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การช่วงชิงความหมายเนื่องด้วยประเพณีบุญบั้งไฟ 

ในกลุ่มชาติพันธุ์อีสาน
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ความนำา
 ถา้กลา่วถงึประเพณใีน “ฮตีสบิสอง” หรอืประเพณสีบิสองเดอืนของชาวอสีานซึง่

เปน็ทีรู่จ้กัของกลุม่นกัทอ่งเทีย่วโดยทัว่ไปแลว้ “บญุบัง้ไฟ” คงเปน็งานประเพณใีนลำาดบัตน้ๆ 

ทีผู่ค้นสว่นใหญน่ัน้รูจ้กักนัอยา่งแพรห่ลายและกวา้งขวาง ไมว่า่จะเปน็ชาวไทยหรอืชาวตา่ง

ประเทศทัง้นีป้ระเพณบีญุบัง้ไฟทีเ่ปน็ทีรู่จ้กักนัมากทีส่ดุ นัน่กค็อื งานบญุบัง้ไฟของจงัหวดั

ยโสธร ดังจะเห็นได้จากมีนิตยสารของอังกฤษแนะนำากิจกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก ที่ผู้ไป

เยือนไม่ควรพลาด ซึ่งสำาหรับกรณีของไทยนั้นมีกิจกรรมประเพณี 5 อันดับ หนึ่งในนั้นก็มี 

“ประเพณีบุญบั้งไฟ ของจังหวัดยโสธร”1 ด้วย ถึงแม้งานประเพณีบุญบั้งไฟนี้จะมีจัดอยู่

ในชุมชนหรือจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานก็ตาม อาทิเช่น งานบุญบั้งไฟอำาเภอเพ็ญ จังหวัด

อุดรธานี งานบุญบั้งไฟอำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด งานบุญบั้งไฟอำาเภอกระนวน 

จังหวัดขอนแก่น งานบุญบั้งไฟอำาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำาภู หรือบุญบั้งไฟ

ลา้นอำาเภอเอราวณั จงัหวดัเลย เปน็ตน้ แตผู่ค้นสว่นใหญม่กัรูจ้กับญุบัง้ไฟของเมอืงยโสธร

มากวา่ ดว้ยเหตทุีป่ระเพณบีญุบัง้ไฟของชาวจงัหวดัยโสธรหรอืเรยีกชือ่อกีอยา่งวา่ “บัง้ไฟ

เมืองยศ” นั้นถูกกระตุ้นและได้รับการส่งเสริมผ่านหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานการส่ง

เสริมการท่องเที่ยวอย่างเช่น “ททท” หรือที่รู้จักกันในชื่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จนกลายเป็นเอกลักษณ์ และงานบุญที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวยโสธรมานับเนื่อง

กว่าสามทศวรรษแล้ว และยังคงดำาเนินเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้

* ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 เมื่อปี พ.ศ.2553 นางสาวเพ็ญสุดา ไทรอร่าม รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) กล่าวว่านิตยสารในประเทศอังกฤษ ได้คัดเลือกกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
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 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริมให้งานประเพณี

บุญบั้งไฟเมืองยโสธรกลายเป็นเทศกาลหรือสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว (Cultural  

Commoditization) จนเกิดเป็นภาพลักษณ์ในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักกัน 

(นธิเิอยีวศรวีงศ,์ 2536: 13-14) กลา่วคอื เมือ่กลา่วถงึประเพณบีญุบัง้ไฟแลว้กม็กัจะนกึถงึ

หรอืมองเหน็วา่เปน็งานประเพณเีฉพาะของจงัหวดัยโสธรเทา่นัน้ ซึง่มนียัยะแสดงใหเ้หน็ถงึ

ความเปน็ “เจา้ขา้วเจา้ของ” ประเพณบีญุบัง้ไฟในสายตาของคนสว่นใหญท่ีอ่ยูน่อกชมุชน

อสีาน รวมทัง้ชาวเมอืงยโสธรดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากมตีวัอยา่งกาพยเ์ซิง้ประชาสมัพนัธง์าน

ประเพณีบุญบั้งไฟ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร (2540: 71) ความว่า

 “โอเฮาโอ ยโสธรเฮาโอ โอมพุทโธนะโมเป็นเค้า

 ข้าน้อยสิเว้าเรื่องบุญบั้งไฟ  ทั่วถิ่นไทยระบือลือล้น

 เสียงสนั่นทางยโสธร  กล่าวเป็นกลอนลือมานานแล้ว

 จัดเป็นแนวบุญบั้งไฟลือส่า  ถือกันมาเป็นประเพณี

 ในรอบปีเดือนหกตกเข้า  พวกผู้เฒ่าเพิ่นเต้าเฮ็ดบุญฯ”

  

  ภาพการตอกยำ้าเหล่านี้เป็นเหตุหนึ่งที่ทำาให้บดบังการรับรู้ว่า งานประเพณีบุญ

บัง้ไฟนัน้ มจีดัขึน้ในเกอืบทกุจงัหวดัของอสีาน เพราะเปน็จารตีฮตีคองทีป่ฏบิตัสิบืทอดกนั

มาเป็นประเพณีความเชื่อมายาวนาน ดังมีคำากล่าวไว้ในหนังสือ	บุญบั้งไฟยโสธร	ประเพณี

ขอฝนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ของยูร กมลเสรีรัตน์ (2546: 32) ความว่า

 “จังหวัดยโสธร นอกจากจะจัดในหมู่บ้านต่างๆ แล้ว ในตัว

จงัหวดัจะจดังานประเพณบีญุบัง้ไฟทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคอสีาน มขีบวนแห่

บั้งไฟยาวเหยียดหลายกิโลเมตร และมีผู้คนหลั่งไหลไปชมกันมากมาย 

ทัง้คนไทยและคนตา่งประเทศ เนือ่งจากไดร้บัการสง่เสรมิและสนบัสนนุ

จากการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย (ททท.) ใหเ้ปน็เทศกาลประจำาปขีอง

จังหวัดที่เชิดหน้าชูตาและดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก”
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 ประเพณบีญุบัง้ไฟถกูสรา้งใหก้ลายเปน็ตวัแทนหรอืสญัลกัษณข์องจงัหวดัยโสธร 

ซึ่งเกิดจากผลของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

(ททท.) นบัเนือ่งมาตัง้แตร่าวป ีพ.ศ.2520 เปน็ตน้มา ซึง่รวมระยะเวลากวา่สามทศวรรษมา

แลว้ กระแสการกระตุน้เศรษฐกจิและการทำาวฒันธรรมใหเ้ปน็สนิคา้ผา่นการประชาสมัพนัธ์

เพื่อการท่องเที่ยว ทำาให้แต่ละท้องถิ่นได้พยายามดึงเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็น “จุด

ขาย”เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและงบประมาณประจำาปี เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมทาง

วัฒนธรรมขึ้น เมื่อกิจกรรมของตนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง คนในชุมชนท้องถิ่นก็มีความ

ภาคภูมิใจและพยายามจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เข้ามาเสริมเติมแต่งให้ประเพณีของตน  

(ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ และคณะ. 2554: 28) ด้วยเหตุนี้บุญบั้งไฟจึงถูกผู้คนในสังคมภายนอก

เพ่งมอง ในฐานะเป็นงานบุญประเพณีของชาวจังหวัดยโสธรเท่านั้น จนเป็นเหตุให้ชุมชน

อืน่ๆ ในอสีานทีม่กีารจดังานบญุเชน่นีด้ว้ยเริม่ตัง้คำาถามกบัการจบัจอ้งและยดึพืน้ทีป่ระเพณี

บุญบั้งไฟไว้เฉพาะในจังหวัดยโสธรเท่านั้น ดังมีคำากล่าวว่า

 “การนำาเสนอประเพณีบุญบั้งไฟให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยว จำาเป็นต้องจำากัด

อยู่ที่ยโสธรเพียงแห่งเดียวด้วยหรือ งานประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร เป็นงานที่ติดอันดับ 1 

ใน 5 ประเพณีไทยที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากชมมากที่สุดในโลก หรือน่าจะเป็นงาน

ประเพณบีญุบัง้ไฟของไทย เปน็งานตดิอนัดบั 1 ใน 5 ประเพณไีทยทีน่กัทอ่งเทีย่วตา่งชาติ

อยากชมมากที่สุดในโลก” ทั้งที่หลายที่ก็จัดงานอยู่ในงานระดับประเทศทั้งนั้น และบางที่

มีศักยภาพจัดงานได้มากกว่ายโสธร งานประเพณีบุญบั้งไฟ...คนไทยทั่วไปคิดว่า งานบุญ

บั้งไฟนั้น คือมีที่ยโสธรเพียงที่เดียว จริงๆ แล้ว มีคู่กับคนอีสานมานานกว่า 100 ปี ทั้งนี้

ยโสธรเพิง่ตัง้เปน็จงัหวดัเมือ่ป ีพ.ศ.2515 ในอำาเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ ทีไ่ดช้ือ่วา่เปน็

งานประเพณบีญุบัง้ไฟทีใ่หญท่ีส่ดุ คอืทีเ่ดยีวในประเทศไทยทีง่านยิง่ใหญ ่ทัง้วนัแหบ่ัง้ไฟเอ ้

และวันจุดบั้งไฟ ส่วนอำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ชื่อว่า มีคณะบั้งไฟเอ้ที่สวยงาม

ทีส่ดุ...แหลง่ผลติบัง้ไฟเอส้วยงามนัน้ ทีไ่ปแหใ่นงานของทกุทีท่ีม่กีารจดัใหญโ่ต ทัง้ทีย่โสธร 

รอ้ยเอด็ มหาสารคาม กส็ว่นมากเปน็งานหตัถกรรมทีน่า่อนรุกัษข์องชาวอำาเภออาจสามารถ 

จังหวัดร้อยเอ็ด เกือบทั้งนั้น ทั้งนี้จึงเห็นว่า ททท. ควรจะทำาการทบทวนใหม่ให้เหมาะสม

กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดให้มีการหมุนเวียน

มากขึ้น...”(www.esanclick.com/newses.php)     
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 จากประเดน็ดงักลา่ว ทำาใหผู้เ้ขยีนมคีวามสนใจวา่ ประเพณบีญุบัง้ไฟทีจ่ดัขึน้ใน

ชมุชนทอ้งถิน่อืน่ในภาคอสีาน ซึง่มใิชเ่พยีงในจงัหวดัยโสธรนัน้มกีารสรา้งหรอืนยิามความ

หมายของประเพณีงานบุญบั้งไฟในชุมชนของตนอย่างไร กลุ่มชนเหล่านี้มีการต่อรองเพื่อ

ชว่งชงิการนำาเสนอภาพประเพณบีญุบัง้ไฟทีป่ฏบิตัอิยูใ่นชมุชนของตนใหป้รากฏแกส่ายตา

ของกลุ่มคนอื่น ๆ อย่างไร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และตีความในบทความ

เรือ่งนี ้ผูเ้ขยีนไดใ้ชว้ธิกีารรวบรวมจากงานเอกสารและงานสนามโดยการสงัเกตแบบมสีว่น

รว่ม และการสมัภาษณผ์ูรู้ใ้นทอ้งถิน่เปน็หลกั และขอนำาเสนอเปน็ประเดน็หลกัตามลำาดบั

ดงันี ้คอื 1) การชว่งชงิความหมายผา่นการตัง้ชือ่งานบญุประเพณ ี2) การชว่งชงิความหมาย

ผา่นวตัถปุระสงคแ์ละเครอืขา่ยงานบญุ 3) การชว่งชงิความหมายผา่นสญัลกัษณใ์นงานบญุ 

และ 4) การช่วงชิงความหมายผ่านตำานานประวัติที่มาของงานบุญ
	

 1. จาก “บุญบั้งไฟยโสธร” สู่ “บุญบั้งไฟไทยแลนด์”: การช่วงชิงความ

หมายผ่านการตั้งชื่องานบุญประเพณี

  “ยโสธรเมืองบั้งไฟโก้   เมืองแตงโมหวานอร่อย...

 ละหม่อนขวัญงามเบิ่งเรียบร้อย ผ้าขิดโก้ที่โด่งดัง

 ...............................   ........................

