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ประเพณีบุญบั้งไฟ

บทนํา
ประเพณีบุญบั้งไฟเปนประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาวซึ่งมีตํานานมาจากนิ ท านพื้นบานของภาค
อีสานเรื่องพระยาคันคาก ตอนผาแดงนางไอ ซึ่งในนิทานพื้นบานดังกลาวไดกลาวถึง การที่ชาวบานไดจัดงานบุ ญ บั้ ง ไฟขึ้นเพื่อ
เปนการบูชาพระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบานมีความเชื่อวา พระยาแถนมีหนาที่คอยดูแลใหฝนตกตองตาม
ฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเปนอยางมาก หากหมูบานใดไมจัดทําการจัดงานบูชาบุญบั้งไฟ ฝนก็จะไมตกตองตามฤดูกาล
อาจกอใหเกิดภัยพิบัติกับหมูบานได ชวงเวลาของประเพณีบุ ญ บั้ ง ไฟคือเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกป

ความเชื่อประเพณีบุญบั้งไฟ
ชาวบานมีความเชื่อวามีโลกมนุษยและโลกเทวดามนุษยอยูใตอิทธิพลของเทวดา การรําผีฟาเปนตัวอยางที่
แสดงออกทางดานการนับถือเทวดาและเรียกเทวดาวา “แถน” เมื่อถือวามีแถนก็ถือวา ฝน ฟา ลม เปนอิทธิพลของแถนหาก
ทําใหแถนโปรดปรานมนุษยก็จะมีความสุข ดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแถน การจุดบั้งไฟก็อาจเปนอีกวิธีหนึ่งทีแ่ สดงความเคารพหรือสง
สัญญาณความภักดีไปยังแถน ชาวอีสานจํานวนมากเชื่อวาการจุดบั้งไฟเปนการขอฝนจากพญาแถน และมีนิทานปรัมปราเชนนี้
อยูทั่วไป แตความเชื่อนี้ยังไมพบหลักฐานที่แนนอน
วิลเลียม เจ. คลอสเนอร ไดกลาววา
“ในทํานองเดียวกันพระสงฆไดกลายเปนสวนหนึ่งของพิธีดวย ความเกี่ยวของของพระสงฆนั้นมาจากองคประกอบหลาย
ประการ พระสงฆเปนสวนหนึ่งของโลกทางพราหมณและโลกที่มีการเซนไหวถือผีของชุมชนเชนเดียวกับชาวบาน พระสงฆอาจไมไดมีกิจ
เกี่ยวของในการประกอบพิธีพราหมณหรือพิธีเซนไหวผีโดยตรง แตจะหลีกเลี่ยงแวดวงเหลานี้ในเชิงการเกี่ยวของทางอารมณและ
บางครั้งก็ทางสติปญญาดวย ยิ่งไปกวานั้น ในฐานะผูปกปกรักษาความเปนอยูที่ดขี องชาวบานพระสงฆไมสามารถเพิกเฉยตอสิ่งที่แพร
ขยายเขาเกาะกุมความมั่นคงทางจิตใจของชาวบาน เชน การเขาไปมีสวนรวมในการประกอบพิธีทางพราหมณ หรือ การเซนไหวถือผีได
เลย อาจจะเปนปจจัยสําคัญสองขอ ซึ่งโดยทั่วไปมีบทบาทมากกวาสิง่ อื่นใดทีท่ ําใหพระสงฆเขามามีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนนอกจาก
วัดอยางกวางขวางนั่นคือ พระสงฆมีเวลาที่จะตระเตรียมขั้นตอนตางๆ และมีความรูทางเทคนิคเฉพาะในการทําและจุดบั้งไฟ บั้งไฟที่พุง
