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บทคดัยอ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูกระบวนการ

กลายเปนสินคา ของหมูบานไผ ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใชแนวคิด

กระบวนการกลายเปนสินคาของธีโอดอร อดอรโนและ แมก ฮอรกไฮเมอร มาชวยในการอธิบายการ

เปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูกระบวนการกลายเปนสินคา 

ผลจากการศึกษาพบวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผสามารถแบงพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงไดเปนสี่ชวง คือ ชวงแรกตั้งแตป พ.ศ. 2500 ถึงป พ.ศ. 2520 ชวงที่สอง ตั้งแตป พ.ศ. 

2521 ถึงป พ.ศ. 2542 ชวงที่สาม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2550 ชวงที่สี่ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 

ถึงป พ.ศ. 2557 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก

เพราะไดกลายเปนประเพณีบุญบั้งไฟที่มีการจัดงานอยางยิ่งใหญและกลายเปนประเพณีบุญบั้งไฟ

ประเพณีกึ่งบั้งไฟสนามเพ่ือเลนการพนัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอประเพณีบุญบั้งไฟทั้งสี่

ชวงเวลา เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่เขามา

เปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ อีกทั้งพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบญุ

บั้งไฟในทั้งสี่ชวงน้ียังสงผลใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเขาสูกระบวนการกลายเปนสินคาทาง
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วัฒนธรรมอยางหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนไดดวยเงินตรา ซึ่งขั้นตอนของการกลายเปนสินคาของ

ประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผ ประกอบไปดวยสี่ขั้นตอนคือ หน่ึงกระบวนการทําใหเปนสินคาดวย

การสรางความหมายใหกับประเพณีบุญบั้งไฟ ไมวาจะเปนการอางอิงถึงบทบาทและหนาที่ของ

ประเพณีบุญบั้งไฟแบบดั้งเดิม และการสรางความหมายกับงานดวยการเปนงานระดับตําบลกลางใหญ 

ที่มีการจัดงานอยางยิ่งใหญ มีกิจกรรมตางๆมากมายที่เกิดขึ้นมาใหม สองกระบวนการทําใหเปน

มาตรฐาน ผานการเปนงานระดับตําบล และการทําประกันอุบัติเหตุภายในงาน สามการผลิตจํานวน

มาก จากสินคาที่เปนนามธรรม อยางการจัดบั้งไฟสนามเปนจํานวนมาก และการผลิตจํานวนมากของ

สินคารูปธรรมที่เปนสินคาปลีกยอยที่อยูภายในงาน สี่การผลิตซํ้าผานสื่อตางๆและการผลิตซ้ําการ

พนันใหมีความแพรหลายมากขึ้น ดวยกระบวนการกลายเปนสินคาที่กลาวไปขางตน จึงทําใหประเพณี

บุญบั้งไฟของหมูบานไปกลายเปนสินทางวัฒนธรรมที่มีสวนทําใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานบวกและ

ผลกระทบทางดานลบที่มีตอเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของหมูบานไผ 
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กติตกิรรมประกาศ 

 ในที่สุดก็มีวันนี้ได วันที่ผูศึกษาไดพิมพกิตติกรรมประกาศของสารนิพนธเลมนี้ ที่ถือวาเปนสิ่ง

สุดทาย ในการทําสารนิพนธ เร่ืองการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูกระบวนการกลายเปนสินคา 

กรณีศึกษา: ประเพณีบุญบั้งไฟหมูบานไผ ตําบลกลางใหญ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ให

ออกมาสําเร็จ ใจหน่ึงผูศึกษาก็รูสึกดีใจที่เราไดยกภูเขากอนใหญในชีวิตนักศึกษาออกไปได ที่ตองแลก

มาดวยความอดทน ความขยัน แตใจหน่ึงก็คิดวาจะจบแลวจริงๆ หรอชีวิตการเปนนักศึกษาสี่ป ที่ผาน

มา พอมาน่ังนึกยอนดูสี่ปที่ผานมามหาวิทยาลัยศิลปกร คณะโบราณคดี ภาควิชามานุษยวิทยาก็ให

อะไรกับเด็กวัยรุนคนหนึ่ง ตั้งมากมาย ทั้งความรู ความสุข แตที่เหนือกวาสิ่งอื่นคือประสบการณที่ผู

ศึกษาไดทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนจากเด็กวัยรุนผูหญิงคนหน่ึงที่แมแตจะเขียนเรียงความหน่ึงหนากระดาษ

ยังทําไมได เขียนหนังสือก็ถูกๆ ผิด ๆ เขาสังคมไมคอยเกง ขี้อายไมกลาคุยกับใครกอนหรือแมแตไมรู

เลยดวยซํ้าวาเรียนที่น้ีเขาเรียนเกี่ยวกับอะไร แตวันนี้ทุกอยางมันเปลี่ยนไปจริงๆ ความรูและ

ประสบการณที่ไดจากที่นี่ มันทําใหเด็กวัยรุนคนน้ัน ไดผานอุปสรรคมากมาย จนมาถึงอุปสรรคดาน

สุดทายอยางการทําสารนิพนธเลมน้ีใหออกมาสําเร็จรุรวงได สิ่งแรกที่ผูศึกษาตองขอขอบคุณคือ 

สถานที่แหงน้ี มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะโบราณคดี ภาคมานุษยวิทยา ที่ทําใหวันน้ีผูศึกษาไดเรียนจบ

และไดรับอะไรหลายๆ อยางที่มากกวาความรู  

 ที่สําคัญสารนิพนธเลมนี้จะสําเร็จไมได ถาไมมีอาจารยที่ปรึกษาผูนารักและเปนเหมือนนางฟา

ผูใจดีของผูศึกษา อยางอาจารยออย (อาจารยธัญธีรา ยิ้มอํานวย) ที่คอยใหคําปรึกษา ใหกําลังใจ และ

พูดคุยแลกเปลี่ยนเร่ืองราวตางๆ ที่พบเจอมา “หนูขอขอบคุณอาจารยมากๆ นะคะ ที่ทําใหหนูมีวันนี้” 

และที่ขาดไมไดตองขอขอบคุณพ่ีโฟค (อาจารยชินวร ฟาดิษฐี) กกชรรมการสอบที่คอยชวยแนะนําการ

ทํางานของผูศึกษา แตกอนผูศึกษาคิดมาเสมอวาพ่ีโฟคสอบตองนากลัวมาก แตกลบักลายเปนวาพ่ีโฟค

เปนอาจารยสอบที่นารักมาก บอกขอผิดพลาดและวิธีแกไขอยางละเอียดที่ ผูศึกษาหลงลืมไป 

นอกจากน้ีผูศึกษายังตองขอขอบคุณอาจารยดํารงพล ที่คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือมาโดยตลอด

ตั้งแตปสาม   

 ขอขอบคุณอาจารยวิชัย พ่ีแนนสุดสวย (พ่ีจีอุน) และชาวบานหมูบานไผ ที่ใหที่พัก ใหการ

ตอนรับและขอมูลอยางละเอียดที่ผูศึกษาไมคิดวาจะไดรับขนาดน้ี อีกทั้งยังทําใหผูศึกษาไดเปด
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ประสบการณใหมๆ ไมวาจะเปน การจับนกฮูก การกินหนูนา แบบจับและปงกินเลยกลางนา การทํา

ขนมไทย หรือแมแตเร่ืองเลาสยองขวัญตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในหมูบาน สิ่งเหลาน้ีมันเหมือนเปนของ

แถมที่ไดจากการลงภาคสนาม ซึ่งบางคร้ังผูศึกษายังคิดวาน่ีมาทํางานหรือมาเที่ยวกันแน แตยังไงผู

ศึกษาก็ขอขอบพระคุณ โดยเฉพาะบุคคลทั้งสองเปนอยางมากนะคะ 

 ขอขอบคุณพ่ีเอลฟ ที่คอยชวยเหลือทุกสิ่ง ทั้งเปนเพ่ือนลงภาคสนามทุกคร้ัง คอยปลอบและ

อยูเปนเพ่ือนทุกคืน จนกวาผูศึกษาจะหลับ เพราะผูศึกษากลัวผี คอยใหกําลังใจและคําปรึกษา 

แกปญหาใหทุกอยาง คอยเปนคนขับรถพาไปบานชาวบานเพ่ือหาขอมูล คอยแกะเทปคําสัมภาษณ 

พิมพงานให ผูศึกษาขอบคุณจริงๆ คะที่ชวยผูศึกษาทุกอยาง 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ในเอกมานุษยวิทยาปสี่ทุกคน ที่คอยใหคําปรึกษาและแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและความรูมาโดยตลอด 

 สุดทายน้ีตองขอขอบคุณ พอ แม และคนในครอบครัวทุกคน ที่คอยใหกําลังใจทุกอยาง 

รวมถึงสนับสนุนเด็กคนน้ีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณทุกคนนะคะ ที่เปนสวนประกอบและเติมเต็ม    

ที่ทําใหผูศึกษามีวันนี้ได 
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บทที่ 1 

บทนํา  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมไทยเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีคุณคาและเปนเอกลักษณที่สั่งสมมาเปน

เวลานานตั้งแตอดีต วัฒนธรรมและประเพณีไทยเหลาน้ีเปนมรดกที่สําคัญของบรรพบุรุษ ซ่ึงคนไทยได

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติสืบทอดกันมาชานาน จนกลายเปนเอกลักษณและเปนสิง่ทีแ่สดงถงึความเปน

ชาติไทย สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของคนไทยที่สอดคลองกับอาชีพเกษตรกรรม ดังน้ันคนไทยจึงมีความ

ผูกพันกับธรรมชาติจนสิ่งเหลาน้ีไดหลอหลอม วิถีคิด ความเช่ือ กลายเปนวัฒนธรรมประเพณีใน

ทองถิ่นและถายทอดสืบตอเร่ือยมาจนกลายเปนวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่มีคุณคา (ปรีชา พณิทอง

, 2535: 6 ) 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยมีรูปแบบศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

ทองถิ่นที่เปนเอกลักษณบงบอกถึงอัตลักษณของชาวอีสานไดเปนอยางดี โดยชาวอีสานมักจะมี

ประเพณีทองถิ่นทุกเดือนหรือที่ เ รียกวา “ฮีตสิบสอง” คําวา “ฮีตสิบสอง”มาจากคําสองคํา

ไดแก “ฮีต” คือคําวา จารีต ซ่ึงหมายถึงความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี 

และ “สิบสอง” หมายถึงสิบสองเดือนที่จะนับตามปฏิทินของไทย ดังน้ันฮีตสิบสองจึงหมายถึง

ประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสตางๆทั้งสิบสองเดือนของแตละป ซ่ึงประเพณี

เหลาน้ีเปนการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับ ศาสนาพุทธ เร่ืองผีและพิธีกรรมทางการเกษตรกรรม 

(เบญจมาส เกตุแกว, 2521: 1)   

ประเพณีที่โดงดังของชาวอีสานมากที่สุดคือ ประเพณีบุญบั้งไฟหรือที่เรียกวาบุญเดือนหก

เพราะนิยมจัดงานกันในเดือนหก โดยประเพณีบุญบั้งไฟมีตํานานมาจากนิทานพ้ืนบานของภาคอีสาน 

เร่ืองผาแดงนางไอ นิทานพ้ืนบานดังกลาวไดเปนรากฐานความเช่ือทําใหชาวบานจัดประเพณีบุญบั้งไฟ

ขึ้นเพ่ือเปนการบูชาพระยาแถนหรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบานมีความเช่ือวาพระยาแถนมี

หนาที่คอยดูแลใหฝนตกถูกตองตามฤดูกาล หากหมูบานใดไมจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไมตกตอง

ตามฤดูกาลอาจกอใหเกิดภัยพิบัติกับหมูบานได ดังน้ันชาวอีสานจึงจัดงานบุญบั้งไฟขึ้นทุก ๆ  เดือนหก

หรือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกป (ยูร กมลเสรีรัตน, 2546: 23) 
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รูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟจะอิงกับความเช่ือที่ผสมผสานกับความเช่ือทางศาสนาพุทธและ

ความเช่ือเร่ืองผีสางเทวดาเปนหลัก อีกทั้งงานบุญบั้งไฟยังเปนงานบุญและงานร่ืนเริงสนุกสนานของ

ชาวอีสาน ดังน้ันงานบุญบั้งไฟจึงเปนงานที่ชาวอีสานตางพรอมใจจัดงานน้ีกันอยางเต็มที่เพราะเปน

ประเพณีที่พวกเขาจะมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหดลบันดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาลและคุมครองพืชผล

ใหอุดมสมบูรณ สงผลใหนํ้าเปนปจจัยสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตและการทํามาหากินเพราะอาชีพของ

ประชากรสวนใหญ คือการทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว ตองอาศัยน้ําทั้งสิ้น ชาวอีสานจึงคิดหาวิถีทางจะทํา

ใหไดนํ้ามา ในสมัยโบราณการชลประทานยังไมเจริญ ความคิดความอานของมนุษยในชวงน้ันก็คงมีแต

เร่ืองที่เกี่ยวของกับธรรมชาติหรือมองเพียงแตเร่ืองปรากฏการณธรรมชาติตางๆวาเปนผลมาจากการ

ดลบันดาลของเทพเจา ดวยเหตุน้ีชาวอีสานจึงคิดคนวิธีออนวอนเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหดลบันดาล

ฝนตกลงมาเพ่ือความอยูรอดของตนเอง จึงเกิดเปนประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นและสืบทอดมาถึงปจจุบัน 

(เบญจมาส เกตุแกว, 2521: 3) 

ประเพณีบุญบั้งไฟมีบทบาทสําคัญตอชาวอีสานทั้งเปนเคร่ืองตอบสนองจิตใจ สรางความ

ม่ันใจกอนการทําอาชีพเกษตรกรรมและยังเปนการเฉลิมฉลองกอนฤดูการเก็บเกี่ยว ประเพณีบญุบัง้ไฟ

ยังมีหนาที่จัดระเบียบความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและจัดระเบียบระหวางคนกับสังคม ซ่ึงนิธ ิ

เอียวศรีวงศ ไดกลาวถึงคําวาวัฒนธรรมและประเพณีมีความหมายสองระดับ อยางแรกคือความหมาย

ตามอยางที่เขาใจทั่วไป คือหมายถึงศิลปะ ความเช่ือ พิธีกรรม หรือสิ่งที่มนุษยสรางสรรคหรือปรับปรุง

ใหมีเอกลักษณเปนของตนเอง ในความหมายที่สองวัฒนธรรมและประเพณีก็เปนเพียงเคร่ืองมือของ

มนุษยในการจัดระเบียบความสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ หรือที่เรียกอีกอยางหน่ึงคือระบบ

การจัดระเบียบของความสัมพันธในสังคมน้ันๆ หากวิเคราะหรูปแบบวัฒนธรรมอยางละเอียดแลวจะ

พบวาเคร่ืองมือของระบบความสัมพันธเหลานี้ยอมมีหนาที่ในการจรรโลงโครงสรางความสัมพันธของ

สังคมน้ันๆเอาไว เม่ือโครงสรางความสัมพันธตองแปรเปลี่ยนไป เน่ืองจากความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจาก

ระบบเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ดังนั้นเคร่ืองมือของระบบความสัมพันธ เชน พิธีกรรม ประเพณี 

ศาสนา ฯลฯ ก็ยอมผันแปรเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะทั้งวัฒนธรรมและโครงสราง

อื่นๆในสังคมตางก็มีปฏิสัมพันธหรือมีความเกี่ยวของที่ซอนทับกันอยูตลอดเวลา (นิธิ เอียวศรีวงศ , 

2536: 15)  

การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและประเพณีในสังคมปจจุบันที่ระบบทุนนิยมไดเขามามี

อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมเปนจํานวนมาก ไดสงผลกระทบตอวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่นของชาวอีสานอยางประเพณีบุญบั้งไฟ อยางเชนประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร

ที่ถูกสรางใหกลายเปนตัวแทนหรือสัญลักษณของจังหวัดยโสธร โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ไดเขามาสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟของที่น่ีตั้งแตป พ.ศ. 2521 เปนตนมา และมีการกระตุน
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เศรษฐกิจและการทําใหวัฒนธรรมเปนสินคาผานการประชาสัมพันธเพ่ือการทองเที่ยว ทําใหชาว

ยโสธรพยายามดึงเอาเอกลักษณทองถิ่นมาเปนจุดขายประกอบกับการสรางสรรคกิจกรรมตางๆขึน้มา

ภายในงาน เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวและงบประมาณประจําป (ปนวดี ศรีสุพรรณ และคณะ, 2554: 28) 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดเขามาสนับสนุนอยางเต็มที่ในป พ.ศ. 

2541 เปนตนมาเพ่ืออนุรักษฟนฟูประเพณีพ้ืนบานและสงเสริมการทองเที่ยว ตอนรับปแหงการ

ทองเที่ยวในป พ.ศ. 2541-2542 หรือ Amazing Thailand ทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร

ถือเปน 1 ใน 36 กิจกรรมเทศกาลประเพณีที่เปน Highlight Festivals & Event ของประเทศไทย 

(ยูร กมลเสรีรัตน, 2546: 183) จนประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรกลายเปนงานที่ยิ่งใหญและมี

สีสัน มีผูคนทั้งในและตางประเทศใหความสนใจและมาทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ดังน้ันประเพณีบุญ

บั้งไฟของจังหวัดยโสจึงมีความเปลี่ยนแปลงเปนไปเปนอยางมาก 

เชนเดียวกันกับหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่ไดรับปจจัยตางๆในสงัคม

สมัยใหม ประกอบกับไดรับอิทธิพลการจัดประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญของประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัด

ยโสธรและนโยบายของตําบลกลางใหญ ในการยกระดับใหเปนงานระดับตําบลกลางใหญ จนทําให

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเปลี่ยนแปลงไป โดยหมูบานไผ จะแบงออกเปนสี่หมู มีบานเรือน   

ประมาน 454 หลังคาเรือน และทั้งสี่หมูจะชวยกันจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ชาวบานสวนใหญมีอาชีพ

หลักคือการทําการเกษตร ทํานา ทําไร รองลงมาเปนการรับจางทั่วไป ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวบานจึง

ตองพึ่งพาอาศัยสภาพภูมิอากาศเปนหลัก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหหมูบานน้ีจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นมา

ตั้งแตอดีต ดวยความศรัทธาในความเช่ือเร่ืองพญาแถน โดยจะจัดขึ้นทุกๆชวงตนเดือนพฤษภาคมของ

ทุกป แตปจจุบันการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของของหมูบานแหงน้ีไดเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากปจจัย

ตางๆที่เขามาเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ โดยพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผสามารถแบงออกไดสี่ชวง คือ ชวงแรกตั้งแตป พ.ศ. 2500 ถึงป พ.ศ. 

2520 เปนชวงเวลาที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผยังคงมีรูปแบบดั้งเดิม แตชวงเวลาที่ประเพณี

บุญบั้งไฟในหมูบานไผเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง จะเร่ิมตั้งแตพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ

ประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สอง คือ ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ถึงป พ.ศ. 2542 เปนชวงเวลาที่หมูบานไผเร่ิม

กอสรางและพัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคม ซึ่งมีสวนทําใหชาวบานรับเอาเทคโนโลยีและรับ

เอาการเปลี่ยนแปลงตางๆจากภายนอกเขามาประยุกตใช จนกระทั่งประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ

ไดถูกยกระดับเปนประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบลกลางใหญ ชวงเวลานี้ไดจัดอยูในพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สาม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2550 พัฒนาการและ

การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สี่ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2557 เปนชวงเวลาที่

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผกลายเปนประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีกึ่งบั้งไฟสนามเพ่ือเลนการพนัน 
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และเปนประเพณีบุญบั้งไฟที่มีการจัดงานอยางยิ่งใหญ นอกจากนี้หมูบานไผยังมีการเกิดขึ้นของบั้งไฟ

สนามนอกฤดูกาล ที่ถูกจัดขึ้นเพ่ือเลนพนันบั้งไฟและเปนงานที่ไมไดเกี่ยวของกับความหมายในเชิง

ประเพณีเลยแมแตนอย อีกทั้งยังสามารถจัดขึ้นไดหลายคร้ังตอป ซ่ึงการพนันบั้งไฟเหลาน้ีเปนที่นิยม

อยางเปนวงกวางและทําใหเกิดเงินสะพัดจํานวนมากภายในงาน 

ปจจุบันประเพณีบุญบั้งไฟแบบใหมของหมูบานไผมีรูปแบบการจัดงานใหญโต มีการเพ่ิมวัน

จุดบั้งไฟจากหนึ่งวันใหเปนสองถึงสามวันแลวแตป เพ่ือเพ่ิมชวงเวลาในการเลนการพนันกันอยาง

เปดเผยและใหญโต ที่เปนตัวเรียกความสนใจของผูรวมงาน มีกิจกรรมใหมเกิดขึ้นมามากมายรวมถึงมี

การจัดแบงพ้ืนที่ในการจัดงานออกเปนหกสวนอยางชัดเจน ภายในงานยังมีสินคาที่เปนรูปธรรมตางๆ

เอาไวคอยบริการผูรวมงานมากมาย ไมวาจะเปนอาหาร เคร่ืองดื่ม ของที่ระลึก รานเชารม โตะ เกาอี้ดู

บั้งไฟ รวมถึงมีสินคาที่เปนนามธรรม เชน การจัดซุมเคร่ืองเลน นอกจากน้ียังมีการแสดงหมดลําซิ่ง 

และคณะหมอลํากลอนจากคณะที่มีช่ือเสียงภายในภาคอีสาน จนการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผเปนที่รูจักของคนทั่วไป ภายในงานยังมีการจัดประกวดการแขงขันจัดขบวนแหบั้งไฟและ

การแขงขันจุดบั้งไฟ ที่สําคัญรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟยังจัดเปนสินคาทางนามธรรมอยางหน่ึง 

เนื่องจากผูเขารวมงานจะตองเสียคาเขางานจํานวน 300 บาท ทั้งที่ในอดีตทุกคนสามารถเขาชมไดโดย

ไมตองเสียคาใชจาย ซึ่งจะเห็นไดวาการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในปจจุบันของหมูบานไผ จะให

ความสําคัญกับเร่ืองความสนุกสนานร่ืนเริงที่สามารถแลกดวยเงินตราทั้งสิ้น  

ภายในหน่ึงวันจะมีการจุดบั้งไฟเพ่ือเลนการพนันประมาณวันละ 20 บั้ง นอกจากน้ีบั้งไฟที่ใช

ในการจุดชาวบานก็ไมไดทําดวยภูมิปญญาของตนเองเหมือนในอดีต แตเปนการซ้ือบั้งไฟมาจากคาย

บั้งไฟ1ที่รับผลิตบั้งไฟโดยเฉพาะ ที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม สามารถประหยัดเวลาในการผลิตและทําให

ผลิตบั้งไฟไดเปนจํานวนมาก ซ่ึงบั้งไฟแสน2มีราคาตั้งแต 10,000-20,000 บาทตอบั้ง ตามแตช่ือเสียง

และคุณภาพของคายผลิตบั้งไฟ นอกจากนี้ทางหมูบานยังมีการประชาสัมพันธการจัดงานของหมูบาน

ตนเองผานเสียงตามสาย คลื่นวิทยุทองถิ่น แผนผับและปายตางๆ ตามถนนสายหลัก และ

ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนอยาง FanPage Facebook เพ่ือใหมีผูรวมงานเปนจํานวนมาก จะเห็น

                                                        
1 คายผลิตบั้งไฟ หมายถึง สถานที่ผลิตบั้งไฟเปนจํานวนมากๆ หรือผลิตบั้งไฟตามคุณสมบัติของผูจาง เพื่อใชสําหรับ

ในการใชจุด หรือใชแขงในงานประเพณบีุญบั้งไฟ โดยคายผลิตบั้งไฟเหลาน้ีจะมีชื่อเรียกเฉพาะเปนของตนเอง 

อยางเชน คายบั้งไฟไผสีทอง คายบั้งไฟซาไก เปนตน 

 
2  บั้งไฟแสน หมายถึง บั้งไฟทีบ่รรจุดินปน 100 กิโลกรัมข้ึนไปแตไมเกิน 120 กิโลกรัม ข้ึนอยูกับขนาดของทอบั้งไฟ 

5 นิ้ว หรือ 6 น้ิว 
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ไดวาการจัดงานจะตองมีการจางองคประกอบตางๆภายในงานขึ้นมาซึ่งทําใหเกิดธุรกิจใหมๆขึ้นมา

ภายในงานเพ่ือตอบสนองการจัดประเพณีบุญบั้งไฟแบบใหมที่เกิดขึ้น 

 รายไดทั้งหมดในการจัดงานเฉลี่ยตอปจะอยูที่ประมาณ 200,000 – 800,000 บาท ตอป    

ซ่ึงรูปแบบการจัดงานบุญบั้งไฟแบบใหมของหมูบานแหงน้ีไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเร่ือยมาจนถึง

ปจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผ มีจุดประสงคเพ่ือสรางสสีนั

ใหกับหมูบานและสรางรายไดใหกับชุมชน มากกวาเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวเหมือนกับการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร ที่สําคัญการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผยังมีรูปแบบการจดั

งานแตกตางจากการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานอื่นในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งในแงเปนงาน

ระดับตําบลกลางใหญจึงทําใหมีรูปแบบการจัดงานสมัยใหมและมีความยิ่งใหญมีกิจกรรมใหมๆเกิด

ขึ้นมามากมาย ที่เกิดมาจากการเลียนแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร รวมถึงเปนงาน

ที่มีการเก็บคาเขารวมงานที่มีราคาสูงกวาที่อื่น ( นายประมง หลักคํา. ผูใหญบานหมูบานไผคน

ปจจุบัน. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่อง

ใน จ.อุบลราชธานี เปนกรณีศึกษา ซ่ึงที่ผานมาไดมีงานวิจัย หนังสือ และบทความที่เก่ียวของกับ

ประเพณีบุญบั้งไฟเปนจํานวนมาก อาทิเชน การสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนชนบท 

(พวงชมพู ไชยอาลา, 2543), ประเพณีบุญบั้งไฟที่ชุมชนบานธาตุ: กรณีศึกษาบานธาตุ-ดอนแกว 

อําเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี (ศิรินทรยา รอดเหตุภัย, 2543), ประเพณีบุญบั้งไฟความเช่ือของคนอสีาน: 

ศึกษาโดยเนนกรณีบานปาติ้ว ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร (พัฒนวิชญ นามราช, 2553) 

งานวิจัยที่กลาวไปขางตนเปนการศึกษารูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟของในพ้ืนที่ตางๆ โดยวิเคราะหตาม

รูปแบบโครงสรางทางสังคมของพ้ืนที่น้ันๆ ซึ่งเปนการอธิบายบทบาทหนาที่ของประเพณีตามแบบ

ดั้งเดิม 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟที่ ไดแก 

ทองเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน บุญบั้งไฟตองรับใชชาวยโสธรไมใชชาว ยโสธรรับใชบุญบั้งไฟ (นิธิ เอียวศ

รีวงศ, 2536), การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟผานบทเพลง (ดร.ปนวดี ศรี

สุพรรณ, 2555) ร้ือสรางประเพณี: การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน (ปนวดี ศรีสุพรรณ

, เยาวลักษณ อภิชาตวัลลก และกนกวรรณ มะโนรมย, 2554) การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้ง

ไฟ จังหวัดยโสธร ในชวงป พ.ศ. 2541-2550 (ปานตะวัน ประวิเศษ และเบญจวรรณ เรืองเพชร, 

2551) ฯลฯ ซ่ึงงานวิจัยกลุมน้ีมุงเนนศึกษาประเด็นการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟในแตละพื้นที่ 

ซ่ึงมีปจจัยทางดานการทองเที่ยวเขามาเปนปจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟที่เกิดขึ้น  
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งานวิจัยทั้งสองกลุมที่กลาวไปขางตนจึงมีประเด็นในการศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟที่แตกตาง

จากการศึกษาในคร้ังนี้ที่เปนการศึกษากระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบาน

ไผเนื่องมาจากหมูบานไผเปนหมูบานแรกๆที่หันมาจัดประเพณีบุญบั้งไฟในรูปแบบใหมอีกทั้งยังมี

รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสูกระบวนการกลายเปนสินคาที่ชัดเจน ดังนั้นผูศึกษาจึงอยากศึกษา

กระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ วามีขั้นตอนอยางไรสูการ

เปลี่ยนแปลงจากประเพณีพื้นบานกลายเปนประเพณีสมัยใหม ที่มีการใหความหมายและคุณคา

ทางดานเศรษฐกิจ เงินตราเขามาเก่ียวของ ผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณทางสังคมเร่ืองน้ี 

เพ่ือเปนกุญแจไขสูความเขาใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟในปจจุบันของ

สังคมอีสานในประเทศไทย 

วัตถุประสงคของการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาสภาพสังคมและประวัติความเปนมาของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน 

 จ.อุบลราชธานี  

2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้ง ไฟ ในหมูบานไผ   

ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตั้งแต ป พ.ศ. 2500 ถึง ป พ.ศ. 2557 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟ ในหมูบานไผ ต.กลางใหญ 

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี วามีรูปแบบใด 

สมมติฐานของการศึกษา 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมภายในหมูบานไผและการรับปจจยัของการเปลีย่นแปลง

ตางๆมาจากภายนอกชุมชน ไดสงผลใหประเพณีบุญบั้งไฟที่หมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน  

จ.อุบลราชธานี เขาสูกระบวนการกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม 

ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ ที่

หมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ตั้งแตป พ.ศ. 2500 – 2557 โดยเนนศึกษารูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงสูกระบวนการกลายเปนสินคา และรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ที่จัดขึ้นเม่ือ

วันที่ 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และศึกษารูปแบบการกลายเปนสินคาของบั้งไฟสนามที่จัดขึ้นที่

หมูบานไผ วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดกระบวนการกลายเปนสินคา นอกจากน้ียังเนนศึกษาจาก

ขอมูลเอกสาร การลงภาคสนามดวยการการสังเกตการณและสัมภาษณบุคคลในหมูบาน ผูรวมงาน 
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ผูประกอบการรานคาที่มาขายของในงาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

และงานบั้งไฟสนาม 

สถานที่ในการศึกษา 

ศึกษาทัง้สี่หมู ประกอบไปดวย หมู 4 หมู 7 หมู 8 และหมู 10 ภายในหมูบานไผ ต.กลางใหญ 

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. ทราบถึงประวัติความเปนมา สภาพทั่วไปของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน  

จ.อุบลราชธานี  

2. ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ ในหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน  

จ.อุบลราชธานี ตั้งแต ป พ.ศ. 2500 ถึง ป พ.ศ. 2557 

3. ทราบถึงกระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟ ในหมูบานไผ ต.กลางใหญ  

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  
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บทที่ 2 

แนวคดิและทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา  

ในการศึกษาคร้ังน้ี มุงศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟที่ไมใชเปนเพียงแคประเพณีพ้ืนบานของชาว

อีสานเทาน้ัน แตศึกษาประเพณีบุญบั้งไฟในรูปแบบใหม ที่เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจและเงินตรา 

หรือการกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม โดยนําทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประกอบ

การศึกษาเพ่ือนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเพณีบุญบั้งไฟ ในหมูบาน

ไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ไดอยางรอบดาน แนวคิดทฤษฎีที่เลือกนํามาใชประกอบกบั

การทําศึกษาคร้ังนี้ไดแก แนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลายเปนสินคา ซ่ึงนําทฤษฎีดังกลาวมาอธิการ

และสรุปผลการศึกษา โดยใชแนวคิดทฤษฎีการกลายเปนสินคามาอธิบายกระบวนการกลายเปนสนิคา

ของงานประเพณีบุญบั้งไฟวามีพัฒนาการและขั้นตอนอยางไร เพ่ือใหงานนี้เปนงานที่ดึงดูดคน และ

กลายเปนงานที่มีเอกลักษณของชุมชน 

แนวคดิทฤษฎีกระบวนการกลายเปนสินคา  

  การผลิตและการแลกเปลี่ยนสินคาเปนสิ่งที่มีมานานแลว นับตั้งแตมนุษยเร่ิมมีผลผลิต

สวนเกินจากการใชสอยในชีวิตประจําวัน แตผลผลิตสวนเกินในอดีตน้ันเปนเพียงสวนนอย หากนํามา

เทียบกับสังคมทุนนิยมอยางในปจจุบันที่มีการผลิตสินคาคร้ังละจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการของผูคนในสังคมมากขึ้น จนอาจกลาวไดวาภายใตการผลิตสินคาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 

การแลกเปลี่ยนถือเปนปรากฏการณปกติที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในสังคม สินคามิไดถูกผลิตขึ้นเพ่ือ

มูลคาเชิงการใชสอยเพียงอยางเดียวอีกตอไป หากแตเปนการผลิตเพ่ือสรางความหมายและมูลคาเชิง

การแลกเปลี่ยนในตัวสินคานั้นๆ อยางไมมีที่สิ้นสุด ดังจะเห็นไดจากการที่สิ่งตางๆ ในสังคมทุนนิยมถกู

แปรรูปใหกลายเปนสินคาที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจผานทางการใสความหมาย คุณคา มาตรฐาน  รวมไป

ถึงการผลิตซ้ํา สิ่งที่ถูกนํามาแปรรูปเปนสินคาในระบบทุนนิยมก็มิไดจํากัดอยูเพียงวัตถุสิ่งของเทาน้ัน 

หากยังครอบคลุมไปถึงประเพณี วัฒนธรรมหรือกระทั่งระบบความเช่ือที่ถูกนํามาเช่ืองโยงเขากบัระบบ

ทุนนิยมอุตสาหกรรมและกระบวนการจําแนกประเภท เพ่ือใหกลายเปนสิ่งที่มีมูลคาและมาตรฐานทาง

การคาและสามารถเสนอขายตอผูคนในสังคมรวมสมัยได (ขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร, 2543: 21) 
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สินคาทางวัฒนธรรมยังตองมีนัยทางวัฒนธรรม กลาวคือตองเปนสินคาที่มีวัฒนธรรมอยูในตวั 

คําวาสินคาในที่น้ีครอบคลุมถึงบริการทางวัฒนธรรมดวย สินคาวัฒนธรรมจึงหมายถึง สินคา บริการที่

มีนัยยะเกี่ยวกับวัฒนธรรมในดานใดดานหน่ึงไมวาจะเปน ระบบความเช่ือความศรัทธา ระบบคุณคา 

บรรทัดฐานจริยธรรม การแตงกาย ศิลปะ สถานที่ทองเที่ยว ของที่ระลึก หรือรูปแบบเหตุการณ        

เชน เทศกาลประเพณี หรือการแสดง เปนตน (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2546: 35) นอกจากนั้นวัตถุ

สิ่งของหนึ่งอาจเปนสินคาในเวลาและสถานที่หน่ึง และกลับมิใชสินคาในเวลาและสถานที่อื่น หรืออาจ

ถูกนิยามความหมายแตกตางออกไปโดยแตละบุคคลและแตละสังคม การเปลี่ยนแปลงและความ

แตกตางในการนิยามความหมายของสินคา แสดงใหเห็นถึงระบบเศรษฐกิจแบบศลีธรรมทีอ่ยูเบือ้งหลงั

ระบบเศรษฐกิจการตลาดและการแลกเปลี่ยนสินคาในชีวิตประจําวัน (ยศ สันตสมบัติ, 2540: 88) 

 ธีโอดอร อดอรโนและ แมกซ ฮอรกไฮเมอร เปนหนึ่งในบรรดานักคิดคนสําคัญของสํานัก 

แฟรงคเฟรท (Frankfurt school) ที่ไดรวมกันพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและกระบวนการ

กลายเปนสินคาของสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ. 1940 ซึ่งมีลักษณะเดนคือ มีผูผลิตนอยรายและก่ึง

ผูกขาด มีแนวคิดการผลิตขายจํานวนมากโดยมีสื่อมวลชน เชน สิ่งพิมพ ภาพยนตร วิทยุ เปนกลไก

สําคัญในการเสนอขายสินคาวัฒนธรรม คุณลักษณะสําคัญของสินคาวัฒนธรรมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะมี

ลักษณะเหมือนกันหมด จนทําใหผูบริโภคมีความตองการเหมือนกัน (นันทวัฒน ฉัตรอุทัย, 2549: 98)  

ซ่ึงแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและกระบวนการกลายเปนสินคามีจุดมุงหมายที่จะสะทอนแนวคิด

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและกระบวนการกลายเปนสินคาที่ทําใหประชาชนหลงอยูภายใตผลประโยชน

ทางการตลาด ทฤษฎีน้ีเสนอวาวัฒนธรรมไมเพียงแตเปนเหมือนกระจกสะทอนภาพสังคม แตยังมี

บทบาทสําคัญในการปรับสรางสังคม 

 อดอรโนและฮอรกไฮเมอร มองวา สังคมภายใตระบบทุนนิยมนี้ไดสูญเสียความสามารถที่จะ

หลอเลี้ยงความมีเสรีภาพอันแทจริงและความเปนปจเจกบุคคล เนื่องมาจากกระบวนการผลิตผลงาน

ทางวัฒนธรรมนั้นไดเคลื่อนยายจากเวทีศิลปะที่ตองอาศัยความพยายามจากศิลปน ที่สรางสรรค

ผลงานโดยไมคํานึงถึงการลงทุน การขายและการเก็งกําไร มาสูเวทีอุตสาหกรรมที่ใชหลักการของทุน

นิยมอุตสาหกรรมซ่ึงเนนเร่ืองของผลกําไรและการลงทุนเปนหลัก (กาญจนา แกวเทพ , 2549: 51) 

ดังน้ันจะเห็นไดจากการที่วัฒนธรรมตางๆ ในสังคมไดรับการแปรรูปใหกลายเปน “สินคา” หรือ

สิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมที่สามารถวัดคุณคาไดดวยเงินตรา  

อดอรโนและฮอรกไฮเมอรเสนอวา วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การรองรําทําเพลง ตลอดจน

มหรสพตางๆ ที่แพรหลายในปจจุบันไมไดเปนผลผลิตของมวลชนเอง ตรงกันขามมันเปนสินคาชนิด

หนึ่งในอุตสาหกรรมบันเทิงและการทองเที่ยว ที่ถูกผลิตขึ้นโดยนายทุนนักอุตสาหกรรมและสงกลับมา



10 
 

 
  

ขายใหกับมวลชน มวลชนจึงเปนเพียงผูรับไมใชผูสรางวัฒนธรรม ดังน้ันควรจะเรียกสิ่งเหลาน้ีวา 

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือกระบวนการผลิตสินคาทางวัฒนธรรมมีลกัษณะเหมือน

การผลิตสินคาอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ ที่มีการผลิตสินคาจากระบบสายพาน (นันทวัฒน ฉัตรอุทัย , 

2549: 83) โดยมีขั้นตอนการผลิตคือ  

1. กระบวนการทําใหเปนสินคา เปนขั้นของการสรางมูลคาและความหมายใหกับสินคาใน

ทองตลาด  

2. กระบวนการทําใหเปนมาตรฐาน เปนการทําใหสินคามีมาตรฐานเดียวกันภายใต

กระบวนการผลิต เพ่ือใหผูบริโภคเกิดการยอมรับและวางใจในสินคา  

3. การผลิตจํานวนมาก เปนการผลิตภายใตระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เนนผลิตสินคาใน

ปริมาณมากเพ่ือที่จะสามารถตอบสนองตอความตองการของทองตลาด  

4. การผลิตซํ้า เปนขั้นของการตอกย้ําภาพลักษณหรือความหมายของสินคาผานทางสื่อ

โฆษณาและเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดการยอมรับในความหมายที่ถูกสรางขึ้นจน

ตองการสินคาเหลาน้ันมาไวในครอบครอง (นันทวัฒน ฉัตรอุทัย, 2549: 83) 

ดวยขั้นตอนการผลิตที่มีลักษณะของการพยายามทําใหเปนมาตรฐานเดียวกันและมีการสราง

ภาพลักษณใหกับตัวสินคาผานทางสื่อและเทคโนโลยีตางๆ ทําใหสินคาที่ถูกผลิตขึ้นภายใตตรรกะของ

ระบบทุนนิยมมีลักษณะที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และเปนการผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ของมวลชนเปนหลัก อดอรโนกลาววาลักษณะเชนน้ีไดทําใหคุณคาบางอยางในวัฒนธรรมหรือตัว

สินคาถูกทลายลงจนไมหลงเหลือความเปนเอกลักษณะเฉพาะตัว นอกจากสินคาวัฒนธรรมจะถูกผลิต

ออกมาเหมือนๆกันแลว สินคาทางวัฒนธรรมทั้งหลายตางมีคุณลักษณะรวมกันคือ การเปนลูกผสม

ระหวาง ศิลปวัฒนธรรม กับความบันเทิงหยอนใจ ดังนั้นสําหรับอดอรโน อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึง

เปนกระบวนการสรางสินคาเพื่อความบันเทิง สินคาทางวัฒนธรรมที่ถูกผลิตขึ้นจึงมีสาระสําคัญคือ 

ความบันเทิ ง เปนหลัก (Theodor W. Adorno and Max Horkeimer, 1986: 123. อ างถึ ง ใน 

นันทวัฒน ฉัตรอุทัย, 2549: 102) และในขณะเดียวกันการกระตุนของสื่อที่เขามาทําใหตัวผูบริโภค

เกิดการยอมรับหรือจํายอมตอสิ่งที่สื่อนําเสนอโดยที่ไมตั้งคําถามหรือตอตาน ซ่ึงในที่สุดแลวผูบริโภค

เหลาน้ีก็จะบอกกับตัวเองวาช่ืนชอบในสิ่งที่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมผลิตขึ้น แตแทจริงแลวเปนเพียง

ความตองการจอมปลอมที่ถูกผลิตสรางขึ้นโดยระบบทุนนิยมที่พยายามกระตุนใหคนในสงัคมเกิดความ

ตองการตอวัฒนธรรมและตัวสินคาตางๆ อยางไมจํากัด (กาญจนา แกวเทพ, 2549: 53)  
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สินคาทางวัฒนธรรมในระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ตามความคิดของอดอรโนยังเปนการ

ผลิตสินคาในระบบทุนนิยม ที่ถูกประเมินดวยราคาสําหรับขายในตลาดและราคาในสินคาน้ันก็ตอง

มุงหวังผลกําไรสูงสุด อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึงเปนความคิดของการแสวงหาผลประโยชนดวยเงนิตรา

และผลของกําไรก็จะตกอยูที่ผูผลิตหรือนายทุนฝายเดียว (นฤพนธ ดวงวิเศษ , 2549: 35) และ

กระบวนการผลิตสินคาทางวัฒนธรรมก็ไมไดเกิดจากเจตจํานงของมนุษยซึ่งเปนผูบริโภค เพราะมนุษย

เปนเพียงช้ินสวนหน่ึงของการผลิตที่ มีเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรเปนผูควบคุม มนุษยไมไดมี

ความสัมพันธกับสินคาที่ตนเองผลิต ดังน้ันมนุษยจึงไมสามารถสรางความสัมพันธทางสงัคมระหวางกนั

ผานสินคาไดอีกตอไป มนุษยทําไดแคสัมพันธกับสินคาในฐานะสิ่งที่นาหลงใหล (Fetish) อีกทั้งการให

คุณคาในการแลกเปลี่ยนสินคายังเขามามีบทบาทสําคัญมากกวาคุณคาในการใชสอย ทําใหผูบริโภค

สามารถสัมพันธกับวัตถุไดทันที แตกตางจากในอดีตที่ผูบริโภคใหความสําคัญกับคณุคาการใชสอยและ

การแลกเปลี่ยน (ชินวร ฟาดิษฐี, 2550: 14-15) 

ในทรรศนะของอดอรโนและฮอรกไฮเมอร อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่ลอลวงมนุษย

อยูตลอดเวลา ดวยการทําใหมนุษยพึงพอใจอยางไมมีวันสิ้นสุด ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากการหลอมรวม

ระหวางวัฒนธรรม และความบันเทิงเขาดวยกัน ซึ่งไมเพียงแตจะทําใหวัฒนธรรมเสื่อมลงเทาน้ันแตทํา

ใหความบันเทิงกลายเปนเร่ืองประเทืองปญญา ดังน้ันอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไดทําใหมวลชนเกิดการ

ยอมจํานนตอแมบททางวัฒนธรรม ที่เขามาครอบงําและกําหนดวิถีชีวิตในสังคมทุนนิยมในทีส่ดุ (ชินวร 

ฟาดิษฐี, 2550: 13) 

ที่สําคัญศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ถูกแปรเปลี่ยนใหเปนสินคาเหลานั้นยังถูกลดคุณคา

และเอกลักษณของวัฒนธรรมประเพณีเหลานั้นไปในตัว เน่ืองจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ทําให

ประเพณีวัฒนธรรมเหลาน้ันกลายเปนเร่ืองที่ทุกคนสามารถเขาถึงได หรือเปนเร่ืองที่สามารถจัดขึ้นได 

โดยไมมีกฎเกณฑหรือขอบังคับทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมมาควบคุม ซ่ึงตางจากวัฒนธรรมประเพณีใน

อดีต ดวยเหตุน้ีเองจึงทําใหคุณคาเดิมและเอกลักษณที่อยูในวัฒนธรรมประเพณีเหลานั้นหายไป หรือ

ถูกแปลความหมายใหม มีรูปลักษณแบบใหม กอใหเกิดรสนิยมใหมในการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรม 

จากแนวคิดทฤษฎีการกลายเปนสินคาของธีโอดอร อดอรโนและ แมกซ ฮอรกไฮเมอร 

ดังกลาวขางตน ผูศึกษาสามารถนํามาใชเปนแนวคิดทฤษฎีเพ่ือนําไปสูการการวิเคราะหขั้นตอนการ

กลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟที่หมูบานไผ โดยจะหยิบยกมาเฉพาะประเด็นของการทําให

กลายเปนสินคา การผลิตซํ้า การทําใหเปนมาตรฐาน และการผลิตเปนจํานวนมากเขามาอธิบายเปน

กรอบแนวคิดในการมองรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟ เน่ืองจากประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผยังไมมี

การผลิตเปนอุตสาหกรรมอยางเต็มรูปแบบเหมือนกับสินคาทั่วไป ทฤษฎีน้ียังสามารถทําใหเห็นถึง
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วิวัฒนาการกอตัวของการกลายเปนสินคาของงานประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่เปน

สินคาที่มีคุณคาทางความเช่ือและจิตใจของชาวบานซึ่งแปรเปลี่ยนถูกนํามาเช่ือมโยงกับสินคาเชิง

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

การศึกษาในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูกระบวนการ

กลายเปนสินคา ของประเพณีบุญบั้งไฟ ที่หมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยผู

ศึกษาไดแบงประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของในงานวิจัย ออกเปน 2 หัวขอหลักคือ        

1.วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟและการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟในสังคมไทย     

2.วรรณกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการกลายเปนสินคา 

1. วรรณกรรมที่เก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสาน 

สําหรับงานวิจัยและวรรณกรรมที่เก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟในสังคมไทย พบวามีงานเขียนที่

กลาวถึงประวัติความเปนมาประเพณีบุญบั้งไฟในสังคมไทยอยูเปนจํานวนมากที่เกี่ยวของกับงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้งดาน ความเช่ือ พิธีกรรม ประวัติความเปนมา สัญลักษณ และการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟ โดยผูศึกษาไดแบงหัวขอยอยในวรรณกรรมกลุมน้ีออกเปนสองกลุม คือ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับบทบาทความเช่ือและประวัติความเปนมาของประเพณีบุญบั้งไฟในภาค

อีสานและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสาน เพ่ือแสดงใหเห็นภาพรวมของประเพณี

บุญบั้งไฟและเขาใจพลวัฒนของการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟในปจจุบัน 

บทบาทความเช่ือและประวัติความเปนมาของประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสาน 

ความเช่ือและศาสนาเกิดจากความกลัวตอธรรมชาติ กลัวสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวและ

ปรากฏการณตางๆ โดยเช่ือวาสิ่งเหนือธรรมชาติ เชนเจาปา เจาเขา ภูตผี วิญญาณศักดิ์สิทธ์ิเปนผู

บันดาลใหเกิดเหตุการณเหลาน้ันขึ้น สังคมไทยเปนสังคมที่ผูกพันกับธรรมชาติ ระบบความเช่ือและ

ศาสนาจึงเช่ือมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและอํานาจเหนือธรรมชาติ ดังนั้นศาสนาหรือความเช่ือคือการ

บวงสรวงบูชา หรือการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางมนุษยและอํานาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มนุษยเช่ือ

วาอํานาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสามารถควบคุม หรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางธรรมชาติและวิถีชีวิต มนุษยจงึ

สรางพิธีกรรมประเพณี สรางองคประกอบของพิธีกรรมเพ่ือการเซนสรวงบูชาตออํานาจศักดิ์สทิธิ ์(จติร

กร เอมพันธ, 2545: 50) ซ่ึงพิธีกรรม การเซนสรวงบูชาตออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ไดหลอหลอม
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ความเช่ือที่มีตอธรรมชาติของผูคนในพ้ืนที่น่ันๆ จนกอใหเกิดรูปแบบประเพณีที่สืบทอดตอกันมาตัง้แต

อดีตและกลายเปนความเช่ือพ้ืนบานในสังคมน้ันๆ อยางเชนงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ เปนประเพณีในฮีตสิบสองของชาวอีสานที่นิยมทํากันในเดือน 6 ซึ่งเปน

ชวงดูฝนเขาสูการทํานา ตกกลา หวาน ไถ ดวยเหตุน้ีชาวอีสานจึงจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเพ่ือเปนการ

บูชาแถน ขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล โดยชาวอีสานแตโบราณเช่ือกันวาโลกถูกแบงออกเปน 3 สวน 

คือ สวรรค พ้ืนดิน ทะเล พระยาแถนเปนเทพเจาองคหน่ึงบนสวรรคเปนผูบันดาลใหฝนตกลงมายัง

พ้ืนดินและทะเล ชาวอีสานจึงเช่ือวาฝนจะตกหรือฝนจะแลงขึ้นอยูกับการกระทําของพระยาแถน           

อีกทั้งสภาพภูมิศาสตรที่แหงแลงกันดารของภาคอีสาน จึงทําใหนํ้าเปนปจจัยสําคัญสําหรับการ

ดํารงชีวิตและการทํามาหากิน ที่ผูกติดอยูกับการทําไรทํานา เลี้ยงสัตวที่ตองอาศัยน้ําทั้งสิ้น 

เพราะฉะน้ันเมื่อเกิดฝนแลง ไมตกตองตามฤดูกาล มนุษยจึงตองทําพิธีออนวอนพระยาแถนโดยการจดุ

บั้งไฟเพื่อเปนการเตือนพระยาแถนใหดลบันดาลใหฝนตกตองตามฤดูกาล (บุญเลิศ สดสุชาติ, 2526: 

10)  

ชาวอีสานยังมีความเช่ือเก่ียวกับนิทานและตํานานของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟมาตัง้แตอดตี 

โดยนิทานและตํานานเหลานั้นที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟจะมีสองเร่ืองหลักคือ เร่ืองพญาคัน

คากและเร่ืองผาแดง นางไอ  

ตํานานเร่ืองพญาคันคากเปนตํานานดั่งเดิมที่ชาวอีสานทั่วไปเช่ือถือ โดยมีตํานานเลาวา เม่ือ

คร้ังพระพุทธเจาถือชาติกําเนิดเปนพญาคางคก ไดอาศัยอยูใตรมโพธิ์ใหญในเมืองพันทุมวด ีดวยเหตใุด

ไมทราบ พญาแถน เทพเจาแหงฝนโกรธเคืองโลกมนุษยมาก จึงแกลงไมใหฝนตกนานถึง 7 เดือน ทํา

ใหเกิดความลําบากยากแคนอยางแสนสาหัสแกมวลมนุษย สัตวและพืช จนกระทั่งพากันลมตายเปน

จํานวนมาก พวกที่แข็งแรงก็รอดตายและไดพากันมารวมกลุมใตตนโพธิ์ใหญกับพญาคางคก        

สรรพสัตวทั้งหลายจึงไดหารือกันเพื่อจะหาวิธีการปราบพญาแถน ที่ประชุมไดตกลงกันใหพญานาคียก

ทัพไปรบกับพญาแถน แตก็พายแพ จากน้ันจึงใหพญาตอแตนยกทัพไปปราบ แตก็ตองพายแพอีก

เชนกัน ทําใหพวกสรรพสัตวทั้งหลายเกิดความทอถอย หมดกําลังใจและสิ้นหวัง ไดแตรอวันตายใน

ที่สุด พญาคางคกจึงขออาสาที่จะไปรบกับพญาแถน จึงไดวางแผนในการรบโดยปลวกทัง้หลายกอจอม

ปลวกขึ้นไปจนถึงเมืองพญาแถน เพ่ือเปนเสนทางใหบรรดาสรรพสัตวทั้งหลายไดเดินทางไปสูเมือง

พญาแถน ซึ่งมีมอด แมลงปอง ตะขาบ สําหรับมอดไดรับหนาที่ใหทําการกัดเจาะดามอาวุธที่ทําดวยไม

ทุกชนิด สวนแมลงปองและตะขาบใหซอนตัวอยูตามกองฟนที่ใชหุงตมอาหาร และอยูตามเสื้อผาของ

ไพรพลพญาแถนทําหนาที่กัดตอย หลังจากวางแผนเรียบรอย กองทัพพญาคางคกก็เดินทางเพ่ือปฏบิตัิ

หนาที่การรบ มอดทําหนาที่กัดเจาะดามอาวุธ แมลงปองและตะขาบกัดตอยไพรพลของพญาแถนจน
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เจ็บปวด รองระงมจนกองทัพระส่ําระสาย ในที่สุดพญาแถนจึงไดยอมแพและตกลงทําสัญญาสงบศึก

กับพญาคางคก ดังน้ี 

1. ถามวลมนุษยจุดบั้งไฟขึ้นสูทองฟาเม่ือใด ใหพญาแถนสั่งใหฝนตกในโลกมนุษย 

2. ถาไดยินเสียงกบ เขียดรอง ใหรับรูวาฝนไดตกลงมาแลว 

3. ถาไดยินเสียงธนู หรือเสียงโหวด ใหพญาแถนทําใหฝนหยุดตกเพราะจะเขาสูฤดูเก็บเก่ียว

ขาว หลังจากที่ไดสัญญากันแลว พญาแถนจึงไดถูกปลอยตัวไปและไดปฏิบัติตามสัญญามาจนบัดน้ี  

ตํานานพญาคันคากนับเปนเร่ืองที่นาสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพของพระโพธิสัตวคันคาก 

สะทอนใหเห็นพลังศรัทธาความเช่ือทางพุทธศาสนา ที่ผสมผสานกับคติความเช่ือดั้งเดิมเร่ืองผีแถน ซ่ึง

สะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางพุทธศาสนา กับพิธีกรรมความเช่ือเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณใน

วิถีชีวิตของชาวนาในวัฒนธรรมขาว ที่ตองอาศัยนํ้าฝนในการผลิตธัญญาหาร ในแงนี้ อาจกลาวไดวา 

ตํานานพญาคันคากเปนขอมูลทางวัฒนธรรมที่สามารถใชบงบอกใหเห็นชีวิตพ้ืนบานที่ดํารงอยูในวิถี

แหงวัฒนธรรมการเกษตรในสังคมทองถิ่นไทยไดเปนอยางดี (ปรีชา พิณทอง. 2535: 80) 

สวนเร่ืองผาแดง นางไอ จะเปนตํานานที่เช่ือมโยงกับภูมิศาสตรของภาคอีสานตอนบน จึงทํา

ใหชาวภาคอีสานตอนบนมีความเช่ือเก่ียวกับตํานานเร่ืองน้ีเปนอยางมาก ซ่ึงตํานานเลาวาในอดีตกาล

ผานมาไกลโพน ยังมีเมืองอยูเมืองหน่ึงช่ือ "นครเอกชะทีตา" มีพระยาขอม เปนกษัตริยปกครองเมือง

ดวยความรมเย็น พระยาขอมมีพระธิดา ซ่ึงมีพระศิริโฉมงดงาม นามวา "นางไอ" ซึ่งเปนที่รักและ หวง

แหนมาก จึงสรางปราสาท 7 ช้ันให อยูพรอมเหลาสนม กํานัล คอยดูแลอยางดี  

ขณะเดียวกันยังมีเมืองอีกเมืองหนึ่งช่ือ "เมืองผาโพง" มีเจาชายนามวา "ทาวผาแดง" เปน

กษัตริยปกครองอยู ทาวผาแดง แหงเมืองผาโพง ไดยินกิตติศัพทความงามของธิดาไอมากอนแลว ใคร

อยากจะเห็นหนา จึงปลอมตัวเปนพอคาพเนจร ถึง นครเอกชะทีตา และติดสินบนนางสนมกํานัล ให

นําของขวัญลอบเขาไปใหนางไอ ดวยผลกรรมที่ผูกพันกันมาแตชาติปางกอนนางไอกับทาวผาแดง จึง

ไดมีใจปฏิพัทธตอกัน จนในที่สุดทั้ง 2 ก็ไดอภิรมยสมรักกัน ซ่ึงกอนทาวผาแดงจะจากไป เพ่ือจัดขบวน

ขันหมากมาสูขอ ทั้ง 2 ไดครํ่าครวญตอกันดวยความอาลัยยิ่ง  

วันเวลาผานไปถึง เดือน 6 เปนประเพณีแตโบราณของเมืองเอกชะทีตา จะตองมีการทําบุญ

บั้งไฟบูชาพญาแถนระยาขอม จึงไดประกาศบอก ไปตามหัวเมืองตางๆ วาบุญบั้งไฟปน้ีจะเปนการหาผู

ที่จะมาเปนลูกเขย ขอใหเจาชายหัวเมืองตางๆ จัดทําบั้งไฟมาจุดแขงขันกัน ผูใดชนะก็จะไดอภิเษกกบั

พระธิดาไอ ขาวน้ีไดรํ่าลือไปทั่วสารทิศ ทุกเมืองในขอบเขตแวนแควนตางก็สงบั้งไฟเขามาแขงขัน เชน 



15 
 

 
  

เมืองฟาแดดสูงยาง เมืองเชียงเหียน เชียงทอง แมกระทั่งพญานาคใตเมืองบาดาลก็อดใจไมไหว ปลอม

ตัวเปนกระรอกเผือกมาดูโฉมงามนางไอดวยในวันงานบุญบั้งไฟ เม่ือถึงวันแขงขันจุดบั้งไฟ ปรากฏวา 

บั้งไฟทาวผาแดงจุดไมขึ้นพนควันดําอยูถึง 3 วัน 3 คืน จึงระเบิดแตกออกเปนเสี่ยงๆ ทําใหความหวัง

ทาวผาแดงหมดสิ้นลง ขณะเดียวกัน ทาวพังคีพญานาค ที่ปลอมเปนกระรอกเผือก มีกระดิ่งผูกคอ

นารักมาไตเตนไปมาอยูบนยอดไมขางปราสาทนางไอ นางไอเห็น นางจึงคิดอยากไดมาเลี้ยง แตแลวก็

จับไมไดจึงบอกใหนายพรานยิงเอาตัวตายมา ในที่สุดกระรอกเผือกพังคีก็ถูกยิงดวยลูกดอกจนตาย 

กอนตายทาวพังคีไดอธิษฐานไววา "ขอใหเน้ือของขาไดแปดพันเกวียน คนทั้งเมืองอยาไดกินหมด

เกลี้ยง" จากน้ันรางของกระรอกเผือกก็ใหญขึ้น จนผูคนแตกตื่นมาดูกัน และจัดการแลเน้ือแบงกันไป

กินทั่วเมืองดวยวาเปนอาหารทิพย ยกเวนแตพวกแมมายที่ชาวเมืองรังเกียจไมแบงเน้ือกระรอก

ให  พญานาคแหงเมืองบาดาลทราบขาวทาวพังคีถูกมนุษยฆาตาย แลเนื้อไปกินกันทั้งเมือง จึงโกรธ

แคนยิ่งนัก ดึกสงัดของคืนนั้นขณะที่ชาวเมืองเอกชะทีตากําลังหลับ เหตุการณที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น 

ทองฟาอื้ออึงไปดวยพายุฝนฟา กระหนํ่าลงมาอยางหนัก ฟาแลบอยูมิไดขาด แผนดินเร่ิมถลมยุบตวัลง

ไปทีละนอย ทามกลางเสียงหวีดรองของผูคนที่วิ่งหนี ตาย เหลาพญานาคผุดขึ้นมานับหม่ืน นับแสนตวั 

ถลมเมืองเอกชะทีตาจมลงใตบาดาลทันที คงเหลือไวเปนดอน 3 - 4 แหง ซ่ึงเปนที่อยูของพวกแมมาย

ไมไดกินเน้ือกระรอกเผือกจึงรอดตาย 

ฝายทาวผาแดงไดโอกาสรีบควบมาหนีออกจากเมือง โดยไมลืมแวะรับพระธิดาไอไปดวย แต

แมจะเรงฝเทามาเทาใด ก็หนีไมพนทัพพญานาคที่ทําใหแผนดินถลมตามมาติดๆ ในที่สุดก็กลืนทาวผา

แดงและพระธิดาไอพรอมมา จมหายไปใตพ้ืนดินรุงเชาภาพของเมืองเอกชะทีตาที่เคยรุงเรืองโอฬาร ก็

อันตธานหายไปสิ้น คงเห็นพ้ืนน้ํากวางยาวสุดตา ทุกชีวิตในเมือง เอกชะทีตาจมสูใตบาดาลจนหมดสิ้น 

เหลือไวแตแมมายบนเกาะราง 3 - 4 แหง ในผืนนํ้าอันกวางน้ี ซึ่งตอมาไดกลายเปนหนองหานหลวง 

ดังปรากฏในปจจุบัน 

ตํานานเร่ืองน้ีเปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดหนองหาน จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี ซึ่ง

ตํานานเร่ืองน้ีใชอธิบายภูมิศาสตรและหลายสถานที่ในจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี และมีการ

เช่ือมโยง ตํานานเร่ืองน้ีในประเพณีบุญบั้งไฟดวยเนื่องจากในตํานานมีเร่ืองของการแขงขนัจดุบัง้ไฟ ใน

ขบวนแหบั้งไฟในปจจุบันของทางภาคอีสานตอนบน ซึ่งประกอบไปดวย จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด

ขอนแกน จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดสกลนคร 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย จึงมีการนําเสนอตัวละครผา

แดง-นางไอประกอบในขบวนแห (ปินวดี ศรีสุพรรณ. 2554: 256) 
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นอกจากประเพณีบุญบั้งไฟจะมีวัตถุประสงคเพื่อบูชาพระยาแถนแลว การจัดงานบญุบัง้ไฟยงั

เปนการบูชาหลักเมืองเพ่ือใหทานอํานวยความสมบูรณใหกับผลผลิต อีกทั้งยังเปนการสักการบูชาแก

พระพุทธศาสนาโดยเช่ือวาบูชาพระบรมสารีริกธาตุจุฬามณีในช้ันดาวดึงส เน่ืองจากเดือนหกเปนเดอืน

ที่ตรงกับเดือนที่เปนวันวิสาขบูชา ถือวาเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนา ดังน้ันจึงทําใหพระสงฆเขามามี

บทบาทในประเพณีน้ี ในการเปนที่ปรึกษาในการจัดประเพณี เปนผูที่มีเทคนิคในการทําและการจุดบั้ง

ไฟ ในบางปมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร ซ่ึงมีอายุครบที่จะบวชเปนพระภิกษุสงฆในเวลา

เดียวกันกับการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ โดยจะมีการแหสามเณรในตอนเชาแลวประกอบพิธีอุปสมบท 

หลังจากน้ันจึงไปแหบั้งไฟตอ (ดร.วิลเลียม เจ คลอสเนอร, 2545: 56) ฉะน้ันการจัดบุญบั้งไฟจึงเปน

การถวายความเครารพตอพระพุทธเจา นอกจากนี้ประเพณีบุญบั้งไฟยังมีการจัดงานบุญทีเ่ก่ียวของกบั

ศาสนาพุทธ เขามาเช่ือมโยงและจัดภายในวันเดียวกัน อยางเชนประเพณีบุญบั้งไฟที่ อําเภอเมือง

จังหวัดชัยภูมิ มีการนําเอาบุญกฐินเขามารวมไวในประเพณีบุญบั้งไฟ หรือประเพณีบุญบั้งไฟ ที่อําเภอ

พังโคนจังหวัดสกลนคร ก็นําเอาบุญมหาชาติมารวมกับประเพณีบุญบั้งไฟ (รศ.ปฐม หงสสุวรรณ. 

2556: 37) ซ่ึงเปนขอสังเกตวา การนําเอาประเพณีบุญบั้งไฟเขาไปผสมผสานกับงานบุญอื่นๆของพุทธ

ศาสนาน้ัน ก็เพ่ือบอกใหผูรวมงานบุญบั้งไฟในชุมชน และคนในชุมชนที่ออกไปทํางานตางจังหวัดไดรับ

รูและกลับมารวมงาน ซึ่งอีกนัยหน่ึงก็เปนการรวมญาติคร้ังใหญ เพ่ือมารวมทําบุญใหญถึงสองงาน

ภายในวันเดียวกันในหมูบาน และเปนการตอกย้ําความสัมพันธทําใหเกิดการบูรณาการระหวาง

ประเพณีบุญบั้งไฟกับงานบุญอื่นๆในศาสนาพุทธใหมีความแนบแนนกันมากขึ้น 

การจุดบั้งไฟยังเปนการเสี่ยงทายวาปนั้นฝนฟาและพืชพันธุธัญญาหารจะเปนอยางไร ถาบั้ง

ไฟขึ้นสูงแปลวาปน้ันพืชพันธุจะอุดมสมบูรณ ถาบั้งไฟขึ้นไมสูงหรือแตก แปลวาปน้ันจะแหงแลง ซ่ึงบั้ง

ไฟของชาวอีสานแบงออกเปนสองประเภทคือ บั้งไฟไมมีหางกับบั้งไฟมีหาง 

บั้งไฟไมมีหาง คือ บั้งไฟพุ บั้งไฟพะเนียง บั้งไฟตะไล บั้งไฟดอกไม บั้งไฟโครงขาว บั้งไฟมา 

สวนมากบั้งไฟในประเภทน้ีจะจุดขึ้นเพื่อความสวยงามและสรางความนาสนใจในประเพณีตางๆของ

ภาคอีสาน 

บั้งไฟมีหาง เปนบั้งไฟมาตรฐานที่ชาวอีสานนิยมใชจุดในประเพณีบั้งไฟ จะประกอบไปดวยบัง้

ไฟขนาดใหญมากหรือบั้งไฟลานและบั้งไฟสิบลาน ที่มีขนาดใหญมาก มีขนาดเสนผาศูนยกลางของ

กระบอกบั้งไฟขนาดตั้งแต 8-12 น้ิว บรรจุดินปนตั้งแต 200 กิโลกรัมขึ้นไป บั้งไฟประเภทน้ีชาวบาน

ไมนิยมนํามารวมงานเทาไหรนัก เพราะมีขึ้นตอนในการทําที่ยาก เนื่องจากมีขนาดใหญและมีราคา

แพง สวนมากชาวบานนิยมนํามาจุดเพ่ือสรางความนาสนใจของงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในงานที่จัด

อยางใหญโตเทานั้น 
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บั้งไฟขนาดใหญ หรือที่เรียกวาบั้งไฟแสน มีขนาดเสนผาศูนยกลางของกระบอกบั้งไฟขนาด 

5-6 นิ้ว ลําตัวบั้งไฟยาวไมเกิน 75 นิ้ว บรรจุดินปน 100 กิโลกรัมขึ้นไปแตไมเกิน 120 กิโลกรัม บั้งไฟ

ประเภทนี้นิยมจุดเพ่ือเลนการพนันในปจจุบันเปนอยางมาก เพราะเปนบั้งไฟที่มีความแรงของดินปน

สูงทําใหบั้งไฟสามารถยิงขึ้นไปบนฟาไดเปนเวลานาน 

บั้งไฟขนาดกลางหรือที่เรียกวาบั้งไฟหม่ืน มีขนาดเสนผาศูนยกลางของกระบอกบั้งไฟขนาด 

3-4 นิ้ว ลําตัวบั้งไฟยาวไมเกิน 55 นิ้ว บรรจุดินปน 12 กิโลกรัมขึ้นไปแตไมเกิน 30 กิโลกรัม บั้งไฟ

ประเภทนี้นิยมจุดตามงานประเพณีบุญบั้งไฟทั่วไปในภาคอีสาน 

บั้งไฟขนาดเล็ก หรือที่เรียกวาบั้งไฟฮอย บั้งไฟรอย มีขนาดเสนผาศูนยกลางของกระบอกบั้ง

ไฟขนาด 2 น้ิว ลําตัวบั้งไฟยาวไมเกิน 45 น้ิว บรรจุดินปนไมเกิน 12 กิโลกรัม ในอดีตชาวอีสานจะทํา

บั้งไฟชนิดนี้เพ่ือจุดในประเพณีบุญบั้งไฟ ปจจุบันชาวอีสานจะใชบั้งไฟชนิดน้ีจุดเพ่ือเสี่ยงทายความ

อุดมสมบูรณ หรือจุดเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมูบาน (ปานตะวัน ประวิเศษ. 2551: 40) 

ประเพณีบุญบั้งไฟยังกอใหเกิดการสรางความรักความสามัคคีใหเกิดขึ้นภายในชุมชน เพราะ

ชาวบานจะรวมแรงกันจัดงานน้ีขึ้น งานบุญบั้งไฟยังเปนงานที่ใหความสนุกสนานร่ืนเริงแกผูคนกอน

การทํานา (เบญจมาส เกตุแกว. 2521: 13) ประเพณีบุญบั้งไฟยังมีความสําคัญแกสวัสดิภาพของ

หมูบานและเก่ียวพันไปถึงสุขภาพและความเปนอยูที่ดีของชาวบาน โดยชาวบานเช่ือวาหากไมจัดบุญ

บั้งไฟขึ้นจะเกิดเคราะหรายแกพวกเขา อยางเชนอาจจะเกิดภัยแลง อุทกภัยหรือการเจ็บไขไดปวย 

ดังนั้นจึงกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่จะตองมีการประชุมหมูบาน โดยพวกผูชายซ่ึงเปนหัวหนากลุม

ครอบครัวตางๆจะเขารวมประชุมและออกเสียงลงมติวาจะจัดประเพณีบุญบั้งไฟหรือไม หากที่ประชุม

ตัดสินใจที่จะไมจัดประเพณีบุญบั้งไฟ เน่ืองจากความไมพรอมทางดานตางๆของหมูบาน อยางเชน 

ชวงเวลาน้ันชาวบานเร่ิมหวานกลาไถนาป แรงงานในหมูบานจะไปทํานากันหมด ไมมีแรงงานในการ

ชวยจัดประเพณีบุญบั้งไฟ จึงตองเลื่อนการจัดงานออกไปในปอื่น เมื่อเปนเชนน้ันชาวบานตองไปที่ศาล

เทพารักษ หรือศาลปูตาของหมูบาน และขอเลื่อนพิธีออกไปพรอมทั้งขอใหเทพารักษ หรือผีปูตาของ

หมูบานดลบันดาลใหเกิดสุขภาพที่ดีและความเปนอยูที่ดีแกหมูบาน ดังนั้นศาลเทพารักษ หรือศาลปู

ตาของหมูบานจึงมีความสําคัญกับประเพณีบุญบั้งไฟเปนอยางมาก เม่ือมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ 

ชาวบานจะตองแหบั้งไฟไปที่ศาลเทพารักษหรือศาลปูตาพรอมกับเหลา เพ่ือแสดงความเคารพ (ดร.วิ

ลเลียม เจ คลอสเนอร, 2545: 54-55) 

ภายในงานบุญบั้งไฟประกอบไปดวยสัญลักษณตางๆ แสดงความหมายที่สอดคลองกับ

ประเพณี ซ่ึงเอกสารประกอบนิทรรศการเร่ือง“สัญลักษณสําคัญในบุญบั้งไฟ การวิเคราะหและการ
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ตีความหมายทางมานุษยวิทยา” เขียนโดย สุริยา สมุทคุปติ์ (2533) ไดวิเคราะหสัญลักษณที่สําคัญ

ตางๆในงานบุญบั้งไฟ มาวิเคราะหและตีความหมายตามกรอบแนวคิดของนักมานุษยวิทยา Victor 

Turner สัญลักษณตางๆในงานบุญบั้งไฟไดแสดงใหเห็นวาเปนพิธีกรรมแหงความอุดมสมบูรณ และ

เปนใบอนุญาต ที่เปดโอกาสใหสมาชิกของสังคมไดคลายความตึงเครียดที่เกิดจากกฎระเบียบของ

สังคม โดยการแสดงออกในลักษณะที่สวนทางกับบรรทัดฐานของสังคม ไดแก การรองเพลง เตนรํา 

ดื่มเหลา ลอเลนอยางไมถือโกรธกัน แตงกายผิดเพศ ผิดวัย และการใชคําพูดเกี่ยวกับอวัยวะเพศ         

นอกจากน้ีงานบุญบั้งไฟไดสะทอนใหเห็นถึงบรรทัดฐานที่แบงแยกบทบาทหนาที่ของเพศชาย-หญิง

อยางชัดเจน สงผลใหบางกิจกรรมในงานมีขอหามสําหรับเพศหญิง เชน การละเลนกับสัญลักษณที่

เกี่ยวของกับเพศ การประกอบบั้งไฟ เช่ือกันวาถาเพศหญิงเขาไปเกี่ยวของ การจุดบั้งไฟจะไมประสบ

ผลสําเร็จ ดังนั้นเพศหญิงสวนมากจึงเปนผูชม ขณะเดียวกันงานช้ินน้ียังแสดงใหเห็นถึงลักษณะทาง

โครงสรางและการจัดระเบียบทางสังคมของอีสาน ที่ถึงแมวาผูชายจะมีบทบาทเปนผูนํา แตทาง

กลับกันบทบาทของเพศหญิงนั้นสามารถถวงดุลกับบทบาทของเพศชายได กลาวคือในสังคมอีสาน 

เพศหญิงเปนเจาของที่นาและมรดกอื่นๆ อีกทั้งการอยูอาศัยหลังการแตงงาน ยิ่งทําใหการจัดระเบียบ

ของครอบครัวและชุมชนผานทางระบบเครือญาติเอื้ออํานวยตอฝายหญิงมากขึ้น ดังนั้นจึงกลาวไดวา

ในหมูบานอีสาน เพศหญิงเปนผูมีบทบาทอยูเบื้องหลัง บทบาทผูนําทางสังคมเปนของเพศชายแทบ

ทั้งหมด แตเปนเพราะวากลไกและกระบวนการอบรมทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นเองที่ทําใหทั้งสอง

เพศแตกตางกันออกไป  

เนื้อหาในวรรณกรรมและงานวิจัยในกลุมน้ีสามารถนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานและเปนแนวทาง

ในการทํางานวิจัย ในแงการทําความเขาใจเก่ียวกับระบบความเช่ือประเพณีบุญบั้งไฟ และเขาใจ

โครงสรางสังคมและทัศนคติของชาวอีสานที่มีตอประเพณีบุญบั้งไฟ รวมถึงบทบาทหนาทีต่ลอดจนการ

ใชสัญลักษณตางๆสื่อความหมายผานในประเพณีบุญบั้งไฟ สัญลักษณเหลานี้ทําใหเห็นโครงสรางสงัคม

ที่สําคัญของชาวอีสาน ซึ่งทําใหผูศึกษาสามารถนํามาประยุกตใชกับการทําวิจัยในคร้ังน้ีในแงของการ

วิเคราะหโครงสรางสังคมอีสานผานสัญลักษณในประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตและนํามาเปรียบเทียบกับ

สัญลักษณในประเพณีบุญบั้งไฟในปจจุบัน วรรณกรรมและงานวิจัยในกลุมนี้ยังนําเสนอคุณคาของงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟที่มีตอชาวบานและสังคม เปนขอสังเกตวาคุณคาเหลาน้ีไดทําใหประเพณีบุญบั้งไฟ

ยังสามารถดํารงอยูและเปนประเพณีที่มีความสําคัญในภาคอีสานมาตัง้แตอดตีจนถึงปจจบุนัทีถ่งึแมจะ

มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอประเพณีบุญบั้งไฟก็ตาม 
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การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสาน 

ปจจุบันความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม ในสังคมที่เคยเปนสวนหน่ึงของโลกศักดิ์สิทธิ์ สามารถ

แปรเปลี่ยนเปนเพียงองคประกอบขั้นตอนหนึ่งในการดํารงชีวิต หรืออาจจะมีคุณคาใหมในฐานะ

ทรัพยากรทางการทองเที่ยวของสังคมผูเปนเจาของ ตามโครงสรางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เหมือน

อยางเชนงานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร ซ่ึงเปนประเพณีบุญบั้งไฟที่โดงดัง เปนที่กลาวขานของหลายๆ

คน เปนประเพณีขอฝนที่ยิ่งใหญที่สุดในภาคอีสาน โดยหนังสือเร่ืองทองเที่ยวบุญบั้งไฟในอสีาน บญุบัง้

ไฟตองรับใชชาวยโสธรไมใชชาวยโสธรรับใชบุญบั้งไฟ เขียนโดย นิธิ เอียวศรีวงศ (2536) ไดสะทอน

ภาพงานประเพณีบุญบั้งไฟที่เปลี่ยนแปลงไปของจังหวัดยโสธร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญ

บั้งไฟที่จังหวัดยโสธรมีผลมาจากปจจัยตางๆที่มีสวนทําใหงานประเพณีบุญบั้งไฟแบบดั้งเดิมที่จังหวัด

ยโสธรไดแปรเปลี่ยนไปตามโครงสรางความสัมพันธทางสังคมที่เกิดขึ้นมาใหม เปลี่ยนเปนประเพณีที่

เคยรับใชวิถีชีวิตของผูคนและชุมชนที่เปนผูผลิตประเพณี กลายมาเปนประเพณีที่ดึงดูดนักทองเที่ยว 

และสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหกับจังหวัดยโสธร มากกวาเปนประเพณีที่ตอบสนองทางดาน

จิตใจและความเช่ืออยางแทจริง หนังสือเลมน้ีมีจุดเดนในการนําเสนอเร่ืองราวในแงทีไ่มใชการนําเสนอ

เร่ืองราวประเพณีบุญบั้งไฟแบบทั่วไป แตหนังสือเลมน้ีกลับเปนการนําเสนองานบุญบั้งไฟที่จังหวัด

ยโสธรในรูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะเจาะจง และมีประเด็นที่แตกตางและชัดเจนในการนําเสนอ 

หนังสือเลมน้ียังทําใหผูศึกษาไดมองเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ วามีผลมา

จากปจจัยตางๆที่สลับซับซอน ที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสังคมแบบใหม อาจจะกลาว

ไดวาทั้งประเพณีพิธีกรรรมตางๆลวนแตสัมพันธกับโครงสรางสังคม และผันแปรไปตามความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดเขามา

สนับสนุนตั้งแตป พ.ศ. 2521 และเขามาสนับสนุนอยางเต็มที่ในป 2541 เปนตนมา เพ่ือเปนการ

อนุรักษงานบุญบั้งไฟของที่น่ีและสงเสริมใหผูคนมาทองเที่ยวมากขึ้น (ยูร กมลเสรีรัตน. 2546: 185) 

การสงเสริมการทองเที่ยวของงานบุญบั้งไฟที่ยโสธรสงผลใหงานบุญบั้งไฟของที่น่ีเปลี่ยนรูปแบบไป ทัง้

บทบาท รูปแบบ และคานิยม ของประเพณีบุญบั้งไฟ ใหมีความยิ่งใหญ สวยงาม เพ่ือดึงดูด

นักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศและตอบสนองนโยบายของรัฐในการสนับสนุนการ

ทองเที่ยว  

ผลดีจาการสงเสริมการทองเที่ยว คือชวยในการอนุรักษประเพณีบุญบั้งไฟใหคงอยู แตถามอง

ในมุมกลับก็สงผลเสียดวยเชนกัน โดยทําใหคุณคาและรูปแบบดั้งเดิมบางอยางของประเพณีเสื่อม

หายไป เน่ืองจากการเขามาสนับสนุนการทองเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟในจังหวัดยโสธร ยังทําใหเกิด

การลดทอนกิจกรรมบางอยางออกไป เชน การลดและหามแสดงสัญลักษณทางเพศในขบวนแหบั้งไฟ
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ที่แสดงถึงความลามกอนาจาร ซึ่งเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณในประเพณีบุญบั้งไฟ แตใน

ขณะเดียวกันก็ยังคงรูปแบบการฟอนรําในขบวนแหบั้งไฟใหคงอยูแตก็เปนการฟอนรําในรูปแบบใหม 

มีการขยายวันในการจัดงาน มีการสรางกิจกรรมใหมในแตละป โดยที่ไมตองอยูภายใตกิจกรรมตาม

แบบดั้งเดิม เชนเกิดกิจกรรมเวทีกองเชียร จนกลายเปนกิจกรรมใหมที่เปนสวนหน่ึงของงานโดย

ปริยาย ซึ่งปนวดี ศรีสุพรรณ, ยาวลักษณ อภิชาตวัลลก และ กนกวรรณ มะโนรมย (2554) ได

ทําการศึกษาเร่ือง ร้ือสรางประเพณีการเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน โดยใชแนวคดิการ

ร้ือสรางประเพณีในยุคสมัยใหมในทัศนะของ Giddens มาอธิบายปรากฏการณประเพณีบุญบั้งไฟของ

จังหวัดยโสธร วาเปนการร้ือสรางประเพณี หรือมีรูปแบบของการร้ือฟนกิจกรรมบางอยางในประเพณี

ขึ้นมาใหม มีการคงรูปแบบประเพณีดั้งเดิมบางอยางไว และมีการสรางกิจกรรมใหมขึ้นมาเพ่ือ

ตอบสนองอุดมการณสมัยใหม จนทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรเปนงานประเพณีแบบใหม

ที่ตอบสนอง ความบันเทิง การทองเที่ยวและตอบสนองชีวิตแบบเมืองในโครงสรางสังคมสมัยใหมใน

ปจจุบันมากกวาที่จะตอบสนองวิถีชีวิตเกษตรกรรมตามแบบชนบท 

การสงเสริมการทองเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร ยังกอใหเกิดผลเสียอกีประการ

คือ การขยายตัวของการพนันบั้งไฟอยางเปนวงกวาง เน่ืองมาจากการสงเสริมการแขงขันบั้งไฟอยาง

เปนทางการเพ่ือการดึงดูดนักทองเที่ยว ปรากฏการณน้ียังไดสะทอนผานบทเพลงที่เก่ียวของกับ

ประเพณีบุญบั้งไฟ โดย ดร.ปนวดี ศรีสุพรรณ (2555) ไดทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้ง

ไฟที่ปรากฏผานบทเพลงที่เก่ียวของกับประเพณีบุญบั้งไฟในชวงเวลาตางๆ จากการศึกษาพบวาตั้งแต

ป 2550 เปนตนมา บทเพลงที่เก่ียวของกับประบุญบั้งไฟเร่ิมมีเน้ือหาเกี่ยวกับการพนันในงานบุญบั้งไฟ

มากขึ้น อยางเชนอัลบั้ม “รอคที่ลี่” ของแกแด เมืองมหา ซ่ึงเปนบุคคลที่เก่ียวของกับธุรกิจรับเหมาจัด

งานบุญบั้งไฟที่มีเช่ือเสียงในหมูเซียนพนันบั้งไฟ ไดแตงเพลงเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟ โดยเน้ือหา

ของเพลงจะเกี่ยวของกับการพนันบั้งไฟ โดยเฉพาะการใชคําศัพทเฉพาะในการจุดบั้งไฟ เชน เพลงที่ลี่

อยางเดียว ซึ่งแปลวาขึ้นตรงอยางเดียว3 และเพลงน้ีก็ไดรับความนิยมเปนอยางมากในประเพณีบญุบัง้

ไฟ จากการศึกษางานวิจัยช้ินน้ีเปนขอสังเกตวารูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอยาง

มาก ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันสามารถสะทอนผานบทเพลงของแตละชวงเวลาไดอยางชัดเจน  

การขยายตัวของการพนันบั้งไฟอยางเปนวงกวางยังกอใหเกิดธุรกิจอยางหน่ึงที่แฝงตัวอยู

ภายในงานบุญบั้งไฟ ไมวาจะเปนธุรกิจการรับแทงพนัน ธุรกิจการเชารม โตะ เกาอี้ดูบั้งไฟ โดย

                                                        
3 บั้งไฟที่ยิงข้ึนตรงสูงไปในอากาศเปนเวลานาน สามารถทําใหชนะพนันบั้งไฟได เน่ืองจากการพนันบั้งไฟจะนับเวลา

ขึ้นและตกของบั้งไฟเปนเกณฑในการตัดสิน 
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มองขามคุณคาของงานบุญบั้งไฟไปอยางสิ้นเชิง ธุรกิจเหลาน้ีไดสรางรายไดมหาศาล โดยเฉลี่ยแลว

ประมาณ 7,515,200,000 บาท ภายในระยะเวลาชวงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 

(อีศาน. 2556: 46) เชนเดียวกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน                  

จ.อุบลราชธานี ที่ปจจุบันการพนันไดกลายเปนธุรกิจอยางหนึ่งที่อยูคูกับงานประเพณีบุญบั้งไฟแหงน้ี 

จนสามารถสรางเงินจํานวนมากใหแกหมูบาน สงผลทําใหประเพณีบุญบั้งไฟกลายเปนสินคาอยางหน่ึง

ที่สรางรายไดเปนจํานวนมาก ประเด็นนี้แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณที่คลายคลึงกันและแสดงใหเห็น

วาการพนันบุญบั้งไฟและปจจัยทางเศรษฐกิจไดเขามามีบทบาทในงานบุญบั้งไฟมากขึ้น  

นอกจากน้ีงานบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรยังมีความพยายามในการสรางภาพลักษณของงาน

บุญบั้งไฟใหเปนแบบสากล ในป พ.ศ. 2555 โดยการประชาสัมพันธประเพณีบุญบั้งไฟภายใตช่ืองาน

วา “บุญบั้งไฟนานาชาติ” โดยมีการรวมกันจุดบั้งไฟจากหลายประเทศ ไดแก ลาว ญี่ปุน เวียดนาม  

เขรม และเกาหลี รวมทั้งยังมีการถายทอดสดผานสถานีโทรทัศน ซ่ึงผลจากการสงเสริมการทองเที่ยว

ประเพณีบุญบั้งไฟในจังหวัดยโสธรแบบใหม ใหเปนงานประเพณีนานานชาติเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว   

ไดสงผลยอนกลับแกประเพณีบุญบั้งไฟในจังหวัดตางๆในภาคอีสาน โดยเกิดการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ

แบบดั่งเดิม เพ่ือสวนกระแสการจัดประเพณีบุญบั้งไฟแบบใหมของจังหวัดยโสธร โดย รศ.ดร.ปฐม 

หงสสุวรรณ (2556) ไดทําการศึกษาเร่ืองการชวงชิงความหมายเนื่องดวยประเพณีบุญบั้งไฟในกลุม

ชาติพันธุอีสาน โดยมองวากระแสหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวประเพณีบุญบั้งไฟ ที่จังหวัดยโสธร

น้ันทําใหเกิดการรับรูของคนทั่วไป วางานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญจะมีเพียงแคจังหวดัยโสธรเทานัน้ 

ทั้งที่ความเปนจริงแลวมีงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดอื่นๆที่มีความยิ่งใหญเหมือนกัน แตไมไดรับ

การสนับสนุนจากการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้จึงทําใหชุมชนในจังหวัดอื่นๆในภาคอีสาน จําเปนตองสราง

ช่ือเสียงประเพณีบุญบั้งไฟของตนเองใหสังคมไดรับรู วาประเพณีบุญบั้งไฟเปนงานบุญของชาวอีสาน

ทั่วไปและไมไดเปนประเพณีของจังหวัดยโสธรเทานั้น โดยการพยายามนําเสนอภาพการยอนยุคของ

ประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนของตนเองใหมีความโดดเดน แตกตางจากที่อื่นดวยการสรางรูปแบบงาน

ในอดีตที่เลื่อนหายไปแลวใหคืนกลับมา สะทอนผานช่ืองาน อยางเชน “มาเบิ่งบั้งไฟลาน บั้งไฟโบราณ

เมืองอุบลฯ” หรือ “ชาวกลางหม่ืน กาฬสินธุ งานจุดบุญบั้งไฟโบราณ สืบสานพิธีกรรม 200 ป” ซ่ึง

การจัดประเพณีบุญบั้งไฟผานการใชคําวาโบราณ ก็เพ่ือสรางความโหยหาอดีตดวยการจัดกิจกรรม

การละเลนตางๆที่ปจจุบันไดเลื่อนหายไป การจุดบั้งไฟแบบโบราณ เพื่อใหผูคนหันมาสนใจความเปน

ทองถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังเปนการสรางอัตลักษณและความหมายใหกับประเพณี ดวยการหยิบยก

เลือกใชวาทกรรมวาดวยความโบราณ มาตอรองเชิงความหมายกับวาทกรรมกระแสหลักอยางการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟเฉพาะที่จังหวัดยโสธรและยังสะทอนใหเห็นถึงวิธีการผลิตสรางความหมายที่ถูก       

ปรุงแตงดวยการฟนฟู หรือร้ือฟนวัฒนธรรมในอดีตของอีสานใหคืนกลับมา แตในขณะเดียวกัน
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ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ก็พยายามทําใหประเพณีบั้งไฟในชุมชนของตนเองใหเปนที่รูจักของ

คนทั่วไปดวยเชนกัน แตเปนลักษณะที่ไดรับอิทธิพลมาจากประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร

มากกวาที่เปนประเพณีบุญบั้งไฟในลักษณะการโหยหาอดีต แบบงานวิจัยขางตน ซ่ึงการรับอิทธิพล

ของประเพณีบุญบั้งไฟในจังหวัดยโสธร ของหมูบานไผมานั้นก็ไมไดรับอิทธิพลมาหมด เพียงแตรับ

บางสวน อยางเชนรับรูปแบบงานแบบใหมมาเพ่ือสรางสีสันและดึงดูดผูเขารวมงานละแวกใกลเคียง 

มากกวาการสงเสริมการทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวภายนอกจังหวัดและนักทองเที่ยวตางประเทศ

เหมือนอยางประเพณีบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธร 

จากการคนควาวรรณกรรมในกลุมน้ีสะทอนใหเห็นวาประเพณีบุญบั้งไฟมีความเปลี่ยนแปลง

ไปเปนอยางมาก ไมเพียงแตสัมพันธกับสังคมเกษตรเพียงเทานั้น แตประเพณีบุญบั้งไฟยังมีเร่ืองราว

เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเขามาเกี่ยวของ นอกจากน้ีงานของผูศึกษายังมีความคลายคลึงกับงานวิจัย

เร่ืองบุญบั้งไฟตองรับใชชาวยโสธรไมใชชาวยโสธรรับใชบุญบั้งไฟและงานวิจัยเร่ืองร้ือสรางประเพณี

การเปลี่ยนแปลงของบุญบั้งไฟในยุคโลกาภิวัตน ในประเด็นการศึกษาเร่ืองการเปลี่ยนแปลงบุญบั้งไฟ 

แตสิ่งที่ทําใหงานของผูศึกษาจะมีความแตกตางออกไปจากทั้งสองงานก็คือสถานที่ในการศึกษาและ

แนวคิดหลักที่ใชในการศึกษา เพราะผูศึกษาไดมีขอบเขตในการทํางานวิจัยที่เก่ียวกระบวนการ

กลายเปนสินคาของงานบุญบั้งไฟของจังหวัดอุบลราชธานี ดวยเหตุน้ีจึงทําใหปจจัยของการ

เปลี่ยนแปลงงานบุญบั้งไฟมีความแตกตางไปจากไปจากทั้งสองงานวิจัย ซ่ึงเปนปจจัยที่มาจากการ

ทองเที่ยว อีกทั้งเน้ือหาในวรรณกรรมทั้งสองเร่ืองยังสนับสนุนขอสันนิษฐานและวิธีวิจัยเพื่อเปน

แบบอยางใหกับการศึกษาคร้ังน้ี  

2. วรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการกลายเปนสินคา 

 วรรณกรรมในกลุมน้ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับกระบวนการกลายเปนสินคาที่เกิดขึ้นในบริบทของ

สังคมไทย โดยจากการคนควาวรรณกรรมประเภทนี้ผูศึกษาพบวา มีงานวิจัยที่กลาวถึงกระบวนการ

กลายเปนสินคาจํานวนมาก แตผูศึกษาไดเลือกงานวิจัยและวรรณกรรมจากเน้ือหาและประเด็นในแง

กระบวนการกลายเปนสินคา ที่ครอบคลุมทั้งสินคาที่เปนวัตถุเชน งานศิลปะ สถานที่ทองเที่ยว สินคา

ที่เปนนามธรรม เชน ความเช่ือ วัฒนธรรม พิธีกรรม ในบริบทสังคมไทยเปนหลักเน่ืองจากเปนประเด็น

ที่ตรงกับการศึกษา ดังนั้นผูศึกษาจึงใชเกณฑนี้ในการตัดสินใจเลือกงานวิจัยมาประกอบการทบทวน

วรรณกรรม เพ่ือเปนสมมุติฐานและเปนแนวคิดในการทําการศึกษา 

สินคา คือสิ่งของที่ถูกผลิต และกระจายตัวผานการแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือเงินตราภายใน

