ทิวเขาขนาบรอบด้าน……………………………………. 
ภูมิศาสตร์ชุมชนบ้านนาทราย; พ้ืนที่ราบ อากาศร้อนจัดและหนาวจัด………….…. 
แผนที่จ าลองต าแหน่งที่ตั้งค่ายของกองทัพลาวในเขตเมืองเพชรบูรณ์–หล่มสัก…. 
ภาพวาดตามจินตนาการของศิลปินชาวลาวที่แสดงการออกรบของเจ้าอนุวงศ์…. 
ล าห้วยทราย ชุมชนบ้านนาทราย………………………………………..……………………… 
บริบททั่วไปของชุมชนบ้านนาทราย; ภูมิปัญญาการท าหนังกลองด้วยหนังวัว.….. 
บริบททั่วไปของชุมชนบ้านนาทราย; คองไหว้ของบ้านร่างทรงแต่ละองค์……….... 
บริบททั่วไปของชุมชนบ้านนาทราย; ดนตรีพื้นบ้านในงานประเพณีต่างๆ…….….. 
วัดนาทราย………………………………………………………………………………………………. 
แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและทางเข้าด้านหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดนาทราย… 
ผู้หญิงแต่งกายด้วยซิ่นหัวแดงตีนก่าน และผู้ชายก าลังเป่าแคน……………………….. 
การแห่ปราสาทซึ่งมีลักษณะคล้ายปราสาทผึ้ง………………………………………………. 
อักษรไทยน้อยปรากฏในภาพจิตรกรรม………………………………………………………. 
ทัพของฝ่ายสยามสมัยต้นกรุงรันโกสินทร์ครั้งศึกเจ้าอนุวงศ์……………………………. 
บ้านหีบใหญ่ (ท่ีสิงสถิตของเจ้าพ่ออู่ค า)……………………………………………..………… 
ล าดับผังเครือญาติเจ้าพ่อ เจ้าแม่ บ้านนาทราย…………………………………………….. 
ล าดับผังสืบสายสกุลของร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ บ้านนาทราย…………………………. 
ประเพณีแขวนทุง บ้านนาทราย; แขวนทุงกับเสาไม้ไผ่…………………….……………. 
ประเพณีแขวนทุง บ้านนาทราย; ร าฉลองการยกทุง………………………….………….. 
ประเพณีสรงน้ าเจ้าพ่อ บ้านนาทราย; สรงน้ ารอบหอไหว้…………………….………… 
ประเพณีสรงน้ าเจ้าพ่อ บ้านนาทราย; สรงน้ าเจ้าพ่อ…………………………….….……. 
 
 
 
 
 

26 
29 
30 
31 
32 
33 
33 
34 
34 
36 
37 
38 
39 
39 
39 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
49 
51 
52 
55 
55 
56 
56 
 



ฏ 

ภาพที่                  หน้า       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
 

ประเพณีเลี้ยงปีไล่ผีหลวง บ้านนาทราย; พิธีตรวจตราอาหาร………….……………... 
ประเพณีเลี้ยงปีไล่ผีหลวง บ้านนาทราย; พิธีเรียกขวัญตัวแทนในการไล่ผีหลวง... 
ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านนาทราย; เจ้าพ่ออู่ค าเดินน าขบวน……………………….……. 
ประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านนาทราย; บรรยากาศภายในงาน………………………..……… 
ประเพณีท าบุญเบิกบ้าน (บุญซ าฮะ) บ้านนาทราย; พิธีต่อชะตา…………….………. 
ประเพณีท าบุญเบิกบ้าน (บุญซ าฮะ) บ้านนาทราย; สู่ขวัญให้ชุมชน….……..……… 
พิธีกรรม “ปัว” บ้านนาทราย…………………………………………………………………….. 
พิธีกรรม “กินดองเจ้า” บ้านนาทราย; ผูกข้อมือรับขวัญ………………………….……. 
พิธีกรรม “กินดองเจ้า” บ้านนาทราย; พิธีบอกกล่าวคองไหว้ร่างทรงองค์ใหม่…. 
วงล้อปฏิทิน บ้านนาทราย…………………………………………………………………………. 
ผีตาโม่ บ้านนาทราย………………………………………………………………………….……… 
ขบวนบุญบั้งไฟและผีตาโม่ บ้านนาทราย…………………………………………….………. 
“เจ้าพ่อเจ้าแม่” เดินน าขบวนบั้งไฟและผีตาโม่ บ้านนาทราย………………….…….. 
ขบวนทุง (ธง) เดินรอบ สิม วัดนาทราย…………………………………………….………… 
ขบวนผีตาโม่ บ้านนาทราย………………………………………………………………..………. 
คองไหว้ ของบ้านร่างทรง………………………………………………………………….….…… 
บรรยากาศแห่กัณฑ์หลอน ชุมชนบ้านนาทราย…………………………………………….. 
บรรยากาศการรับทานอาหาร บ้านนายเฉวียน ยอดค า…………………………………. 
บรรยากาศการฟ้อนร าฉลองพาข้าวให้กับครอบครัว นายเฉวียน ยอดค า…………. 
พ่อกวนจ้ าน าเงินเรี่ยไรไปบอกกล่าวเจ้าพ่ออู่ค า ณ หีบใหญ่……………………………. 
หีบใหญ่…………………………………………………………………………………………………… 
การจ าลองหอไหว้ (ชั่วคราว)…………………………………………………………………….… 
“ตาเหลว” สัญลักษณ์อาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์…………………………………..…………… 
บรรยากาศการท าบั้งไฟบ้านนาทราย…………………………………….……….…………… 
กรวยขันธ์ห้า ขันธ์แปด………………………………………………………………………………. 
ห่อนิมนต์ (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบนยาว)…………………………..………………………… 
จีบหมาก จีบพลู……………………………………………………………………………………….. 
ต้นผึ้ง………………………………………………………………………………………………………. 
การตกแต่งบั้งไฟเจ้าพ่อ…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

57 
57 
58 
58 
59 
59 
60 
61 
61 
62 
91 
92 
93 
93 
94 
101 
102 
103 
104 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
111 
112 

 



ฐ 

ภาพที่                  หน้า    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
 
 
 

การเตรียมน าบั้งไฟเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์………………………………………………. 
เจ้าพ่ออู่ค าเป็นประธานในพิธีสงฆ์………………………………………………….…………… 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้บั้งไฟและชาวบ้าน……………………………………….……….. 
ข้าวของเครื่องใช้ประกอบในพิธีกรรม ถูกจัดเรียงไว้ในคองไหว้ ณ หีบใหญ่………. 
หอนิมนต์ สัญญลักษณ์เทียบเชิญครูเพลงมาประทับร่าง………………………………… 
การฟ้อนร าฉลองการเข้าสู่งานบุญหลวง (บุญบั้งไฟ)………………………………………. 
คลองแกลบ……………………………………………………………………………………………… 
แห่พระอุปคุตเข้าเมือง………………………………………………………………………………. 
แห่พระอุปคุตรอบ สิม วัดนาทราย……………………………………………………………… 
หอพระอุปคุต…………………………………………………………………………………………... 
ขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อออกจาก หีบใหญ่…………………………………………………………… 
ขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อรอบ สิม วัดนาทราย………………………………………………………. 
ขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อรอบ หอไหว้ชั่วคราว………………………………….…………………… 
ประดิษฐ์สถานผ้าเจ้าพ่อไว้ ณ หอไหว้ชั่วคราว………………………….………………….. 
พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ประจ าปี 2558………………………………………… 
พิธีเบิกบั้งไฟ…………………………………………………………………………………………….. 
พิธีพรมน้ ามนต์รอบรถเอ้บั้งไฟ……………………………………………………………………. 
ขบวนเอ้บั้งไฟออกจาก หีบใหญ่…………………………………………………………………… 
ขบวนเอ้บั้งไฟไปผ่านชุมชน…………………………………………………………………………. 
ขบวนเอ้บั้งไฟไปเข้าวัดนาทราย…………………………………………………………………… 
พระสงฆ์นั่งบนโต๊ะไม้ใต้ต้นโพธิ์ เพ่ือรอเจริญพระพุทธมนต์ให้ขบวนบั้งไฟ….…….  
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (สวดชยันโต) และประพรมน้ ามนต์ให้ขบวนบั้งไฟ.. 
กวนจ้ า น าต้นผึ้งขึ้นไปถวายพระประธานภายใน สิม วัดนาทราย……………………. 
นักดนตรีพื้นบ้านในขบวนเอ้บั้งไฟ ณ วัดนาทราย……………………….………………… 
ขบวนเอ้บั้งไฟรอบ สิม วัดนาทราย–1…………………………………………..…………..... 
ขบวนเอ้บั้งไฟรอบ สิม วัดนาทราย–2……………………………………………..………….. 
ขบวนเอ้บั้งไฟรอบ สิม วัดนาทราย–3……………………………………………..………….. 
การถือเชือกแดงก้ันอณาเขตศักดิ์สิทธิ์ให้ขบวนเอ้บั้งไฟ โดยผู้น าชุมชน……………. 
การฟ้อนร าฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว–1……………………………………………….. 
 
 
 

113 
114 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
120 
121 
122 
123 
123 
124 
125 
125 
126 
127 
127 
128 
128 
129 
130 
130 
131 
131 
132 
133 

 



ฑ 

ภาพที่                  หน้า    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 

การฟ้อนร าฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว–2………………………………….….………… 
บรรยกาศชาวบ้านร่วมพิธี ณ หอไหว้ชั่วคราว………………………………….…….…….. 
บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ฟ้อนร าในพิธีจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย…… 
บรรยกาศการจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย–1…………………………….………… 
บรรยกาศการจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย–2…………………………..………….. 
บรรยกาศการจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย–3…………………………..………….. 
กินเลี้ยงวันเก็บกากบั้งไฟ บ้านนางศรี วันแจ้ง………………………………………..…….. 
ร าฉลองพาข้าว บ้านนางศรี วันแจ้ง…………………………………………………….….…… 
 

 

133 
134 
135 
135 
136 
136 
138 
139 



1 

1 

บทที่ 1 
บทน า 

  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเพณีในปัจจุบันล้วนผ่านกระบวนการประดิษฐ์ สร้างและถูกถ่ายทอดออกมาเป็นแบบ
แผนให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม อิริค ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) เจ้าของทฤษฎี “ประเพณีประดิษฐ์” 
(Invented Tradition) ได้น าเสนอแนวคิดว่า “ประเพณี” คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
สังคมจะหยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า ต านาน 
ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ต่างๆ มาดัดแปลง ต่อเติม ปรุงแต่ง ท าให้เป็นประเพณีและมีแบบแผน 
การปฏิบัติที่แน่นอนเกิดการปฏิบัติซ้ าโดยการอ้างอิงอดีตที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษกลายเป็น
ที่ยอมรับและเป็นข้อปฏิบัติทางสังคมนั้นๆ และการด ารงอยู่ของประเพณีๆ จ าเป็นต้องปรับตัวให้ตอบ 
สนองต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน เพ่ือสามารถรับใช้สถานการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่ก าลัง
ก้าวเข้าสู่สภาวะสมัยใหม่ (Hobsbawm, 1992, อ้างถึงใน เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2545) 
 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศด้วยระบบ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท าให้ขนบประเพณีบางอย่างในสังคมไทยถูกก าหนดด้วยกลไกของภาครัฐ 
โดยในปี 2552 กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการเที่ยวไทย
ครึกครื้น เศรษฐกิจ ไทยคึกคัก หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศจึงถือเป็นจังหวะการน า
ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอัตลักษณ์เพ่ือเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี 
และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2552) สิ่งที่สะท้อนให้เห็น คือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กลไกของรัฐชาติ  ประเพณีได้ 
ถูกยกระดับจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นวัฒนธรรมประจ าจังหวัด อาทิ บั้งไฟพญานาค จังหวัด
หนองคาย, ผีตาโขน จังหวัดเลย, งานแห่เทียน จังหวัดอุบลราชธานี, งานแข่งเรือ จังหวัดพิจิตร ฯลฯ  
ประเพณีที่สร้างชื่อเสียงทั้งหลายล้วนผ่านกระบวนการประดิษฐ์สร้างให้เป็นที่ยอมรับ และกลายเป็น 
อัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่นนั้นๆ สร้างชื่อเสียง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มคนในสังคม (ปิ่นวดี 
ศรีสุพรรณ และคณะ, 2554)  
 อย่างไรก็ตามไม่ว่า “ประเพณีประดิษฐ์” เกิดขึ้นโดยกลุ่มสังคมหรือบุคคลใดก็ตาม สิ่งหนึ่ง
ที่สะท้อนให้เห็นจากการ “ประดิษฐ์” ดังกล่าวคือ การเผชิญหน้าของประเพณีเก่า กับ ประเพณีใหม่ 
โดย ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ได้ชี้ให้เห็นว่า “ประเพณีประดิษฐ์” ทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่
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ท าลายล้างวิถีแห่งประเพณีเก่าอันเนื่องมาจากประเพณีเก่านั้นไร้ประสิทธิภาพหรือขาดคุณสมบัติที่จะ
ปรับตัว 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันทางสังคมในเวลานั้น จนท าให้เกิดการสร้างประเพณี
ประดิษฐ์ขึ้นมา สิ่งที่สะท้อนให้เห็น คือ การน าประเพณีมาตีความใหม่ ต่อเติม และปรุงแต่ง หลายแห่ง
ถูกยกระดับจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นระดับจังหวัดและประจ าชาติดังที่กล่าวไว้ข้างต้น สิ่งที่
เปลี่ยนแปลง คือ พิธีกรรม ความเชื่อ และวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่างไปจากอดีต (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 
2549) ซึ่งรวมถึงประเพณีบุญบั้งไฟ 

“ประเพณีบุญบั้งไฟ” หรือ หนึ่งในประเพณี “ฮีตสิบสอง” (จารีตประเพณีประจ าสิบสอง
เดือน) ของกลุ่มอีสาน เป็นหนึ่งในประเพณีและพิธีกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ศาสนา ความเชื่อ ที่เชื่อมโยงกลายเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวชนบทได้อย่างชัดเจน ถือเป็นประเพณี
ระดับต้นๆ ที่กลุ่มคนส่วนใหญ่หรือนักท่องเที่ยวรู้จักกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาว 
ต่างชาติ (ปฐม หงส์สุวรรณ, 2556) บุญบั้งไฟทั่วภูมิภาคในประเทศไทยนอกจากจะเป็นการ สืบสานหรือ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแล้ว การจัดงานหลายแห่งได้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตในเชิงเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง กิดเดนส์ (Giddens) มองว่านั่นเป็นผลของการน าขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมมาอิงกับโลกสมัยใหม ่เกิดเป็นการสร้างสรรค์ในลักษณะของการรื้อสร้างประเพณีขึ้นมา
ใหม่เพ่ือให้ประเพณียังด ารงอยู่ได้ เช่น การน าเสนอประเพณีบุญบั้งไฟในปัจจุบันเน้นกิจกรรมรื่นเริงที่
สร้างความสนุกสนานในรูปแบบต่างๆ เพ่ือต้องการดึงนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเน้นพิธีกรรมธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบดั้งเดิม ภาพลักษณ์ของประเพณีบุญบั้งไฟจึงกลายเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนาน การแข่งขัน 
ที่สร้างชื่อเสียงประจ าท้องถิ่น สร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ มากกว่างานบุญประเพณีเพ่ือขอฝนในสังคมเก่า 
(ปิ่นวดี ศรีสุพรรณและคณะ, 2554)   

หากพิจารณาการศึกษาจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟ
ที่ผ่านมาสามารถจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีศึกษาเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือ
ท าความเข้าใจและขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ประวัติความเป็นมา คุณค่า ความเชื่อ 
และความส าคัญต่อชุมชนและวิถีชีวิต รวมถึงการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านต่างๆ และกลุ่มศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟที่ถูกสร้างสรรค์
เพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การท่องเที่ยว ตอบสนองอุดมการณ์ค่านิยมสมัยใหม่  และตอบสนองอ านาจ
รฐั ท าให้ประเพณีบุญบั้งไฟหมดมนต์ขลังในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อที่เคยเกี่ยวพัน
กับวิถีชิวิตของคนในชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่มองว่าประเพณี 
วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟ้ืนหรือผลิตขึ้นมาใหม่ในสังคมปัจจุบัน ต่างถูกท าให้เกิดเป็นสินค้าทาง
วัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองการบริโภคนิยมของนักท่องเที่ยว (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2536) ประเพณีที่ถูกภาครัฐ
ใช้เป็นพ้ืนที่เข้าไปต่อรองเพ่ือผลประโยชน์บางประการยังพบในงานศึกษา เรื่องประเพณีประดิษฐ์กับ
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การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษางานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา จากเดิมเป็นประเพณี
ส่วนบุคคลภายในครอบครัว แต่ปัจจุบันถูกน ามาผสมกับพิธีกรรมแบบรัฐท าให้กลายเป็นงานประจ าปี 
และกลุ่มผู้น าชุมชนได้มีการยกวีระบุรุษในต านานคือ “พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน” ขึ้นมามีฐานะ
เป็นตัวแทนโฏนตาของทุกคนในพ้ืนที่ ท าให้เป้าหมายของกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากการส่งเสริมคุณค่า
ทางวัฒนธรรมและมูลค่าด้านเศรษฐกิจร่วมกันของชุมชน กลายเป็นการช่วงชิงบทบาทเพ่ือผลประโยชน์
ระหว่างกลุ่มคนแทนการร่วมมือระหว่างกลุ่มคนในท้องถิ่น (เมธาวี ศิริวงศ์, 2556) และงานศึกษาเรื่อง 
“หุ่นน้ า” พัฒนาการของโรงหุ่นแห่งชาติและศิลปะทางการของประเทศเวียดนาม ที่เสนอว่าภาครัฐได้
เลือกชุดการแสดงคณะหุ่นน้ าของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายมาผลิตซ้ า และถูกพัฒนาให้กลายเป็น
ศิลปะการแสดงประจ าชาติเพ่ือเป็นการตอกย้ าภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนามให้นักท่องเที่ยวได้รับ
รู้ว่าไม่ได้มีแต่สงครามและการสู้รบที่เป็นภาพรับรู้มาในอดีต (ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล, 2545) เช่นเดียวกับ 
ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ที่ชี้ว่าประเพณีประดิษฐ์ได้กลายเป็นเครื่องมือหรือทรัพยากรแห่งอ านาจ
ในการต่อรองของกลุ่มต่างๆ (นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และชาวบ้าน) ที่พยายาม
สร้างความหมายใหม่ให้กับงานประเพณีนั้นๆ เพ่ืออุดมการณ์หรือผลประโยชน์ของกลุ่มตน (Hobsbawm, 
2535, อ้างถึงใน ยุทธกาน ดิสกุล, 2553) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงความน่าสนใจ เรื่อง ประเพณีบั้งไฟบ้านนาทราย 
ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ เพราะเป็นอีกมิติหนึ่งที่
มีที่ท้าทายต่อกระแสสังคมสมัยใหม่และสวนทางกับงานวิจัยที่ศึกษามาข้างต้น คือ งานศึกษาที่ผ่านมา
ศึกษาบุญบั้งไฟปรับตัวเพ่ือตอบสนองสังคมสมัยใหม่ แต่งานศึกษาบุญบั้งไฟบ้านนาทรายปรับตัวเพ่ือ
การด ารงอยู่ของความเชื่อ โดยหลักการต้องยอมรับว่าบ้านนาทรายเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญปรากฏ
อยู่ชัดเจน เช่น มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง มีสื่อสารมวลชนและข่าวสารที่
ครอบคลุม คนรุ่นหลังต่างได้รับการศึกษากันอย่างทั่วถึง มีหน่วยงานภาครัฐดูแล และยังเป็นชุมชนที่อยู่
ในแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมของ 
จังหวัดเพชรบูรณ์, 2557) แต่ท าไมประเพณีบุญบั้งไฟของบ้านนาทรายที่ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในแถบ
อ าเภอหล่มเก่า จึงไม่ได้จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อวิถีชีวิตในเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประการส าคัญ
ไม่ได้เป็นเพียงประเพณีท่ีมีแค่เปลือกและน าความเป็นท้องถิ่นมาขาย แต่กลับเป็นงานประเพณีที่ยังคง
รักษาขนบ พิธีกรรม ความเชื่อ เรื่องผีบรรพบุรุษ หรือ “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ และยัง
สามารถด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

จึงเห็นได้ว่างานศึกษาที่ผ่านมาเน้นการจัดการองค์ความรู้เรื่องบุญบั้งไฟ และการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟเพ่ือตอบสนองสังคมสมัยใหม่แต่ยังไม่มีผู้ใดศึกษาในเรื่องการด ารงอยู่ของ 
“ประเพณีบุญบั้งไฟ” ในรูปแบบของประเพณีเก่าที่ยังสามารถคงอัตลักษณ์ พิธีกรรม ความเชื่อ และไม่ได้
หมุนไปตามกระแสการเมือง เศรษฐกิจ โดยศึกษากระบวนการจัดการวัฒนธรรมของชุมชนผ่านบริบท
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และยังสามารถรับใช้สังคมในสถานการณ์ปัจจุบันที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลงได้  

ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพิจารณาประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายในมิติ
ของพลวัตหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย จากการพูดคุยและ
สัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนที่อิงกับประวัติศาสตร์
ชาติไทย หลักฐานทางโบราณสถาน ศิลปกรรม ที่ตั้งอยู่ในชุมชนรวมถึงองค์ประกอบทางด้านประเพณี 
วัฒนธรรม และพิธีกรรมในรอบปีของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถสรุปพลวัตบุญบั้งไฟบ้าน
นาทราย ผ่านกระบวนการที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการประดิษฐ์สร้างประเพณีในแต่ละยุค   

ยุคที่ 1 ยุคก่อตั้งชุมชน (ก่อนปี พ.ศ. 2481) หรือยุคก่อนที่จะเข้าสู่นโยบายการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือย้อนความไปถึงเมื่อครั้งกลุ่มชาวลาวอพยพและถูก
กวาดต้อนเข้ามาในเมืองหล่มเกิดการลงหลักปักฐานก่อเป็นชุมชนบ้านนาทรายอาจกล่าวได้ว่าการสร้าง
ประดิษฐ์ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายในยุคนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้กลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ สร้างพ้ืนที่
ในการเข้ามามีบทบาทในการจัดการกับคนในสังคม ยุคที่ 2 ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2481 – 2537) หรือยุคที่
อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2481 จอมพล ป. พิบูล
สงคราม ด ารงต าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้ประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับ เพ่ือใช้ควบคุมวิถีชีวิตประชาชน
ในทุกแง่มุม และยังรวมไปถึงแง่มุมความเชื่อ ศาสนา เกิดเป็นปรากฏการณ์ช่วงชิงบทบาทระหว่างไสย
ศาสตร์กับพระพุทธศาสนา ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญในการน าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเข้ามาผสม 
ผสานในการประดิษฐ์สร้างประเพณีบุญบั้งไฟทั้งยังใช้พ้ืนที่ของวัดนาทรายเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
เป็นครั้งแรก และยุคที่ 3 ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน พิธีกรรมภาครัฐ) หรือยุคที่มีการประกาศ    
ใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ถือเป็นจุดเปลี่ยน
เด่นชัดที่สุด คือหน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีและท าให้ประเพณีถูกใช้เป็นพ้ืนที่ใน
การต่อรองระหว่างกลุ่มอ านาจเก่า เฉกเช่น “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” และกลุ่มอ านาจใหม่ (ภาครัฐ) หรืออาจ
เรียกได้ว่าคือยุคแห่งการต่อสู้เพ่ือการแสวงหาอ านาจอันชอบธรรมเพ่ืออุดมการณ์ของกลุ่ม การประดิษฐ์
พิธีกรรมในประเพณีทุกข้ันตอนในยุคนี้จึงมีความซับซ้อนและเข้มข้นมากกว่ายุคก่อนที่ผ่านมา  

การศึกษาพลวัตประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท าให้ผู้วิจัยเห็นภาพชัดเจนขึ้นในเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ที่มีผลต่อการประดิษฐ์สร้างประเพณีบุญบั้งไฟในแต่ละยุคสมัยจนมาถึงยุคปัจจุบัน และมีความเป็นไป
ได้อีกหรือไม่ที่ชุมชนบ้านนาทรายจะใช้ประเพณีบุญบั้งไฟในฐานะเป็นเครื่องมือหรือทรัพยากรแห่งอ านาจ 
ในการแสวงผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ กลุ่มสังคมเกษตรกรรม และกลุ่มภาครัฐ 
ที่พยายามสร้างความหมายให้กับงานประเพณี และนี้อาจเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้บุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
สามารถด ารงอยู่ในรูปแบบของประเพณีเก่าที่อิงกับระบบความเชื่อของชุมชนได้ในแต่ละช่วง เวลาที่
แตกต่างกันจนถึงปัจจุบัน      
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาบุญบั้งไฟบ้านนาทรายผ่านกระบวนการสร้างประเพณี โดยใช้แนวคิด

ประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมบ้านนาทราย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 งานวิจัยเรื่องการจัดการประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย หมู่ที่ 2 และ 3 ต าบล
วังบาล อ าเภอหล่าเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
ทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการเก็บบันทึก
ด้วยภาพถ่าย เพ่ือให้การเก็บข้อมูลถูกต้องและตรงความเป็นจริงมากที่สุด การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษา 
ปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของประเพณีท่ีอิงกับระบบความเชื่อท้องถิ่นผ่านพ้ืนที่บุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
โดยการใช้รากฐานของประเพณี วัฒนธรรม ของกลุ่มตนเองมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ช่วงชิงอ านาจ 
ผลประโยชน์ และเพ่ือการด ารงอยู่ของกลุ่มแต่ละยุคสมัย โดยผู้วิจัยมองผ่านกระบวนการสร้างของ
โครงสร้างผู้ที่มีอ านาจในเชิงระบบความเชื่อนั้นก็คือ เจ้าพ่อ เจ้แม่  

 ขอบเขตด้านสถานที่ 
 บ้านนาทราย หมู่ที่ 2 และ 3 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้เข้าใจถึงกระบวนการสร้าง และการจัดการให้ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย 

ทีถ่ือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สามารถด ารงอยู่ในเรื่องความเชื่อ พิธีกรรมเฉพาะถิ่นและสามารถตอบ 
สนองสภาวะสังคมปัจจุบันในแตห่่วงเวลา 

2. ท าให้ทราบถึงบทบาทประเพณีประดิษฐ์ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมผ่านงาน 
บุญบั้งไฟบ้านนาทราย  

3. น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาผ่านแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ และน าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษา “ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย” ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด 
เพชรบูรณ์ จ าเป็นต้องศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเรื่อง “ประเพณีประดิษฐ์” (Invented Tradition) ของ 
อิริค ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) เจ้าของทฤษฎี โดยเริ่มศึกษาพัฒนาการทางความคิดของประเพณี
ประดิษฐ์ ความหมายของประเพณีประดิษฐ์ และการประยุกต์ใช้กับประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมิติ การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบุญบั้งไฟ ประเพณีประดิษฐ์ 
และกลุ่มคนลาวในหล่มเก่า จึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจถึงปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของสังคม
เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอดีตในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดขึ้นกับ
ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย  

 
พัฒนาการทางความคิดของประเพณีประดิษฐ์   

 ประเพณีประดิษฐ์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เด่นชัดในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย
เจ้าของทฤษฏีคือ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) เป็นผู้น าเสนอแนวคิด และนิยามค าว่าประเพณีประดิษฐ์
ขึ้นมาเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเสนอว่า “ประเพณี” คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดขึ้น
เองโดยธรรมชาติ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) มุ่งประเด็นศึกษาการจัดการระเบียบสังคมที่ถูกถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบของกฎระเบียบและข้อปฏิบัติทางสังคม โดยการหยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของ
สังคมนั้นๆ เช่น ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า ต านาน คติชน ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ต่างๆ 
สิ่งเหล่านี้ได้ถูกดัดแปลง ต่อเติม ปรุงแต่ง ท าให้เป็นประเพณพิีธีกรรม เพ่ือสืบทอดความนิยมและแบบ
แผนการประพฤติที่แน่นอน โดยมีการปฏิบัติซ้ าอย่างเป็นแบบแผนแสดงถึงความต่อเนื่องกับอดีตโดย
ไม่จ าเป็น ต้องเป็นอดีตที่ยาวนาน (Hobsbawm & Ranger, 1983, อ้างถึงใน เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์, 
2549) 

 ขณะเดียวกัน ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ยังชี้ให้เห็นว่า ก็มีบ้างเหมือนกันที่วัตถุดิบทาง
วัฒนธรรมอาจไม่ได้มีความสัมพันธ์กับอดีตของสังคมหรือที่เรียกว่าการ “อ้างอิงใหม่” ก็มักถูกน ามาสร้าง 
“ประเพณีประดิษฐ์” ได้เช่นกันเพียงแต่การ “ประดิษฐ์” ทางวัฒนธรรมเช่นนี้มักเป็นปรากฏการณ์ทาง 
สังคมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วน เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นเดียวกับกรณีการ
อ้างอิงอดีต 
  



7 

 การประดิษฐ์สร้างประเพณีใหม่ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเคลื่อนไหวเพ่ือเป้าหมายระดับชาติ 
ด้วยกระบวนการประยุกต์ใช้ของเก่าเพ่ือเงื่อนไขบริบทใหม่ หรือใช้รูปแบบเก่าเพ่ือวัตถุประสงค์ใหม่ 
เช่น กรณีที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่อย่างเช่น เพลงชาติ หรือธงชาติ ได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งในการคลื่อนไหวระดับชาติและรัฐที่ท าให้เกิด “ชาติ” ปรากฏเป็นตัวตนที่มีสัญลักษณ์เป็น
บุคคล 

 ลักษณะเด่นของการสร้างประเพณีประดิษฐ์มักเก่ียวกบัการสร้างอัตลักษณ์และส านึกทาง
ชนชั้นเฉพาะกลุ่มสังคมเพ่ือตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ และสังคม หากมองในมิติของ
การปฏิบัติการทางอ านาจ “ประเพณีประดิษฐ์” ถูกใช้เป็นเครื่องมือแห่งพลังอ านาจในการคัดแยกชน
ชั้นทางสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ “ประเพณปีระดิษฐ์” จึงถือเป็น “วัตถุดิบทางวัฒนธรรม” ที่ส าคัญใน
การสร้างพลังแห่งการดูถูกเหยียดหยาม เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้น าในการ
สร้างกฎเกณฑ์ในการควบคุมทางสังคมและหลายครั้งที่ “ประเพณีประดิษฐ์” มักใช้ประวัติศาสตร์เป็น
ตัวสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มสังคม กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพ่ืออุดมการณ์ของกลุ่ม    
 ประเพณีประดิษฐ์ยังถูกใช้ในเรื่องของการ “ต่อรอง” ในความสัมพันธ์ต่างๆ ของคนในกลุ่ม
สังคม โดยสังคมนั้นสามารถหยิบยกเนื้อหาบางส่วนมาตีความใหม่มากกว่าที่จะน าเสนอภาพในลักษณะ
ของการบรรยายเรื่องราวในอดีตเพ่ือน ามาสร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ให้เกิดการปฏิบัติและสามารถ
รับใช้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นหัวใจหรือสาระส าคัญสุดของการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 
ทั้งนี้เพราะการสร้างตัวตนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีกระบวนการเลือกที่จะ “จ า” หรือ “จินตนาการ” 
จากต านาน ความเชื่อ พิธีกรรม และประวัติศาสตร์ ในฐานะอัตลักษณ์ที่สะสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
เพ่ือแยกความแตกต่างทางชาติพันธุ์เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มตนหรือรัฐชาติ (Hobsbawm, 1992, 
อ้างถึงใน เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2545) 
 อย่างไรก็ตามไม่ว่า “ประเพณีประดิษฐ์” จะเกิดขึ้นโดยกลุ่มสังคมหรือบุคคลใดก็ตามสิ่ง
หนึ่งที่สะท้อนให้เห็นจากการ “ประดิษฐ์” วัฒนธรรม คือ การเผชิญหน้าของประเพณีเก่า กับ ประเพณี
ใหม ่โดยฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ได้ชี้ให้เห็นว่า “ประเพณีประดิษฐ์” ทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าลายล้างวิถีแห่งประเพณีเก่าอันเนื่องมาจากประเพณีเก่านั้นไร้ประสิทธิภาพหรือขาดคุณสมบัติที่
จะปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันทางสังคมในเวลานั้น จนท าให้เกิดการสร้างประเพณี
ประดิษฐ์ขึ้นมา สิ่งที่สะท้อนให้เห็น คือ การน าประเพณีมาตีความใหม่ ต่อเติม และปรุงแต่ง หลายแห่ง
ถูกยกระดับจากวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นวัฒนธรรมประจ าจังหวัด และประจ าชาติ เช่น บั้งไฟ
พญานาค จังหวัดหนองคาย ผีตาโขน จังหวัดเลย งานแห่เทียน จังหวัดอุบลราชธานี งานแข่งเรือ จังหวัด
พิจิตร สิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป คือ พิธีกรรม ความเชื่อ และวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่างไปจากอดีต 
แต่กลับไปตอบสนองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2549) ซึ่ง
รวมถึงงานประเพณีบุญบั้งไฟ  
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 กล่าวโดยสรุป “ประเพณีประดิษฐ์” จึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ก่อตัวขึ้นจากการทั้ง
หยิบยกวัตถุดิบโบราณ (Ancient Materials) ทางวัฒนธรรม อาทิ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พิธีกรรม 
งานเฉลิมฉลอง และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่สัมพันธ์กับสังคมตนมาตีความใหม่ ต่อเติม และปรุงแต่ง เพ่ือรับใช้
สังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการอ้างอิงอดีตที่มีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันก็มีการ
แสวงหาความหมายวัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหม่หรือการอ้างอิงใหม่ ที่ไม่ได้สัมพันธ์กับอดีตของสังคมมา
สร้างประเพณีประดิษฐ์ เพ่ือจุดมุ่งหมายบางอย่างในช่วงเวลาที่สังคมก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ยังมองว่าการศึกษา “ประเพณี
ประดิษฐ์” ส่วนหนึ่งนั้นจะท าให้เข้าใจภาพประวัติศาสตร์สังคมได้กระจ่างขึ้น เพราะ “ประเพณีประดิษฐ์” 
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมที่แสดงให้เห็นถึงการน าประวัติศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความชอบธรรมหรือเป็นตัวสมานความสัมพันธ์ให้กับกลุ่มหรือสังคมตน และมีหลายกรณีก็สร้าง
ความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ ดังนั้น “ประเพณีประดิษฐ์” จึงเป็นภาพสะท้อนของสังคมใน
ช่วงเวลานั้นได้ดีระดับหนึ่ง 
 
ความหมายของประเพณีประดิษฐ์ 
 อิริค ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) ได้ให้ความหมายของ “ประเพณีประดิษฐ์” หมายถึง 
สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยการน าวัตถุดิบทางวัฒนธรรม เช่น ต านาน เรื่องเล่า พิธีกรรม ความเชื่อ ศาสนา และ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นนั้นๆ มาผ่านกระบวนการดัดแปลง ต่อเติม สร้างเป็นประเพณีโดยการพยายาม 
“อ้างอิงอดีต” เกิดการปฏิบัติซ้ าต่อเนื่องอย่างเป็นแบบแผน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดของอดีต
โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นอดีตที่ยาวนานจนเกิดเป็นการยอมรับทางสังคม หรือบางครั้งอาจจะสร้างขึ้นโดย
การพยายาม “อ้างอิงใหม่” เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์ในสภาวะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับพลันทันด่วน และยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือให้ 
ได้มาซึ่งผลประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่ม (Hobsbawm, 1992, อ้างถึงใน เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2545) 
การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ยังสามารถอธิบายให้เข้าใจในเรื่องของปรากฏการณ์ทางสังคม อย่างเช่น 
ปรากฏการณ์ประเพณีในยุคปัจจุบันที่ถูกยกระดับจากประเพณีท้องถิ่นให้กลายเป็นประเพณีประจ า
จังหวัดและมีการจัดกิจกรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลายเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวว่ามีการก่อตัวจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน หรือสร้างขึ้นด้วยกระบวนการใดของสังคมนั้นๆ ทั้งยังท าให้เห็นความสัมพันธ์ของ
มนุษยก์ับอดีตในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธ์กับกลุ่มใดบ้างในสังคม 
 การศึกษาความหมายของ “ประเพณีประดิษฐ์” ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
อธิบายกระบวนการจัดการทางสังคมที่ออกในรูปแบบกฏระเบียบ และข้อปฏิบัติทางสังคมนั้นๆ เฉกเช่น 
ปรากฏการณ์ประเพณีในสังคมปัจจุบันที่สร้างความแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นรูปแบบ
พิธีกรรม ความเชื่อของท้องถิ่น ทั้งที่มีการหยิบยกอ้างอิงความสัมพันธ์ทางอดีต เช่นเดียวกับชุมชน
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บ้านนาทราย ที่ได้น าวัตถุดิบทางวัฒนธรรม ของ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) อันได้แก่ ความเชื่อ ต านาน 
เรื่องเล่าผีบรรพบุรุษ หรือ “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” ที่มีอ านาจในการปกครองทางจิตวิญญาณ มาต่อเติม ปรุงแต่ง 
ก่อตัวสร้างเป็นประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ที่มีรูปแบบเฉพาะถิ่น เกิดเป็นปรากฏการณ์ที่
สวนกระแสและแตกต่างไปจากประเพณีบุญบั้งไฟหลากหลายพ้ืนที่ที่เน้นตอบสนองในเรื่องเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยว   
 ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ก่อตัวขึน้จากกระบวนการสร้างของระบบสังคม
ทีพ่ยายาม “อ้างอิงอดีต” ที่สัมพันธ์กับอดีตชุมชนเมื่อครั้งอยู่เวียงจันทน์ พิธีกรรมในทุกขั้นตอนเกิดขึ้น
จากกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ โดยมี “เจ้าพ่ออู่ค า” หรือเจ้าพ่อองค์ใหญ่ผู้ปกครองเมืองเวียงจันทน์ 
(ตามความเชื่อของชุมชนนาทราย) เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับพระยาแถนแทนชาวบ้าน และยังมี
พิธีกรรมต่างๆ เสริมขึ้นมาอีกมากมาย เช่น การแห่พระอุปคุต การแห่ผ้าเจ้าพ่อ การเบิกบั้งไฟ การถวาย
ต้นผึ้ง การฟ้อนร าฉลอง ณ หอไหว้ชั่วคราว (หรือเป็นการท าความเคารพกันระหว่างร่างทรง) การจุด
บั้งไฟโดยมีร่างทรงเจ้าพ่อเป็นองค์ประธานและสื่อสารกับพระยาแถนก่อนท าการจุดบั้งไฟ วันเก็บกาก
บั้งไฟเพ่ือสะสางดับร้อนให้ชุมชน และยังมีพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาเสริม เช่น การเจริญพุทธมนต์เย็น
ให้กับบั้งไฟ การสวดชยันโตและประพรมน้ ามนต์ให้ขบวนบั้งไฟก่อนเข้ามายังวัดนาทราย จะเห็นว่าโดย
แก่นแท้ของงานบุญบั้งไฟคือการจุดบั้งไฟเพ่ือบูชาพระยาแถนกลับไม่ใช้วัตถุประสงค์หลัก แต่ทั้งนี้ข้อดี
ของขบวนการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรมโดยกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ กลับเป็นตัวก าหนดให้ประเพณีบุญบั้งไฟได้สืบ
ทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นกัน (ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, 2542) 
 
การประยุกต์ใช้กับประเพณีประดิษฐ์บุญบ้ังไฟบ้านนาทราย 
 การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย เกิดจากการปรับเปลี่ยนผ่านบริบท
ทางสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ทั้งในเรื่องนโยบายของภาครัฐ การคมนาคม การสื่อสาร เกิดเทคโนโลยี
ต่างๆ ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีวิตในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่เกิดการกลืนกลาย
วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนระหว่างสังคม การครองชีพที่ต้องแข่งขันตลอดเวลา ทั้งหมดคือปัจจัยที่ส่งผล
ให้ประเพณีบุญบั้งไฟเกิดการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้ในทุกยุคสมัย ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติ 
ศาสตร์ท้องถิ่นที่อ้างอิงกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของชาติ ประกอบกับการสัมภาษณ์บริบทชุมชน 
วิถีการด ารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมด้านต่างๆ สามารถสรุปพลวัตประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
ผ่านกระบวนการที่สร้างจุดเปลี่ยนส าคัญต่อการประดิษฐ์สร้างประเพณี ได้ทั้งหมด 3 ยุค คือ ยุคก่อตั้ง
ชุมชน ชุมชนได้น าวัตถุดิบทางวัฒนธรรม ได้แก่ ต านาน เรื่องเล่า ในเชิงปาฏิหาริย์ที่มีต่อเจ้าพ่อ เจ้า
แม่ ในเรื่องการมีอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลให้สมดังปรารถนาตามสิ่งที่ขอ และความเชื่อ พิธีกรรม ในเรื่อง
การบูชาเทพยาดาท่ีสามารถดลบันดาลให้ฝนตก รูปแบบบุญบั้งไฟบ้านนาทรายจึงถูกดัดแปลง ต่อเติม 
ปรุงแต่ง โดยการน าเรื่องราวความเชื่อท่ีชุมชนมีมาตั้งแต่อดีต คือ ผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือผีบรรพบุรุษมา
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ประดิษฐ์เป็นประเพณีที่มีรูปแบบเฉพาะกลุ่มซึ่งต่างจากบุญบั้งไฟในหลายพ้ืนที่และเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
คือ กลุ่มเกษตรกรจะท าการจุดบั้งไฟบูชาพระยาแถนเพ่ือขอให้ฝนตก แต่รูปแบบของชุมชนบ้านนาทราย 
การขอฝนจะต้องมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นสื่อกลางในการขอฝนแทนชาวบ้าน ยุคพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม วัฒนธรรมแบบฉับพลัน เกิดการน าวัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหม่ เฉกเช่น ศาสนา ที่ไม่ได้สัมพันธ์
กับบุญบั้งไฟในอดีตของชุมชน เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้ดึงศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับสังคมเพ่ือการ
ด ารงอยู่ของกลุ่มเจ้า จึงเห็นได้ว่าในยุคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการน าพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามา
ประดิษฐ์สร้างต่อเติมในงานบุญบั้งไฟ และยุคปัจจุบัน ถือเป็นจุดเปลี่ยนเด่นชัดที่สุดในแง่ของการสร้าง
พิธีกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย จากการที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีและท า
ให้ประเพณีถูกใช้เป็นพื้นที่ในการต่อรองระหว่างกลุ่มอ านาจเก่า (เจ้าพ่อ เจ้าแม่) และกลุ่มอ านาจใหม่ 
(ภาครัฐ) หรืออาจเรียกได้ว่าคือยุคแห่งการต่อสู้เพ่ือการแสวงหาอ านาจอันชอบธรรม เพ่ืออุดมการณ์
ของกลุ่ม การประดิษฐ์สร้างประเพณีในทุกขั้นตอนในยุคนี้จึงมีความซับซ้อนและเข้มข้นมากกว่ายุคก่อน 
ที่ผ่านมา 
 การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟบ้านนาทรายในแต่ละห่วงเวลาต่างๆ จึงเห็นได้ว่าประเพณี 
วัฒนธรรมไม่ได้เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ต่างถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาจากผู้ที่มีอ านาจควบคุมทางสังคม 
เฉกเช่น เจ้าพ่อเจ้าแม่ ภายใต้กรอบแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์”ของ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ที่ชี้ว่า
ประเพณกี่อตัวขึ้นจากสังคมการหยิบยกเรื่องราวใน “อดีต” ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับชุมชนมาสร้าง
เป็นประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะช่วยเป็นแนวทางในการส ารวจสถานภาพ
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานบุญบั้งไฟ ประเพณีประดิษฐ์ และประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ชาวลาวพลัดถิ่นที่เกิดมาจากเหตุของภัยสงคราม จะท าให้เห็นว่าผ่านมามีการศึกษาในแนวทางใดบ้าง 
และน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการศึกษาในพ้ืนที่บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผ่านแนวคิดประเพณี
ประดิษฐ์ (Invented Tradition) โดยน าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับ สนุนข้อมูลเพ่ือสร้างความ
สมบูรณ์และให้งานวิจัยเกิดความชัดเจนถูกต้องยิ่งขึ้น 

 บุญบ้ังไฟ 
 หากพิจารณาการศึกษาจากวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ

ที่ผ่านมา สามารถจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจและขยาย
องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟเชิงรูปแบบวัฒนธรรมที่ดีงาม และกลุ่มที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของประเพณีบุญบั้งไฟ 
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 กลุ่มที่ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจและขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟรูปแบบ
วัฒนธรรมที่ดีงาม เช่น งานเรื่อง “ของดีอีสาน” ให้ความส าคัญกับความหมายของงานบุญบั้งไฟที่สื่อถึง
พระยาแถน สังคมเกษตรกรรม ความสามัคคี และการขอฝน (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 2529) งานเรื่อง 
“ประเพณีไทย” มองการเปรียบเทียบบุญบั้งไฟในไทยและลาวว่ามีลักษณะใกล้เคียงกันสังคมเกษตรกรรม
ใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ (พระยาอนุมานราชธน, 2524) งานเรื่อง “สะท้อนวัฒนธรรมไทย” 
มองว่าประเพณีบุญบั้งไฟมีบทบาทส าคัญต่อสวัสดิภาพของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก 
ทั้งในเรื่องการขอฝน สุขภาพ และความมั่งคั่งในชีวิต (William J, 1987) งานวิจัย “การพัฒนาทางสังคม
ของกลุ่มชนพ้ืนเมืองเชื้อสายไทย–ลาว” ได้แบ่งกลุ่มคนที่อพยพมาจากหลวงพระบาง และเวียงจันทน์
หรือเมืองอ่ืนๆ จากฝั่งลาวจะจัดงานบุญบั้งไฟตรงกับงานบุญวิสาขบูชา แต่กลุ่มที่อยู่กับไทยสยาม เช่น 
กลุ่มดั้งเดิมนครไทย อ าเภอชาติตระการ และอ าเภอหล่มสัก จะแยกงานบุญวิสาขบูชาและงานบุญบั้ง
ไฟไว้คนละวัน โดยมีความเชื่อที่เชื่อมโยงกับแถนเช่นงานศึกษาอ่ืนๆ (ฉันทนา จันทร์บรรจง, 2543) 
งานศึกษา “การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนชนบท กรณีศึกษาบ้านหนองเลิง ต าบล
แคนน้อย อ าเภอเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร” เสนอว่าการสืบทอดของประเพณีบุญบั้งไฟสิ่งส าคัญที่สุด
คือการสร้างความมีส่วนร่วมของเยาวชนในท้องถิ่นหากมีส่วนในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ อาจส่งผลในเรื่องของการสืบทอดในอนาคต (พวงชมพู ไชยอาลา, 2543) งานเรื่อง “ประเพณี
ไทยที่น่ารู้จัก” เห็นว่าประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานคือเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างความ
ผูกพัน ความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในยุคปัจจุบัน (อัจฉรา 
ประสิทธิ์สกุลชัย, 2545) งานศึกษา “กระบวนการเรียนรู้การเข้าสู่อาชีพช่างท าบั้งไฟ จังหวัดยโสธร” 
พบว่าช่างท าบั้งไฟในจังหวัดยโสธรได้รับการถ่ายทอดความรู้จากครอบครัว เกิดจากประสบการณ์ที่เห็น 
แบบอย่างการท างานของผู้ใหญ่มาก่อนจนเกิดการเรียนรู้ การปฏิบัติบ่อยครั้งเกิดเป็นความช านาญ และ
ยึดเป็นการประกอบอาชีพได้ (ชัยวิชิต ทันพรม, 2548) งานศึกษา “การจัดการความรู้เรื่องประเพณี
บุญบั้งไฟ กรณีศึกษาอ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู” พบว่าการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณี
ส่วนใหญ่เน้นการถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติ แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการจัดการ
ความรู้ควรที่จะให้มีการจัดการความรู้ที่จับต้องได้ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะบันทึกลงสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ภูมิปัญญาสามารถสืบทอดต่อไปได้ (ทศนวรรณ โพธิ์ศรีเรือง, 2553) 
การศึกษาค้นคว้าในกลุ่มนี้มีลักษณะการศึกษาค้นคว้าเพ่ือขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ 
เช่น ประวัติความเป็นมา คุณค่า ความเชื่อ ความส าคัญต่อชุมชนและวิถีชีวิต รวมถึงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

 กลุ่มที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ ประกอบด้วยงานเรื่อง “เศรษฐกิจไทย 
: เส้นทางสู่ความสมดุล การท่องเที่ยวในงานบุญบั้งไฟและการแกะสลักไม้” พบว่าการเข้ามามีส่วนร่วม
ของระบบราชการท าให้ประเพณีพิธีกรรมบางอย่างถูกปรับเปลี่ยนไป การเคารพศาลหลักเมืองไม่ใช่
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ประเพณีท่ีมีมาแต่เดิมในภาคอีสาน แต่คือการครอบง าของวัฒนธรรมภาคกลางที่มาพร้อมกับลัทธิพิธีของ
ราชการ (นิธิ เอียวศรีวงค์, 2535) งานเรื่อง “การท่องเที่ยวบุญบั้งไฟอีสาน: บุญบั้งไฟต้องรับใช้ชาวยโสธร
ไม่ใช่ชาวยโสธรรับใช้บุญบั้งไฟ” มองการท่องเที่ยวมีส่วนน้อยมากที่ในการเปลี่ยนแปลงของประเพณี แต่
คนในท้องถิ่นเองกลับใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ถึงกระนั้น
การท่องเที่ยวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดคนเข้าชมงาน และท าให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่น
ต้องสร้างนโยบายและผลักให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น (นิธิ เอียวศรีวงค์, 2536) งานศึกษา “บั้งไฟ
ของชาวอีสานพลัดถิ่น” สนใจการใช้งานบุญบั้งไฟเป็นสัญลักษณ์ในฐานะที่เป็น “บุญบ้านเกิด” ท าให้บุญ
บั้งไฟเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนพลัดถิ่นของชุมชนลาวอพยพในอเมริกา มีการจ าลองงานบุญ
บั้งไฟขึ้นในซีแอตเติล ซึ่งท าให้เห็นว่าในยุคโลกาภิวัตน์ในขณะที่ผู้คนในซีกโลกหนึ่งที่ได้กลายเป็นพลเมือง
ของอีกประเทศหนึ่ง แต่วิถีชีวิตของกลุ่มคนยังผูกโยงไว้กับถิ่นฐานบ้านเกิดได้ (แวง พลังวรรณ, 2545) 
งานศึกษา “ประเพณีผูกเสี่ยวและเทศกาลบุญบั้งไฟ” พบว่าการเปลี่ยนแปลงของประเพณีพิธีกรรมใด
ควรเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือจากชาวบ้านเอง ไม่ใช่จากบุคคลภายนอก เพราะผลกระทบที่ตามมา
ย่อมเกิดเป็นผลเสียของชุมชน (William J, 2002) งานศึกษา “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
ที่มีต่อประเพณที้องถิ่นในเขตอีสานใต้” กล่าวถึงแนวโน้มการด ารงอยู่ของประเพณีบุญบั้งไฟในยุคปัจจุบัน
มีทั้งด้านลบและด้านบวก การด ารงอยู่ ด้านลบซึ่งจ าเป็นและส าคัญมากคือ “การพนัน การแข่งขัน” และ 
ด้านบวกยังสามารถด ารงประเพณีให้คงอยู่กับท้องถิ่นเพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนต่อไป 
รวมถึงการส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวท าให้เศรษฐกิจในชุมชนนั้นๆ ดีขึ้น (ศิริณี จุโฑปะมา และคณะ, 2550) 
งานศึกษา “แนวทางการฟ้ืนฟูประเพณีบุญบั้งไฟแบบดั้งเดิม โดยการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและ
ชุมชนบ้านดอนเขือง ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร” (ภัทรวรรณ จันทร์ศิริ และคณะ, 
2553) “รื้อสร้างประเพณี: การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัฒน์” (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และ
คณะ, 2554) “การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟผ่านบทเพลง” (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 
2555) “หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมการท าบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองเขื่อนช้าง” (พระครูวิจิตร 
วนสาร, 2556) และงานศึกษา “บุญบั้งไฟยโสธร” (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558) ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับบุญบั้งไฟในฐานศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการส่วนบุคคล หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นต่อวิถีชีวิตเชิงเศรษฐกิจของ
ชุมชนโดยไม่ค านึงถึงความเชื่อในอดีต การศึกษาค้นคว้าในกลุ่มนี้มีลักษณะการศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ของประเพณีบุญบั้งไฟ จากผลกระทบของการจัดการประเพณีเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การท่องเที่ยว 
ตอบสนองอุดมการณ์ค่านิยมสมัยใหม่ และตอบสนองอ านาจรัฐ ท าให้ประเพณีบุญบั้งไฟหมดมนต์ขลัง
ในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อที่เคยเกี่ยวพันกับวิถีชิวิตของคนในชุมชนเกษตรกรรม 
แต่สิ่งที่เข้ามาทดแทนคือเป็นประเพณีแห่งความสนุกส าหรับนัดรวมพลกันของลูกหลานที่เข้าไปท างาน
ในเมืองใหญ ่เป็นเทศกาลแห่งการแข่งขันชิงดีชิงเด่น การพนันขันต่อและการสร้างสรรค์ กิจกรรมใหม่ๆ 



13 

เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งสาระหลักจริงๆ เพ่ือบูชาพระยาแถน ผู้ที่สามารถบันดาลฝนให้ตกตามฤดูกาล
ไม่ปรากฏในปัจจุบัน ดังค ากล่าวของคนในท้องถิ่นว่า “งานบุญที่มีแต่เปลือก แต่ไม่มีแก่น” และ “บั้งไฟ
ยิ่งสูงแต่ระดับจิตใจของคนอีสานนับวันจะดิ่งจมไปเสียแล้ว เนื้อแท้ทางวัฒนธรรมที่เราเคยรับรู้จากอดีต
มันได้เลือนหายไป”  

 กล่าวโดยสรุป การศึกษาเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟนั้นจะเป็นการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจ
และขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ประวัติความเป็นมา คุณค่า ความเชื่อ ความ ส าคัญ
ต่อชุมชนและวิถีชีวิต รวมถึงการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ในด้านต่างๆ และการศึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟที่ถูกสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนอง
อุดมการณ์การท่องเที่ยวตอบสนองอุดมการณ์ค่านิยมสมัยใหม่ และตอบสนองอ านาจรัฐ ท าให้ประเพณี 
บุญบั้งไฟหมดมนต์ขลังในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อที่เคยเกี่ยวพันกับวิถีชิวิตของคน
ในชุมชนเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ พบว่า ประเพณีวัฒนธรรมไม่ว่าจะ
เป็นการรื้อฟ้ืนหรือผลิตขึ้นมาใหม่ของท้องถิ่นในสังคมปัจจุบัน ต่างถูกท าให้เกิดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 
เพ่ือตอบสนองการบริโภคนิยมของนักท่องเที่ยว แต่ในอีกแง่หนึ่งการท่องเที่ยวกับสร้างกลไกอ านาจ 
เพ่ือตอบสนองกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2536) 
ตรงกับแนวคิดของ Hobsbawm ที่มองว่าประเพณีประดิษฐ์ได้กลายเป็นเครื่องมือหรือทรัพยากรแห่ง
อ านาจในการต่อรองของกลุ่มต่างๆ (นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และชาวบ้าน) ที่
พยายามสร้างความหมายใหม่ให้กับงานประเพณีนั้นๆ เพ่ืออุดมการณ์หรือผลประโยชน์ของกลุ่มตน 
(Hobsbawm, 1992, อ้างถึงใน ยุทธกาน ดิสกุล, 2553) 

 ประเพณีประดิษฐ์ 
 หากพิจารณาการศึกษาจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่ได้น าแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” 

มาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์จาก
การอ้างอิงอดีตมาตีความใหม่ กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยการพยายามอ้างอิงใหม่ และ
กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์เพ่ือการเคลื่อนไหวในระดับชาติ 

 กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์ที่อ้างอิงอดีตมาตีความใหม่  
 อาทิงานศึกษาเรื่องประเพณีประดิษฐ์และอัตลักษณ์ชุมชนคลองแห เริ่มต้นจากการฟ้ืนฟู

สภาพคลองและน้ าไปสู่การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมคลองแห จากกลุ่มเจ้าอาวาส และเทศบาลเมืองคลองแห 
โดยการพยายามรื้อฟ้ืนความเป็นอดีตของชุมชนไม่ว่าจะเป็นประเพณี พิธีกรรมที่ได้สูญหายไป รวมถึง
การจ าลองวิถีชีวิตในอดีตของชุมชนโดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม เช่น เปิดร้านขายอาหารพ้ืนบ้าน 
การแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง การแสดงศิลปะท้องถิ่นภาคใต้ รวมถึงการจัดเวทีลานวัดเพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้มีส่วนร่วมในการเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และใช้วิธีการคัดเลือกเรื่องเล่าคือเรื่องที่ (ยุทธกาน ดิสกุล, 
2553) สอดคล้องกับพระพุทธศาสนาและการสร้างพระธาตุเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงชุมชนคลองแห่ที่
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มีความศรัทธาในศาสนา แสดงถึงตัวตนในการตั้งถิ่นฐานที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์มาจัดแสดง
เป็นละครเวทีสะท้อนให้เห็นถึงการตอกย้ าความมีตัวต้นและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่อ้างอิงอดีต โดยใช้
วิธีการน า เสนอรูปแบบประเพณีประดิษฐ์ที่สังคมท าการเลือกสรรวัฒนธรรม ประเพณี วัตถุ หรือ
พิธีกรรมบางอย่างจากสังคมในอดีตมาสื่อสารและตีความใหม่ เพ่ือเป้าหมายในการสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกันเพื่อสร้างความชอบธรรมในอ านาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทหน้าที่ส าคัญ
ในกระบวนการสร้าง อัตลักษณ์ชุมชนคลองแห   

 เช่นเดียวกับงานศึกษาเรื่องประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กรณี 
ศึกษางานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสระเกษ หรือที่รู้จักกันคือเทศกาลไหว้
ผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมรถิ่นไทยในประเทศไทย จากเดิมเป็นประเพณีส่วนบุคคลภายใน
ครอบครัว แต่ปัจจุบันถูกน ามาผสมกับพิธีกรรมแบบรัฐท าให้กลายเป็นงานประจ าปี และกลุ่มผู้น าชุมชน
ได้มีการยกวีระบุรุษในต านานคือ “พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน” ขึ้นมามีฐานะเป็นตัวแทนโฏนตา 
ของทุกคนในพ้ืนที่ ถือเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่หยิบยกบางส่วนของอดีตมาตีความใหม่เพ่ือให้เกิดการ
ปฏิบัติและรับใช้สถานการณ์ปัจจุบันและสร้างชุดความคิดร่วมกันของสังคมกลาย เป็นพลังต่อรองระหว่าง
กลุ่มคนในสังคม โดยอ้างอิงความสัมพันธ์ของตนกับอดีต การสร้างภาพลักษณ์เพ่ือน าเสนอตัวตนต่อ
สาธารณชนมากกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ท าให้เป้าหมายของ
กิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าด้านเศรษฐกิจร่วมกันของชุมชน 
กลายเป็นการช่วงชิงบทบาทเพ่ือผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนแทนการร่วมมือระหว่างกลุ่มคนท้องถิ่น
(เมธาวี ศิริวงศ์, 2556)   

 ยังมีงานศึกษาเรื่องหัวหินกับประเพณีประดิษฐ์: ศึกษากรณีการประกอบสร้างเพลินวาน 
ทีส่ืบเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวในประเทศมี
ระดับสูงขึ้น แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะรับรองนักท่องเที่ยวซึ่งนั้นก็รวมถึงหัวหิน กลุ่มชนชั้น
กลางในพ้ืนที่ที่ไม่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ และต้นทุนทางสังคม จึงใช้กระบวนการคัดลอก ผลิตซ้ า 
การผสมผสานมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างตลาด “เพลินวาน” โดยการพยายามน าเอาเรื่องราว
ในอดีตของชุมชน เช่น สัญลักษณ์มาประกอบสร้างเรื่องราวต่างๆ ที่พยายามแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตใน
วัยเด็ก และบรรยากาศที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น เทศกาลงานวัด สวนสนุก รถจักรยานโบราณ ของเล่น
ในอดีต ตู้ไปรษณีย์เก่า และสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทโลกและบริบทท้องถิ่นเข้ากับความเป็นไทย และ
ยังมีการน าประวัติศาสตร์ของหัวหิน เรื่องราวความเป็นมาต่างๆ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาประกอบสร้าง
ขึ้นมาใหม ่สิ่งที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์ “เพลินวาน” ถูกน ามาใช้เพ่ือการแสวงหาประโยชน์
บางอย่างในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่ก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคที่ก้าว
เข้าสู่สภาวะสมัยใหม่ (ธนวรรณ์ นิธิปภานันท์, 2558) 

 



15 

 กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์โดยการอ้างอิงใหม่เพื่อรับใช้สภาวการณ์ปัจจุบัน  
 อาทิงานศึกษาเรื่อง พระราหู: “ประเพณีประดิษฐ์” แห่งวัดศีรษะทอง (เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 

2545) พบว่าในยุคแรกพระราหูวัดศรีษะทองถูกอ้างอิงจากการสร้าง “อดีต” ที่สัมพันธ์เมื่อครั้งถูก
กวาดต้อนเข้ามาในฐานะเชลยศึกสงครามในสมัยกรุงธนบุรีและในรัชกาลที่  3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
การสร้างเครื่องรางของขลังกะลาตาเดียวพระราหูไว้เป็นรูปบูชาจึงเป็นการสื่อสัญลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 
จนกระทั่งเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ กอปรกับช่วงเวลาดังกล่าวเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ท าให้ความเชื่อพระ
ราหูกลับเป็นกระแสสังคมดังปรากฏเหตุการณ์สุริยุปราคา “ฟีเวอร์” ที่ส่วนหนึ่งถูกสร้างโดยโหราจารย์
และสื่อมวลชน ท าให้เกิดพิธีบูชาพระราหูในรูปแบบใหม่ด้วยการเครื่องเซ่นของด า 8 อย่าง เฟ่ืองฟูกัน
ทั่วบ้านทั่วเมือง การก่อตัวขึ้นจากการแสวงหาความหมายใหม่หรือการ “อ้างอิงใหม่” ที่มีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับ “พระราหู” ที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนในชุมชน ถูกน ามาสร้างเป็น “ประเพณี
ประดิษฐ์” เพ่ือหวังผลทางเศรษฐกิจสู่ความเป็นพุทธพาณิชย์หรือนายทุนน้อย ความเชื่อพระราหูจึง
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพ่ือหวังเป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชนที่ประสบปัญหาวิกฤติแห่งชีวิตในสังคมยุค
โลกาภิวัตน์   

 ยังมีงานศึกษา เรื่อง ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส: เวทีต่อรองเพ่ือสร้างตัวตนของชาวคริสต์
อีสาน (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2555) ที่ได้กล่าวถึงชาวท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มที่อพยพ
มาจากประเทศเวียดนาม นับถือศาสนาคริสต์ ภายใต้กระแสเคลื่อนไหวทารุณกรรมสุนัขท าให้สังคมตีตรา
ความโหดร้ายของชาวท่าแร่ ท าให้ชาวท่าแร่เลือกที่จะน าเสนออัตลักษณ์ของตนเองให้คนภายนอกเห็น
การมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเลือกใช้พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชน เช่น โบสถ์ บ้านเรือน 
ศาสนสถานโบราณที่เก่าแก่กว่า 100 ปี รวมถึงการโยงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการประสูติของพระศาสดา
โดย มีดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสดามาประกอบสร้าง ต่อเติม ปรุงแต่ง ประดิษฐ์เป็นประเพณี
แห่ดาวคริสต์ในปัจจุบัน 
 กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์เพื่อการเคลื่อนไหวในระดับชาติ  

 อาทิงานศึกษาพระราชพิธี และเห่เรือมาจากไหน? (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2550) ประเพณีใน
ยุคที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มชนชั้นเฉกเช่น ประเพณีการเห่เรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตามหลักฐาน
ที่ค้นพบนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในเป็นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏในบทละครและเพลงดนตรีที่สมเด็จฯ 
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงสร้างสรรค์ขึ้นในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เพราะ
ถึงขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานในสมัยอยุธยามีเห่เรือแบบเดียวกับที่มีทุกวันนี้ การเห่เรือจึงไม่น่ามีรากเหง้าที่
เนิ่นนานถึงสมัยอยุธยาเพราะไม่พบประเพณีนี้ในกฎมณเฑียรบาล พิธีเห่เรือจึงถูกประดิษฐ์และสร้างขึ้นมา
ใหม่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการย่างเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ไม่มีความเกี่ยวพันกับอดีต เพียงเพ่ือต้องการ
ส่งผ่านไปยัง “อนาคต” เพ่ือความมั่นใจในการด ารงอยู่ของรัฐชาติ  
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 เช่นเดียวกับงานศึกษา “หุ่นน้ า”: พัฒนาการของโรงหุ่นแห่งชาติและศิลปะทางการของ
ประเทศเวียดนาม ของ (ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล, 2545) ที่เสนอว่า ประวัติศาสตร์เวียดนาม ปี ค.ศ. 1956 
ภายหลังการเป็นอิสรภาพจากฝรั่งเศส ได้เลือกชุดการแสดงจากคณะหุ่นน้ าชาวบ้านมาผลิตซ้ าและพัฒนา
ให้เป็นการแสดงของภาครัฐ ปัจจุบัน “หุ่นน้ า” ได้รับการผลิตซ้ าและยกฐานะให้กลายมาเป็นศิลปะการ 
แสดงประจ าชาติ เพ่ือต้องการสะท้อนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ชมกลุ่มหลัก ได้เห็นภาพความ
เป็นเวียดนามผ่านภาพลักษณ์ของชาวชนบทที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย ท านา หาปลา เลี้ยงเป็ด สนุกสนาน
เรื่องเริงกับกีฬาพ้ืนบ้านรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นการตอกย้ าภาพลักษณ์ของประเทศเวียดนามที่ไม่ได้มี
แต่สงครามและการสู้รบที่เป็นภาพรับรู้มาในอดีต 

 กล่าวโดยสรุป จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเพณีประดิษฐ์ข้างต้นพบว่ากลุ่มที่
ศึกษาประเพณีประดิษฐ์จากการอ้างอิงอดีตมาตีความใหม่ เช่นงานศึกษาเรื่องประเพณีประดิษฐ์ และ 
อัตลักษณ์ชุมชนคลองแห (ยุทธกาน ดิสกุล, 2553) เรื่องประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม กรณีศึกษางานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสระเกษ (เมธาวี ศิริวงศ์, 
2556) และงานศึกษาเรื่องหัวหินกับประเพณีประดิษฐ์: ศึกษากรณีการประกอบสร้างเพลินวาน (ธนวรรณ์  
นิธิปภานันท์, 2558) ต่างใช้กระบวนการรื้อฟ้ืนทางวัฒนธรรม โดยการคัดเลือก คัดสรร และหยิบยก
ความสัมพันธ์ที่อ้างอิงอดีตของชุมชน และน ามาตีความใหม่เพ่ือรับใช้สถานการณ์ปัจจุบัน   

 กลุ่มท่ีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ที่สร้างข้ึนโดยการพยายามอ้างอิงใหม่ เช่น งานศึกษาเรื่อง
พระราหู: “ประเพณีประดิษฐ์” แห่งวัดศีรษะทอง (เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2545) และงานศึกษาประเพณี
แห่ดาว คริสต์มาส: เวทีต่อรองเพ่ือสร้างตัวตนของชาวคริสต์อีสาน (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2555) เกิดขึ้น
จากปรากฏ การณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วน โดยเรื่องราวที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นไม่ได้สัมพันธ์
กับอดีตของสังคมเพียงแต่ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน   

 กลุ่มที่ศึกษาประเพณีประดิษฐ์เพ่ือการเคลื่อนไหวในระดับชาติ เช่นงานศึกษาพระราชพิธี 
และ เห่เรือมาจากไหน? (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2554) และ “หุ่นน้ า”: พัฒนาการของโรงหุ่นแห่งชาติและ
ศิลปะทางการของประเทศเวียดนาม ของ (ศิลปกิจ ตี่ขันตกิุล, 2545)   

 จะเห็นได้ว่าการสร้างประเพณีประดิษฐ์ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของการอ้างอิงอดีต การ
พยายามนิยามความหมายใหม่ให้กับประเพณี การเคลื่อนไหวในระดับชาติเพ่ือสร้างความเป็นตัวตน 
จะเห็นได้ว่าต่างถูกสร้างขึ้นเพ่ือความเป็นกลุ่ม ส านึกร่วมในชุมชนเกิดเป็นอัตลักษณ์ทางสังคม และเป็น
พ้ืนที่ส าหรับการสร้างอ านาจใหม่เพ่ือใช้ในการต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ หรือเพ่ือประโยชน์
ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือมุ่งหวังผลทางพาณิชย์เป็นส าคัญ แต่ในกรณีประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟ
บ้านนาทรายเกิดขึ้นจากกระบวนการก่อตัวด้วยวิธีใด และคุณสมบัติใดที่ท าให้บุญบั้งไฟบ้านนาทราย
ยังสามารถสร้างความเป็นตัวตนเฉพาะถิ่นได้ในยุคปัจจุบัน ถือเป็นจุดประสงค์ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการค้นหาค าตอบ 
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กลุ่มคนลาวในหล่มเก่า 
การศึกษาพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์จะท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงสังคมและวัฒนธรรมของ

ชุมชนบ้านนาทราย ที่ถูกถ่ายทอดประเพณี พิธีกรรม ส าเนียงภาษา ที่ชุมชนเชื่อว่าถูกสืบทอดมาตั้งแต่
บรรพบุรุษเมื่อครั้งอยู่เวียงจันทน์ ข้อมูลประวัติศาสตร์ถือเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญในการประกอบการ
วิเคราะห์ประเด็นเรื่องความเชื่อ พิธีกรรม ที่มีรูปแบบเฉพาะถิ่นผ่านงานบุญบั้งไฟ และสามารถน าไปสู่
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้  

พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรและวัฒนธรรมล้านช้าง 
ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพิจารณาบ้านนาทรายในมิติประวัติศาสตร์ สังคม 

และวัฒนธรรม ราษฎรชาวอ าเภอหลมเกาสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวเวียงจันทน์ หลวงพระบาง 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีความเปนอยูตลอดจนส าเนียงภาษาคล้ายกับชาวหลวงพระบาง ซึ่งจากเอกสาร
ชั้นต้นโดยสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงบันทึกเรื่องเมืองเหล่าเก่าในนิทานโบราณคดีเรื่องความไข้
เมืองเพชรบูรณ์คราวเสด็จมาตรวจราชการเมืองหล่มเก่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 ไว้ว่า  