ขึ้นสําเร็จก็จะนําชื่อเสียงมาสูพระรูปที่ทําบั้งไฟ หากบั้งไฟเกิดดานไมพุงขึ้น พระรูปนั้นก็จะสูญเสียความนาเลื่อมใสไปพอสมควร ดวย
เหตุนี้พระสงฆจึงมีความเกี่ยวพันใกลชิดมากกับเทศกาลนี้ ในบางปก็จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณร ซึ่งมีอายุครบที่จะบวชเปน
พระภิกษุสงฆ ในเวลาเดียวกันกับการจัดเทศกาลบุญบั้งไฟ แมวาพิธีการทั้งสองจะไมเกี่ยวของกันแตอยางใด ทั้งสามเณรและบั้งไฟจะถูก
แหไปรอบพระอุโบสถสามรอบ แลวจึงจะประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท หลังจากนั้นจึงจะหันไปแหบั้งไฟตอ”(น.55-56,2545)

ความหมายของบั้งไฟ
คําวา"บั้งไฟ" ในภาษาถิ่นอีสานมักจะสับสนกับคําวา "บองไฟ" แตที่ถูกนั้นควรเรียกวา"บั้งไฟ" โดยทั้ง 2 คํามีความ
แตกตางกันดังนีค้ ําวา บอง หมายถึง สิ่งของใดๆก็ไดที่มี 2 ชิ้น มาสวมหรือประกอบเขากันได สวนนอกเรียกวา บอง สวนใน
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หรือสิ่งที่เอาไปสอดใสจะเปนสิ่งใดก็ได เชน บองมีด บองขวาน บองเสียม บองวัว บองควาย ดังนั้น คําวา บั้งไฟ ในภาษาถิ่น
อีสานจึงเรียกวา บั้งไฟ ซึ่งหมายถึงดอกไมไฟชนิดหนึ่ง มีหางยาวเอาดินประสิวมาคั่วกับถานไมตําใหเขากันจนละเอียดเรียกวา
หมื่อ (ดินปน) และเอาหมื่อนั้นใสกระบอกไมไผตําใหแนนเจาะรูตอนทายของบั้งไฟ เอาไผทอนอื่นมัดติดกับกระบอกใหใสหมื่อ
โดยรอบ เอาไมไผยาวลําหนึ่งมามัดประกบตอออกไปเปนหางยาวสําหรับใชถวงหัวใหสมดุลกัน เรียกวา "บั้งไฟ" สวนคําวา บั้ง
ไฟ คือการนําเอากระบอกไมไผ เลาเหล็ก ทอเอสลอน หรือเลาไมอยางใดอยางหนึ่งมาบรรจุหมื่อ (ดินปน) ตามอัตราสวนที่ชาง
กําหนดไวแลวประกอบทอนหัวและทอนหางเปนรูปตางๆ ตามที่ตองการ เพื่อนําไปจุดพุงขึ้นสูอากาศ จะมีควันและเสียงดัง บั้ง
ไฟมีหลายประเภทตามจุดมุงหมายของประโยชนในการใชสอย

สวนประกอบของบั้งไฟ
ในสมัยกอนการทําบั้งไฟจะใชไมไผลําขนาดใหญที่สุด ทะลวงปลองใหถึงกัน ภายนอกจะใชตอกไมไผถักเปนเชือกมัดรอบลําไผ
ใหแนนเพื่อไมใหลําไผแตก สวนหัวปลองสุดทายจะถูกอุดดวยแผนไมหนาพอควร แลวทําการอัดบรรจุหมื่อ (ดินปน) ใหแนน
ดวยการตํา หรือใชคานดีดคานงัด ยุคสมัยเปลี่ยนไปจากลําไผกลายมาเปนทอเหล็กหรือทอประปา (ซึ่งอันตรายมากเมื่อมีการ
ระเบิดใสผูคนอยางที่เปนขาว) สวนประกอบสําคัญของบั้งไฟมี 3 สวนไดแก