 ...คิดถึงคนยโสธร   กลับถึงที่นอน

 สิเป็นบ้าป่วงห่วงเขา  บุญบั้งไฟมาจีบเรา

 จากมาห่วงเขา   บ่เป็นอันกินอันนอน...ฯ”

 เนื้อความข้างต้นนั้น เป็นถ้อยคำาส่วนหนึ่งของบทเพลงลูกทุ่งหมอลำา ขับร้อง

โดยนักร้องลูกทุ่งสาวอีสานชาวร้อยเอ็ด นั่นคือ จินตหรา พูลลาภ ชื่อเพลงว่า “บั้งไฟโก้

ยโสธร” แนน่อนวา่การรบัรูข้องคนสว่นใหญท่ัง้ทีเ่ปน็ชาวอสีานเอง และชาวทอ้งถิน่อืน่ๆ ใน

ประเทศไทยกม็กัมองวา่ บัง้ไฟกบัเมอืงยโสธรเปน็สิง่คูก่นั หรอืแมแ้ตบ่รษิทัผลติภาพยนตร์

ซึง่บรหิารงานโดยเพช็รทาย วงศค์ำาเหลา หรอืทีผู่ค้นสว่นใหญรู่จ้กัในนามวา่ “หมำา่ จก๊มก” 

ดาราตลกชื่อดังของเมืองไทยที่มีภูมิลำาเนาเดิมอยู่ยโสธร ก็ยังใช้ชื่อบริษัทในเครือว่า 

“บัง้ไฟฟลิม์” ลกัษณะเชน่นี ้แสดงใหเ้หน็วา่ภาพลกัษณข์องงานบญุบัง้ไฟกบัจงัหวดัยโสธร

นัน้ไดถ้กูตอกยำา้ซำา้ความโดยสือ่จนกลายเปน็ทีย่อมรบัและรบัรูก้นัอยา่งกวา้งขวางในสงัคม

ปัจจุบัน
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 นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2536: 88) อธิบายว่า การท่องเที่ยวถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ

กำาหนดและเลื่อนสถานะของชุมชนในกรอบอ้างอิงใหม่นี้ หากมีงานหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่

รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ สถานะของชุมชนนั้นก็ “สูง” ขึ้น 

เหตฉุะนัน้การทีจ่งัหวดัรบังานบญุบัง้ไฟเปน็งานของจงัหวดัยโสธร ทางจงัหวดัจงึมองวา่งาน

ประเพณบีญุบัง้ไฟถกู “ยกระดบั” ใหส้งูขึน้ กลา่วอกีอยา่งหนึง่กค็อืยโสธรกลายเปน็ชมุชน

ที่มีตำาแหน่งในแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญๆ ของประเทศด้วย จึงเท่ากับยกระดับของยโสธรให้

สูงขึ้นนั่นเอง

 อย่างไรก็ตาม สำาหรับชาวอีสานแล้วจะรู้ดีว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟมีจัดอยู่ใน

พื้นที่อื่นๆ ทั่วภูมิภาคด้วยเช่นกัน บางแห่งมีขบวนแห่จัดใหญ่โตกว่าบุญบั้งไฟยโสธรเสีย

อีก อาทิ บุญบั้งไฟเมืองอุดร บุญบั้งไฟพนมไพร ร้อยเอ็ด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มชน

ที่เป็นชาติพันธุ์ไทลาวที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมิใช่ภาคอีสานก็มีการจัดบุญบั้งไฟ

ด้วย ดังเช่น บุญบั้งไฟของชาวตำาบลตาหลังใน อำาเภอวังนำ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว หรืองาน

บญุบัง้ไฟของชาวอสีานอพยพ อำาเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธาน ีรวมไปถงึบญุบัง้ไฟของชาว

อีสานอพยพที่อยู่ชายแดนใต้ อำาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดมาเนิ่นนานกว่าสาม

ทศวรรษมาแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้วิธีการอย่างหนึ่งในการแนะนำาประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชน

อื่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รู้จัก นั่นคือ การตั้งชื่อกิจกรรมงานประเพณีบุญ

บั้งไฟให้มีความโดดเด่น แสดงลักษณะเฉพาะ และนำาเสนอให้เห็นเป็นจุดต่าง 

 ในการตัง้ชือ่งานประเพณบีญุบัง้ไฟในภาคอสีานนัน้ โดยทัว่ไปคำาวา่ “บญุบัง้ไฟ” 

จะเป็นคำากลางๆ ที่ใช้กล่าวอ้างถึงงานบุญประเพณีนี้ อย่างไรก็ตามก็มักจะมีการใช้รูป

แบบและลักษณะของบั้งไฟ รวมทั้งสถานที่จัดกิจกรรมประเพณีมาสร้างสรรค์เป็นชื่องาน

ประเพณ ีและการนำาเอากจิกรรมงานบญุประเพณอีืน่เขา้มาสมัพนัธก์บัประเพณบีญุบัง้ไฟ

ดว้ย ทัง้นีก้ต็อ้งการใชก้ารตัง้ชือ่ประเพณเีปน็เครือ่งมือ่เพือ่สรา้งจดุเดน่/ตา่งใหเ้กดิขึน้ นอก

เหนอืจากเพยีงการใชค้ำาวา่บญุบัง้ไฟทีด่เูหมอืนเปน็กจิกรรมประเพณขีองชาวจงัหวดัยโสธร

เท่านั้น ดังตัวอย่างเช่น

 - “มหกรรมบุญบั้งไฟสิบล้าน” (อำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด)

 - “ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน” (อำาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย)

 - “งานประเพณีบุญบั้งไฟสนม” (อำาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์)

 - “บุญบั้งไฟตะไลล้านกุดหว้า” (อำาเภอกุสินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์)
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 - “บุญบั้งไฟตะไลยักษ์” (อำาเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ) 

 - “ประเพณีบุญบั้งไฟ 2 กือ” (อำาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำาภู)

 - “ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ตำานานม้าคำาไหล” (อำาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี)

 - “เทศกาลบุญบั้งไฟบึงกาฬ (อำาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ)

 - “บุญมหาชาติและบุญบั้งไฟทางไกล” (อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร)

 - “งานกฐินและบุญบั้งไฟ” (อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ)

 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นความหลากหลายของการตั้งชื่องานประเพณีบุญ

บั้งไฟที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยมีคำาว่า “บุญบั้งไฟ” เป็นฐานคิดหลักที่เชื่อมโยงหรือสร้าง

กจิกรรมประเพณอีืน่เขา้ไปเพิม่เตมิหรอืเสรมิเขา้ไปอกีทหีนึง่ เชน่กรณอีำาเภอเมอืง จงัหวดั

ชัยภูมิ เป็นการนำาเอาบุญกฐิน (บุญเดือนสิบสอง) เข้ามารวมไว้ในงานประเพณีบุญบั้งไฟ

ดว้ย เชน่เดยีวกบัอำาเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร กน็ำาเอาบญุมหาชาต ิ(บญุเดอืนสี)่ มารวม

เขา้กบับญุบัง้ไฟซึง่เปน็บญุเดอืนหกดว้ยเชน่กนั อนึง่ ยงัมกีารนำาเอาจำานวนดนิประสวิหรอื

ดนิปนืทีค่นอสีานเรยีกวา่ “ขีห้มือ่” ทีใ่ชอ้ดัเขา้ไปในตวัลำาบัง้ไฟมาใชใ้นการเรยีกชือ่งานบญุ

นี้ เช่น “งานบั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน บั้งไฟล้าน บั้งไฟสิบล้าน หรือบั้งไฟสองกือ” ซึ่งหากมี

ดินปืนอัดเข้าไปในตัวบั้งไฟจำานวนมาก ก็เป็นเครื่องบ่งบอกขนาดของความใหญ่โตของตัว

บั้งไฟที่เพิ่มขึ้นด้วย การตั้งชื่องานประเพณีบุญบั้งไฟกลุ่มหนึ่งจึงเป็นการนำาเอาขนาดของ

บั้งไฟมาตั้งชื่องานบุญ ดังกรณีงานบุญบั้งไฟล้าน ของอำาเภอเอราวัณ จังหวัดเลย หรืองาน

บั้งไฟสิบล้าน ของอำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น “สิ่งสร้าง

ทางวฒันธรรม” ผา่นสญัลกัษณข์องความคดิในเชงิขดัแยง้ทีม่กีารชว่งชงิ ผลติซำา้ และตอ่สู้

สร้างใหม่ของเนื้อหาประเพณีพิธีกรรมให้เกิดกับสายตาของคนภายนอก ซึ่งเสมือนเป็น

สนามหรือเวทีประลองแข่งขันและแย่งชิงการให้ความหมายของสีสันงานบุญประเพณีนี้

ได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างสำานึกทางชาติพันธุ์ที่แฝงด้วยการติด

ป้ายตัวตน “ความเป็นอีสาน” ให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนได้อย่างน่าสนใจ

 การสรา้งความแตกตา่งผา่นการตัง้ชือ่หรอืคำาเรยีกขานงานประเพณบีญุบัง้ไฟใน

แต่ละแห่งนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ

คนอีสานที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีบุญบั้งไฟเพื่อใช้ในการต่อรองกับความคิดในวาทกรรม

กระแสหลกัทีพุ่ง่เปา้ไปทีพ่ืน้ทีจ่งัหวดัยโสธรเทา่นัน้ หากกลา่วถงึบญุบัง้ไฟ การปรบัเปลีย่น

และสร้างคำาเรียกขานให้มีลักษณะแปลกต่างไปจากบุญบั้งไฟที่ดูเหมือนเป็นคำาธรรมดา 
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ทั่วๆ ไป ให้เกิดความมีจุดเด่นจุดต่างเกิดขึ้นดังที่ได้อธิบายมาแล้ว ทั้งนี้ Keyes (1979) 

มองว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวทำาหน้าที่เหมือนกลยุทธ์ในการปรับตัวของผู้คน (Adaptive 

Strategies) ในยามทีต่อ้งเผชญิกบัสถานการณบ์างอยา่ง เมือ่สถานการณท์างสงัคมเปลีย่น

ไป แน่นอนว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์ที่เคยมีอยู่เดิมก็จำาเป็นต้องมีการปรับ

ตัวเช่นกัน ดังกรณีการปรับเปลี่ยนและสร้างคำาเรียกขานงานประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชน

อีสานนั่นเอง

 มีข้อสังเกตว่า มีการนำาเอาบุญบั้งไฟเข้าไปผสมรวมกับงานบุญอื่นๆ ในฮีตสิบ

สองของชาวอีสานด้วยนั้น อาจเกิดจากผลพวงของนโยบายการพัฒนาหรือกระแสโลกาภิ

วัตน์ที่เข้ามาในสังคมอีสานที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และการทะยานสู่ความ

ทันสมัย หรือการเป็นประเทศอุตสาหกรรม กระบวนการดังกล่าวทำาให้เกิดปรากฏการณ์

การอพยพเคลื่อนย้ายของคนอีสานเข้าไปทำางานในเขตเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพฯ  

ลูกหลานหนุ่มสาวชาวอีสานพลัดบ้านพลัดถิ่นไปอยู่ในเมืองหลวง งานประเพณีบุญบั้งไฟ

เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ชาวอีสานพลัดถิ่นไปทำางานในที่ต่างๆ ก็จะได้เดินทางกลับมา ดัง

นัน้กจิกรรมงานบญุตา่งๆ ทีผ่า่นพน้ไปแลว้ เชน่บญุเดอืนสี ่(บญุพระเวส) หรอืงานประเพณี

ที่ยังไม่ได้จัดขึ้น เช่นบุญเดือนสิบสอง (บุญกฐิน) ก็จะมีการนำาเอางานบุญเหล่านี้มาผสม 

โรงรวมเขา้ไปในงานบญุบัง้ไฟซึง่เปน็บญุเดอืนหก ดว้ยเชือ่วา่เปน็ “การโฮมบญุ” (รวมงาน

บญุ) กเ็พือ่บอกใหผู้อ้ืน่ไดรู้ว้า่บญุบัง้ไฟของชมุชนของตนนัน้ไดผ้กูโยงกบังานบญุในคตทิาง

พทุธศาสนาและถอืเปน็กจิกรรมการทำาบญุทำากศุลในชว่งเวลาเดยีวกนัได ้รวมทัง้ยงัตอกยำา้