 

เห็นจะเป็นราษฎรอพยพหนีภัยสงครามจากล้านช้างเข้ามาประกอบอาชีพท าเรือกสวน 
 ไรน่าเลี้ยงสัตว์ แต่เป็นเมืองมาคร้ังสมัยสุโขทัย มีปรากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง
 ว่า เมืองล่ม แต่สังเกตไม่มีของโบราณอย่างใดที่แสดงว่าเป็นเมืองที่รัฐบาลตั้งมาแต่ก่อน”(สมเด็จ
 กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2543)  

 

และเมื่อ พ.ศ. 2250 เกิดข้อพิพาทระหว่างเมืองเวียงจันทน์และเมืองหลวงพระบางจนเกิดสงครามใหญ่ 
เป็นเหตุให้ผู้คนอพยพมาทางใต้เข้ามาตั้งเป็นชุมชนขึ้น ได้แก่ เมืองน้ าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) เมืองเลย 
เมืองด่านซ้าย และเมืองหล่ม จวบจน พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
กษัตริย์ศึกฯ (รัชกาลที่ 1) และพระยาสุรสีห์ ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ ผลปรากฏว่าไทยตีได้เมืองจ าปาศักดิ์ 
เมืองเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง ทั้งสามเมืองจึงตกเป็นประเทศราชของไทยอีกครั้งหนึ่ง กองทัพไทย
ได้กวาดต้อนราษฎรชาวเมืองเวียงจันทน์เข้ามาอยู่ในเขตของไทยตั้งแต่เมืองลพบุ  สระบุรี นครนายก 
ปราจีนบุรี นครปฐม จนถึงเมืองราชบุรี ส่วนราษฎรชาวเมืองหลวงพระบาง เมืองไชยบุรี และเมืองเวียงจันทน์ 
บางส่วนได้อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในเขตเมืองปาด เมืองนครไทย  และเมืองหล่ม ท าให้เพ่ิมจ านวน
ชาวลาวมากขึ้น (ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2543) 

ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาของนักวิชาการทางด้านโบราณคดีและมานุษยวิทยา อาทิเช่น 
รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ที่ได้สันนิษฐานว่าในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา 
(ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้าง) การขยายตัวของชุมชนชาวล้านช้างคงมี
มากขึ้น เพราะนอกจากผ่านเข้ามาทางเส้นทางคมนาคมระหว่างสระหลวงสองแคว (เมืองพิษณุโลกใน
ปัจจุบัน) เวียงจันทน์ เวียงค าแล้ว ยังเข้าไปสู่ตอนบนของลุ่มน้ าป่าสักในเขตอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มสัก 
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จนถึงอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ด้วย จนเป็นเหตุให้มีการตกลงกันเรื่องเขตแดน ณ บริเวณพระธาตุศรีสองรัก 
(ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546) 

ในมุมมองการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ เช่น สงวน รอดบุญ (2556) ยังพบว่า ในลุ่ม
แม่น้ าป่าสักตอนบนมีชุมชนลาวตั้งถิ่นฐานอยู่มากมาย เข้าใจว่าคงจะตั้งหลักแหล่งอยู่นานแล้ว อย่าง
น้อยก็เป็นช่วงในระยะสมัยอยุธยาตอนปลายสืบเนื่องมาจนรัตนโกสินทร์ตนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้
พบหลักฐานจากพระธาตุหลวงลาวรูปทรงดอกบัวตูมแปดเหลี่ยมองค์หนึ่งจากวัดทุ่งธงไชย ณ อ าเภอ
หล่มเก่า ภายในกรุพระธาตุพบจารึกแบบแผ่นโลหะ จารึกสังกาด 97 ตัว (พ.ศ. 2278) ซึ่งตรงกับสมัย
อยุธยาตอนปลาย ดั้งนั้น วัดต่างๆ ในอ าเภอหล่มเก่าจึงปรากฏพระธาตุแบบลาวก่อด้วยอิฐสอดินตาม
รูปทรงสถาปัตยกรรมของลุ่มแม่น้ าโขงและลุ่มแม่น้ าชี เป็นสถาปัตยกรรมที่มีแต่สมัยเวียงจันทน์มาจน 
ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ของไทย (สงวน รอดบุญ, 2556, อ้างถึงใน ธีระวัฒน์ แสนค า, 2556) ซึ่งตรงกับ
หลักฐานทางโบราณสถานศิลปกรรมที่ทรงคุณค่า โดยเฉพาะ สิม (โบสถ์) ในอ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนาที่มีความส าคัญและเป็นศาสนสถานที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนามาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอายุประมาณ 200 ปี ซึ่งสิมในอ าเภอหล่มเก่า มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมที่เป็นงานช่างฝีมือท้องถิ่นที่รับอิทธิพลทางศิลปะมาจากศิลปะล้านช้าง แสดงถึงรูปแบบ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ของชุมชนในอดีตผ่านงานสถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดย สิม (โบสถ์) เป็นงาน
ศิลปกรรมที่มีคุณค่าที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของชาติและชุมชน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์
ของศิลปินผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้เกิดรูปแบบงานสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่มี
เอกลักษณ์ชุมชน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร จ านวน 3 แห่ง คือ วัดโพธิ์ พระธาตุตาเถร 
และวัดนาทราย (นฤมล กางเกต,ุ 2556) 

ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องพิจารณาบ้านนาทรายในมิติประวัติศาสตร์สังคม 
และวัฒนธรรม ราษฎรอ าเภอหลมเกาสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวเวียงจันทน์และหลวงพระบาง 
ซึ่งสะท้อนจากขนบธรรมเนียม ประเพณีความเปนอยูตลอดจนส าเนียงภาษาเหมือนกับชาวลาวเวียงจันทน์  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการศึกษาและพิจารณา
เกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาทราย ทีม่ีพ้ืนเพมาจากคนเวียงจันทน์และคนหลวง
พระบาง ทีอ่พยพหนีภัยสงครามจากล้านช้างเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านนาทราย โดยตั้งขึ้นประมาณ 300 
– 400 ปีมาแล้ว (ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2543) จากการอพยพหนีภัยสงครามจากล้านช้าง
จึงท าให้ชุมชนบ้านนาทรายน าประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีอิทธิพลและสัมพันธ์
กับความเป็นล้านช้าง เช่น สิม พระธาตุ สถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิต ส าเนียง 
ภาษาเหมือนกับชาวหลวงพระบางทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อ ศาสนา พิธีกรรม ที่มีการผสมผสาน
ควบคู่ไปกับการนับถือผีบรรพบุรุษท่ีเรียกว่า “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” ผู้น าแห่งจิตวิญญาณของชุมชนนาทราย 
มาประดิษฐ์สร้างเป็นประเพณีในรอบปี สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นรวมถึงงานบุญบั้งไฟ 
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เป็นไปตามแนวคิดของ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ที่มองว่า “ประเพณีประดิษฐ์” เป็นกระบวนการ
ก่อตัวทางสังคมที่มักหยิบยกเรื่องราวทางความเชื่อของประวัติศาสตร์สังคมน ามาปฏิบัติเพ่ือรับใช้
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกันบางประการของสังคม (Hobsbawm, 1992, อ้างถึงใน 
เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2545)  

กล่าวโดยสรุป ผู้วิจัยได้น าแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” ของ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) 
ที่เน้นกระบวนการสร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ก่อตัวขึ้นด้วยการพยายามอ้างอิงอดีต การใช้ประเพณี
ประดิษฐ์ ในฐานะเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับบุญบั้งไฟสามารถสรุปภาพรวมได้ว่า “บุญบั้งไฟ” เป็นประเพณีที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่
ยึดถือปฏิบัติตามหลักฮีตสิบสอง หรือ (จารีตประเพณีสิบสองเดือน) โดยเป็นสัญลักษณ์เรื่องราวความ
เชื่อเกี่ยวกับการขอฝนและเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของสังคมเกษตรกรรม จนผ่านมาหลายยุคสมัยบุญบั้งไฟ
ถูกน าเสนอภาพลักษณ์ที่แฝงไปด้วยอุดมการณ์กลุ่ม เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ผู้วิจัย 
สามารถน าข้อมูลมาใช้เพ่ืออ้างอิงสนับสนุนงานศึกษาผ่านแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” (Invented 
Tradition) บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นการศึกษาในหัวข้อวิจัยเรื่อง 
ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นประเพณี
ที่มีรูปแบบเฉพาะถิ่น การจัดกิจกรรม พิธีกรรม ภายในงานท าให้เห็นถึงการน าเสนอตัวตนทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะการน าเรื่องราวฐานความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ หรือ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
อ้างอิงความสัมพันธ์ของตนเองในอดีตมาสร้างประดิษฐ์ประเพณีในวันส าคัญรอบปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการต่อสู้ในการด ารงอยู่ของกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกับแนวคิดประเพณี
ประดิษฐ์ (Invented Tradition) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในทุกแง่มุมของประเพณี คุณค่า ความหมาย 
สถานภาพ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความเป็นไปของประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย โดยเนื้อหาในบทนี้
จะเป็นการน าเสนอรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัย โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
 

วิธีและข้ันตอนการวิจัย 

  1. พื้นที่ศึกษา 
 วิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ประเพณีประดิษฐ์: บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากบุญบั้งไฟบ้านนาทรายถือเป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความแตกต่าง
จากพ้ืนที่อ่ืน กล่าวคือ ประเพณีบุญบั้งไฟในปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองอุดมการณ์การ
ท่องเที่ยว และตอบสนองอ านาจรัฐ ท าให้หมดมนต์ขลังในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อ 
แต่ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายที่ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในแถบอ าเภอหล่มเก่า และอยู่ในแผนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่กลับเป็นงานประเพณีที่สามารถด ารงอยู่
ในรูปแบบเฉพาะถิ่นจนถึงปัจจุบัน งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ไว้ดังนี้ 

  พ้ืนที่การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย และกลุ่มชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
ประเพณ ีตั้งอยู่หมู่บ้านนาทราย หมู่ที ่2 และหมู่ที ่3 ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   
  2. ประชากรที่ศึกษา 
    2.1 กลุ่มที่มีส่วนร่วมในการจัดการงานบุญบ้ังไฟบ้านนาทราย   

   เพ่ือท าให้เห็นถึงกระบวนการและวิธีการจัดการงานประเพณี ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่ม
ที่มีบทบาทในการจัดการภายในงานบุญบั้งไฟ โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive ampling) 
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ดังนี้ 
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      ร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการจัดการ
ภายในงานประเพณี ความรู้เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทของบ้านนาทราย พิธีกรรม ความเชื่อ และ
กระบวนการสืบทอดประเพณ ีโดยเลือกร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม ่ที่มีบทบาทในพิธีกรรม และเป็นร่างทรงที่
คนในชุมชนบ้านนาทรายให้การนับถือมากที่สุดตามล าดับดังนี้ 
 1. นายซุง   ดวงอุปะ   ร่างทรงเจ้าพ่ออู่ค า   

 2.  นางพูน   วันเมฆ   ร่างทรงเจ้าพ่อขุนไทร    
 3. นางต่วน   บุญแนบ ร่างทรงเจ้าพ่อขุนไกร    
 4. นางเกษิณี   ยังคลัง  ร่างเจ้าพ่อขุนจบ    
 5. นางค า   วันเมฆ ร่างทรงเจ้าพ่อขุนนิกร  
  ร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ทั้ง 5 ท่าน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนนาทราย 

      แม่แต่ง คือคนรับใช้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่เป็นผู้หญิงมีหน้าที่คอยจัดเตรียมข้าวของ
เครื่องใช้ในพิธีกรรม เพ่ือให้ทราบขั้นตอนการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรม และขั้นตอนการ
ประกอบพิธีกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
      1. นางพัก   ใจเมธา  
      2. นางลอย อินสกุล  
      3. นางห่วย   บุตรศรี  
      4. นางเปลื้อง นันทะกูล  

   คุ้ม “เจ้าพ่อเจ้าแม”่ บ้านนาทราย มีแม่แต่งทั้งหมด 4 ท่าน และทั้งหมดประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมในชุมชนบ้านนาทราย 
     พ่อกวนจ้้า คนรับใช้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ที่เป็นผู้ชายมีหน้าที่คอยช่วยให้ค าปรึกษา
และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ทราบข้อมูลกระบวนการการ
วางแผนเตรียมงานประเพณี อาทิ การก าหนดวัน ประชุมเตรียมงาน การท าบั้งไฟ การแห่กันฑ์หลอน การ
แห่อุปคุต การแห่ผ้าเจ้าพ่อฯ รวมถึงเรื่องของการจัดการสถานที่ในส่วนของพิธีกรรม    
    1. นายสมพงษ ์ ใจเมธา   
    2. นายละมด   ใจเมธา   
    3. นายแกง   สายบุญเกิด  

   คุ้ม “เจ้าพ่อเจ้าแม่” บ้านนาทราย มีกวนจ้ า หรือชุมชนเรียกว่า “พ่อกวนจ้ า” 
ทั้งหมด 3 ท่าน และทั้งหมดประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนบ้านนาทราย 
     2.2 กลุ่มชาวบ้านที่มีบทบาทส้าคัญในงาน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลการเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายด้วยเหตุใด และบุญบั้งไฟบ้านนาทรายส าคัญกับ
ชุมชนอย่างไร 
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   1. นางสุมาลี ชัยโฉม ปราชญ์ท้องถิ่นชุมชนบ้านนาทราย 
   2. เสมือน  เกษามูล ข้าราชการบ านาญ 
   3. นางศรี  วันแจ้ง ผู้จัดการประเพณีพิธีกรรมในชุมชน 
  4. นางเช้า   วันคง บริวารเจ้าพ่อ 
  5. นางห่วย   บุตรศรี คณะกรรมการชุมชน 
  6. นายบรรลัง   ใจเมธา คณะกรรมการชุมชน 
   2.3 กลุ่มผู้น้าชุมชน เพ่ือให้ทราบข้อมูลความเป็นมาของชุมชนบ้านนาทราย บริบท
ทั่วไปของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยเฉพาะเรื่องเจ้าพ่อ เจ้าแม่ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ใน
สังคม กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานราชการภายนอกชุมชน และ
มุมมองในเรื่องงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์  
  3. วิธีวิจัย 

   3.1 การศึกษาจากเอกสาร (Document Study)  
 ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารทางการศึกษา อาทิ หนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ 

วารสารทางวิชาการ เอกสารราชการ บทความที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการต่างๆ สิ่งตีพิมพ์เหล่านี้เป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ต้องการท าการวิจัย หรือท าการประเมิน ท าให้ผู้วิจัยทราบข้อมูลข้อเท็จจริง  
ในเรื่องที่ต้องการวิจัยในเบื้องต้น และยังท าให้ทราบว่ามีอะไรบ้างที่ค้นพบแล้วหรือยังไม่ค้นพบ ท าให้
ประหยัดเวลาทรัพยากร และงบประมาณในการด าเนินการวิจัยต่อไป   

 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏี “ประเพณีประดิษฐ์” รวมทั้งงาน 
วิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายตั้งแต่อดีต–
ปัจจุบัน ในเรื่องกระบวนการ วิธีการจัดการ การมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งการศึกษาด้านข้อมูลประวัติ 
ศาสตร์พัฒนาการของชุมชนบ้านนาทราย และข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาปรากฏการณ์กระบวนการจัดการสร้างประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟ
บ้านนาทรายและปัจจัยอะไรท าให้การด ารงอยู่ในรูปแบบเฉพาะถิ่นในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

   3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  (Field  study)   
      การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field study) เป็นการลงพ้ืนที่ไปศึกษาสภาพจริง
ของงานประเพณีบุญบั้งไฟและบริบทที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล 
อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   
     การเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญและน้ าหนักในการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม เพ่ือให้ได้รายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินพิธีกรรม ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ
บ้านนาทรายตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนจบงาน ซึ่งมีการจัดงานด้วยกัน 3 วัน คือ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2558 
วันสุกดิบ (วันเตรียมงาน)วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 วันแห่และจุดบั้งไฟ และวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 
2558 วันเก็บกากบั้งไฟ 
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      ผู้วิจัยได้เข้าร่วมในทุกกิจกรรมในงานประเพณี ได้แก่ การแห่อุปคุตเข้าเมือง การ
แห่ผ้าเจ้าพ่อ การถวายบั้งไฟ การเบิกบั้งไฟ การถวายต้นผึ้ง การฟ้อนร าฉลอง ณ หอไหว้ชั่วคราว (หรือ
เป็นการท าความเคารพกันระหว่างร่างทรง) การจุดบั้งไฟโดยมีร่างทรงเจ้าพ่อเป็นองค์ประธานและสื่อสาร
กับพระยาแถนก่อนท าการจุดบั้งไฟ และวันเก็บกากบั้งไฟเพ่ือสะสางดับร้อนให้ชุมชน 
  4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    การลงพ้ืนที่ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 
  4.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการเข้าไปสังเกต
งานประเพณปีระดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่
การก าหนดวันจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในงานเลี้ยงปีไล่ผีหลวง วันเตรียมข้าวของเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรม 
ได้ร่วมขบวนแห่หลอนเพ่ือเรี่ยไรเงิน เข้าร่วมพิธีแห่พระอุปคุตเข้าเมืองและกิจกรรมต่างๆ จนถึงวันงาน 
และวันเก็บกากบั้งไฟซึ่งเป็นวันสุดท้ายของประเพณีบั้งไฟบ้านนาทราย   

4.2 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ตามโครงสร้าง (Interview Guide) 
ดังนี้ 

   4.2.1 ความเป็นมาของชุมชน 
4.2.1.1 บริบทชุมชน เน้นที่วัฒนธรรมความเชื่อโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ   

เจ้าพ่อเจ้าแม ่
4.2.1.2 วิถีชีวิต เน้นโครงสร้างทางสังคม เช่น ระบบความสัมพันธ์แบบ

เครือญาต ิการนับถือผู้อาวุโส ค่านิยมทางศาสนา ความเป็นอยู่ในสังคม   
4.2.2 ความรู้เรื่องประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทของบ้านนาทราย 

4.2.2.1 ท าไมต้องมีการจัดงานบุญบั้งไฟ ชุมชนมีความเชื่ออย่างไร  
4.2.2.2 ชาวบ้านมองบุญบั้งไฟว่าสื่อหรือให้ความหมายอย่างไร 

 4.2.2.3 วัตถุประสงค์ของการจัดเพ่ืออะไร 
4.2.2.4 งานบุญบั้งไฟมีความส าคัญกับชุมชนบ้านนาทรายอย่างไร 
4.2.2.5 ความโดดเด่นบุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
4.2.2.6  ศาลเจ้าพ่อยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมหรือไม่ 
4.2.2.7 วัดยังเป็นคลังแห่งความรู้ของบั้งไฟอีกหรือไม่ 
4.2.2.8 ช่างท าบั้งไฟคือใคร (พระสงฆ์/สามัญชน) 
4.2.2.9 กลุ่มใดคือผู้มีบทบาทในงานบุญบั้งไฟที่สุดคือ  (แยกได้กี่กลุ่ม)   

4.2.3 ปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ท าให้ประเพณีเปลี่ยนแปลงไป 
หรือคงอยู่อย่างไรบ้าง   
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 4.2.3.1 รูปแบบความเชื่อ 
4.2.3.2 ความหมาย 
4.2.3.3 รูปแบบประเพณี 
4.2.3.4 การประกอบพิธีกรรม  
4.2.3.5  กระบวนการสร้างประเพณี (การวางแผนเริ่มจนจบงาน) 

    4.2.4 การมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณี 
4.2.4.1 กลุ่มร่างเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
4.2.4.2 กลุ่มคณะกรรมการวัด 

   4.2.4.3 กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย อบต.วังบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน  
4.2.5 การด ารงอยู่ 

4.2.5.1 สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในอนาคตประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย
จะเป็นอย่างไร   

4.2.5.2 สิ่งต่างๆ ในประเพณีบุญบั้งไฟควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่
4.2.6 ค าถามเพ่ิมเติมของกลุ่มผู้น าท้องถิ่น 

4.2.6.1 การปกครองภายในชุมชน อดีต-ปัจจุบัน มีระบบการปกครอง
กันอย่างไร  

4.2.6.2 ภายในชุมชนมีการพูดคุย มีการวางแผนเพ่ือเตรียมงานประเพณี
บุญบั้งไฟหรือไม อย่างไร 

4.2.6.3 การประสานกับกลุ่มข้าราชการ ปราชญ์ชุมชน ชาวบ้าน หรือ
หน่วยงานภายนอกชุมชนหรือไม ่อย่างไร 

4.2.6.4 ได้ให้การสนับสนุนในด้านใดบ้าง หรือให้ความช่วยเหลือหรือไม 
อย่างไร 

    อาจมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อที่สัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
โดยใช้กลวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
     การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) คือ เป็น
การพูดคยุสอบถามทั่วไปเพ่ือรวบรวมข้อมูล แนวคิด ความคิดเห็น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณี
บุญบั้งไฟบ้านนาทราย โดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีรวมถึงผู้เข้าร่วมงาน  
     การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) โดยสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) เป็นการสัมภาษณ์บุคคลในเชิงลึก เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องกระบวนการจัด
งาน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภายนอก  รูปแบบพิธีกรรม ความเชื่อ เกี่ยวกับการจัดงานประเพณี 
เป็นต้น 
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  5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
    การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) คือ การน าเอาข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมา
จัดท าให้เป็นระบบ โดยการหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์
ของข้อมูล เพ่ือให้น าไปสู่ความเข้าใจในกระบวนการสร้างบุญบั้งไฟผ่านแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ในแต่
ละยุคสมัย และน าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (บุญบั้งไฟ) ในบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันอย่างเหมาะสม ซึ่งการศึกษาผู้วิจัยได้ข้อมูลจากกระบวนการดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Analysis) 
 5.2 การลงพ้ืนที่ส ารวจงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย รวมถึงบริบททั่วไปของชุมชน 
 5.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของพิธีกรรมทุกขั้นตอนในงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 5.4 การสัมภาษณ์คนในชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย   
   เมื่อได้ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการลงพ้ืนที่ศึกษาตั้งแต่วันเตรียมงานจนจบงาน ผู้วิจัยจะ
น าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยใช้งานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละบท และเอกสาร 
ต าราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศึกษาครั้งนี้ มาใช้สนับสนุนข้อมูลและเชื่อมโยงเหตุการณ์ข้อเท็จจริงที่เกิด 
ขึ้นและใช้วิธีการตีความ แปลความหมาย และสรุปข้อมูลในลักษณะแบบบรรยายความ (Descriptive 
Analysis)  
  6. การน้าเสนอข้อมูล 
    รูปแบบการน าเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ จะด าเนินการในลักษณะของการบรรยายความ 
(Descriptive Analysis) ผลที่ได้จากการศึกษา ส ารวจ ประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ จะ
น าไปสู่กระบวนการสังเคราะห์เพื่อน าเสนอแนวทางการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
ผ่านประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถ
สร้างความแตกต่างไปจากงานบุญบั้งไฟในหลากหลายพื้นที่ 
  7. กรอบแนวคิดประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) ของ ฮอบสบอว์ม (Hobsbawm) 
มาประยุกต์ ใช้กับงานศึกษาในครั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูลวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 
ผนวกกับการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่มย่อย การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของพิธีกรรมตั้งแต่วันเริ่มเตรียมงาน วันงาน จนถึงวันเก็บกากบั้งไฟ 
ท าให้ผู้วิจัยเกิดประกายความคิดจากข้อมูลในหลากหลายมิติและจากการลงพ้ืนที่จริง จึงเกิดเป็นกรอบ
แนวคิดงานวิจัยดังนี้  
 



26 

กรอบแนวคิด 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 (ภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 26 กรกฎาคม 2559) 

 
 

 เพ่ือให้ได้แนวทางน าไปสู่ค าตอบของวัตถุประสงค์ผู้วิจัยจึงสร้างกรอบแนวคิด ภายใต้ทฤษฎี 
“ประเพณีประดิษฐ์” ของ ฮอบสบอว์ม (Hobsbawm) ดังนี้  
 การศึกษาบุญบั้งไฟบ้านนาทรายผ่านกระบวนการสร้างประเพณี โดยใช้แนวคิดประเพณี
ประดิษฐ์ (Invented Tradition) จ าเป็นต้องศึกษาพลวัตบุญบั้งไฟบ้านนาทรายเพ่ือให้เห็นถึงปัจจัยที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับชุมชนและส่งผลให้กระบวนการจัดการบุญบั้งไฟเกิดจุดเปลี่ยนในรูปแบบพิธีกรรมแต่ละยุค 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโดยอ้างอิงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ทั้งจากเอกสารหลักฐาน
ชั้นต้นประกอบกับการสัมภาษณ์บริบทชุมชน วิถีการด ารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมด้านต่างๆ สามารถ
สรุปพลวัตประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผ่านกระบวนการที่สร้างจุดเปลี่ยนส าคัญ ได้ทั้งหมด 3 ยุค
สมัย  
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 ยุคก่อตั้งชุมชน ชาวบ้านได้น าความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า ที่สัมพันธ์กับอดีตชุมชนมาเป็น
ตัวก่อสร้างประเพณี ยุคพัฒนา มีการดึงเรื่องราวทางศาสนาเข้ามาต่อเติม ปรุงแต่งในประเพณีเพ่ือให้
สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และยุคปัจจุบัน หรือยุคแห่งการช่วงชิง ต่อรองบทบาท 
ภายในงาน ระหว่างภาครัฐท้องถิ่นกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ ท าให้เกิดการประดิษฐ์พิธีกรรมที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้นเพ่ือเป็นการเสริมบทบาทของแต่ละกลุ่ม 

 การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ผ่านกระบวนการสร้างทั้ง 3 ยุค ท าให้ผู้วิจัยเห็นความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับอดีตชุมชนที่พยายามสร้างกฏระเบียบทางสังคมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของประเพณี  
โดยแต่ละห่วงเวลาเกิดเหตุการณ์ที่สร้างจุดเปลี่ยนท าให้ประเพณีต้องปรับสภาพเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ต่อสภาวการณ์ปัจจุบันทางสังคมในห่วงเวลานั้นได้ โดยสังคมเกิดปฏิบัติการน าวัตถุดิบทางวัฒนธรรมมา
ประดิษฐ์สร้างต่อเติมพิธีกรรมเข้ามาเสริมในงาน การศึกษาตามแนวคิดประเพณีประดิษฐ์สามารถท าให้
มองเห็นถึงกระบวนการทางสังคมที่ท าให้เกิดกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการงานประเพณีได้
อย่างไร อะไรคือจุดเริ่มต้น ข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์โครงสร้างการจัดการงานบุญบั้งไฟสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการน าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป 
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บทที่ 4 
บริบทชุมชนบ้านนาทราย  

ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 บ๎านนาทราย เป็นชุมชนหนึ่งที่ตั้งอยูํบนพ้ืนทีข่องอ าเภอหลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชากร
สํวนใหญํสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวเวียงจันทน์และหลวงพระบาง ที่ถูกกวาดต๎อนและอพยพจากภัย
สงครามมาอยูํที่เมืองหลํม (หลํมเกําในปัจจุบัน) ถึงสามครั้ง (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3, 2530) กํอนลง
หลักปักฐานกํอตัวเป็นชุมชนบ๎านนาทรายในปัจจุบัน และสิ่งที่สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงรากเหง๎าทาง
วัฒนธรรมอันสืบเนื่องมาจากชาติพันธุ์ลาวล๎านช๎างที่ยังปรากฏในชุมชนบ๎านนาทราย คือ การสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่ยังยึดถือปฏิบัติตามฮีตสิบสอง หรือประเพณีของกลุํมชาติพันธุ์ลาว 
ตลอดจนส าเนียงภาษาของคนในชุมชนยังมีภาษาที่มีส าเนียงพูดคล๎ายลาวเวียงจันทน์แม๎จะมีหางเสียง
ตํางกันไปนิดหนํอยแตโํทนเสียงจะนุํมนวลเหมือนภาษาอีสานผสมภาษาล๎านนา ประกอบกับหลักฐาน
ทางโบราณสถาน อยํางเชํน สิม (อุโบสถ) วัดนาทราย ที่ปรากฏภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังมีลักษณะ
การเคลื่อนทัพของฝ่ายสยามสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร์ครั้งศึกเจ๎าอนุวงศ์ (ธีระวัฒน์ แสนค า, 2556) 
และภาพวาดในมุมวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ที่ได๎รับอิทธิพลมาจากล๎านช๎าง เชํน การแหํปราสาทผึ้ง 
การนุํงซิ่นหัวแดงตีนกําน และภาพวาดผู๎ชายเป่าแคน เป็นต๎น ปัจจุบันชุมชนบ๎านนาทรายจึงยังคงสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตนเองที่อ๎างวําถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
และใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในสังคมจนถึงปัจจุบัน  
 งานวิจัยเรื่องประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ๎านนาทราย เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์
ประเพณีประดิษฐ์ผํานการจัดการประเพณีของคนกลุํมตํางๆ ที่เข๎ามามีสํวนในการจัดการวัฒนธรรมใน
ชุมชนบ๎านนาทรายผํานงานบุญบั้งไฟ และถึงแม๎วําชุมชนจะมีพัฒนาการทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงเป็นไปตามกลไกลภาครัฐ เชํน มีความเจริญเข๎าสูํชุมชนทุกด๎าน มีภาครัฐท๎องถิ่น
ก ากับดูแลเฉกเชํนสังคมอ่ืนๆ แตํท าไมชุมชนยังคงสามารถน าเสนอตัวตนทางวัฒนธรรมจนเกิดอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นผํานระบบความเชื่อเรื่องผีเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ได๎อยํางนําสนใจทํามกลางกระแสสังคมสมัยใหมํ 
 เพ่ือให๎การวิเคราะห์และน าเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมได๎อยํางชัดเจน 
การศึกษาบริบทชุมชนบ๎านนาทราย จึงถือเป็นข๎อมูลส าคัญอยํางยิ่งที่จะท าผู๎วิจัยเกิดความรูความเขาใจใน
พ้ืนที่เปาหมาย เพราะบริบทตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนถือเปนปจจัยที่สงผลตอการวิจัยทั้งสิ้น และพ่ือให
ได๎ขอมูล ของการศึกษาวิจัยมีความครบถวนสมบูรณ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎ใชวิธีการศึกษาโดยการสังเกต
แบบมีสํวนรํวมและการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก โดยเนื้อหาจะศึกษาบริบททั่วไปของพ้ืนที่ไมํวําจะ 
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เป็นเรื่องสภาพแวดล๎อมทั่วไป สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ชุมชน การปกครอง การศึกษา ความเชื่อ 
ประเพณี วัฒนธรรม การครองชีพ และพัฒนาการทางด๎านเศรษฐกิจและการด ารงชีพที่ผํานมาแตํละยุค
สมัย ซ่ึงข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดสามารถบํงบอกถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบันของผู๎คนใน
ชุมชนบ๎านนาทรายได๎อยํางเข๎าใจและชัดเจนยิ่งขึ้น 
  

 

ภาพที่ 2 จิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย 
ที่มา: ธีระวัฒน์ แสนค า, เมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักกับศึกเจ้าอนุวงศ์ (เพชรบูรณ์: ไทยมีเดีย, 
2556). 
 
 
 

     ศึกสยามลาวคราวครั้ง เจ๎าอนุ  เวียงจันทน์ 
เมืองหลํมเพชรบูรณ์อยูํ เก่ียวข๎อง 
ไพรํพลวุํนวายสู๎ หนีถิน่  ทิ้งบ๎าน 
รบพุํงต๎อนพี่น๎อง ทั่วแคว๎นจลาจนฯ 

 
 

ธีระวัฒน์  แสนค า, 2556. 
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สภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 3  แผนที่แสดงที่ตั้งบ๎านนาทราย หมูํที่ 2 และหมูํท่ี 3 
ที่มา: ข้อมูลแผนที่ Google, เข๎าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2559, เข๎าถึงได๎จาก https://maps.google.com 

 
 

ชุมชนบ๎านนาทราย มีพ้ืนที่กว๎างใหญํบนพื้นทีท่ั้งหมด 2,350 ไรํ ครอบคลุมหมูํ 2 และหมูํ 
3 ของต าบลวังบาล อ าเภอหลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากร 2,162 คน ชาย 1,014 คน หญิง 
1,148 คน 486 ครัวเรือน ต้ังอยูํในเขตปกครองขององค์การบริหารสํวนต าบลวังบาล ระยะทางหํางจาก
อ าเภอหลํมเกํา ประมาณ 7 กิโลเมตร และตั้งหํางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 65 กิโลเมตร ทิศเหนือของ
หมูํบ๎านติดกับบ๎านน้ าครั่ง ทิศใต๎ ติดกับ บ๎านโจะโหวะเหนือ ทิศตะวันออก ติดกับบ๎านวัดทุํงธงไชย 
และทิศตะวันตก ติดกับบ๎านภูปูน มีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวน 1,860 ไรํ พ้ืนที่อยูํอาศัย 490 ไรํ 

https://maps.google.com/
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ภาพที่ 4  การท าเกษตรกรรมชุมชนบ๎านนาทราย 
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 

 
 ลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปของชุมชนบ๎านนาทราย เดิมเป็นสภาพป่ารกร๎าง จวบจนสงคราม
ศึกเจ๎าอนุวงศ์พํายสงบลง ประชาชนที่อพยพและถูกกวาดต๎อนจากภัยสงครามจึงทยอยออกจากป่ามาตั้ง
ถิ่นฐานท ามาหากิน ณ ชุมชนนาทราย เพราะสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํมเชิงเขา มีดินอุดมสมบูรณ์ฝนตก
ตามฤดูมีล าห๎วยทรายไหลผําน เหมาะส าหรับการตั้งบ๎านเรือนท ามาหากิน อาชีพสํวนใหญํท าเกษตรกรรม 
ได๎แก ํการท านา ท าไรํ สวนผัก  เลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข๎าว ข๎าวโพด ถั่วเหลือง มะขามหวาน 
หากฝนดีผลผลิตทางการเกษตรก็พอเลี้ยงชีพ หากฝนแล๎งผลผลิตจะตกต่ าท าให๎เดือดร๎อน แตํสํวนใหญํ
คนในชุมชนนิยมปลูกพืชตามฤดูเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง อาชีพเสริม คือ ค๎าขาย รับจ๎าง ทั้งนี้ยังมีอาชีพ
ที่ถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ นายฮ๎อย (ค๎าวัว) แตํปัจจุบันมีเพียงบางหลังคาเรือนเทํานั้นที่ยังยึด
อาชีพนี้อยูํ (เพชร จันทร์เกิด, 2558) 
 การคมนาคมในอดีต ชาวบ๎านเลําวําเดินทางด๎วยเท๎าหรือเกวียน หากต๎องการติดตํอสื่อสาร
กับหมูํบ๎านใกล๎เคียง จะใช๎วิธีเดินป่าลัดทุํงเป็นเวลา 3 ถึง 5 วัน เพ่ือแจ๎งขําวสาร บางครั้งระหวํางทาง
มีการติดไข๎ป่าถึงแกํชีวิตก็มี เนื่องจากยังไมํมีการแพทย์ที่ทันสมัย ตํอมาหมูํบ๎านได๎รับการพัฒนาสืบเนื่อง 
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหํงชาติฉบับที่ 1 ชุมชนมีเส๎นทางการคมนาคมสะดวกขึ้นตามล าดับ 
ปี พ.ศ. 2500 มีถนนเส๎นทางเชื่อมตํอกับอ าเภอหลํมเกํา ปี พ.ศ. 2525 มีถนนสายหลักในหมูํบ๎าน และ
สามารถเชื่อมตํอการเดินทางเข๎าสูํทุกหมูํบ๎านและต าบลสามารถเดินทางได๎อยํางสะดวกสบาย   
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ภาพที่ 5  เส๎นทางคมนาคมเข๎าสูํชุมชนบ๎านนาทราย 
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
 
 จวบจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2556 กรมทางหลวงได๎ด าเนินการกํอสร๎างถนนทางหลวงหมายเลข 
12 หรือสายเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) จาก
ประเทศเวียดนามมายังประเทศพมํา เส๎นทางหมายเลข 12 ได๎ผาดผํานแหลํงทํองเที่ยวส าคัญของจังหวัด
เพชรบูรณ์ซึ่งรวมไปถึงต าบลวังบาล อ าเภอหลํมเกํา ที่แยกไปยังภูทับเบิก ปัจจุบันกลายเป็นถนนสาย
ส าคัญในการทํองเที่ยวที่สามารถเชื่อมตํอไปยังจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก ได๎อยํางสะดวก สํงผลให๎
ชุมชนบ๎านนาทรายที่มีประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นอันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ส าคัญของชาติ ถูกก าหนดไว๎
ในยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันคนในชุมชนสามารถติดตํอ สื่อสาร 
และเปลี่ยนทัศนคติกับสังคมภายนอกได๎อยํางรวด (ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านนาทราย, 2558) 
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ภาพที่ 6  ถนนสายหลักเข๎าชุมชนบ๎านนาทราย เชื่อมตํอไปยังภูทับเบิก 
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7  ถนนสายการทํองเที่ยวเชื่อมตํอไปยังจังหวัดเลย จังหวัดพิษณุโลก 
 (ถํายภาพโดย อรอมุา เมืองทอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 
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สภาพภูมิศาสตร์ 
 ลักษณะภูมิประเทศของชุมชนบ๎านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหลํมเกํา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
มีภูเขาล๎อมรอบทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบสลับเนินเขา
เป็นทิวยาว เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ตอนบนสํวนใหญํเป็นเนินเขา มีภูเขาขนาบรอบด๎าน จึงท าให๎สภาพอากาศ
ร๎อนจัดในชํวงฤดูร๎อน และหนาวจัดในชํวงฤดูหนาว มีสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะ
ความแตกตํางของอากาศในเวลากลางวันและกลางคืน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8  ภูมิศาสตร์ชุมชนบ๎านนาทราย; ทิวเขาขนาบรอบด๎าน  
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  ภูมิศาสตร์ชุมชนบ๎านนาทราย; พ้ืนที่ราบ อากาศร๎อนจัดและหนาวจัด 
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 
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ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านนาทราย 
 จากหลักฐานเอกสารชั้นต๎นโดยฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ปี พ.ศ. 2250 ได๎

เกิดข๎อพิพาทระหวํางเมืองเวียงจันทน์ และเมืองหลวงพระบาง จนเกิดสงครามใหญํจึงเป็นเหตุให๎ผู๎คน
อพยพหนีภัยสงครามเข๎ามาตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นชุมชนขึ้นในหลายพ้ืนที่ ได๎แกํ เมืองน้ าปาด (จังหวัด
อุตรดิตถ์) เมืองเลย เมืองดํานซ๎าย และเมืองหล่ม ผนวกกับปี พ.ศ. 2321 เมื่อครั้งพระวอ (เสนาบดี
เมืองเวียงจันทน์) เกิดความขัดแย๎งกับพระเจ๎าศิริบุญสาร เจ๎าเมืองเวียงจันทน์ (พระบิดาเจ๎าอนุวงศ์) 
ท าให๎พระวอพาต๎องพาครอบครัวและไพรํพลของตนออกมาตั้งมั่นที่บ๎านดอนมดแดง (อยูํในเขตพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานี) และท าหนังสือขอเป็นข๎าขอบขันฑสีมาของกรุงธนบุรี ในสมัยพระเจ๎าตากสินมหาราช 
เมื่อพระเจ๎าศิริบุญสารทรงรู๎ขําวจึงสํงกองทัพไปฆําพระวอที่บ๎านดอนมดแดง บุตรหลานพระวอตีฝ่าวง
ล๎อมออกมาได๎ และน าความไปกราบทูลเรื่องการสิ้นชีพของพระวอยังกรุงธนบุรี พระเจ๎าตากสินมหาราช
ทรงพิโรธมาก จึงได๎ท าการสํงกองทัพภายใต๎การน าของสมเด็จเจ๎าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) 
และเจ๎าพระยาสุรสีห์ฯ เข๎าตีเมืองเวียงจันทน์ ผลปรากฏวําทัพสยามตีได๎เมืองจ าปาศักดิ์ เมืองเวียงจันทน์ 
และเมืองหลวงพระบาง จึงตกเป็นประเทศราชของสยามอีกครั้งหนึ่ง กองทัพสยามได๎กวาดต๎อนราษฎร
ชาวเมืองเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง เข๎ามาอยูํในเขตของสยามตั้งแตํเมืองลพบุรี สระบุรี นครนายก 
ปราจีนบุรี นครปฐม ราชบุรี น้ าปาด นครไทย และเมืองหล่ม จึงท าให๎เป็นสาเหตุของการเพ่ิมจ านวน
ชาวลาวมากขึ้น (ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2543) 
 หลังจากสงครามสงบพระเจ๎าตากสินมหาราช จึงให๎เจ๎านันทเสนโอรสของพระเจ๎าศิริบุญ
สาร เสด็จขึ้นครองราชย์แทน แล๎วแตํงตั้งเจ๎าอินทวงศ์เป็นอุปราช สํวนเจ๎าอนุวงศ์และเจ๎าพรหมวงศ์ 
พระอนุชาของพระเจ๎านันทเสนที่ยังทรงพระเยาว์อยูํ  ให๎ลงไปเป็นตัวประกันที่กรุงธนบุรี เมื่อถึง พ.ศ. 
2347 เจ๎าอินทวงศ์ได๎สวรรคต รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล๎าให๎เจ๎าอนุวงศ์ไปเป็นพระมหากษัตริย์เวียงจันทน์
ในฐานะเป็นประเทศราชของสยาม จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 3 ปี พ.ศ. 2369 เจ๎าอนุวงศ์เสด็จมารํวมงาน
พระบรมศพของรัชกาลที่ 2 และกํอนที่จะกลับเวียงจันทน์เจ๎าอนุวงศ์ได๎กราบบังคมทูลตํอ รัชกาลที่ 3 
วําจะขอชาวลาวที่ถูกกวาดต๎อนมาตั้งแตํสมัยกรุงธนบุรีกลับไปยังเมืองเวียงจันทน์ด๎วย แตํรัชกาลที่ 3 
ไมํโปรดพระราชทานให๎เจ๎าอนุวงศ์จึงน๎อยใจและเสียหน๎าเกิดความรู๎สึกเป็นศัตรูตํอกรุงเทพฯ ระหวําง
การเสด็จกลับเมืองเวียงจันทน์จึงได๎กวาดต๎อนเอาชาวลาวทางฝั่งขวาของแมํน้ าโขงกลับไปเวียงจันทน์
ด๎วย หลังจากนั้นได๎รวบรวมกองก าลังแล๎วยกกองทัพเข๎าตีกรุงเทพมหานคร   
 เจ๎าอนุวงศ์พร๎อมด๎วยเจ๎าสุทธิสาร (โป๊) ยกทัพหลวงบุกเข๎ายึดเมืองนครราชสีมาได๎ส าเร็จ
และสั่งให๎เจ๎าราชวงศ์ (เหง๎า) ยกทัพหน๎าลงมากวาดต๎อนผู๎คนที่เมืองสระบุรี เมื่อฝ่ายกรุงเทพฯ รู๎ขําวจึง
รีบยกทัพไปที่เมืองสระบุรี แตํพบวําผู๎คนถูกกวาดต๎อนไปแล๎วจึงตั้งทัพรักษาเมืองสระบุรีเพ่ือรอก าลัง
ทัพใหญํจากกรุงเทพฯ มาสนับสนุนเพ่ือขึ้นไปตีเมืองเวียงจันทน์ เมื่อเจ๎าอนุวงศ์ทราบขําวการยกทัพของ
กรุงเทพ จึงสั่งให๎เจ๎าสุทธิสาร (โป๊) ท าการตั้งคํายรับ ณ เมืองภูเขียว สํวนเจ๎าราชวงศ์ (เหง๎า) ตั้งคํายรับที่ 
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เมืองหลํม โดยแบํงกองก าลังออกเป็นหลายสํวนเพื่อตั้งคํายตามรายทางจากเมืองเพชรบูรณ์จนถึงเมือง
หลํม พร๎อมทั้งใช๎เป็นที่พักของชาวลาวที่กวาดต๎อนมาได๎จากหมูํบ๎านตํางๆ ทั้งหมด 5 คําย 1. คํายบ๎าน
นายม 2. คํายบ๎านตะโพน 3. คํายบ๎านสะเดียง 4. คํายเมืองเพชรบูรณ์ 5. คํายเมืองหลํม เมื่อฝ่ายกรุงเทพ
เดินทัพมาถึงปราการดํานแรกคือ คํายบ๎านนายม ทั้งสองฝ่ายเกิดการปะทะกันครั้งใหญํเป็นผลให๎กองทัพ
กรุงเทพฯ ตีกองทัพลาวแตกลงได๎ จากสงครามมีผลตํอกลุํมคนลาวหลํมเป็นอยํางมาก เพราะกองทัพ
เจ๎าอนุวงศ์ได๎กวาดต๎อนกลุํมคนลาวที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่เมืองหลํมหนีกองทัพสยาม บางกลุํมก็หนีเข๎าป่าไป 
จึงท าให๎บ๎านเมืองในชํวงนี้ไมํมีผู๎คนอาศัยอยูํเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10  แผนที่จ าลองต าแหนํงที่ตั้งคํายของกองทัพลาวในเขตเมืองเพชรบูรณ์ – หลํมสัก 

ที่มา: ธีระวัฒน์ แสนค า, เมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักกับศึกเจ้าอนุวงศ์ (เพชรบูรณ์: ไทยมีเดีย, 
2556), 92. 
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ภาพที่ 11  ภาพวาดตามจินตนาการของศิลปินชาวลาว ที่แสดงการออกรบของเจ๎าอนุวงศ์ 
ที่มา: ธีระวัฒน์ แสนค า, เมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักกับศึกเจ้าอนุวงศ์ (เพชรบูรณ์: ไทยมีเดีย, 
2556), 75. 

 
 หลังจากกองทัพสยามสามารถตีคํายตํางๆ ของกองทัพลาวที่ตั้งอยูํในพ้ืนที่เมืองเพชรบูรณ์
และเมืองหลํมได๎แล๎ว เจ๎าราชวงษ์และแมํทัพนายกองของลาวจึงท าการกวาดต๎อนผู๎คนชาวเมืองสระบุรี 
เมืองเพชรบูรณ์ และเมืองหลํม ข๎ามเขาไปทางเมืองเลยเพ่ือจะได๎ข๎ามแมํน้ าโขงไปยังเมืองเวียงจันทน์ 
แตํในบริเวณเมืองเพชรบูรณ์และเมืองหลํม ยังมีชาวเมืองอีกจ านวนไมํน๎อยที่ไมํได๎ถูกกวาดต๎อนไปเพราะวํา
ได๎หลบหนีไปซํอนอยูํในป่าตั้งแตํมีขําวลือวํากองทัพลาวจะยกมา 
 นอกจากนี้ ยังมีชาวเมืองหลํมสํวนหนึ่งถูกฝ่ายสยามกวาดต๎อนลงไปอยูํในเมืองชั้นใน เชํน 
ในปี พ.ศ. 2371 มีการกวาดต๎อนชาวลาวจากหัวเมืองเวียงจันทน์และใกล๎เคียงสํงลงมาหลายครั้ง รวมถึง
ครัวลาวจากเมืองสระบุรี เมืองนครราชสีมาและเมืองหลํม ที่ถูกกองทัพเจ๎าอนุวงศ์กวาดต๎อนคืนกลับไป
เวียงจันทน์ ก็ถูกกวาดต๎อนกลับมายังกรุงเทพฯ ด๎วยแตํไมํทราบวําสํงไปตั้งบ๎านเรือนอยูํที่ใด (วลัยลักษณ์ 
ทรงศิริ, 2547) หลังจากสิ้นสุดสงครามศึกเจ๎าอนุวงศ์แล๎ว ประมาณปี พ.ศ. 2372 กองทัพเจ๎าอนุวงศ์
ได๎พํายแพ๎ลง ทางกรุงเทพฯ ได๎สํงขุนนางและข๎าหลวงตามหัวเมืองตํางๆ เข๎ามาท าหน๎าที่เกลี้ยกลํอมให๎
ชาวบ๎านที่หนีเข๎าป่าเมื่อครั้งเกิดศึกสงครามให๎กลับเข๎ามาตั้งถิ่นฐานท ามาหากินดังเดิม ซึ่งหนึ่งในกลุํม
ชาวลาวดังกลําวได๎รวมถึงชุมชนบ๎านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอวังบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน 
ผนวกกับค าบอเลําของนายซุง ดวงอุปะ (รํางทรงเจ๎าพํออํูค าคนปัจจุบัน) เลําวํา  
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  รุํนพํอของนายเที่ยง วันชัย (คือทวดของนางยัง วันชัย ซึ่งเป็นยายของนายซุง ดวงอุปะ) 
เป็นหนึ่งในผู๎ที่อยูํรํวมในเหตุการณ์ฟื้นฟูหมูํบ๎านนาทรายที่เสียหายจากภัยสงคราม ชาวบ๎านได๎
ชํวยกันท าการซํอมแซมบ๎านเรือนโดยการน าไม๎ไผํและแฝกเพราะเป็นวัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่น 
และสาเหตุที่เลือกบ๎านนาทรายเป็นที่ตั้งถิ่นฐานเนื่องจากมีล าห๎วย (ปัจจุบันคือห๎วยทราย) ไหล
ผํานซึ่งเหมาะตํอการท ามาหากินจวบจนเกิดเป็นชุมชนขนาดเล็กขึ้นมา (ซุง ดวงอุปะ, 2558)  

 

ปัจจุบันจึงกลําวได๎วํา ประชากรของชุมชนบ๎านนาทรายหมูํที่ 2 และ หมูํ 3 จึงสืบเชื้อสายลาวเวียงจันทน์
อาศัยอยูํอยํางหนาแนํน มีเพียงบางสํวนที่มาจากตํางถ่ินเทํานั้นเนื่องจากเป็นฝ่ายที่เข๎ามาเกี่ยวดองจาก
หมูํบ๎านอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 12  ล าห๎วยทราย ชุมชนบ๎านนาทราย 

 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

การศึกษาประวัติศาสตร์การเข๎าของกลุํมชาวลาว สามารถสะท๎อนให๎เห็นถึงกลุํมชาติพันธุ์ที่
ได๎น าวัฒนธรรม ประเพณี ของกลุํมตนที่เคยสัมพันธ์กับเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตมาสืบทอดเพ่ือสร๎างความ 
รู๎สึกรํวมการเป็นกลุํม ชุมชนบ๎านนาทรายก็เชํนกันที่ได๎น าเรื่องราวประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อเมื่อครั้ง
ถูกกวาดต๎อนมาจากเวียงจันทน์มาสร๎างความรู๎สึกรํวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชน ที่ปรากฏ
ในประเพณีบุญเดือนหกหรือบุญบั้งไฟ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของประเพณีกลุํมชาติพันธุ์ลาวยึดถือ
ปฏิบัติ ข๎อมูลทางประวัติศาสตร์นับวําเป็นสํวนส าคัญที่ท าให๎คนในชุมชนนาทรายได๎น าเรื่องราววิถีชีวิต 
ความเชื่อ พิธีกรรม ในอดีตมาเป็นตัวกํอสร๎างประเพณีในรอบปีและมีเกิดรูปแบบอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
โดยผํานกลุํมผู๎น าแหํงจิตวิญญาณ “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” ที่แตกตํางไปจากบุญบั้งไฟหลากหลายพ้ืนที่  
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ภาพที่ 13  บริบททั่วไปของชุมชนบ๎านนาทราย; ภูมิปัญญาการท าหนังกลองด๎วยหนังวัว 

 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14  บริบททั่วไปของชุมชนบ๎านนาทราย; คองไหว๎ของบ๎านรํางทรงแตํละองค์ 
 (ถํายภาพโดย มนชยา คลายโศก เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15  บริบททั่วไปของชุมชนบ๎านนาทราย; ดนตรีพื้นบ๎านในงานประเพณีตํางๆ ในชุมชน 

 (ถํายภาพโดย มนชยา คลายโศก เมื่อ 6 พฤษภาคม 2559) 
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การปกครอง 
 ผู๎วิจัยได๎พูดคุยและสอบถามชาวบ๎านนาทรายเลําวํา ชุมชนบ๎านนาทรายมีระบบคิดเรื่องผี
แฝงอยูํในชีวิตประจ าวันตั้งแตํเม่ือครั้งอดีตเรื่อยมา โดยเฉพาะความเชื่อผีบรรพบุรุษ “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” 
ที่ชาวบ๎านกลําววําเป็นความเชื่อที่มีความผูกพันธ์และถูกสืบทอดมาตั้งแตํบรรพบุรุษเมื่อครั้งอยูํเวียงจันทน์
ที่จะต๎องยกข้ึนบูชาเป็นวิญญาณชั้นสูง เพราะเป็นผู๎สร๎างบ๎านสร๎างเมืองจากยุคสมัยที่ไมํอาจคาดคะเนได๎ 
ซึ่งคนในชุมชนจะต๎องบูชาประจ าปีเพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญู ท าให๎เกิดความสบายใจและหากไมํ
กระท าจะสํงผลกระทบทางจิตใจมาก ดังนั้น ในความคิดของชุมชนบ๎านนาทราย ผีบรรพบุรุษจึงมีพลังที่
ไมํมีรูปรํางแตํสามารถสํงผํานอ านาจได๎ทางผู๎ที่ถูกเรียกวํารํางทรง “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” จึงสามารถควบคุม
ชีวิตจิตใจของคนในชุมชนได๎ โดยชํวง พ.ศ. 2480 มีนายฉลอง วันชัย เป็นรํางทรงเจ๎าพํออํูค า (เจ๎าพํอ
องค์ใหญํ) และเป็นทั้งผู๎อาวุโสที่ได๎รับความนับถือ หรืออาจจะเรียกวําเป็นผู๎น าแหํงจิตวิญญาณของชุมชน
ในยุคนั้นลักษณะการปกครองชุมชนจะเป็นรูปแบบพุทธควบคูํไปกับผี โดยมีผู๎น าชุมชนหรือพระสงฆ์เป็น
ผู๎ดูแลชาวบ๎าน และมี “รํางทรงเจ๎าพํอองค์ใหญํ” ที่มีอ านาจในการปกครองชุมชนบ๎านนาทรายเชํนกัน 
โดยการปกครองรูปแบบผู๎อาวุธโสในยุคแรกของชุมชนบ๎านนาทราย จากการสัมภาษณ์นางเกษิณี ยังคัง 
รํางทรงเจ๎าพํอขุนจบ และลูกหลานตะกูลรํางทรงระดับต๎นๆ 
  พ.ศ. 2480 ผู๎ใหญํฉลอง วันชัย   
 พ.ศ. 2488 ผู๎ใหญํหวัน ดวงอุปะ  
 เมื่อเข๎าสูํยุคที่ชุมชนบ๎านนาทรายมีการปกครองท๎องถิ่น จากการสัมภาษณ์นางศรี วันแจ๎ง 
ลูกหลานผู๎กํอตั้งหมูํบ๎านนาทรายในยุคต๎นๆ และเป็นผู๎จัดการงานประเพณีของหมูํบ๎านได๎ให๎ข๎อมูลล าดับ
การปกครองของชุมชนบ๎านนาทรายที่สามารถสืบค๎นได๎ดังนี้ 
 พ.ศ. 2504 ผู๎ใหญํบา วันกลม 
 พ.ศ. 2512 ผู๎ใหญํธรรม วันชํวย   
 พ.ศ. 2528 ผู๎ใหญํกาหลง วันตั้ง 
 พ.ศ. 2542 ผู๎ใหญํชอบ มูลตรี 
 พ.ศ.2547 ผู๎ใหญํปทิตตา วงษ์ฟู 
 พ.ศ.2553 ผู๎ใหญํบุญญดา มูลตรี ปัจจุบัน 
  ชุมชนบ๎านนาทราย ประกอบไปด๎วยหมูํที่ 2 และหมูํที่ 3 และเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎ชุมชน และสํงเสริมการพัฒนาด๎านตํางๆ อยํางทั่วถึง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติ ฉบับที่ 9 
บ๎านนาทราย จึงแบํงการปกครองออกเป็นคุ๎มตํางๆ จ านวน 12 คุ๎ม โดยหมูํที่ 2 แบํงออกเป็น 6 คุ๎ม ได๎แกํ 
คุ๎มอุดมพร คุ๎มสันติสุข คุ๎มทวีทอ คุ๎มทรัพย์สมบูรณ์ คุ๎มสามัคคีธรรม และค๎ุมรวงทอง หมูํที่ 3 แบํงออก 
เป็น 6 คุ๎ม ได๎แกํ คุ๎มทรัพย์เจริญ คุ๎มศรีมงคล คุ๎มเทพสถิต คุ๎มเกษมศรี คุ๎มเพ่ิมพูน และคุ๎มเฉลิมพระเกียรติ  
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เพ่ือให๎งํายตํอการปกครอง/การดูแล และเข๎าถึงประชาชนทุกครัวเรือน ชุมชนบ๎านนาทรายจะมีการประชุม
ปรึกษาหารือกันอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกวํานี้ถ๎าภายในหมูํบ๎านมีปัญหาเรํงดํวนที่จะต๎องรํวมกัน
แก๎ไขปัญหา ซึ่งแตํละคุ๎มจะสํงหัวหน๎าคุ๎มหรือผู๎แทนเข๎ารํวมประชุมด๎วยทุกครั้งและน าไปชี้แจงให๎ลูก
คุ๎มทราบโดยทั่วกัน (ศรี วันแจ๎ง, 2558) จนกระทั่ง พ.ศ. 2537 ได๎มีการประกาศใช๎พระราช บัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล ชุมชนบ๎านนาทรายจึงมีองค์การบริหารสํวนต าบล  วังบาลเกิดขึ้น
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2539 (อนุชิต ศรีธรรม, 2558)  
   จึงเห็นได๎วําในอดีตชุมชนบ๎านนาทราย มีการปกครองแบบการนับถือผู๎อาวุธโส โดยมีเจ๎าพํอ 
เจ๎าแม ํหรือ ผู๎น าแหํงจิตวิญญาณ เป็นผู๎อาวุธโสหรือผู๎น าชุมชน ทุกคนในหมูํบ๎านตํางให๎ความนับถือและ
เชื่อฟัง เชํน เมื่อมีการเกิด หรืองานพิธีกรรมตํางๆ ชาวบ๎านจะต๎องท าการบอกกลําวเจ๎าพํอใหญํให๎รับทราบ
เพ่ือความสบายใจ และเมื่อก๎าวเข๎าสูํยุคแหํงการปกครองท๎องถิ่นเกิดขึ้น ชุมชนบ๎านนาทรายมีการปกครอง
ในรูปแบบผู๎ใหญํบ๎านตามนโยบายรัฐบาล วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไป จากที่มีเหตุการณ์ตํางๆ ใน
ชุมชนต๎องบอกกลําวเจ๎าพํอใหญํ แตํปัจจุบันต๎องมาแจ๎งที่ผู๎ใหญํบ๎านตามกฏหมายของสังคม สะท๎อนให๎
เห็นวํากลุํมเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ถูกลดบทบาทด๎านการปกครองชุมชน แตํทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีกลุํมที่ยังเชื่อและ
นับถือศรัทธา เจ๎าพํอ เจ๎าแมํควบคูํกันไป จึงท าให๎ความเชื่อ ความศรัทธาในกลุํมเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ยังคงมี
อยูํในชุมชนเชํนกัน  

 

การศึกษา 
การศึกษาของชุมชนบ๎านนาทรายในอดีต ชาวบ๎านได๎อาศัย วัด นาทราย เป็นแหลํงเรียนรู๎

ในด๎านตํางๆ เชํนเดียวกับชุมชนอ่ืน อาจารย์สุมาลี ชัยโฉม ได๎เลําวําและเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 ได๎
มีการขอจัดตั้งโรงเรียนบ๎านนาทรายขึ้น โดยมีนายมาด บุญคล๎าย เป็นครูใหญํคนแรกของโรงเรียนบ๎าน
นาทราย จวบจนมาถึง พ.ศ. 2551 โรงเรียนบ๎านนาทรายได๎ถูกปิดลงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทีไ่ด๎ประกาศ "ยุบ" โรงเรียนขนาดเล็กและให๎ย๎ายไปท าการเรียนที่โรงเรียนอ่ืนในพ้ืนที่ใกล๎เคียง โดยให๎
เหตุผลส าคัญสองประการ คือ รัฐบาลไมํมีก าลังงบประมาณเพ่ือน ามาพัฒนาโรงเรียนทุกแหํงได๎อยําง
ทั่วถึง และไมํสามารถน างบประมาณจากเงินภาษีประชาชนมาดูแลทุกโรงเรียนได๎เทําเทียมกัน จาก
การออกนโยบายครั้งนี้สํงผลกระทบมาสูํชุมชนขนาดเล็กทั่วประเทศ รวมถึงชุมชนบ๎านนาทราย ท าให๎
เด็กและเยาวชนในหมูํบ๎าน ต๎องเดินทางไปเรียนยังโรงเรียนบ๎านวังบาล ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ าต าบล 
และมีบางสํวนได๎ขยับขยายไปเรียนในระดับมัธยมที่โรงเรียนหลํมเกําพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจ า
อ าเภอหลํมเกํา โดยมีระยะทางหํางจากหมูํบ๎านนาทรายประมาณ 5 – 7 กิโลเมตร การเดินทางสํวนใหญํ
จะเดินทางโดยให๎รถรับ – สํง นักเรียนภายในหมูํบ๎าน บางครอบครัวก็เดินทางไปรับสํงบุตรหลายด๎วย
ตัวเอง ปัจจุบันชุมชนบ๎านนาทรายตํางได๎รับการศึกษาภาคบังคับตามนโยบายรัฐบาล และคนในชุมชน
สํวนใหญํอํานออกเขียนได๎ (สุมาลี ชัยโฉม, 2558)   
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ครอบครัว อาชีพ การถือครองที่ท ากิน 
 การครองเรือน หรือการออกเหย๎าออกเรือน ของคนในชุมชนบ๎านนาทรายจะถือเป็นจารีต
นิยมแตํงเขยเข๎าบ๎านตามธรรมปฏิบัติของบรรพบุรุษ เพ่ือต๎องการแรงงานท าเกษตรกรรม เนื่องจากคน
ในชุมชนสํวนใหญํประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก โดยฝ่ายชายจะสํงผู๎เฒําผู๎แกํในครอบครัวหรือ
เครือญาติที่นับถือ มาเป็นผู๎ท าการเจรจาสูํขอหญิงสาว ในวันพิธีแตํงงานกํอนที่จะมีการผูกแขนสูํขวัญ 
ทางผู๎ใหญํฝ่ายเจ๎าสาวจะท าพิธีบอกกลําวผีบรรพบุรุษของตระกูลที่หิ้งบูชาของบ๎านตนเอง เพ่ือให๎ทําน
ได๎รับทราบวําได๎มีลูกเขยหลานเขยเข๎ามาอยูํรํวมสายตระกูลเดียวกัน ให๎ชํวยดูแลและปกปักรักษาให๎อยูํ
เย็นเป็นสุข หน๎าที่การงานเจริญรุํงเรือง การอยูํอาศัยจึงเป็นลักษณะครอบครัวใหญํอบอุํน เครือญาติมัก
อยูํในบริเวณรั้วบ๎านเดียวกัน แตํละบ๎านจะมีพํอตา แมํยาย เป็นญาติผู๎ใหญํที่คนในบ๎านให๎ความเคารพ
นับถือและเป็นที่พ่ึงยึดเหนียวจิตใจของลูกหลาน  
 การครองเรือน แตํงลูกเขย ลูกสะใภ๎เข๎าบ๎าน จึงถือเป็นสาเหตุส าคัญของการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติกันทางเครือญาติที่เกี่ยวดอง แตํสํวนใหญํคูํ
ที่มาสมรสกับคนในชุมชนบ๎านนาทรายสํวนใหญํจะเป็นชาวอีสานนับถือศาสนาพุทธ การปฏิบัติตนใน
วิถีชีวิตประจ าวันจึงไมํได๎แตกตํางจากพ้ืนฐานครอบครัวเดิมมากนัก   
 การถือครองที่ท ากินเริ่มจากการถากถํางที่ดินเพ่ือใช๎เป็นที่ท าการเกษตร ณ ปัจจุบันพ้ืนที่
สํวนใหญํจึงเป็นมรดกตกทอดจากปู่ ยํา ตา ยาย ของคนบ๎านนาทราย เมื่อก๎าวเข๎าสูํฤดูฝนจะลงมือท านา 
ท าไรํ หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวสํวนใหญํจะไมํให๎ที่ดินวํางเปลํา คือ มีการปลูกพืชเสริมเพ่ือเป็นรายได๎
เพ่ิมหลังการท านา และยังมีหนํวยงานของภาครัฐ เชํน เกษตรต าบล คอยเข๎ามาให๎ความรู๎ในเรื่องการ
ท าเกษตรแบบรักษาสิ่งแวดล๎อม มีการหมักปุ๋ยชีวภาพในครัวเรือนเพ่ือลดต๎นทุนการผลิตเพ่ิมรายได๎ 
แตํทั้งนี้ต๎องยอมรับวําการก๎าวเข๎าสูํสังคมปัจจุบันท าให๎กลุํมคนรุํนเกําบางสํวนยังยึดอาชีพเกษตรกรรม 
แตํคนหนุํมสาวรุํนใหมํนิยมประกอบอาชีพรับราชการ ค๎าขาย รวมถึงการออกไปขายแรงงานตํางถิ่น 
(ค า วันเมฆ, 2558) 
 ชุมชนบ๎านนาทราย เป็นชุมชนที่สํงเสริมกิจกรรมตํางๆ ที่ดีงามของบรรพบุรุษ อันสืบเนื่อง  
มาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงสร๎างสรรค์ 
คํานิยม พฤติกรรมของคนไทยให๎อยูํบนพื้นฐานของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และในปี พ.ศ. 2542 
ผู๎ใหญํชอบ มูลตรี และชุมชนได๎มีการจัดตั้งกลุํมปราชญ์ชุมชนหลากหลายด๎าน เชํน ด๎านการจักรสาน 
ด๎านสมุนไพร ด๎านดนตรีพ้ืนบ๎าน เป็นต๎น จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2545 สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ได๎คัดเลือกชุมชนบ๎านนาทราย อ าเภอหลํมเกํา ให๎เป็นชุมชนตัวอยํางที่มีวัฒนธรรมเข๎มแข็ง มีวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมเป็นแบบอยํางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน สามารถน าเอาวิถีชีวิตแบบใหมํมาปรับปรุงใช๎
อยํางเหมาะสม ซ่ึงหลายชุมชนไมํสามารถอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมไว๎ให๎ลูกหลานได๎ชื่นชมตํอไป ลงนาม
โดยผู๎วําราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์, 2545) 
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ภาษา 
 เมืองหลํมเกํากํอรูปขึ้นจากการอพยพของชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ ในราว พ.ศ. 2250 

หลังจากเกิดความขัดแย๎งระหวํางเวียงจันทน์และหลวงพระบาง จนเกิดสงครามใหญํเป็นเหตุให๎ผู๎คนอพยพ
หนีภัยสงครามเข๎ามาตั้งถิ่นฐานจนเกิดเป็นชุมชนขึ้นในหลายพื้นที่รวมถึงเมืองหลํม และปี พ.ศ. 2321 
ในสมัยกรุงธนบุรี เกิดสงครามระหวํางกองทัพสยามกับฝั่งลาวอีกครั้งผลปรากฏวําทัพสยามตีได๎เมือง
จ าปาศักด์ิ เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง กองทัพสยามได๎กวาดต๎อนราษฎรชาวเมืองเวียงจันทน์ และ
หลวงพระบาง เข๎ามาอยูํในเขตสยามตั้งแตํเมืองลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
น้ าปาด นครไทย และเมืองหลํม จึงท าให๎เป็นสาเหตุของการเพ่ิมจ านวนชาวลาวในเมืองหลํมมากขึ้น 
(ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2543) 

 ท าให๎คนไทหลํมรวมถึงชุมชนบ๎านนาทราย จึงมีภาษาถิ่นเฉพาะ ที่ใช๎พูดสื่อสารกันในอ าเภอ
หลํมเกํา ที่เรียกวํา“ภาษาหลํม” หรือที่ชุมชนเชื่อวําเป็นภาษาที่มาจาก “ภาษาลาวเวียง” มีส าเนียง
หางเสียงตํางกันไปนิดหนํอยแตํโทนเสียงจะนุํมนวลเหมือนภาษาอีสานผสมภาษาล๎านนา และมีวัฒนธรรม 
เป็นของตนเอง (วัฒนชัย หมั่นยิ่ง, 2554) สะท๎อนได๎จากชาวบ๎านในชุมชนบ๎านนาทราย เด็ก ผู๎ใหญํ ผู๎เฒํา
ผู๎แกํ รวมถึงหมูํบ๎านใกล๎เคียง ตํางใช๎ภาษาหลํมติดตํอสื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน  

 ภาษาถิ่น ถ๎อยค า และส าเนียงภาษายังแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชุมชนบ๎านนาทราย
เป็นอยํางดี “ภาษาหลํม” ยังถูกใช๎สื่อสารในพิธีกรรมตํางๆ ในชุมชน รวมถึงในพิธีกรรมบุญบั้งไฟ เริ่ม
ตั้งแตํการแหํกัณฑ์หลอน ภาษาหลํมถูกใช๎ในรูปแบบของเพลงพ้ืนบ๎าน เซิ้งกาพย์ ล าเพลิน เป็นวาทศิลป์
ที่งดงามแบบฉบับพ้ืนบ๎าน พิธีตรวจตราข๎าวของเครื่องใช๎ในพิธีกรรมบั้งไฟ เจ๎าพํอใหญํจะพูดผญาส าเนียง
พ้ืนบ๎านเป็นบทผญาสอนลูกหลานและบริวารวําควรปฏิบัติตนอยํางไรเพ่ือให๎งานเกิดความราบรื่น สะท๎อน
ให๎เห็นถึงภาษาเป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎สังคมเกิดเอกภาพ การสร๎างความรู๎สึกรํวมการเป็นกลุํมชาติพันธุ์
เกิดเป็นการสร๎างอัตลักษณ์ที่หลากหลายแตกตํางจากคนท๎องถิ่นอ่ืน  
 

วัดกับความเชื่อชุมชน 
 ชุมชนบ๎านนาทรายนับถือศาสนาพุทธควบคูํกับการนับถือผีบรรพบุรุษที่อ๎างวําสืบตํอกัน
มาแตํอดีต เชํนเดียวกับกลุํมชาวลาวที่ไมํวําจะตั้งถิ่นฐานอยูํที่ใดมักสร๎างวัดประจ าชุมชน ไว๎เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางยึดเหนียวทางจิตใจของคนในสังคมเดียวกัน วัดยังเป็นพ้ืนที่สร๎างความเป็นกลุํมและควบคุม
ให๎คนในชุมชนประพฤติไปในทิศทางเดียวกัน (เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2545) 
 ในอดีต วัดนาทราย นอกจากเป็นแหลํงศูนย์รวมจิตใจแล๎ว ยังเป็นแหลํงรวบรวมศิลปวิทยา
การของชุมชน เป็นโรงเรียนด๎านตํางๆ เชํน ยารักษาโรค การชําง การปกครอง อบรมด๎านพระวินัย โดย
ผู๎เฒําผู๎แกํสมัยนั้นได๎เลําสืบตํอกันวํา พํอแมํบ๎านใดหากต๎องการให๎ลูกชายรู๎หนังสือจะน าตัวไปฝากไว๎
กับหลวงพํอปุ้ง เจ๎าอาวาสรูปแรกของวัดนาทราย ให๎คอยปรนนิบัติพระอาจารย์และทํานจะเป็นผู๎สอน