1.เลาบั้งไฟ เลาบั้งไฟคือสวนประกอบที่ทําหนาที่บรรจุดินปนมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอกกลมยาว มีความยาวประมาณ 1.5
- 7 เมตร ทําดวยลําไมไผแลวใชรั้วไมไผ (ตอก) บิดเปนเกลียวเชือกพันรอบเลาบั้งไฟอีกครั้งหนึ่งใหแนน และใชดินปนที่
ชาวบานเรียกวา"หมือ"อัดใหแนนลงไปในเลาบั้งไฟ ดวยวิธีใชสากตําแลวเจาะรูสายชนวน เสร็จแลวนําเลาบั้งไฟไปมัดเขากับ
สวนหางบั้งไฟ ในสมัยตอมานิยมนําวัสดุอื่นมาใชเปนเลาบั้งไฟแทนไมไผ
2.หางบั้งไฟ หางบั้งไฟถือเปนสวนสําคัญทําหนาที่คลายหางเสือของเรือคือสรางความสมดุลยใหกับบั้งไฟคอยบังคับทิศทางบั้ง
ไฟใหยิงขึ้นไปในทิศทางตรงและสูง
3.ลูกบั้งไฟ เปนลําไมไผที่นํามาประกอบเลาบั้งไฟโดยมัดรอบลําบั้งไฟ บั้งไฟลําหนึ่งจะประกอบดวยลูกบั้งไฟประมาณ 8-15
ลูก ขึ้นอยูกับขนาดของบั้งไฟ ลูกบั้งไฟชวยใหรูปทรงของบั้งไฟกลมเรียวสวยงาม นอกจากนี้ลูกบั้งไฟยังเปนพื้นผิวรองรับการ
เอาหรือการตกแตงลวดลายปะติดกระดาษ
ประเภทของบั้งไฟ
ประเภทของบั้งไฟจําแนกประเภทไดจากวิธีการผลิตมีทั้งหมด 7 ชนิด ไดแก
1.บั้งไฟโหวดบั้งไฟโบดหรือโหวดเปนบั้งไฟขนาดเล็กตัวกระบอกจะยาวขึ้น ประมาณ 4-10 นิ้ว บรรจุหมื่อหนักประมาณ 1
สวน 8 ถึง 1 สวน 2 กิโลกรัม ใชหางยาวประมาณ 1-4 เมตร มีกระบอกไมไผเล็กๆ มัดวางรอบตัวบั้งไฟ นิยมทําประกอบกันใน
บั้งไฟใหญ (บั้งไฟหมื่น, บั้งไฟแสน) ปจจุบันไมคอยนิยมทํา เพราะไมมีชาง
2.บั้งไฟมาบั้งไฟชนิดนี้เปนบั้งไฟขนาดเล็กจุดไปตามทิศทางที่กําหนดใชเสนลวดเปนวิถีตรึงไปยังเปาหมายที่ตองการ ลักษณะ
ทั่วไปเปนบั้งไฟที่ทําจากกระบอกไมไผ 1 ปลอง ขนาดแลวแตตองการ โดยทั่วไปเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ
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1 ฟุตทางภาคกลางและภาคอีสานเรียกวา “ลูกหนู” คลายมาที่กําลังวิ่ง ถาติดรูปอะไรก็เรียกชื่อไปตามนั้น เปนคนขี่มา รูปวัว
แลวแตจะทํารูปอะไร บางครั้งภาคเหนือเรียกวา บอกไฟยิง
3.บั้งไฟชางบั้งไฟชนิดนี้ไมมีหางมีชื่ออีกอยางหนึ่งวากระโพกหรือตะโพก เวลาจุดไมตองการใหพุงขึ้นไปแตตองการมีเสียงรอง
คลายกับชางรอง วิธีทําบั้งไฟใหใชกระบอกไมไผที่มีขนาดใหญที่สุดยาวเพียงปองเดียวใหมีขอปดทั้ง 2 ดานทุบไมไผใหแตก
เล็กนอย เจาะรู เพื่อบรรจุหมื่อแลวตอชนวนเขารูแทงหมื่อทําจากหมื่อถาน 3-4 อัดลงในไมไผขนาดเล็กใหแนนแลวผาเอาแทง