ความคิดที่มองว่า ประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนของตนเองมีความเข้มข้นของระดับศีลธรรม

ที่มีอยู่มากกว่างานบุญบั้งไฟทั่วๆ ไป 

 ลักษณะข้างต้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์เชิง

ประเพณขีองทอ้งถิน่ในมมุมองใหม่ๆ  ซึง่เปน็มมุทีป่ระเพณถีกูเขา้ใจไดว้า่เปน็ “ผลผลติทาง

วฒันธรรม” การพยายามจะชว่งชงิการนยิามบญุบัง้ไฟวา่ไมไ่ดเ้ปน็ “สมบตัปิระเพณ”ี ของ

ยโสธรเท่านั้น หากแต่มีปรากฏอยู่ในชุมชนอีสานโดยทั่วไป ทั้งนี้ ประเพณีแม้จะดูเหมือน 

“ผดิฮตีผดิฮอย” แตท่ัง้หมดกล็ว้นมคีวามหมายในเชงิการสง่เสรมิ การนยิามบญุบัง้ไฟโดย

การขยายพรมแดนว่าเป็นประเพณีของไทยก็เพื่อให้ได้อำานาจในการต่อรองให้เกิดความ

หมายและความเข้าใจมองเห็นงานประเพณีบุญบั้งไฟที่ได้รับอิสรภาพเพิ่มขึ้น ประเพณี

บญุบัง้ไฟทีจ่ดัรว่มกบังานบญุทางพทุธศาสนา เชน่บญุเทศนม์หาชาต ิบญุกฐนิ ทัง้หมดลว้น
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สนบัสนนุกจิกรรมทางพทุธศาสนาหรอืเปน็การทำาบญุทัง้สิน้ ฉะนัน้การตัง้ชือ่งานประเพณี

บญุบัง้ไฟในชมุชนตา่งๆ ของชาวอสีาน จงึถอืเปน็การตอ่รองเชงิวาทกรรมกบัแนวความคดิ

กระแสหลกัดว้ยการหา “ทางออก” ผา่นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเพณบีญุบัง้ไฟ

กบัประเพณบีญุอืน่ๆ ในฮตีสบิสองของชาวอสีาน อนัเปน็การเชือ่มโยงวธิคีดิดว้ยการสลาย

ขอบเขต เชือ่มตอ่ระหวา่ง “พทุธ” กบั “ผฟีา้ผแีถน” ดว้ยการนำาเสนอภาพมมุมองใหม ่และ

สร้างการ “ก้าวข้าม” ม่านประเพณี หรือเป็นการ “บูรณาการ” ชุดความรู้เชิงประเพณีให้

เกิดขึ้นในชุมชนอีสานได้อย่างน่าสนใจ

 วาทกรรมกระแสหลกัทางการทอ่งเทีย่วไทยและการ “แชแ่ขง็” ประเพณทีีส่งัคม

ไทยประทบัตราใหก้บังานประเพณบีญุบัง้ไฟดว้ยการนยิามความหมายวา่เปน็งานบญุของ

ยโสธร ซึง่เปน็การปดิกัน้การรบัรูข้องสงัคมวา่งานประเพณบีญุบัง้ไฟนีม้อียูใ่นชมุชนอืน่ๆ ทัว่

อสีานดว้ยเชน่กนั วาทกรรมของ “ททท.” จงึเปน็เงือ่นไขสำาคญัประการหนึง่ทีน่ำาไปสูเ่รือ่ง 

“ไปเบิ้งบั้งไฟโก้ ที่เมืองยโสฯ” (ถ้าจะดูบั้งไฟ ก็ต้องไปที่จังหวัดยโสธร) อันเป็นเหตุให้กลุ่ม

ชนในชมุชนอืน่ๆ จำาเปน็ตอ้งสรา้งชือ่สรา้งเสยีงถา่ยทอดใหส้งัคมภายนอกไดร้บัรูว้า่ “บัง้ไฟ

เป็นงานบุญประเพณีของชาวอีสานโดยทั่วไป มิใช่ของชาวจังหวัดยโสธรเท่านั้น” การช่วง

ชงินยิามความหมายของบญุประเพณนีีจ้งึเสมอืนเปน็สนามแหง่การแยง่ชงิ และตอ่รองเชงิ

อำานาจระหวา่งวาทกรรมเนือ่งดว้ยประเพณบีญุบัง้ไฟในความคดิกระแสหลกัทีถ่กูนำาเสนอ

ผา่นตวัตนประเพณเีมอืงยโสธร และถกูมองวา่เปน็ศนูยก์ลางของงานประเพณกีบัความคดิ

ในกระแสรองในชุมชนอื่นๆ ของภาคอีสาน 

 นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนยงัพบวา่การตัง้ชือ่งานประเพณบีญุบัง้ไฟในชมุชนอสีานหลาย

แหง่มคีวามพยายามจะใชถ้อ้ยคำาและสำานวนวา่ดว้ย “โบราณ” มาชว่ยในการนำาเสนอภาพ

การย้อนยุคของประเพณีบุญบั้งไฟในชุมชนท้องถิ่นของตนเองเพื่อให้มีความโดดเด่นและ

แตกตา่งจากทีอ่ืน่ๆ ผา่นการเนน้รปูแบบงานประเพณใีนอดตีทีไ่ดเ้ลอืนหายไปแลว้ใหห้วน

กลับคืนมาใหม่ ตัวอย่างเช่น

 - “มาเบิ่งบั้งไฟล้าน บั้งไฟโบราณเมืองอุบลฯ”

 - “ศรีสะเกษจัดสีสันประเพณีบุญบั้งไฟโบราณ สนุกสุดๆ ลุยโคลน”

 - “ชาวกลางหมื่น กาฬสินธุ์ งานจุดบุญบั้งไฟโบราณ สืบสานพิธีกรรม 200 ปี” 

 - “ฟื้นการเซิ้งบั้งไฟและการละเล่นแบบโบราณ ในงานประเพณีบุญบั้งไฟเมือง

พนมไพร”

 - “เอ้บั้งไฟโบราณ แบบฉบับเมืองอุบลฯ”
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 จากถ้อยคำาและสำานวนข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการจำาแนกแยกแยะให้บุญบั้งไฟ

มีความแตกต่างกันด้วยการแบ่งประเภทของบุญบั้งไฟระหว่าง “บุญบั้งไฟแบบโบราณ” 

กับ “บุญบั้งไฟแบบใหม่ (ประดิษฐ์)” ทั้งนี้คำาว่าบั้งไฟโบราณนั้นถูกทำาให้สื่อถึงความเป็น

ดั้งเดิม (Originality) ซึ่งส่งผ่านถ้อยคำาสำานวนที่เป็นข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้

ผู้คนมาท่องเที่ยวในงานประเพณีนี้ในชุมชนของตน โดยลักษณะดั้งเดิมนั้น สะท้อนออก

มาทางการตกแต่งลวดลายของตัวบั้งไฟ การละเล่น ตลอดจนวิธีการจุดบั้งไฟที่ในหลายๆ 

ชมุชนไมไ่ดท้ำากนัแลว้ เชน่ บัง้ไฟโบราณเมอืงอบุลฯ จดุทางหวับัง้ไฟ ซึง่แตกตา่งจากวธิกีาร

จดุบัง้ไฟทัว่ไปในปจัจบุนัทีจ่ะจดุดา้นทา้ยตวับัง้ไฟ บา้งกใ็ชไ้ฟฟา้หรอืแบตเตอรร์ีจ่ดุ เปน็ตน้ 

ดว้ยเหตนุีก้ารใชถ้อ้ยคำาสำานวน “โบราณ” ในงานบญุบัง้ไฟจงึสือ่ถงึความเปน็ดัง้เดมิในรปู

แบบของวัฒนธรรมอีสาน หรือเป็นการหยิบยกนำาเอาความเป็นท้องถิ่นแบบอีสานขึ้นมา

ต่อสู้เปรียบเปรยดังบุญบั้งไฟเมืองอุบลฯ ให้ความสำาคัญกับวิธีการจุด รวมทั้งการทำาตัว

บั้งไฟที่ทำาจากวัสดุธรรมชาติ นั่นก็คือไม้ไผ่ ซึ่งบั้งไฟในปัจจุบันส่วนใหญ่มักทำาจากท่อพีวีซี  

โดยเฉพาะบั้งไฟที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะไม่สามารถใช้ไม้ไผ่ทำาตัวบั้งไฟได้

 การจัดงานบุญบั้งไฟผ่านการใช้คำาว่า “โบราณ” ก็เพื่อสร้างให้เกิดความโหยหา

อดีต ทั้งผู้จัดและผู้เข้าชมงาน กรณีงานบุญบั้งไฟแบบโบราณของชุมชนต่างๆ ในอีสาน 

ผู้จัดได้นำาเสนอสิ่งที่เป็นท้องถิ่นดั้งเดิมที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบวิธีการจัดทำาบั้งไฟ รวมทั้ง

กจิกรรมและการละเลน่ตา่งๆ ทีใ่นปจัจบุนัไดเ้ลอืนหายไปบางแลว้ เชน่ บัง้ไฟทีท่ำาจากไมไ้ผ ่

ลวดลายการเอแ้บบโบราณ การเซิง้การฟอ้นแบบโบราณ การจดุบัง้ไฟแบบโบราณ เปน็ตน้ 

โดยผูช้มงานมาบรโิภค “อดตี” ทีถ่กูจำาลองขึน้ อดตีดงักลา่วคอื การปฏเิสธเทคโนโลยสีมยั

ใหม่ และให้ผู้ชมหันมาสนใจความเป็นท้องถิ่นของตนเอง 

 ลักษณะการสื่อความหมายที่ก่อรูปแบบประเพณีบุญบั้งไฟผ่านการใช้ถ้อยคำาว่า 

“โบราณ” เปน็การสรา้งและผลติอตัลกัษณแ์ละความหมายใหก้บังานประเพณนีี ้ดว้ยการ

หยบิยกเลอืกใชว้าทกรรมวา่ดว้ย “ความของโบราณ” มาตอ่รองเชงิความหมาย (Negotia-

tion of Meaning) กับวาทกรรมกระแสหลักว่าด้วยบุญบั้งไฟเฉพาะเมืองยโสธรและยัง

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึวธิกีารผลติสรา้งความหมายทีถ่กูปรงุแตง่ขึน้ดว้ยการฟืน้ฟ ูหรอืรือ้ฟืน้วถิี

วัฒนธรรมในอดีตของอีสานที่เลือนหายไปแล้วให้คืนกลับมา ทั้งนี้ William Kelly (1986: 

616 อา้งถงึในพฒันา กติอิาษา, 2546: 5) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีกหาอดตีทีเ่ลอืนหาย

ไปแลว้ใหค้นืกลบัเชน่นีว้า่ เปน็การโหยหาอดตี เปน็จนิตนาการถงึโลกทีเ่ราไดส้ญูเสยีไปแลว้ 
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(Imagination of a World We Have Lost) โลกที่เราในฐานะปัจเจกบุคคลและสมาชิก

ของหนว่ยทางสงัคมวฒันธรรมตา่งกเ็คยมปีระสบการณร์ว่มกนัมาในอดตี โลกทีเ่คยเปน็จรงิ

ในอดีต แต่มาบัดนี้เหลือไว้เพียงความทรงจำาและประสบการณ์ให้เราได้ระลึกถึง โลกที่ว่า

นี้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราอาศัยช่องทางที่เรียกว่า “จินตนาการ” 

ซึ่งถูกหล่อหลอมมาโดยประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ทางวัฒนธรรม ที่สำาคัญ เรา

สามารถสมัผสัหรอืจบัตอ้งมองเหน็โลกทีเ่ราสญูเสยีไปแลว้นัน้ไดอ้กีครัง้ ถา้หากเราสามารถ

สรา้งภาพตวัแทนโดยการผลติซำา้หรอืฉายซำา้ฉากและโดยความทรงจำาดว้ยการยอ้นกลบัไป

จำาลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

  2.  จาก “งานคุ้ม” สู่ “งานค่าย”