44 

ให๎อํานให๎เขียน (เสมือน เกษามูล, 2558) จวบจนปัจจุบันวัดนาทรายยังคงบทบทในการสร๎างความเป็น
กลุํมเชํนเดียว กับในอดีต การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การจัดงานประเพณี พิธีกรรมในรอบปี
ตามธรรมเนียมนิยม หรือประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวข๎องกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” 
ยังคงใช๎พ้ืนทีภ่ายในวัดนาทรายเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมในชุมชน จากข๎อมูลเบื้องต๎นท าให๎ผู๎วิจัย
ต๎องกลับมาพิจารณา วัดนาทราย ในมิติที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท๎องถิ่นที่สะท๎อนอัตลักษณ์ชุมชน
ผํานงานศิลปกรรมล๎านช๎างผสมพ้ืนถิ่นภายในวัดนาทราย 
  เมื่อมองย๎อนกลับไปประมาณปี พ.ศ. 2372 หลังจากสิ้นสุดสงครามศึกเจ๎าอนุวงศ์ กองทัพ
เจ๎าอนุวงศ์ได๎พํายแพ๎ตํอกองทัพสยามจนสงครามสงบลงด๎วยดี ทางกรุงเทพฯ ได๎สํงขุนนาง และข๎าหลวง
ตามหัวเมืองตํางๆ มาท าหน๎าที่เกลี้ยกลํอมให๎ชาวเมืองหลํมที่หนีเข๎าป่าไปเมื่อครั้งเกิดศึกสงครามให๎กลับ
เข๎ามาตั้งถิ่นฐานท ามาหากินยังถิ่นฐานเดิม ซึ่งรวมถึงกลุํมชาวบ๎านนาทราย (ในปัจจุบัน) ยุคกํอตั้งชุมชน
ชาวบ๎านนาทรายได๎ชํวยกันสร๎างหลักปักฐานในหมูํบ๎านและบูรณะซํอมแซมบ๎านเรือนที่เกิดความเสียหาย
จากภัยสงคราม ผู๎คนเสียขวัญและไมํมีอะไรยึดเหนี่ยวทางใจ ความกลัวจึงเป็นเหตุให๎มนุษย์ต๎องแสวง 
หาวิธีการที่จะคุ๎มครองให๎ตนอยูํอยํางเป็นสุข ชาวบ๎านนาทรายจึงได๎ท าพิธีกรรมอัญเชิญ “เจ๎าพํออํูค า” 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยผูกพันกับกลุํมตนในอดีตเมื่อครั้งอยูํเวียงจันทน์มาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในชุมชน
โดยมีรํางทรงเป็นสื่อกลางในการท าพิธีกรรมเสี่ยงทายสถานที่กํอตั้ง วัด ปรากฏวําได๎พ้ืนที่บริเวณต๎นโพธิ์
ใหญํทีม่ีล าห๎วยทรายล๎อมรอบ (นางพูน วันเมฆ, 2558) ชาวบ๎านจึงได๎ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เมื่อ ปี พ.ศ. 2380 และได๎มีการสร๎างสิมหรืออุโบสถจนแล๎วเสร็จในปี พ.ศ. 2447 ถือวําเป็นวัดที่มีความ 
เกําแกแํละมปีระวัติศาสตร์คูํกับชุมชนมาอยํางยาวนาน (กระทรวงศึกษาธิการ : กรมการศาสนา, 2530) 
  สะท๎อนให๎เห็นวํา “วัด” กับ “เจ๎าพํอเจ๎าแมํ” หรือความเชื่อท๎องถิ่น ของชุมชนบ๎านนาทราย 
มีความสัมพันธ์ควบคูํกันมาแบบเนื่องๆ เพราะหลักฐานการจัดตั้งวัดในปี พ.ศ. 2380 แสดงให๎เห็นถึงกลุํม
เจ๎าพํอได๎เข๎ามามีบทบาทตํอสังคมนาทรายตั้งแตํยุคกํอตั้งชุมชน โดยเป็นผู๎น าในการเสี่ยงทายสถานที่ตั้ง
วัดนาทราย ทั้งยังมีค าบอกเลําจากรํางทรงท่ีสืบตํอกันมาวําบรรพบุรุษที่เป็นรํางทรงได๎สั่งสอนลูกหลาน
ไว๎ตลอดวํา “ให๎ปรองดอง สามัคคี รักษาศีล ท าบุญท ากุศล คิดดี ท าดี จะได๎ดี” สะท๎อนให๎เห็นวําเจ๎าพํอ
เจ๎าแมํได๎สอดแทรกแงํมุมศาสนาในค าสั่งสอนของกลุํมตนเอง (เปลื้อง นันทะกูล, 2558) และ หากมองใน
สังคมของคนในยุคอดีตศาสนาและไสยศาสตร์มีมิติทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับอ านาจ
นอกเหนือธรรมชาติ (ศรีศักร วัลลิโภดม,2559) เชํนเดียวกับเจ๎าพํอเจ๎าแมํทีไ่ด๎เชื่อมโยงเรื่องไสยศาสตร์
กับศาสนาเข๎าด๎วยกัน ที่ปรากฏในพิธีกรรม “ปัว” หรือ การรักษาโรคด๎วยการทรงเจ๎าเข๎าผี เจ๎าพํอขุนไทร 
หรือเจ๎าพํอที่มีต าแหนํงเป็นองค์รักษาของชุมชน ในขณะที่ท าการ ปัว จะมีค ากลําวไลํผีพาย ผีเปรต ผีปอบ 
ที่ท าอันตรายตํอชาวบ๎านที่ป่วยให๎ออกไปวํา “คนคนนี้เป็นข๎าพระพุทธเจ๎า เป็นบําวพระมหากษัตริย์ ตัวนี้
หนักเกิ่งฟ้า ถ๎ากูขอให๎สูหนี สูฟ้าวหนี....” (นางตํวน บุญแนบ, 2558)  
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 วัด นาทราย ยังปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรม อยํางเชํน สิม หรืออุโบสถ ที่มีลักษณะรูปแบบ
ศิลปะคล๎ายคลึงกับรูปแบบในศิลปะล๎านช๎าง โดยลักษณะเฉพาะของสิมกลุํมนี้คือ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยม 
ผืนผ๎า มีมุขหน๎าและทางเข๎าด๎านหน๎า มีคันทวย หรือแขนนางแกะสลักไม๎รูปนาคนั่ง ที่มีความอํอนช๎อย 
และสวยงาม เป็นรูปแบบเฉพาะของวัฒนธรรมล๎านช๎าง ถือเป็นแหลํงเรียนรู๎ทั้งทางประวัติศาสตร์ท๎องถิ่น
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (สมชาย แสวงนิล, 2554)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16  วัดนาทราย 
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 5 เมษายน 2559) 

 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 17 แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ๎าและทางเข๎าด๎านหน๎าที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดนาทราย 
ที่มา: นฤมล กางเกตุ, สิม: อิทธิพลศิลปะล้านช้างผสมพื้นถิ่น (เพชรบูรณ์: ไทยมีเดีย, 2556), 75. 
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  ภายในตัวอาคารของ สิม (อุโบสถ) วัดนาทราย ยังปรากฏภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่เขียน
ขึ้นในชํวงต๎นกรุงรัตโกสินทร์ หลังจากเสร็จศึกเจ๎าอนุวงศ์สะท๎อนให๎เห็นลักษณะการเคลื่อนทัพของฝ่าย
สยามสมัยต๎นกรุงรันโกสินทร์ครั้งศึกเจ๎าอนุวงศ์ (พ.ศ. 2369 – 2371) และยังประกอบไปด๎วยภาพวาด
ในมุมวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ทีไ่ด๎รับอิทธิพลมาจากล๎านช๎าง เชํน ภาพการแหํปราสาทผึ้ง ผู๎หญิง
นุํงซิ่นหัวแดงตีนกําน ภาพผู๎ชายเป่าแคนในงานประเพณ ีและภาษาไทยน๎อย ผํานปลายพํูกันของจิตกร
พ้ืนถิ่นที่ได๎รับอิทธิพลจากสกุลชํางหลวงจากกรุงเทพมหานคร (ธีระวัฒน์ แสนค า, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 18  ผู๎หญิงแตํงกายด๎วยซิ่นหัวแดงตีนกําน และผู๎ชายก าลังเป่าแคน 
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 8 มกราคม 2559) 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 19  การแหํปราสาทซึ่งมีลักษณะคล๎ายปราสาทผึ้ง   
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 8 มกราคม 2559) 
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ภาพที่ 20  อักษรไทยน๎อยปรากฏในภาพจิตรกรรม 

 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 8 มกราคม 2559) 
 
 

 
ภาพที่ 21  ทัพของฝ่ายสยามสมัยต๎นกรุงรันโกสินทร์ครั้งศึกเจ๎าอนุวงศ์  
ที่มา: ธีระวัฒน์ แสนค า, เมืองเพชรบูรณ์และเมืองหล่มสักกับศึกเจ้าอนุวงศ์ (เพชรบูรณ์: ไทยมีเดีย, 
2556). 
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 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชุมชน ไมํวําจะเป็นเรื่องราวการอพยพหนีภัยสงครามจาก
ล๎านช๎างเข๎ามาตั้งถิ่นฐานที่บ๎านนาทราย ท าให๎ชุมชนได๎น าเอาเรื่องราว ความเชื่อ ประเพณีตํางๆ ที่มีความ 
สัมพันธ์กับตนเองในอดีตมาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ สะท๎อนความเป็นกลุํมของตน และสิ่งหนึ่งที่สะท๎อน
ความเป็นตัวตนของกลุํมได๎อยํางชัดเจน คือ วัดนาทราย ซึ่งถือวําเป็นสถานที่ใช๎เป็นศูนย์รวมของเรื่องราว 
ความเป็นมาของชุมชน มีสถาปัตยกรรมท๎องถิ่นที่สะท๎อนความสัมพันธ์กับความเป็นล๎านช๎าง อาทิเชํน 
สิม เจดีย์ ธรรมมาส ภาพจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา ทีชุ่มชนเชื่อวําคือสิ่งที่บรรพบุรุษ
ลาวเวียงสร๎างไว๎ให๎ลูกหลาน ดังนั้นชุมชนบ๎านนาทรายจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับวัด หรือ สัญลักษณ์ความ
เป็นกลุํมและพระพุทธศาสนามาจวบจนปัจจุบัน 
  
ศาสนา ความเชื่อ 

 จากเดิมบรรพบุรุษของชุมชนบ๎านนาทรายมีความเชื่อเรื่องการนับถือผีแถนหรือเทพเจ๎าผู๎ดู 
แลชั้นฟ้าที่มีอ านาจสูงสุดสามารถดลบันดาลให๎เกิดความเป็นไปตํางๆ โดยเฉพาะการยึดมั่นในความเชื่อ
เรื่องผีบรรพบุรุษ หรือที่ชุมชนเรียกวํา “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” คือผีผู๎ปกปักรักษาคนในชุมชนนาทราย 

 ปัจจุบัน ชาวบ๎านนาทรายมีการนับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจ าชาติควบคูํไปกับ
อ านาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือธรรมชาติ เชํนเดียวกับชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ สะท๎อนได๎จากประเพณี พิธีกรรม
ที่โดดเดํนเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของบ๎านนาทราย การด าเนินพิธีกรรมตํางๆ ในประเพณี จะผสมผสาน
ระหวํางความเชื่อเรื่องผีเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ควบคูํไปกับการนับถือพุทธศาสนา โดยมีรํางทรงหรือผู๎ที่เป็นสื่อ 
กลางระหวํางสิ่งเหนือธรรมชาติกับมนุษย์ เป็นผู๎น าทางพิธีกรรมทุกข้ันตอน เชํน ประเพณีกรรมเก่ียวกับ
ผีบรรพบุรุษจะต๎องมีการเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลทุกครั้ง  

 ศาสนายังสะท๎อนให๎เห็นผํานพิธีกรรม ความเชื่อของชุมชน เฉกเชํน พิธีกรรม “ปัว” หรือ
การรักษาโรคด๎วยการทรงเจ๎าเข๎าผี ที่ผู๎วิจัยได๎เข๎ารํวมสังเกตการณ์ โดยพิธีกรรมจะมีเจ๎าพํอขุนไทร หรือ
องคร์ักษาประจ าชุมชน จะกลําววํา  

 

  คนคนนี้เป็นข๎าพระพุทธเจ๎า เป็นบําวพระมหากษัตริย์ ตัวนี้หนัก เก่ิงฟ้า หนาเก่ิงดิน ถ๎ากู
ขอให๎สูหนี สูฟ้าวหนี สูหนีไปโลด หนีไปทางผีตะบิดตะปอย ให๎สูหนีไปทางลูกท๎งลูกทํา สูอยํามา
ขี้คนตํางช๎างตํางม๎า ให๎สูหนีไปทางพํอค๎า ทิศเหนือ ให๎สูหนีไปทางผีตายเหลือ ควรไข๎ แม๎สูหนีบํ
ได๎ให๎ ฮํองไฮ๎หนีเสือ กูสะส าริดตน อนุภาพครูบาอาจารย์ ประสิทธิ์ให๎แกํกู ลันเคเตโร เวลาสันตุ 
อมเซ็นๆ พุทธเซ็นๆ ชัวหายะ ทั่วธน (พูน วันเมฆ, 2558) 

 

บทไลํผีที่มาท าร๎ายชาวบ๎านให๎เจ็บป่วยในพิธีกรรม “ปัว” ข๎างต๎น ยังมีการแฝงไปด๎วยแงํมุมทางศาสนา
ซึ่งชุมชนเชื่อวําเป็นบทกลอนหรือผญาบทนี้ถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และผู๎ที่จะมาเป็นองค์รักษา
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ได๎ต๎องมีใจใฝ่ในค าสั่งสอนของพุทธศาสนา ประกอบแตํกรรมดีถึงจะมีบุญบารมีในการรักษาคุ๎มภัยให๎
ชุมชน 
 นอกจากนี้ภายในชุมชนบ๎านนาทรายยังมีความเชื่อตํางๆ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบตํอกันมาซึ่งถือ
เป็น ความเชื่อที่มีอิทธิพลทางจิตใจตํอชีวิตคนในชุมชน เชํน ความเชื่อเรื่องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เรียกวํา “ผี” ได๎แก ํผีบ๎าน ผีเรือน คือ วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่เจ๎าบ๎านเคารพกราบไหว๎ จะคอยคุ๎มครองผู๎อยูํ
อาศัยในบ๎าน ผีตาแฮก คือ ผีที่ปกปักรักษาพืชสวนไรํนา ชาวบ๎านจะท าพิธีบูชาเซํนไหว๎หลังงานบุญบั้งไฟ
กํอนลงมือท านา และความเชื่อเรื่อง “ผีเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” ที่ชาวบ๎านหมายถึง “ผี” บรรพบุรุษ เชื่อกันวํา
เป็นทั้งผีประจ าตระกูลหรือผีผู๎ปกครองชุมชน ชาวบ๎านจะมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษประจ าบ๎าน เมื่อมีพิธี
มงคล เชํน การเกิด การแตํงงาน การบวช เจ๎าของบ๎านจะท าพิธีไหว๎ผีบรรพบุรุษเพ่ือบอกกลําวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ตนนับถือเพ่ือให๎เกิดความสบายใจ และในกลุํมเจ๎าพํอเจ๎าแมํเองก็ยังมีการแบํงล าดับชั้นผู๎อาวุโส ผู๎น๎อย 
อยํางชัดเจนตามบรรดาศักดิ์ของเจ๎าเมืองทางฝั่งลาว อาทิเชํน เจ๎าพํออํูค า เจ๎าแมํอํูแก๎ว ที่ถือวําเป็น
ต าแหนํงทีใ่หญํที่สุด และเชื่อวําสถิตอยูํ ณ บ๎านหีบใหญํ (ท่ีสิงสถิตของเจ๎าพํออํูค า) 

 
 

   

 

 

ภาพที่ 22  บ๎านหีบใหญํ (ท่ีสิงสถิตของเจ๎าพํออํูค า) 
 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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  ทั้งนี้ยังมีบริวารของตนเองในลักษณะที่มีความสัมพันธ์แบบระบบเครือญาติ เพ่ือน พ่ีน๎อง 
หรือลูกหลาน และคนในชุมชนบ๎านนาทรายเชื่อวํา“ผีเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ฝั่งลาว 
เชํนเดียวกับค าบอกเลําของอาจารย์เสมือน เกษามูล ข๎าราชการบ านาญในชุมชนเลําวํา  
 

   คนในชุมชนบ๎านนาทรายมีความเชื่อวํา “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ทางฝั่ง
ลาวถือเป็นชนชั้นเจ๎าที่ปกครองเมือง โดยมีเจ๎าพํออูํค าเป็นต าแหนํงสูงสุด และต าแหนํงชนชั้นกษัตริย์
จะมีความเกี่ยวพันกันทางเครือญาติ เพื่อน พี่น๎อง และคุ๎มเจ๎าพํอเจ๎าแมํตํางหมูํบ๎านยังให๎ความเคารพ
นับถือเพราะเชื่อวําบ๎านนาทรายเปรียบเสมือนวังหลวงที่เป็นต๎นก าเนิดของบรรดาเจ๎าพํอเจ๎าแมํ
องค์อ่ืนๆ ในแถบอ าเภอหลํมเกํา (เสมือน เกษามูล, 2558)  

 

ซึ่งสังเกตได๎จาก “หอไหว๎” บ๎านนาทรายหรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของกลุํมเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ประกอบ 
กับค าบอกเลําของนางเกษิณี ยังคัง รํางทรงเจ๎าพํอขุนจบ (ต าแหนํงรองลงมาจากเจ๎าพํออํูค า) กลําวํา 
“หอไหว๎ เปรียบเสมือนเขตพระราชฐานชั้นในของเจ๎าพํออํูค าและบริวารใช๎ส าหรับประกอบพิธีกรรม
ตํางๆ ในชุมชนและเป็นสถานที่โฮมพ่ีโฮมน๎องของบรรดาเจ๎าพํอ เจ๎าแมํในแถบอ าเภอหลํมเกําในวันเลี้ยงปี
ไลํผีหลวง” (เกษิณี ยังคัง, 2558) ซึ่งผู๎วิจัยได๎สังเกตุเห็นวําการประกอบพิธีกรรม ณ หอไหว๎ ทุกครั้ง 
กวนจ้ าหรือบริวารจะท าหน๎าที่กลางสัปทน (ที่ชาวบ๎านเรียกวํา รํม) ใช๎กลางแดดให๎เจ๎าพํออํูค า สัปทน 
ถือเป็นเครื่องแสดงยศเจ๎าขุนมูลนายของคนโบราณชั้นสูง และบริเวณหอไหว๎จะมีศาลาทั้งหมด 5 หลัง 
ผู๎วิจัยจึงสัมภาษณ์นางเช๎า วันคง (เป็นรํางทรงหมอล าสมพร) กลําววํา  
 

   ศาลาแตํละหลังจะมีหน๎าที่แตกตํางกัน ศาลาที่หนึ่งคือ หอไหว๎ มีไว๎ส าหรับให๎เจ๎าพํออูํค า
เทํานั้นเพราะเปรียบเสมือนกษัตริย์ผู๎ครองเมือง ศาลาที่สองไว๎ส าหรับให๎เจ๎าพํอ เจ๎แมํ บ๎านนาทราย
แตํงองค์ทรงเครื่องขณะเจ๎าลงประทับรําง ศาลาที่สามไว๎ส าหรับต๎อนรับ เจ๎าพํอเจ๎าแมํ ที่มาจากตําง
เมือง ศาลาที่สี่ไว๎ส าหรับให๎บริวาร กวนจ้ า แมํแตํง จัดเตรียมข๎าวของเพื่อใช๎ประกอบพิธีกรรม 
และศาลาที่ห๎าไว๎ต๎อนรับแขกบ๎านแขกเมืองหรือที่ชาวบ๎านเรียกวํา ลูกผึ้งลูกเทียน (เช๎า วันคง, 2558)  
 

สะท๎อนให๎เห็นวําแม๎แตํสถานที่ประกอบพิธีกรรม ณ “หอไหว๎” ยังปรากกฏการจ าลองพ้ืนที่คล๎ายเขต
พระราชฐานของกษัตริย์ที่มาจากความเชื่อของคนในชุมชนบ๎านนาทราย เรื่องเจ๎าพํอเจ๎าแมํคือกษัตริย์
ครองเมืองเวียงจันทน์ในอดีตกาลที่ไมํสามารถคาดคะเนได๎  
  จึงเห็นได๎วําปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผํานระบบความเชื่อเรื่อง ผีเจ๎าพํอเจ๎าแมํ ในชุมชนบ๎าน
นาทรายไดส๎วนกระแสสังคมในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และชุมชนนาทรายยังให๎
ความเคารพนับถือและ รํางทรงเจ๎าพํอ เจ๎าแมํเองยังเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน เพ่ือให๎เห็นถึงระบบ
ความสัมพันธ์ของกลุํมเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ที่ถือวําเป็นกลุํมที่มีอิทธิพลและบทบาทตํอคนในชุมชนนี้ ผู๎วิจัย
จึงท าการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุํมรํางทรงเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ เพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่สามารถน ามาประกอบ 
การวิเคราะห์ข๎อมูลเรื่องบทบาทและสัมพันธ์ทางสังคม ตามแผนผังดังนี้   
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ผังเครือญาติ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ บ้านนาทราย 
 

  

 
ภาพที่ 23  ล าดับผังเครือญาติเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ บ๎านนาทราย 

 (ภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558) 
 
ผังเครือญาตขิอง เจ๎าพํอเจ๎าแมํ บ๎านนาทราย ปรากฏรายชื่อต าแหนํงเจ๎าทั้งหมด 44 องค์ จากค าบอก
เลําของนางเกษิณี ยังคัง รํางทรงเจ๎าพํอขุนจบ กลําวํา 
 

  ชื่อต าแหนํงเจ๎าพํอเจ๎าแมํบ๎านนาทรายมาจากชื่อของกษัตริย์และบริวารที่มีความสัมพันธ์
กันทางเครือญาติที่มาจากเวียงจันทน์ และเป็นต๎นกกบรรพบุรุษของชุมชน โดยจะมีรํางทรง
หรือผู๎ที่ถูกเลือกให๎ท าหน๎าที่เป็นรํางผํานให๎เจ๎าลงมาประทับรําง และหากรํางทรงองค์ใดเสีย 
ชีวิตจะถูกน าคาบเจ๎าคาบนาย (เสื้อผ๎า) ไปไว๎ ณ หีบใหญํ เพื่อรอรํางใหมํมาเทียมตํอไป โดยผู๎
ที่ถูกเลือกให๎เป็นรํางทรงจะเกิดจากสาเหตุของการป่วย เจ๎าพํอขุนไทร (องค์รักษาประจ า
ชุมชน) มีหน๎าที่หลักท าพิธี “ปัว” หากการปัวเกิดจากการที่เจ๎าต๎องการให๎เป็นรํางทรง ก็จะมี
การท าพิธีกรรมกินดองเจ๎า (พิธีแตํงงานระหวํางเจ๎ากับรํางทรง) ตํอไป (เกษิณี ยังคัง, 2558) 
 



52 

  สถานภาพทางชนชั้นเจ๎าพํอเจ๎าแมํ มีสรรพนามที่ใช๎เรียกอยํางที่ชัดเจน เชํน เจ๎าพํอรุํนใหญํ
จะใช๎ค าน าหน๎าวําเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ กลุํมที่เป็นรุํนกลางจะใช๎ค าน าหน๎าวําเจ๎าอ๎าย กลุํมที่เป็นรุํนเล็ก คือ 
บริวารรับใช๎เจ๎าพํอ ปัจจุบันมีการครองรํางแล๎วทั้งหมด 16 องค์ และยังไมํมีการเลือกรํางทรงอีก 28 องค ์
ผู๎วิจัยยังพบวําชุมชนนาทรายได๎มพิีธีกรรม “การปัว” (รักษาโรคด๎วยการทรงเจ๎า) เกิดขึ้นเรื่อยๆ และชํวง
เดือนกรกฎาคม 2558 มีก าหนดการท าพิธีกรรมกินดองเจ๎าเพิ่มขึ้นอีก 2 รําง ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทาง
เครือญาติกับรํางทรงเจ๎าพํอขุนจบ (เจ๎าพํอที่มีบทบาทรองลงมาจากเจ๎าพํออํูค า) ทั้งนี้เพ่ือให๎ได๎ค าตอบ
การด ารงอยูํของกลุํมเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ที่ชัดเจนขึ้นจึงจ าเป็นต๎องสืบสายสกุลของผู๎ที่ถูกเลือกให๎เป็นรํางทรง
วําเกิดจากกระบวนการจัดการด๎วยวิธีใดถึงมีบทบาทและสามารถด ารงอยูํอยํางเข๎มขลังได๎ในทุกพิธีกรรม
ของประเพณีในชุมชนยบ๎านนาทราย 
 

 
 

ภาพที่ 24  ล าดับผังสืบสายสกุลของรํางทรงเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ บ๎านนาทราย 

 (ภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 12 พฤษภาคม 2558) 
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  จากการลงพ้ืนที่ในการสัมภาษณ์และรวบรวมข๎อมูลความสัมพันธ์ทางเครือญาติของสาย
สกุลผู๎ที่ถูกเลือกให๎เป็นรํางทรงเจ๎าพํอเจ๎าแมํ ในชุมชนบ๎านนาทราย พบวําสกุลที่ถูกเลือกให๎เป็นรํางทรง 
เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ และแตํละชื่อสกุลล๎วนเป็นสายสกุลระดับต๎นๆ ของ
หมูํบ๎าน และสํวนใหญํจะเป็นกลุํมที่ได๎รับการนับถือของคนในชุมชน รวมถึงกลุํมบริวารยังเป็นผู๎น าชุมชน
บ๎านนาทราย ดังการอธิบายแผนผังภาพตํอไปนี้ 
  นายฉลอง วันชัย (อดีตผู๎ใหญํบ๎านนาทราย และต๎นตระกูลนายฮ๎อยหรือผู๎ท าการค๎าขาย) 
อดีตรํางทรงเจ๎าพํออํูค าของชุมชนนาทราย (เจ๎าของบ๎านหีบใหญํ) มีพ่ีสาวชื่อนางเฮียง ดวงอุปะ (นามสกุล
เดิมวันชัย) แตงํงานกับตาหวัน ดวงอุปะ มีบุตร 2 คน คนที่ 1 ชื่อนายซุง ดวงอุปะ รํางทรงเจ๎าพํออํูค า 
(คนปัจจุบัน) คนที่ 2 นางงาม ยังคงั เป็นรํางทรงเจ๎าอ๎ายอุดร และได๎แตํงงานกับปู่สวง ยังคัง มีบุตร 3 คน 
โดยบุตรคนที่ 2 คือนายเข็มชาติ ยังคงั ได๎แตํงงานกับนางเกษิณี ยังคัง (นามสกุลเดิมใจเมธา) เป็นรํางทรง
เจ๎าพํอขุนจบ (เจ๎าพํอที่มีอ านาจลองลงมาจากเจ๎าพํออํูค า) 
  นายบาน วันเมฆ (อดีตผู๎ใหญํบ๎านนาทรายและเป็นสายสกุลต๎นๆ ของการตั้งชุมชน) แตํงงาน
กับนางกวด ทํอนแก๎ว มีบุตรจ านวน 7 คน โดย 
  บุตรคนที่ 3 คือ นายเฝื่อน วันเมฆ ได๎แตํงงานกับนางพูน วันเมฆ รํางทรงเจ๎าพํอขุนไทร 
(องค์รักษาและผู๎น าพิธีกรรม “ปัว” ของหมูํบ๎าน)  
  บุตรคนที่ 4 นางฮวย บุตรศรี เป็นรํางทรงเสนาธรรมจักร/แมํแตํง   
  บุตรคนที่ 5 นางกงเกียน บุญมัด ได๎แตํงานกับ ตาสนั่น บุญมัด มีบุตร 5 คน บุตรคนที่ 3 
คือนางเล็ก ใจเมธา แตํงงานกับนายมุด ใจเมธา มีลูกสาว คือนางเกษิณี ยังคลัง (เดิมนามสกุลใจเมธา) 
เป็นรํางทรงเจ๎าพํอขุนจบ และได๎ไปแตํงงานกับสายสกุลดวงอุปะ คือนายเข็มชาติ ยังคลัง ซึ่งเป็นบุตร
ของยายงาม ยังคลัง รํางทรงเจ๎าอ๎ายอุดร และเป็นน๎องสาวรํางทรงเจ๎าพํออํูค าคนปัจจุบัน ทั้งนี้พํอของ
รํางทรงเจ๎าพํอขุนจบ หรือ นายมุดใจเมธา มีน๎องชายเป็นรํางทรงเจ๎าพํอละครเชํนกัน บุตรคนที่ 4 นาย
สันติ บุญมัด แตํงงานกับนางแก๎ว บุญมัด มีบุตรชายคือนายจารุเดช บุญมัด เป็นรํางทรงเจ๎าอ๎ายขุน
เกรียงไกร 
  บุตรคนที่  7 นายเขียน วันเม แตํงงานกับนางค า วันเมฆ (นามสกุลเดิมยังคัง) ซึ่งเป็นรํางทรง
เจ๎าพํอขุนนิกร และมีบุตรชื่อนางบุญเฮียง เกตุแก๎ว รํางทรงที่ยังไมํสามารถระบุชื่อต าแหนํงของเครือญาติ
เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ (ฝ่ายผีบรรพบุรุษ) ได๎อยํางแนํชัด 
  ผู๎วิจัยได๎ตั้งข๎อสังเกตวําผู๎ที่ถูกเลือกให๎เป็นรํางทรงเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ต๎องมีความสัมพันธ์กัน
ทางเครือญาติและมักได๎เป็นผู๎ที่ได๎รับการนับถือของคนในชุมชนบ๎านนาทราย จากการลงพ้ืนที่เก็บข๎อมูล
เป็นระยะในชุมชน พบวํามีผู๎ที่ถูกเลือกให๎เป็นรํางทรงเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ และรอท าพิธีกรรม “กินดองเจ๎า” 
หรือพิธีกรรมการแตํงงานกับรํางทรง มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทั้งยังเป็นบุคคลที่อยูํรํวมในเครือญาติหรือสาย
สกุลเดียวกันกับรํางทรงรุํนเกํา 
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ประเพณี พิธีกรรม 
   ประเพณี พิธีกรรม ในรอบปทีีพ่บในชุมชนบ๎านนาทราย สามารถจ าแนกออกเป็น 2 กลุํม 
คือ ประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวข๎องกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษหรือ “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” และยังมีการน า
เรื่องราวที่เกี่ยวข๎องกับศาสนามาผสมกับพิธีกรรมทางผี ได๎แกํ ประเพณีแขวนทุง ประเพณีสรงน้ าเจ๎าพํอ
เจ๎าแม ํประเพณีเลี้ยงปีไลํผีหลวง ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญซ าฮะ (บุญเบิกบ๎าน) พิธีกรรม “ปัว” 
หรือการรักษาโรคด๎วยการทรงเจ๎าเข๎าผี และพิธีกรรม “กินดองเจ๎า” หรือพิธีกรรมการแตํงงานระหวําง
รํางทรงกับวิญญาณผีบรรพบุรุษ และประเพณีพิธีกรรม ตามธรรมเนียมนิยม ได๎แกํ บุญพระเวส (เทศน์
มหา ชาติ) บุญปีใหมํ (บุญสงกรานต์) บุญวิสาขบูชาบุญซ าฮะ (บุญเบิกบ๎าน) บุญเข๎าวัสสา (พรรษา) 
บุญข๎าวประดับดิน บุญข๎าวสาก (สลากภัตร) บุญออกวัสสา (พรรษา) และบุญกฐิน แตํอยํางไรก็ตามหาก
มองในองค์รวมของประเพณี พิธีกรรมในชุมชนบ๎านนาทรายจะมีความเกี่ยวเนื่องทั้งทางศาสนาและผี
อยํางแยกไมํออก 

 

ประเพณี พิธีกรรม ที่เกี่ยวกับผบีรรพบุรุษ หรือเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 

   ประเพณีแขวนทุง (ธง) เดือนเมษายน 
   "ทุง" (ธง) คือผืนผ๎าที่ถักทอด๎วยด๎ายไหมพรมหลากสี จะมีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมและขลึง
ด๎ายหลากสีวนเป็นเหลี่ยมคล๎ายใยแมงมุม เมื่อถึงเทศกาลแขวนทุง ชาวบ๎านในชุมชนนาทรายจะมา
รวมกันที่ศาลาการเปรียญ วัดนาทราย เพ่ือชํวยกันท าทุงไปแขวนถวายตํอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และแขวนบริเวณ
รอบหมูํบ๎านทั้ง 4 ทิศ การแขวนทุง ยังเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศชัยชนะของหมูํบ๎านนาทราย ซึ่งถือ
ได๎วําเป็นประเพณีท่ีสร๎างความภาคภูมิใจให๎กับคนในชุมชน  
   ตามต านานประวัติศาสตร์ของชุมชนบ๎านนาทราย จากค าบอกเลําของ ก านันอนุชิต ศรีธรรม 
กลําววํา พิธีแขวนทุง (ธง) เกิดขึ้นจากหมูํบ๎านบ๎านนาทรายต๎องการโคํนต๎นไม๎มาดเพ่ือจะเอาไปถวาย
ให๎กรุงศรีอยุธยา และมีการพนันขันตํอเพ่ือเอาชนะกัน ระหวํางหมูํบ๎านวังบาลกับหมูํบ๎านบ๎านนาทราย 
ทางวังบาลประสงค์ไมํให๎ต๎นไม๎มาดล๎มต๎องการให๎ตั้งไว๎ที่เดิม แตํทางบ๎านนาทรายต๎องการจะโคํนไม๎
มาดเพ่ือน าไปท าเรือถวายให๎กรุงศรีอยุธยา จึงได๎บอกกลําวให๎เจ๎าพํอขุนจบ (เจ๎าพํอแหํงบ๎านนาทราย) 
ท าพิธีโคํนไม๎มาดและตามต านานเจ๎าพํอขุนจบได๎ท าการโคํนต๎นไม๎มาดลงได๎ส าเร็จโดยล าต๎นล๎มมาทาง
หมูํบ๎านนาทราย ทั้งยังมีต านานเชื่อมโยงกับการโค๎นไม๎มาด คือ สะเก็ดจากการฟันไม๎มาดกระเด็นไป
ทับถมจนเกิดเป็นเนินเขาปัจจุบันคือ วัด ดอยสะเก็ด อ าเภอหลํมเกํา และการได๎รับชัยชนะในครั้งนั้นท า
ให๎เกิดเป็นต านาน เรื่องเลํา ของการยกทุง (ธง) พร๎อมปักทุงกัน เพ่ือเป็นการประกาศให๎รู๎วําบ๎านนา
ทรายคือผู๎มีชัยชนะ พิธีแขวนทุงจึงเป็นพิธีกรรมเพ่ือแสดงถึงการประกาศชัยชนะตามต านานความเชื่อ
ของหมูํบ๎านนาทราย โดยมีกลุํมเจ๎าพํอเจ๎าแมํเป็นผู๎น าในการประกอบพิธีกรรมในทุกขั้นตอน (อนุชิต 
ศรีธรรม, 2558) 
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ภาพที่ 25  ประเพณีแขวนทุง บ๎านนาทราย; แขวนทุงกับเสาไม๎ไผํ 
 (ถํายภาพโดย พิทักษ์ จันทร์จิระ เมื่อ 20 เมษายน 2558) 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 26  ประเพณีแขวนทุง บ๎านนาทราย; ร าฉลองการยกทุง 

 (ถํายภาพโดย พิทักษ์ จันทร์จิระ เมื่อ 20 เมษายน 2558) 
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 ประเพณีสรงน้ าเจ้าพ่อ เดือนเมษายน   
 พิธีสรงน้ าเจ๎าพํอเจ๎าแมํ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพที่มีตํอเจ๎าพํอเจ๎าแมํ และถือ
โอกาสนี้เพ่ือเป็นการขอพรให๎หมูํบ๎านอยูํเย็นเป็นสุข กํอนวันงานจะมีการท าความสะอาดบริเวณหิ้งบูชา 
ณ หอไหว๎ประจ าหมูํบ๎าน โดยจะมีรํางทรงแตํละคนจะเตรียมน้ าอบน้ าหอมมาเพ่ือใช๎สรงน้ าเจ๎าพํอ 
 เมื่อรํางทรงแตํละองค์มารวมตัวพร๎อมกัน ก็เริ่มประกอบพิธีอัญเชิญเจ๎าพํอเจ๎าแมํ ลงมา
ประทับรําง แล๎วตามด๎วยการสรงน้ าที่หอไหว๎กํอน ตํอจากนั้นจึงสรงเจ๎าพํอองค์ใหญํ และองค์รองตาม 
ล าดับความอาวุโส ตามด๎วยการฟ้อนร าของบรรดาเจ๎าพํอเจ๎าแมํที่มารํวมงานกันอยํางสนุกสนาน ถือเป็น
การเฉลิมฉลองงานสรงน้ าเจ๎าพํอในปีนี้ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 27  ประเพณีสรงน้ าเจ๎าพํอ บ๎านนาทราย; สรงน้ ารอบหอไหว๎ 
 (ถํายภาพโดย พิทักษ์ จันทร์จิระ เมื่อ 20 เมษายน 2558) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 28  ประเพณีสรงน้ าเจ๎าพํอ บ๎านนาทราย; สรงน้ าเจ๎าพํอ 
 (ถํายภาพโดย พิทักษ์ จันทร์จิระ เมื่อ 20 เมษายน 2558) 
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 ประเพณีเลี้ยงปีไล่ผีหลวง เดือนมิถุนายน 
 งานเลี้ยงปีไลํผีหลวง จัดขึ้นเพ่ือเป็นการไลํผีที่เข๎ามาในหมูํบ๎านทั้งหมดให๎กลับไปอยูํยัง
สถานที่ของแตํละตน ซึ่งถือเป็นพิธีที่ส าคัญและใหญํที่สุด โดยมีรํางทรงและผู๎ที่นับถือเจ๎าพํอมารํวมงาน
กันอยํางหนาแนํน ถ๎าใครไมํมีเวลามารํวมงานจะต๎องให๎คนในครอบครัวเสียไกํ  เสียเหล๎า เพ่ือเป็นสิ่ง
แทนตัวบุคคลมารํวมงาน ภายในงานจะมีผู๎ที่เคยมาบนบานศาลกลําวไว๎ก็จะกลับมาแก๎บนในวันนี้ด๎วย 
อาหารคาวที่ใช๎เซํนไหว๎ด๎วยหมู ไกํ เป็ด จะหมุนเวียนทุกปี หลังจากเลี้ยงเจ๎าพํอแล๎วจะมีการจุดบั้งไฟ
จ านวน 4 บั้ง เพ่ือจุดถวายพระยาแถนและท๎าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ทิศ และจึงเริ่มท าพิธีไลํผีหลวงที่สิง
สถิต ณ หมูํบ๎าน ให๎กลับไปอยูํยังสถานที่ของแตํละตน ถือเป็นอันเสร็จพิธีในปีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 29  ประเพณีเลี้ยงปีไลํผีหลวง บ๎านนาทราย; พิธีตรวจตราอาหาร 
 (ถํายภาพโดย พิทักษ์ จันทร์จิระ เมื่อ 29 เมษายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30  ประเพณีเลี้ยงปีไลํผีหลวง บ๎านนาทราย; พิธีเรียกขวัญตัวแทนในการไลํผีหลวง 
 (ถํายภาพโดย พิทักษ์ จันทร์จิระ เมื่อ 29 เมษายน 2558) 
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 ประเพณีบุญบ้ังไฟ เดือนพฤษภาคม / มิถุนายน   
 การก าหนดวันงานประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชนบ๎านนาทราย จะต๎องดูฤกษ์ดูยามในวันงาน
เลี้ยงปีไลํผีหลวงหรือเป็นวันที่มีการจุดบั้งไฟเฉพาะกลุํมเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ เมื่อเสร็จสิ้นงานบุญบั้งไฟของ
เจ๎าพํอเจ๎าแมํ จึงสามารถจัดงานบุญบั้งไฟของชาวบ๎านได๎ (พูน วันเมฆ, 2558) กํอนจะถึงวันงานชาวบ๎าน
จะระดมก าลังชํวยกันท าบั้งไฟ ณ วัดนาทราย เพ่ือน าบั้งไฟไปถวายเจ๎าพํออํูค าและพระยาแถน โดยมีรําง
ทรงของเจ๎าพํออํูค าและเจ๎าพํอเจ๎าแมํอีกหลายองค์ในหมูํบ๎านซึ่งชาวบ๎านเรียกวํา “คาบเจ๎าคาบนาย 
หรือรํางทรง” ท าหน๎าที่เป็นสื่อกลางแทนชาวบ๎านในการติดตํอกับพระยาแถนเพ่ือขอให๎ฝนฟ้าตกตาม
ฤดูกาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 31  ประเพณีบุญบั้งไฟ บ๎านนาทราย; เจ๎าพํออํูค าเดินน าขบวน 
 (ถํายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอําง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32  ประเพณีบุญบั้งไฟ บ๎านนาทราย; บรรยากาศภายในงาน 
 (ถํายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอําง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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ประเพณีท าบุญซ าฮะ (บุญเบิกบ้าน) เดือนมิถุนายน 
 บุญซ าฮะ จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร๎ายออกจากตัวชาวบ๎านและเป็นการเลี้ยงสํงบรรดาพวก
ผีปีศาจตํางๆที่มากินปีให๎ออกไปจากหมูํบ๎านนาทราย และยังเป็นงานบุญที่ชํวยเสริมสิริมงคลให๎กับคน
ในชุมชนด๎วยเชํนกัน โดยพิธีกรรมจะเริ่มท าในตอนกลางคืน ชาวบ๎านจะทยอยน าดินเหนียวมาปั้นเป็นหุํน
ตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ข๎าวด า ข๎าวแดง แกงส๎ม พริก เกลือ มาใสํกระทง 4 เหลี่ยมขนาดใหญํ 
เพ่ือเป็นตัวตายตัวแทนในการตํอชีวิตของคนในครอบครัว และเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ จะท าพิธีสํงไปยังแถนบนฟ้า
เพ่ือให๎ปกปักรักษาคนในหมูํบ๎าน เมื่อเสร็จพิธีเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ จะน ากระทงเดินตามถนนในหมูํบ๎านพร๎อม
น าดาบปัดไปมาเพ่ือไลํบรรดาพวกผีปีศาจออกไปจากหมูํบ๎าน กํอนน ากระทงไปวางไว๎ถนนหน๎าหมูํบ๎าน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 33  ประเพณีท าบุญเบิกบ๎าน (บุญซ าฮะ) บ๎านนาทราย; พิธีตํอชะตา 

 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 19 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 34  ประเพณีท าบุญเบิกบ๎าน (บุญซ าฮะ) บ๎านนาทราย; สูํขวัญให๎ชุมชน 

 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 19 มิถุนายน 2558) 
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 พิธีกรรม “ปัว” 
 เป็นการรักษาให๎แกํผู๎ที่เจ็บป่วยและทางการแพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไมํได๎ ไปรักษาที่
ไหนก็ไมํหาย ญาติจึงพามาหาเจ๎าพํอหรืออัญเชิญเจ๎าพํออํูค าและเจ๎าพํอที่เป็นองค์รักษาของชุมชน คือ 
เจ๎าพํอขุนไทร ไปดูอาการและวิธีการรักษาผู๎ป่วยต๎องแตํงขันธ์ห๎า ขันธ์แปด พร๎อมคําคายให๎เจ๎าพํอดูวํา
อาการเจ็บป่วยวําเกิดจากสาเหตุใด ถ๎ามีผีมาท าให๎เป็นจะใช๎วิธีการรดน้ ามนต์แล๎วผูกข๎อมือให๎ แตํถ๎าถูก
ท าของไมํดีใสํเจ๎าพํอจะท าพิธีถอดของที่ไมํดีออกไป และหากคนใดที่เจ๎าพํอต๎องการให๎เป็นรํางทรงแตํ
รํางไมํยอมรับ อาการเจ็บป่วยจะเป็นมากขึ้นตามล าดับจนทนไมํไหว เมื่อยอมรับเป็นรํางทรงอาการ
ตํางๆ จึงหายไป แตํทั้งนี้ทั้งนั้นเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ จะแนะน าให๎ผู๎ป่วยไปรักษาตามอาการกับแพทย์แผน
ปัจจุบันมากํอนหากอาการไมํดีขึ้นจึงพามารักษาด๎วยวิธีการ “ปัว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 35  พิธีกรรม “ปัว” บ๎านนาทราย 

 (ถํายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558) 
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 พิธีกรรม “กินดองเจ้า”   
 หรือ “พิธีแตํงงาน” ระหวํางเจ๎าพํอกับรํางทรงใหมํ มีเจ๎าพํอบางองค์ที่รํางตายไปต๎องหา
รํางใหมํบางองค์ใช๎เวลาเป็นปีกวําจะได๎รํางทรงเพราะเจ๎าของรํางไมํยอมเป็น ท าให๎เกิดอาการเจ็บป่วย
ตํางๆ จนรํางไมํสามารถขัดขืนได๎ในที่สุดต๎องยอม คนในครอบครัวก็ต๎องมายกขันธ์ห๎า ขันธ์แปด กลําว
ค ายินยอม ล าดับแรกมีการจัดเลี้ยงที่หอไหว๎ด๎วยข๎าวปลาอาหาร หวานคาว กํอนพิธีกรรมจะเริ่มขึ้น 
เจ๎าพํออํูค าจะเริ่มท าพิธีบายศรีสูํขวัญ ซึ่งพิธีกรรมจะมีลักษณะเชํนเดียวกับการแตํงงานทั่วๆ ไป มีการ
ผูกข๎อมือให๎รํางทรงองค์ใหมํพร๎อมใสํเงินในมือเพ่ือ เป็นการรับขวัญเจ๎าพํอองค์ใหมํ และรํางทรงใหมํ
ต๎องนอนอยูํที่หอไหว๎เป็นเวลา 3 วัน หลังพิธีกินดองเจ๎า 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 36  พิธีกรรม “กินดองเจ๎า” บ๎านนาทราย; ผูกข๎อมือรับขวัญ 
 (ถํายภาพโดย มนชยา คลายโศก เมื่อ 20 ธันวาคม 2558) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 37  พิธีกรรม “กินดองเจ๎า” บ๎านนาทราย; พิธีบอกกลําวคองไหว๎รํางทรงองค์ใหมํ 
 (ถํายภาพโดย มนชยา คลายโศก เมื่อ 20 ธันวาคม 2558) 
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ภาพที่ 38  วงล๎อปฏิทิน บ๎านนาทราย 

 (ภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 25 ธันวาคม 2558) 
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ประเพณี  พิธีกรรม  ตามธรรมเนียมนิยม 
 เดือนสี่  มีนาคม  บุญพระเวส (เทศน์มหาชาติ) 
 งานบุญพระเวส หรืองานบุญมหาชาติ จะจัดขึ้นชํวงเดือนมีนาคม ข๎างขึ้นหรือข๎างแรมก็ได๎ 
เชํนเดียวกับงานฟังเทศน์เวสสันดรชาดก ซึ่งถือวําเป็นชาดกท่ียิ่งใหญํ ชาวบ๎านจะชํวยกันตกแตํงประดับ
ประดาโรงธรรมด๎วยดอกไม๎ ของหอม ใช๎ดอกบัวประดับธรรมมาสน์ มีการจัดรูปขบวนแหํพระเวส และ
นางมัทรีออกจากป่าเข๎าในเมืองไปสิ้นสุดที่พระอุโบสถ และมีการเทศน์มหาพระเวสตลอดวัน 

 การท าบุญเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรนั้น เนื่องมาจากพระคัมภีร์มาลัยหมื่นและมาลัยแสน
กลําวไว๎วําถ๎าผู๎ใดปรารถนาที่จะได๎พบพระศรีอริยเมตไตรย หรือเข๎าถึงพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ๎า
แล๎วจงใช๎ความอุตสําห์ฟังธรรมเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกให๎จบสิ้นภายในวันเดียว  
 บ๎านนาทราย จะมีพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรและพระอุปคุตเข๎าเมือง ด๎วยมีความเชื่อวํา
พระอุปคุตเป็นผู๎ที่มีฤทธิ์ที่จะชํวยปกป้องคุ๎มครองมิให๎เกิดสิ่งไมํดีไมํงามขึ้นภายในงาน ตกเย็นก็มีการ
เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล๎วอาราธนาพระสงฆ์ขึ้นเทศน์บารมี 30 ทิศ มาลัยหมื่นมาลัยแสนด๎วยทํวง 
ท านองพ้ืนบ๎าน เช๎าวันตํอมาเวลาประมาณตีห๎าชาวบ๎านจะพากันแหํข๎าวพันก๎อน เพ่ือเป็นการบูชาพระ
รัตนตรัย จากนั้นพระสงฆ์จะเริ่มเทศน์มหาชาติด๎วยภาษาและท านองพ้ืนบ๎าน (เทศน์มหาชาติของหลํมเกํา
ยึดถือตามประเพณีดั้งเดิม คือ ทั้งหมด 16 กัณฑ์ เมื่อรวมมาลัยหมื่นและมาลัยแสนด๎วยจึงเป็น18 
กัณฑ์) 
 เดือนห้า  เมษายน  บุญปีใหม่ (บุญสงกรานต์) 
 การท าบุญเดือนห๎าจะมีในวันขึ้น 15 ค่ า ของเดือน 5 ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันแรกของงาน 
(ชาวหลํมเรียกวํา วันสังขารลํวง หรือวันพระเจ๎าลง) โดยจะเริ่มเวลาประมาณ 15.00 น. พระสงฆ์จะตี
กลอง เพ่ือเป็นสัญญาณบอกให๎ญาติโยมในหมูํบ๎านออกมารวมตัวกันที่วัด และอัญเชิญองค์พระพุทธรูป
ลงมาท าความสะอาดแล๎วประดิษฐานไว๎ในศาลาโรงธรรม ตํอจากนั้นพระสงฆ์และชาวบ๎านก็จัดน้ าอบ 
น้ าหอม ธูป เทียน ดอกไม๎ โดยพร๎อมเพียงกันกลําวค าบูชาอธิษฐาน ขอให๎ฟ้าฝนตก ในบ๎านเมือง อยูํ
รํมเย็น แล๎วก็สรงน้ าอบ น้ าหอมให๎แกํพระพุทธรูปทั้งหมดที่มีอยูํในวัด หลังจากนั้นก็สรงน้ าให๎แกํพระสงฆ์ 
อันเป็นเคารพสัการะบูชาของชาวบ๎าน ซึ่งถือวําเป็นการเคารพทํานจะได๎ให๎ศีลให๎พร ให๎เรามีความสุข 
ความเจริญ และเป็นการตํออายุของเรา 

 วันที่สองของงาน ชาวบ๎านจะพากันท าบุญอุทิศสํวนกุศลให๎แกํบรรพบุรุษที่ลํวงลับไปแล๎ว 
วันที่สามของงาน (ชาวหลํมเรียกวํา วันสังขารขึ้น หรือวันเถลิงศก) ชาวบ๎านจะเข๎าวัดท าบุญตักบาตรและ
รดน้ าด าหัวสมมาคารวะผู๎ใหญํ สํงท๎ายด๎วยพิธีบายศรีสูํขวัญและเลํนสาดน้ ากันและในวันเดียวกัน หรือ
หลังวันหนึ่งวันก็จะมีการแหํขันดอกไม๎ไปสรงน้ าพระยังวัดตํางๆ และกํอเจดีย์ทราย และน าทุง (ธง) ไป
แขวนไว๎ตามวัดเพ่ือเป็นพุทธบูชาและเป็นเครื่องหมายแหํงชัยชนะ 
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 เดือนหก  พฤษภาคม  บุญบั้งไฟ  และบุญวิสาขบูชา   
 บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหก ท าขึ้นเพ่ือเป็นการสักการะบูชาพระยาแถน ซึ่งคนลาวและคนไทย
อีสานเชื่อวําเป็นเทพเจ๎าแหํงฝน ถ๎าได๎จุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาเทพเจ๎าองค์นี้แล๎วจะบันดาลให๎ฝนตกลงมา 
ตามฤดูกาลและมีปริมาณเพียงพอแกํการปลูกพืชพันธุ์ ธัญญาหาร  
 ดังมีเรื่องเลําวํา ณ บนสวรรค์ชั้นฟ้า มีเทพบุตรนามวํา วัสสกาลเทพบุตร เทพเจ๎าองค์นี้เป็น
ผู๎ดูแลน้ าฟ้า น้ าฝน จะตกหรือไมํก็อยูํที่เทพเจ๎าองค์นี้ ใครท าถูก ท าชอบ ทํานก็จะประทานน้ าฝนให๎ 
ใครท าไมํถูกไมํชอบทํานก็ไมํให๎ สิ่งที่ทํานเทพเจ๎าองค์นี้ชอบคือการบูชาไฟ ใครบูชาไฟถือวําบูชาทํานจะท า
ให๎ฟ้าฝนตกลงมาตามฤดูกาล ด๎วยเหตุนี้คนจึงพากันท า การบูชาไฟด๎วยการท าบั้งไฟ ถือเป็นประเพณี
ท าบุญบั้งไฟมาจนทุกวันนี้ชาวบ๎านจะประชุมตกลงกันก าหนดวันนัดหมายวันที่จะท าบุญบั้งไฟผู๎ที่เป็น
ชํางจะจัดหาไม๎ไผํมาท าบั้งไฟ เอาถํานคั่วขี้เจีย(ดิน) ประสมต าเป็นหมื่อ การท าบั้งไฟสํวนใหญํจะมี
น้ าหนัก 5 กิโลกรัม  
 เมื่อถึงวันงานชํวงเช๎าชาวบ๎านจะท าบุญตักบาตร หลังจากนั้นจะน าบั้งไฟไปถวายให๎เจ๎าพํอ
อํูค าซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมูํบ๎านเป็นที่นับถือกันมาเนิ่นนาน ท าหน๎าที่ปกปักรักษาหมูํบ๎านและ
ดูแลประเพณีงานส าคัญตํางๆ ของชุมชน โดยมีรํางทรงของเจ๎าพํออํูค าและเจ๎าพํอเจ๎าแมํอีกหลายองค์ใน
หมูํบ๎านซึ่งชาวบ๎าน เรียกวํา “คาบเจ๎าคาบนาย” เป็นตัวแทนของชาวบ๎านในการประกอบพิธีกรรมตํางๆ 
ในงานบั้งไฟ ถือเป็นตัวแทนชาวบ๎านในการจุดบั้งไฟขอฟ้าฝน และเวลาประมาณบํายโมงจึงเริ่มตั้งขบวน
แหํจากหีบใหญํ ไปยังวัด และไปจบยังสถานที่จุดบั้งไฟคือบริเวณสนามโรงเรียนบ๎านนาทราย ในวันรุํงขึ้น
หลังจากการจุดบั้งไฟแล๎ว จะเป็นวันเก็บกากบั้งไฟหรือเป็นการจุดบั้งไฟสํวนที่เหลือจากวันงาน  
 ชํวงเดือนหก นอกจากจะมีบุญบั้งไฟแล๎วยังมีงานบุญวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก 
ของทุกปี ถือเป็นวัน ประสูตร ตรัสรู๎ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า ในวันนี้พุทธศาสนิกชน
จะท าบุญตักบาตรและเตรียมดอกไม๎ ธูป เทียน เพ่ือน ามาเวียนเทียนที่วัดนาทราย เพ่ือเป็นการระลึกถึง
พระพุทธเจ๎า บางคนก็จะไปวัด รักษาศีล ฟังเทศน์ที่วัด ชํวงเย็นจะมีการเวียนเทียน 
 เดือนเจ็ด  มิถุนายน  บุญซ าฮะ  (บุญเบิกบ้าน) 
 บุญซ าฮะ จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร๎ายออกจากตัวชาวบ๎านและเป็นการเลี้ยงสํงบรรดาพวก
ผีปีศาจตํางๆที่มากินปีให๎ออกไปจากหมูํบ๎านนาทราย และยังเป็นงานบุญที่ชํวยเสริมสิริมงคลให๎กับคน
ในชุมชนด๎วยเชํนกัน โดยพิธีกรรมจะเริ่มท าในตอนกลางคืน ชาวบ๎านจะทยอยน าดินเหนียวมาปั้นเป็นหุํน
ตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ข๎าวด า ข๎าวแดง แกงส๎ม พริก เกลือ มาใสํกระทง 4 เหลี่ยมขนาดใหญํ 
เพ่ือเป็นตัวตายตัวแทนในการตํอชีวิตของคนในครอบครัว และเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ จะท าพิธีสํงไปยังแถนบนฟ้า
เพ่ือให๎ปกปักรักษาคนในหมูํบ๎าน เมื่อเสร็จพิธีเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ จะน ากระทงเดินตามถนนในหมูํบ๎านพร๎อม
น าดาบปัดไปมาเพ่ือไลํบรรดาพวกผีปีศาจออกไปจากหมูํบ๎าน กํอนน ากระทงไปวางไว๎ถนนหน๎าหมูํบ๎าน 
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 เดือนแปด กรกฎาคม  บุญเข้าวัสสา (พรรษา) 
 บุญเข๎าพรรษา หรือบุญเดือนแปด ตรงกับวันแรม 1 ค่ า เดือนแปด วันเข๎าพรรษาเป็นวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ๎าประกาศพระศาสนาทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัฒนธสูตร 
โปรดปัญจวัคคีย์ท าให๎มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกวันนี้วํา วันอาสาฬหบูชา 
การเข๎าพรรษา หมายถึงการที่พระภิกษุอธิษฐานที่จะอยูํประจ า ณ วัดใด วัดหนึ่งเพ่ือปฏิบัติธรรมเป็น
เวลา 3 เดือน โดยไมํไปค๎างแรมที่อ่ืน เว๎นแตํจะถือสัตตาหะตามพุทธบัญญัติ 
 ดังมีเรื่องเลําวําในระหวํางที่ภิกษุทั้งปวงที่ไปแสวงบุญตามชนบททั่วไป ไมํมีเวลาพักผํอน
ทั้งฤดูร๎อน ฤดูหนาว ฤดูฝน โดยเฉพาะฤดูฝนนั้นตํางจะเหยียบย่ าหญ๎าและข๎าวกล๎าของประชาชนเสียหาย 
สัตว์น๎อย สัตว์ใหญํ พลอยถูกเหยียบตายไป ดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ๎าทรงทราบจึงบัญญัติให๎พระภิกษุต๎อง
จ าพรรษา 3 เดือน ในฤดูฝนโดยมิให๎ไปค๎างแรมที่อ่ืนนอกจากในวัดของตน ถ๎าหากไปถือวําเป็นการขาด
พรรษา จะต๎องอาบัติปฏิสวะทุกกฎ แตํก็มีข๎อยกเว๎นไว๎เชํนกัน เชํน กรณี บิดา มารดา เจ็บไข๎ได๎ป่วย 
ยกเว๎นเพ่ือรักษาพยาบาลได๎แตํก็ต๎องกลับมาภายใน 7 วัน พรรษาจึงจะไมํขาด หากเกิน 7 วันไปเป็น 
อันวําพรรษาขาด 

 ในวันเพ็ญเดือนแปด ตอนเช๎าญาติโยมจะน าดอกไม๎ ธูป เทียน ข๎าวปลาอาหารมาท าบุญ
ตักบาตรที่วัดหลังจากนั้น จะน าสบง จีวร ผ๎าอาบน้ าฝน ต๎นผึ้งต๎นเทียน และดอกไม๎ธูปเทียนมาถวาย
พระภิกษุที่วัดแล๎วรับศีลฟังพระธรรมเทศนา ตอนกลางคืน เวลาประมาณ 19.00 - 20.00 น.ชาวบ๎าน
จะน าดอกไม๎ ธูปเทียนมารวมกันที่ศาลาแล๎วเวียนเทียนรอบสิม 3 รอบ หลังจากเวียนเทียนแล๎วก็จะเข๎า
ไปในศาลาโรงธรรมเพื่อฟังพระธรรมเทศนา 

 เดือนเก้า  สิงหาคม  บุญข้าวประดับดิน 

 หลังจากเข๎าพรรษาไปได๎ประมาณหนึ่งเดือน ชาวบ๎านจะมีงานบุญซึ่งตรงกับวันแรม 14 ค่ า 
เดือน 9 ที่เรียกกันวํา “บุญข๎าวประดับดิน” เป็นการน าข๎าวปลา อาหาร คาวหวาน ผลไม๎ หมาก พลู 
บุหรี่ อยํางละเล็ก อยํางละน๎อย แล๎วหํอด๎วยใบตองท าเป็นหํอเล็กๆ น าไปวางตามโคนต๎นไม๎ใหญํหรือตาม
พ้ืนดินบริเวณรอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ เป็นการท าบุญที่ชาวบ๎านจัดขึ้นเพ่ืออุทิศสํวนกุศลให๎แกํบรรพบุรุษ
ที่ลํวงลับ 
 กลุํมคนเชื่อสายลาวจึงมีความเชื่อสืบตํอกันมาวํา ชํวงเวลากลางคืนของเดือนเก๎าตรงกับ
วันแรมสิบสี่ค่ าเดือนเก๎า เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปลํอยให๎ผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ 
ในคืนนี้คืนเดียวเทํานั้นในรอบปี ดังนั้นจึงพากันจัดหํอข๎าวไว๎ให๎แกํญาติพ่ีน๎องที่ตายไปแล๎ว  
 บุญข๎าวประดับดินจะท ากันในชํวงเช๎ามืด ประมาณตีสาม – ตีสี่ ของวันแรม 14 ค่ า เดือน 
9 ซึ่งหมายความวําจะต๎องเตรียมจัดอาหารคาวหวานไว๎ตั้งแตํตอนเย็นของวันแรม 13 ค่ าเดือน 9 นอกจาก
อาหารคาวหวานแล๎วยังมี หมากพลู บุหรี่ โดยจะแบํงออกเป็นสี่สํวน สํวนหนึ่งส าหรับครอบครัว สํวนที่
สองแบํงญาติพ่ีน๎องเรือนเคียง สํวนที่สามอุทิศให๎กับญาติพ่ีน๎องที่ลํวงลับไปแล๎ว และสํวนที่สี่น าไปถวาย
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พระสงฆแ์ละรุํงเช๎าอีกหนึ่งวันชาวบ๎านนาทรายจะเตรียมอาหารใสํบาตร พระสงฆ์มีการแสดงธรรมเทศนา
เกี่ยวกับอานิสงฆ์ของการท าบุญข๎าวประดับดินให๎ฟัง และมีการกรวดน้ าท าบุญตามประเพณีของพุทธ
ศาสนาที่ท ากันทั่วๆ ไป 
 เดือนสิบ  กันยายน  บุญข้าวสาก (สลากภัตร) 
 บุญข๎าวสาก ค าวํา "สาก" ในที่นี้มาจากค าวํา "ฉลาก" ในภาษาไทย ข๎าวสากหรือฉลากภัตรนี้
แตํละท๎องถิ่นท าไมํเหมือนกัน เชํนในบางท๎องถิ่นอาจจะจัดของ เครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน เชํน ยาสีฟัน 
สบูํ ยาต าราหลวง มาท าเป็นหํอๆ น าไปถวายพระ และกํอนจะท าพิธีถวายจะมีการจับฉลากกํอนเมื่อ
จบัฉลากได๎เป็นชื่อของพระเณรรูปใดก็น าไปถวายตามนั้น ลักษณะเชํนนี้ถือวําเป็นการเสี่ยงสมภาร (บารมี) 
วําในปีนี้ดวงชะตาหรือชีวิตของตนจะเป็นเชํนไร มีการท านายไปตามลักษณะของพระหรือเณร ที่ตนเอง
จับฉลากได๎ เชํน บางคนอาจจะจับได๎พระที่เป็นผู๎ที่อายุพรรษามากถือวําเป็นผู๎มีชีวิตมั่นคง หรือจับฉลาก
ถูกพระเปรียญหรือเณรมหาก็ถือวําเป็นผู๎ที่สติปัญญามาก เป็นต๎น 
 งานบุญข๎าวสากหรือข๎าวสลาก (ฉลากภัตร) ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบ คือ แรม 15 ค่ า เดือน 
10 บางท๎องถิ่นจะมีการท าข๎าวสากหรือฉลากภัตรนี้เป็นลักษณะหํอด๎วยใบตอง กล๎วย เอาไม๎กลัดหัวกลัด
ท๎ายมีรูปลักษณ์คล๎ายๆ กลีบข๎าวต๎ม แตํไมํพับสันตองเหมือนการหํอข๎าวต๎ม แล๎วเย็บติดกันเป็นชุดๆ 
ภายในหํอนั้น บางหํอบรรจุหมาก พลู บุหรี่ ข๎าวต๎ม ข๎าวสาร ปลา เนื้อ เป็นต๎น ซึ่งแตํละหํอนั้นไมํซ้ ากัน 
แล๎วน าไปแขวนห๎อยไว๎ตามต๎นไม๎ หรือรั้วบริเวณวัด ในตอนเช๎าดึกของวันขึ้น  15 ค่ า เดือน 10 เสร็จ
แล๎วจะมีการตีโปง กลอง ฆ๎อง ระฆัง เป็นสัญญาณป่าวร๎องให๎เปรตมารับเอา พิธีการเชํนนี้เรียกวําแจก
ข๎าวสาก หลังจากนั้นเป็นเรื่องของชาวบ๎านที่จะเก็บคืนมา ในบางที่มีการแยํงกันเป็นที่สนุกสนาน ซึ่งตอนนี้
เรียกวํา "ชิงเปรต" หรือ แยํงข๎าวสาก โดยมีความเชื่อท๎องถิ่นที่ผู๎เฒําผู๎แกํได๎เลําให๎ฟังวํา ผู๎ใดแยํงข๎าวสาก
กากเดนเปรตมากินจะเป็นคนที่อ๎วนท๎วนสมบูรณ์ ปราศจากโรคหรือพยาธิตํางๆ ใบตองที่หํอข๎าวสากก็น า 
เอามาเก็บไว๎ตามไรํนาตากล๎า (สถานที่เพาะข๎าวกล๎ากํอนปักด า) 
 ในการท าบุญข๎าวสากนี้ เป็นเรื่องที่คนอีสานใสํใจมากกวําบุญข๎าวประดับดิน เพราะวําเป็น
เรื่องของความเชื่อที่วํา ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 เป็นวันที่พระยายมภิบาล เปิดขุมนรกให๎สัตว์นรกได๎ 
มารับสํวนบุญสํวนกุศลจากญาติพ่ีน๎องที่อยูํใน มนุษย์โลก ตั้งแตํเที่ยงคืนถึงวันขึ้น 14 ค่ า ไปจนถึงเที่ยง
คืนวันขึ้น 15 ค่ า เมื่อพวกเปรต หรือสัตว์นรกเหลํานั้นมารับสํวนบุญจากญาติพ่ีน๎องที่อยูํในมนุษย์โลก  
พวกที่ได๎รับบุญกุศล ที่เกิดจากการท าบุญข๎าวสากนี้ ก็จะอวยพรให๎ลูกหลานอยูํเย็นเป็นสุข มีความอุดม
สมบูรณ์ด๎วยสิ่ง ที่ต๎องการและปรารถนา ในทางตรงข๎าม ถ๎าหากวํามาแล๎วเกิดไมํได๎สํวนบุญอะไรเลย ก็จะ
น๎อยเนื้อต่ าใจวํา ลูกหลานไมํใสํใจ ถึงแม๎วําผู๎อื่นไมํใชํญาติสายโลหิตจะอุทิศแผํสํวนบุญไปให๎ ก็ได๎แตํเลีย
ใบตองหํอข๎าวสากเทํานั้น ซึ่งไมํถึงกับอ่ิมท๎องอะไรเลย ก็ได๎สาปลูก แชํงหลานที่ไมํเอาใจใสํมัวแตํแยํง
ทรัพย์สมบัติมรดกที่เขาหามาในขณะยังมีชีวิตอยูํ จนกระท้ังลืมผู๎มีพระคุณในเรื่องนี้ออกจะท าให๎นํากลัว
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เกรงโทษในการทอดทิ้งผู๎มีพระคุณ โดยเฉพาะพํอแมํ ญาติสายโลหิต ควรได๎รับการเอาใจใสํจากลูกหลาน 
ทั้งในขณะยังมีชีวิตอยูํ และหลังจากที่ตายไปแล๎ว 
 ประเพณีบุญเดือนสิบนี้ บางท๎องถิ่นจะจัดให๎มีการถวายทาน รักษาศีล เพ่ือเป็นอุทิศสํวน
กุศลไปให๎ปวงญาติที่ตายไปแล๎ว นอกจากนี้ยังจัดให๎มีการฟังเทศน์ตลอดทั้งวันอีกด๎วย โดยเรื่อง ที่น ามา
เทศน์สํวนมากเป็นเรื่องวรรณกรรมท๎องถิ่น และมีอิทธิพลตํอความเชื่อของท๎องถิ่น ในลักษณะของการ
ขัดเกลาจิตใจ และเรํงเร๎าให๎ท าคุณงามความดีในรูปแบบตํางๆ เชํน เรื่องมโหสถ เรื่องพระเจ๎าสิบชาติ 
เรื่องท๎าวก ากาด าเป็นต๎น บุญเดือนสิบถือได๎วําเป็นประเพณีอันดีงามของคนอีสานที่ควรประพฤติปฏิบัติ 
 ชาวบ๎านจะน าเอาอาหารคาวหวาน เชํน กระยาสารท กล๎วย อ๎อย หอม กระเทียม พริก 
น้ าปลา หมากพลูบุหรี่ ฯลฯ น าบรรจุลงในภาชนะที่เรียกวํา กรวย (ชลอม) แล๎วน าไปที่วัดกองรวมกันไว๎ 
เขียนฉลากให๎พระเณรรูปใดจับได๎กองใดก็ถวายพระเณรรูปนั้น และอุทิศบุญสํวนกุศลให๎ญาติผู๎ลํวงลับ 
 เดินสิบเอ็ด  ตุลาคม  บุญออกวัสสา (พรรษา)   
 หลังจากท่ีพระสงฆ์จ าพรรษามาจนครบ 3 เดือน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ถือวํา
เป็นวันออกพรรษาของทุกปี หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา “วันมหาปวารณา” ค าวํา “ปวารณา” แปลวํา 
“อนุญาต” หรือ “ยอมให๎” ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีท าสังฆกรรมใหญํ เรียกวํา มหา
ปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให๎ภิกษุวํากลําวตักเตือนกันได๎ เพราะในระหวํางเข๎าพรรษา พระสงฆ์บาง
รูปอาจมีข๎อบกพรํองที่ต๎องแก๎ไข การให๎ผู๎อ่ืนวํากลําวตักเตือนได๎ ท าให๎ได๎รู๎ข๎อบกพรํองของตน และยัง
เปิดโอกาสให๎ซักถามข๎อสงสัยซึ่งกันและกันด๎วย 
 พิธีกรรมจะเริ่มตั้งแตํเช๎ามืด พระสงฆ์ตีระฆังให๎รวมกันที่โบสถ์ แสดงอาบัติแล๎วท าวัตรเช๎า 
จบแล๎วไมํต๎องสวดพระปาติโมกข์ท าปวารณาแทน การท าปวารณา คือ ให๎โอกาสวํากลําวตักเตือนกัน 
กํอนจะท าปวารณาให๎ตั้งญัตติกํอน จะปวารณา 1–2 หรือ 3 จบ ถ๎า 3 จบให๎วําดังนี้ สวดญัตติปวารณา 
ระเถระผู๎ใหญํขึ้นนั่งบนอาสน์แล๎วตั้งญัตติวํา 
 ชาวบ๎านจะมีการใต๎ประทีป (จุดประทีปโดยการน าฝ้ายมาฟ้ันเป็นไส๎ของประทีปจนเป็นรูป
คล๎ายกับตีนกาเพ่ือใช๎จุดให๎เกิดแสงสวําง) บางพ้ืนที่จะจัดท าเรือไฟขึ้นในวัด ตรงหน๎าโบสถ์ ใช๎เสาไม๎หรือ
ต๎นกล๎วย 4 ต๎น พ้ืนปูด๎วยกาบกล๎วยมีหัวหางคล๎ายเรือ ตกกลางคืนน าดอกไม๎ธูปเทียนมาจุดบูชา ถือวํา
เป็นพุทธบูชา ได๎บุญกุศลแรง ตัวอยําง เชํนพระอนุรุทธเถระ ผู๎เป็นพระอรหันต์ ได๎รับยกยํองวํามีตาทิพย์ 
ทั้งนี้เกิดจากอานิสงส์ได๎ให๎ประทีปเป็นทาน ในบางวัดอาจจะมีการจัดงานลอยกระทง หรือ ไหลเรือไฟ
ในเทศกาลนี้ 
 เดือนสิบสอง  พฤศจิกายน  บุญกฐิน 
 งานบุญกฐินตามพระวินัยได๎ก าหนดระยะเวลาไว๎ คือ ตั้งแตํแรม 1 ค่ า เดือน 11 ถึงวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 12 ผู๎มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใครํจะทอดกฐิน ก็ให๎ทอดได๎ในระหวํางระยะเวลานี้ จะทอดกํอน 
หรือทอดหลังก าหนดนี้ก็ไมํเป็นการทอดกฐิน 
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 ค าวํา กฐิน แปลวํา ไม๎สะดึง คือกรอบไม๎ชนิดหนึ่งส าหรับขึงผ๎าให๎ตึง สะดวกแกํการเย็บ 
ในสมัยโบราณเย็บผ๎าต๎องเอาไม๎สะดึงมาขึงผ๎าให๎ตึงเสียกํอน แล๎วจึงเย็บเพราะชํางยังไมํมีความช านาญ
เหมือนสมัยปัจจุบันนี้ และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไมํเพียงพอเหมือนจักรเย็บผ๎าในปัจจุบัน การท าจีวร
ในสมัยโบราณจะเป็นผ๎ากฐินหรือแม๎แตํจีวรอันมิใชํผ๎ากฐิน ถ๎าภิกษุท าเอง ก็จัดเป็นงานเอิกเกริกทีเดียว 
เชํนต านานกลําวไว๎วํา การเย็บจีวรนั้น พระเถรานุเถระตํางมาชํวยกัน เป็นต๎นวํา พระสารีบุตร พระมหา
โมคคัลลานะ พระมหากัสสปะ แม๎สมเด็จพระบรมศาสดาก็เสด็จลงมาชํวย ภิกษุสามเณรอ่ืนๆ ก็ชํวย
ขวนขวายในการเย็บจีวร อุบาสกอุบาสิกาก็จัดหาน้ าดื่มเป็นต๎น มาถวายพระภิกษุสงฆ์ มีองค์พระสัมมา
สัมพุทธะเป็นการทอดกฐิน จึงหมายถึง การน าผ๎ากฐินไปวางไว๎ตํอหน๎าพระสงฆ์อยํางต่ าห๎ารูปแล๎วให๎
พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได๎รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให๎เป็นผู๎รับกฐิน 
 