ระบบเศรษฐกิจ โดยปกติสินคาช้ินหน่ึงจะมีคุณคาอยูอยางนอย 2 ประเภท ไดแก คุณคาในการใช 
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(use-value) และคุณคาในการแลกเปลี่ยน (exchange value) นอกเหนือไปจากคุณคาอื่นๆ เชน 

คุณคาทางจิตใจ (sentimental value) คุณคาทางศิลปะ (astistic value) หรือการเปนสิ่งหายาก 

(scar city) เปนตน (ยศ สันตสมบัติ, 2535: 93)  

ปจจุบันไดเกิดการแปรสภาพสรรพสิ่งเปนสินคาเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิด

ขึ้นมาอยางตอเนื่องในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและมีความเขมขนมากขึ้นในยุคปจจุบัน เปนความ

พยายามที่จะทําใหทุกอยางปรากฏตัวในรูปแบบสินคาที่มีมูลคาในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ       

ไมเวนกระทั่งศิลปวัฒนธรรม ศาสนาความเช่ือ ประเพณี ที่ถูกดึงเขาสูกระบวนการผลิตแบบ

อุตสาหกรรม เพื่อกลายเปนวัตถุแหงการบริโภคและการเสนอขายในสังคมรวมสมัย (สมลักษณ อื้อ

เทียน, 2553: 18) อีกทั้งระบบตลาดยังเปนกลไกลสําคัญในการทําใหสิ่งตางๆ กระจายไปถึงคนสวน

ใหญไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนเคร่ืองอุปโภคบริโภค วิชาความรู หรือศาสนาและความเช่ือ          

สิ่งเหลาน้ีไดพึ่งระบบตลาดทั้งสิน โดยเฉพาะศาสนาพุทธที่นับวันก็ยิ่งเขามาเก่ียวกับระบบตลาดมาก

ยิ่งขึ้น อยางเชนการเอาพุทธวจนะหรือคําเทศนาของหลวงพอช่ือดังทั้งหลาย มาแปรรูปเปนหนังสือ 

วีดีโอหรือเทปวางขายตามทองตลาด การเอาสัญลักษณทางศาสนา เชน พระพุทธรูปมาวางขาย          

เปนการทําใหศาสนาเปนสินคาชวยใหศาสนาแพรหลายไปไดกวางและตอเน่ือง เพราะทําใหมีรายได

สําหรับการผลิตสินคาน้ันๆ ตอไป ขณะเดียวกันเม่ือเปนสินคาแลว กลไกตลาดก็สามารถนําไปกระจาย

ใหกวางไกลเพราะกลไกของตลาดสามารถเขาถึงผูคนไดอยางกวางขวาง (พระไพศาล วิสาโล, 2546: 

460-461)  

ตางจากอดีตที่ศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของผูคนโดยไมตองอาศัยกลไกทางตลาด โดย

ศาสนาพุทธในปจจุบันไดแปรเปลี่ยนมาเปนสินคาไดดวยการใหความหมายและคุณคาใหมลงไปที่

เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ จนสินคาเหลาน้ันไมไดมีคุณคาใชสอยเพียงอยางเดียวแตยงัมีคณุคาเชิงสญัญะที่

ซอนอยูในสินคาเหลาน้ันอยางเร่ืองพระเคร่ือง: จากศรัทธาสูพุทธพานิช กรณีศึกษาพระเคร่ืองหลวงปู

เอี่ยม วัดหนังราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (2555) ของสุพตัรา เทพวิญญากิจ ที่ศึกษาปจจัยตางๆที่

สงผลตอความเปลี่ยนแปลงทางดานมูลคาและความหมายพระเคร่ืองของหลวงปูเอี่ยมที่ปจจุบันพระ

เคร่ืองและเคร่ืองรางตางๆที่ปลุกเสกโดยหลวงปูเอี่ยมมีราคาสูงมาก ตั้งแตหลักหมื่นจนถึงหลักลาน 

เนื่องมาจาก พระเคร่ืองของทานมีความศักดิ์สิทธ์ิและมีพุทธคุณในทุกดาน โดยเฉพาะในดานความคง

กระพันแคลวคลาดซึ่งพุทธคุณของพระเคร่ืองหลวงปูเอี่ยมไดรับการบอกเลาจากปากตอปาก รวมถึงมี

สื่อโฆษณาตางๆมากมาย หรือไดรับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดพระเคร่ือง สงผลใหพระเคร่ืองของ

ทานเปนที่นิยมอยางมากในหมูนักสะสมพระเคร่ือง ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวาการนับถือพุทธ

ศาสนาของผูคนทุกวันน้ีเปนการใหความสําคัญกับวัตถุอยางพระเคร่ืองมากกวาจะสนใจหลักธรรมของ
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พระพุทธศาสนา สวนใหญจะนับถือเหมือนเปนเคร่ืองปองกันเร่ืองรายตางๆหรือนับถือเพราะความ

ศักดิ์สิทธ์ิหรืออํานาจเหนือธรรมชาติมากกวา ปรากฏการณเหลานี้ไดเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจของประเทศไทยที่กาวเขาสูยุคทุนนิยมที่มีความกดดันคอนขางสงูทําใหคนเกิดความ

กังวลความไมม่ันใจในการดํารงชีวิตตองหาพระเคร่ืองที่เช่ือวาศักดิ์สิทธ์ิเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเปน

เคร่ืองชวยดลบันดาลความเปนสิริมงคลใหกับผูบูชา ดวยเหตุนี้เลยทําใหพอคาพระเคร่ืองทั้งหลาย

พยายามจะสรางความหมายและคุณคาใหกับพระเคร่ืองหลวงปูเอี่ยม ดวยการนําเร่ืองเลาความ

ศักดิ์สิทธิ์มาเช่ือมโยงกับพระเคร่ือง หรือการเก็งกําไรพระเคร่ืองที่หายากในตลาดพระเคร่ืองเพ่ือเพ่ิม

มูลคาของพระเคร่ือง นอกจากน้ันยังมีเร่ืองการผลิตซํ้าทางสื่อซ่ึงเปนเคร่ืองกระตุนผูบริโภค จนพระ

เคร่ืองกลายเปนสินคาในระบบพุทธพานิชและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดเปนอยางมาก 

ภายใตอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคนิยม วงการพุทธศาสนาไมเวนแมแตวัดไดถูกแปรสภาพ

กลายเปนสินคาในอีกรูปแบบหนึ่ง สิ่งที่นํามาซ้ือขายกันไมมีเพียงแคเคร่ืองรางของขลังเพียงเทาน้ัน 

เร่ืองของบุญกุศลหรือพิธีกรรมไดถูกแปรสภาพมาเปนสินคาแบบหน่ึงที่ตองใชเงินในการแลกเปลี่ยน 

โดยมีพระเปนผูขาย อยางเชนเร่ืองงานศพ ซ่ึงปญญา เลิศสุขประเสริฐ (2548) ไดทํางานวิจัยเร่ือง

กระบวนการกลายเปนสินคาของพิธีกรรมงานศพ โดยงานวิจัยช้ินนี้มุงศึกษาการกลายเปนสินคาของ

งานศพที่พระเปนผูใหบริการและบทบาทวัดที่เขามาสัมพันธกับระบบการผลิต การบริการ ภายใต

เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การกลายเปนสินคาของงานศพเกิดขึ้นอยางเปนกระบวนการ ทั้งที่แตกอน

เจาภาพงานจะเปนผูดําเนินงานเองทั้งหมด แตปจจุบันทางวัดกลับเปนผูเสนอการจัดงานศพทั้งหมด 

เพียงแคเจาภาพจายเงินใหกับทางวัด การเขามาเกี่ยวของกับการจัดงานศพของวัดเร่ิมมีมาตั้งแตสมัย

รัชการที่ 5 ซึ่งรัฐเปดโอกาสใหวัดเลือกใหบริการการเผาศพไดตามผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ทั้งที่แต

กอนวัดจะทําการเผาศพใหกับชนช้ันสูงเพียงเทาน้ัน ปจจุบันการจัดงานศพของวัดสามารถสรางรายได

ใหกับวัดเปนจํานวนมหาศาล โดยเปนรายไดที่แนนอนของวัด งานศพจึงกลายเปนบริการอยางหน่ึง

ของวัดเพื่อการแสวงหารายได การกลายเปนสินคาของงานศพยังถูกลดบทบาทความสําคัญของ

ศาสนาลง ไมวาจะเปนการสวดศพที่มีระยะเวลาสั้นลงเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบสังคมที่ผูคนไม

สามารถใหเวลากับงานศพไดมาก ดูไดจากการเปลี่ยนแปลงการจัดงานเองของเจาภาพมาสูการใช

บริการของวัดที่สะดวกรวดเร็วกวา การจัดงานศพของวัดในปจจุบันเรียกไดวาไดลดคุณคาทางศาสนา

ทั้งสิ้น ทั้งที่งานศพควรจะใหความสําคัญกับพิธีกรรมมากกวา หรือแมแตการเขามายุงเกี่ยวกับเร่ือง

ทางเศรษฐกิจของวัดก็เปนเร่ืองที่ไมเหมาะสมเทาไหรนัก แตกระแสเหลาน้ีนับวันก็จะยิ่งแพรหลายจน

ทุกคนเคยชินไปวาการจัดงานศพจะเปนเร่ืองที่วัดตองจัดการใหกับเจาภาพ อีกทั้งคนที่มีฐานะยังนิยม

จัดงานศพของญาติพ่ีนองของตนใหมีความใหญโตเพ่ือแสดงถึงสถานภาพของครอบครัวผูเสียชีวิต 
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คานิยมดังกลาวทําใหงานศพยิ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง น้ันก็หมายความวาวัดก็จะมีรายไดสูงดวย

เชนกัน 

การที่วัดหันมาทํากิจการทางดานนี้อยางเปนล่ําเปนสัน ไมเพียงแตบงช้ีความแนบแนน

ระหวางวัดกับเศรษฐกิจแบบเงินตราเทานั้น หากยังช้ีใหเห็นถึงบทบาทของวัดและสถานะของพุทธ

ศาสนาที่กําลังเปลี่ยนไป จึงทําใหวัดกลายเปนสวนหนึ่งของธุรกิจในระบบทุนนิยมและพุทธศาสนาก็

กลายเปนสวนหน่ึงของสินคาในระบบบริโภคนิยมไป ไมเพียงแตพุทธศาสนาเพียงเทานั้นที่ถูกแปร

สภาพใหกลายมาเปนสินคา ความเช่ือพ้ืนบานในทองถิ่นตางๆก็ยังกอตัวขึ้นมาในรูปแบบสินคาทาง

ความเช่ือชนิดหน่ึงที่เก่ียวพันธกับระบบเศรษฐกิจและการทองเที่ยว เนื่องมาจากประเทศไทยมี

นโยบายผลัดกันใหนักทองเที่ยวเขาสูประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งการทองเที่ยวเหลาน้ันไดกระจาย

เขาไปถึงระดับชุมชนทองถิ่น อีกทั้งการทองเที่ยวยังสามารถสรางรายไดเปนจํานวนมาก 

 ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง เพราะสวนใหญประชากรของประเทศไทยมี

รายไดต่ํา ประชาชนจึงพรอมที่จะตอบสนองตอวัฒนธรรมการทองเที่ยวทุกรูปแบบเพ่ือเพิ่มรายไดของ

ตนเอง (นิธิ เอี่ยวศรีวงศ. 2536 :37) อยางงานวิจัยเร่ือง พญานาค: อุดมการณที่เมืองคําชะโนดสู

กระบวนการทําใหเปนสินคา เปนงานวิจัยที่ศึกษาความเช่ือชาวบานที่มีตอพญานาค ที่เมืองคําชะโนด 

ของพลธรรม จันทรคํา (2551) โดยที่เมืองคําชะโนดไดถูกสนับสนุนใหเปนเมืองแหงตํานานของ

พญานาคในเร่ืองความศักดิ์สิทธ์ิ ปาฏิหาริย ไมวาจะมีเร่ืองเลาผีจางหนัง ความศักดิ์สิทธิ์ของบอนํ้าใน

ปาคําชะโนด ดวยเหตุน้ีจึงมีผูใหความสนใจเปนอยางมาก จากชาวบานและนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และตางชาติ จนความเช่ือเหลาน้ันถูกแปรเปลี่ยนกลายเปนสินคา เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวและผูทีส่นใจ 

โดยชาวบานไดนําอุดมการณเร่ืองพญานาคที่เปนทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน อยางเชนเร่ืองความเช่ือ

พญานาค บอนํ้าศักดิ์สิทธ์ิ ตนชะโนด  มาสรางทุนทางธุรกิจที่มีมูลคามหาศาลเพ่ือนําเสนอตอ

นักทองเที่ยว นอกจากน้ียังเกิดธุรกิจรานคาตางๆภายในบริเวณ การจัดงานบุญบั้งไฟเพ่ือบวงสรวง

พญานาคที่มีเร่ืองธุรกิจการพนันเขามาเก่ียวของ การจัดการแสดงร่ืนเริงตางๆตามวนัสาํคญัทางศาสนา 

สิ่งเหลาน้ีไดเปนตัวดึงดูดนักทองเที่ยวเปนอยางมาก โดยพ้ืนที่ของคําชะโนดน้ันสามารถสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจมีมูลคาประมาณ 3,000,000 ตอป งานวิจัยช้ินน้ีมีจุดเดนโดยใชการวิเคราะหอยางรอบดาน 

มีการใชแนวคิดเร่ืองอุดมการณ เร่ืองอํานาจและเร่ืองการกลายเปนสินคา มาวิเคราะห ที่สําคัญยังเนน

การศึกษาที่มองวัฒนธรรมเปนภาพรวม กลาวคือมองเห็นความสัมพันธของระบบการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม อุดมการณ ไมใชเปนการมองเพียงมิติใดมิติหน่ึงเทานั้น และเนนการวิเคราะหอยางหลากหลาย

ทั้งจากมุมมองของชาวบานวามีวิธีคิดอยางไร หรืออธิบายความเช่ือเร่ืองพญานาคอยางไร รวมถงึมีการ

เช่ือมโยงกับการดําเนินชีวิตของชาวบาน ประเด็นเหลาน้ีสามารถทําใหเห็นการกอตัวของพญานาคที่
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ถูกทําใหเปนสินคาไดเปนอยางดี อีกทั้งการกลายเปนสินคาของเมืองคําชะโนดยงัมปีจจยัการทองเทีย่ว

เขามากระตุนที่ทําใหชาวบานนําทุนทางวัฒนธรรมของตนเองออกมาขายใหกับนักทองเที่ยว 

การตอบสนองตอการทองเที่ยวของชาวบานและประชาชนไดมีสวนผลักดันใหสถานที่

ทองเที่ยวตางๆหรือวัฒนธรรมในพ้ืนที่น้ันๆ แปรเปลี่ยนเปนสินคาทางการทองเที่ยว อีกทั้งการทํา

วัฒนธรรมใหกลายเปนสินคาการทองเที่ยว มีสวนทําใหเกิดวัฒนธรรมใหมที่ไมสัมพันธกับชีวิตที่เปน

จริง เน่ืองจากเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรมใหเปนแบบใหมเพื่อตอบสนองนักทองเที่ยว 

อยางเชนศิลปวัฒนธรรมช้ันสูงในอดีตยังถูกปรับรูปลักษณใหรวมสมัยเพ่ือใหสามารถเขาถึงผูคนทั่วไป 

ไมไดจํากัดเฉพาะกลุมเหมือนแตกอน ดวยการผลิตแบบอุตสาหกรรม อยางเชนงานแกะสลักไม โดย 

บทความเร่ือง ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ “สราง” หัตถกรรมไมแกะสลักเพ่ือขาย ของ     

อรรถจักร สัตยานุรักษ (2537) สะทอนใหเห็นวาผลจากการขยายตัวของการทองเที่ยวในภาคเหนือได

สงผลกระทบอยางมากตอหัตถกรรมไมแกะสลัก ซ่ึงเปนศิลปะและภูมิปญญาทองถิ่นของคนลานนา   

ที่แตกอนหัตถกรรมไมแกะสลักจะเปนเร่ืองของชนช้ันสูงและเปนเคร่ืองแสดงสถานะอยางหนึง่ในสงัคม

สมัยน้ัน โดยหัตถกรรมไมแกะสลักสวนมากจะพบอยูตามวัดที่เจานายหรือชนช้ันสูงเปนผูอุปถัมภ    

อีกทั้งชางไมที่เปนเจาของผลงานยังมีจํานวนนอยและขึ้นตรงกับเจานายชนช้ันสูงเทาน้ันทําให

หัตถกรรมไมแกะสลักที่สวยงามไมเปนที่แพรหลายของคนทั่วไปจนทายที่สุด หัตถกรรมไมแกะสลัก

แบบดั้งเดิมก็คอยๆสูญหายไปตามเวลา เน่ืองจากการรับวัฒนธรรมจากภาคกลางเขามาแตหัตถกรรม

ไมแกะสลักกลับมาเปนที่นิยมอีกคร้ังตั้งแต ป 2500 แตการกลับมาคร้ังน้ีถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบและ

ความหมายของหัตถกรรมไมแกะสลักไป กลายเปนสินคาอยางหน่ึงที่คนทั่วไปสามารถเขาถึงหรือเปน

เจาของได เพียงแลกดวยเงินตรา เกิดการเลียนแบบรูปแบบการแกะสลักดั้งเดิมเพ่ือตอบสนองกลุม

นักทองเที่ยว อีกทั้งชางในการแกะสลักยังสามารถเปนใครก็ไดที่ไดรับการฝกฝน และเมื่อมีวิชาแลวก็

ตั้งตัวเปนเจาของกิจการแทน ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหเกิดการขยายตัวของหัตถกรรมไมแกะสลักอยาง

แพรหลายในภาคเหนือ  

บทความนี้สะทอนใหเห็นวาปจจัยการทองเที่ยวเปนปจจัยที่ทําใหตลาดของหัตถกรรมไม

แกะสลักมีเกิดการขยายตัวและมีความตอเน่ืองของศิลปะชนิดน้ี แตความหมายและคุณคาเดิมของ

หัตถกรรมไมแกะสลักกลับถูกตัดขาดไปอยางสิ้นเชิงกลับกลายเปนสินคาที่ทุกคนสามารถเปนเจาของ

ได และรูปแบบหัตถกรรมไมแกะสลักก็สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของตลาดและการ

สงเสริมการทองเที่ยวทองเที่ยวเปนหลัก สอดคลองกับ บทความเร่ือง เซรามิกผีตาโขน: ปนแตงตัวตน

อีสาน สูสินคาวัฒนธรรม (2555) หนากากผีตาโขนถือเปนสัญลักษณหลักที่รูจักกันอยางแพรหลาย ทั้ง

คนไทยและคนตางประเทศ เน่ืองมาจากเทศกาลแหผีตาโขนของจังหวัดเลยไดรับการสนับสนุนใหเปน
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ประเพณีแหงการทองเที่ยว และถือวาเปนประเพณีที่โดงดังของประเทศไทย ซ่ึงในปจจุบันหนากากผี

ตาโขน ไดเขาสูการกลายเปนผลิตภัณฑของที่ระลึก แกนักทองเที่ยวในรูปแบบของเซรามิกผตีาโขน ซ่ึง

มีหลายรูปแบบไมวาจะเปน แกวนํ้า โคมไฟ รูปปน แจกัน ฯลฯ โดยไดรับมาตรฐานสินคาอุตสาหกรรม

และสินคาชุมชนอีกดวย ทั้งที่แตกอนหนากากผีตาโขนจะอยูในรูปแบบของหนากากที่ใชในการ

ประกอบพิธีกรรมเทาน้ัน แตพอการทองเที่ยวเขามาสนับสนุนประเพณีน้ี จึงทําใหเสนแบงของคําวา

สินคาและวัฒนธรรมประเพณีกลายเปนเร่ืองเดียวกับ เพื่อตอบสนองกระแสของการทองเทีย่วทีเ่ปนตวั

สรางเม็ดเงินมหาสารเขาสูชุมชน ดวยความตองการของระบบตลาดและผูบริโภครวมทั้งการสงเสริม

การทองเที่ยว ยังสงผลใหผูผลิตไดพยายามสรางสินคาตางๆออกมามากมาย ไววาจะเปนสิ่งของที่เปน

รูปธรรม หรือแมแตสถานที่ ก็สามารถที่จะกลายเปนสินคาไดเหมือนอยาง ตลาดบานใหม อําเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงสมลักษณ อื้อเทียน ไดทําการวิจัยเร่ือง สินคาการทองเที่ยวตลาดบานใหม : 

กระบวนการทําใหเปนสินคา จากการศึกษาพบวาตลาดบานใหมจังหวัดฉะเชิงเทราไดกลายเปนแหลง

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมแหงหนึ่งทั้งที่แตกอนตลาดแหงน้ีเปนตลาดเกาแกอายุนับรอยปที่ถูกทิ้งราง

แทบไมเหลือคน แตปจจุบันสถานที่แหงน้ีเปนแหลงทองเที่ยวที่คึกคักของนักทองเที่ยวที่ชอบเสพ

บรรยากาศแบบเกาแก ที่ตลาดแหงน้ีไดร้ือฟนภาพบรรยากาศเกาๆ ที่เปนทุนทางวัฒนธรรมที่เปน

เอกลักษณขึ้นมาเปนจุดเดนของสถานที่เพ่ือตอบสนองการสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืนของ

ประเทศไทย จนภาพของตลาดนํ้าเกาแกที่เต็มไปดวยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบานของที่นี่กําลังจะหมด

ไปและถูกแทนที่ดวยภาพจําลองที่ถูกสรางขึ้นมา จนทายที่สุดไดเปนสินคาทางการทองเที่ยว 

ปรากฏการณน้ีสะทอนใหเห็นวาสังคมในระบบทุนนิยมไดเปลี่ยนแปลงสังคมใหกลายเปนสังคมที่

สามารถแลกเปลี่ยนหรือตอบสนองความตองการของตนเองดวยเงินตรา  

นอกจากน้ีประเพณีการละเลนพ้ืนบานที่จัดเปนศิลปวัฒนธรรมอยางหนึ่งของไทยยังถูกทําให

เปนสวนหนึ่งของการกลายเปนสินคาโดยมีปจจัยที่สนับสนุนมาจากภายนอก อยางเชนใน งานวิจัย

เร่ือง คน ไกชน และการชนไก กระบวนการกลายเปนสินคาในบริบทสังคมไทย ของขวัญหทัย เจริญ

ไมตรีมิตร (2543) เปนการศึกษาถึงกระบวนการกลายเปนสินคาของไกชน ซ่ึงเปนการละเลนพื้นบาน

อยางหนึ่ง ที่ถูกนํามาทําใหกลายเปนสินคาในยุคปจจุบัน โดยงานวิจัยช้ินนี้พยายามที่จะนําเสนอ

เร่ืองราวของไกชนที่ถูกทําใหเปนสัตวเศรษฐกิจ หรือสินคาตัวใหมที่เพิ่มรายไดใหกับชาวบาน ไกชนยัง

ถูกสรางความหมายและคุณคา ดวยการที่หนวยงานเอกชนไดสงเสริมใหเกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยง

พันธุไกชนโดยอางถึงผลประโยชนตางๆที่ตามมา รวมถึงอางเร่ืองการอนุรักษพันธุไกชนของไทย การ

สงเสริมการเลี้ยงไกชนยังถูกสรางความหมายโดยผูกโยงเขากับประวัติศาสตรและความเช่ือของไทย 

อยางเชนมีการอางเร่ืองราวของสมเด็จพระนเรศวรและตําราการดูไกชนเขามาเพ่ือเพ่ิมคุณคาและ

ความหมายของไกชนใหเปนที่ยอมรับในระบบตลาด สงผลใหเกษตรกรหันมาเลี้ยงไกชนเปนจํานวน
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มาก นอกจากน้ียังสงผลตอการขยายตัวของแขงขันหรือการพนันไกชน ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็นวา

การชนไกนอกจะเปนการละเลนพ้ืนบานที่สรางขึ้นเพ่ือความสนุกสนานในอดีต แตปจจุบันไกชนได

กลายเปนสินคาที่สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดเปนอยางมาก ไมวาจะในทิศทางที่ถูกกฎหมาย

หรือไมถูกกฎหมายก็ตาม  

สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ ลบถม (2551) ที่ศึกษาการละเลนพื้นบานอยาง 

การละเลนวัวลานของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเปนการละเลนที่พัฒนามาจากการนวดขาวของชาวบานที่จะ

ใชวัวที่มีแรงเทาหนักมานวดขาวในลานนวดขาวที่มีลักษณะเปนวงกลม การนวดขาวจะทําขึ้น

ประมาณเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคมเพราะเปนชวงเก็บเกี่ยวขาว ชาวบานจะนําวัวของแตละบานมา

ชวยกันนวดขาว ดังนั้นการเลนวัวลานจึงเปนการผสมผสานระหวางการชวยเหลือซ่ึงกันและกันของ

ชาวบานกับการพบปะสังสรรค ซึ่งบางคร้ังก็จะมีชาวบานมาพนันกันเลนๆวาวัวใครจะแรงดีกวากันเพ่ือ

ความสนุกสนาน แตดวยสังคมปจจุบันที่ เต็มไปดวยเทคโนโลยีไดเขามาเปลี่ยนแปลงการทํา

เกษตรกรรม จากใชแรงงงานวัวกลายมาเปนใชเคร่ืองจักร ดังน้ันบทบาทของวัวจึงลดนอยลงไปในภาค

เกษตรและถูกแปรเปลี่ยนมามีบทบาทมากขึ้นในภาคความบันเทิง ดวยรูปแบบที่มีการแพชนะของวัว

แตละตัว จึงทําใหเกิดการวางเงินพนันเขามาเก่ียวของทั้งที่ในอดีตจะเปนการเดิมพันกันดวยเหลาเพ่ือ

ความสนุกสนานเทานั้น ในขณะเดียวกันการเลนวัวลานก็กลายเปนการละเลนพ้ืนบานที่เปนเอกลักษณ

เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว โดยไดรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหการละเลนวัวลาน

ไดรับความนิยมและมีการจัดที่แพรหลายตามพื้นที่ตางๆ ทําใหมีการจัดการละเลนวัวลานนอกเทศกาล

และจัดตลอดปโดยจัดขึ้นทุกวันศุกร ดังน้ันการละเลนวัวลานจึงกลายมาเปนเปนงานประเพณีเพ่ือ

ธุรกิจการพนันอยางเต็มตัว การเลนพนันวัวลานยังสามารถทําไดอยางอิสระจากอํานาจรัฐโดยผาน

ระบบอุปถัมภ รูปแบบการจัดงานยังเปนการจัดงานของผูมีอิทธิพลในทองที่น้ันๆ ตางจากแตกอนทีจ่ะ

เปนการจัดงานของหมูบาน รวมถึงรูปแบบการละเลนไดเปลี่ยนไปกลายเปนวาใครก็ไดที่จะนําวัวเขา

มาแขง ตางจากแบบเดิมที่จะตองเปนคนในหมูบานหรือคนในพรรคพวกเดียวกัน ดังนั้นลานแขงวัว

ลานจึงเปนเหมือนตลาดอยางหนึ่ง ที่มีวัวเปนสินคา และมีการเลนการพนันเปนกลไกลในการดําเนิน

ธุรกิจที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาล  

นอกจากน้ีการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคายังมีการใชสื่อเขามาครอบงําดวยการสราง

ความหมายใหมใหกับสินคาทางวัฒนธรรม โดยไมเห็นคุณคาที่แทจริง อยางเชนงานวิจัยเ ร่ือง

กระบวนการทําวัฒนธรรมใหเปนสินคา กรณีศึกษามวยไทยผานสื่อโทรทัศน ของทรายทิพย ธีระเดช

พงศ (2553) โดยงานวิจัยช้ินน้ีมุงช้ีใหเห็นวาการผลิตซํ้าของสื่อโดยการสรางความหมายใหมใหกับมวย

ไทยวาเปนเปนการแขงขันเพ่ือความบันเทิง ไดมีสวนตอกย้ําใหมวยไทยเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
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ตนเองใหกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรม โดยมวยไทยเปนศิลปวัฒนธรรมในการปองกันตัวของคนไทย 

และเปนเอกลักษณของคนไทยมาชานาน แตในปจจุบันมวยไทยไดเขาสูกระบวนการกลายเปนสินคา 

โดยดูไดจากการเกิดสนามมวยตางๆขึ้นมามากมาย มีการเก็บคาเขาชม อีกทั้งยังเปดชองวางทําใหเกิด

การพนันมวยขึ้น นักมวยยังใชเรือนรางของตนเอง เปนปจจัยการผลิตสินคาดวยการฝกซอมรางกายให

เขมแข็ง ปรากฏการณเหลาน้ีเกิดมาจากการสนับสนุนของสื่อ ในสังคมยุคโลกาภิวัตน สื่อตางๆ

สามารถเขาถึงคนไดงาย มวยไดยังไดรับการเผยแพรผานสื่อโทรทัศนสงผลใหกระบวนการกลายเปน

สินคาของมวยไทยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดวยการผลิตซํ้าผานสื่อ ดังนั้นมวยไทยกลายเปนสินคา

ประเภทหนึ่งที่กลุมสื่อโทรทัศนผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองคนดู แทนการรักษาศิลปวัฒนธรรมการ

ปองกันตัวของไทย ที่แตกอนมีไวเผื่อปองกันตัว เพ่ือตอสูกับศัตรู  

จากการคนควางานวิจัยในกลุมน้ีผูศึกษาพบวาระบบทุนนิยมเขามาเปลี่ยนวิธีคิดของผูบริโภค

เปนอยางมากจนทําใหความเช่ือตางๆ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หรือแมกระทั่งสถานที่ทองเที่ยวตอง

กลายมาเปนสินคา ดวยปจจัยหลายๆอยางในระบบทุนนิยม ที่สําคัญกระบวนการสรางคุณคาและการ

สรางความหมายใหกับสินคา การผลิต หรือวัฒนธรรมประเพณีใหกลายเปนสินคาสงผลทําใหคุณคา

ความหมายเดิมตองเปลี่ยนไปและถูกเช่ือมโยงเขากับระบบเงินตราและธุรกิจแทน นอกจากน้ี

ปรากฏการณการกลายเปนสินคาของประเพณีการละเลนพ้ืนบานอยางการชนไก วัวลาน และศิลปะ

การปองกันตัวมวยไทย ยังมีการพนันเขามาเปนกลไกลในการสรางธุรกิจ ซึ่งเปนปรากฏการณที่

คลายคลึงกับประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ที่งานประเพณี

ตองถูกปรับเปลี่ยนความหมายและคุณคาดวยปจจัยตางๆ และถูกเช่ือมโยงกับเร่ืองผลประโยชน

ทางการพนัน ธุรกิจและเงินตรา ดังนั้นงานวิจัยขางตนจึงทําใหผูศึกษามีความเขาใจและสามารถใชเปน

แนวทางในการศึกษากระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟในแงเปนการผลิต การให

คุณคา การสรางความหมาย รวมถึงพฤติกรรมของผูรวมงานที่ไดเปลี่ยนแปลงไปไมไดคํานึงถึงคุณคาที่

แทจริงของงานประเพณีบุญบั้งไฟเหมือนแตกอน 

วรรณกรรมทั้งหมดที่ผูศึกษาไดหยิบยกมานั้นเปนประโยชนอยางยิ่งตอการทําการศึกษาคร้ังน้ี 

ซ่ึงวรรณกรรมทั้งหมดที่กลาวไปขางตน ยังเปนการเปดมุมมองของปรากฏการณทางสังคมและ

วัฒนธรรมในสังคมไทยอีกแงมุมหน่ึง ที่ทําใหเห็นความเปนพลวัฒนของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนทางดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี สิ่งเหลาน้ีนับวันก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือ

ตอบสนองโครงสรางของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศกึษา 

 งานวิจัยช้ินน้ีเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสูกระบวนการกลายเปนสินคาของวัฒนธรรม

ประเพณีชาวอีสานอยางประเพณีบุญบั้งไฟที่หมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดย

เนนศึกษากระบวนการกลายเปนสินคาและรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟแบบใหมของหมูบานไผ 

ซ่ึงศึกษารูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตตั้งแตป พ.ศ. 2500 ถึงป พ.ศ. 2557 วาเปลี่ยนแปลง

อยางไร และมีรูปแบบการกลายเปนสินคาอยางไร วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดทฤษฎีกระบวนการ

กลายเปนสินคา ซ่ึงผูศึกษาไดออกแบบระเบียบวิธีการศึกษาออกเปน ดังน้ี  

กรอบแนวคิด  

แนวคิดทฤษฎีที่ เลือกนํามาใชประกอบกับการทําศึกษาคร้ังนี้ไดแก  แนวคิดทฤษฎี

กระบวนการกลายเปนสินคา ซึ่งจะนําทฤษฎีดังกลาวมาอธิบายและสรุปผลการศึกษา โดยใชแนวคิด

ทฤษฎีกระบวนการกลายเปนสินคาของธีโอดอร อดอรโน ที่กลาวถึงแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมวา 

คุณลักษณะสําคัญของสินคาวัฒนธรรมที่ถูกผลิตขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนกันหมดและจะมีการผลิต

ขึ้นมาในจํานวนมากๆเหมือนกับสินคาทั่วไปที่ผลิตจากระบบสายพาน ซึ่งการผลิตแตละคร้ังของผูผลติ

ก็จะคําถึงถึงผลกําไรเปนหลัก ทําใหคุณคาดั้งเดิมของสินคาทางวัฒนธรรมน้ันๆถูกลดคุณคาไป อีกทั้ง

ผูผลิตยังมีการใชสื่อตางๆเพ่ือลอลวงผูบริโภคใหมีความอยากในการบริโภคและอุปโภคในสินคาทาง

วัฒนธรรมนั้นๆ จนทําใหผูบริโภคมีความตองการเหมือนกันในจํานวนมาก เม่ือความตองการบริโภค

สินคาทางวัฒนธรรมมีมากขึ้นก็ยิ่งเปนการกระตุนทําใหใหเกิดการผลิตมากขึ้นตามไป ซึ่งน้ันหมายถึง

ผลกําไรที่ผูผลิตจะไดจากผูบริโภคในจํานวนมากดวยเชนกัน โดยผูศึกษาจะนําแนวคิดทฤษฎีน้ีมา

ศึกษาถึงกระบวนการกลายเปนสินคาของงานประเพณีบุญบั้งไฟแบบใหมวามีพัฒนาการและขั้นตอน

อยางไร การศึกษาในคร้ังนี้ไมไดหยิบยกมโนทัศนของแนวคิดกระบวนการกลายเปนสินคาหรือแนวคิด

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมมาทั้งหมด เพียงแตเลือกเร่ืองการทําใหเปนสินคา การผลิตซ้ํา การทําใหเปน

มาตรฐาน และการผลิตเปนจํานวนมาก มาอธิบายประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ซ่ึงเปนสินคาทาง

วัฒนธรรมภายใตกรอบการครอบงําของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ผาน

การสรางความหมายและการสรางมาตรฐานของสินคาเพ่ือใหงานน้ีเปนงานที่ดึงดูดคน และเปน

เอกลักษณของชุมชน 
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กรอบแนวคิดขางตนทั้งสามารถทําใหการวิเคราะหรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ

เปนไปอยางรอบดาน ทําใหเห็นถึงที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงและการดํารงอยูของกระบวนการ

กลายเปนสินคาที่แฝงตัวอยูในประเพณีบุญบั้งไฟในสังคมอีสานทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม

ในหลายๆดาน 

สนามศึกษาและประชากร 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีพื้นที่ศึกษาคือประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน           

จ.อุบลราชธานี ที่จัดขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2500 - ป พ.ศ. 2557 และเนนศึกษารูปแบบการจัดงานและ

กระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานนี้ที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2557 รวมถึงกระบวนการกลายเปนสินคาของบั้งไฟสนามที่จัดขึ้น โดยประชากรและกลุมคนที่

จะทําการศึกษา คือ ผูนําชุมชนหรือผูที่มีบทบาทในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ผูประกอบการรานคาที่

เขามาขายของในงาน ผูรวมงานภายในชุมชน ผูรวมงานภายนอกชุมชน ซ่ึงจะกลาวอยางละเอียดใน

หัวขอระเบียบวิธีการศึกษา 

ระเบียบวิธีการศกึษา  

การวิจัยคร้ังน้ีจะใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะเปนการศึกษาปรากฏการณทางสังคม        

ของการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูกระบวนการกลายเปนสินคา เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

ประเพณีบุญบั้งไฟและกระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผ ต.กลางใหญ 

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีความเก่ียวเน่ืองและสัมพันธกับสวนอื่นๆในสังคม ดังน้ันเพ่ือใหขอมูลที่ลุม

ลึกและครอบคลุม ผูศึกษาจึงเลือกวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก ซ่ึงผู

ศึกษาไดออกแบบระเบียบการวิจัยไวดังนี้ 

1. แหลงที่มาขอมูล 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิจากการลงภาคสนามและการสํารวจพ้ืนที่ หมูบานไผ ต.กลางใหญ           

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และจากการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีกลุมเปาหมายไดแก ชาวบาน ผูนํา

ชุมชน กรรมการหมูบานที่รวมกันจัดงาน ผูประกอบการราคา ผูรวมงาน เปนตน 

1.2 ขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษางานวิจัย หนังสือ บทความ สื่ออิเลคทรอนิกส ที่เกี่ยวของกับ

ประเพณีบุญบั้งไฟ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กระบวนการกลายเปนสินคาของ

วัฒนธรรมและประเพณี                                            
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2. การเก็บรวมรวมขอมูล 

2.1 ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยเอกสาร เชน หนังสือ งานวิจัย สื่ออิเลคทรอนิกส    

ที่เกี่ยวของกับประเพณีบุญบั้งไฟ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเนนไปที่การศึกษา

งานวิจัยและเอกสารของกระบวนการกลายเปนสินคาของวัฒนธรรมและประเพณี เพ่ือเปนตัวอยาง

งานศึกษาและทําใหเห็นถึงพัฒนาการของการกลายเปนสินคาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปนขอ มูล

พ้ืนฐานประกอบการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาการลงภาคสนาม และสนับสนุนสมมติฐาน

ประเด็นในการศึกษา                                         

2.2 ศึกษาภาคสนามโดยการสํารวจพื้นที่และจากการสัมภาษณ  

2.2.1 ผูศึกษาจะเก็บขอมูลแบบการสํารวจพื้นที่หมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน             จ.

อุบลราชธานี เพื่อศึกษาสภาพแวดลอม รูปแบบการดํารงชีวิตของชาวบาน เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

ประกอบการวิเคราะหขอมูล 

2.2.2 การเก็บขอมลูจากการสัมภาษณ โดยแบงเปน 2 สวน 

สวนแรกเปนการเก็บขอมูลจากสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญเก่ียวกับประวัติความ

เปนมาของชุมชน ลักษณะทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางสังคมของชุมชน ความเช่ือ ประวัติความเปนมา

ของประเพณีบุญบั้งไฟ และรูปแบบการจัดงานในอดีตและการเปลี่ยนแปลงมาสูการจดัประเพณีบญุบัง้

ไฟในปจจุบัน กับผูที่มีบทบาทสําคัญทางชุมชน 7 คน ไดแก นายสันติ หลักคํา ผูใหญบานหมูบานไผ 

หมู 10, นายประมง หลักคํา ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 4, นายบุญชวย สมวงศ ผูใหญบานหมูบานไผ 

หมู 8, นายสมร หลักคํา ผูใหญบานหมู 7, อาจารยวิชัย บํารุงพงษ กรรมการหมูบานไผ และผูเฒาผูแก

ของชุมชนอยาง พอใหญสุวรรณ หลักคํา และ พอใหญพรม หลักคํา อดีตหมอสูตรขวัญของชุมชน  

เพราะคนกลุมนี้เปนบุคคลสําคัญในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ อีกทั้งยังเปนคนภายในพื้นที่ ซ่ึงสามารถ

ใหขอมูลที่ละเอียดและเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูล 

รวมถึงสัมภาษณเชิงลึกกับชาวบานในชุมชนเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวบาน ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

ลักษณะทางสังคมของชุมชน ความเช่ือ ประวัติความเปนมาของประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแตอดีต รวมถึง

ปจจัยตางๆที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีเกณฑอายุอยูระหวาง 40-80 ป 

จํานวน 10 คน เนื่องมาจากกลุมคนเหลาน้ีเปนกลุมคนที่ผูใหขอมูลหลักทั้งเจ็ดคนไดแนะนําใหผูศึกษา

เขาไปสัมภาษณ เพราะคนกลุมนี้เปนกลุมคนวัยกลางคนถึงวัยผูสูงอายุที่เห็นพัฒนาการของชุมชนและ

ประเพณีบุญบั้งไฟมาเปนเวลานาน และเปนกลุมคนที่มีบทบาททางชุมชน จึงสามารถใหขอมูลที่สาํคญั

ได นอกจากนี้ยังเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ เชิงลึกจากผูประกอบการรานคาที่เขามาขายของในงาน 
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จํานวน 15 คน เพื่อสอบถามถึงรูปแบบการจัดราน รายละเอียดที่มาของสินคา และขั้นตอนในการเขา

มาจัดรานในงาน เพราะรานคาที่เขามาจัดรานก็เปนสวนหน่ึงที่ทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของที่น่ี

กลายเปนสินคาทางวัฒนธรรมและเปนตัวดึงดูดผูรวมงาน ไมวาจะเปนรานใหเชารม โตะเกาอี้ ชมบั้ง

ไฟบั้งไฟ รานอาหาร รานเคร่ืองดื่ม รานซุมสวนสนุก ฯลฯ สาเหตุที่ตองเก็บขอมูลผูประกอบการ

รานคาจํานวน 15 คน เน่ืองมาจากทั้ง 15 คนเปนกลุมคนที่ผานเกณฑคัดเลือกจากผูประกอบการ

รานคาจํานวนทั้งหมดที่ผูศึกษาไดสัมภาษณจํานวน 30 คน โดยมีเกณฑคัดเลือกผูประกอบการรานคา

ที่ใหขอมูลจะตองเขามาเปดรานขายของภายในงานมากกวาหน่ึงคร้ัง และเปนผูที่ใหขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการนํามาประกอบการวิเคราะห  

สวนที่สองเปนการเก็บขอมูลจากการสังเกตการณแบบมีสวนรวมโดยผูศึกษาจะเขารวมงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟเพ่ือสังเกตจํานวนคน วัยและพฤติกรรมของผูที่มารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟ จาก

ผูรวมงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงการสัมภาษณความคิดเห็นจากกลุมคนดังกลาววา

คิดเห็นอยางไรเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟในปจจุบันของที่น่ี และทําไมถึงเขารวมประเพณี ฯลฯ 

จํานวน 40 คน โดยไมกําหนดเพศ มีอายุตั้งแต 20-70 ป และแบงเปนผูรวมงานภายในหมูบาน 20 

คน ผูรวมงานภายนอกหมูบาน 20 คน เนื่องจากคนทั้งสองกลุมน้ีอาจจะมีทัศนคติที่ตางกันในแงคน

ภายในพ้ืนที่และคนภายนอกพื้นที่ ดังนั้นจึงตองมีการแบงกลุมเปาหมาย เพ่ือความชัดเจนของขอมูล  

เคร่ืองมือในการศึกษา 

การเก็บขอมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนามทั้งหมดจะใชวิธีการจดบันทึกขอมูลภาคสนาม และ 

ใชเคร่ืองบันทึกเสียงในขณะทําการสัมภาษณเพื่อความชัดเจนในการบันทึกขอมูล นอกจากนี้ยังใช

กลองบันทึกภาพน่ิง และกลองวีดีทัศนบันทึกภาพเคลื่อนไหว ในการบันทึกรูปแบบงานประเพณีบญุบัง้

ไฟและชุมชน เพ่ือใหไดขอมูลที่ละเอียดมีความถูกตองและเปนขอมูลที่มีเน้ือหาครบถวน 

การตีความ วิเคราะหและผลการศึกษา 

รวบรวมขอมูลทั้งหมดจากหลักฐานแบบปฐมภูมิและทุติยภูมที่ไดมาจากการลงภาคสนามและ

จากการคนควาผานเอกสาร และนําขอมูลทั้งหมดมาจําแนกตามหัวขอไดแก 

1. ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของชุมชน เปนขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของหมูบานไผ ซ่ึงรวบรวมจากวิธี

สัมภาษณเชิงลึกและการสํารวจหมูบาน รวมถึงการสังเคราะหขอมูลทุติยภูมิ เชน เอกสาร หนังสือ 

เปนตน ขอมูลเหลานี้ทําใหทราบถึงขอมูลพ้ืนฐานทั่วไปของชุมชนในแงมุมตางๆ ไมวาจะเปนวิถีชีวิต 

อาชีพ วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ คานิยม ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญที่อาจเช่ือโยงไปยังคานิยมในการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
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2. ขอมูลเก่ียวกับประเพณีบุญบั้งไฟและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบาน

ไผ ตั้งแตป พ.ศ. 2500 จนถึง ป พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเนนการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแตป    

พ.ศ. 2543 เปนตนมา เพราะปนั้นเปนปที่เกิดการเร่ิมตนการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟใหเปน

รูปแบบใหมโดยถูกยกระดับใหเปนงานระดับตําบลกลางใหญประกอบกับทางหมูบานไดนํารูปแบบการ

จัดประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรมาปรับใช ขอมูลในสวนน้ีจะมาจากวิธีสัมภาษณเชิงลึกจาก

กลุมประชากรตัวอยางที่กลาวไปขางตน โดยขอมูลเหลาน้ีจะทําใหเห็นถึงพลวัตของการเปลี่ยนแปลง

ประเพณีบุญบั้งไฟในแตละชวงเวลา วาเกิดมาจากสิ่งใดและสะทอนสภาพสังคมในชวงเวลานั้นได

อยางไร 

3. ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานและสินคาภายในประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ป 

พ.ศ 2557 ขอมูลในสวนน้ีไดมาจากการสังเคราะหขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสังเกตการณอยางมีสวน

รวมในประเพณีบุญบั้งไฟ รวมถึงการสัมภาษณ ผูจัดงาน ผูประกอบการรานคา ฯลฯ นอกจากน้ียังเก็บ

ขอมูลจากความคิดเห็นของผูรวมงานจากทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

ผลกระทบทางดานบวกและทางดานลบของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ซ่ึงขอมูลในสวนน้ี

จะทําใหเห็นถึงที่มาที่ไปและการกอตัวของการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟ วาเกิดมาจาก

ปจจัยใด และมีรูปแบบในการดํารงอยูอยางไร 

ขอมูลทั้งหมดที่ผานการจําแนกจากหัวขอทั้งสามที่กลาวมาขางตน จะถูกนํามาวิเคราะหและ

สังเคราะห ภายใตแนวคิดทฤษฎีกระบวนการกลายเปนสินคา เพ่ือแสดงใหเห็นพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงสูกระบวนการกลายเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผ  

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

ผูศึกษากําหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2558 รวมเวลา 1 ป โดยเร่ิมจากการเก็บขอมูลผานเอกสารเบื้องตน ลําดับตอมาเก็บขอมูล

ภาคสนาม และสุดทายทําการวิเคราะหผลการศึกษา 

ระยะเวลาในการดําเนินการ ข้ันตอนในการดําเนินการ  

 

 

เมษายน 2557 – มิถุนายน 2557 ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากหนังสือ เอกสาร บทความ 

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และเก็บรวบรวมขอมลูจากการ

ลงภาคสนาม  



35 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการ (ตอ) ข้ันตอนในการดําเนินการ (ตอ)  

 

 

 

กรกฎาคม 2557 - สิงหาคม 2557 หาขอมูลเพ่ิมเติมและจัดลําดับขอมูลจากการเก็บขอมลู

ภาคสนาม 

พฤศจิกายน 2557 นําเสนอขอมูล และแนวทางในการศึกษา 

ธันวาคม 2557- มกราคม 2558 เก็บรวบรวมขอมูลจากการลงภาคสนามอีกคร้ัง 

กุมภาพันธ 2558 – มีนาคม 2558  วิเคราะหขอมูล เรียบเรียงเขียนรายงานการวิจัย 

เมษายน 2558 นําเสนอผลงาน 
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บทที่ 4 

ขอมูลสภาพทัว่ไปของหมูบานไผ 

 เนื้อหาในบทน้ีเปนการกลาวถึงสภาพแวดลอมและขอมูลทั่วไปของหมูบานไผ ต.กลางใหญ               

อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดมาจากคําบอกเลาของชาวบานและจากเอกสารของ

หนวยงานในชุมชน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของชุมชน อีกทั้งยังใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาขอมูล

ของกระบวนการกลายเปนสินคาและพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบาน

แหงน้ี 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยูทางดานตะวันออกของของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

หรืออีสานใต บริเวณเสนรุงที่ 104 องศา 51 ลิปดา เสนแวงที่ 15 องศา 13 ลิปดา เปนจังหวัดที่มีพื้นที่

ใหญเปนอันดับสองของภาคอีสานรองจากจังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธรและ   

  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดศรีสะเกศและราชอาณาจักรกัมพูชา 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดยโสธรและจังหวัดศรีสะเกศ   

 จังหวัดอุบลราชธานีแบงการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 216 ตําบล 2,699 หมูบาน         มี

อําเภอเมืองอุบลราชธานี อําเภอกุดขาวปุน อําเภอเขมราฐ อําเภอเขื่องใน อําเภอโขงเจยีม อาํเภอดอน

มดแดง อําเภอเดชอุดม อําเภอตระการพืชผล อําเภอตาลสุม อําเภอทุงศรีอุดม อําเภอนา        จะ

หลวย อําเภอนํ้ายืน อําเภอบุณฑริก อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอมวงสามสิบ อําเภอ

วารินชําราบ อําเภอศรีเมืองใหม อําเภอสําโรง อําเภอสิรินธร อําเภอนาเยีย อําเภอเหลาเสื้อโกก 

อําเภอนาตาล อําเภอสวางวีระวงศ อําเภอนํ้าขุน (ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี, 

2550: 50) 
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อําเภอ เขื่อ งใน ตั้ งอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธา นี หางจากจังหวัด

อุบลราชธานี 38 กิโลเมตร กอตั้งเปนอําเภอ เม่ือสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตอมา

เมื่อป พ.ศ. 2456 ไดช่ืออําเภอตระการพืชผล และตอมาเปลี่ยนช่ือใหมอีกคร้ังเปนอําเภอเขื่องใน เมื่อ

วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2460 ปจจุบันแบงเขตการปกครองออกเปน 18 ตําบล 170 หมูบาน 

ประกอบดวย ตําบลเขื่องใน ตําบลสรางถอ ตําบลคอทอง ตําบลกอเอ ตําบลหัวดอน ตําบล                

ชีทวน ตําบลทาไห ตําบลนาคําใหญ ตําบลแดงหมอ ตําบลธาตุนอย ตําบลบานไทย ตําบลบาน

กอก ตําบลกลางใหญ ตําบลโนนรัง ตําบลยางขี้นก ตําบลศรีสุข ตําบลสหธาตุ ตําบลหนองเหลา         

มีอาณาเขตติดตอดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอคําเขื่อนแกว (จังหวัดยโสธร) และอําเภอ

     หัวตะพาน (จังหวัดอํานาจเจริญ) 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภอมวงสามสิบและอําเภอเมืองอุบลราชธานี 

ทิศใต   ติดตอกับ อําเภอกันทรารมยและอําเภอยางชุมนอย  

     (จังหวัดศรีสะเกษ) 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับ อําเภอคอวังและอําเภอมหาชนะชัย  

     (จังหวัด ยโสธร)    

 (ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี, 2550: 51) 

 ตําบลกลางใหญ เดิม ช่ือตําบลบกใหญ เปลี่ยนช่ือเปนตําบลกลางใหญประมาณป                  

พ.ศ. 2460 เน่ืองจากตําบลบกใหญที่เปนที่ตั้งเดิมมีผูคนโยกยายที่อยูอาศัยมาที่หมูบานดอนกลาง            

ซ่ึงเปนที่ตั้งของตําบลกลางใหญในปจจุบัน ตั้งอยูในเขตการปกครองของอําเภอเขื่องใน มีจํานวน

หมูบานทั้งสิ้น 11 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานกลางใหญ หมู 2 บานกลางใหญ หมู 3 บานกลางใหญ หมู 

4 บานไผ หมู 5 บานสวน หมู 6 บานโคก หมู 7 บานไผ หมู 8 บานไผ หมู 9 บานกลางใหญ หมู 10 

บานไผ หมู 11 บานโคก ตําบลกลางใหญอยูหางจากอําเภอเขื่องในประมาณ 18 กม. มีอาณาเขต

ติดตอดังน้ี 

ทิศเหนือ ตดิตอกับ  จ.ยโสธร 

ทิศใต  ตดิตอกับ  ต.บานไทย อ.เขือ่งใน จ.อุบลราชธานี 

ทิศตะวันออก ตดิตอกับ  ต.บานกลาง อ.เขือ่งใน จ.อบุลราชธานี 

ทิศตะวันตก ตดิตอกับ  จ.ยโสธร             

(ประวัติมหาดไทยสวนภูมภิาคจงัหวัดอุบลราชธานี, 2550: 57) 
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ภาพที่ 1 : แผนที่แสดงที่ต้ังของอําเภอเขื่องในและตําบลกลางใหญ 

 สําหรับหมูบานไผซึง่เปนพ้ืนทีศ่ึกษาในคร้ังน้ีมีอาณาเขตตดิตอดงันี ้

  ทิศเหนือ ติดตอกับ บานหนองแคนนอย ตําบลดงแคนใหญ อําเภอ

      คําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร 

         ทิศใต  ติดตอกับ บานดงจงอาง ตําบลบึงแก อําเภอ  

      มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

  ทิศตะวันออก ติดตอกับ  บานกลางใหญ ตําบลกลางใหญ อําเภอ 

      เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

         ทิศตะวันตก ตดิตอกบั  บานผักบุง ตําบล ดงแคนใหญ  อาํเภอ         

      คําเขือ่นแกว  จงัหวัดยโสธร 

(พระนิคม สีเตโช. อายุ 62 ป. ผูรักษาการแทน สํานักสงฆบานไผหนองเหมา. สัมภาษณ, 20 

พฤษภาคม 2557) 
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ภาพที ่2 : แผนที่เดินดินหมูบานไผ 

ที่มา : อาจารยวิชัย บํารุงพงษ กรรมการหมูบานไผ 
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ประวัตหิมูบานไผ 

บานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี กอตั้งมาประมาณ 200 กวาป ตามคําบอก

กลาวของผูเฒาผูแกเลาวาเม่ือประมาณ 200 ป กอนหนาน้ีชาวบานไผและชาวบานกลางใหญรวมกัน

อยูที่โนนบานเกาบึงเขาหลวง (ปจจุบันอยูใกลวัดปาบึงเขาหลวง) แตไดเกิดโรคระบาดขึน้อยางรายแรง

ภายในหมูบานซ่ึงในสมัยน้ันไมมียารักษาโรคใหหายได ผูคนจึงพากันอพยพครอบครัวหนีโรคระบาด

จากโนนบานเกาบึงเขาหลวงไปอยูตามที่ตางๆในละแวกน้ัน 

กลุมชาวบานไผ ไดพากันอพยพจากโนนบานเกาบึงเขาหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมา

ปกหลักตั้งถิ่นฐานอยูที่หัวไรปลายนาดงนาฮี จึงเรียกช่ือหมูบานวา บานนาฮี ชาวบานไดพากันตั้งถิ่น

ฐานอยูที่บานนาฮีช่ัวระยะหนึ่งก็ไดเกิดการแตกศึกแตกเสือ (เกิดสงคราม) และเกิดภัยแลง เนื่องจาก

พ้ืนที่บริเวณดั่งกลาวมีความแหงแลงเปนอยางมากและไมเหมาะกับการทําการเกษตรของชาวบานที่

ถือเปนอาชีพหลักของชาวอีสาน ชาวบานจึงไดพากันอพยพที่อยูกันอีกคร้ัง และอพยพเขามาอยูใน

พ้ืนที่ซ่ึงเปนพ้ืนที่ ที่มีดงปายางปาไผเปนจํานวนมาก ซ่ึงพ้ืนที่บริเวณน้ีเปนที่ตั้งหมูบานไผในปจจุบัน 

การอพยพในคร้ังนั้นชาวบานไดแบงออกเปนสองกลุมซึ่งอพยพมาพรอมๆกัน กลุมแรกไดเขา

มาตั้งถิ่นฐานอยูที่บริเวณหนองไผนอย ซึ่งเรียกช่ือบานกลุมน้ีวาบานเกานอย สวนอีกกลุมหน่ึงไดเขามา

ปกหลักถิ่นฐานอยูที่บริเวณหนอปาแดงเรียกช่ือบานกลุมนี้วาบานหนอปาแดง ทั้งสองกลุมน้ีรวมเปน

หมูบานเดียวมีช่ือหมูบานวาบานหนองไผคํา เนื่องจากพ้ืนที่ตั้งของหมูบานทั้งสองมีหนองนํ้าธรรมชาติ

และมีตนไผขึ้นอยูในบริเวณน้ันเปนจํานวนมาก ชาวบานไดปกหลักตั้งถิ่นฐานอยูที่น่ีเปนเวลา 100 กวา

ป ในสมัยนั้นไดเร่ิมมีการกอตั้งวัดขึ้น แตก็ไมเปนที่แนชัดวาวัดไดกอตั้งขึ้นมาปไหน วัดไดตั้งอยูที่หนอง

ไผนอย ตอมาวัดไดยายไปทางทิศใต ซ่ึงมาตั้งอยูปาตนโพธ์ิติดกับริมทุง (ที่ตั้งวัดในปจจุบันน้ี) จึงได

เรียกช่ือวัดที่ยายมาใหมน้ีวา”วัดโพธิ์ศรีวนารามบานไผ” การไปมาหาสูวัดก็ไมสะดวกเพราะสมัยน้ัน

บริเวณที่หมูบานไผตั้งอยูเปนปาดง การไปมาหาสูวัดจะเปนการเดินตามทางเกวียนลัดเลาะไปตามที่

โลง ดวยความไมสะดวกน้ีบวกกับประชากรหมูบานไดเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ชาวบานจึงพากันยายบานเขามา

อยูใกลๆ วัดอีกคร้ัง 

กลุมบานเกานอยไดยายเขามาอยูบริเวณใกลวัด และไดแยกยายกันตั้งบานเรือนออกเปนคุมๆ

มีคุมหนองหลุบ คุมกกแคน และคุมกกมวง ทั้งสามคุมน้ีรวมกันเปนคุมบานใหญ สวนกลุมบานหนอปา

แดงไดยายเขามาอยูบริเวณปาหมาก เรียกกลุมนี้วาคุมบานนอย พื้นที่ระหวางทั้งสองบานจะมีปายาง 

ปาไผ ปาหมาก กั้นระหวางคุมบานใหญกับคุมบานนอย ตอมาทั้งคุมบานใหญและคุมบานนอยไดขยาย

พ้ืนที่และเขามาอยูระหวางคุมบานใหญและคุมบานนอย ที่เดิมที่เปนปายาง ปาไผ ปาหมากแต

ชาวบานไดถางปาเหลาน้ันเพ่ือขยายที่อยูอาศัย จึงทําใหเกิดเปนคุมใหมขึ้นมาอีกคุมหน่ึงเรียกวาคุม
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โคกกลาง ตอมาทั้งสามคุมนี้รวมกันเปนหมูบานเดียวกันเรียกช่ือวา หมูบานไผ หมูที่ 4 ต. กลางใหญ  

อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี ปจจุบันหมูบานไผไดแบงเปน 4 หมู ไดแก หมูที่ 4 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 

10 รวมทั้ง 4 หมูมี 454 หลังคาเรือนเรือน (พระนิคม สีเตโช. อายุ 62 ป. ผูรักษาการแทนเจาอาวาส 

สํานักสงฆบานไผหนองเหมา. สัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2557) 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 หมูบานไผมีพ้ืนที่ทั้งหมด 6 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร มีลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปของหมูบานไผเปนที่ราบลุม พื้นที่สวนใหญของหมูบานจะถูกใชเพ่ือการเกษตรของคนใน

ชุมชนประมาณ 2,000 ไร มีสภาพดินเปนดินเหนียวและดินรวนปนทราย เนื้อดินสวนใหญเปนดินที่มี

ความอุดมสมบูรณปานกลาง เน้ือที่สวนใหญเหมาะแกการปลูกขาว รองลงมาคือปลูกพืชไร บริเวณ

โดยรอบชองหมูบานยังมีหนองธรรมชาติจํานวนหนึ่งบอ และหนองนํ้าสาธารณะสองบอที่ชาวบาน

รวมกันขุดขึ้น เพื่อใชอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร เน่ืองจากหมูบานไผไมมีแมนํ้าหรือคลองไหล

ผานบริเวณหมูบาน แตหมูบานไผก็ไมเคยมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนน้ําเนื่องจากพื้นที่สวนใหญของ

หมูบานไผเปนพ้ืนที่ราบลุม และเปนบริเวณที่มีฝนตกเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคของชาวบาน 

 ในอดีตพ้ืนที่ในหมูบานไผมีลักษณะเปนปาดง มีพืชพันธุหลากหลายชนิด แตปจจุบันพื้นที่ปา

เหลานั้นไดถูกชาวบานเขาไปถางและจับจองเพ่ือทําการเกษตรหรือขยายบานเรือน แตก็ยังคง

หลงเหลือพ้ืนที่ปาของหมูบานเอาไวอยูจํานวนหน่ึงบริเวณทายหมูบาน ซ่ึงชาวบานในปจจบุนัมักจะเขา

ปาเพ่ือไปเก็บของปา เชน เห็ด ยางไม แมลงชนิดตางๆ นก กระรอก เพ่ือนํามาบริโภคและจําหนาย

บางสวน (นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 

2557) 

ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของหมูบานไผ มีชวงความแตกตาง ของฤดูฝนและฤดูแลงอยางชัดเจน            

มีชวงกลางวันยาว ในฤดูรอน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงตลอดป อยูภายใตอิทธิพลของลมมรสมุตะวันออก

เฉลียงเหนือ (มรสุมฤดูหนาวและฤดูแลง) และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (มรสุมฤดูรอนและฤดูแลง) 

 ฤดูฝน เร่ิมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม และมักจะปรากฏเสมอวา 

ฝนทิ้งชวงในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม แตระยะทิ้งชวงจะไมเหมือนกันในแตละป ซ่ึงในชวงปลายฤดู

ฝนมักจะมีพายุหมุนเคลื่อนผานเขาใกล ทําใหมีฝนตกชุกและบางปอาจเกิดภาวะนํ้าทวม ปริมาณ

นํ้าฝนเฉลี่ยตอปประมาณ 1,581 มิลลิเมตร   



42 
 

ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยจะมีอุณหภูมิลดลง ตั้งแตปลาย

เดือนตุลาคมเปนตนไป และจะหนาวมากในชวงปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ในฤดูนี้จะไดรับ

อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพัดผานเอาความหนาวเย็น และแหงเขามาปกคลุม 

อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยในฤดูหนาว ประมาณ 19 องศาเซลเชียส 

ฤดูรอน เร่ิมตั้งแตเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะเร่ิมรอนขึ้น ตามลําดับ 

และอาจมีฝนตกบางบางวันแตมีปริมาณไมมากนัก ในฤดูน้ีมักจะมีพายุฤดูรอนเกิดขึ้น ทําใหเกิดพายุ

ฟาคะนองและลมกระโชกแรง อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยในฤดูรอน ประมาณ 35 องศาเซลเซียส และสูง

ที่สุดที่เคยวัดได 41.3 องศาเซลเซียส (ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี, 2550: 45) 

ลักษณะการเมืองการปกครอง 

  ดานการปกครอง ในอดีตที่ยังไมไดมีการรวมหมูบานไผใหเปนหมูบานเดียวกัน ทั้งสองหมูบาน

จะมีผูนํากลุมละหน่ึงคน คือกลุมบานเกานอยสันนิษฐานวา นายโคตร หลักคํา เปนผูนํา สวนกลุมหนอ

ปาแดงสันนิษฐานวา นายจันทร ทิดสอน เปนผูนํา ทั้งสองหมูบานมีผูนําหมูบานสืบตอเร่ือยมา จนถึง

สมัยที่มีการรวมหมูบานเปนหมูบานไผหมูที่ 4 จึงไดมีผูใหญบานเพียงคนเดียวเปนผูนําติดตอกันมา

หลายคน แตปจจุบันหมูบานไผมีประชากรทั้งหมด 2,026 คน และไดแบงเปน 4 หมู รวมทั้ง 4 หมูมี 

454 หลังคาเรือนเรือน  

หมูที่ จํานวนประชากรเพศ

หญิง 

จํานวนประชากรเพศ

ชาย 

รวมประชากรทั้งหมด 

หมูที่ 4  300 คน 280 คน 580 คน 

หมูที่ 7 160 คน 214 คน 374 คน 

หมูที่ 8 300 คน 319 คน 619 คน 

หมูที่ 10 250 คน 203 คน 453 คน 

ตารางที่ 1 : จํานวนประชากรของทั้ง 4 หมู  

(นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2557) 
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ทั้งสี่หมูจะมีผูใหญบานเปนผูนําหมูละหน่ึงคน โดยมี นายประมง หลักคํา ดํารงตําแหนงเปน

ผูใหญบานหมู 4 นายสมร หลักคํา ดํารงตําแหนงเปนผูใหญบานหมู 7 นายบุญชวย สมวงศ ดํารง

ตําแหนงเปนผูใหญบานหมู 8 นายนายสันติ หลักคํา ผูใหญบานหมู 10 ผูใหญบานทั้งสี่หมูจะมีวาระใน

การดํารงตําแหนง 60 ป นอกจากน้ียังมีผูชวยผูใหญบานหมูละ 2 คน ทุกหมูจะมีคณะกรรมการ

หมูบานหมูละ 18 - 20 คน มีนายอําเภอเปนคนแตงตั้งแตผูใหญบานจะเปนคนจัดหาคนจากประชาชน

ภายในหมูบานเพ่ือมารับหนาที่นี้ โดยประกอบไปดวย  

 ผูใหญบาน    ดํารงตําแหนงเปน ประธาน 

 ผูชวยผูใหญบานคนที่ 1   ดํารงตําแหนงเปน รองประธาน 

 ผูชวยผูใหญบานคนที่ 2   ดํารงตําแหนงเปน เหรัญญิก 

 ส.อบต. 2 คน    ดํารงตําแหนงเปน ฝายพัฒนา 

 ตัวแทนคุมบานแตละคุม   ดํารงตําแหนงเปน เลขานุการ 

 ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน    ดํารงตําแหนงเปน ฝายที่ปรึกษา 

 ตัวแทนกลุมอาชีพหรือกลุมกิจกรรม ดํารงตําแหนงเปน กรรมการทั่วไป 

(นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2557) 

 ในแตละเดือนคณะกรรมการหมูบานจะมีการประชุมอยางนอยเดือนละคร้ัง และในกรณีที่มี

เหตุการณฉุกเฉิน เร่ืองในที่ประชุมสวนมากจะเปนเร่ืองการพัฒนาชุมชน เร่ืองกิจกรรมตางๆภายใน

ชุมชน เชน เชนการสรางถนน การสรางประปาแหงใหม กิจกรรมงานบุญประเพณีตางๆที่จัดขึ้นภายใน

หมูบาน ฯลฯ อีกทั้งคณะกรรมการหมูบานยังมีหนาที่ประเมินผูใหญบานทุกๆ 5 ป โดยทําการประเมิน

ผานแบบสอบถามและการประชุมรวมกัน ในการประชุมแตละคร้ังชาวบานที่ไมใชคณะกรรมการ

หมูบานที่สนใจในการประชุมก็สามารถเขารวมประชุมเพ่ือเสนอความคิดเห็นตางๆไดตามความ

เหมาะสม นอกจากน้ีในแตละหมูยังมีการแบงเขตการปกครองออกเปนคุมตางๆ ดังนี้ 
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หมู จํานวน ช่ือคุม 

หมู 4 

 

6 คุม คุมหนองไผพัฒนา คุมประชาธิปไตย คุมศาลารมเย็น           

คุมสระแกว คุมตะวันยอแสง คุมคุมจติอารีย 

หมู (ตอ) จํานวน (ตอ) ช่ือคุม (ตอ) 

หมู 7 2 คุม คุมตะวัน คุมรวมใจ 

หมู 8 5 คุม คุมปูตา คุมหนองยางเหนือ คุมหนองยางใต คุมเหลาปะแดง 

คุมสรางกกหมาก  

 

หมู 10 2 คุม คุมรมสุข คุมช่ืนประชา 

ตารางที่ 2 : จํานวนคุมภายในหมูบานไผ 

(นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2557) 

แตละคุมจะมีหัวหนาคุม ที่สมาชิกภายในคุมนั้นๆ เลือกขึ้นมาเพ่ือคอยเปนผูประสานงานกับ

ลูกบานภายในคุมนั้นๆเพื่อไปรายงานกับผูใหญบานอีกทีหน่ึงหรือมีหนาที่รับเร่ืองราวและคําสั่งจาก

ผูใหญบานไปกระจายใหกับลูกบานในคุมตางๆ 

ภายในแตละหมูยังมีการออกกฎระเบียบใหสมาชิกภายในหมูน้ันๆทําตาม โดยกฎระเบียบ

เหลานั้นไดมีการเห็นชอบจากชาวบานทุกครัวเรือนภายในหมูบาน และจะติดประกาศอยูที่ศาลา

ประชาคมของทุกหมู กฎระเบียบของแตละหมูจะเปนกฎเดียวกันถามีผูใดฝาฝนก็จะไดรับโทษ โดย

ทางกรรมการผูบานจะเปนผูลงโทษและปรับเงิน ดังน้ี 

1. หามการจําหนายสุราภายในเขตและบริเวณวัด 

2. หามยิงปนและใชอาวุธอื่นๆเขาในบริเวณงานหรือที่ชุมชน ฝาฝนปรับ 1,000 บาท 

3. หามเลนการพนันทุกชนิดภายในเขตหมูบาน ฝาฝนปรับ 500 บาท 

4. ใหทุกครัวเรือนรวมใจกันพัฒนาหมูบานตามนัดหมาย 
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5. ผูใดยุยงหรือสรางความแตกแยกภายในหมูบาน ฝาฝนปรับ 500 บาท 

6. ผูใดขาดการประชุมตามนัดหมายของหมูบานเกิน 3 คร้ัง ปรับ 30 บาท 

7. หามจับปลาในบอสาธารณะและที่นาผูอื่น ฝาฝนปรับ 500 บาท 

8. ผูใดฆา หมู วัว ควาย ภายในหมูบานตองจายคาธรรมเนียมตัวละ 30 บาท  

9. หามทําการใดๆที่ทําใหเกิดเสียงดังสรางความรําคาญใหแกผูอื่นและหามเปดเคร่ืองเสียง   

เกิน เวลา 24.00 น. ยกเวนวันมีเทศกาล 

10. หามทําลายสิ่งของสาธารณะ ผูใดกระทําปรับ 500 บาท 

11. หามลักขโมยงัดแงะทรัพยสินสาธารณะและทรัพยสินผูอื่น ฝาฝนปรับ 1,000 บาท  

    หรือสงตํารวจตามที่คณะกรรมการหมูบานเห็นสมควร 

12. ผูใดไมเคารพกฎหมูบาน ทะเลาะวิวาทกอความไมสงบภายในหมูบานปรับ 1,000 บาท 

และถาไมเสียคาปรับชาวบานจะไมใหความรวมมือใดๆ กับครอบครัวน้ันๆ 

13. ครอบครัวใดเก่ียวของกับยาเสพติด ไมวาจะเปนการเสพ จําหนาย ผลิต หรือใหการ

สนับสนุน คณะกรรมการหมูบานจะถอนสิทธิประโยชนภายในหมูบานทั้งสิ้น และจะไมให

ความรวมมือใดๆ กับครอบครัวน้ันๆ  

โดยสวนมากชาวบานมักจะปฏิบัติตามกฎของหมูบานแตก็ยังคงมีการละเมิดกฎของหมูบาน

อยูบาง อยางเชน การเลนการพนันในหมูบาน การเปดเคร่ืองเสียง เสียงดัง เปนตน ถาความผิด

เหลาน้ันเปนความผิดที่เล็กๆนอยๆ บางคร้ังก็จะไมมีการเอาผิดหรือลงโทษผูกระทําผิดเหลานั้นเพราะ

ถือวาเปนเร่ืองเล็กนอย และเปนเร่ืองที่สามารถพูดคุย ไกลเกลี่ยกันได (นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป 

ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2557) 

นอกจากน้ีหมูบานไผยังมีองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี ที่คอยชวยเหลือทางดานการปกครองและการพัฒนาหมูบาน ซึ่งองคการน้ีตั้งขึ้นโดย

นโยบายของรัฐตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไข

เพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนใน

ปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 บาท ขึ้นเปนองคการบริหารสวน
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ตําบล โดยองคกรน้ีมีความตองการที่จะกระจายอํานาจการปกครองไปสูทองถิ่นใหแกประชาชนจะไดมี

สวนรวมในการปกครอง และสามารถพัฒนาหมูบานของตนเองไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ  

 องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปนราชการบริหาร

สวนทองถิ่น ไดรับยกฐานะจากสภาตําบลขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2539 องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี ไดเขามาชวยหมูบานไผพัฒนาทางดานตางๆ เชนการศึกษาที่เขามาดูแลศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานไผใหมีคุณภาพ ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กน้ีเปนศูนยในเขตพื้นที่รับผดิชอบขององคการ

บริหารสวนตําบลกลางใหญ องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญยังเขามาพัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ

ภายในหมูบานอีกเปนจํานวนมาก เชน การซอมแซมถนน ประปา ฯลฯ (องคการบริหารสวนตําบล

กลางใหญ, 2555: 1-3 ) 

การคมนาคม 

 ในอดีตชวงป พ.ศ. 2500 การคมนามคมตางๆของหมูบานไผมีความลําบากมาก เพราะยังไมมี

ถนนที่สะดวกสบายเหมือนในปจจุบัน มีเพียงถนนสายหลักที่ช่ือวาถนนแจงสนิทที่ตัดผานทางเขาหนา

หมูบาน โดยถนนแจงสนิท เร่ิมจากถนนสรรพสิทธิ์ หนาแขวงการทางอุบลฯ ผานจังหวัดยโสธร 

รอยเอ็ด มหาสารคาม ถึงจังหวัดขอนแกนบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2 กรุงเทพ-หนองคาย เร่ิม

สรางในสมัยนายวินิต แจงสนิท ดํารงตําแหนงนายชางแขวงการทางยโสธร ในชวงประมาณป              

พ.ศ. 2481-2488 ซึ่งถนนสายน้ีเปนถนนทางหลวงสายหลักที่ชาวบานใชเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ 

 แตถนนทางเขาหมูบานและถนนภายในหมูบานยังมีลักษณะเปนทางเกวียน โดยชาวบานจะ

สัญจรไปมากับหมูบานอื่นดวยการเดินหรือใชเกวียนเปนพาหนะ ผานถนนทางเกวียนเพราะสมัยกอน

ความเจริญยังไมเขามาในหมูบานอีกทั้งยังไมมีถนนหนทางสําหรับรถยนตภายในหมูบาน รวมถึง

รถยนตก็มีราคาสูงมาก ชาวบานเลยใชเกวียนที่จัดเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการทําการเกษตรเปน

พาหนะ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหทางที่เปนพ้ืนดินในสมัยนั้นมีแตรอยของลอเกวียน จึงเปนที่มาของถนนทาง

เกวียน ในอดีตชาวบานมักจะสัญจรไปมาในระยะทางใกลๆภายในหมูบานหรือจากอีกหมูบานหน่ึงไป

ยังอีกหมูบานหนึ่งในละแวกเดียวกัน  

 มาถึงในชวงป พ.ศ. 2509 ถนนบริเวณหมูบานไผเร่ิมมีลักษณะเปนถนนลูกรัง มีการพัฒนา

ถนนใหดีกวาในอดีต เน่ืองมาจากมีผูนําในหมูบานคือ นายกรองศึก รากแกว หรือที่ชาวบานเรียกวา 

อาจารยกรองศึก เปนผูริเร่ิมในการพัฒนาถนนใหดีกวาเดิม แตก็ยังคงมีลักษณะเปนถนนลูกรัง และมี

การพัฒนาถนนเร่ือยมา จนกระทั่งกรมโยธาธิการไดเขามาพัฒนาถนนจากทางเขาหมูบานไผมายังใน
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หมูบานไผ ใหเปนถนนคอนกรีตเหมือนอยางในปจจุบัน โดยสรางขึ้นในป พ.ศ. 2520 และมีช่ือวาถนน

โกมนตรชาตรี ตั้งแตน้ันมาชาวบานหมูบานไผก็เร่ิมมีถนนที่ดีในการคมนาคม ชาวบานจากเดิมที่ใช

เกวียนในการคมนาคมก็หันมาใชจักรยาน ตอมาเม่ือมีไฟฟาเขามาในหมูบานก็เร่ิมมีการใชรถจักรยาน

ยนตรที่ชาวบานไปซื้อจากในตัวเมืองอุบลราชธานี โดยคุณยายดีเลาวาในชวงแรกถาบานไหนมี

รถจักรยานยนตบานนั้นถือวามีฐานะมาก และถือเปนเคร่ืองวัดฐานะของคนในหมูบานอยางหน่ึงใน

สมัยน้ัน ซ่ึงปจจุบันรถจักรยานยนตรเปนพาหนะสําคัญของชาวบานที่ทุกบานจะตองมี เพ่ือความ

สะดวกในการเดินทางไปยังที่ตางๆ (นางดี รากแกว. อายุ 70 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 6 

พฤษภาคม 2557) 

 ในป พ.ศ. 2543 ไดมีการโอนกรรมสิทธ์ิในการดูแลถนนโกมนตรชาตรีจากที่ขึ้นตรงกับ           

กรมโยธาธิการ ไปขึ้นตรงกับกรมทางหลวงและเปลี่ยนช่ือถนนเสนนี้เปนช่ือ ถนน 2405 นอกจากน้ียัง

มีการตอเติมถนนเสนนี้จากแยกทางหลวงหมายเลข 23 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2406 ซ่ึง

เปนถนนที่จะไปยังหมูบานกลางใหญ ซ่ึงตั้งแตนั้นมาการคมนาคมโดยรอบหมูบานไผก็มีความ

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนถนนที่ใชสัญจรภายในหมูบานหรือถนนหลักที่ใชสัญจรไปยัง

สถานที่ตางๆนอกหมูบาน ทําใหชาวบานและคนภายนอกหมูบานสามารถเขาออกหมูบานไดอยาง

งายดายซ่ึงรวมถึงความเจริญๆตางๆที่เขามาในหมูบานมากขึ้นเนื่องมาจากการมีถนนหนทางที่

สะดวกสบาย 

 ปจจุบันชาวบานสวนใหญมักจะมีรถยนตเปนของตนเองเพ่ือความสะดวกสบายในการเดนิทาง

ไปยังสถานที่ไกลๆ อีกทั้งยังเปนเคร่ืองแสดงฐานะอยางหน่ึงของชาวบาน ถาคนไหนไมมีรถยนตหรือไม

มีรถจักรยานยนต แตตองการเดินทางออกนอกหมูบานไปยังที่ตางๆ เชนเดินทางไปยัง อําเภอเขื่องใน 

หรือในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มักจะใชบริการของรถบัส รถตู รถสองแถวที่วิ่งผานถนนแจงสนิท

หนาหมูบานไปยังอําเภอเขื่องในทุกๆ เชาตั้งแตเวลา 7 โมงเชา หรือบางวันจะมีรถสองแถววิ่งเขามาใน

หมูบานเพ่ือรับชาวบานที่ตองการจะไปอําเภอเขื่องใน   

 สวนใครที่ตองการเดินทางไปยังจังหวัดตางๆ เชนกรุงเทพฯ โดยใชบริการขนสงสาธารณะก็

มักจะตองเดินทางไปขึ้นรถทัวร ที่ขนสงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยูในตัวเมือง หางจากหมูบานประมาณ 

60 กิโลเมตร แตในชวง 2-3 ป ที่ผานมาไดมีคนภายในหมูบานทําธุรกิจขับรถตูวิ่งรับสงคนภายใน

หมูบานไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกลเคียงกับกรุงเทพฯ โดยจะไปสงถึงจุดหมายปลายทางตามที่

ตองการ โดยคิดคาบริการเที่ยวละ 600 บาท เม่ือชาวบานตองการใชบริการก็มักจะโทรศัพทไป

สอบถามวันเวลาในการเดินทางและนัดสถานที่ขึ้นรถกับผูขับ ซ่ึงการเดินทางโดยรถตูน้ันมีความ
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สะดวกสบายกวารถทัวรเปนอยางมากเพราะชาวบานไมตองเสียเวลาตอรถเพ่ือไปขึ้นรถทวัรในตัวเมือง 

(นายสมร หลักคํา. อายุ 55. ผูใหญบานหมู 7. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

 จะเห็นไดวาในปจจุบันการคมนาคมเขาออกภายในหมูบานมีความสะดวกสบายขัน้ ซ่ึงอกีทาง

หนึ่งก็สงผลใหมีชาวบานออกไปทํางานนอกหมูบานเปนจํานวนมาก หรือมีการติดตอกับสังคม

ภายนอกหมูบานมากยิ่งขึ้น ทําใหหมูบานมีความเจริญหลายๆอยางตามมาทําใหวิถีชีวิตหลายๆของ

ชาวบานเปลี่ยนแปลงไป  

สาธารณูปโภค 

 ทางดานสาธารณูปโภคปจจุบันหมูบานไผไดมี ไฟฟาใชตั้งแตป พ.ศ. 2522 ซึ่งแตกอนที่ยังไม

มีไฟฟาใชชาวบานจะใชขี้ไตซึ่งเปนวัสดุที่ใชในการกอไฟ ในการใหแสงสวาง แตตอมาเร่ิมมีการใช

ตะเกียงนํ้ามันกาดเพ่ือใหแสงสวางแทนการใชขี้ไต จนกระทั่งมีไฟฟาเขามาในหมูบาน ชาวบานทุก

หลังคาเรือนจึงไดใชไฟฟากันอยางทั่วถึง รวมถึงเร่ิมมีเคร่ืองใชไฟฟาตางๆเขามาในหมูบานที่ชาวบาน

ไปหาซื้อในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี อยางเชนวิทยุ และโทรทัศนแตสวนมากจะเปนชาวบานที่มี

ฐานะ   

สวนเร่ืองนํ้าในอดีตชาวบานจะใชนํ้าผานหนองน้ําสาธารณะของหมูบานซ่ึงมีสามที่ เปนหนอง

นํ้าสาธารณะจํานวนหน่ึงบอ อยูบริเวณหลังศาลเจาปูตาหรือที่ชาวบานเรียกวาหนองไผ และหนองน้ํา

สาธารณะที่ชาวบานชุดขึ้นจํานวนสองบอ อยูระหวางหนาโรงเรียนบานไผหรือที่ชาวบานเรียกวาหนอง

มรกต อีกหน่ึงหนองนํ้าสาธารณะจะอยูหลังวัดบานไผหรือที่ชาวบานเรียกวาหนองวัดบานไผ แต

ภายหลังบานชาวบานไดมีการริเร่ิมขุดบอนํ้าตื้น เพ่ือนําน้ําบาดาลมาใชอุปโภคและบริโภค โดย

ชวงแรกจะมีบอนํ้าตื้นจํานวนสองบอในแตละหมู แตภายหลังชาวบานแตละหลังคาเรือนก็มกัจะขดุบอ

นํ้าตื้นเอาไวใชเองภายในบาน ถาบานไหนไมมีฐานะที่จะทําบอนํ้าตื้นก็มักจะใชรวมกับเพ่ือนบานหรือ

เครือญาติของตนเอง เชน 1 บอ ตอ สามหลังคาเรือน ในการใชน้ําเพ่ือการบริโภคชาวบานจะมีการตม

นํ้าเหลาน้ันกอนเพ่ือฆาเช้ือโรคกอนนํามาบริโภค สวนถานํามาอุปโภคก็จะมีการกรองนํ้าดวยวิธีงายๆ 

เชนผานผาขาวบางหรือการตม เปนตน นอกจากน้ีชาวบานยังมีการกักเก็บน้ําฝนไวในโองบริเวณหนา

บาน เพ่ือสํารองเอาไวใชในยามหนาแลง (นางศรี แกวราก. อายุ 70 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 

20 มกราคม 2558 )  

ตอมาในป พ.ศ. 2531 องคการบริหารสวนจังหวัดไดเขามาสนับสนุนการสรางประปาหมูบาน

ขึ้นโดยสรางประปาหมูบาน 4 แหง ตามแตละหมูทั้งสี่ ซ่ึงนํ้าประปาจะเปนน้ําประปาบาดาลที่ผานการ

กรองเรียบรอยแลว โดยหมูแรกที่เร่ิมมีการใชนํ้าประปาน้ันคือหมูที่ 4 และหมูที่ไดประปาหมูบานเปน
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ลําดับสุดทายคือหมู 10 โดยชาวบานจะเสียคาน้ําหนวยละ 5 บาท เม่ือมีนํ้าประปาเขามาชาวบานก็

เลิกใชบอน้ําตื้น เนื่องจากการใชนํ้าประปามีความสะดวกสบายกวาการใชบอนํ้าตื้นที่ตองใชแรงคนใน

การชักรอกเพ่ือนําน้ําขึ้นมาจากบอ ปจจุบันจะเหลือเพียงไมก่ีบานที่ยังคงมีบอน้ําตื้นหลงเหลอือยู สวน

หนองนํ้าสาธารณะในปจจุบันก็ถูกใชเปนบอนํ้าเอาไวสําหรับเลี้ยงสัตว หรือในแตละปหมูบานจะมีการ

จัดงานใหชาวบานสามารถนําแหมาจับปลาในหนองน้ําสาธารณะไดโดยจะตองจายเงิน จํานวน 30 

บาท ตอหน่ึงคน ซ่ึงสามารถจําปลาไดอยางไมจํากัดเฉพาะภายในวันที่จัดงานเทาน้ัน ซ่ึงสวนมาก

กิจกรรมนี้มักจะจัดเพียงแคหน่ึงวันตอป และจะจัดขึ้นในปลายเดือนมกราคมของทกุป กิจกรรมนีไ้ดรับ

ความสนใจจากชาวบานและเด็กๆเปนอยางมาก และกลายเปนงานร่ืนเริงอยางหน่ึงของหมูบานที่ทุก

คนตางจะมาที่หนองนํ้าสาธารณะเพื่อมาจับปลากันอยางสนุกสนานและในชวงเย็นก็จะมีการ

ทํากับขาวจากปลาที่จับขึ้นมาไดของแตละบานแจกจายเพ่ือนบานหรือเครือญาติของตนเอง     

(อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

ภายในหมูบานไผยังมีสถานีอนามัย ที่ใชช่ือวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานไผเนื่องจาก

กระทรวงสาธารณะสุขไดมีการกําหนดใหสถานีอนามัยเปลี่ยนช่ือไปเปน ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาล

สงเสริมสุขภาพระดับตําบล แตชาวบานยังคงเรียกติดปากวาสถานีอนามัย ปจจุบัน ตั้งอยูที่หมู

ที่ 4 บานไผ ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 

08.30 ถึง 16.00 น. กอสรางเม่ือป พ.ศ. 2509 ในพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร โดยมีนายทา แสวงศรี เปนผู

บริจาคที่ดินและเปนผูดําเนินการกอสรางอาคาร ตามขอตกลงทุนผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุข และ

ไดเปดบริการใหกับประชาชนในคร้ังแรก ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2511 ซ่ึงแตกอนสถานีอนามัยแหงน้ี

เคยเปนสํานักงานผดุงครรภ มีเพียงอาคารไมยกใตถุนสูงเทาน้ัน โดยมีนางสาวมะลิ แสวงศรี รับ

ตําแหนงผดุงครรภอนามัยจัตวา เปนเจาหนาที่ผดุงครรภคนแรก 

ตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการกอสรางสถานีอนามัยตามแบบ

แปลนของกระทรวงสาธารณสุข และได เปดดําเนินการเปนศูนยบริการสุขภาพชุมชนในป               

พ.ศ . 2538 ตามนโยบายของรัฐเพ่ือสนับสนุนโครงการ ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน

ครอบคลุมเพ่ิมขึ้นโดยมุงเนนใหประชาชนในเขตตําบลกลางใหญ หมูที่ 4,7,8,10,6,11 อําเภอเขื่องใน

จังหวัดอุบลราชธานี เขามารับบริการที่ศูนยสุขภาพชุมชนแหงนี้ โดยมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 6 หมูบาน 

จํานวน 672 หลังคาเรือน สถานีอนามัยแหงน้ีรองรับการรักษาพยาบาลทั่วไป เชน เย็บแผล ทําแผล 

สราง เสริมภูมิคุมกันโรค  รักษาโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน ในกรณีที่ผูปวยหรือ

ผูไดรับบาดเจ็บมีอาการที่รุนแรง คนไขจะถูกสงตอไปยังโรงพยาบาลเขื่องในทันที แตถาหากในกรณีที่

อาการไมรุนแรง ทางอนามัยจะสังเกตอาการตอไป หากไมทุเลาลงก็จะเลือกทําวิธีเดียวกันกับขางตน 
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แตถาหากอาการทุเลาลงก็จะทําการรักษาพยาบาลตามปกติ ใหรับยาและกลับบาน (โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพบานไผ, 2555: 1) 

โดยชาวบานสวนมากที่เขามารักษาสถานอนามัยจะเปนผูสูงอายุที่เปนโรค เบาหวาน           

โรคความดัน หรือโรคปวดกระดูกตามรางกาย โดยแตละเดือนจะมีแพทยประจําโรคเบาหวาน 

โรคหัวใจและโรคความดัน จากโรงพยาบาลเขื่องในเขามาทําการรักษาชาวบาน ในการรักษาแตละคร้ัง

ชาวบานจะไม เสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้นเนื่องมาจากสถานีอนามัยแหงน้ีขึ้นตรงกับกระทรวง            

สาธารณะสุข นอกจากน้ีสถานีอนามัยแหงน้ียังมีบริการนวดแผนไทยคอยบริการชาวบาน  

ภาพที่ 3 : สถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานไผ 

ในอดีตที่ยังไมมีการรักษาตามแพทยแผนสมัยใหม ตามคําบอกเลาของผูสูงอายุในชุมชน เลา

วา ชาวบานจะมีการรักษาโรคตางๆดวยยาสมุนไพรพื้นบานตามคําสั่งของหมอพ้ืนบานประจําหมูบาน

และจะมีการรักษาตามความเช่ือเขามาชวยในการรักษาหรือที่เรียกวาหมอเปา ซึ่งมักจะเปนผูสูงอายุ

ภายในหมูบานที่มีความรูเก่ียวกับการรักษาโรคตามศาสตรโบราณหรือมีครู โดยการรักษาแตละคร้ังจะ

มีการเปามนตคาถาในการรักษาโรคน้ันๆใหกับผูปวยเพ่ือไลสิ่งช่ัวรายออกจากรางกาย แตเมื่อมีการ

รักษาตามแพทยแผนสมัยใหมเขามาในหมูบานความเช่ือเกาๆก็เร่ิมลดนอยลง และผูที่มีวิชาเปนหมอ

เปาก็นอยลงตามไป แตความเช่ือน้ีก็ยังคงปรากฏอยูภายในหมูบานในยามที่มีการรักษาตามแพทย

สมัยใหมไมหาย หรือมีอาการบาดเจ็บเน่ืองจากแมลงมีพิษไมรายแรงกัดตอย หรือในกรณีที่โดนเงี่ยง

ปลาดุกตําขาหรือตํามือในยามที่มีการวิดบอปลา ชาวบานมักจะใหผูเฒาผูแกภายในหมูบานมาเปาเพ่ือ

เปนขวัญกําลังใจและเช่ือวาจะชวยใหโรครายที่เปนอยูนั้นมีอาการดีขึ้น แตโดยสวนมากชาวบานก็

มักจะไปรักษาโรคภัยไขเจ็บที่สถานีอนามัย แตถามีอาการหนักมากก็มักจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเขือ่ง



51 
 
ในซึ่งเปนโรงพยาบาลที่อยูใกลหมูบานมากที่สุด (นางมาดี หลักคํา. อายุ 70 ป. ผูสูงอายุในหมูบานไผ. 

สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

การศึกษา  

ในอดีตชาวบานจะไมคอยใหความสําคัญกับการศึกษาเทาใดนัก โดยชาวบานในหมูบานไผที่มี

อายุ 40 ปขึ้นไปสวนมากจะจบการศึกษาช้ันประถมปที่ 6 เพราะในอดีตชาวบานสวนมากไมนิยมให

ลูกหลานเรียนตอช้ันมัธยมศึกษา เน่ืองจากชาวบานสวนมากมีฐานะยากจน การจะสงใหลูกหลานเรียน

ตอไดน้ันตองใชคาใชจายสูง อีกทั้งชาวบานยังตองการแรงงานในการชวยทําการเกษตรและงานบาน 

มากกวาใหไปเรียนหนังสือตอเพราะจะทําใหขาดแรงงานในการชวยเหลือครอบครัว แตในปจจุบัน

ชาวบานไดสงลูกหลานใหเรียนตอสูงๆเทาที่ฐานะตนเองจะเอื้ออํานวย เพราะชาวบานมีความเช่ือวา

ความรูคือสมบัติอยางหนึ่งที่สําคัญที่พวกเขาสามารถใหลูกหลานตนเองได (พอใหญสุวรรณ หลักคํา. 