  การชว่งชงิความหมายผา่นวตัถปุระสงคแ์ละเครอืขา่ยงานบญุประเพณี

  ในการจัดพิธีกรรมเนื่องในงานบุญบั้งไฟนั้น ในอดีตชาวอีสานโดยทั่วไปจะ

ดำาเนนิการดว้ยความศรทัธา รว่มมอืรว่มแรงกนัอยา่งพรอ้มเพรยีง เริม่ตน้ดว้ยผูน้ำาหมูบ่า้น 

ได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้าน กำานัน สะบับ (ช่างทำาบั้งไฟ) กรรมการหมู่บ้าน รวมทั้งหมอ

จำา้ (เจา้พธิทีีต่ดิตอ่กบัผปีูต่าผอีารกัษป์ระจำาหมูบ่า้น) ปรกึษาหารอืกนัวา่จะกำาหนดงานบญุ

บั้งไฟเมื่อไร หรือจะร่วมกับหมู่บ้านอื่นๆ จะทำาบั้งไฟขนาดไหน บั้งไฟหมื่น หรือบั้งไฟแสน 

เมื่อผู้นำาของหมู่บ้านตกลงกันแล้วก็จะประกาศให้ชาวบ้านทราบ ชาวบ้านก็จะช่วยเหลือ

การทำาบัง้ไฟทัง้แรงงาน และบรจิาคทนุทรพัยด์ว้ยใจศรทัธา จำานวนเงนิมากนอ้ยตามฐานะ

เศรษฐกิจและแรงศรัทธา

 การประกวดแข่งขันบั้งไฟในหมู่บ้านหนึ่งๆ นั้น จะแบ่งเป็นคณะคุ้มต่างๆ ใน

หมู่บ้าน กิจกรรมของพิธีกรรมจะเริ่มจากขั้นตอนการเตรียมบั้งไฟจากทางบ้านในคุ้มของ

ชุมชนหมู่บ้าน หรือคุ้มวัดซึ่งแต่คุ้มในเมืองยโสธรจะมีวัดอย่างน้อยหนึ่งวัดในบริเวณที่ตั้ง

ชมุชน จงึเรยีกชมุชนเหลา่นีว้า่ “คุม้วดั” บา้ง หรอื “คุม้บา้น” บา้ง โดยแบง่งานกนัทำา เริม่

จากการทำาบั้งไฟ การฝึกขบวนฟ้อนรำา ประกอบขบวนแห่บั้งไฟ มีการเตรียมอาหาร บ้าน

ใดที่มีลูกสาวก็จะเตรียมตัดชุดรำาเซิ้ง อุปัชญาย์จะเตรียมนาคเพื่อบวชในงาน เป็นช่วงที่มี

ความครกึครืน้มาก สถานทีจ่ดังานสมยักอ่นจะใชว้ดัซึง่เปน็ศนูยก์ลาง รวบรวมชาวบา้นมา

ช่วยกันทำาบั้งไฟ ปรีชา พิณทอง (2540: 76-77) นักปราชญ์พื้นบ้านอีสานได้กล่าวถึงการ

ทำาพิธีกรรมบุญบั้งไฟในอดีตว่า
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 “เมื่อประชุมตกลงแล้ว ชาวบ้านจะจัดหาซื้อดินประสิวหรือ

ชาวอีสานเรียกขี้เจียดิบมา ใครจะเป็นช่างก็แบ่งขี้เจียให้คนนั้น ผู้ที่ช่าง

จะจัดหาไม้ไผ่มาทำาบั้ง เอาถ่านคั่วขี้เจียผสมตำาเป็นหมื่อถ่านดิน (ขี้เจีย) 

หนกับาท มาตรวดั (ดนิประสวิ) หนกัเฟือ้ง ถา่น หนกัสลงึ เรยีกหมือ่ถา่น

สาม หมือ่นีแ้รงจดุตดิไฟเรว็มาก ตอ่ไปกเ็อาหมือ่นีต้ำาไปในบัง้ใหแ้นน่ เตม็

บั้งแล้วเจาะรู ทำาเป็นบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสน บั้งไฟตูม บั้งไฟพลุ หมากไม้

ดอกไม้ เสร็จแล้วทำาการประดับตกแต่ง (เอ้) ให้สวยงาม แล้วแขวนไว้ที่

เรอืนของนายชา่ง เมือ่ถงึวนัรวม พระสงฆแ์ละญาตโิยมทีน่มินตแ์ละเชือ้

เชญิ จะพากนัหลัง่ไหลมารวมกนัทีว่ดั พกัตามสถานทีท่ีเ่จา้ศรทัธาเตรยีม

ไวต้อ้นรบั ถา้มกีารแขง่ขนับัง้ไฟกจ็ะหามแหบ่ัง้ไฟมาดว้ย ตลอดกลางวนั

และกลางคืน จะมีการฟ้อนรำาขับร้องกันไปตามถนนหนทาง”

 บัง้ไฟแตล่ะบัง้จะใชเ้วลาในการทำาประมาณสองถงึสามเดอืน ในปจัจบุนังานบญุ

บั้งไฟได้กลายเป็นงานที่ทางจังหวัดเป็นผู้จัด ดังนั้นเทศบาลจะเป็นผู้จ่ายงบประมาณให้

แต่ละคุ้ม ซึ่งแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ทำาบั้งไฟและขบวนแห่ ทั้งนี้ทางเทศบาลจะเป็นผู้กำาหนดกติกาในการร่วมขบวนแห่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

 ดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่ งานบญุบัง้ไฟของชาวอสีานในอดตี จะมขีบวนแห่

บัง้ไฟมารว่มกนัประกวดและแขง่ขนัสรา้งความสนกุสนาน โดยแบง่ออกเปน็คุม้ ตวัอยา่งเชน่ 

คุ้มวัดดอนพระเจ้า คุ้มวัดเนรมิตวนาราม คุ้มบ้านใต้ คุ้มบ้านเหนือ คุ้มวัดหลวง คุ้มวัดใต้

ศรีมงคล คุ้มวัดศรีธรรมาราม เป็นต้น ซึ่งคุ้มต่างๆ จะส่งขบวนแห่เอ้บั้งไฟ รวมทั้งบั้งไฟที่

ใช้จุดในการแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูงด้วย การจัดชุมชนเป็น “คุ้ม” ถือเป็นหน่วยย่อยของชุมชน

หมู่บ้านในอีสานทั่วไป มีระบบเครือญาติเป็นฐานของชุมชน แต่ละคุ้มในเมืองยโสธรมีวัด

อย่างน้อยหนึ่งวัดในบริเวณ ฉะนั้น บางครั้งจึงเรียกชุมชนเหล่านี้ว่า “คุ้มวัด” บางครั้งก็

เรียกว่า “คุ้มบ้าน” ในความหมายถึงคุ้มของหมู่บ้าน และถึงแม้ “คุ้ม” จะไม่ใช่หน่วยของ

ชุมชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ แต่ “คุ้ม” ก็เป็นชุมชนจริงๆ ในความหมายที่ว่า

สามารถดำาเนินการบางอย่างร่วมกันในนามของคุ้มได้จริง โดยเฉพาะการจัดบั้งไฟไปร่วม

ในงานประเพณีประจำาปีของเมือง (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2536: 39-40)
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 การทำาบัง้ไฟในคุม้วดัหรอืคุม้บา้นตา่งๆ จงึเปน็วถิปีฏบิตัทิีส่บืทอดกนัมายาวนาน 

แต่อย่างไรก็ตาม การแข่งบั้งไฟผ่านชื่อคุ้มต่างๆ ในชุมชน ดูเหมือนจะเริ่มเลือนหายไปโดย

เฉพาะการแข่งจุดบั้งไฟ คงเหลือไว้แต่เพียงการแข่งขบวนเอ้บั้งไฟประเภทสวยงามเท่านั้น 

ซึ่งคณะฟ้อนรำา รวมทั้งรถแห่เอ้บั้งไฟสวยงาม ก็ไม่ได้เกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือสร้างขึ้น

โดยชาวคุ้มอีกต่อไป แต่จะเป็นการว่าจ้างหรือลงขันนำาเอาเงินที่ได้ไปจ้างคณะหรือรถแห่

บั้งไฟเอ้จากชุมชนอื่นๆ มาเป็นตัวแทนของคุ้มนั้นแทน

 การแข่งขันจุดบั้งไฟ จากเดิมที่บั้งไฟจะถูกจัดทำาขึ้นภายในคุ้มวัดหรือคุ้มบ้าน 

ชาวบ้านที่เป็นช่างหรือพระภิกษุที่มีความรู้เรื่องบั้งไฟจะเป็นผู้นำาทีมในการทำาบั้งไฟ  

เพื่อใช้เป็นตัวแทนของคณะหมู่บ้านที่เรียกว่า “คุ้ม” แต่ในปัจจุบัน บั้งไฟยุคใหม่ไม่ต้อง

ทำาเอง เพราะสามารถซื้อผ่านค่ายบั้งไฟที่จัดทำาแบบสำาเร็จรูปได้เลย นอกเหนือจากนี้แล้ว 

การแข่งขันบั้งไฟขึ้นสูงนั้นได้ถูกปรับเปลี่ยนจากงานบุญของ “ชาวคุ้ม” เป็น “ชาวค่าย” 

ซึง่เปน็กลุม่คนทีม่าจากถิน่อืน่ โดยจดัตัง้เปน็ “คา่ยบัง้ไฟ” เขา้มารว่มแขง่ขนัและประกวด 

(เล่นพนัน-ผู้เขียน) กันด้วย การจัดการโดยค่ายในงานแข่งขัดจุดบั้งไฟได้เข้ามาแทนที่งาน 

“คุ้ม” ในชุมชนที่เคยมีอยู่ก่อน ซึ่งก็มีปรากฏอยู่หลายค่ายในหลายจังหวัด ดังเช่น

- อำาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ค่ายเทพพนม ค่ายเทพเวลา ค่ายลูก

เจ้าพ่อ

- เมืองแสน ค่ายอรทัยเบิกฟ้า ค่ายดอกมะลิขาว ค่ายศิรินภา ค่ายลูกพระธาตุ 

ค่ายหนุ่ม ก.ท.ม.

- อำาเภอเมือง จังหวัดยโสธร ได้แก่ ค่ายนิสิตสุรา

- อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้แก่ ค่ายละอองดาว

- อำาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ได้แก่ ค่ายแอ็ดเทวดา ค่ายสามอันตราย 

- อำาเภอเมือง อำาเภอราษีไศล และอำาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ 

- คา่ยกุง้อสิาน คา่ยสม้เขยีวหวาน คา่ยหลานขนุแผน คา่ยเกา้โพธิแ์ดง คา่ยเงาะ

ป่า ค่ายหงษ์เหิร ค่ายหลานปู่ตา 

- อำาเภอเมือง อำาเภอโนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำาภู ได้แก่ ค่ายสุริโยไท ค่าย

เพชรเมืองสังข์ ค่ายหนุ่มเมืองใหม่

- อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้แก่ ค่ายพญาแมว ค่ายเครือแฮม

- จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ค่ายขอนแก่น ค่ายขวัญใจชาวเขื่อน ค่ายขวัญใจแม่

บ้าน
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- จังหวัดอำานาจเจริญ ได้แก่ ค่ายสายพิณ

- จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ ค่ายแมวดำา

- จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ค่ายนครอุดรฯ

- จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ ค่ายพรพ่อพระใส

 การจัดบั้งไฟสมัยใหม่ชาวชุมชนเมืองจะเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยขบวน

รำาเซิ้งกลองยาวประยุกต์และรถบั้งไฟสวยงาม ส่วนขบวนบั้งไฟแบบโบราณประกอบด้วย

ขบวนรำาเซิ้ง กลองตุ้มและรถแห่บั้งไฟโบราณจะใช้เกวียนโดยจะมีอำาเภอแต่ละอำาเภอที่

เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ โดยการจัดการขบวนบุญบั้งไฟของชาวชุมชนเมืองส่วนใหญ่ใช้

ระบบการว่าจ้างขบวนรำาเซิ้ง กลองยาว และรถบั้งไฟสวยงามจากภายนอก โดยมีผู้คนใน

ชมุชนสว่นหนึง่เขา้รว่ม จะมเีพยีงบางคุม้เทา่นัน้ทีใ่ชค้นในชมุชนเปน็ผูร้ำาเซิง้ หรอืวา่จา้งคน