 จากวงล๎อปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม ของชุมชนบ๎านนาทรายพอสรุปได๎วําประเพณี พิธีกรรม 
ที่เกี่ยวข๎องกับผีเจ๎าพํอ เจ๎าแม ํจะท าในชํวงออกพรรษาเพราะชาวบ๎านให๎เหตุผลวําเจ๎าพํอเจ๎าแมํ ของชุมชน
นาทรายทํานจ าศีลในชํวงเข๎าพรรษาเชํนเดียวกับพระสงฆ์ อีกท้ังบุคลิกของรํางทรงเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ ก็เป็น
ผู๎ครองตนอยูํในศีลในธรรมเชํนกัน และประเพณี พิธีกรรม ในรอบปีของชุมชนบ๎านนาทรายจะสามารถ
ด าเนินการได๎ตลอดทั้งปี และยังมีรํางทรงเจ๎าพํอ เจ๎าแมํ เป็นผู๎น ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเชํนกัน 
ท าให๎เห็นวําชุมชนบ๎านนาทรายมีการด าเนินประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งศาสนาและความเชื่อของ
ชุมชนอยํางแยกไมํออก ดังค าพูดที่มักได๎ยินชาวบ๎านพูดเสมอวํา “พุทธกับผีเป็นของคูํกัน”  

 
พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีพ 
 ในอดีตชุมชนบ๎านนาทราย มีวิถีการด าเนินชีวิตและการเป็นอยูํแบบระบบเครือญาติ มีการ
ชํวยเหลือพ่ึงพาซึ่งกันและกัน อาชีพสํวนใหญํของชุมชนคือการท าเกษตรกรรม ได๎แกํ การเพราะปลูก
ข๎าวเป็นหลัก ผลผลิตทางการเกษตรสํวนใหญํจะเก็บไว๎เพ่ือบริโภคในครัวเรือนไมํได๎มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การจ าหนําย หากมีสํวนที่เหลือจากการบริโภค จะน าไปแลกเปลี่ยนกับสินค๎าอ่ืน เชํน เกลือ น้ ามัน หรือ
เครื่องมือท าการเกษตร หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวสํวนใหญํชาวบ๎านนาทรายจะไมํปลํอยให๎ที่ดินวําง
เปลําจะมีการปลูกพืชตามฤดูกาลเพ่ือเสริมรายได๎ให๎ครัวเรือน เชํน ยาสูบ ข๎าวโพด ถั่วเหลือง มะขาม
หวาน ปัจจุบันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญที่มีบทบาทตํอชีวิตและความเป็นอยูํของเกษตรกรชาวอ าเภอ
หลํมเกําและจังหวัดเพชรบูรณ์   

 ชุมชนบ๎านนาทราย มีการสืบทอดภูมิปัญญาด๎านการประกอบอาชีพ เชํน ภูมิปัญญาด๎าน
เครื่องจักสานเพ่ือการท ามาหากิน ภูมิปัญญาด๎านแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาด๎านการท าเครื่องดนตรี
พ้ืนบ๎าน ทั้งนี้ยังมีอาชีพที่ถูกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคือ นายฮ๎อย (ค๎าวัว) แตํปัจจุบันมีเพียงบางหลังคา
เรือนเทํานั้นที่ยังยึดอาชีพนี้อยูํ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชุมชน ไมํวําจะเป็นเรื่องราวการอพยพ
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หนีภัยสงครามจากล๎านช๎างเข๎ามาตั้งถิ่นฐานที่บ๎านนาทราย ท าให๎ชุมชนได๎น าเรื่องราว ความเชื่อ ประเพณี 
และวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับตนเองในอดีตมาเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ อาทิ ความเชื่อเรื่องผีแถน 
ควบคูํไปกับผีบรรพบุรุษ “เจ๎าพํอ เจ๎าแม”ํ ที่เชื่อกันวําจะคอยปกปักรักษาคนในชุมชนให๎อยูํเย็นเป็นสุข   

 พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพของชุมชนบ๎านนาทราย มีลักษณะใกล๎เคียงกับ
หมูํบ๎านตํางๆ ในบริบททางสังคมไทย ที่ได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เต็มไปด๎วย
ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่ตํางไหลบําเข๎ามาในชุมชนซึ่งมีท้ังด๎านบวกและด๎านลบ การศึกษาข๎อมูล
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพแตํละยุคท่ีแตกตํางกัน ท าให๎ผู๎วิจัยน าไปใช๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎น 
ในการประกอบ การอธิบายเรื่อง กระบวนการจัดการทางสังคมของชุมชนบ๎านนาทรายที่มีการตั้งรับ
ตํอสถานการณ์ปัจจุบันอยํางไร และน ามาเชื่อมโยงกับกระบวนการด ารงอยูํของประเพณีบุญบั้งไฟที่
ผํานการประดิษฐ์สร๎างในชํวงเวลาที่แตกตํางกันซึ่งสามารถสรุปเป็นยุคสมัยได๎ดังนี้ 

 

 พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีพ (ก่อนปี พ.ศ. 2500)  
 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของชุมชนบ๎านนาทรายเป็นที่ราบลุํมเชิงเขา พ้ืนดินอุดมสมบูรณ์ 

มีล าห๎วยทรายไหลผําน การด ารงชีพในอดีตจึงต๎องยึดการท าเกษตรกรรมแบบพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก 
เน๎นการผลิตเพ่ือการบริโภคเฉพาะครัวเรือนและในหมูํบ๎านเป็นส าคัญ และหากปีใดฝนฟ้าไมํตกต๎องตาม
ฤดูกาลชาวบ๎านจะน าทรัพยากรที่มีอยูํในชุมชน อาทิ ยาสูบ เหล็กน้ าภี้ เขา หนัง หนํองา ใต๎ หวาย ชัน 
น ามันยาง (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2547) ไปแลกข๎าวกับหมูํบ๎านตํางๆ ในท๎องที่อ่ืน การติดตํอระหวํางหมูํบ๎าน
หรือติดตํอกับเมืองตํางๆ ที่อยูํใกล๎เคียง จะมีข๎อจ ากัดของเส๎นทางคมนาคมที่ต๎องอาศัยการเดินเท๎าหรือ
เกวียนในการเดินทาง อาชีพนายฮ๎อย ในยุคนี้  จึงถือเป็นอาชีพที่คนในชุมชนบ๎านนาทรายต๎องพ่ึงพา
อาศัยในการน าของไปแลกเปลี่ยนเนื่องจากมี 

 ความรู๎และประสบการณ์ในเรื่องการเดินป่า ชาวบ๎านเลําวําเดินทางด๎วยเท๎าหรือเกวียน 
โดยใช๎วิธีเดินป่าลัดทุํงเป็นเวลา 3 ถึง 5 วันเพ่ือแจ๎งขําวสาร บางครั้งมีการติดไข๎ป่าถึงแกํชีวิตก็มีเนื่องจาก
ยังไมํมีการแพทย์ที่ทันสมัยเข๎าถึงชุมชนบ๎านนาทราย  
 เศรษฐกิจและการด ารงชีพของชุมชนบ๎านนาทราย มีการเพาะปลูกข๎าวไว๎ส าหรับบริโภค
ในครัวเรือน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ไมํได๎ตั้งอยูํในที่ราบลุํมติดแมํน้ าสายใหญํ มีเพียงล าห๎วยทรายเล็กๆ 
ไหลผํานซึ่งปริมาณไมํเพียงพอส าหรับท านาได๎ตลอดฤดูกาล หากเข๎าสูํฤดูแล๎งก็จะแห๎งขอดตื้นเขินไมํ
สามารถใช๎ท าการเกษตรได๎ ชาวบ๎านนาทรายจึงต๎องพ่ึงพาน้ าฝนส าหรับท าการเกษตร และใช๎วิธีท านา
แบบนาด ามากกวํานาหวํานเพราะให๎ผลผลิตมากกวําจึงจะเพียงพอส าหรับด ารงชีพในครอบครัว การใช๎
แรงงานมีการลงแขกด านา และเก่ียวข๎าว การลงแขกมักชํวยกันในหมูํเครือญาติที่ใกล๎ชิดกัน  

 กิจกรรมทางการเกษตรที่มีความส าคัญรองจากการปลูกข๎าวคือ การปลูกใบยาสูบ ข๎าวโพด 
ถั่วเหลืองและมะขามหวาน ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจในขณะนั้น รวมไปถึงการปลูกพืชผักสวนครัว เนื่องจาก
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เป็นการลงทุนที่ต่ าไมํต๎องใช๎แรงงานมาก ดังนั้นจึงเห็นเกือบทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไว๎กินเอง
อยูํข๎างบ๎าน รมิรั้ว ริมห๎วย หรือตามหัวไรํปลายนา นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชํวย
เสริมให๎การด ารงชีพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนั่นก็คือภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่น ามาปรับใช๎กับวิถีการด ารง 
ชีวิตของชาวบ๎าน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวหรือวันหยุดชาวบ๎านมักจะใช๎เวลาวําให๎เกิดประโยชน์ 
โดยการท าเครื่องจักสานใช๎ในครัวเรือน เครื่องจักสานใช๎ในการเกษตร เครื่องดนตรีพ้ืนบ๎านเพ่ือใช๎ส าหรับ
งานประเพณี วัฒนธรรรมในชุมชนอันสืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
พ.ศ. 2484 ในรัฐนิยมฉบับที่ 11 เรื่องกิจประจ าวันของคนไทย ให๎ใช๎เวลาวํางหรือวันหยุดให๎เป็นประโยชน์
ตํอรํางกายและจิตใจ เนื่องจากสมัยอดีตคนบางกลุํมเป็นคนป่า คนเรือแพ ใช๎เวลาไปกับการท าไรํนา 
บางคนก็ปลํอยเวลาให๎ผํานเลยไปโดยเปลําประโยชน์ ไมํท ามาหากินเพราะถือวํามีที่ดิน ข๎าวปลาที่สมบูรณ์
พร๎อมอยูํแล๎ว คํอยท าเมื่อไหรํก็ได๎ การก าหนดแบบแผนนี้ชํวยท าให๎คนไทยขยันขึ้น และเพ่ือให๎ใช๎เวลา
อยํางเป็นประโยชน์รู๎จักการจัดสรรเวลาที่ถูกต๎อง (ชาญวิทย์ เกษตรสิริ, 2538) สิ่งเหลํานี้ท าให๎ชาวบ๎านมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไมํต๎องอาศัยปัจจัยด๎านการเงินก็สามารถด ารงชีพอยูํได๎อยํางมีความสุข เนื่องจาก
มีทุนจากธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ทุกคนเป็นเจ๎าของและแบํงปันกันใช๎สอยกันตามอัตภาพ   

  ข๎อมูลข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวํา ปัจจัยทางธรรมชาติอยํางเชํนฟ้าฝนคือสิ่งส าคัญตํอการเลี้ยงชีพ
เป็นอยํางมากของคนในยุคนี้ หากปีไหนฝนไมํตกตามฤดูกาล จะสํงผลให๎ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 
ชีวิตความเป็นอยูํล าบาก ความหวาดกลัว และความกังวลตํางๆ จึงเกิดขึ้น ฉะนั้น พิธีกรรม ความเชื่อ 
ที่เก่ียวกับการบูชาฟ้าบูชาฝน เฉกเชํน ประเพณีบุญบั้งไฟบ๎านนาทราย จึงกลายเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและ
สร๎างความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม    

 

 พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีพ ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2504 – 2537)  
 เมื่อประเทศไทยก๎าวเข๎าสูํสังคมแหํงการพัฒนา รัฐบาลมีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ซึ่งมุํงพัฒนาประเทศโดยต๎องการยกมาตรฐานการครองชีพ
ของประชาชนให๎มีระดับสูงขึ้นกวําเดิม มุํงเน๎นให๎ความส าคัญเป็นพิเศษกับภาคอุตสาหกรรม และการ
ลงทุนมากกวําการพัฒนาภาคเกษตรกรรม (สุริยา สมุทคุปติ์, 2539) การมุํงเน๎นระบบทุนนิยมเริ่มกระจาย
ลงสูํชนบททั่วทุกภูมิภาครํวมถึงชุมชนบ๎านนาทราย เริ่มมีการพัฒนาโครงสร๎างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ของชุมชน เชํน การสร๎างถนนเชื่อมตํออ าเภอหลํมเกํา ถนนติดตํอระหวํางหมูํบ๎าน และไฟฟ้าเข๎าถึงทุก
ครัวเรือน (บรรลัง ใจเมธา, 2558) สํงผลให๎คนชุมชนสามารถติดตํอสื่อสารกับสังคมภายนอกได๎อยําง
รวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติและเปิดรับสิ่งใหมํๆ เข๎ามาในชุมชนผนวกกับความ ก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีของสื่อสารมวลชนอิทธิพลของสื่อเริ่มเข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน การรับรู๎ 

 ขําวสารทางสังคมสํงผลให๎ชุมชนเกิดความต๎องการปัจจัยในการด ารงชีพเพ่ิมขึ้น จากการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคเฉพาะครัวเรือนเกิดเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญตํอระบบการด ารงชีพในชุมชน การเพ่ิม
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อัตราผลผลิตเพ่ือให๎เกิดสํวนเกินเหลือจากการบริโภคและน าสํวนที่เหลือไปขายเป็นเงินเพ่ือน าไปแลก 
เปลี่ยนสิ่งที่ต๎องการ ท าให๎ระบบเงินตราจึงเริ่มเข๎ามามีบทบาทส าคัญกับชุมชนบ๎านนาทรายมากขึ้นตาม 
ล าดับ ทั้งนี้เพราะการที่จะได๎บริโภคสินค๎าจากระบบตลาดจะต๎องแลกเปลี่ยนมาด๎วยเงินไมํใชํการแลก 
เปลี่ยนสิ่งของและอาหารดั่งเชํนชุมชนเคยปฏิบัติมาในยุคกํอน  

 วิถีการด ารงชีพในยุคพัฒนา ยังคงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่สามารถชํวยเหลือเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน แม๎จะมีระบบเศรษฐกิจเข๎ามาแตํชาวบ๎านก็ยังคงสามารถแลกเปลี่ยนผลผลิตภายในชุมชน
ยังไมํต๎องพ่ึงพาสังคมภายนอกมากนัก  

 ความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านอุตสาหกรรม การด ารงชีพของคนในชุมชนยังคงมีกลุํมที่ยัง
ยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต๎องเรํงผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือขาย แตํอีกบางสํวนกับไปอิงการ
ท างานอาชีพอ่ืน เชํน รับราชการ ประกอบธุรกิจสํวนตัว รับจ๎างทั่วไป จากที่เคยเป็นกลุํมสังคมเกษตร 
กรรมบางสํวนถูกแปรสภาพไปเป็นผู๎ใช๎แรงงานในเมืองใหญํ สังคมเกษตรกรรมเริ่มถูกลดบทบาทลง 
รวมถึงมีเรื่องราวของเทคโนโลยีเข๎ามาตอกย้ า ประเพณีบุญบั้งไฟจึงเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ได๎รับผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (เจนจิรา ผลดี และคณะ, 2554) ในเรื่องของความเชื่อบุญบั้งไฟยังคง
เป็นที่พ่ึงพาทางจิตใจอยูํ เพราะคนรุํนเกํายังยึดอาชีพการเกษตรและยังมีระบบความเชื่อเรื่องผีเจ๎าพํอ 
เจ๎าแมํ ที่ยึดถือปฏิบัติ แตํสิ่งที่เข๎ามากระทบและท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงตํองานประเพณีคือ ปัจจัย
ด๎านเทคโนโลยีที่เข๎ามามีบทบาทตํอบุญบั้งไฟ สํงผลให๎กระบวนการจัดงานมีความซับซ๎อนมากข้ึน เชํน  
ชุมชนได๎น าความรู๎ เรื่องเทคโนโลยีการอัดบั้งไฟจากภาคอีสานเข๎ามาในชุมชน จากเดิมบั้งไฟมีขนาดเล็ก 
เพราะอัดด๎วยแรงมือ กลายเป็นบั้งไฟขนาดมาตรฐานคือน้ าหนัก 5 กิโลกรัมเป็นอยํางต่ า ซึ่งมีขนาดใหญํ
ท าให๎การจุดบั้งไฟต๎องมีการท าเรื่องขอกับอ าเภอหลํมเกําและจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (คํายพํอขุน
ผาเมือง) หรือการรํวมกันบริจาคเงินเป็นเจ๎าภาพบั้งไฟท าให๎บั้งไฟมีจ านวนเยอะขึ้นทุกปี พิธีกรรมเสริม
ความขลังให๎กับบั้งไฟและสร๎างความมั่นใจแกํผู๎บริจาค (ผู๎บริจาคเชื่อวําชีวิตการงานจะเจริญรุํงเรื่องเหมือน
บั้งไฟที่พํุงสูํท๎องฟ้า) ท าให๎พิธีกรรมเบิกบั้งไฟและการใช๎รถยนต์เข๎ามาประกอบในขบวนแหํจึงเกิดขึ้น
ในยุคนี้ 

 

  พัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีพ ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน) หรือ 
ยุคท่ีมีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล และชุมชนบ๎านนาทราย
จึงมีองค์การบริหารสํวนต าบลวังบาลเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2539 (อนุชิต ศรีธรรม, 2558)  

 เศรษฐกิจและการค๎าของไทยในระยะท่ีผํานมาจะขยายตัวในอัตราที่สูงมาก สินค๎าสํงออก
ของไทยสํวนใหญํจะเป็นสินค๎าเกษตรกรรม (แม๎นมาส จันลักขณา และคณะ, 2548) สํงผลท าให๎เกษตรกร
รวมถึงชุมชนบ๎านนาทรายที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชํน ข๎าว ใบยาสูบ ข๎าวโพด มะขาม ถั่วเหลือง ต๎องเรํง
เพ่ิมผล ผลิตด๎วยการใช๎ยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีอยํางเข๎มข๎น เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่สูงขึ้น จึงท าให๎ต๎นทุน
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ทางการเกษตรสูงตามขึ้นด๎วยเชํนกัน ผลที่ตามมาก็คือหลายครอบครัวเริ่มเป็นหนี้สิน และแหลํงเงินทุนที่
ส าคัญของชุมชนคือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับสถานการณ์ทางด๎านเศรษฐกิจที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง ชาวบ๎านเริ่มประสบปัญหาเนื่องจากต๎นทุนทางการผลิตที่สูงขึ้น รวมไปถึงการ
พ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก ทั้งด๎านเงินทุน เทคโนโลยี และการตลาด ตลอดจนราคาพืชผล
ทางการ เกษตรที่ไมํคงที่ราคาขึ้นๆ ลงๆ ยากตํอการคาดการณ์   

 วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม สํงผลกระทบตํอความ 
สัมพันธ์ภายในชุมชน ที่มีลักษณะสํงเสริมความเป็นอยูํแบบปัจเจกชนมากขึ้นแตํก็ยังคงมีความสัมพันธ์
แบบเครือญาติอยูํไมํได๎ตัดขาดจากกันเลยทีเดียว คนในชุมชนเน๎นการบริโภคนิยมมากขึ้นตามกระแส
สังคมสมัยใหมสํมาชิกในชุมชนออกไปหางานท านอกชุมชนและตํางจังหวัดมากขึ้น 

 ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค ท าให๎สังคมไทยได๎กลับมาทบทวนผลของ
การพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาฯ ที่ 1–7 ที่มุํงเน๎นการพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจมากไป ท าให๎สังคม
ประสบปัญหาชํองวํางระหวํางประชากร ด๎านความเป็นอยูํ ด๎านครอบครัวลํมสลาย คนไทยละท้ิงขนบ  
ธรรมเนียมประเพณีไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมถูกท าลาย ด๎วยเหตุนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) จึงได๎ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาประเทศให๎วัดจากคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข การพัฒนาประเทศเป็นไปอยํางตํอเนื่องจวบจนก๎าวเข๎าสูํแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 10 ประเทศไทยได๎ปรับเปลี่ยนแนวทางพัฒนาประเทศด๎วยอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว กระทรวง 
การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทยได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หนํวยงานภาครัฐในระดับท๎องถิ่น
ทั่วประเทศจึงถือเป็นจังหวะน าต๎นทุนทางวัฒนธรรมมาสร๎างเป็นอัตลักษณ์เพ่ือเป็นจุดขายให๎นักทํองเที่ยว
ได๎มาเรียนรู๎วัฒนธรรม ประเพณี และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชนบทในรูปแบบของการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย, 2552) ผนวกกับชุมชนบ๎านนาทรายถึงแม๎วําการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านสังคมจะสํงผลกระทบตํอวิถีการด ารงชีวิต แตํยังมีแงํมุมในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ที่คนในชุมชนยังให๎ความส าคัญเรื่องประเพณีฮีตสิบสอง ที่มีความโดดเดํนสะท๎อนความเป็นอัตลักษณ์
ของชุมชน  

 จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต๎นทุนทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย จึงได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด๎าน
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล สํงผลให๎ชุมชนบ๎านนาทรายที่มีประวัติศาสตร์
ท๎องถิ่นที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติ คือเรื่องของสงครามสยามกับฝั่งลาวตั้งแตํสมัยกรุงธนบุรี และ
เรื่องราวศึกเจ๎าอนุวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทั้งยังปรากฏหลักฐานทางศิลปกรรม เชํน “สิม” หรือโบสถ์ ที่
มีอิทธิพลศิลปะล๎านช๎างผสมพ้ืนถิ่น อายุราวกวํา 300–400 ปี และได๎รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร 
ให๎เป็นมรดกชาติ อีกท้ังยังมีประเพณีวัฒนธรรมที่สามารถสะท๎อนอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นผํานระบบความ
เชื่อเรื่องผี “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ” เฉกเชํน ประเพณีบุญบั้งไฟบ๎านนาทรายที่ถือวําเป็นงานบุญใหญํของชุมชน 
ถูกบรรจุลงในแผนการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สิ่งที่ตามมาจากการที่เป็นชุมชนวัฒนธรรม
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จังหวัดเพชรบูรณ์ คือหนํวยงานภาครัฐตํางให๎ความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด๎านตํางๆ 
สํงเสริมอาชีพเพ่ือสร๎างรายได๎ที่เกิดจากภูมิปัญญาพ้ืนบ๎าน เชํน การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากการ
จักรสาน การสํงเสริมการท าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ การแปรรูปมะขามในท๎องถิ่น และการอบรมมัคคุเทศก์
น๎อยเพ่ือการทํองเที่ยวในชุมชน เป็นต๎น 

 สังคมในยุคปัจจุบันเกิดการแขํงขันทางด๎านเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ชุมชนบ๎านนาทรายเป็นอีก
หนึ่งชุมชนที่ได๎รับผลกระทบเนื่องจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได๎แกํ ข๎าว ข๎าวโพด ยาสูบ เป็นหลัก จ าเป็น
ทีต่๎องพ่ึงพาปัจจัยตํางๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและกับการน าเงินตรามาตอบสนองความต๎องการ
ในการด ารงชีวิต ทั้งนี้ยังมีหนํวยงานภาครัฐเข๎ามาดูแลและพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตให๎กับชุมชน รวมถึง
การเข๎ามาอบรมให๎ความรู๎กับชุมชนบ๎านนาทรายเพ่ือการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนตามนโยบายของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ วัฒนธรรม ประเพณีภายในชุมชนยังคงปฏิบัติตามความเชื่อที่สัมพันธ์กับผีบรรพบุรุษ
ซึ่งรวมถึงประเพณีบุญบั้งไฟก็ยังคงปฏิบัติเชํนเดิม หากแตํความหมายของการจัดงานอาจเปลี่ยนแปลงไป 
ตามเงื่อนไขทางสังคม ทั้งนี้การสืบทอดประเพณีสํวนหนึ่งเกิดจากเหตุผลความเชื่อเดิม (คือท าเพ่ือให๎
ฝนตกและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมูํบ๎าน “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ”) และมีบางสํวนท าเพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณี เป็นวันรวมญาติของชุมชนบ๎านนาทราย เป็นพ้ืนที่ให๎คนในชุมชนได๎ท ากิจกรรมรํวมกันและ
ปลดปลํอยความเหนื่อยล๎าจากการท าเกษตรกรรมในรอบปี 

 จึงเห็นได๎วํา ถึงแม๎ปัจจุบันสภาพสังคมของชุมชนบ๎านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหลํมเกํา 
จังหวัดเพชรบูรณ์ จะมีพัฒนาการที่ก๎าวเข๎าสูํกระแสสังคมสมัยใหมํ มีความเจริญทุกด๎าน เชํน การศึกษา 
เทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจ วิถีการด ารงชีวิต จากที่เคยเป็นครอบครัวใหญํในสังคมเกษตรกรรม เปลี่ยนไป
เป็นวิถีแหํงการแขํงขันเพ่ือการด ารงชีพ สังคมเริ่มตํางคนตํางอยูํเฉกเชํนสังคมอ่ืนๆ หากมีเพียงแตํใน
แงํมุมของประเพณี พิธีกรรม ศาสนา ความเชื่อ ที่ยังพอเป็นสิ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความเป็นปัจเจกกลุํม
ที่แสดงให๎เห็นถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ชุมชนเชื่อวําคือสิ่งที่บรรพบุรุษลาวเวียงจันทน์สืบทอดตํอกันมา 
ดังนั้นชุมชนบ๎านนาทรายจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษควบคูํกับพระพุทธศาสนา
มาจวบจนปัจจุบัน 

 จากพัฒนาการทางด๎านเศรษฐกิจและการด ารงชีพทั้ง 3 ยุค จึงท าให๎เห็นวํา ยุคกํอนปี 2500 
ชุมชนนาทรายยังเป็นสังคมเกษตรกรรมการด ารงชีพจึงจ าเป็นต๎องพ่ึงพาปัจจัยทางธรรมชาติเป็นส าคัญ 
ประเพณีบุญบั้งไฟจึงเกิดขึ้นจากความเชื่อเดิมเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและสร๎างความเชื่อมั่นในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2504–2537) หรือยุคที่ประเทศไทยก๎าวเข๎าสูํแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหํงชาติฉบับที่ 1 ประเพณบีุญบั้งไฟยังด ารงอยูํบนพื้นฐานความเชื่อเรื่องการเป็นที่พ่ึงทางจิตใจแตํเมื่อ
สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงด๎วยเงื่อนไขของเทคโนโลยีและความทันสมัย บุญบั้งไฟจึงต๎องปรับเปลี่ยนไป
ตามเงื่อนไขดังกลําวสํงผลให๎กระบวนการและรายละเอียดพิธีกรรมของบุญบั้งไฟมีความซับซ๎อนขึ้น 
ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน) หรือยุคที่มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติสภาต าบลและชุมชน 
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บ๎านนาทรายมีองค์การบริหารสํวนต าบลเกิดขึ้นครั้งแรก ผนวกกับสังคมเกิดการแขํงขันทางด๎านเศรษฐกิจ
ที่สูงขึ้น ทั้งยังมีหนํวยงานภาครัฐเข๎ามาดูแลและพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิตในชุมชนแตํในแงํมุมของวัฒนธรรม 
ประเพณ ีรวมถึงบุญบั้งไฟยังคงปฏิบัติเชํนเดิม หากแตํความหมายของการจัดงานอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามเงื่อนไขทางสังคม ทั้งนี้การสืบทอดประเพณีสํวนหนึ่งเกิดจากเหตุผลความเชื่อเดิม (คือท าเพ่ือให๎
ฝนตกและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมูํบ๎าน “เจ๎าพํอ เจ๎าแมํ”) และมีบางสํวนท าเพ่ือเป็นการสืบสาน
ประเพณี เป็นวันรวมญาติของชุมชนบ๎านนาทราย เป็นพ้ืนที่ให๎คนในชุมชนได๎ท ากิจกรรมรํวมกันและ
ปลดปลํอยความเหนื่อยล๎าจากการท าเกษตรกรรมในรอบปี 
 จึงเห็นได๎วําบริบทชุมชนบ๎านนาทราย มีพัฒนาการชุมชน วิถีชีวิตความเป็นอยูํที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหํงชาติในลักษณะที่คํอยๆ เป็นไป จากข๎อมูลบริบททั่วไปสะท๎อน
ให๎เห็นวําถึงแม๎ชุมชนจะก๎าวเข๎าสูํสังคมสมัยใหมํ เกิดการแขํงขันทางด๎านการด ารงชีพเฉกเชํนสังคมอ่ืน 
แตใํนการปฏิสัมพันธ์กันภายในชุมชน เครือญาติ และเพ่ือนบ๎าน ยังคงมีความสัมพันธ์แบบไมํได๎ตัดขาด 
ชุมชนยังมีการด าเนินประเพณี วัฒนธรรม ที่ยังยึดโยงกับความเชื่อเรื่อง ผีบรรพบุรุษ “เจ๎าพํอเจ๎าแมํ” 
ควบคูํไปกับศาสนา และ วัด นาทราย ยังถือเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมเฉกเชํนในอดีต ข๎อมูล
พัฒนาการทางสังคมถือเป็นข๎อมูลส าคัญที่ใช๎ประกอบ เทียบเคียง และสนับสนุนการวิเคราะห์โครงสร๎าง
ทางสังคมในบุญบั้งไฟที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระบวนการนโยบายภาครัฐในชํวงเวลาที่แตกตํางกัน
จนถึงยุคปัจจุบันซึ่งจะกลําวในบทตํอไป  
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บทที ่5 
พลวัต: บุญบ้ังไฟบ้านนาทราย   

 
  ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ตําบลวังบาล อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอีกมิติ
หนึ่งที่มีความแตกต่างและสวนทางกับงานบุญบั้งไฟหลายพ้ืนที่ในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์การ
จัดงานเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ตอบสนองความต้องการของภาครัฐ หรือบางแห่งก็เน้นการแข่งขัน 
เพ่ือเพ่ิมความสนุกสนานให้กับงาน แต่รูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย กลับไม่ได้ตอบสนองความ
ต้องการของสภาวะสังคมสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นชุมชนที่มีความเจริญปรากฏอยู่ชัดเจน เช่น มีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกสบาย มีอินเทอร์เน็ตเข้าถึง มีสื่อสารมวลชนและข่าวสารที่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่มีหน่วยงาน
ภาครัฐดูแล และยังเป็นชุมชนที่อยู่ในแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์, 2557) แต่กลับเป็นประเพณีที่สะท้อนรูปแบบพิธีกรรม
ที่เชื่อมโยงกับระบบความเชื่อเรื่องผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือผีบรรพบุรุษ มาเป็นสื่อกลางในการดําเนินพิธีกรรม
ทุกขั้นตอน ซึ่งชาวบ้านอ้างว่าถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ทําให้
หน่วยงานราชการหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

 ผนวกกับชุมชนบ้านนาทรายก้าวเข้าสู่สภาวะสังคมสมัยใหม่ตามกลไกลของสังคม ผู้วิจัยจึง
เกิดคําถามว่าทําไมรูปแบบการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชนบ้านนาทรายจึงไม่ได้ตอบสนองวิถี
ชีวิตในเชิงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเหมือนหลายๆ พ้ืนที่  แต่กลับเป็นงานประเพณีที่ตอบสนองต่อ
ระบบความเชื่อ พิธีกรรมของกลุ่มตนได้ท่ามกลางสภาวะสังคมสมัยใหม่ ชุมชนมีกระบวนการและแนวทาง 
การจัดการกับประเพณีอย่างไร ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแต่ละยุคสมัย จนส่งผลให้ประเพณี
ดํารงอยู่ในระบบฐานความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะถิ่น 
  ผู้วิจัยได้ทําการลงพ้ืนที่สํารวจบริบทชุมชนบ้านนาทราย โดยมีโอกาสเข้าร่วมประเพณีใน
ทุกขั้นตอนตั้งแต่วันสุกดิบ หรือวันเตรียมการ ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558–2559 อาทิ ประเพณี
แขวนทุง ประเพณีสรงน้ําเจ้าพ่อ ประเพณีเลี้ยงปีไล่ผีหลวง ประเพณีบุญซําฮะ พิธีกรรม ปัว (รักษาโรค
ด้วยการทรงเจ้า) พิธีกรรมกินดองเจ้า (แต่งงานกับร่างทรง) และประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายที่ถือว่า
เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเขตอําเภอหล่มเก่า ทั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นําชุมชน คือ นายอนุชิต ศรีธรรม 
กํานันตําบลวังบาล นางบุญญาดา มูลตรี ผู้ใหญ่บ้านนาทรายหมู่ที่ 3 อาจารย์สุมาลี ชัยโฉม อาจารย์
เสมียน เกษามูล ข้าราชการบํานาญและปราชญ์ท้องถิ่นบ้านนาทราย รวมถึงกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ 
เช่น นายซุง ดวงอุปะ (เจ้าพ่อใหญ่) นางพูล วันเมฆ (เจ้าพ่อขุนไทร) นางเกษิณี ยังคัง (เจ้าพ่อขุนจบ) 
และกลุ่มบริวารเจ้าพ่อเจ้าแม่ รวมถึงชาวบ้านที่เข้าร่วมงานประเพณี   
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  จากการพูดคุยและสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับพ้ืนฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านนาทราย ทําให้เห็นว่าประชากรในชุมชนถูกกวาดต้อนและหนีภัยสงคราม
มาจากเวียงจันทน์และหลวงพระบางถึง 3 ครั้ง ก่อนลงหลักปักฐานก่อตัวเป็นชุมชนบ้านนาทราย ผนวก 
กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นจากประมวลจดหมายเหตุแห่งชาติ หลังจากสิ้นสุดสงครามศึกเจ้า
อนุวงศ์แล้วประมาณปี พ.ศ. 2372 ทางกรุงเทพฯ ได้ส่งขุนนางและข้าหลวงตามหัวเมืองต่างๆ เข้ามาทํา
หน้าที่เกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านที่หนีเข้าป่าเมื่อครั้งเกิดศึกสงครามให้กลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินดังเดิม 
ซึ่งหนึ่งในกลุ่มชาวลาวดังกล่าวได้รวมถึงชุมชนบ้านนาทราย ตําบลวังบาล อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ในปัจจุบัน และคําบอกเล่าของนายซุง ดวงอุปะ (ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําคนปัจจุบัน) ทีเ่ล่าว่า  
 

รุ่นพ่อของนายเที่ยง วันชัย (คือทวดของนางยัง วันชัย ซึ่งเป็นยายของนายซุง ดวงอุปะ) 
เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ฟื้นฟูหมู่บ้านนาทรายที่เสียหายจากภัยสงครามชาวบ้านได้
ช่วยกันทําการซ่อมแซม บ้านเรือนโดยการนําไม้ไผ่และแฝกเพราะเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 
และสาเหตุที่เลือกบ้านนาทรายเป็นที่ตั้งถิ่นฐานเนื่องจากมีลําห้วย (ปัจจุบันคือห้วยทราย) ไหล
ผ่านซึ่งเหมาะต่อการทํามาหากินจวบจนเกิดเป็นชุมชนขนาดเล็กข้ึนมา” (ซุง ดวงอุปะ, 2558)  

 

ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ปรากกฏในชุมชน เช่น “สิม” หรือ โบสถ์ ที่มีรูปแบบศิลปะคล้ายคลึง
กับรูปแบบในศิลปะล้านช้าง (สมชาย แสวงนิล, 2554) และภาพจิตกรรมฝาผนังที่สะท้อนให้เห็นมุมวิถี
ชีวิตของชุมชนทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านช้าง ได้แก่ ภาพวาดผู้หญิงนุ่งซิ่น
หัวแดงตีนก่าน ผมเกล้าม้วน ถือผ้าเบี่ยงแพรและผู้ชายกําลังเป่าแคน ปรากฏในชาติที่ 2 ชนกชาดก: 
บําเพ็ญวิริยบารมี รูปแบบวัฒนธรรมซิ่นผืนแพรวาถือเป็นค่านิยมการแต่งกายของสตรีชาวล้านช้างและ
สตรีในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (ภาพวาดการแห่ปราสาทซึ่งมีลักษณะคล้ายปราสาทผึ้ง หรือประเพณีเดือน
สิบเอ็ดหนึ่งในฮีตสิบสองเดือนของกลุ่มชาติพันธ์ลาวล้านช้าง) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 
ประกอบกับประเพณีวัฒนธรรมของคนในชุมชนบ้านนาทรายยังยึดถือปฏิบัติตามฮีตสิบสองตามประเพณี
ของกลุ่มชาติพันธ์ลาว (วงล้อปฏิทินทางวัฒนธรรมปรากฏในบทที่ 4 หน้า 62) โดยผู้วิจัยสามารถนํา
ข้อมูลบริบทชุมชนดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพ่ือหาคําตอบตามวัตถุประสงค์ได้ ใช้
แนวคิดและทฤษฎีเรื่อง “ประเพณีประดิษฐ์” (Invented Tradition) นําไปสู่ความเข้าใจถึงปรากฏการณ์
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับอดีตผ่านประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายที่ตอบสนองระบบ
ความเชื่อของกลุ่มตนจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางสภาวะโลกปัจจุบัน จากข้อมูลการลงพ้ืนที่
ภาคสนามแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโดยอ้างอิงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ทั้งจากเอกสารหลักฐานชั้นต้นประกอบกับการสัมภาษณ์บริบทชุมชน วิถีการดํารงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ด้านต่างๆ และนําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสรุปพลวัตประเพณีบุญบั้งไฟบ้าน
นาทราย ผ่านกระบวนการที่เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญได้ทั้งหมด 3 ยุค คือ  
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ประเพณีบุญบ้ังไฟบ้านนาทราย ในยุคก่อตั้งชุมชน (ก่อนปี พ.ศ. 2481) 
 ตามตํานาน เรื่องเล่า ของชุมชนบ้านนาทราย กลุ่มที่เริ่มจัดงานบุญบั้งไฟคือกลุ่มร่างทรง
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตามคําบอกเล่าของนางเกษิณี ยังคัง ร่างทรงเจ้าพ่อขุนจบ กล่าว่า  
 

 งานบุญบั้งไฟของบ้านนาทรายจัดขึ้นเป็นครั้งแรกพร้อมกับงานเลี้ยงปีไล่ผีหลวง หรือ งาน
บุญใหญ่ประจําปีของกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ในแถบอําเภอหล่มเก่า บ้านนาทรายถือเป็นคุ้ม
หลวงของกลุ่มเจ้าเพราะเชื่อว่าเจ้าพ่ออู่คําเป็นเจ้าพ่อที่มีชนชั้นสูงสุดสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์
ฝั่งลาวและเป็นต้นกําเนิดของบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์อื่นๆ ในเขตอําเภอหล่มเก่าวันงานร่าง
ทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงจะเดินทางมาร่วมงาน ณ หอไหว้บ้านนาทราย เพราะ
ถือเป็นวันสําคัญในการรวมกลุ่มผีเจ้าพ่อ เจ้แม่ ที่มีความเกี่ยวพันธ์กันทางเครือญาติ พี่น้อง เพื่อน 
เป็นพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้เหนียวแน่น และสิ่งสําคัญที่จะ
ขาดไม่ได้เลยในงานเลี้ยงปีไล่ผีหลวง คือร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ จะต้องทําการจุดบั้งไฟถวาย 
พระยาแถน จํานวน 4 บั้ง (เพื่อบูชาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4) การจุดบั้งไฟในงานเลี้ยงปีเพื่อต้องการ
ให้พระยาแถนรับรู้ว่าในปีนี้ได้มีการจัดงานเลี้ยงปีแล้ว และขอให้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 
(เกษิณี ยังคัง, 2558)   
 

และจุดเริ่มต้นของการมีประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้านนาทราย จากคําบอกเล่าของนางพูน วันเมฆ หรือ 
ร่างทรงเจ้าพ่อขุนไทรหรือองค์รักษาประจําชุมชน กล่าวว่า  
 

   ประเพณีบุญบั้งไฟของกลุ่มชาวบ้านนาทราย เกิดขึ้นจากเร่ือเล่าเหตุการณ์เมื่อครั้งชุมชน
ได้เผชิญกับวิกฤตภัยแล้งทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สามารถทําไร่ทํานาเพื่อเลี้ยงครอบครัว ทําให้
ชีวิตความเป็นอยู่ลําบากจึงเกิดความรู้สึกหวาดกลัวไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนั้นคนที่สามารถ
เป็นที่พึ่งให้ชุมชนได้ก็คือ “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” หรือผีบรรพบุรุษที่คอยปกครองชุมชนไม่ให้สิ่งชั่วร้าย
เข้ามาทําร้าย และยังมีตํานานของบรรพบุรุษที่เล่าต่อกันมาและเชื่อว่า “เจ้าพ่อเจ้าแม่” สามารถ
เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับเทพยาดาที่สามารถดลบันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล ซึ่งองค์เทพ
ที่สาสมารถบันดาลฝนได้ตามความเชื่อคือ “พระยาแถน” ชาวบ้านจึงได้ทําการบะบนกับเจ้าพ่อ 
และขอให้เจ้าพ่อช่วยให้ฝนตกลงมาช่วย เหลือชาวบ้านที่ทําไร่ทํานา หากสําเร็จดังที่บะบนไว้
ชาวบ้านจะยอมทําทุกอย่างตามที่เจ้าพ่อต้องการ จากนั้นพิธีกรรมจึงเริ่มขึ้น ร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่
ได้ทําการเข้าทรงเพื่อสื่อสารกับพระยาแถน โดยใช้การจุดบั้งไปเป็นสัญลักษณ์ในการขอฝน และ
เมื่อสิ้นสุดพิธีกรรมจนฝนได้ตกลงมาตามที่ชาวบ้านบะบนไว้ ชาวบ้านจึงรวม กลุ่มกันทําตามสัญญา
ที่ให้ไว้กับท่านและสิ่งที่เจ้าพ่อต้องการคือการทําบั้งไฟเพื่อถวายเจ้าพ่ออู่คําและพระยาแถน 
โดยต้องมีเจ้าพ่ออู่คําและบริวารเป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมจุดบั้งไฟเพื่อสื่อสารกับพระยา
แถนแทนชาวบ้าน เหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านร่วมกันกับกลุ่มร่างทรง
ทําบั้งไฟถวายเจ้าพ่ออู่คําและพระยาแถน โดยการกําหนดวันจุดบั้งไฟของชาวบ้านนาทรายจะต้อง
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ดูฤกษ์ดูยามในวันงานเลี้ยงปีไล่ผีหลวงหรือเป็นวันจุดบั้งไฟเฉพาะกลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ เมื่อบุญบั้งไฟ
ของเจ้าพ่อเจ้าแม่เสร็จเรียบร้อยถึงจะจัดงานบุญบั้งไฟของชาวบ้านได้ (พูน วันเมฆ, 2558)  
 

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าบุญบั้งไฟของชุมชนได้มีการปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนกระทั่ง
ถึงยุคปัจจุบัน เพราะหากไม่ปฏิบัติตามฮีตประเพณีจะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีต่อชุมชนบ้านนาทราย 
 
 โครงสร้างทางสังคมในบุญบั้งไฟบ้านนาทราย  
 การดําเนินพิธีกรรมต่างๆ ในบุญบั้งไฟแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน โดย
สมาชิกในชุมชนจะมีการแสดงบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน ซึ่งในยุคก่อตั้งชุมชนสามารถแบ่ง
โครงสร้างทางสังคมผ่านงานบุญบั้งไฟ ได้คือ 
 ร่างทรง “เจ้าพ่ออู่คํา” หรือตามความเชื่อของชุมชนบ้านนาทราย คือตําแหน่งของกษัตริย์ผู้
ครองเมืองเวียงจันทน์ ปัจจุบันมีนายซุง ดวงอุปะ เป็นผู้ครองร่างเจ้าพ่ออู่คํา โดยไม่ทราบแน่ชัดว่านายซุง 
ดวงอุปะ เป็นผู้ครองร่างคนที่เท่าไหร่เพราะชุมชนเชื่อว่าเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่เวียงจันทน์ 
โดยเจ้าพ่ออู่คําคือผู้ที่สามารถควบคุมเจ้าพ่อเจ้าแม่บริวารทั้งหมดในหมู่บ้านรวมถึงคนในชุมชน โดยมี
บทบาทหน้าทีห่ลักในการเป็นประธานในการประชุมกําหนดวันจัดงานบุญบั้งไฟให้ชาวบ้าน กลุ่มชาวบ้าน 
และบริวารจะมารวมกันในวันเลี้ยงไล่ผีหลวง (เป็นวันที่มีการจุดบั้งไฟเฉพาะกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือเป็น
วันแก้บะแก้บนของกลุ่มชาวบ้านที่เคยบนบานในปีที่ผ่านมา) หลังเสร็จพิธีกรรมในวังานเลี้ยงปี จะมีการ
ประชุมระหว่างเจ้าพ่ออู่คํากับชาวบ้านและบริวารเพ่ือดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมในการจัดงานบุญบั้งไฟให้กับ
กลุ่มชาวบ้าน และจะต้องตรงกับวันฟู (คือวันทําการใดจะมีแต่สิ่งเป็นมงคล) เมื่อได้วันจัดงานเรียบร้อย 
เจ้าพ่ออู่คําจะสั่งการให้กลุ่มผู้ชายรับผิดชอบทําบั้งไฟ กลุ่มผู้หญิงจัดเตรียมข้าวปลาอาหารให้อุดมสมบูรณ์ 
กวนจ้ําและแม่แต่ง จัดเตรียมพิธีกรรมให้เรียบร้อย และเจ้าพ่ออู่คําคือผู้ทําหน้าที่หลักในงานบุญบั้งไฟเพ่ือ
ทําหน้าทีต่ิดต่อสื่อสารกับพระยาแถน โดยชาวบ้านจะนําบั้งไฟมาถวายให้กับเจ้าพ่ออู่คําเพ่ือให้ทําพิธีกรรม
ติดต่อกับพระยาแถนแทนชาวบ้านในวันงานเพ่ือขอฝนให้ตกตามฤดูกาลทํานา  
 บริวารเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้แก่ ร่างทรง กวนจ้ํา แม่แต่ง จะมีหน้าที่เตรียมข้าวของเครื่องใช้
ประกอบพิธีกรรม โดยก่อนวันงานบุญบั้งไฟ บรรดาร่างทรงจะนัดรวมตัวกัน ณ หอไหว้ หรือสถานที่
ประกอบพิธีกรรมงานบุญบั้งไฟแห่งแรกของชุมชน (เปรียบเสมือนเขตพระราชฐานชั้นในของเจ้าพ่อ) 
โดยร่างทรงเจ้าพ่อหลวงพิชัย เจ้าพ่อขุนไทร เจ้าพ่อขุนจบ จะทําหน้าที่จัดเตรียมดาบศรีคันชัย หรือดาบ
ประจําตัวเจ้าพ่ออู่คํา และไม้เรียวหวาย หรือสิ่งของประจําตัวเจ้าพ่อขุนไทร (ตําแหน่งองค์รักษาประจํา
ชุมชนหรือผู้นําพิธีกรรม “ปัว”) เพ่ือใช้ประกอบพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากมนฑลพิธีก่อนทําพิธีจุดบั้งไฟ 
และกลุ่มร่างทรงอ่ืนๆ จะร่วมกับกลุ่มแม่แต่งในการจัดหาใบตอง ดอกไม้ มาทํากรวยขันธ์ห้า ขันธ์แปด 
ห่อนิมนต์ ตามจํานวนร่างทรงในหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในพิธีกรรมอันเชิญเจ้าลงมาประทับร่าง เพื่อติดต่อกับ
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พระยาแถน กวนจ้ําจะทําหน้าที่นําข้าวของเครื่องใช้ที่กลุ่มแม่แต่งจัดเตรียมไว้มาจัดวางไว้ ณ หอไหว้
ก่อนถึงพิธีกรรมในวันงาน และทําหน้าที่นําห่อนิมนต์ไปส่งข่าวยังกลุ่มร่างทรงหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วม 
งานบุญในครั้งนี้  
 กลุ่มชาวบ้าน ผู้ชายในหมู่บ้านจะมีหน้าที่เตรียมบั้งไฟจํานวน 2 บั้ง และทําฮ้านสําหรับจุด
บั้งไฟบริเวณทุ่งนาข้างหอไว้เพ่ือถวายเจ้าพ่ออู่คํา และพระยาแถน กลุ่มชาวบ้านผู้หญิงจะทําหน้าที่ดูแล
ข้าวปลาอาหารให้กลุ่มที่ทําบั้งไฟ และช่วยกันทําความสะอาดบริเวณรอบๆ หอไหว้ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการประกอบพิธีกรรม  
 ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายในยุคก่อตั้งชุมชน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นางศรี วันแจ้ง หรือผู้จัดการ
ประเพณีภายในชุมชน ประกอบกับการสืบค้นหลักฐานทางเอกสารของชุมชนเล่าว่า รุ่นปู่ฉลอง วันชัย 
ตรงกับปี พ.ศ. 2480 ปู่ฉลอง หรือ ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําในยุคนั้น ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเป็นนาย
ฮ้อย (ค้าวัว) ถือว่าเป็นผู้อาวุโสที่ชาวบ้านนาทรายให้ความเคารพนับถือ และเป็นผู้นําชุมชนในยุคแรกๆ 
(ศรี วันแจ้ง, 2558) 
 
   ขั้นตอนการจัดการบุญบ้ังไฟ  
 หลังจากมีการกําหนดวันจุดบั้งไฟของชาวบ้านในวันเลี้ยงปีไล่ผีหลวง และมีการประชุมแบ่ง
หน้าที่เพ่ือเตรียมงานบุญบั้งไฟ ณ หอไหว้ เมื่อการประชุมเตรียมงานเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านจะนัดรวมตัว
กันเพ่ือทําบั้งไฟที่บ้านปู่ฉลอง หรือ “หีบใหญ่” ในปัจจุบัน จากคําบอกเล่าของนายบุญ บุญสิน ช่างทํา
บั้งไฟประจําชุมชนบ้านนาทรายในปัจจุบัน เล่าว่า  
 

เมื่อถึงเวลาทําบั้งไฟ กลุ่มผู้ชายบางส่วนจะเดินเท้าขึ้นไปยังภูทับเบิกเพื่อตัดไม้ไผ่นํามาทํา
เป็นเลาบั้งไฟ เพราะไม้ไผ่ในป่าทับเบิกจะมีลักษณะลําตรงยาว เหนียวกว่าไม้ไผ่ในหมู่บ้าน และตัด
หวายเพื่อนํามาพันรอบบั้งไฟเพราะหวายจะช่วยทําให้บั้งไฟไม่แตกเวลาจุดและยังช่วยตกแต่งบั้ง
ไฟให้สวยงามไปในตัวตามแบบฉบับของคนบ้านๆ กลุ่มผู้ชายอีกส่วนจะแยกไปทําหน้าที่เตรียม
ส่วนผสมของหมื่อ หรือดินปืน ถือเป็นวัตถุดิบสําคัญที่จะทําให้บั้งไฟขึ้นฟ้า ชาวบ้านต้องเดินเท้า
ไปยังถ้ําภูปูนที่ตั้งอยู่บ้านภูปูนซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านนาทรายเพราะในถ้ํามีค้างคาวอาศัย
อยู่จํานวนมาก ชาวบ้านจะใช้ขี้เกีย (มูลค้างคาว) กับไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ลําปอ ต้นพริก กิ่งฝรั่ง 
กิ่งมะม่วง เป็นวัตถุดิบในการทําหมื่อ เมื่อวัตถุดิบจัดเตรียมเรียบร้อยกิจกรรมการทําบั้งไฟจึงเริ่มขึ้น 
ณ บ้านปู่ฉลอง ครกไม้ขนาดใหญ่จะเป็นเคร่ืองมือในตําขี้เกียกับไม้เนื้ออ่อนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อ
ละเอียดร่วนเมื่อได้หมื่อตามจํานวนที่ต้องการ กลุ่มผู้ชายจะนําบั้งไม้ไผ่ที่ผ่านการทะลวงข้อให้ทะลุ
ถึงกันยึดติดกับฐานที่โยงกับขื่อบ้าน การอัดหมื่อเข้าไปในเลาบั้งไฟจะใช้แรงมือในการอัด แรงงาน
ผู้ชายในหมู่บ้านจึงสําคัญในการอัดบั้งไฟ และจึงนําหวายมาพันรอบเลาบั้งไฟเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ให้กับบั้งไฟ ในสมัยแรกๆ จะทําบั้งไฟแค่ 2 บั้ง คือ บั้งที่ 1 ถวายเจ้าพ่อ เจ้าแม่ บั้งที่ 2 ถวาย 
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พระยาแถน และยังไม่มีการกําหนดขนาดหรือน้ําหนักของบั้งไฟชัดเจน ในส่วนชาวบ้านผู้หญิง
จะทําหน้าที่จัดเตรียมข้าวปลาอาหารที่บ้านปู่ฉลองเช่นกัน บางส่วนจะถืออาหารหวานคาวติด
มือมาจากบ้านเพื่อนําอาหารมาโฮมรวมกันที่บ้านงาน เพราะชาวบ้านเชื่อว่าการนําอาหารมาเลี้ยง
ดูผู้ทําบั้งไฟในงานบุญใหญ่ให้อิ่มหนําสําราญจะทําให้ชีวิตครอบครัวอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือน
การได้ร่วมส่งบุญไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ (บุญ บุญสิน, 2558)  

 

เมื่อกระบวนการทําบั้งไฟเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ชาวบ้านทั้งหญิงและชายจะมารวมตัวกัน ณ สถานที่ทํา
บั้งไฟ คือ บ้านปู่ฉลอง หรือ (หีบใหญ่ในปัจจุบัน) เพ่ือเตรียมตัวทําการเอ้ขบวนบั้งไฟไปถวายให้แก่  
เจ้าพ่ออู่คํา และพระยาแถนตามคําสัญญาที่ให้ไว้ ณ หอไหว้ หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมของกลุ่มเจ้าพ่อ
เจ้าแม่ ที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้าน ชาวบ้านเล่าว่าขวนเอ้บั้งไฟในยุคแรกๆ ปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังว่า เป็นไปอย่าง
เรียบง่ายมีเพียงเสียงแคนกับเสียงกลอนรําเซิ้งแบบพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างความสนุกสนาน ในส่วนของการ 
ละเล่นที่เป็นสัญญลักษณ์ทางเพศเฉกเช่นพ้ืนที่อ่ืนๆ จะไม่นํามาเล่นในขบวน เพราะเชื่อว่าเป็นขบวนที่
ศักดิ์สิทธิ์ หากเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เกิดความไม่พอใจ พิธีกรรมต่างๆ ก็จะจบลงทันที เมื่อขบวนเอ้บั้งไฟจาก
หมู่บ้านเคลื่อนมาถึงบริเวณ ณ หอไหว้ ผู้ชายจะนําบั้งไฟไปวางไว้ตําแหน่งที่กวนจ้ําจัดเตรียมไว้ จากนั้น
พิธีกรรมจึงเริ่มขึ้นแม่แต่งจะเตรียมกรวยขันธ์ห้า ขันธ์แปด และห่อนิมนต์ไปวางไว้บริเวณใกล้ๆ กับหอไหว้ 
กวนจ้ําจะเป็นผู้หยิบเครื่องไหว้จากแม่แต่งเพ่ือส่งต่อให้เจ้าพ่ออู่คํา (ผู้หญิงจะถูกห้ามเข้าใกล้บริเวณพิธี) 
เพ่ือทําพิธีอันเชิญเจ้าลงมาประทับร่าง ตามด้วยร่างทรงเจ้าพ่อองค์อ่ืนๆ จากนั้นเจ้าพ่ออู่คําจะหยิบดาบ
ศรีคันชัยขึ้นมาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากมณฑลพิธี ตามด้วยเจ้าพ่อขุนไทรจะหยิบไม้เรียวหวายเดิน
ตามเจ้าพ่ออู่คํา เมื่อพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเสร็จสิ้น การทําพิธีติดต่อสื่อสารกับพระยาแถนเพ่ือขอฝนแทน
ชาวบ้านจึงเริ่มขึ้น ต่อด้วยการมอบหมายให้กวนจ้ํา ทําหน้าทีเ่ป็นผู้จุดฉนวนบั้งไฟ (โดยใช้มือจุดเพราะ
บั้งไฟในยุคนี้มีขนาดไม่ใหญ่มาก) เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการติดต่อ สื่อสารระหว่างกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
กับพระยาแถน เพ่ือบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล หลังจากนั้น ชาวบ้านและบริวารเจ้าพ่อเจ้าแม่
จะร่วมกันร้องรําทําเพลงด้วยทํานองกาพย์เซิ้งประกอบกับเสียงแคนเพ่ือฉลองบั้งไฟจนพอใจพิธีกรรม
จึงจบลง 
 ประเพณีบุญบั้งไฟในยุคก่อตั้งชุมชน ถูกจัดขึ้นโดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
คือ เพ่ือถวายเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือผีบรรพบุรุษที่ตนนับถือ และเพ่ือบูชาพระยาแถนเพ่ือเป็นการขอฝน 
พิธีกรรมทุกขั้นตอน ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ได้แก่ การทําบั้งไฟโดยกลุ่มชาวบ้าน การถวาย
บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟ อาจเป็นเพราะการจัดการงานบุญบั้งไฟเกิดขึ้นจากฐานความเชื่อตามเรื่องเล่า
เชิงปาฏิหารย์ทีม่ีต่อเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในเรื่องที่ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับพระยาแถนเพ่ือขอฝนให้ตก
ได้โดยกระบวนการจัดการงานมีเพียงกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และชาวบ้านในชุมชนบ้านนาทรายเป็นผู้ดําเนิน 
งานร่วมกันแบบเบ็ดเสร็จ  
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ประเพณีบุญบ้ังไฟบ้านนาทราย ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2481 – 2537)  
  การบริหารประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วง พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา 
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้านสังคมนั้นถึงขั้นที่เรียกว่า 
“ปฏิวัติวัฒนธรรม” ด้วยเหตุผลท่ีว่าต้องการพัฒนาประเทศให้มีวัฒนธรรมเทียบเท่ากับตะวันตก ฉะนั้น
หากชาติไทยยังล้าหลังอยู่อาจถูกชาติตะวันตกนําเป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศ (ปรัศนีย เกศะบุตร, 
2554) จึงเกิดเป็นอุดมการณ์ที่เรียกว่า “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” โดยทยอยออกประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับ 
เพ่ือให้ประชาชนยึดถือปฏิบัติตามและได้มีบทลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม เพ่ือใช้ควบคุมวิถีชีวิตของ 
ประชาชนในทุกแง่มุม เช่น การแต่งกาย มารยาท การบริโภค รวมถึงการนับถือศาสนา และให้คนในชาติ
เลื่อมใสในศาสนาพุทธ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2538) ทั้งยังได้ออกประกาศให้ประชาชนคนไทยเลิกงมงาย
ในไสยศาสตร์ถือว่าเป็นสิ่งหลอกหลวง จึงเกดิเหตุการณ์ที่ชาวบ้านนาทรายเล่าต่อกันมาว่า  
 

  เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2488 ตรงกับผู้ใหญ่หวัน ดวงอุปะ เป็นผู้นําชุมชน รัฐบาลไทยได้ส่ง
ตํารวจเข้ามาจับกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ ในหมู่บ้านนาทรายไปขังไว้ที่สถานีตํารวจอําเภอหล่มเก่า 
โดยมีข้อกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มต้มตุ่นหลอกลวงชาวบ้านให้งมงายในเรื่องการทรงเจ้าเข้าผี ทําให้
กลุ่มชาวบ้านนาทรายไม่พอไปจึงได้ทําการเจรจาพูดคุยกับทางการขอให้ปล่อยตัว และหาก
ทางการไม่ยอมปล่อยให้ออกมา เจ้าพ่อใหญ่ (เจ้าพ่ออู่คํา) จะดลบันดาลให้เกิดฝนตกหนักน้ํา
ท่วมเป็นแน่ ตามเรื่องเล่านั้นน้ําได้ท่วมสถานีตํารวจอําเภอหล่มเก่าเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เหตุ
จากการพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดทางการต้องยอมปล่อยตัวกลุ่มร่างทรงและน้ําที่ท่วมอยู่ก็
ลดลงจนแห้งเป็นปกติ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ประชาชนและทางการเชื่อในเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ที่เกิดข้ึนต่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ ว่ามีอยู่จริง จนมีคําพูดที่ติดปากของคนในหมู่บ้าน
นาทราย ณ เวลานั้นว่า “ไม่เชื่ออย่าลบลู่” (พูน วันเมฆ, 2558)  
 

แต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ประชาชนชาวไทยยังคงต้องปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐบาลที่ประกาศใช้รัฐนิยม 
จึงเริ่มมีการแบ่งเป็นกลุ่มคนที่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาเรื่องของไสยศาสตร์ และกลุ่มคนที่เริ่มประกอบกิจ
ในทางศาสนาเข้าวัด ฟังเทศน์ ตามที่รัฐบาลประกาศในรัฐนิยมฉบับที่ 11 เรื่องกิจประจํา วันของคนไทย 
(เทียมจันทร์ อํ่าแหวว, 2521)  
  ประชาชนเริ่มเข้าวัดประกอบกิจทางศาสนามากขึ้น สถาบันศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยรวมถึงชุมชนบ้านนาทราย จึงทําให้ยุคนี้ได้มีพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาแทรก
อยู่ในงานบุญบั้งไฟ ได้แก่ การแห่กัณฑ์หลอน คือการแห่เรี่ยไรเงินเพื่อถวายบุญ มีเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน
สร้างความสุขให้กับผู้ที่อยู่ในขบวนแห่และผู้บริจาคถวายบุญ การแห่พระอุปคุตเข้าเมือง ตามความเชื่อ
พระพุทธศาสนาการอัญเชิญพระอุปคตุเข้าชุมชนเมื่อมีงานบุญ จะช่วยให้มีความสวัสดีมีชัย และเพ่ือให้
การจัดงานสําเร็จราบรื่นด้วยดี การแห่ต้นผึ้ง เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างกุศลต่อตนเองและครอบครัว 
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การเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับงาน การเดินแห่รอบ สิม หรือโบสถ์ เป็นคติ
ความเชื่อของศาสนาพุทธเกี่ยวกับการแสดงความเคารพบูชาอย่างสูงต่อพุทธสถาน อาจกล่าวได้ว่าใน
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการนําเรื่องราวทาง
ศาสนาเข้ามาผสมผสานกับบุญบั้งไฟบ้านนาทรายเป็นครั้งแรก จากเดิมมีการเพียงการทําบั้งไฟ การถวาย
บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟ 
 