อายุ 81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

          ทางดานการศึกษาในอดีตชาวบานจะไดรับการศึกษากันที่วัดบานไผ โดยมีพระสงฆคอยเปน

ครูถายทอดวิชาใหกับเด็กๆ ใหอานออกเขียนได หรือเรียนรูเก่ียวกับศาสนาพุทธและพระธรรมตางๆ 

ซ่ึงสมัยกอนจะมีเด็กเขามาเรียนไมมาก เน่ืองจากตองชวยเหลืองานบานและงานทางดานเกษตรกรรม

ของที่บาน จนกระทั่งวันที่ 29 มิถุนายน ป พ.ศ. 2466 หมูบานไผไดเกิดโรงเรียนขึ้นอยางเปนทางการ

โดยรองอํามาตยโทพระบริคุตคามเขต ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยน้ันไดจัดตั้งโรงเรียน

บานไผขึ้นในบริเวณวัดบานไผ เปดทําการสอนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

และมีการขยายการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ใน ป พ.ศ. 2472 และถูกแตงตั้งใหเปนโรงเรียน

สาขาซึ่งอยูในความควบคุมดูแลของโรงเรียนบานกลางใหญ (โรงเรียนบานไผ, 2558: 2-3) 

ในวันที่ 1 เมษายน 2476 รองอํามาตยโทขุนพรหมประศาสน จึงแยกโรงเรียนนี้ออกเปน

อิสระจากโรงเรียนบานกลางใหญและขยายการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงป พ.ศ. 2490 จึงไดยายโรงเรียนจากในบริเวณวัดบานไผ มาสรางโรงเรียน

แหงใหมมีลักษณะเปนโรงยาวใหเปนอาคารเรียนช่ัวคราวบริเวณสนามจุดบั้งไฟในปจจุบัน  

ป พ.ศ. 2521 จึงไดทําการยายสถานที่ตั้งโรงเรียนอีกคร้ังมายังสถานที่ตั้งปจจุบันที่อยูทางเขา

หมูบาน เนื่องจากชาวบานตางชวยกันบริจาคทุนทรัพยและที่ดินจํานวน 20 ไร เพ่ือปลูกสรางโรงเรียน

ถาวรขึ้น โดยอาศัยทุนสมทบจากราชการเปนเงิน 23,000 บาท จึงทําใหเกิดเปนโรงเรียนบานไผอยาง

ถาวร ในชวงแรกโรงเรียนแหงนี้ มีเพียงแคอาคารเรียนตึกเดียวเปนอาคารไมยกพ้ืนสูง ตอมาจึงมีการ

บริจาคเงินจากชาวบานและจากทางราชการเพ่ือสรางอาคารเรียนอีกหน่ึงหลัง สรางเสร็จเม่ือวันที่ 19 
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มกราคม พ.ศ. 2515 จากน้ันจึงมีการสรางหอประชุมขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 20 เมตร ใชงบประมาณ

ในการกอสราง 10,000 บาทถวน โดยไดรับเงินบริจาคจากชาวบานและไดจัดทําสนามบาสเก็ตบอล 

และบอนํ้าคอนกรีต 1 บอ เพ่ือใหเด็กไดมีพ้ืนที่ในการออกกําลังกาย 

ปจจุบันโรงเรียนบานไผไดขึ้นตรงกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี

เขต 1  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบานไผมีอาคาร

เรียนทั้งหมด 4 หลัง บานพักคุณครู 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง รวมทั้งสนามฟุตบอล สนามบาสเก็ต

บอล เปดทําการสอนตั้งแตช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมดจํานวน 

82 คน มีคุณครูทั้งหมด 11 คน (โรงเรียนบานไผ, 2558: 2-3) 

สวนเด็กที่จบช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนวัดบานไผแลว มักจะไปเรียนตอยังช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนกันที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ที่ตําบลดงแคนใหญ อําเภอคําเขื่อนแกว 

จังหวัดยโสธร ซึ่งเปนโรงเรียนรัฐบาลที่อยูใกลกับหมูบานไผมากที่สุด แตปจจุบันชาวบานในหมูบานไผ

เร่ิมมีคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับเร่ืองทางการศึกษา ถาครอบครัวไหนที่มีฐานะดีก็มักจะให

ลูกหลานไปเรียนนอกหมูบานหรือโรงเรียนในเมือง เพราะคิดวาโรงเรียนนอกหมูบานดีกวาโรงเรียน

ภายในหมูบาน ที่อาจมีอุปกรณและบุคคลากรไมพอเพียงตอการศึกษา อีกทั้งในปจจบุนัการคมนาคมก็

มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและโรงเรียนในเมืองเหลาน้ันยังมีรถรับสงนักเรียนไปกลับโรงเรียนถึง

หมูบานเปนประจํา ดวยเหตุนี้จึงทําใหหลายๆครอบครัวที่มีฐานะเลือกที่จะใหบุตรหลานของตนเองไป

ศึกษาในโรงเรียนนอกหมูบาน (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 

20 มกราคม 2558) 

นอกจากหมูบานไผจะมีโรงเรียนบานไผเปนสถานศึกษาหลักของหมูบานแลว ยังมีศนูยพัฒนา

เด็กเล็กบานไผ ตั้งอยูหมูที่ 4 หมูบานไผ ซึ่งเปนศูนยในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 และเปด

สอนเด็กเล็กถึงวัยกอนเรียนใหมีพัฒนาการที่สมวัยพรอมรับกับการศึกษาในขั้นตอไป ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยเปดสอนตั้งแตระดับ เด็กเล็กอายุสองปจนถึงเด็กเล็กอายุ 4 ป แบงเปน 3 ระดับช้ันตามชวงอายุ

แตละป ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผในปจจุบันมีครูดูแลเด็ก 2 คน และผูชวยครูดูแลเด็กอนุบาลและ

ปฐมวัยจํานวน 3 คน มีเด็กอยูในความดูแลจํานวน 46 คน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผ, 2558: 1) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผแหงน้ีเรียกวาเปนสถานที่ ที่ชวยแบงเบาภาระของพอแมและ

ครอบครัวที่ตองออกไปทํางานในชวงกลางวันไดเปนอยางดี เพราะสวนมากชาวบานที่มีลูกเล็กก็ตอง

ออกไปทํางานในชวงกลางวันจึงทําใหไมมีคนดูแลเด็กเล็ก ถาในอดีตจะเปนปูยาตายายที่ตองดูแล ซึ่ง
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ผูสูงอายุก็อาจจะดูแลเด็กเล็กไดอยางไมทั่วถึง เม่ือมีการกอตั้งสถานเด็กเล็กขึ้นชาวบานจึงนิยมนํา

ลูกหลานมาฝากไวที่สถานที่เลี้ยงเด็กแหงน้ี อีกทั้งสถานเลี้ยงเด็กแหงน้ียังมีกิจกรรมตางๆใหเด็กเล็กใน

หมูบาน อยางเชนมีการสอนหนังสือ ใหรูจักอานและเขียนภาษาไทยเบื้องตน มีกิจกรรมเกมสตางๆเพ่ือ

ฝกทักษะและสรางความสนุกสนานใหกับเด็กๆ เปนตน ซ่ึงการนําเด็กเล็กเขามาฝากไวกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กแหงนี้ยังไมมีการคิดคาใชจายในการดูแลเด็ก เพียงอาจจะตองมีการจายคาอุปกรณหรือชุด    

ยูนิฟอรมของเด็ก ดังน้ันจึงเปนการลดภาระของครอบครัวทางดานคาใชจายไดไปสวนหนึ่ง (นางสาว

นงรักษ ศรศรี. อายุ 35 ป. คุณครูดูแลเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 

2558) 

ครอบครัวและเครือญาติ 

ครอบครัวและเครือญาติในหมูบานไผ โดยทั่วไปครอบครัวในหมูบานจะมีสองประเภทใหญๆ 

คือ ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ในอดีตครอบครัวในหมูบานไผมีลักษณะเปนครอบครัวขยายที่

มีสมาชิกมากกวา 3 ช่ัวชีวิตขึ้นไป ตางจากครอบครัวเดี่ยว ที่มีแคสองช่ัวชีวิต กลาวคือครอบครัวขยาย

จะมีญาติผูใหญอาศัยอยูรวมกัน เชน ปู ยา ตา ยาย พอ แม พ่ี นอง และสมัยกอนครอบครัวหนึ่งมักจะ

มีลูกเปนจํานวนมาก เพ่ือมาเปนแรงงานทางดานเกษตรกรรมที่ตองอาศัยแรงงานคนเปนจํานวนมาก

ในการทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับการเกษตร เมื่อลูกสาวภายในครอบครัวแตงงานก็จะนําสามีเขามาอยู

อาศัยกับพอแม ลูกเขยจะชวยพอตาแมยายทํานาเปนเวลาสองป จากน้ันจะแยกครัวเรือนออกไปอยู

ตางหากภายในหมูบานหรือจะอยูภายในบานหลังเดิมก็ได แตถาลูกสาวคนตอไปแตงงานพี่สาวคนแรก

ตองยายออกไปตั้งที่อยูใหม เพราะลูกสาวคนตอไปจะนําสามีเขามาอาศัยอยูในบานพอกับแม ซ่ึงคุณ

ยายมาดีเลาวา คนอีสานเช่ือวาบานหลังหน่ึงจะมีลูกเขยอาศัยอยูรวมกันสองคนไมได ดังสุภาษิตที่

กลาววา “เฮดนาสองเมือง เมืองสองทาว บาวสองเขย บดี” ซ่ึงมีความหมายวา ไมควรทํานาสองที่ควร

ทํานาที่เดียวเพราะถาเกิดมีน้ํามากจะเลือกไมถูกวาจะทํานาไหนกอนดีหรือไมก็จะหาแรงงานมาเก็บ

เกี่ยวขาวพรอมกันสองนาไมทัน และเมืองสองเจาก็จะไมดีเพราะเจาครองเมืองทั้งสองอาจจะมี

ความเห็นที่ตางกันซึ่งอาจนํามาสูปญหาและขอขัดแยงกันได เหมือนลูกเขยสองคนถาอยูรวมกันก็

อาจจะมีความขัดแยงกันในการเปนผูนํา หรือชิงดีชิงเดนกัน (ศิริรักษ จรัณยานนท, 2542: 30) สวนลูก

สาวคนเล็กจะตองมีหนาที่คอยเลี้ยงดูพอแมและอาศัยอยูกับพอแมยามที่พ่ีนองออกเรือนกันไป

หมดแลว โดยใหสามีเขามาอาศัยอยูในบานของพอแมของตน ถาครอบครัวใดมีแตลูกชาย จะใหลูก

ชายคนเล็กนําภรรยาเขามาอยูอาศัยอยูรวมกับพอแมของฝายชาย ที่สําคัญญาติพ่ีนองภายในเครือ

ญาติก็มักจะตั้งบานเรือนอยูใกลเคียงกันทําใหระบบครอบครัวและเครือญาติภายในหมูบานไผมีความ

ผูกพันธุกันอยางเหน่ียวแนนระหวางญาติทางสายเลือดและญาติโดยผานการแตงงาน โดยชาวบานใน

หมูบานไผมักจะรูจักสมาชิกของแตละบานเปนอยางดีและยังรูจักไปถึงตระกูลของบานนั้นๆ เน่ืองจาก
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ตางก็อาศัยอยูภายในหมูบานดวยกันมาเปนเวลานานและสวนมากจะเปนญาติพ่ีนองกันทีต่ัง้บานเรือน

อยูภายในหมูบานเดียวกัน เฉลี่ยแลวครอบครัวหนึ่งมีญาติอยูภายในหมูบานเดียวกัน 4-5 หลังคาเรือน 

(นางมาดี หลักคํา. อายุ 70 ป. ผูสูงอายุในหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

ทางดานความสัมพันธระหวางญาติพี่นองและเครือญาติ มีการใหความสําคัญกับผูสูงอายุเปน

อยางมาก โดยลูกหลานจะคอยเช่ือฟงผูสูงอายุ การตัดสินใจใดๆที่สําคัญมักจะเปนผูสูงอายุภายใน

ครอบครัวที่เปนคนตัดสินใจ ลูกหลานยังคอยดูแลปรนนิบัติผูสูงอายุเปนอยางดี หรือยามที่ญาติพ่ีนอง

มีการทะเลาะกันผูสูงอายุจะเปนผูไกลเกลี่ยปญหาเหลาน้ัน นอกจากน้ีญาติพี่นองและเครือญาติจะมี

การติดตอพบปะกันอยางสม่ําเสมอ มีการพูดคุยไปมาหาสูกันอยูเร่ือยมา มีการใหความชวยเหลือ

ทางดานตางๆตามที่ญาติและเครือญาติขอรอง เชน ขอยืมแรงงานไปชวยเก่ียวขาว จับปลา ยืม

อุปกรณในการทํานา ชวยเหลือกันในยามครอบครัวไหนจัดงานพิธีตางๆ เครือญาติก็จะไปชวยกันจัด

งาน เชน ชวยกันทําอาหาร ตอนรับแขก จัดสถานที่ ฯลฯ  

 ปจจุบันครอบครัวภายในหมูบานไผคอนขางมีความเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

การคมนาคมที่มีความกาวหนาและวัฒนธรรมเมืองที่มีเร่ืองเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเปนสังคมที่ให

ความสําคัญกับเงินตราเขาครอบงําชนบท สงผลใหรูปแบบครอบครัวและเครือญาติภายในหมูบานไผ

เร่ิมมีความเปลี่ยนแปลงไป สมาชิกภายในครอบครัว เม่ือเร่ิมเปนหนุมเปนสาวก็มักจะออกจากบานไป

เรียนหรือไปทํางานนอกหมูบานหรือตามตางจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพฯ เพราะการคมนาคมความ

สะดวกมากขึ้น ตางจากแตกอนที่การเดินทางคอนขางลําบาก อีกทั้งเศรษฐกิจภายนอกหมูบานก็มี

ความเจริญทันสมัยกวาในอดีต ทําใหคนหนุมสาวเหลาน้ันยอมจะเลือกทางเดินชีวิตที่แตกตางออกไป

จากในอดีต ดวยเหตุน้ีจึงทําใหรูปแบบครอบครัวและสมาชิกภายในหมูบานไผ มีจํานวนผูสูงอายุ และ

เด็กเปนจํานวนมาก รองลงมาเปนกลุมวัยกลางคน เพราะคนหนุมสาวจํานวนมากไดออกไปทํามาหา

กินหรือออกไปศึกษานอกหมูบาน บางคนออกไปสรางครอบครัวอยูภายนอกหมูบานเพราะมีโอกาส

พบปะผูคนภายนอกหมูบานมากขึ้น และมีการแตงงานกับคนภายนอกมากกวาในอดีต ปลอยให

ผูสูงอายุและกลุมคนวัยกลางคนคอยดูแลบาน ถาบานไหนมีเด็กก็จะให พอ แม ของตนคอยดเูดก็ สวน

สมาชิกที่ออกไปทํางานนอกหมูบานจะเปนคนสงเงินมาคอยเลี้ยงดู และจะกลับมายังหมูบานในชวงวนั

งานเทศกาล หรือกลับมาในชวงวันหยุดเสารอาทิตย อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. (2558). 

กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 

เร่ืองทางดานความสัมพันธระหวางญาติพ่ีนองและเครือญาติในปจจุบัน ยังคงมีความเหนียว

แนน การติดตอระหวางเครือญาติยังคงมีอยูเหมือนเดิม แตอาจจะลดระดับไปบางเพราะสมาชิกบาง

ครอบครัวไดยายถิ่นฐานออกไปตั้งบานเรือนนอกหมูบานเหมือนกับคนหนุมสาวรุนใหม ทําใหมี
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ระยะหางระหวางครอบครัวและเครือญาติเกิดขึ้นบาง แตเม่ือกลุมคนเหลาน้ีไดกลับเขามาเยี่ยม

ครอบครัวและเครือญาติ สมาชิกที่อาศัยอยูในหมูบานจะมีการตอนรับอยางอบอุน เชนทําอาหารม้ือ

ใหญ มีการรองคาราโอเกะตอนรับสมาชิกภายในครอบครัวอยางสนุกสนาน แตที่แตกตางกันออกไป

คือในปจจุบันเร่ืองการขอยืมแรงงานระหวางเครือญาติ ในการทําการเกษตรเร่ิมลดนอยลงและปรากฏ

ใหเห็นเฉพาะเครือญาติที่มีความสนิทสนมกันเทานั้น ถาเครือญาติที่ไมมีความสนิทสนมกันตองการ

แรงงานจากเครือญาติอีกกลุมจะตองแลกดวยเงินคาจางในการแลกกับแรงงาน ไมเหมือนในอดีตที่แต

ละครอบครัวจะชวยเหลือกันเปนการแลกเปลี่ยนแรงงานซ่ึงกันและกัน หรือแมแตขาวของบางอยางที่

เครือญาติตองการจากเครือญาติอีกกลุมเครือญาติก็ตองซื้อกันดวยเงิน แตอาจจะไดในราคาที่ถูกกวา

การหาซ้ือตามทองตลาด ตางจากแตกอนที่ตางฝายตางแบงบันแลกเปลี่ยนกันดวยสิ่งของ ซึ่งจากคํา

บอกเลาของชาวบานไดกลาวไววา “เดี๋ยวนี้จะทําอะไรก็ตองใชเงินทั้งนั้น ไมมีการใหฟรีแลวแมกระทั้ง

พ่ีนองตัวเอง” (พอใหญสุวรรณ หลักคํา. อายุ 78 ป. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 8 พฤษภาคม 

2557) สิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาสังคมชนบทในปจจุบันไดถูกระบบเงินตราเขาควบคุมเกือบทุกสิ่ง และ

ระบบเงินตราน้ีเองก็ไดทําลายระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของภายในสังคมชนบทไปเกือบหมด  

เศรษฐกจิและอาชีพ 

 สังคมในหมูบานไผเปนสังคมแบบเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ในการทําการเกษตร 2 ,000 กวาไร 

อาชีพหลักของชาวบานคือการทํานา โดยจะเปนการทํานาป มีการทําทั้งนาดําและนาหวาน สวนมาก

ชาวบานมักจะทํานาหวานมากกวา เน่ืองจากการทํานาหวานนั้นจะใชระยะเวลาทํานอยกวารวมถึงใช

แรงงานในการทํานานอยกวาการทํานาดํา ที่ตองใชเวลาในการทําและตองใชแรงงานในการดํานา 

เพราะการทํานาดําตองมีการเพาะกลา เมื่อตนกลาเจริญเติบโตดีแลว จะถอนกลาไปปลูกในแปลง    

ปกดํา หรือที่ชาวบานเรียกกวาการดกกลา ที่แปลวาถอนตนกลา ดังน้ันจึงตองเสียเวลาในการปลูกตน

กลา ถอนตนกลา และดํานา อีกทั้งในปจจุบันชาวบานในหมูบานไผไดออกไปทํางานนอกหมูบานเปน

จํานวนมากทําใหขาดแรงงานในการทํานา ซึ่งแตกอนชาวบานจะมีลูกเปนจํานวนมากเพ่ือใหมาเปน

แรงงานทางดานเกษตรกรรมและการทํานา ดังน้ันในอดีตชาวบานจึงนิยมทํานาดํามากกวาเพราะมี

แรงงานจํานวนมากในการทํานา และการทํานาดําจะทําใหขาวออกมามีเมล็ดที่สวยงาม  

ปจจุบันชาวบานเร่ิมทํานาตั้งแตเดือนเมษายนและเก็บเก่ียวในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 

แลวแตพันธุขาวที่จะพรอมเก็บเก่ียวในระยะเวลาที่ไมเทากัน ชาวบานสวนใหญมักปลูกขาวเหนยีวพันธุ 

กข 16 และขาวหอมมะลิพันธุ กข 15 โดยมักจะปลูกขาวเหนียวประมาณ 30 เปอรเซ็นต และขาย

เพียงบางสวนเทาน้ัน เนื่องจากราคาขาวเหนียวนั้นมีราคาต่ํา ซึ่งสวนใหญชาวบานจะปลูกไวเพ่ือ

บริโภคภายในครัวเรือน เพราะชาวอีสานทุกหลังคาเรือนมักจะบริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลัก และ
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ชาวบานหมูบานไผยังตองหุงขาวเหนียวติดบานในทุกๆเชา เพราะเช่ือวาการมีขาวเหนียวติดบานจะทาํ

ใหบานน้ันไมอดตาย (นายทองมี หลักคํา. อายุ 59 ป. ชาวบานหมูบานไผ. สัมภาษณ, 17 มกราคม 

2558)  

ยายเอ็นผูสูงอายุในชุมชนเลาวา ในอดีตชวงการเตรียมนาที่จะปลูกขาว ชาวบานจะมารวม

ดวยชวยกันในการเตรียมพ้ืนที่หรือการไถนา ซ่ึงถือเปนการแลกเปลี่ยนแรงงานซึ่งกันและกัน เจาของ

นาจะตองมีกับขาวกับปลาคอยเตรียมใหกับผูที่มารวมชวยในการทํานาของตนเอง ซ่ึงถือเปนการตอบ

แทนอยางหน่ึง และเมื่อชาวบานที่เคยมาชวยเจาของนาทํานาแลว เม่ือถึงเวลาที่ชาวบานคนน้ัน

ตองการจะทํานา เจาของนาคนนั้นก็ตองไปชวยชาวบานคนน้ันทํานา ซึ่งถือเปนการตอบแทน

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตปจจุบันรูปแบบการทํานาของชาวบานแบบพ่ึงพาอาศัยกันน้ันลดนอยลง 

สวนมากเปนการวาจางในการทํานา โดยจางเปน วันละ 400 บาทตอคน หรือจางรถไถในการไถนา

จากบานที่มีรถไถ เพราะชาวบานในหมูบานไผไมไดมีรถไถกันทุกคน แตปจจุบันหลายๆบานมีรถไถ

เปนของตนเองเน่ืองจากมีความสะดวกสบายมากกวาการใชวัวควายไถนา ที่ตองเลี้ยงวัวควายเหลานัน้

อยางดี แตถาบานไหนมีเครือญาติที่สนิทสนมกันก็มักจะเปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยมีแรงงาน

เปนคาตอบแทนเหมือนในอดีต (นางเอ็น ลําไพ . อายุ 70 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ , 17 

มกราคม 2558) 

ในชวงที่รอขาวเจริญเติบโต เจาของนาตองไปดูแลนาของตนเองในทุกๆวัน ไมใหมีวัชพืช หรือ

ศัตรูพืชมากินขาว และคอยดูน้ําใหมีนํ้าในปริมาณที่พอเหมาะ ถาในนามีนํ้านอยก็ตองสูบนํ้าจากหนอง

นํ้าหรือบอที่ชาวบานมักขุดไวบริเวณนาของตนเอง การสูบน้ําในปจจุบันจะใชเคร่ืองสูบน้ํา บางบานไม

มีเคร่ืองสูบนํ้าก็ตองไปขอเชาเคร่ืองสูบนํ้าจากบานที่มี โดยคิดคาสูบเปนรายช่ัวโมงละ 60 บาท ถาใน

อดีตชาวบานจะใชถังน้ําตักน้ําเขาออกนาเอง ซึ่งตองใชแรงงานคนและเวลาในจํานวนมากดวยเชนกัน 

เมื่อถึงชวงเก็บเก่ียวชาวบานก็มักจะวาจางคนในหมูบานหรือเครือญาติมาชวยกันเก่ียวขาว  

ในอดีตจะเปนการลงแขกเก่ียวขาวกัน โดยมีแรงงานแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน ปจจุบันชาวบานไดหัน

ไปจางคนมาเกี่ยวขาว โดยคิดวันละ 400 บาท ตอคน หรือจะคิดเปนฟอนขาวละ 2 บาท ตามแตตกลง 

ถาหาคนเพ่ือวาจางไมไดก็มักจะวาจางบานที่มีรถเก่ียวขาว ซึ่งในหมูบานไผมีอยู 5 หลังคาเรือนที่มีรถ

เกี่ยวขาวและคิดคาบริการ ไรละ 600 บาท ซึ่งการใชรถเกี่ยวขาวจะมีความสะดวกสบายมาก เพราะ

รถเกี่ยวขาวจะทําการนวดขาวใหเมล็ดขาวหลุดออกจากฟางไปในตัว โดยชาวบานไมตองเสียเวลามา

นวดขาว และไมตองวาจางแรงงานเพื่อมานวดขาวใหเสียคาใชจายเพิ่ม แตการใชรถเก่ียวขาวและนวด

ขาวไปในตัวอาจจะทําใหขาวมีความช้ืน ถาใชการนวดแบบใชแรงงานคนและแรงงานสัตวชาวบาน

จะตองนําขาวไปตากแดดประมาณ 3-4 วันเพ่ือใหขาวแหงและไมมีความช้ืนถึงจะนําไปนวด ซึ่งการ
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นวดขาวคือการทําใหเม็ดขาวหลุดออกจากฟาง แตกอนจะใชสองวิธีคือ การใชวัวควายเหยียบในการ

นวด ถามีขาวในจํานวนที่มาก ถามีขาวในจํานวนที่ไมมากจะใชแรงงานคน โดยนําเอาไมไผ 2 ทอนมา

ผูกตรงปลายไมไผใหติดกันดวยเชือก ใชไมไผคีบมัดฟอนขาวออกจากกลองขาวและตีบนขอนไมให

เมล็ดขาวออกจากรวงขาวจนหมด เม่ือนวดขาวเสร็จตองขนขาวไปยังยุงขาว ที่ชาวบานมักสรางไวใน

บริเวณบานของตนเอง โดยแตกอนชาวบานจะหาบขาวมาเอง แตปจจุบันมีการผลิตขาวในจํานวนที่

มากจึงตองมีการวาจางรถหกลอหรือรถอีแตนมาขนขาวไปยังยุงขาวของตน ถาบานไหนมีรถขนขาว

หรือเครือญาติที่สนิทของตนมีรถก็สามารถขอความชวยเหลือในการยืมรถได จะทําใหประหยัด

คาใชจายลงไป จะเห็นไดวาการทําเกษตรกรรม ปลูกขาวในปจจุบันของหมูบานไผมีเคร่ืองทุนแรงใน

การทําการเกษตรที่มีเคร่ืองไมเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหสามารถเพิ่มผลผลิตจากการ

ปลูกขาวและการทําการเกษตรกรรมไดเปนอยางดี รวมถึงประหยัดเวลาและแรงงานในการทํา

การเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีและเคร่ืองไมเคร่ืองมือสมัยใหมก็ชวยตอบสนองความตองการทางดานการทาํ

เกษตรกรรมไดเปนอยางดี เน่ืองจากหนุม สาวหลายๆ คนไดออกไปศึกษาหรือไปทํางานภายนอก

หมูบานเปนจํานวนมาก ดังน้ันเคร่ืองไมเคร่ืองมือทางการเกษตรเหลาน้ีจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก

ตอชาวบาน (พอใหญพรม หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตรขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคม

คม 2558) 

สวนการขายขาว ถาเปนขาวหอมมะลิพันธุ กข 15 เม่ือเก่ียวเสร็จแลวจะขายทันที ไมมีการ

ตากขาว ซึ่งชาวบานเรียกขาวสด และขายใหกับโรงสีในอําเภอเขื่องใน ซึ่งมีสองโรงสีที่รับขาวจาก

หมูบานไผเปนประจํา ถาบานใดไมขายขาวสดก็มักจะนําขาวไปสีที่โรงสีขาวชุมชน ที่หมูบานกอตั้งขึ้น 

ซ่ึงมีอยูหน่ึงโรง และโรงสีขาวสวนตัวของชาวบานอีก 5 โรง โดยการสีขาวที่โรงสีชุมชนจะไมมีการคิด

คาบริการ เพียงแตจะมีการเก็บแกลบขาว และรําขาว จากขาวที่ชาวบานนํามาสีเอาไวเพื่อเปน

คาตอบแทน โดยหมูบานก็จะนําแกลบขาวและรําขาวเหลาน้ันมาจําหนายใหกับคนในหมูบานอกีทเีพ่ือ

นํารายไดเขาหมูบาน สวนโรงสีสวนตัวของชาวบานจะมีการคิดคาบริการโดยคิดกิโลกรัมละ 3 บาท 

และไมมีการเก็บแกลบขาวหรือรําขาวไวเหมือนอยางโรงสีชุมชน (นางเรือนออ แกวราก. อายุ 45 ป. 

ชาวบานในหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558)  

นอกจากการทํานาของชาวบานที่ถือเปนอาชีพหลัก อาชีพเสริมของชาวบานคือการทําไรมัน

สําปะหลัง ประมาณ 20 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่ในการทําการเกษตรของหมูบาน และทําในชวงหลังการ

ทํานาตั้งแตเดือนธันวาคม โดยจะมีพอคาคนกลางมารับซื้อถึงหมูบาน อีกประมาณ 15 ครอบครัว ยังมี

การทําสวนยางพาราในพ้ืนที่บริเวณรอบนอกหมูบาน โดยชวงของการเปดหนายาง คือชวงเก็บเก่ียว

ผลผลิตได คือชวงการปลูกตนยางครบ 7-8 ป ซึ่งคนกรีดหนาตนยางเปนคนแรก จะตองเปนคนที่มี

ความรูเก่ียวกับการกรีดยางเปนยางมาก เพราะถาไมมีความรูจะทําใหน้ํายางที่ออกมามีจํานวนนอย 
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และวันไหนที่ฝนตกชาวบานจะไมไปกรีดยาง และกรีดตนยางที่แกเทาน้ัน ตนที่ใบยางรวงชาวบานจะ

ไมกรีดยาง การกรีดยางและเก็บนํ้ายางเร่ิมตั้งแตชวงเชามืดจนถึงประมาณ 8 โมงเชา ปจจุบันมีการ

วาจางคนในการกรีดยางและดูแลสวนยางโดยมีขอแมในการวาจาง คอืตองไดรับคาตอบแทนในจาํนวน 

40 เปอรเซ็นตของรายไดทั้งหมด เจาของสวนยางได 60 เปอรเซ็นต ซ่ึงการวาจางน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือ

เจาของสวนยางไมมีเวลาในการดูแลสวนหรือพ่ึงเร่ิมในการทําสวนยาง นอกจากน้ีเจาของสวนยางจะ

เปนคนทําเอง แตจะมีการวาจางแรงงานเปนรายวันเทาน้ันเพ่ือใหมาชวยในการกรีดยาง วันละ 180 

บาท สวนการขายยางนั้นจะมีทั้งแบบที่เจาของสวนนําไปขายใหกับโรงงานในอําเภอเมือง และอําเภอ

วารินชําราบ ที่รับซื้อ กับแบบที่มีพอคามาซ้ือถึงสวนยาง (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. 

กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) 

ชาวบานยังมีการปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่สวนของแตละบานซึ่งสวนมากจะอยูบริเวณหลังวัด

ซ่ึงชาวบานไดไปจับจองพ้ืนที่บริเวณน้ันเพ่ือทําสวนผัก โดยผักที่ปลูก มีตั้งแตฟกทอง ตนหอม ผักชี 

ผักกาดหอม ผักแพรว สะระแหน พริก ตําลึง ออย ฯลฯ และนําผลผลิตที่ไดมาบริโภคและขายในตลาด

ของหมูบานในทุกๆเชา 

สําหรับการเลี้ยงสัตว ชาวบานจะเลี้ยงไวบริโภคภายในครัวเรือน แตก็มีบางบานที่เลี้ยงเอาไว

เพ่ือจําหนาย โดยสัตวที่ชาวบานเลี้ยงสวนมากเปน ไก เปด และวัว ซ่ึงในอดีตชาวบานจะเลี้ยงวัวควาย

เอาไวทํานากันเกือบทุกหลังคาเรือนแตปจจุบันมีเทคโนโลยีตางๆเขามาชวยในการทํานา อยางที่กลาว

ไปขางตน จึงทําใหวัวควายไมจําเปนสําหรับการทํานาอีกตอไป ปจจุบันชาวบานในหมูบานไผเลี้ยงวัว

ประมาณ 6 หลังคาเรือน ที่เอาไวจําหนายและมีบางหลังคาเรือนที่เลี้ยงเอาไวหน่ึงถึงสองตวัเพ่ือบริโภค

ในยามมีงานประเพณีตางๆ ชาวบานที่เลี้ยงวัวจะตองดูแลวัวอยางดี โดยทุกๆเชาเจาของวัว จะนําวัว

ออกจากคอกไปกินหญาตามที่โลง เชน ที่สาธารณะของหมูบาน หรือไรนาของตนเอง และนําวัวไปผูก

ไวกับตนไมในที่รม ตกเย็นก็จะนําวัวเขาคอกของตนเองซ่ึงจะอยูบริเวณหลังวัด หรือบานไหนทีม่พ้ืีนทีก็่

จะเลี้ยงไวภายในบานตนเอง ราคาวัวหน่ึงตัวจะอยูที่ 8,000-20,000 บาท ซ่ึงขึ้นอยูกับอายุและความ

แข็งแรงของวัว จะมีการซื้อวัวจากทั้งคนภายในหมูบานและคนนอกหมูบานที่รูจักจะมาขอซ้ือวัวถึง

บานเจาของวัว 

อาชีพคาขาย ในหมูบานไผจะมีรานขายของชําขนาดใหญอยูประมาณ 4 ราน ซึ่งขายของ

เกือบทุกอยาง ไมวาจะเปนเคร่ืองครัว เคร่ืองมือในการทําการเกษตร เคร่ืองปรุงรส ขนม นํ้าอัดลม 

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล เคร่ืองเขียน อาหารแหง อาหารดอง ฯลฯ และมีรานขายของชําขนาดเล็กอีก

ประมาณ 5 ราน ที่ขายเฉพาะ เคร่ืองดื่ม และขนม ยังมีรานอาหาร เชนรานขายกวยเตี๋ยว 2 ราน ราน
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อาหาหารตามสั่ง 2 ราน รานสมตํา 2 ราน (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. 

สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) 

ภายในหมูบานยังมีตลาดสดในตอนเชาของทุกวัน ซ่ึงตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับสนามกีฬาของ

หมูบาน โดยชาวบานจะนําของภายในสวน ในไร หรือของปาที่ชาวบานไปเก็บมา เชน เห็ด แมลง 

ก้ิงกา กระรอก กบ ออกมาขาย รวมถึงมีของที่ชาวบานไปซ้ือจากในเมืองเพื่อมาขายในตอนเชา 

นอกจากน้ียังมีตลาดนัด ทุกวันเสารและวันอาทิตย ตั้งแตเวลา ตี 5 ถึงสิบโมงเชา ที่สนามของโรงเรียน

บานไผ โดยของที่มาขายมีตั้งแตเสื้อผาไปถึงอาหารสดตางๆ และพอคาแมคาจะมีทั้งคนภายนอกและ

ภายในหมูบานที่นําของมาขายกันในวันน้ัน ในอดีตสวนมากชาวบานจะทําอาหารกันเองภายในบาน

และวัตถุดิบจะมาจากในสวนของตนเองมากกวาการการไปซื้ออาหาร หรือซ้ือวัตถุดิบในการทาํกบัขาว 

ถาวัตถุดิบไหนขาดก็มักจะขอเพ่ือนบานหรือเครือญาติของตนเองมากกวาการแลกเปลี่ยนดวยเงิน แต

ปจจุบันรูปแบบการคาขายแลกเปลี่ยนดวยเงินมีอิทธิพลกับหมูบานไผเปนอยางมาก เรียกไดวาทุก

อยางตองซ้ือดวยเงินทั้งสิ้น และความตองการในการบริโภคอาหารตางๆของชาวบานก็มีมากขึ้นกวา

แตกอน ที่ดํารงชีวิตอยูดวยความพอเพียงและพ่ึงพาตนเอง  

ในปจจุบันชาวบานในหมูบานจะประกอบอาชีพรับจางกันถึงประมาณ 50 เปอรเซ็นต โดยมี

การรับจางจากทั้งภายในหมูบานและนอกหมูบาน งานรับจางที่ชาวบานไดรับจางมีตั้งแต การดํานา 

การเก่ียวขาว รับจางไถนา รับจางขับรถ รับจางสูบนํ้า รับจางดูแลสวนผักสวนยาง รับจางดูแลบาน

งานกอสรางตางๆ ฯลฯ ซึ่งสวนมากจะไดรับรายไดเปนวันซ่ึงตกอยูที่ 300- 800 บาท ตอวัน และอยูที่

ลักษณะงาน แตสวนมากการรับจางของชาวบานมักจะรับงานในพื้นที่บริเวณหมูบานและละแวก

ใกลเคียงเทาน้ัน เพราะผูที่ทําอาชีพรับจางมักกลับมานอนที่บานตนเอง ดังน้ันจึงตองเลือกพ้ืนที่

ใกลเคียงกับที่อยูอาศัยเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง นอกจากชาวบานที่ออกไปทํางานรับจาง หรือ

คาขายที่กรุงเทพฯหรือจังหวัดใกลเคียงกับกรุงเทพฯ ซ่ึงสวนมากจะเปนหนุมสาวที่ไปรับจางตลอดป 

และจะกลับมาในชวงเทศกาลวันหยุดตางๆ และแบบไปทํางานรับจางแตจะกลับมาชวงฤดูทํานา  

ดํานา เกี่ยวขาว เมื่อเสร็จสิ้นการทํานาก็จะกลับไปทํางานที่กรุงเทพฯ ปจจุบันมีชาวบานหนุมสาว

ออกไปทําทางที่กรุงเทพฯเปนจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญแลวผูหญิงจะทํางานเปนลูกจางรานอาหาร และ

รานขายเสื้อผา บางสวนจะทํางานเปนสาวโรงงานแถวจังหวัดปทุมธานี สวนผูชายมักจะไปทํางานเปน

คนขับรถสาธารณะ เชน รถแท็กซ่ี รถเมล รถจักรยานยนตรับจาง หรือไปทํางานกอสราง โดยการไป

ทํางานที่กรุงเทพฯ มักจะเปนในรูปแบบที่ชวนกันไปเปนกลุม หรือมีการชักชวนกันไปแบบปากตอปาก

เมื่อเวลาที่นายจางของตนกําลังขาดแคลนคนงาน และกลุมคนเหลาน้ีจะกลับมาเยี่ยมบานนานๆคร้ัง 

บางคนก็ไปสรางครอบครัวอยูที่กรุงเทพฯ และโอนเงินเดือนที่ไดจากการทํางานผานทางธนาคาร
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กลับมาเพ่ือใหพอแมพ่ีนองของตนเองใชที่หมูบาน (นายบุญชวย สมวงศ. อายุ 57 ป. ผูใหญบาน

หมูบานไผ หมู 8. สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) 

นอกจากน้ีภายในหมูบานไผยังมีคายบั้งไฟ คายไผสีทองของชาวบานภายในหมูบานไผ ที่เปน

โรงงานผลิตบั้งไฟเพ่ือจําหนายบั้งไฟใหกับชาวบานทั้งจากภายนอกและภายในหมูบานที่ตองการนําบัง้

ไฟไปใชจุดในประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีตางๆเน่ืองจากชาวอีสานมักจะมีการจุดบั้งไฟไมใชเพียง

เฉพาะในประเพณีบุญบั้งไฟเทาน้ัน แตชาวอีสานยังมีการจุดบั้งไฟในประเพณีตางๆ อยางเชน 

ประเพณีออกพรรษา หรือจุดบั้งไฟเพ่ือเปนการแกบนในพิธีกรรมตางๆ เปนตน ซ่ึงคายบั้งไฟไผสีทอง 

ไดทําการผลิตบั้งไฟตั้งแตทอบั้งไฟที่มีเสนผาศูนยกลางขนาด สอง นิ้ว สาม น้ิว หา น้ิว และ หก นิ้ว 

โดยมีราคาตางกันไปตามขนาดของบั้งไฟ อีกทั้งบั้งไฟที่ผลิตในคายบังไฟยังผลิตโดยเคร่ืองมือและ    

เทคโนโลยีสมัยใหม ตางจากแตกอนที่บั้งไฟจะผลิตมาจากภูมิปญญาของชาวบาน (จะกลาวอยาง

ละเอียดในบทตอไป) 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ชาวบานมีอาชีพทํานาปลูกขาวเปนอาชีพหลักและมีอาชีพ

เสริมตางๆหลายอาชีพ เพ่ือหาเงินใหพอใชจายในชีวิตประจําวันที่นับวันก็ยิ่งมีรายจายมากขึ้นดังน้ัน

ชาวบานจึงตองมีอาชีพเสริมมากมายเพ่ือจะไดหาเงินไดหลายชองทาง อีกทั้งอิทธิพลของระบบทุน

นิยมและลัทธิบริโภคนิยมที่ทําใหชาวบานตองการซื้อสิ่งของเคร่ืองใชที่มีราคาแพง หรือสินคาที่อํานวย

ความสะดวกตางๆ เชน ตูเย็น รถยนต โทรทัศน ซึ่งสิ่งของเหลานี้มีราคาสูง อีกทางหน่ึงสินคาเหลาน้ียัง

ไดกลายเปนเคร่ืองวัดฐานะอยางหน่ึงของชาวบาน ดวยเหตุนี้จึงทําใหชาวบานตองมีการจับจายใชสอย

ที่มากกวาเดิม รวมถึงตองมีอาชีพเสริมที่มากขึ้น ตางจากอดีตที่เปนสังคมแบบพ่ึงพาตนเองและ

ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ศาสนาความเชือ่ 

 ชาวบานในหมูบานไผสวนมากนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแตอดีต มีเพียงสองหลังคาเรือนเทานัน้

ที่นับถือศาสนาคริสต และเม่ือตองการจะประกอบพิธีกรรมตางๆที่เก่ียวของกับศาสนาคริสตจะตอง

เดินทางไปยังโบสถในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพราะภายในหมูบานไมมีศาสนสถานของศาสนา

คริสตและศาสนาน้ีก็ถูกนําเขามาจากบุคคลภายนอกที่เขามาอยูภายในหมูบานผานการแตงงาน อีกทัง้

ชาวบานสวนใหญยังนับถือศาสนาพุทธและมีวัดบานไผ และสํานักสงฆหนองเมา (วัดปา) เปน

ศูนยกลางความเช่ือและที่ยึดเหน่ียวจิตใจ 

ศูนยกลางความเช่ือหลักทางศาสนาพุทธของหมูบานไผ คือวัดโพธ์ิศรีวนารามบานไผ หรือที่

ชาวบานเรียกวาวัดบานไผ วัดบานไผกอตั้งมาเมื่อใดนั้นไมมีใครทราบป พ.ศ. ที่แนชัด ซ่ึงผูเฒาผูแก
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และบรรพบุรุษของขุมชนเช่ือวา วัดบานไผนี้ถูกกอตั้งขึ้นมาพรอมกับการกอตั้งหมูบานมาตั้งแต

แรกเร่ิม และวัดแหงน้ีไดกลายเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ และเปนสถานที่ปฏิบัติธรรม เปนศูนยกลางของ

ชาวบานในการมาพบปะพูดคุย และเปนสถานที่รวมแรงรวมใจกันจัดงานประเพณีตางๆของหมูบานมา

ตั้งแตอดีต เชน เปนสถานที่อัดบั้งไฟของชาวบานเพ่ือใชในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ เพราะวัดจะมี

อุปกรณตางๆสําหรับการทําบั้งไฟเชน ฐานอัดบั้งไฟ รวมถึงมีพ้ืนที่บริเวณกวางในการประกอบบั้งไฟ 

อีกทั้งผูที่รูจักวิธีในการผสมดินปนก็จะเปนพระ ดังนั้นทั้งพระและชาวบานตางจะมารวมแรงรวมใจกัน

ทําบั้งไฟขึ้นกันที่วัด เพ่ือใชสําหรับในการจุดในประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานที่จัดขึ้นในอดีตทุกๆป 

(พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป. เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

ในอดีตวัดบานไผมีพ้ืนที่บริเวณวัดเพียง 5 ไร และมีศาลาวัดเพียงหนึ่งหลัง มีพระพระสงฆจํา

พรรษาอยูเพียงสององคที่คอยเปนผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหแกชาวบาน อีกทั้งวัดแหงน้ียงัเปน

โรงเรียนสําหรับชาวบานที่มีพระสงฆคอยเปนผูถายทอดวิชาความรูใหเด็กๆในหมูบานใหอานออก

เขียนได และมีความรูเก่ียวกับหลักธรรมในศาสนาพุทธ จนกระทั่งในป พ.ศ. 2517 จึงเร่ิมมีการสราง

อุโบสถวัดขึ้นจากการจากรวมกันบริจาคเงินของชาวบานและจากผาปา ตอมาในป พ.ศ. 2518 วัดโพธ์ิ

ศรีวนารามบานไผจึงไดขึ้นจดทะเบียนเปนวัดตามกฎของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และใช

ช่ือในการจดทะเบียนวา วัดโพธิ์ศรีบานไผ ซ่ึงตอมาชาวบานไดติดปากและเรียกวัดแหงน้ีวา วัดบานไผ  

ในป พ.ศ. 2533 พระครูเวฬุวนาภิวัฒน หรือหลวงพอพิมพทอง ไดขึ้นเปนเจาอาวาส เมื่อทาน

ไดขึ้นเปนเจาอาวาสทานไดพยายามบูรณะและพัฒนาวัดแหงนี้ขึ้น ทําใหเกิดสิ่งกอสรางและเกิดการ

พัฒนาหลายๆดาน ไมวาจะเปนการปฏิบัติธรรม ศาสนสถานในวัด มีการสรางเมรุเผาศพ หรือแมแต

พัฒนาหมูบานใหมีความเจริญทางดานตางๆ เชนวัดบานไผเปนผูสนับสนุนในการพัฒนาถนนภายใน

หมูบาน หรือชวยพัฒนาอาคารของโรงเรียนบานไผ ฯลฯ จนทานไดช่ือวาเปนพระนักพัฒนาประจําวัด

บานไผ เม่ือทานมรณภาพ ในป พ.ศ. 2547 ทางวัดก็ไดแตงตั้งพระครูสุวรรณ ปยธโร หรือหลวงพอ

สุวรรณ เปนเจาอาวาสมาจนถึงปจจุบัน พระครูสุวรรณไดดําเนินการพัฒนาวัดและชุมชนตอจากพระ

ครูเวฬุวนาภิวัฒน ทําใหวัดและชุมชนเกิดการพัฒนาขึ้นอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน 
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    ภาพที ่4 : วัดบานไผ 

ปจจุบันวัดแหงนี้มีพ้ืนที่ทั้งหมด 8 ไร เน่ืองจากชาวบานไดบริจาคพ้ืนที่ใกลเคียงวัดใหเปนของ

วัดเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตางๆ อีกทั้งวัดบานไผในปจจุบันยังเปนวัดที่สวยงามมีสิ่งกอสราง

ขึ้นมามากมาย ไมวาจะเปนพระอุโบสถหลังใหมที่ภายในมีภาพเขียนฝาผนังเก่ียวกับพุทธประวัติของ

พระพุทธเจาอยางสวยงาม กุฏิพระหลังใหม เมรุหลังใหม ศาลาอเนกประสงคที่ใชในการประกอบ

พิธีกรรมตางๆ นอกจากน้ีกําแพงวัดยังมีการประดับประดาดวยกระเบื้องสีและรูปปนพญานาคอยาง

สวยงามบริเวณรอบๆกําแพงวัด ซึ่งสิ่งกอสรางที่สวยงามเหลาน้ี เกิดจากเงินบุญที่ไดจากการถวาย

ผาปาในวันงานประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานในทุกๆป เพราะชาวบานจะรวมใจกันจัดงานบุญนี้ขึ้น

เพ่ือนําเงินเขาวัดและใหวัดนําเงินเหลาน้ันมาพัฒนาศาสนสถานที่สําคัญของหมูบานและชุมชน (พระ

อธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป. เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

นอกจากหมูบานไผจะมีวัดบานไผเปนศูนยกลางหลักทางศาสนาพุทธแลว หมูบานไผยังมี   

ศาสนสถานที่สําคัญทางศาสนาพุทธอีกหน่ึงแหง คือสํานักสงฆหนองเมา ซ่ึง เปนสํานักสงฆ

ธรรมยุต สายวัดปาหลวงปูมั่น ภูริทัตโต โดยพระนิคม สีตรเดโช ผูรักษาการแทนสํานักสงฆหนองเมา 

ไดเลาถึงสาเหตุที่ยังไมสามารถแตงตั้งเปนวัดตามกฎหมายได เน่ืองมาจากติดปญหาเร่ืองที่ดินและ

กําลังอยูในขั้นตอนการทําเร่ืองรองขอเปนวัดปาอยางถูกตองตามกฎของสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ แตสํานักสงฆแหงน้ีก็เปนที่รูจักของชาวบานในนามวัดปาหนอเมา โดยสํานักสงฆหนองเมา

กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดยพระบุญยังซ่ึงเปนพระธุดงคกรรมฐาน หรือ พระปา ที่เดินธุดงคผาน

มายังหมูบานไผและเห็นพ้ืนที่ปาชาเกาของหมูบานที่ถูกปลอยรกรางอยูกลางปา ทานจึงมาบุกเบิก

พ้ืนที่แหงนี้เปนสํานักสงฆสําหรับพระปา แรกเร่ิมมีเพียงศาลาเล็กๆ หนึ่งหลัง จากนั้นก็เร่ิมมีชาวบาน

นําที่ดินมาบริจาคใหจึงทําใหสํานักสงฆมีการขยายพ้ืนที่เร่ือยมา 
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สํานักสงฆแหงน้ีไดตั้งอยูใกลกับหนองนํ้าที่ชาวบานเรียกวา หนองเมา ดังนั้นสํานักสงฆแหงน้ี

จึงไดช่ือวาสํานักสงฆหนองเมา ปจจุบันสํานักสงฆแหงน้ีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 32 ไร ซึ่งพ้ืนที่สวนมากจะเปน

ปา ถึงแมวาจะมีพ้ืนที่เปนจํานวนมากแตสํานักสงฆแหงน้ีก็ไมไดมีสิ่งกอสรางที่ใหญโตตามเน้ือที่ 

ปจจุบันมีสิ่งกอสรางแคเพียงศาลาสองหลัง บานพักสําหรับชาวบานที่เขามาถือศีลในวัดพระและวัน

สําคัญทางศาสนา เพียงเทาน้ัน โดยมีพระนิคม สีตรเดโช เปนผูรักษาการแทนสํานักสงฆหนองเมา     

มีพระประจําวัด 2 รูป และมีพระธุดงคหมุนเวียนมาจําพรรษาเร่ือยมา (พระนิคม สีเดโช. อายุ 62 ป. 

ผูรักษาการแทน สํานักสงฆบานไผหนองเมา. สัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2557) 

เรียกไดวาสํานักสงฆแหงนี้เปนพ้ืนที่ ที่มีความเรียบงายและมีความสงบรมร่ืนและสมควรกับ

การเปนสถานที่ถือศีลปฏิบัติธรรมเปนอยางมาก ดวยเหตุน้ีชาวบานจึงใหความเครารพนับถือเปน

จํานวนมาก โดยสํานักสงฆแหงน้ียังมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อยางเชน งานศพ แตวัดแหงน้ี

ไมมีเมรุเผาศพ แตจะเปนเตาเผาที่ใชฟนกอขึ้นมา ปจจุบัน (20 มกราคม 2558) มีชาวบานมาทําพิธี

งานศพที่น่ีทั้งหมด 4 ศพ ซึ่งสวนมากจะเปนชาวบานที่เปนลูกศิษยของสํานักสงฆแหงนี้ สํานักสงฆแหง

น้ียังมีการจัดอบรมเยาวชนในภาคฤดูรอน และใหความรูทางดานปริยัติธรรมแกชาวบานที่สนใจ ดวย

เหตุน้ีจึงทําใหสํานักสงฆหนองเมาเปนอีกศาสนสถานทางศาสนาพุทธที่สําคัญแหงหน่ึงของหมูบานไผ  

นอกจากชาวบานจะนับถือศาสนาพุทธแลวชาวบานหมูบานไผยังนับถือผีบรรพบุรุษ หรือเจา

ปูตา ถือเปนความเช่ือดั้งเดิมของชาวอีสาน เน่ืองมาจากในอดีตกอนที่ความเช่ือในศาสนาพุทธจะเขา

มามีอิทธิพลตอวิธีชีวิตชาวอีสาน ชาวอีสานจะมีความเช่ือเร่ืองสิ่งเหนือธรรมชาติเปนพื้นฐานสําคัญใน

การดํารงชีวิต เพราะวิธีชีวิตสวนใหญก็จะขึ้นอยูกับธรรมชาติไมวาจะเปนการประกอบอาชีพหรือการ

ทําการเกษตรที่ตองอาศัยลมฟา อากาศ และสมัยกอนความรูทางดานวิทยาศาสตรยังไมเจริญกาวหนา

ชาวบานก็เช่ือวาปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมวาจะเปนฟาฝา ฟารอง เปนการกระทําของสิ่งเหนือ

ธรรมชาติที่ดลบันดาลทําใหเกิดปรากฏการณเหลาน้ัน ดังน้ันชาวอีสานจึงมีความเครารพตอสิ่งเหนือ

ธรรมชาติเปนอยางมาก ซ่ึงความเช่ือเหลาน้ีก็ถูกแสดงออกมาผานวิถีชีวิต พิธีกรรมประเพณีตางๆของ

ชาวบานมาตั้งแตอดีต ถึงแมวาในปจจุบันจะมีความเจริญทางดานวิทยาศาสตรอยางไร แตความเช่ือ

ดั้งเดิมเหลาน้ันก็ไมไดหายสาบสูญไปจากสังคมอีสานเลย (ศิริรักษ จรัณยานนท, 2542: 20)  อยางเชน

ความเช่ือเร่ืองผีปูตา หรือเจาปูตาที่ชาวบานหมูบานไผเรียกขานกัน  

เจาปูตาเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ทุกคนภายในหมูบานไผใหความเครารพนับถือมาชานานตั้งแตอดตี 

ดอนเจาปูตาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผีบรรพบุรุษประจําหมูบานไผ ซ่ึงชาวบานมีความเช่ือวาเจาปูตาจะ

คอยคุมครอง ชาวบานใหอยูเย็นเปนสุขทั้งชาวบานที่อยูในหมูบานและชาวบานที่ออกไปทํางานนอก

หมูบาน อีกทั้งยังปองกันภัยรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ศาลแหงน้ีมีความสําคัญมากกับชาวบาน
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ไผ เปนที่เครารพกราบไหวบูชา อีกทั้งยังเปนที่พ่ึงที่ยึดเหน่ียวจิตใจชาวบานเร่ือยมา หรือแมแต

ชาวบานที่ออกไปทํางานนอกหมูบาน หรือยายถิ่นฐานออกไปตั้งครอบครัวใหมเม่ือกลับมาเยีย่มญาตพ่ีิ

นองก็จะตองกลับมาไหวเจาปูตากันเปนอันดับแรก เพ่ือความเปนสิริมงคล ซ่ึงจากคําบอกเลาของคน

ในชุมชนเลาวาถาชาวบานคนใดในหมูบาน ประสงคจะไดสิ่งใดก็มักจะไปบนบานขอกับเจาปูตา ซ่ึง

สวนมากชาวบานที่ไปบนบานกับเจาปูตาจะสมหวังกลับมาทุกคร้ัง เม่ือสมหวังแลวก็ตองมีการไปแก

บนตามที่ไดบอกกับเจาปูตาไว 

โดยการกราบไหว แกบน หรือทําพิธีตางๆที่สําคัญก็จะมีพอจ้ํา คอยทําพิธีและเปนผูรับหนาที่

เปนตัวแทนของชุมชนในการเปนสื่อกลางระหวางชาวบานในการติดตอกับเจาปูตาหรือรับคําสั่งจาก

เจาปูตามาแจงแกชุมชน ตลอดจนมีหนาที่ในการดําเนินกิจการดานพิธีกรรมทีเ่กีย่วของกับเจาปูตาและ

คอยรักษาความสะอาด ความเรียบรอยบริเวณศาลเจาปูตา ปจจุบันดอนเจาปูตา หมูบานไผมี          

พอจ้ําเชย หลักคํา อายุ 80 ป ดํารงตําแหนงเปนพอจ้ําคนปจจุบัน โดยดํารงตําแหนงมาแลว 5 ป ซ่ึง

ทานเปนผูสูงอายุภายในชุมชนที่มีวิชา และรําเรียนวิชาทางศาสตรตางๆมาจากพระสายวัดปาใน

จังหวัดอุดรราชธานีมาตั้งแตหนุมๆ จึงทําใหมีความรูเก่ียวกับพิธีกรรมตางๆ รวมถึงพิธีกรรมทีเ่ก่ียวของ

กับเจาปูตาและการกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

โดยการจะมาเปนพอจ้ําไดน้ันจะตองมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการของทั้งสี่หมูบาน 

รวมถึงดูความเหมาะสมของบุคคลที่จะมารับตําแหนงพอจ้ําวามีความรูหรือมีวิชาที่เก่ียวของกับเร่ือง

ศาสตรตางๆทางโบราณหรือไม ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงพอจ้ําจะเร่ิมตั้งแตปที่ไดรับตําแหนงไป

จนกวาพอจ้ําคนน้ันจะไมสามารถทําหนาที่เปนสื่อกลางของเจาปูตาได เน่ืองจากความชราหรือความ

เจ็บปวยทางรางกาย เมื่อพอจ้ําไมสามารถทําหนาที่ไดก็จะมีการเลือกพอจ้ําคนใหมขึ้นมา 

จากคําบอกเลาของพอจ้ําเชย หลักคํา เลาวาดอนเจาปูตาไดกอตั้งมาชานานแลวซึง่ไมสามารถ

ทราบป พ.ศ. ที่กอตั้งได คาดวาคงมีมาตั้งแตมีบานไผเกิดขึ้นและมีมาหลายช่ัวอายุคน เพราะชาวอีสาน

มีความเช่ือวาในการเร่ิมสรางบานสรางหมูบานวาจะตองมีการกําหนดเขตพ้ืนที่ออกเปนสามสวนอยาง

ชัดเจน สวนแรกคือพ้ืนที่เปนสวนของบานเรือนของชาวบาน สวนที่สองคือพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตร

และเลี้ยงสัตวจําพวก วัว ควาย หรือสัตวตางๆที่ใชแรงงานทางดานเกษตรกรรม สวนที่สามใหเปน

พ้ืนที่พํานักอาศัยของผีบรรพบุรุษหรือ ผีปูตา โดยสรางเรือนหรือศาลใหผีปูตา ในพ้ืนที่เปนเนินสูง หรือ

ดอนที่น้ําทวมไมถึง มีสภาพเปนปา รมร่ืน มีสัตวปาชุกชุมหลากหลายพันธุ ดวยเหตุน้ีจึงเปนที่มาของ

คําวา ดอนเจาปูตา ที่ชาวบานไผเรียกขานกันตอๆมา บริเวณที่ดอนปูตาตั้งอยู เปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ

เปนปาศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็หามเขามาทําสิ่งที่ไมดีหรือแมแตการตัดตนไม หาของปา ลาสัตว ดังน้ันพ้ืนที่

ปาบริเวณรอบดอนเจาปูตาจึงกลายเปน ปาอนุรักษ มีพ้ืนที่โดยประมาณ 27 ไร 
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ภาพที่ 5 : ศาลดอนเจาปูตา 

ในอดีตดอนเจาปูตามีเพียงศาลเล็กๆ มีลักษณะมุงหลังคาดวยสังกะสีดานละหนึ่งแผน ในป

พ.ศ. 2533 จึงไดมีการบูรณะศาลเจาปูตาขึ้นมาใหม โดยที่ชาวบานในหมูบานไผ พรอมดวยคณะผาปา

จากกรุงเทพฯรวมกันบริจาคเงินเพ่ือสรางศาลาเจาปูตาหลังใหม ที่มีความแข็งแรงและใหญโตกวาศาล

หลังเดิม โดยสรางขึ้นในพ้ืนที่เดิม  ภายในศาลดอนเจาปูตาจะมีรูปปนฤษีขนาดเทาตัวคน เปนรูป

เคารพเปรียบเสมือนปูตาที่คอยดูแลปกปองสมาชิกและหมูบานไผ นอกจากนี้ยังมีรูปปนรูปเตาขาด

ใหญหน่ึงคูตั้งอยูเคียงขางรูปปนเจาปูตา เนื่องมาจากชาวบานเช่ือวาเจาปูตาช่ืนชอบเตาเปนอยางมาก 

จึงตองมีรูปปนเตาเพ่ือบูชาเจาปูตา ภายในศาลยังมีรูปปนชาง มา ตุกตาคนทั้งชายและหญิงนางรํา 

ตั้งอยูเนื่องมาจากชาวบานไดนํามาถวายเจาปูตา หรือนํามาแกบน (พอจ้ําเชย หลักคํา. อายุ 80 ป. พอ

จ้ําคนปจจุบัน. สัมภาษณ, 9 มกราคม 2558) 

 ทุกๆปจะมีการทําพิธีไหวเจาปูตาในวันที่ 13 เมษายน ที่ถือเปนวันขึ้นปใหมตามประเพณีไทย 

โดยจะมีการจัดทําพิธีที่ศาลแหงนี้โดยมีพอจ้ําเปนผูนําในการประกอบพิธี พรอมดวยชาวบานจะนาํของ

มากราบไหวเจาปูตาในวันนี้กันอยางคับคั่ง (จะกลาวรายละเอียดในสวนของพิธีกรรมประเพณีในรอบ

ป)  

ภายในหมูบานไผยังมีศูนยปฏิบัติธรรมพรปยะเทวา ที่สรางขึ้นเม่ือป พ.ศ. 2549 เพ่ือให

ชาวบานมาถือศีลปฏิบัติธรรมในทุกๆวันหรือวันสําคัญทางศาสนาพุทธ กอตั้งโดย คุณนภาภรณ 

ประสาทกลาง อายุ 59 ป หรือที่ชาวบานเรียกวาแมเล็ก แมเล็กเปนหนึ่งในชาวหมูบานไผที่มีความ

เลื่อมใสและศรัทธาในศาสนาพุทธและเปนลูกศิษยของวัดพิพัฒนมงคล จังหวัดสุโขทยั อกีทัง้ตวัแมเลก็

เองยังเปนรางทรงของเสด็จพอ ร.5 ที่มีผูใหความศรัทธาเปนอยางมากจากในกรุงเทพฯและตางจงัหวดั 

และชาวบานในหมูบานไผจํานวนหน่ึงที่ใหความเครารพนับถือทาน 
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ภาพที่ 5 : ศูนยปฏิบัติธรรมพรปยะเทวา 

แมเล็กไดเลาวาในขณะที่แมเล็กไดเปนรางทรงอยูที่กรุงเทพฯ ทานก็มีแนวคิดที่จะสรางศูนย

ปฏิบัติธรรมขึ้นที่หมูบานเกิดของตนเอง จึงรวบรวมเงินเก็บของตนเองและเร่ียรายเงนิจากลกูศษิยและ

ผูมีจิตรศรัทธามาสรางศูนยปฏิบัติธรรมแหงน้ีขึ้นเพ่ือใหเปนแหลงศึกษาธรรมะ ที่ปฏิบัติธรรม และให

เปนบุญสถานแหงใหม สําหรับผูตองการแสวงบุญ ซ่ึงในขณะนี้กําลังดําเนินการกอสราง พระมหาเจดีย

สิริมหาเทพ ขนาดสูง 46 เมตร เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระอุรังคธาตุ) จาก

ประเทศศรีลังกา และประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณอีกมากมาย เพ่ือใหประชาชนไดสักการบูชา และ

เปนแหลงเรียนรูพระพุทธศาสนาที่สําคัญของหมูบาน โดยทุกๆเย็นชวงประมาณ 4 โมงเย็นจะมี

ชาวบานหมูบานไผและชาวบานจากหมูบานอื่นนุงขาวหมขาวมาปฏิบัติธรรมกันที่น่ี หรือในวันสําคัญ

ตางๆของศาสนาพุทธที่นี่จะมีการจัดงานทําพิธีตางๆตามหลักศาสนา ซ่ึงมีผูเขารวมงานเปนจํานวน

มากทั้งภายในหมูบานไผและคนภายนอก โดยสวนใหญแลวเปนลูกศิษยของแมเล็กที่เปนคน

ตางจังหวัดจะเขามารวมงานสําคัญตางๆเปนจํานวนมาก (นางนภาภรณ ประสาทกลาง. อายุ 59 ป. ผู

กอตั้งศูนยปฏิบัติธรรมพรปยะเทวา. สัมภาษณ, 10 มกราคมคม 2558) 

พิธีกรรมและประเพณี 

จากที่กลาวขางตนจะเห็นไดวาชาวบานหมูบานไผมีความศรัทธาในศาสนาพุทธ และความเช่ือ

ในเร่ืองอํานาจนอกเหนือธรรมชาติ ซึ่งความเช่ือเหลานี้เปนบอเกิดพิธีกรรมและประเพณีของชาวบาน 

และ เปนสิ่งที่แสดงออกถึงรูปแบบความเช่ือ รูปแบบการปฏิบัติตัวของผูคนในพื้นที่ ซ่ึงเปนการสะทอน

ใหเห็นวิถีชีวิต ความเปนอยูของคนในสังคมหมูบานไผไดเปนอยางดี โดยพิธีกรรมและประเพณีใน

หมูบานไผถูกแบงออกเปนสองประเภทไดแก พิธีกรรมและประเพณีในชีวิตและพิธีกรรมและประเพณี

ในรอบป 



67 
 

1. พิธีกรรมและประเพณีเก่ียวกับชีวิต 

 พิธีกรรมและประเพณีเก่ียวกับชีวิต เปนพิธีกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงวัยและ

สถานภาพตั้งแตเกิดจนถึงตาย โดยครอบครัวจะเปนผูจัดพิธีเหลาน้ีใหกับสมาชิกภายในครอบครัว และ

จะมีเหลาญาติพ่ีนองและเครือญาติมารวมกันจัดพิธีกรรมประเพณีเหลานี้ขึ้น โดยพิธีกรรมและ

ประเพณีเก่ียวกับชีวิตของชาวบานในหมูบานไผ มี 4 ประเพณี คือ พิธีกรรมการเกิด การบวช การ

แตงงานและการตาย 

1.1. พิธีกรรมการเกิด 

 ในอดีตชาวบานมักจะจัดพิธีกรรมที่ เกี่ยวของกับการเกิดใหกับสมาชิกใหมทุกคนของ

ครอบครัว เพ่ือความเปนสิริมงคลแกสมาชิกใหมคนน้ันๆ ซ่ึงแตกอนชาวบานมักจะคลอดลูกที่บานโดย

มีหมอตําแยเปนผูทําคลอด ปจจุบันในหมูบานยังมีผูที่เคยเปนหมอตําแยหลงเหลอือยูเพียงคนเดยีวคอื 

คุณยายคําดี สรอยแกว อายุ 86 ป คุณยายเลาวาเปนหมอตําแยตั้งแตอายุ 30 ป แตกอนจะใชไมไผฆา

เช้ืออยางดีมาตัดสายสะดือเด็กหรือที่เรียกวาสายแฮ หามใชมีดหรือเหล็กเพราะชาวบานเช่ือวาจะทํา

ใหเด็กไมสบายได และนําสายสะดือเด็กไปฝงในดิน โดยจะนําสายสะดือมาหอใบตองและนําไปฝงใต

บันไดบาน และเอาไฟสุมไวสามวันสามคนืที่ตองทําเชนน้ีก็เพ่ือปองกนัผีรายไมใหมาทําอันตรายแกเด็ก 

ในการทําคลอดแตละคร้ังหมอตําแยจะไดคาตอบแทนเปนสิ่งของ เคร่ืองใชตางๆ และไดรับ

เงินตอบแทนแลวแตครอบครัวนั้นๆจะให ซ่ึงคุณยายคําดีได เลิกเปนหมอตําแยไปตั้งแต ป พ.ศ. 2512 

เนื่องจากชาวบานหันไปคลอดลูกกันที่อนามัยของหมูบาน เนื่องจากหมูบานไผไดมีโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพบานไผ ที่เปดทําการเมื่อป พ.ศ. 2511 อีกทั้งการแพทยสมัยใหมไดเขามาแทนที่ ดวยวิทยาการ

ดานการแพทยที่ทันสมัยมากขึ้น เพราะบางคนใชการคลอดดวยการผาตัด ในกรณีเด็กคลอดยากหรือ

เด็กไมกลับหัว ประกอบกับหลังจากคลอดแลวหากเด็กไมแข็งแรงก็สามารถอยูในตูอบหรือใชวิทยา

การแพทยดานอื่นเขามาชวย ทําใหคนในหมูบานเลือกที่จะไปสถานีอนามัยของหมูบานหรือ

โรงพยาบาลเขื่องในและโรงพยาบาลในเมืองมากขึ้น อีกทั้งการเดินทางไปโรงพยาบาลนอกหมูบานก็มี

ความสะดวกสบายมากกวาแตกอน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหหมอตําแยคอยๆ ลดความสําคัญลงไป 

นอกจากน้ีหมอตําแยยังเปนผูสอนการอยูไฟใหกับหญิงสาวที่เพ่ิงคลอดลูก เพ่ือใหรางกายของแมเดก็มี

สุขภาพที่ดีและใหมดลูกเขาอู โดยจะตองอยูไฟหรือที่ชาวบานเรียกวาอยูกรรมเปนเวลา 15 วัน โดย

วิธีการอยูไฟจะทําโดยมีการทําแครไมเปนทรงสีเหลี่ยมพอเหมาะใหคนสามารถเขาไปน่ังตรงกลางได 

และนําผาถุงมาทําเปนกระโจมลอมรอบแครที่ทําไว จากน้ันจะนําสมุนไพรตางๆมาใสหมอตั้งเตาตดิไฟ

ไวตลอดเวลาและตมสมุนไพรนั้นไวใตแคร เพื่อใหไอความรอนของสมุนไพรชวยระบายของเสียใน
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รางกายของผูอยูไฟ และทําใหมดลูกเขาอู ซ่ึงปจจุบันชาวบานสวนใหญไมมีการอยูไฟกันแลวจะมีเพียง

แคการประคบสมุนไพรเทาน้ันหรือทําตามคําแนะนําของแพทยสมัยใหม (นางคําดี สรอยแกว.      

อดีตหมอตําแยของหมูบาน. อายุ 86 ป. สัมภาษณ, 11 มกราคมคม 2558) 

เมื่อเด็กทารกเกิดครบ 1 วัน ชาวบานจะทําพิธีใหกับทารกเกิดใหมดวยการนําเด็กทารกไป

นอนใสกระดง และใหผูเฒาผูแกของครอบครัวรอนกระดง จากน้ันจะใสสิ่งของเอาไวในขอบกระดง 

อยางเชน เด็กผูชายจะใส กระดาษ ดินสอ และมีดพรา เพราะเช่ือวากระดาษและดินสอเปนตัวแทน

ของความรู ถาใสไวในกระดงจะทําใหเด็กผูชายคนน้ีโตขึ้นจะเรียนหนังสือเกง สวนมีพราเปนตัวแทน

ของการทํามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงทอง เม่ือเด็กผูชายคนน้ีโตขึ้นจะไดทํามาหากินไดอยางคลองแคลว

เพราะตองเปนหัวหนาครอบครัวทํามาหากินเพ่ือเลี้ยงครอบครัว ถาเปนเด็กผูหญิงจะใสสมุด ดินสอ 

และเข็มกับดาย เพราะเข็มกับดายเปนตัวแทนของการทอผา เพื่อใหเด็กผูหญิงคนน้ันโตมาสามารถทอ

ผาไดอยางชํานาญ เพราะแตกอนชาวอีสานที่เปนผูหญิงทุกคนตองทอผาเปนเพ่ือใชภายในครอบครัว

หรือใชในงานบุญในประเพณีตางๆ จากน้ันจะมีการผูกแขนเด็ก โดยสมาชิกในครอบครัวเพ่ือเปนการ

รับขวัญเด็ก แตปจจุบันพิธีกรรมน้ีไมมีครอบครัวไหนปฏิบัติกันแลว แตจะใชวิธีโกนผมไฟเม่ือเด็กอายุ

ครบ 1 เดือน แทนพิธีกรรมแบบเกา (นายโฮม หลักคํา. อายุ 70 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 11 

มกราคมคม 2558) 

 อาจจะกลาวไดวาความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดน้ีเกิดมาจากการเขามาของความรูทางดาน

สาธารณสุขและโรงพยาบาลในหมูบานไผ สงผลใหพิธีกรรมและประเพณีการเกิดโดยหมอตําแยและ

การรอนเด็กแรกเกิดตองหายไป และแทนที่ดวยความรูทางการแพทยสมัยใหม เน่ืองมาจากชาวบาน

ไดหันไปใชบริการกับอนามัยและโรงพยาบาลในการทําคลอด  

1.1. การบวช 

 สวนมากผูชายในหมูบานไผจะตองมีการบวชพระเม่ืออายุครบ 20 ป เนื่องจากชาวบานมี

ความเช่ือวาการบวชพระเปนการทําบุญกุศลอยางหนึ่งที่จะทําใหพอแมไดขึ้นสวรรคเม่ือตายไป โดย

สวนมากในอดีตชาวบานจะใหบุตรหลานบวชในชวงเขาพรรษาและทําการสึกในชวงออกพรรษา     

เพ่ือจะไดใชเวลาในการศึกษาพระธรรม เปนเวลานาน และเปนการประหยัดคาใชจายในการบวช

เนื่องจากมีการบวชพรอมกัน แตปจจุบันชาวบานมักใหลูกหลานบวชเปนพระแค 14 วัน เน่ืองจากมี

ภาระหนาที่ทางการงานหรืออาชีพที่ตองรับผิดชอบจึงทําใหไมสามารถบวชไดในระยะยาวเหมือนใน

อดีต 

 โดยพอใหญพรม หลักคํา เลาวากอนการจัดงานบวชพอแมจะนําบุตรมาฝากไวที่วัดเพื่อให

เตรียมตัวกอนที่จะบวชเปนเวลาหน่ึงอาทิตย กอนบวชสามวัน ผูเขาพิธีบวชจะตองนําดอกไมธูปเทียน
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ไปขอขมาลาโทษคนที่ตนเครารพนับถือ เม่ือถึงวันงานผูเขาพิธีบวชจะตองนําสิ่งของ 8 อยางไปวัดคือ 

ผาหม ผานุง ผาสบง ผาพาดบาไหล บาตร มีดโดนหัว เข็มเย็บผา ผาประคต ผากรองนํ้าดื่ม ซึ่งสิ่งของ

เหลานี้จะเปนสิ่งของที่ตองใชตลอดการบวชเปนพระ สวนญาติพี่นองก็จะนําขาวสาร หมอน เสื่อ 

มารวมทําบุญกับเจาภาพและชวยเตรียมงานบวช อยางเชนชวยลมหมู ลมวัว เพ่ือทํากับขาว ชวย

เตรียมงาน ชวยตอนรับแขก ชวยเตรียมทําเคร่ืองบายศรีสูขวัญในงานบวช โดยการชวยกันจัดงานของ

ญาติพ่ีนองและเครือญาติในคร้ังน้ียังทําใหความสัมพันธระหวางเครือญาติมีความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น

(พอใหญพรม หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตรขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคมคม 2558) 

ในงานบวชชวงเชา ผูที่จะบวชจะตองมีการโกนผมโดยใหพอแมและญาติผูใหญเปนผูขลิบผม

ตามลําดับความสําคัญ เมื่อทําพิธีโกนผมเสร็จเรียบรอยแลวจะมีการทําพิธีสูขวัญนาคโดยหมอสูตร

ขวัญ จะเปนผูนําพิธีและมีการทองกลอนสูขวัญนาคเพ่ือเปนการอวยพรและสรางความเปนสิริมงคล

ใหแกนาค เม่ือกลาวกลอนสูขวัญแลวหมอสูตรจะหยิบเสนดายมาผูกขอมือนาค นาคตองใสดายน้ีให

ครบเจ็ดวัน จึงสามารถเอาออกไดถาเอาออกกอนอาจจะทําใหสิ่งไมดีเขาตัวได ปจจุบันหมูบานไผมี

หมอสูตรขวัญอยูสามคน ที่ทําหนาที่เปนผูประกอบพิธีกรรมตางๆทางศาสนา ในการทําพิธีสูขวัญจะมี

การเสี่ยงทายดูไขที่นํามาทําพิธีวาโชคชะตาของนาครูปน้ีจะดีหรือไมตามลักษณะของไข หลังจากทํา

พิธีสูขวัญแลวเจาภาพจะนําอาหารมาเลี้ยงแขกที่รวมงาน รวมถึงมีการตักใสถุงกลับบานใหแขกที่มา

ดวย (พอใหญพรม หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตรขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคมคม 

2558) 

ในชวงบายจะมีพิธีแหนาครอบหมูบานและรอบวัด ในอดีตการแหนาคจะใชวิธขีีค่อญาตพ่ีินอง

ที่เปนผูชาย แตปจจุบันใหนาคขึ้นรถยนตและแหรอบหมูบานหน่ึงรอบและรอบวัดไผอีกสามรอบ ใน

ขบวนแหจะมีกลองยาว พอแมญาติพ่ีนองที่ถือเคร่ืองอัฐบริขารสําหรับใชระหวางเปนพระ มีการฟอน

รําดื่มสุราระหวางขบวนแหกันอยางสนุกสนาน เม่ือแหนาครอบวัดไผครบสามรอบ ตอจากน้ันจะนํา

นาคเขาไปศาลาการเปรียญเพ่ือทําพิธีตามแบบศาสนาพุทธ เปนอันเสร็จพิธี (พอใหญพรม หลักคํา. 

อายุ 72 ป. หมอสูตรขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคมคม 2558) 

 ปจจุบันชาวบานในหมูบานไผมักจะจัดงานบวชอยางยิ่งใหญอยางเชนมีการเลี้ยงฉลอง

ชาวบาน โดยการจัดวงหมอลําภายในหมูบานกอนวันจัดงานบวช ทํากับขาวแจกชาวบานเพ่ือเปนการ

แสดงความยินดีใหกับบุตรหลานของตนเองที่จะไดบําเพ็ญบุญคร้ังสําคัญในชีวิต ซึ่งอีกทางหนึ่งการจัด

งานในลักษณะน้ีก็เปนการแสดงความมีหนามีตาและฐานะของเจาภาพผูจัดงานดวยเชนกัน  

1.2. พิธีแตงงาน 
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 ชาวอีสานจะเรียกพิธีแตงงานวาพิธีกินดอง ซ่ึงเปนพิธีที่จะประกาศใหสังคมไดรับรูวาหญิงชาย

คูนี้ไดตกลงอยูรวมกันเปนสามีภรรยา ในอดีตการแตงงานของชาวบานมักจะนิยมแตงในชวงเดือนคู 

คือเดือนยี่ เดือนสี่ เดือนหก เดือนแปด เดือนสิบ และเดือนสิบสอง ซ่ึงเปนชวงที่วางจากการทํานา แต

ปจจุบันชาวบานจะแตงงานเม่ือไหรก็ไดตามแตฤกษงามยามดี ที่คูบาวสาวไปขอจากพระอาจารยหรือ

ผูมีวิชาใหดูฤกษยามในการจัดงานให 

 จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกภายในหมูบานหลายๆคนเลาวา ในอดีตการที่หนุมสาวจะพบ

เจอกันไดก็ตอเมื่อมีงานประเพณีตางๆของหมูบาน ซ่ึงงานประเพณีเหลาน้ีจะเปนที่นัดเจอหรือเปนที่

แรกพบของหนุมสาวในหมูบาน แตการพบเจอหรือนัดเจอกันนั้นก็มักจะอยูในสายตาของพอแมและ

เครือญาติ เมื่อชอบพอกันแลวญาติผูใหญของทั้งสองฝายตองรับรู และญาติผูใหญของทั้งสองฝายตอง

ทําความรูจักซ่ึงกันและกัน เพ่ือรับรูวาบุตรหลานของตนน้ันชอบพอกับบุตรหลานของบานไหน ซ่ึงใน

อดีตสวนมากชาวบานมักจะแตงงานกับคนภายในหมูบานเดียวกัน ดังน้ันพอแมของทั้งสองฝายมักจะ

รูจักกันเน่ืองจากอยูภายในหมูบานเดียวกัน เม่ือทั้งหนุมสาวชอบพอกันเปนระยะหนึ่งแลวฝายชายจะ

ใหพอแมของตนมาทาบทามกับพอแมของฝายหญิง วาจะมาขอเก่ียวดองเปนญาติกัน สวนพอแมฝาย

หญิงก็มักจะถามความเห็นของลูกสาวตนเองวาตกลงจะแตงงานกับผูชายคนน้ันไหม ซ่ึงสวนมากใน

อดีตชาวบานจะไมมีการบังคับลูกสาวใหแตงงานกับใครหรือไมใหแตงงานกับใคร และจะใหสิทธิใ์นการ

ตัดสินใจเปนของลูกตนเอง เม่ือฝายหญิงตกลง ทางฝายหญิงตองไปหาฤกษยามจากผูเฒาผูแกของ

หมูบานหรือถามจากพระ และนําฤกษยามน้ันมาบอกกับฝายชายใหมาสูขอทําพิธีหม่ันหมายอยางเปน

ทางการ 

คุณยายคําดีเลาวา การมาสูขอของฝายชายน้ันตองเตรียมขันหมากที่ใชในการทําพิธีสูขอ ซ่ึง

จะประกอบไปดวย หมาก พลู ยาสูบ ที่พันไวเรียบรอยอยางละเกาอัน ใสในขัน กับเงิน 3 บาท เจาบาว

จะนําขันหมาก และพอแมมาสูขอกับฝายหญิง เมื่อทําการสูขอแลวฝายหญิงจะเรียกคากินดองหรือคา

สินสอดจากฝายชาย ซึ่งจะเปนวัว ควาย หรือเงิน ทอง ก็ไดแลวแตทั้งสองฝายจะตกลง เม่ือมกีารตกลง

กันเร่ืองคากินดองเรียบรอยแลว ฝายชายจะมีการทําพิธีหม้ันหมายฝายหญิงไวโดยการเตรียมเงินใส

ขันหมากมอบใหพอแมฝายหญิง ซึ่งเงินคากินดองกับเงินคาหม้ันหมายนั้นเปนเงินคนละกอน แตเงนิคา

หมั่นหมายจะมีจํานวนนอยกวาคากินดอง ซึ่งแตกอนชาวบานไมไดมีเงินมาก ก็มักจะมีคากินดองไม

เยอะเทาไรนัก อยางเชนในป พ.ศ. 2500 ชาวบานในหมูบานไผจะเรียกคาสินสอดประมาณตั้งแต 

100-800 บาท และอาจจะมีวัว ควาย เปนสินสอด แตในปจจุบันจะมีการเรียกคาสินสอดตั้งแต 

50,000 ขึ้นไป พรอมทั้งทอง ตามแตตกลง จากน้ันจะมีการหากฤกษยามในการจัดพิธีสมรสกันอีกคร้ัง 

โดยสวนใหญแลวชาวบานไมนิยมจัดพิธีสมรสในวันอังคาร เพราะถือวาวันอังคารเปนวันแข็งไมเหมาะ

กับการจัดพิธีมงคล ทางญาติผูใหญทั้งสองฝายจะทําการหาฤกษยาม ดวยการนําวันเดือนปเกิดของคู
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บาวสาวไปใหพระ หรือหมอสูตร เปนผูผูกดวงวาจะสามารถจัดงานไดวันไหนถึงเปนสิริมงคล และ

สถานที่ในการจัดงานในอดีตจะเปนบานของฝายหญิง ซ่ึงกอนวันจัดงานทั้งฝายหญิงและฝายชาย

จะตองมีการจัดเตรียมสถานที่กอนประมาณหน่ึงสองถึงสามวัน เชนเตรียมจัดทําบายศรีสูขวัญพิธี

แตงงาน เตรียมสถานที่รับแขก เตรียมเคร่ืองครัว เตรียมวัตถุดิบที่จะนํามาทําอาหารเลี้ยงแขก ซ่ึง

อาหารหลักในงานแตงงานของชาวบานก็คือลาบวัว ที่ตองมีทุกงานแตงงานโดยทั้งญาติของทัง้ฝายชาย

และฝายหญิงจะเปนคนลมวัวที่เลี้ยงเอาไวมาทําเปนอาหารเลี้ยงแขก (นางคําดี สรอยแกว. อายุ      

86 ป. อดีตหมอตําแยของหมูบาน. สัมภาษณ, 11 มกราคมคม 2558) 

เมื่อถึงวันจัดพิธีสมรสจะมีการจัดพิธีบายศรีสูขวัญในชวงเชา โดยพอใหญพรม เลาวาการทํา

บายศรีสูขวัญจะมีสองแบบคือ การบายศรีสูขวัญรวมหรือการบายสีสูขวัญใหญ ซ่ึงเปนการบายศรีสู

ขวัญรวมกันทั้งบาวสาว ที่มักจะทําที่บานเจาสาว สวนบายศรีสูขวัญอีกแบบคือการบายศรีสูขวัญนอย 

ซ่ึงทําพิธีบายศรีสูขวัญเฉพาะเจาบาวที่บานฝายชาย และจะทําพิธีบายศรีสูขวัญนอยกอนที่จะไปทาํพิธี

บายศรีสูขวัญที่บานเจาสาว เพ่ือเปนการใหกําลังใจแกเจาบาวที่ตองจากครอบครัวยายไปอยูกับฝาย

เจาสาวในภายภาคหนา ซึ่งการทําพิธีสูขวัญทั้งสองแบบจะมีคํากลอนในการสูขวัญที่แตกตางกัน เม่ือมี

การทําพิธีบายศรีสูขวัญนอยเสร็จแลวเจาบาวก็จะทําการแหขันหมากไปยังบานเจาสาว และทําพิธี

สมรสกันที่บานเจาสาว เม่ือมอบสินสอดใหฝายเจาสาวเรียบรอยแลว จะเปนการทําบายศรีสูขวัญใหญ 

ซ่ึงจะมีการเสี่ยงทายโดยไขตมวาชีวิตสมสรของทั้งคูจะเปนเชนไร จากนั้นเปนการผูกสายสิญจนแกคู

บาวสาว โดยพอแมและญาติพี่นองของทั้งสองฝาย ซึ่งการผูกแขนจะตองมีการใหเงินแกคูบาวสาว

เอาไวสรางครอบครัว ซึ่งแตกอนชาวบานจะใหเงินผูกแขนคนละ 30-50 บาท เม่ือทําพิธีผูกแขนเสร็จ

เรียบรอยแลวจะเปนการทําพิธีสมมาที่บานเจาบาว โดยเจาสาวตองเตรียมเคร่ืองสมมาไปทําพิธีกับ

ญาติฝายเจาบาวที่บานเจาบาว โดยตองเตรียม หมอน ผาซิ่น ผาโสรง ผาขาวมา ผาหม เสื่อ และขันหา

ไปทําพิธี และทําพิธีเขาเรือนหอ เปนอันเสร็จสิ้นพิธีสมรส (พอใหญพรม หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตร

ขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคมคม 2558) 

ในปจจุบันชาวบานมีการจัดงานแตงงานอยางใหญโต และในตอนเย็นของวันจัดพิธีจะมีงาน

เลี้ยง มีการโชวหมอลํากันอยางสนุกสนาน รวมถึงมีการปดถนนทางเขาบานของเจาสาวเพ่ือใชเปน

พ้ืนที่ในการจัดงาน มีการเลี้ยงอาหารกันอยางหลากหลาย ซึ่งชุดแตงงานในปจจุบันของบาวสาวจะ

เปนชุดแบบสมัยนิยมตามแบบชาวตะวันตกที่เจาสาวตองใสชุดกระโปรงบานสีขาว เจาบาวตองใสสูท

ผูกเนคไท ตางจากอดีตที่บาวสาวจะสวมชุดแตงงานดวยผาทอลายพ้ืนเมืองของชาวอีสาน อีกทั้งหนุม

สาวหลายๆคูในหมูบาน ที่มีฐานะยากจนและตองออกไปทํางานขางนอกหมูบานก็มักไมนิยมแตงงาน

กันเหมือนในอดีต เพราะการจัดงานในแตละคร้ังตองใชเงินในจํานวนมาก รวมถึงหนุมสาวในหมูบาน
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ไผก็มักออกไปทํางานนอกหมูบานทําใหไปชอบพอกับคนนอกหมูบานเปนจํานวนมากและตกลงอยู

รวมกัน โดยไมมีการแตงงาน เพียงแตมีการนําสามีหรือภรรยาของตนมาแนะนําใหกับพอแมหรือเครือ

ญาติของตนเทาน้ัน สวนคนที่มีฐานะก็มักจะจัดงานแตงงานขึ้นเพ่ือบอกกลาวกับคนภายในหมูบานให

รับรู อีกทั้งยังเปนเคร่ืองวัดฐานะอยางหน่ึงของชาวบานดวยเชนกัน ถาลูกสาวของคนในหมูบานไผไป

แตงงานกับฝายชายที่เปนคนตางจังหวัดหรือคนกรุงเทพฯ เม่ือแตงงานไปแลวจะยายไปอยูบานฝาย

ชาย และจะกลับมาดูพอแมของตนเองเปนระยะๆ เพราะการเดินทางในปจจุบันมีความสะดวกสบาย

มากขึ้น ทําใหลูกสาวสามารถมาหาพอแมของตนเองไดถึงแมวาจะอยูหางไกลกนั ตางจากในอดตีทีฝ่าย

ชายตองยายเขามาอยูในบานฝายหญิง (นายบุญชวย สมวงศ. อายุ 57 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 8. 

สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) ดังน้ันขนบธรรมเนียมดั้งเดิมตางๆในการครองเรือนของชาวบานใน

ปจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากตามความเจริญและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

1.3. การตาย 

เมื่อมีคนในสมาชิกครอบครัวเสียชีวิต ญาติพ่ีนองและกลุมเครือญาติจะชวยกันจัดงานศพตาม

ประเพณีทางศาสนาพุทธ โดยมักจะจัดที่บานของผูเสียชีวิต และบอกกลาวใหญาติพ่ีนอง เครือญาติ 

และชาวบานมารวมพิธีศพ ซ่ึงสวนมากในอดีตชาวบานมักจะจัดงานศพไมเกิน 3 วัน และจะเปนการ

ฝงศพที่ปาชาของหมูบาซ่ึงตั้งอยูบริเวณวัดปาหนองเมาในปจจุบัน แตชวงหลังมีการเผาศพกนัที่วัดบาน

ไผ 

เมื่อมีผูเสียชีวิตเจาภาพจะนําศพมาอาบนํ้าศพที่บานของตนเอง จากน้ันจะมีการรดน้าํศพโดย

เพ่ือนบานและญาติพ่ีนอง และมีการมัดตราสังข นําเงินใสมือและปากของผูตาย เพื่อใหผูไดนําไปเปน

คาเดินทางไปสวรรค จากนั้นจะมีการนิมนตพระมาสวดพระอภิธรรมและมีการเลี้ยงอาหารแขกผูมา

รวมงาน โดยเครือญาติและญาติพ่ีนองจะเปนผูชวยในการเตรียมอาหารใหแขกที่มารวมงาน หลังจาก

ทําพิธีครบตามกําหนดแลวจะนําศพไปยังวัดโดยการแหศพไปวัด ระหวางทางที่นําศพไปวัดจะมีการ

หวานขาวสารหรือขาวตอกแตก และมีพระสวดขับไลสิ่งช่ัวรายตั้งแตออกจากบานไปจนถึงวัดและ

ระหวางทางที่นําศพไปเผา มีขอหามวาตองหามขามนาขามสวนของผูอื่น เพราะเช่ือวาจะทําใหเกิดสิ่ง

ช่ัวรายขึ้นภายในพ้ืนที่นั้นๆ เชน พืชผลไมเจริญงอกงาม หรือเกิดภัยแลง ซึ่งแตกอนชาวบานจะไปเผา

ศพกันที่วัดบานไผ แตสมัยน้ันวัดบานไผยังไมเมรุในการเผาศพ จะมีเพียงแคเชิงตะกอนหรือที่ชาวบาน

เรียกวากองฟอน สําหรับเผาศพเทาน้ัน วันรุงขึ้นเครือญาติถึงจะมาเก็บกระดูกของผูเสียชีวิต และ

นําไปเก็บไวตามกําแพงวัด และจะมีการทําบุญตักบาตร ทําบุญแจกขาวใหกับเพ่ือนบาน ในวันนั้นที่

บานของผูตาย เปนอันเสร็จพิธี ซ่ึงในปจจุบันเครือญาติของผูตายสามารถเลือกไดวาจะทําพิธีเผาศพ

ของผูตายที่วัดปาหนองเมาหรือที่วัดบานไผ แตการเผาศพที่วัดปาหนองเมาจะใชเชิงตะกอนในการเผา
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ศพ สวนที่วัดบานไผจะมีเมรุในการเผาศพ โดยสวนมากชาวบานจะนิยมทําพิธีเผาศพกันที่วัดบานไผ 

สวนวัดปาหนองเมาปจจุบันมีศพที่มาทําพิธีที่น่ีเพียง 4 ศพ สวนมากจะเปนลูกศิษยของวัดน้ี 

สําหรับศพที่ตายโหง ในอดีตจะไมมีการอาบน้ําศพและตองทําพิธีใหเสร็จภายในวันน้ัน ตอง

ประกอบพิธีที่วัดหามมีการนําศพผานหนาบานของผูตาย เพราะเช่ือวาผูตายจะไมไปไหนและจะ

วนเวียนอยูที่บาน ศพที่ตายโหงเม่ือทําพิธีทางศาสนาเสร็จจะมีการนําไปฝงที่ปาชาของหมูบาน โดยจะ

ฝงไว 3 ป เม่ือครบกําหนดก็จะขุดรางผูเสียชีวิตขึ้นมาเผาและประกอบพิธีตามศาสนาพุทธ แตปจจุบัน

ไมมีการฝงศพที่ตายโหง จะใชวิธีเผาตามศาสนาพุทธเหมือนกับศพทั่วไป แตจะไมจัดงานที่บาน

ผูเสียชีวิตตองไปจัดที่วัดและมักจะจัดงานศพ 3 วัน (พระนิคม สีเตโช. อายุ 62 ป. ผูรักษาการแทน 

สํานักสงฆบานไผหนองเหมา. สัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2557) 

2. พิธีกรรมและประเพณีในรอบป 

 นอกจากประเพณีชีวิตที่กลาวไปขางตน ชาวบานหมูบานไผยังมีพิธีกรรมประเพณี ทุกๆเดือน

ในรอบป ซ่ึงเปนประเพณีที่เก่ียวของกับความเช่ือทางศาสนาพุทธและความเช่ือในอํานาจนอกเหนือ

ธรรมชาติของชาวอีสาน ซ่ึงประเพณีในรอบปเปนประเพณีที่ เ ก่ียวกับวิถีชีวิตการทํามาหากิน           

ชาวอีสานเรียกประเพณีในรอบปนี้วา ฮีตสิบสอง ซ่ึงเปนประเพณีที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต

อดีต ฮีตสิบสองมาจากคํา 2 คํา คือ ฮีต กับ สิบสองฮีตมาจากคําวา จารีต หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติสืบตอ

กันมาจนกลายเปนประเพณีที่ดีงามชาวอีสาน เรียกวา จาฮีตหรือฮีต สิบสอง หมายถึงเดือนทั้ง 12 

เดือนในหนึ่งป ฮีตสิบสองจึงหมายถึง จารีตประเพณีประจําสิบสองเดือน (วิมลพรรณ ปตธวัชชัย , 

2548: 2) ประเพณีเหลาน้ียังทําใหชาวบานไดมีโอกาสรวมทําบุญเปนประจําทุกๆเดือนของรอบป ทํา

ใหชาวบานทุกคนไดใกลชิดกับหลักธรรมทางศาสนาและกอใหเกิดสามัคคีกันภายในชุมชน เพราะเวลา

มีการจัดประเพณีตางๆชาวบานก็จะมาชวยเหลือซึ่งกันและกันในการรวมกันจัดงาน 

ในอดีตชาวบานหมูบานไผมีการจัดประเพณีตามฮีตสิบสองทุกเดือน อยางเชน เดือนอาย คือ

ประเพณีบุญเขากรรม เดือนยี่ คือประเพณีบุญคูนลาน เดือนสาม คือประเพณีบุญขาวจี่ เดือนสี่ คือ

ประเพณีบุญพะเหวด เดือนหา คือประเพณีบุญสงกรานต เดือนหก คือประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด 

คือประเพณีบุญซําฮะ เดือนแปด คือประเพณีบุญเขาพรรษา เดือนเกา คือประเพณีบุญขาวประดับดิน 

เดือนสิบ คือประเพณีบุญขาวสาก เดือนสิบเอ็ด คือประเพณีบุญออกพรรษา เดือนสิบสอง คอืประเพณี

บุญกฐิน นอกจากน้ีในหมูบานไผยังมีประเพณีเลี้ยงศาลเจาปูตาที่จัดเปนประเพณีในรอบปของ

ชาวบาน ที่จัดขึ้นในอดีตจัดขึ้นในเดือน 6 ที่เปนชวงฤดูเร่ิมตนการทํานา แตปจจุบันชาวบานหมูบานไผ

มักจัดประเพณีไหวศาลเจาปูตา ในเดือนหาแทน 
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ปจจุบันชาวบานหมูบานไผมีการจัดประเพณีไมครบตามฮีตสิบสองเหมือนในอดีต เนื่องจาก

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความไมพรอมของหมูบานในหลายๆดาน จึงทําใหมีการยกเลิกหรือ

ดัดแปลงพิธีกรรมประเพณีบางอยางไป ซึ่งประเพณีในฮีตสิบสองของหมูบานไผมีดังน้ี 

2.1. เดือนอาย ประเพณีบุญเขากรรม 

ประเพณีบุญเขากรรม เปนประเพณีที่พระสงฆจะตองเขากรรมหรือการปริวาสกรรม เพื่อให

พระสงฆผูกระทําผิดในวินัยตางๆไดสารภาพตอหนาคณะสงฆ เปนการฝกจิตสํานึกถึงความบกพรอง

ของพระสงฆรูปน้ันๆ และเพ่ือใหพระสงฆรูปน้ันประพฤติตนใหถูกตองตามพระธรรมวินัย พระสงฆที่

เขากรรมจะตองทําการบอกกลาวความผิดที่ตนไดทําไปกับพระสงฆองคอื่นๆทีจ่าํพรรษาอยูวดัเดยีวกนั

ใหรับรู จากน้ันจะตองออกไปเขากรรมในปาในสถานที่เงียบสงบ โดยการอาศัยอยูตามลําพังในปา จน

ครบกําหนดตามวันที่พระรูปน้ันไดทําการปกปดความผิดของตนเอง โดยชาวบานไดเลาใหฟงวาเมื่อถงึ

ประเพณีน้ีชาวบานจะตองนําขาว นํานํ้าไปใหพระสงฆรูปน้ันๆ ตลอดการเขากรรม และเม่ือพระสงฆ

ออกจากกรรมแลว ชาวบานก็จะไปทําบุญตักบาตรอยางพรอมเพียงกันที่วัด และเช่ือวาผูที่มาตักบาตร

ในวันน้ันจะเปนผูที่ไดบุญมาก (นายบุญมี แกวคํา. อายุ 60 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 20 

มกราคม 2558)  

ปจจุบันประเพณีน้ีชาวบานในหมูบานไผไมนิยมจัดกันแลว และเลิกจัดไปตั้งแตป พ.ศ. 2530 

ดวยเหตุใดน้ันไมมีใครทราบ ดังน้ันประเพณีนี้จึงไมมีการจัดขึ้นในปจจุบัน และมีการทําบุญในวันปใหม

เขามาแทน ซ่ึงในวันที่ 1 มกราคมของทุกป ชาวบานจะมารวมกันทําบุญตักบาตรคร้ังใหญในตอนเชาที่

วัดบานไผ และในชวงเย็นแตละบานก็จะมีการทํากับขาวเลี้ยงญาติพี่นองและเพ่ือนบาน เฉลมิฉลองกนั

อยางสนุกสนาน  

2.2. เดือนยี่ ประเพณีบุญคูนลาน  

ประเพณีบุญคูนลานคือประเพณี ทําบุญขาว ซึ่งในอดีตชาวบานจะนําขาวที่เก็บเก่ียวมาจากที่

นาของตนเองไปรวมกันไวที่วัดเพ่ือทําบุญขาว โดยนิมนตพระสงฆอยางนอย 5 รูป ใหพระสงฆเปนผูนํา

พิธีสวดมนต ในชวงเย็นของวันน้ัน เจาของขาวและชาวบานในหมูบานจะมารวมฟงพระสงฆเจริญพระ

พุทธมนต และมีการเทศนกัณฑ 1 กัณฑ เม่ือเสร็จพิธีจะมีการพรมนํ้ามนตใหกับเจาของขาวและกอง

ขาว นอกจากน้ีเจาของขาวก็จะนําน้ําพระพุทธมนตที่เหลือไปประพรมใหแก วัว ควาย ตลอดจนไรนา

เพ่ือความเปนสิริมงคล จากนั้นชาวบานจะนําขาวของตนเองกลับไปยังยุงขาว เพ่ือเตรียมการทําพิธีสู

ขวัญยุงขาวที่บานของตนในวันรุงขึ้น ในเชาวันรุงขึ้นมีการตักบาตรพระกันที่วัด จากน้ันชาวบานจะ
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กลับไปที่บานของตนเองเพ่ือทําพิธีสูขวัญยุงขาว มีพิธีคลายกับการทําพิธีสูขวัญทั่วๆไป จะตางกันแค

คํากลอนในการสูขวัญยุงขาวจะแตกตางกัน ซึ่งชาวบานเช่ือวาการทําพิธีสูขวัญยุงขาวจะทําใหผลผลิต

ภายในปน้ันเจริญงอกงาม เมื่อเสร็จพิธีสูขวัญยุงขาวแลว ชาวบานจะจัดเลี้ยงอาหารใหแกญาติพ่ีนอง

และชาวบานที่มารวมงานและถือเปนอันเสร็จพิธี  

ปจจุบันชาวบานหมูบานไผไดมีการจัดประเพณีนี้อยางเรียบงาย โดยกอนถึงวันงานสองสาม

วัน ชาวบานจะเก็บเกี่ยวขาวในที่นาของตนเองมากองรวมกันที่วัด และลงทะเบียนวาบานไหนนําขาว

มาเทาไหร เม่ือถึงวันงานจะมีพระสงฆมาทําพิธีพิธีสวดมนตรและเจริญพระพุทธมนตในตอนเชา 

ในชวงบายมีการประมูลขาวของชาวบานที่นํามากองรวมกัน ผูที่มาประมูลน้ันจะเปนคนภายใน

หมูบานหรือคนนอกหมูบานที่อยากมารวมทําบุญ โดยเงินที่ไดจากการประมูลขาวทั้งหมดชาวบานจะ

มอบใหกับวัด ซ่ึงถือเปนการทําบุญใหกับขาวและเปนการทําบุญใหกับวัดไปในตัว เมื่อมีการประมูล

ขาวกันเรียบรอย ชาวบานจะรวมรับประทานอาหารกันที่วัด ซึ่งมีชาวบานบางสวนที่เปนฝายเตรียม

อาหารตางๆเพ่ือใหชาวบานหรือผูที่มารวมทําบุญไดรับประทานกัน สวนเร่ืองการทําขวัญยุงขาวก็

แลวแตวาบานไหนจะทําและไมจําเปนตองทําในวันน้ัน จะทําเม่ือไหรก็ไดตามความสะดวกของเจาของ

นา แตตองทําอยูในชวงเดือนนั้น โดยชาวบานไดมีการจัดประเพณีน้ีมาตั้งแตอดีตและสืบทอดมาจนถงึ

ปจจุบันซ่ึงถึงแมวารูปแบบงานจะมีความเปลี่ยนแปลงไป แตก็แสดงใหเห็นวาชาวบานมีวิถีชีวิตที่ผูก

พันธุอยูกับการทําเกษตรกรรมและไมสามารถตัดขาดกับพิธีที่เกี่ยวของกับการทําเกษตรกรรมไดเลย 

(นายบุญมี แกวคํา. อายุ 61 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558)   

2.3. เดือนสาม ประเพณีบุญขาวจี่  

ประเพณีบุญขาวจี่จัดขึ้นในปลายเดือนสาม คือประเพณีที่ชาวบานจะรวมกันทําขาวจี่ที่วัดใน

ตอนเชา โดยชาวบานจะจุดไฟ และนําขาวเหนียวจากบานของตนเองมาปนเปนกอนและเสยีบไมปงไฟ 

เมื่อใกลสุกก็จะทาไขใหทั่วและปงตอไปจนไขสุกจากนั้นเอาน้ําตาลออยยัดไส เม่ือสุกดีแลว นําใสจาน

ถวายพระสงฆในวัดพรอมกับอาหารคาวหวานอยางอื่น รวมถึงธูปเทียนและดอกไม เม่ือพระฉันเสร็จ

แลวจะมีการอนุโมทนาฟงเทศนฉลองขาวจี่ จึงเปนอันเสร็จพิธี ปจจุบันชาวบานมักทาํขาวจีม่าจากบาน

ของตนเองเลย ไมมีการมาทํารวมกันที่วัดเหมือนในอดีต ซ่ึงถือเปนขอแตกตางจากอดีตเพียงอยาง

เดียว นอกเหนือจากน้ันก็ยังคงมีการจัดรูปแบบประเพณีเหมือนในอดีต (นายบุญชวย สมวงศ. อายุ 57 

ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 8. สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) 

2.4. เดือนสี่ ประเพณีบุญพะเหวด  
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ประเพณีบุญพะเหวดหรือการเทศนมหาชาติเปนประเพณีตามคติความเช่ือของชาวอีสานที่วา 

หากผูใดไดฟง เทศนเร่ืองพระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑจบภายในวันเดียว จะไดเกิดรวมชาติภพกับพระ

ศรีอริยเมตไตย (วิมลพรรณ ปตธวัชชัย, 2548: 18)  

เจาอาวาสวัดบานไผเลาวา ในอดีตชาวบานจะจัดบุญผะเหวดติดตอกันสามวัน วันแรกหรือวนั

โฮมชาวบานจะชวยกันจัดเตรียมสถานที่ ตกแตงศาลาการเปรียญและมีการจัดเตรียมเคร่ืองบูชาตางๆ 

วันน้ีถือไดวาเปนวันที่ชาวบานเกือบทุกหลังคาเรือนจะมารวมกันจัดสถานที่เพ่ือจัดงานในวันรุงขึ้น 

นอกจากน้ีชาวบานจะไปนิมนตพระสงฆจากหมูบานอื่นเพ่ือใหมารวมเทศนในคร้ังน้ันดวย 

วันที่สองในชวงเชาเปนวันเฉลิมฉลองพระเวสสันดรเขาเมืองชาวบานรวมทั้งพระภกิษสุงฆจาก

หมูบานใกลเคียงจะมารวมพิธี มีทั้งการจัดขบวนแหเคร่ืองไทยทาน มีกาฟงเทศนและการแหพระเวส 

ในชวงเย็นของวันน้ัน โดยการใหหนุมสาวภายในหมูบานแตงตัวเปนพระเวสสันดรและนางมัทรีและไป

รออยูในปาของหมูบาน จากน้ันชาวบานจะจัดขบวนแหไปเชิญพระเวสสันดรเขาเมือง ในขบวนแห

ประกอบไปดวย ขบวนแหพระนักเทศนที่นั่งบนเสลี่ยง และคณะดนตรีกองยาว เมื่อถึงปาแลวจะเชิญ

พระเวสสันดรเขาเมือง จากนั้นชาวบานจะรวมรับประทานอาหารดวยกันที่วัด เมื่อถึงเวลาหน่ึงทุมวัด

จะตีกลองโฮม เปนสัญญาณบอกใหชาวบานรูวาถึงเวลา ที่ชาวบานตองมารวมตัวกันที่วัด ที่ศาลาการ

เปรียญ ซ่ึงพระภิกษุสงฆจะสวดพระปริตรมงคล หลังจากสวดมนตจบก็จะเทศน มาไลย หม่ืนมาไลย

แสน หลังจากฟงเทศนจบก็จัดให มีมหรสพ เชน หมอลํา ใหชมจนถึงชวงเวลาเชามืด (พระอธิการ

สุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

วันที่สามตอนเชา ชาวบานจะนําขาวเหนียวกอนเล็ก ๆ จํานวนหน่ึงพันกอน เน่ืองจากเปน

จํานวนเทากับหนึ่งพระคาถาในเร่ืองของพระเวสสันดรชาดก ใสถาดออกจากบานและนํามาแหจาก

หมูบาน มาที่ศาลาการเปรียญ แลวจึงนําขาวเหนียวพันกอนไปใสไวในกรวยไมไผที่ธงทั้งแปดทิศและใส

ในตะกรา ที่วางอยูบนศาลาตามจุดที่ธง เม่ือแหขาวพันกอนเสร็จแลวจะมีเทศนสังกาศ คือ การเทศน

บอกปศักราชเม่ือ จบสังกาศจะหยุดพัก ใหชาวบานกลับไปบานเรือน ไปนําอาหารมาใสบาตร หลัง

พระฉันเสร็จจึงเร่ิมเทศนผะเหวด โดยเร่ิม จากกัณฑทศพรไปจนถึงนครกัณฑรวม สิบสามกัณฑ โดยจะ

ใชเวลาตลอดทั้งวันไปจนถึงค่ํา 

ปจจุบันชาวบานในหมูบานไผไมมีการจัดงานประเพณีบุญพะเหวดกันแลว เน่ืองจากความไม

พรอมในการจัดงานของชาวบาน เน่ืองจากสมาชิกหลายๆคนในหมูบานไดออกไปทํางานนอกหมูบาน

เปนจํานวนมาก ซ่ึงเหลือแคผูสูงอายุ คนวัยกลางคน และเด็กเทานั้นที่อยูภายในหมูบาน จึงทําใหไมมี

แรงงานในการชวยจัดงาน เพราะงานน้ีเปนงานที่ชาวบานตองมารวมแรงรวมใจกันจัดงานและตองใช

แรงงานจํานวนมากในการชวยใหงานออกมาสําเร็จรุรวง ในชวงเวลาสามวัน ดังน้ันจึงทําใหหมูบานไผ
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ไมมีการจัดประเพณีบุญพะเหวด แตชาวบานก็สามารถไปรวมงานประเพณีนี้กันไดที่หมูบานอื่นที่จัด

ประเพณีบุญพะเหวด อยางเชน ที่หมูบานดอนจงอาง ตําบลบึงแก อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ซ่ึงเปนหมูบานที่อยูใกลเคียงกับหมูบานไผ (พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบาน

ไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

2.5. เดือนหา ประเพณีบุญสงกรานต  

ประเพณีสงกรานตชาวอีสานถือวาวันน้ีเปนวันขึ้นปใหม และตองมีการทําบุญคร้ังใหญดวย

เชนกัน โดยเจาอาวาสวัดบานไผเลาวา กอนถึงวันงานหน่ึงวันชาวบานจะมารวมตัวกันที่วัดและชวยกัน

นําพระพุทธรูปภายในโบสถ ไปตั้งที่ศาลาวัดเพ่ือเตรียมใหชาวบานไดมาสรงน้ําพระ ชวงบายพระสงฆ

จะมีการตีกลอง เพื่อเรียกใหชาวบานมารวมตัวกัน เพื่อเตรียมนํ้าอบน้ําหอม ดอกไม ธูปเทียน โดย

ชาวบานจะชวยกันไปเก็บดอกไมในปา หรือหรือในสวนของตนเอง เม่ือเก็บดอกไมเสร็จแลวชาวบาน

จะนําดอกไมทั้งหมดมารวมกันที่วัด และรวมกันจัดเตรียมงานกันอยางสามัคคี 

เมื่อถึงวันงานชาวบานจะไปรวมตัวกันที่วัดในตอนเชาเพ่ือทําบุญตักบาตร พรอมบูชาดอกไม

แกพระพุทธรูป อธิฐานขอใหฝนตกตองตามฤดูกาล และสรงนํ้าพระสงฆเพ่ือความเปนสิริมงคล 

จากน้ันชาวบานจะจัดขบวนแหจากวัดไปสรงนํ้าผูเฒาผูแกในชุมชนตามบานตางๆ หรือสรงนํ้าผูสงูอายุ

ที่วัด เพ่ือแสดงถึงความเคารพและเปนการขอพรจากผูสูงอายุในชุมชน เม่ือสรงนํ้าผูสูงอายุเสร็จ

เรียบรอยชาวบานตางพากันไปกินเลี้ยงตามบานตางๆที่ทํากับขาวเลี้ยงชาวบานกันอยางสนุกสนาน 

ชวงบายจะเปนชวงที่ชาวบานออกมาเลนน้ํากันอยางสนุกสนาน โดยไมมีการถือโทษโกรธกัน แตการ

เลนนํ้าในอดีต เปนการเลนกันโดยไมรุนแรงเหมือนปจจุบัน และการเลนนํ้าของหนุมสาวในหมูบานก็

มักจะอยูในสายตาของพอแมพ่ีนองและเครือญาติ 

ในเวลากลางคืนประมาณหนึ่งทุม ทางวัดจะตีกลองใหชาวบานมาชุมนุมกันที่ลานวัด พวก

หนุมสาวในหมูบานก็จะไดพบเจอกันในชวงเวลาน้ี ซ่ึงชวงเวลานี้ฃเปนชวงที่ชาวบานไดมาพบปะ

สังสรรค พูดคุยแลกเปลี่ยนเร่ืองราวตางๆ มีการละเลนพ้ืนบานที่ชาวบานรวมเลนสนุกดวยกัน 

อยางเชนเลนดึงหนัง ซึ่งเหมือนการเลนชักเยอ  

ปจจุบันชาวบานยังมีการจัดประเพณีสงกรานตกันอยูเหมือนในอดีต แตจะจัดงานแคในชวง

เชา และมีความแตกตางจากในอดีต ในเร่ืองการพบปะเพ่ือพบปะพูดคุยและรวมเลนการละเลนตางๆ

ที่ชาวบานมักเลนกันในชวงหัวค่ําน้ันหายไป และเปลี่ยนเปนการดูหมอลําหรือการแสดงตางๆ ซ่ึงจดัขึน้

ที่หมูบานกลาง เพราะทางอําเภอไดมอบหมายใหหมูบานกลางได เปนเจาภาพในการจัดประเพณี

สงกรานตของทุกป ดังน้ันทุกๆปเมื่อถึงประเพณีสงกรานตหมูบานกลางก็จะมีการจัดประเพณีสงการณ
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ที่ยิ่งใหญ มีการแสดงมากมาย มีขบวนแหนางสงกรานตอยางสวยงาม โดยจะมีผูรวมงานเปนจํานวน

มาก รวมถึงชาวบานในหมูบานไผที่มักจะไปเลนนํ้ากันในชวงบายๆ กันที่น้ัน พอตกเย็นจะกลับมา

อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผาเพ่ือไปรอชม การประกวดนางสงกรานตและหมอลําตอในคืนนั้น (พระอธิการ

สุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

2.6. เดือนหา ประเพณีเลี้ยงศาลเจาปูตา 

ประเพณีเลี้ยงศาลเจาปูตา เปนประเพณีการบูชาถวายอาหารใหแกเจาปูตา เพ่ือใหทานคอย

คุมครองสมาชิกภายในหมูบานใหอยูเย็นเปนสุข โดยในอดีตพิธีน้ีจะจัดขึ้นในเดือนหก และมักจัดในวนั

พุธ เพราะถือวาเปนวันดี อีกทั้งในเดือนน้ันยังเปนฤดูกอนการทํานา และการจัดพิธีน้ียังเปนเหมือนการ

สรางขวัญกําลังใหกับชาวบานกอนการทํานา เพราะเช่ือวาเม่ือมีการไหวเจาปูตากอนทํานาจะทําให

ผลผลิตมีความอุดมสมบูรณ แตปจจุบันชาวบานหมูบานไผหันมาจัดประเพณีเลี้ยงศาลเจาปูตากันใน

เดือน 5 และจัดขึ้นทุกปในวันที่ 13 ของเดือนเมษา ซึ่งตรงกับวันแรกของประเพณีสงกรานต โดย

ชาวบานไผไดเปลี่ยนวันจัดประเพณีเลี้ยงศาลเจาปูตามาเปนเวลา 7 ปแลว ตั้งแตป พ.ศ. 2551 

เนื่องจากชาวบานคิดวาชวงประเพณีสงกรานต ซ่ึงถือเปนวันหยุดยาวจะมีชาวบานที่ออกไปทํางาน

นอกหมูบานกลับเขามาเยี่ยมพอแมพ่ีนองและเครือญาติเปนจํานวนมาก ถามีการจดัประเพณีเลีย้งศาล

เจาปูตาในชวงเวลาน้ีจะทําให สมาชิกในหมูบานไผที่ออกไปทํางานนอกหมูบานไดมีโอกาสไดกราบไหว

ขอพรศาลเจาปูตา อีกทั้งยังมีสมาชิกในหมูบานมากขึ้นเพื่อชวยในการจัดงานคร้ังนี้ นอกจากน้ีวันที่ 13 

เมษายน ของทุกปยังเปนวันผูสูงอายุ ซ่ึงเจาปูตาเปรียบเสมือนผูสูงอายุที่เปนบรรพบุรุษของหมูบาน 

ดังนั้นจึงเปนการเหมาะสมที่จะมีการเปลี่ยนวันจัดประเพณีเลี้ยงศาลเจาปูตามาเปนวันที่ 13 เมษายน

ของทุกป (พอจ้ําเชย หลักคํา. อายุ 80 ป. พอจ้ําคนปจจุบัน. สัมภาษณ, 9 มกราคม 2558) 

ในการเลี้ยงศาลปูตาในวันน้ันจะจัดขึ้นในตอนเชา หลังจากที่มีการสรงน้ําผูเฒาผูแกภายใน

หมูบานที่วัดบานไผเสร็จเรียบรอยแลว มีการแหพอจ้ําและผูเฒาผูแกที่ไดรับการสรงนํ้าจากชาวบานที่

วัด ขึ้นรถและแหไปรอบหมูบานจากน้ันจึงวนมาที่ดอนเจาปูตา ภายในขบวนประกอบไปดวยพอจ้ํา ผู

เฒาผูแก ชาวบาน และคณะดนตรีกลองยาว ซึ่งทุกคนในขบวนจะตองสวมใสเสื้อผาสีขาวในการ

ประกอบพิธ ี

ภายในดอนเจาปูตาจะมีชาวบานสวนหนึ่งมาคอยเตรียมอาหารกันที่บริเวณน้ีเพ่ือทําอาหาร

ถวายเจาปูตาและเลี้ยงผูเขารวมงาน เมื่อพอจ้ํามาถึงดอนเจาปูตาก็จะเร่ิมทําพิธีกรรม โดยพอจ้ําจะนํา

เคร่ืองเซนไหวตางที่ประกอบไปดวย ไกตมสุกสองตัว โดยเปนตัวเมียหน่ึงตัว ตัวผูหน่ึงตัว เหลาขาว

สองขวด และที่ขาดไมไดคือลาบเตาสองตัว ซ่ึงชาวบานเช่ือวาเจาปูตาของหมูบานไผชอบลาบเตาเปน

อยางมาก ดังนั้นทุกๆปจึงตองมีลาบเตามาถวายทาน นอกจากน้ียังมี ขันหา ที่ประกอบไปดวยดอกไม
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ธูปเทียนอยางละ 5 คู หมาก 4 คํา บุหร่ี 4 มวน ผาซิ่นหรือโสรง 1 ผืน สิ่งของเหลาน้ีเปนเคร่ืองเซน

หลักที่ใชในการประกอบพิธี พอจ้ําจะนําเคร่ืองเสนเหลานี้ไปไวหนารูปปนซึ่งเปนตัวแทนของเจาปูตา 

จากน้ันพอจ้ําจะกลาวเชิญใหปูตามากินอาหารที่ชาวบานนํามาเซนไหว เม่ือมีการเซนไหวเจาปูตาแลว

ก็จะเปนพิธีเสี่ยงทาย โดยใชไกที่ผานการเซนปูตาแลวมาเปนเคร่ืองเสี่ยงทาย เพราะเช่ือวาไกเปน

สัญลักษณของสัตวเลี้ยงที่ชาวบานเลี้ยงไวเพ่ือเปนอาหาร ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณของชีวิตและ

อาหารการกิน (ศิริรักษ จรัณยานนท, 2542: 61) 

การทํานายจะใชไกตัวผู เปนตัวแทนของพืชผล และฟาฝน สวนไกตัวเมียใชเปนตัวแทนของ

สมาชิกภายในหมูบาน โดยดูที่ปลายขากรรไกรลางทั้งสองขางของไก ถาปลายขากรรไกรไกไมเสมอกนั 

หมายถึงในปน้ันจะเกิดแตกความสามัคคี ชาวบานจะเจ็บไขไดปวย ถาเก่ียวกับพืชพันธุธัญญาหาร ก็จะ

ไมสมบูรณ ถาปลายขากรรไกรทั้งสองขางยาวเทากัน หมายถึงมีความอุดมสมบูรณทั้งสัตวเลี้ยง ผูคน 

และพืชพันธุ และถาขากรรไกรมีสีขาวหมายถึงฝนในปน้ันจะแลง ถาขากรรไกรมีสีดําหมายถึงฝนจะตก

ตองตามฤดูกาล  

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมเสี่ยงทายชาวบานจะรวมสรงน้ําพอจ้ําและผูเฒาผูแกที่เปนตัวแทนมา

จากวัด จากนั้นจะรวมรับประทานอาหารรวมกันภายในบริเวณดอนเจาปูตา เม่ือรับประทานอาหาร

รวมกันเสร็จชาวบานบางสวนจะมากราบไหว ขอพร บนบาน หรือที่ชาวบานเรียกวาบาบน กับเจาปูตา

โดยมีพอจ้ําเปนผูนําในการประกอบพิธี ซ่ึงสิ่งของที่ใชในการประกอบพิธีจะอยูที่ชาวบานคนน้ันๆเอา

มาเพื่อที่จะถวายขอพรเจาปูตา คนที่มาขอพร หรือขอบนบานสิ่งของสามารถมาทําไดดวยตนเองและ

ไดทุกเวลา แตถามาขอพรภายในวันที่มีการเลี้ยงศาลเจาปูตาพอจ้ําจะเปนผูนําในการประกอบพิธ ีสวน

คนที่มาทําการแกบนเจาปูตา จะตองใหพอจ้ําเปนผูนําในการประกอบพิธีเพ่ือเปนพยานในการแกบน 

สวนคนที่มากราบไหวเจาปูตาตองทําขอด ซ่ึงทํามาจากใบไผและมาขอดเปนปม จาํนวนของขอดแสดง

ถึงจํานวนสมาชิกภายในครอบครัวน้ันวามีก่ีคน เพ่ือบอกใหเจาปูตาทราบจํานวนของสมาชิกใน

ครอบครัวและใหปูตาชวยคุมครองรักษาใหอยูเย็นเปนสุข ไมเปนโรคภัยใดๆ (พอจ้ําเชย หลักคํา. อายุ 

80 ป. พอจ้ําคนปจจุบัน. สัมภาษณ, 9 มกราคม 2558)      

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาศาลเจาปูตาของหมูบานไผเปรียบเสมือนเคร่ืองยดึเหนีย่วจติใจของ

ชาวบานที่ทุกคนใหความนับถือ เปรียบเสมือนผูเฒาผูแกที่เปนบรรพบุรุษของหมูบาน รวมถึงสราง

ขวัญกําลังใจในการดํารงชีวิตทามกลางความไมแนนอนของชีวิต นอกจากน้ีความเช่ือเร่ืองผปีูตายงัเปน

เหมือนกฎเกณฑที่คอยควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมูบานใหมีความเครารพ ยําเกรงตอ

ผูสูงอายุ และเครารพตอสถานที่และหมูบานของตนเอง โดยชาวบานเช่ือวาถาใครทําอะไรไมดีเจาปูตา
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จะใหบทลงโทษ ตางๆนาๆ ตามความผิดที่คนน้ันๆไดกระทําไว ดังนั้นชาวบานจึงประพฤติตนใหอยูใน

กรอบของความดีเพราะกลัวอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของเจาปูตา 

2.7. เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ 

ประเพณีบุญบั้งไฟ คือประเพณีที่ชาวบานหมูบานไผจะพรอมแรงพรอมใจกันจัดประเพณีขึ้น

ในทุกๆป ในเดือนหกซึ่งเปนชวงกอนฤดูการทํานา โดยชาวบานหมูบานไผมีการจัดประเพณีน้ีมาตั้งแต

อดีต เพ่ือเปนการบูชาพญาแถนใหดลบันดาลฝนใหตกตองตามฤดูกาล อีกทั้งประเพณีนี้ยังเปน

ประเพณีร่ืนเริงและสรางขวัญกําลังใจใหชาวบานกอนฤดูการทํานา ซ่ึงปจจุบันประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผมีความเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางมากตางจากอดีตตั้งแตป พ.ศ. 2543 ที่ตําบลกลางใหญได

มอบหมายใหหมูบานไผทั้งสี่หมูเปนตัวแทนและเปนเจาภาพในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบล 

ของทุกป จึงทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเปลี่ยนแปลงเร่ือยมา ตางจากอดีต ที่มักจัดงานกัน

อยางเรียบงาย (จะกลาวอยางละเอียดในบทที่ 5) 

2.8. เดือนเจ็ด ประเพณีบุญซําฮะ 

ประเพณีบุญซําฮะ หรือประเพณีบุญชําระ คือประเพณีที่ชะลางสิ่งไมดี สิ่งที่ทําใหเกิดความ

เดือดรอนแกบานเรือ ชุมชนและครอบครัว จากคําบอกเลาจากผูใหญบานหมูแปดเลาวา ชาวบาน

มักจะจัดงานบุญซําฮะกันในเดือน 7 และสามารถจัดไดทั้งขางขึ้นและขางแรม กอนวันจัดงานประเพณี

บุญซําฮะ ชาวบานจะชวยกันทําปะรําพิธีกลางหมูบาน โดยชาวบานจะนําดอกไม ธูปเทียน ขันน้ํา 

กรวดทราย และสายสิญจน มารวมที่ปะรําพิธีกลางหมูบานโดยสวนมากแลวมักจัดกันที่ลานวัดบานไผ 

และนิมนตพระสงฆมาเจริญพระพุทธมนต  

เชาของวันรุงขึ้น ชาวบานจะนํากับขาวมาทําบุญตักบาตร และรวมกันรับประทานอาหารกันที่

วัด จากน้ันจะรวมกันฟงเทศนฟงธรรมและรวมกันเซนไหวปะรําที่เปรียบเสมือนศาลหลักบาน เพ่ือขอ

พรใหคุมครองหมูบานและสมาชิกภายในหมูบาน รวมถึงขับไลสิ่งช่ัวรายตางๆใหออกไปจากหมูบาน 

โดยชาวบานจะทําบริเวณพิธีดวยการนําตนกลวยมาแปดตน ทําเปนเสาไวในทั้งแปดทิศ ผูกยึดดวย

สายสิญจน แลวนิมนตมาเจริญ พระพุทธมนต นอกจากนี้จะมีการนําหินที่มีการพรมนํ้ามนตแลวไป

หวานทั่วหมูบาน เพ่ือปดเปาสิ่งช่ัวราย รวมถึงชาวบานจะนําหินใสถุงกลับไปหวานที่บานของตนเอง 

และทําการปดกวาดบานของตนเองเพื่อไรสิ่งช่ัวรายออกไปจากบาน และนําสายสิญจนที่ใชในพิธกีรรม

กลับไปผูกขอมือใหกับสมาชิกภายในหมูบานของตนเอง เพื่อความเปนสิริมงคลของครอบครัว       

(นายบุญชวย สมวงศ. อายุ 57 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 8. สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) 
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2.9. เดือนแปด ประเพณีบุญเขาพรรษา  

จากคําบอกเลาของเจาอาวาสวัดบานไผเลาวา ประเพณีบุญเขาพรรษาของภาคอีสานเปน

ประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีความคลายคลึงกับทางภาคกลางคือมีการทําบุญตักบาตร ถวายผาอาบ

นํ้าฝน จีวรและเทียนพรรษาเพราะเช่ือวาการถวายเทียน ซึ่งเปนวัตถุใหแสงสวาง แกพระสงฆจะไดบุญ

กุศลมาก แตในอดีตกอนวันจัดงานประเพณีเขาพรรษาชาวบานในหมูบานไผ จะไปซื้อขี้ผึ้งมาหลอม

และหลอเปนแทง ทําเปนตนเรียกวาตนเทียน แตละบานจะมีการตกแตง แกะสลักตนเทียนของตนเอง

เพ่ือนําไปประกวดแขงขันกันภายในหมูบาน  

ในชวงเชา ชาวบานมีการมารวมตัวกันที่วัดเพ่ือทําบุญตักบาตร สวนตอนบายชาวบานจะทํา

การแหเทียนพรรษารอบหมูบาน ซ่ึงชาวบานมีการประกวดการหลอเทียนกันภายในวัด ซ่ึงผูชนะจะได

เงินรางวัลหรือสิ่งของเคร่ืองใชตางๆภายในบาน เม่ือมีการประกวดกันเรียบรอยชาวบานก็จะเขาโบสถ

เพ่ือถวาย ดอกไมธูปเทียน สบงจีวร ผาอาบนํ้าและเทียนพรรษา ใหกับพระสงฆจากนั้นจึงรับศีล รับพร 

ฟงธรรมจากพระสงฆ ในตอนหัวค่ําจะมีการเวียนเทียนครบสามรอบ รอบโบสถของวัดบานไผ แลวจึง

เขาไปในศาลาโรงธรรมเพื่อฟงพระธรรมเทศนาจนจบจากน้ันจึงแยกกันกลับบาน สวนผูเฒาผูแกของ

ชุมชนมักจะมีการถือศีลแปดและศึกษาพระธรรมกันในวันเขาพรรษา (พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 

80 ป. เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

ในปจจุบันรูปแบบการจัดประเพณีเขาพรรษาของหมูบานไมไดมีการจดัยิง่ใหญเหมือนแตกอน 

ไมมีการแหเทียนพรรษา หรือประกวดกันหลอและตกแตงเทียน เพราะชาวบานไดไปซ้ือเทียนหลอ

สําเร็จรูปจากรานคาตางๆภายในเมืองมาถวายพระสงฆแทน และมีการถวายหลอดไฟแทนการถวาย

เทียนพรรษาเปนจํานวนมาก แตภายในวัดก็ยังมีแทนหลอเทียนที่ใหชาวบานมารวมกันทําบุญหลอ

เทียนพรรษา ซึ่งการจัดประเพณีเขาพรรษาอยางยิ่งใหญที่สุดในตําบลกลางใหญ จะเปนประเพณี

เขาพรรษาของหมูบานโคก ที่ทางอําเภอกลางใหญไดมอบหมายใหหมูบานนี้เปนเจาภาพในการจัด

ประเพณีเขาพรรษาระดับตําบล (พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป. เจาอาวาสวัดบานไผ. 

สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

2.10. เดือนเกา ประเพณีบุญขาวประดับดิน  

 ประเพณีบุญขาวประดับดิน คือประเพณีการทําบุญ เซนของไหวใหกับเครือญาติที่เสียชีวิตไป

แลว ชาวบานจัดประเพณีบุญขาวประดับดินในวันแรม 14 ค่ํา เดือนเกา เพราะชาวอีสานเช่ือวาวันน้ัน

เปนวันที่ประตูนรกเปดในรอบป ยมบาลจะปลอยใหผีนรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย ดังน้ัน

ชาวบานแตละบานจึงตองอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหร่ีอยางละเล็กละนอย หอดวยใบตองแลว
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กลัดติดกัน บางบานจะทําเปนกระทง ซึ่งชาวบานเรียกวาหอขาวนอย (ปรีชา พิณทอง , 2535: 50) 

โดยชาวบานจะทําไวหลายๆหอ เมื่อถึงเวลาตีสาม ตีสี่ของวันน้ันก็จะนําหออาหารและหมากพลูไปวาง

ไวตามโคนตนไมรอบๆ วัด หรือตามกําแพงวัด และปาชาเกาของหมูบาน การนําหอขาวนอยไปวางไว

ตามที่ตาง ๆ นี้เรียกวาการยายหอขาวนอย เพ่ือใหญาติพ่ีนองผูลวงลับ รวมทั้งผีไรญาติอื่นๆ ใหมารวม

กินของเซนไหวที่จัดเตรียมไว เมื่อนําหอขาวนอยไปไวตามที่ตางๆแลว เม่ือถึงตอนเชาชาวบานก็จะไป

ทําบุญตักบาตร จากน้ันพระสงฆจะแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับอานิสงฆของบุญขาวประดิบดินให

ฟงญาติโยม และทําการกรวดนํ้าอุทิศสวนบุญกุศลไปใหญาติผูลวงลับไปแลว 

ปจจุบันผูเฒาผูแกของหมูบานยังคงปฏิบัติประเพณีนี้สืบตอเร่ือยมา แตเดก็รุนใหมบางบานจะ

ไมรูจักประเพณีน้ีกันแลว เน่ืองจากไมไดมีความสนใจในเร่ืองเก่ียวกับการทําบุญ หรือเช่ือในเร่ืองสิ่ง

เหนือธรรมชาติ อีกทั้งในบานที่เหลือแตสมาชิกที่เปนคนหนุมสาวก็มักจะไมมีการปลูกฝงใหปฏิบัติ

ประเพณีน้ี ซึ่งในอดีตประเพณีน้ีเปนการแสดงความเคารพกับผูลวงลับหรือบรรพบุรุษของตนเอง อีก

ทั้งยังเปนการทําบุญทําทานอยางหน่ึง (พอจ้ําเชย หลักคํา. อายุ 80 ป. พอจ้ําคนปจจุบัน. สัมภาษณ, 9 

มกราคม 2558) 

2.11. เดือนสิบ ประเพณีบุญขาวสาก  

ประเพณีบุญขาวสาก จัดขึ้นในเชาวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนสิบ กอนวันงานชาวบานแตละบานจะ

เตรียมทําขาวสาก โดยใชขาวเมาพอง ขาวตอก และคลุกใหเขากันจากน้ันจึงใสน้ําออย นํ้าตาล ถั่ว งา 

มะพราว และคลุกใหเขากันจนออกมาเปนขาวสาก ซ่ึงภาคกลางเรียกวาขาวกระยาสารท 

ในวันงานชาวบานจะมาทําบุญตักบาตรกันที่วัดในตอนเชาและนําสํารับกับขาว ที่มีอาหาร

คาวหวาน และขาวสากที่ชาวบานทําขึ้นที่บาน หรือที่ชาวบานเรียกวาพาขาวมาที่วัด แลวเขียนช่ือของ

ตนลงบนแผนกระดาษมวนลงใสในบาตรเดียวกัน เม่ือถึงเวลาพระฉันเพล จะมีชาวบานเปนผูกลาวนํา

คําถวายสลากภัต จากน้ันจะนําบาตรที่ชาวบานใสช่ือไวมาใหพระสงฆ จับสลากที่อยูในบาตร พระสงฆ

รูปใดจับไดสลากไดช่ือชาวบานคนใด เจาของพาขาวก็นําพาขาวไปประเคนใหพระรูปน้ันๆ พระสงฆจะ

ฉันเพลแลวใหพรญาติโยมจะพากันรับพร แลวกรวดน้ําอุทิศสวนบุญสวนกุศลไปใหแกญาติพ่ีนอง ผูที่

ลวงลับไปแลว  

จากน้ันชาวบานจะทําพิธีแจกขาวสาก เพื่อใหผูลวงลับไปแลวและเปรต โดยชาวบานจะนํา

ขาวสาก หมากพลู บุหร่ี มาหอเปนหอเล็กๆ แลวเอาไปหอยตามร้ัวหรือตามตนไม พอหอยเสร็จ

ชาวบานจะตีกลองเรียกเปรต เรียกวิญญาณที่ลวงลับไปแลวมารับเอาหอขาวสาก โดยทิ้งหอขาวสาก

น้ันไวประมาณสองช่ัวโมง จากน้ันชาวบานก็จะรีบไปแยงเก็บหอขาวสากของตนเองและของเพ่ือนบาน 



83 
 
และเม่ือแยงมาไดแลวก็จะนําไปไวที่ทุงนา เพราะเ ช่ือวาจะทําใหทุงนามีความอุดมสมบูรณ            

(พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

2.12. เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา  

ประเพณีบุญออกพรรษา เปนงานบุญที่จัดในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 เพ่ือเปดโอกาสใหภิกษุ

สงฆไดมีโอกาสวากลาวตักเตือนกันได และเพ่ือใหพระภิกษุสงฆไดจาริกไปในที่ตางๆ เพ่ือสั่งสอน

ศีลธรรมและธรรมะแกประชาชน หรือ เพ่ือแสวงหาความสงบในการปฏิบัติธรรม และใหพระภิกษุได

หาผานุมหมใหมมาผลัดเปลี่ยน นอกจากน้ียังเปนประเพณีที่ชาวบานในภาคอีสานไดรวมทํากิจกรรม

รวมกัน อยางเชน ประเพณีตักบาตรเทโว การจุดประทีปโคมไฟประดับประดาตามตนไม บางแหงนํา

ตนออย หรือไมไผมามัดเปนเรือจุดโคมแลว นําไปลอยในแมนํ้าที่เรียกวาการไหลเรือไฟ เพ่ือเปนพุทธ

บูชาสําหรับหมูบานที่อยูไกลแหลงน้ําจะนิยมทําปราสาทผึ้งหรือผาสาดผึ้งทําจากกาบกลวย ประดับ

ประดาดวยขี้ผึ้ง ซ่ึงทําเปนดอกไมตกแตงอยางสวยงาม (วิมลพรรณ ปตธวัชชัย, 2548: 70 ) 

สวนประเพณีบุญออกพรรษาในหมูบานไผจะเร่ิมตั้งแต ในเชามืดวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 โดย

เจาอาวาสวัดบานไผไดเลาวา ในเชามืดของวันน้ันพระสงฆจะไปรวมกันที่อุโบสถเพ่ือแสดงอาบตัติอกนั 

จากน้ันจะทําวัตรและทําปวารณาหรือการวากลาวตักเตือนซึ่งกันและกันระหวางพระสงฆที่จําพรรษา

อยูที่วัดรวมกัน สวนชาวบานก็จะเตรียมอาหารเพ่ือที่จะไปทําบุญตักบาตรที่วัดในตอนเชาและถวายผา

จําพรรษาแดพระสงฆ ตอนค่ําจะมีการมีสวดมนตฟงธรรม เวียนเทียน จากน้ันจะมีการจุดประทีป

บริเวณวัดเพ่ือเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ในอดีตชาวบานจะทําประทีปจากลูกตูมกา ลูกฟกเหลือง ลูกสมโอ จากน้ันจะนํามาควักเอา

เมล็ดขางในออกใหหมด ใหเหลือแตเปลือกผิวขางนอกแลวนํานํ้ามันที่ทํามาจากเมล็ดมะเยา หมากบก 

หรือน้ํามันมะพราวเทลงไปและนําไสเทียนมาใสไวตรงกลางเพ่ือสําหรับจุดไฟ แตการทําประทีปแบบ

ดั้งเดิมจะเปนหนาที่ของพระและเณร โดยกอนถึงวันงานประมาณสามถึงสี่วัน พระและเณรจะเขาปา

ไปหาเปลือกตนบงและไมไผออน มาตัดเปนทอนๆ แลวผาออกเปนซีกนําไปตากใหแหง จากน้ันนํา

เปลือกตนบงมาตําใหละเอียด และนําไมไผออนมาชุบนํ้าและนําลงไปชุบกับผงตนบงที่ตําไวละเอียด

แลว ชุบจะกวาผงตนบงจะติดที่ไมไผจนหนา จากน้ันก็เอาไปตากใหแหงอีกคร้ัง สวนชาวบานจะมี

หนาที่ในการทํานํ้ามันสําหรับจุดประทีปจากเม็ดกระบก โดยชาวบานจะรวมกันทําที่วัดในตอน

กลางคืนกอนวันงานสองวัน เพ่ือชวยกันผาตนกระบก เพ่ือเอาเมล็ดขางในมาทํานํ้ามัน ดวยการนําเม็ด

กระบกไปคั่วแลวเอาไปใสไวในกระบอกไมไผและพักเอาไวเพ่ือรอใหนํ้ามันไหลออกมา จากนั้นจะเอา

นํ้ามันใสถวยแลวเอามาไวที่ห้ิงที่เรียกวา ฮานนํ้ามันหรือฺฮานประทีป ที่ทําเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาดวย

การตอกเสาสี่เสาบริเวณกลางวัด โดยการจุดน้ันจะตองนําแทงประทีปไปชุบกับนํ้ามันที่เตรียมไวแลว
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และจุดไฟ ตั้งไวที่ฮานประทีปที่ทําขึ้น ซึ่งหลังจากการเวียนเทียนเสร็จเรียบรอยแลวชาวบานกจ็ะมาจดุ

ประทีปทําใหบริเวณวัดในค่ําคืนนั้นสวางไสวไปดวยแสงของประทีป แตปจจุบันชาวบานไมไดมีการทํา

ประทีปเหมือนในอดีตแลว เพราะตองใชระยะเวลาในการทํานานและชาวบานก็ไมไดมีเวลาวางในการ

ชวยกันทําประทีปเหมือนในอดีตเพราะตางคนก็ตางตองมีภาระตางๆของตนเอง จึงทําใหในปจจุบัน

ประทีปที่ใชจุดในประเพณีออกพรรษาเปนประทีปสําเร็จรูป หรือเทียนที่มีฐานรอง ซ่ึงชาวบานมักไป

ซ้ือมาจากโรงงานที่ผลิตหรือรานคาในตัวเมือง (พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัด

บานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  ดังน้ันการรวมแรงรวมใจกันในการทําประทีปจึงเลือนหายไป

และแทนที่ดวยความสะดวกสบายอยางการใชประทีปสําเร็จรูป 

2.13. เดือนสิบสอง ประเพณีบุญกฐิน 

บุญกฐินหรือที่เรียกวาบุญกาลทาน และจัดไดเฉพาะในชวงวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ถึง 15 ค่ํา 

เดือน 12 ของทุกป ชาวอีสานเช่ือวาผูใดไดทําบุญกฐินจะไมตกนรกและจะไดรับผลบุญที่ทําในชาตินี้ไว

เก็บกินในชาติหนา หากบานใดในหมูบานตองการที่จะตั้งองคกฐิน ก็มักจะมีการบอกกลาว และจอง

การทําบุญกฐินในปน้ันๆกับเจาอาวาสวัดที่ตนตองการจะไปทํากฐิน 

สวนพิธีกรรมนั้นคลายคลึงกับภาคกลาง แตจะตางกันตรงที่เคร่ืองบริวารกฐินของชาวอีสาน 

สวนมากจะเปนเคร่ืองใชในครัวเรือน ไดแก หมอน เสื่อ ผาหม ผาขาวมา ผาซ่ิน หวด หมอน่ึง และ

ผลไมตางๆ เปนตน ในการทําพิธีมักจะเร่ิมทําตั้งแตชวงเชา โดยจะมีการแหกฐินจากบานไปถวาย

พระสงฆที่วัด จากน้ันจึงนําเคร่ืองกฐินขึ้นตั้งบนศาลา และนําอาหารถวายพระ เมื่อพระสงฆฉันเสร็จ

แลวผูเปนเจาภาพองคกฐินจะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลแลวกลาวคําถวายกฐินเปนเสร็จพิธี 

สวนพระสงฆเม่ือมีกฐินมาทอดที่วัดก็จะประชุมสงฆแลวใหภิกษุรูป หน่ึงเสนอตอที่ประชุมสงฆวาควร

ใหแกภิกษุองคใดที่สมควรจะไดรับกฐิน สวนมากก็เปนเจาอาวาสวัดนั้นๆ จากน้ันชาวบานก็จะถวาย

เคร่ืองปจจัยไทยทานแดพระสงฆ เมื่อพระสงฆรับแลวจะอนุโมทนาและใหพร (วิมลพรรณ ปตธวัชชัย, 

2548: 85) และบางคร้ังชาวบานก็จะมีการจุดบั้งไฟพลุตอนถวายกฐิน สวนตอนกลางคืนก็มักจะมีการ

จัดใหมีมหรสพตางๆ อยางเชน หมอลํา หรือหนังกลางแปลง ใหชาวบานในหมูบานไดเพลิดเพลินกัน  

นอกจากนี้ชาวบานยังมีการจัดงานประเพณีตางๆ ตามอยางประเพณีของไทย อยางเชน 

ประเพณีขึ้นบานใหม ประเพณีลอยกระทง เปนตน โดยพิธีกรรมและประเพณีเหลาน้ีมักจะเกิดจาก

การรวมมือรวมใจกันของชาวบานในหมูบานที่ชวยกันจัดประเพณีเหลาน้ีขึ้น แตในปจจุบันที่เกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายๆดาน ทําใหหนุม สาวและเด็กรุนใหมหลายๆคนไมไดใหความสนใจใน

ประเพณีตางๆของหมูบานเทาที่ควร รวมถึงวัยรุนเหลาน้ันยังออกไปศึกษาและออกไปทํางานนอก
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หมูบานเปนจํานวนมาก ประกอบกับความเจริญของสังคมที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม จึงทําใหวัยรุน

เหลาน้ันใหความสนใจพิธีกรรมประเพณีของหมูบานนอยลง จะมีเพียงแตชาวบานวัยกลางคนและ

ชาวบานที่เปนผูสูงอายุที่ยังประกอบพิธีกรรมประเพณีเหลาน้ันเร่ือยมา สวนวัยรุนจะรูจักเพียงแค

ประเพณีใหญๆอยางประเพณีบุญบั้งไฟ ที่เปนประเพณีที่ยิ่งใหญของหมูบานมีกิจกรรมตางๆ มากมาย 

ที่สรางความสนุกสนานใหแกผูรวมงาน (นายถวัลย อินงาม . อายุ 68 ป. กรรมการหมูบานไผและ

ไวยาวัจกรวัดบานไผ. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557)  ซึ่งถึงแมวาพิธีกรรมและประเพณีเหลาน้ีจะมี

ความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แตพิธีกรรมและประเพณีเหลาน้ี

เปรียบเสมือนเคร่ืองถายถอดวิถีชีวิตและความเช่ือของชาวบานตั้งแตอดีต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่

ปรากฏผานพิธีกรรมและประเพณีเหลาน้ีเปนเคร่ืองสะทอนวิถีชีวิตและคานิยมของคนในสงัคมปจจุบนั

ไดเปนอยางดี 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดในบทที่ 4 ขอมูลทั่วไปของชุมชน จะเห็นไดวาหมูบานไผไดเกิดความ

เปลี่ยนแปลงขึ้นมาในหลายๆดาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนเหลาน้ันถือเปนการเปลี่ยนแปลง

ขั้นพ้ืนฐานของสังคม ซึ่งสามารถสรางความเปลี่ยนแปลงไปยังสวนตางๆของโครงสรางภายในสังคม

หมูบานไผในเวลาตอมาได ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเปนลูกโซที่มี

ผลกระทบตอมาเปนทอดๆ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดตอลักษณะทั่วไปของชุมชน ยังได

สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีของหมูบานไผ อยางประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งถือ

เปนประเพณีที่สําคัญของหมูบานมาตั้งแตอดีต โดยผูศึกษาจะกลาวอยางละเอียดในบทที่ 5 ตอไป 
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บทที่ 5  

การเปล่ียนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟ  

ของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เนื้อหาในบทน้ีเปนการกลาวถึงรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ และพัฒนาการในสวนตางๆ

ของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตถึงปจจุบันของหมูบานไผ ต.กลางใหญ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

จากคําบอกเลาของชาวบานภายในหมูบานไผและจากเอกสารตางๆจากหนวยงานที่เกีย่วของ สามารถ

แบงพัฒนาการและชวงเวลาของการเปลี่ยนออกเปนสี่ชวง ดังน้ี 

ชวงแรกตั้งแตป พ.ศ. 2500 ถึงป พ.ศ. 2520 เปนชวงเวลาที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ

ยังคงมีรูปแบบดั้งเดิมและยังไมมีการเปลี่ยนแปลงเทาใดนัก โดยสาเหตุที่เร่ิมทําการศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟตั้งแตป 2500 ถึงป พ.ศ. 2520 เน่ืองจากเปนชวงที่หมูบานไผยังไม

มีการพัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคม ดังน้ันผูศึกษาจึงเร่ิมศึกษารูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟ

ตั้งแตป 2500 ถึงป พ.ศ. 2520 เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟแบบดั้งเดิมที่ยังไมมีการ

เปลี่ยนแปลงเทาใดนัก  

 ชวงที่สอง ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ถึงป พ.ศ. 2542 เปนชวงเวลาที่หมูบานไผเร่ิมกอสรางและ

พัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคม มีสวนทําใหชาวบานรับเอาเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

ตางๆจากภายนอกเขามาประยุกตใชกับการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟมากขึ้น แตยังคงเปนลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงที่คอยเปนคอยไป 

ชวงที่สาม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2550 เปนชวงเวลาที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบาน

ไผมีการเปลี่ยนแปลงเปนงานระดับตําบลกลางใหญ  

ชวงที่สี่ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2557 เปนชวงเวลาที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ

มีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากเพราะไดกลายเปนประเพณีบุญบั้งไฟที่มีการจัดงานอยางยิ่งใหญและ

กลายเปนประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีก่ึงบั้งไฟสนามเพ่ือเลนการพนัน 
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พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟในชวงแรก ตั้ งแตป  พ .ศ . 2500 ถึงป           

พ.ศ. 2520 

ประเพณีบุญบั้งไฟเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตของชาวอีสาน และไมมี

หลักฐานที่บันทึกไวอยางแนนอนวาประเพณีบุญบั้งไฟไดเร่ิมตนจัดคร้ังแรกเม่ือใด มีเพียงขอสนันิษฐาน

กวางๆ วาชาวอีสานจัดประเพณีบุญบั้งไฟมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ เพราะปรากฏรองรอยการทําบุญบั้ง

ไฟในตํานานนิทานพ้ืนบานของอีสานหลายเร่ือง เชน เร่ืองผาแดงนางไอ ที่ทาวผาแดงแขงขันจุดบั้งไฟ

กับชายหนุมจากเมืองตางๆ เพ่ือที่จะไดนางไอเปนรางวัลสําหรับผูชนะ หรือนิทานตํานานเร่ืองพญาคัก

คาก ที่ผูคนตางจุดบั้งไฟขึ้นไปบนสวรรคเพื่อเปนสัญญาณเตือนใหพญาแถน ผูเปนเทพเจาสูงสุดของ

ชาวอีสานทําหนาที่ดลบันดาลใหฝนตกมายังโลกมนุษย เปนตน เน่ืองจากบุญบั้งไฟเปนพิธีกรรมที่

เกี่ยวของกับ ผีฟา ผีแถน ดังนั้นรองรอยความเช่ือเร่ืองผีที่มีสวนกําหนดความอุดมสมบรูณของขาวปลา

อาหารและชีวิตมนุษยจึงเปนรองรอยที่มีมานาน อยางนอยตั้งแตกอนการเขามาของพุทธศาสนาซ่ึง

เปนศาสนาประจําชาติไทยและถูกเผยแพรใหเปนศาสนาประจําชาติในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน หรือ

ประมาณ 200 ปที่ผานมา ดังน้ันประเพณีบุญบั้งไฟและการจุดบั้งไฟจึงนาจะมีอายุมากกวา 200 ปขึ้น

ไป (สุริยา สมุทคุปติ์. 2544: 78) 

ประเพณีบุญบั้งไฟยังเปนประเพณีประจําสิบสองเดือนของชาวอีสาน หรือที่ชาวอีสานเรียก

กันวา “ฮีตสิบสอง” ดังที่ไดกลาวไวแลวในตอนตน ประเพณีบุญบั้งไฟมักจัดขึ้นในเดือนหกหรือเดือน

พฤษภาคม หรือที่ชาวบานเรียกวาบุญเดือนหก ประเพณีนี้จัดขึ้นมาเพ่ือขอฝนใหตกตามฤดูกาล เพราะ

ชาวอีสานตองใชน้ําฝนในการทํานา ซ่ึงการทํานาถือเปนอาชีพหลักของชาวอีสาน ดังน้ันนํ้าฝนจึงมี

ความสําคัญเปนอยางมาก ดวยเหตุน้ีชาวบานจึงตองมีการจัดพิธีขอฝน โดยใชบั้งไฟเปนสื่อกลางในการ

ทําพิธีขอฝน (ปานตะวัน ประวิเศษ. 2551: 34) ชาวอีสานทุกจังหวัดตางพรอมใจกันจัดประเพณีบุญ

บั้งไฟขึ้นทุกป ในอดีตแตละพ้ืนที่ในภาคอีสานมักจะมีการจัดงานที่มีความแตกตางกันในรายละเอียด

เล็กๆนอยๆของงานตามแตละพ้ืนที่ แตสวนใหญแลวก็มักจะมีรูปแบบการจัดงานที่คลายคลึงกัน  

โดยรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตตั้งแตป พ.ศ. 2500 ถึงป พ.ศ. 2520 ของหมูบาน

ไผ มีระยะเวลาในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟเปนจํานวนสองวัน คือวันแหบั้งไฟและวันจุดบั้งไฟ มักจะ

จัดใน อาทิตที่สองของเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเปนชวงกอนการทํานาชาวบานจะมีเวลาวางในการจัดงาน 

จากคําบอกเลาของพอใหญสุวรรณ หลักคํา ผูทรงคุณวุฒิของชุมชนเลาวา กอนการจัดงาน

ชาวบานจะมีการประชุมระหวางชาวบานและผูใหญบานของทั้งสี่หมูที่วัด เพราะวัดถือเปนสถานที่

รวมตัวของชาวบานในการจัดประเพณีตางๆมาตั้งแตอดีต และวัดยังถือเปนสถานที่รวมตัวและเปน

สถานที่จัดงานของชาวบานในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ 
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การประชุมกอนวันงาน 

การประชุมจะเร่ิมกอนวันจัดงานประมาณสองเดือน ซึ่งมีการประชุมวาจะมีการจัดประเพณี

บุญบั้งไฟวันใด และจะจัดอยางไร ในการประชุมจะมีการเร่ียไรเงินจากชาวบานและจากชาวบานใน

หมูบานใกลเคียงเพื่อนําเงินมาใชในการจัดงาน และซื้ออุปกรณในการทําบั้งไฟ เปนตน แตชวงหลัง 

หมูบานจึงมีการออกกฎใหชาวบานในหมูบานตองบริจาคเงินจํานวน สามสิบบาทตอหลังคาเรือน 

เพราะคาใชจายในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟเร่ิมมีคาใชจายสูงขึ้น เงินที่ชาวบานเคยบริจาคในแตละป

จึงไมเพียงตอการจัดงาน รวมถึงมีการแบงหนาที่ในการรับผิดชอบสวนตางๆ ของงานวาเปนหนาทีข่อง

หมูไหน สวนมากจะมีหนาที่ไมมากเพราะการจัดงานในอดีตมีรูปแบบที่เรียบงาย หนาที่ตางๆ มักจะ

เหมือนกันในทุกป หมูสี่มีหนาที่คอยจัดการเร่ืองสถานที่ โดยจัดสถานที่ทําบุญที่วัดในชวงเชา และจัด

สถานที่ในการจุดบั้งไฟ หมูเจ็ดมีหนาที่จัดแสดงหมอลําพ้ืน4 หมูแปดและหมูสิบมีหนาทีจ่ดัขบวนแหบัง้

ไฟและการเอบั้งไฟ ซ่ึงคือการตกแตงบั้งไฟในขบวนแห การเซ้ิงบั้งไฟ การฟอนรําเพ่ือใชในขบวนแหบั้ง

ไฟ รวมถึงมีหนาที่ในการบอกบุญใหแกหมูบานใกลเคียงไดรับรูวันในการจัดงานกอนวันจัดงาน

ประมาณ หนึ่งเดือนคร่ึงเพ่ือใหเพ่ือนบานใกลเคียงมารวมทําบุญบริจาคเงินเพ่ือชวยในการจัดงาน สวน

การทําบั้งไฟทุกคนในหมูบานจะรวมกันทําที่วัดโดยมีพระสงฆเปนผูนําในการทําบั้งไฟ (พระอธิการ

สุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

ขั้นตอนการทําบั้งไฟในอดีต 

 การทําบั้งไฟในอดีตจะตองมีการศึกษาเรียนรูจากครูผูมีวิชาสืบทอดกันมา คนที่เปนชางทําบั้ง

ไฟเรียกวา “ชางบั้งไฟ” โดยทั่วไปจะถายทอดตอกันตั้งแตพอกับลูก ลูกกับหลาน หรือครูกับศิษย   

เปนคนๆ เทานั้น ซึ่งคนทั่วไปไมสามารถเรียนไดหมดทุกคน ครูผูมีวิชาจะเลือกถายทอดใหกับศษิยทีค่รู

เห็นวามีไหวพริบ และมีพรสวรรคดานการทําบั้งไฟเทานั้น สวนใหญบุคคลที่มีความรูเกี่ยวกับการทํา

บั้งไฟมักเปนพระของแตละหมูบาน และลูกศิษยของพระรูปน้ันๆ เพราะพระจะมีความรูและมีสูตร

                                                        
4 หมอลําพื้น เปนหมอลําที่เกาแกที่สุดในประเภทหมอลําที่ใชเพื่อความบันเทิง ไมมีใครสามารถบอกไดวาหมอลําพื้น

เกิดขึ้นเมื่อใด แตบางคนสันนิษฐานวาหมอลําพื้นเกิดมีในภาคอีสานต้ังแตสมัยคนอีสานแรกรับเอาพระพุทธศาสนา

เขามาและมักขับรองเปนเรื่องชาดกตางๆ ลําพื้นบางทีเรียกวา "ลําเรื่อง" คําวา "พื้น" หรือ "เร่ือง" หมายความวา 

"นิทาน" หรือ "เรื่องราว" ดังนั้น "ลําพื้น" จึงหมายถึง "ลําที่เปนเรื่องราว หรือเปนเรื่องเลา 

ที่มา : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน. (2550). การแสดงพื้นบาน. เขาถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2557. เขาถึงไดจาก

 http://www.lib.ru.ac.th/journal/isan/art/ 

 

http://www.lib.ru.ac.th/journal/isan/art/
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ตางๆในทําบั้งไฟ  ถาบั้งไฟที่พระของหมูบานเปนผูทําและสามารถจุดขึ้นไดสูง พระรูปนั้นก็จะมี

ช่ือเสียง ถาบั้งไฟจุดแลวไมขึ้นหรือขึ้นไมสูง จะทําใหพระรูปน้ันสูญเสียความนาเช่ือถือในการทําบั้งไฟ 

(ดร.วิลเลียม เจ คลอสเนอร, 2545: 56) 

พระอธิการสุวรรณ ปยธโร เจาอาวาสวัดบานไผ หมูบานไผ ซ่ึงในอดีตทานไดเปนลูกมือเจา

อาวาสองคกอนในการทําบั้งไฟของหมูบาน ไดเลาวาในอดีตจะมีการจุดบั้งไฟไมเกนิสามถงึสีบ่ัง้ตอหน่ึง

ป โดยจะเร่ิมทําบั้งไฟกอนวันงานประมาณหน่ึงเดือนคร่ึง เพราะขั้นตอนในการทําบั้งไฟแตละบั้งจะใช

เวลานาน และมีเจาอาวาสของวัดบานไผเปนผูนําในการทําบั้งไฟทั้งหมด โดยสูตรตางๆในการทําบั้งไฟ

จะเรียกวาฉบับ ซึ่งสูตรการผสมดินปนของหมูบานไผในอดีตเปนหนาที่ของเจาอาวาส สวนการ

ประกอบบั้งไฟเจาอาวาสมักจะตีกลองเพ่ือเปนสัญญาณเรียกใหชาวบานภายในหมูบานมารวมกันทําที่

วัดในชวงเย็นกอนเร่ิมงานประมาณหน่ึงเดือนคร่ึง ชาวบานจะมาชวยเตรียมไมไผเพ่ือทําเปนตัวบั้งไฟ 

ตําดินปน บรรจุดินปน เปนตน แตการประกอบบั้งไฟของหมูบานไผจะมีขอหามคือการไมใหผูหญิงเขา

มาเกี่ยวของขณะการประกอบลําตัวบั้งไฟ ผูหญิงมีหนาที่แคชวยตําดินปน หรือจัดหาอาหาร หาหมาก

พลูและเคร่ืองดื่มคอยบริการผูชายที่มารวมชวยกันทําบั้งไฟเทานั้น เพราะชาวบานเช่ือวาถาผูหญิงเขา

มาเกี่ยวของกับการประกอบลําตัวบั้งไฟแลวจะทําใหบั้งไฟน้ันๆ จุดไมขึ้นหรือทําใหบั้งไฟแตก (พระ

อธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

ชวงเวลาที่ชาวบานมารวมตัวกันที่วัดเพ่ือทําบั้งไฟยังเปนชวงเวลาที่เปดโอกาสใหชาวบานได

พบปะพูดคุยสังสรรคกัน หนุมสาวในหมูบานจะไดพบเจอพูดคุยกันในงาน แตก็จะอยูในสายตาของ

ผูใหญ อีกทั้งยังสรางความสามัคคีภายในหมูบานใหเกิดขึ้น โดยอุปกรณตางๆที่ใชในการทําบั้งไฟ

ชาวบานมักจะหาจากธรรมชาติหรือทําขึ้นเอง เชน ไมไผ ถาน ถาอุปกรณใดขาดก็มักจะซื้อจาก

หมูบานใกลเคียงที่มีอุปกรณที่ตองการอยางเชน ซ้ือดินประสิวจากหมูบานอื่นในราคากิโลกรัมละ 5 

บาท ในอดีต การทําบั้งไฟชาวบานจะมีการเร่ียไรเงินภายในหมูบานหรือหมูบานใกลเคียงเพ่ือนําเงนิมา

จัดประเพณีบุญบั้งไฟภายในหมูบาน (พอใหญสุวรรณ หลักคํา. อายุ 81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. 

สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

บั้งไฟที่ชาวบานนิยมทํากันในอดีตคือบั้งไฟฮอยหรือบั้งไฟรอยที่เปนบั้งไฟขนาดเล็ก มีขนาด

เสนผาศูนยกลางของกระบอกบั้งไฟขนาด 2 น้ิว ลําตัวบั้งไฟยาวไมเกิน 45 น้ิว บรรจุดินปนไมเกิน 12 

กิโลกรัม อุปกรณที่ใชในการทําบั้งไฟมีดังนี้ 

1. ไมไผขนาดพอเหมาะที่จะทําลําตัวบั้งไฟ และไมไผขนาดเล็กที่จะใชทําหางบั้งไฟ 

2. ดินประสิวหรือที่ชาวบานเรียก ขี้เจีย 

3. ไมเน้ือออนที่จะทําถาน  
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4. เชือกหวาย ลวด ตะปู 

5. แผนสังกะสีแบนๆ 

6. เถียดไม หรือเถียดดิน คือสวนที่อยูหัวทายของตัวบั้งไฟ ทําดวยไมกลมๆ หรือดินเหนียว 

กันแรงระเบิดพุงออกมา 

7. กระดาษสีตางๆ สําหรับการตกแตงบั้งไฟ 

เมื่อเตรียมวัสดุอุปกรณพรอมแลวจึงเร่ิมทําบั้งไฟดวยการเร่ิมทําลําตัวบั้งไฟดวยการไปหาลํา

ไมไผขนาดกวางยาว สั้น ตามตองการ ขึ้นอยูกับสูตรของชางทําบั้งไฟแตละคน จากนั้นนําไมไผมาทะลุ

ปลองและขุดผิวภายในออกใหเรียบ นํามาตากใหแหง เพ่ือใหไมไผมีนํ้าหนักเบาที่สุด ถาไมไผยังแหงไม

สนิทชางทําบั้งไฟก็จะนําไมไผมารนไฟใหแหง เม่ือไมไผแหงดีแลว นําไมไผมาขันชะเนาะพันรอบดวย

เชือกหวายหรือตอกไมไผ คว่ันใหแนนเพื่อกันแตก และนําไมไผที่เตรียมไวพักเก็บไว  

จากน้ันจึงเร่ิมทําดินปนหรือหมื้อ ซ่ึงเปนวัสดุที่มีสวนผสมกํามะถัน หรือที่ชาวอีสานเรียกวา

มาด ผสมกับดินประสิวหรือที่ชาวอีสานเรียกวาขี้เจีย และถานที่ไดจากการเผาไมเน้ือออน เชน ไมละ

อาง ไมมะคา เพราะมีเขมานอยตําละเอียดเร็ว การทําดินปนจะเร่ิมดวยการเตรียมฟน ใชไมเน้ือออน

มาตัดเปนทอนๆ แลวผาคร่ึง ฟนจะใชจํานวนมากหรือนอยขึ้นอยูกับขนาดของบั้งไฟ นําฟนที่ผาแลว

มาตากแดด และจุดไฟเผาเหมือนเผาถาน นําถานที่ไดจากการเผาใสภาชนะแลวนําไปผึ่งใหเย็น 

เร่ิมเตรียมดินปน โดยการคั่วดินประสิวหรือที่ชาวบานเรียกวาขี้เจียและถานรวมกันโดยการ

คั่วดิน ประสิวกอน และเอาดินประสิวลงไปตมน้ํา เม่ือละลายแลวจึงนําถานมาคั่วรวมกัน เคี่ยวตอจน

เกือบแหงจึงนําขึ้นมาผึ่งใหแหพอเหมาะ จากน้ันนําถานและดินประสิวที่คั่วแลวมาตําใหละเอียด โดย

วันที่ชาวบานตําถานและดินประสิวจะเปนวันพุทธ เพราะถือเปนวันดี จากน้ันเปนการทดลองสูตรหมือ้

หรือดินปน เพ่ือหาอัตราสวนที่สมดุล ในอดีตชาวบานจะใชขันน้ําหรือกระปองนมขนหวาน เปน

ภาชนะในการตวงดินปนและถาน 

ในอดีตยังมีสูตรดินปนและเทคนิคตางๆเพียงไมก่ีสูตรเพราะชาวบานไมไดมีการแขงขันวาบั้ง

ไฟบั้งไฟใครจะขึ้นสูงกวากันเพ่ือชิงรางวัลกันอยางแพรหลายเหมือนในปจจุบัน ดังน้ันชาวบานจึงมัก

นิยมทําสูตรดินปนอยูเพียงไมก่ีสูตรเพ่ือใหบั้งไฟของตนสามารถขึ้นสูงหรือไมระเบิดแตกคาฐานเทานัน้ 

ซ่ึงหมื้อหรือดินปน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ หมื้อดินสุกหรือดินปนสุด หมายถึง การนําดินประสิว

นําไปคั่วและผสมน้ําเล็กนอย หม้ือหรือดินปนชนิดน้ีมีแรงอัดมากกวา และมีอันตรายมาก และหม้ือดนิ

ดิบหรือดินปนดิบ หมายถึง การใชดินประสิวตําแลวผสมถานตามสัดสวน โดยแบงหมื้อหรือดินปน 

ออกเปนหลายชนิด ตามแบบดั่งเดิมของชางโบราณ สูตรของดินปนในอดีตจะมีการใชสูตรทีด่ินปนและ



91 

 
ถานมีความแรงไมเทากัน คือใหมีความแรงลดหลั่นกันไป (พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจา

อาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

หมื้อถานสิบสลึง  ประกอบไปดวยถาน 2 สวน ดินประสิว 1 สวน 

หมื้อถาน 3  ประกอบไปดวยถาย 3 สวน ดินประสิว 1 สวน 

หมื้อถาน 4  ประกอบไปดวยถาน 4 สวน ดินประสิว 1 สวน  

(ปานตะวัน ประวิเศษ. 2551: 67) 

โดยความแรงและความไวในการติดไฟของหม้ือที่มีมากที่สุดคือหม้ือถานสิบสลึง เพราะมีถาน

นอยกวาดินประสิวทําใหดินประสิวมีความแรงและมีความไวตอการติดไฟสูง รองลงมาคือหมื้อถาน 3 

และหม้ือถาน 4 ตามลําดับ 

เมื่อเตรียมหมื้อหรือดินปนเสร็จเรียบรอยแลวตอมาจะเปนการบรรจุดินปน ซ่ึงเปนดนิปนสตูร

ผสมที่เปนความลับเฉพาะของชางทําบั้งไฟแตละฉบับแลวแตวาใครจะใชสูตรไหนหรือฉบับไหน แต

สวนมากมีไมก่ีสูตรตามที่กลาวไปขางตน ซ่ึงกอนการบรรจุดินปนจะตองมีการใสเถียดไวที่สวนหัวของ

บั้งไฟกอน ซ่ึงเถียดคือสวนที่อยูหัวและทายของตัวบั้งไฟ ทําดวยไมกลมๆ หรือดินเหนียว ปจจุบันทํา

ดวยปูน เพ่ือกันแรงระเบิดพุงออกมา และตอจากเถียดจะมีดินเหนียวหนาประมาณสองนิ้วคั่นไวอีก

ช้ันหน่ึงและคอยทําการใสดินปนลงไป ในอดีตชาวบานจะมาบรรจุดินปนที่วัดเพราะวัดจะมีฐานเปน

ตนไมขนาดสูงใหญ เพ่ือนําบั้งไฟมาพาดไวกับตนไมและชาวบานจะทําฐานไมรอบๆตนไมใหมีขนาดสูง

กวาตัวบั้งไฟ นิดหนอย เวลาที่จะบรรจุดินปนชาวบานก็จะขึ้นไปยืนบนฐานและนําดินปนเทใสลงไปใน

ลําบั้งไฟ จากน้ันจะนําสากไมขนาดใหญที่ทําจากเน้ือไมแข็ง โดยสากตําน้ันจะตองมีความยาวกวา

กระบอกตัวบั้งไฟเพ่ือใหเปนที่จับในการตอกอัดบั้งไฟ จากน้ันตอกลงไปในตัวบั้งไฟเพ่ืออัดดินปนให

แนน การอัดดินปนจะตองทําการอัดทีละช้ัน โดยเร่ิมตั้งแตการใสดินปนที่มีความแรงนอยลงไปกอน

เปนช้ันแรกและคอยไลระดับความแรงที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆตามสูตรการผสมของดินปน แตละช้ันตองมี

ความหนาแนนที่พอเหมาะ ถาแนนมากไปจะทําใหบั้งไฟแตกขณะจุดถาบั้งไฟมีความหนาแนนของดิน

ปนนอยไปจะทําใหบั้งไฟจุดไมขึ้น เมื่อทําการอัดบั้งไฟจนเกือบเต็มกระบอกแลวจะตองใชดนิเหนียวอดั

ปดช้ันดินปนอีกช้ันใหมีความหนาประมาณ สองน้ิว และอุดดวยเถียดปดทาย 

จากน้ันจะเปนขั้นตอนการเจาะรู ซึ่งทําหลังจากการอัดดินประสิวเรียบรอยแลว โดยใชเหล็ก

ยาวเจาะรูทางปากกระบอกบั้งไฟ คือดานที่ทําการอัดดินปนเสร็จเปนคร้ังสุดทาย และทําการเจาะตรง

ศูนยกลางของปากบั้งไฟจนทะลุไปถึงช้ันดินปนใหขนานกับกระบอกบั้งไฟไปจนสุดตัวบั้งไฟ รูบั้งไฟมี
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ประโยชนสองอยางคือ ใชเปนรูเพื่อใสชนวนในการจุดไฟ กับเปนรูระบายทางขับออกของควันดินปนที่

โดนการเผาไหมแลว ซ่ึงควันดินปนน้ีเองที่มีสวนทําใหบั้งไฟมีแรงดันสามารถลอยขึ้นไปบนฟาได     

(พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558) ซึ่งการ

เจาะรูชนวนมีหลายวิธีไดแก 

การเจาะรูชนวนแบบเศวตฉัตร ใหเอาเชือกเจาะอะไรก็ไดวัดความกวางของบั้งไฟจากริมนอก

ขางหนึ่ง ผาศูนยกลางถึงริมในอีกขางหนึ่ง แลวนําความยาวมาแบง 6 สวน หาความยาว 1 ใน 6 มา

แบงเปน 6 สวน ซึ่ง 1 ใน 6 สวนน้ีคือความกวางของรูชนวนชวงแรก แลวเอาความกวางของรูชนวน

ชวงแรกมาแบงเปน 6 สวน เจาะรูเทากับ 1 ใน 6 ลดหลั่นไปทีละชวงจนถึงเถียดสลัก  

การเจาะรูชนวนแบบตาลถอดยอด รูชนวนชวงแรกมีขนาดทําแบบเศวตฉัตร เอาความกวาง

ของรูแค 1 ใน 2 ลดหลั่นกันไป (ปานตะวัน ประวิเศษ. 2551: 80) การเจาะรูทั้งสองแบบนี้เปนแบบ

จุดชนวนทางหัว ซ่ึงสมัยกอนนิยมทําแบบน้ีเพราะการจุดบั้งไฟแบบดั่งเดิมมักจะทาํการจดุทางหัวบัง้ไฟ 

เพราะยังไมมีการพัฒนาการจุดบั้งไฟเหมือนในปจจุบัน (จะกลาวอยางละเอียดในสวนตอไป) เม่ือเจาะ

รูเสร็จเรียบรอยแลวจะตองใสชนวนไวจุด ที่ทํามาจากผาจีวรหรือผาเกามัด มัดใหยาวกวาตัวบั้งไฟตาม

ตองการแลวปลอยหางชนวนไวจุดไฟ ซ่ึงภายในผาเกามัดหรือจีวรพระประกอบไปดวยผงดินประสิวที่

เรียงตัวอยูภายในผา เพราะดินประสิวเปนตัวทําใหไฟสามารถไปติดกับดินปนที่บรรจุอยูภายในตัวบั้ง

ไฟไดอยางรวดเร็วผานผาจีวรหรือผาเกามัด ที่เปนวัสดุไวตอไฟ (พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป 

เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

ตอมาเปนการทําหางบั้งไฟ หางบั้งไฟจะเปนตัวสรางสมดุลและถวงนํ้าหนักใหกับตัวบั้งไฟ

เวลาพุงไปบนฟา หางบั้งไฟทําจากไมไผที่มีลักษณะยาวพอเหมาะกับตัวบั้งไฟและมีผิวไมที่เรียบ โดย

จะนําไมไผที่คัดเลือกมาแลว มาตมและตากแดดเพ่ือไมใหมีนํ้าและความช้ืนในไมไผ ดัดไมไผใหตรง 

จากน้ันมัดไมไผติดเขากับตัวบั้งไฟดวยเชือกและลวดใหแนน เพ่ือเปนหางสรางความสมดุลใหกับตวับัง้

ไฟ เม่ือมัดหางบั้งไฟกับตัวบั้งไฟแลว จะมีการติดลูกบั้งไฟหรือกูโหวตที่ทํามาจากไมไผขนาดเลก็มคีวาม

สั้นยาวไมเทากัน เฉือนเปนปากฉลาม ติดไวบริเวณสวนทายของตัวบั้งไฟ ซ่ึงกูโหวตน้ีจะเปนตัวทําให

เกิดเสียงดังคลายการทํางานของนกหวีดที่ตองอาศัยแรงลมในการทําใหเกิดเสียง ในอดีตชาวบานจะ

นิยมติดกูโหวตกันเพ่ือสรางความนาสนใจขณะที่บั้งไฟกําลังจุดขึ้นไปบนฟา เมื่อติดกูโหวตเรียบรอย

แลวถือเปนการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทําบั้งไฟ  

ชาวบานจะนําบั้งไฟที่ทําเสร็จแลวมาทําการตกแตงบั้งไฟหรือที่เรียกวาการเอบั้งไฟ การเอบั้ง

ไฟ คือการตกแตงบั้งไฟ เร่ิมจากการการนําบั้งไฟที่ทําเสร็จแลว ขึ้นวางบนขาหยั่งหรือที่ชาวบาน

เรียกวา “ขาเขีย” ที่ทําจากไม ในอดีตการตกแตงบั้งไฟในสวนหัวจะใชกระดาษตัดเปนวงกลมหรือรูป
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สัตวตางๆ เชน เสือ ควาย ลิง ตอมาจึงพัฒนามาเปนหัวนาค สวนที่ลําตัวจะมีการตัดลายดวยกระดาษ

สี และนํากระดาษสีมาติดที่ลําตัวบั้งไฟ สวนใหญจะใชกระดาษสีเงินสีทองมาพันทั่วทั้งหางบั้งไฟ และ

ในชวงหลังชาวบานจะนิยมนํากระดาษมาติดที่หางบั้งไฟเพ่ือทําเปนแผงหนังของพญานาค  

จากน้ันชาวบานจะใชดอกไมที่หาไดในชุมชนมาประดับทั้งตัวบั้งไฟ ในอดีตชาวบานจะตกแตง

หรือเอบั้งไฟของตนเองดวยวัสดุที่หาไดในหมูบาน ไมเหมือนในปจจุบันที่นิยมเอบั้งไฟเพ่ือประกวด

ความสวยงาม เม่ือถึงวันงานชาวบานจะนําบั้งไฟที่ตกแตงเสร็จแลวออกมาแหรอบหมูบาน แตกอนบั้ง

ไฟที่ใชในการจุดกับบั้งไฟที่ใชในการแหจะเปนบั้งไฟ  บั้งเดียวกันตางกับปจจุบันที่บั้งไฟที่ใชในการแห

กับบั้งไฟที่ใชในการจุดจะเปนคนละบั้ง เพราะบั้งไฟในปจจุบันจะมีสูตรในการผสมดินปนที่มีความ

เขมขน ทําใหบั้งไฟสามารถจุดขึ้นไปบนฟาไดเปนระยะเวลานาน ดังน้ันบั้งไฟในปจจุบนัจงึมีความไวตอ

ความรอนและอากาศเปนอยางมาถาโดนความรอนมากไปก็อาจจะทําใหระเบิดในขณะที่ทําการแหบั้ง

ไฟและอาจเกิดอันตรายได (พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 

23 มกราคม 2558)  

วันแหบั้งไฟหรือวันโฮม 

วันแหบั้งไฟหรือที่ชาวบานเรียกวา “วันโฮม” หมายความวา วันรวมตัวของชาวบาน เพราะ

ชาวบานจะมารวมตัวกันที่วัดอยางพรอมเพียงกันในตอนเชา เพ่ือตักบาตรและทําบุญในชวงเชาที่วัด 

จากน้ันชาวบานและแขกผูรวมงานจะนํากับขาวและธูปเทียนไปกราบไหวศาลเจาปูตา โดยมีพอจ้ําเปน

ผูนําในการไหวเจาปูตา เพื่อบอกกลาวเจาปูตาวาวันน้ันมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น ขอใหเจาปูตา

ชวยคุมครองหมูบานและชาวบานไมใหเกิดภัยอันตรายใดๆ ภายในงาน จากน้ันชาวบานจะรวม

รับประทานอาหารกันที่วัด  

บางปจะมีการอุปสมบทของชาวบานเพราะชาวบานเช่ือวาการอุปสมบทในประเพณีบุญบั้งไฟ

จะไดบุญมาก และถือเปนการทําบุญคร้ังใหญทั้งทําบุญบั้งไฟและทําบุญอุปสมบท อีกทั้งมีชาวบาน

และญาติพ่ีนองอยูรวมงานกันอยางพรอมเพรียง ถาปไหนมีการอุปสมบทก็มักจะจัดหลงัจากทีช่าวบาน

ตักบาตรทําบุญ ไหวศาลเจาปูตาในชวงเชาเสร็จเรียบรอยแลว จากน้ันจะเร่ิมทําพิธีบวชกันที่วัด โดยผู

ที่บวชจะตองมีการโกนผมโดยใหพอแมและญาติผูใหญเปนผูขลิบผมตามลําดับความสําคัญ เม่ือทําพิธี

โกนผมเสร็จเรียบรอยแลวจะมีการทําพิธีสูขวัญนาคโดยหมอสูตร จะเปนผูนําพิธี และมีการทองกลอน

สูขวัญนาคเพ่ือเปนการอวยพรนาคและสรางความเปนสิริมงคลใหแกนาค เม่ือกลาวกลอนสูขวัญแลว

หมอสูตรจะหยิบเสนดายมาผูกขอมือนาค และในชวงบายโมงจะมีการแหนาค โดยนาคจะขี่คอญาติพ่ี

นองที่เปนผูชายแหไปรอบหมูบาน และจะประกอบพิธีภายในวัดอีกคร้ังจึงถือเปนการเสร็จสิ้นการ

อุปสมบท สวนมากพิธีอุปสมบทจะเสร็จประมาณบายสองโมงคร่ึง หลังจากการทําพิธีเสร็จเรียบรอย
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แลว จะเปนการแหบั้งไฟ ในชวงประมาณ 15.00 น โดยเร่ิมตั้งขบวนแหตั้งแตหนาวัด (พอใหญพรม 

หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตรขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคมคม 2558) 

การเซ้ิงบั้งไฟในขบวนแหบั้งไฟ คือการสรางความสนุกสนานและขอเหลาขอน้ําจากชาวบาน

ขณะแหบั้งไฟไปรอบหมูบาน โดยการจัดรูปแบบขบวนแหบั้งไฟจะเปนหนาที่ของหมูสิบและหมูแปด 

แตชาวบานคนอื่นก็สามารถเขารวมในขบวนแหบั้งไฟไดอยางไมจํากัด เพียงแตการจดัรูปแบบขบวนจะ

เปนหนาที่ของหมูสิบและหมูแปด ซ่ึงชาวบานทุกคนตางตั้งตารอคอยการแหบั้งไฟเปนอยางมากเพราะ

เปนชวงเวลาที่สนุกสนาน โดยขบวนแหบั้งไฟจะประกอบไปดวย เกวียนที่บรรทุกบั้งไฟพรอมดวย

พระสงฆที่เปนเจาของสูตรการทําบั้งไฟนั่งอยูขางหลังบั้งไฟ ซ่ึงเกวียนบรรทุกบั้งไฟจะอยูหนาสุดของ

ขบวนแหบั้งไฟ ตามดวยคณะเซ้ิงบั้งไฟ เคร่ืองดนตรี และปดทายดวยกลุมชาวบานผูชายที่แตงตัวผิด

เพศ แตงตัวที่แปลกประหลาดถือสิ่งประดิษฐที่แสดงถึงการรวมเพศของมนุษยหรือที่ชาวบานเรียกวา

บักแบนและลิงเดาไม ที่เปนไมแกะสลักเปนรูปลิงกําลังทําทารวมเพศ ที่สามารถขยับขึ้นลงได

เหมือนกับการรวมเพศ หรือนําปลักขิกขนาดใหญที่ทํามาจากไมหรือที่ชาวบานเรียกวา “บั้งเสียก” 

มารวมแห บางคนก็นําอุปกรณในการทําการเกษตรและการจับปลามาถือประกอบในขบวนแหบั้งไฟ 

เพ่ือแสดงถึงความอุดมสมบูรณของพืชผลและผลผลิตในปน้ัน ชาวบานในขบวนแหบั้งไฟจะรวมกันขับ

รองคําเซิ้งบั้งไฟและฟอนรําในขบวนเซิ้ง และนําบั้งไฟทั้งหมดที่ทําการเอแลว ใสไวบนเกวียนและแห

ไปรอบหมูบานพรอมดวยเคร่ืองดนตรีสองชนิดคือ กลองตุมและพางฮาด (พอใหญสุวรรณ หลักคํา. 

อายุ 81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

พางฮาดเปนเคร่ืองดนตรีชนิดหนึ่งขนาดเทาฆองโหมง หลอเปนรูปฆองแตไมมีปุมตรงกลาง

เหมืองฆอง โดยจะตีดวยไมหุมนวม สวนกลองตุม เปนกลองสองหนา ใชตีดวยหวายลําใหญหุมดวย

นวม ชาวบานจะชวยกันหาบเคร่ืองดนตรีทั้งสองประเภทดวยไมคาบหาบหน่ึงอัน โดยผูถือพางหาดจะ

อยูหนาผูถือกลองตุม ซ่ึงเคร่ืองดนตรีทั้งสองชนิดน้ีถือเปนเคร่ืองดนตรีโบราณและไมนิยมนาํมาบรรเลง

กับเคร่ืองดนตรีชนิดอื่น นิยมใชบรรเลงในประกอบงานประเพณีและพิธีกรรมหลักๆ จังหวะในการตี

ประกอบการเซิ้งบั้งไฟ จะเปนการตีเปนจังหวะขัดลอกันในทํานอง ตุมพาง ตุมพาง ตุมพาง โบราณ

เรียกการตีแบบน้ีวาการตีแบบฮอยไฟ (วาสนา บันทุปา. 2540: 141-142) ในขณะที่แหเซิ้งบั้งไฟจะมี

การขับคํารองเซ้ิงบั้งไฟประกอบ ซึ่งในอดีตมักจะเปนผูชายเทาน้ันที่จะทําการเซ้ิงบั้งไฟและฟอนรําใน

ขบวนแห เพราะการแหบั้งไฟจะมีการเลนกันอยางสนุกสนานประกอบกับนําเร่ืองทางเพศมาเก่ียวของ 

นอกจากน้ียังมีการดื่มสุราในขบวนแห ถาผูหญิงเขามาเปนสวนหน่ึงในขบวนแหบั้งไฟก็มักจะดูไมดี ไม

เหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของผูหญิงที่ตองเรียบรอย (สุริยา สมุทคุปติ์. 2533: 30) 



95 

 
 ในการเซ้ิงบั้งไฟมีผูนําในการกลาวคําเซ้ิงหนึ่งคน สวนคนที่เหลือในขบวนจะเปนผูรองคําเซิ้ง

ตาม ชาวบานจะทําการรองคําเซ้ิงบั้งไฟประกอบการฟอนรําซ่ึงเปนทาที่อิสระ ไมตายตัว เม่ือถึงหนา

บานชาวบานคนไหนก็จะหยุดบานน้ันเพ่ือรองคําเซ้ิงใหเจาของบาน เจาของบานน้ันจะออกมาตอนรับ

เปนอยางดีรวมถึงใหเงินกับคณะเซ้ิงบั้งไฟหรือใหขนมใหอาหารกับคณะเซิ้งบั้งไฟ  

ชาวบานจะแหบั้งไฟไปยังศาลเจาปูตา เพ่ือบอกกลาวเจาปูตาและเปนการนําบั้งไฟมากราบ

ไหวเจาปูตา โดยชาวบานจะทําการจุดบั้งไฟจํานวนหน่ึงบั้งเพ่ือเปนการถวายใหกับเจาปูตาที่บริเวณ

หนาศาลเจาปูตา นอกจากการจุดบั้งไฟจะเปนการถวายใหแกศาลปูตาแลวบั้งไฟ บั้งนี้ยังเปนบัง้ไฟเพ่ือ

การเสี่ยงทายของชาวบาน วาพืชผลและฟาฝนในปน้ันจะเปนเชนไร ถาบั้งไฟขึ้นสูงแปลวาพืชผลจะ

อุดมสมบูรณ ฝนจะตกตองตามฤดูกาล แตถาบั้งไฟไมขึ้นหรือ “บั้งไฟซุ” ซึ่งเปนลักษณะของบั้งไฟทีท่าํ

การจุดแลวแตไมขึ้นไปบนฟาเพียงแตมีควันออกมา จะแปลวาปน้ันพืชผลจะไมอุดมสมบูรณจะเกิดสิ่ง

ไมดีขึ้นในหมูบาน ฟาฝนจะตกไมตามฤดูการหรือฝนแลง ดั้งน้ันบั้งไฟที่ชาวบานนํามาจุดเปนบั้งแรกจงึ

ตองเปนบั้งที่ผานการทําบั้งไฟมาอยางดี เพ่ือใชในการเสี่ยงทาย เม่ือทําการเสี่ยงทายเสร็จแลวชาวบาน

จะทําการแหบั้งไฟไปรอบหมูบานและแหเขาวัดเปนลําดับสุดทาย (พอใหญสุวรรณ หลักคํา. อายุ 81. 

ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

สําหรับคําเซิ้งที่ชาวบานใชในการเซ้ิง มีความแตกตางกันไปตามแตละพ้ืนที่ ซึ่งสวนมากมี

เนื้อหาที่เกี่ยวของกับตํานานการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ เชนตํานานของผาแดง นางไอ หรือตํานานพญา

คันคากกับพญาแถน นอกจากน้ีความหมายของคําเซ้ิงยังมีเน้ือหาขอขาวปลาอาหาร ขอเหลา ขอ

บริจาคเงิน และกลาวใหพรแกผูที่ใหเงินหรือใหขาวของแกคณะเซ้ิงบั้งไฟ รวมถึงมีการกลาวคําเซ้ิงใน

ลักษณะที่เปนเร่ืองเก่ียวกับทางเพศ แตสวนมากจะเปนกลุมชาวบานผูชายที่อยูปดทายขบวนบัง้ไฟเปน

ผูรองคําเซ้ิงเร่ืองเก่ียวกับทางเพศหรือเร่ืองลามก การเซิ้งเก่ียวกับเร่ืองลามกเหลาน้ันถือเปนการสราง

ความสนุกสนาน ชาวบานจะไมมีการถือโทษโกรธกันภายในวันนั้น เพราะถือวาเปนวันงานบุญที่ทุกคน

จะมารวมทําบญุและรวมสนุก  

เมื่อชาวบานแหบั้งไฟเขามาในวัดแลว ชาวบานจะนําบั้งไฟเขาไปเก็บในวัด เพ่ือเตรียมสําหรับ

ในการจุดในวันรุงขึ้น จากน้ันชาวบานตางแยกยายกลับบานเพ่ือไปเตรียมอาหารและเหลาไวสําหรับ

เพ่ือเลี้ยงฉลองเพ่ือนบานและแขกที่มารวมงาน ในชวงเย็นวันนั้นชาวบานทุกคนจะไปรับประทาน

อาหารกับเพ่ือนบานหรือแบงบันอาหารและเหลาใหกับเพ่ือนบานกันอยางคึกคัก จนถึงเวลาประมาณ 

20.00 น. ชาวบานจะมารวมตัวกันที่วัดเพ่ือรอชมการแสดงหมอลําพ้ืน ที่ชาวบานหมู 7 ไดรวมกัน

จัดการแสดงขึ้น ชาวบานทุกคนจะมารวมกันชมการแสดงหมอลําพ้ืนกันอยางพรอมเพียงกันที่บริเวณ
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ลานวัด ชาวบานบางคนก็จะน่ังดื่มสุราและดูหมอรําพื้นอยางเพลิดเพลิน (พอใหญสุวรรณ หลักคํา. 

อายุ 81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

วันจุดบั้งไฟ 

ชาวบานจะรวมตัวกันที่วัดตั้งแตเวลาประมาณ 9 โมงเชา เพ่ือมาชวยกันนําบั้งไฟไปยังสนาม

จุดบั้งไฟที่ชาวบานจัดขึ้นบริเวณหลังวัด โดยสนามจุดบั้งไฟจะมีลักษณะเปนลานกวาง เปนที่นาเกา

หลังวัด ซึ่งชาวบานที่เปนเจาของที่นาไดมอบที่นาผืนนี้ใหกับวัด วัดจึงใหหมูบานใชที่นาตรงนี้เปน

สนามจุดบั้งไฟของหมูบาน สนามบั้งไฟจะเปนที่โลงและตรงกลางพื้นที่นาจะมีคางบั้งไฟ หรือฐานบัง้ไฟ 

ที่ชาวบานทําเอาไวกอนวันงาน ไวสําหรับจุดบั้งไฟ คางบั้งไฟในอดีตจะใชตนไมใหญ สูงประมาณ 15 

เมตร ตัดก่ิงและใบออกใหหมด เพื่อความสะดวกในการนําบั้งไฟขึ้นจุดดวยการทําบันไดพาดปนขึ้นไป 

(พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

ชาวบานเร่ิมจุดบั้งไฟเวลา 10.00 น. โดยบั้งแรกที่ชาวบานจุดเปนบั้งไฟถวายแกพญาแถนให

ฝนตกตองตามฤดูกาลและใหพืชผลเจริญงอกงาม กอนการจุดบั้งไฟตองมีการลางบั้งไฟกอนการจุด 

เพ่ือใหดินปนมีความแรงพอเหมาะ และทําใหรูในบั้งไฟสะอาดเพ่ือใหแรงขับจากดินปนสามารถพน

ออกมาไดสะดวกและทําใหบั้งไฟพุงขึ้นไปบนฟาได การลางบั้งไฟจะทําโดยเจาของสูตรบั้งไฟ ดวยการ

เอาหัวบั้งไฟบักลงดิน จากน้ันเทนํ้าลงไปในรูบั้งไฟใหเต็ม ผูที่เปนเจาของสูตรจะเปนผูกําหนดเวลาเอง

วาจะตองใหนํ้าแชอยูนานประมาณเทาไหรจึงจะเทน้ําออกได เพ่ือใหนํ้าซึมเขาไปในดินในจํานวนที่

พอเหมาะ แลวแตสูตรของชางคนไหน จากน้ันจึงเทน้ําออกแลวใชไมแสเอาผาพันทั้งไม แหยเขาไปในรู

บั้งไฟแลวเช็ดจนนํ้าภายในรูแหงพอประมาณ เม่ือลางเสร็จแลวขั้นตอนตอมาจะเปนการรอยสายชนวน 

โดยชนวนทําจากกระดาษบางๆ หรือเศษผามวนใหเปนลักษณะกลมยาว และบรรจุดินปนถานสามไว

ขางในรูเศษผา จากนั้นนําชนวนมาผูกกับปลายไมไผขนาดยาวเทากับสายชนวนที่เหลาแลว ใหแนน

และนําไมไผที่ผูกกับชนวนแลวแหยเขาไปในรูบั้งไฟ ซึ่งปลายชนวนจะไปอยูตรงที่หัวบั้งไฟพอดี และใช

เศษผาอัดตรงปลายบั้งไฟเพ่ือไมใหสายชนวนไหลออกมาขณะนําบั้งไฟไปจุดที่ฐานบั้งไฟ เมื่อนําตัวบั้ง

ไฟไปไวที่ฐานจุดบั้งไฟเรียบรอยแลว เจาของสูตรบั้งไฟจะเปนผูที่ทําการจุดบั้งไฟ โดยจะปนขึ้นไปเอา

ไฟจุดชนวนตรงหัวบั้งไฟ เม่ือจุดไฟแลวผูจุดจะตองรีบหลบไปทางดานขางของฐานจุดบั้งไฟในทันที

เพ่ือที่จะไมใหโดนบั้งไฟที่กําลังจะจุดขึ้นไปบนฟา ดังนั้นผูที่ทําการจุดบั้งไฟจึงตองมีความระมัดระวัง

และเช่ียวชาญในการจุดบั้งไฟเปนอยางมาก ไมเชนนั้นอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได เม่ือบัง้ไฟจดุขึน้ไป

บนฟาแลวควันไฟจากบั้งไฟจะดันเศษผาและไมไผที่ใสไวในบั้งไฟ จะถูกดันหลุดออกมาจากตัวบั้งไฟ 

บางคร้ังในการจุดไฟ ชนวนบั้งไฟจะไมโดนไฟหมดทั้งชนวนจึงทําใหบั้งไฟไมขึ้น ผูจุดชนวนตองปนขึ้น

ไปเปลี่ยนชนวนเพ่ือจุดใหมอีกคร้ัง 
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“สมัยกอนการจุดชนวนบั้งไฟทํายาก อันตรายดวย ยิ่งบั้งไฟที่จุดไปแลว แตไฟไมถึงดินปน 

อันน้ันยิ่งอันตราย ตองรอไปกอนวามันไมติดไฟจริงๆ ถาติดขึ้นมาแลวเรากําลังปนขึ้นไปเปลี่ยนมัน 

ตองเจ็บหนักมากๆ อาจตายได” 

(พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อาย ุ80 ป เจาอาวาสวัดบานไผ. สมัภาษณ, 23 มกราคม 2558)  

การเปลี่ยนชนวนบั้งไฟที่มีการจุดชนวนไปแลวจึงเปนสิ่งที่อันตรายมาก ตองรอจนกวาจะ

แนใจแลววาบั้งไฟไมติดไฟจริงๆถึงจะขึ้นไปเปลี่ยนชนวนได ซ่ึงบางคร้ังตองรอเกือบถึงหน่ึงช่ัวโมง  

ชาวบานทุกคนตั้งตารอคอยวันจุดบั้งไฟเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนการจดุบัง้ไฟเพ่ือ

ถวายแกพญาแถนแลว ชาวบานยังมารวมกันลุนวาบั้งไฟฉบับไหนจะขึ้นหรือจะไมขึ้นไปบนฟา ถาบั้ง

ไฟของชางคนไหนขึ้นสูงและไมแตกกลางอากาศ ชาวบานจะแหชางบั้งไฟเจาของสูตรไปรอบๆฐานบั้ง

ไฟแตถาบั้งไฟของชางคนไหนแตกหรือไมขึ้น ชาวบานจะจับชางทําบั้งไฟคนน้ันหรือพระรูปนั้น โยนลง

โคลนตมขางสถานที่จุดบั้งไฟ กอนจะโยนลงตมจะมีการรองบอกวา “บั้งไฟบขึ้น เอาคนลงตม” 

จากน้ันก็โยนชางบั้งไฟไปในโคลนตม การโยนลงโคลนตมน้ันจะไมมีการถือโกรธกันระหวางชาวบาน

เพราะถือวาเปนการลงโทษชางที่ทําบั้งไฟ เพื่อเปนการสรางบรรยากาศใหเกิดความสนุกสนาน 

นอกจากน้ีการโยนชางบั้งไฟลงโคลนตมยังมีอีกความเช่ือหน่ึงคือ เพ่ือเปนการประชดพญาแถนวาฝน

ไมเพียงพอในปนั้น ทําใหมีเพียงแตโคลนตมเทานั้นไมมีนํ้าเพียงพอที่จะทําใหตนขาวเจริญเติบโต (ปาน

ตะวัน ประวิเศษ. 2551: 24) นอกจากนี้ชาวบานยังเรียกประเพณีบุญบั้งไฟอีกอยางวาบุญสกปรก 

เน่ืองจากมีการเลนโคลนตมกันจนเนื้อตัวสกปรก รวมถึงมีการแหบั้งไฟที่ประกอบไปดวยอุปกรณ

สิ่งประดิษฐในทารวมเพศและการพูดจาลามก ที่เก่ียวกับเร่ืองเพศ ดังน้ันบุญบั้งไฟจึงมีเช่ือเรียกอีกช่ือ

หนึ่งวาบุญสกปรก (พอใหญสุวรรณ หลักคํา. อายุ 81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 

2558) ในชวงเวลาของการจุดบั้งไฟ ชาวบานยังนิยมเลนสนุก ดวยการทายวาบั้งไฟบั้งไหนจะขึ้นสูง

กวากัน แตชวงเวลาน้ันยังไมมีการพนันกันอยางเปนทางการแตจะเปนการเลนสนุกในการทายวาบัง้ไฟ 

บั้งไหนจะขึ้นสูงกวากัน หรือบางคนอาจจะมีสิ่งของเล็กๆ นอยๆ มาเดิมพัน เพื่อความสนุกสนาน

เทานั้น 

ชาวบานจุดบั้งไฟจนถึงเวลาประมาณ 18.00 น. จากน้ันชาวบานจะมารวมตัวกันเพ่ือทําการ

นํารอยไฟหรือการนําฮอยไฟ คือการเฉลิมฉลองหลังจากการจุดบั้งไฟ โดยชาวบานจะรวมตัวกัน เพ่ือ

เฉลิมฉลองผลสําเร็จจากการจุดบั้งไฟ โดยการเซิ้งขอเหลาจากชาวบานตามบานตางๆ ที่สําคัญจะมี

การทําสูตรขวัญโดยหมอสูตรขวัญของชุมชน ใหแกเจาของบั้งไฟทั้งที่จุดขึ้นและจุดไมขึ้น เพ่ือความ

เปนสิริมงคล การสูตรขวัญชางบั้งไฟมักจะทําขึ้นที่วัดหลังจากที่ชาวบานไดจุดบั้งไฟทั้งหมดเรียบรอย

แลว การสูตรขวัญจะเร่ิมตนดวยการอาราธนาศีล เมื่ออาราธนาเสร็จแลวหมอสูตรจะเร่ิมทําการสูตร
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ขวัญดวยกลอนสูตรขวัญที่เปนสิริมงคล จากน้ันมีการผูกขอมือชางทําบั้งไฟจากหมอสูตรและผูเฒาผู

แกภายในชุมชน หลังจากน้ันชาวบานก็จะรวมกันรับประทานอาหารที่วัด และเร่ิมตั้งขบวนเซ้ิงนําฮอย

ไฟเพ่ือไปขอเหลาของขนมตามบานของชาวบานในหมูบาน ในขณะการเซ้ิงนําฮอยไฟ ชาวบานใน

ขบวนจะมีการรองคําเซ้ิงนําฮอยซ่ึงสวนใหญจะมีความหมายที่แสดงถึงความขอบคุณและใหศีลใหพร

แกบานตางๆที่ทําการใหเหลาใหขนม (พอใหญพรม หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตรขวัญของหมูบานไผ. 

สัมภาษณ, 21 มกราคมคม) โดยคํารองเซ้ิงนําฮอยไฟที่ชาวบานรองกันในอดีตคือคํารองดังนี้ 

 โอเฮาโอพวกฟอนเฮาโอ   มาฮอดนี้ถึงเฮือนไผ 

 เฮือนผูใดหลังใหญอาดหลาด  บไดบาทหลานนอยบหนี 

 เจาทุกขทานมาอยาทน   เจาผูจนทานมาอยาขาด 

 อยาใหขาดในเร่ืองการกิน   ทานศีลและทานแหหลังบังหนา 

 พวกแมปาเฮือนอื่นกะมี   เปนเศรษฐีบอยากทานพอเฟอง 

หรือสิเตี้ยนขึ้นฮอดสลึง   หานตําลังใหไปแปดบาท 

อยาใหขาด ในเร่ืองกินทาน  เราใหแลวแถมพรใหเราแน 

ใหเราแผโตหมอนโตไหม   เลี้ยงส่ําใดใหไดส่ํานั้น 

เลี้ยงควายคอนใหเปนโตเขาดํา  เลี้ยงควายดําใหเปนเขาแกว 

เลี้ยงใหญแลวมันออกลูก   แผ คือกะปูยามนา 

ลาเฮาลา พวกฟอนเฮาลา   ลาเฮือนน้ีหนีไปเฮือนใหม 

(หมอลําศิลปะพ้ืนบานที่ไมมีวันตาย, 2557) 

หลังจากที่ชาวบานไดทําการแหนํารอยไฟหรือการนําฮอยไฟแลวจะชวยกันเก็บกวาดสถานที่

และแยกยายกันกลับบาน บางบานก็จะกลับไปเฉลิมฉลองตอกันที่บานของตนเอง 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในอดีตตั้งแตป พ.ศ. 2500 

ถึงป พ.ศ. 2520 รูปแบบการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผยังคงเปนรูปแบบดั้งเดิมที่
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ชาวบานมารวมกันจัดงานเพื่อถวายบั้งไฟแกพญาแถนและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของหมูบานอยางศาลเจาปูตา 

ใหฝนตกตองตามฤดูกาลและใหพืชผลอุดมสมบูรณ รวมถึงใหชาวบานและหมูบานอยูรมเย็นเปนสุข 

ซ่ึงประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในชวงป พ.ศ. 2521 เปนตนมา โดย

ผูศึกษาไดแบงรูปแบบการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผตั้งแตป พ .ศ. 2521 ถึงป พ.ศ. 

2542 เปนรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สอง 

พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟชวงที่สอง ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ถึงป          พ.ศ. 

2542 

ประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สอง ตั้งแตป พ.ศ. 2521 ถึงป พ.ศ. 2542 จากคําบอกเลาของพอ

ใหญสุวรรณ หลักคํา ผูทรงคุณวุฒิชุมชน เลาวาชวงน้ีเปนชวงเวลาที่หมูบานไผเร่ิมมีการกอสรางถนน

ตัดเขาหมูบานใหเปนถนนคอนกรีต ในป พ.ศ. 2520 และในป พ.ศ. 2522 หมูบานไผจึงเร่ิมมีไฟฟาใช

กันทุกหลังคาเรือน การสรางถนนและการมีไฟฟาใชภายในหมูบาน มีสวนทําใหชาวบานรับเอา

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงตางๆ จากภายนอกเขามาประยุกตใชกับการจัดงานประเพณีบญุบัง้ไฟ

มากขึ้น  

“พอมีถนนเขามาในหมูบาน ไมก่ีปไฟฟาก็เขามา มีถนนเวลาจะไปไหนก็สะดวกขึ้น ชาวบาน

ไดเห็นอะไรจากขางนอกหมูบานมากขึ้น หลายๆ อยางก็เขามาในหมูบานมากขึ้น อยางพวกเทคนิค

การทําบั้งไฟ การจุดบั้งไฟ เรารับมาจากขางนอกเยอะ เร่ืองอื่นในหมูบานก็มีการพัฒนามากขึ้นตั้งแต

หมูบานมีถนน” 

(พอใหญสุวรรณ หลักคํา. อาย ุ81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนลักษณะที่คอยเปนคอยไปไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตมานัก เพียงแตมีการประยุกตนําเทคโนโลยีและความรูตางๆที่รับมาจาก

ภายนอกมาใชเพียงเทาน้ัน 

วันประชุมกอนวันจัดงาน 

การประชุมในชวงเวลาน้ีจะมีการแบงหนาที่ แตกตางไปจากอดีตเพียงเล็กนอย โดยชาวบาน

เร่ิมมีความเห็นวาหนาที่ตางๆที่แตละหมูจะตองรับผิดชอบควรมีการสลับผลัดเปลี่ยนหนาที่กันไปในแต

ละป ดวยการจับฉลากวาหมูไหนจะมีหนาที่ทําอะไรในแตละป เพ่ือที่ทุกหมูจะไดมีหนาที่ในการจัดงาน

ใหมๆและทุกหมูก็สามารถที่จะรับผิดชอบงานไดเปนทุกสวน ถึงแมวาจะมีการจับฉลากเปลี่ยนหนาที่
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กันของแตละหมูแตชาวบานก็ยังคงรวมดวยชวยกันจัดงาน ตามความถนัดของตนเองเหมอืนในอดตีทีมี่

การจัดแบงหนาที่กันอยางชัดเจนวาหมูไหนมีหนาที่ทําอะไร อยางเชน ชาวบานหมูแปดและหมูสิบที่มี

ความถนัดในการจัดขบวนแหบั้งไฟ ก็จะไปชวยหมูอื่นที่จับฉลากไดรับผิดชอบในเร่ืองการจัดขบวนแห

บั้งไฟ (นางเอ็น ลําไพ. อายุ 70 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 17 มกราคม 2558) 

นอกจากน้ีการแสดงหมอลําพื้นที่ในอดีตเปนหนาที่ของชาวบานหมูเจ็ดในการจดัการแสดง ยงั

ตองมีการปรับเปลี่ยนเปนการจางคณะหมอลําพ้ืนจากหมูบานอื่น เน่ืองมาจากผูนําในการขับรองหมอ

ลําพ้ืนไดเสียชีวิตลง อีกทั้งชาวบานในหมูเจ็ดหลายๆคนก็เร่ิมออกไปทํางานนอกหมูบานมากขึน้ จงึไมมี

ใครทําหนาที่สืบทอดการนําขับรองหมอลําพื้นตอ  

“หมูเจ็ดตองเลิกจัดหมอลําพ้ืนไป เพราะคนกลาวนําคํากลอนหมอลําพ้ืนตาย ไมมีใครมา

กลาวนําแทนได ลูกหลานของแกก็ออกไปทํางานนอกหมูบานนานๆจะกลับมาที แกก็ไมไดสอนใคร 

การจัดหมอลําพ้ืนเลยไมมีใครทําตอ เลยตองไปจางหมอลําพ้ืนคนอื่นมาแทน” 

 (นางทุมมา กอแกว. ผูสงูอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) 

จึงทําใหชาวบานตองไปจางวานการแสดงหมอลําพ้ืนจากหมูบานใกลเคียงใหมาชวยแสดง

หมอลําพ้ืนภายในคืนวันแหบั้งไฟแทน อีกทั้งถนนหนทางที่มีความสะดวกสบายทําใหสามารถไปจาง

คณะหมอลําพ้ืนจากหมูบานอื่นมาแสดงไดอยางงายดาย ดังน้ันหนาที่การฝกรองและการจดัแสดงหมอ

ลําพ้ืนจึงตองยกเลิกไปและเปลี่ยนมาเปนหนาที่จัดหาการแสดงหมอลําพ้ืนคณะตางๆ เพื่อที่จะนํามา

แสดงใหชาวบานไดรับชม 

วันแห 

รูปแบบการจัดงานในวันแหยังคงมีรูปแบบเหมือนเดิม อยางเชนในชวงเชาชาวบานมารวมกัน

ทําบุญตักบาตร และไปกราบไหวศาลเจาปูตา จากนั้นจะรวมพิธีอุปสมบทกันที่วัด ในชวงบายเปนการ

แหบั้งไฟไปยังศาลเจาปูตาและทําการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ แตรูปแบบขบวนในการแหมีความ

เปลี่ยนแปลงไป อยางเชนมีการตกแตงขบวนแหใหมีความสวยงามมากขึ้น มีการนํารถอีแตนมาใชเปน

พาหนะในการแหบั้งไฟแทนเกวียน เร่ิมมีการแกะสลักตนกลวยเพื่อนํามาทําเปนรูปหัวพญานาคเพ่ือ

ประดับไวที่หัวบั้งไฟ มีการประดิษฐสิ่งของเปนรูปอวัยวะเพศชายมากขึ้น รวมถึงประดิษฐตุกตาหรือ

สิ่งของที่แสดงถึงการรวมเพศในรูปแบบใหม มากขึ้นตางจากแตกอน ที่มีเพียงลิงเดาไม และบักแบน 

นอกจากนี้ในขบวนแหยังมีผูหญิงเขามาเปนสวนหน่ึงในการแหบั้งไฟ ตั้งแตในป พ .ศ. 2525 และ

รูปแบบการเซ้ิงบั้งไฟเร่ิมมีความเปนระเบียบมากขึ้น เร่ิมมีการกําหนดทาฟอนรําที่เหมือนกัน แตยัง
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เปนทาฟอนรําที่งายๆ โดยมีผูสูงอายุภายในหมูบานเปนผูสอนทาในการฟอนรํา รวมถึงมีการแตงตัว

ดวยผาพื้นเมือง มีผาสไบเหมือนกันทุกคน เพ่ือความสวยงามมากยิ่งขึ้น เหตุที่เปนเชนน้ีเนื่องจาก

ชาวบานในหมูบานไดมีโอกาสไปงานบุญประเพณีของหมูบานอื่นในจังหวัดยโสธร และไดชมการแสดง

พ้ืนเมืองที่มีผูหญิงเปนนางฟอนรําในการแสดงซ่ึงมีความออนชอยสวยงาม จึงมีการเลียนแบบมาใชกบั

การเซ้ิงบั้งไฟของหมูบานตนเอง (นางทอง หมื่นกุล. อายุ 65 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 17 

มกราคม 2558) 

“พ.ศ. 2525 เขาใหผูหญิงเขามาฟอนรําแลว ตอนสาวๆยายเคยเปนคนรํา ตอนน้ันจําไดวา 

พวกผูใหญบานหมูสี่ เขาไปงานหมูบานอื่นและเห็นผูหญิงอยูในขบวนรํา เลยมาบอกกับหมูบานให 

ผูหญิงในหมูบานที่วางงาน มาชวยซอมรํา และเขาก็ไปซ้ือเสื้อผานางรําแบบมีสไบ มาใหใสเหมือนกัน

หมด หลังๆเขาก็ใหผูหญิงมารําแทนผูชาย” 

(นางทอง หม่ืนกุล. อาย ุ65 ป. ผูสงูอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 17 มกราคม 2558) 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหตั้งแตน้ันเปนตนมาในขบวนฟอนรํา เซิ้งบั้งไฟของหมูบานไผจึงเปนหนาที่

ของผูหญิงและเด็กสาววัยรุนภายในหมูบานที่จะรวมกันฝกซอมการฟอนรํา โดยมีผูสูงอายใุนชุมชนเปน

ผูฝกสอน สวนผูชายจะมีหนาที่เปนผูขับรองคําเซิ้ง และเดินตามคณะผูหญิงที่ฟอนรําเทาน้ัน 

ในชวงเย็นชาวบานจะมารวมชมการแสดงหมอลําพ้ืนกันที่ลานวัด อยางที่กลาวไปขางตนวา

การแสดงหมอลําพ้ืนของหมูบานไผไดเปลี่ยนจากการจัดการแสดงของชาวบานหมูเจ็ดมาเปนการจาง

คณะหมอลําพ้ืนจากหมูบานอื่น คณะหมอลําพื้นที่มาแสดงในหมูบานไผในชวงแรกคือ คณะโพนคํา ซ่ึง

เปนชาวบานจากหมูบานโคก ที่เปนหมูบานที่ใกลเคียงกับหมูบานไผ ในป พ.ศ. 2520 หมอลําพ้ืนจะได

คาตอบแทนเปนเงินจํานวน 150 บาท หรือแลวแตทางหมูบานจะให จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2525 คณะ

หมอลําพ้ืนจึงมีการกําหนดราคาและเวลาในการแสดงตั้งแต 20.00 น ถึงเวลา 23.00 น. โดยมีคาจาง

เปนจํานวนเงิน 350 บาท และมีการปรับราคาเร่ือยมาจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2539 คณะหมอลําพื้นมี

คาจางตอคืน ตั้งแตเวลา 20.00 น ถึงเวลา 24.00 น. ประมาณ 3,000 บาท  (นางทุมมา กอแกว. อายุ 

67 ป. ผูสูงอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) 

 

วันจุดบั้งไฟ 
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ชาวบานเร่ิมการจุดบั้งไฟตั้งแตชวงเชา ในบริเวณสนามจุดบั้งไฟหลังวัด ในชวงประมาณป 

พ.ศ. 2523 ชาวบานไดทําคางบั้งไฟหรือฐานบั้งไฟแบบใหม ขึ้นมาสองฐาน เพ่ือใหมีความเข็งแรงมาก

ขึ้นและรองรับจํานวนบั้งไฟที่มีการจุดมากขึ้น โดยใชไมไผขนาดใหญ ยาวประมาณ 14 เมตร ใช 3 ลํา 

นํามาตั้งเปนสามขา ประกอบเปนฐานบั้งไฟ นําไมไผขนาดเล็กมาทําเปนบันไดพาดกับตัวไมไผขนาด

ใหญที่เปนหลัก เพ่ือใหคนจุดบั้งไฟสามารถนําบั้งไฟขึ้นไปพาดกับฐานบั้งไฟและทําการจุดบั้งไฟได 

(นายสมัค หลักคํา. อายุ 66 ป. อดีตผูใหญบานหมู 7. สัมภาษณ, 16 มกราคม 2557) 

ตั้งแตป พ.ศ. 2522 เปนตนมาเร่ิมมีชาวบานทดลองสูตรในการทําบั้งไฟใหเปนสูตรของตนเอง

มากขึ้น เพราะมีชาวบานที่ชํานาญในการทําบั้งไฟ เนื่องจากเปนลูกมือของเจาอาวาสเปนเวลานาน 

บวกกับเปนชาวบานที่มีความสนใจในการทําบั้งไฟเปนพิเศษและอยากคิดคนสูตรการทําบัง้ไฟเปนของ

ตนเอง เพ่ือใหบั้งไฟสามารถพุงขึ้นไปบนฟาไดโดยไมแตกหรือไมใหบั้งไฟมีแคควัน แตไมพุงขึ้นไปบน

ฟา อยางที่ชาวบานเรียกวา “บั้งไฟซุ” ชาวบานที่เร่ิมทําบั้งไฟเปนสูตรของตนเอง หรือมีการรวมกลุม

และตั้งช่ือกลุมกันเพ่ือทําบั้งไฟใหเปนสูตรของกลุมตนเอง และมักจะทําการผสมดินปนกันที่บานของ

ตนเอง แตการบรรจุดินปนก็ยังคงทํากันที่วัดบานไผเชนเดิม เพราะวัดมีสถานที่กวางขวางและมี

อุปกรณในการอัดหรือบรรจุดินปนอยางครบถวน ที่สําคัญวัดบานไผยังมีการจัดสรางที่อัดดินปนขึน้มา

ใหม ในป พ.ศ. 2523 โดยการนําของเจาอาวาสพระครูเวฬุวนาภิวัฒน หรือหลวงพอพิมพทอง ซ่ึงทาน

มีความช่ืนชอบในการทําบั้งไฟและเห็นหมูบานอื่นมีเคร่ืองอัดบั้งไฟที่ทันสมัย จึงสั่งทําที่อัดดนิปนบัง้ไฟ

แบบใหมที่ทําจากเหล็ก สูงขนาด 7 เมตร มีกลไกลที่ชวยทุนแรงในการอัดดินปนแตยังตองใชแรงคนใน

การบังคับกลไกลในการอัด และตั้งไวในบริเวณหลังวัด ซึ่งหลวงพอพิมพทองไดยกที่อัดดินปนบั้งไฟ

แบบใหมใหเปนของสวนกลางของหมูบานไผ  

“เจาอาวาสองคกอน ทานเปนคนชอบบั้งไฟมาก ทานเปนคนทําบั้งไฟของหมูบานมาตลอด 

ทานจะซื้อเคร่ืองไม เคร่ืองมือสําหรับทําบั้งไฟมาใหหมูบานใชตลอด อยาง พ.ศ. 2523 ก็ซื้อที่อัดบั้งไฟ

แบบใหมมาเปนของกองกลางใหชาวบานใชรวมกันที่วัด” 

(พระอธิการสุวรรณ ปยธโร. อายุ 80 ป. เจาอาวาสวัดบานไผ. สัมภาษณ, 23 มกราคม 2558)  
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ภาพที่ 7 : รองรอยของที่อัดดินปนและอุปกรณในการอัดดินปน บริเวณหลังวัดบานไผ 

ดังนั้นประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผจึงมีการจุดบั้งไฟมากขึ้นกวาในอดีตที่จุดปละสองถึง

สามบั้งมาเปน หาถึงสิบบั้งตอป ซึ่งการที่ชาวบานเร่ิมหันมาทําสูตรบั้งไฟเปนของตนเองก็ถือเปนการ

เร่ิมตนทําใหเกิดการแขงขันการจุดบั้งไฟขึ้นในหมูบาน ระหวางชางทําบั้งไฟแตละคนวาบั้งไฟของใคร

จะขึ้นสูงกวากัน หรือที่ชาวบานเรียกวา “การตุกัน” คือการแขงกันจุดบั้งไฟระหวางสองบั้งพรอมกัน

และดูวาบั้งไฟของชางคนไหนจะขึ้นสูงกวากัน โดยใชสายตาของชาวบานชวยกันตัดสิน การตุกันถือ

เปนกิจกรรมอยางหนึ่งของชาวบานที่จะมารวมสนุกและทายกันวาบั้งไฟบั้งไหนจะชนะ ถาเจาของบั้ง

ไฟที่ขึ้นสูงและไมแตกกลางอากาศชาวบานก็จะแหชางทําบั้งไฟรอบฐานบั้งไฟ สวนชางทําบั้งไฟที่แพ

ตองถูกจับโยนลงโคลนตม การตุกันก็ถือเปนปจจัยอยางหน่ึงที่ทําใหเกิดการพัฒนาสูตรในการทาํบัง้ไฟ

ใหมๆ เชน มีการใชทอเหล็กขนาดตางๆตามตองการมาทําตัวบั้งไฟแทนกระบอกไมไผ ซ่ึงชาวบานใน

หมูบานไผนิยมการนําทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลางของกระบอกบั้งไฟขนาดขนาดทอ 3-4 นิว้ มาทาํ

เปนตัวบั้งไฟเปนอยางมาก ตั้งแตป พ.ศ. 2530 เพราะทอเหล็กจะมีความแข็งแรงและทนทานไมแตก

งายเหมือนไมไผ และทําใหบั้งไฟสามารถขึ้นไปบนฟาไดสูง ทอเหล็กก็หาซ้ือไดในตัวเมืองอุบลราชธานี 

มีหลากหลายราคาขึ้นอยูกับขนาดของทอเหล็ก (นายสมาน ระงับทุกข. อายุ 55 ป. อดีตชางทําบั้งไฟ. 

สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) นอกจากน้ีการที่ชาวบานหันมาพัฒนาสูตรการทําบั้งไฟเพ่ือแขงขันใน

งานเปนจํานวนมาก ยังทําใหเกิดระบบการพนันเพ่ือความสนุกสนาน  

“ชาวบานเขาเลนพนันบั้งไฟมานานแลว แตตอนแรกเลนกันงายๆ ใชเหลา มาเปนของเดิมพัน

บาง บางทีก็จับโยนโคลน เหมือนเม่ือกอน แตพอจุดบั้งไฟหลายบั้งแขงกันมากขึ้นเร่ือยๆ เขาก็เลนกัน

หนักขึ้น เร่ิมใชเงินมาเปนของเดิมพัน มันเปนเร่ืองของศักดิ์ศรีดวยนะ ถาเขาทําบั้งไฟดี คนก็จะชม” 

(นายสมาน ระงับทุกข. อดตีชางทําบั้งไฟ. อายุ 55 ป. สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) 
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แตในชวงแรกยังไมมีการพนันกันดวยเงินแตจะเปนการพนันระหวางชางทําบั้งไฟที่เปน

เจาของบั้งไฟที่แขงกัน โดยใชเหลาหรือสิ่งของเปนของเดิมพันในการพนัน แตเม่ือเร่ิมมีบั้งไฟจุดหลาย

บั้งตอปมากขึ้น การพนันดวยสิ่งของจึงเร่ิมกลายเปนการพนันดวยสิ่งของที่มีมูลคามากขึ้นตามลําดับ 

จนกระทั่งเร่ิมมีการพนันดวยเงินเกิดขึ้น เจาของบั้งไฟที่ชนะจะไดของเดิมพันไป รวมถึงไดเช่ือเสียงวา

เปนผูที่ทําบั้งไฟที่เกง สวนผูแพตองเสียของเดิมพันและตองถูกจับโยนลงโคลนตม บางคร้ังหลงัเลกิงาน

ชางบั้งไฟที่แพยังตองไปเลี้ยงเหลาชาวบานอีกดวย เรียกไดวาชวงเวลาในการจุดบั้งไฟของชาวบานเปน

ชวงเวลาที่มีความสนุกสนานเปนอยางมาก  

ในป พ.ศ. 2533 เปนตนมา ชาวบานเร่ิมมีการจุดชนวนบั้งไฟแบบใหมดวยการใชวิธีการยิง ซ่ึง

ชาวบานไดไปลอกเลียนแบบจากประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานอื่นจากจังหวัดยโสธร โดยชวงแรกจะ

ใหชาวบานในจังหวัดยโสธรคอยชวยสอนในการจุดชนวนแบบใหม ซ่ึงใชวิธีการยิงโดยใชลํากลอง

ทองเหลืองเล็กๆ ขนาดเทาเหล็กสามหนุน5 ยาวกวากระบอกบั้งไฟประมาณ 2 น้ิว ซ่ึงลํากลองในการ

จุดชนวนมีลักษณะคลายกับลํากลองปนแกป บรรจุดินปนประมาณ 2 น้ิว ลงไปในทอลํากลอง จากน้ัน

ใชไมกระทุงดินปนใหแนน เอาทอลํากลองทองเหลืองน้ีแหยเขาไปในรูบั้งไฟ ใสสายชนวนเล็กๆ ที่ทํา

จากเศษผาหรือเชือกเคลือบกับผงดินประสิว เขาไปในรูทอลํากลองทองเหลือง จากนั้นเอาผาหรือ

กระดาษอุดไวตรงปลายทอ และจุดไฟที่ปลายทอ ไฟจะไปติดที่สายชนวนและยิงตัวขึ้นไปตามทอลํา

กลองทองเหลืองขึ้นไปติดกับดินปนของบั้งไฟ เม่ือดินปนของบั้งไฟติดไฟแลว ความแรงของดินปนจะ

ดันเอาเศษกระดาษหรือเศษผาที่ปดไวในตอนแรกออกมาพรอมกับทอลํากลองทองเหลืองใหหลุด

ออกมา สวนบั้งไฟจะพุงขึ้นไปบนทองฟา วิธีการจุดชนวนดวยวิธีการยิงจะทําใหไฟติดกับดินปนได

แนนอนกวาการจุดสายชนวนแบบเกา อีกทั้งยังมีความอันตรายนอยกวาเพราะผูจุดไมจําเปนตองปน

ขึ้นไปจุดชนวนบั้งไฟที่ตรงสวนหัวของตัวบั้งไฟเหมือนแบบเกา เพราะวิธีการจุดแบบการยิงจะใช

วิธีการจุดชนวนจากทางทายบั้งไฟแทน (นายสมาน ระงับทุกข. อดีตชางทําบั้งไฟ. อายุ 55 ป. 

สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) ชาวบานจะจุดบั้งไฟกันถึงชวงเย็น จากนั้นชาวบานจะมารวมตัวกัน

เพ่ือทําขวัญชางบั้งไฟและทําการเซ้ิงนํารอยไฟ เหมือนในอดีต และแยกยายกันไปเลี้ยงฉลองกันที่บาน 

จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในชวงนี้จะเปนการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะที่รับเอาเทคโนโลยีและความรูตางๆจากภายนอกหมูบานเขามาประยุกตและพัฒนาในการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ แตรูปแบบหลักๆของงานก็ยังคงมีรูปแบบเดิมเพียงแตมีการ

เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบางสวนเพ่ือการพัฒนารูปแบบงานใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การ

                                                        
5 หนุน คือหนวยในการวัดขนาดชนิดหน่ึง 3 หุนเทากับ 3.8 น้ิว 
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เปลี่ยนแปลงในชวงน้ีถือเปนจุดเร่ิมตนของการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผที่มีปจจัย

จากภายนอกมาเปนสวนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผที่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น จะเร่ิมขึ้นตั้งแตในชวงการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สามตั้งแตป 

พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2550   

พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟชวงที่สาม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2550   

ประเพณีบุญบั้งไฟชวงที่สาม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2550 เปนชวงเวลาที่ประเพณี

บุญบั้งไฟของหมูบานไผมีการเปลี่ยนแปลงเปนงานระดับตําบลกลางใหญ จึงทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในหลายๆดานตอการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในชวงน้ี 

ที่มาการจัดประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบล 

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนชวงเวลาที่ประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผมีการเปลี่ยนแปลงเปนงานระดับตําบลกลางใหญ เน่ืองมาจากตําบลกลางใหญมีนโยบายให

ยกระดับประเพณีสงกรานต ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแหเทียนพรรษา และประเพณีปราสาทผึ้ง ให

เปนประเพณีระดับตําบล ตั้งแตป พ.ศ. 2543 และใหทั้ง 4 หมูบาน 11 หมู เปนเจาภาพจัดงาน

หมูบานละประเพณี โดยหมูบานกลางใหญทั้ง 4 หมู รับผิดชอบประเพณีสงกรานต หมูบานไผ ทั้ง 4 

หมู รับผิดชอบจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ หมูบานสวน 1 หมู รับผิดชอบประเพณีแหเทียนพรรษา 

หมูบานโคกทั้ง 2 หมู รับผิดชอบประเพณีปราสาทผึ้ง โดยทางตําบลเขื่องในจะใหงบประมาณในการ

จัดงานหมูบานละ 50,000 บาท (ตําบลกลางใหญ, 2542: 1) หมูบานที่ไดรับมอบหมายใหเปนเจาภาพ

ประเพณีใดตองจัดประเพณีนั้นอยางเต็มที่และหามมีการจัดประเพณีที่เหมือนกันทั้ง 4 หมูบาน 

กลาวคือถาหมูบานไผไดเปนเจาภาพในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ อีกสามหมูบานในตําบลกลางใหญก็

หามมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ หรือถาจะจัดก็ตองเปนการจัดงานเล็กๆระดับในหมูบานเทาน้ัน ( นาย

ประมง หลักคํา. อายุ 49 ป. ผูใหญบานหมูบานไผคนปจจุบัน. สัมภาษณ, 10 มกราคม 2558) ดวย

เหตุน้ีจึงทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานใหมีความยิ่งใหญเพ่ือสม

กับการเปนประเพณีของตําบล  

กอนการจัดงานชาวบานมีการประชุมรวมกันถึงการวางแผนการจัดประเพณีบุญบั้งไฟใหเปน

งานระดับตําบล ซึ่งนายถวัลย อินงาม เปนหนึ่งในคณะกรรมการหมูบานไดออกความเห็นวาการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในป พ.ศ. 2543 ควรจะมีการนํารูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟของ

จังหวัดยโสธรมาเปนตนแบบในการจัดงานของหมูบาน  
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“ในปที่อําเภอเขื่องในใหหมูบานไผจัดประเพณีบุญบั้งไฟใหเปนงานระดับตําบล ทาง

คณะกรรมการเขาก็จะมาประชุมกันวาจะจัดงานในรูปแบบไหน เพราะมันเปนงานใหญเราไมเคยจัด

งานใหญแบบน้ี ลุงเลยลงความเห็นไปวานาจะจัดงานแบบของที่จังหวัดยโสธร เพราะเขาจัดงานใหญมี

คนไปเยอะ ลุงก็เคยเห็นปายโฆษณาของเขา แลวก็เคยไปเที่ยวงาน เห็นแลวก็ชอบรูปแบบงานของเขา 

เลยอยากใหหมูบานเราจัดงานแบบน้ันบาง เลยเสนอในที่ประชุมแบบน้ันไป ซ่ึงทุกคนก็เห็นดวย” 

(นายถวัลย อินงาม. อายุ 68 ป. กรรมการหมูบานไผและไวยาวัจกรวัดบานไผ. สัมภาษณ, 6พฤษภาคม 

2557) 

ดวยเหตุนี้หมูบานไผจึงนํารูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรมาเปนตนแบบ

ในการจัดงาน เนื่องมาจากประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรเปนงานที่มีความยิ่งใหญ มีกิจกรรมใน

งานมากมายที่ดึงดูดนักทองเที่ยว อีกทั้งยังมีหนวยงานตางๆเขามาสนับสนุนในการจัดงาน ถาหมูบาน

ไผนํารูปแบบการจัดงานของจังหวัดยโสธรมาใชก็อาจจะสรางสีสันและความนาสนใจรวมถงึดงึดดูผูคน

ใหมาเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบลของหมูบานไผไดเปนอยางดี 

ที่มาของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร 

ประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร เปนประเพณีบุญบั้งไฟที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักจากทั้ง

นักทองเที่ยวในประเทศและนักทองเที่ยวตางประเทศ ในอดีตประเพณีบุญบั้งไฟของชาวเมืองยโสธรมี

การจัดงานโดยการรวมตัวกันของคุมวัดและเปนงานระดับชุมชน ซ่ึงมีสถานะเปนงานบุญประเพณีใน

พ้ืนที่อําเภอยโสธรของจังหวัดอุบลราชธานี จนกระทั่งป พ.ศ. 2515 ไดยกฐานะเปนจังหวัดยโสธรตาม

ประกาศคณะปฏิวัติ นับเปนจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทย จุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําใหบุญบั้งไฟของ

จังหวัดยโสธรมีการพัฒนารูปแบบที่แตกตางจากเดิมอยางเห็นไดชัด คือมีการตกลงกนัระหวางเทศบาล

ตางๆในการประชุมสันนิบาตเทศบาลใน ป พ.ศ. 2519 โดยมีการพิจารณาวาจังหวัดใดจะถือเอาบุญ

ประเพณีใดเปนงานประเพณีที่ปฏิบัติเปนงานใหญประจําจังหวัด ซ่ึงจังหวัดยโสธรไดถือเอาบุญบั้งไฟ

เปนประเพณีประจําจังหวัด และไดเปลี่ยนแปลงจากงานของชาวคุมมาเปนงานที่เนนความรวมมือของ

ชาวคุมและภาคสวนตางๆ หลายหนวยงานเขาดวยกัน โดยมีเทศบาลเมืองเขามาเปนแมงานหลัก 

นอกจากน้ียังมีองคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (อ.ส.ท) ในปจจบุนัคือการทองเทีย่วแหง

ประเทศไทย (ททท.) เขามาสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟของที่น่ี ไมวาจะเปนทางดานงบประมาณ การ

โฆษณาประชาสัมพันธ และรูปแบบการจัดงานตั้งแตป พ.ศ. 2521 เปนตนมา (ปนวดี ศรีสุพรรณ, 

2554: 102-106) 



107 

 
ในป  พ .ศ . 2537 จังหวัดยโสธรได รับคําเ ชิญจากผูวา ราชการจังหวัด ไซตามะและ

นายกเทศมนตรีเมืองโยชิดะ ประเทศญี่ปุน ใหเทศบาลเมืองยโสธรนําขบวนแหบั้งไฟเขารวมงาน

ขอบคุณฝน (งานบั้งไฟญ่ีปุน) จัดขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 เพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซ่ึงกันและ

กันเร่ือยมาจนกระทั่ง ป พ.ศ. 2542 จังหวัดยโสธรไดทําสัญญาเปนเมืองคูแฝดที่มีวัฒนธรรมขอฝน

เหมือนกัน โดยมีการลงนามระหวางผูวาราชการจังหวัดไซตามะและนายกเทศมนตรีเมืองโยชิดะ กับ

ผูวาราชการจังหวัดยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร มีการทองเที่ยวแหงประเทศไทยรวมเปน

สักขีพยาน ในป พ.ศ. 2545 เมืองโยชิดะไดนําบั้งไฟจําลองของประเทศญี่ปุนมาเผยแพรในประเพณี

บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร ทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้นและ

ทํารายไดจํานวนมากใหกับผูจัดงาน ทําใหหนวยงานตางๆทั้งภาคเอกชนและรัฐบาลเขามาสนับสนุนใน

การจัดงาน เพ่ือตองการใหประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรเปนประเพณีที่ยิ่งใหญ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งเมื่อมีการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ยื่นมือเขามาสนับสนุนอยางเต็มที่ในป พ.ศ. 2541 เปน

ตนมา เพ่ืออนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมพ้ืนบานและสงเสริมการทองเที่ยว ตอนรับปแหงการทองเที่ยวในป 

พ.ศ. 2541-2542 หรือ Amazing Thailand ทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรถือเปน 1 ใน 

36 กิจกรรมเทศกาลประเพณีที่เปน Highlight Festivals & Event ของประเทศไทย (ยูร กมลเสรี

รัตน, 2546: 183) โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดกําหนดแนวทางในการสนับสนุนดังน้ี 

ดานการพัฒนา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยมุงใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําในเชิง

กิจกรรมเปนหลัก ตามความพรอมและความตองการของทองถิ่น เพ่ือหวังใหเกิดการเพ่ิมมูลคาและ

ความนาสนใจและนําไปสูการขยายวันพักผอนของนักทองเที่ยวในจังหวัดยโสธร สําหรับการพัฒนา

ทางดานกิจกรรมของงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรในป พ.ศ. 2541 ไดเร่ิมมีการโชวบั้งไฟ

สวยงามในตอนกลางคืน มีการแสดงจุดบั้งไฟและดอกไมไฟโบราณพรอมกับจัดระบบความปลอดภัย

ขณะจัดแสดง ซ่ึงในป ป พ.ศ. 2542 จนถึงปจจุบันไดมีการพัฒนากิจกรรมใหมีความหลากหลายมาก

ยิ่งขึ้น  

ดานการตลาด การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดสงเสริมการตลาด โดยดําเนินการจัดรายการ

นําทองเที่ยวตัวอยางนับตั้งแตป พ.ศ. 2541 ทั้งแบบภาพรวมของจังหวัดและแบบเฉพาะสําหรับ

ประเพณีบุญบั้งไฟ และเผยแพรไปยังบริษัทนําเที่ยวทั่วประเทศไทย เพ่ือกระตุนใหมีการจัดนําเที่ยว

ไปสูประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร ซ่ึงจะทําใหมีผูคนสนใจรวมงานมากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นรูปแบบการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรจึงมีรูปแบบงานที่เปลี่ยนแปลง

ไปรวมถึงมีกิจกรรมตางๆเพิ่มเขามามากมาย อยางเชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ได

ดําเนินการจัดงานและสนับสนุนใหมีการประกวดเหมือนกับการประกวดงานประเพณีในเทศการอื่น 
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เชน มีการประกวดนางงามบั้งไฟ การประกวดขบวนแหบั้งไฟ การประกวดการจุดบั้งไฟ การประกวด

กองเชียรบั้งไฟ โดยมีการกําหนดกฎเกณฑในการประกวดอยางชัดเจน มีการเปดรานขายของพื้นบาน 

หรือรานอาหารและของที่ระลึก มีกิจกรรมการแสดงตางๆ เชนการแสดงหมอลํา การฟอนรํา และในป 

พ.ศ. 2548 ยังมีการขยายวันในการจัดงานเปน 5 วัน ซึ่งจากเดิมมีการจัดงาน 3 วัน และมีการขยาย

การจัดกิจกรรมอื่นๆเพ่ิมเติม เชน มีการจัดงานสวนสนุก มหรสพสมโภชตางๆ ฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ี

ไดมีสวนชวยทําใหประเพณีบุญบั้งไฟชองจังหวัดยโสธรมีความโดดเดนเปนอยางมาก จนขึ้นช่ือไดวา

เปนจังหวัดที่เปนตัวแทนในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟที่ใหญที่สุดในภาคอีสาน (ปานตะวัน ประวิเศษ. 

2551: 33-36) 

การประชุมกอนวันงาน 

ดวยรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟที่กลาวไปขางตนมีความนาสนใจเปนอยางมาก 

ชาวบานหมูบานไผจึงลงความเห็นในที่ประชุมรวมกันวาจะนํารูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของ

จังหวัดยโสธรบางสวนมาจัดที่หมูบานไผ โดยมีนายถวัลย อินงาม ซึ่งเปนหน่ึงในคณะกรรมการหมูบาน

เปนผูนําในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟรูปแบบใหมของหมูบานไผ เพ่ือใหรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผใหมีสีสันและเปนที่ดึงดูดผูคนใหมารวมงาน สมกับเปนประเพณีระดับอําเภอเขื่องใน 

“ตอนประชุมตอนน้ันชาวบานเขาก็เห็นดวยกับถวัลย เพราะเราไมเคยจัดงานใหญ ชาวบาน

หลายๆคนเคยเห็นโฆษณาการจัดงาน หรือบางคนก็เคยไปงานบั้งไฟที่ยโสธรเขาก็ชอบกัน เลยลง

ความเห็นรวมกันวาจะขอยืมรูปแบบงานเขามาใช” 

(นายสมัค หลักคํา. อายุ 66 ป. อดีตผูใหญบานหมู 7. สัมภาษณ, 16 มกราคมคม 2557) 

 “เอารูปแบบการจดังานของยโสธรมาใชกับหมูบานเราก็ดีเหมอืนกัน งานเขามันเปนงานใหญ 

แตงานบานเรามันไมไดใหญอยางบานเขา เราก็แคเอารูปแบบงานบางสวนของเขามาใช เพราะเราก็ไม

รูจะจดังานแบบใหมันเปนงานระดับตําบล คนจดัมันมีแตชาวบานทั้งน้ันไมคอยรูอะไรมาก” 

(บุญโฮม ลําไพ. อายุ 70 ป. อดีตผูใหญบานหมู 4. สัมภาษณ, 15 มกราคมคม 2557) 

 รูปแบบประเพณีบั้งไฟรูปแบบใหมมีความเปลี่ยนแปลงจากงานประเพณีบุญบั้งไฟแบบเกา

เปนอยางมาก โดยหมูบานไผไดหยิบยืมรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมภายในประเพณีบุญบั้งไฟของ

จังหวัดยโสธรเขามาประยุกตใชตั้งแต มีการเพ่ิมวันในการจัดงานเหมือนกับจังหวัดยโสธรที่มีการเพ่ิม

วันจัดงานเปน 5 วัน สวนหมูบานไผไดเพ่ิมวันจัดงานเปนสามวัน โดยจัดในชวงตนเดือนพฤษภาคม

จนถึงตนเดือนมิถุนายน ตามแตความสะดวกของหมูบานในการจัดงาน มีการจัดงานใหมีความยิ่งใหญ
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โดยการเพิ่มกิจกรรมภายในงานขึ้นมามากมายใหเหมือนกับประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร 

อยางเชน มีการประกวดการแหบั้งไฟ การประกวดการจุดบั้งไฟ อยางเปนทางการ มีการแสดงจาก

คณะหมอลําช่ือดังของภาคอีสาน มีการเปดรานขายของ มีซุมสวนสนุกภายในงาน รวมถึงมีการ

ประชาสัมพันธงานใหคนทั่วไปไดรับรู ซ่ึงรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟและกิจกรรมตางๆที่ถูก

เพ่ิมขึ้นมาภายในงานลวนมาจากการเลียนแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรทั้งสิ้น 

เพ่ือใหสมกับการเปนงานระดับตําบล 

การที่หมูบานไผจัดประเพณีบุญบั้งไฟใหมีความยิ่งใหญขึ้น ก็ตองใชเงินมากขึ้นดวยเชนกัน 

ถึงแมวาหมูบานไผจะไดรับเงินสนับสนุนจากทางอําเภอเปนจํานวนเงิน 50,000 บาท แตเงินจํานวนน้ี

ก็ไมพอสําหรับการจัดงานดังน้ันชาวบานจึงลงความเห็นวาควรมีการเก็บเงินจากชาวบานในการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟแบบใหม โดยเก็บเปนจํานวนเงิน 200 บาท ตอหลังคาเรือน ซึ่งมีการเร่ิมเก็บคร้ัง

แรกในป พ.ศ. 2544 และมีการเก็บเงินเพ่ิมจาก 200 บาท มาเปน 300 บาท ตั้งแตป พ.ศ. 2549 มา

จนถึง ป พ.ศ. 2550 หรือในบางปถางบประมาณในการจัดงานไมเพียงพอทางวัดบานไผจะชวยสมทบ

ทุนในการจัดงาน (นายสมร หลักคํา. อายุ 55. ผูใหญบานหมู 7. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

กอนการจัดงานชาวบานจะมีการประชุมรวมกันประมาณชวงเดือนธันวาคมของทุกป

เนื่องจากประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีรูปแบบงานที่ใหญขึ้น จึงตองใชระยะเวลาในการเตรียม

งานนานขึ้น อีกทั้งยังตองมีการประชุมกับชาวบานหมูบานไผที่อาศัยและทํางานอยูที่กรุงเทพฯ 

เนื่องจากชาวบานภายในหมูบานไผไดออกไปทํางานที่กรุงเทพฯและจังหวัดใกลเคียงกรุงเทพฯเปน

จํานวนมาก ดังนั้นจึงตองมีการประชุมรวมกัน ที่วัดปทุมคงคาราชวรวิหารที่ตั้งบน ถนนทรงวาดติดตอ

กับถนนสําเพ็ง แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร ในชวงเดือนธันวาคมของทุกป 

สาเหตุที่ตองประชุมที่วัดปทุมคงคาเนื่องจาก วัดปทุมคงคามีพระสงฆซ่ึงเปนคนในหมูบานไผไปบวช

เรียนศึกษาพระธรรมอยูที่วัดปทุมคงคาเปนเวลานาน อีกทั้งวัดปทุมคงคายังมีสถานที่ตั้งอยูใจกลาง

เมืองของกรุงเทพฯ ทําใหชาวบานหมูบานไผที่อาศัยและทํางานอยูในกรุงเทพฯ สามารถมารวมประชุม

ไดอยางสะดวกสบาย ดังนั้นวัดปทุมคงคาจึงเปนสถานที่ในการรวมตัวของชาวบานหมูบานไผที่อาศัย

อยูในกรุงเทพฯ (นายสมร หลักคํา. อายุ 55. ผูใหญบานหมู 7. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

ชาวบานหมูบานไผที่อาศัยอยูในภูมิลําเนาเดิมจะมีการประชุมกันกอนระหวางชาวบานและ

กรรมการหมูบานทั้งสี่หมูกันที่วัด เม่ือไดขอตกลงเรียบรอยแลวจึงสงตัวแทนกรรมการของแตละหมูไป

ประชุมกับชาวบานที่อาศัยอยูที่กรุงเทพฯ เพื่อที่บอกกลาวใหชาวบานที่อยูที่กรุงเทพฯ กลับมารวมงาน

และรวมหาเจาภาพในการทําบุญถวายผาปาเขาวัดบานไผ ที่จัดขึ้นภายในวันเดียวกันกับประเพณีบุญ

บั้งไฟ ที่สําคัญยังเปนการประชุมเพื่อกําหนดวันเวลาและรูปแบบในการจัดงาน โดยมีการขยายวันจัด
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งานเปนจัดงาน 3 วันโดยเพ่ิมวันจุดบั้งไฟขึ้นมาอีกหน่ึงวัน ตางจากในอดีตที่มีการจัดงานเพียงสองวัน

คือวันแหบั้งไฟและวันจุดบั้งไฟ รวมถึงมีการแบงหนาที่ตางๆกันอยางชัดเจน เพราะรูปแบบงานใน

ชวงเวลาน้ันจะมีกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นมาใหมมากมาย อยางเชน มีการทําบุญถวายผาปา มีการปด

ทองพระและการทําบุญตักบาตรพระตามวันเกิด มีการแขงขันการแหและการเซ้ิงบั้งไฟของทั้งสี่หมู มี

การแขงขันการจุดบั้งไฟ มีการแสดงหมอลํากลอนและการแสดงหมอลําซิ่ง มีโซนสําหรับเปดรานขาย

ของและรานอาหาร รายไดทั้งหมดจะนํามาเปนเงินในการพัฒนาหมูบานและวัดตอไป  

“กอนการจัดงานตองมีการประชุมหลายคร้ัง ประชุมกันภายในหมูบาน พอไดขอตกลงก็

จะตองขึ้นไปประชุมที่กรุงเทพฯ ถามคนทางน้ันวาพอใจกับการจัดงานแบบน้ีไหม ถาไมชอบตรงไหนก็

จะคุยกัน พอประชุมกับคนที่อยูกรุงเทพฯ เสร็จจะเอาขอตกลงของเขามาประชุมกันภายในหมูบานอกี

ที ถึงเร่ิมจัดงานได เราตองถามคนที่กรุงเทพฯ ดวยวาเขาชอบไหม เพราะเขาถือเปนลูกหลานเรา และ

ยังเปนคนคอยหาเจาภาพในการจัดผาปาเขามาในหมูบานอีก กวาจะจัดงานไดตองเตรียมตัวนาน ไม

เหมือนเม่ือกอน” 

(นายสมร หลักคํา. อาย ุ55. ผูใหญบานหมู 7. สมัภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

ดวยเหตุน้ีจึงทําใหการแบงหนาที่ตางๆในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีความ

แตกตางไปจากอดีต ไมมีการแบงหนาที่กันทําตามหมูเหมือนในอดีตแตชาวบานทุกคนจะรวมกันจัด

งานขึ้นโดยการนําของกรรมการของหมูบานแตละหมู และเกิดการตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณี

บุญบั้งไฟขึ้นมาอยางเปนทางการ ในแตละปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมคณะกรรมการฝาย

ตางๆขึ้นมาไดขึ้นอยูกับความเหมาะสมและขอตกลงในการประชุมรวมกันของหมูบาน นอกจากน้ียัง

สามารถเพ่ิมหรือแตงตั้งจํานวนคนในคณะกรรมการฝายตางๆไดตามความเหมาะสม ซ่ึงบุคคลที่จะเขา

มารับผิดชอบในฝายตางๆจะตองมีการคัดเลือกจากคณะกรรมการหมูบานของแตละหมูกอน โดย

คณะกรรมการในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในป พ.ศ. 2543 มีดังน้ี 

 

 

 

คณะกรรมการฝายตางๆ จํานวน หนาที ่
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1. กรรมการอํ านวยการจุด    

บั้งไฟ 

8 คน มีหนาที่ดูแลความเ รียบรอย

ภายในบริเวณสนามจุดบั้งไฟ 

2. กรรมการควบคุมการจุดบั้ง

ไฟ และจับเวลาบั้งไฟ 

8 คน มีหนาที่ใหสัญญาณในการสับ  

สวิทชจุดบั้งไฟและจับเวลาบั้ง

ไฟ 

3. กรรมการปดทองพระและ

ตักบาตรวันเกิด  

7 คน มีหนาที่ดูแลในสวนการปดทอง

พระและการตักบาตรวัดเกิด

ภายในบริเวณลานวัด 

4. กรรมการเคร่ืองเสียงและ

ระบบไฟฟาในงาน  

10 คน ดูแลเค ร่ือ งเสียงและระบบ

ไฟฟาทั้งหมดภายในงาน 

5. กรรมการตอนรับพระสงฆ 7 คน มีหนาที่ตอนรับพระสงฆ 

6. กรรมการฝายประชาสัมพันธ  5 คน มี ห น า ที่ ป ร ะ ก า ศ แ ล ะ

ประชาสัมพันธในการจัดงาน

ของหมูบา นใหคนทั่ ว ไปได

รั บ ท ร า บ  แ ล ะ ทํ า ห น า ที่

ประชาสัมพันธภายในงาน 

7. กรรมการดูแลขบวนแหบั้ง

ไฟ ขบวนฟอน 

20 คน มีหนาที่จัดระเบียบและดูและ

ความเรียบรอยของขบวนแห

และขบวนฟอนบั้งไฟ 

8. กรรมการฝายพยาบาล 10 คน มีหนาที่ปฐมพยาบาลผูปวย 

หรือผูที่ไดรับบาดเจ็บในงาน 

คณะกรรมการฝายตางๆ (ตอ) จํานวน (ตอ) หนาที ่(ตอ) 
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9. กรรมการรักษาความสงบ

ภายในงาน 

40 คน มีหนาที่ รักษาความสงบและ

ความเรียบรอยภายในงาน 

10. กรรมการจัดการเร่ืองราน

ขายของภายในงาน 

20 คน มีหนาที่จัดระเบียบ ลงทะเบียน 

ดูแลในสวนของรานคาและเก็บ

คาเชากับรานขายของภายใน

งาน 

11. กรรมการจัดการทางดาน

สถานที่ 

40 คน มีหนาที่ดูแลเร่ืองสถานที่ในการ

จัดงานทั้ งหมดรวมถึ งดูแ ล

ความเ รียบรอยในเ ร่ืองการ

จัดตั้งสถานที่ตางๆ 

12. กรรมการต อนรับคณะ

ผาปา 

10 คน มีหนาที่ตอนรับคณะผาปาที่มา

จากจังหวัดตางๆ 

13. กรรมการจัดการทางดาน

การแสดงภายในงาน   

 

15 คน มีหนาที่คอยดูแลในทุกเ ร่ือง

ของการแสดงตางๆทั้งหมดที่

จัดขึ้นภายในงาน 

ตารางที่ 3 : ตารางคณะกรรมการจัดประเพณบีุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2543 

ที่มา : นายวิชัย บํารุงพงษ. กรรมการหมูบานไผ 

 เมื่อไดวันและเวลาในการจัดงานเรียบรอยแลว ทางหมูบานไผตองทําเร่ืองแจงไปทางอําเภอ

เพ่ือแจงวันเวลา และกิจกรรมตางๆภายในงานใหกับทางอําเภอทราบ ทางอําเภอจะไดนํากําหนดการ

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผไปประชาสัมพันธใหกับหมูบานอื่นไดรับทราบ 

 

 

วันแหบั้งไฟ 
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วันแรกของการจัดงานเปนวันแหบั้งไฟเหมือนในอดีต ตางตรงที่ในชวงเชามีการแหขบวน

ผาปาของวัดบานไผ ซ่ึงกรรมการหมูบานและกรรมการวัดไดลงความเห็นกันวา ควรมีการจัดประเพณี

บุญบั้งไฟและวันแหผาปาในภายในวันเดียวกัน แทนการอุปสมบทเหมือนอยางในอดีต เพ่ือใหเปนการ

ทําบุญคร้ังใหญของหมูบานในคร้ังเดียว อีกทั้งยังทําใหสมาชิกในหมูบานที่ออกไปทํางานนอกหมูบาน

ไดกลับมาหมูบานและมีโอกาสไดทําบุญแหผาปานําเงินเขาวัดเพ่ือมาพัฒนาวัดและหมูบาน รวมถึงได

รวมสนุกสนานในงานบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นในวันเดียวกัน การแหผาปาจะเร่ิมตั้งแตเวลาประมาณ 7.00 น 

จากน้ันชาวบานจะมารวมตัวกันที่วัดเพ่ือรวมพิธีถวายผาปา และถวายภัตราหารเชาแกพระสงฆ  

เมื่อเสร็จแลวตัวแทนของหมูบานจะไปบอกกลาวกับศาลเจาปูตาวาวันน้ีทางหมูบานจะมีการ

จัดประเพณีบุญบั้งไฟ จากน้ันชาวบานจะมารวมตัวกันที่สนามบั้งไฟในชวงเวลาประมาณ 10.00 น 

เพ่ือทําบุญและเซนไหวฐานบั้งไฟรวมกัน การทําบุญและเซนไหวฐานบั้งไฟพ่ึงจะเร่ิมมีการจัดคร้ังแรก

ในป พ.ศ. 2543 โดยจัดที่สนามจุดบั้งไฟแหงใหมของหมูบาน ในบริเวณพ้ืนที่ใกลกับตลาดของหมูบาน 

สาเหตุที่มีการยายสนามจุดบั้งไฟเนื่องมาจากพ้ืนที่บริเวณสนามจุดบั้งไฟแหงใหมน้ีมีบริเวณพ้ืนที่

กวางขวางกวาสนามจุดบั้งไฟเกาที่อยูบริเวณหลังวัด ทําใหสามารถรองรับผูรวมงานไดมากขึ้น 

นอกจากน้ีทางหมูบานยังมีการสรางฐานจุดบั้งไฟถาวรขึ้นมาใหมสองฐาน ที่ทําจากเหล็กที่มีความสูง

ขนาด 7 เมตร 

 

ภาพที่ 8 : บริเวณสนามจุดบั้งไฟแหงใหมของหมูบานไผ 

การทําบุญและการเซนไหวฐานบั้งไฟจัดขึ้นเพื่อความเปนสิริมงคลในการจัดประเพณีบุญบั้ง

ไฟ และถือเปนการเซนไหวสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและเจาที่ในบริเวณน้ันใหคุมครองชาวบานและผูรวมงาน อีก

ทั้งยังเปนการขอพรใหการจัดประเพณีบุญบั้งไฟทั้งสามวันดําเนินไปอยางราบร่ืน การทําบุญฐานบั้งไฟ 

จะมีหมอสูตรของหมูบานเปนผูนําในพิธีเซนไหวฐานบั้งไฟและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ โดยของที่ใชในการเซนไหว 

จะมีไกสองตัว หัวหมูสองหัว และเหลาขาวสองขวด เมื่อทําพิธีเซนไหวเสร็จแลวจะมีการจดุบัง้ไฟขนาด
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เล็กมีเสนผาศูนยกลางของกระบอกบั้งไฟขนาดขนาดทอ 2 น้ิว ที่ชาวบานเรียกกันวา “บั้งไฟฮอย” 

หรือ “บั้งไฟรอย” เพ่ือเปนการถวาย หรือที่ชาวบานเรียกวา “การถวยบั้งไฟ” ใหกับเจาที่และสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ในพ้ืนที่บริเวณนั้น อีกทั้งถือเปนการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายวาพืชผลและฟาฝนในปน้ันจะเปนเชน

ไร ตางจากในอดีตที่จะมีการจุดบั้งไฟเพ่ือเสี่ยงทายในชวงแหบั้งไฟไปยังศาลเจาปูตา และทําการจดุบัง้

ไฟถวยเจาปูตา รวมถึงเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณของพืชผลในปน้ัน แตการเสี่ยงทายความอุดม

สมบูรณในชวงน้ีจะจัดขึ้นตอนการทําบุญฐานบั้งไฟ ถาบั้งไฟขึ้นสูงแปลวาพืชผลจะอุดมสมบูรณ ฝนจะ

ตกตองตามฤดูกาล แตถาบั้งไฟไมขึ้นหรือบั้งไฟซุ จะแปลวาปน้ันพืชผลจะไมอุดมสมบรูณจะเกิดสิง่ไมดี

ขึ้นในหมูบาน ฟาฝนจะตกตองไมตามฤดูกาลหรือฝนแลง (พอใหญพรม หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตร

ขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) 

เมื่อทําการถวยบั้งไฟและเสี่ยงทายเรียบรอยแลวชาวบานตางจะแยกยายกลับบานเพ่ือเตรียม

ตัวแหบั้งไฟในชวงเวลาประมาณ 15. 00 น. และในชวงเวลาน้ันจะมีการจัดแขงขันการจัดขบวนแหบั้ง

ไฟและการเอบั้งไฟสวยงามของทั้งสี่หมู หมูที่ชนะจะไดรับรางวัลเปนเงินจํานวน 4,000 บาท ตางจาก

ในอดีตที่มีขบวนแหบั้งไฟเพียงขบวนเดียวเทาน้ัน ดังน้ันทั้งสี่หมูจึงตองแขงขันกันจัดงานขบวนแหบั้ง

ไฟกันอยางเต็มที่ เร่ิมมีการจางนางรําและวงดนตรีกลองยาวจากจังหวัดยโสธร เขามาประกอบใน

ขบวนแหเพ่ือความสวยงามและพรอมเพียง แทนการฝกซอมการรําของคนภายในหมูบานที่ไมมีเวลา

ในการฝกและขาดคนที่จะมาทําหนาที่รําเหมือนแตกอน เพราะหนุมสาวและชาวบานหลายๆคนก็เร่ิม

ออกไปทํางานขางนอกหมูบาน จึงทําใหขาดแรงงานในการฝกรํา 

สวนเร่ืองการเซ้ิงบั้งไฟมีความเปลี่ยนแปลงไป คํากลอนเซ้ิงแบบในอดีตเร่ิมมีการดดัแปลงตาม

สถานการณ และเร่ืองราวในขณะนั้น เชนมีคํากลอนรองในลักษณะที่มีการลอเลียนการเมือง เปนตน 

รูปแบบการเซ้ิงขอเหลาขอขนมของชาวบานมีการยกเลิกไป เพราะถามีการเซ้ิงขอเหลาขอขนมตาม

บานเรือนของชาวบานจะเปนการเสียเวลาในการแหขบวนบั้งไฟ รวมถึงดูไมสวยงามและอาจจะไม

เหมาะสมกับการประกวดการแหบั้งไฟ ชาวบานแตละหมูยังมีการแตงกายแฟนซีเขามารวมในขบวน

แหเปนจํานวนมากเพื่อสรางสีสันและความโดดเดนใหกับขบวนแหบั้งไฟของหมูตนเอง รวมถึงมีการ

ประดิษฐอวัยวะเพศจําลองของเพศชาย และตุกตาในลักษณะที่กําลังอยูในทารวมเพศมาประกอบใน

ขบวนแห แตในป พ.ศ. 2546 ทางหมูบานเร่ิมมีกฎใหชาวบานลดจํานวนการนําสิ่งประดิษฐที่เปนรูป

อวัยวะเพศ หรือสิ่งประดิษฐที่สื่อถึงเร่ืองการมีเพศสัมพันธ ใหนอยลงเนื่องจากทางหมูบานไดมี

ความเห็นวาสิ่งประดิษฐเหลานั้นเปนเร่ืองลามกและไมเหมาะสมกับการที่ประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผที่เปนงานระดับตําบลกลางใหญ เหมือนกับที่งานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรที่มี

การหามมีการแสดงออกถึงเร่ืองทางเพศหรือสัญลักษณทางเพศภายในงานบุญบั้งไฟเพราะถือเปนงาน
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นานาชาติ ถามีเร่ืองทางเพศเขามาเก่ียวของก็อาจจะดูไมเหมาะสม (นายทอง อักษรดี . อายุ 65 ป

อดีตผูใหญบานหมู 4. สัมภาษณ, 16 มกราคมคม 2558) 

การประกาศผลการประกวดจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแหบั้งไฟรอบหมูบาน รอบศาลดอนเจา

ปูตาเพ่ือไปกราบไหวบูชาเจาปูตาเหมือนในอดีตแตไมมีการถวยบั้งไฟ เม่ือแหขบวนบั้งไฟรอบวัด

เรียบรอยแลว ขบวนแหบั้งไฟทั้งสี่หมูจะมารวมตัวกันที่วัดเพ่ือฟงผลการตัดสินจากคณะกรรมการวัด

ภายในบริเวณลานวัด โดยหมูที่จัดขบวนแหและเซ้ิงบั้งไฟชนะเลิศจะไดรับรางวัลเปนเงินจํานวน 

4,000 บาท เม่ือประกาศผลเสร็จเรียบรอยแลว ชาวบานจะแยกยายกันกลับบานเพ่ือไปเฉลิมฉลองกัน

ที่บานของตนเองและเตรียมตัวมาดูหมอลํากลอน6จากคณะที่มีช่ือเสียงในภาคอีสานในชวงตอน

กลางคืน ซึ่งทางหมูบานไดมีการจางหมอลํากลอนจากคณะตางๆในภาคอีสานมาแสดงใหกับชาวบาน

และผูรวมงานไดรับชมในชวงหัวค่ําบริเวณลานวัด บางปจะมีการจางหนังกลางแปลงเขามาเพ่ิมเพ่ือ

สรางความบันเทิงใหกับชาวบานและผูรวมงาน โดยการแสดงหมอลําจะเร่ิมตั้งแตเวลา 20.00 น. ถึง

เวลา 05.00 น. ของอีกวัน (นายทอง อักษรดี .อายุ 65 ป. อดีตผูใหญบานหมู 4. สัมภาษณ, 16 

มกราคมคม 2558) 

วันจุดบั้งไฟ 

ในชวงเชาของวันจุดชาวบานจะมารวมกันทําบุญตักบาตรกันที่วัด เมื่อถึงเวลาเกาโมงเชา

ชาวบานจะมารวมตัวกันที่สนามจุดบั้งไฟใหมในบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงกับตลาดของหมูบาน เพ่ือรอชม

การจุดบั้งไฟ และชมหมอลําซิ่ง7ที่จัดการแสดงบริเวณขางสนามจุดบั้งไฟ โดยคณะหมอลําซิ่งจะเร่ิมทาํ

                                                        
6 หมอลํากลอน หมายถึง หมอลําที่ลําโดยใชบทกลอน ที่ไดชื่อวาเปน "หมอลํากลอน" น้ันก็เพื่อที่จะแยกใหเห็นขอ

แตกตางระหวางหมอลําพื้น หมอลําพื้นกับหมอลํากลอนแตกตางกันตรงที่ หมอลําพื้นเปนการลําเดี่ยว และลําเปน

นิทาน สวนลํากลอนเปนการลําสองคนลักษณะโตตอบกัน อาจเปนไปไดวาการลํากลอนไดพัฒนามาสองทางคือจาก

ลํา โจทยแก ซึ่งเปนการลําแบบตอบคําถาม อยางที่สองคือ "ลําเก้ียว" ซึ่งเปนการลําในทํานองเกี้ยวพาราสีระหวาง 

หญิง-ชาย              

ที่ม า : ศิลป วัฒนธรรมอีสาน.  (2550). การแสดงพื้นบาน . เ ขาถึ ง เมื่อ  5 มีนาคม  2557. เข าถึ ง ไดจ าก

http://www.lib.ru.ac.th/journal/isan/art/ 

7 หมอลําซ่ิง เปนหมอลําที่พัฒนามาจากหมอลํากลอน ดังนั้นจึงเรียกอีกช่ือหนึ่งวา หมอลํากลอนซ่ิง เปนการลํากลอน

ในแนวใหมซึ่งมีรูปแบบการแสดงที่ประกอบไปดวย การลํา การรอง การฟอนและการเตน ลําซิ่งจึงเปนการลําที่ใช

ลีลาจังหวะในการลํา การเตนที่รวดเร็ว เปนทวงทํานองที่มีการนําดนตรีสากล พวกกลองชุดเขามาประกอบการแสดง 

พรอมทั้งใชทํานองลําเพลิน ลําเดิน ลําเตนและเพลงลูกทุง 

http://www.lib.ru.ac.th/journal/isan/art/
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การแสดงตั้งแตเวลา 13.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. และจัดแสดงเปนเวลาสองวันคือวันจุดบั้งไฟทั้ง

สองวัน นอกจากน้ีในวันจุดบั้งไฟยังมีการจัดแขงขันการจุดบั้งไฟอยางเปนทางการเปนคร้ังแรกของ

หมูบาน ผลการตัดสินจะดูจากการทําเวลาของบั้งไฟบั้งนั้นๆวาใชเวลาในการพุงตัวไปบนฟา และเวลา

ตกจากฟาลงสูพ้ืนดินใชเวลารวมกันเทาไหร คิดเวลาเปนวินาที บั้งไฟของชางทําบั้งไฟคนใดที่ทําเวลา

ไดนานที่สุดจะเปนผูชนะ โดยการจับเวลาและการตัดสินตางๆเปนหนาที่ของกรรมการควบคุมการจุด

บั้งไฟและจับเวลาบั้งไฟ  

ในป พ.ศ. 2545 หมูบานไผไดมีกฎใหบุคคลภายนอกสามารถนําบั้งไฟของตนเองเขามา

แขงขันเพื่อชิงรางวัลภายในงานได แตจะตองเสียคาธรรมเนียมสําหรับหางบั้งไฟจํานวน 500 บาท 

ใหกับหมูบาน ดวยเหตุน้ีจึงยิ่งทําใหเกิดการแขงขันในการทําบั้งไฟสูงขึ้น โดยผูชนะจะไดรับเงินรางวัล

ตอบแทน รางวัลที่หนึ่งจะไดเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลที่สองไดเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลที่

สามไดเงินรางวัล 1,000 บาท ซึ่งจํานวนบั้งไฟที่จุดตอหน่ึงวันจะมีจํานวนประมาณ 15-20 บั้งตอวัน 

และมีการตัดสินรางวัลเปนวันตอวัน ในชวงเย็นวันน้ัน แตในป พ.ศ. 2546 ทางหมูบานเร่ิมมีการจาง

ทีมพากยและจับเวลาบั้งไฟจํานวน 5,000 บาทตอวัน ซึ่งทีมพากยและจับเวลาบั้งไฟจะประกอบไป

ดวยทีมงาน 5-6 คน ที่มีหนาที่พากยลักษณะบั้งไฟขณะยิงขึ้นไปบนฟาเหมือนกับการพากยฟุตบอล 

อีกทั้งยังเปนบุคคลที่รอบรูเกี่ยวกับบั้งไฟของแตละชางทําบั้งไฟวาเปนเชนไร เปนทั้งผูตัดสินและจับ

เวลาและสองกลองทางไกลดูการพุงตัวขึ้นไปบนฟาจนถึงชวงเวลาในการตกของบั้งไฟแตละบั้งวาใช

เวลาเทาไหรที่สําคัญยังเปนตัวชวยสรางสีสันในงาน (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการ

หมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

โดยการแขงขันจะมีการกําหนดกติกาและขอบังคับจากทางหมูบานอยางชัดเจน โดยกติกา

และขอบังคับในป พ.ศ. 2543 มีดังน้ี 

 

 

 

                                                        
ที่มา : luktung - online. (2553). หมอลําซ่ิง หมอลําอีสานยุคใหม. เขาถึงเมื่อ 5 มีนาคม 2557. เขาถึงไดจาก 

http://xn--72ch9dq2an0br4pub.blogspot.com/2010/05/blog-post.html 
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กตกิาและขอบังคับการแขงขันการจดุบั้งไฟ 

ประจําป พ.ศ. 2543 

1. บั้งไฟที่จะเขาจุดแขงขันชิงรางวัล ตองมีความกวางปากกระบอกตั้งแต 2 น้ิวขึ้นไป ไมจํากัด

ความยาว 

2. ตองจายคาชําระคาธรรมเนียมสําหรับหางบั้งไฟ หางละ 500 บาท และตองจุดตาม

กําหนดเวลาที่คณะกรรมการกําหนดใหจุด คือตั้งแตเวลา 9.00 น - 18.00 น 

3. บั้งไฟที่เขาแขงขันตองจุดตามลําดับและเวลาที่จับลําดับได ถาบั้งใดจุดไมทันเวลาใหแจง

คณะกรรมการกอนถึงเวลาเอาบั้งไฟขึ้นฐานจุดบั้งไฟ คณะกรรมการจะทําการถอยลาํดบัลงไป

อยูในลําดับสุดทาย 

4. บั้งไฟที่จุดขึ้นไปแลวหาย คณะกรรมการจะกําหนดเวลาใหถึง 290 วินาท ี

5. บั้งไฟที่จุดขึ้นไปแลว ทําเวลาไดอยูในเกณฑไดรับรางวัลใดรางวัลหน่ึง หากกเกิดอุบัติเหตุทํา

ความเสียหายใหกับทรัพยสินหรือบุคคลอื่น คณะกรรมการจะยึดรางวัลที่ไดไวเพ่ือชดใช

คาเสียหายน้ันๆ และเจาของยั้งไฟตองรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆดวย 

6. บั้งไฟทุกบั้งที่นํามาจุดในฐานบั้งไฟ ถาเกิดอุบัติเหตุเจาของบั้งไฟจะตองมีสวนรับผิดชอบจาย

คาเสียหายทั้งหมด 

7. บั้งไฟที่จุดขึ้นไปแลวและแยกสวน คณะกรรการจะจับเวลาใหเฉพาะกอนแยกช้ินสวน หรือ

แลวแตกรรมการจับเวลาจะเปนผูพิจารณา 

8. บั้งไฟที่ มีสิทธิ์ได รับรางวัล ตองจุดตามเวลาที่คณะกรรมการกําหนดไวในขอที่  2 แต

คณะกรรมการจะอนุโลมใหกับบั้งไฟที่มาถึงแทนจุดกอนเวลา 17.00 น และพรอมที่จะจุดได

ทันที  

9. บั้งไฟที่จุดชนวนไปแลว 3 คร้ังแลวยังไมติด ใหนําลงจากแทนจุดกอนเพ่ือนําไปแกไขและ

นํามาจุดใหม 

10. บั้งไฟบั้งไหนพรอมที่จะจุดกอนลําดับที่จับฉลากได ใหแจงตอคณะกรรมการกอนเพ่ือ

พิจารณาใหลําดับใหมในการจุด 

11. ขอบังคับใดที่ไมไดกําหนดไวใหคณะกรรมการอํานวยการการจุดบั้งไฟเปนผูพิจารณาเปน

เร่ืองๆไป 

(อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 
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โดยกอนเร่ิมวันงานประมาณ 1 สัปดาหทางหมูบานมีการเปดใหผูที่สนใจนําบั้งไฟเขามา

แขงขันมาลงทะเบียนในการนําบั้งไฟเขามาประกวด เพ่ือทางหมูบานจะไดทําการจับฉลากเพ่ือระบุ

ลําดับในการจุดบั้งไฟของแตละบั้งวาจะไดจุดในชวงเวลาใด ซ่ึงการลงทะเบียนตองมีการระบุช่ือ

เจาของบั้งไฟ ช่ือคายบั้งไฟ และขนาดของบั้งไฟอยางชัดเจน เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลวเจาของบั้ง

ไฟที่นําบั้งไฟเขามาแขงขันตองจายเงินจํานวน 500 บาท เพ่ือเปนคาธรรมเนียมสําหรับหางบั้งไฟ แต

ในป พ.ศ. 2546 ทางหมูบานเร่ิมมีการจางทีมพากยและจับเวลาบั้งไฟจํานวน 5,000 บาทตอวัน   (ป 

2546) ซ่ึงทีมพากยและจับเวลาบั้งไฟจะประกอบไปดวยทีมงาน 5-6 คน ที่มีหนาที่พากยลักษณะบั้ง

ไฟขณะยิงขึ้นไปบนฟาเหมือนกับการพากยฟุตบอล อีกทั้งยังเปนบุคคลทีร่อบรูเกีย่วกับบัง้ไฟของแตละ

ชางทําบั้งไฟวาเปนเชนไร เปนทั้งผูตัดสินและจับเวลาและสองกลองทางไกลดูการพุงตัวขึ้นไปบนฟา

จนถึงชวงเวลาในการตกของบั้งไฟแตละบั้งวาใชเวลาเทาไหรที่สําคัญยังเปนตัวชวยสรางสีสันในงาน 

(อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

ชาวบานจะรวมชมการแขงขันจุดบั้งไฟจนถึงชวงเวลา 18.00 น. และฟงผลประกาศรางวัลผู

ชนะเลิศ ในการจุดบั้งไฟรวมกันจากน้ันจะแยกยายกันกลับบานและรวมกันฉลองผลการแขงขันกันที่

บานของผูที่ชนะการประกวดบั้งไฟ โดยในชวงเย็นของวันจุดจะมีการเลี้ยงฉลองภายในหมูบานกัน

อยางสนุกสนาน 

สวนวันจุดบั้งไฟวันที่สองถูกเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือรองรับกับจํานวนบั้งไฟที่มีการนําเขามาแขงขนัมาก

ขึ้น ถาจะจัดวันจุดบั้งไฟเพียงวันเดียวเวลาก็จะไมเพียงพอตอการจุดบั้งไฟทั้งหมดที่ชาวบานนําเขามา

ประกวด ดังนั้นจึงตองมีการเพิ่มวันในการจัดงาน โดยเพ่ิมวันจุดบั้งไฟขึ้นมาอีกหน่ึงวัน 

ชาวบานจะเร่ิมการจุดบั้งไฟตั้งแตชวงเชาจนถึงเย็นเหมือนกับวันจุดบั้งไฟวันแรก รวมถึงจะมี

การแสดงหมอลําซิ่งอยางสนุกสนานในชวงบาย เม่ือถึงชวงเย็นก็จะรวมฟงผลประกาศการแขงขัน

เหมือนกับการจุดบั้งไฟในวันแรก ซึ่งในวันสุดทายของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในอดีต ชาวบาน

จะตองมารวมตัวกันเพื่อทําการนํารอยไฟหรือการนําฮอยไฟ ซึ่งคือการเฉลิมฉลองหลังจากการจุดบั้ง

ไฟ โดยชาวบานจะมีการรวมตัวกัน เพ่ือเฉลิมฉลองผลสําเร็จจากการจุดบั้งไฟ โดยการเซ้ิงขอเหลาจาก

ชาวบานตามบานตางๆ แตการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สามตั้งแต ป พ.ศ. 2543 ถึง ป พ.ศ. 

2550 ชาวบานจะไมนิยมการนํารอยไฟเหมือนในอดีตแลว และจะเปลี่ยนมาเปนการเฉลิมฉลองกัน

ตามบาน เพราะการตามรอยไฟเพื่อเซิ้งของเหลา จะใชเวลานานและปจจุบันก็หาซื้อเหลาไดตามราน

ขายของทั่วไป รวมถึงคํารองในการเซ้ิงนํารอยไฟมีเพียงคนเฒาคนแกเทาน้ันที่รูเนื้อรอง ชาวบานเลย

ไมนิยมการตามรอยไฟเหมือนในอดีต  (นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. 

สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2557) 
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การพัฒนาการทําบั้งไฟและการเกิดขึ้นของคายบั้งไฟ 

ดวยการจัดการแขงขันจุดบั้งไฟอยางเปนทางการจึงทําใหมีชาวบานนําบั้งไฟเขามาแขงขัน

เปนจํานวนมาก และเกิดการพัฒนาสูตรการทําบั้งไฟของตนเอง เร่ิมมีการเปลี่ยนวัสดุในการทํา

กระบอกบั้งไฟจากที่เคยใชไมไผ มาเปนทอเหล็ก ในชวงป พ.ศ. 2530 และจากทอเหล็ก มาเปนทอ

เอสลอน หรือทอ PVC เน่ืองมาจากทอ PVC มีความทนทานตอแรงอัดสูง เม่ืออัดดินปนลงไปมากๆ จะ

ทําใหบั้งไฟขึ้นสูง และยังมีราคาถูกกวาทอเหล็ก อีกทั้งยังเปนอันตรายนอยกวาทอเหล็ก ในกรณีที่บั้ง

ไฟมีการระเบิดแตก ซึ่งแตกตางจากการใชทอเหล็กที่เวลาบั้งไฟแตกจะเกิดอันตรายเปนอยางมาก 

เพราะทอเหล็กจะแตกออกเปนช้ินๆและตกใสผูคนสามารถทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส ถึงขั้นแขนขา

ขาดและเสียชีวิตได นอกจากน้ียังเร่ิมมีการพัฒนาขนาดของบั้งไฟใหมีความใหญขึ้น อยางเชน บั้งไฟที่

มีเสนผาศูนยกลางขนาด 3-4 นิ้ว หรือที่ชาวบานเรียกวาบั้งไฟหมื่น ทั้งที่แตกอนชาวบานจะนิยมใชบั้ง

ไฟรอยหรือบั้งไฟขนาดเล็กในการจุด นอกจากนี้ทางหมูบานยังมีวิธีการจุดบั้งไฟแบบใหมโดยใช

แบตเตอร่ี ดินประสิว ฝอยขัดหมอสายไฟ และฟรอยดหออาหาร วิธีการจุดคือดึงเสนฝอยขัดหมอ

ออกมาสองเสนและนําฝอยขัดหมอ มาติดกับสายไฟสองเสน นําฝอยขัดหมอที่ติดกับสายไฟเรียบรอย

แลวสองเสนมาเช่ือมติดกัน และนําดินประสิวมาใสในฟรอยดหออาหาร และนําฟรอยดหออาหารที่ใส

ดินประสิวเรียบรอยแลวมาหุมกับฝอยขัดหมอที่ติดกับสายไฟที่เช่ือมกันสองเสน จากน้ันนาํสายไฟสวน

ที่หุมดินประสิวดวยฟรอยดหออาหารใสเขาไปในรูบั้งไฟ และลากสายไฟยาวมายังแบตเตอร่ี นําสายไฟ

สายแรกติดกับขั้วแบตเตอร่ี เมื่อถึงเวลาจุดก็นําสายไฟ สายที่สองไปติดกับขั้วแบตเตอร่ีอีกดานหน่ึง 

เพ่ือใหเกิดกระแสไฟ กระแสไฟจะว่ิงผานสายไฟไปติดตัวบั้งไฟ ทําใหบั้งไฟสามารถยิงขึ้นไปบนฟาได 

ซ่ึงวิธีการจุดแบบนี้ทําใหสามารถลดความอันตรายใหกับผูจุดบั้งไฟเปนอยางมาก เพราะผูจุดบั้งไฟจะ

ไมไดตองไปจุดบั้งไฟดวยตนเองที่ฐานจุดบั้งไฟ ซ่ึงมีความอันตรายสูงในการที่บั้งไฟจะระเบิดคาฐานบัง้

ไฟ แตการจุดชนวนดวยสายไฟและแบตเตอร่ีจะทําใหสามารถจุดบั้งไฟในระยะหางจากฐานบั้งไฟได 

(นายสมาน ระงับทุกข. อายุ 55 ป อดีตชางทําบั้งไฟ. สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) 

การทําบั้งไฟเพ่ือใหขึ้นสูงเพ่ือการแขงขันจึงเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหมีการพัฒนาบั้งไฟใหมี

ความเร็วและความแรง ประกอบกับในชวงเวลาน้ันการแขงขันบั้งไฟที่มีอยูเปนจํานวนมากยิ่งทําใหมี

การพัฒนาสูตรการทําบั้งไฟใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการแขงขันมากขึ้น จังหวัดในหลายๆพ้ืนที่ในภาค

อีสานเร่ิมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเปนสวนหน่ึงในการทําบั้งไฟ อยางเชนมีการใชเคร่ืองมือ

ในการทุนแรงอยาง การใชเคร่ืองไฮโดรลิค8มาประยุกตใชในการอัดดินปนของบั้งไฟ เน่ืองจากเคร่ือง

                                                        
8 เปนเครื่องทุนแรงชนิดหน่ึง ใชประโยชนจากแรงกด แรงอัด ใชเพื่ออัดเขา ดันออกหรือจะใชบีบใหแบน ดันใหโคง 

หรือแลวแตจะนําไปประยุกตใชงาน ในปจจุบันใชกันแพรหลาย มีขนาดเล็กใหญแตกตางกันไปตามการใชงาน 
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ไฮโดรลิคสามารถใหแรงอัดสูง และการอัดแตละช้ันของกระบอกบั้งไฟก็มีความแรงในการอัดที่

สม่ําเสมอ ทําใหบั้งไฟที่ผานการอัดดินปนดวยเคร่ืองไฮโดรลิคสามารถบรรจุดินปนไดจํานวนมากขึ้น 

ทําใหตัวบั้งไฟพุงขึ้นไปบนฟาไดสูง และมีการทรงตัวในอากาศที่ดี การใชเคร่ืองไฮโดรลิคในการอัดดิน

ประสิวมีคาใชจายที่สูงขึ้นเน่ืองจากเคร่ืองไฮโครลิคมีราคาสูง และการอัดดินประสิวในกระบอกบั้งไฟ

ในแตละขนาดตองใชเคร่ืองไฮโดรลิคขนาดเฉพาะตามขนาดกระบอกบั้งไฟน้ันๆ อยางเชนเคร่ืองไฮโดร

ลิคที่อัดบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 น้ิวจะมีราคา 30,000 บาท  

 

ภาพที่ 9 : กระบอกบั้งไฟทอ PVC เสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว ที่ผานการอัดดินปนเรียบรอยแลว 

บั้งไฟที่ผานการอัดดินปนดวยเคร่ืองไฮโดรลิค จะมีความหนาแนนของดินปนสงูทาํใหการเจาะ

รูบั้งไฟแบบเดิมที่ใชเหล็กเจาะรูไมสามารถเจาะรูบั้งไฟได ตองใชเคร่ืองเจาะรูบั้งไฟที่ใชพลังงานจาก

ไฟฟาโดยเฉพาะ และการใชเคร่ืองเจาะรูบั้งไฟจะทําใหรูของบั้งไฟมีขนาดรูเทากันในแตละชวงที่

แนนอนทําใหรูบั้งไฟสามารถปลอยแรงขับออกมาไดอยางสม่ําเสมอ ทําใหลักษณะการพุงตัวของบั้งไฟ

ออกมาในลักษณะที่ขึ้นตรง ไมเลี้ยวไป เลี้ยวมากลางอากาศ หรือที่ชาวบานเรียกวา “บั้งไฟลําดาบ” 

เคร่ืองเจาะรูบั้งไฟจะตองเปนเคร่ืองเจาะรูเฉพาะขนาดของบั้งไฟ อยางเชนเคร่ืองเจาะรูบั้งไฟ

เสนผาศูนยกลางขนาด 3 น้ิวจะมีราคา 10,000 บาท ดังน้ันตนทุนในการทําบั้งไฟจึงมีราคาสูงขึ้น สวน

ชาวบานในหมูบานไผที่ไมมีทุนทรัพยในการซ้ือเคร่ืองไฮโดรลิคและเคร่ืองเจาะรูบั้งไฟ จะใชวิธีการ

ประกอบบั้งไฟแบบเดิม ซ่ึงทําใหบั้งไฟไมสามารถพุงขึ้นไดสูงเทียบเทากับบั้งไฟของหมูบานอื่นที่มี

เคร่ืองมือและอุปกรณพรอม 

“เม่ือกอนลุงก็เคยเปนชางทําบั้งไฟ ชอบมาตั้งแตสมัยหนุมๆแลว แตชวงหลังมาเลิกทําไป

เพราะสู ตนทุนในการทําไมไหว เคร่ืองไฮโดรลิคตัวหน่ึงมีราคาเปนหลักหมื่น เราก็เปนแคชาวนาไมไดมี

เงินเก็บมาก ของมันก็แพงขึ้นเร่ือยๆ คนที่มีเงินเขาก็ยังเปนชางทําบั้งไฟตอไปได สวนคนที่ไมมีเงินก็
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ตองหยุดทําไป ถึงดื้อทําตอไปก็สูคนที่เขามีเคร่ืองไมเคร่ืองมือแบบใหมไมได บั้งไฟเราก็แพอยูดี นับวนั

มันก็ยิ่งมีคนทําบั้งไฟดีขึ้นเพราะเขามีอุปกรณดีเงินเขาถึงดวย” 

(นายสมาน ระงับทุกข. อายุ 55 ป อดีตชางทําบั้งไฟ. สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) 

  

ภาพที่ 10 : เคร่ืองไฮโดรลิคที่ใชสําหรับอัดดินปนบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว 

 

ภาพที่ 11 : เครื่องเจาะบั้งไฟที่ใชพลังงานจากไฟฟา สําหรับบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ. 2545 หมูบานไผไดมีกฎใหบุคคลภายนอกสามารถนําบั้งไฟของ

ตนเองเขามาแขงขันเพ่ือชิงรางวัลภายในงานได แตจะตองเสียคาหางบั้งไฟจํานวน 500 บาท ใหกับ

หมูบาน ดวยเหตุน้ีจึงยิ่งทําใหเกิดการแขงขันในการทําบั้งไฟสูงขึ้น เนื่องจากการแขงขันการจุดบั้งไฟที่

ไดรับความนิยมมากขึ้น ทําใหมีการแขงขันการทําบั้งไฟสูงขึ้น ถาชาวบานยังใชวิธีการทําบั้งไฟดวยการ

อัดดินปนโดยใชแรงคนในการบังคับที่อัดดินปนเหมือนเดิม ก็จะทําใหไมสามารถชนะการแขงขันการ

จุดบั้งไฟได ดังน้ันตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา ไดมีชาวบานบางบานไปวาจางใหชาวบานหมูบานอื่น

ที่ชํานาญในการทําบั้งไฟและมีเคร่ืองไฮโดรลิค ใหชวยอัดบั้งไฟ แตสูตรบั้งไฟยังคงเปนสูตรของตนเอง

อยู เพ่ือนํามาแขงขันในวันงาน หรือชาวบานคนอื่นๆที่ไมมีทุนทรัพยในการทําบั้งไฟก็จะเลิกทําบั้งไฟ

และหันไปซื้อบั้งไฟจากคายบั้งไฟจากหมูบานอื่น ซ่ึงคายบั้งไฟคือสถานที่ทําและจัดจําหนายบั้งไฟเพ่ือ
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การแขงขันหรือนําบั้งไฟไปจุดตามพิธีกรรมตางๆโดยเฉพาะ ซ่ึงชวงเวลาน้ันไดเกิดคายบั้งไฟขึน้ในพ้ืนที่

จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4-5 คาย จึงทําใหชาวบานหลายๆคนรวมถึงคนที่ช่ืนชอบการจุดบั้งไฟหัน

ไปซื้อบั้งไฟจากคายบั้งไฟแทนการทําบั้งไฟเอง แตยังคงมีชาวบานบางสวนที่ยังคงทําบั้งไฟแบบเดิม

โดยใชเคร่ืองอัดดินปนแบบใชแรงงานคนในการบังคับ ที่เปนเคร่ืองอัดดินปนสวนรวมของหมูบานที่

ตั้งอยูบริเวณหลังวัด ในการทําบั้งไฟเพ่ือการประกวดอยู แตก็มักจะไมไดรางวัล 

“แตกอนลุงก็ทําบั้งไฟเอง ทําเองทุกขั้นตอน แตมาเลิกทําตอนที่เขาใหบั้งไฟของคนนอก

หมูบานเขามาจุด เพราะบั้งไฟเราสูเขาไมได เคร่ืองไมเคร่ืองมือเราก็ไมพรอม เพราะมันราคาแพง ซื้อ

ไมไหว ถาจะซ้ือมาเพ่ือทําบั้งไฟประกวดเองคนเดียวมันก็ไมคุมกับเงินรางวัล มันตองทําเยอะๆถึงคุม 

แตลุงก็ทําไมไหว ไมคอยมีคนชวย ลูกก็ไปทํางานที่กรุงเทพฯ หลังๆ เลยตองเลิกทําบั้งไฟและไปซื้อ

จากคายบั้งไฟแทน ไมตองเสียเวลาทําดวย แตเราตองดูดีๆวาคายบั้งไฟคายไหนมีฝมือ เดี๋ยวน้ีมันมี

คายบั้งไฟออกมาเยอะถาคายยังไมคอยดังก็ไมคอยอยากซ้ือ กลัวเอามาแขงแลวแพ” 

(นายสมหมาย คุมสุวรรณ. อายุ 46 ป. อดตีชางทําบั้งไฟ. สมัภาษณ, 19 มกราคม 2558) 

“พอของผมก็เคยเปนชางบั้งไฟแตกอน แตพอมาเจอชวงที่เขาใชเคร่ืองไฮโดรลิกในการอัดบั้ง

ไฟกันก็สูราคากับเจาเคร่ืองน้ีไมไหว ตอนแรกก็ยังดื้อทําบั้งไฟในแบบของตนเองสงประกวดอยูแตก็ไม

เคยไดรางวัลกับเขา แพตลอด หลังๆ เขาก็ไปจางชางบั้งไฟที่เขารูจักอัดบั้งไฟดวยเคร่ืองไฮโดรลิคให

เขา เสียคาจางใหเขา 500 บาท แตสูตรการผสมดินปนก็ยังเปนของพอผมอยู” 

(นายทักษิณ หลกัคํา. อาย ุ49 ป ชาวบานในหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

 จนกระทั้งในป พ.ศ. 2548 ชาวบานในหมูบานไผที่มีความช่ืนชอบในการทําบั้งไฟไดเปดคาย

บั้งไฟขึ้นในหมูบาน ช่ือคายบั้งไฟไผสีทอง โดยมี นายอุดม ทองมี อายุ 62 ป ชาวบานหมู 4 เปน

เจาของคายบั้งไฟที่มีเคร่ืองไฮโดรลิคและอุปกรณในการทําบั้งไฟที่ทันสมัย แหงแรกของหมูบานไผ 

โดยสาเหตุที่คุณอุดม ไดเปดคายบั้งไฟเปนของตนเองเนื่องมาจาก 

“เปนคนชอบทําบั้งไฟมาตั้งแตเด็ก พอของลุงก็เปนคนทําบั้งไฟมากอน รูการทําบั้งไฟทุก

อยางพอก็สอนลุงมาตั้งแตเด็ก และชวยพอทําบั้งไฟมาโดยตลอด แตมาชวงหลังการแขงขันมันสูงคน

เขาก็คิดสูตรในการทําบั้งไฟออกมาเยอะ และยังมามีเคร่ืองไฮโดรลิค ที่เปนเคร่ืองทุนแรงออกมาชวย

ในการทําบั้งไฟอีก มันยิ่งทําใหคนที่เขาพอมีเงินสามารถทําบั้งไฟออกมาแขงไดมากขึ้น บั้งไฟที่ไมมีทุน

ในการทําก็ไมไดเกิดกับเขา เพราะเคร่ืองไฮโดรลิคที่จะอัดบั้งไฟขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 3 น้ิว ใน

ปจจุบันมีราคาเคร่ืองละ 30,000 บาทแลว ชาวบานธรรมดาจะเอาเงินที่ไหนมาซ้ือ แตดวยใจรักการ

ทําบั้งไฟเลยยอมนําเงินเก็บมาซื้อเคร่ืองไฮโดรลิค มือสองมาใชในการอัดดินปนกอนและทําบั้งไฟสง
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แขงกับหมูบานทุกป ไดรางวัลกลับมาทุกป และเร่ิมไปแขงขันจุดบั้งไฟกับหมูบานอื่นมากขึ้น คนก็เร่ิม

รูจัก และมาจางใหทําบั้งไฟให ในชวงน้ันลุงคิดราคาแคบั้งละ 750 บาท พอเร่ิมมีเงินมากขึ้นเลยคิดวา

จะเปดคายบั้งไฟเปนของตนเอง เพ่ือหารายไดอีกทางหน่ึง เอาใหคุมกับที่เราลงทุนไป และทําบั้งไฟ

ขายใหกับคนที่ชอบบั้งไฟแตไมมีทุนในการทําหรือขายใหกับคนที่ทําไมเปน”   

(นายอดุม ทองมี. อายุ 62 ป. เจาของคายบัง้ไฟไผสีทอง. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

ปจจุบัน (2557) คายบั้งไฟไผสีทองเปนคายบั้งไฟที่มีช่ือเสียงเปนอยางมากในเร่ืองการทําบั้ง

ไฟในภาคอีสาน โดยคายบั้งไฟไผสีทองจะผลิตบั้งไฟหลายขนาด ตั้งแตบั้งไฟที่มีเสนผาศนูยกลางขนาด 

2-6 นิ้ว แตในชวงแรกที่เปดคายบั้งไฟจะรับทําบั้งไฟเพียงแคบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 2-3 

น่ิวเทาน้ัน และขายในราคา 800 บาท สําหรับบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 2 น้ิว สวนบั้งไฟ

เสนผาศูนยกลางขนาด 3 น้ิวจะมีราคา 950 บาท แตราคาบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 2 นิ้ว 

และบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 น้ิว ในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2557) ไดมีการปรับราคาขึ้นเปน 1,000 

บาท สําหรับบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 2 นิ้ว และบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 น้ิว ราคา 

1,500 บาท แตชวงหลังๆทางคายไผสีทองไดเร่ิมมีการพัฒนาขนาดของบั้งไฟขึ้นมาเร่ือยๆ เน่ืองจากบัง้

ไฟที่มีขนาดใหญก็ยิ่งจะทําใหสามารถบรรจุดินปนไดมากขึ้นและทําใหพุงขึ้นไปบนฟาไดนานขึ้น ทาง

คายไผสีทองจึงเร่ิมการทําบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 5 นิ้ว ในราคาขายบั้งละ 16,000 บาท 

และบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 6 น้ิว ในราคาขายบั้งละ 18,000 – 20,000 บาท 

สวนขั้นตอนในการทําน้ันจะเปนสูตรเฉพาะของคายตนเองที่ทําการพัฒนาเร่ือยมา ซ่ึงสูตร

การทําบั้งไฟของแตละคายมักจะไมมีการเปดเผยใหใครไดรับรู เพราะถือเปนเคร่ืองมือหากินและเปน

เคล็ดลับของคายบั้งไฟของตนเองเทานั้น ในแตละปในชวงเวลาตั้งแต ป พ.ศ. 2548 ถึงป พ.ศ. 2550 

ทางคายบั้งไฟไผสีทองจะมีการผลิตบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 2 น้ิว ประมาณ 30 บั้ง และ

ขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้วประมาณ 40 บั้งตอป โดยขายใหทั้งคนภายในหมูบานและคนภาย

นอกหมูบาน ซ่ึงในชวงเวลาน้ันคายบั้งไฟไผสีทองมีทีมงานในการทําบั้งไฟ เพียง 8 คน และทุกคน

จะตองทําบั้งไฟเปนและไดรับการถายทอดวิชาและสูตรในการทําบั้งไฟของคายไผสีทอง จากคุณอุดม 

การขายบั้งไฟของคายไผสีทองเปนการขายบั้งไฟพรอมกับการติดตั้งบั้งไฟใหพรอมกับการจดุ

บั้งไฟเฉพาะบั้งไฟที่มีเสนผาศูนยกลางขนาด 5 น้ิวขึ้นไป อยางเชนคนในหมูบานอื่นไดตกลงซื้อบั้งไฟ

จากคายไผสีทองเพ่ือนําไปจุดในหมูบานของเขา จํานวนหน่ึงบั้ง คายไผสีทองตองผลิตบั้งไฟตามขนาด

ที่ผูวาจางสั่ง และตองทําการขนสงบั้งไฟไปยังสถานที่จุดบั้งไฟ โดยคิดคาขนสงตามระยะทาง เม่ือไปถงึ

สถานที่จุดแลวทางคายไผสีทองตองทําการลางบั้งไฟ และประกอบหางบั้งไฟ เน่ืองจากบั้งไฟที่

ประกอบหางเรียบรอยแลว จะทําใหเกิดความไมสะดวกในการขนสง อีกทั้งผูที่ซื้อบั้งไฟหลายๆ คนกไ็ม



124 

 
มีความรูเกี่ยวกับการทําบั้งไฟหรือการติดตั้งบั้งไฟ ซ่ึงเจาของคายบั้งไฟจะเปนผูที่รูจักบั้งไฟของตนเอง

ดีที่สุด และรูสูตรวิธีการลางบั้งไฟเปนอยางดี การลางบั้งไฟถือเปนปจจัยหน่ึงที่มีสวนทําใหบั้งไฟบั้งน้ัน

ขึ้นสูงหรือไมสูง 

ปจจุบันคายไผสีทองมีสาขาสอง อีกที่หน่ึงคือ ในหมูบานจอม อําเภอยางชุมนอย จังหวัด     

ศรีสะเกษ เน่ืองจากลูกชายของคุณอุดมที่เปนลูกมือคนสําคัญในการทําบั้งไฟของคายไผสีทอง ได

แตงงานมีครอบครัวอยูที่หมูบานจอม อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ และคิดขยายกิจการของ

ครอบครัว จึงทําใหเกิดคายบั้งไฟไผสีทองสาขาสองขึ้น ปจจุบันการผลิตบั้งไฟสวนใหญจะผลิตที่คาย

บั้งไฟไผสีทองสาขาสอง ในหมูบานจอม เนื่องจากคุณอุดมเร่ิมมีปญหาเก่ียวกับสุขภาพและคุณอุดมมี

อายุที่มากขึ้นจึงทําใหไมสามารถผลิตบั้งไฟ ไดอยางเต็มที่เหมือนในอดีตจงึยกกิจการใหลกูชายดแูล แต

ภายในคายบั้งไฟไผสีทองสาขาแรกในหมูบานไผก็ยังคงเปนสถานที่ในการรับติดตองาน และยังมี

รองรอยของการผลิตบั้งไฟหลงเหลืออยู ทางคายไผสีทองยังมีการนําเสนอบั้งไฟของตนเองผานสื่อ

ออนไลนอยางการสราง Fan Page ใน Facebook โดยใชช่ือวา “คายบั้งไฟไผสีทอง” เพ่ือเผยแพร

ผลงานการทําบั้งไฟ เผยแพรความเคลื่อนไหวการจุดบั้งไฟของคายตนเองในงานบุญบั้งไฟที่ตางๆ วา

เปนเชนไร เปนตน 

คุณอุดมยังเลาใหฟงอีกวา ชวงเวลาที่ตนไดเปดคายบั้งไฟขึ้น ในหลายๆ พ้ืนที่ในภาคอีสานก็มี

คนเปดคายบั้งไฟเปนของตนเองมากขึ้นแลว เหตุที่เปนเชนน้ันเพราะวาในหลายๆ พ้ืนที่ มีการจุด

แขงขันบั้งไฟกันมากขึ้น คนก็เร่ิมมีการพัฒนาสูตรบั้งไฟของตนเองมากขึ้น ถาจะทําใหบั้งไฟขึ้นสูงก็

ตองมีอุปกรณเคร่ืองไมเคร่ืองมือในการทําบั้งไฟที่ดี อยางเชน ไมไผขนาดพอเหมาะเอาไวสําหรับทํา

หางบั้งไฟ ดินประสิวอยางดีที่สั่งมาจากรานคาในกรุงเทพฯ เคร่ืองไฮโดรลิค เปนตน สิ่งของพวกน้ีมี

ราคาสูง ทําใหหลายๆ คนที่ชอบทําบั้งไฟแตไมมีทุนเลิกทําบั้งไฟไป เพราะทําไปก็มีแตแพ สูเขาไมได 

และผันตัวมาเปนผูเลนพนันบั้งไฟแทน หรือซ้ือบั้งไฟจากคายอื่นๆเพ่ือมาแขงขันโดยไมตองลงทุนซื้อ

อุปกรณตางๆ ที่มีราคาสูง แตคุณอุดม ก็ไดแสดงความเห็นวา 

“การเกิดคายบั้งไฟก็ดี ทําใหคนที่ช่ืนชอบการทําบั้งไฟที่หันมาตั้งคายบั้งไฟ มีรายไดมากขึ้น 

หรือชวยคนที่ไมมีทุน หรือไมมีความรูในการทําบั้งไฟสามารถนําบั้งไฟเขามาแขงขันสูกับคนอื่นได แตก็

มีขอเสียนะ ในมุมมองของลุง ลุงมองวามันทําใหชาวบานที่ชอบทําบั้งไฟเขาตองหยุดทําบั้งไฟไป 

เพราะไมมีเงินทุนในการซื้ออุปกรณ ดูไดจากหมูบานไผ เม่ือกอนคนทําบั้งไฟเปนเยอะจะตาย เดี๋ยวน้ีมี

ไมกี่บาน เพราะเขาเลิกทําไปเพราะตนทุนการทําสูง พอไมไดทําก็ไมไดถายทอดความรูตอมาก็หยุดไว

แคน้ัน ตอใหตองกูเงินมาซ้ือ แตเงินรางวัลที่จะไดจากการแขงขันมันก็ไมคุมกับคาเคร่ืองไมเคร่ืองมือ
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หรอก ดังนั้นคนที่เขาซื้อเคร่ืองเคร่ืองไมเคร่ืองมือมาครบ เขาตองหันมาเปดคายบั้งไฟ เพ่ือหาเงินใหคุม

กับเงินที่ลงทุนไป” 

(นายอดุม ทองมี. อายุ 62 ป. เจาของคายบัง้ไฟไผสีทอง. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

นอกจากนี้หมูบานตางๆบริเวณใกลเคียงหมูบานไผยังมีคายบั้งไฟประมาณสองถึงสามคาย 

อยางเชน คายบั้งไฟบอนทอง อยูในหมูบานกลาง ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน คายบั้งไฟหงสงาม 

อยูในหมูบานกอก ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน คายบั้งไฟกระตายทอง ที่อยูในหมูบานโคก ตําบล

กลางใหญ อําเภอเขื่องใน 

คายบั้งไฟบอนทองกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2547 โดยคุณ อเนก เอื้ออํานวย อายุ 50 ป คายบั้ง

ไฟบอนทองถือเปนคายบั้งไฟขนาดกลางที่คอนขางมีช่ือเสียง และผลิตบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 

น้ิว ราคา 1,000 และบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 5 น้ิว ราคา 10,000 บาท คุณอเนกเลาใหฟงวา ปที่

ผานมา (ป พ.ศ. 2557) คายบอนทองผลิตบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว ประมาณ 150 บั้งใหกับ

ประเพณีบุญบั้งไฟที่ใชบั้งไฟขนาดเล็กในการแขงขัน สวนบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 5 นิ้ว ประมาณ 

30 บั้ง คุณอเนกเลาใหฟงวาในชวงแรกตนมีอาชีพเปนคุณครูสอนหนังสืออยูที่โรงเรียนบานไผ แตเปน

โรคเบาหวานจึงลาออกมาพักรักษาตัวอยูที่บาน เมื่ออาการดีขึ้น จึงหันมาเปดคายบั้งไฟเพราะตนเอง

เปนคนที่ชอบทําบั้งไฟ เลยอยากทําบั้งไฟแขงและนําเงินกอนที่ไดจากการลาออกมาทําคายบั้งไฟ และ

ตั้งช่ือคายวาบอนทอง เพราะลูกชายของคุณอเนกช่ือบอน ในชวงแรกทําบั้งไฟเพียงขนาดเดียวคือ 

เสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว ในชวงหลังจึงหันมาทําบั้งไฟขนาด 5 นิ้ว 

“ทําบั้งไฟแคสองขนาดก็พอแลว เดียวน้ีอุปกรณเคร่ืองมือในการทําแพงหมด อยางเชนเดีย๋วน้ี

เขาใชเคร่ืองบดถานทําใหถานละเอียด เคร่ืองบดดินประสิว เคร่ืองผสมดินปนใหเขากัน เคร่ืองไฮโดร

ลิคอัดบั้งไฟ เคร่ืองเจาะรูบั้งไฟ ถาทําบั้งไฟหลายขนาดก็ตองเสียเงินเยอะมากขึ้น และเราก็ตองจาง

ลูกนองมากขึ้นดวย ทําไมไหวหรอก ทําแคน้ีก็จะทําไมไหวแลว ยิ่งตอนชวงบั้งไฟสนาม คนจะสั่งทําบั้ง

ไฟเยอะที่สุด”  

(นายอเนก เอือ้อาํนวย. อาย ุ50 ป. เจาของคายบัง้ไฟบอนทอง. สัมภาษณ, 15 มกราคม 2558) 

 สวนคายบั้งไฟหงสงาม ที่อยูในหมูบานกอก ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน เปนคาบั้งไฟที่

ผลิคบั้งไฟขนาดเล็ก กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 โดยคุณอินทรธร โนนสูง อายุ 49 ป คายบั้งไฟหงส

งามรับผลิตบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 น้ิวเทาน้ัน โดยสวนมากจะขายใหกับสนามบั้งไฟที่ใชบั้งไฟ

ขนาดเล็กในการแขงขัน หรือขายใหกับผูที่นําบั้งไฟไปถวายแกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือนําไปแกบน โดยราคา

บั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 น้ิว มีราคา 900 บาท ซ่ึงการขายบั้งไฟของคายน้ีจะไมมีการติดตั้งหรือ
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สงบั้งไฟใหกับลูกคาถึงที่ เน่ืองจากบั้งไฟขนาดเล็กมีการติดตั้งที่งายดาย คนที่มีความรูเร่ืองบั้งไฟทั่วไป

ก็สามารถจุดบั้งไฟขนาดเล็กได แตถาลูกคาอยากใหทางคายไปจุดบั้งไฟหรือสงบั้งไฟใหจะมีการเรียก

เก็บเงินเพิ่ม ถาใหสงบั้งไฟและจุดบั้งไฟใหจะตองเสียคาบริการในราคา 1,000 บาท หรือถาใหสงบั้งไฟ

ใหจะตองเสียคาบริการตามระยะทาง จากคายบั้งไฟถึงสถานที่จุดบั้งไฟ คุณอินทรธรเลาใหฟงวา       

ปหน่ึงทางคายจะผลิตบั้งไฟประมาณ 50 บั้งตอป เน่ืองจากคุณอินทรมีทีมงานเพียง 5 คนที่ชวยในการ

ผลิตบั้งไฟ อีกทั้งยังทําอาชีพทําไร ทําสวนเปนอาชีพเสริม จึงทําใหไมมีเวลาในการทําบั้งไฟอยางเต็มที่ 

 “คาอุปกรณสําหรับทําบั้งไฟเดี๋ยวน้ีก็แพงขึ้น ถาจะทําบั้งไฟไซสใหญก็ตองเสียคาเคร่ืองมือ

เปนแสน เคร่ืองไฮโดรลิคสําหรับบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 6 ราคาตั้งแสนกวาบาท แถมยังทํายาก

และก็ใชเวลาทํานานกวาบั้งไฟเล็ก เคร่ืองมืออันอื่นก็ตองซื้อเพ่ิม พวกเคร่ืองเจาะรูมันตองใชขนาดใหญ

ใชรวมกันกับอันเล็กไมได ทําแคไซรเล็กเราก็อยูไดถาไมคิดมาก แตก็คิดวาถามีเงินมากกวาน้ีจะลองทํา

ไซรใหญดูนะ แตคงอีกนาน” 

(นายอินทรธร โนนสูง. อาย ุ49 ป. เจาของคายบัง้ไฟหงสงาม. สัมภาษณ, 16 มกราคม 2558) 

   

    ภาพที ่12: เครื่องบดดินประสิว     ภาพที่ 13: เครื่องบดถาน      ภาพที ่14: เครื่องเจาะรูบั้งไฟขนาดใหญ 

คายบั้งไฟบางคายยังมีการผลิตบั้งไฟขนาดใหญหรือที่ชาวบานเรียกวาบั้งไฟลานและบั้งไฟสบิ

ลาน ซ่ึงมีความเร็วและความแรงในการติดไฟสูงมาก อีกทั้งยังเปนบั้งไฟที่มีอันตรายมากเน่ืองจากมี

นํ้าหนักมากและมีความแรงของดินปน การทํายังมีขึ้นตอนที่ยุงยาก จึงทําใหมีคายบั้งไฟเพียงไมกี่คาย

ที่รับทําบั้งไฟขนาดใหญเหลาน้ี ซ่ึงประเพณีบุญบั้งไฟใหญๆเทานั้นถึงจะมีการนําบั้งไฟขนาดใหญ

เหลาน้ีมาจุดภายในงานเพ่ือสรางสีสันใหกับงาน  
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จะเห็นไดวาราคาบั้งไฟแตละคายบั้งไฟมีราคาที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับช่ือเสียงและคุณภาพใน

การทําบั้งไฟของคายนั้นๆ ซ่ึงในภาคอีสานมีคายบั้งไฟที่มีช่ือเสียงเปนจํานวนมาก อยางเชน คายบั้งไฟ

แอดเทวดา คายบั้งไฟไผสีทอง คายบั้งไฟกุงเจริญ คายบั้งไฟยันประเทศไทย คายบั้งไฟเหรียญรอดหวง 

คายบั้งไฟกุงอีสาน เปนตน ซึ่งช่ือเสียงของคายบั้งไฟตางๆในภาคอีสาน เซียนบั้งไฟแตละคนจะมี

ความรูเร่ืองบั้งไฟของคายตางๆเปนอยางดี  

ลักษณะบั้งไฟ ขนาด ราคา (บาท/บั้ง) 

บั้งไฟหม่ืน บรรจุดินปน 12 กิโลกรัมขึ้นไป

แตไมเกิน 20 กิโลกรัม ขึ้นอยู

กับขนาดของทอบั้งไฟ 2 นิ้ว 

หรือ 3 นิ้ว 

900-2,000 บาท 

บั้งไฟแสน บรรจุดินปน 100 กิโลกรัมขึ้น

ไปแต ไม เ กิน  120 กิโ ลกรัม 

ขึ้นอยูกับขนาดของทอบั้งไฟ 5 

น้ิว หรือ 6 นิ้ว 

10,000-20,000 บาท 

บั้งไฟลาน บรรจุ ดินป น  300 กิ โลก รัม 

เสนผาศูนยกลางขนาด 8 นิ้ว 

30,000-40,000 บาท 

บั้งไฟสบิลาน บ รรจุ ดิ นป น 500 กิ โ ล ก รั ม 

เสนผาศูนยกลางขนาด 10 น้ิว 

70,000 บาท 

ตารางที่ 4: ราคาบั้งไฟแตละขนาดของคายบั้งไฟตางๆในจังหวัดอุบลราชธานี 

จากที่กลาวมาเห็นไดวาการทําบั้งไฟมีการพัฒนารูปแบบการทําเร่ือยมาเพ่ือใชในการแขงขัน

การจุดบั้งไฟ ซึ่งการแขงขันการจุดบั้งไฟถือเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหชาวบานหันมาพัฒนาสูตรของตนเอง

เพ่ือที่จะชิงรางวัล สรางเกียรติและศักดิ์ศรี แตการพัฒนาสูตรการทําบั้งไฟเหลานั้นตองใชอุปกรณที่ดี

และทันสมัยในการทําบั้งไฟใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งอุปกรณเหลานั้นมีราคาสูงทําใหชาวบานหลายๆคน

ตองเลิกการทําบั้งไฟและหันไปซื้อบั้งไฟสําเร็จรูปจากคายบั้งไฟแทน ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดการกอตั้ง
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คายบั้งไฟในภาคอีสานขึ้นมาเปนจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองกับตลาดของการแขงขันบั้งไฟที่กําลัง

ไดรับความนิยมเปนอยางมาก การเกิดคายบั้งไฟทางหน่ึงมันก็ทําใหชาวบานที่ทําบั้งไฟไมเปน สามารถ

นําบั้งไฟเขาแขงขันได หรือชวยใหชาวบานที่ทําบั้งไฟเปนแตไมมีทุนทรัพยในการซ้ืออุปกรณในการทํา

บั้งไฟ สามารถสงบั้งไฟเขาประกวดไดเหมือนอยางในอดีต แตขอเสียของการเกิดคายบัง้ไฟมันก็อาจทาํ

ใหผูที่มีความช่ืนชอบหรือรูสูตรในการทําบั้งไฟ แตไมมีทุนในการทําบั้งไฟตองเลิกทําบั้งไฟไป เพราะสู

กับคาอุปกรณในการทําบั้งไฟไมไหว จึงทําใหชาวบานหลายๆ คนที่เคยทําบั้งไฟเปนตองหยุดความรู

และภูมิปญญาของตนเองในการทําบั้งไฟไป และแทนที่ดวยตัวแทนผลิตบั้งไฟ อยางคายบั้งไฟที่นับวัน

จะมีมากขึ้น เพ่ือตอบสนองตลาดของการแขงขันบั้งไฟ กระแสของการแขงขนัจดุบัง้ไฟเปนจาํนวนมาก

และการผลิตบั้งไฟเปนจํานวนมากเพ่ือสงเขาแขงขัน ยังทําใหเกิดอีกกระแสหนึ่งตามมา น่ันคือกระแส

การเลนการพนันในประเพณีบุญบั้งไฟที่ไดรับความนิยมมากขึ้น ทีเปนผลมาจากการนิยมแขงขันการ

จุดบั้งไฟเปนจํานวนมากน่ันเอง ที่สําคัญยังสงผลใหบั้งไฟถูกแปรสภาพกลายมาเปนสินคาทาง

วัฒนธรรมอยางหน่ึงที่ถูกผลิตซํ้าออกมาเปนจํานวนมาก ผานเคร่ืองไมเคร่ืองมือที่ทันสมัย 

การเกิดขึ้นของพนันบัง้ไฟในหมูบานไผ 

นอกจากน้ีกระแสการแขงขันจุดบั้งไฟและการกอตั้งคายบั้งไฟจะไดรับความนิยมมากขึ้นแลว    

ยังทําใหเกิดอีกกระแสหน่ึงตามมา คือกระแสการเลนพนันในประเพณีบุญบั้งไฟอยางแพรหลาย การ

เลนการพนันบั้งไฟในหมูบานไผไดรับความนิยมเปนอยางมากตั้งแต ป พ .ศ. 2548 โดยพ้ืนฐานของ

ประเพณีบุญบั้งไฟไดมีเร่ืองการพนันเขามาเก่ียวของเปนพื้นฐานอยูแลว โดยในชวงแรกจะเปนการโยน

ลงตมถาหากบั้งไฟที่ผูเดิมพันทายไปแลวจุดไมขึ้น หรือมีการพนันกันดวยสิ่งของ ตอมาจึงเร่ิมมีการ

พนันดวยเงินเล็กๆนอยๆ ซึ่งชาวบานถือวาการเลนการพนันในงานบุญบั้งไฟ ถือเปนสิ่งไมมีความผิด

อะไรเพราะถือเปนงานบุญที่ทุกคนจะมารวมเลนสนุกกัน และเงินในการเดิมพันในการเลนพนันบั้งไฟ

ในอดีตก็ไมไดมีมูลคาสูงเหมือนในปจจุบัน 

“แตกอนเขาเลนพนันบั้งไฟมาตั้งนานแลว แตจะเลนกันงายๆ เลนกันไมเยอะ เขาเลนกัน

ทั้งน้ัน เขารูกันหมดวาเวลามีงานตองมีการเดิมพัน มีการเลนพนันวาบั้งไฟของใครจะขึ้นสูงกวากัน คน

ทั่วไปในภาคอีสานเขาก็รูกันหมด และคิดวาเปนสิ่งไมผิดเพราะมันเปนงานบุญปหน่ึงจะจดัหนเดยีว ถอื

เปนงานมาเลนสนุกๆ กัน ไมเหมือนสมัยนี้ที่เลนกันหนักขึ้น หมดตัวกันก็มี” 

(นางคําโหลง บญุทรัพย. อายุ 65 ป. ผูสงูอายุในชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558)  
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“ที่หมูบานพ่ึงจะมาเลนกันหนักมากขึ้น ในชวงป 2548 น่ีเอง เพราะมีคนเอาบั้งไฟเขามาจดุ

เยอะ และเลนงาย แควางเงินและเสีย่งดวงเอาวาเราจะไดหรือเสยี ไดเงินงายมาก แตเสยีงาย

เหมือนกันตองคดิใหดเีวลาจะเลน” 

(นายพิวฒัน พูนทอง. อาย ุ34 ป. ชาวบานหมูบานไผ. สัมภาษณ, 15 มกราคม 2558)   

 เมื่อมีการแขงขันการจุดบั้งไฟมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งเปนการสงเสริมการพนันในประเพณีบญุบั้งไฟให

ยิ่งไดรับความนิยมมากขึ้น โดยการเลนพนันบั้งไฟจะแบงเปนขาพนัน หรือที่เรียกวาเซียนพนันบั้งไฟ 

ออกเปนสองประเภท คือ เซียนยั้ง กับเซียนไล และจะเปนใครก็ไดที่มาเปนเซียนยั้งและเซียนไล เซียน

ยั้งคือเจามือในการรับโพยแทงบั้งไฟ เซียนไลคือผูเลนที่นําเงินไปเดิมพันกับเซียนยั้ง โดยเซยีนบัง้ไฟคน

หนึ่งสามารถเปนไดทั้งเซียนยั้งและเซียนไล ขึ้นอยูกับความตองการของแตละคน และยิ่งมีกฎเกณฑ

และระเบียบในการแขงขันอยางเปนทางการรวมถึงมีทีมงานในการจับเวลาในการแขงขัน จึงยิ่งทําให

รูปแบบการเลนพนันบั้งไฟมีความสะดวกและงายดายขึ้น เพียงรอคําประกาศผลจากทีมพากย วาบั้ง

ไฟบั้งนั้นทําเวลาไดเทาไหร  

บั้งไฟแตละบั้งจะมีการกําหนดเวลาขึ้นและลงของแตละบั้ง หรือที่เรียกวาราคาเปดหนาฐาน          

โดยคิดเปนวินาที เชน ราคาเปดหนาฐานอยูที่ 300 วินาที ถาบั้งไฟทําเวลาขึ้นและลงได 300 วินาที 

หรือต่ํากวา ถือวาเซียนยั้งไดเงินพนัน แตถาบั้งไฟทําเวลาได 300 ถึง 320 วินาท ีจะถือวาเสมอกันหรือ

ที่ชาวบานเรียกวา “จาว” ถามีการจาวเกิดขึ้นทั้งเซียนไลและเซียนยั้งตางก็ไมไดไมเสีย แตถาบั้งไฟ

สามารถทําเวลาได 320 นาทีขึ้นไป ถือวาเซียนไลไดพนัน โดยเงินเดิมพัน หรือเงินพนันที่ตกลงกันจะมี

จํานวนเทาไหรก็ไดขึ้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝาย แตจะตองมีขึ้นต่ําคือ 100 บาท และจะไมมีการ

ตอรอง เพ่ือลด หรือเพ่ิมจํานวนเงินแตอยางใดถามีการประกาศผลเรียบรอยแลว นอกจากนี้เวลาและ

ราคาเปดหนาฐานของเซียนยั้งแตละคนก็จะไมเทากันภายในงาน แลวแตเซียนไลจะพอใจกับเวลา

ราคาเปดหนาฐานไหน เม่ือมีการตกลงราคากันเรียบรอยแลวทางเซียนยั้งก็จะมีหางตัว๋ทีเ่ขยีนเวลาและ

ราคาที่ตกลงกันแลว พรอมกับลงลายเซ็นกํากับเพ่ือกันการโกงและการขึ้นเงินผิดคน ทางเซียนไลตอง

จายเงินพนันที่ตกลงไวและรับหางตั๋วมา ถาบั้งไฟที่เลนผานเกณฑเวลาที่กําหนดไว เซียนไลจะนําหาง

ตั๋วไปยื่นใหกับเซียนยั้งเพ่ือรับเงินพนันอีกเทาหน่ึงที่ไดตกลงกันไว เชน ลงเงินพนันไวที่ 100 บาท เมื่อ

บั้งไฟที่เดิมพันไวผานเกณฑ เซียนไลก็จะไดเงิน อีก 100 บาท เทากับวาเซียนไลจะไดเงินทั้งหมด

จํานวน 200 บาท ถาบั้งไฟจาวเซียนไลจะนําหางตั๋วมาใหเซียนยั้งคนที่ไดตกลงกันไวเพ่ือรับเงินพนัน

คืนเต็มจํานวน แตถาบั้งไฟแตกกลางอากาศ บั้งไฟหางหลุดกลางอากาศ บั้งไฟที่จุดไมขึ้น จะถือวา

เซียนยั้งจะไดเปนผูไดเงินเดิมพัน ดังน้ันในการเลนพนันบั้งไฟเซียนไลจะตองจดจําจุดที่เซียนยั้งที่เรา
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เดิมพันเงินไว วายืนอยูตรงจุดใดรวมถึงจดจําบุคลิกและลักษณะทาทางเอาไวเพ่ือกันการโกงและกัน

การขึ้นเงินผิดคน (นายพงษศักดิ์ งามล้ํา. อายุ 28 ป เซียนบั้งไฟ. สัมภาษณ, 5 พฤษภาคม 2557) 

ภาพที่ 15 : หางตั๋วพนันบั้งไฟ 

การพนันบั้งไฟไดรับความนิยมมากในภาคอีสาน ในหลายๆจังหวัดจะมีการเลนพนันบั้งไฟใน

ประเพณีบุญบั้งไฟทุกงาน รวมถึงประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ที่การพนันบั้งไฟไดรับความนิยม

เปนอยางมาก ซ่ึงกระแสการแขงบั้งไฟตางเกื้อหนุนทําใหเกิดการเลนพนันบั้งไฟในขณะเดียวกันพนัน

บั้งไฟมีสวนทําใหเกิดการแขงขันการจุดบั้งไฟมากขึ้น และอาจกลาวไดวาทั้งการพนันบั้งไฟและการ

แขงขันจุดบั้งไฟตางก็สนับสนุนซ่ึงกันและกัน การพนันบั้งไฟไดเขามาแทนที่การเลนสนุกดวยการทาย

วาบั้งไฟของชางคนไหนจะขึ้นหรือไมขึ้น ถาบั้งไฟของชางคนไหนจุดไมขึ้นชาวบานก็จะจับชางคนน้ัน

โยนลงโคลนตม หรือถาคนที่ทายผิดวาบั้งไฟบั้งน้ันจะขึ้นหรือขึ้นสูง แตปรากฏวาบั้งไฟไมสามารถจุด

ขึ้นไดหรือขึ้นไปไมสูง คนที่ทายจะตองถูกโยนลงโคลนตม การเลนโคลนตมถือเปนสีสันของประเพณี

บุญบั้งไฟในอดีตเปนอยางมาก แตประเพณีบุญบั้งไฟในชวงเวลาน้ีกลับพบวาชาวบานไมนิยมการเลน

โคลนตมเหมือนในอดีตจะมีชาวบานเพียงไมก่ีคนเทาน้ันที่ยังเลนโคลนตมเพ่ือความสนุกสนาน แตสวน

ใหญแลวจะนิยมการเดิมพันดวยเงินหรือที่เรียกกันวาพนันบั้งไฟกันมากกวา  

พัฒนาการและการเปล่ียนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟ ชวงที่สี่ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึงป พ.ศ. 2557 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟชวงที่สี่ ตั้งแตป พ .ศ . 2551 ถึงป          

พ.ศ. 2557 เปนชวงที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากเพราะได

กลายเปนประเพณีบุญบั้งไฟที่มีการจัดงานอยางยิ่งใหญและกลายเปนประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีก่ึง

บั้งไฟสนามเพื่อเลนการพนัน 
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ที่มาการจัดประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีกึ่งบั้งไฟสนาม 

รูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟในชวงเวลาน้ีเปนชวงที่เปนประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีระดับตําบล

ก่ึงบั้งไฟสนามเพื่อเลนการพนันและการเข่งบังไฟเป็นหลัก โดยสาเหตุที่ประเพณีบุญบั้งไฟในชวงน้ีมี

การเปลี่ยนแปลงเปนประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีกึ่งบั้งไฟสนาม เน่ืองมาจากชวงเวลาตั้งป พ.ศ. 2551 

ถึงป พ.ศ. 2557 หมูบานไผไดรวมมือกับนายทุนภายในหมูบานอยางคุณสมเอก (นามสมมติ) ที่ทํา

ธุรกิจเกี่ยวกับการทําบั้งไฟสนามในพ้ืนที่ตางๆในภาคอีสาน ซ่ึงบั้งไฟสนามคือการจัดงานบงัไฟขึนเพือ

ทําการเล่นการพนนัและการเข่งบงัไฟเป็นหลัก ส่วนมากมกัจะจดัเป็นเวลาสามถงึสีวนั รูปแบบของ

การจดังานจะไม่มีเรืองทีเกียวข้องกบัประเพณีบญุบงัไฟเข้ามา เช่น ไมมี่ขบวนแหห่รือเซิงบงัไฟ ไม่

มีการจุดบงัไฟเพือบชูาพญาแถน และมักจะจัดในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ซ่ึง

เปนชวงเวลาที่นอกเหนือจากการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ (นายสมเอก (นามสมมุติ). เจาของธุรกิจบั้งไฟ

สนาม. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558)  

คุณสมเอกไดเร่ิมตนทําธุรกิจจัดบั้งไฟสนามมาตั้งแต ป พ.ศ. 2549 ในหลายๆ พ้ืนที่ในภาค

อีสาน และเร่ิมมาขอเชาพ้ืนที่ภายในหมูบานของตนเองเพื่อทําการจัดบั้งไฟสนามนอกฤดูกาลจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ เน่ืองมาจากคุณสมเอกไดเล็งเห็นวาการพนันบั้งไฟไดรับความนิยม

เปนอยางมากในประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบาน จึงคิดอยากจะมาทําธุรกิจในหมูบานของตนเอง 

“เร่ิมจัดบั้งไฟสนามมาตั้งแตป พ.ศ 2549 แตกอนหนาน้ันเคยเปนทีมงานของทีมงานจัดบัง้ไฟ

สนามของทีจังหวดัศรีสะเกษได้สองปี แตกอนหนานั้นผมก็กลับมารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานทุกป และคิดวาถาเรามาจัดบั้งไฟสนามของที่หมูเราคงจะดี เลยทําเร่ืองขอเชาสนามบั้งไฟของ

หมูบาน ในราคา 20,000 บาทตอวัน” 

(นายสมเอก (นามสมมุติ). เจาของธุรกิจบั้งไฟสนาม. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558)  

คร้ังแรกที่คุณสมเอกจัดบั้งไฟสนามที่หมูบานไผ คือ วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย ในเดือน

มิถุนายน ป พ.ศ 2549 โดยใชเงินลงทุนไปทั้งหมดจํานวน 300,000 บาท โดยเปนคาเชาสนามจํานวน 

20,000 บาท ตอวัน จายคาใตโตะตํารวจจํานวนสามวันเพ่ือไมใหมายุงเก่ียวกับธุรกิจของตนเอง 

จํานวน 60,000 บาท เน่ืองจากการพนันเปนสิ่งผิดกฎหมาย คาการจางทีมพากยและจับเวลาบั้งไฟ

สามวัน ราคา 30,000 บาท ที่เหลือจะเปนเงินในการจางทีมงานของตนเอง และเงินสําหรับนําบั้งไฟ

จากคายตางๆเขามาจุดในงานของตนเอง ซึ่งทางคุณสมเอกจะไดกําไรจากการเก็บคาเขางาน คนละ 

400 บาท ตอวัน และไดกําไรจากคาเชาพ้ืนที่ขายอาหารภายในงาน รวมถึงการเชารมกันแดดและ

เกาอี้ภายในงาน สิ่งของสองอยางน้ีถือเปนอุปกรณที่เซียนบั้งไฟจะตองใชขณะเลนพนันเพราะการเลน
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พนันบั้งไฟจะตองใชเวลานานและเปนการพนันกลางแจง จึงตองมีรมกับเกาอี้เปนอุปกรณอํานวย

ความสะดวก  

“จัดบั้งไฟสนามตองใชเงินเยอะ แตเราก็ไดเงินเยอะเหมือนกัน วันหน่ึงคนเขามางานเราก็

เกือบพันคนแลว เราก็ไดกําไรจากสวนน้ี และก็คาเชาโตะเชาเกาอี้ และคาเชารานขายอาหารภายใน

งานอีก กําไรอยางต่ําก็ไดประมาณ 200,000 บาทแลว”  

(นางสมสมัย (นามสมมตุิ). ผูรวมหุนธุรกิจบัง้ไฟสนาม. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558)  

คุณสมเอกและทีมงานจัดบั้งไฟสนาม ไดใชช่ือบั้งไฟสนามวา “เอกลูกชายชาวนา” มีทีมงาน

ในการจัดงานประมาณ 30 คน โดยทีมงานเอกลูกชายชาวนาไดเร่ิมจัดบั้งไฟสนามตั้งแตป พ.ศ. 2549 

และจะจัดบั้งไฟสนามในชวงหลังจากที่มีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ในวันศุกร เสาร 

อาทิตย ที่สองของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกป นอกจากนี้ทางทีมงานเอกลกูชายชาวนา

ยังมีการจัดบั้งไฟสนามในสถานที่อื่นในจังหวัดอุบลราชธานีและหลายๆพ้ืนที่ในภาคอีสาน เชนทีอ่าํเภอ

คอวัง จังหวัดยโสธร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และในจังหวัดศรีสะเกษ ในชวงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เรียกไดวาบั้งไฟสนามของทีมงานเอกลูกชายชาวนาไดจัดบั้งไฟสนาม

เกือบตลอดทั้งป  

ตอมาตั้งแตป พ.ศ. 2551 ทางทีมงานเอกลูกชายชาวนาไดรวมมือกับหมูบานไผในการรวมกัน

จัดบั้งไฟสนามของหมูบาน โดยใหหมูบานถือหุนในการจัดงานจํานวน 20 เปอรเซ็นต และใหใชช่ืองาน

เปนช่ือ งานบั้งไฟเอกลูกชายชาวนา  

“ผมจัดบั้งไฟสนามที่หมูบานมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 พอมาถึงป พ.ศ. 2551 ทางหมูบานมาคุย

กับผมวาอยากจะรวมหุนในการจัดบั้งไฟสนามเฉพาะที่หมูบานไผ แตยังใหใชช่ืองานเปนช่ือเดมิของเรา 

ทางกรรมการหมูบานเขาบอกวา เห็นเราธุรกิจทําเงินไดดี ทางหมูบานก็อยากจะมารวมหุนดวย เพ่ือ

นําเงินมาพัฒนาหมูบาน แตเขาจะไมคิดคาเชาสนามถาเราใหทางหมูบานรวมหุน ตอนแรกไมไดตอบ

ตกลง กลับมาคุยกับทีมงานกอนวาจะเอาอยางไร คิดไปคิดมาก็ตอบตกลงไป เพราะคิดวาอยางนอยก็

ไดลดตนทุนคาเชาสนามไป และไดชวยหมูบานหาเงินเพ่ือนํามาพัฒนาหมูบาน” 

(นายสมเอก (นามสมมุต). เจาของธุรกิจบั้งไฟสนาม. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558)  
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“ทางหมูบานไดใหทางทีมงานจัดบั้งไฟสนาม และใหเขาเชาสนามบั้งไฟของเรา เพ่ือใหเคาทํา

ธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับหมูบานมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 แลว เพราะเคาเปนคนในหมูบานและเราก็ไดเงิน

มาสมทบทุนในการพัฒนาหมูบานเพิ่มดวย แตหลังๆธุรกิจเขาดีมาก มีคนมาเยอะ ในปลายป พ .ศ. 

2550 ทางหมูบานเลยประชุมกันและไปคุยกับเขาขอรวมหุนดวย และขอยืมรูปแบบการจัดงานของ

เขาไปใชกับการจัดงานบั้งไฟประเพณีประจําปของหมูบาน โดยเราจะจัดเองทั้งหมดเฉพาะบั้งไฟ

ประเพณีของหมูบาน แตบั้งไฟสนามเราก็จะหุนกับเขา 20 เปอรเซ็นต” 

(นายสมร หลักคํา. ผูใหญบานหมู 7. สัมภาษณ, 19 มกราคม 2558) 

ดังนั้นตัง้แตป พ.ศ. 2551 เปนตนมาทางหมูบานไผจงึมีการจดัประเพณีบญุบั้งไฟแบบใหม 

โดยเปนประเพณีบุญบัง้ไฟประเพณีก่ึงบั้งไฟสนาม9 

การประชุมกอนวันงาน 

กอนการจัดงาน ชาวบาน กรรมการหมูและกรรมการวัดไดรวมกันประชุมเพื่อที่จะจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานตั้งแตชวงเดือนกันยายนของทุกป เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานตางๆ

กอนการจัดงานรวมถึงตองมีการประชุมกับชาวบานที่ทํางานและอาศัยอยูที่กรุงเทพฯ เหมือนกับการ

จัดประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สาม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 ถึงป พ.ศ. 2550 รวมทั้งรูปแบบการแบงหนาที่

ตางๆยังคงเหมือนเดิมเพียงแตมีการเพ่ิมหรือลดหนาที่บางอยางเพียงเทานั้น แตที่แตกตางไปคือ

ชาวบานไดตกลงกันวาจะมีการเก็บคาเขางานคนละ 200 บาท และมีการเพ่ิมจํานวนในการเก็บคาเขา

งานเร่ือยมาในปจจุบันมีการเก็บเงินคาเขางานจํานวน 300 บาท มีการเก็บคาจอดรถยนตจํานวน 60 

บาท รถจักรยานยนต 30 บาทตอคัน เน่ืองจากตนทุนในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานมีตนทุน

ในการจัดที่สูงขึ้น สวนเงินที่ไดจากการสนับสนุนจากทางตําบลก็ไมเพียงพอตอการจัดงาน นอกจากน้ี

ทางหมูบานยังมีการ ตกลงที่จะเพ่ิมวันจัดงานเปน 4 วันโดยเปนวันแหบั้งไฟ 1 วัน วันจุดบั้งไฟ 3 วัน 

รวมถึงมีการเพ่ิมกิจกรรมตางๆขึ้นมาทุกป เพ่ือสรางสีสันใหกับงาน การที่หมูบานไผจัดประเพณีบุญบั้ง

ไฟประเพณีระดับตําบลกึ่งบั้งไฟสนาม น่ันหมายความวาตองมีการพนันเขามาเกี่ยวของ ซึ่งการพนัน

เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังน้ันจึงตองมีการจายคาใตโตะใหกับหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวกับการปกครอง 

เพ่ือไมใหมายุงเกี่ยวกับวันจุดบั้งไฟที่จะมีการเลนการพนันกันอยางเปดเผยภายในงาน โดยทางหมูบาน

                                                        
9 ประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีก่ึงบั้งไฟสนาม เปนรูปแบบการจัดงานที่ผสมผสานระหวางรูปแบบการ

จัดงานของประเพณีบุญบั้งไฟที่มีการแหบั้งไฟ ผสมกับการจัดงานบั้งไฟสนามที่ถูกจัดขึ้นเพ่ือเลนการ

พนันโดยเฉพาะ ดังน้ันประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีกึ่งบั้งไฟสนาม จึงเปนงานบั้งไฟที่มีรูปแบบการจัด

งานที่เปนงานประเพณีและมีเร่ืองการพนันเขามาเก่ียวของ 
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จะตองเสียคาใตโตะจํานวนวันละ 20,000 บาทตอวันสําหรับวันจุดบั้งไฟใหกับขาราชการฝายปกครอง

สวนตางๆ การจัดประเพณีบุญบั้งไฟใหเปนงานประเพณีกึ่งบั้งไฟสนาม ตองใชเงินมากขึ้นดวยเชนกัน 

ถึงแมวาหมูบานไผจะไดรับเงินสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทางอําเภอเปนจํานวนเงิน 60,000 บาท แตเงิน

จํานวนนี้ก็ไมพอสําหรับการจัดงานดังนั้นชาวบานจึงลงความเห็นวาควรมีการเก็บเงินเพ่ิมในการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟแบบใหม โดยเก็บเปนจํานวนเงิน 500 บาท ตอหลังคาเรือน ในบางปถางบประมาณ

ในการจัดงานไมเพียงพอทางวัดบานไผจะชวยสมทบทุนในการจัดงาน หรือในบางปจะมีนักการเมือง

เขามาสนับสนุนเงินในการจัดงาน เพ่ือสรางผลงานและฐานเสียงใหกับตน (นายสมร หลักคํา. อายุ 55. 

ผูใหญบานหมู 7. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

วันแหบั้งไฟ 

ในชวงเชาการแหผาปาจะเร่ิมตั้งแตเวลาประมาณ 7.00 น จากน้ันชาวบานจะมารวมตัวกันที่

วัดเพ่ือรวมพิธีถวายผาปา และถวายภัตราหารเชาแกพระสงฆ เม่ือเสร็จแลวชาวบานจะมารวมตัวกันที่

สนามบั้งไฟในชวงเวลาประมาณ 10.00 น เพ่ือทําบุญและเซนไหวฐานบั้งไฟรวมกัน แตการทําบุญและ

เซนไหวฐานบั้งไฟ ในชวงเวลาน้ีจะไมมีการถวยบั้งไฟใหพญาแถนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางเจาปูตาของ

หมูบาน นอกจากน้ียังไมมีการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ เนื่องจากชาวบานตัดพิธีถวยบัง้ไฟและเสีย่ง

ทายออกไปเน่ืองจากการถวยบั้งไฟทําใหคาใชจายในการจัดงานสูงขึ้น อีกทั้งทางหมูบานมีการเสี่ยง

ทายความอุดมสมบูรณของผลผลิตและหมูบานอยูแลว ในพิธีไหวศาลเจาปูตาที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 13 

เมษายนของทุกป โดยปกติแลวการไหวศาลเจาปูตาจะถูกจัดขึ้นภายในเดือนเจด็ หรือมิถุนายนของทกุ

ปแตชาวบานไดเปลี่ยนพิธีไหวศาลบูตามาเปนวันที่ 13 เมษายน ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ตามอยางที่กลาว

ไปในบทที่ 4 ในสวนของพิธีกรรมประจําปของหมูบาน ซ่ึงชาวบานเช่ือวาถาหมูบานมีการจัดพิธีเสี่ยง

ทายติดกันสองเดือนจะถือวาเปนเร่ืองไมดีสําหรับหมูบาน ดังน้ันการทําบุญฐานบั้งไฟจึงไมมีการถวย

บั้งไฟและการเสี่ยงทายบั้งไฟเหมือนในอดีต (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 

17 มกราคมคม 2558 

เมื่อทําบุญและเซนไหวฐานบั้งไฟ เสร็จเรียบรอยแลวชาวบานตางแยกยายกลับบานเพ่ือ

เตรียมตัวแหบั้งไฟในชวงเวลาประมาณ 15. 00 น. และในชวงเวลาน้ันจะมีการจัดแขงขันการจัดขบวน

แหบั้งไฟและการเอบั้งไฟสวยงามของทั้งสี่หมู ซ่ึงทางหมูบานไดเพ่ิมรางวัลสําหรับการแหบัง้ไฟและการ

เอบั้งไฟขึ้นมาอีก 4 รางวัล โดยรางวัลที่หน่ึง คือเงินจํานวน 8,000 บาท รางวัลที่สอง คือเงินจํานวน 

6,000 บาท รางวัลที่สามคือเงินจํานวน 5,000 บาท รางวัลชมเชย คือเงินจํานวน 3,000 บาท ทําให
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ชาวบานทั้งสี่หมูตางก็จัดขบวนแหบั้งไฟของตนเองใหมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการจางคณะ

นางรําและวงดนตรีกลองยาวจากคณะตางๆในภาคอีสาน มารวมในขบวนแห เน่ืองจากขบวนนางรําที่

จางมามีความเปนมืออาชีพและมีทารําเซิ้งที่มีความสวยงาม อีกทั้งชาวบานไมมีการรวมตัวกันฝกการ

ฟอนรําเพ่ือประกอบในขบวนแหบั้งไฟเหมือนในอดีต จึงทําใหตองจางคณะนางรําและคณะดนตรีจาก

หมูบานอื่นมาแทน นอกจากน้ีชาวบานยังมีการรองคํากลอนเซ้ิงบั้งไฟนอยลง จนกระทั่งไมมกีารรองคาํ

กลอนเซ้ิงบั้งไฟ ในขบวนแหบั้งไฟเหมือนในอดีต และแทนที่ดวยเพลงลูกทุงหรือเพลงแนวสนุกสนาน 

เนื่องจากชาวบานหลายๆคนรองคํากลอนเซ้ิงบั้งไฟไมเปน ชาวบานที่รองคํากลอนเซ้ิงบั้งไฟเปนก็จะ

เปนผูสูงอายุภายในหมูบานเทาน้ัน ซ่ึงสวนใหญแลวในขบวนแหบั้งไฟผูสูงอายุก็จะไมไดเขามารวม จึง

ทําใหการเซิ้งคํากลอนบั้งไฟตองหายไป สวนการเซ้ิงของเหลาขอขนมของกลุมผูชายภายในหมูบานกไ็ม

ปรากฏในขบวนแหบั้งไฟ โดยการเซ้ิงขอเหลาขอขนมของกลุมผูชายไดมีการลดลงไปตั้งแตการเร่ิมจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบล ในป พ.ศ. 2543 เพราะถามีการเซ้ิงขอเหลาขอขนมตามบานเรือนของ

ชาวบานจะเปนการเสียเวลาในการแหขบวนบั้งไฟ รวมถึงดูไมสวยงามและอาจจะไมเหมาะสมกับการ

ประกวดการแหบั้งไฟ ที่สําคัญในขบวนแหบั้งไฟยังพบสิ่งประดิษฐที่ เปนรูปอวัยวะเพศ หรือ

สิ่งประดิษฐที่สื่อถึงเร่ืองการมีเพศสัมพันธ ไดนอยมากภายในขบวนแห เน่ืองมาจากทางหมูบานใหมี

การลดจํานวนการนําสิ่งประดิษฐที่เปนรูปอวัยวะเพศ หรือสิ่งประดิษฐที่สื่อถึงเร่ืองการมีเพศสัมพันธ

เขามาประกอบในขบวนแหบั้งไฟ ตั้งแตป พ.ศ. 2546  

การประกาศผลการแขงขันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการแหบั้งไฟรอบหมูบาน รอบศาลดอนเจาปู

ตาเพื่อไปบูชาเจาปูตาและแหรอบวัดเรียบรอยแลวเหมือนในอดีต ขบวนแหทั้งสี่หมูจะมารวมตัวกันที่

วัดเพ่ือฟงผลการตัดสินจากคณะกรรมการวัดภายในบริเวณลานวัด โดยจะมีเกณฑในการตัดสิน คือ

เร่ืองความสวยงานของขบวนแหและความคิดสรางสรรคภายในขบวนแห เม่ือประกาศผลเสร็จ

เรียบรอยแลว ชาวบานจะแยกยายกันกลับบานเพ่ือไปเฉลิมฉลองกันที่บานของตนเองและเตรียมตวัมา

ดูหมอลํากลอน จากคณะที่มีช่ือเสียงในภาคอีสานในชวงตอนกลางคืน ทางหมูบานไดมีการจางหมอลาํ

กลอนจากคณะที่มีช่ือเสียงในภาคอีสาน อยางเชน หมอลําคณะระเบียบวาทศิลป หมอลําคณะเสียง

อีสาน หมอลําคณะหนูภารวิเศษศิลป ฯลฯ มาแสดงใหกับชาวบานและผูรวมงานไดรับชมในชวงหัวค่ํา

บริเวณลานวัด โดยการแสดงหมอลําจะเร่ิมตั้งแตเวลา 20.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของอีกวัน  (พอ

ใหญสุวรรณ หลักคํา. อายุ 81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

วันจุดบั้งไฟ 

ในวันจุดบั้งไฟภายในชวงเวลาน้ีจะมีรูปแบบคลายกับวันจุดบั้งไฟในพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่ 3 โดยชวงเชาของวันจุดชาวบานจะมารวมกันทําบุญตักบาตร
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กันที่วัด เมื่อถึงเวลาประมาณ 9 โมงเชาชาวบานจะไปรวมตัวกันที่สนามจุดบั้งไฟเพ่ือรอชมการจุดบั้ง

ไฟและการแขงขัดจุดบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟในชวงน้ีมีการเพิ่มจํานวนบั้งในการจุด โดยจุดบั้งไฟวัน

ละ 20 ถึง 30 ตอวัน เหตุผลที่หมูบานไผมีการอนุญาตใหเพิ่มจํานวนในการจุดบั้งไฟที่มีจํานวนมากขึ้น 

เพ่ือใหผูรวมงานไดรวมกันชมบั้งไฟและมีบั้งไฟสําหรับเลนพนันมากขึ้น รวมถึงยังทําใหหมูบานมีรายได

เพ่ิมจากการนําบั้งไฟเขามาจุดจากเจาของบั้งไฟทั้งจากคนภายในและภายนอกหมูบาน  (พอใหญ

สุวรรณ หลักคํา. อายุ 81. ผูทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

กติกาและขอบังคับในการสงบั้งไฟเขาแขงขันจะมีการปรับเปลี่ยนทุกป ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของกรรมการควบคุมการจุดบั้งไฟ โดยตั้งแต ป พ.ศ. 2551 ทางหมูบานไดมีการออกกฎใหบั้งไฟที่จะ

นําเขามาแขงขันจะตองเปนบั้งไฟขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 5 น้ิวขึ้นไปเทาน้ัน หรือที่ชาวอีสาน

เรียกบั้งไฟขนาดน้ีวา บั้งไฟแสน บั้งไฟชนิดน้ีสามารถบรรจุดินปนไดมากและมีความเร็วและความแรง

ในการติดไฟสูงทําใหบั้งไฟมีความแรงและสามารถทําเวลาไดนานในการพุงขึ้นไปบนฟาและตกลงสูพ้ืน 

การจับเวลาและการตัดสินตางๆจะเปนหนาที่ของกรรมการควบคุมการจุดบั้งไฟ และทีม

พากยและจับเวลาบั้งไฟ โดยทางหมูบานไดจางทีมพากยและจับเวลาบั้งไฟในราคา 9,000 บาทตอวัน 

บุคคลกลุมน้ีจะเปนบุคคลที่รอบรูเก่ียวกับบั้งไฟของแตละคายวาเปนเชนไร ถาผูรวมงานคนใดอยากจะ

เลนพนันบั้งไฟก็จะตองคอยฟงทีมพากยบั้งไฟเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจเลนพนันบั้งไฟ ของแตละ

คายบั้งไฟ  

โดยกอนเร่ิมวันงานประมาณ 1 เดือน ทางหมูบานมีการเปดใหผูที่สนใจจะนําบั้งไฟเขามา

แขงขัน ไดมาลงทะเบียนในการนําบั้งไฟเขามาประกวด เมื่อลงทะเบียนเรียบรอยแลวเจาของบั้งไฟที่

จะนําบั้งไฟเขามาแขงขันจะตองจายเงินจํานวน 1,000 บาท เผื่อเปนคาธรรมเนียมสําหรับหางบั้งไฟ 

ภายในวันลงทะเบียนวันน้ัน (นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 

21 พฤษภาคม 2557) นอกจากน้ีการจุดบั้งไฟยังมีความเปลี่ยนแปลงไป โดยใชไฟฟาจุดแทนชนวนบัง

ไฟแทน ผานการสับสวิทชไฟฟา ซ่ึงการจุดบั้งไฟดวยวิธีน้ีจะทําใหมีความปลอดภัยสูงตอผูจุดบั้งไฟ 

เนื่องจากสามารถจุดในระยะไกลได  

ชวงเวลาในการแขงขันการจุดบั้งไฟ ทางหมูบานไดมีการจางคณะหมอลําซ่ิงเอาไวให

ผูรวมงานไดรับชมบริเวณขางสนามบั้งไฟ โดยคณะหมอลําซ่ิงจะแสดงตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 

18.00 น. และจะแสดงเปนเวลาสองวันคือวันจุดบั้งไฟทั้งสองวัน ชาวบานจะรวมชมการแขงจุดบั้งไฟ

จนถึงชวงเวลา 18.00 น. และรวมฟงผลประกาศรางวัลผูชนะเลิศ  
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สวนวันจุดบั้งไฟวันที่สองและวันจุดบั้งไฟวันที่สาม ถูกเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือรองรับกับจํานวนบั้งไฟที่

มีการนําเขามาแขงขันมากขึ้น ดังนั้นจึงตองมีการเพ่ิมวันในการจัดงาน โดยเพ่ิมวันจุดบั้งไฟขึ้นมาอีก

หนึ่งวันจากประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สาม รวมเปนสามวัน (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. 

กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) ชาวบานจะเร่ิมการจุดบั้งไฟตั้งแตชวงเชาจนถึง

เย็นเหมือนกับวันจุดบั้งไฟวันแรก รวมถึงจะมีการแสดงหมอลําซ่ิงอยางสนุกสนานในชวงบาย เมื่อถึง

ชวงเย็นจะรวมฟงผลประกาศการแขงขันเหมือนกับการจุดบั้งไฟในวันแรก  

วันสุดทายของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในชวงเย็น ของประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สี่น้ี ไม

ปรากฏ การรวมตัวกันของชาวบานเพ่ือทําการนํารอยไฟหรือการนําฮอยไฟ เพื่อเซ้ิงขอเหลาจาก

ชาวบานตามบานตางๆ ซ่ึงการนํารอยไฟหรือการนําฮอยไฟเร่ิมเลือนหายไปจากประเพณีบุญบั้งไฟ

ตั้งแตการจัดงานในชวงที่สาม และเปลี่ยนมาเปนการเฉลิมฉลองกันตามบาน เพราะการตามรอยไฟ

เพ่ือเซ้ิงของเหลา จะใชเวลานานและปจจุบันก็หาซ้ือเหลาไดตามรานขายของทั่วไป รวมถึงคํารองใน

การเซิ้งนํารอยไฟก็มีเพียงคนเฒาคนแกเทาน้ันที่รูเนื้อรอง ชาวบานเลยไมนิยมการตามรอยไฟเหมือน

ในอดีต ดังน้ันการนํารอยไฟหรือการนําฮอยไฟจึงเลื่อนหายไปจากประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ 

(พอใหญพรม หลักคํา. อายุ 72 ป. หมอสูตรขวัญของหมูบานไผ. สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) 

การกลายเปนงานร่ืนเริงของประเพณีบุญบั้งไฟ 

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในชวงที่สี่ น้ี มีความ

เปลี่ยนแปลงเปนอยางมากในหลายๆดาน จนทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผกลายเปน

ประเพณีบุญบั้งไฟที่มีช่ือเสียงของตําบลกลางใหญ รวมถึงการกลายเปนงานร่ืนเริงประจําปของ

หมูบานไผ โดยพ้ืนฐานของประเพณีบุญบั้งไฟในอดีตมักมีเร่ืองราวที่เก่ียวของกับความสนุกสนานร่ืน

เริงเปนพื้นฐานอยูแลว เน่ืองจากประเพณีบุญบั้งไฟจะเปนประเพณีที่ชาวอีสานจัดขึ้นเพ่ือขอฝนและ

บูชาพระยาแถนใหฝนตกตองตามฤดูกาล รวมถึงเปนประเพณีร่ืนเริงสนุกสนานของชาวอีสาน ที่ถูกจัด

ขึ้นกอนฤดูการทํานา กิจกรรมตางๆที่สรางความสนุกสนานร่ืนเริงภายในประเพณีบุญบั้งไฟในอดีต 

มักจะเปนเร่ือง การแหบั้งไฟ การรองคําเซ้ิง การฟอนรําในขบวนแหบั้งไฟ การเลนทายบั้งไฟวาจุดขึ้น

หรือจุดไมขึ้น การเลนโคลนตม หรือแมแตการกินเหลาและแตงกายขามเพศภายในขบวนแหบั้งไฟ 

(ปานตะวัน ประวิเศษ และเบญจวรรณ เรืองเพชร, 2551: 32) ซ่ึงกิจกรรมเหลาน้ีลวนเกิดมาจาก

รูปแบบประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานและเปนความสนุกสนานที่ไมไดถูกจัดแตงหรือสรางขึ้นให

กลายเปนปจจัยหลักของการจัดงาน เหมือนกับการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในปจจุบันที่มี

การเนนเร่ืองความสนุกสนานเริงเปนหลักในการจัดงาน จนทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ

กลายเปนที่รับรูของคนทั่วไปวาเปนงานร่ืนเริง มีกิจกรรมตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนการแขงขนัขบวน
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แหบั้งไฟที่มีสีสัน การแสดงหมอลํากลอน หมอลําซิ่งจากคณะที่มีช่ือเสียงลําดับตนๆ ของภาคอีสาน 

การแขงขันการจุดบั้งไฟที่แฝงไผดวยการพนันที่ถือเปนไฮไลทของงาน หรือแมแตการมีรานคา ซุมสวน

สนุก ที่คอยบริการผูรวมงาน กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมาใหมเหลานี้ไดทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบาน

ไผกลายเปนงานประเพณีร่ืนเริงอยางเต็มตัว และเปนที่รูจักของผูรวมงานจากภายนอกและคนทั่วไป 

ในแงที่เปนงานร่ืนเริงมีกิจกรรมตางๆ ที่สรางความสนุกสนานไวคอยบริการผูรวมงาน 

 “ผมชอบมาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ เขาจัดใหญที่สุดแลวในละแวกนี้ มีกิจกรรมทํา

เยอะดวย ผมมาทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2551 รูจักงานน้ีจากเพ่ือนอีกทีหนึ่ง เวลามาจะมากับกลุมเพ่ือนที่

หมูบาน สวนมากชอบมาวันจุดบั้งไฟ วันแหไมคอยไดมา เวลามาจะมาเลนพนันบั้งไฟกับมาเลนซุม

เคร่ืองเลน เวลาวางๆจะมานั่งดูหมอลําบาง” 

      (นายการุณ เถินบุรินทร. อาย ุ21 ป. ผูรวมงานจากหมูบานกอก. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

 “ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผถือวาจัดไดดีมาก เขาพยายามทํางานออกมาใหหยิ่งใหญ 

สมกับการเสียเงินเขางาน เขายังแบงพ้ืนที่ในการจัดงานออกเปนหลายสวน มันดูเปนสัดสวนดี ไมมา

ปนกัน การที่หมูบานไผจัดแบบน้ีมันก็ดีทําใหละแวกนี้มีประเพณีใหญๆบาง มีหมอลําดู เพราะเดี่ยวน้ี

เวลาจะดูหมอลําก็ตองดูตามงานใหญๆเทาน้ัน เพราะคาจางหมอลํามีราคาแพง งานเล็กๆเขาไมคอย

จางกัน คนที่หมูบานพ่ีเวลาอยากดูหมอลําเขาก็จะบอกกันวาใหรอวันงานประเพณีบุญบั้งไฟและใหมา

ดูที่น่ี เพราะที่น่ีจะจางแตวงดังๆมาเลน” 

    (นางสาวพรรณิดา แกวศรี. อาย ุ24 ป. ผูรวมงานจากหมูบานโคก. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

“ชอบมาวันแหบั้งไฟ เพราะอยากมาดูหมอลําหมอลําที่นี่มีแตคณะดังๆ วันน้ีคนจะเยอะมาก 

เพราะพวกวัยรุนจากหมูบานอื่นเขาชอบมานัดเจอกันในวันน้ันตอนกลางคืน เพราะมาดูหมอลํา มา

เลนในซุมเคร่ืองเลน เขาจะแตงตัวสวยๆหลอๆมางานน้ีกันทั้งน้ัน วันนี้เหมือนเปนที่รูๆของวัยรุนอยู

แลว วาจะเปนวันที่เขาจะมาเจอกัน” 

(นางสาวนุชนารถ วิไล. อาย ุ31 ป. ผูรวมงานจากหมูบานโคก. สัมภาษณ, 5 พฤษภาคม 2557) 

 จากคํากลาวของคุณนุชนารถ วิไล อายุ 31 ป ขางตนไดแสดงใหเห็นวาเด็กวัยรุนจะใหความ

สนใจเขารวมประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเปนอยางมาก อีกทั้งงานน้ียังเปนงานที่พวกวัยรุนจะนัด

รวมตัวกันเพ่ือมาสังสรรครวมกัน เชนเดียวกันกับผูรวมงานในวัยกลางคนที่ช่ืนชอบประเพณีบุญบั้งไฟ

ของหมูบานไผ  
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“ปามางานที่นี่สามปแลว มาเพราะมีญาติอยูที่หมูบานนี้ หมูบานปาก็มีประเพณีบุญบั้งไฟ

เหมือนกันแตไมไดจัดใหญเทางานที่น่ี ปาคิดวาที่น่ีเขามีช่ือในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ไมวาจะหา

คณะหมอลําดีๆมาแสดง มีการแขงการแหขบวนบั้งไฟ หรือมีรานขายของเยอะใหเราเลือกซ้ือ แต

สวนมากจะเปนรานอาหาร ก็ดีทําใหเรามีตัวเลือกมากขึ้น ยังมีสวนของซุมสวนสนุกอีก มันไมใชมีแค

งานบั้งไฟอยางเดียว แตเหมือนการจัดหลายๆงานรวมกัน”  

(นางพันดอน หนองเรือง. อาย ุ56 ผูรวมงานจากอําเภอวารินชําราบ. สัมภาษณ, 5 พฤษภาคม 2557) 

 สอดคลองกับคุณสุบัน หม่ืนสุข อายุ 53 ป ผูรวมงานจากอําเภอเมือง คุณลัดดา คําเสมอ อายุ 

55 ผูรวมงานจากหมูบานสวน ที่มีความเห็นวาประเพณีบุญบั้งไฟมีช่ือเสียงทางดานการจัดแสดงหมอ

ลํา และโดงดังเร่ืองการมีรานคาขายของเปนจํานวนมาก 

 “เวลาปามาที่น่ีปาจะมาดูแคหมอลํา ในวันแรกเทานั้นเพราะมีแตวงดังๆมาจัดที่นี่ คนอีสาน

ยังไงก็ชอบดูหมอลําอยูแลว ปามาเกือบทุกปเพ่ือมาดูหมอลํา จะมางานตั้งแตชวงบายๆมาดูการแขง

ขบวนแหบั้งไฟดวย ที่น่ีเขาจัดดี จัดสวย เวลาหิวจะเดินไปซื้อของกิน มีใหเลือกเยอะแยะของกินก็

อรอย ปายังเห็นเขาเอาของที่ระลึกมาขายในงานดวย นาสนใจดี” 

 (นางสุบัน หม่ืนสขุ. อายุ 53 ป ผูรวมงานจากอาํเภอเมือง. สัมภาษณ, 5 พฤษภาคม 2557) 

นอกจากน้ีผูรวมงานจากภายนอกหมูบานบางสวนยังชอบ การแขงขันบั้งไฟที่หมูบานจัดขึ้น 

โดยมีความคิดเห็นวา 

“ชอบมาดูการแขงขันบั้งไฟที่นี่ วันหน่ึงเขาจุดบั้งไฟหลายบั้ง เราก็มาลุนวาบั้งไหนจะชนะบาง 

ผมมาทุกป จะมาตั้งแตวันแรกที่เขาจัด แตสวนมากจะอยูที่สนามบั้งไฟ ดูบั้งไฟมากกวาไปทาํอยางอืน่” 

(นายประดิษฐ ภิญญะพันธ. อายุ 38 ป. ผูรวมงานจากบานกลางใหญ. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

จากความเห็นของผูรวมงานจากภายนอกหมูบานขางตน จะเห็นไดวาประเพณีหมูบานไผมี

ช่ือเสียงในเร่ืองการแขงขันบั้งไฟ และมีการเลนพนันกันอยางเปดเผย ที่ทําใหมีผูรวมงานจํานวนมาก

สอดคลองกับเซียนบั้งไฟที่ขอไมเอยช่ือและอายุ มองวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเปนประเพณี

ที่มีช่ือเสียงเกี่ยวกับการแขงขันบั้งไฟ และการเลนพนันบั้งไฟ ซ่ึงกลุมคนที่เปนเซียนบั้งไฟจะรูเร่ืองน้ี

เปนอยางดี 

“เขารูกันทั้งนั้นแหละวาประเพณีบุญบั้งไฟหลายๆที่จัดมาเพื่อเลนการพนันกันหมด ที่หมูบาน

น้ีก็เหมือนกันเขาก็ทํามาเพ่ือแขงบั้งไฟ และเลนพนันบั้งไฟกัน สวนพวกหมอลํา รานคา พวกนี้เปนผล
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พลอยได หลักๆเขาอยากจัดใหชาวบานเอาบั้งไฟมาแขงกันทั้งน้ัน เดี๋ยวนี้ที่ไหนเขาก็จัดแบบน้ี อยูที่วา

จัดเล็กจัดใหญ แตที่หมูบานน้ีจัดใหญคนเลยรูจักเยอะ” 

(ไมขอเอยช่ือและอายุ. เซียนบั้งไฟจากศรีสะเกษ. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557 

 “คนที่เขาเขามารวมงานที่นี่ สวนมากเขาก็เขามาเลนบั้งไฟกันทั้งน้ัน สังเกตไหมที่สนามบั้งไฟ

คนจะเต็มสนาม มีแตโตะเกาอี้เรียงรายเต็มไปหมด คนที่เขาชอบเลนเขาจะตามมาจากทุกที่ จากคนที่

ไมชอบเลน แตพอเลนไดก็ติดใจเขาจะกลับมาเร่ือยๆ คนเลยเยอะขึ้นทุกป ผมมาที่น่ีทุกปเหมือนกัน 

เลนไดมั่งเสียม่ัง แลวแตโอกาส” 

(นายประยูร บญุจรัส. อาย ุ32 ป. ผูรวมงานจากจังหวัดยโสธร. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

 สอดคลองคลองกับความเห็นของเซยีนบั้งไฟคนหน่ึงที่เขามารวมงานเพราะตองการจะเขามา

เลนพนันบั้งไฟเพือ่หารายไดจากงานน้ี 

 “ตามไปเลนเกือบทุกที ่เปนทั้งเซียนยัง้และเซยีนไล มาที่น่ีทกุป งานบัง้ไฟสนามก็มา ที่นี่บัง้

ไฟดขีึ้นดีเกอืบทกุบัง้ เซยีนบัง้ไฟคนอื่นเขาก็ชอบมาที่น่ีกัน” 

(ไมขอเอยช่ือและอาย.ุ เซียนบั้งไฟจากศรีสะเกษ. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

จากความเห็นทั้งหมดจากผูรวมงานภายนอกชุมชนที่ สวนใหญแลวที่มาประเพณีบุญบั้งไฟ

ของหมูบานไผเปนประจํา มองวาประเพณีบุญบั้งไฟของที่น่ีวามีการจัดงานที่ดี มีกิจกรรมที่สรางความ

สนุกสนานมากมาย เชน การแสดงคณะหมอลําคณะที่มีช่ือเสียง มีการจัดแขงขันบั้งไฟ เปนตน ซ่ึงสิ่ง

เหลาน้ีลวนเปนตัวกระตุนใหมีผูเขารวมงานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเซียนบั้งไฟที่สวนมากแลวจะไป

รวมงานบั้งไฟประเพณีและบั้งไฟสนามเกือบทุกงานเพื่อเสี่ยงดวงในการเลนพนัน นอกจากน้ีผูรวมงาน

ภายในชุมชนยังมองวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานตนเองไดกลายเปนงานสนุกสนานร่ืนเริงที่ทุกคน

ภายในหมูบานตั้งตาคอยที่จะมารวมสนุกดวยดวย 

“ผมวาดีนะ เราไดตังเยอะดี แตจะไมดีถาเราเสียตังเยอะ เดี๋ยวน้ีใครๆเขาเลนพนันกันทั้งน้ัน      

ผมหัดเลนตั้งแตอายุ 12 ป มันเลนงายดี แตเราตองเลนดีๆดวย ตอนกลางคืนมีการแสดงอลังการด ีคน

เขาก็ชอบกัน มันเปนงานที่เขาจะมาสนุกกันเต็มที่ ทั้งรอง ทั้งเลน ทั้งกิน ปหน่ึงมีแคคร้ังเดียวดวย” 

(นายณัฐวุฒ ิทรงภักด.ี อาย ุ20 ป. ชาวบานภายในชุมชน. สมัภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 
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“งานนี้เปนงานที่ทุกคนตั้งตาคอย ทุกคนในหมูบานจะเต็มที่กับงานน้ีมาก จะมารวมสนุกกัน 

ถึงมันจะมีเร่ืองการพนันเขามามากกวาเดิม แตไมถือวาเปนเร่ืองแปลก เพราะหลายๆที่เขาก็จัดกัน

อยางนี้ ทุกคนเขารูกันหมดวาเวลามีประเพณีบุญบั้งไฟชาวบานจะมาทําอะไรกัน” 

(นายอาทติย หมื่นกุล. อาย ุ34 ป. ชาวบานภายในชุมชน. สมัภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

ชาวบานบางคนยงัมองวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานตนเองเปนงานทีท่ําใหลูกหลานและ

ญาติพ่ีนองทีอ่อกไปทํางานนอกหมูบาน ไดกลับมารวมตัวกันในงานวันน้ัน เพ่ือทีจ่ะมาสงัสรรครวมกนั 

“งานนี้ทําใหเราไดเจอลูกหลานที่ไปอยูที่อื่น เขาจะกลับมากันในวันนี้ มาเจอพอแมพี่นอง พอ

ตกเย็นเขาจะไปสังสรรคกับเพ่ือน ไปเลนบั้งไฟบางเวลาเขาไดเงินกลับมาเขาก็เอามาใหเรา  

(นางซอนกลิ่น หลักคํา. อายุ 40 ป. ชาวบานภายในชุมชน. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

จากความคิดเห็นของทั้งผูรวมงานภายในหมูบานและผูรวมงานภายนอกหมูบานทั้งหมด ลวน

มองวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเปนการจัดงานที่ยิ่งใหญ ที่มีกิจกรรมตางๆ มากมาย รวมถึงยงั

เปนงานร่ืนเริงประจําปของหมูบานไผ ที่ทุกคนตั้งตาคอย อาจกลาวไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผไดแปรเปลี่ยนจากงานที่ตอบสนองจิตใจชาวบานทางดานการทําการเกษตร มาเปนงานที่

เนนเร่ืองความสนุกสนานและความร่ืนเริงเปนหลัก เพื่อตอบสนองและลอลวงใหมีผูรวมงานเปน

จํานวนมาก และเพ่ือรายไดที่จะเขาสูหมูบาน ซ่ึงรูปแบบการจัดงานและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความ

สนุกสนาน ที่ถูกจัดขึ้นมาใหมไดเกิดขึ้นมาตั้งแตพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงประเพณีบญุบัง้ไฟของ

หมูบานไผในชวงสาม ที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผกลายเปนงานระดับตําบลกลางใหญ ทําให

หมูบานตองมีการสรางกิจกรรมตางๆ ที่เลียนแบบมาจากประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธร เพื่อให

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีจุดเดน มีความนาสนใจ ซึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมาใหมเหลาน้ันไดมี

การพัฒนาตนเองเร่ือยมาจนกระทั่งเขาสูพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผในชวงที่สี่ ที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผกลายเปนงานบั้งไฟประเพณีกึ่งบั้งไฟสนาม

เพ่ือการเลนพนัน จึงทําใหกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับความสนุกสนานร่ืนเริงมีการจัดที่ยิ่งใหญขึ้น 

เพ่ือลอลวงผูรวมงาน อาจกลาวไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในปจจุบันไดกลายเปนงานทีเ่นน

เร่ืองความสนุกสนานร่ืนเริง หรือแมแตบั้งไฟก็ถูกแปรเปลี่ยนมาเปนของที่ระลึกภายในงาน อยาง

ประทัดบั้งไฟและบั้งไฟขนาดเล็ก สวนบั้งไฟที่จุดก็ทํามาจากคายบั้งไฟ ตามอยางที่กลาวไปขางตน 

ภายในงานยังมีสินคาตางๆ ไวคอยบริการผูรวมงาน อยางเชนของที่ละลึก อาหาร ตัวงานบั้งไฟเองก็

เปนสินคาอยางหน่ึงที่ตองแรกดวยเงินในการเขารวมงาน ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผจึง
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กลายเปนงานที่เนนเก่ียวกับเงินตรา ความสนุกสนานร่ืนเริง รวมถึงเร่ืองที่เกี่ยวของกับธุรกิจเปนหลัก 

แทนการจัดงานที่เกิดมาจากความเช่ือของชาวบานเหมือนในอดีต  

รายละเอียดพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงการจัดประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีระดับตําบลกึ่งบั้ง

ไฟสนาม ของหมูบานไผตั้งแตป พ.ศ. 2551 ถึง ป พ.ศ. 2557 

การจัดประเพณีบุญบั้ งไฟประเพณีระดับตําบลก่ึงบั้ งไฟสนามของหมูบานไปมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกป ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

-ประเพณีบุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2551 จัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน จัดตั้งแตวันที่ 2-5 พฤษภาคม                     

รูปแบบประเพณีในชวงนี้ยังคงมีรูปแบบคลายกับประเพณีบุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2550 เพียงแตมีการเพ่ิม

วันจุดบั้งไฟจากสองวันเปนสามวัน มีการเก็บเงินคาเขางานจํานวน 200 บาท มีซุมสําหรับเชาเกาอี้เชา

โตะ เชารม สําหรับการเลนพนันเกิดขึ้น 

-ประเพณีบุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2553 จัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน จัดตั้งแตวันที่ 1-4 

พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และวันที่ 5-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 รูปแบบการจัดงานคลายกับงานในป 

พ.ศ. 2551 เร่ิมมีการเปดการจับจองพ้ืนที่ขายของจากคนภายนอกมากขึ้น การจัดขบวนแหบั้งไฟมี

การจัดอยางสวยงามมากขึ้น เน่ืองจากมีการเพ่ิมเงินรางวัลในการประกวดเปน รางวัลที่หนึ่ง คือเงิน

จํานวน 10,000 บาท รางวัลที่สอง คือเงินจํานวน 8,000 บาท รางวัลที่สามคือเงินจํานวน 6,000 บาท 

รางวัลชมเชย คือเงินจํานวน 4,000 บาท 

-ประเพณีบุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556 จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน จัดตั้งแตวันที่ 3-15 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ในป พ.ศ. 2555 จัดตั้งแตวันที่ 12-14 พฤษภาคม และในป พ.ศ. 2556 จัด

ตั้งแตวันที่ 3-5 พฤษภาคม รูปแบบงานในชวงน้ีจะมีการลดจํานวนวันในการจัดงานเนื่องมาจาก เงินที่

จะตองใชจายคาใตโตะตํารวจมีราคาสูงขึ้น ตกวันละ 30,000 บาท ชาวบานจึงลดวันในการจัดงานใหมี

วันแหบั้งไฟหนึ่งวัน และวันจุดบั้งไฟเพียงสองวันเทาน้ัน เร่ิมมีการประชาสัมพันธวันและเวลาในการจดั

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานผานปายโฆษณาตางๆ ตามถนนสายหลัก อยางเชน ถนนแจงสนิท ถนน 

2405 นอกจากนี้ทางหมูบานยังมีการจัดทําประกันประเพณีบุญบั้งไฟกับบริษัทวิริระประกันภัย ตั้งแต

ป พ.ศ. 2555   

-ประเพณีบุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2557 จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน จัดตั้งแตวันที่ 5-7 พฤษภาคม การ

จัดงานในชวงเวลานี้มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีการเพ่ิมการแหขบวนเลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศเจา

อาวาสวัดบานไผในชวงเชาประมาณ 6.00 น. และเร่ิมแหขบวนผาปาในเวลา 9.00 น. สวนการแหบั้ง

ไฟจะเร่ิมขึ้นในเวลาประมาณ 15.00 น. นอกจากน้ียังมีการแบงพ้ืนที่ในสนามบั้งไฟออกเปนสัดสวน 
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โดยมีทั้งหมด 6 สวนคือ พื้นที่สวนสนามบั้งไฟ พ้ืนที่สวนน่ังชมบั้งไฟ พ้ืนทีส่วนที่เปนรานอาหาร พ้ืนที่

สวนสวนสนุก พ้ืนทีส่วนจัดการแสดง พ้ืนที่สวนการจับฉลากสอยดาว รวมถึงเร่ิมมีการประชาสัมพันธ

งานผานปายโฆษณาตามทาง และจากเสียงตามสายและวิทยุทองถิ่นรวมถึงเร่ิมมีการใชสื่อออนไลนใน

การประชาสัมพันธงาน โดยมีผูรวมงานประมาณ 500 – 800 คนตอวัน ซ่ึงการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ

ของหมูบานไผในป พ.ศ. 2557 ไดสรางรายไดใหกับหมูบานจํานวนเกือบ 600,000 บาท จะกลาว

อยางละเอียดถึงรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2557 ในบทตอไป ( นายประมง หลักคํา. 