หมื่อออกมาคลายขาวหลามใหไดแทงประมาณ 3 นิ้ว การจุดนั้นนิยมตอพวงชนวนบั้งไฟใหญเวลาจุดชนวนผาจะเกิดเสียงดัง
เหมือนเสียงชางรองนิยมวางตอกันเปนชวงๆกระบอก ถาตองการจะใหมีเสียงดังอยางไรก็จะมีเทคนิคในการทําใหเกิดเสียงนั้นๆ
4.บั้งไฟแสนบั้งไฟชนิดนี้เปนบั้งไฟขนาดใหญที่สุดบรรจุดินปนหนัก 120 กิโลกรัมขึ้นไป บั้งไฟขนาดนี้ทํายากที่สุดจะตองอาศัย
ความชํานาญเปนพิเศษ เพราะบั้งไฟขนาดนี้หากแตกแลวจะเปนอันตรายมาก เพราะฉะนั้นกอนทําบั้งไฟจะตองมีพิธีกรรม
บวงสรวงใหถูกตองตามหลักการทําบั้งไฟแสนเสียกอนจึงจะลงมือทํา เมื่อตกบั้งไฟเสร็จเรียบรอยแลวจะมีการตกแตงประดับ
ประดาบั้งไฟ
5.บั้งไฟตะไลบั้งไฟชนิดนี้ก็คือบั้งไฟขนาดใหญนั่นเอง มีความยาวประมาณ 9-12 นิ้ว รูปรางกลมมีไมบางๆ แบนๆ เปนวงกลม
ครอบหัวทายบั้งไฟเมื่อพุงขึ้นสูฟาไปโดยทางขวาง
6.บั้งไฟตื้อบั้งไฟตื้อหรือบั้งไฟกระแตนั่งตอ เปนบั้งไฟขนาดเล็กมีหางสั้น วิธีทํา ตัดกระบอกไมไผขนาด 1 นิ้วครึ่งยาวประมาณ
3 นิ้ว อัดหมื่อใหแนนประมาณ 2 นิ้ว ใชหมื่อถานสามหรือถานสี่อัดดวยเถียดไมใหแนน ตอหางซึ่งทําจากไมไผ เหลาเปนแทง
เล็กๆ ใชเลื่อยตัดมุมขอออกจนเห็นหมื่อ เจาะใหเปนรูเล็กๆ แลวติดชนวน เวลาจะจุดเอาหางเสียบลงในแทนที่ตั้งพอใหตั้งได
จุดชนวนจากดานบน บั้งไฟจะพุงและหมุนขึ้นสูอากาศ เกิดเสียงดังตือๆ เวลาหมุนจะไมคอยมีทิศทาง ใชจดุ ในงานศพ เวลาจุด
มีอันตรายมากไมคอยนิยมทํากัน
7.บั้งไฟพลุบั้งไฟพลุ เปนบั้งไฟที่นิยมจุดในเทศกาลตางๆ เชน งานกฐิ น งานบุญมหาชาติ หรือ งานเปดกีฬา ฯลฯ เปนบั้งไฟที่
จุดแลวทําใหเกิดเสียงดัง ในอดีตนิยมจุดในงานกฐิน เพื่อเปนการบอกข า วไปยังพี่นองประชาชนทั่วไปใหทราบ

การตกแตงบั้งไฟ
การเอบั้งไฟ เอ ในภาษาลาวหรือ ภาษถิ่นอีสาน นั้น แปลวา ตกแตง ประดับ ใหสวยงาม โดย นอกจากใชกับการ
ตกแตงรถบั้งไฟสวยงาม หรือ ตัวบั้งไฟใหสวยงามแลว ยังใชรวมถึง กับ นางรําในขบวนฟอน เชน "นางเอ" หมายถึง นางรํา
หรือ ชางฟอน ที่หนาตาสวย โดดเดน หรือ รําสวยงาม เอาไว ประดับ ขบวน หรือรําในแถวหนาของขบวนฟอน เปนตน โดย
ปกติ การเอบั้งไฟ ในสมัยกอน ในแตละชุมชน จะมีการตกแตง บั้งไฟ และการตกแตงเครื่องประกอบ ในรถที่ใชแหบั้งไฟ
(เกวียน) หรือ รถยนตในปจจุบัน เรียกวา "เครื่องลาง" โดยเครื่องลาง หมายถึง สวนองคประกอบอื่นๆ ที่นอกเหนือ จาก ตัวบั้ง
ไฟ โดย ในชุมชน คุมวัด ใน เขต เทศบาลเมืองยโสธร มีการจัดทําและตกแตงบั้งไฟเอ ของชุมชน (ในราว ๓๐ ปกอน) และ