ภายในเมืองยโสธรเป็นตัวแทนของชุมชนตน (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ. 2554: 36) ซึ่งส่วนหนึ่ง

การจดัการวา่จา้งกจ็ะผา่นนายหนา้หรอืกลุม่ทีเ่รยีกตวัเองวา่ “คา่ยบัง้ไฟ” ทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ที่

ต่างๆ ที่ไม่ใช่ชุมชนเมืองยโสธรก็มี

 ปรากฏการณ์เกี่ยวกับค่ายบั้งไฟ สะท้อนให้เห็นพลวัตของการจัดทำางานบุญ

บัง้ไฟในภาคอสีานยคุสมยัใหมท่ีม่กีารปรบัเปลีย่นไปจากเดมิ ดว้ยสภาพแวดลอ้มและภาวะ

ทางเศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม ทำาให้ชุมชนอีสานกับการจัดงานบุญบั้งไฟได้รับ 

ผลกระทบดว้ยเชน่กนั การชว่งชงินยิามความหมายของบญุบัง้ไฟโดยเฉพาะ “วนัจดุ” บัง้ไฟ

นั้น พบว่ามีความพยายามชี้ให้เห็นว่าในชุมชนอื่นที่ไม่ใช่เพียงเมืองยโสธรเท่านั้น มีการจุด

บั้งไฟจำานวนมากนับพันบั้ง และมีมากกว่าตัวเมืองยโสธรด้วยซำ้าไป ดังกรณีงานบุญบั้งไฟ

เมืองพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตบั้งไฟสำาเร็จรูปส่งตามใบสั่งจองเพื่อใช้

จุดในงานบุญบั้งไฟทั่วอีสาน และในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย 

 การทำาบัง้ไฟในเขตอำาเภอพนมไพรนีผู้จ้ดัทำาเปน็ “คา่ยบัง้ไฟ” ตา่งๆ เชน่คา่ยเทพ

เวลา บ้านสระแก้ว ในแต่ละปีจะมีออเดอร์สั่งจองให้ทำาบั้งไฟนับพันบั้ง ตั้งแต่บั้งไฟหมื่น 

บัง้ไฟแสน บัง้ไฟลา้น รวมถงึบัง้ไฟสบิลา้นดว้ย ภาพปรากฏการณก์ารสัง่จองหรอืเชือ่มโยง

ผูค้นในตา่งทีต่า่งถิน่ภายในเขตภาคอสีานรว่มกนั ดงัเชน่ ชมุชนในเขตเมอืงขอนแกน่สัง่จอง

บัง้ไฟจากพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ หรอืชมุชนในเขตอดุรธานสีัง่จองบัง้ไฟไปจดุในงานบญุ

ในชุมชนของตน ลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงสภาวการณ์ที่ชุมชนภายในภูมิภาคเดียวกัน

เกดิการสรา้งเครอืขา่ย สรา้งความสนทิสนมความเปน็พวกพอ้งเดยีวกนัเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัขบั
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เนน้ใหช้มุชนผูผ้ลติสรา้งบัง้ไฟและชมุชนทีร่บัซือ้บัง้ไฟไปใชใ้นงานบญุประเพณขีองตนเพือ่

สร้างความเข้มแข็งขึ้นมา หลังจากที่การกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาของรัฐที่เป็นไปแบบ

ไม่ทั่วถึง จนทำาให้ชุมชนเกิดความอ่อนแอ ปราชญ์ผู้รู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องทำาบั้งไฟเริ่ม

เลอืนหาย ไมม่ใีนชมุชน ลกูหลานคนหนุม่คนสาวอพยพเขา้สูเ่มอืงใหญ ่การจดัทำาบัง้ไฟแบบ

จารตีดัง้เดมิจงึไมม่ใีหเ้หน็อกีตอ่ไป เชน่นีก้ารสรา้งคา่ยบัง้ไฟจงึถอืเปน็วาทกรรมในการตอ่

รองเชงิอำานาจ เพือ่ปรบัเปลีย่นความสมัพนัธใ์นระดบัชมุชนภายในใหก้ลายสูร่ะดบัภมูภิาค

หรือท้องถิ่นอีสานร่วมกัน ประเพณีบุญบั้งไฟที่มีภาพของค่ายบั้งไฟถือเป็นการช่วงชิงการ

นิยามเพื่อให้เป็นภาพแทนของ “ความเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม” ของชาวอีสาน และ

ชใูหป้ระเพณบีญุบัง้ไฟเปน็สมบตัริว่มหรอื “มนูมงั” ประจำาทอ้งถิน่อสีานและเปน็ประเพณี

ของไทยที่ปฏิเสธชุดความคิดที่มองว่า “บุญบั้งไฟต้องยโสธร” เท่านั้น 

การสร้างประเพณีมีผลต่อการสร้างตัวตน (Self) ของมวลสมาชิก ซึ่งสำาหรับในสภาวะ

สมัยใหม่ ตัวตนอันแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สำาคัญก็ได้แก่ ตัวตนที่เชื่อมโยงกับรัฐประชาชาติ 

(Nation - State) (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2552: 322) ดังเช่น บุญบั้งไฟไทยแลนด์ หรือ

ประเพณีบุญบั้งไฟของไทยอีสาน (ไม่ใช่ของจังหวัดยโสธรเพียงเท่านั้น) ความพยายามต่อ

รองวา่ประเพณบีญุบัง้ไฟเปน็ “มนูมงั” มรดกทางวฒันธรรมของชาวอสีานรว่มกนั มไิดเ้ปน็

ของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง บุญบั้งไฟในยุคปัจจุบันที่มีปรากฏอยู่อย่าง

แพร่หลาย และถูกนำาเสนอให้เห็นภาพแก่ผู้คนในวงกว้างที่เพิ่มมากขึ้น บุญบั้งไฟของชาว

อสีานในฐานะประเพณปีระดษิฐไ์ดท้ำาหนา้ทีต่อบสนองการสรา้งความเปน็ปกึแผน่ในชมุชน

ท้องถิ่นอีสาน ตลอดจนจัดระเบียบสายสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เท่าเทียมกันที่

เกิดขึ้นในรูปแบบของการพัฒนา และการมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวด้วยการ

สลายโครงสร้างที่รัฐเคยกำาหนดนิยามเอาไว้ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้น

 มีข้อสังเกตว่า งานบุญบั้งไฟยโสธรมีความพยายามในการสร้างภาพลักษณ์

ของงานบุญที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์แบบ “ข้ามชาติ” ซึ่งในปี พ.ศ.2555 ยโสธรได้

ประชาสัมพันธ์งานบุญประเพณีนี้ภายใต้ชื่อว่า “บุญบั้งไฟนานาชาติ” โดยมีการจุดบั้งไฟ

จากนานาชาติ ได้แก่ ลาว ญี่ปุ่น เวียดนาม เขมร และเกาหลี รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสด

ผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และลำาโขง Channel ด้วย 

 จากแผนพฒันาจงัหวดัยโสธรไดก้ำาหนดใหม้กีารแลกเปลีย่นศลิปวฒันธรรมทอ้ง

ถิน่กบัตา่งประเทศ โดยเฉพาะประเทศญีปุ่น่ ไดน้ำาขบวนบัง้ไฟของชาวเมอืงโยชดิะ ประเทศ
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ญี่ปุ่นมาร่วมแสดงในงานประเพณีบุญบั้งไฟนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

ทั้งนี้เทศบาลยโสธรได้เชิญชาวเมืองโยชิดะนำาบั้งไฟญี่ปุ่นมาเผยแพร่ ซึ่งบั้งไฟญี่ปุ่นนั้นจะ

มีร่มติดไว้ด้วย เมื่อจุดขึ้นไปสูงสุด ก่อนจะตกลงมาร่มก็จะกางแล้วค่อยๆ ตกลงมา ซึ่งว่า

เป็นการช่วยลดอันตรายที่จะเกิดจาก “บั้งไฟตก” ลงไปยังชุมชนหมู่บ้านหรือถูกผู้คนชาว

บา้นในบรเิวณนัน้ดว้ย (วภิาษณ ์เทศนธ์รรม, 2541: 146-147) ปรากฏการณเ์ชน่นี ้สะทอ้น

ให้เห็นถึงความพยายามผลักดันประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศแล้ว 

ซึ่งระดับต่อไปก็มีความพยายามที่จะทำาให้เกิดความเป็นสากลเพิ่มขึ้น ด้วยการสร้างเครือ

ข่ายแบบข้ามชาติผ่านประเพณีบุญบั้งไฟของกลุ่มคนในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน แน่นอน 

ลักษณะนี้จึงทำาให้เห็นถึงวิธีการปรับเปลี่ยนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเพณีบุญบั้งไฟ

ของชาวยโสธรเพื่อสอดรับกับแผน/นโยบายชาติว่าด้วยการเป็นประชาคมอาเซียนที่กำาลัง

เติบโตขึ้นมาในยุคนี้ การกำาหนดนิยามประเพณีบุญบั้งไฟใหม่เป็น “บุญบั้งไฟนานาชาติ” 

ในกรณีของจังหวัดยโสธรจึงเป็นการเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มนักท่องเที่ยวหลาก

หลายชาติเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 นิศา ชัชกุล (2554: 12-13) เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เทศกาล 

ประเพณ ีการทอ่งเทีย่วเปน็สาเหตใุหญใ่นการเกดิการเปลีย่นแปลงระบบสงัคมวฒันธรรม 

เช่น แบบแผนวิถีชีวิตพื้นเมืองเปลี่ยนแปลงไป ระบบค่านิยมของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนไป

เป็นแบบการตามอย่าง หรือลอกเลียนแบบนักท่องเที่ยว หรือเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยว มี

การบิดเบือนเปลี่ยนรูปแบบอัตลักษณ์ของประเพณีการละเล่นเทศกาลของท้องถิ่นไป

จากเดิม ได้แก่ การจัดเทศกาลประเพณีโดยเน้นหนักความสวยงามมากกว่าเนื้อหาสาระ

ของประเพณีเดิม หรือเป็นการจัดแสดงมากกว่าพิธีกรรมที่สืบทอดกันมา ซึ่งวัฒนธรรม 

ประเพณี เทศกาล การละเล่นหลายอย่างของไทยถูกบิดเบือนหรือเปลี่ยนอัตลักษณ์เดิม 

เพื่อการค้าการพาณิชย์มากขึ้น

 3.  จาก “ความอุจาด” สู่ “ความสะอาด”

   การชว่งชงิความหมายผา่นสญัลกัษณแ์ละการละเลน่ในงานบญุประเพณี

 บุญบั้งไฟถือได้ว่า เป็นประเพณีพิธีกรรมที่สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาวอีสาน 

เพราะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำานาซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมหลักของผู้คนในท้องถิ่น

และเป็นแหล่งอาหารที่สำาคัญที่สุดของผู้คน ดังนั้น พิธีกรรมที่ชาวอีสานจัดขึ้นเพื่อขอฝน

จากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูเ่หนอืธรรมชาตใิหต้กตอ้งตามฤดกูาล (สรุยิา สมทุคปุติ,์ 2533: 7) บญุ
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บัง้ไฟเปน็ประเพณพีธิกีรรมทีช่าวอสีานนยิมทำากนัในชว่งเดอืน 6 อนัเปน็ชว่งเริม่ฤดกูาลทำา

นาป ีความหมายของประเพณนีีท้ีเ่หน็ไดช้ดั นัน่กค็อืการทำาพธิเีพือ่ขอฝนจากเทพเจา้ทีเ่ชือ่

ว่าสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าหรือที่ชาวอีสานเรียกว่า “พญาแถน” ผู้มีฐานะเป็นเทพหลวงที่

ดูแลนำ้าฟ้านำ้าฝน และมีอำานาจที่จะบัญชาการให้นำ้าฟ้าเหล่านี้หลั่งไหลตกต้องลงมายังโลก

มนุษย์ได้ 

 ในวนัแหน่ัน้ นอกจากจะมกีารแหบ่ัง้ไฟซึง่บางครัง้กจ็ะมกีารแหน่าคหรอืแหพ่ระ

ภกิษเุถระทีจ่ะไดร้บัการสรงนำา้เพือ่เลือ่นยศเปน็พระอนัดบัไปดว้ยแลว้ กย็งัมขีบวนการละ

เลน่สนกุสนานตดิตามมาดว้ย ชว่งกลางคนืกจ็ะมมีหรสพสมโภช ตลอดจนการแขง่กลองของ

แตล่ะหมูบ่า้นดว้ย โดยในขบวนแหน่ีจ้ะมกีารเลน่ชกัหุน่ลามกอนาจาร เปน็รปูชายหญงิ คอื 

ท้าวผาแดงกับนางไอ่สมสู่กัน การล้อเลียนในเรื่องเพศเช่นนี้ ชาวบ้านไม่ถือเป็นเรื่องหยาบ

คาย เพราะเชือ่วา่เทพเจา้และสิง่ศกัดิส์ทิธิโ์ปรดปรานถา้เลน่เชน่นี ้และการแสดงภาพลามก

เกีย่วกบัเรือ่งเพศ กถ็อืเปน็สญัลกัษณข์องการกอ่ใหเ้กดิชวีติใหม ่ซึง่จะนำามาซึง่ความเจรญิ

งอกงามและความอดุมสมบรูณใ์หเ้กดิขึน้แกช่มุชนบา้นเมอืง (จารวุรรณ ธรรมวตัร, ม.ป.ป.) 

โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องการบันดาลนำ้าบันดาลฝน

 ในอดีตประเพณีบุญบั้งไฟจะมีการใช้สัญลักษณ์ที่ส่อถึงเรื่องเพศเป็นอย่างมาก 

เช่นการแกะสลักอวัยวะเพศชายเรียกว่า “บักแบ้น” หรือรูป “ลิงเด้าไม้” แบกร่วมไป

ในขบวนแห่ นอกจากนี้ยังมีเนื้อเรื่องของเซิ้งและเพลงที่ส่อไปในเรื่องเพศอีกหลายอย่าง 

สัญลักษณ์ทางเพศและเพศสัมพันธ์นี้ใช้เป็นเครื่อง หมายของความสัมพันธ์ระหว่างฟ้ากับ

ดิน หญิงกับชาย ฯลฯ ที่เป็นพลังก่อกำาเนิดชีวิต และเป็นพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์

 ในวันโฮมนี้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านจะเล่นกันอย่างสนุกสนาน ไม่ถือเขาถือเรา โดย

เฉพาะกลุ่มที่เล่นตลกจะพยายามเล่นตลกทางเพศสัมพันธ์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งขบวนตลกนี้

เชือ่กนัวา่จะตอ้งเลน่ เพราะเปน็สว่นหนึง่ในพธิแีหบ่ัง้ไฟทีจ่ะขาดเสยีมไิด ้ดว้ยเปน็กจิกรรม

ที่สำาคัญที่ช่วยขจัดหรือขับไล่เสนียดจัญไรและความชั่วร้ายต่างๆ ให้พ้นไป เพื่อมิให้เกิด

อปุสรรคทีพ่ญาแถนจะสง่ฝนใหต้กลงมายงัโลกมนษุย ์ซึง่จำาตอ้งกลา่วคำาหยาบและละเลน่

ในเรือ่งเพศ ดงัตวัอยา่งคำาเซิง้ทีก่ลุม่ตลกเลน่ในประเพณบีญุบัง้ไฟ ซึง่มถีอ้ยคำาทีก่ลา่วอยา่ง

ตรงไปตรงมาในเรื่องราวทางเพศ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย	 ภาคอีสาน	 เล่ม	 7, 2542: 

2260) ตัวอย่างเช่น
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 -		ตัดผมบ่ครับ	ตัดผมบ่ครับ	ตัดผมแล้ว	สิกันบ่ครับ	

  (คำาวา่ “ส”ิ ออกเสยีงเปน็ “สี”้ ในภาษาถิน่อสีาน หมายถงึการมเีพศสมัพนัธก์นั) 

 -		สาวซุมไหนมาซออยู่พี่	สูอยากสิก็จึงมาซอ

   (สาวกลุ่มไหนมารวมกันอยู่ ณ ที่ตรงนี้ ถ้าสาวคนไหนอยาก “สี้” (มีเพศ

สัมพันธ์) ก็ให้มาถามไถ่ทางนี้)

หรือตัวอย่างกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ความว่า

 “สาวบ้านใดกระโปรงเขินเขิน เจ้าอย่าเพลินขึ้นเทิงปลายไม้

ปานาใต้แมงมี่เข้าตอม ใหเ้จา้ซอมของตนคกัแน ่(ปา = อวยัวะเพศหญงิ)

อย่าเบิ่งแต่เขาจุดบั้งไฟ ปาทางในเฮ็ดฮูซ่าว่า

เพิ่นผู้ซ่าเทิงแหล้เทิงดำา อย่าคึดนำาบั้งไฟเถาะหล้า

เมี้ยนอีซ่าสาแล้วจั่งดู ผู้บ่าวครูเขาสิมาพ้อ

มาเห็นหน่อเปิดหน่ายสาวนาง ไปนำาทางเขาสิเว้าพ้อ

      (ยูร กมลเสรีรัตน์, 2546: 111-112)

หรือกาพย์เซิ้งบั้งไฟตลกหยาบโลน ความว่า

 “โอเฮาโอ พวกเซิ้งเฮาโอ หีเมียโตมันล้าสมัย

หีนูนใหญ่คือหีแม่ม่าย จังแมนหน่ายคือหีแม่ยาย”

      (วิภาษณ์ เทศน์ธรรม, 2541: 86)

 ภาพของการละเลน่ในเชงิสญัลกัษณท์ีโ่ยงใยเกีย่วกบัเรือ่งเพศ ไมว่า่จะเปน็กาพย์

เซิ้งบั้งไฟ เพลงร้องเล่นต่างๆ การเล่นหุ่น การแต่งเนื้อแต่งตัวสลับเพศผิดเพศ ดังเช่น ชาย

แตง่เปน็หญงิ หญงิแตง่เปน็ชาย รวมทัง้การแหแ่หนรปูสญัลกัษณเ์กีย่วกบัอวยัวะเพศอยา่ง

โจ่งแจ้ง สิ่งเหล่านี้สำาหรับจังหวัดยโสธรโดยเฉพาะตัวเมือง ซึ่งเป็นเวทีการจัดประเพณีใน

ระดบัชาตเิพือ่ตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วมานบักวา่สามทศวรรษมาแลว้ สิง่ตา่งๆ ทีก่ลา่วมาขา้ง

ตน้อนัสือ่ความหมายไปในทางเพศและดลูามกในสายตาของคนทัว่ไป แนน่อนโดยภาพรวม

อาจจะเรยีกไดว้า่เปน็ “ความอจุาด” ดบิเถือ่นและหยาบคายทีผู่ส้นบัสนนุทนุการทอ่งเทีย่ว

อย่าง “ททท.” ได้ขจัดสิ่งปนเปื้อนมีมลทินนี้ออกไปเช่นกัน ด้วยมองว่าภาพลักษณ์เหล่านี้

ไมค่วรสง่เสรมิ และไมค่วรใหเ้ลด็ลอดออกไปสูส่ายตานกัทอ่งเทีย่ว กเ็พือ่สือ่ถงึความสงูสง่

ทางวัฒนธรรมในมุมมองการพัฒนาที่ฝ่ายรัฐได้ดำาเนินการมากว่าสามทศวรรษแล้ว
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 อย่างไรก็ตาม ภาพลักษณ์เกี่ยวกับสัญลักษณ์และการละเล่นเนื่องด้วยเพศใน

ประเพณบีญุบัง้ไฟ แมจ้ะไมพ่บเหน็อยา่งดาษดืน่เหมอืนเชน่อดตีในเขตปรมิณฑลของเมอืง

ยโสธร เมอืงหลกัของประเพณบีญุบัง้ไฟในสายตาสือ่การทอ่งเทีย่วกต็าม แตใ่นชมุชนอืน่ที่

อยูใ่กลเ้คยีงกไ็ดห้ยบิยกเอาประเดน็ทีถ่กู “ตดัตอน” ออกจากงานบญุประเพณขีองจงัหวดั

ยโสธร นำามาสรา้งสสีนัเฉดิฉายใหป้รากฏในงานบญุประเพณใีนชมุชนของตน ดงักรณ ีบญุ

บัง้ไฟพนมไพร ของจงัหวดัรอ้ยเอด็ พบวา่การใชส้ญัลกัษณเ์นือ่งดว้ยเพศในงานบญุบัง้ไฟมี

ใหเ้หน็อยา่งเดน่ชดั ไมม่กีารปดิบงัอำาพรางซอ่นเรน้ราวกบัถกู “ฆา่ตดัตอน” ชวีติทีเ่คยโลด

แล่นในเวทีพิธีกรรมให้ออกจากงานบุญประเพณีนี้ ดังเช่นงานบุญบั้งไฟของชาวยโสธร

 ในกรณีการนำาเสนอภาพเนื่องด้วยสัญลักษณ์ทางเพศในงานประเพณีบุญบั้งไฟ

พนมไพร ในปจัจบุนั ซึง่เปน็พืน้ทีห่นึง่ทีห่า่งจากตวัจงัหวดัยโสธรเพยีง 20 กโิลเมตรเทา่นัน้ 

แน่นอนว่าบุญบั้งไฟอำาเภอพนมไพรในวันนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีการกล่าวอ้างว่า มีการ

จัดงานบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน โดยเฉพาะมีบั้งไฟจุดแข่งขันในแต่ละปีมีจำานวน

มากกว่าจังหวัดยโสธรอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์ในสื่อหนังสือพิมพ์เดลิ

นิวส์ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 พาดหัวข่าวหน้า 1 ว่า “ประเพณีบุญบั้งไฟ	อำาเภอ

พนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ด	ประเพณีบุญบั้งไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย” อนึ่ง รถบั้งไฟเอ้ 

(บั้งไฟประเภทสวยงาม) รวมทั้งบั้งไฟจุด (บั้งไฟจุดแข่งขันขึ้นสูง) ที่ใช้ในงานประเพณีบุญ

บั้งไฟเมืองยโสธรในแต่ละปี ส่วนหนึ่งก็นำามาจากบั้งไฟของชาวอำาเภอพนมไพร ด้วยการ

จา้งเหมามาในนามของคณะ/คุม้วดั/คุม้บา้นทีใ่ชใ้นขบวนแหบ่ัง้ไฟของยโสธรดว้ย เปน็เหตุ

ทำาให้ชาวพนมไพรรู้สึกและเกิดคำาถามว่า “ทำาไมบุญบั้งไฟจึงถูกมองผ่านสื่อที่แสดงภาพ

ลักษณ์ว่าเป็นกิจกรรมประเพณีของจังหวัดยโสธรเท่านั้น” ทัศนะดังกล่าวสะท้อนให้เห็น

ข้อถกเถียงเรื่องพลวัตของ “ความแท้” กับ “ความเทียม” หรือ “ของเก๊” กับ “ของจริง” 

อันเป็นประเด็นหนึ่งในการแย่งชิงนิยามความหมายบุญบั้งไฟในสังคมอีสานปัจจุบัน

 ยอ้นกลบัมากลา่วถงึประเดน็เรือ่งสญัลกัษณว์า่ดว้ยเรือ่งเพศในงานประเพณบีญุ

บั้งไฟพนมไพร ผู้เขียนพบว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา บุญบั้งไฟพนมไพรเริ่มเป็นที่รู้จักของ

ผู้คนในถิ่นอื่นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งบุญบั้งไฟพนมไพรจะมีกำาหนดเวลาชัดเจนไม่เหมือนกับจังหวัด

ยโสธรที่จะต้องออกมาแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เป็นปีๆ ไป ไม่มีกำาหนดการแน่นอน กล่าว

คอื บญุบัง้ไฟพนมไพรจะจดัในวนัขึน้ 15 คำา่ เดอืน 7 ของทกุๆ ป ีแมจ้ะเปน็วนัทีไ่มต่รงกบั

วันเสาร์อาทิตย์ก็ตาม 
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 สำาหรับการแห่และการจุดบั้งไฟของชาวอำาเภอพนมไพร ก็พบว่ามีการนำาเสนอ

ภาพของสัญลักษณ์เนื่องด้วยเพศอย่างเด่นชัด และถือเป็น “สีสัน” ที่โดดเด่นของงานนี้ที