อายุ 49 ป. ผูใหญบานหมูบานไผคนปจจุบัน. สัมภาษณ, 10 มกราคม 2558 และอาจารยวิชัย บํารุง

พงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีความเปลี่ยนแปลงเปน

อยางมาก โดยเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตการจัดประเพณีบุญบั้งไฟในชวงที่สอง ที่หมูบานไผเร่ิมมี

ความเจริญทางดานการคมนาคมและสาธารณูปโภคเขามาภายในหมูบาน จึงทําใหชาวบานไดหยิบยืม

เอาเทคโนโลยีและความรูตางๆมาพัฒนาในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟและพัฒนาการทําบั้งไฟ การ

พัฒนารูปแบบการทําบั้งไฟ ไดมีสวนทําใหเกิดการแขงขันในการจุดบั้งไฟหรือการทําบั้งไฟภายใน

หมูบานสูงขึ้น อีกทางหน่ึงยังไดสงผลใหเกิดการเลนการพนันบั้งไฟใหได รับความนิยมมากขึ้น 

จนกระทั่งทางหมูบานไดยกระดับการจัดประเพณีบุญบั้งไฟมาเปนประเพณีระดับตําบลกลางใหญ จึง

ทําใหมีการจัดงานที่ใหญขึ้นเพ่ือสมกับการเปนประเพณีระดับตําบล มีการเพ่ิมกิจกรรมตางๆ ขึ้นมา

ภายในงาน นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหชาวบานภายนอกหมูบานสามารถนําบั้งไฟเขามาแขงขันภายใน

งานได ซ่ึงบุคคลจากภายนอกหมูบานที่นําบั้งไฟเขามาแขงขันในหมูบาน ยังมีวิธีการทําบั้งไฟสําหรับใช

ในการแขงขันที่ทันสมัย ทําใหชาวบานภายในหมูบานที่ทําบั้งไฟแบบเดิมในการแขงขันไมสามารถสูได 

ชาวบานจึงหันไปจางการทําบั้งไฟ หรือซื้อบั้งไฟจากผูที่มีเงินทุนในการซื้ออุปกรณในการทําบั้งไฟแทน

การผลิตบั้งไฟดวยตนเอง ซึ่งทายที่สุดแลวไดเกิดเปนคายบั้งไฟที่รับทําบั้งไฟเพื่อแขงขันขึ้นมาเปน

จํานวนมากภายในภาคอีกสาน รวมถึงในหมูบานไผที่เกิดคายบั้งไฟแหงแรกขึ้นมาคือ คายบั้งไฟไผสี

ทอง การจัดงานในชวงเวลาน้ีถือเปนจุดเร่ิมตนทําใหการพนันบั้งไฟไดรับความนิยมมากขึ้น ซ่ึงหมูบาน

ไผยังไดมีการจัดงานเพื่อตอบสนองการพนันบั้งไฟเร่ือยมา เนื่องมาจากการพนันบั้งไฟและการจัด

ประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบลที่มีกิจกรรมตางๆ มากมายภายในงานลวนแตดึงดูดผูคนใหมารวมงาน 

และสรางรายได สรางช่ือเสียงในตําบลกลางใหญใหกับหมูบานเปนอยางมาก  
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จนกระทั่ง การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเขาสูการเปลี่ยนแปลงในชวงที่สี่ เปนชวงที่

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีระดับตําบลกึ่งบั้งไฟสนาม และมี

การจัดงานที่ใหญขึ้น มีการเก็บคาเขารวมงาน รวมถึงมีการเลนการพนันกันอยางเปดเผย  

อาจกลาวไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากตั้งแตการ

เปลี่ยนแปลงชวงที่สาม และเร่ิมแปลงเปลี่ยนจากงานที่ชาวบานรวมกันจัดขึ้นเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต

ของผูคนในหมูบานและตอบสนองความเช่ือที่เก่ียวของกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ดลบันดาลใหฝนตกตองตาม

ฤดูกาล เพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบาน มาเปนประเพณีเพ่ือตอบสนองผูรวมงานที่

ตองการเลนการพนัน หรือผูรวมงานที่ชอบความสนุกสนานกับกิจกรรมตางๆภายในงาน การที่หมูบาน

ไผเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานมาเปนในรูปแบบน้ี สามารถสรางรายไดใหกับหมูบานไดอยางมหาศาล ใน

อีกนัยหน่ึงอาจกลาวไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผไดกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรมอยางหน่ึง

ของหมูบานไผ อีกทั้งกิจกรรมตางๆและสินคาที่เปนรูปธรรมภายในงาน ยังเปนสินคาอยางหนึง่ทีด่งึดดู

ผูคนใหมารวมงาน และสามารถสรางรายไดจํานวนมากใหกับหมูบาน ดังน้ันนอกจากรูปแบบของการ

จัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผจะจัดเปนสินคาที่สําคัญอยางหน่ึงของงานแลว กิจกรรมตางๆ

รวมถึงรานคาตางๆภายในงานก็จัดเปนสินคาที่มีความสําคัญตอประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผดวย

เชนกัน ซึ่งผูศึกษาจะกลาวถึงรูปแบบการจัดงานและสินคาตางๆภายในงาน เพ่ือแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการกลายเปนสินคากับประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในบทที่ 6 ตอไป 
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บทที่ 6 

รูปแบบการจดังานและสินคาภายในประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ป พ.ศ 2557 

เนื้อหาในบทน้ีเปนการนําเสนอการลงภาคสนามในประเด็นที่เก่ียวกับ รูปแบบการจดังานและ

สินคาภายในประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ป พ.ศ. 2557 ที่จัดขึ้นจํานวน 3 วัน ตั้งแตวันที่ 5-7 

พฤษภาคม โดยเน้ือหาประกอบไปดวย การจัดการดานพ้ืนที่ของกิจกรรมตางๆ ภายในประเพณีบญุบัง้

ไฟ มีการจําแนกสินคาตางๆภายในประเพณีบุญบั้งไฟ และกลาวถึงการนําเสนอภาพลักษณของการจดั

งานตางๆในประเพณีบุญบั้งไฟ นอกจากน้ียังกลาวถึงความคิดเห็นตอการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของ

หมูบานไผ ใน ป พ.ศ. 2557 ของผูรวมงานวามีความคิดเห็นเชนไร เพ่ือนําไปวิเคราะหถึงผลกระทบทั้ง

ทางดานบวกและผลกระทบทางดานลบที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของหมูบานไผ ซึ่งขอมูล

เหลาน้ีเปนการทําความเขาใจกระบวนการทําใหเปนสินคาของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผ ที่จัด

ขึ้นในป พ.ศ. 2557  

การจัดการดานพื้นที ่ 

  

 

ภาพที่ 16 : พื้นที่หลักในการจัดงานบั้งไฟประเพณีของหมูบาน 
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ประเพณีบุญบั้งไฟในป พ.ศ. 2557 จัดขึ้นทั้งหมด 3 วัน จัดตั้งแตวันที่ 5-7 พฤษภาคม มีวัน

แหบั้งไฟหนึ่งวัน คือวันที่ 5 และวันที่ 6-7 เปนวันจุดบั้งไฟ การจัดงานในชวงเวลาน้ีมีการเปลี่ยนแปลง

มากที่สุดในหลายๆ ดานรวมถึงมีการจัดแบงพ้ืนที่ในการจัดงานอยางชัดเจน โดยมีทั้งหมด 6 สวนคือ 

พ้ืนทีส่วนที่เปนสนามบั้งไฟ พ้ืนที่สวนที่น่ังชมบั้งไฟ พ้ืนที่สวนที่เปนรานขายของ พ้ืนที่สวนที่เปนสวน

สนุก พ้ืนที่สวนการจัดการแสดง พ้ืนที่สวนการจับฉลากสอยดาว โดยทางหมูบานไดเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกสามารถเขามาจับจองพ้ืนภายในงานได แตจะตองเสียคาเชาพ้ืนที่ในแตละสวน ซ่ึงมี

ราคาแตกตางกันไปตามแตละการแบงประเภทพ้ืนที่ในการจัดงาน 

พ้ืนทีส่วนที่เปนสนามบั้งไฟ 

พ้ืนที่ในสวนน้ีถูกจัดไวสําหรับเปนสถานที่จุดบั้งไฟ พ้ืนที่สวนใหญในบริเวณนี้เปนทุงนาขนาด

ใหญทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีฐานบั้งไฟอยูสองฐานบั้งไฟตั้งอยูตรงกลางพ้ืน ในพ้ืนที่น้ีไมอนุญาตใหมี

กิจกรรมอื่นๆเกิดขึ้น เพราะอาจเปนอันตรายตอการถูกบั้งไฟตกใสได ดังนั้นในพ้ืนที่บริเวณน้ีจะมีเพียง

ฐานจุดบั้งไฟ และสัญญาบอกความพรอมของบั้งไฟที่พรอมสําหรับการจุด เม่ือเจาหนาที่ ที่ดูแลเร่ือง

สัญญาบอกความพรอมยกธงเขียวขึ้น แปลวาบั้งไฟบั้งนั้นถูกติดตั้งกับฐานบั้งไฟเรียบรอย และพรอม

จุด เมื่อผูที่กดสวิทซจุดบั้งไฟ ซ่ึงน่ังอยูในซุมกรรมการจุดบั้งไฟบริเวณสวนที่น่ังชมบั้งไฟ เห็นสญัญาณก็

จะกดสวิทซไฟฟา เพ่ือปลอยกระแสไฟฟาไปติดกับชนวนบั้งไฟ ผูที่กดสวิทซจุดบั้งจะตองคอยดู

สัญญาณความพรอมของบั้งไฟอยูตลอดเวลา เน่ืองจากถากดสวิทซจุดบั้งไฟผิดพลาดไปอาจจะทําให

เกิดอุบัติเหตุรายแรงได ดังน้ันพ้ืนที่ในสวนน้ีจึงเปนพ้ืนที่ในเขตอันตราย และอนุญาตใหเฉพาะผูที่

เกี่ยวของกับบั้งไฟหรือผูจัดเทาน้ันที่สามารถเขามาในพ้ืนที่น้ีได (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. 

กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

พ้ืนที่สวนนั่งชมบั้งไฟ 

 พ้ืนสวนน้ีอยูถัดมาจากพ้ืนที่สวนที่เปนสนามจุดบั้งไฟและมีพื้นที่ลอมรอบบริเวณสนามบั้งไฟ 

พ้ืนที่บริเวณนี้เปนทุงนาเหมือนกับพ้ืนที่สวนที่เปนสนามจุดบั้งไฟ พื้นที่บริเวณน้ีมีรานเชารม โตะ เกาอี้

ดูบั้งไฟ เพ่ือคอยบริการใหแกผูรวมงานหรือนักพนันที่มาดูการแขงขันบั้งไฟ ซึ่งรานเชารม โตะ เกาอี้ดู

บั้งไฟ มีประมาณเกือบสิบรานกระจายอยูตามจุดตางๆภายในพ้ืนที่น้ี ผูที่เปนเจาของรานจะตองเสยีคา

เชาที่ใหกับทางหมูบานวันละ 5,000 บาท โดยสวนมากแลวรานเชารม โตะ เกาอี้ดูบั้งไฟ จะมีเครือขาย

ธุรกิจของตนเอง ทําใหสามารถรูวัน เวลาในการจัดบั้งไฟของสถานที่ตางๆในภาคอีสานไดเปนอยางดี  
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 “เวลามีงานบั้งไฟที่ไหนก็จะไป เรารูเพราะเพื่อนที่ทําเหมือนกันเขาจะโทรมาบอก ซึ่งเขารู

ตอๆมาอีกที หรือบางทีเรารูมาจากคนจัดงาน เขาจะเปนคนกระจายขาวใหกับเจาของรานเจาอื่นๆรู 

และรูตอกันมาเปนทอดๆ “ 

(นางสายพิณ ลําสรวย. อายุ 40 ป. เจาของรานเชารม โตะ เกาอี้ ดูบั้งไฟ รานนองฟา. สัมภาษณ, 6 

พฤษภาคม 2557) 

 “ไปเกือบทุกที่ ที่เขาจัดแหละ เรารูมาจากเพ่ือนที่เขาทําเหมือนกัน เดี๋ยวนี้เวลาไปจัดที่ไหนก็

เจอแตคนหนาเดิมๆ ที่เขาทําเหมือนกัน จนเวลามีงานที่ไหนจะบอกกัน ไปกันเปนทีม แลวก็ชวยๆกัน 

คนมันเยอะอยูแลวในแตละงาน บางที่เกาอี้เราไมพอ ก็ตองชวยกันไป” 

(นายวัตน ชนะภัย. อายุ 39 ป. เจาของรานเชารม โตะ เกาอี้ ดูบั้งไฟ รานนองฟา. สัมภาษณ, 6 

พฤษภาคม 2557) 

แตการเขามาเปดรานเชารม โตะ เกาอี้ดูบั้งไฟ ของหมูบานจะมีการกําหนดใหรานที่ทําธุรกิจ

ประเภทนี้สามารถเขามาเปดรานไดไมเกินสิบราน เพ่ือเปนการจัดระเบียบรานเชารม โตะ เกาอี้ดูบัง้ไฟ 

ใหไมมีจํานวนมากจนเกินไป ซึ่งการกําหนดจํานวนรานมีการเปลี่ยนแปลงไดทุกป ขึ้นอยูกับการตกลง

ของคณะกรรมการหมูบานทั้งสี่หมู โดยกอนการจัดงานประมาณหน่ึงเดือนทางหมูบานจะมีการเปดให

ลงช่ือรานที่จะเขามา ถาเกินจํานวนที่กําหนด จะใชวิธีจับฉลากคัดเลือกรานที่จะเขามา (นายสนัต ิหลกั

คํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2557) 

 

    

                ภาพที ่17 : พื้นที่สวนนั่งชมบั้งไฟ          ภาพที ่18 : รานเชารม โตะ เกาอ้ี ดูบั้งไฟ 
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พ้ืนที่สวนรานขายของ 

 พ้ืนที่สวนรานขายของภายในงานมีทั้งหมด 4 สวนคือ บริเวณรอบๆพ้ืนที่บริเวณน่ังชมบั้งไฟ 

บริเวณใกลกับพ้ืนที่สวนสวนสนุก บริเวณใกลกับพ้ืนที่สวนการจัดแสดง และบริเวณในพ้ืนที่ลานวัด

บานไผ โดยพ้ืนที่สวนรานขายของทั้งหมดสามารถขาย อาหาร ขายเคร่ืองดื่ม หรือของที่ระลึกภายใน

งาน ซึ่งจะมีพอคาแมคาทั้งจากภายในและภายนอกหมูบานเขามาจับจองพ้ืนที่คาขาย แตสวนมากเปน

พอคาแมคาจากภายนอกหมูบานที่เขามาขายของภายในหมูบานมากกวา และเปนพอคาแมคาที่ขาย

ของตามตลาดนัดในหมูบานตางๆ เนื่องจากชาวบานภายในหมูบานไผสวนมากไมไดมีอาชีพขายของ

เปนหลักอีกทั้งยังมองวาวันจัดประเพณีบุญบั้งไฟเปนวันที่ชาวบานจะมารวมสนุกดวยกัน 

 “พอคาแมคาสวนมากเปนคนจากภายนอกหมูบาน คนในหมูบานไมคอยมาขายของในงานกนั 

แตมีบางคนที่เขามาขายเพ่ือหารายไดเสริม ชาวบานเขามองวาวันน้ีเปนวันงานของหมูบาน ที่ทุกคน

จะมารวมทําบุญรวมสนุกสนาน อีกอยางหมูบานเราไมไดมีอาชีพคาขายเปนหลัก” 

(นายบุญชวย สมวงศ. อายุ 57 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 8. สัมภาษณ, 5 พฤษภาคม 2557) 

 ดวยเหตุน้ีจงึทําใหพ้ืนที่สวนขายของมีพอคาแมคาที่มาจากภายนอกหมูบานเขามาขายของ

มากกวา 

 “ปกติปาขายไกยางที่ตลาดนัดบานกอกทุกวันพุธ แตเห็นปายโฆษณาจัดงานของที่นี่ เลยเขา

มาลงทะเบียนขายของที่น่ี ตั้งแตสองปกอนแลว แตคาที่ของที่น่ีแพงกวาที่เราเคยขาย แตกค็ุมคนเยอะ

ดี เขาซ้ือไกกินกันตลอดทั้งวัน ปามาขายที่นี่ก็ไดกําไลเยอะ บางวันของไมพอขายก็มี” 

(นางลําไย เมืองน้ํางาม. อายุ 55 ป. เจาของรานไกยาง. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

 “ผมเดินสายขายขนมเบื้องตามตลาดนัดในอําเภอเขื่องใน ทํามาหกปแลว ถามีงานพิเศษ

อยางนี้จะเขาไปเปดรานเปนประจํา เพราะคนจะเยอะกวาปกติ เราไดเงินมากขึ้นกวาที่อื่น กําไลวันละ

สองถึงสามพันตอวัน เวลามีงานเลยมาขายตลอดเพราะที่นี่ขายดีกวาที่อื่น” 

 (นายสุพจณ ชัยเลศิ. อายุ 39 ป. เจาของรานขนมเบือ้ง. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 
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จากคําสัมภาษณพอคาแมคาขางตน เขามาขายของภายในงาน จะเห็นไดวาประเพณีบุญบั้ง

ไฟของหมูบานไผ สามารถสรางรายไดใหกับพวกเขาไดมากกวาปกติที่ขายที่อื่น จึงทําใหพวกเขาเขามา

ขายของภายในงานทุกป ซ่ึงอีกทางหน่ึงพอคาแมคาเหลาน้ีก็เปรียบเสมือนยอมจํานนตอรูปแบบการ

จัดงานแบบใหมที่ใหโอกาสรานคาตางๆ เขามาขายของภายในงาน ทําใหพวกเขามีรายไดเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งการที่พอคาแมคาเหลานี้ยอมจํานนตอรูปแบบการจัดงานแบบใหมของหมูบานไผยงัเปนการผลติ

ซํ้าความเช่ือของพวกเขา หรือความเช่ือในหมูพอคาแมคาวา ถามาขายของภายในงานน้ีก็จะมีรายได

มากขึ้นกวาปกติ ซ่ึงจากการสัมภาษณพอคาแมคาภายในงาน บางคนบอกวาคร้ังแรกที่เขามาขายของ

ภายในงานเน่ืองมาจากมีคนแนะนํามาเพราะขายของที่น่ีแลวไดกําไลมาก จากคําสัมภาษณแสดงให

เห็นวาพอคาแมคาเหลาน้ีไดมีการผลิตซ้ําทางความเช่ือวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ เปน

สถานที่ที่เปดโอกาสใหพวกเขาไดมีรายไดมากขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทําพอคาแมคาเขามาขายของภายใน

งานเปนจํานวนมาก และมีรานคาขายของที่หลากหลาย เพ่ือบริการผูรวมงาน  

รานคาทั้งหมดภายในประเพณีบุญบั้งไฟหมูบานไผที่จัดขึ้นในป พ.ศ. 2557 มีทั้งหมด

ประมาณ 60 รานคา ทางหมูบานมีการใหลงทะเบียนรานคาขายของกอนการจัดงานประมาณสอง

สัปดาหกอนจัดงาน รานคาเหลาน้ันตองเอาแผงขายของหรือโตะเขามาเองเพื่อตั้งราน คาที่และคาไฟ

สําหรับขายของแผงละ 400 บาท ตอวัน สวนรานที่ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลตองจายคาที่วันละ 550 

บาท จากการเขารวมประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในป พ.ศ. 2557 ผูศึกษาพบวาในพ้ืนขายของมี

รานที่ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเปนจํานวนมากกระจายอยูทั่วงาน เหตุที่เปนเชนนี้เน่ืองมาจาก 

 “เหลากับประเพณีบุญบั้งไฟอยูคูกันมาตั้งแตอดีตแลว หามไมไดหรอก คนเขาซื้อเบียรซื้อ

เหลากินตลอดทั้งงานน้ันแหละ จะเห็นคนเมาในงานเยอะ เพราะเขาคิดวาเปนวันที่มารวมสนุกกัน 

ตองเอาใหสุด เหลาเขาปากเม่ือไหร อะไรๆ ก็สนุกไปหมด รานเหลาในงานเลยเยอะ” 

(อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อาย ุ54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

พ้ืนที่สวนซุมสวนสนุก 

 พ้ืนที่สวนซุมสวนสนุกในป พ.ศ. 2557 ประกอบไปดวยรานตักปลา ราคาไมตักปลากระดาษ 

ไมละ 10 บาท รานยิงปน กระสุนเจ็ดนัด 20 บาท รานปาเปาลูกโปง 5 ดอก 20 บาท ถาปาโดน

ลูกโปงครบทั้ง 5 ดอกจะไดตุกตาตัวใหญหนึ่งตัว รานปากระปองนม ถาสามารถปาโดนกระปองนม
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ที่ตั้งเปนช้ันลมไดทั้งหมดจะไดตุกตาตัวใหญหน่ึงตัว รานตักไขพาโชค ตักไขไดสองลูก ราคา 10 บาท 

โดยมีรางวัลแตกตางกันไป เชน ตุกตา เคร่ืองเขียน เปนตน บานลมขนาดใหญสําหรับเด็ก เลน 20 

นาที 20 บาท สปริงบอรดแทรมโพลีน เลน 10 นาที 20 บาท ฯลฯ รานสวนสนุกเหลาน้ีเปดใหบริการ

ตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึง 20.00 น. เจาของรานสวนสนุกเหลาน้ีเปนบุคคลจากภายนอกที่เขามาเปด

ราน โดยพอคาแมคาเจาของธุรกิจเหลาน้ีจะมีเครือขายธุรกิจของตนเองดวยเชนกัน และมักไปจัดตาม

งานวัดและงานประเพณีตางๆ ตามหมูบานในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดใกลเคียง 

โดยกลุมคนที่ทําธุรกิจประเภทนี้จะรูวาวันเวลาใดจะมีการจัดงานวัด หรือประเพณีตางๆ จากตัวแทน

ของการจัดงาน และจากการบอกตอกันเปนทอดๆ พอคาแมคาเหลาน้ีจะไปจัดงานกันเปนกลุม

เครือขายของตนเอง 

 “ปกติเดินสายเปดรานเกือบทุกงานอยูแลว ทําอาชีพน้ีมาจะสิบปแลว มาจัดที่นี่ตั้งแตป พ.ศ. 

2552 ตัวแทนเจาของงานเขาติดตอใหเรามาเปดรานที่น่ี เราก็มาและมาเปนขาประจําตลอดทุกป ถา

หมดงานน้ีก็ไปจัดที่อื่น สวนมากรูจากตัวแทนที่เคาจัดงาน หรือจากคนรูจัก บางที่ก็บอกกันมาปากตอ

ปาก” 

(นางสมพร ทองงาม. อายุ 35 ป. เจาของรานปาเปา. สมัภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

 “ปาจะไปจัดงานตามที่เขาโทรมาบอก บางทีมันมีงานชนกันแตเราจะดูวางานไหนใหญกวากนั

เราก็จะเลือกงานน้ัน แตเราตองดูเร่ืองคาที่ดวยนะ วาคุมหรือไม ถาเขาไมโทรมาเรียกปาก็พัก แต

สวนมากเขาจะโทรมาเรียกเพราะเวลาเราไปออกงานที่ไหนเราชอบทิ้งเบอรเอาไวใหเขา เวลามีงานก็

จะเรียกเร่ือยๆ บางทีไปตามคนรูจักบอกมาบาง” 

(นางพิศสมยั อิริยะ. อาย ุ52 ป. เจาของบานลม. สมัภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

 “มาเปดรานที่น่ีทุกป มาตั้งแตปแรกแลว พอดีคนรูจักแนะนํามา แตปกติมีเครือขายคอยบอก

งานอยูแลว แตผมตองเสียเงินใหเขาเดือนละ 300 บาท สําหรับการหาสถานที่จัดงานให เขาจะบอก

ผมทุกอาทิตยวามีงานที่ไหนบาง บางอาทิตยก็ไมมี ผมก็เดินสายไปที่อื่นทั้งปอยูแลว แตจะอยูแคใน

เขตอีสานใตเทาน้ันนะ ไกลกวาน้ันไมคอยไปคารถไมคุม แตมางานน้ีก็คุมดีคนเยอะดี หลังๆ ก็ชวน

เพ่ือนมาทําดวยเขาก็ตามมาตลอด” 

(นายโกสิน ไพโรจน. อาย ุ39 ป. เจาของรานยงิปน. สมัภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 
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การมาตั้งรานสวนสนุกตางๆภายในประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผจะตองมีการเสียคาที่ใน

ราคารานละ 900 บาท ตอวัน และเสียคาไฟเพ่ิม วันละ 50 บาท ทางหมูบานไผมีการกําหนดจํานวน

รานคาประเภทสวนสนุกใหมีจํานวนไมเกิน 10 ราน เพ่ือเปนการจัดระเบียบรานคาประเภทน้ีไมใหมี

จํานวนมากจนเกินไป ทางหมูบานจะเปดใหรานคาประเภทน้ีมาลงทะเบียนกอนวันจัดงานประมาณ

สองอาทิตย การลงทะเบียนสามารถโทรมาลงทะเบียนกับคณะกรรมการที่จัดการเร่ืองรานคาภายใน

งาน ซ่ึงทางคณะกรรมการจะเปนฝายจัดวารานใดไดอยูสวนไหนของพ้ืนที่ เจาของรานไมสามารถระบุ

พ้ืนที่ในการตั้งรานได (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 

มกราคม 2558) 

     

        ภาพที ่19 : รานตักปลา         ภาพที ่20 : รานปาเปา 

    

         ภาพที ่21 : รานยิงปน                     ภาพที ่22 : บานลมขนาดใหญ 

พ้ืนที่สวนการจดัการแสดง 

 พ้ืนที่สวนการจัดการแสดง เปนการจัดการแสดงหมอลําซ่ิงและหมอลํากลอน โดยมีอยูสองที่

คือบริเวณสนามบั้งไฟที่จัดการแสดงหมอลําซิ่ง คณะอาจารยสมศักดิ์ ซึ่งแสดงในวันจุดบั้งไฟของทั้ง

สองวัน และเร่ิมแสดงตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น.  
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เพ่ือใหผูรวมงานไดชมขณะที่มีการจุดบั้งไฟ สวนบริเวณลานวัดบานไผจัดแสดงหมอลํากลอน 

ซ่ึงในป พ.ศ. 2557 มีการแสดงหมอลําคณะระเบียบวาทศิลป ที่ถูกจัดใหเปนคณะหมอลํามีช่ือเสียง

เปนอันดับที่ 2 ของภาคอีสานในป พ.ศ. 255710 เร่ิมแสดงในวันแหบั้งไฟตั้งแตเวลา 20.00 น. ถึงเวลา 

6.00 น. ของอีกวัน โดยกอนการลําเร่ืองในชวงหัวค่ําจะมีการนําเอารูปแบบของวงดนตรีลูกทุงมา

ประยุกต มีศิลปนนักรองหมอลํามารองเพลงลูกทุงที่กําลังเปนที่นิยมในขณะน้ัน มีหางเคร่ืองเตน

ประกอบแสง สี เสียงอยางอลังกาล จากน้ันประมาณเวลา 2.00 น. จะเร่ิมทําการลํากลอนพ้ืนบาน 

หรือลํากลอนนิทานตางๆ  

            

          ภาพที่ 23 : การแสดงหมอลําซ่ิง คณะอาจารยสมศักด์ิ         ภาพที ่24 : ผูรวมงานที่มาดูหมอลําซ่ิง 

 การจัดการเร่ืองการแสดงๆตางภายในงานเปนหนาที่ของคณะกรรมการฝายจัดหาการแสดง 

ที่ทําหนาที่ติดตอหาคณะหมอลําคณะตางๆในภาคอีสานใหมาทําการแสดงภายในหมูบาน ซึ่งตองมี

การจองคิวการแสดงคณะหมอลําลวงหนาประมาณหกเดือน หรือมากกวาน้ันสําหรับคณะหมอลําที่มี

ช่ือเสียง บางคณะตองมีการจองคิวการแสดงขามป คาจางสําหรับการแสดงหมอลําคณะระเบียบ

วาทศิลป ในป พ.ศ. 2557 มีราคา 150,000 บาท สวนหมอลําซิ่งคณะอาจารยสมศักดิ์ มีราคาวันละ 

20,000 บาท ตอวัน สาเหตุที่หมอลําทั้งสองคณะมีราคาตางกัน เนื่องมาจากหมอลํากลอนคณะ

                                                        
10 จัดอันดับโดย www.esanguide.com.com จัดอันดับจากกรณีศึกษาตัวอยางประชาชนที่ช่ืนชอบหมอลําอีสาน 

จํานวน 3,167 ตัวอยาง บนเฟซบุก บนเว็บไซต และการสอบถามสํารวจแบบเชิงลึกพูดคุยไดแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

อายุระหวาง 15-70 ป โดยดําเนินการสํารวจในระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557  

 
 

http://www.esanguide.com.com
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ระเบียบวาทศิลป มีการแสดงแบบสมัยใหมที่ใชแสง สี เสียง อยางอลังการ และมีทีมงานเกือบรอยชีวติ 

ดังนั้นคาจางในการแสดงจึงมีราคาสูง สวนหมอลําซ่ิงคณะอาจารยสมศักดิ์ เปนคณะหมอลําขนาดเล็ก

และสวนมากเปนการแสดงเตนประกอบเพลงลูกทุง (นางยุพิณ หลักคํา. อายุ 43 ป. คณะกรรมการ

จัดหาการแสดง. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

 

     ภาพที ่25 : ปายโฆษณาของคณะหมอลํา        ภาพที ่26 : การแสดงหมอลําของคณะระเบียบวาทศิลป 

พ้ืนที่สวนการจบัฉลากสอยดาว 

 พ้ืนที่สวนการจับฉลากสอยดาวตั้งอยูบริเวณลานวัดบานไผ ซึ่งทางคณะกรรมการหมูบานทัง้สี่

หมูเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมในสวนน้ีทั้งหมด โดยขอความรวมมือจากชาวบานทุกหลังคาเรือนภายใน

หมูบาน ใหนําของใชตางๆ ยกเวนอาหารและเคร่ืองดื่ม เพ่ือนํามาเปนกองกลางสําหรับเปนรางวัล 

หลังคาเรือนละ 10 ช้ิน และตองมีราคาเทากับหรือสูงกวา 20 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลใหญ 

อยางเชน พัดลม รถจักรยาน โทรทัศน โทรศัพทมือถือ หมอหุงขาว กานํ้ารอน กวา 50 รางวัล ซึ่งทาง

คณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการวัดเปนผูสนับสนุนรางวัลใหญเหลาน้ี สวนสลากที่ขายใหกับ

ผูรวมงานมีราคา 20 บาท ตอหน่ึงใบ โดยซุมจับฉลากสอยดาวเปดตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา     

18.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปดทองพระและการทําบุญตักบาตรพระตามวันเกิด ที่อยูในบริเวณ

พ้ืนที่น้ี โดยคณะกรรมการวัดเปนผูรับผิดชอบในกิจกรรมสวนนี้ ซ่ึงรายไดทั้งหมดจะมอบใหกับวัดบาน

ไผและหมูบานสําหรับการพัฒนาหมูบานตอไป (นายถวัลย อินงาม. อายุ 68 ป. กรรมการหมูบานไผ

และไวยาวัจกรวัดบานไผ. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 
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       ภาพที ่27 : ซุมจับฉลากสอยดาว                  ภาพที ่28 : การจับฉลากของรางวัล 

  

ภาพที ่29 : ซุมตักบาตรวันเกิดและซุมปดทองพระ 

ประเภทของสินคาในงานบั้งไฟ  

 ดวยรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟและการแบงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตางๆภายในประเพณีบุญ

บั้งไฟของหมูบานไผที่กลาวไปในหัวขอที่ผานมา เรียกไดวาเปนการจัดขึ้นมาเพ่ือดึงดูดผูรวมงานใหเขา

มารวมงานเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันการที่หมูบานไผมีผูรวมงานจากภายนอกหมูบานเปน

จํานวนมากก็ยิ่งสงผลใหหมูบานมีรายไดมากขึ้น จากทั้งการเก็บคาเขางาน คนละ 300 บาท ตอวัน 

และรายไดจากกิจกรรมตางๆที่จัดขึ้นในงาน ซึ่งอาจกลาวไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผจดัเปน

สินคาอยางหน่ึงของหมูบานที่ผลิตออกมาเผื่อตอบสนองผูรวมงานในสังคมปจจบุนั มากกวาตอบสนอง

ความเช่ือและวิถีชีวิตของชาวบานเหมือนในอดีต ภายในประเพณีบุญบั้งไฟยังมีสินคาปลีกยอยตางๆ

ภายในงานเพ่ือตอบสนองผูบริโภคอยางผูรวมงานทั้งหมด ดังน้ันประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้นในป      

พ.ศ. 2557 จึงเขาสูกระบวนการกลายเปนสินคาซอนสินคา ซึ่งสินคาปลีกยอยภายในประเพณีบุญบั้ง

ไฟของหมูบานไผในป พ.ศ. 2557 สามารถแยกออกเปนสองสวนคือ สวนงานบุญบั้งไฟประเพณีที่ทาง

หมูบานเปนผูจัดขึ้น กับสวนบั้งไฟสนามที่เปนงานของนายทุนรวมกับหมูบานจัดขึ้นเพ่ือเลนการพนัน 
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งานบุญบั้งไฟประเพณี  

 งานบุญบั้งไฟประเพณีคือประเพณีบุญบั้งไฟที่หมูบานไผจัดขึ้นทุกป ภายในงานมีการแบง

พ้ืนที่ในงานออกเปน 6 พ้ืนที่ ตามอยางที่กลาวไปในหัวขอที่แลว ซึ่งสามารถจําแนกสินคาที่ขายภายใน

งานออกเปน สองประเพณีคือ สินคารูปธรรมและสินคานามธรรม 

1. สินคานามธรรม 

                                                  ภาพที ่30 : บตัรเขาประเพณบีุญบั้งไฟ 

สินคานามธรรม คือ สิ่งที่ไมสามารถจับตองไดแตเปนสิ่งที่สัมผัสดวยผัสสะตางๆ เชน 

บรรยากาศ สถาปตยกรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เปนตน สินคาวัฒนธรรมดังกลาว 

ไมสามารถแลกเปลี่ยนมูลคาไดชัดเจน แตเราสามารถรับรูได เน่ืองจากการเขารวมประเพณีบุญบั้งไฟ

ของหมูบานไผ ผูเขารวมงานจะไดเห็นรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟที่จัดขึ้น  ถึงแมวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตางจากประเพณีบุญบั้งไฟแบบดั่งเดิม ดังน้ันตัวประเพณีบุญบั้งไฟจงึจดัเปนสนิคา

อยางหน่ึงที่เปนสิ่งที่ดึงดูดผูรวมงานใหเขามาบริโภครูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ 

ภายในงานยังมีสินคาที่เปนนามธรรม อยางการจัดการแขงขันการจัดขบวนแหบั้งไฟ มีการแขงขันจุด

บั้งไฟที่มีการพนันบั้งไฟเปนสินคานามธรรมที่ซอนอยู อีกทั้งยังมีการแสดงหมอลํากลอนและหมอลาํซ่ิง 

ที่เปนตัวดึงดูผูคนใหเขามารวมงานเปนจํานวนมาก ผูรวมงานที่สนใจในกิจกรรมเหลาน้ันก็จะมาเขา

รวมงานดวยการจายเงินคาเขาประตู  จํานวน 300 บาท คาจอดรถยนตจํานวน 60 บาท 

รถจักรยานยนต 30 บาทตอคัน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการบริการความสนุก ความเพลิดเพลินจาก

กิจกรรมตางๆที่กลาวไปขางตน 
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2. สินคารูปธรรม 

สวนสินคารูปธรรม คือสิ่งที่สามารถจับตองได ผลิตภัณฑตางๆ เชน ของที่ระลึก ขนม อาหาร 

เปนตน สินคาประเภทน้ีสามารถแลกเปลี่ยนไดชัดเจน เน่ืองจากเปนการแลกเปลี่ยนโดยใชมูลคาของ

เงิน เปนตัวช้ีวัด ซ่ึงประเพณีบุญบั้งไฟมีสินคาที่เปนรูปธรรมที่จําหนายอยูภายในงานประเพณีบุญบั้ง

ไฟของหมูบานไผ ดังนั้นประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผจึงกลายเปนงานที่เปนสินคาซอนสินคา ซ่ึง

สินคาที่เปนรูปธรรม แบงเปน 3 ประเภทคือ สินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม สินคาประเภทของที่

ระลึก สินคาประเภทรานเชารม โตะ เกาอี้ภายในงาน 

- สินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 

พ้ืนที่สวนรานขายของภายในงานมีทั้งหมด 4 สวนคือ บริเวณรอบๆพ้ืนที่บริเวณน่ังชมบั้งไฟ 

บริเวณใกลกับพ้ืนที่สวนสนุก บริเวณใกลกับพ้ืนที่สวนการจัดแสดง และบริเวณในพ้ืนที่ลานวัดบานไผ 

ซ่ึงประกอบไปดวยรานสินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มตางๆ จากคําบอกเลาของคณะกรรมการ

จัดการพ้ืนที่รานคา อยางคุณสุภาพร เลาวา มีรานอาหารภายในงานประมาณ 30 ราน และรานขาย

เคร่ืองดื่มประมาณ 20 ราน กระจายอยูในพ้ืนที่ ที่จัดไวให สวนมากรานอาหารจะเปนอาหารประเภท 

สมตําไกยาง หมูปง บาบีคิว หมูทอด ขนมจีนนํ้ายา กวยเตี๋ยว ยํา หอยทอดผัดไท อาหารตามสั่ง ขาวจี่ 

ไขนกกระทา ลูกช้ินไสกรอกทอด ขนมหวานอยาง ขนมเบื้อง นํ้าแข็งไส ไสไหม ไอศครีม ขนมไทยชนิด

ตางๆ ผลไมชนิดตางๆ เปนตน ซึ่งมีราคาตั้งแต 25-50 บาทลูกคาสามารถซื้อกลับบานหรือน่ังทานที่

รานได (นางสุภาพร อนันชัย. อายุ 39 ป. คณะกรรมการจัดการพ้ืนที่รานคา. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 

2557) 

“ปาขายกวยเตี๋ยว จานละ 35-40 บาท จะสั่งกลับบานหรือกินที่น่ีก็ได ปกติปาขายกวยเตี๋ยว

อยูหมูบานที่ยโส ปน้ีพ่ึงมาขายปแรก คนขางบานเขาชวนมาก็เลยมา แตเจาน้ันเขาขายของตามงานอยู

แลวเขาขายไปเร่ือยๆ ปายังมือใหมที่มาขายที่น่ี แตก็ขายดีนะ” 

(นางละมยั เอือ้งสขุ . อายุ 57 ป. เจาของรานกวยเตีย๋ว. สมัภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

สวนรานที่ขายเคร่ืองดื่ม จะมีเคร่ืองดื่มตั้งแต น้ําอัดลมยี่หอตางๆ ไปจนถึงเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล อยางเชน สปาย เบียร เหลา โซดา ฯลฯ และบริการถึงโตะที่ลูกคานั่ง  

“ขายเคร่ืองดื่มเฉพาะงานนี้เทาน้ัน ปกติพ่ีไปทํางานในเมือง แตเห็นที่หมูบานมีงานเลยอยาก

มาหารายไดเพ่ิม นี่ทํามาสามปแลวและกะทําไปเร่ือยๆถาไมติดอะไร เรามีแคถึงใสน้ําแข็งสองถังใหญ 
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กับแกวพลาสติก กระปองน้ําแข็ง เราก็ขายไดแลว ลงทุนประมาณ 6,000 รวมคาอุปกรณและคาที่ 

ขายนํ้าเปลาขวดละ 10 บาท นํ้าอัดลมขวดละ 20 บาท สวนเบียรกระปองละ 40 บาท แบบขวดก็ 70 

บาท ถาเปนเหลาก็อีกราคาหนึ่งแลวแตยี่หอ โซดาเราก็ขายขวดละ 10 บาท น้ําแข็งกระปองละ 10 

บาท วันหน่ึงไดกําไร 2,000-3,000 บาท เราก็โอเคแลววันไหนขายดีก็ไดเงินเยอะ แตเราก็ตองลงของ

เพ่ิมดวยเหมือนกัน” 

(นางสาวนํ้าฝน กอแกว. 30 ป. เจาของรานเคร่ืองดื่ม. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

“ขายเหลาขายเคร่ืองดื่ม ตามประเพณีบุญบั้งไฟและงานอื่นๆอยูแลว ถาเปนงานประเพณีบญุ

บั้งไฟผมจะตามกับพวกที่เขาทํารานเชารม โตะ เกาอี้ ไปทุกงาน เพราะรูจักกับเขา เวลามีงานที่ไหน

เขาจะบอก และไปดวยกันทุกที่ งานอื่นมีไปบางแตสวนมากจะตามพวกเขามากกวา เพราะมันไดเงิน

เยอะกวาและเราเนนขายพวกเหลาพวกเบียรมากกวาพวกนํ้าธรรมดา ทําอาชีพน้ีมา 5 แลว เร่ิมมาที่

หมูบานน้ีเมื่อสี่ปที่แลว รายไดวันหนึ่งก็เยอะอยูบอกจํานวนแนนอนไมไดหรอก แลวแตวัน แตไมเคย

ขาดทุนเลยไดตลอด”  

(นายอนุพันธุ คําสงิห. อาย ุ44 ป. เจาของรานเคร่ืองดื่ม. สมัภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

 

ภาพที่  : รานอาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สินคาประเภทของที่ระลึก  

นอกจากน้ีภายในพื้นที่สวนรานขายของภายในงานจะมีรานสินคาประเภทอาหารและ

เคร่ืองดื่มตางๆ แลวยังมีการขายสินคาประเภทของที่ระลึกภายในงาน ประมาณ 10 ราน ซึ่งของที่

ระลึกที่ขายภายในงาน ไดแก ประทัดบั้งไฟหลากหลายขนาดคลายกับประทัดไฟ บั้งไฟขนาดเล็ก      

ไมแกะสลักรูปบั้งไฟ โปสการดรูปบั้งไฟหรือประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน ของเลนเด็ก เปนตน 
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รานคาที่ขายของที่ระลึกมีทั้งพอคาแมคาที่มาจากภายนอกหมูบานและจากคนในหมูบาน 

สวนมากคนภายในหมูบานจะขายประทัดบั้งไฟขนาดเล็ก และบั้งไฟขนาดเล็ก เอาไวจุดเพ่ือสรางความ

สนุกสนานหรือสรางสีสันภายในงาน ที่ชาวบานทําขึ้นมาเอง เพ่ือขายภายในงาน 

“ลุงกับญาติพ่ีนองชวยกันทําประทัดบั้งไฟขนาดเล็กไวขายในงาน ทํางายตนทุนก็นอย แถมยงั

เลนเหมือนประทัดทั่วไปแตมันทําคลายกับบั้งไฟ คือใชดินปน ไม กระดาษ เปนวัสดุในการทํา เวลาจะ

เลนก็แคจุดไฟ ลุงขายไมแพงแคอันละ 10 บาท ขนาดเล็ก ขนาดใหญขึ้นมาหนอยก็ 20 บาท ขายดีนะ

เด็กกับวัยรุนชอบซื้อไปเลน ผูใหญก็มีไปซื้อบาง กําไรประมาณ 500- 1000 บาท ตอวัน” 

(นายวีรศกัดิ์ กอแกว. อาย ุ60 ป. เจาของรานประทัดบัง้ไฟ. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

“ทําบั้งไฟเล็กกันเองเอาไวขาย ทําเองที่บาน เพราะเม่ือกอนเคยทําบั้งไฟเปน แตไมมีเงินทุน

ทําเลยเลิกไป และไปทํานาแทนและมาขายบั้งไฟเล็กเฉพาะงานของหมูบานเทาน้ัน ไมไดไปขายที่อื่น 

แตก็มีคนทําเปนอาชีพนะ ที่เขาทําขายตามงานในที่อื่น ลุงเคยเห็นที่ยโสมี แตลุงทําแบบนั้นไมไหว

หรอก วิธีทํางายมากใชทอ พีวีซีขนาดเล็กมาตัดใหยาวประมาณ 3-5 น้ิว แลวแตเรา ทําดินปนแตใช

สูตรที่ไมตองแรงมาก ใสไสเทียนลงไปในทอพีวีซีเอาไวเปนชนวน หาไมยาวๆ มาทําเปนหางบั้งไฟ    

ทากาวมัดใหแนน ก็เสร็จแลว เวลาจุดแคเอาไปตั้งกับตอไมและจุดไฟที่ฉนวน มันก็พุงไปบนฟาแลว แต

พุงไมสูงมากนะ ลุงขายอันละ 30-80 บาท แลวแตขนาด เด็กวัยรุนชอบซ้ือเอาไปเลน” 

(นายทัศน อินทรงาม. อายุ 51 ป. เจาของรานบัง้ไฟขนาดเลก็. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

สวนไมแกะสลักรูปบั้งไฟ โปสการดรูปบั้งไฟหรือรูปประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสาน ของ 

เลนเด็ก แวนตากันแดด เปนสินคาที่คนจากภายนอกหมูบานนําเขามาขาย ซึ่งกลุมคนเหลาน้ีจะ

เดินสายขายของที่ระลึกในประเพณีบุญบั้งไฟ ตามงานของหมูบานอื่นเปนประจําอยูแลว 

“ไมแกะสลักพวกนี้ ไปรับมาอีกทีจากหมูบานที่เขาทําที่ยโสธร ปารับมาขายอีกที ขายแค

ในชวงการจัดบั้งไฟประเพณีแหละ สวนมากขายที่ยโส มาขายที่หมูบานนี้ไดสองปแลว ขายไดเร่ือยๆ 

ไมดีไมแยมาก แตถาจะเอาขายดีตองไปขายที่ในตัวเมืองยโสเวลาเขาจัดงาน คนมาเยอะฝร่ังกเ็ยอะ ปา

ขายอันละ 450-600 บาท แพงหนอยเพราะเราก็รับเขามาอีกที มีโปสการดขายดวยรับเขามา

เหมือนกัน ขายใบละ 10 บาท” 

(นางม่ิงมณี ศรีจักร. อายุ 37 ป. เจาของรานไมแกะสลกับัง้ไฟ. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพที่ 32 : ประทัดบั้งไฟ                       ภาพที ่33 : บั้งไฟขนาดเล็ก 

- สินคาประเภทรานเชารม โตะ เกาอี้  

ตามอยางที่กลาวไปขางตน ในพ้ืนที่บริเวณสวนนั่งชมบั้งไฟจะมีรานเชารม โตะ เกาอี้ใหกับ

เซียนบั้งไฟและผูที่สนใจในการแขงขันการจุดบั้งไฟ เน่ืองจากพ้ืนที่สวนนั่งชมบั้งไฟเปนพื้นที่กลางแจง 

ไมมีรมไมคอยบังแดด หรือมีที่น่ังสําหรับผูรวมงาน และการแขงขันบั้งไฟหรือการพนันบั้งไฟตองใช

ระยะเวลานานในการทํากิจกรรมประเภทน้ี ดวยเหตุนี้จึงเกิดธุรกิจประเภทนี้ขึ้นมา ซึ่งพอคาแมคาที่

ทําธุรกิจประเภทน้ีเปนคนจากภายนอกหมูบาน ที่เดินสายใหเชารม โตะ เกาอี้ ตามงานบั้งไฟใน

หลายๆพื้นที่ในภาคอีสานเปนประจํา  

“ปาเดินสายตามงานที่อื่นอยูแลวเปนประจํา จะไปตามที่เขาบอก หรือบางทีคนที่รูจักเขาจะ

โทรมาเรียก แตเดี๋ยวนี้ปาไปตามทีมพากยบั้งไฟของขุนหารเรดา เขามีงานที่ไหนปาจะไปตามเขา 

เพราะคนชอบฟงทีมน้ีพูด งานไหนทีมนี้ไปคนก็เยอะ เพราะเขาพากยดี ปาทําธุรกิจน้ีมานานแลว 

เกือบหกปแลว เดี่ยวน้ีมีลูกนองมากขึ้น บางทีมีงานชนกันเราจะใหลูกนองแยกไปทําอีกที่ ปาใหเชารม

คันละ 100 บาท เกาอี้ตัวละ 20 บาท โตะตัวละ 80 บาท เจาอื่นเขาก็ขายราคาน้ีกันหมด ไมมีตัดราคา

กัน บางทีก็ชวยกัน เพราะของไมพอ จัดงานแตละคร้ังปาจะเอาเกาอี้เขามารอยกวาตัว โตะประมาณสี่

สิบตัว รมประมาณหกสิบคัน” 

(นางสุพัฒน เนินฉําราบ. อายุ 52 ป. เจาของรานเชารม โตะ เกาอี้ ดูบั้งไฟ รานนองฟา. สัมภาษณ, 5 

พฤษภาคม 2557) 

“ใหเชารมคันละ 100 บาท เกาอี้ตัวละ 20 บาท โตะตัวละ 80 บาท เขาจะนั่งนานเทาไหรก็

ได ลูกคากลับไปเราคอยเก็บมาใหลูกคาคนอื่นเชาตอ แตกอนทําเองคนเดียวได เดี๋ยวนี้ตองจางลกูนอง

มาชวยทําแลว ทําคนเดียวทําไมทัน ลูกคาเขามาเชากันเยอะขึ้น ทั้งสนามจะเต็มไปดวยเกาอี้ โตะ รม 
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แทบไมมีที่วาง มาจัดที่งานน้ีตั้งแตป พ.ศ. 2551 แลว มาลงทะเบียนตั้งแตแรกๆ ไมอยางน้ันเต็มก็ตอง

มาน่ังลุนอีกวาจะไดหรือไมได พองานน้ีจบจะไปจัดตอที่อําเภอคอวัง จังวัดยโสตอ เกาอี้ รม โตะ ของ

พวกนี้เราเอาเวียนมาใชใหมไดเร่ือยๆ เสียก็ทิ้งไปและซ้ือใหม” 

(นายขวด เฟองพันธุ. อายุ 40 ป. เจาของรานเชารม โตะ เกาอี้ ดูบั้งไฟ รานนองฟา. สัมภาษณ, 6 

พฤษภาคม 2557) 

ภายพื้นที่น่ังชมบั้งไฟยังมีการขายโพยบั้งไฟใบละ 20 บาท โพยบั้งไฟเปนตารางการแขงขัน

การจุดบั้งไฟของคายตางๆที่จะนํามาจุดในงาน โดยรานที่ขายโพยบั้งไฟจะเปนกรรมการของหมูบานที่

เปนตัวแทนขายโพยบั้งไฟ ซ่ึงทางกรรมการหมูบานไดจัดทําขึ้นเอง โดยรวบรวมรายช่ือของคายบัง้ไฟที่

เจาของบั้งไฟนําเขาแขงขันมาจากการลงทะเบียนกอนการจัดงาน โพยบั้งไฟถือเปนอุปกรณสําคัญ

อยางหน่ึงในการเลนพนันบั้งไฟ เซียนบั้งไฟจะซื้อโพยบั้งไฟไวดูลําดับการจุดบั้งไฟของแตละคาย วาจะ

จุดเวลาใดและเอาไวเปนเคร่ืองตัดสินใจในการเลนพนันบั้งไฟแตละบั้ง (อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 

54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

จากที่กลาวมาเห็นไดวารานคาที่เขามาขายสินคาภายในงานสวนมากเปนคนจากภายนอก

หมูบานที่เขามาขายสินคาประเภทตางๆ ทางหมูบานมีหนาที่เพียงเก็บคาเชาพ้ืนที่จากพอคาแมคา

เหลาน้ี การใหเชาพ้ืนที่ขายของสามารถสรางรายไดใหกับหมูบานไดเปนอยางมาก ซึ่งคนกลุมนี้มักเปน

กลุมคนที่เดินสายขายของในงานประเพณีอื่นๆในพ้ืนที่บริเวณใกลเคียงและในภาคอีสานอยูแลว โดย

คนกลุมน้ียังมีเครือคายธุรกิจของตนเอง ที่จะมีการแจงวันเวลาในการจัดงานของพ้ืนที่ตางๆ เปน

ประจํา หรือมีลักษณะบอกกลาวกันแบบปากตอปากวาสถานที่ใดมีการจัดงานบาง ดวยเหตุนี้จึงทําให

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีสินคาที่หลากหลายเพ่ือมาบริการและตอบสนองกับผูรวมงาน แต

สินคาเหลาน้ันเปนสินคาที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับประเพณีบุญบั้งไฟในสถานที่อื่นๆของภาคอีสาน 

เนื่องจากพอคาแมคาเหลาน้ีเดินสายขายของตามงานตางๆในพ้ืนที่อื่นเปนประจํา สวนพอคาแมคา

ภายในหมูบานมักจะมาขายของในงานเพื่อหารายไดเสริมมากกวาการทําเปนอาชีพประจํา 

ในขณะเดียวกันการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผในป พ .ศ. 2557 ภายในสามวันได

สรางรายไดใหกับหมูบานไผจํานวน 600,000 กวาบาท และมีผูรวมงานประมาณ 500-800 คนตอวัน 

จะเห็นไดวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผไดรับความนิยมเปนอยางมากจากผูรวมงานทั้งจาก
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ภายในและภายนอกหมูบาน และความนิยมเหลาน้ันยังสรางรายไดใหกับหมูบานเปนจํานวนมาก ( 

นายประมง หลักคํา. อายุ 49 ป. ผูใหญบานหมูบานไผคนปจจุบัน. สัมภาษณ, 10 มกราคม 2558 และ

อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อายุ 54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

งานบั้งไฟสนาม 

ในสวนของบั้งไฟสนามผูศึกษาไมไดทําการลงภาคสนามหรือเขาไปมีสวนรวมในการจัดบั้งไฟ

สนามของหมูบานดวยตนเอง เน่ืองจากผูศึกษามาทราบภายหลังวาหมูบานไผมีการจัดบั้งไฟสนามดวย

เชนกัน แตชวงเวลาน้ันไดลวงเลยชวงเวลาในการจัดบั้งไฟสนามของหมูบานไปแลว จึงทําใหผูศึกษาไม

สามารลงภาคสนามได ซึ่งขอมูลทั้งหมดที่ได เปนการสัมภาษณจากนายทุนผูจัดงาน ทีมงาน และ

กรรมการหมูบานที่เกี่ยวของ ซ่ึงสินคาภายในงานบั้งไฟสนามสามารถแบงออกเปนสองประเภท

เชนเดียวกันคือ สินคารูปธรรมและสินคานามธรรม 

1. สินคานามธรรม 

บั้งไฟสนามจัดเปนสินคานามธรรมอยางหนึ่ง ยังรวมถึงการเลนพนันบั้งไฟที่จัดเปนสินคา

ภายในงานบั้งไฟสนามดวยเชนกัน โดยบั้งไฟสนามเปนการจัดขึ้นเพ่ือเลนการพนันและการแขงบั้งไฟ

เปนหลัก ซ่ึงสวนมากมักจัดเปนเวลาสามถึงสี่วัน รูปแบบของการจัดงานจะไมมีเร่ืองที่เก่ียวของกับ

ประเพณีบุญบั้งไฟเขามา เชน ไมมีขบวนแหหรือเซิ้งบั้งไฟ ไมมีการจุดบั้งไฟเพ่ือบูชาพญาแถน เจาภาพ

ในการจัดงานยังเปนนายทุนที่อาศัยอยูภายในหมูบานอยางคุณสมเอก (นามสมมติ) ซ่ึงเปนเจาของ

ทีมงานจัดบั้งไฟสนามประจําของหมูบานไผ โดยใชช่ือบั้งไฟสนามวา “เอกลูกชายชาวนา” ทีมงานเอก

ลูกชายชาวนาไดเร่ิมจัดบั้งไฟสนามตั้งแตป พ.ศ. 2549 ตอมา ตั้งแตป พ.ศ. 2551 ทางทีมงานเอกลูก

ชายชาวนาไดรวมมือกับหมูบานไผในการรวมกันจัดบั้งไฟสนามของหมูบาน โดยใหหมูบานถือหุนใน

การจัดงานจํานวน 20 เปอรเซ็นต และใหใชช่ืองานเปนช่ือ งานบั้งไฟสนามเอกลูกชายชาวนา และใช

สนามบั้งไฟสนามเดียวกันกับที่จัดบั้งไฟประเพณีของหมูบาน ซ่ึงบั้งไฟสนามจะมีการจัดแบงพ้ืนที่ใน

การจัดงานเพียง 4 สวนเทาน้ัน คือ พ้ืนที่สวนที่เปนสนามบั้งไฟ พ้ืนที่สวนที่เปนที่น่ังชมบั้งไฟ พ้ืนที่

สวนที่เปนรานขายของ พ้ืนที่สวนที่เปนลานจอดรถ 
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     ภาพที ่34 : พื้นที่หลักในการจัดงานบั้งไฟสนาม 

บั้งไฟสนามจัดขึ้นในวันศุกร เสาร อาทิตย ที่สองของเดือนมิถุนายนจนถงึเดอืนตลุาคมของทกุ

ป นอกจากน้ีทางทีมงานเอกลูกชายชาวนายังมีการจัดบั้งไฟสนามในสถานที่อื่นในภาคอีสาน เชนที่

อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และในจังหวัดศรีสะเกษ ในชวง

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 

การจัดบั้งไฟสนามในปจจุบันของหมูบานไผตองเสียคาใชจายประมาณ 600,000 บาท ตอ

คร้ัง โดยมีคาเชาสนามบั้งไฟของหมูบานวันละ 20,000 บาท (แตการจัดบั้งไฟสนามที่หมูบานไผจะไม

มีการเสียคาเชาสนามเน่ืองจากทางหมูบานไดรวมหุนกับการจัดบั้งไฟสนาม) คาเงินใตโตะกับฝาย

ปกครองจํานวน 100,000 บาท ตอวัน เพ่ือไมใหเขามายุงเกี่ยวกับการจัดบั้งไฟสนามที่มีการเลนการ

พนันกันอยางผิดกฎหมาย คาทีมพากยและจับเวลาบั้งไฟจํานวน 20,000 บาทตอวัน ซ่ึงทีมพากยและ

จับเวลาบั้งไฟประกอบไปดวยทีมงาน 5-6 คน ที่มีหนาที่พากยลักษณะบั้งไฟขณะยิงขึ้นไปบนฟา

เหมือนกับการพากยฟุตบอล อีกทั้งยังเปนบุคคลที่รอบรูเก่ียวกับบั้งไฟของแตละคายวาเปนเชนไร เปน

ทั้งผูตัดสิน จับเวลาและสองกลองทางไกลดูการพุงตัวขึ้นไปบนฟาจนถึงชวงเวลาในการตกของบั้งไฟ

แตละบั้งวาใชเวลาเทาไหรที่สําคัญยังเปนคนชวยสรางสีสันในงาน ถาทีมพากย พากยสนุก พากยดีก็จะ

ทําใหคนเขามารวมงานเปนจํานวนมาก ทีมพากยดังๆที่บั้งไฟสนามของทีมงานเอกลูกชายชาวนา นิยม

จางมาก็คือ ทีมแกแด ทีมขุนหาญเรดา ทีมซิมิ๊ซิหมง เปนตน นอกจากนี้ยังมีเงินคารางวัลในการแขงบัง้

ไฟและเงินรางวัลตางๆที่แจกในงานจากการจับฉลากหางบัตรเขางาน สวนที่เหลอืจะเปนเงนิทีต่องจาย
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ใหกับคายบั้งไฟตางๆที่ทางทีมงานไดติดตอซื้อบั้งไฟเพ่ือจะนํามาจุดในงาน และเปนเงินที่ตองจาย

ใหกับทีมงานกวา 30 คน 

สถานที่จัดบั้งไฟสนามคือสถานที่เดียวกันในการจัดบั้งไฟประเพณีของหมูบาน แตฐานบั้งไฟ

จะใชคนละฐานกับการจัดประเพณีบั้งไฟของหมูบานเน่ืองจากฐานของหมูบานเปนฐานถาวรและเปน

ฐานที่ชาวบานรวมเงินกันสรางขึ้นดังน้ันจึงไมสามารถนํามาใชจุดไดในการจัดบั้งไฟสนาม เพราะงาน

บั้งไฟสนามถือเปนงานธุรกิจสวนตัวไมใชงานของหมูบาน โดยทางทีมงานไดเชาฐานจุดบั้งไฟ

โดยเฉพาะ ของพอเลิศ ฐานจุดบั้งไฟที่รับจางใหเชาฐานบั้งไฟแบบพับได พรอมอุปกรณในการจดุบัง้ไฟ

ตางๆ โดยคิดคาเชาวันละ 3,000 บาท 

ที่สําคัญผูที่ตองการรวมงานจะตองเสียคาเขาจํานวน 400 บาทตอคน คาจอดรถยนตคันละ 

60 บาท รถจักยานยนตคันละ 30 บาท การจัดงานแตละคร้ังจะมีผูรวมงานเปนจํานวนมากประมาณ 

700- 900 คนตอวัน มีทั้งชาวบานภายในหมูบานและชาวบานจากภายนอกหมูบานที่เขามารวมเลน

การพนัน โดยการเลนพนันบั้งไฟจะแบงขาพนัน หรือที่เรียกวาเซียนพนันบั้งไฟ ออกเปนสองประเภท 

คือ เซียนยั้ง กับเซียนไล และจะเปนใครก็ไดที่มาเปนเซียนยั้งและเซียนไล เซียนยั้งคือเจามือในการรับ

โพยแทงบั้งไฟ เซียนไลคือผูเลนที่นําเงินไปเดิมพันกับเซียนยั้ง โดยเซียนบั้งไฟคนหน่ึงสมารถเปนไดทั้ง

เซียนยั้งและเซียนไล ขึ้นอยูกับความตองการของแตละคน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 : บัตรเขางานบั้งไฟสนามของทีมงานเอกลูกชายชาวนาที่จัดขึ้นในหมูบานกอฮาง 

บั้งไฟสนามมีการจุดบั้งไฟประมาณวันละ 20-30 บั้งตอวัน และบั้งไฟที่นําเขามาจุดจะเปนทีม

ผูจัดงานเทานั้นที่เปนคนติดตอกับคายบั้งไฟตางๆ ในการซื้อบั้งไฟเขามา โดยคุณสมเอก นายทุนที่จัด
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บั้งไฟสนามไดเลาวา บั้งไฟสนามของเขาน้ันเปนบั้งไฟสนามที่คัดเลือกบั้งไฟที่ขึน้สงูจากคายทีมี่ช่ือเสยีง

เขามาจุดเทานั้น โดยจะมีการตกลงกับคายบั้งไฟตางๆวา ถาบั้งไฟที่นําเขามาสามารถขึ้นไดสูง จะให

ราคาสูงถาบั้งไฟไมขึ้นหรือไมผานเกณฑที่กําหนดก็จะใหราคาที่ต่ําลงมา อยางเชน ถาบั้งไฟขึ้นสูงผาน

เกณฑที่กําหนด จะใหราคาสูงกวามาตรฐานที่คายบั้งไฟน้ันๆกําหนดราคาขายไว  เชนคายแอดเทวดา 

ขายบั้งไฟแสนในราคา 18,000 ถาบั้งไฟขึ้นสูงผานเกณฑ ทางทีมบั้งไฟสนามจะจายเงินใหในราคา 

20,000 บาทแตถาบั้งไฟไมผานเกณฑ จะจายแค 14,000 บาท รวมถึงถาบั้งไฟของคายใดเกิดระเบิด

หรือแตกกลางงานเจาของคายบั้งไฟตองเปนผูรับผิดชอบคายเสียหายทั้งหมด นอกจากน้ียังมีการ

แขงขันการจุดบั้งไฟภายในงาน ของคายบั้งไฟตางๆที่ผูจัดทีงานเอกลูกชาวนาเปนคนนําบั้งไฟเขามา 

โดยรางวัลที่หน่ึงคือเงินจํานวน 10,000 บาท รางวัลที่สอง 7,000 รางวัลที่สาม 5,000 บาท โดยบั้งไฟ

ของคายไหนสามารถพุงตัวขึ้นไปบนฟาไดเปนเวลานานและตกลงสูพ้ืนดินเปนเวลานานที่สุดจะได

รางวัลที่หน่ึงไป ดังน้ันจึงเทากับวาคายบั้งไฟจะไดรับผลประโยชนถึงสองตอ คือผลประโยชนจากการ

ทําบั้งไฟขายกับสนามบั้งไฟ กับผลประโยชนในเงินรางวัลการแขงขันจุดบั้งไฟ ซ่ึงกฎเกณฑในลักษณะ

น้ีเปนกลอุบายอยางหน่ึงที่ทําใหคายบั้งไฟตางๆ ตองตั้งใจผลิตบั้งไฟของคายตนเองใหมีคุณภาพที่

สามารถพุงตัวขึ้นไปบนฟาไดเปนเวลานานและตกลงสูพ้ืนโดยใชเวลานานดวยเชนกัน การที่บั้งไฟที่

นํามาจุดในบั้งไฟสนามสามารถขึ้นไดสูงและทําเวลาผานเกณฑเปนจํานวนมาก ก็ยิ่งทําใหผูคนเขามา

เลนการพนันในบั้งไฟสนามที่จัดขึ้นเปนจํานวนมาก  ซ่ึงน้ันหมายถึงรายไดที่มีจํานวนมากขึ้นตาม 

นอกจากน้ีบั้งไฟสนามยังมีการตลาดในการดึงดูดใหผูคนเขามารวมงานเปนจํานวนมากอีกอยางหน่ึง

คือการจับฉลากชิงรางวัลจากหางตั๋วคาเขาประตูงาน ที่ผูเขารวมงานจะไดทุกคนหลังจากการจายคา

ผานประตู ซ่ึงทางทีมงานเอกลูกชายชาวนาจะมีการแจกรางวัลทุกวันกวา 100 รางวัล ซึ่งมีตั้งแต

รางวัลเล็กๆจนไปถึง พัดลม รถจักรยานยนต โทรทัศน และทองนํ้าหนักหน่ึงบาท ทําใหผูคนตางเขามา

รวมงานและเลนการพนันเปนจํานวนมากเพราะอาจจะโชคดีไดรางวัลจากการจับฉลาก 

บั้งไฟที่ใชจุดในบั้งไฟสนามสวนมากจะเปนบั้งไฟแสนและจุดบั้งไฟลานประมาณสองบั้งตอวนั

เพ่ือสรางสีสันใหกับงาน เพราะถาบั้งไฟสนามมีการจุดบั้งไฟลานจะถือเปนการเรียกคนใหเขามารวม

งาน เพราะบั้งไฟลานเปนบั้งไฟที่ทํายากอีกทั้งยังมีความแรงในการติดไฟสูงและมีคายบั้งไฟรับทํานอย 

ถาบั้งไฟลานที่เขามาจุดในงานบั้งไฟสนามใดแลวขึ้นสูง สนามบั้งไฟนั้นจะไดรับคําช่ืนชมและมีช่ือเสียง 

เพราะนําเอาบั้งไฟดีๆเขามาในงาน การจัดบั้งไฟสนามจะไดกําไรจากการจัดงานวันละประมาณ 

200,000 บาท เปนอยางต่ํา โดยไดจากการเก็บคาเขางาน คาที่จอดรถ เก็บคาที่ขายของ จากการเก็บ
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คาเชาที่รานเชารม โตะ เกาอี้  (นายสมเอก (นามสมมุต) . เจาของธุรกิจบั้งไฟสนาม. สัมภาษณ, 20 

มกราคม 2558)  

จะเห็นไดวาการจัดบั้งไฟสนาม มีวัตถุประสงคหลักคือการเลนพนันบั้งไฟ อาจกลาวไดวาบั้ง

ไฟสนามจัดเปนสินคานามธรรมอยางหน่ึง ที่มีการพนันเปนสินคานามธรรมที่เปนตัวดึงดูดผูคน ซ่ึง

ภายในงานยังมีสินคาปลีกยอยเหมือนกับบั้งไฟประเพณีของหมูบานซ่ึงจัดเปนสินคารูปธรรม แตมี

ประเภทของสินคานอยวาบั้งไฟประเพณีของหมูบาน ซึ่งสินคารูปธรรมภายในบั้งไฟสนามมีดังนี้ 

2. สินคารูปธรรม 

- สินคาประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บั้งไฟสนามมีพ้ืนที่จัดไวสําหรับรานขายของภายในงานเหมือนกับการจัดบั้งไฟประเพณี จาก

คําบอกเลาของคุณสมเอกเลาวา รานคาที่เขามาขายของภายในงานจะเปนรานอาหารและราน

เคร่ืองดื่ม เชน สมตําไกยาง อาหารตามสั่ง รานกวยเตี๋ยว และขนมขบเคี้ยวตางๆ รวมถึงมีรานขาย

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยรานคาสวนมากที่เขามาขายในงานจะเปนคนจากนอกหมูบานที่ขายอาหาร

ตามงานตางๆอยูเปนประจําอยูแลว ซ่ึงพวกพอคาและแมคาเหลาน้ีมีเครือขายของตนเองจึงทําใหรูวนั

เวลาในการจัดบั้งไฟสนามที่แนนอน และจะขายของตามสถานที่ตางๆที่มีการจัดบั้งไฟสนามและบัง้ไฟ

ประเพณี ภายในพ้ืนที่ขายของไมมีรานขายของที่ระลึกเหมือนอยางงานบั้งไฟประเพณีของหมูบาน แต

ในชวงแรกทีมงานจะเปนคนประกาศใหพอคาแมคาเขามาจับจองพ้ืนที่ขายของดวยตนเอง รวมถึงมี

การเก็บคาที่เชารานดวยตนเอง โดยในชวงแรกที่เร่ิมจัดบั้งไฟสนามจะเก็บคาเชาพ้ืนที่รานละ 300 

บาท ตอวัน รานที่ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจะเสียคาที่ประมาณ 400 บาท  

ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ทางทีมงานไดเปลี่ยนวิธีการสําหรับใหพอคาแมคาเขามาขายของดวยการ

หันมาใชวิธีการประมูลพ้ืนที่ขายของ ใหกับนายหนาจัดหารานคา โดยนายหนาที่ใหราคาประมูล

จํานวนมากที่สุดจะไดเปนเจาของพ้ืนที่ขายของตลอดการจัดงาน รวมถึงมีหนาที่ดูแลและจัดการใน

พ้ืนที่รานขายของ นายหนายังเปนผูติดตอรานคาในเครือขายของตนเองใหเขามาขายของในงาน ซ่ึง

พอคาแมคาที่เขามาขายของภายในงานจะตองจายคาที่ใหกับนายหนาที่ประมูลพื้นที่ได โดยราคาใน

แตละปจะไมเทากันขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ทางนายหนาไดประมูลกับหมูบาน ถาประมูลสถานทีแ่พงคา

เชาที่ก็จะแพงขึ้น โดยเงินประมูลที่นายหนาสามารถประมูลพ้ืนที่ขายของไดมีตั้งแตราคา 40,000 – 
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70,000 บาท แลวแตป ขึ้นอยูกับจํานวนนายหนาที่เขามาประมูล สาเหตุที่หมูบานหันมาใชวิธีการ

ประมูลพื้นที่ในการขายของเน่ืองมาจาก  

“การเก็บคาเชารานมันเก็บยาก เราตองมีลูกนองมากขึ้นในการดูแลรานคาเหลาน้ี ไหน

จะตองไปติดตอรานคา ทําปายประกาศ จัดแบงพ้ืนที่แตละราน หลายอยาง บางทีก็ไมคุม เลยใชการ

ประมูลแทน บั้งไฟสนามหลายๆที่เขาก็ใชวิธีน้ีกันหมดงายดี พอคาแมคาเขาก็มาตามนายหนาของเขา 

เราไดเงินเปนกอนไมตองมาจัดการอะไรอีก” 

(นายสมเอก (นามสมมุต). เจาของธุรกิจบั้งไฟสนาม. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558)  

ดวยเหตุน้ีทางทีมงานจึงใชวิธีการประมูลพื้นที่สําหรับพ้ืนที่ขายของแทนการเปดใหพอคา

แมคามาลงทะเบียนขอเชาพ้ืนที่ดวยตนเอง ทําใหพอคาแมคาที่เขามาขายของภายในงานจะเปนพอคา

แมคาที่เดินสายขายของตามงานตางๆมากกวา ขณะเดียวกันพอคาแมคาภายในหมูบานที่อยากขาย

ของในวันงานสามารถขายของไดภายในบริเวณทางเขาหมูบาน ซ่ึงหมูบานใหสามารถขายของไดโดย

ไมเสียคาเชาพ้ืนที่แตจะมีการกําหนดจํานวนรานคาของพอคาภายในหมูบานๆไมเกิน 10 ราน เพ่ือ

ไมใหเปนการแยงลูกคากับรานคาภายในงาน 

- สินคาประเภทรานเชารม โตะ เกาอี้ ดูบั้งไฟ 

ภายในพ้ืนที่สวนที่นั่งชมบั้งไฟ ยังมีรานเชารม โตะ เกาอี้ ดูบั้งไฟ เหมือนกับบั้งไฟประเพณี ซ่ึง

คาเชารมคันละ 100 บาท เกาอี้ตัวละ 20 บาท โตะตัวละ 80 บาท สวนเจาของรานตองเสียคาที่วันละ 

8,000 – 10,000 บาท แลวแตป และตองจายคาเชาโดยตรงกับทางทีมงานของเอกลูกชายชาวนา ซ่ึง

รานเชารม โตะ เกาอี้ ดูบั้งไฟ จะมีประมาณ 10 กวาราน กลุมพอคาแมคาเหลานี้มักเดินสายเปดราน

ตามงานบั้งไฟทุกประเภท สวนมากกลุมพอคาแมคาเหลาน้ีจะเดินสายตามคณะพากยบั้งไฟ ที่มี

ช่ือเสียง หรือจากการบอกปากตอปาก แตสวนมากพอคาแมคาที่เคยเขามาเปดรานภายในงาน ป

ตอๆมาจะมาจัดเหมือนเดิม ภายพ้ืนที่น้ียังมีการขายโพยบั้งไฟใบละ 20 บาท  
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ภาพที่ 36 : โพยบั้งไฟ 

- สินคาประเภทบั้งไฟ 

บั้งไฟจัดเปนสินคาที่สําคัญอยางหน่ึงทั้งในงานบั้งไฟประเพณีและงานบั้งไฟสนาม เพราะถาไม

มีบั้งไฟก็อาจจะไมมีการจัดงานหรือการจัดแขงขันจุดบั้งไฟก็เปนได ดังน้ันผูศึกษาจึงนําเสนอเร่ือง

สินคาประเภทบั้งไฟ ในสวนเน้ือหาสินคาในงานบั้งไฟสนาม เนื่องมาจากผูศึกษาเห็นวางานบั้งไฟสนาม 

มีการจุดบั้งไฟจํานวนมากกวาการจัดงานบั้งไฟประเพณี ซึ่งจากคําบอกเลาของเจาของคายบั้งไฟ

จํานวนสามคาย คือ คายบั้งไฟไผสีทอง คายบั้งไฟบอนทอง คายบั้งไฟหงสงาม ที่เปนผูผลิตบั้งไฟเพ่ือ

จําหนาย ไดเลาตรงกันวา ชวงงานบั้งไฟสนามจะมีการผลิตบั้งไฟจํานวนมากจากการสั่งออเดอรของ

ทีมงานผูจัดบั้งไฟสนาม จํานวนประมาณ 10-15 บั้งตอหน่ึงทีมงานบั้งไฟสนาม เน่ืองจากการนําบั้งไฟ

เขาไปจุดในงานบั้งไฟสนามจะเปนหนาที่ของทีมงานผูจัดเทาน้ัน ตางจากงานบั้งไฟประเพณีที่ทุกคน

สามารถจัดหาบั้งไฟเขารวมแขงขันไดอยางอิสระ ภายในงานจะมีบั้งไฟของคายตางๆเพียงคายละหน่ึง

ถึงสองบั้ง ตามแตเจาของบั้งไฟจะนําบั้งไฟของคายไหนเขามาแขง แตงานบั้งไฟสนามจะเปนการออ

เดอรบั้งไฟแตละคายในจํานวนมาก เพื่อนํามาแขงขันภายในงาน ซ่ึงอาจจะจุดบั้งไฟของคายใดคาย

หนึ่งประมาณ 5 บั้งตอวัน หรือนําไปจุดในการจัดงานคร้ังหนา จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นวาบั้งไฟ 

เปนสินคาที่ไดรับความนิยมมากในชวงเวลาของการจัดบั้งไฟสนามในหลายๆที่ ดวยเหตุน้ีผูศึกษาจึง

นําเสนอสินคาประเภทบั้งไฟในสวนน้ี  

คุณอุดมเจาของคายบั้งไฟไผสีทองเลาใหฟงวา ในปที่ผานมา (ป พ .ศ. 2557) ทางคายไดได

ผลิตบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว จํานวนเกือบ 200 บั้ง เพื่อสงใหกับลูกคาในประเทศลาวโดย

เรือขนสงและผลิตบั้งไฟ เสนผาศูนยกลางขนาด 3 นิ้ว ตามออเดอรของลูกคาภายในภาคอีสาน 
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ประมาณ 100 บั้ง สวนบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 5-6 นิ้ว ผลิตประมาณ 60 บั้ง สําหรับใชในการ

แขงขัน ซ่ึงบั้งไฟเสนผาศูนยกลางขนาด 5-6 น้ิวจะใชเวลาในการผลิตนานกวาบั้งไฟเสนผาศูนยกลาง

ขนาด 3 น้ิว รวมถึงมีขั้นตอนในการทําที่ยุงยากกวา ทางทีมงานคายบั้งไฟไผสีทองจะผลิตบั้งไฟเกือบ

ตลอดทั้งป ตามออเดอรของลูกคา บางคร้ังจะตองหาอุปกรณ อยางเชนไมสําหรับทําถานไวกอน

ลวงหนา หรือตองสั่งดินประสิวจากโรงงานในจังหวัดนนทบุรีจํานวนหลายรอยลัง มากอนลวงหนา 

และในชวงการจัด    บั้งไฟสนามออเดอรในการสั่งทําบั้งไฟจะสูงมาก  

“ตองทําบั้งไฟเยอะมาก สงเขาในชวงเดือนมิถุนายนเปนตนไป เพราะเขาจัดบั้งไฟสนามกัน

เยอะในชวงน้ี ตองทําบั้งไฟหนักมากจนบางวันไมไดนอนตองหาอุปกรณใหพอกับออเดอร บางทีของที่

เราจะใชก็ขาดตลาด เราก็ทํางานไมทัน ยุงมากชวงน้ัน ที่คายจะเร่ิมเตรีมของเยอะๆตุนเอาไวตั้งแตชวง

เดือนธันวา และเร่ิมทําตั้งแตเดือนมกราคมเพ่ือเตรียมเอาไวในชวงบั้งไฟประเพณีและตอดวยบั้งไฟ

สนามเลย” 

(นายอดุม ทองมี. อายุ 62 ป. เจาของคายบัง้ไฟไผสีทอง. สัมภาษณ, 12 มกราคม 2558) 

ภาพที่ 37 : ดินประสิวและลังบรรจุดินประสิว 

จะเห็นไดวาหมูบานไผที่มีการจัดงานบั้งไฟทั้งแบบประเพณีและแบบบั้งไฟสนาม ไดมีคายบั้ง

ไฟที่คอยผลิตบั้งไฟจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองผูคนเพ่ือใชในงานประเพณีบุญบั้งไฟทั้งแบบบัง้ไฟสนาม

และบั้งไฟประเพณี ซึ่งคายบั้งไฟไผสีทองเปนคายบั้งไฟที่มีเช่ือเสียงในภาคอีสาน และเปนที่รูจักใน

วงการพนันบั้งไฟเปนอยางดี จึงทําใหมียอดออเดอรในการผลิตบั้งไฟเปนจํานวนมาก ดังนั้นบั้งไฟจึง

กลายเปนสินคาที่สําคัญอยางหนึ่งภายในงาน ตางจากในอดีตที่บั้งไฟเปนผลงานจากภูมิปญญาของ

ชาวบานที่นํามาประกอบในพิธีบูชาพระยาแถน 

ในภาคอีสานยังมีคายบั้งไฟเปนจํานวนมากที่ผลิตบั้งไฟโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองประเพณี

บุญบั้งไฟและการพนันบั้งไฟที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในภาคอีสาน ซ่ึงราคาขายบั้งไฟแตละคาย
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บั้งไฟจะมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับช่ือเสียงและคุณภาพของบั้งไฟที่คายน้ันๆผลิตขึ้น นอกจากน้ี

ราคาในการเปดหนาฐานเพื่อใชในการเลนพนันบั้งไฟยังมีราคาสูงตามช่ือเสียงและคุณภาพของบั้งไฟ

ของคายน้ันๆอีกดวย ซึ่งแสดงใหเห็นวาบั้งไฟจัดเปนสินคาอยางหน่ึงในงานบั้งไฟประเพณีและบั้งไฟ

สนามอยางเต็มตัว ที่มีการประเมินราคาสินคาตามคุณภาพและช่ือเสียง เหมือนกับสินคาทั่วไปตาม

ทองตลาดที่มีราคาแตกตางกันไปตามคุณภาพและช่ือเสียงของสินคาชนิดน้ันๆ 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดในหัวขอประเภทของสินคาในประเพณีบุญบั้งไฟ ทั้งสิ้นคาในงานบั้งไฟ

ประเพณีและงานบั้งไฟสนาม อาจกลาวไดวารูปแบบของการจัดงานถือเปนสินคาอยางหนึ่ง รวมถึง

ภายในงานยังมีสินคาปลีกยอยตางๆอีกมากมาย ที่คอยบริการผูรวมงานใหมาจับจายใชสอย ดงันัน้งาน

บั้งไฟประเพณีและบั้งไฟสนาม ที่หมูบานไผที่จัดขึ้นจึงกลายเปนสินคาซอนสินคาอยางหนึ่งที่ดึงดูด

ผูคนใหเขามาบริโภคสินคาตางๆในการจัดงานบั้งไฟทั้งสองประเภท การกลายเปนสินคาของประเพณี

บุญบั้งไฟของหมูบานไผยังมีการนําเสนอภาพลักษณของการจัดงาน เพ่ือใหสินคาที่ทางหมูบานสราง

ขึ้น มีมาตรฐานและไดรับความนาช่ือถือจากผูบริโภค  

การนําเสนอการจดังานบั้งไฟของผูจัดและนายทุน  

 ในหัวขอนี้เปนการกลาวถึงการนําเสนอการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของนายทุน ที่มีการนําเสนอ

การจัดงานใหดูเปนงานที่มีการจัดงานที่ยิ่งใหญมีมาตรฐาน มีความนาเช่ือถือของผูรวมงาน  ดังน้ันตวัผู

จัดหรือนายทุนจึงตองมีเปาหมายในการจัดงานออกมาใหเปนงานที่สามารถดึงดูคน ดวยการสราง

จุดเดนใหกับงานในสวนตางๆ เพ่ือเปนการลอลวงใหผูรวมงานหันมาบริโภคงานที่ตนจัดขึ้น  

การที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผไดถูกยกระดับเปนงานระดับตําบลกลางใหญ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2543 จึงทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีการเปลี่ยนแปลงไป กลายเปนการจัดงานที่มี

ความยิ่งใหญกวาในอดีต เพ่ือใหสมกับการเปนประเพณีระดับตําบล การกลายเปนประเพณีระดับ

ตําบล ไดทําใหหมูบานไผเปนที่รูจักมากขึ้น เน่ืองจากการยกระดับในการจัดงานของหมูบาน            

ซ่ึงรูปแบบการจัดงานถือเปนหนาตาของหมูบานดวยเชนกัน นอกจากน้ีการกลายเปนประเพณีระดับ

ตําบล ยังบงบอกวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ เปนประเพณีที่ยิ่งใหญ สมกับการเปนงานระดับ

ตําบล สงผลใหผูรวมงานในหลายๆพ้ืนที่ในจังหวัดอุบลราชธานีและในจังหวัดใกลเคียงหันมาใหความ

สนใจในประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานมากขึ้น ดังนั้นทางหมูบานไผจึงตองมีการพัฒนาการจัดงาน
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ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานตนเองเร่ือยมาใหสมกับการกลายเปนประเพณีระดับตําบล ซ่ึงตัวแทน

หมูบานที่เปนผูจัดงานไดมีความเห็นวา 

 “เราตองมาประชุมกันทุกปวาเราจะวางแผนในการจัดงานยังไง ตองทําใหดียิ่งขึ้นในทกุๆป ถงึ

เงินงบประมาณจะไมเพียงพอ แตเราไดช่ือวาเปนหมูบานที่จัดงานระดับตําบลเราก็ตองทําใหดีที่สุด 

การจัดงานเปนหนาตาของหมูบานเราดวย เราตองประชุมกันวาจะเพ่ิมกิจกรรมอะไร เพ่ือใหงานโดด

เดนกวาที่อื่น” ในตอนแรกที่เราเร่ิมจัด เราก็ไปเอารูปแบบกิจกรรมของยโสธรมาใช พวกการแขงขัน

ตางๆ การจัดการแสดง การเปดรานคาตางๆ กิจกรรมพวกนี้ทําใหงานเราแตกตางจากงานอื่นใน

จังหวัดอุบลราชธานี คนก็เลยมามากขึ้น เราเลยตองจัดแบบนี้ทุกปและตองพัฒนาการจัดงานทุกป

ดวย” 

(นายสันติ หลักคํา. อายุ 47 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 10. สัมภาษณ, 21 พฤษภาคม 2557) 

 

 “เดี๋ยวนี้เวลาเห็นรูปแบบงานที่ไหน ที่เขาจัดดี เราก็อยากทําตามเขา อยากใหงานของหมูบาน

มีมาตรฐาน เพราะงานเราเปนงานระดับตําบล มีช่ือตําบลคอยรับประกันอยูแลว วาตองเปนงานใหญ 

เราก็ตองจัดงานใหสมกับเปนงานระดับตําบล คนจะไดไมเสียความรูสึกที่มางานเรา และมารวมงานที่

หมูบานกันมากขึ้น ถาเราจัดกันไมดีก็ไมมีใครอยากมา เสียช่ือดวย  เวลาคนมางานเยอะรายไดเขา

หมูบานเราก็มีมากขึ้น เราตองทําใหงานเราเปนงานที่คุมคากับการเสียเงิน 300 บาท เขามา กอนการ

จัดงานเราตองมีการประชุมและแบงงานกันทําอยางเปนสัดเปนสวน มีคณะกรรมการดูแลกิจกรรม

ตางๆโดนเฉพาะ เพื่อใหงานออกมาดีที่สุด เพราะงานนี้เปนงานใหญของหมูบานเรา” 

(นายประมง หลักคํา. อาย ุ49 ป. ผูใหญบานหมูบานไผคนปจจบุนั. สัมภาษณ, 10 มกราคม 2558) 

 ดวยการกลายเปนงานระดับตําบลจึงทําใหประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ตองจัดงานที่

ยิ่งใหญสมกับการเปนประเพณีระดับตําบล ซึ่งอีกทางหน่ึงก็เพื่อรองรับผูรวมงานที่ใหความสนใจใน

ประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ดวยเหตุน้ีรูปแบบการจัดงานของประเพณีบุญบั้งไฟในหมูบานไผ จึง

ตองสรางมาตรฐานใหกับรูปแบบในการจัดงานของตนเอง ไมวาจะเปนการแบงโซนในการจดังานอยาง

ชัดเจน มีกิจกรรมใหมๆขึ้นมามากมาย เชน มีการแสดงหมอลําจากคณะที่มีช่ือเสียง มีกฎระเบียบใน

การแขงขันบั้งไฟ หรือการจัดแขงขบวนแหบั้งไฟอยางเปนทางการ นอกจากน้ีทางหมูบานยังมีการทํา
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ประกันอุบัติเหตุในประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ือสรางมาตรฐานกับสรางความปลอดภัยใหกับงาน  กิจกรรม

ใหมๆ เหลาน้ีทางผูจัดหรือตัวแทนของหมูบานเองไดมองวาเปนตัวดึงดูดผูคนใหเขามารวมงาน ในสวน

ของบั้งไฟสนาม นายทุนในการจัดงานอยางคุณสมเอก ก็ไดใหความเห็นในการจัดงานของตนวา  

“บั้งไฟสนามเปนงานที่ถูกจัดขึ้นมาเพ่ือตอบสนองเซียนบั้งไฟที่เขาช่ืนชอบการเลนพนัน ซ่ึง

จริงๆ ก็จัดมาเพ่ือหาเงินจากพวกเซียนพนันน่ันแหละ จุดประสงคเรามีแคนี้ ดังน้ันเราก็ตองจัดงาน

หรือสรางรูปแบบของงานเราออกมาเอาใจ เซียนบั้งไฟทั้งหลาย ถึงแมวาเราจะไมมีการแสดง           

การแขงขันแหบั้งไฟ ซุมสวนสนุก เหมือนกับบั้งไฟประเพณี ที่เปนจุดเดนของงานเขา เราก็ตองหา

จุดเดนอยางอื่นมาแทนเพ่ือใหคนเขามางานเรามากขึ้น อยางเชน การเลือกบั้งไฟจากคายดังๆ เขามา

แขง มีการจับฉลากของรางวัลตางๆ ใหกับผูรวมงานทุกคน เพราะคนที่เขาเขามางานเรา เขาก็อยากได

เงินทั้งนั้น เราเลยตองเอาเงินมาลอและสรางจุดเดนของงานเราดวยเหมือนกัน แตงานที่จัดขึ้นเราก็

ตองสรางความปลอดภัยใหกับผูรวมงานดวย เราไดทําประกันบั้งใหกับงานเพ่ือความปลอดภัย ตอ

ทรัพยสินของหมูบาน และก็ผูรวมงาน ซ่ึงผมทําประกันบั้งไฟแคเฉพาะที่หมูบานไผเทาน้ัน ดังน้ันงาน

บั้งไฟสนามของที่น่ีจึงไมเหมือนกับที่อื่น งานเราเลยออกมาในรูปแบบน้ีเพ่ือใหคนเขามางานเรามากขึน้

เราก็จะมีรายไดมากขึ้นตามไปดวย  ” 

(นายสมเอก (นามสมมุต). เจาของธุรกิจบั้งไฟสนาม. สัมภาษณ, 30 เมษายน 2558)  

จากคําสัมภาษณของผูจัดและนายทุนของทั้งงานบั้งไฟประเพณีและงานบั้งไฟสนาม จะเห็น

ไดวาพวกเขามีจุดประสงคในการจัดงานเผื่อการหารายได ซ่ึงในหลายๆ พ้ืนที่ก็ไดมีการจดัประเพณีบญุ

บั้งไฟหรืองานบั้งไฟสนามดวยเชนกัน ดวยเหตุน้ีทางทีมงานผูจัดจึงตองสรางจุดเดนใหกับงานตนเอง

เพ่ือใหผูรวมงานสนใจและยอมรับการจัดงานที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการลอกเลียนแบบการจัดประเพณี

บุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรมาประยุกตใชในการจัดงานบั้งไฟประเพณีของหมูบาน ทําใหเกิดการสราง

กิจกรรมใหมๆ ขึน้มารวมถึงมีการจางองคประกอบใหมๆ ขึ้นมาภายในงาน สวนบั้งไฟสนามก็พยายาม

จะสรางจุดเดนใหกับงานของตนเองดวยการพยายามเอาใจเซียนบั้งไฟ ดวยผลประโยชนตางๆ ไมวา

จะเปนรางวัล หรือใชบั้งไฟในการเลนพนันจากคายที่มีช่ือเสียง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ทําให

ผูรวมงานยอมรับและวางใจในการจัดงานบั้งไฟทั้งสองประเภทน้ันก็คือการทําประกันบั้งไฟภายในงาน 

เพ่ือเปนการรักษาความปลอดภัยใหกับงาน ซึ่งการทําประกันบั้งไฟก็เปนองคประกอบภายในงานอยาง

หนึ่งที่เกิดขึ้นมาใหม โดยผูจัดงานเองเปนผูที่ทําประกันบั้งไฟกับบริษัทที่รับทพําประกันประเภทน้ี

โดยเฉพาะ 
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การทําประกันในงานบั้งไฟ 

ประเพณีบุญบั้งไฟถือเปนประเพณีที่มีความเสี่ยงอันตรายตอทรัพยสินและชีวิตเปนอยางมาก 

เน่ืองจากการพัฒนาการทําบั้งไฟใหมีความเร็ว ความแรงมากขึ้นเพ่ือการแขงขันในปจจุบันที่ไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก ซ่ึงการทําบั้งไฟบางคร้ังของคายตางๆอาจจะเกิดขอผิดพลาดตางๆ หรือ

อาจจะเกิดขอผิดพลาดขณะการจุดบั้งไฟ จึงทําใหเกิดอุบัติเหตุตางๆ อยางเชนบั้งไฟระเปดแตกคาฐาน

บั้งไฟ บั้งไฟระเบิดกลางอากาศ บั้งไฟซุแลวพุงใสผูคนภายในงาน หรือบั้งไฟตกใสบานคน เปนตน      

ซ่ึงอุบัติเหตุเหลาน้ีสามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บอยางสาหัสและถึงขั้นเสียชีวิตได เน่ืองจากบั้งไฟที่ใช

จุดในปจจุบันมักเปนบั้งไฟ ขนาดทอ 5 ขึ้นไปหรือที่ชาวบานเรียกวาบั้งไฟแสน และบั้งไฟลาน ซึ่งเปน

บั้งไฟขนาดใหญ มีนํ้าหนักมาก และมีความเร็วและความแรงของดินปนสูง ถาตกโดนผูคนอาจทําให

เสียชีวิต หรือถาตกใสบานเรือนอาจทําใหหลังคาของบานเสียหายได อุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟเกดิขึน้

เกือบทุกป สังเกตไดจากการรายงานขาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการจุดบั้งไฟทางหนาหนังสือพิมพหรือ

ตามสื่อออนไลนตางๆ ในปที่ผานมา ป พ.ศ. 2557  ไดเกิดอุบัติเหตุในประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสาน

เปนจํานวนมากที่นําเสนอผานสื่อออนไลน  

 จากขาวอุบัติเหตุตางๆในประเพณีบุญบั้งไฟที่นําเสนอผานสื่อตางๆ จะเห็นไดวาประเพณีบุญ

บั้งไฟถือเปนงานประเพณีที่มีความเสี่ยงอันตรายเปนอยางมาก ซึ่งการจัดประเพณีบุญบั้ง ไฟของ

หมูบานไผ เคยเกิดอุบัติเหตุบั้งไฟตกใสบานของชาวบาน มากอนในสมัยที่หมูบานยังไมไดยกระดับ 

การจัดงาน ดวยเหตุน้ีทางหมูบานไผจึงมีการประชุมรวมกันและตกลงวาจะทําประกันใหกับประเพณี

บุญบั้งไฟของหมูบานตนเอง กับบริษัทวิริยะประกันภัย ที่รับทําประกันอุบัติเหตจุากประเพณีบุญบั้งไฟ 

“อุบัติเหตุจากประเพณีบุญบั้งไฟมันมีมาอยูเร่ือยๆอยูแลว ที่หมูบานก็เคยมี แตเกิดกอนที่จะ

จัดแบบงานระดับตําบล ตอนนั้นบั้งไฟที่จุดตกใสบานชาวบานหมู 7 หลังคาบานเขาพังหมดเลย ทาง

หมูบานตองรับผิดชอบ ซอมหลังคาบานใหเขาใหม และใหเงินคาทําขวัญเขา หลังจากน้ันก็ไมเคยเกิด

อุบัติเหตุอีกเลย พอมาจัดงานแบบใหมเราก็ไมอยากใหมีเร่ืองไมดีเกิดขึ้น พยายามทําทุกอยางเพ่ือ

ไมใหเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ไมวาจะหามผูที่ไมเกี่ยวของเขามายุงกับพ้ืนที่สวนจุดบั้งไฟ กําหนดพ้ืนทีน่ั่ง

ดูบั้งไฟใหหางออกจากสนามบั้งไฟ หรือกําหนดใหคายบั้งไฟและเจาของบั้งไฟไปประกอบบัง้ไฟในพืน้ที ่

ที่กําหนดใหหลังสนามบั้งไฟ เอาใหอยูหางจากผูคนมากที่สุด แตชวงหลังๆมันมีบริษัทประกันอุบัติเหตุ

รับทําประกันอุบัติเหตุในประเพณีบุญบั้งไฟ ทางหมูบานเลยประชุมกันวาจะทําประกันอุบัติเหตุบั้งไฟ

เผื่อเอาไว เพื่อความปลอดภัยของผูรวมงาน หมูบานทําประกันประเพณีบุญบั้งไฟกับบริษัทวิริระ

ประกันภัย ตั้งแตป พ.ศ. 2555  ” 
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(อาจารยวิชัย บํารุงพงษ. อาย ุ54 ป. กรรมการหมูบานไผ. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558) 

สําหรับเง่ือนไขความคุมครองกรมธรรมประเพณีบุญบั้งไฟของบริษัทวิริยะเปนความคุมครอง

ความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยตอบุคคลภายนอกกรณีสูญเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทาง

รางกาย รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุประเพณีบั้งไฟ

ภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากศูนยอํานวยการจัดงาน อาทิ บั้งไฟระเบิด เปนตน แตทั้งน้ีไมไดคุมครอง

บุคคลที่เปนคณะกรรมการจัดงานหรือเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการจัดงานหรือบุคคลใดๆที่เขาทําการ

แขงขันหรือบุคคลผูทําการจุดบั้งไฟ วงเงินความรับผิดชอบของกรมธรรมนี้ กรณีเสียชีวิตหรือความ

บาดเจ็บตอรางกายวงเงินความรับผิดชอบ 100,000 บาทตอคน และวงเงินความรับผิดชอบ 100,000 

บาทตออุบัติเหตุแตละคร้ัง สําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายตอทรัพยสิน โดยความรับผิดชอบ

ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของบริษัทตอความเสียหายแต ละคร้ังหรือความเสียหายหลายคร้ัง

รวมกันจะตองไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย 1 ลานบาท สวนเบี้ยประกันภัยอยูระหวาง 10,000-

25,000 บาทตอกรมธรรม โดยเบี้ยประกันจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอม อาทิ ขนาดของบัง้

ไฟและจํานวนที่จุด ระยะเวลาการจัดงาน และจํานวนผูเขารวมงาน เปนตน ซ่ึง 1 กรมธรรมเทากับ

การจัดงาน 1 คร้ัง11 

“ตั้งแตหมูบานทําประกันอุบัติเหตุประเพณีบุญบั้งไฟมา ก็ยังไมเคยเกิดเหตุการณไมดีขึ้นเลย 

แตเราทําไวก็ดีแลวทํากันไวกอน คนที่เขามางานจะไดอุนใจดวยวาทางเรามีการรักษาความปลอดภยัที่

ดี ถึงแมวาจะทําประกันอุบัติเหตุไว แตเราไมไดปลอยใหประกันมีหนาที่จัดการอยางเดียว ทีห่มูบานจะ

ออกกฎสําหรับบั้งไฟที่เอามาแขงไว ถาเกิดบั้งไฟของคายไหน หรือเจาของคนใดที่นําบั้งไฟเขามาแลว

เกิดอุบัติเหตุ เจาของและคายบั้งไฟตองเปนผูรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เราตอง

ออกกฎอยางนี้เพ่ือใหชางบั้งไฟตั้งใจทําบั้งไฟ ทําบั้งไฟออกมาใหดีที่สุด รวมถึงเจาของบัง้ไฟทีเ่อาบัง้ไฟ

เขามาเขาตองเลือกคายทําบั้งไฟที่ดีเขามาแขง ถาเอาคายไมดีเขามาก็จะทําใหเกิดอุบัติเหตุได” 

( นายประมง หลักคํา. อายุ 49 ป. ผูใหญบานหมูบานไผคนปจจบุัน. สัมภาษณ, 10 มกราคม 2558) 

                                                        
11 ที่มา :สยามธุรกิจ. (2555). วิริยะประกันบั้งไฟระเบดิทองถ่ินเฮซื้อแลว 253 กธ. เขาถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2557. 