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่นิยมตกแตงบั้งไฟ และเครื่องลาง ดวยลายกรรไกรตัด (มากกวา ๒๐๐ ป)ลายบั้งไฟ : ใช
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ลายศิลปะไทย คือ ลายกนก อันเปนลายพื้นฐานในการลับลายบั้งไฟ โดยชางจะนิยมใชกระดาษดังโกทองดานเปนพื้นและสีเม็ด
มะขามเปนตัวสับลาย (ยกเวน ลายศรีภูมิ ในเขตอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ที่เปน ลายกรรไกรตัด และนิยมใชสีแดง
เลือกนก ตัด สีเหลืองทอง) เพื่อใหลายเดนชัดในการตกแตงเพื่อใหความสวยงาม
1.ตัวบั้งไฟมีลูกโอจะใชลายประจํายาม ลายหนาเทพพนม ลายหนากาล ลูกเอใชลายประจํายาม กามปูเปลว และลายหนา
กระดาน ฯลฯ
2.กรวยเชิง เปนลวดลายไทยที่เขียนอยูเชิงยาบที่ประดับพริ้วลงมาจากชวงตัวบั้งไฟ
3.ยาบเปนผาประดับใตเลาบั้งไฟ จะสับลายใดขึ้นอยูกับชางบั้งไฟนั้น เชน ลายกานขูดลายกาน ดอกใบเทศ
4.ตัวพระนางเปนรูปลักษณสื่อถึงผาแดงนางไอ หรือตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ พระลักษณ พระราม เปนตน
5.กระรอกเผือกทาวพังคี แปลงรางมาเพื่อใหนางไอหลงใหล
6.ปลองคาดลายรักรอย ลายลูกพัดใบเทศ ลายลูกพัดขอสรอย เปนตน
7.เกรินเปนสวนที่ยื่นออกสองขางของบุษบก เปนรูปรอนเบ็ดลายกนก สําหรับตั้งฉัตรทายเกริน ราชรถประดับสวนทายของหาง
บั้งไฟ
8.บุษบก เปนองคประกอบไวบนราชรถ เพื่อสมมุติใหเปนปราสาทผาแดงนางไอ
9.ตางบั้งไฟมีลายกระจังปฏิญาณ ลายกานขด ลายพุมขาวบิณฑ
10.ลายประกอบตกแตงอื่นๆ มีลายกระจังตั้ง กระจังรวน กระจังตาออย ลายนองสิงห บัวรวน กลีบขนุน

กิจกรรมในวันงาน
กอนจะถึงวันงานหรือวันเอาบุญ ชาวบานก็จะชวยกันเตรียมงานกันอยางสามัคคี ชาวบานที่ไดรับมอบหมายจะสราง
ปะรํา หรือ "ผาม" หรือ "ตูบบุญ”ฝายแมครัวก็เตรียมขาวปลาอาหารไวเลี้ยงแขกเลี้ยงคนฝายชางฟอนก็เตรียมขบวนรําไว
สําหรับแหบั้งไฟฝายผูชายที่เปนชางฝมือก็ชวยกันทําบั้งไฟและตกแตงใหสวยงามงานบุญบั้งไฟสวนใหญจะไมคอยมีพิธีกรรม
ทางศาสนาเทาใดนักแตบางแหงก็มีพิธีทําบุญเลี้ยงพระบางวันโฮม เปนชาวบานก็จะมาตั้งขบวนเพื่อแหบั้งไฟไปรอบๆ หมูบาน
เปนงานบุญที่เนนความสนุกสนานรื่นเริง ในขบวนจะมีการรําเซิ้งตามบั้งไฟ และบรรดานักดื่มทั้งหลายก็จะรองเพลงเซิ้งไปขอ
เหลาตามบานตางๆ กาพยเซิ้งอาจจะหยาบคายแตก็ไมมีใครถือสากัน แตกาพยเซิ้งที่ใชแหในขบวนมักจะเปนประวัติและความ