  โครงสร้างทางสังคมในบุญบั้งไฟบ้านนาทราย  
  ยุคพัฒนา บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนจะแสดงบทบาทที่มีความคล้ายคลึงกับในยุคแรก 
แต่เมื่อมีการเพ่ิมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาผนวกกับสังคมก้าวเข้าสู่การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจึง
ทําให้โครงสร้างทางสังคมผ่านงานบุญบั้งไฟเปลี่ยนไป กล่าวคือ 
  ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําหรือเจ้าพ่อใหญ่ ยังคงมีหน้าที่ควบคุมและจัดการงานบุญบั้งไฟเหมือน
ในอดีต เช่น การกําหนดวันจัดงานบุญบั้งไฟให้ชาวบ้าน การทําหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับพระยาแถน การ
เป็นผู้แบ่งหน้าที่การจัดการงานให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ทั้งยังสั่งการย้ายสถานที่ประกอบพิธีกรรมบุญ
บั้งไฟจากหอไหว้มาเป็น วัดนาทราย เพ่ือการสะดวกในการดําเนินพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ต้องใช้
วัดเป็นองค์ประกอบสําคัญ เช่น การถวายต้นผึ้งแด่พระประธานภายในสิม การแห่วนรอบสิม การแห่พระ
อุปคุต การเจริญพระพุทธมนต์ให้กับบั้งไฟและชาวบ้าน และให้ย้ายสถานที่ทําบั้งไฟจากบ้านมาจัดการ
ที่วัดนาทรายเช่นกัน โดยเจ้าพ่อให้เหตุผลว่าบุญบั้งไฟเป็นประเพณีแห่งความร้อนไม่ควรอยู่บ้านคนเพราะ
จะทําให้เจ้าของบ้านเจ็บป่วย พิธีกรรมเก็บกากบั้งไฟจึงเกิดข้ึนในยุคนี้เช่นกัน 
 ผู้นําชุมชน ในยุคพัฒนาชุมชนบ้านนาทรายมีระบบการปกครองท้องถิ่นเป็นครั้งแรก โดย
ปี พ.ศ.2504 ผู้ใหญ่บา วันกลม ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนาทรายในยุคแรก หลังจากเจ้าพ่ออู่คํา
กําหนดวันจัดงานบุญบั้งไฟในวันเลี้ยงปีไล่ผีหลวง ผู้ใหญ่บ้านจะทําหน้าที่เรียกชาวบ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ พระสงฆ์
ในหมู่บ้านประชุมเพ่ือเตรียมงาน ณ วัดนาทราย (ศรี วันแจ้ง, 2558) 
 บริวารเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ยังคงมีหน้าที่หลักคือ การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรม 
การนําห่อนิมนต์เพื่อส่งข่าวไปยังกลุ่มร่างทรงหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วมงานบุญ แต่เมื่อมีพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเข้ามาหน้าที่จึงต้องเพ่ิมขึ้น คือ กวนจ้ําต้องประสานงานกับทางวัดในเรื่องการใช้สถานที่
และลําดับขั้นตอนของพิธีกรรม การรวบรวมนักดนตรีในหมู่บ้านเพ่ือเตรียมขบวนแห่กัณฑ์หลอน การจัด 
เตรียมหออุปคุตภายในบริเวณวัดนาทราย และแม่แต่งนอกจากจะเตรียมกรวยขันธ์ห้า ขันธ์แปด ห่อนิมนต์ 
แล้วในยุคนี้ต้องเพ่ิมรายละเอียดข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ เครื่องน้ํามนต์ การทํา
ต้นผึ้ง การทําเครื่องไหว้ครูนักดนตรีพื้นบ้าน โดยหน้าที่ทั้งหมดต้องจัดเตรียมให้มากขึ้นสองเท่า เนื่องจาก
มีการเพิ่มวันเก็บกากบั้งไฟเพ่ือดับร้อนให้ชุมชนขึ้นอีกหนึ่งวัน 
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 กลุ่มชาวบ้าน ผู้ชายจะมีหน้าทีท่ําบั้งไฟเช่นเดิม เพียงแต่ในยุคนี้บั้งไฟจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและ
จํานวนเพิ่มมากขึ้นมากกว่ายุคก่อน แต่จุดประสงค์หลักของการทําบั้งไฟยังคงเพ่ือถวายเจ้าพ่ออู่คําและ
พระยาแถนเช่นเดิม กลุ่มผู้หญิงนอกจากจะจะทําหน้าที่ดูแลข้าวปลาอาหารให้กลุ่มทําบั้งไฟแล้ว จะต้อง
ดูแลกลุ่ม กวนจ้ํา และแม่แต่ง ที่เตรียมงานในส่วนพิธีกรรม และข้าวปลาอาหารสําหรับถวายพระสงฆ์ด้วย 
เนื่องจากได้ย้ายสถานที่เตรียมงานมารวมอยู่จุดเดียวคือ วัดนาทราย 
 พระสงฆ์ จะดูแลในส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การสวดพระพุทธมนต์
เย็นให้กับบั้งไฟและชาวบ้าน การทําน้ํามนต์เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคล 
   ขั้นตอนการจัดการบุญบ้ังไฟ  
   หลังจากกําหนดวันจัดงานบุญบั้งไฟของชาวบ้านนาทรายในวันเลี้ยงปีไล่ผีหลวงเรียบร้อย
แล้ว กวนจ้ําจะนําความมาบอกกล่าวผู้ใหญ่บ้านเพ่ือเตรียมตัวในการจัดงานบุญใหญ่ประจําชุมชน การ
ประชุมในอดีตจะเบ็ดเสร็จที่หอไหว้ แต่เมื่อชุมชนมีการปกครองส่วนท้องถิ่นผนวกกับกิจกรรมทุกอย่าง
ได้ย้ายมาจัด ณ วัดนาทราย ที่มีตําแหน่งที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนจึงง่ายต่อการรวมกลุ่มชุมชน เสียงตีเกราะ
เคาะไมด้ังขึ้นคือสัญญลักษ์เรียกลูกบ้านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้เฒ่าผู้แก่ ชาวบ้าน พระสงฆ์ 
และกลุ่มร่างทรง จะรวมตัวกันที่วัดนาทราย โดยมีเจ้าพ่อใหญ่เป็นองค์ประธาน การแบ่งหน้าที่จะแยก
ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ กลุ่มร่างทรงและบริวารจะรับผิดชอบฝ่ายจัดเตรียมพิธีกรรม พระสงฆ์รับผิดชอบฝ่าย
พิธีกรรมทางศาสนา ชาวบ้านจะรับผิดชอบฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ และฝ่ายแห่กัณฑ์หลอนเพ่ือเรี่ยไรให้
ชาวบ้านได้ถวายบุญช่วยกันในงานบุญหลวงของชุมชน โดยมีกวนจ้ําเป็นผู้นําหลักในการออกแห่กัณฑ์
หลอนร่วมกับกลุ่มนักดนตรีพื้นบ้าน (หมอกลอง หมอฆ้อง หมอฉาบ หมอแคน) และชาวบ้าน เมื่อการ
ประชุมเสร็จสิ้นชาวบ้านถึงได้แยกย้ายเพ่ือเตรียมการในวันต่อไป  
 สัญลักษณ์เริ่มต้นงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย คือ “แห่กัณฑ์หลอน” สัญลักษณ์
ที่บ่งบอกให้รู้ว่าได้เริ่มต้นงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายแล้ว คือ “กวนจ้ํา” หรือผู้ชายมีหน้าที่คอย
ช่วยให้คําปรึกษาเจ้าพ่อและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน จะเป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงในการพาชาวบ้านออกแห่กัณฑ์หลอน ในยุคนี้จะนิยมบริจาคด้วยข้าวของเครื่องใช้เป็นส่วนใหญ่ 
อาทิ พริก เกลือ กระเทียม เหล้า ข้าว มะพร้าว ธูป เทียน หรือบริจาคเป็นเงิน การแห่กันฑ์หลอน ของ
ชุมชนบ้านนาทรายจะเริ่มในช่วงเวลากลางวัน บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่าย หมอฆ้อง หมอกลอง 
หมอฉาบ และหมอแคน บรรเลงดนตรีสร้างความสนุกสนานในแบบฉบับพื้นบ้าน ในระหว่างที่แห่ไปจะ
มีการร้อง "โอ่ฮะโอ่ฮะโอฮะโอ่...(เซิ้งกาพย์) เนื้อร้องจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระเซ้าเย้าแหย่ขอเหล้า ขอข้าว 
หรือแซวหนุ่มสาว" การละเล่นที่เป็นสัญญลักษณ์ทางเพศสัมพันธ์ที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ตามตํานาน
บุญบั้งไฟอีสานทั่วไปจะไม่พบที่ชุมชนบ้านนาทรายเพราะชาวบ้านเชื่อว่าจะทําให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ไม่พอใจ
และจะไม่เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับพระยาแถนเพ่ือขอฝนให้ชาวบ้านนั้นเอง ขบวนแห่กัณฑ์หลอน
จะเดินแห่ไปตามเส้นทางในหมู่บ้านจนครบทุกหลังคาเรือนถือเป็นอันเสร็จสิ้นการแห่กัณฑ์หลอนในปีนี้ 
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และกวนจ้ําจะนําข้าวของเครื่องใช้หรือเงินที่ได้จากการบริจาคไปบอกกล่าวเจ้าพ่ออู่คําที่หอไหว้เสียก่อน 
เมื่อพิธีกรรมบอกกล่าวเป็นที่เรียบร้อย กวนจ้ําจะทําการขออนุญาตนําเงินและสิ่งของที่ได้จากการบริจาค
มาใช้เพ่ือการเตรียมงานบุญบั้งไฟต่อไป 
 บรรยากาศการท าบั้งไฟ กลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านในยุคที่ผ่านมาจะรวมตัวกันที่บ้านปู่ฉลอง 
แต่ในยุคพัฒนาได้ย้ายทุกอย่างมาจัดการ ณ วัดนาทราย รวมถึงการทําบั้งไฟเช่นกัน เพราะเจ้าพ่อให้
เหตุผลว่าบุญบั้งไฟเป็นประเพณีแห่งความร้อนไม่ควรทําการใดอยู่บ้านคนเพราะจะทําให้เกิดการเจ็บป่วย 
ผู้ชายในหมู่บ้านหากว่างจากการทําไร่ทํานาจะมารวมตัวกันที่วัดนาทราย โดยมีนายดม วงษ์ฟู เป็นเรียวแรง
หลักในการทําบั้งไฟ เพราะได้ไปเรียนรู้วิธีการทําบั้งไฟมาจากญาติทางภาคอีสานจึงได้นําความรู้เรื่องการ
ทําบั้งไฟมาปรับใช้ในชุมชนนาทราย ผนวกกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวหน้าขึ้น วัตถุดิบในยุค
นี้จึงหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด จากที่เคยต้องเดินทางไปที่ถ้ําภูปูนเพ่ือเก็บขี้เกียมาตําผสมกับไม้เนื้ออ่อน
เพ่ือทําเป็นหมื่อ (ดินปืน) แต่ในยุคพัฒนาได้ใช้ดินประสิวแทนเพราะหาซื้อได้ง่าย และหากต้องการให้
บั้งไฟขึ้นสูง (ด้วยความเชื่อของชุมชนหากการจุดบั้งไฟขึ้นสูงฟ้าฝนในปีนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์) มาตรฐาน
เส้นผ่าศูนย์กลางของเลาบั้งไฟจะต้องมีขนาด 2 นิ้ว ความยาวประมาณ 1 เมตร บรรจุดินขับน้ําหนัก 5 
กิโลกรัม จะสามารถขึ้นไปได้สูงเกิน 5,000 ฟิต หรือประมาณ 1,700 เมตร เพราะฉะนั้นการกําหนด
ขนาดของบั้งไฟสําหรับใช้ไหว้เจ้าพ่อ เจ้าแม่และบูชาพระยาแถน จะต้องไม่ต่ํากว่า 5 ชั่งหรือ 5 กิโลกรัม
นั้นเอง เมื่อได้ดินปืนตามสูตรจําเพาะของช่างแล้วการทดสอบประสิทธิภาพจะทําด้วยการนํามาโรยเป็น
ทางยาวแล้วจุดไฟดูความเร็วของการปะทุ หากปะทุช้าก็จะต้องใช้สูตรผสมใหม่จนได้สูตรที่พอใจจึงทํา
การอัดบั้งไฟ โดยใช้คานงัดมาเป็นเครื่องผ่อนแรง จนกระทั่ง พ.ศ. 2517 เทคโนโลยีเครื่องอัดบั้งไฟได้
เข้ามาสู่ชุมชนบ้านนาทรายเป็นครั้งแรก จากการที่คนในชุมชนนาทรายได้แต่งงานและย้ายถิ่นฐานไปปัก 
หลักท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ พอกลับมาเยือนบ้านเกิดจึงได้นําเรื่องราวทางวัฒนธรรมมาแลก เปลี่ยนเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเครื่องอัดบั้งไฟโดยใช้ท่อ PVC ที่มีน้ําหนักเบาหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดและราคาถูก ผนวก
กับนโยบายรัฐบาลเรื่องการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ส่งผลให้กรมป่าไม้ต้องเคร่งครัดเรื่องการบุก
รุกป่า การขึ้นไปหาเลาไม้ไผ่และหวายในป่าภูทับเบิกจึงเป็นอุปสรรคทําให้กลุ่มร่างทรงและชาวบ้านทํา
การปรึกษาหารือ และเห็นว่าประเพณีบุญบั้งไฟเป็นงานบุญใหญ่ประจําปี ทั้งยังสัมพันธ์กับวิถีการดํารงชีพ
ของคนในชุมชนเนื่องจากส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจําเป็นต้องพ่ึงพาธรรมชาติ จึงช่วยกัน
ระดมทุนในหมู่บ้านเพื่อนําไปซื้อเครื่องอัดบั้งไฟจากภาคอีสาน บั้งไฟในยุคนี้จะมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน
จึงทําให้เวลาทําการจุดจะต้องไปแจ้งกับทางอําเภอหล่มเก่า และจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ (ค่ายพ่อขุน
ผาเมือง) เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อวิสัยทัศน์ทางอากาศ การทําบั้งไฟในยุคนี้ยังพบว่าจํานวนบั้งไฟ
ยังมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นจากยุคก่อน เพราะวัตถุดิบที่หาซื้อได้ง่ายและมีเทคโนโลยีเครื่องทุ่นแรงเข้ามาเสริม 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบั้งไฟหลักจํานวน 2 บั้งที่ใช้ถวายเจ้าพ่ออู่คําและพระยาแถนยังคงถูกให้ความสําคัญอยู่
เช่นเดิม โดยการประดับตกแต่งจะต้องมีความวิจิตรมากกว่าบั้งอ่ืนๆ จึงเห็นได้ว่ากระบวนการทําบั้งไฟ
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ในยุคพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น สืบเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทําให้ต้องปรับเปลี่ยนทั้งแนวทางการจัดทําบั้งไฟรวมถึงเรื่อง
การเปลี่ยนสถานที่ดําเนินการทําบั้งไฟเพ่ือให้สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 การจัดเตรียมสถานที่และของใช้ในพิธีกรรม แบ่งออกเป็น 2 แห่ง คือ วัดนาทราย เพ่ือใช้
เตรียมงานในวันสุกดิบและวันงาน ทุ่งนาบริเวณหอไหว้ท้ายหมู่บ้านสําหรับใช้เป็นสถานที่จุดบั้งไฟ 
 วัดนาทราย ในวัดจะมีการทําบั้งไฟโดยกลุ่มชาวบ้านผู้ชายใต้ถุนศาลาการเปรียญ กวนจ้ํา
และผู้ชายบางส่วนจะไปหาไม้ไผ่จากท้ายหมู่บ้านมาจักสานเป็นหอสําหรับวางพระอุปคุตโดยตําแหน่ง
ที่ตั้งพระอุปคุตชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องวางให้ต่ํากว่าพระประธานภายในสิม เพราะพระอุปคุตเป็นพระ
อรหันต์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ฉะนั้นชาวบ้านจึงทําหอพระอุปคุตไว้บริเวณด้านข้างของ สิม วัด
นาทราย เพ่ือให้พระอุปคุตดูแลงานบุญบั้งไฟเป็นไปด้วยความปลอดภัย  
 กลุ่มแม่แต่งพร้อมชาวบ้าน จะช่วยกันเตรียมข้าวของเครื่องใช้สําหรับประกอบพิธีกรรม
ภายในงาน เมื่อว่างจากงานไร่ งานสวน กลุ่มแม่แต่งและชาวบ้านจะรวมตัวกันบนศาลา ณ วัดนาทราย 
โดยแต่ละคนจะนําใบตอง ดอกไม้ มาจากบ้านเพ่ือนํามาโฮมรวมกันสําหรับใช้ทําข้าวของประกอบพิธีกรรม 
อันได้แก่ 
 กรวยขันธ์ห้า ขันธ์แปด หรือครื่องบูชาทางอีสานใช้ไหว้ครูบาอาจารย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
หากมีการประกอบพิธีกรรมและไม่มีการเตรียมขันธ์ห้าถือว่าคนไร้สัมมาคาระวะมาก พานขันธ์ห้าจะมี 
5 กรวย ถ้าขันธ์แปดจะมี 8 กรวย วิธีทําประกอบด้วย การนําใบตองพันเป็นกรวยกลม นําดอกไม้สีขาว 
1 คู่ สื่อถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ และพระคุณครูบาอาจารย์ สีขาวสื่อถึงความดี ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง
ในศีลในธรรม พร้อมธูป เทียน และขันธ์ห้า ขันธ์แปด นอกจากจะใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าพ่อเจ้าแม่นับ
ถือแล้ว จะต้องเตรียมให้ครูนักดนตรี ครูดาบ ครูหวาย และใช้เพ่ือถวายพระรัตนตรัยในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งจํานวนทั้งหมดจะต้องทําสองเท่า เพราะในวันเก็บกากบั้งไฟจะมีพิธีกรรมเหมือน 
กันกับวันจุดบั้งไฟทุกขั้นตอน  
 ห่อนิมนต์ (เปรียบเสมือนจดหมายเชิญ) มีเพ่ือเทียบเชิญให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ลงมาประทับร่าง 
วิธีทําประกอบด้วย การนําใบตองห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบนยาว นําดอกไม้สีขาว 1 คู่ ดอกสีขาว
สื่อถึงความดี ความบริสุทธิ์ผุดผ่องในศีลในธรรม จํานวน 2 ดอก ดอกท่ี 1 สื่อถึงพระคุณพ่อ พระคุณแม่ 
ดอกที่ 2 สื่อถึงพระคุณครูบาอาจารย์ พร้อมด้วยธูป เทียน ห่อนิมนต์จะต้องทําจํานวนเท่ากับกรวยขันธ์ห้า 
และขันธ์แปด  
 จีบหมาก จีบพลู แม่แต่งและชาวบ้านจะนําหมากพลูใส่ตระกร้ามาจากบ้าน เพ่ือใช้เป็น
วัตถุดิบในการทําเครือ่งเซ่นไหว้ให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ขณะลงมาประทับร่าง เพราะคนสมัยโบราณนิยมเคี้ยว
หมาก วิธีทําประกอบด้วยการนําใบพลูโดยเลือกท่ีใบไม่ใหญ่เกินไปถ้าเป็นพลูเหลืองจะดีมาก และนําปูน
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มาทาม้วนให้เป็นรูปทรงกลมมัดด้วยฝ้าย หมากแว่นและสีเสียดหักให้พอดีคํา บุหรี่ใช้ยาเส้นม้วนด้วย
ใบตองแห้งมัดด้วยฝ้าย จัดเรียงใส่ภาชนะให้สวยงามและจัดวางไว้ตามจํานวนเจ้าแต่ละองค์ 
 ต้นผึ้ง เป็นสัญลักษณ์การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระประธานภายใน สิม วัดนาทราย 
ถือเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน โดยกวนจ้ําจะทําโครงด้วยไม้ไผ่รูปทรงสามเหลี่ยม ประกบด้วย
กาบกล้วยมัดด้วยเชือกตอกไว้ให้จํานวน 3 ต้น (การบูชาพระรัตนตรัย) แม่แต่งและชาวบ้านผู้หญิงจะ
นําเทียนมาหันเป็นชิ้นเล็กๆ นํามาต้มจนเหลว บางส่วนจะแยกไปเตรียมทําพิมพ์ดอกผึ้งโดยใช้ผลมะละกอ
ขนาดเล็กคว้านภายในแกะสลักตามลวดลายที่ต้องการ (เพราะมะละกอหาได้ง่ายในท้องถิ่นมีคุณสมบัติ
ลื่นและสามารถทําลวดลายได้ง่าย) เมื่อเตรียมพิมพ์เสร็จแล้ว ชาวบ้านจะช่วยกันนําพิมพ์จุ่มข้ีผึ้งแล้วยก 
ขึ้นนําไปแช่น้ําเพ่ือให้ขี้ผึ้งหลุดออกจากพิมพ์เป็นดอกดวงตามแบบแม่พิมพ์ การนําดอกผึ้งไปติดกับโครง
กาบกล้วยชาวบ้านจะนําหัวขมิ้นหั่นเป็นแว่นกลมแล้วใช้ไม้กลัดเสียบแว่นขมิ้นผ่านดอกผึ้งยึดติดกลับ
โครง (ขมิ้นจะมีฤทธิ์เย็นจึงทําให้ดอกผึ้งไม่ละลายได้ง่าย) และช่วยกันประดับตกแต่งให้สวยงาม 

 เครื่องน้ ามนต์ แม่แต่งจะจัดหาใบเงิน ใบทอง ใบหมากพลู ใบพลับพลึง (ว่านโซน) ส้มป่อย 
ที่มีอยู่ในชุมชนมาจัดเตรียมไว้เพ่ือเป็นเครื่องประกอบการทําน้ํามนต์ โดยภาชนะที่ใช้ประกอบพิธีกรรม
จะใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ภายในวัด อาทิ บาตรน้ํามนต์ หญ้าแฝก เทียนขี้ผึ้ง และสายสิญจน์ เพ่ือใช้ในพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์เพ่ือเป็นสิริมงคลให้แก่งานบุญบั้งไฟ 
 การตกแต่งบั้งไฟ หลังจากที่ช่างบั้งไฟได้ทําบั้งไฟเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะนําบั้งไฟ 2 บั้งที่
ใช้นําไปถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่และพระยาแถน มาตกแต่งด้วยกระดาษสีสลับกันไปมาเพ่ือความสวยงามตาม
แบบฉบับชาวบ้าน  

 ทุ่งนาบริเวณหอไหว้ท้ายหมู่บ้าน เป็นสถานที่สําหรับใช้จุดบั้งไฟ ผู้ชายในหมู่บ้านบางส่วน
จะได้รับมอบหมายในการทําฮ้านจุดบั้งไฟ โดยชาวบ้านจะช่วยกันตัดไม้ไผ่ที่ท้ายหมู่บ้านมาทําโครง บ้อง
ไผ่ลําใหญ่จะตั้งขนานกันยึดกับต้นไม้ใหญ่ และตัดลําไผ่เป็นท่อนขัดแนวนอน (ลักษณะคล้ายขั้นบันได) 
การเลือกทุ่งนาท้ายหมู่บ้าเป็นสถานที่จุดบั้งไฟ เพราะมีพ้ืนที่กว้าง ตําแหน่งปลอดภัยห่างไกลชุมชน  
 กระบวนการเตรียมงานบุญบั้งไฟจะมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน แต่ละคนที่ได้รับหน้าที่
จะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองจนสําเร็จ เพราะเชื่อว่าการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญใหญ่จะทําให้
ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ผนวกกับความเชื่อ ความศรัทธาที่มีต่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ ของที่ใช้ประกอบใน
พิธีกรรมจะถูกนํามารวมไว้ศาลาการเปรียญวัดนาทรายเพ่ือให้เจ้าพ่ออู่คําทําพิธีตรวจตราว่ามีสิ่งของขาด
ตกบกพร่องหรือไม่หากไม่พอใจจะต้องทําเพ่ิมเติมให้ครบ และผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องกําลังคน
สนับสนุนเพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 วันงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย เวลาสามนาฬิกาของวันงานบุญบั้งไฟ กวนจ้ํา 
นักดนตรี เจ้าพ่อเจ้าแม่ และชาวบ้าน จะมารวมกันที่คองแกลบหน้าหมู่บ้านเพ่ือทําพิธีแห่พระอุปคุต
เข้าเมือง เพราะเชื่อว่า “พระอุปคุต” จะทําให้มีความสวัสดีมีชัยและให้การจัดงานสําเร็จราบรื่นด้วยดี 
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เหตุผลที่แหอุ่ปคุตในตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าการทําพิธีไปพร้อมกับแสงของ
พระอาทิตย์ที่สว่างขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเหมือนชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้นดังแสงสว่างยามเช้า  นอกจากนี้ยังถือว่า
เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะช่วยคัดกรองผู้ศรัทธาในเนื้อนาบุญพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง หากใคร
ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธามากพอจะไม่มีความพยายามตื่นแต่เช้ามาแห่พระอุปคุตได้แน่นอน เพราะผู้ที่
สามารถแห่พระอุปคุตได้นั้นถือว่าคือผู้ที่ประกอบแต่กรรมดีนั้นเอง เมื่อพร้อมพิธีกรรมจึงเริ่มขึ้นโดยกวนจ้ํา 
(แต่งกายเป็นพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาว) เป็นผู้นําพิธีกรรม กวนจ้ําหยิบหินก้อนที่หนึ่งชูขึ้นจากน้ําและถาม
ว่าเป็นพระอุปคุตหรือไม่ สองก้อนแรกชาวบ้านจะตอบว่า "ไม่ใช่" พอถึงก้อนที่สามชาวบ้านจึงตอบว่า 
"ใช่" กวนจ้ําจึงกล่าวคําอาราธนาพระอุปคุตแล้วอัญเชิญหินก้อนที่สามใส่ในบาตรเมื่อเรียบร้อยแล้วจึง
เริ่มแห่พระอุปคุตเข้าเมือง พราหมณ์เดินนําขบวนไปตามถนนเข้าหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านที่มารอร่วม
ขบวนระหว่างทางนักดนตรีพ้ืนบ้านบรรเลงสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นและมุ่งตรงไปที่วัดนาทราย และ
เมื่อเข้าถึงวัดขบวนจะทําการแห่รอบสิม (โบส์ถ) 3 รอบ เพ่ือเป็นสัญญลักษณ์แสดงความเคารพสูงสุดต่อ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครบ 3 รอบแล้ว กวนจ้ําจะนําบาตรที่ใส่พระอุปคุตและผ้าไตรจีวร มาประดิษฐสถาน
ไว้ ณ หอพระอุปคุตที่เตรียมไว้  
 หลังจากเสร็จพิธีแห่พระอุปคุตเรียบร้อย พิธีกรรมทางสงฆ์จึงเริ่มขึ้นชาวบ้านจะนําบั้งไฟ
หลัก2 บั้ง มาประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และปะพรมน้ํามนต์เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลให้ 
กับบั้งไฟและชาวบ้าน โดยมีกลุ่มร่างทรงเป็นผู้ดําเนินพิธีกรรม เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางสงฆ์ชาวบ้าน
จึงเริ่มตั้งวงรับประทานอาหารโดยมีกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านทําหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกิน ซึ่งวัตถุดิบใน
การประกอบอาหารส่วนหนึ่งได้จากการเรี่ยไรแห่กัณฑ์หลอน ส่วนหนึ่งได้จากที่ชาวบ้านถือติดไม้ติดมือ
มาร่วมโฮมบุญด้วยกัน ชาวบ้านเล่าว่าหลังจากเหน็จเหนื่อยจากการทํางานทั้งปีงานบุญบั้งไฟของชุมชน
จึงเปรียบเสมือนพ้ืนทีใ่ห้ชาวบ้านได้เปิดอกคุยกันบางคนอาจมีปัญหาบาดหมางให้กันก็ได้ถือโอกาสในงาน
บุญใหญส่ะสางปัญหาให้จบในวงข้าวเพ่ือความสบายใจและสร้างความสมาคีภายในกลุ่ม  
 หลังอาหารมื้อเที่ยง เสียงดนตรีพ้ืนบ้านบรรเลงขึ้นเพ่ือเป็นการโหมโรงว่าพิธีกรรมถวายบั้งไฟ
และเบิกบั้งไฟโดยกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่จะเริ่มขึ้นแล้ว เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงให้มารวมตัวกันอีกครั้ง ณ 
ศาลาการเปรียญ ชาวบ้านจะนําบั้งไฟที่ผ่านพิธีเจริญพระพุทมนต์มาจัดวางไว้บนแท่นไม้ที่เตรียมไว้บน
ศาลา แม่แต่งจะนําสิ่งของที่ใช้ประกอบพิธีกรรมออกมาจัดวาง ได้แก่ ขันธ์ห้า ขันธ์แปด ห่อนิมนต์ จีบ
หมาก จีบพลู เหล้า (เครื่องบรรณาการ) ดาบศรีคันชัย ไม้เรียวหวาย และต้นผึ้ง มาจัดวางไว้ให้ครบก่อนทํา
พิธีกรรม เมื่อเสียงแคนดังขึ้นร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําได้ยกขันธ์ห้า ขันธ์แปด พร้อมห่อนิมนต์ขึ้นเพ่ืออัญเชิญ
เจ้าลงประทับร่าง ตามด้วยเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามลําดับ เจ้าพ่ออู่คําได้รับรู้ว่าลูกผึ้งลูกเทียนได้นําบั้งไฟมา
ถวายให้แล้วเมื่อพอใจ จึงเริ่มทําพิธีบอกกล่าวและเป็นสื่อกลางให้พระยาแถนรับรู้ว่าชาวบ้านได้นําบั้งไฟ
มาถวายตามสัญญาขอให้บันดาลให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล เสียงแคนดังขึ้นดนตรีพ้ืนบ้านบรรเลงรับ บรรดา
ร่างทรงและบริวารจึงลุกขึ้นฟ้อนรําเพ่ือเป็นการฉลองให้กับบั้งไฟจนพอใจ หลังจากพิธีถวายบั้งไฟเรียบร้อย
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เจ้าพ่ออู่คําจะทําน้ํามนต์ใช้ในพิธีเบิกบั้งไฟ เพราะการเบิกบั้งไฟเชื่อว่าจะทําให้บั้งไฟไม่ตกใส่ชาวบ้าน
ทั้งยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่งาน   
 พิธีกรรมฉลองบั้งไฟจบลง การเอ้บั้งไฟจึงเริ่มขึ้น โดย กวนจ้ํา จะถือต้นผึ้ง 3 ต้น เดินนํา 
หน้าขบวน เจ้าพ่ออู่คําเดินถือดาบศรีคันชัย ตามด้วยเจ้าพ่อขุนไทร เจ้าพ่อขุนจบถือไม้เรียวหวาย ตาม
ด้วยเจ้าองค์อ่ืนๆ และลูกผึ้งลูกเทียน (ชาวบ้าน) ขณะที่ขบวนกําลังแห่รอบ สิม กวนจ้ําจะแยกตัวไปนํา
ต้นผึ้งขึ้นไปถวายพระประธานภายใน สิม วัดนาทราย โดยมีดนตรีพ้ืนบ้านบรรเลงและเสียงร้องบทเซิ้ง
บั้งไฟสร้างความสนุกสนานให้คนในขบวน เมื่อทําการแห่บั้งไฟรอบสิมครบทั้ง 3 รอบ ชุมชนจะเอ้บั้งไฟไป
ยังทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเพื่อทําการจุดถวายให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ และพระยาแถน ช่างบั้งไฟจะเป็นผู้จุดฉนวน 
เนื่องจากบั้งไฟมีขนาดใหญ่ต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญในการจุด เมื่อบั้งไฟขึ้นฟ้าจะครบทุกบั้งเป็นอัน
เสร็จสิ้นพิธีกรรม 
  วันเก็บกากบั้งไฟ พิธีกรรมในวันเก็บกากบั้งไฟ จะจัดขึ้นหลังวันงานจุดบั้งไฟเสร็จสิ้นลง 
เนื่องจากชุมชนเชื่อว่าประเพณบีุญบั้งไฟ หรืองานบุญของพญามาร เป็นประเพณีแห่งความร้อนไม่ควร
ทํากิจใดในบ้านคนจะทําให้คนล้มป่วย จึงเป็นที่มาของการย้ายสถานที่ทําบั้งไฟจากบ้านมาไว้ ณ วัดนา
ทราย และวันเก็บกากบั้งไฟ จึงถือเป็นวันที่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ จะได้ทําพิธีสะสางเพ่ือดับร้อนให้ชุมชน โดย
พิธีกรรมจะทําทุกอย่างเหมือนวันจุดบั้งไฟ และจะมีการจุดบั้งไฟจํานวน 4 บั้ง ถือเป็นสัญลักษณ์ในการ
บอกกล่าวพระยาแถน และเทพประจําทิศทั้ง 4 ว่าได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากทําพิธีจุดบั้งไฟ
เรียบร้อยแล้วบรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จะเดินไปตามถนนเส้นหลักของหมู่บ้านเพ่ือทําการปะพรมน้ํามนต์ใส่
บ้านทั้งสองฝั่งของถนนเส้นหลักตามความเชื่อของชุมชนเพ่ือเป็นการดับร้อนให้ชุมชน เมื่อเดินจนสุดถนน
ในหมู่บ้านถือเป็นการสิ้นสุดงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
 บุญบั้งไฟในยุคพัฒนา ยังคงดําเนินไปบนพื้นฐานความเชื่อเรื่องการเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ แต่
เมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากนโยบายการพัฒนาประเทศของ จอมพล ป.
พิบูลสงคราม ที่ออกประกาศรัฐนิยม 12 ฉบับ เพ่ือใช้ควบคุมวิถีชีวิตของประชาชนในทุกแง่มุม เช่น 
การแต่งกาย มารยาท การบริโภค รวมถึงการนับถือศาสนา และให้คนในชาติเลื่อมใสในศาสนาพุทธ 
ทั้งยังได้ออกประกาศให้ประชาชนคนไทยเลิกงมงายในไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผีถือว่าเป็นสิ่งหลอก
หลวง และมีบทลงโทษสําหรับผู้ไม่ปฏิบัติตาม ประเพณีจึงปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้
กระบวนการและรายละเอียดของพิธีกรรมบุญบั้งไฟจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น มีการย้ายสถานที่จาก 
“หอไหว้” มาจัดที่ “วัดนาทราย” พิธีกรรมทางพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
กับสถานที่ ได้แก่ การแห่กัณฑ์หลอน การแห่อุปคุตเข้าเมือง การแห่ต้นผึ้ง การเจริญพระพุทธมนต์ 
การเดินแห่รอบ สิม หรือโบสถ์ ส่งผลให้กระบวนการจัดเตรียมงานจึงต้องเพ่ิมรายละเอียดมากขึ้นกว่า
ยุคที่ผ่านมาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน 
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ประเพณีบุญบ้ังไฟบ้านนาทราย ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน พิธีกรรมภาครัฐ)  
   หลังจากเกิดเหตุการณเ์คลื่อนไหวของภาคประชาชนครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์การเมือง 
(พฤษภาทมิฬ) ในปี พ.ศ. 2535 ทําให้เกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองการปกครองก่อตัวขึ้นมีการเรียกร้อง
จากหลายฝ่ายให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยการเรียกร้องให้มีการกระจายอํานาจการปกครองสู่ชุมชนและ
หมู่บ้าน จึงทําให้ในปี พ.ศ. 2537 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล (ณัฐพงศ์ ทิมโพธิ์, 2554) เพ่ือต้องการให้เกิดความอิสระในการปกครองแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม จึงทําให้เกิดองค์การบริการส่วนตําบลขึ้นในหลาย
พ้ืนที่ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านนาทรายที่มีองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาลเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2539  
 ชุมชนบ้านนาทราย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้นตามลําดับสืบเนื่องจากนโยบาย
ภาครัฐที่ลงไปสู่หน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนในชนบททั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านนาทราย อาทิเช่น พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
เส้นทางการคมนาคม การส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล และการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง (บุญญดา มูลตรี, 2558) เห็นได้ว่าชุมชน
บ้านนาทรายมีการพัฒนาด้านการดํารงชีพที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐส่วนกลางโดยมีหน่วยงานระดับ
ท้องถิ่นกํากับดูแล โดยเฉพาะการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ทุกหน่วยงานต่างให้
ความสนใจที่จะพัฒนาให้ชุมชนบ้านนาทรายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการ
ดําเนินชีวิต เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 จนกระทั่งประเทศไทยก้าวเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540) สังคมไทยได้กลับมาทบทวนผลของการพัฒนาประเทศในระยะ 35 ปีที่ผ่านมา จากแผนพัฒนาฯ 
ที่ 1–7 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมากเกินไป ทําให้สังคมไทยประสบปัญหาช่องว่างระหว่าง
ประชากรด้านความเป็นอยู่ ด้านครอบครัวล่มสลาย คนไทยละทิ้งธรรมเนียมประเพณีไทย สิ่งแวดล้อม
ถูกทําลาย สังคมอยู่ในสภาพ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา และการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน” ด้วยเหตุนี้การ
พัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นจุดมุ่งหมายหลักเพียงอย่างเดียว แต่เน้นวัดความสําเร็จของการพัฒนาประเทศจากคุณภาพชีวิตที่
ดี ประชาชนมีสุข เป็นการบูรณาการแบบมุ่งเน้นพัฒนาคน โดยคนและเพ่ือคน คนในสังคมต้องพัฒนา
ศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ทําตัวเองให้มีค่าในสังคมซึ่งจะส่งผลทําให้การพัฒนา
ประเทศก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่พ่ึงปรารถนาในระยะยาว คือ “เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา และการพัฒนา
ที่ยั่งยืน” ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ปราณี แจ่มขุนเทียน, 
2542) 
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 เมื่อย้อนกลับมามองชุมชนบ้านนาทรายในช่วงเวลาเดียวกัน นโยบายภาครัฐส่วนกลาง
เริ่มขยายสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานในระดับท้องถิ่น โดยในปี พ.ศ. 2545 จังหวัด
เพชรบูรณ์ ได้มีแนวคิดในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตชุมชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) 
ตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการเชิดชูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสมศักดิ์ศรีและสร้างสรรค์ ถือ
เป็นส่วนสําคัญในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชาติ หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์จึงร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันจัดทําโครงการ “ชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม
อันดีงามของภูมิปัญญาบรรพบุรุษไว้ให้เป็นมรดกลูกหลาน โดยคัดเลือกชุมชนที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็ง และ
มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสามารถนําวิถีชีวิตแบบใหม่ตามกระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์มาปรับปรุงใช้ได้อย่าง
เหมาะสมเป็นแบบอย่างในชีวิตประจําวัน และชุมชนบ้านนาทราย ตําบลวังบาล อําเภอหล่มเก่า จึงได้รับ
คัดเลือกให้เป็น “ชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์” จากทั้งหมด 11 อําเภอ เนื่องจากเป็นชุมชนที่
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการดําเนินชีวิตควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่าง
เหมาะสม 
 จากการที่ชุมชนบ้านนาทรายได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์”
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อาจารย์ประทุม ชัยโฉม ตําแหน่งครูสอนศิลปะโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  
ซึ่งเปน็คนในชุมชนบ้านนาทราย และเป็นผู้ริเริ่มในเรื่องการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ภายในชุมชน
ให้เป็นที่รู้จักต่อคนภายนอก เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนาทราย การสร้างพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านไทหล่ม 
ทั้งยังได้รับตําแหน่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทาง
วัฒนธรรม สาขานันทนาการ ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เกิดแนวคิดที่จะฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของบ้านเกิดที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของตนเองตั้งแต่เด็ก คือนิทานพ้ืนบ้านที่ผู้แต่งขึ้นมาไว้หลอกเด็ก เรื่อง 
“ผีตาโม”่ คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังว่า “ตาโม่” เป็นชื่อของคนโบราณที่มีรูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาดุน่ากลัว
เวลาแกเดินไปที่ไหนก็มักจะหลอกล่อผู้คนให้ตื่นตกใจกลัวจนร้องไห้ เมื่อมีงานบุญที่ไหนตาโม่มักแต่งตัว
เป็นผีทําให้น่ากลัว และเมื่อตาโม่ได้เสียชีวิตลงจึงทําให้ปู่ย่าตายายใช้ “ผีตาโม่” เป็นกุศโลบายในการ
หลอกเด็กที่งอแง และเด็กท่ีดื้อซนไม่ให้ออกจากบ้านตอนกลางคืนมาจินตนาการ และออกแบบให้เป็น
รูปธรรมทีส่ามารถจับต้องได้ อาจารย์ประทุม ชัยโฉม จึงได้ทําการเชิญอาจารย์สุวัฒน์ บุศย์เมือง อาจารย์
ประจําภาควิชาศิลปะ สถาบันราชภัฏเชรบูรณ์ มาร่วมกันออกแบบจิตนาการ และสร้างสรรค์ผลงานตาม
ลักษณะท่าทางในนิทานเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน จนเกิดเป็น “ผีตาโม่” บ้านนาทราย อําเภอหล่ม
เก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีลักษณะน่ากลัว ตัวโตสูงใหญ่ตาโตแดงกล่ําปูดออกมาจากเบ้าทั้งสองข้าง มีปาก
ที่กว้างเท่ากระด้ง ฟันขาวเล่มใหญ่ ลิ้นยาวห้อยลงมาคล้ายผีเปรต จมูกกลมใหญ่ มือทั้งสองของเหมือน
กระดูกผี ถืออาวุธพุงโตใหญ่อุ้ยอ้าย ชอบกินมนุษย์เป็นอาหารโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ชอบร้องไห้เอาแต่ใจ  



91 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 39  ผีตาโม่ บ้านนาทราย 

ที่มา: Piripath sun, ผีตาโม่ไทหล่ม, เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://plus.google. 
com/102941318704505035848/posts/49sSwMnkzL3 

 
 โดยการคิดริเริ่มในครั้งนี้ อาจารย์ประทุม ชัยโฉม ได้มีเจตนาที่ดีเพ่ือต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีคนโบราณใช้เป็นกุศโลบายผ่านนิทานพ้ืนบ้านหลอกเด็กออกมาเป็นรูปแบบของกิจกรรมการ 
ละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือให้ชาวบ้านนาทรายเข้าถึงได้ง่ายและร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้คงอยู่ใน
ชุมชนบ้านนาทราย โดยในช่วงแรก “ผีตาโม”่ ใช้เล่นในประเพณีพิเศษทั่วไปในชุมชนแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายจนกระทั่ง เข้าสู่เทศกาลบุญหลวงประจําชุมชน หรือ งานบุญบั้งไฟบ้านนาทรายซึ่งถือว่าเป็น
งานใหญท่ี่สุดในแถบอําเภอหล่มเก่า อาจารย์ประทุมและผู้นําชุมชนจึงเกิดแนวคิดร่วมกันเพ่ือต้องการ
เชิดชูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นในชุมชนบ้านเกิดให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป จึงได้จัดทําขบวนบุญ
บั้งไฟ ผีตาโม่ บ้านนาทราย โดยในขบวนประกอบไปด้วย เจ้าพ่อเจ้าแม่ เดินนําขบวน ต่อด้วยขบวนทุง 
(หรือธง) มโหรี เช่น กลองปัง แคน ฆ้อง ฉิ่ง ชับ กลับ โม่ง และการละเล่นผีตาโขนที่เต้นไปตามจังหวะ
กลองปังอย่างสนุกสนานจนเริ่มเป็นที่รู้จัก (สุวัฒย์ บุญเมือง, 2559) 
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 จวบจนมาถึง ปี พ.ศ. 2552 กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านโครงการเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก หน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศจึง
ถือจังหวะนําต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นอัตลักษณ์เพ่ือเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้
ประเพณี วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552) และ ปี พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 เรื่องการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยบ้านนาทรายเป็นชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนที่มี
วัฒนธรรมเข้มแข็งจากจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงทําให้ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่
ของชุมชนที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและยังสามารถอิงกับเรื่องราวความเชื่อของชุมชนใน
เรื่องผีบรรพบุรุษหรือ “เจ้าพ่อเจ้าแม่” ได้จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีขบวน “ผีตาโม่” ที่ดูแปลกตาและสร้าง
สีสันในขบวน จึงทําให้ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผีตาโม่ ถูกเลือกให้เป็นประเพณีบุญเดือนหกบรรจุ
ลงในแผนปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ และขบวนผีตาโม่จึงกลายเป็นที่
รู้จักจากการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 40  ขบวนบุญบั้งไฟและผีตาโม่ บ้านนาทราย 

ที่มา: Piripath sun, ผีตาโม่ไทหล่ม, เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://plus.google. 
com/102941318704505035848/posts/49sSwMnkzL3 
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ภาพที่ 41  “เจ้าพ่อเจ้าแม่” เดินนําขบวนบั้งไฟและผีตาโม่ บ้านนาทราย 

ที่มา: Piripath sun, ผีตาโม่ไทหล่ม, เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://plus.google. 
com/102941318704505035848/posts/49sSwMnkzL3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 42  ขบวนทุง (ธง) เดินรอบ สิม วัดนาทราย 
ที่มา: Piripath sun, ผีตาโม่ไทหล่ม, เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://plus.google. 
com/102941318704505035848/posts/49sSwMnkzL3 
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ภาพที่ 43  ขบวนผีตาโม่ บ้านนาทราย 
ที่มา: Piripath sun, ผีตาโม่ไทหล่ม, เข้าถึงเมื่อ 26 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://plus.google. 
com/102941318704505035848/posts/49sSwMnkzL3 
 
 แต่ในทางกลับกันได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในชุมชนบ้านนาทรายเรื่องการนํา “ผีตาโม่” 
มาร่วมกับงานบุญบั้งไฟในชุมชน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต จึงทําให้
ในปี พ.ศ. 2556 ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกบ้านนาทรายและผีตาโม่ ถูกแยกออกจากกันเพ่ือต้องการ
ไม่ให้กระทบเรื่องความเชื่อและรากเหง้าความเป็นตัวตนของชุมชนที่มีมาแต่ดั้งเดิม และประเพณีบุญบั้งไฟ
บ้านนาทรายจึงถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายไหว้เจ้าพ่ออู่คํา–เจ้าแม่อู่แก้ว” 
จนถึงปัจจุบัน  

 เมื่อพิจารณาหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้าน
นาทราย จากการสัมภาษณ์อาจารย์สุมาลี ชัยโฉม ข้าราชการบํานาญในชุมชนและปราชญ์พ้ืนบ้านนาทราย 
เล่าว่า  

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เริ่มเข้ามาในปี พ.ศ. 2543 ตรงกับนายชอบ มูลตรี 
ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนาทราย และได้เกิดแนวคิดที่อยากทําให้งานบุญบั้งไฟของหมู่บ้าน
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงได้ทําการเชิญหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเข้าร่วมชมงาน คือ สภา
วัฒนธรรมอําเภอหล่มเก่า และองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เข้ามาในฐานะแขกร่วมงาน 
ในปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับผู้นําชุมชนได้นําการละเล่นพื้นบ้าน “ผีตาโม่” เข้าร่วม
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ในขบวนบุญบั้งไฟเพื่อต้องการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักต่อคนทั่วไป 
จวบจนปี พ.ศ. 2552 อบต.วังบาล ได้เข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญบั้งไฟ
บ้านนาทรายเป็นปีแรก และในปี พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นําบุญ
บั้งไฟบ้านนาทราย เป็นประเพณีบุญเดือนหกบรรจุลงในแผนปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงฒนธรรม
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (สุมาลี ชัยโฉม, 2558)  
 

จากการที่หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย โดยมี
จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยเข้ามาในฐานะแขกร่วมงานและเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 
2552 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญอีกครั้งในงานบุญบั้งไฟ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างการจัดการ
งานและข้ันตอนพิธีกรรมที่มีรายละเอียดซับซ้อนขึ้นอีกครั้ง 
 บุญบั้งไฟบ้านนาทรายไหว้เจ้าพ่ออู่คํา–เจ้าแม่อู่แก้ว ประจําปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยได้ทําการ
ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และพบว่าหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นได้เข้ามามี
บทบาทต่อการจัดการงานประเพณีในชุมชน อาจเป็นเพราะนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลทําให้
หน่วยงานท้องถิ่นที่ถือเป็นกลไกหนึ่งทางสังคมต้องรับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ และร่วมดําเนิน 
การกับชุมชนเพ่ือเป็นการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 10–11 โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2554) การที่หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
ประเพณีส่งผลให้โครงสร้างการจัดการงานและรายละเอียดพิธีกรรมภายในงานเกิดความซับซ้อน และ
เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม กิจกรรมบางอย่างถูกประดิษฐ์และต่อเติมขึ้นมาในยุคนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัด 
การของภาครัฐในท้องถิ่น ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนประชุมเตรียมงานและร่วมรับผิดชอบ
ในเรื่องการอํานวยความสะดวกในภาพรวม การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงทานโดยกลุ่มหัวหน้าคุ้ม 
การจัดพิธีเปิดงานที่มีรูปแบบพิธีกรรมภาครัฐอย่างเป็นทางการโดยกลุ่มผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญบั้งไฟ และนายก อบต.วังบาล เป็นประธานในพิธีเปิด
งานอย่างเป็นทางการ การสนับสนุนวงดนตรีเพ่ือสร้างความบันเทิงในช่วงพิธีเปิด การอํานวยความสะดวก
ด้านความปลอดภัยโดยจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยให้การดูแลความเรียบร้อยภายในงาน การนําเชือกแดง
มากั้นขบวนเอ้บั้งไฟโดยสร้างความหมายใหม่ให้กลุ่มผู้นําชุมชนกล่าวคือ เชือกแดงเปรียบเสมือนอาณาเขต
กั้นสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ขวางขบวนเจ้าพ่อและชาวบ้าน ซึ่งเปรียบกับผู้นําชุมชนคือผู้ดูแลทุกข์สุขให้ประชาชน 
และการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น และพิธีกรรมบางส่วนที่ถูกประดิษฐ์ ต่อเติม ขึ้นมา
จากกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้แก่ พิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อ (ผ้าของร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) เพ่ือเป็นการแสดง
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ให้รู้ว่าได้นําบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟเป็นที่เรียบร้อยท่านจะได้ปกป้องคุ้มครองให้งาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย และการจําลองหอไหว้ (ชั่วคราว) ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมประดิษฐสถานผ้าเจ้าพ่อ และหอไหว้ (ชั่วคราว) ยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่ ฟ้อนรําฉลองบั้งไฟเฉพาะ
กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ และพ้ืนที่ให้เจ้าพ่อเจ้าแม่แสดงความเคารพกันระหว่างอยู่ในการประทับทรง เจ้ารุ่นเล็ก
จะทําการเคารพเจ้ารุ่นใหญ่โดยการฟ้อนรําถวาย และลําดับที่นั่งในบริเวณหอไหว้ชั่วคราวจะแสดงสถานะ
ทางชนชั้นคือ เจ้าพ่ออู่คําจะนั่งในหอไหว้ชั่วคราว เจ้าองค์รองจะนั่งเก้าอ้ีแถวหน้า เจ้ารุ่นเล็กและบริวาร
จะนั่งเก้าอ้ีแถวหลัง เมื่อฟ้อนรําจนพอใจ เจ้าพ่ออู่คําจะทําการบอกกล่าวลูกหลานว่า “ให้ช่วยกันจัดงาน
บั้งไฟ ช่วยกันดูแลงาน จ่มปากจ่มคอให้ฝนฟ้าตกลงมา อย่าลดอย่าละหน้าที่ เอาให้เต็มที่ หมอกลอง 
หมอฆ้อง หมอแคน หมอฉาบ ให้ช่วยงานให้ราบรื่น ขบวนแห่ต้องลําดับให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อย ใครมา
ก่อนมาหลัง” และยังมีการย้ายพิธีเบิกบั้งไฟ การตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรมจาก วัดนาทราย 
ไปประกอบพิธีกรรม ณ หีบใหญ่ พร้อมมีพิธีสวดชยันโตปะพรมน้ํามนต์ให้กับขบวนบั้งไฟก่อนเข้ามายัง
วัดนาทราย เพ่ือเพ่ิมความเป็นสิริมงคลให้กับบั้งไฟและชาวบ้านในขบวน 
  จึงเห็นได้ว่ากระบวนการภาครัฐในท้องถิ่นได้ใช้พ้ืนที่บุญบั้งไฟในการสร้างบทบาทให้กับกลุ่ม
ตนเองเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการให้ความสนับสนุนกลุ่มผู้นําชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดําเนินกิจกรรมตั้งแต่การประชุมเตรียมงานจนถึงวันงาน ดังเห็นได้จากการประชุมเตรียมงาน
บุญบั้งไฟของชุมชนบ้านนาทราย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โดยมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ 
ชุมชน คณะกรรมการวัดนาทราย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล และกวนจ้ํา (ตัวแทนกลุ่ม
เจ้าพ่อ เจ้าแม่) เห็นได้ว่ากลุ่มผู้นําชุมชนบ้านนาทรายคือหัวเลี้ยวหัวแรงหลักในการจัดการกิจกรรมใน
ภาพรวม ข้อสังเกตคือ เจ้าพ่ออู่คํา มอบหมายให้กวนจ้ําเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมประชุม และกวนจ้ํา
จะนําข้อสรุปที่ได้ในที่ประชุมไปนัดกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่และบริวารประชุมร่วมกันอีกรอบที่หีบใหญ่ โดย
มีเจ้าพ่ออู่คําเป็นองค์ประธาน เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าพ่ออู่คําได้แสดงสถานะของฐารนันดร
ความเป็นกษัตริย์ในการต่อรองกับภาครัฐโดยไม่จําเป็นต้องไปร่วมประชุมด้วยตนเอง และในช่วงที่ขบวน
บั้งไฟแห่รอบ สิม และศาลาการเปรียญ จะมีการถือเชือกสีแดงกั้นสองฝั่งของขบวน เพ่ือป้องกันผีเร่ร่อน
หรือสิ่งชั่วร้ายเข้ามาขว้างหรือเข้าใกล้ขบวน ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านบอกว่าใครก็สามารถถือเชือกสีแดงได้ 
แต่ปัจจุบันสิ่งที่สังเกตเห็นคือ กลุ่มผู้นําท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
หรือคณะกรรมการหมู่บ้านกลับทําหน้าที่เป็นผู้ถือเชือกแดงกั้นขบวน สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อความหมาย 
ใหม่ของเชือกแดงแตกต่างไปจากเดิมคือ ผู้นําชุมชนจะต้องเป็นผู้ถือเชือกเพ่ือปกป้องดูแลลูกบ้านไม่ให้
เกิดอันตราย สะท้อนให้เห็นถึงภาครัฐพยายามเข้ามาสร้างบทบาทของตนในงานประเพณี  
 การเข้ามาของภาครัฐท้องถิ่น ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญท่ีช่วยเสริมอํานาจให้กับกลุ่มเจ้าพ่อ 
เจ้าแม่ เพราะการเข้ามาของภาครัฐนั้น ได้รวมถึงการเข้ามาของกลุ่มผู้นําชุมชนและชาวบ้านในพ้ืนที่เป็น 
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การเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนอีกทาง และเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ก็ต้องการพลังชุมชน (ซึ่งชุมชนมี
เชื่อเรื่องการนับถือบรรพบุรุษแฝงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว) มาเป็นเครื่องมือในการเสริมอํานาจบารมีให้กับ
กลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในทางกลับกันรัฐก็ต้องการใช้ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นพ้ืนที่แสวงหาผลประโยชน์ คือ 
เพ่ือให้การดําเนินโครงการของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์คือการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม
ภายในท้องถิ่น การได้แสดงสถานะชนชั้นทางสังคม เป็นพ้ืนที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําชุมชนกับ
ชาวบ้าน เช่นเดียวกับแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ของ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ที่มองว่าประเพณี
ประดิษฐ์ ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่นําไปสู่ความเข้าใจถึงกระบวนการรื้อฟ้ืนทางวัฒนธรรมในที่
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน และยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่ในการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ เช่นเดียวกับบุญ
บั้งไฟบ้านนาทราย ที่สะท้อนให้เห็นการใช้ประเพณีเป็นเครื่องมือทรัพยากรแห่งอํานาจในการต่อรอง
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ภาครัฐท้องถิ่น และชาวบ้าน แต่ทั้งนี้ข้อดีของขบวน 
การรื้อฟ้ืนวัฒนธรรม โดยกลุ่มภาครัฐกลับเป็นกลไกลตัวหนึ่งที่ทําให้ประเพณีบุญบั้งไฟขับเคลื่อนได้ช่นกัน 
(สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, 2542) 
 แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาสร้างบทบาทของภาครัฐในท้องถิ่นภายในงานบุญบั้งไฟ ส่วนหนึ่ง
เพ่ือเป็นการเชิดชูและสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ดํารงอยู่ และเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
ในชุมชนแต่การเข้ามาโดยการจัดการในภาพรวม ทั้งยังมีการเสริมแต่งกิจกรรม พิธีกรรมต่างๆ ที่สะท้อน
อุดมการณ์กลุ่มข้ึนมาภายในงาน เช่น มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานบนเวทีกลาง มีการกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงาน มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดตั้ง
โรงทาน การสนับสนุนวงดนตรี การจัดตั้งกองผ้าป่า การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย โดยมี
วัดนาทรายเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐท้องถิ่นทุกขั้นตอน จึงเห็นได้ว่าภาครัฐท้องถิ่น
พยายามเข้ามาแทรกแซงและช่วงชิงบทบาทและพ้ืนที่ภายในงานบุญบั้งไฟโดยเจตนาเพียงเพ่ือต้องการ
สร้างความร่วมมือกับชุมชนแต่วิธีการอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มอํานาจเก่า (เจ้าพ่อ เจ้าแม่) 
และเพ่ือให้อํานาจ ความเชื่อ ความศรัทธา ของกลุ่มตนยังคงอยู่และไม่ลดน้อยลง เจ้าพ่อเจ้าแม่ ยิ่งต้องใช้
พลังอํานาจอันชอบธรรม หรืออํานาจที่พ่ึงมีอยู่อย่างบริสุทธิ์ ตอบโต้กลับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น  
ในอีกมิติหนึ่งของบั้งไฟบ้านนาทราย จึงกลายเป็นพ้ืนที่ตอบโต้กับกลุ่มสังคมภายนอกที่พยายามข้ามา
ช่วงชิงบทบาทในงานประเพณี ดังเห็นได้จากการที่ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีโดยใช้พ้ืนที่ 
วัดนาทรายเป็นเครื่องมือในการแสดงบทบาททางสังคม ทําให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ต้องประดิษฐ์พิธีกรรมให้มี
ความซับซ้อนขึ้น เห็นได้จากเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ใช้อํานาจอันชอบธรรมในการสร้างกฏระเบียบขึ้นมาใหม่
ในงานบุญบั้งไฟ โดยการหยิบยกเรื่องราวในอดีตที่สัมพันธ์กับชุมชน เฉกเช่น พิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อ 
(ผ้าของร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) ซึ่งปรากฏขึ้นใหม่ในยุคนี้ ทั้งยังได้เพ่ิมสถานที่เพ่ือใช้ประกอบพิธี
ประดิษฐานผ้าเจ้าพ่อ (ผ้าของร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) ข้อสังเกตคือ หอไหว้ชั่วคราวยถูกใช้เป็น พ้ืนที่
ให้เจ้าพ่อแสดงสถานะภาพของกลุ่มเพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมทางชาติพันธุ์ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น   
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 อีกหนึ่งพ้ืนที่ที่ปรากกฏขึ้นในยุคปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมที่ประดิษฐ์ต่อ
เติมขึ้นมาคือ “หีบใหญ่” หรือศูนย์บัญชาการของเจ้าพ่ออู่คํา ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมอันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่
ประทับร่างและอันเชิญให้ออกจากร่างทรง พิธีกรรมตรวจตราดูเครื่องใช้ในการประกอบพิธีบุญบั้งไฟ
ก่อนถึงวันงาน พิธีกรรมถวายบั้งไฟให้เจ้าพ่ออู่คํา พิธีกรรมเบิกบั้งไฟ พิธีกรรมทําน้ํามนต์เพ่ือเสริมสิริ
มงคลให้กับบั้งไฟและชาวบ้าน พิธีกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น ณ หีบใหญ่ ผู้วิจัยพบว่ารูปแบบการแสดง
พิธีกรรมที่เชื่อมโยงกับบุญบั้งไฟในมิติของชุมชนบ้านนาทรายมีบทบาทเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ “หีบใหญ่” 
กลับถูกใช้เป็นพ้ืนที่ให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ แสดงบทบาทการตอกย้ําความเป็นผู้นําแห่งจิตวิญญาณ เป็นพ้ืนที่
แสดงสถานภาพของกลุ่มเพ่ือใช้ตอบโต้กับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่เข้ามาสร้างบทบาทในประเพณี 
การรวมตัวทุกครั้ง ณ หีบใหญ่ เจ้าพ่ออู่คําจะพูดกับบริวารทุกครั้ง และจะย้ําตลอดว่า “ต้องช่วยกัน 
อย่าลดอย่าละหน้าที่ พรุ่งนี้เอาให้เต็มท่ี หมอกลอง หมอฆ้อง หมอแคน หมอฉาบ ให้ช่วยงานอย่าง
เต็มที่ ขบวนแห่ต้องล าดับให้รู้จักผู้หลัก ผู้ใหญ่ ใครมาก่อนมาหลัง” ถือเป็นการตอกย้ําการทําหน้าที่
ของร่างทรงแต่ละองค์ เพราะพลังความเชื่อบวกกับพลังการเมือง (สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ อํานาจ ซึ่ง 
ณ ที่นี้หมายถึง กลุ่มเจ้าพ่อ) ถือเป็นพลังที่สัมพันธ์กันสามารถเสริมอํานาจและยังเป็นการเพ่ิมความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติคิดว่าตนเองมีความสามารถที่จะทํางานนั้นได้สําเร็จ (Kinlaw, 1995)  
 จากยุคก่อตั้งชุมชนการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
คือ เพื่อถวายเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และบูชาพระยาแถนเพ่ือเป็นการขอฝน ขั้นตอน พิธีกรรม ถูกประดิษฐ์สร้าง
ขึ้นแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อน มีเพียงการทําบั้งไฟ การถวายบั้งไฟ และการจุดบั้งไฟ เท่านั้น อาจเป็นเพราะ
การจัดการงานเกิดขึ้นจากฐานความเชื่อท้องถิ่น และยังไม่มีปัจจัยภายนอกด้านสังคม เศรษฐกิจ เข้ามา
กระทบ บุญบั้งไฟยังมีผลทางด้านที่พ่ึงทางจิตใจต่อสังคมเกษตรกรรม การจัดการงานมีเพียงกลุ่มร่างทรง
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ และชาวบ้านในชุมชนบ้านนาทรายร่วมกันดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จ  
 เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนา อาจกล่าวได้ว่า เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการนําเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานในงานบุญ
บั้งไฟ มีการย้ายสถานที่ประกอบพิธีกรรม กิจกรรมต่างๆ จาก “หอไหว้” “บ้าน” มาเป็น “วัดนาทราย” 
มีกิจกรรมทางศาสนาเข้ากับงานประเพณีบุญบั้งไฟ อาทิ การแห่กัณฑ์หลอน การแห่อุปคุตเข้าเมือง การ
แห่ต้นผึ้ง การเจริญพระพุทธมนต์ การเดินแห่รอบ สิม หรือโบสถ์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดท่ีเพ่ิมขึ้นมาล้วนมี
ความหมายและท่ีมาจากเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  

 จนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุคปัจจุบัน หรือยุคที่ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนบ้านนาทราย 
ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในประเพณี เกิดพิธีกรรมภาครัฐบางอย่างขึ้น เช่น พิธีเปิดงาน การตั้งกองผ้าป่า 
การจัด ตั้งโรงทานแต่ละคุ้ม การให้ผู้นําถือเชือกแดงก้ันขบวน การนําวงดนตรีเพ่ือเพ่ิมความสนุกสนาน 
และยังมีพิธีกรรมทางกลุ่มเจ้าพ่อเกิดข้ึนเช่นกัน อาทิ การแห่ผ้าเจ้าพ่อ การสวดชยันโตปะพรมน้ํามนต์
ให้ขบวนแห่ การรําฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว (เฉพาะกลุ่มเจ่าเท่านั้น) และยังมีการเพ่ิมสถานที่ใน
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การจัดงานเกิดขึ้นอีกสองแห่ง คือ “หีบใหญ่” หรือบ้านของร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําคนแรกของหมู่บ้าน และ
การจําลองหอไหว้ (ชั่วคราว) ขึ้นมาตั้งอยู่ในบริเวณวัดนาทราย 
 
  โครงสร้างทางสังคมในบุญบั้งไฟบ้านนาทราย  
 การดําเนินพิธีกรรมต่างๆ ในงานบุญบั้งไฟยุคปัจจุบัน จะเริ่มมีรูปแบบเป็นแบบแผนมากขึ้น 
เพราะภาครัฐท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในประเพณีจึงทําให้กระบวนการจัดงานมีการเปลี่ยแปลงไป ส่งผล
ให้บทบาทหน้าที่ของคนในชุมชนบ้านนาทรายเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกําหนดวัน
จัดงานบุญบั้งไฟของชาวบ้านยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าพ่อเช่นเดิมโดยจะกําหนดวันในงานเลี้ยงปีไล่ผีหลวง
ตามประเพณทีี่สืบทอดกันมา กล่าวคือ  
 ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําหรือเจ้าพ่อใหญ่ บทบาทหน้าที่ของเจ้าพ่อในยุคที่ผ่านมาจะเป็นผู้จัดการ
งานทั้งหมด แต่เมื่อภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมและได้ดึงกลุ่มผู้นําชุมชนเข้ามาร่วมดําเนินการ กระบวนการ
จัดการงานในภาพรวมจึงเป็นหน้าที่ของกํานันและผู้ใหญ่บ้าน ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําจึงมีบทบาทหน้าที่
จัดการและควบคุมในเรื่องพิธีกรรมภายในงานทั้งหมด อาทิ การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรม การ
ดูแลขั้นตอนในส่วนพิธีกรรม ได้แก่ การแห่กัณฑ์หลอน การทําบั้งไฟ การแห่อุปคุต การแห่ผ้าเจ้าพ่อ 
การถวายบั้งไฟ การเบิกบั้งไฟ การเอ้บั้งไฟ การถวายต้นผึ้ง การจําลองหอไหว้ชั่วคราว การจุดบั้งไฟ และ
การติดต่อสื่อสารกับพระยาแถนเพ่ือขอฝน จนถึงวันเก็บกากบั้งไฟ  
 บริวารเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ยังคงมีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมเช่นเดิมเหมือนยุคก่อนที่ผ่านมา แต่เมื่อมีการเพ่ิมพิธีกรรมเข้ามารายละเอียดงานบุญบั้งไฟจึง
ซับซ้อนขึ้น กระบวนการเตรียมงานจึงเพ่ิมมากขึ้น อาทิ การจัดตั้งกองผ้าป่า การสร้างหอไหว้ชั่วคราว 
ในวัดนาทรายเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อ โดยพิธีกรรมจะต้องเริ่มที่หีบใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่
เกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันและยังรวมถึงพิธีเบิกบั้งไฟ ได้ย้ายจากวัดนาทราย มาจัดการ ณ หีบใหญ่ เช่นกัน 
พิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่ล้วนมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับสถานที่จัดงาน ฉะนั้นรายละเอียดการ
เตรียมงานจึงซับซ้อนและเข้มข้นมากขึ้น ในส่วนของการบอกกล่าวเล่าสิบให้ร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
หมู่บ้านข้างเคียงมาร่วมพิธีกรรมในงานบุญบั้งไฟในยุคปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าทางด้านการติดต่อ 
สื่อสาร การคมนาคมที่สะดวก สบาย ทําให้การประสานงานในยุคนี้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
ทําให้กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่หมู่บ้านอ่ืนเข้ามาร่วมงานบุญบั้งไฟเพ่ิมขึ้น 
 กลุ่มชาวบ้าน ผู้ชายจะมีหน้าที่จัดทําบั้งไฟเพียงแต่ในยุคนี้กลุ่มวัยรุ่นในชุมชนจะเป็นหัวเรี่ยว
หัวแรงในการทําบั้งไฟ เพราะเจ้าพ่ออู่คําได้สนับสนุนให้กลุ่มวัยรุ่นได้ไปเรียนรู้วิธีทําบั้งไฟมาจากภาค
อีสาน แต่ทั้งนี้ยังมีช่างทําบั้งไฟรุ่นเก่าๆ คอยให้การแนะนํา และจํานวนบั้งไฟจะมีจํานวนเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ยุคที่ผ่านมา เพราะปัจจุบันคนในชุมชนนิยมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพบั้งไฟเพ่ือถวายให้เจ้าพ่อเพราะเชื่อ
ว่าการเป็นเจ้าภาพบั้งไฟจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเช่นบั้งไฟที่ทะยานขึ้นท้องฟ้า และกลุ่มผู้ชายบางส่วน
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ยังได้รับผิดชอบในเรื่องการอํานวยความสะดวกของสถานที่ในบริเวณงาน เช่น สถานที่จัดตั้งโรงทาน เวที
กลางสําหรับพิธีเปิดงาน ฮ้านบั้งไฟที่โรงเรียนบ้านนาทราย เป็นต้น ในส่วนชาวบ้านผู้หญิงจะรับผิดชอบ
เรื่องอาหารการกินให้กลุ่มที่ร่วมเตรียมงานที่วัด จัดเตรียมโรงทานในวันงาน และยังรวมถึงการร่วมแรงใน
การออกแห่กัณฑ์หลอนภายในหมู่บ้านในช่วงกลางคืนโดยมีกวนจ้ําเป็นแกนนําในการแห่ 
 พระสงฆ์ จะดูแลในส่วนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ การสวดพระพุทธมนต์เย็น
ให้กับบั้งไฟและชาวบ้าน การทําน้ํามนต์เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคล และการสวนชยันโตปะพรมน้ํามนต์
ให้กับขบวนเอ้บั้งไฟก่อนเข้าประตูวัดนาทราย 
 
 ขั้นตอนการจัดการบุญบ้ังไฟ  
 การกําหนดวันจัดงานบุญบั้งไฟในอดีตจะมีข้อกําหนดว่าต้องตรงกับวันฟู หรือวันที่ทําการ
ใดจะมีแต่สิ่งที่ดีแคล้วคาดปลอดภัย แต่การกําหนดงานในปัจจุบันจะมีข้อพิจารณาเพ่ิมขึ้นคือควรจัดให้
ตรงกบัวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เพ่ือต้องการให้ลูกหลานที่ทํางานต่างถิ่นสามารถกลับมาร่วมงานบุญใหญ่
ประจําปีของชุมชนได้ กลุ่มที่รับราชการ กลุ่มรับจ้างทั่วไปในชุมชนก็สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวก 
เมื่อกําหนดวันในงานเลี้ยงปีไล่ผีหลวงเรียบร้อย ผู้ใหญ่บ้านจะกําหนดวันประชุมเพ่ือเตรียมงานอีกครั้ง ณ 
วัดนาทราย โดยมี คณะกรรมการวัด ชาวบ้าน สมาชิก อบต. แพทย์ประจําตําบล เจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้เฒ่า
ผู้แก่ และกวนจ้ํา (ตัวแทนกลุ่มร่างทรง) โดยมี กํานัน เป็นประธานในที่ประชุม สาระสําคัญในการประชุม
คือการแบ่งหน้าที่แต่ละฝ่าย โดยกลุ่มผู้นําชุมชนจะรับหน้าที่ในส่วนของพิธีการ การอํานวยความสะดวก
เรื่องสถานที่ต่างๆ กลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จะดูแลเรื่องพิธีกรรมภายในงานบุญบั้งไฟทั้งหมด และ
ผู้นําชุมชนกับชาวบ้านนาทรายได้มีแนวคิดร่วมกันในการประชาสัมพันธ์งานเพ่ือเป็นการถ่ายทอดประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้บุคลลภายนอกได้เข้ามาชื่นชม ผนวกกับบุญบั้งไฟอยู่ในแผนการ 
ดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหน่วยงานอบต.วังบาล จึงเป็นมติในที่ประชุมให้
มีการประชาสัมพันธ์งานโดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การลงเวปไซต์การท่องเที่ยว และให้คนในชุมชน
ช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์งานอีกทาง  
 เมื่อการประชุมร่วมกับผู้นําชุมชนเป็นที่เรียบร้อย ทุกคนจึงแยกย้ายไปเตรียมหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบรวมถึง กวนจ้ํา จะทําหน้าที่เรียกประชุมเฉพาะกลุ่มร่างทรงและบริวารอีกครั้ง ณ หีบใหญ่ 
โดย กวนจ้ํา จะประสานกับกลุ่มแม่แต่งให้จัดทํา “ห่อนิมนต์” (เปรียบเสมือนจดหมายเชิญ) ไปไว้ที ่
“คองไหว้” ของบ้านร่างทรงแต่ละองค์ (คองไหว้ จะมีลักษณะคล้ายโต๊ะหมู่บูชาตั้งอยู่ในห้องเล็กๆ ใน
ตัวบ้าน) เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการนัดหมายประชุมเตรียมความพร้อมงานบุญบั้งไฟเฉพาะกลุ่ม โดย
ร่างทรงแต่ละองค์จะนําห่อนิมนต์จากการเทียบเชิญไปบอกกล่าวดวงวิญญาณเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มาเทียม
ในร่างของตนเองให้เข้าร่วมงานประเพณีพิธีกรรมของชุมชน เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือ 
ผีบรรพบุรุษ คือผีประจําตระกูล ผีผู้ปกครองชุมชนสามารถปัดเป่าภัยอันตรายออกจากชุมชนได้ และ 
“หีบใหญ่” คือสถานที่สําหรับประชุมเตรียมงานของกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
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ภาพที่ 44  คองไหว้ ของบ้านร่างทรง 

 (ถ่ายภาพโดย มนชยา คลายโศก เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559) 
 