เขาถึงไดจาก http://www.siamturakij.com/home/news/display_detail.php?news_id=4133656  

 

http://www.siamturakij.com/home/news/display_detail.php?news_id=4133656
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 สวนบั้งไฟสนามมีการทําประกันดวยเชนกันและเร่ิมทําประกันตั้งแตป พ.ศ. 2556 เปนตนมา 

เพ่ือความปลอดภัยตอผูคนและทรัพยสินของหมูบาน 

 “บั้งไฟสนามมีการทําประกันบั้งไฟ ทําของบริษัทวิริยะเหมือนกัน แตผมจะทําประกันแคเวลา

จัดที่หมูบานเทานั้น เพราะวาทําประกันก็ตองใชเงินเยอะ เพราะเรามีคนรวมงานเยอะ จํานวนบั้งไฟใน

การจุดก็เยอะกวางานบั้งไฟประเพณี คาประกันตองแพงกวาอยูแลว ตั้งแตผมจัดบั้งไฟสนามมายังไม

เคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลย เพราะผมจะเครงกับเร่ืองการเอาบั้งไฟเขามาแขงมาก จะออกกฎไวเลยถา

คายที่ผมเอาบั้งไฟเขามาแลวเกิดอุบัติเหตุ เจาของเขาตองรับผิดชอบทั้งหมด เพราะเขาเปนคนทําบั้ง

ไฟตองรูดีที่สุด แตเราทําเผื่อไวเฉพาะที่หมูบานไผ เพราะมันเปนหมูบานเรา ทางหมูบานยังมารวมหุน

อีกจะไดไมเสียช่ือเขาเวลามีปญหา” 

(นายสมเอก (นามสมมุติ). เจาของธุรกิจบั้งไฟสนาม. สัมภาษณ, 20 มกราคม 2558)  

 ดังน้ันการที่หมูบานไผมีการทําประกันประเพณีบุญบั้งไฟและการออกกฎตางๆเพ่ือปองกัน

อุบัติเหตุจากบั้งไฟ จึงเปรียบเสมือนเปนการรักษาความปลอดภัยของงานและเปนการสรางมาตรฐาน

ใหกับงาน รวมถึงสรางความมั่นใจใหกับผูรวมงานวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผมีความปลอดภยั

สูง ตางจากประเพณีบุญบั้งไฟในหลายๆพ้ืนที่ของภาคอีสาน  

การประชาสัมพันธงาน 

ทางผูจัดและนายทุนที่จัดทั้งงานบั้งไฟประเพณีและงานบั้งไฟสนาม ยังมีการน้ําเสนอการจัด

งานของตนเองผานการประชาสัมพันธ ซ่ึงการประชาสัมพันธงานไดกลายเปนสวนหน่ึงของการจัดงาน

บั้งไฟไปโดยปริยาย  

ในสวนของการประชาสัมพันธวันและเวลาในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผไดมีการ

ประชาสัมพันธการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานตั้งแตป พ.ศ. 2543 โดยทางตําบลกลางใหญเปน

หนวยงานหลักที่ทําหนาที่ประชาสัมพันธวันและเวลาในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟใหกับหมูบานภายใน

ตําบลกลางใหญและหมูบานอื่นๆที่อยูใกลเคียงใหเขามารวมงาน ผานแผนผับที่ทางตาํบลเปนคนจดัทาํ

ขึ้นเพ่ือแจกจายใหกับหมูบานอื่นๆไดรับรู จนกระทั่งป พ.ศ. 2550 ทางหมูบานไผจึงเร่ิมทําแผนปาย

ประชาสัมพันธประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบาน เพ่ือแจกจายใหกับหมูบานใกลเคียง และชาวบาน

ภายในหมูบานใหนําไปแจกจายใหกับญาติพี่นองที่อยูตางจังหวัดใหมารวมงาน รวมถึงสงใหกับ

ชาวบานที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ เพ่ือเชิญชวนญาติพ่ีนองและเพ่ือนมารวมงาน ในป พ.ศ. 2552 ทาง
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หมูบานไผ ไดจัดทําแผนปายโฆษณาขนาดใหญเพ่ือติดตามถนนสายตางๆ เชน ถนนแจงสนิท ถนน

ทางเขาจังหวัดยโสธร ถนนบริเวณหนาอําเภอเขื่องในและติดบริเวณหนาอําเภอกลางใหญ ฯลฯ โดยจะ

ติดกอนถึงวันงานประมาณสองถึงสามอาทิต สวนแผนผับจะมีการแจกกอนการจดังานประมาณหน่ึงถงึ

สองอาทิตยกอนวันจัดงาน ใน พ .ศ . 2554 เปนตนมา ทางหมูบานไผไดเพิ่มชองทางในการ

ประชาสัมพันธดวยการประชาสัมพันธการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบาน ผานคลื่นวิทยุทองถิ่นและ

คลื่นวิทยุชุมชน อยางเชน คลื่นวิทยุสหกรณรวมใจ FM 97.75 MHz เปนตน  

ตั้งแตป พ.ศ. 2556 หมูบานไผเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลนที่กําลังไดรับ

ความนิยม อยาง Fan page ใน Facebook ขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ ที่ใชช่ือวา 

“องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ” (https://www.facebook.com/pages/องคการบริหารสวน

ตําบลกลางใหญ) โดยประชาสัมพันธ วันและเวลาในการจัดงาน รวมถึงเผยแพรความเคลื่อนไหวและ

รูปภาพภาพในงาน ใหผูที่กดไลคและผูที่ติดตาม Fan page องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ ได

รับรู ทางกรรมการหมูบานยังทําการติดตอไปยังคณะหมอลํา คณะตางๆที่ทางหมูบานไดจางใหมาทํา

การแสดงที่หมูบาน ใหชวยประชาสัมพันธประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ เน่ืองจากคณะหมอลําที่มี

ช่ือเสียงเหลานี้จะตองประชาสัมพันธ วันและเวลาการแสดงในพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือใหแฟนคลบัคอยตดิตาม 

โดยคณะหมอลําเหลาน้ีจะประชาสัมพันธผานแผนปายโฆษณา ในสถานที่ตางๆที่คณะหมอลําคณะ

น้ันๆไดไปจัดการแสดง เพ่ือเปนการประชาสัมพันธตารางงานของคณะตนเอง 

ภาพที่ 38 : แผนพับโฆษณาประชาสัมพันธการ              ภาพที่ 39 : ปายโฆษณาของคณะหมอลํากลอน   

จัดประเพณบีุญบั้งไฟของหมูบานไผ 

นอกจากน้ี ในป พ.ศ. 2557 กรรมการหมูบานยังมีการประชาสัมพันธการจัดประเพณีบุญบั้ง

ไฟของหมูบานผานคลื่นวิทยุทองถิ่นออนไลน คลื่นวนารมยเรดิโอ FM 101.50 MHz ที่สําคัญทาง

https://www.facebook.com/pages/
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กรรมการหมูบานยังขอความรวมมือกับชาวบานใหเปนอีกหน่ึงกระบอกเสียงในการชักชวนญาติพ่ีนอง

ที่อาศัยอยูตางจังหวัดหรือหมูบานอื่นใหมารวมงานประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ ซ่ึงถือเปนการ

ประชาสัมพันธแบบปากตอปาก (นายบุญชวย สมวงศ. อายุ 57 ป. ผูใหญบานหมูบานไผ หมู 8. 

สัมภาษณ, 21 มกราคม 2558) อยางเชนผูรวมงานจากภายนอกชุมชนที่เขามารวมงานเนื่องมาจาก

เพ่ือนไดชวนมา 

“พ่ีมางานนี้เปนปที่สองแลว มาตามเพ่ือน กลุมของเพื่อนชอบมากัน เพราะงานน้ีเปนงาน

ใหญในละแวกนี้ เขาก็บอกกันปากตอปา ใครๆ เขาก็เลยมากัน พ่ีชอบมาดูหมอลําของที่น่ี แตเพ่ือนพ่ีก็

ไปที่อื่นดวย บางที่เก็บคาเขา 100 บาท หรือบางที่ ที่เขาจัดไมใหญเขาก็ไมไดเก็บคาเขา” 

(นางสาวสนัุน สดุตาคาร. อายุ 29 ป. ผูรวมงานจากจังหวัดยโสธร. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

 

ซ่ึงผูรวมงานหลายๆ เขารวมงานเน่ืองมาจากมีญาติพ่ีนองที่อาศัยภายในหมูบานไผ รวมถึงมี

เพ่ือนชวนมารวมงานที่น่ี ซึ่งอาจกลาวไดวาการประชาสัมพันธงานจากการบอกแบบปากตอปากถือ

เปนการประชาสัมพันธงานอยางหน่ึงที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และมีสวนทําใหมีผูรวมงาน

มากขึ้น  

สวนบั้งไฟสนามมีการประชาสัมพันธวันเวลาในการจัดงานดวยเชนกัน โดยผานแผนผับที่ทาง

ทีมงานเปนคนจัดทําขึ้น ซ่ึงมีรูปแบบคลายกับการประชาสัมพันธผานแผนพับของงานบั้งไฟประเพณีที่

หมูบานจัดขึ้น นอกจากนี้บั้งไฟสนามยังมีการประชาสัมพันธการจัดงานผานเครือขาย คนรักบั้งไฟ ซ่ึง

ก อ ตั้ ง เ ป น  Fan page ใ น  Facebook ใช ช่ือ ว า  “ค น รักบั้ ง ไฟ” ( https:/ / www.facebook. 

com/ChmrmKhnRakBangfiThiyLaend) ภายใน Fan page คนรักบั้งไฟ จะบอกรายละเอียดของ

การจัดบั้งไฟสนามในพื้นที่ตางๆในภาคอีสาน ใหผูที่ติดตามและผูที่กดไลคไดรับทราบความเคลือ่นไหว

ของบั้งไฟสนามในพ้ืนที่ตางๆ อยางเชน บอกวันและเวลาในการจัดบั้งไฟสนามของทีมงานใดจะจัดขึ้น

เมื่อไหร มีการบอกรายละเอียดวามีบั้งไฟจากคายไหนมาจุดบาง บั้งไฟสนามของทีมงานใดมีบั้งไฟผาน

เวลาที่กําหนดก่ีบั้งและเปนของคายใด เปนตน ซ่ึงการประชาสัมพันธบั้งไฟสนามสวนมากแลวเซียนบั้ง

ไฟจะรูเร่ืองวันและเวลาในการจัดบั้งไฟสนามของแตละทีมงานเปนอยางดี จากเครือขายเซียนบั้งไฟที่

มักจะบอกแบบปากตอปาก ทําใหเซียนบั้งไฟหรือผูที่สนใจการแขงขันสามารถรูวันเวลาในการจดับัง้ไฟ

สนามในพ้ืนที่ตางๆไดเปนอยางดี (นายสมเอก (นามสมมุติ). เจาของธุรกิจบั้งไฟสนาม. สัมภาษณ, 20 

มกราคม 2558)  นอกจากนี้เซียนบั้งไฟแตละคนมักจะไปรวมงานบั้งไฟสนามและงานบั้งไฟประเพณี

เกือบทุกที่ อยางเชน 

http://www.facebook.
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ตามไปเลนเกือบทุกที่ เปนทั้งเซยีนยั้งและเซียนไล มาที่น่ีทุกป งานบั้งไฟสนามก็มา ที่น่ีบั้งไฟ

ดขีึ้นดีเกือบทกุบัง้ เซยีนบั้งไฟคนอื่นเขาก็ชอบมาที่น่ีกัน” 

(ไมขอเอยช่ือและอาย.ุ เซียนบั้งไฟจากศรีสะเกษ. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

“คิดวาการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของที่นี่จัดงานใหญดี ในงานมีหลายอยางใหทํา แตหลักๆ

แลวเขาจะรูกันวาประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผเปนประเพณีที่เขามาเลนพนันกัน เหมือนงานน้ีเปน

ตัวแทนของการเลนพนันบั้งไฟ ปากับแฟนปามาเลนเหมือนกัน ตามไปเลนเกทอบทุกที่ที่จัด” 

(นางปราณี คําแยม. อายุ 52 ป. ผูรวมงานจากจังหวัดยโสธร. สัมภาษณ, 7 พฤษภาคม 2557) 

รูปแบบการจัดงานบั้งไฟสนามและงานบั้งไฟของแตละทองที่ก็มักจะมีรูปแบบที่คลายคลงึกนั 

เพียงแตแตกตางกันที่รายละเอียดในการจัดงาน หรือความยิ่งใหญในการจัดงาน แตจุดประสงคหลกัที่

จัดขึ้นเพ่ือการเลนพนัน 

“เขารูกันทั้งน้ันแหละวาประเพณีบุญบั้งไฟหลายๆ ที่จัดมาเพ่ือเลนการพนันกันหมด ที่

หมูบานน้ีก็เหมือนกันเขาก็ทํามาเพ่ือแขงบั้งไฟ และเลนพนันบั้งไฟกัน สวนพวกหมอลํา รานคา พวกน้ี

เปนผลพลอยได หลักๆเขาอยากจัดใหชาวบานเอาบั้งไฟมาแขงกันทั้งน้ัน เดี๋ยวนี้ที่ไหนเขาก็จัดแบบน้ี 

อยูที่วาจัดเล็กจัดใหญ แตที่หมูบานน้ีจัดใหญคนเลยรูจักเยอะ” 

(ไมขอเอยช่ือและอาย.ุ เซียนบั้งไฟจากศรีสะเกษ. สัมภาษณ, 6 พฤษภาคม 2557) 

 คําสัมภาษณขางตนแสดงใหเห็นวาประเพณีบุญบั้งไฟของภาคอีสานในหลายพ้ืนที่ได

เปลี่ยนแปลงเปนอยางมาก ซ่ึงเกิดมาจากหลายๆ ปจจัยประกอบเขาดวยกัน ซึ่งการประชาสมัพันธการ

จัดงานก็ถือเปนปจจัยหน่ึงที่ตอกย้ําและผลิตซ้ํารูปแบบการจัดงานบั้งไฟแบบใหมน้ี เพ่ือใหมีผูรวมงาน

เปนจํานวนมาก รวมถึงเปนการตอกย้ําภาพการพนันบั้งไฟใหยิ่งมีจํานวนมากขึ้น 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดในบทที่ 6 จะเห็นไดวารูปแบบการจัดงานของทั้งงานบั้งไฟประเพณี

และงานบั้งไฟสนาม ลวนแตเปนการจัดงานที่มีการวางแผน และมีวัตถุประสงคหลักในการจัดงานคือ

เร่ืองทางธุรกิจและเงินตราเปนหลัก ดังนั้นรูปแบบการจัดงานที่เกิดขึ้นจึงตองมีการสรางความโดดเดน

ใหแตกตางจากการจัดงานที่อื่น เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับตัวงาน รวมถึงเปนการลอลวงผูรวมงาน

ใหเขามารวมงาน ซ่ึงสิ่งที่เปนตัวลอลวงหลักของๆ การจัดงานในที่น้ีก็คือตัวผูจัดและนายทุนที่จัดงาน 

ที่พวกเขาพยายามที่จัดงานใหมีจุดเดน มีการจางองคประกอบของงานขึ้นมาใหม มีการสรางกิจกรรม

ใหมๆ ที่เกิดมาจากการเลียนแบบการจัดงานของจังหวัดยโสธร ซ่ึงสิ่งเหลานี้ลวนเกิดมาขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองผูรวมงานทั้งสิ้น โดยผูรวมงานก็จะนําเงินเขามาแลกเปลี่ยนการบริการตางๆ โดยเฉพาะ
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ความสนุกสนานร่ืนเริงภายในงาน เพราะในปจจุบันจุดประสงคหลักของการจัดงานจะเนนไปที่ความ

สนุกสนานร่ืนเริงและเร่ืองทางเงินตรา ดังน้ันผูรวมงานที่ตองการความสนุกสนาน จึงเต็มใจที่จะเขา

รวมงาน เพ่ือแลกกับความสนุกสนานที่จะไดรับกลับมาดวยการเสียเงินเขารวมงาน ดวยเหตุนี้จึงทําให

การจัดประเพณีบุญบั้งไฟและการจัดงานบั้งไฟสนามของหมูบานไผ จึงสามารถคูหมูบานมาจนถึง

ปจจุบัน ซ่ึงอีกทางหน่ึงก็ถือเปนการผลิตซ้ํารูปแบบงาน ที่เนนเร่ืองความสนุกสนานร่ืนเริง และเร่ืองที่

เกี่ยวของกับธุรกิจและเงินตราใหยิ่งฝงลึกและอยูคูกับประเพณีบุญบั้งไฟของหมูบานไผ จนประเพณี

บุญบั้งไฟและงานบั้งไฟของหมูบานไผเขาสูกระบวนการกลายเปนสินคาที่แลกเปลี่ยนดวยเงิน แทน

ความเช่ือดั้งเดิมที่ตอบสนองทางดานจิตใจ   
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บทที่ 7  

บทวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 เ น้ือหาในบทน้ีเป็นการกล่าวถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบ้ังไฟสู่
กระบวนการกลายเป็นสินค้า ของประเพณีบุญบ้ังไฟในหมู่บ้านไผ่ อําเภอเข่ืองใน ตําบลกลางใหญ่ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยนําข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามอย่าง ข้อมูลสภาพท่ัวไปของชุมชน เรื่อง
เล่าการจัดประเพณีบุญบั้งไฟและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟ รวมถึงรูปแบบการจัดงาน
และสินค้าภายในประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ ปี พ.ศ 2557 มาอภิปรายด้วยกรอบแนวคิด
กระบวนการกลายเป็นสินค้า ของ ธีโอดอร์ อดอร์โน โดยผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดนี้มาอภิปรายผล เพ่ือ
แสดงให้เห็นขั้นตอนกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีบุญบั้งไฟในหมู่บ้านไผ่ อําเภอเข่ืองใน 
ตําบลกลางใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 

จากท่ีกล่าวมาในบทท่ี 5 เร่ืองเล่าการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟและการเปลี่ยนแปลงของประเพณี
บุญบ้ังไฟ จะเห็นได้ว่าประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่มีความเปลี่ยนแปลงเร่ือยมา ซ่ึงพัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบ้ังไฟในหมู่บ้านไผ่ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรก
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 ถึงปี พ.ศ. 2520 เป็นช่วงเวลาที่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่ยังคงมีรูปแบบ
ด้ังเดิม แต่ช่วงเวลาที่ประเพณีบุญบ้ังไฟในหมู่บ้านไผ่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จะเริ่มต้ังแต่พัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบ้ังไฟในช่วงที่สอง คือ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2521 ถึงปี พ.ศ. 2542 
เป็นช่วงเวลาที่หมู่บ้านไผ่เริ่มก่อสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคม ซ่ึงมีส่วนทําให้
ชาวบ้านรับเอาเทคโนโลยีและรับเอาการเปล่ียนแปลงต่างๆจากภายนอกเข้ามาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้
นับต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่จึงมีการเปลี่ยนแปลงเร่ือยมา จนกระท่ัง
ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ได้ถูกยกระดับเป็นประเพณีบุญบั้งไฟระดับตําบลกลางใหญ่ ช่วงเวลา
น้ีจัดอยู่ในพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในช่วงท่ีสาม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง
ปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบ้ังไฟที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ พัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของประเพณีบุญบั้งไฟในช่วงที่สี่ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปี พ.ศ. 2557 เน่ืองจาก
ได้กลายเป็นประเพณีบุญบ้ังไฟที่มีการจัดงานอย่างย่ิงใหญ่และกลายเป็นประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีกึ่ง
บ้ังไฟสนามเพ่ือเล่นการพนัน โดยเฉพาะการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไฟในปี พ.ศ. 2557 ที่มี
การจัดงานอย่างย่ิงใหญ่ โดยรูปแบบงานจะเน้นไปที่ความสนุกสนานร่ืนเริง และเรื่องการพนันบ้ังไฟ 
รวมถึงเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเงินตราเป็นหลัก ดังน้ันประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ใน



180 
 

ปัจจุบันจึงเป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือตอบสนอง ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ที่ให้ความ
สนใจเก่ียวกับเรื่องความบันเทิงและเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเงินตราเป็นหลัก ส่งผลให้รูปแบบการ
จัดประเพณีบุญบ้ังไฟท่ีเกิดข้ึนเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ที่กิจกรรม
ภายในงานทั้งหมดสามารถแลกได้ด้วยเงินตราทั้งสิ้น  

กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีบุญบั้งไฟ 

ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่แบบด้ังเดิมน้ัน ถือเป็นกิจกรรมงานบุญที่สร้างความ
สนุกสนานและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนอยู่แล้ว เพียงแต่เดิมนั้นชาวชุมชนไม่ได้ยึดถือเป็น
วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเท่ากับเรื่องการขอฝนและการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชุมชน 
แต่ในปัจจุบันด้วยความเช่ือของการจัดงานในเร่ืองการขอฝนที่ลดน้อยลง ประกอบกับกิจกรรมต่างๆที่
ชาวบ้านและเยาวชนรุ่นหลังไม่ได้ผูกพันกับวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม หลายคนจึงเห็นว่าการจัดประเพณีบุญ
บ้ังไฟเป็นการจัดเพ่ือความสนุกสนานและสร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นหลัก และต้องการให้จัด
กิจกรรมนี้ เ พ่ือเป็นการสืบสานประเพณีด้ังเดิม ผสานกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่จึงได้สะท้อนผ่านการนิยามความเป็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ 
ซ่ึงทําให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ หรือการหลีกข้อจํากัดบางอย่างเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วม
สมัยใหม่เข้ามาร่วมด้วย มีการจัดประกวดต่างๆ และการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ที่เป็นกิจกรรมเพื่อ
ความผ่อนคลาย หรือเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความบันเทิง อย่างเช่น การจัดการแสดงหมอรํา มามีซุ้มสวน
สนุก การขยายวันจัดงานเพ่ือเล่นการพนัน การเพ่ิมการประกวดต่างๆ เป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้เป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีส่วนทําให้มีผู้ร่วมงานมากข้ึน การท่ีหมู่บ้านไผ่มีผู้ร่วมงานมากข้ึนเท่ากับว่าเป็น
การสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกัน เน่ืองจากการร่วมประเพณีบุญบ้ังไฟของ
หมู่บ้านไผ่ จะต้องมีการเสียค่าเข้างานจํานวน 300 บาทต่อคน อีกท้ังกิจกรรมต่างๆภายในงานยัง
สามารถแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา  

ดังน้ันประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่จึงเข้าสู่กระบวนการกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม
อย่างหน่ึง โดยสินค้าทางวัฒนธรรมยังต้องมีนัยทางวัฒนธรรม กล่าวคือต้องเป็นสินค้าท่ีมีวัฒนธรรมอยู่
ในตัว คําว่าสินค้าในที่น้ีครอบคลุมถึงบริการทางวัฒนธรรมด้วย สินค้าวัฒนธรรมจึงหมายถึง สินค้า 
บริการที่มีนัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมในด้านใดด้านหน่ึงไม่ว่าจะเป็น ระบบความเช่ือความศรัทธา ระบบ
คุณค่า บรรทัดฐานจริยธรรม การแต่งกาย ศิลปะ สถานท่ีท่องเที่ยว ของท่ีระลึก หรือรูปแบบ
เหตุการณ์ เช่น เทศกาลประเพณี หรือการแสดง เป็นต้น (รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ, 2546: 35)  



181 
 

นอกจากน้ันวัตถุสิ่งของหนึ่งอาจเป็นสินค้าในเวลาและสถานท่ีหน่ึง และกลับมิใช่สินค้าใน
เวลาและสถานที่อ่ืน หรืออาจถูกนิยามความหมายแตกต่างออกไปโดยแต่ละบุคคลและแต่ละสังคม 
การเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างในการนิยามความหมายของสินค้า แสดงให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจ
แบบศีลธรรมที่อยู่เบ้ืองหลังระบบเศรษฐกิจการตลาดและการแลกเปลี่ยนสินค้าในชีวิตประจําวัน (ยศ 
สันตสมบัติ, 2540: 88) สอดคล้องกับประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ที่มีการอ้างอิงความเช่ือด้ังเดิม
ของชาวบ้านท่ีเก่ียวข้องกับพิธีกรรมการขอฝน อย่างประเพณีบุญบ้ังไฟเข้ามาจัดงาน แต่รูปแบบการ
จัดงานน้ันกลับเป็นการจัดงานแบบสมัยใหม่ เพ่ือดึงดูดผู้ร่วมงาน ต่างจากในอดีตท่ีประเพณีบุญบ้ังไฟ
ของหมู่บ้านถูกจัดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองทางด้านจิตใจของคนภายในชุมชน แต่ปัจจุบันประเพณีบุญบ้ัง
ไฟของหมู่บ้านไผ่กลับถูกจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องทางด้านความสนุกสนานรื่นเริง หรือความ
ต้องการทางด้านเศรษฐกิจเพียงเท่าน้ัน ซ่ึงสินค้าในประเพณีบุญบั้งไฟสามารถแบ่งออกได้สองประเภท
คือ สินค้านามธรรม หมายถึงสินค้าท่ีไม่สามารถจับต้องได้แต่เป็นสิ่งท่ีสัมผัสด้วยผัสสะต่างๆ เช่น 
บรรยากาศ สถาปัตยกรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต เป็นต้น สินค้าวัฒนธรรมดังกล่าว 
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าได้ชัดเจน แต่เราสามารถรับรู้ได้ เน่ืองจากการเข้าร่วมประเพณีบุญบ้ังไฟ
ของหมู่บ้านไผ่ ผู้ เข้าร่วมงานจะได้เห็นรูปแบบประเพณีบุญบ้ังไฟท่ีจัดขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนต่างจากประเพณีบุญบ้ังไฟแบบด้ังเดิม ดังน้ันตัวประเพณีบุญบ้ังไฟจึงจัดเป็นสินค้า
อย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งท่ีดึงดูดผู้ร่วมงานให้เข้ามาบริโภครูปแบบการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ 
โดยผ่านการแลกเปลี่ยนด้วยเงินจํานวน 300 บาท เพ่ือเป็นค่าเข้างาน ภายในงานยังมีสินค้าท่ีเป็น
นามธรรม อย่างเช่นการจัดการแข่งขันขบวนแห่บั้งไฟ การจัดแข่งขันจุดบั้งไฟที่มีการพนันซ่ึงจัดเป็น
สินค้าอย่างหน่ึง มีการแสดงหมอลําของคณะที่มีช่ือเสียง ซ่ึงสินค้านามธรรมเหล่าน้ีสามารถล่อลวง
ผู้บริโภคหรือผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี สังเกตได้จากการท่ีประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่มีผู้ร่วมงาน
จํานวน 500 – 800 คนต่อวัน 

ส่วนสินค้ารูปธรรม คือสิ่งที่สามารถจับต้องได้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ของท่ีระลึก ขนม อาหาร 
เป็นต้น สินค้าประเภทน้ีสามารถแลกเปลี่ยนได้ชัดเจน เน่ืองจากเป็นการแลกเปลี่ยนโดยใช้มูลค่าของ
เงิน เป็นตัวช้ีวัด ซ่ึงประเพณีบุญบั้งไฟก็มีสินค้าท่ีเป็นรูปธรรมที่จําหน่ายอยู่ภายในงานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟของหมู่บ้านไผ่ ดังนั้นประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่จึงกลายเป็นงานท่ีเป็นสินค้าซ้อนสินค้า 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของ ธีโอดอร์ อดอร์โน โดย
อดอร์โนได้เสนอว่า วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การร้องรําทําเพลง ตลอดจนมหรสพต่างๆ ที่แพร่หลาย
ในปัจจุบันไม่ได้เป็นผลผลิตของมวลชนเอง ตรงกันข้ามมันเป็นสินค้าชนิดหน่ึงในอุตสาหกรรมบันเทิง
และการท่องเท่ียว ที่ถูกผลิตข้ึนโดยนายทุนนักอุตสาหกรรมและส่งกลับมาขายให้กับมวลชน มวลชน
จึงเป็นเพียงผู้รับไม่ใช้ผู้สร้างวัฒนธรรม ดังน้ันควรจะเรียกสิ่งเหล่าน้ีว่า อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือกระบวนการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมมีลักษณะเหมือนการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมชนิดอ่ืนๆ ที่มีการผลิตสินค้าจากระบบสายพาน (นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2549: 83) โดยมี
ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ 1. กระบวนการทําให้เป็นสินค้า 2. กระบวนการทําให้เป็นมาตรฐาน 3. การ
ผลิตจํานวนมาก 4. การผลิตซํ้า มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณี
บุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ ซ่ึงผู้ศึกษาได้นํากระบวนการกลายเป็นสินค้าท่ีมี 4 ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้ใน
การอธิบายกระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่ ดังน้ี  

1. กระบวนการทําให้เป็นสินค้า  

ขั้นตอนกระบวนการทําให้เป็นสินค้า เป็นขั้นตอนของการสร้างมูลค่าและความหมายให้กับ
สินค้าทางวัฒนธรรม ซ่ึงประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่มีการสร้างมูลค่าและความหมายด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่เป็นประเพณีที่มีการจัดงานสืบทอดมาต้ังแต่อดีต ซ่ึง
เหตุผลของการจัดงานเน่ืองมาจากความเช่ือของชาวอีสานแต่โบราณเช่ือกันว่าโลกถูกแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ สวรรค์ พ้ืนดิน ทะเล พระยาแถนเป็นเทพเจ้าองค์หน่ึงบนสวรรค์เป็นผู้บันดาลให้ฝนตกลง
มายังพ้ืนดินและทะเล ชาวอีสานจึงเช่ือว่าฝนจะตกหรือฝนจะแล้งขึ้นอยู่กับการกระทําของพระยาแถน 
อีกทั้งสภาพภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้งกันดารของภาคอีสาน จึงทําให้น้ําเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการ
ดํารงชีวิตและการทํามาหากิน ที่ผูกติดอยู่กับการทําไร่ทํานา เลี้ยงสัตว์ที่ ต้องอาศัยนํ้าทั้งสิ้น 
เพราะฉะน้ันเม่ือเกิดฝนแล้ง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล มนุษย์จึงต้องทําพิธีอ้อนวอนพระยาแถนโดยการจุด
บ้ังไฟเพ่ือเป็นการเตือนพระยาแถนให้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล (บุญเลิศ สดสุชาติ, 2526: 
10) ดังน้ันชาวบ้านภายในหมู่บ้านไผ่จึงต้องมีการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟข้ึนมาทุกปี ถึงแม้ว่าสภาพพ้ืนที่
บริเวณหมู่บานไผ่จะเป็นพ้ืนที่ ที่มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการบริโภคและการอุปโภค แต่ชาวบ้าน
หมู่บ้านไผ่ยังคงจัดประเพณีน้ีเรื่อยมา เพราะเช่ือว่าเป็นประเพณีด้ังเดิมของหมู่บ้านท่ีชาวบ้านจัดมา
ต้ังแต่อดีต ที่ชาวบ้านจะมาร่วมกันทําบุญและร่วมสนุกสนานกันภายในวันงาน และถือเป็นการสืบสาน
ประเพณีของหมู่บ้านให้ดํารงอยู่คู่หมู่บ้านเร่ือยมา ถึงแม้ว่าประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่จะมีความ
เปลี่ยนแปลงต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก แต่ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บานไผ่ก็ยังเป็นประเพณีประจํา
ของหมู่บ้านท่ีมีความสําคัญกับชาวบ้านมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะชาวบ้านต่างให้ความเห็นกัน
ว่า  

“ถึงประเพณีบุญบ้ังไฟจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน แต่ประเพณีนี้ก็เป็นประเพณีของหมู่บ้าน 
เราจะยกเลิกการจัดงานไปไม่ได้ เพราะเราจัดมาทุกปีเพ่ือขอฝนในอดีตมันเป็นประเพณีประจําปี งาน
น้ีมีความสําคัญกับหมู่บ้านมาต้ังแต่อดีต ชาวบ้านทุกคนจะต้ังตารอคอยการจัดงานน้ี” 

(พ่อใหญ่สุวรรณ หลักคํา. อายุ 81. ผู้ทรงคุณวุฒิชุมชน. สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2558) 
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จะเห็นได้ว่าประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ถือเป็นประเพณีที่สําคัญของหมู่บ้านไผ่ ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟในหมู่บ้านไผ่ แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับความเช่ือเรื่องการขอฝน
หลงเหลืออยู่เลยก็ตาม แต่ชาวบ้านก็ยังคงอ้างอิงว่าประเพณีบุญบ้ังไฟเป็นประเพณีขอฝนที่เก่าแก่ของ
ชุมชน ดังนั้นประเพณีบุญบ้ังไฟจึงมีคุณค่าและมีความหมายกับชาวบ้านภายในหมู่บ้านไผ่และชาวบ้าน
ในภาคอีสานในหลายๆพ้ืนที่ 

ประกอบกับการที่ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ได้ถูกยกระดับเป็นงานระดับตําบลกลาง
ใหญ่ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 การท่ีประเพณีบุญบ้ังไฟถูกยกระดับให้เป็นงานระดับตําบลกลางใหญ่ ยังเป็น
การสร้างความหมายและสร้างคุณค่าให้กับประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่ว่าเป็นประเพณีบุญบ้ังไฟ
ระดับตําบลท่ีมีการจัดงานอย่างย่ิงใหญ่ จึงทําให้ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่มีการเปล่ียนแปลงไป 
กลายเป็นการจัดงานที่มีความย่ิงใหญ่กว่าในอดีต เพ่ือให้สมกับการเป็นประเพณีระดับตําบล มีการเพ่ิม
กิจกรรมใหม่ๆข้ึนมาเป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันการจัดขบวนแห่บ้ังไฟ การจัดการแข่งขัน
การจุดบ้ังไฟ การแสดงหมอลําจากคณะท่ีมีช่ือเสียงจนเป็นที่กล่าวขานของผู้ร่วมงานถึงความยิ่งใหญ่
ของการแสดง มีส่วนของซุ้มสวนสนุก มีร้านค้าต่างๆมากมายเพ่ือบริการผู้ร่วมงานให้มาจับจ่ายใช้สอย 
กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการสร้างความหมายของประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
ความหมายในท่ีน้ีคือ การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่เป็นการจัดงานท่ีย่ิงใหญ่และเป็นงาน
ระดับตําบล นอกจากน้ีการกลายเป็นประเพณีระดับตําบล ยังบ่งบอกว่าประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้าน
ไผ่ เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ สมกับการเป็นงานระดับตําบล ส่งผลให้ผู้ร่วมงานในหลายๆพ้ืนที่ในจังหวัด
อุบลราชธานีและในจังหวัดใกล้เคียงหันมาให้ความสนใจในประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านมากขึ้น 
ดังน้ันทางหมู่บ้านไผ่จึงต้องมีการพัฒนาการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านตนเองเรื่อยมาให้สม
กับการกลายเป็นประเพณีระดับตําบล ซ่ึงการกลายเป็นประเพณีบุญบ้ังไฟระดับตําบลยังเป็นการสร้าง
ความหมายและเพ่ิมมูลค่าให้กับประเพณีบุญบ้ังไฟเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางตําบลกลางใหญ่ได้มี
การประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ส่งผลให้ประเพณีบุญ
บ้ังไฟเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปภายในตําบลกลางใหญ่และบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง ที่สําคัญการกลายเป็น
ประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีกึ่งบ้ังไฟสนามของหมู่บ้านไผ่ที่ถูกจัดข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551-2557 หรือการ
เกิดขึ้นของบ้ังไฟสนาม ยังมีการสร้างความหมายใหม่ให้กับประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ด้วย
เช่นกัน ด้วยการสร้างความหมายว่าประเพณีบุญบ้ังไฟประเพณีกึ่งบ้ังไฟสนามของหมู่บ้านไผ่และงาน
บ้ังไฟสนามเป็นงานที่สามารถเล่นการพนันได้อย่างเปิดเผย แต่ทั้งประเพณีบ้ังไฟประเพณีและงาน     
บ้ังไฟสนามก็ล้วนแต่นําเศษเส้ียวบทบาทและความหมายของประเพณีบุญบ้ังไฟแบบด้ังเดิมยกข้ึนมา
เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมองว่าประเพณีบุญบ้ังไฟเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของหมู่บ้านท่ีต้อง
ปฏิบัติสืบทออดเรื่อยมา แต่ในความเป็นจริงแล้วรูปแบบการจัดงานท่ีเกิดขึ้นแทบจะไม่มีเรื่องท่ี



184 
 

เกี่ยวข้องกับประเพณีด้ังเดิมเลยแม้แต่น้อย อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายท่ีเป็นตัว
ผลักดันให้มีการสร้างความหมายและสร้างคุณค่าให้กับงานที่เป็นสิ่งล่อลวงและดึงดูดผู้คนให้มาร่วม
งาน ในอีกแง่หน่ึงอาจกล่าวได้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่ได้กลายเป็นงานใหญ่ภายในพ้ืนที่นั้น 
ที่สามารถดึงดูดผู้คนให้เข้าร่วมงานได้เป็นจํานวนมาก เนื่องมาจากการสร้างความหมายและการสร้าง
คุณค่าผ่านการกลายเป็นงานระดับตําบลกลางใหญ่ 

2. กระบวนการทําให้เป็นมาตรฐาน  

กระบวนการทําให้เป็นมาตรฐาน เป็นการทําให้สินค้ามีมาตรฐานเดียวกันภายใต้กระบวนการ
ผลิต เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและวางใจในสินค้า ซ่ึงประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ก็มี
กระบวนการทําให้เป็นมาตรฐาน ผ่านการกลายเป็นงานระดับตําบลจึงทําให้ประเพณีบุญบั้งไฟของ
หมู่บ้านไผ่ ต้องจัดงานที่ ย่ิงใหญ่สมกับการเป็นประเพณีระดับตําบล ซ่ึงอีกทางหนึ่งก็เพ่ือรองรับ
ผู้ร่วมงานที่ให้ความสนใจในประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่ ด้วยเหตุน้ีรูปแบบการจัดงานของ
ประเพณีบุญบ้ังไฟในหมู่บ้านไผ่ จึงต้องสร้างมาตรฐานให้กับรูปแบบในการจัดงานของตนเองให้
เหมือนกับการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของจังหวัดยโสธร โดยการลอกเลี่ยนแบบการจัดประเพณีบุญบ้ัง
ไฟของจจังหวัดยโสธร ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งโซนในการจัดงานอย่างชัดเจน มีกฎระเบียบในการแข่งขัน
บ้ังไฟ หรือมีการแข่งขันการจัดขวบวนแห่บ้ังไฟอย่างเป็นทางการ ซ่ึงกิจกรรมใหม่ๆเกิดข้ึน จัดเป็นการ
สร้างมาตรฐานให้กับการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ด้วยเช่นกัน กล่าวคือกิจกรรมใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นภายในงานถือเป็นการยกระดับการจัดงานให้มีรูปแบบสากลมากยิ่งขึ้น เหมือนกับการจัด
ประเพณีบุญบ้ังไฟของจังหวัดยโสธรที่มีกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเอาไว้เพ่ือสร้างความสนุกสนาน อีกท้ังการ
แข่งขันในกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ันภายในหมู่บ้านไผ่ก็เป็นการแข่งขันที่มีกฎกติกาและเงินรางวัลระบุบ
ไว้ชัดเจน ซ่ึงการแข่งขันเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ได้เป็น
อย่างมาก หรือแม้แต่การแบ่งพ้ืนที่ในการจัดงานอย่างชัดเจน ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้ร่วมงาน 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงหมอลํากลอนคณะที่มีช่ือเสียงในภาคอีสาน หรือการจัดแสดงหมอลําซ่ิง    
การจัดการแสดงหมอลําของหมู่บ้านไผ่ยังเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก ดังน้ันกิจกรรมต่างๆท่ี
เกิดข้ึนมาใหม่ในประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่จึงเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับงานด้วยเช่นกัน 
เพราะรูปแบบการจัดงานเหล่าน้ีเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับงาน และมีรูปแบบการจัดงานที่คล้ายคลึง
กับการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของจัดวัดยโสธรที่เป็นงานนานาชาติ ถึงแม้ว่าการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟ
ของหมู่บ้านไผ่จะไม่ได้เลียนแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสมาโดยทั้งหมด ดังน้ัน
รูปแบบการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่จึงมีความแตกต่างในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย  
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จากการสอบถามเซียนบ้ังไฟท่ีเข้ามาร่วมงานยังพบว่าในหลายๆ พ้ืนที่ในภาคอีสานได้มีการจัด
ประเพณีบุญบ้ังไฟท่ีคล้ายคลึงกับการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ อย่างเช่นมีการจัดแข่งขัน
การจุดและการแห่บ้ังไฟ การจัดแสดงหมอลํา ฯลฯ เพียงแต่ประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่จะมีการ
จัดงานที่ย่ิงใหญ่กว่า  

“ที่หมู่บ้านทุ่งใหญ่ ตําบลบ้านไทย อําเภอเขื่องใน เขาก็มีการจัดงานคล้ายๆ ที่น่ีเหมือนกัน 
ผมก็ไปที่น่ันทุกปี ที่อ่ืนๆเดี๋ยวนี้เขาก็จัดแบบน้ีกันทั้งน้ัน ย่ิงงานบั้งไฟสนามย่ิงจัดเหมือนกันหมดทุกที่” 

(ไม่ขอเอ่ยช่ือและอายุ. เซียนบ้ังไฟจากศรีสะเกษ. สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557) 

จะเห็นได้ว่าประเพณีบุญบั้งไฟในหลายๆ พ้ืนที่ในภาคอีสานล้วนมีการจัดงานที่คล้ายคลึงกัน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่และประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านอ่ืนๆ ใน
หลายๆ พ้ืนที่ล้วนแต่มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดงาน ถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดของรูปแบบงานที่
แตกต่างกัน แต่ในทัศนคติของอดอร์โนแล้วเขาไม่เห็นเป็นอะไรนอกจากการท่ีผู้บริโภคกลายเป็น
ปัจเจกชนเทียม ที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยในการบริโภคสินค้า แต่ละคนต่างบริโภคสินค้าอันเกิด
ขึ้นมาจากการผลิตในแบบเดียวกันแต่ถูกทําให้แตกต่างกันไปด้วยการใส่ตําหนิหรือการพยายามสร้าง
ความโดดเด่นของสินค้าขึ้นมา สิ่งดังกล่าวล้วนเป็นสูตรสําเร็จที่นายทุนพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้กับ
สินค้าของตนให้ออกมาให้กับผู้บริโภคภายใต้กรอบของนายทุนที่วางไว้ (Theodor W. Adorno and 
Max Horkheimer, อ้างใน นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2550: 112-113) ซ่ึงนายทุนในที่น้ีก็คือตัวแทนใน
การจัดงานของหมู่บ้านและนายทุนในการจัดบ้ังไฟสนามท่ีจัดงานเหล่านี้ขึ้นเพ่ือดึงดูดและล่อลวง
ผู้ร่วมงานได้เป็นจํานวนมากข้ึนในแต่ละปี การท่ีมีผู้ร่วมงานเป็นจํานวนมากยังเป็นการบ่งบอกว่า ผู้
รวมงานเกิดการยอมรับและวางใจในสินค้าประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ที่จัดข้ึน 

หรือแม้แต่บ้ังไฟที่ผลิตออกมาจากค่ายบ้ังไฟก็ถือเป็นการสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าด้วย
เช่นกัน เน่ืองจากบ้ังไฟในปัจจุบันล้วนผลิตออกมาจากค่ายบั้งไฟท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัยในการผลิต จึง
ทําให้บั้งไฟท่ีผลิตออกมาต่างก็มีลักษณะเหมือนกันหมด จะแตกต่างกันแค่รายละเอียดและคุณภาพ
ของบั้งไฟในแต่ละค่ายที่ผลิตเพียงเท่าน้ัน แต่โดยภาพรวมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของบ้ังไฟที่มาจาก
ค่ายบ้ังไฟต่างๆ ล้วนแต่มีรูปลักษณ์และลักษณะเดียวกันหมด ดังน้ันบ้ังไฟในปัจจุบันที่ผลิตออกมาจึง
กลายเป็นสินค้าท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ที่ต้องผลิตจากค่ายบ้ังไฟและใช้เคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ี
ทันสมัยจึงจะทําให้บ้ังไฟ บ้ังนั้นสามารถยิงขึ้นไปบนฟ้าได้เป็นเวลานาน  

 จะเห็นได้ว่าต้ังแต่ที่ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ได้ถูกยกระดับเป็นงานระดับตําบลกลาง
ใหญ่ รูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่จึงต้องมีการสร้างมาตรฐานของการจัดงานข้ึนมา
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เพ่ือให้เป็นที่เช่ือถือของผู้ร่วมงาน ว่าเป็นงานระดับตําบลที่มีการจัดงานอย่างมีมาตรฐานเหมือนกับ
การจัดงานของจังหวัดยโสธร และสมกับการเป็นงานระดับตําบล ซ่ึงในอีกทางหนึ่งการสร้างมาตรฐาน
ในหารจัดงานยังถือเป็นหน้าตาของหมู่บ้าน ถ้าหมู่บ้านไผ่จัดงานไม่ดีก็อาจจะทําให้ช่ือเสียงของหมู่บ้าน
ต้องเสียหาย เนื่องจากการกลายเป็นงานระดับตําบลจึงทําให้คนทั่วไปรู้จักประเพณีบุญบ้ังไฟของ
หมู่บ้านไผ่มากข้ึนกว่าในอดีต 

3. การผลิตจํานวนมาก  

การผลิตจํานวนมาก เป็นการผลิตภายใต้ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เน้นผลิตสินค้าใน
ปริมาณมากเพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องตลาด แต่การจัดงานประเพณีบุญ   
บ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ที่จัดเป็นสินค้านามธรรม ยังไม่พบการผลิตประเพณีบุญบ้ังไฟเป็นจํานวนมาก 
เนื่องจากประเพณีบุญบ้ังไฟเป็นการจัดงานประจําปี ที่หนึ่งปีจะมีเพียงหน่ึงครั้ง แต่ประเพณีบุญบ้ังไฟ
ของหมู่บ้านไผ่ในปัจจุบันมีการเพ่ิมวันจุดบ้ังไฟขึ้นมาอีกหน่ึงวัน เพ่ือรองรับกับการจุดบั้งไฟ สําหรับผู้ที่
สนใจนําบ้ังไฟเข้ามาแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเล่นพนันกันมากขึ้น ดังน้ันเซียนบั้งไฟ
ก็จะเข้ามาร่วมงานภายในหมู่บ้านเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกัน ส่งผลให้หมู่บ้านมีรายได้มากขึ้นจากการ
เก็บค่าเข้างาน ด้วยรูปแบบการขยายวันในการจัดงานเป็นวันจัดงานท้ังหมดสามวัน ข้างต้นอาจจัดอยู่
ในส่วนหน่ึงของข้ันตอนการผลิตเป็นจํานวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการผลิตจํานวนมากอย่างเต็มรูปแบบ 
เหมือนอย่างสินค้าประเภทอ่ืนๆท่ีวางขายตามท้องตลาด  

ส่วนสินค้าท่ีเป็นรูปธรรมภายในงาน อย่างเช่น ของที่ระลึก อาหาร ฯลฯ ยังไม่พบว่าเป็นการ
ผลิตเป็นจํานวนมากเพ่ือขายตามงานต่างๆอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากสินค้ารูปธรรมที่ขายในงานจะ
เป็นสินค้าประเภทอาหารสด ซ่ึงทําพร้อมเสิร์ฟในขณะน้ันและเป็นการผลิตจากออเดอร์ของลูกค้า
เท่าน้ัน ส่วนสินค้าประเภทของที่ระลึก ถึงแม้ว่าจะมีร้านบางร้านท่ีรับของที่ระลึกมาขายอีกทีภายใน
งาน ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ันจะมีรูปแบบคล้ายคลึงกันกับสินค้าที่ระลึกในประเพณีบุญบั้งไฟที่อ่ืนๆ อย่างเช่น
ไม้แกะสลักบ้ังไฟ โปสการ์ด แต่เนื่องจากร้านค้าประเภทน้ีมีจํานวนไม่กี่ร้านภายในงาน จึงไม่จัดเป็น
การผลิตสินค้าจํานวนมากเพ่ือขายภายในงาน แต่สินค้าประเภทร้านเช่าร่ม โต๊ะ เก้าอ้ี ดูบั้งไฟ จะเป็น
การผลิตเป็นจํานวนมากเพ่ือตอบสนองเซียนบ้ังไฟและผู้ร่วมงาน สังเกตได้จากภายในงานจะมีร้านเช่า
ร่ม โต๊ะ เก้าอ้ี ดูบ้ังไฟ เป็นจํานวนมาก ซ่ึงแต่ละร้านจะมีร่ม โต๊ะ เก้าอ้ี คอยบริการเป็นจํานวนมากด้วย
เช่นกัน นอกจากน้ีร้านเช่าร่ม โต๊ะ เก้าอ้ี ดูบ้ังไฟ เหล่านี้ยังมีการเดินสายเปิดร้านในงานบ้ังไฟ            
ในหลายๆพ้ืนที่ ที่มีการจัดงาน ดังนั้นร้านเช่าร่ม โต๊ะ เก้าอ้ี ดูบ้ังไฟ จึงจัดเป็นการผลิตสินค้าเป็น
จํานวนมากท่ีพบในประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่และในประเพณีบุญบ้ังไฟในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
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ในขณะเดียวกันการจัดงานบ้ังไฟภายในหมู่บ้านไผ่ใช่ว่ามีแต่การจัดประเพณีบุญบ้ังไฟเพียง
อย่างเดียว นอกจากน้ียังมีการจัดบ้ังไฟสนามที่นายทุนภายในหมู่บ้านอย่างทีมงานเอกลูกชายชาวนา
กับหมู่บ้านได้ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการเล่นพนันเป็นหลัก ซ่ึงการจัดงานบ้ังไฟสนาม
จัดเป็นสินค้าในรูปแบบนามธรรมที่ดึงดูดและล่อลวงให้เซียนบั้งไฟ ได้เข้ามาซื้อสินค้าประเภทนี้ โดย
บ้ังไฟสนามจะจัดข้ึนในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ที่สองของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี 
นอกจากนี้ทางทีมงานเอกลูกชายชาวนายังมีการจัดบ้ังไฟสนามในสถานที่อ่ืนในภาคอีสาน เช่นที่
อําเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และในจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม จะเห็นได้ว่าการจัดบ้ังไฟสนามจะมีการจัดงานเป็นจํานวนมากต่อปี 
หรือมีการผลิตวันจัดบ้ังไฟสนามเป็นจํานวนมากเพ่ือตอบสนองเซียนบ้ังไฟ โดยการจัดงานบ้ังไฟสนาม
ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นในการจัดบ้ังไฟสนามแต่ละครั้งผู้จัดจะต้องมีการเสียเงินให้กับทางฝ่าย
ปกครอง เพ่ือท่ีจะสามารถจัดงานได้สะดวกโดยไม่มีฝ่ายปกครองเข้ามายุ่งเกี่ยว ซ่ึงการจัดบ้ังไฟสนาม
แต่ละครั้งจะมีผู้ร่วมงานเป็นจํานวนมากประมาณ 700- 900 คนต่อวัน และการจัดบ้ังไฟสนามแต่ละ
ครั้งจะได้กําไลจากการจัดงานวันละประมาณ 200,000 บาท เป็นอย่างตํ่า การท่ีบ้ังไฟสนามมีการผลิต
วันจัดงานเป็นจํานวนมากเน่ืองจากความต้องการในการเล่นพนันบ้ังไฟของผู้คนมีจํานวนมากด้วย
เช่นกัน ดังนั้นการจัดงานบ้ังไฟสนามจึงต้องมีการจัดงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้คน ด้วย
การเพ่ิมวันในการผลิตวันจัดบ้ังไฟสนาม อีกท้ังย้ังเป็นการกระตุ้นให้บุคคลทั่วไปหันมาสนใจในบ้ังไฟ
สนามมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการผลิตเป็นจํานวนมากของบ้ังไฟสนามก็มีส่วนทําให้ความเชื่อ
ด้ังเดิมในการจัดงานบั้งไฟ หรือการจุดบ้ังไฟได้เลื่อนหายไป จากท่ีเคยจุดเพ่ือขอฝนกลับกลายเป็นการ
จุดเพ่ือการพนันเป็นหลัก ซ่ึงสิ่งน้ีได้เป็นการตอกยํ้าภาพลักษณ์ของการพนันบ้ังไฟให้ย่ิงมีความเข้มข้น
มากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ีภายในงานบ้ังไฟสนามยังมีการผลิตเป็นจํานวนมากสําหรับสินค้ารูปธรรม อย่าง
การผลิตบั้งไฟเพ่ือใช้ในการจุดภายในงานของค่ายบั้งไฟต่างๆ ถึงแม้ว่าบ้ังไฟจะไม่ได้เป็นสินค้าท่ีขาย
โดยตรงภายในงานบ้ังไฟสนาม แต่บ้ังไฟเป็นการซ้ือขายระหว่างค่ายบ้ังไฟกับผู้จัดบ้ังไฟสนาม เพ่ือ
บริการให้แก่เซียนบั้งไฟที่เข้ามาเล่นพนันบ้ังไฟ เน่ืองจากการเล่นพนันบ้ังไฟต้องมีการใช้บ้ังไฟเป็น
อุปกรณ์สําคัญในการเล่นพนันบ้ังไฟ ซ่ึงการจุดบั้งไฟในงานบ้ังไฟสนามจะมีการจุดบ้ังไฟจํานวน 30 บั้ง
ต่อวัน ส่วนประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านจะมีการจุดบั้งไฟจํานวน 20 บ้ังต่อวัน โดยผู้ร่วมงานทุกคน
สามารถนําบั้งไฟเข้ามาแข่งขันได้ หน่ึงคนต่อหน่ึงบ้ัง ส่วนบ้ังไฟสนามจะเป็นการนําบ้ังไฟเข้ามาจุดโดย
ผู้จัดงานเท่าน้ันผู้ร่วมงานไม่สามารถนําบ้ังไฟเข้ามาจุดในงานได้ ซ่ึงผู้จัดงานจะส่ังการผลิตบ้ังไฟเป็น
จํานวนมากกับค่ายบั้งไฟ เพ่ือนํามาจุดภายในงานที่จัดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ จากการสอบถามค่ายบ้ังไฟ
ต่างๆในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านไผ่หรือค่ายบ้ังไฟภายในหมู่บ้านไผ่พบว่า ในช่วงของการจัดบ้ังไฟ
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สนามจะมีการออเดอร์สั่งทําบ้ังไปเป็นจํานวนมาก จากทีมงานผู้จัดบั้งไฟสนามท่ีต่างๆ ซ่ึงราคาของบ้ัง
ไฟเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5-6 นิ้วมีราคาต้ังแต่ 10,000 – 20,000 บาท แล้วแต่คุณภาพและช่ือเสียง
ของค่ายบั้งไฟน้ันๆ ซ่ึงการผลิตบ้ังไฟของค่ายบั้งไฟในปัจจุบันยังมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ 
อย่างเช่นมีเครื่องไฮโดรลิค เครื่องเจาะรูบั้งไฟ เครื่องผสมดินปืน ฯลฯ ต่างจากในอดีตท่ีการผลิตบ้ังไฟ
จะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีหาวัสดุและวิธีทําจากธรรมชาติ และการผลิตบั้งไฟแต่ละบั้งจะใช้
เวลานานเป็นเดือนในการผลิตต่อบั้ง แต่ปัจจุบันด้วยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้จึงทําให้การ
ผลิตบ้ังไฟมีความสะดวกมากขึ้น ช่างบั้งไฟสามารถทําบ้ังไฟได้หลายๆอันพร้อมกัน รวมถึงใช่เวลาใน
การผลิตบ้ังไฟน้อยลง เนื่องจากมีเครื่องทุนแรงที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กล่าวไปข้างต้น ดังน้ันบั้งไฟที่
ผลิตออกมาจึงมีลักษณะท่ีเหมือนกันหมดภายในค่ายบ้ังไฟน้ันๆ ต่างจากอดีตที่บั้งไฟแต่ละบั้งจะไม่
เหมือนกันเน่ืองจากวิธีทําและการผสมสูตรของช่างบั้งไฟแต่ละคน หรือแม้แต่บ้ังไฟที่ทําจากช่างบ้ังไฟ
คนเดียวกันก็อาจจะไม่เหมือนกันเน่ืองจากการทําบั้งไฟสมัยก่อนจะต้องหาวัสดุในการทําจากธรรมชาติ 
ซ่ึงบางครั้งอาจใช้วัสดุในการทําบ้ังไฟไม่เหมือนกัน อย่างเช่นขนาดของบ้ังไฟท่ีจะไม่เท่ากันเน่ืองจากไม้
ไผ่ตามธรรมชาติจะมีขนาดไม่เท่ากันทุกต้น ต่างจากในปัจจุบันที่ขนาดของบ้ังไฟสามารถกําหนดได้
อย่างชัดเจน เนื่องจากกระบอกบ้ังไฟทํามาจากท่อ PVC ที่มีการผลิตมาจากโรงงานตามขนาดที่
แน่นอน ช่างบ้ังไฟจึงสามารถผลิตบ้ังไฟออกมาได้ในขนาดเท่าๆกัน เห็นได้ว่าการผลิตบั้งไฟเพ่ือใช้ใน
การจุดบั้งไฟตามงานบั้งไฟสนามและตามงานบ้ังไฟประเพณี มีการผลิตแบบจํานวนมากเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดการจัดงานบั้งไฟ ซ่ึงค่ายบั้งไฟในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สังเกต
ได้จากในหลายๆพ้ืนที่ในภาคอีสานมีค่ายบั้งไฟก่อต้ังขึ้นมาเป็นจํานวนมาก เพ่ือตอบรับกับความ
ต้องการของตลาด นอกจากน้ีภายในงานบ้ังไฟสนามยังมีการผลิตจํานวนมากของสินค้ารูปธรรมอย่าง
ร้าน ร้านเช่าร่ม โต๊ะ เก้าอ้ี ดูบ้ังไฟ ด้วยเช่นกัน เน่ืองจากสินค้าอย่าง ร่ม โต๊ะ เก้าอ้ี ดูบั้งไฟ ถือเป็น
สินค้าสําคัญภายในงานบ้ังไฟสนามและงานบ้ังไฟประเพณี เหมือนอย่างท่ีกล่าวไปข้างต้น อีกทั้งร้านค้า
พวกน้ียังเดินสายไปยังการจัดงานบ้ังไฟในท่ีอ่ืนๆ จึงทําให้มีสินค้าท่ีเหมือนกัน ในงานบุญบ้ังไฟใน
หลายๆที่  

จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่าท้ังประเพณีบุญบ้ังไฟและบ้ังไฟสนามท่ีจัดขึ้นภายในหมู่บ้านไผ่มีสินค้า
รูปธรรมและสินค้านามธรรม ที่ถูกผลิตข้ึนเป็นจํานวนมากเพ่ือตอบสนองกับความต้องการของตลาด
การจัดงานบ้ังไฟ ด้วยกระแสความนิยมในการจัดงานบ้ังไฟทั้งสองประเภท จึงทําให้สินค้ารูปธรรมและ
สินค้านามธรรมภายในงานต่างต้องมีการผลิตสินค้าเป็นจํานวนมาก  
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4. การผลิตซํ้า   

การผลิตซํ้า เป็นขั้นของการตอกยํ้าภาพลักษณ์หรือความหมายของสินค้าผ่านทางสื่อโฆษณา
และเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการยอมรับในความหมายท่ีถูกสร้างขึ้นจนต้องการ
สินค้าเหล่าน้ันมาไว้ในครอบครอง ส่วนหน่ึงของการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ก็คือการผลิต
ซํ้า ผ่านการประชาสัมพันธ์วันและเวลาในการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟ ซ่ึงหมู่บ้านไผ่ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยทางตําบลกลางใหญ่เป็น
หน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์วันและเวลาในการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟให้กับหมู่บ้านภายใน
ตําบลกลางใหญ่และหมู่บ้านอ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียงให้เข้ามาร่วมงาน ผ่านแผ่นผับที่ทางตําบลเป็นคนจัดทํา
ขึ้นเพ่ือแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านอ่ืนๆได้รับรู้ จนกระท้ังปี พ.ศ. 2550 ทางหมู่บ้านไผ่จึงเริ่มทําแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้าน เพ่ือแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง และชาวบ้าน
ภายในหมู่บ้านให้นําไปแจกจ่ายให้กับญาติพ่ีน้องท่ีอยู่ต่างจังหวัดให้มาร่วมงาน รวมถึงส่งให้กับ
ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ เพ่ือเชิญชวนญาติพ่ีน้องและเพ่ือนมาร่วมงาน ในปี พ.ศ. 2552 ทาง
หมู่บ้านไผ่ ได้จัดทําแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เพ่ือติดตามถนนสายต่างๆ เช่น ถนนแจ้งสนิท        
ถนนทางเข้าจังหวัดยโสธร ถนนบริเวณหน้าอําเภอเข่ืองในและติดบริเวณหน้าตําบลกลางใหญ่ ฯลฯ ใน 
ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ทางหมู่บ้านไผ่ได้เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ด้วยการประชาสัมพันธ์
การจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้าน ผ่านคล่ืนวิทยุท้องถิ่นและคลื่นวิทยุชุมชน อย่างเช่น คลื่นวิทยุ
สหกรณ์ร่วมใจ FM 97.75 MHz เป็นต้น  

หมู่บ้านไผ่ได้เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่กําลังได้รับความนิยม อย่าง 
Fan page ใน Facebook ขององค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ ที่ใช้ช่ือว่า “องค์การบริหารส่วน
ตําบลกลางใหญ่” (https://www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่) โดย
ประชาสัมพันธ์ วันและเวลาในการจัดงาน รวมถึงเผยแพร่ความเคลื่อนไหวและรูปภาพภาพในงาน ให้
ผู้ที่กดไลค์และผู้ที่ติดตาม Fan page องค์การบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่ ได้รับรู้ ทางกรรมการ
หมู่บ้านยังทําการติดต่อไปยังคณะหมอลํา คณะต่างๆท่ีทางหมู่บ้านได้จ้างให้มาทําการแสดงท่ีหมู่บ้าน 
ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่ เน่ืองจากคณะหมอลําที่มีช่ือเสียงเหล่าน้ี
จะต้องประชาสัมพันธ์ วันและเวลาการแสดงในพ้ืนที่ต่างๆ  

ในปี พ.ศ. 2557 กรรมการหมู่บ้านยังมีการประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของ
หมู่บ้านผ่านคลื่นวิทยุท้องถิ่นออนไลน์ คล่ืนวนารมย์เรดิโอ FM 101.50 MHz ที่สําคัญทางกรรมการ
หมู่บ้านยังขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้เป็นอีกหน่ึงกระบอกเสียงในการชักชวนญาติพ่ีน้องที่อาศัยอยู่
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ต่างจังหวัดหรือหมู่บ้านอ่ืนให้มาร่วมงานประเพณีบุญบั้ งไฟของหมู่ บ้านไผ่ ซ่ึงถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก (นายบุญช่วย สมวงศ์. อายุ 57 ปี. ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไผ่ หมู่ 8. 
สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2558) 

ส่วนบ้ังไฟสนามจะมีการประชาสัมพันธ์วันเวลาในการจัดงานด้วยเช่นกัน โดยผ่านแผ่นผับที่
ทางทีมงานเป็นคนจัดทําข้ึน ซ่ึงมีรูปแบบคล้ายกับการประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับของงานบ้ังไฟ
ประเพณีที่หมู่บ้านจัดข้ึน นอกจากน้ีบ้ังไฟสนามยังมีการประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านเครือข่าย คน
รักบั้งไฟ ซ่ึงก่อต้ังเป็น Fan page ใน Facebook ใช้ช่ือว่า “คนรักบ้ังไฟ” (https://www.facebook. 
com/ChmrmKhnRakBangfiThiyLaend) ภายใน Fan page คนรักบ้ังไฟ จะบอกรายละเอียดของ
การจัดบั้งไฟสนามในพ้ืนที่ต่างๆในภาคอีสาน ให้ผู้ที่ติดตามและผู้ที่กดไลค์ได้รับทราบความเคลื่อนไหว
ของบ้ังไฟสนามในพื้นที่ต่างๆ อย่างเช่น บอกวันและเวลาในการจัดบ้ังไฟสนามของทีมงานใดจะจัดข้ึน
เม่ือไหร่ มีการบอกรายละเอียดว่ามีบ้ังไฟจากค่ายไหนมาจุดบ้าง บ้ังไฟสนามของทีมงานใดมีบ้ังไฟผ่าน
เวลาท่ีกําหนดกี่ บ้ังและเป็นของค่ายใด เป็นต้น ในขณะเดียวกันการใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์การจัดประเพณีบุญบ้ังไฟและการจัดงานบ้ังไฟสนาม ล้วนเป็นการเน้นยํ้าให้ผู้บริโภค
มองประเพณีบุญบ้ังไฟเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่น่าหลงใหล เน่ืองจากการประชาสัมพันธ์ในแต่ละครั้งผ่าน
ส่ือต่างๆ จะต้องมีการบอกรายละเอียดในการจัดงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกจัดข้ึนภายในงาน ซ่ึง
รายละเอียดของงานเหล่าน้ันก็ล้วนแต่มีความน่าสนใจ ดังน้ันการใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์การจัด
งานจึงเป็นสิ่ง ท่ีสามารถดึงดูดผู้ร่วมงานให้เข้ามาร่วมงานได้อย่างง่ายดาย ที่สําคัญสื่อการ
ประชาสัมพันธ์เหล่านั้นยังเป็นสิ่งท่ีผู้จัดหรือนายทุน ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับงานของตนเอง 
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความอยากในการบริโภคและเข้าร่วมประเพณีบุญบ้ังไฟ ผ่านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นผู้บริโภคให้หันมาบริโภคประเพณีบุญบ้ังไฟของ
หมู่บ้านไผ่ที่มีเรื่องความสนุกสนานรื่นเริงจากกิจกรรมต่างๆ เป็นตัวแลกเปลี่ยนกับเงินค่าเข้างาน   

นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์เปิดให้เช่าพ้ืนที่ขายของภายในงานประเพณีบุญบ้ังไฟยังมีการ
ผลิตซํ้าด้วยการมีแผ่นป้ายติดประกาศให้เช่าพ้ืนที่ขายของตามสถานท่ีต่างๆเพ่ือให้พ่อค้าและแม่ค้าท่ี
สนใจเข้ามาติดต่อ ขอเช่าพ้ืนที่ขายของภายในงาน ซ่ึงช่องทางน้ีจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน
ได้อีกทางหน่ึงอีกทั้งยังเป็นการทําให้รูแบบการจัดงานของหมู่บ้านไผ่มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
เนื่องจากมีร้านขายของมากมายภายในงานเพื่อบริการผู้บริโภคอย่างผู้เข้าร่วมงานทุกคน 

ที่สําคัญด้วยการเพ่ิมวันในการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟประเพณีกึ่งบั้งไฟสนามและการจัดบ้ังไฟ
สนามที่มีการจัดข้ึนได้หลายคร้ังต่อปี ยังเป็นการผลิตซํ้า ตอกย้ําการเล่นพนันบ้ังไฟ ในทั้งประเพณีบุญ
บ้ังไฟกึ่งประเพณีและบ้ังไฟสนามให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ และยอมรับกับการพนันที่เกิดข้ึนในงานเหล่าน้ี 



191 
 

อีกทางหน่ึงยังเป็นการเผยแพร่การพนันบ้ังไฟให้ได้รับความนิยมและมีจํานวนมากขึ้น ซ่ึงประเพณีบุญ
บ้ังไฟในหลายๆพ้ืนที่ในภาคอีสานได้มีการเล่นพนันบั้งไฟเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกัน ด้วยการผลิตเป็น
จํานวนมากของวันในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟประเพณีกึ่งบ้ังไฟสนามและการผลิตการจัดบั้งไฟสนาม
เป็นจํานวนมากยังส่งผลให้เกิดการผลิตซํ้าตอกยํ้าภาพลักษณ์ของประเพณีบุญบ้ังไฟหรืองานบ้ังไฟ
สนามให้เป็นงานที่มีจุดเด่นคือการเล่นพนันบ้ังไฟ 

ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของหมู่บ้านไผ่ ถือเป็นการผลิตซํ้าต่อการ
จัดประเพณีบุญบ้ังไฟ ซ่ึงได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบการจัดงาน การประชาสัมพันธ์จะทําให้งาน
เป็นท่ีรู้จักของคนทั่วไปในพ้ืนที่อ่ืนๆมากขึ้น ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นการชักชวนคนทั่วไปให้เข้ามาร่วม
งานหรือเพ่ือให้หลงใหลกิจกรรมต่างๆในประเพณีบุญบ้ังไฟระดับตําบลกลางใหญ่ นอกจากน้ีการผลิต
เป็นจํานวนมากของการจัดประเพณีบุญบั้งไฟและงานบั้งไฟสนามยังถือเป็นการผลิตซํ้าภาพลักษณ์ของ
การจัดงาน ว่าเป็นงานที่มีเรื่องการพนันเป็นหลัก จนทําให้คนทั่วไปยอมรับการพนันบั้งไฟท่ีเกิดข้ึน
ภายในงานและทําให้มีผู้ร่วมงานเป็นจํานวนมาก เนื่องจากผู้ร่วมงานเหล่านั้นหลงใหลและช่ืนชอบการ
พนันบ้ังไฟภายในงาน อีกทางหน่ึงถ้ามีผู้ร่วมงานเป็นจํานวนมาก น่ันก็หมายถึงรายได้ที่มีจํานวนมาก
ขึ้นตามจํานวนผู้ร่วมงานนั่นเอง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าการผลิตซํ้าที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นการตอกยํ้าให้
ผู้ร่วมงานและคนทั่วไปได้รู้จักกับประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่มากขึ้น และเปรียบเสมือนเป็นสิ่ง
ย่ัวยวนให้ผู้ร่วมงานได้เข้ามาร่วมงานเพ่ือมาบริโภคสินค้าภายในงาน หรือแม้แต่มาบริโภครูปแบบการ
จัดงาน 

ด้วยขั้นตอนการผลิตท่ีมีลักษณะของการพยายามทําให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับตัวสินค้าผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีต่างๆ ทําให้สินค้าท่ีถูกผลิตข้ึนภายใต้ตรรกะของ
ระบบทุนนิยมมีลักษณะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการผลิตข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของมวลชนเป็นหลัก อดอร์โนกล่าวว่าลักษณะเช่นน้ีได้ทําให้คุณค่าบางอย่างในวัฒนธรรมหรือตัว
สินค้าถูกทลายลงจนไม่หลงเหลือความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว นอกจากสินค้าวัฒนธรรมจะถูกผลิต
ออกมาเหมือนๆกันแล้ว สินค้าทางวัฒนธรรมทั้งหลายต่างก็มีคุณลักษณะร่วมกันคือ การเป็นลูกผสม
ระหว่าง ศิลปวัฒนธรรม กับความบันเทิงหย่อนใจ ดังนั้นสําหรับอดอร์โน อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึง
เป็นกระบวนการสร้างสินค้าเพ่ือความบันเทิง สินค้าทางวัฒนธรรมที่ถูกผลิตขึ้นจึงมีสาระสําคัญคือ 
ความ บัน เทิ ง เป็ นหลั ก  ( Theodor W. Adorno and Max Horkeimer, 1986: 123. อ้ า ง ถึ ง ใน 
นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย, 2549: 102) และในขณะเดียวกันการกระตุ้นของสื่อที่เข้ามาทําให้ตัวผู้บริโภค
เกิดการยอมรับหรือจํายอมต่อส่ิงท่ีสื่อนําเสนอโดยที่ไม่ต้ังคําถามหรือต่อต้าน ซ่ึงในที่สุดแล้วผู้บริโภค
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เหล่าน้ีก็จะบอกกับตัวเองว่าช่ืนชอบในสิ่งท่ีอุตสาหกรรมวัฒนธรรมผลิตข้ึน แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียง
ความต้องการจอมปลอมที่ถูกผลิตสร้างขึ้นโดยระบบทุนนิยมท่ีพยายามกระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความ
ต้องการต่อวัฒนธรรมและตัวสินค้าต่างๆ อย่างไม่จํากัด (กาญจนา แก้วเทพ, 2549: 53) เช่นเดียวกับ
ประเพณีบ้ังไฟแบบใหม่ของหมู่บ้านไผ่ ที่นับวันจะเป็นประเพณีรื่นเริงเฉลิมฉลอง มากกว่าประเพณีที่
ตอบสนองจิตใจของชาวบ้านเหมือนอย่างในอดีต สังเกตได้จากการมีหมอลําซ่ิงและหมอลํากลอน เข้า
มาแสดงในงาน มีการร้องรําทําเพลงของชาวบ้านเกือบตลอดท้ังวัน มีร้านขายของ ร้านขายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ที่ผู้ร่วมงานให้ความนิยมในการด่ืมเครื่องด่ืมประเภทน้ีภายในงานเป็นอย่างมาก เพราะถือ
เป็นงานร่ืนเริง มีซุ้มเคร่ืองเล่น หรือการเล่นพนันกันอย่างสนุกสนานและเปิดเผยเพ่ือดึงดูดผู้คน ซ่ึงจาก
การสัมภาษณ์วัยรุ่นหลายๆคนภายในงานพบว่า ไม่ทราบว่าประเพณีบุญบ้ังไฟจัดข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์
อะไร แต่ทราบว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมา และมองว่าเป็นงานที่เอาไว้เล่นพนันบ้ังไฟ กล่าวคือ
เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านมองประเพณีบุญบ้ังไฟที่จัดขึ้นเป็นงานที่เน้นเรื่องความสนุกสนานเป็นหลัก ที่
สําคัญประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ยังเป็นงานที่มุ่งหวังหาผลกําไรสูงสุด ถึงแม้ว่าจะมีการเก็บค่า
เข้าร่วมประเพณีบุญบ้ังไฟ คนละ 300 บาท ต่อวัน ซ่ึงถือเป็นค่าเข้างานท่ีมีราคาค่อนข้างสูงเม่ือเทียบ
กับการจัดประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านอ่ืน แต่ผู้ร่วมงานก็ยังนิยมเข้าร่วมประเพณีบุญบ้ังไฟ ย่ิงนับวัน
ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ก็ย่ิงมีจํานวนคนเข้าร่วมงานมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการท่ีมีผู้ร่วมงานเป็น
จํานวนมากยังหมายถึงรายได้ที่จะเข้าหมู่บ้านเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกัน โดยรายได้ทั้งหมดในการจัด
งานเฉล่ียต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 – 800,000 บาท ต่อปี (นายบุญช่วย สมวงศ์. อายุ 57 ปี. 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านไผ่ หมู่ 8. สัมภาษณ์, 21 มกราคม 2558) ดังนั้นประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่จึง
สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านได้เป็นอย่างมาก และในขณะเดียวกันผู้ร่วมงานก็ต่างถูกสินค้ารูปธรรมและ
สินค้านามธรรมของประเพณีบุญบ้ังไฟและงานบ้ังไฟสนามล่อลวงให้หันมาบริโภคสินค้าเหล่าน้ัน 

สอดคล้องกับสินค้าทางวัฒนธรรมในระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ตามความคิดของอดอร์โน
ที่มองว่าการผลิตสินค้าในระบบทุนนิยม ที่ถูกประเมินด้วยราคาสําหรับขายในตลาดและราคาในสินค้า
น้ันก็ต้องมุ่งหวังผลกําไรสูงสุด อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึงเป็นความคิดของการแสวงหาผลประโยชน์
ด้วยเงินตราและผลของกําไรก็จะตกอยู่ที่ผู้ผลิตหรือนายทุนฝ่ายเดียว (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549: 35) 
เช่นเดียวกันกับการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่ที่รายได้จากการจัดงานส่วนใหญ่แล้วจะตกไป
อยู่ที่หมู่บ้านและนายทุนที่ร่วมกันจัดงาน ส่วนชาวบ้านจะได้เงินจากการขายของเล็กๆน้อยหรือการ
เล่นพนันบั้งไฟเพียงเท่านั้น 

นอกจากนี้ในทรรศนะของอดอร์โนและฮอร์กไฮเมอร์ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งท่ี
ล่อลวงมนุษย์อยู่ตลอดเวลา ด้วยการทําให้มนุษย์พึงพอใจอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจาก
การหลอมรวมระหว่างวัฒนธรรม และความบันเทิงเข้าด้วยกัน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะทําให้วัฒนธรรมเสื่อม
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ลงเท่านั้นแต่ทําให้ความบันเทิงกลายเป็นเรื่องประเทืองปัญญา ดังนั้นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมได้ทําให้
มวลชนเกิดการยอมจํานนต่อแม่บททางวัฒนธรรม ที่เข้ามาครอบงําและกําหนดวิถีชีวิตในสังคมทุน
นิยมในที่สุด (ชินวร ฟ้าดิษฐี, 2550: 13) เช่นเดียวกันกับผู้ร่วมงานภายในประเพณีบุญบั้งไฟและงาน
บ้ังไฟสนามที่หมู่บ้านไผ่จัดขึ้น ที่หลงใหลไปกับกิจกรรมต่างๆภายในงาน ที่มีความบันเทิงต่างๆ
มากมายไว้คอยล่อลวงและบริการผู้ร่วมงาน จนประเพณีบุญบ้ังไฟที่หมู่บ้านไผ่จัดขึ้นแทบจะไม่
หลงเหลือวัฒนธรรมหรือกิจกรรมแบบด่ังเดิมที่จัดทําขึ้นมาเพ่ือตอบสนองทางด้านจิตใจของชาวบ้าน 
แต่กลับกลายเป็นงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมแบบทุนนิยม ที่ทุกอย่างสามารถ
แลกเปลี่ยนได้ด้วยเงินตรา ที่สําคัญยังเกิดธุรกิจต่างๆข้ึนมาภายในงาน เช่น เกิดธุรกิจการทําค่ายบั้งไฟ 
ธุรกิจรับจ้างรําในขบวนแห่บ้ังไฟ ธุรกิจรับจ้างขบวนกลองยาวและดนตรีประกอบการแห่ขบวนบ้ังไฟ 
ธุรกิจรับจ้างจับเวลาและพากย์บ้ังไฟ ธุรกิจการทําบ้ังไฟขนาดเล็ก ธุรกิจการรับเหมาพื้นที่ขายของ
ภายในงาน ธุรกิจร้านขายของประเภทต่างๆ อาจกล่าวได้ว่าประเพณีบุญบ้ังไฟสนามและงานบั้งไฟ
สนามมีส่วนทําให้เกิดธุรกิจใหม่ๆข้ึนมาเป็นจํานวนมาก ที่เข้ามาหาผลประโยชน์ภายในงาน 

การท่ีประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ได้ถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นสินค้า และยังถูกลดคุณค่าและ
เอกลักษณ์ของประเพณีบุญบ้ังไฟไปในตัว เน่ืองจากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่ทําให้ประเพณี
วัฒนธรรมเหล่าน้ันกลายเป็นเร่ืองที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ หรือเป็นเรื่องที่สามารถจัดข้ึนได้ โดยไม่มี
กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับทางวัฒนธรรมแบบด่ังเดิมมาควบคุม ซ่ึงต่างประเพณีบุญบ้ังไฟในอดีต ที่หนึ่งปี
จะมีการจัดงานเพียงหน่ึงครั้ง ด้วยเหตุน้ีเองจึงทําให้คุณค่าเดิมและเอกลักษณ์ที่อยู่ในวัฒนธรรม
ประเพณีเหล่าน้ันหายไป หรือถูกแปลความหมายใหม่ มีรูปลักษณ์แบบใหม่ ก่อให้เกิดรสนิยมใหม่ใน
การบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมด่ังเช่นประเพณีบุญบ้ังไฟในหมู่บ้านไผ่ที่จัดข้ึนมาในปัจจุบัน  
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สรุป 

จะเห็นได้ว่าการศึกษาในครั้งน้ี ได้สะท้อนให้เห็นรูปแบบการจัดประเพณีบุญบั้งไฟของ
หมู่บ้านไผ่ ที่มีความแตกต่างของประเพณีบุญบ้ังไฟแบบเก่าและแบบใหม่ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
รูปแบบการจัดงานที่มีความย่ิงใหญ่ มีกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมาย สะท้อนถึงการเป็นงานสมัยใหม่ 
ในทางกลับกันบริบทความเป็นสมัยใหม่ก็ได้เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยนการจัดงานบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่
ด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนยังเป็นผลของการเปล่ียนแปลงทั้งวิธีคิดและการ
จัดงานของเจ้าของวัฒนธรรมอย่างกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านในหมู่บ้านไผ่ ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้ได้
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟของหมู่บ้านไผ่อย่างเป็นลูกโซ่และมีผลเช่ือมโยงกันทุก
ส่วนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นอกจากนี้ภายในประเพณีบุญบ้ังไฟที่จัดข้ึนยังมีการสร้างกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมา มีการว่าจ้าง
กิจกรรมต่างๆ จากภายนอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างวงดนตรีกลองยาว การว่าจ้างนางรําสําหรับ
การแข่งขันแห่ขบวนบ้ังไฟ การว่าจ้างทีมพากย์บ้ังไฟ  หรือการว่าจ้างคณะหมอลํา ต่างจากในอดีตท่ี
ชาวบ้านจะร่วมกันจัดขึ้น กิจกรรมต่างๆที่จัดข้ึนมาใหม่ยังเป็นการจัดขึ้นเพ่ือความสนุกสนานและ
ความบันเทิงหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเป็นหลัก โดยลดทอนความเช่ือด่ังเดิมท่ีเน้นเรื่องการของฝน
และตอบสนองทางด้านจิตใจของชาวบ้านก่อนการทํานา ประกอบกับกิจกรรมใหม่ที่จัดขึ้นมายัง
สะท้อนให้เห็นว่าประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่ในปัจจุบันเป็นประเพณีสมัยใหม่ ที่ตอบสนองวิถี
ชีวิตชนบทสมัยใหม่ ที่ให้ความสนใจในเรื่องความบันเทิง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวไปข้างต้น ประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่จึงไม่ได้เป็นประเพณี
ที่ตอบสนองความเช่ือทางด้านจิตใจเพียงอย่างเดียว แต่ตอบสนองต่อสังคมอีสานสมัยใหม่ที่มีวิถีชีวิตท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะการตอบสนองในด้านเศรษฐกิจมากข้ึน โดยประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่
ได้สร้างรายได้เป็นจํานวนมากจากการจัดงาน ที่สําคัญกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าท่ีเข้ามาขายของภายในงาน ก็
ได้ผลประโยชน์จากการจัดงานด้วยเช่นกัน  

ปัจจุบันการจัดประเพณีบุญบั้งไฟได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ
หมู่บ้านท่ีเป็นผู้ผลิตข้ึน ด้วยการให้ความหมายโดยอ้างอิงรูปแบบและแนวคิดการจัดงานแบบดั่งเดิม 
ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆข้างต้น ส่งผลให้การจัดงานกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่มี
รูปแบบการจัดงานแบบสมัยใหม่ และเป็นสินค้าในรูปแบบนามธรรมซ้อนสินค้าในรูปแบบรูปธรรมที่
ปรากฏภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องด่ืม ของที่ระลึก หรือแม้แต่บั้งไฟท่ีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูก
จําหน่ายโดยตรงภายในงาน แต่บั้งไฟก็จัดเป็นสินค้าท่ีสําคัญและขาดไม่ได้ภายในประเพณีบุญบ้ังไฟ
ของหมู่บ้านไผ่ ในขณะเดียวกันรูปแบบประเพณีบุญบ้ังไฟก็ยังถูกจัดเป็นสินค้านามธรรมท่ีมีรูปแบบ
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การจัดงานเป็นตัวล่อลวงผู้บริโภคให้เข้ามาร่วมงาน และมีการสร้างความอยากให้ผู้บริโภคให้เข้า
ร่วมงาน ผ่านการสร้างมาตรฐานและยกระดับการจัดงานเพ่ือให้ผู้บริโภควางใจ นอกจากน้ียังใช้การ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการล่อลวงและดึงดูดผู้ร่วมงาน แต่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดเวลา 
เหมือนกับสินค้าบันเทิงทั่วไป ภายในงานยังมีสินค้านามธรรม อย่างการแสดงหมอลํา การแข่งขันการ
จัดแห่ขบวนบ้ังไฟ การแข่งขันจุดบั้งไฟที่มีเร่ืองการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง ไว้คอยบริการผู้ร่วมงาน ซ่ึง
กิจกรรมต่างๆภายในงานยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากผู้ร่วมงานท้ังจากภายในและภายนอก
หมู่บ้าน โดยเฉพาะการแข่งขันจุดบั้งไฟ ที่ท้ายที่สุดแล้วได้มีส่วนส่งเสริมให้การพนันบ้ังไฟย่ิงได้รับ
ความนิยมข้ึนอย่างเป็นวงกว้าง จนเกิดเป็นบ้ังไฟสนามที่จัดตลอดปี ตามพ้ืนที่ต่างๆ บั้งไฟสนามได้มี
การจัดขึ้นที่หมู่บ้านไผ่ด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีบ้ังไฟสนามยังมีการผลิตการจัดงานในลักษณะน้ีเป็น
จํานวนมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ช่ืนชอบการแข่งขันบั้งไฟและการพนันบ้ังไฟ 
ต่างจากบ้ังไฟประเพณีที่จัดเพียงหนึ่งคร้ังต่อปี สินค้าท้ังหมดภายในประเพณีบุญบ้ังไฟและบั้งไฟสนาม
ของหมู่บ้านไผ่ยังสามารถแลกเปลี่ยนได้ด้วยเงินตราแทบทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่การเข้าร่วมงานยังต้องเสีย
ค่าผ่านประตูเหมือนกับสินค้าท่ีวางขายทั่วไปตามท้องตลาด โดยเสียเงินคนละ 300 บาท สําหรับ
ประเพณีบุญบั้งไฟ และ 400 บาท สําหรับบั้งไฟสนาม  

ปรากฏการณ์ที่กล่าวไปข้างต้นยังไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้านไผ่เพียง
เท่าน้ัน แต่การกลายเป็นสินค้าของประเพณีบุญบ้ังไฟยังเกิดข้ึนในหลายๆพ้ืนที่ในภาคอีสาน ที่มีการ
จัดงานในลักษณะน้ีเพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับการจัดงาน และสามารถดึงดูดผู้ร่วมงาน จนทําให้
คุณค่าและความหมายด่ังเดิมของประเพณีบุญบ้ังไฟที่เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์ของภาคอีสานต้อง
สูญสลายไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
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ภาคพนวก ก. 

ภาพภายในประเพณีบุญบ้ังไฟของหมู่บ้ายไผ่ ในปี พ.ศ. 2557 
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ภาพท่ี 40: จุดขายบัตรเข้างานประเพณีบุญบ้ังไฟ 

 

ภาพที ่41: ขบวนแห่เลื่อนสมณศักด์ิ พัดยศเจ้าอาวาสวัดบ้านไผ่ 

  

ภาพที ่42: ขบวนแห่ผ้าป่า 
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ภาพท่ี 43: รถที่แห่บ้ังไฟประกอบในขบวนแห่บ้ังไฟของท้ัง 4 หมู่ 

 

ภาพท่ี 44: รถที่แห่บ้ังไฟประกอบในขบวนแห่บ้ังไฟของท้ัง 4 หมู่ 

 

ภาพท่ี 45: ขบวนกลองยาวที่หมู่บ้านจ้างมาประกอบการแห่ขบวนบ้ังไฟ 
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ภาพที ่46: ขบวนกลองยาวและขบวนดนตรีบรรเลงเพลงลกูทุ่งทีห่มู่บ้านจ้างมาประกอบการแห่บ้ังไฟ 

 

 

ภาพที ่47: คณะนางรําของท้ังสี่หมู่บ้าน ที่จ้างมาประกอบการแห่ขบวนบั้งไฟ 
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ภาพที่ 48: ชาวบ้านท่ีแต่งกายผิดเพศ ที่ร่วมขบวนแห่บ้ังไฟ 

  

ภาพที ่49: กลุ่มวัยรุ่นภายในหมู่บ้านท่ีใส่เสือ้ทีมภายในวันงาน 

 

ภาพที ่50: กลุม่เซียนบ้ังไฟที่เข้าร่วมภายในงาน 
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            ภาพท่ี 51: พระสงฆ์ที่เข้ามาร่วมงาน              ภาพที่ 52: การล้างบ้ังไฟก่อนการจุด 

 
ภาพที ่53: การติดต้ังบ้ังไฟ 

 
ภาพที ่54: ธงสัญญาณความพร้อมในการจุดบ้ังไฟ 
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ภาพท่ี 55: บ้ังไฟขณะพุ่งขึ้นไปบนฟ้า 

  
ภาพที ่56: ผู้ร่วมงานขณะชมบ้ังไฟ 
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