เดียว ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเป็นตัวตลก เป็นพ่อค้าแม่ค้าเร่หาบขาย “บักแบ้น” ตัวตลก

เดินลากลิงเด้าไม้ รูปหุ่นหญิงชายมีเพศสัมพันธ์กัน รวมทั้งมีรถสิบล้อแห่ “บักแบ้น” (รูป

อวัยวะเพศชาย) ขนาดใหญ่ในงาน ซึ่งสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจ และดูผิดแผกไปจากงาน

บุญบั้งไฟเมืองยโสธรที่ไม่สามารถจะปฏิบัติเช่นนี้ได้ การปฏิบัติเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความ

พยายามในการ “รื้อถอนความหมาย” การลบล้างและท้าทายกระบวนการผูกขาดความ

หมาย และรื้อถอนโครงสร้างที่วิถีรัฐได้เข้ามากำากับสร้างขึ้นทีหลัง

ภาพ: รูปสัญลักษณ์บักแบ้น (อวัยวะเพศชาย) ที่ถูกนำามาแห่บนรถหกล้อขนาดใหญ่

งานบุญบั้งไฟ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2555

 จากประเด็นข้อแย้งดังกล่าว รวมทั้งการนำาเสนอในสื่อว่านิตยสารต่างประเทศ

โปรโมทให้ประเพณีบุญบั้งไฟ (เฉพาะจังหวัดยโสธร) เป็นกิจกรรมประเพณีที่นักท่องเที่ยว

ทัว่โลกไมค่วรพลาด จนทำาใหเ้กดิชนวนคำาถามเปน็ประเดน็สำาหรบัชมุชนอืน่ๆ วา่ “การนำา

เสนอประเพณบีญุบัง้ไฟใหช้าวตา่งชาตมิาทอ่งเทีย่ว	จำาเปน็ตอ้งจำากดัอยูท่ีย่โสธรเพยีงแหง่



ปีที่ 1 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556 51

เดยีวดว้ยหรอื?” (www. esanclick.com) จากปรากฏการณช์ว่งชงินยิามความหมายของ

บุญบั้งไฟในชุมชนอีสานเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นข้อวิวาทะและปัญหาในเรื่องการให้ความ

หมายและสรา้งความเปน็หนึง่เดยีวทีเ่กดิจากอำานาจรฐั ซึง่ไดก้ดทบัและปดิกัน้ความหลาก

หลายทางสังคมวัฒนธรรมประเพณีที่ดำารงคงอยู่ในสังคมอีสานปัจจุบัน

 วาทกรรม “บั้งไฟ	 =	 ยโสธร” จึงชี้ให้เห็นสภาพการที่รัฐพยายาม “จองจำา” 

ทางจินตนาการความเชื่อและวิถีการดำาเนินชีวิตของคนอีสานในท้องถิ่นอื่นๆ ที่ถูกกระแส 

การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นกลไกในการพัฒนา

ประเทศนั้นกักขัง หน่วงเหนี่ยวทำาให้พื้นที่ทางความเชื่อด้านประเพณีบุญบั้งไฟในถิ่นอื่นๆ 

ที่มิใช่ยโสธรอันเป็นความคิดในกระแสหลักถูกลดทอนอำานาจ ตลอดจนริดรอนความเป็น

ตัวตนทางวัฒนธรรมของชาวอีสานให้ลีบเล็กลง จนอาจทำาให้เกิดความเหนื่อยอ่อน และ

ล้าไปในที่สุดก็เป็นได้

 เกษม เพ็ญอนันต์ (2552: 17) กล่าวว่า ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม

ยังคงเป็นปัญหาหลักของรัฐประชาชาติสมัยใหม่ เมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลง และการเมือง

ในระบอบประชาธิปไตยเปิดกว้างขึ้น สิ่งเหล่านี้ทำาให้รัฐต้องปรับเปลี่ยนนโยบายด้าน

วฒันธรรมและยอมรบัวา่ความแตกตา่งหลากหลายทางดา้นการดำาเนนิชวีติ อตัลกัษณแ์ละ

คณุลกัษณะความเปน็มนษุยห์รอืความเปน็ตวัตนของเขา ไมส่ามารถลดทอนมาสูค่วามเปน็

วฒันธรรมเดีย่วไดอ้กีตอ่ไป ในขณะเดยีวกนัรฐัยงัตอ้งเผชญิกบัปญัหาทางการเมอืงอืน่ๆ ที่

ไมใ่ชเ่รือ่งอดุมการณท์างการเมอืงอกีตอ่ไป แตเ่ปน็ปญัหาเกีย่วกบัเชือ้ชาต ิเผา่พนัธุ ์ศาสนา 

ความเชือ่ เพศสภาพและวฒันธรรมยอ่ย (Subculture) จนในทีส่ดุ รฐับาลของบางประเทศ

ได้เสนอทางออกผ่านนโยบายเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society) โดย

อาศัยแนวคิด “พหุวัฒนธรรมนิยม” (Multiculturalism) เป็นพื้นฐาน

 4.  จาก “พญาคันคาก” ถึง “ผาแดงนางไอ่”

   การช่วงชิงความหมายผ่านเรื่องเล่าตำานานประวัติที่มาของงานบุญ

ประเพณี

 ในอดตีเมือ่กลา่วถงึทีม่าหรอืประวตัขิองประเพณกีารจดัประเพณบีญุบัง้ไฟ

แลว้ จะพบวา่นกัวชิาการสว่นใหญม่กัอธบิายเรือ่งเลา่ทีม่าผา่นวรรณกรรมทอ้งถิน่ทีรู่จ้กักนั

อยา่งแพรห่ลายในชมุชนนี ้นัน่กค็อืเรือ่ง “พญาคนัคาก” ซึง่ถอืเปน็ตำานานอธบิายเหตบุอก

เล่าประวัติที่มาของการจัดประเพณีนี้ในชุมชนท้องถิ่นอีสาน 
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 วรรณกรรมอสีานเรือ่งพญาคนัคาก (คางคก) เปน็วรรณกรรมทีก่วไีดป้รบัเปลีย่น

ให้เป็นวรรณกรรมชาดก อยู่ในชาดกนอกนิบาต จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งรวมอยู่ในวรรณกรรม

พทุธศาสนาดว้ย เพราะเปน็ความเชือ่ของชาวภาคอสีานทีไ่ดน้ยิมนำาวรรณกรรมเรือ่งพญา

คักคากมาใช้เทศน์กันตลอดมา โดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการขอฝนเพื่อต้องการให้ฝน

ตกต้องตามฤดูกาล เช่นเดียวกับการแห่บั้งไฟ ฉะนั้นในอดีตการเทศน์เรื่องพญาคันคากนี้ 

ชาวบ้านจะจัดเป็นพิธีใหญ่ และถือเป็นประเพณีเช่นเดียวกับการเทศน์ใน “บุญผะเวส” 

(เทศน์มหาชาติ) เริ่มต้นตั้งแต่การจัดสถานที่ และนิมนต์พระสวดคาถาปลาค่อ (ปลาช่อน) 

และนิมนต์พระที่มีชื่อเสียงมาเทศน์ 2 ธรรมาสน์เรื่องพญาคันคาก (สารานุกรมวัฒนธรรม

ไทย	ภาคอีสาน	เล่ม	9. 2542: 2897) 

 เรื่องเล่าตำานานพญาคันคากมีอยู่ว่า “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเมืองๆ หนึ่ง

ชื่อเมืองอินทะปัตถนคร มีพระยาครองเมืองชื่อพระยาเอกราช มีโอรสองค์หนึ่งมีผิวพรรณ

ขรขุระเหมอืนคางคก แตส่เีหลอืงเหมอืนทองคำา เมือ่ทา้วพญาคนัคากเจรญิวยัขึน้กอ็ยากได้

หญงิสามรปูรา่งโฉมงามมาเปน็ภรรยา แตห่าไมไ่ดพ้ระบดิากพ็ยายามหาให ้ในทีส่ดุทา้วคนั

คากจงึอธษิฐานวา่ หากตนเองมบีญุบารมแีลว้ขอใหไ้ดห้ญงิงามมาเปน็ภรรยาตามประสงค ์

จงึรอ้นถงึพระอนิทรซ์ึง่ไดม้าชว่ยเนรมติปราสาทให ้พรอ้มทัง้นำานางแกว้เทวมีาเปน็ภรรยา

ด้วย แต่เห็นว่าท้าวคันคากมีรูปร่างอัปลักษณ์จึงเสกกายให้เป็นหนุ่มรูปงามเพื่อให้ทั้งสอง

อยู่ในปราสาทนั้นอย่างปกติสุข

 พระอินทะปัตถนครทราบเรื่อง ก็ดีพระทัยอย่างมากจึงยกราชสมบัติให้ครอง

เมือ่ทา้วคนัคากครองเมอืงแลว้ พญาแถนไมพ่อใจเพราะวา่ทา้วคนัคากมอีทิธฤิทธิม์ากกวา่ 

เกรงจะเป็นภัยต่อตน จึงหาทางกลั่นแกล้ง ไม่ให้ฝนตกบนพื้นโลก เกิดความเดือนร้อนไป

ทั่วพื้นพิภพ ท้าวคันคากจึงต่อสู้กับพญาแถน ในที่สุดพญาแถนแพ้ฤทธิ์ของท้าวคันคากจึง

ยอมให้ฝนตกบนพื้นพิภพตามคำาสั่งของท้าวคันคาก ในการต่อสู้กันนี้เป็นการต่อสู้ครั้งยิ่ง

ใหญ่ทีเดียว กล่าวคือ ท้าวคันคากได้พาบริวาร อันมีกบ เขียด งู ผึ้ง ต่อ แตน และหมู่สัตว์

อื่นๆ ที่มีพิษไปสู่กับพญาแถนจนได้ชัยชนะ และท้าวคันคากก็บังคับให้พญาแถนส่งฝนให้

ตกต้องตามฤดูกาลต่อมา (สำาลี รักสุทธี. 2542: 67) ด้วยการจุดบั้งไฟขึ้นไปบนเมืองฟ้า

เมืองแถนเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้พญาแถนได้ส่งฝนให้ตกลงมายังโลกมนุษย์ได้ แสดงให้

เห็นว่าตำานานเรื่องพญาคันคากรบแถนนั้นเป็นเรื่องเล่าอธิบายที่มาของประเพณีการจุด

บั้งไฟที่เชื่อถือกันมา และยังเป็นกิจกรรมในเชิงพิธีกรรมเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในเรื่อง
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นำ้าฟ้านำ้าฝนให้ตกต้องลงมาในชุมชนของชาวไร่ชาวนาอีสาน ซึ่งจะได้ใช้นำ้าท่าเป็นเครื่อง

ทำานาปลูกข้าวในชุมชนเกษตรกรรมนั่นเอง

 นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์(2536: 4) เสนอวา่ เรือ่งผาแดงนางไอก่ต็าม เรือ่งพญาคนัคากก็

ตาม ล้วนเกี่ยวกับการที่จะให้แถนบันดาลฝนให้ตกลงมาตามฤดูกาลทั้งสิ้น ตำานานนิทาน

เหล่านี้คงจะเป็นเรื่องเล่าเพื่ออธิบายบุญบั้งไฟในสมัยหลัง ในขณะที่พิธีกรรมนี้คงมีอายุมา

ยาวนานในหมูป่ระชาชนกลุม่ไทย-ลาวในอสีานจนเกนิจะอธบิายถงึตน้กำาเนดิอนัแทจ้รงิของ

พิธีกรรมนี้ได้ เรื่องพญาคันคากก็หาได้มีเรื่องเกี่ยวกับการยิงบั้งไฟแต่อย่างใดไม่ 

 จากเหตุผลข้างต้น เมื่อพิจารณาดูแล้วในเชิงพิธีกรรมเกี่ยวกับบุญบั้งไฟ ก็น่า

สนันษิฐานไดว้า่กจิกรรมเชงิพธิกีรรมกค็งมรีปูสญัลกัษณ ์หรอืเหตกุารณก์ารกระทำาทีเ่กีย่ว

เนื่องกับพญาคันคากอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตาม เมื่อกลับไปดูการละเล่นการแสดงที่อยู่