 การประชุมเตรียมงานประเพณีบุญบั้งไฟของกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จะมีการแบ่งหน้าที่
ให้ฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบโดยกวนจ้ํา หรือ คนรับใช้เจ้าพ่อที่เป็นผู้ชายมีหน้าที่คอยช่วยให้คําปรึกษาและ
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะรับผิดชอบฝ่ายจัดเตรียมสถานที่สําหรับใช้ประกอบ
พิธีกรรม ฝ่ายจัดทําบั้งไฟ ฝ่ายนําขบวนออกแห่กัณฑ์หลอน แห่ผ้าเจ้าพ่อ แห่อุปคุต และแม่แต่ง หรือ 
คนรับใช้เจ้าพ่อที่เป็นผู้หญิงรับผิดชอบหน้าที่คอยจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ภายใน
งาน อาทิ ขันธ์ห้า ขันธ์แปด ต้นผึ้ง จีบหมาก จีบพลู เครื่องน้ํามนต์ ห่อนิมนต์ ของใช้สําหรับร่างทรงเจ้า
พ่อเจ้าแม่ และอาหารหวานคาวฯลฯ นักดนตรีเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ภายในงาน รวมถึงการออกแห่กัณฑ์หลอนและการแห่พระอุปคุต เมื่อแบ่งหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
เรียบร้อย เจ้าพ่ออู่คําได้สั่งการให้บริวารทั้งหลายอย่าลดอย่าละให้ทําหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ให้รู้ว่า
ใครมาก่อนมาหลัง ผู้น้อยให้เคารพผู้ใหญ่ หลังจากพูดคุยกันสักพักหมอแคนได้ทําการเป่าแคนดังขึ้น
ดนตรีพื้นบ้านบรรเลงรับบรรดาร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่และบริวารจึงลุกขึ้นฟ้อนรําเพ่ือเป็นการฉลองและ
ต้อนรับการเข้าสู่งานบุญใหญ่หรือบุญบั้งไฟของชุมชนบ้านนาทราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุก 
สนานเมื่อรําฉลองจนพอใจ บรรดาร่างทรงก็จะทําพิธีอันเชิญเจ้าออกจากร่างก่อนจะแยกย้ายกันไป
เตรียมงานในวันรุ่งขึ้น 
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 สัญลักษณ์เริ่มต้นงานประเพณีบุญบ้ังไฟบ้านนาทราย คือ “แห่กัณฑ์หลอน” หรือ การ
ออกเรี่ยไรเพ่ือให้ชาวบ้านได้ช่วยกันถวายบุญ เพราะการบริจาคสิ่งของในงานบุญใหญ่ของชุมชนจะทํา
ให้เกิดสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเงินหรือสิ่งของที่ได้จากการเรี่ยไรแห่กัณฑ์หลอนจะนําไป
สมทบทุนช่วยเหลือในการดําเนินงานบุญบั้งไฟ และการบริจาคในยุคปัจจุบันจะนิยมบริจาคเป็นเงินตาม
กําลังศรัทธา คนละ 10 20 100 400 500 บาท บางคนก็บริจาคเป็นเหล้า 40 หรือหากชาวบ้านสนใจ
อยากเป็นเจ้าภาพบั้งไฟก็จะนําเงินมาช่วยทําบั้งไฟ ในขณะจุดบั้งไฟคณะกรรมการชุมชนจะทําการ
ประกาศชื่อคนเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ส่วนคนที่บริจาคเป็นข้าวสาร พริก กระเทียม เกลือ น้ําตาล มะพร้าว 
หรือข้าวของเครื่องใช้อ่ืนๆ จะนําไปไว้ ณ วัดนาทราย ตลอดทั้งวันจนถึงวันงาน  
 ขบวนแห่กัณฑ์หลอน จะมีกวนจ้ําเป็นผู้นําชาวบ้านในการออกแห่เรี่ยไรไปตามบ้านแต่ละ
หลัง โดยมีนักดนตรีพ้ืนบ้านประกอบด้วย หมอฆ้อง หมอกลอง หมอฉาบ และหมอแคน ได้บรรเลงสร้าง
ความสนุกสนานเฮฮาให้กับขบวน ในระหว่างที่ขบวนแห่ไปตามบ้านจะมีการร้องเพลงในทํานองกาพย์
เซิ้งอีสาน "โอ่ฮะโอ่ฮะโอ ฮะโอ่ฮะโอ....(เซิ้งกาพย์)" ใครจะฟ้อนจะรําก็เชิญกันเข้าร่วมขบวนอย่างเป็น
กันเอง ขบวนแห่กัณฑ์หลอนจะมีจํานวนคนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในขบวน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุก 
สนานในแบบฉบับพ้ืนบ้านนาทราย   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 45  บรรยากาศแห่กัณฑ์หลอน ชุมชนบ้านนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 2 มิถุนายน 2558) 
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 การแห่กัณฑ์หลอนของชุมชนนาทรายเดิมจะออกแห่ในเวลากลางวัน แต่ด้วยยุคเศรษฐกิจ
ปัจจุบันทําให้สังคมชนบทมีวิถีการดํารงชีพเปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านในชุมชนนาทรายส่วนใหญ่ใช้เวลา
กลางวันระกอบอาชีพเพ่ือเร่งผลผลิตทางการเกษตร การแห่กัณฑ์หลอนในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นเวลา
กลางคืนเนื่องจากชาวบ้านกลับจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   
 เมื่อขบวนแห่กัณฑ์หลอนมาถึงบ้านนายเฉวียน ยอดคํา (ครอบครัวผู้ที่มีจิตศรัทธาเจ้าพ่อ 
เจ้าแม่เป็นอย่างสูง) นายเฉวียน ยอดคํา คือลูกหลานรุ่นที่ 3 ที่ยังคงสืบทอดและปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของบรรพบุรุษในเรื่องการเตรียมข้าวปลาอาหารเลี้ยงผู้คนที่ร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอนในงานบุญใหญ่
ของหมู่บ้านให้อิ่มหน่ําสําราญ ด้วยความเชื่อที่ว่าหากปฏิบัติตามจะส่งผลให้ครอบครัวอุดมสมบูรณ์ 
ความเจ็บไม่มาใกล้ความไข้จะไม่มี มีแต่โชคลาภแก่ครอบครัว เมื่อมาถึงหน้าบ้านเจ้าของบ้านก็ลงมา
เชิญขบวนแห่ขึ้นไปทานข้าวปลาอาหารบนบ้าน อาหารประกอบด้วย ไก่ทอด ต้มแฟง หมกอีฮวก ข้าวมูล
สังขยา น้ําพริกแจ่ว ผักต้ม เป็นประจําทุกป ี

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 46  บรรยากาศการรับทานอาหาร บ้านนายเฉวียน ยอดคํา  
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 2 มิถุนายน 2558) 
  

 เมื่อทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักดนตรีจึงเริ่มบรรเลงเพลงเพ่ือเป็นการฉลอง
พาข้าว และขอบคุณเจ้าของบ้าน โดยมีการฟ้อนรํากันอย่างสนุกสนาน (เชื่อว่า พิธีกรรมฉลองพาข้าว
จะทําให้เจ้าของบ้านเกิดความสุขสมบูรณ์ทั้งครอบครัว) หลังจากที่ฉลองพาข้าวให้เจ้าของบ้านเสร็จ
เรียบร้อย กลุ่มชาวบ้านได้มีการจัดขบวนแห่ไปตามเส้นทางในหมู่บ้านจนครบทุกหลังคาเรือนถือว่าเป็น
อันเสร็จการแห่กัณฑ์หลอน (ใช้เวลาแห่กัณฑ์หลอนประมาณ 1-2 อาทิตย์) 
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ภาพที่ 47  บรรยากาศการฟ้อนรําฉลองพาข้าวให้กับครอบครัว นายเฉวียน ยอดคํา 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 2 มิถุนายน 2558) 
 

 เมื่อเสร็จสิ้นการแห่กัณฑ์หลอนครบทุกหลังคาเรือนแล้ว “กวนจ้ํา” จะเป็นผู้นําเงินและ
ข้าวของที่ได้รับจากการเรี่ยไรไปบอกกล่าวเจ้าพ่ออู่คํา ณ หีบใหญ่ ให้ได้รับรู้และขออนุญาตเจ้าพ่อนําเงิน
ที่ได้จากการบริจาคส่งต่อให้ชาวบ้านนาทรายเพ่ือนําไปใช้จ่ายในการเตรียมงานบุญบั้งไฟ เช่น การจัด 
เตรียมสถานที ่การทําบั้งไฟ การตกแต่งบั้งไฟ อาหารสวัสดิการระหว่างดําเนินงาน และอ่ืนๆ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 48  พ่อกวนจ้ํานําเงินเรี่ยไรไปบอกกล่าวเจ้าพ่ออู่คํา ณ หีบใหญ่   
  (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 4 มิถุนายน 2558) 
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 การจัดเตรียมสถานที่ แบ่งออกเป็น 4 แห่ง คือ “วัดนาทราย” เพ่ือใช้เตรียมงานในวัน
สุกดิบ และประกอบพิธีกรรมต่างๆ ภายในงาน ได้แก่ การทําบั้งไฟ การแห่อุปคุต การเอ้บั้งไฟรอบ สิม 
การถวายต้นผึ้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือเสริมสิริมงคล “หอไหว้ชั่วคราว” เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ประดิษฐ์สถานผ้าเจ้าพ่อ และรําฉลองบั้งไฟเฉพาะกลุ่มร่างทรง “หีบใหญ่” ใช้เป็นสถานที่ประชุมเฉพาะ
กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ ประกอบพิธีอันเชิญร่างทรงประทับร่างและออกจากร่างทุกครั้งก่อนทําพิธีใดๆ ใน
งานบุญบั้งไฟ พิธีตรวจตราข้าวเครื่องใช้ในประกอบพิธีกรรมก่อนวันงาน พิธีแห่ผ้าเจ้าพ่อ พิธีเบิกบั้งไฟ 
“โรงเรียนบ้านนาทราย” สถานที่จุดบั้งไฟของชุมชน 
 วัดนาทราย ชาวบ้านจะมารวมตัวกันเพ่ือประกอบพิธีกรรมและทํากิจกรรมต่างๆ ในงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ก่อนวันงานกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านจะช่วยกันจัดเตรียมในส่วนสถานที่ อาทิ หอไหว้
ชั่วคราว การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้บั้งไฟและชาวบ้าน ในส่วน
ผู้นําชุมชนและชาวบ้าน จะช่วยกันขนโต๊ะ เก้าอ้ี เต้นท์ เพ่ือเตรียมสถานที่สําหรับใช้ในพิธีเปิดงาน และ
สถานที่สําหรับตั้งโรงทานที่แต่ละคุ้มจัดเตรียมมาสําหรับวันงานบุญบั้งไฟ 
 หีบใหญ่ เดิมหีบใหญ่ คือ บ้านของปู่ฉลอง (อดีตร่างทรงเจ้าพ่ออู่คํา) ในอดีตถูกใช้เป็นที่
รวมพลของกลุ่มผู้ชายเพ่ือทําบั้งไฟ จวบจนมาถึงยุคปัจจุบันถูกเรียกว่า “หีบใหญ่” กลายเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการของเจ้าพ่ออู่คํา (ร่างทรงองค์ปัจจุบัน) สําหรับรวมกลุ่มเพ่ือประกอบ
พิธีกรรม ต่างๆ ในชุมชน และในบริบทของงานบุญบั้งไฟ “หีบใหญ่” ถูกใช้เป็นสถานที่ประชุมเตรียมงาน
เฉพาะกลุ่มเจ้าและบริวาร พิธีตรวจตราข้าวเครื่องใช้ในพิธีกรรมก่อนวันงาน พิธีแห่ผ้าเจ้าพ่อ พิธีเบิกบั้งไฟ 
และพิธีอันเชิญเจ้าลงมาประทับร่างและอันเชิญให้ออกจากร่างในทุกขั้นตอนของบุญบั้งไฟ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 49  หีบใหญ่  
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
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   หอไหว้  (ชั่วคราว)    หอไหว้ (สถานที่จริง) 

 หอไหว้ชั่วคราว (ตั้งอยู่ในลานวัดนาทราย) “หอไหว้” ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
ในงานบุญบั้งไฟเป็นครั้งแรก แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนาสังคมมองว่าไสยศาสตร์คือเรื่องงมงาย คนไทย
ต้องนับถือศาสนาพุทธ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการนําเรื่องราวทางศาสนาเข้ามาผสมผสานในงาน
บุญบั้งไฟบ้านนาทรายเป็นครั้งแรก และมีการย้ายสถานที่ประกอบพิธีกรรมบุญบั้งไฟจาก “หอไหว้” 
มาเป็น “วัดนาทราย”จวบจนก้าวเข้ามาสู่ยุคปัจจุบันการเข้ามามีส่วนร่วมในงานบุญบั้งไฟจากหน่วย 
งานภาครัฐทําให้เกิดการเพ่ิมพิธีกรรมเข้ามาในงานบุญบั้งไฟ พิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อได้ปรากฏขึ้นมาใน
ยุคปัจจุบันเช่นกัน ชาวบ้านเล่าว่าการแห่ผ้าของร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว เพ่ือเป็นการ
แสดงถึงการอัญเชิญผีบรรพบุรุษเข้าร่วมงานบุญใหญ่ประจําปีหากทําดีท่านจะคุ้มครองให้งานราบรื่น
ไม่เกิดอันตราย ชาวบ้านจึงได้จําลอง “หอไหว้ชั่วคราว” ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ประดิษฐานผ้าเจ้าพ่อ 
(ผ้าของร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) ณ หอไหว้ชั่วคราว ถือเป็นพิธีกรรมที่ต่อเติมขึ้นมาเพ่ือเป็นการ
แสดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรุษของชุมชน ว่าได้นําท่านมาร่วมงานบุญใหญ่ใน
ชุมชนและให้ท่านคอยปกปักรักษาให้งานแคล้วคลาดอันตราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 50  การจําลองหอไหว้ (ชั่วคราว)  
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 5 มิถุนายน 2558) 
 

 กวนจ้ํา และชาวบ้านจะช่วยกันไปตัดไม้ไผ่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพ่ือนํามาสร้างหอไหว้ชั่วคราว 
โดยเลือกตําแหน่งตั้งบริเวณด้านข้างศาลาการเปรียญเพราะเป็นลานกว้างเหมาะสําหรับกั้นเป็นอาณา
เขตพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเจ้าแม่ โดยชาวบ้านจะนําโต๊ะไม้มาวางทําเป็นพ้ืน ต้นเสาทําจากลําไม้ไผ่
ขนาดใหญ่ หลังคามุงด้วยหญ้าคา ผนังทั้ง 3 ด้านสานด้วยไม้ไผ่และมีชั้นสําหรับวางผ้าเจ้าพ่อ มีรั้วกั้น
อาณาเขตไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพ้ืนที่ที่กั้นไว้ (เปรียบเสมือนเขตพระราชฐานชั้นในของเจ้าพ่อ)  
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 “หอไหว้ชั่วคราว” ปรากฏสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ตาเหลว” ทําจากไม้ไผ่สานเป็นรูปทรง
หกเหลี่ยม จะถูกนําไปปักไว้ประจําทิศทั้ง 4 ของอณาเขตหอไหว้ชั่วคราว และนําไปปักประจําทิศรอบ
หมู่บ้าน โดยมีความเชื่อว่า “ตาเหลว” คือ สัญลักษณ์อาณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดี
เข้ามาในงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 51  “ตาเหลว” สัญลักษณอ์าณาเขตอันศักดิ์สิทธิ์ 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
 
 

 โรงเรียนบ้านนาทราย เมื่อโรงเรียนชุมชนบ้านนาทรายถูกยุบตัวลงตามนโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการให้ยุบโรงเรียนขนาดเล็กจึงกลายเป็นโรงเรียนร้าง ชาวบ้านจึงเห็นว่าพ้ืนที่ของโรงเรียนมีบริเวณ
กว้างและตําแหน่งทีต้ั่งปลอดภัยอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้าน ที่สําคัญไม่ไกลจากวัดนาทรายและตัวชุมชนทํา
ให้สะดวกเวลาเดินทางไปจุดบั้งไฟ โดยกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านจะช่วยกันทําฐานบั้งไฟสําหรับใช้จุด 
 
 บรรยากาศการท าบั้งไฟ จะมีการจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ และช่างทําบั้งไฟก่อนวันงาน
ประมาณสองถึงสามอาทิตย์ โดยมีนายบุญ (ช่างทําบั้งไฟของหมู่บ้านนาทราย) เป็นแกนนํา และกลุ่ม
เยาวชนในชุมชน คือเรี่ยวแรงสําคัญในการทําบั้งไฟของหมู่บ้าน (โดยการสนับสนุนของร่างทรงเจ้าพ่อ
อู่คําออกค่าใช้จ่ายให้ลูกหลานไปเรียนรู้วิธีทําบั้งไฟที่จังหวัดกาฬสินธุ์) แต่จะมีกลุ่มช่างทําบั้งไฟรุ่ นเก่า
คอยถ่ายทอดวิธีการทําบั้งไฟแบบชาวบ้านให้อีกทาง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น 
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 อุปกรณ์เครื่องอัดบั้งไฟจะถูกเก็บไว้ใต้ถุนศาลาวัดพอครบปีใกล้ถึงงานบุญใหญ่ช่างทําบั้งไฟ
และกลุ่มผู้ชายในชุมชนจะช่วยกันนํามาอัดน้ํามันล่อลื่นเพ่ือเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า การทําบั้งไฟใน
ชุมชนจะเริ่มทําก่อนวันงานประมาณ 2 อาทิตย์ กลุ่มวัยรุ่นในชุมชนจะนัดรวมตัวกันใต้ถุนศาลาการเปรียญ
วัดนาทราย เพ่ือทําบั้งไฟถวายเจ้าพ่อ และพระยาแถน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็กๆ 
ในชุมชนจะมาคอยเป็นลูกมือหยิบจับอุปกรณ์เพ่ือแลกกับการได้บั้งไฟขนาดจิ๋วกลับบ้านคนละบั้ง ในส่วน
จุดประสงค์หลักของการจัดงานบุญบั้งไฟยังคงเหมือนทุกยุคที่ผ่านมา คือ จะต้องทําบั้งไฟหลักจํานวน 
2 บั้ง เพ่ือจุดถวายเจ้าพ่ออู่คํา 1 บั้ง และจุดบอกกล่าวพระยาแถน 1 บั้ง บั้งไฟถวายเจ้าพ่อและพระยาแถน 
น้ําหนักห้ามต่ํากว่า 5 ชั่งหรือ 5 กิโลกรัม (สูตรมาตรฐานที่ทําให้บั้งไฟขึ้นสูง) การบรรจุหมื่อ (ดินปืน) 
อัดลงในท่อ PVC โดยใช้เทคโนโลยีเครื่องอัดแรงดันสูงมาช่วยในการบรรจุหมื่อ (บุญ บุญสิน, 2558) 
 จํานวนบั้งไฟในยุคปัจจุบันมีจํานวนเยอะขึ้น เนื่องจากชาวบ้านนิยมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพ
บั้งไฟ ตามความเชื่อท่ีว่าใครที่ได้เป็นเจ้าภาพบั้งไฟถวายเจ้าพ่อจะทําให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง และใน
ปี 2558 มีผู้บริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพบั้งไฟทั้งหมด 11 บั้ง แต่ทั้งนี้บั้งไฟหลักจํานวน 2 บั้งยังคงถูกให้ความ 
สําคัญอยู่เช่นเดิมโดยการประดับตกแต่งจะต้องมีความวิจิตรมากกว่าบั้งอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 52  บรรยากาศการทําบั้งไฟบ้านนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
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 การเตรียมสิ่งของท่ีใช้ประกอบพิธีกรรม “กลุ่มแม่แต่ง” หรือคนรับใช้เจ้าพ่อที่เป็นผู้หญิง 
จะมีหน้าที่คอยจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรม ก่อนวันงานกลุ่มแม่แต่งและชาวบ้านจะ
นัดรวมตัวกัน ณ วัดนาทรายเพื่อจัดเตรียมข้าวของที่ใช้ในพิธีกรรมดังนี้ 
 กรวยขันธ์ห้า ขันธ์แปด มีไว้เพ่ือสักการะบูชาครู สิ่งศักดิ์สิทธิ์ วิธีทําประกอบด้วย การนํา
ใบตองพันเป็นกรวยกลม นําดอกไม้สีขาว 1 คู่ สื่อถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ และพระคุณครูบาอาจารย์ 
สีขาวสื่อถึงความดี ความบริสุทธิ์ผุดผ่องในศีลในธรรม พร้อมธูป เทียน และขันธ์ห้า ขันธ์แปด นอกจาก
จะใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าพ่อเจ้าแม่นับถือแล้ว จะต้องเตรียมให้ครูนักดนตรี ครูดาบ ครูหวาย และใช้
เพ่ือถวายพระรัตนตรัยในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งจํานวนทั้งหมดจะต้องทําสองเท่า เพราะ
ในวันเก็บกากบั้งไฟจะมีพิธีกรรมเหมือนกันกับวันจุดบั้งไฟทุกข้ันตอน  
 ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ กลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในแถบอําเภอหล่มเก่า จะใช้เพียงกรวยขันธ์ห้า
เท่านั้น แต่ความแตกต่างของคุ้มเจ้าบ้านนาทรายจะใช้ทั้งขันธ์ห้าและขันธ์แปด เหตุผลคือ บ้านนาทราย
มีเจ้าพ่ออู่คําซึ่งเป็นเจ้าพ่อองค์ใหญ่ที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ทางลาวถือเป็นชนชั้นเจ้า และคุ้มเจ้าพ่อ
เจ้าแม่ต่างหมู่บ้านยังถือว่าบ้านนาทรายเปรียบเสมือนวังหลวงหรือคุ้มเจ้า ที่เป็นต้นกําเนิดของบรรดา
เจ้าพ่อเจ้าแม่องค์อ่ืนๆ ในเขตอําเภอหล่มเก่า การประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงต้องมีขันธ์แปดเป็นเครื่อง
บูชาเพราะถือว่าขันแปดเป็นเครื่องบูชาสําหรับชนชั้นกษัตริย์ของลาว เวลาจะเชิญเจ้าพ่อหรือบอกกล่าว
เจ้าพ่อจึงต้องมีการยกขันธ์แปดบูชาด้วยเสมอ 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 53  กรวยขันธ์ห้า ขันธ์แปด 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
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 ห่อนิมนต์ (เปรียบเสมือนจดหมายเชิญ) มีเพ่ือเทียบเชิญให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ลงมาประทับร่าง 
วิธีทําประกอบด้วย การนําใบตองห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบนยาว นําดอกไม้สีขาว 1 คู่ ดอกสีขาว
สื่อถึงความดี ความบริสุทธิ์ผุดผ่องในศีลในธรรม จํานวน 2 ดอก ดอกท่ี 1 สื่อถึงพระคุณพ่อ พระคุณแม่ 
ดอกที่ 2 สื่อถึงพระคุณครูบาอาจารย์ พร้อมด้วยธูป เทียน ห่อนิมนต์จะต้องทําจํานวนเท่ากับกรวยขันธ์ห้า 
และขันธ์แปด 
 ข้อสังเกต ภายในจานขันธ์ห้า ขันธ์แปด จะมีห่อนิมนต์รวมอยู่ด้วยถือเป็นทั้งการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และเป็นการเทียบเชิญให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ลงมาประทับร่างนั้นเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

ภาพที่ 54  ห่อนิมนต์ (ทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบนยาว) 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
 

 จีบหมาก จีบพลู แม่แต่งและชาวบ้านจะนําหมากพลูใส่ตระกร้ามาจากบ้าน (ชาวบ้าน
เชื่อว่าการได้นําหมากพลูของตนเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมจะเกิดสิริมงคลแก่ตนเองและ
ครอบครัว) เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการทําเครื่องเซ่นไหว้ หรือเครื่องบรรณาการให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ขณะลงมา
ประทับร่าง การถวายหมากพลูให้สมัยโบราณนิยมเคี้ยวหมาก วิธีทําประกอบด้วย การนําใบพลูเลือกที่
ไม่ใหญ่เกินไปถ้าเป็นพลูเหลืองจะดีมาก นําปูนมาทาม้วนให้เป็นรูปทรงกลมมัดด้วยฝ้าย หมากแว่นและ
สีเสียดหักให้พอดีคํา บุหรี่ใช้ยาเส้นม้วนด้วยใบตองแห้งมัดด้วยฝ้าย จัดเรียงใส่ภาชนะให้สวยงามและจัด
วางไว้ตามจํานวนเจ้าแต่ละองค์ 
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ภาพที่ 55  จีบหมาก จีบพลู 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
 

 ต้นผึ้ง เป็นสัญลักษณ์การเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระประธานภายใน สิม วัดนาทราย 
ถือเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชุมชน โดยกวนจ้ําจะทําโครงด้วยไม้ไผ่รูปทรงสามเหลี่ยม ประกบด้วย
กาบกล้วยมัดด้วยเชือกตอกไว้ให้จํานวน 3 ต้น (การบูชาพระรัตนตรัย) แม่แต่งและชาวบ้านผู้หญิงจะ
นําเทียนมาหันเป็นชิ้นเล็กๆ นํามาต้มจนเหลว บางส่วนจะแยกไปเตรียมทําพิมพ์ดอกผึ้งโดยใช้ผลมะละกอ
ขนาดเล็กคว้านภายในแกะสลักตามลวดลายที่ต้องการ (เพราะมะละกอหาได้ง่ายในท้องถิ่นมีคุณสมบัติ
ลื่นและสามารถทําลวดลายได้ง่าย) เมื่อเตรียมพิมพ์เสร็จแล้ว ชาวบ้านจะช่วยกันนําพิมพ์จุ่มข้ีผึ้งแล้วยก 
ขึ้นนําไปแช่น้ําเพ่ือให้ขี้ผึ้งหลุดออกจากพิมพ์เป็นดอกดวงตามแบบแม่พิมพ์ การนําดอกผึ้งไปติดกับโครง
กาบกล้วยชาวบ้านจะนําหัวขมิ้นหั่นเป็นแว่นกลมแล้วใช้ไม้กลัดเสียบแว่นขมิ้นผ่านดอกผึ้งยึดติดกลับ
โครง (ขมิ้นจะมีฤทธิ์เย็นจึงทําให้ดอกผึ้งไม่ละลายได้ง่าย) และช่วยกันประดับตกแต่งให้สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ 56  ต้นผึ้ง 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 



112 

 เครื่องน้ ามนต์ ใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเบิกบั้งไฟ และประพรมให้กับขบวนแห่บั้งไฟ 
เพ่ือเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่งานและชาวบ้าน ในความเชื่อของชุมชนบ้านนาทรายน้ํามนต์คือเครื่อง
คุ้มครองป้องกัน ซ่ึงประกอบด้วย ใบเงิน ใบทอง ใบหมากพลู ใบพลับพลึง (ว่านโซน) และส้มป่อย    
 ผ้าเจ้าพ่อ กวนจ้ํา จะมีหน้าที่จัดเตรียมนําผ้าเจ้าพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว เตรียมนํามาห่อด้วย 
ผ้าขาวม้าเพ่ือใช้ร่วมขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อไปยัง หอไหว้ชั่วคราว  
 เครื่องแต่งกายของเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ของชุมชนบ้านนาทราย ยังถูกกําหนดชนชั้นผู้อาวุธโส
อย่างชัดเจนเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเคารพระหว่างเจ้าพ่อรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก และบริวาร 
  ร่างทรงเจ้าองค์ใหญ่ จะสวมเครื่องแต่งกายด้วยลายดอก 

  ร่างทรงเจ้าองค์เล็ก จะสวมเครื่องแต่งกายด้วยผ้าสีขาวแขนกระบอก 

  ร่างทรงเจ้าบริวาร  จะสวมเครื่องแต่งกายท่ีมีเสื้อกักไว้ข้างนอกอีกชั้น 
  โดยการกําหนดเครื่องแต่งกาย ชาวบ้านอ้างว่าปู่ฉลอง วันชัย (ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําคนเก่า) 
เป็นผู้อาวุธโสที่ชาวบ้านให้ความเคารพ ถือว่าเป็นผู้นําชุมชนในยุคแรกๆ เป็นผู้กําหนด 
  การตกแต่งบั้งไฟ บั้งไฟหลัก 2 บั้งยังคงถูกให้ความสําคัญอยู่เช่นเดิมโดยการประดับตกแต่ง
จะมีความวิจิตรมากกว่าบั้งอ่ืนๆ จากเดิมจะใช้เชือกหวายมาพันรอบบั้งไฟเพ่ือให้มีความแน่นหนาและ
สวยงามแบบฉบับพ้ืนบ้าน ทั้งนี้การตกแต่งบั้งไฟในยุคปัจจุบันก็ยังมีความเรียบง่ายแบบชาวบ้านเพ่ิมเติม
คือการสร้างสีสันโดยการนํากระดาษแก้วโดยไม่มีการฉลุลาย ตัดเป็นเส้นมาประดับตกแต่งบั้งไฟ โดยมี
กลุ่มกวนจ้ําและผู้ชายในหมู่บ้านเป็นเรี่ยวแรงหลักในการตกแต่ง และเอกลักษณ์ของนาทรายคือการทํา
บั้งไฟโหวต เสียงโหวตที่ติดอยู่บนหัวของบั้งไฟประโยชน์คือเวลาตกลงมาจากท้องฟ้าจะมีเสียงดังเตือนให้
ไม่เกิดอันตรายและยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

ภาพที่ 57  การตกแต่งบั้งไฟเจ้าพ่อ 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
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 วันสุก ดิบ หรือวันก่อนเริ่มงานบุญบ้ังไฟชุมชนบ้านนาทราย กลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่
กวนจ้ํา แม่แต่ง ผู้นําชุมชน และชาวบ้านนาทราย เดินทางมารวมกัน ณ วัดนาทราย ชาวบ้านต่างถือ
ตะกร้าที่มีกระติบข้าวเหนียวและปิ่นโตที่ใส่อาหารมาจากบ้านเพ่ือนํามาร่วมถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ และ
บางส่วนจะนํามารวมกันไว้เป็นอาหารมื้อเที่ยงเพ่ือรับประทานร่วมกัน ณ ศาลาการเปรียญ   
 บรรยากาศการเตรียมงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักดนตรีพ้ืนบ้านประกอบไปด้วย 
กลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ และหมอแคน ช่วยกันร้องรําทําเพลงโต้ตอบกันเพ่ือเป็นการโหมโรง ชาวบ้านบาง
กลุ่มท่ีไม่ได้รวมตัวกันที่วัดนาทราย จะฉลองกันที่บ้านเพราะงานบุญบั้งไฟถือเป็นงานรวมญาติของชาว
อีสาน ลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นจะกลับมารวมตัวกันในงานบุญเดือนหกประจําทุกปี หากลูกหลานบ้านใดไม่
สามารถเข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟได้ จะต้องให้คนในครอบครัวมาบอกกล่าว “เจ้าพ่ออู่คํา” ก่อน
ด้วยเหตุใดจึงมาร่วมงานไม่ได้ และพ่อแม่จะเสียไก่ เสียเหล้า เพ่ือเป็นตัวแทนของลูกหลานที่ไม่สามารถ
มาร่วมงานได ้แต่ถ้าบ้านใดไม่ได้มีการมาบอกกล่าวกันก่อนล่วงหน้าชาวบ้านมีความเชื่อว่าจะเกิดสิ่งไม่
ดีกับตัวเองและครอบครัวของตน 
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น เริ่มเวลา 15.00 น. กลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ กวนจ้ํา แม่แต่ง 
และชาวบ้าน จะมารวมกัน ณ ศาลาการเปรียญ เพ่ือช่วยกันนําบั้งไฟหลัก 2 บั้ง ที่ใช้สําหรับจุดถวาย
เจ้าพ่อ อู่คําและพระยาแถนที่ตกแต่งเรียบร้อย และบั้งไฟที่ชาวบ้านร่วมบริจาคเป็นเจ้าพภาพ ในปี 
2558 จํานวน 11 บั้ง ขึ้นไปเรียงไว้บนศาลาการเปรียญ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

ภาพที่ 58  การเตรียมนําบั้งไฟเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
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 พิธีกรรมเริ่มขึ้นโดยร่างทรงเจ้าพ่ออู่คํา เป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
พระภิกษุสงฆเ์ริ่มสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น ต่อด้วยการปะพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้กับบั้งไฟและชาวบ้าน 
ทั้งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าการปะพรมน้ําพระพุทธมนต์เป็นการป้องกันอันตราย และเพ่ือความเป็นสิริมงคล
แก่งานให้งานดําเนินไปด้วยความราบรื่นและปลอดภัย (พิธีกรรมที่สัมพันธ์กับเจ้าพ่อ เจ้าแม่ จะควบคู่
ไปกับพระพุทธศาสนาเสมอ)  

 
 

 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

ภาพที่ 59  เจ้าพ่ออู่คําเป็นประธานในพิธีสงฆ์ 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 60  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้บั้งไฟและชาวบ้าน 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
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 พิธีตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ในงานพิธีกรรม หลังเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา ร่างทรง
เจ้าพ่อเจ้าแม่ ได้นัดรวมตัวกันอีกครั้ง ณ หบีใหญ่ เพ่ือทําพิธีกรรมบอกกล่าวเจ้าพ่ออู่คํา หรือผีบรรพบุรุษ 
ปกปักรักษาให้งานปลอดภัย และตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ในงานพิธีกรรมในวันงาน โดย กวนจ้ํา 
และแม่แต่ง จะนําของใช้ในพิธี ได้แก่ ต้นผึ้ง 3 ต้น ขันธ์ห้า ขันธ์แปด ห่อนิมนต์ จีบหมากจีบพลู เครื่อง
น้ํามนต์ เหล้า อาหารหวานคาว ผ้าเจ้าพ่อ ดาบศรีขันชัย หวายเจ้าพ่อ และเครื่องทรงของร่างเจ้าพ่อ  
เจ้าแม่ (ปัจจุบัน) แต่ละองค์วางเรียง ลําดับจากเจ้าองค์ใหญ่ไปหาเจ้าองค์เล็ก ข้าวของทุกอย่างถูกจัด
วางเรียงไว้ในคองไหว้ หรือห้องประกอบพิธีกรรมใน “หบีใหญ่”  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 61  ข้าวของเครื่องใช้ประกอบในพิธีกรรม ถูกจัดเรียงไว้ในคองไหว้ ณ หีบใหญ่ 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
 
 เมื่อของใช้ประกอบพิธีกรรมถูกจัดเรียงไว้ครบเรียบร้อย “แม่แต่ง” จะนําห่อนิมนต์ไปเหน็บ
ไว้ที่เครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ได้แก่ มือฆ้อง มือกลอง มือฉาบ แคน พร้อมจัดขันธ์ห้าเพ่ือเป็นการอันเชิญให้
ครูเพลง หมอเพลง ที่ล่วงลับไปแล้วลงมาประทับร่างนักดนตรีให้เล่นดนตรีไพเราะเสนาะหู โดยเฉพาะ
เสียงแคน เพราะชาวบ้านเชื่อว่าเสียงของแคน คือเสียงที่ใช้สื่อให้วิญญาณเจ้าพ่อเจ้าแม่ ลงมาประทับ
กับร่างทรง เสียงดนตรีพ้ืนบ้านจะโหมโรง ณ หีบใหญ่ ไปเรื่อยๆ เพ่ือเป็นการแสดงสัญญลัษณ์ให้ร่างทรง
ทุกองค์เตรียมความพร้อมเข้าสู่พิธีกรรมตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรมงานบุญบั้งไฟในปีนี้   
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ภาพที่ 62  หอนิมนต์ สัญญลักษณ์เทียบเชิญครูเพลงมาประทับร่าง 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 
 

 เมื่อบรรดาร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกองค์ รวมถึงบริวาร มาพร้อมทุกองค์แล้ว เสียงแคน
พร้อมกับดนตรีเริ่มดังขึ้น ร่างทรงเจ้าพ่อองค์ใหญ่จึงเริ่มจุดธูปเทียนที่คองไหว้ ตามด้วยจุดเทียนตั้งใน
จานขันธ์ห้าขันธ์แปด พร้อมยกจานขันห้าขันแปดขึ้นบอกกล่าวอัญเชิญให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ลงมาประทับร่าง 
ร่างทรงเจ้าพ่อขุนจบ เจ้าพ่อขุนไทร เจ้าพ่อขุนไกร และบรรดาเจ้าองค์อ่ืนตาม ลําดับชั้นยกจานขันธ์ห้า
ขึ้นบอกกล่าวอัญเชิญให้เจ้าลงมาประทับร่าง เจ้าองค์ไหนยกจานขันธ์ห้าแล้วจะลุกขึ้นแต่งองค์ทรงเครื่อง 
โดยจะมีร่างทรงเจ้าพ่อองค์ใหญ่คนเดียวที่จะมีแม่แต่งคอยทรงเครื่องให้ เมื่อบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ง
องค์ทรงเครื่องเสร็จแล้วก็จะหันมาพูดคุยสนทนากันสักพัก แล้วจึงลุกขึ้นฟ้อนรําร่วมกัน (การลุกขึ้น
ฟ้อนรําเป็นสัญลักษณ์ว่าเจ้าได้ลงมาประทับร่างทรงแล้ว) ต่อจากนั้นเจ้าพ่ออู่คําจึงเริ่มเดินตรวจตราดู
ข้าวของเครื่องใช้ที่แม่แต่งได้จัดเตรียมไว้ใช้สําหรับวันงานว่าครบหรือไม่ เมื่อเจ้าพ่ออู่คําตรวจตราจนพอใจ
จึงได้ทําการพูดคุยบอกกล่าวกับบริวาร "ให้ช่วยกันจัดงานบั้งไฟ ช่วยกันดูแลงาน จ่มปากจ่มคอให้ฝนฟ้า
ตกต้องตามฤดูกาล อย่าลดอย่าละหน้าที ่เอาให้เต็มที่ หมอกลอง หมอฆ้อง หมอแคน หมอฉาบ ให้ช่วยงาน
ให้ราบรื่น ขบวนแห่ต้องลําดับให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใหญ่ ผู้น้อย ใครมาก่อน มาหลัง"   
 

 หลังจากทีเ่จ้าพ่ออู่คําบอกกล่าวและสั่งความต่อบริวารเรียบร้อย บรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้
ทําการลุกขึ้นฟ้อนรําเพ่ือฉลองการเข้าสู่งานบุญหลวงประจําปี หรือประเพณีบุญบั้งไฟของชุมชนบ้าน 
นาทราย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคีกลมเกลียว นักดนตรีตั้งใจบรรเลงเพลงด้วยความไพเรา
เสนาะหู โดยมีเจ้าพ่ออู่คํานั่งเป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อฟ้อนรําจนพอใจร่างทรงแต่ละองค์จะเข้าไป
ภายในห้องคองไหว้และพนมมือขึ้นพร้อมกันเพ่ือบอกกล่าวอัญเชิญเจ้าออกจากร่าง และจึงถอดเครื่อง
ทรงพับวางไว้ที่พ้ืนด้านหน้าของร่างทรงแต่ละองค์เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีกรรม  
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ภาพที่ 63  การฟ้อนรําฉลองการเข้าสู่งานบุญหลวง (บุญบั้งไฟ) 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 6 มิถุนายน 2558) 

 
 วันงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ตําบลวังบาล 
อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมพิธีกรรม
ในทุกขั้นตอน จึงทําให้เห็นว่าประเพณบีุญบั้งไฟในยุคปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม ส่งผลให้ประเพณีเกิดจุดเปลี่ยนมาหลายยุคสมัย ขั้นตอนพิธีกรรม และกิจกรรมต่างๆ 
ภายในงานเกิดการประดิษฐ์สร้าง ต่อเติม ปรุงแต่ง เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือการดํารง
อยู่ของฐานความเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษ หรือ เจ้าพ่อเจ้าแม่ และในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นยุคที่
ปรากฏการเข้ามาของภาครัฐท้องถิ่น ที่เข้ามาสร้างความร่วมมือเพ่ือต้องการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
ในชุมชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานซึ่งให้เป็นไปตามแผนงานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วยงาน และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐท้องถิ่น ถือเป็นจุดสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง
โครงสร้างการจัดงานบุญบั้งไฟ พิธีกรรม กิจกรรม บางอย่างเกิดขึ้นจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาสร้าง
บทบาทให้กลุ่มตนภายในงาน ทั้งยังเกิดพิธีกรรม กิจกรรมบางอย่างที่ถูกต่อเติมขึ้นมาใหม่โดยกลุ่มเจ้าพ่อ 
เจ้าแม่ ผู้วิจัยขอนําเข้าสู่บริบทประดิษฐกรรมในประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผ่านมุมมองระบบฐาน
ความเชื่อของกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตามลําดับงานดังนี้  
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 การแห่พระอุปคุตเข้าเมือง 
  ในวันงานบุญบั้งไฟ จะตอ้งมีการแห่พระอุปคุตเข้าเมืองเพราะเชื่อว่า พระอุปคุต จะทําให้
มีความสวัสดีมีชัย และให้การจัดงานสําเร็จราบรื่นด้วยดี พิธีแห่พระอุปคุตของชุมชนนาทรายถูกจัดขึ้น
ในตอนเช้ามืดก่อนไก่โห่ของวันงาน ในอดีตการแห่อุปคุตจะเริ่มขึ้นตอนตี 3 เมื่อเสร็จสิ้นการอุปคุตแล้ว 
จะต้องไปรวมตัวกันที่หีบใหญ่ เพ่ือทําพิธีแห่ผ้าเจ้าพ่อมายังหอไว้ชั่วคราวซึ่งพิธีการทั้งสองอย่างจะต้อง
เสร็จสิ้นก่อนฟ้าจะสว่าง แตป่ัจจุบันสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไป การคมนาคมที่สะดวกขึ้น การเดิน
ทางเข้าออกภายในหมู่บ้านเป็นไปได้ง่าย ปัญหาอาชญกรรมเพ่ิมขึ้นทุกวันเพ่ือความปลอดภัย การแห่
อุปคุตในปัจจุบันจึงเริ่มแห่เวลา 05.00 น. เหตุที่แห่ในตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนั้น เพราะเชื่อว่า
การทําพิธีไปพร้อมกับแสงของพระอาทิตย์ที่จะสว่างขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเหมือนชีวิตจะรุ่งเรืองขึ้นดังแสง
สว่างยามเช้า นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะช่วยคัดกรองผู้ศรัทธาในเนื้อนาบุญพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริง หากใครไม่มีความเลื่อมใสศรัทธามากพอจะไม่มีความพยายามตื่นแต่เช้ามาแห่
พระอุปคุต 
 กลุ่มกวนจ้ าและชาวบ้าน จะนัดรวมตัวกันที่ “คลองแกลบ” คลองที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน 
ปัจจุบันกลายเป็นการใช้พ้ืนที่ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเพราะเป็นคลองเก่าไม่มีน้ํา และปัจจุบันยังคงใช้ทํา
พิธีกรรมอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ําเป็นประจําทุกปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

ภาพที่ 64  คลองแกลบ 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 4 พฤษภาคม 2558) 
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 พิธีกรรมเริ่มขึ้นโดย “กวนจ้ํา” จะแต่งกายเป็นพราหมณ์ ในลักษณะนุ่งขาวห่มขาว สะพาย
ย้ามใส่บาตรพระ และผ้าไตรจีวร โดยพราหมณ์ หรือ กวนจ้ํา จะหยิบก้อนหินชูขึ้นจากน้ําและถามว่าเป็น
พระอุปคุตหรือไม่ สองก้อนแรกชาวบ้านจะตอบรับว่า "ไม่ใช่" พอถึงก้อนที่สามชาวบ้านจึงจะตอบว่า 
"ใช่" หลังจากนั้น กวนจ้ํา จะทําการกล่าวบทอาราธนาพระอุปคุตและอัญเชิญก้อนหินก้อนที่สามใส่ลง 
ในบาตรเมื่อเรียบร้อยจึงเริ่มแห่พระอุปคุตเข้าเมือง หรือ แห่เข้ามายังชุมชนบ้านนาทรายนั้นเอง เหตุผล
ว่าทําไมถึงต้องเลือกของแกลบเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เพราะคลองแกลบตั้งอยู่บริเวณหน้าทาง 
เข้าหมู่บ้าน การแห่อุปคุตต้องแห่จากนอกเมืองเข้ามาในเมืองนั้นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 65  แห่พระอุปคุตเข้าเมือง 
 (ถ่ายภาพโดย วิโรจน์ หุ่นทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 

 

 เมื่อพิธีกรรมอัญเชิญพระอุปคุตเข้าเมืองเสร็จเรียบร้อย พราหมณ์ หรือ กวนจ้ํา จะเดิน
กางร่มนําหน้าขบวน ตามหลังด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านตีฆ้อง ตีกลอง ตีฉาบ และหมอแคนเป่าเพ่ือเป็น
การสร้างบรรยากาศให้ขบวนครึกครื้นบรรเลงแห่ไปตามถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านมุ่งตรงไปยังวัดนาทราย 
เมื่อถึงบริเวณวัดก็ทําการแห่รอบสิม (โบส์ถ) เป็นจํานวน 3 รอบ เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของชุมชนบ้านนาทราย เมื่อแห่จนครบ 3 รอบ พราหมณ์จะนําพระอุปคุต บาตร และ
ผ้าไตรจีวร ทําการประดิษฐ์สถานไว้ ณ หอพระอุปคุตทีจ่ัดเตรียมไว้ด้านข้างของ สิม วัดนาทราย   
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ภาพที่ 66  แห่พระอุปคุตรอบ สิม วัดนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย วิโรจน์ หุ่นทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 67  หอพระอุปคุต 
 (ถ่ายภาพโดย วิโรจน์ หุ่นทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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 แห่ผ้าเจ้าพ่อ 
 เมื่อแห่พระอุปคุตเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บรรดาร่างทรง กวนจ้ํา แม่แต่ง นักดนตรี 
และชาวบ้านเดินทางกลับไปรวมตัวกัน ณ หีบใหญ่ เวลาประมาณ 06.00 น. อีกครั้ง เพ่ือประกอบพิธีนํา
ห่อผ้าของร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่เสียชีวิตไปแล้วเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ เริ่มต้นพิธีกรรมโดยร่างทรงเจ้า
พ่อองค์ใหญ่เริ่มจุดธูปเทียนที่คองไหว้ ตามด้วยจุดเทียนตั้งในจานขันธ์ห้า ขันธ์แปด พร้อมยกจานขันธ์ห้า
ขันธ์แปดขึ้นบอกกล่าวอัญเชิญให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ลงมาประทับร่างตามด้วยร่างทรงเจ้าพ่อขุนจบ เจ้าพ่อ
ขุนไทร เจ้าพ่อขุนไกร และบรรดาเจ้าองค์อ่ืนตามลําดับชั้น เมื่ออัญเชิญเจ้าพ่อ เจ้าแม่ประทับร่างแล้ว
บรรดาเจ้าก็ลุกข้ึนมาแต่งองค์ทรงเครื่อง  
 ในระหว่างนี้กวนจ้ําทั้ง 3 คน ได้ทําการเข้าไปในห้องคองไหว้เพ่ือเปิดตู้นําเอาผ้าของร่างทรง 
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่เสียชีวิตไปแล้วมาห่อด้วยผ้าขาวม้า ซึ่งจะมีห่อผ้าเจ้าพ่อด้วยกัน 3 ห่อ ประกอบด้วย 
ห่อที่ 1 ห่อผ้าของเจ้าพ่อองค์ใหญ่ จะวางบนพานมีห่อนิมนต์วางไว้บนห่อผ้า มีรองเท้า 1 คู่ ร่ม 1 คัน 
ห่อท่ี 2 และ 3 ห่อผ้าของเจ้าพ่อองค์เลก็ๆ ลงมา 
    เมื่อจัดเตรียมผ้าเจ้าพ่อเรียบร้อย เริ่มตั้งขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อ โดย กวนจ้ าคนที่ 1 ถือพาน
ผ้าเจ้าพ่อองค์ใหญ่ รองเท้า 1 คู่ พร้อมกางร่ม กวนจ้ าคนที่ 2 และ 3 ถือผ้าเจ้าพ่อองค์อ่ืนๆ ตามด้วย
ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คํา ถือดาบศรีขันชัย เจ้าพ่อขุนจบถือไม้เรียวหวาย และเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามลําดับ เดินมุ่ง
ตรงไปยังวัดนาทราย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 68  ขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อออกจาก หีบใหญ่ 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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 ขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อมาถึง ณ วัดนาทราย บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ ทั้งหมดเดินตรงไปยังประตู
หน้าของ สิม วัดนาทราย นั่งลงกราบที่พ้ืน 3 ครั้ง ก่อนการเดินแห่รอบ สิม ให้ครบ 3 รอบ เพ่ือเป็นการ
แสดงความเคารพอย่างสูงต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนจะเคลื่อนขบวนไปแห่รอบหอไหว้ชั่วคราวอีก 3 รอบ 
ในบริเวณมณฑลพิธีที่ได้จัดเตรียมไว้ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 69  ขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อรอบ สิม วัดนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 
 ก่อนที่กวนจ้ํานําเอาห่อผ้าเจ้าพ่อขึ้นไปประดิษฐ์สถานไว้ ณ หอไหว้ชั่วคราว จะต้องแห่รอบ
หอไหว้ชั่วคราวให้ครบ 3 รอบ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อครบตาม
กําหนด กวนจ้ําได้นําหอผ้าเจ้าพ่อองค์ใหญ่วางไว้บริเวณพ้ืนกระดาน พร้อมเครื่องไหว้ ประกอบไปด้วย 
ขันธ์ห้า ขันธ์แปด จีบหมาก จีบพลู เหยือกน้ํา เหล้า กระโถน และราวไม้ไผ่ด้านข้างทั้ง 2 ฝั่งใช้วางผ้าเจ้าพ่อ
องค์อ่ืนๆ ตามลําดับ หมอแคนเริ่มเป่าแคนดนตรีบรรเลงรับ บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ลุกขึ้นยกมือ
ไหว้หันหน้าไปทางหอไหว้ชั่วคราวแสดงความเคารพหอไหว้ชั่วคราว ก่อนร่วมกันฟ้อนรําเพ่ือเป็นการ
ฉลองเมื่อฟ้อนรําจนพอใจ  
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ภาพที่ 70  ขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อรอบ หอไหว้ชั่วคราว 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 71  ประดิษฐ์สถานผ้าเจ้าพ่อไว้ ณ หอไหว้ชั่วคราว 
 (ถ่ายภาพโดย อรอุมา เมืองทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 
 พิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อ (ผ้าของร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) เป็นการแสดงให้รู้ว่าได้นําบรรพ
บุรุษผู้ล่วงลับ เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟในเป็นที่เรียบร้อย ท่านจะได้ช่วยปกป้องคุ้มครองให้งานเป็นไปด้วย
ความราบรื่นและปลอดภัย เมื่อพิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อจบลง บรรดาร่างทรงทั้งหมดจึงได้เดินทางไปยัง   
หีบใหญ่ เพ่ืออัญเชิญเจ้าออกจากร่างทรง 
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 พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ 
 พิธีเปิดงานประเพณีบั้งไฟบ้านนาทราย พ.ศ. 2558 บรรยากาศเป็นแบบแผนทางราชการ 
โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังบาล เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ กํานันบ้านนาทราย 
เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีร่างทรงเจ้าพ่ออู่คํา (ตาซุง ดวงอุปะ) นั่งเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านนาทรายร่วมเป็นแขกในพิธีเปิด เมื่อพิธีการเสร็จ
สิ้นลงกลุ่มผู้นําได้มาร่วมถ่ายรูปกับเจ้าพ่ออู่คําท่ีนั่งเป็นเกียรติอยู่ในงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 72  พิธีเปิดงานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ประจําปี 2558 
 (ถ่ายภาพโดย วิโรจน์ หุ่นทอง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 

 ถวายบั้งไฟให้เจ้าพ่อ และเบิกบั้งไฟ 
 ในช่วงบ่ายของวันงานบรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่และบริวาร จะกลับไปรวมกัน ณ หีบใหญ่ 
อีกครั้ง เพื่อประกอบพิธีถวายบั้งไฟพร้อมทั้งบอกกล่าวเจ้าพ่ออู่คําที่สถิตย์อยู่ ณ แห่งนี้ ให้รับทราบว่า
ประเพณีบุญบั้งไฟได้เริ่มขึ้นแล้ว 
 “ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คํา” เริ่มต้นพธิีกรรมโดยร่างทรงเจ้าพ่อองค์ใหญ่จึงเริ่มจุดธูปเทียนที่คอง
ไหว้ ตามด้วยจุดเทียนตั้งในจานขันธ์ห้าขันธ์แปด พร้อมยกจานขันห้าขันแปดขึ้นบอกกล่าวอัญเชิญให้
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ลงมาประทับร่าง ร่างทรงเจ้าพ่อขุนจบ เจ้าพ่อขุนไทร เจ้าพ่อขุนไกร และบรรดาเจ้าองค์
อ่ืนตามลําดับชั้น ยกจานขันธ์ห้าขึ้นบอกกล่าวอัญเชิญให้เจ้าลงมาประทับร่าง เจ้าองค์ไหนยกจานขันธ์ห้า
แล้วจะลุกขึ้นแต่งองค์ทรงเครื่อง เมื่อพร้อมเพรียงกันเจ้าพ่อองค์ใหญ่จึงเริ่มประกอบพิธีบอกกล่าวถวาย
บั้งไฟเพราะเชื่อว่าการบอกกล่าวเจ้าบ้าน เจ้าเมือง ท่านจะปกปักรักษาทําให้เกิดความปลอดภัย และทํา
น้ํามนต์ใช้ในพิธีเบิกบั้งไฟ เพราะจะทําให้บั้งไฟไม่ตกใส่ชาวบ้านที่จอดรออยู่ด้านล่างของหีบใหญ่ 
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 พิธีกรรมเบิกบั้งไฟ เริ่มต้นด้วยเจ้าพ่ออู่คํา ถือดาบประจําตัว ชื่อ “ศรีคันชัย” ตีกระทบกัน
เดินรอบรถบั้งไฟ 1 รอบ เพ่ือเป็นการเบิกบั้งไฟตามด้วยเจ้าพ่อขุนไทรถือไม้เรียวหวาย เจ้าพ่อขุนจบถือ
ขันน้ํามนต์ปะพรมน้ํามนต์ไปที่บั้งไฟและรถบั้งไฟ และตามด้วยเจ้าองค์อ่ืนๆ เดินตามแล้วใช้ผ้าพาดบ่า
ปัดไปท่ีรถบั้งไฟ เมื่อเดินครบ 1 รอบ ก่อนที่บรรดาร่างทรงจะร่วมกันรําฉลองให้พิธีเบิกบั้งไฟ เมื่อเสร็จ
สิ้นพิธีก็เริ่มตั้งขบวนแห่ไปยังวัดนาทราย   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 73  พิธีเบิกบั้งไฟ 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 74  พิธีพรมน้ํามนต์รอบรถเอ้บั้งไฟ 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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 ในอดีตจํานวนบั้งไฟมีเพียงเพ่ือถวายเจ้าพ่อและพระยาแถนตามวัตถุประสงค์ พิธีเบิกบั้งไฟ
จะทําพร้อมกับการสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็นที่วัดนาทราย โดยการปะพรมน้ํามนต์เสริมความเป็นสิริ
มงคล แต่ในยุคปัจจุบันพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้เปลี่ยนมาจัดการที่หีบใหญ่ ทําให้พิธีเบิกบั้งไฟ
ถูกแยกออกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น ผนวกกับบั้งไฟมีจํานวนเยอะขึ้นตามความเชื่อว่าใครเป็น
เจ้าภาพถวายบั้งไฟจะเจริญรุ่งเรืองผู้คนนับถือ ให้มีชาวบ้านร่วมกันบริจาคเป็นเจ้าภาพบั้งไฟถวายเจ้าพ่อ
เยอะขึ้น พิธีเบิกบั้งไฟจึงถูกยกความสําคัญข้ึนมาและให้ญาติโยมทีศ่รัทธาได้อาสานํารถเพ่ือใช้ในการเอ้
บั้งไฟเพราะเชื่อว่าทําการใดในงานบุญหลวงถือเป็นสิ่งสิริมงคล 
 
 ขบวนเอบ้ั้งไฟไป ณ วัดนาทราย 
 เริ่มตั้งขบวนเอ้บั้งไฟจากหน้า หีบใหญ่ โดยในขบวนประกอบไปด้วยกวนจ้ํา 3 คน ถือต้นผึ้ง
นําหน้าขบวน ตามด้วยเจ้าพ่ออู่คําถือดาบ “ศรีคันชัย” เบิกทาง เจ้าพ่อขุนจบถือไม้เรียวหวายเบิกทาง 
และเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามลําดับ ถัดมาเป็นวงดนตรีพ้ืนบ้าน ตามด้วยลูกผึ้งลูกเทียน (ชาวบ้าน) รถกลองกิ่ง 
และปิดท้ายด้วยรถเอ้บั้งไฟ  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 75  ขบวนเอ้บั้งไฟออกจาก หีบใหญ่ 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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ภาพที่ 76  ขบวนเอ้บั้งไฟไปผ่านชุมชน 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 77  ขบวนเอ้บั้งไฟไปเข้าวัดนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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 พิธีปะพรมน้ ามนต์ให้ขบวนเอ้บั้งไฟ 
 เมื่อขบวนเอ้บั้งไฟเคลื่อนขบวนเข้าถึงยังบริเวณวัดนาทราย จะมีพระภิกษุสงฆ์ 4 รูป นั่งบน
โต๊ะไม้ขนาดใหญ่ใต้ต้นโพธิ์ เพ่ือรอเจริญพระพุทธมนต์ (สวดชยันโต) และประพรมน้ํามนต์ให้กับขบวน
เอ้บั้งไฟ ด้วยความเชื่อจะทําให้เกิดความปลอดภัยและเสริมสิริมงคลให้กับบั้งไฟและชาวบ้าน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 78  พระสงฆน์ั่งบนโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ใต้ต้นโพธิ์ เพ่ือรอเจริญพระพุทธมนต์  
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 79  พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนต์ (สวดชยันโต) และประพรมน้ํามนต์ให้กับขบวนเอ้บั้งไฟ 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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 การถวายต้นผึ้ง 
 ขณะที่ขบวนบั้งไฟเอ้มาถึงวัดนาทราย กวนจ้ํา จะแยกออกจากขบวนแห่บั้งไฟและเดิน

ตรงไปยัง สิม วัดนาทราย เพ่ือนําต้นผึ้งทั้ง 3 ต้น สัญลักษณ์แทนพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือ
แก้วอันประเสริฐของชาวพุทธ นําไปถวายเป็นพระพุทธบูชาแก่พระประธานภายใน สิม หรือเป็นการ
บูชาพระรัตนตรัยและอุทิศส่วนกุศลให้ผีบรรพบุรุษของชุมชนเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 80  กวนจ้ํา นําต้นผึ้งขึ้นไปถวายพระประธานภายใน สิม วัดนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 
 แห่บ้ังไฟรอบสิม และศาลาการเปรียญ 
 ขณะเดียวกันที่ขบวนเอ้บั้งไฟเข้ามาถึงภายในวัดนาทราย กลุ่มกวนจ้ํา ทั้ง 3 คน จะเดิน
แยกออกจากขบวนเพื่อเป็นตัวแทนของชาวบ้านนําต้นผึ้งทั้ง 3 ต้น ขึ้นไปถวายพระประธานภายใน สิม 
วัดนาทราย ในส่วนบรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และลูกผึ้งลูกเทียน หรือ ชาวบ้าน จะทําการเอ้ขบวนบั้งไฟ
เดินรอบสิม และศาลาการเปรียญ จํานวน 3 รอบ เนื่องจากสิมและศาลาการเปรียญเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
และเปน็ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชุมชน ผนวกกับความเชื่อของชุมชนบ้านนาทรายการเดินวน 3 รอบ 
คือการแสดงความเคารพบูชาอันสูงสุด บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ภายในงานมี
ทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ชาวบ้าน กลุ่มเยาวชน เด็กเล็ก ผู้นําชุมชน และพระสงฆ์ ที่เข้ามาร่วมงานและต่าง
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทําให้เห็นถึงบรรยากาศของความสามัคคีของคนในชุมชนที่ได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณี วัฒนธรรม ของท้องถิ่นตนเอง 
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ภาพที่ 81  นักดนตรีพื้นบ้านในขบวนเอ้บั้งไฟ ณ วัดนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 82  ขบวนเอ้บั้งไฟรอบ สิม วัดนาทราย-1 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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ภาพที่ 83  ขบวนเอ้บั้งไฟรอบ สิม วัดนาทราย-2 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 84  ขบวนเอ้บั้งไฟรอบ สิม วัดนาทราย-3 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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 เมื่อขบวนเอ้บั้งไฟวนรอบ สิม จนครบ 3 รอบ บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดได้กราบลงที่
พ้ืนด้านหน้าสิมอีก 3 ครั้ง เพ่ือทําความเคารพพระประธานภายในสิม ก่อนเดินไปยังบริเวณหอไหว้
ชั่วคราว ส่วนรถบั้งไฟได้ขับนําเอาบั้งไฟไปรอท่ีสถานที่จุดบั้งไฟ ณ สนามโรงเรียนบ้านนาทราย 

 สิ่งที่สังเกตเห็นในขบวนแห่ คือการนําเชือกสีแดงมาก้ันล้อมขบวนแห่บั้งไฟเอาไว้ เพ่ือเป็น
การป้องกัน ผี วิญญาณเร่รอน หรือสิ่งไม่ดีมาขวางทางขบวน ซึ่งเป็นภาพตอกย้ําให้เห็นว่าในทุกพิธีกรรม
ของงานถูกโยงกับความเชื่อเรื่องผีอย่างฝังแน่น แต่ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ เมื่อก่อนลูกศิษย์เจ้าพ่อหรือ
ชาวบ้านทั่วไปสามารถถือเชือกแดงได้ แต่ปัจจุบันคนที่ถือเชือกสีแดง คือ กลุ่มผู้นําท้องถิ่น ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบาลวังบาล กํานัน สมาชิก อบต. คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 85  การถือเชือกแดงก้ันอณาเขตศักดิ์สิทธิ์ให้ขบวนเอ้บั้งไฟ โดยผู้นําชุมชน 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 
  ฟ้อนร าฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว 

  เมื่อขบวนเอบ้ั้งไฟรอบสิมและศาลาการเปรียญจนครบ 3 รอบแล้ว บรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่  
จะเคลื่อนขบวนเข้าไปในบริเวณหอไหว้ชั่วคราว ซึ่งทําจากไม้ไผ่มีรั้วกั้นอาณาเขตไม่ให้ชาวบ้านเข้าไป
ในพ้ืนที่ บรรยากาศภายในบริเวณงานจะมีชาวบ้าน เด็กเล็ก ผู้เฒ่าผู้แก่ มารวมตัวกันที่บริเวณหอไหว้
ชั่วคราว เพ่ือมายืนดูเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ด้วยความศรัทธา บางคนมาสังเกตตามความเชื่อว่าหากเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
นุ่งซิ่นสั้นปีนี้ฝนฟ้าจะดี หากนุ่งซิ่นยาวฝนฟ้าจะแล้ง  
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 บรรดาร่างทรงจึงทําการฟ้อนรําฉลองบั้งไฟ และทําความเคารพกันระหว่างบรรดาเจ้าพ่อ 
เจ้าแม่ ที่อยู่ในระหว่างการประทับร่าง เมื่อฟ้อนรําจนพอใจ จึงเคลื่อนขบวนไปยังโรงเรียนบ้านนาทราย
เพ่ือเริ่มพิธีการจุดบั้งไฟ เป็นการบอกกล่าวพระยาแถนแทนกลุ่มชาวบ้านเพ่ือให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
สําหรับ ทํานา ทําไร่ โดยมีร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เป็นประธานในการจุดบั้งไฟทุกป ี
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 86  การฟ้อนรําฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว-1 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 87  การฟ้อนรําฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว-2 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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ภาพที่ 88  บรรยกาศชาวบ้านร่วมพิธี ณ หอไหว้ชั่วคราว 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 

 

   ภาพการฟ้อนฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว สะท้อนให้เห็นคือ กลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
มีการแบ่งชนชั้นอย่างชัดเจน ตั้งแต่ตําแหน่งที่นั่งของงาน การลุกขึ้นฟ้อนรําซึ่งเจ้าองค์ที่ชนชั้นสูง เช่น 
เจ้าพ่ออู่คํา เจ้าพ่อขุนไทร เจ้าพ่อขุนจบ จะลุกขึ้นมาฟ้อนรําก่อน จึงตามด้วยเจ้าองค์อ่ืนๆ ตามลําดับ 
และรูปแบบของเครื่องประกอบในพิธีกรรมแสดงถึงระบบเจ้าขุนมูลนาย เห็นได้จาก หอไหว้ชั่วคราว ที่
ชาวบ้านและกลุ่มร่างทรงเล่าว่าเปรียบเสมือนเขตพระราชฐานชั้นในของเจ้าพ่อ จะมีสัปทนกลางเป็นองค์ 
ประกอบภายในงาน (ท่ีชาวบ้านเรียกว่า ร่ม) ใช้สําหรับเจ้าขุนมูลนาย ปรากฏในพ้ืนที่ประกอบพิธีกรรม
กลางแจ้งของบรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่เสมอ  

 จุดบั้งไฟ 
 เมื่อฟ้อนรําฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราวจนพอใจ บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่และชาวบ้านจึง
เคลื่อนขบวนไปยังโรงเรียนบ้านนาทราย หรือ สถานที่จุดบั้งไฟเพราะเป็นตําแหน่งที่ปลอดภัยตั้งอยู่ท้าย
หมู่บ้านไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่ เมื่อบรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ องค์ประธานในพิธีจุดบั้งไฟมาถึงสถานที่
จุดบั้งไฟแล้ว แม่แต่งจึงนําหอนิมนต์ไปเหน็บไว้กับเครื่องดนตรีพื้นบ้าน หมอแคนและนักดนตรีพ้ืนบ้าน
จึงเริ่มบรรเลงเพลงเพ่ือให้เจ้าพ่ออู่คําได้ทําพิธีเป็นสื่อกลางในการบอกกล่าวพระยาแถนแทนกลุ่มชาวบ้าน
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลทํานา ทําไร่ และฟ้อนรําฉลองกันจนเป็นที่พอใจ กวนจ้ําจึงทําหน้าที่ส่งสัญญาณ
ให้กลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านคือหัวเรี่ยวหัวแรงในการนําบั้งไฟขึ้นฐานจุดเพ่ือบูชาและบอกกล่าวพระยาแถน 
โดยบั้งไฟบั้งแรกจะเป็นของเจ้าพ่ออู่คํา และไล่เรียงลําดับตามจํานวนเจ้าภาพในแต่ละปี และในปีนี้ทาง
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้นําบั้งไฟตะไลมาร่วมจุดในงานบั้งไฟสร้างสีสันและความสนุกสนานให้งานชุมชน
บ้านนาทราย 
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ภาพที่ 89  บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ฟ้อนรําในพิธีจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 90  บรรยกาศการจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย-1 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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ภาพที่ 91  บรรยกาศการจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย-2 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 92  บรรยกาศการจุดบั้งไฟ ณ โรงเรียนบ้านนาทราย-3 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 7 มิถุนายน 2558) 
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  การจุดบั้งไฟในยุคนี้ชุมชนนาทรายจะต้องติดต่อกับทางราชการเพ่ือขออนุญาตจุดบั้งไฟ
กับค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอันตรายทางอากาศ ปัจจุบัน
ชุมชนบ้านนาทรายจะใช้ระบบไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันทําเป็นบั้งไฟมีขนาดใหญ่
มาตรฐานเพ่ือต้องการให้ขึ้นได้สูง ผนวกกับมีจํานวนผู้บริจาคเยอะขึ้น การจุดบั้งไฟเพ่ือถวายพระยา
แถนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และบริวาร จะทําการเดินทางกลับไป ณ 
หีบใหญ่ อีกครั้ง เพ่ือทําพิธีอัญเชิญเจ้าออกจากร่างทรง และเตรียมความพร้อมสําหรับวันเก็บกากบั้งไฟ
ในวันรุ่งขึ้น 
 
  วันเก็บกากบั้งไฟ ในวันรุ่งขึ้นถัดจากวันจุดบั้งไฟของบ้านนาทราย จะมีพิธีกรรมที่เรียกว่า 
“วันเก็บกากบั้งไฟ” โดยจะมีข้ันตอนและพิธีกรรมเหมือนกันทุกอย่างกับวันแห่บั้งไฟ ในวันเก็บกากจะ
มีการจุดบั้งไฟจํานวน 4 บั้ง ถือเป็นสัญลักษณ์ในการบอกกล่าวพระยาแถน และเทพประจําทิศทั้ง 4 
ว่าได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับความเชื่อของชุมชนเกี่ยวกับบุญบั้งไฟเป็นประเพณีแห่ง
ความร้อนวันเก็บกากบั้งไฟจึงเป็นการสะสางเพื่อดับร้อนให้ชุมชน ผู้วิจัยขอนําเข้าสู่บริบทวันเก็บกากใน
งานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ตําบลวังบาล อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
 เชิญเจ้าประทับร่าง ณ หีบใหญ่ 
 เช้าของวันเก็บกากบั้งไฟ เวลาประมาณ 07.00 น. ร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ มือฆ้อง มือกลอง 
มือฉาบ หมอแคน กวนจ้ํา แม่แต่ง ชาวบ้านเดินทางไปรวมตัวกัน ณ หีบใหญ่ เมื่อพร้อมเพรียงกันแล้ว 
แม่แต่งจะนําห่อนิมนต์ส่งให้ มือฆ้อง มือกลอง มือฉาบ หมอแคน นําไปเหน็บที่เครื่องดนตรี เมื่อดนตรี
เริ่มบรรเลง ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําจุดเทียนจุดธูปที่คองไหว้ ตามด้วยจุดเทียนตั้งในจานขันธ์ห้า ขันธ์แปด 
พร้อมกล่าวอัญเชิญให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ลงมาประทับร่าง ตามด้วยร่างทรงเจ้าพ่อขุนจบ เจ้าพ่อขุนไทร 
เจ้าพ่อขุนไกร และบรรดาเจ้าองค์อ่ืนตามลําดับ เมื่ออัญเชิญเจ้าพ่อ เจ้าแม่ประทับร่างแล้วบรรดาเจ้าก็
ลุกขึ้นมาแต่งองค์ทรงเครื่อง หลังจากที่แต่งองค์ทรงเครื่องเสร็จแล้ว ก็เริ่มตั้งขบวนแห่จากหน้าบ้านหีบใหญ่
ไปยังวัดนาทราย โดยมีเจ้าพ่ออู่คําถือดาบประจําตัว “ศรีคันชัย” เบิกทาง ตามด้วยเจ้าพ่อขุนจบถือไม้
เรียวหวายเบิกทาง และตามด้วยเจ้าองค์อ่ืนๆ เดินตามไป ถัดมาตามด้วยวงดนตรีบรรเลงมาในขบวน 
ต่อด้วยลูกผึ้งก้นเทียนหรือชาวบ้าน ถือบั้งไฟจํานวน 4 บั้ง ที่นําไปจุดเป็นวันสุดท้าย ถือเป็นสัญลักษณ์
ในการบอกกล่าวพระยาแถน และเทพประจําทิศทั้ง 4 ว่าได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 ขบวนแห่บ้ังไฟ  
 เมื่อขบวนมาถึงวัดนาทราย จึงเริ่มพิธีแห่บั้งไฟรอบสิมและศาลาการเปรียญ จนครบ 3 รอบ 
ในระหว่างที่ขบวนแห่นั้นจะมีการนําเอาเชือกสีแดงมากั้นล้อมขบวนแห่เอาไว้  เมื่อครบ 3 รอบ บรรดา
เจ้าทั้งหมดได้ก้มกราบลงพ้ืนด้านหน้าสิมอีก 3 ครั้งแและเดินไปยังบริเวณหอไหว้ที่ได้สร้างขึ้นในลานวัด 
ส่วนบั้งไฟ 4 บั้ง ชาวบ้านจะนําไปรอท่ีสนามโรงเรียนบ้านนาทรายก่อน 
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 ฟ้อนร าฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้ชั่วคราว  
 เมื่อบรรดาเจ้าพ่อที่นําโดยเจ้าพ่ออู่คําเดินนําหน้าเข้าไปในบริเวณหอไหว้ ทําการเดินรอบ
หอไหว้ชั่วคราวให้ครบ 3 รอบ เมื่อครบรอบแล้วเจ้าพ่ออู่คําได้ขึ้นไปนั่งบนหอไหว้ ส่วนเจ้าองค์อ่ืนจะ
นั่งเก้าอ้ีที่ได้จัดวางไว้ในพ้ืนที่ซึ่งจะมีการกั้นด้วยไม้ไผ่ทําเป็นรั้วป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพ้ืนที่ ร่างทรง
เจ้าพ่ออู่คํา เริ่มทําพิธีกรรมบอกกล่าว “เจ้าพ่ออู่คํา” ว่าการดําเนินงานบุญบั้งไฟของชาวบ้านนาทราย 
ได้จบลงด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ขอให้ลูกหลานทําไร่ ทํานา ได้พืชผลทางการเกษตรที่งอกงาม 
และบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ทําการฟ้อนรําฉลองร่วมกัน 1 รอบ ก่อนที่จะไปยังสถานที่จุดบั้งไฟ 