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เปนมาของพิธีบุญบั้งไฟวันจุดบั้งไฟก็อาจจะเปนอีกวันหนึ่งคือเปนวันที่ชาวบานจะเอาบั้งไฟของแตละคุมแตละหมูบานมาจุด
แขงกัน ถาของใครทํามาดีจุดขึ้นไดสงู สุดก็จะชนะแตถาของใครแตกก็ถือวาแพ ตองโดนลงโทษโดยการจับโยนลงโคลนหรือตม
ซึ่งเปนที่สนุกสนานอยางยิ่ง การจุดบั้งไฟเปนการเสี่ยงทาย ถาบั้งไฟขึ้นสูง ก็ทํานายวาฝนจะตกดี ขาวปลาอาหารอุดมสมบูรณ
วิลเลียม เจ. คลอสเนอรไดกลาววา
“ในวันกอนจะจุดบั้งไฟจริงๆนั้น ในหมูบานจะมีความสนุกสนานกันมาก มีการรองรําทําเพลง ดื่มกินและการละเลนซึ่งสอ
หนักไปในเรื่องทางเพศ เชน การรองเพลงสองแงสองงาม การทําทาทางสอไปในเรื่องทางเพศอยางหยาบๆ เด็กหนุมแตงตัวเปนหญิงและ
ใชปลัดขิกโบก หรือตรึงไวหวางขาแลวยิงจากหนังสติ๊กใสพวกผูหญิง หรือดีดตัวออกมาจากกลองถายรูปที่ทาํ ดวยไมในบริเวณวัดซึ่งปกติ
แลวจะสงบสุขและถูกจํากัดดวยระเบียบวินัย ตอนบายจะมีขบวนรองรําทําเพลง รวมทั้งขบวนของคนเมาแหแหนบั้งไฟที่เสร็จสมบูรณ
แลว ไปรอบพระอุโบสถ เพื่อใหทุกคนไดชื่นชมขบวนที่เคลื่อนไปเรื่อยๆ การรองรําทําเพลงของพวกผูชายเกือบทั้งหมดนี้จะเดินสายตัวไป
รอบๆ ศาลา เปนภาพที่มีสีสัน ชุดที่สวมใสจะแตกตางกันออกไป นับตั้งแตผาโสรงไปจนถึงชุดหรือกระโปรงที่ไปหยิบยืมมา ผาโพกผม
ลายดอกสีสันแสบตา รวมทัง้ การเอาผลสมโอยัดใสเขาไปในบริเวณที่เหมาะสม รองเทาผาใบหรือรองเทาทหารเกาๆซักคูก็อาจทําใหชุดดู
ทันสมัยแมจะไมเขากันสักนิดก็ตาม ใบหนาของพวกผูชายเหลานี้จะทาแปงลายพรอย บางคนก็ใสเล็บปลอมทําดวยทองแดงหรือ
กระดาษยาว 6-8 นิ้ว ติดไวที่มือซึ่งเคลื่อนไหวไปมางดงาม ทุกอยางจะซาลงเล็กนอยเมื่อย่ําค่ํา”(น.57-58,2545)

สรุป
ประเพณีบุญบั้งไฟเปนประเพณีที่สําคัญของภาคอีสานของประเทศไทย ประเพณีบุญบั้งไฟเปนประเพณีที่เกิดขึ้นจาก
ความเชื่อของชาวบานทางภาคอีสาน โดยเปนความเชื่อที่อิงมาจากการดําเนินชีวิตของชาวบาน นอกจากนี้ประเพณีบุญบั้งไฟมี
การสืบทอดมาอยางยาวนาน ถือไดวาเปนอีกหนึ่งประเพณีที่แสดงออกถึงเอกลักษณของวัฒนธรรมไทย ซึ่งดึงดูดนักทองเที่ยว
และกระตุนเศรษฐกิจของประเทศไทยไดเปนอยางดี เราจึงควรชวยกันอนุรักษประเพณีบุญบั้งไฟสืบไป เพื่อคงไวใหลูกหลานได
สืบทอด และรักษาไวเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณของวัฒนธรรมไทยสืบไป
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