ในขบวนแห่บั้งไฟในหลายพี้นที่ของจังหวัดในภาคอีสาน ก็พบว่าเรื่องพญาคันคากนั้นเป็น

ทีรู่จ้กัหรอืรบัรูก้นันอ้ยมาก หากเทยีบกบัเรือ่ง “ผาแดงนางไอ”่ ซึง่เปน็วรรณกรรมอกีเรือ่ง

หนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มาที่ไปของประเพณีการจุดบั้งไฟ ดังมีทัศนะว่าเรื่องการทำาบุญบั้งไฟ

นี้ มีหลักฐานบันทึกไว้ในวรรคดีอีสานเรื่อง “ท้าวผาแดงนางไอ่” ซึ่งให้ความสำาคัญในการ

ทำาบุญบั้งไฟแข่งขันถวายพญาแถนเพื่อชิงนางไอ่ธิดาพญาขอม ดังปรากฏในเรื่องว่า

  “ท้าวจึงบอกให้ไพร่น้อย  ข้ามหาดเสนา

 ยินว่าพารานาง   ไอ่คำาภายพุ้น

 เขาจักทำาบุญสร้าง   ไฟหางบั้งหมื่น

 ปุนคาดมื้อ   เดือนหน้าจุดเส็ง

 เดือนหกขึ้น   วันเพ็งสิบห้าคำ่า

 เฮามาตกแต่งตั้ง   ไปสร้างฮ่วมบุญ”

       (อา้งถงึใน ยรู กมลเสรรีตัน.์ 2546: 45)

 นอกจากนี้ ในขบวนแห่บุญบั้งไฟหลายๆ พื้นที่ในปัจจุบันก็มักจะมีรถแห่ท้าวผา

แดงกับนางไอ่ขี่ม้ามณีกาบร่วมในขบวนแห่ด้วยเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญบั้งไฟที่อุดรธานี 

อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ และในอีกหลายพื้นที่ รวมทั้ง

ยังมีการประกวดท้าวผาแดงนางไอ่เพื่อให้คนหนุ่มสาวได้เข้าร่วมในกิจกรรมบุญประเพณี

นี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างสีสันให้เกิดความสนุกสนานด้วยเหตุที่การประกวดหนุ่มสาว
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ที่ได้แต่งตัวเป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่องผาแดงนางไอ่ ดังเช่นกรณีในปี พ.ศ.2555 ชาว

เทศบาลตำาบลสนม จังหวัดสุรินทร์ ก็จัดให้มีการประกวดท้าวผาแดงและนางไอ่คำาประจำา

ปีในเทศกาลบุญบั้งไฟ หรือเวทีประกวดผาแดงนางไอ่ในงานบุญบั้งไฟ อำาเภอสุวรรณภูมิ 

จังหวัดร้อยเอ็ดก็มีให้เห็นด้วยเช่นกัน

  
ภาพ: ส่วนหนึ่งของผู้เข้าประกวดท้าวผาแดงนางไอ่

ในงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำาปี พ.ศ.2555 ของเทศบาลตำาบลสนม จังหวัดสุรินทร์

 จากลักษณะข้างต้น ผู้เขียนมองว่าอำานาจของความงามได้เข้ามาบดบังอำาพราง

ภาพของพญาคันคากซึ่งยังคงถูกตอกยำ้าและซำ้าความว่าเป็นเรื่อง “อัปลักษณ์” อีกทั้งยัง

แสดงให้เห็นถึงความไร้อารยธรรม เพราะมีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ ยิ่งเป็นคางคกที่ดูอุจาด น่า

เกลยีด และสกปรก ไมเ่จรญิเหมอืนดัง่อารยธรรมประเทศ ซึง่หากเทยีบเคยีงกบัทา้วผาแดง

นางไอท่ีเ่ปน็คูห่นุม่สาวมรีปูรา่งโสภา หนา้ตาสวยสดงดงามทัง้คูแ่ลว้ อกีทัง้ยงัสือ่ถงึรา่งกาย

ทีผ่า่นกระบวนการทำาใหเ้ปน็อารยชน (Civilizing Processes) ในโลกของประเพณพีธิกีรรม

ที่จะต้องดำาเนินไปด้วยกิจกรรมของการแห่แหนเพื่อให้ปรากฏแก่สายตาแก่สาธารณชน 

แนน่อนรา่งกายทีเ่ปน็มนษุยอ์ยา่งทา้วผาแดงนางไอด่เูหมอืนจะดมูเีหตมุผีลกวา่ทา้วคนัคาก 
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มากทีเดียว ด้วยเหตุนี้ จึงจำาเป็นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของคู่หนุ่มสาว มิใช่รูปลักษณ์ของ

สัตว์ครึ่งบกครึ่งนำ้าอย่างพญาคันคาก ซึ่งเสมือนเป็นร่างกายที่ดู “ป่าเถื่อน” (Uncivilized 

Body) ให้ออกมาโลดแล่นโชว์ในงานบุญดังกล่าวนี้ อันเป็นการปิดบังและพยายามปรับ

เปลี่ยนร่างกายในเวทีงานบุญบั้งไฟให้มีร่างอารยะ เป็นเสมือนผู้มีวัฒนธรรม ดังเช่นท้าว

ผาแดงนางไอ่ ซึ่งถูกนิยามตัวตนในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับความเป็นธรรมชาติของชีวิต

พญาคันคากผู้ที่ถูกลดเลือนให้ร่างกายนี้หลุดพ้นจากกรอบความคิดในกระแสหลักเนื่อง

ด้วยเรื่องเล่าอธิบายประวัติที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสาน รูปลักษณ์ของท้าว

ผาแดงนางไอ่จึงเป็นร่างกายที่เป็นที่สังคมยอมรับมากกว่า เพราะเป็นภาพร่างของมนุษย์ 

เป็นคนหนุ่มคนสาวที่มีความงดงามที่ต้องตาต้องใจแก่ผู้พบเห็น และถูกมองว่าเป็นร่างที่

สมควรแก่การนำาออก “โชว์” ให้ปรากฏสู่สายตาผู้คนแก่คนภายนอกมากกว่าท้าวพญา

คนัคากผูม้เีนือ้หนงัมงัสาทีด่นูา่เกลยีดนา่กลวั และมคีณุสมบตัเิปน็เสมอืนตวัแทนของสตัว์

ที่มิได้เป็นมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงลักษณะร่างกายกายภายนอกที่จะให้เกิดความ

สวยงามอีกมาก อันเกิดจากการสร้างวาทกรรมความงามผ่านวัฒนธรรมบริโภคในกระแส

การพัฒนาการท่องเที่ยวนั่นเอง

 ภาพของพญาคันคากที่ถูกเบียดบังจากภาพร่างของท้าวผาแดงนางไอ่ที่มีอยู่ใน

ขบวนแห่บุญประเพณีบุญบั้งไฟนั้น เกิดจากอำานาจของ “ความงาม” ซึ่งถือเป็นวาทกรรม

อีกชุดหนึ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาในสังคมกระแสบริโภคนิยม การจัดรถขบวนแห่บั้งไฟ

อย่างสวยสดงดงามนอกจากจะมองเป็นผ่านตัวบั้งไฟแล้วก็จะต้องมี “โชว์” ผู้แสดงหญิง

ชาย (ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว) ที่นั่งบนรถเอ้บั้งไฟด้วย เช่นนี้ความงามของท้าวผาแดง

นางไอ่ในขบวนแห่บุญบั้งไฟจึงเกิดขึ้นมาจากกลไกทางอำานาจ ไม่ว่าจะเป็นอำานาจทาง

วัฒนธรรมสังคม (สื่อ, อุตสาหกรรมแฟชั่น เครื่องสำาอาง และการประกวด) ซึ่งบ่งชี้ให้เห็น

อำานาจทีเ่กดิจากแฝงมากบัระบบทนุนยิมสมยัใหมด่ว้ย และยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณ์

วฒันธรรมการบรโิภคเชน่กนั รวมถงึอำานาจทางการเมอืงในทอ้งถิน่ทีเ่ปน็ผูก้ำาหนดกฎเกณฑ ์

และบญัชาการวา่จะใหง้านบญุเปน็งานการประกวดประชดั จนกลายเปน็คา่นยิมของสงัคม

ชมุชนไปในทีส่ดุ ฉะนัน้ เรอืนรา่งของทา้วผาแดงนางไอท่ีถ่กูจบัจอ้งและอยูใ่นเวทปีระกวด

อวดโฉม จึงเป็นเสมือนเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะนำาพาชุมชนไปสู่จุดหมายปลายทางในเชิง

การพัฒนา นั่นคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อุดมไปด้วยการประกวดและมุ่งเน้นการจัด

ขบวนแห่ที่สวยสดงดงามเป็นสำาคัญ
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ความส่งท้าย 
 จากการศกึษาการชว่งชงิความหมายของงานประเพณบีญุบัง้ไฟในวถิวีฒันธรรม

อสีานในยคุปจัจบุนัทำาใหเ้รามองเหน็ปรากฏการณข์องประเพณทีีม่กีารแปรรปูเปลีย่นความ

หมายไปมากกว่าแต่ก่อน ทั้งนี้อาจอาศัยทัศนะของ Eric Hobsbawm (1983) มาช่วย

ขยายความเข้าใจในการประดิษฐ์สร้างประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานในยุคสมัยใหม่ว่า 

ประเพณใีหม ่หรอืประเพณปีระดษิฐน์ีถ้กูทำาใหเ้ปน็สญัลกัษณข์องชมุชนในจนิตนาการ ซึง่

เปน็การสถาปนาความเปน็ปกึแผน่ทางสงัคมในกลุม่คน นอกจากนีย้งัสรา้งความชอบธรรม

แก่ความสัมพันธ์เชิงอำานาจของกลุ่มชนที่ปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อในการปฏิบัติของคนที่

เปน็สมาชกิของกลุม่ชนดว้ย ในการอา้งองิอดตีทีม่นียัสำาคญัทางประวตัศิาสตรข์องประเพณี

ประเพณีประดิษฐ์ ก็จะทำาให้ประเพณีดังกล่าวสามารถสถาปนาอดีตของตนเองว่ามีความ

ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกับสถานการณ์ในประวัติศาสตร์ สิ่งนี้จะกระทำาอย่างซำ้าๆ กึ่งๆ 

เป็นเงื่อนไขหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะดังกล่าวจะแสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่าง

ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องกับความพยายามสร้างบางส่วนของชีวิตที่อาจหลุดขาด

หายไปในสภาวะสมยัใหมใ่หเ้หน็สิง่ทีไ่มเ่ปลีย่นแปลง ซึง่ทำาใหเ้กดิ “การประดษิฐป์ระเพณ”ี 

โดยเฉพาะประเพณีใหม่ที่ใช้วัตถุเก่าในอดีต (Ancient Materials) ที่สามารถกำาหนดการ

ประดิษฐ์ภาษาใหม่หรือเครื่องหมายใหม่ สัญลักษณ์ ให้กลายเป็นความหมายที่ดำารงอยู่ใน

ขบวนการเคลือ่นไหวเรือ่งชาตแิละรฐั ซึง่มผีลอยา่งมากตอ่การขดัเกลาทางสงัคมทีพ่รำา่สอน

ระบบคุณค่าบางอย่างแก่สมาชิกของชาติ หรือกลุ่มให้ยินยอมรับรูปสัญลักษณ์ นอกจากนี้ 

Keyes Charles F. (1987) ยังเสนอให้เห็นว่าสิ่งที่ทำาให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

เป็นความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองที่จำาแนกเรื่อง

ราวต่างๆ ที่แสดงออกมาในรูปของศิลปะ พิธีกรรม ละคร วรรณคดี นิทานพื้นบ้าน และ

อืน่ๆ ประชาชนพดูถงึรากเหงา้ทางวฒันธรรมเฉพาะเรือ่งทีไ่ดร้บัอนญุาตและสนบัสนนุจาก

ทางการที่ยืนยันว่าเป็นมรดกร่วมกันของคนที่เป็นชนชาติเดียวกัน การเมืองเรื่องชาติพันธุ์

ในทกุแหง่ทกุถกูสรา้งเปน็รปูเปน็รา่งขึน้โดยวธิกีารทีช่มุชนระดบัชาตไิดส้รา้งขึน้และไดร้บั

การสนับสนุนจากโครงสร้างของรัฐสมัยใหม่ 
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