 จุดบั้งไฟ 
 หลังจากที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ฟ้อนรําจนพอใจแล้ว ก็จะเริ่มเดินทางกันไปยังสนามโรงเรียน
บ้านนาทราย ในวันเก็บกากจะมีการจุดบั้งไฟจํานวน 4 บั้ง ถือเป็นสัญลักษณ์ในการบอกกล่าวพระยาแถน 
และเทพประจําทิศทั้ง 4 ว่างานบุญบั้งไฟประจําปีนี้ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กลุ่มวัยรุ่นเริ่มนําบั้งไฟ
บั้งแรกติดตั้งที่ฐานจุดบั้งไฟ ในระหว่างที่จุดบั้งไฟวงดนตรีก็บรรเลงไปด้วย มีการฟ้อนรําฉลองบั้งไฟของ
บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่และบริวารกันอย่างสนุกสนาน  

 ฉลองกินเลี้ยงวันเก็บกากบั้งไฟ 
   หลังจากท่ีได้จุดบั้งไฟครบทั้ง 4 บั้งแล้ว บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ และชาวบ้าน ได้เดินทางไปที่
บ้านของนางศรี วันแจ้ง (หัวเรี่ยวหัวแรงในการดําเนินงานบุญบั้งไฟ) ซึ่งทางเจ้าของบ้านได้จัดเตรียมข้าว
ปลาอาหารไว้สําหรับเลี้ยงดูปูเสื่อเป็นอย่างดี เมื่อทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักดนตรีจึงเริ่ม
บรรเลงเพลงเพ่ือเป็นการฉลองพาข้าว และขอบคุณเจ้าของบ้านโดยมีการฟ้อนรํากันอย่างสนุกสนาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 93  กินเลี้ยงวันเก็บกากบั้งไฟ บ้านนางศรี วันแจ้ง 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 8 มิถุนายน 2558) 



139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 94  รําฉลองพาข้าว บ้านนางศรี วันแจ้ง 
 (ถ่ายภาพโดย ชนรัตน์ อุตมอ่าง เมื่อ 8 มิถุนายน 2558) 

 
 การสะสางดับร้อนให้ชุมชนบ้านนาทราย 

   เมื่อทําการฟ้อนรําฉลองพาข้าว เพ่ือเป็นการขอบคุณเจ้าของบ้านที่เลี้ยงดูข้าวปลาอาหาร
อย่างอุดมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้ทําการเดินขบวนไปตามถนนเส้นหลักของ
หมู่บ้านนาทรายเพ่ือทําการปะพรมน้ํามนต์ใส่บ้านทั้งสองฝั่งของถนนเส้นหลักตามความเชื่อของชุมชน
เกี่ยวกับบุญบั้งไฟ คือบุญพญามาร หรือเป็นประเพณีแห่งความร้อน วันเก็บกากบั้งไฟ จึงเป็นวันที่เจ้าพ่อ 
เจ้าแม ่ต้องทําพิธีกรรมสะสางเพ่ือดับร้อนให้ชุมชนนั้นเอง 

 เชิญเจ้าออกจากร่าง 
  เมื่อสะสางดับร้อนให้ชุมชนเป็นที่เสร็จสิ้นแล้ว บรรดาร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และบริวาร 
จะทําการเดินทางกลับไปที่ หีบใหญ่ อีกครั้ง เจ้าพ่ออู่คําจะทําพิธีกรรมบอกกล่างที่คองไหว้ เพ่ือบอก
กล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทําให้งานบุญใหญ่ครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อนจะทําพิธี เพ่ืออัญเชิญให้
เจ้าออกจากร่างทรง โดยหมอฆ้อง หมอกลอง หมอฉิ่ง หมอฉาบ และหมอแคน ได้เริ่มทําการบรรเลง
เพลงเพ่ือเป็นสื่อให้เจ้ารับรู้และอัญเชิญออกจากร่าง และถอดเครื่องทรงพับเก็บก่อนทําการแยกย้าย
กันกลับบ้านถือว่าเป็นอันเสร็จงานประเพณีบั้งไฟบ้านนาทรายในปีนี้  
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  เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของโครงสร้างการจัดงานบุญบั้งไฟ และสร้างความเข้าใจได้
ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยจึงสรุปพิธีกรรม กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาที่แตกต่างกันในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ
พิธีกรรมแต่ละยุคดังนี้ 
 
 

การประดิษฐ์ ยุคก่อต้ังชุมชน ยุคพัฒนา ยุคปัจจุบนั 

พิธีกรรม 1. การทําบั้งไฟ 
2. การถวายบั้งไฟ 
3. การจุดบั้งไฟ 

1. การแห่กัณฑ์หลอน 
2. การทําบั้งไฟ 
3. การเจรญิพระพุทธมนต ์
4. การแห่อุปคุต 
5. การถวายบั้งไฟ ณ วัดนาทราย 
6. การเบิกบั้งไฟ ณ วัดนาทราย 
7. การถวายต้นผึ้ง 
8. การเอบ้ั้งไฟเดินวนรอบสิม 
9. การจุดบั้งไฟ 
10. การเก็บกากบั้งไฟ 

1. การแห่กัณฑ์หลอน 
2. การทําบั้งไฟ 
3. การเจรญิพระพุทธมนต ์
4. การแห่อุปคุต 
5. การแห่ผ้าเจ้าพ่อ 
6. พิธีเปิดงานโดยภาครัฐ 
7. การถวายบั้งไฟ ณ หีบใหญ่ 
8. การเบิกบั้งไฟ ณ หีบใหญ่ 
9. การเอ้บ้ังไฟ 
10. สวดชยันโตปะพรมน้ํามนต์
  ให้ขบวนแห่ก่อนเข้าวัด 
11. การถวายต้นผึ้ง 
12. การเอ้บ้ังไฟเดินวนรอบสิม 
13. การนําเชือกแดงกั้นขบวน 
  เอ้บ้ังไฟ 
14. การรําฉลองบั้งไฟ ณ หอไหว้
  ช่ัวคราว  
15. การจุดบั้งไฟ 
16. การเก็บกากบั้งไฟ 

สถานที ่ 1. หอไหว้ 
2. ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน 

1. วัดนาทราย 
2. ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน 

1. วัดนาทราย 
2. หอไหว้ (ช่ัวคราว) 
3. หีบใหญ ่
4. โรงเรียนบ้านนาทราย 
 

  

จากตารางเปรียบเทียบรูปแบบพิธีกรรม กิจกรรม ในแต่ละยุคสมัยของประเพณีบุญบั้งไฟบ้าน
นาทรายในห่วงเวลาที่แตกต่างกัน พิธีกรรม กิจกรรมบางอย่าง ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง บุญบั้งไฟจึงเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องโครงสร้างการจัดงาน การเข้ามามี
ส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ความหมายของการจัดงานแต่ละยุคสมัย ทั้งยังเกิดพิธีกรรมและกิจกรรมที่
ซับซ้อนขึ้นในแต่ละยุคสมัย กล่าวคือ  
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   บุญบั้งไฟในยุคก่อตั้งชุมชน (ก่อนปี พ.ศ. 2481) หรือยุคก่อนที่จะเข้าสู่นโยบายการบริหาร
ประเทศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือย้อนความไปถึงเมื่อครั้งกลุ่มชาวลาวอพยพและถูก
กวาดต้อนเข้ามาในเมืองหล่มเกิดการลงหลักปักฐานก่อเป็นชุมชนบ้านนาทราย การจัดงานบุญบั้งไฟใน
ยุคแรก พบว่า ชุมชนยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพาปัจจัยธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีพเป็นสําคัญ 
บุญบั้งไฟจึงจัดขึ้นเพ่ือต้องการบูชาผีบรรพบุรุษ “เจ้าพ่อเจ้าแม่” และบูชาพระยาแถนเพ่ือขอฝน โดย
ในพิธีกรรมจะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นสื่อกลางในการดําเนินพิธีกรรม ทุกขั้นตอนถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายไม่
ซับซ้อน ได้แก่ การทําบั้งไฟ การถวายบั้งไฟ และการจุดบั้งไฟ และสถานที่ประกอบพิธีกรรมจะจัดขึ้น 
ณ “หอไหว้” และสถานที่จุดบั้งไฟจะจัดขึ้นที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเพราะเป็นสถานปลอดภัยและห่างไกล
จากชุมชน กระบวนการจัดการงานมีเพียงกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่และชาวบ้านในชุมชนร่วมกันดําเนินการ
ทั้งหมด ความหมายของบุญบั้งไฟจึงเกิดข้ึนจากความเชื่อเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและสร้างความเชื่อมั่น
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  บุญบั้งไฟในยุคพัฒนา (พ.ศ. 2481–2537) หรือยุคที่อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481 โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้ประเทศไทยมีวัฒนธรรม
เทียบเท่าตะวันตก หากชาติไทยยังล้าหลังอาจถูกชาติตะวันตกนําเป็นข้ออ้างยึดประเทศ ทําให้รัฐบาล
ประกาศนโยบายรัฐนิยม 12 ฉบับ เพ่ือใช้ควบคุมวิถีชีวิตของประชาชนในทุกแง่มุม เช่น การแต่งกาย 
มารยาท การบริโภค รวมถึงการให้คนในชาติเลื่อมใสในศาสนาพุทธทั้งยังได้ออกประกาศให้ประชาชน
คนไทยเลิกงมงายในไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผี ถือว่าเป็นสิ่งหลอกหลวงและมีบทลงโทษสําหรับผู้
ปฏิบัติตาม เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม จึงส่งผลให้พิธีกรรมภายใน
งานบุญบั้งไฟเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือการดํารงอยู่ของประเพณีในยุคนี้จึงเกิด
การนําพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานในบุญบั้งไฟ ส่งผลให้กระบวนการและรายละเอียดของ
พิธีกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น จากเดิมมีเพียงการทําบั้งไฟ การถวายบั้งไฟ การจุดบั้งไฟ และพิธีกรรมที่
ถูกต่อเติม ปรุงแต่งขึ้นมาใหม ่ได้แก่ การแห่กัณฑ์หลอน การเจริญพระพุทธมนต์ การแห่อุปคุต การถวาย
บั้งไฟ การเบิกบั้งไฟ การถวายต้นผึ้ง การเอ้บั้งไฟเดินวนรอบสิม การเก็บกากบั้งไฟ และได้มีการย้าย
สถานที่จัดงานจาก “หอไหว้” มาเป็น “วัดนาทราย” เพ่ือให้เชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนาที่เกิดขึ้น 
บุญบั้งไฟยังคงดําเนินไปบนพ้ืนฐานความเชื่อเรื่องการเป็นที่พ่ึงทางจิตใจ เพราะยังคงมีกลุ่มคนรุ่นเก่า 
กลุ่มคนที่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรม และยังมีระบบความเชื่อเรื่องการบูชาผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่ต้องยึดถือ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสบายใจ  
 บุญบั้งไฟยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน พิธีกรรมภาครัฐ) หรือยุคที่มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ผนวกกับ พ.ศ. 
2552 ภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมภายในงานอย่างเต็มรูปแบบทําให้บุญบั้งไฟเริ่มปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาวการณ์ปัจจุบัน โครงสร้างทางสังคมในบุญบั้งในยุคนี้จะเห็นได้ว่าภาครัฐเข้ามามีบทบาทต่อการ
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จัดการภายในงานรวมถึงการดึงกลุ่มผู้นําชุมชนเข้ามารับผิดชอบงานในภาพรวม กระบวนการและราย 
ละเอียดพิธีกรรมภายในงานมีความซับซ้อนและเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม ทั้งในด้านพิธีกรรมและสถานที่จัดงาน 
พิธีกรรมบางอย่างเกิดข้ึนโดยภาครัฐ ได้แก่ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ การจัดตั้งโรงทาน การจัดตั้ง
กองผ้าป่า การนําเชือกแดงก้ันขบวนเอ้บั้งไฟโดยกลุ่มผู้นําชุมชน และบางส่วนที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเจ้าพ่อ 
เจ้าแม ่ได้แก่ พิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อ (ผ้าร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) ที่ถูกต่อเติมขึ้นมาเพ่ือให้ลูกหลานได้
แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับว่าได้นําท่านเข้าร่วมงานบุญหลวงประจําชุมชน และชนชั้นของ
เจ้าพ่อเจ้าแม่ยังถูกกําหนดสถานะทางสังคมผ่านเครื่องแต่งกาย เช่น เจ้าพ่อรุ่นใหญ่จะสวมเสื้อลายดอก 
เจ้าพ่อรุ่นเล็กจะสวมผ้าสีขาวแขนกระบอก และเจ้าพ่อบริวารจะสวมเสื้อกักไว้ข้างนอกอีกชั้น ซึ่งร่างทรง
แต่ละท่านได้เล่าว่าการกําหนดเครื่องแต่งกายเพ่ือเป็นการตอกย้ําให้รู้เสมอว่าผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่
ซึ่งถูกสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ฉลอง วันชัย (อดีตร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําในยุคก่อตั้งชุมชน) ทั้งยังมีการจําลอง
หอไหว้ (ชั่วคราว) หรือสถานที่ประกอบพิธีกรรมบุญบั้งไฟในยุคก่อตั้งชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนการจําลอง
เขตพระราชทานของระบบกษัตริย์ มาไว้ ณ วัดนาทรายเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมประดิษฐานผ้าเจ้าพ่อ 
การเพ่ิมพิธีสวดชยันโตปะพรมน้ํามนต์ให้ขบวนเอ้บั้งไฟเพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ขบวนและผู้
เป็นเจ้าภาพบริจาคบั้งไฟ และมีการย้ายพิธีเบิกบั้งไฟ การตรวจตราเครื่องใช้ในพิธีกรรม จากวัดนาทราย
ไปไว้ ณ หีบใหญ่ เป็นต้น ความหมายของการจัดงานบุญบั้งไฟในยุคปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม
เงื่อนไขทางสังคม การสืบทอดประเพณีในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุผลความเชื่อเดิม (คือทําเพ่ือ
ต้องการให้ฝนตกและบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมู่บ้าน “เจ้าพ่อ เจ้าแม่”) และมีบางส่วนทําเพ่ือเป็นการ
สืบสานประเพณี หรือใช้เป็นพ้ืนที่ให้คนในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เป็นวันรวมญาติของชุมชนบ้าน
นาทราย และปลดปล่อยความเหนื่อยล้าจากการทําเกษตรกรรมในรอบปี 

 พลวัต: บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผ่านกระบวนการจัดการทางสังคมทําให้เห็นถึงโครงสร้าง
การจัดงานประเพณีเกิดกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ขั้นตอนพิธีกรรมมี
ความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในแง่ของกระบวนการสร้างความหมายให้กับงานผ่านพิธีกรรมต่างๆ กลายเป็น
พ้ืนที่ที่มุ่งเน้นการนําเสนอตัวตนสร้างภาพลักษณ์ ของกลุ่มเจ้าของวัฒนธรรม (เจ้าพ่อเจ้าแม่) ผู้นําชุมชน 
และภาครัฐท้องถิ่น มากกว่าเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้ชุมชนเข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ 
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกัน หากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องตระหนักถึงเรื่องการสืบทอดประเพณโีดย 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน จะทําให้บุญบั้งไฟบ้านนาทรายเป็นประเพณีที่ดํารงอยู่โดยกระบวน 
การความร่วมมือทางสังคม และข้อสังเกตุที่น่าสนใจคือ เจ้าพ่อเจ้าแม่ ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มวัยรุ่นใน
การเรียนรู้วิธีการทําบั้งไฟโดยออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ ก็มีอุดมการณ์ 
สืบทอดประเพณีในรูปแบบการเรียนรู้ ไม่ใช่มีเพียงแค่สืบทอดด้านความเชื่อ พิธีกรรม หากกลุ่มผู้นํา
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงและเข้ามาร่วมออกแบบหรือกระตุ้นแนวทางที่เหมาะสม
กับวิถีชีวิตของชุมชนจะนําไปสู่การดํารงอยู่ที่ยั่งยืน 
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย” ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้สรุป วิเคราะห์ ผลการศึกษา โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ของ อิริค ฮอบส์บอว์ม 
(Eric Hobsbawm) เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) ที่มีหลากหลายนิยามแต่นิยาม
ที่เลือกมาใช้กับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่บุญบั้งไฟบ้านนาทราย คือการใช้รากฐานประเพณี วัฒนธรรม 
ของกลุ่มตนเองมาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพ่ือการด ารงอยู่ของกลุ่มแต่ละยุคสมัย โดยผู้วิจัยมองผ่าน
กระบวนการสร้างของโครงสร้างผู้ที่มีอ านาจในเชิงระบบความเชื่อนั้นก็คือ เจ้าพ่อ เจ้แม่ โดยวัตถุประสงค์
ของการวิจัยมีดังนี้   

1. เพ่ือศึกษาบุญบั้งไฟบ้านนาทรายผ่านกระบวนการสร้างประเพณี โดยใช้แนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมบ้านนาทราย 

 
สรุปผลศึกษา 
 แนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” (Invented Tradition) ถือเป็นหัวใจหรือสาระส าคัญสุดของ
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเฉพาะการสร้างตัวตนของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีกระบวนการ
เลือกที่จะ “จ า” หรือ “จินตนาการ” จากต านาน ความเชื่อ พิธีกรรม และประวัติศาสตร์ ในฐานะอัตลักษณ์
ที่สะสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเพ่ือแยกความแตกต่างทางกลุ่มชาติพันธุ์ เกิดอัตลักษณ์แก่กลุ่มตนหรือ
รัฐชาติ (Hobsbawm, 1992, อ้างถึงใน เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2545) เฉกเช่น ชุมชนบ้านนาทรายที่ได้
น าเรื่องราวประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เมื่อครั้งถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์มาสร้างความรู้สึก
ร่วมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของกลุ่มชุมชนเกษตรกรรม ที่ปรากฏในประเพณีบุญเดือนหกหรือบุญ
บั้งไฟที่มีความเชื่อในเรื่องการขอฝนจากพระยาแถน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของประเพณีกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวยึดถือปฏิบัติ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนในชุมชนนาทรายได้น า
เรื่องราววิถีชีวิต ความเชื่อ พิธีกรรม ในอดีตมาเป็นตัวก่อสร้างประเพณีในรอบปีและเกิดเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่นผ่านกลุ่มผู้น าแห่งจิตวิญญาณ “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” เป็นสื่อกลางในการด าเนินพิธีกรรมบุญบั้งไฟ
ทุกขั้นตอนแทนชาวบ้าน ผลการศึกษาประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปได้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 
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บุญบั้งไฟบ้านนาทรายผ่านกระบวนการสร้างโดยใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ (Invented Tradition) 
  “บุญบั้งไฟ” หนึ่งในฮีตสิบสองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ไม่ว่าจะเป็นการจุดบอกไฟ (จุดบั้งไฟ)
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไท-ยวน ชาวไทยถิ่นอีสาน ชาวไทพวน ชาวผู้ไท (ภูไท) และยังรวมถึงกลุ่มชาวลาว
ในอาณาจักรล้านช้าง ต่างมีที่มาความเชื่อที่อ้างอิงมาจากต านานนิทานพ้ืนบ้านเรื่อง พระยาคันคาก 
และท้าวผาแดงนางไอ่ โดยในต านานจะมีชาวบ้าน ท าหน้าที่จุดบั้งไฟเพ่ือบูชาพระยาแถน ด้วยความ
เชื่อว่าพระยาแถนคือเทพชั้นสูงสุดที่ดูแลชั้นฟ้าและสามารถมีอิทธิฤทธิ์ดลบันดาลทุกสิ่งอย่างรวมถึงเรื่อง
ฟ้าฝน หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟเพ่ือถวายหรือบอกกล่าวต่อท่านอาจจะเกิดภัยพิบัติในหมู่บ้าน
นั้นได้ (อรไทย ผลดี, 2542) เช่นเดียวกับงานศึกษา “บั้งไฟของชาวอีสานพลัดถิ่น” ที่ได้ศึกษาการใช้
งานบุญบั้งไฟเป็นสัญลักษณ์ในฐานะที่เป็น “บุญบ้านเกิด” ท าให้บุญบั้งไฟเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของคนพลัดถิ่นของชุมชนลาวในสหรัฐอเมริกา ที่ได้มีการจ าลองงานบุญบั้งไฟขึ้นในซีแอตเติล ซึ่งท าให้
เห็นว่าในยุคโลกาภิวัตน์ในขณะที่ผู้คนในซีกโลกหนึ่งที่ได้กลายเป็นพลเมืองของอีกประเทศหนึ่ง  แต่วิถี
ชีวิตของกลุ่มคนยังผูกโยงไว้กับถ่ินฐานบ้านเกิดได้ (แวง พลังวรรณ, 2545) สะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่ากลุ่ม
ชาติพันธุ์ใดแต่หากมีการสืบทอดเชื้อสายจากวัฒนธรรมล้านช้าง จึงกล่าวได้ว่ารูปแบบการสืบทอดประเพณี
บุญบั้งไฟในแต่ละพ้ืนที่จึงมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน อันเนื่องมาจากการมีรากเหง้าเดียวกัน ประเพณี
วัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดความรู้ร่วมความเป็นกลุ่มในสังคมเดียวกันและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีต่อคนละกลุ่มสังคมที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน 
  เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผ่านแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ 
ถือเป็นปรากฏการณ์บุญบั้งไฟที่หน้าสนใจอีกหนึ่งพ้ืนที่ เพราะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ท้าทายต่อกระแสสังคม
สมัยใหม่และสามารถด ารงอยู่ในระบบความเชื่อท้องถิ่นเรื่อง ผีบรรพบุรุษ หรือ ผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้อย่าง
เข้มข้นจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีรูปแบบประเพณีที่แตกต่างไปจากฐานความเชื่อเดิมของบุญบั้งไฟที่พบเห็น
ในหลายพ้ืนที่กล่าวคือ บุญบั้งไฟหลากหลายพ้ืนมีต านานเรื่องเล่าที่อ้างอิงกับนิทานพ้ืนบ้านเรื่องพระ
ยาคันคากและท้าวผาแดงนางไอ่เป็นแก่นหลักและที่มาของบุญบั้งไฟ แต่ที่บุญบั้งไฟบ้านนาทรายแก่น
หลักและที่มาของประเพณีกลับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นความเชื่อในชุมชนโดยมีผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่ชุมชน
เชื่อว่าคือผีบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาคนในชุมชน และมีอิทธิฤทธิ์สามารถติดต่อสื่อสารกับพระยาแถน
เพ่ือขอฝนให้ชาวบ้านใช้ในการด ารงชีพ รูปแบบการถ่ายทอดประเพณีสามารถสร้างอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
ได้อย่างเหนี่ยวแน่นและน่าสนใจ ทั้งที่เป็นชุมชนที่มีความเจริญครบทุกด้านเช่นเดียวกับสังคมอ่ืนๆ มี
หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นดูแล และเป็นประเพณีบุญเดือนหกที่ถูกบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ชุมชนกลับมีการสืบทอดประเพณีพิธีกรรม ความเชื่อ ที่ไม่ได้อิง 
กับสภาวะสังคมสมัยใหม่ เศรษฐกิจ การเมือง และการท่องเที่ยวที่พยายามเข้ามาจัดการงานประเพณี
ในชุมชน 
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 ข้อสันนิษฐานดังกล่าว ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องกลับมาพิจารณาบ้านนาทรายในมิติประวัติศาสตร์  
สังคม และวัฒนธรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกับแนวคิด “ประเพณีประดิษฐ์” ของ อิริค ฮอบส์บอว์ม 
(Eric Hobsbawm) ที่น าเสนอแนวคิดเพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็น 
กฏระเบียบและข้อปฏิบัติทางสังคม โดยเสนอว่า “ประเพณี” คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ สังคมมักจะหยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม 
เรื่องเล่า ต านาน ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ต่างๆ มาดัดแปลง ต่อเติม ปรุงแต่ง ท าให้เป็นประเพณี
พิธีกรรม และมีแบบแผนการปฏิบัติที่แน่นอนเกิดการปฏิบัติซ้ าโดยการอ้างอิงอดีตที่มีมายาวนานมาตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษกลายเป็นที่ยอมรับและเป็นข้อปฏิบัติทางสังคมนั้นๆ (Hobsbawm & Ranger, 1983, 
อ้างถึงใน เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท,์ 2549) 

 ราษฎรชาวอ าเภอหลมเกาสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวลาวเวียงจันทร์และหลวงพระบาง  
มีขนบธรรมเนียมประเพณีความเปนอยูตลอดจนส าเนียงภาษาเหมือนกับชาวลาวล้านช้าง ซึ่งจากเอกสาร
ชั้นต้นโดยฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในปี พ.ศ. 2250 ได้เกิดข้อพิพาทระหว่างเมืองเวียงจันทน์
และเมืองหลวงพระบางจนเกิดสงครามใหญ่ เป็นเหตุให้ผู้คนอพยพมาทางใต้เข้ามาตั้งเป็นชุมชนขึ้น 
ได้แก่ เมืองน้ าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) เมืองเลย เมืองด่านซ้าย และเมืองหล่ม จนกระทั่ง ราวปี พ.ศ. 
2321 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฯ (รัชกาลที่ 1) 
และพระยาสุรสีห์ ยกทัพไปตีเวียงจันทน์ ผลปรากฏว่าไทยตีได้เมืองจ าปาศักดิ์ เมืองเวียงจันทน์ และ
เมืองหลวงพระบาง ทั้งสามเมืองจึงตกเป็นประเทศราชของไทยอีกครั้งหนึ่ง กองทัพไทยได้กวาดต้อน
ราษฎรชาวเมืองเวียงจันทน์เข้ามาอยู่ในเขตของไทยตั้งแต่เมืองลพบุรี  สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี 
นครปฐม จนถึงเมืองราชบุรี ส่วนราษฎรชาวเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบาง บางส่วนได้อพยพหนี
ภัยสงครามเข้ามาอยู่ในเขตเมืองปาด เมืองนครไทย และเมืองหล่ม และในปี พ.ศ. 2369 เกิดสงคราม
ครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างกองทัพเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์เวียงจันทน์และกองทัพของสยาม ในสมัยรัชกาล 
ที่ 3 ผลปรากกฏว่ากองทัพเจ้าอนุวงศ์ได้พ่ายแพ้สงคราม กองทัพสยามจึงกวาดต้อนชาวลาวเวียงจันทน์
แบบเทครัวครั้งใหญ่ ท าให้เมืองหล่มมีประชากรชาวลาวเพ่ิมมากขึ้น (ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมาย
เหตุ, 2543) 
 หลังจากสิ้นสุดสงครามศึกเจ้าอนุวงศ์แล้ว ประมาณปี พ.ศ. 2372 ทางกรุงเทพฯ ได้ส่งขุนนาง
และข้าหลวงตามหัวเมืองต่างๆ เข้ามาท าหน้าที่เกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านที่หนีเข้าป่าเมื่อครั้งเกิดศึกสงคราม
ให้กลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานท ามาหากินดังเดิม ซึ่งหนึ่งในกลุ่มชาวลาวดังกล่าวได้รวมถึงชุมชนบ้านนาทราย 
ต าบลหล่มเก่า อ าเภอวังบาล จังหวัดเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน  
 พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านนาทราย ท าให้เห็นว่าประชากรในชุมชนถูกกวาด 
ต้อนและหนีภัยสงครามมาจากเวียงจันทน์และหลวงพระบางถึง 3 ครั้ง ก่อนลงหลักปักฐานก่อตัวเป็น
ชุมชนบ้านนาทราย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นผนวกกับค าบอกเล่าของนายซุง ดวงอุปะ 
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(ร่างทรงเจ้าพ่ออู่ค า) และชาวบ้านในชุมชน จึงกล่าวได้ว่าชุมชนบ้านนาทรายส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมา
จากกลุ่มชาติพันธุ์ลาวล้านช้าง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “กลุ่มชาวลาวพลัดถิ่น” ที่อพยพมาจากสาเหตุ
ของภัยสงคราม ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ย่อมแฝงอยู่ในทุกแง่มุมของการด ารงชีวิต ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้อย่างยิ่งที่ชุมชนบ้านนาทรายจะน าเรื่องราวความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคยสัมพันธ์กับกลุ่ม
ตนเองในอดีต เฉกเช่นการนับถือผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ หรือบรรพบุรุษ ที่ชุมชนเชื่อว่าเป็นผีชั้นปกครองที่คอย
ดูแลลูกหลานในชุมชนให้แคล้วคาดจากสิ่งชั่วร้ายมาเป็นพลังในการรวมกลุ่มและเป็นที่ยึดเหนียวทางจิตใจ
หลังสงครามสงบ “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” ในความหมายของชุมชนบ้านนาทรายไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผีบรรพบุรุษ
ประจ าตระกูลเท่านั้น คนในชุมชนมีความเชื่อว่า “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ทางฝั่งลาว
ถือเป็นชนชั้นเจ้าที่ปกครองเมือง โดยมีเจ้าพ่ออู่ค าเป็นต าแหน่งสูงสุด ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือร่างทรง 
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้สถาปนากลุ่มตนคือชนชั้นกษัตริย์เวียงจันทน์ในอดีต โดยต าแหน่งทางโลกวิญญาณมี
ความเกี่ยวพันธ์กันในระบบเครือญาติ เพ่ือน พ่ี น้อง และผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นร่างทรงในหมู่บ้านต้องมี
ความสัมพันธ์กันทางเครือญาติและเป็นสายสกุลที่ได้รับการนับถือของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน จึง
กล่าวได้ว่ากลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้สร้างฐานอ านาจด้วยความสัมพันธ์ทางระบบเครือญาติภายในชุมชน
ผ่านความเชื่อที่เชื่อมโยงไปยังเรื่องราวการเป็นกษัตริย์ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ในอดีตตามเรื่องเล่าใน
ต านานที่ชุมชนอ้างว่ามีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงท าให้ความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ หรือ
ผีบรรพบุรุษ จึงกลายเป็นสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจของ “กลุ่มชาวลาวพลัดถิ่น” เพ่ือเรียกขวัญและก าลังใจ
ในการด าเนินชีวิต 
 ในยุคก่อตั้งชุมชน (ก่อนปี พ.ศ. 2481) “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” จึงมี “อ านาจ” (ในเชิงสัญลักษณ์
ของความเป็นกษัตริย์ปกครองเมือง) อ านาจที่เปรียบเสมือน “อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์” เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจ 
และศูนย์รวมความศรัทธาของคนในชุมชนและสร้างความรู้สึกร่วมให้กับกลุ่มสังคมที่ถูกกวาดต้อนพลัดถิ่น
จากถิ่นฐานบ้านเกิด ดังนั้นเมื่อชุมชนเกิดเหตุการณ์วิกฤตภัยแล้งในหมู่บ้านฝนฟ้าไม่ตกลงมาจึงสร้างความ 
เดือดร้อนให้กับชาวบ้านในการด ารงชีพเกษตรกรรม “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” ที่เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
ชุมชน จึงกลายเป็นพลังส าคัญทางด้านทีพ่ึ่งทางจิตใจ ชาวบ้านในชุมชนนาทรายจึงได้มาบนบานต่อเจ้าพ่อ
อู่ค าและบริวารขอความช่วยเหลือให้ฝนฟ้าตก และมีข้อตกลงว่าหากเป็นไปตามที่ชาวบ้านขอไว้จะยอมท า
ทุกอย่างที่เจ้าพ่อต้องการ จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านร่วมกันกับกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ ท าบั้งไฟ
ถวายเจ้าพ่ออู่ค าและพระยาแถน โดยจะต้องมีร่างทรงเจ้าพ่ออู่ค าเป็นผู้ก าหนดวันจุดบั้งไฟของชาวบ้าน
นาทราย และต้องดูฤกษ์ดูยามในวันงานเลี้ยงปีไล่ผีหลวงหรือเป็นวันที่มีการจุดบั้งไฟเฉพาะกลุ่มเจ้าพ่อ 
เจ้าแม่ เมื่อเสร็จสิ้นงานบุญบั้งไฟของเจ้าพ่อเจ้าแม่ จึงสามารถจัดงานบุญบั้งไฟของชาวบ้านได้ และหาก 
ปีใดไม่ปฏิบัติตามที่เจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ก าหนดไว้ จะท าให้ท่านเกิดความไม่พอใจและจะไม่เป็นสื่อกลางใน
การสื่อสารกับพระยาแถนให้กับชาวบ้านความเดือดร้อนก็จะตามมา ทั้งยังสร้างข้อก าหนด ให้ทุกคนใน
ชุมชนต้องเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟหากลูกหลานบ้านใดไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้จะต้องมีการบอกกล่าว 
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เจ้าพ่ออู่ค าให้รับทราบ หากไม่ปฏิบัติตามจะเกิดเหตุร้ายในครอบครัว สอดคล้องกับแนวคิด ฮอบส์บอว์ม 
(Hobsbawm) ที่มองว่า ประเพณีประดิษฐ์ คือเครื่องมือสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของกลุ่มผู้น า  
ซึ่งกลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ ถือได้ว่าเป็นผู้ก าหนดทิศทางของการด าเนินชีวิตของชุมชนบ้านนาทราย โดยใช้
ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นพ้ืนที่แสดงสถานภาพผู้น าแห่งจิตวิญญาณของชุมชน และฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) 
ยังชี้ให้เห็นว่า “ประเพณี” คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มสังคมจะหยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
นั้นๆ เช่น ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เรื่องเล่า ต านาน ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ต่างๆ มาดัดแปลง 
ต่อเติม ปรุงแต่ง ท าให้เป็นประเพณีพิธีกรรม และมีแบบแผนการปฏิบัติที่แน่นอนเกิดการปฏิบัติซ้ าโดย
การอ้างอิงอดีตที่มีมายาวนานมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษกลายเป็นที่ยอมรับและเป็นข้อปฏิบัติทางสังคม
นั้นๆ 
 ผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับ ยุทธกาน ดิสกุล (2553) ที่ได้ท าการศึกษาการน าวัตถุดิบ
ทางวัฒนธรรมของสังคมมาสร้างประดิษฐ์เป็นประเพณี โดยการอ้างอิงความสัมพันธ์ของกลุ่มตนในอดีต 
พบในงานศึกษาของ เรื่อง ประเพณีประดิษฐ์และอัตลักษณ์ชุมชนคลองแห และงานศึกษาของเอกรินทร์ 
พ่ึงประชา (2545) พระราหู: “ประเพณีประดิษฐ์” แห่งวัดศรีษะทอง ที่ได้น าเรื่องราวในอดีตของสังคม 
เช่น ประวัติศาสตร์ วิถีการด ารงชีวิต ศาสนา ความเชื่อ ที่สัมพันธ์กับชุมชนเมื่อครั้งบรรพบุรุษมาประดิษฐ์
สร้างเพ่ือต้องการความรู้สึกร่วมความเป็นกลุ่มและเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจของคนในชุมชน 
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านนาทรายที่ประดิษฐ์ประเพณีข้ึนมาเพ่ือต้องการแสดงอัตลักษณ์ตัวตน ความเป็น
กลุ่มสังคม โดยใช้ต านาน เรื่องเล่า ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนมาเป็นตัวก่อสร้างประเพณี   

 จึงเห็นได้ว่า “เจ้าพ่อเจ้าแม่” มีอ านาจทางด้านจิตใจและมีความหมายส าคัญในการปกครอง
ชุมชนในอดีต เพราะชาวบ้านเชื่อและศรัทธาว่าท่านคือ ผีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์ฝั่งลาว 
เป็นผู้มีอ านาจในปกครองเมืองเวียงจันทน์ ความเชื่อ ความศรัทธา ถือเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่ท าให้
กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้แสดงบทบาทในการควบคุมสังคมโดยใช้บุญบั้งไฟเป็นพ้ืนที่ตอกย้ าอ านาจอันชอบ
ธรรมของกลุ่มตนเอง การประดิษฐ์สร้าง “บุญบั้งไฟ” จึงถูกก าหนดกฏเกณฑ์โดย “เจ้าพ่อเจ้าแม่” หรือ
ผู้ที่มีอ านาจในระบบความเชื่อของสังคม ได้หยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรม ได้แก่ ต านาน เรื่องการสืบ
เชื้อสายมาจากกษัตริย์ผู้ครองเมืองเวียงจันทน์ เรื่องเล่าในเชิงปาฏิหาริย์คือท่านเป็นผีชั้นปกครองสามารถ
ปกปักรักษาให้คนในชุมชนปลอดภัยและแคล้วคาดจากสิ่งชั่วร้าย และความเชื่อ พิธีกรรม ในเรื่องสามารถ
บูชาเทพยาดาที่สามารถดลบันดาลให้ฝนฟ้าตก กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบุญบั้งไฟบ้านนาทรายทีถู่กดัดแปลง 
ต่อเติม ปรุงแต่ง โดยการน าเรื่องราวฐานความเชื่อที่ชุมชนอ้างความสัมพันธ์มาตั้งแต่อดีต มาประดิษฐ์
สร้างเป็นประเพณีเฉพาะถิ่นของชุมชนบ้านนาทราย ซึ่งต่างไปจากประเพณีบุญบั้งไฟในหลายพื้นที่ และ
เป็นที่ยอมรับทั่วไป คือ รูปแบบการขอฝนโดยกลุ่มเกษตรกรจะท าการจุดบั้งไฟบูชาพระยาแถนเพ่ือขอให้
ฝนตก แต่รูปแบบของชุมชนบ้านนาทราย การขอฝนจะต้องมีเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นสื่อกลางในการขอฝน
แทนชาวบ้าน  
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 ความหมายของบุญบั้งไฟในยุคนี้ อาจย้อนความไปถึงเมื่อครั้งกลุ่มชาวลาวอพยพและถูก
กวาดต้อนเข้ามาในเมืองหล่มเกิดการลงหลักปักฐานก่อเป็นชุมชนบ้านนาทราย เริ่มต้นด้วยการเป็นสังคม
เกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพาปัจจัยธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีพเป็นส าคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญบั้งไฟ 
จึงเกิดจากความเชื่อเพ่ือเป็นที่พ่ึงทางจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยความเชื่อนั้นถูกโยงด้วยเรื่องเล่า ต านาน การนับถือผีบรรพบุรุษ หรือ ผีเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่สัมพันธ์
กับเรื่องราวของกลุ่มตนในอดีตมาสร้างเป็นบุญบั้งไฟผ่านกระบวนการจัดการของกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
บุญบั้งไฟจึงเป็นพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีอ านาจในระบบความเชื่อได้แสดงสถานะภาพและสร้างบทบาทเพ่ือ
จัดการกับกลุ่มสังคมผ่านงานประเพณ ี

 
 ยุคพัฒนา (พ.ศ. 2481–2537) หรือ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และ
วัฒนธรรม 
 จากนโยบายการบริหารประเทศในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2481 
ต้องการ ให้ประเทศไทยมีวัฒนธรรมเทียบเท่าตะวันตก หากชาติไทยยังล้าหลังอาจถูกชาติตะวันตกน า
เป็นข้ออ้าง ยึดประเทศ ท าให้รัฐบาลประกาศนโยบายรัฐนิยม 12 ฉบับเพ่ือใช้ควบคุมวิถีชีวิตของประชาชน
ในทุกแง่มุม เช่น การแต่งกาย มารยาท การบริโภค รวมถึงการนับถือศาสนา และให้คนในชาติเลื่อมใส
ในศาสนาพุทธ ทั้งยังได้ออกประกาศให้ประชาชนคนไทยเลิกงมงายในไสยศาสตร์ การทรงเจ้าเข้าผี ถือ 
ว่าเป็นสิ่งหลอกหลวง และมีบทลงโทษส าหรับผู้ปฏิบัติตาม 
 เมื่อย้อนกลับมาชุมชนบ้านนาทรายในห่วงเวลาเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. 2488 รัฐบาลไทยได้
ส่งต ารวจเข้ามาจับกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ในชุมชนนาทราย ไปขังไว้ที่สถานีต ารวจอ าเภอหล่มเก่า โดย
มีข้อกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มต้มตุ่นหลอกลวงชาวบ้านให้งมงายในเรื่องไสยศาสตร์และการทรงเจ้าเข้าผี จึงท า
ให้ทางกลุ่มชาวบ้านไม่พอใจจึงได้ท าการเจรจาพูดคุยกับทางการขอให้ปล่อยตัวกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ 
และหากทางการไม่ยอมปล่อยตัวให้กลุ่มร่างทรงออกมา เจ้าพ่ออู่ค าหรือเจ้าพ่อใหญ่ จะดลบันดาลให้
เกิดฝนตกหนักน้ าท่วมสถานีต ารวจเป็นแน่ และตามเรื่องเล่าของชุมชนน้ าได้ท่วมสถานีต ารวจอ าเภอ
หล่มเก่าเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เหตุจากการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจพูดจาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ในที่ 
สุดทางการจึงต้องยอมปล่อยตัวกลุ่มร่างทรงออกมาจากห้องขัง และน้ าที่ท่วมอยู่ก็ลดลงจนแห้งเป็นปกติ 
 จากเหตุการณเ์รื่องเล่าที่เกิดขึ้น จึงเห็นได้ว่ากลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ไม่มีการหลบซ้อน
หรืออารยะขัดขืนแต่อย่างใด แต่ชาวบ้านนาทรายกลับกลายเป็นพลังในการต่อรองกับภาครัฐเพ่ือให้สิ่ง
ที่ตนนับถือ ศรัทธาถูกปล่อยตัวออมาจากห้องขัง สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าพ่อ เจ้าแม่ได้ใช้พลังชุมชนในการ
ต่อรองกับภาครัฐ โดยชุมชนได้ใช้ความศักดิ์สิทธิ์เชิงปาฏิหารย์ที่มีต่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ คือการสามารถดล
บันดาลได้ทุกสิ่งอย่างเป็นเครื่องมือในการต่อรองเพ่ือให้ได้สิ่งที่ตนต้องการนั้นก็คือการปล่อยตัวเจ้าพ่อ
เจ้าแม่หรือผีบรรพบุรุษของชุมชนนาทราย  



149 

 ความเชื่อ ความศรัทธา ต่ออ านาจสิ่งศักดิ์ที่ชาวบ้านมีต่อ “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” ยังคงเหนี่ยวแน่น
มาถึงยุคพัฒนา และผู้วิจัยได้ตั้งค าถามว่าแล้วจุดที่ท าให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ สามารถท าให้ความเชื่อท้องถิ่น
ที่รัฐว่างมงายสามารถเดินต่อไปได้คืออะไร จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีความเป็นไปได้ว่า “พลังความเชื่อ 
ศรัทธา” ของชุมชนที่มีต่อผีบรรพบุรุษประจ าชุมชนคือตัวขับเคลื่อนให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ใช้เป็นพลังต่อรองกับ
สังคมเพ่ือการด ารงอยู่ของกลุ่มท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และหาก
พิจารณาในมุมกลับกันถ้าต ารวจเองเป็นคนในพ้ืนที่ซึ่งมีโอกาสได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากรากฐาน
ทางสังคมที่คล้ายคลึงกัน เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ าท่วมอ าเภอจริงๆ ตามค าขู่ของชาวบ้าน จึงท าให้ต ารวจ
ยอมปล่อยตัวเจ้าพ่อ เจ้าแม่ออกจากห้องขัง เห็นว่าพลังความเชื่อสามารถเสริมอ านาจความเชื่อมั่นให้ 
กับผู้ปฏิบัติคิดว่าตนเองมีความสามารถที่จะท างานนั้นได้ (Kinlaw, 1995) เฉกเช่น ชาวบ้านนาทรายที่
เชื่อว่าเจ้าพ่อ เจ้าแม่ คือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามผู้ใดหลบหลู่  

 หลังจากท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ชาวบ้านเริ่มเข้า
วัดปฏิบัติกิจทางศาสนามากขึ้น ประกอบกับค าบอกเล่าของนางพัก ใจเมธา แม่แต่งหรือคนรับใช้เจ้าพ่อ 
กล่าวว่าในสมัยของผู้ใหญ่หวัน ดวงอุปะ ประมาณปี พ.ศ. 2492 ขณะนั้นตนอายุประมาณ 17 ปี เป็น
เพียงบริวารเจ้าพ่อ และปู่ฉลอง วันชัย คือร่างทรงเจ้าพ่ออู่ค า (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ได้มีการย้ายงาน
บุญซ าฮะหรือบุญเบิกบ้าน กับบุญบั้งไฟมาจัดที่วัดนาทรายเพราะง่ายต่อการร่วมตัวกันของชาวบ้าน” 
(พัก ใจเมธา, 2558) และค าบอกเล่าของนางศรี วันแจ้ง ผู้ดูแลงานประเพณีในชุมชน กล่าวว่า “ ในสมัย
ผู้ใหญ่บา วันกลม ประมาณ พ.ศ. 2504 ขณะนั้นตนอายุประมาณ 20 ปี ได้เห็นผู้ใหญ่บาชอบน าชุมชน
จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด และยังมีการเชิญชวนชาวบ้านร่วมกันท าบุญก่อเจดีย์ทรายเป็นครั้งแรก”
(ศรี วันแจ้ง, 2558) จากค าบอกเล่าแสดงให้เห็นว่าสถาบันศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิต ประจ าวัน 
แต่อย่างไรก็ตามในยุคพัฒนาประชาชนชาวไทยยังคงต้องปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐบาลที่ประกาศใช้รัฐนิยม 
จึงเริ่มมีการแบ่งเป็นกลุ่มคนที่ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในเรื่องของไสยศาสตร์ และกลุ่มคนที่เริ่มประกอบ
กิจในทางพระพุทธศาสนาเข้าวัด ฟังเทศน์ ตามที่รัฐบาลประกาศในรัฐนิยมเรื่องกิจประจ าวันของคนไทย 
(เทียมจันทร์ อ่ าแหวว, 2521)  

 การศึกษากระบวนการปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมผ่านงานบุญบั้งไฟ ท าให้
ผู้วิจัยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับประวัติศาสตร์ชุมชนได้ชัดเจนขึ้น ณ ห่วงเวลาหนึ่งเมื่อสังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน ด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
จึงท าให้เห็นว่า “ประเพณ”ี มีคุณสมบัติที่ลื่นไหลและต้องสามารถปรับตัวให้ตอบสนองต่อสภาวการณ์
ปัจจุบันเพ่ือรับใช้สถานการณ์ทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่ก าลังก้าวเข้าสู่ สภาวะสมัยใหม่โดย
สังคมจะหยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ ต่อเติม ปรุงแต่ง และตีความใหม่เพ่ือให้
ประเพณีบุญบั้งไฟสามารถรับใช้ปรากกฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึน และหากมองในอีกมิติหนึ่งจะพบว่า  
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“ประเพณีประดิษฐ์” ทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าลายล้างวิถีแห่ง “ประเพณีเก่า” อันเนื่องมา จาก
ประเพณีเก่านั้นไร้ประสิทธิภาพหรือขาดคุณสมบัติที่จะปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ทางสังคมในเวลานั้นที่เกิดข้ึน จนท าให้เกิดการสร้างประเพณีประดิษฐ์ขึ้นมา ซึ่งบุญบั้งไฟบ้านนาทราย
ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือการด ารงอยู่
ของประเพณีและอ านาจ ความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ไม่ให้เจือจางหรือลดน้อยลง 
ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎี “ประเพณีประดิษฐ์” ของฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) 

 ผู้วิจัยพบว่าแนวคิดการประดิษฐ์ประเพณี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางสังคม และ
เกิดการปฏิบัติให้สามารถรับใช้สภาวการณ์ปัจจุบันในสังคมเวลานั้น พบในงานศึกษาของปฐม หงษ์สุวรรณ 
(2555) เรื่อง ประเพณีแห่ดาวคริสต์มาส: เวทีต่อรองเพ่ือสร้างตัวตนของชาวคริสต์อีสาน ที่ได้กล่าวถึง
ชาวท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ถูกสังคมตรีตราว่ามีความโหดร้ายในเรื่องการทารุณกรรมสุนัข
ชาวท่าแร่จึงได้น าเรื่องราวทางศาสนาที่เกี่ยวกับประวัติการประสูติของพระศาสดาโดยมีดวงดาวเป็นสื่อ 
สัญลักษณ์มาประกอบสร้าง ปรุงแต่ง ประดิษฐ์เป็นประเพณีแห่ดาวคริสต์ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการต่อรอง 
กับสังคมว่ากลุ่มของตนมีรากเง้าทางวัฒนธรรมที่ดีงามไม่ได้โหดร้ายอย่างที่สังคมมอง เฉกเช่น บุญบั้งไฟ
บ้านนาทราย ที่สังคมได้เลือกวัตถุดิบทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ อย่างเช่น ศาสนา มาเข้าต่อเติม ปรุงแต่ง
ในงานประเพณี เพ่ือให้สามารถรับใช้สถาการณ์ปัจจุบันที่ก าลังเกิดความเปลี่ยนแปลง  

  เมื่อพิธีกรรมทางศาสนาเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อคนในชุมชนบ้านนาทราย ส่งผลให้ความเชื่อ 
ความศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อเจ้าพ่อ เจ้าแม่ เริ่มถูกช่วงชิงบทบาทไปโดยนโยบายการพัฒนาประเทศ 
และเพ่ือให้การด ารงอยู่ของอ านาจ (ในเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นกษัตริย์ปกครองเมือง หรือ อ านาจที่
เปรียบเสมือน “อ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์”) ความเชื่อและความศรัทธาไม่ให้จางหายหรือลดลง เจ้าพ่อเจ้าแม่ 
จึงได้ใช้วิธีการประนีประนอมระหว่างพิธีกรรมทางผีและพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีการน าเอาพิธีกรรม
ทั้งสองมาผสมผสานกันและประดิษฐ์ ต่อเติม ปรุงแต่ง พิธีกรรมใหม่ขึ้นมาในงานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย
เป็นครั้งแรก ซึ่งตรงกับค าบอกเล่าของนางพัก ใจเมธา และนางศรี วันแจ้ง ที่กล่าวว่าได้มีการย้ายบุญ
บั้งไฟมาจัดที่วัดนาทรายเพ่ือง่ายต่อการรวมตัวของชาวบ้าน สะท้อนให้เห็นถึงพุทธศาสนาได้เข้ามามี
บทบาทต่อคนในชุมชนบ้านนาทราย จากเดิมมีการเพียงการท าบั้งไฟ การถวายบั้งไฟ และการจุดบั้งไฟ 
แต่ในยุคนี้ได้มีประดิษฐ์พิธีกรรม ขั้นตอน กิจกรรมให้มีความซับซ้อนขึ้น ได้แก่ การแห่กัณฑ์หลอน ตาม
หลักพระพุทธศาสนาคือการแห่เรี่ยไรเงินเพ่ือถวายบุญ มีเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านสร้างความสุขให้กับผู้ที่อยู่
ในขบวนแห่และผู้บริจาคถวายบุญ โดยจะมี “กวนจ้ า” เป็นผู้น าชุมชนในการออกแห่กัณฑ์หลอนร่วม 
กับนักดนตรีพื้นบ้านและชาวบ้าน การแห่พระอุปคุตเข้าเมือง ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา 
“พระอุปคุต”เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ปราบพญามาร การอัญเชิญพระอุปคุตเข้าชุมชนเมื่อมีงานบุญใหญ่ชาวบ้าน
เชื่อว่าจะช่วยให้เกิดความสวัสดีมีชัย และให้การจัดงานส าเร็จราบรื่นด้วยดี โดยมี “กวนจ้ า” เป็นผู้น า
พิธีกรรมด้วยการแต่งกายเป็นพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว สะพายย้ามใส่บาตรพระ และผ้าไตรจีวร โดย
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พราหมณ์ หรือ กวนจ้ า จะหยิบก้อนหินชูขึ้นจากน้ าและถามว่าเป็นพระอุปคุตหรือไม่ สองก้อนแรกจะ
ได้รับค าตอบว่า "ไม่ใช่" พอถึงก้อนที่สามจึงจะตอบว่า "ใช่" จึงมีการกล่าวบทอาราธนาพระอุปคุตแล้ว
อัญเชิญก้อนหินก้อนที่สามใส่ลงในบาตรเมื่อเรียบร้อยจึงเริ่มแห่พระอุปคุตเข้าเมือง หรือ เข้าชุมชนบ้าน
นาทรายนั้นเอง การแห่ต้นผึ้ง เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานภายในสิมและยังเป็นการสร้าง
กุศลต่อตนเองและครอบครัว “กวนจ้ า” จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนน าต้นผึ้งไปถวายแด่พระประธาน 
ภายในสิม วัดนาทราย การเจริญพระพุทธมนต์ เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับงานปราศจากสิ่งชั่ว
ร้ายทั้งปวง โดยร่างทรง “เจ้าพ่ออู่ค า” จะท าหน้าที่เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และกลุ่มแม่แต่งจะเป็นผู้
เตรียมข้าวปลาอาหารและเครื่องบูชาถวายแด่พระสงฆ์ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน การเดินเอ้บั้งไฟรอบ 
สิม หรือโบสถ์ เป็นคติความเชื่อของศาสนาพุทธเกี่ยวกับการแสดงความเคารพบูชาอย่างสูงต่อพุทธสถาน 
การเอ้บั้งไฟรอบ สิม จะมีเจ้าพ่ออู่ค าถือดาบ “ศรีคันชัย” เดินน าขบวนแห่รอบสิม ตามด้วยเจ้าพ่อขุนไทร
ถือไมเ้รียวหวาย และเจ้าพ่อขุนจบพร้อมบริวารเรียงตามล าดับชนชั้นผู้ใหญ่ไปหาผู้น้อย บั้งไฟและจบ
ด้วยลูกผึ้งลูกเทียน หรือชาวบ้านนั่นเอง ซึ่งจากเดิมสถานที่ประกอบพิธีกรรมงานบุญบั้งไฟต้องประกอบ
พิธีกรรมที่ “หอไหว้” เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับพิธีกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่จึงได้ท าการย้ายสถานที่ 
มาจัด ณ “วัดนาทราย” และข้อสังเกตคือถึงแม้พิธีกรรมทางศาสนาจะถูกต่อเติม ปรุงแต่ง เข้ามาในงาน
บุญบั้งไฟ แต่การด าเนินพิธีกรรมกลับไม่ใช่พระสงฆ์เป็นหลักในการจัดการงาน แต่กลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
กลับคือผู้ที่มีบทบาทหลักในการด าเนินพิธีกรรมทางศาสนาในทุกขั้นตอน สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าพ่อ เจ้าแม่ 
ใช้พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้สึกว่ากลุ่มตนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
เช่นเดียวกับชุมชน ประกอบกับลักษณะของกลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านนาทรายเป็นผู้ครองตนอยู่ในศีลใน
ธรรมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังเช่นเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2380 ชาวบ้านได้อัญเชิญ “เจ้าพ่ออู่ค า” ถือเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าชุมชนมาเป็นผู้น าในการเสี่ยงทายสถานที่ตั้งวัดนาทราย ทั้งยังมีค าบอกเล่าจากร่าง
ทรงที่สืบต่อกันมาว่าบรรพบุรุษที่เป็นร่างทรงได้สั่งสอนลูกหลานไว้ตลอดว่า “ให้ปรองดอง สามัคคี 
รักษาศีล ท าบุญท ากุศล คิดดี ท าดี จะได้ดี” และผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การรักษาโรคด้วยการ
ทรงเจ้าเข้าผี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าการ “ปัว” เจ้าพ่อขุนไทร หรือเจ้าพ่อที่มีต าแหน่งเป็นองค์รักษา
ของชุมชน ในขณะที่ท าการ ปัว จะมีค ากล่าวไล่ผีพาย ผีเปรต ผีปอบ ที่ท าอันตรายต่อชาวบ้านที่ป่วย
ให้ออกไปว่า “คนคนนี้เป็นข้าพระพุทธเจ้า เป็นบ่าวพระมหากษัตริย์ตัวนี้หนักเกิ่งฟ้า ถ้ากูขอให้สูหนี สู
ฟ้าวหนี...” สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้สอดแทรกแง่มุมศาสนาในค าสั่งสอนของกลุ่มตนเองมาตั้งแต่
แรกและหากมองในแง่สังคมของคนในยุคอดีตศาสนาและไสยศาสตร์ มีมิติทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้อง
และมีความสัมพันธ์กันกับอ านาจเหนือธรรมชาติ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2559) จากหลักฐานประกอบกับ
ค าบอกเล่าของชุมชนจึงท าให้เห็นว่าการครองตนอยู่ในศีลในธรรมของเจ้าพ่อเจ้าแม่ จึงถือเป็นเรื่องง่าย 
ทีท่ าให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ใช้ศาสนาเป็นพลังในการต่อรองกับชาวบ้านเพ่ือการด ารงอยู่ของอ านาจ ความเชื่อ 
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ความศรัทธา และยังสามารถเป็นที่พ่ึงทางใจให้ชุมชนต่อไปจึงเกิดวลีที่ได้ยินบ่อยครั้งในชุมชนจากกลุ่ม
ชาวบ้านว่า “พุทธกับผีเป็นของคู่กัน”  
 บุญบั้งไฟในยุคพัฒนา บุญบั้งไฟยังคงด าเนินไปบนพ้ืนฐานความเชื่อเรื่องการเป็นที่พ่ึงทาง
จิตใจ เพราะยังคงมีกลุ่มคนรุ่นเก่า กลุ่มคนที่ยังยึดอาชีพเกษตรกรรม และยังมีระบบความเชื่อเรื่องผี
เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่ยึดถือและปฏิบัติ แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขทางด้านสังคมและวัฒนธรรม 
ประเพณีจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้กระบวนการและรายละเอียดของพิธีกรรม
บุญบั้งไฟจึงมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น มีการย้ายสถานที่จาก “หอไหว้” มาจัดที่ “วัดนาทราย” เพ่ือให้
เกิดความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ การแห่กัณฑ์หลอน การแห่อุปคุตเข้าเมือง การ
แห่ต้นผึ้ง การเจริญพระพุทธมนต์ การเดินแห่รอบ สิม หรือโบสถ์ ส่งผลให้กระบวนการจัดเตรียมงาน
จึงต้องเพ่ิมรายละเอียดมากขึ้นกว่ายุคที่ผ่านมาเพ่ือให้เกิดการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมปัจจุบัน 
 
  ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2537–ปัจจุบัน) พิธีกรรมภาครัฐ 
   หลังจากเกิดเหตุการณ์เคลื่อนไหวของภาคประชาชนครั้งส าคัญในประวัติศาสตร์การเมือง 
(พฤษภาทมิฬ) ในปี พ.ศ. 2535 ท าให้เกิดกระแสการปฏิรูปการเมืองการปกครองก่อตัวขึ้นมีการเรียกร้อง
จากหลายฝ่ายให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยการเรียกร้องให้มีการกระจายอ านาจการปกครองสู่ชุมชนและ
หมู่บ้าน จึงท าให้ในปี พ.ศ. 2537 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล (ณัฐพงศ์ ทิมโพธิ์, 2554) เพ่ือต้องการให้เกิดความอิสระในการปกครองแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่ง
การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น หรือประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม จึงท าให้เกิดองค์การบริการส่วนต าบลขึ้นในหลาย
พ้ืนที่ เช่นเดียวกับชุมชนบ้านนาทรายที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2539  
   จนกระทั่งประเทศไทยก้าวเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2540) รัฐบาลได้มีแนวคิดการพัฒนาประเทศที่วัดความส าเร็จจากคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีสุข คนใน
สังคมต้องพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาท าตัวเองให้มีค่าในสังคมซึ่ง
จะท าให้การพัฒนาประเทศก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่พ่ึงปรารถนาในระยะยาว คือ “เศรษฐกิจดี สังคมไม่
มีปัญหา และการพัฒนาที่ยั่งยืน” ควบคู่ไปกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ฯลฯ (ปราณี แจ่มขุนเทียน, 2542) เมื่อย้อนกลับมามองชุมชนบ้านนาทรายในช่วงเวลาเดียวกัน นโยบาย
ภาครัฐเริ่มขยายสู่ภูมิภาคต่างๆ รวมถึงหน่วยงานในท้องถิ่น โดยในปี พ.ศ. 2545 จังหวัดเพชรบูรณ์ได้
มีแนวคิดในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีการด าเนินชีวิตชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพ่ือให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เรื่องการเชิดชูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างสม 
ศักดิ์ศรีและสร้างสรรค์ถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม หน่วยงานวัฒนธรรมจังหวัด
เพชรบูรณ์จึงร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นภายในจังหวัดจัดท าโครงการ “ชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์” 
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โดยคัดเลือกชุมชนที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งและมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสามารถน าวิถีชีวิตแบบใหม่ตามกระแส
แห่งยุคโลกาภิวัตน์มาปรับปรุงใช้ได้อย่างเหมาะสม และชุมชนบ้านนาทราย ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า 
จึงได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์”จากทั้งหมด 11 อ าเภอ  

 จากการที่ชุมชนบ้านนาทรายได้รับคัดเลือกให้เป็น “ชุมชนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์” 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้อาจารย์ประทุม ชัยโฉม ได้เกิดแนวคิดที่จะฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผูกพัน
กับวิถีชีวิตของตนเองตั้งแต่เด็ก คือนิทานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นมาไว้หลอกเด็ก เรื่อง “ผีตาโม่” โดยการคิด
ริเริ่มในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีเพียงเพ่ือต้องการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนโบราณใช้เป็น
กุศโลบายผ่านนิทานพื้นบ้านหลอกเด็กออกมาเป็นรูปแบบของกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน เพ่ือต้องการ 
ให้ชาวบ้านนาทรายเข้าถึงได้ง่ายและร่วมกันสืบทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้คงอยู่ในชุมชนบ้านนาทราย 
โดยในช่วงแรก “ผีตาโม”่ ใช้เล่นในประเพณีพิเศษทั่วไปในชุมชนแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายจนกระทั่ง 
เข้าสู่งานบุญบั้งไฟบ้านนาทรายซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในแถบอ าเภอหล่มเก่า อาจารย์ประทุมและ
ผู้น าชุมชนจึงเกิดแนวคิดร่วมกันเพ่ือต้องการเชิดชูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นในชุมชนบ้านเกิดให้
เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป จึงได้จัดท าขบวนบุญบั้งไฟ ผีตาโม่ บ้านนาทราย โดยในขบวนประกอบไปด้วย 
เจ้าพ่อเจ้าแม่ เดินน าขบวน ต่อด้วยขบวนทุ่ง (หรือธง) มโหรี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 ด้วยงานบุญบั้งไฟ
บ้านนาทรายซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ในแถบอ าเภอหล่มเก่าที่ยังสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น
และยังสามารถอิงกับเรื่องราวความเชื่อของชุมชนในเรื่องผีบรรพบุรุษหรือ “เจ้าพ่อเจ้าแม่” ได้จนถึง
ปัจจุบันทั้งยังมีขบวน “ผีตาโม่” ที่ดูแปลกตาและสร้างสีสันในขบวน จึงท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ ์ได้เลือกบุญบั้งไฟบ้านนาทรายให้เป็นประเพณีบุญเดือนหกบรรจุลงในแผนปฏิทินการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ และขบวนผีตาโม่จึงกลายเป็นที่รู้จักจากการประชาสัมพันธ์ของ
จังหวัดเพชรบูรณ์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 แต่ในทางกลับกันได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายในชุมชนบ้านนาทรายเรื่องการน า “ผีตาโม่” 
มาร่วมกับงานบุญบั้งไฟในชุมชน ซึ่งทั้งสองกิจกรรมไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีต  
บุญบั้งไฟบ้านนาทรายถูกจัดขึ้นมาเพ่ือต้องการบูชาผีบรรพบุรุษและพระยาแถนเพ่ือขอฝน และมีการ
สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคก่อตั้งชุมชนแต่ “ผีตาโม่” คือนิทานพ้ืนบ้านที่แต่งขึ้นมาเพ่ือใช้หลอกเด็กดื้อซน
และเกิดจากการสร้างสรรค์จินตนาการขึ้นมาใหม่ ท าให้คนในชุมชนเกิดแคลงใจกับการน าประเพณี
วัฒนธรรมที่เป็นของดั้งเดิมมาจัดท าเพ่ือการแสดงเพราะถือเป็นการหลบหลู่ผีบรรพบุรุษ “เจ้าพ่อเจ้าแม่” 
โดยชาวบ้านได้ใช้วิธี “พูดเล่าบอกต่อกัน” ให้เกิดความรู้สึกร่วมต่อเหตุการณ์ และใช้เป็นแนวทางในการ
ต่อรองกับนโยบายภาครัฐท้องถิ่นที่ประดิษฐ์ประเพณีในรูปแบบการ “อ้างอิงใหม่” และไม่ได้มีความ 
สัมพันธ์กับอดีตของชุมชน ที่ออกมาในรูปแบบการแสดง การละเล่นพ้ืนบ้าน “ผีตาโม่” โดยเจตนาที่ดี
ของผู้น าชุมชนหรือหน่วยงานท้องถิ่นเพียงเพ่ือต้องการเชิดชูและถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้เกิดเป็น 
อัตลักษณ์ชุมชนบ้านนาทราย เพียงแต่วิธีการหยิบยกวัตถุดิบทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้สัมพันธ์กับความเชื่อ
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ดั้งเดิม ท าให้การสร้างส านึกร่วมทางชาติพันธุ์จึงเป็นไปได้ยากที่ชุมชนจะยอมรับ การประดิษฐ์ประเพณีที่
ไม่ได้มาจากความเชื่อดั้งเดิม หรือรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชน อาจส่งผลดีต่อการประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างจุดสนใจบางอย่างต่อสังคมภายนอกในช่วงแรกๆ แต่ในอีกมุมของกลุ่มที่มีความเชื่อและศรัทธา
ต่อสิ่งที่ตนเองนับถือ “ประเพณีประดิษฐ์” จึงกลายเป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างกฏเกณฑ์
ในกลุ่มสังคม กลายเป็นสัญญลักษณ์ของการต่อสู้เพ่ืออุดมการณ์ของกลุ่มตามแนวคิด ประเพณีประดิษฐ์ 
ของฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) เฉกเช่นคนในชุมชนบ้านนาทรายทีพ่ยายามใช้ความเชื่อ ความศรัทธา 
ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ มาเป็นเครื่องต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่มผู้น าชุมชน ภาครัฐใน
ท้องถิ่น ในการสร้างกฏเกณฑ์ว่าประเพณีบุญบั้งไฟควรท าเพ่ือบูชาผีบรรพบุรุษ “เจ้าพ่อเจ้าแม่” และ
พระยาแถนเป็นแก่นหลักของพิธีกรรม การน าประเพณีมาท าในรูปแบบการแสดง การละเล่นจึงขัดต่อ
ความเชื่อดั้งเดิม ปรากฏการณ์ต่อสู้ทางอุดมการณ์ ความคิดที่เกิดขึ้นในชุมชน อาจกล่าวได้ว่าคนในชุมชน
บ้านนาทรายคือกลุ่มชาวลาวที่ผลัดถิ่นมาจากการอพยพจากภัยสงคราม การสร้าง อัตลักษณ์บางอย่าง
ในชุมชนที่ไม่ได้มาจากพ้ืนฐานความเชื่อดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์กับอดีตชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ละเอียด 
อ่อนเพราะมีผลทางจิตใจจึงอาจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงท าให้ในปี 
พ.ศ. 2556 ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกบ้านนาทราย และผีตาโม่ จึงถูกแยกออกจากกันเพ่ือต้องการ
ไม่ให้กระทบเรื่องความเชื่อและรากเหง้าความเป็นตัวตนของชุมชนที่มีมาแต่ดั้งเดิม และประเพณีบุญ
บั้งไฟบ้านนาทรายจึงถูกจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทรายไหว้เจ้าพ่ออู่ค า–เจ้าแม่
อู่แก้ว” จนถึงปัจจุบัน  

  เมื่อพิจารณาหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีบุญบั้งไฟ
บ้านนาทราย จากการสัมภาษณ์อาจารย์สุมาลี ชัยโฉม ข้าราชการบ านาญในชุมชน และปราชญ์พ้ืนบ้าน
นาทราย เล่าว่า  

 

   องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เริ่มเข้ามาในปี พ.ศ. 2543 ตรงกับผู้ใหญ่ชอบ มูลตรี เป็น
ผู้ใหญ่บ้านนาทราย และได้เกิดแนวคิดที่อยากท าให้งานบุญบั้งไฟของหมู่บ้านนาทรายเป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วไป จึงได้ท าการเชิญหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ินเข้าร่วมชมงาน คือ วัฒนธรรมอ าเภอ
หล่มเก่า และ องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เข้ามาในฐานะแขกร่วมงาน โดยในปี พ.ศ. 2545 
หน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับผู้น าชุมชนได้น าการละเล่นพื้นบ้าน “ผีตาโม่” เข้าร่วมในขบวนบุญบั้งไฟ
เพื่อต้องการถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เป็นที่รู้จักต่อคนทั่วไป จวบจนปี พ.ศ. 2552 
อบต.วังบาล ได้เข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญบั้งไฟบ้านนาทรายเป็นปีแรก 
และในปี พ.ศ. 2553 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้น างานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย เป็น
ประเพณีบุญเดือนหกบรรจุลงในแผนปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(สุมาลี ชัยโฉม, 2558)  
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   จากการที่หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย 
โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยเข้ามาในฐานะแขกร่วมงานและเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบในปี 
พ.ศ. 2552 ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญอีกครั้งในงานบุญบั้งไฟ เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างการจัด 
การงานและขั้นตอนพิธีกรรมทีม่ีรายละเอียดซับซ้อนขึ้นอีกครั้ง 
 บุญบั้งไฟบ้านนาทรายไหว้เจ้าพ่ออู่ค า–เจ้าแม่อู่แก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2558 ผู้วิจัยได้ท าการ
ลงพ้ืนที่สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และพบว่าหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาท
ต่อการจัดการงานประเพณีในชุมชน อาจเป็นเพราะนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลท าให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นทีถ่ือเป็นกลไกลหนึ่งทางสังคมต้องรับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ จึงท าให้หน่วย งานท้องถิ่น
ต้องลงไปร่วมด าเนินการกับชุมชนเพ่ือเป็นการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและสร้างความยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 
ที่ 10–11 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2554) การที่หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นได้
เข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีส่งผลให้โครงสร้างการจัดการงานและรายละเอียดพิธีกรรมภายในงานเกิด
ความซับซ้อนและเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม กิจกรรมบางอย่างถูกประดิษฐ์และต่อเติมขึ้นมาในยุคนี้ส่วนหนึ่ง
เกิดจากการจัดการของภาครัฐในท้องถิ่น ได้แก่ การเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนประชุมเตรียมงาน
และร่วมรับผิดชอบในการอ านวยความสะดวกในภาพรวม การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงทาน โดยกลุ่ม
หัวหน้าคุ้ม การจัดพิธีเปิดงานในรูปแบบพิธีกรรมของภาครัฐอย่างเป็นทางการ โดยมีกลุ่มผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญบั้งไฟ และนายก อบต.วังบาล 
เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ การสนับสนุนวงดนตรีเพ่ือสร้างความบันเทิงในช่วงพิธีเปิด 
การอ านวยความสะดวกโดยจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจคอยให้การดูแลความปลอดภัยภายในงาน การน าเชือกแดง
มากั้นขบวนเอ้บั้งไฟโดยสร้างความหมายใหม่ให้กลุ่มผู้น าชุมชนกล่าวคือ เชือกแดงเปรียบเสมือนอาณาเขต
กั้นสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ขวางขบวนเจ้าพ่อและชาวบ้าน ซึ่งเปรียบกับผู้น าชุมชนคือผู้ดูแลทุกข์สุขให้ประชาชน 
และการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภายในท้องถิ่น และพิธีกรรมบางส่วนที่ถูกประดิษฐ์ ต่อเติม ขึ้นมา
จากกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้แก่ พิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อ (ผ้าของร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) เพ่ือเป็นการ
แสดงให้รู้ว่าได้น าบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเข้าร่วมงานบุญบั้งไฟเป็นที่เรียบร้อยท่านจะได้ปกป้องคุ้มครองให้
งานเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย และการจ าลองหอไหว้ (ชั่วคราว) ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมประดิษฐสถานผ้าเจ้าพ่อ และหอไหว้ (ชั่วคราว) ยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่ฟ้อนร าฉลองบั้งไฟเฉพาะ
กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ และพ้ืนที่ให้เจ้าพ่อเจ้าแม่แสดงความเคารพกันระหว่างอยู่ในการประทับทรง เจ้ารุ่น
เล็กจะท าการเคารพเจ้ารุ่นใหญ่โดยการฟ้อนร าถวาย และล าดับที่นั่งในบริเวณหอไหว้ชั่วคราวจะแสดง
สถานะทางชนชั้นคือ เจ้าพ่ออู่ค าจะนั่งในหอไหว้ชั่วคราว เจ้าองค์รองจะนั่งเก้าอ้ีแถวหน้า เจ้ารุ่นเล็กและ
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บริวารจะนั่งเก้าอ้ีแถวหลัง เมื่อฟ้อนร าจนพอใจ เจ้าพ่ออู่ค าจะท าการบอกกล่าวลูกหลานว่า “ให้ช่วยกัน
จัดงานบั้งไฟ ช่วยกันดูแลงาน จ่มปากจ่มคอให้ฝนฟ้าตกลงมา อย่าลดอย่าละหน้าที่ เอาให้เต็มที่ หมอ
กลอง หมอฆ้อง หมอแคน หมอฉาบ ให้ช่วยงานให้ราบรื่น ขบวนแห่ต้องล าดับให้รู้ว่าใครเป็นผู้ใหญ่ 
ผู้น้อย ใครมาก่อน มาหลัง” และยังมีการย้ายพิธีเบิกบั้งไฟ การตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ในพิธีกรรม
จาก “วัดนาทราย” ไปประกอบพิธีกรรมที ่“หีบใหญ่” พร้อมมีพิธีสวดชยันโตปะพรมน้ ามนต์ให้กับขบวน
บั้งไฟก่อนเข้ามายังวัดนาทราย เพ่ือเพ่ิมความเป็นสิริมงคลให้กับบั้งไฟและชาวบ้านในขบวน 
  จึงเห็นได้ว่ากระบวนการภาครัฐในท้องถิ่นได้ใช้พ้ืนที่บุญบั้งไฟในการสร้างบทบาทให้กับกลุ่ม 
ตนเองเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการให้ความสนับสนุนกลุ่มผู้น าชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การประชุมเตรียมงานจนถึงวันงาน ดังเห็นได้จากการประชุมเตรียมงาน
บุญบั้งไฟของชุมชนบ้านนาทราย ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 โดยมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ 
ชุมชน คณะกรรมการวัดนาทราย สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล และกวนจ้ า (ตัวแทนกลุ่ม
เจ้าพ่อ เจ้าแม่) เห็นได้ว่ากลุ่มผู้น าชุมชนบ้านนาทรายคือหัวเลี้ยวหัวแรงหลักในการจัดการกิจกรรมใน
ภาพรวม ข้อสังเกตคือ เจ้าพ่ออู่ค า มอบหมายให้กวนจ้ าเป็นตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมประชุม และกวนจ้ าจะ
น าข้อสรุปที่ได้ในที่ประชุมไปนัดกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่และบริวารประชุมร่วมกันอีกรอบที่หีบใหญ่ โดยมี
เจ้าพ่ออู่ค าเป็นองค์ประธาน เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเจ้าพ่ออู่ค าได้แสดงสถานะของฐารนันดร
ความเป็นกษัตริย์ในการต่อรองกับภาครัฐโดยไม่จ าเป็นต้องไปร่วมประชุมด้วยตนเอง และในช่วงที่ขบวน
บั้งไฟแห่รอบ สิม และศาลาการเปรียญ จะมีการถือเชือกสีแดงกั้นสองฝั่งของขบวน เพ่ือป้องกันผีเร่ร่อน
หรือสิ่งชั่วร้ายเข้ามาขว้างหรือเข้าใกล้ขบวน ซึ่งเมื่อก่อนชาวบ้านบอกว่าใครก็สามารถถือเชือกสีแดงได้ 
แต่ปัจจุบันสิ่งที่สังเกตเห็นคือ กลุ่มผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน หรือคณะ 
กรรมการหมู่บ้านกลับท าหน้าที่เป็นผู้ถือเชือกแดงกั้นขบวน สะท้อนให้เห็นถึงการสื่อความหมายใหม่ของ
เชือกแดงแตกต่างไปจากเดิมคือ ผู้น าชุมชนจะต้องเป็นผู้ถือเชือกแดงเพ่ือปกป้องดูแลลูกบ้านไม่ให้เกิด
อันตรายสะท้อนให้เห็นถึงภาครัฐพยายามเข้ามาสร้างบทบาทของตนในงานประเพณี  
  การเข้ามาของภาครัฐท้องถิ่นถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญที่ช่วยเสริมอ านาจให้กับกลุ่มเจ้าพ่อ 
เจ้าแม่ เพราะการเข้ามาของภาครัฐนั้นได้รวมถึงการเข้ามาของกลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้านในพ้ืนที่ถือ
เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนอีกทาง และเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ก็ต้องการพลัง
ชุมชน (ซึ่งชุมชนมีเชื่อเรื่องการนับถือบรรพบุรุษแฝงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว) มาเป็นเครื่องมือในการเสริม
อ านาจบารมีให้กับกลุ่มเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ในทางกลับกันรัฐก็ต้องการใช้ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นพ้ืนที่แสวงหา 
ผลประโยชน์ คือ เพ่ือให้การด าเนินโครงการของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  คือ การสืบทอด
ประเพณี วัฒนธรรมภายในท้องถิ่น การได้แสดงสถานะชนชั้นทางสังคม เป็นพ้ืนที่สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าชุมชนกับชาวบ้าน เช่นเดียวกับแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ของ ฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) 
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ที่มองว่าประเพณีประดิษฐ์ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่น าไปสู่ความเข้าใจถึงกระบวนการรื้อฟ้ืน
ทางวัฒนธรรมในสภาวะสังคมปัจจุบัน และยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่ในการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ 
เช่นเดียวกับบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ที่สะท้อนให้เห็นการใช้ประเพณีเป็นเครื่องมือทรัพยากรแห่งอ านาจ 
ในการต่อรองผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ เช่น เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ภาครัฐท้องถิ่น และชาวบ้าน แต่ทั้งนี้
ข้อดีของขบวนการรื้อฟ้ืนวัฒนธรรม โดยกลุ่มภาครัฐกลับเป็นกลไกลตัวหนึ่งที่ท าให้ประเพณีบุญบั้งไฟ
ขับเคลื่อนได้เช่นกัน (ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์, 2542) รูปแบบการน าวัตถุดิบทาง
วัฒนธรรมของสังคมมาสร้างประดิษฐ์เป็นประเพณี โดยการถูกแทรกแซงของภาครัฐหรือกลุ่มผู้หวัง
ผลประโยชน์จากวัฒนธรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ เมธาวี ศิริวงศ์ (2556) เรื่องประเพณีประดิษฐ์
กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กรณี ศึกษางานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา อ าเภอ ขุขันธ์ จังหวัด 
ศรีสระเกษ จากเดิมเป็นประเพณีส่วนบุคคลภายในครอบครัว แต่ปัจจุบันถูกน ามาผสมกับพิธีกรรมแบบ
รัฐท าให้กลายเป็นงานประจ าปี และกลุ่มผู้น าชุมชนได้มีการยกวีระบุรุษในต านานคือ “พระยาไกรภักดี
ศรีนครล าดวน” ขึ้นมามีฐานะเป็นตัวแทนโฏนตา ของทุกคนในพ้ืนที่ ถือเป็นประเพณีประดิษฐ์ที่หยิบ
ยกบางส่วนของอดีตมาตีความใหม่เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและรับใช้สถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างชุด
ความคิดร่วมกันของสังคมกลายเป็นพลังต่อรองระหว่างกลุ่มคนในสังคม เป็นการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือ
น าเสนอตัวตนต่อสาธารณชนมากกว่าการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนท้องถิ่น ท าให้
เป้าหมายของกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าด้านเศรษฐกิจร่วมกัน 
ของชุมชน กลายเป็นการช่วงชิงบทบาทเพ่ือผล ประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนแทนการร่วมมือระหว่างกลุ่ม
คนท้องถิ่น  
   แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาสร้างบทบาทของภาครัฐในท้องถิ่นภายในงานบุญบั้งไฟ ส่วนหนึ่ง
เป็นการเชิดชูและสืบสานประเพณีให้ด ารงอยู่และเป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชน 
แต่การเข้ามาโดยการจัดการในภาพรวม ทั้งยังมีการเสริมแต่ง กิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ ที่สะท้อน
อุดมการณ์กลุ่มขึ้นมาภายในงาน เช่น มีการประชาสัมพันธ์หน่วยงานบนเวทีกลาง มีการกล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงาน มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดตั้ง
โรงทาน การสนับสนุนวงดนตรี การจัดตั้งกองผ้าป่า การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย โดยมี
วัดนาทรายเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน จึงเห็นได้ว่าภาครัฐท้องถิ่นได้พยายามเข้า
มาแทรกแซงและช่วงชิงบทบาทและพ้ืนที่ภายในงานบุญบั้งไฟโดยเจตนาเพียงเพ่ือต้องการสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนแต่วิธีการอาจส่งผลกระทบทางด้านจิตใจของกลุ่มอ านาจเก่า (เจ้าพ่อ เจ้าแม่) และ
เพ่ือให้อ านาจ ความเชื่อ ความศรัทธา ของกลุ่มตนยังคงอยู่และไม่ลดน้อยลง เจ้าพ่อเจ้าแม่ ยิ่งต้องใช้
พลังอ านาจอันชอบธรรม หรืออ านาจที่พ่ึงมีอยู่อย่างบริสุทธิ์ตอบโต้กลับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ในอีกมิติหนึ่งของบั้งไฟบ้านนาทราย จึงกลายเป็นพ้ืนที่ตอบโต้กับกลุ่มสังคมภายนอกที่พยายามข้ามา
ช่วงชิงบทบาทในงานประเพณี ดังเห็นได้จากการที่ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีโดยใช้พ้ืนที่ 
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วัดนาทราย เป็นเครื่องมือในการแสดงบทบาททางสังคม ท าให้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ต้องประดิษฐ์พิธีกรรมให้มี
ความซับซ้อนขึ้น เห็นได้จากเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ใช้อ านาจอันชอบธรรมในการสร้างกฏระเบียบขึ้นมาใหม่
ในงานบุญบั้งไฟ โดยการหยิบยกเรื่องราวในอดีตที่สัมพันธ์กับชุมชนเฉกเช่น พิธีกรรมแห่ผ้าเจ้าพ่อ (ผ้า
ของร่างทรงที่เสียชีวิตไปแล้ว) ซึ่งปรากฏขึ้นใหม่ในยุคนี้ ทั้งยังมีการจ าลองหอไหว้ (ชั่วคราว) ขึ้นมาใน 
วัดนาทรายเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมประดิษฐสถานผ้าเจ้าพ่อ และหอไหว้ (ชั่วคราว) ยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่
ให้กลุ่มเจ้าพ่อแม่บ้านนาทรายและเจ้าพ่อเจ้าแม่จากหมู่บ้านอ่ืนที่มาเป็นแขกร่วมงานบุญบั้งไฟใช้เป็น
พ้ืนที่แสดงความเคารพระหว่างเจ้าพ่อรุ่นใหญ่ เจ้าพ่อรุ่นกลาง เจ้าพ่อรุ่นเล็กและบริวาร ที่มีความเกี่ยว
พันธ์กันทางเครือญาติ (ต าแหน่งของโลกวิญญาณเม่ือครั้งอยู่เวียงจันทน์) ขณะอยู่ในระหว่างเจ้าประทับ
ร่างโดยมี “เจ้าพ่ออู่ค า” นั่งเป็นองค์ประธานอยู่ในหอไหว้ (ชั่วคราว) สะท้อนให้เห็นว่าหอไหว้ (ชั่วคราว) 
ถูกใช้เป็นพ้ืนที่แสดงสถานภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน และเป็นพ้ืนที่สร้างความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติเจ้าพ่อเจ้าแม่ให้เหนียวแน่น จึงอาจกล่าวได้ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้สร้างพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การตอบโต้กับกลุ่มสังคมที่พยามยามเข้ามาสร้างกิจกรรมต่างๆ ภายในงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่นเดียว 
กับฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ที่ชี้ให้เห็นว่า “ประเพณีประดิษฐ์” มักใช้ประวัติศาสตร์มาเป็นตัวสร้าง
ความชอบธรรมให้กับกลุ่มตนเองกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพ่ืออุดมการณ์กลุ่ม  
   อีกหนึ่งพ้ืนที่ที่ปรากกฏขึ้นในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมที่ประดิษฐ์
ต่อเติมขึ้นมา คือ “หีบใหญ่” ที่เปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการของเจ้าพ่ออู่ค า พิธีกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้น
ได้แก่ พิธีกรรมอันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ประทับร่างและอันเชิญให้ออกจากร่างทรง พิธีกรรมตรวจตราดู
เครื่องใช้ในการประกอบพิธีบุญบั้งไฟก่อนถึงวันงาน พิธีกรรมถวายบั้งไฟให้เจ้าพ่ออู่ค า พิธีกรรมเบิกบั้งไฟ 
พิธีกรรมท าน้ ามนต์เพ่ือเสริมสิริมงคลให้กับบั้งไฟและชาวบ้าน พิธีกรรมที่กล่าวมาทั้งหลายผู้วิจัยพบว่า
รูปแบบการแสดงพิธีกรรมที่เชื่อมโยงงานบุญบั้งไฟในมิติของชุมชนบ้านนาทรายมีบทบาทเพียงเล็กน้อย
เท่านั้นแต่ “หีบใหญ่” กลับถูกใช้เป็นเพียงพ้ืนที่ให้เจ้าพ่อ เจ้าแม่ แสดงบทบาทการตอกย้ าความเป็น
ผู้น าแห่งจิตวิญญาณ เป็นพ้ืนที่แสดงสถานภาพของกลุ่มเพ่ือใช้ตอบโต้กับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่
พยายามเข้ามาสร้างบทบาทของกลุ่มตนเองในประเพณี เห็นได้จากการรวมตัวทุกครั้ง ณ หีบใหญ่ เจ้าพ่อ
อู่ค าจะพูดกับบริวารทุกครั้ง และจะย้ าตลอดว่า “ต้องช่วยกัน อย่าลดอย่าละหน้าที่ พรุ่งนี้เอาให้เต็มที่ 
หมอกลอง หมอฆ้อง หมอแคน หมอฉาบ ให้ช่วยงานอย่างเต็มที่ ขบวนแห่ต้องล าดับให้รู้จักผู้หลัก ผู้ใหญ่ 
ใครมาก่อนมาหลัง” ถือเป็นการตอกย้ าการท าหน้าที่ของร่างทรงแต่ละองค์ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบให้ดีที่สุดและเป็นไปตามกฏระเบียบของสังคมคือผู้น้อยต้องเคารพผู้ใหญ่  เพราะพลังความ
เชื่อบวกกับพลังการเมือง (สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ อ านาจ ซึ่ง ณ ที่นี้หมายถึง กลุ่มเจ้าพ่อ) ถือเป็นพลัง
ที่สัมพันธ์กันสามารถเสริมอ านาจและยังเป็นการเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติคิดว่าตนเองมีความ 
สามารถที่จะท างานนั้นได้ส าเร็จ (Kinlaw, 1995)  
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   ภาครัฐท้องถิ่นได้พยายามเพ่ิมบทบาทให้กับกลุ่มตนเอง โดยการพยายามให้กลุ่มตนได้
เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม อาทิ บรรยากาศในวันงานจะเห็นตัวแทนหัวหน้าคุ้มจัดท าโรงทานภายในวัด  
มีคณะกรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และต ารวจคอยดูแลความปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดอยู่ในความ
ดูแลของ อบต.วังบาล จึงท าให้เห็นถึงโครงสร้างการจัดงานบุญบั้งไฟถูกแทรกแซงโดยระบบการเมือง
เข้ามาในงานประเพณี โดยในช่วงพิธิเปิดงานเจ้าพ่ออู่ค ากลับถูกลดบาทบาทลงเป็นเพียงแขกผู้มีเกียรติ
นั่งอยู่ในงาน และมีนายก อบต.วังบาล เป็นประธานในพิธีเปิด แต่เจ้าพ่ออู่ค ากลับมีท่าทีนิ่งเฉย ในทาง
กลับกันภาครัฐก็ไม่มีท่าทางกระด้างกระเดื่องกลับให้ความเคารพน้อบน้อมต่อเจ้าพ่ออู่ค าอย่างลูกหลาน 
ดังเช่นเหตุการณ์เม่ือพิธีเปิดงานจบลงประธานได้เดินเข้ามาพูดคุยกับเจ้าพ่ออู่ค าในลักษณะเด็กเคารพ
ผู้ใหญ่และขอถ่ายรูปร่วมกัน การนิ่งเฉยของเจ้าพ่ออู่ค าเปรียบเสมือนการแสดงสถานะทางชั้นชนกษัตริย์
หรือผู้น าแห่งจิตวิญญาณของชุมชน ในการต่อรองกับอ านาจภาครัฐท้องถิ่น แต่ในทางกลับกันภาครัฐได้
ใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์เป็นเครื่องมือต่อรองกับกลุ่มอ านาจเก่า (เจ้าพ่อเจ้าแม่) เพ่ือจุดมุ่งหมาย
บางประการ เช่นเดียวกับแนวคิดฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ที่กล่าวว่า “ประเพณีประดิษฐ์” ถือเป็น
เครื่อง มือในการสร้างความชอบธรรมหรือเป็นตัวสมานความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมและมีหลายกรณีที่
สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับบุญบั้งไฟบ้านนาทรายที่เกิดขึ้นจากอุดมการณ์
ที่ขัดแย้งระหว่างกลุ่มอ านาจเก่า (เจ้าพ่อเจ้าแม่) และกลุ่มอ านาจใหม่ (ภาครัฐท้องถิ่น) ที่พยายามช่วงชิง
บทบาทโดยการประดิษฐ์พิธีกรรม กิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่สะท้อนอุดมการณ์ของกลุ่มตน และ
ความต้องการสร้างสถานภาพการเป็นกลุ่มผู้น าทางสังคม เพียงแต่ทั้งสองฝ่ายได้มีจุดมุ่งหมายและแนวทาง 
ร่วมกัน คือ ต้องการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มสังคม ต้องการให้ชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือเป็นตัว
สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของกลุ่มผู้น า และเพ่ือต้องการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟให้ด ารงอยู่
ต่อไป 
  ความหมายของบุญบั้งไฟในยุคปัจจุบัน จึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง เพียงแต่รูปแบบประเพณีของชุมชนบ้านนาทรายยังคงโยงเข้ากับระบบฐาน
ความเชื่อของกลุ่มอ านาจเก่า (เจ้าพ่อ เจ้าแม่) และการเข้ามาของภาครัฐท้องถิ่นแสดงให้เห็นถึงกลุ่ม
อ านาจใหม่ได้พยายามเข้ามาช่วงชิงบทบาท จึงท าให้เกิดการประดิษฐ์พิธีกรรมขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่อง 
มือในการต่อรองเพ่ือแสวงหาอ านาจ ผลประโยชน์อันชอบธรรม เพียงแต่การต่อรองภายในงานบุญบั้งไฟ
บ้านนาทราย “เกิดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์” แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประเพณีบุญบั้งไฟยังคง
ถือปฏิบัติสืบทอดเช่นเดิม เพียงแต่ความหมายของการจัดงานอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขทางสังคม 
การสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากเหตุผลของความเชื่อดั้งเดิม (คือท าเพ่ือให้ฝนตก
และเพ่ือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าหมู่บ้าน “เจ้าพ่อ เจ้าแม่”) และมีบางส่วนท าเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณี 
เป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นวันรวมญาติของชุมชนบ้านนาทราย และปลดปล่อย
ความเหนื่อยล้าจากการท าเกษตรกรรมในรอบป ี
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   แนวทางการจัดการประเพณีบุญบั้งไฟในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
  บุญบั้งไฟบ้านนาทรายในปัจจุบัน เปรียบเสมือนพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมส าหรับกลุ่มคนต่างๆ 

ในท้องถิ่นเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์บางประการ เช่น กลุ่มเจ้าพ่อเจ้าแม่ ใช้บุญบั้งไฟเป็นพ้ืนที่เพ่ือ
การสืบทอดระบบความเชื่อในเรื่อง “ผีบรรพบุรุษ” ไม่ให้จางหายไป เป็นพ้ืนที่ตอกย้ าความรู้สึกร่วม
ของความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าของกลุ่มสังคมเดียวกัน กลุ่มผู้น าชุมชน 
ใช้บุญบั้งไฟเป็นพ้ืนที่เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดชุมชนและบุญบั้งไฟยังเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งเพ่ือวัดความส าเร็จของกลุ่มผู้น า หน่วยงานท้องถิ่นใช้บุญบั้งไฟเป็นพ้ืนที่เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายภาครัฐส่วนกลาง กล่าวคือ การบูรณาการ
ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมภายในท้องถิ่น เป็นพ้ืนที่ในการแสดงสถานะทาง
สังคม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตนกับชาวบ้าน และกลุ่มชาวบ้าน ใช้บุญบั้งไฟเพ่ือเป็นพ้ืนที่
ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าในการท าเกษตรกรรมตลอดทั้งปี เป็นพื้นที่สังสรรค์และปรับความเข้าใจเพ่ือ
สร้างความสามัคคีในชุมชน เปรียบเสมือนวันรวมญาติหรือวันโฮมพ่ีโฮมน้องของชุมชน ทั้งยังเป็นพ้ืนที่
ให้ชาวบ้านได้แสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษ “เจ้าพ่อเจ้าแม่” และพระยาแถน เพ่ือให้เกิดความสบาย
ใจในการด ารงชีพ 

 แต่เมื่อนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
–11 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2554) หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นที่ถือเป็นกลไก
หนึ่งทางสังคมต้องรับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศ จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ภาครัฐท้องถิ่นได้หันมา
ให้ความส าคัญกับการบูรณาการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
โดยชุมชนเพ่ือชุมชนอย่างยั่งยืน จึงเห็นได้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐท้องถิ่นส่งผลถึงกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดงานบุญบั้งไฟ เฉกเช่น การน าขบวน “ผีตาโม่” ที่เกิดจากการสร้างสรรค์
จินตนาการจากนิทานพ้ืนบ้านในชุมชนมาร่วมในงานบุญบั้งไฟโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือ
รากเหง้าดั้งเดิม จึงส่งผลให้เกิดเป็นความขัดแย้งทางความเชื่อ ดังนั้นหากต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การสืบสานประเพณีอาจท าได้เพียงการอ านวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เท่านั้น และหากต้องการ
เข้าไปจัดการวัฒนธรรมในชุมชนควรจะค านึงถึงวัฒนธรรมพื้นฐานหรือความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน หาก
ครั้งต่อไปภาครัฐจะเข้ามาจัดการหรือส่งเสริมวัฒนธรรม จะต้องค านึงอะไรบ้าง แต่สิ่งส าคัญที่ควรค านึงถึง
คือการสนับสนุนให้ทุกกลุ่มในชุมชน เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้น าชุมชน เยาวชน ชาวบ้าน และพระสงฆ์ เป็น
ศูนย์กลางในการร่วมคิด ร่วมท า ภาครัฐควรท าเพียงการเติมเต็มและแนะน าในส่วนที่ชุมชนขอความ
ช่วยเหลือ และที่ส าคัญกระบวนการจัดการงานบุญบั้งไฟควรตระหนักถึงคุณและที่มาของงาน กล่าวคือ 
วัตถุประสงค์ของบุญบั้งไฟบ้านนาทราย คือ ต้องการบูชาผีบรรพบุรุษ “เจ้าพ่ออู่ค า” และพระยาแถน 
หากภาครัฐท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเชิดชูและเคารพในรากเหง้าของชุมชน  จะท าให้
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ชุมชนเกิดความเป็นเอกภาพไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแบบที่ผ่านมา และการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกันจะสร้างความเป็นเอกภาพในชุมชนสู่
ความยั่งยืนอย่างแท้จริง 

  ผู้วิจัยพบว่า แนวคิดการจัดการประเพณีที่มุ่งเน้นการตอบสนองอุดมการณ์ค่านิยมสมัยใหม่ 
และตอบสนองอ านาจรัฐ ในงานศึกษาของปิ่นวดี ศรีสุพรรณ (2554) ได้กล่าวถึงผลกระทบที่ส่งผลให้
ประเพณีบุญบั้งไฟหลายพ้ืนที่หมดมนต์ขลังในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรม พิธีกรรม ความเชื่อที่เคยเกี่ยวพัน
กับวิถีชิวิตของคนในชุมชนเกษตรกรรม แต่สิ่งที่เข้ามาทดแทนคือเป็นประเพณีแห่งความสนุกส าหรับ
นัดรวมพลกันของลูกหลานที่เข้าไปท างานในเมืองใหญ่ การแข่งขันชิงดีชิงเด่น การพนันขันต่อ และการ
สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสาระหลักจริงๆ เพ่ือบูชาพระยาแถนผู้ที่สามารถ
บันดาลฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลกลับไม่ปรากฏในปัจจุบัน ดังค ากล่าวของคนในท้องถิ่นว่า “งานบุญที่
มีแต่เปลือก แต่ไม่มีแก่น” และ “บั้งไฟยิ่งสูงแต่ระดับจิตใจของคนอีสานนับวันจะดิ่งจมไปเสียแล้ว เนื้อ
แท้ทางวัฒนธรรมที่เราเคยรับรู้จากอดีตมันได้เลือนหายไป” (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ, 2554) เฉกเช่นบุญบั้งไฟ
บ้านนาทรายที่ถูกกระทบจากนโยบายการพัฒนาประเทศส่งผลท าให้โครงสร้างการจัดงานเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระบวนการทางสังคม เพียงแต่การด ารงอยู่ในรูปแบบเฉพาะถิ่นนั้น เกิดขึ้นจากชุมชนยังคงมีระบบ
ฐานความเชื่อเรื่องการนับถือผีบรรพบุรุษ หรือ “เจ้าพ่อเจ้าแม่” ที่ฝั่งรากเหง้าอย่างเหนียวแน่น (ซึ่ง
ปรากฏจากประเพณี พิธีกรรมในปัจจุบันของชุมชนยังคงมีเจ้าพ่อเจ้แม่เป็นผู้น าทางด้านพิธีกรรมในทุก
ขั้นตอน) และการบูชาผีบรรพบุรุษ ยังถือเป็นแก่นหลักของประเพณีจึงท าให้บุญบั้งไฟบ้านนาทราย
ยังคงรูปแบบเฉพาะถิ่นได้จนถึงปัจจุบัน ผนวกกับหน่วยงานท้องถิ่นและกลุ่มผู้น าชุมชนต่างมีความ 
สัมพันธ์กันทางระบบเครือญาติกับกลุ่มร่างทรงเจ้าพ่อเจ้าแม่ และเป็นคนพ้ืนถิ่นที่มีระบบความเชื่อ
เดียวกัน จึงท าให้บุญบั้งไฟบ้านนาทรายยังสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ 

  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชนถือเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้น
การจัดกิจกรรมในชุมชนหากมีการดึงกลุ่มเยาวชนเข้ามามีบทบาทตั้งแต่การประชุมวางแผน การแบ่ง
หน้าที่ในการจัดการประเพณี เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการท าบั้งไฟ ผู้น าชุมชนอาจ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมบทบาทกลุ่มวัยรุ่นในรูปแบบการสาธิตวิธีท าบั้งไฟโดยใช้เทคนิคการสร้างแรง  
จูงใจให้กลุ่มเด็กๆ เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการท าบั้งไฟร่วมกันในช่วงงานประเพณีเพราะจะเป็นการ
สร้างความรู้สึกร่วมถึงความจริงแท้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินพิธีกรรมในชุมชน หรือหน่วยงาน 
ท้องถิ่นอาจสนับสนุนการจัดท าสื่อวีดีทัศน์หรือหนังสั้นที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มโดยให้วัยรุ่นที่เป็น
แกนน าชุมชน ผู้อาวุโสในชุมชนได้สวมบทบาทการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความเป็นพ้ืนบ้านนาทราย สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้
คนรุ่นใหม่เกิดส านึกรักษ์วัฒนธรรมบ้านเกิดของตนเองและร่วมใจกันสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่า เช่นเดียว 
กับงานศึกษาของ ทศนวรรณ โพธิ์ศรีเรือง (2553) ที่ได้เสนอว่าการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณี
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ส่วนใหญ่เน้นการถ่ายทอดด้วยการปฏิบัติ แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการจัด  
การความรู้ควรที่จะให้มีการจัดการความรู้ที่จับต้องได้ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะบันทึกลง
สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ภูมิปัญญาสามารถสืบทอดต่อไปได้ (ทศนวรรณ โพธิ์ศรีเรือง, 
2553) และผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ในชุมชนถือเป็นกลไกลส าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การสืบทอด
ประเพณีไปในทิศทางใด ดั้งนั้นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงถือเป็นกระบวนการส าคัญในการ
สืบทอดรูปแบบประเพณีในอนาคต 
  ประเพณีบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ผ่านกระบวนการจัดการทางสังคมท าให้เห็นถึงโครงสร้าง
การจัดงานประเพณีเกิดกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดการประดิษฐ์ต่อเติม
พิธีกรรมให้มีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในแง่ของกระบวนการสร้างความหมายให้กับงานผ่านพิธีกรรม
ต่างๆ การต่อเติมกิจกรรมที่สะท้อนอุดมการณ์กลุ่ม ท าให้ประเพณีกลายเป็นพ้ืนที่ที่มุ่งเน้นการน าเสนอ
ตัวตนและสร้างภาพลักษณ์ของกลุ่มเจ้าของวัฒนธรรม ผู้น าชุมชน และ ภาครัฐท้องถิ่น มากกว่าที่จะเป็น
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเพ่ือให้ชุมชนเข้ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมร่วมกัน 
เมื่อเรามีการถอดบทเรียนก็พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมจนน า  
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เกิดจากการเคารพรากเหง้า ความเชื่อ ฉะนั้นหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้องการส่งเสริมหรือพัฒนางานประเพณีในชุมชน จึงควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้ชุมชน
ร่วมออกแบบสังคมของพวกเค้าด้วยตัวเองผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม เพ่ือไม่ให้ประเพณีท้องถิ่น
ที่สืบทอดกันมาถูกพัฒนาไปเพียงแค่ความสนุกสนานรื่นเริงหรือตอบสนองต่อสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
ภาครัฐที่ก าลังเข้ามาส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านนาทราย ควรศึกษาข้อมูล
และเข้าถึงบริบทชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ความส่งท้าย 
  ประเพณีประดิษฐ์บุญบั้งไฟบ้านนาทราย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของงานศึกษาที่ท าให้ผู้วิจัย
เกิดมุมมองความคิดใหม่เกี่ยวกับการศึกษางานด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมไม่ใช่ เป็นเพียงแค่เรื่องของ
การสืบทอดสิ่งดีงามสืบต่อกันมา แต่การด ารงอยู่ได้ของประเพณี วัฒนธรรม ในสังคมปัจจุบันที่มีความ
แตกต่างและหลากหลายถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่า ขอบคุณพลังความคิดของ อิริค ฮอบส์บอว์ม 
(Eric Hobsbawm) ผ่านมุมมอง “ประเพณีประดิษฐ์” (Invented Tradition)  
   การศึกษา “ประเพณีประดิษฐ์” ผ่านงานบุญบั้งไฟบ้านนาทราย ถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้
เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านนาทราย เพราะ “ประเพณีประดิษฐ์” คือกระบวนการ
ปฏิบัติการทางสังคมที่ท าให้เข้าใจถึงระบบวัฒนธรรมผ่านพ้ืนที่บุญบั้งไฟ ประเพณีประดิษฐ์ท าให้เห็น
ว่า “บุญบั้งไฟ” ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องราวของความเชื่อที่ชาวบ้านมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ 
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เฉกเช่น “เจ้าพ่อ เจ้าแม่” เพียงอย่างเดียว แต่ประเพณีประดิษฐ์ ยังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนบ้านนาทรายในช่วงเวลานั้นๆ และเมื่อสังคมเกิด
สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน “ประเพณีประดิษฐ์” มักจะสามารถปรับตัวและเคลื่อนไหวเพ่ือ 
ให้สอดรับกับสภาวการณ์ปัจจุบันได้อย่างลื่นไหลผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นโดยวิธีการ 
ต่อเติม การปรับเปลี่ยน การผลิตซ้ า หรือน ากระบวนการต่างๆ มาปรุงแต่งเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นปรากฏ 
การณ์ทางสังคมผ่านการสร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกลไกลของภาครัฐ 
เฉกเช่น พ้ืนที่ของปัญหาวิจัย “บุญบั้งไฟบ้านนาทราย” ที่ผ่านกระบวนการสร้างจุดเปลี่ยนส าคัญของ
ประวัติศาสตร์ชุมชนมาถึงสามครั้งด้วยกัน กล่าวโดยสรุป ยุคก่อตั้งชุมชนหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นยุควิกฤต
ของชีวิตหลังสิ้นสุดสงคราม การประดิษฐ์จึงเกิดจากการสร้างส านึกร่วมกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือแสวงหาที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ยุคพัฒนา เปรียบเสมือนยุคแห่งการใช้ยุทธวิธีปรับเปลี่ยนพิธีกรรมเพ่ือเผชิญหน้ากับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรุนแรง การประดิษฐ์ครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพ่ือการด ารงอยู่ของกลุ่ม และยุค
ปัจจุบันหรือยุคต่อสู้เพ่ืออุดมการณ์กลุ่มการประดิษฐ์จึงเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการต่อรองกับสังคมในการแสวงหา
อ านาจอันชอบธรรม  
 ความซับซ้อน ยุ่งยาก ของพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในบุญบั้งไฟ สะท้อนให้เห็นถึงการประดิษฐ์
ขั้นตอน หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อต้องการสร้างความเข้มขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพิธีกรรมเพ่ือเป็นการ
ตอกย้ าความเชื่อ เกิดเป็นความศรัทธา และบุญบั้งไฟยังถูกใช้เป็นพ้ืนที่ในการต่อรองกับอ านาจ (ระหว่าง
เจ้าพ่อ เจ้าแม่กับสังคมภายนอก) และการประดิษฐ์ประพิธีกรรมต่างๆ ยังเป็นการเพ่ิมอ านาจความเชื่อ
มากขึ้นให้กับคนในชุมชน  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป  
   ชุมชนบ้านนาทราย ถือว่าเป็นพ้ืนที่ศึกษาหนึ่งที่เต็มไปอารยทางวัฒนธรรมที่มีความ
ซับซ้อนโดยเฉพาะในแง่ของประเพณี วัฒนธรรม ที่ถูกเชื่อมโยงกับฐานความเชื่อเรื่อง “เจ้าพ่อเจ้าแม่” 
หรือ“ผีบรรพบุรุษ” ของชุมชนจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวล้านช้าง และยัง
สามารถด ารงอยู่กับวิถีชีวิตในปัจจุบันอย่างน่าสนใจ จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นร่วมกันผลักดันให้
ชุมชนบ้านนาทรายเกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การศึกษาแนวทางการจัดการชุมชนเพ่ือความ
ยั่งยืนและไม่กระทบรากเหง้าดั้งเดิมงานวิจัยครั้งต่อไปควรจัดการให้เหมาะสมกับบริบทชุมชน ดังนี้ 
  1. หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือหน่วยงานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องควรมีการถอด
บทเรียนชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่น วิถีชีวิต ภาษา ปราชญ์ท้องถิ่น 
นิทานพ้ืนบ้าน ประวัติศาสตร์ชุมชนที่อิงกับประวัติศาสตร์ชาติในสมัยสงครามสยามกับฝั่งลาว ทั้งยัง
ปรากฏหลักฐานทางโบราณสถาน เฉกเช่น “สิม” สถาปัตยกรรมล้านช้างผสมพ้ืนถิ่น ภาพจิตรกรรมฝา
ผนังอายุราวประมาณปลายอยุธยาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เรื่องราวที่กล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ล้วนถูกเก็บ



164 

ด้วยความทรงจ าของคนรุ่นเก่า โดยถูกถ่ายทอดด้วยค าบอกกล่าวเล่าเรื่อง จัดเก็บองค์ความรู้ออกมาใน
รูปแบบลายลักษณ์อักษร หรือสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย เช่น วีดีทัศน์ หนังสั้น หนังสือ
การ์ตูน และต่อยอดเป็นบทเรียนวัฒนท้องถ่ินเพื่อให้เยาวชน คนในชุมชน ได้เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรม
ของตนเอง สิ่งเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความตระหนักให้เกิดเป็นส านึกรักษ์บ้านเกิด สร้างความ
สามัคคี น าไปสู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน 
  2. ศึกษาแนวทางการจัดการประเพณี วัฒนธรรม ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมโดยให้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการประเพณี วัฒนธรรม โดยเฉพาะภาครัฐที่ก าลังเข้ามาส่งเสิรมในเรื่อง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบ้านนาทราย ควรศึกษาข้อมูลและเข้าถึงบริบทชุมชนอย่างแท้จริง 
เพ่ือให้การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน าไปสู่การพัฒนาทั้งในเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยความร่วมมือกับชุมชน 
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 การเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญและน้ําหนักในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม  
เพ่ือให้ได้รายละเอียดของขั้นตอนในการดําเนินพิธีกรรม ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้าน
นาทราย ตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนจบงานประเพณีบุญบั้งไฟ “ไหว้เจ้าพ่ออู่คํา-เจ้าแม่อู่แก้ว” ประจําปี 
2558 ซึ่งมีการจัดงานด้วยกัน 3 วัน ดังต่อไปนี้ 
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เสาร์ที่ 6 มิ.ย. 58 
เร่ิมเวลา 08.00น. 
 
 
 
 
 

 

วันเตรียมงาน 
การจัดสถานที ่  
 
 
 

 
การจัดสถานทีภ่ายในงานจะมีอยู่
ด้วยกัน 4 จุดหลักๆ ดงันี ้ 
 จุดที่ 1 สร้างหอไหว้ช่ัวคราวของเจ้า
พ่อ (อยู่ในลานวัดด้านหน้าสิมวัดนา
ทราย)  
 จุดที่ 2 โรงทานและสถานที่รับแขก  
 จุดที่ 3 สถานที่จุดบั้งไฟ ณ สนาม
โรงเรียนบ้านนาทราย 
 จุดที่ 4 หีบใหญ่ (บ้านร่างทรงเจ้า
พ่ออู่คําคนแรก)  

 
1. กวนจ้ํา แม่แต่ง ดูแลเรื่อง
สถานท่ีประกอบพิธีกรรม  
2. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้าน 
ดูแลสถานท่ีทั่วไป เช่น พิธีเปิด 
โรงทาน สถานที ่เวทีกลาง 

 เตรียมของใช้
ในพิธีกรรม   

กลุ่มแม่แต่งและผู้หญิงในหมู่บ้าน  
จะรวมตัวกันที่ศาลาการเปรียญของวัด  
เพื่อร่วมกันจัดเตรียมกรวยขันธ์ห้า ขันธ์
แปด ห่อนิมนต์ ขันหมาก ต้นผึ้งฯ 
กลุ่มกวนจ้ าและผู้ชายในหมู่บ้าน 
จะช่วยกันตกแตง่บั้งไฟที่ได้ผ่านกันอัดมา
ก่อนแล้ว โดยนําไม้ไผ่ขนาดเล็กมามัด
ล้อมบั้งไฟเจ้าพ่ออู่คํา– เจ้าแม่อู่แก้ว และ
นํากระดาษแก้วประดับตกแต่งตามแบบ
ฉบับพื้นบ้าน เมื่อเสร็จแล้วจะนําบั้งไฟ
ทั้งหมดมาเก็บไว้บนศาลาการเปรียญ 

ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาทราย 

15.00 น. 
 

พิธีพระสงฆ์
เจริญพระพุทธ
มนต์เย็น 

ชาวบ้านจะเดินทางมาร่วมตัวกันที่ศาลา
การเปรียญ กลุ่มช่างทําบั้งไฟจะนําบั้งไฟ
ทุกบั้งที่ผ่านการอัดเสร็จเรียบร้อยขึ้น 
มาเตรียมทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล บนศาลา
การเปรียญ  

ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาทราย 
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20.00 น.  
 

 

เจ้าพ่อ เจ้าแม่
ประชุมกนัที ่
หีบใหญ่  

บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ จะนัดร่วมตัวกันที่
หีบใหญ่ และเข้าไปในห้อง (คองไหว้) 
เป็นห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชาของเจ้าพ่ออู่คํา
โดยกวนจ้ํา จะจัดว่างข้าวของที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมภายในงานบุญบั้งไฟ 
เพื่อให้เจ้าพ่อองค์ใหญ่ (เจ้าพ่ออู่คํา) ทํา
พิธีตรวจดูข้าวของเครื่องใช้ที่นําเข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมในวันงานว่ามีความ
ครบถ้วน หรือขาดเหลือหรือไม่ 

ณ หีบใหญ่ (บ้านของร่างทรงเจ้า
พ่ออู่คําคนแรกของหมู่บ้าน) 

21.12  น.   แห่กัณฑ์หลอน  หลังจากเจ้าพ่อตรวจตราดูของที่ใช้ใน
พิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าแต่ละองค์ได้
อัญเชิญออกจากร่างทรง นักดนตรี และ
ชาวบ้าน ได้แก่ มือฆ้อง มือกลอง มือ
ฉาบ หมอแคน ก็ลงจากบ้านหีบใหญ่ 
ไปตั้งขบวนแห่โดยมีกวนจ้ําและชาวบ้าน
มาร่วมแห่ในขบวน ในระหว่างที่แห่ไป
จะมีการร้อง  "โอ่ฮะโอ่ฮะโอ ฮะโอ่ฮะโอ
......... "  เมื่อขบวนแห่ถึงหน้าบ้านใคร  
ชาวบ้านจะนําเงินมามอบให้ตามกําลัง
ศรัทธา หรืออาจเป็นเหล้า 40 เพื่อใช้
สมทบทุนการจัดงาน 

แห่กัณฑ์หลอนไปตามชุมชน จน
ครบทุกหลังคาเรือน 

อาทิตย์ท่ี 7 มิ.ย. 58 
04.00  น. 

วันงาน 
แห่พระอุปคุต 

 
การแห่พระอุปคุต ในประเพณีบุญบั้งไฟ 
บ้านนาทราย เกิดจากความเช่ือว่าพระ
อุปคุตจะทําให้มีความสวัสดีมีชัย และ
คอยปกปักรักษาให้งานบุญครั้งนี้สําเร็จ
ราบรื่นด้วยดี ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่
คลองแกลบ ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน เพื่อใช้
ทําพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากน้ํา
โดยพราหมณ์ประจําหมู่บ้านเป็นผู้นํา
พิธีกรรม 

 
ณ คลองแกลบหน้าหมู่บ้าน และ
แห่มายัง วัด นาทราย 

05.18  น.   แห่ผ้าเจ้าพ่อ หลังจากทําการแห่พระอุปคุตเข้าเมือง
เรียบร้อย บรรดาร่างทรง กวนจ้ํา แม่แต่ง 
จะเดินทางกลับไปรวมตัวกัน ณ หีบใหญ่

ณ หีบใหญ่ 
ณ หอไหว้ช่ัวคราวตั้งอยู่ในบรเิวณ  
วัดนาทราย 
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พร้อมนักดนตรี เพื่อนําห่อผ้าของร่างทรง
ที่เสียชีวิตไปแล้ว เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ
ด้วย เมื่อพร้อมก็ตั้งขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อ
เคลื่อนย้ายไปยัง สถานที่ประดิษฐาน 
ณ หอไหว้ช่ัวคราว ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณวัด
นาทราย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรม บรรดา
เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดก็เดินทางกลับไป
ยังหีบใหญ่อีกครั้ง เพ่ือเชิญเจ้าออกจาก
ร่างทรง 

 
 

12.00  น. พิธีเปิดงาน 
บุญบั้งไฟ 

กํานันบ้านนาทราย เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายก 
อบต.ตําบลวังบาล เป็นประธานในพิธี
เปิดพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านนา
ทรายร่วมเป็นแขกในพิธี 

ณ วัดนาทราย 

13.14  น. พิธีถวายบั้งไฟ 
ให้เจ้าพ่อ  
เจ้าแม่ 

ร่างทรงเจ้าแต่ละองค์ไปรวมตัวกันที่
บ้านหีบใหญ่อีกครั้ง เมื่อร่างทรงเจ้าพ่ออู่
คํามาถึงหีบใหญ่ก็จะเริ่มประกอบพิธีทํา
น้ํามนต์นําไปใช้ปะพรมที่รถบั้งไฟ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลและเช่ือว่าบั้งไฟจะได้
ไม่แตกใส่ชาวบ้าน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีใน
ส่วนน้ีบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ลุกขึ้นฟ้อน
รําร่วมกันจนพอใจ ก่อนลงไปยังรถบั้ง
ไฟที่จอดรออยู่ด้านล่างหีบใหญ่ 

ณ หีบใหญ่ 

14.11  น. พิธีเบิกบั้งไฟ เจ้าพ่ออู่คํา จะเดินถือดาบประจําตัว ช่ือ 
“ศรีคันชัย” ลงมาจากหีบใหญ่ ตามด้วย
เจ้าพ่อขุนไทรถือไม้เรียวหวาย และตาม
ด้วยเจ้าองค์อื่นๆ ตามลําดับเพื่อทําพิธี
เบิกบั้งไฟ โดยเดินรอบรถบั้งไฟ 1 รอบ 
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเบิกบั้งไฟก็เริ่มตั้งขบวน
แห่ไปยังวัดนาทราย 

ณ หีบใหญ่ 

14.20  น.    ขบวนเอบ้ั้งไฟ
ไปวัดนาทราย 

เริ่มตั้งขบวนแห่จากหน้าบ้านหีบใหญ่  
ขบวนประกอบไปด้วยกวนจ้ํา 3 คน
เดินถือต้นผึ้งนําหน้าขบวน ตามด้วยเจ้า

ณ หีบใหญ่ 
ณ วัดนาทราย 
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พ่ออู่คําหรือเจ้าพ่อหลวงพิชัยถือดาบ 
“ศรีคันชัย” เบิกทาง ตามด้วยเจ้าพ่อ
ขุนจบถือไม้เรียวหวายเบิกทาง ตาม
ด้วยเจ้าองค์อื่นๆ ตามลําดับ ถัดมาเป็น
วงดนตรีบรรเลงในขบวน ตามด้วยลูกผึ้ง
ก้นเทียน รถกลองกิ่ง  และปิดท้ายด้วย
รถเอบ้ั้งไฟ 

14.30  น. พระสงฆ์สวด 
ชะยันโตพร้อม
ปะพรมน้ ามนต์
ให้ขบวนบั้งไฟ
ขณะเดิน เข้ า
วัดนาทราย 

ขบวนเคลื่อนเข้าวัด พระสงฆ์ 4 รูป จะ
นั่งบนโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ใต้ต้นโพธิ์ สวด
ชะยันโตและประพรมน้ําพระพุทธมนต์
ให้กับขบวนบั้งไฟ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และความเป็นสิริมงคล และเอ้บั้งไฟ
รอบสิม และศาลาการเปรียญ 3 รอบ 

ณ วัดนาทราย 

14.48  น.   ฟ้อนร าฉลอง 
บั้งไฟ (ในวัด) 

เมื่อแห่บั้งไฟรอบสิมครบ 3 รอบแล้ว 
บรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้เดินหน้าเข้าไป
ในบริเวณหอไหว้ช่ัวคราว ซึ่งจะมีไม้ไผ่
ทําเป็นรั้วก้ันอณาเขตเพื่อป้องกันไม่ให้
ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่บริเวณที่กั้นโซน
ไว้ และเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ก็ได้ร่วม กัน
ฟ้อนรําฉลองกันจนพอใจก่อนที่จะไปยัง
สถานที่จุดบั้งไฟ 

ณ หอไหว้ช่ัวคราว 

15.00  น.   แห่ไปสถานที่
จุดบั้งไฟ 

หลังจากที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ฟ้อนรํา
จนพอใจแล้ว ก็จะเริ่มเดินทางกันไปยัง
สนามโรงเรียนบ้านนาทรายเพื่อจุดบั้ง
ไฟ 

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

15.20  น.    การจุดบัง้ไฟ กลุ่มวัยรุ่น (ลูกศิษย์เจ้าพ่อ) นําเอาบั้งไฟ
บั้งแรกที่เตรียมไว้จุดถวายเจ้าพ่อองค์
ใหญ่ ติดตั้งที่ฐานจุดบั้งไฟ และในปีนี้
ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นําบั้งไฟตะไล
มาร่วมจุดในงานครั้งนี้ด้วย   

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 58  
09.00  น.      

วันเก็บกากบัง้ไฟ ร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และบริวาร เดินทาง
ไปยัง หีบใหญ่ เมื่อมาพร้อมเพรียงกัน 
ร่างทรงเจ้าพ่ออู่คําจะจุดธูป จุดเทียนที่
โต๊ะหมู่ ตามด้วยการยกขันธ์ห้า ขันธ์แปด 

ณ หีบใหญ่ 
ณ วัดนาทราย 
ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 
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บอกกล่าวอันเชิญเจ้าลงมาประทับร่าง 
เพื่อเริ่มพิธีนําขบวนบั้งไฟอีก 4 บั้ง ไปจุด
เป็นวันสุดท้าย 

09.20  น.    แหข่บวนบั้งไฟ 
ไปวัดนาทราย 

เคลื่อนขบวนออกจากหีบใหญ่มาถึงวัด
นาทราย ก็จะทําการแหบ่ั้งไฟจนครบ 3 
รอบ บรรดาเจ้าทั้งหมดก็จะไปกราบลงที่
พื้นด้าน หน้าสิมอีก 3 ครั้ง และเดินไป
ยังบริเวณหอไหว้ที่ได้สร้างขึ้นในลานวัด 
ส่วนบั้งไฟ 4 บั้ง ชาวบ้านจะนําไปรอที่
สนามโรงเรียนบ้านนาทราย 

ณ วัดนาทราย 

09.30  น.   ร าฉลองบั้งไฟ  เจ้าพ่ออู่คํา บอกกล่าวให้บรรดาเจา้องค์
อื่นๆ ฟ้อนรําฉลองร่วมกัน 1 รอบ ก่อนที่
จะไปยังสถานท่ีจุดบั้งไฟ 

ณ หอไหว้ช่ัวคราว ตั้งอยู่บริเวณ
วัดนาทราย 
 

10.46  น.    ขบวนแหไ่ป
สถานทีจุ่ด  

หลังจากที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ฟ้อนรํา
จนพอใจ ก็จะเริ่มเดินทางไปยังสนาม
โรงเรียนบ้านนาทราย เพื่อจุดบั้งไฟ 

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

11.29  น. จุดบั้งไฟ กลุ่มวัยรุ่น (ลูกศิษย์เจ้าพ่อ) นําบั้งไฟบั้ง
แรกติดตั้งที่ฐานจุดบั้งไฟ เมื่อติดตั้งบั้งไฟ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จุดบั้งไฟ ใน
ระหว่างที่จุดบั้งไฟ วงดนตรีก็บรรเลงไป
ด้วย มีการฟ้อนรําฉลองบั้งไฟของเจ้า
พ่อเจ้าแม่ที่นั่งกันอยู่ภายในเต็นท์นั้น 
จนครบตามจํานวน 4 บั้ง  

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

13.27  น.   พิธีกรรมดับ
ร้อนและกนิ
ข้าวฉลองวัน
เก็บกากบั้งไฟ 
 

วันเก็บกากบั้งไฟ จะมีการจุดบั้งไฟ
จํานวน 4 บั้ง ถือเป็นสัญลักษณ์ในการ
บอกกล่าวพระยาแถน และเทพประจํา
ทิศทั้ง 4 ว่าได้เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ประกอบกับความเช่ือของชุมชน
เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเป็นประเพณีแห่งความ
ร้อนวันเก็บกากบั้งไฟจึงเป็นการสะสาง
เพื่อดับร้อนให้ชุมชน   

ณ บ้านหัวเรีย่วหัวแรงในการ
ดําเนินงานบญุบั้งไฟ 

15.00  น.    เชิญเจ้ าออก
จากร่าง 

หลังจากท่ีเจ้าพ่อเจ้าแม่ร่วมกันฉลองพา
ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรดาร่างทรง
เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ทําพิธีส่งเจ้าพ่อเจ้าแม่

ณ หีบใหญ่ 
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ของแต่ละคนกลับออกจากร่างไป ร่าง
ทรงก็ถอดเครื่องทรงพับเก็บแยกย้ายกัน
กลับบ้านถือว่าเป็นอันเสร็จงานประเพณี
บั้งไฟบ้านนาทรายในปีนี้ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล  นางอรอุมา  เมืองทอง 
ที่อยู่  88 หมู่ 2 ตําบลป่าเลา อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
ที่ทํางาน  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  83 หมู่ 11 ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2547  สําเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศิลปศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 พ.ศ. 2555  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
   วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2547  เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ภาคผนวก 
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 การเก็บข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ความส้าคัญและน้้าหนักในการลงพ้ืนที่ภาคสนาม  
เพ่ือให้ได้รายละเอียดของขั้นตอนในการด้าเนินพิธีกรรม ดังนั้นจึงได้เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบ้าน
นาทราย ตั้งแต่เริ่มเตรียมงานจนจบงานประเพณีบุญบั้งไฟ “ไหว้เจ้าพ่ออู่ค้า-เจ้าแม่อู่แก้ว” ประจ้าปี 
2558 ซึ่งมีการจัดงานด้วยกัน 3 วัน ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม รายละเอียดงาน หมายเหตุ 
เสาร์ที่ 6 มิ.ย. 58 
เร่ิมเวลา 08.00น. 
 
 
 
 
 

 

วันเตรียมงาน 
การจัดสถานที ่  
 
 
 

 
การจัดสถานทีภ่ายในงานจะมีอยู่
ด้วยกัน 4 จุดหลักๆ ดังนี ้ 
 จุดที่ 1 สร้างหอไหว้ช่ัวคราวของเจ้า
พ่อ (อยู่ในลานวัดด้านหน้าสิมวัดนา
ทราย)  
 จุดที่ 2 โรงทานและสถานที่รับแขก  
 จุดที่ 3 สถานที่จุดบั้งไฟ ณ สนาม
โรงเรียนบ้านนาทราย 
 จุดที่ 4 หีบใหญ่ (บ้านร่างทรงเจ้า
พ่ออู่ค้าคนแรก)  

 
1. กวนจ้้า แม่แต่ง ดูแลเรื่อง
สถานท่ีประกอบพิธีกรรม  
2. ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน และลูกบ้าน 
ดูแลสถานท่ีทั่วไป เช่น พิธีเปิด 
โรงทาน สถานที ่เวทีกลาง 

 เตรียมของใช้
ในพิธีกรรม   

กลุ่มแม่แต่งและผู้หญิงในหมู่บ้าน  
จะรวมตัวกันที่ศาลาการเปรียญของวัด  
เพื่อร่วมกันจัดเตรียมกรวยขันธ์ห้า ขันธ์
แปด ห่อนิมนต์ ขันหมาก ต้นผึ้งฯ 
กลุ่มกวนจ้้าและผู้ชายในหมู่บ้าน 
จะช่วยกันตกแตง่บั้งไฟที่ได้ผ่านกันอัดมา
ก่อนแล้ว โดยน้าไม้ไผ่ขนาดเล็กมามัด
ล้อมบั้งไฟเจ้าพ่ออู่ค้า– เจ้าแม่อู่แก้ว และ
น้ากระดาษแก้วประดับตกแต่งตามแบบ
ฉบับพื้นบ้าน เมื่อเสร็จแล้วจะน้าบั้งไฟ
ทั้งหมดมาเก็บไว้บนศาลาการเปรียญ 

ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาทราย 

15.00 น. 
 

พิธีพระสงฆ์
เจริญพระพุทธ
มนต์เย็น 

ชาวบ้านจะเดินทางมาร่วมตัวกันที่ศาลา
การเปรียญ กลุ่มช่างท้าบั้งไฟจะน้าบั้งไฟ
ทุกบั้งที่ผ่านการอัดเสร็จเรียบร้อยขึ้น 
มาเตรียมท้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล บนศาลา

ณ ศาลาการเปรียญ วัดนาทราย 
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การเปรียญ  

20.00 น.  
 

 

เจ้าพ่อ เจ้าแม่
ประชุมกนัที ่
หีบใหญ่  

บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ จะนัดร่วมตัวกันที่
หีบใหญ่ และเข้าไปในห้อง (คองไหว้) 
เป็นห้องที่มีโต๊ะหมู่บูชาของเจ้าพ่ออู่ค้า
โดยกวนจ้้า จะจัดว่างข้าวของที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมภายในงานบุญบั้งไฟ 
เพื่อให้เจ้าพ่อองค์ใหญ่ (เจ้าพ่ออู่ค้า) ท้า
พิธีตรวจดูข้าวของเครื่องใช้ที่น้าเข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมในวันงานว่ามีความ
ครบถ้วน หรือขาดเหลือหรือไม่ 

ณ หีบใหญ่ (บ้านของร่างทรงเจ้า
พ่ออู่ค้าคนแรกของหมู่บ้าน) 

21.12  น.   แห่กัณฑ์หลอน  หลังจากเจ้าพ่อตรวจตราดูของที่ใช้ใน
พิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าแต่ละองค์ได้
อัญเชิญออกจากร่างทรง นักดนตรี และ
ชาวบ้าน ได้แก่ มือฆ้อง มือกลอง มือ
ฉาบ หมอแคน ก็ลงจากบ้านหีบใหญ่ 
ไปตั้งขบวนแห่โดยมีกวนจ้้าและชาวบ้าน
มาร่วมแห่ในขบวน ในระหว่างที่แห่ไป
จะมีการร้อง  "โอ่ฮะโอ่ฮะโอ ฮะโอ่ฮะโอ
......... "  เมื่อขบวนแห่ถึงหน้าบ้านใคร  
ชาวบ้านจะน้าเงินมามอบให้ตามก้าลัง
ศรัทธา หรืออาจเป็นเหล้า 40 เพื่อใช้
สมทบทุนการจัดงาน 

แห่กัณฑ์หลอนไปตามชุมชน จน
ครบทุกหลังคาเรือน 

อาทิตย์ท่ี 7 มิ.ย. 58 
04.00  น. 

วันงาน 
แห่พระอุปคุต 

 
การแห่พระอุปคุต ในประเพณีบุญบั้งไฟ 
บ้านนาทราย เกิดจากความเช่ือว่าพระ
อุปคุตจะท้าให้มีความสวัสดีมีชัย และ
คอยปกปักรักษาให้งานบุญครั้งนี้ส้าเร็จ
ราบรื่นด้วยดี ชาวบ้านจะรวมตัวกันที่
คลองแกลบ ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้าน เพื่อใช้
ท้าพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจากน้้า
โดยพราหมณ์ประจ้าหมู่บ้านเป็นผู้น้า
พิธีกรรม 

 
ณ คลองแกลบหน้าหมู่บ้าน และ
แห่มายัง วัด นาทราย 
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05.18  น.   แห่ผ้าเจ้าพ่อ หลังจากท้าการแห่พระอุปคุตเข้าเมือง
เรียบร้อย บรรดาร่างทรง กวนจ้้า แม่แต่ง 
จะเดินทางกลับไปรวมตัวกัน ณ หีบใหญ่
พร้อมนักดนตรี เพื่อน้าห่อผ้าของร่างทรง
ที่เสียชีวิตไปแล้ว เข้าร่วมงานบุญบั้งไฟ
ด้วย เมื่อพร้อมก็ตั้งขบวนแห่ผ้าเจ้าพ่อ
เคลื่อนย้ายไปยัง สถานที่ประดิษฐาน 
ณ หอไหว้ช่ัวคราว ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณวัด
นาทราย เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรม บรรดา
เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดก็เดินทางกลับไป
ยังหีบใหญ่อีกครั้ง เพ่ือเชิญเจ้าออกจาก
ร่างทรง 

ณ หีบใหญ่ 
ณ หอไหว้ช่ัวคราวตั้งอยู่ในบรเิวณ  
วัดนาทราย 
 
 

12.00  น. พิธีเปิดงาน 
บุญบั้งไฟ 

ก้านันบ้านนาทราย เป็นผู้กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมีนายก 
อบต.ต้าบลวังบาล เป็นประธานในพิธี
เปิดพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านนา
ทรายร่วมเป็นแขกในพิธี 

ณ วัดนาทราย 

13.14  น. พิธีถวายบั้งไฟ 
ให้เจ้าพ่อ  
เจ้าแม่ 

ร่างทรงเจ้าแต่ละองค์ไปรวมตัวกันที่
บ้านหีบใหญ่อีกครั้ง เมื่อร่างทรงเจ้าพ่ออู่
ค้ามาถึงหีบใหญ่ก็จะเริ่มประกอบพิธีท้า
น้้ามนต์น้าไปใช้ปะพรมที่รถบั้งไฟ เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลและเช่ือว่าบั้งไฟจะได้
ไม่แตกใส่ชาวบ้าน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีใน
ส่วนน้ีบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ลุกขึ้นฟ้อน
ร้าร่วมกันจนพอใจ ก่อนลงไปยังรถบั้ง
ไฟที่จอดรออยู่ด้านล่างหีบใหญ่ 

ณ หีบใหญ่ 

14.11  น. พิธีเบิกบั้งไฟ เจ้าพ่ออู่ค้า จะเดินถือดาบประจ้าตัว ช่ือ 
“ศรีคันชัย” ลงมาจากหีบใหญ่ ตามด้วย
เจ้าพ่อขุนไทรถือไม้เรียวหวาย และตาม
ด้วยเจ้าองค์อื่นๆ ตามล้าดับเพื่อท้าพิธี
เบิกบั้งไฟ โดยเดินรอบรถบั้งไฟ 1 รอบ 
เมื่อเสร็จสิ้นพิธีเบิกบั้งไฟก็เริ่มตั้งขบวน
แห่ไปยังวัดนาทราย 

ณ หีบใหญ่ 
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14.20  น.    ขบวนเอบ้ั้งไฟ
ไปวัดนาทราย 

เริ่มตั้งขบวนแห่จากหน้าบ้านหีบใหญ่  
ขบวนประกอบไปด้วยกวนจ้้า 3 คน
เดินถือต้นผึ้งน้าหน้าขบวน ตามด้วยเจ้า
พ่ออู่ค้าหรือเจ้าพ่อหลวงพิชัยถือดาบ 
“ศรีคันชัย” เบิกทาง ตามด้วยเจ้าพ่อ
ขุนจบถือไม้เรียวหวายเบิกทาง ตาม
ด้วยเจ้าองค์อื่นๆ ตามล้าดับ ถัดมาเป็น
วงดนตรีบรรเลงในขบวน ตามด้วยลูกผึ้ง
ก้นเทียน รถกลองกิ่ง  และปิดท้ายด้วย
รถเอบ้ั้งไฟ 

ณ หีบใหญ่ 
ณ วัดนาทราย 

14.30  น. พระสงฆ์สวด 
ชะยันโตพร้อม
ปะพรมน้้ามนต์
ให้ขบวนบั้งไฟ
ขณะเดิน เข้ า
วัดนาทราย 

ขบวนเคลื่อนเข้าวัด พระสงฆ์ 4 รูป จะ
นั่งบนโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ใต้ต้นโพธิ์ สวด
ชะยันโตและประพรมน้้าพระพุทธมนต์
ให้กับขบวนบั้งไฟ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และความเป็นสิริมงคล และเอ้บั้งไฟ
รอบสิม และศาลาการเปรียญ 3 รอบ 

ณ วัดนาทราย 

14.48  น.   ฟ้อนร้าฉลอง 
บั้งไฟ (ในวัด) 

เมื่อแห่บั้งไฟรอบสิมครบ 3 รอบแล้ว 
บรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ได้เดินหน้าเข้าไป
ในบริเวณหอไหว้ช่ัวคราว ซึ่งจะมีไม้ไผ่
ท้าเป็นรั้วก้ันอณาเขตเพื่อป้องกันไม่ให้
ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่บริเวณที่กั้นโซน
ไว้ และเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ก็ได้ร่วม กัน
ฟ้อนร้าฉลองกันจนพอใจก่อนที่จะไปยัง
สถานที่จุดบั้งไฟ 

ณ หอไหว้ช่ัวคราว 

15.00  น.   แห่ไปสถานที่
จุดบั้งไฟ 

หลังจากที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ฟ้อนร้า
จนพอใจแล้ว ก็จะเริ่มเดินทางกันไปยัง
สนามโรงเรียนบ้านนาทรายเพื่อจุดบั้ง
ไฟ 

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

15.20  น.    การจุดบั้งไฟ กลุ่มวัยรุ่น (ลูกศิษย์เจ้าพ่อ) น้าเอาบั้งไฟ
บั้งแรกที่เตรียมไว้จุดถวายเจ้าพ่อองค์
ใหญ่ ติดตั้งที่ฐานจุดบั้งไฟ และในปีนี้
ทางจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้าบั้งไฟตะไล
มาร่วมจุดในงานครั้งนี้ด้วย   

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 58  วันเก็บกากบั้งไฟ ร่างทรงเจ้าพ่อ เจ้าแม่ และบริวาร เดินทาง ณ หีบใหญ่ 
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09.00  น.      ไปยัง หีบใหญ่ เมื่อมาพร้อมเพรียงกัน 
ร่างทรงเจ้าพ่ออู่ค้าจะจุดธูป จุดเทียนที่
โต๊ะหมู่ ตามด้วยการยกขันธ์ห้า ขันธ์แปด 
บอกกล่าวอันเชิญเจ้าลงมาประทับร่าง 
เพื่อเริ่มพิธีน้าขบวนบั้งไฟอีก 4 บั้ง ไปจุด
เป็นวันสุดท้าย 

ณ วัดนาทราย 
ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

09.20  น.    แหข่บวนบั้งไฟ 
ไปวัดนาทราย 

เคลื่อนขบวนออกจากหีบใหญ่มาถึงวัด
นาทราย ก็จะท้าการแหบ่ั้งไฟจนครบ 3 
รอบ บรรดาเจ้าทั้งหมดก็จะไปกราบลงที่
พื้นด้าน หน้าสิมอีก 3 ครั้ง และเดินไป
ยังบริเวณหอไหว้ที่ได้สร้างขึ้นในลานวัด 
ส่วนบั้งไฟ 4 บั้ง ชาวบ้านจะน้าไปรอที่
สนามโรงเรียนบ้านนาทราย 

ณ วัดนาทราย 

09.30  น.   ร้าฉลองบั้งไฟ  เจ้าพ่ออู่ค้า บอกกล่าวให้บรรดาเจา้องค์
อื่นๆ ฟ้อนร้าฉลองร่วมกัน 1 รอบ ก่อนที่
จะไปยังสถานท่ีจุดบั้งไฟ 

ณ หอไหว้ช่ัวคราว ตั้งอยู่บริเวณ
วัดนาทราย 
 

10.46  น.    ขบวนแห่ไป
สถานทีจุ่ด  

หลังจากที่บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ฟ้อนร้า
จนพอใจ ก็จะเริ่มเดินทางไปยังสนาม
โรงเรียนบ้านนาทราย เพื่อจุดบั้งไฟ 

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

11.29  น. จุดบั้งไฟ กลุ่มวัยรุ่น (ลูกศิษย์เจ้าพ่อ) น้าบั้งไฟบั้ง
แรกติดตั้งที่ฐานจุดบั้งไฟ เมื่อติดตั้งบั้งไฟ
เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จุดบั้งไฟ ใน
ระหว่างที่จุดบั้งไฟ วงดนตรีก็บรรเลงไป
ด้วย มีการฟ้อนร้าฉลองบั้งไฟของเจ้า
พ่อเจ้าแม่ที่นั่งกันอยู่ภายในเต็นท์นั้น 
จนครบตามจ้านวน 4 บั้ง  

ณ โรงเรียนบ้านนาทราย 

13.27  น.   พิธีกรรมดับ
ร้อนและกนิ
ข้าวฉลองวัน
เก็บกากบั้งไฟ 
 

วันเก็บกากบั้งไฟ จะมีการจุดบั้งไฟ
จ้านวน 4 บั้ง ถือเป็นสัญลักษณ์ในการ
บอกกล่าวพระยาแถน และเทพประจ้า
ทิศทั้ง 4 ว่าได้เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ประกอบกับความเช่ือของชุมชน
เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเป็นประเพณีแห่งความ
ร้อนวันเก็บกากบั้งไฟจึงเป็นการสะสาง
เพื่อดับร้อนให้ชุมชน   

ณ บ้านหัวเรีย่วหัวแรงในการ
ด้าเนินงานบญุบั้งไฟ 
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15.00  น.    เชิญเจ้ าออก
จากร่าง 

หลังจากท่ีเจ้าพ่อเจ้าแม่ร่วมกันฉลองพา
ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว บรรดาร่างทรง
เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ท้าพิธีส่งเจ้าพ่อเจ้าแม่
ของแต่ละคนกลับออกจากร่างไป ร่าง
ทรงก็ถอดเครื่องทรงพับเก็บแยกย้ายกัน
กลับบ้านถือว่าเป็นอันเสร็จงานประเพณี
บั้งไฟบ้านนาทรายในปีนี้ 

ณ หีบใหญ่ 
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